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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ( ၃)ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၆)၊ အမှတ် (၁၀) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ကိုရီးယား-ြမန်မာသံတမန် ဆက်ဆေံရးနှစ် (၄၀) ြပည့်ေြမာက်သည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် 

Korean Product Expo 2015 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၅ ခုနစ်ှ၊ ေမလ ၂၁ ရက်ေနတွ့င် ရန်ကုန် မို  ့

ရှင်ေစာပုလမ်းရှိ Myanmar Event Park တွင် ကျငး်ပခဲ့ရာ Korea Trade and investment 

Promotion Agency (KOTRA) CEO ဥကဌ Mr. Kim Jae-Hong မှ အဖွင့်အမှာစကား ေြပာကား ပီး 

စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့်၊ ကိုရီးယားကုန်သွယ် 

ေရး၊ စက်မနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး Mr. Lee Woon-Ho ၊ ရန်ကုန် တိုင်းေဒသကးီ၊ 

ဝန်ကီးချုပ် ဦးြမင့်ေဆွနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကီး Mr. Lee Baek-Soon တိုက့ 

အမှာစကားအသီးသီး ေြပာကားသည်။ ထိုေ့နာက်ဖွင့်ပွဲအမှတ်တရ လက်ေဆာင်များ ေပးအပ် ပီး 

အခမ်းအနားကို ဖဲ ကိုးြဖတ်ဖွင့်လှစ်ေပးကာ တက်ေရာက်လာကသူများမှ ြပခန်းေဆာင် အတွငး် 

လှည့်လည်ကည့်ရခ့ဲပါသည။် Korean Product Expo 2015 တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကုမဏီ ေပါင်း(၈၀) 

ေကျာ် ပါဝင်ြပသကပီး၊ ြမန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ကုမဏီ (၆)ခု ပါဝင်ြပသကာ ြပပွဲအား ေမလ (၂၁) ရက်မှ 

(၂၄)ရက်ေနအ့ထိ ခင်းကျင်းြပသခ့ဲပါသည။် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပီး ရန်ကုန် မို ၊့ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၌ 

ကိုရီးယား-ြမန်မာ စီးပွားေရးဖိုရမ်ကို ဆက်လက်ကျင်းပြပုလုပ်ရာ KOTRA ဥကဌ Mr. Kim Jae-Hong 

ကအဖင်ွအ့မှာစကားေြပာကား ပးီ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့်၊ ကုိရီးယား ကုနသ်ွယ်ေရး၊ စက်မနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး Mr. Lee 

Woon-Ho ၊ ကိုရီးယား နိုင်ငံသံအမတ်ကီး Mr. Lee Baek-Soon ၊ ကိုရီးယား Financial News ဥကဌ 

Mr. Gweon Seong Cheat နှင့် UMFCCI ဥကဌ ဦးဝင်းေအာင်တိုမ့ှ ေကျးဇူးတင်စကား အသီးသီး 
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ေြပာကားသည်။ ထိုေ့နာက် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာငစု် ဝန်ကီးနှင့် 

KOTRA ဥကဌတုိက့ Master Plan for Myanmar Trade Promotion Agency Capacity Building 

for Trade Promotion စမံီကိန်းအတွက် Letter of Intent ကုိ လက်မှတ် ေရးထိုးခဲ့ကသည်။  

၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၇)ရက်ေန ့(၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ စုေပါင်းခန်းမ၌ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

နှင့် ြမနမ်ာ-ဂျပန် စင်တာတို ့ပူးေပါင်းကျင်းပြပုလုပ်သည့် “Creative Thinking For Policy Making” 

ဆိုင်ရာ ေဟာေြပာပွဲအခမ်းအနားသို ့ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် တက်ေရာက်၍ အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည။် 

၃။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၈) ရက်ေန ့ (၁၀:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ စုေပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး 

ထူေထာင်ဖွင့်လှစမ်ည့် ြမန်မာေ့ရ သတု ဗဟိုေဈးကွက် ြဖစထ်န်ွးလာေစေရး အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲသို ့စီးပွား 

ေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် တက်ေရာက်၍ အမှာစကား 

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ (၃၀) ရက်ေန ့(၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီး ေဒါက်တာပွင့်ဆန်းသည် ြပညေ်ထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည် 

များနှင့် စက်မလက်မလုပင်န်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ပုဂလိက က  

ြမန်မာ့စီးပွားေရး ဖိုရမ်မှ ဖွဲ စ့ည်းထားေသာ Working Group များမှ တင်ြပထားေသာ အေကာက်ခွန်နှင့် 

ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတသ်က်၍ Working Group အဖွဲ ဝ့င်များနှင့် အထူး 

လုပင်န်းအဖွဲ မှ့ တာဝန်ရိှသူများ ေတွဆ့ုံညှိနင်းေဆွးေနွးပွဲသို ့တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။  
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ကုန်သွယ်ေရးဦစီးဌာန 

ြပညပ်ပိုကု့န် (၂၉ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၃၃၄.၇၇၈ ၂၂၇.၄၈ ၅၆၂.၂၅၈

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁.၁၅၃ ၀.၁၁၈ ၁.၂၇၁

၃  ေရထွက် ၂၅.၄၁၁ ၃၆.၇၈၁ ၆၂.၁၉၂

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၄.၂၉၆ ၆.၀၁၇ ၅၀.၃၁၃

၅ သစ်ေတာထွက် ၂၅.၂၅၉ ၁.၀၆၆ ၂၆.၃၂၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၁၉.၁၉၂ ၁၉၃.၄၉၇ ၅၁၂.၆၈၉

၇ အြခား ၆၀.၆၉၁ ၄.၇၇၄ ၆၅.၄၆၅

စုစုေပါင်း ၈၁၀.၇၈၀ ၄၆၉.၇၃၃ ၁၂၈၀.၅၁၃
 

 

ြပည်ပသွင်းကုန်(၂၉ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစည်း ၉၀၁.၁၂ ၂၃၂.၁၀၈ ၁၁၃၃.၂၂၈

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း ၆၁၆.၇၇ ၅၈.၈၈၁ ၆၇၅.၆၅၁

၃ လသံုူးကုန်ပစည်း ၄၁၄.၄၉၅ ၇၃.၈၇၀ ၄၈၈.၃၆၅

စုစုေပါင်း ၁၉၃၂.၃၈၅ ၃၆၄.၈၅၉ ၂၂၉၇.၂၄၄  
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန်(၂၉-၅-၂၀၁၅) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယေ်ရေကာင်း+နယစ်ပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

ပိုကု့န် သင်ွးကုန်
ကုန်သယွ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သငွ်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၈၁၀.၇၈၀ ၁၉၃၂.၃၈၅ ၂၇၄၃.၁၆၅ ၁၂၄၈.၀၅၉ ၂၁၃၀.၂၇၂ ၃၃၇၈.၃၃၁ -၄၃၇.၂၇၉ -၁၉၇.၈၈၇ -၆၃၅.၁၆၆

၂ နယ်စပ် ၄၆၉.၇၃၃ ၃၆၄.၈၅၉ ၈၃၄.၅၉၂ ၂၁၉.၅၄၄ ၂၆၇.၇၂၂ ၄၈၇.၂၆၆ ၂၅၀.၁၈၉ ၉၇.၁၃၇ ၃၄၇.၃၂၆

စစုေုပါငး် ၁၂၈၀.၅၁၃ ၂၂၉၇.၂၄၄ ၃၅၇၇.၇၅၇ ၁၄၆၇.၆၀၃ ၂၃၉၇.၉၉၄ ၃၈၆၅.၅၉၇ -၁၈၇.၀၉၀ -၁၀၀.၇၅၀ -၂၈၇.၈၄၀

စ ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၂၉-၅-၂၀၁၄ ထိ ) နငး်ယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၂၉ - ၅-၂၀၁၅)  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး်

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၂၂၇.၄၈၀ ၂၂၇.၄၈၀ ၁၆၈.၆၅၄ ၁၆၈.၆၅၄ ၅၈.၈၂၆ ၅၈.၈၂၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၁၁၈ ၀.၁၁၈ ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၀၆၂ ၀.၀၆၂

၃  ေရထကွ် ၃၆.၇၈၁ ၃၆.၇၈၁ ၂၉.၃၉၀ ၂၉.၃၉၀ ၇.၃၉၁ ၇.၃၉၁

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၀၀၆ ၆.၀၁၁ ၆.၀၁၇ ၀.၅၂၆ ၅.၀၇၉ ၅.၆၀၅ -၀.၅၂၀ ၀.၉၃၂ ၀.၄၁၂

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၁.၀၆၆ ၁.၀၆၆ ၀.၉၀၈ ၀.၉၀၈ ၀.၁၅၈ ၀.၁၅၈

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၇၂.၈၄၂ ၂၀.၆၅၅ ၁၉၃.၄၉၇ ၃.၅၄၅ ၃.၅၄၅ ၁၇၂.၈၄၂ ၁၇.၁၁ ၁၈၉.၉၅၂

၇ အြခား ၁.၂၄၂ ၃.၅၃၂ ၄.၇၇၄ ၇.၉၈၄ ၃.၄၀၂ ၁၁.၃၈၆ -၆.၇၄၂ ၀.၁၃ -၆.၆၁၂

စစုေုပါငး် ၁၇၄.၀၉၀ ၂၉၅.၆၄၃ ၄၆၉.၇၃၃ ၈.၅၁၀ ၂၁၁.၀၃၄ ၂၁၉.၅၄၄ ၁၆၅.၅၈၀ ၈၄.၆၀၉ ၂၅၀.၁၈၉

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် ပိုက့နုအ်ပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၉-၅-၂၀၁၅)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၉-၅-၂၀၁၄)ထိ တိုး/ေလျာ့

 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၉ - ၅ -၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါငး်

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ၀.၈၁၄ ၂၃၁.၂၉၄ ၂၃၂.၁၀၈ ၂.၆၁၅ ၁၄၀.၃၇၈ ၁၄၂.၉၉၃ -၁.၈၀၁ ၉၀.၉၁၆ ၈၉.၁၁၅

၂ လုပ်ငနး်သုံးကုန်ကမး် ၀.၀၀၀ ၅၈.၈၈၁ ၅၈.၈၈၁ ၀.၂၀၁ ၇၆.၄၆၁ ၇၆.၆၆၂ -၀.၂၀၁ -၁၇.၅၈၀ -၁၇.၇၈၁

