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   ြမနမ်ာနိင်ငရင်းနှီးြမုပန်ှမ ကာ်မရငှ ်သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)  

ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) ကိ           

၂၀၁၈ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် 

ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပ 

ြပုလပ်ခဲ့ပါသည။် 

 အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)တွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း  (၅) ခ 

ခွင့်ြပုခ့ဲ ပးီ လပ်ငန်း (၂) ခကိ အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ကာ်မတီက အတည်ြပုခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၃) ခရှိ ပီး ယခအစည်းအ ဝး ကာလတွင် 

စစ ပါင်း လပ်ငန်း (၁၀) ခမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁၄၁.၁၁၉) သန်း 

ကိ ခွင့်ြပု/အတညြ်ပု ပးခဲ့ ပီး အဆိပါ လပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း လပ်သားများအတွက် 

အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၂,၄၉၅)ခကိ ဖန်တီး ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/ 

အတည်ြပု လပင်န်း (၁၀) ခမာှ စက်မက  လပ်ငန်း (၆) ခ၊ အြခားဝန် ဆာင်မက  

(၂)ခ နှင့် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း က  လပ်ငန်း(၂)ခ ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွက် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု/အတည်ြပု ပးခဲမ့မှာ           

၂၀၁၈ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ပထမပတ်အထိ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၁၉၅) ခ၊  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၄,၄၁၈.၁၁၇)သနး် ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီး 

ြမုပနှ်မ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ  အ မရိကန် ဒ လာ 

(၅,၁၁၂.၄၃၃)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း အထူးစီးပွား ရးဇန် 

ဥပ ဒ အရ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် ရင်းနှီးြမုပန်မှပမာဏ အ မရကိန် ဒ လာ 

(၂၉၁.၉၄၀) သန်း ခွင့်ြပုခဲ့သြဖင့် စစ ပါငး် ခွင့်ြပု ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန ်

ဒ လာ (၅,၄၀၄.၃၇၃)သန်း ြဖစ်ပါသည်။  

 အဆိပါ အစည်းအ ဝးတွင် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၃) ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး 

ခွင့်ြပုခ့ဲ ပးီ လပ်ငန်း (၁) ခကိ အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ကာ်မတီကအတည်ြပု ပးခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၁)ခနှင့် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှ 

မ ကာ်မတီက အတည်ြပု ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၁) ခရှိသြဖင့် စစ ပါင်း လပ်ငန်း(၆)ခမ ှ  

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၆.၆၆၅) သနး် အပါအဝင် ကျပ ်

(၈၉,၄၉၀.၁၇၀) သန်း ခွင့်ြပု/အတည်ြပု ပးခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း 

လပ်သားများ အတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း(၈၆၃)ခကိ ဖန်တီး ပးမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/အတည်ြပု လပ်ငန်း (၆) ခမှာ အမိ်ယာအ ဆာကအ်အ တည် ဆာက် 
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ဖွ ဖ့ိုးမက  (၁)ခ၊ သတ္တ ုက  (၁)ခ၊ အြခားဝန် ဆာင်မက  (၂) ခ နှင့် ဟိတယ်နှင့် 

ခရီးသွား က (၂)ခ တိ ့ြဖစပ်ါသည။်  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ပထမပတ်အထိ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း 

(၉၅)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ (၈၇၁.၉၈၉)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၃,၀၇၅,၅၆၄.၁၇၇) သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ 

အ မရိကန် ဒ လာ (၉၇၈.၄၂၀) သန်း အပါအဝင် ကျပ်(၃,၃၇၂,၁၈၄.၂၀၇)သန်း 

ခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ပါသည်။  


