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ပြည်ြြ ုို့ကုန်/သွင်ိုးကုန်စောရင်ိုးဇယောိုးမ္ ောိုးပြည် စုံ 

မှ္နက်န်ပမ္န်ဆန်စွောပြြုစုထရိုးအဖွ ွဲ့ 

( ၂ ၄  - ၁  - ၂၀၂ ၀ ) 

  ပမ္န်မ္ောန ုင်င ံြ ုို့ကုန်/သွင်ိုးကုန ်အထပြေအထန 

   (၂၀၁၈-၂ ၀၁ ၉ ဘဏ္ဍောနှစ်၊ အ ောကတ်  ိုဘောလမှ စက်တင်ဘ ော လ ထ ) 
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မာတိကာ 
 

အမှတ်စဉ် အက  ြောင််းအရြော စြောမျ ်နှှာ 

 မမန်မာနိိုင်င ံပိိုို့ကိုန်/သွင််းကိုန် အခမြေအခနတငမ်ပြေျက် 

(၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ခအာကတ်ိိုဘာလမ ှစက်တငဘ်ာလအထ)ိ 

 

ဇယြော်း ၁ စုစုက ေါင််း  ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန် ၅ 

ဇယြော်း ၂   ုမှန်  ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန်  ၆ 

ဇယြော်း ၃ နယ်စ ်  ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန် (အကမရ  န်က ေါ်လြောနှင့််ညီမျှကင)ွ ၇ 

ဇယြော်း ၄   ုမှန်  ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန် (ကငကွ  ်းအမျ   ်းအစြော်း) ၈ 

ဇယြော်း ၅ နယ်စ ်  ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန် (ကငကွ  ်းအမျ   ်းအစြော်း) ၉ 

ဇယြော်း ၆   ုို့ ုန်နှင့််သွင််း ုန် (ကငကွ  ်းအမျ   ်းအစြော်း) ၁၀ 

ဇယြော်း ၇ ပ ည်   ုို့ ုန်/သွင််း ုန်ရည်မှန််းချ ်အက ြောင်အထည်က ြ်ောမှုအကပခအကန ၁၂ 

ဇယြော်း ၈ ပ ည်   ုို့ ုန်ရည်မှန််းချ ်အက ြောင်အထည်က ြော်မှုအကပခအကန ၁၂ 

ဇယြော်း ၉ အစ ု်းရနှင့်် ဂု္ဂလ   ဏ္ဍအလ ု ်   ုို့ ုန်၊ သွင််း ုန်အကပခအကန ၁၃ 

ဇယြော်း ၁၀  ုန််းက  ြောင််း၊ ကရက  ြောင််း၊ ကလက  ြောင််းအလ  ု်  ုို့ ုန်၊ သွင််း ုန် ၁၄ 

ဇယြော်း ၁၁ ပ ည်   ုို့ ုန်မျြော်း (  ုမှန်) ၁၅ 

ဇယြော်း ၁၂ ပ ည်   ုို့ ုန်မျြော်း (နယ်စ ်) ၁၉ 

ဇယြော်း ၁၃ ပ ည်   ုို့ ုန်မျြော်း (  ုမှန် + နယ်စ ်) ၂၃ 

ဇယြော်း  ၁၄ သွင််း ုန်မျြော်း(  ုမှန်) ၂၇ 

ဇယြော်း  ၁၅ သွင််း ုန်မျြော်း (နယ်စ ်) ၃၁ 

ဇယြော်း  ၁၆ သွင််း ုန်မျြော်း (  ုမှန် + နယ်စ ်) ၃၅ 

ဇယြော်း  ၁၇  ုန်သွယ်  ်န ုငင် အလ ု ်  ိုု့ ုန်၊ သွင််း ုန် ၃၉ 

 



                                     မြနြ်ာန ိုင် ငံ ပ ိုို့ကိုန်/သွင််းကိုန် အ ခမြေ အ ခန တ ငမ် ပြေျ က် 

(၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  အ ာက်တ ိုဘာလမ ှစက်တငဘ်ာလ ထ ) 

၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  ပ ိုို့ကိုန်/သွင််းကိုန်တငပ်ပချက်တွင် 

ပ ိုမှန်ကိုန်သွယ်မှု နှင့်် နယ်စပ်ကိုန်သွယ်မှု စာရင််းမျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

၂။ စုစုပပေါင််းပ ုို့ကနု်မှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ   အမရ ကန် 

အ ေါ်လာ (၁၇,၀၆၀.၄၁) သန််းရှ ၍ လွန်ခ ့်သည့််နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလကထက် 

(၃.73%) တ ို်းလာပါသည် (ဇယာ်း-၁)။ အငွအ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ 

အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  စိုစိုအပါင််းပ ိုို့ကိုန်မှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့်် (၁၆,၅၁၆.၉၇) 

သန််း နှင့်် ကျပ်အငွပြင့်် (၇၅၃,၄၅၂.၉၅) သန််းရှ ပါသည်(ဇယာ်း-၆)။  

 ပ ုမှန်ပ ုို့ကုနမ်ှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလ ထ   အမရ ကန် 

အ ေါ်လာ (၉,၈၄၁.၂၄) သန််းရှ ၍ လွန်ခ ့်သည့််နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလကထက် 

(6.50%) အလျာ့်နည််းလာပါသည်(ဇယာ်း-၂)။ အငွအ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ 

အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ   ပ ိုမှန်ပ ိုို့ကိုန်မှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့်် (၉,၈၄၁.၂၄) သန််း 

ရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၄)။   

 နယ်စပ်ပ ုို့ကုန်တွင် ပမဝတီ၊ တာချလီ တ်၊ အကာ့်အသာင််း၊ မူဆယ်၊ မမ တ်၊ တမူ်း၊ လွယ်ဂျယ် စသည့်် 

နယ်စပ်မျာ်း၌ US$ / ယွမ/် ရူပီ်း/ ဘတ်/ ကျပ် တ ိုို့ပြင့်် တငပ် ိုို့ခွင့််ပပ ထာ်းပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉   

ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  နယ်စပ်တွင််အပေါ်အပါက်အနအသာ အငွအ က်း 

လ လှယ်နှုန််းမျာ်း ရ  အမရ ကန်အ ေါ်လာနှင့််ညီမျှသည့်် ပ ိုို့ကိုန်တန်ြ ို်းမှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာ 

(၇,၂၁၉.၁၇) သန််းရှ ၍ ယခင်နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလကထက် (၂၁.၉၂%) တ ို်း 

လာပါသည်(ဇယာ်း-၃)။ အငအွ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလ 

မှစက်တငဘ်ာလ ထ  ပ ိုို့ကိုန်မှာ ကျပ်အငွပြင့်် (၇၅၃,၄၅၂.၉၅) သန််းနှင့််  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့်် 

(၆,၆၇၅.၇၃)  သန််းရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၅)။   

၃။ စုစုပပေါင််းသွင််းကုန်မှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  

 အမရ ကန်အ ေါ်လာ (၁ ၈,၀၈၆.၆ ၀) သန််းရှ ၍ ယခင်နှစ ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလ 
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ကထက ် (7.00%) အလျာ့်နည််းလာပါသည်(ဇယာ်း-၁)။ အငအွ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာကတ် ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  စိုစိုအပါင််းသွင််းကိုန်မှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့်် 

(၁ ၈,022.22) သန််း နှင့်် ကျပ်အငပွြင့်် (98,705.78) သန််းရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၆)။ 

ပ ုမှန်သွင််းကုန်တွင ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ   အမရ ကန် 

အ ေါ်လာ (၁ ၅,019.19) သန််းရှ ၍ လွန်ခ ့်သည့််နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလ 

ကထက ် (8.49%) အလျာ့်နည််းလာပါသည် (ဇယာ်း-၂)။ အငွအ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်၊  အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  ပ ိုမှန်သွင််းကိုန်မှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့််   

(၁ ၅,019.19) သန််းရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၄ )။  

နယ်စပ်သွင််းကုန်တွင် ပမဝတီ၊ တာချလီ တ်၊ အကာ့်အသာင််း၊ မူဆယ်၊ မမ တ် ၊ တမူ်း၊ လွယ်ဂျယ်စသည့်် 

နယ်စပ်မျာ်း၌ US$ / ယွမ် / ရူပီ်း / ဘတ် / ကျပ် တ ိုို့ပြင့်် တင်သွင််းခွင့််ပပ ထာ်းပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာကတ် ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ   နယ်စပ်အငွလ နှုန််းမျာ်း ရ၊  အမရ ကန် 

အ ေါ်လာနှင့််ညီမျှသည့်် သွင််းကိုန်တန်ြ ို်းမှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာ (၃,၀67.41) သန််းရှ ၍ ယခင်နှစ် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်  လာ်းတူကာလကထက် (1.10%) တ ို်းလာပါသည် (ဇယာ်း-၃)။ 

အငွအ က်း မျ   ်း စာ်း လ ိုက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာကတ် ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  

သွင််းကိုန်မှာ ကျပ်အငွပြင့်် (9၈,705.78) သန််း နှင့််  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့််  (3,003.03) သန််း 

ရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၅)။ 

၄။ ကုန်သွယ်မှုပ ုပငွ၊ လ ုိုပငွ ပပမှုမာှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာကတ် ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ  

ကိုန်သွယ်မှု လ ိုအငမွှာ  အမရ ကန်အ ေါ်လာ (1,026.19) သန််း ရှ ပါသည်။ ပ ိုမှန်ကိုန်သွယ်မှုလ ိုအငွမှာ 

(5,177.95) သန််းရှ ၍ နယ်စပ်ကိုန်သွယ်မှု ပ ိုအငွမှာ (4,151.76) သန််း ပြစ်ပါသည် (ဇယာ်း-၁)။  

၅။ အစ ု်းရနှင့််ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအလ ုက် အပ ြေအပနတွင်  စ ို်းရတငပ် ိုို့မှုမှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ 

အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ ထ   အမရ ကန်အ ေါ်လာ (၄,637.57) သန််းရှ ၍ လွန်ခ ့်သည့်် 

ဘဏ္ဍာနှစ်  လာ်းတူကာလကထက် (0.001%) အလျာ့်နည််းလာပါသည်။ ပိုဂဂလ ကတငပ် ိုို့မှုတွင် 

(5.20%) တ ို်းလာပါသည် (ဇယာ်း-၉)။ 
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 သွင််းကိုန်တွင ်  စ ို်းရပ ိုင််း၌ လွန်ခ ့်သည့််ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလကထက် (30.53%) အလျာ့် 

နည််းလာမပ်ီး ပိုဂဂလ ကပ ိုင််း၌ (5.28% ) အလျာ့်နည််းလာသည်က ိုအတွွေ့ရပါသည်။ 

 ပ ိုအငွ၊လ ိုအငွ အနပြင့််  စ ို်းရပ ိုင််းတွင် ၂၀၁ ၈-၂၀၁ ၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တငဘ်ာလ 

 ထ  ပ ိုအင ွအမရ ကန်အ ေါ်လာ (၃,716.26) သန််းရှ ပါသည်။ ပိုဂဂလ ကပ ိုင််းတွင် လ ိုအငပွပမှုမာှ 

 အမရ ကန်အ ေါ်လာ (4,742.45) သန််း ရှ ပါသည် (ဇယာ်း-၉)။ 

၆။ ကုန်တငပ် ုို့မှု/တငသွ်င််းမှုလမ််းပ ကြောင််းတွင ် ၂၀၁ ၈-၂၀၁ ၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အ ာက်တ ိုဘာလမှ စက်တင် 

ဘာလ ထ  ပ ိုို့ကိုန်မျာ်းက ို ကိုန််းအ ကာင််းမှ 19.31%၊ အရအ ကာင််းမှ 51.59%၊ အလအ ကာင််းမှ 

6.09% နှင့်် ဓာတ်အငွွေ့ပ ိုကလ် ိုင််းမှ 23.01% တငပ် ိုို့ခ ့်ပါသည်။ သွင််းကိုန်တွင်  ထက်အြာပ်ပပါ 

ကာလ တွင််း ကိုန််းအ ကာင််းမှ 16.96%၊ အရအ ကာင််းမှ 77.64% နှင့်် အလအ ကာင််းမ ှ 5.40% 

တငသွ်င််းခ ့်ပါသည် (ဇယာ်း-၁ ၀)။ 

၇။ ကုန်သွယ်ဖက်န ုငင် မ ြော်းတွင် ယခင်နှစ် ၂၀၁ ၇-၂ ၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊  လာ်းတူကာလ အ ာကတ် ိုဘာ 

လမ ှ စက်တငဘ်ာလ ထ နှင့်် န ှုင််းယှဉ်လျှင်  အမရ ကန်အ ေါ်လာပြင့်် ပ ိုို့ကိုန်/ သွင််းကိုန်  တ ို်း 

 အလျာ့် တန်ြ ို်း နှင့်် ရာခ ိုင်နှုန််းမျာ်းမှာ အ ာကပ်ါ တ ိုင််း ပြစ်ပါသည်(ဇယာ်း-၁ ၇)။ 

   ပ ုို့ကုန်အတ ုိုး/အလ   ျော့ သွင်ိုးကုန်အတ ုိုး/အလ   ျော့ 

(US$ Million)            (%)        (US$ Million)           (%) 

အဓ ကန ုင်င မ ြော်း + 432.20 + 2.82 - 1333.08 - ၇.35 

 ဘရူန ိုင််း   - 0.09 - 28.13 - 0.07 - 43.75  

 ကမ္ဘောဒ ီးယ ောီး + 5.42 + 77.99 + 0.76 + 38.19 

 အင်ဒ ိုန ီး ရ ောီး + 9.43 + 7.33 - 52.98 - 5.53 

 လောအ ို + ၀.15      +   166.67      +       0.52 + 54.74 

 ္မလီးရ  ောီး - 52.64 - 21.28 - 102.64 - 11.30 

 ဖ လစ်ပ ိုင် + 112.55 + 461.65 + 12.30 + 34.65 

 စင်ကောပူ - 135.59 - 28.30 - 517.02 - 14.05 
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 ထ ိုင်ီး + 260.28 + 8.63 - 374.14 - 14.60 

 ဗ ယက်န္် + 55.41 + 30.85 + 36.42 + 6.24 

   ပ ုို့ကုန်အတ ုိုး/အလ   ျော့ သွင်ိုးကုန်အတ ုိုး/အလ   ျော့ 

(US$ Million)            (%)        (US$ Million)           (%) 

 ဘယ်လ်ဂ  ယ္် + 25.08 + 12.95 - ၃.30 - 8.49     

           ပပငသ်စ် + 77.30 + 72.41 + 16.02 + 6.92 

 ဂ ော္န  + 153.03 + 32.45 + 8.46 + 4.49 

အ တ လ  + ၅2.20 + 33.56 - 42.23 - ၃3.68 

နယ် သော လန် + 158.56 + 51.68 + 2.24 + 6.23 

 စပ န် + 250.19 + 97.18 - 1.51 - 7.24 

           ဗဗ တ  န် + 114.37 + 28.99 + 1.16 + 1.92 

           တ ရိုတ်ပပည်သူူ့ - 1061.35 - 17.33 + 193.98 + 3.16 

   သ္မတန  ိုင် င ံ         

 က ိုရ ီးယောီးသ ္မတန  ိုင် ငံ + 143.91 + 37.96 + 11.48 + 2.60 

 ဂ ပန ် + 146.88 + 11.58 - 334.01 - 41.72 

 မ ောငမ်ကော င် - 338.76 - 61.18 - 0.96 - 5.22 

 အမ္ရ ကန ် + 303.74 + 70.01 + 39.61 + 13.76 

           အ နဒ ယ + 240.80 + 54.48 - 220.50 - 22.46 

 ဘဂ ဂလောီးမ ဒေ့ရ ် - 88.67 - 58.39 +  3.33 + 13.51 

           အ ြေြော်းန ုင်င မ ြော်း + 181.51 + 16.17       -    27.70 - 2.13 

  စိုစိုမပေါင်ီး + 613.71 + 3.73      -   1360.78      -7.00 



၂

၁ စုစုပပေါင််းပ ုို့ကုန် ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၆၄၄၆.၇၀ ၆၁၃.၇၁ ၃.၇၃

