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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ( ၂၅ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၅) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁၂ ရက် န၊့ နနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင ် နြပည် တာ်ရှ ိစီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ စ ပါင်းခန်းမ၌ ြမနမ်ာ-တရတ် နယ်စပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင ်

ရွက်မဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဗဟိ ကာမ်တီ၏ (ပထမအကိမ)် လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ 

ကျငး်ပြပုလပရ်ာ ြမန်မာ-တရတ် နယ်စပ်စးီပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး 

ဗဟိ ကာ်မတီဥက္က ၊ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာ 

သန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီမှ အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် တရတ်နိင်ငအ နြဖင့် လက်ရှိ ဖာ် ဆာင် 

လျက်ရှသိည့် One Belt One Road Initiative စီမကိန်းမှာ တရတ်နိင်ငနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိင်ငများ 

အား စးီပာွး ရးအရ ချိတ်ဆက် ပးမည့် စီမကိန်းြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ၂၁ ရာစ ပိးလမ်းမကီးအား အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရး ဦးတည် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ြမန်မာ-တရတ် စးီပာွး ရးပူး ပါငး် 

ဆာင်ရွက်မဇန် တည် ဆာက် ရးသည် One Belt One Road စီမကိန်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခ 

ြဖစသ်ည့်အြပင် ြမန်မာ-တရတ် စီးပွား ရးစက ဖာ် ဆာင်မတွင်လညး် ပါဝင်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ြမန်မာ-

တရတ် နှစ်နိင်ငအကား နယ်စပ်စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် တည် ဆာက် ရးနှင့်ပတ်သက၍် 

၂၀၁၆ ခနှစ၊် သဂတ်လတွင် နိင်င တာ်၏အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ် တရတ်နိင်ငခရီးစဉ်အတွင်း သ ဘာတူညီ 

ချက်အရ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မလ၌ ြမန်မာ-တရတ်နှစ်နိင်ငအကား နယ်စပ်စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် 

တည် ထာင် ရးဆိင်ရာ နားလည်မစာခန်လာ (MoU) အား လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ပါ ကာင်း၊ နယ်စပ် 

စီးပွား ရးဇန်တည် ထာင် ဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ တိးတက်လာနိင် 
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ြခင်း၊ ဒသတွင်းစီးပွား ရးဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ ဒသခြပည်သူများအတွက် အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်းများရရှိလာြခင်း၊ အ သးစားနှင့်အလတ်စားလပင်န်း (SMEs) များ ဖွ ့ဖို းတိးတက်လာ၍ 

ကနထ်တ်စွမ်းအား ြမင့်မားလာြခင်းနှင် ့ နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မတိးတက်ြမင့်မားလာမညြ်ဖစ် ကာင်း၊ MoU 

သ ဘာတူညီချက်အရ ြမန်မာ-တရတ်နှစ်နိင်ငအကား နယ်စပ်စီးပွား ရးဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

တည် ဆာက်မည် ့တည် နရာ ရွးချယ် သတ်မှတ် ပးရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ တည် နရာ ရွးချယ်သတ်မှတ်ရာ 

တွင် တရတ်နိင်ငနှင့် နယ်နိမိတ်ဆက်စပ် န သာ ကချင်ြပညန်ယ်မှ ကန်ပိက်တီနှင့် ရှမ်းြပည်နယ်မ ှမူဆယ်၊ 

ချင်း ရ ဟာ် ဒသများ ပါဝင် ရွးချယ်လျာထားသတ်မှတ် ပးရမည်ြဖစ် ကာင်းနှင့် MoU ပါ  လပင်န်းစဉ် 

များ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရန် တက် ရာက်လာကသူများမှ ဝိင်းဝန်း ဆွး နွး အကြပု ပးကပါရန် 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ယင်း နာက် နယ်စပ်စီးပွား ရးဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ဗဟိ ကာ်မတီအတွင်း ရးမှူး၊ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသနး် ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦး အာင်ထူး၊ တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး၊ 

ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးရန်နိင်ထွန်းတိမ့ှ စးီပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် 

တည် ဆာက် ရးအတွက် စးီပွား ရးစကလမး် ကာင်းများ ဆက်စပ် နမအ ြခအ နများ၊ တရတ်-လာအိ၊ 

တရတ်-ကာဇက်စတန်နယ်စပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန်များ၏ တည် ဆာက်မလပ်ထး 

လပ်နည်းများ၊ တရတ်ဘက်မှ ရလီ၊ ဝမ်တိန်၊ နာင် တာင်းနယ် ြမများ၌ ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် နမ 

အ ြခအ နများနှင့် မိမိနိင်ငအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်သင့်သည့် အ ြခအ နများက ိ ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ ကပါ 

သည။် 

၄။ ထိ ့ နာက် တရတ်-ြမန်မာနယ်စပ် စးီပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး 

ဗဟိ ကာ်မတီ ဒတိယဥက္က များြဖစ်က သာ ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ် ဒါက်တာခက် အာင်၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ဝ့န် ကီးချုပ် ဒါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ကိးကန်က့ိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ဥက္က ၊ 

ဦး ကျာက်တယခ်ျနတိ်က့ ြပညန်ယ် ဒသအလိက် ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး၊ ဒသ န 

ြပည်သူများ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိ စ ရး၊ ဒသတည် ငိမ် အးချမ်း ရးတိအ့တွက် အ ထာက် 

အကူြဖစ်သည့် စးီပာွး ရးဇနမ်ျားကိ အဆိြပု နရာ (၃) ခလး၌ အြမန်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပး 

