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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ (၆) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၃) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက် န၊့ နလ့ည် (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင ် နြပည် တာရ်ှိ 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကန်သွယ် ရးနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်း 

များ ြမင့်တင် ရးအထူးလပ်ငန်းအဖွဲ၏့(၁/၂၀၁၉) ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးကျင်းပခဲ့ရာ ကန်သွယ် ရးနှင့် 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ြမင့်တင် ရးအထူးလပ်ငန်းအဖဲွ  ့ ဥက္က ၊ စီးပွား ရးနှင် ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် ကန်သွယ် ရးနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ 

ြမင့်တင် ရးအထူးအဖွဲအ့ နြဖင့် နိင်င၏ ပိက့န်များြမင့်တင်ရန်၊ ကန်သယ်ွမလပ်ငန်းများြမင်တ့င်ရန် 

ရည်ရွယ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ နိင်ငစီးပွား ရးတွင် ပိက့န်သည်အဓိကကျသကဲ့သိ၊့ သင်ွးကန်သည် 

လည်းအ ရးကီးပါ ကာငး်၊ ပိက့န်တင်ပိမ့တွင် တိးတက်လျက်ရှိသကဲ့သိ ့သွင်းကန်တင်သွင်းမတွင်လည်း 

နိငင်၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအပိင်း၊ ကန်ကမ်းပစ္စညး်တငသွ်င်းမ၊ နည်းပညာနှင့် အ ြခခအ ဆာက်အဦအတွက် 

ကနပ်စ္စည်းများ တင်သွင်းမတိတ့ွင်လည်းတိးြမင့်တင်သွင်း နရပါ ကာင်း၊ ခရီးသွားက အတွက်လည်း 

စား သာက်ကန်များ၊ လူသးကန်များပိမိတင်သွင်း နရ ကာင်း၊ သိြ့ဖစ်၍ ကန်သွယ်မ ပမာဏတွင် သွင်းကန် 

ကပိမိများြပား န သးပါ ကာင်း၊ ကန်သွယ်ဖက်နိင်ငများ၏စီးပွား ရးမူဝါဒကိလိက်၍ နိင်င၏ထတ်လပ်မ 

နှင် ့ကန်သွယ်မကိ ထိခိက်မရှိတတ် ကာင်း၊ ကန်သွယ် ရး၊ စးီပာွး ရးနှင့် ပတ်သက် ပီး ြဖ လျာ့မများကိ 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးမူဝါဒနှင့်အညီ တတ်စွမ်းသမ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ပိက့န်ြမင့်တင် ရး 

ကိ အထူးအားစိက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း ြပာကားခဲ့သည။် ဆက်လက၍် စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကးီဦး အာင်ထးူက ြပာကားရာ၌ အမျို းသားပိက့န် မဟာဗျူဟာ 

အာက်တွင် ဦးစား ပးက အြဖစ ် ပါဝင် သာ ဆန်စပါး က နင်ှ့ ထပ်မြဖည့်စွက်မည် ့ သစသီ်းဝလနငှ့် 
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ဟင်းသီးဟင်းရွက်က နှင့် အြခားပိက့န်တွင် အားထားရသည် ့ ြပာင်းသီးနှက များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

လပင်န်းစီမချက်များကိ ချမှတ်နိင် ရး ဆွး နွး ပးက စလိ ကာင်း၊ ဆန်တငပိ်မ့အား တိးြမင့်တင်ပိန့ိင် 

ရးအတွက် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားကမည် ့အစီအစဉ်များကိလည်း ဆွး နွးကရန် လိအပ်ပါ ကာင်း၊ 

သစ်သီးဝလ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တင်ပိမ့က ၌ တိးတက်မများ သိသာစွာ တွ ့ြမင်နိင်ပါ ကာင်း၊ ြပာင်း 

တင်ပိမ့သည်လည်း တိးတက် နသကဲသ့ိ ့ ြပည်တွင်း မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများအတွက်လည်းများစွာ လိအပ် 

သြဖင့် အဆိပါက များအတွက် ဈးကွက်တိးချဲ ့ ရးသည်လည်း များစွာလိအပ်ပါ ကာင်း၊ ကိုတင်ြပင်ဆင် 

ဆာင်ရွက် ရးအတွက် ဆွး နွး ပးကရန် ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစည်းအ ဝး၌ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ဦး အာင်စိးနှင့်ဌာနဆိင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိင်ရာ အသင်းအဖဲွမ့ျားက ပိက့န်တိးတက် 

ရးဆိင်ရာ ရှ လ့ပင်န်းစဉ်များအတွက် ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ စန်ိ ခ မများ၊ အားသာချကမ်ျား၊ 

အားနည်းချက်များကိ ဆွး နွးကပီး အစည်းအ ဝးကိ ည န(၁၇:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ 

၃။ အစညး်အ ဝးသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာငး်ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦး အာင်ထူး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး အာင်စိး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ြမင့်တင် ရး အထူးလပ်ငန်းအဖွဲ ဝ့င်ြဖစ်သည့် ဌာနဆိင်ရာများမှ အမဲတမ်းအတွင်း 

ဝန်များ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်များ၊ တာဝန်ရှသိူများနှင့် ြမန်မာနိင်ငကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ 

လပင်န်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနိင်ငဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနိင်ငဆန်စပါးကန်သည်များအသင်း၊ 

ြမန်မာနိင်ငဆန်စက် လပင်န်းရှင်များအသင်း၊ ြမန်မာနိင်ငဆန်စပါး စိက်ပျိုးထတ်လပသူ်များအသင်း၊ 

ြမန်မာနိင်ငသစ်သီးဝလ ပန်းမာန်နင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိက်ပျိုးထတ်လပ်တင်ပိ ့ ရာင်းချသူများအသင်း 

နှင် ့ ြမန်မာနိငင် ြပာင်းစိက်ပျို းထတ်လပ် ရာင်းဝယ်သူများအသင်းတိမ့ှ တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ခဲ့က 

ပါသည။် 
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွငး်ကန်
ကန်သွယမ်
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၂၉၉၉.၇၁၆ ၅၁၆၉.၆၃၂ ၈၁၆၉.၃၄၈ ၂၆၃၆.၄၃၆ ၅၄၁၆.၀၀၇ ၈၀၅၂.၄၄၃ ၃၆၃.၂၈၀ -၂၄၆.၃၇၅ ၁၁၆.၉၀၆

