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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သဂုတ်လ ( ၁၀ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၅) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် International Trade 

Weekend Course Batch (1) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျငး်ပ 

ြပုလုပ်ရာ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနသည် 

နိုင်ငံေတာ်၏ ကုန်သွယ်မက  စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာ 

ေြဖေလျာမ့များ၊ ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေချာေမွေ့စေရး၊ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရး၊ ကုန်သွယ်မပညာြပန်ပ့ွား 

ေရးတိုကိ့ု စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိေကာင်း၊ ကုနသ်ွယ်မဆိုင်ရာပညာရပ်များကို ကုနသ်ွယမ် 

သင်တန်းေကျာင်း၌ သင်ကားပိုခ့ျေပးလျက်ရှိရာ ကုနသ်ွယ်မလပုင်နး်များ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဆိုင်ရာလုပင်န်း 

များ၊ ေငွေကးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစည်းအရည်အေသွးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

စသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီး၏ ဥပေဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပိုခ့ျ 

သင်ကားလျက်ရှိသည့်အြပင် နိုင်ငံတကာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ေဆာင်မအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား အဓိကထားသင်ကားေပးမာှြဖစ်ပါေကာငး်၊ သင်တန်းတွင် မိမိ 

ဝန် ကီးဌာနနှင့် ကုန်သွယ်မနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အြခားဝန် ကီးဌာနများ၏ ဘာသာရပ်ကမ်းကျင်သူများ၊ 

ပညာရှင်များမှ သင်ကားေပးမှာြဖစ် ပီး ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာဌာနများကို လက်ေတွေ့လ့လာေရးခရီးစဉ်များ၊ 

ကုနသ်ွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဟာေြပာပွဲများကိုလည်း စီမံေဆာင်ရွက်ေပးမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားပါသည်။ 

အဆိုပါ သင်တန်းသို ့ပဂုလိက စီးပွားေရးလုပင်န်းရှင်များ၊ အဖွဲ အ့စည်းများမှ သင်တန်းသား/ သူ (၅၅) ဦး 

နှင့် သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတပတ် (၁၂) ပတ်ကာြမင့်မှာြဖစ်ေကာင်း သိရှိရပါသည။် 
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၂။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ၂၀၁၆ ခနုှစ်၊ သဂတု်လ (၃) ရက်ေနတ့ွင် ဝန်ကီးရုံးအစည်းအေဝးခန်းမ၌ ြမနမ်ာနိုငင်ဆံနစ်ပါး 

အသင်းချုပ်ဥကဌ ဦးေဆာင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ န့ငှ့် ေတွဆ့ုံ၍ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုန့ှင့် ဆန် 

တင်ပိုမ့နားလည်မစာခန်လာ ေရးထိုးနိုင်ေရး၊ ြမန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသည့် မျိုးေစ့များ ြပည်ပတင်ပိုန့ိုင်ေရး၊ 

ဆန်တင်ပိုမ့နှင့်ပတ်သက်၍ ကုံေတွေ့နရသည့်အခက်အခဲများကို အြပန်အလှန်ရင်းနှီးပငွ့်လင်းစွာ ေဆွးေနွး 

ခဲ့ကသည်။ 

၃။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ Marubeni Corporation မှ ကိုယ်စား 

လှယအ်ဖွဲ န့ှင့်ေတွဆ့ုံ၍ ကုနသ်ွယမ်နငှ့် စီးပွားေရးဖွံ ့ဖို းတိုးတက်မ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ 

များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများေဆွးေနွးြခင်း၊ တရုတ်ြပည်သူသ့မတနိုင်ငံ 

သံအမတ် ကီးနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ေရးနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဖွံ ့ဖို းတိုးတက်ေရး၊ အထူးသြဖင့် ြမနမ်ာ-

တရုတ်နယ်စပ်ေဒသြဖစ်ေသာ မူဆယ်-ေရလီေဒသ ေရရှည်ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရး၊ Joint Committee ဖွဲ စ့ညး် 

ပီး ညှိနင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး၊ ကုန်သွယ်မ ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးတွင် အဓကိကျသည့် လမ်း၊ တံတား ၊ 

ဆက်သွယ်ေရး၊ ေငွေကး၊ နည်းပညာအေတွအ့ကုံများ ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးတိုအ့ား အြပန်အလှန် 

ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေနွးခဲ့ ကသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၅-၈-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၆၈၄.၁၀၃ ၄၃၁.၂၈၀ ၁၁၁၅.၃၈၃

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁.၉၅၂ ၀.၃၁၃ ၂.၂၆၅

၃ ေရထွက် ၇၂.၈၆၃ ၈၈.၂၆၂ ၁၆၁.၁၂၅

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၃၄.၅၉၃ ၅.၁၇၄ ၁၃၉.၇၆၇

၅ သစ်ေတာထွက် ၇၉.၅၇၉ ၁.၀၄၀ ၈၀.၆၁၉

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၁၄၅.၂၈၄ ၄၅၂.၉၇၅ ၁၅၉၈.၂၅၉

၇ အြခား ၈၇.၂၀၉ ၄၁၅.၀၀၉ ၅၀၂.၂၁၈

 စုစုေပါင်း ၂၂၀၅.၅၈၃ ၁၃၉၄.၀၅၃ ၃၅၉၉.၆၃၆

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၅-၈-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၁၇၀၉.၈၂၃ ၅၂၁.၃၂၃ ၂၂၃၁.၁၄၆

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၁၄၄၉.၇၀၄ ၁၇၅.၈၇၃ ၁၆၂၅.၅၇၇

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၀၇၄.၉၁၃ ၁၈၅.၉၉၈ ၁၂၆၀.၉၁၁

 စုစုေပါင်း ၄၂၃၄.၄၄၀ ၈၈၃.၁၉၄ ၅၁၁၇.၆၃၄

 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၅-၈-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

ပုိက့န်ု သွငး်ကန်ု
ကုန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သင်ွးကန်ု
ကုန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကန်ု
ကုန်သယ်ွမ
ပမာဏ

၁ ပငလ်ယ်ေရေကာင်း ၂၂၀၅.၅၈၃ ၄၂၃၄.၄၄၀ ၆၄၄၀.၀၂၃ ၂၃၄၄.၂၉၀ ၄၈၈၆.၄၀၃ ၇၂၃၀.၆၉၃ -၁၃၈.၇၀၇ -၆၅၁.၉၆၃ -၇၉၀.၆၇၀

၂ နယစ်ပ် ၁၃၉၄.၀၅၃ ၈၈၃.၁၉၄ ၂၂၇၇.၂၄၇ ၁၃၄၇.၁၂၇ ၈၂၅.၆၈၃ ၂၁၇၂.၈၁၀ ၄၆.၉၂၆ ၅၇.၅၁၁ ၁၀၄.၄၃၇

