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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ( ၈ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၆) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၁ ရက် န၊့ နနက် (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဂ္ဂလိကက ဖွ ့ဖို း 

တိးတက် ရး ကာမ်တီ ဒတိယဥက္က ၊ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ် ဒတိယဝန်ကီးဦး အာင်ထူး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ညန်ကား ရးမှူး 

ချုပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများလိက်ပါလျက် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ကနသ်ည်များနှင့် စက်မလက်မ 

လပင်န်းရှင်များအသင်း (ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်) သိ ့ ရာက်ရှိ ပီး ကန်စည်ဒိင်အတွင်း အ ရာင်းအဝယ် 

ြပုလပ်မ အ ြခအ နများအား လှည့်လည်ကည့်ရခဲ့ရာ ြမန်မာနိင်င ပမဲျိုးစနှင့် နမ်ှးကန်သညမ်ျားအသင်း 

ဥက္က နှင့် အလပ်အမ ဆာင်များ၊ ဘရင့် နာင်ကန်စညဒိ်င်ဥက္က နှင့် အဖွဲ ဝ့င်များ၊ ဘရင့် နာင်ဆန်စပါး 

ကနစ်ည်ဒိင်ဥက္က နှင့် တာဝနရှ်သူိများ၊ ြမန်မာနိင်ငဆီကန်သညန်ှင့် ဆီလပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိ 

သူများက ရာင်းဝယ်မပစ၊ အ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ် နမစနစ်နှင့် အ ရာင်းအဝယ်ြဖစ်မအ ြခအ နများအား 

ရှင်းလင်း တင်ြပကခဲ့ ကပါသည်။ 

၂။ ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်အဖွဲသ့ည် ဘရင့် နာင်ကနစ်ည်ဒိင်အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် 

ကနသ်ည်လပ်ငနး်ရှင်များနှင့် တွဆ့ ဆွး နးွပွဲသိ ့ တက် ရာက်ခဲ့ရာ ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်ဥက္က က 

ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်အတွင်း ရာင်းဝယ်မြပုလပ် နသည့်အ ြခအ နများ၊ မာ် တာ်ယာဉ်နှင့်လူ နစ့ဉ် 

အဝင်အထွက ်ြပုလပ် နမအ ြခအ နများအား ရှင်းလငး်တင်ြပသည်။ 

၃။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် ြပည်ပတင်ပိမ့တစ်ခတည်းကိသာ အဓိက 

ထား ပီး ြပည်တွင်းစိက်ပျိုးထွက်ရိှမ၊ ရာင်းဝယ်တင်ပိမ့များအ ပ  အ လးမထားပါက ဘာင်ကျဉ်းသည့် 

သ ဘာ သက် ရာက်မည်ြဖစ် ကာင်း၊ ထိ ့ ကာင် ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 
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အ နြဖင့် ြပညတ်ွင်းကန်သွယ်မကိစ္စရပ်များကိပါ အ လးထား ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကက  

ဖွ ့ဖို းတိးတက် စ ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းက အလိက် အသင်းအဖွဲ မ့ျား ဖဲွ စ့ညး် ပးြခင်း၊ 

သီးနှဇန်များ၊ သီးနှအစအဖွဲ မ့ျား၊ က၊ဲ နွား၊ ဆိတ် မွးြမူ ရးအသငး်အဖဲွ မ့ျား၊ ကန်စည်ဒိင်များ ဖွဲ စ့ည်း 

ပးြခင်း၊ ဖွဲ စ့ည်း ပီးသည်များကိလည်း ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စ ရးတိကိ့ ဆာင်ရွက် ပး န ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိက 

အခန်းက ကိ ြမင့်တင် ပးနိင်ပါက ကန်သယ်ွမက နှင့် စီးပွား ရးက တိတိ့းြမင့် ရးကိ တစဆ်က် 

တည်း ဆာင်ရွက်နိင်မှာြဖစ် ကာင်း၊ နိင်င တာ၏် စီးပွား ရးမူဝါဒတွင်လညး် ပဂ္ဂလိကက ကိ အား ပး 

ြမင့်တင် ပးရန်ဆိသည့် အချက်ကိ ထည့်သွင်းထားပါ ကာင်း၊ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာနက စိက်ပျိုးထတ်လပ်သူများ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များ၊ ပဂ္ဂလိကအသင်းအဖဲွမ့ျားနှင့်မြပတ် 

ထိ တွ ပီ့း အခက်အခဲရှိသည်များကိ ြဖရှင်း ပးလျက်ရှိ ကာင်း ဆွး နွးမှာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ဆက်လက်၍ ဒတိယဝန်ကီးက ဆွး နွးမှာကားရာတွင် ဘရင့် နာင်ကန်စညဒ်ိင်သည် နိငင်၏ 

စီးပွား ရးအတွက် အ ရးပါသည့်အ ြခအ နရှိ ကာင်း၊ ဘရင့် နာင်ကန်စည်ဒိင်၏ ငွ ကးလည်ပတ်မ 

ပမာဏသည် တစ်နိင်ငလး ငွ ကးလည်ပတ်မပမာဏတွင် အချို းအစားများစွာပါဝင် နသည့် အ ြခအ န 

ရိှ နပါ ကာငး်၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များအ နြဖင့် ပိက့န်သွင်းကန်ကိသာ အ လးထား န၍မရ ကာင်း၊ 

စိက်ပျိုးထတ်လပ်သည်မှ ြပည်တွင်းြပည်ပသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချသညအ်ထိ လပ်ငနး်စဉအ်စအဆး တစ်ခလး 