ရးတိအ့ား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ ကပါသည်။ 

၅။ ယင်း နာက် တက် ရာက်လာက သာ ဝန်ကီးဌာနများမ ှဒတိယဝန် ကီးများ၊ ြပည်နယ/်တိင်း ဒသ 

ကီးများမ ှ စီမကိန်းနှင့် ဘ ာဝန်ကီးများနှင့် တက် ရာက်လာကသူများက က အလိက် အသီးသီး 

ဆွး နွးကပီး စီးပွား ရးဇန်ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အတည်ြပု 

ဆးြဖတ်၍ ဒတိယဥက္က  ဒါက်တာခက် အာင်မ ှနိဂးချုပ်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၀-၇-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၃၃၇.၆၆၇ ၅၁၇.၁၃၀ ၈၅၄.၄၉၇

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၀၄၈ ၉၁.၀၄၄ ၉၃.၀၉၂

၃ ရထွက် ၇၄.၈၀၈ ၁၀၇.၁၉၃ ၁၈၂.၀၀၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၄၈.၂၅၅ ၅၃.၅၄၁ ၅၀၁.၇၉၆

၅ သစ် တာထွက် ၅၆.၅၈၉ ၀.၇၀၁ ၅၇.၂၉၀

၆ စက်မကန် ချာ ၂၀၈၉.၉၇၁ ၅၃၁.၁၈၆ ၂၆၂၁.၁၅၇

၇ အြခား ၂၁၅.၃၈၉ ၂၈၇.၉၄၂ ၅၀၃.၃၃၁

 စစ ပါင်း ၃၂၂၄.၇၂၇ ၁၅၈၈.၇၃၇ ၄၈၁၃.၄၆၄

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၀-၇-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၇၃၂.၈၈၄ ၄၁၅.၇၉၀ ၂၁၄၈.၆၇၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၂၃၂.၁၂၁ ၂၃၅.၉၀၇ ၂၄၆၈.၀၂၈

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၁၆၃.၅၉၉ ၂၂၈.၈၃၅ ၁၃၉၂.၄၃၄

 စစ ပါင်း ၅၁၂၈.၆၀၄ ၈၈၀.၅၃၂ ၆၀၀၉.၁၃၆

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၀-၇-၂၀၁၈) 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 ၃၂၂၄.၇၂၇ ၅၁၂၈.၆၀၄ ၈၃၅၃.၃၃၁ ၂၅၃၃.၆၉၃ ၄၆၆၄.၄၄၀ ၇၁၉၈.၁၃၃ ၆၉၁.၀၃၄ ၄၆၄.၁၆၄ ၁၁၅၅.၁၉၈

၂ နယ်စပ် ၁၅၈၈.၇၃၇ ၈၈၀.၅၃၂ ၂၄၆၉.၂၆၉ ၁၃၀၃.၁၆၈ ၈၄၉.၉၇၁ ၂၁၅၃.၁၃၉ ၂၈၅.၅၆၉ ၃၀.၅၆၁ ၃၁၆.၁၃၀

စစ ပါငး် ၄၈၁၃.၄၆၄ ၆၀၀၉.၁၃၆ ၁၀၈၂၂.၆၀၀ ၃၈၃၆.၈၆၁ ၅၅၁၄.၄၁၁ ၉၃၅၁.၂၇၂ ၉၇၆.၆၀၃ ၄၉၄.၇၂၅ ၁၄၇၁.၃၂၈

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂၀-၇-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂၀-၇-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၅၁၇.၁၃၀ ၅၁၇.၁၃၀ ၄၉၄.၉၂၃ ၄၉၄.၉၂၃ ၂၂.၂၀၇ ၂၂.၂၀၇

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၉၁.၀၄၄ ၉၁.၀၄၄ ၁.၅၄၀ ၁.၅၄၀ ၈၉.၅၀၄ ၈၉.၅၀၄

၃  ရထကွ် ၁၀၇.၁၉၃ ၁၀၇.၁၉၃ ၉၃.၄၇၃ ၉၃.၄၇၃ ၁၃.၇၂၀ ၁၃.၇၂၀

၄ သတ္တ ုတင်ွးထွက် ၄၃.၄၂၁ ၁၀.၁၂၀ ၅၃.၅၄၁ ၂၃.၃၉၉ ၉.၃၁၁ ၃၂.၇၁၀ ၂၀.၀၂၂ ၀.၈၀၉ ၂၀.၈၃၁

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၇၀၁ ၀.၇၀၁ ၁.၀၅၈ ၁.၀၅၈ -၀.၃၅၇ -၀.၃၅၇

၆ စက်မကန် ချာ ၄၁၃.၄၄၄ ၁၁၇.၇၄၂ ၅၃၁.၁၈၆ ၃၅၉.၅၈၄ ၁၈.၂၀၆ ၃၇၇.၇၉၀ ၅၃.၈၆၀ ၉၉.၅၃၆ ၁၅၃.၃၉၆

၇ အြခား ၀.၄၆၂ ၂၈၇.၄၈၀ ၂၈၇.၉၄၂ ၃၀၁.၆၇၄ ၃၀၁.၆၇၄ ၀.၄၆၂ -၁၄.၁၉၄ -၁၃.၇၃၂

စစ ပါင်း ၄၅၇.၃၂၇ ၁၁၃၁.၄၁၀ ၁၅၈၈.၇၃၇ ၃၈၂.၉၈၃ ၉၂၀.၁၈၅ ၁၃၀၃.၁၆၈ ၇၄.၃၄၄ ၂၁၁.၂၂၅ ၂၈၅.၅၆၉

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၀-၇-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၀-၇-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၀-၇-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၄၄.၉၆၃ ၃၇၀.၈၂၇ ၄၁၅.၇၉၀ ၅.၄၄၄ ၄၄၈.၁၆၇ ၄၅၃.၆၁၁ ၃၉.၅၁၉ -၇၇.၃၄၀ -၃၇.၈၂၁

၂ လပင်န်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၆၀ ၂၃၅.၄၄၇ ၂၃၅.၉၀၇ ၁.၄၆၁ ၁၈၁.၈၁၂ ၁၈၃.၂၇၃ -၁.၀၀၁ ၅၃.၆၃၅ ၅၂.၆၃၄

