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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ (၂၀) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၄) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁၈) ရက် န ့ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ  ့

၏ (၁/၂၀၁၉) ကိမ် ြမာက် လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ နြပည် တာရ်ှိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ညီလာခခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်း 

အဖွဲ  ့ ဥက္က ဌ၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် နိင်င တာ်၏စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ 

တွင် အထူးစီးပာွး ရးဇနမ်ျား၏ အခန်းက သည် အလွန် ရးပါ ကာင်း၊ နိင်င တာ်၏ ရညမှ်နး်ချက် (၄) 

ရပ်၊ စးီပာွး ရးမူဝါဒ (၁၂)ရပ်နှင့်အညီ အထူးစီးပွား ရးဇန်များ အာင်ြမင် အာင်နငှ့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ့ဖိုး 

တိးတက်မ ပန်းတိင်များနှင့်အညီ အားလးဝိင်းဝန်းပါဝင် ဆာင်ရွက်သွားကရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ နိငင် တာ် 

၏စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်သည့် နရာတွင် အများြပည်သူများသိရှိ စရန် 

နှင် ့ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ စရန် အားလးပါဝင်လာနိင် ရး ဆာင်ရွက်သွားကရမည်ြဖစ်သကဲ့သိ ့ နိင်င ရး၊ 

အမျို းသားလြခု ရးနှင့် အချုပ်အြခာပိင်ဆိင်မများကိ သိမ် မွည့င်သာစွာနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ အလပ် 

အကိင်အခွင့်အလမး်များ ရရှိ ရးကိအထူးအ လးထား ဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဗဟိလပ်ငန်း 

အဖွဲ အ့ နြဖင့် ြပည်ပရငး်နှီးြမုပ်နှမကမ္ပဏီများ ယကည်စိတ်ချစွာ လာ ရာက်ရင်းနှီးြမုပ်နှ ရးအတွက် 

လပထ်းလပ်နည်းများကိ နိင်ငတကာစချိန်စညန်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာ  

ဝန် ကီးဌာနများနှင့်ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဗဟိလပ်ငန်းအဖဲွအ့ နြဖင့် ရှဆ့က်၍ 

လက်ရိှ အထူးစီးပွား ရးဇန်များ၏ စီမကိန်းများကိ ဆက်လက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် နှင့်  



2 
 

အထူးစီးပွား ရးဇန်များထပ်မ၍ တည် ဆာက်နိင် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာဇန်အလိက် စီမခန်ခ့ွဲမ     

ကာ်မတီများ၏ လက်ရှိ ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နများ၊ ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်ရမည့် အစီအမများကိ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ အထက်အဆင့်ဆင့်သိ  ့တင်ြပ ဆာင်ရွက်သွားရန် ြပာ ကား 

ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ထိ ့ နာက်အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ  ့အတွင်း ရးမှူး၊ ဦး အာင်စိးက (၁/ 

၂၀၁၈) ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်များနှင့် ရှ ဆ့က်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရွက် ပီးစီးမ အ ြခအ နများအား ရှင်းလင်း ြပာ ကားခဲ့ ပီး နာက် တက် ရာက်လာကသည့် သီလဝါ၊ 

ထားဝယ် နှင့် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်များမှ စီမခန်ခ့ွ ဲမ ကာ်မတီများက ရှင်းလင်း ဆွး နွး 

ကပီး တက် ရာက်လာကသူများက အသီးသီး ဆွး နွးတင်ြပ ကရာ ဆွး နွးတင်ြပချက်များအ ပ  

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ ြပန်လည်ြဖည့်စွက် ဆွး နွး ပီး နိဂးချုပ်စကား ြပာ ကားကာ အခမ်းအနားကိ 

ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် ( ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၅၂၃.၂၄၃ ၆၇၈.၄၉၉ ၁၂၀၁.၇၄၂

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၁၀၆ ၂၅၀.၃၃၅ ၂၅၂.၄၄၁

၃ ရထွက် ၁၂၀.၇၆၈ ၂၀၉.၅၆၆ ၃၃၀.၃၃၄

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၃၀.၇၂၄ ၁၂.၄၀၆ ၃၄၃.၁၃၀

၅ သစ် တာထွက် ၆၇.၈၂၅ ၀.၄၇၄ ၆၈.၂၉၉

၆ စက်မကန် ချာ ၂၁၆၆.၄၀၄ ၁၂၀၂.၁၃၄ ၃၃၆၈.၅၃၈

၇ အြခား ၁၃၈.၇၂၈ ၁၆၀.၉၄၂ ၂၉၉.၆၇၀

 စစ ပါင်း ၃၃၄၉.၇၉၈ ၂၅၁၄.၃၅၆ ၅၈၆၄.၁၅၄

 

ြပည်ပသွင်းကန် ( ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၇၅၀.၄၁၁ ၄၀၆.၈၁၇ ၂၁၅၇.၂၂၈

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၂၄၈.၄၁၀ ၂၃၈.၅၂၆ ၂၄၈၆.၉၃၆

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၀၃၇.၈၉၅ ၂၂၃.၇၁၁ ၁၂၆၁.၆၀၆

၄ CMP ၆၆၈.၃၇၉ ၂၁၇.၁၈၉ ၈၈၅.၅၆၈

 စစ ပါင်း ၅၇၀၅.၀၉၅ ၁၀၈၆.၂၄၃ ၆၇၉၁.၃၃၈

 
ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် ( ၁၅ - ၂ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 

 

 

 

 

 

ပိက့န ် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န ် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သငွး်ကန်
ကနသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ ပငလ်ယ် ရ ကာင်း ၃၃၄၉.၇၉၈ ၅၇၀၅.၀၉၅ ၉၀၅၄.၈၉၃ ၂၈၇၀.၀၆၂ ၅၉၉၅.၈၅၅ ၈၈၆၅.၉၁၇ ၄၇၉.၇၃၆ -၂၉၀.၇၆၀ ၁၈၈.၉၇၆

၂ နယ်စပ် ၂၅၁၄.၃၅၆ ၁၀၈၆.၂၄၃ ၃၆၀၀.၅၉၉ ၂၃၅၉.၂၀၁ ၁၀၇၄.၈၅၆ ၃၄၃၄.၀၅၇ ၁၅၅.၁၅၅ ၁၁.၃၈၇ ၁၆၆.၅၄၂

စစ ပါငး် ၅၈၆၄.၁၅၄ ၆၇၉၁.၃၃၈ ၁၂၆၅၅ .၄၉၂ ၅၂၂၉.၂၆၃ ၇၀၇၀.၇၁၁ ၁၂၂၉၉ .၉၇၄ ၆၃၄.၈၉၁ -၂၇၉ .၃၇၃ ၃၅၅ .၅၁၈

အ ကာငး်အရာ
( ၁ -  ၁၀ -  ၂၀၁၈  မ  ှ၁၅-၂-၂၀၁၉  ထ  ိ)

