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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ နိဝငဘ်ာလတွင် စတင်ထတ် ဝသည်။ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ( ၁၁ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၄) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် န၊့ နနက ် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ရးအမှတ် (၃)၊ နြပည် တာ်၌ ကျင်းပ 

ြပုလပ် သာ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပင်နး်အဖွဲ ၏့ ၁/၂၀၁၈ ကိမ် ြမာက် လပ်ငန်းညိနင်း 

အစည်းအ ဝးသိ ့ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပင်နး်အဖွဲ ဥ့က္က ၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား 

ခဲ့ရာတွင် လက်ရှိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် န သာ အထူးစီးပွား ရးဇန် (၃) ခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အဖွဲ ဝ့င်များနှင် ့ ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပရြခင်းြဖစ် ကာင်း၊ သလီဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် 

ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များ အာင်ြမင်စွာ လပ်ငန်းလည်ပတ် ဆာင်ရွက် န ပီး ဇန် (A) အတွင်း စက်ရ နရာ 

များ ြပည့်သ လာက်ြဖစ် န ပြီဖစ်၍ ဇန ် (B) ကိ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ဇန ် (B) တွင်လည်း 

ဝယ်လိအားြမင့်တက်လျက်ရှိသလိ လက်ရှိရင်းနှီးြမုပ်နှသူများကလည်း ၎င်းတိ၏့ ရင်းနှီးြမုပ်နှမများကိ 

ထပ်မတိးချဲ လ့ျက်ရှိ ကာင်း၊ ဒသခ တာင်သူလယ်သမားများ၏ နရာ ရ ့ ြပာင်းမဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ 

လည်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ပူး ပါင်းကူညီ ြဖရှင်း ပး န ကာင်း၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ထားဝယ်-ထီးခီးနယ်စပ် နှစ်လမ်းသွားကားလမ်း ဖာက်လပ်ရန် သ ဘာတူ ပီးြဖစ်၍ ထိငး်နငိင် 

မ ှ ချး ငွရယူ ရးကိလည်း ြပည်သူလ့တ် တာ်က အတည်ြပု ပီးြဖစ်၍ ချး ငွဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များကိ 

လည်း ဆာင်ရွက် န ပီြဖစ် ကာင်း၊ထားဝယအ်ထူးစီးပွား ရးဇနသ်ာမက ဆက်စပ် န သာ တနသာရီတိင်း 

ဒသကီး ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်ကိလည်း ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျငစ်ီ 

(JICA)နှင့်ပူး ပါင်း၍ လ့လာမများ ြပုလပ်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ကနဦး စီမကိန်းကိသာမက ပင်မစီမကိန်းကိ 
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ပါ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် လ့လာလျက်ရှိ ကာင်း၊ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပာွး ရးဇန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ 

တိင်းရင်းသားများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းသည့် အစိးရအသိအမတှ်ြပုကမ္ပဏီကိ ဖွဲ စ့ည်းတည် ထာင် ပီးြဖစ် ကာင်း၊ 

တင်ဒါ အာင်ြမင်ထားသည့် (CITIC) ကမ္ပဏီနှင့် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတတီိ ့

ပမှန် တွဆ့ ဆွး နွးညိနင်းလျက်ရှိ ကာင်း၊ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့် ဆက်စပ်တည် ဆာက် 

မည့် အ ြခအခအ ဆာက်အဦများ တည် ဆာက် ရးကိလည်း သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများနှင် ့ ဆွး နွး 

လျက်ရှိ ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာဇန်အလိက် ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကိ ဒသခြပည်သူများအား အခါ  

အား လျာစ်ွာ ရှင်းလင်းတင်ြပ ပးလျက်ရှိ ကာင်း၊ နိင်င တာ်အစိးရက တည် ဆာက် နသည့် အထူး 

စီးပွား ရးဇန် (၃) ခကိ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်သည်နှင့်အမ  ဒသဖွ ့ဖို း ရးမှသည် နိင်င တာ်၏ 

စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်မအထိ ကီးမားစွာအကျိုး ကျးဇးူရရှိမည်ြဖစ်၍ တက် ရာက်လာသည့် သက်ဆငိ် 

ရာဝန် ကီးဌာနအသီးသီးမှ အဖွဲ ဝ့င်များအ နြဖင့် တက်ညီလက်ည ီ ဝိင်းဝန်း ကိုးပမး် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

က စလိ ကာင်း ြပာကားခဲ့သည်။ 

၂။ အစည်းအ ဝးသိ ့ ြမနမ်ာအထူးစီးပာွး ရးဇနဆ်ိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ ဥ့က္က ဌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ အဖွဲ ဝ့င် ဒတိယဝန် ကီးများ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ 

သီလဝါ၊ ထားဝယ်၊ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီများမှဥက္က များ၊ ဒတိယဥက္က များ၊ 

အတွင်း ရးမှူးများ၊ တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူးများနှင့် ဌာနဆိင်ရာများမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ်များ တက် ရာက်ခဲ့ 

ကပါသည။် 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၆-၇-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၂၉၃.၅၃၅ ၄၆၅.၈၈၇ ၇၅၉.၄၂၂

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁.၉၄၆ ၇၆.၂၉၃ ၇၈.၂၃၉

၃ ရထွက ် ၆၄.၂၅၀ ၉၇.၉၅၃ ၁၆၂.၂၀၃

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၂၉.၁၃၃ ၁၆.၈၂၇ ၃၄၅.၉၆၀

၅ သစ် တာထွက ် ၄၉.၄၃၉ ၀.၆၃၆ ၅၀.၀၇၅

၆ စက်မကန် ချာ ၁၇၈၉.၇၂၁ ၅၂၂.၈၅၂ ၂၃၁၂.၅၇၃

၇ အြခား ၁၈၁.၄၃၈ ၂၂၀.၈၄၃ ၄၀၂.၂၈၁

 စစ ပါင်း ၂၇၀၉.၄၆၂ ၁၄၀၁.၂၉၁ ၄၁၁၀.၇၅၃

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၆-၇-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စည်း ၁၅၉၂.၉၆၇ ၃၃၆.၆၄၉ ၁၉၂၉.၆၁၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၀၀၉.၁၃၇ ၂၁၅.၆၇၁ ၂၂၂၄.၈၀၈

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၉၈၆.၀၁၅ ၂၀၂.၄၇၀ ၁၁၈၈.၄၈၅

 စစ ပါင်း ၄၅၈၈.၁၁၉ ၇၅၄.၇၉၀ ၅၃၄၂.၉၀၉

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၆-၇-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၂၇၀၉.၄၆၂ ၄၅၈၈.၁၁၉ ၇၂၉၇.၅၈၁ ၂၂၅၄.၉၂၃ ၄၁၆၁.၂၉၂ ၆၄၁၆.၂၁၅ ၄၅၄.၅၃၉ ၄၂၆.၈၂၇ ၈၈၁.၃၆၆

