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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ( ၂၃ ) ရက်၊ ကာသပ တး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၇) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနစှ်၊ သဂတ်လ ၁၂ ရက် န၊့ နနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်က စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ် ဌာနဆိင်ရာအ ကီးအကဲများ 

လိက်ပါလျက် ြမစ်ကီးနား မို ၊့ ဟိတယ်နန်းသီတာရှိ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြမစ် ကီးနား မို  ့ စီးပွား ရး 

ဖွ ့ဖို းမဇန်တည် ဆာက် ရးနှင့် ကန်ပိက်တီနယ်စပ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးဇန်တည် ဆာက် ရး၊ စီမကိန်း 

ဆာင်ရွက် နသည့် ကမ္ပဏီများနှင့် တွဆ့၍ စီမကိန်းဆိင်ရာကိစ္စများ ရှင်းလင်းတင်ြပသည့် တွဆ့ပွဲသိ ့

တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီမှ လပ်ငန်းလမ်းညန်မှာကားရာတွင် ြမန်မာ-တရတ် နှစန်ိင်ငသည် 

တာ တာင် ရ ြမချင်းထိစပ်လျက်ရှိ ပီး ကန်စညကူ်းသန်း ရာင်းဝယမ်အများဆး ြပုလပ်လျက်ရှိ ကာင်း၊ 

ကန်ပိက်တီနယ်စပ် ဒသ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန် ဆာငရွ်က်ြခင်းြဖင့် ကန်သွယ်မရင်းနှီးြမုပ်နှမ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မတိးြမင့်လာကာ ဒသ နြပည်သူများ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိ ပီး စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုး 

တိးတက်လာမညြ်ဖစ် ကာင်း၊ ကချင်ြပည်နယ်သည် သယဇာတကယဝ်ပီး ြမလွတ် ြမရိင်းများ ပါများမ 

ရိှြခင်း ကာင့် တစ်ဖက်နိင်ငမှ ငွ ကးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာများကိ ရင်းနီှးြမုပ်နရှန် ဖိတ် ခ ပါ 

ကာင်း၊ စီးပွား ရးဇန်များတည် ဆာက်မည့် ြပည်ပကမ္ပဏီများအ နြဖင့် နိင်င တာ်မှချမှတ်ထားသည့် 

ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင် ကာင်း၊ ဥပ ဒ၏ 

အကာအကွယ် အြပည့်အဝရရှိမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ကချငြ်ပည်နယ်၏ ကယဝ်သည့် ြမအရငး်အြမစ၊် 

ကာင်းမွန် သာ ရာသီဥတအ ြခအ နနငှ့် အလားအလာ ကာင်းသည့် စျးကွက်စီးပွား ရးအ ြခအ နတိ ့

ကိ ပါင်းစပ် ပီး ြမစ် ကီးနား ဒသအား စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုး ရးဇန်အြဖစ် တည် ဆာက်မည်ြဖစ် ပီး ဇန်အတွင်း 

စက်မထတ်ကန်က ကိ လယ်ယာစိက်ပျိုး မွးြမူ ရးအပိင်း အဓိကထား၍ တန်ဖိးြမင့်အ ချာကိင်လပ်ငန်း 
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များြဖစ် သာ စက်မကန်ထတ်လပ်ြခင်း၊ လယ်ယာထွက်ကန်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ခတ်မီ ဆာက်လပ် ရး 

ပစ္စည်းများ အ သးစားစက်မကန်ထတ်လပ်ြခင်း၊ ခရီးသွားကန်စည်သယ်ယပူိ ့ ဆာင်ြခင်းများ ပါဝင်ြခင်း 

ကာင့် ဒသနှစ်ခ၏ စျးကွက်အရင်းအြမစ်များကိ အကျို းရှိစွာ ပါငး်စပ်နိငမှ်ာြဖစ် ကာင်း၊ ဒသတင်ွး 

ြပည်သူများ၏ အလပ်အကိင်အခွင့်လမ်းများ ပိမိရရှိ ပီး စးီပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်လာမှာြဖစ် ကာင်း ြပာ 

ကားခဲ့ပါသည။် 

၃။ ယင်း နာက် စးီပာွး ရးဇန်များ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ မ့ျားမှ တည် ဆာက်မည့် အစအီမများအား 

ရပ်ပကားချပ်များြဖင် ့ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ တင်ြပချက်များအ ပ  ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် ညန်ကား ရး 

မှူ းချုပ် ဦးရန်နိင်ထွန်းတိက့ ြပည်လည်ြဖည့်စွက် ဆွး နွးကာ အစည်းအ ဝးကိ ရပ်သိမ်းခ့ဲပါသည။် 

၄။ ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အဖွဲ သ့ည် ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ရ့းခန်းမတွင် ပဂ္ဂလိက 

လပင်န်းရှင်များအား ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် ြမန်မာ-တရတ်ကန်သွယ်မ 

လမ်း ကာင်းမှ နှစန်ိင်ငပိက့န်သွင်းကနလ်ပ်ငန်းများကိ အြပန်အလှန်တိးြမင့် ဆာင်ရွက်သွားနိင်ရန် 

အတွက် ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲများ၊ ကန်စညြ်ပပဲွများအား ကျင်းပြပုလပ် ပးလျက်ရှိပါ ကာင်း၊ 

နယစ်ပ်စးီပွား ရးဇန်များတည် ဆာက် ပီးစးီပါက ြမန်မာနိင်ငအတွင်းမှတင်ပိသ့ည့် လယ်ယာထွက်ကန် 

သီးနှများကိ စးီပွား ရးဇန်အတွင်း ြပန်လည်ြပုြပင်ထပ်ပိးတင်ပိသ့ွားနိင်မှာြဖစ၍် ြပည်ပဝင် ငွပိမိရရှိလာ 

မည်ြဖစ် ကာင်းနှင့် ဒသခြပည်သူများ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် နည်းပညာဆိင်ရာများ ရရှိလာ 

နိင်မည်ြဖစ် ကာင်း၊ စီးပွား ရးဇန်များတည် ဆာက် ပီးစီးပါက ကန်သွယ်မြပုလပ်ရာတွင် နှစ်နိင်ငအကျိုး 

စီးပွားတူညီစွာ ခစားနိင် ရးအတွက် မတစွာ ဆာင်ရွက်သွားကရန်နှင့် ြမန်မာ-တရတ်နှစ်နိင်င နယ်စပ် 

စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဇန် ဆာင်ရွက်ရန် မူအားြဖင့် သ ဘာတူထား ပီးြဖစ် ကာင်း၊ 

ဒသတွင်းစးီပွား ရးဇန်များ၊ စက်မဇန်များ ကာင် ့ ကချင်ြပည်နယ်၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ ဖွ ့ဖိုး 

တိးတက်ရန် ရည်ရွယ်ပါ ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက်ရန် ဒသလြခု ရး၊ တည် ငမိ် အးချမ်း ရးသည် 

အ ရးကီးပါ ကာင်း၊ ဒသ နြပည်သူများ ကန်သည်လပ်ငနး်ရှင်များအ နြဖင့် ြပည်နယ်အစိးရနှင့် 

လက်တွဲပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ပါက ကချင်ြပည်နယ် ဘက်စဖွ ့ဖို းတိးတက်လာမညြ်ဖစ်ပါ ကာင်း၊ ဒသ 

ထွက်ကနမ်ျား တင်ပိမ့သည် နိင်ငတကာ စျးကွက်ဝင် တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန်များ ထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် 

ရညရွ်ယ် ပီး စးီပွား ရးဖွ ့ဖို းမဇန်များ ထူ ထာင်ရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ကန်သွယ်မဆိင်ရာကိစ္စ 

ရပ်များအား လွယက်ူလျင်ြမန် ချာ မွ ့ စရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း ဆွး နွးမှာကားခဲ့ပါသည်။ 

၅။ ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာက သာ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးများ၊ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် 

များ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များက လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွ က့ုရသည့်အ ြခအ နနှင့် 

လိအပ်ချက်များအား တင်ြပ ဆွး နွးကရာ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်တိက့ ြပန်လည် 

ရှင်းလင်း ဆွး နွးညိနင်း ြဖရှင်း ပးခဲ့ ကပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၇-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၄၃၁.၅၀၇ ၆၀၃.၂၁၉ ၁၀၃၄.၇၂၆

