
သီလဝါ အထ ူးစီူး ပ ာူးရ ရူး ဇုန်ဆ ုင်ရာ ရင် ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံ မှုအချ က်အ လက်မျ ာူး 

၁။  သီလဝါအထ ူးစီူးပွ ူးရရူးဇုန်တွင် ရငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုအရမြေအရန 

၂။ မမန်မ နှိုင်ငှံရ ှိ ဂျပန်နှိုင်ငှံ၏ ရငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုအရမြေအရန 

သီလဝါ အထ ူးစီူး ပ ာူးရ ရူး ဇုန်ဆ ုင်ရာ ရင် ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံ မှုအချ က်အ လက်မျ ာူး 

သီလဝါ အထ ူးစီူး ပ ာူးရ ရူး ဇုန်တ  င် ရင်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှု အ ရမခအရန 

၁။ အထ ူးစီူးပွ ူးရရူးဇုန်ဥပရေအရ သီလဝါအထ ူးစီူးပွ ူးရရူးဇုန်တွင် ၂၀၂၂ ြေုန စ် ဧပပီလအထှိ နှိုင်ငှံ/ 

ရေသရပါင်ူး ၂၀ ြေမု  ရငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုလပု်ငန်ူး ၁၂၂ ြေု စုစုရပါင်ူး ရင်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုပမ ဏ အရမရှိကန်ရေေါ်လ   

၂၁၇၂.၉၀ ၂ သန်ူးကှို ရအ ကပ်ါအတှိုငူ်း ြေွင ်မပြှုထ ူးပါသည်-  

ခ င ်မပြှုပပူီး သီ လဝါအ ထ ူးစီ ူးပ ာူးရ ရူးဇုန်လု ပ်ငန်ူး မျာူး ၏က ဏ္ဍအ လ ကု် ရ ငူ်းန ီူးမ မ ြှုပ်န ှံမှု အရမခ အ ရန 

      (အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 

စဉ ် က ဏ္ဍ 

၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ ဧပပီလ အ ထ  

အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 
ရာခ ုင်နှုန်ူး 

(က) စက်မှုကဏ္ဍ ၉၇ ၁၇၆၁.၄၈၄ ၈၁.၀၇ 

(ြေ) ကုန်စည်ရရ ငူ်းဝယ်ရရူး  

ကဏ္ဍ 

၉ ၂၁၃.၈၀၈ ၉.၈၄ 

(ဂ) သယ်ယ ပှိုို့ရ  ငရ်ရူးန င်  

ရထ က်ပှံ ရရူးကဏ္ဍ 

၈ ၉၅.၄၇၀ ၄.၃၉ 

(ဃ) ဝန်ရ  င်မှုကဏ္ဍ ၆ ၆၀.၁၄၀ ၂.၇၇ 

(င) အှိမ်ရ အရ  ကအ်အှံု 

တည်ရ  က်ဖွှံွံ့ပဖှိြှုူးမှုကဏ္ဍ 

၁ ၃၀.၀၀၀ ၁.၃၈ 

(စ) ဟှိုတယ်ကဏ္ဍ ၁ ၁၂.၀၀၀ ၀.၅၅ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း 
၁၂၂ ၂၁၇၂.၉၀ ၂ 

 

၁၀၀ 
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ခ င ်မပြှုပပူီး သီ လဝါအ ထ ူးစီ ူးပ ာူးရ ရူးဇုန်လု ပ်ငန်ူး မျာူး ၏ န ုငင်ှံ ၊ ရ သအ လ ကု် 

ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု အရမခ အ ရ န 

      (အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 

စဉ ် န ုငင်ှံ၊ ရ သ 

၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ ဇန ်နဝါ ရီလ အထ  

အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 
ရာခ ုင်နှုန်ူး 

(က) ဂျပန်နှိုင်ငှံ ၃၉ ၆၈၁.၃၈၈ 

 

