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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ (  ၈  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၅) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ရန်ကန် မို နှ့င့် ကီလိမီတာ ၂၀ အကွာအ ဝးတွင်တည်ရှိသည့် သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်အပိင်း (ခ) 

စီမကိန်းတည် ဆာက်မ စတင်ြခင်းအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက် နနက ် (၉) 

နာရီအချိန်တွင် ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင် သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ ြမန်မာအထူး 

စီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟအိဖဲွ ဥ့က္က ဌ ဒတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယ ူ တက် ရာက်ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ 

ပါသည။် အခမ်းအနားသိ ့ ြမန်မာအထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲ ဥ့က္က ဌ စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်၊ သလီဝါအထူးစးီပွား ရး 

ဇန် စီမခန်ခ့ွဲမ ကာ်မတီဥက္က ဌ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် ဒတိယဥက္က ဌ ဦးဆက် အာင်၊ တိင်း ဒသကီး 

ဝန် ကီးများ၊ လတ် တာက်ိယ်စားလှယမ်ျား၊ ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲများ၊ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဂျပန် 

သအမတ် ကီးနှင့်အဖွဲ ဝ့င်များ၊ JICA မှတာဝန်ရှိသူများ၊ Myanmar Japan Thilawa SEZ Holdings 

Public Co., Ltd (MTSH) မှ ဥက္က ဌနှင့်အဖွဲ ဝ့င်များ၊ ြမနမ်ာသလီဝါ အများပိင် ကမ္ပဏီလီမိတက်ဥက္က ဌနငှ့် 

အဖွဲ ဝ့င်များ၊ ဒသခရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဖတိ်ကားထားသူများ တက် ရာက်ခ့ဲက ပီး ြမန်မာအထူးစီးပွား ရး 

ဇန်ဆငိရ်ာ ဗဟိလပ်ငန်းအဖဲွ ဥ့က္က ဌ၊စးီပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ 

ဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်က မိမိတိန့ိင်ငတွင် သီလဝါ၊ ထားဝယ၊် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန ်သးခ 

ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်သည် ရှ အ့ ရာက်ဆး 

ြဖစ် န သာ ဇန်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ သီလဝါအထူးစးီပွား ရးဇန် ပထမအဆင့်ဇန် (A) ကိ ရာနန်းြပည့်နီးပါး 



2 
 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ပီး ြပညပ်ပိက့န်များ ထတ်လပ်တင်ပိ ့ နပီြဖစ်ပါ ကာင်း ဒသခြပည်သူများကိ 

လညး် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်ခဲ့ ပီ ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ယခဆက်လက်၍ ဇန် (B) က ိ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မညြ်ဖစ်သည့်အတွက် နိင်ငြခားရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ပိမိတိးတက်လာမည် 

ြဖစသ်ကဲ့သိ ့ ဒသခြပည်သူများ၏ လူ နမဘဝ ြမင့်မားလာ အာင်လညး် ပိမိဖန်တီး ပးနိင်မည် 

ြဖစပ်ါ ကာင်း၊ ထိြ့ပင် နှစ် ပါင်း ၆၃ နှစခ်န်ရှ့ိလာ ပီြဖစ်သည် ့ ြမန်မာ-ဂျပန ် နှစ်နိင်င အြပန်အလှန် 

ဆက်ဆ ရးအတွက် သီလဝါအထူးစီးပွား ရးဇန်သည် အ ရးပါသည့် ြပယဂ်တစ်ခ ြဖစပ်ါ ကာင်း 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြမနမ်ာအထူးစးီပာွး ရးဇနဆိ်င်ရာ ဗဟိအဖွဲ ဥ့က္က ဌ ဒတယိသမ္မတ(၂) နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက စက်ခလပ်နှိပ်၍ ဖွင့်လှစ် ပး ပီး သီလဝါအထူး စးီပာွး ရးဇန် အပိင်း (ခ) စီမကိန်း 

တည် ဆာက်မ စတင်ြခင်းအခမ်းအနား အထိမ်းအမှတ်သစပ်င်များ စကိ်ပျို း ပးခ့ဲ ကပါသည်။ 

၂။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ 

ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၇ ရက် နတ့ွင ်အိန္ိဒယနိင်င၊ ဂျာပူး မို ၌့ ကျင်းပသည့် စတတ္ထ အကိမ် ြမာက် အိန္ဒယနိင်ငနှင့် 

CLMV နိင်ငများအကား စီးပာွး ရးဆိင်ရာ ဆွး နွးပွဲ (4th India-CLMV Business Conclave) 

ဆွး နွးပွဲသိ ့ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနား၌ အိန္ဒိယနိင်င၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရးနှင် ့ စက်မဝန်ကီးဌာန ဝန် ကီး Ms.Nirmala Sitharaman၊ အိန္ဒယနိင်င၊ ရာဂျပစ်သနြ်ပညန်ယ ်

ဝန်ကီးချုပ် Ms.VasundharaRaje နှင့် အိန္ဒယနိင်င Confederation of Indian Industry ၏ ဥက္က ဌ 

Mr.Naushad Forbes တိ ့ အသီးသီးတက် ရာက် ပီး အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ 

ဆွး နွးပွဲတွင် စက်မလပ်ငန်း၊ စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးလပ်ငန်း၊ ကမ်းကျင်မဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးနှင့် စွမ်းအင် 

ဆိင်ရာ ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်မက ကီး (၄) ခြဖင် ့ကျင်းပခဲ့ရာ အိန္ဒိယ၊ က မ္ဘာဒီးယား၊ လာအိ၊ ြမန်မာ 

နှင် ့ ဗီယက်နမ်နိင်ငတိမ့ှ အစိးရဝန် ကီးဌာနကိယ်စားလှယ်များနှင့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ တက် ရာက် 

ခ့ဲကပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

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

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၂၅၉.၉၁၂ ၁၃၁၂.၇၂၇ ၂၅၇၂.၆၃၉

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၆.၁၂၉ ၂.၈၆၉ ၈.၉၉၈

၃ ရထွက် ၂၀၀.၅၈၆ ၃၁၀.၀၃၅ ၅၁၀.၆၂၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၅၇၉.၅၀၉ ၂၆၃.၄၂၆ ၈၄၂.၉၃၅

၅ သစ် တာထွက် ၂၁၂.၇၀၂ ၂.၅၇၁ ၂၁၅.၂၇၃

၆ စက်မကန် ချာ ၃၆၄၈.၅၆၂ ၁၂၄၆.၉၃၁ ၄၈၉၅.၄၉၃

၇ အြခား ၄၁၅.၇၁၃ ၉၉၂.၉၈၅ ၁၄၀၈.၆၉၈

 စစ ပါင်း ၆၃၂၃.၁၁၃ ၄၁၃၁.၅၄၄ ၁၀၄၅၄.၆၅၇

 

