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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၇ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၃) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ ဇွန်လ ၁၄ရက် နမ့ှ ၂၀ရက် နအ့ထိ ကျင်းပမည့် (၅)ကိမ် ြမာက် တရတ်- တာင်အာရှ 

ကန်စည်ြပပွဲနှင့် (၂၅) ကိမ် ြမာက် တရတ်(ကူမင်း) ပိက့န်သွင်းကန် ကန်စည်ြပပွဲသိ ့ တက် ရာက်ရန် 

အတွက် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

ဦး ဆာင်သည့် ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ သ့ည် ဇွနလ် ၁၃ ရက် န၊့ နနက် ၀၉:၅၀ အချိန်တွင် ြပည် ထာငစ် 

သမ္မတြမန်မာနိင်င၊ မန္တ လး မို ၊့ တတားဦးအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်မှ ကူမင်း မိုသိ့ ့ထွက်ခွာသွားခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် နတွ့င် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငဆိင်ရာ ြမန်မာသအမတ်ကီး ဦးသစ်လင်းအန်း 

လိက်ပါလျက် ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝ့င်များနှင့်အတူ (၅) ကိမ် ြမာက် တရတ်- တာငအ်ာရှ ကန်စည ်

ြပပွဲ၊ (၂၅) ကိမ် ြမာက ်ကူမင်း ပိက့န်/သွငး်ကန်ကန်စည်ြပပွဲနှင့် ဂဏ်ထူး ဆာင်နိင်ငအြဖစ် ပါဝင် ြပသမည့် 

ြမန်မာနိင်င၏ အမျို းသားြပခန်း ဆာင်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၂။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်နှင့် 

ယူနန်ြပည်နယ်အပ်ချုပ် ရးမှူး Mr. Ruan Chengfa တိဦ့း ဆာင်၍ ြမန်မာအမျို းသား ြပခန်း ဆာင်အား 

ဖွင့်လှစ် ပးကပီး ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမအကအဖွဲ မ့ျား၏ ြမန်မာ့ရိးရာအကများြဖင့် ဖျာ် ြဖတင်ဆက်မကိ 

ကည့်ရ ပီး နာက် ြမန်မာြပခန်းမ ဆာင်အား လှည့်လည်ကည့်ရခဲ့ ကပါသည်။ ဆက်လက၍် ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီးဦး ဆာင် သာ ြမနမ်ာကိယ်စားလှယ်အဖွဲသ့ည် နနက ် ၀၉:၀၀ နာရီအချိနတွ်င် တရတ်ြပည်သူ ့

သမ္မတနိင်င၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊ ကူမင်း မို  ့Dianchi International Convention and Exhibition Center 
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တွင်ကျင်းပသည့် (၅)ကိမ် ြမာက် တရတ်- တာင်အာရှကန်စညြ်ပပွဲနှင် ့ (၂၅) ကိမ် ြမာက ် ကူမင်း ပိက့န်/ 

သွင်းကန် ကနစ်ညြ်ပပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ အဆိပါအခမ်းအနားတွင် ယူနန်ြပည်နယ်၊ အပ်ချုပ် ရးမှူး Mr. Ruan Chengfa က အခမ်းအနားမှူး 

အြဖစ် ဆာင်ရွက် ပးီ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ ဒတိယဝန်ကီးချုပ ်Mr.Hu Chunhua ၊ ယူနန်ြပည်နယ်၊ 

ကွန်ြမူနစ်ပါတီဗဟိ ကာ်မတီ၊ အတွင်း ရးမှူး Mr. Chen Hao ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ လာအိ ၊ ဗီယက်နမ် 

နိငင်များမှ ဒတိယဝန် ကီးချုပ်များနှင်အ့တူ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် စီးပွား ရးနှင်ကူ့းသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်က ဖွင့်ပွဲမိန်ခ့ွန်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

အဆပိါ (၅) ကိမ် ြမာက် တရတ်- တာငအ်ာရှ ကန်စညြ်ပပဲွနှင့် (၂၅) ကိမ် ြမာက် ကူမင်း ပိက့န/် 

သွင်းကန် ကန်စည်ြပပွဲတွင် ြမန်မာနိင်ငသည် ဂဏ်ထူး ဆာင်နိင်ငအြဖစ် အမျို းသားြပခန်းမ ဆာင်နှင့် 

ကနစ်ည်ြပခန်း (၆၄) ခန်းြဖင် ့ ပါဝငြ်ပသပးီ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင် (၂၃၀) ဦး ပါဝင်တက် ရာက်ခဲ့ ကပါ 

သည။် 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၂-၆-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၂၄၇.၇၀၁ ၄၁၀.၁၄၉ ၆၅၇.၈၅၀

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၁.၆၃၆ ၆၁.၁၅၈ ၆၂.၇၉၄

၃ ရထွက် ၅၃.၇၄၉ ၈၉.၈၄၀ ၁၄၃.၅၈၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၈၈.၀၆၈ ၁၄.၈၉၆ ၃၀၂.၉၆၄

၅ သစ် တာထွက် ၄၃.၀၄၁ ၀.၅၅၇ ၄၃.၅၉၈

၆ စက်မကန် ချာ ၁၄၃၇.၆၆၀ ၃၆၃.၁၂၀ ၁၈၀၀.၇၈၀

၇ အြခား ၁၇၅.၁၂၉ ၁၅၈.၈၉၃ ၃၃၄.၀၂၂

 စစ ပါင်း ၂၂၄၆.၉၈၄ ၁၀၉၈.၆၁၃ ၃၃၄၅.၅၉၇

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၂-၆-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၄၀၅.၀၂၇ ၂၈၉.၀၉၆ ၁၆၉၄.၁၂၃

