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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ နိဝငဘ်ာလတွင် စတင်ထတ် ဝသည်။ 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၇ ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၂၅) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် ခါင်း 

ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ သ့ည ် အာဂျင်တီးနားနိင်င၊ ဗျူနိ အးရစိ် မို တ့ွင် ၂၀၁၇ ခနှစ၊် 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် နမ့ှ ၁၃ ရက် နအ့ထိ ကျင်းပြပုလပ်သည့် (၁၁)ကိမ် ြမာက ်ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ  ့

ဝန် ကီးအဆင့်ညီလာခအစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် 

ခါင်း ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယအ်ဖွဲ သ့ည် LDCs Trade Ministers Meeting သိတ့က် ရာက ်

ခဲ့ရာ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် LDCsနိင်ငများနှင့်အတူ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နမများ၊ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးတငွ် 

LDCs နိင်ငများ၏ ကန်သွယ်မက တွင် တိးတက်ပါဝင်နိင်မည့် အလားအလာများနှင့်ပတ်သက်၍ 

သးသပ် ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ဝ့င် LDCs နိငင်များအတွက် နိင်ငစ 

ကနသ်ွယမ်စနစန်ှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် ကန်သွယ်မဖွ ့ဖိုးတိးတက် 

ရးအကူအညီ ပးမဆိင်ရာ အစီအစဉ ် (Enhanced Integrated Framework-EIF) မ ှဦး ဆာင်ကျင်းပ 

သည့် EIF High –Level Dialogue သိတ့က် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးသည ် ကမ္ဘာ့ 

ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ၏့ Friends of Investment Facilitation for Development (FIFD) အဖွဲ ဝ့င် 

တရတ်နိင်ငမှ ဦး ဆာင်ကျငး်ပ သာ Ministerial Breakfast Meeting on Investment Facilitation 

for Development သိလ့ည်း ကာင်း၊ အိန္ဒယနိင်င၊ စက်မနှင့်ကန်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန ဝန် ကီး H.E. 

Mr.Suresh Prabhu နှင့် နစှ်နိင်ငကန်သွယ်မက ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးအတွက် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွား 

မည့်အစီအစဉ်များနှင့် ပတသ်က၍်လညး် ကာငး် တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။  
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၂။ Buenos Aries Convention Centre ၌ ကျငး်ပသည့် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ၏့ (၁၁) 

ကိမ် ြမာက် ဝန် ကီးအဆင့်ညီလာခအစည်းအ ဝး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ အဖွဲ ဝ့င်နိင်ငများမှဝန်ကီးများ၊ 

ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝ့င်များနှင့်အတူ တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ကနသ်ွယ် ရး၊ စက်မနှင့်စွမ်းအငဝ်န်ကီးဌာနမှ 

ဒတိယဝန် ကီး H.E. Mr. Youngsam KIM ခါင်း ဆာင် သာ တာင်ကိရီးယားကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ဝ့င် 

များနှင့် နစှ်နိင်ငကန်သွယ် ရးနငှ့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ ပိမိတိးတက် ဆာငရ်ွက်နိင် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စ 

ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း၊ ဖိလစ်ပိင်ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် ကန်သယွ် ရးနှင့် စက်မ 

ဝန် ကီးဌာနမ ှအတွင်းဝန် H.E. Mr. Ramon Lopez ခါင်း ဆာင် သာ ဖိလစ်ပိင်ကိယ်စားလှယ် အဖွဲ ဝ့င် 

များနှင့် အ သးစားနှင့်အလတ်စားလပ်ငန်းများ ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးနငှ့် အဆိပါလပ်ငန်းများတွင် နှစ်နိင်င 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများနှင် ့ ပတ်သက်၍လည်း ကာင်း၊ International Trade 

Centre (ITC) မှ  Executive Director ြဖစ်သူ Ms. Arancha Gonzalez နှင့် ကန်သွယ်မဖွ ့ဖိုး 

တိးတက် ရးအတွက် နည်းပညာအကူအညီ ပး ရးဆိင်ရာများ၊ ြမန်မာနိင်ငမှ ရးဆွဲအ ကာင်အထည် ဖာ် 

လျက်ရှိ သာ ကန်သယွ်မဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးဆိင်ရာ နှစ်လတ်စီမကိန်း (Medium Term Program-MTP) 

ပါလပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကာငး် 

တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာကိယ်စားလှယအ်ဖွဲသ့ည ် သစ တးလျ၊ ဂျပန်နှင့်စကာပူနိင်ငတိမ့ ှ

ဦး ဆာင်ကျင်းပ သာ Ministerial Breakfast Meeting on e-Commerce ဆွး နွးပွဲသိ ့တက် ရာက် 

ခဲ့ ပးီ e-Commerce ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အြခား သာအဖွဲ ဝ့င် နိငင်များ 

နှင့်အတ ူအြမင်ချင်းဖလှယ် ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။ 

၃။ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ၏့ (၁၁)ကိမ် ြမာက် ဝန် ကီးအဆင့် ညီလာခအစည်းအ ဝးဖွင့်ပွဲအခမ်း 

အနားသိ ့ ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ဝ့င်နိင်င ပါင်း (၁၆၄) နိင်ငမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ လ့လာသူအဆင့် 

နိငင်များမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ကမ္ဘာ ့

နိင်ငအသီးသီးရှိ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ မ့ျားအပါအဝင် စစ ပါင်းကိယ်စားလှယ် ၃၀၀၀၀ ကျာ်တက် ရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ခါင်း ဆာင် သာ ြမန်မာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ သ့ည် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက ်

နအ့ထ ိကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ကန်သွယ် ရးအဖွဲ ၏့ (၁၁) ကိမ် ြမာက ် ဝန် ကီးအဆင့်ညီလာခအစည်းအ ဝး 

သိ ့ တက် ရာက် နစဉ် ကန်သွယ်ဖက်နိင်ငများ၊ ဖွ ့ဖိုးမမိတ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ  ့

ခါင်း ဆာင်များနှင့်အတူ ဆက်စပ်အစညး်အ ဝးများ၊ တွဆ့ ဆွး နွးပွဲများသိ ့ ဆက်လက်တက် ရာက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် နတ့ငွ် နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျငး်ပြပုလပ် သာ အလပ်အကိင်ဖန်တီး ပးနိင်မက ဆိင်ရာ 

ပါင်းစပ်ညိနင်း ရးအဖွဲ ၏့ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး (၁/၂၀၁၇) သိ ့ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါ 

သည်။ ထိ ့ နာက် အလပ်အကိင်ဖန်တီး ပးနိင်မ က ဆိင်ရာ ပါင်းစပ်ညိနင်း ရးအဖွဲ ၏့ အတွင်း ရးမှူ း 

စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးလှ မာ်ဦးမှ က ဆိင်ရာ ပါင်းစပ်ညိနင်း ရးအဖွဲ န့ှင့် 

ပတ်သက်၍ လပင်န်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့မအ ြခအ န၊ အလပ်အကိင်ဖန်တီးမ မဟာဗျူဟာလပ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည်များ၊ ဖွ ့ဖို းမအကူအညီများ ရယူ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် 

သာ အဓိကနယ်ပယ်များနှင် ့ ဦးစား ပးလပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိက် ပါင်းစပ်ညိနင်းမအဖွဲ ခ့ွဲ (Sub 

Coordination Groups) များကိ ဖွဲ စ့ည်းြပငဆ်င်ထားရှိမများအား ရှင်းလင်းတင်ြပ ပီး အစည်းအ ဝးသိ ့

အလပ်အကိင်ဖနတ်ီး ပးနိင်မက ဆိင်ရာ ပါင်းစပ်ညိနငး် ရးအဖွဲ ၌့ အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ်ပါဝင် သာ ဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့် ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရးအသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ ပဂ္ဂိုလ်များ၊ နိင်ငတကာအဖွဲ အ့စည်းများမှ ကိယ်စား 

လှယမ်ျား၊ ဌာနဆိင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၅။ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် နတ့ငွ် စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျငး်ပြပုလပ် သာ JICA အဖွဲ၏့ တနသာရီတိင်း ဒသကီးဖွ ့ဖိုး ရးနှင့် ထားဝယ် 

အထူးစီးပွား ရးဇန်ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရး လ့လာဆန်းစစ်မ ကားြဖတ်အစီရင်ခစာတင်ြပပွဲသိ ့ စီးပွား ရး 

နှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါအခမ်းအနားသိ ့တနသာရီတိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ် ဒါက်တာ 

လဲ့လဲ့မွန်၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ဝန် ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန် ကီးဦး အာင်ထူး၊ လပ်စစ်နှင့် 

စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန် ကီး ဒါက်တာထွန်းနိင်၊ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဂျပန်သရးတာဝန်ခ Mr. 

