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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၁) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက် န ့ (၀၈:၀၀) နာရီအချိန်တွင ် စီးပွား ရးနှင် ့ ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးြမင့်လွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများလိက်ပါလျက် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ မို သ့စ် မို န့ယ်၊ 

ရြပည့် ကျးရွာရှိ Good Brother ကမ္ပဏီ၏ နွား မွးြမူ ရးြခသိ ့ ရာက်ရှိရာ ရှင်းလင်း ဆာင်တွင် 

တာဝန်ခ ဦးလှမျိုးသန်မှ့ နွား မးွြမူ ရးနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်ှးလငး်တငြ်ပ ပီး နွားများ မွးြမူထားရှိမတိ ့

အား ကည့်ရအား ပးခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင် ့အဖဲွသ့ည် နနက် (၀၉၃၀) နာရအီချိန်တွင် မ ကွး မို ၊့ ကန်သည် 

လပင်န်းရှင်များ အသင်းအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များ သီးနှစိက်ပျိုးထတ်လပသ်ည့် 

လပင်န်းရှင်များ၊ တာငသူ်များအား တွဆ့ပွဲသိ ့တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက် 

၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင် ့ အဖဲွသ့ည် ည န (၄) နာရအီချိနတွ်င် မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ ပခက္က ူ မို ရ့ှိ 

ကနသ်ည်ပွဲစားများအသင်းရးခန်းမ၌ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွဆ့ပွဲသိ ့ တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးသည ် ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် န၊့ နနက်(၀၉:၃၀) 

နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးသိ ့ သွား ရာက်၍ ြမာင် မိုန့ယ်၊ မကျည်းဘတ် ကျးရွာရိှ တာင်သူ 

ဦး ကျာ်လွင်၏ သခွား မး (၃၅) ဧက စိက်ပျိုးထားရှိမ အ ြခအ နနှင့် သခွား မး စိက်ပျို းထတ်လပသ်ူ 

တာင်သူများအား တွဆ့၍ အမှာစကား ြပာကားခဲ့ ပီး မွန်းလွဲ (၁၃:၃၀) နာရီတွင် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
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နှင် ့အဖွဲသ့ည် မရွာ မို ၊့ ကန်စည်ဒိင်ခန်းမ၌ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များအား တွဆ့ပွဲသိ ့တက် ရာက်အမှာ 

စကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်အဖွဲသ့ည် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် န၊့ နနက် (၁၀:၀၀) 

နာရီအချိန်တွင် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးရှိ ပွဲစားကန်သည်စက်ပိင်များ မဟာဘကထိန် တာ်အသင်း၏ 

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ် သာ ကန်သညလ်ပ်ငန်းရှငမ်ျား၊ တာင်သူများ၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတ 

ြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်နှင့် ညီ နာင်အသင်းများအား 

တွဆ့ပဲွသိ ့တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် 

၅။ ည န (၁၆:၀၀) နာရီအချိနတွ်င် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ စဉ့်ကိင် မို န့ယ၊် ဘယ်လင်း ကျးရာွအပ်စ၊ 

တာင်ရင်း ကျးရွာ၌ တည် ဆာက်ထားရှိသည့် ဂျပန်နိင်ငနည်းပညာြဖင့် ထတ်လပ်လျက်ရှိ သာ KIYO 

Myanmar ကမ္ပဏီ၏ သီးနှ ကာ်စက်ရသိ ့ ရာက်ရိှ ပီး စက်ရအတွင်း လှည့်လည်ကည့်ရစစ် ဆးခ့ဲပါသည်။ 

၆။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် ခရီးစဉ်အတွင်း မိမိတိဝ့န် ကီးဌာနသည် ြပည်တွင်း/ြပည်ပကန်သွယ် ရးကိ 

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါ ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကက ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရးကိ နည်းလမ်းမျိုးစြဖင့် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှ ပီး ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များ၊ ကန်စည်ထတ်လပ်သူ တာင်သူများနှင့် တွဆ့ ဆွး နွး၍ အြမင်ချင်း 

ဖလှယ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် လာ ရာက်ရြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ မိမိတိနိ့င်င၏လယ်ယာထွက်ကန်များအား 

ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချရာတွင် ထိင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ က မ္ဘာဒီးယားနိင်ငတိနှ့င့် ယှဉ် ပိုင်၍ တင်ပိ ့ ရာင်းချ န 

ရ ပီး တင်ပိ ့ ရာင်းချ သာ ကန်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားတူပါက အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ပီး၊ ဈးနန်းချိုသာ 

ရန်နှင့် စားသးသူများ လိအပ်သည့်အချိန်တွင် တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်မှသာ တာင်သူများနှင့် ကန်သည်များ 

အကျိုးြဖစ်ထွန်းနိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ကန်သည်များအ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်ရာတွင် ဝယ်ယူသူနှင့် ကန်ပစ္စည်း 

ထတ်လပ်သူအကား ဆက်စပ်မရိှရန်နှင့် အာမခချက်များရိှရန် လိအပ် ကာင်း၊ သီးနှများ ရာင်းချရာတွင် 

ထွက်ရိှသည့်အတိင်း ရာင်းချမည့်အစား တန်ဖိးြမင့် ထတ်ကန်များအြဖစ် ထတ်လပ်တင်ပိ ့ ရာင်းချရန် လိအပ် 

ပါ ကာင်း၊ သီးနှများအား ဝယ်ယူ ရာင်းချရာတွင် ဝယ်ယူသူနှင့် ရာင်းချသူတိ ့ အကျိုးအြမတ်မတစွာ 

ခစားရရိှ စရန် ဝယ်ယူသည့် စနစ်ကိ ကျင့်သးရန် လိအပ် ကာင်းနှင့် တက် ရာက်လာကသူများက ပွင့်ပွင့် 

လင်းလင်းတင်ြပရန်နှင့် တင်ြပချက်များကိ ပဂ္ဂလိက ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး ကာ်မတီအ နြဖင့် သက်ဆိင်ရာ 

ဝန် ကီးဌာနများအား ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးသွားမည်ြဖစ် ကာင်း စသည်ြဖင့် ြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၇။ ယင်း နာက် တက် ရာက်လာကသူများက မိမိတိ ့ က အလိက် အခက်အခဲများအား တင်ြပကရာ 

တင်ြပချက်များအ ပ  ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက ြပန်လည်ြဖည့်စွက် ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 
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ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွငး်ကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၂၂၇၄.၇၈၅ ၃၉၉၂.၈၇၀ ၆၂၆၇.၆၅၅ ၂၀၀၇.၅၅၂ ၄၀၈၂.၈၈၀ ၆၀၉၀.၄၃၂ ၂၆၇.၂၃၃ -၉၀.၀၁၀ ၁၇၇.၂၂၃

၂ နယစ်ပ် ၁၄၄၉.၀၇၄ ၇၁၂.၅၉၁ ၂၁၆၁.၆၆၅ ၁၅၅၆.၉၉၂ ၆၇၆.၄၇၅ ၂၂၃၃.၄၆၇ -၁၀၇.၉၁၈ ၃၆.၁၁၆ -၇၁.၈၀၂

