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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ( ၃ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၂၀) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက် န၊့ နနက ် ၀၉:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ရးအမှတ် (၅၂)၊ 

အစည်းအ ဝးခန်းမ၊ နြပည် တာ်၌ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာကန်သွယ်မ 

ြမင့်တင် ရးအဖဲွမှ့ ကီးမှူးကျင်းပ သာ သီးနှအမျိုးအစားအလိက် ပိက့န်အလားအလာသးသပ် ရး အလပ်ရ 

ဆွး နွးပွဲကိ ကျင်းပြပုလပ်ရာ စီးပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဒါက်တာသန်းြမင့်တက် ရာက် အမှာစကား ြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် ြမန်မာနိင်င၏ စးီပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်ရန် 

အတွက် လယ်ယာထွက်ကန်သီးနှက သည် အဓိကအ ရးပါ သာ အခန်းက မှ ပါဝင် ပီး ြမန်မာ့စီးပွား ရး 

ကိ အဓိက မာင်းနှင် နသည့် ထတ်လပ်မက တစ်ရပ်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ မိမိဝန်ကီးဌာန၏ လပင်နး်များထဲ 

တွင် ကန်သွယ်မ ြဖ လာ့ ပးြခင်း၊ ကန်သွယ်မြမင့်တင် ရး၊ ကန်သွယ်မလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရး ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း၊ ကန်သွယ်မပညာ ပးြခင်း၊ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ စ့စပ်ညိနင်း ပးြခင်း၊ စားသးသူအကာအကွယ် 

ပး ရးလပ်ငန်းများနှင့် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးြခင်းများ ပါဝင် ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငမ ှ

ထွက်ရှိ ပီး ြပည်ပတင်ပိသ့ည့် လယ်ယာထတ်ကန်ပစ္စည်းများ၏ထွက်ရှိမ၊ ြပည်ပတင်ပိနိ့င်မ အလားအလာ 

များ၊ စျးကွက်ရရှိနိင်မ၊ ကန်သွယ်ဖက်နိင်ငများ၏ မဝူါဒများ၊ ဝယ်လိအားနှင့် သီးနှအမျိုး အစားအလိက် 

ထတ်လပ်တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရး အ ြခအ နများအား လ့လာသိရှိထားရန်လိအပ် ကာင်း၊ ြပည်တွင်း 

ထတ်လပ် သာ သီးနှများ၏ ြပည်ပ စျးကွက်ခိင်မာ စရန်နှင့် အလားအလာ ကာင်းများရိှ န သာ သီးနှများ 

အတွက်ကိလည်း ြပည်ပဝင် ငွပိမိရရှိ စရန်၊ သီးနမှျား၏ အရည်အ သွးပိင်းနှင့် အြခားလိအပ်ချက်များကိ 
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လညး် အစိးရနှင် ့ ပဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ မ့ျားအားလး အဖက်ဖက်မှ ဝိင်းဝန်းပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန ်

လိအပ် ကာင်း၊ ကန်သွယ်မက ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် ြပည်ပပိက့နတိ်းတက် ရး၊ ပိက့န်ပမာဏ 

ြမင့်တင်နိင် ရးသည် အဓိကကျ သာ ကာင့် ပိက့နြ်မင့်တင်နိင် ရးကိ ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့် မူဝါဒများ 

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိရာ ြမန်မာနိင်င၏ကန်သွယ်မပမာဏသည် ၂၀၁၈ခနှစ်၊ သဂတ်လကန် 

အထိ အ မရိကန် ဒ လာ ၁၆ ဘီလီယခန်ရိှ့ ပီး ကာလတူနင်းယှဉ်ချက်အရ ကန်သွယ်မပမာဏသည ်

အ မရိကန် ဒ လာ ၂.၃ဘီလီယခန်ပိ့များ၍ ပိက့န်အ နြဖင့် ၁.၅ ဘီလီယခန် ့ ပိမိတင်ပိန့ိင်ခဲ့ ကာင်း၊ 

ယခအလပ်ရ ဆွး နးွပွဲသည်လည်း ြမန်မာ့ပိက့န်များ တိးတက်တင်ပိန့ိင် ရး ဆွး နွးရန်အတွက် စီစဉ် 

ဆာင်ရွက်ရြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ ထိြ့ပင် ပိက့န်ြမင့်တင် ရးအတွက် အမျိုးသားပိက့န်မဟာဗျူဟာ ရးဆဲွ ရး 

လပ်ငန်းစီမချက်အား၂၀၁၃ ခနှစ်တွင် စတင် ဆာင်ရွက်အ ကာင်အထည် ဖာ်လက်ရိှ ကာင်း၊ အမျိုးသား 

ပိက့န်မဟာဗျူဟာတွင် ဦးစား ပး အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ဆနစ်ပါးက ၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှ 

က ၊ ရထွက်ကန်ပစ္စည်းက နှင့် အထည်အလိပ်၊ သစ်နှင့်သစ် တာထွက်ပစ္စည်းက ၊ ရာ်ဘာက  

နှင့် ခရီးသွားက များ ရွးချယ်ထားပါ ကာင်းနှင့် လယ်ယာထွက်ကန်စား သာက်ကန်ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊ 

ကျာက်မျက်ရတနာ အ ချာထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊ သစ်သီးဝလဟင်းသီးဟင်းရွက် ထတ်လပ်မလပ်ငန်းများ 

အား ထပ်မြဖည့်သွင်း ပးသွားမညြ်ဖစ် ကာင်း၊ ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများြဖင့် အမျိုးသားစးီပာွး ရး ဖွ ့ဖို း 

တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည့်အတွက် လယ်ယာထွက်ကန်သီးနှများကိ ြပည်ပသိထ့တ်လပ်တင်ပိ ့

နိင် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အမျိုးသားစီးပွား ရးတိးတက် ရးကိ ဆာင်ရွက်နိင်မည်ဟယကည်ပါ ကာင်း 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ယင်း နာက် ြမန်မာကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးအဖွဲ ၊့ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦး အာင်စိးမှ ြပည်ပသိ ့

လယ်ယာထတ်ကန်သီးနှများ တိးြမင့်ထတ်လပ်တင်ပိနိ့င် ရးအတွက် ဆာင်ရွက် နမများအား ရှင်းလင်း 

ြပာကား ပီး နာက ်သီးနှအမျို းအစားအလိက် ပိက့နအ်လားအလာ သးသပ် ရးအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ စကား 

ဝိင်းအား ဆက်လက်ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အခမ်းအနားသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန်ကီး ဦး အာင်ထူး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ြမန်မာကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးအဖဲွ၊့ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

နှင် ့ဌာနဆိင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ UMFCCI နှင့် ညီ နာင်အသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂုလ်များ၊ ြပည်နယ် 

နှင့်တိင်း ဒသကီးများရှိ ကန်စည်ဒိင်များမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ စီးပွား ရးသမှူးသင်တန်းသားများနှင့် သီးနှ 

မျိုးစ စိက်ပျိုးထတ်လပ်သည့် တာင်သူများနှင့် လပ်ငန်းရှင်များ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။  
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၅၈၁၄.၄၃၆ ၈၃၁၁.၂၅၆ ၁၄၁၂၅.၆၉၂ ၄၉၂၂.၇၉၀ ၇၆၄၀.၆၇၀ ၁၂၅၆၃.၄၆၀ ၈၉၁.၆၄၆ ၆၇၀.၅၈၆ ၁၅၆၂.၂၃၂

၂ နယ်စပ် ၂၆၉၈.၃၁၈ ၁၅၂၃.၆၄၉ ၄၂၂၁.၉၆၇ ၂၃၁၃.၃၅၃ ၁၄၅၆.၉၄၄ ၃၇၇၀.၂၉၇ ၃၈၄.၉၆၅ ၆၆.၇၀၅ ၄၅၁.၆၇၀

စစ ပါငး် ၈၅၁၂.၇၅၄ ၉၈၃၄.၉၀၅ ၁၈၃၄၇.၆၅၉ ၇၂၃၆.၁၄၃ ၉၀၉၇.၆၁၄ ၁၆၃၃၃.၇၅၇ ၁၂၇၆.၆၁၁ ၇၃၇.၂၉၁ ၂၀၁၃.၉၀၂

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၃၀-၉-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၃၀-၉-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၅၃၃.၆၇၁ ၇၄၄.၈၈၉ ၁၂၇၈.၅၆၀

