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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ (  ၈  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၃) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်

ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ သီရိလကာနိင်ငသအမတ်ကီးြဖစ်သူ H.E. Mr.K.W.N.D Karunaratne အား ၂၀၁၇ 

ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၃ ရက် နတ့ွင ်စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဧည့်ခန်းမ၌ လကခ် 

တွဆ့ခ့ဲသည်။ ထိသိ ့ တွဆ့ရာတွင် သီရလိကာနိင်င၏ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကာင် ့ ြမန်မာနိင်ငမှ 

ဆန်တန်ချိန် ၅၀,၀၀၀ တင်သွင်းနိင် ရး အစးိရအချင်းချင်း (G to G) နားလည်မစာခ န်လာ  (MoU) 

လက်မှတ် ရးထိး လိ ကာင်း၊ အဆိပါဆန်တန်ချိန် ၅၀,၀၀၀ အား ဆာလျင်စွာတငပိ် ့ ပး စလိ ကာင်း၊ 

သအမတ် ကီး  H.E. Mr.K.W.N.D Karunaratne ၏ ဆွး နွးတင်ြပချက်ကိ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမှ 

သီရိလကာနိင်င၏ အခက်အခဲကိ မိမိတိအ့ နြဖင့်ကူညီ ြဖရှင်း ပးလိ ကာင်း၊ မမိိတိအ့ နြဖင့် သက်ဆိင် 

ရာအသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ဆန်၊ စပါးလပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆာလျင်စွာ ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးမည်ြဖစ် ကာင်း၊ 

ထိသိနှ့စ်နိင်င နားလည်မစာခန်လာ လက်မှတ် ရးထိးရာတွင် လိအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များ ညိနင်း ဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်အဆင့်တစ်ဦးအားတာဝန် ပးအပ်သွားမည်ြဖစ် ကာင်းနှင့် မိမိတိ ့

အ နြဖင့် အြမန်ဆး အ ကာင်အထည် ဖာ်နင်ိ ရး ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း ဆွး 

နွးခဲ့သည်။ အဆပိါ တွဆ့ပဲွသိ ့ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များနှင် ့တာဝန်ရှိပဂ္ဂိလ်များ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
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၂။  စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်

ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက် နတ့ွင ်ဝန်ကီးရးဧည့်ခန်းမ၌ Myanmar Korea International Inc.(MYKI) မ ှ

အမ ဆာင်အရာရှိချုပ်ဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့ားလက်ခ တွဆ့၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက 

ပိက့န်သွင်းကန်ကန်စညမ်ျား လြခုစိတ်ချစွာသိ လှာင်ထားရှိနိင် ရးအတွက် Logistic Hub တည် ဆာက ်

ရးနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာြပပွဲများကျင်းပနိင် ရးအတွက် Exhibition Center များလိအပ် န ကာင်း၊ 

မိမိတိန့ိင်င၌ Logistics ပိင်းတွင် အားနညး်သည့်အတွက် ြမန်မာနိင်ငမ ှ ရထွက်ကန်ပစ္စည်းများ၊ 

လယ်ယာထွက်ကန ် ပိက့နမ်ျားအ နြဖင့် အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မအပိင်းတွင် 

အခက်အခဲများ၊ စနိ် ခ မများနှင့် တွ က့ု နရပါ ကာင်း၊ ရန်ကန်ဆိပ်ကမ်းသည် ကန်ပစ္စည်း တင်ပိ၊့ 

တင်သွင်းရာတွင် ဆိပ်ကမ်း နရာမလ လာက်သည့်ြပဿနာများ ကု တွ ့ နရသြဖင့် Logistic Hub 

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ပီး Logistic Hub မ ှရန်ကန်ဆိပ်ကမ်းသိ ့အြမန်ဆး 

သွား ရာက်နိင်မည့် လမ်း ကာင်းများကိလည်း အဆင် ြပ ချာ မွစ့ွာ ကန်စည်စီးဆင်းနိင် ရးအတွက် 

အြမန်ဆး ဆာင်ရွက်သွားရန် လိအပ်ပါ ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင် ့ MYKI နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

သွားမည်ြဖစ် ကာင်း ဆွး နွး ြပာကားခဲ့ပါသည။် အဆိပါ ဆးွ နွးပွဲသိ ့အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကား 

ရးမှူ းချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။  

၃။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည ်

ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ သအမတ် ကီးဦး ဆာင် သာ ကိယ်စားလယှ်အဖွဲ အ့ား 

ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် နတွ့င် ဝန် ကီးရးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခ တွဆ့ ပီး ြမန်မာနိင်ငနှင့် တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတ 

နိငင်တိအ့ကား နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မတိးြမင့် ရး၊ အထးူသြဖင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးပိမိဖွ ့ဖို းတိးတက် ပီး 

ကန်သွယ်မလွယ်ကူ ချာ မွ ့ စရန်အတွက် တရတ်-ြမန်မာ၊ ရလီ-မူဆယ် နယ်စပ်စီးပွား ရး ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်မဇန်အား အြမန်ဆးအ ကာင်အထည် ဖာ်တည် ဆာက်နိင်ရန ် ပဏာမအဆင့် သ တသနြပု 

လ့လာြခင်း၊ တည် ဆာက် ရးအစီအစဉ်များနှင့် ရည်မှန်းချကအ်စီအစဉ်များ ချမတ်ှြခင်းတိကိ့ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစခန်းများကိလည်း ကန်စည်သွက်လက်စီးဆငး် 

နိင် ရးနှင့် ကန်သွယ် ရးလမ်း ကာင်းများ အဆင် ြပ ချာ မွစ့ွာ ြဖတ်သန်းသွားလာနိင် ရးတိအ့တွက် 

နှစနိ်ငင် အကား ဆက်သွယ်ပူး ပါင်းသွားမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း နှစ်နိင်ငနယစ်ပ်ကန်သွယ်မြပုလပ်ရာတွင ်

ငွ ကး လဲ ြပာင်းမစနစ် ပိမိစနစ်တကျြဖစ် စရန်နှင့် နယ်စပ်ကန်သွယ် ရးစနစ်မှ ပမှန်ကန်သွယ် ရး 
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စနစ်သိ ့ကူး ြပာင်းြမင့်တင်နိင် ရး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း ဆွး နွးခဲ့ပါသည။် အဆိပါ 

တွဆ့ပဲွသိ ့ ဝန်ကီးဌာနမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရိှသူများ 

တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။  

၄။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

ဦး ဆာင်သည့် ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ သ့ည် ဖ ဖာ်ဝါရလီ ၃ ရက်တွင် အီတလီနိင်င ရာမ မို  ့အီတလီ 

နိငင်ြခား ရးနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးဝန်ကီးဌာန ရးချုပ်၌ ကျင်းပြပုလပ်သည့် 