၃ လူသးကန် ၀.၆၅၅ ၂၂၈.၁၈၀ ၂၂၈.၈၃၅ ၀.၃၈၁ ၂၁၂.၇၀၆ ၂၁၃.၀၈၇ ၀.၂၇၄ ၁၅.၄၇၄ ၁၅.၇၄၈

စစ ပါင်း ၄၆.၀၇၈ ၈၃၄.၄၅၄ ၈၈၀.၅၃၂ ၇.၂၈၆ ၈၄၂.၆၈၅ ၈၄၉.၉၇၁ ၃၈.၇၉၂ -၈.၂၃၁ ၃၀.၅၆၁

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၂၀-၇- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၂၀-၇-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



5 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၂၀-၇-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၂၀၅.၀၅၉ ၅၀၅.၇၅၄ ၁၇၁၀.၈၁၃ ၉၅၁.၅၅၉ ၅၂၃.၉၇၇ ၁၄၇၅.၅၃၆ ၂၅၃.၅၀၀ -၁၈.၂၂၃ ၂၃၅.၂၇၇

၂ လွယ်ဂျယ် ၅၇.၂၃၀ ၄.၉၇၇ ၆၂.၂၀၇ ၆၇.၁၂၀ ၅.၂၃၃ ၇၂.၃၅၃ -၉.၈၉၀ -၀.၂၅၆ -၁၀.၁၄၆

၃ ချငး် ရ ဟာ် ၈၄.၇၈၅ ၁၆.၃၇၉ ၁၀၁.၁၆၄ ၁၅၅.၈၆၈ ၁၇.၈၀၅ ၁၇၃.၆၇၃ -၇၁.၀၈၃ -၁.၄၂၆ -၇၂.၅၀၉

၄ ကပိက်တီ ၆၈.၁၄၆ ၉.၂၃၀ ၇၇.၃၇၆ ၃၃.၆၁၀ ၁၃.၄၅၉ ၄၇.၀၆၉ ၃၄.၅၃၆ -၄.၂၂၉ ၃၀.၃၀၇

၅ ကျို င်းတ ၀.၁၀၀ ၀.၆၈၅ ၀.၇၈၅ ၀.၀၄၆ ၀.၄၂၂ ၀.၄၆၈ ၀.၀၅၄ ၀.၂၆၃ ၀.၃၁၇

၆ တာချလီတိ် ၃.၈၉၇ ၂၃.၆၂၁ ၂၇.၅၁၈ ၄.၈၂၀ ၁၇.၃၉၀ ၂၂.၂၁၀ -၀.၉၂၃ ၆.၂၃၁ ၅.၃၀၈

၇ ြမဝတီ ၂၆.၅၆၈ ၂၃၅.၁၈၇ ၂၆၁.၇၅၅ ၁၆.၄၂၇ ၂၂၆.၉၂၆ ၂၄၃.၃၅၃ ၁၀.၁၄၁ ၈.၂၆၁ ၁၈.၄၀၂

၈ ကာ့ သာင်း ၃၁.၈၄၉ ၁၃.၃၅၃ ၄၅.၂၀၂ ၂၀.၀၀၃ ၂၃.၃၂၁ ၄၃.၃၂၄ ၁၁.၈၄၆ -၉.၉၆၈ ၁.၈၇၈

၉ မိတ် ၅၇.၆၇၇ ၁၈.၇၈၉ ၇၆.၄၆၆ ၃၀.၅၅၃ ၁၅.၂၈၂ ၄၅.၈၃၅ ၂၇.၁၂၄ ၃.၅၀၇ ၃၀.၆၃၁

၁၀ ထးီခီး ၁.၂၅၀ ၀.၅၂၇ ၁.၇၇၇ ၂.၀၆၅ ၀.၁၁၁ ၂.၁၇၆ -၀.၈၁၅ ၀.၄၁၆ -၀.၃၉၉

၁၁ မာ တာင် ၁.၇၅၇ ၁.၀၈၀ ၂.၈၃၇ ၀.၉၀၀ ၀.၆၀၉ ၁.၅၀၉ ၀.၈၅၇ ၀.၄၇၁ ၁.၃၂၈

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၇၄ ၀.၂၉၃ ၀.၃၆၇ ၀.၀၆၇ ၀.၁၄၁ ၀.၂၀၈ ၀.၀၀၇ ၀.၁၅၂ ၀.၁၅၉

၁၃ စစ် တွ ၃.၂၄၉ ၄၄.၈၀၂ ၄၈.၀၅၁ ၁.၁၅၆ ၀.၀၁၆ ၁.၁၇၂ ၂.၀၉၃ ၄၄.၇၈၆ ၄၆.၈၇၉

၁၄  မာင် တာ ၂.၉၈၇ ၂.၉၈၇ ၃.၃၇၅ ၃.၃၇၅ -၀.၃၈၈ -၀.၃၈၈

၁၅ တမူး ၃၈.၂၅၅ ၀.၇၉၉ ၃၉.၀၅၄ ၆.၀၃၅ ၁.၆၉၄ ၇.၇၂၉ ၃၂.၂၂၀ -၀.၈၉၅ ၃၁.၃၂၅

၁၆ ရိဒ် ၅.၈၅၄ ၅.၀၅၆ ၁၀.၉၁၀ ၉.၅၆၄ ၃.၅၈၅ ၁၃.၁၄၉ -၃.၇၁၀ ၁.၄၇၁ -၂.၂၃၉

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၁၅၈၈.၇၃၇ ၈၈၀.၅၃၂ ၂၄၆၉.၂၆၉ ၁၃၀၃.၁၆၈ ၈၄၉.၉၇၁ ၂၁၅၃.၁၃၉ ၂၈၅.၅၆၉ ၃၀.၅၆၁ ၃၁၆.၁၃၀

