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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ (  ၂၂  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၆) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိင်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ စိတ်ဝင်စားသူကမ္ပဏီ 

လပင်န်းရှင်များနှင့် တွဆ့ပွဲကိ ၂၀၁၇ ခနှစ၊် မတ်လ ၁၄ ရက်၊ မွန်းလွဲ (၁၃၀၀) နာရီအချိန်က နြပည် တာ် 

ရိှ စးီပွား ရးနငှ့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ ြမန်မာ 

အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအဖွဲ ဥ့က္က ဌ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားရာတွင ် ကျာကြ်ဖူအထူး 

စီးပွား ရးဇန်၏ ရင်းနှီးြမုပ်နှမအချို း၊ စမီကိန်းတစခ်လး၏ ကန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ြခင်းတိအ့ ပ  

တက် ရာက်လာ သာ ကမ္ပဏီလပ်ငန်းရင်ှများအ နြဖင့် ကျာက်ြဖူ ဒသ၏ တည် နရာအ နအထား 

အားသာချက်၊ ရရညှ်အကျို းအြမတ် ရရှိနိင်မည့်အ ြခအ န၊ ဒသ နြပည်သူလူထ၏ လူမစီးပွားဘဝ 

ဖွ ့ဖို းတိးတက်မများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်နစ်နာမဆန်းစစ်ချက်အရ နိင်င တာ်အတွက်ရရှိမည့် အကျို း 

စီးပွား၊ ဒသ န ြပည်သူလူထအတွက် ရရှိမည် ့ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ အ တွအ့ကုများ၊ ဒသတွင်းတည် ငိမ် 

အးချမ်း ရးနှင့် စီးပွား ရးဖွ ့ဖို းတိးတက်မရရှိ ရးတိအ့တွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပီး၊ ကျာကြ်ဖူအထူး 

စီးပွား ရးဇန်လပ်ငန်းများ အာင်ြမင်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်သွား စလိ ကာင်း၊ နိင်င တာ် 

၏ စီးပွား ရးမူဝါဒများ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ဝိင်းဝန်း ပါင်းစပ် ဆွး နွးကရန်နှင့် ကျာက်ြဖူအထူး 

စီးပွား ရးဇန ် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရး 

အတွက် ဌာနဆိင်ရာများ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များမှ ပါဝင် ဆာင်ရွက်သွားကရန် ြပာကားသည်။ 

 ထိ ့ နာက် ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်စီမခန်ခဲွ့မ ကာ်မတီ ဥက္က ဌ ဒါက်တာစိးဝင်းနှင့် ရခိင် 

ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ ဝ့င် ဘ ာ ရး၊ အခွန်၊ စီမကိန်းနှင့် စးီပွား ရးဝန် ကီး ဦး ကျာ် အးသိန်းတိမ့ှ 

ကျာက်ြဖူအထူးစီးပွား ရးဇန်နှင့်ပတ်သက်၍ လပင်န်း ဆာင်ရကွ်မတိအ့ား ရငှ်းလင်း ဆွး နွးပါသည်။ 

ယင်း နာက် တက် ရာက်လာက သာ ဌာနဆိင်ရာများ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များမှ မိမိတိလ့ပ်ငန်း 
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များအား က အလိက် ရှငး်လင်းတငြ်ပကရာ တင်ြပချက်များအ ပ  ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက ြပန်လည ်

ဆွး နွး ပီး နိဂးချုပ်စကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာ့အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ဗဟိလပ်ငနး်အဖွဲ ဥ့က္က ဌ၊ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်သည် မတ်လ ၁၆ ရက် နတွ့င ် ရန်ကန်တိင်း ဒသ 

ကီး၊ ကမ်းနားလမ်းရှ ိကနသွ်ယ် ရးဦးစီးဌာန၊ တိင်းဦးစီးမှူးရး၌ ကျင်းပ သာ ထားဝယ်အထူးစးီပွား ရး 

ဇန်ဖွ ့ဖို း ရးအတွက် ကားလမ်းတည် ဆာက် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ JICA မှ ကမ်းကျင်သူများ၏ ရှင်းလင်း 

ဆွး နွးပွဲသိ ့ တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက နိင်င တာ်၏ 

စီးပွား ရး ၊ လူမ ရးအ ြခအ နများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် စရန် ြပညသူ်များအတွက် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း 

များ ြဖစ် ပ လာ စရန်ရည်ရွယ်၍ အထူးစီးပွား ရးဇန်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွလျက် 

ရှိပါ ကာင်း၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်ဆိင်ရာ ကိစ္စများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် ဗဟိလပ်ငန်းအဖွဲအ့ြပင် 

သက်ဆိင်ရာအထူးစီးပွား ရးဇန်များအလိက် စမီခန်ခွ့မဲ ကာ်မတီများ ဖဲွ စ့ညး်တာဝန် ပး ပီးြဖစ် ကာင်း ၊ 

စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနကိလည်း တာဝန်ခဝန်ကီးဌာနအြဖစ် တာဝန် ပးထား 

ပါ ကာငး်၊ အထူးစီးပွား ရးဇနမ်ျား အာင်ြမင် ရးအတွက် ဥပ ဒများနှင့်အည ီ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း၊ အထူးစီးပွား ရးဇန်များ၏ အ ြခခအ ဆာက်အဦများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် 

ရးသည ် အ ရး ကီးပါ ကာင်း၊ ကားလမ်းစီမကိန်းသည် ထားဝယ်အထူးစးီပွား ရးဇန် အာင်ြမင် ရး 

အတွက် အဓိကအ ရးကီးပါ ကာင်း၊ ရှင်းလင်း ဆွး နွး ပီး ဂျပန်နိင်င၊ JICA မှ Mr.Yutaka ARAKI 

က ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန်မှ ြမန်မာ၊ ထိင်းနယ်စပ်အထိ ကားလမ်းတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများနှင့် 

ပတ်သက်၍ PowerPoint ြဖင် ့ ရှငး်လင်းတင်ြပ၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင် ့ ဌာနဆိင်ရာတာဝန်ရှိပဂ္ဂ လ် 

