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စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တ် ဝသည။် 

၂၀၁၆ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ (  ၁၆  ) ရက်၊ ဗဒ္ဓဟူး န ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၂) 

“ စီးပွားကူးသန်း ရှ သိ့လှ့မ်း” 

ပိက့န်၊ သွင်းကန်ဆိင်ရာ သတင်းလာ 

 ၂၀၁၆ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ ၂ ရက် န ့ (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် နြပည် တာ်၊ ဟိတယဇ်န်ရှိ 

Hilton Hotel၌ ကန်သွယ်မ လျာ့နည်းရသည့်အ ကာင်းရင်း၊ ကန်သွယ်မတိးြမင့် ရးအတွက် တရားမဝင် 

ကနသ်ွယ်မ တားဆီးရမည့်အ ြခအ နနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလငး် ဆွး နးွပဲွကိ ကျင်းပြပုလပ်ရာ စီးပာွး ရး 

နှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာသန်းြမင့် တက် ရာက်အမှာစကား 

ြပာကားရာတွင ် နယစ်ပ်ကန်သွယ် ရး လမ်း ကာငး်များမှ န၍ တရားမဝင်သွင်းကန်များကိ ပိမိ 

တင်သွင်းလာကြခငး်နှင့် ြပည်တွင်းမှ အဖိးတန်ထွက်ကန်များကိ ပိမိတင်ပိ ့ နကြခင်းများအား တားဆီး 

ထိနး်ချုပ်အ ရးယူရန် စီမ ဆာင်ရွက်ထားြခင်း ရိှ/မရိှ ကယ်ပွင့်ြပ မးခွန်း မးြမန်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ 

ဒတိယအကိမ်အမျို းသားလတ် တာ်ဒတိယပမှန်အစည်းအ ဝးတွင် ြဖကားခဲ့ ပးီြဖစ် ကာင်း၊ တရားမဝင် 

ကန်သွယ်မများအား ထိ ရာက်စာွ တားဆီးနငိ် ရးအတွက် သက်ဆိင်ရာြပည်နယ်အစိးရများနှင့် ညိနင်း 

ပါင်းစပ် ဆာင်ရွက် ပးသွားမှာြဖစ် ကာင်း၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ကန်သည်လပ်ငန်းရှင်များအပိင်းမလှည်း 

တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခမ၊ တာဝန်သိမတိြ့ဖင့် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ကရန်၊ ယခနှစ် မိးစပါး ပ ချိန်တွင် 

စပါး စျးနန်းများ ကျဆင်း နမနှင့် စပ်လျဉ်း ပီး မိမဦိး ဆာင် ပီး သက်ဆိင်ရာ ဆန်စပါးအသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ 

ြပည်ပသိ ့ ဆန်အများဆး တင်ပိသ့ည့် ကမ္ပဏီများနှင့် တွဆ့ ဆွး နွးခ့ဲပါ ကာင်း၊ တာင်သူများ 

ထတ်လပ်မစရိတ်ကာမိ စ ရးအတွက် နိဝင်ဘာလအတွင်း စပါးအတိင်း ြပည်ပသိ ့ ယာယီအစီအစဉ်ြဖင့် 

တင်ပိခွ့င့်ြပု ပးသွားမှာြဖစ် ကာင်း ြပာကားသည်။ 

 ထိ ့ နာက် တက် ရာက်လာက သာ ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီး၊ အစိးရအဖွဲ  ့အဖွဲ ဝ့င်စမီကိနး် 

နှင် ့စးီပာွး ရးဝန်ကီးများက မိမိတိ ့ ဒသအတွင်း ကန်စည်စီးဆင်း နမနှင့် တွ က့ု နရသည့် အခက်အခဲ 
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များ၊ ကန်သွယ်မလပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လပ် ဆာင်အ ကာငအ်ထည် ဖာ် နမတိအ့ား ရှင်းလင်းတင်ြပကာ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက သက်ဆိင်ရာဌာနများနှင့် ညိနင်း ပါင်းစပ် ပးခဲ့ပါသည်။ 
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိက့န် (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါင်း 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၈၉၀.၈၆၉ ၇၈၀.၁၆၉ ၁၆၇၁.၀၃၈

၂ တိရစိ္ဆာန်ထွက် ၃.၁၉၈ ၁.၂၉၆ ၄.၄၉၄

၃ ရထွက် ၁၂၈.၅၇၄ ၁၈၀.၉၀၇ ၃၀၉.၄၈၁

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၃၉၁.၃၂၇ ၂၄၉.၁၇၆ ၆၄၀.၅၀၃

၅ သစ် တာထွက် ၁၅၀.၃၈၂ ၁.၈၀၅ ၁၅၂.၁၈၇

၆ စက်မကန် ချာ ၂၃၁၀.၁၇၀ ၈၀၆.၈၀၆ ၃၁၁၆.၉၇၆

၇ အြခား ၃၆၀.၄၂၁ ၇၄၂.၈၈၈ ၁၁၀၃.၃၀၉

 စစ ပါင်း ၄၂၃၄.၉၄၁ ၂၇၆၃.၀၄၇ ၆၉၉၇.၉၈၈

 

ြပည်ပသွင်းကန် (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ် ရ ကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိး- ဒ လာသန်း ပါငး် 

စဉ် ပိက့န်ပစ္စည်းအပ်စ ပင်လယ် ရ ကာင်း နယ်စပ် ပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမကန်ပစ္စညး် ၂၇၉၉.၆၂၂ ၁၀၃၁.၄၆၈ ၃၈၃၁.၀၉၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်းပစ္စည်း ၂၆၉၃.၄၃၃ ၃၂၇.၈၇၄ ၃၀၂၁.၃၀၇

၃ လူသးကန်ပစ္စည်း ၁၉၂၂.၆၀၈ ၃၃၂.၂၄၃ ၂၂၅၄.၈၅၁

 စစ ပါင်း ၇၄၁၅.၆၆၃ ၁၆၉၁.၅၈၅ ၉၁၀၇.၂၄၈

 
 

ြပည်ပပိက့န်/ သွင်းကန် (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) 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 ၄၂၃၄.၉၄၁ ၇၄၁၅.၆၆၃ ၁၁၆၅၀.၆၀၄ ၃၉၂၈.၉၀၀ ၈၀၅၀.၁၁၀ ၁၁၉၇၉.၀၁၀ ၃၀၆.၀၄၁ -၆၃၄.၄၄၇ -၃၂၈.၄၀၆

၂ နယစ်ပ် ၂၇၆၃.၀၄၇ ၁၆၉၁.၅၈၅ ၄၄၅၄.၆၃၂ ၂၅၁၆.၆၂၉ ၁၅၄၇.၅၈၂ ၄၀၆၄.၂၁၁ ၂၄၆.၄၁၈ ၁၄၄.၀၀၃ ၃၉၀.၄၂၁

စစ ပါင်း ၆၉၉၇.၉၈၈ ၉၁၀၇.၂၄၈ ၁၆၁၀၅.၂၃၆ ၆၄၄၅.၅၂၉ ၉၅၉၇.၆၉၂ ၁၆၀၄၃.၂၂၁ ၅၅၂.၄၅၉ -၄၉၀.၄၄၄ ၆၂.၀၁၅

စဉ် အ ကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မ ှ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၁-၁၁-၂၀၁၅ ထ ိ) နင်းယဉ်ှချက်(တိး/ လျာ)့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပိက့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၀.၀၄၃ ၇၈၀.၁၂၆ ၇၈၀.၁၆၉ ၇၅၆.၉၄၇ ၇၅၆.၉၄၇ ၀.၀၄၃ ၂၃.၁၇၉ ၂၃.၂၂၂

၂ တရိိစ္ဆာန်ထွက် ၁.၂၉၆ ၁.၂၉၆ ၀.၄၄၂ ၀.၄၄၂ ၀.၈၅၄ ၀.၈၅၄

၃  ရထွက် ၁၈၀.၉၀၇ ၁၈၀.၉၀၇ ၁၄၉.၃၈၂ ၁၄၉.၃၈၂ ၃၁.၅၂၅ ၃၁.၅၂၅

၄ သတ္တ ုတွင်းထွက် ၂၄၁.၃၃၈ ၇.၈၃၈ ၂၄၉.၁၇၆ ၂၈၅.၉၇၇ ၉.၆၅၈ ၂၉၅.၆၃၅ -၄၄.၆၃၉ -၁.၈၂ -၄၆.၄၅၉