ကိ အ လးထားဂရြပုကရန်လိအပ် ကာင်း၊ တာင်သူချမ်းသာမှ နိင်ငချမ်းသာမှာြဖစသ်လိ ကန်သည် 

ချမ်းသာမှ နိင်ငချမ်းသာမည်ြဖစ် ပီး စားသးသူ တွအဆင် ြပ ြပ စား သာက် နထိင်နိင်မှသာ နိင်င 

စိတ်ချမ်းသာမည်ြဖစ် ကာင်း၊ အသင်းအဖဲွ မ့ျားစနစ်တကျ စစည်းဖဲွ စ့ညး် ပီး အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက် 

ဆာင်ရွက်နိင်မှသာ ြပည်တွင်းထတ်လပ်မတိးတက်လာနိင် ပီး ကန်သွယ် ရာင်းဝယ်မများ တိးတကလ်ာ 

မှာြဖစ် ကာင်း၊ အ ရာင်းအဝယ်လပင်နး်များ မှန်ကန် စ ရးကိ ဂရြပု ဆာင်ရွက်သွားရန်လည်း လိအပ် 

ကာင်း ဆွး နွးမှာကားခဲ့ပါသည။် 

၅။ ထိ ့ နာက် ဆးွ နွးပဲွတက် ရာက်လာသူများက မိမိတိက့ အလိက် ြဖစ် ပ နသည့် အခက်အခဲ 

များနှင် ့ဝန် ကီးဌာနများက ကူညီ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးရန် လိအပ်ချက်များကိတင်ြပကရာ ြပည် ထာငစ် 

ဝန် ကီး၊ ဒတိယဝန်ကီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ရှင်းလင်း ဆွး နွး ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက 

နိဂးချုပ် စကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



3 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၃-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၃၈၆.၉၀၃ ၅၆၃.၃၉၅ ၉၅၀.၂၉၈

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၃၆၉ ၁၀၆.၁၇၆ ၁၀၈.၅၄၅

၃ ရထွက် ၈၄.၀၂၇ ၁၁၄.၇၄၄ ၁၉၈.၇၇၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၅၂၂.၃၈၃ ၁၄၂.၆၀၁ ၆၆၄.၉၈၄

၅ သစ် တာထွက် ၆၃.၀၃၂ ၀.၇၂၇ ၆၃.၇၅၉

၆ စက်မကန် ချာ ၂၄၉၄.၃၂၈ ၅၇၈.၁၃၃ ၃၀၇၂.၄၆၁

၇ အြခား ၂၅၉.၃၄၅ ၃၇၄.၃၄၄ ၆၃၃.၆၈၉

 စစ ပါင်း ၃၈၁၂.၃၈၇ ၁၈၈၀.၁၂၀ ၅၆၉၂.၅၀၇

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၃-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၈၉၈.၆၁၂ ၄၅၇.၁၅၅ ၂၃၅၅.၇၆၇

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၃၇၀.၆၄၅ ၂၂၂.၅၈၁ ၂၅၉၃.၂၂၆

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၃၉၈.၃၃၉ ၃၀၀.၁၂၉ ၁၆၉၈.၄၆၈

 စစ ပါင်း ၅၆၆၇.၅၉၆ ၉၇၉.၈၆၅ ၆၆၄၇.၄၆၁

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃-၈-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသ်ယ်ွမ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၃၈၁၂.၃၈၇ ၅၆၆၇.၅၉၆ ၉၄၇၉.၉၈၃ ၃၀၁၉.၉၈၀ ၅၄၀၂.၅၁၃ ၈၄၂၂.၄၉၃ ၇၉၂.၄၀၇ ၂၆၅.၀၈၃ ၁၀၅၇.၄၉၀

၂ နယ်စပ် ၁၈၈၀.၁၂၀ ၉၇၉.၈၆၅ ၂၈၅၉.၉၈၅ ၁၅၃၇.၆၉၀ ၉၅၇.၂၇၂ ၂၄၉၄.၉၆၂ ၃၄၂.၄၃၀ ၂၂.၅၉၃ ၃၆၅.၀၂၃

စစ ပါင်း ၅၆၉၂.၅၀၇ ၆၆၄၇.၄၆၁ ၁၂၃၃၉.၉၆၈ ၄၅၅၇.၆၇၀ ၆၃၅၉.၇၈၅ ၁၀၉၁၇.၄၅၅ ၁၁၃၄.၈၃၇ ၂၈၇.၆၇၆ ၁၄၂၂.၅၁၃

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၃-၈-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၃-၈-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၃-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၅၆၃.၃၉၅ ၅၆၃.၃၉၅ ၅၄၄.၇၁၅ ၅၄၄.၇၁၅ ၁၈.၆၈၀ ၁၈.၆၈၀

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၀၆.၁၇၆ ၁၀၆.၁၇၆ ၁.၇၇၁ ၁.၇၇၁ ၁၀၄.၄၀၅ ၁၀၄.၄၀၅

၃  ရထကွ် ၁၁၄.၇၄၄ ၁၁၄.၇၄၄ ၁၀၅.၂၅၀ ၁၀၅.၂၅၀ ၉.၄၉၄ ၉.၄၉၄

၄ သတ္တ ုတင်ွးထွက် ၁၃၁.၂၁၃ ၁၁.၃၈၈ ၁၄၂.၆၀၁ ၂၃.၃၉၉ ၉.၈၃၉ ၃၃.၂၃၈ ၁၀၇.၈၁၄ ၁.၅၄၉ ၁၀၉.၃၆၃