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၈၅၈ ၁၇၅.၄၆၆ ၁၇၈.၃၂၄

၃ ရထွက် ၁၂၆.၂၉၂ ၁၇၁.၃၂၂ ၂၉၇.၆၁၄

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၇၇၈.၁၀၃ ၂၅၆.၇၃၇ ၁၀၃၄.၈၄၀

၅ သစ် တာထွက် ၉၄.၀၇၉ ၁.၀၄၁ ၉၅.၁၂၀

၆ စက်မကန် ချာ ၃၈၆၇.၃၆၁ ၆၆၅.၇၂၈ ၄၅၃၃.၀၈၉

၇ အြခား ၄၁၂.၀၇၂ ၆၈၃.၁၃၅ ၁၀၉၅.၂၀၇

 စစ ပါင်း ၅၈၁၄.၄၃၆ ၂၆၉၈.၃၁၈ ၈၅၁၂.၇၅၄

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၂၇၁၃.၀၆၈ ၇၄၁.၃၄၆ ၃၄၅၄.၄၁၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၃၄၁၀.၉၂၅ ၃၃၀.၈၃၂ ၃၇၄၁.၇၅၇

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၂၁၈၇.၂၆၃ ၄၅၁.၄၇၁ ၂၆၃၈.၇၃၄

 စစ ပါင်း ၈၃၁၁.၂၅၆ ၁၅၂၃.၆၄၉ ၉၈၃၄.၉၀၅

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

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

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၁၇၅.၈၆၁ ၅၆၅.၄၈၅ ၇၄၁.၃၄၆ ၆.၇၈၆ ၇၃၀.၉၅၁ ၇၃၇.၇၃၇ ၁၆၉.၀၇၅ -၁၆၅.၄၆၆ ၃.၆၀၉

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၂.၇၂၈ ၃၂၈.၁၀၄ ၃၃၀.၈၃၂ ၁၃.၀၂၀ ၃၀၁.၂၆၀ ၃၁၄.၂၈၀ -၁၀.၂၉၂ ၂၆.၈၄၄ ၁၆.၅၅၂

၃ လူသးကန် ၁.၄၁၃ ၄၅၀.၀၅၈ ၄၅၁.၄၇၁ ၀.၅၂၇ ၄၀၄.၄၀၀ ၄၀၄.၉၂၇ ၀.၈၈၆ ၄၅.၆၅၈ ၄၆.၅၄၄

စစ ပါငး် ၁၈၀.၀၀၂ ၁၃၄၃.၆၄၇ ၁၅၂၃.၆၄၉ ၂၀.၃၃၃ ၁၄၃၆.၆၁၁ ၁၄၅၆.၉၄၄ ၁၅၉.၆၆၉ -၉၂.၉၆၄ ၆၆.၇၀၅

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃၀-၉- ၂၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစ်ှ
(၃၀-၉-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃၀-၉-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃၀-၉-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၇၄၄.၈၈၉ ၇၄၄.၈၈၉ ၇၂၁.၂၀၅ ၇၂၁.၂၀၅ ၂၃.၆၈၄ ၂၃.၆၈၄

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၇၅.၄၆၆ ၁၇၅.၄၆၆ ၃.၈၄၅ ၃.၈၄၅ ၁၇၁.၆၂၁ ၁၇၁.၆၂၁

၃  ရထွက် ၁၇၁.၃၂၂ ၁၇၁.၃၂၂ ၁၇၂.၇၈၃ ၁၇၂.၇၈၃ -၁.၄၆၁ -၁.၄၆၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၃၉.၃၄၅ ၁၇.၃၉၂ ၂၅၆.၇၃၇ ၁၉၁.၄၁၇ ၁၄.၆၃၅ ၂၀၆.၀၅၂ ၄၇.၉၂၈ ၂.၇၅၇ ၅၀.၆၈၅

၅ သစ် တာထွက် ၁.၀၄၁ ၁.၀၄၁ ၁.၅၂၈ ၁.၅၂၈ -၀.၄၈၇ -၀.၄၈၇

၆ စက်မကန် ချာ ၅၂၃.၀၆၅ ၁၄၂.၆၆၃ ၆၆၅.၇၂၈ ၆၄၂.၁၂၆ ၃၅.၃၂၃ ၆၇၇.၄၄၉ -၁၁၉.၀၆၁ ၁၀၇.၃၄၀ -၁၁.၇၂၁

၇ အြခား ၄.၁၄၁ ၆၇၈.၉၉၄ ၆၈၃.၁၃၅ ၆၈.၂၇၆ ၄၆၂.၂၁၅ ၅၃၀.၄၉၁ -၆၄.၁၃၅ ၂၁၆.၇၇၉ ၁၅၂.၆၄၄

စစ ပါငး် ၇၆၆.၅၅၁ ၁၉၃၁.၇၆၇ ၂၆၉၈.၃၁၈ ၉၀၁.၈၁၉ ၁၄၁၁.၅၃၄ ၂၃၁၃.၃၅၃ -၁၃၅.၂၆၈ ၅၂၀.၂၃၃ ၃၈၄.၉၆၅

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၃၀-၉-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၀-၉-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့
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ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သငွး်ကန်
ကနသ်ယ်ွမ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၁၃၂.၇၆၉ ၈၂၉.၈၉၄ ၂၉၆၂.၆၆၃ ၁၇၃၈.၅၉၂ ၈၆၀.၆၃၇ ၂၅၉၉.၂၂၉ ၃၉၄.၁၇၇ -၃၀.၇၄၃ ၃၆၃.၄၃၄

၂ လွယဂ်ျယ် ၇၇.၂၅၂ ၇.၄၃၉ ၈၄.၆၉၁ ၈၈.၄၇၇ ၇.၉၉၁ ၉၆.၄၆၈ -၁၁.၂၂၅ -၀.၅၅၂ -၁၁.၇၇၇

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၂၈.၅၃၉ ၂၄.၉၈၅ ၁၅၃.၅၂၄ ၂၄၄.၆၆၇ ၃၂.၃၅၉ ၂၇၇.၀၂၆ -၁၁၆.၁၂၈ -၇.၃၇၄ -၁၂၃.၅၀၂

၄ ကပိက်တီ ၇၁.၅၀၂ ၁၂.၇၃၄ ၈၄.၂၃၆ ၃၈.၇၃၇ ၁၈.၄၉၈ ၅၇.၂၃၅ ၃၂.၇၆၅ -၅.၇၆၄ ၂၇.၀၀၁

၅ ကျိုငး်တ ၀.၁၄၀ ၁.၀၃၈ ၁.၁၇၈ ၀.၀၇၅ ၀.၈၁၃ ၀.၈၈၈ ၀.၀၆၅ ၀.၂၂၅ ၀.၂၉၀

၆ တာချလိီတ် ၆.၉၇၆ ၃၃.၁၁၉ ၄၀.၀၉၅ ၇.၃၈၂ ၃၇.၈၀၀ ၄၅.၁၈၂ -၀.၄၀၆ -၄.၆၈၁ -၅.၀၈၇

၇ ြမဝတီ ၄၃.၀၃၄ ၃၇၂.၈၃၁ ၄၁၅.၈၆၅ ၃၃.၉၃၇ ၄၁၉.၄၃၈ ၄၅၃.၃၇၅ ၉.၀၉၇ -၄၆.၆၀၇ -၃၇.၅၁၀

၈ ကာ့ သာငး် ၄၅.၉၄၁ ၁၈.၇၄၂ ၆၄.၆၈၃ ၄၃.၉၈၉ ၃၅.၄၉၆ ၇၉.၄၈၅ ၁.၉၅၂ -၁၆.၇၅၄ -၁၄.၈၀၂

၉ မိတ် ၈၉.၀၁၂ ၃၃.၀၈၅ ၁၂၂.၀၉၇ ၇၆.၆၉၉ ၃၅.၃၄၆ ၁၁၂.၀၄၅ ၁၂.၃၁၃ -၂.၂၆၁ ၁၀.၀၅၂

၁၀ ထီးခီး ၄.၇၀၉ ၁၁၉.၈၈၉ ၁၂၄.၅၉၈ ၂.၅၅၁ ၀.၂၄၀ ၂.၇၉၁ ၂.၁၅၈ ၁၁၉.၆၄၉ ၁၂၁.၈၀၇

၁၁ မာ တာင် ၃.၃၂၈ ၂.၆၄၇ ၅.၉၇၅ ၁.၇၄၇ ၁.၀၃၁ ၂.၇၇၈ ၁.၅၈၁ ၁.၆၁၆ ၃.၁၉၇

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၈၄ ၀.၃၅၁ ၀.၄၃၅ ၀.၀၈၈ ၀.၂၀၂ ၀.၂၉၀ -၀.၀၀၄ ၀.၁၄၉ ၀.၁၄၅

