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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၂၅  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟးူ န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၂) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၇ ခနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် နတွ့င် ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ ၏့ 

(၁/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက် လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ (၁)၌ ကျငး်ပြပုလပရ်ာ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိ 

လပင်န်းအဖွဲ  ့ ဥက္က ဌ၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာငး်ဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာ 

သန်းြမင့်တက် ရာက်အဖွင်အ့မာှစကား ြပာကားရာတွင ် ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိအဖဲွ  ့

ဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ခဲ့ပါ ကာင်း၊ ဗဟိအဖွဲ မှ့ ကျာက်ြဖူ၊ ထားဝယ်၊ သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန် စီမ 

ခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီများအား ထပ်မဖွဲ စ့ည်းတာဝန် ပးအပ်ခ့ဲပါ ကာင်း၊ နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းမတွင ်

အထူးစီးပွား ရးဇန်များ၏ အခန်းက သည် အလွန်အ ရးပါသည့်အတွက် လက်ရိှ ဆာင်ရွက်ဆဲ အထူး 

စီးပွား ရးဇန်များအား ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်င 

အ နြဖင့် အထူးစီးပွား ရးဇန်ကီး (၃)ခကိ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး စီးပွား ရးဇန်သစ်များနှင့် ဗဟိလပ်ငန်း 

အဖွဲ တ့ိကိ့  ထပ်မတိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ် ကာင်း၊ စးီပွား ရးအြမန်ဆးတိးတက် အာင်အများြပည်သူ 

များ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ရး တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယအ်စိးရအဖဲွမ့ျား၊ ြပည်ပရင်းနီှးြမုပ်နှသူများနှင့် 

ညိနင်းချုပ်ဆိမည့် စာချုပ်များအတွက် ဥပ ဒကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ ပါဝင်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ကရန် 

လိ ကာင်း၊ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပဌာန်းထား ပီးြဖစ်သည့် အထးူစးီပွား ရးဇနမ်ျား ဥပ ဒနှင့် 

အည ီလိက်နာသွားရမှာြဖစ်သလိ ဒသခြပညသ်ူလူထ၏ ကျန်းမာ ရး၊ စးီပာွး ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် သဘာဝ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်နိင်မတိအ့ ပ တွင်လညး် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပးကရန် လိအပ် ကာင်း၊ မိမိတိဗ့ဟိ 

လပင်န်းအဖွဲအ့ နြဖင့် အာင်ြမင်စာွအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွကရာတွင် အမျိုးသားအကျိုးစးီပွား 

ကိ ဦးတည် ဆာင်ရွက်သာွးကရန်လိအပ် ကာင်း၊ အထူးစးီပွား ရးဇန်များ၏ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည် ့ အစီအမများကိ အများြပည်သူထင်သာြမင်သာရှိ အာင် 

ဆာင်ရွက်လာြခင်းြဖင့် ရင်းနီှးြမုပ်နှလိသူများကိ ဆွဲ ဆာင်နိင်မှာြဖစ် ကာင်း ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာက သာ ဒတိယဝန် ကီး၊ ဒတိယ ရှ ့ နချုပ်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ အထူး 

စီးပွား ရးဇန်များမှ ဥက္က ဌများနှင် ့တာဝန်ရှသိူများမှ မိမိတိက့ အလိက် တွ က့ုရသည့် အားနညး်ချက်၊ 

အားသာချက်များ ဆွး နွးတင်ြပကရာ ဆးွ နွးချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက 

သက်ဆိင်ရာများနှင့် ညိနင်း ပါင်းစပ် ပးခဲ့ပါသည်။ 

၂။ မာ် တာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာ လပ်ငန်းများကီးကပ် ရး ကာ်မတီဥက္က ဌ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသနး် ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် နတွ့င် 

နြပည် တာ်ရှိ ဝန်ကီးဌာနအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ မာ် တာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့်သက်ဆိင် သာ 

လပင်န်းများကီးကပ် ရး ကာ်မတီ (၁/၂၀၁၇) အစညး်အ ဝးသိတ့က် ရာက်၍ အမှာစကား ြပာကား 

ခ့ဲပါသည်။ အစည်းအ ဝးသိသ့က်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်များ 

နှင် ့ တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ခဲ့ကသည်။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ အမှာစကား ြပာကားရာတွင် 

မာ် တာယ်ာဉ်များစတင်တင်သွင်းချိန်မှ ၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် နထ့ိ ယာဉ်အ/ိယာဉ် ဟာင်း 

အစီအစဉ်ြဖင့် မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းမှာ အ ရာင်းစင်တာမှဝယ်ယူြခင်း ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ကမ္ပဏီ၊ 

သ ဘာသား၊ နိင်ငြခား ရးဝန်ထမ်းများ၊ လူပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ တင်သွင်းမစစ ပါင်း မာ် တာ်ယာဉ် 

(၃၅၀၈၅၂) စီး၊ စစ ပါင်း မာ် တာယ်ာဉ်ပါမစ် (၅၇၉၄၂၂) စးီအား ခွင့်ြပု ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ ပီးြဖစ် ကာင်း၊ 

ဝန်ကီးဌာနအ နြဖင် ့ ၂၀၁၆ ခနှစ် ၊ ဖ ဖာ်ဝါရလီတငွ် ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ကားအ ရာငး်စင်တာနှင့် 

အ ရာင်းြပခန်းများ၊ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကမ္ပဏီများအား သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်းရှ/ိမရှ ိ စစ် ဆးနိငရ်န် ြမြပင်စစ် ဆး ရးအဖွဲ မ့ျားကိ ဖဲွ စ့ည်းတာဝန် ပးခဲ့ ပီး 

လပင်န်း ဆာင်ရွက်မအ ပ မူတည်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါ ကာင်း၊ ကာ်မတီအ နြဖင် ့ ဆက်စပဌ်ာန 

အသီးသီးနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ ကာင့် သွင်းကန်ပါမစ်ခွင့်ြပုြခင်း၊ ဆိပ်ကမ်းတငွ် မာ် တာ်ယာဉ် 

မှတ်ပတင်ြခင်းအပိင်းများတွင် အဆင် ြပ အာင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ခဲ့ ကာင်း၊ မာ် တာ်ယာဉ်တင်သွင်းမ 
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တွင် တစ်ဦးချင်း၊ အ ရာင်းြပခန်းနှင့် အ ရာင်းစင်တာများ၏ တင်သွင်းြခင်းများကိ မိမိတိ ့ ကာမ်တီ 

အ နြဖင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်၍ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းကပ်မတ် ပးရန်လိအပ်ပါ ကာင်း၊ Model Year 