များမ ှသရိှိလိသည်များအား မးြမန်းကရာ JICA မှ တာဝန်ရှသူိများက ြပန်လည်ရှင်းလင်း ြဖကားခဲ့ 

ပါသည။် 

၃။ စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့်နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ် မတ်လ ၁၇ ရက် နတွ့င ် ဝန် ကီးရးအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ 

အ မရိကန်သအမတ် ကီး H.E Mr.Scot Marciel ဦး ဆာင်သည့်ကိယ်စားလှယ်အဖွဲအ့ား လက်ခ တွဆ့ 

ပီး ြမန်မာနိငင်အ နြဖင့် ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးအခွင့်အလမ်း ကာင်းများ များစာွရှိသကဲ့သိ ့ စိန် ခ မများ 

လညး်ရိှ နရာ လျငြ်မန်ထိ ရာက် သာ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်မ ဖာ် ဆာင်နိင်ရန်အတွက် အ မရိကနက်မ္ပဏီများ 

နှင် ့ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ရး၊ ပိက့န်ြမင့်တင် ရးအတွက် လယ်ယာက နှင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စား 

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ပိမိဖွ ့ဖို းတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်အဆပိါက များ၌ အ မရိကန်နိင်ငမှ 

ကမ္ပဏီများ လာ ရာက်ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းြဖင့် ြမန်မာလယ်သမားများအတွက် နည်းပညာနှင့် ကျင့်သး 

ဆာင်ရွက်မ နည်းစနစ် ကာင်းများ ရရှိနိင် ရး၊ စိက်ပျိုး ရးထွက်ကန်များ ထတ်လပ်မတန်ဖိး ကွင်းဆက် 

တိးတက် ကာင်းမွန် ရး၊ အခွန်အခနှင့် လိင်စင်ထတ် ပးမဆိင်ရာ ြဖ လျာ့ ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ် ပး 

ြခင်းြဖင့် ကာင်းမွန် သာ ရင်းနှီးြမုပ်နှမပတ်ဝန်းကျင် ကာင်းများ ဖန်တီး ပးလျက်ရှိရာ အ မရိကန် 

ကမ္ပဏီများ လာ ရာက်ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် ဖိတ် ခ ပါ ကာင်းနှင့် နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မြမင့်တင် ရး ဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 



3 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၇-၃-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၃၂၃.၁၃၆ ၁၃၉၉.၈၅၅ ၂၇၂၂.၉၉၁

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၆.၅၉၄ ၃.၂၀၁ ၉.၇၉၅

၃ ရထွက် ၂၁၁.၃၅၀ ၃၂၉.၆၂၉ ၅၄၀.၉၇၉

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၆၁၈.၉၄၂ ၂၆၃.၆၂၁ ၈၈၂.၅၆၃

၅ သစ် တာထွက် ၂၂၄.၅၃၈ ၂.၈၈၄ ၂၂၇.၄၂၂

၆ စက်မကန် ချာ ၃၇၈၂.၀၅၆ ၁၂၄၉.၁၆၈ ၅၀၃၁.၂၂၄

၇ အြခား ၄၂၂.၄၉၀ ၁၀၃၈.၉၂၈ ၁၄၆၁.၄၁၈

 စစ ပါင်း ၆၅၈၉.၁၀၆ ၄၂၈၇.၂၈၆ ၁၀၈၇၆.၃၉၂

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၇-၃-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၄၉၆၂.၄၇၄ ၁၅၇၇.၆၄၀ ၆၅၄၀.၁၁၄

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၅၂၇၀.၃၇၀ ၄၇၇.၇၃၄ ၅၇၄၈.၁၀၄

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၃၂၈၇.၁၉၅ ၅၇၅.၀၂၂ ၃၈၆၂.၂၁၇

 စစ ပါင်း ၁၃၅၂၀.၀၃၉ ၂၆၃၀.၃၉၆ ၁၆၁၅၀.၄၃၅

 
 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၇-၃-၂၀၁၇) 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 ၆၅၈၉.၁၀၆ ၁၃၅၂၀.၀၃၉ ၂၀၁၀၉.၁၄၅ ၆၁၉၄.၀၆၆ ၁၃၄၅၄.၉၅၂ ၁၉၆၄၉.၀၁၈ ၃၉၅.၀၄၀ ၆၅.၀၈၇ ၄၆၀.၁၂၇

၂ နယစ်ပ် ၄၂၈၇.၂၈၆ ၂၆၃၀.၃၉၆ ၆၉၁၇.၆၈၂ ၄၃၅၀.၅၂၂ ၂၄၅၄.၇၄၃ ၆၈၀၅.၂၆၅ -၆၃.၂၃၆ ၁၇၅.၆၅၃ ၁၁၂.၄၁၇

စစ ပါင်း ၁၀၈၇၆.၃၉၂ ၁၆၁၅၀.၄၃၅ ၂၇၀၂၆.၈၂၇ ၁၀၅၄၄.၅၈၈ ၁၅၉၀၉.၆၉၅ ၂၆၄၅၄.၂၈၃ ၃၃၁.၈၀၄ ၂၄၀.၇၄၀ ၅၇၂.၅၄၄

စဉ် အ ကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မ ှ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထ ိ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မ ှ၁၇-၃-၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၇-၃-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စ္စည်း ၀.၀၄၃ ၁၃၉၉.၈၁၂ ၁၃၉၉.၈၅၅ ၀.၀၅၃ ၁၃၀၈.၈၅၂ ၁၃၀၈.၉၀၅ -၀.၀၁၀ ၉၀.၉၆၀ ၉၀.၉၅၀

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၃.၂၀၁ ၃.၂၀၁ ၀.၆၅၂ ၀.၆၅၂ ၂.၅၄၉ ၂.၅၄၉

၃  ရထကွ် ၃၂၉.၆၂၉ ၃၂၉.၆၂၉ ၂၆၄.၃၀၆ ၂၆၄.၃၀၆ ၆၅.၃၂၃ ၆၅.၃၂၃

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၄၇.၂၄၃ ၁၆.၃၇၈ ၂၆၃.၆၂၁ ၃၀၅.၇၈၇ ၁၃.၇၈၁ ၃၁၉.၅၆၈ -၅၈.၅၄၄ ၂.၅၉၇ -၅၅.၉၄၇