Myanmar Country Presentation Program အခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ခဲ့ ကသည်။ အဆပိါ အခမ်း 

အနားတွင ် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက ပွင်လ့င်းြမင်သာမကိ အ ြခခ၍ နိငင်တကာနင့်ှ ကနသွ်ယ် ရး၊ ရင်းနှီး 

ြမုပ်နှမများ တိးတက် ကာင်းမွန် ရး၊ ြပည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆ ရး၊ အစိးရချင်းဆက်ဆ ရးများ 

တိးတက် စ ရးတိကိ့ ကို းပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် အခွင့်အလမ်းများ 

များစာွပိင်ဆိင်ထားသက့ဲသိ ့ စနိ် ခ မများလည်းရှိ နပါ ကာင်း၊ စီးပွား ရးတိးတက်မကိ ဖာ် ဆာင်ရာ 

တွင် ပိက့န်ြမင့်တင်နိင် ရးသည် အဓိကအချက်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ပိက့န်တိးလာြခင်းြဖင့် နိင်ငအတွက် 

အခွန်ဘ ာ ငွများရရှိနိင်သလိ ြပည်တွင်းထတ်လပ်သူများ အကျို းရှိနိင်မည်ြဖစ် ပီး၊ အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်းများလည်း တိးလာနိင်ပါ ကာင်း၊ ပိက့န်တိးြမင့်ရန်အတွက် လယ်ယာလပ်ငန်းနှင့် SME 

Sector ကိ အထူးအားထား နရပါ ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒသစ်ကိ ြပဌာန်း ပီး 

ြဖစပ်ါ ကာင်း ဆွး နွးခဲ့သည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၃-၂-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၁၃၆.၁၂၃ ၁၁၇၈.၄၂၆ ၂၃၁၄.၅၄၉

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၅.၅၁၁ ၂.၄၂၉ ၇.၉၄၀

၃ ရထွက် ၁၈၁.၇၉၆ ၂၇၆.၃၀၃ ၄၅၈.၀၉၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၅၅၀.၀၂၀ ၂၆၂.၃၁၂ ၈၁၂.၃၃၂

၅ သစ် တာထွက် ၁၉၉.၃၉၅ ၂.၀၈၅ ၂၀၁.၄၈၀

၆ စက်မကန် ချာ ၃၂၉၈.၁၅၇ ၁၁၃၂.၇၅၉ ၄၄၃၀.၉၁၆

၇ အြခား ၃၇၈.၀၉၂ ၉၁၄.၇၉၄ ၁၂၉၂.၈၈၆

 စစ ပါင်း ၅၇၄၉.၀၉၄ ၃၇၆၉.၁၀၈ ၉၅၁၈.၂၀၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၃-၂-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၀၁၇.၄၂၉ ၁၄၀၂.၇၅၁ ၅၄၂၀.၁၈၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၄၄၃၂.၃၅၈ ၄၂၅.၀၅၆ ၄၈၅၇.၄၁၄

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၂၇၇၄.၇၆၇ ၄၈၇.၃၅၅ ၃၂၆၂.၁၂၂

 စစ ပါင်း ၁၁၂၂၄.၅၅၄ ၂၃၁၅.၁၆၂ ၁၃၅၃၉.၇၁၆

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃-၂-၂၀၁၇) 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 ၅၇၄၉.၀၉၄ ၁၁၂၂၄.၅၅၄ ၁၆၉၇၃.၆၄၈ ၅၁၆၆.၅၅၉ ၁၁၇၈၁.၂၂၅ ၁၆၉၄၇.၇၈၄ ၅၈၂.၅၃၅ -၅၅၆.၆၇၁ ၂၅.၈၆၄

၂ နယစ်ပ် ၃၇၆၉.၁၀၈ ၂၃၁၅.၁၆၂ ၆၀၈၄.၂၇၀ ၃၇၂၅.၇၅၂ ၂၂၀၈.၇၂၄ ၅၉၃၄.၄၇၆ ၄၃.၃၅၆ ၁၀၆.၄၃၈ ၁၄၉.၇၉၄

စစ ပါင်း ၉၅၁၈.၂၀၂ ၁၃၅၃၉.၇၁၆ ၂၃၀၅၇.၉၁၈ ၈၈၉၂.၃၁၁ ၁၃၉၈၉.၉၄၉ ၂၂၈၈၂.၂၆၀ ၆၂၅.၈၉၁ -၄၅၀.၂၃၃ ၁၇၅.၆၅၈

စဉ် အ ကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မ ှ၃-၂-၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၃-၂-၂၀၁၆ ထ ိ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃-၂-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထွကပ်စ္စည်း ၀.၀၄၃ ၁၁၇၈.၃၈၃ ၁၁၇၈.၄၂၆ ၁၁၅၁.၁၁၁ ၁၁၅၁.၁၁၁ ၀.၀၄၃ ၂၇.၂၇၂ ၂၇.၃၁၅

၂ တရိိစ္ဆာန်ထက်ွ ၂.၄၂၉ ၂.၄၂၉ ၀.၆၂၅ ၀.၆၂၅ ၁.၈၀၄ ၁.၈၀၄

၃  ရထွက် ၂၇၆.၃၀၃ ၂၇၆.၃၀၃ ၂၂၇.၅၄၂ ၂၂၇.၅၄၂ ၄၈.၇၆၁ ၄၈.၇၆၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၄၇.၂၄၃ ၁၅.၀၆၉ ၂၆၂.၃၁၂ ၃၀၅.၆၈၆ ၁၂.၂၁၂ ၃၁၇.၈၉၈ -၅၈.၄၄၃ ၂.၈၅၇ -၅၅.၅၈၆

၅ သစ် တာထွက် ၂.၀၈၅ ၂.၀၈၅ ၂.၅၆၆ ၂.၅၆၆ -၀.၄၈၁ -၀.၄၈၁

၆ စက်မကန် ချာ ၁၀၄၆.၁၃၃ ၈၆.၆၂၆ ၁၁၃၂.၇၅၉ ၁၅၃၂.၂၃၈ ၂၄၀.၁၃၉ ၁၇၇၂.၃၇၇ -၄၈၆.၁၀၅ -၁၅၃.၅၁၃ -၆၃၉.၆၁၈

၇ အြခား ၉၁၄.၇၉၄ ၉၁၄.၇၉၄ ၃.၂၆၀ ၂၅၀.၃၇၃ ၂၅၃.၆၃၃ -၃.၂၆၀ ၆၆၄.၄၂၁ ၆၆၁.၁၆၁

စစ ပါင်း ၁၂၉၃.၄၁၉ ၂၄၇၅.၆၈၉ ၃၇၆၉.၁၀၈ ၁၈၄၁.၁၈၄ ၁၈၈၄.၅၆၈ ၃၇၂၅.၇၅၂ -၅၄၇.၇၆၅ ၅၉၁.၁၂၁ ၄၃.၃၅၆