၁၃ စစ် တွ ၅.၈၂၅ ၅၇.၈၁၅ ၆၃.၆၄၀ ၄.၃၅၄ ၀.၀၄၂ ၄.၃၉၆ ၁.၄၇၁ ၅၇.၇၇၃ ၅၉.၂၄၄

၁၄  မာင် တာ ၄.၈၉၀ ၄.၈၉၀ ၅.၁၄၈ ၅.၁၄၈ -၀.၂၅၈ -၀.၂၅၈

၁၅ တမူး ၇၅.၈၂၀ ၁.၁၅၁ ၇၆.၉၇၁ ၁၃.၉၃၄ ၂.၅၀၆ ၁၆.၄၄၀ ၆၁.၈၈၆ -၁.၃၅၅ ၆၀.၅၃၁

၁၆ ရိဒ် ၈.၄၉၇ ၇.၉၂၉ ၁၆.၄၂၆ ၁၂.၉၇၆ ၄.၅၄၅ ၁၇.၅၂၁ -၄.၄၇၉ ၃.၃၈၄ -၁.၀၉၅

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၆၉၈.၃၁၈ ၁၅၂၃.၆၄၉ ၄၂၂၁.၉၆၇ ၂၃၁၃.၃၅၃ ၁၄၅၆.၉၄၄ ၃၇၇၀.၂၉၇ ၃၈၄.၉၆၅ ၆၆.၇၀၅ ၄၅၁.၆၇၀

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မ ှ၃၀-၉-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ၃၀-၉-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၈၉၉၀၀ ၅၃၈၉၀၀ ၅၃၅၈၀၀ ၅၄၈၀၀၀

၂ ဟသာတ ၄၈၆၈၀၀ ၅၃၅၈၀၀ ၅၄၈၀၀၀ ၅၆၀၃၀၀

၃ မန္တ လး ၄၆၉၇၀၀ ၅၁၀၁၀၀ ၅၃၀၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၀၃ ၂၉၈ ၃၂၈ ၃၇၀

၂ ရလီ ၃၀၃ ၂၉၈ ၃၂၈ ၃၉၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၀၆ ၅၁၈ ၄၉၀ ၅၁၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၇၇၈၀၀ ၁၀၇၇၈၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀

၃ မ ကွး ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၉၅၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၀၉ ၇၁၅ ၇၀၄ ၆၉၄

၂  ရလီ ၇၃၂ ၇၃၁ ၇၃၀ ၇၃၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

\\172.16.109.92\d\TP Department(2018-2019)\Trade Policy 1\4.Office Letter-4\5.Trade News\Oct-2018\Trade New(3-10-2018)\2 Agril-Trade 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၈၅၇၃၀၀ ၈၄၈၁၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၈၄၈၁၀၀

၂ မန္တ လး ၈၅၅၅၀၀ ၈၂၉၁၀၀ ၈၃၄၀၀၀ ၈၅၅၅၀၀

၃ မရွာ ၈၃၇၇၀၀ ၈၂၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၂၁၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၆၅၄၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၄၇၁၀၀

၂ မန္တ လး ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၆၃၆ ၆၃၁ ၆၃၂ ၆၂၃

၂ ရလီ ၆၅၉ ၆၅၈ ၆၅၇ ၆၅၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၄၂၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀ ၄၆၉၅၀၀ ၄၅၆၀၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၄၄၃၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၄၂၂၅၀၀

၃ မ ကွး ၃၅၂၁၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၂၂၅၀၀

၄ မန္တ လး ၄၀၈၄၀၀ ၄၄၈၈၀၀ ၄၁၈၂၀၀ ၄၃၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၇ ၄၇၀ ၄၅၉ ၄၅၈

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၅၂၁၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မရွာ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၀၆၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၀၆၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၈ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၅ ၂၂၁ ၂၂၁ ၂၂၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ မ ကးွ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၄ ြပည် ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၅ တာင် ကီး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၇၉ ၃၇၃ ၃၇၃ ၃၇၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၇ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၄၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၁၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၇၉၆၁၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၅ ြပည ် ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၄၄ ၁၅၂၀ ၁၅၂၀ ၁၅၁၁

ကျပ်/ြပည်

၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၇ ြပည ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၂၄၀၀ ၂၄၀၀ ၂၄၀၀ ၂၄၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၆၅ ၃၆၃ ၃၆၅ ၃၆၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀

၃ အနိ္ိဒယ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၆၀ ၃၆၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၆၃ ၃၅၉ ၃၄၀ ၃၄၃

၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀

၅ ပဲခူး ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၀၃၀၀ ၄၁၀၃၀၀ ၃၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၅၇၀၀၀ ၃၃၄၃၀၀

၃ လားရး ၃၇၉၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၅၅၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၅ ၂၁၃ ၂၁၃ ၂၁၀

၂ ရလီ ၂၃၄ ၂၃၄ ၂၃၄ ၂၃၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၉၇ ၁၉၃ ၁၉၃ ၁၉၂

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀

၂ မ ကွး ၂၀၉၇၄၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၁၂၉၀ ၁၂၈၀ ၁၂၈၁ ၁၂၆၃

၂ ရလီ ၁၃၁၇ ၁၃၁၆ ၁၃၁၃ ၁၃၁၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၆၅ ၁၁၄၇ ၁၁၄၇ ၁၁၄၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၇၂၁၄၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၁၅၇၄၀၀ ၃၄၈၃၈၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၇၂၂၀၀၀ ၂၉၆၇၀၀၀ ၃၁၂၉၃၀၀ ၃၃၀၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၆၃ ၁၃၅၂ ၁၃၅၃ ၁၃၃၄

၂ ရလီ ၁၃၉၁ ၁၃၈၉ ၁၃၈၆ ၁၃၈၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၃ ၁၀၃၆ ၁၀၃၆ ၁၀၃၀

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၁၈.၀၁ ၁၅၄၅.၀၀ ၁၃၀၉.၉၂ ၁၄၉၄.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၄၄.၇၈ ၁၅၂၇.၀၀ ၁၂၄၀.၆၂ ၁၄၇၆.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၇၁.၅၆ ၁၅၁၀.၀၀ ၁၁၇၁.၃၁ ၁၄၅၉.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၉၈.၃၄ ၁၅၀၁.၀၀ ၁၁၀၂.၀၀ ၁၄၄၉.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၂၅.၁၂ ၁၄၈၇.၀၀ ၁၀၃၂.၆၉ ၁၄၃၅.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၅-၉-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၁-၉-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၂ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၂၃၀၀ ၁၂၂၁.၇၈ ၁၁၉၆.၈၆ ၁၅၄၇

၂ ၁၃ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၂၀၀၀ ၁၂၂၁.၄၁ ၁၂၀၆.၅၀ ၁၅၄၇

၃ ၁၄ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၅၄၀၀ ၁၂၃၁.၁၇ ၁၂၀၇.၄၄ ၁၅၄၀

၄ ၁၅ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၅၄၀၀ ၁၂၃၁.၁၇ ၁၂၀၇.၄၄ ၁၅၄၀

၅ ၁၆ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၅၄၀၀ ၁၂၃၁.၁၇ ၁၂၀၇.၄၄ ၁၅၄၀

၆ ၁၇ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၅၀၀၀ ၁၂၃၀.၆၇ ၁၁၉၄.၀၆ ၁၅၄၀

၇ ၁၈ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၀၀၃၀၀ ၁၂၂၉.၂၅ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၅၀

၈ ၁၉ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၁၄၀၀၀ ၁၂၄၀.၄၈ ၁၂၀၅.၂၆ ၁၅၅၇

၉ ၂၀ -၈-၂၀၁၈ ၁၀၃၅၀၀၀ ၁၂၄၉.၃၂ ၁၂၀၇.၀၆ ၁၅၇၈

၁၀ ၂၁ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၃၄၅၀၀ ၁၂၃၃.၈၆ ၁၂၁၀.၈၆ ၁၅၉၇

၁၁ ၂၂ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၃၄၅၀၀ ၁၂၃၃.၈၆ ၁၂၁၀.၈၆ ၁၅၉၇

၁၂ ၂၃ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၃၄၅၀၀ ၁၂၃၃.၈၆ ၁၂၁၀.၈၆ ၁၅၉၇

၁၃ ၂၄ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၀၆၀၀၀ ၁၂၀၅.၁၅ ၁၁၉၇.၄၈ ၁၅၉၀

၁၄ ၂၅ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၀၈၅၀၀ ၁၂၁၄.၂၆ ၁၂၀၁.၂၂ ၁၅၈၂

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၆၉ ယမွ်

၂ ၃၃.၇၉ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၁.၀၀  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၄၉

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၃၆

၁၅၂၀

၁၂

( ၃ - ၁၀ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၀၀-၃၂၀

(  ခ  ) SQ ၄၂၀-၄၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၃၀-၄၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၇၅-၄၀၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၃၀-၆၈၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၉၁၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၂၈၀-၃၀၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၈၀-၃၀၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၈၀-၃၀၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၅၀-၆၀၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၃၅-၈၀၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၃၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၂၅

