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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၅ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၈) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ ၁၇ ရက် န၊့ နနက် (၀၉:၀၀) နာရအီချနိ်တွင် စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ် ဌာနဆိင်ရာအ ကီးအကဲများ 

လိက်ပါလျက် ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာင်ကးီ မို ၊့ ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့း၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ(၁)တွင် 

ကျငး်ပြပုလပ် သာ ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိငရ်ာများနင့်ှ တွဆ့၍ 

ြပည်နယ်ကန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှ ရးလပ်ငန်း ညိနင်းအစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီက အမှာစကား ြပာကားရာတွင် ြမန်မာ-တရတ် ကန်သွယ်မလမ်း ကာင်းမ ှ

နှစန်ိင်ငပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းများကိ အြပန်အလှန်တိးြမင့် ဆာင်ရွက်သွားနိင်ရန်အတွက် ကန်သွယ်မ 

ဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲများ၊ ကန်စည်ြပပွဲများ တိးြမင့်ကျင်းပ ပးလျက် ရှိပါ ကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် တရတ် 

နိငင်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် န သာ ကန်သွယ်မနယ် ြမများတွင ် One Belt One Road အစီအစဉ် 

အာက်ရိှ ြမန်မာ-တရတ်စီးပွား ရး စကန် အာက်တွင် နှစ်နိင်ငနယ်စပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် 

များ ဆာင်ရွက်ရန် သ ဘာတူထားပါ ကာင်း၊ နယ်စပ်စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန်များ ကာင့် 

ဒသတွင်း အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ရရိှမည်ြဖစ်သလိ ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနီှးြမုပ်နှမများ ဝင် ရာက် 

လာမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဒသတွင်း ကန်ထတ်လပ်မတိးတက်လာမညြ်ဖစ် ပီး နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မ ြမင့်မားလာ 

မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ နှစ်နိင်ငနယစ်ပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိစ္စများကိ ဒသ၏စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုး 

တိးတက်မအတွက် နိင်င တာ်၏ လမ်းညန်ချက်နှင့်အည ီ စနစ်တကျ စီမ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ 



2 
 

ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်သည် နယ်စပ်ကန်သွယ်မတွင် အများဆးကန်သွယ်မ 

ဇန်ြဖစ်သည့်အြပင်  ြမန်မာ-တရတ် ကန်သွယ်မတွင်အ ရးကီးသည့် နရာြဖစ်ပါ ကာင်း၊ နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မ 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ၊ နှစ်နိင်ငြပည်သူများ အကျိုးြဖစ်ထွန်းမအတွက် အ ြခအ န ကာင်းများ ဆာင်ရွက် 

နိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ လယ်ယာထွက်ကန်များအား အဆင့်ြမင့်တင် ြပုြပင်ထတ်လပ်ြခင်းအပါအဝင် 

ပိက့န်တင်ပိမ့ကိ အ ထာက်အကူြပုလာနိင်မည်ြဖစ်၍ မိမိတိ ့ ဆာင်ရွက်မည့်အစီအမများကိ ြပည်နယ်အစိးရ 

အဖဲွဝ့င်များ သိရိှအကြပုနိင်ရန် လာ ရာက်ရှင်းလင်းြခင်းြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖဲွ၊့ ြပည်နယ် 

ဝန် ကီးချုပ်၊ ဒါက်တာလင်းထွဋ်မှ ရမ်ှးြပည်နယ်အတွငး် ကန်သွယ်မအခန်းက ၊ ြပည်တွင်းြပညပ်မှ   

လာ ရာက်ရင်းနီှးြမုပ်နှမက ၊ အြခားဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ က တိအ့ား ရှင်းလင်းတင်ြပခ့ဲကပါသည်။ 

၃။ ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာက သာ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွဝ့င် ဝန်ကီးများ၊ လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ် 

များက လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွ က့ု နရ သာအခက်အခဲများအား ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ တငြ်ပ 

ချက်များအ ပ  ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့် ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲများက ြပနလ်ည်ြဖည့်စွက် ရှငး်လင်းခဲ့ 

ပါသည။် 

၄။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် အဆိပါအစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း 

ကနသ်ည်လပ်ငနး်ရှင်များနှင့် တွဆ့ ပီး ကန်သွယမ်ဆိင်ရာကိစ္စများ၊ နှစ်နိင်ငနယစ်ပ် စးီပာွး ရးပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလငး် ြပာကားရာတွင် ြမန်မာ-တရတ်နှစ်နိင်ငသည် တာ တာင် 

ရ ြမထစိပ်လျက်ရှိ ပီး ကန်စည်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ အများဆးြပုလပလ်ျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ကန်သွယ်မ 

ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန်အတွက် နှစနိ်ငင်နယ်စပ်တစ် လာကတွ်င် ြမန်မာ-တရတ်နယ်စပ် ဒသ စးီပာွး ရး 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် တည် ဆာက်ရန် မူအားြဖင် ့ သ ဘာတူညီ ပီးြဖစ် ကာင်း၊ ြမန်မာဘက်မှ 

စီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန် ဗဟိ ကာ်မတီကိ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဦးစီး၍ သက်ဆိင်ရာအစိးရ 

အဖွဲ ၊့ ြပည်နယ်ဝန်ကီးများမှ ဒတိယဥက္က အြဖစ်ပါဝင် ပီး ြပည်နယ်ဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲ 

များ ပါဝင်ဖွဲ စ့ည်း ပီးြဖစ် ကာင်း၊ တရတ်ဘက်တွင်လည်း စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ခအြဖစ် ဆာင်ရွက် ပီး သက်ဆိင်ရာဌာနများ ပူး ပါင်းပါဝင်ဖွဲ စ့ည်း ပီး လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှပိါ ကာင်း၊ နှစ်နိင်ငစီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဇန်များ တည် ဆာက်ြခင်းအားြဖင့် ဒသ 

တွင်းစီးပွား ရးနှင့် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ တိးတက်ရရှိလာမှာြဖစ် ကာင်း၊ ဒသဖွ ့ဖိုး ရးသည် 

ြပည်သူများအတွက် အကျိုးြဖစ်ထွန်း စမှာြဖစ် ကာင်း၊ စီးပွား ရးဇန်များ၊ စက်မဇန်များတည် ဆာက်ြခင်း 

အားြဖင် ့ရှမ်းြပည်နယ်၏ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်ရန် ရည်ရွယ်ပါ ကာင်း၊ ယင်းသိ ့ ဆာင်ရွက် 

နိင်ရန် ဒသလြခု ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရးသည် အ ရးကီးပါ ကာင်း၊ ဒသ နြပည်သူများ၊ ကန်သည် 

လပင်န်းရှင်များအ နြဖင့် ြပည်နယအ်စိးရနင့်ှ လက်တွဲပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ပါက ြပည်နယ်ဘက်စဖွ ့ဖို း 
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တိးတက်လာမညြ်ဖစ် ကာင်း၊ ဒသထွက်ကန်များ တင်ပိမ့အား နိင်ငတကာ စျးကွက်ဝင်တန်ဖိးြမင့် 

ထတ်ကန်များ ထတ်လပနိ်င် ရးအတွက်ရည်ရွယ် ပီး စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်မဇန်များ ထူ ထာငရ်န ်

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၅။ ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာက သာ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ဝ့င် ဝန် ကီးများ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင် 

များက လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွ က့ုရသည့်အခက်အခဲများအား တင်ြပကရာတင်ြပချက်များအ ပ  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနငှ့် တာဝန်ရှိသူတိက့ ြပန်လည်ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ကပါသည။် 
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၄၈၀၉.၄၈၅ ၆၉၅၂.၇၈၄ ၁၁၇၆၂.၂၆၉ ၃၇၃၂.၅၉၉ ၆၄၃၁.၆၅၂ ၁၀၁၆၄.၂၅၁ ၁၀၇၆.၈၈၆ ၅၂၁.၁၃၂ ၁၅၉၈.၀၁၈

၂ နယ်စပ် ၂၂၄၄.၇၃၀ ၁၁၆၅.၇၅၁ ၃၄၁၀.၄၈၁ ၁၇၄၃.၂၄၇ ၁၁၇၃.၃၀၁ ၂၉၁၆.၅၄၈ ၅၀၁.၄၈၃ -၇.၅၅၀ ၄၉၃.၉၃၃

