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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ( ၁၇ ) ရက၊် ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၂၁) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၆ ရက် န၊့ မွန်းလွဲ (၁၃၃၀) နာရအီချိန်တွင် ရန်ကန် မို ၊့ စးီပွား ရး 

နှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးရးခွဲ၊ ကန်သွယ်မဆိင်ရာသင်တန်း ကျာင်း 

၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် International Trade Basic Course (Weekend Programme) (Batch-4) 

သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အပ်နှင်းြခင်း အခမ်းအနားသိ ့စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါ 

သည။် 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီက အမှာစကား ြပာကားရာတွင် နိငင် တာအ်စိးရမှ က ပါင်းစတွင ်

ခတ်မီဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စရန် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများအား စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက် နပါ ကာင်း၊ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာနအ နြဖင့် ကန်သွယ်မက  အထူးဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ စ 

ရန်အတွက် ကန်သွယ်မ ြဖ လျာ့ ပး ရး၊ ကနသွ်ယ်မြမင့်တင် ရး၊ ကနသ်ွယ်မလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရး၊ 

ကန်သွယ်မ စ့စပ်ညိနင်း ရးစသည့် လပ်ငန်းစဉ်များ အပါအဝင် စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရး၊ ကန်သွယ်မ 

ပညာ ပး ရးလပ်ငန်းများက ိ ဦးစား ပးအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကနသွ်ယမ်က မာှ 

ယခင်ကထက် ပိမိဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာတာကိ တွရိှ့ရမာှြဖစ် ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ဆက်လက်၍ နိင်ငတကာ စီးပွား ရး စျးကွက်အား ယှဉ် ပိုင်ထိး ဖာက်နိင်မည့် ပိက့န်လပ်ငန်းရှင် 

အသစ်များနှင့် စီးပွား ရးနှင့် ကန်သွယ် ရးလပ်ငန်းရှင်များ မွးထတ်ရန်၊ ပဂ္ဂလိကက  ဖွ ့ဖို းတိးတက် 

ရန်၊ ကန်သွယ် ရးက  စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ့ဖို းတိးတက် စရန်နှင့် လူစ့မ်ွးအားအရင်းအြမစဖွ် ့ဖိုးတိးတက် 



2 
 

စရန်ရည်ရွယ် ပီး ကန်သွယ်မဆိင်ရာသင်တန်း ကျာင်းကိ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဧ ပီလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ 

ကာင်း၊ ယင်းသင်တန်း ကျာင်းမှ ပဂ္ဂလိကက ၏ ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများ ဖွ ့ဖိုးတးိတက် ရးအတကွ် 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ၊ ကမ္ပဏီအဖွဲ အ့စည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရန် 

စိတ်ပါဝင်စားသူများအား အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မအ ြခခ သင်တန်းများနှင့် အဆင့်ြမင့်သင်တန်း 

များဖွင့်လှစ် ပီး နိင်ငတကာကန်သွယ်မစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လပ်ထးလပန်ည်းများ၊ သီအိရီ သ ဘာ 

တရားများသင်ကားပိခ့ျ ပးြခငး်အြပင် လက် တွလ့ပ်ငန်းအ တွအ့ကုများရရိှနိင်ရန်အတွက် လလ့ာ ရး 

ခရီးစဉ်များကိလည်း စစီဉ် ဆာငရ်ွက် ပးခဲ့ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ြမန်မာနိင်င၏ လက်ရှိကန်သွယ်မသည် Global Supply Chain Trade ြဖစ်လာသည့်အတွက် 

ကန်သွယ်မက  ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ ရးအတွက် အခွင့်အလမ်း ကာင်းများ ရရှိ န ပီြဖစ်ြခင်း ကာင့် 

SMEs လပ်ငန်းများ၏ ယှဉ် ပို ငန်ိင်မစွမ်းအား ြမင့်တင်နိင်ရန် ပိမိ လလ့ာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားရမှာ 

ြဖစ်သည့်အြပင် ပိက့န်ပိမိတင်ပိန့ိင် အာင် ကိုးစားကရမည် ့အချိန်အခါလည်း ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ သိြ့ဖစ်ပါ၍ 

မိမိတိ ့ ဝန်ကီးဌာနမ ှ လိအပ်သည့် ပ့ပိးမများကိ ြဖည့်ဆညး် ဆာငရွ်က် ပးသွားမည်ြဖစ်သည့်အြပင် 

ကန်သွယ်မနှင့် ဆက်စပ် နသည့် အြခားဝန် ကီးဌာနများနှင့်လည်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း 

နှင် ့ ကာင်းမွန် သာ အစိးရ-ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ (Public Private Partnership) မှတစ်ဆင့် 

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင် အာင ် ကို းပမ်းသွားရမည်ြဖစ် ကာင်း ြပာကားခဲ့ 

ပါသည။် 

၅။ ကန်သွယ်မက  ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် ကန်သွယမ်ဆိင်ရာ သင်တန်း ကျာင်းအ နြဖင် ့ယခ 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ (၁၀၃)ဦး အပါအဝင် စစ ပါင်း သင်တနး်သား/ 

သင်တန်းသူ (၁၃၅၇) ဦးကိ မွးထတ် ပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။  အဆိပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသိ ့

စီးပွား ရး နှင် ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိင်ထွန်းနှင့် ဌာနဆိင်ရာ 

တာဝန်ရိှသူများ၊ သင်တန်း ဆရာ/ဆရာမများ၊ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ တက် ရာက်ခ့ဲ ပီး သင်တန်း 

ဆင်းလက်မှတ်များကိ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိင်ထွန်းမှ သင်တန်းသားများအား ပးအပ်ချီးြမင်ခ့ဲ့ 

ပါသည။်  
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၃၂၆.၇၅၁ ၆၂၉.၈၄၇ ၉၅၆.၅၉၈ ၁၆၈.၇၇၇ ၄၃၄.၈၇၂ ၆၀၃.၆၄၉ ၁၅၇.၉၇၄ ၁၉၄.၉၇၅ ၃၅၂.၉၄၉

၂ နယ်စပ် ၁၄၅.၈၂၇ ၈၀.၆၅၄ ၂၂၆.၄၈၁ ၆၅.၀၂၃ ၅၅.၆၉၃ ၁၂၀.၇၁၆ ၈၀.၈၀၄ ၂၄.၉၆၁ ၁၀၅.၇၆၅

စစ ပါငး် ၄၇၂.၅၇၈ ၇၁၀.၅၀၁ ၁၁၈၃.၀၇၉ ၂၃၃.၈၀၀ ၄၉၀.၅၆၅ ၇၂၄.၃၆၅ ၂၃၈.၇၇၈ ၂၁၉.၉၃၆ ၄၅၈.၇၁၄

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၄၅.၄၀၈ ၃၂.၁၅၇ ၇၇.၅၆၅

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၀.၀၇၅ ၁၈.၄၀၉ ၁၈.၄၈၄

၃ ရထွက် ၁၀.၁၁၇ ၂၀.၅၅၅ ၃၀.၆၇၂

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၉.၅၂၁ ၀.၄၆၉ ၃၉.၉၉၀

၅ သစ် တာထွက် ၇.၆၆၁ ၀.၀၄၃ ၇.၇၀၄

၆ စက်မကန် ချာ ၁၈၂.၅၃၃ ၄၈.၂၆၆ ၂၃၀.၇၉၉

၇ အြခား ၄၁.၄၃၆ ၂၅.၉၂၈ ၆၇.၃၆၄

 စစ ပါင်း ၃၂၆.၇၅၁ ၁၄၅.၈၂၇ ၄၇၂.၅၇၈

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၉၆.၉၀၉ ၃၄.၄၇၄ ၂၃၁.၃၈၃

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၈၄.၇၅၅ ၁၆.၄၁၅ ၃၀၁.၁၇၀

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၄၈.၁၈၃ ၂၉.၇၆၅ ၁၇၇.၉၄၈

 စစ ပါင်း ၆၂၉.၈၄၇ ၈၀.၆၅၄ ၇၁၀.၅၀၁

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

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

၁ လယယ်ာထက်ွပစ္စည်း ၃၂.၁၅၇ ၃၂.၁၅၇ ၂၆.၄၃၃ ၂၆.၄၃၃ ၅.၇၂၄ ၅.၇၂၄

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၈.၄၀၉ ၁၈.၄၀၉ ၁.၂၁၆ ၁.၂၁၆ ၁၇.၁၉၃ ၁၇.၁၉၃