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မ ှ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ၂၀-၇-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၇၁၅၀၀ ၄၆၈၄၀၀ ၄၆၂၃၀၀ ၄၆၈၄၀၀

၂ ဟသာတ ၄၄၇၀၀၀ ၄၅၃၁၀၀ ၄၅၃၁၀၀ ၄၅၃၁၀၀

၃ မန္တ လး ၄၇၉၅၀၀ ၄၄၈၈၀၀ ၄၃၈၄၀၀ ၄၁၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၂၀ ၃၁၃ ၃၁၅ ၃၁၃

၂ ရလီ ၃၂၀ ၃၁၃ ၃၁၅ ၃၁၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၆ ၄၆၀ ၄၆၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၂၆၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၁၂၁၂၀၀ ၁၁၂၁၂၀၀ ၁၀၉၉၈၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀

၃ မ ကွး ၁၀၃၁၈၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၈၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၅၇ ၇၄၂ ၇၃၇ ၇၃၀

၂  ရလီ ၇၆၉ ၇၅၆ ၇၅၁ ၇၄၉

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 ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၇၃၆၀၀ ၆၉၅၀၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၆၆၃၂၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၆၄၁၇၀၀ ၇၁၆၄၀၀

၃ မရွာ ၆၅၄၀၀၀ ၆၅၄၀၀၀ ၆၄၄၂၀၀ ၆၈၂၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၉ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၇၉ ၆၆၆ ၆၆၁ ၆၅၅

၂ ရလီ ၆၉၂ ၆၈၁ ၆၇၆ ၆၇၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၈၅၀၀၀ ၄၆၇၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၉၅၀၀၀

၂ မရွာ ၄၁၃၃၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၈၂၇၀၀

၃ မ ကးွ ၄၁၉၄၀၀ ၄၁၀၃၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၄၀၇၂၀၀

၄ မန္တ လး ၄၀၈၄၀၀ ၃၈၇၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၁၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၉ ၄၉၆ ၄၉၄ ၅၂၅

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၂ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၇ ၂၂၅ ၂၂၅ ၂၂၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မ ကးွ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ြပည် ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ တာင်ကီး ၄၈၉၉၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၁၁ ၄၀၆ ၄၀၇ ၄၀၉

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၁၅ ၁၁၀၃ ၁၁၀၄ ၁၁၁၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၈၇၈၀၀

၄ မ ကွး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ြပည ် ၇၉၆၁၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၄၃၇ ၁၄၂၂ ၁၄၂၄ ၁၄၃၂

ကျပ်/ြပည်

၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀

၆ ပခူဲး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀

၇ ြပည ် ၁၁၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၇၅ ၃၇၀ ၃၆၆ ၃၆၃

၂ ဗီယက်နမ် ၄၂၃ ၄၀၅ ၃၉၀ ၃၆၆

၃ အိန္ဒယ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၉၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၉၆ ၃၉၃ ၃၈၅ ၃၆၃

၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၉၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၀၀၀၀၀ ၆၂၅၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၀၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၇၄၁၀၀ ၃၅၇၀၀၀ ၃၅၁၅၀၀ ၃၅၁၅၀၀

၃ လားရး ၃၇၉၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၂၃၀ ၂၂၅ ၂၂၃ ၂၂၁

၂ ရလီ ၂၄၆ ၂၄၂ ၂၄၀ ၂၄၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၈ ၂၀၆ ၂၀၅ ၂၀၅

(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 ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀

၂ မ ကးွ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၂၀၁၄၇၀၀ ၂၀၁၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၇၇ ၁၃၅၀ ၁၃၄၀ ၁၃၂၈

၂ ရလီ ၁၃၈၅ ၁၃၆၁ ၁၃၅၃ ၁၃၄၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၅၇ ၁၁၄၆ ၁၁၄၄ ၁၁၄၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၄၂၃၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၉၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ၁၇-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၅၅ ၁၄၂၆ ၁၄၁၆ ၁၄၀၃

၂ ရလီ ၁၄၆၂ ၁၄၃၇ ၁၄၂၈ ၁၄၂၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၈ ၁၀၅၇ ၁၀၅၆ ၁၀၅၂

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၀၅.၅၃ ၁၅၄၈.၀၀ ၁၃၄၆.၁၉ ၁၅၄၃.၈၀

၂ RSS-2 ၁၂၂၄.၄၄ ၁၅၃၀.၀၀ ၁၂၆၇.၉၃ ၁၅၂၅.၈၀

၃ RSS-3 ၁၁၄၃.၃၆ ၁၅၁၄.၀၀ ၁၁၈၉.၆၆ ၁၅၀၉.၂၀

၄ RSS-4 ၁၀၆၂.၂၇ ၁၅၀၅.၀၀ ၁၁၁၁.၃၉ ၁၅၀၀.၂၀

၅ RSS-5 ၉၈၁.၁၈ ၁၄၉၁.၀၀ ၁၀၃၃.၁၃ ၁၄၈၆.၇၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၇-၇-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၃-၇-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၄ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၆၂၀၀ ၁၂၇၄.၆၅ ၁၂၆၁.၈၇ ၁၃၉၉

၂ ၅ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၈၀၀၀ ၁၂၇၈.၀၂ ၁၂၅၆.၅၈ ၁၃၉၈

၃ ၆ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၈၀၀၀ ၁၂၇၈.၀၂ ၁၂၅၉.၀၇ ၁၃၉၈

၄ ၇ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၈၀၀၀ ၁၂၇၈.၀၂ ၁၂၅၉.၀၇ ၁၃၉၈

၅ ၈ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၈၀၀၀ ၁၂၇၈.၀၂ ၁၂၅၉.၀၇ ၁၃၉၈

၆ ၉ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၂၀၀၀ ၁၂၈၃.၄၇ ၁၂၆၀.၀၀ ၁၃၉၈

