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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ ( ၂၁ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၉ )၊ အမှတ် (၄) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ အိန္ဒယသမ္မတနိင်င၊ Assam ြပည်နယ်၊ Guwahati မို ၌့ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရလီ ၃ ရက် နမှ့ ၄ 

ရက် နအ့ထိ ကျင်းပသည့် Advantage Assam Global Investor Summit သိ ့ စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်ဦး ဆာင်သည့် ဌာနဆိင်ရာ 

ကိယစ်ားလှယနှ်င့် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချုပ်မှ ဗဟိအလပ်အမ ဆာင်ကိယ်စားလှယ်များပါဝင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့တက် ရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ Summit သည် အိန္ိဒယသမ္မတနိင်င အ ရှ ့ ြမာက်ပိင်းရှိ Assam ဒသတွင် အ ကာင ်

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် န သာ စက်မက အ ြခခအ ဆာက်အအများ ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးနှင့် ြပညပ် 

ရင်းနှီးြမုပ်နမှများဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးအတွက် အိန္ဒိယသမ္မတနိင်ငအစိးရမှ ဦး ဆာင်၍ စက်မက ဖွ ့ဖို း 

တိးတက် ရးဆိင်ရာ မူ ဘာင်များ ရးဆွဲြခင်း၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများလပ်ကိင်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်ြမန ်

ချာ မွစ့ွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နြခင်း စသည့်အ ြခအ နများကိ 

ထိပသီ်းအစညး်အ ဝး၌ မ ဝြခင်းြဖင့် နည်းပညာက ၊ ပိ ့ ဆာင် ရးက  ၊ လပ်စစ်နှင့် ဆးဝါးက  

တိကိ့ လက် တွအ့သးချနိင် ရးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ အခမ်းအနားဖွင့်ပဲွအား ၂၀၁၈ 

ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက် ၊ နနက်ပိင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ အိန္ဒယိသမ္မတနိင်င၊ ဝန်ကီးချုပ ်Mr.Narendra 

Modi မှ တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ထိ ့ နာက် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရလီ ၄ ရက် နတ့ွင် ကျင်းပ သာ Plenary Session ၌ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါကတ်ာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ရာ Advantage Assam 
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Global Investor Summit သည် အာသ ဒသ၏ ပထဝီဝင်အရ မဟာဗျူဟာ ြမာက် အားသာချက်များကိ 

ရယူ၍ ဒသတွင်းရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် ကနသ်ွယ်မလွယ်ကူလျင်ြမန် ချာ မွ ့ စ ရးနှင် ့ ပိမိတိးြမင့် ဆာင် 

ရွက် ရးတိအ့တွက် အ ရးပါသည့် ထိပ်သီးအစည်းအ ဝးတစ်ခြဖစ်ပါ ကာင်း၊ စီးပွား ရးအခွင့်အလမ်း 

ကာင်းများ ရရှိနိင် ရး အြမင်ချင်းဖလှယ် ဆွး နွးြခင်းနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းတိြ့ဖင့် ပိက့န ်

ဦး ဆာင်သည့် စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ၊ အာသနှင့်အတူ မိတ်ဖက်နိင်ငများမှ ြပညသူ်များ၏ လူမစီးပွား 

ဘဝတိးတက်ြမင့်မားလာ စ ရးကို းပမ်း ဆာင်ရွက်သွားနိင်မည်ဟ ယကည်ပါ ကာင်း၊  ယခကျင်းပသည့် 

ထိပသ်ီးအစည်းအ ဝးပွဲသည် အိန္ဒိယ-အာဆီယ၏ ပိမိခိင်မာ၍ အကျို း ကျးဇူးြပုနိင် သာ Act East 

Policy ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန် အ ထာက်အကူြပုမည်ြဖစ် ပီး ဒသတွင်းစးီပွား ရး 

ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ၏ အဓကိအ ရးပါ သာ အခန်းက တွင် ပါဝင်ပါ ကာင်း စသည်ြဖင့် ြပာကားခဲ့သည်။ 

Summit သိတ့က် ရာက် နစဉ်ကာလအတွင်း ြပည် ထာင်စဝန် ကီးဦး ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယ် 

အဖွဲသ့ည် ဘတူန်နိင်င၊ဝန် ကီးချုပ် H.E Mr. Tshering Tobgay ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့ား 

တွဆ့၍ နှစ်နိင်ငအကား စီးပွား ရး၊ ကန်သွယ် ရးနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်မည့် 

အလားအလာများကိ ဆွး နွးခဲ့သည်။ ယခကျင်းပသည့် ထိပ်သီးအစည်းအ ဝးသည် အာသြပည်နယ် 

အစးိရ၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမြမင့်တင် ရးနှင့် လယွ်ကူ ချာ မွ ့ စ ရးအတွက် ပထမဦးဆးနှင့် အကီးဆး 

ထိပသီ်း အစည်းအ ဝးတစခ်ြဖစ် ပီး၊ အာဆီယနှင့် BBN နိင်ငများမှ လာ ရာက်ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ြပုလပ်ရန် 

ဖိတ် ခ ြခင်းြဖစရ်ာ Summit သိ ့ အိန္ဒိယသမ္မတနိင်င၊ ဝန်ကီးချုပ်၊ အာသြပည်နယ်မှ ဝန် ကီးချုပ် ၊ 

အာဆယီနိငင်များမှ ကန်သွယ် ရးဝန်ကီးများနှင့် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ အပါအဝင် (၄၀၀၀) ဦးခန် ့

တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရလီ ၆ ရက် န ့ နြပည် တာ်ရှ ိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာငး်ဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၅၂) စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပြပုလပ် သာ အရာထမ်းစွမ်း ဆာင်ရည် 

ြမင့်တင် ရးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာငး်ဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီးဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် အဆိပါ 

အရာထမ်းစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း (၁/၂၀၁၈) သိ ့ သင်တနး်သား၊ သင်တန်းသူ (၄၂) ဦး 

တက် ရာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် နတွ့င ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ငါန်းဇွန် မို န့ယ်၊ မိုသ့ာ မို  ့

စက်မဥယျာဉ်စီမကိန်းတည် ဆာက်လျက်ရှိ သာ လပင်န်းခင်ွသိ ့ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန် ကီးဦး အာင်ထူးနှင့်အဖွဲ  ့သွား ရာက်ခဲ့ရာ စီမကိန်းအဖွဲ  ့ဥက္က ဌ ဦး အာင်ဝငး်ခိင်နငှ့် 

တာဝန်ရှိသူများမှ ကိုဆိက ပီး မို သ့ာ မို စ့က်မဥယျာဉ်စီမကိန်းတည် ဆာက် နမ အ ြခအ နများအား 
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လညး် ကာင်း၊ Residential အ ဆာက်အဦများ၊ Show House များ ၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားခဲွရများ၊ 

ြပညတ်ွင်းြပည်ပကမ္ပဏီများ၏ စက်ရအလပ်ရများ တည် ဆာက် နမနှင့် တည် ဆာက်ပီးစီးမတိအ့ား 

လညး် ကာင်း၊ တန် ၅၀ကရိန်းြဖင့် ကွန်တိန်နာများ အတင်အချြပုလပ်နိင် သာ စက်မဥယျာဉ်စီမကိန်းတွင် 

ပါဝင်သည့် ဆီမီးခဆိပ်ကမ်း၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဂါက်ကွင်းတိအ့ား လိက်လရှင်းလင်းြပသခဲ့ပါသည်။  

၅။ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရီလ ၁၅ ရက် နတွ့င် နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပြပုလပ် သာ စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရး ဗဟိ 

ကာ်မတီ၏ ပဉ္စမအကိမ ်ညိနင်းအစညး်အ ဝးသိ ့စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရး ဗဟိ ကာ်မတီဥက္က ၊ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးကိယ်စား ဗဟိ ကာ်မတီ၏ 

ဒတိယဥက္က  ဒတိယဝန်ကီးဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည။် ထိ ့ နာက် 

စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရးဗဟိ ကာ်မတီဝင်များနှင့် တာဝနရှ်သူိများမှ စားသးသအူကာအကွယ် ပး 

ရးလပ်ငနး်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမ အ ြခအ နများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လပ်ငန်းဌာန 

အလိက်၊ ဒသအလိက် ဆာင်ရွက် နမများကိလညး် ကာင်း၊ စားသးသူအကာအကွယ် ပး ရးလပ်ငန်း 

များပိမိကျယ်ြပန်စ့ွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွား ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း ဆးွ နွး 

