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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၁) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

 စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် GIZ မှ အဖွဲအ့စည်း ဖွံ ့ဖို းတိုးတက်မအကံေပး Dr, Hans Walker ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ အ့ား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်ေန ့နံနက် (၁း၀၀) နာရီတွင် ဝန် ကီးဌာန၊ အစညး်အေဝး 

ခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့သည်။ 

 ထိုသို ့ေတွဆ့ုံရာတွင် နိုင်ငံေတာ်၏ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းများ အရှိန်ြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက် 

ရာ၌ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပန်ည်းများနငှ့်အညီ ရင်ေဘာင်တန်း၍ ြမှင့်တငေ်ဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် 

ကုနသ်ွယ်ေရးနှင့် စီးပွားေရးလုပင်န်းများ ြမှင့်တင်ေရးအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ၏့ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် စီမံခန်ခ့ွဲမစနစ် 

များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးနှင့် ေရှ ဆ့က်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ေဆွးေနွးခဲ့ ကသည်။ 

 ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ဂျပန်နုိင်ငံ၊ Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) ၏ Asia and Pacific Division မှ Director ြဖစ်သူ Mr.Yasushi 

IWATA ဦးေဆာငသ်ည့် ကိုယ်စားလှယအ်ဖွဲအ့ား လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့သည်။ 

 ေတွဆ့ုံရာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ ဖွံ ့ဖို းတိုးတက်ေရးနှင့် ေဆာလျင်စွာ အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ေရးအတွက် ကျင့်သုံးသာွးမည့် လုပ်ထုံးလုပန်ည်းများ၊ နည်းလမ်းများ၊ 

လုပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားအကား ေဆွးေနွးညှိနင်းြခင်းမှ တစ်ဆင့် ပိုမိုေကာင်းမွနေ်သာ မူဝါဒများ ထွက်ေပ လာနိုင် 

ေရး၊ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် ထုတလ်ုပ်မည့်ကုန်ပစည်းများအတွက် လိုအပ်ေသာအစိတ်အပိုင်းများ 

အား ေဒသတွင်းလုပင်န်းရှင်များမှ ထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး၊ ဂျပန် 

နုိင်ငံမှ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများ ယခုထက် ပုိမုိဝင်ေရာက်လာေရးတုိအ့ပါအဝင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတက် 
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ေရးအတက်ွ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား သက်ဆိုင်သည့်ဝန် ကီးဌာနများ၊ တိုင်း 

ေဒသကီးအစိုးရများနှင့် ညှိနင်းေဆွးေနွးသွားမည့်ကိစရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေနွးခဲ့ ကသည်။ 

 အဆိုပါ ေတွဆ့ုံပွဲအခမး်အနားသို ့စီးပွားေရးနငှ့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန်၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိပုဂိုလ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂၈-၁၀-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၈၃၁.၇၄၅ ၇၂၅.၂၃၇ ၁၅၅၆.၉၈၂

၂ တိရိစာန်ထွက် ၂.၈၈၈ ၁.၁၄၉ ၄.၀၃၇

၃ ေရထွက် ၁၁၄.၁၅၇ ၁၆၃.၅၂၃ ၂၇၇.၆၈၀

၄ သတုတွင်းထွက် ၃၃၁.၀၄၉ ၁၉၅.၀၅၄ ၅၂၆.၁၀၃

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၃၆.၈၁၇ ၁.၇၉၆ ၁၃၈.၆၁၃

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၁၈၄.၃၈၆ ၈၀၄.၂၆၅ ၂၉၈၈.၆၅၁

၇ အြခား ၃၅၅.၄၀၂ ၆၆၈.၄၂၀ ၁၀၂၃.၈၂၂

 စုစုေပါင်း ၃၉၅၆.၄၄၄ ၂၅၅၉.၄၄၄ ၆၅၁၅.၈၈၈

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၈-၁၀-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၂၆၁၈.၃၁၉ ၉၆၉.၀၆၃ ၃၅၈၇.၃၈၂