၅ သစ် တာထွက် ၁.၈၀၅ ၁.၈၀၅ ၂.၃၈၀ ၂.၃၈၀ -၀.၅၇၅ -၀.၅၇၅

၆ စကမ်ကန် ချာ ၇၂၇.၇၀၇ ၇၉.၀၉၉ ၈၀၆.၈၀၆ ၁၀၇၅.၈၀၅ ၁၈၉.၂၀၁ ၁၂၆၅.၀၀၆ -၃၄၈.၀၉၈ -၁၁၀.၁၀၂ -၄၅၈.၂

၇ အြခား ၇၄၂.၈၈၈ ၇၄၂.၈၈၈ ၃.၂၅၉ ၄၃.၅၇၈ ၄၆.၈၃၇ -၃.၂၅၉ ၆၉၉.၃၁ ၆၉၆.၀၅၁

စစ ပါင်း ၉၆၉.၀၈၈ ၁၇၉၃.၉၅၉ ၂၇၆၃.၀၄၇ ၁၃၆၅.၀၄၁ ၁၁၅၁.၅၈၈ ၂၅၁၆.၆၂၉ -၃၉၅.၉၅၃ ၆၄၂.၃၇၁ ၂၄၆.၄၁၈

စဉ် ပိက့န်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၁၁-၁၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁၁-၁၁-၂၀၁၅)ထိ တိး/ လျာ့

 

 

 

ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန 

ကန်သွယ် ရးစခန်းများမှ ( ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင် ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း နိင်ငပိင် ပဂ္ဂလိကပိင်  ပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမုပ်နှမ ၃.၀၄၉ ၁၀၂၈.၄၁၉ ၁၀၃၁.၄၆၈ ၁၉.၁၄၆ ၈၉၅.၈၂၂ ၉၁၄.၉၆၈ -၁၆.၀၉၇ ၁၃၂.၅၉၇ ၁၁၆.၅၀၀

၂ လပ်ငန်းသးကန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၃၂၇.၄၅၅ ၃၂၇.၈၇၄ ၁.၅၇၇ ၂၉၃.၆၆၆ ၂၉၅.၂၄၃ -၁.၁၅၈ ၃၃.၇၈၉ ၃၂.၆၃၁

၃ လသူးကန် ၀.၅၈၁ ၃၃၁.၆၆၂ ၃၃၂.၂၄၃ ၀.၆၈၇ ၃၃၆.၆၈၄ ၃၃၇.၃၇၁ -၀.၁၀၆ -၅.၀၂၂ -၅.၁၂၈

စစ ပါင်း ၄.၀၄၉ ၁၆၈၇.၅၃၆ ၁၆၉၁.၅၈၅ ၂၁.၄၁၀ ၁၅၂၆.၁၇၂ ၁၅၄၇.၅၈၂ -၁၇.၃၆၁ ၁၆၁.၃၆၄ ၁၄၄.၀၀၃

စဉ် သင်ွးကန်အပ်စ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၁၁ - ၁၁ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁၁ - ၁၁ - ၂၀၁၅)ထိ တိး/ လျာ့
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ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိက်  

ပိက့န်/သွင်းကန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၁၁-၁၁ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိက့န် သွင်းကန်
ကန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပိက့န် သင်ွးကန်
ကန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၀၉၉.၈၄၉ ၁၀၀၅.၃၂၆ ၃၁၀၅.၁၇၅ ၂၁၁၆.၉၃၈ ၉၇၁.၅၂၄ ၃၀၈၈.၄၆၂ -၁၇.၀၈၉ ၃၃.၈၀၂ ၁၆.၇၁၃

၂ လွယ်ဂျယ် ၈၂.၄၀၉ ၁၀.၆၀၀ ၉၃.၀၀၉ ၃၅.၉၃၆ ၇.၅၈၉ ၄၃.၅၂၅ ၄၆.၄၇၃ ၃.၀၁၁ ၄၉.၄၈၄

၃ ချင်း ရ ဟာ် ၃၂၄.၁၃၇ ၃၈.၈၅၀ ၃၆၂.၉၈၇ ၁၈၁.၂၀၃ ၃၄.၉၈၃ ၂၁၆.၁၈၆ ၁၄၂.၉၃၄ ၃.၈၆၇ ၁၄၆.၈၀၁

၄ ကပိက်တီး ၃၂.၆၂၈ ၂၅.၀၅၁ ၅၇.၆၇၉ ၆.၃၀၃ ၂၅.၃၉၃ ၃၁.၆၉၆ ၂၆.၃၂၅ -၀.၃၄၂ ၂၅.၉၈၃

၅ ကျိုင်းတ ၁.၄၆၅ ၁.၉၄၉ ၃.၄၁၄ ၃.၈၄၉ ၅.၀၂၉ ၈.၈၇၈ -၂.၃၈၄ -၃.၀၈၀ -၅.၄၆၄

၆ တာချလီတ်ိ ၈.၃၆၇ ၃၅.၂၆၂ ၄၃.၆၂၉ ၇.၄၈၉ ၃၄.၅၆၄ ၄၂.၀၅၃ ၀.၈၇၈ ၀.၆၉၈ ၁.၅၇၆

၇ ြမဝတီ ၃၄.၄၈၈ ၅၀၂.၂၀၇ ၅၃၆.၆၉၅ ၂၀.၀၆၁ ၃၈၅.၅၃၆ ၄၀၅.၅၉၇ ၁၄.၄၂၇ ၁၁၆.၆၇၁ ၁၃၁.၀၉၈

၈ ကာ့ သာင်း ၂၆.၉၅၃ ၃၃.၃၆၄ ၆၀.၃၁၇ ၂၁.၅၃၈ ၄၄.၁၉၈ ၆၅.၇၃၆ ၅.၄၁၅ -၁၀.၈၃၄ -၅.၄၁၉

၉ မိတ် ၉၁.၅၃၃ ၂၂.၇၄၆ ၁၁၄.၂၇၉ ၈၈.၁၁၂ ၁၈.၆၁၂ ၁၀၆.၇၂၄ ၃.၄၂၁ ၄.၁၃၄ ၇.၅၅၅

၁၀
နဘလယ/်
ထီးခးီ

၉.၁၂၇ ၀.၃၀၇ ၉.၄၃၄ ၀.၂၈၄ ၉.၅၇၅ ၉.၈၅၉ ၈.၈၄၃ -၉.၂၆၈ -၀.၄၂၅

၁၁ မာ တာင် ၁.၁၃၈ ၀.၃၆၈ ၁.၅၀၆ ၀.၂၀၅ ၀.၈၀၇ ၁.၀၁၂ ၀.၉၃၃ -၀.၄၃၉ ၀.၄၉၄

၁၂ စစ် တွ ၂.၂၀၁ ၀.၁၇၆ ၂.၃၇၇ ၃.၅၉၄ ၀.၃၈၇ ၃.၉၈၁ -၁.၃၉၃ -၀.၂၁၁ -၁.၆၀၄

၁၃  မာင် တာ ၃.၆၂၀ ၀.၀၂၇ ၃.၆၄၇ ၂.၈၄၁ ၀.၀၆၂ ၂.၉၀၃ ၀.၇၇၉ -၀.၀၃၅ ၀.၇၄၄

၁၄ တမူး ၃၁.၉၄၄ ၉.၂၂၅ ၄၁.၁၆၉ ၁၈.၀၅၇ ၆.၃၈၄ ၂၄.၄၄၁ ၁၃.၈၈၇ ၂.၈၄၁ ၁၆.၇၂၈

၁၅ ရိဒ် ၁၃.၁၈၈ ၆.၁၂၇ ၁၉.၃၁၅ ၁၀.၂၁၉ ၂.၉၃၉ ၁၃.၁၅၈ ၂.၉၆၉ ၃.၁၈၈ ၆.၁၅၇

စစ ပါင်း ၂၇၆၃.၀၄၇ ၁၆၉၁.၅၈၅ ၄၄၅၄.၆၃၂ ၂၅၁၆.၆၂၉ ၁၅၄၇.၅၈၂ ၄၀၆၄.၂၁၁ ၂၄၆.၄၁၈ ၁၄၄.၀၀၃ ၃၉၀.၄၂၁