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၇၂၇ ၀.၇၂၇ ၁.၁၁၀ ၁.၁၁၀ -၀.၃၈၃ -၀.၃၈၃

၆ စက်မကန် ချာ ၄၅၈.၃၅၂ ၁၁၉.၇၈၁ ၅၇၈.၁၃၃ ၄၉၃.၆၃၉ ၂၀.၅၉၄ ၅၁၄.၂၃၃ -၃၅.၂၈၇ ၉၉.၁၈၇ ၆၃.၉၀၀

၇ အြခား ၀.၈၈၇ ၃၇၃.၄၅၇ ၃၇၄.၃၄၄ ၃၃၇.၃၇၃ ၃၃၇.၃၇၃ ၀.၈၈၇ ၃၆.၀၈၄ ၃၆.၉၇၁

စစ ပါင်း ၅၉၀.၄၅၂ ၁၂၈၉.၆၆၈ ၁၈၈၀.၁၂၀ ၅၁၇.၀၃၈ ၁၀၂၀.၆၅၂ ၁၅၃၇.၆၉၀ ၇၃.၄၁၄ ၂၆၉.၀၁၆ ၃၄၂.၄၃၀

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃-၈-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃-၈-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၄၆.၃၃၃ ၄၁၀.၈၂၂ ၄၅၇.၁၅၅ ၆.၆၈၂ ၄၉၃.၅၅၇ ၅၀၀.၂၃၉ ၃၉.၆၅၁ -၈၂.၇၃၅ -၄၃.၀၈၄

၂ လပင်န်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၆၀ ၂၂၂.၁၂၁ ၂၂၂.၅၈၁ ၉.၀၄၀ ၂၀၄.၈၅၄ ၂၁၃.၈၉၄ -၈.၅၈၀ ၁၇.၂၆၇ ၈.၆၈၇

၃ လူသးကန် ၀.၆၉၃ ၂၉၉.၄၃၆ ၃၀၀.၁၂၉ ၀.၅၂၄ ၂၄၂.၆၁၅ ၂၄၃.၁၃၉ ၀.၁၆၉ ၅၆.၈၂၁ ၅၆.၉၉၀

စစ ပါင်း ၄၇.၄၈၆ ၉၃၂.၃၇၉ ၉၇၉.၈၆၅ ၁၆.၂၄၆ ၉၄၁.၀၂၆ ၉၅၇.၂၇၂ ၃၁.၂၄၀ -၈.၆၄၇ ၂၂.၅၉၃

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃-၈- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၃-၈-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၃-၈-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၄၆၆.၄၀၃ ၅၈၃.၆၄၁ ၂၀၅၀.၀၄၄ ၁၁၅၀.၈၇၅ ၅၇၈.၇၁၀ ၁၇၂၉.၅၈၅ ၃၁၅.၅၂၈ ၄.၉၃၁ ၃၂၀.၄၅၉

၂ လယ်ွဂျယ် ၆၅.၇၁၀ ၅.၃၇၃ ၇၁.၀၈၃ ၇၂.၁၃၂ ၅.၈၀၁ ၇၇.၉၃၃ -၆.၄၂၂ -၀.၄၂၈ -၆.၈၅၀

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၉၅.၃၀၇ ၁၈.၅၁၃ ၁၁၃.၈၂၀ ၁၇၃.၇၄၉ ၂၁.၀၃၆ ၁၉၄.၇၈၅ -၇၈.၄၄၂ -၂.၅၂၃ -၈၀.၉၆၅

၄ ကပိက်တီ ၆၈.၅၀၄ ၉.၉၂၇ ၇၈.၄၃၁ ၃၄.၂၁၃ ၁၄.၈၉၈ ၄၉.၁၁၁ ၃၄.၂၉၁ -၄.၉၇၁ ၂၉.၃၂၀

၅ ကျို င်းတ ၀.၁၀၁ ၀.၇၃၂ ၀.၈၃၃ ၀.၀၄၇ ၀.၄၃၇ ၀.၄၈၄ ၀.၀၅၄ ၀.၂၉၅ ၀.၃၄၉

၆ တာချလီတ်ိ ၅.၁၂၄ ၂၄.၆၅၃ ၂၉.၇၇၇ ၅.၃၄၈ ၂၃.၇၇၅ ၂၉.၁၂၃ -၀.၂၂၄ ၀.၈၇၈ ၀.၆၅၄

၇ ြမဝတီ ၂၇.၂၉၆ ၂၄၆.၉၆၄ ၂၇၄.၂၆၀ ၁၈.၁၁၀ ၂၆၁.၀၁၁ ၂၇၉.၁၂၁ ၉.၁၈၆ -၁၄.၀၄၇ -၄.၈၆၁

၈ ကာ့ သာငး် ၃၂.၈၆၆ ၁၄.၃၄၇ ၄၇.၂၁၃ ၂၂.၂၈၀ ၂၆.၃၄၅ ၄၈.၆၂၅ ၁၀.၅၈၆ -၁၁.၉၉၈ -၁.၄၁၂

၉ မိတ် ၅၉.၅၁၀ ၂၁.၀၈၈ ၈၀.၅၉၈ ၃၄.၂၆၂ ၁၈.၅၆၁ ၅၂.၈၂၃ ၂၅.၂၄၈ ၂.၅၂၇ ၂၇.၇၇၅

၁၀ ထီးခီး ၁.၂၆၄ ၀.၅၃၉ ၁.၈၀၃ ၂.၁၁၀ ၀.၁၃၁ ၂.၂၄၁ -၀.၈၄၆ ၀.၄၀၈ -၀.၄၃၈

၁၁ မာ တာင် ၁.၉၁၉ ၁.၃၅၇ ၃.၂၇၆ ၁.၀၄၄ ၀.၆၄၂ ၁.၆၈၆ ၀.၈၇၅ ၀.၇၁၅ ၁.၅၉၀

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၇၈ ၀.၃၀၁ ၀.၃၇၉ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၆ ၀.၂၁၂ ၀.၀၁၂ ၀.၁၅၅ ၀.၁၆၇

