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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ နိဝငဘ်ာလတွင် စတင်ထတ် ဝသည်။ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ( ၃၀ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၁) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

ဦး ဆာင် သာ အစိးရဌာနများမှ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများနှင့် ပဂ္ဂလိကက မ ှစီးပွား ရးကိယ်စားလှယ်များ 

ပါဝင်သည့် ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝ့င် (၁၂) ဦးသည် က မ္ဘာဒီးယားနိင်င၊ ဖ နာင်ပင် မို ၌့ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

မလ ၂၁ ရက် နမ့ ှ၂၂ ရက် နအ့ထိ ကျငး်ပြပုလပ်မည့် 5th India-CLMV Business Conclave 2018 

သိ ့တက် ရာက်ရန်အတွက် ြမန်မာစ တာ်ချိန်ည န ၆:၅၅ အချနိတ်ငွ် ရန်ကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်မှ 

ထွက်ခာွခဲ့သည်။ Business Conclave 2018 ၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၂၁ ရက် န၊့ 

နနက ် ၀၉:၄၀နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ   က မ္ဘာဒီးယားနိင်င၊ ဒတိယဝန် ကီးချုပ်နှင် ့ စီးပွား ရးနငှ့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန ဝန်ကီးအပါအဝင ် တက် ရာက်လာသည့် အိန္ဒိယသမ္မတနိင်ငနှင့် 

CLMV နိင်ငများမှ စီးပွား ရးဆိင်ရာ ဝန်ကီးများက အဖွင့်အမှာစကားအသီးသီး ြပာကားခဲ့ ပီး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်မှလညး် အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပီးတွင် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် အိန္ဒိယသမ္မတနိင်င၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရး၊ စက်မနှင့် မို ့ြပ လ ကာင်းဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး H.E.Mr.Suresh Prabhu နှင့် သးီြခား တွဆ့၍ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ် ရးနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပိမိတိးတက် အာင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးနှင့် လူစ့ွမ်းအား 

အရင်းအြမစ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွး နွးခဲ့ ကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် က မ္ဘာဒီးယားနိင်င၊ စီးပွား ရးနငှ့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီး H.E.Mr.Pan Sorasak မှ တည်ခင်းဧည့်ခ သာ အလပ်သ ဘာ နလ့ည်စာစားပွဲသိ ့တက် ရာက ်
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ခဲ့သည်။မွန်းလွဲပိင်းတွင် က အလိက် ဆွး နွးပွဲများကိ သီးြခားစီကျင်းပြပုလပ်ရာ ြမန်မာကိယ်စားလယှ် 

များမှ တက် ရာက် ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၁၅ ရက် န ့ ၁၃:၀၀ နာရီတွင ် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးရးအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် တရတ်ြပည်သူ ့

သမ္မတနိင်င၊ National Development and Reform Commission (NDRC) ၏ Department of 

Foreign Capital and Overseas Investment မ ှဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် Mr.Zheng Chiping 

နှင့် ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င သအမတ်ကီး H.E.Mr.Hong Liang တိအ့ား လက်ခ 

တွဆ့ရာတွင် နှစ်နိင်ငကန်သွယ် ရးနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမပူး ပါင်း ဆာငရ်ွက် ရး၊ တရတ်-ြမန်မာ စီးပွား ရး 

စက အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး၊ ြမန်မာ-တရတ် နှစ်နိင်င နယ်စပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး၊ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်စီမကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များ ဆွး နွး 

ခဲ့ကသည်။ ဆက်လက်၍ ယူနန်ြပည်နယ်၊ တဲဟန်ြပည်နယ်ခွဲ၊ ပါတီ ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူး Mr.Wang 

Jun Qiang ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား တွဆ့ရာတွင် Trade Processing Zone 

တည် ဆာက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ Belt and Road Initiative တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်သွားနိင် ရး၊ 

လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးအပါအဝင် ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမက များတွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွား ရး 

တိအ့တွက် ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၁၆ ရက် န ့ ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင ် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်ဂျပန်နိင်င၊ အအိချိခရိင်တွင် ခန်အ့ပ်ထားသည့် 

ြမန်မာနိင်င၏ ဂဏ်ထူး ဆာင် ကာင်စစ်ဝန်ြဖစ်သူ မစ္စတာ တိရှိအိနီရှိမူရ ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလယှ် 

အဖွဲ န့ှင့် ဝန်ကီးရး ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ တွဆ့ ြပာကားရာတွင် ဂျပန်နိင်ငအစိးရမှကူညီ ပးအပ် နသည့် 

အ ထာက်အပ့များ၊ နညး်ပညာများ၊ ချး ငွများအား အြပည့်အဝ အသးြပုနိင် ရးအတွက် အစိးရပိင်း 

သာမက ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးအတွက် သင်တန်းများ ပ့ပိး ပးသွား ရး၊ 

ြမန်မာ့လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းများအား ဂျပန် စျးကွက်၏ လိအပ်ချက် စချိန်စညန်းများနှင့်အညီ 

ထတ်လပတ်င်ပိသ့ွားနိင် ရးအတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွား ရး၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၂၉ ရက် နတ့ငွ် 

ဂျပန်နိင်င၊ နာဂိယာ မို ၌့ ကျင်းပြပုလပ်မည့် “Myanmar Investment Seminar” အာင်ြမင် ရး 

အတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည့် အ ြခအ နများ၊ ြမန်မာနိင်ငသားများအတွက် ဂျပနန်ိငင်တငွ် 

အလပ်အကိင်အခငွ့်အလမ်း ပိမိရရှိ ရးနှင့် အစိးရအချင်းချင်း၊ လပ်ငနး်ရှငမ်ျားအချငး်ချငး်၊ လူမအဖွဲ  ့

အစည်းများ အချင်းချင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မမှတစ်ဆင့် နိင်ငကန်သွယ်ဆက်ဆမအား တိးြမင့်သွားနိင် ရး 

တိအ့တွက် ဆွး နွး ြပာကားခဲ့ပါသည်။ျ 
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၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၁၈ ရက် န ့ ၁၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ဝန်ကီးရးဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ 

ဂျပန်နိင်ငသအမတ်ကီး H.E.Mr.Ichiro MARUYAMA ဦး ဆာင်သည့် ကိယ်စားလှယအ်ဖွဲ န့ှင့် 

တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ ထိသိ ့ တွဆ့ရာတွင် ြမန်မာ့လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းများအား တန်ဖိးြမင့်ထတ်လပန်ိင် 

ရးနှင် ့ ြမန်မာနိင်ငမ ှစိက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် နှမ်းနက်များ ဂျပန်နိင်ငသိ ့တင်ပိရ့ာတွင် ဓာတဓာတ်ကင်းများ 

ပါဝင် နမ လာ့ချနိင် ရးအတွက် နည်းပညာအကူအညီရရှိ ရး၊ လယ်ယာထွက်ကန်က နှင့်ပတ်သက် 

သည့် Supply Chain ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရး၊ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ပစွန် မွးြမူ ရးလပ်ငန်းများ ဆာငရ်ွက် 

သွားနိင် ရး၊ အထူးစီးပွား ရးဇနမ်ျားတွင် ဂျပန်နိင်ငမှ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ပိမိြပုလပ်သွား ရး တွန်းအား 

ပးသွားရန်နှင့် နစှ်နိင်ငကန်သွယ်မ တိးတက် ရးအတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ရးတိက့ိ ရင်းနှီး 