၃  ရထွက် ၂၀.၅၅၅ ၂၀.၅၅၅ ၁၄.၁၈၀ ၁၄.၁၈၀ ၆.၃၇၅ ၆.၃၇၅

၄ သတ္တ ုတွင်းထက်ွ ၀.၄၆၉ ၀.၄၆၉ ၁၀.၁၉၄ ၀.၀၇၇ ၁၀.၂၇၁ -၁၀.၁၉၄ ၀.၃၉၂ -၉.၈၀၂

၅ သစ် တာထကွ် ၀.၀၄၃ ၀.၀၄၃ ၀.၀၂၆ ၀.၀၂၆ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇

၆ စက်မကန် ချာ ၄၄.၅၂၃ ၃.၇၄၃ ၄၈.၂၆၆ ၁.၄၁၈ ၁.၄၁၈ ၄၄.၅၂၃ ၂.၃၂၅ ၄၆.၈၄၈

၇ အြခား ၂၅.၉၂၈ ၂၅.၉၂၈ ၁၁.၄၇၉ ၁၁.၄၇၉ ၁၄.၄၄၉ ၁၄.၄၄၉

စစ ပါင်း ၄၄.၅၂၃ ၁၀၁.၃၀၄ ၁၄၅.၈၂၇ ၁၀.၁၉၄ ၅၄.၈၂၉ ၆၅.၀၂၃ ၃၄.၃၂၉ ၄၆.၄၇၅ ၈၀.၈၀၄

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ) တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၆.၃၂၅ ၂၈.၁၄၉ ၃၄.၄၇၄ ၃၀.၆၄၆ ၃၀.၆၄၆ ၆.၃၂၅ -၂.၄၉၇ ၃.၈၂၈

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၁၆.၄၁၅ ၁၆.၄၁၅ ၁.၅၁၈ ၁၀.၆၀၀ ၁၂.၁၁၈ -၁.၅၁၈ ၅.၈၁၅ ၄.၂၉၇

၃ လသူးကန် ၂၉.၇၆၅ ၂၉.၇၆၅ ၁၂.၉၂၉ ၁၂.၉၂၉ ၁၆.၈၃၆ ၁၆.၈၃၆

စစ ပါင်း ၆.၃၂၅ ၇၄.၃၂၉ ၈၀.၆၅၄ ၁.၅၁၈ ၅၄.၁၇၅ ၅၅.၆၉၃ ၄.၈၀၇ ၂၀.၁၅၄ ၂၄.၉၆၁

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ် 
(၁၂-၁၀-၂၀၁၈)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် 
(၁၂-၁၀-၂၀၁၇)ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၁၂.၄၅၅ ၄၂.၈၇၄ ၁၅၅.၃၂၉ ၄၃.၁၃၉ ၃၅.၀၃၀ ၇၈.၁၆၉ ၆၉.၃၁၆ ၇.၈၄၄ ၇၇.၁၆၀

၂ လယ်ွဂျယ် ၀.၉၂၃ ၀.၄၈၄ ၁.၄၀၇ ၂.၁၇၄ ၀.၂၂၃ ၂.၃၉၇ -၁.၂၅၁ ၀.၂၆၁ -၀.၉၉၀

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၈.၆၈၇ ၁.၅၈၀ ၁၀.၂၆၇ ၇.၇၀၄ ၀.၃၇၇ ၈.၀၈၁ ၀.၉၈၃ ၁.၂၀၃ ၂.၁၈၆

၄ ကပိက်တီ ၁.၀၂၀ ၀.၈၈၃ ၁.၉၀၃ ၀.၀၇၇ ၀.၆၉၈ ၀.၇၇၅ ၀.၉၄၃ ၀.၁၈၅ ၁.၁၂၈

၅ ကျို င်းတ ၀.၀၀၅ ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၇ ၀.၀၄၃ ၀.၀၄၃ -၀.၀၃၈ ၀.၀၁၂ -၀.၀၂၆

၆ တာချလီတ်ိ ၀.၅၆၈ ၁.၀၂၉ ၁.၅၉၇ ၀.၁၁၁ ၁.၅၅၉ ၁.၆၇၀ ၀.၄၅၇ -၀.၅၃၀ -၀.၀၇၃

၇ ြမဝတီ ၃.၆၈၀ ၂၃.၈၃၀ ၂၇.၅၁၀ ၁.၂၈၄ ၁၃.၅၆၁ ၁၄.၈၄၅ ၂.၃၉၆ ၁၀.၂၆၉ ၁၂.၆၆၅

၈ ကာ့ သာင်း ၈.၃၁၄ ၀.၆၄၈ ၈.၉၆၂ ၄.၅၇၀ ၁.၉၈၁ ၆.၅၅၁ ၃.၇၄၄ -၁.၃၃၃ ၂.၄၁၁

၉ မိတ် ၄.၈၀၀ ၁.၅၄၆ ၆.၃၄၆ ၃.၃၇၅ ၁.၄၉၆ ၄.၈၇၁ ၁.၄၂၅ ၀.၀၅၀ ၁.၄၇၅

၁၀ ထီးခီး ၀.၁၆၄ ၀.၀၂၁ ၀.၁၈၅ ၀.၁၁၀ ၀.၀၂၂ ၀.၁၃၂ ၀.၀၅၄ -၀.၀၀၁ ၀.၀၅၃

၁၁ မာ တာင် ၀.၅၇၉ ၀.၄၀၅ ၀.၉၈၄ ၀.၁၇၅ ၀.၀၄၃ ၀.၂၁၈ ၀.၄၀၄ ၀.၃၆၂ ၀.၇၆၆

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၉ ၀.၀၂၉ ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၀ -၀.၀၁၃ ၀.၀၀၇

၁၃ စစ် တွ ၀.၂၉၉ ၆.၃၄၁ ၆.၆၄၀ ၀.၈၃၂ ၀.၀၀၃ ၀.၈၃၅ -၀.၅၃၃ ၆.၃၃၈ ၅.၈၀၅

၁၄  မာင် တာ ၀.၃၀၀ ၀.၃၀၀ ၀.၃၀၀ ၀.၃၀၀

၁၅ တမူး ၃.၃၅၃ ၀.၁၀၄ ၃.၄၅၇ ၀.၈၁၅ ၀.၁၂၂ ၀.၉၃၇ ၂.၅၃၈ -၀.၀၁၈ ၂.၅၂၀

၁၆ ရိဒ် ၀.၆၆၀ ၀.၈၈၈ ၁.၅၄၈ ၀.၆၁၄ ၀.၅၅၆ ၁.၁၇၀ ၀.၀၄၆ ၀.၃၃၂ ၀.၃၇၈

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၁၄၅.၈၂၇ ၈၀.၆၅၄ ၂၂၆.၄၈၁ ၆၅.၀၂၃ ၅၅.၆၉၃ ၁၂၀.၇၁၆ ၈၀.၈၀၄ ၂၄.၉၆၁ ၁၀၅.၇၆၅

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ(၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၅၃၅၈၀၀ ၅၄၈၀၀၀ ၅၇၅၆၀၀ ၆၄၉၁၀၀