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၅၄၄ ၁၂၄.၀၇၀ ၁၂၆.၆၁၄

၃ ရထွက် ၉၃.၉၇၆ ၁၂၅.၁၁၄ ၂၁၉.၀၉၀

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၅၈၅.၅၃၃ ၁၅၉.၅၃၀ ၇၄၅.၀၆၃

၅ သစ် တာထွက် ၇၂.၅၆၄ ၀.၇၇၈ ၇၃.၃၄၂

၆ စက်မကန် ချာ ၂၇၄၇.၉၉၉ ၅၇၉.၈၃၃ ၃၃၂၇.၈၃၂

၇ အြခား ၃၁၂.၅၁၈ ၄၅၈.၁၀၇ ၇၇၀.၆၂၅

 စစ ပါင်း ၄၂၄၆.၆၄၁ ၂၀၅၀.၆၅၁ ၆၂၉၇.၂၉၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၇-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၂၁၀၆.၈၉၀ ၄၉၆.၁၁၂ ၂၆၀၃.၀၀၂

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၆၁၈.၁၁၇ ၂၄၇.၅၀၂ ၂၈၆၅.၆၁၉

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၆၀၈.၄၆၃ ၃၄၀.၄၄၀ ၁၉၄၈.၉၀၃

 စစ ပါင်း ၆၃၃၃.၄၇၀ ၁၀၈၄.၀၅၄ ၇၄၁၇.၅၂၄

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၇-၈-၂၀၁၈) 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 ၄၂၄၆.၆၄၁ ၆၃၃၃.၄၇၀ ၁၀၅၈၀.၁၁၁ ၃၂၅၇.၉၅၁ ၅၉၃၆.၀၉၆ ၉၁၉၄.၀၄၇ ၉၈၈.၆၉၀ ၃၉၇.၃၇၄ ၁၃၈၆.၀၆၄

၂ နယ်စပ် ၂၀၅၀.၆၅၁ ၁၀၈၄.၀၅၄ ၃၁၃၄.၇၀၅ ၁၆၁၇.၂၈၈ ၁၀၆၀.၈၅၄ ၂၆၇၈.၁၄၂ ၄၃၃.၃၆၃ ၂၃.၂၀၀ ၄၅၆.၅၆၃

စစ ပါငး် ၆၂၉၇.၂၉၂ ၇၄၁၇.၅၂၄ ၁၃၇၁၄.၈၁၆ ၄၈၇၅.၂၃၉ ၆၉၉၆.၉၅၀ ၁၁၈၇၂.၁၈၉ ၁၄၂၂.၀၅၃ ၄၂၀.၅၇၄ ၁၈၄၂.၆၂၇

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၇-၈-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၇-၈-၂၀၁၇ ထ ိ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့

 
 
 
 



4 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၁၇-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၆၀၃.၂၁၉ ၆၀၃.၂၁၉ ၅၈၃.၀၁၇ ၅၈၃.၀၁၇ ၂၀.၂၀၂ ၂၀.၂၀၂

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၂၄.၀၇၀ ၁၂၄.၀၇၀ ၂.၁၂၉ ၂.၁၂၉ ၁၂၁.၉၄၁ ၁၂၁.၉၄၁

၃  ရထကွ် ၁၂၅.၁၁၄ ၁၂၅.၁၁၄ ၁၁၈.၀၈၁ ၁၁၈.၀၈၁ ၇.၀၃၃ ၇.၀၃၃

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၄၆.၆၈၂ ၁၂.၈၄၈ ၁၅၉.၅၃၀ ၂၃.၃၉၉ ၁၀.၇၀၉ ၃၄.၁၀၈ ၁၂၃.၂၈၃ ၂.၁၃၉ ၁၂၅.၄၂၂

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၇၇၈ ၀.၇၇၈ ၁.၃၂၄ ၁.၃၂၄ -၀.၅၄၆ -၀.၅၄၆

၆ စက်မကန် ချာ ၄၅၈.၃၅၂ ၁၂၁.၄၈၁ ၅၇၉.၈၃၃ ၄၉၃.၆၃၉ ၂၂.၅၈၀ ၅၁၆.၂၁၉ -၃၅.၂၈၇ ၉၈.၉၀၁ ၆၃.၆၁၄

၇ အြခား ၀.၈၈၇ ၄၅၇.၂၂၀ ၄၅၈.၁၀၇ ၃.၀၁၇ ၃၅၉.၃၉၃ ၃၆၂.၄၁၀ -၂.၁၃၀ ၉၇.၈၂၇ ၉၅.၆၉၇

စစ ပါင်း ၆၀၅.၉၂၁ ၁၄၄၄.၇၃၀ ၂၀၅၀.၆၅၁ ၅၂၀.၀၅၅ ၁၀၉၇.၂၃၃ ၁၆၁၇.၂၈၈ ၈၅.၈၆၆ ၃၄၇.၄၉၇ ၄၃၃.၃၆၃

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၇-၈-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၇-၈-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၇-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၄၇.၈၅၈ ၄၄၈.၂၅၄ ၄၉၆.၁၁၂ ၆.၇၅၄ ၅၄၁.၇၈၄ ၅၄၈.၅၃၈ ၄၁.၁၀၄ -၉၃.၅၃၀ -၅၂.၄၂၆

၂ လပင်န်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၆၅ ၂၄၇.၀၃၇ ၂၄၇.၅၀၂ ၁၀.၈၁၂ ၂၂၈.၀၃၈ ၂၃၈.၈၅၀ -၁၀.၃၄၇ ၁၈.၉၉၉ ၈.၆၅၂

၃ လူသးကန် ၀.၆၉၄ ၃၃၉.၇၄၆ ၃၄၀.၄၄၀ ၀.၅၂၅ ၂၇၂.၉၄၁ ၂၇၃.၄၆၆ ၀.၁၆၉ ၆၆.၈၀၅ ၆၆.၉၇၄

စစ ပါင်း ၄၉.၀၁၇ ၁၀၃၅.၀၃၇ ၁၀၈၄.၀၅၄ ၁၈.၀၉၁ ၁၀၄၂.၇၆၃ ၁၀၆၀.၈၅၄ ၃၀.၉၂၆ -၇.၇၂၆ ၂၃.၂၀၀

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၇-၈- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၁၇-၈-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၁၇-၈-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၆၁၁.၆၃၆ ၆၄၈.၁၈၉ ၂၂၅၉.၈၂၅ ၁၁၉၈.၁၉၇ ၆၃၈.၃၆၁ ၁၈၃၆.၅၅၈ ၄၁၃.၄၃၉ ၉.၈၂၈ ၄၂၃.၂၆၇

၂ လယ်ွဂျယ် ၆၉.၁၆၇ ၆.၂၇၃ ၇၅.၄၄၀ ၇၆.၂၀၂ ၆.၄၁၂ ၈၂.၆၁၄ -၇.၀၃၅ -၀.၁၃၉ -၇.၁၇၄

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၀၃.၀၂၀ ၁၉.၇၈၀ ၁၂၂.၈၀၀ ၁၈၆.၃၃၆ ၂၃.၇၅၅ ၂၁၀.၀၉၁ -၈၃.၃၁၆ -၃.၉၇၅ -၈၇.၂၉၁

၄ ကပိက်တီ ၆၈.၈၉၈ ၁၀.၄၃၆ ၇၉.၃၃၄ ၃၅.၇၅၀ ၁၅.၆၂၀ ၅၁.၃၇၀ ၃၃.၁၄၈ -၅.၁၈၄ ၂၇.၉၆၄

၅ ကျို င်းတ ၀.၁၂၄ ၀.၈၇၀ ၀.၉၉၄ ၀.၀၅၈ ၀.၄၉၀ ၀.၅၄၈ ၀.၀၆၆ ၀.၃၈၀ ၀.၄၄၆

၆ တာချလီတ်ိ ၅.၆၆၃ ၂၆.၈၂၂ ၃၂.၄၈၅ ၆.၀၇၄ ၂၆.၀၇၂ ၃၂.၁၄၆ -၀.၄၁၁ ၀.၇၅၀ ၀.၃၃၉

၇ ြမဝတီ ၃၀.၀၇၃ ၂၇၅.၆၉၉ ၃၀၅.၇၇၂ ၁၉.၆၇၀ ၂၉၂.၅၂၅ ၃၁၂.၁၉၅ ၁၀.၄၀၃ -၁၆.၈၂၆ -၆.၄၂၃

၈ ကာ့ သာငး် ၃၄.၀၄၃ ၁၄.၉၂၆ ၄၈.၉၆၉ ၂၆.၁၇၇ ၂၉.၀၁၃ ၅၅.၁၉၀ ၇.၈၆၆ -၁၄.၀၈၇ -၆.၂၂၁

၉ မိတ် ၆၂.၂၁၄ ၂၃.၇၇၂ ၈၅.၉၈၆ ၃၈.၆၆၉ ၂၁.၄၅၆ ၆၀.၁၂၅ ၂၃.၅၄၅ ၂.၃၁၆ ၂၅.၈၆၁

၁၀ ထီးခီး ၁.၄၃၆ ၁.၇၆၅ ၃.၂၀၁ ၂.၁၈၅ ၀.၁၈၄ ၂.၃၆၉ -၀.၇၄၉ ၁.၅၈၁ ၀.၈၃၂

၁၁ မာ တာင် ၂.၀၉၁ ၁.၇၅၈ ၃.၈၄၉ ၁.၁၆၉ ၀.၆၈၈ ၁.၈၅၇ ၀.၉၂၂ ၁.၀၇၀ ၁.၉၉၂

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၈၀ ၀.၃၁၄ ၀.၃၉၄ ၀.၀၆၉ ၀.၁၅၂ ၀.၂၂၁ ၀.၀၁၁ ၀.၁၆၂ ၀.၁၇၃