စဉ်
( ၁ -  ၁၀ -  ၂၀၁၇  မ  ှ၁၅-၂-၂၀၁၈  ထ  ိ) နငး်ယဉှခ် ျက်(တးိ/ လျာ )့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၅ - ၂ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၅ - ၂ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထကွပ်စ္စည်း ၆၇၈.၄၉၉ ၆၇၈.၄၉၉ ၇၇၅.၈၃၂ ၇၇၅.၈၃၂ -၉၇.၃၃၃ -၉၇.၃၃၃

၂ တရိစိ္ဆာန်ထကွ် ၂၅၀.၃၃၅ ၂၅၀.၃၃၅ ၂၆.၄၁၇ ၂၆.၄၁၇ ၂၂၃.၉၁၈ ၂၂၃.၉၁၈

၃  ရထကွ် ၂၀၉.၅၆၆ ၂၀၉.၅၆၆ ၂၀၅.၉၀၄ ၂၀၅.၉၀၄ ၃.၆၆၂ ၃.၆၆၂

၄ သတ္တ ုတင်ွးထကွ် ၀.၆၉၁ ၁၁.၇၁၅ ၁၂.၄၀၆ ၂၂၈.၄၂၀ ၇.၈၉၅ ၂၃၆.၃၁၅ -၂၂၇.၇၂၉ ၃.၈၂၀ -၂၂၃.၉၀၉

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၄၇၄ ၀.၄၇၄ ၀.၆၁၃ ၀.၆၁၃ -၀.၁၃၉ -၀.၁၃၉

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၁၅၀.၉၀၈ ၅၁.၂၂၆ ၁၂၀၂.၁၃၄ ၅၈၄.၅၄၃ ၂၇.၄၇၉ ၆၁၂.၀၂၂ ၅၆၆.၃၆၅ ၂၃.၇၄၇ ၅၉၀.၁၁၂

၇ အြခား ၁၀.၀၆၀ ၁၅၀.၈၈၂ ၁၆၀.၉၄၂ ၁.၃၀၀ ၅၀၀.၇၉၈ ၅၀၂.၀၉၈ ၈.၇၆၀ -၃၄၉.၉၁၆ -၃၄၁.၁၅၆

စစ ပါငး် ၁၁၆၁.၆၅၉ ၁၃၅၂.၆၉၇ ၂၅၁၄.၃၅၆ ၈၁၄.၂၆၃ ၁၅၄၄.၉၃၈ ၂၃၅၉.၂၀၁ ၃၄၇.၃၉၆ -၁၉၂.၂၄၁ ၁၅၅.၁၅၅

စဉ် ပိက့နအ်ပစ်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထ )ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁၅-၂-၂၀၁၈ ထ )ိ တးိ/ လျာ့

နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ် ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး် နငိင်ပငိ် ပဂ္ဂလကိပငိ်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၂၈.၄၁၉ ၃၇၈.၃၉၈ ၄၀၆.၈၁၇ ၂၅.၃၇၃ ၄၆၄.၆၇၆ ၄၉၀.၀၄၉ ၃.၀၄၆ -၈၆.၂၇၈ -၈၃.၂၃၂

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၄.၆၅၁ ၂၃၃.၈၇၅ ၂၃၈.၅၂၆ ၈.၅၁၀ ၂၀၅.၀၅၅ ၂၁၃.၅၆၅ -၃.၈၅၉ ၂၈.၈၂၀ ၂၄.၉၆၁

၃ လသူးကန် ၀.၁၇၆ ၂၂၃.၅၃၅ ၂၂၃.၇၁၁ ၀.၅၆၈ ၂၃၈.၅၈၉ ၂၃၉.၁၅၇ -၀.၃၉၂ -၁၅.၀၅၄ -၁၅.၄၄၆

၄ CMP ၂၁၇.၁၈၉ ၂၁၇.၁၈၉ ၁၃၂.၀၈၅ ၁၃၂.၀၈၅ ၈၅.၁၀၄ ၈၅.၁၀၄

စစ ပါငး် ၃၃.၂၄၆ ၁၀၅၂.၉၉၇ ၁၀၈၆.၂၄၃ ၃၄.၄၅၁ ၁၀၄၀.၄၀၅ ၁၀၇၄.၈၅၆ -၁.၂၀၅ ၁၂.၅၉၂ ၁၁.၃၈၇

စဉ် သငွး်ကနအ်ပစ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနစှ် 
(၁၅-၂-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် 
(၁၅-၂-၂၀၁၈)ထိ

တးိ/ လျာ့
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ပိက့န် သွငး်ကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၁၈၅.၈၃၃ ၆၆၃.၆၉၄ ၁၈၄၉.၅၂၇ ၁၇၇၂.၇၁၄ ၆၆၃.၃၉၉ ၂၄၃၆.၁၁၃ -၅၈၆.၈၈၁ ၀.၂၉၅ -၅၈၆.၅၈၆

၂ လွယ်ဂျယ် ၆၀.၅၉၄ ၅.၀၅၂ ၆၅.၆၄၆ ၉၉.၄၀၃ ၄.၁၆၅ ၁၀၃.၅၆၈ -၃၈.၈၀၉ ၀.၈၈၇ -၃၇.၉၂၂

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၂၁၆.၀၂၈ ၁၉.၉၀၉ ၂၃၅.၉၃၇ ၂၃၁.၄၇၆ ၉.၈၆၆ ၂၄၁.၃၄၂ -၁၅.၄၄၈ ၁၀.၀၄၃ -၅.၄၀၅