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၂၅၃၄.၈၉၃ ၃၁၁.၉၁၈ ၂၈၄၆.၈၁၁

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၈၀၈.၂၂၉ ၃၀၉.၃၁၈ ၂၁၁၇.၅၄၇

 စုစုေပါင်း ၆၉၆၁.၄၄၁ ၁၅၉၀.၂၉၉ ၈၅၅၁.၇၄၀

 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၈-၁၀-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၃၉၅၆.၄၄၄ ၆၉၆၁.၄၄၁ ၁၀၉၁၇.၈၈၅ ၃၆၉၈.၄၅၉ ၇၆၁၃.၃၆၈ ၁၁၃၁၁.၈၂၇ ၂၅၇.၉၈၅ -၆၅၁.၉၂၇ -၃၉၃.၉၄၂

၂ နယ်စပ် ၂၅၅၉.၄၄၄ ၁၅၉၀.၂၉၉ ၄၁၄၉.၇၄၃ ၂၃၈၉.၇၂၅ ၁၄၃၈.၅၈၄ ၃၈၂၈.၃၀၉ ၁၆၉.၇၁၉ ၁၅၁.၇၁၅ ၃၂၁.၄၃၄

စစုေုပါငး် ၆၅၁၅.၈၈၈ ၈၅၅၁.၇၄၀ ၁၅၀၆၇.၆၂၈ ၆၀၈၈.၁၈၄ ၉၀၅၁.၉၅၂ ၁၅၁၄၀.၁၃၆ ၄၂၇.၇၀၄ -၅၀၀.၂၁၂ -၇၂.၅၀၈

စဉ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၀.၀၄၃ ၇၂၅.၁၉၄ ၇၂၅.၂၃၇ ၆၉၉.၀၈၈ ၆၉၉.၀၈၈ ၀.၀၄၃ ၂၆.၁၀၆ ၂၆.၁၄၉

၂ တရိိစာန်ထွက် ၁.၁၄၉ ၁.၁၄၉ ၀.၄၁၅ ၀.၄၁၅ ၀.၇၃၄ ၀.၇၃၄

၃  ေရထွက် ၁၆၃.၅၂၃ ၁၆၃.၅၂၃ ၁၃၉.၀၄၇ ၁၃၉.၀၄၇ ၂၄.၄၇၆ ၂၄.၄၇၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၈၇.၆၆၂ ၇.၃၉၂ ၁၉၅.၀၅၄ ၂၄၈.၈၇၁ ၉.၄၇၉ ၂၅၈.၃၅၀ -၆၁.၂၀၉ -၂.၀၈၇ -၆၃.၂၉၆

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၁.၇၉၆ ၁.၇၉၆ ၂.၂၇၇ ၂.၂၇၇ -၀.၄၈၁ -၀.၄၈၁

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၇၂၇.၇၀၇ ၇၆.၅၅၈ ၈၀၄.၂၆၅ ၁၀၉၄.၀၄၉ ၁၆၂.၈၄၄ ၁၂၅၆.၈၉၃ -၃၆၆.၃၄၂ -၈၆.၂၈၆ -၄၅၂.၆၂၈

၇ အြခား ၆၆၈.၄၂၀ ၆၆၈.၄၂၀ ၃.၂၅၉ ၃၀.၃၉၆ ၃၃.၆၅၅ -၃.၂၅၉ ၆၃၈.၀၂၄ ၆၃၄.၇၆၅

စုစုေပါင်း ၉၁၅.၄၁၂ ၁၆၄၄.၀၃၂ ၂၅၅၉.၄၄၄ ၁၃၄၆.၁၇၉ ၁၀၄၃.၅၄၆ ၂၃၈၉.၇၂၅ -၄၃၀.၇၆၇ ၆၀၀.၄၈၆ ၁၆၉.၇၁၉

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၈-၁၀-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၈-၁၀-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၃.၀၄၉ ၉၆၆.၀၁၄ ၉၆၉.၀၆၃ ၁၉.၁၂၆ ၈၃၈.၈၉၀ ၈၅၈.၀၁၆ -၁၆.၀၇၇ ၁၂၇.၁၂၄ ၁၁၁.၀၄၇