၈ ပဲကးီ ၈၀၀-၈၅၀

၁၃

၂၅ - ၉ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပု

ဖဲွ စ့ည်းပ 

ကန်သ့တ် ခန် ့ပီး 

အင်အား 

ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၃ - ၁၅ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၃ - ၁၈၆ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၆ - ၂၀၁ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၇ - ၂၀၁ 

၂။ ၂၀-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦး အာင်ဆင့်၊ စာရင်းကိင်-၃ (၁၂/ဒဂတ (နိင်) ၀၅၈၈၆၄) 

သည(်၂၆-၈-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င ် ကွယ်လနွ်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင် 

မြပု သးသည် ့ ဒ ခင်ခင်နှင်း(၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၄၄၅၇၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-

၂၅၀၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ(က)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၃)အရ ဦး အာင်ဆင့် ကွယ်လန်ွသည့် နရ့က်၏ နာက် 

တစရ်က်ြဖစ် သာ (၂၇-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။်  

၃။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၉/၂၀၁၈ အရ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉)ရက် န ့ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာ 

အမှတ်(၄၇/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဒ မျိုးသက်မွန် (၅/ဝလန (နိင်)၁၅၂၆၉၇)၊ အငယ်တန်း 

စာ ရး (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)သည ် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ မ့ှ ကျနး်မာ ရးနှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာနအတွက် ခ ယူသည့် ဦးစးီအရာရိှ(လစာနန်းကျပ ်

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးသိဝ့င် ရာက် ြဖဆိရာ အာင်ြမင်ခဲ့၍ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ ်

( အာက်ြမန်မာြပည်) တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်း လာင်း အ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစမီခန်ခ့ွဲမ 

ဘွဲလ့ွန်ဒီပလိမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)သိ ့တက် ရာက် ပီးြဖစ်သြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၇) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ကျန်းမာ ရးနှင် ့ အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာနသိ ့

ကူး ြပာင်း တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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 ၄။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၀/၂၀၁၈ အရ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉)ရက် နရ့က်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာ 

အမှတ်(၄၈/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ ဒ ယငယ်စိး(၅/ကဘလ (နိင်)၁၇၁၉၀၂)၊ အငယ်တန်း 

စာ ရး(လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)သည ် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ မှ့ တိင်းရင်းသား 

လူမျိုးများ ရးရာဝန် ကီးဌာန၊ တိင်းရင်းသားအခွင့်အ ရးများ ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးဦးစီးဌာနအတွက် 

ခ ယူသည့် ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်းကျပ၂်၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးသိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိရာ 

အာင်ြမင်ခဲ့၍ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည)်တွင ်ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမး် လာင်းအ ြခခ 

သင်တန်း၊ ြပညသူ်ဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမ ဘွဲလ့ွန်ဒီပလိမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)သိ ့တက် ရာက် ပီးြဖစ်သြဖင် ့

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင၍် တိင်းရင်းသား လူမျို းများ ရးရာဝန်ကီး 

ဌာန၊ တိင်းရင်းသားအခွင့်အ ရးများ ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးဦးစီးဌာနသိ ့ ကူး ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင် 

ခွင်ြ့ပုလိက် သည။် 

၅။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၂၄၁/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာငး် 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက် န ့ ရက်စွဲပါ 

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပ ပါ ဦးစီးမှူ း(၃)ဦးနှင့် 

စာရင်းကိင်-၁ (၁)ဦး၊ စစ ပါငး်(၄)ဦး (လစာနနး် ကျပ ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) တိက့ိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနန်း ကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

ရာထူး အဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ဌာနခဲွ  

 (က) ဒ တင်မိးဝင်း ငွစာရင်းဌာနခဲွ 

   ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၄၈၅၉၃ 

 ( ခ ) ဒ သန်းသန်း ရ ငွစာရင်းဌာနခဲွ 

   ၁၂/သလန(နိင်) ၀၁၆၆၈၁ 

 ( ဂ ) ဒ ဝင်းဝင်းကည် ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွဲ 

   ၁၂/မရက(နိင်) ၀၈၁၆၉၉  

 (ဃ) ဦး အာင်နိင်-၁  ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ 

   ၇/ပခန(နိင်) ၁၄၀၁၈၇   
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၆။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ဒ ဖိုးစ ငိမ်း (၉/ပဥလ (နိင်) ၀၄၂၅၁၆)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

(လစာနန်းကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ကိ (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ ဒ-ဦးစီးမှူး 

(လစာ နန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက် ပီး ကနဦးလစာကျပ် 

(၂၁၆၀၀၀/-)မှစတင်၍ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၇။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၃/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသနး် 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ ဒ-ဦးစီးမှူ းနှင့် အဆင့်တူ 

(လစာနန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၈) ဦးတိက့ိ (၂၀-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးမှူး 

နှင့် အဆင့် တူ(လစာနန်းကျပ်၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်း ဆာင် 
နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး/လစာနန်း 

တိးြမင့် ပးသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

(က) ဦးစိးြမင့်-၂ 
၁၁/ကတန(နိင်) ၀၄၃၆၈၀ 

ပိသ့ွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစီးမှူ း 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

( ခ ) ဦး ကျာမ်ငး်ထူး 
၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၀၉၉၉၃ 

ငွစာရင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစီးမှူ း 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

( ဂ ) ဒ ြမင့်ြမတ်သ ီ
၅/တဆန(နင်ိ) ၁၁၀၁၈၄ 

စာရင်းအင်း ဒ-ဦးစးီမှူး(ကွန်ပျူတာ) 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစးီမှူ း(ကွန်ပျူတာ) 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

(ဃ) ဦးပင်ိ ဇဦး 
၁၃/ကတန(နိင်) ၁၂၈၈၃၃ 

ပိသ့ွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစီးမှူ း 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

( င ) ဒ စန်းစန်းြမင့်-၂ 
၁၄/ကလန(နိင်) ၀၀၀၇၇၇ 

ဒသတွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစီးမှူ း 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

( စ ) ဒ အိအိသွယ ်
၉/တသန(နိင်) ၁၄၀၇၉၅ 

စီမ ဒ-ဦးစးီမှူး(ကွန်ပျူတာ) 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစးီမှူ း(ကွန်ပျူတာ) 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

(ဆ) ဒ နန်း လာဝ်ဝီး 
၁၃/တယန(နိင်) ၀၀၀၀၂၆ 

ငွစာရင်း ဌာနခဲွစာ ရး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

ဦးစီးမှူ း 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

( ဇ ) ဒ ခင်မိးသူ 
၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၃၈၂၉ 

နညး်ပညာ  
ပိသွ့င်းရး 

(ရန်ကန်) တဲွ(CJ) 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

စာရင်းကိင်-၁ 
၂၃၄၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၄၄၀၀ိ 

 

၈။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၄/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာ ရးနှင့် အဆင့်တူ 

(လစာနန်း ကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) (၆) ဦးတိကိ့ (၂၀-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍      
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ဒ-ဦးစးီမှူ းနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်း ကျပ ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ား 

လိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/  

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်း ဆာင် 
နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
လစာနန်း/ရာထူး 

တိးြမင့် ပးသည့် 
လစာနန်း/ရာထူး 

(က) ဦး ဇာ်မင်း-၅ 
၁၄/ဒဒရ(နိင်) ၀၁၀၅၇၄ 

စီမ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

ဌာနခဲွစာ ရး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

( ခ ) ဦး ကျာဇ်င်ထွန်း 
၇/ဇကန(နိင်) ၀၀၀၄၆၈ 

ဒသတွင်း အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

ဌာနခဲွစာ ရး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

( ဂ ) ဦး ကျာလွ်င်-၂  
(ခ) ကျာလွ်င်ဦး 
၈/ပဖန(နိင်) ၀၁၅၈၅၆ 

ညန်ချုပ်ရး လြခု ရး-၃ 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

လြခု ရး-၂ 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

(ဃ) ဦးလှ အး 
၁၂/လမန(နိင်) ၁၁၄၅၇၃ 

ရိဒ် ဆက်သွယ် ရး-၃ 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

( စ ) ဦးဘရန် အာင် 
၁၃/နခန(နင်ိ) ၀၄၇၄၅၂ 

မယ်စ့ဲ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

ဌာနခဲွစာ ရး 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

(ဆ) ဒ သီတာခိင် 
၁၂/သကတ(နိင်)၁၂၀၅၀၅ 

ပိသွ့င်းရး 
(ရန်ကန်) 

ဆက်သွယ် ရး-၃ 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 
၂၁၆၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၂၆၀၀ိ 

၉။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၅/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အငယ်တန်းစာ ရး(လစာနန်း 

ကျပ ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၁၂)ဦးတိကိ့ (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ အကီးတန်း 