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၁၇၅၈.၃၆၁ ၁၈၉.၃၆၀ ၁၉၄၇.၇၂၁

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၈၂၈.၈၉၉ ၁၆၇.၅၅၉ ၉၉၆.၄၅၈

 စစ ပါင်း ၃၉၉၂.၂၈၇ ၆၄၆.၀၁၅ ၄၆၃၈.၃၀၂

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၂-၆-၂၀၁၈) 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 ၂၂၄၆.၉၈၄ ၃၉၉၂.၂၈၇ ၆၂၃၉.၂၇၁ ၁၈၂၂.၅၄၈ ၃၅၂၉.၇၃၅ ၅၃၅၂.၂၈၃ ၄၂၄.၄၃၆ ၄၆၂.၅၅၂ ၈၈၆.၉၈၈

၂ နယ်စပ် ၁၀၉၈.၆၁၃ ၆၄၆.၀၁၅ ၁၇၄၄.၆၂၈ ၁၀၁၁.၀၈၇ ၆၄၃.၃၁၉ ၁၆၅၄.၄၀၆ ၈၇.၅၂၆ ၂.၆၉၆ ၉၀.၂၂၂

စစ ပါငး် ၃၃၄၅.၅၉၇ ၄၆၃၈.၃၀၂ ၇၉၈၃.၈၉၉ ၂၈၃၃.၆၃၅ ၄၁၇၃.၀၅၄ ၇၀၀၆.၆၈၉ ၅၁၁.၉၆၂ ၄၆၅.၂၄၈ ၉၇၇.၂၁၀

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၂၂-၆-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂၂-၆-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့

 
 

 



4 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂၂-၆-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၄၁၀.၁၄၉ ၄၁၀.၁၄၉ ၃၉၁.၆၄၀ ၃၉၁.၆၄၀ ၁၈.၅၀၉ ၁၈.၅၀၉

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၆၁.၁၅၈ ၆၁.၁၅၈ ၁.၀၃၃ ၁.၀၃၃ ၆၀.၁၂၅ ၆၀.၁၂၅

၃  ရထွက် ၈၉.၈၄၀ ၈၉.၈၄၀ ၇၂.၂၅၂ ၇၂.၂၅၂ ၁၇.၅၈၈ ၁၇.၅၈၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၇.၉၁၀ ၆.၉၈၆ ၁၄.၈၉၆ ၂၃.၃၉၉ ၆.၈၀၈ ၃၀.၂၀၇ -၁၅.၄၈၉ ၀.၁၇၈ -၁၅.၃၁၁

၅ သစ် တာထွက် ၀.၅၅၇ ၀.၅၅၇ ၀.၉၃၇ ၀.၉၃၇ -၀.၃၈၀ -၀.၃၈၀

၆ စက်မကန် ချာ ၂၆၃.၅၈၁ ၉၉.၅၃၉ ၃၆၃.၁၂၀ ၂၉၅.၁၅၆ ၁၄.၀၀၀ ၃၀၉.၁၅၆ -၃၁.၅၇၅ ၈၅.၅၃၉ ၅၃.၉၆၄

၇ အြခား ၀.၄၆၂ ၁၅၈.၄၃၁ ၁၅၈.၈၉၃ ၂၀၅.၈၆၂ ၂၀၅.၈၆၂ ၀.၄၆၂ -၄၇.၄၃၁ -၄၆.၉၆၉

စစ ပါငး် ၂၇၁.၉၅၃ ၈၂၆.၆၆၀ ၁၀၉၈.၆၁၃ ၃၁၈.၅၅၅ ၆၉၂.၅၃၂ ၁၀၁၁.၀၈၇ -၄၆.၆၀၂ ၁၃၄.၁၂၈ ၈၇.၅၂၆

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၆-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၆-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၀.၁၈၉ ၂၈၈.၉၀၇ ၂၈၉.၀၉၆ ၅.၃၄၈ ၃၃၉.၇၇၄ ၃၄၅.၁၂၂ -၅.၁၅၉ -၅၀.၈၆၇ -၅၆.၀၂၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၂၅၅ ၁၈၉.၁၀၅ ၁၈၉.၃၆၀ ၁.၀၂၃ ၁၄၀.၄၃၃ ၁၄၁.၄၅၆ -၀.၇၆၈ ၄၈.၆၇၂ ၄၇.၉၀၄

၃ လသူးကန် ၀.၀၁၁ ၁၆၇.၅၄၈ ၁၆၇.၅၅၉ ၀.၀၁၁ ၁၅၆.၇၃၀ ၁၅၆.၇၄၁ ၁၀.၈၁၈ ၁၀.၈၁၈

စစ ပါင်း ၀.၄၅၅ ၆၄၅.၅၆၀ ၆၄၆.၀၁၅ ၆.၃၈၂ ၆၃၆.၉၃၇ ၆၄၃.၃၁၉ -၅.၉၂၇ ၈.၆၂၃ ၂.၆၉၆

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၂-၆- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၂၂-၆-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၂၂-၆-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပိက့န် သွငး်ကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၇၉၆.၀၉၅ ၃၈၉.၆၉၉ ၁၁၈၅.၇၉၄ ၇၃၆.၁၆၆ ၄၀၀.၃၁၃ ၁၁၃၆.၄၇၉ ၅၉.၉၂၉ -၁၀.၆၁၄ ၄၉.၃၁၅