ပွင့်လင်းစွာ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 

၆။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၂၄ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး လမ်းမ တာ် မို န့ယ် မင်းရဲ ကျာ်စွာ 

လမ်းရှိ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် 

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျငး်ပြပုလပ်သည့် ြမန်မာ-တရတ်နှစ်နိင်ငအကား ကန်သွယ်မပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ရးဆိင်ရာ နားလည်မစာခန်လာ (MOU) လက်မှတ် ရးထိးမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပွဲကိ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားရာတွင ် မိမိတိဝ့န်ကီးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာနှင့် တရတ်နိင်ငတိအ့ကား ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် 

ကနသ်ွယ်မတိးြမင့်နိင် ရးတိအ့တွက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ နှစ်နိင်ငအကျိုးအြမတ်တိက့ိ အ ြခခ ပီး 

ကာင်းမွန် သာ စီးပွား ရးနှင့် ကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးတိက့ိ အား ပးြမင့်တင်သွားကရန် လိအပ် ကာငး်၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မြမင့်တင်ရန်အတွက် သ ဘာတူလက်မှတ် ရးထိး ပီး ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် တစ်ဖက်နငိင် 

၏ Quota သတ်မှတ်ချက်များကိ ကျာ်လားနိင်မှာြဖစ် ကာင်း၊ နားလည်မစာခန်လာတွင် ြမန်မာနိင်ငမှ 

ဆန်၊ ြပာင်း၊ သကားအပါအဝင် လယ်ယာထွက်ကန်ပစ္စည်းများအားလး တင်ပိ ့ပီး အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့် 

ဓာတ် ြမသဇာ၊ ယာဉ်ယန္တရား၊ လပ်စစ်နှင့် သက်ဆိင် သာ ပစ္စည်းများအား တရတ်နိင်ငဘက်မှ တင်သွင်း 

နိင် ရးကိ UMFCCI နှင့် ညီ နာင်အသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ လိအပ်သလိ ညိနင်း ပါင်းစပ် ရွးချယ်သတ်မှတ်ရန် 

ြဖစ် ကာင်း အကျယ်တဝင့် ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၇။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ ၂၅ ရက် န၊့ နနက ်၈:၁၅ နာရီတွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရှိ ဆီဒိးနားဟိတယ်၌ 

ကျငး်ပြပုလပ်သည့် Myanmar Buyers’ Forum-Stakeholders Conference သိ ့ စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန် ကီး ဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားရာ 

တွင် ြမန်မာနိငင် ချည်မင်နှင် ့ အထည်ချုပ်၊ ဖိနပ်က တိအ့တွက် ပထမဆးအကိမ် ြပုလပ် သာ 

Myanmar Buyers’ Forum-Stakeholders Conference ကိတက် ရာက်လာကသည့် လက်ကား 
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ကနသ်ည်များ၊ စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် လူထအ ြခြပုလူအ့ဖွဲ အ့စည်းများမ ှ ကိယ်စားလှယ်များ 

စညီစွာ တက် ရာက်ကသည့်အတွက် အထူးဝမ်း ြမာက်မိပါ ကာင်း၊ လွန်ခဲ့ သာ ၅ နှစ်အတွင်း အထည ်

ချုပ်နှင့် ဖိနပ်စက်ရများ ၂၅၀ ခန် ့ တည် ဆာက်နိင်ခဲ့သည်ကိလည်း တွရ့ပါ ကာင်း၊ ၂၀၁၂ ခနှစ်တွင် 

တင်ပိက့န်မှာ အ မရိကန် ဒ လာ ၁ သန်းခန်သ့ာရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ပိက့န်စာရင်းများအရ အထညခ်ျုပ် 

နှင့် ဖိနပ်စက်မလပ်ငန်းမှ အ မရိကန် ဒ လာ ၃ သန်း ကျာ် တန်ဖိးရှိ ထတ်ကန်များတင်ပိန့ိင်ခဲ့ရာ ၅ နှစ် 

အတွင်း ပိက့န်သည် သးဆခန်တ့ိးတက်ြမင့်မားလာသည်ကိ တွရ့ပါ ကာင်း၊ အနာဂတ်တွင်လည်း 

တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမရှိ သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ကာင်းမွန် သာ လပ်ငန်းစဉ်များကိ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ကာငး်မနွ် သာ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင် ရးနှင် ့အရည်အ သွး 

ြမင် ့ ထတ်ကန်များထတ်လပ်တင်ပိက့ာ ြပညသ်မူျား၏ လူမစီးပွားဘဝ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် 

ဆာင်ရွက်ကရမည်ြဖစ် ကာင်း စသည်ြဖင် ့ ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၈။ ၂၀၁၈ ခနှစ် မလ ၂၄ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန် မို ၊့ ဦးဝိစာရလမး်၊ တပ်မ တာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပ 

ြပုလပ် သာ 2018 Korea-EXPO ကိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး 

ဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားရာတွင် ကိရီးယား-ြမန်မာ နစှန်ိငင် သတမန်ဆက်ဆ ရး 

ကိ ၁၉၇၅ ခနှစ်ကစတင်ခဲ့ ပီး ယ နအ့ချနိအ်ထိ ၃၄ နစှ်ရှိ ပီြဖစ် ကာင်း၊ ရှးယခင်ကတည်းက ခင်မင် 

ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆခဲ့ ပးီ အဓိကကန်သွယ်ဖက်နိင်ငြဖစ် ကာင်း၊ ယ နြ့ပပွဲမှတစ်ဆင့် နှစ်နိင်ငထတ်ကန် 

များနှင့် ဝန် ဆာင်မများ ပိမိ စျးကွက် ဖာ် ဆာင်နိင်မညြ်ဖစ် ပီး နှစ်နိင်င အြပနအ်လှန ် အလားအလာ 

ရှိ သာ ပိက့န်ကန်စည်များ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ် ပးနိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ြဖစ် ကာင်း၊ နိင်င တာ် 

အစိးရအ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ စီးပွား ရးစဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စ ရး၊ ကန်သွယ်မရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ဆိင်ရာ ြဖ လာမ့နှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမ 

ဥပ ဒနှင် ့ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဥပ ဒတိကိ့လည်း ြပ ာန်းထား ပီးြဖစ်သြဖင် ့ နှစ်နိင်ငအကား စီးပွား ရး 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိ အရှိန်ြမင့်တင်ရန်ြဖစ် ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငတွင် ကိရီးယားစီးပာွး ရးလပ်ငန်းများ 

အ နြဖင့်လာ ရာက်ရင်းနီှးြမုပ်နှရန် အသင့် တာ်ဆးအချိန်ြဖစ် ကာင်း၊ ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာ့ပိက့န် 

များ အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းနိင်ရန်နှင့် ကန်ကျစရိတ် လာ့ချယှဉ် ပို င်နိင်ရန်အတွက် အဓိကလိအပ်ချက် 

ြဖစ် သာ နိင်ငတကာအဆင့်မီ Logistic Hub များ လိအပ်လျက်ရိှရာ အဆိပါလိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း 

နိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ြမနမ်ာကနသ်ွယမ်ြမင်တ့င် ရးအဖွဲ န့ငှ့် ကိရီးယားသမ္မတနိင်င HUBS MK Co.,Ltd 

တိပ့ူး ပါင်း၍ Logistics Hub များ တည် ဆာက် ရးစီမကိန်းအတွက် သ ဘာတူညီချက်မှတ်တမ်းကိ 

နြပည် တာ်တွင် အာင်ြမင်စွာ လက်မှတ် ရးထိးနိင်ခဲ့ပါ ကာင်း စသည်ြဖင့် အကျယ်တဝင့် ြပာကားခဲ့ 

ပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၄၇.၁၂၀ ၃၀၂.၆၀၆ ၄၄၉.၇၂၆

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁.၀၇၄ ၃၇.၅၈၅ ၃၈.၆၅၉

၃ ရထွက ် ၃၃.၂၀၅ ၇၂.၉၁၃ ၁၀၆.၁၁၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၅၁.၅၆၀ ၁၁.၄၄၅ ၁၆၃.၀၀၅

၅ သစ် တာထွက ် ၂၇.၀၅၅ ၀.၃၃၇ ၂၇.၃၉၂

၆ စက်မကန် ချာ ၉၂၃.၉၆၅ ၁၉၁.၉၅၈ ၁၁၁၅.၉၂၃

၇ အြခား ၁၅၂.၄၅၉ ၁၁၀.၇၂၀ ၂၆၃.၁၇၉

 စစ ပါင်း ၁၄၃၆.၄၃၈ ၇၂၇.၅၆၄ ၂၁၆၄.၀၀၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စည်း ၉၃၇.၇၆၁ ၂၀၀.၄၀၅ ၁၁၃၈.၁၆၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၁၁၂၃.၀၄၄ ၁၁၀.၄၈၄ ၁၂၃၃.၅၂၈

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၅၄၃.၅၅၈ ၁၂၇.၂၇၉ ၆၇၀.၈၃၇

 စစ ပါင်း ၂၆၀၄.၃၆၃ ၄၃၈.၁၆၈ ၃၀၄၂.၅၃၁

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၁၄၃၆.၄၃၈ ၂၆၀၄.၃၆၃ ၄၀၄၀.၈၀၁ ၁၀၆၃.၆၇၀ ၂၂၇၂.၁၃၄ ၃၃၃၅.၈၀၄ ၃၇၂.၇၆၈ ၃၃၂.၂၂၉ ၇၀၄.၉၉၇

၂ နယ်စပ် ၇၂၇.၅၆၄ ၄၃၈.၁၆၈ ၁၁၆၅.၇၃၂ ၅၆၃.၈၈၄ ၄၀၅.၇၁၁ ၉၆၉.၅၉၅ ၁၆၃.၆၈၀ ၃၂.၄၅၇ ၁၉၆.၁၃၇

စစ ပါငး် ၂၁၆၄.၀၀၂ ၃၀၄၂.၅၃၁ ၅၂၀၆.၅၃၃ ၁၆၂၇.၅၅၄ ၂၆၇၇.၈၄၅ ၄၃၀၅.၃၉၉ ၅၃၆.၄၄၈ ၃၆၄.၆၈၆ ၉၀၁.၁၃၄

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂၅-၅-၂၀၁၇ ထ ိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂၅-၅-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

 တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထွက်ပစ္စည်း ၃၀၂.၆၀၆ ၃၀၂.၆၀၆ ၂၆၀.၀၀၂ ၂၆၀.၀၀၂ ၄၂.၆၀၄ ၄၂.၆၀၄

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၃၇.၅၈၅ ၃၇.၅၈၅ ၀.၇၀၅ ၀.၇၀၅ ၃၆.၈၈၀ ၃၆.၈၈၀

၃  ရထွက် ၇၂.၉၁၃ ၇၂.၉၁၃ ၅၁.၀၉၂ ၅၁.၀၉၂ ၂၁.၈၂၁ ၂၁.၈၂၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၇.၅၅၀ ၃.၈၉၅ ၁၁.၄၄၅ ၁၀.၁၄၀ ၃.၈၂၆ ၁၃.၉၆၆ -၂.၅၉၀ ၀.၀၆၉ -၂.၅၂၁

၅ သစ် တာထွက် ၀.၃၃၇ ၀.၃၃၇ ၀.၇၀၁ ၀.၇၀၁ -၀.၃၆၄ -၀.၃၆၄

၆ စက်မကန် ချာ ၁၄၄.၈၃၁ ၄၇.၁၂၇ ၁၉၁.၉၅၈ ၁၀၄.၄၂၉ ၉.၉၉၀ ၁၁၄.၄၁၉ ၄၀.၄၀၂ ၃၇.၁၃၇ ၇၇.၅၃၉

၇ အြခား ၁၁၀.၇၂၀ ၁၁၀.၇၂၀ ၁၂၂.၉၉၉ ၁၂၂.၉၉၉ -၁၂.၂၇၉ -၁၂.၂၇၉

စစ ပါင်း ၁၅၂.၃၈၁ ၅၇၅.၁၈၃ ၇၂၇.၅၆၄ ၁၁၄.၅၆၉ ၄၄၉.၃၁၅ ၅၆၃.၈၈၄ ၃၇.၈၁၂ ၁၂၅.၈၆၈ ၁၆၃.၆၈၀

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၅-၅-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၅-၅-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၅-၅-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၀.၁၈၉ ၂၀၀.၂၁၆ ၂၀၀.၄၀၅ ၀.၈၉၁ ၂၂၂.၄၀၆ ၂၂၃.၂၉၇ -၀.၇၀၂ -၂၂.၁၉၀ -၂၂.၈၉၂

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၂၅၅ ၁၁၀.၂၂၉ ၁၁၀.၄၈၄ ၀.၅၂၂ ၉၂.၅၄၅ ၉၃.၀၆၇ -၀.၂၆၇ ၁၇.၆၈၄ ၁၇.၄၁၇

၃ လူသးကန် ၀.၀၀၉ ၁၂၇.၂၇၀ ၁၂၇.၂၇၉ ၀.၀၀၃ ၈၉.၃၄၄ ၈၉.၃၄၇ ၀.၀၀၆ ၃၇.၉၂၆ ၃၇.၉၃၂

စစ ပါင်း ၀.၄၅၃ ၄၃၇.၇၁၅ ၄၃၈.၁၆၈ ၁.၄၁၆ ၄၀၄.၂၉၅ ၄၀၅.၇၁၁ -၀.၉၆၃ ၃၃.၄၂၀ ၃၂.၄၅၇

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၅-၅- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၂၅-၅-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၅၀၀.၈၆၈ ၂၆၃.၄၆၇ ၇၆၄.၃၃၅ ၃၉၃.၁၄၃ ၂၅၇.၃၇၅ ၆၅၀.၅၁၈ ၁၀၇.၇၂၅ ၆.၀၉၂ ၁၁၃.၈၁၇

၂ လွယ်ဂျယ် ၃၃.၈၅၈ ၂.၆၉၁ ၃၆.၅၄၉ ၃၄.၉၄၇ ၂.၄၅၂ ၃၇.၃၉၉ -၁.၀၈၉ ၀.၂၃၉ -၀.၈၅၀

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၃၉.၃၇၅ ၈.၆၇၂ ၄၈.၀၄၇ ၆၀.၅၅၂ ၇.၄၁၉ ၆၇.၉၇၁ -၂၁.၁၇၇ ၁.၂၅၃ -၁၉.၉၂၄