၇ ၁၀ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၇၅၀၀ ၁၂၉၀.၉၆ ၁၂၆၀.၉၃ ၁၃၉၈

၈ ၁၁ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၈၈.၂၃ ၁၂၅၃.၇၈ ၁၄၀၂

၉ ၁၂ -၇-၂၀၁၈ ၉၅၅၀၀၀ ၁၂၉၃.၇၇ ၁၂၄၇.၈၇ ၁၄၀၆

၁၀ ၁၃ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၀၀၀ ၁၂၇၇.၀၆ ၁၂၄၈.၄၉ ၁၄၀၈

၁၁ ၁၄ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၀၀၀ ၁၂၇၇.၀၆ ၁၂၄၈.၄၉ ၁၄၀၈

၁၂ ၁၅ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၄၀၀၀ ၁၂၇၇.၀၆ ၁၂၄၈.၄၉ ၁၄၀၈

၁၃ ၁၆ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၅၂၀၀ ၁၂၇၈.၆၈ ၁၂၄၆.၉၄ ၁၄၀၈

၁၄ ၁၇ -၇-၂၀၁၈ ၉၄၆၁၀၀ ၁၂၇၈.၀၈ ၁၂၄၄.၄၅ ၁၄၁၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၇၅၀ ယမွ်

၂ ၃၁.၉၉ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၀.၇၇  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၇၉

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၄၄

၁၄၂၃

၁၂

(  ၂၅ - ၇ -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 ၃၀၀-၃၂၀

(  ခ  ) SQ ၄၄၀-၄၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၃၀-၄၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၇၅-၄၀၀

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) ၃၄၀-၃၆၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၄၀-၃၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၄၀-၃၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၂၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၂၀-၅၅၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၆၉၅-၇၃၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၁၀၀-၁၁၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၁၆၀-၁၁၉၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၃၇၅-၁၄၁၅

၈ ပဲကးီ ၇၅၀-၈၀၀

၁၃

၁၇ - ၇ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



14 

 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၂၃-၇-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်း 

အင်အား 

အတည်ြပု 

ဖဲွ စ့ည်းပ 

ကန်သ့တ် ခန် ့ပီး 

အင်အား 

ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၇ - ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၃၉ - ၂၀၀ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၀၆ - ၂၂၁ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၇ - ၂၂၁ 

၂။ ၁၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၀/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ရှိ အာက်ပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၂၃) ဦး၊ စစ ပါင်း (၂၆) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ 

ဌာနခွဲအသီးသီးသိ ့(၁၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-်  

စဉ် 
 အမည် /  

မှတ်ပတင်အမှတ် 
ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

ြပာင်း ရတ့ာဝန် 
ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

မှတ် 
ချက် 

(က) ဦးမျိုးခိင်ဝငး် 
၈/ရစက(နိင်)၁၂၁၃၇၉ 

ဒတိယ 
ညန်ကား ရးမှူ း 

နည်းပညာ စီမကိန်း 
စာရင်းအင်း 

(သ တသနတာဝန်) 

 

( ခ ) ဦးထန်ွး ကျာ ်
၁၂/သဃက(နိင်)၀၂၄၂၁၆ 

ဦးစီးအရာရှိ စီမ 
(ဝန်ထမ်းစီမ) 

ပိသ့ွင်း  

( ဂ ) ဦး ကျာ်ြမင့်-၁ 
၁၁/စတန(နိင်)၀၀၅၃၂၃ 

ဦးစီးအရာရှိ ပိသ့ွင်း စီမ (ဝန်ထမး်စီမ)  

(ဃ)  ဒ တင်မိးဝင်း 
၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၈၅၉၃ 

ဦးစးီမှူ း နယရ်း ငွစာရင်း  

( င ) ဦး အာင်မင်း ကျာ ်
၇/လပတ(နိင်)၀၆၁၉၈၀ 

ဦးစးီမှူ း စာရငး်အင်း ပိသ့ွင်း  

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

စာရင်းကိင် -၁ ပိသ့ွင်း စီမ  
(ဝန်ထမ်းစီမ) 

 

(ဆ) ဒ ကည်ြပာဦး 
၅/တဆန(နင်ိ)၁၀၃၁၃၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ 
(ဝန်ထမ်းစီမ) 

ပိသ့ွင်း  

( ဇ ) ဦးမျိုးဆန်း အာင် 
၁/မစန(နိင်)၀၂၇၂၇၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း စီမ  
(ဝန်ထမ်းစီမ) 
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( ဈ ) ဦး အာင် ကျာမ်းိ-၃ 
၁၄/ညတန(နိင်)၀၀၀၈၅၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း စာရင်းအင်း  

(ည) ဦး အာင်မျိုးနင်ိ 
၁၃/ကလတ(နင်ိ)၀၃၃၂၉၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း စာရင်းအင်း  

( ဋ ) ဦး ကျာ်မင်းထူး 
၁၂/ဒပန(နိင်)၀၀၉၉၉၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ငွစာရင်း  

( ဌ ) ဦးစိးြမင့် 
၁၁/ကတန(နိင်)၀၄၃၆၈၀ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း ပိသ့ွင်း  

( ဍ ) ဒ ခင် ဌးြမင့် 
၉/တသန(နိင်)၀၉၆၉၇၇ 

စာရင်းကိင်-၂ ငွစာရင်း ပိသ့ွင်း  

( ဎ ) ဦးဇင်မင်း ကျာ်သူ 
၁၂/မဂတ(နိင်)၀၂၀၃၉၄ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ စီမ 
(ဝန်ထမ်းစီမ) 