၁၃ စစ် တွ ၄.၂၆၄ ၄၆.၂၂၅ ၅၀.၄၈၉ ၂.၁၀၀ ၀.၀၄၁ ၂.၁၄၁ ၂.၁၆၄ ၄၆.၁၈၄ ၄၈.၃၄၈

၁၄  မာင် တာ ၃.၉၄၃ ၃.၉၄၃ ၄.၆၉၈ ၄.၆၉၈ -၀.၇၅၅ -၀.၇၅၅

၁၅ တမူး ၄၇.၂၀၅ ၀.၉၁၀ ၄၈.၁၁၅ ၈.၈၃၇ ၂.၁၃၇ ၁၀.၉၇၄ ၃၈.၃၆၈ -၁.၂၂၇ ၃၇.၁၄၁

၁၆ ရိဒ် ၆.၇၉၄ ၆.၃၁၅ ၁၃.၁၀၉ ၁၁.၀၉၇ ၃.၉၄၈ ၁၅.၀၄၅ -၄.၃၀၃ ၂.၃၆၇ -၁.၉၃၆

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၀၅၀.၆၅၁ ၁၀၈၄.၀၅၄ ၃၁၃၄.၇၀၅ ၁၆၁၇.၂၈၈ ၁၀၆၀.၈၅၄ ၂၆၇၈.၁၄၂ ၄၃၃.၃၆၃ ၂၃.၂၀၀ ၄၅၆.၅၆၃

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မ ှ၁၇-၈-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၄၇၀၀၀ ၄၆၂၃၀၀ ၄၅၀၁၀၀ ၄၆၂၃၀၀

၂ ဟသာတ ၄၃၁၇၀၀ ၄၅၃၁၀၀ ၄၄၀၉၀၀ ၄၅၀၁၀၀

၃ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၃၉၀၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၁၅ ၂၈၅ ၂၇၉ ၂၈၆

၂ ရလီ ၃၁၀ ၂၈၅ ၂၇၉ ၂၈၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၈ ၅၅၇ ၅၅၂ ၅၇၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၀၂၃၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ မ ကွး ၁၀၃၁၈၀၀ ၉၀၃၂၀၀ ၈၈၁၈၀၀ ၈၉၄၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၄၃ ၇၂၉ ၇၁၀ ၇၀၃

၂  ရလီ ၇၃၈ ၇၃၈ ၇၄၈ ၇၈၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၄၇၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၃၈၉၀၀

၂ မန္တ လး ၇၂၇၅၀၀ ၇၇၀၃၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၈၃၄၀၀၀

၃ မရွာ ၇၃၄၈၀၀ ၇၆၀၅၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၈၄၃၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၇၆၅၄၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၇၆၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၆၇ ၆၅၄ ၆၃၇ ၆၃၁

၂ ရလီ ၆၆၄ ၆၆၄ ၆၇၃ ၇၀၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၈၁၀၀၀ ၅၀၃၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၆၂၀၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၈၈၈၀၀ ၃၈၂၇၀၀

၃ မ ကးွ ၄၂၅၆၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၁၉၄၀၀ ၄၁၃၃၀၀

၄ မန္တ လး ၄၁၈၂၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၀၈၄၀၀ ၃၈၇၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၇ ၅၂၅ ၅၀၅ ၅၀၁

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၃၁ ၂၃၃ ၂၃၃ ၂၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မ ကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ြပည် ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၅ တာင်ကီး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၉၁ ၃၉၄ ၃၉၃ ၃၈၆

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၀၂ ၁၁၀၈ ၁၁၀၅ ၁၀၈၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၇၅၅၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၄၅၀၀

၄ မ ကးွ ၄၂၈၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၅ ြပည ် ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၉၄ ၁၆၀၃ ၁၆၀၀ ၁၅၇၄

ကျပ်/ြပည်

၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၆ ပခူဲး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၇ ြပည ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ ၁၄၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၂၃၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၅၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၅၉ ၃၅၄ ၃၅၈ ၃၅၈

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၅ ၃၅၈ ၃၆၅ ၃၆၅

၃ အနိ္ိဒယ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၇၅ ၃၇၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၅၉ ၃၆၄ ၃၅၈ ၃၅၈

၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၂၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၁၀၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀ ၈၃၀၀၀၀ ၈၇၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၄၀၄၁၀၀ ၄၁၆၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၃၂၈၈၀၀ ၃၂၈၈၀၀ ၃၆၈၆၀၀ ၃၆၃၁၀၀

၃ လားရး ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၄၂၉၀၀ ၃၅၅၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၂၂၅ ၂၂၁ ၂၁၅ ၂၁၃

၂ ရလီ ၂၃၆ ၂၃၆ ၂၃၉ ၂၅၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၃ ၂၀၄ ၂၀၄ ၂၀၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀

၂ မ ကွး ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၁၄၇၀၀ ၂၀၀၂၅၀၀ ၁၉၈၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၅၂ ၁၃၂၆ ၁၂၉၂ ၁၂၇၉

၂ ရလီ ၁၃၂၈ ၁၃၂၈ ၁၃၄၆ ၁၄၁၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၀၃ ၁၂၁၀ ၁၂၀၇ ၁၁၈၈

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၀၄၂၃၀၀ ၂၁၃၇၂၀၀ ၂၁၃၇၂၀၀ ၂၀၉၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၄-၇-၂၀၁၈ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၂၉ ၁၄၀၁ ၁၃၆၅ ၁၃၅၂

၂ ရလီ ၁၄၀၂ ၁၄၀၅ ၁၄၂၁ ၁၄၉၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၈၇ ၁၀၉၃ ၁၀၉၁ ၁၀၇၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၄၃.၇၁ ၁၅၁၂.၀၀ ၁၃၆၅.၁၁ ၁၅၂၆.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၆၆.၄၉ ၁၄၉၄.၀၀ ၁၂၈၈.၈၄ ၁၅၀၈.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၈၉.၂၆ ၁၄၇၇.၀၀ ၁၂၁၂.၅၈ ၁၄၉၂.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၁၂.၀၄ ၁၄၆၈.၀၀ ၁၁၃၆.၃၂ ၁၄၈၂.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၃၄.၈၁ ၁၄၅၅.၀၀ ၁၀၆၀.၀၆ ၁၄၆၉.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၃၁-၇-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၄-၈-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၉၂၀၀ ၁၂၆၅.၂၂ ၁၂၂၄.၈၅ ၁၄၂၉

၂ ၂ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၉၆၀၀ ၁၂၆၅.၇၅ ၁၂၂၁.၄၃ ၁၄၂၉

၃ ၃ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၆၂.၁၂ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၃၁

၄ ၄ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၆၂.၁၂ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၃၁

၅ ၅ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၆၂.၁၂ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၃၁

၆ ၆ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၅၈.၆၀ ၁၂၁၆.၁၅ ၁၄၃၅

၇ ၇ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၉၁၀၀ ၁၂၅၇.၁၇ ၁၂၁၂.၁၀ ၁၄၃၈

၈ ၈ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၉၂၀၀ ၁၂၅၇.၃၀ ၁၂၁၄.၂၈ ၁၄၃၈

၉ ၉ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၉၂၀၀ ၁၂၅၃.၈၁ ၁၂၁၇.၇၀ ၁၄၄၂

၁၀ ၁၀ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၅၂.၄၉ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၄၂

၁၁ ၁၁ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၅၂.၄၉ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၄၂

၁၂ ၁၂ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၂၀၀ ၁၂၅၂.၄၉ ၁၂၀၉.၆၁ ၁၄၄၂

၁၃ ၁၃ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၀၄၀၀ ၁၂၅၂.၇၉ ၁၂၁၂.၄၁ ၁၄၄၅

၁၄ ၁၄ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၇၀၀ ၁၂၃၇.၇၀ ၁၁၉၆.၅၅ ၁၄၆၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၃၇ ယမွ်