၂ လယ်ွဂျယ် ၅၀.၀၀၂ ၄.၀၃၅ ၅၄.၀၃၇ ၅၉.၃၅၆ ၄.၃၂၉ ၆၃.၆၈၅ -၉.၃၅၄ -၀.၂၉၄ -၉.၆၄၈

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၆၀.၅၃၄ ၁၂.၉၂၅ ၇၃.၄၅၉ ၁၁၂.၀၁၀ ၁၂.၀၉၂ ၁၂၄.၁၀၂ -၅၁.၄၇၆ ၀.၈၃၃ -၅၀.၆၄၃

၄ ကပိက်တီ ၆၃.၇၅၆ ၇.၅၆၂ ၇၁.၃၁၈ ၂၉.၄၆၂ ၁၁.၀၇၉ ၄၀.၅၄၁ ၃၄.၂၉၄ -၃.၅၁၇ ၃၀.၇၇၇

၅ ကျို င်းတ ၀.၀၈၉ ၀.၄၁၆ ၀.၅၀၅ ၀.၀၂၃ ၀.၂၆၁ ၀.၂၈၄ ၀.၀၆၆ ၀.၁၅၅ ၀.၂၂၁

၆ တာချလိီတ် ၃.၁၄၀ ၁၈.၆၇၃ ၂၁.၈၁၃ ၃.၇၀၀ ၁၅.၃၆၄ ၁၉.၀၆၄ -၀.၅၆၀ ၃.၃၀၉ ၂.၇၄၉

၇ ြမဝတီ ၁၇.၈၉၃ ၁၈၁.၅၂၈ ၁၉၉.၄၂၁ ၁၂.၃၇၈ ၁၆၁.၉၇၇ ၁၇၄.၃၅၅ ၅.၅၁၅ ၁၉.၅၅၁ ၂၅.၀၆၆

၈ ကာ့ သာင်း ၂၉.၂၂၀ ၁၁.၃၃၃ ၄၀.၅၅၃ ၁၆.၀၉၄ ၁၈.၇၁၆ ၃၄.၈၁၀ ၁၃.၁၂၆ -၇.၃၈၃ ၅.၇၄၃

၉ မိတ် ၃၉.၅၅၃ ၁၄.၅၄၅ ၅၄.၀၉၈ ၂၄.၁၆၄ ၁၄.၀၄၉ ၃၈.၂၁၃ ၁၅.၃၈၉ ၀.၄၉၆ ၁၅.၈၈၅

၁၀ ထီးခီး ၀.၉၅၀ ၀.၁၈၈ ၁.၁၃၈ ၁.၉၄၅ ၀.၀၈၁ ၂.၀၂၆ -၀.၉၉၅ ၀.၁၀၇ -၀.၈၈၈

၁၁ မာ တာင် ၁.၄၇၀ ၀.၆၃၇ ၂.၁၀၇ ၀.၅၈၁ ၀.၄၇၅ ၁.၀၅၆ ၀.၈၈၉ ၀.၁၆၂ ၁.၀၅၁

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၆၀ ၀.၂၄၃ ၀.၃၀၃ ၀.၀၆၇ ၀.၁၂၅ ၀.၁၉၂ -၀.၀၀၇ ၀.၁၁၈ ၀.၁၁၁

၁၃ စစ် တွ ၂.၃၇၈ ၀.၀၂၃ ၂.၄၀၁ ၀.၆၉၆ ၀.၀၁၆ ၀.၇၁၂ ၁.၆၈၂ ၀.၀၀၇ ၁.၆၈၉

၁၄  မာင် တာ ၂.၄၉၆ ၂.၄၉၆ ၂.၅၂၅ ၂.၅၂၅ -၀.၀၂၉ -၀.၀၂၉

၁၅ တမူး ၂၆.၂၁၁ ၀.၆၆၉ ၂၆.၈၈၀ ၄.၈၆၄ ၁.၄၉၁ ၆.၃၅၅ ၂၁.၃၄၇ -၀.၈၂၂ ၂၀.၅၂၅

၁၆ ရိဒ် ၄.၇၆၆ ၃.၅၃၉ ၈.၃၀၅ ၇.၀၅၆ ၂.၉၅၁ ၁၀.၀၀၇ -၂.၂၉၀ ၀.၅၈၈ -၁.၇၀၂

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါငး် ၁၀၉၈.၆၁၃ ၆၄၆.၀၁၅ ၁၇၄၄.၆၂၈ ၁၀၁၁.၀၈၇ ၆၄၃.၃၁၉ ၁၆၅၄.၄၀၆ ၈၇.၅၂၆ ၂.၆၉၆ ၉၀.၂၂၂

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၂-၆-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၅၁၁၃၀၀ ၅၅၇၂၀၀ ၅၂၃၅၀၀ ၅၀၂၁၀၀

၂ ဟသာတ ၄၉၂၉၀၀ ၅၃၈၉၀၀ ၄၉၆၀၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မန္တ လး ၄၇၉၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၄၁ ၃၆၄ ၃၂၆ ၃၂၄

၂ ရလီ ၃၄၁ ၃၆၄ ၃၂၆ ၃၂၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၁ ၄၉၁ ၄၆၀ ၄၆၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၃၂၅၈၀၀

၂ မ ကးွ ၁၂၈၉၀၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၁၈၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၅၉ ၇၅၉ ၇၅၉ ၇၅၇

၂  ရလီ ၇၈၃ ၇၇၉ ၇၈၁ ၇၈၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၉၅၀၀၀ ၇၀၆၀၀၀ ၆၈၄၆၀၀