နင်းယှဉ်ချက်(တိး/ လျာ)့
စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မ ှ၁၁-၁၁-၂၀၁၅ထိ)

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် (R/C) ၁၄၁၇၀၀၀ ၁၄၀၅၀၀၀ ၁၄၀၂၀၀၀ ၁၃၃၂၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၃၆၅၆၀၀ ၁၃၆၈၆၀၀ ၁၃၈၇၀၀၀ ၁၃၈၇၀၀၀

၃ မန္တ လး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၅၇၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၁၂၇ ၁၁၄၃ ၁၀၉၉ ၁၀၉၂

၂ ရလီ ၁၁၄၆ ၁၁၅၆ ၁၁၁၅ ၁၁၀၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၆၉ ၁၁၃၇ ၁၁၂၂ ၁၁၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် (ခရမ်း ရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မန္တ လး ၁၀၀၁၈၀၀ ၈၉၂၈၀၀ ၉၁၄၂၀၀ ၉၂၅၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၈၆၆ ၈၆၄ ၈၅၉ ၈၅၈

၂  ရလီ ၈၉၁ ၈၈၆ ၈၈၅ ၈၈၇

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၀၄ ၇၁၈ ၆၈၈ ၆၇၄

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိက့န်သီးနှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ စျးကွက ်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် ၁၄၂၀၇၀၀ ၁၄၈၁၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၅၇၄၀၀

၂ မရွာ ၁၃၈၅၈၀၀ ၁၄၅၀၁၀၀ ၁၄၈၂၅၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၆၀၄ ၁၅၇၀ ၁၅၅၆ ၁၅၅၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် ၆၈၅၈၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၆၄၅ ၆၄၄ ၆၄၀ ၆၃၉

၂ ရလီ ၆၆၈ ၆၆၄ ၆၆၄ ၆၆၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် (ဘရင့် နာင်) ၁၀၁၅၀၀၀ ၁၀၂၆၀၀၀ ၉၉၈၀၀၀ ၉၁၆၀၀၀

၂ မရွာ ၉၇၀၆၀၀ ၉၉၅၁၀၀ ၈၅၄၂၀၀ ၈၅၄၂၀၀

၃ မ ကးွ ၁၀၂၅၇၀၀ ၉၆၄၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၈၅၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၉၃၇ ၉၃၅ ၈၃၈ ၈၃၉

( င ) ပဲစဉ်းင

၇

(ဂ) ကလားပြဲဖူလးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၆၀၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၀၅၂၀၀

၂ မရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မန္တ လး (ြမင်းြခစ) ၄၅၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ပခက္က ူ ၂၄၄၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၆ မ ကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၀၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၈ ြပည ် ၃၆၇၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၉၉ ၂၆၉ ၃၂၉ ၂၆၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် ( အာင်ပန်းစ) ၂၂၃၅၂၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀ ၂၂၉၆၄၀၀ ၂၃၈၈၃၀၀

၂ မန္တ လး ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၃ မ ကွး ၂၀၈၂၀၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၁၉၉၀၂၀၀

၄ ြပည် ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀

၅ တာင်ကီး ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၀၆၅၀၀ ၁၈၀၆၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၀၄၇ ၁၁၉၆ ၁၃၀၃ ၁၄၁၀

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မန္တ လး( ကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၀၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၂ တာင်ကးီ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၉ ၁၀၉၁ ၁၁၆၆ ၁၂၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မန္တ လး ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ တာင်ကးီ( အာငပ်နး်) ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၄ မ ကွး ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ြပည ် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁။ အိန္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၉ ၇၄၇ ၁၀၁၈ ၈၆၂

ကျပ်/ြပည်

၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မန္တ လး ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၄ ပသမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၈ မရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၉၀၀

၉ စစ် တွ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၈၅၀

၁၀ သတဲွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ထိင်း ၃၄၅ ၃၄၃ ၃၄၅ ၃၄၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၅ ၃၄၀ ၃၃၅ ၃၃၅

၃ အနိ္ဒယိ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၀ ၃၃၀

၄ ပါကစ္စတန် ၃၁၂ ၃၁၀ ၃၁၅ ၃၁၅

၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကန် (လှည်းကူး) ၅၀၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၃၀၀၀၀ ၄၂၀၀၀၀

၂ မန္တ လး ( နစွပါး) ၆၄၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (မိး ဟာင်း) ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၄ ပသိမ် (မိး ဟာင်း) ၅၂၂၀၀၀ ၅၂၂၀၀၀ ၅၂၂၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀

၅ ပခူဲး(မိး ဟာင်း) ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၆ ြပည(်မိး ဟာင်း) ၅၀၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀

၇ ရဘိ(ဧရာမင်း)(မိး ဟာင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၅၀၀၀ ၁၀၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ တာင် ကီး ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၇၁၄၀၀

၂ လားရး ၂၀၂၀၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၀၈၂၀၀ ၂၁၁၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၁၈ ၂၀၆ ၂၀၇ ၂၀၈

၂ ရလီ ၂၂၀ ၂၀၇ ၂၁၀ ၂၁၀

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၂၀၉ ၂၁၇ ၂၂၅ ၂၄၃

(ဍ)  ြပာင်းဖူး စ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ/်တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မန္တ လး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၂၀၃၀၀ ၁၃၂၀၃၀၀ ၁၂၇၉၂၀၀

၂ မ ကးွ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၂၂၇၀၀ ၁၂၉၅၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၁၃ ၁၀၁၁ ၁၀၀၅ ၁၀၀၄

၂ ရလီ ၁၀၄၀ ၁၀၃၄ ၁၀၃၃ ၁၀၃၅

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၇၄၈ ၈၉၇ ၈၉၉ ၁၀၅၀

ကျပ/်တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မန္တ လး (စမစ) ၂၂၁၈၀၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၁၁၆၄၀၀

၂ မ ကးွ (စမစ) ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၀၀၂၅၀၀ ၁၉၇၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၈-၁၁-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၈၉၇ ၁၈၉၃ ၁၈၈၂ ၁၈၈၀

၂ ရလီ ၁၉၃၁ ၁၉၂၀ ၁၉၁၉ ၁၉၂၃

၃ အနိ္ိဒယ(မွန်ဘိင်း) ၁၁၂၂ ၁၁၉၆ ၁၁၉၈ ၁၂၅၄

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၈၀.၈၁ ၁၇၃၉.၅၀ ၁၄၇၅.၀၅ ၁၈၀၇.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၉၄.၇၂ ၁၇၂၂.၅၀ ၁၃၈၉.၂၉ ၁၇၈၉.၅၀

၃ RSS-3 ၁၃၀၈.၆၃ ၁၇၀၇.၀၀ ၁၃၀၃.၅၃ ၁၇၇၄.၀၀

၄ RSS-4 ၁၂၂၂.၅၃ ၁၆၉၈.၅၀ ၁၂၁၇.၇၇ ၁၇၆၅.၅၀

၅ RSS-5 ၁၁၃၆.၄၄ ၁၆၈၅.၅၀ ၁၁၃၂.၀၂ ၁၇၅၂.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိင်င ရာ်ဘာစိက်ပျို းထတ်လပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၈-၁၁-၂၀၁၆

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ဒ လာ/တန်
(တ) ရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၅-၁၀-၂၀၁၆
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ြပည်ပ ရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
 ဒ လာ/
အာငစ်

 ဒ လာ/
အာငစ်

၁ ၂၆ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၉၃၀၀ ၁၃၀၆.၄၄ ၁၂၇၄.၇၆ ၁၂၈၂

၂ ၂၇ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၇၅၀၀ ၁၃၀၀.၇၂ ၁၂၆၇.၃၈ ၁၂၈၅

၃ ၂၈ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၆၈၀၀ ၁၂၉၉.၆၉ ၁၂၇၁.၅၀ ၁၂၈၅

၄ ၂၉ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၆၈၀၀ ၁၂၉၉.၆၉ ၁၂၇၁.၅၀ ၁၂၈၅

၅ ၃၀ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၆၈၀၀ ၁၂၉၉.၆၉ ၁၂၇၁.၅၀ ၁၂၈၅

၆ ၃၁ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၈၃၀၀ ၁၃၀၁.၉၁ ၁၂၇၇.၁၀ ၁၂၈၅

၇ ၁ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၇၈၇၀၀ ၁၃၀၂.၅၀ ၁၂၇၇.၁၃ ၁၂၈၅