၂ နယ်စပ် ၁၄၀၁.၂၉၁ ၇၅၄.၇၉၀ ၂၁၅၆.၀၈၁ ၁၁၃၇.၅၂၂ ၇၅၃.၁၀၅ ၁၈၉၀.၆၂၇ ၂၆၃.၇၆၉ ၁.၆၈၅ ၂၆၅.၄၅၄

စစ ပါငး် ၄၁၁၀.၇၅၃ ၅၃၄၂.၉၀၉ ၉၄၅၃.၆၆၂ ၃၃၉၂.၄၄၅ ၄၉၁၄.၃၉၇ ၈၃၀၆.၈၄၂ ၇၁၈.၃၀၈ ၄၂၈.၅၁၂ ၁၁၄၆.၈၂၀

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၆-၇-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၆-၇-၂၀၁၇ ထ ိ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၆-၇-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၄၆၅.၈၈၇ ၄၆၅.၈၈၇ ၄၄၄.၂၁၈ ၄၄၄.၂၁၈ ၂၁.၆၆၉ ၂၁.၆၆၉

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၇၆.၂၉၃ ၇၆.၂၉၃ ၁.၁၃၃ ၁.၁၃၃ ၇၅.၁၆၀ ၇၅.၁၆၀

၃  ရထွက် ၉၇.၉၅၃ ၉၇.၉၅၃ ၈၃.၅၅၀ ၈၃.၅၅၀ ၁၄.၄၀၃ ၁၄.၄၀၃

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၇.၉၁၀ ၈.၉၁၇ ၁၆.၈၂၇ ၂၃.၃၉၉ ၇.၂၂၁ ၃၀.၆၂၀ -၁၅.၄၈၉ ၁.၆၉၆ -၁၃.၇၉၃

၅ သစ် တာထွက် ၀.၆၃၆ ၀.၆၃၆ ၁.၀၀၃ ၁.၀၀၃ -၀.၃၆၇ -၀.၃၆၇

၆ စက်မကန် ချာ ၄၁၃.၄၄၄ ၁၀၉.၄၀၈ ၅၂၂.၈၅၂ ၂၉၅.၁၅၆ ၁၆.၃၈၈ ၃၁၁.၅၄၄ ၁၁၈.၂၈၈ ၉၃.၀၂၀ ၂၁၁.၃၀၈

၇ အြခား ၀.၄၆၂ ၂၂၀.၃၈၁ ၂၂၀.၈၄၃ ၂၆၅.၄၅၄ ၂၆၅.၄၅၄ ၀.၄၆၂ -၄၅.၀၇၃ -၄၄.၆၁၁

စစ ပါင်း ၄၂၁.၈၁၆ ၉၇၉.၄၇၅ ၁၄၀၁.၂၉၁ ၃၁၈.၅၅၅ ၈၁၈.၉၆၇ ၁၁၃၇.၅၂၂ ၁၀၃.၂၆၁ ၁၆၀.၅၀၈ ၂၆၃.၇၆၉

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၆-၇-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၆-၇-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

  

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၆-၇-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပင်ိ ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၀.၁၉၂ ၃၃၆.၄၅၇ ၃၃၆.၆၄၉ ၅.၄၃၅ ၃၉၇.၆၅၀ ၄၀၃.၀၈၅ -၅.၂၄၃ -၆၁.၁၉၃ -၆၆.၄၃၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၁၆၆ ၂၁၅.၅၀၅ ၂၁၅.၆၇၁ ၁.၀၂၉ ၁၆၀.၅၅၂ ၁၆၁.၅၈၁ -၀.၈၆၃ ၅၄.၉၅၃ ၅၄.၀၉၀

၃ လသူးကန် ၀.၆၅၄ ၂၀၁.၈၁၆ ၂၀၂.၄၇၀ ၀.၀၁၄ ၁၈၈.၄၂၅ ၁၈၈.၄၃၉ ၀.၆၄၀ ၁၃.၃၉၁ ၁၄.၀၃၁

စစ ပါင်း ၁.၀၁၂ ၇၅၃.၇၇၈ ၇၅၄.၇၉၀ ၆.၄၇၈ ၇၄၆.၆၂၇ ၇၅၃.၁၀၅ -၅.၄၆၆ ၇.၁၅၁ ၁.၆၈၅

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၆-၇- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၆-၇-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၆-၇-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၀၄၈.၁၄၄ ၄၅၈.၉၈၀ ၁၅၀၇.၁၂၄ ၈၁၈.၉၂၅ ၄၆၇.၈၆၉ ၁၂၈၆.၇၉၄ ၂၂၉.၂၁၉ -၈.၈၈၉ ၂၂၀.၃၃၀

၂ လွယဂ်ျယ် ၅၅.၅၀၇ ၄.၅၁၃ ၆၀.၀၂၀ ၆၃.၆၀၈ ၄.၈၄၃ ၆၈.၄၅၁ -၈.၁၀၁ -၀.၃၃၀ -၈.၄၃၁

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၇၂.၅၆၀ ၁၄.၃၆၂ ၈၆.၉၂၂ ၁၃၅.၄၈၈ ၁၅.၀၅၂ ၁၅၀.၅၄၀ -၆၂.၉၂၈ -၀.၆၉၀ -၆၃.၆၁၈