၂ ၃၁.၆၄ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၄.၅၀  ရူပီး

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၃၈

၁၄၉၉

၁၂

( ၂၁- ၈ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၄၅၀

၁၃၁၉

မူဆယ်

ြမဝတီ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၂၉၀-၃၁၀

(  ခ  ) SQ ၄၂၅-၄၄၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၁၅-၄၄၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၆၅-၃၉၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၇၅

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၉၃၅

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၃၀-၃၅၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၃၀-၃၅၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၃၀-၃၅၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၇၀-၁၀၀၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၂၅-၁၀၅၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၂၁၅-၁၂၅၀

၈ ပဲကးီ ၇၅၀-၈၀၀

၁၃

၁၄ - ၈ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၂၀-၈-၂၀၁၈) 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 ၉၃၉ ၇၅၇ - ၁၈၂ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၄ - ၂၀၃ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၅ - ၂၀၃ 

၂။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၈/၂၀၁၈ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

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

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၆-၇-၂၀၁၈ မှ ၉-၈-၂၀၁၈) ရက် န ့အထ ိ ဆး 

လက်မှတ်ခွင့်(၁၅)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၄)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ကျာ်မျို းမင်း  လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/မဂန(နိင်) ၀၂၃၃၀၂    ၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဒ ရီရီလွင်  လ/ထညန်မှူး ပိသ့ွင်းရး ၇-၈-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက ်

    ၁၂/မရက(နိင်) ၀၂၈၂၄၃   (ရက) ၁၀-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဦး ကျာစ်းိ  ဦး/ရှိ ဒ-ညန်ချုပ်ရး ၆-၈-၂၀၁၈ မှ   ၃ ရက ်

    ၁၄/ဇလန(နိင်) ၀၈၈၁၄၁    (ကန်သွယ/် စစ့ပ်)  ၈-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးညီ ဖို းထွန်း  ဦး/ရှိ ယှဉ် ပို င်မ ၈-၈-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက ်

    ၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၀၉၄၇       ၁၀-၈-၂၀၁၈ ထိ 
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 ( င )  ဦးစိန်ဝင်းဗိလ်  ဆသရ-၁ နယရ်း ၉-၈-၂၀၁၈ မှ   ၈ ရက ်

    ၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၁၉၃၂၀   ၁၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ )  ဦးြပည့် ဖို း အာင်-၁  ဒ-ဦးစီးမှူး    စီမ ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက ်

    ၁၃/နဆန(နိင်) ၀၅၄၆၅၆   ၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ဦး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက ်

    ၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၂၂၆၉  (ရက) ၁၅-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ ) ဒ ချာစလင် ငယ်/ ရး WTO ၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက ်

    ၉/တသန(နိင်) ၁၅၈၄၀၁   ၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

၄။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၂၃) ဦး ကိ အမဲတမ်းဝန်ထမ်း 

အြဖစ်သိ ့ခန်ထ့ားခဲ့ ပီးြဖစ်သြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၃၁ ရက် န ့ည နပိငး်မှ စတင်၍ နစ့ားဝန်ထမး် 

အြဖစ ်(၃)လတစ် ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စလိဲက်သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ်  

(က) ဒ ဇင်မာြမင် ့ ၅/ဆလက(နိင်) ၀၅၃၉၆၀   

( ခ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ ် ၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂   

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

(ဃ) ဒ ဇာြခည်ဦး ၁၂/အလန(နိင်)၀၄၈၃၉၂   

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

( စ ) ဒ ြမသီတာ အး ၉/မခန(နိင်) ၁၈၄၈၁၇   

(ဆ) ဒ သူသူဇင ် ၈/ခမန(နိင်) ၁၇၇၃၈၁   

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

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

(ည) ဒ ရစင်ဝင်း ၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀   

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

( ဌ ) ဒ အိသက် ဝ ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀   
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( ဍ ) ဒ ဝင်း ရစင်နွယ် ၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇   

( ဎ ) ဦးရဲမင်း ကျာ် ၅/ဆလက(နိင်) ၀၈၆၆၉၇   

(ဏ) ဒ ဇင်မာသန်း ၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀   

(တ) ဒ ဇင်မီမီထက် ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၆၄၆၆၈   

(ထ) ဒ ြမတ်မွန်ဝင်း ၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၅၈   

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

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

( န ) ဦး အာင် ဇာ်ြမင့် ၅/တဆန(နိင်) ၁၅၁၆၃၂   

( ပ ) ဦး အာငမိ်း ကျာ် ၁/မကန(နိင်) ၁၉၁၄၁၁   

( ဖ ) ဦး ဝထက်လင်း ၁/မမန(နိင်) ၀၃၈၄၄၆   

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

၅။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၂၃) ဦးကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁ 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ အငယ်တန်းစာ ရး၊ ဒ-လက် ထာက်ကွန်ပျူ တာ လပ် ဆာင် ရးမှူး (လစာနန်း 

ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် ခန်ထ့ားလိက်သည်-  

စဉ် အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ခန်ထ့ားခ့ဲသည့် 

ရာထူး 

 

(က) ဒ ဇင်မာြမင် ့

၅/ဆလက(နိင်) ၀၅၃၉၆၀ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ခ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ ်

၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဂ ) ဒ သင်းသင်းနိင် 

၁၄/မအန(နိင်) ၁၈၇၃၃၈ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 
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(ဃ) ဒ ဇာြခည်ဦး 

၁၂/အလန(နိင်)၀၄၈၃၉၂ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( င ) ဒ မျိုးသန္တာလင်း 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၂၇၁၀ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( စ ) ဒ ြမသီတာ အး 

၉/မခန(နိင်) ၁၈၄၈၁၇ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

(ဆ) ဒ သူသူဇင ်

၈/ခမန(နိင်) ၁၇၇၃၈၁ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဇ ) ဒ ယွန်း ဝတင့် 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဈ ) ဒ သန္တာ အာင် 

၉/ပဥလ(နိင်) ၀၂၄၃၃၂ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

(ည) ဒ ရစင်ဝင်း 

၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဋ ) ဒ ခိင်ဝတ်ရည်ကိ 

၁၀/မလမ(နိင်) ၂၃၉၁၂၀ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဌ ) ဒ အိသက် ဝ 

၉/ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဍ ) ဒ ဝင်း ရစင်နွယ် 

၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဎ ) ဦးရဲမင်း ကျာ် 

၅/ဆလက(နိင်) ၀၈၆၆၉၇ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

(ဏ) ဒ ဇင်မာသန်း 

၁၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

(တ) ဒ ဇင်မီမီထက် 

၁၂/သကတ(နိင်)၁၆၄၆၆၈ 

ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 
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(ထ) ဒ ြမတ်မွန်ဝင်း 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၅၈ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဒ ) ဦး ဝလင်း ကျာ် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၇၇၉၃ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဓ ) ဒ စမ်းယဉ်ယဉ်နွဲ  ့

၉/ပမန(နိင်) ၂၂၉၅၈၁ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( န ) ဦး အာင် ဇာ်ြမင့် 

၅/တဆန(နိင်) ၁၅၁၆၃၂ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ပ ) ဦး အာငမိ်း ကျာ် 

၁/မကန(နိင်) ၁၉၁၄၁၁ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဖ ) ဦး ဝထက်လင်း 

၁/မမန(နိင်) ၀၃၈၄၄၆ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

( ဗ ) ဦး ဝယထွန်း 

၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၃၀၃ 

အငယတ်န်းစာ ရး 

(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

  

၆။ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရး (CJ) တွင် တွဲဖက်တာဝန် ပးအပ် 

ထားသည့် ဒ ကျိန်သနွမ်း (၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၇၃၉၃၉)၊ အငယ်တန်းစာ ရးအား  ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ 

(၁၀) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ အလပ်မှနတ်ထွက်ခွင် ့ြပုလိက်သည်။ 

၇။ ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ချင်း ရ ဟာ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမှ စခန်းတာဝန်ခ ညန်ကား ရးမှူး ဦးြမင့် ကျာ်(၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၆၈၈၁) 

သည် ခါးကျီး ပါင်း ရာဂါ ကာင့် သွားလာနိင်မမရိှသြဖင့် ဆးကသမ ခယူရန်အတွက် (၁၃-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှ (၃၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ လပ်သက်ခွင့်ခစားမညြ်ဖစ်ပါ၍ ရးချုပ် ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး် 

ဌာနခွဲမ ှဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဦး ဖ ကိုင် (၁၀/သဖရ (နိင်)၀၀၉၀၀၀)ကိ စခန်းတာဝန်ခ၏ တာဝန် 