၃ လူသုံးကုန် ၀.၀၀၀ ၇၃.၈၇၀ ၇၃.၈၇၀ ၂.၁၇၇ ၄၅.၈၉၀ ၄၈.၀၆၇ -၂.၁၇၇ ၂၇.၉၈၀ ၂၅.၈၀၃

စစုေုပါငး် ၀.၈၁၄ ၃၆၄.၀၄၅ ၃၆၄.၈၅၉ ၄.၉၉၃ ၂၆၂.၇၂၉ ၂၆၇.၇၂၂ -၄.၁၇၉ ၁၀၁.၃၁၆ ၉၇.၁၃၇

တန်ဖိုး-ေဒ လာသနး်ေပါင်း

စဉ် သွင်းကုနအ်ပု်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၂၉ - ၅ - ၂၀၁၅ )ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅( ၂၉ - ၅ - ၂၀၁၄)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၉-၅-၂၀၁၅) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု ်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၈၆.၆၂၂ ၂၃၅.၄၇၂ ၆၂၂.၀၉၄ ၁၄၈.၅၁၄ ၁၈၉.၇၇၈ ၃၃၈.၂၉၂ ၂၃၈.၁၀၈ ၄၅.၆၉၄ ၂၈၃.၈၀၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၀.၉၆၁ ၂.၂၂၈ ၁၃.၁၈၉ ၆.၂၁၇ ၀.၄၈၀ ၆.၆၉၇ ၄.၇၄၄ ၁.၇၄၈ ၆.၄၉၂

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၂၉.၅၄၄ ၉.၇၀၃ ၃၉.၂၄၇ ၃၂.၅၆၁ ၈.၇၂၀ ၄၁.၂၈၁ -၃.၀၁၇ ၀.၉၈၃ -၂.၀၃၄

၄ ကံပိုက်တီး ၃.၃၁၃ ၇.၆၅၅ ၁၀.၉၆၈ ၂.၂၈၅ ၆.၈၃၉ ၉.၁၂၄ ၁.၀၂၈ ၀.၈၁၆ ၁.၈၄၄

၅ ကျိုငး်တံု ၁.၃၃၈ ၁.၄၃၅ ၂.၇၇၃ ၀.၅၈၂ ၀.၁၆၁ ၀.၇၄၃ ၀.၇၅၆ ၁.၂၇၄ ၂.၀၃၀

၆ တာချီလိတ် ၀.၈၉၄ ၈.၉၇၇ ၉.၈၇၁ ၀.၇၆၈ ၁၄.၁၅၈ ၁၄.၉၂၆ ၀.၁၂၆ -၅.၁၈၁ -၅.၀၅၅

၇ ြမဝတီ ၃.၀၄၈ ၈၂.၁၄၄ ၈၅.၁၉၂ ၂.၇၂၈ ၂၉.၃၃၁ ၃၂.၀၅၉ ၀.၃၂၀ ၅၂.၈၁၃ ၅၃.၁၃၃

၈ ေကာေ့သာငး် ၆.၄၈၂ ၈.၉၈၅ ၁၅.၄၆၇ ၅.၂၇၈ ၁၁.၀၅၉ ၁၆.၃၃၇ ၁.၂၀၄ -၂.၀၇၄ -၀.၈၇၀

၉ မတ်ိ ၁၈.၄၇၆ ၃.၈၅၈ ၂၂.၃၃၄ ၁၂.၁၆၅ ၅.၅၃၃ ၁၇.၆၉၈ ၆.၃၁၁ -၁.၆၇၅ ၄.၆၃၆

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၀.၀၇၁ ၁.၅၀၅ ၁.၅၇၆ ၀.၀၂၉ ၀.၀၃၃ ၀.၀၆၂ ၀.၀၄၂ ၁.၄၇၂ ၁.၅၁၄

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၀၀၇ ၀.၀၂၅ ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၇ ၀.၂၄၇ ၀.၂၈၄ -၀.၀၃၀ -၀.၂၂၂ -၀.၂၅၂

၁၂ စစေ်တွ ၀.၇၆၁ ၀.၇၆၁ ၀.၇၇၇ ၀.၀၁၄ ၀.၇၉၁ -၀.၀၁၆ -၀.၀၁၄ -၀.၀၃၀

၁၃  ေမာငေ်တာ ၀.၅၅၁ ၀.၀၀၈ ၀.၅၅၉ ၀.၆၈၅ ၀.၀၁၇ ၀.၇၀၂ -၀.၁၃၄ -၀.၀၀၉ -၀.၁၄၃

၁၄ တမးူ ၅.၇၀၅ ၁.၈၂၇ ၇.၅၃၂ ၅.၁၂၅ ၀.၅၉၂ ၅.၇၁၇ ၀.၅၈၀ ၁.၂၃၅ ၁.၈၁၅

၁၅ ရိဒ် ၁.၉၆၀ ၁.၀၃၇ ၂.၉၉၇ ၁.၇၉၃ ၀.၇၆၀ ၂.၅၅၃ ၀.၁၆၇ ၀.၂၇၇ ၀.၄၄၄

စစုေုပါငး် ၄၆၉ .၇၃၃ ၃၆၄.၈၅၉ ၈၃၄.၅၉၂ ၂၁၉.၅၄၄ ၂၆၇ .၇၂၂ ၄၈၇ .၂၆၆ ၂၅၀.၁၈၉ ၉၇ .၁၃၇ ၃၄၇ .၃၂၆

တနဖိ်းု-ေဒ လာသနး်ေပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၉-၅-၂၀၁၅ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၂၉-၅-၂၀၁၄ထိ) နငး်ယဉှခ်ျက်(တိုး/ေလျာ ့)

   
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၂၆၂၀၀၀ ၁၂၃၂၀၀၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၂၆၃၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၁၇၃၉၀၀ ၁၁၅၃၁၀၀ ၁၁၈၃၇၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀

၃ ြပည် ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၁၆၉၆၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၀၀၂၀၀
၄ ဟသာတ ၁၂၀၃၃၀၀ ၁၁၇၈၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၀၀၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၆၂၆ ၆၁၀ ၆၁၂ ၆၀၉

၂ ေရလီ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၃၆ ၁၂၃၀ ၁၂၉၀ ၁၂၄၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

၂ မနေလး (ေရဝါ) ၁၃၄၄၈၀၀ ၁၃၃၉၂၀၀ ၁၃၀၆၂၀၀ ၁၃၀၆၂၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၁၆၀၄၀၀ ၁၁၉၂၃၀၀ ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၀၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၁၉၉ ၁၁၉၈ ၁၂၀၃ ၁၁၉၆

၂  ေရလီ ၁၂၂၁ ၁၂၁၇ ၁၂၂၃ ၁၂၂၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၄၈ ၁၁၂၈ ၁၁၁၇ ၁၀၈၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၁၀၉၅၀၀၀ ၁၁၅၀၀၀၀ ၁၂၄၅၀၀၀ ၁၂၁၀၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၁၅၃၁၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၁၇၃၉၀၀ ၁၂၀၄၅၀၀

၃ မုံရွာ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၁၄၅၀၀ ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၁၇၂၇၀၀

၄ မေကးွ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၄၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၇၁ ၁၀၉၆ ၁၁၄၆ ၁၁၁၈

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

(ဂ) ပဲစဉ်းငုံနီ

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၂၂၆၀၀
၂ မနေလး  ၆၇၃၆၀၀ ၇၂၂၀၀၀ ၇၀၀၅၀၀ ၇၁၁၅၀၀
၃ မုံရွာ ၆၈၀၃၀၀ ၆၉၉၃၀၀ ၆၉၃၂၀၀ ၆၉၉၃၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅
၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၃၉ ၇၅၂ ၇၄၆ ၇၂၃

ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၆၃၀၀
၂ မနေလး ၇၁၄၆၀၀ ၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅
၁ မူဆယ် ၈၀၁ ၈၀၀ ၈၀၄ ၇၉၉
၂ ေရလီ ၈၁၈ ၈၁၅ ၈၁၉ ၈၁၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၁၄၃၀၀ ၂၂၉၆၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၂၉၆၀၀

၂ မုံရွာ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၆ မေကးွ ၂၀၂၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၈ ြပည် ၂၂၀၄၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၉၃၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၃၀ ၃၅၃ ၃၃၀ ၃၄၄

(ဃ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(င) ပဲလွန်းြဖူ

၇

(စ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၇၀၄၂၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ မေကးွ (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၄ ြပည် (အသစ်) ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၈၇ ၇၂၂ ၇၈၅ ၇၆၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၄၇၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၂၃ ၁၀၅၉ ၁၀၉၉ ၁၀၁၈

၈

(ဆ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဇ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်)(အသစ်) ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ မေကးွ(အသစ်) ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ြပည် (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၄၄ ၉၆၂ ၉၇၄ ၁၂၅၃

ကျပ်/ြပည်

၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၂ မနေလး(အသစ်) ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၅ ဟသာတ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၆ ပခူဲး(အသစ်) ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆန်) ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၉ စစ်ေတွ ၇၄၀ ၇၆၀ ၇၆၀ ၇၆၀

၁၀ သံတွဲ ၇၈၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

(ဈ) ချင်း

၉

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

(ည) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ထုိင်း ၃၉၅ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၆၀

၂ ဗယီက်နမ် ၃၆၅ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၃၅

၃ အိနိယ ၃၈၀ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၅၅

၄ ပါကစတန် ၃၈၅ ၃၅၅ ၃၆၅ ၃၇၀

၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၃၉၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၂၀၀၀၀ ၄၂၀၀၀၀

၂ မနေလး ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၅၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၄၀၄၈၀၀ ၄၀၄၈၀၀ ၄၀၅၀၀၀ ၄၀၅၀၀၀

၅ ဟသာတ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၆ ပခူဲး ၃၉၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀

၇ ြပည် ၄၁၄၀၀၀ ၄၃၇၀၀၀ ၄၃၇၀၀၀ ၄၃၇၀၀၀

၈ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၆၉၀၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၄၀၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၁၀ သံတဲွ ၄၇၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မုံရာွ ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၈၉၀၀၀

၂ မနေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၄၉၂၀၀ ၂၉၄၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၂၇၉ ၂၈၅ ၂၈၆ ၂၈၄