ထတ်ြပန်ချက်အရ ြဖစ် ပ လာမည့်အ ြခအ နများအ ပ  ကိုတင်ဝိင်းဝန်းစဉ်းစား ဆာင်ရွက်ကရန် 

လိအပ်ပါ ကာင်းနှင့် တက် ရာက်လာကသည့် ဌာနဆိင်ရာများမှလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွး နွးက စ 

လိ ကာင်း ြပာကားပါသည်။ ယင်း နာက်တက် ရာက်လာက သာ ဝန်ကီးဌာနများမ ှအမဲတမ်းအတွင်း 

ဝန်များ၊ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်များ၊ သက်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအလိက် ရှင်းလင်းတင်ြပ ဆွး နွးချက်များ 

အ ပ  ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက ြပန်လည်သးသပ် ဆွး နွး ပီး နိဂးချုပ်စကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။  
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၀-၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၀၈၃.၃၅၇ ၁၁၁၁.၅၉၂ ၂၁၉၄.၉၄၉

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၅.၂၈၆ ၂.၂၉၉ ၇.၅၈၅

၃ ရထွက် ၁၇၁.၅၂၃ ၂၅၉.၃၄၁ ၄၃၀.၈၆၄

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၄၉၄.၀၁၂ ၂၆၁.၅၄၇ ၇၅၅.၅၅၉

၅ သစ် တာထွက် ၁၈၈.၃၇၅ ၂.၀၃၀ ၁၉၀.၄၀၅

၆ စက်မကန် ချာ ၃၀၇၅.၈၃၂ ၉၂၄.၂၄၆ ၄၀၀၀.၀၇၈

၇ အြခား ၃၇၁.၁၀၀ ၈၈၈.၁၀၅ ၁၂၅၉.၂၀၅

 စစ ပါင်း ၅၃၈၉.၄၈၅ ၃၄၄၉.၁၆၀ ၈၈၃၈.၆၄၅

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၀-၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၃၇၉၄.၆၉၅ ၁၃၂၅.၅၅၀ ၅၁၂၀.၂၄၅

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၄၁၈၅.၉၉၀ ၄၀၆.၂၄၃ ၄၅၉၂.၂၃၃

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၂၆၂၂.၆၆၈ ၄၆၀.၃၆၅ ၃၀၈၃.၀၃၃

 စစ ပါင်း ၁၀၆၀၃.၃၅၃ ၂၁၉၂.၁၅၈ ၁၂၇၉၅.၅၁၁

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၀-၁-၂၀၁၇) 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 ၅၃၈၉.၄၈၅ ၁၀၆၀၃.၃၅၃ ၁၅၉၉၂.၈၃၈ ၄၈၅၆.၉၂၃ ၁၁၁၆၈.၂၀၉ ၁၆၀၂၅.၁၃၂ ၅၃၂.၅၆၂ -၅၆၄.၈၅၆ -၃၂.၂၉၄

၂ နယ်စပ် ၃၄၄၉.၁၆၀ ၂၁၉၂.၁၅၈ ၅၆၄၁.၃၁၈ ၃၄၅၆.၀၂၀ ၂၁၀၈.၉၆၀ ၅၅၆၄.၉၈၀ -၆.၈၆၀ ၈၃.၁၉၈ ၇၆.၃၃၈

စစ ပါင်း ၈၈၃၈.၆၄၅ ၁၂၇၉၅.၅၁၁ ၂၁၆၃၄.၁၅၆ ၈၃၁၂.၉၄၃ ၁၃၂၇၇.၁၆၉ ၂၁၅၉၀.၁၁၂ ၅၂၅.၇၀၂ -၄၈၁.၆၅၈ ၄၄.၀၄၄

စဉ် အ ကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မ ှ၂၀-၁-၂၀၁၇ ထ ိ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀-၁-၂၀၁၆ ထ ိ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၀-၁-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စ္စည်း ၀.၀၄၃ ၁၁၁၁.၅၄၉ ၁၁၁၁.၅၉၂ ၁၁၀၂.၄၀၃ ၁၁၀၂.၄၀၃ ၀.၀၄၃ ၉.၁၄၆ ၉.၁၈၉

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၂.၂၉၉ ၂.၂၉၉ ၀.၆၁၇ ၀.၆၁၇ ၁.၆၈၂ ၁.၆၈၂

၃  ရထွက် ၂၅၉.၃၄၁ ၂၅၉.၃၄၁ ၂၁၂.၂၈၂ ၂၁၂.၂၈၂ ၄၇.၀၅၉ ၄၇.၀၅၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၄၆.၇၃၆ ၁၄.၈၁၁ ၂၆၁.၅၄၇ ၃၀၅.၀၆၇ ၁၁.၈၆၇ ၃၁၆.၉၃၄ -၅၈.၃၃၁ ၂.၉၄၄ -၅၅.၃၈၇

၅ သစ် တာထွက် ၂.၀၃၀ ၂.၀၃၀ ၂.၅၄၇ ၂.၅၄၇ -၀.၅၁၇ -၀.၅၁၇

၆ စကမ်ကန် ချာ ၈၂၁.၉၆၇ ၁၀၂.၂၇၉ ၉၂၄.၂၄၆ ၁၃၈၃.၂၇၂ ၂၃၂.၉၆၇ ၁၆၁၆.၂၃၉ -၅၆၁.၃၀၅ -၁၃၀.၆၈၈ -၆၉၁.၉၉၃

၇ အြခား ၈၈၈.၁၀၅ ၈၈၈.၁၀၅ ၃.၂၆၀ ၂၀၁.၇၃၈ ၂၀၄.၉၉၈ -၃.၂၆၀ ၆၈၆.၃၆၇ ၆၈၃.၁၀၇

စစ ပါင်း ၁၀၆၈.၇၄၆ ၂၃၈၀.၄၁၄ ၃၄၄၉.၁၆၀ ၁၆၉၁.၅၉၉ ၁၇၆၄.၄၂၁ ၃၄၅၆.၀၂၀ -၆၂၂.၈၅၃ ၆၁၅.၉၉၃ -၆.၈၆၀

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၀-၁-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၀-၁-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၀-၁-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၃.၆၃၄ ၁၃၂၁.၉၁၆ ၁၃၂၅.၅၅၀ ၂၂.၃၂၉ ၁၂၀၄.၃၄၅ ၁၂၂၆.၆၇၄ -၁၈.၆၉၅ ၁၁၇.၅၇၁ ၉၈.၈၇၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၈၅ ၄၀၅.၇၅၈ ၄၀၆.၂၄၃ ၂.၀၇၅ ၄၀၁.၉၉၃ ၄၀၄.၀၆၈ -၁.၅၉၀ ၃.၇၆၅ ၂.၁၇၅