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၃-၂-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၃-၂-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၃-၂-၁-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၃.၆၃၃ ၁၃၉၉.၁၁၈ ၁၄၀၂.၇၅၁ ၂၂.၃၈၁ ၁၂၄၅.၈၉၇ ၁၂၆၈.၂၇၈ -၁၈.၇၄၈ ၁၅၃.၂၂၁ ၁၃၄.၄၇၃

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၈၅ ၄၂၄.၅၇၁ ၄၂၅.၀၅၆ ၂.၁၁၄ ၄၂၄.၉၀၅ ၄၂၇.၀၁၉ -၁.၆၂၉ -၀.၃၃၄ -၁.၉၆၃

၃ လူသးကန် ၀.၈၃၁ ၄၈၆.၅၂၄ ၄၈၇.၃၅၅ ၁.၁၅၆ ၅၁၂.၂၇၁ ၅၁၃.၄၂၇ -၀.၃၂၅ -၂၅.၇၄၇ -၂၆.၀၇၂

စစ ပါင်း ၄.၉၄၉ ၂၃၁၀.၂၁၃ ၂၃၁၅.၁၆၂ ၂၅.၆၅၁ ၂၁၈၃.၀၇၃ ၂၂၀၈.၇၂၄ -၂၀.၇၀၂ ၁၂၇.၁၄၀ ၁၀၆.၄၃၈

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၃-၂- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၃ - ၂ - ၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ( ၃- ၂ -၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၈၂၇.၁၄၈ ၁၃၆၆.၂၅၇ ၄၁၉၃.၄၀၅ ၃၁၅၂.၈၂၃ ၁၃၅၀.၈၇၂ ၄၅၀၃.၆၉၅ -၃၂၅.၆၇၅ ၁၅.၃၈၅ -၃၁၀.၂၉၀

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၄၀.၇၅၀ ၁၃.၆၃၄ ၁၅၄.၃၈၄ ၅၃.၁၅၄ ၁၀.၂၈၉ ၆၃.၄၄၃ ၈၇.၅၉၆ ၃.၃၄၅ ၉၀.၉၄၁

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၄၄၂.၄၈၄ ၄၇.၀၄၂ ၄၈၉.၅၂၆ ၂၄၇.၅၉၀ ၄၆.၈၉၆ ၂၉၄.၄၈၆ ၁၉၄.၈၉၄ ၀.၁၄၆ ၁၉၅.၀၄၀

၄ ကပိကတီ်း ၄၆.၅၄၃ ၃၃.၁၈၇ ၇၉.၇၃၀ ၂၀.၃၄၅ ၅၈.၉၁၅ ၇၉.၂၆၀ ၂၆.၁၉၈ -၂၅.၇၂၈ ၀.၄၇၀

၅ ကျို ငး်တ ၂.၀၅၇ ၂.၂၁၈ ၄.၂၇၅ ၅.၇၉၈ ၆.၆၈၈ ၁၂.၄၈၆ -၃.၇၄၁ -၄.၄၇၀ -၈.၂၁၁

၆ တာချလိီတ် ၁၂.၁၁၆ ၄၉.၆၃၉ ၆၁.၇၅၅ ၈.၈၉၀ ၅၀.၆၀၁ ၅၉.၄၉၁ ၃.၂၂၆ -၀.၉၆၂ ၂.၂၆၄

၇ ြမဝတီ ၄၈.၀၇၅ ၆၉၃.၂၈၅ ၇၄၁.၃၆၀ ၃၃.၀၇၀ ၅၆၄.၁၅၅ ၅၉၇.၂၂၅ ၁၅.၀၀၅ ၁၂၉.၁၃၀ ၁၄၄.၁၃၅

၈ ကာ့ သာငး် ၄၆.၉၁၆ ၅၀.၄၁၃ ၉၇.၃၂၉ ၃၄.၅၂၁ ၆၈.၉၂၀ ၁၀၃.၄၄၁ ၁၂.၃၉၅ -၁၈.၅၀၇ -၆.၁၁၂

၉ မတ်ိ ၁၂၇.၆၀၉ ၃၇.၈၁၂ ၁၆၅.၄၂၁ ၁၁၈.၂၁၁ ၂၄.၅၉၆ ၁၄၂.၈၀၇ ၉.၃၉၈ ၁၃.၂၁၆ ၂၂.၆၁၄

၁၀
နဘလယ/်
ထီးခီး

၁၀.၃၉၈ ၀.၅၀၃ ၁၀.၉၀၁ ၀.၇၉၇ ၁၁.၀၉၅ ၁၁.၈၉၂ ၉.၆၀၁ -၁၀.၅၉၂ -၀.၉၉၁

၁၁ မာ တာင် ၁.၇၆၅ ၀.၇၃၀ ၂.၄၉၅ ၀.၃၃၂ ၂.၀၄၄ ၂.၃၇၆ ၁.၄၃၃ -၁.၃၁၄ ၀.၁၁၉

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၈၂ ၀.၀၉၁ ၀.၂၇၃ ၀.၁၈၂ ၀.၀၉၁ ၀.၂၇၃

၁၃ စစ် တွ ၃.၆၃၈ ၀.၁၈၀ ၃.၈၁၈ ၄.၅၅၇ ၀.၇၆၄ ၅.၃၂၁ -၀.၉၁၉ -၀.၅၈၄ -၁.၅၀၃

၁၄  မာင် တာ ၄.၇၂၃ ၀.၀၂၇ ၄.၇၅၀ ၄.၂၄၄ ၀.၀၇၈ ၄.၃၂၂ ၀.၄၇၉ -၀.၀၅၁ ၀.၄၂၈

၁၅ တမူး ၃၄.၅၉၈ ၉.၆၂၂ ၄၄.၂၂၀ ၂၆.၀၁၉ ၈.၇၄၂ ၃၄.၇၆၁ ၈.၅၇၉ ၀.၈၈၀ ၉.၄၅၉

၁၆ ရိဒ် ၂၀.၁၀၆ ၁၀.၅၂၂ ၃၀.၆၂၈ ၁၅.၄၀၁ ၄.၀၆၉ ၁၉.၄၇၀ ၄.၇၀၅ ၆.၄၅၃ ၁၁.၁၅၈

စစ ပါငး် ၃၇၆၉.၁၀၈ ၂၃၁၅.၁၆၂ ၆၀၈၄.၂၇၀ ၃၇၂၅.၇၅၂ ၂၂၀၈.၇၂၄ ၅၉၃၄.၄၇၆ ၄၃.၃၅၆ ၁၀၆.၄၃၈ ၁၄၉.၇၉၄

