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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ နိဝငဘ်ာလတွင် စတင်ထတ် ဝသည်။ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ ( ၄ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၇) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက် နတ့ွင် အိန္ဒယနိင်င၊ နယူး ဒလီ မို ၌့ ကျင်းပ သာ Informal WTO 

Ministerial Meeting သိ ့စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန် ကီးဦး အာင်ထူး 

ဦး ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့တက် ရာက်ခဲ့ပါသည။် အဆိပါအစည်းအ ဝးတွင် ြမန်မာကိယ် 

စားလှယ်အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင ် ဒတိယဝန် ကီးက မိန်ခ့ွန်း ြပာကားရာတွင် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ဝ့င်နိင်င 

များအကား ညိနင်း ဆွး နွးလျက်ရှိ သာ Doha Development အစီအစဉ်များ ဖွ ့ဖိုးမအနည်းဆး နိင်င 

များအတွက် အထူးနှင့်သီးသန် ့ အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်အပါအဝင် Issue အသစ်များြဖစ်သည် ့ e-

Commerce, Investment Facilitation အစရိှ သာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာနိင်င၏ ရပ်တည်ချက် 

သ ဘာထားများ ထည့်သွင်းရှင်းလင်းခဲ့သည်။ မွနး်လွဲပိင်းတွင် ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် 

ဒတိယဝန် ကီးသည် အြခားအဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှ  တက် ရာက်လာကသည့် ဝန်ကီး၊ ဒတိယဝန် ကီးများနှင့် 

အတူ အိန္ဒိယနိင်ငဝန် ကီးချုပ် နရိန္ဒရာမိဒီအား သွား ရာက်ဂါရဝြပု တွဆ့ခဲ့သည်။ အဆပိါ Informal 

WTO Ministerial Meeting သိ ့ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ  ့ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် Mr. Roberto 

Azevedo ၊ အိန္ဒယနိင်င စက်မနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီး H.E. Mr. Suresh 

Prabhu တိန့ှင့်အတူ နိင်င ပါင်း ၅၂ နိငင်မှ ကိယ်စားလှယ်များ တက် ရာက်ခဲ့ကသည်။ အဆိပါ ၅၂ နငိင် 

အနက ်နိင်င ပါင်း ၂၇ နိင်ငမှ ဝန်ကီးများ၊ ဒတိယဝန် ကီးများ တက် ရာက်ခဲ့ ကသည်။ အဆိပါ အစညး် 

အ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ရန ် နယူး ဒလီ မို သ့ိ ့ ကိုတင် ရာက်ရှိ န သာ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိး အာင်ြမင့်သည် မတလ် ၁၉ ရက် န၊့ ည နပိင်းတွင် 
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ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်ငကန်သည်များနှင့်စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနိင်င 

ပဲမျိုးစနှင့် နှမ်းကန်သည်များအသင်း၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးကန်သည်များနငှ့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင် 

များအသင်းတိမ့ှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ နယူး ဒလီ မို ရ့ှိ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးနှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန 

နှင့်အစား သာက်၊ ြဖန်ြ့ဖူး ရးနှင့် စားသးသူ ရးရာဝန် ကီးဌာနတိ၏့ Minister of State ြဖစ်သ ူ H.E. 

Shri C.R. Chaudhary ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ န့ှင့် တွဆ့ကာ ြမနမ်ာနိင်ငမှ အိန္ဒိယနိင်ငသိ ့

ပဲမျို းစ ပိမိတင်ပိန့ိင် ရး ကိစ္စရပ်များက ိရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက် နတ့ွင် စီးပွား ရးနငှ့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် Industrial and Commercial Bank of China , 

Yangon Branch မ ှCEO ြဖစ်သ ူMr.He Bi Qing ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား စီးပွား ရး 

နှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန ဧည့်ခနး်မ-၁၌လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ် တရတ်ြပည်သူန့ိင်င ရး အတိင်ပင်ခကွန်ဖရင့်၏ ဥက္က ြဖစ်သ ူ မကာအိ 

အထူးအပ်ချုပ် ရး ဒသ အစိးရအပ်ချုပ် ရးမှူး ဟာင်း H.E.Mr. Edmund Ho Hau Wah ဦး ဆာင် 

သည့် ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား ဝန် ကီးရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ လက်ခ တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ တွဆ့ ဆွး နွး 

ပွဲများသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန အမတဲမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

များ၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ တက် ရာက်ခဲ့က 

ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန် မို ရ့ှိ Hotel Pan Pacific ၌ ကျင်းပြပုလပ်သည့် 

ဒတိယအကိမ် ြမန်မာ-အိန္ဒယ နစှ်နိင်ငစီးပာွး ရး ဆွး နွးပွဲသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန် ကီးဦး အာင်ထူး တက် ရာက်ခဲ့ ပးီ Forging Partnarshios For Economic 

Integration ခါင်းစဉ်ြဖင့် စိက်ပျိုး ရးနှင် ့ စိက်ပျိုး ရးထတ်ကန်က ၊ စွမ်းအင်နှင့် အ ြခခအ ဆာက် 

အဦက ၊ ပညာ ပးက ၊ ကျန်းမာ ရးနှင့် ဆးဝါးက တိက့ိ သက်ဆိင်ရာစီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ 

နှင့် ပညာရပ်ဆိင်ရာ ကမ်းကျင်သူများမှ က အလိက် ဆွး နွးခဲ့ကသည်။ ထိ ဆွး နွးပဲွမှ နှစ်နိင်ငအကား 

ကန်သွယ် ရး၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနဲ ့စီးပွား ရးဆက်နွယ် ဆာင်ရွက်မ တွ တိးတက်လာနိင်သလိ ြမန်မာနငိင်နဲ ့

ချစ်ကည် ရင်းနှီးမကိ တိးြမင့် ပးနိင်မယ်လိ ့ ယကည်မိပါ ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆွး နွးပွဲသိ ့

အိန္ဒယနိင်င ကနသ်ွယ် ရး၊ စက်မနှင့်စားသးသူ ရးရာဝန်ကီး Shri C R Chaundary ၊ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ 

အိန္ဒိယသအမတ်ကီး  Shri Vikram Misri ၊ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး 

ဦးဆက် အာင်၊ ြမန်မာနိင်ငကန်သည်/စက်မအသင်းချုပ်မ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်ငအ ြခစိက် India 
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Myanmar Chamber of Commerce (IMCC) မ ှအကီးအကဲများနှင့် ဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် 

တာ်များ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက် နတ့ွင် စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယ 

ဝန် ကီးဦး အာင်ထူးသည် မ ကွးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ဝ့င်၊ စီမကိနး်၊ ဘ ာ ရးနှင့် စည်ပငသ်ာယာ 

ရးဝန် ကီး ဦး ဇာမ်င်းနှင့် ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲများ လိက်ပါလျက် မ ကွးတိင်း ဒသကီး စားသးသူ 

ရးရာဦးစီးဌာန၊ တိင်း ဒသကီးဦးစီးမှူ းရးခန်းမတွင် မ ကွးတိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ကန်သည်လပ်ငနး် 

ရှင်များ၊ သးီနှစိက်ပျိုးထတ်လပသ်ူများ၊ ကန်သည်များနှင် ့စက်မလပ်ငန်းအသင်းရှင်များမှ တာဝန်ရှိသူများ 

နှင့် တွဆ့ပွဲသိ ့ တက် ရာက် အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နနက ် (၁၁:၃၀) နာရီတွင် 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး ဦးစီးမှူ းရး အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မ ကွးတိင်း ဒသကီး စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန 

ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ပွဲသိတ့က် ရာက် အမှာစကား ြပာကားခဲ့ ပးီ၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ကရွာ လး 

ကျးရွာရှိ ASW ပဲခွဲစက်၊ နှမ်း လှာ်လပ်ငန်းနှင့် ပဲ၊ နှမ်း ရာင်းဝယ် ရးစက်ရသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး စက်ရ 

အတွင်း နှမ်းများ ကန် ချာထတ်လပ် နမအား ကည့်ရစစ် ဆးခဲ့ပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၃၁၅.၂၂၂ ၁၇၆၅.၃၀၈ ၃၀၈၀.၅၃၀

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၆.၈၁၈ ၅၃.၉၈၃ ၆၀.၈၀၁

၃ ရထွက ် ၂၅၁.၄၁၈ ၄၄၆.၃၂၄ ၆၉၇.၇၄၂

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၂၈၄.၆၆၈ ၄၉၄.၆၃၆ ၁၇၇၉.၃၀၄

၅ သစ် တာထွက ် ၂၀၈.၃၈၇ ၂.၆၈၄ ၂၁၁.၀၇၁

၆ စက်မကန် ချာ ၅၁၉၈.၁၄၂ ၁၅၉၆.၆၆၄ ၆၇၉၄.၈၀၆

၇ အြခား ၉၂၀.၆၂၂ ၁၁၃၀.၃၃၃ ၂၀၅၀.၉၅၅

 စစ ပါင်း ၉၁၈၅.၂၇၇ ၅၄၈၉.၉၃၂ ၁၄၆၇၅.၂၀၉

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စည်း ၅၀၈၀.၇၃၁ ၁၄၉၄.၁၁၆ ၆၅၇၄.၈၄၇