စစ ပါငး် ၃၇၂၃.၈၅၉ ၄၇၀၅.၄၆၁ ၈၄၂၉.၃၂၀ ၃၅၆၄.၅၄၄ ၄၇၅၉.၃၅၅ ၈၃၂၃.၈၉၉ ၁၅၉.၃၁၅ -၅၃.၈၉၄ ၁၀၅.၄၂၁

အ ကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၄-၁-၂၀၁၉ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှ ၄-၁-၂၀၁၈ ထိ ) နငး်ယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့

စဉ်

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် ( ၄ - ၁ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၃၅၄.၃၂၆ ၄၃၀.၄၀၉ ၇၈၄.၇၃၅

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၁.၅၂၁ ၁၇၉.၂၀၆ ၁၈၀.၇၂၇

၃ ရထွက် ၈၄.၇၇၈ ၁၅၁.၂၇၁ ၂၃၆.၀၄၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၈၈.၈၃၇ ၇.၆၄၄ ၂၉၆.၄၈၁

၅ သစ် တာထွက် ၄၇.၉၈၃ ၀.၂၈၃ ၄၈.၂၆၆

၆ စက်မကန် ချာ ၁၄၀၈.၂၆၄ ၅၆၇.၂၉၅ ၁၉၇၅.၅၅၉

၇ အြခား ၈၉.၀၇၆ ၁၁၂.၉၆၆ ၂၀၂.၀၄၂

 စစ ပါင်း ၂၂၇၄.၇၈၅ ၁၄၄၉.၀၇၄ ၃၇၂၃.၈၅၉

 

ြပည်ပသွင်းကန် ( ၄ - ၁ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၂၈၀.၉၆၀ ၂၆၂.၄၃၆ ၁၅၄၃.၃၉၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၁၅၆၆.၉၆၅ ၁၆၄.၇၂၅ ၁၇၃၁.၆၉၀

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၇၁၃.၆၀၆ ၁၅၇.၂၃၇ ၈၇၀.၈၄၃

၄ CMP ၄၃၁.၃၃၉ ၁၂၈.၁၉၃ ၅၅၉.၅၃၂

 စစ ပါင်း ၃၉၉၂.၈၇၀ ၇၁၂.၅၉၁ ၄၇၀၅.၄၆၁

 
ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် ( ၄ - ၁ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထွက်ပစ္စည်း ၄၃၀.၄၀၉ ၄၃၀.၄၀၉ ၅၃၀.၅၄၉ ၅၃၀.၅၄၉ -၁၀၀.၁၄၀ -၁၀၀.၁၄၀

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၁၇၉.၂၀၆ ၁၇၉.၂၀၆ ၁၂.၄၆၀ ၁၂.၄၆၀ ၁၆၆.၇၄၆ ၁၆၆.၇၄၆

၃  ရထွက် ၁၅၁.၂၇၁ ၁၅၁.၂၇၁ ၁၃၆.၄၉၄ ၁၃၆.၄၉၄ ၁၄.၇၇၇ ၁၄.၇၇၇

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၀.၀၄၉ ၇.၅၉၅ ၇.၆၄၄ ၈၅.၀၂၇ ၄.၈၉၉ ၈၉.၉၂၆ -၈၄.၉၇၈ ၂.၆၉၆ -၈၂.၂၈၂

၅ သစ် တာထွက် ၀.၂၈၃ ၀.၂၈၃ ၀.၃၆၄ ၀.၃၆၄ -၀.၀၈၁ -၀.၀၈၁

၆ စကမ်ကန် ချာ ၅၃၆.၃၁၉ ၃၀.၉၇၆ ၅၆၇.၂၉၅ ၄၂၇.၉၈၃ ၂၁.၄၁၃ ၄၄၉.၃၉၆ ၁၀၈.၃၃၆ ၉.၅၆၃ ၁၁၇.၈၉၉

၇ အြခား ၀.၂၁၀ ၁၁၂.၇၅၆ ၁၁၂.၉၆၆ ၁.၃၀၀ ၃၃၆.၅၀၃ ၃၃၇.၈၀၃ -၁.၀၉၀ -၂၂၃.၇၄၇ -၂၂၄.၈၃၇

စစ ပါင်း ၅၃၆.၅၇၈ ၉၁၂.၄၉၆ ၁၄၄၉.၀၇၄ ၅၁၄.၃၁၀ ၁၀၄၂.၆၈၂ ၁၅၅၆.၉၉၂ ၂၂.၂၆၈ -၁၃၀.၁၈၆ -၁၀၇.၉၁၈

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄-၁-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၄-၁-၂၀၁၈ ထိ) တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၁၃.၆၆၅ ၂၄၈.၇၇၁ ၂၆၂.၄၃၆ ၂၃.၇၆၃ ၂၉၇.၆၃၇ ၃၂၁.၄၀၀ -၁၀.၀၉၈ -၄၈.၈၆၆ -၅၈.၉၆၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၃.၄၁၇ ၁၆၁.၃၀၈ ၁၆၄.၇၂၅ ၆.၂၈၀ ၁၃၂.၁၉၂ ၁၃၈.၄၇၂ -၂.၈၆၃ ၂၉.၁၁၆ ၂၆.၂၅၃

၃ လူသးကန် ၀.၀၄၄ ၁၅၇.၁၉၃ ၁၅၇.၂၃၇ ၀.၀၃၀ ၁၅၄.၇၇၅ ၁၅၄.၈၀၅ ၀.၀၁၄ ၂.၄၁၈ ၂.၄၃၂

၄ CMP ၁၂၈.၁၉၃ ၁၂၈.၁၉၃ ၆၁.၇၉၈ ၆၁.၇၉၈ ၆၆.၃၉၅ ၆၆.၃၉၅

စစ ပါင်း ၁၇.၁၂၆ ၆၉၅.၄၆၅ ၇၁၂.၅၉၁ ၃၀.၀၇၃ ၆၄၆.၄၀၂ ၆၇၆.၄၇၅ -၁၂.၉၄၇ ၄၉.၀၆၃ ၃၆.၁၁၆

စဉ် သွငး်ကန်အပ်စ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ် 
(၄-၁-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် 
(၄-၁-၂၀၁၈)ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၄ - ၁ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၄ - ၁ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ပိက့န် သွငး်ကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၅၇၉.၇၇၆ ၄၂၈.၁၈၁ ၁၀၀၇.၉၅၇ ၁၁၅၇.၃၀၈ ၄၀၀.၄၁၄ ၁၅၅၇.၇၂၂ -၅၇၇.၅၃၂ ၂၇.၇၆၇ -၅၄၉.၇၆၅

၂ လွယ်ဂျယ် ၃၉.၅၄၅ ၃.၉၁၇ ၄၃.၄၆၂ ၅၆.၆၃၄ ၂.၇၃၅ ၅၉.၃၆၉ -၁၇.၀၈၉ ၁.၁၈၂ -၁၅.၉၀၇

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၄၉.၅၁၃ ၁၄.၀၇၃ ၁၆၃.၅၈၆ ၁၆၇.၇၃၈ ၅.၂၆၂ ၁၇၃.၀၀၀ -၁၈.၂၂၅ ၈.၈၁၁ -၉.၄၁၄

