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   ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၈)  

ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ်(၆/၂၀၁၈)ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်  

မလ ၁၅ ရက် နတွ့င် ရန်ကန် မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ 

စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၈)တွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ အဆိြပု လပ်ငန်း  (၁) ခနှင့် 

အတည်ြပု လပ်ငန်း(၂)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ဧရာဝတီ တိင်း ဒသကီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အ 

တည်ြပုခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၁)ခ ရိှသြဖင့် ယခအစည်းအ ဝး ကာလတွင် စစ ပါင်း လပ်ငန်း (၄)ခမှ 

ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၅၄.၅၃၀)သန်းကိ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲ ပီး အဆိပါ 

လပ်ငန်းများမှ ြပည်တွင်း လပ်သားများအတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၄,၃၀၆) ခကိ 

ဖန်တီး ပး မည်ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု လပ်ငန်း(၄)ခမှာ စက်မက  လပ်ငန်း (၁)ခ၊ အြခား 

ဝန် ဆာင်မ က  (၁)ခ၊ လယ်ယာက  (၁)ခနှင့် အိမ်ယာ အ ဆာက်အဦ တည် ဆာက် ဖွ ဖိ့ုးမ 

က  (၁)ခတိ ့ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လ အတွင်း ၂၀၁၈ ခနှစ် မလ အထိ နိင်ငြခားရင်း 

နီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု/ အတည်ြပု ပးခ့ဲမမှာ နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၇)ခ၊  ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ ပမာဏ 

အ မရိကန် ဒ လာ (၆၃.၈၃၇)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း အပါအဝင် စစ ပါင်း 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏမှာ  အ မရိကန် ဒ လာ (၁၀၈.၉၇၂ )သန်း ြဖစ်ပါသည်။ အထူးစီးပွား ရးဇန် 

ဥပ ဒအရ သီလဝါ အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၂၁.၈၀၀) 

သန်း ခွင့်ြပုခ့ဲသြဖင့် စစ ပါင်း ခွင့်ြပု ပီး ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၆၆.၀၁၉) သန်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၈)တွင် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၁၀) ခ ကိ 

အတည်ြပုခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ လပ်ငန်းများအနက် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မတီက 

အတည်ြပု ပးခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၇)ခ နှင့် ကယားြပည်နယ် ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ ကာ်မတီက အတည်ြပု 

ပးခ့ဲသည့် လပ်ငန်း (၁)နှင့် တနသာရီတိင်း ဒသကီး ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ ကာ်မတီမှ အတည်ြပုသည့် 

လပ်ငန်း (၂)ခရိှသြဖင့် စစ ပါင်း လပ်ငန်း(၁၀)ခမှ ရင်းနီှးြမုပ်နှ မပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 

(၇.၄၂၃) သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၃၂,၅၉၆.၈၃၄) သန်း အတည်ြပု ပးခ့ဲပါသည်။ အဆိပါလပ်ငန်းများမှ 

ြပည်တွင်း လပ်သားများ အတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်း ပါင်း(၇,၃၆၀)ခ ကိ ဖန်တီး ပးမည် 
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ြဖစ်ပါသည်။ အတည်ြပု လပ်ငန်း (၁၀)ခ မှာ ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားက (၄)ခ၊ စက်မက  (၂)ခ၊ 

အြခားက  (၁) ခ၊ အိမ်ယာ အ ဆာက်အအ တည် ဆာက်ဖွ ဖိ့ုးမက  (၂)ခနှင့် လပ်စစ် က  (၁)ခ 

တိ ့ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၈ ခနှစ် ဧပီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လအတွင်း ၂၀၁၈ ခနှစ် မလ အထိ ြမန်မာနိင်ငသား 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခ့ဲမမှာ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၂၄)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ 

(၁၁၃.၄၆၉) သန်း အပါအဝင် ကျပ်(၆၃၅,၇၈၅.၆၉၇) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှး ြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း 

အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁၁၄.၆၁၇) သန်း အပါအဝင် 

ကျပ်(၆၄၄,၈၇၆.၉၆၇)သန်း ခွင့်ြပု ပီးြဖစ်ပါသည်။ 