၅ သစ် တာထက်ွ ၂.၈၈၄ ၂.၈၈၄ ၃.၁၈၉ ၃.၁၈၉ -၀.၃၀၅ -၀.၃၀၅

၆ စကမ်ကန် ချာ ၁၁၅၇.၆၈၇ ၉၁.၄၈၁ ၁၂၄၉.၁၆၈ ၁၈၂၉.၅၈၇ ၂၅၁.၁၂၀ ၂၀၈၀.၇၀၇ -၆၇၁.၉၀၀ -၁၅၉.၆၃၉ -၈၃၁.၅၃၉

၇ အြခား ၁၀၃၈.၉၂၈ ၁၀၃၈.၉၂၈ ၃.၂၆၀ ၃၆၉.၉၃၅ ၃၇၃.၁၉၅ -၃.၂၆၀ ၆၆၈.၉၉၃ ၆၆၅.၇၃၃

စစ ပါင်း ၁၄၀၄.၉၇၃ ၂၈၈၂.၃၁၃ ၄၂၈၇.၂၈၆ ၂၁၃၈.၆၈၇ ၂၂၁၁.၈၃၅ ၄၃၅၀.၅၂၂ -၇၃၃.၇၁၄ ၆၇၀.၄၇၈ -၆၃.၂၃၆

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၁၇-၃-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁၇-၃-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၇-၃-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၄.၃၂၁ ၁၅၇၃.၃၁၉ ၁၅၇၇.၆၄၀ ၂၃.၀၆၇ ၁၃၅၅.၆၀၆ ၁၃၇၈.၆၇၃ -၁၈.၇၄၆ ၂၁၇.၇၁၃ ၁၉၈.၉၆၇

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၈၅ ၄၇၇.၂၄၉ ၄၇၇.၇၃၄ ၃.၀၆၂ ၄၈၇.၀၈၆ ၄၉၀.၁၄၈ -၂.၅၇၇ -၉.၈၃၇ -၁၂.၄၁၄

၃ လူသးကန် ၀.၈၉၀ ၅၇၄.၁၃၂ ၅၇၅.၀၂၂ ၁.၃၉၈ ၅၈၄.၅၂၄ ၅၈၅.၉၂၂ -၀.၅၀၈ -၁၀.၃၉၂ -၁၀.၉၀၀

စစ ပါင်း ၅.၆၉၆ ၂၆၂၄.၇၀၀ ၂၆၃၀.၃၉၆ ၂၇.၅၂၇ ၂၄၂၇.၂၁၆ ၂၄၅၄.၇၄၃ -၂၁.၈၃၁ ၁၉၇.၄၈၄ ၁၇၅.၆၅၃

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၁၇-၃- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁၇ - ၃ - ၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ( ၁၇-၃ -၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၂၀၀.၃၇၄ ၁၅၁၉.၅၂၃ ၄၇၁၉.၈၉၇ ၃၆၇၁.၃၁၆ ၁၄၇၈.၉၆၈ ၅၁၅၀.၂၈၄ -၄၇၀.၉၄၂ ၄၀.၅၅၅ -၄၃၀.၃၈၇

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၇၀.၆၁၆ ၁၄.၉၇၂ ၁၈၅.၅၈၈ ၆၀.၈၆၇ ၁၁.၆၁၀ ၇၂.၄၇၇ ၁၀၉.၇၄၉ ၃.၃၆၂ ၁၁၃.၁၁၁

၃ ချငး် ရ ဟာ် ၄၉၅.၉၉၄ ၅၄.၀၈၇ ၅၅၀.၀၈၁ ၂၉၉.၈၃၅ ၅၀.၂၀၃ ၃၅၀.၀၃၈ ၁၉၆.၁၅၉ ၃.၈၈၄ ၂၀၀.၀၄၃

၄ ကပိကတီ်း ၅၆.၈၄၇ ၃၆.၈၄၄ ၉၃.၆၉၁ ၂၄.၄၂၇ ၆၄.၄၃၉ ၈၈.၈၆၆ ၃၂.၄၂၀ -၂၇.၅၉၅ ၄.၈၂၅

၅ ကျို ငး်တ ၂.၀၉၀ ၂.၃၃၄ ၄.၄၂၄ ၆.၁၀၃ ၇.၀၂၂ ၁၃.၁၂၅ -၄.၀၁၃ -၄.၆၈၈ -၈.၇၀၁

၆ တာချလိီတ် ၁၃.၅၄၉ ၆၀.၇၁၁ ၇၄.၂၆၀ ၉.၃၉၆ ၅၈.၇၀၆ ၆၈.၁၀၂ ၄.၁၅၃ ၂.၀၀၅ ၆.၁၅၈

၇ ြမဝတီ ၅၅.၉၄၁ ၈၁၀.၇၅၁ ၈၆၆.၆၉၂ ၄၀.၈၄၃ ၆၄၄.၄၁၅ ၆၈၅.၂၅၈ ၁၅.၀၉၈ ၁၆၆.၃၃၆ ၁၈၁.၄၃၄

၈ ကာ့ သာငး် ၆၂.၂၆၄ ၅၉.၆၈၆ ၁၂၁.၉၅၀ ၄၂.၈၀၇ ၈၀.၉၄၅ ၁၂၃.၇၅၂ ၁၉.၄၅၇ -၂၁.၂၅၉ -၁.၈၀၂

၉ မိတ် ၁၄၆.၇၁၇ ၄၆.၆၁၂ ၁၉၃.၃၂၉ ၁၃၃.၄၄၂ ၂၇.၈၃၁ ၁၆၁.၂၇၃ ၁၃.၂၇၅ ၁၈.၇၈၁ ၃၂.၀၅၆

၁၀
နဘလယ/်
ထီးခီး

၁၀.၈၇၅ ၀.၅၇၇ ၁၁.၄၅၂ ၁.၄၀၀ ၁၁.၁၁၈ ၁၂.၅၁၈ ၉.၄၇၅ -၁၀.၅၄၁ -၁.၀၆၆

၁၁ မာ တာင် ၂.၁၄၆ ၀.၈၅၄ ၃.၀၀၀ ၀.၃၇၅ ၂.၀၇၆ ၂.၄၅၁ ၁.၇၇၁ -၁.၂၂၂ ၀.၅၄၉

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၂၁၉ ၀.၁၄၆ ၀.၃၆၅ ၀.၂၁၉ ၀.၁၄၆ ၀.၃၆၅