၄ ကပိကတီ် ၅၂.၉၇၆ ၅.၄၃၃ ၅၈.၄၀၉ ၂၃.၇၃၀ ၆.၇၄၂ ၃၀.၄၇၂ ၂၉.၂၄၆ -၁.၃၀၉ ၂၇.၉၃၇

၅ ကျို င်းတ ၀.၀၁၁ ၀.၃၉၉ ၀.၄၁၀ ၀.၀၁၂ ၀.၂၅၃ ၀.၂၆၅ -၀.၀၀၁ ၀.၁၄၆ ၀.၁၄၅

၆ တာချီလတိ် ၁.၈၈၃ ၁၂.၁၂၃ ၁၄.၀၀၆ ၂.၃၅၇ ၉.၄၁၉ ၁၁.၇၇၆ -၀.၄၇၄ ၂.၇၀၄ ၂.၂၃၀

၇ ြမဝတီ ၁၂.၀၉၆ ၁၂၀.၅၄၉ ၁၃၂.၆၄၅ ၈.၉၈၇ ၉၈.၁၂၈ ၁၀၇.၁၁၅ ၃.၁၀၉ ၂၂.၄၂၁ ၂၅.၅၃၀

၈ ကာ့ သာင်း ၂၆.၉၇၃ ၉.၃၇၃ ၃၆.၃၄၆ ၁၂.၂၅၉ ၁၀.၂၅၆ ၂၂.၅၁၅ ၁၄.၇၁၄ -၀.၈၈၃ ၁၃.၈၃၁

၉ မိတ် ၃၄.၆၅၄ ၁၂.၁၁၁ ၄၆.၇၆၅ ၁၆.၉၆၉ ၉.၉၇၁ ၂၆.၉၄၀ ၁၇.၆၈၅ ၂.၁၄၀ ၁၉.၈၂၅

၁၀ ထီးခီး ၀.၉၁၈ ၀.၁၅၁ ၁.၀၆၉ ၀.၉၆၀ ၀.၀၂၄ ၀.၉၈၄ -၀.၀၄၂ ၀.၁၂၇ ၀.၀၈၅

၁၁ မာ တာင် ၁.၀၉၅ ၀.၂၄၂ ၁.၃၃၇ ၀.၃၈၇ ၀.၂၇၈ ၀.၆၆၅ ၀.၇၀၈ -၀.၀၃၆ ၀.၆၇၂

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၁၀ ၀.၁၁၅ ၀.၁၂၅ ၀.၀၄၄ ၀.၀၉၀ ၀.၁၃၄ -၀.၀၃၄ ၀.၀၂၅ -၀.၀၀၉

၁၃ စစ် တွ ၁.၉၂၈ ၀.၀၁၃ ၁.၉၄၁ ၀.၅၁၀ ၀.၀၁၄ ၀.၅၂၄ ၁.၄၁၈ -၀.၀၀၁ ၁.၄၁၇

၁၄  မာင် တာ ၁.၈၈၃ ၁.၈၈၃ ၁.၆၅၉ ၁.၆၅၉ ၀.၂၂၄ ၀.၂၂၄

၁၅ တမူး ၁၅.၃၇၀ ၀.၃၅၃ ၁၅.၇၂၃ ၃.၀၉၉ ၀.၇၀၀ ၃.၇၉၉ ၁၂.၂၇၁ -၀.၃၄၇ ၁၁.၉၂၄

၁၆ ရိဒ် ၃.၆၆၆ ၂.၄၇၆ ၆.၁၄၂ ၄.၂၆၉ ၂.၅၉၀ ၆.၈၅၉ -၀.၆၀၃ -၀.၁၁၄ -၀.၇၁၇

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၇၂၇.၅၆၄ ၄၃၈.၁၆၈ ၁၁၆၅.၇၃၂ ၅၆၃.၈၈၄ ၄၀၅.၇၁၁ ၉၆၉.၅၉၅ ၁၆၃.၆၈၀ ၃၂.၄၅၇ ၁၉၆.၁၃၇

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၄၂၂၅၀၀ ၄၃၄၇၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၀၈၂၀၀

၂ ဟသာတ ၃၇၉၆၀၀ ၄၁၆၄၀၀ ၄၅၃၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မန္တ လး ၃၇၇၈၀၀ ၄၀၈၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၆၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၃၀ ၃၂၉ ၃၂၈ ၃၄၈

၂ ရလီ ၃၃၅ ၃၃၄ ၃၃၄ ၃၄၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၃၃ ၅၃၂ ၅၃၃ ၅၁၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၇၁၆၄၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၇၇၇၀၀

၂ ဟသာတ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၆၁ ၇၅၉ ၇၆၀ ၇၅၈

၂  ရလီ ၇၈၉ ၇၈၈ ၇၈၈ ၇၈၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၈

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၄၃၀၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၄၈၀၀ ၆၃၁၃၀၀ ၆၈၄၆၀၀ ၆၈၄၆၀၀

၃ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၄၄၂၀၀ ၆၅၀၉၀၀ ၇၀၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၂၉ ၅၃၆ ၅၃၃ ၅၁၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၄၃၀၀၀ ၆၅၅၂၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၅၅၂၀၀

၂ မန္တ လး ၆၈၄၀၀၀ ၆၈၄၀၀၀ ၆၈၄၀၀၀ ၇၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၃ ၆၈၂ ၆၈၂ ၆၈၀

၂ ရလီ ၇၁၀ ၇၀၉ ၇၀၉ ၇၀၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၃၈၅၀၀၀ ၄၇၅၅၀၀

၂ မရွာ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ မ ကးွ ၂၉၀၈၀၀ ၂၆၀၂၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၉၁၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၅၉ ၅၅၈ ၅၇၅ ၅၆၅

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၂ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မ ကးွ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည ် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၅ ၂၂၄ ၂၀၇ ၂၀၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၅၅၁၁၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ြပည် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၀၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၅ တာင်ကီး ၄၅၉၂၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၅၀ ၄၄၇ ၄၄၄ ၄၄၁

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၁၀
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၂၀ ၁၀၁၄ ၁၀၆၄ ၁၀၅၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၃၅၅၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၄ မ ကးွ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၀၀ ၁၄၉၁ ၁၄၇၈ ၁၄၇၁

ကျပ်/ြပည်

၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ 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) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ် တွ  ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၀ သတဲွ ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၁
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၄၀၅ ၄၀၅ ၄၀၁ ၄၀၁

၂ ဗယီက်နမ် ၄၁၂ ၄၁၂ ၄၂၉ ၄၂၉

၃ အိန္ဒယ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၈၀

၄ ပါကစ္စတန် ၄၁၅ ၄၁၅ ၄၀၀ ၄၀၀

၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၅၇၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀ ၅၆၆၀၀၀ ၅၆၆၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၄၀၄၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၄၁၀၀ ၃၇၄၁၀၀ ၃၇၉၆၀၀

၃ လားရး ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၃၁ ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၃၀

၂ ရလီ ၂၅၃ ၂၅၂ ၂၅၂ ၂၅၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၄ ၂၁၂ ၂၀၇ ၂၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၂

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၁၈၆၀၀

၂ မ ကွး ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၈၈၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၈၅ ၁၃၈၂ ၁၃၈၂ ၁၃၇၉

၂ ရလီ ၁၄၂၀ ၁၄၁၈ ၁၄၁၉ ၁၄၁၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၇၅ ၉၆၉ ၁၀၃၅ ၁၀၅၅

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မ ကးွ (စမစ) ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၅-၂၀၁၈ ၈-၅-၂၀၁၈ ၁၅-၅-၂၀၁၈ ၂၂-၅-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၆၃ ၁၄၆၀ ၁၄၆၀ ၁၄၅၇

၂ ရလီ ၁၄၉၉ ၁၄၉၇ ၁၄၉၈ ၁၄၉၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၀၅ ၉၉၉ ၁၀၀၅ ၁၀၂၄

