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စးီပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ ်ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ (၁) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန့  အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၉) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပိုကုန်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပလီ ၂၃ ရက်ေန့၊ နံနက် ၁၀ နာရအီချန်ိတွင် ုိင်ငံတကာေဈးကွက်များ၌ ခုိငမ်ာ 

သည့်ေဈးကွက်တည်ေဆာက်ုိင်ေရးှင့် အရည်အေသွးြပည့်မီသည့် ဆန်များတင်ပုိုိင်ေရး ညိင်းအစည်း 

အေဝးကုိ ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပရာ စီးပာွးေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်က ြပည်ပသုိ ဆန်တင်ပုိမအေနြဖင့် ပင်လယ်ေရေကာင်း 

မ ှ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်တွင် ကုမဏီ ၈၃ ခုမ ှဆန်တနခ်ျန်ိ (၁ ဒသမ ၂) သန်း၊ တန်ဖုိးေဒလာ ၃၈၁ 

သန်း တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင် ကုမဏီ ၇၀ မှ ဆနတ်န်ချန်ိ (၈ ဒသမ ၅) သိန်း၊ တန်ဖုိး 

ေဒလာ ၂၈၈ သန်းတင်ပိုိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ နယ်စပ်မှ ဆန်တင်ပုိမအေနြဖင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ်တွင် 

ကုမဏီ ၁၅၅ ခုမ ှဆန်တန်ချနိ် (၁ ဒသမ ၇) သန်း၊ တန်ဖိုး ေဒလာ ၅၉၅ သန်း တင်ပိုုိင်ခ့ဲပီး ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင ်ကုမဏီ ၁၀၃ ခုမှ  ဆန်တန်ချန်ိ (၁ ဒသမ ၀၇) သန်း၊ တန်ဖုိးေဒလာ ၃၅၉ သန်း 

တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ အာဖရိကသည် ဆန်ကုိ စိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ်လည်း စားသုံးမက စိုက်ပျ ိး 

ထုတ်လုပ်ိုင်မထက် များြပားသြဖင့် အာရှေဒသရိှ ိုင်ငံများထံမှ ြပန်လည်ဝယ်ယူတင်သွင်း ရပါေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ဆန်တင်ပိုသည့် ုိင်ငံများတွင် အာဖရိကုိင်ငံများလည်း အပါအဝင် ြဖစ်ပါေကာငး် 

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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၃။ ကမာ့ဆန်တင်ပိုမ အများဆုံးိုင်ငံများသည် အိိယ၊ ထုိင်း၊ အေမရိကန်၊ ပါကစတန်၊ ဗယီကန်မ်၊ 

အီတလီ၊ တုတ်၊ ဥေုဂွး၊ ကေမာဒီးယားှင့် ြမန်မာိုင်ငံတိုြဖစ်ပးီ ကမာ့ဆန်တင်သွင်းမအများဆံုး 

ိုင်ငံများမှာ တုတ်၊ ဘီနင်း၊ ေဆာ်ဒီအာေရးဗီးယား၊ အီရန်၊ ဘဂလားေဒ့ရ်ှ၊ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊ 

အာရပ်ေစာ်ဘွားများိုင်ငံ၊ အဂလန်၊ ေတာင်အာဖရိကှင့် အီရတ်ုိင်ငံတုိ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ 

အေနြဖင် ့လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးကို အဓိကအားထားသည့် ုိင်ငံြဖစ်သည့်  အားေလျာ်စွာ တိုးတက်ေြပာင်း 

လဲလာသည့် Global စီးပွားေရးစနစ်တွင ် စိန်ေခမှင့် ယှဉ်ပိင်မများစွာကုိ ရင်ဆုိင်ကံေတွေနရ 

လျက်ရှိပီး ြမန်မာ့လယ်ယာကတွင်လည်း စိန်ေခမှင့် ယှဉ်ပိင်မများစွာ ရိှေနရာ ေတာင်သူများ၊ 

ကုန်သည်များှင့် ိုင်ငံေတာ်ပါ အကျ ိးြဖစ်ထွန်းိုင်ေရးအတွက ် ခုိင်မာသည့် ေဈးကွက်သစ်များ ရှာေဖ ွ

ိုင်ေရး ပိုမိုကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ြမန်မာ့ဆန်စပါး ကုန်သွယ်မကသည ်

လပ်ုငနး်နယ်ပယ် အလွန်ကျယ်ြပန့်ေသာေကာင့် ပ်ေထွးမများ၊ စိန်ေခမများ၊ အခက်အခဲများှင့် 

အကန့်အသတ်များစွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေနရပးီ အဆိုပါကိစများအား အဆင်ေြပေချာေမွစွာ ေကျာ်ြဖတ ်

ေဆာင်ရွက်သွားုိင်ရန ်အထူးလိုအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားပါသည်။ 

၄။ အိုင်ဗရီကိုစ်တွင ် ဖျက်ဆီးခံရသည့်ဆန်များကုိ ြမန်မာိုင်ငံက ကုမဏီ (၃) ခုထံမှ ရန်ကုန ်

အေြခစုိက် စကာပူကုမဏီြဖစ်သည့် Olam International Co.,Ltd က FOB စနစြ်ဖင့် ဝယ်ယူခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပီး အာဖရိကတုိက ်Guinea တွင ်ေရာင်းရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဆန်တင်သည့် သေဘာသည် ြမန်မာိုင်င ံ

က ဆနတ်န်ချန်ိ ၂၂၀၀၀ ကုိ တင်ေဆာင်၍ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ေအာက်တိုဘာလတွင ်

ထကွခ်ာွခဲ့ပီး Guinea ဆိပ်ကမ်းကိ ု ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလကုနတွ်င် ေရာက်ရှိခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါေကာငး်၊ 

ဆန်များကို သေဘာချရာ၌ တနခ်ျန်ိ ၄၀၀၀ ချယူပးီ ဆန်အေလးချနိ်မြပည့်ဆုိသည့် ြပဿနာေပသည် 

ဟ ု သိရပါေကာင်း၊ အာဖရိကိုင်ငံများသို လှည့်လည်ေရာင်းချရာတွင်လည်း လက်မခံိုင်သည်ဟ ု

သိရပါေကာင်း၊ ဆနအိ်တ်များသည် ကီလုိ ၅၀ ရှိရမည်ြဖစ်၍ ၄၅ ကီလုိသာ ရိှသည့်အတွက် လက်မခံဘ ဲ

ြငင်းပယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု သိရပါေကာင်း၊ ယင်းြဖစ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူတင်ပိုသည့် ကုမဏီ၊ 

ဆန်အရည်အေသွးှင့် အေလးချနိစ်စ်ေဆးသည့် Inspection Agency၊ ဝယ်ယူသ ူ Buyer များ၏ 

အားနည်းချက်ေကာင့် ြဖစ်သည်ကုိ ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ထုိြပင် ယခုက့ဲသို ြဖစ်စဉ ်ေနာက်ထပ ်

မြဖစ်ေစရန ်စနစ်တကျစီစဉ်ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊  ထိုေကာင့် တက်ေရာက်လာက 
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သည့် အသင်းအဖွဲများ၊ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ဆန်တင်ပိုသည့် ကုမဏီကီးများ၊ အရည်အေသွးစစ်ေဆးသည့် 

အဖွဲအစည်းများမ ှအကံာဏ်များ တင်ြပေဆွးေွးရန် ေြပာကားပါသည်။ 

၅။ ုိင်ငံတကာ ဆန်စပါးေဈးကွက်ကီးများသည်လည်း ေဈးကွက်ရရှိေရးကို အပိင်အဆုိင် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာုိင်ငံသည်လည်း ိုင်ငံတကာေဈးကွက်အတွင်း ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ိုင်ေရး 

အတွက ် ခုိင်မာသည့် ေဈးကွက်တည်ေဆာက်ိုင်ေရးှင့် အရည်အေသးွ ြပည့်မီသည့် ဆန်များ တင်ပိုိုင် 

ေရးကို သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အရည်အေသွးစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲအစည်းများမ ှပိုမိုတွန်းအားေပး ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ွေပးကပါရန် တိုက်တွန်းပါေကာင်း ေြပာကား 

ခဲ့ပါသည်။ 

၆။ ထုိေနာက် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဉီးေအာင်ထူးက 

ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ယခင်ှစ်က ြပည်ပသုိ ဆန်တန်ချန်ိ ၃ ဒသမ ၆ သန်း တိုးြမင့်တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ 

ဆန်တင်ပိုမအေနြဖင့် တုတ်ိုင်ငံသို အများဆံုး တင်ပိုိုင်ခဲ့ပီး အာဖရိက ိုင်ငံများသို ဒုတိယအများဆံုး 

