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ၐစီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ ( ၇ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၃) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် န၊့ နနက ်၁၁.၀၀ နာရအီချိနတွ်င် နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၃) တွင် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီး 

ဌာနနှင့် HUBS MK Co.,Ltd. တိပူ့း ပါင်း၍ ကန်စည် ထာက်ပ့ပိ ့ ဆာင် ရးဗဟိစခန်း (Logistics 

Hub) တည် ဆာက် ရးစီမကိန်းအတွက် သ ဘာတူညီချက်မှတ်တမ်း (Memorandum of Agreement-

MOA) လက်မှတ် ရးထိးြခင်း အခမ်းအနားကိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် စီးပွား ရးနငှ့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်နှင့် HUBS MK Co.,Ltd. 

၏ Managing Director နှင့် CEO ြဖစ်သူ Mr. Kang Shangwon တိက့ အသီးသးီအမှာစကား 

ြပာကား ပီး ြမန်မာ့ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးအဖွဲ  ့ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦး အာင်စိးနှင့် HUBS MK 

Co.,Ltd. ၏ Managing Director နှင့် CEO ြဖစ်သူ Mr. Kang Shangwon တိက့ သ ဘာတူညီချက ်

မှတ်တမ်းကိ လက်မတ်ှ ရးထိးခ့ဲကပါသည။် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနသည ်

အမျို းသားပိက့န်မဟာဗျူဟာကိ ရးဆွဲ၍ ပိက့န်ြမင့်တင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ြမန်မာ့ပိက့န်များ 

အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းနိင်ရန်နှင့် ကန်ကျစရိတ် လာ့ချ ယှဉ် ပို င်နိင်ရန် အဓိကလိအပ်ချက် တစရ်ပ်ြဖစ် 

သာ နိင်ငတကာအဆင့်မီ Logistics Hub များလိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိပါလိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်း 

နိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနပိင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ လင်သာယာ 

မို န့ယ်ရှိ ြမ ၅၉ ဒသမ ၁၀၇ဧက ပ တွင် ခတ်မနီညး်ပညာများ အသးြပုမည့် Logistics Hub ကိ 

တည် ထာင်နိင် ရးအတွက် ကနဦး လ့လာဆန်းစစ်မများ စတင် ဆာင်ရွက်မညြ်ဖစသ်ည်။ ြမန်မာနိင်င 
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အတွင်း စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးထွက်ကန်များထွက်ရှိရာ အြခားလိအပ် သာ ဒသများတွင်လည်း 

Logistics Hub များ ဆက်လက်တိးချဲ  ့တည် ထာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၂။ သ ဘာတူညခီျက်မှတ်တမး် လက်မှတ် ရးထိးပွဲအခမ်းအနားမကျင်းပမ ီ ကိယ်စားလှယအ်ဖွဲသ့ည် 

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ တွဆ့ ဆွး နွးရာတွင် ြမန်မာနိင်င၌ ကန်စည် ထာက်ပ့ပိ ့ ဆာင် ရး 

ဗဟစိခနး်များ တိးချဲ တ့ည် ဆာက် ပီး ကန်သွယ်မလင်ြမန် ချာ မွ ့ စ ရး ဆက်လက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

သွားမည့် အစီအစဉ်များ၊ ြမန်မာနိင်င၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ကာင်းများ ဖန်တီး 

တည် ဆာက်သွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှနိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကိ ဆးွ နွးခဲ့ ကသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ရက် နတွ့င် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဧည့်ခန်းမ(၁)၌ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည ်Yunnan One Belt One Road Information Service Center မ ှSecretary General ြဖစ်သူ 

Mr.Deng Yu-Bin ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယအ်ဖဲွအ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည။် ထိသိ ့ တွဆ့ရာ 

တွင် တရတ်-ြမန်မာနှစ်နိင်ငအကား ဆက်လက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များ၊ ကျာက်ြဖူ 

အထူးစီးပွား ရးဇန်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် ရးဆိင်ရာ ဆက်လက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် 

များ၊ နှစနိ်င်ငအကား ကန်သွယ်မနှင့်ရင်းနီှးြမုပ်နှမတိးတက် စရန် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည့် လပ်ငန်း 

စဉ်များအား အြမင်ချင်းဖလှယ် ဆးွ နွးခဲ့ပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် နတ့ွင် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာ 

သန်းြမင့်သည် ရန်ကန် မို ရ့ှိ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င သရးမှ သအမတ်ကီးြဖစ်သ ူ H.E. Mr. Hong 

Liang ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား လက်ခ တွဆ့ခ့ဲ ပီး ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၅ ရက်မ ှ၁၀ 

ရက်အထိ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ ရှန်ဟိင်း မို ၌့ ကျင်းပြပုလပ်မည့် ပထမအကိမ် တရတ်နိင်ငတကာ 

သွင်းကန်ဆိင်ရာ ကန်စည်ြပပွဲ (1st China International Import Exposition) သိ ့ ြမန်မာနိင်ငမှ စီးပွား 

ရးလပ်ငနး်ရှင်များ ပါဝင်ြပသနိင် ရး၊ ြမန်မာ-တရတ်နယ်စပ်စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန်၊ 

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ အ ြခအ နများနှင့် နှစ်နိငင်အကား 

ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ်များအား 

ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၄ ရက် နတ့ွင ် နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသနး် ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ရးအမှတ်(၃)၏ ဧည့်ခန်းမ(၁)၌ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် METRO Wholesale Myanmar Ltd ၏ Director နှင့် 
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CEO ြဖစ်သ ူ Mr. Dominique Minnaert ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ ပီး 

ကန်သွယ်မနှင့်ရင်းနှီးြမုပ်နှမ မူဝါဒပိင်းဆိင်ရာ စဉ်ဆက်မြပတ်ခိင်မာအား ကာင်း ရး ဆာင်ရွက် နသည့် 

လပင်န်းစဉ်များ၊ ဆီထွက်သီးနှနှင့် အြခားလယ်ယာထွက်ကန်များ ပိမိတိးြမင့်ထတ်လပ်တင်ပိ ့ နိင် ရး 

အတွက် ြပည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ကန်သွယ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများနှင် ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မြမင့် 

တင် ရး၊ လယ်ယာက ထွက်ကန်များအပါအဝင် အြခားြပည်ပပိက့န်များအားလး အရည်အ သွးတိးတက ်

ြမင့်မား စ ရးနှင့် အစားအစာ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး၊ တာင်သူလယ်သမားများအ နြဖင့် စိက်ပျို း 

ရးက တွင် Good Agriculture Practices (GAP) အား လက် တွက့ျင့်သး ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် 

လ့ကျင့်ပညာ ပး ရးအစီအစဉ်များ၊ Cold Storage များအပါအဝင ်Logistics က ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး၊ 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှ ပတ်ဝန်းကျင် ကာင်းများ ဖန်တီး ပး ရး၊ စးီပာွး ရးကွနယ်က် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်မ 

တိးတက်ြမင့်မား ရးတိနှ့င့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။  
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂-၂-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၁၁၀၃.၂၆၀ ၁၄၃၉.၀၉၆ ၂၅၄၂.၃၅၆

