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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၁၉) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၃ ရက် န ့၁၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရးဝန် ကီးဌာန၊ နြပည် တာ်ရှိ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မာ် တာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ 

လပင်န်းများ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၁၈) ညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ ကျင်းပြပုလပ်ရာ မာ် တာ် 

ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆင်ိ သာ လပ်ငန်းများ ကီးကပ် ရး ကာမ်တဦက္က  စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခ့ဲ 

ပါသည။် 

၂။ ြပည် ထာင်စဝန်ကးီက အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိင် 

သာ လပ်ငန်းများ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီ၏ (၃/၂၀၁၈) အစည်းအ ဝးတင်ွ ြပည်ပမှ မာ် တာ်ယာဉ် 

တင်သွင်းမများ၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးများတွင် မာ် တာ်ယာဉ်များ မှတ်ပတင်ခွင့်အတွက် သက်ဆိင်ရာ 

ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင် ရးကိစ္စရပ်များကိ ယခအစည်းအ ဝးတွင် ညိနင်း ပါင်းစပ် ဆွး နွးမည် 

ြဖစ် ကာင်းနှင် ့ ဆာင်ရွက်သင့်သည့် နည်းလမ်းများကိ ကာ်မတီဝင်များအ နြဖင့် ညိနင်း ဆွး နွးသွား 

ကရန် ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ယင်း နာက် မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းများကီးကပ် ရး ကာမ်တီ 

အတွင်း ရးမှူး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိင်ထွန်းမ ှ မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းမနှင့် မာ် တာ်ယာဉ်မှတ် 

ပတင်ခွင့်ြပုနိင် ရး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည်ပမှ မာ် တာ် 

ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်ြပုြခင်းကိလည်း နိင်င တာ်၏ လက်ရိှကန်သွယ်မ အ ြခအ နများ၊ ဒ လာ ဈးနန်း 
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ြမင့်တက်မ၊ ကန်သွယ်မလိ ငွြပမ၊ နိင်ငတကာတွင ်စက်သးဆီ ဈးနန်းြမင့်တက် နမ၊ ြပည်ပမှ စက်သးဆီ 

တင်သွင်းမ အ ြခအ နများအရ ဘက်စဆန်းစစ် လ့လာသးသပ်၍ နိင်င တာ်၏ လိအပ်ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း ဆွး နွးဆးြဖတ်ခဲ့ ကပါသည်။ 

၄။ ဆက်လက်၍ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ၊့ စီမကိနး်နှင့် ဘ ာ ရးဝန် ကီး ဦးြမင့် သာင်းမှ 

YVQC ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မနှင့် ပတ်သက်၍ ြပာကားခဲ့ ပီး နာက် ကာ်မတီအတွင်း ရးမှူး၊ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်မှ ရှင်းလင်း ဆွး နွးကာ တက် ရာက်လာက သာ ဌာနဆိင်ရာ ကာ်မတီဝင်များက မိမိတိ ့

သက်ဆိင်ရာက အလိက် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမတိအ့ား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ ပီး ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက 

မာ် တာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းများ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီအ နြဖင့် ြပည်ပမှ 

မာ် တာယ်ာဉ်တင်သွင်းမနှင့် ပတ်သက်၍ နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးမူဝါဒ၊ ကန်သွယ် ရးမူဝါဒများနှင့် 

မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းများ ကီးကပ် ရး ကာ်မတီတွင် ပါရိှသည့် လပ်ငန်း 

ဌာနများ၏ ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း နိဂးချုပ်စကား 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပငလ်ယ် ရ ကာငး် ၅၁၈၈.၀၈၈ ၇၆၁၉.၄၁၁ ၁၂၈၀၇.၄၉၉ ၄၀၀၉.၀၉၄ ၇၀၀၅.၄၁၇ ၁၁၀၁၄.၅၁၁ ၁၁၇၈.၉၉၄ ၆၁၃.၉၉၄ ၁၇၉၂.၉၈၈

၂ နယ်စပ် ၂၄၅၇.၀၂၄ ၁၃၉၇.၆၃၉ ၃၈၅၄.၆၆၃ ၂၀၂၇.၆၁၀ ၁၂၇၁.၁၀၃ ၃၂၉၈.၇၁၃ ၄၂၉.၄၁၄ ၁၂၆.၅၃၆ ၅၅၅.၉၅၀

စစ ပါငး် ၇၆၄၅.၁၁၂ ၉၀၁၇.၀၅၀ ၁၆၆၆၂.၁၆၂ ၆၀၃၆.၇၀၄ ၈၂၇၆.၅၂၀ ၁၄၃၁၃.၂၂၄ ၁၆၀၈.၄၀၈ ၇၄၀.၅၃၀ ၂၃၄၈.၉၃၈

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၄-၉-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၄-၉-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၅၀၈.၁၄၇ ၆၈၉.၀၆၉ ၁၁၉၇.၂၁၆

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၇၀၈ ၁၅၇.၃၀၉ ၁၆၀.၀၁၇

၃ ရထွက် ၁၁၃.၃၄၈ ၁၅၂.၈၆၀ ၂၆၆.၂၀၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၆၇၁.၈၃၆ ၂၀၇.၆၀၆ ၈၇၉.၄၄၂

၅ သစ် တာထွက် ၈၅.၄၉၇ ၀.၈၉၄ ၈၆.၃၉၁

၆ စက်မကန် ချာ ၃၄၀၃.၂၈၁ ၆၃၃.၈၀၆ ၄၀၃၇.၀၈၇

၇ အြခား ၄၀၃.၂၇၁ ၆၁၅.၄၈၀ ၁၀၁၈.၇၅၁

 စစ ပါင်း ၅၁၈၈.၀၈၈ ၂၄၅၇.၀၂၄ ၇၆၄၅.၁၁၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၂၄၇၅.၅၈၆ ၆၉၇.၈၇၈ ၃၁၇၃.၄၆၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၃၁၂၈.၅၈၀ ၂၉၈.၉၀၉ ၃၄၂၇.၄၈၉

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၂၀၁၅.၂၄၅ ၄၀၀.၈၅၂ ၂၄၁၆.၀၉၇

 စစ ပါင်း ၇၆၁၉.၄၁၁ ၁၃၉၇.၆၃၉ ၉၀၁၇.၀၅၀

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

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

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၆၈၉.၀၆၉ ၆၈၉.၀၆၉ ၆၆၈.၉၅၈ ၆၆၈.၉၅၈ ၂၀.၁၁၁ ၂၀.၁၁၁

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၅၇.၃၀၉ ၁၅၇.၃၀၉ ၃.၀၆၉ ၃.၀၆၉ ၁၅၄.၂၄၀ ၁၅၄.၂၄၀

