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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ ( ၇ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၅) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၄ရက် နတွ့င် ဒဂဆပိ်ကမ်း မို န့ယရ်ှိ ခတ်မီစကမ်လယ်ယာ စြပ 

စိက်ပျို း ရးအထူးဇန် (ဇန်-၂)ရိှ Nine Seas Co.,Ltd. ခတ်မီဆန်စက်တွင် ကျင်းပြပုလပ်သည့် 

သီရိလကာနိင်ငသိ ့ဆန်တန်ချိန် (၃၀၀) ပးပိလှ့ူဒါန်းသည့် အခမ်းအနားသိ ့စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာငး် 

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ရာ 

တွင် သီရိလကာနိင်င၌ မလအတွင်း မိးရွာသွန်းခဲ့မ ကာင့် ရ ကီး ရလမြဖစ်ပွားရာ ဒသများအတွက် 

ရ ဘးအကူအညီအြဖစ် နိင်င တာ်အစိးရ၏ အစီအစဉ်ြဖင် ့ဆန်ြပညပ်သိ ့တင်ပိလ့ှူဒါန်းသည့် ြမန်မာနိင်င 

ဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် စတနာရင်ှ ဆန်စပါးလပ်ငနး်ရှင်များအား အထူး ကျးဇူးတင်ပါ ကာင်း၊ ြမနမ်ာ-

သီရိလကာ နှစ်နိင်ငသည် ရးှယခင်ကတည်းက နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရး ကာင်းမွန်ခဲ့ရာ အြပန်အလှန ်အကျိုး 

စီးပွားအတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ ပီး နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ တိးတက်ရန် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သွားလိပါ ကာင်း၊ မိမိဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် နိင်ငတကာ စျးကွက်တွင် ြမန်မာနိင်င၏ 

ဆန် စျးကွက် ဝစရရှိ ရးနှင့် ကမ္ဘာ့ စျးကွက်သိ ့တိးြမင့်တင်ပိနိ့င် ရးအတွက် ဆန်တင်ပိမ့ဆိင်ရာ G to G 

Agreement များ လက်မှတ် ရးထိးနိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ နိင်ငတကာ စျးကွက်နှင့် 

ချိတ်ဆက်နိင် ရးအတွက် အာရှ၊ အာဖရိက ၊ ဥ ရာပအပါအဝင ် ကမ္ဘာ့ဆန် စျးကွက်များမှာ ဆန်စပါး 

တင်သွင်းသူများနှင့် မိမိနိင်ငမှ ဆန်စပါးတင်ပိသ့ူများကိ တွဆ့ စ၍ ညိနင်း ဆွး နွးမများကိလည်း 

ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ် ကာငး်၊ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် သီရိလကာနိင်ငနှင့် အစိးရချင်းသာမက ပဂ္ဂလိက 

က တွင်လည်း ဆက်ဆ ရးများ တိးြမင့်၍ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လိပါ ကာင်း၊ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မသည် 
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ြမန်မာ-သီရိလကာ နှစ်နိင်ငဆက်ဆ ရး တိးတက် ရးနှင့် ကန်သွယ်မပိမိတိးြမင့် ရး အလားအလာ 

ကာင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်မညဟ် ယကည် မ ာ်လင့်မိပါ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။  

၂။ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ သီရိလကာနိင်င သအမတ် ကီး H.E Mr. K.W.N.D Karunaratne မ ှ 

ဆန်လှူဒါန်းမအတွက် ြမန်မာနိင်ငအစိးရ၊ ြမန်မာနိင်ငဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် ြမန်မာြပည်သူများအား 

ကျးဇူးတင်ပါ ကာင်း ြပန်လည် ြပာကားခဲ့ပါသည။် ယင်း နာက် ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ သီရလိကာ 

သအမတ် ကီးထသိ ့ဆန်အိတ်များ ပးအပ်လှူဒါန်း ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်အဖဲွသ့ည် ဆန်စက်အတွင်း 

ဆန်များကိတ်ခွဲထတ်လပ် နမနှင့် မျိုးစပါးစိက်ပျိုးထတ်လပ်သည့် စိက်ခင်းများအား ကည့်ရအား ပးခဲ ့

သည။် ဆက်လက၍် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်နှင့်အဖွဲသ့ည် ည န (၄) နာရီတွင် ကမ်းနား 

လမ်းရှိကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြမနမ်ာနိင်ငငါးလပ်ငန်းအဖွဲ ခ့ျုပ်မှ တာဝန်ရိှသူများနငှ့် 

တွဆ့ ပီး ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ ငါး၊ပစွန်တင်ပိမ့ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ကပါ 

သည။် 

၃။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ၂၂ရက် နတွ့င် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ 

ဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ဗန် ကာက်အ ြခစိက်၊ အာဂျင်တီးနားနိင်င၊ သရးမှ သအမတ်ကီး 

H.E.Mrs. Maria Alicia Cuzzonide Sonschein ဦး ဆာင် သာကိယ်စားလှယအ်ဖွဲအ့ား 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဧည့်ခန်းမ(၁)တွင် လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် 

ကျူးဘားနိင်ငသရးမှ သအမတ် ကီး H.E.Mr. Hector Conde Almeida အား လက်ခ တွဆ့ရာတငွ် 

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်များ၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ်များ တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၈ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရလီ ၂၇ ရက် နတွ့င် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရး၊ အစည်းအ ဝးခန်းမတွင်ကျင်းပ သာ ဆန်စပါး စျးကွက်သစ်များရှာ ဖွနိင် ရး 

ညိနင်းအစညး်အ ဝးသိ ့ စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး 

ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်၍ အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် အဆပိါ အစည်းအ ဝးသိ ့

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် စိက်ပျို း ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာနမှ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချုပ်မှ ဥက္က နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမနမ်ာနိင်ငဆန်စပါးလပ်ငန်းအဖွဲ ခ့ျုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်ပ 

သိဆ့န်တင်ပိ ့ နသည့် ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များ တက် ရာက်ခဲ့က ပီး ြမန်မာဆ့န်စပါး စျးကွက်ရှာ ဖွ ရး 

နှင့်ပတ်သက်ပးီ ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ ကပါသည်။ 
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၅။ အိန္ဒယနိင်င၊ အန်ဒရာပရာဒက်ရှ်ြပည်နယ်၊ Visakhapatnam မို ၊့ Harbour Park ရှိ APIIC 

Ground Floor တွင် ၂၀၁၈ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရလီ ၂၄ ရက် နမ့ှ ၂၆ ရက် နအ့ထိ ကျင်းပသည့် Partnership 

Summit 2018 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး 

ဦး အာင်ထူးဦး ဆာင် သာ ြမနမ်ာကိယ်စားလှယ်အဖဲွတ့က် ရာက်ခ့ဲပါသည။်  

၆။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် နတွ့င်  Visakhapatnam မို ရ့ှိ Novotel ဟိတယ်၌ အိန္ဒိယ 

နိငင်၊ စက်မနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန ဝန်ကီး H.E.Mr. Suresh Parbhu နှင့် Partnership 