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃-၂-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မ ှ၃-၂-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (R/C) ၁၁၀၀၀၀၀ ၁၀၅၆၀၀၀ ၁၀၂၆၀၀၀ ၉၉၆၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀ ၁၀၁၆၅၀၀ ၉၈၅၉၀၀

၃ မန္တ လး ၁၀၉၁၂၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၆၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၆၉ ၇၅၂ ၈၂၈ ၈၂၈

၂ ရလီ ၈၉၁ ၇၇၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၆၇ ၈၅၁ ၈၅၁ ၈၄၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၄၃၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၅၅၇၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀ ၁၀၃၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၃၃ ၆၂၅ ၆၂၇ ၆၂၇

၂  ရလီ ၈၄၆ ၆၃၅ ၆၃၈ ၆၃၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၄၆ ၆၆၀ ၆၇၅ ၆၇၆

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀

၂ မရွာ ၁၄၅၀၁၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၇၃၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၁၁ ၉၂၄ ၉၁၇ ၈၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၈၃၈၉၀၀ ၈၄၈၁၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၂ မန္တ လး ၈၆၇၇၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၄၆၉၀၀ ၈၃၇၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၀ ၆၂၅ ၆၂၇ ၆၂၇

၂ ရလီ ၆၃၀ ၆၃၅ ၆၃၈ ၆၃၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၇၀၀၀၀ ၈၀၄၀၀၀ ၈၁၂၀၀၀ ၇၇၈၀၀၀

၂ မရွာ ၇၆၂၄၀၀ ၈၃၄၆၀၀ ၇၈၃၈၀၀ ၇၅၆၃၀၀

၃ မ ကးွ ၇၂၈၇၀၀ ၇၇၇၇၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၄၀၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၉ ၆၆၈ ၆၆၈ ၆၆၅

( င ) ပဲစဉ်းင (အသစ်)

၈

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၅၂၀၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၂ မရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၅၂၀၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၅ ပခက္က ူ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၆ မ ကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၈၇၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၈ ြပည ် ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၆၄ ၂၆၄ ၂၇၉ ၂၆၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၂၉၃၉၄၀၀ ၃၁၈၄၄၀၀ ၃၂၄၅၆၀၀ ၃၃၆၈၁၀၀

၂ မန္တ လး ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၃ မ ကးွ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၉၇၀၀၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀

၄ ြပည် ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၄၉၀၆၀၀ ၃၃၆၈၀၀၀

၅ တာင် ကီး ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၉၃၇၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၇၃ ၁၀၉၉ ၁၁၇၄ ၁၁၉၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

၁၀
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၂ တာင်ကးီ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၂၉ ၁၁၂၉ ၁၁၃၀ ၁၁၃၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၅၇၂၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၅၉၂၀၀

၅ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၅၉၈ ၁၅၉၈ ၂၀၅၄ ၂၀၅၈

ကျပ်/ြပည်

၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၂ မန္တ လး ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၄ ပသိမ် ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၅ ဟသာတ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၉ စစ် တွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၁၀ သတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၃၆၁ ၃၆၈ ၃၇၁ ၃၆၇

၂ ဗီယက်နမ် ၃၂၇ ၃၂၇ ၃၂၅ ၃၃၂

၃ အနိ္ဒယိ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၅၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၄၀ ၃၄၃

၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (သန်လျင်) ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၄၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၄၆၀၀၀၀ ၄၂၃၀၀၀ ၄၂၃၀၀၀ ၄၂၃၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၃၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မရွာ (CP) ၁၈၇၃၀၀ ၁၈၇၃၀၀ ၁၈၈၆၀၀ ၁၉၄၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၉၀၄၀၀ ၁၉၅၃၀၀

၃  တာင် ကီး ၁၇၁၄၀၀ ၁၇၁၄၀၀ ၁၇၁၄၀၀ ၁၈၀၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၇၆ ၁၇၄ ၁၆၆ ၁၆၆

၂ ရလီ ၁၇၃ ၁၇၇ ၁၇၈ ၁၇၈

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၀ ၂၀၅ ၂၂၀ ၂၂၁

(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 ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၃၇၄၂၀၀

၂ မ ကးွ ၁၃၁၉၇၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၇၄ ၉၈၁ ၉၈၅ ၉၈၅

၂ ရလီ ၉၉၀ ၉၉၈ ၁၀၀၂ ၁၀၀၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၈၄၃ ၇၇၀ ၇၇၀ ၇၆၆

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၈၅၀၆၀၀ ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၈၆၄၁၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၀-၁-၂၀၁၇ ၁၇-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ၃၁-၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၈၂၄ ၁၈၃၇ ၁၇၀၁ ၁၇၀၁

၂ ရလီ ၁၈၅၃ ၁၈၆၈ ၁၈၇၆ ၁၈၇၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၆၃ ၁၀၇၇ ၁၀၇၈ ၁၀၂၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၀၇၃.၃၉ ၂၇၁၆.၀၀ ၂၃၁၈.၂၈ ၂၉၈၅.၀၀

၂ RSS-2 ၁၉၉၁.၇၆ ၂၆၉၉.၅၀ ၂၂၃၆.၆၅ ၂၉၆၈.၀၀

၃ RSS-3 ၁၉၁၀.၁၃ ၂၆၈၃.၅၀ ၂၁၅၅.၀၂ ၂၉၅၂.၅၀

၄ RSS-4 ၁၈၂၈.၅၀ ၂၆၇၅.၀၀ ၂၀၇၃.၃၉ ၂၉၄၄.၀၀

၅ RSS-5 ၁၇၄၆.၈၇ ၂၆၆၂.၅၀ ၁၉၉၁.၇၆ ၂၉၃၁.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၃၁-၁-၂၀၁၇

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၇-၁-၂၀၁၇
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၈ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၂၀၀၀ ၁၂၃၀.၃၄ ၁၂၁၃.၇၇ ၁၃၅၀

၂ ၁၉ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၉၅၀၀ ၁၂၂၆.၈၁ ၁၂၀၂.၀၆ ၁၃၅၀

၃ ၂၀ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၁၂၀၀ ၁၂၂၉.၂၁ ၁၂၀၇.၅၁ ၁၃၅၀

၄ ၂၁ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၁၂၀၀ ၁၂၂၉.၂၁ ၁၂၀၇.၅၁ ၁၃၅၀

၅ ၂၂ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၁၂၀၀ ၁၂၂၉.၂၁ ၁၂၀၇.၅၁ ၁၃၅၀

၆ ၂၃ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၇၂၀၀ ၁၂၃၇.၆၇ ၁၂၁၅.၆၂ ၁၃၅၀

၇ ၂၄ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၇၅၀၀ ၁၂၃၈.၁၀ ၁၂၁၅.၈၀ ၁၃၅၀