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၇၀၆၈.၉၆၃ ၆၀၁.၂၀၀ ၇၆၇၀.၁၆၃

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၅၂၄.၈၈၁ ၈၇၈.၇၁၅ ၄၄၀၃.၅၉၆

 စစ ပါင်း ၁၅၆၇၄.၅၇၅ ၂၉၇၄.၀၃၁ ၁၈၆၄၈.၆၀၆

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃၁-၃-၂၀၁၈) 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 ၉၁၈၅.၂၇၇ ၁၅၆၇၄.၅၇၅ ၂၄၈၅၉.၈၅၂ ၇၀၈၈.၇၂၂ ၁၄၃၄၃.၈၇၇ ၂၁၄၃၂.၅၉၉ ၂၀၉၆.၅၅၅ ၁၃၃၀.၆၉၈ ၃၄၂၇.၂၅၃

၂ နယ်စပ် ၅၄၈၉.၉၃၂ ၂၉၇၄.၀၃၁ ၈၄၆၃.၉၆၃ ၄၉၀၉.၈၂၂ ၂၈၆၇.၁၈၅ ၇၇၇၇.၀၀၇ ၅၈၀.၁၁၀ ၁၀၆.၈၄၆ ၆၈၆.၉၅၆

စစ ပါငး် ၁၄၆၇၅.၂၀၉ ၁၈၆၄၈.၆၀၆ ၃၃၃၂၃.၈၁၅ ၁၁၉၉၈.၅၄၄ ၁၇၂၁၁.၀၆၂ ၂၉၂၀၉.၆၀၆ ၂၆၇၆.၆၆၅ ၁၄၃၇.၅၄၄ ၄၁၁၄.၂၀၉

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၃၁-၃-၂၀၁၈ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မ ှ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 
ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၃၁-၃-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၇၆၅.၃၀၈ ၁၇၆၅.၃၀၈ ၀.၀၄၃ ၁၅၁၈.၇၇၃ ၁၅၁၈.၈၁၆ -၀.၀၄၃ ၂၄၆.၅၃၅ ၂၄၆.၄၉၂

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၅၃.၉၈၃ ၅၃.၉၈၃ ၃.၅၇၀ ၃.၅၇၀ ၅၀.၄၁၃ ၅၀.၄၁၃

၃  ရထွက် ၄၄၆.၃၂၄ ၄၄၆.၃၂၄ ၃၅၇.၂၂၄ ၃၅၇.၂၂၄ ၈၉.၁၀၀ ၈၉.၁၀၀

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၆၇.၉၂၃ ၂၆.၇၁၃ ၄၉၄.၆၃၆ ၃၃၁.၇၇၈ ၁၉.၂၄၇ ၃၅၁.၀၂၅ ၁၃၆.၁၄၅ ၇.၄၆၆ ၁၄၃.၆၁၁

၅ သစ် တာထွက် ၂.၆၈၄ ၂.၆၈၄ ၃.၃၄၁ ၃.၃၄၁ -၀.၆၅၇ -၀.၆၅၇

၆ စက်မကန် ချာ ၁၅၂၄.၂၁၇ ၇၂.၄၄၇ ၁၅၉၆.၆၆၄ ၁၃၀၈.၁၂၇ ၉၅.၃၄၁ ၁၄၀၃.၄၆၈ ၂၁၆.၀၉၀ -၂၂.၈၉၄ ၁၉၃.၁၉၆

၇ အြခား ၆၉.၉၁၅ ၁၀၆၀.၄၁၈ ၁၁၃၀.၃၃၃ ၁၂၇၂.၃၇၈ ၁၂၇၂.၃၇၈ ၆၉.၉၁၅ -၂၁၁.၉၆၀ -၁၄၂.၀၄၅

စစ ပါင်း ၂၀၆၂.၀၅၅ ၃၄၂၇.၈၇၇ ၅၄၈၉.၉၃၂ ၁၆၃၉.၉၄၈ ၃၂၆၉.၈၇၄ ၄၉၀၉.၈၂၂ ၄၂၂.၁၀၇ ၁၅၈.၀၀၃ ၅၈၀.၁၁၀

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၃၁-၃-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၃၁-၃-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃၁-၃-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း ပိက့န် သွင်းကန် ပါင်း

၁ အစိးရ ၁.၅၆၉ ၁.၁၀၆ ၂.၆၇၅ ၂၀၆၂.၀၅၅ ၁၆၅.၂၉၇ ၂၂၂၇.၃၅၂ ၁၆၃၉.၉၄၈ ၂၁.၂၃၀ ၁၆၆၁.၁၇၈

၂ ပဂ္ဂလိက ၉၁.၇၇၃ ၈၀.၄၉၂ ၁၇၂.၂၆၅ ၃၄၂၇.၈၇၇ ၂၈၀၈.၇၃၄ ၆၂၃၆.၆၁၁ ၃၂၆၉.၈၇၄ ၂၈၄၅.၉၅၅ ၆၁၁၅.၈၂၉

စစ ပါင်း ၉၃.၃၄၂ ၈၁.၅၉၈ ၁၇၄.၉၄၀ ၅၄၈၉.၉၃၂ ၂၉၇၄.၀၃၁ ၈၄၆၃.၉၆၃ ၄၉၀၉.၈၂၂ ၂၈၆၇.၁၈၅ ၇၇၇၇.၀၀၇

က အမည်

(၂၄-၃-၂၀၁၈) မှ 
(၃၁-၃-၂၀၁၈)ထိ

( ၁-၄-၂၀၁၇) မှ 
(၃၁-၃-၂၀၁၈)ထိ

( ၁-၄-၂၀၁၆) မှ 
(၃၁- ၃-၂၀၁၇)ထိ

စဉ်
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၄၁၂၇.၆၉၄ ၁၇၀၁.၁၂၁ ၅၈၂၈.၈၁၅ ၃၇၅၃.၂၆၆ ၁၆၅၆.၇၉၀ ၅၄၁၀.၀၅၆ ၃၇၄.၄၂၈ ၄၄.၃၃၁ ၄၁၈.၇၅၉

၂ လွယ်ဂျယ် ၂၂၁.၂၃၄ ၁၃.၂၆၈ ၂၃၄.၅၀၂ ၁၈၆.၁၉၃ ၁၅.၉၁၃ ၂၀၂.၁၀၆ ၃၅.၀၄၁ -၂.၆၄၅ ၃၂.၃၉၆

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၅၂၄.၉၃၅ ၄၇.၁၅၆ ၅၇၂.၀၉၁ ၅၁၅.၆၀၀ ၅၇.၈၂၄ ၅၇၃.၄၂၄ ၉.၃၃၅ -၁၀.၆၆၈ -၁.၃၃၃

၄ ကပိကတီ် ၈၅.၉၂၉ ၃၀.၇၁၇ ၁၁၆.၆၄၆ ၆၄.၀၉၄ ၄၂.၄၇၇ ၁၀၆.၅၇၁ ၂၁.၈၃၅ -၁၁.၇၆၀ ၁၀.၀၇၅

၅ ကျိုင်းတ ၀.၂၁၄ ၁.၆၈၆ ၁.၉၀၀ ၂.၀၉၀ ၂.၃၉၈ ၄.၄၈၈ -၁.၈၇၆ -၀.၇၁၂ -၂.၅၈၈

၆ တာချလီတ်ိ ၁၄.၇၃၃ ၇၅.၅၅၇ ၉၀.၂၉၀ ၁၄.၄၆၀ ၇၆.၃၅၈ ၉၀.၈၁၈ ၀.၂၇၃ -၀.၈၀၁ -၀.၅၂၈

၇ ြမဝတီ ၈၂.၅၀၉ ၈၂၄.၁၂၈ ၉၀၆.၆၃၇ ၆၀.၁၉၉ ၈၇၁.၅၂၂ ၉၃၁.၇၂၁ ၂၂.၃၁၀ -၄၇.၃၉၄ -၂၅.၀၈၄

၈ ကာ့ သာင်း ၁၄၁.၄၉၇ ၆၂.၀၅၃ ၂၀၃.၅၅၀ ၆၉.၂၈၄ ၆၄.၆၃၇ ၁၃၃.၉၂၁ ၇၂.၂၁၃ -၂.၅၈၄ ၆၉.၆၂၉

၉ မိတ် ၁၈၄.၀၃၅ ၇၅.၄၁၀ ၂၅၉.၄၄၅ ၁၅၇.၁၀၉ ၅၂.၄၁၉ ၂၀၉.၅၂၈ ၂၆.၉၂၆ ၂၂.၉၉၁ ၄၉.၉၁၇

၁၀ ထီးခီး ၄.၈၃၇ ၁၁၇.၄၆၄ ၁၂၂.၃၀၁ ၁၁.၁၉၀ ၀.၆၉၆ ၁၁.၈၈၆ -၆.၃၅၃ ၁၁၆.၇၆၈ ၁၁၀.၄၁၅

၁၁ မာ တာင် ၅.၀၂၀ ၂.၃၉၉ ၇.၄၁၉ ၂.၂၇၄ ၀.၉၆၅ ၃.၂၃၉ ၂.၇၄၆ ၁.၄၃၄ ၄.၁၈၀

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၄၃၀ ၀.၅၂၉ ၀.၉၅၉ ၀.၂၁၉ ၀.၂၂၈ ၀.၄၄၇ ၀.၂၁၁ ၀.၃၀၁ ၀.၅၁၂