ဝတ္တ ရားများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၁၃-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စတင်၍ ချင်း ရ ဟာ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

သိ ့ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၈။ ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချု ပ်) ဌာနခဲွများ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများနှင့် ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း 

(၂၈) ဦးတိက့ိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ ် (၄၈၀၀/-)နန်းြဖင့်  
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(၁၄-၅-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၁၃-၈-၂၀၁၈)ရက် နည့ နပိင်းအထိ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ် ချု ပ်ဆိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး 

သက်တမ်းကန်ဆးပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁၄-၈-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၁၃-၁၁- ၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်း 

အထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည-်  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 

ထားသည့် 

တာဝန် 

လက်ရိှ 

ဌာန/စခန်း 

နာက်ဆးချုပ်ဆိ 

ထားသည့် စာချုပ်သက်တမ်း 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိသည့်ကာ

လ 

မှ ထိ မှ ထိ 

(က) ဦး ရာှင်ရှူ း 

MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာငး် မာင် တာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ခ ) ဦးသန်ိးတင် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၀၂၈၇ 

လြခု ရး ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဂ ) ဦးဘန်း ကျာ် 

၁၂/မဂဒ(နငိ်)၀၇၈၆၅၄ 

မာ် တာ်ယာဉ ်

လြခု ရး 

ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဃ) ဦးရြဲမင့် 

၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ 

(လြခု ရး) 

စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( င ) ဦးထွနး်လင ်

N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( စ ) ဦးြမင့်ထွန်း 

၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ/် 

ြပင်ထိနး်အကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဆ) ဒ ဝငး်ကည် 

၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရှ့င်း ရး ပိ/့သွငး်ရး 

(မန္တ လး) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဇ ) ဦးစန်ိဝငး် 

၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရှ့င်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဈ ) ဒ နှငး်နငှး် အး 

၇/ဖမန(နိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရှ့င်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ည) ဦးရလဲင်း အာင် 

၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ် မာငး် ချင်း ရ ဟာ် ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဋ ) ဦးစိးကကိိထက် 

၃/ဘအန(နင်ိ)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈
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( ဌ ) ဦး ဖိုးမင်းခိင် 

၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဍ ) ဒ မိးမးိချို 

၁၂/ဆကန(နိင်) 

၀၀၀၁၄၇ 

သန်ရှ့င်း ရး ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဎ ) ဒ ဘဘီ 

၁၂/ဒလန(နိင်) 

၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရှ့င်း ရး ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဏ) ဦး အာင်ြပည့်သိန်း 

၁၂/ ဥကမ(နိင်) 

၁၇၀၄၉၆ 

ယာဉ် မာငး် ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

၁-၉-၂၀၁၇ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(တ) ဦးချစစ်ဝင်း 

၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ထ) ဦးသိန်းထိကဦ်း 

၁၃/မကတ(နင်ိ) 

၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဒ ) ဦး နာငလ်တ်ချို 

၇/ကဝန(နိင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၇-၈-၂၀၁၇ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဓ ) ဒ မာမာ ဌး 

၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉ 

သန်ရှ့င်း ရး စီမ ရးရာ ၂၁-၆-၂၀၁၇ ၂၀-၉-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( န ) ဒ ဝငး်နွယ် 

၉/ပမန(နိင်) ၂၂၆၉၉၁ 

သန်ရှ့င်း ရး စီမ ရးရာ ၂၁-၆-၂၀၁၇ ၂၀-၉-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ပ ) ဦးရဲ ကျာ်စွာ 

၁၂/တတန(နိင်) 

၁၄၀၅၆၂ 

ြပငဦ်းလွင် 

ြခ စာင့် 

ပိ/့သွငး်ရး 

(မန္တ လး) 

၃-၇-၂၀၁၇ ၂-၁၀-၂၀၁၇ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဖ ) ဦး ဝယဝငး် 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ရးအကူ ပိ/့သွငး်ရး 

(ရနက်န်) 

  ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ဗ ) ဦးစိငး်ထကလ်င်း 

၉/လဝန(နိင်) ၂၄၄၂၉၁ 

လပ်စစ/် 

ြပင်ထိနး်အကူ 

စီမ ရးရာ   ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

(ဘ) ဦးသန်းလင ်

၉/လဝန(နိင်) ၀၀၈၃၅၆ 

လြခု ရး ပိ/့သွငး်ရး 

(မန္တ လး) 

  ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( မ ) ဦး ဇာ်ရဲ နာင် 

၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

ယာဉ် မာငး် မိတ ်   ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈



21 

 

(ယ) ဦးမျိုး ဇယျာ 

၈/ပခက(နိင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ 

(ရန်ကန ်

တဲွဖက်) 

  ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( ရ ) ဦးခင် မာင်စန်း ထးွ 

၁၂/ဒဂမ(နငိ်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ် မာငး် စစ် တွ   ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

( လ) ဦးစိငး်လငး် ဇာ် 

၇/မညန(နိင်) ၀၉၅၅၅၉ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ 

(ရန်ကန ်

တဲွဖက်) 

  ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၃-၁၁-၂၀၁၈

၉။ ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (CJ) တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

ဒ ကျိန်သနွမ်း (၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၇၃၉၃၉)၊ အငယ်တန်းစာ ရးကိ (၉-၈-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာ 

အမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၆၅/၂၀၁၈) ြဖင့် (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ လစာမဲခွင့် ( ၃၁) ရက်   

ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းအစား ( ၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၉-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့်(၉)ရက် ြပင်ဆင် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၁၀။ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈/၂၀၁၈ အရ ယခင် ြမန်မာ့ကန်တိက်မှ 

ဦး အးသိန်း၊ ဌာနခဲွစာ ရးသည် (၁၃-၅-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် ကွယလ်နွသွ်ားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး 

ကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အန်းကည ်(၁၂/ကမတ (နိင်)၀၂၀၉၁၄) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁၄-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၁။ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉/၂၀၁၈ အရ ယခင်ဗဟန်းမိုန့ယ် 

ကန်သွယ် ရးမှ ဒ အန်း ရ၊ ပ- စျးသည် သည် (၁၅-၇-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် ကွယလ်နွသွ်ားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦးခင် မာင်စိး (၁၂/ကတတ(နိင်)၀၁၈၃၆၂)ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ      

(၁၆-၇-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၂။ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀/၂၀၁၈ အရ ယခင် ြမန်မာ့ထတ်ကန် 

သွင်းကန်လပ်ငန်းမှ ဒ စိန်စိန်၊ ကမ်းကျင်-၆ သည် (၂၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွနသွ်ားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဦး ကျာ်ခင် (၁၂/မရက(နိင်)၁၀၆၉၇၁)ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁၊၂)အရ (၂၇-၇-၂၀၁၈) 

ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၁၃။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အဖဲွအ့စည်းများဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ 

ဒ ခိင်ြမတ်ြမတ်ခိင် (၈/ပခက(နိင်) ၂၁၄၆၈၈) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ 

(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ (၂၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၉-၂-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် (၆)လ 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

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

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁၀-၈-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆး 

လက်မှတ်ခွင့် (၁၃) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၅။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၆)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့် ကျာ်  ညန်မှူ း ကသရ ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၉ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၆၈၈၁   (ခရဟ) ၃၁-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဦးြမစိး  ဒ-ညန်မှူး ညန်ချုပ်ရး ၈-၈-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၅၈၅၇၄    ၁၄-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်မျို းမင်း  လ/ထညန်မှူး နယရ်း ၁၀-၈-၂၀၁၈ မှ  ၁၄ ရက် 

    ၁၂/မဂန(နိင်) ၀၂၃၃၀၂    ၂၃-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ခိင်ညိမ်းသူ  ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ ၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

    ၈/ရနခ(နိင်) ၀၈၁၈၇၉        ၈-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးဝင်းြမင့်  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်း ၇-၈-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်) ၀၃၇၇၂၅    ၁၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ )  ဦးမိးသူရ  ယမစပ-၂    စီမ ၇-၈-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ရပသ(နိင်) ၀၂၈၂၂၀   ၁၀-၈-၂၀၁၈ ထိ 
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 ( ဆ ) ဦး အာင်သူရ ခွဲ/ ရး ပိသ့ွင်း ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၁၀၅၂၇၉   ၂၂-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ ) ဦး အာင်တိးမင်း ခွဲ/ ရး ကသရ ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၈/ခမန(နိင်) ၁၀၄၃၇၆  (မဆ) ၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စျ ) ဒ ငိမး် ငမ်ိး ဌး ငယ်/ ရး စီမ ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၂၇၈၂၅၃   ၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ  