၈ ၂ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၈၄၀၀၀ ၁၃၁၀.၃၆ ၁၂၉၂.၈၆ ၁၂၈၅

၉ ၃ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၈၄၀၀၀ ၁၃၁၀.၃၆ ၁၃၀၅.၁၈ ၁၂၈၅

၁၀ ၄ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၈၀၆၀၀ ၁၃၀၅.၃၂ ၁၂၉၉.၁၈ ၁၂၈၅

၁၁ ၅ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၈၀၆၀၀ ၁၃၀၅.၃၂ ၁၂၉၉.၁၉ ၁၂၈၅

၁၂ ၆ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၈၀၆၀၀ ၁၃၀၅.၃၂ ၁၂၉၉.၁၈ ၁၂၈၅

၁၃ ၇ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၇၈၀၀၀ ၁၃၀၁.၄၆ ၁၂၈၉.၂၂ ၁၂၈၅

၁၄ ၈ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၇၈၂၀၀ ၁၃၀၁.၇၆ ၁၂၈၂.၈၉ ၁၂၈၅

မျက်နှာစာအလိက်
ငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၆  ယမွ်

၂ ၃၅.၅၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၇၁.၂၆ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး် ရ

ရ စျးနန်း

ကျပ/်ကျပသ်ား

 ဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမ ှ နစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပ ငွလဲနန်း

 မာင် တာ

တမူး

ြမန်မာ ငွလဲနန်း (ကျပ)်

၁၂၉၇

၁၃၀၃

စဉ် စခန်းအမည်

၁၂၉၅

၁၃၀၇

၁၂

(၁၅ - ၁၁ -၂၀၁၆) 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 ၁၀၆၀-၁၀၉၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၂၀-၁၁၅၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၅၁၅-၁၅၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၁၃၂၅-၁၃၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၇၅-၉၄၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၇၃၀-၇၆၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၈၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၅၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၉၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၈- ၁၁ -၂၀၁၆ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်



စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၀၆၀-၁၀၉၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၂၀-၁၁၅၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၅၁၅-၁၅၆၀

( ဃ ) အခွပါအြခမ်း ၁၃၂၅-၁၃၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

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

(  ဂ  ) အခွပါအလး သးအြခမ်း ၈၇၅-၉၄၀

( ဃ ) အခွခတ်အလး သးအြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၃ ပဲစဉ်းင  ( က ) အန ီ(FAQ) ၇၃၀-၇၆၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကလားပဲြဖူလးကီး ( က ) FAQ ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၈၀

၇  ြမ ထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၅၀

(  ခ  ) အခွပါအြခမ်း ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၉၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၈- ၁၁ -၂၀၁၆ န ့ကန်စည်ဒိင်တွင် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ပဲ စျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်း ရးရာသတင်းများ 

၁။ ကန်သွယ် ရးဦးစးီဌာန၏ (၁၆-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပ ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပိ လိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၈၀ - ၈ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၈၈ ၁ ၁၅၂ 

 ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၈ ၁ ၁၆၀ 

( ဂ ) နစ့ားပတ်ြပတ်   ၅၁   

 စစ ပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၁၉ ၁ ၁၆၀ 

၂။ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနရှိ  အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိအ့ား အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများမှ သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသိ ့ (၃-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမှ့စ၍ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထား ပီး Commerce Journal 

(ရန်ကန်)တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန်အတွက် ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ တွဲဘက်တာဝန် ပးအပ် 

လိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦး ဇာ်ဝင်း  - ၁ ဦးစီးမှူ း ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်)  

  ၁၂/ဒပန(နိင်)၀၃၀၄၅၇    

 ( ခ ) ဦးမျိုး ဇာ်  ကွန်ပျူတာစီစဉ် ရးမှူ း WTO  

  ၁၂/သဃက(နိင်)၀၈၆၈၉၂     

 ( ဂ ) ဒ သငး်သီရိ အာင် ဒ-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး ပိသ့ွင်းရး(ရန်ကန်) 

  ၁၂/ဒလန(နိင်)၀၄၉၄၂၀ 

၃။ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပက်ဲ ရးဌာနခွဲမှ ဦးခင် မာင် ဌး (၁၂/မဂတ (နိင်)၀၅၈၇၂၀)၊ ဒ-ဦးစီးမှူး 

အား (၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နမှ့စ၍ (ပ သပိင်၊ အ ဆာက်အဦနှင့် ြပင်ထိနး်) လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ပိက့န်သွင်းကန်ရး(ရန်ကန်)သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်။ 

၄။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း(၂) ဦးတိသ့ည် ၎င်းတိအ့မည်နငှ့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များတွင် နှစ်တိး စ့ ရာက် 
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ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိငင်ဝ့န်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ ၅၄၊ နညး်ဥပ ဒခဲွ (က) အရ ဖာ်ြပပါအတိင်း နှစ်တိးအပါအဝင် 

လစာ ငွများကိ တိးြမင့်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

               

 

 

 

 

 

၅။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် မာ် တာ်ယာဉ် လာက်ထားလာမ များြပားလာ သာ ကာင့်     

(PIAC)တွင် လပ်ငန်းကန် ့ကာမမရှိ စ ရးအတွက် ကန်သွယ်မစာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ  အာက် ဖာြ်ပပါ 

အမထမ်း (၂) ဦးတိကိ့ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ (PIAC) တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန် 

အတွက်  ( ၂ - ၁၁ -၂၀၁၆ ) ရက် နမ့ှစ၍ ယာယီတွဲဖက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဒ နန်း ဌး ဌးလင် ဒ-လက် ထာက်   

  ၁၃/လရန(နိင်)၁၁၁၃၇၆ ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး  

 ( ခ ) ဒ ငိမ်းစခိင် ဒ-လက် ထာက်   

  ၅/တဆန(နိင်)၁၂၉၈၅၀  ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး 

၆။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အမထမ်း(၃) ဦးတိက့ိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယဉှ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇)နှင့်(၉၆)အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 (က )  ဒ ဝိပ္ပ ရးအပ် ပိ/့သင်ွး ၇-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၂၀  

    ၅/မမန(နိင်) ၀၆၆၂၉၀   ၂၆-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လပ်သက်) 

       ၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ၄ 

       ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ (လစာမ့ဲ) 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တိး 
စ့သည့် န ့

နှစ်တိး ကးအပါအဝင် 
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဒ စြမတ်စန္ီဒ အာင် 
၅/မရန(နိင်)၁၄၉၈၄၇ 

ဦးစးီအရာရိှ နှစ်နိင်င ၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၆၂၀၀ိ/- 

( ခ ) ဒ ရည်ရညမွ်န် 
၉/မခန(နိင်)၁၇၈၂၂၉ 

ဦးစးီအရာရိှ နည်းပညာ ၁-၁၁-၂၀၁၆ ၂၅၈၀၀ိ/- 
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 ( ခ )  ဦး အာင်ကိဦး ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သင်ွး ၁-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၂၈  

    ၁၄/အဂပ(နိင်) ၁၆၀၆၈၈   ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လပ်သက်) 

       ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၂ 

       ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ )  ဒ အိအိခိင် လ/ထ ငွစာရငး် ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၆လ 

  ၁၂/ဒဂန(နိင်) ၀၂၉၁၅၅ ကပတမှူ း  ၁၃-၄-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၇။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၈) ဦးတိက့ိ ၎ငး်တိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ နညး်ဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ စိန်ကည်မာ ကီးလနစ ငွစာရင်း ၁-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁၈ ရက်  

    ၁၂/မရက(နိင်) ၀၅၉၇၁၈ (လက် ရးတိ)  ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦး စာရန်နိင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၂၆-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၉/တတဥ(နိင်) ၀၉၄၇၅၁   ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးမငး်မင်း-၃ ဌာနခွဲစာ ရး နှစနိ်ငင် ၇-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၈ ရက ်

    ၁၄/ရကန(နိင်) ၀၀၁၉၈၇   ၁၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး လးလွင် ဌာနခွဲစာ ရး စီမ ၂-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၃ ရက် 

    ၁၄/ပသရ(နိင်) ၀၈၅၅၁၄   ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

 ( င ) ဒ စန်းစနး် အး ဆသရ-၂ ကသရ ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ မ ှ ၇ ရက် 