၂ ဟသာတ ၅၄၈၀၀၀ ၅၆၀၃၀၀ ၅၇၅၆၀၀ ၆၅၈၃၀၀

၃ မန္တ လး ၅၃၀၉၀၀ ၅၅၁၀၀၀ ၅၃၅၈၀၀ ၅၆၁၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၂၈ ၃၇၀ ၄၀၀ ၄၃၀

၂ ရလီ ၃၂၈ ၃၉၅ ၄၂၂ ၄၅၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၀ ၅၁၃ ၅၁၆ ၅၁၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀

၃ မ ကွး ၈၈၇၉၀၀ ၉၅၂၂၀၀ ၉၅၂၂၀၀ ၉၅၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၀၄ ၆၉၄ ၇၀၅ ၆၉၆

၂  ရလီ ၇၃၀ ၇၃၁ ၇၂၈ ၇၂၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၅၆၃၀၀ ၈၄၈၁၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၇၈၆၉၀၀

၂ မန္တ လး ၈၃၄၀၀၀ ၈၅၅၅၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၈၀၇၀၀

၃ မရွာ ၇၉၆၁၀၀ ၈၂၁၈၀၀ ၇၇၃၄၀၀ ၇၆၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၅၆၃၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၈၆၉၀၀

၂ မန္တ လး ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၃၇၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၃၂ ၆၂၃ ၆၃၃ ၆၂၄

၂ ရလီ ၆၅၇ ၆၅၈ ၆၅၅ ၆၅၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၆၉၅၀၀ ၄၅၆၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀

၂ မရွာ ၄၁၃၃၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၃၇၈၀၀

၃ မ ကွး ၄၂၂၅၀၀ ၄၂၂၅၀၀ ၄၂၂၉၀၀ ၄၂၂၅၀၀

၄ မန္တ လး ၄၁၈၂၀၀ ၄၃၉၀၀၀ ၄၃၉၀၀၀ ၄၇၃၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၅၉ ၄၅၃ ၄၅၄ ၄၄၉

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၅၈၁၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀

၂ မရွာ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၆၄၃၀၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၆ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၈ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၁ ၂၂၀ ၂၁၉ ၂၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ြပည် ၈၅၇၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ တာင် ကီး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၇၃ ၃၇၁ ၃၆၉ ၃၆၄

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၀ ၁၀၄၄ ၁၀၃၈ ၁၀၂၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ မ ကးွ ၇၃၄၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၂၀ ၁၅၁၁ ၁၅၀၃ ၁၄၈၅

ကျပ်/ြပည်

၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၃၅၀ ၁၃၅၀ 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) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထမိးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၇

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၈၀ ၃၈၀

၃ အိန္ဒယ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၅၈ ၃၅၈

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၀ ၃၄၃ ၃၄၀ ၃၄၈

၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀

၅ ပဲခူး ၆၆၅၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၄၁၀၃၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၃၅၇၀၀၀ ၃၃၄၃၀၀ ၃၂၈၈၀၀ ၃၂၈၈၀၀

၃ လားရး ၃၆၇၄၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၃ ၂၁၀ ၂၁၄ ၂၁၁

၂ ရလီ ၂၃၄ ၂၃၄ ၂၃၃ ၂၃၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၉၃ ၁၉၂ ၁၉၁ ၁၈၉

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀

၂ မ ကးွ ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၁၄၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၁၂၈၁ ၁၂၆၃ ၁၂၈၃ ၁၂၆၆

၂ ရလီ ၁၃၁၃ ၁၃၁၅ ၁၃၁၀ ၁၃၀၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၄၇ ၁၁၄၀ ၁၁၃၄ ၁၁၂၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၃၁၅၇၄၀၀ ၃၄၈၃၈၀၀ ၃၂၂၅၄၀၀ ၃၂၉၃၄၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၃၁၂၉၃၀၀ ၃၃၀၆၉၀၀ ၃၁၇၈၃၀၀ ၃၃၃၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၉-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၁၈ ၂-၁၀-၂၀၁၈ ၉-၁၀-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၅၃ ၁၃၃၄ ၁၃၅၅ ၁၃၃၇

၂ ရလီ ၁၃၈၆ ၁၃၈၈ ၁၃၈၃ ၁၃၈၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၃၆ ၁၀၃၀ ၁၀၂၄ ၁၀၁၂

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၀၉.၉၂ ၁၄၉၄.၀၀ ၁၃၆၉.၂၆ ၁၄၆၉.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၄၀.၆၂ ၁၄၇၆.၀၀ ၁၂၉၆.၀၄ ၁၄၅၁.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၇၁.၃၁ ၁၄၅၉.၀၀ ၁၂၂၂.၈၂ ၁၄၃၄.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၀၂.၀၀ ၁၄၄၉.၀၀ ၁၁၄၉.၅၉ ၁၄၂၅.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၃၂.၆၉ ၁၄၃၅.၅၀ ၁၀၇၆.၃၇ ၁၄၁၂.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၅-၉-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၉-၁၀-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၆ -၉-၂၀၁၈ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၂၀၇.၀၇ ၁၂၀၄.၆၄ ၁၅၇၈

၂ ၂၇ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၇၀၀၀ ၁၂၀၉.၅၈ ၁၁၉၈.၄၂ ၁၅၇၀

၃ ၂၈ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၅၀၀ ၁၂၀၀.၈၅ ၁၁၈၄.၇၃ ၁၅၆၀

၄ ၂၉ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၅၀၀ ၁၂၀၀.၈၅ ၁၁၈၄.၇၃ ၁၅၆၀

၅ ၃၀ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၅၀၀ ၁၂၀၀.၈၅ ၁၁၈၄.၇၃ ၁၅၆၀

၆ ၁ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၄၉၀၀ ၁၁၉၀.၃၅ ၁၁၉၀.၆၄ ၁၅၆၀

၇ ၂ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၄၉၀၀ ၁၁၉၀.၃၅ ၁၁၉၄.၆၈ ၁၅၆၀

၈ ၃ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၈၁၀၀၀ ၁၂၂၅.၂၉ ၁၂၀၇.၇၅ ၁၅၂၅

၉ ၄ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၂၅၀၀ ၁၂၂၁.၀၈ ၁၁၉၉.၉၇ ၁၅၁၇

၁၀ ၅ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၄၅၀၀ ၁၂၂၉.၂၇ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၁၀

၁၁ ၆ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၄၅၀၀ ၁၂၂၉.၂၇ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၁၀

၁၂ ၇ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၇၄၅၀၀ ၁၂၂၉.၂၇ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၁၀

၁၃ ၈ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၈၆၇၀၀ ၁၂၅၂.၉၅ ၁၁၉၉.၀၄ ၁၅၀၀

၁၄ ၉ -၁၀-၂၀၁၈ ၉၉၀၅၀၀ ၁၂၅၃.၆၀ ၁၁၉၄.၆၈ ၁၅၀၅

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၉၂၆ ယမွ်

၂ ၃၃.၄၀ ဘတ်

၃ ၈၆.၄၀ တာကာ

၄ ၇၈.၉၀  ရူပီး

၁၂

(၁၇ - ၁၀ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၅၉၀

၁၅၈၁

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၉၈

၁၅၈၅မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၇၀-၃၉၀

(  ခ  ) SQ ၅၀၀-၅၂၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၃၀-၅၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၆၅-၄၉၀

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) ၃၃၅-၃၅၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၃၅-၃၅၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၃၅-၃၅၅

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

၉ - ၁၀ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၁၈-၁၀-၂၀၁၈) 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 ၉၃၉ ၇၅၂ - ၁၈၇ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၅ - ၂၀၂ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၆ - ၂၀၂ 

၂။ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၆/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)ရှိ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ဌာန 

စတ်ိတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ ဝင်းနွဲ ဝ့င်း(၁၂/ရပသ(နိင်)၀၂၅၂၄၀)၊ ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရး 