၁၆။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦး အာင်ကိဦး (၁၄/အဂပ(နိင်)၁၆၀၆၈၈)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ဂ)အရ (၁၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၇-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နထ့ိ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ နစ့ားဝန်ထမ်း နရာများ၌  အာက် ဖာ်ြပပါ (၂၃) ဦးကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက် 

လင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ် (၄၈၀ိ/-) နန်းြဖင့် နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ(၁၆) 

ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ စတင်၍ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်စနစ်ြဖင့် စာချုပ် ချုပဆိ် ငှားရမ်းလိက်သည-်  

စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ပးအပ်သည့်တာဝန်  

(က) ဦး ကျာ်ဇင်လင်း ၅/ကလထ(နိင်) ၂၁၅၄၉၄  နစ့ားစာ ရး   

( ခ ) ဒ ငွရည်နှင်း ၉/မခန(နိင်)၂၃၁၅၀၇  နစ့ားစာ ရး   

( ဂ ) ဒ အးြမတ် ဖိုး ၅/တမန(နိင်) ၀၅၈၁၀၆  နစ့ားစာ ရး   

(ဃ) ဒ သက်သက်ဇင ် ၅/အတန(နိင်)၀၉၄၃၆၈  နစ့ားစာ ရး   

( င ) ဒ သီရိနိင် ၉/စကတ(နိင်) ၁၀၈၃၁၄  နစ့ားစာ ရး   

( စ ) ဦးသျို င်းြပည့်စ အာင် ၁၃/မဆန(နိင်) ၀၂၉၄၆၇  နစ့ားစာ ရး   

(ဆ) ဦး အးနိင်ထွန်း ၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၀၅၇  နစ့ားစာ ရး   

( ဇ ) ဒ အးမွန်စ ၅/တဆန(နိင်) ၁၃၃၁၂၉  နစ့ားစာ ရး   
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( ဈ ) ဒ ခင်သူဇာမိး ၉/ကပတ(နိင်) ၂၅၂၇၆၆  နစ့ားစာ ရး   

(ည) ဒ ခင်မာလွင် ၉/လဝန(နိင်)၂၄၂၇၇၃  နစ့ားစာ ရး   

( ဋ ) ဒ ြဖူစင်ရှင်းသန် ့ ၉/ပမန(နိင်) ၂၈၉၉၀၂  နစ့ားစာ ရး   

( ဌ ) ဒ အိအိစနး် ၅/မရန(နိင်)၃၀၆၇၆၉  နစ့ားစာ ရး   

( ဍ ) ဒ ချိုချို လွင ် ၈/တတက(နိင်)၂၃၉၃၈၇  နစ့ားစာ ရး   

( ဎ ) ဒ  မျိုးသန္တာထွန်း ၈/တတက(နိင်) ၁၈၄၂၇၆  နစ့ားစာ ရး   

(ဏ) ဒ စလင် ဖိုး ၅/ဝလန(နိင်) ၁၈၀၉၉၀  နစ့ားစာ ရး   

(တ) ဒ သီတာဝင်း ၉/တသန(နိင်) ၁၉၈၁၅၄  နစ့ားစာ ရး   

(ထ) ဒ ဆဆသိမ့် ၁၂/အစန(နိင်) ၂၃၀၆၁၄  နစ့ားစာ ရး   

( ဒ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် ၁၂/ဒဂရ(နိင်) ၀၁၉၃၁၆ နစ့ားယာဉ် မာင်း   

( ဓ ) ဦးသိမ့်သူ အာင် ၇/တငန(နိင်) ၁၈၄၀၅၃ နစ့ားယာဉ် မာင်း   

( န ) ဦးဟိန်းမင်းဝင်း ၁၁/တကန(နိင်) ၀၆၉၂၇၀ နစ့ားယာဉ် မာင်း   

( ပ ) ဦး ကျာ်သူရ ဇာ ် ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၇၅၅ နစ့ားယာဉ် မာင်း   

( ဖ ) ဒ သန်းသန်း အး PMA-၂၆၄၃၆၃  နစ့ားသန်ရ့ှင်း ရး   

( ဗ ) ဦးသိန်းထိက်မင်း ၉/သစန(နိင)်၁၆၈၇၆၈  နစ့ားသန်ရ့ှင်း ရး   

၁၈။ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦး အာင်ကိကိလွင် (၅/စကန(နိင်)၁၈၀၅၆၄) ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(ဂ) အရ (၁၃-၈-၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ

(၂၆-၈-၂၀၁၈)ရက် နထ့ိ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင် ့(၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဒ ကည်ခင်(၁/မကန (နိင်) ၀၁၈၈၆၆)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ (၁၆-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၁၄-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့

ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၃၀)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၀။ ၁၇-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၄) ဦးနှင့် အမထမ်း(၅)ဦးတိကိ့ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ(၅၄)၊ နည်းဥပ ဒခဲွ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှစတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင်လစာများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

အဆင့် ဌာန နှစ်တိး စ့ 

သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦး အာင်မင်းသိက် 

၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၁၂၉၈၈ 

ညန်မှူး WTO ၁-၈-၂၀၁၈ ၃၇၈၀၀၀ 

( ခ ) ဦး နသူ အာင်-၁ 

၁၂/မဘန(နိင်) ၁၀၁၂၁၁ 

လ/ထညန်မှူး စာရင်းအင်း ၈-၈-၂၀၁၈ ၃၂၀၀၀၀ 

( ဂ ) ဦး ကျာ်ဇ 

၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၁၉၉၁၅ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သငွး် 

(ရန်ကန)် 

၁၀-၈-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ခင်မမစိး 

၉/မနမ(နိင်) ၀၁၉၈၅၉ 

ဦး/ရှိ ဒသတွငး် ၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈၃၀၀၀ 

( င ) ဒ ခင်မိးသူ 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၃၈၂၉ 
ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၃-၈-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀ 

( စ ) ဦး ကာင်းထက်နိင ်

၉/ပမန(နိင်) ၁၉၀၂၁၈ 
ငယ်/ ရး 

ကျာက်ြဖူဇန ်

(ရးချုပ်) 
၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဆ) ဦး ငိမ်းချမ်း ဇာ ်

၁၂/သဃက(နိင်) ၁၇၉၄၈၉ 
ငယ်/ ရး မူဆယ် ၂-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဦး အာင် ကျာ် ကျာ် 

၉/တကန(နိင်) ၁၉၀၄၈၄ 
ငယ်/ ရး မူဆယ် ၆-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဈ ) ဦး နဗလ 

၉/လဝန(နိင်) ၁၉၉၆၃၅ 
ငယ်/ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၉-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

၂၁။ ၁၇-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

၏ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၁၀ ရက် နရ့က်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၇၁/၂၀၁၈)ြဖင့် နစ့ား 

ဝန်ထမ်း (၂၃) ဦးအား (၁-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင၍် အငယ်တန်းစာ ရး/ ဒ-လက် ထာက် 

ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ း (လစာနန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် 

အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန်ထ့ားခ့ဲ ပီးြဖစ်၍ ၎င်းတိနှ့င့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးသိ ့တစ်ဖက် ဖာ်ြပ 

ပါ  အတိငး် (၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ တာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ခန်ထ့ားခ့ဲသည့် 

ရာထူး 

လက်ရိှ 

ဌာန/စခန်း 

တာဝန်ချထား 

သည့်ဌာနခဲွ 
မှတ်ချက် 

(က) ဒ ဇင်မာြမင် ့

၅/ဆလက(နိင်) ၀၅၃၉၆၀ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး နည်းပညာ နည်းပညာ ကွန်ပျူတာ 

( ခ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ် 

၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး မူဝါဒ ပိသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

( ဂ ) ဒ သင်းသင်းနိင် 

၁၄/မအန(နိင်) ၁၈၇၃၃၈ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး နည်းပညာ ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ကွန်ပျူတာ 

(ဃ) ဒ ဇာြခည်ဦး 

၁၂/အလန(နိင်)၀၄၈၃၉၂ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ကွန်ပျူတာ 

( င ) ဒ မျိုးသန္တာလင်း 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၂၇၁၀ 

အငယ်တနး်စာ ရး နည်းပညာ စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

( စ ) ဒ ြမသီတာ အး 

၉/မခန(နိင်) ၁၈၄၈၁၇ 

အငယ်တနး်စာ ရး ငွစာရင်း နှစ်နိင်င   

(ဆ) ဒ သူသူဇင် 

၈/ခမန(နိင်) ၁၇၇၃၈၁ 

အငယ်တနး်စာ ရး နှစ်နိင်င စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

( ဇ ) ဒ ယွန်း ဝတင့် 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်)MIC 

ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) MIC 

ကွန်ပျူတာ 

( ဈ ) ဒ သန္တာ အာင် 

၉/ပဥလ(နိင်) ၀၂၄၃၃၂ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး WTO WTO ကွန်ပျူတာ 