၄ ကပိက်တီ ၂၂.၈၉၁ ၅.၁၁၉ ၂၈.၀၁၀ ၉.၇၅၄ ၆.၄၈၆ ၁၆.၂၄၀ ၁၃.၁၃၇ -၁.၃၆၇ ၁၁.၇၇၀

၅ ကျို ငး်တ ၀.၅၈၄ ၀.၅၂၄ ၁.၁၀၈ ၀.၁၃၅ ၀.၄၆၁ ၀.၅၉၆ ၀.၄၄၉ ၀.၀၆၃ ၀.၅၁၂

၆ တာချီလိတ် ၄.၀၁၂ ၁၂.၃၂၁ ၁၆.၃၃၃ ၅.၂၂၂ ၁၄.၆၈၈ ၁၉.၉၁၀ -၁.၂၁၀ -၂.၃၆၇ -၃.၅၇၇

၇ ြမဝတီ ၂၈.၅၆၀ ၁၈၇.၆၄၂ ၂၁၆.၂၀၂ ၂၆.၀၀၇ ၂၀၃.၇၇၇ ၂၂၉.၇၈၄ ၂.၅၅၃ -၁၆.၁၃၅ -၁၃.၅၈၂

၈ ကာ့ သာင်း ၅၄.၁၅၈ ၇.၁၂၀ ၆၁.၂၇၈ ၄၄.၇၂၉ ၁၁.၈၉၂ ၅၆.၆၂၁ ၉.၄၂၉ -၄.၇၇၂ ၄.၆၅၇

၉ မိတ် ၃၁.၂၁၉ ၃၅.၂၂၇ ၆၆.၄၄၆ ၆၂.၈၆၆ ၁၈.၅၃၄ ၈၁.၄၀၀ -၃၁.၆၄၇ ၁၆.၆၉၃ -၁၄.၉၅၄

၁၀ ထီးခီး ၄၈၅.၉၄၃ ၂.၄၀၀ ၄၈၈.၃၄၃ ၁.၀၆၇ ၅.၄၄၁ ၆.၅၀၈ ၄၈၄.၈၇၆ -၃.၀၄၁ ၄၈၁.၈၃၅

၁၁ မာ တာင် ၃.၅၀၄ ၂.၆၆၃ ၆.၁၆၇ ၁.၆၇၂ ၀.၆၉၃ ၂.၃၆၅ ၁.၈၃၂ ၁.၉၇၀ ၃.၈၀၂

၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၄၄၁ ၀.၀၉၀ ၀.၅၃၁ ၀.၁၄၈ ၀.၁၃၇ ၀.၂၈၅ ၀.၂၉၃ -၀.၀၄၇ ၀.၂၄၆

၁၃ စစ် တွ ၃.၃၇၂ ၆.၄၉၆ ၉.၈၆၈ ၄.၄၀၈ ၀.၀၄၄ ၄.၄၅၂ -၁.၀၃၆ ၆.၄၅၂ ၅.၄၁၆

၁၄  မာင် တာ ၂.၀၂၈ ၀.၀၁၈ ၂.၀၄၆ ၃.၃၂၉ ၃.၃၂၉ -၁.၃၀၁ ၀.၀၁၈ -၁.၂၈၃

၁၅ တမူး ၂၉.၈၄၃ ၀.၄၂၂ ၃၀.၂၆၅ ၉.၉၆၆ ၀.၆၁၈ ၁၀.၅၈၄ ၁၉.၈၇၇ -၀.၁၉၆ ၁၉.၆၈၁

၁၆ ရိဒ် ၁၃.၆၈၅ ၆.၃၇၈ ၂၀.၀၆၃ ၆.၀၀၉ ၅.၂၉၃ ၁၁.၃၀၂ ၇.၆၇၆ ၁.၀၈၅ ၈.၇၆၁

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၁၄၄၉.၀၇၄ ၇၁၂.၅၉၁ ၂၁၆၁.၆၆၅ ၁၅၅၆.၉၉၂ ၆၇၆.၄၇၅ ၂၂၃၃.၄၆၇ -၁၀၇.၉၁၈ ၃၆.၁၁၆ -၇၁.၈၀၂

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၄-၁-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၄-၁-၂၀၁၈ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၄ - ၁ -၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၈၂၆၇၀၀ ၈၃၅၉၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၂ ဟသာတ ၇၉၆၁၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၈၁၇၅၀၀ ၈၁၁၄၀၀

၃ မန္တ လး ၇၆၅၄၀၀ ၇၄၅၂၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၇၄၅၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၅၉၀ ၅၈၉ ၅၈၇ ၅၆၀

၂ ရလီ ၆၁၁ ၆၀၉ ၆၀၉ ၅၈၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၂ ၆၄၅ ၆၂၄ ၆၄၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၉၉၈၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၂၀၈၂၀၀ ၁၃၀၆၈၀၀

၃ မ ကွး ၁၀၈၀၈၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၁၄၅၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၉၉ ၇၀၀ ၆၉၈ ၇၀၅

၂  ရလီ ၇၂၇ ၇၂၆ ၇၂၅ ၇၂၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၈၂၆၇၀၀ ၇၇၇၇၀၀ ၈၁၇၅၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၂ မရွာ ၈၂၇၉၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၇၃၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၀၄၂၀၀ ၇၂၅၆၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၇၇၇၇၀၀

၂ မန္တ လး ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၂၇ ၆၂၈ ၆၂၆ ၆၃၂

၂ ရလီ ၆၅၅ ၆၅၃ ၆၅၂ ၆၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၇၅၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၄၉၀၀၀ ၇၈၄၀၀၀

၂ မရွာ ၇၆၅၄၀၀ ၇၁၉၅၀၀ ၆၈၈၉၀၀ ၇၇၁၆၀၀

၃ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၇၁၉၅၀၀ ၇၉၃၀၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၄ မန္တ လး ၇၄၅၂၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၇၁၉၅၀၀ ၇၂၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၂၅ ၆၁၇ ၆၀၃ ၆၁၅

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၄၂၈၆၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၂ မရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၄၅၉၂၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၇၉၆၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၅၂၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၆ မ ကးွ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၈ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၇ ၂၂၄ ၂၁၁ ၂၁၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မ ကွး ၈၂၆၇၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၄ ြပည် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ တာင် ကီး ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၈၄ ၃၇၈ ၄၂၁ ၄၂၇

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၈၀ ၁၀၆၅ ၈၈၅ ၈၉၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၄၅၉၂၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၄ မ ကွး ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ြပည ် ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၆၃ ၁၅၄၂ ၁၅၄၅ ၁၅၆၇

ကျပ်/ြပည်

၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)်

၂ မန္တ လး ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ ၁၀၀၀(သစ)်

၃ ပျဉ်းမနား ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)် ၁၀၀၀(သစ)်

၄ ပသိမ် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)်

၅ ဟသာတ ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)်

၆ ပခူဲး ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)်

၇ ြပည ် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)် ၉၅၀ (သစ)်

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)်

၁၀ သတဲွ ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)် ၁၀၀၀ (သစ)်

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၆၇ ၃၆၈ ၃၆၈ ၃၆၈

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၅ ၃၈၂ ၃၇၀ ၃၇၀

၃ အိန္ဒယ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၅၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၃၂ ၃၂၀ ၃၁၄ ၃၁၄

၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၀၈၀၀၀(သစ)် ၅၀၈၀၀၀(သစ)် ၅၀၈၀၀၀(သစ)် ၅၀၈၀၀၀(သစ)်

၂ မန္တ လး ၆၈၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀(သစ)် ၆၃၀၀၀၀(သစ)် ၆၅၀၀၀၀(သစ)်

၃ ပျဉ်းမနား ၅၇၀၀၀၀(သစ)် ၅၇၀၀၀၀(သစ)် ၅၇၀၀၀၀(သစ)် ၆၀၀၀၀၀(သစ)်

၄ ပသိမ် ၅၇၀၀၀၀(သစ)် ၅၇၀၀၀၀(သစ)် ၅၇၀၀၀၀(သစ်) ၅၇၀၀၀၀(သစ)်

၅ ပခဲးူ ၅၂၀၀၀၀(သစ)် ၅၂၄၀၀၀(သစ)် ၅၂၄၀၀၀(သစ)် ၅၂၄၀၀၀(သစ)်

၆ ြပည် ၅၁၀၀၀၀(သစ)် ၅၁၅၀၀၀(သစ)် ၅၁၅၀၀၀(သစ)် ၅၃၀၀၀၀(သစ)်

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၁၀၅၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၁၈၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၃၁၈၄၀၀

၂ မန္တ လး ၂၆၆၃၀၀ ၂၇၈၀၀၀ ၂၇၈၀၀၀ ၂၇၄၃၀၀

၃ လားရး ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၅၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၁၉၇ ၁၉၈ ၁၉၇ ၁၉၉

၂ ရလီ ၂၁၈ ၂၁၈ ၂၁၇ ၂၁၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၉၉ ၁၉၆ ၂၀၄ ၂၀၇

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၃၀၀၁၀၀

၂ မ ကးွ ၂၅၄၄၄၀၀ ၂၁၇၇၀၀၀ ၂၃၄၂၃၀၀ ၂၃၈၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၄၄ ၁၃၄၆ ၁၃၄၁ ၁၃၅၅

၂ ရလီ ၁၃၈၂ ၁၃၇၉ ၁၃၇၇ ၁၃၇၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၈၀ ၁၁၆၃ ၁၂၆၄ ၁၂၈၂

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၃၃၆၁၀၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၂၇၉၀၀၀ ၃၁၂၉၉၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၃၃၃၄၄၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၁၂၉၃၀၀ ၃၀၇၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၁၅ ၁၄၁၈ ၁၄၁၃ ၁၄၂၇

၂ ရလီ ၁၄၅၅ ၁၄၅၁ ၁၄၄၉ ၁၄၅၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၆ ၁၀၅၁ ၁၆၈၆ ၁၇၀၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၁၈၆.၀၁ ၁၄၁၄.၀၀ ၁၁၇၉.၉၆ ၁၅၁၄.၀၀

၂ RSS-2 ၁၁၈၆.၀၁ ၁၃၉၆.၀၀ ၁၁၀၉.၇၃ ၁၄၉၆.၀၀

၃ RSS-3 ၁၀၄၄.၈၂ ၁၃၇၉.၀၀ ၁၀၃၉.၄၉ ၁၄၇၉.၀၀

၄ RSS-4 ၉၇၄.၂၂ ၁၃၇၀.၀၀ ၉၆၉.၂၅ ၁၄၇၀.၀၀

၅ RSS-5 ၉၀၃.၆၃ ၁၃၅၆.၀၀ ၈၉၉.၀၂ ၁၄၅၆.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၁-၁၂-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၁ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၆၀၀၀ ၁၂၆၁.၇၂ ၁၂၄၈.၀၀ ၁၅၆၄

၂ ၁၂ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၂၅၈.၃၃ ၁၂၄၆.၀၁ ၁၅၇၂

၃ ၁၃ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၉၄၀၀ ၁၂၅၂.၂၅ ၁၂၄၇.၅၆ ၁၅၈၁

၄ ၁၄ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၁၀၀၀ ၁၂၄၂.၁၃ ၁၂၄၂.၈၉ ၁၅၈၁

၅ ၁၅ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၁၀၀၀ ၁၂၄၂.၁၃ ၁၂၄၂.၈၉ ၁၅၈၁

၆ ၁၆ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၁၀၀၀ ၁၂၄၂.၁၃ ၁၂၄၂.၈၉ ၁၅၈၁

၇ ၁၇ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၅၃၀၀ ၁၂၄၉.၆၈ ၁၂၃၈.၂၉ ၁၅၇၈

၈ ၁၈ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၄၁၅၀၀ ၁၂၅၇.၁၇ ၁၂၄၇.၅၆ ၁၅၇၈

၉ ၁၉ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၈၇၀၀ ၁၂၅၇.၇၇ ၁၂၅၁.၂၉ ၁၅၇၃

၁၀ ၂၀ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၂၅၉.၉၃ ၁၂၄၆.၃၂ ၁၅၇၀

၁၁ ၂၁ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၄၂၀၀၀ ၁၂၆၄.၁၈ ၁၂၆၁.၈၇ ၁၅၇၀

၁၂ ၂၂ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၄၂၀၀၀ ၁၂၆၄.၁၈ ၁၂၆၁.၈၇ ၁၅၇၀

၁၃ ၂၃ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၄၂၀၀၀ ၁၂၆၄.၁၈ ၁၂၆၁.၈၇ ၁၅၇၀

၁၄ ၂၄ -၁၂-၂၀၁၈ ၁၀၄၁၆၀၀ ၁၂၆၄.၅၀ ၁၂၆၃.၇၃ ၁၅၆၉

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၃၇ ယမွ်

၂ ၃၃.၂၅  ဘတ်

၃ ၈၄.၅၀ တာကာ

၄ ၇၅.၂၄  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၃၂

၁၄၇၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၇၆

၁၅၂၈

၁၂

( ၉-၁-၂၀၁၉ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၂၀

(  ခ  ) SQ ၆၂၀-၆၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၁၅-၇၄၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၆၂၅-၆၅၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၇၀-၇၁၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၈၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၁၀-၉၆၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၄၉၀-၅၁၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၄၉၀-၅၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၄၉၀-၅၁၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၄၅၀-၅၀၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၅၀-၆၀၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၃၅-၈၀၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၀၅၀-၁၁၀၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၁၁၀-၁၁၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၃၁၅-၁၃၇၅

၈ ပဲကးီ ၈၀၀-၈၅၀

၁၃

၂၄ - ၁၂ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁၀-၁-၂၀၁၉) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား
အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 
ကန်သ့တ် 

ခန် ့ပီး 

အင်အား 
ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၈ ၁ ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၇ - ၁၈၂ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၅ ၁ ၂၀၃ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၆ ၁ ၂၀၃ 