    ၁၂/လမတ(နိင်)၀၀၁၉၈၄  (မဝတ) ၅-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ ) ဦးခင် မာင်ဝင်း-၂ စရက-၃ ပိ/့သွင်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ကမရ(နိင်) ၀၃၈၁၄၂  (ရန်ကန်) ၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဆ ) ဒ လွင်ယမင်း အး ငယ်/ ရး ယှဉ် ပို င်မ ၇-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၄ ရက် 

    ၈/ပဖန(နိင်) ၁၁၂၃၁၆   ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဇ)  ဦးသက်ပိဦး ဆသရ-၄ စီမ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၆ ရက ်

    ၁၄/ပသန(နိင်)၁၉၇၃၄၁   ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 
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၈။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီး ဌာန၊ ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခွဲမှ ဦး ကျာ်သန်းနိင် (၈/မကန(နိင်)၁၁၃၁၈၅)၊        

ဒ-ဦးစီးမှူးသည် ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် မာ် တာ်ယာဉ် သွင်းကန် 

လိင်စင် Model Year လဲွမှားစွာထတ် ပးမတွင် ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာနမ ှ ထတ်ြပန်ထားသည့် 

ြပည်ပမှ မာ် တာယ်ာဉ်များ တင်သွင်းြခင်း ကညာချက်စာအား သချာစာွ ဖတ်ရ လ့လာမမရိှြခင်း၊ 

ပါ့ဆစွာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လပ်ထးလပန်ည်းကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရှိ ကာင်း စစ် ဆး တွရ့ှိရသြဖင့် 

ဒ-ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့် မှ အကီးတန်းစာ ရး (လစာနန်း 

ကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့ ၂၀၁၆ ခနစှ ် အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက် နမှ့စ၍ 

ရာထူးအဆင့် လျာ့ချလိက်သည။် အဆင့် လျာခ့ျသည့်ရာထူးတွင် တန်းဆးလစာ ကျပ် (၁၇၅၀၀၀) 

ခစားခွင့်ြပု ပီး ရာထူးချ ကာလကိ (၁)နှစ ်သတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၉။ ၂-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ စမီကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွမှဲ ဒ ရီရီထွန်း (၅/တဆန(နိင်) ၁၁၄၀၆၅)၊ လက် ထာက် 

ကွန်ပျူတာ လပ် ဆာင် ရးမှူ းသည် မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် ID 

အကမ်းအား အထက်အရာရှိများသိ ့ သတငး် ပးပိြ့ခငး်မရိှဘဲ မိမိသ ဘာြဖင့် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ သတင်း 

ပးပိမ့အားနည်းြခငး်နှင့် သတ်မှတ်လပ်ထးလပန်ည်းများအား လိက်နာမမရှိ ကာင်း စစ် ဆး တွရိှ့ 

ရသြဖင့် လက် ထာက် ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်မှဒ-လက် ထာက် ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက် နမ့ှစ၍ ရာထူးအဆင့် လျာ့ချ 

လိက်သည်။ အဆင့် လျာ့ချသည့်ရာထူးတွင် တန်းဆးလစာ ကျပ် (၁၆၀၀၀၀) ခစားခွင့်ြပု ပီး ရာထူးချ 

ကာလကိ (၂)နှစ ်သတ်မှတ်လိက်သည်။ 

၁၀။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၉၀/၂၀၁၆) အရ ကနသ်ွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ တာချီလိတ်ကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက် 

ရှိ သာ ညန်ကား ရးမှူး ဦးတင်ရဲဝင်း(၁၂/ကမရ(နိင်)၀၆၃၃၅၆) သည ် ပိက့န်သွငး်ကနလ်ပ်ငန်းဌာနခဲွ 

တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် မာ် တာ်ယာဉ် သွင်းကန်လိင်စင် Model Year လဲွမှားစာွ ထတ် ပးမကိစ္စ 

တွင် အာက် ြခဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်အား ကီးကပ်ကွပ်ကဲမအားနည်း ကာင်း စစိစ် တွရ့ှိရသြဖင့် စာြဖင့် 

သတိ ပးလိက်သည။် 
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၁၁။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၉၁/၂၀၁၆) အရ ကနသွ်ယ် ရးဦးစးီဌာန၊ ထီးခီးကန်သွယ် ရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက ်

ရှိ သာ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း ဦး အာင် ကျာ်မိး-၁ (၁၂/ဥကမ (နိင်) ၀၄၁၃၄၅) သည ် ပိက့န် 

သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲတွင်  တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် မာ် တာ်ယာဉ် သွင်းကန်လိင်စင် Model Year 

လွဲမှားစွာ ထတ် ပးမကိစ္စတွင် ကီးကပ်ကွပ်ကဲမ အားနည်း ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိရသြဖင့် လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်မှ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း 

ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သိ ့ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက် နမ့ှစ၍ 

ရာထူးအဆင့် လျာ့ချလိက်သည။် အဆင့် လျာ့ချသည့်ရာထူးတွင် တန်းဆးလစာ (၂၇၀၀၀ိ/-)ခစား 

ခွင်ြ့ပု ပီး ရာထူးချကာလ ကိ (၁)နှစ် သတ်မှတ်လိက်သည။် 

၁၂။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွား ရးနှင့် 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၆ ခနှစ၊် အာက်တိဘာလ ၃၁ ရက်စွဲပါ ရးအမိန် ့

စာအမတှ် (၉၂/၂၀၁၆) အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခဲွတွင် 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ ဦးစီးအရာရိှ  ဦးသက်လွင်ဦး-၁ (၆/မအရ(နိင်) ၁၀၅၁၉၂)သည် မူဆယ် 

(၁၀၅)မိင် ကန်သွယ် ရး ဇန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်စဉ် ဌာနအကီးအကဲ၏ ညန်ကားချက်အ ပ  လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်မမရှိြခင်း၊ အထက်အရာရိှ တာဝန် ပးအပ်မအ ပ တွင် အရာရိှတစ်ဦးနှင့် လျာ်ညီစွာ တာဝန် 

ကျပွန် အာင်ထမ်း ဆာင် နိင်မမရှိ ကာင်း စိစစ် တွရှ့ိရသြဖင့် ဦးစီးအရာရိှ (လစာနနး် ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်မှ ဦးစီးမှူ း(လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့် 

သိ ့ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိ ဘာလ ၃၁ ရက် နမ့ှစ၍ ရာထူးအဆင့် လျာ့ချ လိက်သည်။ အဆင့် 

လျာ့ချသည့်ရာထူးတွင် တန်းဆးလစာ (၂၀၅၀၀ိ/-)ခစားခွင့်ြပု ပီး ရာထူးချကာလ ကိ (၁)နှစ် သတ်မှတ် 

လိက်သည်။ 

၁၃။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခစားခွင့်ြပု လိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးသိန်းစိး-၂ ဦး/ရိှ ငွစာရင်း ၇-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁၃ ရက်  

    ၅/ကလထ(နိင်)၀၀၀၂၉၆   ၁၉-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ခ ) ဦး ကျာ်ြမင့်-၁ ဦး/ရိှ ပိ/့သွင်း ၇-၁၁ -၂၀၁၆  ၁၄ ရက် 

    ၁၁/စတန(နိင်) ၀၀၅၃၂၃   ၂၀-၁၁-၂၀၁၆  

 ( ဂ ) ဒ သဲရတနာသိန်း ဦး/ရိှ ငွစာရင်း ၈-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁/မညန(နိင်) ၀၇၉၃၄၅   ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

၁၄။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမ ရးရာဌာနခွဲမှ ဒ ခင်ခင်နွယ် (၁၂/ခရန(နိင်) ၀၁၁၀၆၈)၊ ဒ-ဦးစးီမှူ းကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပ ဒ  အခန်း (၈) ၊ နညး်ဥပ ဒ (၁၀၁) အရ (၃၁- ၁၀ - ၂၀၁၆) မှ (၃၀-၄-၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ မီးဖွားခွင့်  

( ၆ ) လ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၅။ ၃-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅) မိင်ကန်သွယ် ရးဇနမ်ှ ညန်ကား ရးမှူး ဦးဝင်းလွင် (၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၈၉၈၆၅) ကိ  

(၃၁-၁၀၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၂၄/၂၀၁၆)ြဖင့် (၂၇-၁၀-၂၀၁၆)  မ ှ (၃-၁၁-၂၀၁၆) 

