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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ( ၁၆ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၀) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂၈ ရက် နတ့ွင် စကာပူသမ္မတနိင်င၊ Marina Mandarin Hotel ၌ ကျငး်ပ 

ခဲ့သည့် (၃၂) ကိမ် ြမာက် အာဆီယထိပ်သီး အစည်းအ ဝးနှင့် တစ်ဆက်တည်း ကျင်းပြပုလပ်သည့် (၁၅) 

ကိမ် ြမာက် အာဆယီ ခါင်း ဆာင်မဖိရမ်သိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယ 

ဝန် ကီး ဦး အာင်ထူး တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဖိရမ်အစည်းအ ဝးတွင် ဒတိယဝန်ကီးသည် Shape 

of Future Economic Integration-Making ASEAN more Relevent and Resilient to Business 

and SMEs ခါင်းစဉ်ြဖင့် ကျငး်ပသည့် စီးပွား ရးဝန်ကီးများ စကားဝိင်း ဆွး နွးပွဲတွင် အဓိက ဆးွ နးွ 

သူ (Panelist) အြဖစ ်ပါဝင် ဆွး နးွခဲ့ပါသည်။ 

၂။ စကားဝိင်း ဆွး နွးပွဲသိ ့က မ္ဘာဒးီယားနိင်င၊ စကာပူသမ္မတနိင်င၊ အင်ဒိနီးရှားနိင်င၊ လာအိြပည်သူ ့

ဒီမိကရက်တစသ်မ္မတနိင်င၊ ဟာင် ကာင်နှင့် ဗိတိန်နိင်ငများမှ ကန်သွယ် ရးဝန်ကီးများ၊ အဆင့်ြမင့် 

အရာရှိကီးများ ပါဝင်တက် ရာက်ခဲ့ က ပီး၊ အာဆယီ ဒသတွင်း SMEs လပ်ငန်းများ ရင်ဆိင် နရသည့် 

အခက်အခဲနှင့်စိန် ခ မများ၊ ဒသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာထတ်လပ်မနှင့် တန်ဖိးကွင်းဆက်တွင် SMEs 

များ ပါဝင်နိင် ရးလအိပ်ချက်များ၊ SMEs လပင်န်းများ ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးဆိင်ရာမူဝါဒများ၊ SMEs 

လပင်န်းများ၏ ထတ်လပမ်နှင့် ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းတိးတက် ရးအတွက် နည်းပညာအသးြပုမနှင့် တီထွင် 

ဆန်းသစ်မြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပမ်ျားကိ ဆးွ နွးခ့ဲကပါသည်။ နလ့ညပိ်င်းတွင် ဖိရမ်ကိ ဆက်လက် 

ကျငး်ပရာ ဒတိယဝန် ကီး ခါင်း ဆာင် သာ ြမနမ်ာကိယ်စားလှယ်အဖွဲသ့ည် အာရရှာစနစ်ှနှင့် ရပ်ဝန်း 

တစ်ခ၊ လမ်း ကာင်းတစ်ခ အစီအစဉ်ဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မြဖင့် လူမအဖဲွအ့စညး်များ 
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နှင် ့ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအား ြမင့်တငြ်ခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆးွ နွးပွဲများသိ ့ ပါဝင်တက် ရာက်ခဲ့ က 

ပါသည။်   

၃။ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ မလ ၉ ရက် နတ့ွင် နြပည် တာရ်ှိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီး 

ဌာန ညီလာခခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် လပ်ငန်းညိနင်းအစညး်အ ဝးတွင် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာ 

သန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားရာတွင ်အစိးရသစလ်က်ထက်၌ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီးပွား ရးမူဝါဒ 

(၁၂) ချက်နှင့်အညီ မိမိဝန်ကီးဌာနအ နြဖင် ့ကနသွ်ယ်မလပ်ငန်းများြဖင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားဖွ ့ဖိုး 

တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရန် မာ်မှန်းချက် (Vision) ချမှတ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ နိင်င တာ်၏ 

စီးပွား ရးမူဝါဒ၊ ကန်သွယ် ရးက ၏လပ်ငန်းစဉ်များ ချိတ်ဆက် ပီး လပ်ငန်းစဉ် ၂၆ ရပ်ကိ က ကီး ၆ 

ရပ် ခွဲြခား ပီး အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လက်ရှိ ကာင်း၊ စီးပွား ရးမူဝါဒများနှင့်အညီ  အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည့် က ကီး (၆) ရပ်ြဖစ် သာ ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရး၊ ကန်သွယ်မလွယ်ကူ 

ချာ မွ ့ စ ရး၊ ကန်သွယ်မ စစ့ပ်ညိနင်း ရး၊ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ြဖ လာ့ ပး ရး၊ ကန်သွယ်မပညာ ပး 

ရးနှင် ့ စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရး လပ်ငန်းစဉ်များအား ြပ ာန်းထားသည့်ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒ၊ 

လပထ်းလပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမး်များနှင့်အညီ ယခထက်ပိမိ ဆာင်ရွက်ကရမှာြဖစ် ကာင်း၊ 

အစိးရသစ(်၂) နှစ်တာကာလအတွင်း အာင်ြမင်မများသကဲ့သိ ့ အားနည်းချက်များလည်းရှိပါ ကာင်း၊ 

အာင်ြမင်မများအ နြဖင့် ကန်သွယ်မပမာဏ စချိန်တင်တိးတက်လာြခင်း၊ ဆန်တင်ပိမ့ ယခင်အြမင့်ဆး 

စချိန်နီးပါး တင်ပိနိ့င်ြခငး်ြဖစ် ပီး ပိက့န်တင်ပိရ့န်အတွက် အရညအ် သွး၊ အချိန်မီတင်ပိန့ိင်မ၊ သယ်ယူ 

ပိ ့ ဆာင် သိ လှာင်စရိတ်ကီးြမင့်မ စသည့် အားနည်းချက်များလည်းရှိ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ဆက်လက်၍ ဆးွ နးွ ြပာကားရာတွင် ဌာနအလိက ်ချမှတ်ထားသည့် လပ်ငန်းများကိ အာင်ြမင် 

အာင ် တွန်းအား ပးမှ အာင်ြမင်မညြ်ဖစ် ကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက်ရန်လည်း 