၃  ရထွက် ၁၅၂.၈၆၀ ၁၅၂.၈၆၀ ၁၅၃.၀၂၈ ၁၅၃.၀၂၈ -၀.၁၆၈ -၀.၁၆၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၁၉၂.၁၂၉ ၁၅.၄၇၇ ၂၀၇.၆၀၆ ၁၇၅.၈၀၄ ၁၃.၀၁၃ ၁၈၈.၈၁၇ ၁၆.၃၂၅ ၂.၄၆၄ ၁၈.၇၈၉

၅ သစ် တာထွက် ၀.၈၉၄ ၀.၈၉၄ ၁.၄၄၁ ၁.၄၄၁ -၀.၅၄၇ -၀.၅၄၇

၆ စကမ်ကန် ချာ ၄၉၇.၄၅၄ ၁၃၆.၃၅၂ ၆၃၃.၈၀၆ ၅၅၉.၅၈၈ ၂၈.၀၆၄ ၅၈၇.၆၅၂ -၆၂.၁၃၄ ၁၀၈.၂၈၈ ၄၆.၁၅၄

၇ အြခား ၀.၈၈၇ ၆၁၄.၅၉၃ ၆၁၅.၄၈၀ ၃.၀၁၇ ၄၂၁.၆၂၈ ၄၂၄.၆၄၅ -၂.၁၃၀ ၁၉၂.၉၆၅ ၁၉၀.၈၃၅

စစ ပါငး် ၆၉၀.၄၇၀ ၁၇၆၆.၅၅၄ ၂၄၅၇.၀၂၄ ၇၃၈.၄၀၉ ၁၂၈၉.၂၀၁ ၂၀၂၇.၆၁၀ -၄၇.၉၃၉ ၄၇၇.၃၅၃ ၄၂၉.၄၁၄

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၁၇၄.၃၇၆ ၅၂၃.၅၀၂ ၆၉၇.၈၇၈ ၆.၇၈၅ ၆၄၁.၆၆၇ ၆၄၈.၄၅၂ ၁၆၇.၅၉၁ -၁၁၈.၁၆၅ ၄၉.၄၂၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၁.၂၃၃ ၂၉၇.၆၇၆ ၂၉၈.၉၀၉ ၁၃.၀၂၁ ၂၇၀.၃၆၀ ၂၈၃.၃၈၁ -၁၁.၇၈၈ ၂၇.၃၁၆ ၁၅.၅၂၈

၃ လူသးကန် ၀.၉၀၆ ၃၉၉.၉၄၆ ၄၀၀.၈၅၂ ၀.၅၂၆ ၃၃၈.၇၄၄ ၃၃၉.၂၇၀ ၀.၃၈၀ ၆၁.၂၀၂ ၆၁.၅၈၂

စစ ပါင်း ၁၇၆.၅၁၅ ၁၂၂၁.၁၂၄ ၁၃၉၇.၆၃၉ ၂၀.၃၃၂ ၁၂၅၀.၇၇၁ ၁၂၇၁.၁၀၃ ၁၅၆.၁၈၃ -၂၉.၆၄၇ ၁၂၆.၅၃၆

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၈ (၁၄-၉- ၀၁၈) ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်
(၁၄-၉-၂၀၁၇) ထိ

တိး/ လျာ့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၄-၉-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၄-၉-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
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ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၉၃၈.၂၂၀ ၇၅၁.၀၂၀ ၂၆၈၉.၂၄၀ ၁၅၂၅.၂၆၁ ၇၆၂.၃၂၈ ၂၂၈၇.၅၈၉ ၄၁၂.၉၅၉ -၁၁.၃၀၈ ၄၀၁.၆၅၁

၂ လွယ်ဂျယ် ၇၁.၇၅၈ ၇.၀၇၃ ၇၈.၈၃၁ ၈၄.၃၆၅ ၇.၁၃၀ ၉၁.၄၉၅ -၁၂.၆၀၇ -၀.၀၅၇ -၁၂.၆၆၄

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၁၈.၄၄၀ ၂၂.၇၆၂ ၁၄၁.၂၀၂ ၂၂၃.၈၅၁ ၂၇.၇၂၄ ၂၅၁.၅၇၅ -၁၀၅.၄၁၁ -၄.၉၆၂ -၁၁၀.၃၇၃

၄ ကပိက်တီ ၇၀.၇၇၄ ၁၁.၉၅၂ ၈၂.၇၂၆ ၃၇.၇၉၆ ၁၆.၉၀၀ ၅၄.၆၉၆ ၃၂.၉၇၈ -၄.၉၄၈ ၂၈.၀၃၀

၅ ကျို င်းတ ၀.၁၃၄ ၁.၀၃၇ ၁.၁၇၁ ၀.၀၇၀ ၀.၆၄၅ ၀.၇၁၅ ၀.၀၆၄ ၀.၃၉၂ ၀.၄၅၆

၆ တာချီလတ်ိ ၆.၆၅၁ ၃၁.၅၇၄ ၃၈.၂၂၅ ၆.၉၂၈ ၃၁.၃၇၄ ၃၈.၃၀၂ -၀.၂၇၇ ၀.၂၀၀ -၀.၀၇၇

၇ ြမဝတီ ၃၇.၁၄၅ ၃၃၉.၅၇၂ ၃၇၆.၇၁၇ ၂၅.၅၇၄ ၃၅၈.၈၄၃ ၃၈၄.၄၁၇ ၁၁.၅၇၁ -၁၉.၂၇၁ -၇.၇၀၀

၈ ကာ့ သာင်း ၄၂.၀၆၁ ၁၇.၃၅၇ ၅၉.၄၁၈ ၃၇.၁၅၇ ၃၁.၇၁၇ ၆၈.၈၇၄ ၄.၉၀၄ -၁၄.၃၆၀ -၉.၄၅၆

၉ မိတ် ၈၄.၆၄၈ ၂၉.၆၂၂ ၁၁၄.၂၇၀ ၄၉.၃၀၀ ၂၆.၂၁၉ ၇၅.၅၁၉ ၃၅.၃၄၈ ၃.၄၀၃ ၃၈.၇၅၁

၁၀ ထီးခီး ၁.၄၈၀ ၁၁၆.၇၄၇ ၁၁၈.၂၂၇ ၂.၃၉၄ ၀.၂၁၉ ၂.၆၁၃ -၀.၉၁၄ ၁၁၆.၅၂၈ ၁၁၅.၆၁၄

၁၁ မာ တာင် ၂.၇၅၂ ၂.၂၅၈ ၅.၀၁၀ ၁.၅၅၈ ၀.၉၀၆ ၂.၄၆၄ ၁.၁၉၄ ၁.၃၅၂ ၂.၅၄၆

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၈၂ ၀.၃၃၆ ၀.၄၁၈ ၀.၀၇၇ ၀.၁၉၂ ၀.၂၆၉ ၀.၀၀၅ ၀.၁၄၄ ၀.၁၄၉