ရ က် နအ့ထိ    လပ်သက်ခွင့် (၈) ရက်   ခစားခွင့်ြပုခ့ဲြခငး်   အစား ( ၂၇-၁၀-၂၀၁၆) မှ(၂-၁၁-၂၀၁၆) ရက် 

နအ့ထိ လပ်သက်ခွင်(့၇)ရက် ြပင်ဆင်ခစားခွင့်ြပုလိက်သည။် 

၁၆။ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၁၁) ဦးတိကိ့ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခစားခွင့်ြပုလိက် သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးမျို း အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး ပိ/့သွင်း ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၅  ရက်  

    ၁၂/အစန(နိင်) ၁၇၃၁၆၅  (ရန်ကန်) ၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဒ ဥမ္မာြမင့် အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၉ ရက ်

    ၁၂/အစန(နိင်) ၁၈၉၈၁၆   ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ပလဲဦး ဒ-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁-၁၁ -၂၀၁၆ မ ှ ၈ ရက ်

    ၇/ရတန(နိင်) ၀၈၁၅၅၀   ၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦး ကျာနိ်င်ဝင်း ဌာနခွဲစာ ရး ပိ/့သွင်း ၃၁-၁၀ -၂၀၁၆ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၄/ကခန(နိင်) ၀၇၉၄၇၀   ၃-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

 ( င ) ဒ ြဖူြဖူ၀င်း-၂ ကီး/ ရး နယ်ရး ၁-၁၁ -၂၀၁၆ မ ှ ၁၈ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိင်) ၁၀၂၇၉၅   ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( စ ) ဒ ဖူးင၀င်း ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၃ ရက် 

    ၉/တတဥ(နိင်) ၀၉၂၈၈၁    ၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ

 ( ဆ ) ဦး အာင်ဆင့်  စရက-၃ နယ်ရး ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိင်) ၀၅၈၈၆၄   ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဇ ) ဦးစိး၀င်း စရက-၃ စာရငး်အင်း ၇-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁၀ ရက် 

    ၈/မကန(နိင်) ၀၄၀၈၀၄   ၁၆-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဈ ) ဦးထိန်လင်းဦး ငယ်/ ရး လပ်ငန်းစစ ် ၉-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁၀ ရက် 

    ၉/ငဇန(နိင်) ၀၈၉၉၃၀   ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

 ( ည)  ဦး အာင်ြမင်ဘိ ရးအကူ စီမ ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိင်)၂၈၅၆၅၅   ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဋ ) ဒ ဂူးရားပါ စာကူးစက်လှည့်  ပိ/့သွင်း       ၃၁-၁၀-၂၀၁၆   ၁ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၂၇၅၉၅ 

၁၇။ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိငး် နိင်င့ ဝန်ထမ်းနညး်ဥပ ဒ 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးညနွ် ့ မာင် ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၄-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁ လ  

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၁၀၀၈၇၁  (ရန်ကန်တွဲ) ၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးခင် မာင်သိန်း စရက-၂ ငွစာရင်း ၃-၁၁ -၂၀၁၆  ၁ လ 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၃၅၀၇၃  (ရန်ကန်တွဲ) ၂-၁၂-၂၀၁၆  

 ( ဂ ) ဦး ပါက်စ ယမ-၄ ပိ/့သွင်း ၂-၁၁ -၂၀၁၆  ၁၅ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိင်) ၀၁၁၂၇၇  (ရန်ကန)် ၁၆-၁၁-၂၀၁၆ 

၁၈။ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၃)ဦးကိ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦး ငစိွး ဒ- ညန်မှူ း နယ်ရး ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၆  ရက်  
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    ၉/မမန(နိင်) ၀၈၂၅၇၃   ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဒ အး အးြမင့် လ/ထညန်မှူ း စီမ ၈-၁၁ -၂၀၁၆  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၈၄၄၄၄   ၁၁-၁၁-၂၀၁၆  

 ( ဂ ) ဒ နှင်းပန်းြဖူ ဦး/ရိှ ပညာ ပး ၂၈-၁၀ -၂၀၁၆  ၁၀ ရက် 

    ၅/မရန(နိင်)၀၀၁၉၅၂ ၆-၁၁-၂၀၁၆    

၁၉။ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနတွင်  ၂၀၁၆ ခနှစ၊် နိဝင်ဘာလ (၁) ရက် န ့နနက်ပိင်းမှစတင်၍ ခန်ထ့ားခဲ့သည့် အငယ်တန်းစာ ရး 

(၁၁)ဦးတိကိ့ အာက် ဖာ်ြပပါအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါဌာနခွဲများတွင် ( ၇ - ၁၁ -၂၀၁၆) ရက် နမ့ှစ၍ တာဝန် 

ချထားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် တာဝန်ချထားသည့်ဌာနခဲွ ပးအပ်မည့်တာဝန် 

 (က) ဦးြမတ်ခိင် စီမ (ဇန်) စာ ရး 

  ၉/ပမန(နိင်)၂၅၈၁၈၃   

 ( ခ ) ဒ ယငယ်စိး စမီ စာ ရး 

  ၅/ကဘလ(နိင်) ၁၇၁၉၀၂   

 ( ဂ ) ဒ ဝါဝါ ကျာ် နှစနိ်င်င စာ ရး 

  ၈/တတက(နိင်) ၁၈၃၃၆၇   

 (ဃ) ဒ ြဖူြဖူခိင် မူဝါဒ စာ ရး 

  ၈/နမန(နိင်) ၁၇၄၂၈၂   

 ( င ) ဦးြပည့်ဇင် အာင် ယှဉ် ပို င်မ စာ ရး 

  ၈/တတက(နိင်) ၁၈၆၆၈၀   

 ( စ ) ဒ တင့်ရန်းသီရိကိ WTO စာ ရး 

  ၇/ရကန(နိင်)၀၅၇၀၂၀   

 (ဆ) ဒ ြဖူစင်သန် ့ စမီ ကွန်ပျူတာ 

  ၃/ ကကရ(နိင်) ၁၅၅၉၃၀   

 ( ဇ ) ဒ သရဖမီျိုး အာင် စမီ ကွန်ပျူတာ 

  ၈/တတက(နိင်) ၂၁၄၄၀၆   

 ( ဈ ) ဒ နှင်းနှင်းယ ငွစာရင်း ကွန်ပျူတာ 
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  ၉/ ပဘန(နိင်) ၁၆၄၄၉၈ 

 (ည) ဒ ကျိန်သနွမ်း နညး်ပညာ(CJ) ကွန်ပျူတာ 

  ၁၂/မဂဒ (နိင်) ၁၇၃၉၃၉    

 ( ဋ ) ဒ မျိုးသက်မွန် နယ်ရး ကွန်ပျူတာ

  ၅/ ဝလန(နိင်) ၁၅၂၆၉၇  

၂၀။ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၄၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခဲွမှ ဦး ငွစိး(၉/မမန(နိင်) ၀၈၂၅၇၃) ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး 

အား  ကန်စည်ြပပွဲကို တငြ်ပင်ဆင် ရး ကိစ္စရပ်များ၊ (၁၀၅)မိင် ကန်သွယ် ရးဇန်အတွင်းသန်ရှ့င်းသာယာ 

လှပ ရးနှင့် ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၈-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမှ့ ကန်စည် 

ြပပွဲ ပီးဆးသညအ်ထိ မူဆယ်(၁၀၅)မိင်ကန်သွယ် ရးဇန်သိ ့တွဲဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။ 

၂၁။ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁၁) ဦးတိက့ိ (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နမ့ှစ၍ ၎င်းတိ ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါဌာနခွဲများသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  ြပာင်း ရသ့ည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးတင်ကိကိဦး ဦးစီးအရာရှိ ပိ/့သွင်း စီမ(ဇန်) 

  ၈/မကန (နိင်) ၁၁၀၁၀၄ 

 ( ခ ) ဦးြမတ်သူ-၁ ဦးစီးအရာရှိ စီမ  ပိ/့သွင်း 

  ၁၂/ကတန(နိင်)၀၀၆၃၈၁    

 ( ဂ ) ဦး ကျာ် အာင် ဒ-ဦးစီးမှူး နညး်ပညာ ပိ/့သွင်း 

  ၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၀၉၅၈၀    

 ( ဃ ) ဒ ဇင်မာ အး ဒ-ဦးစီးမှူး နှစ်နိင်င နယ်ရး 

  ၁၂/ဗဟန(နိင်)၀၀၀၇၁၆    

 ( င ) ဒ စလင်နှင်း အကီးတန်းစာ ရး လပင်န်းစစ် နယ်ရး 

  ၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၇၇၃၂၄    

 ( စ ) ဦး ကျာထ်က် အငယ်တန်းစာ ရး စီမ ပိ/့သွင်း 

  ၉/လဝန(နိင်)၂၅၂၃၇၇    

 ( ဆ ) ဦး ငိမ်းချမ်း ဇာ် အငယ်တန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း စီမ 
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  ၁၂/သဃက(နိင်)၁၇၉၄၈၉    