ညိနင်းခဲ့ ကပါသည။်  
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၆-၂-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စညး် ၁၁၄၉.၃၇၁ ၁၄၉၉.၄၉၅ ၂၆၄၈.၈၆၆

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၅.၉၃၈ ၃၀.၂၆၂ ၃၆.၂၀၀

၃ ရထွက် ၂၁၄.၅၆၂ ၃၇၉.၁၀၆ ၅၉၃.၆၆၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၈၃၅.၃၅၂ ၄၂၂.၆၈၅ ၁၂၅၈.၀၃၇

၅ သစ် တာထွက် ၁၈၆.၂၃၂ ၂.၁၃၉ ၁၈၈.၃၇၁

၆ စက်မကန် ချာ ၄၄၇၅.၇၈၇ ၁၂၇၇.၉၄၀ ၅၇၅၃.၇၂၇

၇ အြခား ၈၈၇.၇၇၄ ၁၀၃၃.၆၁၂ ၁၉၂၁.၃၈၆

 စစ ပါင်း ၇၇၅၅.၀၁၆ ၄၆၄၅.၂၃၉ ၁၂၄၀၀.၂၅၅

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၆-၂-၂၀၁၈) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၄၇၉.၁၉၈ ၁၂၃၀.၄၉၁ ၅၇၀၉.၆၈၉

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၆၀၅၁.၆၄၈ ၅၂၃.၂၅၇ ၆၅၇၄.၉၀၅

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၁၅၃.၄၆၇ ၇၇၄.၉၂၅ ၃၉၂၈.၃၉၂

 စစ ပါင်း ၁၃၆၈၄.၃၁၃ ၂၅၂၈.၆၇၃ ၁၆၂၁၂.၉၈၆

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၆-၂-၂၀၁၈) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၇၇၅၅.၀၁၆ ၁၃၆၈၄.၃၁၃ ၂၁၄၃၉.၃၂၉ ၆၀၃၂.၁၅၂ ၁၁၈၆၇.၃၂၇ ၁၇၈၉၉.၄၇၉ ၁၇၂၂.၈၆၄ ၁၈၁၆.၉၈၆ ၃၅၃၉.၈၅၀

၂ နယစ်ပ် ၄၆၄၅.၂၃၉ ၂၅၂၈.၆၇၃ ၇၁၇၃.၉၁၂ ၄၂၂၅.၂၀၁ ၂၄၄၁.၉၉၁ ၆၆၆၇.၁၉၂ ၄၂၀.၀၃၈ ၈၆.၆၈၂ ၅၀၆.၇၂၀

စစ ပါငး် ၁၂၄၀၀.၂၅၅ ၁၆၂၁၂.၉၈၆ ၂၈၆၁၃.၂၄၁ ၁၀၂၅၇.၃၅၃ ၁၄၃၀၉.၃၁၈ ၂၄၅၆၆.၆၇၁ ၂၁၄၂.၉၀၂ ၁၉၀၃.၆၆၈ ၄၀၄၆.၅၇၀

စဉ် အ ကာင်းအရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ထ ိ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 
ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၁၆-၂-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နင်ိငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၄၉၉.၄၉၅ ၁၄၉၉.၄၉၅ ၀.၀၄၃ ၁၂၆၈.၄၈၂ ၁၂၆၈.၅၂၅ -၀.၀၄၃ ၂၃၁.၀၁၃ ၂၃၀.၉၇၀

၂ တိရိစ္ဆာန်ထက်ွ ၃၀.၂၆၂ ၃၀.၂၆၂ ၂.၅၉၀ ၂.၅၉၀ ၂၇.၆၇၂ ၂၇.၆၇၂

၃  ရထွက် ၃၇၉.၁၀၆ ၃၇၉.၁၀၆ ၂၉၉.၅၅၈ ၂၉၉.၅၅၈ ၇၉.၅၄၈ ၇၉.၅၄၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၀၀.၁၅၅ ၂၂.၅၃၀ ၄၂၂.၆၈၅ ၃၁၃.၂၈၅ ၁၇.၂၁၃ ၃၃၀.၄၉၈ ၈၆.၈၇၀ ၅.၃၁၇ ၉၂.၁၈၇

၅ သစ် တာထွက် ၂.၁၃၉ ၂.၁၃၉ ၂.၆၁၅ ၂.၆၁၅ -၀.၄၇၆ -၀.၄၇၆

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၂၁၅.၁၄၈ ၆၂.၇၉၂ ၁၂၇၇.၉၄၀ ၁၀၉၀.၆၁၂ ၈၉.၂၉၀ ၁၁၇၉.၉၀၂ ၁၂၄.၅၃၆ -၂၆.၄၉၈ ၉၈.၀၃၈

၇ အြခား ၆၉.၅၇၆ ၉၆၄.၀၃၆ ၁၀၃၃.၆၁၂ ၁၁၄၁.၅၁၃ ၁၁၄၁.၅၁၃ ၆၉.၅၇၆ -၁၇၇.၄၇၇ -၁၀၇.၉၀၁

စစ ပါငး် ၁၆၈၄.၈၇၉ ၂၉၆၀.၃၆၀ ၄၆၄၅.၂၃၉ ၁၄၀၃.၉၄၀ ၂၈၂၁.၂၆၁ ၄၂၂၅.၂၀၁ ၂၈၀.၉၃၉ ၁၃၉.၀၉၉ ၄၂၀.၀၃၈

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၁၆-၂-၂၀၁၈)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၁၆-၂-၂၀၁၇)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၆-၂-၂၀၁၈ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွငး်ကန် ပါင်း ပိက့န် သွငး်ကန် ပါင်း ပိက့န် သွင်းကန် ပါငး်

၁ အစိးရ ၀.၉၄၁ ၀.၉၄၁ ၁၆၈၄.၈၇၉ ၄၆.၈၄၃ ၁၇၃၁.၇၂၂ ၁၄၀၃.၉၄၀ ၁၇.၄၅၄ ၁၄၂၁.၃၉၄

၂ ပဂ္ဂလိက ၄၁.၄၀၁ ၄၈.၀၇၅ ၈၉.၄၇၆ ၂၉၆၀.၃၆၀ ၂၄၈၁.၈၃၀ ၅၄၄၂.၁၉၀ ၂၈၂၁.၂၆၁ ၂၄၂၄.၅၃၇ ၅၂၄၅.၇၉၈

စစ ပါင်း ၄၂.၃၄၂ ၄၈.၀၇၅ ၉၀.၄၁၇ ၄၆၄၅.၂၃၉ ၂၅၂၈.၆၇၃ ၇၁၇၃.၉၁၂ ၄၂၂၅.၂၀၁ ၂၄၄၁.၉၉၁ ၆၆၆၇.၁၉၂

( ၁-၄-၂၀၁၇) မ ှ
(၁၆-၂-၂၀၁၈)ထိ

( ၁-၄-၂၀၁၆) မ ှ
(၁၆- ၂-၂၀၁၇)ထိ

စဉ် က အမည်

(၁၀-၂-၂၀၁၈) မ ှ
(၁၆-၂-၂၀၁၈)ထိ
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၁၆-၂-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၄၈၅.၅၆၁ ၁၅၂၄.၉၆၅ ၅၀၁၀.၅၂၆ ၃၂၂၃.၇၄၈ ၁၄၁၆.၉၃၂ ၄၆၄၀.၆၈၀ ၂၆၁.၈၁၃ ၁၀၈.၀၃၃ ၃၆၉.၈၄၆

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၈၇.၈၇၈ ၁၂.၁၄၆ ၂၀၀.၀၂၄ ၁၅၄.၄၈၃ ၁၃.၉၈၉ ၁၆၈.၄၇၂ ၃၃.၃၉၅ -၁.၈၄၃ ၃၁.၅၅၂

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၄၇၃.၇၁၄ ၄၂.၀၄၂ ၅၁၅.၇၅၆ ၄၆၂.၂၅၇ ၄၉.၆၉၁ ၅၁၁.၉၄၈ ၁၁.၄၅၇ -၇.၆၄၉ ၃.၈၀၈