Summit သိတ့က် ရာက် သာ နိင်ငအသီးသီးမှ ကန်သွယ် ရးဝန်ကီးများ၊ ဒတိယဝန် ကီးများ တွဆ့သည့် 

အစည်းအ ဝးသိတ့က် ရာက် ပီး၊ Partnership Summit 2018 ၏ Plenary Session များအ ပ  

သးသပ် ဆွး နွးြခင်းအစီအစဉ်သိ ့ တက် ရာက်မိန်ခ့ွန်း ြပာကားခဲ့ ပီး၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများလပ် ဆာင် 

ရန်လွယ်ကူမြမင့်တင်ြခင်းဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲတွင် Panelist အြဖစ ်ပါဝင်တက် ရာက် ဆွး နွးခ့ဲပါသည။် 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂-၃-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၁၂၁၆.၈၉၅ ၁၅၆၆.၈၉၄ ၂၇၈၃.၇၈၉

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၆.၂၉၇ ၃၈.၁၇၆ ၄၄.၄၇၃

၃ ရထွက် ၂၃၂.၃၃၀ ၄၀၁.၆၇၅ ၆၃၄.၀၀၅

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၉၃၈.၀၄၆ ၄၇၆.၃၄၅ ၁၄၁၄.၃၉၁

၅ သစ် တာထွက် ၁၉၂.၆၆၄ ၂.၂၅၁ ၁၉၄.၉၁၅

၆ စက်မကန် ချာ ၄၇၃၈.၃၂၅ ၁၄၄၅.၄၉၆ ၆၁၈၃.၈၂၁

၇ အြခား ၉၀၃.၇၀၁ ၁၀၅၆.၃၁၀ ၁၉၆၀.၀၁၁

 စစ ပါင်း ၈၂၂၈.၂၅၈ ၄၉၈၇.၁၄၇ ၁၃၂၁၅.၄၀၅

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂-၃-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၆၆၀.၄၃၂ ၁၂၇၂.၈၃၄ ၅၉၃၃.၂၆၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၆၄၄၀.၄၃၂ ၅၄၀.၈၁၄ ၆၉၈၁.၂၄၆

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၂၇၁.၆၅၀ ၇၉၂.၀၉၀ ၄၀၆၃.၇၄၀

 စစ ပါင်း ၁၄၃၇၂.၅၁၄ ၂၆၀၅.၇၃၈ ၁၆၉၇၈.၂၅၂

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂-၃-၂၀၁၈) 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 ၈၂၂၈.၂၅၈ ၁၄၃၇၂.၅၁၄ ၂၂၆၀၀.၇၇၂ ၆၃၈၃.၁၆၅ ၁၂၇၆၄.၅၉၇ ၁၉၁၄၇.၇၆၂ ၁၈၄၅.၀၉၃ ၁၆၀၇.၉၁၇ ၃၄၅၃.၀၁၀

၂ နယ်စပ် ၄၉၈၇.၁၄၇ ၂၆၀၅.၇၃၈ ၇၅၉၂.၈၈၅ ၄၄၉၀.၅၄၀ ၂၅၇၀.၆၁၄ ၇၀၆၁.၁၅၄ ၄၉၆.၆၀၇ ၃၅.၁၂၄ ၅၃၁.၇၃၁

စစ ပါငး် ၁၃၂၁၅.၄၀၅ ၁၆၉၇၈.၂၅၂ ၃၀၁၉၃.၆၅၇ ၁၀၈၇၃.၇၀၅ ၁၅၃၃၅.၂၁၁ ၂၆၂၀၈.၉၁၆ ၂၃၄၁.၇၀၀ ၁၆၄၃.၀၄၁ ၃၉၈၄.၇၄၁

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂-၃-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မ ှ၂-၃-၂၀၁၇ ထ ိ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း

၁ အစိးရ ၃၄.၃၄၄ ၀.၀၇၈ ၃၄.၄၂၂ ၁၉၀၃.၆၅၅ ၄၈.၁၀၄ ၁၉၅၁.၇၅၉ ၁၅၁၇.၈၇၈ ၁၈.၅၃၀ ၁၅၃၆.၄၀၈

၂ ပဂ္ဂလိက ၆၂.၂၉၇ ၃၄.၇၈၂ ၉၇.၀၇၉ ၃၀၈၃.၄၉၂ ၂၅၅၇.၆၃၄ ၅၆၄၁.၁၂၆ ၂၉၇၂.၆၆၂ ၂၅၅၂.၀၈၄ ၅၅၂၄.၇၄၆

စစ ပါင်း ၉၆.၆၄၁ ၃၄.၈၆၀ ၁၃၁.၅၀၁ ၄၉၈၇.၁၄၇ ၂၆၀၅.၇၃၈ ၇၅၉၂.၈၈၅ ၄၄၉၀.၅၄၀ ၂၅၇၀.၆၁၄ ၇၀၆၁.၁၅၄

( ၁-၄-၂၀၁၇) မှ 
(၂-၃-၂၀၁၈)ထိ

( ၁-၄-၂၀၁၆) မှ 
(၂- ၃-၂၀၁၇)ထိ

စဉ် က အမည်

(၂၄-၂-၂၀၁၈) မှ 
(၂-၃-၂၀၁၈)ထိ

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 
ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂-၃-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၅၆၆.၈၉၄ ၁၅၆၆.၈၉၄ ၀.၀၄၃ ၁၃၅၄.၁၇၀ ၁၃၅၄.၂၁၃ -၀.၀၄၃ ၂၁၂.၇၂၄ ၂၁၂.၆၈၁

၂ တိရိစ္ဆာန်ထက်ွ ၃၈.၁၇၆ ၃၈.၁၇၆ ၂.၈၉၀ ၂.၈၉၀ ၃၅.၂၈၆ ၃၅.၂၈၆

၃  ရထွက် ၄၀၁.၆၇၅ ၄၀၁.၆၇၅ ၃၁၈.၁၉၆ ၃၁၈.၁၉၆ ၈၃.၄၇၉ ၈၃.၄၇၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၅၃.၃၇၁ ၂၂.၉၇၄ ၄၇၆.၃၄၅ ၃၁၃.၂၈၅ ၁၇.၄၁၉ ၃၃၀.၇၀၄ ၁၄၀.၀၈၆ ၅.၅၅၅ ၁၄၅.၆၄၁

၅ သစ် တာထွက် ၂.၂၅၁ ၂.၂၅၁ ၂.၈၈၁ ၂.၈၈၁ -၀.၆၃၀ -၀.၆၃၀

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၃၈၀.၃၆၉ ၆၅.၁၂၇ ၁၄၄၅.၄၉၆ ၁၂၀၄.၅၅၀ ၉၁.၂၈၁ ၁၂၉၅.၈၃၁ ၁၇၅.၈၁၉ -၂၆.၁၅၄ ၁၄၉.၆၆၅