၁ ပြည်တင်ွ်းထွက်ြ ုို့ကုန် ၁၀၅၂၀.၆၃ ၁၀၃၉၁.၄၆ ၁၂၉.၁၇ ၁.၂၄

(က)ြ ုမှန် ၃၅၁၉.၄၈ ၅၆၁၁.၀၈ -၂၀၉၁.၆၀ -၃၇.၂၈

(ခ)နယ်စြ် ၇၀၀၁.၁၅ ၄၇၈၀.၃၈ ၂၂၂၀.၇၇ ၄၆.၄၆

၂ ပြန်လည်ြ ုို့ကုန် ၆၅၃၉.၇၈ ၆၀၅၅.၂၄ ၄၈၄.၅၄ ၈.၀၀

(က)CMP ၆၀၂၅.၂၇ ၄၃၉၅.၉၅ ၁၆၂၉.၃၂ ၃၇.၀၆

(ခ)Drawback ၅၁၄.၅၁ ၁၆၅၉.၂၉ -၁၁၄၄.၇၈ -၆၈.၉၉

၂ စုစုပပေါင််းသွင််းကုန် ၁၈၀၈၆.၆၀ ၁၉၄၄၇.၃၈ -၁၃၆၀.၇၈ -၇.၀၀

၁ ပြည်ြမှတင်သွင််းကုန် ၁၅၄၃၀.၅၇ ၁၇၄၄၅.၆၀ -၂၀၁၅.၀၃ -၁၁.၅၅

(က)ြ ုမှန် ၁၂၉၈၉.၄၄ ၁၄၇၈၈.၄၉ -၁၇၉၉.၀၅ -၁၂.၁၇

(ခ)နယ်စြ် ၂၄၄၁.၁၃ ၂၆၅၇.၁၁ -၂၁၅.၉၈ -၈.၁၃

၂ ပြန်လည်ြ ုို့မည့််ကုန် ၂၆၄၇.၈၅ ၁၉၉၅.၀၈ ၆၅၂.၇၇ ၃၂.၇၂

(က)CMP ၂၃၇၇.၃၁ ၁၉၇၆.၄၀ ၄၀၀.၉၁ ၂၀.၂၈

(ခ)Drawback ၂၇၀.၅၄ ၁၈.၆၈ ၂၅၁.၈၆ ၁၃၄၈.၂၉

၃ အခ  န်ဆ ုင််း (D/P) ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ မတည်ငငွပြင့််ရင််းနှ ်းကုန် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

တင်သွင််းပခင််း(န ုင်င ပခ ်း)

၅  ငခ ်းငငွပြင့််ရင််းနှ ်းကုန် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

တင်သွင််းပခင််း(န ုင်င သ ်း)

၆ အခမ ့် ၈.၁၈ ၆.၇၀ ၁.၄၈ ၂၂.၀၉

၃ စုစုပပေါင််းကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၃၅၁၄၇.၀၁ ၃၅၈၉၄.၀၈ -၇၄၇.၀၇ -၂.၀၈

၄ စုစုပပေါင််းပ ုပငွ/လ ုပငွ -၁၀၂၆.၁၉ -၃၀၀၀.၆၈ ၁၉၇၄.၄၉

၁ ြ ုမှန် -၅၁၇၇.၉၅ -၅၈၈၇.၆၉ ၇၀၉.၇၄

၂ နယ်စြ် ၄၁၅၁.၇၆ ၂၈၈၇.၀၁ ၁၂၆၄.၇၅

(အငမရ ကန်င ေါ်လ သန််းငြေါင််း)

တန်ြ ု်း
စဉ်

အ

ငအ က်တ ုဘ လမှ

ဘဏ္ဍ နှစ်

အထ အထ 

ငအ က်တ ုဘ လမှ

စက်တင်ဘ လ

၅

ဇယာ်း(၁) စုစုပပေါင််းပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ဘဏ္ဍ နှစ်
မှတ် အင က င််းအရ 

ရ ခ ုင်နှုန််း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ယခင်နှစ်ငအ က်တ ုဘ လမှ  

စက်တင်ဘ လအငြေါ် 

ငပြ င််းလ မှု

၂၀၁၈-၂၀၁၉

စက်တင်ဘ လ

၆၁ ၅၄၃

* ** 



၂

၁ ပ ုံမှန်ပ ုံို့ကုံန် ၉၈၄၁.၂၄ ၁၀၅၂၅.၇၀ -၆၈၄.၄၆ -၆.၅၀

၁ ပြည်တင်ွ်းထွက်ြ ုို့ကုန် ၃၅၁၉.၄၈ ၅၆၁၁.၀၈ -၂၀၉၁.၆၀ -၃၇.၂၈

၂ ပြန်လည်ြ ုို့ကုန် ၆၃၂၁.၇၆ ၄၉၁၄.၆၂ ၁၄၀၇.၁၄ ၂၈.၆၃

(က)CMP ၅၉၅၇.၃၆ ၄၃၅၄.၆၂ ၁၆၀၂.၇၄ ၃၆.၈၁

(ခ)Drawback ၃၆၄.၄၀ ၅၆၀.၀၀ -၁၉၅.၆၀ -၃၄.၉၃

၂ ပ ုံမှန်သွင််းကုံန် ၁၅၀၁၉.၁၉ ၁၆၄၁၃.၃၉ -၁၃၉၄.၂၀ -၈.၄၉

၁ ပြည်ြမှတင်သွင််းကုန် ၁၂၉၈၉.၄၄ ၁၄၇၈၈.၄၉ -၁၇၉၉.၀၅ -၁၂.၁၇

၂ ပြန်လည်ြ ုို့မည့််ကုန် ၂၀၂၁.၅၇ ၁၆၁၈.၂၀ ၄၀၃.၃၇ ၂၄.၉၃

(က)CMP ၁၇၅၄.၁၇ ၁၅၉၉.၅၆ ၁၅၄.၆၁ ၉.၆၇

(ခ)Drawback ၂၆၇.၄၀ ၁၈.၆၄ ၂၄၈.၇၆ ၁၃၃၄.၅၅

၃ အခ  န်ဆ ုင််း(D/P) ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ မတည်ငငွပြင့််ရင််းနှ ်းကုန် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

တင်သွင််းပခင််း(န ုင်ငံပခ ်း)

၅ ငခ ်းငငွပြင့််ရင််းနှ ်းကုန် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

တင်သွင််းပခင််း(န ုင်ငံသ ်း)

၆ အခမ ့် ၈.၁၈ ၆.၇၀ ၁.၄၈ ၂၂.၀၉

၃ ကုံန်သွယ်မှုပမာဏ(ပ ုံမှန်) ၂၄၈၆၀.၄၃ ၂၆၉၃၉.၀၉ -၂၀၇၈.၆၆ -၇.၇၂

၄ ပ ုံငငွ/လ ုံငငွ(ပ ုံမှန်) -၅၁၇၇.၉၅ -၅၈၈၇.၆၉ ၇၀၉.၇၄

အ ဘဏ္ဍ နှစ်

စဉ်

ဘဏ္ဍ နှစ်

(အငမရ ကန်င ေါ်လ သန််းငြေါင််း)

၆

ဇယာ်း(၂)ပ ုံမှန်ပ ုံို့ကုံန်နှင့််သွင််းကုံန်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ငအာက်တ ုံဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

စက်တင်ဘ လ

ယခင်နှစ်ငအ က်တ ုဘ လမှ

စက်တင်ဘ လအငြေါ်

ငပြ င််းလ မှု
မှတ်

၄ ၆၁ ၅၃

ရ ခ ုင်နှုန််းတန်ြ ု်း

အင က င််းအရ 

အထ အထ 

စက်တင်ဘ လ

ငအ က်တ ုဘ လမှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ငအ က်တ ုဘ လမှ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

* *



၂

၁ နယ်စပ်ပ ုို့ကုန် ၇၂၁၉.၁၇ ၅၉၂၁.၀၀ ၁၂၉၈.၁၇ ၂၁.၉၂

၁ တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ ၄၀၁၀.၇၂ ၅၃၀၄.၉၃ -၁၂၉၄.၂၁ -၂၄.၄၀

၂ ထ ုင််း ၃၀၀၉.၀၅ ၄၆၀.၇၆ ၂၅၄၈.၂၉ ၅၅၃.၀၆

၃ အ နဒ ယ ၁၇၇.၅၀ ၁၂၆.၀၁ ၅၁.၄၉ ၄၀.၈၆

၄ ဘင်္ဂလ ်းဒ ေ့ရ ် ၂၁.၈၈ ၂၉.၃၀ -၇.၄၂ -၂၅.၃၂

၅ လ အ ု ၀.၀၂ ၀.၀၀ ၀.၀၂ ၀.၀၀

၂ နယ်စပ်သွင််းကုန် ၃၀၆၇.၄၁ ၃၀၃၃.၉၉ ၃၃.၄၂ ၁.၁၀

၁ တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ ၁၈၉၈.၇၁ ၁၇၅၂.၇၈ ၁၄၅.၉၃ ၈.၃၃

၂ ထ ုင််း ၁၁၄၄.၆၁ ၁၂၅၆.၁၉ -၁၁၁.၅၈ -၈.၈၈

၃ အ နဒ ယ ၂၃.၇၄ ၂၃.၉၅ -၀.၂၁ -၀.၈၈

၄ ဘင်္ဂလ ်းဒ ေ့ရ ် ၀.၃၅ ၁.၀၇ -၀.၇၂ -၆၇.၂၉

၅ လ အ ု ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၁၀၂၈၆.၅၈ ၈၉၅၄.၉၉ ၁၃၃၁.၅၉ ၁၄.၈၇

၁ တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ ၅၉၀၉.၄၃ ၇၀၅၇.၇၁ -၁၁၄၈.၂၈ -၁၆.၂၇

၂ ထ ုင််း ၄၁၅၃.၆၆ ၁၇၁၆.၉၅ ၂၄၃၆.၇၁ ၁၄၁.၉၂

၃ အ နဒ ယ ၂၀၁.၂၄ ၁၄၉.၉၆ ၅၁.၂၈ ၃၄.၂၀

၄ ဘင်္ဂလ ်းဒ ေ့ရ ် ၂၂.၂၃ ၃၀.၃၇ -၈.၁၄ -၂၆.၈၀

၅ လ အ ု ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ(နယ်စပ်) ၄၁၅၁.၇၆ ၂၈၈၇.၀၁ ၁၂၆၄.၇၅

၁ တရုတပ်ြည်သ ူ့သမ္မတန ုင်ငံ ၂၁၁၂.၀၁ ၃၅၅၂.၁၅ -၁၄၄၀.၁၄

၂ ထ ုင််း ၁၈၆၄.၄၄ -၇၉၅.၄၃ ၂၆၅၉.၈၇

၃ အ နဒ ယ ၁၅၃.၇၆ ၁၀၂.၀၆ ၅၁.၇၀

၄ ဘင်္ဂလ ်းဒ ေ့ရ ် ၂၁.၅၃ ၂၈.၂၃ -၆.၇၀

၅ လ အ ု ၀.၀၂ ၀.၀၀ ၀.၀၂

အထ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁ ၄

စဉ်

အထ 

စက်တင်ဘ လ

၃

စက်တင်ဘ လ

 ဘဏ္ဍ န စ်

အဒ က င််းအရ 

၅

မ္ တ်

၆
တန်ဖ ု်း

၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရ ခ ုင်နှုန််း

ဒအ က်တ ုဘ လမ္ ဒအ က်တ ုဘ လမ္ 

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ငအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ဇယာ်း(၃)နယ်စပ်ပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်

ယခင်န စ်ဒအ က်တ ုဘ လမ္   

စက်တင်ဘ လအဒြေါ် 

ဒပြ င််းလဲမ္ှု

၇

(အဒမ္ရ ကန်ဒ ေါ်လ သန််းဒြေါင််း)

အ  ဘဏ္ဍ န စ်

* ** ** ** *



၁ ပ ုို့ကုန်
၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၉၈၄၁.၂၄ ၁၀၅၂၅.၇၀ -၆၈၄.၄၆ -၆.၅၀

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇    ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ သွင််းကုန်

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၁၅၀၁၉.၁၉ ၁၆၄၁၃.၃၉ -၁၃၉၄.၂၀ -၈.၄၉

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၂၄၈၆၀.၄၃ ၂၆၉၃၉.၀၉ -၂၀၇၈.၆၆ -၇.၇၂

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ -၅၁၇၇.၉၅ -၅၈၈၇.၆၉ ၇၀၉.၇၄

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

အ
ေှတ 

ဘဏ္ဍာနှစ 

စက တင ဘာလ
ဒအာက တ ိုဘာလေှ

အထ 

ဒအာက တ ိုဘာလေှ
ဘဏ္ဍာနှစ 

ဇယာ်း(၄) ငငွင က်းအမ   ်းအစာ်းအလ ုက်ပ ုမှန်ပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်
၈

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ငအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )
(သန ်းဒပေါင ်း)

ရာခ ိုင နှုန ်း
၁ ၂

အဒ ကာင ်းအရာ

၅
တန ဖ ို်း

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄

စဉ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၃ ၆

စက တင ဘာလ

ယခင နှစ ဒအာက တ ိုဘာလေှ 

 စက တင ဘာလအဒပေါ်

ဒ ပာင ်းလဲေှု

အထ 



၃

၁ ပ ုို့ကုန်
၁ ကျပ် ၇၅၃၄၅၂.၉၅ ၃၃၃၇၉၁.၈၃ ၄၁၉၆၆၁.၁၂ ၁၂၅.၇၃

၂ ဒ ေါ်လာ ၆၆၇၅.၇၃ ၅၅၀၅.၈၉ ၁၁၆၉.၈၄ ၂၁.၂၅

၃ ယွမ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ဘတ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၅ ရူပ ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇ စင်ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ ယန်ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ သွင််းကုန်
၁ ကျပ် ၉၈၇၀၅.၇၈ ၈၇၁၇၂.၇၉ ၁၁၅၃၂.၉၉ ၁၃.၂၃

၂ ဒ ေါ်လာ ၃၀၀၃.၀၃ ၂၉၇၀.၂၇ ၃၂.၇၆ ၁.၁၀

၃ ယွမ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ဘတ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၅ ရူပ ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇ စင်ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ ယန်ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၁ ကျပ် ၈၅၂၁၅၈.၇၃ ၄၂၀၉၆၄.၆၂ ၄၃၁၁၉၄.၁၁ ၁၀၂.၄၃

၂ ဒ ေါ်လာ ၉၆၇၈.၇၆ ၈၄၇၆.၁၆ ၁၂၀၂.၆၀ ၁၄.၁၉

၃ ယွမ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ဘတ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၅ ရူပ ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇ စင်ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ ယန်ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ
၁ ကျပ် ၆၅၄၇၄၇.၁၇ ၂၄၆၆၁၉.၀၄ ၄၀၈၁၂၈.၁၃

၂ ဒ ေါ်လာ ၃၆၇၂.၇၀ ၂၅၃၅.၆၂ ၁၁၃၇.၀၈

၃ ယွမ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ဘတ် ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၅ ရူပ ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၇ စင်ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ ယန်ီး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

အဒ ကာင်ီးအရာ

စဉ်
တန်ဖ ိုီး

ဘဏ္ဍာနှစ်

အထ 

ဒအာက်တ ိုဘာလမှ

၄

စက်တင်ဘာလ
အထ 

မှတ်

ဇယာ်း(၅) ငငွင က်းအမ   ်းအစာ်းအလ ုက်နယ်စပ်ပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ငအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ရာခ ိုင်နှုန်ီး
၆၅၁ ၂

၉

(သန်ီးဒပေါင်ီး)

အ
ယခင်နှစ်ဒအာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလအဒပေါ်

ဒ ပာင်ီးလဲမှု

၂၀၁၇-၂၀၁၈

စက်တင်ဘာလ

ဘဏ္ဍာနှစ်
ဒအာက်တ ိုဘာလမှ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

* *



၁ ပ ုို့ကုန်

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၁၆၅၁၆.၉၇ ၁၆၀၃၁.၅၉ ၄၈၅.၃၈ ၃.၀၃

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ကျပ ၇၅၃၄၅၂.၉၅ ၃၃၃၇၉၁.၈၃ ၄၁၉၆၆၁.၁၂ ၁၂၅.၇၃

၇ ယွေ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၉   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ သွင််းကုန်

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၁၈၀၂၂.၂၂ ၁၉၃၈၃.၆၆ -၁၃၆၁.၄၄ -၇.၀၂

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆    ကျပ ၉၈၇၀၅.၇၈ ၈၇၁၇၂.၇၉ ၁၁၅၃၂.၉၉ ၁၃.၂၃

 ၇ ယွေ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၉   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃၂၁ ၅

၁၀

ဇယ ်း(၆) ငငွင က်းအမ   ်းအစ ်းအလ ုက်ပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ငအ က်တ ုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထ )

ယခင နှစ ဒအာက တ ိုဘာလေှ 

 စက တင ဘာလအဒပေါ်

ဒ ပာင ်းလဲေှုစက တင ဘာလ

ေှတ ဒအာက တ ိုဘာလေှ ဒအာက တ ိုဘာလေှ

အထ 

စဉ 

(သန ်းဒပေါင ်း)

အဒ ကာင ်းအရာ

ဘဏ္ဍာနှစ 

စက တင ဘာလ

အ ဘဏ္ဍာနှစ 

အထ 
၆

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရာခ ိုင နှုန ်းတန ဖ ို်း
၄





၃ ကုန်သွယ်မှုပမ ဏ

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ ၃၄၅၃၉.၁၉ ၃၅၄၁၅.၂၅ -၈၇၆.၀၆ -၂.၄၇

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ကျပ ၈၅၂၁၅၈.၇၃ ၄၂၀၉၆၄.၆၂ ၄၃၁၁၉၄.၁၁ ၁၀၂.၄၃

၇ ယွေ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၉   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ

၁ ယူရ ို ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၂ ယန ်း ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ စင ကာပူဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄ အဒေရ ကန ဒ ေါ်လာ -၁၅၀၅.၂၅ -၃၃၅၂.၀၇ ၁၈၄၆.၈၂

၅ ထ ိုင ်းဘတ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆ ကျပ ၆၅၄၇၄၇.၁၇ ၂၄၆၆၁၉.၀၄ ၄၀၈၁၂၈.၁၃

၇ ယွေ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၈ စတာလင ဒပေါင ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၉   ဩစဒ တ်းလျဒ ေါ်လာ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄

ဒအာက တ ိုဘာလေှ

အ

၁
ရာခ ိုင နှုန ်း

၆
အထ 

စက တင ဘာလ

၂ ၅

ဘဏ္ဍာနှစ ဘဏ္ဍာနှစ 

အဒ ကာင ်းအရာ

၃

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ငအ က်တ ုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထ )
(သန ်းဒပေါင ်း)

ေှတ 

၁၁

တန ဖ ို်း

စဉ စက တင ဘာလ

အထ 

ဒအာက တ ိုဘာလေှ

ဇယ ်း(၆) ငငွင က်းအမ   ်းအစ ်းအလ ုက်ပ ုို့ကုန်နှင့််သွင််းကုန်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ယခင နှစ ဒအာက တ ိုဘာလေှ 

 စက တင ဘာလအဒပေါ်

ဒ ပာင ်းလဲေှု



                                                                                                                                                  

၁ ၂

၁ ပ ုို့ကုန် ၁၅၃၀၀.၀၀ ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၁၁.၅၁

၂ သွင််းကုန် ၁၅၈၀၀.၀၀ ၁၈၀၈၆.၆၀ ၁၁၄.၄၇

၃ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၃၁၁၀၀.၀၀ ၃၅၁၄၇.၀၁ ၁၁၃.၀၁

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ -၅၀၀.၀၀ -၁၀၂၆.၁၉ ၂၀၅.၂၄

                                                                                                                                              

၁ ၂

၁ န ိုင်ငံပ ိုင်တင်ပ ိုို့မှု ၄၅၈၄.၁၇ ၄၆၃၄.၃၄ ၁၀၁.၀၉

(၁)သယံဇာတနှင့််      

သဘာဝပတဝ်န််းကျင်
၁၇၆.၆၇ ၄၂၂.၄၃ ၂၃၉.၁၁

(၂)လျှပ်စစ်နှင့််စွမ််းအင် ၃၈၄၆.၉၀ ၄၂၀၁.၂၁ ၁၀၉.၂၁

(၃)အခ ာ်း ၅၆၀.၆၀ ၁၀.၇၀ ၁.၉၁

၂ သမဝါယမတင်ပ ိုို့မှု ၂၇.၉၄ ၃.၂၃ ၁၁.၅၆

၃ ပိုဂ္ဂလ ကတင်ပ ိုို့မှု ၁၀၆၈၇.၈၉ ၁၂၄၂၂.၈၄ ၁၁၆.၂၃

စိုစိုပပါင််းတင်ပ ိုို့မှု ၁၅၃၀၀.၀၀ ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၁၁.၅၁

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရည်မှန််း ျက်

အငကာင်အထည်င ာ်မှု(%)ဘဏ္ဍာနှစ်

ငအာက်တ ုဘာလမှ

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဍာနှစ်

စက်တင်ဘာလ
အထ 

အထ 

၁၂

ဇယ ်း(၇)ပပည်ပပ ိုို့ကိုန်/သွင််းကိုန်ရည်မှန််းချက်အပက င်အထည်ပ  ်မှုအပပခအပန

( အငမရ ကန်င ေါ်လာသန််းငပေါင််း)

ငအာက်တ ုဘာလမှ

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရည်မှန််း ျက်

အငကာင်အထည်င ာ်မှု(%)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ပအ က်တ ိုဘ လမှစက်တင်ဘ လအထ )

အ

မှတ်

စဉ်

 အင ကာင််းအရာ

စက်တင်ဘာလ

ငအာက်တ ုဘာလမှ

၄

စက်တင်ဘာလ

၅

၅၄

ငအာက်တ ုဘာလမှ

အထ 
၃

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉

အ

မှတ်

စဉ် ရည်မှန််း ျက်
 အင ကာင််းအရာ

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉

( အငမရ ကန်င ေါ်လာသန််းငပေါင််း)

ဇယ ်း(၈)ပပည်ပပ ိုို့ကိုန်ရည်မှန််းချက်အပက င်အထည်ပ  ်မှုအပပခအပန

၃

ရည်မှန််း ျက် စက်တင်ဘာလ
အထ 



တန်ဖ  ိုး ရာခ  င်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၆ ၇

၁ ပ ုို့ကုန် US$ ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၆၄၄၆.၇၀ ၆၁၃.၇၁ ၃.၇၃

% ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

၁ အစ  ိုးရ US$ ၄၆၃၇.၅၇ ၄၆၃၇.၆၂ -၀.၀၅ ၀.၀၀

% ၂၇.၁၈ ၂၈.၂၀

၂ ပ ဂ္ဂလ က US$ ၁၂၄၂၂.၈၄ ၁၁၈၀၉.၀၈ ၆၁၃.၇၆ ၅.၂၀

% ၇၂.၈၂ ၇၁.၈၀

၂ သွင််းကုန် US$ ၁၈၀၈၆.၆၀ ၁၉၄၄၇.၃၈ -၁၃၆၀.၇၈ -၇.၀၀

% ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

၁ အစ  ိုးရ US$ ၉၂၁.၃၁ ၁၃၂၆.၁၃ -၄၀၄.၈၂ -၃၀.၅၃

% ၅.၀၉ ၆.၈၂

၂ ပ ဂ္ဂလ က US$ ၁၇၁၆၅.၂၉ ၁၈၁၂၁.၂၅ -၉၅၅.၉၆ -၅.၂၈

% ၉၄.၉၁ ၉၃.၁၈

၃ ကုန်သွယ်မှု US$ ၃၅၁၄၇.၀၁ ၃၅၈၉၄.၀၈ -၇၄၇.၀၇ -၂.၀၈

% ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

၁ အစ  ိုးရ US$ ၅၅၅၈.၈၈ ၅၉၆၃.၇၅ -၄၀၄.၈၇ -၆.၇၉

% ၁၅.၈၂ ၁၆.၆၁

၂ ပ ဂ္ဂလ က US$ ၂၉၅၈၈.၁၃ ၂၉၉၃၀.၃၃ -၃၄၂.၂၀ -၁.၁၄

% ၈၄.၁၈ ၈၃.၃၉

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ US$ -၁၀၂၆.၁၉ -၃၀၀၀.၆၈ ၁၉၇၄.၄၉

% ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

၁ အစ  ိုးရ US$ ၃၇၁၆.၂၆ ၃၃၁၁.၄၉ ၄၀၄.၇၇

% -၃၆၂.၁၄ -၁၁၀.၃၆

၂ ပ ဂ္ဂလ က US$ -၄၇၄၂.၄၅ -၆၃၁၂.၁၇ ၁၅၆၉.၇၂
% ၄၆၂.၁၄ ၂၁၀.၃၆

အ

အအာက်တ  ဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ

၁

 ဘဏ္ဍာနှစ်
၂၀၁၇-၂၀၁၈၂၀၁၈-၂၀၁၉

၄ ၅

စဉ်

 ဘဏ္ဍာနှစ်

အထ အထ 

အအာက်တ  ဘာလမှ

၁၃

ဇယ ်း(၉)အစ ု်းရနှင့််ပုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအလ ုက်ပ ုို့ကုန်၊သွင််းကုန်အင ြေအငန

(အအမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပေါင်ိုး)
(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ ငအ က်တ ုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထ )

အအ ကာင်ိုးအရာ

စက်တင်ဘာလ

အရ 

တက်ွ

 ပ  

ယခင်နှစ်အအာက်တ  ဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလအအပေါ် 

အ ပာင်ိုးလဲမှု
မှတ်

* * * * * 



တန်ဖ  ိုး ရာခ  င်နှုန်ိုး
၂ ၃ ၆ ၇

၁ ပ ုို့ကုန် US$ ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၆၄၄၆.၇၀ ၆၁၃.၇၁ ၃.၇၃

 % ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

 ၁ က န်ိုးက ကာင်ိုး US$ ၃၂၉၄.၂၅ ၄၆၁၂.၃၀ -၁၃၁၈.၀၅ -၂၈.၅၈

 % ၁၉.၃၁ ၂၈.၀၅

၂ ကရက ကာင်ိုး US$ ၈၈၀၂.၁၆ ၆၉၆၂.၃၆ ၁၈၃၉.၈၀ ၂၆.၄၂

% ၅၁.၅၉ ၄၂.၃၃

၃ ကေက ကာင်ိုး US$ ၁၀၃၉.၀၈ ၁၃၅၈.၈၃ -၃၁၉.၇၅ -၂၃.၅၃

% ၆.၀၉ ၈.၂၆

၄ ဓာတက်င ွေ့ပ  က်ေ  င်ိုး US$ ၃၉၂၄.၉၂ ၃၅၁၃.၂၁ ၄၁၁.၇၁ ၁၁.၇၂

% ၂၃.၀၁ ၂၁.၃၆

၂ သွင််းကုန် US$ ၁၈၀၈၆.၆၀ ၁၉၄၄၇.၃၈ -၁၃၆၀.၇၈ -၇.၀၀

% ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

 ၁ က န်ိုးက ကာင်ိုး US$ ၃၀၆၇.၄၁ ၃၀၃၃.၉၉ ၃၃.၄၂ ၁.၁၀

 % ၁၆.၉၆ ၁၅.၆၀

၂ ကရက ကာင်ိုး US$ ၁၄၀၄၃.၁၁ ၁၅၄၅၈.၆၁ -၁၄၁၅.၅၀ -၉.၁၆

% ၇၇.၆၄ ၇၉.၄၉  

၃ ကေက ကာင်ိုး US$ ၉၇၆.၀၈ ၉၅၄.၇၈ ၂၁.၃၀ ၂.၂၃

 % ၅.၄၀ ၄.၉၁

၃ ကုန်သွယ်မှု US$ ၃၅၁၄၇.၀၁ ၃၅၈၉၄.၀၈ -၇၄၇.၀၇ -၂.၀၈

 % ၁၀၀.၀၀ ၁၀၀.၀၀

 ၁ က န်ိုးက ကာင်ိုး US$ ၆၃၆၁.၆၆ ၇၆၄၆.၂၉ -၁၂၈၄.၆၃ -၁၆.၈၀

 % ၁၈.၁၀ ၂၁.၃၀

၂ ကရက ကာင်ိုး US$ ၂၂၈၄၅.၂၇ ၂၂၄၂၀.၉၇ ၄၂၄.၃၀ ၁.၈၉

% ၆၅.၀၀ ၆၂.၄၆  

၃ ကေက ကာင်ိုး US$ ၂၀၁၅.၁၆ ၂၃၁၃.၆၁ -၂၉၈.၄၅ -၁၂.၉၀

% ၅.၇၃ ၆.၄၅

၄ ဓာတက်င ွေ့ပ  က်ေ  င်ိုး US$ ၃၉၂၄.၉၂ ၃၅၁၃.၂၁ ၄၁၁.၇၁ ၁၁.၇၂

 % ၁၁.၁၇ ၉.၇၉

၄ ပ ုငငွ/လ ုငငွ US$ -၁၀၂၆.၁၉ -၃၀၀၀.၆၈ ၁၉၇၄.၄၉

အက ကာင်ိုးအရာ

အထ 
၁

စက်တင်ဘာေ

၅၄
အထ 

အ

မှတ်

စဉ်

ကရ

တ က်

ပ  

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

ကအာက်တ  ဘာေမှ

၁၄

ဇယ ်း(၁၀)ကုန််းင က င််း၊င ေင က င််း၊ငလေင က င််းအလ ုက်ပ ုို့ကုန်၊သွင််းကုန်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ေဘဏ္ဍ နှစ်၊ေငအ က်တ ုဘ လမှေစက်တင်ဘ လအထ )
(အကမရ ကန်က ေါ်ောသန်ိုးကပေါင်ိုး)

ယခင်နှစ်ကအာက်တ  ဘာေမှ

စက်တင်ဘာေအကပေါ်

က ပာင်ိုးေဲမှု

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ကအာက်တ  ဘာေမှ

စက်တင်ဘာေ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

** **



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ
 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၁ ပ ုံမှန်ကုံန်သွယ်မှု (ပ ုံို့ကုံန်) ၉၈၄၁.၂၄ ၁၀၅၂၅.၇၀ -၆၈၄.၄၆ -၆.၅၀

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၁၅၃၄.၄၈ ၁၀၈၁.၂၈ ၄၅၃.၂၀ ၄၁.၉၁

၁ ဆန် US$ ၃၈၇.၀၈ ၃၁၅.၇၄ ၇၁.၃၄ ၂၂.၅၉

မ/တန် ၁၂၁၈.၀ ၉၃၄.၅ ၂၈၃.၅ ၃၀.၃

၂ ဆန်ကွွဲ US$ ၁၃၀.၄၉ ၁၂၀.၉၈ ၉.၅၁ ၇.၈၆

မ/တန် ၄၉၀.၂ ၄၂၁.၈ ၆၈.၄ ၁၆.၂

၃ ရ  ာင်ိုး US$ ၄၄.၈၂ ၃.၄၀ ၄၁.၄၂ ၁၂၁၈.၂၄

မ/တန် ၂၀၅.၀ ၁၄.၇ ၁၉၀.၃ ၁၂၉၄.၆

၄ ပဲအမ   ်းမ   ်း US$ ၆၉၅.၈၂ ၄၅၁.၃၆ ၂၄၄.၄၆ ၅၄.၁၆

မ/တန် ၁၂၇၂.၂ ၉၆၀.၀ ၃၁၂.၂ ၃၂.၅

(က)မတ် ွဲ US$ ၃၂၅.၆၅ ၂၀၃.၆၀ ၁၂၂.၀၅ ၅၉.၉၅

မ/တန် ၆၈၆.၇ ၄၈၆.၅ ၂၀၀.၂ ၄၁.၂

(ခ) ွဲတီစ မ်ိုး US$ ၁၇၃.၅၉ ၁၀၂.၆၇ ၇၀.၉၂ ၆၉.၀၈

မ/တန် ၂၃၄.၆ ၁၃၈.၆ ၉၆.၀ ၆၉.၃

(ဂ) ွဲစင်ိုးင ို US$ ၁၀၀.၆၇ ၆၅.၉၈ ၃၄.၆၉ ၅၂.၅၈

 မ/တန် ၁၈၁.၂ ၂၀၅.၄ -၂၄.၂ -၁၁.၈

(ဃ)ကိုလာိုး ွဲ US$ ၃၆.၁၁ ၂၇.၄၇ ၈.၆၄ ၃၁.၄၅

မ/တန် ၇၃.၇ ၅၃.၉ ၁၉.၈ ၃၆.၇

(င) ွဲလွန်ိုး US$ ၁၉.၃၈ ၁၁.၆၇ ၇.၇၁ ၆၆.၀၇

မ/တန် ၃၈.၉ ၁၉.၂ ၁၉.၇ ၁၀၂.၆

(စ)ရထာ တ် ွဲ US$ ၁၆.၂၈ ၁၁.၀၇ ၅.၂၁ ၄၇.၀၆

မ/တန် ၁၈.၈ ၁၃.၆ ၅.၂ ၃၈.၂

(ဆ)ရ မရထာက် ွဲ US$ ၈.၇၅ ၁၀.၉၅ -၂.၂၀ -၂၀.၀၉

မ/တန် ၁၀.၄ ၁၂.၅ -၂.၁ -၁၆.၈

၁၅

  ို

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

မှတ်

စဉ်

ဇယာ်း(၁၁)ပပည်ပပ ုံို့ကုံန်မ ာ်း(ပ ုံမှန်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်္၊ ပအာက်တ ုံဘာလမှ စ္က်တင်ဘာလအထ )

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

 
ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
 ရ ကာင်ိုး ော

၁



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

(ဇ)  ခာိုး ွဲမ ာိုး US$ ၁၅.၃၉ ၁၇.၉၅ -၂.၅၆ -၁၄.၂၆

မ/တန် ၂၇.၉ ၃၀.၃ -၂.၄ -၇.၉

၅ နှမ်ိုး US$ ၅၁.၄၇ ၃၆.၆၈ ၁၄.၇၉ ၄၀.၃၂

မ/တန် ၂၈.၂ ၂၅.၂ ၃.၀ ၁၁.၉

၆  န်ိုးနှမ်ိုး US$ ၇.၇၀ ၇.၄၅ ၀.၂၅ ၃.၃၆

မ/တန် ၁၂.၉ ၁၁.၆ ၁.၃ ၁၁.၂

၇ ဝေါ US$ ၄.၂၆ ၀.၀၁ ၄.၂၅ ၄၂၅၀၀.၀၀

မ/တန် ၃.၈ ၀.၀

၈ ဆီကက တ်ဖတ် US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

မ/တန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၉ ဖွွဲနို US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၀   ခာိုးတ ေစဆာန် စာိုး စာ US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၁  ရော်ဘာစ မ်ိုး US$ ၁၅၂.၁၉ ၇၉.၃၃ ၇၂.၈၆ ၉၁.၈၄