၂ နယ်စပ် ၂၂၃၃.၄၆၂ ၁၀၁၈.၇၅၆ ၃၂၅၂.၂၁၈ ၂၀၉၁.၈၉၈ ၉၅၇.၃၀၉ ၃၀၄၉.၂၀၇ ၁၄၁.၅၆၄ ၆၁.၄၄၇ ၂၀၃.၀၁၁

စစ ပါင်း ၅၂၃၃.၁၇၈ ၆၁၈၈.၃၈၈ ၁၁၄၂၁.၅၆၆ ၄၇၂၈.၃၃၄ ၆၃၇၃.၃၁၆ ၁၁၁၀၁.၆၅၀ ၅၀၄.၈၄၄ -၁၈၄.၉၂၈ ၃၁၉.၉၁၆

စဉ်
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှ ၁-၂-၂၀၁၈ ထ ိ) နငး်ယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့

အ ကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၁-၂-၂၀၁၉ ထ ိ)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် ( ၁ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၄၈၅.၃၉၇ ၆၁၇.၂၇၉ ၁၁၀၂.၆၇၆

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၁၀၃ ၂၄၁.၃၀၃ ၂၄၃.၄၀၆

၃ ရထွက် ၁၀၇.၄၇၉ ၁၉၀.၃၀၀ ၂၉၇.၇၇၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၁၈.၅၀၆ ၁၀.၂၃၅ ၃၂၈.၇၄၁

၅ သစ် တာထွက် ၆၁.၄၁၁ ၀.၃၉၃ ၆၁.၈၀၄

၆ စက်မကန် ချာ ၁၉၀၇.၅၇၃ ၁၀၂၈.၇၃၈ ၂၉၃၆.၃၁၁

၇ အြခား ၁၁၇.၂၄၇ ၁၄၅.၂၁၄ ၂၆၂.၄၆၁

 စစ ပါင်း ၂၉၉၉.၇၁၆ ၂၂၃၃.၄၆၂ ၅၂၃၃.၁၇၈

 

ြပည်ပသွင်းကန် ( ၁ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၆၁၀.၇၄၀ ၃၇၇.၆၁၁ ၁၉၈၈.၃၅၁

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၀၄၅.၂၈၅ ၂၂၁.၅၅၃ ၂၂၆၆.၈၃၈

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၉၄၀.၆၅၆ ၂၀၆.၀၃၄ ၁၁၄၆.၆၉၀

၄ CMP ၅၇၂.၉၅၁ ၂၁၃.၅၅၈ ၇၈၆.၅၀၉

 စစ ပါင်း ၅၁၆၉.၆၃၂ ၁၀၁၈.၇၅၆ ၆၁၈၈.၃၈၈

 
ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် ( ၁ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

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

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၂၈.၄၁၉ ၃၄၉.၁၉၂ ၃၇၇.၆၁၁ ၂၄.၈၉၀ ၄၀၉.၇၉၅ ၄၃၄.၆၈၅ ၃.၅၂၉ -၆၀.၆၀၃ -၅၇.၀၇၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၄.၆၄၀ ၂၁၆.၉၁၃ ၂၂၁.၅၅၃ ၈.၅၁၀ ၁၈၂.၁၅၁ ၁၉၀.၆၆၁ -၃.၈၇၀ ၃၄.၇၆၂ ၃၀.၈၉၂

၃ လူသးကန် ၀.၁၇၆ ၂၀၅.၈၅၈ ၂၀၆.၀၃၄ ၀.၅၆၈ ၂၁၃.၃၁၈ ၂၁၃.၈၈၆ -၀.၃၉၂ -၇.၄၆၀ -၇.၈၅၂

၄ CMP ၂၁၃.၅၅၈ ၂၁၃.၅၅၈ ၁၁၈.၀၇၇ ၁၁၈.၀၇၇ ၉၅.၄၈၁ ၉၅.၄၈၁

စစ ပါင်း ၃၃.၂၃၅ ၉၈၅.၅၂၁ ၁၀၁၈.၇၅၆ ၃၃.၉၆၈ ၉၂၃.၃၄၁ ၉၅၇.၃၀၉ -၀.၇၃၃ ၆၂.၁၈၀ ၆၁.၄၄၇

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ် 
(၁-၂-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစ်ှ 
(၁-၂-၂၀၁၈)ထိ

တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စ္စည်း ၆၁၇.၂၇၉ ၆၁၇.၂၇၉ ၇၁၂.၆၁၃ ၇၁၂.၆၁၃ -၉၅.၃၃၄ -၉၅.၃၃၄

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၂၄၁.၃၀၃ ၂၄၁.၃၀၃ ၂၄.၁၆၃ ၂၄.၁၆၃ ၂၁၇.၁၄၀ ၂၁၇.၁၄၀

၃  ရထွက် ၁၉၀.၃၀၀ ၁၉၀.၃၀၀ ၁၈၆.၀၈၄ ၁၈၆.၀၈၄ ၄.၂၁၆ ၄.၂၁၆

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၀.၀၄၉ ၁၀.၁၈၆ ၁၀.၂၃၅ ၂၂၂.၆၄၉ ၇.၁၉၂ ၂၂၉.၈၄၁ -၂၂၂.၆၀၀ ၂.၉၉၄ -၂၁၉.၆၀၆

၅ သစ် တာထွက် ၀.၃၉၃ ၀.၃၉၃ ၀.၄၉၁ ၀.၄၉၁ -၀.၀၉၈ -၀.၀၉၈

၆ စကမ်ကန် ချာ ၉၈၄.၉၆၉ ၄၃.၇၆၉ ၁၀၂၈.၇၃၈ ၄၂၉.၈၃၉ ၂၄.၄၅၄ ၄၅၄.၂၉၃ ၅၅၅.၁၃၀ ၁၉.၃၁၅ ၅၇၄.၄၄၅