စစုေုပါင်း ၃၅၉၉.၆၃၆ ၅၁၁၇.၆၃၄ ၈၇၁၇.၂၇၀ ၃၆၉၁.၄၁၇ ၅၇၁၂.၀၈၆ ၉၄၀၃.၅၀၃ -၉၁.၇၈၁ -၅၉၄.၄၅၂ -၆၈၆.၂၃၃

စဉ် အေကာငး်အရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၅-၈-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၅-၈-၂၀၁၅ ထိ ) နငး်ယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၅-၈-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၅-၈-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

 
 

 
  

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၀.၀၄၃ ၄၃၁.၂၃၇ ၄၃၁.၂၈၀ ၅၀၃.၂၉၆ ၅၀၃.၂၉၆ ၀.၀၄၃ -၇၂.၀၅၉ -၇၂.၀၁၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၃၁၃ ၀.၃၁၃ ၀.၁၅၅ ၀.၁၅၅ ၀.၁၅၈ ၀.၁၅၈

၃  ေရထွက် ၈၈.၂၆၂ ၈၈.၂၆၂ ၇၈.၆၆၅ ၇၈.၆၆၅ ၉.၅၉၇ ၉.၅၉၇

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၇၄၆ ၄.၄၂၈ ၅.၁၇၄ ၃၀.၁၅၈ ၆.၆၀၈ ၃၆.၇၆၆ -၂၉.၄၁၂ -၂.၁၈ -၃၁.၅၉၂

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၁.၀၄၀ ၁.၀၄၀ ၁.၆၃၁ ၁.၆၃၁ -၀.၅၉၁ -၀.၅၉၁

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၈၈.၃၈၆ ၆၄.၅၈၉ ၄၅၂.၉၇၅ ၆၇၂.၀၁၂ ၄၄.၂၁၃ ၇၁၆.၂၂၅ -၂၈၃.၆၂၆ ၂၀.၃၇၆ -၂၆၃.၂၅

၇ အြခား ၄၁၅.၀၀၉ ၄၁၅.၀၀၉ ၁.၃၀၂ ၉.၀၈၇ ၁၀.၃၈၉ -၁.၃၀၂ ၄၀၅.၉၂၂ ၄၀၄.၆၂

စုစုေပါင်း ၃၈၉.၁၇၅ ၁၀၀၄.၈၇၈ ၁၃၉၄.၀၅၃ ၇၀၃.၄၇၂ ၆၄၃.၆၅၅ ၁၃၄၇.၁၂၇ -၃၁၄.၂၉၇ ၃၆၁.၂၂၃ ၄၆.၉၂၆

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၅-၈-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၅-၈-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂.၈၄၃ ၅၁၈.၄၈၀ ၅၂၁.၃၂၃ ၆.၅၃၈ ၅၁၁.၁၉၃ ၅၁၇.၇၃၁ -၃.၆၉၅ ၇.၂၈၇ ၃.၅၉၂

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၈ ၁၇၅.၄၅၅ ၁၇၅.၈၇၃ ၁၄၈.၄၅၆ ၁၄၈.၄၅၆ ၀.၄၁၈ ၂၆.၉၉၉ ၂၇.၄၁၇

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၀၇၅ ၁၈၅.၉၂၃ ၁၈၅.၉၉၈ ၀.၂၆၄ ၁၅၉.၂၃၂ ၁၅၉.၄၉၆ -၀.၁၈၉ ၂၆.၆၉၁ ၂၆.၅၀၂

စုစုေပါင်း ၃.၃၃၆ ၈၇၉.၈၅၈ ၈၈၃.၁၉၄ ၆.၈၀၂ ၈၁၈.၈၈၁ ၈၂၅.၆၈၃ -၃.၄၆၆ ၆၀.၉၇၇ ၅၇.၅၁၁

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၅- ၈ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၅ - ၈ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၅- ၈ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၀၄၅.၁၃၆ ၅၂၅.၁၆၆ ၁၅၇၀.၃၀၂ ၁၁၀၆.၇၉၇ ၅၃၈.၁၁၂ ၁၆၄၄.၉၀၉ -၆၁.၆၆၁ -၁၂.၉၄၆ -၇၄.၆၀၇

၂ လယ်ွဂျယ် ၄၈.၈၉၃ ၆.၃၉၃ ၅၅.၂၈၆ ၂၂.၃၀၀ ၄.၅၁၄ ၂၆.၈၁၄ ၂၆.၅၉၃ ၁.၈၇၉ ၂၈.၄၇၂

၃ ချင်းေရေဟာ် ၁၇၄.၉၄၂ ၂၂.၀၄၈ ၁၉၆.၉၉၀ ၁၀၅.၀၆၄ ၂၁.၇၂၄ ၁၂၆.၇၈၈ ၆၉.၈၇၈ ၀.၃၂၄ ၇၀.၂၀၂

၄ ကံပိုက်တီး ၁၆.၀၉၈ ၁၃.၂၇၆ ၂၉.၃၇၄ ၄.၈၅၈ ၁၃.၄၂၀ ၁၈.၂၇၈ ၁၁.၂၄၀ -၀.၁၄၄ ၁၁.၀၉၆

၅ ကျို င်းတံု ၀.၈၂၁ ၁.၂၅၆ ၂.၀၇၇ ၂.၆၆၆ ၃.၁၀၀ ၅.၇၆၆ -၁.၈၄၅ -၁.၈၄၄ -၃.၆၈၉

၆ တာချီလတ်ိ ၄.၇၈၁ ၁၈.၀၀၇ ၂၂.၇၈၈ ၄.၇၅၄ ၁၉.၁၂၇ ၂၃.၈၈၁ ၀.၀၂၇ -၁.၁၂၀ -၁.၀၉၃

၇ ြမဝတီ ၁၇.၀၇၇ ၂၅၄.၇၅၀ ၂၇၁.၈၂၇ ၈.၉၉၀ ၁၈၄.၀၂၁ ၁၉၃.၀၁၁ ၈.၀၈၇ ၇၀.၇၂၉ ၇၈.၈၁၆

၈ ေကာေ့သာင်း ၁၅.၁၂၆ ၂၀.၁၄၆ ၃၅.၂၇၂ ၁၁.၄၆၂ ၂၁.၄၅၉ ၃၂.၉၂၁ ၃.၆၆၄ -၁.၃၁၃ ၂.၃၅၁

၉ မိတ် ၃၅.၄၃၂ ၁၁.၀၂၀ ၄၆.၄၅၂ ၆၀.၉၂၂ ၉.၄၃၄ ၇၀.၃၅၆ -၂၅.၄၉၀ ၁.၅၈၆ -၂၃.၉၀၄

၁၀ နဘုလယ်/
ထးီခီး

၈.၂၅၃ ၀.၁၀၂ ၈.၃၅၅ ၀.၁၄၁ ၄.၄၉၁ ၄.၆၃၂ ၈.၁၁၂ -၄.၃၈၉ ၃.၇၂၃

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၅၄၅ ၀.၁၀၁ ၀.၆၄၆ ၀.၀၄၃ ၀.၀၈၁ ၀.၁၂၄ ၀.၅၀၂ ၀.၀၂၀ ၀.၅၂၂