မ/တန် ၁၁၈.၄ ၅၉.၇ ၅၈.၇ ၉၈.၃

၁၂   ခာိုးလယ်ယာက ိုင်ိုးကျွန်ိုးထွက် US$ ၆၀.၆၅ ၆၆.၃၃ -၅.၆၈ -၈.၅၆

 စစည်ိုးမ ာိုး

၂ တ ရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၆.၀၉ ၆.၂၂ -၀.၁၃ -၂.၀၉

၁ သာိုးရေစ မ်ိုးနှင့််သာိုးရေရခ ာ US$ ၁.၉၁ ၂.၇၂ -၀.၈၁ -၂၉.၇၈

မ/တန် ၃.၆ ၄.၂ -၀.၆ -၁၄.၃

၂   ခာိုးတ ေစဆာန်ထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၄.၁၈ ၃.၅၀ ၀.၆၈ ၁၉.၄၃

စဉ်

ဇယာ်း(၁၁)ပပည်ပပ ုံို့ကုံန်မ ာ်း(ပ ုံမှန်)

၁

မှတ်

 
ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
  ို

၁၆

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်္၊ ပအာက်တ ုံဘာလမှ စ္က်တင်ဘာလအထ )

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

မက်ထေစ်တန် ၀.၀၅ ရထာင်ရ ေါင်ိုးရ ာက်ေှ ရသာက န်ိုး

 ရ ကာင်ိုး ော

(အဆက် )

* * 

* * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၃  ပရထွက်ပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၂၉၃.၆၈ ၂၆၄.၅၆ ၂၉.၁၂ ၁၁.၀၁

၁ ငေါိုး US$ ၁၄၉.၃၂ ၁၄၄.၆၈ ၄.၆၄ ၃.၂၁

မ/တန် ၁၀၇.၉ ၁၂၄.၇ -၁၆.၈ -၁၃.၅

၂  ိုစွန် US$ ၆၉.၃၆ ၄၈.၆၃ ၂၀.၇၃ ၄၂.၆၃

မ/တန် ၁၁.၅ ၁၀.၇ ၀.၈ ၇.၅

၃   ခာိုးရေထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၇၅.၀၀ ၇၁.၂၅ ၃.၇၅ ၅.၂၆

၄ သတတ တွင််းထွက်ပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၁၁၆၅.၃၄ ၁၅၉၆.၇၀ -၄၃၁.၃၆ -၂၇.၀၂

၁ သတတု နှင့််သတတု ရ ိုင်ိုးမ ာိုး US$ ၉၇၄.၁၅ ၁၀၆၉.၁၄ -၉၄.၉၉ -၈.၈၈

မ/တန် ၁၇၂.၄ ၁၈၈.၀ -၁၅.၆ -၈.၃

၂  ရက ာက်စ မ်ိုး US$ ၁၀၆.၆၅ ၄၄၃.၈၀ -၃၃၇.၁၅ -၇၅.၉၇

၃ ရက ာက်မ က်ေတနာမ ာိုး US$ ၁၄.၃၇ ၁၄.၆၁ -၀.၂၄ -၁.၆၄

၄   ခာိုးသတတု တွင်ိုးထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၇၀.၁၇ ၆၉.၁၅ ၁.၀၂ ၁.၄၈

၅ သစ်္ပတာထွက်ပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၁၇၃.၇၀ ၁၉၂.၇၆ -၁၉.၀၆ -၉.၈၉

၁ ကျွန်ိုးသစ်လ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

 ရ ကာင်ိုး ော

စဉ်

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
  ို

ဇယာ်း(၁၁)ပပည်ပပ ုံို့ကုံန်မ ာ်း(ပ ုံမှန်)

၁

 

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်္၊ ပအာက်တ ုံဘာလမှ စ္က်တင်ဘာလအထ )

မှတ်

၁၇

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

(အဆက)်

* * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၂ ကျွန်ိုးသစ်ခွွဲသာိုး US$ ၅၃.၂၀ ၆၃.၂၉ -၁၀.၀၉ -၁၅.၉၄

ကိုဗတန် ၂၉.၀ ၃၇.၁ -၈.၁ -၂၁.၈

၃ သစ်မာလ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၄ သစ်မာခွွဲသာိုး US$ ၁၃.၃၃ ၁၅.၇၁ -၂.၃၈ -၁၅.၁၅

ကိုဗတန် ၁၆.၇ ၁၉.၂ -၂.၅ -၁၃.၀

၅ သစ် ေါိုးလ ာနှင့်် ထ ်သာိုး US$ ၅၆.၂၇ ၇၀.၇၇ -၁၄.၅၀ -၂၀.၄၉

၆   ခာိုးသစ်ရတာထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၅၀.၉၀ ၄၂.၉၉ ၇.၉၁ ၁၈.၄၀

၆ စ္က်မှုကုံန်ပ  ာပစ္စည််းစ္ုံစ္ုံပပေါင််း US$ ၄၉၁၂.၇၉ ၅၇၃၂.၄၇ -၈၁၉.၆၈ -၁၄.၃၀

၁ သ ကာိုး US$ ၃.၈၈ ၄.၉၃ -၁.၀၅ -၂၁.၃၀

မ/တန် ၅.၂ ၆.၄ -၁.၂ -၁၈.၈

၂ ခ ု ်ပ ီိုး ထည် US$ ၄၈၂၉.၅၉ ၃၅၁၂.၀၃ ၁၃၁၇.၅၆ ၃၇.၅၂

ခိုရေ ၈၆၆၂၄၂.၈ ၆၁၀၂၆၃.၂ ၂၅၅၉၇၉.၆ ၄၁.၉

၃ လက်ဝတ်ေတနာ US$ ၀.၈၉ ၁၁.၀၂ -၁၀.၁၃ -၉၁.၉၂

၄ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ US$ ၀.၀၀ ၂၂၀၄.၄၉ -၂၂၀၄.၄၉ -၁၀၀.၀၀

(ကိုဗရ 

  သန်ိုး)

US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

(ကီလ ို

  ဂေမ်)

၅   ခာိုးစက်မှုကိုန်ရခ ာ စစည်ိုး  US$ ၇၈.၄၃ ၀.၀၀ ၇၈.၄၃

၇ အပ ာ်းပစ္စည််းမ ာ်း US$ ၁၇၅၅.၁၆ ၁၆၅၁.၇၁ ၁၀၃.၄၅ ၆.၂၆

 ရ ကာင်ိုး ောမှတ်

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်္၊ ပအာက်တ ုံဘာလမှ စ္က်တင်ဘာလအထ )

၁၈

ဇယာ်း(၁၁)ပပည်ပပ ုံို့ကုံန်မ ာ်း(ပ ုံမှန်)

၁

စဉ်   ို

 
ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

-၁၀၀.၀-၂၉၇၅၆၁.၂

၀.၀၀.၀ ၀.၀

၀.၀ ၂၉၇၅၆၁.၂

၀.၀

ရလယာဉ်ဆီတင်  ိုို့မှု(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်)မှစ၍ ေါဝင် ေါသည်။

(အဆ  ုံး )







၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၁ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု (ပ ုို့ကုန်) ၇၂၁၉.၁၇ ၅၉၂၁.၀၀ ၁၂၉၈.၁၇ ၂၁.၉၂

၁ လယ်ယာထွက်ပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၁၇၁၉.၀၁ ၁၈၀၁.၀၆ -၈၂.၀၅ -၄.၅၆

၁ ဆန် US$ ၁၈၃.၂၅ ၅၉၀.၃၀ -၄၀၇.၀၅ -၆၈.၉၆

မ/တန် ၆၁၂.၈ ၁၆၅၆.၇ -၁၀၄၃.၉ -၆၃.၀

၂ ဆန်ကွွဲ US$ ၈.၈၁ ၂၄.၀၅ -၁၅.၂၄ -၆၃.၃၇

မ/တန် ၃၅.၁ ၇၇.၀ -၄၁.၉ -၅၄.၄

၃ ရ  ာင်ိုး US$ ၂၃၂.၃၅ ၂၈၁.၁၁ -၄၈.၇၆ -၁၇.၃၅

မ/တန် ၁၃၂၂.၉ ၁၃၁၉.၂ ၃.၇ ၀.၃

၄ ပဲအမ   ်းမ   ်း US$ ၂၄၀.၆၂ ၁၈၃.၈၂ ၅၆.၈၀ ၃၀.၉၀

မ/တန် ၃၆၃.၆ ၂၄၂.၂ ၁၂၁.၃ ၅၀.၁

(က)မတ် ွဲ US$ ၀.၉၅ ၂.၂၇ -၁.၃၂ -၅၈.၁၅

မ/တန် ၁.၇ ၃.၁ -၁.၄ -၄၄.၈

(ခ) ွဲတီစ မ်ိုး US$ ၁၇၃.၂၂ ၁၅၀.၂၁ ၂၃.၀၁ ၁၅.၃၂

မ/တန် ၂၄၁.၉ ၁၈၁.၁ ၆၀.၈ ၃၃.၆

(ဂ) ွဲစင်ိုးင ို US$ ၀.၃၆ ၀.၉၁ -၀.၅၅ -၆၀.၄၄

 မ/တန် ၀.၅ ၀.၉ -၀.၄ -၄၂.၂

(ဃ)ကိုလာိုး ွဲ US$ ၂.၀၁ ၁.၄၄ ၀.၅၇ ၃၉.၅၈

မ/တန် ၃.၃ ၂.၃ ၁.၀ ၄၁.၃

(င) ွဲလွန်ိုး US$ ၉.၄၀ ၂.၆၆ ၆.၇၄ ၂၅၃.၃၈

မ/တန် ၁၆.၄ ၄.၀ ၁၂.၄ ၃၁၀.၀

(စ)ရထာ တ် ွဲ US$ ၇.၀၂ ၁.၉၄ ၅.၀၈ ၂၆၁.၈၆

မ/တန် ၁၁.၂ ၄.၀ ၇.၂ ၁၈၀.၃

(ဆ)ရ မရထာက် ွဲ US$ ၉.၂၇ ၂.၁၅ ၇.၁၂ ၃၃၁.၁၆

မ/တန် ၁၄.၄ ၃.၅ ၁၀.၉ ၃၁၁.၄

ဇယာ်း(၁၂)ပပည်ပပ ုို့ကုန်မ ာ်း(နယ်စပ်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )
( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

၁၉

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

၁

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
  ိုစဉ်

 

မှတ်  ရ ကာင်ိုး ော



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

(ဇ)  ခာိုး ွဲမ ာိုး US$ ၃၈.၃၉ ၂၂.၂၄ ၁၆.၁၅ ၇၂.၆၂

မ/တန် ၇၄.၁ ၄၃.၃ ၃၀.၈ ၇၁.၁

၅ နှမ်ိုး US$ ၁၆၁.၂၀ ၉၃.၂၅ ၆၇.၉၅ ၇၂.၈၇

မ/တန် ၉၇.၈ ၇၈.၄ ၁၉.၄ ၂၄.၇

၆  န်ိုးနှမ်ိုး US$ ၀.၀၂ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၁၀၀.၀၀

မ/တန်

၇ ဝေါ US$ ၁၆.၁၇ ၉.၆၅ ၆.၅၂ ၆၇.၅၆

မ/တန် ၇.၅ ၄.၃ ၃.၂ ၇၂.၈

၈ ဆီကက တ်ဖတ် US$ ၀.၀၀ ၀.၂၈ -၀.၂၈ -၁၀၀.၀၀

မ/တန် ၀.၀ ၅.၅ -၅.၅ -၁၀၀.၀

၉ ဖွွဲနို US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၀   ခာိုးတ ေစဆာန် စာိုး စာ US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၁  ရော်ဘာစ မ်ိုး US$ ၁၁၁.၅၅ ၁၁၇.၀၆ -၅.၅၁ -၄.၇၁

မ/တန် ၈၈.၂ ၁၀၂.၂ -၁၄.၀ -၁၃.၇

၁၂   ခာိုးလယ်ယာက ိုင်ိုးကျွန်ိုးထွက် US$ ၇၆၅.၀၄ ၅၀၁.၅၃ ၂၆၃.၅၁ ၅၂.၅၄

 စစည်ိုးမ ာိုး

၂ တ ရစဆာန်ထွက်ပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၃၆၂.၇၃ ၂၂၂.၉၄ ၁၃၉.၇၉ ၆၂.၇၀

၁ သာိုးရေစ မ်ိုးနှင့််သာိုးရေရခ ာ US$ ၀.၈၂ ၅.၄၆ -၄.၆၄ -၈၄.၉၈

မ/တန် ၁.၄ ၉.၂ -၇.၈ -၈၄.၇

၂   ခာိုးတ ေစဆာန်ထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၃၆၁.၉၁ ၂၁၇.၄၈ ၁၄၄.၄၃ ၆၆.၄၁

စဉ်

 

 ရ ကာင်ိုး ောမှတ်

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ဇယာ်း(၁၂)ပပည်ပပ ုို့ကုန်မ ာ်း(နယ်စပ်)

၂၀

မက်ထေစ်တန် ၀.၀၅ ရထာင်ရ ေါင်ိုးရ ာက်ေှ ရသာက န်ိုး

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

၁

  ို

(အဆက)်

* * 

* * 

* * * * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၃  ပရထွက်ပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၄၃၄.၉၂ ၄၄၅.၃၉ -၁၀.၄၇ -၂.၃၅

၁ ငေါိုး US$ ၂၂၆.၂၇ ၂၃၃.၆၁ -၇.၃၄ -၃.၁၄

မ/တန် ၂၇၄.၉ ၂၇၄.၇ ၀.၂ ၀.၁

၂  ိုစွန် US$ ၁၉.၅၃ ၂၀.၀၀ -၀.၄၇ -၂.၃၅

မ/တန် ၇.၀ ၇.၅ -၀.၅ -၆.၇

၃   ခာိုးရေထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၁၈၉.၁၂ ၁၉၁.၇၈ -၂.၆၆ -၁.၃၉

၄ သတတ တွင််းထွက်ပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၃၀၆.၀၅ ၅၅၇.၈၇ -၂၅၁.၈၂ -၄၅.၁၄

၁ သတတု နှင့််သတတု ရ ိုင်ိုးမ ာိုး US$ ၁၆.၉၁ ၁၅.၄၃ ၁.၄၈ ၉.၅၉

မ/တန် ၃၅.၉ ၄၃.၄ -၇.၅ -၁၇.၂

၂ ရက ာက်စ မ်ိုး US$ ၂၅၀.၂၂ ၅၂၇.၉၈ -၂၇၇.၇၆ -၅၂.၆၁

၃ ရက ာက်မ က်ေတနာမ ာိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၄   ခာိုးသတတု တွင်ိုးထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၃၈.၉၂ ၁၄.၄၆ ၂၄.၄၆ ၁၆၉.၁၆

၅ သစ်ပတာထွက်ပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၁.၈၃ ၁၆.၃၄ -၁၄.၅၁ -၈၈.၈၀

၁ ကျွန်ိုးသစ်လ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

၂၁

 ရ ကာင်ိုး ော

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

 

စဉ်   ို

၁

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

ဇယာ်း(၁၂)ပပည်ပပ ုို့ကုန်မ ာ်း(နယ်စပ်)

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
မှတ်

(အဆက )်

* * 

* * * * 

* * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၂ ကျွန်ိုးသစ်ခွွဲသာိုး US$ ၀.၂၉ ၀.၀၀ ၀.၂၉

ကိုဗတန် ၀.၂ ၀.၀ ၀.၂

၃ သစ်မာလ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၄ သစ်မာခွွဲသာိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၅ သစ် ေါိုးလ ာနှင့်် ထ ်သာိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၆   ခာိုးသစ်ရတာထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၁.၅၄ ၁၆.၃၄ -၁၄.၈၀ -၉၀.၅၈

၆ စက်မှုကုန်ပ  ာပစစည််းစုစုပပေါင််း US$ ၄၀၈၁.၁၉ ၁၅၅၂.၁၈ ၂၅၂၉.၀၁ ၁၆၂.၉၃

၁ သ ကာိုး US$ ၃၉.၅၆ ၁၄၉.၄၂ -၁၀၉.၈၆ -၇၃.၅၂

မ/တန် ၆၇.၉ ၂၃၅.၃ -၁၆၇.၄ -၇၁.၁

၂ ခ ု ်ပ ီိုး ထည် US$ ၅၀.၃၉ ၄၁.၇၁ ၈.၆၈ ၂၀.၈၁

ခိုရေ ၉၅၄၈.၆ ၈၆၂၇.၉ ၉၂၀.၇ ၁၀.၇

၃ လက်ဝတ်ေတနာ US$ ၂၇.၁၇ ၁၉.၈၆ ၇.၃၁ ၃၆.၈၁

၄ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ US$ ၃၉၂၄.၉၂ ၁၃၀၈.၇၂ ၂၆၁၆.၂၀ ၁၉၉.၉၁