၃ မရွာ ၆၈၂၈၀၀ ၆၉၂၆၀၀ ၆၈၆၄၀၀ ၆၇၆၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၉ ၅၀၆ ၄၈၂ ၄၈၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၁ ၆၈၁ ၆၈၁ ၆၈၀

၂ ရလီ ၇၀၅ ၇၀၁ ၇၀၃ ၇၀၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၉၂၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၄၉၅၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀

၃ မ ကးွ ၃၈၂၇၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၅၇ ၅၄၀ ၄၉၇ ၅၀၄

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၈၂၇၀၀

၂ မရွာ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၅၂၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည ် ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၉ ၂၃၁ ၂၃၀ ၂၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ မ ကးွ ၈၂၆၇၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ြပည် ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ တာင်ကီး ၅၈၁၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၁၃ ၄၁၇ ၄၁၅ ၄၁၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၃၄၇၂၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၂၂ ၁၁၃၁ ၁၁၂၈ ၁၁၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ မ ကးွ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၄၄၆ ၁၄၅၈ ၁၄၅၄ ၁၄၃၉

ကျပ်/ြပည်

၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၀၀ 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 ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၄၀၇ ၄၀၉ ၄၀၉ ၃၉၇

၂ ဗီယက်နမ် ၄၂၉ ၄၂၉ ၄၂၉ ၄၂၅

၃ အိန္ဒယ ၃၈၃ ၃၈၃ ၃၈၃ ၃၈၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၉၅ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၀

၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၆၆၀၀၀ ၅၆၆၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၈၄၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၁၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၆၂၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၂ မန္တ လး ၃၇၄၁၀၀ ၃၇၄၁၀၀ ၃၆၈၆၀၀ ၃၇၁၁၀၀

၃ လားရး ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၃၀

၂ ရလီ ၂၅၁ ၂၄၉ ၂၅၀ ၂၄၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၇ ၂၀၈ ၂၀၈ ၂၀၆

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၈၂၃၆၀၀ ၁၈၂၃၆၀၀ ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀

၂ မ ကွး ၁၈၀၉၆၀၀ ၁၈၁၂၆၀၀ ၁၈၁၂၆၀၀ ၁၉၇၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၈၁ ၁၃၇၈ ၁၃၈၁ ၁၃၇၈

၂ ရလီ ၁၄၀၉ ၁၄၀၃ ၁၄၀၅ ၁၄၀၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၅၁ ၁၁၆၁ ၁၁၅၇ ၁၁၄၆

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၁၇၅၅၇၀၀ ၁၇၄၁၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၃၀၀၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၅-၂၀၁၈ ၅-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၅၉ ၁၄၅၉ ၁၄၅၉ ၁၄၅၅

၂ ရလီ ၁၄၈၇ ၁၄၈၀ ၁၄၈၃ ၁၄၈၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၃ ၁၀၇၁ ၁၀၆၈ ၁၀၅၇

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၉၉.၈၈ ၁၇၂၂.၈၀ ၁၃၀၅.၅၃ ၁၅၉၁.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၅၁.၀၅ ၁၇၀၄.၀၀ ၁၂၂၄.၄၄ ၁၅၇၃.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၃၇.၁၀ ၁၆၈၆.၈၀ ၁၁၄၃.၃၆ ၁၅၅၆.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၈၈.၂၇ ၁၆၇၇.၄၀ ၁၀၆၂.၂၇ ၁၅၄၇.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၇၄.၃၃ ၁၆၆၃.၄၀ ၉၈၁.၁၈ ၁၅၃၃.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၉-၆-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၅-၆-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၆ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၂၉၀၀ ၁၃၁၂.၃၇ ၁၂၉၉.၈၁ ၁၃၅၄

၂ ၇ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၃၁၀၀ ၁၃၁၂.၆၅ ၁၂၉၈.၅၇ ၁၃၅၄

၃ ၈ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၃၆၀၀ ၁၃၁၃.၃၆ ၁၂၉၇.၆၄ ၁၃၅၄

၄ ၉ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၃၆၀၀ ၁၃၁၃.၃၆ ၁၂၉၇.၆၄ ၁၃၅၄

၅ ၁၀ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၃၆၀၀ ၁၃၁၃.၃၆ ၁၂၉၇.၆၄ ၁၃၅၄

၆ ၁၁ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၅၇၀၀ ၁၃၁၆.၃၁ ၁၂၉၈.၅၇ ၁၃၅၄

၇ ၁၂ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၄၅၀၀ ၁၃၁၄.၆၂ ၁၂၉၉.၁၉ ၁၃၅၄

၈ ၁၃ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၂၀၀ ၁၃၁၆.၀၄ ၁၂၉၆.၃၉ ၁၃၅၅

၉ ၁၄ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၇၂၀၀ ၁၃၁၄.၅၄ ၁၃၀၁.၆၈ ၁၃၅၈

၁၀ ၁၅ -၆-၂၀၁၈ ၉၄၀၀၀၀ ၁၃၁၇.၅၀ ၁၂၉၉.၈၈ ၁၃၅၉

၁၁ ၁၆ -၆-၂၀၁၈ ၉၄၀၀၀၀ ၁၃၁၇.၅၀ ၁၂၉၉.၈၈ ၁၃၅၉

၁၂ ၁၇ -၆-၂၀၁၈ ၉၄၀၀၀၀ ၁၃၁၇.၅၀ ၁၂၉၉.၈၈ ၁၃၅၉

၁၃ ၁၈ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၅၄၀၀ ၁၃၁၁.၀၅ ၁၂၈၃.၆၄ ၁၃၅၉

၁၄ ၁၉ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၀၀၀ ၁၃၀၆.၂၃ ၁၂၈၃.၈၀ ၁၃၆၅