၇ အြခား ၆၉.၉၁၅ ၉၈၆.၃၉၅ ၁၀၅၆.၃၁၀ ၁၁၈၅.၈၂၅ ၁၁၈၅.၈၂၅ ၆၉.၉၁၅ -၁၉၉.၄၃၀ -၁၂၉.၅၁၅

စစ ပါငး် ၁၉၀၃.၆၅၅ ၃၀၈၃.၄၉၂ ၄၉၈၇.၁၄၇ ၁၅၁၇.၈၇၈ ၂၉၇၂.၆၆၂ ၄၄၉၀.၅၄၀ ၃၈၅.၇၇၇ ၁၁၀.၈၃၀ ၄၉၆.၆၀၇

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂-၃-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂-၃-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂-၃-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂-၃-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၇၅၇.၈၇၄ ၁၅၅၉.၅၀၀ ၅၃၁၇.၃၇၄ ၃၄၃၂.၇၉၉ ၁၄၈၀.၀၂၉ ၄၉၁၂.၈၂၈ ၃၂၅.၀၇၅ ၇၉.၄၇၁ ၄၀၄.၅၄၆

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၉၃.၄၇၄ ၁၂.၃၇၈ ၂၀၅.၈၅၂ ၁၆၄.၁၉၆ ၁၄.၅၇၀ ၁၇၈.၇၆၆ ၂၉.၂၇၈ -၂.၁၉၂ ၂၇.၀၈၆

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၄၉၃.၃၇၀ ၄၂.၆၇၉ ၅၃၆.၀၄၉ ၄၈၆.၁၉၆ ၅၂.၃၈၁ ၅၃၈.၅၇၇ ၇.၁၇၄ -၉.၇၀၂ -၂.၅၂၈

၄ ကပိက်တီ ၆၅.၁၃၀ ၂၈.၆၇၀ ၉၃.၈၀၀ ၅၄.၁၀၅ ၃၅.၉၁၅ ၉၀.၀၂၀ ၁၁.၀၂၅ -၇.၂၄၅ ၃.၇၈၀

၅ ကျို င်းတ ၀.၂၁၄ ၁.၅၂၁ ၁.၇၃၅ ၂.၀၅၆ ၂.၂၈၈ ၄.၃၄၄ -၁.၈၄၂ -၀.၇၆၇ -၂.၆၀၉

၆ တာချီလိတ် ၁၄.၀၀၅ ၆၃.၈၆၉ ၇၇.၈၇၄ ၁၃.၃၃၉ ၆၆.၈၅၅ ၈၀.၁၉၄ ၀.၆၆၆ -၂.၉၈၆ -၂.၃၂၀

၇ ြမဝတီ ၇၁.၉၇၄ ၇၄၄.၅၀၆ ၈၁၆.၄၈၀ ၅၄.၆၉၄ ၇၉၁.၁၄၆ ၈၄၅.၈၄၀ ၁၇.၂၈၀ -၄၆.၆၄၀ -၂၉.၃၆၀

၈ ကာ့ သာငး် ၁၂၃.၆၁၅ ၅၅.၄၅၀ ၁၇၉.၀၆၅ ၅၉.၁၃၂ ၅၇.၆၂၅ ၁၁၆.၇၅၇ ၆၄.၄၈၃ -၂.၁၇၅ ၆၂.၃၀၈

၉ မိတ် ၁၇၄.၅၂၀ ၆၇.၃၂၅ ၂၄၁.၈၄၅ ၁၄၂.၅၆၀ ၄၅.၃၂၈ ၁၈၇.၈၈၈ ၃၁.၉၆၀ ၂၁.၉၉၇ ၅၃.၉၅၇

၁၀ ထီးခီး ၄.၄၈၇ ၈.၀၄၆ ၁၂.၅၃၃ ၁၀.၇၉၇ ၀.၆၅၄ ၁၁.၄၅၁ -၆.၃၁၀ ၇.၃၉၂ ၁.၀၈၂

၁၁ မာ တာင် ၄.၂၃၀ ၂.၁၆၄ ၆.၃၉၄ ၂.၀၇၇ ၀.၈၁၁ ၂.၈၈၈ ၂.၁၅၃ ၁.၃၅၃ ၃.၅၀၆

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၃၇၅ ၀.၄၃၂ ၀.၈၀၇ ၀.၁၉၆ ၀.၁၂၇ ၀.၃၂၃ ၀.၁၇၉ ၀.၃၀၅ ၀.၄၈၄

၁၃ စစ် တွ ၁၂.၁၃၈ ၀.၆၄၅ ၁၂.၇၈၃ ၄.၀၂၈ ၀.၁၈၄ ၄.၂၁၂ ၈.၁၁၀ ၀.၄၆၁ ၈.၅၇၁

၁၄  မာင် တာ ၁၂.၄၀၂ ၁၂.၄၀၂ ၅.၄၇၇ ၀.၀၂၆ ၅.၅၀၃ ၆.၉၂၅ -၀.၀၂၆ ၆.၈၉၉

၁၅ တမူး ၃၆.၂၃၄ ၃.၁၅၂ ၃၉.၃၈၆ ၃၆.၄၁၄ ၉.၉၆၂ ၄၆.၃၇၆ -၀.၁၈၀ -၆.၈၁၀ -၆.၉၉၀

၁၆ ရိဒ် ၂၃.၁၀၅ ၁၅.၄၀၁ ၃၈.၅၀၆ ၂၂.၄၇၄ ၁၂.၇၁၃ ၃၅.၁၈၇ ၀.၆၃၁ ၂.၆၈၈ ၃.၃၁၉

စစ ပါင်း ၄၉၈၇.၁၄၇ ၂၆၀၅.၇၃၈ ၇၅၉၂.၈၈၅ ၄၄၉၀.၅၄၀ ၂၅၇၀.၆၁၄ ၇၀၆၁.၁၅၄ ၄၉၆.၆၀၇ ၃၅.၁၂၄ ၅၃၁.၇၃၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂-၃-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မ ှ၂-၃-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၅၄၇၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၃၈၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀

၂ ဟသာတ (Raw) ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၀၅၂၀၀

၃ မန္တ လး (Raw) ၅၁၀၁၀၀ ၅၃၀၉၀၀ ၅၄၀၇၀၀ ၅၁၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၄၂၃ ၄၀၇ ၄၀၇ ၄၀၇

၂ ရလီ ၄၃၆ ၄၁၇ ၄၁၉ ၄၁၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၆၄ ၆၄၁ ၆၄၃ ၆၄၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၈၃၈၉၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၈၆၉၀၀

၂ ဟသာတ ၈၄၂၀၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၇၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၆၅ ၇၆၄ ၇၆၅ ၇၆၄

၂  ရလီ ၇၉၅ ၇၉၀ ၇၉၄ ၇၉၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၉၂၀၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၂ မန္တ လး ၉၉၄၅၀၀ ၉၉၄၅၀၀ ၉၀၉၃၀၀ ၈၅၅၅၀၀

၃ မရွာ ၉၆၆၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၉၂၈၀၀ ၈၇၀၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၀၁ ၆၀၃ ၆၂၄ ၅၈၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မန္တ လး ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၆ ၆၈၆ ၆၈၇ ၆၈၇