Ichiro Maruyama ၊ ထိင်းနိင်င NESDB မှ Advisor Mr. Termsap Taelakul ဦး ဆာင် သာအဖွဲ  ့ ၊ 

JICA မ ှ Mr. Masayuki Karasawa ဦး ဆာင် သာကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ၊့ ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရးဇန ်

ဆိင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆငိရ်ာဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၆။ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် နနက်ပိင်းတွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ကန်သည်များနှင့်စက်မ 

လက်မလပ်ငန်းရှင်းများအသင်း (ဘရင့် နာင်ကနစ်ည်ဒိင်)တွင် ကျင်းပြပုလပ် သာ (၂၄)ကိမ် ြမာက ်

နှစ်ပတ်လည်အသင်းသား စညီအစည်းအ ဝးသိ ့စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယ 

ဝန် ကီးဦး အာင်ထူး တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ ပီး၊ အဆိပါအစည်းအ ဝးသိ ့ ဌာနဆိင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င ကန်သည်များနှင့်စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် 
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(UMFCCI) ဒတိယဥက္က ဌ ဒါက်တာမျိုးသက်၊ ဘရင့် နာင်ကနစ်ည်ဒိင် ဥက္က ဌနှင့် အလပ်အမ ဆာင်များ၊ 

ြမန်မာနိင်ငပဲမျို းစနှင့်နှမ်းကနသ်ည်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အသင်းသားများ စညီစွာတက် ရာက် 

ခ့ဲကပါသည်။ 

၇။ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် နတ့ွင ် နြပည် တာ်ရှိ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၅၂) အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ် သာ သီးနှအမျို းအစားအလိက် ပိက့န် 

အလားအလာသးသပ် ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲသိ ့ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန် ကီး ဦး အာင်ထူးတက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆွး နွးပွဲသိ ့စီးပွား ရး 

နှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာနမှ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ၊ စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င 

ကနသ်ည်များနှင့်စက်မလက်မလပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် သက်ဆိင်ရာညီ နာင်အသင်းများမှ တာဝန ်

ရှိသူများတက် ရာက်ကပီး စိက်ပျိုးထတ်လပမ်နငှ့် စျးကွက်ချိတ်ဆက်နိင် ရး၊ အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိက 

ဟန်ချက်ညီ အာင် ဆာင်ရွက်နိင် ရးကိစ္စရပ်များအား ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၂၂-၁၂-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၉၇၈.၈၆၄ ၁၁၆၆.၄၉၂ ၂၁၄၅.၃၅၆

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၅.၁၉၇ ၁၄.၄၇၂ ၁၉.၆၆၉

၃ ရထွက ် ၁၇၅.၂၉၄ ၂၈၈.၆၈၈ ၄၆၃.၉၈၂

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၆၈၄.၃၃၃ ၂၉၅.၁၃၈ ၉၇၉.၄၇၁

၅ သစ် တာထွက ် ၁၅၅.၇၉၃ ၁.၈၅၅ ၁၅၇.၆၄၈

၆ စက်မကန် ချာ ၃၅၆၁.၉၀၆ ၉၅၃.၇၈၉ ၄၅၁၅.၆၉၅

၇ အြခား ၈၅၃.၃၆၇ ၈၅၆.၃၆၈ ၁၇၀၉.၇၃၅

 စစ ပါင်း ၆၄၁၄.၇၅၄ ၃၅၇၆.၈၀၂ ၉၉၉၁.၅၅၆

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၂၂-၁၂-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် သွင်းကန်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမကန်ပစ္စည်း ၃၆၈၀.၂၃၉ ၁၀၁၅.၁၆၄ ၄၆၉၅.၄၀၃

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၄၉၂၅.၅၂၂ ၄၂၁.၈၇၅ ၅၃၄၇.၃၉၇

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၂၆၂၃.၈၃၆ ၅၉၀.၉၂၅ ၃၂၁၄.၇၆၁

 စစ ပါင်း ၁၁၂၂၉.၅၉၇ ၂၀၂၇.၉၆၄ ၁၃၂၅၇.၅၆၁

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၂၂-၁၂-၂၀၁၇) 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 ၆၄၁၄.၇၅၄ ၁၁၂၂၉.၅၉၇ ၁၇၆၄၄.၃၅၁ ၄၈၉၈.၆၂၃ ၉၁၃၈.၅၄၈ ၁၄၀၃၇.၁၇၁ ၁၅၁၆.၁၃၁ ၂၀၉၁.၀၄၉ ၃၆၀၇.၁၈၀

၂ နယ်စပ် ၃၅၇၆.၈၀၂ ၂၀၂၇.၉၆၄ ၅၆၀၄.၇၆၆ ၃၃၈၈.၆၈၁ ၂၀၄၅.၉၇၄ ၅၄၃၄.၆၅၅ ၁၈၈.၁၂၁ -၁၈.၀၁၀ ၁၇၀.၁၁၁

စစ ပါင်း ၉၉၉၁.၅၅၆ ၁၃၂၅၇.၅၆၁ ၂၃၂၄၉.၁၁၇ ၈၂၈၇.၃၀၄ ၁၁၁၈၄.၅၂၂ ၁၉၄၇၁.၈၂၆ ၁၇၀၄.၂၅၂ ၂၀၇၃.၀၃၉ ၃၇၇၇.၂၉၁

စဉ် အ ကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မ ှ၂၂-၁၂- ၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မ ှ၂၂-၁၂- ၂၀၁၆ ထ ိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပင်ိ ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယယ်ာထက်ွပစ္စည်း ၁၁၆၆.၄၉၂ ၁၁၆၆.၄၉၂ ၀.၀၄၃ ၉၈၉.၆၆၄ ၉၈၉.၇၀၇ -၀.၀၄၃ ၁၇၆.၈၂၈ ၁၇၆.၇၈၅

၂ တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၁၄.၄၇၂ ၁၄.၄၇၂ ၁.၆၀၇ ၁.၆၀၇ ၁၂.၈၆၅ ၁၂.၈၆၅

၃  ရထွက် ၂၈၈.၆၈၈ ၂၈၈.၆၈၈ ၂၃၂.၇၂၀ ၂၃၂.၇၂၀ ၅၅.၉၆၈ ၅၅.၉၆၈

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၇၆.၄၄၅ ၁၈.၆၉၃ ၂၉၅.၁၃၈ ၂၆၄.၃၃၃ ၁၀.၉၁၃ ၂၇၅.၂၄၆ ၁၂.၁၁၂ ၇.၇၈၀ ၁၉.၈၉၂

