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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၉ ခနှစ်၊ မတ်လ (၆) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၅) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် ( ၁ - ၃ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၅၈၂.၁၈၃ ၇၈၁.၈၉၀ ၁၃၆၄.၀၇၃

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၃၈၀ ၂၆၃.၅၃၁ ၂၆၅.၉၁၁

၃ ရထွက် ၁၃၆.၆၅၉ ၂၂၈.၃၂၆ ၃၆၄.၉၈၅

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၀၁.၁၂၅ ၁၅.၂၁၅ ၄၁၆.၃၄၀

၅ သစ် တာထွက် ၇၄.၇၁၆ ၀.၅၈၂ ၇၅.၂၉၈

၆ စက်မကန် ချာ ၂၄၂၄.၆၂၈ ၁၄၀၆.၀၈၉ ၃၈၃၀.၇၁၇

၇ အြခား ၁၅၁.၉၈၉ ၁၆၇.၉၀၈ ၃၁၉.၈၉၇

 စစ ပါင်း ၃၇၇၃.၆၈၀ ၂၈၆၃.၅၄၁ ၆၆၃၇.၂၂၁

 

ြပည်ပသွင်းကန် ( ၁ - ၃ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၉၈၅.၅၈၉ ၄၄၉.၉၈၁ ၂၄၃၅.၅၇၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၅၀၂.၀၉၈ ၂၆၀.၀၉၃ ၂၇၆၂.၁၉၁

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၁၅၂.၇၇၉ ၂၄၇.၅၄၂ ၁၄၀၀.၃၂၁

၄ CMP ၇၁၃.၄၁၀ ၂၃၀.၆၈၈ ၉၄၄.၀၉၈

 စစ ပါင်း ၆၃၅၃.၈၇၆ ၁၁၈၈.၃၀၄ ၇၅၄၂.၁၈၀
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ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် ( ၁ - ၃ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 
 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၃ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၃ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၂၈.၉၆၀ ၄၂၁.၀၂၁ ၄၄၉.၉၈၁ ၉၄.၁၂၅ ၅၀၆.၄၉၀ ၆၀၀.၆၁၅ -၆၅.၁၆၅ -၈၅.၄၆၉ -၁၅၀.၆၃၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၄.၆၅၁ ၂၅၅.၄၄၂ ၂၆၀.၀၉၃ ၁၀.၁၅၁ ၂၂၁.၉၆၆ ၂၃၂.၁၁၇ -၅.၅၀၀ ၃၃.၄၇၆ ၂၇.၉၇၆

၃ လသူးကန် ၀.၁၇၇ ၂၄၇.၃၆၅ ၂၄၇.၅၄၂ ၂.၉၉၂ ၂၅၃.၆၇၈ ၂၅၆.၆၇၀ -၂.၈၁၅ -၆.၃၁၃ -၉.၁၂၈

၄ CMP ၂၃၀.၆၈၈ ၂၃၀.၆၈၈ ၁၃၆.၀၂၄ ၁၃၆.၀၂၄ ၉၄.၆၆၄ ၉၄.၆၆၄

စစ ပါငး် ၃၃.၇၈၈ ၁၁၅၄.၅၁၆ ၁၁၈၈.၃၀၄ ၁၀၇.၂၆၈ ၁၁၁၈.၁၅၈ ၁၂၂၅.၄၂၆ -၇၃.၄၈၀ ၃၆.၃၅၈ -၃၇.၁၂၂

စဉ် သငွး်ကနအ်ပစ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနစှ် 
(၁-၃-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် 
(၁-၃-၂၀၁၈)ထိ

တးိ/ လျာ့

နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထကွပ်စ္စည်း ၇၈၁.၈၉၀ ၇၈၁.၈၉၀ ၈၃၉.၁၉၇ ၈၃၉.၁၉၇ -၅၇.၃၀၇ -၅၇.၃၀၇