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၉၇ ယမွ်

၂ ၃၁.၉၉ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၂.၅၂  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၄၄

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၄၄

၁၃၉၄

၁၂

( ၂၇ - ၆ -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 ၃၇၀-၃၉၀

(  ခ  ) SQ ၅၀၀-၅၂၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၀၀-၅၃၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၄၀-၄၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၃၅-၉၇၅

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၉၀-၄၁၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၉၀-၄၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၉၀-၄၁၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၇၅-၈၁၅

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၀၃

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကးီ ၈၀၀-၈၅၀

၁၃

၁၉ - ၆ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၆-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၉ - ၁၉

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၀ - ၁၈၉

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၉ - ၂၀၈

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၀ - ၂၀၈

၂။ ၁၅-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၄) ဦးကိ ၎ငး်တိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးရန်နိင်လွင ် ဒ-ညန်မှူ း နယ်ရး ၇-၆-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက ်

     ၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၀၁၈၁၄   ၁၁-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဦးညီ ဖို းထွန်း  ဦး/ရိှ ယှဉ် ပိုင်မ ၁၄-၆-၂၀၁၈ မှ   ၉ ရက ်

     ၅/ရဘန (နိင်) ၂၀၀၉၄၇    ၂၂-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ဖို း ဖို း အး  ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၆-၂၀၁၈ မှ   ၁၀ ရက ်

     ၈/ပခက (နိင်) ၁၅၂၈၆၈   ၂၇-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ဝတ်ရညစ်းိ      ဒ-ဦးစီးမှူး   ငွစာရင်း ၁၁-၆-၂၀၁၈ မ ှ  ၇ ရက ်

     ၇/ဇကန (နိင်) ၀၀၀၄၂၉   ၁၇-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၇-၆-၂၀၁၈   ၁ ရက ်

    ၁၄/ဖပန (နိင်) ၁၀၁၄၀၃ 

 ( စ )  ဒ ဇူလိင် စရက-၃ ငွစာရင်း ၁၁-၆-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက ်

    ၅/တဆန(နိင်)၁၃၀၃၆၂   ၁၇-၆-၂၀၁၈ ထိ 
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၃။ ၁၅-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၁/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့(၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၁၄၀၃)၊အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁၃-၆-၂၀၁၈ မ ှ၁၅-၆-၂၀၁၈ ထ)ိ 

လစာမ့ဲခင့်ွ (၃) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄။ ၁၈-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချုပ်) ဌာနခဲွများနှင် ့ ပိက့န်သွင်းကန်ရးတိမ့ှ အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၂၅)ဦးတိက့ိ 

ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁၇-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ ှ  (၁၆-၅-၂၀၁၈) ရက် နည့ နပိင်းအထ ိ (၃)လ တစ်ကိမ ် စာချုပ ် ချုပ်ဆိငှားရမ်းခဲ့ ပီး 

သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁၇-၅-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၁၆-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့

ည နပိင်းအထိ ထပ်မ စာချုပ် ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 

(က) 
ဒ ဝါဝါ ကျာ ်
၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

နစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ခ ) 
ဒ ဇာြခည်ဦး 
၁၂/အလန(နိင်) ၀၄၈၃၉၂ 

နစ့ား ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဂ ) 
ဒ ရစင်ဝင်း 
၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀ 

နစ့ား လပင်န်းစစ် ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(ဃ) 
ဒ သင်းသင်းနိင် 
၁၄/မအန(နိင်)၁၈၇၃၃၈ 

နစ့ား နညး်ပညာ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( င ) 
ဒ မျိုးသန္တာလင်း 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၂၇၁၀ 

နစ့ား နညး်ပညာ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( စ ) 
ဒ ြမတ်မွန်ဝငး် 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၅၈ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(ဆ) 
ဒ ြမသီတာ အး 
၉/မခန(နိင်) ၁၈၄၈၁၇ 

နစ့ား  ငွစာရင်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဇ ) 
ဒ ဇင်မာြမင့် 
၅/ ဆလက(နိင်) ၀၅၃၉၆၀ 

နစ့ား နညး်ပညာ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဈ ) 
ဒ စမ်းယဉ်ယဉ်နွဲ  ့
၉/ပမန(နိင်) ၂၂၉၅၈၁ 

နစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 
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(ည) 
 ဒ ဇင်မာသန်း 
၁၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀ 

နစ့ား  ငွစာရင်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဋ ) 
ဒ ခိင်ဝတ်ရညကိ် 
၁၀/မလမ(နိင်) ၂၃၉၁၂၀ 

နစ့ား ပညာ ပး ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဌ ) 
ဒ သန္တာ အာင် 
၉/ပဥလ(နိင်)၀၂၄၃၃၂ 

နစ့ား WTO ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဍ ) 
ဒ သူသူဇင် 
၈/ခမန(နိင်)၁၇၇၃၈၁ 

နစ့ား နှစ်နိင်င ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဎ ) 
ဦး အာင် ဇာ်ြမင့် 
၅/တဆန(နငိ်) ၁၅၁၆၃၂ 

နစ့ား စာရင်းအင်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(ဏ) 
ဒ ယွန်း ဝတင့် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

နစ့ား ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(တ) 
ဦးရမဲင်း ကျာ် 
၅/ဆလက(နိင်)၀၈၆၆၉၇ 

နစ့ား ငွစာရင်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(ထ) 
ဦး ဝထက်လငး် 
၁/မမန(နိင်)၀၃၈၄၄၆ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဒ ) 
ဦး ဝလင်း ကျာ် 
၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၇၇၉၃ 