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

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၇၄၄.၈၆၈ ၁၅၀၈.၀၆၄ ၆၂၅၂.၉၃၂

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၄၉၅၉.၁၄၂ ၄၅၇.၅၅၈ ၅၄၁၆.၇၀၀

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၀၉၀.၀၆၅ ၅၄၃.၄၇၉ ၃၆၃၃.၅၄၄

 စစ ပါင်း ၁၂၇၉၄.၀၇၅ ၂၅၀၉.၁၀၁ ၁၅၃၀၃.၁၇၆

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၃-၃-၂၀၁၇) 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 ၆၃၂၃.၁၁၃ ၁၂၇၉၄.၀၇၅ ၁၉၁၁၇.၁၈၈ ၅၉၇၅.၆၀၉ ၁၂၈၉၆.၉၉၅ ၁၈၈၇၂.၆၀၄ ၃၄၇.၅၀၄ -၁၀၂.၉၂၀ ၂၄၄.၅၈၄

၂ နယ်စပ် ၄၁၃၁.၅၄၄ ၂၅၀၉.၁၀၁ ၆၆၄၀.၆၄၅ ၄၀၈၂.၄၃၄ ၂၃၆၄.၁၈၂ ၆၄၄၆.၆၁၆ ၄၉.၁၁၀ ၁၄၄.၉၁၉ ၁၉၄.၀၂၉

စစ ပါင်း ၁၀၄၅၄.၆၅၇ ၁၅၃၀၃.၁၇၆ ၂၅၇၅၇.၈၃၃ ၁၀၀၅၈.၀၄၃ ၁၅၂၆၁.၁၇၇ ၂၅၃၁၉.၂၂၀ ၃၉၆.၆၁၄ ၄၁.၉၉၉ ၄၃၈.၆၁၃

စဉ် အ ကာင်းအရာ

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

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

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စ္စည်း ၀.၀၄၃ ၁၃၁၂.၆၈၄ ၁၃၁၂.၇၂၇ ၁၂၄၉.၃၇၂ ၁၂၄၉.၃၇၂ ၀.၀၄၃ ၆၃.၃၁၂ ၆၃.၃၅၅

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၂.၈၆၉ ၂.၈၆၉ ၀.၆၃၆ ၀.၆၃၆ ၂.၂၃၃ ၂.၂၃၃

၃  ရထကွ် ၃၁၀.၀၃၅ ၃၁၀.၀၃၅ ၂၅၁.၉၅၇ ၂၅၁.၉၅၇ ၅၈.၀၇၈ ၅၈.၀၇၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၄၇.၂၄၃ ၁၆.၁၈၃ ၂၆၃.၄၂၆ ၃၀၅.၇၈၇ ၁၂.၉၀၉ ၃၁၈.၆၉၆ -၅၈.၅၄၄ ၃.၂၇၄ -၅၅.၂၇၀

၅ သစ် တာထက်ွ ၂.၅၇၁ ၂.၅၇၁ ၃.၀၀၁ ၃.၀၀၁ -၀.၄၃၀ -၀.၄၃၀

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၁၅၇.၆၈၇ ၈၉.၂၄၄ ၁၂၄၆.၉၃၁ ၁၆၈၇.၈၇၄ ၂၄၈.၃၄၇ ၁၉၃၆.၂၂၁ -၅၃၀.၁၈၇ -၁၅၉.၁၀၃ -၆၈၉.၂၉၀

၇ အြခား ၉၉၂.၉၈၅ ၉၉၂.၉၈၅ ၃.၂၆၀ ၃၁၉.၂၉၁ ၃၂၂.၅၅၁ -၃.၂၆၀ ၆၇၃.၆၉၄ ၆၇၀.၄၃၄

စစ ပါင်း ၁၄၀၄.၉၇၃ ၂၇၂၆.၅၇၁ ၄၁၃၁.၅၄၄ ၁၉၉၆.၉၂၁ ၂၀၈၅.၅၁၃ ၄၀၈၂.၄၃၄ -၅၉၁.၉၄၈ ၆၄၁.၀၅၈ ၄၉.၁၁၀

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

 

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

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

 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၄.၂၈၄ ၁၅၀၃.၇၈၀ ၁၅၀၈.၀၆၄ ၂၂.၆၀၅ ၁၃၁၃.၀၇၅ ၁၃၃၅.၆၈၀ -၁၈.၃၂၁ ၁၉၀.၇၀၅ ၁၇၂.၃၈၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၈၅ ၄၅၇.၀၇၃ ၄၅၇.၅၅၈ ၃.၀၆၂ ၄၆၄.၈၉၂ ၄၆၇.၉၅၄ -၂.၅၇၇ -၇.၈၁၉ -၁၀.၃၉၆

၃ လူသးကန် ၀.၈၉၀ ၅၄၂.၅၈၉ ၅၄၃.၄၇၉ ၁.၁၅၆ ၅၅၉.၃၉၂ ၅၆၀.၅၄၈ -၀.၂၆၆ -၁၆.၈၀၃ -၁၇.၀၆၉

စစ ပါင်း ၅.၆၅၉ ၂၅၀၃.၄၄၂ ၂၅၀၉.၁၀၁ ၂၆.၈၂၃ ၂၃၃၇.၃၅၉ ၂၃၆၄.၁၈၂ -၂၁.၁၆၄ ၁၆၆.၀၈၃ ၁၄၄.၉၁၉

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

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

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၁၀၀.၇၅၃ ၁၄၅၃.၇၂၇ ၄၅၅၄.၄၈၀ ၃၄၅၁.၁၅၀ ၁၄၂၉.၀၉၉ ၄၈၈၀.၂၄၉ -၃၅၀.၃၉၇ ၂၄.၆၂၈ -၃၂၅.၇၆၉

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၆၀.၂၁၅ ၁၄.၂၃၉ ၁၇၄.၄၅၄ ၅၈.၄၇၃ ၁၁.၀၀၃ ၆၉.၄၇၆ ၁၀၁.၇၄၂ ၃.၂၃၆ ၁၀၄.၉၇၈

၃ ချငး် ရ ဟာ် ၄၇၂.၈၆၂ ၅၁.၁၄၆ ၅၂၄.၀၀၈ ၂၆၉.၅၇၄ ၄၈.၄၉၄ ၃၁၈.၀၆၈ ၂၀၃.၂၈၈ ၂.၆၅၂ ၂၀၅.၉၄၀

