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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ( ၂၅  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၁၄) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသနး် ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁၃ ရက် န၌့ စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ 

ဘဂလား ဒ့ရှ်နိင်င သအမတ် ကီးြဖစသူ် H.E. Mr.Mohammad Sufiur Rahman ဦး ဆာင် သာ 

ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ န့ှင့် လက်ခ တွဆ့ခဲ့ ပီး နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မတိးြမင့် ရးအတွက် (G to G) ၊ ပဂ္ဂလိက 

လပင်န်းရှင်များအချင်းချင်း ( B to B ) စသည်တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ရး၊ နယ်စပ်ကန်သွယ်မ 

သာမက ပင်လယ် ရ ကာင်းမှပါ တိးြမင့်တင်ပိနိ့င် ရးအတွက် ဆန်၊ ပဲမျို းစနှင့် ရထွက်ကန်ပစ္စည်းများကိ 

တစ်ဆင့်ခ ရာငး်ချ နမည့်အစား တိက်ရိက်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ပဂ္ဂလိကအဖွဲ အ့စည်း 

များအား အား ပးသွားနိင် ရး၊ နှစန်ိင်ငကန်သည်လပင်န်းရှင်များအကား ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်နိင် ရး ၊ 

ြမန်မာနိင်ငရှ ိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဘဂလား ဒ့ရှ်ဆိပ်ကမ်းများအကား တိက်ရိက် ပိ ့ ဆာင်နိင် ရးတိန့ှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

၂။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင် ၂၀ ရက် နတ့ွင ် စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစညး်အ ဝး 

ခန်းမ၌ ကလသမဂ္ဂ၏ ြမနမ်ာနိင်ငလူအ့ခွင့်အ ရးအ ြခအ နဆိင်ရာ အထူးအစီရင်ခစာတင်သွင်းသူ 

မစ္စယန်ဟီလီ ဦး ဆာင်သည့်ကိယ်စားလှယ်အဖဲွအ့ား လက်ခ တွဆ့ခဲ့ ပီး ြမန်မာနိင်ငရှ ိ အထူးစးီပွား ရး 

ဇန်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် နိင်ငတကာ၌ သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

အ ပ  သက် ရာက်မ စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း (Environmental Impact Assessment-EIA)၊ လူမ 

ပတ်ဝန်းကျင်အ ပ  သက် ရာက်မစိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း (Social Impact Assessment-SIA) သတ်မတ်ှ 

ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားရှိမများ၊ ကျာက်ြဖူအထူးစးီပာွး ရးဇန် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် လူအ့ခွင့်အ ရးနှင့် လူသားအရင်းအြမစ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များက ိ

အ လးအနက်ထား ဆာင်ရွက်နိင် ရး၊ ဒသခြပည်သူများ အလပ်အကိင်ရရှိ ရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
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ထိနး်သိမ်း စာင့် ရှာက် ရးတိအ့ပါအဝင် ြမန်မာနိင်ငအတွင်းရှိ တိင်းရင်းသားြပည်သူများအားလး ညညီတွ် 

မတစွာ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်ရနအ်တွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားနိင် 

ရးတိအ့ား ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

၃။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၀ ရက် နတွ့င် 

နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ညီလာခခန်းမ၌ကျင်းပြပုလပ် သာ 

လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ကန်စည်ကန်သွယ် ရး၊ ပင်ရင်းနိင်ငစည်းမျဉ်းနှင့် ဝန် ဆာင်မ 

ကနသွ်ယ် ရးက  အသိပညာ ပးသင်တန်းနှင့် ကန်သွယ်မလပ်ထးလပ်နည်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် 

(၂/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲသိ ့တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၁ ရက် နတွ့င် နြပည် တာ်ရှ ိ စီးပွား ရးနှင် ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ညီလာခခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ် သာ စးီပာွး ရးနှင် ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၏ 

လပင်န်းညိနင်းအစည်းအ ဝးသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ဒတိယဝန်ကီးဦး အာင်ထူး၊ 

အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်များမှ ဦးစီးမှူ းများ ၊ နယ်စပ် 

ကနသွ်ယ် ရးစခန်းများမှ စခန်းတာဝန်ခများနငှ့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမှ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ ပီး စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ဌာနကီး (၃) ခမှ တာဝန်ခများက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဘ ာနှစ်အတွင်း 

လပင်န်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်နိင်မ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ်တွင် ရှ ဆ့က် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းစဉ်များအား ရှငး်လင်းတင်ြပကရာ တင်ြပချက်များအ ပ  

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များမ ှ ြပန်လည်သးသပ် ဆွး နွးကပါသည်။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်မှ ဝန်ကီးဌာန 

အ နြဖင့် ရှ ဆ့က် ဆာငရ်ွက်ရမည့်လပ်ငန်းများအား ရင်ှးလင်းတင်ြပ ပးီ ဒတိယဝန်ကီး ဦး အာင်ထူးမှ 

တင်ြပချက်များအ ပ  ြပန်လည်သးသပ် ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 

 ၅။ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ မှ့ ကီးမှူးကျင်းပ သာ Sixth Global Review of Aid for Trade 

ဆွး နွးပွဲကိ ဆစွ်ဇာလန်နိင်င၊ ဂျီနီဗာ မို ရိှ့ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ရ့းချုပ်တွင် (၁၁-၇-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ

(၁၃-၇-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အဆိပါ ဆွး နွးပွဲသိ ့ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ဝ့င်နိင်င 

များမ ှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများမှ ကိယစ်ားလှယ် 

များအပါအဝင် ြမန်မာနိင်ငမှ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး 

ဦး အာင်ထးူ ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝ့င်များ စစ ပါင်းကိယ်စားလှယ် ၁၅၀၀ ခန် ့တက် ရာက် 

ခ့ဲကပါသည်။ 

၆။ The Global Review of Aid for Trade ဆွး နွးပွဲများကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်မှစတင်၍ (၂) နှစ် 

တစ်ကိမ ်ကျင်းပလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင် ကျင်းပ သာ ဆးွ နွးပဲွမှာ (၆) ကိမ် ြမာက် ဆွး နွးပွဲြဖစ် ပီး 

အဓွန်ရ့ှည် ပီးခိင်မာ သာ ဖွ ့ဖို းတိးတက်မများရရှိရန်အတွက် ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများတွင် အားလးလိက်ပါ 

ဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိ ရးနှင့် က စဆက်သွယ် ရးတိက့ိ ြမင့်တင်သွားနိင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် Sixth 

Global Review of Aid for Trade ဆွး နွးပဲွကိ ကျင်းပခဲ့ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ဆွး နွးပွဲတွင် ဖွ ့ဖိုးဆဲ 

နိငင်များ အထူးသြဖင့် LDCs နိင်ငများအ နြဖင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ပိ ့ ဆာင် 

ဆက်သွယ် ရးများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာ ရး E-Commerce က ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး၊ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ်မနှင့် 
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ကနပ်စ္စည်းထတ်လပ်မ လပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပိမိပါဝင်နိင် ရးတိက့ိ ဦးစား ပး ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

နိငင်တကာ အဖွဲအ့စည်းများအ နြဖင့် ထိထိ ရာက် ရာက် အကူအညီ ပးနိင်မည့် နညး်လမ်းများအား 

ဆွး နွးြခင်း၊ LDCs နိင်ငများအကား ဖွ ့ဖို းမအကူအညီဆိင်ရာ အ တွအ့ကုများ ဖလှယ်ြခင်း၊ 

နိင်ငတကာအဖွဲအ့စည်းအသီးသီးမှ ပညာရှငမ်ျားြပုစထား သာ စာတမ်းများအား ဆွး နးွြခင်းများ 

ြပုလပ်ခဲ့ကပါသည်။ 

၇။ ဒတိယဝန်ကီး ဦး အာင်ထူးသည် (၁၁-၇-၂၀၁၇) ရက် နတ့ွင်ကျင်းပ သာ Plenary Session on 

Promoting Connectivity for LDCs တွင် အဓိက ဆွး နွးသူအြဖစ် ပါဝင် ဆွး နးွခဲ့ပါသည်။ ဒတိယ 

ဝန်ကီးနှင့်အတူ ဗနာတူနိင်ငမှ ဒတိယဝန်ကီးချုပ်၊ ယူဂန်ဒါနိင်ငမှ စက်မနှင့် ကန်သွယ် ရးဝန်ကီး၊ 

ကာ်စတာရီကာနိင်ငမှ ြပညပ်ကန်သွယ် ရးဝန်ကီး၊ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ၏့ Enhanced Integrated 

Framework (EIF) အစီအစဉ်ဆိင်ရာ Executive Director နှင့် နာ် ဝနိင်ငအ ြခစိက် Telenor 

ကမ္ပဏီ၏ Executive Vice President တိက့လညး် အဓိက ဆွး နွးသူများအြဖစ် တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆပိါ Plenary Session တွင် ြမန်မာနိင်င၏ Telecommunication ဆိင်ရာြဖစ် ပ  တိးတက်မများ၊ 

E-Commerce ဆိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများနှင့် အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒတိယဝန် ကီးမှ သးသပ် 

ဆွး နွးခဲ့ပါသည။် Telenor ကမ္ပဏီ၏ Executive Vice President မ ှ ြမန်မာနိင်င တွင် Telenor 

ကမ္ပဏီ၏ အာင်ြမင်မများကိ ထတ် ဖာ် ဆွး နွးခဲ့ရာ ြမန်မာနိင်င၏ Mobile အင်တာနက် အသးြပု၍ 

Data Access ြပုလပ်နိင်မနန်းမှာ ၈၀ % ကျာ်အထရိှိ ပီး နာ် ဝနိင်င၏ အသးြပုမ နန်းထားထက် 

ကျာ်လွန် ကာင်း သိရှိရပါသည်။ 

၈။ ဒတိယဝန်ကီးဦး ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယအ်ဖွဲ သ့ည် ဆွး နွးပဲွကာလအတွင်း၌ ကမ္ဘာ ့

ကနသွ်ယ် ရးအဖဲွဝ့င် ဖွ ့ဖိုးမမိတ်ဖက်နိင်ငများမှ ကိယ်စားလှယ်များနှင့်လညး် ကာင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ 

International Trade Centre (ITC)၊ UNCTAD နှင့် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ မ့ှ အဓိကတာဝန်ရှိသူ 

များနှင့်လည်း ကာင်း ြမန်မာနိင်င၏ ကန်သွယ်မက ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးအတွက် ဖာထ်တ် ရးဆွထဲား 

သာ Medium Term Program (MTP) လပ်ငန်းများတွင် လိအပ်သည့်ကူညီပ့ပိးမများ တိးြမင့်ရရှိ ရး 

တိအ့တွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားနိင်မည့် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွဆ့ ဆွး နွးခ့ဲပါသည်။ 

ယင်းသိ ့ ဆွး နွးရာတွင် Sanitary and Phytosanitary (SPS) ဆင်ိရာများ၊ E-Commerce ဆိင်ရာများ၊ 

Trade Facilitation ဆိင်ရာများ၊ Awareness နှင့် Capacity Building ြမင့်တင်သွားမည့် အစီအစဉ်များ 

ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။  

၉။ ဆွစ်ဇာလန်နိင်ငအ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ဝန် ဆာင်မ ကန်သွယ် ရးက  ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး 

အတွက် ဟိတယနှ်င့် ခရီးသွားလပ်ငန်းနငှ့်ဆက်စပ်၍ လိအပ် သာကူညီပ့ပိးမများြပုလပ်သွားရန် ြပင်ဆင် 

လျက်ရှိ ပီး ဆွစဖ်ရန် ့ (၄)သနး် တန်ဖိးရှိ စမီကိနး်ကိ မကာမီစတင်အကူအညီ ပးနိင် ရး ကိုးပမ်းလျက် 

ရိှ ကာင်း အသိ ပး ဆွး နွးသွားခဲ့ပါသည်။ ထိအ့တူ ဆွီဒင်နိင်ငအ နြဖင့် UNCTAD မှ အ ကာင် 

အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် ြမန်မာနိင်င၏ E-Commerce Readiness Assessment စမီချက်အတကွ ်

ရန်ပ ငွ ထာက်ပ့သွားမည်ြဖစ် ပီးဆက်လက်၍ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ အြခား သာက များတွင် ပ့ပိးကူညီ 

သွားမည်ြဖစ် ကာင်း အသိ ပး ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၁-၇-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၅၁၀.၀၁၂ ၄၉၇.၈၀၆ ၁၀၀၇.၈၁၈