၁၃ စစ် တွ ၅.၁၉၄ ၅၇.၈၁၁ ၆၃.၀၀၅ ၃.၃၅၂ ၀.၀၄၃ ၃.၃၉၅ ၁.၈၄၂ ၅၇.၇၆၈ ၅၉.၆၁၀

၁၄  မာင် တာ ၄.၆၁၃ ၄.၆၁၃ ၅.၁၄၈ ၅.၁၄၈ -၀.၅၃၅ -၀.၅၃၅

၁၅ တမူး ၆၅.၂၈၄ ၁.၀၄၁ ၆၆.၃၂၅ ၁၂.၂၅၂ ၂.၃၃၃ ၁၄.၅၈၅ ၅၃.၀၃၂ -၁.၂၉၂ ၅၁.၇၄၀

၁၆ ရိဒ် ၇.၇၈၈ ၇.၄၇၇ ၁၅.၂၆၅ ၁၂.၅၂၇ ၄.၅၃၀ ၁၇.၀၅၇ -၄.၇၃၉ ၂.၉၄၇ -၁.၇၉၂

၁၇ ထန်တလန်

စစ ပါင်း ၂၄၅၇.၀၂၄ ၁၃၉၇.၆၃၉ ၃၈၅၄.၆၆၃ ၂၀၂၇.၆၁၀ ၁၂၇၁.၁၀၃ ၃၂၉၈.၇၁၃ ၄၂၉.၄၁၄ ၁၂၆.၅၃၆ ၅၅၅.၉၅၀

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၄-၉-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ(၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 
 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (RAW) ၄၄၇၀၀၀ ၄၇၄၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၃၈၉၀၀

၂ ဟသာတ ၄၃၁၇၀၀ ၄၆၂၃၀၀ ၄၈၆၈၀၀ ၅၃၅၈၀၀

၃ မန္တ လး ၄၃၉၀၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၆၉၇၀၀ ၅၁၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၈၃ ၃၀၀ ၃၀၃ ၂၉၈

၂ ရလီ ၂၈၃ ၃၀၀ ၃၀၃ ၂၉၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၄၆ ၅၂၁ ၅၀၆ ၅၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၁၀၆၆၇၀၀ ၁၀၁၂၂၀၀ ၁၀၇၇၈၀၀ ၁၀၇၇၈၀၀

၃ မ ကွး ၈၅၄၂၀၀ ၈၅၄၂၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၇၀၆ ၆၉၃ ၇၀၉ ၇၁၅

၂  ရလီ ၇၂၆ ၇၂၆ ၇၃၂ ၇၃၁

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 ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၈၈၇၉၀၀ ၉၀၉၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၄၈၁၀၀

၂ မန္တ လး ၈၆၆၅၀၀ ၈၆၆၅၀၀ ၈၅၅၅၀၀ ၈၂၉၁၀၀

၃ မရွာ ၈၇၀၂၀၀ ၈၈၆၁၀၀ ၈၃၇၇၀၀ ၈၂၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၇၃၄၈၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၅၆၃၀၀

၂ မန္တ လး ၇၆၅၄၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၆၃၄ ၆၂၂ ၆၃၆ ၆၃၁

၂ ရလီ ၆၅၃ ၆၅၃ ၆၅၉ ၆၅၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၄၀၄၀၀၀ ၄၀၄၀၀၀ ၄၄၂၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀

၂ မရွာ ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၃၅၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၄၃၀၀၀

၃ မ ကးွ ၃၆၁၃၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၄၂၂၅၀၀

၄ မန္တ လး ၃၅၇၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၀၈၄၀၀ ၄၄၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၈၉ ၄၇၈ ၄၆၇ ၄၆၉

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၆၄၃၀၀၀

၂ မရွာ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၇ ပခူဲး  ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၈ ြပည ် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၉ ၂၂၈ ၂၂၅ ၂၂၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မ ကးွ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ြပည် ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ တာင် ကီး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၈၇ ၃၈၅ ၃၇၉ ၃၇၃

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၆၄၉၇၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၈၉ ၁၀၅၃ ၁၀၆၇ ၁၀၅၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၄ မ ကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည ် ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၇၅ ၁၅၆၈ ၁၅၄၄ ၁၅၂၀

ကျပ်/ြပည်

၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၂ မန္တ လး ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၅၀ ၁၃၅၀

၄ ပသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၆ ပခူဲး ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၇ ြပည ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၂၃၀၀ ၂၄၀၀ ၂၄၀၀ ၂၄၀၀

၉ စစ် တွ  ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၁၀ သတဲွ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၃၆၆ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၃

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၂ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀

၃ အနိ္ဒယိ ၃၇၅ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၆၃ ၃၆၃ ၃၆၃ ၃၅၉

၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၅၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၇၃၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၆၆၂၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀ ၆၇၁၀၀၀

၅ ပဲခူး ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၀၀၀၀ ၆၆၅၀၀၀

၆ ြပည် ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀ ၆၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၉၀၀၀၀၀ ၉၂၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ ဘရင့် နာင် ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၀၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၆၈၀၀ ၃၉၆၈၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀

၃ လားရး ၃၆၇၄၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၇၉၆၀၀ ၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၄ ၂၁၀ ၂၁၅ ၂၁၃

၂ ရလီ ၂၃၂ ၂၃၂ ၂၃၄ ၂၃၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၁ ၂၀၀ ၁၉၇ ၁၉၃

(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 ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀

၂ မ ကွး ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၉၇၄၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၁၂၈၅ ၁၂၆၂ ၁၂၉၀ ၁၂၈၀

၂ ရလီ ၁၃၀၇ ၁၃၀၇ ၁၃၁၇ ၁၃၁၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၈၉ ၁၁၈၃ ၁၁၆၅ ၁၁၄၇

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး(စမစ) ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၄၇၆၅၀၀ ၂၇၂၁၄၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၁၂၄၉၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၇၂၂၀၀၀ ၂၉၆၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၈-၂၀၁၈ ၂၈-၈-၂၀၁၈ ၄-၉-၂၀၁၈ ၁၁-၉-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၅၈ ၁၃၃၃ ၁၃၆၃ ၁၃၅၂

၂ ရလီ ၁၃၈၀ ၁၃၈၀ ၁၃၉၁ ၁၃၈၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၇၄ ၁၀၆၉ ၁၀၅၃ ၁၀၃၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၁၈.၀၁ ၁၅၄၅.၀၀ ၁၃၀၀.၆၇ ၁၄၆၅.၅၀

၂ RSS-2 ၁၂၄၄.၇၈ ၁၅၂၇.၀၀ ၁၂၁၄.၉၂ ၁၄၄၇.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၇၁.၅၆ ၁၅၁၀.၀၀ ၁၁၅၇.၇၄ ၁၄၃၀.၅၀

၄ RSS-4 ၁၀၉၈.၃၄ ၁၅၀၁.၀၀ ၁၀၇၁.၉၈ ၁၄၂၁.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၂၅.၁၂ ၁၄၈၇.၀၀ ၈၇၁.၈၈ ၁၄၀၈.၀၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၈-၈-၂၀၁၈
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၁-၉-၂၀၁၈