စာ ရး (လစာနန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်း ဆာင် 
နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး/လစာနန်း 

တိးြမင့် ပးသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

(က) ဒ ထက် နြခည်ြမင့် 
၉/အမရ(နင်ိ)၁၂၉၀၉၅ 

WTO အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ခ ) ဒ မသက်ထားနိင် 
၉/မထလ(နိင်)၂၇၆၉၀၈ 

ပညာ ပး အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ဂ ) ဒ ခိင်မီမီညို  
၅/ဝလန(နိင်)၁၃၉၈၆၁ 

ဒသတွင်း အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ
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(ဃ) ဒ လးယနွယ် 
၅/ပလန(နိင်)၀၆၇၃၁၉ 

ဒသတွင်း အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( စ ) ဒ နှင်းြဖူ 
၉/တသန(နိင်)၁၅၁၄၃၃ 

နည်းပညာ အငယတ်န်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
(ကွန်ပျူတာ) 

၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ
(ဆ) ဒ မဇင်သန်း 

၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၇၃၁၁၆ 
ပိသွ့င်း အငယ်တန်းစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 
အကီးတန်းစာ ရး 

၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ဇ ) ဒ အးြမတ် မ 
၈/ခမန(နိင်)၁၅၁၁၃၂ 

ပိသွ့င်း အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ဈ ) ဒ အိထက်ထက်မိး 
၉/ရမသ(နိင်)၁၉၁၄၀၈ 

စီမ အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

(ည) ဒ သန္တာ အာင်-၁ 
၉/ကဆန(နိင်)၁၆၀၃၁၄ 

စာရငး်အင်း အငယတ်န်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
(ကွန်ပျူတာ) 

၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ
( ဋ ) ဦးမျိုးသက်နိင် 

၉/နထက(နိင်)၁၇၈၃၆၉ 
စီမ အငယ်တန်းစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 
အကီးတန်းစာ ရး 

၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ဌ ) ဒ ဇင်သူထက် 
၉/ပဘန(နိင်)၁၉၉၄၅၆ 

စီမ အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

( ဍ ) ဒ ငဝါစန္ဒ 
 ၉/မထလ(နိင်)၃၀၁၉၂၈ 

စီမ အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၉၈၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၈၀၀ိ

၁၀။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦးတိ ့ ကိ(၁-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ရပူ 

အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 (က) ဒါက်တာမျိုးထွနး် လ/ထညန်ကား ရးမှူး မူဝါဒ 

   ၁၂/တကန(နိင်)၀၀၉၄၈၈ 

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ထွန်း ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

   ၁၂/မတန(နိင်)၀၀၇၉၂၃  

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်မငး်ထူး ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း 

   ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၀၉၉၉၃   
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 (ဃ) ဦး ဇာ် ဇာ် ဖိုး လပ်စစ်ကမ်းကျင်-၃ စီမ 

   ၁၂/ဥကမ (နိင်) ၁၇၇၂၇၂  

၁၁။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦးတိကိ့ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ 

မရမ်း ချာင်အ မဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခနး်သိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညန်ကား ရးမှူ း ပညာ ပး 

   ၅/ရဘန(နိင်)၀၁၀၈၈၇ 

 ( ခ ) ဦးရဲလင်း အာင် ဦးစီးမှူ း စီမ 

   ၇/ပမန(နိင်)၁၂၅၄၀၀   

 ( ဂ ) ဦးစိန်ထွနး်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

   ၁၂/အလန(နိင်) ၀၀၃၄၉၁   

 (ဃ) ဦးသန်း ဇာ်ဦး စာရင်းကိင်-၃ ဒသတင်ွး 

   ၈/စတရ(နိင်)၀၃၉၉၄၅  

၁၂။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဒ ဆွ ဆွဦး (၁၂/သဃက(နိင်) ၁၁၆၈၁၃)၊ ရးအပ်ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၁၉-၉-၂၀၁၈ မှ ၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆး 

လက်မှတ်ခွင့် (၂၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၃။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦးသက် ဇာ်ညန်(့၁၄/ဖပန (နိင်) ၁၀၁၄၁၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁၉-၉-၂၀၁၈) ရက် နကိ့ လစာမဲ့ခွင့် 

(၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၄။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမး်(၅)ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဦး နထက်မင်း  လ/ထညန်မှူး ပိသ့ွင်း ၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

     ၅/ကလထ(နိင်) ၁၄၁၂၅၂   ၂၃-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ ခင် မး  ဒ-ဦးစီးမှူး လပင်န်းစစ် ၂၀-၉-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

     ၉/တသန(နိင်) ၁၂၈၆၀၂    ၂၁-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ မပွင့်ြဖူ  ကီး/ ရး နယ်ရး ၂၀-၉-၂၀၁၈ မှ ၂ ရက် 

     ၂/လကန(နိင်) ၁၀၅၆၄၅      ၂၁-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ )  ဦးထိန်လင်းဦး  ကီး/ ရး လပင်န်းစစ် ၂၀-၉-၂၀၁၈ မှ   ၆ ရက် 

     ၉/ငဇန(နိင်) ၀၈၉၉၃၀    ၂၅-၉-၂၀၁၈ ထိ  

 ( င )  ဒ မာမာချို   ကီး/လနစ WTO ၂၄-၉-၂၀၁၈ မ ှ   ၇ ရက် 

     ၁၂/တမန(နိင်) ၀၃၅၀၉၁   ၃၀-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ )  ဒ သီရိခိင်သဇင်  စရက-၃ ငွစာရင်း ၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ    ၁၀ ရက် 

     ၅/ကဘလ(နိင်) ၁၅၇၀၅၁   ၂၆-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၁၅။ ၂၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦး ဇာ်မင်း (၁၂/သကတ (နိင်) ၀၁၈၉၇၃)သည် 

ကန်သွယ် ရး ဦးစီးဌာန၏ (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန် ့စာအမှတ် (၀၂၂၂/၂၀၁၈) အရ (၁၇-၉-

၂၀၁၈ မှ ၂၃-၉-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ လပ်သက်ခွင့်(၇)ရက် အစား (၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့

အထိ ရှာင်တခင်ခွင့်(၂)ရက် ြပာင်းလဲခစားခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပလာပါသြဖင် ့ (၁၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ 

(၂၃-၉-၂၀၁၈)ရက် နထိ့ လပ်သက်ခွင့်(၇)ရက်ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းကိ ဤအမိန်စ့ာြဖင့် ပယ်ဖျက်လိက်သည။်  

၁၆။ ၂၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၂) ဦးကိ (၂၄- ၉- ၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/  ရာထူး  လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

   မှတ်ပတင်အမှတ်      သည့်ဌာန 

 (က) ဦး ငိမ်းသူ ယာဉ် မာင်းစက်ြပင်-၄ ပိသ့ွငး်ရး(မန္တ လး) ရးချုပ(်စမီ) 

   ၁၂/ဒလန(နိင်)၀၄၆၉၉၃    (တွဲဖက်) 
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 ( ခ ) ဦး ကျာ်သူရ ဇာ် နစ့ားယာဉ် မာင်း ရးချုပ(်စီမ) ပိသ့ွင်းရး(မန္တ လး) 

   ၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၇၅၅       (တွဲဖက်)  

၁၇။ ၂၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ  ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း (၂) ဦးကိ ( ၁-၁၀- ၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှစ၍ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိငး် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား 

   မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် နစ့ား ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် ရးချုပ(်စမီ) 

   ၇/မညန(နိင်)၀၉၅၅၅၉ ယာဉ် မာင်း (တွဲဖက်) 

 ( ခ ) ဦးဟိန်းမင်းဝငး် နစ့ား  ရးချုပ(်စီမ) ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန)် 

   ၁၁/တကန(နိင်)၀၆၉၂၇၀ ယာဉ် မာင်း  (တွဲဖက်) 

၁၈။ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီးခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ တင်မာ အး  လ/ထညန်မှူး ပိသ့ွင်းရး ၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃၉ ရက ်

     ၁၂/ပဘတနိင)် ၀၁၁၉၈၅   (ရက) ၁၅-၁၁-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ ဥမ္မာ-၂  ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၂၀-၉-၂၀၁၈ မှ  ၅ ရက် 

     ၉/မသန(နိင်) ၀၇၉၄၀၅    ၂၄-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၁၉။ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၂၅၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန တွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ တစ်ဖက်ပါအမထမ်း (၁၆) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး် 

ဥပ ဒခွဲ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နမ့ှစတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် 

လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင်မူရင်း 
လစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ သန်းသန်း ဌး 
၁၂/သကတ(နိင်) ၁၀၈၅၅၅ 

ဦးစးီမှူး WTO ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဝင်းြမင့် 
၁၄/ပသန(နိင်) ၀၃၇၇၂၅ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ သီသီနိင် 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၂၃၈၄၁ 

