
 

 

 

  ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၆) ကိ  
၂၀၁၆ ခနှစ် ဩဂတ်လ ၂၆ ရက် န ့ နှင့် အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၁၆)ကိ ၂၀၁၆ ခနှစ် 
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို  ့ ၊ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနငှ့် ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမ 
ဦးစီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန ရးတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 (၁၆/၂၀၁၆)အစည်းအ ဝးတွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ နိင်ငြခား 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းအ ရအတွက် (၄)ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 
သန်း ပါင်း (၁၂.၅၄၀) နှင့် ြပည်တွင်းလပ်သားများအတက်ွ အလပ်အကိင် (၅,၇၀၅)ခကိ 
ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

်။ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၁) ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ပါင်း (၀.၄၈၄) နှင့် ကျပ်သန်း (၇၀၄.၇၃၃) နှင့် 
အလပ်အကိင် (၂၅၁)ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 (၁၇/၂၀၁၆)အစည်းအ ဝးတွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ နိင်ငြခား 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပင်နး်အ ရအတွက် (၁၇)ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 
သန်း ပါင်း (၂၀၅.၁၀၄) နှင့် ြပည်တွင်းလပ်သားများအတက်ွ အလပ်အကိင် (၈,၉၈၉)ခကိ 
ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း 
(၆)ခခွင့်ြပုခ့ဲ ပီး၊ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ပါင်း (၃၉.၉၀၃)နှင့် ကျပ်သန်း 
(၆၀,၇၁၂.၆၄၀) နှင့် အလပ်အကိင် (၁,၂၀၁) ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 သိြ့ဖစ်ရာ အဆိပါ အစညး်အ ဝး(၂) ကိမ် ပါင်းအ နြဖင့် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ 
ဥပ ဒအရ နိင်ငြခား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငနး် အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၂၁)ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ပါင်း (၂၁၇.၆၄၄) နှင့် အလပ်အကိင် (၁၄,၆၉၄) ခ 
ကိ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ခွင့်ြပုလပ်ငန်း (၂၁)ခတွင် စက်မလပင်န်း(၁၇) ခ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် 
ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း (၁) ခ၊ မွးြမူ ရး/ ရလပ်ငန်း(၁)ခ ၊ အြခား ဝန် ဆာင်မလပင်နး်(၁)နှင့် 
လပ်စစ်ဓါတ်အားလပ်ငန်း(၁)ခတိကိ့ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

 ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း စစ ပါင်း (၇) ခ 
ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ပါင်း (၄၀.၃၈၇) နှင့် ကျပ်သန်း 
(၆၁,၄၁၇.၃၇၃) နှင့် အလပ်အကိင် (၁,၄၅၂) ခ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါ သည်။ ခွင့်ြပုလပ်ငန်း (၇) ခတွင် 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် 

(၁၆/၂၀၁၆)နှင့် (၁၇/၂၀၁၆) တိတွ့င် ခွင့်ြပု ပးခ့ဲသည့် ရင်းနီှးြမုပ်နှမများနှင့်  

စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ 

(၂၀၁၆ ခနစှ ်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်) 
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၊ စက်မလပ်ငန်း (၂)ခ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး လပ်ငန်း(၁) ခ၊ မွးြမူ ရးလပ်ငန်း(၁) ခ၊  လယ်ယာ 
လပ်ငန်း (၁) ခနှင့် အြခားဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်း(၂) ခ တိကိ့ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 နငိင်ြခားရငး်နီှးြမုပန်မှ ဥပ ဒအရ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲမမှာ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ 
လလယ်အထိ စီးဝင်ခဲ့သည့် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၃၈)ခ ၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ သန်း ပါင်း (၃၈၃.၈၇၇) ြဖစ်ပါသည်။  

 ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒအရ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲမမာှ ၂၀၁၆ ခနှစ် 
စက်တင်ဘာလလယ်အထိ ြမန်မာနိင်င သားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၂၁)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ  
သန်း ပါင်း (၉၆.၀၅၉)၊ ကျပ်သန်း (၁၆၉,၀၈၀.၃၉၅) ြဖစ်ပါသည်။  

 ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်းများကိ ခွင့်ြပု ပးရာတွင် လပ်ငန်း၏ စီးပွား ရး 
တွက် ြခကိက်မ ၊ အလပအ်ကိငသ်စ်များ ဖန်တီး ပးနိင်မ၊ အမျိုးသားဝင် ငွနှင့် အခွန်တိးတက် 
ရရှိနိင်မ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ ဈးကွက် အ ြခအ န၊ ြပည်တွင်းစားသးရန် လိအပ်ချက်၊ 
နည်းပညာဆီ လျာ်မ ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ ၊ နည်းပညာလဲ ြပာင်းရရှိမ ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မနှင့် 
လူမ ရးထိခိက်မ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ရး ဆာင်ရွက်မ အစီအမများ၊ တာဝန်ယူမရိှ သာ 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမြဖစ်ြခငး် နှင့် တည်ဆဲဥပ ဒများကိ လိက်နာြခင်း စသည့် အချက်များကိ အ ြခခ၍ 
စိစစ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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 Website:       ww.dica.gov.mm 