၃၁.၃၆ 

(ြေ) စင်က ပ နှိုငင်ှံ ၂၆ ၆၅၆.၂၅၂ ၃၀.၂၀ 

(ဂ) ထှိငုူ်းနှိုင်ငှံ ၁၈ ၁၉၀.၀၉၃ ၈.၇၅ 

(ဃ) ယ နှိုက်တက်ကင်ူးေမ်ူး ၃ ၁၀၇.၂၂၉ 

 

၄.၉၃ 

(င) ကှိုရီူးယ ူးသမမတနှိုင်ငှံ ၆ ၁၀၈.၁၀၂ ၄.၉၈ 

(စ) ရဟ ငရ်က င်  

အထ ူးအုပ်ြေျြှုပ်ြေွင် ရရေသ 

၇ ၇၄.၅၂၁ ၃.၄၃ 

( ) တရုတ်(တှိုင်ရပ) ၃ ၆၅.၂၉၃ ၃.၀၀ 

(ဇ) မမန်မ နှိုင်ငှံ ၄ ၅၈.၈၄၀ ၂.၇၁ 

(ဈ) သသစတတီူးယ ူးနှိုငင်ှံ ၁ ၆၄.၄၆၀ ၂.၉၇ 

(ည) ယ ရအအူီး ၁ ၃၉.၄၀၀ ၁.၈၁ 

(ဋ) မရလူးရ  ူးနှိုင်ငှံ ၂ ၂၅.၉၂၉ ၁.၁၉ 

(ဌ) သသစရသတူးလျနှိုငင်ှံ ၂ ၂၀.၅၀၇ ၀.၉၄ 

(ဍ) နယ်သ လန် ၂ ၁၄.၄၀၀ 

 

၀.၆၆ 

(ဎ) ပန ူးမ ူး ၁ ၁၃.၉၀၈ 

 

၀.၆၄ 
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(ဏ) ေှိန်ူးမတ် ၁ ၁၃.၅၀၀ 

 

၀.၆၂ 

(တ) တရုတ်မပည်သ ူ့သမမတနှိုငင်ှံ ၁ ၁၂.၀၀၀ 

 

၀.၅၅ 

(ထ) ဘရ နှိုင်ူးေါရု  လမ် ၁ ၈.၅၀၀ ၀.၃၉ 

(ေ) ဗီယက်နမ်နှိုင်ငှံ ၂ ၇.၅၈၀ ၀.၃၅ 

(ဓ)  ွစ်ဇ လန်နှိုငင်ှံ ၁ ၇.၃၀၀ ၀.၃၄ 

(န) မပငသ်စ်နှိုငင်ှံ ၁ ၃.၇၀၀ 

 

၀.၁၇ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း 
၁၂၂ ၂၁၇၂.၉၀ ၂ 

 

၁၀၀ 

ခ င် မပြှုပပူီး သီ လဝါအ ထ ူးစီ ူးပ ာူးရ ရူးဇုန်လု ပ်ငန်ူး မျာူး ၏ ဇုန်အ လ ကု် ရ ငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှုအ ရမခအရန 

      (အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 

စဉ ် ဇုန် 

၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ ဇန ်နဝါ ရီလ အထ  

အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 
  ရာခ ုင်နှုန်ူး 

(က) စက်မှုဇုန်ဧရ ယ ာ         

၁ လုပ်ငန်ူးမမ င ်တင်ရရူးဇုန် ၇၂ ၁၆၂၉.၉၆၉ ၇၅.၀၁ 

၂ ကင်ူးလွတ်ဇုန် ၄၆ ၄၉၆.၈၃၃ ၂၂.၈၆ 

(ခ)      လ ရနအ မ်န င ်စီူး ပ ာူးရ ရူး 

ဆ ုင်ရ ာ ဧရ ယာ 

၄ ၄၆.၁၀၀ ၂.၁၂ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း ၁၂၂ ၂၁၇၂.၉၀ ၂ 

  

၁၀၀ 

၂။ အ ှိပုါ လုပ်ငန်ူးမျ ူးအနက် ရ  ငရ်ွက် ဲ ရငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုလုပ်ငန်ူးမျ ူးမ   ရအ ကပ်ါအတှိုင်ူး 