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၃၁၁.၄၉၉ ၃၁၁.၉၁၈ ၁.၄၅၀ ၂၇၄.၆၂၇ ၂၇၆.၀၇၇ -၁.၀၃၁ ၃၆.၈၇၂ ၃၅.၈၄၁

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၅၁၄ ၃၀၈.၈၀၄ ၃၀၉.၃၁၈ ၀.၆၈၇ ၃၀၃.၈၀၄ ၃၀၄.၄၉၁ -၀.၁၇၃ ၅.၀၀၀ ၄.၈၂၇

စုစုေပါင်း ၃.၉၈၂ ၁၅၈၆.၃၁၇ ၁၅၉၀.၂၉၉ ၂၁.၂၆၃ ၁၄၁၇.၃၂၁ ၁၄၃၈.၅၈၄ -၁၇.၂၈၁ ၁၆၈.၉၉၆ ၁၅၁.၇၁၅

စဉ် သင်ွးကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၂၈ - ၁၀ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၈ - ၁၀ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၂၈-၁၀ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၉၄၁.၅၁၄ ၉၄၄.၉၆၆ ၂၈၈၆.၄၈၀ ၂၀၂၄.၁၆၇ ၉၀၈.၆၈၅ ၂၉၃၂.၈၅၂ -၈၂.၆၅၃ ၃၆.၂၈၁ -၄၆.၃၇၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၇၄.၉၉၆ ၁၀.၀၆၆ ၈၅.၀၆၂ ၃၃.၃၆၉ ၆.၉၆၀ ၄၀.၃၂၉ ၄၁.၆၂၇ ၃.၁၀၆ ၄၄.၇၃၃

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၀၄.၄၂၉ ၃၇.၈၉၂ ၃၄၂.၃၂၁ ၁၆၃.၁၁၃ ၃၃.၂၇၆ ၁၉၆.၃၈၉ ၁၄၁.၃၁၆ ၄.၆၁၆ ၁၄၅.၉၃၂

၄ ကပုိံကတီ်း ၂၉.၉၇၆ ၂၃.၉၇၄ ၅၃.၉၅၀ ၅.၈၅၉ ၂၂.၂၆၆ ၂၈.၁၂၅ ၂၄.၁၁၇ ၁.၇၀၈ ၂၅.၈၂၅

၅ ကျို င်းတုံ ၁.၄၆၅ ၁.၉၃၆ ၃.၄၀၁ ၃.၆၇၉ ၄.၉၂၈ ၈.၆၀၇ -၂.၂၁၄ -၂.၉၉၂ -၅.၂၀၆

၆ တာချီလတ်ိ ၈.၁၇၀ ၃၄.၃၃၇ ၄၂.၅၀၇ ၇.၁၉၉ ၃၂.၉၄၂ ၄၀.၁၄၁ ၀.၉၇၁ ၁.၃၉၅ ၂.၃၆၆

၇ ြမဝတီ ၃၂.၀၉၉ ၄၆၉.၆၄၀ ၅၀၁.၇၃၉ ၁၈.၃၀၁ ၃၅၃.၇၉၇ ၃၇၂.၀၉၈ ၁၃.၇၉၈ ၁၁၅.၈၄၃ ၁၂၉.၆၄၁

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၄.၃၆၈ ၃၀.၂၈၆ ၅၄.၆၅၄ ၁၉.၈၇၁ ၄၀.၁၁၄ ၅၉.၉၈၅ ၄.၄၉၇ -၉.၈၂၈ -၅.၃၃၁

၉ မိတ် ၈၄.၀၈၆ ၂၁.၅၇၉ ၁၀၅.၆၆၅ ၈၄.၆၉၂ ၁၆.၈၄၄ ၁၀၁.၅၃၆ -၀.၆၀၆ ၄.၇၃၅ ၄.၁၂၉

၁၀
နဘုလယ်/
ထီးခီး

၉.၀၂၇ ၀.၂၈၄ ၉.၃၁၁ ၀.၂၃၉ ၉.၁၂၇ ၉.၃၆၆ ၈.၇၈၈ -၈.၈၄၃ -၀.၀၅၅

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၀၆၅ ၀.၃၂၀ ၁.၃၈၅ ၀.၁၆၇ ၀.၆၅၃ ၀.၈၂၀ ၀.၈၉၈ -၀.၃၃၃ ၀.၅၆၅