 ( ဇ ) ဦးထက်နိင်ဦး အငယ်တန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း စီမ(ဇန်) 

  ၉/ပမန(နိင်)၂၃၄၄၃၃    

 ( စျ ) ဦးရဲမင်းထွန်း အငယ်တန်းစာ ရး ပိ/့သွင်း နည်းပညာ 

  ၉/မထလ(နိင်)၂၅၂၀၇၉    

 ( ည ) ဦးလင်သဝူင်း အငယ်တန်းစာ ရး လပင်န်းစစ် ပိ/့သွင်း 

  ၉/ပမန(နိင်)၂၄၄၈၅၀ 

 ( ဋ ) ဦး ဖို းဗိလ်ဗလိ် အငယ်တန်းစာ ရး နယ်ရး နှစ်နိင်င 

  ၁၂/တမန(နိင်)၁၁၂၄၃၃ 

 (ဌ) ဒ ယငယ်စိး အငယ်တန်းစာ ရး စီမ WTO 

  ၅/ကဘလ(နိင်) ၁၇၁၉၀၂    

 ( ဍ ) ဒ မျိုးသက်မွန် အငယ်တန်းစာ ရး နယ်ရး လပ်ငန်းစစ ်

  ၅/ ဝလန(နိင်) ၁၅၂၆၉၇ 

၂၂။ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငနး်ဌာနခွဲမှ ဦး ကာင်းထက်နိင် ၉/ပမန(နိင်) ၁၉၀၂၁၈၊ အငယ်တန်းစာ ရး 

အား (၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နမ့ှစ၍ ကာ့ သာင်းကန်သွယ် ရးစခန်းသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနခ်ျထားလိက် 

သည်။ 

၂၃။ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၂)ဦးတိ ့

အား (၉-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမှ့စ၍ အထူးစီးပွား ရးဇန်ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စီမ ရးရာဌာနခဲွ 

(ဇန်ဌာနစိတ)်သိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး   

 (က) ဦး အာင်နိင်ထွန်း လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ း  

  ၅/မရန(နိင်) ၁၉၅၄၅၈  

 ( ခ ) ဦး မာင် မာင် အး ဦးစီးမှူး 

  ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၁၅၃၄၇  

 ( ဂ ) ဦး ကျာ်မင်းစိး ဒ-ဦးစီးမှူး 
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  ၇/တငန(နိင်)၀၀၂၅၈၇ 

၂၄။ ၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၉) ဦးကိ ၎ငး်တိအ့မည်နင်ှ့ ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း 

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

လိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 
 ( က ) ဒ လးခိင် ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၉-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၃  ရက်  
    ၁၂/ရကန(နိင်) ၀၁၇၅၉၃   ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 
 ( ခ ) ဦးတင်ြမင့် ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ ၇-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၇/ကပက(နိင်)၀၄၃၂၃၄   ၁၆-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦး စာ ဇာ်မင်းဦး ဒ-ဦးစီးမှူး နှစနိ်ငင် ၇-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၃/ဘအန(နိင်)၂၅၈၇၉၁   ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း ကပတ စာရငး်အင်း ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၈ ရက ်

    ၅/တဆန(နိင်)၀၈၂၇၇၅ လပ် ဆာင် ရးမှူး  ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ 

 ( င ) ဒ နီနီ အး ခွဲ/ ရး စာရငး်အင်း ၈-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၂၀ ရက် 

    ၅/မရန(နိင်)၁၃၇၃၆၅   ၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ ) ဒ နန်း လာင်ဝီး ခွဲ/ ရး ငွစာရင်း ၇-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၁၄ ရက် 

    ၁၃/တယန(နိင်)၀၀၀၀၂၆    ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဆ ) ဦးြမင့် အာင်  ကီး/ ရး စီမ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်)၀၂၄၂၀၃   ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဇ ) ဦးကူးမားဘာဘူ လခရ-၃ စီမ ၄-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၇ ရက် 

    DGN-၀၀၈၅၄၀   ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဈ ) ဦး ဖိုး ကျာ်သူ ဒ-လ/ထ စာရငး်အင်း ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၈ ရက ်

    ၅/တဆန(နိင်)၁၀၆၇၅၁   ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ

၂၅။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  စီးပွား ရးနှင့် ကူးသန်း 

ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး၏ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ၈ ရက် န ့ရက်စွဲပါ ရးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၉၃/၂၀၁၆) အရ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကိ ၂၀၁၆  ခနှစ်၊ 
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နိဝင်ဘာလ (၁)ရက် န ့နနက်ပိင်းမ ှစတင်၍ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာနသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝနထ်မ်း ဆာင် 

ခွင်ြ့ပုလိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးကိကိ ထွး ဒ-ဦးစီးမှူး ဒသတင်ွး 

  ၁၄/ပသန(နိင်) ၀၈၃၂၀၈ (၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

 ( ခ ) ဦးမငး်မင်းစိး ယာဉ် မာင်း-၄ စမီ ရးရာ 

  ၁၄/ဖပန(နိင်)၁၅၉၈၅၂ (၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

၂၆။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများ ညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဒ မပွင့်ြဖူ (၂/လကန (နိင်) ၁၀၅၆၄၅)၊ အငယ်တန်း 

စာ ရးအား (၉-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမ့ှစ၍ ပိက့န်သွင်းကန်လပ်ငန်းဌာနခွဲသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချထားလိက် 

သည်။ 

၂၇။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၏ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၄၇/၂၀၁၆) အရ နယ်စခန်းများညိနင်း 

ကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး ဦး ငစိွး၏ (၁၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နမ့ှ (၂၀-၁၁-၂၀၁၆)ရက် 

နထ့ိ လပ်သက်ခင့်ွ (၆) ရက် ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းကိလည်း ကာင်း၊ စမီ ရးရာဌာနခွဲမှ လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူး ဒ အး အးြမင့်၏ (၈-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမ့ှ (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နထ့ိ လပ်သက်ခွင့် 

(၄) ရက် ခစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းကိလည်း ကာင်း ဤအမိန်စ့ာြဖင့် လမ်းမိးပယ်ဖျက် လိက်သည်။  

၂၈။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်ရး (ကန်သွယ် ရးဌာန) မှ ဦးစက်ဟိန်း (၉/ညဥန(နိင်) ၁၈၂၃၉၂)၊ 

အငယ်တန်းစာ ရးအား(၁၀-၁၁-၂၀၁၆)ရက် နမှ့စ၍ ကန်သွယ်မပညာ ပး ရးဌာနခဲွသိ ့ ြပာင်း ရတ့ာဝန်ချ 

ထား လိက်သည်။ 

၂၉။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါအရာထမး် (၅) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာြ်ပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဒ သိန်းနခိင် ဒ-ညန်မှူ း ပညာ ပး ၈-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၄  ရက်  

    ၁၁/စတန(နိင်)၀၃၄၃၄၇  (ရန်ကန်တွ)ဲ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ
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 ( ခ ) ဒ ခင်ြမြမ ထွး ဒ-ညန်မှူ း ဒသတွင်း ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိင်) ၀၀၁၉၁၆   ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ ထားထားခိင် လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိင်) ၀၃၈၇၁၃   ၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ

 ( ဃ ) ဒ သီတာ ကျာ် လ/ထညန်မှူး နှစနိ်ငင် ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၆ ရက ်

    ၅/ကလတ(နိင်) ၀၆၂၇၆၆   ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

 ( င ) ဦး ဇာ်မင်း ဌး ဦး/ရိှ နှစနိ်ငင် ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၈/စလန(နိင်) ၀၆၉၈၃၅   ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

၃၀။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊နယ်စခန်းများညိနင်းကွပ်ကဲ ရးဌာနခွဲမှ၊ ရန်ကန်ပိက့န်သွင်းကန်ရးသိ ့ တွဲဖက်တာဝန်ချထား သာ 