တင်ပိုိုင်ခဲ့ပါေကာင်း၊ မည်သည့်ြပဿနာမ ှ ကီးကီးမားမား မေပေပါက်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ယခ ုအိုင်ဗရီကိုစ ်

ိုင်ငံတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲသည့် ြပဿနာှင့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ဆန်ပုံရိပ ်မကျဆင်းေစေရး၊ ေရရှည်တည်တံ့ 

သည့် ဆန်တင်ပိုမစနစ်ြဖစ်ေပေရး၊ ဆန်စပါးကိတ်ခွဲမ အရည်အေသွး ြပည့်မီေရး၊ အေလအလွင့်နည်းပါး 

ေရး၊ အေလးတင်းေတာင်း မန်ှကန်မရိှေရး၊ သယ်ယူပိုေဆာင်မေကာင်းမနွ်ေရး ြမန်မာ့ဆန်ြပည်ပ 

ေဈးကွက်သို ထုိးေဖာကရ်ာတွင် လုိအပ်သည့် စနစ်ှင့် အဖွဲအစည်းများ ထားရိှေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကို 

အေြဖရာှ၍ အားလံုးဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ွကရန် ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၇။ ဆကလ်က၍် ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ် ကုိယ်စား 

လှယ် ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ် ဒုတယိဥကဌ ဦးေအာင်သန်းဦးက အိုင်ဗရီကိုစ ် ိုင်ငံတွင် 

ြဖစ်ေပခ့ဲသည့် ြမန်မာ့ဆန်ှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်တွင်းြပည်ပ စားသုံးသူများ၏ စုိးရိမ်ထိတ်လန့်မှင့် 

ေလ့လာေတွရှိချက်များ၊ အသင်းချပ်အေနြဖင့် မီဒီယာများမ ှတစ်ဆင့် ြပည်သမူျားသို ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့မ 

အေြခအေန၊ ြပည်ပိုင်ငံများသုိ သေဘာများြဖင့် ဆန်တင်ပိုခဲ့မ အေြခအေန၊ ြပည်ပိုင်ငံများသို 

ဆန်ကတ်ိခဲွတင်ပိုမ လုပင်န်းစဉ်တစ်ခုလံုးကုိ ြပန်လည်သံုးသပ် စိစစ်ေလ့လာသွားမည့် အေြခအေန၊ 

အေလးချနိမှ်န်ကန်ေရး စနစ်တကျစီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေနမ၊ ုိင်ငံတကာ ဆန်ေဈးကွက်အေြခအေနှင့် 

ြမန်မာ့ဆန်ပုံရိပ်ကို ထိခုိက်မမရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးခ့ဲပါသည်။ 
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၈။ ယင်းေနာက ်တက်ေရာက်လာသမူျားက ဆန်သေဘာတင်ပိုမကိစ၊ သေဘာတင်ရန် စစ်ေဆးြခင်း 

ကိစ၊ သယ်ယူပိုေဆာင်သိုေလှာင်ြခင်းကိစရပ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလငး်ေဆွးေွးကရာ ြပည်ေထာငစ် ု

ဝန်ကီးက ြပန်လည်သုံးသပ်ေဆွးေွးပီး နိဂံုးချပ် အမာှစကားေြပာကားကာ အစည်းအေဝးကုိ ုပ်သိမး် 

လိုကသ်ည်။ 

၉။ အဆုိပါ အစည်းအေဝးသို စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတယိဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ထူး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ 

ြမန်မာိုင်ငံစက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ်၊ ြမန်မာုိင်ငံဆန်စပါး အသင်းချပ်၊ ြပည်ပသို 

ဆနတ်င်ပုိသည့် ကုမဏီများှင့် Inspection Agency များမ ှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ဆန်စပါးကမ်းကျင် 

ပညာရှင်များ၊ ဖိတ်ကားထားသူများှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 
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ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၂၅၈.၇၆၄ ၈၆၅၃.၁၇၅ ၁၃၉၁၁.၉၃၉ ၄၉၄၁.၃၀၃ ၉၀၇၉.၆၂၂ ၁၄၀၂၀.၉၂၅ ၃၁၇.၄၆၁ -၄၂၆.၄၄၇ -၁၀၈.၉၈၆

၂ နယ်စပ် ၄၃၄၆.၇၇၇ ၁၆၅၂.၆၃၇ ၅၉၉၉.၄၁၄ ၃၄၆၁.၈၃၉ ၁၇၂၈.၉၀၉ ၅၁၉၀.၇၄၈ ၈၈၄.၉၃၈ -၇၆.၂၇၂ ၈၀၈.၆၆၆

စုစုေပါင်း ၉၆၀၅.၅၄၁ ၁၀၃၀၅.၈၁၂ ၁၉၉၁၁.၃၅၃ ၈၄၀၃.၁၄၂ ၁၀၈၀၈.၅၃၁ ၁၉၂၁၁.၆၇၃ ၁၂၀၂.၃၉၉ -၅၀၂.၇၁၉ ၆၉၉.၆၈၀

စဉ်
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှ ၂၆-၄-၂၀၁၈ ထ ိ) င်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ ိ)

ြပည်ပပိုကုန ်( ၂၆ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာငး် + နယ်စပ)် 
      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စ ု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၈၀၇.၁၉၀ ၁၁၄၇.၅၈၆ ၁၉၅၄.၇၇၆

၂ တိရိစာန်ထွက ် ၃.၅၀၉ ၂၇၇.၀၈၆ ၂၈၀.၅၉၅

၃ ေရထွက ် ၁၇၉.၉၆၅ ၃၀၈.၂၉၈ ၄၈၈.၂၆၃

၄ သတတွင်းထွက ် ၆၅၁.၆၄၉ ၂၀၆.၉၆၃ ၈၅၈.၆၁၂

၅ သစ်ေတာထွက ် ၁၀၁.၉၅၀ ၁.၀၁၉ ၁၀၂.၉၆၉

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၀၉၁.၆၂၃ ၂၁၉၃.၃၀၀ ၅၂၈၄.၉၂၃

၇ အြခား ၄၂၂.၈၇၈ ၂၁၂.၅၂၅ ၆၃၅.၄၀၃

 စုစုေပါင်း ၅၂၅၈.၇၆၄ ၄၃၄၆.၇၇၇ ၉၆၀၅.၅၄၁

 
 

ြပည်ပသွင်းကုန ်( ၂၆ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 
တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ ် ေပါင်း 

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုန်ပစည်း ၂၆၄၇.၇၇၇ ၆၁၇.၈၃၆ ၃၂၆၅.၆၁၃

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၅၀၇.၂၉၂ ၃၅၄.၅၄၆ ၃၈၆၁.၈၃၈

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၅၄၂.၈၀၄ ၃၄၄.၀၅၈ ၁၈၈၆.၈၆၂

၄ CMP ၉၅၅.၃၀၂ ၃၃၆.၁၉၇ ၁၂၉၁.၄၉၉

 စုစုေပါင်း ၈၆၅၃.၁၇၅ ၁၆၅၂.၆၃၇ ၁၀၃၀၅.၈၁၂

 
 

ြပည်ပပိုကုန/် သွင်းကုန် ( ၂၆ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်စ်ှအလားတူကာလင့်ှ  
င်းယှဉ်ချက(်ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
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ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ိုင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း ုိင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၁၁၄၇.၅၈၆ ၁၁၄၇.၅၈၆ ၁၁၇၅.၉၄၈ ၁၁၇၅.၉၄၈ -၂၈.၃၆၂ -၂၈.၃၆၂

၂ တရိိစာနထွ်က် ၂၇၇.၀၈၆ ၂၇၇.၀၈၆ ၆၅.၁၀၅ ၆၅.၁၀၅ ၂၁၁.၉၈၁ ၂၁၁.၉၈၁

၃  ေရထွက် ၃၀၈.၂၉၈ ၃၀၈.၂၉၈ ၃၁၀.၀၃၉ ၃၁၀.၀၃၉ -၁.၇၄၁ -၁.၇၄၁

၄ သတတွင်းထွက် ၁၈၂.၁၄၁ ၂၄.၈၂၂ ၂၀၆.၉၆၃ ၂၈၄.၀၅၇ ၁၃.၈၇၉ ၂၉၇.၉၃၆ -၁၀၁.၉၁၆ ၁၀.၉၄၃ -၉၀.၉၇၃

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၀၁၉ ၁.၀၁၉ ၁.၂၆၇ ၁.၂၆၇ -၀.၂၄၈ -၀.၂၄၈

၆ စက်မကုနေ်ချာ ၂၁၂၁.၈၁၉ ၇၁.၄၈၁ ၂၁၉၃.၃၀၀ ၉၀၃.၄၈၉ ၄၄.၈၉၇ ၉၄၈.၃၈၆ ၁၂၁၈.၃၃၀ ၂၆.၅၈၄ ၁၂၄၄.၉၁၄