၈ ၂၅ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၂၀၀၀ ၁၂၃၀.၃၄ ၁၂၀၅.၃၃ ၁၃၅၀

၉ ၂၆ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၀၅၀၀ ၁၂၂၈.၂၂ ၁၁၉၈.၆၄ ၁၃၅၀

၁၀ ၂၇ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၇၀၀၀ ၁၂၂၇.၈၃ ၁၁၈၃.၄၂ ၁၃၄၅

၁၁ ၂၈ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၇၀၀၀ ၁၂၂၇.၈၃ ၁၁၈၃.၄၂ ၁၃၄၅

၁၂ ၂၉ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၇၀၀၀ ၁၂၂၇.၈၃ ၁၁၈၃.၄၂ ၁၃၄၅

၁၃ ၃၀ -၁-၂၀၁၇ ၈၆၉၂၀၀ ၁၂၃၀.၉၄ ၁၁၉၃.၇၉ ၁၃၄၅

၁၄ ၃၁ -၁-၂၀၁၇ ၈၇၃၂၀၀ ၁၂၃၂.၀၃ ၁၂၀၁.၆၀ ၁၃၅၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၆  ယမွ်

၂ ၃၅.၂၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၇.၂၂ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၅၇

၁၃၅၂

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၅၃

၁၃၅၆

၁၃

(၆ - ၂ -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 ၇၅၀-၇၈၀

(  ခ  ) SQ ၈၄၀-၈၇၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၇၅-၁၁၁၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၉၄၀-၉၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၈၀-၇၂၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၂၀-၈၇၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၁၀-၉၆၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၅၈၀-၆၁၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၄၈၀-၅၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၄၈၀-၅၁၀

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 ၇၅၀-၇၈၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၇၉၀-၈၂၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၉၄၀-၉၇၅

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၄

 ၃၁- ၁ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



15 

ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၇-၂-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၇ - ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၁ ၁ ၁၆၉

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၈ ၁ ၁၉၀

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်      ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၉ ၁ ၁၉၀

 
၂။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဒ ခင်မာြမင့် (၁၁/ကဖန(နိင်)၀၀၈၃၈၂) ကိ 

နိင်င့ ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၃) အရ (၁၉-၁-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှ (၂၇-၁-၂၀၁၇) 

ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် ( ၉ )ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၃။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၃/၂၀၁၇ အရ  ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၄) ဦးကိ ၎ငး်တိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၃) အရ ဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီးခစား ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးဝငး် အာင် ခဲွ/ ရး WTO ၂၄-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၄ 

    ၂/လကန(နိင်)၀၂၂၁၇၈   ၆-၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦး နမင်းဝင်း ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၂၃-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၄ 

    ၉/စကန(နိင်)၀၅၆၉၀၄   ၅-၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဂ )  ဒ သက်နှင်း ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၂၅-၁-၂၀၁၇မှ ၇  

    ၉/ကဆန(နိင်)၁၁၉၇၄၃   ၃၁-၁-၂၀၁၇ထိ 

 (ဃ)  ဒ ြဖူ ဒ-လ/ထ ပိသ့ွင်း ၁၈-၁-၂၀၁၇မှ ၁လ 

    ၁၂/သလန(နိင်)၀၉၉၂၆၅ ကပတမှူ း  ၁၇-၂-၂၀၁၇ထိ 
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၄။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၄/၂၀၁၇ အရ  ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီ 

လ (၁) ရက် နမ့ှစ၍ စီးပွား ရး အကျို း ဆာင် မှတ်ပတင်သက်တမး်တိး နာက်ကျြခင်းအတွက် 

ဒဏ် ကးများနှင့် ြပင်ဆင် ကး၊ မိတ္တ ူမှန် ကးများအား အာက်ပါအတိင်း ကာက်ခ သွားရန်ြဖစ်သည်- 

 ( က) သက်တမ်းတိး လာက်ထားမ နာက်ကျြခင်းအတွက် ဒဏ် ကး 

  ( ၁ ) သက်တမ်းကန် ပီး ပထမ (၁) လအတွင်း လာက်ထားလင်         အခမဲ့ 

  ( ၂ ) သက်တမ်းကန် ပီး ဒတိယ (၁) လအတွင်း လာက်ထားလင် ၃၀၀၀၀/-  ကျပ် 

  ( ၃ ) သက်တမ်းကန် ပီး တတိယ (၁) လအတွင်း လာက်ထားလင် ၅၀၀၀၀/-  ကျပ် 

  ( ၄ ) (၃) လ ကျာ် ပီး (၆) လအတွင်း လာက်ထားလင် ၁၀၀၀၀၀/- ကျပ် 

  ( ၅ ) (၆) လ ကျာ်လွန်သည့် မှတ်ပတင်များ ပယ်ဖျက်သွားရန် 

 ( ခ ) ြပင်ဆင် ကး ( ြပင်ဆင်ချက် တစ်ချက်လင်) ၁၀၀၀၀/-  ကျပ် 

 ( ဂ )  မိတ္တ ူမှန် ကး ၃၀၀၀၀/-  ကျပ် 

၅။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၅/၂၀၁၇ အရ ၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဖ ဖာဝ်ါရီ 

လ (၁) ရက် နမှ့စ၍ Car Sale Center / Show Room ကတ်များ ခွင့်ြပု ထတ် ပးရာတွင် မှတ်ပတင် 

ကး၊ သက်တမ်းတိး ကး၊ ြပင်ဆင် ကးနှင့် မိတ္တ ူမှန် ကးများအား အာက်ပါအတိင်း ကာက်ခသွား 

ရန်ြဖစ်သည်- 

 ( က) မှတ်ပတင် ကး ၁၀၀၀၀၀/-  ကျပ်  

 ( ခ ) သက်တမ်းတိး ကး ၅၀၀၀၀/- ကျပ် 

 ( ဂ ) ြပင်ဆင် ကး ( ြပင်ဆင်ချက်တစ်ချက်လင ်) ၁၀၀၀၀/-  ကျပ် 

 ( ဃ)  မိတ္တ ူမှန် ကး ၃၀၀၀၀/-  ကျပ် 

၆။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ  ဦးသန်းနိင်စိး          

(၁၀/ သထန(နိင်) ၁၇၃၉၇၃)၊ ယာဉ် မာင်း(၃) အား လစာနန်းတူ အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်းကျပ် 

၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) ရာထူးြဖင့် ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်းအပ်စမှ  စာ ရးဝန်ထမ်း အပ်စသိ ့ ၂၀၁၇ 

ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက် န ့နနက်ပိင်းမစှတင၍် ြပာင်းလဲ တာဝန် ပးအပ်လိက်သည။် 
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၇။ ၂၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကာ့ သာင်းကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး ကာင်းထက်နိင် အငယ်တန်းစာ ရး (၉/ပမန(နိင်) ၁၉၀၂၁၈) ကိ 

နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၆) အရ (၂၅ - ၁- ၂၀၁၇) ရက် နမှ့(၃-၂-၂၀၁၇) 

ရက် နထိ့ လစာမဲ့ခွင့် ( ၁၀) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၈။ ၂၇-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၈/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၂၇  ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၁၂/၂၀၁၇) အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ  ဦးဝင်း အး (၇/တငန(နိင်) ၀၀၅၃၃၈)၊ ဦးစီးအရာရှိ 

(လစာနန်း ၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ)ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၇ ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ 

လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်း ၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ) ရာထူး အဆင့်သိ ့ တိးြမင့်ခန် ့

ထားလိက်သည်။ 

၉။ ၂၇-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁၉/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၇  ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၁၁/၂၀၁၇)အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ  ဦး မာင် မာင်လွင် (၁၁/သတန (နိင်)၀၅၈၅၃၇)၊ 

လက် ထာက ်ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်း ၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ)ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ 

ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း (လစာနနး် ၃၁၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၃၀၀၀ိ) 

ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့် ခန်ထ့ားလိက်သည်။ 

၁၀။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၄)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ  နရ့က်များ 

တွင် နှစ်တိး စ့ ရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိင်ငဝ့န်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က)အရ ဖာြ်ပပါ 

အတိင်း နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခငွ့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင်

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ အး အး 

၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၄၉၀၀၁ 

ဦး/ရှိ နယရ်း ၂၈-၁-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဦးသနး် 

၁၂/သကတ(နိင်) ၁၀၆၈၆၀

ဦး/ရှိ ပိ/့သွင်း 

(ရက) 

၂၈-၁-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 
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၁၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၃) အရ ဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက် သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသက် ဇာညွ်န် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၂၇-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၄ 

    ၁၄/ဖပန(နိင်) ၁၀၁၄၀၃   ၉-၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ် ကီး/ ရး ယှဉ် ပို င်မ ၂၅-၁-၂၀၁၇ မ ှ ၁၄ 

    ၇/ပတန(နိင်) ၁၀၄၀၀၁   ၇-၂-၂၀၁၇ ထိ  

၁၂။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင် ့အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး နထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၁-၂-၂၀၁၇ မှ ၁၇ 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၁၃၆၄၇   ၁၇-၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဒ တင်တင်ြမင့် ငယ/် ရး မူဝါဒ ၂၆-၁-၂၀၁၇ မ ှ ၂ 

    ၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၆၄၄၆၈   ၂၇-၁-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၂၈-၁-၂၀၁၇ မ ှ ၇ 

       ၃-၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ )  ဦးလင်သဝူင်း ငယ/် ရး ပိ/့သင်ွး ၁-၂-၂၀၁၇ မှ ၂၈ 

    ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၄၈၅၀   ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

( ဂ ) ဦးတင်နွယ်ဝင်း 

၇/ကဝန(နိင်) ၀၅၉၀၂၇ 

ဦး/ရှိ စီမ ၂၈-၁-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

(ဃ) ဒ ခင်မူ 

၁၂/သကတ(နိင်) ၀၉၉၅၀၄

ဦး/ရှိ ယှဉ် ပိုင်မ ၂၈-၁-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

( င ) ဒ နှင်းကည ်

၈/ရနခ(နိင်) ၀၀၃၉၃၆ 

ဆသရ-၁ မူဝါဒ ၂၅-၁-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 



19 

၁၃။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခွဲမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း (၃)ဦးတိအ့ား (၁-၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ 

စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန)်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက် သည-် 

 စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦးသာထွန်းစိန် ၁၁/မတန(နိင်)၀၀၄၄၃၆ ဦးစီးအရာရှိ 

 ( ခ ) ဒ နွဲ န့ွဲ ဝ့င်း ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၀၆၂၇၅ ဒ-ဦးစီးမှူး 

 ( ဂ ) ဒ ဝငး်မာသိန်း  ၇/ပမန(နိင်)၁၃၄၅၂၅ ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ း 

 (ဃ) ဒ ြမင့်ြမင့်သန်း-၃ ၁၂/ရကန(နိင်)၀၀၈၅၉၉ အကီးတန်းစာ ရး 

၁၄။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၄/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏ (၂၅-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ ရးအမိန် ့ စာအမှတ် (၆/၂၀၁၇) အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် 

အမထမ်း (၁) ဦးတိအ့ား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁)  ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင၍် ြမန်မာ ကန်သွယ်မ 

ြမင့်တင် ရးအဖွဲသ့ိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်   အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာနခဲွ 

 (က) ဒ နှင်းပန်းြဖူ ဦးစီးအရာရှိ ကန်သွယ်မပညာ 

  ၅/မရန (နိင်) ၀၀၁၉၅၂ (၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ) ပး ရး ( TTI ) 

 ( ခ ) ဒ အး အးသင်း အကီးတန်းစာ ရး ပိက့န်သွင်းကန် 

  ၈/ရနခ (နိင်) ၀၉၂၃၈၁ (၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ) လပင်န်း  

၁၅။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၁၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးသန်းထွန်း  (၁၂/ဥကမ (နိင်) ၀၀၇၀၉၃)၊ လစာနန်းကျပ ်

(၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) သည ် သက်ြပည့်ပငစ်င် မခစားမ ီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ        

(၅-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပင်ိးမှစ၍ (၄-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့ည နပင်ိးအထိ ခစားခွင်ြ့ပု ပီး ခွင့်ကန်ဆး 

သည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၅-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝနထ်မ်း စည်းမျဉး်ဥပ ဒအပိဒ် 

(၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၆။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲမှ ဦး ကျာ်ြမင့် (၁၂/မရက (နိင်) ၀၆၂၆၃၉)၊ ဆက်သွယ် ရး-၃ သည ် သက်ြပည့်ပင်စင် 

မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၁၆-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၁၅-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့
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ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၁၆-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့ နနက် 

ပိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပ ဒအပိဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိက် သည။် 

၁၇။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဒ အန်းြမင့် (၁၂/တကန(နိင်) ၀၀၉၁၅၈)၊ ဌာနခဲွစာ ရး သည ် သက်ြပည့်ပင်စင် 

မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆငခ်ွင့် (၄) လကိ (၂၉-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ (၂၈-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့

ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် နြ့ဖစ် သာ (၂၉-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပ ဒအပိဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပု လိက်သည်။ 

၁၈။ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ ဦးခင် မာင်ဝင်း (၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၃၈၁၄၂)၊ စာရင်းကိင်-၃ သည ်သက်ြပည့် 

ပင်စင် မခစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကိ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ (၃၀-၇-၂၀၁၇) 