ဦးစးီမှူး စီမ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဃ ) ဒ စိးစိး မာ် 
၁၂/သဃက(နိင်) ၀၉၃၉၄၈ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( င ) ဒ ြမြမ အး 
၁၂/တကန(နိင်) ၁၁၅၅၁၁ 

ဦးစးီမှူး ပညာ ပး ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( စ ) ဒ သင်းသင်းခိင်-၁ 
၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၃၆၂၆၉ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

(ဆ) ဒ မသ ူ
၁၂/ရကန(နိင်) ၀၄၅၁၀၁ 

ဦးစးီမှူး လပ်ငန်းစစ် ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဇ ) ဒ သာင်း သာင်း အး 
၁၂/သကတ(နိင်) ၀၉၃၂၈၆ 

ဦးစးီမှူး ဒသတွင်း ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးလှြမင့်ဦး 
၉/မထလ(နိင်) ၀၇၁၅၉၄ 

ဦးစးီမှူး စီမ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

(ည) ဒ ရီရီဝင်း 
၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၄၂၁၉၈ 

စာရင်းကိင်-၁ ငွစာရင်း ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဋ ) ဒ ခင်ပပ 
၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၂၄၈၅၁ 

ကွန်ပျူတာစီစဉ် 
ရးမှူး 

လပ်ငန်းစစ် ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဌ ) ဦးမျိုး ဇာ ်
၁၂/သဃက(နိင်) ၀၈၆၈၉၂ 

ကွန်ပျူတာစီစဉ် 
ရးမှူး 

နည်းပညာ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးစိနြ်မင့်-၁ 
၁၂/သကတ(နိင်) ၁၁၇၀၃၆ 

အငယတ်န်း 
လက် ရးတိ 

(လနစ) 

နယ်ရး ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဎ ) ဦး အာင်မျိုး 
၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၁၈၉၈ 

အငယတ်န်း 
လက် ရးတိ 

(လနစ) 

နည်းပညာ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဏ) ဦးတင်တးိ 
၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၃၀၈၇၁ 

အငယတ်န်း 
လက် ရးတိ 

(လနစ) 

နယ်ရး ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 
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(တ) ဦးခင် ဇာ ်
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၅၅၉၃၄ 

အငယတ်န်း 
လက် ရးတိ 

(လနစ) 

မူဝါဒ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

၂၀။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်းအသီးသီးတွင် ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ အာက်တိဘာလ (၁)ရက် နမ့ှစ၍ ဝန်ထမ်းလဲလှယ် 

တာဝန် ပးအပ်ခဲ့ ပီး ရးချုပ်၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်၊ မန္တ လး) တိမ့ ှကန်သွယ် ရးစခန်း/ ပိက့န်သွင်း 

ကန်ရးများသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနထ်မး် ဆာင်ရမည့် အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ ကိ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ 

စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၂၆)ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်းကန်ရးများမှ ရးချုပ် 

သိ ့ ြပန်လည်တာဝန်ချထားသည့် အရာထမး်၊ အမထမ်းများက(ိ၁၉-၉-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာ 

အမှတ်(၀၂၂၉) ြဖင့်လည်း ကာင်း ရးမိန်ထ့တ်ြပန် ဆာငရွ်က်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည။် အဆိပါရးမနိ်ထ့တ်ြပန် 

တာဝန် ပးအပ်ထားမနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကန်သွယ် ရးစခန်းအားလးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

ဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်းအားလးမှ မိမိရာထူးအဆင့်အလိက် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှသိည့် လပ်ငန်း 

တာဝန်များအား စနစ်တကျ လဲ ြပာင်းသွားနိင် ရး အာက်ပါအချက်များအ ပ  တိတိကျကျလိက်နာ 

ဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစ်သည-် 

 ( က)  စခန်း၏တာဝန်၊ ဝတ္တ ရားများအားလဲ ြပာင်းရာတွင် လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ စနစ ်

တကျ လဲ ြပာင်း/လက်ခ ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 ( ခ )  စခန်း၏ တာဝန်၊ ဝတ္တ ရားများအား နာက်ဆးလဲ ြပာင်း ပီးစီးသညအ်ထိ တာဝန ်

ထမ်း ဆာင်မအား စနစ်တကျ တိကျစွာ တာဝန်ထမ်း ဆာင်သွားရန်။ 

 ( ဂ )  ဆာင်ရွက်ရန်ကျန် လပ်ငန်းများနှင့် အဖဲွသ့စ်သိ ့ဆကလ်က်လဲ ြပာင်းရမည့် ရးချုပ်မှ 

သီးြခားညန်ကားထားရှိမများအ ပ  စနစတ်ကျလဲ ြပာင်း ဆာင်ရွက်ရန်။ 

 ( ဃ)  ရးချုပ်၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်၊ မန္တ လး) တိမ့ှ ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်း 

ကန်ရးများသိ ့ သွား ရာက်သည့် ခရီးစဉ်၌လည်း ကာင်း၊ စခန်းမရှးချုပ်သိ ့ ြပန်လည ်

ထွက်ခွာသည့် ခရီးစဉ်၌လည်း ကာင်း မူးယစ် ဆးဝါး၊ ကန်သ့တ်ကန်ပစ္စည်းများ နှင့် 

တရားမဝင်ကန်ပစ္စညး်များအား အခ ကး ငွယ၍ူ သယ် ဆာင် ပးရန်လက်ခြခင်း၊ 

ကိယ်တိင်အသးြပုရန် သယ် ဆာင်လာြခင်းစသည့် တရားမဝင် သယ် ဆာင်ြခင်းများ 

လးဝ(လးဝ)မြပုလပ်ရန်နှင့် အပ်ချုပ်မြဖစ်စဉ်မြဖစ် ပ စရန် တာဝန်ရှ ိသူအဆင့်ဆင့် 

မှ စိစစ်ကပ်မတ် ဆာင်ရွက်သွားရန်။  
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 ( င )  ရးချုပမ် ှကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်းကန်ရးအသီးသီးသိ ့သွား ရာက်မည့် ဝန်ထမ်း 

များအား စခန်းတာဝန်ခများမှ အနီးကပ်ကပ်မတ် ပီး သက်ဆိင်ရာစခန်းများ အလိက ်

စစည်း၍ သွား ရာက်ရန်၊ ခရီးစဉ်တစ် လျာက် စရပ်၊ သတင်းပိြ့ခင်း၊ ရပ်နားမ၊ 

ထွက်ခွာမ၊ ဆက်သွယ်မတိကိ့ စဖဲွ ခ့ျီတက်မည့် စီမချက်ပါအတိင်း စနစ်တကျသွား 

ရာက်ရန်။  

 ( စ )  အလားတူ ရးချုပ်သိ ့ ြပန်လည်ထွက်ခွာလာမည့် စခန်းအသီးသီးမှ ဝန်ထမး်များအား 

စခန်းတာဝန်ခများမှ အနီးကပ်ကပ်မတ် ပးီ သက်ဆိင်ရာစခန်းများအလိက် စစညး်၍ 

ြပန်လည်ဝင် ရာက်ရန်၊ ရးချုပ်သိ ့ သတင်းပိရ့ာတွင်လည်း စခန်းအလိက်တာဝန်ခများမှ 

ဦးစီး၍ တစ်စတစစ်ည်းတည်း သတင်းပိရ့န်။ 

 (ဆ)   လမ်းခရီးတစ် လာက်၌ အရက် သစာ သာက်စားြခင်း၊ မူးယစ် ဆးဝါးသးစွဲြခင်း၊ 

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်နှင့် မ လျာ်ညီသည့် သွားလာ၊ နထိင်ြပုမူြခင်းများ လးဝ (လးဝ) 

မြပု လပ်ရန်နှင့် တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှ စနစ်တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲသွားရန။် 

 ( ဇ )  ထူးြခားြဖစ်စဉမ်ျားရှပိါက အချနိ်နှင့်တစ် ြပးညီ ရးချုပ်သိ ့ သတင်း ပးပိ ့ ဆာင်ရွက် 

ရန်။ 

၂၁။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း(၂)ခတွင် တွဲဘက်တာဝန် ချထားခဲ့သည့် အာက် ဖာြ်ပပါ 

အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိအ့ား (၁-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ နြပည် တာ်(ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး တဲွဖက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား 
   မှတ်ပတင်အမှတ်  ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့်ဌာနခဲွ 
     စစ် ဆး ရးစခန်း  
 (က) ဦးခင် မာင်စိး လ/ထညန်မှူး ရပူ ပိ/့သင်ွး 