၄ ကပိက်တီ ၆၅.၇၅၆ ၈.၁၉၇ ၇၃.၉၅၃ ၃၃.၃၄၇ ၁၂.၄၄၈ ၄၅.၇၉၅ ၃၂.၄၀၉ -၄.၂၅၁ ၂၈.၁၅၈

၅ ကျို င်းတ ၀.၀၉၅ ၀.၅၅၁ ၀.၆၄၆ ၀.၀၃၂ ၀.၃၉၂ ၀.၄၂၄ ၀.၀၆၃ ၀.၁၅၉ ၀.၂၂၂

၆ တာချလိီတ် ၃.၅၂၂ ၂၁.၃၉၁ ၂၄.၉၁၃ ၄.၄၃၉ ၁၆.၂၃၄ ၂၀.၆၇၃ -၀.၉၁၇ ၅.၁၅၇ ၄.၂၄၀

၇ ြမဝတီ ၂၂.၆၅၄ ၂၀၉.၄၃၇ ၂၃၂.၀၉၁ ၁၄.၇၃၃ ၁၉၃.၈၅၉ ၂၀၈.၅၉၂ ၇.၉၂၁ ၁၅.၅၇၈ ၂၃.၄၉၉

၈ ကာ့ သာင်း ၃၀.၇၀၈ ၁၂.၆၇၃ ၄၃.၃၈၁ ၁၈.၂၁၂ ၂၁.၆၄၁ ၃၉.၈၅၃ ၁၂.၄၉၆ -၈.၉၆၈ ၃.၅၂၈

၉ မိတ် ၅၅.၃၂၂ ၁၈.၄၅၅ ၇၃.၇၇၇ ၂၈.၄၈၂ ၁၅.၁၃၁ ၄၃.၆၁၃ ၂၆.၈၄၀ ၃.၃၂၄ ၃၀.၁၆၄

၁၀ ထီးခီး ၁.၂၂၆ ၀.၂၁၀ ၁.၄၃၆ ၂.၀၀၈ ၀.၀၉၅ ၂.၁၀၃ -၀.၇၈၂ ၀.၁၁၅ -၀.၆၆၇

၁၁ မာ တာင် ၁.၆၃၉ ၀.၈၀၈ ၂.၄၄၇ ၀.၇၇၁ ၀.၅၅၂ ၁.၃၂၃ ၀.၈၆၈ ၀.၂၅၆ ၁.၁၂၄

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၆၉ ၀.၂၇၇ ၀.၃၄၆ ၀.၀၆၇ ၀.၁၃၆ ၀.၂၀၃ ၀.၀၀၂ ၀.၁၄၁ ၀.၁၄၃

၁၃ စစ် တွ ၂.၉၁၅ ၀.၀၂၂ ၂.၉၃၇ ၀.၈၈၈ ၀.၀၁၆ ၀.၉၀၄ ၂.၀၂၇ ၀.၀၀၆ ၂.၀၃၃

၁၄  မာင် တာ ၂.၆၃၆ ၂.၆၃၆ ၂.၇၅၂ ၂.၇၅၂ -၀.၁၁၆ -၀.၁၁၆

၁၅ တမူး ၃၃.၁၁၅ ၀.၇၆၄ ၃၃.၈၇၉ ၅.၅၈၉ ၁.၅၉၈ ၇.၁၈၇ ၂၇.၅၂၆ -၀.၈၃၄ ၂၆.၆၉၂

၁၆ ရိဒ် ၅.၄၂၃ ၄.၁၅၀ ၉.၅၇၃ ၈.၁၈၁ ၃.၂၃၉ ၁၁.၄၂၀ -၂.၇၅၈ ၀.၉၁၁ -၁.၈၄၇

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၁၄၀၁.၂၉၁ ၇၅၄.၇၉၀ ၂၁၅၆.၀၈၁ ၁၁၃၇.၅၂၂ ၇၅၃.၁၀၅ ၁၈၉၀.၆၂၇ ၂၆၃.၇၆၉ ၁.၆၈၅ ၂၆၅.၄၅၄

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၆-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၆-၇-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 
 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၅၂၃၅၀၀ ၅၀၂၁၀၀ ၄၇၁၅၀၀ ၄၆၈၄၀၀

၂ ဟသာတ ၄၉၆၀၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၄၇၀၀၀ ၄၅၃၁၀၀

၃ မန္တ လး ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၇၉၅၀၀ ၄၄၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၃၂၆ ၃၂၄ ၃၂၀ ၃၁၃

၂ ရလီ ၃၂၆ ၃၂၄ ၃၂၀ ၃၁၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၀ ၄၆၃ ၄၆၆ ၄၆၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မ ကွး ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၁၈၈၀၀၀ ၁၀၃၁၈၀၀ ၉၉၈၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၅၉ ၇၅၇ ၇၅၇ ၇၄၂

၂  ရလီ ၇၈၁ ၇၈၀ ၇၆၉ ၇၅၆

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 ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၁၆၄၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၉၅၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၀၆၀၀၀ ၆၈၄၆၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၆၆၃၂၀၀

၃ မရွာ ၆၈၆၄၀၀ ၆၇၆၆၀၀ ၆၅၄၀၀၀ ၆၅၄၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၈၂ ၄၈၆ ၄၉၉ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၆၄၄၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မန္တ လး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၁ ၆၈၀ ၆၇၉ ၆၆၆

၂ ရလီ ၇၀၃ ၇၀၂ ၆၉၂ ၆၈၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၉၅၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀ ၄၆၇၀၀၀

၂ မရွာ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၃၈၂၇၀၀

၃ မ ကးွ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၄၁၉၄၀၀ ၄၁၀၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၇ ၅၀၄ ၄၉၉ ၄၉၆

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၈၂၇၀၀ ၃၈၂၇၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မရွာ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မ ကးွ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၅၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၃၀ ၂၂၈ ၂၂၇ ၂၂၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ မ ကးွ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ြပည် ၉၁၈၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀

၅ တာင်ကီး ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၅၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၁၅ ၄၁၁ ၄၁၁ ၄၀၆

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၂၈ ၁၁၁၆ ၁၁၁၅ ၁၁၀၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၃၆၇၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ မ ကးွ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ ြပည ် ၆၁၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၅၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၄၅၄ ၁၄၃၉ ၁၄၃၇ ၁၄၂၂

ကျပ်/ြပည်

၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၇ ြပည ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၄၀၉ ၃၉၇ ၃၇၅ ၃၇၀

၂ ဗီယက်နမ် ၄၂၉ ၄၂၅ ၄၂၃ ၄၀၅

၃ အိန္ဒယ ၃၈၃ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၈၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၆ ၃၉၃

၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၇၅၀၀၀ ၅၈၄၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၂၅၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၆၁၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၇၅၀၀၀ ၆၂၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၂ မန္တ လး ၃၆၈၆၀၀ ၃၇၁၁၀၀ ၃၇၄၁၀၀ ၃၅၇၀၀၀

၃ လားရး ၃၈၅၈၀၀ ၃၈၅၈၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၂၅

၂ ရလီ ၂၅၀ ၂၄၉ ၂၄၆ ၂၄၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၈ ၂၀၆ ၂၀၅ ၂၀၃

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၇၃၁၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀

၂ မ ကးွ ၁၈၁၂၆၀၀ ၁၉၇၄၉၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၄၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၈၁ ၁၃၇၈ ၁၃၇၇ ၁၃၅၀

၂ ရလီ ၁၄၀၅ ၁၄၀၃ ၁၃၈၅ ၁၃၆၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၅၇ ၁၁၄၆ ၁၁၄၄ ၁၁၃၂