၃ လူသးကန် ၀.၇၇၁ ၄၅၉.၅၉၄ ၄၆၀.၃၆၅ ၁.၁၀၂ ၄၇၇.၁၁၆ ၄၇၈.၂၁၈ -၀.၃၃၁ -၁၇.၅၂၂ -၁၇.၈၅၃

စစ ပါင်း ၄.၈၉၀ ၂၁၈၇.၂၆၈ ၂၁၉၂.၁၅၈ ၂၅.၅၀၆ ၂၀၈၃.၄၅၄ ၂၁၀၈.၉၆၀ -၂၀.၆၁၆ ၁၀၃.၈၁၄ ၈၃.၁၉၈

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၀- ၁ - ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၀ - ၁ - ၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ( ၂၀- ၁ -၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၅၅၈.၇၃၄ ၁၂၈၉.၆၂၀ ၃၈၄၈.၃၅၄ ၂၉၁၃.၁၆၂ ၁၂၉၆.၇၇၃ ၄၂၀၉.၉၃၅ -၃၅၄.၄၂၈ -၇.၁၅၃ -၃၆၁.၅၈၁

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၃၀.၀၅၀ ၁၃.၀၆၄ ၁၄၃.၁၁၄ ၄၉.၄၈၇ ၉.၇၃၅ ၅၉.၂၂၂ ၈၀.၅၆၃ ၃.၃၂၉ ၈၃.၈၉၂

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၄၂၁.၄၄၈ ၄၄.၈၃၄ ၄၆၆.၂၈၂ ၂၃၇.၆၂၉ ၄၅.၁၀၄ ၂၈၂.၇၃၃ ၁၈၃.၈၁၉ -၀.၂၇၀ ၁၈၃.၅၄၉

၄ ကပိကတီ်း ၄၃.၄၆၄ ၃၁.၃၁၆ ၇၄.၇၈၀ ၁၇.၀၁၁ ၅၆.၄၈၀ ၇၃.၄၉၁ ၂၆.၄၅၃ -၂၅.၁၆၄ ၁.၂၈၉

၅ ကျို ငး်တ ၁.၇၄၃ ၂.၂၀၀ ၃.၉၄၃ ၅.၅၃၆ ၆.၅၀၃ ၁၂.၀၃၉ -၃.၇၉၃ -၄.၃၀၃ -၈.၀၉၆

၆ တာချလိီတ် ၁၁.၇၅၄ ၄၇.၁၂၅ ၅၈.၈၇၉ ၈.၆၉၀ ၄၈.၅၉၁ ၅၇.၂၈၁ ၃.၀၆၄ -၁.၄၆၆ ၁.၅၉၈

၇ ြမဝတီ ၄၅.၄၅၆ ၆၆၂.၆၆၈ ၇၀၈.၁၂၄ ၃၁.၁၄၉ ၅၃၂.၀၃၂ ၅၆၃.၁၈၁ ၁၄.၃၀၇ ၁၃၀.၆၃၆ ၁၄၄.၉၄၃

၈ ကာ့ သာငး် ၄၂.၈၅၂ ၄၆.၆၃၅ ၈၉.၄၈၇ ၃၂.၅၆၈ ၆၃.၉၂၂ ၉၆.၄၉၀ ၁၀.၂၈၄ -၁၇.၂၈၇ -၇.၀၀၃

၉ မတ်ိ ၁၂၁.၃၆၇ ၃၄.၆၁၆ ၁၅၅.၉၈၃ ၁၁၁.၄၀၈ ၂၃.၄၇၄ ၁၃၄.၈၈၂ ၉.၉၅၉ ၁၁.၁၄၂ ၂၁.၁၀၁

၁၀
နဘလယ/်
ထီးခီး

၁၀.၂၈၅ ၀.၄၂၃ ၁၀.၇၀၈ ၀.၆၈၄ ၁၁.၀၂၉ ၁၁.၇၁၃ ၉.၆၀၁ -၁၀.၆၀၆ -၁.၀၀၅

၁၁ မာ တာင် ၁.၆၅၄ ၀.၆၈၇ ၂.၃၄၁ ၀.၃၂၃ ၂.၀၃၃ ၂.၃၅၆ ၁.၃၃၁ -၁.၃၄၆ -၀.၀၁၅

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၂၂ ၀.၀၆၀ ၀.၁၈၂ ၀.၁၂၂ ၀.၀၆၀ ၀.၁၈၂

၁၃ စစ် တွ ၃.၄၆၀ ၀.၁၇၈ ၃.၆၃၈ ၄.၃၄၃ ၀.၇၆၄ ၅.၁၀၇ -၀.၈၈၃ -၀.၅၈၆ -၁.၄၆၉

၁၄  မာင် တာ ၄.၂၉၉ ၀.၀၂၇ ၄.၃၂၆ ၃.၉၅၈ ၀.၀၇၂ ၄.၀၃၀ ၀.၃၄၁ -၀.၀၄၅ ၀.၂၉၆

၁၅ တမူး ၃၃.၇၇၄ ၉.၅၈၉ ၄၃.၃၆၃ ၂၅.၂၉၅ ၈.၄၈၉ ၃၃.၇၈၄ ၈.၄၇၉ ၁.၁၀၀ ၉.၅၇၉

၁၆ ရဒိ် ၁၈.၆၉၈ ၉.၁၁၆ ၂၇.၈၁၄ ၁၄.၇၇၇ ၃.၉၅၉ ၁၈.၇၃၆ ၃.၉၂၁ ၅.၁၅၇ ၉.၀၇၈

စစ ပါင်း ၃၄၄၉.၁၆၀ ၂၁၉၂.၁၅၈ ၅၆၄၁.၃၁၈ ၃၄၅၆.၀၂၀ ၂၁၀၈.၉၆၀ ၅၅၆၄.၉၈၀ -၆.၈၆၀ ၈၃.၁၉၈ ၇၆.၃၃၈

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၀-၁-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀-၁-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (R/C) ၁၁၄၀၀၀၀ ၁၁၆၈၀၀၀ ၁၁၀၀၀၀၀ ၁၀၅၆၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၁၁၁၄၀၀ ၁၁၄၈၂၀၀ ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀

၃ မန္တ လး ၁၁၂၂၅၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၉၁၂၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၅၄ ၉၀၁ ၈၆၉ ၇၅၂

၂ ရလီ ၈၈၂ ၉၃၀ ၈၉၁ ၇၇၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၁၂ ၉၃၄ ၈၆၇ ၈၅၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၀၆၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မန္တ လး ၉၃၆၃၀၀ ၈၇၀၈၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၅၅၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၂၄ ၈၂၇ ၈၃၃ ၆၂၅

၂  ရလီ ၈၄၆ ၈၄၇ ၈၄၆ ၆၃၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၂ ၆၄၇ ၆၄၆ ၆၆၀

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ

\\172.16.109.92\d\office letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2017\Trade News (25-1-2017)\2 Agril-Trade(1) 7-12