၁၂ စစ်ေတွ ၂.၁၅၆ ၀.၁၇၂ ၂.၃၂၈ ၃.၁၃၁ ၀.၃၈၇ ၃.၅၁၈ -၀.၉၇၅ -၀.၂၁၅ -၁.၁၉၀

၁၃  ေမာင်ေတာ ၃.၃၁၃ ၀.၀၂၇ ၃.၃၄၀ ၂.၆၅၄ ၀.၀၅၂ ၂.၇၀၆ ၀.၆၅၉ -၀.၀၂၅ ၀.၆၃၄

၁၄ တမူး ၃၀.၄၅၈ ၉.၁၃၂ ၃၉.၅၉၀ ၁၄.၁၃၀ ၅.၇၂၁ ၁၉.၈၅၁ ၁၆.၃၂၈ ၃.၄၁၁ ၁၉.၇၃၉

၁၅ ရိဒ် ၁၂.၃၂၂ ၅.၆၈၈ ၁၈.၀၁၀ ၉.၁၅၄ ၂.၈၃၂ ၁၁.၉၈၆ ၃.၁၆၈ ၂.၈၅၆ ၆.၀၂၄

စုစုေပါင်း ၂၅၅၉.၄၄၄ ၁၅၉၀.၂၉၉ ၄၁၄၉.၇၄၃ ၂၃၈၉.၇၂၅ ၁၄၃၈.၅၈၄ ၃၈၂၈.၃၀၉ ၁၆၉.၇၁၉ ၁၅၁.၇၁၅ ၃၂၁.၄၃၄

နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၁၅ထိ)

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၄၇၀၀၀၀ ၁၄၂၅၀၀၀ ၁၄၁၇၀၀၀ ၁၄၀၅၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၃၅၀၃၀၀ ၁၄၂၃၈၀၀ ၁၃၆၅၆၀၀ ၁၃၆၈၆၀၀

၃ မနေလး ၁၄၈၀၁၀၀ ၁၄၈၀၁၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၁၈၄ ၁၂၀၅ ၁၁၂၇ ၁၁၄၃

၂ ေရလီ ၁၂၁၃ ၁၂၂၃ ၁၁၄၆ ၁၁၅၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၃၂ ၁၂၁၇ ၁၁၆၉ ၁၁၃၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၂၂၆၀၀ ၁၀၂၂၆၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မနေလး ၈၈၁၈၀၀ ၉၁၄၂၀၀ ၁၀၀၁၈၀၀ ၈၉၂၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၈၆၇ ၈၆၉ ၈၆၆ ၈၆၄

၂  ေရလီ ၈၉၉ ၈၉၇ ၈၉၁ ၈၈၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၅၁ ၇၃၆ ၇၀၄ ၇၁၈

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိကု့န်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၉၆၂၀၀ ၁၄၂၀၇၀၀ ၁၄၈၁၉၀၀

၂ မံုရွာ ၁၃၅၃၉၀၀ ၁၃၆၉၉၀၀ ၁၃၈၅၈၀၀ ၁၄၅၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၄၅၈ ၁၅၇၇ ၁၆၀၄ ၁၅၇၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၆၆၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၆၄၆ ၆၄၈ ၆၄၅ ၆၄၄

၂ ေရလီ ၆၇၅ ၆၇၃ ၆၆၈ ၆၆၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၁၁၆၅၀၀၀ ၁၀၃၆၀၀၀ ၁၀၁၅၀၀၀ ၁၀၂၆၀၀၀

၂ မံုရွာ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၉၇၀၆၀၀ ၉၉၅၁၀၀

၃ မေကွး ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၀၂၅၇၀၀ ၁၀၂၅၇၀၀ ၉၆၄၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၀၅၉ ၁၀၁၄ ၉၃၇ ၉၃၅