၂ ေရလီ ၂၉၀ ၂၉၅ ၂၉၇ ၂၉၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၂ ၂၁၆ ၂၁၂ ၂၁၁

စဉ်

၁၀

မို အ့မည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၄၅၆၂၀၀ ၁၅၈၅၄၀၀

၂ မေကးွ ၁၄၂၃၈၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၅၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၅၁၇ ၁၅၁၆ ၁၅၂၂ ၁၅၁၃

၂ ေရလီ ၁၅၄၃ ၁၅၃၈ ၁၅၄၅ ၁၅၄၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၈၈ ၁၅၀၁ ၁၆၉၂ ၁၆၆၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၉၉၃၉၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၈၄၉၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၇၉၂၄၀၀ ၂၇၉၂၄၀၀ ၂၆၂၇၁၀၀ ၂၆၇၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ၂၆-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၇၅၆ ၁၇၅၄ ၁၇၆၂ ၁၇၅၁

၂ ေရလီ ၁၇၈၄ ၁၇၇၈ ၁၇၈၇ ၁၇၈၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၉၉၂ ၁၉၂၆ ၂၀၁၈ ၁၈၈၀

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၅၉၁.၇၇ ၁၈၈၈.၅၀ ၁၅၉၇.၀၀ ၁၈၉၄.၀၀

၂ RSS-2 ၁၅၂၀.၃၅ ၁၈၇၁.၀၀ ၁၅၁၇.၀၀ ၁၈၇၆.၅၀

၃ RSS-3 ၁၄၄၈.၉၂ ၁၈၅၄.၅၀ ၁၄၃၅.၀၀ ၁၈၆၀.၀၀

၄ RSS-4 ၁၄၃၈.၇၂ ၁၈၅၄.၅၀ ၁၃၃၅.၀၀ ၁၈၅၁.၀၀

၅ RSS-5 ၁၄၂၈.၅၂ ၁၈၃၂.၀၀ ၁၂၃၃.၀၀ ၁၈၃၇.၀၀

၁၂-၅-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၆-၅-၂၀၁၅
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၃ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၅၈၀၀ ၁၂၄၂.၅၀ ၁၁၉၃.၃၈ ၁၀၈၂

၂ ၁၄ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၇၅၀၀ ၁၂၄၅.၄၉ ၁၂၁၃.၈၇ ၁၀၈၂

၃ ၁၅ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၇၅၀၀ ၁၂၄၅.၄၉ ၁၂၂၀.၂၆ ၁၀၈၂

၄ ၁၆ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၇၅၀၀ ၁၂၄၅.၄၉ ၁၂၂၀.၂၆ ၁၀၈၂

၅ ၁၇ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၇၅၀၀ ၁၂၄၅.၄၉ ၁၂၂၀.၂၆ ၁၀၈၂

၆ ၁၈ -၅-၂၀၁၅ ၇၁၂၅၀၀ ၁၂၅၄.၂၉ ၁၂၂၈.၈၂ ၁၀၈၂

၇ ၁၉ -၅-၂၀၁၅ ၇၁၉၂၀၀ ၁၂၆၆.၀၉ ၁၂၂၁.၈၅ ၁၀၈၂

၈ ၂၀ -၅-၂၀၁၅ ၇၂၉၃၀၀ ၁၂၈၃.၈၇ ၁၂၀၈.၂၀ ၁၀၈၂

၉ ၂၁ -၅-၂၀၁၅ ၇၁၅၉၀၀ ၁၂၆၀.၂၈ ၁၂၁၁.၂၇ ၁၀၈၂

၁၀ ၂၂ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၉၇၀၀ ၁၂၄၉.၃၆ ၁၂၀၈.၅၄ ၁၀၈၂

၁၁ ၂၃ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၉၇၀၀ ၁၂၄၉.၃၆ ၁၂၀၈.၈၄ ၁၀၈၂

၁၂ ၂၄ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၉၇၀၀ ၁၂၄၉.၃၆ ၁၂၀၈.၅၄ ၁၀၈၂

၁၃ ၂၅ -၅-၂၀၁၅ ၇၁၄၀၀၀ ၁၂၅၆.၉၃ ၁၂၀၄.၀၅ ၁၀၈၂

၁၄ ၂၆ -၅-၂၀၁၅ ၇၁၉၃၀၀ ၁၂၅၆.၉၇ ၁၁၉၆.၃၄ ၁၀၉၀

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၀  ယမွ်

၂ ၃၃.၇၄  ဘတ်

၃ ၇၉.၄၅ တာကာ

၄ ၆၄.၂၉  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

 ေမာင်ေတာ

တမူး

၁၂

( ၁ - ၆ -၂၀၁၅) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

စခန်းအမည်

 ေဒ လာ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

၁၀၉၃

၁၁၀၄

၁၁၃၆

၁၁၃၇

စဉ်
ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

ြပည်တွငး်ေရ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၉၀-၁၂၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၄၅-၁၆၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၁၈၀-၁၂၁၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၅၀-၁၃၁၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၃၃၅-၁၄၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၇၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၂၀-၇၇၀

၅ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၇၀-၉၁၀

၆  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၇၄၀-၇၇၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၇၅-၉၁၅

၇ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၂၆ - ၅ -၂၀၁၅ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ပါအရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၈)ဦး၊ စစုေုပါငး်(၉)ဦးတို ့အား တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ 

တားဆီးထိနး်ချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီကွပက်ဲမရုံး (Mobile Team) ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသုိ ့ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁၈-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍  တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည် - 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှတာဝန်ေပးအပ် 

    ထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေမာင်ေမာင်လွင် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ပညာေပး 

  ၁၁/သတန(နုိင်)၀၅၈၅၃၇    

 ( ခ ) ဦးေအာင်ေစာဦး ဦးစီးမှူ း နယ် (MT) 

  ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၁၃၅၉၅   

 ( ဂ ) ေဒ ဝင်းဝငး်ကည် စာရင်းကိုင်-၁ ။ 

  ၁၂/မရက(နိုင်)၀၈၁၆၉၉ 

 (ဃ) ဦးတင်မိုးလွင် ဒု-ဦးစီးမှူး ။ 

  ၇/ညလပ(နိုင်)၁၀၅၅၅၅ 

 ( င ) ဦးမျို းဦး ကွန်ပျူတာစစီဉ်ေရးမှူး ။ 

  ၁၄/အဂပ(နိုင်)၀၅၁၃၄၄ 

 ( စ ) ဦးမျို းေဇာ် ။ ။ 

  TGKN-၀၀၇၉၅၆  

 (ဆ) ဦးေအာင်မျိုး ငယ်/လက်ေရးတို ။ 

  ၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၀၁၂၉၈ 

 ( ဇ ) ေဒ နှင်းေဝ ငိမ်း ။ ။ 

  ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၆၀၁၂၄ 

 ( ဈ ) ဦးေကာင်းထက်စိုး ငယ်/ေရး ။ 

  ၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၃၃၂၂၂ 
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၂။ ၂၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦးတုိအ့ား နှစ်နုိင်ငံ ကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲသို ့

( ၂၁ -၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့စှ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ  

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  တာဝန်ချထား  

     သည့်ဌာနခဲွ  

  (က) ေဒ လမှျိုးရီ လ/ထညန်မှူ း WTOနှင့်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ  

   ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၆၂၆၅  နှင့်ဆက်နွယ်ေသာအဖွဲ အ့စည်းများဌာနခွဲ 

  ( ခ ) ဦးရန်ရှင်း လ/ထညန်မှူ း ။   

   ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၄၀၅၈၉ 

  ( ဂ ) ေဒ ေကခုိငေ်ကျာ် လ/ထညန်မှူ း ။  

   ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၉၉၈၇၄ 

  (ဃ) ဦးတင်ြမ ဦးစီးမှူး ။ 

   PTNW-၀၀၆၈၅၄ 

  ( င ) ဦးေမာင်ထွန်း ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 

   ၅/ကလထ(နုိင်)၁၂၉၁၁၁  ဌာနခွဲ   

  ( စ ) ေဒ သဉာနိုင် ကီး/ေရး WTOနှင့်အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မ 

   ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၃၂၆၈၅  နှင့်ဆက်နွယ်ေသာအဖွဲ အ့စညး်များဌာနခဲွ 

၃။ ၂၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးမျို းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ(ကတ) ၁၄-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၄၂၆၈၁   ၂၄-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်သူထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သငွ်းကုန် ၁၉-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၅၂၄၃၀   ၂၈-၅-၂၀၁၅ ထိ  

၁၁ 

၁၀
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၄။ ၂၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၆)ဦးတုိအ့ား သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ 

သို ့(၂၁-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ  

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  တာဝန်ချထား  

     သည့်ဌာနခဲွ  

  (က) ဦးေဇယျာလင်း ဦးစီးအရာရှိ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း 

   ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၆၁၀၀  

  (  ခ ) ေဒ နွယ်နွယ်လွင် ဦးစီးအရာရှိ ။ 

   ၁၂/စခန(နိုင်)၀၅၇၃၁၂ 

  ( ဂ ) ေဒ ေရရည်မွန် ငယ်/ေရး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်  

   ၉/မခန(နိငု်)၂၂၉၄၇၈  စာရငး်စစေ်ဆးေရး 

  (ဃ) ေဒ ဖိုးစု ငိမ်း ။ ။ 

   ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၂၅၁၆ 

  ( င ) ေဒ ေအးေအးသင်း ။ ။ 

   ၈/ရနခ(နုိင်)၀၉၂၉၈၁ 

  ( စ ) ေဒ ဆြုမတ်ေဆွ ။ ။ 

   ၁၃/ဖလန(နုိင်)၀၄၆၄၉၉ 

  (ဆ) ဦးြပည့်စုံသူ ဆသရ-၅ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း 

   ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၁၄၃၈၄၄ 

  ( ဇ ) ဦးသန်းကိုေမာင် ကပတအကူမှူး ။ 

   ၉/နထက(နိုင်)၁၆၂၄၂၁    

၅။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးဌာနခွဲမှ ဦးေအးကုိ (၉/မနမ (နိုင်)၀၆၉၃၂၅)၊ အကီးတန်း စာေရး (RT) အား (၂၂-၅-၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ကျို င်းတုံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း၊ ဝမ်တာပင်း (Mobile Team) သို ့  ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။ 
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၆။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာစာအမှတ်၊ ၀၁၂၆ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ်၊ (၃/၂၀၁၅) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ဦးတင်ေမာင်သန်း(၁၂/တကန(နိင်ု) ၀၀၉၈၄၁)  