လိအပ် ကာင်း၊ အကီးတနး်အရာရှိများအ နြဖင့်လညး် အစိးရ၏ ြပာင်းလဲသည့်မူဝါဒများကိ နားလညရ် 

မည်ြဖစ် ကာင်း၊ (၆) လ ဘ ာနှစ်လပ်ငန်းများကိ ကာလတိြဖစ်သည့်အတွက် တွန်းအား ပး ဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဗဟိနှင့် တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ်ဝန် ကီးဌာနအချင်းချင်း ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့်လည်း အထူးစီးပွား ရးဇန်များ၊ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး 

ကာ်မတီကိစ္စရပ်များကိ တာဝန်ခ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိကက သည် ကျယြ်ပန် ့ပီး 

အခက်အခဲများရှိ ကာင်း၊ အဆိပါအခက်အခဲများကိ ဌာနများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်း ြဖရှင်းမများ ဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၅။ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ မလ ၁၁ ရက် နတ့ွင ်စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် 

ရးဦးစးီဌာန၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် စက်သးဆီ စျးနန်း တည် ငိမ် 
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စ ရးအတွက် ညိနင်း ဆွး နွးပွဲ၌ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားရာတွင ်စက်သးဆီသည် အ ရးကီးကန်ပစ္စည်းတစ်ခြဖစ်ပါ ကာင်း၊ စက်သးဆီ စျးနန်းကီးြမင့် 

လာမ ကာင့် စီးပွား ရးက သာမက ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး၊ လူမ ရးက များနှင့်ပါ ဆက်စပ် နပါ 

ကာင်း၊ နြပည် တာ်တွင် စက်သးဆီ စျးနန်းတည် ငိမ် ရးအတွက် အစည်းအ ဝးကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါ 

ကာင်း၊ စက်သးဆီ စျးနနး် တည် ငိမ် ရးအတွက် ချက်ချင်း ဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ကာလလတ် 

ဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ရရှည် ဆာင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကိ ညိနင်း ဆွး နွးဆးြဖတ်ခဲ့ ပီး 

ြဖစပ်ါ ကာင်း၊ ယခင်အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်များအ ပ  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ 

များကိ ယခအစည်းအ ဝးတွင် တင်ြပ ဆွး နွးကရန်နှင့် ဆာင်ရွက်ရန်ကျနသ်ည့် ကိစ္စရပ်များအ ပ  

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များနှင့် စက်သးဆီ စျးနန်း တည် ငိမ်မှန်ကန် စ ရး စမီ ဆာငရွ်က် 

သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များကိ အကြပု ဆးွ နွး ပးရန်ြဖစ် ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါအစည်းအ ဝး 

သိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ 

လပ်စစ်နှင့် စွမ်းအငဝ်န်ကီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များနှင့် သက်ဆိင ်

ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်များ၊ ြမန်မာနိင်ငစက်သးဆီ တင်သွင်း ရာင်းချြဖန်ြ့ဖူး ရးအသင်းမှ တာဝန် 

ရှိပဂ္ဂုလ်များနှင့် စက်သးဆီ သိ လှာင်ြဖန်ြ့ဖူးသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆာင်ရက်ွရန်အတွက် ြမ နရာ 

ယူထားသည့် ကမ္ပဏီ/အဖွဲအ့စည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၁-၅-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၁၀၆.၆၈၉ ၂၂၇.၀၉၉ ၃၃၃.၇၈၈

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၀.၆၁၉ ၂၄.၁၆၅ ၂၄.၇၈၄

၃ ရထွက် ၂၄.၄၇၅ ၅၈.၇၁၅ ၈၃.၁၉၀

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၂၈.၂၄၄ ၉.၄၆၃ ၁၃၇.၇၀၇

၅ သစ် တာထွက် ၂၀.၃၀၀ ၀.၂၇၂ ၂၀.၅၇၂

၆ စက်မကန် ချာ ၅၂၁.၇၃၂ ၁၅၉.၃၂၆ ၆၈၁.၀၅၈

၇ အြခား ၄၈.၆၀၄ ၉၄.၄၈၅ ၁၄၃.၀၈၉

 စစ ပါင်း ၈၅၀.၆၆၃ ၅၇၃.၅၂၅ ၁၄၂၄.၁၈၈

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၁-၅-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၇၀၈.၆၇၁ ၁၄၂.၇၁၄ ၈၅၁.၃၈၅

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၈၅၆.၅၅၉ ၆၆.၄၄၀ ၉၂၂.၉၉၉

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၆၅.၃၃၄ ၉၂.၉၇၁ ၄၅၈.၃၀၅

 စစ ပါင်း ၁၉၃၀.၅၆၄ ၃၀၂.၁၂၅ ၂၂၃၂.၆၈၉

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၁-၅-၂၀၁၈) 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 ၈၅၀.၆၆၃ ၁၉၃၀.၅၆၄ ၂၇၈၁.၂၂၇ ၇၆၆.၃၀၃ ၁၄၉၂.၆၀၉ ၂၂၅၈.၉၁၂ ၈၄.၃၆၀ ၄၃၇.၉၅၅ ၅၂၂.၃၁၅

၂ နယ်စပ် ၅၇၃.၅၂၅ ၃၀၂.၁၂၅ ၈၇၅.၆၅၀ ၃၅၈.၄၉၂ ၂၈၆.၉၁၃ ၆၄၅.၄၀၅ ၂၁၅.၀၃၃ ၁၅.၂၁၂ ၂၃၀.၂၄၅

စစ ပါငး် ၁၄၂၄.၁၈၈ ၂၂၃၂.၆၈၉ ၃၆၅၆.၈၇၇ ၁၁၂၄.၇၉၅ ၁၇၇၉.၅၂၂ ၂၉၀၄.၃၁၇ ၂၉၉.၃၉၃ ၄၅၃.၁၆၇ ၇၅၂.၅၆၀

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၁-၅-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့

 
 
 



5 
 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပင်ိ ပါငး် နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွကပ်စ္စည်း ၂၂၇.၀၉၉ ၂၂၇.၀၉၉ ၁၉၃.၆၃၃ ၁၉၃.၆၃၃ ၃၃.၄၆၆ ၃၃.၄၆၆