မဖစ်ပါသည်- 

ရဆာ ငရွ်က် ဆဲ သီ လဝါအထ ူးစီူးပ ာူးရ ရူးဇုန် လု ပ် ငန်ူးမျာူး ၏က ဏ္ဍအ လ ကု်  ရငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံ မှု 

အရမခ အ ရန 

      (အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 
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စဉ ် က ဏ္ဍ 

၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ ဧပပီလ အ ထ  

အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 
ရာခ ုင်နှုန်ူး 

(က) စက်မှုကဏ္ဍ ၉၃ ၁၇၁၀.၄၈၄ ၈၀.၉၅ 

(ြေ) ကုန်စည်ရရ ငူ်းဝယ်ရရူး  

ကဏ္ဍ 

၉ ၂၁၃.၈၀၈ ၁၀.၁၂ 

(ဂ) သယ်ယ ပှိုို့ရ  ငရ်ရူးန င်  

ရထ က်ပှံ ရရူး ကဏ္ဍ 

၈ ၉၅.၄၇၀ ၄.၅၂ 

(ဃ) ဝန်ရ  င်မှု ကဏ္ဍ ၄ ၅၁.၁၄၀ ၂.၄၂ 

(င) အှိမ်ရ အရ  ကအ်အှံု 

တည်ရ  က်ဖွှံွံ့ပဖှိြှုူးမှု 

ကဏ္ဍ 

၁ ၃၀.၀၀၀ ၁.၄၂ 

(စ) ဟှိုတယ်ကဏ္ဍ ၁ ၁၂.၀၀၀ 

 

၀.၅၇ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း 
၁၁၆ ၂၁၁၂.၉၀ ၂ 

 

၁၀၀ 

 

ရဆာ ငရွ်က် ဆဲ သီ လဝါအထ ူးစီူးပ ာူးရ ရူးဇုန် လုပ် ငန်ူးမျာူး ၏ န ုငင်ှံ ၊ ရ သ အလ ုက် ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု 

အရမခ အ ရန 

    (အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 

စဉ ် န ုငင်ှံ၊ ရ သ 

၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ဇန ်နဝါ ရီလ အထ  

အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 
ရာခ ုင်နှုန်ူး 

(က) ဂျပန်နှိုင်ငှံ ၃၇ ၆၇၂.၃၈၈ ၃၁.၈၂ 

(ြေ) စင်က ပ နှိုငင်ှံ ၂၃ ၆၀၆.၂၅၂ ၂၈.၆၉ 

(ဂ) ထှိငုူ်းနှိုင်ငှံ ၁၇ ၁၈၉.၀၉၃ ၈.၉၅ 
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(ဃ) ယ နှိုက်တက်ကင်ူးေမ်ူး ၃ ၁၀၇.၂၂၉ ၅.၀၇ 

(င) ကှိုရီူးယ ူးသမမတနှိုင်ငှံ ၆ ၁၀၈.၁၀၂ ၅.၁၂ 

(စ) ရဟ ငရ်က င်  

အထ ူးအုပ်ြေျြှုပ်ြေွင် ရရေသ 

၇ ၇၄.၅၂၁ ၃.၅၃ 

( ) တရုတ်(တှိုင်ရပ) ၃ ၆၅.၂၉၃ ၃.၀၉ 

(ဇ) မမန်မ နှိုင်ငှံ ၄ ၅၈.၈၄၀ ၂.၇၈ 

(ဈ) သသစတတီူးယ ူးနှိုငင်ှံ ၁ ၆၄.၄၆၀ ၃.၀၅ 

(ည) ယ ရအအူီး ၁ ၃၉.၄၀၀ ၁.၈၆ 

(ဋ) မရလူးရ  ူးနှိုင်ငှံ ၂ ၂၅.၉၂၉ ၁.၂၃ 

(ဌ) သသစရသတူးလျနှိုငင်ှံ ၂ ၂၀.၅၀၇ ၀.၉၇ 

(ဍ) နယ်သ လန် ၂ ၁၄.၄၀၀ ၀.၆၈ 

(ဎ) ပန ူးမ ူး ၁ ၁၃.၉၀၈ 

 