   ၁၂/ကမရ (နိင်) ၀၃၉၃၁၃    

 ( ခ ) ဦး ဇာ်မင်း- ၃ ဦးစီးမှူး   ရပူ မူဝါဒ 

   ၁၂/သကတ (နိင်) ၁၃၀၆၈၁    

 ( ဂ ) ဦးလှြမင့်ဦး  ဦးစီးမှူး  မရမ်း ချာင် စီမ 

   ၉/မထလ (နိင်) ၀၇၁၅၉၄ 
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 (ဃ) ဦး ကျာစ်းိ-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် စီမ 

   ၁၄/ပသရ (နိင်) ၀၇၄၅၅၃     

 ( င ) ဦးဝင်းကိကိ  ဆက်သွယ် ရး-၂ ရပူ ညန်ချုပ်ရး 

   ၈/မဘန (နိင်) ၀၀၇၁၇၉    

 ( စ ) ဦး ဇာ်မျိုးထွနး် စာရင်းကိင်-၃ ရပူ စီမ 

   ၅/ဝလန (နိင်) ၁၅၁၁၅၉    

 ( ဆ) ဦး အာင်မင်း ထွး စာရင်းကိင်-၃ မရမ်း ချာင် လပင်န်းစစ ်

               ၈/မတန (နိင်) ၀၅၆၀၉၁   

၂၂။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၂၉/၂၀၁၈) အရ ကန်သွယ် ရးစခန်းများ/ပိက့န် 

သွင်းကန်ရး (ကျိုင်းတ၊ ြမစ်ကီးနား) တိတ့ွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ပူးတဲွပါအရာထမး်(၃၈) ဦး၊ 

အမထမ်း(၁၂၆) ဦး ( နစ့ား (၃) ဦးပါ) တိက့ိ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နြပည် တာ(်ရးချုပ)်သိ ့

ြပာငး် ရတ့ာဝနခ်ျထားခဲ့ ပးီြဖစ်၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်၊ 

မန္တ လး) တွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

စဉ် ဌာနခဲွအမည် အရာထမ်း အမထမ်း ပါင်း 

(က) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဦးစီးရး - ၄ ၄ 

( ခ) 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဦးစီးရး 
(ကန်သယ်ွ ရး) 

၁ - ၁ 

( ဂ ) 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဦးစီးရး 
(ကန်သယ်ွ/ စ့စပ်) 

- ၁ ၁ 

(ဃ) စီမ ရးရာဌာနခွဲ ၈ ၃၄ ၄၂ 

( င ) ငစွာရငး်ဌာနခွဲ ၂ ၆ ၈ 

( စ ) ပိက့န်သင်ွးကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွ ၇ ၁၅ ၂၂ 

(ဆ) ကန်သယ်ွမမူဝါဒဌာနခဲွ ၁ ၉ ၁၀ 

( ဇ ) စီမကိနး်နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ ၂ ၈ ၁၀ 

( ဈ ) ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခဲွ ၂ ၉ ၁၁ 
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(ည) နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွ ၆ ၈ ၁၄ 

( ဋ ) 
WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မ 
နှင့်ဆက်နွယ် န သာအဖွဲအ့စည်းများဌာနခွဲ 

- ၁ ၁ 

( ဌ ) နှစ်နင်ိငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွ ၂ ၅ ၇ 

( ဍ ) ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွ - ၁ ၁ 

( ဎ ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ ၁ ၉ ၁၀ 

(ဏ) ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခဲွ - ၄ ၄ 

(တ) ကန်သယ်ွမပညာ ပး ရးဌာနခဲွ ၂ ၆ ၈ 

(တ) ပိက့န်သင်ွးကန်ရး (ရန်ကန်) ၄ ၃ ၇ 

( ဒ ) ပိက့န်သင်ွးကန်ရး (မန္တ လး) - ၂ ၂ 

( ဓ ) ကျာက်ြဖူဇန် - ၁ ၁ 

 စစ ပါင်း ၃၈ ၁၂၆ ၁၆၄ 

၂၃။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၅၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန် ပးအပ်ထား သာ  ဒ ြမတ်ဆလင် (၇/သဝတ(နိင်) 

၀၉၈၈၇၆)၊ အကီးတန်းစာ ရးအား ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၀) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍  

၎င်း၏ဆန္ဒအရ အလပ်မှ နတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၄။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦးြမင့် ကျာ် (၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၆၈၈၁) ကိ နိင်င့ဝန ်

ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၇-၉-၂၀၁၈ မ ှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင်(့၃၂)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၅။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)် မ ှ ဒ ဇင်မာဦး (၇/ရတရ (နိင်) ၁၀၁၆၈၁)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃)အရ (၁၄-၉-၂၀၁၈ မ ှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထ)ိ ဆးလကမ်ှတ် 

ခွင့်(၄၅)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၆။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရနက်န်) မှ ဒ ခင်မိမိ (၁၂/မဂတ(နိင်)၀၁၆၉၀၈)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 
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ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နင်ှ့ (၉၃)အရ (၂၁-၉-၂၀၁၈ မှ ၂၃-၉-၂၀၁၈ ထ)ိ လပ်သက်ခွင့် 

(၃) ရက်နှင့် (၂၄-၉-၂၀၁၈ မှ ၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊  

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)်တွင် တွဖဲက်တာဝန်ချထား သာ 

ဦးသိန်း ဇာ် (၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၄၇၇၁)၊ စာရင်းကိင်-၃ ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် အာက်တိဘာလ (၁)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်း ဥပ ဒ၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (ဆ) အရ လာ့ ပါ့ပငစ်င် 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၈။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ညန်ကား ရးမှူ း၊ ဒ တငစ်န်းရီ (၁၂/ရကန (နိင်)၀၂၂၃၄၈)၊ (လစာနန်းကျပ ်

၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၂၄-၁၀-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ (၂၃-၂-၂၀၁၉) ရက် နည့ နပိင်းအထ ိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက ်

တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၄-၂-၂၀၁၉)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၉။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး၊ ဦးဝငး်ကည် (၁၁/စတန (နိင်)၀၀၇၄၇၄)၊ (လစာနန်း 

ကျပ ်၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၁၇-၁၀-

၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၁၆-၂-၂၀၁၉) ရက် နည့ နပိင်း အထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် 

နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၇-၂-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိငင့်ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး် 

ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၀။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န ်

သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဦး အာင်သန်းစိန် (၁၁/မတန (နိင်)၀၀၃၇၆၉)၊ (လစာနန်းကျပ ်

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား သက်ြပည်ပ့ငစ်င်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၁၃-၁၀-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ (၁၂-၂-၂၀၁၉) ရက် နည့ နပိင်းအထ ိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက ်

တစ် န ့ ြဖစ် သာ (၁၃-၂-၂၀၁၉) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 
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၃၁။ ၂၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) တွင် တဲွဖက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင် န သာ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဦး အာင်မင်း (၉/ရမသ (နိင်) ၀၀၆၈၈၃)၊ (လစာနန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လ ကိ (၁၀-၁၂-၂၀၁၈)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ (၉-၄-၂၀၁၉) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် န ့

ြဖစ် သာ (၁၀-၄-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး် 

ဥပ ဒခွဲ(က)အရ သကြ်ပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၂။ ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက်ပါအရာထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး် 

ဥပ ဒခွဲ(က) အရ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နမှ့စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် 

လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)
(က)  ဒ သင်းသင်း 

၁၂/သဃက(နိင်) ၀၄၉၄၀၅ 
ဦး/ရှိ ငွစာရင်း ၂၆-၉-၂၀၁၈ ၂၈၇၀၀၀ 

( ခ)  ဒ နီနီ မာ ်
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၃၀၇၁ 

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း ၂၇-၉-၂၀၁၈ ၂၈၇၀၀၀ 

၃၃။ ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၆၄/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၂၆-၉-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ် (၅၂/၂၀၁၈) အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဒ ချာစ ထွး(၉/ကပတ (နိင်) ၂၀၂၇၅၀)၊ အကီးတန်း 

စာ ရး (လစာနန်းကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ(၁)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှ စတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၄။ ၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဦး ဇာ်မင်း  ညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၅-၉-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

     ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၁၈၉၇၃   ၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ခ )  ဦးညီ ဖို းထွန်း  ဦး/ရှိ ယှဉ် ပို င်မ ၂၄-၉-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၀၉၄၇    ၂၆-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ မဖို းသူ  ဦး/ရှိ နှစ်နိင်င ၂၁-၉-၂၀၁၈ ၁ရက် 

     ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂       

 ( ဃ )  ဒါက်တာနနခိင်  ဦးစီးမှူ း နှစ်နိင်င ၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ  ၂၁ ရက် 

     ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၇၉၁၂၄    ၂၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( င )  ဒ ခိင်ညိမ်းသူ  ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ ၂၇-၉-၂၀၁၈ မှ    ၂ ရက် 