၁၃ စစ် တွ ၃.၇၇၉ ၄၅.၈၈၇ ၄၉.၆၆၆ ၁.၇၂၃ ၀.၀၁၆ ၁.၇၃၉ ၂.၀၅၆ ၄၅.၈၇၁ ၄၇.၉၂၇

၁၄  မာင် တာ ၃.၄၅၄ ၃.၄၅၄ ၄.၀၇၀ ၄.၀၇၀ -၀.၆၁၆ -၀.၆၁၆

၁၅ တမူး ၄၂.၅၂၈ ၀.၈၃၂ ၄၃.၃၆၀ ၇.၀၇၉ ၁.၉၂၆ ၉.၀၀၅ ၃၅.၄၄၉ -၁.၀၉၄ ၃၄.၃၅၅

၁၆ ရိဒ် ၆.၂၇၇ ၅.၇၁၁ ၁၁.၉၈၈ ၁၀.၅၈၂ ၃.၈၃၇ ၁၄.၄၁၉ -၄.၃၀၅ ၁.၈၇၄ -၂.၄၃၁

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၁၈၈၀.၁၂၀ ၉၇၉.၈၆၅ ၂၈၅၉.၉၈၅ ၁၅၃၇.၆၉၀ ၉၅၇.၂၇၂ ၂၄၉၄.၉၆၂ ၃၄၂.၄၃၀ ၂၂.၅၉၃ ၃၆၅.၀၂၃

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃-၈-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ၃-၈-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၆၂၃၀၀ ၄၆၈၄၀၀ ၄၄၇၀၀၀ ၄၆၂၃၀၀

၂ ဟသာတ ၄၅၃၁၀၀ ၄၅၃၁၀၀ ၄၃၁၇၀၀ ၄၅၃၁၀၀

၃ မန္တ လး ၄၃၈၄၀၀ ၄၁၈၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၃၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၁၅ ၃၁၃ ၃၁၅ ၂၈၅

၂ ရလီ ၃၁၅ ၃၁၄ ၃၁၀ ၂၈၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၆ ၄၉၆ ၅၀၈ ၅၅၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၄၂၆၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၉၉၈၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၀၂၃၃၀၀

၃ မ ကွး ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၁၀၃၁၈၀၀ ၉၀၃၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၃၇ ၇၃၀ ၇၄၃ ၇၂၉

၂  ရလီ ၇၅၁ ၇၄၉ ၇၃၈ ၇၃၈

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 ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၈၅၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၂ မန္တ လး ၆၄၁၇၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၂၇၅၀၀ ၇၇၀၃၀၀

၃ မရွာ ၆၄၄၂၀၀ ၆၈၂၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၆၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၁၆၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၆၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၆၆၃၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၆၁ ၆၅၅ ၆၆၇ ၆၅၄

၂ ရလီ ၆၇၆ ၆၇၄ ၆၆၄ ၆၆၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၈၀၀၀၀ ၄၉၅၀၀၀ ၄၈၁၀၀၀ ၅၀၃၀၀၀

၂ မရာွ ၃၈၂၇၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ မ ကွး ၄၁၃၃၀၀ ၄၀၇၂၀၀ ၄၂၅၆၀၀ ၄၂၂၅၀၀

၄ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၁၈၂၀၀ ၄၁၈၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၄ ၅၂၅ ၅၀၇ ၅၂၅

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

\\172.16.109.92\d\TP Department(2018)\Trade Policy 1\4.Office Letter-4\5.Trade News\Aug-2018\Trade New(8-8-2018)\2 Agril-Trade 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၅၂၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၆ မ ကးွ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည ် ၄၅၉၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၅ ၂၂၇ ၂၃၁ ၂၃၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၆၄၃၀၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ြပည် ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ တာင်ကီး ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၀၇ ၄၀၉ ၃၉၁ ၃၉၄

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၀၄ ၁၁၁၁ ၁၁၀၂ ၁၁၀၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၃၀၆၁၀၀ ၂၈၇၈၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၄၂၄ ၁၄၃၂ ၁၅၉၄ ၁၆၀၃

ကျပ်/ြပည်

၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၆ ပခူဲး ၁၁၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၇ ြပည ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၆၆ ၃၆၃ ၃၅၉ ၃၅၄

၂ ဗီယက်နမ် ၃၉၀ ၃၆၆ ၃၆၅ ၃၅၈

၃ အိန္ဒယ ၃၈၀ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၈၅ ၃၆၃ ၃၅၉ ၃၆၄

၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၀၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၄၄၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၁၀၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၀၃၀၀ ၄၀၄၁၀၀ ၄၁၆၄၀၀

၂ မန္တ လး ၃၅၁၅၀၀ ၃၅၁၅၀၀ ၃၂၈၈၀၀ ၃၂၈၈၀၀

၃ လားရး ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၂၂၃ ၂၂၁ ၂၂၅ ၂၂၁

၂ ရလီ ၂၄၀ ၂၄၀ ၂၃၆ ၂၃၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၅ ၂၀၅ ၂၀၃ ၂၀၄