၅ သစ် တာထွက် ၁.၈၅၅ ၁.၈၅၅ ၂.၁၂၁ ၂.၁၂၁ -၀.၂၆၆ -၀.၂၆၆

၆ စက်မကန် ချာ ၈၉၈.၁၃၂ ၅၅.၆၅၇ ၉၅၃.၇၈၉ ၈၇၀.၀၁၃ ၈၃.၁၇၂ ၉၅၃.၁၈၅ ၂၈.၁၁၉ -၂၇.၅၁၅ ၀.၆၀၄

၇ အြခား ၆၈.၂၇၇ ၇၈၈.၀၉၁ ၈၅၆.၃၆၈ ၉၃၄.၀၉၅ ၉၃၄.၀၉၅ ၆၈.၂၇၇ -၁၄၆.၀၀၄ -၇၇.၇၂၇

စစ ပါင်း ၁၂၄၂.၈၅၄ ၂၃၃၃.၉၄၈ ၃၅၇၆.၈၀၂ ၁၁၃၄.၃၈၉ ၂၂၅၄.၂၉၂ ၃၃၈၈.၆၈၁ ၁၀၈.၄၆၅ ၇၉.၆၅၆ ၁၈၈.၁၂၁

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၂-၁၂-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၂-၁၂-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

  

 ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါငး်

၁ ရင်းနှီးြမုပ်နှမ ၂၄.၈၄၀ ၉၉၀.၃၂၄ ၁၀၁၅.၁၆၄ ၃.၅၉၁ ၁၂၃၂.၄၀၉ ၁၂၃၆.၀၀၀ ၂၁.၂၄၉ -၂၄၂.၀၈၅ -၂၂၀.၈၃၆

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၅.၇၃၄ ၄၁၆.၁၄၁ ၄၂၁.၈၇၅ ၉.၅၇၈ ၃၇၉.၅၅၅ ၃၈၉.၁၃၃ -၃.၈၄၄ ၃၆.၅၈၆ ၃၂.၇၄၂

၃ လူသးကန် ၀.၅၃၁ ၅၉၀.၃၉၄ ၅၉၀.၉၂၅ ၀.၇၃၃ ၄၂၀.၁၀၈ ၄၂၀.၈၄၁ -၀.၂၀၂ ၁၇၀.၂၈၆ ၁၇၀.၀၈၄

စစ ပါင်း ၃၁.၁၀၅ ၁၉၉၆.၈၅၉ ၂၀၂၇.၉၆၄ ၁၃.၉၀၂ ၂၀၃၂.၀၇၂ ၂၀၄၅.၉၇၄ ၁၇.၂၀၃ -၃၅.၂၁၃ -၁၈.၀၁၀

စဉ် သွင်းကန်အပ်စ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၁၂- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၂-၁၂-၂၀၁၆)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂၂-၁၂-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၆၉၈.၅၈၅ ၁၂၀၆.၂၀၆ ၃၉၀၄.၇၉၁ ၂၅၇၇.၆၇၁ ၁၁၉၄.၆၁၉ ၃၇၇၂.၂၉၀ ၁၂၀.၉၁၄ ၁၁.၅၈၇ ၁၃၂.၅၀၁

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၃၃.၆၆၈ ၁၀.၃၀၀ ၁၄၃.၉၆၈ ၁၁၅.၅၆၇ ၁၂.၃၁၅ ၁၂၇.၈၈၂ ၁၈.၁၀၁ -၂.၀၁၅ ၁၆.၀၈၆

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၃၄၉.၈၃၈ ၃၆.၁၉၆ ၃၈၆.၀၃၄ ၃၈၂.၈၇၃ ၄၂.၈၃၉ ၄၂၅.၇၁၂ -၃၃.၀၃၅ -၆.၆၄၃ -၃၉.၆၇၈

၄ ကပိကတီ် ၄၄.၁၆၂ ၂၄.၁၈၆ ၆၈.၃၄၈ ၃၈.၈၄၄ ၂၉.၁၃၁ ၆၇.၉၇၅ ၅.၃၁၈ -၄.၉၄၅ ၀.၃၇၃

၅ ကျို င်းတ ၀.၂၀၇ ၁.၂၃၉ ၁.၄၄၆ ၁.၅၁၁ ၂.၀၉၃ ၃.၆၀၄ -၁.၃၀၄ -၀.၈၅၄ -၂.၁၅၈

၆ တာချီလတိ် ၁၂.၂၄၉ ၄၃.၁၆၅ ၅၅.၄၁၄ ၁၁.၁၃၂ ၅၁.၀၅၀ ၆၂.၁၈၂ ၁.၁၁၇ -၇.၈၈၅ -၆.၇၆၈

၇ ြမဝတီ ၅၈.၃၈၂ ၅၉၅.၇၄၀ ၆၅၄.၁၂၂ ၄၁.၃၆၈ ၆၂၀.၂၁၂ ၆၆၁.၅၈၀ ၁၇.၀၁၄ -၂၄.၄၇၂ -၇.၄၅၈

၈ ကာ့ သာင်း ၈၂.၈၀၇ ၄၆.၅၅၈ ၁၂၉.၃၆၅ ၃၇.၉၃၃ ၄၃.၆၃၈ ၈၁.၅၇၁ ၄၄.၈၇၄ ၂.၉၂၀ ၄၇.၇၉၄

၉ မိတ် ၁၃၂.၇၉၆ ၅၀.၀၃၇ ၁၈၂.၈၃၃ ၁၁၂.၉၇၄ ၃၀.၇၅၉ ၁၄၃.၇၃၃ ၁၉.၈၂၂ ၁၉.၂၇၈ ၃၉.၁၀၀

၁၀ ထီးခီး ၃.၄၄၉ ၀.၃၉၁ ၃.၈၄၀ ၉.၉၁၉ ၀.၄၅၆ ၁၀.၃၇၅ -၆.၄၇၀ -၀.၀၆၅ -၆.၅၃၅

၁၁ မာ တာင် ၃.၂၇၈ ၁.၆၉၁ ၄.၉၆၉ ၁.၄၉၅ ၀.၆၁၉ ၂.၁၁၄ ၁.၇၈၃ ၁.၀၇၂ ၂.၈၅၅

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၂၁၆ ၀.၃၁၄ ၀.၅၃၀ ၀.၁၂၂ ၀.၀၄၇ ၀.၁၆၉ ၀.၀၉၄ ၀.၂၆၇ ၀.၃၆၁

၁၃ စစ် တွ ၈.၁၆၇ ၀.၀၈၃ ၈.၂၅၀ ၃.၁၁၂ ၀.၁၇၈ ၃.၂၉၀ ၅.၀၅၅ -၀.၀၉၅ ၄.၉၆၀

၁၄  မာင် တာ ၇.၈၈၂ ၇.၈၈၂ ၃.၆၁၉ ၀.၀၂၆ ၃.၆၄၅ ၄.၂၆၃ -၀.၀၂၆ ၄.၂၃၇

၁၅ တမူး ၂၂.၇၁၉ ၂.၇၁၄ ၂၅.၄၃၃ ၃၃.၁၉၂ ၉.၇၃၄ ၄၂.၉၂၆ -၁၀.၄၇၃ -၇.၀၂၀ -၁၇.၄၉၃

၁၆ ရိဒ် ၁၈.၃၉၇ ၉.၁၄၄ ၂၇.၅၄၁ ၁၇.၃၄၉ ၈.၂၅၈ ၂၅.၆၀၇ ၁.၀၄၈ ၀.၈၈၆ ၁.၉၃၄

စစ ပါင်း ၃၅၇၆.၈၀၂ ၂၀၂၇.၉၆၄ ၅၆၀၄.၇၆၆ ၃၃၈၈.၆၈၁ ၂၀၄၅.၉၇၄ ၅၄၃၄.၆၅၅ ၁၈၈.၁၂၁ -၁၈.၀၁၀ ၁၇၀.၁၁၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၅၁၁၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၇၅၆၀၀ ၅၈၄၈၀၀