၁၃ စစ် တွ ၄.၀၃၈ ၀.၁၈၄ ၄.၂၂၂ ၅.၂၀၉ ၀.၉၇၃ ၆.၁၈၂ -၁.၁၇၁ -၀.၇၈၉ -၁.၉၆၀

၁၄  မာင် တာ ၅.၆၃၉ ၀.၀၂၇ ၅.၆၆၆ ၄.၈၅၆ ၀.၀၈၃ ၄.၉၃၉ ၀.၇၈၃ -၀.၀၅၆ ၀.၇၂၇

၁၅ တမူး ၃၆.၆၂၈ ၉.၇၁၃ ၄၆.၃၄၁ ၃၀.၂၂၂ ၁၀.၈၇၃ ၄၁.၀၉၅ ၆.၄၀၆ -၁.၁၆၀ ၅.၂၄၆

၁၆ ရိဒ် ၂၃.၃၄၉ ၁၃.၃၇၅ ၃၆.၇၂၄ ၁၉.၄၂၅ ၅.၄၈၁ ၂၄.၉၀၆ ၃.၉၂၄ ၇.၈၉၄ ၁၁.၈၁၈

စစ ပါငး် ၄၂၈၇.၂၈၆ ၂၆၃၀.၃၉၆ ၆၉၁၇.၆၈၂ ၄၃၅၀.၅၂၂ ၂၄၅၄.၇၄၃ ၆၈၀၅.၂၆၅ -၆၃.၂၃၆ ၁၇၅.၆၅၃ ၁၁၂.၄၁၇

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၇-၃-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ့)

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (R/C) ၉၃၀၀၀၀ ၉၇၀၀၀၀ ၁၀၄၂၀၀၀ ၁၁၃၂၀၀၀

၂ ဟသာတ ၉၂၇၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၁၄၈၂၀၀

၃ မန္တ လး ၉၆၉၄၀၀ ၉၅၉၆၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၁၅၃၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၆၄၉ ၇၂၆ ၇၇၅ ၇၉၈

၂ ရလီ ၆၆၈ ၇၄၆ ၈၀၀ ၈၂၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၇ ၇၇၉ ၈၅၅ ၈၈၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၇၂၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မန္တ လး ၁၃၁၇၅၀၀ ၁၂၄၁၃၀၀ ၁၂၁၉၂၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၃ ၆၂၅ ၆၂၁ ၆၂၂

၂  ရလီ ၆၃၆ ၆၃၇ ၆၃၄ ၆၃၄

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၅၇ ၆၆၀ ၆၆၀ ၇၁၀

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၆၀၄၄၀၀ ၁၁၂၃၁၀၀ ၁၂၈၃၅၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀

၂ မရွာ ၁၁၄၃၉၀၀ ၁၀၇၉၆၀၀ ၁၃၀၅၆၀၀ ၁၂၄၀၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၇ ၇၁၂ ၇၆၅ ၇၇၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၉၃၀၈၀၀ ၉၄၀၀၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၈၆၉၅၀၀

၂ မန္တ လး ၈၇၇၅၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၃ ၆၂၅ ၆၂၁ ၆၂၂

၂ ရလီ ၆၃၆ ၆၃၇ ၆၃၄ ၆၃၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၇၂၀၀၀၀ ၇၃၇၀၀၀ ၇၅၅၀၀၀ ၇၇၆၀၀၀

၂ မရွာ ၆၉၈၁၀၀ ၆၉၈၁၀၀ ၇၂၂၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မ ကးွ ၆၇၉၇၀၀ ၇၀၁၁၀၀ ၇၁၀၃၀၀ ၇၂၅၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၆၀၄ ၆၂၂ ၆၃၀ ၆၅၀

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)

( င ) ပဲစဉ်းင (အသစ်)

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၅၈၁၇၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၂ မရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၄၅၉၂၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၅ ပခက္က ူ ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၆ မ ကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၅၉၂၀၀

၇ ပခူဲး  ၉၇၉၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၈ ြပည ် ၉၁၈၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၃၁၃ ၃၁၄ ၃၀၀ ၃၄၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၂ မန္တ လး ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၃ မ ကွး ၃၀၆၁၉၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀ ၂၆၃၃၂၀၀ ၂၆၃၃၂၀၀

၄ ြပည် ၃၉၈၀၀၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၅ တာင်ကးီ(အသစ်) ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၆၄ ၁၁၉၈ ၁၁၀၉ ၁၁၂၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ တာင်ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၄၉ ၁၁၅၃ ၁၁၅၄ ၁၁၁၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၆၃၃၀၀

၄ မ ကးွ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၄၉၃ ၁၅၇၂ ၁၇၉၈ ၁၆၄၀

ကျပ်/ြပည်

၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မန္တ လး ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၅၀

၄ ပသိမ် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၅ ဟသာတ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၆၀၀ ၁၅၅၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ် တွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၁၀ သတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၃၅၈ ၃၆၃ ၃၆၃ ၃၆၁

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၇ ၃၄၃ ၃၄၀ ၃၃၈

၃ အိန္ဒယ ၃၅၀ ၃၆၀ ၃၆၅ ၃၆၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၅ ၃၄၈ ၃၄၅ ၃၄၀

၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (သန်လျင်) ၃၉၄၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀

၄ ပသိမ် ၄၄၂၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၈၇၀၀၀၀ ၈၉၀၀၀၀ ၈၉၅၀၀၀ ၈၉၅၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မရွာ (CP) ၂၀၀၈၀၀ ၁၉၄၁၀၀ ၁၉၇၁၀၀ ၁၉၀၄၀၀

