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   ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် သတင်းထတ်ြပန်ချက် 

အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၇)  

ြမန်မာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်၏ အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၇) ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ် 
ဇူလိင်လ ၁၁ ရက် နတွ့င် ရန်ကန်မို၊့ သစ္စာလမ်းရိှ ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် ကမ္ပဏီများ ညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ 
စီမကိနး်နှင့် ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနရးတွင် ကျင်းပ ြပုလပ်ခ့ဲ ပါသည်။ 

 အဆိပါအစည်းအ ဝးတွင် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း  (၂၇) ခ ခွင့်ြပုခ့ဲ ပီး၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ 
ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၉၁၆.၅၉၃) သန်း နှင့် ြပည်တွင်းလပ်သားများအတွက် အလပ်အကိင် 
အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၇,၁၅၅) ခကိ ဖန်တီး ပးနင်ိခ့ဲပါသည်။ ခွင့်ြပုလပ်ငန်း(၂၇)မှာ စက်မက  
လပ်ငန်း (၁၄)ခ၊ ပိ ့ ဆာင် ရး နှင့် ဆက်သွယ် ရးက  (၂)ခ၊ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း (၁)ခ၊ 
အြခားဝန် ဆာင်မက လပ်ငန်း (၇)ခ ၊ အိမ်ယာ အ ဆာက် အအတည် ဆာက်မဖွ ့ဖိုးမ က  (၂)ခ 
နှင့် စိက်ပျိုး ရးက လပ်ငန်း (၁)ခ တိကိ့ ခွင့်ြပု ပးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ နိင်ငြခား 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငနး်(၂၇)ခအနက် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၂)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ထတ် ပး 
ခဲ့သည့် လပ်ငန်း(၁၁)ခြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငရငး်နီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ ထတ် ပး 
ခ့ဲသည့်လပ်ငန်း (၇)ခ နှင့် အတည်ြပုမိန်ထ့တ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၉)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွက် နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမ ခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဇူလိင်လ 
လလယ်အထိ နိင်ငြခား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၉၃) ခ၊ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ 
(၂,၇၆၈.၅၂၅)သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်းအပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ (၂,၉၈၉.၈၁၃) သန်း စီးဝင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွငး် 
အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒအရ သီလဝါအထူး စီးပွား ရးဇန်တွင် ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ (၁၂၇.၄၈၀) သန်း ခွင့်ြပု ခဲ့ြခင်းြဖစ်သြဖင့် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ပမာဏ 
အ မရိကန် ဒ လာ (၃,၁၁၇.၂၉၃) သန်း စီးဝငခ်ဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွငး် 
နိင်ငြခားရငး်နီှးြမုပန်မှ ဥပ ဒ (၂၀၁၂)အရ ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း(၅၄)ခြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာ 
နိင်ငရငး်နှီးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ ခွင့်ြပုမိန်ထ့တ် ပးသည့်လပ်ငန်း (၁၃)ခ နှင့် အတည်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၂၆)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိပါအစည်းအ ဝးတွင် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း (၉)ခ ခွင့်ြပုခ့ဲ ပီး၊ 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ အ မရိကန် ဒ လာ (၁၅၂.၇၅၈)သန်း အပါအဝင ်ကျပ် (၃၃၇,၄၄၂.၅၆၀)သန်း၊ 
ြပည်တွင်းလပ်သားများအတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း ပါင်း (၉၂၅)ခကိ ဖန်တီး ပးနိင် 
ခ့ဲပါသည်။ ခွင့်ြပုလပ်ငန်း (၉)ခ မှာ စက်မက လပ်ငနး် (၂)ခ ၊ အိမ်ယာအ ဆာက်အအတည် ဆာက် 
ဖွ ့ဖိုးမက လပ်ငန်း (၂) ခ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးက လပ်ငန်း (၁)ခ၊ မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း 
(၁)ခ၊  ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွား က လပ်ငန်း (၂) ခ နှင့် အြခားဝန် ဆာင်မက လပ်ငန်း (၁)ခ တိ ့
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမလပ်ငန်း(၉)ခအနက် ြမန်မာနိင်ငသား 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၃)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးခ့ဲသည့် လပ်ငန်း(၅)ခြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာနိင်င 
ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့ ထတ် ပးသည့်လပ်ငနး် (၁)ခ နှင့် အတည်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၃)ခ ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွငး် ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမခွင့်ြပု ပးခဲ့မမှာ ၂၀၁၇ ခနှစ် 
ဇူလိင်လလယ် အထိ ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ လပ်ငန်း (၃၃)ခ၊ အ မရိကန် ဒ လာ 
(၃၉၆.၈၇၃)သန်း အပါအဝင် ကျပ် (၈၃၉,၁၈၀.၀၂၃) သန်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ တိးြမင့်ြခင်း 
အပါအဝင် စစ ပါင်း ရင်းနီှးြမုပ်နှမပမာဏ ကျပ် ( ၈၃၉,၂၉၃.၄၂၃) သန်း စီးဝင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်အတွင်း ြမန်မာနိင်ငသား ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၃)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း(၂၅)ခြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာနိင်င ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ဥပ ဒ (၂၀၁၆)အရ ခွင့်ြပုမိန် ့
ထတ် ပးသည့်လပ်ငနး် (၃)ခ နှင့် အတည်ြပုမိန် ့ထတ် ပးခဲ့သည့် လပ်ငန်း (၅)ခ ြဖစ်ပါသည်။  


