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   ြမနမ်ာနိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

အမှတ်စဉ ်(၁၂/၂၀၁၇)  

ြမနမ်ာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၇)ကိ 

၂၀၁၇ခနှစ် အာက်တိဘာလ ၁၀ ရက်တွင်လည်း ကာင်း၊အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၇) 

ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ် နိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နတွ့င် ရန်ကန်မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် 

ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပ ြပုလပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမတှစ်ဉ် (၁၄/၂၀၁၇)တွင ် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း(၉)ခ ခွင့်ြပု 

ခဲ့ ပီး၊ ရငး်နီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၈၇.၃၂၈) သန်း နှင့် ြပည်တွင်း လပ်သား 

များအတွက ် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမး် ပါင်း(၅,၉၂၇)ခကိ ဖန်တီး ပးနိင်ခ့ဲပါသည်။ ခွင့်ြပု 

လပ်ငန်း(၉)ခမှာ စက်မ က လပ်ငန်း(၈)ခနှင့် ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးက (၁)ခ တိ ့

ကိ ခွင့်ြပု ပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ နိငင်ြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၉)ခအနက ်

ြမန်မာနိငင် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ ခင့်ွြပုမိန်ထ့တ် ပးခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၁)ခနငှ့် 

အတည်ြပုမိန် ့ထတ် ပးခ့ဲ သည့် လပ်ငန်း (၈)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝးအမတှစ်ဉ် (၁၅/၂၀၁၇)တွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း(၁၅)ခ ခွင့်ြပု 

ခဲ့ ပီး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၇၃.၇၇၀) သန်း နှင့် ြပည်တွင်း လပ်သား 

များအတွက ် အလပ် အကိငအ်ခွင့်အလမး် ပါင်း(၂,၉၁၈)ခကိ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည။် ခွင့်ြပု 

လပ်ငန်း(၁၅)ခမှာ စက်မက လပင်န်း(၉)ခ၊ အြခားဝန် ဆာင်မက  (၄)ခ၊ လပ်စစ ်က  

(၁)ခ နှင့် စက်မဇန်တည် ဆာက် ရးက (၁)ခတိကိ့ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ 

နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပင်နး် (၁၅)ခအနက် ြမန်မာနိင်င ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ 

ခွင့်ြပုမန်ိထ့တ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၄)ခနင့်ှ အတည်ြပုမိန် ့ထတ် ပးခ့ဲ သည့် လပ်ငန်း (၁၁)ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစ်ှအတွက် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ ၂၀၁၇ ခနှစ ်

အာက်တိဘာလအထ ိ နိင်ငြခား ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၁၅၃) ခ၊  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ 

အ မရိကန ် ဒ လာ (၃,၇၀၇.၉၉၆)သန်း ြဖစပ်ါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်းအပါအဝင် 

စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၄,၃၀၇.၃၃၅)သန်း စီးဝင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ ာနှစ်အတွင်း အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒအရ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင ်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ(၂၁၄.၀၈)သန်း ခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့် စစ ပါင်း 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၄,၅၂၁.၄၁၅) သန်း စီးဝင်ခဲ့ြခင်း ြဖစပ်ါသည်။  
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 အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ်(၁၅/၂၀၁၇)တွင် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း(၇)ခ 

ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ(၄.၀၇၂)သန်း အပါအဝင် ကျပ ်

(၁၇,၄၄၄.၇၀၀) သန်း၊ ြပည်တွင်းလပ်သားများအတွက ် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း 

(၅၉၀)ခကိ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ ခွင့်ြပုလပင်န်း(၇)ခမှာ စက်မက (၃)ခ၊ အြခား 

ဝန် ဆာင်မက (၁)ခနှင့် ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားက (၃)ခတိ ့ ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ြမန်မာ 

နိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၇)ခအနက် ြမန်မာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆) အရ 

ခွင့်ြပုမန်ိ ့ ထတ် ပးခ့ဲ သည့်လပ်ငန်း(၁)ခနင့်ှ အတည်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၆)ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ             

၂၀၁၇ ခနှစ် အာက်တိဘာလ အထိ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၅၈)ခ၊ အ မရိ 

ကန် ဒ လာ (၄၉၀.၄၉၅)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၁,၂၉၈,၅၄၁.၇၃၃) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 

(၅၆၁.၅၂၆) သန်းအပါအဝင် ကျပ်(၁,၄၉၀,၃၆၃.၀၀)သန်း စီးဝင်ြခင်းြဖစ်ပါသည။်  