ရက် န ့ည နပိင်းအထိ ခစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကန်ဆးသည့် နာက်တစ် န ့ ြဖစ် သာ (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပ ဒအပိဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့် အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၉။ ၃၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၁၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရန်ကန)်မှ ဦးစီးအရာရှိ ဒ မာ် မာ် အာင် (၁၂/ကတတ(နိင်)၀၁၉၄၄၀) လစာနန်း 

(၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ) အား အမထမ်းသက် (၃၃)နှစ်ြပည့် ပီး ြဖစ၍် ၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ    

၁ ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပ ဒအပိဒ် (၄၆၅)နှင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒပဒ်မ(၅၈) 

သတ်မှတ်ြပဌာန်းချက် အရ လပ်သက ်နှစ်ြပည် ့အငိမ်းစား ယူခွင့် ြပုလိက်သည်။  

၂၀။ ၃၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တွဖဲက် တာဝန်ြဖင့် ြမန်မာနိင်ငရင်းနီှးြမုပ်နှမ 

ဆိင်ရာပူး ပါင်းလပ်ငန်းအဖွဲ (့MIC-OSS)ရန်ကငး်ရးမှ ဦးညွန် ့ မာင် ဦးစီးမှူး (၁၂/ဥကတ (နိင်) 

၁၀၀၈၇၁) လစာနန်း(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ)ကိ ဝန်ကီးဌာန၊စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ် 

ချက် အရ ၂၀၁၇ ခနှစ ် ၊ ဖ ဖာဝ်ါရီလ ၄ ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ နိင်င့ဝန်ထမ်းဥပ ဒ ပဒ်မ(၆၃)နှင့် 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ-၂၃၃၊  နည်းဥပ ဒခွဲ(ဆ)အရ လာ့ ပါ့ပင်စင ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၁။ ၃၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၅/၂၀၁၇ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိအ့ား  ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ၏ နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ ၎င်းတိ၏့ဆန္ဒအရ အလပ်မှ နတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိက်သည်- 

 



21 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာန နတ်ထွက်ခွင့်ြပု 

  မှတ်ပတင်အမှတ်   သည့် န ့

 ၁။ ဦးဘသန်း ဆက်သယ်ွ ရး-၃ စီမ ရးရာ ၁-၂-၂၀၁၇ 

  ၁၂/သလန(နိင်) ၀၇၅၀၂၂ 

 ၂။ ဦး အာင်ြမတ်သူ ယာဉ် မာင်း-၄ ပိ/့သွင်းရး ၂-၁-၂၀၁၇

  ၁၂/လသယ(နိင်)၀၅၆၂၉၆  (ရန်ကန်) 

၂၂။ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(မန္တ လး) တွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ အမထမ်း (၁) ဦးတိအ့ား (၅-၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ 

၎င်းတိန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းများသိ ့တွဘဲက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း 

 (က) ဦးသိန်း ဇာ်-၁ လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး ရပူ  

  ၁၂/စခန (နိင်) ၀၁၁၈၉၅    

 ( ခ ) ဦး အာင်စိးမိး လ/ထ ညန်ကား ရးမှူး မရမ်း ချာင်  

  ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၀၇၄၇၂ 

 ( ဂ ) ဦးမျို းဝ  အကီးတန်းစာ ရး ရပူ 

  ၁/မကတ(နိင်)၀၈၂၃၀၇ 

၂၃။ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးတိအ့ား နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်က ဲ ရးဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

ချထား ပီး (၅-၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ရပူအ မဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့ တွဲဘက်တာဝန် ပးအပ် 

လိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးစိးနိင်-၃ ဦးစီးမှူ း လပင်န်းစစ်  

  ၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၀၀၅၆    

 ( ခ ) ဦးသန်း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိသွ့ငး်  

  ၁၁/မဥန(နိင်)၀၀၀၅၇၆ 
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၂၄။ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိအ့ား နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန် 

ချထား ပီး (၅-၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ မရမ်း ချာင် အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်းသိ ့ တွဲဘက်တာဝန် 

ပးအပ်လိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးြမတ်သူ-၂ ဦးစီးမှူ း စီမ  

  ၇/ကဝန(နိင်) ၀၈၅၇၆၂    

 ( ခ ) ဦးခင် မာင် ဇာလ်ငး် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ  

  ၁၂/တတန(နိင်)၁၃၂၈၃၉   

 ( ဂ ) ဦးဇင်မင်း ကျာ်သူ  အကီးတန်းစာ ရး စီမ 

  ၁၂/မဂတ(နိင်)၀၂၀၃၉၄ 

၂၅။ ၁-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယဉ်ှတဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၆) အရ လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သန်းသန်းနိင် လ/ထညန်မှူး နှစနိ်င်င ၁၈-၁-၂၀၁၇ မှ ၁၀ 

    ၈/ပခက(နိင်) ၀၀၀၂၁၁   ၂၇-၁-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦး ကျာ် ထွး ကီးလက်နှိပ်စက် စမီ ၂-၂-၂၀၁၇ မှ ၉ 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၀၈၄၅၉၁   ၁၀-၂-၂၀၁၇ ထိ 

၂၆။ ၂-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ အမဲတမ်းစစ် ဆး ရးစခန်း (၂)ခသိ ့ (၅-၂-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှစ၍ 

တွဲဘက်တာဝန် ပးအပ်ထား သာ  အရာထမ်း(၂)ဦးအား တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါအတိင်း ြပာင်းလဲ၍ တွဘဲက် 

တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ ရာထူး တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ်  ြပာင်းလဲတာဝန် 

  မှတ်ပတင်အမှတ်  ထားခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း  ပးအပ်သည့်အ မဲတမ်း 

    စစ် ဆး ရးစခန်း စစ် ဆး ရးစခန်း 

 (က) ဦးသိန်း ဇာ်-၁ လက် ထာက် ရပူ မရမ်း ချာင် 

  ၁၂/စခန (နိင်)၀၁၁၈၉၅ ညန်ကား ရးမှူး  

 ( ခ ) ဦး အာင်စိးမိး လက် ထာက် မရမ်း ချာင် ရပူ 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၀၇၄၇၂ ညန်ကား ရးမှူး 

၂၇။ ၂-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၁/၂၀၁၇ အရ  စးီပာွး ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၂၇-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါရးအမိန်စ့ာ အမှတ် (၇/၂၀၁၇)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ 

ဒ သင်းသင်းခိင် (၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၆၃၉၁၉) ၊ အငယ်တန်းစာ ရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀) အား ၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ စတင၍် ဝန်ကီးရးသိ ့ ြပာင်း ရွ  ့

တာဝနထ်မ်း ဆာငခွ်င့် ြပုလိက်သည်။ 

၂၈။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲမှ  ဦးသက်ပိဦး(၁၄/ပသန(နိင်)၁၉၇၃၄၁)၊ ဆသရ-၄ကိ   နိင်င့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပ ဒ  