၇ အြခား ၁၂.၅၇၇ ၁၉၉.၉၄၈ ၂၁၂.၅၂၅ ၁.၆၃၉ ၆၆၁.၅၁၉ ၆၆၃.၁၅၈ ၁၀.၉၃၈ -၄၆၁.၅၇၁ -၄၅၀.၆၃၃

စစုေုပါငး် ၂၃၁၆.၅၃၇ ၂၀၃၀.၂၄၀ ၄၃၄၆.၇၇၇ ၁၁၈၉.၁၈၅ ၂၂၇၂ .၆၅၄ ၃၄၆၁.၈၃၉ ၁၁၂၇.၃၅၂ -၂၄၂ .၄၁၄ ၈၈၄.၉၃၈

စဉ် ပုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ)ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၆-၄-၂၀၁၈ ထိ) တိုး/ေလျာ့

ိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း ိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၃၁.၅၂၁ ၅၈၆.၃၁၅ ၆၁၇.၈၃၆ ၁၃၄.၇၅၁ ၇၁၆.၁၆၇ ၈၅၀.၉၁၈ -၁၀၃.၂၃၀ -၁၂၉.၈၅၂ -၂၃၃.၀၈၂

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၅.၇၈၆ ၃၄၈.၇၆၀ ၃၅၄.၅၄၆ ၁၁.၂၃၈ ၃၂၄.၃၉၃ ၃၃၅.၆၃၁ -၅.၄၅၂ ၂၄.၃၆၇ ၁၈.၉၁၅

၃ လသံုူးကုန် ၀.၁၇၇ ၃၄၃.၈၈၁ ၃၄၄.၀၅၈ ၃.၄၅၀ ၃၆၀.၆၅၂ ၃၆၄.၁၀၂ -၃.၂၇၃ -၁၆.၇၇၁ -၂၀.၀၄၄

၄ CMP ၃၃၆.၁၉၇ ၃၃၆.၁၉၇ ၁၇၈.၂၅၈ ၁၇၈.၂၅၈ ၁၅၇.၉၃၉ ၁၅၇.၉၃၉

စုစုေပါင်း ၃၇.၄၈၄ ၁၆၁၅.၁၅၃ ၁၆၅၂ .၆၃၇ ၁၄၉.၄၃၉ ၁၅၇၉.၄၇၀ ၁၇၂၈.၉၀၉ -၁၁၁.၉၅၅ ၃၅.၆၈၃ -၇၆.၂၇၂

စဉ် သွင်းကုန်အပ်ုစု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာစှ ်
(၂၆-၄-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာစ်ှ 
(၂၆-၄-၂၀၁၈)ထိ

တိုး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၆ - ၄ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပုိကုန်င်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၆ - ၄ -၂၀၁၉ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်င်းယှဉခ်ျက ်

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
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ပုိကန်ု သွင်းကုန် ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကန်ု ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန် ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၉၆၇.၂၅၄ ၉၉၉.၇၃၅ ၂၉၆၆.၉၈၉ ၂၅၅၀.၂၃၁ ၉၄၆.၄၄၁ ၃၄၉၆.၆၇၂ -၅၈၂.၉၇၇ ၅၃.၂၉၄ -၅၂၉.၆၈၃

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၀၅.၈၀၀ ၈.၃၁၈ ၁၁၄.၁၁၈ ၁၅၉.၆၆၆ ၆.၃၅၃ ၁၆၆.၀၁၉ -၅၃.၈၆၆ ၁.၉၆၅ -၅၁.၉၀၁

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၁၂.၀၁၀ ၃၂.၄၇၃ ၃၄၄.၄၈၃ ၂၉၂.၄၈၅ ၁၈.၁၇၁ ၃၁၀.၆၅၆ ၁၉.၅၂၅ ၁၄.၃၀၂ ၃၃.၈၂၇

၄ ကံပိုက်တီ ၁၈၁.၆၅၁ ၁၄.၈၄၃ ၁၉၆.၄၉၄ ၇၆.၈၆၃ ၁၄.၄၆၆ ၉၁.၃၂၉ ၁၀၄.၇၈၈ ၀.၃၇၇ ၁၀၅.၁၆၅

၅ ကျ ိင်းတံု ၃.၄၇၆ ၀.၉၃၁ ၄.၄၀၇ ၀.၁၃၈ ၁.၀၇၅ ၁.၂၁၃ ၃.၃၃၈ -၀.၁၄၄ ၃.၁၉၄

၆ တာချလိီတ် ၈.၉၀၃ ၃၂.၇၅၂ ၄၁.၆၅၅ ၇.၉၄၅ ၄၃.၈၅၅ ၅၁.၈၀၀ ၀.၉၅၈ -၁၁.၁၀၃ -၁၀.၁၄၅

၇ ြမဝတီ ၈၁.၆၅၂ ၄၂၃.၅၂၄ ၅၀၅.၁၇၆ ၅၃.၄၃၂ ၄၈၆.၄၄၀ ၅၃၉.၈၇၂ ၂၈.၂၂၀ -၆၂.၉၁၆ -၃၄.၆၉၆

၈ ေကာေ့သာင်း ၁၃၀.၄၆၈ ၂၀.၈၄၄ ၁၅၁.၃၁၂ ၁၁၂.၂၂၁ ၃၀.၆၁၅ ၁၄၂.၈၃၆ ၁၈.၂၄၇ -၉.၇၇၁ ၈.၄၇၆

၉ မိတ် ၉၂.၂၈၆ ၇၄.၄၁၂ ၁၆၆.၆၉၈ ၁၃၃.၂၃၃ ၄၅.၀၆၈ ၁၇၈.၃၀၁ -၄၀.၉၄၇ ၂၉.၃၄၄ -၁၁.၆၀၃

၁၀ ထးီခးီ ၁၃၄၇.၂၅၈ ၁၈.၅၃၄ ၁၃၆၅.၇၉၂ ၂.၆၉၂ ၁၁၇.၂၉၄ ၁၁၉.၉၈၆ ၁၃၄၄.၅၆၆ -၉၈.၇၆၀ ၁၂၄၅.၈၀၆

၁၁ ေမာေတာင် ၇.၇၂၇ ၅.၃၆၀ ၁၃.၀၈၇ ၃.၇၈၂ ၁.၄၆၆ ၅.၂၄၈ ၃.၉၄၅ ၃.၈၉၄ ၇.၈၃၉

၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၇၆ ၁.၂၃၅ ၀.၃၄၀ ၀.၃၈၂ ၀.၇၂၂ ၀.၇၁၉ -၀.၂၀၆ ၀.၅၁၃

၁၃ စစ်ေတွ ၇.၄၀၇ ၆.၉၇၅ ၁၄.၃၈၂ ၁၀.၁၅၁ ၁.၀၁၈ ၁၁.၁၆၉ -၂.၇၄၄ ၅.၉၅၇ ၃.၂၁၃

၁၄  ေမာင်ေတာ ၄.၉၉၁ ၀.၀၄၀ ၅.၀၃၁ ၁၀.၁၂၀ ၁၀.၁၂၀ -၅.၁၂၉ ၀.၀၄၀ -၅.၀၈၉

၁၅ တမူး ၅၄.၈၉၇ ၀.၆၆၈ ၅၅.၅၆၅ ၃၄.၀၄၈ ၁.၀၈၈ ၃၅.၁၃၆ ၂၀.၈၄၉ -၀.၄၂၀ ၂၀.၄၂၉

၁၆ ရဒ်ိ ၃၉.၉၃၈ ၁၃.၀၅၂ ၅၂.၉၉၀ ၁၄.၄၉၂ ၁၅.၁၇၅ ၂၉.၆၆၇ ၂၅.၄၄၆ -၂.၁၂၃ ၂၃.၃၂၃

၁၇ ထနတ်လန် ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂

စစုေုပါင်း ၄၃၄၆.၇၇၇ ၁၆၅၂ .၆၃၇ ၅၉၉၉.၄၁၄ ၃၄၆၁.၈၃၉ ၁၇၂၈.၉၀၉ ၅၁၉၀.၇၄၈ ၈၈၄.၉၃၈ -၇၆.၂၇၂ ၈၀၈.၆၆၆

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၂၆-၄-၂၀၁၈ ထိ) င်းယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပိုကုန/်သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၂၆ - ၄ -၂၀၁၉) ထ ိယခင်စ်ှအလားတူကာလှင့် 

င်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 
 



ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၇၈၃၈၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၈၂၃၆၀၀ ၈၄၂၀၀၀

၂ ဟသာတ ၇၅၉၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၉၁၀၀ ၈၂၀၆၀၀

၃ ပဲခူး ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၉၉၀၀ ၈၂၀၆၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၅၈၁ ၅၈၁ ၆၁၁ ၆၁၁