၁၂ စစ်ေတွ ၁.၀၁၆ ၀.၁၆၈ ၁.၁၈၄ ၁.၄၇၆ ၀.၀၀၈ ၁.၄၈၄ -၀.၄၆၀ ၀.၁၆၀ -၀.၃၀၀

၁၃  ေမာင်ေတာ ၂.၀၂၂ ၀.၀၂၁ ၂.၀၄၃ ၁.၆၁၁ ၀.၀၁၇ ၁.၆၂၈ ၀.၄၁၁ ၀.၀၀၄ ၀.၄၁၅

၁၄ တမူး ၁၇.၂၉၀ ၇.၆၅၅ ၂၄.၉၄၅ ၁၀.၅၂၃ ၄.၁၄၃ ၁၄.၆၆၆ ၆.၇၆၇ ၃.၅၁၂ ၁၀.၂၇၉

၁၅ ရိဒ် ၆.၆၂၁ ၃.၀၈၅ ၉.၇၀၆ ၅.၅၂၀ ၂.၀၃၂ ၇.၅၅၂ ၁.၁၀၁ ၁.၀၅၃ ၂.၁၅၄

စုစုေပါင်း ၁၃၉၄.၀၅၃ ၈၈၃.၁၉၄ ၂၂၇၇.၂၄၇ ၁၃၄၇.၁၂၇ ၈၂၅.၆၈၃ ၂၁၇၂.၈၁၀ ၄၆.၉၂၆ ၅၇.၅၁၁ ၁၀၄.၄၃၇

နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၅-၈-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၅-၈-၂၀၁၅ထိ)



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၈၅၅၀၀၀ ၁၇၆၈၀၀၀ ၁၆၈၀၀၀၀ ၁၅၈၅၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၇၅၄၄၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၅၉၈၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၃ မနေလး ၁၇၀၄၂၀၀ ၁၇၀၄၂၀၀ ၁၆၆၃၈၀၀ ၁၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၄၉၈ ၁၅၄၆ ၁၄၃၄ ၁၃၇၀

၂ ေရလီ ၁၅၃၃ ၁၅၇၉ ၁၄၅၈ ၁၄၀၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၆၄ ၁၅၆၄ ၁၄၂၅ ၁၃၉၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၆၂၄၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၈၃၉၀၀

၂ ဟသာတ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၃ မနေလး ၉၅၇၇၀၀ ၉၄၇၃၀၀ ၉၄၇၃၀၀ ၉၀၃၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၂၁ ၁၀၂၃ ၁၀၁၉ ၁၀၂၂

၂  ေရလီ ၁၀၄၆ ၁၀၄၈ ၁၀၄၈ ၁၀၅၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၁၉ ၈၁၉ ၇၄၂ ၇၅၀

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀ ၁၃၉၀၁၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀

၂ မနေလး ၁၂၉၅၂၀၀ ၁၃၃၈၀၀၀ ၁၃၃၈၀၀၀ ၁၂၈၄၇၀၀

၃ မုံရွာ ၁၂၉၅၈၀၀ ၁၃၃၇၄၀၀ ၁၃၁၁၇၀၀ ၁၂၈၂၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၂၃၆ ၁၂၃၆ ၁၂၆၂ ၁၂၄၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၇၃၆၀၀ ၆၉၅၀၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၂၅၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၆၅၄ ၆၅၅ ၆၄၉ ၆၅၁

၂ ေရလီ ၆၇၃ ၆၇၄ ၆၇၄ ၆၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၁၅၀၀၀၀၀ ၁၄၄၀၀၀၀ ၁၃၆၀၀၀၀ ၁၂၆၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၁၄၇၅၈၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၆၁၅၀၀

၃ မေကးွ ၁၄၅၃၆၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၆၂၅၀၀ ၁၂၅၅၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၅၇ ၁၃၅၇ ၁၂၁၇ ၁၁၉၂

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၇၆၀၀ ၃၂၇၆၀၀

၂ မုံရွာ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၈၁၆၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မေကးွ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၅၅၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၉၈ ၂၉၉ ၂၉၇ ၂၉၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၉၉၀၂၀၀

၂ မနေလး ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၃ မေကွး ၂၀၅၁၅၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၂၉၀၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၄ ြပည် ၂၂၆၅၈၀၀ ၂၂၆၅၈၀၀ ၂၄၄၉၀၀၀ ၂၄၄၉၀၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၆၂၂၈၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၈၃ ၉၈၇ ၁၀၃၈ ၁၀၄၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၁၇ ၁၁၂၀ ၁၁၂၂ ၁၁၁၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၂ မနေလး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၄ မေကွး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၆၁ ၁၈၆၇ ၁၈၅၄ ၁၈၅၉

ကျပ်/ြပည်

၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၁၀ သံတဲွ (အသစ်) 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 ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၉၇ ၃၉၇ ၃၉၆ ၃၉၆

၂ ဗယီက်နမ် ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၃၇ ၃၃၇

၃ အိနိယ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၆၀

၄ ပါကစတန် ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၈ ၃၇၈

၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (မိုးစပါး) ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀

၂ မနေလး (မိုးစပါး) ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (မိုးစပါး) ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (မိုးစပါး) ၆၂၆၀၀၀ ၆၂၆၀၀၀ ၆၃၆၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀

၅ ပခူဲး(မိုးစပါး) ၅၅၅၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀

၆ ြပည်(မိုးစပါး) ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မိုးစပါး) ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၆၂၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၆၀၈၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၄၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၃၇ ၂၃၇ ၂၂၈ ၂၂၉

၂ ေရလီ ၂၄၈ ၂၄၉ ၂၄၉ ၂၅၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၂ ၂၀၃ ၂၀၈ ၂၀၈

၁

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၃၆၀၇၀၀ ၁၃၆၀၇၀၀

၂ မေကွး ၁၂၆၇၆၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀ ၁၃၁၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၂၁ ၁၀၂၃ ၁၀၁၉ ၁၀၂၂