ပိသ့ွင်း  

(ဏ)  ဒ စမး်လ့ဲအိ 
၁၄/ကပန(နိင်)၁၃၁၃၆၂ 

ဌာနခဲွစာ ရး ငွစာရင်း နယ်ရး  

(တ) ဦး အာင်သူရ-၂ 
၁၂/မဂတ(နိင်)၁၀၅၂၇၉ 

ဌာနခဲွစာ ရး လပ်ငန်းစစ် ပိသ့ွင်း  

(ထ) ဦးဝင်း မာင်-၂ 
၇/ကပက(နိင်)၀၂၈၈၄၅ 

ဌာနခဲွစာ ရး ပိသ့ွင်း နယ်ရး  

( ဒ ) ဒ မပွင့်ြဖူ 
၂/လကန(နင်ိ) ၁၀၅၆၄၅ 

အကီးတန်း 
စာ ရး 

ပိသ့ွင်း နယ်ရး  

( ဓ ) ဒ ဆွ ဆွ အာင် 
၁၂/ဒပန(နိင်)၀၆၂၅၇၉ 

ဆက်သွယ် ရး-၅ နယရ်း ပိသ့ွင်း  

( န ) ဒ စန္ဒာမိး 
၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၇၈၁၁၆ 

ကပတ 
ကီးကပ် ရးမှူး 

ပိသ့ွင်း ပိသွ့င်းရး 
(ရန်ကန)် 

MIC 

ကွန်ပျူတာ

( ပ ) ဦးသရူ အာင် 
၉/တသန(နိင်)၁၁၆၂၈၉ 

ဒ-ဦးစီးမှူး နယရ်း ပိသ့ွင်း ကွန်ပျူတာ

( ဖ )  ဒ ပနး်ဦးမန်ွ 
၁၃/လရန(နိင်)၁၁၂၃၄၅ 

ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် ပိသ့ွင်း ကွန်ပျူတာ

( ဗ ) ဒ ဝင်းပပထန်ွး 
၉/ကပတ(နိင်)၁၈၈၂၀၉ 

ကွန်ပျူတာမှူး ပိသ့ွင်း စီမ 
(အ ထွ ထွစီမ) 

ကွန်ပျူတာ

(ဘ) ဒ သဇူာ အာင် 
၈/တတက(နိင်)၁၆၁၄၆၈ 

အကီးတန်း 
စာ ရး 

စီမ 
(အ ထွ ထွစီမ) 

ပိသ့ွင်း ကွန်ပျူတာ

( မ ) ဦး ဇာညီ်ညမီျို း 
၉/ခအဇ(နိင်)၀၀၂၇၈၁ 

လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး 

ပိသွ့င်းရး 
(ရန်ကန်) 

MIC 

လပ်ငန်းစစ် ကွန်ပျူတာ

(ယ) ဒ နှင်းြဖူ 
၉/တသန(နိင်) ၁၅၁၄၃၃ 

အငယတ်န်း 
စာ ရး 

နည်းပညာ 
(ရန်ကနတဲွ်) 

ပိသွ့င်းရး 
(ရန်ကန)်  
ကာမတ်စ် 
ဂျာနယ ်

ကွန်ပျူတာ
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၃။ ၁၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၁/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိက့ိ 

(၂၀-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍  ရးချုပ်သိ ့ ြပာင်း ရ ပီ့း စမီ ရးရာဌာနခွတွဲင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 

 (က) ဦး နမျို း အာင်-၁ ဦးစီးမှူး  

   ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၀၆၁၀၉   

 ( ခ ) ဦး ဖိုး ကျာ်သူ လက် ထာက်ကပတမှူး 

   ၅/တဆန(နိင်)၁၀၆၇၅၁   

၄။ ၁၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ  ဦးလှ ဌး-၁ (၁၄/ပတန(နိင်)၀၀၇၇၁၅)ကိ (၁၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးစီးရးအဖွဲ ၊့ ကန်သွယ် ရးဌာနသိ ့တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၅။ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၃/၂၀၁၈ အရ တရတ်နိင်င၊ ကူမင်း မို ၊့ 

ယူနန် နာ်မယ်တက္က သိလ်တွင် ြမန်မာနိင်ငအစိးရဝန်ထမ်းများနီှး နှာ ဖလှယ်ြခင်းသင်တန်း တက် ရာက် 

ရန်အတွက် ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွ၏ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၀၀၅၅/၂၀၁၈) ြဖင် ့စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းမှ စီမ ရးရာဌာနခွဲသိ ့ (၁၄-၅-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ခတ္တ  

တာဝန်ချထားခ့ဲ သာ ဦးရန်ရှင်း-၂ (၉/ပမန(နိင်) ၂၃၈၈၇၉)၊ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ကိ      

(၂၃-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစတင်၍ (၆)လကာဖွင့်လှစ်ပိခ့ျမည့် တရတ်ဘာသာစကား အလယ်အလတ် 

သင်တန်း (Level-2) ထပ်မတက် ရာက်ရန်အတွက်  ရးချုပ်၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိက်သည်။ 

၆။ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ 

ရးရာဌာနခဲွ၏ (၁၁-၅-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၀၅၅/၂၀၁၈) ြဖင့် စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ 

စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းသိ ့ (၃၀-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ခတ္တ တာဝန်ချထားခ့ဲ သာ ဦးထက်အာကာ ကျာ် 

(၉/တသန(နိင်)၁၈၈၀၈၄)၊ ဒ-လ/ထကပတမှူး ကိ စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၃၀-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့

အထိ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် ြပာင်း ရ ့ တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 
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၇။ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၅/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနမ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယဉှတ်ွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ဇင်မာဦး  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ   ၃၀ ရက် 

    ၇/ရတရ(နိင်) ၁၀၁၆၈၁   (ရက) ၁၄-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ကျိန်သနွမ်း  ငယ်/ ရး ပိသ့ွင်းရး ၁၂-၇-၂၀၁၈ မ ှ   ၁၀ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၇၃၉၃၉   (ရက) ၂၁-၇-၂၀၁၈ ထ ိ  

၈။ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၆/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၁၅)ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