၂ ေရလီ ၆၁၅ ၆၀၉ ၆၄၂ ၆၄၂

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၆၀၄ ၆၄၁ ၆၃၀ ၆၄၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၉၈၂၀၀ ၁၃၀၇၄၀၀ ၁၃၃၈၀၀၀ ၁၃၉၉၃၀၀

၂ မေလး(အညာေရဝါ) ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၃၉၃၇၀၀ ၁၃၉၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၇၄၅ ၇၄၅ ၇၄၅ ၇၄၅

၂  ေရလီ ၇၇၅ ၇၈၀ ၇၇၅ ၇၇၅

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၈

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိကုန်သီးှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ ရန်ကုန် ၈၃၈၉၀၀ ၈၁၇၅၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၉၄၀၀၀၀
၂ မံုရာွ ၈၀၈၉၀၀ ၈၀၈၉၀၀ ၈၆၀၄၀၀ ၉၂၁၆၀၀
၃ ပခုက ၈၀၈၃၀၀ ၈၀၈၃၀၀ ၈၆၀၄၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(မင်းလှ) ၆၂၄၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀ ၆၃၃၈၀၀

၂ မေလး ၆၉၃၈၀၀ ၆၉၃၈၀၀ ၆၉၃၈၀၀ ၆၉၃၈၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ မူဆယ် ၅၆၆ ၅၆၆ ၅၆၆ ၅၆၆
၂ ေရလီ ၅၉၄ ၅၉၉ ၅၉၅ ၅၉၅

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ဘုရင့်ေနာင်) ၈၃၈၀၀၀ ၈၆၈၅၀၀ ၉၁၂၀၀၀ ၉၄၇၅၀၀

၂ မံုရာွ ၈၇၂၆၀၀ ၉၂၄၇၀၀ ၉၂၄၇၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

၃ မေကွး ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၉၅၁၀၀

၄ မေလး ၈၇၇၅၀၀ ၈၇၇၅၀၀ ၉၂၈၉၀၀ ၉၆၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၆၉၁ ၇၁၃ ၇၀၉ ၇၃၄

(ဂ) ကုလားပြဲဖလုံးကီး

(ဃ) ပဲလွန်းြဖ

( င ) ပဲစဉ်းငံု

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၃၂၁၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မံုရာွ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၃ မေလး (ြမင်း ခံစ) ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၅ ပခကု ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကွး ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၈ ြပည် ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၈၇ ၁၈၈ ၁၈၇ ၁၈၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၆၄၃၀၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မေလး ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မေကွး ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၄ ြပည် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၄၀၈၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၀၄ ၄၀၆ ၄၀၁ ၄၀၁

( ဆ ) ကက်သွနြ်ဖ

( စ ) ကက်သွန်နီ
၁၀
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ မေလး(ေကျာက်ဆည်စ) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၉၃၆၉၀၀ ၉၃၆၉၀၀ ၉၃၆၉၀၀ ၉၃၆၉၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၈၆၆ ၈၆၅ ၈၆၀ ၈၅၉

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ မံုရာွ  ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၂ မေလး  ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း)  ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၇၉၆၁၀၀
၄ မေကွး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀
၅ ြပည်  ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၁၅ ၁၅၂၂ ၁၅၀၅ ၁၅၀၃

ကျပ်/ြပည်

၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉
၁ ရန်ကုန်  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မေလး  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၃ ပျဉ်းမနား  ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၄ ပုသိမ်  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၅ ဟသာတ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၆ ပဲခူး  ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀
၇ ြပည်  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၈ မံုရာွ(ဧရာမင်း)  ၁၈၅၀ ၁၈၅၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
၉ စစ်ေတွ   ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၁၀ သံတွဲ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စဉ် မိအမည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၁
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USD/PMT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ထိုင်း ၃၇၇ ၃၇၇ ၃၇၇ ၃၇၁

၂ ဗီယက်နမ် ၃၃၃ ၃၃၃ ၃၃၃ ၃၃၅

၃ အိိယ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၅၅

၄ ပါကစတန် ၃၂၈ ၃၂၈ ၃၂၈ ၃၂၉

၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ် ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၂ မေလး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉး်မနား ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀

၅ ပဲခူး ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀

၆ ြပည် ၅၅၃၀၀၀ ၅၅၃၀၀၀ ၅၃၃၀၀၀ ၅၃၃၀၀၀

၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၉၅၀၀၀၀ ၉၅၀၀၀၀ ၉၆၀၀၀၀ ၉၈၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၀၃၁၀၀ ၂၉၇၀၀၀ ၂၉၇၀၀၀ ၂၉၀၈၀၀
၂ မေလး ၂၄၃၇၀၀ ၂၄၉၂၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၄၉၂၀၀
၃  ေတာင်ကီး ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၃၈၈၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၁၇၉ ၁၇၉ ၁၇၉ ၁၇၉
၂ ေရလီ ၂၀၀ ၂၀၂ ၂၀၀ ၂၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၄၅ ၂၄၆ ၂၄၄ ၂၄၃

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မိအမည်

၁၂

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မေလး ၂၄၂၂၆၀၀ ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၃၁၃၆၀၀ ၂၅၃၇၇၀၀
၂ မေကွး ၂၄၇၇၁၀၀ ၂၄၇၇၁၀၀ ၂၄၆၄၈၀၀ ၂၄၈၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၁၄၉၀ ၁၄၈၉ ၁၄၈၉ ၁၄၈၉
၂ ေရလီ ၁၅၃၁ ၁၅၄၁ ၁၅၃၂ ၁၅၃၂
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၄၄၃ ၁၄၄၉ ၁၄၃၄ ၁၄၃၂

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မေလး(စမုံစ) ၃၆၇၄၃၀၀ ၃၆၇၄၃၀၀ ၃၆၀၆၃၀၀ ၃၈၁၀၂၀၀

၂ မေကွး (စမုံစ) ၃၄၇၂၂၀၀ ၃၄၇၂၂၀၀ ၃၄၇၂၂၀၀ ၃၆၀၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁

၂ ေရလီ ၂၀၆၂ ၂၀၇၆ ၂၀၆၃ ၂၀၆၃

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၇၃၂ ၁၇၃၉ ၁၇၂၀ ၁၇၁၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ
၁ RSS-1 ၁၃၃၄.၀၀ ၁၇၉၇.၀၀ ၁၃၆၈.၀၀ ၁၇၉၂.၀၀
၂ RSS-2 ၁၂၆၂.၀၀ ၁၇၇၈.၀၀ ၁၂၉၆.၀၀ ၁၇၇၃.၀၀
၃ RSS-3 ၁၁၈၉.၀၀ ၁၇၆၁.၀၀ ၁၂၂၄.၀၀ ၁၇၅၆.၀၀
၄ RSS-4 ၁၁၁၇.၀၀ ၁၇၅၂.၀၀ ၁၁၅၁.၀၀ ၁၇၄၇.၀၀
၅ RSS-5 ၁၀၄၄.၀၀ ၁၇၃၇.၀၀ ၁၀၇၉.၀၀ ၁၇၃၂.၀၀

၂၉-၄-၂၀၁၉
           ေဒလာ/တန်

(တ) ေရာ်ဘာ

(ဎ)  မ်ှးြဖ

စဉ်

Source: ြမန်မာိင်ုငံေရာ်ဘာစုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၃

(ဏ)  မ်ှးနက်

၁၈-၄-၂၀၁၉
အမျ ိးအစား
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ြပည်ပေရ

ကျပ်/
ကျပ်သား

 ေဒလာ/
ေအာင်စ

 ေဒလာ/
ေအာင်စ

၁ ၁၆ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၅၆၀၀၀ ၁၃၂၆.၈၀ ၁၂၉၄.၈၄ ၁၅၁၆

၂ ၁၇ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၅၆၀၀၀ ၁၃၂၆.၈၀ ၁၂၉၄.၈၄ ၁၅၁၆

၃ ၁၈ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၃၀၁.၃၈ ၁၂၇၄.၃၁ ၁၅၂၀

၄ ၁၉ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၃၀၂.၈၀ ၁၂၇၆.၄၉ ၁၅၂၂

၅ ၂၀ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၃၀၂.၈၀ ၁၂၇၆.၄၉ ၁၅၂၂

၆ ၂၁ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၃၀၂.၈၀ ၁၂၇၆.၄၉ ၁၅၂၂

၇ ၂၂ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၉၅၀၀ ၁၂၉၅.၈၁ ၁၂၈၁.၄၆ ၁၅၂၈

၈ ၂၃ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၄၅၇၀၀ ၁၂၉၈.၄၄ ၁၂၇၆.၁၈ ၁၅၃၄

၉ ၂၄ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၆၅၀၀ ၁၂၈၈.၇၀ ၁၂၇၁.၈၂ ၁၅၃၂

၁၀ ၂၅ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၈၆၀၀ ၁၂၉၈.၀၉ ၁၂၇၈.၃၅ ၁၅၂၄

