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   ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 
အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၈)  

ြမန်မာနိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစညး်အ ဝးအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၈)ကိ  ၂၀၁၈ ခနှစ် 
မတ်လ ၂၀ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမ ဦးစီး ဌာန၊ 
စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပ ြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 အစညး်အ ဝးအမတှစ်ဉ် (၄/၂၀၁၈)တွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း  (၃) ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး 
လပင်န်း (၂)ခကိ အတည်ြပုခဲ့ပါသည။် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်တီက 
အတညြ်ပုခဲ့သည့် လပ်ငန်း(၈)ခ၊ နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီက အတည် 
ြပု ပးခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၁)ခ နှင့် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်တီက အတည် 
ြပု ပးခဲ့သည့်လပ်ငန်း (၂)ခ ရှိသြဖင့်  ယခအစည်းအ ဝးကာလတွင ်စစ ပါင်း လပ်ငန်း (၁၆) ခမှ 
ရင်းနှီးြမုပ်နမှပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၂၆၈.၅၃၇)သန်းကိ ခွင့်ြပု/အတည်ြပု ပးခဲ့ ပီး အဆပိါ 
လပင်န်းများမှ ြပည်တွင်း လပသ်ားများအတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၅,၄၂၇)ခက ိ
ဖန်တီး ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/ အတညြ်ပု လပင်န်း(၁၆)ခမှာ စက်မက  လပ်ငန်း (၁၀) ခ၊ 
အြခားဝန် ဆာင်မက  (၂)ခ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးက  (၁)ခ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီး 
သွားက (၂)ခ နှင့် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းက (၁) ခတိ ့ြဖစ်ပါသည်။  

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစအ်တွက် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင်ြ့ပု/အတည်ြပု ပးခဲ့မမှာ၂၀၁၈ 
ခနှစ် မတ်လအထိ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း(၂၂၂)ခ၊  ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန ်
ဒ လာ (၄,၇၇၆.၉၉၀)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှး 
ြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ  အ မရိကန် ဒ လာ (၅,၇၁၇.၀၉၆)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ ်
အတွင်း အထူးစးီပွား ရးဇန် ဥပ ဒအရ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နမှပမာဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ (၃၉၈.၃၈၀) သန်း ခွင့်ြပုခဲ့သြဖင့် စစ ပါင်း ခွင့်ြပု ပီး ရင်းနှီးြမုပ်နမှပမာဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ (၆,၁၁၅.၄၇၆)သန်း ြဖစ်ပါ သည။်  

 အဆိပါ အစည်းအ ဝးတွင် ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၄) ခ ခွင့်ြပုခဲ့ ပးီ ခွင့်ြပု 
ခ့ဲ ပးီ လပ်ငန်း(၅) ခက ိ အတည်ြပုခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်တီက 
အတညြ်ပု ပးခဲ့ သည့် လပ်ငန်း (၅)ခ၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာမ်တီက 
အတညြ်ပု ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၂)ခ၊မန္တ လးတိင်း ဒသကီးရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတကီ အတည်ြပု 
ပးခဲ့သည့်လပ်ငန်း(၁)ခနှင့် မွန်ြပည်နယ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မတီက အတည်ြပု ပးခဲ့သည့် 
လပင်န်း (၁) ခရှိသြဖင့် စစ ပါင်း လပင်န်း(၁၈)ခမှ   ရင်းနှီးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 
(၈၀.၈၅၂) သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၃၁၉,၇၇၃.၅၂၀) သန်း ခွင်ြ့ပု/ အတည်ြပု ပးခဲ့ပါသည်။ အဆပိါ 
လပင်န်းများမှ ြပညတ်ွင်းလပ်သားများအတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၅,၇၅၇)ခကိ 
ဖန်တီး ပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/အတညြ်ပုလပ်ငန်း(၁၈)ခမာှ အိမ်ယာ အ ဆာက်အအ 
တည် ဆာက်ဖွ ့ဖိုးမက  (၁)ခ၊ ပိ ့ ဆာင် ရး နှင့် ဆက်သွယ် ရးက  (၁)ခ၊ အြခား ဝန် ဆာင်မ 
က  (၄) ခ၊ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက (၂)ခ၊ စက်မဇန်တည် ဆာက်မ က  (၁)ခ ၊ စက်မက  
(၈)ခ နှင့် မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်းက (၁)ခတိ ့ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲမမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် 
မတ်လအထိ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနှီးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၁၁၉)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ (၁,၀၄၁.၄၄၆) 
သန်း အပါအဝင် ကျပ်(၃,၅၈၂,၃၄၃.၃၅၈) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် 
စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁,၁၆၈.၃၅၃) သန်း အပါအဝင် ကျပ် 
(၃,၉၇၈,၀၉၅.၁၂၈)သန်း ခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ပါသည်။  