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၉၄.၉၄ ၁၇၉၂.၀၀ ၁၄၃၈.၈၁ ၁၈၀၄.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၁၂.၈၈ ၁၇၇၃.၅၀ ၁၃၅၇.၀၆ ၁၇၈၅.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၃၀.၈၃ ၁၇၅၆.၀၀ ၁၂၇၅.၃၁ ၁၇၆၈.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၄၈.၇၇ ၁၇၄၆.၅၀ ၁၁၉၃.၅၆ ၁၇၅၈.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၆၆.၇၂ ၁၇၃၂.၅၀ ၁၁၁၁.၈၁ ၁၇၄၄.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၈-၅-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၂-၅-၂၀၁၈

၁၃

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၉ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၃၂.၆၂ ၁၃၁၁.၀၁ ၁၃၄၀

၂ ၁၀ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၉၂၀၀ ၁၃၃၃.၀၅ ၁၃၁၅.၀၅ ၁၃၄၂

၃ ၁၁ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၁၀၀ ၁၃၃၄.၃၃ ၁၃၁၅.၀၅ ၁၃၄၂

၄ ၁၂ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၁၀၀ ၁၃၃၄.၃၃ ၁၃၁၅.၀၅ ၁၃၄၂

၅ ၁၃ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၀၁၀၀ ၁၃၃၄.၃၃ ၁၃၁၅.၀၅ ၁၃၄၂

၆ ၁၄ -၅-၂၀၁၈ ၉၄၁၅၀၀ ၁၃၃၆.၃၁ ၁၃၂၁.၅၉ ၁၃၄၂

၇ ၁၅ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၉၂၀၀ ၁၃၃၃.၀၅ ၁၃၁၃.၅၀ ၁၃၄၂

၈ ၁၆ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၄၃၀၀ ၁၃၂၆.၀၉ ၁၂၉၅.၇၇ ၁၃၄၂

၉ ၁၇ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၃၈၀၀ ၁၃၂၂.၄၃ ၁၂၉၁.၇၃ ၁၃၄၅

၁၀ ၁၈ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၂၆၀၀ ၁၃၁၇.၇၉ ၁၂၉၂.၀၄ ၁၃၄၈

၁၁ ၁၉ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၂၆၀၀ ၁၃၁၇.၇၉ ၁၂၉၂.၀၄ ၁၃၄၈

၁၂ ၂၀ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၂၆၀၀ ၁၃၁၇.၇၉ ၁၂၉၂.၀၄ ၁၃၄၈

၁၃ ၂၁ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၂၆၀၀ ၁၃၁၇.၇၉ ၁၂၈၆.၁၃ ၁၃၄၈

၁၄ ၂၂ -၅-၂၀၁၈ ၉၃၂၀၀၀ ၁၃၁၄.၀၂ ၁၂၉၄.၅၃ ၁၃၅၁

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၄၂၆ ယမွ်

၂ ၃၁.၆၄ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၂.၃၅  ရူပီး

၁၄

(   ၃၀- 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)်

၁၃၄၄

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၃၈

၁၃၄၈မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၈၀-၄၀၀

(  ခ  ) SQ ၄၈၅-၅၀၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၄၅-၅၇၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၇၅-၅၀၀

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) ၃၅၀-၃၉၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၅၀-၃၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၅၀-၃၉၀

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

၁၅

၂၂ - ၅ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၃၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှ ိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၀ - ၁၈

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၀ - ၁၈၉

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၀ - ၂၀၇

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၁ - ၂၀၇

၂။ ၂၁-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ညန်ကား ရးမှူး ဒ တင်စန်းရီ (၁၂/ရကန(နိင်) 

၀၂၂၃၄၈) ကိ (၂၂-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့  နနက်ပိင်းမှစ၍ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

လိက်သည်။ 

၃။ ၂၁-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ညန်ကား ရးမှူး ဦးကိကိ လး (၁၁/စတန (နိင်) ၀၁၂၁၀၄) ကိ (၂၂-၅-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

လိက်သည်။ 

၄။ ၂၂-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း(၅)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ ချို ချို မာ-၁  လ/ထညန်မှူး ဒသတွင်း ၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

     ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၂၇၅၇၄    ၃၀-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ လဲ့လဲ့မွန်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၂၁-၅-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

     ၁၂/သဃက(နိင်)၁၅၇၃၄၀  (ရက)  
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 ( ဂ )  ဦး ကျာ်မိး ဒ-ဦးစီးမှူး ထီးခီး ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၄ ရက် 

     ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၈၄၉၃၇   ၃၀-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဃ)  ဦးြမင့် ဇာ်  ဒ-ဦးစီးမှူ း စီမ ၂၄-၅-၂၀၁၈ မ ှ ၉ ရက် 

     ၇/ကဝန(နိင်)၀၈၇၀၃၃   ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( င )  ဦးဆက်ထူးလွင် ကီး/ ရး မူဝါဒ ၂၈-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

     ၁/မညန(နိင်)၁၃၅၄၉၇   ၆-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( စ )  ဒ ဇူလင် စရက-၃ ငွစာရင်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

     ၅/တဆန(နိင်)၁၃၀၃၆၂   ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၅။ ၂၂-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂/၂၀၁၈ အရ (ယခင်) နယ်စပ်ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာနမှ ဒ ရင်သန်း၊ အထက်တန်းလက်နိှပ်စက်စာ ရးသည် (၈-၄-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင် မြပု သးသည် ့ဦးသိန်းထွန်း(၁၂/ဗတထ 

(နိင်)၀၀၆၀၈၈) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ 

ငယ(်၁၊ ၂) အရ (၉-၄-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မသိားစ ပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၆။ ၂၂-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃/၂၀၁၈ အရ ဆးနှင့် ဆးကရိယာ 

ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရး(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးဆ မိုင်၊ အ ရာင်း-၂ သည ် (၂၄-၃-၂၀၁၈)ရက် နတ့ွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏တရားဝင်ဇနီး( ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင် မြပု သးသည့် ဒ ရငရ်င ်

(၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၀၁၈၆၁) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊ ၂) အရ (၂၅-၃-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၇။ ၂၂-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄/၂၀၁၈ အရ (ယခင်) ကန်သွယ် ရး 

ညန်ကားမဦးစီးဌာနမှ ဦးအန်း ကျာ်၊ ဌာနခဲွစာ ရးသည် (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင် ့၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပးီ နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ သန်း အးရိှန်(၁၂/ကမရ 

(နိင်)၀၂၃၅၁၄) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ ်

(၁၊၂) အရ (၁၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၈။ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချု ပ်)ရိှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦး၊ စစ ပါင်း (၃)ဦးတိကိ့ (၂၈-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့

မှစ၍ ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ ထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

 (က) ဦးြမင့်သူ-၁ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး 

   ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၂၀၃၇၇   

 ( ခ ) ဦး အာင်မျိုးထက်ပိင် ဒ-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း 

   ၈/မထန(နိင်)၀၀၀၄၀၄    

 ( ဂ ) ဦး အာင်ပိဇ အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ 

   ၉/ပမန(နိင်)၁၉၁၆၆၈ 

၉။ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဦးစိးလင်  ဒ-ဦးစီးမှူး ညန်ချုပ်ရး ၂၃-၅-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

     ၉/ပဘန(နိင်)၁၃၃၃၅၀    ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ သဉ္ဇာနိင်  ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၃၂၆၈၅    ၂၃-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ြခူးလဲ့နွယ် ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