မှူးကိ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရ ပီ့း ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ရန်ကန်) ရိှ ကန်သွယ်မသင်တန်း ကျာင်းသိ ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၃။ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၇/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ဒ သိဂထွန်း (၁၂/မဂတ (နိင်)၀၇၃၈၅၇) ၊ အကီးတနး် 

စာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ကိ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ကနသွ်ယ်မမူဝါဒဌာနခွသိဲ ့တွဲဖက်တာဝန်ချထား ပီး 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)် ရိှ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ချထားလိက ်

သည်။ 

၄။ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရကစဲွ်ပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၈/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဒသတွင်းစီးပွား ရး ပူး ပါင်း ဆာငရ်ွက်မဌာနခွဲမှ ဦးကိကိ လး (၁၁/စတန (နိင်) ၀၁၂၁၀၄)၊ 

ညန်ကား ရးမှူးသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ   (၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် 

နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွကျပ် (၃၈၆၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၅။ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၉/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ နှစန်ိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ် (၁၂/တမန (နိင်) ၁၁၂၄၃၃)၊ အကီးတန်း 
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စာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂၈-၉-၂၀၁၈ မ ှ၁၁-၁၀-၂၀၁၈) 

ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၀/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၃) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ န ့

ရက်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပသ်က်ခွင့်အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ဇာ်မင်း  ညန်မှူ း မူဝါဒ ၂-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၁၈၉၇၃   ၅-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ မာမာသန်း  ဦး/ရှိ  နှစ်နိင်င ၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ  ၂ ရက် 

    ၉/စကတ(နိင်) ၀၆၀၄၈၉    ၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ သွယ်သွယ်ြမင့်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၀၀၀၇၅     (ရက)  ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး သာဇ်င်ဦး  ကီး/ ရး လပင်န်းစစ် ၃-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၁၄ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်) ၂၆၂၅၂၅   ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ တင် အး  ရးအကူမှူး စီမ ၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၇ ရက် 

    ၇/ကပက(နိင်) ၀၁၇၉၇၅   ၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

၇။ ၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၁/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရနက်န်) မှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ဒ ခင်ခင်ကီး (၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၄၇၉၁၂) ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၃၀-၉-၂၀၁၈ မ ှ၁၃-၁၁-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင် ့(၄၅)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၈။ ၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၂/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၄) ဦးကိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များအတိင်း နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ တိးတိးဝင်း  ဒ-ညန်မှူး နှစ်နိင်င ၂၈-၉-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၀၂၀၅၉    ၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ မဖို းသူ  ဦး/ရှိ  နှစ်နိင်င ၂၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂    ၂၈-၉-၂၀၁၈ ထ ိ

 ( ဂ ) ဒ နွယ်နွယ် ထွး  ကပတ နယ်ရး ၁-၁၀-၂၀၁၈  ၁ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၇၀၈၇၅ ကီးကပ် ရးမှူး     

 ( ဃ ) ဒ ဖိုး ဖိုး အး  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၂၈-၉-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၁၅၂၈၆၈    ၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦး ရသိက်  ကီး/ ရး စီမ ၂-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၀၇၂၅   ၅-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( စ )  ဦး နစိးထက်  ကီး/ ရး နည်းပညာ ၄-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

      ၇/အတန(နိင်) ၀၈၀၇၁၇   ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

၉။ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၃/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွတွင ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လက်ရှိ သာ ဒ ဆွ ဆွဦး (၁၂/သဃက 

(နိင်) ၁၁၆၈၁၃)၊  ရးအပ်သည် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ (၈) ရက် န ့ နနက်(၀၀:၀၅) အချိန်တွင ်

အဆတ် ရာဂါြဖင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ သဃန်းကန်းြပည်သူ ့ ဆးရ၌ ကွယ်လွန်သွား သာ ကာင့် 

ကွယ်လွန်သည့် နရ့က်အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စဲလိက်သည်။ 

၁၀။ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၄/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ငွစာရင်းဌာနခွမှဲ ဒ ကည် မး (၁၂/သကတ(နိင်) ၁၁၅၈၅၀)၊ ရးအပ်သည် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) အရ   (၈-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါ 

အဝင် လစာ ငွကျပ်(၂၃၈၀၀ိ/-) တိတိကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။   

၁၁။ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၅/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးတိ၏့ (၁-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့

အထ ိ(၆) လပတ် စာရငး်နင့်ှ မှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးရန်အတကွ် တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျား 

အား ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 
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 (က) အဖဲွ (့၁) 

   စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမိး ဇာ်ဦး ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၂ ) ဦး ကျာ် ကျာ် လ/ထညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၃ ) ဦး မာင် မာင်ပါ လ/ထညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၄ ) ဦးသန်စ့င်-၁ ဦးစီးအရာရှိ  လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၅ ) ဒ ချိုမာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ  လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၆ ) ဒ မသူ ဦးစီးမှူ း  လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၇ ) ဦးရဲမင်းထွဋ် ဦးစီးမှူ း  စာရင်းအင်း 

  ( ၈ ) ဦး ဇာ်ဝင်း-၃ စာရင်းကိင်-၂ စာရင်းအင်း 

  ( ၉ ) ဦးလှ အး ဆက်သယ်ွ ရး-၂ စာရင်းအင်း 

  (၁၀) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး  ပိ/့သင်ွး 

  (၁၁) ဦးမင်းမင်း-၃ ဌာနခွစဲာ ရး ပိ/့သင်ွး 

  (၁၂) ဦးခင် မာင်လတ် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၃) ဦး ကျာ်သန်းနိင် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၄) ဒ ဇငမ်ာ အး-၁ ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၅) ဦး သာ်ဇင်ဦး အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၆) ဦးလင်သူဝင်း အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်  

  (၁၇) ဒ စ ဝမိး အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၈) ဒ အးြမတ်သူ ဒ-လ/ထကပတမှူး လပ်ငန်းစစ ်

 ( ခ ) အဖဲွ (့ ၂ ) 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ ြမင့်ြမင့် မာ ် လ/ထညန်ကား ရးမှူး ငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဒ အးြမင့်-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၃ ) ဦးလှစိး ဦးစီးအရာရှိ လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၄ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၁ ဦးစီးအရာရှိ လပ်ငန်းစစ ်
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  ( ၅ ) ဒ ြမတ်ချို အး ဦးစီးမှူ း လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၆ ) ဒ ခင် မး ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၇ ) ဦးသန်းလင်း-၁ ဌာနခွစဲာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၈ ) ဦး ဇာ်သန်း အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၉ ) ဦး အာင်မင်း ထွး စာရင်းကိင်-၃ လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၀) ဦး ကာင်းထက်စိး အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၁) ဒ နှင်းနငှ်းယ အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

  (၁၂) ဦးရဲမင်း ကျာ် အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

၁၂။ အထက်အပိဒ်(၁၁)ပါစစ် ဆး ရးအဖွဲ (့၂)ဖွဲ ၏့ တာဝန်ခအြဖစ ် ဌာနတွင်းလပ်ငန်းစစ်နှင့်စာရငး် 

စစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ ညန်ကား ရးမှူး ဦးညီညီသိန်းဇ က ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး အဖွဲအ့လိက် အာက်ပါ 

တာဝန်ဝတ္တ ရားများကိ ထမ်း ဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်- 

 (က) အဖဲွ (့၁)။    ။ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးများ၏ ပိက့န်သွင်းကန် 

ဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ စစ် ဆးရန်။ 

 ( ခ ) အဖဲွ (့၂)။   ။ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးများ၏ ငွစာရင်းဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပမ်ျားကိ စစ် ဆးရန်။ 

၁၃။ ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးများ၏ (၆) လပတ် စာရင်းများကိ သတ်မှတ် 

ညန်ကားချက်နင်ှအ့ညီ ဆာင်ရွက်ထားနိင်မအ ပ  အဆင့်သတ်မှတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမည် ြဖစ် ပီး 