လစာနန်း (၂၈၀၀၀ိ - ၄၀၀ိ - ၃၀၀၀၀ိ)အား သက်ြပည့် ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို 

(၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၃၀-၉-၂၀၁၅) ရက်ေန ့ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံး 

သည့်ေန၏့ ေနာက်တစေ်နြ့ဖစ်ေသာ (၁-၁၀-၂၀၁၅)ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစညး်မျဉ်း ဥပေဒ 

ပိုဒ်(၄၅၈) အရ သက်ြပည့် အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာစာအမှတ်၊ ၀၁၂၇ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ်၊ (၄/၂၀၁၅) အရ 

ကုန်သွယ် ေရးဦးစးီဌာန၊ ဦးစးီအရာရှိ ေဒ ခင်ေမသက် (၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၀၄၇၀၇) လစာနန်း( ၂၅၀၀၀ိ - 

၄၀၀ိ - ၂၇၀၀၀ိ) အား သက်ြပည့် ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၄-၇-၂၀၁၅)ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်း မှစ၍ (၃-၁၁-၂၀၁၅) ရက်ေန ့ ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန၏့ ေနာက် 

တစ်ေနြ့ဖစ် ေသာ (၄-၁၁-၂၀၁၅) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စညး်မျဉး် ဥပေဒ အပိုဒ်(၄၅၈)အရ 

သက်ြပည့် အငိမး်စား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကွန်ပျူတာ စီစဉ်ေရးမှူး ေဒ တင်တင်သန်း(ISN - ၅၅၃၁၇၉) လစာနန်း(၁၈၀၀၀ိ - ၂၀၀ိ - 

၁၉၀၀၀ိ)အား သက်ြပည့် ပင်စင်မခစံားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၅-၆-၂၀၁၅)ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်း 

မှစ၍ (၄-၁၀-၂၀၁၅) ရက်ေန ့ ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန၏့ ေနာက်ေနြ့ဖစေ်သာ 

(၅-၁၀-၂၀၁၅) ရကေ်နန့နံက်ပိင်ုးမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစညး်မျဉ်း ဥပေဒအပိုဒ်(၄၅၈) အရ သက်ြပည့် 

အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၉။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ သဇင်ဝင်း(၁၂/သဃက(နိင်ု)၁၇၈၆၇၉) ရုံးအကူ အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ် (၈၇)အရ (၁၄-၅-၂၀၁၅) မှ (၁၈-၅-၂၀၁၅) ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦး ဖိုးေဝထွန်း (၉/မထလ(နိုင်) ၂၁၇၁၅၆) အကီးတန်းစာေရးအား 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ (၂၁-၅-၂၀၁၅) မှ (၂၇-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ 

ခွင့်  (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၁၁။ ၂၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရငး်စစေ်ဆးေရးဌာနခွဲတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ထန်းနန် 

(၁/မမန(နိုင်)၀၂၂၉၄၂) (လံုြခုံေရး-၄) သည် ကေလးငယ်(၂)ဦးနှင့် အသက်အရွယ်ကီးရင့်ေသာမိဘများ 

အား ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက် ၎ငး်၏ဆနအရ (မူလရာထူး) လုံြခုံေရး(၅) ြဖင့် လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသခံအြဖစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုရန် တင်ြပခဲ့သြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ ညန်ကားချက်အခန်း(၂)၊ အပိုဒ်ခွဲ(၁၁)(ဂ)အရ (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ လုံြခုံေရး-၄ 

(လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)မှ လုံြခုံေရး-၅ (လစာနန်းကျပ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၄၅၀၀၀)သုိ ့ရာထူးတစဆ်င့်ေလျာ့ချလိုက် ပီး လွယ်ဂျယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ပူးတွဲပါအရာထမ်း (၉) ဦး၊ အမထမ်း (၇၇) ဦး၊ ေနစ့ားပတု်ြပတ်    (၆)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၉၂)ဦးတိုအ့ား 

(၂၆-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ေအာက်ပါအတိုင်းတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

  

စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

၁ ဦးြမင့်ေကျာ် ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၃၆၈၈၁ ညန်ကားေရးမှူး   

၂ ဦးြမင့်စုိး S/OKA-၀၅၂၉၂၉ ဒု-ညန်မှူး LPR 

၃ ဦးြမင့်ရိှန် ၉/မနမ(နုိင်)၀၆၁၂၁၉ ဒု-ညန်မှူး MIC 

၄  ေဒ ြဖူြဖူဝင်း-၁ ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၁၅၂၁၉ လ/ထ ညန်မှူ း ပုိ/့သွင်း 

၅ ေဒ ခင်ယေုမာ် ၈/ခမန(နုိင်)၀၁၀၀၆၇ လ/ထ ညန်မှူ း   

၆ ဦးသန်ိးစုိး ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၁၆၂၃၇ လ/ထ ညန်မှူ း  ပုိ/့သင်ွး 

၇  ေဒ သန်းသန်းြမင့် ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၀၇၇၇၃ ဦးစီးအရာရှိ ငစရ 

၈ ဦးဝင်းေမာင် ၁/ဗမန(နုိင်)၀၀၁၇၁၇ ဦးစီးအရာရှိ  ပုိ/့သင်ွး 

၉ ေဒ ေအးေအး KMDE-၀၀၃၁၆၇ ဦးစီးအရာရှိ 
ပံုေသပုိင် ၊ ဆ/ဦ ၊ 
တယ်လီဖုန်း  

၁၀ ေဒ ခင်ဝင်းမူ ၁၂/အစန(နုိင်)၀၅၁၀၈၈ ဦးစီးမှူး စီမံ 

၁၁ ေဒ တင်ေမသန်ိး ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၀၁၃၅၀ ဦးစီးမှူး စီမံ 
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၁၂ ေဒ စနာေအာင် ၁၂/အစန(နုိင်)၁၁၅၁၉၃ ဦးစီးမှူး စီမံ 

၁၃ ဦးြမဝင်း TDI-၁၁၃၅၇၀ ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

၁၄ ေဒ ေကသွယ်ြမင့် ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၀၂၅၀၃ ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

၁၅ ဦးေအာင်မင်း ၉/ရမသ(နုိင်)၀၀၆၈၈၃ ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

၁၆ ေဒ မိမိ ကီး ၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၃၂၉၇၈ ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

၁၇  ေဒ နွယ်နွယ်ယဉ် ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၃၅၅၇၈ စာရင်းကိုင်-၁ ပုိ/့သွင်း 

၁၈ ေဒ စန်းစန်း O/RGN-၀၀၅၇၀၈ ဦးစီးမှူး ပံုေသပုိင် 

၁၉ ေဒ စုိးစုိးေမာ် TGKN-၀၂၀၇၃၀ ဦးစီးမှူး ရက ပုိ/့သွင်း 

၂၀ ေဒ လှလှဝင်း ၁၂/တမန(နုိင်)၁၆၃၇၁၅ ဒု-ဦးစီးမှူ း ငစရ 

၂၁ ေဒ နုနုတင် ၁၁/မတန(နုိင်)၀၁၉၈၅၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ 

၂၂ ေဒ စန်းစန်းြမင့် ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၈၁၈၆၁ ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ 

၂၃ ေဒ ေအးေအးြမင့် ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၀၁၇၀၁ ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ 

၂၄ ေဒ ခင်မိမိ ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၁၆၉၀၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း ငစရ/စီမံ 

၂၅ ဦးတင်ဝင်း ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၄၂၄၅၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း အေဆာက်အဦ 

၂၆ ေဒ သွယ်သွယ်ြမင့် ၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၀၀၀၇၅ ဒု-ဦးစီးမှူ း ငစရ 

၂၇ ဦးမျိုးေအာင် ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၃၁၆၅ ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ 

၂၈  ေဒ ချိုမာဦး N/OKA - ၀၅၄၉၄၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

၂၉ ေဒ ဇင်မာဦး ၇/ရတရ(နုိင်)၁၀၁၆၈၁ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သင်ွး (ကပတ)

၃၀ ဦးေအာင်ဝင်း ၉/ပမန(နုိင်)၀၀၀၀၀၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း MIC 

၃၁ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွ ၁၂/တမန(နုိင်)၀၀၉၁၈၇ ဌာနခွဲစာေရး စီမံ 

၃၂  ေဒ ဥမာ ၁၂/ကတတ(နုိင်)၀၀၆၁၆၂ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ပုိ/့သွင်း 

၃၃ ဦးလှေဌး ၁၂/တတန(နုိင်)၀၅၂၃၀၇ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ပုိ/့သွင်း 

၃၄ ေဒ စနာမုိး ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၇၈၁၁၆ ကွန်ပျူတာမှူ း SEZ(သီလဝါ) 

၃၅ ေဒ နှင်းေဝ ငိမ်း ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၆၀၁၂၄ ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ (ကပတ) 

၃၆ ေဒ သက်သက်ေဝ TKA-၀၅၃၉၀၁ ငယ်/လရတ MIC 

၃၇ ဦးလှေစာေမာင် ၁၃/ကလန(နုိင်)၀၁၇၆၅၆ လခရ-၂ လံုြခုံေရး 
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၃၈ ဦးတင်ေဌးဦး ၁၂/မသန(နုိင်)၀၄၃၉၄၆ ကီး/ေရး မတယ 

၃၉ ဦးစိန်ြမင့် ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၀၆၂၅၆ ကီး/ေရး မတယ 

၄၀ ဦးြမဝင်း ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၀၀၉၁၆ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၁ ေဒ ေချာဥမာနုိင် MMU-၀၇၇၁၆၀ ကီး/ေရး ငစရ 

၄၂ ေဒ ကည်ကည်စနး် ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၉၂၇၁၄ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၃ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဦး ၁၂/ကတန(နုိင်)၀၀၂၄၁၄ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၄ ေဒ ဥမာလင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၉၁၈၁၇ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၅ ေဒ ေအးေအးဝင်း ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၉၈၄၇၀ ကီး/ေရး ငစရ 

၄၆ ေဒ ငိမ်း ငိမ်းဦး ၁၂/လကန(နုိင်)၀၅၄၈၄၇ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၇ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း ၁၂/ထတပ(နုိင်)၀၀၆၁၃၉ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၈ ဦးတင်မင်း ၁၂/တမန(နုိင်)၀၀၃၅၈၀ ကီး/ေရး စီမံ 