၁၃ စစ် တွ ၁၃.၇၆၃ ၀.၇၅၀ ၁၄.၅၁၃ ၄.၄၆၅ ၀.၁၈၄ ၄.၆၄၉ ၉.၂၉၈ ၀.၅၆၆ ၉.၈၆၄

၁၄  မာင် တာ ၁၄.၃၂၉ ၁၄.၃၂၉ ၅.၉၁၈ ၀.၀၂၇ ၅.၉၄၅ ၈.၄၁၁ -၀.၀၂၇ ၈.၃၈၄

၁၅ တမူး ၄၂.၇၅၇ ၃.၄၅၈ ၄၆.၂၁၅ ၃၈.၄၆၅ ၁၀.၀၉၁ ၄၈.၅၅၆ ၄.၂၉၂ -၆.၆၃၃ -၂.၃၄၁

၁၆ ရိဒ် ၂၆.၀၁၆ ၁၈.၃၃၄ ၄၄.၃၅၀ ၂၄.၉၉၆ ၁၄.၆၅၆ ၃၉.၆၅၂ ၁.၀၂၀ ၃.၆၇၈ ၄.၆၉၈

၁၇ ထန်တလန် ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁

စစ ပါင်း ၅၄၈၉.၉၃၂ ၂၉၇၄.၀၃၁ ၈၄၆၃.၉၆၃ ၄၉၀၉.၈၂၂ ၂၈၆၇.၁၈၅ ၇၇၇၇.၀၀၇ ၅၈၀.၁၁၀ ၁၀၆.၈၄၆ ၆၈၆.၉၅၆

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၂၀၀၀ ၄၈၉၀၀၀ ၄၈၇၀၀၀

၂ ဟသာတ ၄၈၃၇၀၀ ၅၁၁၃၀၀ ၄၉၂၉၀၀ ၄၆၈၄၀၀

၃ မန္တ လး ၄၃၉၀၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၃၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၄၀၇ ၃၈၄ ၃၃၀ ၃၄၅

၂ ရလီ ၄၂၁ ၃၉၁ ၃၃၅ ၃၅၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၁၅ ၆၁၅ ၅၉၈ ၅၉၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၇၇၇၇၀၀ ၇၅၆၃၀၀

၂ ဟသာတ ၇၆၅၄၀၀ ၈၀၅၂၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၅၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၇၆၄ ၇၆၄ ၇၆၆ ၇၆၄

၂  ရလီ ၇၉၀ ၇၈၈ ၇၉၀ ၇၉၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၇၉၆၁၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၈၀၈၃၀၀ ၇၂၅၆၀၀

၂ မန္တ လး ၈၁၃၂၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၈၇၀၀၀ ၇၁၁၅၀၀

၃ မရွာ ၈၂၁၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၆၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၇၇ ၅၇၆ ၅၆၀ ၅၆၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၆၅၅၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၆၈၅၈၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၄၈၀၀ ၇၇၅၈၀၀ ၇၇၅၈၀၀ ၇၈၅၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၈၆ ၆၈၆ ၆၈၇ ၆၈၆

၂ ရလီ ၇၁၁ ၇၀၉ ၇၁၁ ၇၁၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၃၈၅၀၀၀ ၃၈၆၅၀၀ ၃၈၅၀၀၀ ၃၇၅၀၀၀

၂ မရွာ ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၇၆၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၁၅၃၀၀

၃ မ ကွး ၃၄၂၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၀၄ ၅၉၉ ၆၀၆ ၅၉၉

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၆၁၂၃၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀

၂ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၅၈၁၇၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ပခက္က ူ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မ ကးွ ၆၇၃၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၇ ပခူဲး  ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၈ ြပည ် ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၂ ၃၀၈ ၃၀၇ ၃၀၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၀၁၀၄၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မန္တ လး ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မ ကွး ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၄ ြပည် ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

၅ တာင်ကီး ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၂ ၄၆၁ ၄၆၀ ၄၆၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ တာင်ကီး ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၅၄ ၁၀၄၆ ၁၀၄၂ ၁၀၄၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၂ မန္တ လး ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ မ ကးွ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၈၁၅ ၁၉၅၄ ၁၉၄၇ ၁၉၄၉

ကျပ်/ြပည်

၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၄ ပသိမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀

၇ ြပည ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ် တွ  ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၁၀ သတဲွ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၁၀
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၇၈ ၃၈၄ ၃၉၈ ၃၉၈

၂ ဗီယက်နမ် ၃၈၃ ၄၀၀ ၃၉၂ ၃၉၂

၃ အိန္ဒယ ၃၈၅ ၃၈၅ ၃၈၅ ၃၈၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၅၄ ၃၅၃ ၃၆၃ ၃၆၃

၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၅၂၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၃၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၆၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၅၀၀၀ ၅၈၅၀၀၀ ၅၈၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၅၂၁၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၁၃၀၀ ၃၉၁၃၀၀ ၃၉၁၃၀၀ ၃၄၀၄၀၀

၃ လားရး ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၃၂ ၂၆၃ ၂၃၂ ၂၃၂

၂ ရလီ ၂၃၇ ၂၈၄ ၂၅၃ ၂၅၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၉ ၂၁၅ ၂၁၅ ၂၁၅

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၁

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၅၇၃၀၀ ၁၈၅၇၃၀၀ ၁၈၅၅၅၀၀

၂ မ ကးွ ၁၈၆၄၇၀၀ ၁၈၅၂၄၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၉၁ ၁၃၉၀ ၁၃၉၃ ၁၃၉၁

၂ ရလီ ၁၄၂၂ ၁၄၁၉ ၁၄၂၂ ၁၄၂၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၁၅ ၁၀၀၀ ၉၉၆ ၉၉၈

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မ ကးွ (စမစ) ၁၅၅၂၄၀၀ ၁၅၃၇၀၀၀ ၁၅၆၄၆၀၀ ၁၆၀၇၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၆-၃-၂၀၁၈ ၁၃-၃-၂၀၁၈ ၂၀-၃-၂၀၁၈ ၂၆-၃-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၆၉ ၁၄၆၈ ၁၄၇၀ ၁၄၆၉

၂ ရလီ ၁၅၀၁ ၁၄၉၈ ၁၅၀၂ ၁၅၀၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၀၀ ၉၂၃ ၉၂၀ ၉၂၁

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၅၁.၇၄ ၁၇၈၂.၀၀ ၁၃၃၄.၂၆ ၁၇၃၃.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၆၉.၂၅ ၁၇၆၃.၀၀ ၁၂၅၁.၈၉ ၁၇၁၃.၅၀

၃ RSS-3 ၁၂၈၆.၇၇ ၁၇၄၅.၅၀ ၁၁၆၉.၅၄ ၁၆၉၆.၀၀

၄ RSS-4 ၁၂၀၄.၂၈ ၁၇၃၆.၀၀ ၁၀၈၇.၁၇ ၁၆၈၆.၅၀

၅ RSS-5 ၁၁၂၁.၇၉ ၁၇၂၁.၅၀ ၁၀၀၄.၈၁ ၁၆၇၂.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၃-၃-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၆-၃-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား

D:\TP Department(2017-2018)\Trade Policy 1\4.Office Letter-4\26.Trade News\Trade News 2018\April\Trade Nwe (4-4-2018)\2 Agril-Trade 6-11



ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၃ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၈၄၀၀ ၁၃၃၇.၉၀ ၁၃၂၁.၂၈ ၁၃၃၆

၂ ၁၄ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၀၅၀၀ ၁၃၃၉.၈၉ ၁၃၂၉.၆၇ ၁၃၃၇

၃ ၁၅ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၀၁၀၀ ၁၃၃၉.၃၂ ၁၃၂၇.၁၉ ၁၃၃၇

၄ ၁၆ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၃၅.၆၁ ၁၃၁၉.၄၁ ၁၃၃၇

၅ ၁၇ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၃၅.၆၁ ၁၃၁၉.၄၁ ၁၃၃၇

၆ ၁၈ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၃၅.၆၁ ၁၃၁၉.၄၁ ၁၃၃၇

၇ ၁၉ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၆၅၀၀ ၁၃၃၄.၁၉ ၁၃၁၁.၆၃ ၁၃၃၇

၈ ၂၀ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၇၂၀၀ ၁၃၃၄.၁၉ ၁၃၁၇.၈၅ ၁၃၃၈

၉ ၂၁ -၃-၂၀၁၈ ၉၃၆၈၀၀ ၁၃၃၃.၆၂ ၁၃၁၅.၃၇ ၁၃၃၈

၁၀ ၂၂ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၁၇၀၀ ၁၃၄၀.၅၉ ၁၃၃၁.၈၅ ၁၃၃၈