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၂.၄၀၀ ၁.၅၃၉ ၃.၉၃၉

၃ ရထွက် ၆၃.၇၆၃ ၉၄.၈၃၈ ၁၅၈.၆၀၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၉၂.၆၀၁ ၃၂.၉၃၆ ၃၂၅.၅၃၇

၅ သစ် တာထွက် ၆၉.၇၅၄ ၁.၀၇၆ ၇၀.၈၃၀

၆ စက်မကန် ချာ ၁၃၂၂.၂၃၁ ၃၇၈.၇၄၂ ၁၇၀၀.၉၇၃

၇ အြခား ၂၆၉.၇၃၄ ၃၀၃.၇၀၄ ၅၇၃.၄၃၈

 စစ ပါင်း ၂၅၃၀.၄၉၅ ၁၃၁၀.၆၄၁ ၃၈၄၁.၁၃၆

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၁-၇-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၁၆၁၉.၉၁၁ ၄၅၆.၂၄၇ ၂၀၇၆.၁၅၈

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၀၂၁.၅၄၉ ၁၈၆.၄၁၅ ၂၂၀၇.၉၆၄

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၁၁၂.၆၀၅ ၂၁၄.၉၈၆ ၁၃၂၇.၅၉၁

 စစ ပါင်း ၄၇၅၄.၀၆၅ ၈၅၇.၆၄၈ ၅၆၁၁.၇၁၃

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၁-၇-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

 
တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယမ်
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ် ရ ကာင်း ၂၅၃၀.၄၉၅ ၄၇၅၄.၀၆၅ ၇၂၈၄.၅၆၀ ၁၉၃၈.၃၉၂ ၃၈၄၈.၉၄၂ ၅၇၈၇.၃၃၄ ၅၉၂.၁၀၃ ၉၀၅.၁၂၃ ၁၄၉၇.၂၂၆

၂ နယ်စပ် ၁၃၁၀.၆၄၁ ၈၅၇.၆၄၈ ၂၁၆၈.၂၈၉ ၁၂၅၆.၉၈၉ ၈၂၁.၁၀၉ ၂၀၇၈.၀၉၈ ၅၃.၆၅၂ ၃၆.၅၃၉ ၉၀.၁၉၁

စစ ပါငး် ၃၈၄၁.၁၃၆ ၅၆၁၁.၇၁၃ ၉၄၅၂.၈၄၉ ၃၁၉၅.၃၈၁ ၄၆၇၀.၀၅၁ ၇၈၆၅.၄၃၂ ၆၄၅.၇၅၅ ၉၄၁.၆၆၂ ၁၅၈၇.၄၁၇

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁-၄-၂၀၁၇ မ ှ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက(်တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂၁-၇-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထွကပ်စ္စည်း ၄၉၇.၈၀၆ ၄၉၇.၈၀၆ ၄၀၃.၃၃၅ ၄၀၃.၃၃၅ ၉၄.၄၇၁ ၉၄.၄၇၁

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၁.၅၃၉ ၁.၅၃၉ ၀.၃၀၅ ၀.၃၀၅ ၁.၂၃၄ ၁.၂၃၄

၃  ရထွက် ၉၄.၈၃၈ ၉၄.၈၃၈ ၈၃.၂၆၄ ၈၃.၂၆၄ ၁၁.၅၇၄ ၁၁.၅၇၄

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၃.၃၉၉ ၉.၅၃၇ ၃၂.၉၃၆ ၅.၂၅၈ ၅.၂၅၈ ၂၃.၃၉၉ ၄.၂၇၉ ၂၇.၆၇၈

၅ သစ် တာထွက် ၁.၀၇၆ ၁.၀၇၆ ၁.၀၁၂ ၁.၀၁၂ ၀.၀၆၄ ၀.၀၆၄

၆ စက်မကန် ချာ ၃၅၉.၅၈၄ ၁၉.၁၅၈ ၃၇၈.၇၄၂ ၂၉၇.၃၃၁ ၆၄.၀၄၇ ၃၆၁.၃၇၈ ၆၂.၂၅၃ -၄၄.၈၈၉ ၁၇.၃၆၄

၇ အြခား ၃၀၃.၇၀၄ ၃၀၃.၇၀၄ ၄၀၂.၄၃၇ ၄၀၂.၄၃၇ -၉၈.၇၃၃ -၉၈.၇၃၃

စစ ပါင်း ၃၈၂.၉၈၃ ၉၂၇.၆၅၈ ၁၃၁၀.၆၄၁ ၂၉၇.၃၃၁ ၉၅၉.၆၅၈ ၁၂၅၆.၉၈၉ ၈၅.၆၅၂ -၃၂.၀၀၀ ၅၃.၆၅၂

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၁-၇-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၁-၇-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ (၂၁-၇-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၅.၄၄၅ ၄၅၀.၈၀၂ ၄၅၆.၂၄၇ ၂.၈၄၀ ၄၇၉.၆၇၇ ၄၈၂.၅၁၇ ၂.၆၀၅ -၂၈.၈၇၅ -၂၆.၂၇၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၁.၀၂၉ ၁၈၅.၃၈၆ ၁၈၆.၄၁၅ ၀.၄၁၉ ၁၆၂.၇၆၇ ၁၆၃.၁၈၆ ၀.၆၁၀ ၂၂.၆၁၉ ၂၃.၂၂၉

၃ လူသးကန် ၀.၀၁၃ ၂၁၄.၉၇၃ ၂၁၄.၉၈၆ ၀.၀၁၆ ၁၇၅.၃၉၀ ၁၇၅.၄၀၆ -၀.၀၀၃ ၃၉.၅၈၃ ၃၉.၅၈၀

စစ ပါင်း ၆.၄၈၇ ၈၅၁.၁၆၁ ၈၅၇.၆၄၈ ၃.၂၇၅ ၈၁၇.၈၃၄ ၈၂၁.၁၀၉ ၃.၂၁၂ ၃၃.၃၂၇ ၃၆.၅၃၉

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၁-၇- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၁-၇-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂၁-၇-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၉၅၅.၆၁၈ ၅၂၆.၅၅၅ ၁၄၈၂.၁၇၃ ၉၃၁.၀၀၀ ၄၈၆.၃၉၆ ၁၄၁၇.၃၉၆ ၂၄.၆၁၈ ၄၀.၁၅၉ ၆၄.၇၇၇