၂ ဟသာတ ၅၀၈၂၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၆၆၄၀၀ ၅၆၆၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၃၆၉ ၃၆၉ ၃၉၈ ၃၆၀

၂ ရလီ ၃၈၀ ၃၇၈ ၄၀၈ ၃၇၁

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၇၄ ၆၂၁ ၆၂၀ ၆၂၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ပခက္က ူ) ၉၄၀၀၀၀ ၉၀၀၂၀၀ ၉၀၀၂၀၀ ၈၇၈၇၀၀

၂ မန္တ လး(အညာ ရဝါ) ၉၀၃၈၀၀ ၈၈၁၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၈၄ ၈၈၆ ၈၈၃ ၇၉၅

၂  ရလီ ၉၀၈ ၉၀၇ ၉၀၇ ၈၁၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ

၈

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၇၆၄၀၀ ၁၁၅၄၉၀၀ ၁၁၇၆၄၀၀ ၁၀၆၉၈၀၀

၃ မရွာ ၁၀၉၅၅၀၀ ၁၁၁၂၁၀၀ ၁၁၂၈၀၀၀ ၁၀၉၅၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၅ ၇၃၇ ၆၆၇ ၆၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ြမစ်ဝ) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၈၃၈၉၀၀

၂ မန္တ လး ၁၁၇၃၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၀၉ ၈၁၁ ၈၀၈ ၆၅၆

၂ ရလီ ၈၃၃ ၈၃၁ ၈၃၁ ၆၈၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၃၂၇၀၀၀ ၃၄၃၅၀၀ ၃၇၅၀၀၀ ၃၇၁၅၀၀

၂ မရာွ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၉၂၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၆၁၃၀၀

၃ မ ကွး ၃၀၃၁၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၄၂၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၅၆၃ ၅၅၅ ၅၆၂ ၅၅၄

( င ) ပဲစဉ်းင

၉

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၆၂၂၈၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀(သစ)်

၂ မရွာ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀(သစ)် ၁၁၆၃၅၀၀(သစ)်

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၉၇၉၈၀၀(သစ)် ၁၀၄၁၀၀၀(သစ)်

၄ ပျဉ်းမနား ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀(သစ)် ၁၄၀၈၄၀၀(သစ)်

၅ ပခက္က ူ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀(သစ)် ၇၉၆၁၀၀(သစ)်

၆ မ ကးွ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀(သစ)်

၇ ပခူဲး  ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀(သစ)်

၈ ြပည ် ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀(သစ)်

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၆၆ ၄၆၅ ၆၂၀ ၆၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မ ကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀

၄ ြပည် ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၅ တာင် ကီး ၈၅၇၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၄၃၅ ၄၃၄ ၄၆၅ ၄၆၈

( စ ) ကက်သွန်နီ

၁၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀

၂ တာင် ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၃၁ ၉၃၀ ၇၉၁ ၇၉၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည ် ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၇၀၈ ၁၇၀၅ ၁၇၈၃ ၁၇၉၄

ကျပ်/ြပည်

၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (သစ)် ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၄ ပသိမ် (သစ)် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ(သစ)် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပခူဲး (သစ)် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည ်(သစ)် ၁၁၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ် တွ  (သစ)် ၈၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၁၀ သတဲွ (သစ)် ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၁
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ထိင်း ၃၉၂ ၃၉၄ ၃၉၆ ၃၉၁

၂ ဗယီက်နမ် ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၇၂ ၃၇၀

၃ အိန္ဒယ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၅၀ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၄၀

၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ ရန်ကန် (သစ)် ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၇၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀ ၄၇၃၀၀၀

၂ မန္တ လး (သစ)် ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (သစ)် ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် (သစ)် ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၂၄၀၀၀

၅ ပခူဲး(သစ)် ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀

၆ ြပည(်သစ)် ၄၈၅၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မရွာ (CP) ၂၃၈၂၀၀ ၂၄၈၆၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀

၂ မန္တ လး ၂၇၀၀၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၈၃၅၀၀

၃  တာင်ကးီ(သစ်) ၂၅၁၀၀၀ ၂၅၁၀၀၀ ၂၃၅၇၀၀ ၂၄၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၂၀၈ ၂၀၈ ၂၀၇ ၂၀၈

၂ ရလီ ၂၂၇ ၂၂၇ ၂၂၇ ၂၂၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၂၁ ၂၂၁ ၂၁၇ ၂၁၈

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၂

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး ၁၅၆၅၂၀၀ ၁၅၆၅၂၀၀ ၁၆၀၅၆၀၀ ၁၆၀၅၆၀၀

၂ မ ကွး ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀ ၁၇၉၇၃၀၀ ၁၇၉၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၀၃၅ ၁၀၃၇ ၁၀၃၃ ၁၃၃၇

၂ ရလီ ၁၀၆၀ ၁၀၅၈ ၁၀၅၈ ၁၃၆၂

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၉၅ ၁၁၉၄ ၁၀၃၉ ၁၀၄၅

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မန္တ လး (စမစ) ၁၈၁၀၂၀၀ ၁၈၁၀၂၀၀ ၁၇၈၂၆၀၀ ၁၇၄၁၆၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၁၇၉၇၃၀၀ ၁၇၉၇၃၀၀ ၁၆၈၇၁၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ၅-၁၂-၂၀၁၇ ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၆၃၆ ၁၆၄၀ ၁၆၃၄ ၁၄၁၂

၂ ရလီ ၁၆၆၅ ၁၆၆၃ ၁၆၆၂ ၁၄၃၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၂၅ ၁၀၂၃ ၉၆၁ ၉၆၇

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၇၀.၄၁ ၁၆၅၄.၅၀ ၁၄၅၃.၁၉ ၁၆၃၂.၅၀

၂ RSS-2 ၁၃၈၉.၆၂ ၁၆၃၆.၅၀ ၁၃၇၂.၄၅ ၁၆၁၄.၀၀

၃ RSS-3 ၁၃၀၈.၈၃ ၁၆၁၉.၅၀ ၁၂၉၁.၇၂ ၁၅၉၇.၀၀

၄ RSS-4 ၁၂၂၈.၀၄ ၁၆၁၀.၀၀ ၁၂၁၀.၉၉ ၁၅၈၈.၀၀

၅ RSS-5 ၁၁၄၇.၂၄ ၁၅၉၆.၅၀ ၁၁၃၀.၂၆ ၁၅၇၄.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၉-၁၂-၂၀၁၇

၁၃

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၅-၁၂-၂၀၁၇
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၆ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၂၆၅၀၀ ၁၂၉၃.၈၁ ၁၂၆၇.၄၇ ၁၃၆၄

၂ ၇ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၂၅၂၀၀ ၁၂၉၂.၀၀ ၁၂၆၃.၇၃ ၁၃၆၄

၃ ၈ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၈၂၀၀ ၁၂၈၂.၂၂ ၁၂၅၀.၃၆ ၁၃၆၄

၄ ၉ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၈၂၀၀ ၁၂၈၂.၂၂ ၁၂၅၀.၃၆ ၁၃၆၄

၅ ၁၀ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၈၂၀၀ ၁၂၈၂.၂၂ ၁၂၅၀.၃၆ ၁၃၆၄

၆ ၁၁ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၆၁၀၀ ၁၂၇၉.၂၉ ၁၂၅၁.၂၉ ၁၃၆၄