၄ ကပိကတီ်း ၅၂.၂၉၉ ၃၅.၂၉၇ ၈၇.၅၉၆ ၂၂.၀၅၄ ၆၂.၇၅၁ ၈၄.၈၀၅ ၃၀.၂၄၅ -၂၇.၄၅၄ ၂.၇၉၁

၅ ကျို ငး်တ ၂.၀၅၇ ၂.၂၆၇ ၄.၃၂၄ ၅.၉၈၅ ၆.၈၄၄ ၁၂.၈၂၉ -၃.၉၂၈ -၄.၅၇၇ -၈.၅၀၅

၆ တာချလိီတ် ၁၃.၀၈၇ ၅၆.၉၈၄ ၇၀.၀၇၁ ၉.၁၁၅ ၅၅.၅၁၉ ၆၄.၆၃၄ ၃.၉၇၂ ၁.၄၆၅ ၅.၄၃၇

၇ ြမဝတီ ၅၃.၆၂၄ ၇၇၃.၀၄၂ ၈၂၆.၆၆၆ ၃၈.၉၅၆ ၆၁၆.၉၈၀ ၆၅၅.၉၃၆ ၁၄.၆၆၈ ၁၅၆.၀၆၂ ၁၇၀.၇၃၀

၈ ကာ့ သာငး် ၅၆.၇၇၃ ၅၆.၀၄၆ ၁၁၂.၈၁၉ ၃၉.၆၅၈ ၇၇.၃၈၄ ၁၁၇.၀၄၂ ၁၇.၁၁၅ -၂၁.၃၃၈ -၄.၂၂၃

၉ မိတ် ၁၃၉.၄၅၈ ၄၂.၆၈၃ ၁၈၂.၁၄၁ ၁၂၈.၆၈၄ ၂၆.၄၃၇ ၁၅၅.၁၂၁ ၁၀.၇၇၄ ၁၆.၂၄၆ ၂၇.၀၂၀

၁၀
နဘလယ/်
ထီးခီး

၁၀.၇၉၅ ၀.၅၆၄ ၁၁.၃၅၉ ၁.၃၆၆ ၁၁.၁၁၅ ၁၂.၄၈၁ ၉.၄၂၉ -၁၀.၅၅၁ -၁.၁၂၂

၁၁ မာ တာင် ၂.၀၄၆ ၀.၇၉၁ ၂.၈၃၇ ၀.၃၅၅ ၂.၀၆၂ ၂.၄၁၇ ၁.၆၉၁ -၁.၂၇၁ ၀.၄၂၀

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၉၇ ၀.၁၀၆ ၀.၃၀၃ ၀.၁၉၇ ၀.၁၀၆ ၀.၃၀၃

၁၃ စစ် တွ ၃.၈၉၉ ၀.၁၈၄ ၄.၀၈၃ ၅.၀၃၆ ၀.၉၇၃ ၆.၀၀၉ -၁.၁၃၇ -၀.၇၈၉ -၁.၉၂၆

၁၄  မာင် တာ ၅.၃၆၉ ၀.၀၂၇ ၅.၃၉၆ ၄.၆၇၁ ၀.၀၈၃ ၄.၇၅၄ ၀.၆၉၈ -၀.၀၅၆ ၀.၆၄၂

၁၅ တမူး ၃၅.၉၆၆ ၉.၆၆၃ ၄၅.၆၂၉ ၂၉.၀၅၇ ၁၀.၁၁၀ ၃၉.၁၆၇ ၆.၉၀၉ -၀.၄၄၇ ၆.၄၆၂

၁၆ ရိဒ် ၂၂.၁၄၄ ၁၂.၃၃၅ ၃၄.၄၇၉ ၁၈.၃၀၁ ၅.၃၂၈ ၂၃.၆၂၉ ၃.၈၄၃ ၇.၀၀၇ ၁၀.၈၅၀

စစ ပါင်း ၄၁၃၁.၅၄၄ ၂၅၀၉.၁၀၁ ၆၆၄၀.၆၄၅ ၄၀၈၂.၄၃၄ ၂၃၆၄.၁၈၂ ၆၄၄၆.၆၁၆ ၄၉.၁၁၀ ၁၄၄.၉၁၉ ၁၉၄.၀၂၉

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

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (R/C) ၉၀၅၀၀၀ ၉၇၄၀၀၀ ၉၃၀၀၀၀ ၉၇၀၀၀၀

၂ ဟသာတ ၈၉၇၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၂၇၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ မန္တ လး ၈၇၇၅၀၀ ၉၅၉၆၀၀ ၉၆၉၄၀၀ ၉၅၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၇၆ ၇၀၉ ၆၄၉ ၇၂၆

၂ ရလီ ၆၉၆ ၇၃၆ ၆၆၈ ၇၄၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၉ ၇၈၄ ၇၄၇ ၇၇၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၀၄၅၃၀၀ ၁၃၄၉၀၀၀ ၁၃၁၇၅၀၀ ၁၂၄၁၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၆ ၆၂၄ ၆၂၃ ၆၂၅

၂  ရလီ ၆၃၇ ၆၄၃ ၆၃၆ ၆၃၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၈၃ ၆၇၂ ၆၅၇ ၆၆၀

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၁၂၃၁၀၀

၂ မရွာ ၁၃၆၉၉၀၀ ၁၂၇၃၁၀၀ ၁၁၄၃၉၀၀ ၁၀၇၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၉ ၇၅၁ ၇၄၇ ၇၁၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရနက်န် ၉၁၈၅၀၀ ၉၄၀၀၀၀ ၉၃၀၈၀၀ ၉၄၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၈၃၇၁၀၀ ၈၇၇၅၀၀ ၈၇၇၅၀၀ ၈၆၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၆ ၆၂၄ ၆၂၃ ၆၂၅

၂ ရလီ ၆၃၇ ၆၄၃ ၆၃၆ ၆၃၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၆၆၅၀၀ ၇၇၄၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၃၇၀၀၀

၂ မရွာ ၇၅၆၃၀၀ ၇၄၀၉၀၀ ၆၉၈၁၀၀ ၆၉၈၁၀၀

၃ မ ကးွ ၇၂၈၇၀၀ ၇၃၇၉၀၀ ၆၇၉၇၀၀ ၇၀၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၃၈ ၆၅၀ ၆၀၄ ၆၂၂

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)

( င ) ပဲစဉ်းင (အသစ်)

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၉၇၉၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၂ မရွာ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၇၃၄၈၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ပခက္က ူ ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၆ မ ကးွ ၉၁၈၅၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၈ ြပည ် ၁၂၂၄၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၉၇ ၂၀၃ ၃၁၃ ၃၁၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၂ မန္တ လး ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၃ မ ကွး ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀

၄ ြပည် ၃၇၉၆၈၀၀ ၃၉၁၉၂၀၀ ၃၉၈၀၀၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀

၅ တာင်ကးီ(အသစ်) ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၈၈ ၁၂၁၂ ၁၁၆၄ ၁၁၉၈

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၄၄ ၁၁၆၆ ၁၁၄၉ ၁၁၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၆၃၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၄ မ ကွး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၅၀ ၂၀၉၀ ၁၄၉၃ ၁၅၇၂

ကျပ်/ြပည်

၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၈၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မန္တ လး ၉၀၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀

၄ ပသိမ် ၈၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၅ ဟသာတ ၇၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၅၅၀

၉ စစ် တွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၁၀ သတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၃၆၈ ၃၅၈ ၃၅၈ ၃၆၃

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၇ ၃၄၃

၃ အနိ္ိဒယ ၃၁၀ ၃၁၀ ၃၅၀ ၃၆၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၃ ၃၄၃ ၃၄၅ ၃၄၈

၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (သန်လျင်) ၃၉၀၀၀၀ ၃၈၅၀၀၀ ၃၉၄၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၅၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၄၂၃၀၀၀ ၄၄၂၀၀၀ ၄၄၂၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၇၀၀၀၀ ၈၉၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မရွာ (CP) ၁၉၇၁၀၀ ၂၁၀၆၀၀ ၂၀၀၈၀၀ ၁၉၄၁၀၀

၂ မန္တ လး ၁၉၅၃၀၀ ၂၀၃၉၀၀ ၂၀၇၆၀၀ ၂၁၀၀၀၀

၃  တာင်ကီး ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၀၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၁၆၆ ၁၆၅ ၁၆၅ ၁၆၅

၂ ရလီ ၁၆၉ ၁၇၀ ၁၆၉ ၁၆၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၃ ၂၂၇ ၂၀၉ ၂၁၇

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၃၂၀၃၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀

၂ မ ကးွ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၄၁၄၀၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၈၃ ၉၈၀ ၉၇၈ ၉၈၁

၂ ရလီ ၁၀၀၁ ၁၀၀၉ ၉၉၉ ၁၀၀၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၈၀ ၇၉၅ ၉၄၁ ၈၂၄

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၈၅၀၆၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀ ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၄၂၂၀၀ ၁၈၂၄၉၀၀ ၁၇၉၇၃၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၇-၂-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၁၇ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၁၆၉၇ ၁၆၉၃ ၁၆၉၀ ၁၆၉၄

၂ ရလီ ၁၇၂၉ ၁၇၄၃ ၁၇၂၆ ၁၇၂၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၆၉ ၉၈၈ ၁၀၀၇ ၁၀၄၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၁၇၉.၆၉ ၂၉၄၄.၅၀ ၂၀၉၀.၅၅ ၂၅၀၀.၀၀

၂ RSS-2 ၂၀၉၈.၆၆ ၂၉၂၇.၅၀ ၂၀၀၉.၅၂ ၂၄၈၂.၅၀

၃ RSS-3 ၂၀၁၇.၆၃ ၂၉၁၁.၅၀ ၁၉၂၈.၅၀ ၂၄၆၇.၀၀

၄ RSS-4 ၁၉၃၆.၆၀ ၂၉၀၃.၀၀ ၁၈၄၇.၄၇ ၂၄၅၈.၀၀

၅ RSS-5 ၁၈၅၅.၅၇ ၂၈၉၀.၅၀ ၁၇၆၆.၄၄ ၂၄၄၅.၅၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၄-၂-၂၀၁၇
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၈-၂-၂၀၁၇

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁၅ -၂-၂၀၁၇ ၈၈၇၃၀၀ ၁၂၄၂.၇၂ ၁၂၂၅.၆၅ ၁၃၆၀

၂ ၁၆ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၀၇၀၀ ၁၂၄၉.၃၂ ၁၂၃၄.၉၅ ၁၃၅၈

၃ ၁၇ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၃၇၀၀ ၁၂၅၃.၅၂ ၁၂၃၈.၆၀ ၁၃၅၈

၄ ၁၈ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၃၇၀၀ ၁၂၅၃.၅၂ ၁၂၃၈.၆၀ ၁၃၅၈

၅ ၁၉ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၃၇၀၀ ၁၂၅၃.၅၂ ၁၂၃၈.၆၀ ၁၃၅၈

၆ ၂၀ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၃၄၀၀ ၁၂၅၃.၁၀ ၁၂၃၃.၆၂ ၁၃၅၈

၇ ၂၁ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၃၀၀၀ ၁၂၅၀.၇၀ ၁၂၃၃.၃၆ ၁၃၆၀

၈ ၂၂ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၅၃၀၀ ၁၂၅၃.၉၂ ၁၂၃၅.၇၉ ၁၃၆၀

၉ ၂၃ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၅၂၀၀ ၁၂၅၃.၇၈ ၁၂၃၇.၈၃ ၁၃၆၀

၁၀ ၂၄ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၈၂၀၀ ၁၂၅၇.၉၈ ၁၂၅၀.၃၁ ၁၃၆၀

၁၁ ၂၅ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၈၂၀၀ ၁၂၅၇.၉၈ ၁၂၅၀.၃၁ ၁၃၆၀

၁၂ ၂၆ -၂-၂၀၁၇ ၈၉၈၂၀၀ ၁၂၅၇.၉၈ ၁၂၅၀.၃၁ ၁၃၆၀

၁၃ ၂၇ -၂-၂၀၁၇ ၉၀၂၈၀၀ ၁၂၆၄.၄၃ ၁၂၅၆.၄၅ ၁၃၆၀

၁၄ ၂၈ -၂-၂၀၁၇ ၉၀၀၈၀၀ ၁၂၆၁.၆၂ ၁၂၅၃.၅၀ ၁၃၆၀

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁   ၆.၈၉ ယမွ်

၂ ၃၅.၁၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၆.၅၅ ရူပီး

၁၂

(၆ - ၃ -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)်

၁၃၅၄

၁၃၅၆

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၅၀

၁၃၅၅မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၇၁၅-၇၄၅

(  ခ  ) SQ ၈၃၀-၈၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၀၂၅-၁၀၆၅

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၈၉၅-၉၃၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၈၀-၇၂၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၉၀၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၁၀-၉၆၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၅၃၅-၅၆၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၄၈၅-၅၁၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၄၈၅-၅၁၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၀၀-၇၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၂၇၀-၁၃၁၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၈၀-၈၁၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၈၂၅-၈၅၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၉၇၅-၁၀၁၅

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂၈- ၂ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၈-၃-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၃ - ၁၅ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၆၄ ၁ ၁၇၆

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၇ ၁ ၁၉၁

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်      ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၈ ၁ ၁၉၁

၂။ ၂၂-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၄/၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၆၆၀/၂၀၁၇) ြဖင့် (၈-၂-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ ရာထူးတိးြမင့် ပးခဲ့ သာ ဒ ြဖူ (၁၂/သလန(နိင်)၀၉၉၂၆၅)၊ အကီးတန်းစာ ရး(လစာနန်း 

၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) အား ဆးလက်မှတ်ခွင့် ခစား နပါသြဖင့် (၂၀-၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ 

ရာထူးတိးြမင့် ပး ကာင်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်သတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၃။ ၂၂-၂-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၅/၂၀၁၇ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၏ 

၂၀-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၆၆၀/၂၀၁၇) ြဖင့် (၈-၂-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ 

စ၍ ရာထးူတိးြမင့် ပးခဲ့ သာ ဦး ဝလင်း ကျာ ် (၁၂/သကတ(နိင်) ၁၇၈၀၃၄)၊ အကီးတန်းစာ ရး 

(လစာနန်း ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀)အား လစာမဲ့ခွင့် ခစား နပါသြဖင့် (၁၄-၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ 

ရာထူးတိးြမင့် ပး ကာင်း ြပာင်းလဲြပင်ဆင်သတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၄။ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးကိကိ လး ညန်မှူ း ယှဉ် ပို င်မ ၂၈-၂-၂၀၁၇ မှ ၄  

    ၁၁/စတန(နိင်) ၀၁၂၁၀၄   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ခ ) ဒ ခိင်ဇာဝင်း လ/ထညန်မှူး ဒသတွင်း ၂၄-၂-၂၀၁၇ မ ှ ၅ 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၁၄၂၁၀   ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 
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၅။ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၃) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် ဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးစိးနိင် ဦးစီးမှူး စမီ ၁၃-၂-၂၀၁၇ မှ ၃  

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၀၀၂၆၁   ၁၅-၂-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၁၆-၂-၂၀၁၇ ၁၄ 

       ၁-၃-၂၀၁၇ ( ဆးခွင့်) 

 ( ခ ) ဦးဝငး် အာင် ဌာနခွဲစာ ရး WTO ၂၁-၂-၂၀၁၇ မ ှ ၁၁ 

    ၂/လကန(နိင်) ၀၂၂၁၇၈   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ ( ဆးခွင့်) 