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၅.၆၃၂ ၂၈.၁၄၀ ၃၃.၇၇၂

၃ ရထွက် ၂၀၆.၄၄၇ ၃၆၀.၃၁၇ ၅၆၆.၇၆၄

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၈၀၈.၃၀၆ ၄၂၁.၂၆၈ ၁၂၂၉.၅၇၄

၅ သစ် တာထွက် ၁၇၉.၄၂၇ ၂.၀၂၃ ၁၈၁.၄၅၀

၆ စက်မကန် ချာ ၄၃၂၉.၇၅၄ ၁၂၇၅.၂၁၆ ၅၆၀၄.၉၇၀

၇ အြခား ၈၈၃.၄၄၀ ၁၀၂၀.၂၀၆ ၁၉၀၃.၆၄၆

 စစ ပါင်း ၇၅၁၆.၂၆၆ ၄၅၄၆.၂၆၆ ၁၂၀၆၂.၅၃၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂-၂-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၃၁၃.၈၁၁ ၁၁၇၈.၃၃၉ ၅၄၉၂.၁၅၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၅၇၄၈.၁၂၂ ၅၀၁.၃၇၁ ၆၂၄၉.၄၉၃

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၀၃၀.၀၈၅ ၇၃၈.၆၈၂ ၃၇၆၈.၇၆၇

 စစ ပါင်း ၁၃၀၉၂.၀၁၈ ၂၄၁၈.၃၉၂ ၁၅၅၁၀.၄၁၀

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂-၂-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

 
တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၇၅၁၆.၂၆၆ ၁၃၀၉၂.၀၁၈ ၂၀၆၀၈.၂၈၄ ၅၈၁၁.၉၉၅ ၁၁၁၅၃.၃၇၀ ၁၆၉၆၅.၃၆၅ ၁၇၀၄.၂၇၁ ၁၉၃၈.၆၄၈ ၃၆၄၂.၉၁၉

၂ နယစ်ပ် ၄၅၄၆.၂၆၆ ၂၄၁၈.၃၉၂ ၆၉၆၄.၆၅၈ ၄၀၂၀.၃၈၇ ၂၃၅၆.၀၆၃ ၆၃၇၆.၄၅၀ ၅၂၅.၈၇၉ ၆၂.၃၂၉ ၅၈၈.၂၀၈

စစ ပါငး် ၁၂၀၆၂.၅၃၂ ၁၅၅၁၀.၄၁၀ ၂၇၅၇၂.၉၄၂ ၉၈၃၂.၃၈၂ ၁၃၅၀၉.၄၃၃ ၂၃၃၄၁.၈၁၅ ၂၂၃၀.၁၅၀ ၂၀၀၀.၉၇၇ ၄၂၃၁.၁၂၇

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂-၂-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မ ှ၂-၂-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 
ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂-၂-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၄၃၉.၀၉၆ ၁၄၃၉.၀၉၆ ၀.၀၄၃ ၁၁၉၈.၆၇၅ ၁၁၉၈.၇၁၈ -၀.၀၄၃ ၂၄၀.၄၂၁ ၂၄၀.၃၇၈

၂ တိရိစ္ဆာန်ထကွ် ၂၈.၁၄၀ ၂၈.၁၄၀ ၂.၅၄၆ ၂.၅၄၆ ၂၅.၅၉၄ ၂၅.၅၉၄

၃  ရထွက် ၃၆၀.၃၁၇ ၃၆၀.၃၁၇ ၂၈၃.၁၉၀ ၂၈၃.၁၉၀ ၇၇.၁၂၇ ၇၇.၁၂၇

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၉၉.၂၁၄ ၂၂.၀၅၄ ၄၂၁.၂၆၈ ၂၆၄.၈၄၀ ၁၆.၂၆၃ ၂၈၁.၁၀၃ ၁၃၄.၃၇၄ ၅.၇၉၁ ၁၄၀.၁၆၅

၅ သစ် တာထွက် ၂.၀၂၃ ၂.၀၂၃ ၂.၂၇၄ ၂.၂၇၄ -၀.၂၅၁ -၀.၂၅၁

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၂၁၅.၁၄၈ ၆၀.၀၆၈ ၁၂၇၅.၂၁၆ ၁၀၉၀.၆၁၂ ၈၇.၆၆၂ ၁၁၇၈.၂၇၄ ၁၂၄.၅၃၆ -၂၇.၅၉၄ ၉၆.၉၄၂

၇ အြခား ၆၉.၅၇၆ ၉၅၀.၆၃၀ ၁၀၂၀.၂၀၆ ၁၀၇၄.၂၈၂ ၁၀၇၄.၂၈၂ ၆၉.၅၇၆ -၁၂၃.၆၅၂ -၅၄.၀၇၆

စစ ပါင်း ၁၆၈၃.၉၃၈ ၂၈၆၂.၃၂၈ ၄၅၄၆.၂၆၆ ၁၃၅၅.၄၉၅ ၂၆၆၄.၈၉၂ ၄၀၂၀.၃၈၇ ၃၂၈.၄၄၃ ၁၉၇.၄၃၆ ၅၂၅.၈၇၉

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂-၂-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂-၂-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂-၂-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၃၁.၅၈၈ ၁၁၄၆.၇၅၁ ၁၁၇၈.၃၃၉ ၃.၉၅၇ ၁၄၁၈.၇၂၈ ၁၄၂၂.၆၈၅ ၂၇.၆၃၁ -၂၇၁.၉၇၇ -၂၄၄.၃၄၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၁၃.၇၆၅ ၄၈၇.၆၀၆ ၅၀၁.၃၇၁ ၁၁.၇၄၃ ၄၂၈.၇၅၉ ၄၄၀.၅၀၂ ၂.၀၂၂ ၅၈.၈၄၇ ၆၀.၈၆၉

၃ လူသးကန် ၁.၀၀၇ ၇၃၇.၆၇၅ ၇၃၈.၆၈၂ ၀.၉၁၀ ၄၉၁.၉၆၆ ၄၉၂.၈၇၆ ၀.၀၉၇ ၂၄၅.၇၀၉ ၂၄၅.၈၀၆

စစ ပါင်း ၄၆.၃၆၀ ၂၃၇၂.၀၃၂ ၂၄၁၈.၃၉၂ ၁၆.၆၁၀ ၂၃၃၉.၄၅၃ ၂၃၅၆.၀၆၃ ၂၉.၇၅၀ ၃၂.၅၇၉ ၆၂.၃၂၉

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂-၂- ၀၁၈) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂-၂-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂-၂-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၄၃၇.၄၉၆ ၁၄၅၅.၈၂၄ ၄၈၉၃.၃၂၀ ၃၀၆၄.၄၈၉ ၁၃၇၉.၄၀၂ ၄၄၄၃.၈၉၁ ၃၇၃.၀၀၇ ၇၆.၄၂၂ ၄၄၉.၄၂၉

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၇၇.၉၇၈ ၁၁.၆၀၁ ၁၈၉.၅၇၉ ၁၄၃.၇၇၃ ၁၃.၆၉၈ ၁၅၇.၄၇၁ ၃၄.၂၀၅ -၂.၀၉၇ ၃၂.၁၀၈