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၄၂၂၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၄၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၉-၆-၂၀၁၈ ၂၆-၆-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၅၉ ၁၄၅၅ ၁၄၅၅ ၁၄၂၆

၂ ရလီ ၁၄၈၃ ၁၄၈၁ ၁၄၆၂ ၁၄၃၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၈ ၁၀၅၇ ၁၀၅၆ ၁၀၄၅

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၀၅.၅၃ ၁၅၉၁.၀၀ ၁၃၀၅.၅၃ ၁၅၄၈.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၂၄.၄၄ ၁၅၇၃.၀၀ ၁၂၂၄.၄၄ ၁၅၃၀.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၄၃.၃၆ ၁၅၅၆.၀၀ ၁၁၄၃.၃၆ ၁၅၁၄.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၆၂.၂၇ ၁၅၄၇.၀၀ ၁၀၆၂.၂၇ ၁၅၀၅.၀၀

၅ RSS-5 ၉၈၁.၁၈ ၁၅၃၃.၀၀ ၉၈၁.၁၈ ၁၄၉၁.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၉-၆-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၃-၇-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၀ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၈၀၀ ၁၃၀၄.၃၇ ၁၂၇၅.၂၄ ၁၃၆၈

၂ ၂၁ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၄၃၀၀ ၁၂၉၈.၀၄ ၁၂၆၆.၈၄ ၁၃၇၁

၃ ၂၂ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၉၀၀ ၁၂၉၈.၈၁ ၁၂၇၀.၂၇ ၁၃၇၄

၄ ၂၃ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၉၀၀ ၁၂၉၈.၈၁ ၁၂၇၀.၂၇ ၁၃၇၄

၅ ၂၄ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၉၀၀ ၁၂၉၈.၈၁ ၁၂၇၀.၂၇ ၁၃၇၄

၆ ၂၅ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၄၇၀၀ ၁၂၉၂.၉၄ ၁၂၆၈.၈၀ ၁၃၇၇

၇ ၂၆ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၁၀၀ ၁၂၉၂.၀၆ ၁၂၆၇.၇၈ ၁၃၈၀

၈ ၂၇ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၆၁၀၀ ၁၂၉၂.၀၆ ၁၂၅၉.၀၇ ၁၃၈၀

၉ ၂၈ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၇၁၀၀ ၁၂၇၉.၅၄ ၁၂၅၅.၀၃ ၁၃၉၅

၁၀ ၂၉ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၅၂၀၀ ၁၂၆၇.၈၅ ၁၂၅၅.၀၃ ၁၄၀၅

၁၁ ၃၀ -၆-၂၀၁၈ ၉၃၅၂၀၀ ၁၂၆၇.၈၅ ၁၂၅၅.၀၃ ၁၄၀၅

၁၂ ၁ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၅၂၀၀ ၁၂၆၇.၈၅ ၁၂၅၅.၀၃ ၁၄၀၅

၁၃ ၂ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၅၀၀၀ ၁၂၇၃.၀၂ ၁၂၅၂.၂၃ ၁၃၉၉

၁၄ ၃ -၇-၂၀၁၈ ၉၃၄၀၀၀ ၁၂၇၁.၆၆ ၁၂၄၁.၃၄ ၁၃၉၉

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၆၄ ယမွ်

၂ ၃၁.၉၉ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၀.၇၂  ရူပီး

၁၂

(  ၁၂ - ၇ -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)်

၁၃၈၀

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၄၄

၁၄၀၅မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၀၀-၃၂၀

(  ခ  ) SQ ၄၄၀-၄၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၃၀-၄၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၃၇၅-၄၀၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၃၅-၉၇၅

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) ၆၈၀-၇၂၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၁၀-၅၄၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၆၈၀-၇၂၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၁၀၀-၁၁၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၁၆၀-၁၁၉၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၃၇၅-၁၄၁၅

၈ ပဲကးီ ၈၀၀-၈၅၀

၁၃

၃ - ၇ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁၁-၇-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမာှ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၈ - ၂၀

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၄၇ - ၁၉၂

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၅ - ၂၁၂

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁  

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၆ - ၂၁၂

၂။ ၂၉-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပသ်က်ခွင့်အသီးသီး ခစားခွင် ့

ြပုလိက်သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး သာင်းနိင်  ညန်မှူ း ပိသ့ွင်း ၂၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/ရငန(နိင်)၀၀၁၁၀၂    ၂၈-၆-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦးသန်းလွင်  စရက-၁ လပ်ငန်းစစ ် ၃-၇-၂၀၁၈ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၄/မမန(နိင်)၀၀၆၀၁၇    ၁၃-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ဝ ဝထွန်း  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၂၅-၆-၂၀၁၈ ၁ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်)၁၄၀၅၆၀    

 ( ဃ ) ဒ လဲ့လဲ့မွန် ဒ-ဦးစီးမှူ း    ပိသ့ွင်းရး ၂၂-၆-၂၀၁၈     ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၁၅၇၃၄၀  (ရန်ကန်)  

 ( င ) ဦး အာင်ဆင့် စရက-၃ နယ်ရး ၂၃-၆-၂၀၁၈ မှ  ၁၆ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၅၈၈၆၄   ၈-၇-၂၀၁၈ ထိ  
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၃။ ၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ဒ ခင်မျိုးနှင်း (၅/တဆန(နိင်) ၁၀၅၀၃၄)၊ အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်း ကျပ ်

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ကိ (၂-၇-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဒ-ဦးစီးမှူး(လစာနန်း ကျပ ်

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်။ 

၄။ ၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ တာဝန်ခ ညန်ကား ရးမှူး ဦး အာင်သူရ(၁၂/မဘန(နိင်) 

၀၀၅၈၉၁)ကိ (၅-၇-၂၀၁၈)ရက် နမှ့စ၍ မူလဌာနခဲွ၏လပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် နယ်စခန်းများညိနင်း 

ကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွ၏ တာဝန်ခအြဖစ် ပူးတဲွတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။   

၅။ ၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ တာဝန်ခညန်ကား ရးမှူး ဦးတင်ရဲဝင်း (၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၃၃၅၆) 

ကိ (၅-၇-၂၀၁၈)ရက် နမှ့စ၍  မူဆယ်(၁၀၅)မိင် ကန်သွယ် ရးဇန် သိ  ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၆။ ၃-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်မှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်  ဦးြမင့်သူရ (၁၀/သထန(နိင်)၀၇၇၁၉၇) 

ကိ (၇-၇-၂၀၁၈)ရက် နမှ့စ၍ နြပည် တာ်(ရးချု ပ်)သိ ့ ြပာင်း ရ ပီ့း ကန်သွယ် ရးဌာနတွင ်တာဝန်ချထား 