၁၁ ၂၆ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၃၀၀.၅၂ ၁၂၈၂.၇၁ ၁၅၂၁

၁၂ ၂၇ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၃၀၀.၅၂ ၁၂၈၂.၇၁ ၁၅၂၁

၁၃ ၂၈ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၃၈၅၀၀ ၁၃၀၀.၅၂ ၁၂၈၂.၇၁ ၁၅၂၁

၁၄ ၂၉ -၄-၂၀၁၉ ၁၀၄၂၄၀၀ ၁၃၀၃.၆၉ ၁၂၈၇.၃၇ ၁၅၂၃

မျက်ှာစာအလိက်ု
ေငွလဲန်း 

(ယွမ်၊ ဘတ်၊ တာကာ၊ ူပီး)

၁ ၆.၇၃၄ ယွမ်

၂ ၃၂.၃၇  ဘတ်

၃ ၈၆.၀၀ တာကာ

၄ ၇၄.၃၇  ူပီး

၁၄

( ၁-၄-၂၀၁၉ ) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနး်

၁ ေဒလာေငွလဲန်း

စဉ် ေန့စွဲ

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနး်

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲန်း (ကျပ်)

၁၅၁၇

၁၅၁၄

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၃၄

၁၅၁၇မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွင်းေရ

ေရေစျးန်း
ကျပ်/ကျပ်သား

 ေဒလာ
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စဉ် USD/ MT မတှခ်ျက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၅၄၅-၅၆၅

(  ခ  ) SQ ၆၅၅-၆၇၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၈၀-၈၁၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၆၈၅-၇၁၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( 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 ) အနီ (FAQ) ၇၀၀-၇၂၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၆၇၀-၆၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၇၀-၆၉၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၄၃၀-၄၈၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၅၃၀-၅၈၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၆၁၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၃၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၂၅

၈ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၅

၂၉ - ၄ - ၂၀၁၉  န ့ကနစ်ည်ဒိင်တွင ်ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ပဲ စျးနနး်များ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲစည်းပုံှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ

ဖဲွစည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ပီး 

အင်အား 
ပို လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈        ၂၆၁ - ၂၇

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၄၉ - ၁၉၀

 ေပါငး် ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၀ - ၂၁၇

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၁ - ၂၁၇

၂။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၇-က/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ (၇-၁-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၀၇/၂၀၁၉) ြဖင့် ေဒသူသူေဆွလ ှ(၁၂/ ဗဟ 

န(ုိင်)၀၄၁၁၁၅)အား ဒု-ဦးစီးမှး လစာန်း(၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) ြဖင့် သက်ြပည့်ပင်စင ် ခံစား 

ခွင့်ြပခဲ့ြခင်း အစား (၁၂-၄-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၀၆/၂၀၁၉)အရ 

ေဒသူသူေဆွလ ှ (၁၂/ဗဟန(ုိင ် )၀၄၁၁၁၅)အား ဦးစီးမှး လစာန်း(၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ)ြဖင့် 

သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမ ီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင်(့၄)လကိ ု (၂၁-၄-၂၀၁၉)ရကေ်န့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၂၀-၈-

၂၀၁၉)ရက်ေန့ ညေနပိုင်းအထိခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂၁-၈-

၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (က)အရ 

သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃။ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခွဲမ ှ ဝန်ကီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ှင့်ဘာေရးဌာနခွဲ၊ ဝန်ကီးံုး(ရန်ကုန်ံုးခဲွ)တွင ်

တွဲဖက်တာဝန်ထမး်ေဆာင်ေနေသာ ေဒရီရီဝင်း(၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၄၂၁၉၈)၊ စာရင်းကိုင-်၁ လစာန်း 

ကျပ်(၂၃၄၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝ)ိအား အငိမ်းစားမယူမ ီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ကာလ (၄)လြဖစ်သည့် 

၂၀၁၉ ခုှစ၊် ေမလ(၂၃)ရက်ေန့မ ှစက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်ေန့အထိကာလကို ုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 
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များ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၁)အရ အများြပည်သူအကျ ိးငှာ ြငင်းပယ်လိုက်ပီး ြငင်းပယ်ခ့ဲသည့် ကိ 

တင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်ေန့မှ ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

(၂၂)ရက်ေန့ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆံုး သည့် ေနာက်တစ်ေန့(၂၃-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၂၁)၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲက)အရ 

သက်ြပည့် အငိမး်စားယူခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၁၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး(ရန်ကုန)်မ ှ န်ကားေရးမှး၊ ဦးေဖကိင် (၁၀/သဖရ (ိုင်) ၀၀၉၀၀၀)ကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၂၅-၄-၂၀၁၉ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၄)ရက ်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၁၅/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှေအာက်ေဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာေရးှင့်အဆင့်တ ူ

(လစာန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၇)ဦးတိုကုိ (၁၈-၄-၂၀၁၉) ရကေ်န့ နံနက်ပုိင်းမစှ၍ 

အကီးတန်းစာေရးှင့်အဆင့်တ ူ (လစာန်း ကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ရာထူး အဆင့်သို 

တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်ပးီ တိုးြမင့်ခန့်ထားသည့် အမထမ်းများကုိ ကနဦးလစာကျပ ် (၁၉၈၀၀၀/-) မ ှ

စတင်၍ ခံစားခွင့် ြပလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည/် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 

ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့်ဌာန 

လက်ရှ ိ

ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 

ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒအိသက်သက်စံ 

၁၂/ဗဘထ(ုိင်)၀၃၉၄၄၄ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကီးတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ခ ) ေဒအိမွန် 

၇/သနပ(ုိင်)၁၁၁၉၀၂ 

မူဝါဒ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဂ ) ေဒသရဖီမျ ိးေအာင ်

၈/တတက(ုိင်)၂၁၄၄၀၆ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယ်တန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကီးတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဃ) ေဒယဉ်ယဉ်ြမင် ့

၅/ဆလက(ုိင်)၀၆၈၅၆၈ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ
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( င ) ဦးထိန်လင်း-၂ 

၉/ကဆန(ိုင်)၁၅၉၃၂၃ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( စ ) ဦးလင်းလင်းေဇာ် 

၈/မသန(ိုင်)၀၉၉၃၆၅ 

စီမံ ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဆ) ေဒရီရီြမင့်-၂ 

၉/ညဥန(ုိင်)၀၀၃၆၄၈ 

လုပ်ငန်းစစ် ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

၆။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၁၆/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင် ့ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ေဒေအးယုွယ ်

(၇/ဖမန(ိုင်)၁၂၄၀၇၁) ဒု-ဦးစီးမှး (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၂၆၀၀၀)ကုိ (၁၈-၄-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဦးစီးမှး (လစာန်း ကျပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို 

တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်ပးီ တိုးြမင့်ခန့်ထားသည့် အမထမ်းကိ ုကနဦးလစာ ကျပ ်  (၂၃၄၀၀၀/-) မှစတင် 

၍ ခံစားခွင့်ြပ လုိက်သည်။ 

၇။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၁၇/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏(၁၀-၄-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါံုး အမိန့်စာအမှတ ် ၂၁/၂၀၁၉ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ဌာနခွဲမ ှြမန်မာကုန်သွယ်မြမင့်တင ်

ေရးအဖဲွ၊ ကုန်သွယ်ေရးှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများြမင့်တင်ေရး အထူးလုပ်ငန်းံုးအဖဲွတွင် ယာယီတွဲ 

ဖက ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ဦးသက်ိုင်စိုး (၅/ဝလန(ုိင်) ၁၁၁၃၂၈)၊ ဦးစီးအရာရိှအား (၂၃-၄-

၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ ဝန်ကီးံုးသို တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက ်သည်။  

၈။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၁၈/၂၀၁၉ အရ ကုနသ်ယ်ွေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံးတွင ် လုံ ခံေရးတာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် ဦးဗွီပီဘးဝါး(၁၂/တမန(ိုင်) 

၀၉၁၆၅၇)၊ ေန့စား(လံု ခံေရး)ကုိ ၎င်း၏ဆအရ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ 

ေန့စားဝန်ထမ်းအြဖစ ်(၃)လတစ်ကမ်ိ စာချပ်ချပ်ဆုိ ငှားရမ်းြခင်းမ ှရပ်စဲလုိက်သည်။  

၉။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၁၉/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမ ှ ဦးဝင်းကိ-ု၂ (၅/ဝလန(ုိင်) ၁၁၈၄၆၂)၊ ဦးစီးမှးကုိ 

ိုင်ငံ့ဝန ် ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (ဂ) အရ (၂၂-၄-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့မ ှ(၅-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစား ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၁၀။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမန်ိ့စာအမတှ ် ၀၃၂၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး်(၆)ဦးတိုကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးသက်ုိင်ဦး ဒု-န်မှး မူဝါဒ ၄-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၆ ရက် 