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၄၅၉.၁၉၆ ၄၀.၈၁၆ ၅၀၀.၀၁၂ ၄၄၆.၄၅၁ ၄၇.၅၇၃ ၄၉၄.၀၂၄ ၁၂.၇၄၅ -၆.၇၅၇ ၅.၉၈၈

၄ ကပိက်တီ ၅၇.၆၄၂ ၂၇.၂၇၁ ၈၄.၉၁၃ ၄၆.၅၄၅ ၃၃.၃၇၄ ၇၉.၉၁၉ ၁၁.၀၉၇ -၆.၁၀၃ ၄.၉၉၄

၅ ကျို င်းတ ၀.၂၁၃ ၁.၅၀၃ ၁.၇၁၆ ၂.၀၅၆ ၂.၂၁၈ ၄.၂၇၄ -၁.၈၄၃ -၀.၇၁၅ -၂.၅၅၈

၆ တာချီလိတ် ၁၃.၃၀၂ ၅၇.၆၆၂ ၇၀.၉၆၄ ၁၂.၁၅၀ ၅၈.၆၉၉ ၇၀.၈၄၉ ၁.၁၅၂ -၁.၀၃၇ ၀.၁၁၅

၇ ြမဝတီ ၆၄.၂၈၃ ၆၈၆.၅၃၆ ၇၅၀.၈၁၉ ၄၈.၉၆၉ ၇၀၈.၂၆၈ ၇၅၇.၂၃၇ ၁၅.၃၁၄ -၂၁.၇၃၂ -၆.၄၁၈

၈ ကာ့ သာငး် ၁၀၇.၇၆၁ ၅၀.၉၄၆ ၁၅၈.၇၀၇ ၄၈.၈၁၄ ၅၁.၃၂၅ ၁၀၀.၁၃၉ ၅၈.၉၄၇ -၀.၃၇၉ ၅၈.၅၆၈

၉ မိတ် ၁၅၀.၅၅၇ ၆၀.၂၂၂ ၂၁၀.၇၇၉ ၁၃၀.၈၃၄ ၃၈.၉၂၂ ၁၆၉.၇၅၆ ၁၉.၇၂၃ ၂၁.၃၀၀ ၄၁.၀၂၃

၁၀ ထီးခီး ၃.၉၁၆ ၆.၉၆၃ ၁၀.၈၇၉ ၁၀.၄၂၂ ၀.၆၁၁ ၁၁.၀၃၃ -၆.၅၀၆ ၆.၃၅၂ -၀.၁၅၄

၁၁ မာ တာင် ၃.၈၂၉ ၁.၉၇၄ ၅.၈၀၃ ၁.၇၉၅ ၀.၇၃၈ ၂.၅၃၃ ၂.၀၃၄ ၁.၂၃၆ ၃.၂၇၀

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၃၆၂ ၀.၃၉၆ ၀.၇၅၈ ၀.၁၈၇ ၀.၁၀၀ ၀.၂၈၇ ၀.၁၇၅ ၀.၂၉၆ ၀.၄၇၁

၁၃ စစ် တွ ၁၀.၃၃၀ ၀.၀၉၁ ၁၀.၄၂၁ ၃.၆၃၈ ၀.၁၈၂ ၃.၈၂၀ ၆.၆၉၂ -၀.၀၉၁ ၆.၆၀၁

၁၄  မာင် တာ ၁၀.၃၇၇ ၁၀.၃၇၇ ၄.၈၆၇ ၀.၀၂၆ ၄.၈၉၃ ၅.၅၁၀ -၀.၀၂၆ ၅.၄၈၄

၁၅ တမူး ၂၈.၃၆၂ ၃.၀၇၈ ၃၁.၄၄၀ ၃၄.၉၂၃ ၉.၈၈၇ ၄၄.၈၁၀ -၆.၅၆၁ -၆.၈၀၉ -၁၃.၃၇၀

၁၆ ရိဒ် ၂၀.၆၆၂ ၁၃.၅၀၉ ၃၄.၁၇၁ ၂၀.၄၇၄ ၁၁.၀၄၀ ၃၁.၅၁၄ ၀.၁၈၈ ၂.၄၆၉ ၂.၆၅၇

စစ ပါင်း ၄၅၄၆.၂၆၆ ၂၄၁၈.၃၉၂ ၆၉၆၄.၆၅၈ ၄၀၂၀.၃၈၇ ၂၃၅၆.၀၆၃ ၆၃၇၆.၄၅၀ ၅၂၅.၈၇၉ ၆၂.၃၂၉ ၅၈၈.၂၀၈

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂-၂-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂-၂-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၅၅၇၀၀၀ ၅၃၈၀၀၀ ၅၃၃၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၂ ဟသာတ (Raw) ၅၈၁၇၀၀ ၅၆၃၃၀၀ ၅၆၃၃၀၀ ၅၇၅၆၀၀

၃ မန္တ လး (Raw) ၅၅၁၁၀၀ ၅၁၀၁၀၀ ၅၁၀၁၀၀ ၅၁၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၄၁၆ ၄၀၉ ၄၀၂ ၄၀၈

၂ ရလီ ၄၃၄ ၄၂၆ ၄၁၉ ၄၁၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၄၂ ၆၄၃ ၆၁၂ ၆၁၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၈၁၇၅၀၀ ၈၃၈၉၀၀ ၈၄၈၁၀၀ ၈၃၈၉၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၈၃၈၃၀၀ ၈၂၇၃၀၀ ၈၉၂၈၀၀ ၉၀၃၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၉၈ ၇၉၇ ၈၀၂ ၈၁၂

၂  ရလီ ၈၃၃ ၈၃၃ ၈၃၉ ၈၅၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၉၅၅၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၂ မန္တ လး ၉၉၄၅၀၀ ၉၉၄၅၀၀ ၉၈၄၁၀၀ ၉၈၄၁၀၀

၃ မရွာ ၉၆၀၂၀၀ ၁၀၁၅၃၀၀ ၉၆၆၉၀၀ ၉၆၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၁၅ ၆၁၂ ၅၈၄ ၅၈၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၈၁၇၅၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၇၈၆၉၀၀

၂ မန္တ လး ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၉၈၃၀၀ ၈၆၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၆၂ ၆၆၁ ၆၆၅ ၆၇၄

၂ ရလီ ၆၉၄ ၆၉၄ ၆၉၉ ၇၁၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၃၆၈၀၀၀ ၃၆၈၀၀၀ ၃၆၅၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀

၃ မ ကွး ၃၉၁၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၈၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၀၇ ၆၄၃ ၆၃၁ ၆၃၁

( င ) ပဲစဉ်းင

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၂ မရွာ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၅ ပခက္က ူ ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၆ မ ကးွ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၈ ြပည ် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၀ ၆၅၈ ၆၅၉ ၆၆၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ မ ကးွ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၄ ြပည် ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ တာင် ကီး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၇၃ ၄၇၀ ၄၇၀ ၄၇၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၀၄ ၈၇၇ ၈၇၈ ၈၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၂၆၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၂၆၅၀၀ ၂၃၈၈၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၈၁၂ ၁၅၆၆ ၁၅၆၈ ၁၅၇၁