၂ ရလီ ၇၁၆ ၇၁၁ ၇၁၅ ၇၁၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၂၂၀၀၀ ၄၄၈၀၀၀ ၄၂၉၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မရွာ ၄၁၃၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၃ မ ကးွ ၄၁၆၄၀၀ ၄၃၇၈၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၃၅၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၃ ၆၃၄ ၆၄၃ ၆၂၆

( င ) ပဲစဉ်းင

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မရွာ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၆ မ ကးွ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၈ ြပည ် ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၇၈ ၅၇၆ ၄၆၅ ၄၆၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

၂ မန္တ လး ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ မ ကွး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၄ ြပည် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၅ တာင် ကီး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၅၃ ၄၅၂ ၄၆၅ ၄၆၃

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ တာင် ကီး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၀၂ ၉၀၃ ၉၆၁ ၉၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၃၈၈၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ မ ကွး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၇၈၉ ၁၇၉၁ ၁၈၂၉ ၁၈၂၀

ကျပ်/ြပည်

၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မန္တ လး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀

၄ ပသိမ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ် တွ  ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သတဲွ ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၉၈ ၃၉၈ ၃၈၄ ၃၇၆

၂ ဗယီက်နမ် ၄၁၀ ၄၁၀ ၃၉၅ ၃၉၂

၃ အိန္ဒယ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၅ ၃၈၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၆၇ ၃၆၇ ၃၅၂ ၃၅၄

၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၄၈၃၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၂၄၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၁၃၀၀၀ ၅၁၃၀၀၀ ၅၁၃၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၃၅၀၀၀ ၈၄၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မရွာ (CP) ၃၂၃၃၀၀ ၃၅၇၀၀၀ ၃၆၃၇၀၀ ၃၇၄၁၀၀

၂ မန္တ လး ၃၄၀၄၀၀ ၃၆၃၁၀၀ ၃၇၄၁၀၀ ၃၈၅၈၀၀

၃  တာင်ကးီ(သစ)် ၂၅၁၀၀၀ ၂၅၁၀၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၄၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၆ ၂၃၂ ၂၃၂ ၂၃၂

၂ ရလီ ၂၃၉ ၂၃၇ ၂၃၈ ၂၃၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၉ ၂၁၈ ၂၂၁ ၂၂၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၈၁၀၂၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မ ကးွ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀ ၁၈၆၇၁၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၉၂ ၁၃၉၁ ၁၃၉၂ ၁၃၉၂

၂ ရလီ ၁၄၃၂ ၁၄၂၃ ၁၄၃၀ ၁၄၃၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၈၉ ၁၀၉၀ ၁၁၂၄ ၁၁၁၈

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၆၆၀၁၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၁၉၇၀၀ ၁၆၁၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၁၈ ၂၇-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၇၀ ၁၄၆၉ ၁၄၇၀ ၁၄၇၀

၂ ရလီ ၁၅၁၁ ၁၅၀၂ ၁၅၀၉ ၁၅၀၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၈၀ ၉၈၁ ၁၀၀၈ ၁၀၀၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၁၆.၈၆ ၁၇၂၄.၀၀ ၁၄၅၀.၆၅ ၁၇၉၈.၅၀

၂ RSS-2 ၁၃၃၄.၀၀ ၁၇၀၅.၅၀ ၁၃၆၈.၂၃ ၁၇၇၉.၅၀

၃ RSS-3 ၁၂၅၁.၁၄ ၁၆၈၈.၀၀ ၁၂၈၅.၈၀ ၁၇၆၁.၅၀

၄ RSS-4 ၁၁၆၈.၂၉ ၁၆၇၈.၅၀ ၁၂၀၃.၃၈ ၁၇၅၂.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၈၅.၄၃ ၁၆၆၄.၀၀ ၁၁၂၀.၉၆ ၁၇၃၈.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၇-၂-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၃-၂-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၄ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၉၆၀၀ ၁၃၄၅.၆၅ ၁၃၃၅.၈၉ ၁၃၃၀

၂ ၁၅ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၄၂၀၀ ၁၃၅၃.၂၆ ၁၃၅၅.၄၉ ၁၃၂၉

၃ ၁၆ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၆၀၀ ၁၃၅၆.၂၈ ၁၃၅၉.၂၂ ၁၃၂၈

၄ ၁၇ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၆၀၀ ၁၃၅၆.၂၈ ၁၃၅၉.၂၂ ၁၃၂၈

၅ ၁၈ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၆၀၀ ၁၃၅၆.၂၈ ၁၃၅၉.၂၂ ၁၃၂၈

၆ ၁၉ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၄၂၀၀ ၁၃၅၄.၂၇ ၁၃၄၉.၅၈ ၁၃၂၈

၇ ၂၀ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၂၅၀၀ ၁၃၅၁.၈၄ ၁၃၄၃.၀၅ ၁၃၂၈

၈ ၂၁ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၃၅၀၀ ၁၃၅၂.၂၅ ၁၃၂၉.၃၆ ၁၃၂၉

၉ ၂၂ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၂၀၀၀ ၁၃၄၈.၀၇ ၁၃၂၅.၉၄ ၁၃၃၁

၁၀ ၂၃ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၂၈၀၀ ၁၃၄၆.၁၈ ၁၃၃၀.၃၀ ၁၃၃၄

၁၁ ၂၄ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၂၈၀၀ ၁၃၄၆.၁၈ ၁၃၃၀.၃၀ ၁၃၃၄

၁၂ ၂၅ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၂၈၀၀ ၁၃၄၆.၁၈ ၁၃၃၀.၃၀ ၁၃၃၄

၁၃ ၂၆ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၃၈၀၀ ၁၃၄၄.၅၉ ၁၃၄၀.၅၆ ၁၃၃၇

၁၄ ၂၇ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၃၂၀၀ ၁၃၄၃.၇၃ ၁၃၃၅.၂၇ ၁၃၃၇

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၃၄၀ ယမွ်

၂ ၃၁.၆၃ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၆၃.၆၇  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၂၁

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၁၈

၁၃၂၇

၁၃

( ၇ - ၃ -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 ၃၉၀-၄၁၀

(  ခ  ) SQ ၅၁၀-၅၃၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၆၀-၅၉၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၉၀-၅၁၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၃၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၇၅၀-၇၉၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၂၀-၃၄၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၂၀-၃၄၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၂၀-၃၄၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၀၀-၆၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၇၂၀-၇၅၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၉၆၀-၁၀၀၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၄

 ၂၇ - ၂ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

 

  ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၇-၃-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၆ - ၂၂

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၃ ၁ ၁၆၇

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၉ ၁ ၁၈၉

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်    ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၀ ၁ ၁၈၉

၂။ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာ ရး (၁၄) ဦးအား (၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ စာ ရးဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ 

ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းအြဖစ်သိ ့တာဝန် ြပာင်းလဲ သတ်မှတ်လိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ 