၆။ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

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

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

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သက်သက် ဆွ ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး ၂၁-၂-၂၀၁၇ မ ှ ၃  

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၂၄၅၅၈  (ရန်ကန်) ၂၃-၂-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၂၄-၂-၂၀၁၇ ၅ 

       ၂၈-၂-၂၀၁၇ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ် ကီး/ ရး ယှဉ် ပို င်မ ၂၂-၂-၂၀၁၇ မှ ၇  

    ၇/ပတန(နိင်) ၁၀၄၀၀၁   ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ )  ဒ အိမွန်မွန်သူ ငယ/် ရး နညး်ပညာ ၂၀-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၁/သတန(နိင်) ၀၆၅၀၅၀   ၂၃-၂-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

 ( ဃ ) ဒ ပန်းအိစ ငယ/် ရး ပညာ ပး ၁၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၄/မအပ(နိင်) ၁၉၆၇၉၇   ၂၀-၂-၂၀၁၇ ထ ိ (လပ်သက်) 

၇။ ၂၄-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်း 
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နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင် ့ အသီးသီးခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ြဖူြဖူ ကျာ် ဒ-ဦးစီးမှူး လပ်ငန်းစစ ် ၂၈-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၈/မကန(နိင်) ၀၀၂၅၉၃   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ခ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း စရက-၃ ပိ/့သင်ွး ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၁ 

    ၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၃၈၁၄၂  (ရန်ကန်)  (လစာမ့ဲ) 

၈။ ၂၄-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၀/၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးချို ထွး(၁၂/သကတ (နိင်) ၁၂၄၁၇၁) ကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ  အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ (၆-၃-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁၁-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့

အထိ လပ်သက်ခွင့် (၆) ရက်နှင့်(၁၂-၃-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှ (၁၆-၃-၂၀၁၇) ရက် နထ့ိ လစာမဲ့ခွင် ့ (၅) ရက် 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၉။ ၂၄-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၁/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ( ၂၄ ) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ကာြ်ငာစာ 

အမှတ် ( ၂၀ /၂၀၁၇ ) အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှူး (လစာနန်း ကျပ် ၁၉၅၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ( ၆ )  ဦးတိအ့ား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ( ၂၃ ) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစတင်၍ 

ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့တိးြမင့်ခန်  ့ထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် လက်ရိှရာထူး လက်ရိှဌာန/စခန်း 
 ( က) ဦးကည်လင် ဦးစီးမှူး ပိက့န်သွင်းကန် 
  ၁၄/ရကန(နိင်)၀၀၈၂၀၄   
 ( ခ ) ဒ ချိုမာသိန်း ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 
  ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၆၅၆၂၁ 
 ( ဂ ) ဦးစိးနိင်-၃ ဦးစီးမှူး နယ်ရး( ရပူတွဲ) 
  ၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၀၀၅၆ 
 (ဃ) ဦး ကျာစိ်း-၁ ဦးစီးမှူး ဒ-ညန်ချုပ်ရး 
  ၁၄/ဇလန(နိင်)၀၈၈၁၄၁  (ကန်သွယ်/ စစ့ပ)် 
 ( င ) ဒ မာမာသန်း ဦးစီးမှူး WTO 
  ၉/စကတ(နိင်)၀၆၀၄၈၉   
 ( စ ) ဦးဦး ကျာ်ဝင်း ဦးစီးမှူး ငွစာရင်း 
  ၁၁/စတန(နိင်)၀၁၉၂၇၈  



17 

၁၀။ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၅) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲပါ နရ့က် 

များတွင် နှစတိ်း စ့ ရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄ ၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) အရ 

ဖာြ်ပပါအတိင်း နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 
(က) ဦး မာင် မာင ်

၉/မရမ(နိင်)၀၂၄၆၈၄ 
ဦး/ရှိ ပိ/့သငွး် 

(မတလ) 
၂၅-၂-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးြမစိး-၂ 
၈/ဆမန(နိင်)၀၄၅၅၅၄ 

ဦးစီးမှူး စီမ ၁၇-၂-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

( ဂ ) ဦး ကျာ်စိး-၁ 
၁၄/ဇလန(နိင်)၀၈၈၁၄၁

ဦးစီးမှူး ဒ-ညန်ချုပ်ရး 
(ကန်သွယ်မလွယ်ကူ/
စ့စပ်ညိနင်း ရးဌာန)

၁၇-၂-၂၀၁၇ ၂၀၁၀၀၀ 

(ဃ) ဦးခင် မာင် ဌး 
၁၂/မဂတ(နိင်)၀၅၈၇၂၀

ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သငွး် 
(ရန်ကန်) 

၁၁-၂-၂၀၁၇ ၁၈၆၀၀၀ 

( င ) ဦးသက် ဇာ်ညွန် ့
၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၁၄၁၃ 

ကီး/ ရး နယ်ရး ၁၈-၂-၂၀၁၇ ၁၇၁၀၀၀ 

( စ ) ဦးဝင်း ကျာ်သူ 
၉/လဝန(နိင်)၁၃၂၆၇၇ 

ငယ/် ရး ဒ-ညန်ချုပ်ရး 
(ကန်သွယ်မလွယ်ကူ/
စ့စပ်ညိနင်း ရးဌာန)

၁၇-၂-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

၁၁။ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ  ဦး ကျာ်ရဲနိင်ထွန်း 

(၅/ဝလန(နိင်)  ၁၈၂၃၉၄)၊ နစ့ားအကူစာ ရးကိ ၂၀၁၇ ခနှစ၊် မတ်လ  ၁ ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ 

နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃) လတစ် ကိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆိ ငှားရမ်းြခင်းမှ  ရပ်စဲလိက်သည်။  

၁၂။ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် 

ဦး အာင်ြပည့်သိန်း (၁၂/ဥကမ(နိင်) ၁၇၀၄၉၆) ကိ ပျက်ကွက်ရက် မှ အပ တစ်ရက်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ 

လပ်ခကျပ် (၃၆၀ိ/-) နန်းြဖင့် နစ့ားယာဉ် မာင်း အြဖစ် (၁-၃-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှ စတင်၍ (၃) 

လ တစ်ကိမ် စာချုပ ်ချုပဆိ် ငှားရမ်းလိက် ပီး ရန်ကန် ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၁၃။ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးမှ ဒ ဆွ ဆွဝင်း(၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၈၂၅၈)၊  ဒ-ဦးစီးမှူးကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂၅-၂-၂၀၁၇) ရက် နမှ့  (၃-၃-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ 

ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၇)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 
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နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့် 

ြပုလိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးကိ လး ဌာနခွဲစာ ရး ကသရ ၂၄-၂-၂၀၁၇ မ ှ ၅ 

    ၁၂/စခန(နိင်) ၀၀၃၃၄၈  ( မိတ်) ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၁၀ 

       ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဒ ဌးနွယ် ကီး/ ရး နယ်ရး ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၉/မထလ(နိင်) ၂၄၃၈၀၉   ၂-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

 (  ဂ )  ဦးရဲလင်းခန် ့ ငယ/် ရး စမီ ၂၈-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