၂ တရိစိ္ဆာန်ထကွ် ၂၆၃.၅၃၁ ၂၆၃.၅၃၁ ၃၃.၂၁၃ ၃၃.၂၁၃ ၂၃၀.၃၁၈ ၂၃၀.၃၁၈

၃  ရထကွ် ၂၂၈.၃၂၆ ၂၂၈.၃၂၆ ၂၂၇.၇၁၄ ၂၂၇.၇၁၄ ၀.၆၁၂ ၀.၆၁၂

၄ သတ္တ ုတင်ွးထကွ် ၀.၆၉၁ ၁၄.၅၂၄ ၁၅.၂၁၅ ၂၆၆.၇၈၅ ၈.၆၅၉ ၂၇၅.၄၄၄ -၂၆၆.၀၉၄ ၅.၈၆၅ -၂၆၀.၂၂၉

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၅၈၂ ၀.၅၈၂ ၀.၇၂၁ ၀.၇၂၁ -၀.၁၃၉ -၀.၁၃၉

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၃၄၉.၈၄၈ ၅၆.၂၄၁ ၁၄၀၆.၀၈၉ ၇၅၁.၀၈၉ ၂၉.၄၇၉ ၇၈၀.၅၆၈ ၅၉၈.၇၅၉ ၂၆.၇၆၂ ၆၂၅.၅၂၁

၇ အြခား ၁၀.၀၆၀ ၁၅၇.၈၄၈ ၁၆၇.၉၀၈ ၁.၆၃၉ ၅၂၂.၃၅၅ ၅၂၃.၉၉၄ ၈.၄၂၁ -၃၆၄.၅၀၇ -၃၅၆.၀၈၆

စစ ပါငး် ၁၃၆၀.၅၉၉ ၁၅၀၂.၉၄၂ ၂၈၆၃.၅၄၁ ၁၀၁၉.၅၁၃ ၁၆၆၁.၃၃၈ ၂၆၈၀.၈၅၁ ၃၄၁.၀၈၆ -၁၅၈.၃၉၆ ၁၈၂.၆၉၀

စဉ် ပိက့နအ်ပစ်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁-၃-၂၀၁၉ ထ )ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁-၃-၂၀၁၈ ထ )ိ တးိ/ လျာ့

ပ ိက့န ် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န ် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န ် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ ပငလ်ယ် ရ ကာငး် ၃၇၇၃.၆၈၀ ၆၃၅၃.၈၇၆ ၁၀၁၂၇.၅၅၆ ၃၆၁၆.၄၃၅ ၆၇၀၉.၀၄၂ ၁၀၃၂၅.၄၇၇ ၁၅၇.၂၄၅ -၃၅၅.၁၆၆ -၁၉၇.၉၂၁

၂ နယ်စပ် ၂၈၆၃.၅၄၁ ၁၁၈၈.၃၀၄ ၄၀၅၁.၈၄၅ ၂၆၈၀.၈၅၁ ၁၂၂၅.၄၂၆ ၃၉၀၆.၂၇၇ ၁၈၂.၆၉၀ -၃၇.၁၂၂ ၁၄၅.၅၆၈

စစ ပါငး် ၆၆၃၇ .၂၂၁ ၇၅၄၂.၁၈၀ ၁၄၁၇၉.၄၀၁ ၆၂၉၇ .၂၈၆ ၇၉၃၄.၄၆၈ ၁၄၂၃၁.၇၅၄ ၃၃၉ .၉၃၅ -၃၉၂.၂၈၈ -၅၂.၃၅၃

အ ကာငး်အရာ
( ၁ -  ၁၀ -  ၂၀၁၈ မ  ှ၁-၃-၂၀၁၉  ထ  ိ)

စဉ်
( ၁ -  ၁၀ -  ၂၀၁၇  မ  ှ၁-၃-၂၀၁၈  ထ  ိ) နငး်ယဉှခ်ျက်(တးိ/ လျာ )့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၁ - ၃ -၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 
ပိက့န် သငွး်ကန်

ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၄၁၇.၈၀၇ ၇၁၉.၆၃၆ ၂၁၃၇.၄၄၃ ၂၀၂၉.၆၃၄ ၆၉၆.၂၈၆ ၂၇၂၅.၉၂၀ -၆၁၁.၈၂၇ ၂၃.၃၅၀ -၅၈၈.၄၇၇

၂ လယွဂ်ျယ် ၆၆.၁၃၈ ၅.၄၁၂ ၇၁.၅၅၀ ၁၀၄.၅၅၃ ၄.၃၇၅ ၁၀၈.၉၂၈ -၃၈.၄၁၅ ၁.၀၃၇ -၃၇.၃၇၈

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၂၄၂.၇၉၀ ၂၃.၄၀၃ ၂၆၆.၁၉၃ ၂၄၇.၅၉၀ ၁၀.၄၄၄ ၂၅၈.၀၃၄ -၄.၈၀၀ ၁၂.၉၅၉ ၈.၁၅၉

၄ ကပိကတ်ီ ၇၆.၀၄၅ ၈.၂၄၈ ၈၄.၂၉၃ ၂၅.၆၅၀ ၁၀.၀၉၄ ၃၅.၇၄၄ ၅၀.၃၉၅ -၁.၈၄၆ ၄၈.၅၄၉

၅ ကျို င်းတ ၀.၇၃၇ ၀.၇၀၉ ၁.၄၄၆ ၀.၁၃၅ ၀.၇၀၆ ၀.၈၄၁ ၀.၆၀၂ ၀.၀၀၃ ၀.၆၀၅

၆ တာချလီတိ် ၆.၄၆၉ ၂၄.၁၀၀ ၃၀.၅၆၉ ၆.၆၀၃ ၃၁.၀၄၇ ၃၇.၆၅၀ -၀.၁၃၄ -၆.၉၄၇ -၇.၀၈၁

၇ ြမဝတီ ၅၅.၉၈၅ ၃၀၁.၂၄၂ ၃၅၇.၂၂၇ ၃၈.၃၅၇ ၃၂၈.၀၆၄ ၃၆၆.၄၂၁ ၁၇.၆၂၈ -၂၆.၈၂၂ -၉.၁၉၄

၈ ကာ့ သာင်း ၈၉.၀၅၅ ၁၂.၉၉၄ ၁၀၂.၀၄၉ ၇၉.၆၂၁ ၁၉.၉၅၄ ၉၉.၅၇၅ ၉.၄၃၄ -၆.၉၆၀ ၂.၄၇၄

၉ မိတ် ၅၃.၁၆၉ ၅၂.၈၇၆ ၁၀၆.၀၄၅ ၉၇.၁၇၉ ၃၁.၉၈၁ ၁၂၉.၁၆၀ -၄၄.၀၁၀ ၂၀.၈၉၅ -၂၃.၁၁၅

၁၀ ထးီခီး ၇၇၄.၄၀၄ ၁၇.၂၂၇ ၇၉၁.၆၃၁ ၁.၉၂၃ ၇၈.၈၂၆ ၈၀.၇၄၉ ၇၇၂.၄၈၁ -၆၁.၅၉၉ ၇၁၀.၈၈၂

၁၁ မာ တာင် ၅.၇၈၉ ၄.၄၃၆ ၁၀.၂၂၅ ၂.၄၆၈ ၁.၁၂၄ ၃.၅၉၂ ၃.၃၂၁ ၃.၃၁၂ ၆.၆၃၃

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၉၃၅ ၀.၁၂၅ ၁.၀၆၀ ၀.၂၈၅ ၀.၂၂၈ ၀.၅၁၃ ၀.၆၅၀ -၀.၁၀၃ ၀.၅၄၇