စစ် ဆး ရးအဖဲွမ့ျားသည် စခန်းတစ်ခချငး်၏စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကိ အ လးအနက်ထား အ သး 

စိတ်စစ် ဆး၍ အဆင့်များ ခဲွြခားသတ်မှတ် ပးရန်ြဖစသ်ည။် 

၁၄။ ၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၆/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅)ဦးတိအ့ား ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်မှ 

ဆာင်ရွက်သည် ့ သင်တနး်နှင့် ပို င်ပွဲများတွင် ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါအတိင်း တာဝန်ထမ်း 

ဆာင်ရန်အတွက် (၁၇-၁၀-၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ (၁၆-၄-၂၀၁၉)ရက် နအ့ထိ တာဝန်ချိန် (On Duty) အြဖစ် 

သတ်မှတ် ပီး ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်တွင် ယာယီတွဲဖက ်တာဝနထ်မ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန် 

 (က) ဒ သီတာခိင် ဆက်သွယ် ရး-၂ ဒိင်လူကီး 

  ၁၂/သကတ(နိင်)၁၂၀၅၀၅ 
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 ( ခ ) ဒ အး မိုင် ဆက်သွယ် ရး-၂ အပ်ချုပ်/နညး်ြပ 

  W/RGN - ၀၀၆၀၃၇ 

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်နိင်ထွန်း အကီးတန်းစာ ရး နည်းြပ/ကစားသမား 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၈၀၈၇ 

 (ဃ) ဒ တင်တင် အး-၂ ဆက်သွယ် ရး-၃ ဒိင်လူကီး 

  ၁၄/ဥကမ(နိင်)၁၅၄၅၉၆ 

 ( င ) ဦးဝငး် ဌး အာင် ဆက်သွယ် ရး-၃ ကစားသမား 

  ၁၂/တမန(နိင်)၁၀၃၀၉၈ 

၁၅။ ၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၇/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးတိ၏့ (၁-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့

အထ ိ (၆) လပတ် (Mini Budget) စာရင်းနင်ှ့ မှတ်တမ်းများကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ (၁၅) 

ရက် နမှ့စတင်၍  စစ် ဆး ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါ ဝန်ထမ်းများအား စခန်းအလိက် 

စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးခရန် တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 (က) မူဆယ် (၁၀၅) မိင်ကန်သွယ် ရးဇန် 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးစိးဝင်း မာင် ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ပိ/့သွင်း  

  ( ၂ ) ဒ နီနီဝင်း လ/ထညန်ကား ရးမှူး ငွစာရင်း  

  ( ၃ ) ဒ အး အးြမတ် လ/ထညန်ကား ရးမှူး ပိ/့သင်ွး   

  ( ၄ ) ဒ သီးသီးမာ ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရး  

  ( ၅ ) ဒ ခင်မ ူ ဦးစီးအရာရှိ စီမ 

  ( ၆ ) ဒ သဲရတနာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သွင်းရး(ရန်ကန်) 

  ( ၇ ) ဒ ြမြမဝင်း ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း 

  ( ၈ ) ဒ ကူကူစန်း ဦးစီးမှူး စီမ 

  ( ၉ ) ဒ မိးသီတာ ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်းရး(မန္တ လး) 

  (၁၀) ဒ တင်ဇာလွင် ဦးစီးမှူး ပညာ ပး 

  (၁၁) ဒ တင်ယခိင် ဒ-ဦးစီးမှူ း ပိ/့သွင်းရး(မန္တ လး) 
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  (၁၂) ဦးသန်းလင်းထိက် ဒ-ဦးစီးမှူ း စီမ 

  (၁၃) ဒ သက်နှင်း ထွး ဒ-ဦးစီးမှူ း စီမ 

  (၁၄) ဦး အာင်တိးမင်း ဌာနခွဲစာ ရး နှစ်နိင်င 

  (၁၅) ဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း ကွန်ပျူတာမှူ း စာရင်းအင်း 

  (၁၆) ဦးစန်း နမျို း လြခု ရး-၂ စီမ 

  (၁၇) ဒ ဝဇာဆန်း အကီးတန်းစာ ရး နှစ်နိင်င 

  (၁၈) ဦး ဇာ် ဖိုး အာင် အကီးတန်းစာ ရး စာရင်းအင်း 

  (၁၉) ဦးမျို း မာင် မာင် အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သင်ွး 

  (၂၀) ဦးအာကာဟိန်း အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သင်ွး 

  (၂၁) ဒ စ ဝမိး အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

 ( ခ ) ချင်း ရ ဟာ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်သူဟိန်း-၁ ဦးစီးမှူ း ညန်ချုပ်ရး 

  ( ၂ ) ဦးတင်ထွန်း-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ 

  ( ၃ ) ဦးဝငး်ရိှန် ဌာနခွစဲာ ရး စီမ  

  ( ၄ ) ဦးရဲနိင် အကီးတန်းစာ ရး စီမ 

 ( ဂ ) လွယ်ဂျယ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးြမင့် အာင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သင်ွး  

  ( ၂ ) ဦးြမင့်စိး-၃ ဦးစီးမှူ း ပိ/့သင်ွး  

  ( ၃ ) ဦးကိကိ ဇာ် ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး  

  ( ၄ ) ဦး ကျာ်ခိင်ြမတ် ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး 

 (ဃ) ကန်ပိက်တီကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမငး်မငး် ဇာ် ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သင်ွး  

  ( ၂ ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ 
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  ( ၃ ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၃ ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပို င်မ  

  ( ၄ ) ဦးလင်သဝူင်း အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်  

 ( င ) ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန် 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးြမင့်သူ-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူ း နယ်ရး 

  ( ၂ ) ဦး ကျာ် ကျာ်သက် ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း 

  ( ၃ ) ဒ စန္ဒာခိင် ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရး  

  ( ၄ ) ဦး မာင်ထွန်း ဦးစီးအရာရှိ နှစ်နိင်င  

  ( ၅ ) ဒ သန္တာ ဦးစီးမှူ း ပညာ ပး 

  ( ၆ ) ဒ နန်းယယမွန် ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ( ၇ ) ဦး အာင်မျိုးထက်ပိင် ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၈ ) ဦး အာင် ဇာ်မျို းဦး ကွန်ပျူတာမှူ း မူဝါဒ 

  ( ၉ ) ဦးထွန်းထွန်းလွင် အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ 

  (၁၀) ဦး အာင်ပိဇ အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပို င်မ 

  (၁၁) ဒ ဆွ ဆွန လ/ထကွန်ပျူတာမှူ း စီမ  

 ( စ ) တာချီလိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ သန်းသန်းနိင် လ/ထညန်ကား ရးမှူ း နှစ်နိင်င 

  ( ၂ ) ဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးစီးမှူ း စီမ  

  ( ၃ ) ဒ ခင်ညို မ ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး 

  ( ၄ ) ဦး အာင်ဝင်း-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င 

 (ဆ) မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသန်းြမင့် ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သွင်း 

  ( ၂ ) ဦး လးလွင် ဌာနခွစဲာ ရး စီမ  

  ( ၃ ) ဒ သက်သက် အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး  နှစ်နိင်င  



22 

 

 ( ဇ ) ကာ့ သာင်းကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ ခင်စန်းရ ီ ဦးစီးအရာရှိ ပညာ ပး 

  ( ၂ ) ဦး စာဆန်းသိန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး 

  ( ၃ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ်-၁ အကီးတန်းစာ ရး နှစ်နိင်င 

 ( စျ ) မာ တာင်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမျို း အာင်-၁ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ  

  ( ၂ ) ဦး အာင် အာင် အကီးတန်းစာ ရး ငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ဦးရဲမင်း အာင် ဒ-လ/ထကပတမှူး နညး်ပညာ 