     ၁၂/မရက(နိင်) ၁၅၉၈၄၉   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

၁၅။ ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

(ရးချု ပ်) ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရး၊ မန္တ လးပိက့န်သွင်းကန်ရး နှင့်ကန်သွယ် ရးစခန်းများမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ  နစ့ားဝန်ထမ်း (၄၄) ဦးတိကိ့ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထား သာ 

လပ်ခကျပ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁-၁၂-၂၀၁၆) မှ (၂၈-၂-၂၀၁၇) ရက် နထိ့ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ် ချုပဆ်ိ 

ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမး်ကန်ဆး ပီးသည့် နာက်တစ် န ့ နနက်(၁-၃-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ (၃၁-၅-၂၀၁၇) 

ရက် နထိ့ ထပ်မ စာချုပ် ချုပ်ဆ ိငှားရမ်းလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 

ပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မစာချုပ်ချုပ်ဆိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 

(က) ဦး ရှာင်ရှူ း 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ် မာင်း မာင် တာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ခ ) ဦးသန်ိးတင် 
၁၂/ဥကမ(နိင်)၀၄၀၂၈၇ 

လြခု ရး 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဂ ) ဦးဘန်း ကျာ ်
၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၇၈၆၅၄ 

စိက်ပျိုး ရးြခ 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဃ) ဦးရြဲမင့် 
၇/ဇကန(နိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( င ) ဦးဝင်းလင် 
၁၂/ဇလန(နိင်) ၀၄၆၃၅၉ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( စ ) ဒ ဝင်းဝင်းခိင် 
၇/ကပက(နိင်) ၀၇၇၀၆၅ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 
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(ဆ) ဦးဝင်းဦး 

၇/ကပက(နိင်) ၀၁၇၈၄၈ 
စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဇ ) ဦး ကျာ်မင်း ထွး 
၇/ကပက(နိင်)၁၀၉၇၉၄ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဈ ) ဦးထွန်းလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ည) ဒ ခင်ခင်ခန် ့
၁၂/သလန(နိင်)၁၁၂၇၆၉ 

ကွန်ပျူတာ 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဋ ) ဒ မူမူ လး 
၁၂/ ဒလန(နိင်)၀၇၀၉၅၀ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဌ ) ဦးြမင့်ထွနး် 
၁၄/ကခန(နိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဍ ) ဦးြမင့် ကျာ်ဦး 
၈/တတက(နိင်)၁၀၅၃၃၃ 

မီးစက် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဎ ) ဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
အကူ 

မန္တ လးပိသ့င်ွးရး ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဏ) ဦးစိနဝ်င်း 
၇/ကပက(နိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
အကူ 

စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(တ) ဒ အး အး ငိမ်း 
၉/မခန(နိင်)၂၃၁၅၂၀ 

ကွန်ပျူတာ ပိသ့ွင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဌ ) ဒ မဇငထ်က် 
၅/တဆန(နင်ိ) ၁၃၃၆၈၆ 

ကွန်ပျူတာ စာရင်းအင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဒ ) ဒ စန္ဒာလင် 
၉/ပမန(နိင်)၂၆၇၆၂၈ 

အကူစာ ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဓ ) ဒ ထက် နြခည်ြမင့် 
၉/အမရ(နငိ်)၁၂၉၀၉၅ 

အကူစာ ရး WTO ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( န ) ဒ ြခူးလဲ့နွယ် 
၆/မမန(နိင်)၁၄၃၀၀၃ 

အကူစာ ရး ငွစာရင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ပ ) ဒ တင်တင် အး 
၁၀/သထန(နိင်)၂၀၀၄၅၄ 

အကူစာ ရး ငွစာရင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဖ ) ဦး ကျာ်သူဟိန်း 
၇/ပခန(နိင်)၂၉၈၈၅၄ 

ကွန်ပျူတာ 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဗ ) ဦးရမဲင်း အာင် 
၉/ဝတန(နိင်)၁၄၆၆၄၄ 

ကွန်ပျူတာ နယ်ရး ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဘ) ဒ မသက်ထားနိင် 
၉/မထလ(နိင်)၂၇၆၉၀၈ 

အကူစာ ရး ပညာ ပး ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( မ ) ဒ သင်းသင်းယ 
၁၂/ရကန(နိင်)၀၇၃၇၈၄ 

ကွန်ပျူတာ မူဝါဒ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ယ) ဒ မစပယ်စိး 
၁/ဟပန(နိင်) ၀၁၂၉၇၅ 

အကူစာ ရး မူဝါဒ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ရ ) ဦးတင်လင်း အာင် 
၅/ဝလန(နိင်)၁၁၇၂၇၈ 

အကူစာ ရး မူဝါဒ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(လ) ဒ ဇင်မာြမင့် 
၉/မထလ(နိင်)၃၂၀၆၀၈ 

အကူစာ ရး နှစ်နိင်င ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဝ ) ဒ ခငိမ်ီမီညို 
၅/ဝလန(နိင်)၁၃၉၈၆၁ 

အကူစာ ရး ဒသတွင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(သ) ဒ သဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(နိင်)၁၆၀၉၇၆ 

ကွန်ပျူတာ ငွစာရင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဟ) ဒ ဇူးဇူးလင် 
၉/မခန(နိင်)၂၂၂၆၈၆ 

ကွန်ပျူတာ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဠ ) ဒ ဝင်းမာမာသက ်
၇/သဝတ(နိင်) ၀၉၇၈၄၄ 

ကွန်ပျူတာ ငွစာရင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 
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(အ) ဒ အးြမတ်သူ 

၅/ဝလန(နိင်)၁၄၆၉၀၃ 
ကွန်ပျူတာ လပ်ငန်းစစ် ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ကက) ဒ လးယနွယ် 
၅/ပလန(နိင်) ၀၆၇၃၁၉ 

အကူစာ ရး ဒသတွင်း ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ခခ ) ဒ ယယ ထွး 
၉/တသန(နိင်)၁၈၆၅၀၆ 

အကူစာ ရး ပညာ ပး ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဂဂ ) ဦး ဖိုးမငး် ကျာ် 
၉/ဇဗသ(နိင်) ၀၀၂၅၈၉ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဃဃ) ဦးသန်း ဌး 
၁၁/စတန(နိင်) ၁၃၃၆၈၆ 

ယာဉ် မာင်း စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ငင ) ဒ နှင်းနှင်း အး 
၇/ဖမန(နိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( စစ ) ဦးရလဲင်း အာင် 
၉/ပဗသ(နိင်)၀၀၁၉၇၆ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဆဆ) ဦးမျိုးမငး်သန် ့
၈/ခမန(နိင်)၁၂၅၆၅၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဇဇ ) ဦးစိးကကိိထက် 
၃/ဘအန(နိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ဈဈ) ဦး ဖိုးမင်းခိင် 
၉/ဇဗသ(နိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိက်ပျိုး ရးြခ စီမ ရးရာ ၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

(ညည) ဒ မိးမိးချို 
၁၂/ဆကန(နိင်) ၀၀၀၁၄၇ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

( ဋဋ ) ဒ ဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်း ရး 
ရန်ကန်ပိက့န် 
သွင်းကန်ရး 