  ၈/စလန(ုိင်) ၀၁၆၄၀၈    ၉-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ဒု-န်မှး စီမ ံ ၁၉-၄-၂၀၁၉ မှ  ၈ ရက် 

  ၁/မမန(ိုင်) ၀၃၈၃၁၂    ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ ) ေဒွယ်နီဝင်း လ/ထန်မှး နည်းပညာ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

  ၁၃/တကန(ုိင်) ၁၄၀၀၂၂   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 (ဃ) ေဒခင်စိုးစိုးလင်း ဦး/ရှိ  စာရင်းအင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၉/အမဇ(ုိင်) ၀၁၈၁၈၁    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င ) ဦးေမာင်ထွန်း ဦး/ရှိ ှစ်ိုင်ငံ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၅/ကလထ(ိုင်) ၁၂၉၁၁၁   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ဦးြမင့်သိန်း ဦး/ရှိ မူဝါဒ ၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၇/ဇကန(ုိင်) ၀၁၈၅၂၉    ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

၁၁။ ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၂၁/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅)ဦးတုိကို ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့် 

ြပလုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒေအးေအးသန်း ငယ်လရတ ေဒသတွင်း ၁၃-၄-၂၀၁၉ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၁၀၁၂၂၅ လနစ  ၂၂-၄-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ခ )  ဦးတင်မျ ိးဝင်း ကးီ/ေရး နယ်ံုး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၃/လရန(ုိင်) ၁၇၆၇၂၆   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးေဇာ်ညီညီမျ ိး လ/ထ  နည်းပညာ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၉/ခအဇ(ုိင်) ၀၀၂၇၈၁ ကပတမှး  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 (ဃ)  ေဒလှြမတ်သ ူ ငယ်/ေရး နယ်ံုး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၉/မလန(ိုင်) ၁၃၇၄၀၄   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် ငယ်/ေရး နည်းပညာ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၅/တဆန(ုိင်) ၁၅၁၆၃၂   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

၁၂။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၉/၂၀၁၉ အရ ယခင် ေဆးှင့်ေဆး 

ကိရိယာေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးဝင်းေမာင်၊ အေရာင်းမန်ေနဂျာသည ် (၂၄-၉-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကးီ)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမေ်ထာင်မြပေသးသည့် ေဒခင်ခင ်

ဝင်း (၁၂/သကတ(ုိင်) ၀၁၃၃၇၆)ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒ 

ခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ ် (၁၊၂)အရ (၂၅-၉-၂၀၁၈)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မိသားစ ု ပင်စင်ခံစားခွင် ့

ြပလုိက်သည်။ 

၁၃။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၂/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး(ကျ ိင်းတုံ) မ ှ ဦးေဝလင်ဖိး၊ အကီးတန်းစာေရး (ကွန်ပျတာ)သည် ဗဟုိဝန်ထမး် 

တကသိုလ(်အထက်ြမန်မာြပည်)၌ (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့မ ှ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိဖွင့်လှစ်မည့် 

စာေရးဝန်ထမး်အေြခခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၂)သို တက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ကုန်သယ်ွမမဝူါဒ 

ဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး၊  ဦးြပည့်စုံသ ူ (၁၂/မဂဒ (ုိင်) ၁၄၃၈၄၄) အား 

ပိုကုန်သွင်းကုန် ံုး(ကျ ိင်းတုံ)၏ ကန်ွပျတာတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၄-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့မ ှ

(၂၇-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး(ကျ ိင်းတု)ံသုိ ယာယီတဲွဖက်တာဝန် ချထားလုိက်သည်။ 

၁၄။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၃/၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် ေန့စားဝန်ထမ်းအြဖစ ် ဦးကိုကိုေမာင(်၁၄/ပတန(ိုင်) ၁၄၉၁၀၇) ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လင ် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-)န်းြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပလီ(၁၉)ရက်ေန့ 
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နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ (၃)လတစ်ကိမ် စာချပ်ချပ်ဆုိ ငှားရမ်းလိုက်ပီး ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမေံရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၁၅။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

မှေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး်(၃)ဦးတိုကို ၎င်းတိုအမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

   စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်သူ လ/ထန်မှး နယ်ံုး ၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(ုိင်) ၀၂၀၃၇၇   ၁၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးရည်ခန် လ/ထန်မှး နယ်ံုး ၆-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

    ၉/တသန(ိုင်) ၀၉၄၉၁၂   ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ  ) ဦးသက်ိုင်စိုး ဦးစီးအရာရှ ိ ေဒသတွင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၅/ဝလန(ိုင်) ၁၁၁၃၂၈   ၂၂-၄-၂၀၁၉ ထိ  

၁၆။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၂၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ေဒလင်းေဝယံေမာ(်၇/ပမန(ိုင်) ၁၄၇၈၀၄) အကီးတန်းစာေရးကို ိုင်ငံ့ဝန် 

ထမ်း နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၉-၅-၂၀၁၉ မှ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ထိ) ြပည်ပ 

လုပ်သက်ခွင့် (၈)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၆/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ န်ကားေရးမှး၊ ဦးတင်ရဲဝင်း(၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၆၃၃၅၆)ကိ ု

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထ)ိ 

ြပည်ပ လုပ်သက်ခွင့် (၁၈)ရက ်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၁၈။ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၇/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၁၂)ဦးတုိကိ ု၎င်းတို အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးရမဲင်းထွဋ် ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၁၁-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၂၁ ရက ်

  ၇/ညလပ(ုိင်) ၀၉၃၄၇၃    ၁-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ ) ဦးေဇာ်ရဲေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှး ဒု-ညခရ ၁၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၈ ရက် 

  ၉/ပကခ(ုိင်) ၀၁၅၁၀၆    ၁၉-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ ) ေဒလင်စာလွင် ဒု-ဦးစီးမှး ေဒသတွင်း ၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၉ ရက် 

  ၈/ရနခ(ိုင်) ၀၉၇၃၃၁    ၃၀-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဃ) ဦးဝင်းေမာင် ခွဲေရး နယ်ံုး ၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၈ ရက် 

  ၇/ကပက(ုိင်) ၀၂၈၈၄၅    ၃၀-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င ) ေဒဇွန်သီရထွိန်း ကပတ  နယ်ံုး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက ်

  ၁၂/ဥကမ(ုိင်) ၂၀၁၄၇၉  ကီးကပ်ေရးမှး ၂၄-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ေဒှင်းြဖ ကီး/ေရး နည်းပညာ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၉/တသန(ိုင်) ၁၅၁၄၃၃    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဆ) ေဒအိမန်ွမန်ွသူ ကီး/ေရး မူဝါဒ ၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၈ ရက် 

  ၁၁/သတန(ိုင်) ၀၆၅၀၅၀   ၂၉-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဇ ) ေဒြမခိုင်စိုး ကီး/ေရး မူဝါဒ ၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၆ ရက် 

  ၁၁/မတန(ိုင်) ၀၁၉၅၀၅    ၂၈-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဈ ) ဦးဖိးထကကုိ် ကီး/ေရး နယ်ံုး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၇/ဇကန(ုိင်) ၀၅၇၈၅၈    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 
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 (ည) ဦးလင်းလင်းေဇာ ် ယမ-၃ စီမ ံ ၁၂-၄-၂၀၁၉  ၁ ရက် 

  ၈/မသန(ုိင်) ၀၉၉၃၆၅  

 ( ဋ ) ေဒသူသူဇင ် ငယ်/ေရး စီမ ံ ၂၅-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၆ ရက် 

  ၈/ခမန(ိုင်) ၁၇၇၃၈၁    ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဌ ) ေဒေဝဇင်ြမင့် ငယ်/ေရး ပုိသင်ွး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

  ၅/ဒပယ(ုိင်) ၀၈၆၁၅၂    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

၁၉။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀/၂၀၁၉ အရ  ယခင်ကုန်သွယ်ေရး 

န်ကားမဦးစီးဌာနမ ှ ဦးလှသိန်း၊ ံုးအုပ်သည်(၂၀-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ တွင်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒယဉ်ကည် (၁၂/တမန (ိုင်) 

၀၁၁၈၄၈)ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ ်   

(၁၊ ၂) အရ (၂၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင ်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၂၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမ ှ ေဒနီလာြမင် ့ (၉/မထလ (ိုင်)၂၃၁၀၁၈)၊ ဦးစီး 

မှးသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ (၂၄-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ်ှစ်တိုးေစ ့

ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ်(၂၃၆၀၀ဝ/ိ-)တိတကုိိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၉/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမေံရးရာဌာနခဲွမ ှဦးမင်းေဝ (၈/တတက(ုိင်)၂၁၆၀၇၆)၊ ုံးအကူမှး ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ (၂၂-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မ ှ (၅-၅-၂၀၁၉) ရက ်