၂ လွယဂ်ျယ် ၆၇.၃၄၀ ၅.၃၈၇ ၇၂.၇၂၇ ၄၅.၀၇၄ ၆.၁၇၈ ၅၁.၂၅၂ ၂၂.၂၆၆ -၀.၇၉၁ ၂၁.၄၇၅

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၁၅၇.၁၆၀ ၁၇.၉၂၅ ၁၇၅.၀၈၅ ၁၆၁.၈၃၇ ၂၀.၂၂၁ ၁၈၂.၀၅၈ -၄.၆၇၇ -၂.၂၉၆ -၆.၉၇၃

၄ ကပိက်တီ ၃၃.၆၁၂ ၁၃.၅၄၅ ၄၇.၁၅၇ ၁၅.၇၁၇ ၁၃.၀၆၆ ၂၈.၇၈၃ ၁၇.၈၉၅ ၀.၄၇၉ ၁၈.၃၇၄

၅ ကျိုင်းတ ၀.၀၄၆ ၀.၄၂၄ ၀.၄၇၀ ၀.၈၂၁ ၁.၁၅၄ ၁.၉၇၅ -၀.၇၇၅ -၀.၇၃၀ -၁.၅၀၅

၆ တာချီလတ်ိ ၄.၉၅၂ ၁၇.၉၄၆ ၂၂.၈၉၈ ၄.၅၃၁ ၁၇.၃၃၂ ၂၁.၈၆၃ ၀.၄၂၁ ၀.၆၁၄ ၁.၀၃၅

၇ ြမဝတီ ၁၆.၆၃၁ ၂၂၉.၀၅၂ ၂၄၅.၆၈၃ ၁၅.၆၈၅ ၂၃၇.၅၅၆ ၂၅၃.၂၄၁ ၀.၉၄၆ -၈.၅၀၄ -၇.၅၅၈

၈ ကာ့ သာင်း ၂၀.၂၈၇ ၂၃.၇၁၄ ၄၄.၀၀၁ ၁၄.၅၀၃ ၁၈.၆၈၉ ၃၃.၁၉၂ ၅.၇၈၄ ၅.၀၂၅ ၁၀.၈၀၉

၉ မိတ် ၃၁.၃၄၂ ၁၆.၉၁၉ ၄၈.၂၆၁ ၃၃.၅၄၀ ၉.၈၈၉ ၄၃.၄၂၉ -၂.၁၉၈ ၇.၀၃၀ ၄.၈၃၂

၁၀ ထီးခးီ ၂.၀၆၅ ၀.၁၁၅ ၂.၁၈၀ ၈.၂၀၇ ၀.၀၉၉ ၈.၃၀၆ -၆.၁၄၂ ၀.၀၁၆ -၆.၁၂၆

၁၁ မာ တာင် ၀.၉၀၅ ၀.၆၁၅ ၁.၅၂၀ ၀.၄၀၅ ၀.၀၉၈ ၀.၅၀၃ ၀.၅၀၀ ၀.၅၁၇ ၁.၀၁၇

၁၂ မယစ့ဲ် ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၀ ၀.၂၀၆ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၀ ၀.၂၀၆

၁၃ စစ် တွ ၁.၂၅၁ ၀.၀၁၅ ၁.၂၆၆ ၀.၉၅၅ ၀.၁၆၉ ၁.၁၂၄ ၀.၂၉၆ -၀.၁၅၄ ၀.၁၄၂

၁၄  မာင် တာ ၃.၃၇၄ ၃.၃၇၄ ၁.၇၁၀ ၀.၀၁၆ ၁.၇၂၆ ၁.၆၆၄ -၀.၀၁၆ ၁.၆၄၈

၁၅ တမူး ၆.၃၆၄ ၁.၇၀၁ ၈.၀၆၅ ၁၆.၆၂၈ ၇.၃၇၅ ၂၄.၀၀၃ -၁၀.၂၆၄ -၅.၆၇၄ -၁၅.၉၃၈

၁၆ ရိဒ် ၉.၆၂၈ ၃.၅၉၅ ၁၃.၂၂၃ ၆.၃၇၆ ၂.၈၇၁ ၉.၂၄၇ ၃.၂၅၂ ၀.၇၂၄ ၃.၉၇၆

စစ ပါငး် ၁၃၁၀.၆၄၁ ၈၅၇.၆၄၈ ၂၁၆၈.၂၈၉ ၁၂၅၆.၉၈၉ ၈၂၁.၁၀၉ ၂၀၇၈.၀၉၈ ၅၃.၆၅၂ ၃၆.၅၃၉ ၉၀.၁၉၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (R/C) ၈၅၃၀၀၀ ၈၅၁၀၀၀ ၈၃၂၀၀၀ ၇၇၄၀၀၀

၂ ဟသာတ ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၄၉၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၈၉၆၁၀၀

၃ မန္တ လး ၈၆၇၇၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၄၀ ၆၄၈ ၆၃၇ ၅၉၅

၂ ရလီ ၆၅၄ ၆၆၈ ၆၅၄ ၅၉၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၀၆ ၇၁၀ ၆၈၂ ၆၄၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၂၅၈၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၆၄၇၀၀ ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၉၅၈၀၀ ၁၃၆၀၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၅၀ ၈၅၁ ၈၅၀ ၈၅၉

၂  ရလီ ၈၇၇ ၈၈၅ ၈၈၂ ၈၈၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ (အသစ်)

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး (အသစ်)

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၀၁၃၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မန္တ လး ၁၃၃၆၈၀၀ ၁၃၁၅၄၀၀ ၁၃၂၆၄၀၀ ၁၃၅၈၂၀၀

၃ မရွာ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၃၀၁၉၀၀ ၁၃၂၇၆၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၅၃ ၈၄၂ ၈၂၉ ၈၃၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၂ မန္တ လး ၉၆၉၄၀၀ ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၇၇၈ ၇၇၉ ၇၇၈ ၇၈၆

၂ ရလီ ၈၀၄ ၈၁၁ ၈၀၈ ၈၁၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၆၃၈၅၀၀ ၆၁၀၀၀၀ ၆၁၅၀၀၀ ၅၉၂၀၀၀

၂ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၅၈၇၈၀၀ ၅၈၇၈၀၀ ၅၉၀၉၀၀

၃ မ ကွး ၅၈၁၇၀၀ ၅၇၅၆၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၆၆၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၄၇ ၅၄၁ ၅၃၅ ၅၂၁

( င ) ပဲစဉ်းင (အသစ်)

