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ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

 အမှတ်စဉ် ( ၁၇ / ၂၀၁၈ ) 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၉/ ၂၀၁၈)အား ၂၀၁၈ ခနှစ် 

နိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီး 

ဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပ ြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၈) အပါအဝင် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

အဆိြပုလပ်ငန်း (၁)ခနှင့် အတည်ြပုလပ်ငန်း (၁၉)ခ စစ ပါင်းလပ်ငန်း (၂၀)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ အဆိ 

ပါလပ်ငန်းများအနက် ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်မှ အဆိြပုလပ်ငန်း (၁)ခနှင့် အတည်ြပု 

လပ်ငန်း (၅)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း 

(၁၄)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲသြဖင့် ယခ အစည်းအ ဝး ကာလအတွင်း စစ ပါင်းလပ်ငန်း (၂၀)ခမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပမာဏအ မရိကန် ဒ လာ (၄၉.၀၂၃)သန်းကိ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲ ပီး အဆိပါ လပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း လပ် 

သားများအတွက် အလပ် အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၁၀,၇၁၉)ဦး ကိ ဖန်တီး ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိြပု/ အတည်ြပု လပ်ငန်း (၂၀)ခမှာ စက်မက မှ (၁၅)ခ၊ မွး/ ရက မှ (၁)ခ၊ လယ်ယာက မှ 

(၂)ခ၊ ဟိတယ်က မှ (၁)နှင့် အြခားက မှ (၁)ခြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ဘ ာနှစ် အာက်တိဘာလ ၁ ရက် နမှ့ နိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် နအ့ထိ နိင်ငြခား 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲမမှာ နိင်ငြခား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၃၃)ခ၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၃၈၈.၈၁၂)သန်းနှင့် ြပည်တွင်း အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း 

(၁၄,၆၀၂)ဦး ဖန်တီး ပး ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမတိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ 

မှာ အ မရိကန် ဒ လာ (၄၆၃.၀၂၀)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 အထူးစီးပွား ရးဇန် ဥပ ဒအရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ဘ ာနှစ် အာက်တိဘာလ ၁ ရက် နမှ့ နိဝင် 

ဘာလ ၁၆ ရက် နအ့ထိ စစ ပါင်းခွင့်ြပု ပီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၄၃.၈၄၀) သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ဘ ာနှစ် အာက်တိဘာလ ၁ ရက် နမှ့ နိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် နအ့ထိ စစ ပါင်း 

နိင်ငြခား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၅၀၆.၈၆) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၉/ ၂၀၁၈) အပါအဝင် ရက်သတ္တ ပတ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသားရင်း 

နီှးြမုပ်နှမ အဆိြပုလပ်ငန်း (၁)ခ၊ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၅)ခနှင့် စစ ပါင်းလပ်ငန်း (၆)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲ 
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ပါသည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းများအနက် ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်မှ အဆိြပုလပ်ငန်း (၁)ခ 

ခွင့်ြပု ပးခ့ဲပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၂)ခ၊ 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၁)ခနှင့် ကချင်ြပည်နယ် ရင်းနီှး 

ြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုလပ်ငန်း (၂)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲသြဖင့် ယခ အစည်းအ ဝး ကာလအတွင်း စစ 

ပါင်းလပ်ငန်း (၆)ခမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၈၁.၇၄၅) သန်း အပါအဝင် ကျပ် 

(၁၇၀,၈၂၉.၄၆၈) သန်း ခွင့်ြပု ပးခ့ဲပါသည်။ အဆိပါလပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း လပ်သားများ အတွက် 

အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၁,၁၉၃)ဦး ကိ ဖန်တီး ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု လပ် 

ငန်း (၆)ခ မှာ စက်မက  (၅)ခနှင့် အြခားက  (၁)ခ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ ဘ ာနှစ် အာက်တိဘာလ ၁ ရက် နမှ့ နိဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် နအ့ထိ ြမန်မာ 

နိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲမမှာ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၂၉)ခ၊ 

အ မရိကန် ဒ လာ (၈၉.၁၁၀) သန်း အပါအဝင်ကျပ် (၂၄၁,၇၁၈.၁၃၈) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 