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၉ -၈-၂၀၁၈ ၉၈၁၀၀၀ ၁၂၃၃.၃၈ ၁၂၀၈.၃၇ ၁၅၁၅

၂ ၃၀ -၈-၂၀၁၈ ၉၇၆၉၀၀ ၁၂၂၈.၂၃ ၁၂၀၇.၄၄ ၁၅၁၅

၃ ၃၁ -၈-၂၀၁၈ ၉၇၁၃၀၀ ၁၂၂၃.၆၁ ၁၂၀၆.၈၁ ၁၅၁၂

၄ ၁ -၉-၂၀၁၈ ၉၇၁၃၀၀ ၁၂၂၃.၆၁ ၁၂၀၆.၈၁ ၁၅၁၂

၅ ၂ -၉-၂၀၁၈ ၉၇၁၃၀၀ ၁၂၂၃.၆၁ ၁၂၀၆.၈၁ ၁၅၁၂

၆ ၃ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၄၂၀၀ ၁၂၃၉.၈၆ ၁၂၀၁.၂၂ ၁၅၁၂

၇ ၄ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၂၀၀ ၁၂၃၄.၅၂ ၁၂၀၃.၀၈ ၁၅၁၇

၈ ၅ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၁၀၀၀ ၁၂၂၅.၂၉ ၁၁၉၃.၇၅ ၁၅၂၅

၉ ၆ -၈-၂၀၁၈ ၉၈၃၂၀၀ ၁၂၂၄.၀၃ ၁၁၉၉.၃၅ ၁၅၃၀

၁၀ ၇ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၂၀၀ ၁၂၂၀.၈၄ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၃၄

၁၁ ၈ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၂၀၀ ၁၂၂၀.၈၄ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၃၄

၁၂ ၉ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၃၂၀၀ ၁၂၂၀.၈၄ ၁၂၀၂.၄၆ ၁၅၃၄

၁၃ ၁၀ -၉-၂၀၁၈ ၉၈၅၃၀၀ ၁၂၂၃.၄၄ ၁၁၉၄.၀၆ ၁၅၃၄

၁၄ ၁၁ -၉-၂၀၁၈ ၉၉၁၂၀၀ ၁၂၂၄.၃၈ ၁၁၉၇.၄၈ ၁၅၄၂

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၄၉ ယမွ်

၂ ၃၂.၀၄ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၇၆.၇၇  ရူပီး

၁၂

( ၁၉ - ၉ -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)်

၁၅၇၀

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၆၃

၁၅၉၇မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၂၀-၃၄၀

(  ခ  ) SQ ၄၃၀-၄၅၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၄၆၀-၄၉၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၄၀၀-၄၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၃၀-၆၈၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၉၁၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၁၀-၃၃၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၁၀-၃၃၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၁၀-၃၃၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၈၀-၇၁၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၈၀-၆၁၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၅၅၀-၆၀၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၇၃၅-၈၀၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၃၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၂၅

၈ ပဲကးီ ၇၅၀-၈၀၀

၁၃

၁၁ - ၉ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀-၉-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပု

ဖဲွ စ့ည်းပ 

ကန်သ့တ် ခန် ့ပီး 

အင်အား 

ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၉ - ၁၉ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၆၂ - ၁၇၇ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၁ - ၁၉၆ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၂ - ၁၉၆ 

၂။ ၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၄/၂၀၁၈ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမး်(၅) ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

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

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က) ဒ တင်တင် အး  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သလန(နိင်) ၀၅၈၅၀၃  (ရက) ၁၂-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၃  ဒ-ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း ၂၇-၈-၂၀၁၈ မှ   ၄ ရက် 

    ၁၄/ညတန(နိင်) ၀၀၀၈၅၂   ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ဌး ဌး  ဆသရ-၂ စီမ ၁၀-၉-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၁/ရမန(နိင်) ၀၄၀၄၃၆       ၁၃-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ြခူးလဲ့နွယ်  ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၁-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၆/မမန(နိင်) ၁၄၃၀၀၃    ၇-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဒ ပန်းအိစ  ငယ်/ ရး  ပညာ ပး ၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၄/မအပ(နိင်) ၁၉၆၇၉၇   ၁၂-၉-၂၀၁၈ ထိ  

၃။ ၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၅/၂၀၁၈ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတင်ွ 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ  အမထမ်း (၆) ဦးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊  နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) 
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အရ ၎င်းအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါနှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမစှတင၍် နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ 

ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က)  ဒ ခင်လးြဖူ 

၁၂/မဘန(နိင်) ၀၁၄၇၈၅ 

ဦးစးီမှူး ကျိုင်းတ ၅-၉-၂၀၁၈ 
၂၃၈၀၀၀ 

( ခ ) ဦး ကျာ် ကျာထွ်န်း 

၁၂/မဘန(နိင်) ၀၀၇၉၂၃ 

ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၄-၉-၂၀၁၈ ၂၃၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးခင် မာင် ဆွ 

၅/ဒပယ(နိင်) ၀၁၀၆၆၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၁-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ြမသန္တာ 

၁၂/သဃက(နိင်) ၀၃၈၀၈၇ 

ဒ-ဦးစးီမှူး စီမ ၂-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( င ) ဦးြမတ်စိး အာင် 

၈/စလန(နိင်) ၀၆၉၂၅၄ 

ဒ-ဦးစးီမှူး တမူး ၅-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( စ ) ဒ ခင် မဝင်း 

၁၁/မအန(နိင်) ၀၄၅၁၇၂ 

ကီး/ ရး စီမ ၃-၉-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

၄။  ၆-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂/၂၀၁၈ အရ ယခင် စမ်း ချာင်း မို န့ယ ်

ကန်သွယ် ရးမှ ဦး အး၊ ဒ- စျးသည် သည်(၁၄-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ အနး်ကည် (၁၂/စခန(နိင်)၀၃၉၅၆၀)က ိ

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပ ဒခွဲငယ် (၁၊၂)အရ (၁၅-၁၁-

၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၅။ ၇-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၆/၂၀၁၈ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

အာက် ဖာြ်ပပါ  (၇) ဦးကိ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ အငယ်တန်း 

စာ ရးနှင့်လစာနန်းတူ အငယ်တန်းစာ ရး၊ စာရင်းကိင်-၄၊ ဒ-လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 

(လစာ နန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူးအဆင့်တွင် ခန်ထ့ားလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