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၆၈၈၉၀၀ ၆၈၈၉၀၀ ၇၁၉၅၀၀ ၇၈၀၇၀၀

၂ မရွာ ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၄၃၀၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၆ မ ကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၈ ြပည ် ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၇ ၂၁၆ ၂၁၇ ၂၁၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၈၀၆၅၀၀

၂ မန္တ လး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၃ မ ကးွ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၈၀၆၅၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

၄ ြပည် ၂၀၂၀၀၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀

၅ တာင်ကးီ(အသစ်) ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၅၅ ၁၀၄၈ ၁၀၅၃ ၉၃၂

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀

၂ တာင်ကီး ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၀၈ ၁၀၆၁ ၁၀၆၆ ၁၀၅၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၅၉၂၀၀ ၁၅၉၂၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၅၅၁၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၄၁ ၁၁၅၆ ၁၁၆၁ ၁၁၆၅

ကျပ်/ြပည်

၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၄ ပသိမ် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ ၈၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၆၀၀ ၁၆၅၀ ၁၆၅၀ ၁၆၅၀

၉ စစ် တွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၄၃၁ ၄၂၇ ၄၁၅ ၃၉၃

၂ ဗီယက်နမ် ၃၇၅ ၃၈၅ ၃၈၀ ၃၈၅

၃ အနိ္ိဒယ ၃၇၀ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၈၅

၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (သန်လျင်) ၃၉၈၀၀၀ ၄၁၅၀၀၀ ၄၁၅၀၀၀ ၄၃၅၀၀၀

၂ မန္တ လး ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၃၀၀၀၀ ၄၃၅၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀

၆ ြပည် ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မရွာ (CP) ၃၀၆၁၀၀ ၂၉၉၄၀၀ ၂၉၉၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၂ မန္တ လး ၃၁၁၇၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၁၇၀၀ ၃၁၁၇၀၀

၃  တာင်ကးီ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၉၁ ၂၀၀ ၂၀၀ ၂၀၁

၂ ရလီ ၂၁၀ ၂၂၁ ၂၂၀ ၂၂၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၁၇ ၂၁၉ ၂၁၇ ၂၁၇

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၄၄၂၇၀၀ ၁၄၅၆၂၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀

၂ မ ကးွ ၁၄၁၄၆၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၄၉၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၉၅ ၉၉၆ ၉၉၅ ၁၀၀၅

၂ ရလီ ၁၀၂၃ ၁၀၃၂ ၁၀၂၉ ၁၀၃၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၅ ၇၇၁ ၇၄၃ ၇၄၉

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၅၂၄၂၀၀ ၁၆၀၅၆၀၀ ၁၆၈၇၇၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၅၃၇၀၀၀ ၁၅၅၂၄၀၀ ၁၅၇၉၉၀၀ ၁၆၃၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၆-၂၀၁၇ ၄-၇-၂၀၁၇ ၁၁-၇-၂၀၁၇ ၁၈-၇-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၅၇၃ ၁၅၇၄ ၁၅၇၄ ၁၅၈၉

၂ ရလီ ၁၆၀၈ ၁၆၂၂ ၁၆၁၆ ၁၆၂၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၅၃ ၈၄၈ ၈၅၂ ၉၀၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၆၁၈.၂၀ ၁၇၅၆.၀၀ ၁၆၆၁.၈၇ ၁၈၀၃.၅၀

၂ RSS-2 ၁၅၃၇.၂၉ ၁၇၃၈.၅၀ ၁၅၈၁.၂၀ ၁၇၈၅.၅၀

၃ RSS-3 ၁၄၅၆.၃၈ ၁၇၂၂.၅၀ ၁၅၀၀.၅၂ ၁၇၆၉.၀၀

၄ RSS-4 ၁၃၇၅.၄၇ ၁၇၁၃.၅၀ ၁၄၁၉.၈၅ ၁၇၆၀.၀၀

၅ RSS-5 ၁၂၉၄.၅၆ ၁၇၀၀.၀၀ ၁၃၃၉.၁၈ ၁၇၄၇.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၈-၇-၂၀၁၇

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၄-၇-၂၀၁၇
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၅ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၄၇၀၀ ၁၂၅၁.၂၄ ၁၂၂၆.၀၅ ၁၃၆၂

၂ ၆ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၄၅၀၀ ၁၂၅၇.၄၂ ၁၂၂၅.၀၄ ၁၃၅၅

၃ ၇ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၃၈၀၀ ၁၂၅၅.၅၁ ၁၂၂၁.၀၂ ၁၃၅၆

၄ ၈ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၃၈၀၀ ၁၂၅၅.၅၁ ၁၂၂၁.၀၂ ၁၃၅၆

၅ ၉ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၃၈၀၀ ၁၂၅၅.၅၁ ၁၂၂၁.၀၂ ၁၃၅၆

၆ ၁၀ -၇-၂၀၁၇ ၈၈၈၈၀၀ ၁၂၄၂.၉၉ ၁၂၁၁.၂၈ ၁၃၆၂

၇ ၁၁ -၇-၂၀၁၇ ၈၈၇၈၀၀ ၁၂၃၉.၇၇ ၁၂၁၂.၀၂ ၁၃၆၄

၈ ၁၂ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၃၀၀၀ ၁၂၄၅.၂၁ ၁၂၁၉.၈၀ ၁၃၆၆

၉ ၁၃ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၄၂၀၀ ၁၂၄၆.၈၈ ၁၂၂၂.၃၇ ၁၃၆၆

၁၀ ၁၄ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၁၂၀၀ ၁၂၄၂.၇၀ ၁၂၁၆.၈၁ ၁၃၆၆

၁၁ ၁၅ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၁၂၀၀ ၁၂၄၂.၇၀ ၁၂၁၆.၈၁ ၁၃၆၆

၁၂ ၁၆ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၁၂၀၀ ၁၂၄၂.၇၀ ၁၂၁၆.၈၁ ၁၃၆၆

၁၃ ၁၇ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၅၄၀၀ ၁၂၄၈.၅၅ ၁၂၁၇.၈၁ ၁၃၆၆

၁၄ ၁၈ -၇-၂၀၁၇ ၈၉၈၂၀၀ ၁၂၅၂.၄၆ ၁၂၃၇.၆၅ ၁၃၆၆

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၇၄၉ ယမွ်

၂ ၃၄.၀၅ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၄.၃၇  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၅၆