ကျပ်/ြပည်

၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၀၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၄ ပသိမ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၅၀

၆ ပခူဲး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ် တွ  ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သတဲွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၈၈ ၄၀၀ ၄၀၀ ၄၀၅

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၈ ၃၇၀ ၃၉၅ ၄၂၀

၃ အိန္ဒယ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၉၀ ၃၉၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၆၇ ၃၆၅

၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၄၇၃၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၇၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၀၅၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၂၀၀၀၀ ၈၄၀၀၀၀ ၈၄၅၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မရွာ (CP) ၂၇၉၂၀၀ ၂၈၄၇၀၀ ၂၉၉၄၀၀ ၂၉၅၇၀၀

၂ မန္တ လး ၂၈၁၀၀၀ ၂၉၄၅၀၀ ၃၂၈၈၀၀ ၃၂၀၈၀၀

၃  တာင်ကးီ(သစ)် ၂၅၁၀၀၀ ၂၅၄၁၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၇၅၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၂၀၉ ၂၀၈ ၂၁၀ ၂၁၂

၂ ရလီ ၂၃၁ ၂၃၁ ၂၃၃ ၂၃၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၁ ၂၁၉ ၂၂၀ ၂၂၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မ ကွး ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၈၅၂၄၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀ ၁၈၅၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၄၂ ၁၃၄၀ ၁၃၄၈ ၁၃၆၆

၂ ရလီ ၁၃၈၉ ၁၃၈၈ ၁၃၉၈ ၁၄၂၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၆ ၁၀၉၆ ၁၀၉၈ ၁၀၉၉

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၈၇၇၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၅၅၂၄၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၁-၂၀၁၈ ၁၆-၁-၂၀၁၈ ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၁၈ ၁၄၁၆ ၁၄၂၄ ၁၄၄၃

၂ ရလီ ၁၄၆၆ ၁၄၆၆ ၁၄၇၆ ၁၅၀၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၇၇ ၁၀၁၈ ၁၀၁၉ ၁၀၂၁

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၄၈.၀၆ ၁၇၇၄.၅၀ ၁၄၃၇.၃၉ ၁၇၄၄.၅၀

၂ RSS-2 ၁၃၆၆.၂၅ ၁၇၅၅.၅၀ ၁၃၅၄.၇၈ ၁၇၂၅.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၈၄.၄၄ ၁၇၃၈.၅၀ ၁၂၇၂.၁၇ ၁၇၀၈.၀၀

၄ RSS-4 ၁၂၀၂.၆၃ ၁၇၂၉.၀၀ ၁၁၈၉.၅၇ ၁၆၉၈.၅၀

၅ RSS-5 ၁၁၂၀.၈၂ ၁၇၁၅.၀၀ ၁၁၀၆.၉၅ ၁၆၈၄.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၃၀-၁-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၆-၁-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၇ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၆၃၀၀ ၁၃၄၀.၁၃ ၁၃၃၆.၅၂ ၁၃၄၅

၂ ၁၈ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၃၆၀၀ ၁၃၃၅.၃၁ ၁၃၃၀.၆၁ ၁၃၄၆

၃ ၁၉ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၆၃၀၀ ၁၃၃၉.၁၄ ၁၃၃၂.၄၇ ၁၃၄၆

၄ ၂၀ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၆၃၀၀ ၁၃၃၉.၁၄ ၁၃၃၂.၄၇ ၁၃၄၆

၅ ၂၁ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၆၃၀၀ ၁၃၃၉.၁၄ ၁၃၃၂.၄၇ ၁၃၄၆

၆ ၂၂ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၆၄၀၀ ၁၃၄၁.၂၇ ၁၃၃၃.၅၀ ၁၃၄၄

၇ ၂၃ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၈၇၀၀ ၁၃၄၆.၅၃ ၁၃၃၇.၇၆ ၁၃၄၂

၈ ၂၄ -၁-၂၀၁၈ ၉၅၀၃၀၀ ၁၃၄၈.၈၀ ၁၃၃၇.၇၆ ၁၃၄၂

၉ ၂၅ -၁-၂၀၁၈ ၉၅၅၃၀၀ ၁၃၅၇.၉၂ ၁၃၆၆.၃၈ ၁၃၄၀

၁၀ ၂၆ -၁-၂၀၁၈ ၉၅၀၂၀၀ ၁၃၅၆.၇၅ ၁၃၅၆.၁၁ ၁၃၃၄

၁၁ ၂၇ -၁-၂၀၁၈ ၉၅၀၂၀၀ ၁၃၅၆.၇၅ ၁၃၅၆.၁၁ ၁၃၃၄

၁၂ ၂၈ -၁-၂၀၁၈ ၉၅၀၂၀၀ ၁၃၅၆.၇၅ ၁၃၅၆.၁၁ ၁၃၃၄

၁၃ ၂၉ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၇၀၀၀ ၁၃၅၄.၂၁ ၁၃၅၀.၂၀ ၁၃၃၂

၁၄ ၃၀ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၂၀၀၀ ၁၃၄၉.၀၉ ၁၃၃၅.၈၉ ၁၃၃၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၅၄ ယမွ်

၂ ၃၁.၅၄ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၆၄.၁၇  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၂၆

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၂၀

၁၃၂၇

၁၃

( ၇ - ၂ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၄၁၀-၄၃၀

(  ခ  ) SQ ၅၄၀-၅၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၉၀-၆၁၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၅၁၅-၅၄၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၂၅

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၇၅၀-၈၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၂၆၀-၂၈၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၅၀-၂၇၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၅၀-၂၇၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၀၀-၆၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၈၆၀-၈၉၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၅၀-၁၁၉၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၅၅-၁၀၈၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၂၅၀-၁၂၉၀

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၄

 ၃၀ - ၁ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

 

   ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၇-၂-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၅ - ၃၃ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၉၃ ၁ ၁၄၇

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၈ ၁ ၁၈၀

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်    ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၉ ၁ ၁၈၀

၂။ ၂၆-၁-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိအ့ား (၃၀-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

အတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  ြပာင်း ရတ့ာဝန်

      ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးဝင်းြမင့် ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) နယ်ရး 

   ၁၄/ပသန(နိင်)၀၃၇၇၂၅ 

 ( ခ ) ဦးဘရန် အာင် အကီးတန်းစာ ရး နယ်ရး ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

   ၁၃/နခန(နိင်)၀၄၇၄၅၂ 

၃။ ၂၆-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၈/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ မရမ်း ချာင်အ မဲတမ်းစစ် ဆး ရး စခန်းတွင် တဲွဘက်တာဝန်ချ ထားခဲ့ 

သည့် ဦးသန်းြမင့်(၁၂/လကန(နိင်)၀၉၄၆၁၉)၊ ဦးစီးမှူးကိ (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နြပည် တာ် 

(ရးချုပ်)သိ ့ ြပာင်း ရ ပီ့း နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချ ထားလိက်သည်။ 

၄။ ၂၆-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၉/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း(၂)ခတွင် တွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့သည့် တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၅) ဦးတိအ့ား (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ နြပည် တာ်(ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါမူလဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိက် သည-် 
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  စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး        တဲွဘက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား

     ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်းသည့်  မူလဌာနခဲွ

          စစ် ဆး ရးစခန်း  

 (က) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး ရပူ စီမ 

  ၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၁၃၄၅ 

 ( ခ ) ဦးထိန်လင်း လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး မရမ်း ချာင် စီမ 

  ၁၂/မဘန (နိင်) ၀၂၁၆၅၄ 

 ( ဂ ) ဦးစိးတင့် ဦးစီးမှူး ရပူ စီမ 

  ၁၄/မအပ(နိင်)၁၃၇၁၈၈ 

 (ဃ) ဦးတင်မိးလွင် ဒ-ဦးစီးမှူး ရပူ ပညာ ပး 

  ၇/ညလပ(နိင်)၁၀၅၅၅၅ 

 ( င ) ဦး ဇာ်ြမင့်ထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် လပင်န်းစစ ်

  ၅/ဝလန(နိင်)၁၀၆၂၉၀ 

 ( စ ) ဦးရဲနိင် အကီးတန်းစာ ရး ရပူ စီမ 

  ၃/သတတ(နိင်)၀၀၀၅၉၅ 

 ( ဆ) ဦး ဇာ်မင်း-၅ အကီးတန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် စီမ 

  ၁၄/ဒဒရ(နိင်)၀၁၀၅၇၄  

၅။ ၂၉-၁-၂၀၁၈  ရက်စွဲပါ   စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ်  ၀၄၁၀/၂၀၁၈ အရ  ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဒ အိအိခိင် (၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၂၉၁၅၅)၊  လက် ထာက်ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ း 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂၅-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၄-၃-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလစာမဲ့ခွင် ့(၂)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၁/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ ကည်မာလာ  (၅/မရန(နိင်)၁၅၄၈၄၉)ကိ  

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခနး်(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂၅-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၉-၁-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလစာမဲ့ခွင် ့(၅)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၇။ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစးီအရာရှိ ဦးသာထွန်းစိန် (၁၁/မတန(နိင်) ၀၀၄၄၃၆)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

များ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)နှင့်(၉၃) အရ (၅-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၀-၂-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ 

လပ်သက်ခွင့် (၆) ရက် နှင့် (၁၁-၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ မှ (၁၈-၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၈)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၈။ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန် 

ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ ဆးလက်မှတ်ခင်ွ့ အသီးသီးခစား ခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ စန္ဒာမိး ကပတမှူး  ပိ/့သွင်း ၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ ၁၄ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၇၈၁၁၆    ၁၁-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဦးသက် ဇာ်ညန် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၁၅-၁-၂၀၁၈ မှ ၁၇ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိင်) ၁၀၁၄၀၃     ၃၁-၁-၂၀၁၈ ထိ 

၉။ ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ချို ချိုမာ                  လ/ထညန်မှူး   ဒသတွင်း ၂၂-၁-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၂၇၅၇၄   ၂၅-၁-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ  ) ဦးညို အာင ် ဒ-ဦးစီးမှူး WTO ၁၈-၁-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၂၀၇၃၈၇   ၂၄-၁-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးမျို းြမင့် ကီး/ ရး နည်းပညာ ၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ  ၂၁ ရက် 

    ၁၃/လရန(နိင်) ၁၃၅၇၃၈   ၁၈-၂-၂၀၁၈ ထိ 
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 (ဃ)  ဦး ငိမ်းသူ ယမစပ-၄ စီမ ၂၆-၁-၂၀၁၈ မှ  ၂၀ ရက် 

    ၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၄၆၉၉၃   ၁၄-၂-၂၀၁၈ ထိ  

၁၀။ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ဒဂမို သ့စ်( ြမာက်ပိင်း) မို န့ယ၊် ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်တွင်  အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား 

န သာ ကန်ပစ္စညး်စစ် ဆး ရးနှင့် ကိယစ်ားလှယ်လပ်ငန်း(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမ ှဦးြမင့် သာင်း၊ စစ် ဆး 

ရးမှူးသည် (၂၄-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး ( ကီး)ြဖစ် ပီး 

နာက် အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ စန်းစန်းတင(်၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၁၂၉၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နညး်ဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နညး်ဥပ ဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲ(၂)တွင ် အငိမ်းစားလစာများထတ်ယူခစား န သာ စား/ ထွ(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ 

ဦး စာလင်၊ ဌာနခွဲစာ ရးသည် (၂၅-၃-၂၀၁၇) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင် 

ဇနီး( ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ စနး်စန်း မ (၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၀၁၄၁)ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ ငယ(်၁၊၂)အရ (၂၆-၃-

၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၂။ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲ(၃)တွင်  အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ မို န့ယ်ကန်သွယ် ရး 

(ဖျက်သိမ်း) ဌာနမှ ဦးသိန်းြမင့်၊ စာ ရး-၄ သည ် (၂၃-၉-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင်ထားရ ီ (ခ)ကိချငဝ်ာှ 

(၁၂/လသန (နိင်)၀၁၅၃၉၈)ကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲ ငယ(်၁၊၂)အရ (၂၄-၉-၂၀၁၇)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၁၃။ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ကည့်ြမင်တိင် မို န့ယ်၊ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်တွင်  အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယခူစား န သာ ြမနမ်ာ့ 

ကန်တိက်(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမ ှ ဦးစိန်ပွင့်၊လက် ထာက်မန် နဂျာသည်(၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက် နတွ့င်ကွယလ်န်ွ 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင်စန်းြမင် ့
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(၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၃၄၉၈၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၁၄။ ၃၁-၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန 

တွင် အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင ်သတ်မှတ်ထား သာ 

လပခ်ကျပ ် (၃၆၀၀)နန်း ြဖင် ့ (၁-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၁-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် 

(၃)လတစ်ကိမ် စာချု ပ်ချု ပ်ဆိငှားရမ်းလိက် ပီး ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ပးအပ်သည့်တာဝန် 

 ( က ) ဦး အးကိ NMK-၁၄၇၅၀၅ ယာဉ် မာင်း 

 ( ခ ) ဦး ဝယဝင်း ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၃၂၂၀၂ ရးအကူ 

၁၅။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဝန်ကီးရးတွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဦးသာလင်း (၁၂/ဥကမ (နိင်) 

၂၄၃၂၀၁)၊ ရပ်သကမ်းကျင်(၂)ကိ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၃၀  ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာ  

အမှတ် (၄/၂၀၁၈) အရ (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဝန်ကီးရးသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန် ထမး် 

ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၆။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၇/၂၀၁၈ အရ ဒ ဇင်မီမီထက ်(၁၂/သကတ 

(နိင်)၁၆၄၆၆၈)ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် နစ့ား(ကွန်ပျူတာ) အြဖစ်ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစရ်က်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-) နန်းြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစတင်၍ (၃)လ တစ် ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက် ပီး ရန်ကန ် ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် 

တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၁၇။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမင့် ကျာ်ဦး(၈/တတက(နိင်) ၁၀၅၃၃၃)၊ နစ့ား မီးစက် မာင်းသည် ၎င်း၏ 

ဆန္ဒအရ အလပ်မှနတ်ထွက်ခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပလာပါသြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက် န ့နနက ်

