အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး
ေျပ် (၃၃၆.၄၀၂) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောေ်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခခင်း
၁။

အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ကေဆိပ် ၊ ကေဆိပ်ေုန်ကေှာင်ရုံ ၊ ဆိပ်ေမ်းနှင့် အကောေ်

ခွန်နယ်ကခမကေသအသီးသီးတို ့တွင်
တစ်ရာတင်ခပနိုင်ခခင်းမရှိဘဲ

တင်သွင်း/တင်ပို ့ခွင့်

တင်သွင်း/တင်ပိုက့့ သာ

စာရွေ်စာတမ်း
ေုန်ပစ္စည်းများအား

အကောေ်အေား

တစ်စံု

စစ်ကဆးရှာကဖွတားဆီး

အကရးယူမှုများခပုေုပက် ဆာင်ရွေ်ေျှေ်ရှိရာ သသဂုတ်ေ (၈) ရေ်ကန ့မှ (၁၄) ရေ်ကန ့အေိ စုစုကပါင်း
တားဆီး/ ဖမ်းဆီးမှုမှာ (၅၅) မှုခဖစ်ပပီး ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ် (၃၃၆.၄၀၂) သန်းခန့်ခဖစ် ပါသည်။
(ေ)

ကေဆိပ်
ကေဆိပ်တားဆီးမှုအကနခဖင့် (၂) မှုရှ၍
ိ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ် (၂.၈၈၀) သန်းခန့်
ရှိသည့်အနေ်

၉-၈-၂၀၁၇

ရေ်ကန ့တွင်

ရန်ေုန်အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာကေဆိပ်

ဆိုေ်ကရာေ်) ၌ မကေးရှားကေကသောင်းေိုင်းခဖင့်

(ခပည်ပ

ေွာောေမ်ပူပမို့့ မှ ခမန်မာနိုင်ငံသို့့

ဝင်ကရာေ်ောသည့် ခမန်မာနိုင်ငံသားခရီးသည်ေမ
ံ ှ E Cigarette Liquid (60) ml (422)
Nos ၊ Stin (Decoberry) (13) Nos ၊ စုစုကပါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးေျပ် (၂.၅)သန်းခန့်အား
ကတွ ့ရှိ၍ တားဆီးခဲ့ပါသည်။
(ခ)

ဆိပ်ေမ်း
ဆိပ်ေမ်းတားဆီးမှု အကနခဖင့် (၄) မှုရှိ၍ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ် (၃၄.၅၇၅)
သန်းခန့်ရှိသည့်အနေ် ၉-၈-၂၀၁၇ ရေ်ကန ့တွင် MIPL ဆိပ်ေမ်း၌ Super NR Group
Co., Ltd မှ ID No-100035384850 (25-7-2017) ခဖင့်တင်သွင်း ောကသာ Recon;
Hino Dutro Box Truck , Mdl-2007, C/O Japan (1) U အားတာဝန်ေျ အကောေ်
ခွန်စစ်ကဆးကရးအဖွဲ ့မှ

စစ်ကဆးခဲ့ရာ

သတ်မှတ်ကဘာင်ကအာေ်

(၁)

နှစ်နိမ့်ကနပါသခဖင့်

စုစုကပါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးေျပ် (၁၄) သန်းခန့်အား ကတွ ့ရှိ၍တားဆီးခဲ့ပါသည်။
(ဂ)

နယ်ကခမ
နယ်ကခမတားဆီးမှု အကနခဖင့် (၄၉) မှုရှ၍
ိ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးမှာေျပ် (၂၉၈.၉၄၇) သန်း
ခန့်ရှိသည့်အနေ် ၁၂-၈-၂၀၁၇ ရေ်ကန့တွင် မူဆယ်သို့့ သွားကရာေ်မည့် ယာဉ်များအား သတင်းအရ
ကရပူအပမဲတမ်းစစ်ကဆးကရးစခန်း

ပူးကပါင်းစစ်ကဆးကရးအဖွဲ ့မှ

စစ်ကဆးမှုများ

ကဆာင်ရွေ်

စဉ် ေားရှိုး နှင့် ကရပူစခန်းအသေား မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၉၆) မိုင် (၇) ဖာေုံ ၊ နားကဆာ့ရွာေဲ
၌ Crown Royal Saloon ယာဉ် (၁) စီး မသေရာဖွယ် ရပ်တန့်ေားသည်ေိုကတွ ့ရှိ၍
စစ်ကဆးခဲ့ရာ

ယာဉ်ကပါ်တွင်

တင်ခပနိုင်ခခင်းမရှိသည့်

တရားဝင်

ကေျာေ်စိမ်းဟု

စာရွေ်စာတမ်း
ယူဆရကသာ

အကောေ်အေား
ကေျာေ်တုံးဆိုေ်စုံ

တစ်စုံတစ်ရာ
အကေးချိန်

(607) kg နှင့် ပစ္စည်းသယ်ကဆာင်သည့်ယာဉ် (၁) စီး ၊ စုစုကပါင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးေျပ်
(၃၄.၃၅၀) သန်းခန့်အားကတွ ့ရှိ၍တားဆီးခဲ့ပါသည်။

(ဃ)

မိုဘိုင်းဖုန်း

၊

ေွန်ပျူတာ

ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်

သစ်ကတာေွေ်ပစ္စည်းများ

(၈-၈-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၇) အတွင်း တားဆီး/ဖမ်းဆီး အကရးယူမှု အကခခအကန

စဉ်

၁။
၂။
၃။

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့်

ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများ
ေွန်ပျူတာနှင့်
ဆေ်စပ်ပစ္စည်းများ
သစ်ကတာေွေ်

ပစ္စည်းများ
စုစုကပါင်း

၂။

ရန်ေုန်

နယ်စပ်

အမှုတွဲ

ခန့်မှန်းတန်ဖိုး

အမှုတွဲကပါင်း

အမှုတွဲကပါင်း

စုစုကပါင်း

စုစုကပါင်း

-

၂ မှု

၂ မှု

၂.၅၅၀ သန်း

-

-

-

-

-

၄ မှု

၄ မှု

၈၁.၅၆၃ သန်း

-

၆ မှု

၆ မှု

၈၄.၁၁၃ သန်း

အကောေ်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၄-၂၀၁၇) ရေ်ကန ့မှ (၇-၈-၂၀၁၇) ရေ်ကန ့အေိ မိုဘိုင်း ဖုန်း၊

ေွန်ပျူတာဆေ်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သစ်ကတာေွေ်ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးမှု များအကနခဖင့် ရန်ေုန်
ကေဆိပ် ၊ ဆိပ်ေမ်းနှင့် နယ်ကခမကေသများမှ စုစုကပါင်း တားဆီး/ဖမ်းဆီးမှု (၁၀၁) မှု ၊ ခန့်မှန်း တန်ဖိုးေျပ်
(၁၄၆၂.၄၅၉) သန်းခန့် အကရးယူကဆာင်ရွေ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

E Cigarette Liquid နှင့် Stin တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

Recon; Hino Dutro Box Truck တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကေျာေ်စိမ်းဟုယူဆရ ကသာ ကေျာေ်တုံးဆိုေ်စန
ံု င
ှ ့် ပစ္စည်းသယ်ကဆာင်သည့်ယာဉ်

တားဆီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပံု