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀

၂ မရွာ ၁၄၉၈၅၀၀ ၁၄၈၂၅၀၀ ၁၄၅၀၁၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၂၆၅ ၁၀၈၇ ၉၁၁ ၉၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၈၄၈၁၀၀ ၈၁၄၄၀၀ ၈၃၈၉၀၀ ၈၄၈၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၁၄ ၆၁၆ ၆၂၀ ၆၂၅

၂ ရလီ ၆၃၀ ၆၃၁ ၆၃၀ ၆၃၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၈၃၉၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၇၇၀၀၀၀ ၈၀၄၀၀၀

၂ မရွာ ၈၁၁၄၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၇၆၂၄၀၀ ၈၃၄၆၀၀

၃ မ ကးွ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၀၆၀၀ ၇၂၈၇၀၀ ၇၇၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၇၇ ၇၄၂ ၆၃၉ ၆၆၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းင

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၉၀၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မရွာ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၃၀၆၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၅ ပခက္က ူ ၁၈၃၇၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၆ မ ကးွ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၈ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၁၀ ၂၇၉ ၂၆၄ ၂၆၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၆၉၄၅၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၃၁၈၄၄၀၀

၂ မန္တ လး ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၃ မ ကးွ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၉၇၀၀၀၀

၄ ြပည် ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၀၀၇၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀

၅ တာင်ကးီ ၂၅၁၀၇၀၀ ၂၅၁၀၇၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၃၂၇ ၁၁၇၀ ၁၁၇၃ ၁၀၉၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၂ တာင်ကးီ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၈၅ ၁၁၃၀ ၁၁၂၉ ၁၁၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ မ ကွး ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၇၅၄ ၁၇၄၆ ၁၅၉၈ ၁၅၉၈

ကျပ်/ြပည်

၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၂ မန္တ လး ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၄ ပသမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၂၀၀၀ ( ဟာငး်) ၂၀၀၀ ( ဟာငး်) ၁၆၀၀ (သစ)် ၁၆၀၀ (သစ)်

၉ စစ် တွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၁၀ သတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

၁၀
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၃၆၁ ၃၆၁ ၃၆၁ ၃၆၈

၂ ဗီယက်နမ် ၃၂၇ ၃၂၇ ၃၂၇ ၃၂၇

၃ အနိ္ဒယိ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၄၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၂၅

၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (လှည်းကူး) ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၄၇၈၀၀၀ ၄၇၈၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၂၃၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၅၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၇၅၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ တာင် ကီး ၁၇၇၅၀၀ ၁၆၅၃၀၀ ၁၇၁၄၀၀ ၁၇၁၄၀၀

၂ လားရး ၁၇၇၅၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၇၁၄၀၀ ၁၇၁၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၇၄ ၁၇၁ ၁၇၆ ၁၇၄

၂ ရလီ ၁၇၈ ၁၇၆ ၁၇၃ ၁၇၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၁ ၂၂၀ ၂၂၀ ၂၀၅

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၁

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ မ ကးွ ၁၃၆၂၅၀၀ ၁၃၂၂၇၀၀ ၁၃၁၉၇၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၆၄ ၉၆၇ ၉၇၄ ၉၈၁

၂ ရလီ ၉၉၀ ၉၉၁ ၉၉၀ ၉၉၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၈၅ ၈၈၀ ၈၄၃ ၇၇၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၉၀၅၁၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၈၅၀၆၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၈၀၅ ၁၈၁၁ ၁၈၂၄ ၁၈၃၇

၂ ရလီ ၁၈၅၄ ၁၈၅၅ ၁၈၅၃ ၁၈၆၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၃၂ ၁၀၂၇ ၁၀၆၃ ၁၀၇၇

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၈၅၄.၂၉ ၂၂၆၈.၀၀ ၂၀၇၃.၃၉ ၂၇၁၆.၀၀

၂ RSS-2 ၁၇၇၂.၉၆ ၂၂၅၁.၅၀ ၁၉၉၁.၇၆ ၂၆၉၉.၅၀

၃ RSS-3 ၁၆၉၁.၆၃ ၂၂၃၆.၀၀ ၁၉၁၀.၁၃ ၂၆၈၃.၅၀

၄ RSS-4 ၁၆၁၀.၃၀ ၂၂၂၇.၅၀ ၁၈၂၈.၅၀ ၂၆၇၅.၀၀

၅ RSS-5 ၁၅၂၈.၉၇ ၂၂၁၅.၀၀ ၁၇၄၆.၈၇ ၂၆၆၂.၅၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၃-၁-၂၀၁၇
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၇-၁-၂၀၁၇

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၄ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၄၉၀၀ ၁၁၈၇.၇၀ ၁၁၅၇.၀၇ ၁၃၅၅

၂ ၅ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၉၅၀၀ ၁၁၉၄.၁၇ ၁၁၇၅.၉၄ ၁၃၅၅

၃ ၆ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၇၀၀၀ ၁၁၉၅.၀၆ ၁၁၇၇.၂၁ ၁၃၅၀

၄ ၇ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၇၀၀၀ ၁၁၉၅.၀၆ ၁၁၇၇.၂၁ ၁၃၅၀

၅ ၈ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၇၀၀၀ ၁၁၉၅.၀၆ ၁၁၇၇.၂၁ ၁၃၅၀

၆ ၉ -၁-၂၀၁၇ ၈၅၁၇၀၀ ၁၂၀၆.၁၆ ၁၁၇၄.၅၃ ၁၃၄၅

၇ ၁၀ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၂၂၀၀ ၁၂၁၆.၅၁ ၁၁၈၄.၈၅ ၁၃၅၀

၈ ၁၁ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၃၇၀၀ ၁၂၁၄.၁၃ ၁၁၈၈.၀၄ ၁၃၅၅

၉ ၁၂ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၈၀၀၀ ၁၂၂၀.၁၇ ၁၁၉၆.၈၉ ၁၃၅၅

၁၀ ၁၃ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၅၀၀၀ ၁၂၁၅.၉၆ ၁၁၉၅.၀၀ ၁၃၅၅

၁၁ ၁၄ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၅၀၀၀ ၁၂၁၅.၉၆ ၁၁၉၅.၀၀ ၁၃၅၅

၁၂ ၁၅ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၅၀၀၀ ၁၂၁၅.၉၆ ၁၁၉၅.၀၀ ၁၃၅၅

၁၃ ၁၆ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၆၂၀၀ ၁၂၁၇.၆၄ ၁၂၀၃.၇၆ ၁၃၅၅

၁၄ ၁၇ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၇၆၀၀ ၁၂၂၄.၁၃ ၁၂၀၇.၅၀ ၁၃၅၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၆  ယမွ်

၂ ၃၅.၆၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၈.၀၅ ရူပီး

၁၃

(၂၃ - ၁ -၂၀၁၇) န ့ြပင်ပ ငွလဲနန်း

၁ ဒ လာ ငွလဲနန်း

စဉ် နစ့ွဲ

Source: ဗဟိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၅၂

၁၃၅၂

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၆၃

၁၃၅၆မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၇၉၅-၈၂၅

(  ခ  ) SQ ၈၅၀-၈၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၄၀-၁၁၈၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၉၉၅-၁၀၃၅

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၅၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၁၅-၈၇၅

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၈၇၀-၉၃၅

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၅၈၅-၆၁၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၄၈၅-၅၁၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၄၈၅-၅၁၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၅၃၅-၁၅၇၅

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၈၄၅-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၄၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၄

 ၁၇- ၁ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၂၄-၁-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၉ - ၁၉ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၇ ၁ ၁၆၃

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၆ ၁ ၁၈၂

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်      ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၇ ၁ ၁၈၂

 
၂။ ၁၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ ဒ ြမတ်ဆလင်(၇/သဝတ(နိင်) ၀၉၈၈၇၆) အကီးတန်းစာ ရးကိ   နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၉၆)  အရ (၂ - ၁- ၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၃၁- ၁-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ 

လစာမဲ့ခွင် ့ ( ၃၀) ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၃။ ၁၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၇/၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၁)ဦးနှင့် နစ့ားဝန်ထမ်း (၁) ဦးတိက့ိ (၁၆-၁-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န် 

သွင်းကန်ရး (ရန်ကန)်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပတင်အမှတ်    

 (က) ဒ အး အးသန် ့ ဦးစီးမှူ း နယ်ရး   

  ၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၅၇၂၆၀   

 ( ခ ) ဦးဘန်း ကျာ် နစ့ား စီမ(စိက်ပျို း ရး) 

  ၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၈၆၅၄ 

၄။ ၁၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၇ (က)/ ၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ မာ် တာ်ယာဉ် မတင်သွင်းြဖစ်၍ နိင်ငြခား ငွြပန်လည် 

ထတ် ပးြခင်းအ ပ  ထာက်ခချက်ထတ် ပးမစိစစ် ရးအဖွဲ တ့ွင် ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားခဲ့ သာ 
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အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ ၄င်းတိ၏့ မူလဌာနခွဲများသိ ့ (၁၂-၁-၂၀၁၇) ရက် နမ့စှ၍ ြပန်လည ်

တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာနခဲွ   

  မှတ်ပတင်အမှတ်    

 (က) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ  

  ၇/ကပက(နိင်)၀၆၉၇၁၈    

 ( ခ ) ဦး အာင်မျို းသန် ့ ဒ-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း 

  ၁၃/တကန(နိင်)၁၇၀၁၇၄ 

၅။ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၁၁)ဦးတိကိ့ (၁၆-၁-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ 

ဖာြ်ပပါ ဌာနခဲွများသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးသိန်း ဇာ်-၁ လ/ထ ပိသွ့ငး် နယ်ရး 

  ၁၂/စခန (နိင်) ၀၁၁၈၉၅ ညန်ကား ရးမှူး 

 ( ခ ) ဦး ဇာ်မင်း ဌး လ/ထ နှစ်နိင်င ပိသ့ွင်း 

  ၈/စလန(နိင်)၀၆၉၈၃၅ ညန်ကား ရးမှူး    

 ( ဂ ) ဦးစိးတင့်-၁ ဦးစီးမှူ း ပိသွ့ငး် စမီ 

  ၁၄/မအပ(နိင်)၁၃၇၁၈၈    

 (ဃ) ဦး အး ကျာ ် ဦးစီးမှူ း စီမ ပိသ့ွင်း 

  ၇/ကဝန(နိင်)၀၅၉၇၇၈    

 ( င ) ဦး အာင်မျို းသန် ့ ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ပိသ့ွင်း 

  ၁၃/တကန(နိင်)၁၇၀၁၇၄    

 ( စ ) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပို င်မ ပိသ့ွင်း 

  ၈/စလန(နိင်)၀၆၉၂၅၄    

 (ဆ) ဦး ကျာ် ကျာ်-၃ ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး် ယှဉ် ပို င်မ 

  ၁၂/သဃက(နိင်)၀၃၈၂၉၄    
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 ( ဇ ) ဦးလှမင်းထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး် စမီ 

  ၇/သနပ(နိင်)၀၆၂၉၉၁    

 ( ဈ ) ဦး အာင် ကျာ်မိး-၂ ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ပိသ့ွင်း 

  ၇/ကပက(နိင်)၀၆၉၇၁၈    

 (ည) ဒ သူသူ ဆွလှ ဒ-ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း ပညာ ပး 

  ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၄၁၁၁၅  

 ( ဋ ) ဦး ဇလတ် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး် ဒသတွင်း 

  ၈/ခမန(နိင်)၁၂၁၀၂၄     

 ( ဌ ) ဦးမျို းလွင် ဌာနခဲွစာ ရး ပညာ ပး ပိသ့ွင်း 

  ၁၂/ဆကခ(နိင်)၀၁၄၁၉၅    

 ( ဍ ) ဦး ဇာ် ဇာ် ထွး ကီး/ ရး ဒသတင်ွး ပိသ့ွင်း 

  ၈/သရန(နိင်)၀၅၀၉၇၆ 

၆။ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာစာအမှတ်၊ကသရ(ဦး)စမီ/၂၀၁၆-၂၀၁၇( ၃၅၆၈) အရ 

၂၀၁၇ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက် နတွ့င် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ စီမခန်ခွ့ဲ ရး ကာ်မတီ (၁/၂၀၁၇) ကိမ် ြမာက် အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်အရ ကနသွ်ယ် 

ရးဦးစီးဌာန ၊ “ကန်ပိက်တီးကန်သွယ် ရးစခန်း” အား “ ကန်ပိက်တီကန်သွယ် ရးစခန်း” ဟ အမည်မှန် 

ြပင်ဆင် သးစွဲသွားရန် အ ကာင်းကားပါသည်။  

၇။ ၁၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာအဖွဲ  ့အစညး်မျာဌာနခွဲမှ  ဦးဝင်း အာင် 

ဌာနခွဲစာ ရး (၂/လကန(နိင်)၀၂၂၁၇၈) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃) အရ (၁၀-၁-

၂၀၁၇) နမှ့ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် ( ၁၄ )ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၈။ ၁၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၀/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၇) အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးဝင်း မာင်-၁(၁/ဗမန(နိင်) ၀၀၁၇၁၇) သည ် ရန်ကန်ပိက့န် 

သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်း 

များအား ရာထူးအဆင့်နှင့် လျာ်ညီစွာ စစ် ဆးကပ်မတ်ရန် ပျက်ကွက်ခ့ဲသြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒပဒ်မ ၅၃ ၊ 
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ပဒ်မခဲွ(စျ) အရ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက် နန့နက်ပိင်းမှ စတင၍် ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထတ်ပစ် 

(Dismiss) လိက်သည်။ 

၉။ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၁/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၁၆-၁-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွတွင် တာဝန် ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ဦးဆန်းဝင်း 

(၅/ထခန(နိင်) ၀၅၂၄၁၄) ၊ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) အား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ  ၁၆  ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ စတင်၍ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရးရာဝန် ကီးဌာနသိ ့ ြပာငး် ရ  ့

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၀။ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကိ၎င်းတိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၆) အရ လစာမ့ဲခင့်ွ အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ဇာ်မင်း ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး ၁၆-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၅ 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၂၂၁၈၇  (ရန်ကန်) ၃၀-၁-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးသက်ပိဦး ဆသရ-၄ စမီ ၁၆-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၆ 

  ၁၄/ပသန(နိင်)၁၉၇၃၄၁ ၃၁-၁-၂၀၁၇ ထိ  
၁၁။ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ မာ် တာ်ယာဉ် မတင်သွင်းြဖစ်၍ နိငင်ြခား ငြွပန်လည် 

ထတ် ပးြခင်းအ ပ  ထာက်ခချက်ထတ် ပးမစိစစ် ရးအဖွဲတ့ွင် ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့ သာ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး အမထမ်း(၅)ဦးတိက့ိ ၄င်းတိ၏့ မူလဌာနခွဲများသိ ့(၁၇-၁-၂၀၁၇) ရက် 

နမ့ှ စ၍ ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာနခဲွ   

  မှတ်ပတင်အမှတ်    

 (က) ဦး ကျာဆ်န်းထွန်း လ/ထညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး   

  ၁၀/မလမ(နိင်)၀၂၆၀၂၂    

 ( ခ ) ဦး ဝဦး မာင် ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရး 

  ၁၂/မရက(နိင်)၁၃၆၉၅၆   
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 ( ဂ ) ဦးသက်လွင်ဦး-၁ ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ 

  ၆/မအရ(နိင်)၁၀၅၁၉၂ 

 ( ဃ ) ဦး အာင်နိင်ဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ 

  ၇/လပတ(နိင်) ၀၆၁၉၆၄ 

 ( င ) ဦးမငး်မင်း-၃ ဌာနခဲွစာ ရး နှစနိ်ငင် 

  ၁၄/ရကန(နိင်)၀၀၁၉၈၇ 

 ( စ ) ဒ ယဉယ်ဉ် ထွး အကီးတန်းစာ ရး ယှဉ် ပို င်မ 

  ၅/ဘတလ(နိင်)၀၇၄၈၈၃ 

 ( ဆ ) ဒ မျိုးသက်မွန် အငယ်တန်းစာ ရး လပ်ငန်းစစ ် 

  ၅/ ဝလန(နိင်) ၁၅၂၆၉၇ 

၁၂။ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၄/၂၀၁၇ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း (၄၀) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ နရ့က် 

များတွင် နှစ်တိး စ့ ရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ နာက်ဆက်တွဲ 

ဖာြ်ပပါအတိင်း နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးသိန်းြမင့် ဝ 
၉/ကဆန(နိင်) ၀၇၆၉၁၀ 

လ/ထ 
ညန်ကား ရးမှူး

ပညာ ပး ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၃၀၀၀၀၀ 

( ခ ) ဒ သန်းသန်း ရ 
၁၂/သလန(နိင်) ၀၃၆၆၈၁ 

ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးထွန်းထွန်း 
၁၂/ရကန(နိင်) ၀၀၅၁၆၅ 

ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ကူကူဝင်း 
၁၂/လသန(နိင်) ၀၀၄၅၄၀ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

( င ) ဦး ကျာ် ဇယျ-၁ 
၇/လပတ(နိင်) ၀၉၃၀၁၇ 

ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

( စ ) ဒ မာမာသနး် 
၉/စကတ(နိင်) ၀၆၀၄၈၉ 

ဦးစီးမှူး WTO ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

(ဆ) ဒ နွယ်နွယ်ယဉ် 
၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၅၅၇၈

စရက-၁ ငွစာရင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

( ဇ ) ဒ စန်းစန်းြမင့်-၁ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၁၈၆၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
ရန်ကန် 

၁၆-၁-၂၀၁၇ ၁၉၀၀၀၀ 

( ဈ ) ဦးသန်းထိက် 
၁၂/ကခက(နိင်) ၀၅၀၇၀၀ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ြမဝတ ီ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 



20 
(ည) ဦး ကျာ်စိး-၂ 

၁၄/ပသရ(နိင်) ၀၇၄၅၅၃ 
ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဋ ) ဦးသိန်း ဇာ်-၂ 
၁၂/ကခက(နိင်) ၀၀၄၇၀၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ြမဝတ ီ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

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

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဍ ) ဒ လှလှဝင်း-၂ 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၁၉၅၆၀ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဎ ) ဦး အာင်နိင်ဝင်း 
၇/လပတ(နိင်) ၀၆၁၉၆၄ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ဏ) ဦးြမတ်ထွဋ် 
၁၄/မမန(နိင်) ၀၀၀၁၃၈ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(တ) ဦး ကျာ်မင်းစိး 
၇/တငန(နိင်) ၀၀၂၅၈၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ထ) ဦးမင်းထွန်း အာင် 
၇/ကတခ(နိင်) ၀၇၄၃၈၄ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဒ ) ဒ ခင်စလင် 
၅/အတန(နိင်)၀၄၉၁၄၀ 

ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဓ ) ဦးတင်မိးလွင် 
၇/ညလပ(နိင်) ၁၀၅၅၅၅ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( န ) ဒ ခင်စစလင် 
၁၂/သကတ(နိင်) ၁၂၅၈၆၆

ဒ-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ပ ) ဒ ဥမ္မာြမင့် အာင် 
၁၂/အစန(နိင်) ၁၈၉၈၁၆ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဖ ) ဦး နထွန်း 
၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၁၃၆၄၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဗ ) ဒ ငိမ်း ငိမး် ဖိုး 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၈၁၅၃၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ဘ) ဒ ြမသီတာ ကျာ ်
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၂၅၀၂၃ 

ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

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

ဒ-ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ယ) ဦးညီညီ ဇာ်-၁ 
၉/ပမန(နိင်) ၁၆၅၅၉၉ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ရ ) ဦးဉာဏ်မျိုးထက ်
၉/ပမန(နိင်) ၁၅၈၄၂၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(လ) ဒ နှင်း ဝ ငိမ်း 
၁၂/သဃက(နိင်) ၁၆၀၁၂၄ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဝ ) ဒ ချမး် ြမ့ကည် 
၁၂/ဒဂမ(နိင်) ၀၁၃၁၄၂ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(သ) ဦး ဝယစိး 
၉/ပမန(နိင်) ၁၅၉၅၉၈ 