(ကိုဗရ 

 သန်ိုး)

US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

(ကီလ ို

  ဂေမ်)

၅   ခာိုးစက်မှုကိုန်ရခ ာ စစည်ိုး  US$ ၃၉.၁၅ ၃၂.၄၇ ၆.၆၈ ၂၀.၅၇

၇ အပ ာ်းပစစည််းမ ာ်း US$ ၃၁၃.၄၄ ၁၃၂၅.၂၂ -၁၀၁၁.၇၈ -၇၆.၃၅

 ရ ကာင်ိုး ော

 

၀.၀

၁၄၁၇၈၃.၅

၁

၀.၀

လျှ ်စစ်ဓာတ် ာိုးတင်  ိုို့မှုစာေင်ိုး ဖစ် ေါသည်။

၂၀၁.၂၄၂၇၀၄၉.၀

၀.၀ ၀.၀

၂၂

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု

၂၈၅၂၆၅.၅

မှတ်

  ိုစဉ်

ဇယာ်း(၁၂)ပပည်ပပ ုို့ကုန်မ ာ်း(နယ်စပ်)

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )
( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

(အဆ  ုံး)

* * * * * * 







၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၁ ပြည်ြြ ုို့ကုန် (ြ ုမှန်+နယ်စြ်) ၁၇၀၆၀.၄၁ ၁၆၄၄၆.၇၀ ၆၁၃.၇၁ ၃.၇၃

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၃၂၅၃.၄၉ ၂၈၈၂.၃၄ ၃၇၁.၁၅ ၁၂.၈၈

၁ ဆန် US$ ၅၇၀.၃၃ ၉၀၆.၀၄ -၃၃၅.၇၁ -၃၇.၀၅

မ/တန် ၁၈၃၀.၈ ၂၅၉၁.၂ -၇၆၀.၄ -၂၉.၃

၂ ဆန်ကွွဲ US$ ၁၃၉.၃၀ ၁၄၅.၀၃ -၅.၇၃ -၃.၉၅

မ/တန် ၅၂၅.၃ ၄၉၈.၈ ၂၆.၅ ၅.၃

၃ ရ  ာင်ိုး US$ ၂၇၇.၁၇ ၂၈၄.၅၁ -၇.၃၄ -၂.၅၈

မ/တန် ၁၅၂၇.၉ ၁၃၃၃.၉ ၁၉၄.၀ ၁၄.၅

၄ ြဲအမ   ်းမ   ်း US$ ၉၃၆.၄၄ ၆၃၅.၁၈ ၃၀၁.၂၆ ၄၇.၄၃

မ/တန် ၁၆၃၅.၈ ၁၂၀၂.၂ ၄၃၃.၅ ၃၆.၁

(က)မတ် ွဲ US$ ၃၂၆.၆၀ ၂၀၅.၈၇ ၁၂၀.၇၃ ၅၈.၆၄

မ/တန် ၆၈၈.၄ ၄၈၉.၆ ၁၉၈.၈ ၄၀.၆

(ခ) ွဲတီစ မ်ိုး US$ ၃၄၆.၈၁ ၂၅၂.၈၈ ၉၃.၉၃ ၃၇.၁၄

မ/တန် ၄၇၆.၅ ၃၁၉.၇ ၁၅၆.၈ ၄၉.၁

(ဂ) ွဲစင်ိုးင ို US$ ၁၀၁.၀၃ ၆၆.၈၉ ၃၄.၁၄ ၅၁.၀၄

 မ/တန် ၁၈၁.၇ ၂၀၆.၃ -၂၄.၆ -၁၁.၉

(ဃ)ကိုလာိုး ွဲ US$ ၃၈.၁၂ ၂၈.၉၁ ၉.၂၁ ၃၁.၈၆

မ/တန် ၇၇.၀ ၅၆.၂ ၂၀.၈ ၃၆.၉

(င) ွဲလွန်ိုး US$ ၂၈.၇၈ ၁၄.၃၃ ၁၄.၄၅ ၁၀၀.၈၄

မ/တန် ၅၅.၃ ၂၃.၂ ၃၂.၁ ၁၃၈.၄

(စ)ရထာ တ် ွဲ US$ ၂၃.၃၀ ၁၃.၀၁ ၁၀.၂၉ ၇၉.၀၉

မ/တန် ၃၀.၀ ၁၇.၆ ၁၂.၄ ၇၀.၆

(ဆ)ရ မရထာက် ွဲ US$ ၁၈.၀၂ ၁၃.၁၀ ၄.၉၂ ၃၇.၅၆

မ/တန် ၂၄.၈ ၁၆.၀ ၈.၈ ၅၅.၀

ဇယာ်း(၁၃)ပြည်ြြ ုို့ကုန်မ ာ်း(ြ ုမှန်+နယ်စြ်)
(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

၂၃

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

မှတ်

စဉ်

 

၁

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
 ရ ကာင်ိုး ော

  ို



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

(င)  ခာိုး ွဲမ ာိုး US$ ၅၃.၇၈ ၄၀.၁၉ ၁၃.၅၉ ၃၃.၈၁

မ/တန် ၁၀၂.၀ ၇၃.၆ ၂၈.၄ ၃၈.၆

၅ နှမ်ိုး US$ ၂၁၂.၆၇ ၁၂၉.၉၃ ၈၂.၇၄ ၆၃.၆၈

မ/တန် ၁၂၆.၀ ၁၀၃.၆ ၂၂.၄ ၂၁.၆

၆  န်ိုးနှမ်ိုး US$ ၇.၇၂ ၇.၄၆ ၀.၂၆ ၃.၄၉

မ/တန် ၁၂.၉ ၁၁.၆ ၁.၃ ၁၁.၂

၇ ဝေါ US$ ၂၀.၄၃ ၉.၆၆ ၁၀.၇၇ ၁၁၁.၄၉

မ/တန် ၁၁.၃ ၄.၃ ၇.၀ ၁၆၀.၄

၈ ဆီကက တ်ဖတ် US$ ၀.၀၀ ၀.၂၈ -၀.၂၈ -၁၀၀.၀၀

မ/တန် ၀.၀ ၅.၅ -၅.၅ -၁၀၀.၀

၉ ဖွွဲနို US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၀   ခာိုးတ ေစဆာန် စာိုး စာ US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၁  ရော်ဘာစ မ်ိုး US$ ၂၆၃.၇၄ ၁၉၆.၃၉ ၆၇.၃၅ ၃၄.၂၉

မ/တန် ၂၀၆.၆ ၁၆၁.၉ ၄၄.၇ ၂၇.၆

၁၂   ခာိုးလယ်ယာက ိုင်ိုးကျွန်ိုးထွက် US$ ၈၂၅.၆၉ ၅၆၇.၈၆ ၂၅၇.၈၃ ၄၅.၄၀

 စစည်ိုးမ ာိုး

၂ တ ရစဆာန်ထွက်ြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၃၆၈.၈၂ ၂၂၉.၁၆ ၁၃၉.၆၆ ၆၀.၉၄

၁ သာိုးရေစ မ်ိုးနှင့််သာိုးရေရခ ာ US$ ၂.၇၃ ၈.၁၈ -၅.၄၅ -၆၆.၆၃

မ/တန် ၅.၀ ၁၃.၄ -၈.၄ -၆၂.၆

၂   ခာိုးတ ေစဆာန်ထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၃၆၆.၀၉ ၂၂၀.၉၈ ၁၄၅.၁၁ ၆၅.၆၇

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )
( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

စဉ်   ို

မှတ်

ဇယာ်း(၁၃)ပြည်ြြ ုို့ကုန်မ ာ်း(ြ ုမှန်+နယ်စြ်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

 ရ ကာင်ိုး ော

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု

 

၁

၂၄ (အဆက )်

* * * * * * * * * * * * * * * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇

၃  ပရထွက်ြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၇၂၈.၆၀ ၇၀၉.၉၅ ၁၈.၆၅ ၂.၆၃

၁ ငေါိုး US$ ၃၇၅.၅၉ ၃၇၈.၂၉ -၂.၇၀ -၀.၇၁

မ/တန် ၃၈၂.၈ ၃၉၉.၄ -၁၆.၆ -၄.၂

၂  ိုစွန် US$ ၈၈.၈၉ ၆၈.၆၃ ၂၀.၂၆ ၂၉.၅၂

မ/တန် ၁၈.၅ ၁၈.၂ ၀.၃ ၁.၆

၃   ခာိုးရေထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၂၆၄.၁၂ ၂၆၃.၀၃ ၁.၀၉ ၀.၄၁

၄ သတတ တွင််းထွက်ြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၁၄၇၁.၃၉ ၂၁၅၄.၅၇ -၆၈၃.၁၈ -၃၁.၇၁

၁ သတတု နှင့််သတတု ရ ိုင်ိုးမ ာိုး US$ ၉၉၁.၀၆ ၁၀၈၄.၅၇ -၉၃.၅၁ -၈.၆၂

မ/တန် ၂၀၈.၃ ၂၃၁.၃ -၂၃.၀ -၁၀.၀

၂  ရက ာက်စ မ်ိုး US$ ၃၅၆.၈၇ ၉၇၁.၇၈ -၆၁၄.၉၁ -၆၃.၂၈

၃  ရက ာက်မ က်ေတနာမ ာိုး US$ ၁၄.၃၇ ၁၄.၆၁ -၀.၂၄ -၁.၆၄

၄   ခာိုးသတတု တွင်ိုးထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၁၀၉.၀၉ ၈၃.၆၁ ၂၅.၄၈ ၃၀.၄၇

၅ သစ်ပတာထွက်ြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၁၇၅.၅၃ ၂၀၉.၁၀ -၃၃.၅၇ -၁၆.၀၅

၁ ကျွန်ိုးသစ်လ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၂၅

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ဇယာ်း(၁၃)ပြည်ြြ ုို့ကုန်မ ာ်း(ြ ုမှန်+နယ်စြ်)

( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )

မှတ်

၁

 ရ ကာင်ိုး ော

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု

 

  ိုစဉ်

(အဆက်)



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရေ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

တွက် ရ ာက်တ ိုဘာလမှ ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာလ

 ထ  ထ တန်ဖ ိုိုး ောခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇
၂ ကျွန်ိုးသစ်ခွွဲသာိုး US$ ၅၃.၄၉ ၆၃.၂၉ -၉.၈၀ -၁၅.၄၈

ကိုဗတန် ၂၉.၂ ၃၇.၁ -၇.၉ -၂၁.၃

၃ သစ်မာလ ိုိုး US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

ကိုဗတန် ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀

၄ သစ်မာခွွဲသာိုး US$ ၁၃.၃၃ ၁၅.၇၁ -၂.၃၈ -၁၅.၁၅

ကိုဗတန် ၁၆.၇ ၁၉.၂ -၂.၅ -၁၃.၀

၅ သစ် ေါိုးလ ာနှင့်် ထ ်သာိုး US$ ၅၆.၂၇ ၇၀.၇၇ -၁၄.၅၀ -၂၀.၄၉

၆   ခာိုးသစ်ရတာထွက် စစည်ိုးမ ာိုး US$ ၅၂.၄၄ ၅၉.၃၃ -၆.၈၉ -၁၁.၆၁

၆ စက်မှုကုန်ပ  ာြစစည််းစုစုပြေါင််း US$ ၈၉၉၃.၉၈ ၇၂၈၄.၆၅ ၁၇၀၉.၃၃ ၂၃.၄၆

၁ သ ကာိုး US$ ၄၃.၄၄ ၁၅၄.၃၅ -၁၁၀.၉၁ -၇၁.၈၆

မ/တန် ၇၃.၁ ၂၄၁.၇ -၁၆၈.၆ -၆၉.၈

၂ ခ ု ်ပ ီိုး ထည် US$ ၄၈၇၉.၉၈ ၃၅၅၃.၇၄ ၁၃၂၆.၂၄ ၃၇.၃၂

ခိုရေ ၈၇၅၇၉၁.၄ ၆၁၈၈၉၁.၁ ၂၅၆၉၀၀.၃ ၄၁.၅

၃ လက်ဝတ်ေတနာ US$ ၂၈.၀၆ ၃၀.၈၈ -၂.၈၂ -၉.၁၃

၄ သဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ US$ ၃၉၂၄.၉၂ ၃၅၁၃.၂၁ ၄၁၁.၇၁ ၁၁.၇၂

(ကိုဗရ 
  သန်ိုး)
US$ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

(ကီလ ို
  ဂေမ်)

၅   ခာိုးစက်မှုကိုန်ရခ ာ စစည်ိုး  US$ ၁၁၇.၅၈ ၃၂.၄၇ ၈၅.၁၁ ၂၆၂.၁၂

၇ အပ ာ်းြစစည််းမ ာ်း US$ ၂၀၆၈.၆၀ ၂၉၇၆.၉၃ -၉၀၈.၃၃ -၃၀.၅၁

၀.၀ ၀.၀

 လျှ ်စစ်ဓာတ် ာိုးတင်  ိုို့မှုစာေင်ိုးမ ာိုးနှင့်် ရလယာဉ်ဆီတင်  ိုို့မှု (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်)မှစ၍ ေါဝင် ေါသည်။

၄၃၉၃၄၄.၇

၁

၀.၀

-၁၂၂၉၅.၇၄၂၇၀၄၉.၀ -၂.၈

၀.၀

ယခင်နှစ်ရ ာက်တ ိုဘာလမှ

  စက်တင်ဘာလ ရ ေါ်

ရ  ာင်ိုးလွဲမှု
မှတ်  ရ ကာင်ိုး ော

  ို

 

စဉ်

( ရေ တွက်ရထာင်ရ ေါင်ိုး )
( ရမေ ကန်ရ ေါ်လာသန်ိုးရ ေါင်ိုး )

၂၆

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပအာက်တ ုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထ )

ဇယာ်း(၁၃)ပြည်ြြ ုို့ကုန်မ ာ်း(ြ ုမှန်+နယ်စြ်)

* * * 

(အဆ  ုံး )







၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁ ပ ုံမှန်ကုံန်သွယ်မှု (သွင််းကုံန်) ၁၅၀၁၉.၁၉ ၁၆၄၁၃.၃၉ -၁၃၉၄.၂၀ -၈.၄၉

၁ ရင််းနှ ်းမမ ြှုပ်နှ မှုကုံန်ပစ္စည််းမ  ်း ၄၁၀၄.၃၄ ၅၀၁၀.၈၆ -၉၀၆.၅၂ -၁၈.၀၉

၁ ဘ လပ်အ မ ၁၃.၄၁ ၁၀.၉၁ ၂.၅၀ ၂၂.၉၁

၂ င ိုးဖမ်ိုးပ ိုက်ကွန်မ ာိုး ၅.၃၆ ၅.၇၀ -၀.၃၄ -၅.၉၆

၃ မ ိုးရထာိုးနှင့််မ ိုးရထာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၇.၇၂ ၉၇.၃၅ -၆၉.၆၃ -၇၁.၅၃

၄ အလယာဉ်နှင့််အလယာဉ်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၀၅.၃၇ ၁၃၈.၀၈ ၆၇.၂၉ ၄၈.၇၃

၅ အမာ်အတာ်ယာဉ်နှင့််အမာ်အတာ်ယာဉ် ၅၈၆.၈၀ ၈၄၀.၆၆ -၂၅၃.၈၆ -၃၀.၂၀

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၆ သအဘဘာနှင့််သအဘဘာပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၃.၂၃ ၂၀၃.၇၇ -၁၅၀.၅၄ -၇၃.၈၈

၇ လယ်ထွန်စက်မ ာိုး ၁၂၉.၀၄ ၁၀၅.၀၅ ၂၃.၉၉ ၂၂.၈၄

၈ လယ်ယာသ ိုိုးအနောက်တွွဲယာဉ်နှင့််  ခာိုး ၃.၂၇ ၂.၅၅ ၀.၇၂ ၂၈.၂၄

ယာဉ်မ ာိုး

၉ တယ်လ ဖိုန်ိုးနှင့််ဆက်သွယ်အရိုးပစစည်ိုး ၃၁၉.၂၈ ၃၃၆.၄၇ -၁၇.၁၉ -၅.၁၁

က ရ ယာမ ာိုး

၁၀ ရိုပ် မင်သ ကကာိုးစက်မ ာိုး ၃၅.၇၆ ၂၆.၈၉ ၈.၈၇ ၃၂.၉၉

၁၁ ကွန်ပ ျူတာနှင့််ကွန်ပ ျူတာနှင့််သက်ဆ ိုင် ၁၁၃.၀၄ ၇၀.၄၅ ၄၂.၅၉ ၆၀.၄၅

အသာပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၁၂ အလအ ိုးစက်မ ာိုး ၆၅.၂၂ ၅၉.၇၅ ၅.၄၇ ၉.၁၅

၁၃  င်ဂ င်မ ာိုး ၅၃.၈၆ ၈၅.၄၆ -၃၁.၆၀ -၃၆.၉၈

၁၄   ခာိုးစက်နှင့််စက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၈၉၈.၇၄ ၉၆၁.၇၃ -၆၂.၉၉ -၆.၅၅