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၂၄.၁၆၅ ၂၄.၁၆၅ ၀.၆၄၇ ၀.၆၄၇ ၂၃.၅၁၈ ၂၃.၅၁၈

၃  ရထကွ် ၅၈.၇၁၅ ၅၈.၇၁၅ ၄၁.၉၆၄ ၄၁.၉၆၄ ၁၆.၇၅၁ ၁၆.၇၅၁

၄ သတ္တ ုတွငး်ထွက် ၇.၅၅၀ ၁.၉၁၃ ၉.၄၆၃ ၁၀.၁၄၀ ၃.၄၃၀ ၁၃.၅၇၀ -၂.၅၉၀ -၁.၅၁၇ -၄.၁၀၇

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၂၇၂ ၀.၂၇၂ ၀.၄၈၉ ၀.၄၈၉ -၀.၂၁၇ -၀.၂၁၇

၆ စက်မကန် ချာ ၁၄၄.၈၃၁ ၁၄.၄၉၅ ၁၅၉.၃၂၆ ၇.၄၂၄ ၇.၄၂၄ ၁၄၄.၈၃၁ ၇.၀၇၁ ၁၅၁.၉၀၂

၇ အြခား ၉၄.၄၈၅ ၉၄.၄၈၅ ၁၀၀.၇၆၅ ၁၀၀.၇၆၅ -၆.၂၈၀ -၆.၂၈၀

စစ ပါင်း ၁၅၂.၃၈၁ ၄၂၁.၁၄၄ ၅၇၃.၅၂၅ ၁၀.၁၄၀ ၃၄၈.၃၅၂ ၃၅၈.၄၉၂ ၁၄၂.၂၄၁ ၇၂.၇၉၂ ၂၁၅.၀၃၃

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၁-၅-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈(၁၁-၅-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၀.၀၄၄ ၁၄၂.၆၇၀ ၁၄၂.၇၁၄ ၀.၂၁၁ ၁၅၉.၉၄၁ ၁၆၀.၁၅၂ -၀.၁၆၇ -၁၇.၂၇၁ -၁၇.၄၃၈

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၂၅၅ ၆၆.၁၈၅ ၆၆.၄၄၀ ၀.၄၄၇ ၆၄.၂၇၀ ၆၄.၇၁၇ -၀.၁၉၂ ၁.၉၁၅ ၁.၇၂၃

၃ လသူးကန် ၀.၀၀၈ ၉၂.၉၆၃ ၉၂.၉၇၁ ၆၂.၀၄၄ ၆၂.၀၄၄ ၀.၀၀၈ ၃၀.၉၁၉ ၃၀.၉၂၇

စစ ပါင်း ၀.၃၀၇ ၃၀၁.၈၁၈ ၃၀၂.၁၂၅ ၀.၆၅၈ ၂၈၆.၂၅၅ ၂၈၆.၉၁၃ -၀.၃၅၁ ၁၅.၅၆၃ ၁၅.၂၁၂

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၁-၅- ၂၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစ်ှ
(၁၁-၅-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၁၁-၅-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

 တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၁-၅-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၁၁-၅-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၉၆.၇၅၆ ၁၈၁.၀၆၄ ၅၇၇.၈၂၀ ၂၂၉.၁၆၃ ၁၈၄.၇၀၇ ၄၁၃.၈၇၀ ၁၆၇.၅၉၃ -၃.၆၄၃ ၁၆၃.၉၅၀

၂ လယ်ွဂျယ် ၂၆.၉၈၈ ၁.၈၂၂ ၂၈.၈၁၀ ၂၇.၂၈၀ ၁.၈၀၅ ၂၉.၀၈၅ -၀.၂၉၂ ၀.၀၁၇ -၀.၂၇၅

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၂၆.၈၁၀ ၆.၁၃၀ ၃၂.၉၄၀ ၄၂.၀၃၇ ၄.၈၁၈ ၄၆.၈၅၅ -၁၅.၂၂၇ ၁.၃၁၂ -၁၃.၉၁၅

၄ ကပိက်တီ ၄၂.၈၀၇ ၃.၇၃၁ ၄၆.၅၃၈ ၁၈.၃၅၃ ၄.၃၉၇ ၂၂.၇၅၀ ၂၄.၄၅၄ -၀.၆၆၆ ၂၃.၇၈၈

၅ ကျို င်းတ ၀.၂၄၇ ၀.၂၄၇ ၀.၀၀၄ ၀.၁၉၃ ၀.၁၉၇ -၀.၀၀၄ ၀.၀၅၄ ၀.၀၅၀

၆ တာချလီတ်ိ ၁.၀၀၄ ၇.၆၂၄ ၈.၆၂၈ ၁.၆၅၃ ၅.၈၁၄ ၇.၄၆၇ -၀.၆၄၉ ၁.၈၁၀ ၁.၁၆၁

၇ ြမဝတီ ၇.၆၅၉ ၈၄.၂၇၉ ၉၁.၉၃၈ ၆.၂၀၄ ၆၇.၉၅၈ ၇၄.၁၆၂ ၁.၄၅၅ ၁၆.၃၂၁ ၁၇.၇၇၆

၈ ကာ့ သာငး် ၂၂.၉၀၁ ၆.၇၆၀ ၂၉.၆၆၁ ၁၁.၁၅၃ ၆.၅၃၇ ၁၇.၆၉၀ ၁၁.၇၄၈ ၀.၂၂၃ ၁၁.၉၇၁

၉ မိတ် ၃၁.၂၇၀ ၈.၁၃၇ ၃၉.၄၀၇ ၁၅.၂၁၈ ၇.၆၄၆ ၂၂.၈၆၄ ၁၆.၀၅၂ ၀.၄၉၁ ၁၆.၅၄၃

၁၀ ထီးခီး ၀.၅၄၉ ၀.၁၁၂ ၀.၆၆၁ ၀.၈၃၂ ၀.၀၂၁ ၀.၈၅၃ -၀.၂၈၃ ၀.၀၉၁ -၀.၁၉၂

၁၁ မာ တာင် ၀.၈၃၉ ၀.၁၇၅ ၁.၀၁၄ ၀.၂၆၃ ၀.၂၂၈ ၀.၄၉၁ ၀.၅၇၆ -၀.၀၅၃ ၀.၅၂၃

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇ ၀.၀၃၂ ၀.၀၇၇ ၀.၁၀၉ -၀.၀၃၂ ၀.၀၁၀ -၀.၀၂၂