၄၉ ေဒ ခင်ခင်မာ ၁၂/အစန(နုိင်)၁၈၆၅၂၇ ကီး/ေရး စီမံ 

၅၀ ေဒ ေဌးြမင့် ၁၂/လကန(နုိင်)၁၃၅၂၆၆ ကီး/ေရး စီမံ 

၅၁ ေဒ ယဉ်ြမင့် ၁၂/တကန(နုိင်)၀၅၁၀၅၀ ကီး/ေရး စီမံ 

၅၂ ေဒ ေအးမာကူ ၁၄/ဖပန(နုိင်)၀၉၅၄၃၉ ကီး/ေရး MT တဲွ 

၅၃ ေဒ လှလှဝင်း ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၇၃၈၇၅ ကီး/ေရး စီမံ 

၅၄ ေဒ လ့ဲလ့ဲကည် ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၅၃၃၃၅ ကီး/ေရး MT တဲွ 

၅၅ ေဒ နဲွ နဲွ့ ဝ့င်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၆၂၇၅ ကီး/ေရး MT တဲွ 

၅၆ ေဒ စုစုဝင်း ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၆၀၁၆ ကီး/ေရး MT တဲွ 

၅၇ ေဒ ခင်သတီာ ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၀၂၂၇၆ ကီး/ေရး MT တဲွ 

၅၈ ဦးေဇာ်မျိုးဝင်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၇၆၀၀၅ ကီး/ေရး မတယ 

၅၉ ဦးဝင်းမင်းသိန်း ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၆၇၀၅၈ ကီး/ေရး မတယ(ညေစာင့်)

၆၀ ဦးေကျာ် ဖိုး ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၄၅၈၉၆ ကီး/ေရး မတယ (ေနေ့စာင့်)

၆၁ ေဒ စိမ့်မွန် ၁၂/လကန(နုိင်)၀၀၂၇၀၇ ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွး (ကပတ)

၆၂ ေဒ လ့ဲလ့ဲမွန် ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၅၇၃၄၀ ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွး (ကပတ)

၆၃ ေဒ ဝင်းနဲွ ဝ့င်း ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၂၅၂၄၀ ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွး (ကပတ)
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၆၄ ဦးစုိးတင့် ၇/လပတ(နုိင်)၀၁၂၅၅၄ ကီး/ေရး ပုိ/့သွင်း 

၆၅ ေဒ ေမသူေအာင် ၇/လပတ(နုိင်)၁၂၄၆၈၂ ကီး/ေရး MIC(ကပတ) 

၆၆ ဦးဗညားစုိး ၉/ခအဇ(နုိင်)၀၁၂၇၆၇ ကီး/ေရး MIC(ကပတ) 

၆၇ ဦးဝင်းမင်းဟန် ၁၂/ကတတ(နုိင်)၀၁၂၄၁၂ ကီး/ေရး သလီဝါ 

၆၈ ဦးထွန်းလင် ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၀၂၉၉ လုံြခုံေရး-၃ စီမံ 

၆၉ ဦးထွန်းဦး H/RGN-၀၃၆၁၂၄ လပ်စစ် ကက-၃ ဓါတ်ေလှခါးေမာင်း

၇၀ ဦးတုိးေအာင်ေကျာ် ၁၂/ကတတ(နုိင်)၀၁၁၈၄၉ လခရ-၃ စာပုိ ့

၇၁ ေဒ တင်တင်ေအး ၁၄/ဥကမ(နုိင်)၁၅၄၅၉၆ ဆသရ-၃ 
စီမံ(သိုင်းအား 
ကစား) 

၇၂ ေဒ ေအး မိုင် W/RGN - ၀၀၆၀၃၇ ဆသရ-၃ 
စီမံ(သိုင်းအား 
ကစား) 

၇၃ ေဒ သီတာခုိင် ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၂၀၅၀၅ ဆသရ-၃ 
စီမံ(သိုင်းအား 
ကစား) 

၇၄  ေဒ ရီရီလွင်ထွန်း ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၁၁၆၆ 
ဒု-

လ/ထကပတမှူး 
စီမံ (ကပတ) 

၇၅ ဦးေဇာ်မင်းသူ  ၁၄/ညတန(နုိင်)၁၈၄၆၄၃ 
ဒု-

လ/ထကပတမှူး 
ပုိ/့သင်ွး (ကပတ)

၇၆ ဦးေအာင်သူ ၁၂/သလန(နုိင်)၀၁၃၄၄၈ လံုြခုံေရး - ၄ လံုြခုံေရး 

၇၇ ဦးေကျာန်ိုင်ထွန်း ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၈၀၈၇ ငယ်/ေရး 
စီမံ(သိုင်းအား 
ကစား) 

၇၈ ေဒ သိဂထွန်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၇၃၈၅၇ ငယ်/ေရး ကွန်ပျူတာ 

၇၉ ဦးေအာင်ေအာင် ဖိုး ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၂၅၄၆ စက်ေမာင်း-၄ ြပင်ထိန်း (ေရ) 

၈၀ ေဒ ရူးရာပါး ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၂၉၅၇၅ စာကူးစက်လှည့် သန်ရ့ှင်းေရး 

၈၁ ဦးဝင်းေဌးေအာင် ၁၂/တမန(နိုင်)၁၀၃၀၉၈ စာကူးစက်လှည့် 
စီမံ(သိုင်းအား 
ကစား) 

၈၂ ဦးရစ်ချက် BHN-၀၂၁၀၂၇ လခရ-၅ စက်ဆန်း(မတယ)

၈၃ ဦးေပါက်စ MNO-၀၁၀၇၇၈ ယာဉ်ေမာင်း-၅ စက်ဆန်း(မတယ)

၈၄ ဦးထွန်းရီ ၉/အမရ(နုိင်)၀၈၄၆၂၅ ယာဉ်ေမာင်း-၅ MIC 

၈၅  ေဒ ရီရီချို  DLA-၀၁၀၇၃၉ ရံုးအကူ သန်ရ့ှင်းေရး 

၈၆ ဦးခင်ေမာင်သန်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၅၉၀၄၁ ရံုးအကူ 
ြပင်ထိန်း 
(လပ်စစ်) 
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၈၇ ဦးဂန်ဂရာဂျူး LTA-၀၀၆၄၁၉ ေနစ့ား သန်ရ့ှင်းေရး 

၈၈ ေဒ မူမူေလး ၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၇၀၉၅၀ ေနစ့ား သန်ရ့ှင်းေရး 

၈၉ ေဒ ခင်ခင်ခန် ့ ၁၂/သလန(နုိင်)၁၁၂၇၆၉ ေနစ့ား  စီမံ(ကပတ) 

၉၀ ဦးေကျာ်ဟုိး ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၁၂၉၅၃ ေနစ့ား  စာေရး 

၉၁ ဦးသန်ိးတင် ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၄၀၂၈၇ ေနစ့ား  လံုြခုံေရးဂိတ် 

၉၂ ဦးနုိင်ဝင်း ၅/စကန(နုိင်)၁၄၆၂၇၆ ေနစ့ား  
ရံုးဝန်ထမ်း ကို ပုိ့ ့
ယာဉ်ေမာင်း 

 

၁၃။ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ပူးတွဲပါအရာထမ်း(၆)ဦး၊ အမထမ်း(၈)ဦး၊ ေနစ့ားပုတ်ြပတ်(၁)ဦး စုစုေပါင်း (၁၅) ဦးတုိအ့ား (၂၆-၅-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ အတိုင်း ဌာနခဲွများသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက် သည်- 

   

စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 
ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထား 
သည့်ဌာန 

မှတ် 
ချက် 

၁ ဦးသိန်းြမင့်ေဝ ၉/ကဆန(နုိင်)၀၇၆၉၀၀ 
လ/ထ 

 ညန်မှူး 
နှစ်နိုင်ငံ ပညာေပး   

၂ ဦးတင်ေမာင်သန်း ၁၂/တကန(နုိင်)၀၀၉၈၄၁ 
လ/ထ  
ညန်မှူး 

နှစ်နိုင်ငံ ပညာေပး   

၃ ေဒ တင်မာေအး ၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၁၁၉၈၅ 
လ/ထ  
ညန်မှူး 

နှစ်နိုင်ငံ ပညာေပး   

၄ ေဒ ေလးေလးစု ၁၂/ဒဂန(နုိင်)၀၀၁၄၀၅ 
လ/ထ 

 ညန်မှူး 
နယ်(ရက) ေဒသတွင်း   

၅ ဦးသက်ေထွး ၈/ရစက(နုိင်)၀၀၀၄၂၂ 
လ/ထ  
ညန်မှူး 

နယ်(ရက) မူဝါဒ   
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၆ ဦးေအးသန်း ISN-၆၁၄၁၁၄ ဦး/ရိှ နယ်(ရက) မူဝါဒ   

၇ ေဒ မူမူစိုး ၁၂/သခန(နုိင်)၀၃၁၄၅၁ ဦးစီးမှူး နယ်(ရက) မူဝါဒ   

၈ ေဒ ယင်းမာေအာင် ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၀၀၈၄၂ ဒု-ဦးစီးမှူ း နယ်(MT) 
သတင်း 

အချက်အလက်   

၉ ေဒ မျိုးပပေအး ၁၂/သခန(နုိင်)၀၇၄၃၄၅ ဒု-ဦးစီးမှူ း နယ်(MT) မူဝါဒ   

၁၀ ဦးစိန်ြမင့် KWA-၁၂၄၉၁၃ 
ငယ်/လရတ
လနစ 

နယ်(ရက) မူဝါဒ   

၁၁ ေဒ ဖို းဇာလွင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၄၇၆၁၅ ကီး/ေရး နယ်(ရက) 
သတင်း 

အချက်အလက်   

၁၂ ေဒ ြမင့်ေကခိုင် ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၇၅၃၂၄ ကီး/ေရး နယ်(ရက) မူဝါဒ   

၁၃ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း ၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၁၀၄၇ ဆသရ-၃ နယ်(ရက) ေဒသတွင်း   

၁၄ ေဒ ဆုမွန်ရည် ၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၅ ငယေ်ရး နှစ်နိုင်ငံ ပညာေပး   