၂။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၉၁/၂၀၁၈ အရ ယခင် ကမာရွတ် မို န့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဦးတင်လင်၊ တတိယ စျးသည် သည(်၁၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင်ဝင်း(၁၂/အစန(နိင်)၁၂၃၃၇၆) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒ ခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊ ၂)အရ (၁၅-

၈-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၉၂/၂၀၁၈ အရ ယခင် ဆာက်လပ် ရးနှင့် 

လပ်စစ်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦးတိက်ဂါး၊ မန် နဂျာသည် (၁၅-၈-၁၉၉၅) ရက် နတွ့င ်ကွယလ်ွန်သွား 

ပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး ( ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ သာင်းညွန် ့

(၁၂/သဃက (နိင်) ၁၀၇၁၆၇) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂)အရ (၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဒါက်တာနနခိင် ဦးစီးမှူ း နှစ်နိင်င ၂၆-၁၂-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၇၉၁၂၄  
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 ( ခ )  ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ် ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၇-၁၂-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၇/ပတန(နိင်) ၁၀၄၀၀၁   ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ထိ  

၅။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၅၈/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက်ပါ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး (၂)ဦးအား ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ  ၂၀  ရက် နမ့ှစ၍ ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်း ကျပ ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည-် 

 (က) ဦး ဖ ကိုင် ၁၀/သဖရ(နိင်) ၀၀၉၀၀၀ 

 ( ခ ) ဒ ဝင်းမငး် ဖိုး ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၀၀၅၃၀ 

၆။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၆/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ပိက့န ်

သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်တွင် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ ဆြမတ်ထွဋ် (၉/ပမန(နိင်)၂၅၈၀၇၄)၊ 

အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ကိ (၂၀-၁၂-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ ဒ-ဦးစီးမှူ း (လစာနန်း ကျပ ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့ တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက် 

သည်။ 

၇။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကျာက်ြဖူအထူးစးီပွား ရးဇန် စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီရး (ရန်ကန်) မ ှဦး အာင်ြပည့်စဦး (၁၂/အစန (နိင်) 

၁၈၇၆၄၂)၊ ဦးစီးအရာရှိအား  ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ 

အလပ်မ ှနတ်ထွက်ခွင်ြ့ပုလိက်သည။် 

၈။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ် (၁၂/တမန (နိင်) ၁၁၂၄၃၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

အား ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ အလပ်မှနတ်ထွက်ခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၉။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစဖ်က် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉတ်ွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦး ဇာ်နိင် ဆက်သွယ် ရး-၅ ပိသ့ွငး်ရး(မန္တ လး) ရးချုပ(်စမီ) 

  ၁၁/စတန(နိင်) ၁၃၃၆၈၆  (တွဲဖက)်  

 ( ခ ) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် နစ့ား  ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် ရးချုပ(်စမီ) 

  ၇/မညန(နိင်) ၀၉၅၅၅၉      (ယာဉ် မာင်း)  (တွဲဖက်) 

၁၀။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါ  ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၁-၂၀၁၉) 

ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါအတိင်း တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးကိကိနိင်  ယာဉ် မာင်း-၅  ပိက့န်သင်ွးကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၀၉၉    

 ( ခ ) ဦး ဇာ်ရဲ နာင် နစ့ားယာဉ် မာင်း  ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

၁၁။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၁/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာ-တရတ် နှစ်နိင်ငအကား နယ်စပ ်

စးီပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရကွ်မဇန ် တည် ထာင် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရ 

အဖွဲ၏့ (၃၀-၄-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၁၈) ြဖင် ့ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ထား 

သည့် ဗဟိ ကာ်မတီ၏ ဦး ဆာင်မြဖင့်  လပ်ငန်းတာဝန်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လညး် ကာငး်၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိင်ကန်သွယ် ရးဇန် သွင်းကန်ယာဉ်စစ်ကွင်းအသစ် ဆာငရွ်က် ရး 

လပင်န်းများကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ-ထိင်း နယ်စပ် ဒသ၊ ြမဝတီ မိုတ့ွင် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနနှင့် Myawaddy Global Investment Co.,Ltd တိ ့ အကျိုးတူ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မည့် Myawaddy Logistic Hub and Commercial Zone အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆငိရ်ာ လပင်န်းအသီးသးီအား တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

တစ်ဖက်ပါ ညန်ကား ရးမှူး (၂) ဦးအား ၎င်းတိ၏့ မူလတာဝန်များအြပင် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ တာဝန်အသီးသီး 

အား ပူးတွဲတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 
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 စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန်  

 (က) ဦးဝင်းလွင် ညန်ကား ရးမှူး ြမန်မာ-တရတ် နယ်စပစ်ီးပွား ရးပူး ပါင်း 

   စီမ ရးရာ ဆာင်ရွက်မဇန်တည် ထာင်အ ကာင်အထည ်  

ဖာ် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများ၊မူဆယ်(၁၀၅)မိင် 

ကန်သွယ် ရးဇန်သွင်းကန်ယာဉ်စစ်ကွင်း အသစ် 

ဆာင်ရွက် ရးလပ်ငန်း  

  ( ခ ) ဦးသိန်းထွန်းဦး ညန်ကား ရးမှူး Myawaddy Logistic Hub and 

    နယ်ရး/ နညး်ပညာ Commercial Zone အ ကာင်အထည ် 

     ဖာ် ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ 

၁၂။ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစ အာင် (၇/ညလပ(နိင်)၀၁၂၈၈၃)၊ စာရငး်ကိင်-၂ လစာနန်းကျပ်(၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-

၂၂၆၀၀ိ) အား အမထမ်းသက်(၃၃)နှစြ်ပည့် ပီးြဖစ်၍ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၁)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (ခ) အရ လပ်သက်နှစ်ြပည့်ပင်စင် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၁၃။ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ 

ဒ နွးနန္ဒာထွန်း (၁/မကန(နိင်)၁၃၈၈၇၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၉၃) 

အရ (၁-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁-၂၀၁၉ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၃/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ဦးစးီရးမှ ဦးစိးလင် (၉/ပဘန (နိင်) ၁၃၃၃၅၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (ဂ)အရ (၂၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၆-၁-၂၀၁၉) 

ရက် နထိ့ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၁၅။ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၄/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) တွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ 

လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ဒ ကည်ကည်ြမင့် (၁၀/ခဆန(နိင်) ၀၂၄၉၉၆) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နညး် 

ဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ (၂-၁-၂၀၁၉ မ ှ၁၆-၁-၂၀၁၉ ထ)ိ လပ်သက်ခွင့် (၁၅)ရက ်

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၆။ ၂-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပက်ဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦး မာင် မာင်ပါ (၁၂/လမန (နိင်) ၀၅၄၉၂၅) လက် ထာက ်

ညန်ကား ရးမှူးသည် နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) အရ (၂-၁-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင ်

နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွ (၃၂၀၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၆/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၇) ဦး တိကိ့  နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး် ဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှ စတင်၍ နှစ်တိး အပါ အဝင်လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 
မှတ်ပတင်အမှတ် 

အဆင့် ဌာန 
နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)
(က) ဦးလွင်မျိုး ဇာ် 

၇/ပခန(နိင်) ၁၈၄၅၀၃ 
ဒ-ညန်မှူး WTO ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၄၅၀၀၀ 