၁၃၆၅

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၇၂

၁၃၅၈

၁၃

( ၂၆-၇-၂၀၁၇) 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 ၅၉၀-၆၁၀

(  ခ  ) SQ ၇၂၀-၇၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၈၄၅-၈၇၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၇၄၀-၇၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၈၀-၉၁၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၉၅၀-၁၀၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၄၄၅-၄၆၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၄၃၅-၄၅၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၄၄၀-၄၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၅၀-၇၇၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၈၅၀-၈၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၁၀၃၀-၁၀၆၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၃၇၅-၁၄၁၅

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၈၉၅-၉၃၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၆၅-၁၁၀၀

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၄

 ၁၈ - ၇ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၂၆-၇-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -   

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၉ - ၂၉ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၈၀၉ ၁ ၁၃၁

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၈ ၁ ၁၆၀

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်      ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၁၉ ၁ ၁၆၀

၂။ ၁၃-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခွဲတွင် သန်ရ့ှင်း ရးတာဝန် ပးအပ်ထားသည့် ဒ စန်းစန်းြမင့်-၃ (၁၂/ရကန(နိင်) 

၀၆၄၅၆၈)၊ စာကူးစက်လှည့်သည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ြဖစ် သာ်လည်း ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ 

လိက်နာမမရိှြခင်းနှင့် တာဝန်ရိှသူထသိ ့ ခွင့်တိင်ကားြခင်းမရိှဘဲ ခွင့်မ့ဲပျက်ကွက်ခ့ဲြခင်းတိ ့ ကာင့် အလပ် 

တာဝန်စတင် ပျက်ကွက်သည့် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ အလပ်မှထတ်ပစ ်          

( Dismiss) လိက်သည်။ 

၃။ ၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးစိန်ဝင်း ဒ-ညန်မှူ း စမီ ၁၂-၇-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိင်)၀၃၂၇၁၉   ၁၈-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ )  ဦးတင်ထွန်း လ/ထညန်မှူး စမီ ၁၉-၇-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/စခန(နိင်)၀၁၇၇၆၅   ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဂ ) ဒ ယဉသီ်တာလင်ွ ဦး/ရိှ ငွစာရငး် ၁၁-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၄ ရက် 

    ၈/အလန(နိင်)၁၂၅၅၁၇   ၁၄-၇-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ချိုချိုမာ ဦး/ရိှ ပိသ့ွင်းရး ၂၀-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၁၅ ရက် 

    ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၀၃၉၀၇  (ရက) ၃-၈-၂၀၁၇ ထိ 

၄။ ၂၁-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမ ှ ဒ နီလာြမင့် (၉/မထလ (နိင်)၂၃၁၀၁၈)၊ ဦးစီးမှူ းကိ နိငင့် 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)အရ (၂၀-၇-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁၉-၁-၂၀၁၈) ရက် န ့

ထိ မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၅။ ၂၁-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၆) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့် ဆွ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသ့ွင်းရး ၁၈-၇-၂၀၁၇ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ကမရ(နိင်)၀၁၅၇၂၉  (ရန်ကန်) ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဒ ြမသန္တာ ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၁၉-၇-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၀၃၈၀၈၇   ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဂ ) ဒ ဇင်မာ ဝ ကီး/ ရး ဒသတွင်း ၁၄-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၈ ရက် 

    ၈/ခမန(နိင်)၁၆၉၆၈၄   ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ခင် မဝင်း ကီး/ ရး စမီ ၂၀-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၁၄ ရက် 

    ၁၁/မအန(နိင်)၀၄၅၁၇၂   ၂-၈-၂၀၁၇ ထိ 

 ( င ) ဒ သဉ္ဇာနိင် ကီး/ ရး နှစနိ်င်င ၁၇-၇-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၃၂၆၈၅   ၁၉-၇-၂၀၁၇ ထိ 

 ( စ ) ဒ ကျိန်စန်းလွန်း ငယ/် ရး ဒသတွင်း ၂၄-၇-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၄/တတန(နိင်)၀၅၅၅၂၈   ၃၀-၇-၂၀၁၇ ထိ 

၆။ ၂၄-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၆) ဦးကိ ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်မှ ဆာငရွ်က် 

သည့် သင်တနး်နှင့် ပို င်ပွဲများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက်(၁၇-၄-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှ(၁၆-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက် နအ့ထိကိ တာဝန်ချိန် (On Duty) အြဖစ် သတ်မှတ်လိက် ပီး  ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်တွင်  ယာယီ 

တွဲဖက်တာဝန် ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦး ကျာနိ်င်ထွနး် အကီးတန်းစာ ရး 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၈၀၈၇ 

 ( ခ ) ဒ တင်တင် အး-၂ ဆက်သွယ် ရး-၃ 

  ၁၄/ဥကမ(နိင်) ၁၅၄၅၉၆ 

 ( ဂ ) ဒ အး မိုင် ဆက်သွယ် ရး-၃ 

  W/RGN - ၀၀၆၀၃၇ 
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 (ဃ) ဒ သီတာခိင် ဆက်သွယ် ရး-၃ 

  ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၂၀၅၀၅ 

 ( င ) ဒ နှင်းသီတာ အငယ်တန်းစာ ရး  

  ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၁၄၇၂၄၄ 

 ( စ ) ဦးဝငး် ဌး အာင် စာကူးစက်လှည့် 

  ၁၂/တမန(နိင်) ၁၀၃၀၉၈ 

၇။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၄) 

ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က) အရ ၎ငး်တိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး 

စ့ ရာက်သည့် နရက်များမှစတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဒ သိန်းနခိင် 
၁၁/စတန(နိင်) ၀၃၄၃၄၇ 

ဒညန်မှူ း ပညာ ပး ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( ခ ) ဒ ပပ 
၈/ခမန(နိင်) ၀၀၁၂၂၉ 

ဒညန်မှူ း နှစ်နိင်င ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးရန်နိင်လွင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၀၁၈၁၄ 

ဒညန်မှူ း နယ်ရး ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

(ဃ) ဦးြမစိး-၁ 
၁၂/ရကန(နိင်) ၀၅၈၅၇၄ 

ဒညန်မှူ း ညန်ချုပ ်
ဦးစီးရး 

၂၂-၇-၂၀၁၇ ၃၁၄၀၀၀ 

( င ) ဒ ဝင်းဝင်းချို 
၁၂/သဃက(နိင်) ၀၀၉၁၉၄

လ/ထညန်မှူ း စီမ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( စ ) ဒ ခင်စန်းဝင်း 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၂၅၈၂၂ 