စစ ပါငး် ၇၀၅၄.၂၁၅ ၈၁၁၈.၅၃၅ ၁၅၁၇၂.၇၅၀ ၅၄၇၅.၈၄၆ ၇၆၀၄.၉၅၃ ၁၃၀၈၀.၇၉၉ ၁၅၇၈.၃၆၉ ၅၁၃.၅၈၂ ၂၀၉၁.၉၅၁

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၃၁-၈-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၃၁-၈-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၃၁-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၄၆၄.၇၁၁ ၆၄၄.၅၅၆ ၁၁၀၉.၂၆၇

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၆၅၅ ၁၄၀.၂၁၅ ၁၄၂.၈၇၀

၃ ရထွက် ၁၀၄.၁၇၇ ၁၃၇.၇၉၀ ၂၄၁.၉၆၇

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၆၃၉.၄၆၉ ၁၆၈.၉၆၃ ၈၀၈.၄၃၂

၅ သစ် တာထွက် ၇၈.၈၂၁ ၀.၈၁၂ ၇၉.၆၃၃

၆ စက်မကန် ချာ ၃၁၉၅.၅၁၉ ၆၀၀.၆၀၁ ၃၇၉၆.၁၂၀

၇ အြခား ၃၂၄.၁၃၃ ၅၅၁.၇၉၃ ၈၇၅.၉၂၆

 စစ ပါင်း ၄၈၀၉.၄၈၅ ၂၂၄၄.၇၃၀ ၇၀၅၄.၂၁၅

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၃၁-၈-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၂၂၅၅.၄၂၈ ၅၂၉.၅၅၅ ၂၇၈၄.၉၈၃

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၈၈၈.၃၅၄ ၂၇၅.၉၆၃ ၃၁၆၄.၃၁၇

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၈၀၉.၀၀၂ ၃၆၀.၂၃၃ ၂၁၆၉.၂၃၅

 စစ ပါင်း ၆၉၅၂.၇၈၄ ၁၁၆၅.၇၅၁ ၈၁၁၈.၅၃၅

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃၁-၈-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထကွပ်စ္စညး် ၆၄၄.၅၅၆ ၆၄၄.၅၅၆ ၆၂၈.၂၆၃ ၆၂၈.၂၆၃ ၁၆.၂၉၃ ၁၆.၂၉၃

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၄၀.၂၁၅ ၁၄၀.၂၁၅ ၂.၅၆၂ ၂.၅၆၂ ၁၃၇.၆၅၃ ၁၃၇.၆၅၃

၃  ရထွက် ၁၃၇.၇၉၀ ၁၃၇.၇၉၀ ၁၃၆.၀၃၁ ၁၃၆.၀၃၁ ၁.၇၅၉ ၁.၇၅၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၅၄.၉၁၅ ၁၄.၀၄၈ ၁၆၈.၉၆၃ ၄၉.၉၅၆ ၁၂.၃၄၀ ၆၂.၂၉၆ ၁၀၄.၉၅၉ ၁.၇၀၈ ၁၀၆.၆၆၇

၅ သစ် တာထွက် ၀.၈၁၂ ၀.၈၁၂ ၁.၃၈၄ ၁.၃၈၄ -၀.၅၇၂ -၀.၅၇၂

၆ စကမ်ကန် ချာ ၄၇၃.၄၂၃ ၁၂၇.၁၇၈ ၆၀၀.၆၀၁ ၄၉၅.၈၅၈ ၂၄.၃၈၆ ၅၂၀.၂၄၄ -၂၂.၄၃၅ ၁၀၂.၇၉၂ ၈၀.၃၅၇

၇ အြခား ၀.၈၈၇ ၅၅၀.၉၀၆ ၅၅၁.၇၉၃ ၃.၀၁၇ ၃၈၉.၄၅၀ ၃၉၂.၄၆၇ -၂.၁၃၀ ၁၆၁.၄၅၆ ၁၅၉.၃၂၆

စစ ပါင်း ၆၂၉.၂၂၅ ၁၆၁၅.၅၀၅ ၂၂၄၄.၇၃၀ ၅၄၈.၈၃၁ ၁၁၉၄.၄၁၆ ၁၇၄၃.၂၄၇ ၈၀.၃၉၄ ၄၂၁.၀၈၉ ၅၀၁.၄၈၃

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃၁-၈-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၁-၈-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၅၀.၉၀၂ ၄၇၈.၆၅၃ ၅၂၉.၅၅၅ ၆.၇၈၅ ၅၉၇.၂၈၄ ၆၀၄.၀၆၉ ၄၄.၁၁၇ -၁၁၈.၆၃၁ -၇၄.၅၁၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၁.၂၂၃ ၂၇၄.၇၄၀ ၂၇၅.၉၆၃ ၁၀.၈၁၂ ၂၅၁.၀၂၃ ၂၆၁.၈၃၅ -၉.၅၈၉ ၂၃.၇၁၇ ၁၄.၁၂၈

၃ လူသးကန် ၀.၉၀၁ ၃၅၉.၃၃၂ ၃၆၀.၂၃၃ ၀.၅၂၆ ၃၀၆.၈၇၁ ၃၀၇.၃၉၇ ၀.၃၇၅ ၅၂.၄၆၁ ၅၂.၈၃၆

စစ ပါင်း ၅၃.၀၂၆ ၁၁၁၂.၇၂၅ ၁၁၆၅.၇၅၁ ၁၈.၁၂၃ ၁၁၅၅.၁၇၈ ၁၁၇၃.၃၀၁ ၃၄.၉၀၃ -၄၂.၄၅၃ -၇.၅၅၀

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃၁-၈- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၃၁-၈-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၃၁-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃၁-၈-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၇၅၈.၄၉၄ ၆၈၉.၄၆၆ ၂၄၄၇.၉၆၀ ၁၂၇၆.၅၀၁ ၇၀၅.၉၁၀ ၁၉၈၂.၄၁၁ ၄၈၁.၉၉၃ -၁၆.၄၄၄ ၄၆၅.၅၄၉

၂ လွယ်ဂျယ် ၇၁.၀၃၉ ၆.၈၁၈ ၇၇.၈၅၇ ၈၁.၉၆၂ ၆.၈၆၄ ၈၈.၈၂၆ -၁၀.၉၂၃ -၀.၀၄၆ -၁၀.၉၆၉

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၁၁.၂၃၉ ၂၁.၂၂၈ ၁၃၂.၄၆၇ ၂၀၉.၁၄၃ ၂၅.၈၅၅ ၂၃၄.၉၉၈ -၉၇.၉၀၄ -၄.၆၂၇ -၁၀၂.၅၃၁

၄ ကပိကတီ် ၇၀.၄၂၇ ၁၁.၁၃၂ ၈၁.၅၅၉ ၃၇.၇၀၄ ၁၆.၃၈၇ ၅၄.၀၉၁ ၃၂.၇၂၃ -၅.၂၅၅ ၂၇.၄၆၈

၅ ကျို င်းတ ၀.၁၂၉ ၀.၉၂၈ ၁.၀၅၇ ၀.၀၆၅ ၀.၅၇၄ ၀.၆၃၉ ၀.၀၆၄ ၀.၃၅၄ ၀.၄၁၈

၆ တာချလိီတ် ၆.၂၂၇ ၃၀.၀၉၃ ၃၆.၃၂၀ ၆.၄၂၈ ၂၈.၅၀၄ ၃၄.၉၃၂ -၀.၂၀၁ ၁.၅၈၉ ၁.၃၈၈

၇ ြမဝတီ ၃၂.၇၇၇ ၃၀၁.၄၂၆ ၃၃၄.၂၀၃ ၂၁.၆၂၆ ၃၂၆.၈၁၉ ၃၄၈.၄၄၅ ၁၁.၁၅၁ -၂၅.၃၉၃ -၁၄.၂၄၂

၈ ကာ့ သာင်း ၃၆.၈၃၁ ၁၆.၂၆၇ ၅၃.၀၉၈ ၃၂.၂၄၄ ၃၀.၅၂၄ ၆၂.၇၆၈ ၄.၅၈၇ -၁၄.၂၅၇ -၉.၆၇၀

၉ မိတ် ၈၁.၆၆၆ ၂၇.၀၈၉ ၁၀၈.၇၅၅ ၄၃.၆၇၃ ၂၄.၁၄၀ ၆၇.၈၁၃ ၃၇.၉၉၃ ၂.၉၄၉ ၄၀.၉၄၂

၁၀ ထီးခီး ၁.၄၇၃ ၁.၇၉၂ ၃.၂၆၅ ၂.၂၆၉ ၀.၂၀၂ ၂.၄၇၁ -၀.၇၉၆ ၁.၅၉၀ ၀.၇၉၄

၁၁ မာ တာင် ၂.၂၄၆ ၂.၀၂၀ ၄.၂၆၆ ၁.၃၂၈ ၀.၇၈၄ ၂.၁၁၂ ၀.၉၁၈ ၁.၂၃၆ ၂.၁၅၄

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၈၂ ၀.၃၂၄ ၀.၄၀၆ ၀.၀၆၉ ၀.၁၇၁ ၀.၂၄၀ ၀.၀၁၃ ၀.၁၅၃ ၀.၁၆၆