၁၁ ၂၃ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၅၀၀၀ ၁၃၄၆.၃၀ ၁၃၃၉.၆၃ ၁၃၃၇

၁၂ ၂၄ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၅၀၀၀ ၁၃၄၆.၃၀ ၁၃၃၉.၆၃ ၁၃၃၇

၁၃ ၂၅ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၅၀၀၀ ၁၃၄၆.၃၀ ၁၃၃၉.၆၃ ၁၃၃၇

၁၄ ၂၆ -၃-၂၀၁၈ ၉၄၆၂၀၀ ၁၃၄၈.၀၁ ၁၃၄၈.၈၅ ၁၃၃၇

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၈၇ ယမွ်

၂ ၃၁.၅၇ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၆၈.၃၀  ရူပီး

၁၃

( ၄ - ၄ -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)်

၁၃၂၂

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၂၂

၁၃၂၄မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၇၅-၃၉၅

(  ခ  ) SQ ၄၇၅-၄၉၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၄၀-၅၆၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၇၀-၄၉၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၇၅၀-၇၈၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၇၅၀-၇၉၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၂၉၅-၃၁၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၉၅-၃၁၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၉၅-၃၁၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၀၀-၆၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၂၀-၆၅၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၉၅၀-၉၈၀

၁၄

 ၂၆ - ၃ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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  ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၄-၄-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၁ - ၁၇

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၆ ၁ ၁၈၄

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၇ ၁ ၂၀၁

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်    ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၈ ၁ ၂၀၁

၂။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ မရမ်း ချာင်အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းတွင် တွဲဘက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင် န သာ လက် ထာက်ညန် ကား ရးမှူး ဦးမျိုးမင်းသန် -့၁ (၉/ကဆန(နိင်)၀၀၀၀၃၅) 

ကိ (၁-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ စီမ ရးရာဌာနခွဲ၊ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပာွး ရးဇန ်(ရးချုပ)်သိ ့ ြပာင်း ရ  ့

တာဝန်ချထားလိက်သည်။  

၃။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမ ှအမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း(၂)ခတွင် တွဲဘက်တာဝန် ချထားခဲ့သည့် အာက် ဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိအ့ား (၁-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ နြပည် တာ်(ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပ့ီး ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါမူလဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဘက်တာဝန်ချထား   တာဝန်ချထား

     ခ့ဲသည့်အမဲတမ်း     သည့်မူလဌာနခဲွ

     စစ် ဆး ရးစခန်း  

 (က) ဦး အးမင်းထွန်း-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး ရပူ နယ်ရး 

  ၁၂/စခန(နိင်)၀၁၉၈၃၈   ပိ/့သငွ်းရး(မန္တ လး)တွဲ 

 ( ခ ) ဦးလှမင်း   ဦးစီးမှူး ရပူ မူဝါဒ 

  ၇/ညလပ(နိင်)၀၁၃၃၀၉ 
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 ( ဂ ) ဦးစိန်ဝင်းဗိလ်  ဆသရ-၁ မရမ်း ချာင် နယ်ရး

  ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၁၉၃၂၀ 

 (ဃ) ဦး ဇာ်လင်း-၁  ဒ-ဦးစီးမှူး ရပူ ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး 

  ၁၂/သကတ(နိင်)၀၄၄၂၇၉ 

 ( င ) ဦးြမတ်ထွဋ်  ဒ-ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် ပညာ ပး 

  ၁၄/မမန(နိင်)၀၀၀၁၃၈ 

 ( စ ) ဦးဝင်း ဇာ်  အကီးတန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် နှစ်နိင်င 

  ၁၂/သခန(နိင်)၀၀၃၃၀၀ 

 ( ဆ) ဦးသန်း ဌး-၁  လခရ-၃ ရပူ စီမ 

  ၁၄/မအပ(နိင်)၀၅၄၆၃၆  

၄။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် န ့ ရက်စွဲပါအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၉၁)ြဖင့် ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်တွင် 

(၁၂-၃-၂၀၁၈ မ ှ၂၆-၃-၂၀၁၈ ထိ) ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားခဲ့ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) 

ဦးကိ (၆-၄-၂၀၁၈)ရက် နထ့ိ ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားလိက်သည ်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

 ( က) ဒ စန္ဒာမိး ကွနပ်ျူတာ ကီးကပ် ရးမှူ း  ပိ/့သငွ်း  

   ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၇၈၁၁၆ 

 (  ခ ) ဦး ဝယထွန်း အငယ်တန်းစာ ရး  စီမ  

   ၅/ဝလန(နိင်)၁၆၀၉၂၀  

၅။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် န ့ရက်စွဲပါအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၉၃) ြဖင့် ပိက့နသ်ွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် 

(၁၂-၃-၂၀၁၈ မ ှ၂၆-၃-၂၀၁၈ ထိ) ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားခဲ့ သာ ဒ ဇွန်သီရိထွန်း (၁၂/ဥကမ(နိင်) 

၂၀၁၄၇၉) ကွနပ်ျုတာကီးကပ် ရးမှူ းကိ  (၆-၄-၂၀၁၈)ရက် နထ့ိ ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ချထားလိက် 

သည်။ 
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၆။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတိက့ိ 

၎င်းတိ၏့မူလတာဝန်များအြပင် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပာွး ရးဇန(်ရးချုပ)်၏ လပ်ငန်းတာဝန်များကိပါ 

ပူးတွဲတာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၂၆-၃-၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ (၂-၄-၂၀၁၈)ရက် န ့အထိ ယာယီတာဝန ်

ပးအပ်လိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ဦး အာင်ဝင်းခိင် လ/ထညန်ကား ရးမှူး  

  ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၀၅၁၈၃  

 ( ခ ) ဒ နွယ်နွယ် ထွး ကွနပ်ျူတာ ကီးကပ် ရးမှူ း 

  ၈/စလန(နိင်)၀၇၀၈၇၅ 

၇။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရးတိ၏့(၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၃-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထ ိ

(၆) လပတ်စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကိ (၂၃-၄-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှ (၄-၅-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ စစ် ဆး 

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါဝန်ထမ်းများအား  စခန်းအလိက်စာရင်းနှင် ့ မှတ်တမ်း 

များကိ စစ် ဆးခရန ်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 (က) မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန် 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ စိးစိးဝင်း ဒတိယညန်ကာ ရးမှူး စာရင်းအင်း 

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

  ( ၃ ) ဒ နီနီစ လ/ထညန်ကား ရးမှူး ငွစာရင်း 

  ( ၄ ) ဦး အာင်သန်းစိန် ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သွင်း 

  ( ၅ ) ဒ အး အးခိင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ 

  ( ၆ ) ဒ သန်းသန်း ရ ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း 

  ( ၇ ) ဦး မာင် မာင် အး ဦးစီးမှူး စီမ( ကျာက်ြဖူဇန်) 

  ( ၈ ) ဒ ချစ်ချစ်ညွန် ့ ကပတကီးကပ် ရးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ( ၉ ) ဦးကည်နိင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
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  (၁၀) ဦးသန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 

  (၁၁) ဒ သင်းသင်းလင် အကီးတန်းစာ ရး စီမ 

  (၁၂) ဒ ချာစ ထွး အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ 

  (၁၃) ဒ ဝဇင်ြမင့် အငယ်တန်းစာ ရး ပိ/့သငွ်း 

  (၁၄) ဒ ဇင်မာြမင့် အငယ်တန်းစာ ရး နှစ်နိင်င 

 ( ခ ) ချင်း ရ ဟာ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး အာင်နိင် ဦးစီးမှူး နယ်ရး 

  ( ၂ ) ဦးမျိုးမင်း-၂ ဌာနခွဲစာ ရး နယ်ရး 

  ( ၃ ) ဦး အာင်ပိဇ အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပိုင်မ  

  ( ၄ ) ဦးဇာနည်ထက် အာင် အကီးတန်းစာ ရး ငွစာရင်း 

  ( ၅ ) ဦးထက်အာကာ ကျာ် ဒ-လထကပတမှူး စီမ 

 ( ဂ ) လွယ်ဂျယ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးတင်ကိကိဦး ဦးစီးအရာရှိ စီမ  

  ( ၂ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ြမင့် စာရင်းကိင်-၁ စာရင်းအင်း 

  ( ၃ ) ဦးတင်ကိကိ လြခု ရး-၂ မူဝါဒ  

  ( ၄ ) ဦးစိင်းနွမ်လင်း အကီးတန်းစာ ရး ငွစာရင်း 

 (ဃ) ကန်ပိက်တီကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသန်း ထွး ဦးစီးအရာရှိ ပိသ့ွင်း  

  ( ၂ ) ဦးစိး ဦးစီးမှူး စီမ  

  ( ၃ ) ဦးြပည့် ဖို း ဇာ် အကီးတန်းစာ ရး ပိသ့ွင်း  

  ( ၄ ) ဦးသန်း ဇာ်ဦး စာရင်းကိင်-၃ ဒသတွင်း  
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 ( င ) ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန် 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ အးသက် လ/ထညန်ကား ရးမှူး နည်းပညာ 