၂ ေရလီ ၁၀၄၆ ၁၀၄၈ ၁၀၄၈ ၁၀၅၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၃၈ ၁၀၄၁ ၁၀၃၁ ၁၀၃၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၂၅၃၅၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၉၄၃၀၀ ၂၂၅၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ၂-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၉၀၂ ၁၉၀၆ ၁၉၀၇ ၁၉၁၄

၂ ေရလီ ၁၉၄၃ ၁၉၄၆ ၁၉၄၇ ၁၉၆၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၄၃ ၁၈၄၉ ၁၈၉၁ ၁၈၉၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၈၆.၈၇ ၁၈၁၃.၀၀ ၁၄၂၃.၁၄ ၁၈၁၃.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၉၃.၁၆ ၁၇၉၅.၅၀ ၁၃၂၉.၅၂ ၁၇၉၅.၀၀

၃ RSS-3 ၁၁၉၉.၄၆ ၁၇၈၀.၀၀ ၁၂၃၅.၈၉ ၁၇၇၉.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၄၉.၅၂ ၁၇၇၁.၅၀ ၁၁၄၂.၂၆ ၁၇၇၁.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၁၂.၀၄ ၁၇၅၈.၅၀ ၁၀၄၈.၆၃ ၁၇၅၈.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂-၈-၂၀၁၆

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၈-၇-၂၀၁၆
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၀ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၆၇၀၀ ၁၃၅၁.၇၅ ၁၃၂၉.၆၅ ၁၁၇၉

၂ ၂၁ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၄၆၀၀ ၁၃၄၆.၀၇ ၁၃၂၆.၅၀ ၁၁၈၁

၃ ၂၂ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၇၀၀၀ ၁၃၄၉.၉၅ ၁၃၂၅.၈၄ ၁၁၈၁

၄ ၂၃ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၇၀၀၀ ၁၃၄၉.၉၅ ၁၃၂၅.၈၄ ၁၁၈၁

၅ ၂၄ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၇၀၀၀ ၁၃၄၉.၉၅ ၁၃၂၅.၈၄ ၁၁၈၁

၆ ၂၅ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၃၆၀၀ ၁၃၄၃.၃၂ ၁၃၁၇.၁၇ ၁၁၈၂

၇ ၂၆ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၄၅၀၀ ၁၃၄၂.၅၀ ၁၃၁၈.၈၃ ၁၁၈၄

၈ ၂၇ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၄၀၀၀ ၁၃၃၉.၄၄ ၁၃၁၉.၃၃ ၁၁၈၆

၉ ၂၈ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၁၉၀၀ ၁၃၅၀.၉၈ ၁၃၃၈.၈၀ ၁၁၈၇

၁၀ ၂၉ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၁၂၀၀ ၁၃၄၉.၈၆ ၁၃၃၂.၆၈ ၁၁၈၇

၁၁ ၃၀ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၁၂၀၀ ၁၃၄၉.၈၆ ၁၃၃၂.၆၈ ၁၁၈၇

၁၂ ၃၁ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၁၂၀၀ ၁၃၄၉.၈၆ ၁၃၃၂.၆၈ ၁၁၈၇

၁၃ ၁ -၈-၂၀၁၆ ၈၄၄၈၀၀ ၁၃၅၅.၆၄ ၁၃၃၈.၀၀ ၁၁၈၇

၁၄ ၂ -၈-၂၀၁၆ ၈၄၆၂၀၀ ၁၃၅၇.၈၉ ၁၃၄၉.၃၅ ၁၁၈၇

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၆ ယမွ်

၂ ၃၄.၂၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၈၆ တာကာ

၄ ၆၉.၃၆ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၁၉၃

၁၁၈၃

စဉ် စခန်းအမည်

၁၁၈၀

၁၁၈၈

၁၂

( ၈ - ၈ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၄၂၀-၁၄၅၀

(  ခ  ) SQ ၁၄၃၅-၁၄၆၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၂၀၃၀-၂၀၇၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၇၇၅-၁၈၁၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၅၀-၈၈၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၈၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၀၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၇၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၁၃၀-၁၁၆၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၃၀-၁၀၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၀၃၀-၁၀၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၇၀-၆၀၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၇၀-၇၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၂၃၀-၁၂၆၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၄၀-၁၆၈၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၈၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၈၅-၇၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂ - ၈ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၂၆-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းအဖဲွ ရ့ုံး (MIC-OSS) တွင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် 

မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးေရးဌာနစိတ် တာဝန်ခအံြဖစ် တွဲဖက်တာဝန်ချထားေသာ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ေဒ ကည်သာသစ်နုိင် (၉/ပဘန(နိုင်)၁၂၈၄၉၁)၊ ဦးစီးအရာရှိကို ထုတ်ကုန် 

သွင်းကုန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့် မူလလုပ်ငန်း တာဝန်များအြပင် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်း အဖဲွ ရံု့း(MIC-OSS) ၏ ဒုတိယတာဝန်ခံအြဖစ် ပူးတွဲတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၂။ ၂၇-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးစိန်ဝင်းဗိုလ် ဆသရ-၁ မူဝါဒ ၂၇-၇-၂၀၁၆ မှ ၃ 

    ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၁၉၃၂၀   ၂၉-၇-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာလ်င်ွ လုံြခုံေရး-၃ စီမံ ၁-၈-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 

    ၈/ပဖန(နိငု်)၀၁၅၈၅၆  (ညန်ချုပ်ရုံး) ၁၀-၈-၂၀၁၆ ထိ 

၃။ ၂၈-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ေဒါက်တာမျို းထွန်း (၁၂/တကန(နိင်ု) ၀၀၉၄၈၈) 

ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃-၈-၂၀၁၆) မှ (၁၀-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၈ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၂၈-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၃ ) ဦးကို ၎ငး်တို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိငင်ံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးမျို းဆနး်ေအာင် ကီး/ေရး ကသရ ၂၈-၇-၂၀၁၆ မှ ၁၄ 

    ၁/မစန(နိုင်)၀၂၇၂၇၇  (ထီးခးီ) ၁၀-၈-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ဖူးငုံဝင်း ကီး/ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၂၆-၇-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၉/တတဥ(နိုင်) ၀၉၂၈၈၁   ၂၉-၇-၂၀၁၆ ထိ 



15 

 ( ဂ ) ေဒ လွင်ယမင်းေအး ငယ်/ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၁-၈-၂၀၁၆ မှ ၃ 

    ၈/ပဖန(နိငု်) ၁၁၂၃၁၆   ၃-၈-၂၀၁၆ ထိ 

 ၅။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၈/ 

၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ဦးေအာင်မငး်သိုက် (၁၂/ဥကမ(နိုင်) 