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

နှစ်တိး အပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ သက်နှင်း ထွး 

၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၉၇၄၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၇-၇-၂၀၁၈ ၂၁၈၀၀၀/- 

( ခ ) ဒ ခင်သီတာ 

၁၂/သကတ(နိင်)၀၀၂၂၇၆

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၁၃-၇-၂၀၁၈ ၂၀၈၀၀၀/- 

( ဂ ) ဦး နသူ အာင်-၂ 

၅/တဆန(နိင်) ၁၂၇၉၁၅ 

ငယ/် ရး စာရင်းအင်း ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

(ဃ) ဒ ချိုနွယ်သန်း 

၁၀/ပမန(နိင်)၂၀၂၀၇၄ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူ း 

နည်းပညာ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( င ) ဦး န သွး 

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၅၃၄၉ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( စ ) ဒ အိမွန် 

၇/သနပ(နိင်) ၁၁၁၉၀၂ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

မူဝါဒ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

(ဆ)  ဦးသန်းကိ မာင် 

၉/နထက(နိင်)၁၆၂၁၉၁ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

နည်းပညာ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 
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( ဇ )  ဦး အးမင်းထွန်း-၂ 

၉/နထက(နိင်)၁၆၀၂၆၈ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဈ ) ဦး ကျာ်ရင်းဦး 

၅/တဆန(နိင်)၁၄၀၉၅၅ 

ဒ-လ/ထ 

ကပတမှူး 

စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

(ည) ဦးလင်းလငး် ဇာ် 

၈/မသန(နိင်)၀၉၉၃၆၅ 

ယာဉ် မာင်း-၄ စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဋ ) ဦးဉာဏ်လင်း 

၉/တကန(နိင်) ၁၃၈၉၅၈ 

ယာဉ် မာင်း-၄ မူဆယ် ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဌ )  ဦး ကျာ် ထွး-၂ 

၁၀/ကထန(နိင်)၁၀၂၃၃၂ 

ယာဉ် မာင်း-၄ စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀/- 

( ဍ ) ဦး ကျာ်လငး် အာင် 

၈/မသန(နိင်)၁၂၀၇၈၅ 

လခရ-၅ စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၆၄၀၀၀/- 

( ဎ ) ဒ ရီရီချို 

၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၀၇၉၄၃ 

သန်ရှ့င်း ရး(၅) ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၆၄၀၀၀/- 

(ဏ) ဦးဝင်း ဇာ် ဌး 

၈/တတက(နိင်) ၁၇၅၁၄၉ 

လခရ-၅ စီမ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ၁၆၄၀၀၀/- 

၉။ ၁၇-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

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

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း (၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ နန္ဒာဝင်း  လ/ထညန်မှူး WTO ၂၃-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၁ ရက် 

    ၅/မကန(နိင်) ၀၃၃၄၈၅    ၂-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ဝိပ္ပ  ရးအပ် ပညာ ပး ၂-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၁ ရက် 

    ၅/မမန(နိင်) ၀၆၆၂၉၀    ၁၂-၇-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( ဂ ) ဒ သူသူ ဆွလှ  ဒ-ဦးစီးမှူး  နယ်ရး ၁၃-၇-၂၀၁၈  ၁ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၄၁၁၁၅  

 ( ဃ ) ဦး ကျာသူ်ဝင်း-၂  ဒ-ဦးစီးမှူး  ငွစာရင်း ၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၅/ကလထ(နိင်) ၁၂၆၂၅၀   ၁၉-၇-၂၀၁၈ ထိ  



19 

 

၁၀။ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

မှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒါက်တာ ရစင်ကိ လ/ထ-ညန်မှူ း နှစ်နိင်င ၁၇-၇-၂၀၁၈ မှ   ၈ ရက် 

    ၁၂/ပဇတ(နိင်) ၀၂၉၇၇၆     ၂၄-၇-၂၀၁၈ ထ ိ   

 ( ခ ) ဒ ခင် မး  ဒ-ဦးစီးမှူး လပင်န်းစစ် ၁၄-၇-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၉/တသန(နိင်) ၁၂၈၆၀၂    ၁၇-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ဆြမတ် ဆွ  ကီး/ ရး နည်းပညာ ၁၇-၇-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၁၃/ဖခန(နိင်) ၀၄၆၄၉၉    ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ 

၁၁။ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၉/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဦး အာင်ဆင့် (၁၂/မဂဒ (နိင်)၀၅၈၈၆၄)၊ စာရင်းကိင်-၃ ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၉-၇-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၂၅-၇-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင်(့၁၇)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၂။ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ကညခ်င်  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ   ၃၁ ရက် 

    ၁/မကန(နိင်)၀၁၈၈၆၆    ၁၅-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ြမတ်ဆလင်  ကီး/ ရး ပိသ့ွင်းရး ၁၈-၇-၂၀၁၈ မှ   ၃၀ ရက် 

    ၇/သဝတ(နိင်)၀၉၈၈၇၆   (ရန်ကန်) ၁၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ  ) ဒ ကျိန်သနွမ်း  ငယ်/ ရး နည်းပညာ ၂၂-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၇၃၉၃၉   (ရန်ကန်တွဲ) ၃၁-၇-၂၀၁၈ ထိ 
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၁၃။ ၂၀-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲ အ့စည်းများဌာနခဲွမှ ဒသတွင်း 

စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွတွင် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ နနခိင် (၁၂/ဗဟန (နိင်) 

၀၇၉၁၂၄)၊ဦးစီးမှူးကိ (၂၀-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နှစ်နိင်င ကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရ  ့

တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၁၄။ ၂၀-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးစိန်ဝင်း  ဒ-ညန်မှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၇-၇-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၂၇၁၉  (ရက) ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦးသက်နိင်ဦး ဒ-ညန်မှူ း  မူဝါဒ ၂၄-၇-၂၀၁၈ မှ   ၃ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၁၆၄၀၈    ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ လှလှဝင်း  ဒ-ဦးစီးမှူး  စီမ ၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၁၉၅၆၀    ၂၂-၇-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဃ ) ဒ နှင်းပွင့်ြဖူ  ငယ်/ ရး  WTO ၁၇-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၁၄၃၀၅၇    ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ 