  ( ၂ ) ဒ မာမာသန်း ဦးစီးအရာရှိ နှစ်နိင်င 

  ( ၃ ) ဦးရဲဝင့် မာင် ဦးစီးအရာရှိ လပင်န်းစစ်  

  ( ၄ ) ဒ နန်း လာဝ်ခမ်း ဦးစီးမှူး နယ်ရး  

  ( ၅ ) ဒ ြဖူအိ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း 

  ( ၆ ) ဦးဆက်ထူးလွင် အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ  

 ( စ ) တာချလိီတ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ တင်စိးစိးလင် လ/ထညန်ကား ရးမှူး မူဝါဒ 

  ( ၂ ) ဦးြမတ်သူ-၂ ဦးစီးမှူး စီမ 

  ( ၃ ) ဦးဝင်းကိ-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး  

  ( ၄ ) ဒ ဥမ္မာထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

 (ဆ) မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးထွန်းဦး ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရး  

  ( ၂ ) ဦး ဇာ်မင်း-၆ စာရင်းကိင်-၂ ပိသ့ွင်း 

  ( ၃ ) ဦးသန်းနိင်စိး ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ  

 ( ဇ ) ကာ့ သာင်းကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ နီနီ မာ် ဦးစီးအရာရှိ ပိသ့ွင်း  

  ( ၂ ) ဒ စန်းစန်း အး ဆက်သွယ် ရး-၂ ငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ဒ ချိုဆက်နိင် အကီးတန်းစာ ရး စီမ 
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 ( စျ ) မာ တာင်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်မင်း ထွး စာရင်းကိင်-၁ ပညာ ပး  

  ( ၂ ) ဦး ကျာ်ရင်းဦး ဒ-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး စီမ 

 (ည) ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး အာင် ဇာ်မင်း-၃ ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င  

  ( ၂ ) ဦး အာင် မို င် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး်ရး(မန္တ လး) 

 ( ဋ ) မယ်စ့ဲကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်သူဝင်း-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဦးစိးမိးဟိန်း ဆက်သွယ် ရး-၂ နယ်ရး 

  ( ၃ ) ဦးထက်နိင်ဦး အကီးတန်းစာ ရး စီမ ( ကျာက်ြဖူဇန်) 

 ( ဌ ) တမူးကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသိန်းစိး-၂ လ/ထညန်မှူး ငွစာရင်း  

  ( ၂ ) ဦးသိန်း ဇာ်-၂ ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း  

  ( ၃ ) ဦးဘန်းနိင်ြမင့် ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င 

 ( ဍ ) ရိဒ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး အာင်မျိုးသန် ့ ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၂ ) ဦးစက်ဟိန်း အကီးတန်းစာ ရး ပိသ့ွင်း 

 ( ဎ ) ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး အာင်နိင်မျိုး ဦးစီးမှူး ညန်ချုပ်ရး  

  ( ၂ ) ဦးမျိုးဝင်းသန် ့ အကီးတန်းစာ ရး ငွစာရင်း 
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 (ဏ) စစ် တွကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးခင် မာင် ဆ ွ ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပိုင်မ  

  ( ၂ ) ဦးတိး မို င် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး်ရး(မန္တ လး) 

 (တ) မာင် တာကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမင်းမင်းလွင် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း  

  ( ၂ ) ဦး နာင် နာင် အာင် အကီးတန်းစာ ရး မူဝါဒ 

 (ထ) ကျို င်းလပ်ကန်သွယ် ရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်မျိုးမင်း လ/ထညန်ကာ ရးမှူ း နယ်ရး 

  ( ၂ ) ဦးရဲလင်းဟိန်း အကီးတန်းစာ ရး စီမ 

 ( ဒ ) ြမစ် ကီးနားပိက့န်သွင်းကန်ရး 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ကျာ်မငး်စိး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း  

  ( ၂ ) ဒ နှင်းပငွ့်ြဖူ အငယ်တန်းစာ ရး WTO 

 ( ဓ ) ကျို င်းတပိက့န်သွင်းကန်ရး 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ အး အးမာ ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း  

  ( ၂ ) ဦးတင်လင်း အာင် အငယ်တန်းစာ ရး မူဝါဒ 

၈။ ၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ထီးခးီကန်သယွ် ရးစခနး်မှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဦး ကျာ်စွာ (၉/စကတ(နိင်)၀၆၂၂၈၃)သည် 

(၉-၃-၂၀၁၈) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပ  ု

သးသည့် ဒ စန္ဒာဝင်းကူ(၉/စကတ(နိင်)၀၆၈၁၈၂)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲ(က)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ(်၃)အရ ဦး ကျာ်စွာကွယ်လွန်သည့် နရ့က်၏ နာက်တစ်ရက ်

ြဖစ် သာ (၁၀-၃-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၉။ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၅၃၃/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ(၂၃) ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၂၀/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှူး(၆)ဦး (လစာနန်း ကျပ ် ၁၉၅၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) တိက့ိ (၂၃-၃-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရှ ိ(လစာနန်း ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးချစ်သက် ထွး  စီမ ရးရာဌာနခွဲ 

  ၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၁၀၂၇၃ 

 ( ခ ) ဒ နန်း လာဝ်ခမ်း ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန် 

  ၁၃/လခန(နိင်)၀၂၄၇၀၅ 

 ( ဂ ) ဦး ဇာ်မင်း ထွး-၁ စီမ ရးရာဌာနခွဲ 

  ၁၂/ကခက(နိင်)၀၅၁၉၉၃  

 (ဃ) ဦး အး ကျာ်  ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန်) 

  ၇/ကဝန(နိင်) ၀၅၉၇၇၈   

 ( င ) ဦးလှမင်း  ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ ( ရပူတွဲဖက်) 

  ၇/ညလပ(နိင်) ၀၁၃၃၀၉  

 ( စ ) ဦးတင်ြမ  WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မ  

  ၁၂/ကခက(နိင်) ၀၀၅၄၉၀ နှင့်ဆက်နွယ် န သာအဖွဲ အ့စည်းများဌာနခွဲ 

၁၀။ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၅၃၄/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ ဒ-ဦးစီးမှူး (လစာနန်း ကျပ ်

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၇)ဦးတိက့ိ (၂၃-၃-၂၀၁၈) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးမှူး နှင့်အဆင့်တူ 

(လစာနန်း ကျပ ်၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်-  

စဉ် 
 အမည် နှင့်  

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 

ထမ်း ဆာင် 

နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 

လစာနန်း/ရာထူး 

တိးြမင့် ပးသည့် 

လစာနန်း/ရာထူး 

(က) ဦးဝင်းကိ-၂ 

၅/ဝလန(နိင်) ၁၁၈၄၆၂ 

တာချီလိတ် ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ
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( ခ ) ဒ ခိင်ညိမ်းသူ 

၈/ရနခ(နိင်) ၀၈၁၈၇၉ 

နည်းပညာ ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဂ ) ဦးမိင်းညီ ကျာ်ဇ 

၁၃/နခန(နိင်) ၀၆၆၈၃၈ 

မူဝါဒ ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဃ) ဒ မျိုးမျိုး အး 

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၀၀၈၀ 

ဒသတွင်း  ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( င ) ဦးလှမင်းထွန်း 

၇/သနပ(နိင်) ၀၆၂၉၉၁ 

စီမ ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

စာရင်းကိင်-၁ 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( စ ) ဦး ကျာ်သီဟ 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၂၀၇၈ 

ပိသ့ွင်းရး 

(ရန်ကန်) 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဆ) ဦးရဲလင်း အာင် 

၇/ပမန(နိင်) ၁၂၅၄၀၀ 

စီမ ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 

၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

၁၁။ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၅၃၅/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာ ရးနှင့်အဆင့်တူ 

(လစာနန်း ကျပ ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) (၁၄) ဦးကိ (၂၃-၃-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍       

ဒ-ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့် ခန်ထ့ား 

လိက်သည်- 

စဉ် 
 အမည် နှင့်  

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 

ထမ်း ဆာင် 

နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 

လစာနန်း/ရာထူး 

တိးြမင့် ပးသည့် 

လစာနန်း/ရာထူး 

(က) ဒ အး မိုင ်

၁၂/သဃက(နိင်)၀၉၈၇၄၈

ပိသ့ွင်းရး  

(ရန်ကန်) 

ဆက်သွယ် ရး-၃ 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ခ ) ဦးမျိုးမင်းဟန် 

၁၁/စတန(နိင်) ၀၆၆၈၅၉ 

စီမ ဆက်သွယ် ရး-၃ 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဂ ) ဦးဝင်းရှိန် 

၁၄/ပသန(နိင်) ၀၀၉၂၅၈ 

စီမ အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဌာနခွဲစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ဃ) ဒ အး အးဝင်း-၂ 

၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၉၈၄၇၀ 

ပိ/့သွင်းရး 

(ရန်ကန်) 

အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဌာနခွဲစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( င ) ဦးဝင်း အာင-်၃ 

၉/အမဇ(နိင်) ၀၀၈၃၆၀ 

ပိ/့သွင်း အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 
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( စ ) ဦးြပည့် ဖိုး ဇာ် 