၁၃ စစ် တွ ၁.၃၆၁ ၀.၀၀၉ ၁.၃၇၀ ၀.၃၁၄ ၀.၀၁၀ ၀.၃၂၄ ၁.၀၄၇ -၀.၀၀၁ ၁.၀၄၆

၁၄  မာင် တာ ၁.၃၆၈ ၁.၃၆၈ ၁.၀၂၆ ၁.၀၂၆ ၀.၃၄၂ ၀.၃၄၂

၁၅ တမူး ၁၀.၄၆၃ ၀.၂၁၃ ၁၀.၆၇၆ ၂.၂၀၃ ၀.၅၁၄ ၂.၇၁၇ ၈.၂၆၀ -၀.၃၀၁ ၇.၉၅၉

၁၆ ရိဒ် ၂.၇၅၀ ၁.၇၃၅ ၄.၄၈၅ ၂.၇၅၇ ၂.၁၈၈ ၄.၉၄၅ -၀.၀၀၇ -၀.၄၅၃ -၀.၄၆၀

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၅၇၃.၅၂၅ ၃၀၂.၁၂၅ ၈၇၅.၆၅၀ ၃၅၈.၄၉၂ ၂၈၆.၉၁၃ ၆၄၅.၄၀၅ ၂၁၅.၀၃၃ ၁၅.၂၁၂ ၂၃၀.၂၄၅

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မ ှ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၁-၅-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၄၈၀၇၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၃၄၇၀၀

၂ ဟသာတ ၄၆၂၃၀၀ ၄၃၄၇၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၄၁၆၄၀၀

၃ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၁၈၂၀၀ ၃၇၇၈၀၀ ၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၃၁ ၃၃၁ ၃၃၀ ၃၂၉

၂ ရလီ ၃၃၈ ၃၃၇ ၃၃၅ ၃၃၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၇၉ ၅၆၁ ၅၃၃ ၅၃၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၇၁၆၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၁၆၄၀၀

၂ ဟသာတ ၆၈၈၉၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၆၃ ၇၆၆ ၇၆၁ ၇၅၉

၂  ရလီ ၇၉၆ ၇၉၆ ၇၈၉ ၇၈၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၂၄၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မန္တ လး ၇၄၈၉၀၀ ၇၄၈၉၀၀ ၆၁၄၈၀၀ ၆၃၁၃၀၀

၃ မရွာ ၇၆၅၄၀၀ ၇၄၀၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၄၄၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၆၃ ၅၄၂ ၅၂၉ ၅၃၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၆၄၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၅၅၂၀၀

၂ မန္တ လး ၇၁၄၆၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၆၈၄၀၀၀ ၆၈၄၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၅ ၆၈၇ ၆၈၃ ၆၈၂

၂ ရလီ ၇၁၆ ၇၁၆ ၇၁၀ ၇၀၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၀၉၅၀၀ ၃၇၉၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀

၂ မရွာ ၃၃၆၈၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၃ မ ကးွ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၆၀၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၇၈ ၅၆၈ ၅၅၉ ၅၅၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၈

\\172.16.109.92\d\TP Department(2018)\Trade Policy 1\4.Office Letter-4\5.Trade News\May-2018\Trade News (16-5-2018)\2 Agril-Trade 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၂ မရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၆ မ ကးွ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည ် ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၅၉ ၂၂၆ ၂၂၅ ၂၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မ ကးွ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၄ ြပည် ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ တာင် ကီး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၅၇ ၄၅၂ ၄၅၀ ၄၄၇

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၈၉ ၁၀၀၁ ၁၀၂၀ ၁၀၁၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၇၅၅၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၄ မ ကးွ ၅၂၀၅၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၃၇၀ ၁၅၀၈ ၁၅၀၀ ၁၄၉၁

ကျပ်/ြပည်

၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၂၀၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၇ ြပည ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ် တွ  ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀

၁၀ သတဲွ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀

၁၀
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၄၀၁ ၄၁၁ ၄၀၅ ၄၀၅

၂ ဗယီက်နမ် ၄၀၅ ၄၁၅ ၄၁၂ ၄၁၂

၃ အိန္ဒယ ၃၈၅ ၃၈၅ ၃၈၀ ၃၈၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၉၀ ၄၀၁ ၄၁၅ ၄၁၅

၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၅၇၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၆၄၃၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၀၄၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀

၂ မန္တ လး ၃၇၄၁၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၄၁၀၀

၃ လားရး ၃၆၇၄၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၃၁ ၂၃၂ ၂၃၁ ၂၃၀

၂ ရလီ ၂၅၅ ၂၅၅ ၂၅၃ ၂၅၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၈ ၂၁၅ ၂၁၄ ၂၁၂

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၁

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၁၉၁၆၇၀၀ ၁၉၁၆၇၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၂ မ ကးွ ၁၈၉၂၂၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၈၈ ၁၃၉၃ ၁၃၈၅ ၁၃၈၂

၂ ရလီ ၁၄၃၄ ၁၄၃၂ ၁၄၂၀ ၁၄၁၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၁ ၉၈၀ ၉၇၅ ၉၆၉

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မ ကးွ (စမစ) ၁၆၀၇၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ၂၄-၄-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၆၆ ၁၄၇၂ ၁၄၆၃ ၁၄၆၀

၂ ရလီ ၁၅၁၃ ၁၅၁၂ ၁၄၉၉ ၁၄၉၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၁ ၁၀၁၀ ၁၀၀၅ ၉၉၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၃၆.၀၁ ၁၇၇၃.၅၀ ၁၃၉၄.၉၄ ၁၇၉၂.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၅၈.၀၃ ၁၇၅၄.၅၀ ၁၃၁၂.၈၈ ၁၇၇၃.၅၀

၃ RSS-3 ၁၁၇၀.၀၅ ၁၇၃၇.၀၀ ၁၂၃၀.၈၃ ၁၇၅၆.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၈၇.၀၆ ၁၇၂၇.၅၀ ၁၁၄၈.၇၇ ၁၇၄၆.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၀၄.၀၈ ၁၇၁၃.၀၀ ၁၀၆၆.၇၂ ၁၇၃၂.၅၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၄-၄-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၈-၅-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၅ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၄၂၀၀ ၁၃၅၁.၂၂ ၁၃၂၆.၅၆ ၁၃၃၁