၄ ကပိကတီ် ၅၇.၁၀၉ ၇.၁၈၀ ၆၄.၂၈၉ ၂၄.၀၀၁ ၉.၆၉၇ ၃၃.၆၉၈ ၃၃.၁၀၈ -၂.၅၁၇ ၃၀.၅၉၁

၅ ကျို င်းတ ၀.၆၀၂ ၀.၅၆၈ ၁.၁၇၀ ၀.၁၃၅ ၀.၆၈၈ ၀.၈၂၃ ၀.၄၆၇ -၀.၁၂၀ ၀.၃၄၇

၆ တာချလိီတ် ၅.၅၁၇ ၂၀.၈၀၇ ၂၆.၃၂၄ ၆.၁၇၁ ၂၆.၃၄၇ ၃၂.၅၁၈ -၀.၆၅၄ -၅.၅၄၀ -၆.၁၉၄

၇ ြမဝတီ ၅၁.၇၁၀ ၂၇၀.၀၃၇ ၃၂၁.၇၄၇ ၃၄.၂၆၈ ၂၉၅.၃၂၅ ၃၂၉.၅၉၃ ၁၇.၄၄၂ -၂၅.၂၈၈ -၇.၈၄၆

၈ ကာ့ သာင်း ၈၁.၂၂၉ ၁၀.၈၈၀ ၉၂.၁၀၉ ၇၀.၆၆၃ ၁၆.၅၆၈ ၈၇.၂၃၁ ၁၀.၅၆၆ -၅.၆၈၈ ၄.၈၇၈

၉ မိတ် ၃၉.၅၇၆ ၄၉.၆၁၀ ၈၉.၁၈၆ ၇၇.၄၂၇ ၂၈.၄၅၉ ၁၀၅.၈၈၆ -၃၇.၈၅၁ ၂၁.၁၅၁ -၁၆.၇၀၀

၁၀ ထီးခီး ၇၄၂.၇၈၂ ၁၇.၁၉၉ ၇၅၉.၉၈၁ ၁.၆၈၆ ၇.၆၃၆ ၉.၃၂၂ ၇၄၁.၀၉၆ ၉.၅၆၃ ၇၅၀.၆၅၉

၁၁ မာ တာင် ၅.၂၀၆ ၃.၉၁၁ ၉.၁၁၇ ၂.၂၈၈ ၁.၀၃၂ ၃.၃၂၀ ၂.၉၁၈ ၂.၈၇၉ ၅.၇၉၇

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၈၇၉ ၀.၁၁၆ ၀.၉၉၅ ၀.၂၇၃ ၀.၂၀၅ ၀.၄၇၈ ၀.၆၀၆ -၀.၀၈၉ ၀.၅၁၇

၁၃ စစ် တွ ၄.၇၇၅ ၆.၅၁၃ ၁၁.၂၈၈ ၇.၀၅၄ ၀.၅၂၆ ၇.၅၈၀ -၂.၂၇၉ ၅.၉၈၇ ၃.၇၀၈

၁၄  မာင် တာ ၃.၂၇၂ ၀.၀၂၉ ၃.၃၀၁ ၆.၃၂၆ ၆.၃၂၆ -၃.၀၅၄ ၀.၀၂၉ -၃.၀၂၅

၁၅ တမူး ၃၅.၄၀၆ ၀.၅၄၈ ၃၅.၉၅၄ ၁၆.၇၇၁ ၀.၇၉၆ ၁၇.၅၆၇ ၁၈.၆၃၅ -၀.၂၄၈ ၁၈.၃၈၇

၁၆ ရိဒ် ၂၃.၈၃၈ ၁၀.၁၉၀ ၃၄.၀၂၈ ၈.၅၄၅ ၁၀.၁၄၇ ၁၈.၆၉၂ ၁၅.၂၉၃ ၀.၀၄၃ ၁၅.၃၃၆

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၅၁၄.၃၅၆ ၁၀၈၆.၂၄၃ ၃၆၀၀.၅၉၉ ၂၃၅၉.၂၀၁ ၁၀၇၄.၈၅၆ ၃၄၃၄.၀၅၇ ၁၅၅.၁၅၅ ၁၁.၃၈၇ ၁၆၆.၅၄၂

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁၅-၂-၂၀၁၈ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၁၅ - ၂ -၂၀၁၉) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (RAW) ၇၂၅၆၀၀ ၆၁၅၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ ဟသာတ ၇၁၃၄၀၀ ၆၂၇၆၀၀ ၆၅၈၃၀၀ ၆၅၂၁၀၀

၃ မန္တ လး ၇၁၄၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၆၆၃၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၅၃၇ ၄၈၀ ၄၈၀ ၄၇၂

၂ ရလီ ၅၆၆ ၅၀၅ ၅၀၅ ၅၀၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၁၂ ၆၆၁ ၆၂၅ ၆၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၄၄၁၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၁၃၅၀၀ ၁၃၄၄၁၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၁၂၁၂၀၀ ၁၂၈၄၇၀၀ ၁၂၈၄၇၀၀

၃ မ ကွး ၁၀၂၈၈၀၀ ၁၀၁၆၅၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၈၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၇၀၇ ၇၀၈ ၇၀၈ ၇၁၄

၂  ရလီ ၇၄၆ ၇၄၃ ၇၄၃ ၇၄၀

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 ၂၉-၁-၂၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၇၉၆၁၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၆၉၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၁၈၀၀ ၇၅၉၃၀၀ ၈၁၃၂၀၀ ၇၉၁၈၀၀

၂ မရွာ ၇၆၇၃၀၀ ၇၇၃၄၀၀ ၈၀၅၂၀၀ ၈၀၅၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၂၄၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၂၄၆၀၀

၂ မန္တ လး ၇၅၅၀၀၀ ၇၄၅၂၀၀ ၇၄၅၂၀၀ ၇၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၆၂၀ ၆၂၁ ၆၂၁ ၆၄၀

၂ ရလီ ၆၅၇ ၆၅၃ ၆၅၃ ၆၆၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၆၂၀၀၀ ၇၀၅၀၀၀ ၇၃၁၀၀၀ ၇၀၂၀၀၀

၂ မရွာ ၈၄၂၀၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၃ မ ကွး ၈၄၅၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၉၅၀၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ မန္တ လး ၈၄၂၀၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၈၀၆၅၀၀ ၇၇၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၇၀ ၇၀၅ ၇၀၂ ၆၉၃

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၂၇၅၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၂၆၀၂၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၈ ြပည ် ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၀ ၁၉၆ ၁၉၉ ၁၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မ ကွး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၄ ြပည် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ တာင် ကီး ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၂၁ ၄၁၉ ၄၂၂ ၄၂၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ တာင်ကီး ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၈၃ ၈၈၀ ၈၈၅ ၈၈၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မရွာ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၆၁၂၃၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၄၂ ၁၄၆၆ ၁၄၉၀ ၁၄၆၉

ကျပ်/ြပည်

၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀

၄ ပသိမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၇၅၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၁၈၅၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ထိင်း ၃၇၅ ၃၇၆ ၃၇၄ ၃၇၀

၂ ဗီယက်နမ် ၃၃၀ ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၂၃

၃ အနိ္ိဒယ ၃၆၀ ၃၇၀ ၃၆၅ ၃၅၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၁၇ ၃၁၃ ၃၁၈ ၃၂၁

၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ရန်ကန် ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၂၄၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၄၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၇၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ ဘရင့် နာင် ၃၁၈၄၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၂ မန္တ လး ၂၉၄၅၀၀ ၂၉၁၄၀၀ ၂၈၉၀၀၀ ၂၇၁၉၀၀

၃ လားရး ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၈၁၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၀ ၁၈၇

၂ ရလီ ၂၂၄ ၂၂၃ ၂၂၃ ၂၀၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၄ ၂၃၇ ၂၄၁ ၂၃၈

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါးသစ်
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး ၂၃၁၃၆၀၀ ၂၃၅၄၀၀၀ ၂၃၆၈၁၀၀ ၂၅၁၇၅၀၀

၂ မ ကွး ၂၄၂၅၀၀၀ ၂၄၂၅၀၀၀ ၂၅၁၆၉၀၀ ၂၅၁၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၁၃၆၀ ၁၃၆၂ ၁၃၆၂ ၁၄၄၅