 ( က ) ဦး ဝယထွန်း အငယ်တန်းစာ ရး (ကွနပ်ျူတာ) စီမ 

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၆၀၉၂၀ 

 ( ခ ) ဒ မိးသန္တာလင်း အငယ်တန်းစာ ရး (ကွနပ်ျူတာ) စီမ 

    ၅/ခဥတ(နိင်) ၀၈၀၇၁၀  

 ( ဂ ) ဒ အး အးမိး အငယ်တန်းစာ ရး (ကွနပ်ျူတာ) နယ်ရး 

    ၉/စကတ(နိင်) ၀၇၉၅၄၁ 

 ( ဃ ) ဒ အး အး မာ်-၂ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ငွစာရင်း 

    ၈/တတက(နိင်) ၁၈၁၉၄၅ 

 ( င ) ဒ ဟနန်ီ ကျာ် ကျာ် အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ပိ/့သွင်း(မတလ) 

    ၉/အမဇ(နိင်) ၀၃၄၈၉၂ 

 ( စ ) ဒ ပးိအိ ကျာ ် အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) လပင်န်းစစ ်

    ၇/လပတ(နိင်) ၁၄၈၃၄၆ 
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 ( ဆ ) ဒ ပန်းအိခိင် အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ပိ/့သွင်း 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၇၅၂၃၇ 

 ( ဇ ) ဒ ဇင်မာ အး-၂ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) စာရင်းအင်း 

    ၅/ကလထ(နိင်) ၁၉၉၇၈၂ 

 ( ဈ ) ဦးရန်ရှင်း-၂ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) စီမ 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၃၈၈၇၉ 

 ( ည ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၅ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) နယ်ရး 

    ၁/မကတ(နိင်) ၁၁၂၃၆၄ 

 ( ဋ ) ဒ သန္တာ အာင် အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) စာရင်းအင်း 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၆၀၃၁၄ 

 ( ဌ ) ဦးသိန်းထွန်း အာင် အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) နညး်ပညာ 

    ၉/လဝန(နိင်) ၂၄၂၆၂၅ 

 ( ဍ ) ဦးြပည့် ဖိုး အာင်-၅ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) စီမ 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၀၅၃ 

 ( ဎ ) ဒ ငဝါစန္ီဒ အငယ်တန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) စီမ 

    ၉/မထလ(နိင်) ၃၀၁၉၂၈  

၃။ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ ဝင်းဝင်းမာ (၁၂/လကန (နိင်) ၀၀၂၇၈၄)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁) အရ (၂၈-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၇-၈-၂၀၁၈) ရက် န ့

ထိ  မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄။ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၅/၂၀၁၈ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၆)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးတငထွ်န်းဦး  လ/ထညန်မှူး ပညာ ပး ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်)၀၁၀၈၈၇    ၁၄-၃-၂၀၁၈ ထိ   
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 ( ခ  ) ဦးထိန်ဝင်းဦး  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်း ၂၃-၂-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၅/အတန(နိင်)၀၆၁၆၀၂    ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ခင်မိမ ိ  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၁၆၉၀၈   (ရန်ကန်) ၁၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဃ)  ဦး ကျာ် ကျာ်-၃  ဒ-ဦးစီးမှူး  ယှဉ် ပိုင်မ ၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၀၃၈၂၉၄   ၁၆-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ နန်း ဌး ဌးလင် ကီး/ ရး ပိသ့ွင်း ၂၃-၂-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၁၃/လရန(နိင်)၁၁၁၃၇၆   ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဦးဝင်း ကျာ်သူ ကီး/ ရး DDG ၂၄-၂-၂၀၁၈ မှ ၅ ရက် 

    ၉/လဝန(နိင်)၁၂၃၆၇၇   ရးအဖဲွ  ့ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဆ ) ဒ ရူရာပါး စားကူးစက်လှည့်  ပိသ့င်ွးရး ၁၆-၂-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၂၉၅၇၅ (ရန်ကန်) ၂၅-၂-၂၀၁၈ ထိ  

၅။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဒ သင်းသင်းလဲ့ (၁၂/မဘန(နိင်)၁၀၆၁၃၃)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁) အရ (၅-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၄-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ 

မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၈)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့်ယဉ်ှတွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

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

သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သီသီနိင်  ဦးစီးမှူ း စီမ ၂၄-၂-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၂၃၈၄၁    ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ  ) ဒ စနး်စန်းြမင့်  ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ကလန(နိင်)၀၀၀၇၇၇    ၁၄-၃-၂၀၁၈ ထိ  
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 ( ဂ  ) ဦးြမတ်ထွဋ်  ဒ-ဦးစီးမှူး မရခ(တွဲ) ၂၃-၂-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၄/မမန(နိင်)၀၀၀၁၃၈    ၂၆-၂-၂၀၁၈ ထိ  

 (ဃ)  ဒ ဥမ္မာလင်  ကီး/ ရး  ပိသ့ွင်းရး ၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၀၉၀၈၁၇  (ရန်ကန်) ၁၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဒ ကာနီ်  ကီး/ ရး  မူဆယ် ၂၃-၂-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်)၁၈၈၅၃၀   ၁-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ )  ဦးသိန်း ဇာ် စရက-၃ ပိသ့ွင်းရး ၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၀၄၇၇၁  (ရန်ကန်) ၁၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဦး ဇာ်မျို းထွန်း စရက-၃ စီမ ၆-၃-၂၀၁၈ မှ ၈ ရက် 

    ၅/ဝလန(နိင်)၁၅၁၁၅၉   ၁၃-၃-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဇ ) ဦး ငိမ်းချမ်း ဇာ် ငယ်/ ရး စီမ ၂၄-၂-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၁၇၉၄၈၉ ( ကျာကြ်ဖူဇန်) ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ   

၇။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဒ ခင်စန်း အး (၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၁၈၀၉၅)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ (၁၂-၃-၂၀၁၈) 

ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၈။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကိ (၅-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မ 

ဆက်ဆ ရးဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

 (က) ဒ လွင်ယမင်း အး အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ 

  ၈/ပဖန(နိင်)၁၁၂၃၁၆ 

 ( ခ ) ဒ ပးိအိ ကျာ ် အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ် 

  ၇/လပတ(နိင်)၁၄၈၃၄၆                       (ကွန်ပျူတာ)  

၉။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်)သိ ့ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချ 

ထား သာ ဦးကိကိနိင်(၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၀၉၉ ) ယာဉ် မာင်း-၄ ကိ (၂၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ရးချုပ ်

စမီ ရးရာဌာနခဲွသိ ့ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်။  
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၁၀။ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ် (၁၂/တမန (နိင်) ၁၁၂၄၃၃)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ 

(၂၁-၂-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၆၁/၂၀၁၈) အရ (၁၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၆-၃-

၂၀၁၈) ရက် နထိ့ လစာမ့ဲခွင့် (၂၉) ရက် ခစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်း အစား (၁၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၂၉-၃-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ိကိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၄၂)ရက် ြပင်ဆင် ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၁၁။ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချု ပ်)ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရး၊ မန္တ လးပိက့န်သွင်းကန်ရး နှင့် ကနသ်ွယ် ရးစခန်းများမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၁၅) ဦးတိက့ိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင ်သတ်မှတ်ထား သာ 