၂ ၂၆ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၃၀၀၀ ၁၃၄၇.၄၈ ၁၃၂၆.၂၅ ၁၃၃၃

၃ ၂၇ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၁၆၀၀ ၁၃၄၂.၄၆ ၁၃၁၈.၁၇ ၁၃၃၆

၄ ၂၈ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၁၆၀၀ ၁၃၄၂.၄၆ ၁၃၁၈.၁၇ ၁၃၃၆

၅ ၂၉ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၁၆၀၀ ၁၃၄၂.၄၆ ၁၃၁၈.၁၇ ၁၃၃၆

၆ ၃၀ -၄-၂၀၁၈ ၉၄၃၁၀၀ ၁၃၄၀.၅၈ ၁၃၂၀.၆၅ ၁၃၄၀

၇ ၁ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၃၁၀၀ ၁၃၄၀.၅၈ ၁၃၂၀.၆၅ ၁၃၄၀

၈ ၂ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၁၀၀၀ ၁၃၃၇.၆၀ ၁၃၁၁.၃၂ ၁၃၄၀

၉ ၃ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၉၆၀၀ ၁၃၃၂.၆၂ ၁၃၁၂.၂၆ ၁၃၄၃

၁၀ ၄ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၃၀၀ ၁၃၃၃.၆၂ ၁၃၁၃.၅၀ ၁၃၄၃

၁၁ ၅ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၃၀၀ ၁၃၃၃.၆၂ ၁၃၁၃.၅၀ ၁၃၄၃

၁၂ ၆ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၃၀၀ ၁၃၃၃.၆၂ ၁၃၁၃.၅၀ ၁၃၄၃

၁၃ ၇ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၉၃၀၀ ၁၃၃၂.၂၀ ၁၃၁၇.၈၅ ၁၃၄၃

၁၄ ၈ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၃၂.၆၂ ၁၃၁၆.၃၀ ၁၃၄၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၃၄၇ ယမွ်

၂ ၃၁.၆၄ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၃.၂၇  ရူပီး

၁၃

(  ၁၆ - ၅ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၆၃

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၃၈

၁၃၄၁မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၄၀-၃၆၀

(  ခ  ) SQ ၄၄၀-၄၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၉၀-၅၁၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၂၅-၄၅၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၅၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၄၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၈၉၅

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၂၇၀-၂၉၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၇၀-၂၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၇၀-၂၉၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၄၅၀-၄၈၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၀၀-၆၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၇၅-၈၁၅

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကးီ ၈၀၀-၈၅၀

၁၄

၈ - ၅ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၁၆-၅-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၀ - ၁၈

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၄ ၁ ၁၈၆

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၄ ၁ ၂၀၄

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၅ ၁ ၂၀၄

၂။ ၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၂) 

ဦးကိပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် (၁-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နမှ့ (၃၀-၄-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်းထိ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်း 

ကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက်(၁-၅-၂၀၁၈)ရက် န ့ မှ(၃၁-၇-၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်းထိ ထပ်မ 

စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ပးအပ်ထားသည့်တာဝန် 

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

 ( ခ ) ဒ ဇင်မီမီထက် ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၆၄၆၆၈ ကွန်ပျူတာ 

၃။ ၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန ၏ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂၅ ရက် န ့ ရက်စွဲပါအမန်ိစ့ာအမှတ် (၀၀၃၁) ြဖင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ 

ကျာက်ြဖူအထူးစးီပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီရး(ရန်ကန)်သိ ့ (၂-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ထိ) 

ယာယီတွဲဖက်တာဝန်ချထားခဲ့ သာ ဦး အး ကျာ်(၇/ကဝန(နိင်)၀၅၉၇၇၈)၊ ဦးစီးအရာရှိကိ ကျာက်ြဖူ 

အထူးစီးပွား ရးဇန်မှ ဒ နွယ်နွယ်လွင် (ဦးစီးအရာရှိ) ဗဟဝိန်ထမ်းတက္က သလ်ိ ( အာက်ြမန်မာြပည်) 

တွင် (၃၀-၄-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ (၂၀-၇-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိဖွင့်လှစ်သည့်  အရာထမ်းအ ြခခသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၂၀၇) သိ ့ တက် ရာက် ပီးသညအ်ထိ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် ယာယီတွဲဖက် 

တာဝန်ချထားလိက်သည။် 
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၄။ ၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၆/၂၀၁၈ အရ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း (၂၇၁) ဦး၊ အမထမ်း (၇၅၇) ဦး၊ 

စစ ပါငး်(၁၀၂၈)ဦးအား စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကးီဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၉-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါအမိန် ့

ကာ်ြငာစာအမှတ် ၃၀/၂၀၁၈ ြဖင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် တိးြမင့်လစာ နန်းထားများကိ ၎င်းတိန့ငှ့် 

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထားသည့် လစာနန်းထားများအတိင်း ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ (၁) ရက် နမ့စှတင်ခစား 

ခွင်ြ့ပု ပီး နှစ်တိးများကိ လက်ရှိနှစ်တိးကာလများအတိင်း (၂) နှစ်လင်တစ်ကိမ် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၅။ ၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးမျို းြမင့်ထွန်း (၇/သကန(နိင်) ၀၀၄၃၀၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

များအခနး်(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၃၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ ဆးလက်မှတ် 

ခွင့် (၃၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင် ့အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး အာင်ကိကိ  ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၉/နထက(နိင်)၁၄၇၈၀၁    ၄-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ သန်းသန်း ရ  ဦးစီးမှူ း ငွစာရင်း ၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/သလန(နိင်)၀၁၆၆၈၁   ၄-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ စန်းစန်းြမင့် ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၃-၅-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၄/ကလန(နိင်)၀၀၀၇၇၇   ၉-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးသန်း အာင်  ဒ-ဦးစီးမှူ း ပိသွ့ငး် ၇-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၁၄ ရက် 

    ၁၁/မဥန(နိင်)၀၀၀၅၇၆   ၂၀-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၇။ ၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၉/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစတိ်မှ ဦး အာင်ဆန်းဦး (၁၀/ပမန (နိင်) ၁၇၉၁၈၀)၊ ယာဉ် မာင်း 