၂ ရလီ ၁၄၁၈ ၁၄၁၁ ၁၄၁၁ ၁၄၇၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၆၂ ၁၃၂၇ ၁၃၄၈ ၁၃၂၉

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မန္တ လး(စမစ) ၃၄၇၀၄၀၀ ၃၃၃၃၈၀၀ ၃၁၉၇၉၀၀ ၃၅၃၈၃၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၃၂၆၇၁၀၀ ၃၂၃၉၅၀၀ ၃၁၉၉၇၀၀ ၃၃၆၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁-၂၀၁၉ ၅-၂-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉

၁ မဆူယ် ၁၄၃၂ ၁၄၃၄ ၁၄၃၄ ၁၉၅၇

၂ ရလီ ၁၄၉၃ ၁၄၈၅ ၁၄၈၅ ၁၉၉၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၆၈၃ ၁၆၇၆ ၁၆၈၇ ၁၆၇၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၁၈၉.၇၈ ၁၆၃၂.၀၀ ၁၂၁၆.၄၅ ၁၆၄၆.၀၀

၂ RSS-2 ၁၁၁၇.၂၄ ၁၆၁၃.၀၀ ၁၁၄၄.၄၇ ၁၆၂၆.၀၀

၃ RSS-3 ၁၀၄၄.၆၉ ၁၅၉၅.၀၀ ၁၀၇၂.၄၉ ၁၆၀၉.၀၀

၄ RSS-4 ၉၇၂.၁၄ ၁၅၈၅.၀၀ ၁၀၀၀.၅၁ ၁၅၉၉.၀၀

၅ RSS-5 ၈၉၉.၅၉ ၁၅၇၁.၀၀ ၉၂၈.၅၃ ၁၅၈၅.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၅-၂-၂၀၁၉
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၉-၂-၂၀၁၉

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၅ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၅၇၀၀၀ ၁၃၂၅.၄၃ ၁၃၁၅.၉၉ ၁၅၁၉

၂ ၆ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၅၇၀၀၀ ၁၃၂၅.၄၃ ၁၃၁၅.၃၇ ၁၅၁၉

၃ ၇ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၂၈၀၀ ၁၃၃၂.၇၁ ၁၃၀၆.၃၅ ၁၅၁၉

၄ ၈ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၆၂၀၀ ၁၃၂၅.၆၂ ၁၃၁၀.၃၉ ၁၅၃၂

၅ ၉ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၆၂၀၀ ၁၃၂၅.၆၂ ၁၃၁၀.၃၉ ၁၅၃၂

၆ ၁၀ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၆၂၀၀ ၁၃၂၅.၆၂ ၁၃၁၀.၃၉ ၁၅၃၂

၇ ၁၁ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၄၅၀၀ ၁၃၂၉.၈၇ ၁၃၁၂.၈၈ ၁၅၃၉

၈ ၁၂ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၄၅၀၀ ၁၃၂၉.၈၇ ၁၃၁၂.၈၈ ၁၅၃၉

၉ ၁၃ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၄၇၀၀ ၁၃၃၀.၁၂ ၁၃၁၆.၃၀ ၁၅၃၉

၁၀ ၁၄ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၂၈၀၀ ၁၃၂၉.၄၉ ၁၃၁၀.၀၈ ၁၅၃၇

၁၁ ၁၅ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၈၀၀၀ ၁၃၂၆.၁၃ ၁၃၁၅.၃၇ ၁၅၃၄

၁၂ ၁၆ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၈၀၀၀ ၁၃၂၆.၁၃ ၁၃၁၅.၃၇ ၁၅၃၄

၁၃ ၁၇ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၆၈၀၀၀ ၁၃၂၆.၁၃ ၁၃၁၅.၃၇ ၁၅၃၄

၁၄ ၁၈ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၈၅၀၀ ၁၃၄၂.၆၇ ၁၃၂၆.၈၇ ၁၅၃၀

၁၅ ၁၉ -၂-၂၀၁၉ ၁၀၇၉၅၀၀ ၁၃၄၃.၀၄ ၁၃၂၉.၆၇ ၁၅၃၁

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၇၂၃ ယမွ်

၂ ၃၁.၅၁  ဘတ်

၃ ၈၆.၂၀ တာကာ

၄ ၇၅.၁၂  ရူပီး

၁၂

( ၂၀-၂-၂၀၁၉ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၁၀

၁၅၃၄.၃၆

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၂၂

၁၅၁၈မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၄၁၀-၄၃၀

(  ခ  ) SQ ၅၁၀-၅၃၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၉၀-၆၁၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၅၁၅-၅၄၀

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) ၅၅၀-၅၇၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၅၅၀-၅၇၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၅၀-၅၇၀

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 ၈၆၀-၈၉၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၁၀-၉၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၇၅-၁၁၁၅

၈ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၁၉ - ၂ - ၂၀၁၉  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁၉-၂-၂၀၁၉) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား
အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 
ကန်သ့တ် 

ခန် ့ပီး 

အင်အား 
ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၃ - ၂၅ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၃ - ၁၈၆ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၆ - ၂၁၁ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၇ - ၂၁၁ 

၂။ ၇-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ သန်းသနး်ြမင့် (၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၀၇၇၇၃)၊ လစာနန်းကျပ် 

(၂၇၅၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၉၅၀၀ိ) ကိ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ (၈)  ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (ဆ) အရ လာ့ ပါ့ပငစ်င် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃။ ၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄၁) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး် 

ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎ငး်တိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစတိ်း စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမ ှ

စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည-်  

စဉ် 
အမည်နင့်ှ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦး ကျာ်နိင်ထွန်း 
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၈၀၈၇ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ခ) ဒ သိဂထွန်း 
၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၇၃၈၅၇ 

ကီး/ ရး နည်းပညာ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဂ) ဒ သဲ့သဲ့ ကိုင် 
၆/မမန(နိင်) ၁၁၅၄၆၄ 

ကီး/ ရး လပ်ငန်းစစ် ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဃ) ဒ သန္တာလင်း 
၅/ကဘလ(နိင်) ၁၄၈၆၇၆ 

ကီး/ ရး တာချီလိတ် ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(င) ဦးဆက်ရန်ပိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်) ၀၀၃၈၆၂ 

ကီး/ ရး ချင်း ရ ဟာ ် ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 
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(စ) ဒ အိအိ ဇာ်မင်း 
၈/ရစက(နိင်) ၁၆၂၈၂၃ 

ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဆ) ဒ ဝ ဝ မာ ်
၇/ဒဥန(နိင်) ၁၁၀၅၇၉ 

ကီး/ ရး မူဝါဒ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဇ) ဒ တင်တင်ြမင် ့
၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၆၄၄၆၈ 

ကီး/ ရး မူဝါဒ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဈ) ဒ အးသန္တာဝင်း 
၁၃/တယန(နိင်) ၀၄၀၅၉၂ 