၁၅ ဖန်အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၃.၃၅ ၁၉.၁၃ ၁၄.၂၂ ၇၄.၃၃

၁၆ သတတု ကိုန်အခ ာအဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၄၄.၁၃ ၉၇.၄၆ -၅၃.၃၃ -၅၄.၇၂

၁၇ လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖန့်် ဖျူိုးအရိုးနှင့််တပ်ဆင်အရိုး ၄၃၇.၉၁ ၄၃၃.၅၇ ၄.၃၄ ၁.၀၀

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၈ တင်ွိုးထွက်(သတတု မှ ပ)အဆာက်လိုပ်အရိုး ၈၈.၇၈ ၈၀.၄၂ ၈.၃၆ ၁၀.၄၀

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၂၇

ဇယ ်း(၁၄) သွင််းကုံန်မ  ်း(ပ ုံမှန်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်္၊ အအ က်တုိံဘ လမှ စ္က်တင်ဘ လအထိ )

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု
 အကကာင်ိုး ရာ

၅

 

မှတ်

စဉ်

၁



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၉ သ နှင့််သ မဏ အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၄၆.၁၃ ၈၃၀.၆၄ -၂၈၄.၅၁ -၃၄.၂၅

၂၀ ဝ ယာကက ု ိုးမ ာိုး ၁၂၂.၄၆ ၆၃.၇၈ ၅၈.၆၈ ၉၂.၀၀

၂၁ အမာ်အတာ်ဆ ိုင်ကယ်မ ာိုး ၈၆.၀၁ ၈၄.၂၈ ၁.၇၃ ၂.၀၅

၂၂ ဘ ိုင်စကယ်မ ာိုး ၆.၄၁ ၄.၄၆ ၁.၉၅ ၄၃.၇၂

၂၃ မှန်အ ပာင်ိုး၊ဓာတ်ပ ိုကင်မရာ၊ရိုပ်ရှင်ရ ိုက် ၆၃.၄၄ ၁၈၇.၉၀ -၁၂၄.၄၆ -၆၆.၂၄

က ိုးစက်နှင့််ဓာတိုအေ ဆ ိုင်ရာက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၆၅.၆၂ ၂၆၄.၄၀ -၉၈.၇၈ -၃၇.၃၆

၂ လုံပ်ငန််းသ ုံ်းကုံန်ကကမ််းပစ္စည််းမ  ်း ၇၂၁၆.၃၀ ၇၁၀၇.၁၄ ၁၀၉.၁၆ ၁.၅၄

၁ ဂ  ု မှုန့်် ၂၆.၁၃ ၁၃.၆၀ ၁၂.၅၃ ၉၂.၁၃

၂ အရန စ မ်ိုး ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၃ အရန ထွက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၄၈၈.၆၀ ၃၉၄၂.၃၃ -၄၅၃.၇၃ -၁၁.၅၁

၄ လိုပ်ငန်ိုးသ ိုိုးသ ိုးနှ ဆ မ ာိုး ၁၀.၃၈ ၁၆.၈၅ -၆.၄၇ -၃၈.၄၀

၅ ဓာတိုအေ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၉၆.၅၂ ၂၄၁.၉၂ ၅၄.၆၀ ၂၂.၅၇

၆ ဓာတအ်ဆိုးဆ ိုိုးအဆိုးမ ာိုး ၇.၈၁ ၃.၆၆ ၄.၁၅ ၁၁၃.၃၉

၇ သိုတအ်ဆိုး၊အပ လစ်မ ာိုး ၂၀.၃၀ ၂၉.၂၉ -၈.၉၉ -၃၀.၆၉

၈ ဓာတအ် မဩဇာမ ာိုး ၂၇၀.၉၉ ၁၈၇.၉၆ ၈၃.၀၃ ၄၄.၁၇

၉ ပလတစ်တစ်ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၇၅၂.၄၃ ၄၀၃.၄၈ ၃၄၈.၉၅ ၈၆.၄၉

၁၀ သာိုးအရ၊သာိုးအရတိုနှင့်် ပုလိုပ်အသာ ၇၆.၉၂ ၅၈.၃၃ ၁၈.၅၉ ၃၁.၈၇

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၁ အရာ်ဘာကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၉.၄၃ ၁၃.၄၅ -၄.၀၂ -၂၉.၈၉

၁၂ သတင်ိုးစာစကကျူမ ာိုး ၁၆.၆၆ ၁၅.၁၅ ၁.၅၁ ၉.၉၇

၁၃ ပ ိုနှ ပ်စကကျူမ ာိုး ၃.၄၈ ၈၂.၇၁ -၇၉.၂၃ -၉၅.၇၉

၁၄ ကိုန်ထိုတစ်ကကျူမ ာိုး ၁၉.၀၀ ၃၃.၆၈ -၁၄.၆၈ -၄၃.၅၉

၁၅ စ ိုးကရက်စကကျူမ ာိုး ၁.၀၇ ၀.၇၀ ၀.၃၇ ၅၂.၈၆

၁၆   ခာိုးစကကျူမ ာိုး ၂၅၁.၅၆ ၇၇.၈၁ ၁၇၃.၇၅ ၂၂၃.၃၀

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၂၈

ဇယ ်း(၁၄) သွင််းကုံန်မ  ်း(ပ ုံမှန်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်္၊ အအ က်တုိံဘ လမှ စ္က်တင်ဘ လအထိ )

 

မှတ်

စဉ်

အလယာဉ်ဆ တင်သွင်ိုးမှုစာရင်ိုးပ ဝင်ပ သည်။

၅

 အကကာင်ိုး ရာ

၁

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

(အဆက)်

(အဆက် )







၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၇ ဓာတိုအေ ခ ည်ခင်မ ာိုး ၇၆.၂၄ ၆၅.၁၃ ၁၁.၁၁ ၁၇.၀၆

၁၈   ခာိုးခ ည်ခင်မ ာိုး ၃၀.၄၉ ၃၈.၇၉ -၈.၃၀ -၂၁.၄၀

၁၉ သ နှင့််သ မဏ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၄၁၀.၂၁ ၂၀၃.၃၄ ၂၀၆.၈၇ ၁၀၁.၇၄

၂၀ သတတု ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၀၀.၇၇ ၆.၃၀ ၉၄.၄၇ ၁၄၉၉.၅၂

၂၁ သွပ် ပာိုး ၂၇၄.၇၅ ၁၅၁.၈၀ ၁၂၂.၉၅ ၈၀.၉၉

၂၂ တာယာနှင့််ကျွတ်မ ာိုး ၁၀၄.၆၅ ၁၀၅.၈၃ -၁.၁၈ -၁.၁၁

၂၃   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၉၆၇.၉၁ ၁၄၁၅.၀၃ -၄၄၇.၁၂ -၃၁.၆၀

၃ လူသ ုံ်းကုံန်ပစ္စည််းမ  ်း ၃၆၉၈.၅၅ ၄၂၉၅.၃၉ -၅၉၆.၈၄ -၁၃.၈၉

၁   မ်သ ိုိုး ပ်ခ ုပ်စက်မ ာိုး ၄၅.၃၄ ၅၄.၄၄ -၉.၁၀ -၁၆.၇၂

၂ ဘက်ထရ  အ ခာက်မ ာိုး ၉၄.၆၂ ၁၀၁.၃၄ -၆.၇၂ -၆.၆၃

၃ လျှပ်စစ်မ ိုးသ ိုးနှင့််မ ိုးအခ ာင်ိုးမ ာိုး ၁၈.၈၈ ၂၀.၄၄ -၁.၅၆ -၇.၆၃

၄ န ို့်ဆ ၆၂.၂၇ ၂.၆၄ ၅၉.၆၃ ၂၂၅၈.၇၁

၅ န ို့်မှုန့်် ၂၆.၅၇ ၃၁.၀၈ -၄.၅၁ -၁၄.၅၁

၆ ဟင်ိုးခတ် အမ ိုး ကက ု င် ၁၈.၀၇ ၁၂.၅၄ ၅.၅၃ ၄၄.၁၀

၇  ခ  ု မှုန့်် ၁၁.၂၀ ၁၄.၇၃ -၃.၅၃ -၂၃.၉၆

၈ စာိုး ိုန်ိုးဆ ၅၀၉.၅၄ ၅၅၆.၁၉ -၄၆.၆၅ -၈.၃၉

၉ ခ ည်ထည်မ ာိုး ၇၀၆.၇၈ ၈၂.၇၇ ၆၂၄.၀၁ ၇၅၃.၉၁

၁၀  ပ်ခ ည်ကက ု ိုးမ ာိုး ၁၆.၆၅ ၃၈.၄၀ -၂၁.၇၅ -၅၆.၆၄

၁၁ အဆိုးဝ ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၃၈.၁၄ ၅၁၄.၃၈ ၂၃.၇၆ ၄.၆၂

၁၂ ဆပ် ပာ ၇၄.၀၉ ၆၃.၉၈ ၁၀.၁၁ ၁၅.၈၀

၁၃ သွာိုးတ ိုက်အဆိုး ၁၇.၁၂ ၁၉.၁၅ -၂.၀၃ -၁၀.၆၀

၁၄ ပရ အဘာဂမ ာိုး ၄၆.၉၇ ၄၀.၅၀ ၆.၄၇ ၁၅.၉၈

၁၅  အဖ ာ်ယမကာမ  ု ိုးစ ို ၄၃.၂၆ ၁၃.၃၈ ၂၉.၈၈ ၂၂၃.၃၂

၁၆  လှကိုန်ပစစည်ိုးမ  ု ိုးစ ို ၁၀၄.၃၈ ၁၀၇.၁၈ -၂.၈၀ -၂.၆၁

၁၇  ာိုးကစာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၇.၆၄ ၆.၅၁ ၁.၁၃ ၁၇.၃၆

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်္၊ အအ က်တုိံဘ လမှ စ္က်တင်ဘ လအထိ )

၂၉

၁

 အကကာင်ိုး ရာ

၅

ဇယ ်း(၁၄) သွင််းကုံန်မ  ်း(ပ ုံမှန်)

 

မှတ်

စဉ်

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု†

(အဆက်)

(အဆ  ုံး )

* * * * * * * * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၈ အကာ်ဖ ၊လက်ဖက်အ ခာက်နှင့််အဖ ာ်၍သ ိုိုး ၁၂၉.၆၅ ၃.၆၇ ၁၂၅.၉၈ ၃၄၃၂.၇၀

သည့်် မှုန့််မ ာိုး

၁၉ အဆိုးရွက်ကက ိုးနှင့်် ပုလိုပ်ထာိုးအသာ ၇၀.၂၈ ၆၁.၄၄ ၈.၈၄ ၁၄.၃၉

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၂၀ ဇာနှင့််ဇာထ ိုိုးထာိုးအသာ ထည် လ ပ်မ ာိုး ၁၃၉.၈၅ ၂၃၀.၁၂ -၉၀.၂၇ -၃၉.၂၃

၂၁ ခ ုပ်ပပ ိုး ဝတ် ထည်မ ာိုး ၃၂.၁၇ ၆၅.၅၆ -၃၃.၃၉ -၅၀.၉၃

၂၂ မ ိုးဖ ိုအခ ာင်သ ိုိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၉.၂၇ ၂၉၈.၅၂ -၂၅၉.၂၅ -၈၆.၈၅

၂၃ မ က်မှန်နှင့််မ က်မှန်နှင့််သက်ဆ ိုင်အသာ ၁၁.၀၂ ၇၁.၅၅ -၆၀.၅၃ -၈၄.၆၀

ပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၉၃၄.၇၉ ၁၈၈၄.၈၈ -၉၅၀.၀၉ -၅၀.၄၁

 အကကာင်ိုး ရာ

၃၀

ဇယ ်း(၁၄) သွင််းကုံန်မ  ်း(ပ ုံမှန်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်္၊ အအ က်တုိံဘ လမှ စ္က်တင်ဘ လအထိ )

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

၁ ၅

 

မှတ်

စဉ်

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

(အဆ  ုံး )

* * * * * * * * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၅ ၆ ၇

၁ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု (သွင််းကုန်) ၃၀၆၇.၄၁ ၃၀၃၃.၉၉ ၃၃.၄၂ ၁.၁၀

၁ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုကုန်ပစစည််းမ  ်း ၁၂၁၆.၇၉ ၁၄၂၇.၁၁ -၂၁၀.၃၂ -၁၄.၇၄

၁ ဘ လပ်အ မ ၄၄.၆၁ ၄၄.၉၄ -၀.၃၃ -၀.၇၃

၂ င ိုးဖမ်ိုးပ ိုက်ကွန်မ ာိုး ၁.၅၀ ၂.၉၀ -၁.၄၀ -၄၈.၂၈

၃ မ ိုးရထာိုးနှင့််မ ိုးရထာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၀.၇၅ ၀.၆၂ ၀.၁၃ ၂၀.၉၇

၄ အလယာဉ်နှင့််အလယာဉ်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၀.၁၃ ၀.၀၂ ၀.၁၁ ၅၅၀.၀၀

၅ အမာ်အတာ်ယာဉ်နှင့််အမာ်အတာ်ယာဉ် ၁၇၂.၅၇ ၂၅၀.၂၆ -၇၇.၆၉ -၃၁.၀၄

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၆ သအဘဘာနှင့််သအဘဘာပစစည်ိုးမ ာိုး ၂.၀၉ ၂၂၄.၅၀ -၂၂၂.၄၁ -၉၉.၀၇

၇ လယ်ထွန်စက်မ ာိုး ၃၀.၄၅ ၃၀.၇၇ -၀.၃၂ -၁.၀၄

၈ လယ်ယာသ ိုိုးအနောက်တွွဲယာဉ်နှင့််  ခာိုး ၂၁.၇၁ ၁၅.၇၀ ၆.၀၁ ၃၈.၂၈

ယာဉ်မ ာိုး

၉ တယ်လ ဖိုန်ိုးနှင့််ဆက်သွယ်အရိုးပစစည်ိုး ၁၉.၇၀ ၉.၂၄ ၁၀.၄၆ ၁၁၃.၂၀

က ရ ယာမ ာိုး

၁၀ ရိုပ် မင်သ ကကာိုးစက်မ ာိုး ၁၀.၉၂ ၂၃.၇၅ -၁၂.၈၃ -၅၄.၀၂

၁၁ ကွန်ပ ျူတာနှင့််ကွန်ပ ျူတာနှင့််သက်ဆ ိုင် ၁၃.၅၂ ၉.၂၇ ၄.၂၅ ၄၅.၈၅

အသာပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၁၂ အလအ ိုးစက်မ ာိုး ၃.၃၂ ၃.၃၈ -၀.၀၆ -၁.၇၈

၁၃  င်ဂ င်မ ာိုး ၁၉.၇၈ ၁၀.၇၈ ၉.၀၀ ၈၃.၄၉

၁၄   ခာိုးစက်နှင့််စက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၁၅.၇၅ ၁၁၇.၄၁ ၁၉၈.၃၄ ၁၆၈.၉၃

၁၅ ဖန်အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅.၂၇ ၆.၃၉ -၁.၁၂ -၁၇.၅၃

၁၆ သတတု ကိုန်အခ ာအဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၀.၉၆ ၃၈.၄၀ -၂၇.၄၄ -၇၁.၄၆

၁၇ လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖန့်် ဖျူိုးအရိုးနှင့််တပ်ဆင်အရိုး ၈၀.၂၉ ၆၂.၅၂ ၁၇.၇၇ ၂၈.၄၂

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၈ တွင်ိုးထွက်(သတတု မှ ပ)အဆာက်လိုပ်အရိုး ၅၂.၀၈ ၈၀.၈၀ -၂၈.၇၂ -၃၅.၅၄

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၃၁

ဇယ ်း(၁၅) သွင််းကုန်မ  ်း(နယ်စပ်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ န စ်၊ အအ က်တိုဘ လမ  စက်တင်ဘ လအထိ )

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

 

မှတ်

စဉ်

 အကကာင်ိုး ရာ

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၁



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၉ သ နှင့််သ မဏ အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၈.၆၉ ၆၄.၅၈ -၅.၈၉ -၉.၁၂

၂၀ ဝ ယာကက ု ိုးမ ာိုး ၁၅.၆၆ ၃၀.၂၆ -၁၄.၆၀ -၄၈.၂၅

၂၁ အမာ်အတာ်ဆ ိုင်ကယ်မ ာိုး ၂၈၈.၃၇ ၃၀၇.၅၇ -၁၉.၂၀ -၆.၂၄

၂၂ ဘ ိုင်စကယ်မ ာိုး ၁၁.၃၀ ၁၀.၁၀ ၁.၂၀ ၁၁.၈၈

၂၃ မှန်အ ပာင်ိုး၊ဓာတ်ပ ိုကင်မရာ၊ရိုပ်ရှင်ရ ိုက် ၁၀.၈၀ ၁၄.၁၄ -၃.၃၄ -၂၃.၆၂

က ိုးစက်နှင့််ဓာတိုအေ ဆ ိုင်ရာက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၆.၅၇ ၆၈.၈၁ -၄၂.၂၄ -၆၁.၃၉