၁၅ ေဒ ခင်မာကူ N/OKA-၀၀၄၆၇၇ ေနစ့ား ပညာေပး ပညာေပး   

 

၁၄။ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန(ရုံးချုပ်) ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပူးတွဲပါအရာထမ်း(၁၈)ဦး၊ အမထမ်း (၃၄) ဦး၊ ေနစ့ားပုတ်ြပတ်(၂) 

ဦး၊စုစုေပါင်း(၅၄)ဦးတိုအ့ား (၂၆-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တစ်ဖက်ပါ  

အတိုင်း တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 
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စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 
တာဝန်ချထား 
သည့်ဌာန 

တဲွဖက်ေပးအပ် 
သည့်တာဝန် 

၁ ေဒ ြမင့်ြမင့်ထွန်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၂၃၅၉၂ ဒု-ညန်မှူး
သတင်း 

အချက်အလက် 
Commerce 

Journal 

၂ ေဒ သိန်းနုခိုင် ၁၁/စတန(နုိင်)၀၃၄၃၄၇ ဒု-ညန်မှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၃ ေဒ စနာထွန်း ၁၂/ကမတ(နုိင်)၁၅၃၆၄၈ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၄ ဦးသန်ိးြမင့်ေဝ ၉/ကဆန(နုိင်)၀၇၆၉၁၀ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၅ ဦးတင်ေမာင်သန်း ၁၂/တကန(နုိင်)၀၀၉၈၄၁
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၆ ေဒ ဝင်းဝင်းစမ်း ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၁၄၅၆၈ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၇ ေဒ တင်တင်သိန်း ISN-၅၅၇၄၄၅ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၈ ေဒ တင်မာေအး ၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၁၁၉၈၅
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၉ ေဒ ေလးေလးစု ၁၂/ဒဂန(နုိင်)၀၀၁၄၀၅ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ေဒသတွင်း CO/Visa 

၁၀ ဦးသက်ေထွး ၈/ရစက(နုိင်)၀၀၀၄၂၂ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 

၁၁ ဦးစစ်နိင်ု ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၀၂၁၇၉  
လ/ထ 
ညန်မှူး 

မူဝါဒ ထသက 
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၁၂  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၄၅၇၆ 
လ/ထ 
ညန်မှူး 

ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၁၃ ဦးေအးသန်း ISN-၆၁၄၁၁၄ 
ဦး/ရှိ 

 
 

မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 

၁၄ ေဒ ရီရီလွင် MYGN - ၀၂၀၄၆၆ ဦး/ရှိ 
သတင်း 

အချက်အလက် 
ICT (ရန်ကုန်) 

၁၅ ဦးသန်းစုိး ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၂၄၀၇၃ ဦး/ရှိ 
သတင်း 

အချက်အလက် 
Commerce 

Journal 

၁၆ ေဒ နှင်းပန်းြဖူ ၅/မရန(နုိင်)၀၀၁၉၅၂ ဦး/ရှိ 
သတင်း 

အချက်အလက် 
Commerce 

Journal 

၁၇ ေဒ ေဌးေဌးရီေမ S/OKA-၀၀၄၇၄၈ ဦး/ရှိ ေဒသတွင်း CO 

၁၈ ေဒ ချိုချိုမာ DGN-၀၀၃၈၈၀ ဦး/ရှိ ေဒသတွင်း CO 

၁၉ ေဒ ဝင်းမာ B/RGN-၀၂၅၁၇၀ ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၂၀ ေဒ သက်သက်ေဆွ TKA-၀၃၉၄၄၀ ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၂၁ ေဒ မမ ကီး ISN-၅၂၂၇၆၄ ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၂၂ ေဒ တင်တင်လာ MTNT-၀၀၀၀၈၅ ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၂၃ ေဒ မူမူစုိး ၁၂/သခန(နုိင်)၀၃၁၄၅၁ ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 
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၂၄ ဦးညွန်ေ့မာင် TDI-၁၁၄၄၇၉ ဦးစီးမှူး မူဝါဒ MIC(OSS) 

၂၅ ေဒ တင်တင်ေအး ၁၂/သလန(နုိင်)၀၅၈၅၀၃ ဦးစီးမှူး 
သတင်း 

အချက်အလက် 
Commerce 

Journal 

၂၆ ေဒ ေအးသီတာေအာင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၄၄၄၃၄ ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၂၇ ေဒ ြမြမေအး PBDN-၀၀၄၆၃၁ ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၂၈ ေဒ သင်းသင်းခိုင် MTNT-၀၁၂၄၇၇ ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၂၉ ေဒ နွယ်နီေအး TTE-၁၄၃၉၃၈ ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၃၀ ဦးေဌးလွင် SAW-၀၅၄၃၂၉ ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၃၁ ေဒ ချမ်းေြမ့ကည် ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၃၁၄၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း CO 

၃၂ ေဒ လွင်သနာထွန်း ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၅၉၂၆၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၃၃ ေဒ ခင်စန်းဝင်း ၁၁/ကဖန(နုိင်)၀၀၄၅၁၉ ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၃၄ ေဒ တင်တင်သန်း ISN-၅၅၃၁၇၉ 
ကပတ 
စီစဉ်မှူး 

ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၃၅ ေဒ ခင်စုစုလင် ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၂၅၈၆၆ ဒု-ဦးစီးမှူး
သတင်း 

အချက်အလက် 
Commerce 

Journal 
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၃၆ ေဒ ယင်းမာေအာင် ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၀၀၈၄၂ ဒု-ဦးစီးမှူး
သတင်းအချက်

အလက် 
Commerce 

Journal 

၃၇ ေဒ သီတာဝင်း ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၀၇၄၆၁ ဒု-ဦးစီးမှူး
သတင်းအချက်

အလက် 
Commerce 

Journal 

၃၈ ေဒ မျိုးပပေအး ၁၂/သခန(နုိင်)၀၇၄၃၄၅ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 

၃၉ ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း ၇/လပတ(နုိင်) ၀၆၁၉၆၄ ဒုဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ထသက 

၄၀ ဦးစိန်ြမင့် KWA-၁၂၄၉၁၃ 
ငယ်/လရ
တလနစ 

မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 

၄၁ ဦးခင်ေမာင်သိန်း ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၃၅၀၇၃ 
စာရင်းကုိင်

-၂ 
ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၄၂  ေဒ ဝင်းမာသိန်း ၇/ပမန(နုိင်)၁၃၄၅၂၅ 
ကွန်ပျူတာ

မှူး 
ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၄၃ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း ၁၂/တမန(နုိင်)၀၁၀၈၁၆ 
ဌာနခဲွ 
စာေရး 

ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၄၄ ေဒ ဖိုးဇာလွင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၇၅၃၂၄ ကီးေရး 
သတင်းအချက်

အလက် 
ICT (ရန်ကုန်) 

၄၅ ေဒ ြမင့်ေကခုိင် ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၇၅၃၂၄ ကီး/ေရး မူဝါဒ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 
အေရာင်းြပခန်း 

၄၆ ေဒ လ့ဲလ့ဲဝင်း ၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၁၀၄၇ ဆသရ-၃ ေဒသတွင်း CO 
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၄၇ ေဒ နန်းလှေထွး ၁၃/လရန(နုိင်)၀၀၆၀၀၁ ကီး/ေရး ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၄၈  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၀၈၅၉၉ ကီး/ေရး ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၄၉ ဦးတင်ေမာင်ေဝ ၁၂/တကန(နုိင်)၀၇၇၄၈၀
စာရင်းကုိင်

-၃ 
ေငွစာရင်း ေငွစာရင်း 

၅၀ ေဒ ေဝေဝေမာ် ၇/ဒဥန(နုိင်) ၁၁၀၅၇၉ ငယ်ေရး မူဝါဒ ထသက 

၅၁ ေဒ ဆုမွန်ရည် ၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၅ ငယ်ေရး ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၅၂ ေဒ ြမတ်ဆလုင် ၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၆ ငယ်/ေရး 
သတင်းအချက်

အလက် 
Commerce 

Journal 

၅၃ ေဒ ခင်မာကူ N/OKA-၀၀၄၆၇၇ ေနစ့ား ပညာေပး 
ကုန်သယ်ွမ 

သင်တန်းေကျာင်း

၅၄ ေဒ သင်းသီရိေအာင် ၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၄၉၄၂၀ ေနစ့ား 
သတင်းအချက်

အလက် 
Commerce 

Journal 

 

၁၅။ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၅-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါအမိန်  ့ ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၄၉/၂၀၁၅) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး 

ေဒ ချိုသက်မူ (၅/အတန(နိုင်)၀၃၁၇၉၁) အား (၂၁-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စတင၍် ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း 

(လစာနန်းကျပ် ၃၁၀၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၃၃၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ ့တိုးြမှင့်ခန် ့ထားလိုက်သည။် 

၁၆။ ၂၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၅-၅-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၅၀/၂၀၁၅)အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ WTO နှင့်အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာကုန်သွယ်မ နှင့်ဆက်နွယ်ေနေသာ 

အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ နွယ်နွယ်ဦး (၉/မထလ(နိုင်)၂၁၇၂၇၀) အား (၂၁-၅-၂၀၁၅) 
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ရက်ေနမ့ှ စတင၍် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သို ့တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားလုိက်သည်။ 

၁၇။ ၂၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနရှိ လုပ်ငန်းဌာနခွဲအသီးသီး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်ေချာေမွစ့ာွ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် စမံီခန်ခဲွ့မ 

လုပ်ငန်းများအား ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရးအတွက် စီမံခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီကုိ ေအာက်ပါ 

ပုဂို လ်များြဖင့် ဖွဲ စ့ညး်တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည် - 

  (က) ညန်ကားေရးမှူးချုပ်  ဥကဌ 

  ( ခ ) ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်  ကုန်သွယ်ေရးဌာန ဒု-ဥကဌ 

  ( ဂ ) ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေစေရးနှင့် ဒု-ဥကဌ 

    ေစ့စပ်ညှိနင်းေရးဌာန  

  (ဃ) ညန်ကားေရးမှူး ေငွစာရင်းဌာနခွဲ အဖွဲ ဝ့င် 

  ( င ) ညန်ကားေရးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ အဖွဲ ဝ့င် 

  ( စ ) ညန်ကားေရးမှူး ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ အဖွဲ ဝ့င် 