၇ ၁၂ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၄၄၀၀ ၁၂၇၆.၉၂ ၁၂၄၆.၃၂ ၁၃၆၄

၈ ၁၃ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၃၆၀၀ ၁၂၇၅.၈၀ ၁၂၄၆.၀၁ ၁၃၆၄

၉ ၁၄ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၈၀၀၀ ၁၂၈၁.၀၀ ၁၂၅၉.၃၈ ၁၃၆၅

၁၀ ၁၅ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၄၅၀၀ ၁၂၇၆.၁၂ ၁၂၅၆.၅၈ ၁၃၆၅

၁၁ ၁၆ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၄၅၀၀ ၁၂၇၆.၁၂ ၁၂၅၆.၅၈ ၁၃၆၅

၁၂ ၁၇ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၄၅၀၀ ၁၂၇၆.၁၂ ၁၂၅၆.၅၈ ၁၃၆၅

၁၃ ၁၈ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၄၅၀၀ ၁၂၇၆.၁၂ ၁၂၅၆.၅၈ ၁၃၆၅

၁၄ ၁၉ -၁၂-၂၀၁၇ ၉၁၇၆၀၀ ၁၂၈၀.၄၅ ၁၂၆၄.၉၈ ၁၃၆၅

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၇၇ ယမွ်

၂ ၃၂.၅၃ ဘတ်

၃ ၈၁.၀၁ တာကာ

၄ ၆၄.၀၈  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၃၅၈

၁၃၆၀

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၅၀

၁၃၅၆

၁၄

( ၂၇ -၁၂-၂၀၁၇ ) 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 ၄၀၀-၄၂၀

(  ခ  ) SQ ၅၂၀-၅၄၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၅၇၅-၆၀၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၅၀၀-၅၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၅၀-၈၀၀

(  ခ  )  ရဝါအ သး(under 3.5 mm) ၉၀၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၀၀-၉၅၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၂၃၀-၂၅၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၂၂၀-၂၄၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၂၀-၂၄၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၅၀-၇၇၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၈၅၀-၈၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၈၇၀-၉၀၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၆၀-၁၂၀၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၅

 ၁၉ - ၁၂ -၂၀၁၇ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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   ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၏ (၂၇-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၅ - ၃၃ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၈၀၀ ၁ ၁၄၀

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၅ ၁ ၁၇၃

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်    ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၀၆ ၁ ၁၇၃

၂။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

မိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းမှ ဦး အာင်ဆန်းဦး(၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၉၁၈၀)၊  ယာဉ် မာင်း-၅ ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ (၁၀၁)၊ နညး်ဥပ ဒခွဲ (ဇ) အရ (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမှ့ (၂၇-၁၂-

၂၀၁၇) ရက် နထ့ ိက လးြပုစ စာင့် ရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက ်ခစားခွင့် ြပုလိက်သည်။ 

၃။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁၆) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခွဲ (က)အရ ၎ငး်တိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နမ့ှ 

စတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည် -  

 စဉ် အမည်နှင့်မှတ်ပတင်အမှတ် အဆင့် ဌာန 
နှစ်တိး 

စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ 

(ကျပ်) 

(က) ဦးစန်ိဝင်း(၁) 

၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၂၇၁၉ 

ဒ-ညန်မှူး စီမ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( ခ )  ဒ မျိုးနွယ် အး 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၃၃၂၆၄ 

ဒ-ညန်မှူး ပိ/့သွင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးမင်းမင်း-၂ 

၉/ကဆန(နိင်) ၀၂၁၄၄၄ 

ဒ-ညန်မှူး ပိ/့သွင်း 

(ရန်ကန်) 

၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 
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(ဃ) ဒ တင်မာ အး 

၁၂/ပဘတ(နိင်) ၀၁၁၉၈၅ 

လ/ထညန်မှူး ဒသတွင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( င )  ဒ ြမင့်ြမင့် မာ် 

၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၆၄၅၇၆ 

လ/ထညန်မှူး ငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( စ ) ဦးတင်ထွန်း(၁) 

၁၂/စခန(နိင်) ၀၁၇၇၆၅ 

လ/ထညန်မှူး စီမ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဆ) ဒ ြဖူြဖူတင် 

၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၃၃၉၅၉ 

လ/ထညန်မှူး ပညာ ပး ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးရန်ရှင်း 

၁၄/ပသရ(နိင်) ၀၄၀၅၈၉ 

လ/ထညန်မှူး နှစ်နိင်င ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဈ )  ဒ တင်တင်ရီ 

၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၇၅၃၁၄ 

လ/ထညန်မှူး စာရင်းအင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ည) ဒ ြဖူြဖူဝင်း-၁ 

၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၁၅၂၁၉ 

လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဋ ) ဦး ကျာဆ်န်းထွန်း 

၁၀/မလမ(နိင်) ၀၂၆၀၂၂ 

လ/ထညန်မှူး ြမဝတီ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဌ )  ဒ နီနီစ 

၁၀/သထန(နိင်) ၀၈၂၂၇၃ 

လ/ထညန်မှူး မူဆယ် ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးတင်မိး ဆွ 

၉/သစန(နိင်) ၀၃၆၇၅၂ 

လ/ထညန်မှူး စီမ(ဇန်) ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဎ)  ဒ စမ်းစမ်း အး(၁) 

၁၁/တကန(နိင်) ၀၂၉၅၃၉ 

လ/ထညန်မှူး ငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဏ) ဦး ကျာ်စွာ 

၉/စကတ(နိင်) ၀၆၂၂၈၃ 

လ/ထညန်မှူး ထီးခးီ ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(တ)  ဒ ဝင်းပပသူ 

၁၂/အစန(နိင်) ၁၈၂၀၈၉ 

လ/ထညန်မှူး စာရင်းအင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

၄။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဦးကိကိလွင် (၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၂၅၄၉၀)၊ ဦးစီးအရာရှိကိ (၂၁-၁၂-

၂၀၁၇) ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရ  ့တာဝန်ချထားလိက်သည်။ 
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၅။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဒ ချမး် ြမ့ကည် (၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၃၁၄၂)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၉၆)အရ (၁၂-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှ (၁၁-၁-၂၀၁၈) ရက် န ့

ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၃၁)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်။ 

၆။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၄/၂၀၁၇ အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၉) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ 

နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇)အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

  စဉ်   အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးမင်းမင်း ဇာ်  ဦး/ရိှ နယ်ရး ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၇ ရက် 

    ၇/နတလ(နိင်)၀၀၂၄၄၄    ၁-၁-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ခ ) ဒ တင်မိးဝင်း  ဦးစီးမှူး နယ်ရး  ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိင်)၀၄၈၅၉၃    ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ စန်းစန်း  ဦးစီးမှူး ပိသွ့င်းရး ၁၃-၁၂-၂၀၁၇   ၁ ရက် 

    ၁၂/ပဇတ(နိင်)၀၂၄၉၉၉   (ရန်ကန်)  

 ( ဃ ) ဒ ြမင့်ကည်ထွန်း  စရက-၁ ပိသွ့င်းရး ၁၃-၁၂-၂၀၁၇   ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိင်)၀၆၁၀၁၅  (ရန်ကန်)  

  (  င )  ဦးသန်းလင်းထိက် ဒ-ဦးစီးမှူး  စီမ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၉/ညဥန(နိင်)၁၃၅၂၁၈   ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ထိ 

 ( စ ) ဒ ဆ ဝထွန်းြမင့် ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ပဘတ(နိင်)၀၂၉၇၈၃   ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  ( ဆ)  ဦးသက် ဇာ်ညန် ့ ကီး/ ရး နယ်ရး ၄-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၁၅ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၁၄၀၃   ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