၁-၃-၂၀၁၇ ၃၁-၅-၂၀၁၇ 

၁၆။ ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ဒ ယယနိင်(၇/ပတတ(နိင်) ၀၉၅၄၁၃)၊ ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ 

နည်းဥပ ဒ (၁၀၁) အရ (၂-၃-၂၀၁၇)ရက် နမှ့ (၁-၉-၂၀၁၇)ရက် နထိ့ မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။  

၁၇။ ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၆)ဦးကိ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမ့ဲခင့်ွ အသီးသီးခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသက် ထွး လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၁ လ 

    ၈/ရစက(နိင်) ၀၀၀၄၂၂   ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဒ ညို ညို ရှင် လ/ထညန်မှူး လပ်ငန်းစစ ် ၆-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၂၄၈၆၃   ၉-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  
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 (  ဂ )  ဒ စန်းစနး် ဌး ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၂၈-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/လမန(နိင်) ၀၆၀၇၅၅   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ဃ)  ဒ ယဉယ်ဉ် အး ဦးစီးအရာရှိ နညး်ပညာ ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၄၁၃၄၀  (ရန်ကန်တွဲ) ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( င )  ဒ နွယ်နွယ်လွင် ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သင်ွး ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၃ 

    ၁၂/စခန(နိင်) ၀၅၇၃၁၂  (ရန်ကန်) ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( စ )  ဒ ဟန်စယဉညွ်န် ့ ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၅ 

    ၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၆၀၂၆၆   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၄-၃-၂၀၁၇ မှ ၂ 

       ၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၁၈။ ၁-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

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

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီးခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ဝင်းဝင်းကည ် စရက-၁ နယ်ရး ၆-၃-၂၀၁၇ မှ  ၆ 

    ၁၂/မရက(နိင်) ၀၈၁၆၉၉   ၁၁-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၁၂-၃-၂၀၁၇ မှ  ၄ 

       ၁၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ  )  ဒ သက်နှင်း ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၂၂-၂-၂၀၁၇ မှ ၂၈ 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၉၇၄၃   ၂၁-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ ) ဦး ဇာ်မင်း စရက-၃ ကသရ ၂၆-၂-၂၀၁၇ မှ ၅ 

    ၁၄/ကလန(နိင်) ၀၇၆၄၉၄  (မယ်စဲ့) ၂-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

       ၃-၃-၂၀၁၇ မှ ၂ 

       ၄-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 
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 ( ဃ)  ဦးသက်ပိဦး ဆသရ-၄ စမီ ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၁၀ 

    ၁၄/ပသန(နိင်) ၁၉၇၃၄၁   ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၁၉။ ၆-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲမှ ဒ သက်နှငး် ထွး (၉/ဆကန(နိင်) ၁၁၉၇၄၃) ဒ-ဦးစီးမှူ းကိ  (၁-၃-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ 

စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၆၈၀/၂၀၁၇)ြဖင့် (၂၂-၂-၂၀၁၇)  မှ  (၂၁-၃-၂၀၁၇) ရ က် နအ့ထိ    လစာမဲခွင့်    

( ၂၈) ရက်   ခစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်း   အစား ( ၂၂-၂-၂၀၁၇)  မှ (၅-၃-၂၀၁၇)  ရက် နအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့်(၁၂)ရက် 

ြပင်ဆင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၀။ ၆-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၆) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ နရ့က်များတွင် နှစ်တိး စ့ ရာက် ပီ 

ြဖစ်ပါသြဖင့် နိင်ငဝ့နထ်မ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ 

တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ နှင်းနှင်းရီ 
၈/ပခက(နိင်) ၁၇၂၅၂၃ 

ငယ/် ရး နည်းပညာ ၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

( ခ ) ဒ လင်း ဝယ မာ ်
၇/ပမန(နိင်) ၁၄၇၈၀၄ 

ငယ/် ရး ြမဝတ ီ ၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

( ဂ ) ဒ ဆွဇင် သာ်ထွန်း 
၁၃/တကန(နိင်) ၂၁၅၉၄၈ 

ငယ/် ရး စီမ ၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

(ဃ) ဒ နှင်းသီတာ 
၁၃/မဂတ(နိင်) ၁၄၇၂၄၄ 

ငယ/် ရး ပိ/့သွင်း 
(ရန်ကန်) 

၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

( င ) ဒ အး အးခိင်-၂ 
၁၂/စခန(နိင်) ၀၆၂၁၅၈ 

ငယ/် ရး လပ်ငန်းစစ် ၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

( စ ) ဒ ဆြမတ် ဆွ 
၁၃/ဖခန(နိင်) ၀၄၆၄၉၉ 

ငယ/် ရး နည်းပညာ ၃-၃-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

 

၂၁။ ၇-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၇) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် 

အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးတင်ထွန်း လ/ထညန်မှူး စမီ ၆-၃-၂၀၁၇ မှ ၄  

    ၁၂/စခန(နိင်) ၀၁၇၇၆၅   ၉-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 
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 ( ခ ) ဦး အာင်ဝင်းခိင် လ/ထညန်မှူး စမီ  ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၅ 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၅၁၈၃   ၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

       ၆-၃-၂၀၁၇ မှ ၅ 

       ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ )  ဦးစ ဖို း ဝ လ/ထညန်မှူး လပ်ငန်းစစ ် ၂၈-၂-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၆၂၉၅၅   ၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

 (ဃ)  ဦးဝငး် အာင် ဦး/ရိှ ညန်ချုပ်ရး ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၉၇၂၉   ၁၂-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

       ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၅ 

       ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( င )  ဒ စန်းစနး် ဌး ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၄-၃-၂၀၁၇ မှ ၁၂ 

    ၁၂/လမန(နိင်) ၀၆၀၇၅၅   ၁၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ)  

 ( စ )  ဦးလှစိး ဦး/ရိှ လပ်ငန်းစစ ် ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/အစန(နိင်) ၀၀၉၆၃၇   ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

 (ဆ)  ဒ ဧပရယ်ြမတ်ြပည့်ြဖူ ဦး/ရိှ နှစနိ်င်င ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၅၂၃၃၉   ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

၂၂။ ၇-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၇) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယဉ်ှတွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် 

အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဒ သက်သက် ဆွ ဦးစီးမှူး ကသရ ၃-၃-၂၀၁၇ မှ ၂၈ 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၂၄၅၅၈  (ရန်ကန်) ၃၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဒ ဥမ္မာထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး ကသရ ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၅ 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၈၇၀၈  (မူဆယ်) ၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)
  ( ဂ )  ဦး ကျာ် ဖို း ကီး/ ရး ကသရ ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၄၅၈၉၆  (ရန်ကန်) ၁၂-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  
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 (ဃ)  ဒ ဥမ္မာလင် ကီး/ ရး ကသရ ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/သဃက(နိင်) ၀၇၀၈၀၉  (ရန်ကန်) ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

  ( င )  ဦး ကျာလ်င်ွ(ခ) လခရ-၃ ညန်ချုပ်ရး ၁၄-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၆ 

    ဦး ကျာလ်င်ွဦး   ၁၉-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

    ၈/ပဖန(နိင်) ၀၁၅၈၅၆   ၂၀-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄ 

       ၂၃-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ)

  ( စ )  ဒ သက်သက်မို င် ကီး/ ရး နှစနိ်င်င ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၃၀ 