၁၅။ ၂၄-၇-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှ ိ ဒ ခင်ကလျာဦး (၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၁၃၆၇၆)ကိ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ရန်ကန်)၊ ငွစာရင်းဌာနစတွင် MPUနှင့် E-payment စသည့် ငွစာရင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် (၂၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနခ်ျထားလိက် 

သည်။ 

၁၆။ ၂၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ ဝရည် ကျာ် (၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၆၁၆၅၀) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 
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နည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့        

(၃၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နထိ့ မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၂၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး ဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က ်

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

ခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ တင်စန်းရ ီ  ညန်မှူ း ယှဉ် ပို င်မ ၁-၈-၂၀၁၈ မှ   ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၂၂၃၄၈    ၁၀-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ မဖို းသူ  ဦး/ရှိ  နှစနိ်င်င ၂၅-၇-၂၀၁၈ မှ   ၂ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်)၂၀၆၈၈၂    ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ သီသီနိင်  ဦးစီးမှူ း  စီမ ၂၅-၇-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၂၃၈၄၁    ၂၆-၇-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဃ ) ဒ ဆ ဝထွန်းြမင့်  ဦးစီးမှူ း  နှစ်နိင်င ၁၉-၇-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၂/ပဘတ(နိင်)၀၂၉၇၈၃    ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ သူသူ ဆွလှ  ဒ-ဦးစီးမှူး  နယ်ရး ၁၉-၇-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၄၁၁၁၅    ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

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

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

နမှ့စ၍လညး် ကာငး် ITC ြဖင် ့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၁၃-၇-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၂၉) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၄၆၁ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၁၃-၇-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၁၆၀၈၃၈၁၂၅၉ ၇၄၉၆၆၄၇၃ ၁၆၈၃၃၄၇၇၃၂

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၂၀၀၇၉၈၆ ၂၂၀၀၇၉၈၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂ ၇၂၃၆၇၇ ၈၃၃၉၅၅၇၄၄၃ ၈၃၄၀၂၈၁၁၂၀

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၁၉၉၉၉၇ ၂၄၀၀၇၆၇၉ ၃၆၂၀၇၆၇၆

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိကတီ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၆၁၀၃၀၀ ၂၅၄၆၆၇၈၉၀ ၂၅၇၂၇၈၁၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၃၃၁၃၀၆၂၂၁ ၃၃၁၃၀၆၂၂၁

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၄၉၄၀၂၅၀ ၉၇၃၃၂၁၁၈ ၂၂၂၂၇၂၃၆၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၉၂၅၆၃၅၃၂၃ ၇၈၅၃၁၁၆၃၃ ၁၇၁၀၉၄၆၉၅၆

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၃၆၇၃၂၀၀၀ ၃၆၇၃၂၀၀၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၂၉ ၂၇၁၁၂၂၂၈၀၆ ၉၉၂၉၁၅၇၄၄၃ ၁၂၆၄၀၃၈၀၂၄၉စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရက်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

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

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၁၃-၇-၂၀၁၈) အထိ

၂၉ ၂၇၁၁၂၂၂၈၀၆.၀၀၀ ၉၉၂၉၁၅၇၄၄၃.၀၀၀ ၁၂၆၄၀၃၈၀၂၄၉.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၄၆၁ ၁၅၂၃၇၆၀၉၁၉၀.၉၆၀ ၈၅၁၀၂၀၅၃၄၂၇.၅၅၈ ၁၀၀၃၃၉၆၆၂၆၁၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန ်တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၁၃-၇-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ်ှ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁၃-၇-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သငွး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၅၇ ၁၂၄ ၅၁၈၁၄၀၉၀၇၇.၃၁၀ ၄၆၄၅၄၇၀၅၈၉.၄၈၃ ၉၈၂၆၈၇၉၆၆၆.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၉ ၁၄၄ ၃၅ ၁၇၄၃၆၉၂၄၁၈.၆၂၆ ၁၇၄၃၆၉၂၄၁၈.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၈ ၄၁ ၁၉၇ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၆၄၄၀၅၆၂၄၆၈.၅၈၀ ၅၆၄၄၈၀၉၆၁၄၅.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၉၉၂၀၃၄၈၆.၆၉၀ ၆၈၇၇၄၇၆၈၂၈.၇၁၀ ၇၆၇၆၆၈၀၃၁၅.၄၀၀

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 ၁၂၂ ၇၇ ၄၅ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၀၃၆၉၃၃၄၉၄.၅၉၀ ၇၇၉၁၃၈၁၈၈၅.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၀ ၄ ၅၆ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၅၈၇၈၇၅၉၉၉.၀၀၀ ၁၅၈၇၈၇၅၉၉၉.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၂၉၇၉၇၂၅၉၈.၇၅၀ ၂၅၆၅၅၀၆၅၂၆.၆၁၀ ၃၈၆၃၄၇၉၁၂၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၅ ၉ ၅၆ ၃၆၁၉၈၃၈၁၂၅.၄၂၈ ၃၀၉၅၁၁၈၉၄၉.၅၆၉ ၆၇၁၄၉၅၇၀၇၄.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၃၈၀၀၀၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၆၇၃၅၃၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၄၆၁ ၄၇၀ ၉၉၁ ၁၅၂၃၇၆၀၉၁၉၀.၉၆၀ ၈၅၁၀၂၀၅၃၄၂၇.၅၅၈ ၁၀၀၃၃၉၆၆၂၆၁၈.၅၁၈

ကနသ်ယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပင်န်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက ်
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပင်န်း ဆာင်ရကွမ်
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