၁၃ စစ် တွ ၅.၀၉၂ ၆.၅၁၆ ၁၁.၆၀၈ ၇.၇၈၈ ၀.၆၀၄ ၈.၃၉၂ -၂.၆၉၆ ၅.၉၁၂ ၃.၂၁၆

၁၄  မာင် တာ ၃.၅၉၀ ၀.၀၃၀ ၃.၆၂၀ ၇.၂၀၁ ၇.၂၀၁ -၃.၆၁၁ ၀.၀၃၀ -၃.၅၈၁

၁၅ တမူး ၃၆.၇၇၆ ၀.၅၆၄ ၃၇.၃၄၀ ၂၂.၁၆၀ ၀.၈၃၆ ၂၂.၉၉၆ ၁၄.၆၁၆ -၀.၂၇၂ ၁၄.၃၄၄

၁၆ ရဒ်ိ ၂၈.၇၆၀ ၁၀.၇၈၆ ၃၉.၅၄၆ ၉.၇၀၄ ၁၀.၈၅၇ ၂၀.၅၆၁ ၁၉.၀၅၆ -၀.၀၇၁ ၁၈.၉၈၅

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါငး် ၂၈၆၃.၅၄၁ ၁၁၈၈.၃၀၄ ၄၀၅၁.၈၄၅ ၂၆၈၀.၈၅၁ ၁၂၂၅.၄၂၆ ၃၉၀၆.၂၇၇ ၁၈၂.၆၉၀ -၃၇.၁၂၂ ၁၄၅.၅၆၈

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁-၃-၂၀၁၉ ထ )ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁-၃-၂၀၁၈ ထ )ိ နငး်ယဉှခ်ျက်(တးိ/ လျာ )့
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၄-၃-၂၀၁၉) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား
အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 
ကန်သ့တ် 

ခန် ့ပီး 

အင်အား 
ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၂ - ၂၆ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၃ - ၁၈၆ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၅ - ၂၁၂ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၆ - ၂၁၂ 

၂။ ၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက်ပါအရာထမ်း (၃) ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ 

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

နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးစိးနိင်-၃ 

၁၂/ရကန(နိင်) ၀၄၀၀၅၆

ဦး/ရိှ ကာ့ သာင်း ၂၃-၂-၂၀၁၉ ၂၇၉၀၀၀ 

( ခ ) ဒ ချို မာသိန်း 

၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၆၅၆၂၁

ဦး/ရိှ လပ်ငန်းစစ် ၂၃-၂-၂၀၁၉ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ မာမာသန်း 

၉/စကတ(နိင်) ၀၆၀၄၈၉

ဦး/ရိှ နှစ်နင်ိင ၂၃-၂-၂၀၁၉ ၂၇၉၀၀၀ 

၃။ ၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၈/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ချငး် ရ ဟာ် ကနသွ်ယ် ရးစခန်းမှ ဦး မာင် မာင် (၉/မရမ(နိင်)၀၂၄၆၈၄)  ဦးစးီအရာရှိသည် နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က) အရ (၂၅-၂-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွကျပ ်(၂၈၃၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၄။ ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ  ဒ ဝင်းဝငး်ကည် (၁၂/မရက(နိင်)၀၈၁၆၉၉)၊ ဦးစးီအရာရှိကိ 

(၁-၃-၂၀၁၉) ရက် နမှ့စ၍  ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ၏့ ရးလပ်ငန်းအဖွဲ တ့ွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် ြမန်မာကနသ်ွယ်မြမင့်တင် ရးအဖွဲ သိ့ ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၅။ ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၉) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိငင့်ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးြမင့် ဇာ်မိး လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၂၈-၂-၂၀၁၉ မ ှ ၁၃ ရက် 

    ၅/တဆန(နိင်) ၀၀၀၂၅၀   ၁၂-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ဦးတင့်နိင်ဦး ဦး/ရိှ နညး်ပညာ ၂၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၆/ထဝန(နိင်) ၀၈၉၂၀၉   ၂၈-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးသန်းလွင်-၂ ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၇ ရက် 