၄ ကပိက်တီ ၆၂.၇၃၇ ၂၈.၁၉၅ ၉၀.၉၃၂ ၄၉.၈၀၉ ၃၄.၃၇၉ ၈၄.၁၈၈ ၁၂.၉၂၈ -၆.၁၈၄ ၆.၇၄၄

၅ ကျို င်းတ ၀.၂၁၃ ၁.၅၀၃ ၁.၇၁၆ ၂.၀၅၆ ၂.၂၆၃ ၄.၃၁၉ -၁.၈၄၃ -၀.၇၆၀ -၂.၆၀၃

၆ တာချီလိတ် ၁၃.၆၀၃ ၆၀.၂၇၂ ၇၃.၈၇၅ ၁၂.၃၈၀ ၆၃.၆၆၀ ၇၆.၀၄၀ ၁.၂၂၃ -၃.၃၈၈ -၂.၁၆၅

၇ ြမဝတီ ၆၈.၄၀၉ ၇၁၅.၇၄၄ ၇၈၄.၁၅၃ ၅၁.၇၂၆ ၇၄၂.၂၇၂ ၇၉၃.၉၉၈ ၁၆.၆၈၃ -၂၆.၅၂၈ -၉.၈၄၅

၈ ကာ့ သာင်း ၁၁၄.၆၅၇ ၅၂.၁၇၃ ၁၆၆.၈၃၀ ၅၂.၅၀၉ ၅၄.၃၃၉ ၁၀၆.၈၄၈ ၆၂.၁၄၈ -၂.၁၆၆ ၅၉.၉၈၂

၉ မိတ် ၁၅၄.၃၆၂ ၆၃.၈၀၄ ၂၁၈.၁၆၆ ၁၃၇.၁၁၇ ၄၁.၀၄၇ ၁၇၈.၁၆၄ ၁၇.၂၄၅ ၂၂.၇၅၇ ၄၀.၀၀၂

၁၀ ထီးခီး ၄.၂၃၈ ၆.၉၉၀ ၁၁.၂၂၈ ၁၀.၇၀၇ ၀.၆၄၆ ၁၁.၃၅၃ -၆.၄၆၉ ၆.၃၄၄ -၀.၁၂၅

၁၁ မာ တာင် ၄.၀၄၆ ၂.၀၆၃ ၆.၁၀၉ ၁.၉၇၀ ၀.၇၈၀ ၂.၇၅၀ ၂.၀၇၆ ၁.၂၈၃ ၃.၃၅၉

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၃၆၂ ၀.၄၀၇ ၀.၇၆၉ ၀.၁၉၆ ၀.၁၀၈ ၀.၃၀၄ ၀.၁၆၆ ၀.၂၉၉ ၀.၄၆၅

၁၃ စစ် တွ ၁၁.၄၄၉ ၀.၅၆၇ ၁၂.၀၁၆ ၃.၈၇၇ ၀.၁၈၂ ၄.၀၅၉ ၇.၅၇၂ ၀.၃၈၅ ၇.၉၅၇

၁၄  မာင် တာ ၁၁.၅၃၁ ၁၁.၅၃၁ ၅.၂၁၁ ၀.၀၂၆ ၅.၂၃၇ ၆.၃၂၀ -၀.၀၂၆ ၆.၂၉၄

၁၅ တမူး ၃၀.၈၆၄ ၃.၁၀၂ ၃၃.၉၆၆ ၃၅.၆၂၇ ၉.၉၀၄ ၄၅.၅၃၁ -၄.၇၆၃ -၆.၈၀၂ -၁၁.၅၆၅

၁၆ ရိဒ် ၂၁.၆၁၅ ၁၄.၇၀၀ ၃၆.၃၁၅ ၂၁.၅၂၈ ၁၁.၇၇၃ ၃၃.၃၀၁ ၀.၀၈၇ ၂.၉၂၇ ၃.၀၁၄

စစ ပါင်း ၄၆၄၅.၂၃၉ ၂၅၂၈.၆၇၃ ၇၁၇၃.၉၁၂ ၄၂၂၅.၂၀၁ ၂၄၄၁.၉၉၁ ၆၆၆၇.၁၉၂ ၄၂၀.၀၃၈ ၈၆.၆၈၂ ၅၀၆.၇၂၀

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၇ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (FAQ) ၅၃၃၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၇၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀

၂ ဟသာတ (Raw) ၅၆၃၃၀၀ ၅၇၅၆၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၃ မန္တ လး (Raw) ၅၁၀၁၀၀ ၅၁၀၁၀၀ ၅၁၀၁၀၀ ၅၃၀၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၄၀၂ ၄၀၈ ၄၂၃ ၄၀၇

၂ ရလီ ၄၁၉ ၄၁၉ ၄၃၆ ၄၁၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၁၂ ၆၁၂ ၆၆၄ ၆၄၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၈၄၈၁၀၀ ၈၃၈၉၀၀ ၈၃၈၉၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၈၉၂၈၀၀ ၉၀၃၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၈၀၂ ၈၁၂ ၇၆၅ ၇၆၄

၂  ရလီ ၈၃၉ ၈၅၃ ၇၉၅ ၇၉၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၀၁၀၄၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၉၂၀၀၀

၂ မန္တ လး ၉၈၄၁၀၀ ၉၈၄၁၀၀ ၉၉၄၅၀၀ ၉၉၄၅၀၀

၃ မရွာ ၉၆၆၉၀၀ ၉၆၆၉၀၀ ၉၆၆၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၈၄ ၅၈၄ ၆၀၁ ၆၀၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (မင်းလ)ှ ၈၂၆၇၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မန္တ လး ၈၉၈၃၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၁၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မူဆယ် ၆၆၅ ၆၇၄ ၆၈၆ ၆၈၆

၂ ရလီ ၆၉၉ ၇၁၁ ၇၁၆ ၇၁၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၃၆၅၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၂၂၀၀၀ ၄၄၈၀၀၀

၂ မရွာ ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ မ ကွး ၃၅၂၁၀၀ ၃၈၈၈၀၀ ၄၁၆၄၀၀ ၄၃၇၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၁ ၆၃၁ ၆၃၃ ၆၃၄

( င ) ပဲစဉ်းင

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၇၉၆၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

၂ မရွာ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၆၇၃၆၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၆ မ ကးွ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၈ ြပည ် ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၅၉ ၆၆၀ ၅၇၈ ၅၇၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၂၄၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ မ ကးွ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၄ ြပည် ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၅ တာင် ကီး ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၇၀ ၄၇၁ ၄၅၃ ၄၅၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ တာင် ကီး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၇၈ ၈၈၀ ၁၁၂၉ ၁၁၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၀၆၁၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၂၆၅၀၀ ၂၃၈၈၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၄ မ ကွး ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၇၅၄ ၁၇၄၆ ၁၅၉၈ ၁၅၉၈

ကျပ်/ြပည်

၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မန္တ လး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၄ ပသိမ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၆ ပခူဲး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ် တွ  ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သတဲွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၇၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ထိင်း ၄၀၀ ၄၀၅ ၃၉၈ ၃၉၈

၂ ဗယီက်နမ် ၃၉၅ ၄၂၀ ၄၁၀ ၄၁၀

၃ အိန္ဒယ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၀ ၃၉၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၆၇ ၃၆၅ ၃၆၇ ၃၆၇

၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ ရန်ကန် ၄၇၃၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀ ၄၈၃၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၀၈၀၀၀ ၅၀၈၀၀၀ ၅၁၃၀၀၀ ၅၁၃၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၄၅၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀ ၈၃၅၀၀၀ ၈၄၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မရွာ (CP) ၂၉၉၄၀၀ ၂၉၅၇၀၀ ၃၂၃၃၀၀ ၃၅၇၀၀၀

၂ မန္တ လး ၃၂၈၈၀၀ ၃၂၀၈၀၀ ၃၄၀၄၀၀ ၃၆၃၁၀၀

၃  တာင်ကးီ(သစ)် ၂၆၉၄၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၅၁၀၀၀ ၂၅၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၂၁၀ ၂၁၂ ၂၁၆ ၂၃၂

၂ ရလီ ၂၃၃ ၂၃၇ ၂၃၉ ၂၃၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၀ ၂၂၀ ၂၁၉ ၂၁၈

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

D:\office letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2018\Feb\Trade Nwe (21-2-2018)\2 Agril-Trade 6-11



ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၁၀၂၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မ ကးွ ၁၈၆၄၇၀၀ ၁၈၅၂၄၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၆၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၃၄၈ ၁၃၆၆ ၁၃၉၂ ၁၃၉၁

၂ ရလီ ၁၃၉၈ ၁၄၂၂ ၁၄၃၂ ၁၄၂၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၉၈ ၁၀၉၉ ၁၀၉၃ ၁၀၈၈

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၈၇၇၀၀ ၁၆၆၀၁၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၃-၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ၆-၂-၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈

၁ မဆူယ် ၁၄၂၄ ၁၄၄၃ ၁၄၇၀ ၁၄၆၉

၂ ရလီ ၁၄၇၆ ၁၅၀၁ ၁၅၁၁ ၁၅၀၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၁၉ ၁၀၂၁ ၉၈၄ ၉၇၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၃၇.၃၉ ၁၇၄၅.၀၀ ၁၄၁၆.၈၆ ၁၇၂၄.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၅၄.၇၈ ၁၇၂၆.၀၀ ၁၃၃၄.၀၀ ၁၇၀၅.၅၀

၃ RSS-3 ၁၂၇၂.၁၇ ၁၇၀၈.၀၀ ၁၂၅၁.၁၄ ၁၆၈၈.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၈၉.၅၇ ၁၆၉၈.၅၀ ၁၁၆၈.၂၉ ၁၆၇၈.၅၀

၅ RSS-5 ၁၁၀၆.၉၅ ၁၆၈၄.၅၀ ၁၀၈၅.၄၃ ၁၆၆၄.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၃-၂-၂၀၁၈

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၃၀-၁-၂၀၁၈
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၃၁ -၁-၂၀၁၈ ၉၄၃၀၀၀ ၁၃၅၀.၅၂ ၁၃၄၅.၈၅ ၁၃၃၀

၂ ၁ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၃၀၀ ၁၃၅၃.၈၁ ၁၃၄၅.၈၅ ၁၃၃၀

၃ ၂ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၈၀၀ ၁၃၅၅.၅၅ ၁၃၄၈.၉၆ ၁၃၂၉

၄ ၃ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၈၀၀ ၁၃၅၅.၅၅ ၁၃၄၈.၉၆ ၁၃၂၉

၅ ၄ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၈၀၀ ၁၃၅၅.၅၅ ၁၃၄၈.၉၆ ၁၃၂၉

၆ ၅ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၁၇၀၀ ၁၃၄၉.၆၇ ၁၃၃၄.၀၃ ၁၃၂၉

၇ ၆ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၅၀၀၀ ၁၃၅၄.၄၀ ၁၃၄၄.၉၁ ၁၃၂၉

၈ ၇ -၂-၂၀၁၈ ၉၄၀၅၀၀ ၁၃၄၇.၉၅ ၁၃၂၈.၁၂ ၁၃၂၉

၉ ၈ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၆၂၀၀ ၁၃၃၉.၇၇ ၁၃၁၄.၇၄ ၁၃၃၁

၁၀ ၉ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၈၅၀၀ ၁၃၄၄.၀၇ ၁၃၁၅.၆၈ ၁၃၃၀

၁၁ ၁၀ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၈၅၀၀ ၁၃၄၄.၀၇ ၁၃၁၅.၆၈ ၁၃၃၀

၁၂ ၁၁ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၈၅၀၀ ၁၃၄၄.၀၇ ၁၃၁၅.၆၈ ၁၃၃၀

၁၃ ၁၂ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၈၅၀၀ ၁၃၄၄.၀၇ ၁၃၁၅.၆၈ ၁၃၃၀

၁၄ ၁၃ -၂-၂၀၁၈ ၉၃၉၀၀၀ ၁၃၄၄.၇၉ ၁၃၂၈.၁၂ ၁၃၃၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၉၅ ယမွ်

၂ ၃၁.၆၃ ဘတ်

၃ ၈၅.၀၀ တာကာ

၄ ၆၂.၀၂  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၅၂

၁၃၁၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၁၇

၁၃၂၉

၁၃

( ၂၁ - ၂ -၂၀၁၈ ) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၄၂၀-၄၄၀

(  ခ  ) SQ ၅၅၀-၅၇၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၆၀၀-၆၃၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၅၂၅-၅၅၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၂၅

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၇၅၀-၈၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၃၅၅-၃၇၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၃၅၅-၃၇၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၅၅-၃၇၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၀၀-၆၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၈၆၀-၈၉၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၅၀-၁၁၉၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၅၅-၁၀၈၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၂၅၀-၁၂၉၀

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၄

 ၁၃ - ၂ -၂၀၁၈  န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

 

   ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀-၂-၂၀၁၈) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၈ - ၂၀ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၇ ၁ ၁၆၃

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၅ ၁ ၁၈၃ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်    ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၆ ၁ ၁၈၃ 

၂။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၇/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၈) ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၁၂/၂၀၁၈) အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှူး(၁၁)ဦး၊ စာရင်းကိင်-၁ (၃) 

ဦးနှင့် ဆက်သွယ် ရး-၁ (၁) ဦး (လစာနန်း ကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) စစ ပါင်း (၁၅)ဦးတိကိ့ 

(၈-၂-၂၀၁၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနန်း ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ဌာနခဲွ  

 (က) ဦး မာင်ထွန်း  နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲ 

  ၅/ကလထ(နိင်)၁၂၉၁၁၁ 

 ( ခ ) ဦးသန်းြမင့်  နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွ 

  ၁၂/လကန(နိင်)၀၉၄၆၁၉ 

 ( ဂ ) ဒ ခင်သန္တာလွင် စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ 

  ၈/ရနခ(နိင်)၀၈၁၉၄၇  

 (ဃ) ဒ ရီလဲ့ထွန်း  ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ ( ဒသတွင်းတွဲဖက်) 

  ၅/ဝသန(နိင်)၀၁၈၈၀၀   

 ( င ) ဒ စိးသန္တာ ကျာ် စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ 

  ၁၂/သဃက(နိင်)၀၅၆၃၄၃  



16 

 

 ( စ ) ဒ အးြမတ်မွန် WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် 

  ၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၁၀၂၀၆ ဆက်နွယ် န သာအဖွဲအ့စညး်များဌာနခွဲ 

     ( ဒသတွင်းတွဲဖက်)     

 (ဆ) ဒ အိအိလွင်  ငွစာရင်းဌာနခွဲ 

  ၁၀/မလမ(နိင်)၀၀၂၅၈၂  

 ( ဇ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၁ ငွစာရင်းဌာနခွဲ 

  ၁၄/ညတန(နိင်)၀၅၂၃၄၂  

 ( ဈ ) ဒ ဝင်းဝင်းမာ  ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ 

  ၁၂/လကန(နိင်) ၀၀၂၇၈၄  

 ( ည) ဒ နနရီ  ငွစာရင်းဌာနခွဲ 

  ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၂၅၀၂၃ 

 ( ဋ ) ဦး ဇာ်ဝင်း-၂  WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် 

  ၁၄/ဘကလ(နိင်) ၀၀၃၁၄၅  ဆက်နွယ် န သာ အဖဲွအ့စည်းများဌာနခဲွ  

     (ကီး/ ကာ်တွဲဖက်) 

 ( ဌ ) ဒ ခင်ခင်မိး  ငွစာရင်းဌာနခွဲ 

  ၈/မကန(နိင်) ၀၈၆၃၇၉  

 ( ဍ ) ဦးြမင့် အာင်-၁  စီမ ရးရာဌာနခွဲ 

  ၁၂/သလန(နိင်) ၀၆၀၀၀၃  

 ( ဎ ) ဒ တင်တင်လာ  ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၀၅၃၁  

 (ဏ) ဒ ြမင့်ကညထွ်နး် ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၆၁၀၁၅  

၃။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ ် ၀၄၃၈/၂၀၁၈ အရ ဦး ဇာ်ရဲ နာင်(၉/လဝန(နိင်) 

၂၃၁၈၈၃) ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် နစ့ား(ယာဉ် မာင်း) အြဖစ် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင ်

သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရလီ(၈)ရက် န ့ နနက်ပိင်း 
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မှစတင်၍ (၃)လတစ်ကိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက် ပီး ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွတွင် 

တာဝန်ချထားလိက်သည။်  

၄။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န် 

သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဒ ခိင်ခိင်ဝင်း ၉/တတဥ(နိင်) ၁၀၁၄၉၆၊ အကီးတန်းစာ ရး (ကွန်ပျူတာ) ကိ 

(၁၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(မန္တ လး) သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန် ချထားလိက်သည်။ 

၅။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမတှ် ၀၄၄၀/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ ဒ-ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ (လစာ 

နန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၁၄) ဦးကိ (၈-၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဦးစီးမှူး 

နှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်- 

စဉ် 
 အမည် နှင့်  

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်း ဆာင် 
နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
လစာနန်း/ရာထူး 

တိးြမင့် ပးသည့် 
လစာနန်း/ရာထူး 

(က) ဒ မိမိသနး် 
၉/အမဇ(နိင်) 
၀၃၁၂၆၆ 

ပိ/့သွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ခ ) ဒ အး အးြမင့်-၃ 
၁၂/ဗတထ(နိင်) 
၀၀၁၇၀၁ 

ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဂ ) ဒ လွင်သန္တာထွန်း 
၁၂/ဥကတ(နိင်) 
၁၅၉၂၆၂ 

ပညာ ပး 
TTI (ရန်ကန်)

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

(ဃ) ဒ ဖိုး ဝခင် 
၇/ရတရ(နိင်) 
၁၀၇၅၀၄ 

ဒသတွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( င ) ဦးညီညီ ဇာ်-၁ 
၉/ပမန(နိင်) 
၁၆၅၅၉၉ 

မူဝါဒ ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( စ ) ဒ သီသီစိန် 
၉/တတဥ(နိင်) 
၀၉၆၇၃၃ 

ပိ/့သွင်း ဒ-ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

(ဆ) ဦး အာင်မျို းသန် ့
၁၃/တကန(နိင်) 
၁၇၀၁၇၄ 

ရိဒ် ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဇ ) ဒ နွယ်နွယ် ထွး 
၈/စလန(နိင်) 
၀၇၀၈၇၅ 

နယ်ရး ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ကွန်ပျူတာ ကီးကပ် ရးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဈ ) ဦးရဲမင်းထွဋ် 
၇/ညလပ(နိင်) 
၀၉၃၄၇၃ 

စာရင်းအင်း ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

(ည) ဒ ချစ်ချစ်ညန် ့ မူဆယ် ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး ကွန်ပျူတာ ကီးကပ် ရးမှူး 
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၉/တသန(နိင်) 
၁၁၁၉၅၇ 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ ၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဋ ) ဒ ခိင်ခိင်ြမင့် 
၁၀/ခဆန(နိင်) 
၀၀၃၉၇၀ 

စီမ ဒ-ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး (ကွန်ပျူတာ) 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဌ ) ဦး ကျာ်နိင်ဦး 
၇/လပတ(နိင်) 
၀၉၁၁၅၂ 

စီမ ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဍ ) ဦးမိးမင်းဝင်း 
၅/ဝလန(နိင်) 
၁၁၈၄၆၃ 

မူဝါဒ ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

( ဎ ) ဒ ြဖူစင်ဟိန်း 
၈/ရစက(နိင်) 
၁၅၅၁၅၈ 

WTO ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

ဦးစီးမှူး 
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ 

၆။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၁/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာ ရးနှင့်အဆင့်တူ 

(လစာ နန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) (၁၃) ဦးကိ (၈-၂-၂၀၁၈) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ ဒ-

ဦးစီးမှူး နှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်း ကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ား 

လိက်သည်- 

 စဉ် 
 အမည် နှင့်  

မှတ်ပတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်း ဆာင် 
နသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
လစာနန်း/ရာထူး 

တိးြမင့် ပးသည့် 
လစာနန်း/ရာထူး 

(က) ဒ ြဖူအိ 
၁/မညန(နိင်) 
၁၂၄၇၄၄ 

ြမဝတ ီ အကီးတန်းစာ ရး(ကွန်ပျူတာ) 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး(ကွန်ပျူတာ) 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ခ ) ဦးတိး မိုင် 
၈/ရစက(နိင်) 
၁၄၅၈၉၅ 

စစ် တွ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဂ ) ဒ ခင်သီတာ အး 
၅/ငဇန(နိင်) 
၀၅၉၀၁၉ 

နယ်ရး 
ပိ/့သွင်းရး 

(မန္တ လး)တွဲ 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ဃ) ဦး ဇာ် ဇာ် ထးွ 
၈/သရန(နိင်) 
၀၅၀၉၇၆ 

ဒသတွင်း အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( င ) ဒ တင်သန်းသန်းဦး 
၉/ရမသ(နိင်) 
၀၂၇၀၃၈ 

လပ်ငန်းစစ် အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( စ ) ဦး ဇာ် ဇာ ်
၁၄/အမန(နိင်) 
၀၉၂၆၈၄ 

စီမ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ဆ) ဒ ဝမာလင် 
၈/မမန(နိင်) 
၀၇၆၂၃၇ 

ပိ/့သွင်းရး 
(ရန်ကန်) 

အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 
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( ဇ ) ဦးစိးမိးဟိန်း 
၁၂/ဒဂရ(နိင်) 
၀၀၈၆၁၄ 

မယ်စဲ့ ဆက်သွယ် ရး-၃ (ကွန်ပျူတာ) 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဆက်သွယ် ရး-၂ 
(ကွန်ပျူတာ) 

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 
( ဈ ) ဒ မွန်မွန် စာ 

၉/သစန(နိင်) 
၁၃၂၁၆၁ 

WTO အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

(ည) ဒ အိအိြဖူ 
 ၇/ညလပ(နိင်) 
၁၅၆၀၅၂ 

WTO အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဋ ) ဒ ကဇင်ပွင့် 
၉/မထလ(နိင်) 
၂၅၁၉၂၉ 

နည်းပညာ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဌ ) ဒ စိးအသိန္တာ ထွး 
၁၀/မလမ(နိင်)၂၀၀၀
၁၉ 

ယှဉ် ပိုင်မ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

( ဍ ) ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ် 
၇/ပတန(နိင်) 
၁၀၄၀၀၁ 

ယှဉ် ပိုင်မ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

ဒ-ဦးစီးမှူး 
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

၇။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်တွင် ယာဉ် မာင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှသည့် ဦးြမင့် ဇာ်ထူး 

(၁၄/ညတန(နိင်)၁၀၆၄၂၃)၊ ဆက်သွယ် ရး(၃)ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၉)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ လစာနန်းတူ ရာထူးြဖစသ်ည့် ယာဉ် မာင်းစက်ြပင်-၃ (လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀) ရာထူးအ ခ အ ဝ သိ ့ ြပာင်းလဲသတ်မှတ် တာဝန် ပးအပ်လိက်သည။် 

၈။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၃/၂၀၁၈ အရ ဦးမျိုး ဇယျာ (၈/ပခက(နိင်) 

၂၈၉၉၁၀)ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် နစ့ား(ယာဉ် မာင်း)အြဖစ် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင် 

သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်းြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၉)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက် ပီး ကန်သွယ် ရး ဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲတွင် 

တာဝန်ချထားလိက်သည။်  

၉။ ၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရိှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ (၁၃ -၂-၂၀၁၈)  ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိန့ှင့် ယှဉ်တွဲ 

ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

            ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးကိကိလွင်  ဦးစီးအရာရှိ ပိက့န်သွင်းကန် ငွစာရင်း 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၂၅၄၉၀ 
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 ( ခ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၁ ဦးစီးအရာရှိ ငွစာရင်း ပိက့န်သငွ်းကန် 

  ၁၄/ညတန(နိင်)၀၅၂၃၄၂  

 ( ဂ ) ဦးြမင့် အာင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ စမီ နယရ်း 

  ၁၂/သလန(နိင်)၀၆၀၀၀၃ 

 (ဃ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိက့န်သွင်းကန် ယှဉ် ပို င်မ 

  ၇/ကပက(နိင်)၀၆၉၇၁၈  

 ( င ) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပို င်မ ပိက့န်သငွ်းကန် 

  ၈/စလန(နိင်)၀၆၉၂၅၄ 

၁၀။ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က် 

များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ မိမိြမတ် ဒ-ညန်မှူး ငွစာရင်း ၈-၂-၂၀၁၈ မှ ၉ ရက် 

    ၁၃/ကမန(နိင်)၀၀၈၄၅၄   ၁၆-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဦးမင်းမင်း ဒ-ညန်မှူး ပိသွ့င်းရး ၁၃-၂-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက်  

    ၉/ကဆန(နိင်)၀၂၁၄၄၄  (ရန်ကန်) ၁၅-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဒ ယဇနြမင့် အာင် ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၃၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၅၂၉၈၂   ၆-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး ဇာ်ဝင်း ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၇-၂-၂၀၁၈ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၃၀၄၅၇  (CJ)တဲွ ၉-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဒ ဖိုးဇာလွင် ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂-၂-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၁၄၇၆၁၅  ( ပိသွ့င်းရး ၈-၂-၂၀၁၈ ထိ 

      (ရက)တဲွ ) 
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၁၁။ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၆/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဌာနခဲွအသီးသီးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း 

(၁၂)ဦးတိကိ့ (၁၃-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ၎င်းတိန့ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါအတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန် ချထား 

လိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှတဲွဖက်တာဝန် ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

       ချထားသည့်ဌာနခဲွ ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦး ကျာ်စွာဟန်ိး ကီး/ ရး စမီ စမီ  