ကီး/ ရး စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ည) ဒ နှင်းရည် ထွး 
၉/မထလ(နိင်)၂၈၃၉၇၄ 

ကီး/ ရး ဒသတွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဋ) ဒ မျိုးသန္တာ 
၉/လဝန(နိင်) ၁၈၆၆၃၂ 

ကီး/ ရး စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဌ) ဒ ခိင်ဖူး ဝ 
၅/တဆန(နိင်) ၀၉၈၃၃၃ 

ကီး/ ရး ဒသတွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဍ) ဦးစက်ဟိန်း 
၉/ညဥန(နိင်) ၁၈၂၃၉၂ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဎ) ဒ သက်စမျိုး 
၇/လပတ(နိင်) ၁၄၃၄၄၈ 

ကီး/ ရး စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဏ) ဒ ခင်နွယ်နီထွန်း 
၇/ကဝန(နိင်) ၁၅၉၆၁၉ 

ကီး/ ရး ကာ့ သာင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(တ) ဒ မာ် မာ်စန်း 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၇၇၆၀၄ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ထ) ဦး ငိမ်းချမ်း အာင်ြမင့် 
၁၂/လကန(နိင်) ၁၉၅၂၁၄ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဒ) ဒ ခိင်ဇာဝင်း-၂ 
၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၃၁၇၄၂ 

ကီး/ ရး မူဆယ် ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဓ) ဒ သက်ယဉ်မွန် 
၈/တတက(နိင်) ၁၄၉၈၇၈ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(န) ဒ သဇင် အာင ်
၁၂/ကခက(နိင်) ၀၇၈၂၆၁ 

ကီး/ ရး နည်းပညာ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ပ) ဒ ငိမ်းစခိင် 
၅/တဆန(နိင်) ၁၂၉၈၅၀ 

ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဖ) ဦးစည်သူြမင့် 
၅/မကန(နိင်) ၀၆၆၁၀၉ 

ကီး/ ရး ညန်ချုပ်ရး 
(စီမ) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဗ) ဒ ခိင်ခိင်ဝင်း 
၉/တတဥ(နိင်) ၁၀၁၄၉၆ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဘ) ဒ ြမခိင်စိး 
၁၁/မတန(နိင်) ၀၁၉၅၀၅ 

ကီး/ ရး မူဝါဒ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(မ) ဒ ကာ်နီ 
၉/ပမန(နိင်) ၁၈၈၅၃၀ 

ကီး/ ရး ြမဝတ ီ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 
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(ယ) ဒ ရရည်ဝင်း 
၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၁၆၈၇၃ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ြမစ်ကးီနား) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ရ) ဦး ဝလင် ဖိုး 
၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၃၂၀၄၃ 

ကီး/ ရး ငွစာရင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(လ) ဒ ရီရီလွင်ထွန်း 
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၁၁၆၆ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဝ)  ဒ ဇင် ဖိုးသွယ် 
၁၂/အစန(နိင်)၂၀၂၉၇၅ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(သ) ဒ သီရိ အာင်-၂ 
၈/ထလန(နိင်) ၀၅၃၁၆၀ 

ကီး/ ရး စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဟ) ဒ ကည်ြပာြမင် ့
၉/ကပတ(နိင်) ၁၈၀၈၈၅ 

စရက-၃ ငွစာရင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဠ) ဒ မိမ့ိသ့ူ 
၇/လပတ(နိင်) ၁၂၄၁၄၀ 

စရက-၃ စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(အ) ဒ သီရိခိင်သဇင် 
၅/ကဘလ(နိင်) ၁၅၇၀၅၁ 

စရက-၃ ငွစာရင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ကက) ဦး စာဝင်း 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၁၈၁၉၄ 

ယာဉ် မာင်း 
စက်ြပင်(၃) 

စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ခခ) ဦး ဖိုး ကျာ်သူ 
၅/တဆန(နိင်) ၁၀၆၇၅၁ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဂဂ) ဒ ဆွ ဆွန 
၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၅၆၉၀၆ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဃဃ) ဒ ဟမာ အာင ်
၉/မခန(နိင်) ၁၉၅၅၃၁ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

ငွစာရင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ငင) ဦးရဲဝင်းသူ 
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၁၀၁၇၇၃ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

လွယ်ဂျယ ် ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(စစ) ဒ ကသီဝင်း 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၂၆၂၅၂ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

ကာ့ သာင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဆဆ) ဒ သီရိ အာင်-၁ 
၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၅၁၇၄၆ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

ပိ/့သွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

(ဇဇ) ဦးြပည်ဟိန်း ဇာ် 
၇/ရကန(နိင်) ၀၄၉၁၆၇ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လပ် ဆာင် ရးမှူး

စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ ၂၀၀၀၀၀ 

၄။ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇/၂၀၁၉ အရ ယခင်ကန်သွယ် ရးညန်ကား 

မဦးစီးဌာနမှ ဦးြမင့် အာင်၊ ဒ-ဦးစီမှူ းသည် (၂၀-၄-၂၀၁၇) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ သန်းဝငး်ကည် (၁၂/ကခက(နိင်) 

၀၀၄၄၃၅) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ ဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂) 

အရ (၂၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 
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၅။ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မ ှ ဦးခင် မာင် ဌး (၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၈၇၂၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးသည ် နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ (၁၀-၂-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွ ကျပ် (၂၂၄၀၀၀) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက်ပါအရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတိကိ့ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နင့်ှ ယှဉ်တဲွ ဖာြ်ပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည-်  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးဇင်မျိုးမင်း 

၇/သဝတ(နိင်) ၀၆၉၇၇၇ 

ဦး/ရှိ WTO ၉-၂-၂၀၁၉ ၂၈၃၀၀၀ 

( ခ ) ဦး ဌးလွင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၅၁၇၅၂ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်းရး
(ရန်ကန်) 

၉-၂-၂၀၁၉ ၂၃၈၀၀၀ 

၇။ ၁၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဒ ဌးနွယ်(၉/မထလ(နိင်)၂၄၃၈၀၉)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၃၀-

၁-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၀၂) ြဖင် ့ (၁၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှ (၁၀-၈-၂၀၁၉) 

ရက် နထိ့  မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း အစား (၄-၂-၂၀၁၉ မှ ၃-၈-၂၀၁၉ ထိ) မီးဖွားခွင့် (၆) လ 

ြပာင်းလ ဲခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၈။ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၇/၂၀၁၉ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၁၁-၂-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါရးအမိန်စ့ာအမှတ်(၃/၂၀၁၉)အရ ကန်သွယ် 

ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲ ( ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်)မှ ဦး န သွး(၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၅၃၄၉)၊ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ းကိ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရလီ (၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင် ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၉။ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈/၂၀၁၉ အရ ယခင် စား/ ထ(ွဖျက်သိမ်း) 