    ၁၁/မအန(နိင်) ၀၂၁၃၇၃   ၂၀-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ဒ မာမာစိး ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၇/သဝတ(နိင်) ၀၀၇၆၃၆   ၁၃-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဒ နွယ်နွယ်ယဉ် စရက-၁ ငွစာရင်း ၂၃-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၅၅၇၈  ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စ )  ဒ တင်ဇာလင် ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ  ၅-၃-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၇/ပမန(နိင်) ၁၆၃၅၃၃   ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ)  ဦးတင်ထွဋ် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၂၁ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်) ၁၈၀၂၂၀   ၂၆-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဇ )  ဦးစတင် ဆသရ-၂ စီမ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/လကန(နိင်) ၀၅၇၁၈၃   ၁၃-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စျ )  ဒ သက်စမျို း ကီး/ ရး စီမ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၇/လပတ(နိင်) ၁၄၃၄၄၈   ၁၀-၃-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ည)  ဒ အးသန္တာဝင်း ကီး/ ရး စမီ ၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၅ ရက ်

    ၁၃/တယန(နိင်) ၀၄၀၅၉၂   ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဋ )  ဒ အးြမတ်သူ ဒ-လ/ထ လပင်န်းစစ် ၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၄၆၉၀၃   ကပတမှူ း  ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ  

၆။ ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂/၂၀၁၉ အရ ယခင ် ဆးနှင့် ဆးကိရိယာ 

ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦး မာင် စာထွန်း၊ ကမ်းကျင်-၃ သည် (၂၂-၁-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး( ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင် မြပု သးသည့် ဒ မနီသာ (၁၁/စတန 

(နိင်)၀၀၅၅၃၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် 

(၁၊၂) အရ (၂၃-၁-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၇။ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၁/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစတိ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၃-၂၀၁၉) 

ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့  ယာယီတွဲဖက်တာဝန်ချထားလိက် 

သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးဉာဏ်လင်း ယာဉ် မာငး်-၄ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၉/တကန(နိင်)၁၃၈၉၅၈ 

 ( ခ ) ဦး ဇာ်ဇင်သိန်း ဆက်သွယ် ရး-၅ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၈/မသန(နိင်)၁၆၄၂၇၀   

၈။ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နင့်ှယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦးသိမ့်သူ အာင် နစ့ား ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် ရးချုပ(်စမီ) 

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

 ( ခ ) ဦးခင် မာင်စန်း ထွး နစ့ား  ပိသ့ွငး်ရး(မန္တ လး) ရးချုပ(်စမီ) 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၁၂၀၁၄ (ယာဉ် မာင်း)  (တွဲဖက်)  
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၉။ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၃/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၆) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးမင်းမင်း ဒ-ညန်မှူး ပိသ့ွင်း ၂-၃-၂၀၁၉ မှ  ၇ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၀၂၁၄၄၄   ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဒ အး အးမာ ဦးစီးမှူ း ကသရ ၂၇-၂-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၇/ဝမန(နိင်) ၀၇၅၁၆၅  (ြမဝတီ) ၃-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးမျို း အာင်-၁ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၄၂၆၈၁  ၁၇-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 (ဃ)  ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၆၉၂၅၄   ၁၀-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( င )  ဦးခင် မာင် ဌး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၈၇၂၀  (ရန်ကန်) ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စ ) ဒ ခင်စန်း အး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၁၈၀၉၅ (ရန်ကန်) ၁၄-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ ) ဦးမျို းလင်ဝင်း ငယ်/ ရး WTO ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၈/မသန(နိင်) ၁၃၆၈၃၇   ၁၀-၃-၂၀၁၉ ထိ  

၁၀။ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၄/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာအဖွဲ  ့အစည်းများဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ 

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

အရ (၁-၃-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၃-၂၀၁၉ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၁။ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၅/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ ဦး သာ်ဇင်ဦး (၁၃/တကန(နိင်)၂၆၂၅၂၅)၊ အကီးတနး် 

စာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဂ) အရ (၁-၃-

၂၀၁၉)ရက် နမှ့ (၁၄-၃-၂၀၁၉) ရက် နထ့ ိက လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၂။ ၄-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၆/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ယ်ွ ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဦးမိး ဇာ် (၉/ပဗသ(နိင်) ၀၀၃၇၀၆) ရးအကူမှူ းသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပ ဒ 

၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၃-၃-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင ်နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင် ့နှစတိ်းအပါအဝင် လစာ 

ငွကျပ ်(၁၆၆၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၃။ ၄-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၇/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် MIC(OSS)တွင် တွဘဲက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒတိယညန်ကား 

ရးမှူး၊ ဒ ခင်မာြမင့် (၁၁/ကဖန(နိင်)၀၀၈၃၈၂) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ 

(၈၇) အရ (၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ) လပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၄။ ၅-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၈/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် ဒ ခင်သူဇာမိး ( ၉/ကပတ 

(နိင်)၂၅၂၇၆၆)၊ နစ့ား(စာ ရး)ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင ် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ် 

(၄၈၀၀/-) နန်းြဖင့် (၁၆-၁၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၁၅-၂-၂၀၁၉) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ (၃) လတစ်ကိမ ်

စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁၆-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ ှ

(၁၅-၅-၂၀၁၉) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည။် 

၁၅။ ၅-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃/၂၀၁၉ အရ ယခင်ြမန်မာ့ကန်တိက်မှ 

ဦးဉာဏ်မင်း၊ ပစ္စည်းထိန်း-၂ သည် (၈-၂-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင် 

ဇနီး( ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ဌး ဌးြမင့် (၅/မရန(နိင်)၀၅၄၃၉၁) ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၉-၂-၂၀၁၉) 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၆။ ၆-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၉/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၄) ဦး၊ အမထမ်း (၇) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ 

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

အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ သီတာ ကျာ် လ/ထညန်မှူး နှစနိ်င်င ၆-၃-၂၀၁၉ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၅/ကလတ(နိင်) ၀၆၂၇၆၆   ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ဒ စမ်းစမ်း အး လ/ထညန်မှူး ငွစာရင်း ၁၂-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၁/တကန(နိင်) ၀၂၉၅၃၉   ၂၂-၃-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ဂ )  ဒ နနရီ ဦး/ရှိ ငွစာရင်း ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၂၅၀၂၃   ၁၃-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ဒ မာမာသန်း ဦး/ရှိ နှစနိ်င်င ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက် 

    ၉/စကတ(နိင်) ၀၆၀၄၈၉   ၁၇-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဒ ဇင်မာညိမ် ဦးစီးမှူ း ပိ/့သွင်းရး ၁၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၈/မလန(နိင်) ၀၅၂၆၀၅  (ရက) ၁၇-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စ )  ဦးညို အာင် ဦးစီးမှူ း WTO ၁၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၂၀၇၃၈၇   ၂၀-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ)  ဦး ဇာ်မင်း-၄ ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၅-၃-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၇/ပတန(နိင်) ၀၀၆၈၇၅   ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဇ )  ဦး စာဆန်းသိန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၃/ကဆက(နိင်) ၀၆၇၅၁၁   ၁၀-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စျ )  ဒ မပွင့်ြဖူ ကီး/ ရး ကသရ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၂/လကန(နိင်) ၁၀၅၆၄၅  (မဆ) ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ည)  ဦး ကျာ် ဖိုး ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၄၅၈၉၆  (ရက) ၁၂-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဋ )  ဒ ဆလဲ့ရည်ဝင်း ငယ်/ ရး ပိ/့သွင်း ၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်) ၁၅၄၈၄၉   ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ  

၁၇။ ၆-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄/၂၀၁၉ အရ ယခင် ဆးနှင့် ဆးကိရိယာ 

ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦးထွန်းအန်း၊ အ ရာင်း-၁ သည် (၂၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး ( ကီး) ြဖစ် ပးီ နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ စာြမင့် (၁၂/မဂဒ(နိင်) 

၀၂၅၄၆၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂) 

အရ (၂၂-၁-၂၀၁၉) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့် ြပုလိက်သည။်  