စတင်ခစား 
ခွင့်ြပုသည့် 

လစာနန်း(ကျပ်) 
မှတ်ချက် 

(က) ဒ ဖူးပိင် ဖိုး 
၉/ပမန(နိင်) ၂၄၄၇၂၀ 

စာရင်းကိင်-၄ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
  

( ခ ) ဦး ဇယျာလင်း 
၈/အလန(နိင်) ၁၈၂၂၁၈ 

ဒ-လက် ထာက် 
ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
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( ဂ ) ဒ မျိုးသန္တာခိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်) ၀၀၃၂၇၇ 

အငယတ်န်းစာ ရး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
  

(ဃ) ဒ ခိင်ခိင်ြမင့် 
၈/ရစက(နိင်) ၁၉၇၅၀၁ 

အငယတ်န်းစာ ရး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
  

( င ) ဦးထက် အာင် ဇာ် 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၈၃၈၈ 

ဒ-လက် ထာက် 
ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 

  

( စ ) ဦးမျိုးလင်ဝင်း 
၈/မသန(နိင်) ၁၃၆၈၃၇ 

အငယတ်န်းစာ ရး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
  

( ဆ) ဒ အမီ ကျာ် 
၈/ပခက(နိင်) ၃၀၄၀၃၅ 

စာရင်းကိင်-၄ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

၁၈၀၀၀ိ 
  

၆။ ၇-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးမျိုးြမင့်ထွန်း (၇/သကန(နိင်) ၀၀၄၃၀၇)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ 

များအခနး်(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃) အရ (၁-၉-၂၀၁၈ မ ှ၁၄-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့အထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁၄) 

ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၇။ ၁၀-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁) ဦး၊ အမထမး်(၇) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က) ဒ စန္ဒာဝင်း  ဦး/ရှိ ပိသ့ွင်း ၁၀-၉-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၂၄၄၂၀   ၁၆-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ခင်မျို း အး  ဦးစီးမှူ း  WTO ၁၂-၉-၂၀၁၈ မှ   ၁၀ ရက် 

    ၇/ရကန(နိင်) ၀၀၀၆၉၉    ၂၁-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ဆွ ဆွဦး  ရးအပ် ပိသ့ွင်း ၆-၉-၂၀၁၈ မှ  ၁၃ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၁၆၈၁၃     ၁၈-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ခင်မိးမိး  ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၆-၉-၂၀၁၈    ၁ ရက် 

    ၁၀/ကထန(နိင်) ၀၈၁၄၄၈     

 ( င ) ဒ လဲ့လဲ့မွန်  ဒ-ဦးစီးမှူး  ပိသွ့င်းရး ၅-၉-၂၀၁၈    ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၅၇၃၄၀  (ရက)  
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 ( စ ) ဒ အိအိခိင်  ဆသရ-၂ စီမ ၁၂-၉-၂၀၁၈ မှ  ၂၀ ရက် 

    ၉/အမရ(နိင်) ၀၉၂၀၆၅      ၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဆ ) ဦးတင်လင်း အာင်  ကီး/ ရး ကသရ ၅-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၃၅၁၂၉   (ထန်တလန်) ၁၁-၉-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဇ ) ဒ ြခူးလဲ့နွယ်  ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၈-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၆/မမန(နိင်) ၁၄၃၀၀၃   ၁၄-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၈။ ၁၀-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၇) ဦးနှင့် အမထမ်း (၇) ဦးတိကိ့ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် 

နရ့က်များမှ စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစားခွင့်ြပုလိက်သည-် 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးတင်ထွန်းဦး-၁ 
၅/ရဘန(နိင်) ၀၁၀၈၈၇ 

လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာ ပး ၁၀-၉-၂၀၁၈ ၃၂၄၀၀၀ 

( ခ ) ဒ အး အးြမင့်-၂ 
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၄၁၀၀ 

ဦး/ရှိ WTO ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးလှစိး 
၁၂/အစန(နင်ိ) ၀၀၉၆၃၇ 

ဦး/ရှိ လပင်န်းစစ် ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ဃ) ဒ အး အးခိင်-၁ 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၂၅၀၃၈ 

ဦး/ရှိ မူဝါဒ ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( င ) ဦး အာင်စိး-၁ 
၉/မထလ(နိင်) ၁၉၃၈၄၂ 

ဦး/ရှိ နယရ်း ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( စ ) ဦး အာင် စာဦး 
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၃၅၉၅ 

ဦး/ရှိ မူဝါဒ ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

(ဆ) ဒ သဲရတနာသိန်း 
၁/မညန(နိင်) ၀၇၉၃၄၅ 

ဦး/ရှိ မူဆယ် ၈-၉-၂၀၁၈ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဇ ) ဒ သန်းသန်း ဆွ 
၁၂/သကတ(နိင်) ၁၀၆၅၃၂ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ငွစာရင်း ၇-၉-၂၀၁၈ ၂၂၂၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးသန်း အာင် 
၁၁/မဥန(နိင်) ၀၀၀၅၇၆ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၇-၉-၂၀၁၈ ၂၂၂၀၀၀ 

(ည) ဦးသန်ဇ့င်-၁ 
၁၄/လမန(နိင်) ၀၄၈၉၇၁ 

ဒ-ဦးစးီမှူး နယရ်း ၉-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဋ ) ဦးဇာနည်ဝင်း 
၇/ရတန(နိင်) ၀၆၆၈၀၉ 

ဒ-ဦးစးီမှူး ပိ/့သွင်း ၉-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဌ ) ဒ တဇာလွင် 
၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၆၁၈၂၇ 

ကီး/ ရး နညး်ပညာ ၉-၉-၂၀၁၈ ၂၀၂၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးဘရန် အာင် 
၁၃/နခန(နိင်) ၀၄၇၄၅၂ 

ကီး/ ရး မယ်စ့ဲ ၇-၉-၂၀၁၈ ၂၀၄၀၀၀ 



18 

 

( ဎ ) ဦးလှ အး 
၁၂/လမန(နိင်) ၁၁၄၅၇၃ 

ဆသရ-၃ ရိဒ် ၇-၉-၂၀၁၈ ၂၀၄၀၀၀ 

၉။ ၁၁-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၀/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကးူသနး် 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲ၏ (၇-၉-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါစီမ ရးရာ 

အမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၁၆/၂၀၁၈)ြဖင့်ခန်ထ့ားခဲ့ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာ ရးနှင့်အဆင့်တူ(၇)ဦး 