  ၃/ကဆက(နိင်) ၀၇၄၃၄၈ 

 ( ခ ) ဦးဝင်း ကျာ်  ကီး/ ရး စမီ ပိ/့သင်ွး 

  ၁၁/မတန(နိင်) ၀၂၆၄၈၆ 

 ( ဂ ) ဦး ရသိက်  ကီး/ ရး ပိ/့သင်ွး ပိ/့သင်ွး 

  ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၀၇၂၅ 

 (ဃ) ဦး အး မာင် ကီး/ ရး ပိ/့သင်ွး ပိ/့သင်ွး 

  ၁၃/ကလတ(နိင်) ၀၃၈၀၂၈ 

 ( င ) ဦးဝင်းမိး ကျာ် ကီး/ ရး နှစ်နိင်င နှစ်နိင်င 

  ၅/ဗမန(နိင်) ၀၇၁၂၉၈ 

 ( စ ) ဦးဉာဏ်လင်းထွန်း ကီး/ ရး နှစ်နိင်င နှစ်နိင်င 

  ၁၁/မပန(နိင်) ၀၉၆၀၈၂ 

 (ဆ) ဦးလဒွဲ  ကီး/ ရး ဒသတင်ွး စမီ 

  ၁/မခဘ(နိင်) ၀၁၁၃၃၆ 

 ( ဇ ) ဦးသင်ကျုး  ကီး/ ရး ဒသတင်ွး ဒသတွင်း 

  ၄/ဟခန(နိင်) ၀၄၉၁၀၉ 

 ( ဈ ) ဦး အာင် ကာင်းခန် ့ ကီး/ ရး စာရင်းအင်း စာရင်းအင်း 

  ၁၀/ခဆန(နိင်) ၁၃၀၉၀၀ 

 (ည) ဦး ကျာ်မျိုးခန် ့ ကီး/ ရး နညး်ပညာ နညး်ပညာ 

  ၁၃/ပတယ(နိင်) ၀၅၄၇၁၅ 
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 ( ဋ ) ဦးြပည့် ဖိုးဟိန်း ကီး/ ရး နညး်ပညာ နညး်ပညာ 

  ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၁၁၅    

 ( ဌ ) ဦးနိန်ဇာကီး ကီး/ ရး နညး်ပညာ နညး်ပညာ 

  ၄/မတန(နိင်) ၀၃၁၇၅၉ 

၁၂။ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၁/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် ( ြမာက်ဥက္က လာပ)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယခူစား န သာ ကနသ်ွယ ်

ရးဦးစီးဌာနမှ ဦး လးြမင့်၊ ဦးစီးမှူးသည် (၁၅-၇-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တစ်ဦးတည်း သာသမီးြဖစ် ပီး အိမ် ထာင်မရှိ သးသည့် ဒ မသဇင် (၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၀၅၁၃၀)ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပ ဒ ခွဲငယ်(၁၊၃)အရ (၁၆-၇-

၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက် သည်။ 

၁၃။ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၂/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲ-၃တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ ကနသ်ွယ် ရးညန်ကားမ 

ဦးစီးဌာနမှ ဦးထွန်း အာင်စိန်၊ ဒ- စျးသည်သည်( ၃၀-၉-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င ်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီးကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည့် ဒ မရှင ်(၁၂/မရက(နိင်) ၀၁၀၉၅၈) 

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

၁၀-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၃/၂၀၁၈ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် (သဃန်းကန်း)တွင ်အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ ဆာက/်လပ် 

(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးြမ ကီး၊ ရးအပ်သည်(၂၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င ်ကွယလွ်န် သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး ကီးြဖစ် ပီး နာက်အိမ် ထာင်မြပု သးသည် ့ ဒ အးသန်း (၁၂/ဥကတ (နိင်) ၀၈၅၀၈၂) 

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

(၃၀-၁၁-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၁၅။ ၁၄-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၇/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ဌာနခွဲမှ ဒ စန္ဒာမိး (၁၂/ 

ဗဟန(နိင်) ၀၇၈၁၁၆)၊ ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ း (လစာနန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ကိ 
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(၁၃-၂-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ ကွန်ပျူတာကီးကပ် ရးမှူး (လစာနန်း ကျပ ်၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်။  

၁၆။ ၁၄-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

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

ကိ (၆-၂-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၃၂/၂၀၁၈ ) အရ (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ(၂-၂-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလပသ်က်ခွင့် (၂) ရက် ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း အစား (၁-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၂-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နထိ့ကိ လစာမဲ့ခွင့် (၂)ရက် ြပင်ဆင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၁၄-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ  ဒ အိအိခိင်-၁  (၉/အမရ(နိင်)၀၉၂၀၆၅)၊ 

ဆက်သွယ် ရး(၂)ကိ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင် ့ ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့်  

ြမန်မာနိင်င ြပးခန်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ်တိပ့ူး ပါင်း၍ နြပည် တာဝ် သိဒ္ဓအိားကစားကွင်း၌ ကျင်းပြပုလပ ်

မည့် (၆၃)ကိမ် ြမာက် အမျိုးသားတခန်ွစိက် (ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ) ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲတွင် ဒိင်လူကီး 

အြဖစ ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ (၂၄-၂-၂၀၁၈)ရက် န ့အထိကိ တာဝန်ချိန ် (On 

Duty) အြဖစ် သတ်မှတ်လိက် ပီး  ြမန်မာနိင်င ြပးခန်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ်တွင်  ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ထမ်း 

ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၈။ ၁၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးကိ (၁၅-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ၎င်းတိ ့ နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲ 

များသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

     ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးစးိဝင်း မာင် ဒတိယညန်ကား ရးမှူး နညး်ပညာ ပိက့န်သွင်းကန် 

  ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၁၃၀၅၂ 

 ( ခ ) ဦး ကျာ်စိးဝင်း ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ပိက့န်သငွ်းကန် နည်းပညာ 

  ၅/တမန (နိင်) ၀၄၅၇၁၅ 
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၁၉။ ၁၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချု ပ်)ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရး၊ မန္တ လးပိက့န်သွင်းကန်ရးနှင့် ကန်သွယ် ရးစခန်းများမ ှ

ပူးတွဲပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၂၅) ဦးတိက့ိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင ်သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ ်

(၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချု ပ်ချု ပ်ဆိ 

ငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်းကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် နန့နက် (၁၇-၂-၂၀၁၈) ရက် နမှ့ (၁၆-၅-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက်သည်- 

 စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 

(က) ဒ ဝါဝါ ကျာ ်
၉/ပမန(နိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

နစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ခ ) ဒ ဇာြခည်ဦး 
၁၂/အလန(နိင်) ၀၄၈၃၉၂ 

နစ့ား ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ဂ ) ဒ ရစင်ဝင်း 
၇/ကတခ(နိင်) ၁၄၁၅၃၀ 

နစ့ား လပ်ငန်းစစ် ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ဃ) ဒ သင်းသင်းနိင ်
၁၄/မအန(နိင်)၁၈၇၃၃၈ 

နစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( စ ) ဒ ြမတ်မွန်ဝင်း 
၅/ဝလန(နိင)် ၁၃၉၈၅၈ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ဆ) ဒ ြမသီတာ အး 
၉/မခန(နိင်) ၁၈၄၈၁၇ 

နစ့ား  ငွစာရင်း ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ည)  ဒ ဇင်မာသနး် 
၁၁/တကန(နိင်) ၀၇၁၀၃၀ 

နစ့ား  ငွစာရင်း ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား ပညာ ပး ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား WTO ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ဍ ) ဒ သူသူဇင် 
၈/ခမန(နိင်)၁၇၇၃၈၁ 

နစ့ား နှစ်နိင်င ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား စာရင်းအင်း ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ဏ) ဒ ယွန်း ဝတင့် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

နစ့ား ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈
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(တ) ဦးရဲမင်း ကျာ် 
၅/ဆလက(နိင်)၀၈၆၆၉၇ 

နစ့ား ငွစာရင်း ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ထ) ဦး ဝထက်လင်း 
၁/မမန(နိင်)၀၃၈၄၄၆ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ဒ ) ဦး ဝလင်း ကျာ် 
၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၇၇၉၃ 

နစ့ား ရန်ကန်ပိ/့သွင်းရး 
(အထူးစးီပွား ရးဇန်)

၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

နစ့ား နယ်ရး ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( န ) ဒ ဝင်း ရွစင်နွယ် 
၁၀/မလမ(နိင်)၂၃၉၁၁၇ 

နစ့ား စီမ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ပ ) ဒ အိသက် ဝ 
၉/ ပမန(နိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