( င ) ပဲစဉ်းငံု

၇

(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုး ကီး

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆပ်ိြဖူစ) ၂၂၃၅၀၀ ၂၂၉၆၀၀ ၂၆၀၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မံုရွာ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၃၆၈၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ပခုကူ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၆ မေကွး ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၈ ြပည် ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၃၀၁ ၃၀၀ ၂၉၉ ၂၆၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၁၁၂၇၀၀ ၂၁၅၈၆၀၀ ၂၂၃၅၂၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀

၂ မနေလး ၂၀၈၂၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀

၃ မေကွး ၂၁၄၃၀၀၀ ၂၁၄၃၀၀၀ ၂၀၈၂၀၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၄ ြပည် ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၀၅၂ ၉၃၉ ၁၀၄၇ ၁၁၉၆

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာက်ဆညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၀၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၇၇ ၈၂၃ ၇၄၉ ၁၀၉၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မံုရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ ေတာင် ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၅၃၀၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၄ မေကွး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၀၂ ၉၇၆ ၇၄၉ ၇၄၇

ကျပ်/ြပည်

၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မနေလး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၄ ပုသိမ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၈ မံုရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ်ေတွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၁၀ သံတွဲ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ထိင်ုး ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၄၅ ၃၄၃

၂ ဗီယက်နမ် ၃၂၀ ၃၂၀ ၃၃၅ ၃၄၀

၃ အနိိယ ၃၃၀ ၃၃၀ ၃၃၅ ၃၃၅

၄ ပါကစတန် ၃၁၀ ၃၁၂ ၃၁၂ ၃၁၀

၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (လှည်းကူး) ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀

၂ မနေလး (ေနွစပါး) ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (မုိးေဟာင်း) ၆၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (မုိးေဟာင်း) ၅၅၀၀၀၀ ၅၃၄၀၀၀ ၅၂၂၀၀၀ ၅၂၂၀၀၀

၅ ပဲခူး(မုိးေဟာင်း) ၄၆၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၆ ြပည်(မုိးေဟာင်း) ၅၂၄၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မုိးေဟာင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ ေတာင် ကီး ၁၉၉၀၀၀ ၁၉၉၀၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၂ လားရး ၂၁၄၃၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၀၂၀၀၀ ၁၈၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၂၇ ၂၂၅ ၂၁၈ ၂၀၆

၂ ေရလီ ၂၄၉ ၂၂၇ ၂၂၀ ၂၀၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၁၈ ၂၁၈ ၂၀၉ ၂၁၇

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၃၆၀၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၂၀၃၀၀

၂ မေကွး ၁၃၀၇၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၀၁၄ ၁၀၁၇ ၁၀၁၃ ၁၀၁၁

၂ ေရလီ ၁၀၄၉ ၁၀၄၆ ၁၀၄၀ ၁၀၃၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၃၉ ၉၃၉ ၇၄၈ ၈၉၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၀၄၁၀၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀ ၂၁၅၀၁၀၀

၂ မေကွး (စမံုစ) ၁၉၇၁၈၀၀ ၂၁၇၇၀၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၄-၁၀-၂၀၁၆ ၁၁-၁၀-၂၀၁၆ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၈၉၈ ၁၉၀၄ ၁၈၉၇ ၁၈၉၃

၂ ေရလီ ၁၉၄၉ ၁၉၄၃ ၁၉၃၁ ၁၉၂၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၇၇ ၁၂၇၇ ၁၁၂၂ ၁၁၉၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၃၀.၄၉ ၁၇၅၁.၀၀ ၁၄၈၀.၈၁ ၁၇၃၉.၅၀