၇ အြခား ၀.၂၁၀ ၁၄၅.၀၀၄ ၁၄၅.၂၁၄ ၁.၃၀၀ ၄၈၃.၁၁၃ ၄၈၄.၄၁၃ -၁.၀၉၀ -၃၃၈.၁၀၉ -၃၃၉.၁၉၉

စစ ပါင်း ၉၈၅.၂၂၈ ၁၂၄၈.၂၃၄ ၂၂၃၃.၄၆၂ ၆၅၃.၇၈၈ ၁၄၃၈.၁၁၀ ၂၀၉၁.၈၉၈ ၃၃၁.၄၄၀ -၁၈၉.၈၇၆ ၁၄၁.၅၆၄

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁-၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁-၂-၂၀၁၈ ထိ) တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၂ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၂ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပိက့န် သွငး်ကန်
ကန်သွယမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သွယမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၀၂၈.၂၉၂ ၆၃၅.၁၉၄ ၁၆၆၃.၄၈၆ ၁၅၆၁.၆၅၀ ၅၈၈.၆၀၄ ၂၁၅၀.၂၅၄ -၅၃၃.၃၅၈ ၄၆.၅၉၀ -၄၈၆.၇၆၈

၂ လွယ်ဂျယ် ၅၉.၅၆၃ ၄.၉၉၅ ၆၄.၅၅၈ ၈၄.၈၆၂ ၃.၆၀၃ ၈၈.၄၆၅ -၂၅.၂၉၉ ၁.၃၉၂ -၂၃.၉၀၇

၃ ချငး် ရ ဟာ် ၂၀၀.၀၂၆ ၁၈.၃၉၄ ၂၁၈.၄၂၀ ၂၁၆.၇၇၈ ၈.၅၀၄ ၂၂၅.၂၈၂ -၁၆.၇၅၂ ၉.၈၉၀ -၆.၈၆၂

၄ ကပိကတီ် ၅၁.၆၃၄ ၆.၉၈၃ ၅၈.၆၁၇ ၁၈.၈၈၅ ၈.၆၆၄ ၂၇.၅၄၉ ၃၂.၇၄၉ -၁.၆၈၁ ၃၁.၀၆၈

၅ ကျို င်းတ ၀.၅၈၈ ၀.၅၆၈ ၁.၁၅၆ ၀.၁၃၅ ၀.၆၇၇ ၀.၈၁၂ ၀.၄၅၃ -၀.၁၀၉ ၀.၃၄၄

၆ တာချလိီတ် ၅.၁၈၉ ၁၈.၁၈၄ ၂၃.၃၇၃ ၅.၈၇၀ ၂၃.၈၂၇ ၂၉.၆၉၇ -၀.၆၈၁ -၅.၆၄၃ -၆.၃၂၄

၇ ြမဝတီ ၃၈.၉၁၁ ၂၄၂.၇၄၁ ၂၈၁.၆၅၂ ၃၀.၂၃၄ ၂၆၅.၃၄၀ ၂၉၅.၅၇၄ ၈.၆၇၇ -၂၂.၅၉၉ -၁၃.၉၂၂

၈ ကာ့ သာင်း ၆၉.၅၀၇ ၁၀.၂၉၅ ၇၉.၈၀၂ ၆၃.၂၄၆ ၁၄.၇၂၇ ၇၇.၉၇၃ ၆.၂၆၁ -၄.၄၃၂ ၁.၈၂၉

၉ မိတ် ၃၇.၉၀၂ ၄၅.၀၉၇ ၈၂.၉၉၉ ၇၃.၆၃၃ ၂၄.၈၇၇ ၉၈.၅၁၀ -၃၅.၇၃၁ ၂၀.၂၂၀ -၁၅.၅၁၁

၁၀ ထီးခီး ၆၇၅.၇၁၅ ၁၆.၈၁၅ ၆၉၂.၅၃၀ ၁.၃၆၄ ၇.၆၀၄ ၈.၉၆၈ ၆၇၄.၃၅၁ ၉.၂၁၁ ၆၈၃.၅၆၂

၁၁ မာ တာင် ၄.၆၄၄ ၃.၅၁၆ ၈.၁၆၀ ၂.၀၆၅ ၀.၉၄၃ ၃.၀၀၈ ၂.၅၇၉ ၂.၅၇၃ ၅.၁၅၂

၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၇၇၈ ၀.၁၀၉ ၀.၈၈၇ ၀.၂၇၃ ၀.၁၉၃ ၀.၄၆၆ ၀.၅၀၅ -၀.၀၈၄ ၀.၄၂၁

၁၃ စစ် တွ ၄.၅၆၇ ၆.၅၁၃ ၁၁.၀၈၀ ၅.၉၇၇ ၀.၀၅၀ ၆.၀၂၇ -၁.၄၁၀ ၆.၄၆၃ ၅.၀၅၃

၁၄  မာင် တာ ၂.၉၁၁ ၀.၀၂၆ ၂.၉၃၇ ၅.၁၇၁ ၅.၁၇၁ -၂.၂၆၀ ၀.၀၂၆ -၂.၂၃၄

၁၅ တမူး ၃၃.၇၀၄ ၀.၄၈၆ ၃၄.၁၉၀ ၁၄.၀၉၅ ၀.၇၆၇ ၁၄.၈၆၂ ၁၉.၆၀၉ -၀.၂၈၁ ၁၉.၃၂၈

၁၆ ရိဒ် ၁၉.၅၃၁ ၈.၈၄၀ ၂၈.၃၇၁ ၇.၆၆၀ ၈.၉၂၉ ၁၆.၅၈၉ ၁၁.၈၇၁ -၀.၀၈၉ ၁၁.၇၈၂

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၂၃၃.၄၆၂ ၁၀၁၈.၇၅၆ ၃၂၅၂.၂၁၈ ၂၀၉၁.၈၉၈ ၉၅၇.၃၀၉ ၃၀၄၉.၂၀၇ ၁၄၁.၅၆၄ ၆၁.၄၄၇ ၂၀၃.၀၁၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁-၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁-၂-၂၀၁၈ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၁ - ၂ -၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (RAW) ၇၃၄၈၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၂၅၆၀၀ ၆၁၅၄၀၀