လိက်သည်။ 

၇။ ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၁/၂၀၁၈ အရ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၏ (၂၇-၆-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်(၅၇/၂၀၁၈) 

အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတင်ွ တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည် ့ အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း (၅၁) 

ဦးအား တစ်ရက်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ (ပျက်ကွက်ရက်မှအပ) နစ့ား အလပ်သမားများ၏ လပ်ခကိ 

ကျပ ်(၄၈၀၀/-)နန်းြဖင့် (၁၄-၅-၂၀၁၈) ရက် န ့မှ(၁၃-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ည နပိင်းအထိ (၃)လတစ်ကမိ ်

စာချုပ် ြပင်ဆင်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

လပ်ခ(၄၈၀ိ/-)နန်းြဖင့် 
ြပင်ဆင်ချုပ်ဆိသည့် 
စာချုပ်သက်တမ်း 

မှ ထိ 

(က) ဦး ရှာင်ရှူး 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာငး် မာင် တာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 
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( ခ ) ဦးသိန်းတင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၀၂၈၇ 

လြခု ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဂ ) ဦးဘန်း ကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိင)်၀၇၈၆၅၄ 

မာ် တာ်ယာဉ်
လြခု ရး 

ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဃ) ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( င ) ဦးထွန်းလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( စ ) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ/် 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဆ) ဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဇ ) ဦးစိန်ဝင်း 
၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဈ ) ဒ နှင်းနှင်း အး 
၇/ဖမန(နိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ည) ဦးရဲလင်း အာင် 
၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ် မာငး် ချင်း ရ ဟာ် ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဋ ) ဦးစိးကိကိထက် 
၃/ဘအန(နိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဌ ) ဦး ဖိုးမင်းခိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိက်ပျို း ရးြခ စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဍ ) ဒ မိးမိးချို 
၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၀၁၄၇

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဎ ) ဒ ဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်း ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဏ) ဦး အာင်ြပည့်သိန်း 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၇၀၄၉၆ 

ယာဉ် မာငး် ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 
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(တ) ဒ ဝါဝါ ကျာ ်
၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

စာ ရး မူဝါဒ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ထ) ဒ ဇာြခည်ဦး 
၁၂/အလန(နိင်)၀၄၈၃၉၂ 

စာ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဒ ) ဒ ရစင်ဝင်း 
၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀ 

စာ ရး လပ်ငန်းစစ် ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး နည်းပညာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး နည်းပညာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး ငွစာရင်း ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး နည်းပညာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး မူဝါဒ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( မ ) ဒ ဇင်မာသန်း 
၁၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀

စာ ရး ငွစာရင်း ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး ပညာ ပး ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး WTO ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(လ) ဒ သူသူဇင် 
၈/ခမန(နိင်) ၁၇၇၃၈၁ 

စာ ရး နှစ်နိင်င ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဝ ) ဦး အာင် ဇာ်ြမင် ့
၅/တဆန(နိင်) ၁၅၁၆၃၂ 

စာ ရး စာရင်းအင်း ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 
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(သ) ဒ ယွန်း ဝတင့် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

စာ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဟ) ဦးရဲမင်း ကျာ် 
၅/ဆလက(နိင်) ၀၈၆၆၉၇

စာ ရး ငွစာရင်း ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

စာ ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(အ) ဦး ဝလင်း ကျာ် 
၁၂/ဒဂမ(နိင)် ၀၁၇၇၉၃ 

စာ ရး ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ကက) ဦး အာင်မိး ကျာ် 
၁/မကန(နိင်) ၁၉၁၄၁၁ 

စာ ရး နယ်ရး ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ခခ ) ဒ ဝင်း ရစင်နွယ် 
၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇ 

စာ ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဂဂ ) ဒ အိသက် ဝ 
၉/ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

စာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဃဃ) ဦးချစ်စဝင်း 
၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ 
(ရန်ကနတ်ွဲဖက်)

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

ယာဉ် မာငး် ပိ/့သွင်းရး 
(ကျို င်းတ) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( စစ ) ဦးသိန်းထိက်ဦး 
၁၃/မကတ(နိင်) ၀၀၁၈၀၀

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဆဆ) ဦး နာင်လတ်ချို  
၇/ကဝန(နိင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဇဇ ) ဒ မာမာ ဌး 
၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဈဈ) ဒ ဝင်းနွယ် 
၉/ပမန(နိင်) ၂၂၆၉၉၁ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ညည) ဦးရဲ ကျာ်စွာ 
၁၂/တတန(နိင်) ၁၄၀၅၆၂ 

ြပင်ဦးလွင် 
ြခ စာင့် 

ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 
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( ဋဋ ) ဦး ဝယဝင်း 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ရးအကူ ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဌဌ ) ဦးစိင်းထက်လင်း 
၉/လဝန(နိင်) ၂၄၄၂၉၁ 

လပ်စစ/် 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

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

ကွန်ပျူတာ ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဎဎ ) ဦးသန်းလင် 
၉/လဝန(နိင်) ၀၀၈၃၅၆ 

လြခု ရး ပိ/့သွင်းရး 
(မန္တ လး) 

၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ဏဏ
) 

ဦး ဇာ်ရဲ နာင် 
၉/လဝန(နိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

ယာဉ် မာငး် မိတ် ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(တတ) ဦးမျိုး ဇယျာ 
၈/ပခက(နိင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

(ထထ) ဦးခင် မာင်စန်း ထွး 
၁၂/ဒဂမ(နိင)် ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ် မာငး် စစ် တွ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

( ဒဒ ) ဦးစိင်းလင်း ဇာ် 
၇/မညန(နိင်) ၀၉၅၅၅၉ 

ယာဉ် မာငး် စီမ ရးရာ ၁၄-၅-၂၀၁၈ ၁၃-၈-၂၀၁၈ 

၈။ ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

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

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ နီလာြမင် ့  ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ ၂-၇-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

    ၉/မထလ(နိင်)၂၃၁၀၁၈    ၉-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ကညခ်င်  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁-၇-၂၀၁၈    ၁ ရက် 

    ၁/မကန(နိင်)၀၁၈၈၆၆   

 ( ဂ  ) ဦး ကျာ် ထွး  ကီး/လနစ စီမ ၂၆-၆-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၁၂/သလန(နိင်)၀၈၄၅၉၁   ၁-၇-၂၀၁၈ ထိ  
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၉။ ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