၂ မန္တ လး ၂၀၇၆၀၀ ၂၁၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀

၃  တာင်ကီး ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၁၆၅ ၁၆၅ ၁၅၆ ၁၅၆

၂ ရလီ ၁၆၉ ၁၆၉ ၁၅၉ ၁၅၉

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၉ ၂၁၇ ၂၁၇ ၂၀၈

(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 ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၄၀၁၇၀၀

၂ မ ကးွ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၅၃၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၇၈ ၉၈၁ ၉၇၆ ၉၇၇

၂ ရလီ ၉၉၉ ၁၀၀၁ ၉၉၇ ၉၉၆

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၄၁ ၈၂၄ ၈၉၉ ၉၀၃

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၈၇၈၂၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၆၉၁၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၉၇၃၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၇ ၇-၃-၂၀၁၇ ၁၄-၃-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၁၆၉၀ ၁၆၉၄ ၁၆၈၅ ၁၆၈၆

၂ ရလီ ၁၇၂၆ ၁၇၂၉ ၁၇၂၁ ၁၇၂၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၀၇ ၁၀၄၈ ၈၉၉ ၇၅၂

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၀၉၀.၅၅ ၂၅၀၀.၀၀ ၂၀၂၂.၇၆ ၂၄၁၂.၅၀

၂ RSS-2 ၂၀၀၉.၅၂ ၂၄၈၂.၅၀ ၁၉၄၁.၈၅ ၂၃၉၅.၅၀

၃ RSS-3 ၁၉၂၈.၅၀ ၂၄၆၇.၀၀ ၁၈၆၀.၉၃ ၂၃၇၉.၅၀

၄ RSS-4 ၁၈၄၇.၄၇ ၂၄၅၈.၀၀ ၁၇၈၀.၀၂ ၂၃၇၁.၅၀

၅ RSS-5 ၁၇၆၆.၄၄ ၂၄၄၅.၅၀ ၁၆၉၉.၁၁ ၂၃၅၈.၅၀

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၈-၂-၂၀၁၇
စဉ်

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၄-၃-၂၀၁၇

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၁ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၇၀၀၀ ၁၂၅၉.၀၈ ၁၂၄၃.၃၈ ၁၃၅၇

၂ ၂ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၇၀၀၀ ၁၂၅၉.၀၈ ၁၂၄၃.၃၈ ၁၃၅၇

၃ ၃ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၅၀၀၀ ၁၂၅၆.၂၇ ၁၂၃၃.၇၉ ၁၃၅၇

၄ ၄ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၅၀၀၀ ၁၂၅၆.၂၇ ၁၂၃၃.၇၉ ၁၃၅၇

၅ ၅ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၅၀၀၀ ၁၂၅၆.၂၇ ၁၂၃၃.၇၉ ၁၃၅၇

၆ ၆ -၃-၂၀၁၇ ၈၉၀၂၀၀ ၁၂၄၉.၅၄ ၁၂၃၃.၇၁ ၁၃၅၇

၇ ၇ -၃-၂၀၁၇ ၈၈၇၅၀၀ ၁၂၄၅.၇၅ ၁၂၂၅.၀၂ ၁၃၅၇

၈ ၈ -၃-၂၀၁၇ ၈၈၇၀၀၀ ၁၂၄၅.၀၄ ၁၂၁၇.၆၅ ၁၃၅၇

၉ ၉ -၃-၂၀၁၇ ၈၈၈၁၀၀ ၁၂၄၃.၈၄ ၁၂၀၅.၃၉ ၁၃၆၀

၁၀ ၁၀ -၃-၂၀၁၇ ၈၇၉၈၀၀ ၁၂၃၀.၄၀ ၁၁၉၇.၆၅ ၁၃၆၂

၁၁ ၁၁ -၃-၂၀၁၇ ၈၇၉၈၀၀ ၁၂၃၀.၄၀ ၁၁၉၇.၆၅ ၁၃၆၂

၁၂ ၁၂ -၃-၂၀၁၇ ၈၇၉၈၀၀ ၁၂၃၀.၄၀ ၁၁၉၇.၆၅ ၁၃၆၂

၁၃ ၁၃ -၃-၂၀၁၇ ၈၈၄၆၀၀ ၁၂၃၇.၁၂ ၁၂၀၇.၆၉ ၁၃၆၂

၁၄ ၁၄ -၃-၂၀၁၇ ၈၈၃၀၀၀ ၁၂၃၄.၈၈ ၁၂၀၃.၁၄ ၁၃၆၂

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁    ၆.၉၀ ယမွ်

၂ ၃၄.၉၀ ဘတ်

၃ ၆၅.၄၇ တာကာ

၄ ၈၁.၉၆ ရူပီး

၁၂

(၂၀ - 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)်

၁၃၆၁

၁၃၆၀

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၅၂

၁၃၆၅မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၃၀

(  ခ  ) SQ ၉၃၀-၉၆၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၄၅-၁၁၉၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၄၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၈၀-၇၂၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၈၈၀-၉၃၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၁၀-၉၆၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၅၆၅-၅၉၅

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၅၁၅-၅၄၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၁၅-၅၄၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၀၀-၇၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၈၄၀-၈၇၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၀-၁၁၆၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၈၀-၈၁၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၈၂၅-၈၅၅

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၉၇၅-၁၀၁၅

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၁၄- ၃ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၂၂-၃-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှ ိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၃ - ၁၅ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၆၂ ၁ ၁၇၈

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၅ ၁ ၁၉၃

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်      ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၆ ၁ ၁၉၃

၂။ ၈-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၆/၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးနှင့် အမထမ်း(၂) ဦးကိ ၎င်းတိ ့အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝနထ်မ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ ဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီးခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ အး အး ထွး လ/ထညန်မှူး ငွစာရငး် ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၁၅ 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၀၅၀၀၈   ၂၁-၃-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ ) ဒ တင်တင်ရီ လ/ထညန်မှူး စာရင်းအင်း ၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၅ 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၇၅၃၁၄   ၅-၃-၂၀၁၇ ထိ  

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

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၅၀၇၃  (ရန်ကန်တွဲ) ၂-၄-၂၀၁၇ ထိ  