  (ဆ) ညန်ကားေရးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ အဖွဲ ဝ့င် 

  ( ဇ ) ညန်ကားေရးမှူး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်း အဖွဲ ဝ့င် 

    စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲ  

  ( ဈ ) ညန်ကားေရးမှူး နယ်စခန်းများညှိနင်း အဖွဲ ဝ့င် 

    ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ  

  ( ည ) ညန်ကားေရးမှူး WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ ဝ့င် 

    ကုန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ်ေနေသာ  

    အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွ 

  ( ဋ ) ညန်ကားေရးမှူး နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မ အဖွဲ ဝ့င် 

    ဆက်ဆံေရးဌာနခွဲ  

  ( ဌ ) ညန်ကားေရးမှူး ေဒသတွင်းစီးပွားေရး အဖွဲ ဝ့င် 

    ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွ  

  ( ဍ ) ညန်ကားေရးမှူး သတင်းအချက်အလက် အဖွဲ ဝ့င် 

    နည်းပညာဌာနခွဲ  
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  ( ဎ ) ညန်ကားေရးမှူး ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခဲွ အဖွဲ ဝ့င် 

  (ဏ) ညန်ကားေရးမှူး ကုန်သွယ်မပညာေပးေရး ဌာနခွဲ အဖွဲ ဝ့င် 

  ( တ ) ညန်ကားေရးမှူး စီမံေရးရာဌာနခွဲ အတွင်းေရးမှူး 

၁၈။ ၂၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန် ့စာအမှတ်(၄၆/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရုံးအကူ(လစာနန်းကျပ် ၁၂၀၀၀၀- ၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) 

(၆)ဦးတိုအ့ား (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှတင်၍ ဝန် ကီးရုံးသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား ပီး ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

  (က) ဦးခငေ်မာင်သန်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၅၉၀၄၁ 

  ( ခ ) ဦးေအာင်ြမင်ဘို ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၈၅၆၅၅ 

  ( ဂ ) ေဒ ဝင်းစနာ ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၂၀၄၁ 

  (ဃ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင် ၈/ခမန(နိုင်)၁၀၃၄၂၃ 

  ( င ) ေဒ သဇင်ဝင်း ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၈၆၇၉ 

  ( စ ) ဦးမငး်ေဝ ၈/တတက(နုိင်)၂၁၆၀၇၆ 

၁၉။ ၂၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ ၂၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်  ့စာအမှတ်(၄၃/၂၀၁၅) 

အရ ကနု်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာရှိ(၁)ဦး၊ အမထမ်း (၄)ဦးတိုအ့ား သက်ဆိင်ုရာ 

ဌာနအကီးအကဲခွင့်ြပုသည့် (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီး 

ဌာနသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

  (က) ဦးတင့်လွင်ဦး ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၅၆၆၀၈ လ/ထညန်ကားေရးမှူ း 

  ( ခ ) ဦး ဖို းေဝထွန်း ၉/မထလ(နိုင်)၂၁၇၁၅၆ အကီးတန်းစာေရး 

  ( ဂ ) ဦးေအာင်ထက် ၈/တတက(နိုင်)၁၈၃၄၂၁ အငယ်တန်းစာေရး 

  (ဃ) ဦးေဇယျာလင်း ၁၂/တကန(နုိင်)၁၃၃၇၄၈ အငယ်တန်းစာေရး 

  ( င ) ဦး ဖို းေမာင်ေမာင်ြမင့်ဦး ၁၂/အစန(နုိင်)၁၉၅၁၃၇ ယာဉ်ေမာငး်-၅ 
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၂၀။ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးစိုးဝင်းအား ကုန်သွယ်ေရးကိစများ နှင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ 

တားဆီးထိနး်ချုပေ်ရး (Mobile Team) ကိစရပ်များစဉ်ဆက်မြပတ် ကွပ်ကဲနိုင်ေရး အတွက် ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ရုံးထိုင်ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်သွားရန် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည် - 

 စဉ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည့်ေနရက် ေနရာ 

 (က) တနလာ၊ အဂါ၊ ဗုဒဟူး ေနြပည်ေတာ် 

  ( ခ ) ကာသပေတး၊ ေသာကာ၊ စေန၊ တနဂေနွ ဗဟိုကွပ်ကဲမရုံး(ရန်ကုန်) 

၂၁။ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ဦးစီးရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း (၇/ဇကန(နိုင်) 

၀၀၀၄၆၈) အကီးတန်းစာေရးအား ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးစးီရုံး တာဝန်များအြပင် ညန်ကားေရးမှူးချုပ် 

၏ ယာဉ်ေမာင်းတာဝန်ကိုပါ  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ပူးတွဲတာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။ 

၂၂။ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ Mobile Team(မနေလး)မှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးရည်ခန် (၉/တသန(နုိင်) ၀၉၄၉၁၂)အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈၇) အရ (၂၃-၅-၂၀၁၅) မှ (၂၉-၅-၂၀၁၅)ထိ လုပသ်က်ခွင့် (၇) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၈) ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးသိန်းယု ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း ၂၂-၅-၁၅ မှ ၁ 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၅၁၇၃၉   ၂၂-၅-၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးစိုးြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ကကရ(ဗဟ) ၂၀-၅-၁၅ မှ ၁၀ 

  ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၄၃၆၈၀   ၂၉-၅-၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးမျို းမင်း-၂ ဌာနခွဲစာေရး ကကရ(ဗဟ) ၂၅-၅-၁၅ မှ ၁၀ 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၀၀၇၅၂   ၃-၆-၁၅ ထိ  

 (ဃ) ေဒ နန်းေလာင်ဝီး ဌာနခွဲစာေရး ေငွစာရင်း ၂၂-၅-၁၅ မှ ၁၃ 

  ၁၃/တယန(နိုင်)၀၀၀၀၂၆   ၃-၆-၁၅ ထိ 
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 ( င ) ေဒ ဝင်းဝငး်နု စာရင်းကိုင်-၁ ဝန်ကီးရုံး ၁၈-၅-၁၅ မှ ၇ 

  ၈/ရစက(နိုင်)၀၀၄၅၀၉  စမံီကိန်းတွဲဘက် ၂၄-၅-၁၅ ထိ 

 ( စ ) ဦးသန်းလင်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၆-၅-၁၅ မှ ၁၀ 

  ၉/ညဥန(နုိင်)၁၃၅၂၁၈   ၄-၆-၁၅ ထိ 

 (ဆ) ဦးေဇာ်လင်း ကီး/ေရး ညှိကွပ် ၂၆-၅-၁၅ မှ ၁၁ 

  ၁၁/မပတ(နိုင်)၀၃၇၃၅၅   ၅-၆-၁၅ ထိ 

 ( ဇ ) ဦးေကျာ်မင်းထက် စာရင်းကိုင်-၂ ေငွစာရင်း ၃၀-၅-၁၅ မှ ၇ 

  ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၁၂၆၈၁၉   ၅-၆-၁၅ ထိ 

၂၄။ ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂) ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ် (၉၆) အရ လစာမ့ဲခင့်ွ အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးသိနး်ယု ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း ၂၃-၅-၁၅ မှ ၉ 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၅၁၇၃၉   ၃၁-၅-၁၅ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ နန်းေလာင်ဝီး ဌာနခွဲစာေရး ေငွစာရင်း ၄-၅-၁၅ မှ ၂ 

  ၁၃/တယန(နိုင်)၀၀၀၀၂၆   ၅-၅-၁၅ ထိ 

၂၅။ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း၊ အမထမ်း(၆)ဦးတိုအ့ား မိမိတိုအ့မည် နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနခွဲ 

များသုိ(့၁-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  တာဝန်ချထား တာဝန်ချထား 

     သည့်ဌာနခဲွ သည့်ဌာနခဲွ 

  (က) ေဒ ရင်ရင်ေထွး ဦးစီးအရာရှိ စီမံကိန်းနှင့် ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

   ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၃၆၂၉၅  စာရင်းအင်း လုပ်ငန်း 

  ( ခ ) ေဒ ကူကူ ဦးစီးမှူး စီမံကိန်းနှင့် စမံီေရးရာ 

   K/RGN-၀၃၄၇၀၈  စာရင်းအင်း 

  ( ဂ ) ဦးတင်ဦး ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 
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   ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၁၄၇၈၈   လုပ်ငန်း 

  (ဃ) ေဒ စိန်ကည်မာ ကီး/လက်ေရးတို စီမံကိန်းနှင့် ေငွစာရငး် 

   A/RGN-၀၁၉၁၄၇ လနစ စာရင်းအင်း  

  ( င ) ဦးေစာဆန်းသိန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

   ၃/ကဆက(နိုင်)၀၆၇၅၁၁   လုပ်ငန်း 

  ( စ ) ဦးတင်ကုိကို လခရ-၃ စီမံေရးရာ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

   ၇/ပတန(နိင်ု)၀၃၉၅၅၁   လုပ်ငန်း 

၂၆။ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် ေနေသာ ဦးေသာင်းစိန် (၈/မဘန 

(နိုင်)၀၀၀၂၉၅)၊ ေနစ့ား/ပုတ်ြပတ် ယာဉ်ေမာင်းအား ၎င်း၏ ဆနအရ (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ အလုပ်မှ 

နုတ်ထွက်ခွင့် ြပုလုိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ ၂၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါရံုးအမိန် ့ စာအမှတ် (၄၇/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသံုးသူေရးရာဦးစးီဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့ တွဲဖက် 

တာဝန်ချထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း/အမထမ်း(၁၅)ဦးတိုအ့ား ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနရှိ 

၎င်းတိုအ့မည်နင့်ှယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နယ်စခန်းများတွင် တာဝန်ချိန် ပီးဆုံးသည်အထိ တဲွဖက် ေပးအပ်လိုက် 

သည် - 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားသည့် 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ 

  (က) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညန်ကားေရးမှူး ြမစ်ကီးနား 

   ၅/ရဘန(နုိင်)၀၁၀၈၈၇ 

  ( ခ ) ဦးခငေ်မာင်ဝင်း ။ ြမဝတီ 

   ၁၂/မဘန(နုိင်)၁၀၁၂၁၁ 

  ( ဂ ) ဦးြမင်ေ့ဆွ ဦးစီးအရာရှိ ကျိုင်းတုံ 

   ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၀၂၄၅၆ 

  (ဃ) ေဒ ေအးေအးဝင်း ။ ေကာ့ေသာင်း 

   ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၁၅၀၆၆ 
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  ( င ) ေဒ ြမြမမူ ဒု-ဦးစီးမှူး ေကာ့ေသာင်း 

   ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၀၉၃၁၆ 

  ( စ ) ဦးဝင်းေကျာ်စိုး ။ တမူး 

   ၇/မလန(နုိင်)၀၇၁၉၄၆ 

  (ဆ) ဦးသိန်းဦး ။ တာချီလိတ် 

   ၁၂/ကတန(နိုင်)၀၈၄၅၃၂ 

  ( ဇ ) ဦးေစာဟန်ြပည်ဝ့ငး် ။ ထီးခီး 

   ၃/ဘအန(နိုင်)၂၆၇၆၀၂ 

  ( ဈ ) ေဒ အမာကည် ။ ြမဝတီ 

   ၉/ဝသန(နိငု်)၀၃၉၂၃၀ 

  (ည) ဦးလှမျိုးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ကျိုင်းတုံ (မုိင်းေလွ) 

   ၇/ကဝန(နုိင်)၀၀၀၉၈၈ 

  ( ဋ ) ဦးေကျာခိ်င်ု ။ တာချီလိတ် 

   ၉/ပဘန(နုိင်)၀၀၀၈၅၂ 

  ( ဌ ) ဦးတိတ်စံ ။ ကျိုင်းလပ် 

   HLG-၀၀၈၃၉၁ 

  ( ဍ ) ဦးသန်းေထွး ။ စစ်ေတွ 

   ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၄၇၆၆ 

  ( ဎ ) ဦးေငရွ စာရင်းကိုင်-၃ ေမာငေ်တာ 

   ၁၂/ကတန(နိုင်)၀၁၉၉၃၃ 

  (ဏ) ဦးသူရ ဆက်သွယ်ေရး-၅ ကျိုင်းလပ် 

   ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၀၀၁၆  
၂၈။ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၇(က)/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးမျို းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ၂၅-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၄၂၆၈၁  (ကျိုင်းတုံ) ၃၁-၅-၂၀၁၅ ထိ 
၇ 
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 ( ခ ) ဦးစန်းေနမျို း လခရ-၃ ဗဟ(ကကရ) ၂၉-၅-၂၀၁၅ မှ 

    ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၄၃၈၁၈   ၂-၆-၂၀၁၅ ထိ  

၂၉။ ၂၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၇(ခ)/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးမျိုးသက်ေအာင် ဆသရ-၃ ညန်ချုပရံု်း ၂၈-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၃/ကလန(နိုင်)၀၈၇၄၀၂   ၃-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးအလကဇ်နား လခရ-၃ စမံီ  ၂၇-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၀၄၀၉   ၅-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးစန်းေနမျို း လခရ-၃ ဗဟ(ကကရ) ၂၄-၅-၂၀၁၅ မှ 

    ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၄၃၈၁၈   ၂၈-၅-၂၀၁၅ ထိ  

၃၀။ ၁-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးမှ ေဒ နှင်းေဝ ငိမ်း(၁၂/သဃက(နိုင်)၁၆၀၁၂၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး(ကွန်ပျူတာ) 

အား (၁-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ (ရုံးချုပ်) ေငွစာရင်းဌာနခဲွသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၁-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ (ရံုးချုပ်)ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ  ေဒ နှင်းေဝ ငိမ်း(၁၂/သဃက(နုိင်)၁၆၀၁၂၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး(ကွန်ပျူတာ) 

အား (၁-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ (ရန်ကုန်)ေငွစာရင်းဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၁-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကနု်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦး တိုအ့ား (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ 

စ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ ထားလုိက်သည် - 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှတာဝန် 

     ထမ်းေဆာင်ေနသည့်စခန်း 

 (က) ဦးမျို းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ကျိုင်းတုံ 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၄၂၆၈၁ 

 ( ခ ) ဦးသူရ ဆသရ-၅ ကျိုင်းလပ် 

  ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၀၀၁၆   

၅ 

၇ 

၁၀

၅ 



36 

 

၃၃။ ၁-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၅)ဦးတိုအ့ား (၁-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပ 

ပါ  နယစ်ပ်ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းများသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝနခ်ျထားလိုက် သည် - 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

      ချထားသည့်စခန်း 

 (က) ဦးကိုကိုေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတင်ွး မယ်စဲ့ 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၈၃၂၀၈  

 ( ခ ) ဦးြပည့် ဖို းေဇာ် ကီး/ေရး Mobile Team  ကျိုင်းလပ် 

  ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၇၃၃၆  (မနေလး) 

 ( ဂ ) ဦးစိုးေကျာ်သူ ငယ်/ေရး နယ်ရုံး ကျို င်းတုံ 

  ၇/လပတ(နိုင်)၁၂၂၂၈၅ 

 (ဃ) ဦး ငိမ်းချမ်းေအာင်ြမင့် ဒု-လ/ထကပတမှူး Mobile Team မယ်စဲ့ 

  ၁၂/လကန(နိုင်)၁၉၅၂၁၄  (ရန်ကုန်) 

 ( င ) ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် ဆသရ-၅ မူဝါဒ မယ်စဲ့ 

  ၉/တကန(နိုင်)၁၉၀၄၈၄ 

၃၄။ ၁-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတိုအ့ား ေကာေ့သာငး် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခနး်တွင် (Mobile Team) လုပ်ငန်းများ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည် - 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှတာဝန်ေပးအပ် 

     ထားသည့်ဌာန   

 (က) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး လ/ထညန်ကားေရးမှူး Mobile Team   

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၄၁၃၄၅  (ရန်ကုန်) 

 ( ခ ) ဦးရဲမင်းထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး စစရ   

  ၇/ညလပ(နိုင်)၀၉၃၄၇၃   

 ( ဂ ) ဦးမျို းေမာငေ်မာင် ငယ/်ေရး ယပမ  

  ၉/မသန(နိငု်)၁၃၃၁၇၈ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးနယစ်ပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေနမ့ှစ၍လညး် 

ေကာငး်၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇနု်နှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမ့ှ 

စ၍လညး်ေကာင်း၊ တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ် 

ဂျယန်ယ်စပ်ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) 

ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခနး် တွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍လညး်ေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချငး်ေရေဟာ၊် ကန်ပိကု်တီး၊ 

လယွဂ်ျယ၊် ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ ထန်တလန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) 

ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည။် ေမာေတာင၊် ထီးခီးနယစ်ပ်ကန်ုသွယေ်ရးစခန်း 

များတွငလ်ညး် (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ မနေလးတိုင်းဦးစီးမှူးရုံးတွင် (၁-၄-

၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှ ပ့ိုင်း) ကျိုင်းတုံရံုးခဲွအား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း 

ေကာငး်၊ ကချင်ြပည်နယ်ြမစ်ကီးနားကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးစခန်းအား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့စှ၍ 

လည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည။် ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ 

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

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

၂၀၁၆ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ထိ) ITC ကတ် ( ၃၆ ) ကတ်၊ စစုုေပါင်း ( ၉၀၄ ) ကတ် 

ခွင်ြ့ပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တငပ်ို/့တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် ဘ ာနှစ် 
ITC ကတ်  

အေရအတွက် 

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ 

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ 

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  ၃၁၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈
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၄ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁-၄-

၂၀၁၅ မှ ၂၂-၅-၂၀၁၅ ) 

ထိ 

၃၆ ၁၀၁၃၆၃၈၂၇၇.၄၆၀ ၆၃၂၀၃၂၁၅၇.၁၇၀ ၁၆၄၅၆၇၀၄၃၄.၆၃၀

 စုစုေပါင်း ၉၀၄ ၄၇၅၁၁၂၁၆၉၇.၄၂၀ ၁၃၆၆၁၃၅၁၂၅၁.၇၂၈ ၁၈၄၁၂၄၇၂၉၄၉.၁၄၈

၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၂-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးမ 

နှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် စခန်းအမည် 

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး 
ITC ကတ် 
အေရ 
အတွက် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

ကုန်သွယ်မ  
ပမာဏ 
(ကျပ်) 

ပုိကု့န် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

သွင်းကုန် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၇ ၉၀၉၉၉၉၆.၉၀၀ ၈၃၃၃၂၈၃၈.၃၂၀ ၉၂၄၃၂၈၃၅.၂၂၀

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂     ၄၉၃၃၇၄၀.၁၉၀ ၄၉၃၃၇၄၀.၁၉၀

၃ ြမဝတီ         ၁-၁၂-၂၀၁၂     ၃၅၅၈၃၇၄၃.၁၄၀ ၃၅၅၈၃၇၄၃.၁၄၀

၄ တာချီလိတ်  ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၁၄၆၉၉၉၈.၈၀၀ ၃၅၉၂၂၇၀၇၅.၇၇၀ ၃၆၀၆၉၇၀၇၄.၅၇၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃   ၇၈၂၂၀၂၁၀၀.၀၀၀   ၇၈၂၂၀၂၁၀၀.၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃         

၇ ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃         

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၇၈၄၈၇၅၀.၀၀၀ ၉၈၄၆၂၀၀.၀၀၀ ၄၇၆၉၄၉၅၀.၀၀၀

၉ ကန်ပုိက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၁၃၆၉၂၅၀.၀၀၀ ၈၈၅၄၆၆၉၉.၈၄၀ ၁၂၉၉၁၅၉၄၉.၈၄၀

၁၀ မတ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃       

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃         

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃   ၁၁၉၀၇၀၀၁၈.၃၀၀ ၄၂၇၅၅၉၈၉.၀၅၀ ၁၆၁၈၂၆၀၀၇.၃၅၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃         

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၁၅၁၁၆၉.၂၂၀ ၆၀၀၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၁၅၇၆၆၉.၂၂၀

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃        

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄        

၁၇ ကျို င်းတုံ       ၅-၅-၂၀၁၄ ၃ ၂၂၄၂၆၉၉၄.၂၄၀ ၁၇၉၉၃၇၀.၈၆၀ ၂၄၂၂၆၃၆၅.၁၀၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား 
၁၅-၁၀-
၂၀၁၄        

  စုစုေပါင်း ၃၆ ၁၀၁၃၆၃၈၂၇၇.၄၆၀ ၆၃၂၀၃၂၁၅၇.၁၇၀ ၁၆၄၅၆၇၀၄၃၄.၆၃၀