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၀၄၁၀၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀

၂ မ ကွး ၂၀၁၄၇၀၀ ၂၀၁၄၇၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၁၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၄၀ ၁၃၂၈ ၁၃၅၂ ၁၃၂၆

၂ ရလီ ၁၃၅၃ ၁၃၄၉ ၁၃၂၈ ၁၃၂၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၄၄ ၁၁၄၀ ၁၂၀၃ ၁၂၁၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၉၄၃၀၀ ၂၀၄၂၃၀၀ ၂၁၃၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၁၆ ၁၄၀၃ ၁၄၂၉ ၁၄၀၁

၂ ရလီ ၁၄၂၈ ၁၄၂၄ ၁၄၀၂ ၁၄၀၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၆ ၁၀၅၂ ၁၀၈၇ ၁၀၉၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၄၆.၁၉ ၁၅၄၃.၈၀ ၁၃၄၃.၇၁ ၁၅၁၂.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၆၇.၉၃ ၁၅၂၅.၈၀ ၁၂၆၆.၄၉ ၁၄၉၄.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၈၉.၆၆ ၁၅၀၉.၂၀ ၁၁၈၉.၂၆ ၁၄၇၇.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၁၁.၃၉ ၁၅၀၀.၂၀ ၁၁၁၂.၀၄ ၁၄၆၈.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၃၃.၁၃ ၁၄၈၆.၇၀ ၁၀၃၄.၈၁ ၁၄၅၅.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၇-၇-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၃၁-၇-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၈ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၅၄၀၀ ၁၂၇၂.၆၂ ၁၂၂၈.၅၉ ၁၄၁၅

၂ ၁၉ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၅၄၀၀ ၁၂၇၂.၆၂ ၁၂၂၈.၅၉ ၁၄၁၅

၃ ၂၀ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၇၀၀ ၁၂၆၇.၂၀ ၁၂၂၆.၁၀ ၁၄၂၀

၄ ၂၁ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၇၀၀ ၁၂၆၇.၂၀ ၁၂၂၆.၁၀ ၁၄၂၀

၅ ၂၂ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၇၀၀ ၁၂၆၇.၂၀ ၁၂၂၆.၁၀ ၁၄၂၀

၆ ၂၃ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၆၄၀၀ ၁၂၆၉.၄၈ ၁၂၃၃.၅၆ ၁၄၂၀

၇ ၂၄ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၇၃၀၀ ၁၂၆၇.၁၂ ၁၂၂၃.၃၀ ၁၄၂၄

၈ ၂၅ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၃၀၀၀ ၁၂၅၈.၇၂ ၁၂၃၀.၁၄ ၁၄၂၇

၉ ၂၆ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၆၀၀ ၁၂၆၇.၅၃ ၁၂၃၁.၃၉ ၁၄၂၇

၁၀ ၂၇ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၆၀၀ ၁၂၆၇.၅၃ ၁၂၃၁.၃၉ ၁၄၂၇

၁၁ ၂၈ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၆၀၀ ၁၂၆၇.၅၃ ၁၂၃၁.၃၉ ၁၄၂၇

၁၂ ၂၉ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၆၀၀ ၁၂၆၇.၅၃ ၁၂၃၁.၃၉ ၁၄၂၇

၁၃ ၃၀ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၂၀၀ ၁၂၆၆.၉၉ ၁၂၂၃.၃၀ ၁၄၂၇

၁၄ ၃၁ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၉၄၀၀ ၁၂၆၅.၄၉ ၁၂၂၃.၉၂ ၁၄၂၉

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၂၄ ယမွ်

၂ ၃၁.၉၉ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၂.၇၂  ရူပီး

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၄၄

၁၄၇၁

၁၂

(  ၉ - ၈ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၄၄၀

၁၃၁၉

မူဆယ်

ြမဝတီ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၂၈၀-၃၀၀

(  ခ  ) SQ ၄၂၀-၄၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၀၀-၄၃၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၅၀-၃၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၉၃၅

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၄၀-၃၆၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၄၀-၃၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၄၀-၃၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၂၀-၅၅၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၆၉၅-၇၃၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၅၅-၁၀၈၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၂၅၀-၁၂၉၀

၈ ပဲကးီ ၇၅၀-၈၀၀

၁၃

၃၁ - ၇ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်း 

အင်အား 

အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 

ကန်သ့တ် ခန် ့ပီး 

အင်အား 

ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၇ - ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၃၉ - ၂၀၀ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၀၆ - ၂၂၁ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၇ - ၂၂၁ 

 

၂။ ၂၆-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၆/၂၀၁၈ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါယာဉ် မာင်း ဝန်ထမ်း(၃)ဦးကိ (၁-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိက် 

သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားသည့်ဌာန

 (က) ဦးကိကိနိင်  ယာဉ် မာင်း-၅ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၀၉၉ 

 ( ခ ) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် နစ့ားယာဉ် မာင်း ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၇/မညန(နိင်)၀၉၅၅၅၉  

 ( ဂ ) ဦးမျို း ဇယျာ နစ့ားယာဉ် မာင်း ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၈/ပခက(နိင်)၂၈၉၉၁၀  

၃။ ၂၆-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၇/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

မ ှတစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ  ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၃)ဦးကိ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ရးချုပ် စမီ ရးရာဌာနခွ၊ဲ 

မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန  

 (က) ဦး ကျာ် ထွး-၂ ယာဉ် မာငး်-၄ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၁၀/ကထန(နိင်)၁၀၂၃၃၂  

 ( ခ ) ဦးညညီီ ဇာ် ယာဉ် မာငး်-၄ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၅၈၀၄   