၂ လုပ်ငန််းသှုံ်းကုန်ကကမ််းပစစည််းမ  ်း ၇၉၂.၈၁ ၅၉၃.၇၇ ၁၉၉.၀၄ ၃၃.၅၂

၁ ဂ  ု မှုန့်် ၀.၀၉ ၀.၃၄ -၀.၂၅ -၇၃.၅၃

၂ အရန စ မ်ိုး ၀.၀၀ ၀.၀၂ -၀.၀၂ -၁၀၀.၀၀

၃ အရန ထွက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၆၁.၀၄ ၁၁၉.၄၂ ၄၁.၆၂ ၃၄.၈၅

၄ လိုပ်ငန်ိုးသ ိုိုးသ ိုးနှ ဆ မ ာိုး ၀.၄၄ ၀.၉၉ -၀.၅၅ -၅၅.၅၆

၅ ဓာတိုအေ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၆၇.၈၈ ၅၃.၈၃ ၁၄.၀၅ ၂၆.၁၀

၆ ဓာတ်အဆိုးဆ ိုိုးအဆိုးမ ာိုး ၁.၆၃ ၀.၆၉ ၀.၉၄ ၁၃၆.၂၃

၇ သိုတ်အဆိုး၊အပ လစ်မ ာိုး ၇.၁၆ ၈.၆၁ -၁.၄၅ -၁၆.၈၄

၈ ဓာတ်အ မဩဇာမ ာိုး ၁၅၂.၇၇ ၁၆၆.၃၄ -၁၃.၅၇ -၈.၁၆

၉ ပလတ်စတစ်ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၆၃.၉၀ ၉.၈၉ ၅၄.၀၁ ၅၄၆.၁၁

၁၀ သာိုးအရ၊သာိုးအရတိုနှင့်် ပုလိုပ်အသာ ၈.၈၀ ၉.၆၉ -၀.၈၉ -၉.၁၈

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၁ အရာ်ဘာကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁.၂၅ ၅.၅၇ -၄.၃၂ -၇၇.၅၆

၁၂ သတင်ိုးစာစကကျူမ ာိုး ၀.၆၃ ၀.၇၇ -၀.၁၄ -၁၈.၁၈

၁၃ ပ ိုနှ ပ်စကကျူမ ာိုး ၁.၇၆ ၃.၄၄ -၁.၆၈ -၄၈.၈၄

၁၄ ကိုန်ထိုတ်စကကျူမ ာိုး ၉.၆၈ ၈.၈၂ ၀.၈၆ ၉.၇၅

၁၅ စ ိုးကရက်စကကျူမ ာိုး ၀.၁၁ ၀.၁၁ ၀.၀၀ ၀.၀၀

၁၆   ခာိုးစကကျူမ ာိုး ၂၆.၀၈ ၄.၁၂ ၂၁.၉၆ ၅၃၃.၀၁

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ န စ်၊ အအ က်တိုဘ လမ  စက်တင်ဘ လအထိ )

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၁

ဇယ ်း(၁၅) သွင််းကုန်မ  ်း(နယ်စပ်)

 

မှတ်

စဉ်

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

၃၂

 အကကာင်ိုး ရာ

၅

* * 

(အဆက်)



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၇ ဓာတိုအေ ခ ည်ခင်မ ာိုး ၃.၇၇ ၅.၄၇ -၁.၇၀ -၃၁.၀၈

၁၈   ခာိုးခ ည်ခင်မ ာိုး ၀.၉၉ ၁၂.၀၉ -၁၁.၁၀ -၉၁.၈၁

၁၉ သ နှင့််သ မဏ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၉.၄၆ ၄.၉၁ ၅၄.၅၅ ၁၁၁၁.၀၀

၂၀ သတတု ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅.၄၁ ၁.၀၀ ၄.၄၁ ၄၄၁.၀၀

၂၁ သွပ် ပာိုး ၁၃.၉၀ ၇.၉၈ ၅.၉၂ ၇၄.၁၉

၂၂ တာယာနှင့််ကျွတ်မ ာိုး ၁၅.၀၆ ၂၂.၈၇ -၇.၈၁ -၃၄.၁၅

၂၃   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၉၁.၀၀ ၁၄၆.၈၀ ၄၄.၂၀ ၃၀.၁၁

၃ လူသှုံ်းကုန်ပစစည််းမ  ်း ၁၀၅၇.၈၁ ၁၀၁၃.၁၁ ၄၄.၇၀ ၄.၄၁

၁   မ်သ ိုိုး ပ်ခ ုပ်စက်မ ာိုး ၁.၅၃ ၂.၈၁ -၁.၂၈ -၄၅.၅၅

၂ ဘက်ထရ  အ ခာက်မ ာိုး ၁၅.၁၀ ၁၀.၉၉ ၄.၁၁ ၃၇.၄၀

၃ လျှပ်စစ်မ ိုးသ ိုးနှင့််မ ိုးအခ ာင်ိုးမ ာိုး ၁၃.၅၀ ၁၅.၁၈ -၁.၆၈ -၁၁.၀၇

၄ န ို့်ဆ ၅.၄၄ ၀.၀၈ ၅.၃၆ ၆၇၀၀.၀၀

၅ န ို့်မှုန့်် ၀.၉၄ ၀.၄၆ ၀.၄၈ ၁၀၄.၃၅

၆ ဟင်ိုးခတ ်အမ ိုး ကက ု င် ၀.၁၀ ၁.၂၉ -၁.၁၉ -၉၂.၂၅

၇  ခ  ု မှုန့်် ၂၁.၀၅ ၉.၇၅ ၁၁.၃၀ ၁၁၅.၉၀

၈ စာိုး ိုန်ိုးဆ ၀.၂၅ ၀.၆၀ -၀.၃၅ -၅၈.၃၃

၉ ခ ည်ထည်မ ာိုး ၅၃၆.၉၈ ၁၉.၆၄ ၅၁၇.၃၄ ၂၆၃၄.၁၁

၁၀  ပ်ခ ည်ကက ု ိုးမ ာိုး ၂.၉၅ ၁၃.၆၂ -၁၀.၆၇ -၇၈.၃၄

၁၁ အဆိုးဝ ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၇.၁၀ ၂၄.၇၉ ၂.၃၁ ၉.၃၂

၁၂ ဆပ် ပာ ၂၄.၁၈ ၂၂.၃၄ ၁.၈၄ ၈.၂၄

၁၃ သွာိုးတ ိုက်အဆိုး ၀.၃၄ ၀.၁၄ ၀.၂၀ ၁၄၂.၈၆

၁၄ ပရ အဘာဂမ ာိုး ၆.၉၄ ၉.၆၁ -၂.၆၇ -၂၇.၇၈

၁၅  အဖ ာ်ယမကာမ  ု ိုးစ ို ၈၉.၇၁ ၀.၇၇ ၈၈.၉၄ ၁၁၅၅၀.၆၅

၁၆  လှကိုန်ပစစည်ိုးမ  ု ိုးစ ို ၂၃.၃၄ ၂၆.၇၅ -၃.၄၁ -၁၂.၇၅

၁၇  ာိုးကစာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၂.၈၀ ၂.၃၀ ၀.၅၀ ၂၁.၇၄

ဇယ ်း(၁၅) သွင််းကုန်မ  ်း(နယ်စပ်)

 အကကာင်ိုး ရာ

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ န စ်၊ အအ က်တိုဘ လမ  စက်တင်ဘ လအထိ )

၃၃

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

လျှပ်စစ်ဓာတ ်ာိုးတင်သွင်ိုးမှုစာရင်ိုးပ ဝင်ပ သည်။

၅၁

 

မှတ်

စဉ်

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

(အဆက်)



 

* * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၈ အကာ်ဖ ၊လက်ဖက်အ ခာက်နှင့််အဖ ာ်၍သ ိုိုး ၁၂.၄၁ ၀.၀၈ ၁၂.၃၃ ၁၅၄၁၂.၅၀

သည့်် မှုန့််မ ာိုး

၁၉ အဆိုးရွက်ကက ိုးနှင့်် ပုလိုပ်ထာိုးအသာ ၀.၀၀ -၁၀၀.၀၀

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၂၀ ဇာနှင့််ဇာထ ိုိုးထာိုးအသာ ထည် လ ပ်မ ာိုး ၈.၆၉ ၉.၂၁ ၄၁.၉၅ ၄၅၅.၄၈

၂၁ ခ ုပ်ပပ ိုး ဝတ် ထည်မ ာိုး ၂၅.၅၈ ၃၁.၂၅ -၂၁.၉၁ -၇၀.၁၁

၂၂ မ ိုးဖ ိုအခ ာင်သ ိုိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၁.၁၆ ၁၀၇.၈၄ -၁၀၇.၈၄ -၁၀၀.၀၀

၂၃ မ က်မှန်နှင့််မ က်မှန်နှင့််သက်ဆ ိုင်အသာ ၉.၃၄ ၈.၄၀ ၁၆၉.၉၈ ၂၀၂၃.၅၇

ပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၇၈.၃၈ ၆၉၅.၂၁ -၆၉၅.၂၁ -၁၀၀.၀၀

 အမရ ကန်အ ေါ်လာ၀.၀၀၅သန်ိုးအပ င်ိုးအ ာက်ရှ အသာတန်ဖ ိုိုး

၅၁

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ န စ်၊ အအ က်တိုဘ လမ  စက်တင်ဘ လအထိ )

 

မှတ်

စဉ်

၃၄

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

 အကကာင်ိုး ရာ

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

ဇယ ်း(၁၅) သွင််းကုန်မ  ်း(နယ်စပ်)

* * * * 

* * 

* * 

* * 

*   *   *   *   *   *   

(အဆ  ုံး )

* * -



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁ သွင််းကုန် (ပ ုမှန်+နယ်စပ်) ၁၈၀၈၆.၆၀ ၁၉၄၄၇.၃၈ -၁၃၆၀.၇၈ -၇.၀၀

၁ ရင််းနှ ်းမမ ြှုပ်နှ မှုကုန်ပစစည််းမ  ်း ၅၃၂၁.၁၃ ၆၄၃၇.၉၇ -၁၁၁၆.၈၄ -၁၇.၃၅

၁ ဘ လပ်အ မ ၅၈.၀၂ ၅၅.၈၅ ၂.၁၇ ၃.၈၉

၂ င ိုးဖမ်ိုးပ ိုက်ကွန်မ ာိုး ၆.၈၆ ၈.၆၀ -၁.၇၄ -၂၀.၂၃

၃ မ ိုးရထာိုးနှင့််မ ိုးရထာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၈.၄၇ ၉၇.၉၇ -၆၉.၅၀ -၇၀.၉၄

၄ အလယာဉ်နှင့််အလယာဉ်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၂၀၅.၅၀ ၁၃၈.၁၀ ၆၇.၄၀ ၄၈.၈၁

၅ အမာ်အတာ်ယာဉ်နှင့််အမာ်အတာ်ယာဉ် ၇၅၉.၃၇ ၁၀၉၀.၉၂ -၃၃၁.၅၅ -၃၀.၃၉

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၆ သအဘဘာနှင့််သအဘဘာပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၅.၃၂ ၄၂၈.၂၇ -၃၇၂.၉၅ -၈၇.၀၈

၇ လယ်ထွန်စက်မ ာိုး ၁၅၉.၄၉ ၁၃၅.၈၂ ၂၃.၆၇ ၁၇.၄၃

၈ လယ်ယာသ ိုိုးအနောက်တွွဲယာဉ်နှင့််  ခာိုး ၂၄.၉၈ ၁၈.၂၅ ၆.၇၃ ၃၆.၈၈

ယာဉ်မ ာိုး

၉ တယ်လ ဖိုန်ိုးနှင့််ဆက်သွယ်အရိုးပစစည်ိုး ၃၃၈.၉၈ ၃၄၅.၇၁ -၆.၇၃ -၁.၉၅

က ရ ယာမ ာိုး

၁၀ ရိုပ် မင်သ ကကာိုးစက်မ ာိုး ၄၆.၆၈ ၅၀.၆၄ -၃.၉၆ -၇.၈၂

၁၁ ကွန်ပ ျူတာနှင့််ကွန်ပ ျူတာနှင့််သက်ဆ ိုင် ၁၂၆.၅၆ ၇၉.၇၂ ၄၆.၈၄ ၅၈.၇၆

အသာပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၁၂ အလအ ိုးစက်မ ာိုး ၆၈.၅၄ ၆၃.၁၃ ၅.၄၁ ၈.၅၇

၁၃  င်ဂ င်မ ာိုး ၇၃.၆၄ ၉၆.၂၄ -၂၂.၆၀ -၂၃.၄၈

၁၄   ခာိုးစက်နှင့််စက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၂၁၄.၄၉ ၁၀၇၉.၁၄ ၁၃၅.၃၅ ၁၂.၅၄

၁၅ ဖန်အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၈.၆၂ ၂၅.၅၂ ၁၃.၁၀ ၅၁.၃၃

၁၆ သတတု ကိုန်အခ ာအဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၅.၀၉ ၁၃၅.၈၆ -၈၀.၇၇ -၅၉.၄၅

၁၇ လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖန့်် ဖျူိုးအရိုးနှင့််တပ်ဆင်အရိုး ၅၁၈.၂၀ ၄၉၆.၀၉ ၂၂.၁၁ ၄.၄၆

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၈ တွင်ိုးထွက်(သတတု မှ ပ)အဆာက်လိုပ်အရိုး ၁၄၀.၈၆ ၁၆၁.၂၂ -၂၀.၃၆ -၁၂.၆၃

ပစစည်ိုးမ ာိုး

 

မှတ်

စဉ်

၃၅

ဇယ ်း(၁၆) သွင််းကုန်မ  ်း(ပ ုမှန်+နယ်စပ်)

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

 အကကာင်ိုး ရာ

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

၁

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၅

* * * * * * 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၉ သ နှင့််သ မဏ အဆာက်လိုပ်အရိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၆၀၄.၈၂ ၈၉၅.၂၂ -၂၉၀.၄၀ -၃၂.၄၄

၂၀ ဝ ယာကက ု ိုးမ ာိုး ၁၃၈.၁၂ ၉၄.၀၄ ၄၄.၀၈ ၄၆.၈၇

၂၁ အမာ်အတာ်ဆ ိုင်ကယ်မ ာိုး ၃၇၄.၃၈ ၃၉၁.၈၅ -၁၇.၄၇ -၄.၄၆

၂၂ ဘ ိုင်စကယ်မ ာိုး ၁၇.၇၁ ၁၄.၅၆ ၃.၁၅ ၂၁.၆၃

၂၃ မှန်အ ပာင်ိုး၊ဓာတ်ပ ိုကင်မရာ၊ရိုပ်ရှင်ရ ိုက် ၇၄.၂၄ ၂၀၂.၀၄ -၁၂၇.၈၀ -၆၃.၂၅

က ိုးစက်နှင့််ဓာတိုအေ ဆ ိုင်ရာက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၉၂.၁၉ ၃၃၃.၂၁ -၁၄၁.၀၂ -၄၂.၃၂

၂ လုပ်ငန််းသ ု်းကုန်ကကမ််းပစစည််းမ  ်း ၈၀၀၉.၁၁ ၇၇၀၀.၉၁ ၃၀၈.၂၀ ၄.၀၀

၁ ဂ  ု မှုန့်် ၂၆.၂၂ ၁၃.၉၄ ၁၂.၂၈ ၈၈.၀၉

၂ အရန စ မ်ိုး ၀.၀၀ ၀.၀၂ -၀.၀၂ -၁၀၀.၀၀

၃ အရန ထွက်ပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၆၄၉.၆၄ ၄၀၆၁.၇၅ -၄၁၂.၁၁ -၁၀.၁၅

၄ လိုပ်ငန်ိုးသ ိုိုးသ ိုးနှ ဆ မ ာိုး ၁၀.၈၂ ၁၇.၈၄ -၇.၀၂ -၃၉.၃၅

၅ ဓာတိုအေ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၃၆၄.၄၀ ၂၉၅.၇၅ ၆၈.၆၅ ၂၃.၂၁

၆ ဓာတ်အဆိုးဆ ိုိုးအဆိုးမ ာိုး ၉.၄၄ ၄.၃၅ ၅.၀၉ ၁၁၇.၀၁

၇ သိုတ်အဆိုး၊အပ လစ်မ ာိုး ၂၇.၄၆ ၃၇.၉၀ -၁၀.၄၄ -၂၇.၅၅

၈ ဓာတ်အ မဩဇာမ ာိုး ၄၂၃.၇၆ ၃၅၄.၃၀ ၆၉.၄၆ ၁၉.၆၀

၉ ပလတ်စတစ်ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၈၁၆.၃၃ ၄၁၃.၃၇ ၄၀၂.၉၆ ၉၇.၄၈

၁၀ သာိုးအရ၊သာိုးအရတိုနှင့်် ပုလိုပ်အသာ ၈၅.၇၂ ၆၈.၀၂ ၁၇.၇၀ ၂၆.၀၂

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၁၁ အရာ်ဘာကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၀.၆၈ ၁၉.၀၂ -၈.၃၄ -၄၃.၈၅