ပိင်းမှစတင်၍ နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃)လတစ်ကိမ ်စာချုပ ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စဲလိက်သည်။   

၁၈။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီကိန်းနင်ှ့စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ဦးစးီအရာရှိ၊ ဒ ကသွယ်ဝင်း (၅/တဆန (နိင်) ၀၈၇၉၀၄) ကိ နိင်င့ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆) အရ (၂၉-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၄-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင့် (၇)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၀/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်မှ ဦး န သွး (၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၅၃၄၉)၊ ဒ-လ/ထကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရး 

မှူး ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ဇ)အရ (၂၉-၁-

၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၁-၂-၂၀၁၈)ရက် နထ့ိ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့်(၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၂၀။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပသ်က်ခွင် ့ အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒါက်တာ ရစင်ကိ လ/ထညန်မှူး နှစ်နိင်င ၅-၂-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ပဇတ(နိင်)၀၂၉၇၇၆   ၈-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဒ ခင်မိးမိး ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂၄-၁-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက်  

    ၁၀/ကထန(နိင်)၀၈၁၄၄၈   ၂၆-၁-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဒ ြဖူ ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၇-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သလန(နိင်)၀၉၉၂၆၅   ၁၆-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးစိး ကျာ်သူ ကီး/ ရး WTO ၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၇/လပတ(နိင်)၁၂၂၂၈၅   ၄-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဦးဖိုးဗိလ်ဗိလ် ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၂၂-၁-၂၀၁၈ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၄၃၃   ၃၀-၁-၂၀၁၈ ထိ 

၂၁။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမကိန်းနှင်စ့ာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ တင်တင်ရီ (၁၂/မဂန(နိင်) 

၀၇၅၃၁၄) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ(၂၅-

၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၂၂။ ၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၃/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဒ ခင်ြပုး အး (၈/ရစ(နိင်) ၁၂၅၂၃၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁) အရ (၅-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၄-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့  မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၃။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ ဦးစည်သူလင်း (၁၃/တကန (နိင်)၂၆၅၈၆၈)၊ အငယ်တန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၂၉-၁-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၄-၂-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလပ်သက်ခွင့် (၁၇) ရက်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၄။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရိှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၂၇)ဦးတိကိ့ (၆-၂-၂၀၁၈)  ရက် နမ့ှစ၍ ၎ငး်တိန့ှင့် ယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါ အတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

         ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 ( က ) ဦးစိန်ဝင်း  ဒတိယညန်ကား ရးမှူး စမီ  ပိ/့သင်ွး 

    ၁၂/သကတ(နိင်)၀၃၂၇၁၉ 

 (  ခ  ) ဒ မျို းနယွ် အး ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ပိ/့သင်ွး စမီ 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၃၃၂၆၄  

 (  ဂ  ) ဒ စန္ဒာဝင်း-၁ ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ပိ/့သင်ွး 

    ၁၂/သကတ(နိင်)၁၂၄၄၂၀ 

 ( ဃ ) ဒ အး အးသန် ့ ဦးစီးမှူး နယ်ရး စမီ 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၅၇၂၆၀  

 (  င  ) ဒ ခင်ညိုညိုလွင် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ပိ/့သွင်း

    ၅/အတန(နိင်)၀၀၃၆၅၃ 

 (  စ  ) ဒ မာမာ မာ ် ဦးစီးမှူး နယ်ရး ပိ/့သင်ွး 

    ၁၂/အလန(နိင်)၀၂၆၀၁၉ 
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 ( ဆ ) ဦးဝင်းြမင့် ဦးစီးမှူး နယ်ရး ပိ/့သင်ွး 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၀၃၇၇၂၅ 

 (  ဇ  )  ဒ မသူ ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး လပင်န်းစစ် 

    ၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၅၁၀၁ 

 (  ဈ  ) ဒ စန်းစန်း ဌး-၂ ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး နယရ်း 

    ၉/တသန(နိင်)၀၉၆၈၃၀    

 ( ည ) ဒ ဝင်းဝင်းကည် စာရင်းကိင်-၁ နယ်ရး ပညာ ပး 

    ၁၂/မရက(နိင်)၀၈၁၆၉၉ 

 (  ဋ  ) ဦး အးသက် ဇာ ် စာရင်းကိင်-၁ စမီ  ပိသ့ွင်း 

    ၇/လပတ(နိင်)၀၁၂၀၇၃  

 (  ဌ  ) ဒ ဇွန်သီရိထွန်း ကပတကီးကပ် ရးမှူး ပညာ ပး နယရ်း 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၁၄၇၉ (ကွန်ပျူတာ) 

 (  ဍ  ) ဒ ဌး ဌးဝငး် ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ  ပိ/့သင်ွး 

    ၈/ပဖန(နိင်)၀၇၄၀၂၃ 

 (  ဎ  ) ဒ ခင်စလင ် ဒ-ဦးစီးမှူး လပင်န်းစစ် ပိ/့သင်ွး 

    ၅/အတန(နိင်)၀၄၉၁၄၀ 

 ( ဏ ) ဒ ခင်မိးမိး ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ပိ/့သင်ွး 

    ၁၀/ကထန(နိင်)၀၈၁၄၄၈ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( တ ) ဒ ြဖူြဖူ ကျာ ် ဒ-ဦးစီးမှူး လပင်န်းစစ် ပိ/့သင်ွး 

    ၈/မကန(နိင်)၀၀၂၅၉၃ 

 ( ထ ) ဒ သူသူ ဆွလှ ဒ-ဦးစီးမှူး ပညာ ပး နယရ်း 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၄၁၁၁၅ 

 ( ဒ ) ဦးမျိုးဝ  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး  ငွစာရင်း 

    ၁/မကတ(နိင်)၀၈၂၃၀၇  (ပိသ့ွင်းရး(မန္တ လး)တွဲ)  

 ( ဓ  ) ဒ ခင်ညို မ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း နယရ်း 

    ၉/ရမသ(နိင်)၀၂၆၆၃၁    
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 ( န )  ဦး အာင်ဆန်းလင်း ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း မူဝါဒ 

    ၇/ပခန(နိင်)၂၅၃၁၁၃    

 (  ပ  ) ဒ ခင် မး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း လပင်န်းစစ် 

    ၉/တသန(နိင်)၁၂၈၆၀၂ 

 (  ဖ  ) ဦး အာင်စိးလင်း ဌာနခွဲစာ ရး ပိ/့သွင်း စမီ 

    ၁၂/ရပသ(နိင်)၀၂၇၁၄၅    

 (  ဗ  ) ဦးသန်းလင်း-၁ ဌာနခွဲစာ ရး ပိ/့သွင်း လပင်န်းစစ် 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၀၉၆၅၈    

 ( ဘ ) ဦး မာင် မာင် ဌး ဌာနခွဲစာ ရး စမီ  ပိ/့သင်ွး

     ၁၂/ကမတ(နိင်)၀၂၂၇၃၁    

 (  မ  ) ဒ အး အးသန်း ငယ်လက် ရးတိ(လနစ) နယ်ရး ပိ/့သွင်း 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၀၁၁၂၅    