၉/ခမစ(နိင်) ၀၃၇၃၃၆ 

ကန်ပိက်တီ အကီးတန်းစာ ရး 

(ကွန်ပျူတာ) 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 

(ကွန်ပျူတာ) 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ဆ) ဦးစိင်းနွမ်လငး် 

၁၃/လရန(နိင်) ၁၂၂၈၆၀ 

လွယ်ဂျယ် အကီးတန်းစာ ရး 

(ကွန်ပျူတာ) 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 

(ကွန်ပျူတာ) 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဇ ) ဦးကည်ချစ် ကျာ ်

၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၀၉၉၃၂ 

ပိသ့ွင်း အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဈ ) ဦးြမင့် မာင ်

၉/ကဆန(နိင်) ၁၂၇၃၃၇ 

ချင်း ရ ဟာ် အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ည) ဦးြမင့် အာင-်၃ 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၂၄၂၀၃ 

စီမ အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဌာနခွဲစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဋ ) ဦး ဇာ်မျိုးဝင်း 

၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၇၆၀၀၅ 

ပိ/့သွင်းရး 

(ရန်ကန်) 

အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဌာနခွဲစာ ရး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဌ ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၄ 

၇/နတလ(နိင်) ၀၇၁၇၇၉ 

စီမ ယာဉ် မာင်းစက်ြပင-်၃ 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ယာဉ် မာင်းစက်ြပင-်၂ 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဍ ) ဒ လဲ့လဲ့ ကည် 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၅၃၃၃၅ 

နယ်ရး 

MIC OSS တွဲ

အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဎ ) ဒ ြဖူြဖူဝင်း-၂ 

၉/ကဆန(နိင်) ၁၀၂၇၉၅ 

မူဆယ် အကီးတန်းစာ ရး 

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

၁၂။ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦး အာင် စာဦး(၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၃၅၉၅)၊ ဦးစီးအရာရိှကိ (၁၂-၄-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၁၃။ ၂၈-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၇/၂၀၁၈ အရ စားသးသူ ရးရာဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ(၂၇)ရက် န ့ ရက်စဲွပါအမိန်စ့ာအမှတ်(၅၇၂/၂၀၁၇)ြဖင့် ကျာက်ြဖူ 

အထူးစီးပွား ရးဇန် စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီ(ရန်ကန်ရး)တွင် (၂၈-၁၁-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှစ၍ တဲွဘက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင် န သာ ဦးစီးအရာရိှ(၄)ဦးအနက်မှ လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ ဒ ခင်ထက်ထက်၊ မှတ်ပ 

တင်အမှတ်(၁၂/ရကန(နိင်) ၀၇၆၉၀၁)အား ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလကန်အထိ တွဲဘက်တာဝန်ချထားမည် 

ြဖစ် ပီး တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါဦးစီးအရာရှိ(၃)ဦးကိ (၂-၄-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန 

သိ ့မူလတာဝန်များထမ်း ဆာင်ရန် ြပန်လည် စလတ်လိက်သည် - 
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  စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် 

 (က) ဒ ချစ်ဆ ဝ ၅/ရဘန(နိင်) ၂၀၂၉၈၂  

 ( ခ ) ဒ မသက်ထွန်း ၈/ပမန(နိင်) ၁၂၂၁၁၃ 

 ( ဂ ) ဒ ချိုယလွင် ၈/မကန(နငိ်) ၁၇၁၇၃၃ 

၁၄။ ၂၈-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၈) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

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

မှစတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည ်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)
(က) ဒ ခင်ြမြမ ထွး 

၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၀၁၉၁၆ 
ဒ-ညန်မှူ း ဒသတွင်း ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၃၁၈၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဟန်လင်း ဇာ် 
၇/ပခန(နိင်)၁၉၈၇၉၃ 

ဒ-ညန်မှူ း ယှဉ် ပို င်မ ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၃၁၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးစ ဖိုး ဝ 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၆၂၉၅၅

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

ပိသ့ွင်း ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဃ) ဦးနိင်နိင် 
၅/မရန(နိင်)၁၅၁၅၆၃ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

မူဝါဒ ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၈၈၀၀၀ 

( င ) ဒ စသက်နှင်း 
၉/ပမန(နိင်)၁၅၇၅၃၂ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

WTO ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၈၈၀၀၀ 

( စ ) ဒ နန္ဒာဝင်း 
၅/မကန(နိင်)၀၃၃၄၈၅ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

WTO ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဆ) ဦး အာင်နိင်ထွန်း 
၅/မရန(နိင်)၁၉၅၄၅၈ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

ပိသ့ွင်း ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးတင်ကိကိဦး 
၈/မကန(နိင်)၁၁၀၁၀၄ 

ဦး/ရိှ လွယ်ဂျယ ် ၂၈-၃-၂၀၁၈ ၂၇၀၀၀၀ 

၁၅။ ၂၉-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိအ့မည်နငှ့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည-် 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးြမတ်သူ-၁  ဦးစီးအရာရှိ ထားဝယ် ၂-၄-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၂/ကတန(နိင်)၀၀၆၃၈၁ အထူးစီးပွား ရးဇန်   ၁၀-၄-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ )  ဒ ခင်ခင် ကီး  ဦးစီးအရာရှိ   ပိသွ့ငး်ရး ၂၀-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၄၇၉၁၂  (ရန်ကန်) ၂၃-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ မသူ ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် ၂၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင)်၀၄၅၁၀၁   ၁-၄-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ဆ ဝထွန်းြမင့် ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၂၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ပဘတ(နိင်)၀၂၉၇၈၃   ၂၉-၃-၂၀၁၈ ထိ  

 ( င )  ဒ ကည်ြပာဦး ဒ-ဦးစီးမှ းူ စီမ ၂၁-၃-၂၀၁၈ မ ှ ၆ ရက် 

    ၅/တဆန(နိင်)၁၀၃၁၃၂   ၂၆-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဦး စာရန်နိင် ကပတမှ းူ ကသရ ၂၁-၃-၂၀၁၈ မ ှ ၁၄ ရက် 

    ၉/တတဥ(နိင်)၀၉၄၇၅၁  (မဝတ) ၃-၄-၂၀၁၈ ထိ 

၁၆။ ၂၉-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)မှ ဒ စိးစိး မာ် (၁၂/သဃက(နိင်) ၀၉၃၉၄၈)၊ ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၆-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၅-၄-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၅၄၁/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏(၂၉-၃-၂၀၁၈)ရက်စဲွပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ် (၁၄/၂၀၁၈) အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဒ ခိင်ရတနာြမင့်( ၉/ပမန(နိင်)၂၃၆၅၅၂)၊ အငယ်တန်းစာ ရး (လစာနန်းကျပ ်

၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)သည ် စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟ ိ စာရင်းအင်းအဖွဲ မ့ှ ခ ယ ူ

သည့် ဒတိယစာရငး်အငး်မှူ း (လစာနန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးသိဝ့င် ရာက် ြဖဆိရာ 

ရွးချယြ်ခင်းခရသြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ  ၂၁ ရက် နန့နက်ပိင်းမှ စတင်၍ စီမကိနး်နှင့်ဘ ာ ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ သ့ိ ့ကူး ြပာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့် ြပုလိက်သည်။  

၁၈။ ၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၅၄၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ ဦး အးကိ (NMK- ၁၄၇၅၀၅)၊ နစ့ား ယာဉ် မာင်းသည် ၎င်း၏ဆန္ဒအရ 
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အလပ်မှနတ်ထွက်ခွင့်ြပုပါရန် တင်ြပလာပါသြဖင် ့ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ မတ်လ ( ၁၆ )ရက် န ့ နနက်ပငိး်မှ 

စတင်၍ နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃)လတစ် ကိမ ်စာချုပ ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စဲလိက်သည်။   

၁၉။ ၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၃/၂၀၁၈ အရ ဦးစိင်းလင်း ဇာ် (၇/မညန 

(နိင်) ၀၉၅၅၅၉)ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် နစ့ား(ယာဉ် မာင်း) အြဖစ် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ လပခ်ကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ(၂)ရက် န ့ နနက် 

ပိင်းမှစတင်၍ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက် ပီး စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာန 

စိတ်တငွ်  တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၀။ ၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ်၀၅၄၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိအ့မည်နငှ့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ဟန်နီ  ဦးစီးအရာရှိ WTO ၂၀-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၉/မစန(နိင်)၂၂၀၆၃၃    ၂၃-၃-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ အး အးသန်း  ငယ်လရတ ဒသတွင်း ၇-၄-၂၀၁၈ မှ  ၆ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၀၁၂၂၅  လနစ  ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ ရီရီလွင်ထွန်း  ကီး/ ရး  ပိသွ့ငး်ရး ၂၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၁၁၆၆  (ရန်ကန်) ၂၉-၃-၂၀၁၈ ထိ  

၂၁။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၀၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးသန်းဦး-၂ (၁၂/အစန(နိင်)၁၁၉၁၆၄) ဒ-ဦးစီးမှူးသည ် (၂-၄-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက် (၀၆:၃၀) အချိန်တွင် နြပည် တာ်၊ ကတင်(၁၀၀၀) ဆးရ၌ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