(၅)ကိ (၁၀-၅-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ထီးခီးကနသ်ွယ် ရးစခန်းသိ ့ ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထားလိက်သည။် 
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၈။ ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၄) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့်အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ အးြမင့်  လ/ထညန်မှူး လပ်ငန်းစစ ် ၁၄-၅-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင်)၀၂၃၉၈၃    ၂၀-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး အာင်ကိကိ  ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၅-၅-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၉/နထက(နိင်)၁၄၇၈၀၁    ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးသန်ဇ့င်-၂ ရးအပ် ငွစာရင်း ၂-၅-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၄၀၁၃၃   ၈-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး အာင်ဆန်းလင်း  ဒ-ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၃-၅-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၇/ပခန(နိင်)၂၅၃၁၁၃   ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( င )  ဦးဝငး်နိင်-၃ ခွဲ/ ရး နှစ်နိင်င ၁၁-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၈ ရက် 

    ၅/ဒပယ(နိင်)၀၂၅၁၉၁   ၁၈-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( စ )  ဦး နာင် နာင် အာင် ကီး/ ရး မူဝါဒ ၁၄-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၁၀ရက် 

  ၁၄/ဘကလ(နိင်)၂၄၃၀၃၉ ၂၃-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၉။ ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ (OSS) မှ ဦး ဇာ်မင်း-၆ (၁၄/ကလန (နိင်) ၀၇၆၄၉၄)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (ဇ) အရ (၇-၅-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ ှ(၂၀-၅-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၀။  ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁၁)ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင်၍ 

နှစ်တိး အပါအဝင် လစာ ငွများကိခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးနန္ဒ 

၅/ရဘန(နိင်) ၀၂၆၇၅၄ 

ညန်မှူ း စီမ ၂၅-၄-၂၀၁၈ ၃၇၈၀၀၀/- 

( ခ ) ဒ ခင်ခင်ကီး 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၄၇၉၁၂ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( ဂ )  ဒ ခင်သီတာထွန်း 

၉/မခန(နိင်) ၀၀၂၄၃၀ 

ဦး/ရှိ ဒသတွင်း ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

(ဃ) ဒ ဇင်မာ ရ 

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၇၂၉၂ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( င ) ဒ စန္ဒာဝင်း-၁ 

၁၂/သကတ(နိင်) ၁၂၄၄၂၀ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( စ ) ဦး အာင်သန်းထူး 

၁၂/သဃက(နိင်)၀၈၉၇၉၇ 

ဦး/ရှိ ဒသတွင်း ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

(ဆ) ဦးမင်းမင်း ဇာ် 

၇/နတလ(နိင်) ၀၀၂၄၄၄ 

ဦး/ရှိ ကန်ပိက်တီ ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( ဇ ) ဒ အးသီတာ အာင် 

၁၂/သဃက(နိင်) ၀၄၄၄၃၄ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( ဈ ) ဦး အာင်မင်း 

၉/ရမသ(နိင်) ၀၀၆၈၈၃ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

(ည) ဒ ဝင်းဝင်းန 

၈/ရစက(နိင်) ၀၀၄၅၀၉ 

ဦး/ရှိ တမူး ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

( ဋ ) ဦးမျိုးခိင် 

၁၄/မမန(နိင်) ၀၀၂၁၃၅ 

ဦး/ရှိ မူဆယ် ၂၈-၄-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

၁၁။ ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးသန်းဦး၊ ဒ-ဦးစီးမှူ း(၁၂/အစန (နိင်)၁၁၉၁၆၄)သည် (၂-၄-၂၀၁၈) 

ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝငဇ်နးီ(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သး 

သည့် ဒ စနး်သီတာ(၁၂/တတန(နိင)်၀၁၇၁၇၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၃) အရ ဦးသန်းဦး ကွယ်လွန်သည့် နရ့က်၏ နာကတ်စရ်က် 

ြဖစ် သာ (၃-၄-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။  
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၁၂။ ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးညန်ကားမ 

ဦးစီးဌာန(ယခင်)မှ ဒ ခင်စန်းရီ၊ လ/ထကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူးသည် (၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦးသိန်း အာင် 

(၁၂/သဃက(နိင်) ၀၀၆၀၄၇)ကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁၊ ၂) အရ (၂၉-၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၁၃။ ၁၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဒတိယညွန်ကား ရးမှူ း၊ ဦး အာင် ဇာ်မိး (၁/မမန(နိင်)၀၃၈၃၁၂) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၁၈-၅-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၂၇-၅-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

(ြပည်ပ)တွင် လပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၄။ ၁၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၄/၂၀၁၈ အရ စီးပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ (၉) ရက် နရ့က်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၂၈/၂၀၁၈) အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဦးသာထွန်းစိန ် (၁၁/မတန(နိင်) 

၀၀၄၄၃၆)၊ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)ကိ (၉-၅-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက် 

ပိင်းမှစ၍ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း (လစာနန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးအဆင် ့

သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည။် 

၁၅။ ၁၁-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဦးရန်ရှင်း-၂ (၉/ပမန(နိင်)၂၃၈၈၇၉)၊ 

အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ကိ တရတ်နိင်င၊ ယနူန်ြပည်နယ်အစိးရ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ယူနန် နာ်မယ်တက္က သိလ်တွင် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက် နမ့ှ (၂၈) ရက် နအ့ထိ 

ဖွင့်လှစ်မည့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်ငအစိးရဝန်ထမ်းများ နီှး နှာဖလှယ်ြခင်းသင်တန်း တက် ရာက်ရန် 

အတွက် အပ်ချုပ်မကိစ္စများ ကိုတင် ဆာင်ရကွ်ရန် (၁၄-၅-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ရးချုပ်၊ စီမ ရးရာ 

ဌာနခွဲသိ ့ ခတ္တ ြပာင်း ရ  ့ တာဝန်ချထားလိက် ပီး ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ရးချု ပ်၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ 

ဦးထက်အာကာ ကျာ် (၉/တသန(နိင်) ၁၈၈၀၈၄)၊ ဒ-လ/ထကပတမှူးကိ စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဦးရန်ရှင်း-၂၊ အငယ်တန်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ)သင်တန်းသိ ့ တက် ရာက်၍ 
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ြပန်လည် ရာက်ရိှမည့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ (၃၀) ရက် နအ့ထိ  စစ် တွကန်သွယ် ရး စခန်းသိ ့  ခတ္တ  

ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၁၆။ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း(၄) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နင်ှ့ ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ကျာဆ်န်းထွန်း  လ/ထညန်မှူး  ပိသ့ွင်း ၁၆-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၀၂၆၀၂၂    ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ သီသီနိင်  ဦးစီးမှူ း စီမ ၉-၅-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၂၃၈၄၁   ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးဇင်မင်း ကျာ်သူ ဆသရ-၂ စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၂၀၃၉၄   ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးစိးမိးဟိန်း  ဆသရ-၂ နယ်ရး ၈-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒဂရ(နိင်) ၀၀၈၆၁၄   ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( င )  ဒ ယငယ်စိး ငယ်/ ရး WTO ၁၄-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၁၀ ရက် 

  ၅/ကဘလ(နိင်) ၁၇၁၉၀၂ ၂၃-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၁၇။ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၇/၂၀၁၈ အရ ယာဉ/်စက် ရာင်းဝယ် ရး 

(ဖျက်သိမ်း) ဌာနမ ှ ဦးသန်း ရ၊ စာ ရး-၂ သည ် (၂၀-၁-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ညွန်ညွ့န်သိ့န်း (၁၂/တမန (နိင်) 

၁၂၅၈၆၇) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) 

အရ (၂၁-၁-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။်   

၁၈။ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၈/၂၀၁၈ အရ ြမန်မာ့ကန်တိက်မှ 

ဦး အာင်ထူး၊ ကမ်းကျင်-၄ သည်(၉-၅-၂၀၁၆)ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏တရားဝင်ဇနးီ 

(ကးီ) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ တင် ရ (၁၂/သကတ (နိင်) ၀၄၆၀၈၂) ကိ နိင်င့ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)၊ နညး်ဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ(၁၀-၅-၂၀၁၆) 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။်  

၁၉။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ်၀၀၅၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန 

တွင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၂) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါနှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင် 

၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးြမတ်နိး 
၁/မညန(နိင်) ၁၁၈၆၈၇ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

ယှဉ် ပိုင်မ ၁၃-၅-၂၀၁၈ ၃၁၂၀၀၀/- 

( ခ ) ဦးြမတ်သူ-၁ 
၁၂/ကတန(နိင်) ၀၀၆၃၈၁

ဦး/ရိှ ထားဝယဇ်န် ၁၃-၅-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀/- 

၂၀။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ်၀၀၅၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ အ ထွ ထွစီမ ရးရာဌာနစ၊ စိမ်းလန်းစိြပည် ရးဌာနစိတ်မှ ဦး အာင်ြမင်ဘိ (၁၄/ပသန 

(နိင်) ၂၈၅၆၅၅)၊ ရးအကူ ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧပီလ ၂ ရက် နန့နက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ အလပ်မှ 

နတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၂၁။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ်၀၀၅၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၂) ဦးက ိပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လျင်သတ်မှတ်ထား သာ လပခ်ကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် (၈-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့(ှ၇-၅-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ည နပိင်းထိ (၃) လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမး်ကန်ဆး ပီးသည့် နာက ်

တစ် နန့နက် (၈-၅-၂၀၁၈)ရက် နမ့(ှ၇-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့  ည နပိင်းထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်း 

လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ပးအပ်ထားသည့်တာဝန် လက်ရိှဌာနခဲွ/ပိသွ့င်းရး 

  မှတ်ပတင်အမှတ် 

 (က) ဦး ဇာ်ရဲ နာင် ယာဉ် မာင်း စမီ ရးရာ 

  ၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

 ( ခ ) ဦးသန်းလင် လြခု ရး ပိ/့သွင်းရး 

  ၉/လဝန(နိင်) ၀၀၈၃၅၆  (မန္တ လး) 
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၂၂။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ဦးမျိုး ဇယျာ (၈/ပခက(နိင်) ၂၈၉၉၁၀)၊ နစ့ား 

(ယာဉ် မာင်း) ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် 

(၉-၂-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၈-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ (၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်း 

ကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက်(၉-၅-၂၀၁၈)ရက် နမှ့(၈-၈-၂၀၁၈) ရက် န ့  ည နပိင်းအထိ ထပမ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆ ိငှားရမ်းလိက်သည်။ 

၂၃။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးသက်ပိင်ဦး (၁၄/ဟသတ (နိင်) ၃၃၆၈၇၁)၊ အငယ်တန်း 

စာ ရး(ကွန်ပျူတာ)ကိ (၁၈-၅-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိက်သည်။ 

၂၄။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

မ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး အာင်မင်းသိက်  ညန်မှူ း WTO ၉-၅-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၁၂၉၈၈    ၁၇-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦးထွန်းဦး  ဦး/ရှိ နယ်ရး ၁၅-၅-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၁/အမန(နိင်)၀၄၁၄၈၁    ၁၈-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ဇွန်သီရိထွန်း  ကပတ နယ်ရး ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၁၄၇၉ ကီးကပ် ရးမှူး  ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၂၅။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ လှမျိုးရီ 

(၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၅၆၂၆၅) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ    

(၅-၅-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၂၇) ရက် ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 
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၂၆။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ ြမင့် ကည်ထွန်း (၁၂/သဃက (နိင်)၀၆၁၀၁၅)၊ (လစာနန်း 

ကျပ ်၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အား သက်ြပည့်ပငစ်င်မခစားမီ ကိုတင ် ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၁၁-၈-

၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၁၀-၁၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် 

နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး် 

ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၇။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးသန်း ဌး(၁၄/မအပ(နိင်)၀၅၄၆၃၆)၊ လြခု ရး-၃ အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမ ီ

ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၁၅-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ (၁၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည န 

ပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ နိင်ငဝ့န်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ သက်ြပည် ့အငိမ်းစား ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၂၈။ ၁၆-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူး၊ ဒ ြဖူြဖူတင် (၁၂/ကမရ(နိင်) 

၀၃၃၉၅၉)၊ (လစာနန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား သက်ြပည့်ပင်စင် မခစားမ ီ ကိုတင်ြပင်ဆင် 

ခွင့်(၄)လကိ (၂၆-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၅-၁၂-၂၀၁၈)ရက် န ့ည န ပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး 

ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၆-၁၂-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ 

များ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၉။ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန(နိင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ (၆-၅-၂၀၁၈ မှ ၉-၅-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

လစာမ့ဲခင့်ွ (၄)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၀။ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၈)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသိန်း ဇာ်  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်း ၁၆-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ကခက(နိင်)၀၀၄၇၀၇   ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ လဲ့လဲ့မွန်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၁၄-၅-၂၀၁၈ မှ   ၃ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၁၅၇၃၄၀  (ရက) ၁၆-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးသန်ဇ့င်-၁ ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/လမန(နိင်)၀၄၈၉၇၁   ၃၀-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဃ)  ဒ ဟမာန်ဦး  ဒ-ဦးစီးမှူ း စီမ ၁၅-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၉/တသန(နိင်)၁၅၀၂၀၀   ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( င )  ဦး အာင် ကျာ်မိး-၃ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး် ၂၁-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၄/ညတန(နိင်)၀၀၀၈၅၂   ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( စ )  ဒ လွင်ယမင်း အး ကီး/ ရး နှစ်နိင်င ၉-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၇ ရက် 

    ၈/ပဖန(နိင်)၁၁၂၃၁၆   ၁၅-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဆ)  ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၁၅-၅-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၁၄၁၃    

 ( ဇ ) ဦး နဗလ ငယ်/ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၅-၅-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၉/လဝန(နိင်)၁၉၉၆၃၅   ၁၈-၅-၂၀၁၈ ထိ 

၃၁။ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဒ ကညခ်င် (၁/မကန (နိင်) ၀၁၈၈၆၆)၊ ဒ-ဦးစီးမှူ းကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၅-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင့် (၂၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၂။ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ  ဒ ဇင်မာဦး (၇/ရတရ(နိင်) ၁၀၁၆၈၁) ဒ-ဦးစီးမှူ းကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁၆-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၉-၅-၂၀၁၈) ရက် 

နထိ့ လပ်သက်ခွင့်(၄) ရက်နှင့် (၂၀-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် န ့ ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၂၇) ရက် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 
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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 ် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျို းတည်းသာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့စ၍ လည်း 

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်များြဖစသ်ည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယဂ်ျယ်၊ ရိဒ၊် မိတ်၊ ကာ့ သာင်း၊ 

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

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် မာ တာင၊် ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး် ကာငး်၊ 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 နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကနသွ်ယ် ရး 

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

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

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

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၆၈ ) ကတ်၊ 

၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၄-၅-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၆ ) ကတ်စစ ပါင်း  ( ၁၄၃၈ ) ကတ် ခွင့်ြပု 

ထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၄၂၁၄၀၇၄၃၇ ၁၄၂၁၃၂၀၂ ၄၃၅၆၂၀၆၃၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၉၇၃၀၀၄ ၃၉၇၃၀၀၄

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃ ၂၆၀၃၄၇၅၁၁၈ ၂၆၀၃၄၇၅၁၁၈

၄ တာချီလတ်ိ ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၁၇၉၇၀၈၀ ၁၁၇၉၇၀၈၀

၅ လယ်ွဂျယ် 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 ၉၁၈၄၁၇၈၁ ၉၁၈၄၁၇၈၁

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၀၂၂၈၈၉၀ ၉၀၂၂၈၈၉၀

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၉၉၉၇၀၀၀ ၂၉၉၀၄၀၃၈ ၅၉၉၀၁၀၃၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၂၂၇၉၅၈၃၇ ၁၂၂၅၄၁၉၇၈ ၄၄၅၃၃၇၈၁၅

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅

၆ ၇၇၄၂၀၀၂၇၄ ၂၉၆၇၉၇၅၀၉၁ ၃၇၄၂၁၇၅၃၆၅စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မ ှ (၄-၅-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်-  
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၄-၅-၂၀၁၈) အထိ

၆ ၇၇၄၂၀၀၂၇၄.၀၀၀ ၂၉၆၇၉၇၅၀၉၁.၀၀၀ ၃၇၄၂၁၇၅၃၆၅.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၆၈ ၁၃၃၀၀၅၈၆၆၅၈.၉၆၀ ၇၈၁၄၀၈၇၁၀၇၅.၅၅၈ ၉၁၄၄၁၄၅၇၇၃၄.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၄-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၃၈) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

ကတ်စစ ပါင်းမာှ (၉၆၈) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၄-၅-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ ITC ကတ ်

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၅၇ ၁၂၃ ၃၉၉၄၄၃၅၂၅၅.၃၁၀ ၄၅၈၄၇၁၇၃၁၈.၄၈၃ ၈၅၇၉၁၅၂၅၇၃.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၂၅၆၅၇၄၃၆.၆၂၆ ၁၇၂၅၆၅၇၄၃၆.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂၉ ၄၁ ၁၈၈ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၅၀၇၀၄၄၈၀၁၄၃.၅၈၀ ၅၀၇၁၁၂၉၀၁၄၃.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၈၇၀၀၃၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၆၅၂၆၆၂၂၉.၇၁၀ ၇၆၅၂၂၆၉၇၁၉.၄၀၀

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၅၁၈၃၈၀၉၁.၀၀၀ ၆၈၇၄၁၀၇၃၈၅.၅၉၀ ၇၆၂၅၉၄၅၄၇၆.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၆ ၄ ၅၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆ ၁ ၁၅ ၁၃၄၆၇၉၈၆၆၈.၀၀၀ ၁၃၄၆၇၉၈၆၆၈.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၂၀၃၀၂၉၃၄၈.၇၅၀ ၂၄၉၈၀၇၈၄၄၆.၆၁၀ ၃၇၀၁၁၀၇၇၉၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၄ ၉ ၅၅ ၃၀၁၆၉၉၈၆၃၉.၄၂၈ ၂၄၃၂၃၄၉၂၉၄.၅၆၉ ၅၄၄၉၃၄၇၉၃၃.၉၉၇

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 ၄၄ ၄၄ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၃၈ ၄၇၀ ၉၆၈ ၁၃၃၀၀၅၈၆၆၅၈.၉၆၀ ၇၈၁၄၀၈၇၁၀၇၅.၅၅၈ ၉၁၄၄၁၄၅၇၇၃၄.၅၁၈

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 နမှ့စ၍(၄-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၃၈)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၆၈) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။   
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