 (ည) ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ဇာ်လင်း မာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ဒ-ညန်ချုပ်ရး 

     (ကနသွ်ယ်/ စ့စပ)် 

  ( ၂ ) ဦး ကျာ်မိး ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

 ( ဋ ) မယ်စ့ဲကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး အာင် ဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရှိ စီမ 

  ( ၂ ) ဦးတင်ထွဋ် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

  ( ၃ ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၅ အငယ်တန်းစာ ရး ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

 ( ဌ ) တမူးကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ ဝင်းဝငး်န ဦးစီးအရာရှိ ငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဒ ြမတ်ချို အး ဦးစီးမှူ း လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၃ ) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
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 ( ဍ ) ရိဒ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးစ ဖိုး ဝ လ/ထညန်ကား ရးမှူ း မူဝါဒ 

  ( ၂ ) ဦးမငး်မငး်-၃ ဌာနခွစဲာ ရး ပိ/့သွင်း 

  ( ၃ ) ဦးလှ အး ဆက်သယ်ွ ရး-၂ စာရင်းအင်း 

  ( ၄ ) ဦးစည်သူြမင့် အကီးတန်းစာ ရး ညန်ချုပ်ရး 

 ( ဎ ) ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးရဲမင်းထွဋ် ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ( ၂ ) ဦးတင်လင်း အာင်-၁ အကီးတန်းစာ ရး နယ်ရး  

 (ဏ) စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသန်းလင်း-၁ ဌာနခွစဲာ ရး လပ်ငန်းစစ ်  

  ( ၂ ) ဦးထက်အာကာ ကျာ် ဒ-လထကပတမှူး စီမ 

 (တ) မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်နိင်ဦး ဦးစီးမှူ း စီမ 

  ( ၂ ) ဦး ဇယျာ ဖိုး-၁ အကီးတန်းစာ ရး ငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ဦးြပည်ဟနိ်း ဇာ ် လ/ထကွန်ပျူတာမှူ း ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

 (ထ) ကျိုင်းလပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၁ ဦးစီးအရာရှိ လပ်ငန်းစစ ်

  ( ၂ ) ဦး ဇာ်သန်း အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ်

 ( ဒ ) ြမစ် ကီးနားပိက့န်သွင်းကန်ရး 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ နနယဉ် စာရင်းကိင် -၁ ငွစာရင်း 
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  ( ၂ ) ဦး ဇာ်ြမင့်ထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ 

 ( ဓ ) ကျိုင်းတပိက့န်သွင်းကန်ရး 

   စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ ခင်လးြဖူ ဦးစီးမှူ း စီမ  

  ( ၂ ) ဒ ြမခိငစ်ိး အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ 

  ( ၃ ) ဦးြမတ်ခိင် အငယ်တန်းစာ ရး ကျာက်ြဖူဇန်(ရးချုပ်) 

၁၆။ အထက်ပါဝန်ထမ်းများသည ် စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်းများ စစ် ဆးမည့် အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင်များ ထသိ ့

စာရင်းစစ် ဆးခမည့် စာရွက်စာတမ်း၊ စာရင်းဇယားများနှင့်အတူ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက် (၀၉:၀၀) 

ချိန်အ ရာက် သတင်း ပးပိရ့န်နှင် ့စာရင်းအစစ် ဆးခ ပီးပါက ဌာနခဲွအလိက် မူလတာဝန်များကိ ြပနလ်ည် 

ထမ်း ဆာင်ကရန်ြဖစ်သည်။ 

၁၇။ ၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၈/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမ ှ ဒ ဝင်းမာသိန်း (၇/ပမန (နိင်) ၁၃၄၅၂၅)၊ ကွန်ပျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူးကိ (၁၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)် ရိှ  သတင်းအချက ်

အလက် နည်းပညာဌာနခွဲ (Commerce Journal) သိ ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၁၈။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၉/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ WTO နှင့် အြပညြ်ပည်ဆင်ိရာ ကန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမှ မာ် တာ် 

ယာဉ် တင်သွင်းမ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီရးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ထမး် ဆာင် န သာ ဦး ဇာ်ဝင်း-၂ 

(၁၄/ဘကလ (နိင်) ၀၀၃၁၄၅)၊ ဦးစီးအရာရှိကိ (၁၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) 

သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနခ်ျထားလိက်သည်။ 

၁၉။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၀/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခဲွမှ ဦး အာင် ကျာ် ကျာ-်၁ (၉/တကန (နိင်) ၁၉၀၄၈၄) ၊ အငယ်တန်း 

စာ ရး ကိ နိင်ငဝ့န်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆)အရ (၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၃-

၁၀-၂၀၁၈ ထိ) လပ်သက်ခွင့်(၁၆)ရက်နှင် ့(၂၄-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၆-၁၁-၂၀၁၈ ထိ) လစာမဲ့ခွင့်(၁၄)ရက် ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၂၀။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၁/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာနမ ှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁) ဦး၊ အမထမး် (၆) ဦးကိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့် ယှဉတဲွ် ဖာြ်ပပါ 
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နရ့က်များအတိင်း နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က) ဦး ဇာ်မင်း  ညန်မှူ း မူါဒ ၆-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ  ၅ ရက် 

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

 ( ခ ) ဒ တင်ဇာလွင်  ဦးစီးမှူ း  ပညာ ပး ၈-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ  ၇ ရက် 

    ၇/ပမန(နိင်) ၁၄၁၁၂၀    ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ နွယ်နွယ် ထွး  ကပတ နယ်ရး ၄-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၇၀၈၇၅ ကီးကပ် ရးမှူး    ၅-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးမျို းဝ   ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း ၁၃-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁/မကတ(နိင်) ၀၈၂၃၀၇    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဦးဝငး်ရိှန် ဌာနခဲွစာ ရး စီမ ၈-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်) ၀၀၉၂၅၈   ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( စ ) ဦး ရသိက်  ကီး/ ရး စီမ ၆-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၁၂ ရက် 

    ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၀၇၂၅    ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ) ဒ သန္တာ အာင်  ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၈ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၆၀၃၁၄    ၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

၂၁။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၂/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) တွင် တဲွဖက်တာဝန်ချထားသည့် ဦး ကျာ် ထွး-၁ (၁၂/ 

သလန (နိင်) ၁၈၄၅၉၁)၊ အကီးတန်းလက်နှပ်ိစက်သည် နိင်င့ဝန်ထမး်နညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) 

အရ  (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် နှစတိ်း စ့ ရာက်ပါသြဖင့် နှစတ်ိးအပါအဝင ်လစာ ငွကျပ ်(၂၀၂၀၀ိ/-) 

တိတိ ကိခစား ခွင်ြ့ပုလိကသ်ည။် 

၂၂။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၃/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲတွင ် တွဲဖက် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ စင်သီယာ ကျာ် (၁၂/အစန (နိင်) ၀၂၉၇၄၁)၊ ဦးစီးအရာရှိကိ (၁၅-၁၀-
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၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်ရိှ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲ၊ 

ROO ဌာန စိတ်သိ ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၂၃။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၄/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲ၊ ကျာက်ြဖူအထးူစးီပာွး ရးဇန(်ရးချုပ်)မ ှဦး န သွး (၁၄/ပသန (နိင်) ၂၀၅၃၄၉)၊      

ဒ-လ/ထကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူးကိ မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

ဦး ဇာ်မင်းသူ(အကီးတန်းစာ ရး) (၂၀-၁၀-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ရက် နအ့ထိ) ခွင့်ခစား နစဉ် 

ကာလအတွင်း မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်း၏ ကွန်ပျူတာလပ်ငန်းတာဝနမ်ျား ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် 

(၁၈-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းသိ ့ ခတ္တ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၄။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၅/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အဖဲွအ့စည်းများဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ 

ဒ နွးနန္ဒာထွန်း (၁/မကန (နိင်) ၁၃၈၈၇၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ 