အခန်း (၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၆) အရ (၁-၂- ၂၀၁၇) ရက် နမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ လစာမဲခ့ွင့်  ( ၁) 

လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၂၉။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့်အမထမ်း(၂) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့ အမည်နငှ့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ (၉၃) အရ ဆးလက်မှတ်ခွင့် 

အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 
   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ တင်တင်ရီ လ/ထညန်မှူး စာရင်းအင်း ၁-၂-၂၀၁၇ မှ ၁ လ 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၇၅၃၁၄   ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးခင် မာင်သိန်း စရက-၂ ငွစာရငး် ၃-၂-၂၀၁၇ မှ ၁ လ 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၅၀၇၃  (ရန်ကန်တွဲ) ၂-၃-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ သက်နှင်း ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၁-၂-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၉၇၄၃   ၇-၂-၂၀၁၇ ထိ 
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၃၀။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

ဦး အာင်မျိုးထက်ပိင် (၈/မထန(နိင်)၀၀၀၄၀၄)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးအား (၆-၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ စမီကိန်း 

နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲတွင် ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၃၁။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစိးြမင့်(၁၁/ကတန(နိင်)၀၄၃၆၈၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးအား (၆-၂-၂၀၁၇) 

ရက် နမ့ှစ၍ စမီကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား လိက်သည်။ 

၃၂။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရန်ကန်တွဲဘက်)မှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦး တိအ့ား (၆-၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ 

ငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရးချုပ်)သိ ့ ြပာင်း ရွတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ဦးခင် မာင်သိန်း စာရင်းကိင်-၂   

  ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၃၅၀၇၃    

 ( ခ ) ဦးလြပည့် အာင် ဆက်သွယ် ရး-၂   

  ၁၁/စတန(နိင်)၀၂၆၃၈၀  

၃၃။ ၇-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၃၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦး ဝလင်း ကျာ် (၁၂/သကတ (နိင်) ၁၇၈၅၃၄)၊ ဒ-လက် ထာက် 

ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း (၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) နှင့် (၉၆) အရ 

(၆-၂-၂၀၁၇ မှ ၈-၂-၂၀၁၇) ရက် နထ့ိ လပ်သက်ခွင့် (၃) ရက်နှင့် (၉-၂-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၂-၂၀၁၇) ရက် နထ့ိ 

လစာမဲ့ခွင် ့(၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
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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 ၂၇-၁-၂၀၁၇ ထိ) ITC ကတ် (၁၆၀) ကတ်၊ စစ ပါင်း( ၁၁၇၆ )ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မ ှ ( ၂၇-၁-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၈ ၇၄၄၀၃၄၀၈ ၅၆၁၄၉၄၅၉၁ ၆၃၅၈၉၇၉၉၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅ ၆၉၇၇၀၉၄၇၂ ၆၉၇၇၀၉၄၇၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅၇ ၅၃၁၃၀၀၅၅၀၈ ၅၃၁၃၀၀၅၅၀၈

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၈ ၁၉၄၈၉၄၉၀၂ ၃၇၂၁၀၇၄၃၆ ၅၆၇၀၀၂၃၃၈

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၂၀၂၈၇၇၇၅ ၂၀၂၈၇၇၇၅

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 ၁၆၉၄၂၃၃၃၄၃ ၁၇၆၁၇၇၄၂၈၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၉၇၃၁၆၉၉၄ ၂၉၇၃၁၆၉၉၄

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၄၁၃၉၁၀၂၈၅ ၄၇၃၉၀၄၂၇၂

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၄၂၄၄၆၇၄၈၆ ၄၂၂၉၆၆၆၈၄ ၈၄၇၄၃၄၁၇၀

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 ၂၉၆၂၂၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉

၁၆၀ ၈၇၅၄၁၇၆၇၂ ၉၇၉၃၃၁၄၇၈၈ ၁၀၆၆၈၇၃၂၄၆၀စစ 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 
၂၇-၁-၂၀၁၇) ထိ

၁၆၀ ၈၇၅၄၁၇၆၇၂.၀၀၀ ၉၇၉၃၃၁၄၇၈၈.၀၀၀ ၁၀၆၆၈၇၃၂၄၆၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၇၀၆ ၆၈၉၉၇၉၃၇၈၂.၉၆၀ ၂၆၉၈၆၄၈၈၃၅၈.၅၅၈ ၃၃၈၈၆၂၈၂၁၄၁.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၂၇-၁-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၁၇၆) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၇၀၆) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၂၇-၁-၂၀၁၇) 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 ၁၆၄ ၅၇ ၁၀၇ ၆၆၈၂၂၄၇၂၉.၃၁၀ ၄၀၃၅၃၇၄၉၁၄.၄၈၃ ၄၇၀၃၅၉၉၆၄၃.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆၉ ၁၄၄ ၂၅ ၁၅၀၀၂၁၉၆၅၃.၆၂၆ ၁၅၀၀၂၁၉၆၅၃.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၁၂ ၄၁ ၇၁ ၆၉၉၅၉၀၉၀၃၉.၅၈၀ ၆၉၉၅၉၀၉၀၃၉.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၃၁ ၆၄ ၂၆၇ ၃၉၈၆၅၈၇၂၃.၆၉၀ ၆၀၈၄၂၆၉၁၇၁.၇၁၀ ၆၄၈၂၉၂၇၈၉၅.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၃ ၇ ၁၆ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၂၀၂၈၇၇၇၅.၀၀၀ ၁၇၉၃၈၁၈၅၀၁.၀၀၀

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 ၅၀၈၃၄၃၇၆၅၀.၅၉၀ ၅၈၀၀၄၄၁၄၂၀.၅၉၀

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

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၁ ၉ ၃၀၀၇၈၇၃၉၄.၀၀၀ ၃၀၀၇၈၇၃၉၄.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၁ ၃ ၁၈ ၉၉၃၁၇၇၁၄၄.၇၅၀ ၁၁၇၀၃၆၁၀၄၂.၆၁၀ ၂၁၆၃၅၃၈၁၈၇.၃၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၇ ၉ ၂၈ ၇၄၂၅၅၆၄၂၃.၄၂၈ ၇၈၁၆၃၃၆၈၇.၅၆၉ ၁၅၂၄၁၉၀၁၁၀.၉၉၇

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 ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၁၇၆ ၄၇၀ ၇၀၆ ၆၈၉၉၇၉၃၇၈၂.၉၆၀ ၂၆၉၈၆၄၈၈၃၅၈.၅၅၈ ၃၃၈၈၆၂၈၂၁၄၁.၅၁၈

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၍(၂၇-၁-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၁၇၆)ကတ်ရှိ ပီး ဝန် ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစ ပါင်းမှာ(၇၀၆)ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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