ဒ ြမင့် ကခိင်(၁၂/ရကန(နိင်) ၀၇၅၃၂၄) အကီးတနး်စာ ရးကိ  နိင်င့ဝန်ထမ်း နည်းဥပ ဒ  အခန်း (၈) ၊ 

နည်းဥပ ဒ (၉၆) အရ (၄ - ၁၁ - ၂၀၁၆) မှ (၃ - ၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့အထိ လစာမ့ဲခွင့်  ( ၁ ) လ ခစားခွင့်ြပု 

လိက်သည်။ 

၃၁။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာ်ြပပါအမထမ်း (၆) ဦးကိ ၎င်းတိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း 

နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခစားခွင့်ြပုလိက် 

သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးလှြမင့်ဦး ဦးစီးမှူ း စီမ ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၁၀ရက် 

    ၉/မထလ(နိင်)၀၇၁၅၉၄   ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ 

 ( ခ )  ဦး ကျာ် ကျာ် ဦးစီးမှူ း စီမ ၈-၁၁-၂၀၁၆ မ ှ ၄  ရက်  

    ၇/သကန(နိင်)၀၆၉၅၇၅   ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဒ သီမိး အး ဦးစီးမှူ း ဒသတွင်း  ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ဘကလ(နိင်)၁၄၈၅၉၇   ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဒ ယယနိင် ဒ-ဦးစီးမှူး စီမ  ၁၆-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၁၄ ရက် 

    ၇/ပတတ(နိင်)၀၆၅၄၁၃   ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င ) ဒ စန်းစနး် အး ဆသရ-၂ ကသရ ၆-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 
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    ၁၂/လမတ(နိင်)၀၀၁၉၈၄  (ြမဝတီ) ၁၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

 

 ( စ ) ဒ ြမတ်ဆလင် ကီး/ ရး ပိ/့သွင်း ၁၆-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၇/သဝတ(နိင်)၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကန်) ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ထ ိ 

၃၂။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ် န သာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခွဲမှ 

ဒ တိးတိးဝင်း (၁၂/မဂဒ(နိင်)၀၀၂၀၅၉)၊ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူ းအား (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက် 

နမ့စှ၍ ငွစာရငး် (စီမ) ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့

တွဲဘက်တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။ 

၃၃။ ၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ် ဆး ရးဌာနခဲွမှ ဒ နွယ်နီ ကျာ်ဝင်း (TKA-၀၇၆၀၇၁)၊ ဆက်သွယ် 

ရး-၃ အား (၁၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နမှ့စ၍ သိင်းအားကစား ပို င်ပွဲဝင် ရး စခန်းသွင်း လ့ကျင့်ရန် 

အတွက်  ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ရန်ကန်) သိ ့တဲွဘက် တာဝန် ပးအပ်လိက်သည်။ 

၃၄။ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရးဦးစီး 

ဌာနမှ အာက် ဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကိ ၎ငး်တိ ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များအတိင်း နိင်င့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပ ဒ (၈၇) အရ လပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးဦး ကျာဝ်င်း ဦးစီးမှူ း ငွစာရင်း ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၃ ရက်  

    ၁၁/စတန(နိင်) ၀၁၉၂၇၈   ၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဒ အိအိ ဇာ်မင်း ဒ-လ/ထ ပိ/့သွင်း ၁၅-၁၁ -၂၀၁၆  ၈ ရက ်

    ၈/ရစက(နိင်) ၁၆၂၈၂၃ ကပတမှူ း  ၂၂-၁၁-၂၀၁၆  

 ( ဂ ) ဒ ရရည်ဝင်း ဒ-လ/ထ ပိ/့သွင်း ၉-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၂၈ ရက် 

    ၁၂/ဆကခ(နိင်) ၀၁၆၈၇၃ ကပတမှူ း  ၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

၃၅။ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမ ရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကန်သွယ် ရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးတိကိ့ ၎င်းတိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါ နရ့က်များ 
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အတိင်း နိင်င့ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပ ဒ(၈၇) နှင့် (၉၃) အရ လပ်သက်ခွင့်နှင့် ဆး 

လက်မှတ်ခွင့် အသီးသးီခစားခွင့်ြပုလိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက် ပါင်း 

 ( က ) ဦးကိကိ လး ညန်မှူ း ယှဉ် ပို င်မ ၈-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၆  

    ၁၁/စတန(နိင်) ၀၁၂၁၀၄   ၁၃-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လပ်သက်) 

       ၁၄-၁၁-၂၀၁၆ ၅ 

       ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ ( ဆးခွင့်) 

 ( ခ ) ဒ အး အး ထွး လ/ထညန်မှူး ငွစာရငး် ၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၃၁ 

    ၁၂/ဗဟန(နိင်) ၀၀၅၀၀၈  ၅-၁၂-၂၀၁၆ ထိ ( ဆးခွင့်) 
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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 

ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (မန္တ လး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်း ကာင်း၊ ပိက့န် 

သွင်းကန် ရး(ကျိုင်းတ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး် ကာင်း၊ ပိက့န်သွင်းကန်ရး (ြမစ် ကီးနား) 

အား(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက် နမ့ှစ၍လည်း ကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င ် ကျိုင်းလပ် စခနး်ကိ 

လည်း ကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက် နတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိလည်း ကာင်း ITC ကတ်များ ခငွ့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

ကန်သွယ် ရးဦးစီး ဌာန၊ ကန်သယွ် ရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် 

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

ကတ် ( ၃၁၅ ) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ ်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၂၅ ) ကတ်၊ စစ ပါင်း ( ၁၁၄၁ ) ကတ် ခွင်ြ့ပု 

ထတ် ပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိက် ITC ကတ ် ထတ် ပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်း 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 



30 

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 
၄-၁၁-၂၀၁၆) ထိ

၁၂၅ ၅၅၉၃၅၅၄၇၉.၀၀၀ ၄၇၈၀၀၂၁၈၉၁.၀၀၀ ၅၃၃၉၃၇၇၃၇၀.၀၀၀

စစ ပါင်း ၁၁၄၁ ၆၅၈၃၇၃၁၅၈၉.၉၆၀ ၂၁၉၇၃၁၉၅၄၆၁.၅၅၈ ၂၈၅၅၆၉၂၇၀၅၁.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အ ရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပိ/့တင်သွင်း ဆာင်ရွက်မ

ပိက့န်တန်ဖိး သွငး်ကနတ်န်ဖးိ ကန်သွယ်မပမာဏ

 
၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၄-၁၁-၂၀၁၆) ရက် နအ့ထိ ITC ြဖင် ့လက်မှတ် 

ထတ် ပးမနှင့် အမှန်တင်ပိ/့တင်သွင်းမ အ ြခအ နမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်-   
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ပိက့န်
တန်ဖိး(ကျပ)်

သွင်းကန်
တန်ဖိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၄၅၄၆၃၄၁၃ ၃၉၈၄၂၀၉၉၁ ၄၄၃၈၈၄၄၀၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၄၃၆၈၄၇၄၈၈ ၄၃၆၈၄၇၄၈၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၂ ၁၇၉၁၉၉၂၃၄၀ ၁၇၉၁၉၉၂၃၄၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄ ၁၂၉၇၉၈၈၈၇ ၂၈၄၅၇၂၁၉၀ ၄၁၄၃၇၁၀၇၇

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁

၆ စစ် တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  မာင် တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်း ရ ဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်က်ိတးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၀၄၆၀၉၅၂ ၁၁၉၀၆၂၄၇၂၀ ၁၂၅၁၀၈၅၆၇၂

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉

၁၁  ကာ့ သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၀၁၈၅၄၃၈၉ ၂၀၁၈၅၄၃၈၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၂၂၄၄၉၀၂၁၉ ၂၈၄၄၈၄၂၀၆

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  မာ တာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂ ၂၅၃၅၄၄၂၉၄ ၂၅၁၂၁၉၅၅၄ ၅၀၄၇၆၃၈၄၈

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မန္တ လး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို ငး်တ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို ငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၂၅ ၅၅၉၃၅၅၄၇၉ ၄၇၈၀၀၂၁၈၉၁ ၅၃၃၉၃၇၇၃၇၀စစ ပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လပ်ငန်း 
စတင် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် န ့

ထတ် ပး
ITC ကတ်

 အ ရ
အတွက်

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ
ကန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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