(၉၃) အရ (၃-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင်(့၂၉)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၂၅။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၆/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဌာနမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဦးြမင့်သူရ (၁၀/သထန(နိင်)၀၇၇၁၉၇) ကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ (၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် န ့

အထိ (ြပည်ပ) လပ်သက်ခွင်(့၆)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၆။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၇/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခဲွမှ ဦး ကာင်းထက်စိး (၁၂/ပဘတ(နိင်)၀၃၃၂၂၂)၊ 

အငယ် တန်းစာ ရးကိ နငိင်ဝ့န်ထမး်နညး်ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) နှင် ့ (၉၆) အရ (၁၅-

၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) လပ်သက်ခွင့် (၁၃) ရက် နှင့် (၂၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂-၁၂-၂၀၁၈ ထိ) လစာမဲ့ 

ခွင့် (၃၆) ရက်ခစားခငွ့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး ဇာ်မင်းသူ (၁၄/ညတန (နိင်) ၁၈၄၆၄၃)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)နှင့် (၉၆)အရ (၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂-၁၁-၂၀၁၈ 
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ထိ) လပသ်က်ခွင် ့(၁၄)ရက် နှင့် (၃-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၈ ထိ) လစာမ့ဲခွင် ့(၃၁)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၂၈။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၉/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ တာချီလိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး အာင်သူရ-၁ (၁၂/မဘန(နိင်) ၀၀၅၈၉၁)၊ ညန်ကား ရးမှူ း 

သည ်နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က)အရ(၁၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် နှစ်တိး စ့ ရာက် 

ပါသြဖင့် နှစ်တိးအပါအဝင်လစာ ငွကျပ(်၃၈၂၀၀ိ/-) တိတိ ကိခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်။   

၂၉။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၀/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၅) ဦးတိကိ့  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှ 

စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦး န ဇာ် အာင် 

၈/မကန(နိင်) ၁၂၂၃၄၅ 

ဦးစးီမှူး မူဆယ် ၁၅-၁၀-

၂၀၁၈ 

၂၄၀၀၀၀ 

( ခ ) ဒ အးသက်မွန် 

၇/ညလပ(နိင်) ၀၀၂၀၃၄ 

ဦးစးီမှူး ငွစာရင်း ၁၅-၁၀-

၂၀၁၈ 

၂၄၀၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ မျိုးမာမာစိး 

၁၄/ပသန(နိင်) ၀၀၅၄၇၆ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း ၁၅-၁၀-

၂၀၁၈ 

၂၂၂၀၀၀ 

(ဃ) ဦး ဇလတ် 

၈/ခမန(နိင်) ၁၂၁၀၂၄ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ကန်ပိက်တီ ၁၅-၁၀-

၂၀၁၈ 

၂၂၂၀၀၀ 

( င ) ဒ ငဝါလင် 

၁၄/ကလန(နိင်) ၀၇၆၄၆၂

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၅-၁၀-

၂၀၁၈ 

၂၂၂၀၀၀ 

၃၀။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၁/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ အမထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့်ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က ်

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် 

လစာမ့ဲခင့်ွ အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသန်တ့ည်ကည် ကီး/ ရး  ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၁၃ ရက် 

     ၅/ကဘလ(နိင်) ၂၁၅၆၁၀  ၂၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ (လပ်သက်) 

       ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၆ ရက် 

       ၂-၁၂-၂၀၁၈ ထိ (လစာမ့ဲ)  

 ( ခ ) ဒ ဆွ ဆွ အာင် ဆသရ-၅ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၁၅ ရက်  

     ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၆၂၅၇၉  ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ထိ (လပ်သက်) 

      ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၁ရက် 

       ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၃၁။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၂/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးစီးရးအဖဲွ  ့ (ကန်သွယ်မလွယ်ကူ စ ရးနှင့် စ့စပ်ညိနင်း ရးဌာန) မှ 

ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦး ကျာ်စိး (၁၄/ဇလန (နိင်) ၀၈၈၁၄၁) သည် (၁၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎ငး်၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ သန္တာစးိ (၁၄/ဟသတ 

(နိင်)၂၀၈၁၇၂)ကိ နိင်င့ဝန်ထမး်နည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နညး်ဥပ ဒခွ(ဲက)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် 

(၃) အရ ဦး ကျာ်စိး ကွယ်လွန်သည့် နရ့က်၏ နာက်တစ်ရက်ြဖစ် သာ(၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်း 

မှစ၍ မိသားစပင်စင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၃၂။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမး်(၄)ဦး၊ အမထမ်း(၁၀)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က ်

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ဇာ်မင်း  ညန်မှူ း မူဝါဒ ၁၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၂ ရက် 

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

 ( ခ ) ဒ မဖို းသူ  ဦး/ရှိ  နှစ်နိင်င ၉-၁၀-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိင်) ၂၀၆၈၈၂  
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 ( ဂ ) ဦးညီ ဖို းထွန်း  ဦး/ရှိ ယှဉ် ပိုင်မ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၀၉၄၇      ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ဧပရယြ်မတ်ြပည့်ြဖူ  ဦး/ရှိ နှစ်နိင်င ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၅၂၃၃၉    ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ လဲ့လဲ့မွန်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၉-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၂ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၅၇၃၄၀  (ရန်ကန်) ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( စ ) ဒ ဖိုး ဖိုး အး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၈-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ  ၁၀ ရက် 

    ၈/ပခက(နိင်) ၀၅၂၈၆၈    ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဆ ) ဒ ခင်မိးမိး ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၁၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၀/ကထန(နိင်) ၀၈၁၄၄၈   ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဇ ) ဒ ယယနိင် ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၁ ရက် 

    ၇/ပတတ(နိင်) ၀၉၅၄၁၃     ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဈ ) ဦး အာင်မျိုးထက်ပိင် ဒ-ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆ ရက် 

    ၈/မထန(နိင်) ၀၀၀၄၀၄   ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ည ) ဦး ဇာ်သန်း ကီး/ ရး လပ်ငန်းစစ ် ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၁ ရက် 

     ၁၁/ဘသတ(နိင်) ၀၂၉၆၇၉   ၄-၁၁-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဋ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၃ ကီး/ ရး စီမ ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၉ ရက် 

     ၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၀၇၈၃၉   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဌ ) ဒ လင်း ဝယ မာ် ကီး/ ရး မူဝါဒ ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၁ ရက် 

     ၇/ပမန(နိင်) ၁၄၇၈၀၄   ၁-၁၁-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဍ ) ဦးြမတ်ခိင် ငယ်/ ရး စီမ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

     ၉/ပမန(နိင်) ၂၅၈၁၈၃  (ဇန်) ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဎ ) ဦး ဇယျာ ဖိုး ငယ်/ ရး ကသရ ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၈ ရက ်

     ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၁၀၀  (မဆ) ၄-၁၁-၂၀၁၈ ထိ 
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၃၃။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦး ကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ လစာမဲ့ခွင် ့အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ကညခ်င်  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၁၇ ရက် 

    ၁၂/မကန(နိင်) ၀၁၈၈၆၆    ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ နှင်းပွင့်ြဖူ  ငယ်/ ရး WTO ၁၃-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃၀ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၁၄၃၀၅၇     ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ ထ ိ

၃၄။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ အမထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ(က) အရ မီးဖာွးခွင့် 

အသီးသီးခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ နှင်းသီတာ ကီး/ ရး  ၅-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆ လ 

     ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၄၇၂၄၄  ၄-၄-၂၀၁၉ ထိ     

 ( ခ ) ဒ ရီရီလွင်ထွန်း ကီး/ ရး ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆ လ 

   ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၁၁၆၆     ၁၆-၄-၂၀၁၉ ထိ    

၃၅။ ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၅/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ ဒ သီတာ ကျာ် (၅/ကလတ(နိင်)၀၆၂၇၆၆)၊ လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူးသည် နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ (၁၇-၁၀-၂၀၁၈) ရက် န ့