၂ ဟသာတ ၇၀၄၂၀၀ ၇၄၀၉၀၀ ၇၁၃၄၀၀ ၆၂၇၆၀၀

၃ မန္တ လး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၅၂၄ ၅၂၉ ၅၃၇ ၄၈၀

၂ ရလီ ၅၄၇ ၅၄၅ ၅၆၆ ၅၀၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၂၇ ၆၂၀ ၆၁၂ ၆၆၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၁၇၂၇၀၀ ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၃၄၄၁၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၁၂၁၂၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၁၂၁၂၀၀

၃ မ ကွး ၁၀၁၆၅၀၀ ၁၀၁၆၅၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀ ၁၀၁၆၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၆၉၃ ၇၀၀ ၇၀၇ ၇၀၈

၂  ရလီ ၇၂၅ ၇၃၇ ၇၄၆ ၇၄၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၇၈၆၉၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၅၆၃၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၇၅၉၃၀၀

၂ မရွာ ၇၄၇၇၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၆၇၃၀၀ ၇၇၃၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၈၅၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀

၂ မန္တ လး ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၅၅၀၀၀ ၇၄၅၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၆၂၁ ၆၁၄ ၆၂၀ ၆၂၁

၂ ရလီ ၆၅၁ ၆၄၈ ၆၅၇ ၆၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၁၅၀၀၀ ၇၉၀၀၀၀ ၇၆၂၀၀၀ ၇၀၅၀၀၀

၂ မရွာ ၇၇၇၇၀၀ ၈၆၆၅၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၁၁၄၀၀

၃ မ ကွး ၇၇၄၆၀၀ ၈၆၆၅၀၀ ၈၄၅၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၄ မန္တ လး ၇၇၅၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၇၆၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၅၇ ၆၂၀ ၆၇၀ ၇၀၅

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၂ မရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၇၈၉၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မ ကးွ ၅၈၁၇၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၇ ပခူဲး  ၆၄၃၀၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၈ ြပည ် ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၃၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၁ ၂၁၀ ၂၁၀ ၁၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မ ကွး ၇၆၅၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၄ ြပည် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ တာင် ကီး ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၂၃ ၄၂၀ ၄၂၁ ၄၁၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၈၈ ၈၈၃ ၈၈၃ ၈၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မရွာ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၆၁၂၃၀၀ ၆၃၀၇၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၄ မ ကးွ ၆၄၃၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၅၀ ၁၅၄၁ ၁၅၄၂ ၁၄၆၆

ကျပ်/ြပည်

၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၄ ပသိမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၇၅၀ ၁၇၅၀ ၂၀၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ထိင်း ၃၇၃ ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၇၆

၂ ဗယီက်နမ် ၃၅၀ ၃၃၆ ၃၃၀ ၃၂၅

၃ အနိ္ိဒယ ၃၅၅ ၃၇၀ ၃၆၀ ၃၇၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၂၄ ၃၁၇ ၃၁၇ ၃၁၃

၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၅၀၈၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၃၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၃၅၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၄၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ ဘရင့် နာင် ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၃၁၈၄၀၀

၂ မန္တ လး ၂၇၉၈၀၀ ၂၉၄၅၀၀ ၂၉၄၅၀၀ ၂၉၁၄၀၀

၃ လားရး ၂၆၃၃၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၂၀၀ ၁၉၈ ၂၀၀ ၂၀၀

၂ ရလီ ၂၂၂ ၂၂၁ ၂၂၄ ၂၂၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၄ ၂၀၃ ၂၀၄ ၂၃၇

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး ၂၂၇၅၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၃၁၃၆၀၀ ၂၃၅၄၀၀၀

၂ မ ကွး ၂၃၈၂၁၀၀ ၂၄၂၅၀၀၀ ၂၄၂၅၀၀၀ ၂၄၂၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၁၃၆၁ ၁၃၄၆ ၁၃၆၀ ၁၃၆၂

၂ ရလီ ၁၄၀၅ ၁၄၀၀ ၁၄၁၈ ၁၄၁၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၆၈ ၁၂၆၁ ၁၂၆၂ ၁၃၂၇

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး(စမစ) ၃၁၂၉၉၀၀ ၃၁၉၇၉၀၀ ၃၄၇၀၄၀၀ ၃၃၃၃၈၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၉၉၄၅၀၀ ၃၀၈၉၅၀၀ ၃၂၆၇၁၀၀ ၃၂၃၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁-၂၀၁၉ ၂၂-၁-၂၀၁၉ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၁၄၃၃ ၁၄၁၇ ၁၄၃၂ ၁၄၃၄

၂ ရလီ ၁၄၇၉ ၁၄၇၃ ၁၄၉၃ ၁၄၈၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၆၉၁ ၁၆၈၁ ၁၆၈၃ ၁၆၇၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၂၂၀.၄၈ ၁၆၈၆.၀၀ ၁၁၈၉.၇၈ ၁၆၃၂.၀၀

၂ RSS-2 ၁၁၄၉.၁၁ ၁၆၆၇.၅၀ ၁၁၁၇.၂၄ ၁၆၁၃.၀၀

၃ RSS-3 ၁၀၇၇.၇၃ ၁၆၅၀.၀၀ ၁၀၄၄.၆၉ ၁၅၉၅.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၀၆.၃၆ ၁၆၄၁.၀၀ ၉၇၂.၁၄ ၁၅၈၅.၀၀

၅ RSS-5 ၉၃၄.၉၉ ၁၆၃၆.၀၀ ၈၉၉.၅၉ ၁၅၇၁.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၂-၁-၂၀၁၉
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၅-၂-၂၀၁၉

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၂ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၃၇၀၀ ၁၃၀၄.၉၇ ၁၂၈၀.၂၂ ၁၅၃၈

၂ ၂၃ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၄၂၀၀ ၁၃၀၃.၉၀ ၁၂၈၅.၅၁ ၁၅၄၀

၃ ၂၄ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၂၃၀၀ ၁၃၀၄.၀၉ ၁၂၈၂.၇၁ ၁၅၃၇

၄ ၂၅ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၂၄၀၀ ၁၃၀၈.၄၇ ၁၂၈၃.၃၃ ၁၅၃၂

၅ ၂၆ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၂၄၀၀ ၁၃၀၈.၄၇ ၁၂၈၃.၃၃ ၁၅၃၂

၆ ၂၇ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၂၄၀၀ ၁၃၀၈.၄၇ ၁၂၈၃.၃၃ ၁၅၃၂