၁၃ စစ် တွ ၄.၅၇၈ ၄၉.၂၄၅ ၅၃.၈၂၃ ၂.၅၂၅ ၀.၀၄၂ ၂.၅၆၇ ၂.၀၅၃ ၄၉.၂၀၃ ၅၁.၂၅၆

၁၄  မာင် တာ ၄.၂၅၃ ၄.၂၅၃ ၅.၁၄၈ ၅.၁၄၈ -၀.၈၉၅ -၀.၈၉၅

၁၅ တမူး ၅၅.၉၁၄ ၀.၉၅၂ ၅၆.၈၆၆ ၁၀.၇၈၉ ၂.၂၂၉ ၁၃.၀၁၈ ၄၅.၁၂၅ -၁.၂၇၇ ၄၃.၈၄၈

၁၆ ရိဒ် ၇.၃၅၅ ၆.၉၇၁ ၁၄.၃၂၆ ၁၁.၇၇၃ ၄.၂၉၆ ၁၆.၀၆၉ -၄.၄၁၈ ၂.၆၇၅ -၁.၇၄၃

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၂၄၄.၇၃၀ ၁၁၆၅.၇၅၁ ၃၄၁၀.၄၈၁ ၁၇၄၃.၂၄၇ ၁၁၇၃.၃၀၁ ၂၉၁၆.၅၄၈ ၅၀၁.၄၈၃ -၇.၅၅၀ ၄၉၃.၉၃၃

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၈-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၃၁-၈-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၅၀၁၀၀ ၄၆၂၃၀၀ ၄၄၇၀၀၀ ၄၇၄၆၀၀

၂ ဟသာတ ၄၄၀၉၀၀ ၄၅၀၁၀၀ ၄၃၁၇၀၀ ၄၆၂၃၀၀

၃ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၀၈၄၀၀ ၄၃၉၀၀၀ ၄၅၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၂၇၉ ၂၈၆ ၂၈၃ ၃၀၀

၂ ရလီ ၂၇၉ ၂၈၆ ၂၈၃ ၃၀၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၅၂ ၅၇၃ ၅၄၆ ၅၂၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၆၆၇၀၀ ၁၀၁၂၂၀၀

၃ မ ကွး ၈၈၁၈၀၀ ၈၉၄၀၀၀ ၈၅၄၂၀၀ ၈၅၄၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၁၀ ၇၀၃ ၇၀၆ ၆၉၃

၂  ရလီ ၇၄၈ ၇၈၇ ၇၂၆ ၇၂၆

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 ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၉၆၁၀၀ ၈၃၈၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၉၀၉၃၀၀

၂ မန္တ လး ၇၈၀၇၀၀ ၈၃၄၀၀၀ ၈၆၆၅၀၀ ၈၆၆၅၀၀

၃ မရွာ ၇၈၉၃၀၀ ၈၄၃၈၀၀ ၈၇၀၂၀၀ ၈၈၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၄၇၁၀၀

၂ မန္တ လး ၇၁၄၆၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၈၁၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၆၃၇ ၆၃၁ ၆၃၄ ၆၂၂

၂ ရလီ ၆၇၃ ၇၀၈ ၆၅၃ ၆၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၈၀၀၀၀ ၄၆၂၀၀၀ ၄၀၄၀၀၀ ၄၀၄၀၀၀

၂ မရွာ ၃၈၈၈၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၃၅၀၀

၃ မ ကးွ ၄၁၉၄၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၃၆၁၃၀၀ ၃၅၂၁၀၀

၄ မန္တ လး ၄၀၈၄၀၀ ၃၈၇၆၀၀ ၃၅၇၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၅ ၅၀၁ ၄၈၉ ၄၇၈

( င ) ပဲစဉ်းင

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၂ မရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည ် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၃၃ ၂၂၉ ၂၂၉ ၂၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မ ကွး ၇၀၄၂၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ ြပည် ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၅ တာင် ကီး ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၉၃ ၃၈၆ ၃၈၇ ၃၈၅

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၀၅ ၁၀၈၈ ၁၀၈၉ ၁၀၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၄၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၆၀၀ ၁၅၇၄ ၁၅၇၅ ၁၅၆၈

ကျပ်/ြပည်

၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၇ ြပည ် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၂၃၀၀ ၂၇၀၀ ၂၈၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၁၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၅၈ ၃၅၈ ၃၆၆ ၃၆၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၇၂ ၃၇၀

၃ အနိ္ဒယိ ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၇၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၅၈ ၃၅၈ ၃၆၃ ၃၆၃

၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၅၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၆၂၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၃၀၀၀၀ ၈၇၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၂ မန္တ လး ၃၆၈၆၀၀ ၃၆၃၁၀၀ ၃၉၆၈၀၀ ၃၉၆၈၀၀

၃ လားရး ၃၄၂၉၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၇၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၅ ၂၁၃ ၂၁၄ ၂၁၀

၂ ရလီ ၂၃၉ ၂၅၂ ၂၃၂ ၂၃၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၄ ၂၀၀ ၂၀၁ ၂၀၀

(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 ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀

၂ မ ကွး ၂၀၀၂၅၀၀ ၁၉၈၇၂၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၁၂၉၂ ၁၂၇၉ ၁၂၈၅ ၁၂၆၂

၂ ရလီ ၁၃၄၆ ၁၄၁၆ ၁၃၀၇ ၁၃၀၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၀၇ ၁၁၈၈ ၁၁၈၉ ၁၁၈၃

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၀၄၁၀၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၄၇၆၅၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၁၃၇၂၀၀ ၂၀၉၇၄၀၀ ၂၁၂၄၉၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၈-၂၀၁၈ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၆၅ ၁၃၅၂ ၁၃၅၈ ၁၃၃၃

၂ ရလီ ၁၄၂၁ ၁၄၉၅ ၁၃၈၀ ၁၃၈၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၉၁ ၁၀၇၃ ၁၀၇၄ ၁၀၆၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၆၅.၁၁ ၁၅၂၆.၀၀ ၁၃၁၈.၀၁ ၁၅၄၅.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၈၈.၈၄ ၁၅၀၈.၀၀ ၁၂၄၄.၇၈ ၁၅၂၇.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၁၂.၅၈ ၁၄၉၂.၀၀ ၁၁၇၁.၅၆ ၁၅၁၀.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၃၆.၃၂ ၁၄၈၂.၅၀ ၁၀၉၈.၃၄ ၁၅၀၁.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၆၀.၀၆ ၁၄၆၉.၀၀ ၁၀၂၅.၁၂ ၁၄၈၇.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၈-၈-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၄-၈-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၅ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၁၀၀ ၁၂၂၄.၃၄ ၁၁၉၀.၉၅ ၁၄၇၅

၂ ၁၆ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၃၀၀၀ ၁၂၁၁.၇၇ ၁၁၈၁.၆၀ ၁၄၉၈

၃ ၁၇ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၃၂၀၀ ၁၂၁၂.၀၃ ၁၁၇၇.၈၉ ၁၄၉၈

၄ ၁၈ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၃၂၀၀ ၁၂၁၂.၀၃ ၁၁၇၇.၈၉ ၁၄၉၈

၅ ၁၉ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၃၂၀၀ ၁၂၁၂.၀၃ ၁၁၇၇.၈၉ ၁၄၉၈