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

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးဝင်းလွင်  ညန်မှူ း စမီ ၁၁-၇-၂၀၁၈ မှ   ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၈၉၈၆၅    ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦးတင်ထွန်းဦး  လ/ထညန်မှူး ပညာ ပး ၃၀-၆-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်)၀၁၀၈၈၇    ၃-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ခင်ခင်ကီး  ဦး/ရှိ ပိသ့ွင်းရး ၃၀-၆-၂၀၁၈ မှ  ၂ရက်

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၄၇၉၁၂   (ရန်ကန်) ၁-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ လဲ့လဲ့မွန်  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၆-၇-၂၀၁၈    ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၁၅၇၃၄၀  (ရန်ကန်)  

 ( င )  ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ်  ကီး/ ရး    နစှန်ိင်င ၂-၇-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၄၃၃   ၅-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဒ ဝဇင်ြမင့် ငယ်/ ရး ပိသ့ွင်း ၉-၇-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၅/ဒပယ(နိင်)၀၈၆၁၅၂   ၁၅-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဒ ကျိန်သနွမ်း ငယ်/ ရး ပိသ့ွင်းရး ၂-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

  ၁၂/မဒဂ(နိင်)၁၇၃၉၃၉ (ရန်ကန်) ၁၁-၇-၂၀၁၈ ထိ  

၁၀။ ၅-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိကိ့ (၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ဒတိယညန်ကား ရး 

မှူးချုပ် ဦးစီးရးအဖဲွ၊့ ကန်သွယ် ရးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  

 ( က ) ဦးလှမင်းထွန်း စာရင်းကိင်-၁  

    ၇/သနပ(နိင်)၀၆၂၉၉၁   
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 ( ခ ) ဦးြပည့် ဖိုး အာင်-၅ အငယ်တန်းစာ ရး  

    ၉/ပမန(နိင်)၂၄၃၀၅၃ (ကွန်ပျူတာ)  

 ( ဂ ) ဦး အာင် ကျာ် ကျာ်-၂ ဆက်သွယ် ရး-၅  

    ၉/ပမန(နိင်)၂၃၆၉၄၄ (ယာဉ် မာင်း)  

၁၁။ ၆-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၅/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၅-၇-၂၀၁၈) ရက်စဲွပါရးအမိန် ့ စာအမှတ်(၂၅/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာ ရး(လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

(၂)ဦးသည် စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ခ ယူသည့် ဒတိယဦးစီးမှူး 

(လစာနန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူးသိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိရာ ရွးချယ်ြခင်းခရသြဖင့် ၂၀၁၈ 

ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂ ရက် နန့နက်ပိင်းမှစတင်၍ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီး 

ဌာနသိ ့ကူး ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် လက်ရိှဌာနခဲွ 

 (က) ဒ စလင် ကျာ် ငွစာရင်းဌာနခွဲ 

  ၈/ပခက(နိင်)၂၆၈၂၃၂ 

 ( ခ ) ဒ ြဖူစင်သန် ့ စမီ ရးရာဌာနခွဲ 

  ၃/ကကရ(နိင်)၁၅၅၉၃၀  

၁၂။ ၆-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဒ လွင်ယမင်း အး (၈/ပမန(နိင်)၁၁၂၃၁၆)၊ အကီးတန်း 

စာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၂-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ      

(၁-၇-၂၀၁၈)ရက် နထ့ိ ခစားခဲ့ သာလစာမ့ဲခွင့်ကိ နည်းဥပ ဒ(၉၇) အရ လစာမ့ဲခွင့်နှင့်ဆက်စပ်၍ 

နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)အရ (၂-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၁-၁-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၁၃။ ၉-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ဇင် ဖို းသွယ်  ကီး/ ရး ပိသ့ွင်း ၁၁-၇-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/အစန(နိင်) ၂၀၂၉၇၅    ၂၀-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ သင်းနွယ် အာင် လ/ထကပတမှူး ဒသတွင်း ၁၁-၇-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၈/ရနခ(နိင်) ၀၉၆၇၆၄    ၁၇-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးညညီီ ဇာ်  ယမ-၄  စီမ ၂၈-၆-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

  ၁၀/ပမန(နိင်) ၁၇၅၈၀၄   ၄-၇-၂၀၁၈ ထိ  

၁၄။ ၉-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ ဦးစီးအရာရိှ ဒ ခင်ခင် ကီး (၁၂/ဥကမ (နိင်) ၁၄၇၉၁၂)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂-၇-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၁၅-၈-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင်(့၄၅)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၅။ ၉-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဦးသက် ဇာ်ညွန်(့၁၄/ဖပန (နိင်) ၁၀၁၄၁၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ (၂၆-၆-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ(၈-၇-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင့်(၁၃)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၆။ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးအား ပိုင်ပဲွ ကီးကပ်သူအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ အမထမ်း(၈)ဦးတိအ့ား 

အားကစားသမားများအြဖစ်လည်း ကာင်း ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဒသမအကိမ ် နြပည် တာ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 

ဘာလး(အမျိုးသား) ပိုင်ပွဲတွင် စီးပွား ရးနငှ့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာနကိယ်စားြပု ပါဝင် 

ယှဉ် ပိုင်နိင် ရးအတွက် (၆-၇-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ စတင်၍ ပိုင်ပွဲယှဉ် ပိုင်ကစားမည့် ကာလအတွင်း  

တာဝန်ချိန်(On Duty)အြဖစ် သတ်မှတ်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးမျို းမင်းသန် ့ လက် ထာက် စီမ  

  ၉/ကဆန(နိင်)၀၀၀၀၃၅ ညန်ကား ရးမှူး (အထူးစီးပွား ရးဇန်) 

 ( ခ ) ဦး အာင်နိင်မျို း ဦးစီးမှူ း ညန်ချုပဦ်းစီးရး  

  ၇/လပတ(နိင်)၁၀၈၈၇၂ 
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 ( ဂ ) ဦးမငး်မငး်လငွ် ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ၇/ရတန(နိင်)၀၇၁၃၇၀  

 (ဃ) ဦးမင်း ဇာ် ဒ-ဦးစီးမှူး ညန်ချုပဦ်းစီးရး 

  ၇/ဇကန(နိင်)၀၃၀၀၁၇ 

 ( င ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၄ ဆက်သွယ် ရး-၂ ပညာ ပး 

  ၁၂/လသယ(နိင်)၀၄၃၄၈၅ 

 ( စ ) ဦး နာင် နာင် အာင် အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ 

  ၁၄/ဘကလ(နိင်)၂၄၃၀၃၉ 

 (ဆ) ဦးသက်နိင်ဝင်း အကီးတန်းစာ ရး စီမ 

  ၇/ရကန(နိင်)၀၆၇၉၈၂ 

 ( ဇ ) ဦးစိးဝီလျ အငယ်တန်းစာ ရး WTO  

  ၈/ပမန(နိင်)၁၁၉၅၀၉ 

 ( ဈ ) ဦးသိန်းထိက်ဦး နစ့ား စီမ 

  ၁၃/မကတ(နိင်) ၀၀၁၈၀၀  

၁၇။ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကိ (၁၆-၇-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍  ထားဝယ်အထူး 