နစ့ား 
ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး 

(အထူးစီးပွား ရးဇန်) 
၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဓ )  
ဦး အာင်မိး ကျာ် 
၁/မကန(နိင်) ၁၉၁၄၁၁ 

နစ့ား နယရ်း ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( န ) 
ဒ ဝင်း ရွစင်နွယ် 
၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ပ ) 
ဒ အိသက် ဝ 
၉/ ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

နစ့ား ယှဉ် ပိုင်မ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဖ ) 
ဦချစ်စဝင်း 
၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( ဗ ) 
 ဦး ဝယထွန်း 
၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၃၀၃ 

ယာဉ် မာင်း ကျိုင်းတ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

(ဘ) 
ဦးသိနး်ထိက်ဦး 
၁၃/မကတ(နိင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ် မာင်း
စီမ 

(မန္တ လးပိ/့သွင်းရးတဲွဖက်) 
၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 

( မ ) 
ဦး နာင်လတ်ချို 
၇/ကဝန(နင်ိ)၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ၁၆-၈-၂၀၁၈ 
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၅။ ၁၈-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချုပ်) ဌာနခဲွများ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများနှင့် ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ အာက် ဖာြ်ပပါ နစ့ား 

ဝန်ထမ်း (၁၅) ဦးတိကိ့ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ် (၃၆၀၀) 

နန်း ြဖင့် (၁-၃-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၃၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နည့ နပိင်းအထ ိ(၃) လတစ်ကိမ ်စာချုပ်ချုပ်ဆိ 

ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်း ကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၈-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 

(က) 
ဦး ရှာင်ရှူ း 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာင်း မာင် တာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ခ ) 
ဦးသနိး်တင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၀၂၈၇ 

လြခု ရး 
ရန်ကန် 

ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 
၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဂ ) 
ဦးဘနး် ကျာ ်
၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၈၆၅၄ 

စိက်ပျိုး ရးြခ 
ရန်ကန် 

ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 
၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

(ဃ) 
ဦးရြဲမင့် 
၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( င ) 
ဦးထန်ွးလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( စ ) 
ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

(ဆ) 
ဒ ဝင်းကည ်
၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
အကူ 

မန္တ လး 
ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 

၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဇ ) 
ဦးစနိဝ်င်း 
၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
အကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဈ ) 
ဒ နှင်းနှင်း အး 
၇/ဖမန(နိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

(ည) 
ဦးရလဲင်း အာင် 
၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ် မာင်း ချင်း ရ ဟာ ် ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဋ ) 
ဦးစိးကိကိထက် 
၃/ဘအန(နိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဌ ) 
ဦး ဖိုးမင်းခိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဍ ) 
ဒ မိးမိးချို 
၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၀၁၄၇

သန်ရ့ှင်း ရး 
ရန်ကန် 

ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 
၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

( ဎ ) 
ဒ ဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
ရန်ကန် 

ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 
၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 

(ဏ) 
ဦး အာင်ြပည့်သိန်း 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၇၀၄၉၆ 

ယာဉ် မာင်း 
ရန်ကန် 

ပိက့နသွ်င်းကန်ရး 
၁-၆-၂၀၁၈ ၃၁-၈-၂၀၁၈ 
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၆။ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၄/၂၀၁၈ အရ  စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါရးအမိန် ့ စာအမတ်ှ(၂၃/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးြမင့်သူ-၂ (၉/သစန (နိင်) ၀၉၃၀၂၄)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး 

(လစာနန်း ၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ) ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက် နန့နက်ပိငး်မှ စတင၍် 

စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၇။ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅/၂၀၁၈ အရ ဆာက်လပ် ရးနှင့် 

လပ်စစ်ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရး (ဖျက်သိမ်း) ဌာနမှ ဦးတင်ထွန်း၊ လက် ထာက်မန် နဂျာသည ် (၁၉-၄-

၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု 

သးသည့် ဒ နနရီ (၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၃၈၇၆၀) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂)အရ (၂၀-၄-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပငစ်င် 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၈။ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆/၂၀၁၈ အရ ယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာ 

ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရး(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးစန်းလွင(်ခ)စလွင်၊စက်မကမ်းကျင်-၂သည(်၁၉-၅-၂၀၁၈) 

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

သးသည့် ဒ ကျင်ညာ (၁၂/တမန(နိင်) ၀၅၆၁၉၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-

၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂)အရ (၂၀-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ 

မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၉။ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇/၂၀၁၈ အရ စား/ ထွ (ဖျက်သိမ်း)ဌာန 

မ ှ ဦး က၊ လက် ထာက်မန် နဂျာသည် (၁၁-၄-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင် ဌး ဌး (၈/မကန(နိင်) 

၀၀၈၄၃၉) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ ်

(၁ ၊ ၂) အရ (၁၂-၄-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၀။ ၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၃) ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမညန်င်ှ့ ယှဉ်တဲွ ဖာြ်ပပါ နရ့က ်

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ခင်မာြမင့် ဒ-ညန်မှူး ကသရ ၂၅-၆-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နိင်)၀၀၈၃၈၂   (မဝတ) ၄-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ခင်ခင်ကီး  ဦး/ရှိ ပိသ့ွင်းရး ၁၉-၆-၂၀၁၈ မှ   ၁၁ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၄၇၉၁၂   (ရက) ၂၉-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ လှလှ အး  ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၁၈-၆-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိင်)၁၁၅၅၈၄   ၂၁-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး အာင် ဇာ်မင်း-၂ ဆသရ-၂  ပိသွ့ငး် ၁၈-၆-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၇/သပက(နိင်)၀၉၁၆၅၀   ၂၄-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဦးစိးဝီလျ ငယ်/ ရး WTO ၁၈-၆-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၈/ပမန(နိင်)၀၁၉၅၀၉   ၂၁-၆-၂၀၁၈ ထိ 