 (ဃ)  ဦးဝငး် အာင် ခဲွ/ ရး WTO ၄-၃-၂၀၁၇ မှ ၂၁ 

    ၂/လကန(နိင်)၀၂၂၁၇၈   ၂၄-၃-၂၀၁၇ ထိ  

၃။ ၈-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၇/၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်း/ ပိက့န်သွင်းကန်ရးများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း 

(၃၇) ဦး၊အမထမ်း (၁၂၁) ဦးတိကိ့ (၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန (ရးချုပ်)သိ ့

ြပာင်း ရတ့ာဝန် ချထားလိက်သည်- 
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စဉ် ကန်သွယ် ရးစခန်းအမည် အရာထမ်း အမထမ်း စစ ပါင်း 

(က) မဆူယ် (၁၀၅) မိင်  
ကန်သွယ် ရးဇန် 

၁၁ ၃၈ ၄၉ 

( ခ ) ြမဝတီကန်သွယ် ရးဇန် ၅ ၁၅ ၂၀ 

( ဂ ) ကာ့ သာင်း ၁ ၅ ၆ 

( ဃ) တာချလီိတ် ၂ ၉ ၁၁ 

( င ) မတ်ိ ၂ ၄ ၆ 

( စ ) တမူး ၂ ၅ ၇ 

( ဆ) ရိဒ် ၁ ၃ ၄ 

( ဇ ) စစ် တွ ၁ ၄ ၅ 

( ဈ ) မာင် တာ ၁ ၃ ၄ 

( ည) လွယဂ်ျယ် ၁ ၃ ၄ 

( ဋ ) ကန်ပိက်တီ ၁ ၃ ၄ 

( ဌ ) ချင်း ရ ဟာ ် ၂ ၇ ၉ 

( ဍ ) ထီးခီး ၁ ၅ ၆ 

( ဎ ) ထန်တလန် ၁ ၁ 

( ဏ) မာ တာင် ၁ ၄ ၅ 

( တ ) ပိက့န/်သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ) ၂ ၄ ၆ 

( ထ) မယ်စ့ဲ ၁ ၃ ၄ 

( ဒ ) ကျို င်းလပ် ၁ ၂ ၃ 

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

စစ ပါင်း ၃၇ ၁၂၁ ၁၅၈ 

၄။ ၁၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ  ဒ ခင်မာက  ူ (၁၂/ဥကမ(နိင်) ၀၃၇၂၇၈)၊ 

နစ့ားအကူစာ ရးကိ ၂၀၁၇ ခနှစ၊် မတ်လ (၁) ရက် နန့နက်ပိင်းမှစတင်၍ နစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃) 

လတစ်ကိမ် စာချုပ် ချုပဆိ် ငှားရမ်းြခင်းမှ  ရပ်စဲလိက်သည်။ 
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၅။ ၁၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၅) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များအတိင်း နိငင့် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးလှမင်းထွန်း ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၁၄-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄ 

    ၇/သနပ(နိင်) ၀၆၂၉၉၁   ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ခ ) ဦးြမတ်စိး အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး ၁၄-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄ 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၆၉၂၅၄   ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)
  ( ဂ )  ဒ သက်နှင်း ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး စမီ ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၁ လ 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၁၉၇၄၃   ၆-၄-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ)  

 (ဃ)  ဦးလင်ဦး ကီး/ ရး စမီ ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄  

    ၁၂/မရက(နိင်) ၁၂၆၈၆၄   ၁၆-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( င )  ဦး ဇယျာ ဖိုး-၂ ငယ/် ရး ယှဉ် ပို င်မ ၃-၃-၂၀၁၇ မှ ၅ 

  ၉/ပမန(နိင်) ၂၄၃၁၀၀ ၇-၃-၂၀၁၇ ထ ိ (လပ်သက်) 
 

၆။ ၁၃-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၀/၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၄) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မညန်ှင့် ယှဉတ်ွဲပါ နရ့က်များတွင် နှစတိ်း စ့ ရာက် 

ပီ ြဖစ်ပါ သြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၅၄ ၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (က) အရ ဖာြ်ပပါအတိင်း နှစတ်ိးအပါအဝင် 

လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နင့်ှ 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးမျိုးမင်း 
၁၀/ဘလန(နိင်)၀၅၇၈၃၈

ဒ-ညန်မှူ း စီမ ၁၃-၃-၂၀၁၇ ၃၁၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးမျိုးမင်းသန် ့
၉/ကဆန(နိင်)၀၀၀၀၃၅ 

လ/ထညန်မှူး ဒ-ညန်ချုပ်ဦးစီးရး
(ဝန်ကီးရးတွဲဘက်)

၁၃-၃-၂၀၁၇ ၂၈၄၀၀၀ 

( ဂ ) ဦး အာငစိ်းမိး 
၁၂/ဒဂန(နိင်)၀၀၇၄၇၂ 

လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၁၃-၃-၂၀၁၇ ၂၈၄၀၀၀ 
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(ဃ) ဦးစိးြမင့် အာင် 

၁၂/မဘန(နိင်)၀၁၃၃၅၁ 
လ/ထညန်မှူး စစ် တွ ၁၃-၃-၂၀၁၇ ၂၈၄၀၀၀ 

 

၇။ ၁၃-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦးသနိ်းစိး-၃ (၅/ကလထ 

(နိင်) ၁၂၅၇၀၄)၊ အကီးတန်းစာ ရးအား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ (၁၀) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ စတင်၍ 

ယာဉ် မာင်း ဝန်ထမ်းတာဝန်မှ  စာ ရးဝန်ထမ်း တာဝန်သိ ့ ြပာင်းလဲ တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။ 

၈။ ၁၃-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကျို င်းလပ်ကနသ်ွယ် ရးစခန်းတွင် ကနွပ်ျူတာတာဝန် ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦးသန်းနိင် ဇာ် 

(၇/ကပက(နိင်) ၀၆၆၇၉၇)၊ အကီးတန်းစာ ရးအား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ (၁၀) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ ကွန်ပျူ တာ ဝန်ထမ်း တာဝန် မှ  စာ ရး ဝန်ထမ်း တာဝန်သိ ့ ြပာင်းလဲ တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။ 

၉။ ၁၄-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမ ှ ညန်ကား ရးမှူး ဦးစိးလွင်-၁ (၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၀၈၇၉၉)အား 

