
အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၇) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖုိး  

ေျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်တန်ဖုိးရိှ အကောေ်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခခင်း 
 

၁။ အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ကေဆိပ ် ၊ ကေဆိပ်ေုန်ကေှာင်ရံု ၊ ဆိပ်ေမ်းနှင့် အကောေ ်

ခန်ွနယ်ကခမကေသအသီးသးီတိုတ့ွင် တင်သွင်း/တင်ပိုခွ့င့် စာရေွ်စာတမ်း အကောေ်အေား တစ်စုံ 

တစရ်ာတငခ်ပနုိင်ခခင်းမရှိဘ ဲ တင်သွင်း/တင်ပို့ ့ကသာ ေုန်ပစ္စည်းများအား စစ်ကဆးရာှကဖွတားဆီး 

အကရးယူမှုများခပုေုပ်ကဆာင်ရွေ်ေျှေ်ရိှရာ သသဂုတ်ေ (၈) ရေ်ကနမှ့ (၁၄) ရေ်ကနအ့ေိ စုစုကပါင်း 

တားဆီး/ ဖမ်းဆီးမှုမှာ (၅၈) မှုခဖစ်ပပီး ခန့်မှန်းတန်ဖုိးမှာေျပ် (၄၁၂.၃၄၄) သန်းခန့်ခဖစ် ပါသည်။  
 

 

(ေ) ကေဆိပ ်

   ကေဆိပ်တားဆီးမှုအကနခဖင့် (၃) မှုရိှ၍ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ ် (၁၁.၇၄၂) သန်း 

 ခန့်ရိှသည့်အနေ ် ၁၆-၈-၂၀၁၇ ရေ်ကနတွ့င ် ရန်ေုန် အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကေဆိပ ် (ခပည်ပ  

 ဆိုေ်ကရာေ)် ၌ ခမန်မာအမျိုးသားကေကသောင်းေုိင်းခဖင့်  စေငာပူနိုင်ငံ မှ ခမန်မာနိုင်ငံသို့့ 

 ဝင်ကရာေ်ောသည့် စေငာပူနိုင်ငံသားခရးီသညေံ်မ ှ Wire Binder 23 Loops (516) 

 Nos, Insert CNMG 160404 PE 4025 (150) Nos, Insert CAMPT 1603 PDER 

 for shell end mill 100 (500) Nos, Insert CNMG 20404 PF 4025 (20) Nos  ၊ 

 စုစုကပါင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးေျပ ်(၈.၅၄၀) သန်းခန့်အားကတွရိှ့၍ တားဆီးခဲ့ပါသည။်  

 

 

(ခ) ဆိပ်ေမ်း 

  ဆိပ်ေမ်းတားဆီးမှု အကနခဖင့် ၁၇-၈-၂၀၁၇ ရေ်ကနတွ့င် MIP ဆိပ်ေမ်း၌ Akari 

 Min Trading  Co., Ltd မ ှ ID No. 100036531560 (3-8-2017) ခဖင့် တင်သွငး်  

 ောကသာ ကပါင်းသတ်ကဆး Lyphoxin 48SL (Glyphosate 480S/1SL) 4L/ Bottle 

 kg=Liters 19682.57 kg  (1 x40’) အား ဖွင့်ကဖာေ်စစ်ကဆးရာ ေွဲေဲွပါရှိ  

  ောကသာ  Saipora (350) SC (မှိုသတ်ကဆး)  (6990) Liter , Sairifos (585)  EC 

 (ပိုးသတ်ကဆး) (7460) Liter ၊ စုစုကပါင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးေျပ ် (၄၀) သန်းခန့်အား 

 ကတွရိှ့၍တားဆီးခဲ့ပါသည။် 
 



၂။ အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၄-၂၀၁၇) ရေ်ကနမှ့ (၂၁-၈-၂၀၁၇) ရေ်ကနအ့ေိ မိုဘိုင်း ဖုန်း၊ 

ေွန်ပျူတာဆေ်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သစ်ကတာေွေ်ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးမှု များအကနခဖင့် ရန်ေုန ်