  (  ဇ ) ဦး ဖိုးဗိလ်ဗိလ် ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၁၃-၁၂-၂၀၁၇  ၁ ရက် 

    ၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၄၃၃ 
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 ( စျ )  ဦးစည်သူလင်း ငယ်/ ရး နှစ်နိင်င ၁၁-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိင်)၂၆၅၈၆၈   ၁၂-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ည ) ဦး အာင်ကိကိဦး ငယ်/ ရး ငွစာရင်း ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၉ ရက် 

    ၅/ရဘန(နိင်)၁၇၃၆၃၇   ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

၇။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ချငး် ရ ဟာက်န်သွယ် ရးစခနး်မှ ဦးဇာနည်ထက် အာင် (၇/ပတတ (နိင်)၀၁၈၄၆၀)၊ အငယ်တန်း 

စာ ရးကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနညး် ဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃) အရ (၁၇-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ (၂၆-

၁၂-၂၀၁၇) ရက် နထ့ိ  ဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၀)ရက ်ခစားခွင့်ြပုလိက် သည်။ 

၈။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် အာက် ဖာ်ြပပါ နစ့ားဝန်ထမ်း(၂)ဦးကိ 

ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျင ် သတ်မှတ်ထား သာ လပ်ခကျပ(်၃၆၀၀/-) နန်းြဖင့် (၂၁-၉-၂၀၁၇) 

ရက် နမ့ ှ(၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နထိ့ (၃)လ တစ်ကိမ ်စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမး်ကန်ဆး ပီး 

သည့် နာက်တစ် နန့နက်(၂၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နမ့ှ (၂၀-၃-၂၀၁၈) ရက် န ့ ည နပိင်းအထိ ထပ်မ 

စာချုပ်ချုပ်ဆိငှားရမ်းလိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပတင်အမှတ် 

 ( က ) ဒ မာမာ ဌး ၈/မသန(နိင်) ၀၉၉၅၅၉ 

 ( ခ ) ဒ ဝင်းနွယ် ၉/ပမန  (နိင်) ၂၂၆၉၉၁  

၉။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၇) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင် ့အသီးသီးခစားခငွ့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ်   အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ မျို းမျို းအိ  ဦးစီးမှူး ပညာ ပး ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၄/လမန(နိင်)၀၆၉၄၂၇    ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးစိးြမင့်  ဒ-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၁/ကတန(နိင်)၀၄၃၆၈၀    ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 
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 ( ဂ ) ဒ ဆွ ဆွလင်  ကီး/ ရး မူဝါဒ ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၇/ဒဥန(နိင်)၁၀၃၅၂၂    ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ြမတ်သီရိ ဇာ်  ကီး/ ရး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၂ ရက် 

    ၇/ပတန(နိင်)၁၀၄၀၀၁   ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  (  င )  ဒ လင်စန္ဒာလွင် ကီး/ ရး ဒသတွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၂၀ ရက် 

    ၈/ရနခ(နိင်)၀၉၇၃၃၁   ၁၄-၁-၂၀၁၈ထိ 

 ( စ ) ဒ ပန်းဦးမွန် ကီး/ ရး လပ်ငန်းစစ် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၃/လရန(နိင်)၁၁၂၃၄၅   ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  ( ဆ)  ဒ တင်ဇာလင် ကီး/ ရး စီမ ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၇/ပမန(နိင်)၁၆၃၅၃၃   ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

၁၀။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ  ဒ အိအိခိင်-၁  (၉/အမရ (နိင်) ၀၉၂၀၆၅)၊ 

ဆက်သွယ် ရး(၂)ကိ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိင်င ြပးခန်ပစ်အဖဲွခ့ျုပ်တိ ့

ပူး ပါင်း၍ နြပည် တာ်ဝ သိဒ္ိဓအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပြပုလပ်မည့် အားကစားနှင့်ကာယပညာ သိပ္ပ 

များအားကစား ပိုင်ပွ ဲ ြပးခနပ်စ် ပိုင်ပွတွဲင် ဒိင်လူကီးအြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၂၆-၁၂-၂၀၁၇) 

ရက် နမှ့ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိကိ တာဝန်ချိန် (On Duty)အြဖစ် သတ်မှတ်လိက် ပီး  ြမန်မာနိင်င 

ြပးခန်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ်တွင ် ယာယီတွဲဖက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် ခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၁၁။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်) ပိက့န်သွင်းကန် လပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်ထတ် ပး ရး 

ဌာနစိတ်တွင် တွဲဘက်တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ ကည်ကည်ြမင့် 

(၁၀/ခဆန(နိင်)၀၂၄၉၉၆)ကိ (၁-၁-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ကနသွ်ယ်မ မူဝါဒဌာနခွဲ (ရးချုပ်)သိ ့တာဝန်ချ 

ထားလိက်သည်။ 

၁၂။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး ဒ ခင်မာရီသိန်း (၉/နထက(နိင်) ၀၁၆၆၉၄) ကိ 

ပိက့န်သွင်းကန် လပင်န်းရှင်မှတ်ပတင်ထတ် ပး ရးဌာနစိတ်တွင် တာဝန် ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် (၁-၁-

၂၀၁၈) ရက် နမှ့စ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့တဲွဘက်တာဝန် ပးအပ် လိက်သည်။ 
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၁၃။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ဖာ်ြပ ပါ နရ့က်များအတိငး် နိင်င့ဝန်ထမး် 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၁၀၁)အရ မီးဖွားခွင့်အသီးသးီ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည-် 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ ခင် မဝင်း ကးီ/ ရး  စီမ ၂-၁-၂၀၁၈ မှ ၆ လ 

    ၁၁/မအန(နိင်)၀၄၅၁၇၂   ၁-၇-၂၀၁၈ ထိ  

 ( ခ ) ဒ ခင်မျိုးနှင်း ကးီ/ ရး စီမ ၂-၁-၂၀၁၈ မှ ၆ လ 

    ၅/တဆန(နိင်)၁၀၅၀၃၄  ၁-၇-၂၀၁၈ ထိ   

၁၄။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၂/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်မှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း ဦး အာင်ဝင်းခိင် (၁၂/ဆကခ(နိင်) 

၀၀၅၁၈၃)ကိ (၂၆-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှစ၍ စီမ ရးရာဌာနခွ ဲ (ရးချုပ်) သိ ့ ြပာင်း ရွတ့ာဝန်ချထား 

လိက်သည်။ 

၁၅။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၃/၂၀၁၇ အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ 

ထားဝယအ်ထူးစီးပွား ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမး်(၂) 

ဦးတိက့ိ (၁၆-၁-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ ြပာင်း ရွတ့ာဝန်ချထားလိက် 

သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 ( က ) ဦးဝင်းြမင့် ဦးစီးမှူ း 

     ၁၄/ပသန(နိင်)၀၃၇၇၂၅  

 (  ခ  ) ဦး နာင် နာင် ဒ-ဦးစီးမှူး 

    ၇/ပခန(နိင်)၂၆၄၀၁၇ (ကွန်ပျူတာ) 

၁၆။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၄/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာနရှိ 

အာက် ဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အမထမ်း(၂)ဦးကိ (၁၆-၁-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှစ၍  ထားဝယ်အထူး စးီပာွး ရး 

ဇန်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

    မှတ်ပတင်အမှတ်    

 ( က ) ဦး နမျို း အာင်-၁ ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်)

    ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၀၆၁၀၉   
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 (  ခ  ) ဦး ဖိုး ကျာ်သူ လက် ထာက်ကွနပ်ျူတာ စာရင်းအင်း 