စးီပာွး ရးဇနသိ် ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်-  

 (က) ဦး ကျာ် ကျာ်-၂ ဦးစီးမှူး  

  ၇/သကန(နိင်)၀၆၉၅၇၅    

 ( ခ ) ဦး ဝယထွန်း အငယ်တန်းစာ ရး   

  ၅/ဝလန(နိင်)၁၆၀၉၂၀ (ကွန်ပျူတာ) 

၁၈။ ၁၀-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉/၂၀၁၈ အရ (ယခင်)ကန်သွယ် ရး 

ညန်ကားမဦးစးီဌာနမှ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဌာနစမှူးသည်(၁၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး( ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အး (၁၂/အစန(နိင်)၀၄၅၀၈၂) 

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

(၁၅-၁၂-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။  
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၁၉။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၃/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၁၀-၇-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ ရးအမိန် ့စာအမှတ်(၂၈/၂၀၁၈)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဒ လှမျိုးရီ (၁၂/ဥကတ 

(နိင်)၀၅၆၂၆၅)၊ လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူး (လစာနန်း ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ (၁၂) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ြမန်မာကန်သွယ်မြမင့်တင် ရးအဖွဲ သိ့ ့ ြပာငး် ရ  ့

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၀။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခ့ဲ သာ ဦး သာင်းစိး (၁၄/ဘကလ(နိင်) ၁၉၃၂၃၉)၊ 

ယာဉ် မာင်း-၄ သည ်ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် သက်ဆိင်ရာစခန်းတာဝန်ခ 

သိ ့လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီတင်ြပြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်းမရှိဘဲ တာဝန်ကျရာစခန်းမ ှထွက်ခွာသွား 

သြဖင် ့ ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး၍  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၁၉၂၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲဃ)အရ တာဝန် 

ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်းတွင် အကျုးဝင်သည် ့ ကိစ္စရပ်ြဖစ်သည့်အတွက် 

စတင်တာဝန်ပျက်ကွက်သည် ့ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ(၂၉)ရက် နမ့ှ စတင်၍ အလပ်မှထတ်ပစ်(Dismiss) 

လိက်သည်။ 

၂၁။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီး  

ဌာန၊ ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ ့ သာ  ဦးသိန်းထွန်း အာင် (၉/လဝန 

(နိင်) ၂၄၂၆၂၅)၊ အငယ်တန်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ)သည် ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခနး်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင ်

နစဉ်အတွငး် လပ်သက်ခွင့်အား မမှန်မကန်အ ကာင်းြပ၍ တင်ြပ တာင်းခခဲ့ ပီး ခွင့်ြပုချက်မရရှိမ ီ 

တာဝန်ကျရာစခန်းမှ ထွက်ခွာသွားသြဖင့် ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး၍  နိင်င့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပ ဒ ၁၉၂၊ 

နည်းဥပ ဒခွ(ဲဃ)အရ တာဝန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်းတွင် အကျုးဝင်သည့် 

ကိစ္စရပ်ြဖစ်သည့်အတွက် စတင်တာဝန်ပျက်ကွက်သည့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မလ(၁၂)ရက် နမ့ှ စတင်၍ အလပ်မှ 

ထတ်ပစ်(Dismiss) လိက်သည။် 

၂၂။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခ့ဲ သာ ဦးမျိုးမင်းသူ (၁၂/တတန(နိင်) ၁၇၂၃၃၇)၊ 

ယာဉ် မာင်း-၅ သည ်ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှနတ်ထွက်ခွင့်တင်ြပထား သာ်လည်း ခွင့်ြပုမိန်မ့ရရှိမီတာဝနက်ျရာ 

စခနး်မ ှ ထွက်ခာွသွားသြဖင့် ဌာနဆိင်ရာစစမ်းစစ် ဆး၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၁၉၂၊ နည်းဥပ ဒခဲွ 
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(ဃ)အရ တာဝန်ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်းတွင် အကျုးဝင်သည့်ကိစ္စရပ်ြဖစ ်

သည့်အတွက ်စတင်တာဝန်ပျက်ကွက်သည် ့၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ မလ (၂၇) ရက် နမှ့စတင၍် အလပ်မှထတ်ပစ် 

(Dismiss) လိက်သည်။ 

၂၃။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၇/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန 

မ ှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ခင်မာြမင့်  ဒ-ညန်မှူး ကသရ ၅-၇-၂၀၁၈ မှ   ၁၀ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၀၈၃၈၂   (မဝတ) ၁၄-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး အာင်ဝင်း  ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၂-၇-၂၀၁၈ မှ      ၇ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်) ၀၀၀၀၀၈   (ရန်ကန်) ၁၈-၇-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ခင် မး  ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ် ၁၁-၇-၂၀၁၈ မှ       ၃ ရက် 

    ၉/တသန(နိင်) ၁၂၈၆၀၂    ၁၃-၇-၂၀၁၈ ထိ 

၂၄။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

မ ှ အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ ဆးလက်မှတ်ခွင့် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည် - 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးမျို းြမင့်ထနွး်  ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁-၇-၂၀၁၈ မှ   ၃၁ ရက် 

    ၇/သကန(နိင်) ၀၀၄၃၀၇    ၃၁-၇-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ်  ကီး/ ရး နှစ်နိင်င ၆-၇-၂၀၁၈ မှ    ၈၄ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်) ၁၁၂၄၃၃    ၂၇-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၂၅။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း ဦး အာင်နိင်ထွန်း (၅/မရန(နိင်) 

၁၉၅၄၅၈)ကိနိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊နည်းဥပ ဒခဲွ (ဂ) အရ (၃-၇-၂၀၁၈) 

ရက် နမှ့ (၉-၇-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၇) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည် 
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၂၆။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဒ ရင်ရင် ထွး(ခ) ဒ ယဉ်ယဉ် ထွး (၁၀/မလမ(နိင်) 

၀၃၆၂၉၅)၊ (လစာနန်းကျပ ်၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား သက ်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင် 

ခွင့်(၄)လကိ (၇-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၆-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး 

ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၇-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ 

များ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၇။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

WTO နှင့်အြပညြ်ပညဆ်ိင်ရာကန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမ ှပိက့န်သွင်းကန် 