၂ RSS-2 ၁၃၄၂.၇၅ ၁၇၃၄.၀၀ ၁၃၉၄.၇၂ ၁၇၂၂.၅၀

၃ RSS-3 ၁၂၅၅.၀၁ ၁၇၁၈.၀၀ ၁၃၀၈.၆၃ ၁၇၀၇.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၆၇.၂၇ ၁၇၀၉.၅၀ ၁၂၂၂.၅၃ ၁၆၉၈.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၇၉.၅၃ ၁၆၉၇.၀၀ ၁၁၃၆.၄၄ ၁၆၈၅.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစုိက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၅-၁၀-၂၀၁၆

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၁-၁၀-၂၀၁၆
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာင်စ

 ေဒ လာ/
ေအာင်စ

၁ ၁၂ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၄၈၀၀၀ ၁၂၈၇.၀၄ ၁၂၅၆.၈၈ ၁၂၅၅

၂ ၁၃ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၅၉၁၀၀ ၁၃၀၃.၈၉ ၁၂၆၀.၅၇ ၁၂၅၅

၃ ၁၄ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၅၈၀၀၀ ၁၃၀၀.၁၅ ၁၂၅၅.၈၄ ၁၂၅၇

၄ ၁၅ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၅၈၀၀၀ ၁၃၀၀.၁၅ ၁၂၅၅.၈၄ ၁၂၅၇

၅ ၁၆ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၅၈၀၀၀ ၁၃၀၀.၁၅ ၁၂၅၅.၈၄ ၁၂၅၇

၆ ၁၇ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၅၆၅၀၀ ၁၂၉၅.၈၁ ၁၂၅၃.၈၉ ၁၂၅၉

၇ ၁၈ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၆၆၀၀၀ ၁၃၁၀.၁၉ ၁၂၅၇.၈၁ ၁၂၅၉

၈ ၁၉ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၆၄၈၀၀ ၁၂၉၇.၀၄ ၁၂၆၃.၀၁ ၁၂၇၀

၉ ၂၀ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၇၁၅၀၀ ၁၃၀၅.၀၃ ၁၂၇၂.၄၄ ၁၂၇၂

၁၀ ၂၁ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၆၇၅၀၀ ၁၂၉၅.၉၉ ၁၂၆၂.၄၉ ၁၂၇၅

၁၁ ၂၂ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၆၇၅၀၀ ၁၂၉၅.၉၉ ၁၂၆၂.၄၉ ၁၂၇၅

၁၂ ၂၃ -၁၀-၂၀၁၆ ၈၆၇၅၀၀ ၁၂၉၅.၉၉ ၁၂၆၂.၄၉ ၁၂၇၅

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ်၊ ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၇၈ ယွမ်

၂ ၃၄.၉၉ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၇၀.၂၁ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွင်းေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပ်သား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၂၉၂

၁၂၈၇

စဉ် စခန်းအမည်

၁၂၉၁

၁၂၉၀

၁၂

(၃၁ - ၁၀ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစဲွ့

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

၁ မတပ်ဲ              ( က ) FAQ ၁၁၂၀-၁၁၅၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၈၀-၁၂၁၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၀၀-၁၆၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၄၀၀-၁၄၄၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၉၀၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၇၅-၉၄၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၃ ပစဲဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၈၀၅-၈၃၅

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၇၀၅-၇၃၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၇၀၅-၇၃၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၁၀-၆၄၀

၅ ပလွဲန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၈၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၅၀-၈၀၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၇၉၀-၈၄၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၉၄၀-၁၀၀၀

၈ ပဲ ကီး ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂၅- ၁၀ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၉၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၈၈/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ   

( ၁ )ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဝန်ကီးရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ထမ်းေဆာင် ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးေအာင်ဝင်း-၃ အကီးတန်းစာေရး ဒုညန်ချုပ်ရုံး 

  MGDN-၀၃၀၃၈၄              (၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)      (ကုန်သွယ်ေရး) 

 ( ခ ) ဦးဝင်းကိုကို                  စာရင်းကိုင်-၄  ဒုညန်ချုပ်ရုံး  

  ၁၀/မလမ(နိုင်)၁၉၃၉၈၇     (၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ)   (ကုန်သွယေ်ရး) 

၂။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၈၇/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်ရုံး (ကုန်သွယ်ေရး)မှ 