တိကိ့ (၁၁-၉-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထား 

လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  

 (က) ဒ ဖူးပိင် ဖိုး  စာရင်းကိင်-၄ ငွစာရင်း 

  ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၄၇၂၀   

 ( ခ ) ဦး ဇယျာလင်း ဒ-လ/ထကပတမှူး နည်းပညာ 

  ၈/အလန(နိင်) ၁၈၂၂၁၈ 

 ( ဂ ) ဒ မျို းသန္တာခိင် အငယ်တန်းစာ ရး မူဝါဒ 

  ၉/ဇဗသ(နိင်) ၀၀၃၂၇၇  

 (ဃ) ဒ ခိင်ခိင်ြမင့် အငယ်တန်းစာ ရး စာရငး်အင်း 

  ၈/ရစက(နိင်) ၁၉၇၅၀၁ 

 ( င ) ဦးထက် အာင် ဇာ် ဒ-လ/ထကပတမှူး ဒသတွင်း 

  ၅/ဝလန(နိင်) ၁၅၈၃၈၈ 

 ( စ ) ဦးမျို းလင်ဝင်း အငယ်တန်းစာ ရး WTO 

  ၈/မသန(နိင်) ၁၃၆၈၃၇  

 ( ဆ) ဒ အမီ ကျာ် စာရင်းကိင်-၄ နှစနိ်ငင် 

  ၈/ပခက(နိင်) ၃၀၄၀၃၅   

၁၀။ ၁၃-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂) ဦးကိ ၎ငး်တိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမး် 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)အရ လစာမဲ့ခွင့်အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့  ကီး/ ရး နယရ်း ၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၅ရက်

    ၁၄/ဖပန(နိင်) ၁၀၁၄၁၃    ၁၁-၉-၂၀၁၈ ထိ   
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 ( ခ ) ဒ နှင်းပွင့်ြဖူ  ငယ်/ ရး  WTO ၁၃-၉-၂၀၁၈ မှ  ၃၀ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၁၄၃၀၅၇    ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ထိ  

၁၁။ ၁၃-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၃) ဦးကိ ၎င်းတိ ့ အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

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

ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ   ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ဇာ်မင်း  ညန်မှူ း မူဝါဒ ၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၇ရက်

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၁၈၉၇၃   ၂၃-၉-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ ) ဒ ဇင်မာညိမ်  ဦးစီးမှူ း  ဒသတွင်း ၇-၉-၂၀၁၈   ၁ ရက် 

    ၈/မလန(နိင်) ၀၅၂၆၀၅   ပိသ့ွင်းရး(ရက)တဲွ  

 ( ဂ ) ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ်  ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၇/ပတန(နိင်) ၁၀၄၀၀၁      ၂၀-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးထွန်းကယ ်  လြခု ရး-၃ စီမ ၁၁-၉-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၇/ဝမန(နိင်) ၀၀၈၈၄၉      ၁၄-၉-၂၀၁၈ ထိ 

၁၂။ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄ ၊ 

နည်းဥပ ဒခွ ဲ (က)အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစတိ်း စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင၍် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင်

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ မူမူစိး 

၁၂/သခန(နိင်) ၀၃၁၄၅၁ 

ဦးစးီမှူ း ဒသတွင်း ၁၁-၉-၂၀၁၈ ၂၄၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးမျိုး အာင်-၁ 

၁၂/သကတ(နိင်) ၀၄၂၆၈၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မာ တာင် ၁-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 

( ဂ ) ဦး အာင်ကိဦး 

၁၄/အဂပ(နိင်) ၁၆၀၆၈၈ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၁၄-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 



20 

 

၁၃။ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမည်တူ အမထမ်း (၂) ဦးကိ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲပါအတိင်း 

အမှတ်စဉ ်သတ်မှတ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 

 ( က ) ဒ ခိင်ခိင်ြမင့် - ၁ ဦးစီးမှူး စီမ   

  ၁၀/ခဆန (နိင်) ၀၀၃၉၇၀ 

 (  ခ  ) ဒ ခိင်ခိင်ြမင့် - ၂ အငယ်တန်းစာ ရး စာရင်းအင်း 

  ၈/ရစက (နိင်) ၁၉၇၅၀၁ 

၁၄။ ၁၇-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ဦးစီးရးအဖွဲ  ့ (ကနသွ်ယ်မလွယ်ကူ စ ရးနှင့် စ့စပ်ညိနင်း ရးဌာန) တငွ် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လက်ရှိ သာ ဦး ကျာစိ်း- ၁ (၁၄/ဇလန (နိင်) ၀၈၈၁၄၁)၊  ဦးစီးအရာရှိသည် ၂၀၁၈ 

ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက် န ့ (၀၀:၃၈) အချိန်တွင ်အသည်း ရာဂါြဖင် ့ နြပည် တာ် ခတင်(၁၀၀၀) 

ြပညသ်ူ ့ ဆးရကီး၌ ကွယ်လွန်သွား သာ ကာင့် ကွယ်လွန်သည့် နရ့က် အချိန်မှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စ ဲ

လိက်သည်။ 

၁၅။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၆/၂၀၁၈ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

ပူးတွဲပါ အရာထမ်း ( ၃၉) ဦး၊ အမထမ်း (၁၃၂) ဦး ( နစ့ား (၃) ဦး အပါအဝင်)၊ စစ ပါင်း (၁၇၁)ဦးတိက့ိ 

၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်းကန်ရးများသိ ့ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ 

ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-် 

စဉ် 
ကန်သွယ် ရး စခန်း/ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး 
အရာထမ်း အမထမ်း နစ့ား စစ ပါင်း 

(က) မူဆယ်(၁၀၅)မိင် ကန်သယွ် ရးဇန် ၁၀ ၄၀ - ၅၀ 

( ခ ) လွယ်ဂျယ် ၂ ၄ - ၆ 

( ဂ ) ချင်း ရ ဟာ် ၂ ၈ - ၁၀ 

(ဃ) ကန်ပိက်တီ ၂ ၄ - ၆ 

( င ) ြမဝတီ ကန်သယ်ွ ရးဇန် ၆ ၂၀ - ၂၆ 

( စ ) တာချီလိတ် ၂ ၈ - ၁၀ 

(ဆ) ကာ့ သာင်း ၂ ၄ - ၆ 
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( ဇ ) မိတ် ၂ ၅ - ၇ 

( ဈ ) ထီးခးီ ၁ ၃ ၁ ၅ 

(ည) မယ်စဲ့ ၁ ၃ - ၄ 

( ဋ ) မာ တာင် ၁ ၄ - ၅ 

( ဌ ) တမူး ၂ ၄ ၁ ၇ 

( ဍ ) ရိဒ် ၁ ၃ - ၄ 

( ဎ ) ထနတ်လန် - ၂ - ၂ 

(ဏ) စစ် တွ ၁ ၄ - ၅ 

(တ) မာင် တာ ၁ ၄ ၁ ၆ 

(ထ) ကျိုင်းလပ် ၁ ၂ - ၃ 

( ဒ ) ပိက့နသွ်င်းကန် (ြမစ်ကီးနား) ၁ ၃ - ၄ 

( ဓ ) ပိက့နသွ်င်းကန်(ကျို င်းတ) ၁ ၄ - ၅ 

စစ ပါင်း ၃၉ ၁၂၉ ၃ ၁၇၁ 

၁၆။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

EIF အစီအစဉ် အာက်ရှိ Tier 1 Project ၏ သက်တမ်းတိးကာလ No Cost Extension စမီကိနး်ကာလ 

အတွက် Finance Expert အြဖစ ် ဒ နခင် လးဖူး (၉/မထလ(နိင်) ၁၇၀၄၂၉) ကိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