လပ်ခ ကျပ်(၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက် နထိ့ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပ်ဆိငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁-၃-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၃၁-

၅-၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မစာချုပ် 
ချုပ်ဆိသည့်ကာလ 
မှ ထိ 

(က) ဦး ရှာင်ရှူး 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာင်း မာင် တာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( ခ ) ဦးသိန်းတင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၀၂၈၇

လြခု ရး ရန်ကန် 
ပိက့န်သွင်းကနရ်း

၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( ဂ ) ဦးဘန်း ကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၈၆၅၄ 

စိက်ပျို း ရးြခ ရန်ကန် 
ပိက့န်သွင်းကနရ်း

၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

(ဃ) ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( င ) ဦးထွန်းလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( စ ) ဦးြမင်ထွ့န်း 
၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄

လပ်စစ/် 
ြပင်ထန်ိးအကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

(ဆ) ဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ငှး် ရး 
အကူ 

မန္တ လး 
ပိက့န်သွင်းကနရ်း

၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( ဇ ) ဦးစိန်ဝငး် 
၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇

သန်ရ့ငှး် ရး 
အကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

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

သန်ရ့ငှး် ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

(ည) ဦးရဲလင်း အာင် 
၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

သန်ရ့ငှး် ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈
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( ဋ ) ဦးစိးကိကိထက် 
၃/ဘအန(နိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

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

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

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

သန်ရ့ငှး် ရး ရန်ကန် 
ပိက့န်သွင်းကနရ်း

၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

( ဎ ) ဒ ဘဘ ီ
၁၂/ဒလန(နိင်)၀၀၀၃၆၆

သန်ရ့ငှး် ရး ရန်ကန် 
ပိက့န်သွင်းကနရ်း

၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

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

ယာဉ် မာင်း တမူး ၁-၃-၂၀၁၈ ၃၁-၅-၂၀၁၈

၁၂။ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် ( ရြပည်သာ မို )့တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ (ယခင်) 

နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးကည်(ခ) ဦး အာင်ကည်သည် (၁၃-၁၂-၂၀၁၇) 

ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီးကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် 

ဒ စန်းစန်း အး (၁၂/ရကန(နိင်)၀၃၄၃၂၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ စ၍ မိသားစပင်စင် 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၃။ ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် (တာ မွ)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယခူစား န သာ မိုန့ယ်ကန်သွယ် ရး 

(ပဇွန် တာင်)မှ ဦးအမ်းကူရိက်ရိှ၊ ငွကိင်-၄ သည် (၆-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး ကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အရှာဘီ (၁၂/ပဇတ(နိင်) ၀၁၅၇၇၄) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒ ခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၇-

၁၁-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။  ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ(၄)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယခူစား န သာ ကန်သွယ်/ပနှိပ် 

ရာင်းဝယ် ရး (ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးလှထွန်း အာင်၊ အ ရာင်း-၃သည် (၁၂-၁-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င ်

ကွယလ်ွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏ တရားဝင်ဇနီးကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင် မြပု သးသည့် ဒ ခင်စမ်း 

(၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၁၁၅၁၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒ ခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၁၃-၁-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 
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၁၅။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၃/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၂၇-၂-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ်(၁၀/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဦး အာင် ကျာ်မိး(၇/ကပက(နိင်)၀၆၉၇၁၈)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး (လစာနန်း ၁၈၀၀၀ိ-

၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၂၈) ရက် နည့ နပိင်းမစှတင်၍ စိက်ပျိုး ရး၊ 

မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင် ခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၁၆။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၈)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့် ဇာ်မိး  လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၅/တဆန(နိင်)၀၀၀၂၅၀    ၁၆-၃-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ  ) ဒ သင်းသင်း  ဦး/ရှိ ငွစာရင်း ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၀၄၉၄၀၅    ၇-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ မျို းမျိုးအိ  ဦးစီးမှူ း ပညာ ပး ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/လမန(နိင်)၀၆၉၄၂၇    ၁၄-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဃ)  ဒ နနယဉ်  စရက-၁  ငွစာရင်း ၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်)၀၄၇၄၉၂   ၁၄-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးတင်ထွဋ် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၁၈၀၂၂၀   ၁၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဒ ရင်လင်းခတ် ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၅-၃-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၈/မကန(နိင်)၁၁၂၁၀၄   ၈-၃-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဆ ) ဒ သီရိခိင်သဇင် စရက-၃ ငွစာရင်း ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၅/ကဘလ(နိင်)၁၅၇၀၅၁   ၈-၃-၂၀၁၈ ထိ  
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 ( ဇ ) ဦး အာင် ကျာ်လွင် လခရ-၃   စမီ ၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    YKN- ၀၀၃၄၄၆       ၁၂-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဈ ) ဦးနိင်လင်း အာင် ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၂၁-၂-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်)၁၈၁၈၅၂   ၂၇-၂-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ည ) ဒ ဟမာ အာင် လ/ထကပတမှူး ငွစာရင်း ၂၇-၂-၂၀၁၈ မ ှ ၂ ရက် 

    ၉/မခန(နိင်)၁၉၅၅၃၁   ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ  

၁၇။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၅/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏(၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ်(၁၁/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဒ ယဉ်ယဉ် ထွး(၅/ဘတလ(နိင်) ၀၇၄၈၈၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်း 

ကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) သည် စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာနအတွက် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွက့ ခ ယူသည့် ဦးစီးအရာရိှ(လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးသိဝ့င် ရာက် ြဖဆိရာ အာင်ြမင်ခ့ဲ၍ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက် 

ြမန်မာြပည)် တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစမီခန်ခ့ွဲမ ဘွဲလ့ွန် 

ဒီပလိမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)သိ ့တက် ရာက် အာင်ြမင် ပီးြဖစ်သြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၆ 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသိ ့ကူး ြပာင်း 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၈။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ ဒ ယင်းမာ အာင်(၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၀၀၈၄၂)၊ ဒ-ဦးစီးမှူ းကိ နင်ိင့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ(၃၁-၁-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၂၈-၂-၂၀၁၈) ရက် 

နထ့ိ လစာမဲ့ခွင်(့၂၉)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ ဒ ဆမွန်ရည်(၇/သဝတ(နိင်)၀၉၈၈၇၅)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င ့

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင့် (၂၈)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၀။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့ (၁၄/ဖပန 
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(နိင်)၁၀၁၄၁၃)၊ အကီးတန်းစာ ရးသည် အမထမ်း(၁)ဦး နထိင်သည့် တိက်ခန်းအခန်းတခါး လာ့များ၊ 

တခါးဂျက်များသွား ရာက်လှည့်ဖွင့်ြခင်း၊ အိမ် ရှတ့ခါးကိ ြခ ထာက်ြဖင့်ကန်ြခင်း၊ လက်ြဖင့်ထရိက်ြခင်း 

များကိ (၂)ကိမ်တိင်တိင် ြပုလပ်ခ့ဲြခင်းတိ ့ ကာင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၁၉)၊ နည်းဥပ ဒ 