၁၁၂၉၈၈) ကုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သဂုတ်လ ၁ ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ညန်ကားေရးမှူ း (လစာနန်း ၃၄၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-

၃၆၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည။် 

၆။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁၁)ဦးတိုက့ို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတို ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွေဲဖာ်ြပပါ ဌာနခွမဲျားသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ သင်းြမင့် ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း နယ်ရုံး  

  ၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၉၀၈၇  

 ( ခ ) ဦးြမင့် ဖိုး ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၅၆၅၃၈ 

 ( ဂ ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး-၂ ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း နယ်ရုံး 

  ၉/ကဆန(နိုင်)၁၁၄၉၀၃ 

 (ဃ)  ဦးေအာင်ဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး ပုိ/့သင်ွး 

  ၅/ကလတ(နုိင်)၀၀၀၆၇၃ 

 ( င ) ေဒ ခင်စုလင် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၅/အတန(နိုင်)၀၄၉၁၄၀ 

 ( စ ) ဦးေကျာေ်ကျာ်စိုး ဒု-ဦးစီးမှူ း လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၉/မနတ(နုိင်)၀၀၂၁၄၆ 

 (ဆ) ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း စမံီ 

  ၁၀/ခဆန(နိုင်)၀၀၃၉၇၀ (ကွန်ပျူတာ) 
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 ( ဇ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/ဆကန(နိုင်)၀၀၂၂၆၉ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဈ ) ေဒ ရင်လင်းခတ် အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း နယ်ရုံး 

  ၈/မကန(နိုင်)၁၁၂၁၀၄ (ကွန်ပျူတာ)  

 (ည) ေဒ ယဉယ်ဉ်ေထွး အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း ယှဉ် ပို င်မ 

  ၅/ဘတလ(နိုင်)၀၇၄၈၈၃ (ကွန်ပျူတာ)    

 ( ဋ ) ေဒ ဖူးငုံဝင်း အကီးတန်းစာေရး ယှဉ် ပိုင်မ ပုိ/့သွင်း 

  ၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၂၈၈၁ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဌ ) ေဒ ြဖူ ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး စီမံ ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/သလန(နုိင်)၀၉၉၂၆၅ 

 ( ဍ ) ဦးေဇာ်မုိး ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး နယ်ရုံး စမံီ 

  ၉/ပဘန(နုိင်)၂၀၉၇၄၄ 

၇။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန် ပိုက့ုန် သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဦးေအာင်မင်း (၉/ရမသ(နိုင်) 

၀၀၆၈၈၃)၊ ဦးစီးအရာရှိကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ေဒသတွင်း စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲ 

သို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး Co Form ထုတ်ေပးေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက် ပီး၊ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ေဒသတွင်းစးီပွား 

ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ Co Form ထုတ်ေပးေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန် 

ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ ချို ချို မာ-၂ (၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၀၃၉၀၇)၊ 

ဦးစီးအရာရှိကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍  ရန်ကုန် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

သည်။  

၈။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်း၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်ပို ့ ကုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ တင်မာေအး (၁၂/ပဘတ(နိုင်) 

၀၁၁၉၈၅)၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ းကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း 

လုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ (MIC-OSS)၊ ရန်ကင်းရုံး၌ Co Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
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ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ေဒသတွင်းစးီပာွး 

ေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ (MIC-

OSS)၊ ရန်ကင်းရုံး၌ CO Form ထုတ်ေပးေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန် ပုိကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ ေဌးေဌးရီေမ (၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၀၃၉၀၇)၊ 

ဦးစီးအရာရှိကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ကုနသွ်ယမ်ပညာေပးေရးဌာနခွသိဲု ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက် ပီး ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်း၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်   ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် 

တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၉။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲမှ ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန် သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဖဲက်တာဝန် ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ သက်သက်ေဆွ (၁၂/ဒပန(နိုင်) 

၀၂၄၅၅၈)၊ ဦးစီးမှူ းကို(၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န် သွင်းကုန်ရုံး၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ဌာနစိတ် 

သို ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံး၊ သွင်းကုန် 

လိုင်စင်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ စိုးစိုးေမာ် (၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၉၃၉၄၈)၊ 

ဦးစီးမှူးကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

ပီး ကုန်သွယ်မ သင်တန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်   ရန်ကုန် ပိုက့ုန် သွင်းကုန်ရုံးတွင် 

တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ WTO နှင့်အြပညြ်ပညဆ်ိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နယ်ွေနေသာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမှ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ် အေရာင်းစင်တာြပခန်း၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န် သွင်းကုန်ရုံးတွင် တဲွဖက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ဝင်းတင် (၁၂/လမန(နိုင်)၀၁၀၃၆၂)၊ အကီးတန်းလက်ေရးတို လက်နှိပ် 

စက် ကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး 

ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်   ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဖဲက် 

တာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲမှ ကုန်သွယ်မသင်တန်း 

ေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာငရ်န်အတကွ်  ရန်ကုန်ပိုကု့န် သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထား 

ေသာ ေဒ စုစဝုငး် (၁၂/သကတ(နိုင်)၀၉၆၀၁၆ )၊ ဌာနခွဲစာေရးကို  (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ WTO နှင့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနင်ှ့ဆက်နယွေ်နေသာ အဖဲွအ့စညး်များဌာနခဲွသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 
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လိုက် ပီး ေမာေ်တာယ်ာဉ် အေရာင်းစင်တာြပခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖကတ်ာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၁၁။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး 

ြမှုပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ (့MIC-OSS)၊ ရန်ကင်းရုံးတွင် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တွဲဖက် 

တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရရှိေသာ ေဒ သက်သက်ေဝ (TKA-၀၅၃၉၀၁)၊ အငယ်တန်းလက်ေရးတို 

လက်နှိပ်စက်ကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န် သွင်းကုန်ရုံး၊ စီမံေရးရာဌာနစိတ်သို ့ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၁၂။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုနရ်ုံး၊ စီမံေရးရာဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ လ့ဲလဲ့ကည် 

(၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၃၃၃၅)၊ အကီးတန်းစာေရးကို (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်း 

ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး  ြမန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း 

လုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ (MIC-OSS)၊ ရန်ကင်းရုံး၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် 

တွဲဖက်တာဝန် ချထားလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမး်(၄) ဦးကို (၁-၈-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးေအာက်ရှိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနစိတ်များသို ့  ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနစိတ် ဌာနစိတ် 

 (က) ေဒ တင်ေမသိန်း ဦးစီးမှူး သွင်းကုန်လိုင်စင် စမံီေရးရာ 

  ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၀၁၃၅၀   (အေဆာက်အဦ) 