၀.၆၆ 

(ဏ) ေှိန်ူးမတ် ၁ ၁၃.၅၀၀ 

 

၀.၆၄ 

(တ) တရုတ်မပည်သ ူ့သမမတ နှိုငင်ှံ ၁ ၁၂.၀၀၀ 

 

၀.၅၇ 

(ထ) ဘရ နှိုင်ူးေါရု  လမ် ၁ ၈.၅၀၀ ၀.၄၀ 

(ေ) ဗီယက်နမ်နှိုင်ငှံ ၂ ၇.၅၈၀ ၀.၃၆ 

(ဓ)  ွစ်ဇ လန်နှိုငင်ှံ ၁ ၇.၃၀၀ ၀.၃၅ 

(န) မပငသ်စ်နှိုငင်ှံ ၁ ၃.၇၀၀ 

 

၀.၁၈ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း 
၁၁၆ ၂၁၁၂.၉၀ ၂ 

 

၁၀၀ 

ရဆာ ငရွ်က် ဆဲ သီ လဝါအထ ူးစီူးပ ာူးရ ရူးဇုန် လုပ် ငန်ူးမျာူး ၏ ဇုန်အ လ ကု် ရ ငူ်းန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှု အရမခ အရန 

    

 

(အရ မရ ကန်ရ ေါ်လ ာ သ န်ူး) 

စဉ ် ဇုန် 
၂၀ ၁၄-၂၀ ၁၅ ဘဏ္ဍာန စ်  န ုဝငဘ်ာလ မ   

၂၀ ၂၂ ခုန  စ်၊ ဇန ်နဝါ ရီလ အထ  
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အရ ရအတ က် 
ရငူ်းန ီူးမမ ြှု ပ်န ှံမှု  

ပမာ ဏ 

ရာခ ုင် 

နှုန ်ူး 

(က)   စက်မှုဇုန်ဧရ ယ ာ         

၁ လုပ်ငန်ူးမမ င ်တင်ရရူး 

ဇုန် 

၇၀ ၁၆၁၄.၇၁၉ ၇၆.၄၂ 

၂ ကင်ူးလွတ်ဇုန် ၄၃ ၄၅၃.၀၈၃ ၂၁.၄၄ 

(ခ)   လ ရနအ မ်န င ်စီူးပ ာူး ရရူး 

        ဆ ုင်ရာဧ ရ ယာ 

၃ ၄၅.၁၀၀ ၂.၁၃ 

  စုစ ုရပါ ငူ်း 
၁၁၆ ၂၁၁၂.၉၀ ၂ 

 

၁၀၀ 

 

 

မမန်မာန ုင် ငှံရ   ဂျ ပန်န ုင် ငှံ ၏ ရင် ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှု အရမခ အရန 

၃။  မမန်မ နှိုင်ငှံတွင် လ ရရ ကရ်င်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံသည်  နှိုငင်ှံ၊ ရေသရပါင်ူး ၅၂ ြေုအနက် ၂၀၂၂ ြေုန စ် 

ဧပပီလအထှိ မမန်မ နှိုင်ငှံရင်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုရက မ်ရ င်၏ ြေွင ်မပြှုလုပ်ငန်ူးမျ ူးစ ရင်ူးအရ ဂျပနန်ှိုငင်ှံ၏ ရငူ်းန ီူး 

မမ ြှုပန် ှံမှုမ   အ င်  ၉ တွင် ရ ှိပါသည်။ 

၄။ မမန်မ နှိုင်ငှံရင်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုရက မ်ရ ငက် ၂၀၂၂ ြေုန စ် ဧပပီလကုန်အထှိ ဂျပန်နှိုငင်ှံမ  လုပ်ငန်ူး ၁၂၆ 