ဌာနမှ ဦးတင် အာင်၊ ကမ်းကျင်-၆ သည ် (၁၇-၁၂-၂၀၁၁) ရက် နတ့ွင်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ တငြ်မင့် (၁၂/သကတ(နိင်) ၀၅၀၂၁၄) 
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ကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၁၈-

၁၂-၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၀။ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၈/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန 

(ရးချုပ်)ဌာနခွဲများ၊ ကနသွ်ယ် ရးစခနး်များနင်ှ့ ပိက့န်သငွ်းကန်ရးများမှ အာက်ပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၄၉) 

ဦး တိက့ိပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခ ကျပ(်၄၈၀ိ/-) နန်းြဖင့် (၃) လစာ 

တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပဆိ်ငှားရမ်းခ့ဲြပ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ ၎င်းတိ ့

အမည်နှင့် ယဉ်ှတွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း (၃) လ တစ်ကိမ် ထပ်မ စာချုပ်ချုပ် ငှားရမ်းလိက်သည်- 

 စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 

ထားသည့် 

တာဝန် 

လက်ရိှ 

ဌာန/စခန်း 

ယခင်စာချုပ်ချုပ် 

ဆိသည့်ကာလ 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ် 

ဆိသည့်ကာလ 

မှ ထိ မှ ထိ 

(က) ဦး ရှာငရှ်ူး 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာင်း မာင် တာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ခ ) ဦးဘန်း ကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၈၆၅၄ 

မာ် တာ် 
ယာဉ် 

လြခု ရး 

ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဂ ) ဦးရြဲမင့် 
၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ
(လြခု ရး) 

စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ဃ) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်း 
အကူ 

စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( င ) ဒ ဝင်းကည ်
၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( စ ) ဦးစနိဝ်င်း 
၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ဆ) ဒ နှင်းနှင်း အး 
၇/ဖမန(နိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဇ ) ဦးရလဲင်း အာင် 
၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဈ ) ဦးစးိကကိိထက် 
၃/ဘအန(နိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ည) ဦး ဖိုးမင်းခိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဋ ) ဒ မိးမိးချို 
၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၀၁၄၇

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဌ ) ဒ ဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဍ ) ဦးချစ်စဝင်း 
၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ် မာင်း တမူး ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဎ ) ဦးသနိး်ထိက်ဦး 
၁၃/မကတ(နိင်) ၀၀၁၈၀၀

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ဏ) ဦး နာင်လတ်ချို 
၇/ကဝန(နိင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(တ) ဒ မာမာ ဌး 
၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉
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(ထ) ဒ ဝင်းနွယ် 
၉/ပမန(နိင်) ၂၂၆၉၉၁ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဒ ) ဦးရဲ ကျာ်စွာ 
၁၂/တတန(နိင်) ၁၄၀၅၆၂

ြပင်ဦးလွင် 
ြခ စာင့် 

ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဓ ) ဦး ဝယဝင်း 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ရးအကူ ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( န ) ဦးစိင်းထက်လင်း 
၉/လဝန(နိင်) ၂၄၄၂၉၁ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်း 
အကူ 

စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ပ ) ဦးသနး်လင် 
၉/လဝန(နိင်) ၀၀၈၃၅၆ 

လြခု ရး ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဖ ) ဦး ဇာ်ရဲ နာင် 
၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( ဗ ) ဦးမျိုး ဇယျာ 
၈/ပခက(နိင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ် မာင်း ထီးခးီ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ဘ) ဦးခင် မာင်စနး် ထွး 
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 
(မန္တ လးတွဲဖ

က်) 

၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

( မ ) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် 
၇/မညန(နိင်) ၀၉၅၅၅၉ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၉ ၁၄-၂-၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉

(ယ) ဦး ကျာဇ်င်လင်း 
၅/ကလထ(နိင်) ၂၁၅၄၉၄

စာ ရး စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

( ရ ) ဒ ငွရည်နှင်း 
၉/မခန(နိင်)၂၃၁၅၀၇ 

စာ ရး စာရင်းအင်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(လ) ဒ အးြမတ် ဖိုး 
၅/တမန(နိင်) ၀၅၈၁၀၆ 

စာ ရး ပိသွ့င်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

( ဝ ) ဒ သက်သက်ဇင် 
၅/အတန(နိင်)၀၉၄၃၆၈ 

စာ ရး ငွစာရင်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(သ) ဒ သီရိနိင် 
၉/စကတ(နိင်) ၁၀၈၃၁၄ 

စာ ရး စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဟ) ဦးသျို ငး်ြပည့်စ အာင် 
၁၃/မဆန(နိင်) ၀၂၉၄၆၇ 

စာ ရး နည်းပညာ 
(သတင်း/ 
မှတတ်မ်း 
ဓာတပ်) 

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

( ဠ ) ဦး အးနိင်ထွန်း 
၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၀၅၇ 

စာ ရး နယ်ရး ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(အ) ဒ အးမွန်စ 
၅/တဆန(နိင်) ၁၃၃၁၂၉ 

စာ ရး စာရင်းအင်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ကက) ဒ ခင်မာလွင် 
၉/လဝန(နိင်)၂၄၂၇၇၃ 

စာ ရး နှစ်နိင်င ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ခခ) ဒ ြဖူစင်ရှင်းသန် ့
၉/ပမန(နိင်) ၂၈၉၉၀၂ 

စာ ရး စီမ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဂဂ) ဒ အိအိစန်း 
၅/မရန(နင်ိ)၃၀၆၇၆၉ 

စာ ရး မူဝါဒ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဃဃ) ဒ ချိုချိုလွင် 
၈/တတက(နိင်)၂၃၉၃၈၇ 

စာ ရး WTO ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ငင) ဒ မျိုးသန္တာထွန်း 
၈/တတက(နိင်)၁၈၄၂၇၆ 

စာ ရး ငွစာရင်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(စစ) ဒ စလင် ဖိုး 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၈၀၉၉၀ 

စာ ရး နယ်ရး ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဆဆ) ဒ သီတာဝင်း 
၉/တသန(နိင်) ၁၉၈၁၅၄ 

စာ ရး စီမ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉
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(ဇဇ) ဒ ဆဆသိမ့် 
၁၂/အစန(နင်ိ) ၂၃၀၆၁၄ 

စာ ရး နှစ်နိင်င ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဈဈ) ဦးသဟီမင်းြပည့် 
၁၂/ဒဂရ(နိင်) ၀၁၉၃၁၆ 

ယာဉ် မာင်း ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ညည) ဦးသမိ့်သူ အာင် 
၇/တငန(နိင်) ၁၈၄၀၅၃ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 
(ရန်ကန် 
တဲွဖက်) 

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဋဋ) ဦးဟန်ိးမင်းဝင်း 
၁၁/တကန(နိင်) ၀၆၉၂၇၀