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ဟ) ဒ အးယနယွ် 
၇/ဖမန(နိင်) ၁၂၄၀၇၁ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 
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( ဠ ) ဒ မျိုးပပ အး 

၁၂/သခန(နိင်) ၀၇၄၃၄၅ 
ဒ-ဦးစီးမှူး နယ်ရး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(အ) ဦး ဇယျာဦး 
၁၂/ရကန(နိင်) ၀၆၆၂၃၇ 

ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ကက) ဦးလှ ဌး-၂ 
၁၂/တတန(နိင်) ၀၅၂၃၀၇ 

ဆသရ-၂ နယ်ရး ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ခခ ) ဦး အာင်မျို းနိင် 
၁၃/ကလတ(နိင်) ၀၃၃၂၉၃

ဒ-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ဂဂ ) ဒ နွယ်နီဝင်း-၂ 
၁၂/ကခက(နိင်) ၀၀၀၅၇၆ 

ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

(ဃဃ) ဦးခင် မာင်သိန်း 
၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၅၀၇၃ 

စရက-၂ ငွစာရင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( ငင ) ဦး ကျာ်မင်း ထွး 
၁၄/ပသန(နိင်) ၁၅၄၃၄၀ 

စရက-၂ မူဆယ် ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( စစ ) ဒ နန်းလှ ထွး 
၁၃/လရန(နိင်) ၀၀၆၀၀၁ 

ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၇၁၀၀၀ 

(ဆဆ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၂ 
၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၃၈၁၄၂ 

စရက-၃ ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၇၁၀၀၀ 

( ဇဇ ) ဒ သီရိ အာင်-၂ 
၈/ထလန(နိင်) ၀၅၃၁၆၀ 

ငယ/် ရး ဒသတွင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

၁၃။ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၁) ဦးနှင့် နစ့ားဝန်ထမ်း (၁) ဦးတိက့ိ      

(၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါအတိင်း ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦး ဇာ်မင်းသူ ဒ-လ/ထ ပိက့န်သွင်းကန်ရး MIC (OSS) 

  ၁၄/ညတန(နိင်) ၁၈၄၆၄၃ ကွန်ပျူတာမှူး (ရန်ကန်)  

 ( ခ ) ဒ ခင်ခင်ခန် ့ နစ့ား MIC (OSS) ပိက့န်သငွ်းကန်ရး 

  ၁၂/သလန(နိင်) ၁၁၂၇၆၉   (ရန်ကန်) 

၁၄။ ၁၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ၀၀၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဦးြမင့်ရှိန် (၉/မနမ(နိင်) ၀၆၁၂၁၉)၊ 

လစာနန်းကျပ် (၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၀၀၀၀) ကိ ဝန်ကီးဌာန၊ စီမ ခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်အရ 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်း ဥပ ဒပဒ်မ (၆၃) နှင့် နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (ဆ) အရ လာ့ ပါ့ပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။်  
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၁၅။ ၁၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ  ဦး အာင်ြမတ်သူ (၁၂/လသယ (နိင်) ၀၅၆၂၉၆)   ယာဉ် မာင်း-၄ ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆)အရ (၁၇ - ၁- ၂၀၁၇) ရက် နကိ့ လစာမ့ဲခင့်ွ ( ၁) ရက် ခစားခွင့် 

ြပုလိက်သည်။ 

၁၆။ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိကိ့ ( ၂၄- ၁-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ 

၎င်းတိအ့မည်နင့်ှယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ဌာနစိတ်များတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနစိတ်   

 (က) ဦးစးိတင့်-၁ ဦးစီးမှူ း ဝန်ထမ်း(စမီ)  

  ၁၄/မအပ(နိင်)၁၃၇၁၈၈ 

 ( ခ) ဦးလှမင်းထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး ဝန်ထမ်း(စမီ)  

  ၇/သနပ(နိင်)၀၆၂၉၉၁ 

၁၇။ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဒ နှင်းကည်(၈/ရနခ(နိင်)၀၀၃၉၃၆) ဆက်သယ်ွ ရး-၁ ကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇)နှင့်(၉၆) အရ (၃၀ - ၁- ၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁-၂-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ 

လပ်သက်ခွင့် (၃) ရက်နှင့် (၂-၂-၂၀၁၇) မှ (၅-၂-၂၀၁၇) ရက် နထိ့ လစာမ့ဲခင့်ွ (၄) ရက် ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၁၈။ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

WTOနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ် န သာအဖွဲ  ့ အစည်းများဌာနခွဲမှ  လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူး ဒ စသက်နှင်း(၉/ပမန(နိင်)၁၅၇၅၃၂)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ 

(၈၇) အရ (၇-၂-၂၀၁၇) နမှ့ (၉-၂-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ လပ်သက်ခွင့်(၃)ရက် ခစားခွင့်ြပု လိက်သည်။ 

၁၉။ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ဌာနခွဲ၊ မာ် တာယ်ာဉ် မတင်သွင်းြဖစ်၍ နိင်ငြခား ငွ ြပန်လည် 

ထတ် ပးြခင်းအ ပ  ထာက်ခချက်ထတ် ပးမစိစစ် ရးအဖွဲတ့ွင် ယာယီတဲွဘက်တာဝန်ချထားခ့ဲ သာ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ ၄င်းတိ၏့ မူလဌာနခွဲများသိ ့ (၂၆-၁-၂၀၁၇) 

ရက် နမ့ှစ၍ ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးမျိုးခိင်ဝင်း ဒတိယညန်ကား ရးမှူး နည်းပညာ  

  ၈/ရစက(နိင်)၁၂၁၃၇၉    

 ( ခ ) ဦး အာင်သန်းထူး ဦးစီးအရာရှိ ဒသတွင်း 

  ၁၂/သဃက(နိင်)၀၈၉၇၉၇   

 ( ဂ ) ဒ သရဖမီျိုး အာင် အငယ်တန်းစာ ရး စီမ 

  ၈/တတက(နိင်) ၂၁၄၄၀၆ 

 (ဃ) ဒ နှင်းနှင်းယ အငယ်တန်းစာ ရး ငွစာရင်း 

  ၉/ ပဘန(နိင်) ၁၆၄၄၉၈ 

၂၀။ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပိက့န်သွင်းကန်လပင်န်းဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ် တင်သွငး်ြခင်းနင့်ှသက်ဆိင် သာ 

လပ်ငန်းများကီးကပ် ရး ကာ်မတီတွင် တဲွဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် နက သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း 

(၃)ဦးနှင့် အမထမ်း(၅)ဦးတိက့ိ ၄င်းတိ၏့ မူလလပ်ငန်းများအြပင ် မာ် တာ်ယာဉ် မတင်သွင်းြဖစ်၍ 