၇ ၂၈ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၇၂၀၀ ၁၃၁၃.၅၈ ၁၃၀၆.၃၅ ၁၅၃၃

၈ ၂၉ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၈၃၀၀ ၁၃၂၀.၉၈ ၁၃၀၆.၃၅ ၁၅၂၆

၉ ၃၀ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၅၈၈၀၀ ၁၃၂၅.၀၇ ၁၃၁၄.၁၂ ၁၅၂၂

၁၀ ၃၁ -၁-၂၀၁၉ ၁၀၆၁၇၀၀ ၁၃၃၂.၂၀ ၁၃၂၀.၆၅ ၁၅၁၈

၁၁ ၁ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၀၅၀၀ ၁၃၃၀.၇၀ ၁၃၂၀.၀၃ ၁၅၁၈

၁၂ ၂ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၀၅၀၀ ၁၃၃၀.၇၀ ၁၃၂၀.၀၃ ၁၅၁၈

၁၃ ၃ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၀၅၀၀ ၁၃၃၀.၇၀ ၁၃၂၀.၀၃ ၁၅၁၈

၁၄ ၄ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၅၇၀၀၀ ၁၃၂၅.၄၃ ၁၃၁၄.၁၂ ၁၅၁၉

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၇၃၃ ယမွ်

၂ ၃၂.၂၇  ဘတ်

၃ ၈၆.၀၀ တာကာ

၄ ၇၂.၂၄  ရူပီး

၁၂

( ၆-၂-၂၀၁၉ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၁၀

၁၅၃၉.၄

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၂၂

၁၅၁၄မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၆၀-၃၉၀

(  ခ  ) SQ ၄၇၀-၅၀၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၁၅-၅၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၅၀-၄၉၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၄၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၇၅-၉၂၅

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၃၅-၉၉၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၅၆၀-၅၈၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၅၆၀-၅၈၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၆၀-၅၈၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၄၃၀-၄၆၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၅၉၀-၆၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၅၀-၅၉၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၃၀-၅၅၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၁၀-၇၃၅

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၈၉၅-၉၃၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၆၅-၁၁၀၀

၈ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၅ - ၂ - ၂၀၁၉  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



14 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၄-၂-၂၀၁၉) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား
အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 
ကန်သ့တ် 

ခန် ့ပီး 

အင်အား 
ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၆ - ၂၂ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၄ - ၁၈၅ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၀ - ၂၀၇ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၁ - ၂၀၇ 

၂။ ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀/၂၀၁၉ အရ ယခင် ြမန်မာ့ကန်တိက်မ ှ

ဒ ခင် အး၊ ရးအပ်သည် (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက် နတ့ွင ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင် ခင်ပွန်း 

ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦးစရင(်၁၃/မဆတ(နိင်) ၀၀၇၀၀၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

များ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ (၂၀-၁၁-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက် 

ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃။ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁/၂၀၁၉ အရ ယခင်ြမန်မာ့ကန်တိက်မ ှ

ဦးလှကည၊် စာရင်းကိင်-၃ သည် (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏တရားဝင် 

ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ြမင့်ြမင့် (၁၂/ပဇတ (နိင်) ၀၂၂၅၄၀)ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ (၂၉-၁၁-

၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄။ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂/၂၀၁၉ အရ ယခင ် ပန်းဘဲတန်း မို န့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဦး ကျာ်စိး၊ အကူ-၁ သည် (၂၆-၁၀-၂၀၁၈) ရက ် နတ့င်ွ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ကည ်(၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၈၂၉၇၂)က ိ

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊ ၂)အရ (၂၇-၁၀-

၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မသိားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 
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၅။ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၁/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉတ်ွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦး ဇာ်ရဲ နာင် နစ့ား ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် ရးချုပ(်စမီ) 

  ၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ (ယာဉ် မာင်း) (တွဲဖက)်  

 ( ခ ) ဦးသိမ့်သူ အာင် နစ့ား  ရးချုပ(်စီမ) ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် 

  ၇/တငန(နိင်) ၁၈၄၀၅၃ (ယာဉ် မာင်း)  (တွဲဖက)် 

၆။ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၂၆-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နင့်ှယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦးကိကိနိင် ယာဉ် မာငး်-၅ ပိသ့ွငး်ရး(မန္တ လး) ရးချုပ(်စမီ) 

  ၁၁/စတန(နိင်) ၁၃၃၆၈၆  (တွဲဖက)်  

 ( ခ ) ဦးခင် မာင်စန်း ထွး နစ့ား  ရးချုပ(်စီမ) ပိသ့ွင်းရး(မန္တ လး) 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၂၀၁၄ (ယာဉ် မာင်း)  (တွဲဖက)် 

၇။ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၃/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစိးြမင့် (၁၁/ကတန(နိင်)၀၄၃၆၈၀)၊ ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ (၁၄-၁-၂၀၁၉ မ ှ ၂၅-၁-၂၀၁၉ ထိ) လပ်သက်ခွင့် (၁၂)ရက် 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၈။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ တစ်ဖက်ပါအရာထမ်း (၄) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင၍် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ အး အး 

၁၂/ကမတ(နိင်)၀၄၉၀၀၁ 

ဦး/ရိှ ပိ/့သွင်းရး 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၁-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဦးသန်း 

၁၂/သကတ(နိင်)၁၀၆၈၆၀ 

ဦး/ရိှ ပိ/့သွင်းရး 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၁-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးတင်နွယ်ဝင်း 

၇/ကဝန(နိင်)၀၅၉၀၂၇ 

ဦး/ရိှ စီမ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဃ ) ဒ ခင်မူ 

၁၂/သကတ(နိင်)၀၉၉၅၀၄ 

ဦး/ရိှ စီမ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

၉။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက်ပါအရာထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင်၍ 

နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်ပါသည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦး မာင် မာင်လွင် 

၁၁/သတန(နိင်) ၀၅၈၅၃၇ 

ဒ-ညန်မှူး စီမ ၂၇-၁-၂၀၁၉ ၃၄၅၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဝင်း အး 

၇/တငန(နိင်) ၀၀၅၃၃၈ 

လ/ထ 

ညန်မှူ း 

စီမ ၂၇-၁-၂၀၁၉ ၃၁၂၀၀၀ 

၁၀။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦး တိကိ့ (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ 

ရပူအမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပလိ်က်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးသန်းအန်း  လ/ထညန်ကား ရးမှူး WTO  

  ၉/ညဥန(နိင်)၀၃၆၇၅၆ 

 ( ခ ) ဦးထွန်းထွန်း  ဦးစီးမှူ း ပိသွ့ငး် 

  ၁၂/ရကန(နိင်)၀၀၅၁၆၅  

 ( ဂ ) ဦးမျိုးဆန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ရးရာ  

  ၁/မစန(နိင်)၀၂၇၂၇၇ 
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 (ဃ) ဦးဝငး်မငး်သန်ိး အကီးတန်းစာ ရး ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/ကမတ(နိင်)၀၆၇၀၅၈    

၁၁။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၇/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦးတိက့ိ (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့စှ၍ 

မရမ်း ချာင်အ မဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခနး်သိ ့တွဲဘက်တာဝန ် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးြမင့်သူ-၁  လ/ထညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး 

  ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၂၀၃၇၇ 

 ( ခ ) ဦးမိင်းညီ ကျာ်ဇ ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ 

  ၁၃/နခန(နိင်)၀၆၆၈၃၈   

 ( ဂ ) ဦးလှြမင့် ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/ဒလန(နိင်)၀၃၉၇၈၆   

 (ဃ) ဦးတင်ြမင်-့၂  အကီးတန်းစာ ရး စီမ ရးရာ  

  ၁၂/လကန(နိင်)၀၃၇၅၅၈  (စက်ိပျိုး ရး) 

၁၂။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၈/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ရးတွင ်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဦး ကျာ်သူဟိန်း-၁ (၅/ဝသန (နိင်) ၀၄၀၃၀၅)၊ 

ဦးစီးမှူးကိ (၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနခ်ျထားလိက် 

သည်။ 

၁၃။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၉/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး ကျာ် ထးွ (၁၀/ကထန(နိင်) ၁၀၂၃၃၂)၊ ယာဉ် မာငး်-၄ ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) အရ (၂၈-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှ (၁၀-၂-

၂၀၁၉) ရက် နထ့ ိက လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၄။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၀/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိ ့အမညန်ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင် ့အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ နန္ဒာဝင်း လ/ထညန်မှူး WTO ၂၃-၁-၂၀၁၉ မှ  ၃ ရက် 

    ၅/မကန(နိင်) ၀၃၃၄၈၅   ၂၅-၁-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ )  ဒ မ ဖိုးသူ ဦး/ရိှ  နှစ်နိင်င ၂၃-၁-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂   ၂၉-၁-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ )  ဒ ခင်ဆလင် ဦး/ရိှ WTO ၂၈-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက ်

    ၆/ထဝန(နိင်) ၁၀၆၁၅၁   ၁၀-၂-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ဒ အးသက်မန်ွ ဦးစီးမှူ း ငွစာရငး် ၂၁-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၇/ညလပ(နိင်) ၀၀၂၀၃၄   ၃၀-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဦးကိကိနိင် ယမ-၅ စမီ ၂၃-၁-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၀၉၉  (မတလ)တွဲ ၃၁-၁-၂၀၁၉ ထိ  

၁၅။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၉ အရ ယခင်ပန်းဘဲတန်း မို န့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဦးလှထွန်း(ခ)ဦးလှဝင်း၊ ပ- စျးသည် သည်(၂၇-၁၁-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင် ့၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ြမြမလင် (၁၂/ဗတထ 

(နိင်)၀၂၇၇၅၉) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် 

(၁၊ ၂) အရ (၂၈-၁၁-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၆။ ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄/၂၀၁၉ အရ ယခင်ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှ ဦး အးတင၊် ပ-စာ ရးသည(်၂၆-၆-၂၀၁၈)ရက် နတ့ွင ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏တရားဝင် 

ဇနီး( ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အမ်ိ ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အး အးရ ီ (၁၂/ကမတ (နိင်) ၀၄၇၄၇၇)ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊ ၂) အရ (၂၇-၆-

၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မသိားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၇။ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၁/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

လွယ်ဂျယ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဒ ထန်းနန်(၁/မမန(နိင)်၀၂၂၉၄၂)၊ လြခု ရး-၅ ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှ (၃၁-၇-၂၀၁၉) 

ရက် နထိ့  မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၈။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဒ ဌးနွယ်(၉/မထလ(နိင်)၂၄၃၈၀၉)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 
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နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁၁-၂-၂၀၁၉)ရက် နမ့ ှ (၁၀-၈-

၂၀၁၉) ရက် နထ့ ိ မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၃/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်မှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး၊ ဦးစန်ိဝင်း (၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၂၇၁၉) ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) အရ (၂၉-၁-၂၀၁၉ မ ှ၇-၂-၂၀၁၉ ထ)ိ လပ်သက် 

ခွင့် (၁၀)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၀။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၄/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း (၂) ခတွင ် တွဲဖက်တာဝန်ချထားခဲ့သည့် အာက် ဖာြ်ပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိအ့ား (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမှ့စ၍ နြပည် တာ် (ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဖက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား 

    ခ့ဲသည့်စခန်း သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးြမင့်ထူး  လ/ထညန်ကား ရးမှူး ရပ ူ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ရး 

  ၁၂/စခန(နိင်)၀၂၆၈၇၃    

 ( ခ ) ဦးချို ထွး  လ/ထညန်ကား ရးမှူး မရမ်း ချာင် ပိသ့ွင်း 

  ၁၂/သကတ(နိင်)၁၂၄၁၇၁    

 ( ဂ ) ဦးြမင့်စိး-၃  ဦးစီးမှူး ရပ ူ နယ်ရး 

  ၁၄/ပသန(နိင်)၁၃၅၇၅၇ 

 (ဃ) ဦးပိင် ဇဦး  ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် ပိသ့ွင်း 

  ၁၃/ကတန(နိင်)၁၂၈၈၃၃ 

 ( င ) ဦးမျို းမင်းထွန်း-၁ ဒ-ဦးစီးမှူး ရပ ူ စမီ(စိမ်းလန်းစိ ြပ) 