၁၈။ ၆-၃-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅/၂၀၁၉ အရ ယခင် ဆာက်/လပ် (ဖျက်သိမ်း) 

ဌာနမ ှ ဦးြမင့် ဆွ၊ ဌာနစိတ်မှူးသည် (၁၆-၁၂-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ြမင့်ြမင့်သိမ်း (၁၂/လမတ(နိင်)၀၁၂၀၅၉) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂) အရ (၁၇-

၁၂-၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၉။ ၇-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၀/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင် ့အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးမိး ဇာ်ဦး ဒ-ညန်မှူး လပ်ငန်းစစ ် ၂၂-၂-၂၀၁၉ မ ှ ၈ ရက် 

    ၈/မကန(နိင်)၁၆၀၆၂၉   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးြမစိး ဒ-ညန်မှူး ညန်ချုပ်ရး ၁၂-၃-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၅၈၅၇၄   ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ 

၂၀။ ၇-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၁/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးညီ ဖိုးထွနး်(၅/ရဘန(နိင်)၂၀၀၉၄၇) ဦးစးီအရာရှိက ိ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား 

ရးဇန်ရးအဖဲွ (့ နြပည် တာ)် တွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၁၁-၃-၂၀၁၉) ရက် နမှ့စ၍ ြပာင်း ရွ  ့

တာဝန်ချထားလိက်သည။်  

၂၁။ ၇-၃-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၂/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦး သာင်းနိင် (၁၃/ရငန(နိင်)၀၀၁၁၀၂) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၁၁-၃-၂၀၁၉ မှ ၂၀-၃-၂၀၁၉ ထိ) လပ်သက်ခွင် ့(၁၀) 

ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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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 မှ ၂၂-၂-၂၀၁၉) ထ ိ ITC ကတ်  (၉၈) ကတ်၊ စစ ပါငး် (၁၆၂၂) ကတ ် ခွင့်ြပုထတ် ပး 

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် 
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၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၂၂-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-  

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပိက့န ်
တနဖ်းိ(ကျပ )်

သငွး်ကန်
တနဖ်းိ(ကျပ )်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၇ ၂၂၀၂၁၀၇၂၆၁ ၁၃၅၃၀၇၃၉၂ ၂၃၃၇၄၁၄၆၅၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၂၅၉၄၉၉ ၁၉၂၅၉၄၉၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၅ ၁၀၈၂၉၆၉၅၃၄၄ ၁၀၈၂၉၆၉၅၃၄၄

၄ တာချီလတ်ိ ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၃၂၀၀၀၃ ၃၆၄၇၁၀၂၈ ၄၈၇၉၁၀၃၁

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၄၁၁၇၄၂၉ ၄၁၁၇၄၂၉

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၉၇၅၅၁၁၂၈၉ ၉၇၅၅၁၁၂၈၉

၁၀ မတ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၁၈၂၂၈၂၂၇၉၉ ၁၈၂၂၈၂၂၇၉၉

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၅၇၄၁၆၀၀၀ ၁၅၇၄၁၆၀၀၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၅၅၉၆၇၅၈၇၃ ၅၄၈၃၄၉၅၂၅၉ ၇၀၄၃၁၇၁၁၃၂

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၄

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၂၈၄၀၀၁၉၉၉ ၆၇၆၈၈၆၀ ၂၉၀၇၇၀၈၅၉

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယစ်ဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၉၈ ၄၀၅၈၁၀၅၁၃၆ ၁၉၄၇၀၈၆၄၈၉၉ ၂၃၅၂၈၉၇၀၀၃၅စစ ပါငး်

စဉ ် စခနး်အမည်

လပင်နး် 
စတင  ်
ဆာငရ်ကွ်
 သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC 
ကတ  ်
အ ရ
အတကွ်