လ/ထညန်မှူ း ပိ/့သွင်း ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဆ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၁ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၆၃၅၀၃ 

လ/ထညန်မှူ း လပ်ငန်းစစ် ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဇ ) ဒ ဝင်းဝင်းစမ်း 
၁၂/ပဇတ(နိင်) ၀၁၄၅၆၈ 

လ/ထညန်မှူ း ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးဇာနည်ြမင့် ဆွ 
၁၂/အစန(နိင်) ၁၅၆၈၅၉ 

လ/ထညန်မှူ း WTO ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ည) ဒ ခင်မျို း သာ် 
၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၅၂၅၃၈ 

လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဋ ) ဒါက်တာမျို းထွန်း 
၁၂/တကန(နိင်) ၀၀၉၄၈၈ 

လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၆-၇-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဌ ) ဒ သန်းသန်းြမင့်-၁ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၀၃၂၁ 

လ/ထညန်မှူ း စီမ ၂၂-၇-၂၀၁၇ ၂၈၄၀၀၀ 

( ဍ ) ဒ ခိင် ငိမ်းသူ 
၈/ရနခ(နိင်) ၀၈၁၈၇၉ 

ဒဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၁၆-၇-၂၀၁၇ ၁၈၄၀၀၀ 
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( ဎ ) ဒ ဝမာလင် 
၈/မမန(နိင်)၀၇၆၂၃၇ 

ကီး/ ရး ပိသ့ွင်း ၂၅-၇-၂၀၁၇ ၁၆၉၀၀၀ 

(ဏ) ဒ ဥမ္မာ-၂ 
၉/မသန(နိင်)၀၇၉၄၀၅ 

ကီး/ ရး စီမ ၂၅-၇-၂၀၁၇ ၁၆၉၀၀၀ 

(တ) ဒ လှလှ အး 
၉/ကဆန(နိင်)၁၁၅၅၈၄ 

ကီး/ ရး မူဆယ် ၂၅-၇-၂၀၁၇ ၁၆၉၀၀၀ 

၈။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ နိင်နိင် မာ် ကပတမှူ း မူဝါဒ ၂၀-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၁၂ ရက် 

    ၁၂/သလန(နိင်)၀၇၄၇၂၂  (ရန်ကန်တွဲ) ၃၁-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးလှ စာ မာင် လခရ-၂ ပိသ့ွင်း ၂၂-၇-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၃/ကလန(နိင်)၀၁၇၆၅၆  (ရန်ကန်) ၃၁-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဂ ) ဒ သီရိမွန် ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၂၀-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၁၇ ရက် 

    ၉/တတဥ(နိင်)၀၉၆၇၄၆   ၅-၈-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးအလကဇ်န္ဒား လခရ-၄ စမီ ၁၅-၇-၂၀၁၇ မှ ၁၇ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၀၀၄၀၉   ၃၁-၇-၂၀၁၇ ထိ 

၉။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သန္တာ ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၂၄-၇-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/လသယ(နိင်)၀၂၇၅၇၄   ၃၀-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဒ ခင်ညိုရီ ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၂၄-၇-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၉/နထက(နိင်)၁၂၅၅၅၆   ၃၀-၇-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဂ ) ဒ သန္တာလင်း ကီး/ ရး စာရင်းအင်း ၃၁-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၁၀ ရက် 

    ၅/ကဘလ(နိင်)၁၄၈၆၇၆   ၉-၈-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးဉာဏ်လင်း ယမ-၄ တာချီလိတ် ၂၅-၇-၂၀၁၇ မ ှ ၇ ရက် 

    ၉/တကန(နိင်)၁၃၈၉၅၈   ၃၁-၇-၂၀၁၇ ထိ 
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၁၀။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

အာက် ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦးတိက့ိ (၁-၈-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ရပူ 

အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးစိးြမင့် အာင် လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး အထူးစးီပွား ရးဇန် 

  ၁၂/မဘန(နိင်)၀၁၃၃၅၁ 

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ကျာ် ဌး ဆက်သယ်ွ ရး- ၁ စမီ 

  ၁၂/သဃက(နိင်)၁၁၂၆၅၁ 

 ( ဂ ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဒ-ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ 

  ၁၁/မအန(နိင်)၀၂၁၃၇၃ 

 (ဃ) ဦးသန်စ့င်-၂  ဒ-ဦးစီးမှူ း စမီ  

    ၅/မရန(နိင်)၁၇၆၄၈၄ 

၁၁။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

အာက် ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၃) ဦးတိကိ့ (၁-၈-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ 

မရမ်း ချာင်အ မဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခနး်သိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးတင်မိး ဆွ လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး စမီ 

  ၉/သစန(နိင်)၀၃၆၇၅၂ 

 ( ခ ) ဦး အာင်မင်း ကျာ် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ၇/လပတ(နိင်)၀၆၁၉၈၀ 

 ( ဂ ) ဦးမျို း အာင်-၁ ဒ-ဦးစီးမှူ း ငွစာရင်း 

  ၁၂/သကတ(နိင်)၀၄၂၆၈၁ 

 (ဃ) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူ း ယှဉ် ပို င်မ  

  ၈/စလန(နိင်)၀၆၉၂၅၄ 

၁၂။ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း(၂)ခတွင် တွဲဘက်တာဝန် ချထားခဲ့သည့် တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိအ့ား (၁-၈-၂၀၁၇) ရက် နမ့စှ၍ နြပည် တာ(်ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရ ပီ့း ၎င်းတိနှ့င့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဘက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား 

    ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့် မူလဌာနခဲွ  

    စစ် ဆး ရးစခန်း  

 (က) ဦးထိန်လင်း လ/ထညန်မှူ း ရပူ စမီ 

  ၁၂/မဘန(နိင်)၀၂၁၆၅၄   ( မာ် တာ်ယာဉ်) 

 ( ခ ) ဦး မာင် မာင်ပါ လ/ထညန်မှူ း မရမ်း ချာင် စမီ  

  ၁၂/လမန(နိင်) ၀၅၄၉၂၅   (အထူးစီးပွား ရးဇန်) 

 ( ဂ ) ဦး အာင်နိင် ဦးစီးမှူ း ရပူ နယ်ရး 

  ၇/ပခန(နိင်)၁၄၀၁၈၇     

 (ဃ) ဦးလှမင်းထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး မရမ်း ချာင် စမီ 