ေန့အထိ ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၃၀/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး်(၂)ဦးတုိကို ၎င်းတိုအမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်သူ လ/ထနမှ်း နယ်ံုး ၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(ုိင်) ၀၂၀၃၇၇   ၁-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ေဒကည်သာသစ်ိုင ် လ/ထနမှ်း နည်းပညာ ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ  ၁၇ ရက် 

    ၉/ပဘန(ုိင်) ၁၂၈၄၉၁  (CJ)တဲွ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ထိ 

၂၃။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၁/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး  ေဒတိုးတိုးဝင်း (၁၂/မဂဒ(ိုင်) 

၀၀၂၀၅၉) အား ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ၊ ဂျနီီဗာမိရှိ ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖွဲဆုိင်ရာ ြမနမ်ာအမတဲမး် 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲုံးတွင ် သံမှးတာဝန် လဲေြပာငး်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် လုိအပ်သည့် အုပ်ချပမ် 

ကိစရပ်များေဆာင်ရက်ွရန်ှင့် ကမာ့ကုန်သွယ်ေရးအဖဲွဆုိင်ရာ ကိစရပ်များ ေလ့လာိုင်ရန်အတွက ်

(၂၅-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မစှ၍ WTOှင့်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကန်ုသွယ်မှင့်ဆကွ်ယ်ေနေသာ အဖွဲ 

အစည်းများဌာနခွဲသို ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည်။ WTOှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မ 

ှင့်ဆက်ွယ်ေနေသာအဖွဲအစည်းများဌာနခွဲမ ှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ဦးလွင်မျ ိးေဇာ ် (၇/ပခန (ိုင်) 

၁၈၄၅၀၃)ကုိ (၂၅-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲသို ေြပာင်းေရ 

တာဝန်ချထားလိုက်ပးီ (၁၂-၄-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၀၄/၂၀၁၉) အရ 

ထိုင်းိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးသံမှးအြဖစ ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာ 

ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွတွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။  

၂၄။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၂/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွ တာဝန်ခံန်ကားေရးမှး ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ်သည ် သက်ြပည့် 

အငိမ်းစားခံစားရန်အတွက ် ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ကို (၂၇-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစတင ်ခံစားမည်ြဖစ်သြဖင့် 

စမီကိံန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှ တာဝန်ခံန်ကားေရးမှး ေဒကည်မာ (၅/တဆန (ုိင်) ၀၅၇၇၁၉) 

ကိ ု မူလဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင ် (၂၇-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ကုန်သွယမ်ပညာ 

ေပးေရးဌာနခွဲ၏ တာဝန်ခံအြဖစ ်ပူးတွဲတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။    
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၂၅။ ၂၄-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၃/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၇)ဦးတုိကို ၎င်းတို အမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတုိင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးမိုင်းညီေကျာ်ဇ ံ ဦးစီးမှး မူဝါဒ ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ  ၉ ရက် 

  ၁၃/နခန(ိုင်) ၀၆၆၈၃၈    ၇-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ ) ေဒွယ်ွယ်ယဉ် စရက-၁ ေငွစာရင်း ၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၃၅၅၇၈  ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ ) ဦးသန့်ဇင-်၂ ံုးအုပ် ေငွစာရင်း ၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ ရက် 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၄၀၁၃၃   ၁-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဃ) ေဒေဌးေဌးဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသင်ွး ၁၀-၄-၂၀၁၉ မှ  ၁၀ ရက် 

  ၈/ပဖန(ိုင်) ၀၇၄၀၂၃    ၁၉-၄-၂၀၁၉ ထ ိ 

 ( င ) ဦးတင်ကိုကို လခရ-၂  မူဝါဒ ၃၀-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၇/ပတန(ိုင်) ၀၃၉၅၅၁    ၃-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ဦးေစာချစ်လွင်ေထွး ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၂၂-၄-၂၀၁၉ ၁ ရက် 

  ၁၃/မရတ(ုိင်) ၀၂၀၄၉၉      

 ( ဆ) ဦးစည်သူလင်း ကီး/ေရး ပုိသင်ွး ၂၅-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၆ ရက် 

  ၁၃/တကန(ုိင်) ၂၆၅၈၆၈   ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ  

၂၆။ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၁/၂၀၁၉ အရ ယခင် စား/ေထွရှင်း မှ 

ဦးကီးစိန်၊ စာေရး-၁ သည် (၁၃-၃-၂၀၁၉) ရကေ်န့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏တရားဝင် ဇနီး 

(ကးီ)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမေ်ထာင်မြပေသးသည့် ေဒလှကည် (၁၀/မလမ (ိုင်)၀၅၉၄၀၁)ကုိ ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁ ၊ ၂)အရ (၁၄-၃-

၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင ်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။  
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၂၇။ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၂/၂၀၁၉ အရ ယခင ် ေဆးှင့်ေဆး 

ကိရိယာေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ေဒငိမ်းေသာင်း၊ ဌာနခွဲစာေရးသည ် (၁၇-၃-၂၀၁၉)ရကေ်န့တွင် ကွယ်လွန ်

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်သ ူ ဦးစလွံင ် (၁၀/မလမ (ုိင်) ၀၁၂၄၉၆)ကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁ ၊ ၂)အရ (၁၈-၃-၂၀၁၉) ရက် 

ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မသိားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၈။ ၂၆-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၇)ဦးတုိကို ၎င်းတို အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒသီမိုးေအး ဦးစီးမှး ေဒသတွင်း ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ  ၁၀ ရက် 

  ၁၄/ဘကလ(ိုင်) ၁၄၈၅၉၇  ၈-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ ) ေဒစန်းစန်းြမင့် ဦးစီးမှး ေဒသတွင်း ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ  ၁၀ ရက် 

  ၁၄/ကလန(ုိင်) ၀၀၀၇၇၇  ၈-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ ) ဦးသန်းလွင-်၁ စရက-၁ လုပ်ငန်းစစ် ၃၀-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၁၄/မမန(ုိင်) ၀၀၆၀၁၇    ၃-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဃ) ေဒကည်ြပာဦး ဒု-ဦးစီးမှး စီမ ံ ၂၆-၄-၂၀၁၉ မှ  ၈ ရက် 

  ၅/တဆန(ုိင်) ၁၀၃၁၃၂    ၃-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င ) ေဒခငမ်ာညိ ကပတမှး  မူဝါဒ ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက ်

  ၉/လဝန(ိုင်) ၁၅၁၃၀၉    ၅-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စ ) ေဒေရရည်ဝင်း ကီး/ေရး စီမ ံ ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

  ၁၂/ဆကခ(ုိင်) ၀၁၆၈၇၃   ၂-၅-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဆ) ေဒေကသီဝင်း လ/ထ စာရင်းအင်း ၂-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၁၅ ရက် 

  ၅/ဝလန(ိုင်) ၁၂၆၂၅၂ ကပတမှး  ၁၆-၅-၂၀၁၉ ထိ  
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၂၉။ ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း (၆)ဦးကုိ (၁-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတိုအမည်ှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထးူ လက်ရှိဌာန ေြပာင်းေရတာဝန် 

      ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးဘပု ယာဉ်ေမာငး်စက်ြပင်-၂ ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကန်ု) 

  ၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၁၁၆၁၁   တဲွဖက် 

 ( ခ ) ဦးမုိးသရူ ယာဉ်ေမာငး်စက်ြပင်-၂ ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကန်ု) 

  ၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၂၈၂၂၀   တဲွဖက် 

 ( ဂ )  ဦးလင်းလင်းေဇာ ် ယာဉေ်မာငး်-၃ ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကန်ု) 

  ၈/မသန(ုိင်)၀၉၉၃၆၅   တဲွဖက်  

 (ဃ) ဦးေအာငသူ်ဖိး  ယာဉေ်မာငး်-၃ ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်) ုံးချပ(်စီမ)ံ

  ၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၁၇၈၀  တွဲဖက်  

 ( င )  ဦးသိန်းထုိက်ဦး ေန့စား ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်) ုံးချပ(်စီမ)ံ

  ၁၃/မကတ(ုိင်)၀၀၁၈၀၀  တွဲဖက် 

 ( စ ) ဦးေဇာ်ရဲေနာင် ေန့စား ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်) ုံးချပ(်စီမ)ံ

  ၉/လဝန(ိုင်)၂၃၁၈၈၃  တွဲဖက် 

၃၀။ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၆/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒအိအိခုိင်(၉/အမရ(ုိင်)၀၉၂၀၆၅) ဆက်သွယ် ေရး-၂ ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)ှင့် (၉၃)အရ (၂၂-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၂၃-၄-၂၀၁၉ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၂)ရက်ှင် ့(၂၄-၄-၂၀၁၉ မ ှ၄-၆-၂၀၁၉ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၄၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၃၇/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေမာေတာင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးေအာင်တုိးမင်း(၈/ခမန (ိုင်) ၁၀၄၃၇၆)၊ ဌာနခဲွစာေရးသည် 
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ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ (၂၈-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ် ှစ်တိုးေစ့ေရာက ်

ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင ်လစာေငွကျပ(်၂၂၀၀၀ဝ/ိ-)တိတိကို ခံစား ခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃၂။ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦးတုိကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲက)အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် 

ေန့ရက်များမှစတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်ှင့် 

မှတပံု်တင်အမှတ ်
အဆင့် ဌာန 

ှစတုိ်း 
ေစ့သည့်ေန့ 

ှစတ်ိုးေကး 
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ)် 
(က) ေဒနီနီသန်း 

၁၂/စခန(ိုင်) ၀၂၃၂၁၃ 
ဦး/ရိှ WTO ၂၇-၄-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ခ ) ေဒစာခုိင် 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၀၂၅၀၆ 

ဦး/ရိှ တာချလိီတ် ၂၇-၄-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒွယ်ွယ်လွင် 
၁၂/စခန(ိုင်) ၀၅၇၃၁၂ 

ဦး/ရိှ ပုိ/သွင်း 
(ရက) 

၂၇-၄-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

၃၃။ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်ေအာင် (၁၂/ဒဂမ(ုိင်) ၀၀၉၅၈၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (ဂ) အရ (၂၃-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၆-၅-

၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစား ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပချက ်

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင ် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေန့မစှ၍ 

လည်းေကာင်း၊ မူဆယ် (၁၀၅) မုိင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတွင ်(၁-၁၂-၂၀၁၂) 

ရက်ေန့မစှ၍ လည်းေကာင်း၊ တာချလိီတ ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင ် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ 

လယ်ွဂျယ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျ ိးတည်းသာ တင်ပိုရန်အတွက ် (၁-၃-

၂၀၁၃) ရကေ်န့မှ စ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့် ေမာင်ေတာကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းတွင ် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက ် ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို 

စတင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ထိုအြပင ် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ ြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ 

ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မတိ၊် ေကာ့ေသာငး်၊ ထန်တလန် ကုန်သယ်ွေရး စခန်းများတွင်လည်း (၂၂-

၄-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင၊် ထီးခီး 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတမ်ျား ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ုံး (မေလး) တွင ် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး (ကျ ိင်းတု)ံ အား 

(၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကးီနား)အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန့ 

မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင ် ကျ ိင်းလပ်စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ 

ရက်ေန့တွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန၊ 

ကနုသွ်ယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘာ ှစ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ၊် ၂၀၁၅-

၂၀၁၆ ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ 

(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၉-၄-၂၀၁၉) ထ ိ ITC ကတ်  (၁၁၇) ကတ်၊ စုစုေပါင်း (၁၆၄၁) ကတ် ခွင့်ြပထုတ ်

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၁၉-၄-၂၀၁၉) ရကေ်န့အထိ ITC ြဖင့် 

လက်မှတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

ပိုကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ)်

သွင်းကန်ု
တန်ဖိုး(ကျပ)်

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၉ ၂၇၅၈၁၄၃၂၃၅ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၂၉၁၇၉၂၄၀၃၆

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၀၂၇၃၇၅၄ ၂၀၂၇၃၇၅၄

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၃ ၁၉၆၁၈၂၃၀၆၉၂ ၁၉၆၁၈၂၃၀၆၉၂

၄ တာချလီတိ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၃၆၄၇၁၀၂၈ ၆၀၄၀၇၀၃၃

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၅၈၇၆၃၄၉ ၅၈၇၆၃၄၉

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၆၂၆၁၂၆၇ ၁၂၄၅၀၉၇၃၁၈ ၁၂၅၁၃၅၈၅၈၅

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄

၁၁  ေကာ့ေသာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၂၉၅၁၃၆၁၅၅၂ ၂၉၅၁၃၆၁၅၅၂

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၉၉၀၃၀၁၄၄၉ ၆၈၂၈၉၅၆၉၁၉ ၈၈၁၉၂၅၈၃၆၈

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျ ိင်းတု ံ     ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၃ ၃၆၄၅၃၇၉၉၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၄၀၀၅၅၉၀၂၉

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျ ိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၁၁၇ ၅၁၄၃၁၇၉၉၅၅ ၃၁၁၃၅၂၅၃၄၄၃ ၃၆၂၇၈၄၃၃၃၉၈စုစုေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာငရွ်က် 
သည့်ေန့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

 
  

 

 

 

    



31 

၃။ ဘာှစ်အလိုက ် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပို/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ 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 ခုှစ၊် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘာစှ ်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ 
၁၉-၄-၂၀၁၉) အထိ

၁၁၇ ၅၁၄၃၁၇၉၉၅၅.၀၀၀ ၃၁၁၃၅၂၅၃၄၄၃.၀၀၀ ၃၆၂၇၈၄၃၃၃၉၈.၀၀၀

စစုေုပါငး် ၁၆၄၁ ၂၃၀၉၄၇၃၉၃၅၃.၉၆၀ ၁၂၃၄၀၆၈၀၄၈၅၂.၅၅၈ ၁၄၆၅၀၁၅၄၄၂၀၆.၅၁၈

တနဖုိ်း - ကျပ်ကနိး်ြပည့်

စဉ် ဘာစ်ှ

ITC 
ကတ ်
အေရ
အတွက်

ITC ကတ ်ြဖင် ့အမှန် တင်ပို/တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကုန်တန်ဖုိး သွငး်ကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယမ်ပမာဏ

 
မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၁၉-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ထုတေ်ပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ်စုစုေပါင်း (၁၆၄၁) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါ၍ လကက်ျန် ITC ကတ ်

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၇၁) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်မ ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၁၉-၄-၂၀၁၉) ရက ်

ေန့ထိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပို/တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အေြခအေနမှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

 

ပုိကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ)်

သွငး်ကုန်
တနဖုိ်း(ကျပ)်

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၆ ၅၇ ၁၃၉ ၉၆၄၄၀၅၄၅၁၀.၃၁၀ ၄၈၉၄၀၃၈၉၇၄.၄၈၃ ၁၄၅၃၈၀၉၃၄၈၄.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၇၁၁၄၁၁၇၆.၆၂၆ ၁၇၇၁၁၄၁၁၇၆.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈၅ ၄၁ ၂၄၄ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၈၀၂၅၉၈၄၉၇၉၅.၅၈၀ ၈၀၂၆၇၃၈၃၄၇၂.၅၈၀

၄ တာချလိီတ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၆၄ ၂၈၁ ၈၃၃၈၄၃၄၉၄.၆၉၀ ၆၉၂၇၈၂၄၈၀၄.၇၁၀ ၇၇၆၁၆၆၈၂၉၉.၄၀၀

၅ လွယဂ်ျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၉ ၇ ၃၂ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၉၃၉၇၈၉၈၄.၀၀၀ ၁၈၆၇၅၀၉၇၁၀.၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၂ ၉ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကနပုိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၉ ၇၇ ၆၂ ၇၆၀၇၀၉၆၅၈.၀၀၀ ၈၄၁၀၈၇၃၈၉၁.၅၉၀ ၉၁၇၁၅၈၃၅၄၉.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၆ ၄ ၈၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၆ ၁ ၃၅ ၅၀၉၅၃၉၀၂၀၂.၀၀၀ ၅၀၉၅၃၉၀၂၀၂.၀၀၀

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၇ ၃ ၂၄ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၈၂၃၁၆၂၅၂၆.၆၁၀ ၄၁၈၁၁၃၅၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၆၅၀၀၃၂၄၈၃၁.၄၂၈ ၁၂၀၆၆၀၂၅၅၄၉.၅၆၉ ၁၈၅၆၆၃၅၀၃၈၀.၉၉၇

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

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျ ိင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၉၁ ၄၈ ၄၃ ၈၅၀၅၂၆၅၁၆.၂၉၀ ၂၇၂၅၅၈၅၅၅.၈၇၀ ၁၁၂၃၀၈၅၀၇၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျ ိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၆၄၁ ၄၇၀ ၁၁၇၁ ၂၃၀၉၄၇၃၉၃၅၃.၉၆၀ ၁၂၃၄၀၆၈၀၄၈၅၂ .၅၅၈ ၁၄၆၅၀၁၅၄၄၂၀၆.၅၁၈

ကုနသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစုုေပါင်း

တနဖုိ်း - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ုငန်း 
စတင ်

ေဆာငရွ်က်
 သည်ေ့န့

ထတ်ုေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လပ်ုငန်းေဆာငရွ်က်မ

မှတ်ချက်။  ITC ကတ် စတင်ထတ်ုေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၁၉-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ်စုစုေပါင်း (၁၆၄၁) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါ၍ လကက်ျန် ITC ကတ ်

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၇၁) ကတ ်ြဖစ်ပါသည်။  