 ( ယ ) ဦးစန်း နမျိုး လြခု ရး - ၂ ပိ/့သွင်း စမီ 

    ၁၂/ရပသ(နိင်)၀၄၃၈၁၈    

 (  ရ  ) ဦး အးကိ အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း စမီ 

    ၉/မနမ(နိင်)၀၆၉၃၂၅ 

 ( လ ) ဦးစိန် သာင်း လြခု ရး - ၃ စမီ  ပိ/့သွင်း 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၂၆၆၂၀    

 (  ဝ  ) ဦးမင်းမင်းထွဋ် အကီးတန်းလက်နှိပ်စက် ပိ/့သွင်း စမီ 

    ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၄၇၁၇၇    

 ( သ ) ဦး အာင် ကျာ် ကျာ်-၁ အငယ်တန်းစာ ရး မူဝါဒ  ပိ/့သွင်း 

    ၉/တကန(နိင်)၁၉၀၄၈၄  

၂၅။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ကျာက်ြဖူအထးူစီးပွား ရးဇန်(ရန်ကန)်တွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း 

ဆာင် န သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ လှမျိုးရ(ီ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၅၆၂၆၅)ကိ (၆-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည။် 
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၂၆။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၇/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနသည် လက်ရိှ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှ သာ အာဆီယဆိင်ရာ 

မူလ တာဝန်များအြပင် အာဆီယစီးပွား ရးအသိက်အဝန်း (ASEAN Economic Community– AEC) 

၂၀၂၅ အာက်ရိှ ကန်စည်နှင့်ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ  ထပ်မတိးချဲ  ့ ဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ဌာနခဲွအသီးသီးမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၅) ဦးတိက့ိ (  ၆-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွသိ ့တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိက်သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 ( က ) ဒ ပပ  ဒတိယညန်ကား ရးမှူး နှစနိ်ငင် 

    ၈/ခမန(နိင်)၀၀၁၂၂၉   

 (  ခ  ) ဒ စငသီ်ယာ ကျာ ် ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သွင်း 

    ၁၂/အစန(နိင်)၀၂၉၇၄၁  

 (  ဂ  ) ဒ ရီလဲ့ထွန်း ဦးစီးမှူ း ပိ/့သွင်း 

    ၅/ဝသန(နိင်)၀၁၈၈၀၀    

 ( ဃ ) ဒ အးြမတ်မွန် ဦးစီးမှူ း WTO 

    ၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၁၀၂၀၆    

 (  င  ) ဒ နနခိင်  ဦးစီးမှူ း WTO 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၇၉၁၂၄ 

 (  စ  ) ဦးဇာနည်ဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 

    ၇/ရတန(နိင်)၀၆၆၈၀၉   

 ( ဆ ) ဒ ြဖူ  အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း 

     ၁၂/သလန(နိင်)၀၉၉၂၆၅ (ကွန်ပျူတာ)   

၂၇။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရိှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၆)ဦးတိကိ့ (၆-၂-၂၀၁၈)  ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

        ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 ( က ) ဒ ဝင်းဝင်းစမ်း လ/ထညန်ကား ရးမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရက) မူဝါဒ 

    ၁၂/ပဇတ(နိင်)၀၁၄၅၆၈  (ပိ/့သွင်း) (MIC) 

 (  ခ  ) ဒ ြဖူြဖူဝင်း-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး မူဝါဒ ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၁၅၂၁၉  (MIC) (ပိ/့သွင်း) 

 (  ဂ  ) ဒ နွယ်နွယ်လွင် ဦးစီးအရာရှိ ပညာ ပး ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    ၁၂/စခန(နိင်)၀၅၇၃၁၂  (TTI) ကျာက်ြဖူဇန် 

        (ရန်ကန်)တဲွ 

 ( ဃ ) ဒ ကူကူဝငး် ဦးစီးမှူး နယ်ရး ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    LTA - ၀၀၂၁၇၈  ပိသ့ွင်းရး(ရက)တွဲ ( ငွစာရင်း) 

       (MIC ငွစာရင်း) 

 (  င  ) ဒ ဇင်မာညိမ် ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရက) ဒသတွင်း

    ၈/မလန(နိင်)၀၅၂၆၀၅ (ကပတ) (ပိ/့သွင်း) (CO Form) 

        ပိသ့ွငး်ရး(ရက)တွဲ

 ( စ  ) ဦးနန်းဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရက) ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    ၉/ပဘန(နိင်)၁၁၃၂၂၄  (ပိ/့သွင်း) (MIC) 

 ( ဆ ) ဒ ဇင်မာဦး-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတင်ွး ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    ၇/ရတရ(နိင်)၁၀၁၆၈၁ (ကပတ) (CO Form) (ပိ/့သွင်း) 

       ပိသ့ွင်းရး(ရက)တွဲ 

 (  ဇ  ) ဦးလှြမင့် ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ပိသ့ွငး်ရး(ရက) 

    ၁၂/ဒလန(နိင်)၀၃၉၇၈၆  ပိသ့ွင်းရး(ရက)တွဲ (ပိ/့သွင်း) 

       (MIC) 

 (  ဈ  ) ဦးခင် မာင်သိန်း စာရင်းကိင်-၂ ငွစာရင်း ငွစာရင်း

    ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၃၅၀၇၃  ပိသ့ွင်းရး(ရက)တွဲ ပိသ့ွငး်ရး(ရက)တွဲ 

        MIC( ငွစာရင်း) 
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၂၈။ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၉/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ဦးစီးရးအဖွဲ (့ကန်သွယ်မလွယ်ကူ စ ရးနှင့် စ့စပ်ညိနင်း ရးဌာန)မှ ဦးစည ်

သူစိး(၉/မဟမ(နိင်)၀၁၈၅၂၃)၊ ဦးစီးအရာရှိကိ (၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ဒသတွင်းစီးပွား ရး 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၉။ ၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၀/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၁-၂-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ်(၅/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဒ သွယ်သွယ် အး (၇/ရကန (နိင်) 

၀၅၃၇၁၃)၊ အငယတ်န်းစာ ရး(လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရ ီ

လ(၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင ် ခွင့်ြပု 

လိက်သည် ။  

၃၀။ ၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ ဦး အး ကျာ်(၇/ကဝန (နိင်)၀၅၉၇၇၈)၊ ဦးစီးမှူးကိ 

(၇-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန် ချထားလိက်သည်။ 

၃၁။ ၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမး်(၂)ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိ ့ အမညန်ှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပသ်က်ခွင် ့ အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး အာင်သူရ ညန်မှူး ကသရ ၁၀-၂-၂၀၁၈ မှ ၅ ရက် 

    ၁၂/မဘန(နိင်) ၀၀၅၈၉၁  (တမူး) ၁၄-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဦးသက်နိင်ဦး ဒ-ညန်မှူး မူဝါဒ ၅-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၁၆၄၀၈   ၁၄-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဒ နန်း လာင်ဝီး ခဲွ/ ရး ငွစာရင်း ၉-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၅ ရက် 