ကွယ်လွန်သည့် နမ့ှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မ ှရပ်စဲလိက်သည်။ 

၂၂။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎ငး်တိအ့မညန်ှင့် 

ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ၏ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ၎င်းတိ၏့ဆန္ဒအရ အလပ်မှ နတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 
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 စဉ် အမည်/ ရာထူး/ ဌာနခဲွ နတ်ထွက်ခွင့် 

  မှတ်ပတင်အမှတ်  ြပုသည့် န ့

 (က) ဒ အိအိခိင်-၂ လ/ထကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး ၁-၄-၂၀၁၈ 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၂၉၁၅၅ 

 ( ခ ) ဦး ကျာ်ဇင်သက်ဟန် အကီးတန်းစာ ရး ၁-၄-၂၀၁၈ 

  ၆/ထဝန(နိင်)၁၁၄၃၀၅ 

 ( ဂ ) ဦးသက်လွင်ဦး ဒ-လ/ထကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး ၁၀-၃-၂၀၁၈ 

  ၁၃/ရစန(နိင်) ၀၉၁၅၅၄  

၂၃။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ 

ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ဦးစိင်းထက်လင်း (၉/လဝန(နိင်)၂၄၄၂၉၁)၊ နစ့ား 

(လပ်စစ်/ြပင်ထိန်းအကူ)ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ် ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-) 

နန်းြဖင့် (၁-၁-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ (၃၁-၃-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး 

သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက်(၁-၄-၂၀၁၈)ရက် နမှ့(၃၀-၆-၂၀၁၈) ရက် န ့  ည နပိင်း 

အထ ိထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်။ 

၂၄။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၀၄/၂၀၁၈အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် ဒ မာမာ ဌး (၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉)၊ နစ့ား 

(သန်ရှ့င်း ရး)ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် 

(၂၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမှ့ (၂၀-၃-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး 

သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့နနက်(၂၁-၃-၂၀၁၈)ရက် နမှ့(၂၀-၆-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်း 

အထ ိထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက်သည်။   

၂၅။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတိက့ိ (၃-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိ ့နှင့်ယှဉ်တွဲ 

ဖာ်ြပပါအတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

      ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ တင်တင်လာ ဦးစီးအရာရှိ  ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) ပညာ ပး(TTI) 

  ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၅၀၅၁၁   ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

       တွဲဘက် 
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 ( ခ ) ဒ ဥမ္မာ-၁ ဆက်သွယ် ရး-၂ ပညာ ပး(TTI) ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/ကတတ(နိင်)၀၀၆၁၆၂  ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) 

     တွဲဘက် 

၂၆။ ၂-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၀၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သဉ္ဇာနိင်  ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၂-၄-၂၀၁၈ မှ . ၃ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၃၂၆၈၅    ၄-၄-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ သက်စမျိုး  ကီး/ ရး စီမ ၂-၄-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၇/လပတ(နိင်)၁၄၃၄၄၈    ၈-၄-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ )  ဒ အိမွန်  ဒ-လ/ထ  မူဝါဒ ၂၇-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၇/သနပ(နိင်)၁၁၁၉၀၂ ကပတမှူး  ၃၀-၃-၂၀၁၈ ထိ  

၂၇။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဦး အာင် ကျာ် ကျာ် (၉/ပမန (နိင်) ၂၃၆၉၄၄)၊ 

ဆက်သွယ် ရး-၅သည ်တာဝန်ချိန်ြပင်ပတွင် အရက် သစာ သာက်စား ပီး တာဝန်ကျလြခု ရးဝန်ထမ်း 

နှင့်တာဝန်ရှိသူအထက်အရာရှိတိကိ့ အသိ ပးြခင်းမရှိဘဲ ညအချိနမ် တာ် ရးပရဝဏ် ြပင်ပသိထွ့က်ြခင်း၊ 

မလိလားအပ် သာ အပ်ချုပ်မြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ပာွးခဲ့ြခင်း၊ လြခု ရးဝန်ထမ်းများက ိမ ချမင ြပာဆိြခင်း၊ 

အရပ်သားတစ်ဦးအား ရိက်နှက်ခဲ့ြခင်းတိကိ့ ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းကိ (၂)နှစ် 

ရပ်ဆိင်းလိက် ပီး နှစ်တိးလစာ စ့ ရာက်သည့် နမှ့စ၍  နာင်ရရန်ရိှ သာ နှစ်တိးလစာများ ရွသွ့ားြခင်း 

မရိှ စဘဲ နှစ်တိး(၁) ကိမ် ရပ်ဆိင်းလိက်သည။် 

၂၈။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဦးကိကိနိင်(၉/ပမန (နိင်)၂၄၃၀၉၉)၊ ယာဉ် မာင်း-၄ 

(လစာနန်းကျပ ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)သည ် တာဝနခ်ျနိြ်ပငပ်တငွ် အရက် သစာ သာက်စား ပီး 

တာဝန်ကျလြခု ရးဝန်ထမ်းနှင့် တာဝန်ရှိသူ အထကအ်ရာရှိတိကိ့ အသိ ပးြခင်းမရှိဘဲ ညအချိန်မ တာ် 

ရးပရဝဏ် ြပင်ပသိထ့ွက်ြခင်း၊ မလိလားအပ် သာ အပခ်ျုပမ်ြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ပွား စခဲ့ြခင်း၊ လြခု ရး 
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ဝန်ထမ်းများကိ မ ချမင ြပာဆိြခင်း၊ အရပ်သားတစ်ဦးအားရိက်နှက်ြခင်း စသည့်ြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ပွား 

အာင ်ကျူးလွန်ခဲ့ြခင်း ကာင့် ယာဉ် မာင်း-၅(လစာနန်းကျပ ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၄၅၀၀၀)ရာထူးသိ ့

(၃-၄-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ရာထူးအဆင့် လာ့ချလိက်သည်။ 

၂၉။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၀၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများနှင့် ပိက့နသ်ွင်းကန်ရးတိ၏့ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၃-၂၀၁၈)ရက် န ့

အထ ိ (၆)လပတ ် စာရင်းနငှ့်မှတ်တမ်းများကိ စစ် ဆးရန်အတွက်  အာက် ဖာ်ြပပါ စစ် ဆး ရးအဖွဲ  ့

များအား ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 (က) အဖဲွ (့၁) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦး ငွစိး ဒတိယညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦး မာင် မာင်ပါ လ/ထညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးသန်စ့င်-၁ ဦးစီးအရာရှိ  လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးရဲဝင့် မာင် ဦးစီးအရာရှိ  လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ဦးစိးနိင်-၃ ဦးစီးအရာရှိ  လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ဒ မသူ ဦးစီးမှူး  လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ဦး ကျာ် ကျာ်ြမင့် စာရင်းကိင်-၁ စာရင်းအင်း 

  ( ၈ ) ဒ အး အးမာ ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း 

  ( ၉ ) ဦး အာင်မျိုးသန် ့ ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း 

  (၁၀) ဦးမင်းမင်းလွင် ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း 

  (၁၁) ဦးခင် မာင်လတ် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၂) ဦး ကျာ်သန်းနိင် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၃) ဦး အာင်သူရ-၂ ဌာနခွဲစာ ရး လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၄) ဒ ပန်းဦးမွန် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၅) ဦး အာင် ဇာ်မင်း-၂ ဆက်သွယ် ရး-၂ ပိ/့သငွ်း 

  (၁၆) ဦး ဖိုး ဝ အာင် အကီးတန်းစာ ရး ပိ/့သငွ်း 

  (၁၇) ဦးထိန်လင်းဦး အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ် 
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  (၁၈) ဦး သာ်ဇင်ဦး အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၉) ဦးရဲဝင်းသူ လ/ထကွန်ပျူ တာလပ် ဆာင် ရးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

 ( ခ ) အဖဲွ (့ ၂ ) 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဒ အးြမင့်-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဒ ဥမ္မာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ ငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ဦးလှစိး ဦးစီးအရာရှိ လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဒ ချိုမာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ဦးသန်းလွင် စာရင်းကိင်-၁ လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ဒ ခင် မး ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ဒ ခင်ပပ ကွန်ပျူတာစီစဉ် ရးမှူး လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၈ ) ဒ အး အးခိင်-၂ စာရင်းကိင်-၃ လပ်ငန်းစစ် 

  ( ၉ ) ဦး အာင်မင်း ထွး စာရင်းကိင်-၃ လပ်ငန်းစစ် 

  (၁၀) ဒ ကာ်နီ အကီးတန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ် 

၃၀။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မန္တ လးပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦးရဲ ကျာ်စွာ (၁၂/တတန(နိင်) 

၁၄၀၅၆၂)၊ နစ့ား(ြပင်ဦးလွင်ြခ စာင့်)ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင ် သတ်မှတ်ထား သာ 

လပခ်ကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် (၃-၁-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှ (၂-၄-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထ ိ (၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပ်ဆိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက်(၃-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂-၇-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိ ငာှးရမ်းလိက်သည်။ 