  ၇/သနပ(နိင်)၀၆၂၉၉၁    

 ( င ) ဦးတင်ကိကိ လြခု ရး-၂ ရပူ မူဝါဒ 

  ၇/ပတန(နိင်)၀၃၉၅၅၁    

 ( စ ) ဦးလင်ဦး အကီးတန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် စမီ 

  ၁၂/မရက(နိင်)၁၂၆၈၆၄    

 ( ဆ) ဦးစက်ဟိန်း အကီးတန်းစာ ရး မရမ်း ချာင် ပညာ ပး 

  ၉/ညဥန(နိင်)၁၈၂၃၉၂    

 ( ဇ ) ဦး အာင်ဆင့် စာရင်းကိင်-၃ ရပူ နယ်ရး 

  ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၅၈၈၆၄ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပင်န်းရငှ်မှတ်ပတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

ရးစခန်းတွင် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမှ့စ၍ လည်း 

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

လည်း ကာင်း ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ကျန် 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ကာ့ သာငး်၊ 

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

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

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 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 နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတ့ွင် ကျိုင်းလပ်စခန်းကိ 

လည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခငွ့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

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

ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ ်(၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင ်ITC ကတ ်

( ၃၁၇ ) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ ်     

ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၄-၇-၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  

(၅၃)ကတ်၊ စစ ပါင်း  ( ၁၃၁၇ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး ြဖစပ်ါသည။် 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၇-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-  

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၂၃၉၆၅၂၃၄၁ ၁၁၁၆၃၇၈၇၃ ၃၅၁၂၉၀၂၁၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၆၇၉၄၈၆၅ ၆၇၉၄၈၆၅

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉ ၆၈၁၀၀၀၀ ၈၇၇၂၃၄၄၆၇၀ ၈၇၇၉၁၅၄၆၇၀

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၂၁၁၀၃၃၈၇၇ ၂၈၈၃၄၆၇၇၃ ၄၉၉၃၈၀၆၅၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၂ ၅၄၆၉၂၆၀၅ ၅၄၆၉၂၆၀၅

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

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

၉ ကနပ်က်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၁၉၅၁၂၀၀ ၇၄၄၆၅၇၂၁၇ ၇၄၆၆၀၈၄၁၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၂၂၁၃၅၅၆၇၄ ၂၂၁၃၅၅၆၇၄

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၁၄၈၉၆၃၀၄ ၁၆၈၀၉၃၈၇၆ ၁၈၂၉၉၀၁၈၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၇ ၁၆၅၅၄၆၆၅၂ ၃၀၈၅၂၂၈၂၉ ၄၇၄၀၆၉၄၈၁

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၄၈၀၁၈၃၄၃ ၄၈၀၁၈၃၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၅၃ ၆၈၇၉၀၈၇၁၇ ၁၀၆၈၀၅၄၂၈၇၁ ၁၁၃၆၈၄၅၁၅၈၈စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာငရ်ကွမ်
ကန်သယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ် ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၁၄-၇-၂၀၁၇) ထိ

၅၃ ၆၈၇၉၀၈၇၁၇.၀၀၀ ၁၀၆၈၀၅၄၂၈၇၁.၀၀၀ ၁၁၃၆၈၄၅၁၅၈၈.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၃၁၇ ၇၈၉၉၇၆၆၀၆၇.၉၆၀ ၄၅၂၂၃၄၆၇၆၄၈.၅၅၈ ၅၃၁၂၃၂၃၃၇၁၆.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၁၄-၇-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၃၁၇) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

အစညး်အ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀)ကတ်အားပယ်ဖျက် ပီး 

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၈၄၇) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ် ှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁၄-၇-၂၀၁၇) ရက် နထိ့ ITC ကတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

ပိက့န်
တနဖိ်း(ကျပ်)

သင်ွးကန်
တနဖိ်း(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၈ ၅၇ ၁၁၁ ၁၀၉၉၈၇၄၆၉၇.၃၁၀ ၄၂၁၂၁၀၅၈၆၁.၄၈၃ ၅၃၁၁၉၈၀၅၅၈.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၁ ၁၄၄ ၂၇ ၁၆၇၆၅၈၁၀၅၄.၆၂၆ ၁၆၇၆၅၈၁၀၅၄.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၀ ၄၁ ၁၄၉ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၂၂၄၇၁၀၉၄၆၄၈.၅၈၀ ၂၂၄၇၇၉၀၄၆၄၈.၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၂ ၆၄ ၂၇၈ ၆၇၉၈၆၅၄၀၆.၆၉၀ ၆၅၁၅၃၇၃၀၆၆.၇၁၀ ၇၁၉၅၂၃၈၄၇၃.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၆ ၇ ၂၉ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၈၆၇၅၁၃၈၈.၀၀၀ ၁၈၆၀၂၈၂၁၁၄.၀၀၀

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 ကနပ်ိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၉ ၇၇ ၄၂ ၇၁၈၉၅၄၉၇၁.၀၀၀ ၅၈၄၂၃၉၆၁၅၂.၅၉၀ ၆၅၆၁၃၅၁၁၂၃.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၆ ၄ ၂၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၆၀၈၅၁၀၄၆၀.၀၀၀ ၆၀၈၅၁၀၄၆၀.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၀၈၀၇၃၄၄၈.၇၅၀ ၁၆၀၆၄၁၄၉၂၃.၆၁၀ ၂၆၁၄၄၈၈၃၇၂.၃၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၅ ၉ ၃၆ ၉၅၇၉၉၆၂၀၉.၄၂၈ ၁၁၈၅၉၃၅၅၇၄.၅၆၉ ၂၁၄၃၉၃၁၇၈၃.၉၉၇

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉ ၉ ၁၀ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို င်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၂၈၈၉၈၈၀၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၅၁၈၃၄၁၁၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃ ၃

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၀ ၄၀ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၃၁၇ ၄၇၀ ၈၄၇ ၇၈၉၉၇၆၆၀၆၇.၉၆၀ ၄၅၂၂၃၄၆၇၆၄၈.၅၅၈ ၅၃၁၂၃၂၃၃၇၁၆.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပင်နး် 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတက်ွ

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတက်ွ

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတက်ွ

လပင်နး် ဆာင်ရက်ွမ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၁၄-၇-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၃၁၇)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ 

အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပးီ 

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစ ပါင်းမှာ (၈၄၇) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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