၁၁။ ၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၆/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

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

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ နီလာြမင် ့ ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ ၁၈-၆-၂၀၁၈ မှ   ၁၁ ရက် 

    ၉/မထလ(နိင်)၂၃၁၀၁၈    ၂၈-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ကညခ်င်  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၆-၆-၂၀၁၈ မှ   ၁၅ ရက် 

    ၁/မကန(နိင်)၀၁၈၈၆၆    ၃၀-၆-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ဇင်မာဦး  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၆-၆-၂၀၁၈ မှ   ၃၀ ရက် 

    ၇/ရတရ(နိင်)၁၀၁၆၈၁   (ရက) ၁၅-၇-၂၀၁၈ ထိ 

၁၂။ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ 

ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ် (၃၆၀၀/-) နန်းြဖင့် (၂၁-၃-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ ှ(၂၀-၆-၂၀၁၈)ရက် န ့ည နပိင်းအထိ (၃)လတစ် ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမး် 
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ကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက ်(၂၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၀-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်းအထ ိ

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်- 

  စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ပးအပ်ထားသည့်တာဝန် 

 (က) ဒ ဝင်းနွယ် ၉/ပမန(နိင်) ၂၂၆၉၉၁ သန်ရ့ှင်း ရး 

 ( ခ ) ဒ မာမာ ဌး ၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉ သန်ရ့ှင်း ရး 

၁၃။ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

တမူးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဒ အး အးသန်  ့ (၁၂/ဥကမ(နိင်) 

၀၅၇၂၆၀)၊ ဦးစီးမှူးအား စက်မဝန်ကီးဌာနတွင်အလပ်ရစမှူး (ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ) ရာထူးြဖင့် တာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ခ့ဲသည့် (၁၈-၁-၂၀၁၀) ရက် နမှ့ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနသိ ့တစ်ဆင့်နိမ့်ရာထူးြဖင့် ဝင် ရာက် 

သည့် (၁၀-၆-၂၀၁၅)ရက် နမ့တိင်မီ(၉-၆-၂၀၁၅)ရက် နအ့ထိကာလနှင့် လက်ရိှဦးစီးမှူးရာထူးလပ်သက် 

တိကိ့ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏(၁၂-၆-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန် ့ စာအမှတ်(၀၀၉၈/၂၀၁၈)ြဖင့် 

ဆက်စပ် ရတွက်ခွင့်ြပုခ့ဲသြဖင့် ၎င်း၏အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်တွင် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွ 

ကိ ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈/၂၀၁၈ အရ မို န့ယ်ကန်သွယ် ရးမှ 

ဦးထွန်းလွင်၊ ဒ- စျးသည ်သည် (၂-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင် 

ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ စန်း(၁၂/မဂတ(နိင်)၀၇၀၈၀၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ၊နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၃-၁၂-၂၀၁၇) ရက ်

န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၅။ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

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

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးစိနသ်န်းဦး 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၇၇၄၂ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၁၈-၆-၂၀၁၈ ၂၄၄၀၀၀/- 

( ခ ) ဦးအန်းခင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၆၃၉၅၂ 

လြခု ရး-၂ နညး်ပညာ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 
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၁၆။ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန 

မ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ  ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၃)ဦးကိ (၁-၇-၂၀၁၈) ရက် န ့မှစ၍ ရးချုပ ်စီမ ရးရာဌာနခွဲ၊ 

မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန  

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

  ၁၄/ညတန(နိင်)၁၃၂၉၂၃  

 ( ခ ) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် နစ့ား ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန်) 

  ၇/မညန(နိင်)၀၉၅၅၅၉   

 ( ဂ ) ဦးသိန်းထိက်ဦး နစ့ား ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၁၃/မကတ(နိင်)၀၀၁၈၀၀  

၁၇။ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါယာဉ် မာင်း ဝန်ထမ်း(၃)ဦးကိ (၁-၇-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့ ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချထားလိက ်

သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားသည့်ဌာန

  

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

  ၁၀/ကထန(နိင်)၁၀၂၃၃၂  

 ( ခ ) ဦးညညီီ ဇာ်-၂ ယာဉ် မာငး်-၄ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

  ၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၅၈၀၄   

 ( ဂ ) ဦးချစ်စဝင်း နစ့ား ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၉/မထလ(နိင်)၂၇၄၀၂၄ 

၁၈။ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် ဦးခင် မာင်စန်း ထွး(၁၂/ဒဂမ(နိင်) 

၀၁၂၀၁၄)၊ နစ့ား(ယာဉ် မာင်း)အား ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင ်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ ်

(၃၆၀၀/-) နန်းြဖင့် (၂၁-၂-၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ (၂၀-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ (၃)လတစ်ကိမ် 
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စာချုပ် ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့ နနက် (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက် နမှ့  

(၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက် နည့ နပိင်းအထိ ထပ်မစာချု ပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက် သည်။ 

၁၉။ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ (၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၁၄၀၃)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂၂-၆-၂၀၁၈)ရက် နက့ိ လစာမဲ့ခွင့် 

(၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၀။ ၂၈-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦး ကျာ် ထွး-၁ (၁၂/သလန(နိင်) ၀၈၄၅၉၁)၊ အကီးတန်းလက်နိှပ်စက်ကိ လြခု ရး 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၂-၇-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့တွဲဘက်တာဝန် 