လပ်ခြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၃) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ စာချုပ်ပါအတိင်း စာချုပ် ချုပ်ဆ ိ

ငှားရမ်းလိက်သည။် 

၁၇။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၈/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၈) ရက် နရ့က်စွဲပါ အမိန် ့

ကာ်ြငာစာအမှတ်(၄၇/၂၀၁၈)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနအတွက် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ မ့ှ ရွးချယ် 

ပးသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ ြပင်ပပဂ္ဂ လ် (၃) ဦးအား စတင်တာဝန်ထမ်း ဆာင် ကာင်း သတင်း ပးပိသ့ည့် 

၂၀၁၈ ခနစှ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက် န ့ နနက်ပိငး်မစှတင်၍ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ိ-

၄၀၀ိ-၂၉၅၀၀ိ) ရာထူးြဖင့် ခန်ထ့ားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ်    

 ( က ) ဒ အးြမခိင် ၉/ခအဇ(နိင်) ၀၃၁၆၉၇ 

 (  ခ  ) ဒ နွးနန္ဒာထွန်း ၁/မကန(နိင်) ၁၃၈၈၇၃ 

 (  ဂ  ) ဒ အိမ့်သဇင်ခိင် ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၈၉၄၇၃ျ 
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၁၈။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်း/ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ကျို င်းတ၊ ြမစ်ကီးနား) တိတ့ွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

အာက် ဖာြ်ပပါ  အရာထမ်း (၃၈) ဦး၊ အမထမ်း(၁၂၆)ဦး ( နစ့ား (၃) ဦး အပါအဝင်)၊ စစ ပါင်း (၁၆၄)ဦး 

တိကိ့ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန (ရးချုပ်) သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက် 

သည်။ 

စဉ် 
ကန်သွယ် ရး စခန်း/ 

ပိက့န်သွင်းကန်ရး 
အရာထမ်း အမထမ်း နစ့ား စစ ပါင်း 

(က) မူဆယ်(၁၀၅)မိင် ကန်သယွ် ရးဇန် ၁၀ ၄၀ - ၅၀ 

( ခ ) လွယ်ဂျယ် ၂ ၃ - ၅ 

( ဂ ) ချင်း ရ ဟာ် ၂ ၇ ၁ ၁၀ 

(ဃ) ကန်ပိက်တီ ၂ ၄ - ၆ 

( င ) ြမဝတီ ကန်သယ်ွ ရးဇန် ၆ ၁၉ - ၂၅ 

( စ ) တာချီလိတ် ၂ ၈ - ၁၀ 

(ဆ) ကာ့ သာင်း ၂ ၄ - ၆ 

( ဇ ) မိတ် ၂ ၃ ၁ ၆ 

( ဈ ) ထီးခးီ ၁ ၄ - ၅ 

(ည) မယ်စဲ့ ၁ ၃ - ၄ 

( ဋ ) မာ တာင် ၁ ၄ - ၅ 

( ဌ ) တမူး ၂ ၅ - ၇ 

( ဍ ) ရိဒ် ၁ ၃ - ၄ 

( ဎ ) ထနတ်လန် - ၂ - ၂ 

(ဏ) စစ် တွ ၁ ၂ ၁ ၄ 

(တ) မာင် တာ ၁ ၃ - ၄ 

(ထ) ကျိုင်းလပ် ၁ ၂ - ၃ 

( ဒ ) ပိက့နသွ်င်းကန် (ြမစ်ကီးနား) - ၃ - ၃ 

( ဓ ) ပိက့နသွ်င်းကန်(ကျို င်းတ) ၁ ၄ - ၅ 

စစ ပါင်း ၃၈ ၁၂၃ ၃ ၁၆၄ 

၁၉။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ  လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ ကည်ကည်ြမင့် 
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(၁၀/ခဆန(နိင်)၀၂၄၉၉၆)ကိ (၁၉-၉-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ စ၍ ရးချုပ၊် ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲသိ  ့ ြပာင်း ရ  ့

တာဝန်ချထား ပီး ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) (ပသက) တွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၀။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) (ပသက) တွင် တဲွဖက် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ  

လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း ဒ ခင်မာရီသိန်း (၉/နထက(နိင်) ၀၁၆၆၉၄)ကိ (၁၉-၉-၂၀၁၈)ရက် နမှ့ 

စ၍ ရးချုပ်၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွသိ ့ ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၁။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၅) ဦးတိက့ိ (၁၉-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ စ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါအတိင်း 

ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

      ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ စိးစိး မာ် ဦးစီးမှူ း ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) မူဝါဒ   

  ၁၂/သဃက(နိင်)၀၉၃၉၄၈   ရန်ကန်(ပသက) 

 ( ခ ) ဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

  ၁၄/ဘကလ(နိင်)၀၀၅၄၃၅  ရန်ကန်(ပသက)  

 ( ဂ ) ဒ နိင်နိင် မာ် ကွန်ပျူတာမှူး မူဝါဒ ပိသွ့ငး်ရးရန်ကန် 

  ၁၂/သလန(နိင်)၀၇၄၇၂၂  ရန်ကန်(ပသက) 

 (ဃ) ဒ ဝင်းနွဲ ဝ့င်း ကွန်ပျူတာမှူး ပညာ ပး မူဝါဒ 

  ၁၂/ရပသ(နိင်)၀၂၅၂၄၀  ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) ရန်ကန်(ပသက) 

    (TTI)တွဲ 

 ( င ) ဒ သင်းသင်းနိင် ဒ-လ/ထကပတမှူး ပိသွ့ငး်ရး(ရန်ကန်) မူဝါဒ 

  ၁၄/မအန(နိင်)၁၈၇၃၃၈                        ရန်ကန်(ပသက) 

၂၂။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီကိနး်နင်ှ့ စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦး အာင် ကျာ်မိး (၁၄/ညတန(နိင်) ၀၀၀၈၅၂)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င ့

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (ဇ) အရ (၁၁-၉-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ 

(၂၄-၉-၂၀၁၈) ရက် နထိ့ က လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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၂၃။ ၁၈-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဒ ကဇင်ပွင့် (၉/မထလ (နိင်)၂၅၁၉၂၉)၊ ဒ-ဦးစီမှူးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၁၄-၉-၂၀၁၈ မ ှ၂၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင်(့၁၄)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၄။ ၁၉-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၅)ဦးကိ ၎ငး်တိအ့မညနှ်င့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

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

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က) ဦးသိန်း ဇာ် ဦးစီးမှူ း ပိသွ့ငး်    ၁၁-၉-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