ြေုကှို စုစုရပါင်ူးအရမရှိကန်ရေေါ်လ  ၁၈၅၃.၆၁၀ သန်ူးမဖင ်  ရအ ကပ်ါအတှိုင်ူး ြေွင ်မပြှုရပူးြေဲ ပါသည်-  

စဉ ် လုပ်ငန်ူး ကဏ္ဍ 
အရ ရ 

အတ က် 

ခ င် မပြှုပမ ာဏ 

(အရမရ ကန် 

ရ ေါ်လာသန်ူး) 

(က) ရမွူးမမြူရရူးန င ရ်ရလုပ်ငန်ူး ၄ ၁၈.၉၇၂ 

(ြေ) စက်မှုလုပ်ငန်ူး ၈၅ ၅၂၁.၇၁၄ 

(ဂ) စှိုက်ပျ ှိြှုူးရရူးလုပ်ငန်ူး  ၃ ၂၂.၄၅၈ 

(ဃ) ရရနှံန င် သဘ ဝဓါတ်ရငွွံ့လုပ်ငန်ူး ၁ ၄၀.၀၀၀ 
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(င) ဟှိုတယ်န င ြ်ေရီူးသွ ူးလ ရရူးလုပ်ငန်ူး ၅ ၈၉.၅၀၈ 

(စ) အှိမ်ရ အရ  ကအ်ဦလုပ်ငန်ူး ၃ ၈၅.၀၄၅ 

( ) အမြေ ူးဝန်ရ  င်မှုလုပ်ငန်ူး ၂၁ ၃၃၄.၂၂၉ 

(ဇ) ပှိုို့ရ  ငရ်ရူးန င ် က်သွယ်ရရူးလုပ်ငန်ူး ၂ ၂၂၂.၈၈၀ 

(ဈ) လျှပစ်စ်လုပ်ငန်ူး ၂ ၅၁၈.၈၀၄ 

 စုစ ုရပါ ငူ်း ၁၂၆ ၁၈ ၅၃. ၆၁၀ 

၅။ အ ှိပုါလုပ်ငန်ူးမျ ူးအနက် ရင်ူးန ီူးမမ ြှုပ်န ှံမှုလပု်ငန်ူး ၁၁၀ ြေ ု (အရမရှိကန်ရေေါ်လ  ၁၅၆၉.၂၈၂ 

သန်ူး) မ   လက်ရ ှိလုပ်ငန်ူး ရ  ငရ်ွက်လျက်ရ ှိပါသည်- 

စဉ ် လုပ်ငန်ူး ကဏ္ဍ 
အရ ရ 

အတ က် 

ခ င် မပြှုပမ ာဏ 

(အရမရ ကန် 

ရ ေါ်လာသန်ူး) 

(က) ရမွူးမမြူရရူးန င ်ရရလုပ်ငန်ူး ၂ ၁၃.၀၁၀ 

(ြေ) စက်မှုလုပ်ငန်ူး ၇၄ ၄၇၂.၁၀၁ 

(ဂ) စှိုက်ပျ ှိြှုူးရရူးလုပ်ငန်ူး  ၃ ၂၂.၄၅၈ 

(ဃ) ဟှိုတယ်န င ်ြေရီူးသွ ူးလ ရရူးလုပ်ငန်ူး  ၅ ၈၉.၅၀၈ 

(င) အမြေ ူးဝန်ရ  င်မှုလုပ်ငန်ူး  ၂၁ ၃၃၄.၂၂၉ 

(စ) အှိမ်ရ အရ  ကအ်ဦဖွှံွံ့ပဖှိြှုူးမှုလုပ်ငန်ူး ၂ ၅၃.၇၃၂ 

( ) ပှိုို့ရ  ငရ်ရူးန င ် က်သွယ်ရရူးလုပ်ငန်ူး ၁ ၆၅.၄၄၀ 

(ဇ) လျှပစ်စ်လုပ်ငန်ူး ၂ ၅၁၈.၈၀၄ 

 စုစ ုရပါ ငူ်း ၁၁၀ ၁၅၆ ၉. ၂၈ ၂ 

 