  ၇/ရကန(နိင်)၀၃၈၈၃၂     

 ( စ ) ဦးစတင်  ဆက်သွယ် ရး-၂ မရမ်း ချာင် စမီ (စိက်ပျို း ရး) 

  ၁၂/လကန(နိင်)၀၅၇၁၈၃    

 ( ဆ) ဦးမျို းဝင်းသန် ့ အကီးတန်းစာ ရး ရပ ူ ငွစာရင်း 

  ၁၂/အစန(နိင်)၂၁၇၅၃၉ 
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 ( ဇ ) ဦး အာင် ကျာ် ကျာ်-၁ အငယ်တန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် ပညာ ပး 

  ၉/တကန(နိင်)၁၉၀၄၈၄   

၂၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၅/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် ယာယီတွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န 

သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဦးတင်ထွန်းဦး (၅/ရဘန(နိင်)၀၁၀၈၈၇)ကိ (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် န ့

မှစ၍ မူလဌာနခွဲြဖစ် သာ ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခွဲတွင ်ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၂။ ၃၀-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ထားဝယအ်ထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂)ဦးတိက့ိ 

(၃၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍  ရးချုပ်သိ ့ ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများတွင် တာဝနခ်ျ 

ထားလိက်သည်-   

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ 

 (က) ဦး ကျာ် ကျာ်-၂ ဦးစီးမှူ း စီမ ရးရာ 

  ၇/သကန(နိင်)၀၆၉၅၇၅ 

 ( ခ ) ဦး ဝယထွန်း-၁ အငယ်တန်းစာ ရး ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် 

  ၅/ဝလန(နိင်)၁၆၀၉၂၀   (ရးချုပ်)  

၂၃။ ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၇/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ 

ဒ နွးနန္ဒာထွန်း (၁/မကန(နိင်)၁၃၈၈၇၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃) 

အရ (၁-၂-၂၀၁၉ မ ှ၂၈-၂-၂၀၁၉ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၂၈)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၄။ ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅/၂၀၁၉ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ်မ 

မူဝါဒဌာနခွဲမ ှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ လက် ထာက ်

ညန်ကား ရးမှူ း ဒ ကည်ကည်ြမင့် ( ၁၀/ခဆန (နိင်) ၀၂၄၉၉၆)၊ လစာနန်း ကျပ(်၃၀၈၀၀ိ-၄၀၀ိ-

၃၂၈၀၀ိ) ကိ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ 

နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဆ) အရ လာ့ ပါ့ပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၅။ ၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၈/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၆) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 
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နရ့က်များအတိင်း နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီးခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ မိမိြမတ် ဒ-ညန်မှူး ငွစာရင်း ၄-၂-၂၀၁၉ မှ  ၁၄ ရက် 

    ၁၃/ကမန(နိင်) ၀၀၈၄၅၄  ၁၇-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ )  ဒ စးိသန္တာ ကျာ် ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၅၆၃၄၃  ၁၀-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးြမတ်သူ-၁ ဦး/ရိှ စီမ ၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/ကတန(နိင်) ၀၀၆၃၈၁  ၁၃-၂-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ဦးစိးြမင့် ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်း ၂၆-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၃ ရက် 

    ၁၁/ကတန(နိင်) ၀၄၃၆၈၀  ၇-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဦးြမစိး ဦးစီးမှူ း စီမ ၂၂-၁-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/ဆမန(နိင်) ၀၄၅၅၅၄   ၂၅-၁-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ )  ဒ ခင် မဝင်း ကီး/ ရး စီမ ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၀/မအန(နိင်) ၀၄၅၁၇၂   ၁၄-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ)  ဒ ငိမ်းအိခိင် ငယ်/ ရး ပညာ ပး ၃၀-၁-၂၀၁၉ မ ှ ၂၀ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်) ၁၆၃၁၉၃  ၁၈-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဇ )  ဒ စန္ဒာ အး ငယ်/ ရး မူဝါဒ ၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်) ၁၅၉၆၂၄  ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စျ )  ဦးရဲမင်း အာင် ဒ-လ/ထ နညး်ပညာ ၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် 

    ၉/ဝတန(နိင်) ၁၄၆၆၄၄ ကပတမှူ း  ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 

၂၆။ ၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၉/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမ ှဦး နထွန်း(၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၁၃၆၄၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက် နတ့ွင ် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ 

ငွကျပ ်(၂၂၄၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၀/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း(၇)ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး် 
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ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နှစတ်ိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမ ှ

စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစတိ်း 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးြမင့်စိး-၃ 
၁၄/ပသန(နိင်) ၁၃၅၇၅၇ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( ခ ) ဒ ချိုချို မာ် 
၁၂/ရကန(နိင်) ၀၀၂၁၄၄ 

ဦးစီးမှူး ပိ/့သငွး် ၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦး နမျို း အာင်-၁ 
၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၀၆၁၀၉ 

ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဃ) ဒ တင်ဇာနီ အး 
၈/ခမန(နိင်) ၁၀၄၀၄၁ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( င ) ဒ စန္ဒာလင်း 
၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၅၂၉၃၅ 

ဦးစီးမှူး ပိ/့သငွး် ၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( စ ) ဒ ြမတ်ချို အး 
၁၂/သဃက(နိင်) ၀၀၁၇၄၀ 

ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် ၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဆ ) ဒ ဝင်းတင် 
၁၂/လမန(နိင်) ၀၁၀၃၆၂ 

အကီးတန်း 
လက် ရးတိ 
လက်နှိပ်စက် 

ပညာ ပး 
(TTI) 

၂-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

၂၈။ ၆-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၁/၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးမျို းဝ  (၁/မကတ (နိင်) ၀၈၂၃၀၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂၈-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၀-၄-၂၀၁၉ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၉၃)ရက် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၂၉။ ၆-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၄) ဦး၊ အမထမ်း (၆) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဦး ကျာစ်းိဝင်း ဒ-ညန်မှူး နညး်ပညာ ၁-၂-၂၀၁၉ မှ  ၅ ရက် 

    ၅/တမန(နိင်) ၁၄၁၇၁၅   ၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ဦး အာင်ဝင်းခိင် လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၅၁၈၃  ၁၃-၂-၂၀၁၉ ထိ  
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 ( ဂ ) ဒ ကသွယ်ဝင်း ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၁၂-၂-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