(၂၇-၃-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၁၀။ ၁၄-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဦးလနး်ဆန်းဦး (၅/ရဘန(နိင်)၀၁၄၂၁၀) အား (၂၇-၃-

၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၁၁။ ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၅/၂၀၁၇ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

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

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးြမင့် ဇာ်မိး လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄  

    ၅/တဆန(နိင်) ၀၀၀၂၅၀   ၁၆-၃-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဒ သန်းသန်းနိင် လ/ထညန်မှူး နှစနိ်င်င  ၁၄-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၃ 

    ၈/ပခက(နိင်) ၀၀၀၂၁၁   ၁၆-၃-၂၀၁၇ ထိ   
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၁၂။ ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၆/၂၀၁၇ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိငင့်ဝနထ်မ်း 

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

လိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဒ မျို းမျို းအိ ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၂၁-၃-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၄/လမန(နိင်) ၀၆၉၄၂၇   ၂၄-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ခ ) ဦးမငး်မင်းလွင် ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄ 

    ၇/ရတန(နိင်) ၀၇၁၃၇၀   ၁၆-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)
  ( ဂ )  ဦး အာင်ြမင်ဘိ ရးအကူ စမီ ၆-၃-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၁၄/ပသန(နိင်) ၂၈၅၆၅၅   ၁၁-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်)  

       ၁၂-၃-၂၀၁၇ ၁ 

  - (လစာမ့ဲ) 
၁၃။ ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၇/၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

စီမ ရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစိးနိင်(၁၂/သဃက(နိင်)၀၀၀၂၆၁) ၊ ဦးစီးမှူးကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပ ဒ (၉၃) အရ (၂-၃-၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁) လ ခစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်။ 

၁၄။ ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၈/၂၀၁၇ အရ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ (၁၄-၃-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါ ရးအမိန် ့ စာအမှတ်(၁၀/၂၀၁၇)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁) ဦး၊ အမထမ်း (၂) 

ဦး တိအ့ား ၂၀၁၇ ခနှစ၊် မတ်လ ( ၃၁ ) ရက် န ့ ည နပိင်းမှ စတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့

ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့် ြပုလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း လက်ရိှဌာနခဲွ 

 ( ၁ ) ဒ ဟန်စယဉ်ညွန် ့ ဦးစီးအရာရှိ ကန်သွယ်မမူဝါဒ 

  ၁၂/ကမတ(နိင်) ၀၆၀၂၆၆ ၂၅၀၀၀ိ/-၄၀၀ိ/-၂၇၀၀၀ိ/-  

 ( ၂ ) ဒ လှလှ ထွး ဦးစီးမှူ း စီမ ရးရာ 

  ၇/တငန(နိင်) ၀၁၅၆၈၁ ၁၉၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၂၀၅၀၀ိ/-  

 ( ၃ ) ဦးမိင်းငိြမင့်ဝန်း ဒ-ဦးစီးမှူး စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း 

  ၁၃/နခန(နိင်) ၀၅၄၇၁၃ ၁၈၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၉၀၀၀ိ/-  



19 

၁၅။ ၁၅-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦးသန်းလင်းထိက်  (၉/ညဥန(နိင်) ၁၃၅၂၁၈)၊      

ဒ-ဦးစီးမှူးသည် ဝန်ထမ်းများလိက်နာရမည် ့ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ဖာက်ဖျက် ကျူးလွန် 

ခဲ့ ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိရသြဖင့် နာင်နှစ်တိးများကိ ထိခိက် စြခင်းမရှိဘဲ ( နာင်ရရန်ရှိ သာ နှစ်တိးလစာ 

များ ရွသ့ွားြခင်းမရှိ စဘဲ) နှစ်တိး(၁) ကိမ် ရပ်ဆိင်းလိက်သည်။ 

၁၆။ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅) မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်မှ ဦး အာင်မျို းနိင် (၁၃/ကလတ(နိင်) ၀၃၃၂၉၃)ဒ-ဦးစီးမှူးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇)အရ (၁၅-၃-၂၀၁၇) ရက် နမှ့(၂၁-၃-၂၀၁၇)ရက် နထ့ိ 

လပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၁၇။ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန မှ 

ဒ နှင်းြဖ  ူ (၉/တသန(နိင်) ၁၅၁၄၃၃) ကိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင် သတ်မှတ်ထား သာ 

လပ်ခကျပ် (၃၆၀ိ/-) နန်းြဖင့် နစ့ားကွန်ပျူတာ ဝန်ထမ်းအြဖစ် (၁၇- ၃-၂၀၁၇) ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှ 

စတင်၍ (၃) လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချု ပ်ဆိ ငှားရမ်းလိက် ပီး သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲတွင် 

တာဝန်ချထားလိက်သည။် 

၁၈။ ၁၇-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမ ှ

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

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က)  ဦးြမစိး ဦးစီးမှူး စမီ ၁၃-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၄ 

    ၈/ဆမန(နိင်) ၈၄၅၅၅၄   ၁၆-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 

 ( ခ ) ဒ ရင်လင်းခတ် ကီး/ ရး နယ်ရး ၁၇-၃-၂၀၁၇ မ ှ ၅ 

  ၈/မတန(နိင်) ၁၁၂၁၀၄ ၂၁-၃-၂၀၁၇ ထိ (လပ်သက်) 
၁၉။ ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခဲွမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ ဝင်းပပသူ(၁၂/အစန(နိင်) 

၁၈၂၀၈၉)အား (၁-၄-၂၀၁၇)ရက် နမ့စှ၍ မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရး ဇန်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိက်သည်။ 
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၂၀။ ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ မူဆယ် (၁၀၅) မိင် ကန်သွယ် ရးဇန်တွင် တဲွဘက်တာဝန် 

ထမ်း ဆာင် န သာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဦး ငွစိး(၉/မမန(နိင်)၀၈၂၅၇၃) အား (၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှ 

စ၍ ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ ထားလိက်သည။် 

၂၁။ ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများ/ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ၊ ြမစ်ကီးနား) တိတွ့င် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