( ခ ) ဒ ရရီီမွန် 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၃၅၅၆၉ 

ဒ-ညန်မှူး WTO ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၄၅၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ တိးတိးဝင်း 
၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၀၂၀၅၉ 

ဒ-ညန်မှူး နှစ်နိင်င ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၄၅၀၀၀ 

(ဃ) ဦးသန်းစိး  
၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၂၄၀၇၃ 
  

လ/ထ 
ညန်မှူး 

နညး်ပညာ ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၁၂၀၀၀ 

( င ) ဦး ဇာ်မငး် ဌး 
၈/စလန(နိင်) ၀၆၉၈၃၅ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

ြမစ် ကီးနား ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၁၂၀၀၀ 

( စ ) ဒ ရည်ရည်မွန် 
၉/မခန(နိင်) ၁၇၈၂၂၉ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

နညး်ပညာ ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၁၂၀၀၀ 

(ဆ) ဦးြမတ်သူရ 
၁၄/မအန(နိင်) ၁၇၄၈၂၈ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

နှစ်နိင်င ၃-၁-၂၀၁၉ ၃၁၂၀၀၀ 

၁၈။ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၇/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄)ဦး၊ အမထမ်း(၁၆)ဦး၊ စစ ပါင်း(၂၀)ဦးကိ ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န ်

သွင်းကန်ရး အသီးသီးမှ ရာထူးတိး အရည်အချင်းစစ ် စာ မးပဲွ ြဖဆိမည့် ဝန်ထမ်းများရးချုပ်သိ ့ လာ 

ရာက် နစဉ် ကာလအတွင်း ခတ္တ သွား ရာက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် ၎င်းတိန့ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

သတ်မှတ်ရက်များအတိင်း ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 
စလတ် 
သည့်  
စခန်း 

မှတ်ချက် 

  မူဆယ်(ပထမအသတ်) (၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦးသနး်လွင်-၂ ၁၁/မအန(နိင်)၀၂၁၃၇၃ ဦးစးီမှူ း မူဝါဒ  မူဆယ်   

( ခ ) ဦးသန်စ့င်-၂ ၅/မရန(နငိ်)၁၇၆၄၈၄ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ မှတတ်မ်း မူဆယ်   

( ဂ ) ဒ ခင် မး ၉/တသန(နိင်)၁၂၈၆၀၂ ဒ-ဦးစီးမှူး လပင်န်းစစ် မူဆယ်   

(ဃ) ဦး အာင် အာင် ၉/မခန(နိင်)၁၉၁၅၇၇ အကီးတန်းစာ ရး  ငွစာရင်း မူဆယ်   

( င ) ဒ မဇင်သန်း ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၇၃၁၁၆ အကီးတန်းစာ ရး ပိသ့ွင်း မူဆယ်   

( စ ) ဦး အာင်ြပည်စ့ ၁၀/ကမရ(နိင်)၀၉၅၁၅၉ ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး မူဆယ် ကွန်ပျူတာ 

( ဆ ) ဒ သ့ဲသဲ့ ကိုင ် ၆/မမန(နိင်)၁၁၅၄၆၄ အကီးတန်းစာ ရး လပင်န်းစစ် မူဆယ် ကွန်ပျူတာ 

( ဇ ) ဒ သဇင် အာင် ၁၂/ကခက(နငိ်)၀၇၈၂၆၁ အကီးတန်းစာ ရး နညး်ပညာ  မူဆယ် ကွန်ပျူတာ 

( ဈ ) ဒ မဇငထ်က ် ၅/တဆန(နင်ိ) ၁၃၃၆၈၆
ဒ-လ/ထ 

ကွန်ပျူတာမှူး 
စာရင်းအင်း မူဆယ် ကွန်ပျူတာ 

  ြမဝတီ (၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦး ကျာမ်ငး်ထူး ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၀၉၉၉၃ ဦးစးီမှူ း ငွစာရင်း ြမဝတီ   

( ခ ) ဒ လင်း ဝယ မာ် ၇/ပမန(နိင်)၁၄၇၈၀၄ အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ ြမဝတီ ကွန်ပျူတာ 

( ဂ ) ဒ ြမခိင်စိး ၁၁/မတန(နိင်)၀၁၉၅၀၅ အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ ြမဝတီ ကွန်ပျူတာ 

(ဃ) ဦးဟန်ိးမင်းဝင်း ၁၁/တကန(နိင်)၀၆၉၂၇၀  နစ့ား စီမ ြမဝတီ ယာဉ် မာင်း 

  မာ တာင် (၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦး နစိးထက် ၇/အတန(နိင်)၀၈၀၇၁၇ အကီးတန်းစာ ရး နညး်ပညာ  မာ တာင် ကွန်ပျူတာ 

 
  

ကျိုင်းတ (၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦး ဖိုး ကျာ်သူ ၅/တဆန(နင်ိ)၁၀၆၇၅၁ 
လ/ထ 

ကွန်ပျူတာမှူး 
စီမ  

( မာ် တာ်ယာဉ်) 
ကျိုင်းတ ကွန်ပျူတာ 

  ကန်ပိက်တီ (၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦးြပည့် ဖိုး ဇာ် ၉/ခမစ(နိင်)၀၃၇၃၃၆ ကွန်ပျူတာမှူး ငွစာရင်း ကန်ပိက်တီ ကွန်ပျူတာ 

  မူဆယ်(ဒတိယအသတ်) (၁၄-၁-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦးဝင်း အး ၇/တငန(နိင်)၀၀၅၃၃၈ 
လ/ထ 

ညန်ကား ရးမှူး 
စီမ  

( မာ် တာ်ယာဉ်) 
မူဆယ်   

( ခ ) ဒ ဝင်းဝင်းန ၈/ရစက(နိင်)၀၀၄၅၀၉ ဦးစီးအရာရှိ ငွစာရင်း မူဆယ်   

  စစ် တွ (၁၄-၁-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦးြမင့်သူ-၁ ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၂၀၃၇၇ 
လ/ထ 

ညန်ကား ရးမှူး 
နယ်ရး စစ် တွ စခန်းတာဝန်ခ
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  ထီးခီး (၁၄-၁-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၁-၂၀၁၉ အထိ)       

(က) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၁ ၁၄/ညတန(နိင်)၀၅၂၃၄၂ ဦးစီးအရာရှိ လပင်န်းစစ် ထီးခးီ စခန်းတာဝန်ခ

၁၉။ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၈/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဦး ကျာ် ကျာဦ်း (၁၂/ဆကန(နိင်)၀၀၂၂၆၉)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂၄-၁၂-၂၀၁၈ မ ှ ၂-၁-၂၀၁၉ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် (၁၀) 

ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၀။ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၉/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးမျိုးဝ  (၁/မကတ(နိင်)၀၈၂၃၀၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူ း ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃)အရ (၃၀-၁၂-၂၀၁၈ မ ှ၁၃-၁-၂၀၁၉ ထ)ိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၅)ရက် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၂၁။ ၃-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၀/၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)်မှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ ခငခ်င် ကီး (၁၂/ဥကမ (နိင်) ၁၄၇၉၁၂) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ 

စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၄၄)ြဖင့် (၁၄-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၁-၂၀၁၉ ထ)ိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀)ရက ်

အစား (၁၄-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၁-၁-၂၀၁၉ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့်  (၁၉) ရက် ြပာင်းလဲခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၂။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမ ှညန်ကား ရးမှူး ဦးြမတ်ထွန်း ကျာ ် (၁၃/ကခန (နိင်) ၀၀၆၀၆၂)၊ လစာနန်း 

ကျပ(်၃၇၄၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၉၄၀၀ိ) သည ်သက်ြပည့်ပငစ်င်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄) လကိ (၂၇-၄-

၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက် နည့ နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် 

နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၇-၈-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး် 

ဥပ ဒ- ၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၃။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း ဦးတင်ထွန်း (၁၂/စခန (နိင်) ၀၁၇၇၆၅)၊ လစာနန်း 

ကျပ(်၃၀၈၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၂၈၀၀ိ)သည ်သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင် ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၁၂-၄-

၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၁၁-၈-၂၀၁၉)ရက် န ့ ည နပိင်းအထ ိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် 

နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၂-၈-၂၀၁၉)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-

၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၂၄။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ဦးစီးအရာရှိ ဒ ခငစ်န်းရီ (၁၂/ပဇတ (နိင်) ၀၀၇၀၇၁)၊ လစာနနး် ကျပ ်

(၂၇၅၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၉၅၀၀ိ)သည ်သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄) လကိ (၁၉-၂-၂၀၁၉) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၁၈-၆-၂၀၁၉)ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက ်

တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၉-၆-၂၀၁၉) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၅။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒ ကူကူ ဆ ွ (၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၁၈၁၁၃)၊ လစာနန်းကျပ်(၂၇၅၀၀ိ-

၄၀၀ိ-၂၉၅၀၀ိ) သည ် သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၃၀-၄-၂၀၁၉)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် န ့

ြဖစ် သာ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး် 

ဥပ ဒခွဲ(က)အရ သကြ်ပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၆။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာအဖဲွအ့စည်းများဌာနခဲွမှ ဒ သန်းသန်း ဌး 

(၁၂/သကတ(နိင်) ၁၀၈၅၅၅)၊ ဦးစီးမှူး လစာနန်းကျပ် (၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ) သည် သက်ြပည့်ပင်စင် 

မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၂၂-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၁-၅-၂၀၁၉) ရက် န ့

ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ(၂၂-၅-၂၀၁၉) ရက် နန့နက်ပိင်းမှ 

စ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ြမစ်ကီးနား)မှ ဒ သူသူ ဆွလှ(၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၄၁၁၁၅)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး လစာနန်းကျပ် 

(၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ)သည် သက်ြပည်ပ့ငစ်င်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၂၁-၄-၂၀၁၉) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက် နည့ နပိငး်အထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက် 

တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၁-၈-၂၀၁၉)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၈။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၁/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခငး်နင်ှ့ သက်ဆိင် သာ လပင်နး်များ ကီးကပ် ရး 
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ကာ်မတီရးအဖွဲ မှ့ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ ခင်စနး်ဝင်း (၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၂၅၈၂၂) ကိ နင်ိင့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁၃-၁၂-၂၀၁၈) 

ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၃၃) ြဖင် ့(၂၁-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ထိ) ြပညပ်လပ်သက်ခွင့် 

(၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း အစား (၁၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၁-၂၀၁၉ ထိ) ြပည်ပလပ်သက်ခွင့် (၄)ရက ်

ြပာင်းလဲခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၉။ ၇-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၂/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်မှ ဦးစိးလွင်-၁ (၁၂/မဂဒ (နိင်) ၀၀၈၇၉၉)၊ ညန်ကား ရးမှူးသည ် နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲက) အရ (၇-၁-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင ် နှစတ်ိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိး 

အပါအဝင် လစာ ငွကျပ(်၃၉၀၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၃၀။ ၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၃/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၇) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များ အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီးခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ နန်း လာဝ်ခမ်း ဦး/ရိှ နယ်ရး ၂၈-၁၂-၂၀၁၈  ၁ ရက် 

    ၁၃/လခန(နိင်) ၀၂၄၇၀၅    

 ( ခ )  ဦးညီ ဖို းထွန်း ဦး/ရိှ ယှဉ် ပို င်မ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၁ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၀၉၄၇   

 ( ဂ )  ဒ မ ဖိုးသူ ဦး/ရိှ နှစနိ်င်င ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ၁ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂     

 ( ဃ)  ဒါက်တာနနခိင် ဦးစီးမှူ း နှစနိ်င်င ၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၇၉၁၂၄   ၆-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဒ ြဖူအိ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၇-၁-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၁၂၄၇၄၄   ၁၃-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ )  ဦး ကျာ်သူဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး ကသရ ၄-၁-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၅/ကလတ(နိင်) ၁၂၆၂၅၀ (မဆ) ၁၀-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 



23 

 ( ဆ)  ဦး ဇာ် ဇာ်ထွနး် ဒ-ဦးစီးမှူး ကသရ ၃-၁-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၈/ခမန(နိင်) ၀၄၄၂၉၈  (မဆ) ၁၀-၁-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဇ )  ဒ ခိင်မီမီညို ကီး/ ရး ဒသတွင်း ၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၆၁   ၆-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဈ )  ဒ တင်တင်ြမင့် ကီး/ ရး မူဝါဒ ၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၂ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၆၄၄၆၈   ၁၃-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ည)  ဒ ြခူးသီရိရင် ငယ်/ ရး WTO ၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

  ၉/ခအဇ(နိင်) ၀၂၈၄၁၄     ၆-၁-၂၀၁၉ ထိ  

၃၁။ ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၄/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက် န ့ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၅၅/၂၀၁၈) ြဖင့် ရာထူး 

တိးြမင့်ခန်ထ့ားခ့ဲ သာ ညန်ကား ရးမှူး ဒ ဝင်းမင်း ဖိုး (၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၀၀၅၃၀) ကိ (၁၀-၁-၂၀၁၉) 

ရက် နမ့ှစ၍ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲ၏ တာဝန်ခအြဖစ ် တာဝန် ပးအပ်လကိ် 

သည်။ 

၃၂။ ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၅/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ တာဝန်ခ ညန်ကား ရးမှူ း ဦးကိကိ လး (၁၁/စတန 

(နိင်)၀၁၂၁၀၄) ကိ (၁၀-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲ၏ တာဝန်ခအြဖစ် တာဝန် ပးအပ် 

လိက်သည်။ 

၃၃။ ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွ ဲတာဝန်ခ ညန်ကား ရးမှူ း ဒ ဝင်းမင်း ဖို း (၁၂/ဥကတ 

(နိင်) ၀၀၀၅၃၀) ကိ (၁၀-၁-၂၀၁၉) ရက် နမှ့စ၍ ဌာနခဲွတာဝန်ခ၏ လပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် ဝန် ဆာင်မ 

ကန်သွယ်မဆင်ိရာ လပ်ငန်းများကိပါ ဘာသာရပ်တာဝန်ခအြဖစ် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ရန် တာဝန် ပးအပ် 