 ( ဂ ) ဦးချစ်စဝင်း နစ့ားယာဉ် မာင်း ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၉/မထလ(နိင်)၂၇၄၀၂၄  

၄။ ၂၆-၇-၂၀၁၈ ရကစ်ွပဲါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၁) ဦးနှင် ့ အမထမ်း(၃)ဦး တိက့ိ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ 

ရပူအမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပလိ်က်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးခင် မာင်စိး လ/ထညန်ကား ရးမှူး ပိသွ့င်း 

  ၁၂/ကမရ (နိင်) ၀၃၉၃၁၃ 

 ( ခ ) ဦး ဇာ်မင်း-၃ ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ 

  ၁၂/သကတ(နိင်)၁၃၀၆၈၁ 

 ( ဂ ) ဦးဝင်းကိကိ  ဆသရ-၂ ညန်ချုပ်ရး  

  ၈/မဘန(နိင်)၀၀၇၁၇၉     

 (ဃ) ဦး ဇာ်မျိုးထွန်း စရက-၃ စီမ  

  ၅/ဝလန(နိင်)၁၅၁၁၅၉  

၅။ ၂၆-၇-၂၀၁၈ ရကစ်ွပဲါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦး တိက့ိ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ 

မရမ်း ချာင်အ မဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခနး်သိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦး အာင်စိးမိး လ/ထညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၀၇၄၇၂ 
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 ( ခ ) ဦးလှြမင့်ဦး  ဦးစီးမှူး စီမ 

  ၉/မထလ(နိင်)၀၇၁၅၉၄   

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်စိး-၂  ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ 

  ၁၄/ပသရ(နိင်)၀၇၄၅၅၃     

 (ဃ) ဦး အာင်မင်း ထွး စရက-၃ လပင်န်းစစ် 

  ၈/မတန(နိင်)၀၅၆၀၉၁  

၆။ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း(၂)ခတွင် တွဲဘက ်တာဝန်ချထားခဲ့သည့် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း(၆) ဦးတိအ့ား (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ နြပည် တာ်(ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပီ့း ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထား လိက်သည်- 

     တဲွဖက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့်ဌာနခဲွ 

    စစ် ဆး ရးစခန်း  

 (က) ဦး အာင်ဝင်းခိင် လ/ထညန်ကား ရးမှူး ရပ ူ နယ်ရး 

  ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၀၅၁၈၃    

 ( ခ ) ဦးသာထွန်းစိန် လ/ထညန်ကား ရးမှူး မရမ်း ချာင် ဒ-ညန်ချုပ်ရး 

  ၁၁/မတန(နိင်)၀၀၄၄၃၆   (ကန်သွယ် ရး) 

 ( ဂ ) ဦး ကျာ် ဇယျ ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် လပ်ငန်းစစ် 

  ၇/လပတ(နိင်)၀၉၃၀၁၇ 

 (ဃ) ဦးခင် မာင် မာင် လး ဆက်သယ်ွ ရး-၁ ရပ ူ စီမ 

  ၁၂/ကမတ(နိင်)၀၃၂၀၄၉    

 ( င ) ဦးခင် မာင် ဌး ဒ-ဦးစီးမှူး ရပ ူ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

  ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၅၈၇၂၀   (ရန်ကန်) 

 ( စ ) ဦးတင်မိး  ဒ-ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

  ၅/ငဇန(နိင်)၀၀၃၄၆၆   (မန္တ လး) 
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 ( ဆ) ဦးမင်းကိဦး  လြခု ရး-၂ မရမ်း ချာင် စီမ 

  ၂/လကန(နိင်)၀၄၉၆၈၆    

 ( ဇ ) ဦး ကျာ်လွင်-၂ လြခု ရး-၃ ရပ ူ ညနွ်ချုပ်ရး 

  ၈/ပဖန(နိင်)၀၁၅၈၅၆ 

၇။ ၂-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာြ်ပပါအရာထမ်း (၄) ဦးနှင့် အမထမ်း (၁၀) ဦးတိက့ိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက် 

သည့် နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည-်  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ 

(ကျပ်) 

(က) ဦးသန်းအန်း 

၉/ညဥန(နိင်) ၀၃၆၇၅၆ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

WTO ၂၅-၇-၂၀၁၈ ၃၂၈၀၀၀/- 

( ခ )  ဒ ခိင်ဇာဝင်း-၁ 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၁၄၂၁၀ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

ဒသတွင်း ၂၅-၇-၂၀၁၈ ၃၂၈၀၀၀/- 

( ဂ ) ဒ လး လးစ 

၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၀၁၄၀၅ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

ဒသတွင်း ၂၅-၇-၂၀၁၈ ၃၂၈၀၀၀/- 

(ဃ) ဒ မိးပပထွန်း 

၈/ပခက(နိင်) ၁၄၂၅၉၂ 

ဦး/ရိှ စီမ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( င ) ဦး မာင် မာင် အး 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၁၅၃၄၇ 

ဦးစီးမှူး စီမ ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၄၄၀၀၀/- 

( စ ) ဒ ဇင်မာ အး 

၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၀၀၇၁၆ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 

(ဆ) ဒ မာ် မာ် အာင် 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၁၉၇၆၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 

( ဇ ) ဦးြမင့် ဆွ 

၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၁၅၇၂၉ 

ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 

( ဈ )  ဒ ဥမ္မာ-၁ 

၁၂/ကတတ(နိင်) ၀၀၆၁၆၂

ဆသရ-၂ ပညာ ပး ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 
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(ည)  ဒ အိအိခိင်-၁ 