အာက်ပါအရာထမ်း (၃၇) ဦး၊ အမထမ်း (၁၂၁) ဦးတိကိ့ (၁-၄-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှစ၍  ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ  

ဌာနခွဲ၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်၊ မန္တ လး)သိ  ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက် သည။်  

စဉ် ဌာနခဲွအမည် အရာထမ်း အမထမ်း ပါင်း 

(က) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ဦးစီးရး ၁  ၁ 

( ခ ) စမီ ရးရာဌာနခွဲ ၇ ၃၄ ၄၁ 

( ဂ ) ငွစာရင်းဌာနခွဲ ၃ ၈ ၁၁ 

(ဃ) ပိက့န်သငွ်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲ ၁၁ ၃၂ ၄၃ 

( င ) ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ ၂ ၆ ၈ 

( စ ) စီမကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၃ ၉ ၁၂ 

(ဆ) ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရး 

ဌာနခွဲ 

၂ ၃ ၅ 

( ဇ ) နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲ ၅ ၁၀ ၁၅ 

( ဈ ) WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ် 

မနှင့်ဆက်နွယ် သာအဖဲွအ့စည်းများဌာနခွဲ 

- ၂ ၂ 

(ည) နှစ်နိင်ငကန်သွယ်မဆက်ဆ ရးဌာနခွဲ ၁ ၄ ၅ 

( ဋ ) ဒသတွင်းစီးပွား ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

မဌာနခွဲ 

- ၃ ၃ 

( ဌ ) သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ ၁ ၂ ၃ 

( ဍ ) ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲ  ၁ ၁ 

( ဎ ) ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခွဲ ၁ ၇ ၈ 

 စစ ပါင်း ၃၇ ၁၂၁ ၁၅၈ 
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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 ၁၀-၃-၂၀၁၇ ထိ) ITC ကတ် (၂၀၇) ကတ်၊ စစ ပါင်း( ၁၂၂၃ )ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၁၀-၃-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်-   

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၂၀၉၄၀၁၀၅၄ ၆၀၁၇၅၃၆၃၀ ၈၁၁၁၅၄၆၈၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅ ၈၃၀၇၁၂၂၀၆ ၈၃၀၇၁၂၂၀၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉၂ ၈၉၁၄၆၇၄၂၈၄ ၈၉၁၄၆၇၄၂၈၄

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၄၁ ၂၂၁၁၀၁၀၉၈ ၄၅၇၃၇၉၅၁၂ ၆၇၈၄၈၀၆၁၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၂၇၈၈၈၄၇၆ ၂၇၈၈၈၄၇၆

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 ၂၁၀၁၃၁၅၂၄၆ ၂၁၆၈၈၅၆၁၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၂

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၃၈၁၈၀၉၅၁၉ ၃၈၁၈၀၉၅၁၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၆၁၄၆၇၀၂၉၁ ၆၇၄၆၆၄၂၇၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၄၆၆၈၈၈၂၅၇ ၄၇၂၆၄၀၅၁၈ ၉၃၉၅၂၈၇၇၅

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၃

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

၂၀၇ ၁၀၇၉၀၄၂၂၈၅ ၁၄၄၀၃၁၂၆၃၈၂ ၁၅၄၈၂၁၆၈၆၆၇စစ 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 
၁၀-၃-၂၀၁၇) ထိ

၂၀၇ ၁၀၇၉၀၄၂၂၈၅.၀၀၀ ၁၄၄၀၃၁၂၆၃၈၂.၀၀၀ ၁၅၄၈၂၁၆၈၆၆၇.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၂၂၃ ၇၁၀၃၄၁၈၃၉၅.၉၆၀ ၃၁၅၉၆၂၉၉၉၅၂.၅၅၈ ၃၈၆၉၉၇၁၈၃၄၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 
မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၁၀-၃-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း(၁၂၂၃) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၇၅၃) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ် ှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁၀-၃-၂၀၁၇) ရက် နထ့ ိ 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 ၈၀၃၂၂၂၃၇၅.၃၁၀ ၄၀၇၅၆၃၃၉၅၃.၄၈၃ ၄၈၇၈၈၅၆၃၂၈.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆၉ ၁၄၄ ၂၅ ၁၆၃၃၂၂၂၃၈၇.၆၂၆ ၁၆၃၃၂၂၂၃၈၇.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄၇ ၄၁ ၁၀၆ ၁၀၅၉၇၅၇၇၈၁၅.၅၈၀ ၁၀၅၉၇၅၇၇၈၁၅.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၃၄ ၆၄ ၂၇၀ ၄၂၄၈၆၄၉၁၉.၆၉၀ ၆၁၆၉၅၄၁၂၄၇.၇၁၀ ၆၅၉၄၄၀၆၁၆၇.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၃ ၇ ၁၆ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၂၇၈၈၈၄၇၆.၀၀၀ ၁၈၀၁၄၁၉၂၀၂.၀၀၀

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 ၅၄၉၀၅၁၉၅၅၃.၅၉၀ ၆၂၀၇၅၂၃၃၂၃.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၃ ၄ ၁၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၁ ၁၀ ၃၈၅၂၇၉၉၁၉.၀၀၀ ၃၈၅၂၇၉၉၁၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၂ ၃ ၁၉ ၉၉၃၁၇၇၁၄၄.၇၅၀ ၁၃၇၁၁၂၁၀၄၈.၆၁၀ ၂၃၆၄၂၉၈၁၉၃.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၇ ၉ ၂၈ ၇၈၄၉၇၇၁၉၄.၄၂၈ ၈၃၁၃၀၇၅၂၁.၅၆၉ ၁၆၁၆၂၈၄၇၁၅.၉၉၇

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

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၁ ၂၁

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

၁၂၂၃ ၄၇၀ ၇၅၃ ၇၁၀၃၄၁၈၃၉၅.၉၆၀ ၃၁၅၉၆၂၉၉၉၅၂.၅၅၈ ၃၈၆၉၉၇၁၈၃၄၈.၅၁၈

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 နမှ့စ၍(၁၀-၃-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၂၂၃)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခဲွ့ ရး ကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစ ပါင်းမှာ (၇၅၃) ကတ် ြဖစပ်ါသည်။ 
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