တွင် နှစ်တိး စ့ ရာက်ပါသြဖင် ့နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွကျပ ် (၃၁၂၀၀ိ/-) တိတိက ိခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည်။ 

၃၆။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၆/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ငွစာရင်းဌာနခွမဲှ အရာထမ်း (၈) ဦး၊ အမထမ်း (၁၃) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ န ့

ရက်များအတိင်း  နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က)  ဒ မိမိြမတ်  ဒ-ညန်မှူး  ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၁၃/ကမန(နိင်) ၀၀၈၄၅၄    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ )  ဒ နီနီဝငး်  လ/ထညန်မှူး   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ   ၃ ရက် 

     ၉/ဝတန(နိင်) ၀၅၄၅၁၀     ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဂ )  ဒ နီနီစ  လ/ထညန်မှူး   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၁၀/သထန(နိင်) ၀၈၂၂၇၃      ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ)  ဒ ြမင့်ြမင့် မာ်  လ/ထညန်မှူး   ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၄၅၇၆     ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဒ ခင် ဆွမိး  လ/ထညန်မှူး   ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၅/ခဥတ(နိင်) ၀၅၈၂၅၂    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( စ )  ဒ တင်မိးဝင်း ဦး/ရှိ  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၄၈၅၉၃     ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဆ)  ဒ သင်းသင်း ဦး/ရှိ  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

     ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၄၉၄၀၅    ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဇ )  ဒ ဝင်းဝင်းန ဦး/ရှိ  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၈/ရစက(နိင်) ၀၀၄၅၀၉      ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဈ )  ဒ အးသက်မွန် ဦးစီးမှူး   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၆ ရက ်

     ၇/ညလပ(နိင်) ၀၀၂၀၃၄    ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ည )  ဒ ြမြမဝင်း ဦးစီးမှူး  ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     MTNT-005207    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဋ )  ဦးသန်ဇ့င်-၂ ရးအပ်  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၄၀၁၃၃    ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဌ )  ဒ သန်းသန်း ဆွ ဒ-ဦးစီးမှူး  ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၀၆၅၃၂    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 



32 

 

 ( ဍ )  ဒ မိးမးိပင်ိ  စရက-၂   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ   ၃ ရက် 

     ၁၃/လရန(နိင်) ၀၀၁၉၅၅    ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဎ )  ဦးြပည့် ဖို း ဇာ်  ကပတမှူး  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၉/ခမစ(နိင်) ၀၃၇၃၃၆       ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 (ဏ)  ဒ လဲ့လဲ့ဝင်း  ကပတမှူး   ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၈/တတက(နိင်) ၀၉၉၅၇၁    ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( တ )  ဦး အာင် အာင် ကီး/ ရး  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

     ၉/မခန(နိင်) ၁၉၁၅၇၇    ၁-၁၁-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ထ)  ဦး ဇယျာ ဖိုး-၁ ကီး/ ရး  ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ ၅ ရက ်

     ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၆၇၈၃    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဒ )  ဦးမျို းဝင်းသန် ့  ကီး/ ရး  ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၁၂/အစန(နိင်) ၂၁၇၅၃၉     ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဓ )  ဦး အာင်ကိကိဦး  ငယ/် ရး  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

     ၅/ရဘန(နိင်) ၁၇၃၆၃၇    ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

 ( န )  ဒ ြခူးလဲ့နွယ် ငယ/် ရး  ၂၆-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၆/မမန(နိင်) ၁၄၃၀၀၃     ၂၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ပ )  ဒ အး အး မာ် ငယ/် ရး  ၂၀-၁၀-၂၀၁၈ မှ  ၃ ရက် 

     ၈/ကတတ(နိင်) ၁၈၁၉၄၅    ၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 
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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 နမ့ှစ၍ 

လည်း ကာင်း၊ တာချလီိတ် ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်း ကာင်း၊ လွယဂ်ျယ် 

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၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

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

၂၀၁၄) ရက် နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင် ကျိုင်းလပ်စခန်းကိလည်း 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 ာနစှ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ်၊ 

(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၅-၁၀-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ ်  (၆) ကတ်၊ စစ ပါင်း (၁၀၆၀)ကတ် ခွင်ြ့ပုထတ် ပးခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၃၁၉၀၄၀၂၉ ၂၁၂၄၇၉၉ ၁၃၄၀၂၈၈၂၈

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၈၃၂၁၃၆၀၉ ၃၈၃၂၁၃၆၀၉

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၅၂၇၄ ၂၂၅၂၇၄

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၇၈၂၅၄၅၁ ၂၇၈၂၅၄၅၁

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၈၅၃၀၃၆၀၃ ၈၅၃၀၃၆၀၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၁၃၇၆၇၅၀၂၂ ၂၀၇၇၉၄၂၉၅ ၃၄၅၄၆၉၃၁၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁ ၈၁၅၆၀၀၀ ၂၈၁၅၉၂၀ ၁၀၉၇၁၉၂၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၆ ၂၇၇၇၃၅၀၅၁ ၇၀၉၃၀၂၉၅၁ ၉၈၇၀၃၈၀၀၂စစ ပါငး်

တနဖိ်း - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ၊် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထ ိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 
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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
 ၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ ာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ 
၅-၁၀-၂၀၁၈) အထိ

၆ ၂၇၇၇၃၅၀၅၁.၀၀၀ ၇၀၉၃၀၂၉၅၁.၀၀၀ ၉၈၇၀၃၈၀၀၂.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၀၆၀ ၁၈၂၂၉၂၉၄၄၄၉.၉၆၀ ၉၂၉၈၀၈၅၄၃၆၀.၅၅၈ ၁၁၁၂၁၀၁၄၈၈၁၀.၅၁၈

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၍ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထ ိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၃၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၆၀) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၇ ၅၇ ၁၃၀ ၇၀၁၇၈၁၅၃၀၄.၃၁၀ ၄၇၃၆၃၈၂၉၇၂.၄၈၃ ၁၁၇၅၄၁၉၈၂၇၆.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၅၀၈၆၇၄၂၂.၆၂၆ ၁၇၅၀၈၆၇၄၂၂.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၄၂ ၄၁ ၂၀၁ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၆၁၀၂၄၈၃၂၇၁၂.၅၈၀ ၆၁၀၃၂၃၆၆၃၈၉.၅၈၀

၄ တာချီလတ်ိ ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၈၀၉၉၀၇၄၈၉.၆၉၀ ၆၈၉၁၅၇၉၀၅၀.၇၁၀ ၇၇၀၁၄၈၆၅၄၀.၄၀၀

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

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၂ ၇၇ ၅၅ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၁၉၃၆၀၂၀၂၄.၅၉၀ ၇၉၄၈၀၅၀၄၁၅.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၇၃ ၄ ၆၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၁ ၂၇ ၂၂၂၉၃၃၂၂၅၃.၀၀၀ ၂၂၂၉၃၃၂၂၅၃.၀၀၀

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

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈၄ ၉ ၇၅ ၄၆၄၇၆၉၈၄၀၄.၄၂၈ ၅၄၄၄၈၆၂၉၂၅.၅၆၉ ၁၀၀၉၂၅၆၁၃၂၉.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၉ ၄၈ ၃၁ ၄၉၄၁၄၄၅၁၇.၂၉၀ ၂၃၉၃၅၃၄၄၅.၈၇၀ ၇၃၃၄၉၇၉၆၃.၁၆၀

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

၁၅၃၀ ၄၇၀ ၁၀၆၀ ၁၈၂၂၉၂၉၄၄၄၉.၉၆၀ ၉၂၉၈၀၈၅၄၃၆၀.၅၅၈ ၁၁၁၂၁၀၁၄၈၈၁၀.၅၁၈

ကန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါင်း

တန်ဖိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာနှစ ်(၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ(၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၃၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၆၀) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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