လိက်သည်။ 

၃၄။ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၇/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဒါက်တာနနခိင် (၁၂/ဗဟန (နိင်) ၀၇၉၁၂၄)၊ ဦးစီးမှူ းကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်း ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)နှင့်(၉၆) အရ (၇-၁-၂၀၁၉) ရက် နမှ့(၂၃-၁-၂၀၁၉) 

ရက် နထိ့ လပ်သက်ခွင့် (၁၇)ရက ်နှင် ့(၂၄-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁-၂၀၁၉ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် (၈) ရက် ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 
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၃၅။ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၈/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦး ဇာမ်င်း (၁၂/သကတ (နိင်) ၀၁၈၉၇၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၁၁-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၇-၁-၂၀၁၉ ထိ) ြပည်ပတွင် 

လပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၆။ ၁၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၉/၂၀၁၉ အရ နိင်င့ ဝန်ထမ်းနည်း 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ (၁၄/ဖပန (နိင်) 

၁၀၁၄၁၃)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂-၁-

၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁-၂၀၁၉ ထိ) လစာမ့ဲခွင့် (၃၀) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကန်သွယမ် ဆာငရွ်က်ြခငး်အား တမူးကနသ်ွယ် ရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ 

မူဆယ် (၁၀၅) မိင် ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့် ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်တိတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှစ၍ 

လညး် ကာငး်၊ တာချီလိတ် ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်း ကာင်း၊ လွယဂ်ျယ် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်တွင် ဒသထွကဖ်ရသီဲးတစ်မျို းတညး်သာ တင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့ 

စ၍လညး် ကာင်း၊ စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းနှင့် မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက် 

နမှ့စ၍လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင ်

ကျန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ၊် ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာငး်၊ 

ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ မာ တာင်၊ ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လညး် ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ကျိုင်းတ) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-

၂၀၁၄) ရက် နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင် ကျိုင်းလပ်စခန်းကိလည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင ် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများအ နြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ်(၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ နှစတ်ွင ် ITC ကတ ် (၃၁၇) ကတ်၊ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ်၊ 

(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၆၅) ကတ်၊ စစ ပါင်း (၁၁၁၉) ကတ ်ခွင့်ြပုထတ် ပး 

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် 
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ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တနဖိ်း(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၁၅၇၁၅၉၇၀၇၅ ၁၁၀၀၂၇၃၂၂ ၁၆၈၁၆၂၄၃၉၇

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၂၃၁၈၇၉ ၁၈၂၃၁၈၇၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇ ၇၉၇၄၂၈၀၁၇၇ ၇၉၇၄၂၈၀၁၇၇

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၃၂၀၀၀၃ ၃၂၃၇၉၆၅၇ ၄၄၆၉၉၆၆၀

၅ လွယဂ်ျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၃၃၉၈၈၃၇ ၃၃၉၈၈၃၇

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပ်ိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄ ၅၃၆၆၇၁၃၈၄ ၅၃၆၆၇၁၃၈၄

၁၀ မတ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၇၂၇၅၉၂၅၄၇ ၇၂၇၅၉၂၅၄၇

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၃၉၂၈၀၀၀ ၅၃၉၂၈၀၀၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၁၄၄၈၆၂၁၁၉ ၃၅၀၂၅၀၀၅၄၈ ၄၆၄၇၃၆၂၆၆၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၂

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀ ၂၇၆၉၁၅၉၉၉ ၂၈၁၅၉၂၀ ၂၇၉၇၃၁၉၁၉

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၆၅ ၃၀၀၅၆၉၅၁၉၆ ၁၂၉၆၁၈၂၆၂၇၁ ၁၅၉၆၇၅၂၁၄၆၇စစ ပါငး်

တန်ဖိး - ကျပ်ကန်ိးြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွကမ်
ကန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ၊် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မ ှ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊(၁-၄-၂၀၁၈ မှ
 ၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ ာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ 
၂၈-၁၂-၂၀၁၈) အထိ

၆၅ ၃၀၀၅၆၉၅၁၉၆.၀၀၀ ၁၂၉၆၁၈၂၆၂၇၁.၀၀၀ ၁၅၉၆၇၅၂၁၄၆၇.၀၀၀

စစ ပါငး် ၁၁၁၉ ၂၀၉၅၇၂၅၄၅၉၄.၉၆၀ ၁၀၅၂၃၃၃၇၇၆၈၀.၅၅၈ ၁၂၆၁၉၀၆၃၂၂၇၅.၅၁၈

တန်ဖိး - ကျပကိ်န်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်
ITC ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာငရွ်က်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနငှ့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၈၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန ် ITC ကတ် 

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၁၉) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

  



28 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၁ ၅၇ ၁၃၄ ၈၄၅၇၅၀၈၃၅၀.၃၁၀ ၄၈၄၄၂၈၅၄၉၅.၄၈၃ ၁၃၃၀၁၇၉၃၈၄၅.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၆၉၀၉၉၃၀၁.၆၂၆ ၁၇၆၉၀၉၉၃၀၁.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၅၉ ၄၁ ၂၁၈ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၆၈၆၁၅၈၉၉၂၈၀.၅၈၀ ၆၈၆၂၃၄၃၂၉၅၇.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၂၂၂၂၇၄၉၂.၆၉၀ ၆၉၂၃၇၃၃၄၃၃.၇၁၀ ၇၇၄၅၉၆၀၉၂၆.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၉ ၇ ၃၂ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၉၁၅၀၁၄၇၂.၀၀၀ ၁၈၆၅၀၃၂၁၉၈.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၂ ၉ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၄ ၇၇ ၅၇ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၇၀၂၄၄၇၉၅၇.၅၉၀ ၈၄၅၆၈၉၆၃၄၈.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၀ ၄ ၇၆ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၃ ၁ ၃၂ ၂၈၇၁၆၂၁၁၉၇.၀၀၀ ၂၈၇၁၆၂၁၁၉၇.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၃ ၂၃ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၆၄၃၉၀၆၅၂၆.၆၁၀ ၄၀၀၁၈၇၉၈၇၅.၃၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၅၆၅၄၈၈၅၅၀၁.၄၂၈ ၈၇၃၉၅၆၉၁၇၈.၅၆၉ ၁၄၃၉၄၄၅၄၆၇၉.၉၉၇

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၂ ၉ ၁၃ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၈ ၄၈ ၄၀ ၇၆၂၉၀၄၅၁၆.၂၉၀ ၂၃၉၃၅၃၄၄၅.၈၇၀ ၁၀၀၂၂၅၇၉၆၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၅၈၉ ၄၇၀ ၁၁၁၉ ၂၀၉၅၇၂၅၄၅၉၄.၉၆၀ ၁၀၅၂၃၃၃၇၇၆၈၀.၅၅၈ ၁၂၆၁၉၀၆၃၂၂၇၅.၅၁၈

ကနသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါငး်

တန်ဖိး - ကျပ်ကနိး်ြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာငရ်က်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငနး် ဆာင်ရကွမ်

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ ်(၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ(၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင် ့ အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါ 

အတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့စှ၍ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၈၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန ် ITC ကတ် 

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၁၉) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  