၃၁။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲမှ ဦး ဖို းဗိလ်ဗိလ် (၁၂/တမန (နိင်)၁၁၂၄၃၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၃၀-၃-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၀-၅-

၂၀၁၈) ရက် နထိ့ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၄၂) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၂။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညွန်ကား ရးမှူး၊ ဒ ြဖူြဖူတင ် (၁၂/ကမရ(နိင်) 
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၀၃၃၉၅၉)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ (၁၆-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ

(၂၂-၄-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ (ြပည်ပ)တွင် လပသ်က်ခွင့် (၇) ရက ်ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၃၃။ ၃-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)်တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် 

န သာ လက် ထာက်ညွန်ကား ရးမှူး၊ ဒ ရီရီလွင် (၁၂/မရက (နိင်)၀၂၈၂၄၃)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ (၁၉-၄-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၂၀-၄-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ

(ြပည်ပ)တွင် လပ်သက်ခွင့် (၂) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၄။ ၄-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၇/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် (ကမာရွတ)်တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတယ်ူခစား န သာ အ ထွ ထွကန် 

ပစ္စည်း ရာင်းဝယ် ရးမှ ဦး ဌး အာင်၊ အ ထွ ထွမန် နဂျာသည် (၂၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ခင်မျိုးြမင် ့

(၁၂/စခန(နိင်)၀၄၁၈၉၁)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်း 

ဥပ ဒခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၃၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၅။ ၄-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၂၈/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် ( ြမာက်ဥက္က လာဘဏ်ခွဲ)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ 

ဆာက/်လပ်(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမ ှဦးလှမျိုး အာင်၊ စာ ရး-၂ သည ်(၁၅-၁-၂၀၁၈) ရက် နတ့ွင ်ကွယလွ်န် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ ြမင့်ြမင့်သန်း 

(၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၈၂၆၅၉)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ခ)၊ နည်း 

ဥပ ဒ ခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၁၆-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၆။ ၄-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဒ ကည်ခင်(၁/မကန(နိင်) ၀၁၈၈၆၆)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၃၁-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၀-၄-၂၀၁၈) 

ရက် နထ့ ိလစာမဲ့ခွင့်(၃၁)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၇။ ၄-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သယွ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉတ်ွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 
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အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခစား 

ခွင့်ြပုလိက်သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 
 ( က ) ဒ စြမတ်စန္ဒ အာင်  ဦးစီးအရာရှိ နှစ်နိင်င ၂၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 
    ၅/မရန(နိင်)၁၄၉၈၄၇    ၂၉-၃-၂၀၁၈ ထိ   
 ( ခ ) ဒ သာင်း သာင်း အး  ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၄-၄-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 
    ၁၂/သကတ(နိင်)၀၉၃၂၈၆    ၁၁-၄-၂၀၁၈ ထိ 
 ( ဂ )  ဒ နီလာြမင့်  ဦးစီးမှူး  နည်းပညာ ၂-၄-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 
    ၉/မထလ(နိင်)၂၃၁၀၁၈   ၅-၄-၂၀၁၈ ထိ 
 ( ဃ ) ဦးြမတ်ထွဋ် ဒ-ဦးစီးမှ းူ ပညာ ပး ၃-၄-၂၀၁၈ မ ှ ၈ ရက် 
    ၁၄/မမန(နိင်)၀၀၀၁၃၈   ၁၀-၄-၂၀၁၈ ထိ 
 ( င ) ဦး သာ်ဇင်ဦး ကီး/ ရး လပ်ငန်းစစ် ၄-၄-၂၀၁၈ မ ှ ၉ ရက် 
    ၁၃/တကန(နိင်)၂၆၂၅၂၅ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထိ 

၃၈။ ၄-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဒ အိအိခိင် (၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၂၉၁၅၅)၊ လက် ထာက်ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ (၂၅-၃-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၃၁-

၃-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလစာမဲ့ခွင့်(၇)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကနသ်ွယ်မလပင်န်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

ရးစခန်းတွင် ဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းသာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစ၍ လည်း 

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

လည်း ကာင်း ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကနသ်ွယ် ရးစခနး်များြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ၊် ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ၊် ကာ့ သာင်း၊ 

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

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

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

သွင်းကန်ရး(ကျို င်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်း ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ်ကီးနား)အား 

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

၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတ့ငွ် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကနသ်ွယ် ရးစခနး်များတငွ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၃-

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

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

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၃-၃-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၆၈ ) ကတ်၊ 

စစ ပါင်း  ( ၁၄၃၂ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်-   

 

ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

သင်ွးကန်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၃ ၂၅၅၇၅၈၅၅၀၃ ၄၆၂၆၃၆၁၃၅ ၃၀၂၀၂၂၁၆၃၈

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉ ၅၀၀၁၀၃၃၂ ၅၀၀၁၀၃၃၂

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၅ ၆၈၁၀၀၀၀ ၃၃၆၀၄၄၆၀၂၅၆ ၃၃၆၁၁၂၇၀၂၅၆

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၃၁၅၂၉၁၉၆၁ ၆၂၆၄၄၂၈၅၆ ၉၄၁၇၃၄၈၁၇

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄ ၅၆၀၄၃၈၅၂ ၅၆၀၄၃၈၅၂

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

၉ ကနပိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၂၆၅၇၇၈၄၀ ၁၆၇၅၄၃၈၄၅၃ ၁၇၀၂၀၁၆၂၉၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၈၄၇၈၅၀၆၁၆ ၈၄၇၈၅၀၆၁၆

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၁၇၉၈၅၅၂၀၄ ၁၀၁၄၉၀၁၃၆၁ ၁၁၉၄၇၅၆၅၆၅

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၀၀၈၉၉၉ ၃၀၀၈၉၉၉

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၆ ၁၈၄၆၃၅၇၄၁၆ ၁၃၇၉၈၇၉၃၆၂ ၃၂၂၆၂၃၆၇၇၈

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျို ငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄

၁၆၈ ၅၀၉၂၇၇၆၇၆၇ ၃၉၇၂၄၇၆၈၇၁၁ ၄၄၈၁၇၅၄၅၄၇၈စစ ပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတက်ွ

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ)်
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မ ှ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
(၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ
၂၃-၃-၂၀၁၈) ထိ

၁၆၈ ၅၀၉၂၇၇၆၇၆၇.၀၀၀ ၃၉၇၂၄၇၆၈၇၁၁.၀၀၀ ၄၄၈၁၇၅၄၅၄၇၈.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၆၂ ၁၂၃၀၄၆၃၄၁၁၇.၉၆၀ ၇၄၂၆၇၆၉၃၄၈၈.၅၅၈ ၈၆၅၇၂၃၂၇၆၀၆.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန ်တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာငရွ်က်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 
 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၃-၃-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထ ိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက ် စစ ပါင်း (၁၄၃၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀)ကတ်အားပယ်ဖျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC 

ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၉၆၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၂၃-၃-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ ITC ကတ ်

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၉ ၅၇ ၁၂၂ ၃၄၁၇၈၀၇၈၅၉.၃၁၀ ၄၅၆၃၁၀၄၁၂၃.၄၈၃ ၇၉၈၀၉၁၁၉၈၂.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၁၉၇၉၆၅၂၁.၆၂၆ ၁၇၁၉၇၉၆၅၂၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂၆ ၄၁ ၁၈၅ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၄၇၃၀၃၂၁၀၂၃၄.၅၈၀ ၄၇၃၁၀၀၂၀၂၃၄.၅၈၀

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၈၄၁၂၃၄၉၀.၆၉၀ ၆၈၅၃၄၆၉၁၄၉.၇၁၀ ၇၆၃၇၅၉၂၆၄၀.၄၀၀

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

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂၀ ၇၇ ၄၃ ၇၄၃၅၈၁၆၁၁.၀၀၀ ၆၇၇၃၁၇၇၃၈၈.၅၉၀ ၇၅၁၆၇၅၈၉၉၉.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၄ ၄ ၅၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆ ၁ ၁၅ ၁၂၃၅၀၀၅၄၀၂.၀၀၀ ၁၂၃၅၀၀၅၄၀၂.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၁၇၃၀၃၂၃၄၈.၇၅၀ ၂၄၅၃၂၂၂၄၀၈.၆၁၀ ၃၆၂၆၂၅၄၇၅၇.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၄ ၉ ၅၅ ၂၆၃၈၈၀၆၉၇၃.၄၂၈ ၂၂၅၇၂၉၂၁၀၇.၅၆၉ ၄၈၉၆၀၉၉၀၈၀.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၀၁၂၆၈၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၃၀၆၂၁၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

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

၁၄၃၂ ၄၇၀ ၉၆၂ ၁၂၃၀၄၆၃၄၁၁၇.၉၆၀ ၇၄၂၆၇၆၉၃၄၈၈.၅၅၈ ၈၆၅၇၂၃၂၇၆၀၆.၅၁၈

ကနသွ်ယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါငး်

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရကွ် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငနး် ဆာင်ရကွမ်

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၃-၃-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက ် စစ ပါင်း (၁၄၃၂)ကတ်ရှိ ပီး ဝန် ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါင်းမှာ (၉၆၂) ကတ ်ြဖစ်ပါသည်။   
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