၂၁၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)အရ နာင်ရရန်ရိှ သာ နှစ်တိးလစာများ ရွသွ့ားြခင်းမရိှ စဘဲ နှစ်တိး(၁) ကိမ ်

ရပ်ဆိင်းလိက်သည။် 

၂၁။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များ၏ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်းတိ၏့ဆန္ဒအရ အလပ်မှနတ်ထွက်ခင့်ွြပု လိက်သည-် 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး နတ်ထွက်ခွင့်ြပုသည့် န ့

 ( က ) ဒ ယငး်မာ အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ၅-၁-၂၀၁၈ 

    ၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၀၀၈၄၂ 

 (  ခ  ) ဒ ဆမွန်ရည် အကီးတန်းစာ ရး ၂-၁-၂၀၁၈ 

    ၇/သဝတ(နိင်)၀၉၈၈၇၅ 

၂၂။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခဲွမှ ညွန်ကား ရးမှူး၊ ဦးြမတ်ထွန်း ကျာ် (၁၃/ကခန(နိင်)၀၀၆၀၆၂) ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၂၉-၃-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၄-၄-

၂၀၁၈) ရက် နထိ့ (ြပည်ပ)တွင် လပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက် သည်။ 

၂၃။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၁/၂၀၁၈ အရ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

မတ်လ(၅)ရက် နရ့က်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရး 

မှူးချု ပ်ဦးစီးရးမှ ဦးြမင့်ထူး(၁၂/စခန(နိင်)၀၂၆၈၇၃)၊ ဦးစီးအရာရိှကိ ဦးစးီအရာရှိရာထူးသိ ့ ရာထူး 

အဆင့် လျာ့ချခဲ့ သာ ရာထူးချကာလ (၂)နှစ်ြပည့် ြမာက် ပးီသည့် ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ မတ်လ (၃) ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစတင်၍ မူလရာထူးြဖစသ်ည့် လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်း ကျပ် ၂၈၀၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ရာထူးသိ ့ြပန်လည်ခန်ထ့ားလိက်သည်။ 

၂၄။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ ဦးလှ စာ မာင်၊ လြခု ရး-၂သည် (၁၈-၁-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး( ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ မိမခိင ်
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(၁၃/ပလန(နိင်)၀၀၅၈၇၄)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲငယ်(၃)အရ ဦးလှ စာ မာင ်ကယွ်လွန်သည့် နရ့က်၏ နာက်တစ်ရက်ြဖစ် သာ (၁၉-၁-

၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိငး်မှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၅။ ၅-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၂/၂၀၁၈ အရ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

မတ်လ (၅) ရက် န ့ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၈) အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦးချို ထွး(၁၂/သကတ(နိင်)၁၂၄၁၇၁)၊ ဦးစီးအရာရိှကိ ဦးစီးအရာရှိ 

ရာထူးသိ ့ရာထူးအဆင့် လျာ့ချခဲ့ သာ ရာထူးချကာလ (၂) နှစြ်ပည့် ြမာက် ပီးသည့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ 

(၃) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ မူလရာထူးြဖစ်သည့် လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်း ကျပ ်

၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ရာထူးသိ ့ြပန်လည်ခန်ထ့ားလိက်သည။် 

၂၆။ ၆-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတင်ွ 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက်ပါအရာထမ်း (၂)ဦးနှင့် အမထမ်း (၂၈)ဦးတိက့ိ နိင်ငဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည် - 

 စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့်

ေ့ 

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ ခင် ဆွမိး 

၅/ခဥတ(နိင်)၀၅၈၂၅၂ 

လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူး 

ငွစာရင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၂၈၄၀၀ိ/- 

( ခ ) ဒ ချို ချို မာ-၁ 

၁၂/ဒပန(နိင်)၀၂၇၅၇၄ 

လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူး 

ဒသတွင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၂၈၄၀၀ိ/- 

( ဂ ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၂ 
၇/သကန(နိင်)၀၆၉၅၇၅ 

ဦးစးီမှူး စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၉၇၀၀ိ/- 

(ဃ) ဒ လးခိင် 
၁၂/ရကန(နိင်)၀၁၇၅၉၃ 

ဦးစးီမှူး မူဝါဒ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၉၇၀၀ိ/- 

( င ) ဒ ဇွန်သီရိထွန်း 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၁၄၇၉ 

ကွန်ပျူတာ 
ကီးကပ် ရးမှူး 

နယရ်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၉၇၀၀ိ/- 

( စ ) ဦးဝင်းမငး်ဟန် 
၁၂/ကတတ(နိင်)၀၁၂၄၁၂

ဒ-ဦးစီးမှူး နယ(်သီလဝါ) ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀ိ/- 
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(ဆ) ဒ ချာဥမ္မာနိင် 
၅/မမတ(နိင်)၀၀၈၈၃၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း(ရက) ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀ိ/- 

( ဇ ) ဦး အာင် ဇာ်မျိုးဦး 
၅/တဆန(နိင်)၁၀၃၂၀၄ 

ကွန်ပျူတာမှူး မူဝါဒ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀ိ/- 

( ဈ ) ဦး ဇာ်ညီညီမျို း 
၉/ခအဇ(နိင်)၀၀၂၇၈၁ 

လက် ထာက် 
ကွန်ပျူတာမှူး 

မူဆယ် ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

(ည) ဦးစိး ကျာ်သူ 
၇/လပတ(နိင်)၁၂၂၂၈၅ 

အကီးတန်းစာ ရး WTO ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဋ ) ဒ ငိမ်း ငိမး်ဝင်း 
၈/နမန(နိင်)၁၂၉၀၄၅ 

အကီးတန်းစာ ရး စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဌ ) ဦးသာထွန်း အာင် 
၈/ဆဖန(နိင်)၀၅၁၂၁၆ 

အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဍ ) ဦးမျို း ဆွ 
၇/ရတရ(နိင်)၁၂၁၅၆၁ 

အကီးတန်းစာ ရး မူဆယ် ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဎ ) ဦး ဇာ်ရဲ ကျာ် 
၉/ပကခ(နိင်)၀၁၅၁၀၆ 

အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ် ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

(ဏ) ဒ လင်စန္ဒာလွင် 
၈/ရနခ(နိင်)၀၉၇၃၃၁ 

အကီးတန်းစာ ရး ဒသတွင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

(တ) ဒ နှင်းယ ဝ 
၉/ပမန(နိင်)၁၈၄၃၈၃ 

အကီးတန်းစာ ရး စာရင်းအင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

(ထ) ဒ စိမ်းလ့ဲ ထွး 
၇/ထတပ(နိင်)၀၇၁၄၅၆ 

အကီးတန်းစာ ရး စာရင်းအင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဒ ) ဒ ဇင်မာ ဝ 
၈/ခမန(နိင်)၁၆၉၆၈၄ 

အကီးတန်းစာ ရး ဒသတွင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဓ ) ဒ ချစ်ချစ် ဇာ ်
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၅၅ 

အကီးတန်းစာ ရး စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( န )  ဒ ဌးနွယ် 
၉/မထလ(နိင်)၂၄၃၈၀၉ 

အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ပ ) ဒ သင်းသင်းလင် 
၅/ဝလန(နိင်)၁၂၅၉၁၉ 

အကီးတန်းစာ ရး မူဆယ် ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 
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( ဖ ) ဒ ရရည်မွန် 
၉/မခန(နိင်)၂၂၉၄၇၈  

အကီးတန်းစာ ရး နည်းပညာ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၆၇၀၀ိ/- 

( ဗ ) ဦး ငိမ်းသူ 
၁၂/ဒလန(နိင်)၀၄၆၉၉၃ 

ယာဉ် မာင်း 
စက်ြပင်-၄ 

စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

(ဘ) ဦး ဇာ်လင်းထွန်း 
၈/တတက(နိင်)၁၆၅၃၈၃ 

ယာဉ် မာင်း 
စက်ြပင်-၄ 

ပိ/့သွင်း(ရက) ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

( မ ) ဦး သာင်းစးိ 
၁၄/ဘကလ(နိင်)၁၉၃၂၁
၉ 

ယာဉ် မာင်း-၄ စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

(ယ) ဦး အာင်သူ ဖိုး 
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၁၇၈၀ 

ယာဉ် မာင်း-၄ ြမဝတီ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

( ရ ) ဦးညီညီ ဇာ်-၂ 
၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၅၈၀၄ 

ယာဉ် မာင်း-၄ စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

(လ) ဦးရစ်ချက် 
BHN - ၀၂၁၀၂၇ 

ဆက်သွယ် ရး-၄ ပိ/့သွင်း(ရက) ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

( ဝ ) ဒ ချာစ ဌး 
၉/ပမန(နိင်)၀၀၀၁၁၄ 

ဆက်သွယ် ရး-၄ စီမ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

(သ) ဒ ရီရီြမင့်-၂ 
၉/ညဥန(နိင်)၀၀၃၆၄၈ 

ဆက်သွယ် ရး-၄ လပ်ငန်းစစ် ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၅၂၀၀ိ/- 

၂၇။ ၇-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦး အာင်ြမင်ဘိ (၁၄/ပသန(နိင်) ၂၈၅၆၅၅)၊ ရးအကူကိ နိငင်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ 

အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၆-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၁၅-၃-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၁၀) 

ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၈။ ၇-၃-၂၀၁၈ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတင်ွ 

EIF အစီအစဉ် အာက်ရှိ Tiger 1 Project တတိယနှစ်စီမကိန်းလပ်ငန်းစဉ်အတွက် Financial Expert 

အြဖစ ် ဒ သငး်မာ (၅/ရဥန (နိင်) ၀၀၆၄၈၀) ကိ သတ်မှတ်ထားသည့်လပ်ခြဖင့် ၂၀၁၈ခနှစ၊် မတ်လ 

(၁) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

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

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၃-၂-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၅၉ ) ကတ်၊ 

စစ ပါင်း  ( ၁၄၂၃ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစပ်ါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မ ှ (၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၁ ၂၀၆၉၄၅၆၄၇၅ ၄၁၁၈၇၄၇၉၄ ၂၄၈၁၃၃၁၂၆၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉ ၄၇၈၁၅၃၃၂ ၄၇၈၁၅၃၃၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၃ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၉၈၀၇၉၂၁၂၂၇ ၂၉၈၁၄၇၃၁၂၂၇

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၃၁၅၂၉၁၉၆၁ ၆၁၁၈၈၆၇၆၀ ၉၂၇၁၇၈၇၂၁

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄ ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

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

၉ ကနပိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၂၆၅၇၇၈၄၀ ၁၆၅၆၁၃၃၄၃၀ ၁၆၈၂၇၁၁၂၇၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၉

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၇၆၉၉၆၀၄၀၃ ၇၆၉၉၆၀၄၀၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၁၁၉၈၇၇၈၀၄ ၈၉၅၂၈၅၃၂၄ ၁၀၁၅၁၆၃၁၂၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၃ ၁၅၆၇၇၉၅၂၃၂ ၁၁၆၈၉၇၆၉၄၉ ၂၇၃၆၇၇၂၁၈၁

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃

၁၅၉ ၄၂၆၆၁၀၈၁၅၅ ၃၅၄၄၅၁၇၈၇၆၀ ၃၉၇၁၁၂၈၆၉၁၅စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပင်နး် 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

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

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

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

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၂၃-၂-၂၀၁၈) ထိ

၁၅၉ ၄၂၆၆၁၀၈၁၅၅.၀၀၀ ၃၅၄၄၅၁၇၈၇၆၀.၀၀၀ ၃၉၇၁၁၂၈၆၉၁၅.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၅၃ ၁၁၄၇၇၉၆၅၅၀၅.၉၆၀ ၆၉၉၈၈၁၀၃၅၃၇.၅၅၈ ၈၁၄၆၆၀၆၉၀၄၃.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာငရွ်က်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 
 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၃-၂-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၂၃) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခွ့ဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

ကတ်စစ ပါင်းမာှ (၉၅၃) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၂၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ ITC ကတ ်

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၅၇ ၁၂၀ ၂၉၂၉၆၇၈၈၃၁.၃၁၀ ၄၅၁၂၃၄၂၇၈၂.၄၈၃ ၇၄၄၂၀၂၁၆၁၃.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၁၇၆၀၁၅၂၁.၆၂၆ ၁၇၁၇၆၀၁၅၂၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂၄ ၄၁ ၁၈၃ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၄၃၅၀၆၆၇၁၂၀၅.၅၈၀ ၄၃၅၁၃၄၈၁၂၀၅.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၈၄၁၂၃၄၉၀.၆၉၀ ၆၈၃၈၉၁၃၀၅၃.၇၁၀ ၇၆၂၃၀၃၆၅၄၄.၄၀၀

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

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၄၃၅၈၁၆၁၁.၀၀၀ ၆၇၅၃၈၇၂၃၆၅.၅၉၀ ၇၄၉၇၄၅၃၉၇၆.၅၉၀

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

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆ ၁ ၁၅ ၁၁၅၇၁၁၅၁၈၉.၀၀၀ ၁၁၅၇၁၁၅၁၈၉.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၁၁၃၀၅၄၉၄၈.၇၅၀ ၂၃၃၃၆၀၆၃၇၁.၆၁၀ ၃၄၄၆၆၆၁၃၂၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၆၂၈၁၀၄.၀၀၀

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၁ ၉ ၅၂ ၂၃၆၀၂၄၄၇၈၉.၄၂၈ ၂၀၄၆၃၈၉၆၉၄.၅၆၉ ၄၄၀၆၆၃၄၄၈၃.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

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

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

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

၁၄၂၃ ၄၇၀ ၉၅၃ ၁၁၄၇၇၉၆၅၅၀၅.၉၆၀ ၆၉၉၈၈၁၀၃၅၃၇.၅၅၈ ၈၁၄၆၆၀၆၉၀၄၃.၅၁၈
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လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၂၃-၂-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၂၃)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၅၃) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်   

  