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဌဌ) ဦး ကျာ်သူရ ဇာ် 
၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၇၅၅ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဍဍ) ဒ သန်းသန်း အး 
PMA-၂၆၄၃၆၃ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဎဎ) ဦးသနိး်ထိက်မင်း 
၉/သစန(နိင်)၁၆၈၇၆၈ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

(ဏဏ) ဦးခန် ့ ဇာ် အာင် 
၁၂/ကခက(နငိ်) ၀၇၈၂၆၂

ယာဉ် မာင်း ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၈-၁၁-၂၀၁၈ ၇-၂-၂၀၁၉ ၈-၂-၂၀၁၉ ၇-၅-၂၀၁၉

(တတ) ဦးဗွီပီဘရးဝါး 
၁၂/တမန(နိင်) ၀၉၁၆၅၇ 

လြခု ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန)် 

၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၁၆-၂-၂၀၁၉ ၁၅-၅-၂၀၁၉

၁၁။ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၉/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၅)ဦး၊ အမထမ်း(၁၂)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွ ဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဦး အာင်မင်းသိက် ညန်မှူ း WTO ၅-၃-၂၀၁၉ မှ  ၁၁ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၁၂၉၈၈   ၁၅-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ဒ နန္ဒာဝင်း လ/ထညန်မှူး WTO ၇-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၆ ရက ်

    ၅/မကန(နိင်) ၀၃၃၄၈၅   ၂၂-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ အးြမခိင် ဦး/ရိှ ဒသတင်ွး ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၉/ခအဇ(နိင်) ၀၃၁၆၉၇   ၁၇-၂-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဃ)  ဦးမျို းခိင် ဦး/ရိှ စီမ ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၄/မမန(နိင်) ၀၀၂၁၃၅   ၁၄-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဒ အး အးခိင် ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၂၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၂၅၀၃၈   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စ )  ဒ သာင်း သာင်း အး ဦးစီးမှူ း ဒသတင်ွး ၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၈ ရက ်

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၉၃၂၈၆  ၂၂-၂-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ဆ)  ဒ အး အးသန် ့ ဦးစီးမှူ း နယ်ရး ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၅၇၂၆၀   ၁၇-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဇ )  ဦးလှြမင့်ဦး ဦးစီးမှူ း စီမ ၁၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၉/မထလ(နိင်) ၀၇၁၅၉၄   ၂၇-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စျ )  ဦးြမစိး ဦးစီးမှူ း စီမ ၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၈/ဆမန(နိင်) ၀၄၅၅၅၄   ၁၁-၂-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ည)  ဒ လလခင်ိ ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၂၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၀၉၁၁၇၅   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဋ )  ဦး ကျာ်ခိင်ြမတ် ဒ- ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၅/ဟမလ(နိင်) ၀၅၂၀၀၉   ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဌ )  ဦးမျို း အာင်-၁ ဒ- ဦးစီးမှူး စီမ ၈-၂-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၄၂၆၈၁  ၁၁-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဍ )  ဦး အာင်တိးမင်း ခဲွ/ ရး နှစနိ်င်င ၁၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၈/ခမန(နိင်) ၁၀၄၃၇၆   ၂၄-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဎ )  ဒ ြမဝင်းရီ ဆသရ-၂ စာရငး်အင်း ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ထတပ(နိင်) ၀၈၄၀၀၆  ၁၇-၂-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဏ) ဦး ဇာ် ဇာ် ဆသရ-၂ စီမ ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၄/အမန(နိင်) ၀၉၂၆၈၄   ၁၇-၂-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( တ)  ဦး ဇာ်မျိုးထွနး် စရက-၃ စီမ ၁၉-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၁ ရက် 

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၁၁၅၉   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ထ)  ဦး အာင်သူ ဖိုး ယမ-၄ ကသရ ၁၁-၂-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၉/ဇဗသ(နိင်) ၀၀၁၇၈၀  (ခရဟ) ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 

၁၂။ ၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ယခင်ကန်သွယ/် 

ပနှိပ် ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦး အာင်ထွန်း(KPU-၀၀၇၆၆၂)၊ ကမ်းကျင ် အဆင့်-၈ သည် (၁၈-၈-၂၀၁၄) 

ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အမိ် ထာင်မြပု သးသည့် 

ဒ ဝင်း(၉/မရတ(နိင်)၀၁၁၂၆၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၁၉-၈-၂၀၁၄)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၃။ ၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၀/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဦးြမစးိ-၂ (၈/ဆမန(နိင်) ၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှူ းသည် နိင်ငဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ 

နည်း ဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁၇-၂-၂၀၁၉) ရက် နတွ့င် နှစတ်ိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ င ွ

ကျပ် (၂၄၂၀၀၀) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၁/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီကိနး်နင်ှ့ စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဒ ခင်မိးမိး (၁၀/ကထန(နိင်)၀၈၁၄၄၈)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၄-၄-၂၀၁၉) လစာမ့ဲခင့်ွ (၄၆) ရက ်

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၅။ ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀/၂၀၁၉ အရ ယခင် စား/ ထွ ရာင်းဝယ ်

ရးမှ ဦးစိန် အး(၇/ပခန(နိင်)၀၇၈၇၆၇)၊ စာ ရး-၃ သည် (၃-၁-၂၀၁၉) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင် ့ ၎ငး်၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင်ဝငး်(၇/ပခန(နိင်) 

၀၇၈၆၄၇) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် 

(၁၊၂) အရ (၄-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၆။ ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရကစဲွ်ပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁/၂၀၁၉ အရ ယခင် ကနသွ်ယ် ရးမှ ဦးညို ၊ 

ဒ- ဈးသည် သည်(၂၄-၅-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး( ကီး) ြဖစ် ပီး 

နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ လှြမင့် (K/RGN-၀၃၆၁၂၄) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ 

နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၂၅-၅-၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ 

မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၇။ ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ဒ ြဖူ(၁၂/သလန(နိင်)၀၉၉၂၆၅)၊ အကီးတန်း 

စာ ရးသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က) အရ (၂၀-၂-၂၀၁၉) ရက် နတွ့င် နှစ်တိး 

စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွ ကျပ် (၂၀၀၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၈။ ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၃/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ (၁၄/ဖပန(နိင်) ၁၀၁၄၁၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆) အရ (၁၄-၂-၂၀၁၉) ရက် နက့ိ လစာမဲ့ခွင် ့

(၁) ရက်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 
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၁၉။ ၂၀-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ 

ရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒ အိအိခိင်-၁ (၉/အမရ(နိင်) ၀၉၂၀၆၅)၊ ဆက်သွယ် 

ရး(၂) ကိ နြပည် တာ ်ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းတွင် ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ (၂၅) ရက် နမ့ှ (၂၈) 

ရက် နအ့ထိ ကျင်းပမည့် (၆၄) ကိမ် ြမာက် အမျိုးသားတခွန်စိက်(ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ) ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပဲွ 