 ( ခ ) ေဒ စနာေအာင် ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ  သွင်းကုန်လိုင်စင် 

  ၁၂/အစန(နုိင်)၁၁၅၁၉၃  (အေဆာက်အဦ) 

 ( ဂ ) ေဒ လလှှဝင်း-၃ ဒု-ဦးစီးမှူ း သွင်းကုန်လိုင်စင် စမံီေရးရာ 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၇၃၈၇၅  

 (ဃ) ေဒ ေအးေအးခင် ဆက်သွယ်ေရး-၃ စီမံေရးရာ သွင်းကုန်လိုင်စင် 

  ၁၂/မဂတ(နုိင်) ၀၃၆၅၄၈ 
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၁၄။ ၂-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ အရာထမး်(၈) ဦးနှင့် 

အမထမ်း (၁၁) ဦးတိုသ့ည် ၎င်းတိုအ့မညနှ်င့်ယှဉ်တွပဲါ ေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေအာက်ပါအတုိင်း နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကို 

တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး 

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး 
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ်) 

( က ) ေဒ လှမျို းရီ 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၆၂၆၅ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၇-၂၀၀၈ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ၂၅-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၂၉၆၀၀ိ/- 

( ခ ) ဦးသန်းအုန်း 
၉/ညဥန(နုိင်)၀၃၆၇၅၆ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူး WTO ၂၅-၇-၂၀၀၈ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ၂၅-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၂၉၆၀၀ိ/- 

( ဂ ) ဦးလွင်မျိုးေဇာ် 
၇/ပခက(နိုင်)၁၈၄၅၀၃ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၇-၂၀၀၈ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ၂၅-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၂၉၆၀၀ိ/- 

(ဃ)  ေဒ ခိုင်ဇာဝင်း-၁ 
၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၁၄၂၁၀ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေဒသတွင်း ၂၅-၇-၂၀၀၈ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ၂၅-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၂၉၆၀၀ိ/- 

( င ) ေဒ ေလးေလးစု 
၁၂/ဒဂန(နုိင်)၀၀၁၄၀၅ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေဒသတွင်း ၂၅-၇-၂၀၀၈ ၂၅-၇-၂၀၁၄ ၂၅-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၂၉၆၀၀ိ/- 

( စ ) ေဒ ကည်သာသစန်ိုင် 
၉/ပဘန(နုိင်)၁၂၈၄၉၁ 

ဦးစီးအရာရိှ မူဝါဒ ၂၈-၇-၂၀၁၀ ၂၉-၇-၂၀၁၄ ၂၉-၇-၂၀၁၆ 
(တ) ကိမ် 

၂၆၂၀၀ိ/- 

(ဆ) ေဒ သတီာေကျာ် 
၅/ကလထ(နိုင်)၀၆၂၇၆၆ 

ဦးစီးအရာရိှ နှစ်နိုင်ငံ ၂၈-၇-၂၀၁၀ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(တ) ကိမ် 

၂၆၂၀၀ိ/- 

( ဇ ) ေဒ မိုးပပထွန်း 
၈/ပခက(နုိင်)၁၄၂၅၉၂ 

ဦးစီးအရာရိှ စီမံ ၃၁-၇-၂၀၁၄ - ၃၁-၇-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၂၅၄၀၀ိ/- 

( ဈ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေအး 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၁၅၃၄၇ 

ဦးစီးမှူး ေကျာက်ြဖူ ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၂ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(တ) ကိမ် 

၂၀၁၀၀ိ/- 

    (၃၁-၁၀-၂၀၁၃)တွင် ေနာင်နှစ်တုိးများကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ နှစ်တုိးတစ် ကိမ်ရပ်ဆုိင်းခ့ဲသည်။ 

(ည) ေဒ ြမြမဝင်း 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၅၂၀၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

( ဋ ) ေဒ ဇင်မာေအး 
၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၀၀၇၁၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ြမစ် ကီးနား ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

( ဌ )  ေဒ ဥမာ-၁ 
၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၀၆၁၆၂ 

ဆသရ-၂ ပညာေပး ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

( ဍ )  ေဒ အအိိခုိင်-၁ 
၉/အမရ(နိုင်)၀၉၂၀၆၅ 

ဆသရ-၂ စီမံ ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

( ဎ )  ေဒ ေဌးေဌး-၁ 
၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၄၀၄၃၆ 

ဆသရ-၂ စီမံ ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

(ဏ)  ေဒ စနာမိုး 
၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၇၈၁၁၆ 

ကွနပ်ျူတာမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

( တ ) ေဒ ခင်ညိုေမ 
၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၆၆၃၁ 

အကီးတန်းစာေရး ပို/့သငွး် ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၇၃၀၀ိ/- 

( ထ ) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း 
၈/ခမန(နုိင်)၀၄၄၂၉၈ 

အကီးတန်းစာေရး စာရင်းအင်း ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၇၃၀၀ိ/- 
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( ဒ ) ဦးသန်းနိုင်ေဇာ် 

၇/ကပက(နုိင်)၀၆၆၇၉၇ 
အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၄ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 

(စတုတ) ကိမ် 
၁၇၃၀၀ိ/- 

( ဓ ) ဦးစိုးမိုးဟိန်း 
၁၂/ဒဂရ(နုိင်)၀၀၈၆၁၄ 

ဆသရ-၃ နယ်ရုံး ၂၈-၇-၂၀၀၈ ၂၈-၇-၂၀၁၂ ၂၈-၇-၂၀၁၆ 
(တ) ကိမ် 

၁၇၁၀၀ိ/- 

    (၆-၂-၂၀၁၄)တွင် ေနာင်နှစ်တုိးများကုိ မထိခုိက်ေစဘဲ နှစ်တုိးတစ် ကိမ်ရပ်ဆုိင်းသည်။ 

၁၅။ ၂-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ဦးဟိန်းထက်သူ (၁၂/ဒဂန (နိုင်) ၀၃၁၇၉၁)၊ ေနစ့ား 

ကွန်ပျူတာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်ေနနံ့နကပုိ်င်းမှစ၍ ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃) လ တစ် ကိမ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမး်ြခင်းမှ  ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ညန်ကားေရးမှူ း (၂) ဦးကုိ (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ 

ေဖာြ်ပပါ ဌာနခဲွများ၏ တာဝန်ခံအြဖစ် ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် နညး်ပညာ ပညာေပး 

  ၁၃/ကခန(နုိင်)၀၀၆၀၆၂ 

 ( ခ )  ဦးကိုကိုေလး WTO နည်းပညာ 

  ၁၁/စတန(နုိင်)၀၁၂၁၀၄ 

၁၇။ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၃၄/၂၀၁၆) ြဖင့် ညန်ကားေရးမှူးအဆင့်သို ့

တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားခဲ့သည့် ဦးေအာင်မင်းသိုက် (၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၁၁၂၉၈၈) ကုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက် 

ေနမ့စှတင်၍ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွ၏ 

တာဝနခံ်အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၁၈။ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ဦးခင်ေမာင်သိန်း (၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၃၅၀၇၃ )၊ စာရင်းကိုင်-၂ ခွင့်ခံစားေနစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်း၏လုပ်ငန်း 

တာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ေငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်) မှ ဦးခငေ်မာင်ဝင်း-၁(၁၄/ညတန(နိုင်) 
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၀၅၂၃၄၂)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၁ ကုိ (၂- ၈ -၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ေခတ 

တာဝန်ချထားလိုက်သည။်  

၁၉။ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊  ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးမှ ေဒ နှင်းသီတာ (၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၄၇၂၄၄ )၊ အငယ်တန်းစာေရးကို ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနမ့ှ ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေနအ့ထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Da Nang မို တွ့င် 

ကျင်းပြပုလုပ်မည့် ( ၅ ) ကိမ်ေြမာက် အာရှသဲေသာင်ြပင် ဗိုဗီနမ် ပို င်ပွဲသို ့ ဝင်ေရာက်ယှဉ် ပိုင်နိုင်ေရး 

အတွက် (၁၉-၉-၂၀၁၆) ရက်ေန(့၈-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိကုိ တာဝန်ချိန် (On Duty) အြဖစ် သတ်မှတ် 

လိုက် ပီး  ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနသို ့ယာယီတွဲဖက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၀။ ၄-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဦးလြပည့်ေအာင်၊ ဆက်သယ်ွေရး-၂  (၁၁/စတန(နိုင်)၀၂၆၃၀၀) ကို နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၁၁-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနက့ို လစာမ့ဲခွင့် (၁) ရက် 

ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၄-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ခင်မာြမင့် ဒု-ညန်မှူး ကသရ ၃၀-၇-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 

    ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၀၈၃၈၂  (မူဆယ်) ၈-၈-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ြဖူြဖူဝင်း လ/ထ ညန်မှူး နည်းပညာ ၂၅-၇-၂၀၁၆ မှ ၉ 

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၁၅၂၁၉   ၂-၈-၂၀၁၆ ထိ 

၂၂။ ၄-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စမီံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒ ချစ်ချစ်ညွန်  ့ ၊ ကွနပ်ျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ း  (၉/တသန(နိုင်) 

၁၁၁၉၅၇) ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၇-၇-၂၀၁၆) မှ (၅-၈-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၂၃။ ၄-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁) ဦးတိုက့ို နုိင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ 

နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပု လိုက်သည်- 

 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမတ်သူ ဦး/ရှိ ကသရ ၂၈-၇-၂၀၁၆ မှ ၁လ 

    ၁၂/ကတန(နိုင်)၀၀၆၃၈၁  (မူဆယ်) ၂၇-၈-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးညနွ်ေ့မာင် ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၄-၈-၂၀၁၆ မှ ၁လ 

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၀၀၈၇၁   ၃-၉-၂၀၁၆ ထိ 

၂၄။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၃ - ၈ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စက-၂၇/၉/၂၀၁၆ 

(၂၉၂၉) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ WTO နှင့်အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့်ဆက်နယ်ွေနေသာ 

အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ေဒ ရီရီမွန် (၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၃၅၅၆၉) ကုိ ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်ေနမ့ှ စတင၍် နိုင်ငံေတာ်စီးပွားေရးရာ ေပါင်းစပ်ညှိနင်းေရးေကာ်မတီရုံးတွင် 

အ မဲတမ်း တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည။်  

၂၅။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၆) ဦးနှင့် အမထမ်း(၁၆) ဦးတိုက့ို (၅-၈-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတို ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွမဲျားသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ မျိုးနွယ်ေအး ဒု-ညန်ကားေရးမှူး မူဝါဒ ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၃၃၂၆၄ 

 ( ခ ) ေဒ တင်စိုးစိုးလင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး ပို/့သွင်း မူဝါဒ 

  ၈/မကန(နိုင်)၀၀၀၃၀၀ 
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 ( ဂ ) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း WTO 

  ၁/မကန(နိုင်)၀၂၁၁၅၅ 

 (ဃ) ဦးေကျာ်မျို းမင်း ဦးစီးအရာရှိ WTO ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၂၃၃၀၂ 

 ( င ) ေဒ ရင်ရင်ေထွး ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း စာရင်းအင်း 

  ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၃၆၂၉၅ 

 ( စ ) ေဒ စင်သီယာေကျာ် ဦးစီးအရာရှိ စာရငး်အင်း ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/အစန(နုိင်)၀၂၉၇၄၁ 

 (ဆ) ဦးေအာင်နုိင် ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း နယ်ရုံး  

  ၇/ပခန(နုိင်)၁၄၀၁၈၇ 

 ( ဇ ) ဦးစိန်ဝင်းဗိုလ် ဆက်သွယ်ေရး-၁ မူဝါဒ ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၁၉၃၂၀ 

 (စျ) ဦးတင်ကုိကို လုံြခုံေရး-၂ ပို/့သွင်း မူဝါဒ 

  ၇/ပတန(နုိင်)၀၃၉၅၅၁ 

 ( ည ) ဦးဝငး်ေမာင်-၂ ဌာနခွစဲာေရး နယ်ရုံး ပုိ/့သင်ွး 

  ၇/ကပက(နိုင်)၀၂၈၈၄၅ 

 ( ဋ ) ဦးဘန်ုးနိင်ုြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း နယ်ရုံး 

  ၅/မကန(နိုင်)၀၃၄၁၇၈ 

 ( ဌ ) ဦးေဇာ်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး ပုိ/့သင်ွး 

  ၇/ကဝန(နုိင်)၀၉၀၆၆၂     

 ( ဍ ) ဦးဝငး်ထွဋ်ဟန် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း စမံီ 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၅၆၇၉၀ 

 ( ဎ ) ဦးေဇာ်မင်းစိုး ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၅/ဗမန(နိုင်)၀၂၀၃၂၀ 

 (ဏ) ဦးသန်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူ း လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/အစန(နုိင်)၁၁၉၁၆၉ 
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 (တ) ဦးေအာင်သရူ-၂ ဌာနခွစဲာေရး ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၂/မဂတ(နုိင်)၁၀၅၂၇၉ 

 (ထ) ေဒ ခင်ခင်နွယ် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း စမံီ  

  ၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၁၀၆၈ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဒ ) ေဒ အိအိမွန် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ေငွစာရငး် 

  ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၃၈၄၁၄ (ကွန်ပျူတာ) 

 (  ဓ ) ေဒ ခင်ညိုရီ အကီးတန်းစာေရး စီမံ ပုိ/့သင်ွး 

  ၉/နထက(နိုင်)၁၂၅၅၅၆ 

 ( န ) ေဒ ခင်ေမး အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၉/တသန(နုိင်)၁၂၈၆၀၂ 

 ( ပ ) ဦးသန်းနိင်ုေဇာ် အကီးတန်းစာေရး စီမံ ပုိ/့သင်ွး 

  ၇/ကပက(နိုင်)၀၆၆၇၉၇ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဖ ) ဦးေဝလင်းေကျာ် ဒု-လက်ေထာက် ေငွစာရင်း ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၁၇၈၀၃၄ ကွန်ပျူတာမှူ း 

၂၆။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ပိုက့နု်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးစစ်နိုင် (၁၂/ 

မဘန(နိုင်) ၀၀၂၁၇၉) ၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ းကုိ (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်မမူဝါဒ 

ဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်) သုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ 

(ရံုးချုပ်)တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေဒ စန်းစန်းေအး-၁(၁၂/သဃက(နုိင်)၀၆၄၈၀၀)၊ လက်ေထာက် 

ညန်ကားေရးမှူးကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ထုတ်ေပးေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၂၇။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ Co Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးေဌးလွင် (၁၂/ဥကမ(နိုင်) 

၁၅၁၇၅၂) ၊ ဦးစီးမှူးကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး၊ စမံီေရးရာ ဌာနစတ်ိသို ့

ေြပာငး်ေရ  ့ တာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများ ညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ 
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ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးစိန်သန်းဦး(၁၂/ဥကတ(နိင်ု)၀၃၇၇၄၂)၊ 

ဦးစီးမှူးကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထားလိုက် ပီး Co Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဖဲက် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၂၈။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ Co Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် 

ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ ေအးသီတာေအာင် (၁၂/ 

သဃက(နိင်ု)၀၄၄၄၃၄)၊ ဦးစီးအရာရှိကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန် ပုိကု့န်သင်ွးကုန်ရုံး၊ စီမံေရးရာ 

ဌာနစိတ်သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး၊ ပိုက့ုန် 

လိုင်စင်ဌာနစိတ်မှ  ေဒ ေကသွယ်ြမင့် (၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၀၂၅၀၃)၊ ဦးစီးမှူ းကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ေဒသတင်ွး စးီပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရ  ့ တာဝန်ချထားလိုက် ပီး Co Form 

ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န် သွင်းကုန်ရုံးသို ့ တွဖဲက်တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၂၉။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း 

(၇/လပတ(နိုင်) ၀၆၁၉၆၄) ၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံး၊ စီမံ 

ေရးရာဌာနစတ်ိသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံး၊ 

စမီံေရးရာဌာနစိတ်မှ ဦးတင်ဦး-၂  (၁၂/အစန(နုိင်) ၁၀၅၃၉၇)၊ စာရငး်ကုိင်-၃ ကို (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ 

စ၍ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင ်

ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ တွဲဖက်တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၃၀။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတုိ ့ အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာြ်ပပါ ဌာနစိတ်များသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည် -  
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 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနစိတ် ဌာနစိတ် 

 (က) ဦးစိုးနိုင် - ၁ ဦးစီးအရာရှိ စီမံေရးရာ သွင်းကုန်လိုင်စင် 

  ၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၆၈၇၀၃  

 ( ခ ) ေဒ ချိုချိုမာ-၂ ဦးစီးအရာရှိ သွင်းကုန်လိုင်စင် စမံီေရးရာ 

  ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၀၃၉၀၇ 

၃၁။ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ  ေဒ မူမူစိုး (၁၂/သခက(နုိင်) ၀၃၁၄၅၁) ၊ ဦးစးီမှူးကုိ (၅-၈-၂၀၁၆) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး Co 

Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ တဲွဖက်တာဝန်ချ 

ထားလိုက် ပီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနငး်ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုနရ်ုံး 

တွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ဦးရဲစိုးဦး (၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၀၂၄၀၄၃)၊ ဌာနခဲွစာေရးကို (၅-၈-၂၀၁၆) 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ဌာနစိတ်သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့်ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမ့စှ၍လည်းေကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်း 

ေကာငး်၊ တာချီလိတ် ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရသဲးီတစမ်ျို းတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်း 

ေကာငး်၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍ 

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ 

ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပိုကု့န်သွင်းကုန် 

ရုံး(ကျို င်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ြမစ် ကီးနား)အား(၁၅-၁၀-

၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျိုင်းလပ် စခန်းကိုလညး်ေကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလညး်ေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂)ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် ( ၃၁၅ ) ကတ်၊ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၉-၇-

၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၂၇ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၁၀၄၃ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွငး် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 

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 
၂၉-၇-၂၀၁၆) ထိ

၂၇ ၃၀၅၄၀၅၄၆၆.၀၀၀ ၁၄၃၂၇၉၃၄၇၅.၀၀၀ ၁၇၃၈၁၉၈၉၄၁.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၀၄၃ ၆၃၂၉၇၈၁၅၇၆.၉၆၀ ၁၈၆၂၅၉၆၇၀၄၅.၅၅၈ ၂၄၉၅၅၇၄၈၆၂၂.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တငပုိ်/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖိုး သွငး်ကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ

 



28 

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၉-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-       
 

ပုိကု့န်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၆၈၀၃၄၁၃ ၂၃၉၄၄၀၂၀၃ ၂၄၆၂၄၃၆၁၆

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၂၀၁၃၂၅၁၈ ၂၂၀၁၃၂၅၁၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၁၈၃၃၅၄၀၆၉ ၁၈၃၃၅၄၀၆၉

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၉ ၁၂၃၃၂၂၈၇၈ ၉၇၇၅၇၅၉၃ ၂၂၁၀၈၀၄၇၁

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပ်ိုက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၃၆၂၇၃၁၅၀ ၅၃၀၃၁၇၂၃၄ ၅၆၆၅၉၀၃၈၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၆၆၆၃၃၀ ၁၃၆၆၆၃၃၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၉၇၆၅၀၂၀၁ ၁၅၇၆၄၄၁၈၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၇၄၄၈၉၈၉၅ ၅၀၄၇၅၃၂၇ ၁၂၄၉၆၅၂၂၂

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို င်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၄ ၄၅၂၂၁၄၃ ၄၅၂၂၁၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၂၇ ၃၀၅၄၀၅၄၆၆ ၁၄၃၂၇၉၃၄၇၅ ၁၇၃၈၁၉၈၉၄၁စုစုေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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