နိင်ငြခား ငွြပန်လည်ထတ် ပးြခင်းအ ပ  ထာက်ခချက်ထတ် ပးမ စိစစ် ရးအဖဲွ၏့ လပ်ငန်းတာဝန် 

များအား (၂၆-၁-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှစ၍ ပူးတွဲတာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ    

 (က) ဦးရန်နိင်လွင် ဒတိယညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး  

  ၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၀၁၈၁၄    

 ( ခ ) ဦးသက် ထွး လ/ထညန်ကား ရးမှူး နယ်ရး 

  ၈/ရစက(နိင်) ၀၀၀၄၂၂   

 ( ဂ ) ဒ ခင်စန်းဝင်း-၁ လ/ထညန်ကား ရးမှူး ပိသ့ွင်း 

  ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၂၅၈၂၂ 

 (ဃ) ဦးလှမင်း ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ 

  ၇/ညလပ(နိင်)၀၁၃၃၀၉   

 ( င ) ဦး ဇာ်ဝင်း-၂ ဦးစီးမှူ း WTO 

  ၁၄/ဘကလ(နိင်)၀၀၃၁၄၅ 
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 ( စ ) ဦးစိးညီညီ အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

  ၁၄/ဟသတ(နိင်)၂၁၈၀၉၀   

 ( ဆ) ဦး ဇယျာဦး ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း 

  ၁၂/ရကန(နိင်)၀၆၆၂၃၇   

 ( ဇ ) ဒ မျိုးမျိုး အး ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတွင်း 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၀၀၈၀ 
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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၊ ကန်ပိက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရဒ်ိ၊ 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 နမ့ှ စ၍လညး် ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် ကျို င်းလပ်စခနး်ကိ 

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 ်     

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၁-၂၀၁၇ ထိ) ITC ကတ် (၁၅၄) ကတ်၊ စစ ပါင်း( ၁၁၇၀ )ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆) မ ှ ( ၁၃-၁-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၆ ၄၅၄၆၃၄၁၃ ၅၃၄၂၅၂၃၇၁ ၅၇၉၇၁၅၇၈၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၆၃၆၆၀၆၇၄၅ ၆၃၆၆၀၆၇၄၅

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၆ ၄၂၆၄၆၄၁၂၅၆ ၄၂၆၄၆၄၁၂၅၆

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၈ ၁၉၄၈၉၄၉၀၂ ၃၃၅၇၁၉၂၇၉ ၅၃၀၆၁၄၁၈၁

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၁၅၄၇၇၄၈၃ ၁၅၄၇၇၄၈၃

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်က်ိတးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၇၅၄၀၉၄၄ ၁၆၄၄၇၃၃၂၁၃ ၁၇၁၂၂၇၄၁၅၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၉၁၄၅၄၉၆၆ ၂၉၁၄၅၄၉၆၆

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၃၄၉၂၃၀၂၅၇ ၄၀၉၂၂၄၂၄၄

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၄၀၃၀၄၃၇၃၄ ၃၉၈၇၆၆၃၄၂ ၈၀၁၈၁၀၀၇၆

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို ငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို ငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၇ ၁၄၆၃၇၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၁၄၉၂၀၆၉၉

၁၅၄ ၈၁၀၀၆၈၉၂၅ ၈၄၇၁၁၆၄၆၁၂ ၉၂၈၁၂၃၃၅၃၇စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယ်မ 
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)

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 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၁၃-၁-၂၀၁၇) ထိ

၁၅၄ ၈၁၀၀၆၈၉၂၅.၀၀၀ ၈၄၇၁၁၆၄၆၁၂.၀၀၀ ၉၂၈၁၂၃၃၅၃၇.၀၀၀

စစ ပါင်း ၇၀၀ ၆၈၃၄၄၄၅၀၃၅.၉၆၀ ၂၅၆၆၄၃၃၈၁၈၂.၅၅၈ ၃၂၄၉၈၇၈၃၂၁၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၁၃-၁-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၁၇၀) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၇၀၀) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁၃-၁-၂၀၁၇) ရက် နထိ့ ITC ကတ် 

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

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၂ ၅၇ ၁၀၅ ၆၃၉၂၈၄၇၃၄.၃၁၀ ၄၀၀၈၁၃၂၆၉၄.၄၈၃ ၄၆၄၇၄၁၇၄၂၈.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆၆ ၁၄၄ ၂၂ ၁၄၃၉၁၁၆၉၂၆.၆၂၆ ၁၄၃၉၁၁၆၉၂၆.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၁၁ ၄၁ ၇၀ ၅၉၄၇၅၄၄၇၈၇.၅၈၀ ၅၉၄၇၅၄၄၇၈၇.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၃၁ ၆၄ ၂၆၇ ၃၉၈၆၅၈၇၂၃.၆၉၀ ၆၀၄၇၈၈၁၀၁၄.၇၁၀ ၆၄၄၆၅၃၉၇၃၈.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၃ ၇ ၁၆ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၁၅၄၇၇၄၈၃.၀၀၀ ၁၇၈၉၀၀၈၂၀၉.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၂ ၈ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၇၈၃၀၅၃၈၉.၅၂၀ ၂၀၈၈၅၃၈၄၇၈.၀၁၁

၉ ကနပ်ိက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၃ ၇၇ ၃၆ ၇၁၇၀၀၃၇၇၀.၀၀၀ ၅၀၃၃၉၃၇၅၂၀.၅၉၀ ၅၇၅၀၉၄၁၂၉၀.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၂ ၄ ၁၈ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၁ ၉ ၂၉၄၉၂၅၃၆၆.၀၀၀ ၂၉၄၉၂၅၃၆၆.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၁ ၃ ၁၈ ၉၉၃၁၇၇၁၄၄.၇၅၀ ၁၁၀၅၆၈၁၀၁၄.၆၁၀ ၂၀၉၈၈၅၈၁၅၉.၃၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၇ ၉ ၂၈ ၇၂၁၁၃၂၆၇၁.၄၂၈ ၇၅၇၄၃၃၃၄၅.၅၆၉ ၁၄၇၈၅၆၆၀၁၆.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁၈ ၁၈

၁၇ ကျို ငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၂၄၀၉၆၉၆၇၄.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၄၇၀၃၂၂၈၀၀.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၀ ၄၀ ၁၄၆၃၇၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၁၄၉၂၀၆၉၉.၀၀၀

၁၁၇၀ ၄၇၀ ၇၀၀ ၆၈၃၄၄၄၅၀၃၅.၉၆၀ ၂၅၆၆၄၃၃၈၁၈၂.၅၅၈ ၃၂၄၉၈၇၈၃၂၁၈.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

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 နမ့ှစ၍(၁၃-၁-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၁၇၀)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစ ပါင်းမှာ(၇၀၀)ကတ်ြဖစ်ပါသည။် 
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