၉/အမရ(နိင်) ၀၉၂၀၆၅ 

ဆသရ-၂ စီမ ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 

( ဋ )  ဒ ဌး ဌး-၁ 

၁၁/ရဗန(နိင်) ၀၄၀၄၃၆ 

ဆသရ-၂ စီမ ၂၈-၇-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀/- 

( ဌ )  ဦး အာင်မျို းဟိန်း 

၇/ပမန(နိင်)၂၀၄၈၂၁ 

ငယ်/ ရး မူဝါဒ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဍ ) ဦးရဲလင်းခန် ့

၁၂/ကမရ(နိင်)၁၅၉၈၄၉ 

ငယ်/ ရး စီမ ၂၃-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဎ )  ဦးြပည့်စသူ 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၄၃၈၄၄ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

မူဝါဒ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

၈။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၏(၃၁-၇-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၆၀/၂၀၁၈) အရ စီမ ရးရာဌာနခဲွ 

မှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဦးစီးရးအဖဲွ  ့ (ကန်သွယ် ရးဌာန) သိ ့ တဲွဘက်တာဝန်ချထားခ့ဲသည့် 

ဦးစီးအရာရိှ ဦးလှ ဌး-၁ (၁၄/ပတန(နိင်)၀၀၇၇၁၅) ကိ (၃-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ မူလဌာနခဲွြဖစ် သာ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွသိ ့ ြပန်လည်တာဝနခ်ျထားလိက်သည။်  

၉။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဒ ဇင် ဖိုးသွယ် (၁၂/အစန(နိင်) ၂၀၂၉၇၅)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ 

(၃၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နထ့ိ  မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၀။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၇)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ယဇနြမင့် အာင်  ဦး/ရှိ မူဝါဒ ၃၀-၇-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၅၂၉၈၂   ၅-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ နွယ်နွယ်လွင်  ဦး/ရှိ ပိသ့ွင်းရး ၃၀-၇-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၁၂/စခန(နိင်) ၀၅၇၃၁၂   (ရက) ၅-၈-၂၀၁၈ ထိ 
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 ( ဂ ) ဦး ကျာစ်းိ  ဦး/ရှိ ဒ-ညန်ချုပ်ရး ၃၀-၇-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၄/ဇလန(နိင်) ၀၈၈၁၄၁     (ကန်သွယ်/ စစ့ပ)် ၅-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ အး အးြမင့်  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၃၀-၇-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၀၁၇၀၁  (ရက) ၅-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ ခင်ညိုရီ  ဒ-ဦးစီးမှူး    စီမ ၃၁-၇-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၉/နထက(နိင်) ၁၂၅၅၅၆   ၃-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဦးကည်ချစ် ကျာ် ဒ-ဦးစီးမှူး ကသရ ၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၀၉၉၃၂  (မဆ) ၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဒ စန်းစန်း အး-၂ ဆသရ-၂ ငွစာရင်း ၂၁-၇-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၁၂/လမတ(နိင်) ၀၀၁၉၈၄   ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ )  ဦး အာင်ထွန်းသိန်း  လခရ-၃    စီမ ၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက် 

    DGN-၀၁၀၁၀၅   ၇-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စျ ) ဦးကူးမားဘာဘ ူ လခရ-၃ စီမ ၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    DGN-၀၀၈၅၄၀   ၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ည ) ဒ နှင်းပွင့်ြဖူ ငယ်/ ရး WTO ၃၁-၇-၂၀၁၈ မှ  ၂၅ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၁၄၃၀၅၇   ၂၄-၈-၂၀၁၈ ထိ 

၁၁။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅/၂၀၁၈ အရ ယခင် ကွမ်းြခကန်း မို န့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဦးထွန်းလှ အာင်၊ ဒ- စျးသည် သည်(၂၈-၅-၂၀၁၅) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင် ့၎ငး်၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အန်းြမင့် (၁၂/ကခက 

(နိင်) ၀၆၅၉၄၅) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွ ဲ

ငယ ်(၁၊ ၂) အရ (၂၉-၅-၂၀၁၅)ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၂။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆/၂၀၁၈ အရ ယခင ်ပဇွန် တာင် မို န့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဒ လှလှ၊ ပ-လက်နှိပ်စက်သည် (၃၀-၆-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ် ပးီ နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦးခင် မာင်ချို  (၁၂/ဗဟန(နိင်) 

၀၀၅၄၁၄)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်   

(၁၊ ၂)အရ (၁-၇-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၃။ ၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇/၂၀၁၈ အရ ယခင ် ြမန်မာ့ကန်တိက်မှ 

ဒ အးြမင့်၊ ဌာနခွဲစာ ရးသည ် (၂၀-၄-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင် 

ခင်ပန်ွးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦးတင် မာင်(၁၂/သဃက(နိင်)၀၀၇၂၂၀)ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂) အရ (၂၁-၄-၂၀၁၈) 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ ဒ ကျိန်သနွမ်း (၁၂/မဂဒ(နိင)် ၁၇၃၉၃၉)၊ အငယ်တန်းစာ ရးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁-၈-၂၀၁၈ မ ှ၃၁-၈-၂၀၁၈ ထ)ိ လစာမဲ့ 

ခွင် ့(၃၁)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၅။ ၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးမျိုးြမင့်ထွန်း (၇/သကန(နိင်) ၀၀၄၃၀၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

များအခနး်(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁-၈-၂၀၁၈ မ ှ ၃၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၃၁) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၆။ ၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦး ဇလတ် (၈/ခမန(နိင်) ၁၂၁၀၂၄)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွ ဲ (ဇ)အရ (၆-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ 