၆ ၂၀ -၈-၂၀၁၈ ၉၄၈၈၀၀ ၁၂၀၆.၄၃ ၁၁၈၇.၅၃ ၁၄၉၈

၇ ၂၁ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၂၃၀၀ ၁၂၁၃.၃၁ ၁၁၈၇.၅၃ ၁၄၉၅

၈ ၂၂ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၂၃၀၀ ၁၂၁၃.၃၁ ၁၁၈၇.၅၃ ၁၄၉၅

၉ ၂၃ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၅၄၀၀ ၁၂၁၇.၂၆ ၁၁၉၂.၈၂ ၁၄၉၅

၁၀ ၂၄ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၉၅၀၀ ၁၂၁၉.၂၃ ၁၁၉၁.၈၉ ၁၄၉၉

၁၁ ၂၅ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၉၅၀၀ ၁၂၁၉.၂၃ ၁၁၉၁.၈၉ ၁၄၉၉

၁၂ ၂၆ -၈-၂၀၁၈ ၉၅၉၅၀၀ ၁၂၁၉.၂၃ ၁၁၉၁.၈၉ ၁၄၉၉

၁၃ ၂၇ -၈-၂၀၁၈ ၉၆၅၀၀၀ ၁၂၂၆.၂၁ ၁၂၁၀.၂၄ ၁၄၉၉

၁၄ ၂၈ -၈-၂၀၁၈ ၉၇၉၂၀၀ ၁၂၃၉.၃၀ ၁၂၁၃.၆၆ ၁၅၀၅

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၂၁ ယမွ်

၂ ၃၃.၂၆ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၇.၀၅  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၄၁

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၄၀

၁၅၄၀

၁၃

( ၄ - ၉ -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 ၂၈၀-၃၀၀

(  ခ  ) SQ ၄၀၀-၄၂၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၀၀-၄၃၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၅၀-၃၇၅

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) ၂၇၀-၂၉၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၇၀-၂၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၇၀-၂၉၀

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 ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၃၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၂၅

၈ ပဲကးီ ၇၅၀-၈၀၀

၁၄

၂၈ - ၈ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပု

ဖဲွ စ့ည်းပ 

ကန်သ့တ် ခန် ့ပီး 

အင်အား 

ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၇ - ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၅ - ၁၈၄ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၂ - ၂၀၅ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၃ - ၂၀၅ 

၂။ ၂၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၁/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန တွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ပူးတွဲပါအရာထမ်း (၂၀) ဦးနှင့် အမထမ်း (၂) ဦးတိက့ိ နိင်င့ ဝန်ထမ်း 

ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် အာက် ဖာ်ြပပါနှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှ 

စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးမျိုးခိင်ဝငး် 

၈/ရစက(နိင်) ၁၂၁၃၇၉ 

ဒ-ညန်မှူး စာရငး်အင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၃၄၉၀၀၀ 

( ခ ) ဒ ကခိင် ကျာ် 

၁၂/မဘန(နိင်) ၀၉၉၈၇၄ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

နှစ်နိင်င ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၃၁၆၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးြပည့် ဖိုး အာင် 

၉/မနမ(နိင်) ၁၁၅၃၅၈ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

နှစ်နိင်င ၁၆-၈-၂၀၁၈ ၃၁၂၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ကည်သာသစ်နိင် 

၉/ပဘန(နိင်) ၁၂၈၄၉၁ 

လ/ထ 

ညန်မှူး 

မူဝါဒ ၁၆-၈-၂၀၁၈ ၃၁၂၀၀၀ 

( င ) ဒ ယဉ်သီတာလွင ်

၈/အလန(နိင်) ၁၂၅၅၁၇ 

ဦး/ရိှ ငွစာရင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( စ ) ဒ ခိင်ြမတြ်မတ်ခိင် 

၈/ပခက(နိင်) ၂၁၄၆၈၈ 

ဦး/ရိှ WTO ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ဆ) ဒ ခင်ဆလင် 

၆/ထဝန(နိင်) ၁၀၆၁၅၁ 

ဦး/ရိှ WTO ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 
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( ဇ ) ဦး ကျာ်စညသ်ူ 

၈/မကန(နိင်) ၂၀၁၉၆၅ 

ဦး/ရိှ နှစ်နိင်င ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးသက်နိင်စိး 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၁၁၃၂၈ 

ဦး/ရိှ ဒသတွင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ည) ဦးလွင်ကကိိ မာင် 

၇/သနပ(နိင်) ၀၉၀၁၅၈ 

ဦး/ရိှ WTO ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဋ ) ဒ မ ဖိုးသ ူ

၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂ 

ဦး/ရိှ နှစ်နိင်င ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဌ ) ဦး အာင်ကိကိ 

၉/နထက(နိင်) ၁၄၇၈၀၁ 

ဦး/ရိှ စာရငး်အင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးတင့်နိင်ဦး 

၆/ထဝန(နိင်) ၀၈၉၂၀၉ 

ဦး/ရိှ နည်းပညာ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဎ ) ဒ သင်းသင်း ကျာ် 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၉၁၆၃၃ 

ဦး/ရိှ နည်းပညာ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ဏ) ဒ ခင်စိးစိးလင်း 

၉/အမဇ(နိင်) ၀၁၈၁၈၁ 

ဦး/ရိှ စာရငး်အင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(တ) ဦးညီ ဖိုးထွန်း 

၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၀၉၄၇ 

ဦး/ရိှ ယှဉ် ပိုင်မ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ထ) ဦးနိငး်ရိှန်း 

၄/ကပလ(နိင်) ၀၁၂၇၂၀ 

ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဒ ) ဦး အာင်ြပည့်စဦး 

၁၂/အစန(နင်ိ) ၁၈၇၆၄၂ 

ဦး/ရိှ ကျာက်ြဖူ 

(ဇန်)ရန်ကန် 

၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဓ ) ဒ ညို မာဝင်း 

၁/မညန(နိင်) ၀၉၈၃၇၇ 

ဦး/ရိှ ပိ/့သွင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( န ) ဦးြပည့် ဖိုး အာင်(၄) 

၁၄/ဇလန(နင်ိ) ၁၃၁၇၄၈ 

ဦး/ရိှ ဒသတွင်း ၁၉-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ပ ) ဦးထိန်လင်း 

၉/ကဆန(နင်ိ) ၁၅၉၃၂၃ 

ဒ-လ/ 

ထကပတမှူး 

နည်းပညာ ၁၂-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဖ ) ဦး ဇယျာ ဖိုး-၂ 

၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၁၀၀ 

ငယ်/ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

၃။ ၂၇-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၂/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦး အာင်ဆင့်(၁၂/မဂတ (နိင်) 

၀၅၈၈၆၄)၊ စာရင်းကိင်-၃သည် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ သဂတ်လ (၂၆) ရက် န ့(၁၅:၅၀) အချိန်တွင် ရန်ကန်ြပည်သူ ့

ဆးရကီး၌ ကွယ်လွန်သွား သာ ကာင့် ကွယ်လွန်သည့် နရ့က် အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စဲလိက် 

သည်။ 
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၄။ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဒ ြဖူမာဝင်း (၇/ပခန (နိင်) ၂၃၃၇၄၂)၊ ဦးစးီမှူးကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ 

များအခနး်(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၂၇-၈-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၂၆-၂-၂၀၁၉) ရက ်

နထ့ ိ မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၅။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ (၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ရးချုပ်စီမ ရးရာဌာနခွဲ၊ 

မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန  

 (က) ဦးကိကိနိင် ယာဉ် မာင်း-၅ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

   ၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၀၉၉  

 ( ခ ) ဦးမျို း ဇယျာ နစ့ားယာဉ် မာင်း ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)် 

  ၈/ပခက(နိင်)၂၈၉၉၁၀  

၆။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ဦးသီဟမင်းြပည့် (၁၂/ဒဂရ (နိင်) ၀၁၉၃၁၆)၊ နစ့ားယာဉ် မာင်း 

ကိ (၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၇။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ဦး ငိမ်းသူ (၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၄၆၉၉၃)၊ ယာဉ် မာင်းစက်ြပင်-၄ ကိ 

(၁-၉-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) သိ ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၈။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)် မ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃)အရ 

ဆးလက်မှတ်ခွင့်အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က) ဒ ခင်ခင်ကီး ဦး/ရိှ ၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၄၅ ရက ်

   ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၄၇၉၁၂  ၂၉-၉-၂၀၁၈ ထိ 
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 ( ခ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ဦး ဒ-ဦးစီးမှူး ၂၆-၈-၂၀၁၈ မှ  ၃၀ ရက် 

   ၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၂၂၆၉  ၂၄-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၉။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၇) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က) ဒ ယဇနြမင့် အာင်  ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၂၃-၈-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၅၂၉၈၂    ၂၈-၈-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ဇယျ  ဦးစီးမှူ း လပ်ငန်းစစ ် ၂၇-၈-၂၀၁၈ မ ှ  ၇ ရက် 

    ၇/လပတ(နိင်) ၀၉၃၀၁၇      ၂-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဦး ငိမ်းချမ်း  ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၃-၉-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

    ၅/အတန(နိင်) ၀၄၈၇၂၈         ၁၂-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( ဃ ) ဒ ြမသန္တာ  ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၃၈၀၈၇     ၁၂-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( င ) ဒ စိးအိသန္တာ ထွး  ဒ-ဦးစီးမှူး   ယှဉ် ပို င်မ ၂၀-၈-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၀၀၁၉     ၂၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဒ ဝ ဝထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂၂-၈-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်) ၁၄၀၅၆၀     ၂၄-၈-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( ဆ) ဦးစက်ဟိန်း ကီး/ ရး ပိသ့ွင်း ၂၀-၈-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၉/ညဥန(နိင်) ၁၈၂၃၉၂     ၂၆-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဇ ) ဒ ငိမး် ငမ်ိး ဌး  ငယ်/ ရး    စီမ ၂၀-၈-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၂၇၈၂၅၃     ၂၃-၈-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၀။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)် မ ှ ဒ ြမတ်ဆလင် (၇/သဝတ(နိင်) ၀၉၈၈၇၆)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ (၂၁-၈-၂၀၁၈ မှ ၂၂-၈-၂၀၁၈ ထ)ိ 

လပသ်က်ခွင့် (၂) ရက်နှင့် (၂၃-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၉-၉-၂၀၁၈ ထ)ိ လစာမဲ့ခွင့် (၂၈) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၁။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦးနှင့် အမထမ်း (၂၆) ဦးတိက့ိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါနှစ်တိး စ့ ရာက် သည့် 

နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခင့်ွြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 
(က) ဒါက်တာစိးဝင်း 

၉/မကန(နိင်) ၀၆၁၃၄၆ 
ဒ-ညန်မှူး ပညာ ပး ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၃၆၁၀၀၀ 

( ခ ) ဦးခင် မာင်စိး(၁) 
၁၂/ကမရ (နိင်) ၀၃၉၃၁၃ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပိ/့သွင်း ၂၂-၈-၂၀၁၈ ၃၂၀၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ အးသက ်
၉/မနတ(နိင်) ၁၀၁၇၀၅ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

နည်းပညာ ၂၂-၈-၂၀၁၈ ၃၂၀၀၀၀ 

(ဃ) ဒ အိသက်သက်စ 
၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၃၉၄၄၄ 

ငယ်/ ရး WTO ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( င ) ဒ ရြမခိင် 
၅/ကဘလ(နိင်) ၁၅၂၁၂၂ 

ငယ်/ ရး WTO ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( စ ) ဒ စန္ဒာဝင်း-၂ 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၂၄၃၅၄ 

ငယ်/ ရး စာရငး်အင်း ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဆ) ဦးနိငလ်င်း အာင် 
၈/တတက(နိင်) ၁၈၁၈၅၂ 

ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဒ စ ဝမိး 
၉/လဝန(နိင်) ၁၉၁၆၀၂ 

ငယ်/ ရး မူဆယ် ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဈ ) ဒ သက်နွယ်မွန် 
၅/ဟမလ(နိင်) ၀၆၈၄၇၉ 

ငယ်/ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(ည) ဒ နှင်းပွင့်ြဖူ 
၁/မညန(နိင်) ၁၄၃၀၅၇ 

ငယ်/ ရး WTO ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဋ ) ဒ ယမဖူး 
၈/အလန(နိင်) ၁၃၈၉၉၇ 

ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဌ ) ဒ ချာစလင် 
၉/တသန(နိင်) ၁၅၈၄၀၁ 

ငယ်/ ရး WTO ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဍ ) ဒ ငိမ်းအိခိင် 
၈/တတက(နိင်) ၁၆၃၁၉၃ 

ငယ်/ ရး မူဆယ် ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဎ ) ဦးစိးဝီလျ 
၈/ပမန(နိင်) ၁၁၉၅၀၉ 

ငယ်/ ရး WTO ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဏ) ဒ ဆလ့ဲရည်ဝင်း 
၈/တတက(နိင်) ၁၅၄၈၄၉ 

ငယ်/ ရး ပိ/့သွင်း ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(တ) ဒ စန္ဒာ အး 
၈/တတက(နိင်) ၁၅၉၆၂၄ 

ငယ်/ ရး မူဝါဒ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

(ထ) ဒ ပန်းအိစ 
၁၄/မအပ(နိင်) ၁၉၆၇၉၇ 

ငယ်/ ရး ပညာ ပး ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 
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( ဒ ) ဦး အာင်ကိကိဦး 
၅/ရဘန(နိင်) ၁၇၃၆၃၇ 

ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဓ ) ဦး ကျာ်မျိုးထက် 
၉/တသန(နိင်) ၁၅၀၆၃၇ 

ငယ်/ ရး ညန်ချုပ်ရး ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( န ) ဦးစည်သူလင်း 
၁၃/တကန(နိင်)၂၆၅၈၆၈ 

ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ပ ) ဒ ဝဇင်ြမင့် 
၅/ဒပယ(နိင်) ၀၈၆၁၅၂ 

ငယ်/ ရး ပိ/့သွင်း ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဖ ) ဒ သငး်သီရိ အာင် 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၄၉၄၂၀ 

ဒ-လ/ထ 
ကပတမှူး 

နည်းပညာ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဗ ) ဒ ခင်သူဇာ မ 
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၁၀၁၇၇၀ 

ဒ-လ/ထ 
ကပတမှူး 

ပိ/့သွင်း 
(ရက) 

၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဘ ) ဦး န အာင် 
၈/ရစက(နိင်) ၁၅၉၄၆၇ 

ဒ-လ/ထ 
ကပတမှူး 

နည်းပညာ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( မ ) ဦးထက်အာကာ ကျာ ်
၉/တသန(နိင်) ၁၈၈၀၈၄ 

ဒ-လ/ထ 
ကပတမှူး 

စစ် တွ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ယ ) ဒ ယဉ်ယဉ်ြမင့် 
၅/ဆလက(နင်ိ) ၀၆၈၅၆၈ 

ဒ-လ/ထ 
ကပတမှူး 

နည်းပညာ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ရ ) ဦး နမျိုး အာင်-၂ 
၉/မတရ(နိင်) ၁၄၇၁၁၂ 

ယာဉ် မာင်း-၅ စီမ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၆၂၀၀၀ 

( လ ) ဦး အာင်ဆန်းဦး 
၁၀/ပမန(နိင်) ၁၇၉၁၈၀ 

ယာဉ် မာင်း-၅ ထီးခးီ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၆၂၀၀၀ 

( ဝ ) ဦး အာင်မင်းသူ 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၄၄၅၂၈ 

ယာဉ် မာင်း-၅ တာချီလိတ် ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၆၂၀၀၀ 

၁၂။ ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန ၏ 

EIF အစီအစဉ် အာက်ရှိ  Tier 1 Project စမီကိန်းများအတွက် တစ်လလင ်အ မရကိန် ဒ လာ (၁၉၅၀) 

(ပျက်ကွက်ရက်မပါ) ြဖင် ့ ြပင်ပမ ှစာချုပ်ချုပ်ဆ ိ ငှားရမး်ထား သာ ကမ်းကျင်ပညာရှင ် Finance Expert 

ဒ သငး်မာ (၅/ ရဥန (နိင်) ၀၆၆၄၈၀) အား စာချုပ်သက်တမ်းကန်ဆးသည့် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် သဂတ်လ ၃၁ 

ရက် န ့ည နပိင်းမှစတင်၍  ၎င်း၏ဆန္ဒအရ နတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၃။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဝန် ကီးရးတွင် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး 