တွင် ဒိင်လူကီးအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၂၃-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက် နထ့ိကိ တာဝန် 

ချိန် (On Duty) အြဖစ ် သတ်မှတ်လိက် ပီး ြမန်မာနိင်င ြပးခန်ပစ် အဖွဲ ခ့ျုပ်တွင် ယာယီတွဲဖက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၀။ ၂၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး ဝလင်း ကျာ(်၁၂/သကတ(နိင်)၁၇၈၀၃၄)၊ အကီးတန်းစာ ရးသည ်နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်း ဥပ ဒ ၅၄၊ နညး် ဥပ ဒခဲွ(က) အရ (၂၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နတွ့င် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် 

နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွ ကျပ် (၂၀၀၀၀ိ/-) တိတိကိခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၁။ ၂၁-၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၆/၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၆) ဦး၊ အမထမ်း (၆) ဦး တိကိ့ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ အး အးဝင်း ဒ-ညန်မှူး နယ်ရး ၂၅-၂-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၆၄၆၅၂  ၃-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ဦးလွင်မျိုး ဇာ် ဒ-ညန်မှူး WTO ၂၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၇/ပခန(နိင်) ၁၈၄၅၀၃   ၃-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ စသက်နှင်း လ/ထညန်မှူး WTO ၁၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်) ၁၅၇၅၃၂   ၃-၃-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ဒ ဝင်းဝငး်ချို လ/ထညန်မှူး စီမ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၀၉၁၉၄  ၁၇-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င )  ဒ သင်းသင်း ကျာ ် ဦး/ရိှ နညး်ပညာ ၁၉-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၉၁၆၃၃   ၂၂-၂-၂၀၁၉ ထိ  

 ( စ )  ဦး ကျာ်စည်သူ ဦး/ရိှ နှစနိ်င်င ၁၂-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/မကန(နိင်) ၂၀၁၉၆၅   ၁၅-၂-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ဆ)  ဒ မျို းမျို းအိ ဦးစီးမှူ း ပညာ ပး ၂၀-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/လမန(နိင်) ၀၆၉၄၂၇   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဇ )  ဦးြမစိး ဦးစီးမှူ း စီမ ၁၈-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/ဆမန(နိင်) ၀၄၅၅၅၄   ၂၁-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စျ )  ဒ ထွး ထွးသန်း စရက-၁ စီမ ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၁၅ ရက ်

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၃၆၄၇  ၁၈-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ည)  ဒ ြမဝင်းရီ ဆသရ-၂ စာရငး်အင်း ၂၃-၂-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ထတပ(နိင်) ၀၈၄၀၀၆  ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဋ )  ဦး သာ်ဇင်ဦး ကီး/ ရး လပင်န်းစစ် ၁၉-၂-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်) ၂၆၂၅၂၅  ၂၂-၂-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဌ )  ဒ စန္ဒာဝင်း ငယ်/ ရး စာရငး်အင်း ၂၀-၂-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၂၄၃၅၄   ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 
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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 ှ ၈-၂-၂၀၁၉) ထိ ITC ကတ်  (၉၀) ကတ်၊ စစ ပါင်း (၁၆၁၄) ကတ ် ခွင့်ြပုထတ် ပး 

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၇ ၂၀၅၃၀၇၅၂၉၁ ၁၃၄၂၆၇၃၈၁ ၂၁၈၇၃၄၂၆၇၂

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၂၅၉၄၉၉ ၁၉၂၅၉၄၉၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၀ ၉၁၈၂၆၈၂၃၃၃ ၉၁၈၂၆၈၂၃၃၃

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၃၂၀၀၀၃ ၃၆၄၇၁၀၂၈ ၄၈၇၉၁၀၃၁

၅ လယွဂ်ျယ် 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 ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၇ ၈၉၁၀၈၁၈၀၆ ၈၉၁၀၈၁၈၀၆

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၁၄၄၄၀၀၂၂၄၈ ၁၄၄၄၀၀၂၂၄၈

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၇၂၆၄၀၀၀ ၁၁၇၂၆၄၀၀၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၄၆၃၈၀၄၂၁၂ ၄၉၅၀၁၃၁၀၆၃ ၆၄၁၃၉၃၅၂၇၅

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀ ၂၈၀၁၅၅၉၉၉ ၂၈၁၅၉၂၀ ၂၈၂၉၇၁၉၁၉

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၉၀ ၃၈၀၉၃၅၅၅၀၅ ၁၆၇၈၂၀၉၂၇၀၇ ၂၀၅၉၁၄၄၈၂၁၂စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွကမ်
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ၊် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၈-၂-၂၀၁၉) 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 
၈-၂-၂၀၁၉) အထိ

၉၀ ၃၈၀၉၃၅၅၅၀၅.၀၀၀ ၁၆၇၈၂၀၉၂၇၀၇.၀၀၀ ၂၀၅၉၁၄၄၈၂၁၂.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၁၄၄ ၂၁၇၆၀၉၁၄၉၀၃.၉၆၀ ၁၀၉၀၅၃၆၄၄၁၁၆.၅၅၈ ၁၃၀၈၁၄၅၅၉၀၂၀.၅၁၈

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်
ITC ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

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

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၆၁၄) ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၄၄) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၄ ၅၇ ၁၃၇ ၈၉၃၈၉၈၆၅၆၆.၃၁၀ ၄၈၆၈၅၂၅၅၅၄.၄၈၃ ၁၃၈၀၇၅၁၂၁၂၀.၇၉၃

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

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၇၂ ၄၁ ၂၃၁ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၆၉၈၂၄၃၀၁၄၃၆.၅၈၀ ၆၉၈၃၁၈၃၅၁၁၃.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် 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 ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၇ ၇၇ ၆၀ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၈၀၅၆၈၅၈၃၇၉.၅၉၀ ၈၈၁၁၃၀၆၇၇၀.၅၉၀

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

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၃ ၁ ၃၂ ၃၅၈၈၀၃၀၈၉၈.၀၀၀ ၃၅၈၈၀၃၀၈၉၈.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၃ ၂၃ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၇၀၇၂၄၂၅၂၆.၆၁၀ ၄၀၆၅၂၁၅၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၅၉၇၃၈၂၇၅၉၄.၄၂၈ ၁၀၁၈၇၁၉၉၆၉၃.၅၆၉ ၁၆၁၆၁၀၂၇၂၈၇.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

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

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၆၁၄ ၄၇၀ ၁၁၄၄ ၂၁၇၆၀၉၁၄၉၀၃.၉၆၀ ၁၀၉၀၅၃၆၄၄၁၁၆.၅၅၈ ၁၃၀၈၁၄၅၅၉၀၂၀.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါင်း

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ ်(၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက် နထ့ ိ

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

အတိင်းြဖစ်ပါသည်-  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၈-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၆၁၄) ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၁၄၄) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  