    ၁/မမန(နိင်) ၀၃၇၃၀၄   ၂၈-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ)  

 (ဆ)  ဦး ဝလင်း ကျာ် ကီး/ ရး ပိ/့သင်ွး ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၇ 

    ၁၂/သကတ(နိင်) ၁၇၈၀၃၄   ၅-၃-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၂၃။ ၈-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရး ဦးစီးဌာနမ ှ

ကန်သွယ် ရးစခန်း/ပိက့န်သွင်းကန်ရးများတွင် ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် အရာထမ်း(၃၉)ဦး၊ 

အမထမ်း(၁၂၆)ဦး ( နစ့ား (၆) ဦးအပါအဝင်) တိကိ့ (၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထား 

လိက်သည်- 

စဉ် ကန်သွယ် ရးစခန်းအမည် အရာထမ်း အမထမ်း စစ ပါင်း 

(က) မဆူယ် (၁၀၅) မိင်  

ကန်သွယ် ရးဇန် 

၁၁ ၃၉ ၅၀ 

( ခ ) ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန် ၅ ၁၇ ၂၂ 

( ဂ ) ကာ့ သာင်း ၂ ၄ ၆ 

( ဃ) တာချလီိတ် ၂ ၈ ၁၀ 

( င ) မတ်ိ ၂ ၄ ၆ 

( စ ) တမူး ၂ ၅ ၇ 

( ဆ) ရိဒ် ၁ ၃ ၄ 

( ဇ ) စစ် တွ ၁ ၄ ၅ 
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( ဈ ) မာင် တာ ၁ ၅ ၆ 

( ည) လွယဂ်ျယ် ၂ ၄ ၆ 

( ဋ ) ကန်ပိက်တီး ၂ ၄ ၆ 

( ဌ ) ချင်း ရ ဟာ ် ၂ ၇ ၉ 

( ဍ ) ထီးခီး ၁ ၄ ၅ 

( ဎ ) ထန်တလန် ၂ ၂ 

( ဏ) မာ တာင် ၁ ၄ ၅ 

( တ ) ပိက့န/်သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ) ၁ ၄ ၅ 

( ထ) မယ်စ့ဲ ၁ ၃ ၅ 

( ဒ ) ကျို င်းလပ် ၁ ၂ ၃ 

( ဓ ) ပိက့န/်သွင်းကန်(ြမစ်ကီးနား) ၁ ၃ ၄ 

 
စစ ပါင်း ၃၉ ၁၂၆ ၁၆၅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 
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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 ၂၄-၂-၂၀၁၇ ထိ) ITC ကတ် (၁၉၇) ကတ်၊ စစ ပါင်း( ၁၂၁၃ )ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၂၄-၂-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၁၇၉၄၀၁၀၄၃ ၅၉၅၈၉၉၉၁၄ ၇၇၅၃၀၀၉၅၇

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅ ၇၈၉၃၀၈၉၇၀ ၇၈၉၃၀၈၉၇၀

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၈၇ ၇၃၆၆၃၅၀၃၈၁ ၇၃၆၆၃၅၀၃၈၁

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၄၀ ၂၀၉၁၇၄၉၀၄ ၄၃၄၇၅၈၄၅၈ ၆၄၃၉၃၃၃၆၂

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၂၄၇၆၀၇၉၁ ၂၄၇၆၀၇၉၁

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး် ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်က်ိတးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၆၇၅၄၀၉၄၄ ၂၀၆၆၁၉၅၄၁၂ ၂၁၃၃၇၃၆၃၅၆

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၃၆၄၅၈၃၄၀၉ ၃၆၄၅၈၃၄၀၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၅၄၂၄၃၀၂၈၄ ၆၀၂၄၂၄၂၇၁

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၄၅၀၀၉၆၇၆၅ ၄၄၆၄၈၂၂၆၇ ၈၉၆၅၇၉၀၃၂

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၇ ၂၉၆၂၂၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉

၁၉၇ ၁၀၂၀၃၂၄၅၈၈ ၁၂၆၃၁၀၅၂၅၈၆ ၁၃၆၅၁၃၇၇၁၇၄စစ 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 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၂၄-၂-၂၀၁၇) ထိ

၁၉၇ ၁၀၂၀၃၂၄၅၈၈.၀၀၀ ၁၂၆၃၁၀၅၂၅၈၆.၀၀၀ ၁၃၆၅၁၃၇၇၁၇၄.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၂၁၃ ၇၀၄၄၇၀၀၆၉၈.၉၆၀ ၂၉၈၂၄၂၂၆၁၅၆.၅၅၈ ၃၆၈၆၈၉၂၆၈၅၅.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 
မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၂၄-၂-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၂၁၃) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၇၄၃) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မ ှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၂၄-၂-၂၀၁၇) ရက် နထ့ိ ITC ကတ် 

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

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၆ ၅၇ ၁၀၉ ၇၇၃၂၂၂၃၆၄.၃၁၀ ၄၀၆၉၇၈၀၂၃၇.၄၈၃ ၄၈၄၃၀၀၂၆၀၁.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆၉ ၁၄၄ ၂၅ ၁၅၉၁၈၁၉၁၅၁.၆၂၆ ၁၅၉၁၈၁၉၁၅၁.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄၂ ၄၁ ၁၀၁ ၉၀၄၉၂၅၃၉၁၂.၅၈၀ ၉၀၄၉၂၅၃၉၁၂.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၃၃ ၆၄ ၂၆၉ ၄၁၂၉၃၈၇၂၅.၆၉၀ ၆၁၄၆၉၂၀၁၉၃.၇၁၀ ၆၅၅၉၈၅၈၉၁၉.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၃ ၇ ၁၆ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၂၄၇၆၀၇၉၁.၀၀၀ ၁၇၉၈၂၉၁၅၁၇.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၄ ၇၇ ၃၇ ၇၁၇၀၀၃၇၇၀.၀၀၀ ၅၄၅၅၃၉၉၇၁၉.၅၉၀ ၆၁၇၂၄၀၃၄၈၉.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၂ ၄ ၁၈ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၁ ၉ ၃၆၈၀၅၃၈၀၉.၀၀၀ ၃၆၈၀၅၃၈၀၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၂ ၃ ၁၉ ၉၉၃၁၇၇၁၄၄.၇၅၀ ၁၂၉၈၈၈၁၀၄၁.၆၁၀ ၂၂၉၂၀၅၈၁၈၆.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၇ ၉ ၂၈ ၇၆၈၁၈၅၇၀၂.၄၂၈ ၈၀၅၁၄၉၂၇၀.၅၆၉ ၁၅၇၃၃၃၄၉၇၂.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁၉ ၁၉

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၂၄၀၉၆၉၆၇၄.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၄၇၀၃၂၂၈၀၀.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂ ၂

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

၁၂၁၃ ၄၇၀ ၇၄၃ ၇၀၄၄၇၀၀၆၉၈.၉၆၀ ၂၉၈၂၄၂၂၆၁၅၆.၅၅၈ ၃၆၈၆၈၉၂၆၈၅၅.၅၁၈

ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ

 
မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၂၄-၂-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၂၁၃)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစ ပါင်းမှာ(၇၄၃)ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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