     ၈/ရနခ(နိင်) ၀၈၁၈၇၉   ၂၈-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ )  ဒ ဝဇာဆန်း  ကီး/ ရး ကသရ ၃-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ   ၁၀ ရက် 

     ၅/ကလတ(နိင)် ၁၂၈၃၈၆  (မဆ) ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဆ)   ဒ သီရိခိင်သဇင်  စရက-၃ ငွစာရင်း ၂၇-၉-၂၀၁၈ မှ    ၁၁ ရက် 

     ၅/ကဘလ(နိင်) ၁၅၇၀၅၁   ၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

၃၅။ ၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးြပည့်စသူ (၁၂/မဂဒ (နိင်) ၁၄၃၈၄၄)၊ ဒ-လ/ထကပတမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင် ့ (၉၆) အရ (၂၆-၉-၂၀၁၈ မ ှ ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) 

လပသ်က်ခွင့် (၁၅) ရက် နှင့် (၁၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂-၁၁-၂၀၁၈ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် (၂၃)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၃၆။ ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦး နဗလ (၉/လဝန(နိင်) ၁၉၉၆၃၅)၊ အငယ်တန်းစာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) နှင် ့ (၉၆) အရ (၉-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) 

လပသ်က်ခွင့် (၁၂) ရက်နှင် ့ (၂၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၂-၁၁-၂၀၁၈ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် (၁၃) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက ်

သည်။ 
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၃၇။ ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၀၀၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ဒ ကည်မာလာ (၅/မရန(နိင်) ၁၅၄၈၄၉) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁-၁၀-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ ှ(၃၁-၃-၂၀၁၉)ရက် နအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၈။ ၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) မှ ဦး ကျာ် ကျာ်ဦး (၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၂၂၆၉)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး (ကပတမှူး) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂၅-၉-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက ်

နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၉။ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဒ ကသွယ်ဝင်း (၅/တဆန(နိင်)၀၈၇၉၀၄)၊ ဦးစးီအရာရှိသည် 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က)အရ (၂-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နတ့ွင် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွကျပ် (၂၇၉၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၄၀။  ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉/၂၀၁၈ အရ  ယခင် ဆးနှင့် ဆးပစ္စညး် 

ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦးတင် မာင်ြမင့်၊ မန် နဂျာသည ် (၄-၈-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင် ထွး (၁၂/တမန(နိင်) ၀၁၄၀၈၀) 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂)အရ (၅-၈-

၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄၁။ ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀/၂၀၁၈ အရ ယခင် ကန်သွယ် ရးညန် 

ကားမဦးစးီဌာနမှ ဦးသနး် ဌး၊ ဌာနခွဲစာ ရးသည် (၁၀-၄-၂၀၁၇)ရက် နတ့ွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ရူဘ ီ(ခ) ဒ နန်းြဖူ (၁၂/ ကမတ 

(နိင်) ၀၃၆၆၃၉)ကိ နိငင့်ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် 

(၁၊၂)အရ (၁၁-၄-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၄၂။ ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၇၁/၂၀၁၈ အရ ယခင် ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်း 

ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦးတင် အာင်၊ ကမ်းကျင်-၂သည ် (၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ တင်တင်ြမ (၁၄/ မအပ(နိင်) 
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၃၄၈၀၆၂) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂) 

အရ (၁၉-၂-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၄၃။ ၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၀၀၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကနသွ်ယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဒ ဝ ဝ မာ(်၇/ဒဥန(နိင်)၁၁၀၅၇၉)၊ အကီးတန်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ)ကိ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်ရိှ ပိက့န်သွင်းကန် လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် 

အတွက် (၄-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားလိက် 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

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 ကနသွ်ယ် ရးဇန်နင့်ှ ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇနတ်ိတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှ စ၍ 

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

ကန်သွယ် ရးစခနး်တွင် ဒသထွကဖ်ရသီဲးတစ်မျို းတညး်သာ တင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့ 

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

နမှ့စ၍လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင ်

ကျန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ၊် ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာငး်၊ 

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

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

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

(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 ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင ် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

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

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

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈)ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈ မ ှ၂၁-၉-၂၀၁၈) ထိ ITC 

ကတ ် (၈၇) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၀၄၉ ) ကတ ်ခွင့်ြပုထတ် ပးခဲ့ ပးီ ြဖစ်ပါသည။် 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၈ ၃၁၇၆၄၇၇၀၇၇ ၁၆၂၂၃၆၇၉၆ ၃၃၃၈၇၁၃၈၇၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၂၆၆၈၇၉၈၈ ၂၆၆၈၇၉၈၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄ ၇၂၃၆၇၇ ၁၂၀၉၈၁၉၉၃၇၅ ၁၂၀၉၈၉၂၃၀၅၂

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၃၃၄၃၄၄၁၅ ၅၆၃၃၈၄၁၅

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 ၁၀ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၃၅၁၀၉၆၉ ၃၈၆၁၂၁၂၆၉

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၇၄၅၂၂၀၀၀၁ ၇၄၅၂၂၀၀၀၁

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁၈၄၉၄၁၀၀၀ ၁၂၁၈၀၄၁၁၈ ၃၀၆၇၄၅၁၁၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၈ ၁၇၂၂၇၈၂၈၀၇ ၂၆၅၀၁၃၂၈၇၇ ၄၃၇၂၉၁၅၆၈၄

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၅ ၈၄၇၂၀၀၀၀ ၇၁၈၄၄၀၀ ၉၁၉၀၄၄၀၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၈၇ ၅၁၉၅၇၂၈၈၆၁ ၁၆၂၂၈၄၁၀၉၃၉ ၂၁၄၂၄၁၃၉၈၀၀စစ ပါငး်

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရက်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ်ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

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

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၂၁-၉-၂၀၁၈) အထိ

၈၇ ၅၁၉၅၇၂၈၈၆၁.၀၀၀ ၁၆၂၂၈၄၁၀၉၃၉.၀၀၀ ၂၁၄၂၄၁၃၉၈၀၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၀၄၉ ၁၇၇၂၂၁၁၅၂၄၅.၉၆၀ ၉၁၄၀၁၃၀၆၉၂၃.၅၅၈ ၁၀၉၁၂၃၄၂၂၁၆၉.၅၁၈

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်
ITC ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနငှ့် ITC ကတ်ြဖင် ့ အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၁၉) ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၄၉) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တနဖ်းိ(ကျပ)်

သွင်းကန်
တနဖ်းိ(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၇ ၅၇ ၁၃၀ ၆၇၄၉၅၀၄၈၉၅.၃၁၀ ၄၇၃၂၇၄၀၉၁၂.၄၈၃ ၁၁၄၈၂၂၄၅၈၀၇.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၄၈၃၇၂၄၂၀.၆၂၆ ၁၇၄၈၃၇၂၄၂၀.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၄၀ ၄၁ ၁၉၉ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၆၀၁၉၉၂၀၄၄၀၀.၅၈၀ ၆၀၂၀၆၇၃၈၀၇၇.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၀၉၉၀၇၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၈၆၉၀၃၅၆၄.၇၁၀ ၇၆၉၆၈၁၁၀၅၄.၄၀၀

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 ကနပ်ကိတ်ီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၀ ၇၇ ၅၃ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၁၆၅၇၇၆၅၇၃.၅၉၀ ၇၉၂၀၂၂၄၉၆၄.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၇၂ ၄ ၆၈ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၁ ၂၄ ၂၀၀၁၇၈၉၇၇၉.၀၀၀ ၂၀၀၁၇၈၉၇၇၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၃ ၂၃ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၅၈၉၉၇၈၅၂၆.၆၁၀ ၃၉၄၇၉၅၁၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈၂ ၉ ၇၃ ၄၄၁၆၉၈၅၆၀၉.၄၂၈ ၄၉၅၉၉၄၀၁၉၃.၅၆၉ ၉၃၇၆၉၂၅၈၀၂.၉၉၇

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 ၇၈ ၄၈ ၃၀ ၄၈၅၉၈၈၅၁၇.၂၉၀ ၂၃၆၅၃၇၅၂၅.၈၇၀ ၇၂၂၅၂၆၀၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား 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

၁၅၁၉ ၄၇၀ ၁၀၄၉ ၁၇၇၂၂၁၁၅၂၄၅.၉၆၀ ၉၁၄၀၁၃၀၆၉၂၃.၅၅၈ ၁၀၉၁၂၃၄၂၂၁၆၉.၅၁၈

ကနသ်ယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါငး်

တနဖ်းိ - ကျပက်နိး်ြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပင်နး် 
စတင် 
ဆာငရ်က်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာငရ်က်ွမ

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ်ှ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တငသွ်င်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၁၉) ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၄၉) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  