    ၅/တဆန(နိင်) ၀၈၇၉၀၄   ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 (ဃ)  ဒ ခင်စိးစိးလင်း ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၃၁-၁-၂၀၁၉ မှ  ၆ ရက် 

    ၉/အမဇ(နိင်) ၀၁၈၁၈၁   ၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဦးရဲမင်းထွဋ် ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၇/ညလပ(နိင်) ၀၉၃၄၇၃   ၁၀-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ဒ ခင်ညိုရီ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၉/နထက(နိင်) ၁၂၅၅၅၆   ၁၂-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ)  ဒ နီနီ အး ခဲွ/ ရး စာရင်းအင်း ၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၅ ရက် 

    ၅/မရန(နိင်) ၁၃၇၃၆၅   ၁၈-၂-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဇ  ) ဦး အာင် ကျာ်မိး ငယ်/ ရး ပိသ့ွင်းရး ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၁/မကတ(နိင်) ၁၁၂၃၆၄  (ရက) ၁၈-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စျ ) ဦး အာင်ကိကိဦး ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၇-၂-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်) ၁၇၃၆၃၇   ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ည)  ဦးကိကိနိင် ယမ-၅ စီမ ၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၅ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၀၉၉   ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထ ိ
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပင်န်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမှ့စ၍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 ှ ၂၅-၁-၂၀၁၉) ထိ ITC ကတ ်  (၇၆) ကတ်၊ စစ ပါင်း (၁၁၃၀) ကတ ်ခွင့်ြပုထတ် ပး 

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၇ ၁၉၁၃၉၄၂၄၉၁ ၁၃၂၆၂၇၂၃၈ ၂၀၄၆၅၆၉၇၂၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၂၅၉၄၉၉ ၁၉၂၅၉၄၉၉

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈ ၈၇၆၂၂၁၅၁၁၄ ၈၇၆၂၂၁၅၁၁၄

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၃၂၀၀၀၃ ၃၆၄၇၁၀၂၈ ၄၈၇၉၁၀၃၁

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၄၁၁၇၄၂၉ ၄၁၁၇၄၂၉

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိကတီ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၇ ၈၁၇၅၁၀၈၁၇ ၈၁၇၅၁၀၈၁၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၁၁၂၄၂၃၉၉၂၉ ၁၁၂၄၂၃၉၉၂၉

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၂၃၁၂၀၀၀ ၁၀၂၃၁၂၀၀၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၃၅၁၆၆၃၉၇၃ ၄၂၆၁၈၂၈၁၀၉ ၅၆၁၃၄၉၂၀၈၂

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၂

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀ ၂၈၀၁၅၅၉၉၉ ၂၈၁၅၉၂၀ ၂၈၂၉၇၁၉၁၉

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၇၆ ၃၅၅၈၀၈၂၄၆၆ ၁၅၂၆၃၃၉၇၀၈၃ ၁၈၈၂၁၄၇၉၅၄၉စစ ပါငး်

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာငရွ်က် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာငရွ်ကမ်
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ 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 ခနှစ်၊(၁-၄-၂၀၁၈ မှ
 ၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ ာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ 
၂၅-၁-၂၀၁၉) အထိ

၇၆ ၃၅၅၈၀၈၂၄၆၆.၀၀၀ ၁၅၂၆၃၃၉၇၀၈၃.၀၀၀ ၁၈၈၂၁၄၇၉၅၄၉.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၁၃၀ ၂၁၅၀၉၆၄၁၈၆၄.၉၆၀ ၁၀၇၅၃၄၉၄၈၄၉၂.၅၅၈ ၁၂၉၀၄၄၅၉၀၃၅၇.၅၁၈

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်
ITC ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရက်ွမ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနင်ှ့ ITC ကတ်ြဖင် ့အမှန်တငပ်ိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၆၀၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၃၀) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၄ ၅၇ ၁၃၇ ၈၇၉၉၈၅၃၇၆၆.၃၁၀ ၄၈၆၆၈၈၅၄၁၁.၄၈၃ ၁၃၆၆၆၇၃၉၁၇၇.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၇၀၁၂၆၉၂၁.၆၂၆ ၁၇၇၀၁၂၆၉၂၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၆၀ ၄၁ ၂၁၉ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၆၉၄၀၃၈၃၄၂၁၇.၅၈၀ ၆၉၄၁၁၃၆၇၈၉၄.၅၈၀

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၂၂၂၂၇၄၉၂.၆၉၀ ၆၉၂၇၈၂၄၈၀၄.၇၁၀ ၇၇၅၀၀၅၂၂၉၇.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၉ ၇ ၃၂ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၉၂၂၂၀၀၆၄.၀၀၀ ၁၈၆၅၇၅၀၇၉၀.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်ိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၇ ၇၇ ၆၀ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၉၈၃၂၈၇၃၉၀.၅၉၀ ၈၇၃၇၇၃၅၇၈၁.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၄ ၄ ၈၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၃ ၁ ၃၂ ၃၂၆၈၂၆၈၅၇၉.၀၀၀ ၃၂၆၈၂၆၈၅၇၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၃ ၂၃ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၆၉၂၂၉၀၅၂၆.၆၁၀ ၄၀၅၀၂၆၃၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၅၈၆၁၆၈၇၃၅၅.၄၂၈ ၉၄၉၈၈၉၆၇၃၉.၅၆၉ ၁၅၃၆၀၅၈၄၀၉၄.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၈ ၄၈ ၄၀ ၇၆၆၁၄၄၅၁၆.၂၉၀ ၂၃၉၃၅၃၄၄၅.၈၇၀ ၁၀၀၅၄၉၇၉၆၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၆၀၀ ၄၇၀ ၁၁၃၀ ၂၁၅၀၉၆၄၁၈၆၄.၉၆၀ ၁၀၇၅၃၄၉၄၈၄၉၂.၅၅၈ ၁၂၉၀၄၄၅၉၀၃၅၇.၅၁၈

ကန်သယွ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါငး်

တနဖိ်း - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ငနး် 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၈)မှ(၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက် နထ့ိ 

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

အတိင်းြဖစ်ပါသည်-  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၆၀၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၃၀) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်  
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