ဦးနိင်နိင် (၅/မရန(နိင်)၁၅၁၅၆၃) ကိ နိင်င တာ်စီးပွား ရးရာ ပါင်းစပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီ၏(၂၄-၈-၂၀၁၈) 

ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၈) အရ (၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နိငင် တာ် စီးပွား ရးရာ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း ရး ကာ်မတီရးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် စလိက်သည်။ 

၁၄။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်  ၀၂၀၃/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစဖ်က် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၄) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 
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အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခစားခွင် ့

ြပုလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က) ဦးတင်ထွန်း  လ/ထညန်မှူး စမီ  ၅-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၁၂/စခန(နိင်) ၀၁၇၇၆၅      ၁၁-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး ကျာစ်းိ  ဦး/ရှိ  ဒ-ညန်ချုပ်ရး ၂၇-၈-၂၀၁၈ မ ှ   ၇ ရက် 

    ၁၄/ဇလန(နိင်) ၀၈၈၁၄၁    (ကန်သွယ်/ စစ့ပ)် ၂-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ အးြမင့်  ဦး/ရှိ  စာရင်းအင်း ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၂၅ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၄၃၉၁၈        ၂၇-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ အး အးမာ  ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၁၀-၉-၂၀၁၈ မှ   ၁၅ ရက် 

    ၇/ဝမန(နိင်) ၀၇၅၁၆၅     ၂၄-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( င ) ဒ ဆွ ဆွဦး  ရးအပ်   ပိသ့င်ွး ၂၇-၈-၂၀၁၈ မ ှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၁၆၈၁၃   ၅-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( စ ) ဦးသန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၁/မဥန(နိင်) ၀၀၀၅၇၆    ၉-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( ဆ) ဦးသက် ဇာ်ညန် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၂၈-၈-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

     ၁၄/ဖပန(နိင်) ၁၀၁၄၁၃    ၃၁-၈-၂၀၁၈ ထိ 

၁၅။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၄/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ဦးစးီရးမှ ဦးစးီအရာရှိ၊ ဦး ဝဦး မာင် (၁၂/မရက (နိင်) ၁၃၆၉၅၆) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခနး်(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ဂ)အရ (၂၇-၈-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှ(၉-၉-၂၀၁၈) 

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

၁၆။ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦး အာင်ဆင့်(၁၂/မဂတ (နိင်) ၀၅၈၈၆၄)၊ စာရငး်ကိင်-၃ကိ နိငင့် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂၃-၈-၂၀၁၈ မှ ၂၆-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင် ့(၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 



22 

 

၁၇။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၀၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ ညွန်ကား ရးမှူး၊ ဦးညညီသိီန်းဇ (၁၂/လကန(နိင်) 

၀၂၇၄၀၉) ကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ (၄-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ 

(၁၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ (ြပည်ပ) တွင် လပ်သက်ခွင် ့(၁၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။   

၁၈။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၀၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ အာက် ဖာြ်ပပါ  အမထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ ရန်ကန် မို ၊့ ြပည်သူရ့င်ြပင်အတွင်းရှိ Culture 

Valley တွင် ရ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရြဖင့်ြပုလပ် သာ အနပညာပစ္စည်းများနငှ့် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်း 

များ တင်ပိတ့င်သွငး် ခွင့်ြပုလိင်စင်ထတ် ပး ရးအဖွဲ  ့One Stop Service Center (OSSC) တွင ်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)် သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန ်

ချထားလိက်သည-်  

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး     

 (က) ဦး နမျို း အာင်-၁ ဦးစီးမှူ း 

   ၁၂/ဗတထ (နိင်) ၀၀၆၁၀၉  

 ( ခ ) ဦးရဲလင်းဟိန်း အကီးတန်းစာ ရး 

   ၁၂/အလန (နိင်) ၀၄၄၆၅၇ 

၁၉။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ အာက် ဖာ်ြပပါ  အရာထမ်း (၁) ဦး နှင့် အမထမ်း (၁) ဦးတိက့ိ ရန်ကန် မို ၊့ 

ြပညသ်ူရ့င်ြပင်အတွင်းရှိ Culture Valley တွင် ရ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရြဖင့်ြပုလပ် သာ အနပညာ 

ပစ္စည်းများနှင့် အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ တင်ပိတ့င်သွင်း ခွင့်ြပုလိင်စင်ထတ် ပး ရးအဖွဲ  ့ One Stop 

Service Center (OSSC)တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ တွဲဖက ်

တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦး ကျာ်ဇ ဦးစီးအရာရှိ 

   ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၁၉၉၁၅  

 ( ခ ) ဒ ဇင်မီမီထက် ဒ-လက် ထာက်ကွန်ပျူတာမှူး 

   ၁၂/သကတ(နိင်)၁၆၄၆၆၈  
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၂၀။ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ဦးစးီအရာရိှ ဦးထွန်းြမင့်ထွန်း (၅/ဖပန(နိင်) ၀၄၃၆၄၄) ကိ (၃-၉-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၁။ ၃-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ချငး် ရ ဟာက်န်သွယ် ရးစခနး်မှ ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦးြမင့် ကျာ ် (၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၆၈၈၁) ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၁-၉-၂၀၁၈ မ ှ ၂၆-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင် ့(၂၆) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၂။ ၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဒ ြမသန္တာ (၁၂/သဃက(နိင်)၀၃၈၀၈၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူ းကိ (၂၉-၈-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါ 

စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၁၉၈/၂၀၁၈) အရ (၃-၉-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၂-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

လပသ်က်ခွင့် (၁၀) ရက ် ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းအစား (၅-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၁၄-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိကိ 

လပသ်က်ခွင့် (၁၀)ရက် ြပင်ဆင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၃။ ၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၃) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င ့

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ ခင်မာြမင့်  ဒ-ညန်မှူး ကသရ ၇-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

     ၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၀၈၃၈၂   (မဝတ) ၁၃-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ ညို မာဝင်း  ဦး/ရှိ ပိသ့ွင်း ၂၇-၈-၂၀၁၈ မ ှ   ၇ ရက် 

     ၁/မညန(နိင်) ၀၉၈၃၇၇    ၂-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဦး ကျာစ်းိ  ဦး/ရှိ ဒ-ညန်ချုပ်ရး ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၂၁ ရက် 

     ၁၄/ဇလန(နိင်) ၀၈၈၁၄၁      (ကန်သွယ/် စစ့ပ်)  ၂၃-၉-၂၀၁၈ ထ ိ  

၂၄။ ၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး ဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၉၀) ဦးတိက့ိ နိင်င့ 



24 

 

ဝန်ထမ်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎ငး်တိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါနှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှစတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခင့်ွြပုလိက်သည်-  

စဉ် အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

အဆင့် ဌာန နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင်

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးဘန်းြမင့်နိင် 

၉/မထလ(နိင်) ၂၅၉၆၆၀ 

ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ခ ) ဦး ဇာဝ်င်း-၁ 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၃၀၄၅၇ 

ဦးစီးမှူ း နညး်ပညာ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ မိမိကးီ 

၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၃၂၉၇၈ 

ဦးစီးမှူ း ပညာ ပး 

(TTI) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ကသယ်ွြမင့် 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၀၂၅၀၃ 

ဦးစီးမှူ း ဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( င ) ဦးခိငဝ်င်း 

၁၂/ဒဂတ(နိင်) ၀၀၄၃၁၂ 

ဦးစီးမှူ း ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( စ ) ဒ ခင်ညိုညိုလွင် 

၅/အတန(နိင်) ၀၀၃၆၅၃ 

ဦးစီးမှူ း ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

(ဆ) ဦး အာင်စိး-၂ 

၁၀/မလမ(နိင်) ၁၅၅၇၇၆ 

ဦးစီးမှူ း စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးြမတ်သူ-၂ 

၇/ကဝန(နိင်) ၀၈၅၇၆၂ 

ဦးစီးမှူ း စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးထွန်းကည ်

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၁၄၉၁ 

ဆသရ-၁ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

(ည) ဦးခင် မာင် မာင် လး 

၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၃၂၀၄၉ 

ဆသရ-၁ စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဋ ) ဒ အး အး အာင် 

၁၄/ဒဒရ(နိင်) ၀၈၃၉၀၂ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၆၀၀၀ 

( ဌ ) ဦး အးဟန် 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၃၅၂၃၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး သီလဝါ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးတင်ထွန်း-၂ 