ကေဆိပ ်၊ ဆိပ်ေမ်းနှင့် နယ်ကခမကေသများမှ စုစုကပါင်း တားဆီး/ဖမ်းဆီးမှု (၁၀၆) မှု ၊ ခန့်မှန်း တန်ဖုိးေျပ ်

(၁၅၇၇.၇၁၉) သန်းခန့် အကရးယူကဆာင်ရွေ်နိုင်ခဲ့ပါသည။် 

စဉ် ပစ္စည်းအမျို းအမည် 
ရန်ေုန် 

အမှုတဲွကပါင်း 

နယ်စပ် 

အမှုတဲွကပါင်း 

အမှုတဲွ 

စုစုကပါင်း 

ခန့်မှန်းတန်ဖိုး 

စုစုကပါင်း 

၁။ 
မုိဘုိင်းဖုန်း နှင့် 

ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများ 
- - - - 

၂။ 
ေွန်ပျူတာနှင့် 

ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများ 
- ၂ မှု ၂ မှု ၁၆.၅၂၅ သန်း 

၃။ 
သစ်ကတာေွေ ်

ပစ္စည်းများ 
- ၃ မှု ၃ မှု ၉၈.၇၃၅ သန်း 

  စုစုကပါင်း - ၅မှု ၅ မှု ၁၁၅.၂၆၀ သန်း 

(ဃ) မုိဘိုင်းဖုန်း ၊ ေွန်ပျူတာ ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သစ်ကတာေွေ်ပစ္စည်းများ  

 (၁၅-၈-၂၀၁၇)  မှ (၂၁-၈-၂၀၁၇)  အတွင်း တားဆီး/ဖမ်းဆီး အကရးယူမှု အကခခအကန 

(ဂ) နယ်ကခမ 

  နယ်ကခမတားဆီးမှု အကနခဖင့် (၅၄) မှုရိှ၍ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ် (၃၆၀.၆၀၂) 

 သန်းခန့်ရိှသည့်အနေ ် ၂၀-၈-၂၀၁၇ ရေ်ကနတွ့င ် မန္တကေးသို့့ သာွးကရာေ်မည့် Nissan 

 UD Truck အမျိုးအစားယာဉ်အား (၁၆) မိုင ် ကေျာေ်ကချာ စစ်ကဆးကရးစခန်းတာဝန်ေျ 

 အကောေ်ခွန်စစ်ကဆးကရးအဖဲွ မှ့ စစ်ကဆးရန် တားဆီးစဉ ် ကမာင်းနှင်ေွေ်ကခပးသခဖင့် 

 ေုိေ်ေံတားဆီးရာ ကအးရှားကဝါေ်တိုးဂိတ်အနီးတငွ ် တားဆီးရမိခဲ့ပပီး စစ်ကဆးရာ 

 ယာဉ်ကပါ်တွင ် ေံုးအိတ်များခဖင့် ဖုံးအုပ်သယ်ကဆာင်ောကသာ တရားဝင ် စာရွေ်စာတမ်း 

 အကောေ်အေား တစ်စံုတစ်ရာ တင်ခပနိုင်ခခင်းမရှိသည့် အမုိနီယမ ် နိုေ်ေရုိေ်ဟုယူဆ 

 ရကသာ ကခမဆီအိတ ် (1x40) Kg (200) Bags နှင့် ပစ္စည်းသယ်ကဆာင်သည့်ယာဉ ် (၁) စီး ၊ 

 စုစုကပါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ေျပ ်(၁၉.၄)သန်းခန့်အားကတွရိှ့၍တားဆီးခဲ့ပါသည။် 



Wire Binder, Insert CNMG, Insert CAMPT 1603 PDER for shell end mill, Insert 

CNMG တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပံု 

Saipora (မှိုသတ်ကဆး) , Sairifos (ပုိးသတ်ကဆး) တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ 

အမုိနီယမ် နိုေ်ေရုိေ်ဟုယူဆ  ရကသာ ကခမဆီအိတ် တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပံု 