     ၆/မမန(နိင်)၁၄၃၀၀၃   ၂၈-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၁၀။ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိ (၁-၆-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိက် 

သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးြမင့် ဇာ် ဌး ဆက်သွယ် ရး-၃ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

   ၁၄/ညတန(နိင်)၁၃၂၉၂၃  
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 ( ခ ) ဦးသိန်းထိက်ဦး နစ့ား ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

   ၁၃/မကတ(နိင်)၀၀၁၈၀၀ 

၁၁။ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ  ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိ (၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ရးချုပ် စီမ ရးရာဌာနခွဲ၊ 

မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန  

 (က) ဦးလင်းလင်း ဇာ် ယာဉ် မာငး်-၄ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

   ၈/မသန(နိင်)၀၉၉၃၆၅  

 ( ခ ) ဦး နာင်လတ်ချို နစ့ား ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

   ၇/ကဝန(နိင်) ၁၅၉၆၅၈   

၁၂။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၅/၂၀၁၈ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာန မှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၅)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉတ်ွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ နွယ်နီဝင်း လ/ထညန်မှူး နညး်ပညာ ၂၄-၅-၂၀၁၈ မှ ၂ ရက် 

     ၁၃/တကန(နိင်) ၁၄၀၀၂၂   ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ နီနီ မာ် ဦး/ရိှ ပိသ့ွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

     ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၃၀၇၁   ၃-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ အး အးြမင့်-၂ ဦး/ရိှ WTO ၁-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၄ ရက် 

     ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၄၁၀၀   ၁၄-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ )  ဦးစိးတင့် ဦးစီးမှူး စမီ ၂၅-၅-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

     ၁၄/မအပ(နိင်) ၁၃၇၁၈၈   ၂၈-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးြမစိး-၂ ဦးစီးမှူး စမီ ၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

     ၈/ဆမန(နိင်) ၀၄၅၅၅၄   ၂၄-၅-၂၀၁၈ ထိ  
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 ( စ )  ဒ လဲ့လဲ့မွန် ဒ-ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၂၂-၅-၂၀၁၈  ၁ ရက် 

     ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၅၇၃၄၈  (ရက) 

 ( ဆ )  ဦး ဇာ်နိင် ကးီ/ ရး ပိသ့ွင်းရး  ၂၂-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

     ၉/တကန(နိင်) ၀၀၅၃၇၄  (ရက) ၃၁-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ )  ဒ လွင်ယမင်း အး ကးီ/ ရး နှစ်နိင်င  ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ ၂ ရက် 

   ၈/ပဖန(နိင်) ၁၁၂၃၁၆  ၁၈-၅-၂၀၁၈ ထိ  

၁၃။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦး အာင်မင်း (၉/ရမသ(နိင်)၀၀၆၈၈၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၁-၅-၂၀၁၈ မှ ၂၇-၅-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆး 

လက်မှတ်ခွင့် ( ၇ )ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ ဒ လွင်ယမင်း အး (၈/ပဖန(နိင်)၁၁၂၃၁၆)၊အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်ငဝ့န်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁၉-၅-၂၀၁၈ မ ှ၁-၆-၂၀၁၈)ရက် န ့

အထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၅။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦး တိကိ့ (၁-၆-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ 

ရပူအမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပလိ်က်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 (က) ဦး အာင်ဝင်းခိင် လ/ထညန်ကား ရးမှူ း နယ်ရး 

   ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၀၅၁၈၃ 

 ( ခ ) ဦးခင် မာင် မာင် လး ဆက်သွယ် ရး-၁ စီမ 

   ၁၂/ကမတ(နိင်)၀၃၂၀၄၉ 

 ( ဂ ) ဦးခင် မာင် ဌး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

   ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၅၈၇၂၀    (ရန်ကန)် 

 (ဃ) ဦး ကျာ်လွင်-၂ လြခု ရး-၃ ညွန်ချုပ်ရး  

   ၈/ပဖန(နိင်)၀၁၅၈၅၆  



21 

 

၁၆။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရိှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦး တိကိ့ (၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ 

မရမ်း ချာင် အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးသာထွန်းစိန် လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး စီမ 

   ၁၁/မတန(နိင်)၀၀၄၄၃၆ 

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ဇယျ ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး် 

   ၇/လပတ(နိင်)၀၉၃၀၁၇   

 ( ဂ ) ဦးတင်မိး  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

   ၅/ငဇန(နိင်)၀၀၃၄၆၆    (မန္တ လး) 

 (ဃ) ဦးမင်းကိဦး  လြခု ရး-၂ စီမ(စိက်ပျို း ရး) 

   ၂/လကန(နိင်)၀၄၉၆၈၆  

၁၇။ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၈)ဦးတိကိ့ (၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိ ့ နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါအတိင်း 

ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

     ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦး ကျာ်စွာဟနိ်း အကီးတန်းစာ ရး စမီ ပိ/့သင်ွး 

   ၃/ကဆက(နိင်) ၀၇၄၃၄၈ 

 ( ခ ) ဦးလဒွဲ အကီးတန်းစာ ရး စမီ ယှဉ် ပို င်မ

   ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၁၃၃၆ 

 ( ဂ ) ဦးဝငး် ကျာ် အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သင်ွး ဒသတွင်း

   ၁၁/မတန(နိင်) ၀၂၆၄၈၆ 

 ( ဃ) ဦး အး မာင် အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သင်ွး နှစ်နိင်င 

   ၁၃/ကလတ(နိင်) ၀၃၈၀၂၈    

 ( င ) ဦး ရသိက် အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သင်ွး စမီ 

   ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၀၇၂၅    
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 ( စ ) ဦးသင်ကျုး အကီးတန်းစာ ရး ဒသတင်ွး ပိ/့သင်ွး

   ၄/ဟခန(နိင်) ၀၄၉၁၀၉    

 (ဆ) ဦးဉာဏ်လင်းထွနး် အကီးတန်းစာ ရး နှစ်နိင်င မူဝါဒ

   ၁၁/မပန(နိင်) ၀၉၆၀၈၂    

 ( ဇ ) ဦးဝငး်မိး ကျာ် အကီးတန်းစာ ရး နှစ်နိင်င ပိ/့သင်ွး

   ၅/ဗမန(နိင်) ၀၇၁၂၉၈ 

၁၈။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၁/၂၀၁၈ အရ စားသးသူ ရးရာဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊နိဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် န ့ရက်စွဲပါအမိန်စ့ာအမှတ်(၅၇၂/၂၀၁၇)ြဖင့် စားသးသူ ရးရာ 

ဦးစီးဌာနမှ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီရး (ရန်ကန်) တွင် (၂၈-၁၁-၂၀၁၇) 

ရက် နမှ့စ၍ တဲွဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ ခင်ထက်ထက် (၁၂/ရကန (နိင်)၀၇၆၉၀၁)၊ 

ဦးစီးအရာရှိအား  (၃၁-၅-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ၎ငး်၏မိခင်ဌာနြဖစ် သာ စားသးသူ ရးရာ ဦးစီးဌာနသိ ့

ြပန်လည်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ဦး ဇာ်ရဲ နာင် (၉/လဝန (နိင်)၂၃၁၈၈၃)၊ နစ့ားယာဉ် မာင်း 

ကိ (၁-၆-၂၀၁၈)ရက် နမှ့စ၍ မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းသိ ့ ြပာင်း ရ ့ တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၀။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁၅) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃၁) ဦးတိက့ိ 