၁၂/သကတ(နိင်) ၀၅၉၁၉၆ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ချင်း ရ ဟာ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဎ ) ဦးစိနထွ်န်း 

၁၂/အလန(နိင်) ၀၀၃၄၉၁ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဏ) ဒ ချိုမာဦး 

၁၄/ပသန(နိင်) ၀၁၇၂၆၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(တ) ဒ ခင်မိမိ 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၁၆၉၀၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 
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(ထ) ဒ ခင်စန်း အး 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၁၈၀၉၅ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဒ ) ဦးမျို းြမင့်ထွန်း 

၇/သကန(နိင်) ၀၀၄၃၀၇ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဓ ) ဦး အာင်ဝင်း-၂ 

၅/ကလတ(နိင်) ၀၀၀၆၇၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး တာချလိီတ် ၂၇-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( န ) ဒ ခင်မိးမိး 

၁၀/ကထန(နိင်) ၀၈၁၄၄၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စာရငး်အင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ပ ) ဒ ဝတ်ရည်စိး 

၇/ဇကန(နင်ိ) ၀၀၀၄၂၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဖ ) ဦးခင် မာင် ဇာ်လင်း 

၁၂/တတန(နိင်) ၁၃၂၈၃၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဗ ) ဦးနန်းဝင်း 

၉/ပဘန(နိင်) ၁၁၃၂၂၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဘ ) ဦး ကျာ်မိး 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၈၄၉၃၇ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ထီးခးီ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( မ ) ဦးကည်နိင် 

၇/လပတ(နိင်) ၀၀၅၅၀၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ယ ) ဦးလှြမင့် ထွး 

၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၃၉၇၈၆ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ရ ) ဦး ကျာ် ကျာဦ်း-၂ 

၁၂/ဆကန(နိင်)၀၀၂၂၆၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( လ ) ဦးြမင့် ဇာ ်

၇/ကဝန(နိင်) ၀၈၇၀၃၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဝ ) ဦးသိန်း ဇာ်လင်း 

၇/လပတ(နိင်) ၀၀၁၇၅၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(သ) ဒ သွယ်သွယ်ြမင့် 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၀၀၀၇၅ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဟ) ဦး ငိမ်းချမ်း 

၅/အတန(နိင်) ၀၄၈၇၂၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဠ ) ဦး ဇာ်မင်းစိး 

၅/ဗမန(နိင်) ၀၂၀၃၂၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(အ) ဦး ကျာ်သူဝင်း-၂ 

၅/ကလထ(နိင်) ၁၂၆၂၅၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ငွစာရင်း ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ကက) ဒ နန်းနသဇင်လင်း 

၉/မထလ(နိင်)၂၀၀၆၃၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ဒသတွင်း ၂၆-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 
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( ခခ ) ဦး အာင် မိုင ်

၈/ရစက(နိင်) ၀၉၆၁၁၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(မန္တ လး) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဂဂ ) ဦး အာင်မျိုးထက်ပိင် 

၈/မထန(နိင်) ၀၀၀၄၀၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဃဃ) ဦး ကျာ်မင်းထူး 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၀၉၉၉၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ငင ) ဦးမျိုး အာင်-၂ 

၁၂/အစန(နင်ိ) ၁၇၃၁၆၅ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( စစ ) ဦးစိးြမင့်(၂) 

၁၁/ကတန(နိင်) ၀၄၃၆၈၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဆဆ) ဦး အာင်ဆန်းလင်း 

၇/ပခန(နိင်) ၂၅၃၁၁၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဇဇ ) ဒ ဖိုး ဖိုး အး 

၈/ပခက(နိင်) ၁၅၂၈၆၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဈဈ ) ဦး ကျာ်စိးနိင် 

၉/တသန(နိင်) ၀၄၃၉၈၁ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ညည) ဦးခိင် ဇာ်မင်း 

၁၄/ဟသတ(နငိ်) ၁၉၉၇၅၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး နညး်ပညာ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဋဋ ) ဦး ကျာ် အာင် 

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၀၉၅၈၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဌဌ )  ဦး နမင်းဝင်း 

၉/စကန(နိင်) ၀၅၆၉၀၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဍဍ ) ဦးဝင်းထွဋ်ဟန် 

၁၄/ပသန(နိင်) ၁၅၆၇၉၀ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဎဎ ) ဦး ကျာ်ခိင်ြမတ် 

၅/ဟမလ(နိင်) ၀၅၂၀၀၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး လွယ်ဂျယ် ၂၉-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဏဏ) ဒ တင်တင်သွယ် 

၁၂/ခရန(နိင်) ၀၁၀၉၁၁ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(တတ) ဒ အိအိသွယ် 

၉/တသန(နိင်) ၁၄၀၇၉၅ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ထထ) ဦးမင်း ဇာ် 

၇/ဇကန(နင်ိ) ၀၃၀၀၁၇ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ညန်ချုပ်ရး ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဒဒ ) ဦးကိကိ ဇာ် 

၉/ကပတ(နိင်) ၀၀၅၄၅၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး လွယ်ဂျယ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဓဓ ) ဒ ယယနိင် 

၇/ပတတ(နိင်) ၀၉၅၄၁၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 
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( နန ) ဦးခင် မာင်လတ် 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၁၈၈၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး လပင်န်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ပပ ) ဒ ဆွ ဆွဝင်း 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၈၂၅၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဖဖ ) ဒ ခင်ခင်နွယ် 

၁၂/ခရန(နိင်) ၀၁၁၀၆၈ 

ဒ-ဦးစးီမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဗဗ ) ဒ ြမင့်ြမတ်သီ 

၅/တဆန(နင်ိ) ၁၁၀၁၈၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စာရငး်အင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဘဘ ) ဦးပိင် ဇဦး 

၁၃/ကတန(နိင်) ၁၂၈၈၃၃ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( မမ )  ဒ ြမင့်ြမင့် ဆ ွ

၁၂/တမန(နိင်) ၀၀၉၁၈၇ 

ဌာနခဲွ 

စာ ရး 

ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ယယ ) ဦး အာင်သူရ-၂ 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၁၀၅၂၇၉ 

ဌာနခဲွ 

စာ ရး 

ပိ/့သွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ရရ ) ဦးယဉ် မာင်ဆန်း 

၁၂/သဃက(နိင်) ၀၃၂၀၉၃ 

ဌာနခဲွ 

စာ ရး 

စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( လလ ) ဦး အာင် ငွ 

၅/ယမပ(နိင်) ၀၆၃၅၀၄ 

ဌာနခဲွ 

စာ ရး 

မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဝဝ ) ဦး မာင် မာင် ဌး 

၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၂၂၇၃၁ 

ဌာနခဲွ 

စာ ရး 

ချင်း ရ ဟာ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(သသ)  ဒ မိးမိးပိင် 

၁၃/လရန(နိင်) ၀၀၁၉၅၅ 

စာရင်းကိင်-၂ ငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဟဟ) ဒ သိဂစိး 

၇/ရကန(နိင်) ၀၃၈၇၂၃ 

စာရင်းကိင်-၂ ငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဠဠ ) ဒ ခင် ဌးြမင့် 

၉/တသန(နိင်) ၀၉၆၉၇၇ 

စာရင်းကိင်-၂ ပိ/့သွင်း ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(အအ) ဦးဘပ 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၁၁၆၁၁ 

ယာဉ် မာင်း

စက်ြပင်-၂ 

စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ကက) ဦးရန်နိင်ြမင့်-၂ 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၂၀၁၉၀ 

ယာဉ် မာင်း

စက်ြပင်-၂ 

စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ကခ ) ဦးဝင်း ဇာ် 

၁၂/သခန(နိင်) ၀၀၃၃၀၀ 

ကီး/ ရး နှစ်နိင်င ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဂ ) ဦးသန်းလငး်-၂ 

၁၁/ဂမန(နိင်) ၀၀၁၀၈၆ 

ကီး/ ရး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကဃ) ဦး ကျာ် ဖိုး 

၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၄၅၈၉၆ 

ကီး/ ရး နယရ်း ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 
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( ကင ) ဒ ကည်ကည်စန်း 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၉၂၇၁၄ 