၁၂ သတင်ိုးစာစကကျူမ ာိုး ၁၇.၂၉ ၁၅.၉၂ ၁.၃၇ ၈.၆၁

၁၃ ပ ိုနှ ပ်စကကျူမ ာိုး ၅.၂၄ ၈၆.၁၅ -၈၀.၉၁ -၉၃.၉၂

၁၄ ကိုန်ထိုတ်စကကျူမ ာိုး ၂၈.၆၈ ၄၂.၅၀ -၁၃.၈၂ -၃၂.၅၂

၁၅ စ ိုးကရက်စကကျူမ ာိုး ၁.၁၈ ၀.၈၁ ၀.၃၇ ၄၅.၆၈

၁၆   ခာိုးစကကျူမ ာိုး ၂၇၇.၆၄ ၈၁.၉၃ ၁၉၅.၇၁ ၂၃၈.၈၇

 အကကာင်ိုး ရာ

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

၃၆

ဇယ ်း(၁၆) သွင််းကုန်မ  ်း(ပ ုမှန်+နယ်စပ်)

၁

 

မှတ်

စဉ်

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၅

အလယာဉ်ဆ တင်သွင်ိုးမှုစာရင်ိုးပ ဝင်ပ သည်။

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

(အဆက် )







၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၇ ဓာတိုအေ ခ ည်ခင်မ ာိုး ၈၀.၀၁ ၇၀.၆၀ ၉.၄၁ ၁၃.၃၃

၁၈   ခာိုးခ ည်ခင်မ ာိုး ၃၁.၄၈ ၅၀.၈၈ -၁၉.၄၀ -၃၈.၁၃

၁၉ သ နှင့််သ မဏ ပစစည်ိုးမ ာိုး ၄၆၉.၆၇ ၂၀၈.၂၅ ၂၆၁.၄၂ ၁၂၅.၅၃

၂၀ သတတု ကိုန်ကကမ်ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၀၆.၁၈ ၇.၃၀ ၉၈.၈၈ ၁၃၅၄.၅၂

၂၁ သွပ် ပာိုး ၂၈၈.၆၅ ၁၅၉.၇၈ ၁၂၈.၈၇ ၈၀.၆၅

၂၂ တာယာနှင့််ကျွတ်မ ာိုး ၁၁၉.၇၁ ၁၂၈.၇၀ -၈.၉၉ -၆.၉၉

၂၃   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၁၅၈.၉၁ ၁၅၆၁.၈၃ -၄၀၂.၉၂ -၂၅.၈၀

၃ လူသ ု်းကုန်ပစစည််းမ  ်း ၄၇၅၆.၃၆ ၅၃၀၈.၅၀ -၅၅၂.၁၄ -၁၀.၄၀

၁   မ်သ ိုိုး ပ်ခ ုပ်စက်မ ာိုး ၄၆.၈၇ ၅၇.၂၅ -၁၀.၃၈ -၁၈.၁၃

၂ ဘက်ထရ  အ ခာက်မ ာိုး ၁၀၉.၇၂ ၁၁၂.၃၃ -၂.၆၁ -၂.၃၂

၃ လျှပ်စစ်မ ိုးသ ိုးနှင့််မ ိုးအခ ာင်ိုးမ ာိုး ၃၂.၃၈ ၃၅.၆၂ -၃.၂၄ -၉.၁၀

၄ န ို့်ဆ ၆၇.၇၁ ၂.၇၂ ၆၄.၉၉ ၂၃၈၉.၃၄

၅ န ို့်မှုန့်် ၂၇.၅၁ ၃၁.၅၄ -၄.၀၃ -၁၂.၇၈

၆ ဟင်ိုးခတ ်အမ ိုး ကက ု င် ၁၈.၁၇ ၁၃.၈၃ ၄.၃၄ ၃၁.၃၈

၇  ခ  ု မှုန့်် ၃၂.၂၅ ၂၄.၄၈ ၇.၇၇ ၃၁.၇၄

၈ စာိုး ိုန်ိုးဆ ၅၀၉.၇၉ ၅၅၆.၇၉ -၄၇.၀၀ -၈.၄၄

၉ ခ ည်ထည်မ ာိုး ၁၂၄၃.၇၆ ၁၀၂.၄၁ ၁၁၄၁.၃၅ ၁၁၁၄.၄၉

၁၀  ပ်ခ ည်ကက ု ိုးမ ာိုး ၁၉.၆၀ ၅၂.၀၂ -၃၂.၄၂ -၆၂.၃၂

၁၁ အဆိုးဝ ိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၅၆၅.၂၄ ၅၃၉.၁၇ ၂၆.၀၇ ၄.၈၄

၁၂ ဆပ် ပာ ၉၈.၂၇ ၈၆.၃၂ ၁၁.၉၅ ၁၃.၈၄

၁၃ သွာိုးတ ိုက်အဆိုး ၁၇.၄၆ ၁၉.၂၉ -၁.၈၃ -၉.၄၉

၁၄ ပရ အဘာဂမ ာိုး ၅၃.၉၁ ၅၀.၁၁ ၃.၈၀ ၇.၅၈

၁၅  အဖ ာ်ယမကာမ  ု ိုးစ ို ၁၃၂.၉၇ ၁၄.၁၅ ၁၁၈.၈၂ ၈၃၉.၇၂

၁၆  လှကိုန်ပစစည်ိုးမ  ု ိုးစ ို ၁၂၇.၇၂ ၁၃၃.၉၃ -၆.၂၁ -၄.၆၄

၁၇  ာိုးကစာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၀.၄၄ ၈.၈၁ ၁.၆၃ ၁၈.၅၀

လျှပ်စစ်ဓာတ ်ာိုးတင်သွင်ိုးမှုစာရင်ိုးပ ဝင်ပ သည်။

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၃၇

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

၅

ဇယ ်း(၁၆) သွင််းကုန်မ  ်း(ပ ုမှန်+နယ်စပ်)

၁

 

မှတ်

စဉ်

 အကကာင်ိုး ရာ

(အဆက် )



 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်

အ ာက်တ ိုဘာလမှ အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ ထ စက်တင်ဘာလ ထ တန်ဖ ိုိုး ရာခ ိုင်နှုန်ိုး

၂ ၄ ၆ ၇

၁၈ အကာ်ဖ ၊လက်ဖက်အ ခာက်နှင့််အဖ ာ်၍သ ိုိုး ၁၄၂.၀၆ ၃.၇၅ ၁၃၈.၃၁ ၃၆၈၈.၂၇

သည့်် မှုန့််မ ာိုး

၁၉ အဆိုးရွက်ကက ိုးနှင့်် ပုလိုပ်ထာိုးအသာ ၇၀.၂၈ ၆၁.၄၄ ၈.၈၄ ၁၄.၃၉

ပစစည်ိုးမ ာိုး

၂၀ ဇာနှင့််ဇာထ ိုိုးထာိုးအသာ ထည် လ ပ်မ ာိုး ၁၄၈.၅၄ ၂၃၉.၃၃ -၉၀.၇၉ -၃၇.၉၄

၂၁ ခ ုပ်ပပ ိုး ဝတ် ထည်မ ာိုး ၅၇.၇၅ ၉၆.၈၁ -၃၉.၀၆ -၄၀.၃၅

၂၂ မ ိုးဖ ိုအခ ာင်သ ိုိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၉၀.၄၃ ၄၀၆.၃၆ -၃၁၅.၉၃ -၇၇.၇၅

၂၃ မ က်မှန်နှင့််မ က်မှန်နှင့််သက်ဆ ိုင်အသာ ၂၀.၃၆ ၇၉.၉၅ -၅၉.၅၉ -၇၄.၅၃

ပစစည်ိုးက ရ ယာမ ာိုး

၂၄   ခာိုးပစစည်ိုးမ ာိုး ၁၁၁၃.၁၇ ၂၅၈၀.၀၉ -၁၄၆၆.၉၂ -၅၆.၈၆

 အကကာင်ိုး ရာ

 

မှတ်

စဉ်

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

၃၈

ယခင်နှစ်အ ာက်တ ိုဘာလမှ

စက်တင်ဘာလ အပေါ်

အ ပာင်ိုးလွဲမှု

၁ ၅

( အမရ ကန်အ ေါ်လာသန်ိုးအပ င်ိုး )

ဇယ ်း(၁၆) သွင််းကုန်မ  ်း(ပ ုမှန်+နယ်စပ်)
(အဆ  ုံး )



တန်ဖ  ိုး % တန်ဖ  ိုး   %

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ အဓိကကုန်သွယ်ဖက် 16034.96 16905.24 -870.28 15589.05 18258.36 -2669.31 445.91 2.86 -1353.12 -7.41

နုိင်ငံမ  ျား

၁ အ ဆီယံအဖွ ွဲ့ဝင်နုိင်ငံမ  ျား 4338.74 7733.95 -3395.21 4083.82 8730.80 -4646.98 254.92 6.24 -996.85 -11.42

၁ ဘရူန  င်ိုး 0.23 0.09 0.14 0.32 0.16 0.16 -0.09 -28.13 -0.07 -43.75

၂ ကမ ဘ္ောဒ ိုးယောိုး 12.37 2.75 9.62 6.95 1.99 4.96 5.42 77.99 0.76 38.19

၃ အင်ဒ  န ိုးရ ောိုး 138.02 905.50 -767.48 128.59 958.48 -829.89 9.43 7.33 -52.98 -5.53

၄ လောအ  0.24 1.47 -1.23 0.09 0.95 -0.86 0.15 166.67 0.52 54.74

၅ ္မလိုးရ ောိုး 194.77 805.99 -611.22 247.41 908.63 -661.22 -52.64 -21.28 -102.64 -11.30

၆ ဖ လစ်ပ  င် 136.93 47.80 89.13 24.38 35.50 -11.12 112.55 461.65 12.30 34.65

၇ စင်ကောပူ 343.60 3162.35 -2818.75 479.19 3679.37 -3200.18 -135.59 -28.30 -517.02 -14.05

၈ ထ  င်ိုး 3277.58 2187.60 1089.98 3017.30 2561.74 455.56 260.28 8.63 -374.14 -14.60

၉ ဗ ယက်န္် 235.00 620.40 -385.40 179.59 583.98 -404.39 55.41 30.85 36.42 6.24

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ

အထ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ှဘဏ္ဍောန စ်

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ
ှယခင်န စ်မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလှ

အမပေါ်မ ပောင်ိုးလဲ ှ္ု
အ

(အမ္ရ ကန်မဒေါ်လောသန်ိုးမပေါင်ိုး)

ဇယ ျား(၁၇)ကုန်သွယ်ဖက်နုိင်ငံအလုိက်ပုိို့ကုန်၊သွင်ျားကုန်

၃၉

၁

အထ 

ပ  ို့က န်

 ္တ်

စဉ်
ပ  ို့က န်

ပ  မငွေ/  

လ  မငွေ
ပ  မငွေ/ လ  မငွေ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ှဘဏ္ဍောန စ်

သွေင်ိုးက န်
သွေင်ိုးက န်

ပ  ို့က န် သွေင်ိုးက န်

က န်သွေယ်ဖက်န  င်ငံ

* ** *



တန်ဖ  ိုး % တန်ဖ  ိုး   %
၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၂ ဥအ  ပသမဂ္ဂ 2995.42 773.10 2222.32 2150.98 812.30 1338.68 844.44 39.26 -39.20 -4.83

၁ သသစတတ ိုးယောိုး 2.80 16.78 -13.98 2.89 10.86 -7.97 -0.09 -3.11 5.92 54.51

၂ ဘယ်လဂ  ယ္် 218.75 35.59 183.16 193.67 38.89 154.78 25.08 12.95 -3.30 -8.49

၃ ဒ န်ိုး္တ် 134.85 5.58 129.27 134.36 32.53 101.83 0.49 0.36 -26.95 -82.85

၄ ဖင်လန် 5.18 11.33 -6.15 4.46 6.61 -2.15 0.72 16.14 4.72 71.41

၅  ပင်သစ် 184.06 247.69 -63.63 106.76 231.67 -124.91 77.30 72.41 16.02 6.92

၆ ဂ ော္ဏ 624.68 196.86 427.82 471.65 188.40 283.25 153.03 32.45 8.46 4.49

၇ ဂရ 8.89 0.32 8.57 7.52 0.97 6.55 1.37 18.22 -0.65 -67.01

၈ အ  င်ယောလန် 34.04 11.32 22.72 57.90 14.62 43.28 -23.86 -41.21 -3.30 -22.57

၉ အ တလ 207.75 83.17 124.58 155.55 125.40 30.15 52.20 33.56 -42.23 -33.68

၁၀ လူဇင်ဘတ် 3.16 0.08 3.08 1.66 0.12 1.54 1.50 90.36 -0.04 -33.33

၁၁ နယ်သောလန် 465.35 38.22 427.13 306.79 35.98 270.81 158.56 51.68 2.24 6.23

၁၂ မပေါ်တဂူ 5.93 2.27 3.66 4.78 1.40 3.38 1.15 24.06 0.87 62.14

၁၃ စပ န် 507.63 19.35 488.28 257.44 20.86 236.58 250.19 97.18 -1.51 -7.24

အ

ပ  ို့က န်
ပ  ို့က န်

သွေင်ိုးက န်ပ  မငွေ/  

လ  မငွေ

က န်သွေယ်ဖက်န  င်ငံ ္တ်

ှယခင်န စ်မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလှ

အမပေါ်မ ပောင်ိုးလဲ ှ္ု

၂၀၁၇-၂၀၁၈ှဘဏ္ဍောန စ်

ပ  ို့က န် သွေင်ိုးက န်

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ
အထ အထ 

သွေင်ိုးက န် ပ  မငွေ/ လ  မငွေ

ဇယ ျား(၁၇)ကုန်သွယ်ဖက်နုိင်ငံအလုိက်ပုိို့ကုန်၊သွင်ျားကုန်

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

၄၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉ှဘဏ္ဍောန စ်

၁

စဉ်

(အမ္ရ ကန်မဒေါ်လောသန်ိုးမပေါင်ိုး)

(အဆက)်



တန်ဖ  ိုး % တန်ဖ  ိုး   %

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁၄ ဆွေ ဒင် 83.51 43.06 40.45 51.08 43.67 7.41 32.43 63.49 -0.61 -1.40

၁၅ ဗဗ တ န် 508.84 61.48 447.36 394.47 60.32 334.15 114.37 28.99 1.16 1.92

၃ ၁၆ တရ တ ်ပည်သူူ့သ မ္တန  င်ငံ 5063.54 6329.97 -1266.43 6124.89 6135.99 -11.10 -1061.35 -17.33 193.98 3.16

၄ ၁၇ က  ရ ိုးယောိုးသ မ္တန  င်ငံ 523.02 453.37 69.65 379.11 441.89 -62.78 143.91 37.96 11.48 2.60

၅ ၁၈ ဂ ပန် 1415.71 480.57 935.14 1268.83 824.58 444.25 146.88 11.58 -344.01 -41.72

၆ ၁၉ ှမ ဟောင်မကောင် 214.95 17.44 197.51 553.71 18.40 535.31 -338.76 -61.18 -0.96 -5.22

၇ ၂၀ အမ္ရ ကန် 737.60 327.56 410.04 433.86 287.95 145.91 303.74 70.01 39.61 13.76

၈ ၂၁ အ နဒ ယ 682.78 761.31 -78.53 441.98 981.81 -539.83 240.80 54.48 -220.50 -22.46

၉ ၂၂ ဘဂဂလောိုးမဒေ့ရ ် 63.20 27.97 35.23 151.87 24.64 127.23 -88.67 -58.39 3.33 13.51

၂ ၂၃ အခ  ျားနုိင်ငံမ  ျား 1025.45 1181.36 -155.91 857.65 1189.02 -331.37 167.80 19.57 -7.66 -0.64

၃ စုစုအပေါင်ျား 17060.41 18086.60 -1026.19 16446.70 19447.38 -3000.68 613.71 3.73 -1360.78 -7.00

သွေင်ိုးက န်

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ
ှယခင်န စ်မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလှ

အမပေါ်မ ပောင်ိုးလဲ ှ္ု
အ

ဇယ ျား(၁၇)ကုန်သွယ်ဖက်နုိင်ငံအလုိက်ပုိို့ကုန်၊သွင်ျားကုန်

(အမ္ရ ကန်မဒေါ်လောသန်ိုးမပေါင်ိုး)

၄၁

(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစ်၊ အအ က်တိုဘ လမှ စက်တင်ဘ လအထိ )

 ္တ်

ပ  ို့က န်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ှဘဏ္ဍောန စ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ှဘဏ္ဍောန စ်

အထ က န်သွေယ်ဖက်န  င်ငံ

သွေင်ိုးက န်

အထ 

မအောက်တ  ဘောလ  ္ှစက်တင်ဘောလ

ပ  မငွေ/ လ  မငွေ
သွေင်ိုးက န်ပ  ို့က န်

ပ  ို့က န်
ပ  မငွေ/  

လ  မငွေ

၁

စဉ်

(အဆ  ုံး)
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