(၁၉-၈-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့်ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမှ့စ၍လည်း ကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင် ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့် ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇနတ်ိတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှစ၍ 

လညး် ကာငး်၊ တာချီလိတ် ကနသွ်ယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်း ကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်တွင် ဒသထွကဖ်ရဲသီးတစ်မျို းတညး်သာ တငပိ်ရ့နအ်တွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့ 

စ၍လညး် ကာင်း၊ စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းနှင့် မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက် 

နမှ့စ၍လညး် ကာငး် ITC ြဖင် ့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ် ကျန် ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယဂ်ျယ၊် ရိဒ်၊ မိတ်၊ 

ကာ့ သာင်း၊ ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် မာ တာင်၊ ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လညး် ကာငး်၊ ပိက့န် သွင်းကန်ရး (ကျို င်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်း ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ြမစ် ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက် နမှ့စ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င်ကျိုင်းလပ် 

စခန်းကိလည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည်။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် 

ITC ကတ ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ 

နှစ်တွင ်ITC ကတ ်(၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ်(၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘ ာနှစ်၊ ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် ITC ကတ်  ( ၁၆၈ ) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ် 

(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၇-၇-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၃၇) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၄၆၉ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၂၇-၇-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၁၇၈၄၆၆၃၇၂၃ ၈၂၅၉၄၅၀၂ ၁၈၆၇၂၅၈၂၂၅

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၄၃၃၂၉၉၁ ၂၄၃၃၂၉၉၁

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂ ၇၂၃၆၇၇ ၈၈၄၀၂၂၉၀၉၅ ၈၈၄၀၉၅၂၇၇၂

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၂၄၀၀၇၆၇၉ ၄၆၉၁၁၆၇၉

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိကတီ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄ ၂၆၁၀၃၀၀ ၂၉၂၉၀၀၀၃၄ ၂၉၅၅၁၀၃၃၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၃၈၁၀၆၆၉၀၃ ၃၈၁၀၆၆၉၀၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၄၉၃၉၀၀၀ ၉၇၃၃၂၁၁၈ ၂၃၂၂၇၁၁၁၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၄ ၁၀၁၉၇၃၆၉၃၆ ၉၆၀၈၆၇၃၁၉ ၁၉၈၀၆၀၄၂၅၅

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၄၄၃၃၆၀၀၀ ၄၄၃၃၆၀၀၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၃၇ ၃၀၀၉၉၁၃၆၃၆ ၁၀၇၀၃၃၃၀၆၄၁ ၁၃၇၁၃၂၄၄၂၇၇စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရက်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၂၇-၇-၂၀၁၈) အထိ

၃၇ ၃၀၀၉၉၁၃၆၃၆.၀၀၀ ၁၀၇၀၃၃၃၀၆၄၁.၀၀၀ ၁၃၇၁၃၂၄၄၂၇၇.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၄၆၉ ၁၅၅၃၆၃၀၀၀၂၀.၉၆၀ ၈၅၈၇၆၂၂၆၆၂၅.၅၅၈ ၁၀၁၄၁၂၅၂၆၆၄၆.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန ်တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၇-၇-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၆၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၉၉) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ်ှ ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၂၇-၇-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ ်ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သငွး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၅၇ ၁၂၄ ၅၃၅၇၆၉၁၅၄၁.၃၁၀ ၄၆၅၃၀၉၈၆၁၈.၄၈၃ ၁၀၀၁၀၇၉၀၁၅၉.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၉ ၁၄၄ ၃၅ ၁၇၄၆၀၁၇၄၂၃.၆၂၆ ၁၇၄၆၀၁၇၄၂၃.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၈ ၄၁ ၁၉၇ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၆၉၄၁၂၃၄၁၂၀.၅၈၀ ၅၆၉၄၈၇၆၇၇၉၇.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၀၉၉၀၇၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၇၇၄၇၆၈၂၈.၇၁၀ ၇၆၈၇၃၈၄၃၁၈.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၈ ၇ ၃၁ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၈၈၁၀၂၆၃၅.၀၀၀ ၁၈၆၁၆၃၃၃၆၁.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၄ ၇၇ ၄၇ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၀၇၅၁၆၅၆၃၈.၅၉၀ ၇၈၂၉၆၁၄၀၂၉.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၃ ၄ ၅၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၆၃၇၆၃၆၆၈၁.၀၀၀ ၁၆၃၇၆၃၆၆၈၁.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၃၀၇၉၇၁၃၄၈.၇၅၀ ၂၅၆၅၅၀၆၅၂၆.၆၁၀ ၃၈၇၃၄၇၇၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၈ ၉ ၅၉ ၃၇၁၃၉၃၉၇၃၈.၄၂၈ ၃၂၇၀၆၇၄၆၃၅.၅၆၉ ၆၉၈၄၆၁၄၃၇၃.၉၉၇

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၀ ၉ ၁၁ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၄၅၆၀၄၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၇၄၉၅၇၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၆၉ ၄၇၀ ၉၉၉ ၁၅၅၃၆၃၀၀၀၂၀.၉၆၀ ၈၅၈၇၆၂၂၆၆၂၅.၅၅၈ ၁၀၁၄၁၂၅၂၆၆၄၆.၅၁၈

ကနသ်ယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပင်န်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက ်
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပင်န်း ဆာင်ရကွမ်

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၇-၇-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၆၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ ်(၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ ်(၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန ်ITC ကတ ်

စစ ပါငး်မာှ (၉၉၉) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  

  