ကီး/ ရး ကျာက်ြဖူ 

ဇန်(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကစ ) ဦးဝင်းမင်းသိန်း 

၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၆၇၀၅၈ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကဆ) ဦးတင်ြမင့်-၂ 

၁၂/လကန(နိင်) ၀၃၇၅၅၈ 

ကီး/ ရး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဇ ) ဦးဆန်း အာင် 

၁၂/သလန(နိင်) ၀၅၆၉၂၇ 

ကီး/ ရး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဈ ) ဦး ဇာနိ်င် 

၉/တကန(နိင်) ၀၀၅၃၇၄ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကည) ဦးသိန်းြမင့်ဦး 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၁၅၅၅၃ 

ကီး/ ရး ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဋ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၃ 

၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၀၇၈၃၉ 

ကီး/ ရး ချင်း ရ ဟာ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဌ ) ဦး အးကိ 

၉/မနမ(နိင်) ၀၆၉၃၂၅ 

ကီး/ ရး စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဍ ) ဒ ြမတ်မိးသူ 

၁၃/ကလန(နိင်) ၀၇၄၅၁၃ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၈-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဎ ) ဦးရနိဲင် 

၃/သတက(နိင်) ၀၀၀၅၉၅ 

ကီး/ ရး ချင်း ရ ဟာ် ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကဏ) ဦးြမင့်စိး-၅ 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၄၅၁၈၂ 

ဆသရ-၃ ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကတ) ဦး စာထွဋ်နိင် 

၁၄/ဒဒရ(နိင်) ၀၈၄၈၇၂ 

ဆသရ-၃ ညန်ချုပ်ရး ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

(ကထ) ဦးအန်းြမင့်(၂) 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၇၆၇၉ 

ဆသရ-၃ ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဒ ) ဦးြမင့် ဇာ် ဌး 

၁၄/ညတန(နိင်) ၁၃၂၉၂၃ 

ဆသရ-၃ စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဓ ) ဦးြမင့် ဇာ်ထူး 

၁၄/ညတန(နိင်)၁၀၆၄၂၃ 

ယာဉ် မာင်း

စက်ြပင်(၃) 

စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကန ) ဦးမင်းမင်းထွဋ် 

၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၄၇၁၇၇ 

အကီးတန်း

လက်နိှပ်စက်

စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကပ ) ဦးထွန်းလင် 

၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၀၂၉၉ 

လြခု ရး-၃ ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဖ ) ဦး ကျာ်လွင(်ခ) ကျာ်လွင်ဦး

၈/ပဖန(နိင်) ၀၁၅၈၅၆ 

လြခု ရး-၃ ညန်ချုပ်ရး ၂၉-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 
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( ကဗ ) ဒ နွယ်နွယ်ဝင်း 

၉/ပမန(နိင်)၂၀၄၉၁၃ 

လြခု ရး-၃ စီမ ၂၅-၈-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ကဘ )  ဦး ဖို းထက်ကိ 

၇/ဇကန(နင်ိ) ၀၅၇၈၅၈ 

ငယ်/ ရး မူဆယ် ၂၆-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 

( ကမ ) ဒ ဆမျိုးဟန် 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၂၅၂၃၉ 

ငယ်/ ရး ပညာ ပး ၃၁-၈-၂၀၁၈ ၁၈၂၀၀၀ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကန်သွယမ် ဆာငရွ်က်ြခငး်အား တမူးကနသ်ွယ် ရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင် ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့် ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်တိတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှ စ၍ 

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

ကန်သွယ် ရးစခနး်တွင် ဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတညး်သာ တင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှ 

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

နမှ့စ၍လညး် ကာငး် ITC ြဖင် ့လပင်န်း ဆာင်ရွက်မများက ိစတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ထိအ့ြပင ်

ကျန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာင်း၊ 

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

ြဖစ်ပါသည်။ မာ တာင်၊ ထီးခးီကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ကျိုင်းတ) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-

၂၀၁၄) ရက် နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင်ကျို င်းလပ် စခန်းကိလည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင ်မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ ပါသည်။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခနး်များတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

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

၂၀၁၆ ဘ ာနှစတွ်င် ITC ကတ ်(၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ဘ ာနစှ ် ITC ကတ်  (၁၆၈)ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၈-၂၀၁၈) ထ ိ ITC ကတ်  

(၆၀) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၄၉၂ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မ ှ (၂၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် ထတ် ပးမနငှ့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၂၃၄၀၅၀၂၁၃၁ ၁၁၆၃၉၃၇၃၆ ၂၄၅၆၈၉၅၈၆၇

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၆၆၈၇၉၈၈ ၂၆၆၈၇၉၈၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၃ ၇၂၃၆၇၇ ၉၉၆၂၃၂၃၂၆၉ ၉၉၆၃၀၄၆၉၄၆

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၂၈၇၀၁၆၉၁ ၅၁၆၀၅၆၉၁

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 ၉ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၂၈၀၃၁၅၄ ၃၈၅၄၁၃၄၅၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၄၀၉၃၆၁၃၅၄ ၄၀၉၃၆၁၃၅၄

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၉၉၃၇၄၀၀ ၁၁၄၈၀၄၁၁၈ ၂၆၄၇၄၁၅၁၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၇ ၁၃၀၅၃၈၆၁၄၁ ၁၇၉၄၈၀၀၆၁၇ ၃၁၀၀၁၈၆၇၅၈

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၅၉၈၈၈၀၀၀ ၅၉၈၈၈၀၀၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၆၀ ၃၈၈၂၅၂၁၆၄၉ ၁၂၈၃၅၈၇၅၉၂၇ ၁၆၇၁၈၃၉၇၅၇၆စစ ပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကနသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ)်
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တငပ်ိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ 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 ခနှစ်၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၂၄-၈-၂၀၁၈) အထိ

၆၀ ၃၈၈၂၅၂၁၆၄၉.၀၀၀ ၁၂၈၃၅၈၇၅၉၂၇.၀၀၀ ၁၆၇၁၈၃၉၇၅၇၆.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၄၉၂ ၁၆၄၀၈၉၀၈၀၃၃.၉၆၀ ၈၈၀၀၈၇၇၁၉၁၁.၅၅၈ ၁၀၄၄၁၇၆၇၉၉၄၅.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၂၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၉၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၂၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွငး်ကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၃ ၅၇ ၁၂၆ ၅၉၁၃၅၂၉၉၄၉.၃၁၀ ၄၆၈၆၈၉၇၈၅၂.၄၈၃ ၁၀၆၀၀၄၂၇၈၀၁.၇၉၃

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

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၉ ၄၁ ၁၉၈ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၈၀၆၃၃၂၈၂၉၄.၅၈၀ ၅၈၀၇၀၈၆၁၉၇၁.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၀၉၉၀၇၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၈၂၁၇၀၈၄၀.၇၁၀ ၇၆၉၂၀၇၈၃၃၀.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၈ ၇ ၃၁ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၈၈၁၀၂၆၃၅.၀၀၀ ၁၈၆၁၆၃၃၃၆၁.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၉ ၇၇ ၅၂ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၁၆၅၀၆၈၇၅၈.၅၉၀ ၇၉၁၉၅၁၇၁၄၉.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၅ ၄ ၆၁ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၆၆၅၉၃၁၁၃၂.၀၀၀ ၁၆၆၅၉၃၁၁၃၂.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၃၂၂၉၆၉၇၄၈.၇၅၀ ၂၅၈၂၉၇၈၅၂၆.၆၁၀ ၃၉၀၅၉၄၈၂၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈၁ ၉ ၇၂ ၃၉၉၉၅၈၈၉၄၃.၄၂၈ ၄၁၀၄၆၀၇၉၃၃.၅၆၉ ၈၁၀၄၁၉၆၈၇၆.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို ငး်တ      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

၁၄၉၂ ၄၇၀ ၁၀၂၂ ၁၆၄၀၈၉၀၈၀၃၃.၉၆၀ ၈၈၀၀၈၇၇၁၉၁၁.၅၅၈ ၁၀၄၄၁၇၆၇၉၉၄၅.၅၁၈

ကနသ်ယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

တန်ဖးိ - ကျပ်ကိန်းြပည့်

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 ဆာငရွ်ကမ်

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၂၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၉၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် 

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၂၂) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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