(ည) ဒ ရစင်ဝင်း 

၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀ 

အငယ်တနး်စာ ရး လပ်ငန်းစစ် နယ်ရး   

( ဋ ) ဒ ခိင်ဝတရ်ည်ကိ 

၁၀/မလမ(နိင်) ၂၃၉၁၂၀ 

အငယ်တနး်စာ ရး ပညာ ပး စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

( ဌ ) ဒ အိသက် ဝ 

၉/ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

အငယ်တနး်စာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ပညာ ပး   

( ဍ ) ဒ ဝင်း ရစင်နွယ် 

၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇ 

အငယ်တနး်စာ ရး စီမ ရးရာ စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

( ဎ ) ဦးရဲမင်း ကျာ ်

၅/ဆလက(နိင်) ၀၈၆၆၉၇ 

အငယ်တနး်စာ ရး ငွစာရင်း လပ်ငန်းစစ်   

(ဏ) ဒ ဇင်မာသန်း 

၁၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀ 

အငယ်တနး်စာ ရး ငွစာရင်း စာရင်းအင်း   

(တ) ဒ ဇင်မီမီထက် 

၁၂/သကတ(နိင်)၁၆၄၆၆၈ 

ဒ-လ/ထကပတမှူး ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ကွန်ပျူတာ 

(ထ) ဒ ြမတ်မွန်ဝင်း 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၅၈ 

အငယ်တနး်စာ ရး စီမ ရးရာ စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

( ဒ ) ဦး ဝလင်း ကျာ် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၇၇၉၃ 

အငယ်တနး်စာ ရး ပိ/့သငွ်းရး 

(ရန်ကန်) 

ပိ/့သငွ်းရး(ရန်ကန)် 

ကျာက်ြဖူဇန ်

တာဝန ်
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( ဓ ) ဒ စမ်းယဉ်ယဉ်နွဲ  ့

၉/ပမန(နိင်) ၂၂၉၅၈၁ 

အငယ်တနး်စာ ရး မူဝါဒ မူဝါဒ   

( န ) ဦး အာင် ဇာ်ြမင့် 

၅/တဆန(နိင်) ၁၅၁၆၃၂ 

အငယ်တနး်စာ ရး စာရင်းအင်း နည်းပညာ 

(သတငး်/မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပ) 

  

( ပ ) ဦး အာင်မိး ကျာ် 

၁/မကန(နိင်) ၁၉၁၄၁၁ 

အငယ်တနး်စာ ရး နယ်ရး နယ်ရး   

( ဖ ) ဦး ဝထက်လင်း 

၁/မမန(နိင်) ၀၃၈၄၄၆ 

အငယ်တနး်စာ ရး စီမ ရးရာ စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

( ဗ ) ဦး ဝယထွန်း 

၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၃၀၃ 

အငယ်တနး်စာ ရး ကျိုင်းတ ကျိုင်းတ   

၂၂။ ၁၇-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

၏၂၀၁၈ ခနှစ်၊သဂတ်လ ၁၅ ရက် နရ့က်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်(၀၁၈၀/၂၀၁၈)ြဖင့်(၁၆-၈-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက်ပငိး်မစှတင၍် (၃) လတစ်ကိမ် စာချုပ်စနစ်ြဖင့် စာချုပ် ချုပဆိ်ခ့ဲသည့် အာက်ပါ နစ့ား 

ဝန်ထမ်း(၂၃)ဦးအား ၎င်းတိန့ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးသိ ့ (၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ တာဝန်ချထားလိက်သည-်  

စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် တာဝန် 
တာဝန်ချထား 

သည့်ဌာနခဲွ  

(က) ဦး ကျာဇ်င်လင်း ၅/ကလထ(နိင်) ၂၁၅၄၉၄  နစ့ားစာ ရး စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

( ခ ) ဒ ငွရည်နှင်း ၉/မခန(နိင်)၂၃၁၅၀၇  နစ့ားစာ ရး စာရငး်အင်း   

( ဂ ) ဒ အးြမတ် ဖို း ၅/တမန(နိင်) ၀၅၈၁၀၆  နစ့ားစာ ရး ပိသွ့င်းရး 

(ရန်ကန်) 

  

(ဃ) ဒ သက်သက်ဇင် ၅/အတန(နိင်)၀၉၄၃၆၈  နစ့ားစာ ရး ငွစာရင်း   

( င ) ဒ သီရိနိင် ၉/စကတ(နိင်) ၁၀၈၃၁၄  နစ့ားစာ ရး စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

( စ ) ဦးသျို င်းြပည့်စ အာင် ၁၃/မဆန(နိင်) ၀၂၉၄၆၇  နစ့ားစာ ရး နည်းပညာ 

(သတင်း/မှတ်တမ်း 

ဓာတပ်) 

  

(ဆ) ဦး အးနိင်ထွန်း ၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၀၅၇  နစ့ားစာ ရး နယရ်း   

( ဇ ) ဒ အးမွန်စ ၅/တဆန(နိင်) ၁၃၃၁၂၉  နစ့ားစာ ရး စာရငး်အင်း   

( ဈ ) ဒ ခင်သူဇာမိး ၉/ကပတ(နိင်) ၂၅၂၇၆၆  နစ့ားစာ ရး နည်းပညာ   

(ည) ဒ ခင်မာလွင် ၉/လဝန(နိင်)၂၄၂၇၇၃  နစ့ားစာ ရး နှစ်နိင်င   
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( ဋ ) ဒ ြဖူစင်ရင်ှးသန် ့ ၉/ပမန(နိင်) ၂၈၉၉၀၂  နစ့ားစာ ရး စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

( ဌ ) ဒ အိအိစန်း ၅/မရန(နင်ိ)၃၀၆၇၆၉  နစ့ားစာ ရး မူဝါဒ   

( ဍ ) ဒ ချို ချို လွင် ၈/တတက(နိင်)၂၃၉၃၈၇  နစ့ားစာ ရး WTO   

( ဎ ) ဒ  မျို းသန္တာထွန်း ၈/တတက(နင်ိ) ၁၈၄၂၇၆  နစ့ားစာ ရး ငွစာရင်း   

(ဏ) ဒ စလင် ဖိုး ၅/ဝလန(နိင်) ၁၈၀၉၉၀  နစ့ားစာ ရး နယရ်း   

(တ) ဒ သီတာဝင်း ၉/တသန(နိင်) ၁၉၈၁၅၄  နစ့ားစာ ရး စီမ ရးရာ 

(ဝန်ထမ်းစီမ) 

  

(ထ) ဒ ဆဆသိမ့် ၁၂/အစန(နင်ိ) ၂၃၀၆၁၄  နစ့ားစာ ရး နှစ်နိင်င   

( ဒ ) ဦးသဟီမင်းြပည့် ၁၂/ဒဂရ(နိင်) ၀၁၉၃၁၆ နစ့ားယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 

( မာ် တာ်ယာဉ်) 

  

( ဓ ) ဦးသိမ့်သူ အာင် ၇/တငန(နိင်) ၁၈၄၀၅၃ နစ့ားယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 

( မာ် တာ်ယာဉ်) 

  

( န ) ဦးဟိန်းမင်းဝင်း ၁၁/တကန(နိင်) ၀၆၉၂၇၀ နစ့ားယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 

( မာ် တာ်ယာဉ်) 

  

( ပ ) ဦး ကျာ်သူရ ဇာ် ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၇၅၅ နစ့ားယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ 

( မာ် တာ်ယာဉ်) 

  

( ဖ ) ဒ သန်းသန်း အး PMA-၂၆၄၃၆၃  နစ့ားသန်ရ့င်ှး ရး စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

( ဗ ) ဦးသန်ိးထိက်မင်း ၉/သစန(နိင်)၁၆၈၇၆၈  နစ့ားသန်ရ့င်ှး ရး စီမ ရးရာ 

(အ ထွ ထွစီမ) 

  

၂၃။ ၂၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ  အမထမ်း (၂) ဦးကိ (၂၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများ 

အတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူးလက်ရိှဌာနခဲွ            ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား  

     သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ ဖိုး ဖို း အး ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ပိ/့သွင်း 

  ၈/ပခက(နိင်) ၁၅၂၈၆၈ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ခ ) ဒ ခင်မိးမိး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး စာရင်းအင်း 

  ၁၀/ကထန(နိင်) ၀၈၁၄၄၈ (ကွန်ပျူတာ)  
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၂၄။ ၂၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ (၂၀-၈-၂၀၁၈)ရက် နမှ့စ၍ ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခဲွများ 

အတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

     ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ နှင်းြဖူ ငယ်/ ရး ပိသ့ွင်းရး(ရက) နညး်ပညာ 

  ၉/တသန(နိင်) ၁၅၁၄၃၃ (ကွန်ပျူတာ) (CJ တွဲ) 

 ( ခ ) ဒ ခင်သူဇာ မ ဒ-လ/ထကပတမှူး နည်းပညာ ပိသ့ွင်းရး(ရက) 

  ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၁၀၁၇၇၀   (CJ တွဲ)  

၂၅။ ၂၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

ဌာနခွဲအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမညတူ် အမထမ်း(၁၀) ဦးကိ 

၎င်းတိနှ့င့် ယှဉ်တွဲပါအတိင်း အမှတ်စဉ် သတ်မှတ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ/စခန်း 

 ( က ) ဦး ဝလင်း ကျာ(်၁) ကီး/ ရး ငွစာရငး် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၇၈၀၃၄ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ခ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ်(၁) ကီး/ ရး ကာ့ သာင်း  

    ၈/တတက(နိင်) ၁၈၃၃၆၇  

 ( ဂ ) ဒ သန္တာ အာင်(၁) ငယ်/ ရး စာရငး်အင်း 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၆၀၃၁၄ 

 ( ဃ ) ဒ ဇငမ်ာြမင့်(၁) ငယ်/ ရး WTO 

    ၉/မထလ(နိင်) ၃၂၀၆၀၈ 

 ( င ) ဦး ဝယထွန်း(၁) ငယ်/ ရး ထားဝယ်ဇန ်

    ၅/ဝလန(နိင်) ၁၆၀၉၂၀  (ကွန်ပျူတာ) 

 ( စ ) ဦး ဝလင်း ကျာ်(၂) ငယ်/ ရး ပိ/့သင်ွးရး(ရက) 

    ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၇၇၉၃   ကျာက်ြဖူဇန်တွဲ   

 ( ဆ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ်(၂) ဒ-လ/ထကပတမှူး ပိ/့သင်ွး  

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 
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 ( ဇ ) ဒ သန္တာ အာင်(၂) ဒ-လ/ထကပတမှူး WTO  

    ၉/ပဥလ(နိင်) ၀၂၄၃၃၂ 

 ( ဈ ) ဒ ဇငမ်ာြမင့်(၂) ဒ-လ/ထကပတမှူး နညး်ပညာ 

    ၅/ဆလက(နိင်) ၀၅၃၉၆၀ 

 ( ည ) ဦး ဝယထွန်း(၂) ငယ်/ ရး ပိ/့သင်ွးရး(ကျိုင်းတ) 

  ၉/လဝန(နိင်) ၂၄၆၃၀၃   

၂၆။ ၂၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁/၂၀၁၈ အရ ယခင် ယာဉ်နင်ှ့ 

စက်ကိရိယာပစ္စညး် ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦးတင်ြမင့်၊ လက် ထာက်မန် နဂျာသည် (၁၁-၃-၂၀၁၅) ရက် န ့

တွင် ကွယလ်နွသွ်ားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး ကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် 

ဒ တီကွန်း (၉/မနမ(နိင်)၀၆၆၇၈၀)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပ ဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁၂-၃-၂၀၁၅)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ ဒ ဇင်မာဦး (၇/ရတရ(နိင်)၁၀၁၆၈၁)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁၅-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၃၀) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၈။ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၇)ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမည်နှင် ့ယဉ်ှတွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒါက်တာစိးဝင်း  ဒ-ညန်မှူး ပညာ ပး ၂၀-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၉/မကန(နိင်) ၀၆၁၃၄၆    ၂၆-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ မဖို းသူ  ဦး/ရှိ နှစ်နိင်င ၂၇-၇-၂၀၁၈ မ ှ   ၆ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂    ၁-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ဇင်မာညိမ်  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၁၅-၈-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၈/မလန(နိင်) ၀၅၂၆၀၅      (ရက)  
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 ( ဃ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ဦး  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၂၂၆၉  (ရက) ၂၅-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးကည်ချစ် ကျာ်  ဒ-ဦးစီးမှူး ကသရ ၁၀-၈-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက် 

    ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၀၉၉၃၂  (မဆ) ၁၄-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဒ သူသူ ဆွလှ ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၇-၈-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၄၁၁၁၅   ၂၄-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဒ စိမ်းလဲ့ ထွး ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၇/တတပ(နိင်) ၀၇၁၄၅၆   ၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ )  ဒ သက်သက် မိုင်  ကီး/ ရး ပိသ့ွင်းရး    ၁၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁/မမန(နိင်) ၀၃၇၃၀၄  (ရက) ၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စျ ) ဦးစည်သူလင်း ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၁၃-၈-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်) ၂၆၅၈၆၈  
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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 ကတ ် (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 ၁၀-၈-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၄၇) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၄၇၉ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မ ှ(၁၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၂၀၇၈၁၂၅၄၉၆ ၁၀၅၈၉၆၉၀၅ ၂၁၈၄၀၂၂၄၀၁

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၆၆၈၇၉၈၈ ၂၆၆၈၇၉၈၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၃ ၇၂၃၆၇၇ ၉၃၄၂၁၈၆၀၂၂ ၉၃၄၂၉၀၉၆၉၉

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၂၄၀၀၇၆၇၉ ၄၆၉၁၁၆၇၉

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 ၈ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၁၉၆၆၅၅၇၉ ၃၂၂၂၇၅၈၇၉

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၃၉၅၇၃၀၈၃၇ ၃၉၅၇၃၀၈၃၇

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၄၉၃၉၀၀၀ ၉၇၃၃၂၁၁၈ ၂၃၂၂၇၁၁၁၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၇ ၁၁၉၇၀၇၈၉၃၁ ၁၃၄၇၆၄၇၈၇၈ ၂၅၄၄၇၂၆၈၀၉

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၅၉၈၈၈၀၀၀ ၅၉၈၈၈၀၀၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၄၇ ၃၄၉၆၈၃၉၄၀၄ ၁၁၆၅၉၁၅၅၀၀၆ ၁၅၁၅၅၉၉၄၄၁၀စစ 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 
၁၀-၈-၂၀၁၈) အထိ

၄၇ ၃၄၉၆၈၃၉၄၀၄.၀၀၀ ၁၁၆၅၉၁၅၅၀၀၆.၀၀၀ ၁၅၁၅၅၉၉၄၄၁၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၄၇၉ ၁၆၀၂၃၂၂၅၇၈၈.၉၆၀ ၈၆၈၃၂၀၅၀၉၉၀.၅၅၈ ၁၀၂၈၅၅၂၇၆၇၇၉.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန ်တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၁၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၇၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၀၉) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၁၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ ်ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သငွး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၃ ၅၇ ၁၂၆ ၅၆၅၁၁၅၃၃၁၄.၃၁၀ ၄၆၇၆၄၀၁၀၂၁.၄၈၃ ၁၀၃၂၇၅၅၄၃၃၅.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၉ ၁၄၄ ၃၅ ၁၇၄၈၃၇၂၄၂၀.၆၂၆ ၁၇၄၈၃၇၂၄၂၀.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၉ ၄၁ ၁၉၈ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၇၄၄၃၁၉၁၀၄၇.၅၈၀ ၅၇၄၅၀၇၂၄၇၂၄.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၀၉၉၀၇၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၇၇၄၇၆၈၂၈.၇၁၀ ၇၆၈၇၃၈၄၃၁၈.၄၀၀

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၈ ၇၇ ၅၁ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၁၀၁၉၃၁၁၈၃.၅၉၀ ၇၈၅၆၃၇၉၅၇၄.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၃ ၄ ၅၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၆၅၂၃၀၀၆၁၅.၀၀၀ ၁၆၅၂၃၀၀၆၁၅.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၃၀၇၉၇၁၃၄၈.၇၅၀ ၂၅၆၅၅၀၆၅၂၆.၆၁၀ ၃၈၇၃၄၇၇၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၇၁ ၉ ၆၂ ၃၈၉၁၂၈၁၇၃၃.၄၂၈ ၃၆၅၇၄၅၅၁၉၄.၅၆၉ ၇၅၄၈၇၃၆၉၂၇.၉၉၇

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 ၄၆၁၁၅၆၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၉၀၅၀၉၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၇၉ ၄၇၀ ၁၀၀၉ ၁၆၀၂၃၂၂၅၇၈၈.၉၆၀ ၈၆၈၃၂၀၅၀၉၉၀.၅၅၈ ၁၀၂၈၅၅၂၇၆၇၇၉.၅၁၈

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

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၁၀-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၇၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၀၉) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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