ရး(ရန်ကန်)တွင် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ စစဝင်း (၁၂/သကတ(နိင်)၀၉၆၀၁၆)၊ ဌာနခွဲ 

စာ ရးသည ် သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၁၄-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ (၁၃-၁-၂၀၁၉)ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ    

(၁၄-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ 

(က) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၈။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယမ်ပညာ ပး ရးဌာနခွမှဲ ကန်သွယ်မဆိင်ရာသင်တန်း ကျာင်း (ရန်ကန်)တွင ် တွဖဲက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင် န သာ ဒ မိမိကးီ (၁၂/ဒလန(နိင်)၀၃၂၉၇၈)၊ ဦးစီးမှူ းသည် သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ 

ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၂၂-၉-၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ (၂၁-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့ ည နပငိး် 

အထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၂-၁-၂၀၁၉) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့် 

ြပုလိက်သည်။ 

၂၉။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (ရန်ကန)် မ ှ ဦးထွနး်လင် (၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၆၀၂၉၉)၊ လြခု ရး-၃သည် သက်ြပည် ့

ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆငခ်ွင့်(၄)လကိ (၂၈-၉-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၇-၁-၂၀၁၉) ရက ်

န ့ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၈-၁-၂၀၁၉)ရက် န ့နနက ်

ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၃၀။ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ 

ရးရာဌာနခဲွမှ  ဦး အာင် ကျာ်ဆင့် (၉/မခန(နိင်) ၁၂၂၈၇၈)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးက ိ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ(၁၂)ရက ်

န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်း ဥပ ဒ ၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(ဆ) အရ လာ့ ပါ ့

ပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကန်သွယ်မ ဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နမှ့စ၍ လည်း ကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်နှင့် ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇနတ်ိတ့ွင်(၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှစ၍လည်း 

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

ရးစခနး်တွင ် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျို းတည်းသာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့စ၍ လည်း 

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်များြဖစသ်ည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယဂ်ျယ်၊ ရိဒ၊် မိတ်၊ ကာ့ သာင်း၊ 

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

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် မာ တာင၊် ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး် ကာငး်၊ ပိက့န် 

သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး် ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ်ကီးနား)အား 

(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက် နမှ့စ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င်ကျိုင်းလပ် စခန်းကိလည်း ကာင်း၊ 

၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကနသွ်ယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၃-

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

ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ ်     ITC ကတ် 

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် ITC ကတ်  ( ၁၆၈ ) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၉-၆-

၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  (၂၁) ကတ်စစ ပါင်း  ( ၁၄၅၃ ) ကတ် ခွင့်ြပု ထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၁၃၄၆၈၇၉၈၂၇ ၆၈၇၆၆၄၇၆ ၁၄၁၅၆၄၆၃၀၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၆၈၇၉၉၂ ၁၉၆၈၇၉၉၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၀ ၇၂၃၆၇၇ ၇၀၉၀၁၄၄၀၄၅ ၇၀၉၀၈၆၇၇၂၂

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၂၁၉၉၉၉၇ ၂၄၀၀၇၆၇၉ ၃၆၂၀၇၆၇၆

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆၁၀၃၀၀ ၂၄၄၆၉၆၄၈၆ ၂၄၇၃၀၆၇၈၆

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၂၉၀၈၀၁၃၉၀ ၂၉၀၈၀၁၃၉၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၄၉၄၀၂၅၀ ၉၁၉၅၇၂၃၈ ၂၁၆၈၉၇၄၈၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈၃၀၂၉၇၇၈၀ ၅၆၅၁၂၀၅၀၂ ၁၃၉၅၄၁၈၂၈၂

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၂၉၁၈၂၈၀၀ ၂၉၁၈၂၈၀၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၂၁ ၂၃၄၆၈၃၄၆၃၁ ၈၃၉၅၁၈၁၈၀၈ ၁၀၇၄၂၀၁၆၄၃၉စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတကွ်

လပ်ငန်း ဆာငရွ်ကမ်
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ်ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၂၉-၆-၂၀၁၈) အထိ

၂၁ ၂၃၄၆၈၃၄၆၃၁.၀၀၀ ၈၃၉၅၁၈၁၈၀၈.၀၀၀ ၁၀၇၄၂၀၁၆၄၃၉.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၄၅၃ ၁၄၈၇၃၂၂၁၀၁၅.၉၆၀ ၈၃၅၆၈၀၇၇၇၉၂.၅၅၈ ၉၈၄၄၁၂၉၈၈၀၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍ (၂၉-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၅၃) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၈၃) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ်ှ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၂၉-၆-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တနဖိ်း(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၅၇ ၁၂၄ ၄၉၁၉၉၀၇၆၄၅.၃၁၀ ၄၆၃၉၂၇၀၅၉၂.၄၈၃ ၉၅၅၉၁၇၈၂၃၇.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၄၁၃၇၂၄၂၄.၆၂၆ ၁၇၄၁၃၇၂၄၂၄.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၃၆ ၄၁ ၁၉၅ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၅၁၉၁၁၄၉၀၇၀.၅၈၀ ၅၅၁၉၈၆၈၂၇၄၇.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၉၉၂၀၃၄၈၆.၆၉၀ ၆၈၇၇၄၇၆၈၂၈.၇၁၀ ၇၆၇၆၆၈၀၃၁၅.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် 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 ကနပိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၇၀၂၆၉၆၂၀၉၀.၅၉၀ ၇၇၈၁၄၁၀၄၈၁.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၈ ၄ ၅၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၉ ၁ ၁၈ ၁၅၄၇၃၇၁၁၆၈.၀၀၀ ၁၅၄၇၃၇၁၁၆၈.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၂၉၇၉၇၂၅၉၈.၇၅၀ ၂၅၆၀၁၃၁၆၄၆.၆၁၀ ၃၈၅၈၁၀၄၂၄၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၄ ၉ ၅၅ ၃၅၂၄၅၀၀၅၈၂.၄၂၈ ၂၈၇၄၉၂၇၈၁၈.၅၆၉ ၆၃၉၉၄၂၈၄၀၀.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို ငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၃၀၄၅၁၃၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၅၉၈၀၄၄၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၅၃ ၄၇၀ ၉၈၃ ၁၄၈၇၃၂၂၁၀၁၅.၉၆၀ ၈၃၅၆၈၀၇၇၇၉၂.၅၅၈ ၉၈၄၄၁၂၉၈၈၀၈.၅၁၈

ကနသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါင်း

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရက်ွ 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရကွမ်

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၁၅-၆-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၅၁) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၈၁) ကတ် ြဖစ်ပါသည။်  
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