   ၁၂/ကခက(နိင်) ၀၀၄၇၀၅   ၁၈-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဒ ခင်မိးမိး  ဒ-ဦးစီးမှူး  စာရင်းအင်း ၁၃-၉-၂၀၁၈ မှ   ၂ ရက် 

   ၁၀/ကထန(နိင်) ၀၈၁၄၄၈   ၁၄-၉-၂၀၁၈ ထိ 

( ဂ )  ဦးသန်ဇ့င်-၁  ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၇-၉-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၄/လမန(နိင်) ၀၄၈၉၇၁      ၂၅-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ )  ဒ ြခူးလဲ့နွယ်  ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၁၅-၉-၂၀၁၈ မှ   ၇ ရက် 

    ၆/မမန(နိင်) ၁၄၃၀၀၃    ၂၁-၉-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးစည်သူလင်း  ငယ်/ ရး  နှစ်နိင်င ၁၂-၉-၂၀၁၈  ၁ ရက် 

  ၁၃/တကန(နိင်) ၂၆၅၈၆၈    

၂၅။ ၁၉-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

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

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ(၁၅-၉-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၁၄-၁၀-၂၀၁၈)ရက် န ့

ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၃၀)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၆။ ၁၉-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၇/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် န ့ ရက်စွဲပါအမိန် ့

ကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၇/၂၀၁၈) နှင့် ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် န ့

ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၂၈/၂၀၁၈) အရ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ မ့ှ ် ရွးချယ် ခ ယူ 
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ခန်ထ့ားခဲ့သည့် အာက် ဖာ်ြပပါ ဦးစီးအရာရှိ (၃) ဦးကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၉) ရက် နမ့ှစ၍ 

၎င်းတိနှ့င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင ်တာဝန်ချထားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ဌာန 

 (က) ဒ အးြမခိင် ဒသတွင်း  

  ၉/ခအဇ(နိင်) ၀၃၁၆၉၇ 

 ( ခ ) ဒ နွးနန္ဒာထွန်း WTO 

  ၁/မကန(နိင်) ၁၃၈၈၇၃ 

 ( ဂ ) ဒ အိမ့်သဇင်ခိင် စာရင်းအင်း 

  ၁၂/သဃက(နိင်) ၁၈၉၄၇၃ 

၂၇။ ၁၉-၉-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၈/၂၀၁၈ အရကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၁) ဦးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှ စတင်၍ 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦး အာင် ကျာမ်းိ-၃ 

၁၄/ညဥတ(နိင်) ၀၀၀၈၅၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း ၁၉-၉-၂၀၁၈ ၂၂၀၀၀၀ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

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

မူဆယ် (၁၀၅) မိင် ကနသွ်ယ် ရးဇန်နင့်ှ ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇနတ်ိတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက် နမ့ှ စ၍ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင ် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

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

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

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

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈)ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခနှစ ် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၇-၉-၂၀၁၈) ထိ ITC 

ကတ ် (၇၄) ကတ် စစ ပါင်း  ( ၁၅၀၆ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး ြဖစ်ပါသည။် 
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၂၇၄၂၆၉၆၀၇၅ ၁၃၆၂၁၃၄၂၁ ၂၈၇၈၉၀၉၄၉၆

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၆၆၈၇၉၈၈ ၂၆၆၈၇၉၈၈

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄ ၇၂၃၆၇၇ ၁၀၈၅၃၅၀၅၉၀၅ ၁၀၈၅၄၂၂၉၅၈၂

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂၂၉၀၄၀၀၀ ၃၃၄၃၄၄၁၅ ၅၆၃၃၈၄၁၅

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၂၆၁၀၃၀၀ ၃၈၂၈၀၃၁၅၄ ၃၈၅၄၁၃၄၅၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၅၀၂၅၁၈၃၅၆ ၅၀၂၅၁၈၃၅၆

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈၄၉၄၁၀၀၀ ၁၂၁၈၀၄၁၁၈ ၃၀၆၇၄၅၁၁၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၇ ၁၅၃၃၇၅၇၁၈၅ ၂၁၉၀၃၆၃၃၆၉ ၃၇၂၄၁၂၀၅၅၄

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၅ ၆၇၉၈၄၀၀၀ ၇၁၈၄၄၀၀ ၇၅၁၆၈၄၀၀

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇၄ ၄၅၅၆၁၈၆၂၃၇ ၁၄၂၅၄၅၁၅၁၂၆ ၁၈၈၁၀၇၀၁၃၆၃စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လကမှ်တ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

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

၇၄ ၄၅၅၆၁၈၆၂၃၇.၀၀၀ ၁၄၂၅၄၅၁၅၁၂၆.၀၀၀ ၁၈၈၁၀၇၀၁၃၆၃.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၀၃၆ ၁၇၀၈၂၅၇၂၆၂၁.၉၆၀ ၈၉၄၂၇၄၁၁၁၁၀.၅၅၈ ၁၀၆၅၀၉၉၈၃၇၃၂.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနစ်ှ
ITC ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

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

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၀၆) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၃၆) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိက့န်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

သင်ွးကန်
တန်ဖးိ(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၈၃ ၅၇ ၁၂၆ ၆၃၁၅၇၂၃၈၉၃.၃၁၀ ၄၇၀၆၇၁၇၅၃၇.၄၈၃ ၁၁၀၂၂၄၄၁၄၃၀.၇၉၃

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

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၄၀ ၄၁ ၁၉၉ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၅၈၉၅၄၅၁၀၉၃၀.၅၈၀ ၅၈၉၆၂၀၄၄၆၀၇.၅၈၀

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

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

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၈ ၄ ၆၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၄ ၁ ၂၃ ၁၇၅၉၀၈၈၁၃၄.၀၀၀ ၁၇၅၉၀၈၈၁၃၄.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၅၈၉၉၇၈၅၂၆.၆၁၀ ၃၉၄၇၉၅၁၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈၁ ၉ ၇၂ ၄၂၂၇၉၅၉၉၈၇.၄၂၈ ၄၅၀၀၁၇၀၆၈၅.၅၆၉ ၈၇၂၈၁၃၀၆၇၂.၉၉၇

၁၅ ထီးခးီ 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 ၇၈ ၄၈ ၃၀ ၄၆၉၂၅၂၅၁၇.၂၉၀ ၂၃၆၅၃၇၅၂၅.၈၇၀ ၇၀၅၇၉၀၀၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၅၀၆ ၄၇၀ ၁၀၃၆ ၁၇၀၈၂၅၇၂၆၂၁.၉၆၀ ၈၉၄၂၇၄၁၁၁၁၀.၅၅၈ ၁၀၆၅၀၉၉၈၃၇၃၂.၅၁၈

ကန်သယ်ွမ 
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 အ ရ
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လပင်နး် ဆာငရွ်က်မ

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၈ ခနှစ် (၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် 

အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ  အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍ (၇-၉-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၅၀၆) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၁၀၃၆) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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