    ၁၃/တယန(နိင်) ၀၀၀၀၂၆   ၂၃-၂-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဃ ) ဦးဖိုးဗိလ်ဗိလ် ကီး/ ရး နှစ်နိင်င ၁-၂-၂၀၁၈ မှ ၂ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၄၃၃   ၂-၂-၂၀၁၈ ထိ 
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၃၂။ ၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွ၊ စိက်ပျိုး ရးြခတွင ်တာဝနထ်မ်း ဆာင်လက်ရှိသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၄) 

ဦးကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ( ၁ )ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ နစ့ား ဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃)လတစ်ကမိ ်

စာချုပ် ချုပ်ဆိငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စဲလိက်သည်- 

   စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် 

 ( က ) ဦးဝင်းလင် ၁၂/ဇလန(နိင်) ၀၄၆၃၅၉ 

 ( ခ ) ဦးဝင်းဦး ၇/ကပက(နိင်) ၀၁၇၈၄၈ 

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်မင်း ထွး ၇/ကပက(နိင်) ၁၀၉၇၉၄ 

 ( ဃ ) ဒ ဝင်းဝင်းခိင် ၇/ကပက(နိင်) ၀၇၇၀၆၅ 

၃၃။ ၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၄/၂၀၁၈ အရ ဦးသန်းလင် (၉/လဝန(နိင်) 

၀၀၈၃၅၆) ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတင်ွ နစ့ား(လြခု ရး) အြဖစ် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင ်

သတ်မှတ်ထား သာလပ်ခကျပ ် (၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ (၃)လ တစ်ကိမ ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက် ပီး ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကနရ်း 

(မန္တ လး) တွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၃၄။ ၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၅/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ် (၁၂/တမန(နိင်) ၁၁၂၄၃၃) ၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိငင်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၆-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင် ့(၄) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၅။ ၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၆/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)်တွင ် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လက်ရှ ိ

သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ဒ စန္ဒာထွနး်(၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၅၃၆၄၈) ကိ နိင်ငဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

ဆးလက်မှတ်ခွင် ့(၂၆) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမှ့စ၍ လည်း ကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့် ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇနတ်ိတ့ွင်(၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှစ၍လည်း 

ကာင်း၊ တာချီလိတ် ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်း ကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကန်သွယ် 

ရးစခနး်တွင ် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတညး်သာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစ၍ လညး် 

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်များြဖစသ်ည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာင်း၊ 

ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပု 

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် မာ တာင်၊ ထီးခီးကန်သယ်ွ ရးစခန်းများတွငလ်ည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး် ကာင်း၊ ပိက့န် 

သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး် ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ်ကီးနား)အား 

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

၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င ်မယ်စဲ့စခန်းကိလညး် ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကနသွ်ယ် ရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၃-

၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ် ( ၃၁၇ ) 

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

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၆-၁-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၅၁ ) ကတ်၊ 

စစ ပါင်း  ( ၁၄၁၅ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစပ်ါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၂၆-၁-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

 

ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တနဖိ်း(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၁ ၁၆၀၉၂၉၉၇၄၅ ၃၉၅၀၇၄၇၈၆ ၂၀၀၄၃၇၄၅၃၁

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၈ ၄၁၁၇၈၀၅၈ ၄၁၁၇၈၀၅၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၀ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၆၉၆၉၁၃၂၉၈၀ ၂၆၉၇၅၉၄၂၉၈၀

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၂၉၃၂၅၅၇၈၅ ၆၀၀၀၇၉၉၁၂ ၈၉၃၃၃၅၆၉၇

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄ ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

၉ ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၂၅၁၉၀၆၃၆ ၁၆၂၂၉၇၃၃၃၇ ၁၆၄၈၁၆၃၉၇၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၉

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၆၉၉၆၃၈၈၃၄ ၆၉၉၆၃၈၈၃၄

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၁၀၄၈၈၀၃၀၄ ၈၀၅၅၇၃၃၂၄ ၉၁၀၄၅၃၆၂၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၁ ၁၄၀၇၉၇၀၆၇၃ ၁၀၃၂၁၅၇၁၀၇ ၂၄၄၀၁၂၇၇၈၀

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃

၁၅၁ ၃၆၀၇၇၀၅၉၈၆ ၃၂၂၄၁၁၃၂၈၇၉ ၃၅၈၄၈၈၃၈၈၆၅စစ ပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

လပင်န်း 
စတင် 
ဆာငရွ်က် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

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
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၂၆-၁-၂၀၁၈) ထိ

၁၅၁ ၃၆၀၇၇၀၅၉၈၆.၀၀၀ ၃၂၂၄၁၁၃၂၈၇၉.၀၀၀ ၃၅၈၄၈၈၃၈၈၆၅.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၄၅ ၁၀၈၁၉၅၆၃၃၃၆.၉၆၀ ၆၆၇၈၄၀၅၇၆၅၆.၅၅၈ ၇၇၆၀၃၆၂၀၉၉၃.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနစ်ှ

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တနဖိ်း သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 
 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၆-၁-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၁၅) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀)ကတ်အားပယ်ဖျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC 

ကတ်စစ ပါင်းမာှ (၉၄၅) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ ် (၂၆-၁-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ ITC ကတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၅၇ ၁၂၀ ၂၄၆၉၅၂၂၁၀၁.၃၁၀ ၄၄၉၅၅၄၂၇၇၄.၄၈၃ ၆၉၆၅၀၆၄၈၇၅.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၁၄၄ ၃၃ ၁၇၁၀၉၆၄၂၄၇.၆၂၆ ၁၇၁၀၉၆၄၂၄၇.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂၁ ၄၁ ၁၈၀ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၄၀၆၆၇၈၈၂၉၅၈.၅၈၀ ၄၀၆၇၄၆၉၂၉၅၈.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၆၂၀၈၇၃၁၄.၆၉၀ ၆၈၂၇၁၀၆၂၀၅.၇၁၀ ၇၅၈၉၁၉၃၅၂၀.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၈ ၇ ၃၁ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၁၀၂၆၅၈၇၃၁.၀၀၀ ၁၈၇၆၁၈၉၄၅၇.၀၀၀

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 ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၄၂၁၉၄၄၀၇.၀၀၀ ၆၇၂၀၇၁၂၂၇၂.၅၉၀ ၇၄၆၂၉၀၆၆၇၉.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၃ ၄ ၄၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၁၀၈၆၇၉၃၆၂၀.၀၀၀ ၁၀၈၆၇၉၃၆၂၀.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၉၈၀၅၇၄၄၈.၇၅၀ ၂၂၄၃၈၉၄၃၇၁.၆၁၀ ၃၃၄၁၉၅၁၈၂၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၆၂၈၁၀၄.၀၀၀

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၅၉ ၉ ၅၀ ၂၂၀၀၄၂၀၂၃၀.၄၂၈ ၁၉၀၉၅၆၉၈၅၂.၅၆၉ ၄၁၀၉၉၉၀၀၈၂.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၀၁၂၆၈၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၃၀၆၂၁၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၃ ၄၃ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၁၅ ၄၇၀ ၉၄၅ ၁၀၈၁၉၅၆၃၃၃၆.၉၆၀ ၆၆၇၈၄၀၅၇၆၅၆.၅၅၈ ၇၇၆၀၃၆၂၀၉၉၃.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၆-၁-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၁၅)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၄၅) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်   