နိင်င့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)
(က)  ဒ မခိင်ဦး 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၃၁၆၁၂ 
ဒ-ညန်မှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 
၂၉-၅-၂၀၁၈ ၃၄၉၀၀၀/- 

( ခ ) ဦးထိန်လင်း(၁) 
၁၂/မဘန(နိင်) ၀၂၁၆၅၄ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

စီမ ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၃၁၆၀၀၀/- 

( ဂ ) ဒ သီးသးီမာ 
၁၂/စခန(နိင်) ၀၀၃၇၉၃ 

ဦး/ရှိ မူဆယ် ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

(ဃ) ဒ ခင်စန်းရီ 
၁၂/ပဇတ(နိင်) ၀၀၇၀၇၁ 

ဦး/ရှိ ကာ့ သာင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 
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( င ) ဦးသန်စ့င်-၁ 
၇/လပတ(နိင်) ၀၀၄၂၄၃ 

ဦး/ရှိ လပ်ငန်းစစ် ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( စ ) ဦး အာင်သန်းစိန် 
၁၁/မတန(နိင်) ၀၀၃၇၆၉ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

(ဆ) ဦးစိးနိင်-၁ 
၁၄/ဒဒရ(နိင်) ၀၆၈၇၀၃ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဇ ) ဒ ဥမ္မာသိန်း 
၁၂/တမန(နိင်) ၀၅၉၆၄၈ 

ဦး/ရှိ ငွစာရင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဈ ) ဒ ယဉ်ယဉ် အး 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၄၁၃၄၀ 

ဦး/ရှိ နည်းပညာ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

(ည) ဦးသနး် ထွး-၁ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၅၁၆၉၃ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဋ ) ဦးလှ ဌး-၁ 
၁၄/ပတန(နိင်) ၀၀၇၇၁၅ 

ဦး/ရှိ စီမ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဌ ) ဦးဝင်းနိင်-၁ 
၈/မကန(နိင်) ၀၀၅၁၀၈ 

ဦး/ရှိ စီမ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဍ ) ဦး ကျာ် ကျာ် နာင ်
၅/မရန(နိင်) ၀၂၈၉၂၀ 

ဦး/ရှိ စီမ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

( ဎ ) ဦး ကျာ်ြမင်-့၁ 
၁၁/စတန(နိင်) ၀၀၅၃၂၃ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

(ဏ) ဒ ခင်ကလျာဦး 
၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၁၃၆၇၆ 

ဦး/ရှိ မူဝါဒ ၂၈-၅-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀/- 

(တ) ဦး အးသက် ဇာ် 
၇/လပတ(နိင်) ၀၁၂၀၇၃ 

စာရင်းကိင်-၁ ပိ/့သွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

(ထ) ဒ မကည်သင်း 
၁၂/သလန(နိင်) ၀၆၇၉၂၁ 

ရးအပ် ငွစာရင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ဒ )  ဒ ဌး ဌးစိန် 
၁၂/လကန(နိင်) ၀၀၅၇၈၆ 

ဆသရ-၁ စာရင်းအင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ဓ ) ဒ ထွး ထွးသန်း 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၃၆၄၇ 

စာရင်းကိင်-၁ ပိ/့သွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( န ) ဦးထိန်ဝင်းဦး 
၅/အတန(နိင်) ၀၆၁၆၀၂ 

ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ပ ) ဒ သန္တာ 
၁၂/လသယ(နိင်) ၀၂၇၅၇၄

ဦးစီးမှူး ြမဝတ ီ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ဖ ) ဒ မျိုးမျိုးအိ 
၁၄/လမန(နိင်) ၀၆၉၄၂၇ 

ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ဗ ) ဒ မဇွန်အိ 
၆/မမန(နိင်) ၁၄၉၆၂၈ 

ဦးစီးမှူး စီမ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

(ဘ) ဒ သီမိး အး 
၁၄/ဘကလ(နိင်) ၁၄၈၅၉၇

ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( မ ) ဦး ဇာ်မင်း ထွး-၂ 
၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၄၉၀၃ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 
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(ယ) ဦး အာင်နိင်မျို း 
၇/လပတ(နိင်) ၁၀၈၈၇၂ 

ဦးစီးမှူး ညန်ချူပ်ရး ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ရ ) ဒ ခင်မျိုး အး 
၇/ရကန(နိင်) ၀၀၀၆၉၉ 

ဦးစီးမှူး WTO ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

(လ) ဦးသန်ဇ့င်-၂ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၄၀၁၃၃ 

ရးအပ် ငွစာရင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

( ဝ ) ဦးသန်းလွင်-၂ 
၁၄/မမန(နိင်) ၀၀၆၀၁၇ 

စာရင်းကိင်-၁ လပ်ငန်းစစ် ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

(သ) ဒ အး အးမာ-၁ 
၇/ဝမန(နိင်) ၀၇၅၁၆၅ 

ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၃၆၀၀၀/- 

(ဟ) ဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း 
၅/တဆန(နိင်) ၀၈၂၇၇၅ 

ကွန်ပျူတာမှူး မူဆယ် ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဠ ) ဦးစိးြမင့် မာင် 
၁၄/ဒဒရ(နိင်) ၀၀၄၉၇၄ 

ဌာနခွဲ 
စာ ရး 

နယ်ရး ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

(အ) ဒ စစဝင်း 
၁၂/သကတ(နိင်)၀၉၆၀၁၆

ဌာနခွဲ 
စာ ရး 

WTO ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

(ကက) ဦးတင်ကိကိ 
၇/ပတန(နိင်) ၀၃၉၅၅၁ 

လြခု ရး-၂ မူဝါဒ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ခခ ) ဦး စာရန်နိင် 
၉/တတဥ(နိင်) ၀၉၄၇၅၁ 

ကွန်ပျူတာမှူး ပိ/့သွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဂဂ ) ဒ ကည်ြပာဦး 
၅/တဆန(နိင်) ၁၀၃၁၃၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

(ဃဃ) ဒ တင်ယခိင် 
၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၈၄၈၅ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ငင )  ဦးညညီီ အာင်-၂ 
၁၁/ပဏက(နိင်) ၀၃၉၆၉၂ 

စာရင်းကိင်-၂ စစ် တွ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( စစ ) ဒ အး အးနွယ် 
၈/ရစက(နိင်) ၁၂၅၅၉၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
(မန္တ လး) 

၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

(ဆဆ) ဦးစိးလင် 
၉/ပဘန(နိင်) ၁၃၃၃၅၀ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ညန်ချုပ်ရး ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဇဇ ) ဒ ဆွလင် 
၈/ရစက(နိင်) ၁၁၆၄၂၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
(မန္တ လး) 

၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဈဈ ) ဒ မသူဇာ 
၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၅၁၅၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

(ညည) ဒ ယဇနမိး 
၉/မခန(နိင်) ၁၈၆၅၁၅ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဋဋ ) ဒ လဲ့လဲဝ့င်း-၁ 
၈/တတက(နိင်) ၀၉၉၅၇၁ 

ကွန်ပျူတာမှူး ငွစာရင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဌဌ ) ဒ ဌး ဌးဝငး် 
၈/ပဖန(နိင်) ၀၇၄၀၂၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ဍဍ ) ဒ ဥမ္မာထွန်း 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၈၇၀၈ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၂၆-၅-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 



25 

 

၂၁။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

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

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

ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါမူလဌာနခွဲများတွင် တာဝန် ချထားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဘက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား

     ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့် မူလဌာနခဲွ 

     စစ် ဆး ရးစခန်း  

 (က) ဦး အာင်နိင်ထွန်း လ/ထညန်ကား ရးမှူး ရပ ူ ပိသ့ွင်း 

   ၅/မရန(နိင်) ၁၉၅၄၅၈    

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး မရမ်း ချာင် လပ်ငန်းစစ် 

   ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၆၃၅၀၅ 

 ( ဂ ) ဦးညို အာင်  ဦးစီးမှူး ရပ ူ WTO

   ၈/ပခက(နိင်)၂၀၇၃၈၇ 

 (ဃ) ဦးစိန်သန်းဦး  ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

   ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၇၇၄၂   (ရန်ကန်) 

 ( င ) ဦး အာင်ြမင့်သိန်း ဒ-ဦးစီးမှူး ရပ ူ စီမ 

   ၁၂/ကမတ(နိင်)၀၄၈၉၀၇ 

 ( စ ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၄ ဆက်သွယ် ရး-၂ မရမ်း ချာင် ပညာ ပး 

   ၁၂/လသယ(နိင်)၀၄၃၄၈၅ 

 ( ဆ) ဦး မာင် မာင်နိင်-၂ အကီးတန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် စီမ 

   ၅/ကလထ(နိင်)၂၅၂၀၁၃    

 ( ဇ ) ဦး ဇယျာ ဖိုး-၂ အငယ်တန်းစာ ရး ရပ ူ ယှဉ် ပိုင်မ

   ၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၁၀၀ 

၂၂။ ၃၀-၅-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၈)ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 
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များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ နွယ်နီဝင်း လ/ထညန်မှူး နညး်ပညာ ၃၀-၅-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

     ၁၃/တကန(နိင်) ၁၄၀၀၂၂   ၈-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ ချစ်ချစ်ညွန် ့   ကပတ စာရင်းအင်း ၄-၆-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

     ၉/တသန(နိင်) ၁၁၁၉၅၇  ကီးကပ် ရးမှူး  ၇-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဦး အာင် ဇာ်မင်း-၃ ဒ-ဦးစီးမှူ း နှစ်နိင်င ၁-၆-၂၀၁၈ မှ ၈ ရက် 

     ၁/မညန(နိင်) ၀၁၁၆၆၁   ၈-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ )  ဒ ဟမာန်ဦး ဒ-ဦးစီးမှူ း စမီ ၂၅-၅-၂၀၁၈ မှ ၈ ရက် 

     ၉/တသန(နိင်) ၁၅၀၂၀၀   ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ မျိုးပပ အး ဒ-ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၂၉-၅-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

     ၁၂/သခန(နိင်) ၀၇၄၃၄၅  (ရက) ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ  

 ( စ )  ဦး ကျာသူ်ဝင်း-၂ ဒ-ဦးစီးမှူ း ငွစာရင်း ၁၁-၆-၂၀၁၈  ၁၄ ရက် 

     ၁၂/ကလထ(နိင်) ၁၂၆၂၅၀   ၂၄-၆-၂၀၁၈ 

 ( ဆ )  ဦး အာင်စိးလင်း ခဲွ/ ရး စမီ  ၈-၅-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

     ၁၂/ရပသ(နိင်) ၀၂၇၁၄၅   ၁၄-၅-၂၀၁၈ ထိ 

        ၁၇-၅-၂၀၁၈ မှ ၉ ရက် 

        ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ )  ဒ ချာစ ထွး ကးီ/ ရး ယှဉ် ပို င်မ ၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၁ ရက် 

     ၉/ကပတ(နိင်) ၂၀၂၇၅၀   ၁၅-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဈ )  ဦးထိန်လင်း ဒ-လ/ထ နညး်ပညာ ၃၀-၅-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၉/ကဆန(နိင်)၁၅၉၃၂၃ ကပတမှူ း  ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ 
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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 ၁၈-၅-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၀ ) ကတ်စစ ပါင်း  ( ၁၄၄၂ ) ကတ် ခွင့်ြပု 

ထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၁၈-၅-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လကမှ်တ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၆၃၃၁၄၁၀၃၀ ၅၁၆၂၆၈၄၃ ၆၈၄၇၆၇၈၇၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၆၂၆၄၆၆၉ ၆၂၆၄၆၆၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၆ ၃၇၄၆၁၉၂၃၂၃ ၃၇၄၆၁၉၂၃၂၃

၄ တာချီလိတ် 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 ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၇၅၁၂၂၀၂၃ ၁၇၅၁၂၂၀၂၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၀၅၉၀၅၆၇ ၁၃၀၅၉၀၅၆၇

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၉၉၉၄၀၀၀ ၆၇၃၆၈၀၃၈ ၁၂၇၃၆၂၀၃၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၅၀၇၂၈၁၁၄၈ ၁၉၈၃၆၁၈၈၂ ၇၀၅၆၄၃၀၃၀

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၂၄၆၈၀၀ ၇၂၄၆၈၀၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၀ ၁၂၀၇၆၆၂၉၇၈ ၄၃၈၇၃၂၃၄၂၅ ၅၅၉၄၉၈၆၄၀၃စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတကွ်

လပ်ငန်း ဆာငရွ်ကမ်
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်
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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 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 
၁၈-၅-၂၀၁၈) အထိ

၁၀ ၁၂၀၇၆၆၂၉၇၈.၀၀၀ ၄၃၈၇၃၂၃၄၂၅.၀၀၀ ၅၅၉၄၉၈၆၄၀၃.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၇၂ ၁၃၇၃၄၀၄၉၃၆၂.၉၆၀ ၇၉၅၆၀၂၁၉၄၀၉.၅၅၈ ၉၃၂၉၄၂၆၈၇၇၂.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၁၈-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၄၄၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

ကတ်စစ ပါင်းမာှ (၉၇၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ ် (၁၈-၅-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ ITC ကတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၅၇ ၁၂၃ ၄၂၀၆၁၆၈၈၄၈.၃၁၀ ၄၆၂၂၁၃၀၉၅၉.၄၈၃ ၈၈၂၈၂၉၉၈၀၇.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၂၇၉၄၉၁၀၁.၆၂၆ ၁၇၂၇၉၄၉၁၀၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၂ ၄၁ ၁၉၁ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၅၁၈၄၇၁၉၇၃၄၈.၅၈၀ ၅၁၈၅၄၀၀၇၃၄၈.၅၈၀

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 ၆၉၅၇၃၈၇၆၂၇.၅၉၀ ၇၇၀၉၂၂၅၇၁၈.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၇ ၄ ၅၃ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆ ၁ ၁၅ ၁၃၈၇၁၆၀၃၄၅.၀၀၀ ၁၃၈၇၁၆၀၃၄၅.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၂၃၃၀၂၆၃၄၈.၇၅၀ ၂၅၃၅၅၄၂၄၄၆.၆၁၀ ၃၇၆၈၅၆၈၇၉၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၄ ၉ ၅၅ ၃၂၀၁၄၈၃၉၅၀.၄၂၈ ၂၅၀၈၁၆၉၁၉၈.၅၆၉ ၅၇၀၉၆၅၃၁၄၈.၉၉၇

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 ၄၀၈၅၁၅၃၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၃၇၈၆၈၄၄၃.၁၆၀

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

၁၄၄၂ ၄၇၀ ၉၇၂ ၁၃၇၃၄၀၄၉၃၆၂.၉၆၀ ၇၉၅၆၀၂၁၉၄၀၉.၅၅၈ ၉၃၂၉၄၂၆၈၇၇၂.၅၁၈

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၍(၁၈-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၄၄၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၇၂) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်   
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