လပင်နး် ဆာင်ရကွမ်
ကနသ်ယွမ်  
ပမာဏ
(ကျပ )်
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနင်ှ့ ITC ကတ်ြဖင် ့အမှန်တငပ်ိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၂-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၆၂၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၅၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

  

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 
၂၂-၂-၂၀၁၉) အထိ

၉၈ ၄၀၅၈၁၀၅၁၃၆.၀၀၀ ၁၉၄၇၀၈၆၄၈၉၉.၀၀၀ ၂၃၅၂၈၉၇၀၀၃၅.၀၀၀

စစ ပါငး် ၁၁၅၂ ၂၂၀၀၉၆၆၄၅၃၄.၉၆၀ ၁၁၁၇၄၂၄၁၆၃၀၈.၅၅၈ ၁၃၃၇၅၂၀၈၀၈၄၃.၅၁၈

တနဖ်းိ -  ကျပက်နိး်ြပည့်

စဉ် ဘ ာနစှ်

ITC 
ကတ  ်
အ ရ
အတကွ်

ITC ကတ  ် ြဖင့် အမနှ် တငပ်ိ/့တငသ်ငွး် ဆာငရ်ကွမ်

ပိက့နတ်နဖ်းိ သငွး်ကနတ်နဖ်းိ ကနသ်ယွမ်ပမာဏ
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ ်(၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၂၂-၂-၂၀၁၉) ရက် နထ့ ိ

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

အတိင်းြဖစ်ပါသည်-  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၂-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၆၂၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၅၂) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  

ပိက့န ်
တနဖ်းိ(ကျပ )်

သငွး်ကန်
တနဖ်းိ(ကျပ )်

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၄ ၅၇ ၁၃၇ ၉၀၈၈၀၁၈၅၃၆.၃၁၀ ၄၈၆၉၅၆၅၅၆၅.၄၈၃ ၁၃၉၅၇၅၈၄၁၀၁.၇၉၃

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

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၇၇ ၄၁ ၂၃၆ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၇၁၄၇၁၃၁၄၄၄၇.၅၈၀ ၇၁၄၇၈၈၄၈၁၂၄.၅၈၀

၄ တာချီလတ်ိ 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 ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၈ ၇၇ ၆၁ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၈၁၄၁၂၈၇၈၆၂.၅၉၀ ၈၈၉၅၇၃၆၂၅၃.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၅ ၄ ၈၁ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၃ ၁ ၃၂ ၃၉၆၆၈၅၁၄၄၉.၀၀၀ ၃၉၆၆၈၅၁၄၄၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၃ ၂၃ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၇၄၇၃၉၄၅၂၆.၆၁၀ ၄၁၀၅၃၆၇၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၆၀၆၉၆၉၉၂၅၅.၄၂၈ ၁၀၇၂၀၅၆၃၈၈၉.၅၆၉ ၁၆၇၉၀၂၆၃၁၄၄.၉၉၇

၁၅ ထးီခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၄ ၉ ၁၅ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၉ ၄၈ ၄၁ ၇၆၉၉၉၀၅၁၆.၂၉၀ ၂၄၃၃၀၆၃၈၅.၈၇၀ ၁၀၁၃၂၉၆၉၀၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ် ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၆၂၂ ၄၇၀ ၁၁၅၂ ၂၂၀၀၉၆၆၄၅၃၄.၉၅၉ ၁၁၁၇၄၂၄၁၆၃၀၈.၅၅၈ ၁၃၃၇၅၂၀၈၀၈၄၃.၅၁၇

ကနသ်ယွမ်  
ပမာဏ
(ကျပ )်

စစ ပါငး်

တနဖ်းိ -  ကျပက်နိး်ြပည့်

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပင်နး် 
စတင  ်
ဆာငရ်ကွ်
 သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC 
ကတ  ်
အ ရ
အတကွ်

ပယဖ်ျက်
ITC 
ကတ  ်
အ ရ
အတကွ်

လကက်ျန ်
ITC 
ကတ  ်
အ ရ
အတကွ်

လပင်နး် ဆာငရ်ကွမ်