    ၅/တဆန(နိင်)၁၀၆၇၅၁ လပ် ဆာင် ရးမှူး 

၁၇။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၄/၂၀၁၇ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲ (၃)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ ကန်သွယ်/ပနှိပ် 

(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးဝင်းနိင်၊ စာ ရးအဆင့်-၂ သည ်(၇-၆-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး)ြဖစ်သ ူ ဒ ခငြ်မဝငး် (၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၀၇၁၃၄)ကိ နိင်ငဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၂၅၀(ခ)(၁)(၂) အရ (၈-၆-၂၀၁၇)ရက် န ့ နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင်ြ့ပု 

လိက်သည်။ 

၁၈။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၅/၂၀၁၇ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ခွဲ (၄)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထတ်ယူခစား န သာ ကန်သွယ်/ပနှိပ် 

(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးတင် အာင၊် စာ ရးအဆင့်-၂ သည် (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယလ်ွန ်

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်သ ူ ဒ အမာ(၁၂/တမန(နိင်)၀၈၃၁၄၀)ကိ နိင်ငဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ ၂၅၀(ခ)(၁)(၂) အရ (၁၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၁၉။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၆/၂၀၁၇ အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 

တာ မွ မို န့ယ်ဘဏ်ခွဲတွင် အငိမ်းစားလစာများ  ထတ်ယူခစား န သာ ယာဉ/်စက(်ဖျက်သိမ်း) ဌာနမ ှ

ဦး အာင်နိင်၊ ကမ်းကျင-်၈သည ် (၈-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နတွ့င် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင် 

ဇနီး( ကီး)ြဖစ်သူ ဒ မူ(၁၂/ပဇတ(နိင်) ၀၀၆၁၀၀) ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ ၂၅၀ (ခ)(၁)(၂) အရ 

(၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစ၍ မိသားစပင်စင် ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၂၀။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၅/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစးီ ဌာနမှ 

အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 

အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ေဒါ်တင်တင်ရီ  လ/ထညွှန်မှ းူ စာရင်းအင်း ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၇၅၃၁၄    ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  
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 ( ခ ) ေဒါ်စုမြ တ်စန္ီဒေအာင်  ဦး/ရိှ နှစ်နုိင်ငံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၅/မရန(နုိင်)၁၄၉၈၄၇    ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒါ်သဲရတနာသိန်း  ဦး/ရိှ ေငွစာရင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁/မညန(နုိင်)၀၇၉၃၄၅    ၄-၁-၂၀၁၈ ထိ 

 ( ဃ  ) ေဒါ်သဉ္ဇာနုိင်   ကီး/ေရး နှစ်နုိင်ငံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နုိင်)၁၃၂၆၈၅   ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  (  င ) ဦးဖြ ိ းုဗုိလ်ဗုိလ် ငယ်/ေရး နှစ်နုိင်ငံ  ၂၆-၁၂-၂၀၁၇   ၁ ရက် 

  ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃      

၂၁။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၆/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ အာက် ဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၁၀) ဦးတိက့ိ နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒ ၅၄၊ နည်းဥပ ဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိအ့မည်နင့်ှ ယဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နှစ်တိး စ့ ရာက်သည့် နရ့က် 

များမှစတင်၍ နှစ်တိးအပါအဝင် လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည် -  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးသက်နိင်ဦး 
၈/စလန(နိင်) ၀၁၆၄၀၈ 

ဒ-ညန်မှူး မူဝါဒ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ၃၂၆၀၀၀ 

( ခ ) ဦးလန်းဆန်းဦး 
၅/ရဘန(နိင်) ၁၁၄၂၁၀ 

ဒ-ညန်မှူး မူဆယ် ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ၃၂၆၀၀၀ 

( ဂ )  ဒ ခင်မာြမင့် 
၁၁/ကဖန(နိင်) ၀၀၈၃၈၂ 

ဒ-ညန်မှူး စာရင်းအင်း ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

(ဃ) ဦးစးိဝင်း မာင် 
၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၁၃၀၅၂ 

ဒ-ညန်မှူး နညး်ပညာ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( င ) ဒ အး အးြမင့်-၁ 
၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၄၄၄၄

လ/ထညန်မှူး စီမ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၉၆၀၀၀ 

( စ )  ဒ ကည်ကည်ြမင့် 
၁၀/ခဆန(နိင်) ၀၂၄၉၉၆ 

လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ၂၉၆၀၀၀ 

(ဆ) ဦး အာင်ဝင်းခိင် 
၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၅၁၈၃

လ/ထညန်မှူး နယ်ရး ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဇ )  ဒ ခိင်ခိင်စိး 
၁၂/သကတ(နိင်) 
၀၅၄၁၄၁ 

လ/ထညန်မှူး ငွစာရင်း ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

( ဈ ) ဦး နထက်မင်း 
၅/ကလထ(နိင်) ၁၄၁၂၅၂ 

လ/ထညန်မှူး မိတ် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 
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(ည) ဦးညို လွငထ်က် 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၀၈၈၂၆ 

ဦး/ရှိ မူဆယ် ၂၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

၂၂။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၇/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ အာက် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်း ဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ (၁-၁-

၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ယာယီတွဘဲက် တာဝန်ချ ထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 ( က ) ဦးဉာဏ်လင်း ယာဉ် မာင်း-၄ 

    ၉/တကန(နိင်)၁၃၈၉၅၈  

 (  ခ  ) ဦးသန်း ဌး-၂ ဆက်သယ်ွ ရး-၅ 

    ၁၁/စတန(နိင်) ၁၃၃၆၈၆ 

၂၃။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၈/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမ ရးရာဌာနခဲွ၊ မာ် တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်) သိ ့ ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချ 

ထား သာ အာက် ဖာ်ြပပါ ယာဉ် မာင်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိက့ိ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက် နမ့ှစ၍ ရးချုပ် စီမ 

ရးရာဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-်  

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 ( က ) ဦးညညီီ ဇာ်-၂ ယာဉ် မာင်း-၄ 

    ၁၀/ပမန(နိင်)၁၇၅၈၀၄  

 (  ခ  ) ဦး ဇာ်နိင်-၂ ဆက်သယ်ွ ရး-၅ 

    ၉/တသန(နိင်) ၁၅၀၆၆၆ 

၂၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅၉/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး၊ ဦး အာင်ဝင်းခိင် (၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၀၅၁၈၃)ကိ 

(၂၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက် 

သည်။  

၂၅။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆၀/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီ ရးရာဌာနခဲွမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း ဦးစိန်ဝင်း (၁၂/သကတ(နိင်) ၀၃၂၇၁၉)ကိ နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) အရ (၁၉-၁-၂၀၁၈)ရက် နမ့ှ (၃၁-၁-၂၀၁၈)ရက် နထ့ ိ

(ြပည်ပ)တွင် လပ်သက်ခွင့်(၁၃)ရက် ခစားခွင့်ြပု လိက်သည်။ 
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၂၆။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆၁/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိက့န်သငွ်းကန်ရး(ရန်ကန)်မှ ဒ ြမတ်ဆလင် (၇/သဝတ(နိင်) ၀၉၈၈၇၆)၊ အကီးတန်းစာ ရးကိ နိင်င့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပ ဒ(၉၃) အရ (၁၉-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နမ့ ှ (၂၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက ်

နထ့ ိ ဆးလကမ်ှတ်ခွင့်(၇)ရက် ခစားခွင့်ြပု လိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆၂/၂၀၁၇ အရ စးီပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရး၏(၂၂-၁၂-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ်(၅၁/၂၀၁၇)အရ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးထက်အာကာ ဇာ၊် (၁၂/စခန(နိင်) ၀၆၁၂၂၉)၊ 

အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀)ကိ ၂၀၁၈ခနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ(၁)ရက် န ့

နနက်ပိင်းမှစတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ထမ်း ဆာင်ခွင့်ြပုလိက်သည်။  

၂၈။ ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါစီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆၃/၂၀၁၇ အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

တွင် EIF အစအီစဉ် အာက်ရိှ Tier 1 လပင်န်းစဉ်အတွက် ပျက်ကွက်ရက်မအှပ တစ်ရက်လင ်သတ်မှတ် 

ထား သာ လပ်ခြဖင့် (၁-၁-၂၀၁၆) ရက် နမ့ှစ၍ ကမ်းကျင်ပညာရှင်အြဖစ ် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ငှားရမ်း 

ထား သာ Finance Expert  ဒ ထား အးဇ (၁၁/စတန (နိင်) ၀၁၉၀၇၁) ကိ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက် န ့

ည နပိင်းမှစ၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိငာှးရမ်းြခငး်မှ ရပ်စဲလိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိင်ရာ ကာက်နတ် ဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကန်သွယ်မလပ်ငန်းရှင်မှတ်ပတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

ရးစခနး်တွင ် ဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတညး်သာတင်ပိရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစ၍ လညး် 

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

လညး် ကာငး် ITC ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ စတင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင ်

ကျန် ကန်သွယ် ရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်း ရ ဟာ်၊ ကန်ပိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မတိ၊် 

ကာ့ သာင်း၊ ထန်တလန်ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက် နမ့ှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပု ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည။် မာ တာင၊် ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ် များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လညး် ကာငး်၊ ပိက့န် သွင်းကန်ရး(ကျိုင်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး် ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး 

(ြမစ် ကီးနား)အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက် နမှ့စ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င်ကျိုင်းလပ် 

စခန်းကိလည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည်။ ကန်သွယ် ရး ဦးစီးဌာန၊ ကန်သွယ် ရးစခန်းများတွင ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် 

ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

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

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ ်     ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၅-၁၂-

၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၃၄ ) ကတ်၊ စစ ပါင်း  ( ၁၃၉၈ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတ် ပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မ ှ (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-  

 

ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ်)

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၁၂၀၀၂၀၆၁၂၆ ၃၄၅၂၅၇၁၄၉ ၁၅၄၅၄၆၃၂၇၅

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၈ ၂၅၁၅၉၈၈၈ ၂၅၁၅၉၈၈၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၇ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၃၄၃၉၉၆၃၈၁၈ ၂၃၄၄၆၇၇၃၈၁၈

၄ တာချီလိတ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၂၉၃၂၅၅၇၈၅ ၅၈၇၇၉၀၄၀၀ ၈၈၁၀၄၆၁၈၅

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃ ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

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

၉ ကန်ပက်ိတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၉၅၁၆၂၅၆ ၁၅၃၃၇၈၄၁၂၈ ၁၅၄၃၃၀၀၃၈၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၄

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၅၉၉၃၂၉၉၀၂ ၅၉၉၃၂၉၉၀၂

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၇၄၈၈၆၅၅၄ ၆၂၁၃၆၁၃၂၄ ၆၉၆၂၄၇၈၇၈

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၀ ၁၁၁၃၂၃၂၆၁၂ ၈၄၉၉၅၆၄၄၃ ၁၉၆၃၁၈၉၀၅၅

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၄၀၀၄၉၈၄၃ ၁၄၀၀၄၉၈၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃

၁၃၄ ၂၈၃၇၉၅၇၁၇၆ ၂၈၀၇၇၉၂၇၅၉၃ ၃၀၉၁၅၈၈၄၇၆၉စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပင်နး် 
စတင ်
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 ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ထိ

၁၃၄ ၂၈၃၇၉၅၇၁၇၆.၀၀၀ ၂၈၀၇၇၉၂၇၅၉၃.၀၀၀ ၃၀၉၁၅၈၈၄၇၆၉.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၃၉၈ ၁၀၀၄၉၈၁၄၅၂၆.၉၆၀ ၆၂၆၂၀၈၅၂၃၇၀.၅၅၈ ၇၂၆၇၀၆၆၆၈၉၇.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင် ့အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွင်းကန်တန်ဖိး ကန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထတ် ပးသည့် နမ့ှစ၍(၁၅-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါင်း (၁၃၉၈) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီခန်ခွ့ဲ ရး ကာ်မတီ 

အစည်းအ ဝး အမှတ်စဉ ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀)ကတ်အားပယ်ဖျက် ပီး 

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန ်ITC ကတ်စစ ပါင်းမှာ (၉၂၈) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ ် (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက် နထ့ ိ ITC ကတ ်

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

ပိက့န်
တနဖိ်း(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖးိ(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၁ ၅၇ ၁၁၄ ၂၀၆၀၄၂၈၄၈၂.၃၁၀ ၄၄၄၅၇၂၅၁၃၇.၄၈၃ ၆၅၀၆၁၅၃၆၁၉.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၁၄၄ ၃၃ ၁၆၉၄၉၄၆၀၇၇.၆၂၆ ၁၆၉၄၉၄၆၀၇၇.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၁၈ ၄၁ ၁၇၇ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၃၇၁၃၈၇၁၃၇၉၆.၅၈၀ ၃၇၁၄၅၅၂၃၇၉၆.၅၈၀

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၄ ၆၄ ၂၈၀ ၇၆၂၀၈၇၃၁၄.၆၉၀ ၆၈၁၄၈၁၆၆၉၃.၇၁၀ ၇၅၇၆၉၀၄၀၀၈.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၇ ၇ ၃၀ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၁၀၂၆၅၈၇၃၁.၀၀၀ ၁၈၇၆၁၈၉၄၅၇.၀၀၀

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၂ ၉ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကန်ပိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၉ ၇၇ ၄၂ ၇၂၆၅၂၀၀၂၇.၀၀၀ ၆၆၃၁၅၂၃၀၆၃.၅၉၀ ၇၃၅၈၀၄၃၀၉၀.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၈ ၄ ၄၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၉၈၆၄၈၄၆၈၈.၀၀၀ ၉၈၆၄၈၄၆၈၈.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၆၈၀၆၃၆၉၈.၇၅၀ ၂၀၅၉၆၈၂၃၇၁.၆၁၀ ၃၁၂၇၇၄၆၀၇၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၆၂၈၁၀၄.၀၀၀

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၅၈ ၉ ၄၉ ၁၉၀၅၆၈၂၁၆၉.၄၂၈ ၁၇၂၇၃၆၉၁၈၈.၅၆၉ ၃၆၃၃၀၅၁၃၅၇.၉၉၇

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၀ ၉ ၁၁ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုင်းတ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၃၈၁၀၁၉၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၆၁၀၃၇၂၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၃ ၄၃ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၃၉၈ ၄၇၀ ၉၂၈ ၁၀၀၄၉၈၁၄၅၂၆.၉၆၀ ၆၂၆၂၀၈၅၂၃၇၀.၅၅၈ ၇၂၆၇၀၆၆၆၈၉၇.၅၁၈

ကနသွ်ယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစ ပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ငနး် 
စတင ်
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အ ရ
အတကွ်

လပင်န်း ဆာင်ရက်ွမ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထတ် ပးသည့် နမှ့စ၍(၁၅-၁၂-၂၀၁၇)ရက် နအ့ထိ ထတ် ပးသည့် 

ကတ်အ ရအတွက် စစ ပါငး် (၁၃၉၈)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတ ီ

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန ်ITC ကတ် စစ ပါင်းမာှ (၉၂၈) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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