ချထားလိက်သည။် 

၂၁။ ၂၈-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဝင်း အာင်-၃ (၉/အမဇ(နိင်) ၀၀၈၃၆၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးသည ် နာက ်

အမိ် ထာင်ထပြ်ပု ပါင်းသင်း န ကာင်းကိ မယားကီးြဖစ်သ ူ ဒ ခင်မာရီမှ တိင်ကားထားသည့် ကိစ္စ 

နှင့်ပတ်သက်၍ နြပည် တာ်၊ ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ်၊ ပတ္တ ာနယ် ြမရဲစခန်းမ ှ (ပ)၈၀/၂၀၁၈၊ တစ်လင် 

တစ်မယားဥပ ဒပဒ်မ-၁၃ အရ အမဖွင့်ဖမ်းဆီးစစ် ဆးလျက်ရှိသြဖင့် (၂၁-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစတင်၍ 

အမရင်ဆိင် နသည့်ကာလအတွင်း တာဝန်မ ှယာယီရပ်ဆိင်းလိက်သည။် 
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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 ၁၅-၆-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၁၉) ကတ်စစ ပါင်း  ( ၁၄၅၁ ) ကတ် ခွင့်ြပု 

ထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၁၀၆၆၈၀၃၆၃၂ ၆၇၆၄၆၄၆၇ ၁၁၃၄၄၅၀၀၉၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၅၂၀၄၆၅၆ ၁၅၂၀၄၆၅၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉ ၇၂၃၆၇၇ ၆၂၅၈၄၅၄၀၄၇ ၆၂၅၉၁၇၇၇၂၄

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၁၉၉၉၉၇ ၁၁၉၆၆၃၉၉ ၂၄၁၆၆၃၉၆

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၃၃၉၀၇၃၇၇ ၂၃၃၉၀၇၃၇၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၂၂၈၆၂၀၉၀၄ ၂၂၈၆၂၀၉၀၄

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၄၉၄၀၂၅၀ ၇၆၁၂၃၂၃၈ ၂၀၁၀၆၃၄၈၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၇၃၄၆၈၃၁၅၃ ၄၄၈၁၄၉၃၆၃ ၁၁၈၂၈၃၂၅၁၆

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၂၁၈၄၂၈၀၀ ၂၁၈၄၂၈၀၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၉ ၁၉၆၁၁၉၃၅၀၉ ၇၃၄၀၀၇၂၄၅၁ ၉၃၀၁၂၆၅၉၆၀စစ ပါင်း

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လကမှ်တ် 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 
၁၅-၆-၂၀၁၈) အထိ

၁၉ ၁၉၆၁၁၉၃၅၀၉.၀၀၀ ၇၃၄၀၀၇၂၄၅၁.၀၀၀ ၉၃၀၁၂၆၅၉၆၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၈၁ ၁၄၄၈၇၅၇၉၈၉၃.၉၆၀ ၈၂၅၁၂၉၆၈၄၃၅.၅၅၈ ၉၇၀၀၀၅၄၈၃၂၉.၅၁၈

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတက်ွ

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 နမ့ှစ၍ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၅၁) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၈၁) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

သွငး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၅၇ ၁၂၃ ၄၆၃၉၈၃၁၄၅၀.၃၁၀ ၄၆၃၈၁၅၀၅၈၃.၄၈၃ ၉၂၇၇၉၈၂၀၃၃.၇၉၃

မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၃၆၈၈၉၀၈၈.၆၂၆ ၁၇၃၆၈၈၉၀၈၈.၆၂၆

ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၅ ၄၁ ၁၉၄ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၄၃၅၉၄၅၉၀၇၂.၅၈၀ ၅၄၃၆၆၉၉၂၇၄၉.၅၈၀

တာချီလတ်ိ ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၉၉၂၀၃၄၈၆.၆၉၀ ၆၈၆၅၄၃၅၅၄၈.၇၁၀ ၇၆၆၄၆၃၉၀၃၅.၄၀၀

လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၈ ၇ ၃၁ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၈၈၁၀၂၆၃၅.၀၀၀ ၁၈၆၁၆၃၃၃၆၁.၀၀၀

စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

 မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၅၁၈၃၈၀၉၁.၀၀၀ ၇၀၁၆၁၇၂၉၈၁.၅၉၀ ၇၇၆၈၀၁၁၀၇၂.၅၉၀

မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၈ ၄ ၅၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

 ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၄၈၅၁၉၀၆၈၂.၀၀၀ ၁၄၈၅၁၉၀၆၈၂.၀၀၀

ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၂၉၇၉၇၂၅၉၈.၇၅၀ ၂၅၄၄၂၉၇၆၄၆.၆၁၀ ၃၈၄၂၂၇၀၂၄၅.၃၆၀

ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀

 မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၄ ၉ ၅၅ ၃၄၂၈၈၈၅၉၅၅.၄၂၈ ၂၇၅၇၉၅၆၆၇၉.၅၆၉ ၆၁၈၆၈၄၂၆၃၄.၉၉၇

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

မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၂၃၁၁၁၃၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၅၂၄၆၄၄၄၃.၁၆၀

ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၅၁ ၄၇၀ ၉၈၁ ၁၄၄၈၇၅၇၉၈၉၃.၉၆၀ ၈၂၅၁၂၉၆၈၄၃၅.၅၅၈ ၉၇၀၀၀၅၄၈၃၂၉.၅၁၈

ကနသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါငး်

တန်ဖးိ - ကျပက်န်ိးြပည့်

စခနး်
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရကွ် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပင်န်း ဆာငရွ်ကမ်

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ ် (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ ITC ကတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၅၁) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၈၁) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်  
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