နစ့ား ယှဉ် ပိုင်မ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

( ဖ ) ဦချစ်စဝင်း 
၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

ယာဉ် မာင်း စီမ 
(မန္တ လးပိ/့သွင်းရး 

တဲွဖက်) 

၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

(ဘ) ဦးသိန်းထိက်ဦး 
၁၃/မကတ(နိင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ် မာင်း မာ တာင် ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

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

ယာဉ် မာင်း စစ် တွ ၁၇-၂-၂၀၁၈ ၁၆-၅-၂၀၁၈

၂၀။ ၁၅-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၁၄/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှလက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ တင်တင်ရီ (ခ) 

ဒ မာ် မာ်ဇင ်(၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၅၃၁၄)၊ လစာနန်းကျပ(်၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ကိ ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ 

ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခဲွ 

(ဆ)အရ လာ့ ပါ့ပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၁။ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမတှ် ၀၄၅၂/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှလက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ တင်တင်ရီ (၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၅၃၁၄) ကိ 

(၂-၂-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၂၂/၂၀၁၈) အရ (၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ (၂၅-၂-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ဆးလကမ်ှတ်ခွင့် (၁) လခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းအစား (၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၁၄-၂-

၂၀၁၈) ရက် နထ့ိကိ ဆးလက်မှတ်ခွင် ့(၁၉) ရက် ြပင်ဆင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၂။ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၃/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့် ယှဉတ်ွဲ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
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  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ လှမျို းရီ လ/ထညန်မှူး ဒသတွင်း ၁၉-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၅ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၅၆၂၆၅   ၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ခ ) ဦးသန်ဇ့င် ရးအပ် ငွစာရင်း ၆-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၄၀၁၃၃   ၁၆-၃-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဂ ) ဦး အာင်ဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၁၉-၂-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၅/ကလတ(နိင်)၀၀၀၆၇၃   ၂၂-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ဝင်းမာသိန်း ကပတမှူး ပိသွ့င်းရး ၆-၂-၂၀၁၈ မှ ၇ ရက် 

    ၇/ပမန(နိင်)၁၃၄၅၂၅  (ရန်ကန်) ၁၂-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င ) ဦး အာင်ြမင်ဘိ ရးအကူ စီမ ၆-၂-၂၀၁၈ မှ ၄ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၂၈၅၆၅၅   ၉-၂-၂၀၁၈ ထိ 

၂၃။ ၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၄/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရိှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း ( ၃) ဦးကိ (၁၉ -၂-၂၀၁၈)  ရက် နမှ့စ၍ ၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ ဌာနခွဲများသိ ့

ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ  

     ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ အး အးသန်း ငယ်လက် ရးတိ ပိက့န်သွင်းကန် ဒသတွင်း 

  ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၀၁၁၂၅ လက်နှပိ်စက ်

 ( ခ ) ဦးကည်ချစ် ကျာ် အကီးတန်းစာ ရး စီမ ပိက့န်သငွ်းကန် 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၀၉၉၃၂  

 ( ဂ ) ဦးစိန် သာင်း လြခု ရး-၃ ပိက့န်သွင်းကန် စမီ 

  ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၂၆၆၂၀  

၂၄။ ၁၈-၂-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၅/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်း ဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ (၁၉-၂-

၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ယာယီတွဘဲက် တာဝန်ချ ထားလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦး ငိမ်းသူ ယမစပ-၄ 

  ၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၄၆၉၉၃  

 ( ခ ) ဦးချစ်စဝင်း နစ့ား 

  ၉/မထလ(နိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

၂၅။ ၁၉-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၆/၂၀၁၈ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ သတငး်အချက် အလက် နည်းပညာဌာနခွဲမှ 

ဦးမျိုးြမင့်-၂ (၁၃/လရန (နိင်) ၁၃၅၇၃၈)၊ အကီးတနး်စာ ရး(ကွန်ပျူတာ) (လစာနန်း ကျပ် ၁၆၅၀၀၀-

၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀)ကိ (၁၉-၂-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှ၍ ဒ-ဦးစီးမှူး (ကွနပ်ျူတာ)  (လစာနန်း ကျပ ်

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်ထ့ားလိက်သည်။ 

၂၆။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၇/၂၀၁၈ အရ ဦးခင် မာင်စန်း ထွး 

(၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၂၀၁၄) ကိ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် နစ့ား(ယာဉ် မာင်း) အြဖစ ် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစရ်က်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ်(၃၆၀၀/-)နန်း ြဖင် ့ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရီလ (၂၁) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမစှတင၍် (၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက် ပီး ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စွပဲါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၈/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁၁) ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က ်

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

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒါက်တာမျိုးထွနး်  လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၂၁-၂-၂၀၁၈ မှ  ၈ ရက် 

    ၁၂/တကန(နိင်)၀၀၉၄၈၈    ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ခ  ) ဒ ြမြမ အး  ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး ၁၉-၂-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/တကန(နိင်)၁၁၅၅၁၁   (ရန်ကန်)TTI ၂၂-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ မျိုးမာမာစိး  ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း ၁၅-၂-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၀၀၅၄၇၆    ၂၃-၂-၂၀၁၈ ထိ 
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 (ဃ)  ဒ ယဇနမိး  ဒ-ဦးစီးမှူး  စီမ ၂၂-၂-၂၀၁၈ မှ  ၁၅ ရက ်

    ၉/မခန(နိင်)၁၈၆၅၁၅   ၈-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( င )  ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်း ၅-၃-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်)၀၆၉၂၅၄   ၁၁-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( စ ) ဦးစိန်ြမင့် ငယ/်လရတ ပိသ့ွင်းရး ၁၉-၂-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်)၁၁၇၀၃၆ လနစ (ရန်ကန်) ၂၅-၂-၂၀၁၈ ထိ   

 ( ဆ ) ဒ သူဇာ အာင် ကီး/ ရး စီမ ၆-၃-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်)၁၆၁၄၆၈   ၉-၃-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဇ ) ဦးစိန် သာင်း  လခရ-၃ စီမ ၁၉-၂-၂၀၁၈ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၂၆၆၂၀    ၂၅-၂-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ဈ ) ဦးနိင်လင်း အာင် ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၉-၂-၂၀၁၈ မ ှ ၇ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်)၁၈၁၈၅၂    ၁၅-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ည ) ဒ မစပယ်စိး  ငယ်/ ရး မူဝါဒ ၂၆-၂-၂၀၁၈ မှ  ၁၅ ရက ်

    ၁/ဟပန(နိင်)၀၁၂၉၇၅    ၁၂-၃-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဋ )  ဦးမင်း ဝ  ရးအကူ စမီ ၂၀-၂-၂၀၁၈ မှ  ၄ ရက် 

    ၈/တတက(နိင်)၂၁၆၀၇၆   ၂၃-၂-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဌ ) ဦး အာင်ြမင်ဘိ  ရးအကူ စမီ ၂၀-၂-၂၀၁၈ မှ  ၉ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၂၈၅၆၅၅   ၂၈-၂-၂၀၁၈ ထိ  

၂၈။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၉/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန(နိင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃)အရ (၂၉-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက် နထ့ ိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၉။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၀/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ ညိုညိုရှင် (၁၂/ 

ကမရ(နိင်) ၀၂၄၈၆၃) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၉၆) အရ (၁၃-၂-၂၀၁၈) 

ရက် နမ့ှ (၁၈-၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ိ လစာမဲ့ခွင် ့(၆)ရက် ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 



29 

 

၃၀။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၁/၂၀၁၈ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ်(၁၂/တမန (နိင်) ၁၁၂၄၃၃)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆) အရ (၁၆-၂-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ (၁၆-

၃-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိလစာမဲ့ခွင့်(၂၉)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၁။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၂/၂၀၁၈အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦး အာင် ကျာ်မိး (ဒ-ဦးစီးမှူး) အား နိငင့်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ ၎င်း၏အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က်များမှစတင၍် 

နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်နှင့် အဆင့် ဌာန လက်ရိှရာထူး ယခင်နှစ်တိး နှစ်တိး နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   ရသည့် န ့ ခစားသည့် န ့ စ့သည့် န ့ မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

 (က) ဦး အာင် ကျာမ်ိး ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၀.၂.၂၀၀၈ ၂၀.၂.၂၀၁၆ ၂၀.၂.၂၀၁၈ ၁၉၀၀၀ိ/-  

  ၇/ကပရ (နိင်) 

  ၀၆၉၇၁၈ 

၃၂။ ၂၁-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၁၅/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခွဲမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဒ စန္ဒာထန်ွး 

(၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၅၃၆၄၈)၊ လစာနန်းကျပ ် (၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀)ကိ ကျန်းမာ ရးနှင့် 

အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကသ ရးဦးစီးဌာန၏ (၈-၂-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ကသရ/ပင်စင/်၂၀၁၈ 

(၀၄၈)အရ နာမကျန်းပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုရန ် ထာကခ်ခ့ဲသြဖင့် ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ မတ်လ (၁)ရက် န ့နနက် 

ပိင်းမှစ၍ နိငင့်ဝန်ထမ်း ဥပ ဒပဒမ်(၅၉)နှင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ-

၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(ဂ)အရ နာမကျန်းအ ငိမ်းစား (Invalid Pension) ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၃။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၁၆/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနငှ့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှလက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း 

ဒ ညို ညို ရှင ် (၁၂/ကမရ (နိင်) ၀၂၄၈၆၃)၊ လစာနန်းကျပ ် (၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ကိ အမထမ်း 

သက(်၃၀)နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ်၍ ဝန်ကီးဌာန၊ စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ၏ အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်အရ 

၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၂၆)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်ငဝ့န်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ- 

၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (ခ) အရ လပ်သက်နှစ်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃၄။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၁၇/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်မ ှဦးဝင်းမင်းဟန(်၁၂/ကတတ(နိင်) ၀၁၂၄၁၂)၊ ဒ-

ဦးစီးမှူးသည် သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၆-၄-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိငး်မှ 
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စ၍ (၅-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၆-၈-

၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမစှ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ 

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၅။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၁၈/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်မ ှ ဒ တင် မသိနး်(၁၂/ဗတထ(နိင်) ၀၁၃၁၅၁)၊ ဒ-

ဦးစီးမှူးသည် သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၉-၄-၂၀၁၈)ရက် န ့နနက်ပိငး်မှ 

စ၍ (၈-၈-၂၀၁၈)ရက် န ့ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၉-၈-

၂၀၁၈) ရက် နန့နက်ပိင်းမစှ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ 

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၆။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၁၉/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးြမင့်ဦး(၇/လပတ(နိင်)၀၀၂၀၉၀)၊ ဦးစီးမှူ း သည ်

သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၁၂-၄-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ (၁၁-၈-

၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၂-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နညး်ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွ(ဲက)အရ 

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃၇။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၂၀/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဦး အးလင်(၁၂/သကတ(နိင်)၀၅၉၀၃၂)၊ လြခု ရး-၃ သည ်

သက်ြပည့်ပင်စင်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၁၂-၄-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ (၁၁-၈-

၂၀၁၈) ရက် န ့ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၂-၈-၂၀၁၈) 

ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခွဲ(က)အရ 

သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၃၈။ ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၂၁/၂၀၁၈ အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဒ စန်းစန်း(ခ) ဒ စန်းစန်းကျင ် (၁၂/ပဇတ 

(နိင်)၀၂၄၉၉၉)၊ ဦးစီးမှူးသည ် သက်ြပည်ပ့ငစ်င်မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ (၂၃-၄-၂၀၁၈) 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၂-၈-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် 

နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၃-၈-၂၀၁၈)ရက် နန့နက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများ၊ နည်း 

ဥပ ဒ-၂၃၃၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 
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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 ် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတညး်သာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစ၍ လညး် 

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကန်သွယ် ရးစခနး်များြဖစသ်ည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာင်း၊ 

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

ခဲ့ ပးီြဖစ်ပါသည။် မာ တာင်၊ ထီးခီးကန်သယ်ွ ရးစခန်းများတွငလ်ည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ပိက့န်သငွ်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး် ကာင်း၊ 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 နတွ့င ်မယ်စဲ့စခန်းကိလညး် ကာင်း ITC ကတ်များ ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ကန်သွယ် ရး 

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

၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ် ( 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 ၉-၂-၂၀၁၈) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၅၆ ) ကတ်၊ 

စစ ပါင်း  ( ၁၄၂၀ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၉-၂-၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့ လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၁ ၁၇၄၅၅၅၆၅၄၂ ၃၉၉၇၃၄၇၉၄ ၂၁၄၅၂၉၁၃၃၆

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉ ၄၇၈၁၅၃၃၂ ၄၇၈၁၅၃၃၂

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၁ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၈၃၃၁၇၃၄၁၀၈ ၂၈၃၃၈၅၄၄၁၀၈

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၃၁၅၂၉၁၉၆၁ ၆၀၀၀၇၉၉၁၂ ၉၁၅၃၇၁၈၇၃

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄ ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

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

၉ ကနပ်ိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၂၆၅၇၇၈၄၀ ၁၆၄၃၉၄၄၀၉၈ ၁၆၇၀၅၂၁၉၃၈

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၉

၁၁  ကာ့ သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၇၄၃၄၇၂၀၈၂ ၇၄၃၄၇၂၀၈၂

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၁၁၉၈၇၇၈၀၄ ၈၅၀၄၂၉၃၂၄ ၉၇၀၃၀၇၁၂၈

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၂ ၁၄၉၉၆၂၆၉၄၈ ၁၁၀၉၉၇၅၅၉၁ ၂၆၀၉၆၀၂၅၃၉

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃ ၁၆၀၂၉၈၈၄၃

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃

၁၅၆ ၃၈၇၄၀၃၉၉၃၈ ၃၃၈၀၂၅၀၉၇၈၂ ၃၇၆၇၆၅၄၉၇၂၀စစ ပါင်း

စဉ် စခနး်အမည်

လပင်နး် 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

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

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

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
(၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ
၉-၂-၂၀၁၈) ထိ

၁၅၆ ၃၈၇၄၀၃၉၉၃၈.၀၀၀ ၃၃၈၀၂၅၀၉၇၈၂.၀၀၀ ၃၇၆၇၆၅၄၉၇၂၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၉၅၀ ၁၁၀၈၅၈၉၇၂၈၈.၉၆၀ ၆၈၃၄၅၄၃၄၅၅၉.၅၅၈ ၇၉၄၃၁၃၃၁၈၄၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင် ့အမှန် တင်ပိ/့တငသွ်င်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 
 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၉-၂-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၂၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခွ့ဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

ကတ်စစ ပါင်းမာှ (၉၅၀) ကတ်ြဖစ်ပါသည။် 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ ် (၉-၂-၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွငး်ကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၅၇ ၁၂၀ ၂၆၀၅၇၇၈၈၉၈.၃၁၀ ၄၅၀၀၂၀၂၇၈၂.၄၈၃ ၇၁၀၅၉၈၁၆၈၀.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၈ ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၁၇၆၀၁၅၂၁.၆၂၆ ၁၇၁၇၆၀၁၅၂၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂၂ ၄၁ ၁၈၁ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၄၂၀၃၀၄၈၄၀၈၆.၅၈၀ ၄၂၀၃၇၂၉၄၀၈၆.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၈၄၁၂၃၄၉၀.၆၉၀ ၆၈၂၇၁၀၆၂၀၅.၇၁၀ ၇၆၁၁၂၂၉၆၉၆.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၈ ၇ ၃၁ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၁၀၂၆၅၈၇၃၁.၀၀၀ ၁၈၇၆၁၈၉၄၅၇.၀၀၀

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 ၆၇၄၁၆၈၃၀၃၃.၅၉၀ ၇၄၈၅၂၆၄၆၄၄.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၃ ၄ ၄၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၆ ၁ ၁၅ ၁၁၃၀၆၂၆၈၆၈.၀၀၀ ၁၁၃၀၆၂၆၈၆၈.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၁၁၃၀၅၄၉၄၈.၇၅၀ ၂၂၈၈၇၅၀၃၇၁.၆၁၀ ၃၄၀၁၈၀၅၃၂၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၆၂၈၁၀၄.၀၀၀

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၆၀ ၉ ၅၁ ၂၂၉၂၀၇၆၅၀၅.၄၂၈ ၁၉၈၇၃၈၈၃၃၆.၅၆၉ ၄၂၇၉၄၆၄၈၄၁.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၄၀၁၂၆၈၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၃၀၆၂၁၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၃ ၄၃ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၄၂၀ ၄၇၀ ၉၅၀ ၁၁၀၈၅၈၉၇၂၈၈.၉၆၀ ၆၈၃၄၅၄၃၄၅၅၉.၅၅၈ ၇၉၄၃၁၃၃၁၈၄၈.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၉-၂-၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၄၂၀)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ အစည်းအ ဝး 

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

စစ ပါငး်မာှ (၉၅၀) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။   