ဦးမျိုးမင်းသန်  ့ (၉/ကဆန(နုိင်)၀၀၀၀၃၅)၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး၊ လစာနန်း (၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-

၃၀၀၀၀ိ)အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၇ )ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ဝန် ကီးရုံးသို ့တွဲဘက် 

တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၁၇- ၁၀ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ  အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၆၉/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ  ဦးစီးအရာရှိ ေဒ သီတာေကျာ် (၅/ကလတ(နုိင်) ၀၆၂၇၆၆) ကုိ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၇ )ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ လက်ေထာက် ညန်ကားေရးမှူး 

(လစာနန်း ၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်။ 

၄။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း(၁၄) ဦးတိုက့ို ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ သငး်ြမင့် ဦး/ရှိ နယ်ရုံး ၁၃-၁၀ -၂၀၁၆မှ  ၈ရက် 

    ၁၃/တကန(နုိင်)၀၀၉၀၈၇   ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်နိုင် ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၁၅-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၉ရက် 

    ၇/ပခန(နိုင်)၁၄၀၁၈၇   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးဉာဏ်မျိုးထက် ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ၁၂-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက် 

    ၉/ပမန(နိုင်)၁၅၈၅၂၁  (မူဆယ်) ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ေဒ ခငစ်န်းတင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး ၁၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၈ရက်  

    ၉/တသန(နိုင်)၀၄၂၈၅၂   ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င)  ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် ၁၈-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၈/မကတ(နိုင်)၀၀၂၅၉၃   ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ )  ေဒ ခင်ြပံု းေအး ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၁၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၅ရက် 

    ၈/ ရစက(နိုင်)၁၂၅၂၃၀   ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဆ)  ဦးကိုကိုေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

    ၉/ကပတ(နိုင်)၀၀၅၄၅၃   ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဇ )  ဦးေအာင်တိုးမင်း ဌာနခွဲစာေရး နှစ်နိုင်ငံ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက် 

    ၈/ခမန (နုိင်) ၁၀၄၃၇၆   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဈ )  ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ဌာနခွဲစာေရး စီမံ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက်  

    ၁၂/ကဖတ(နုိင်)၀၂၂၇၃၀   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 (ည)  ဦးေဇာ်ေဇာ်ေထွး ကီး/ေရး ေဒသတွင်း ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက် 

    ၈/သရန(နိုင်)၀၅၀၉၇၆   ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ဋ )  ေဒ ပန်းဦးမွန် ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၄ရက် 

    ၁၃/လရန(နိုင်)၁၁၂၃၄၅   ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဌ )  ေဒ ခငမ်ျိုးနှင်း ကီး/ေရး စီမံ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၅ရက် 

    ၅/တဆန(နိုင်)၁၀၅၀၃၄   ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဍ )  ဦးေကျာ်ဇင်သက်ဟုန် ငယ်/ေရး မူဝါဒ ၁၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၆ရက်  

    ၆/ထဝန(နိုင်)၁၁၄၃၅၀   ၁၉-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဎ )  ဦးေအာင်ေအာင် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက်  

    ၉/မခန(နိုင်)၁၉၁၅၇၇   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဏ ) ဦးရဲဝင်း လုံြခံု ေရး-၃ စီမံ ၁၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

  ၈/ခမန(နိုင်)၀၁၄၀၅၁ ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

၅။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး ေဒ နီနီေကျာ် (၁၂/လသန(နိုင်) ၀၁၂၅၀၅)ကုိ (၇-၁၀-

၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၈၅/၂၀၁၆ အရ (၁၀-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၁၆-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ   လုပ်သက်ခွင့်(၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းအစား (၁၅-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၂၁-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

လုပသ်က်ခွင့်(၇)ရက်ြပင်ဆင်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လုပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် 

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးရဲလင်းခန် ့ ငယ်/ေရး စီမံ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၂၆ ရက်  

    ၁၂/မရက(နိုင်)၁၅၉၈၄၉   ၁၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁၃-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

       ၂၃-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမဲ့) 
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 ( ခ ) ဦးသန်တ့ည်ကည် ငယ်/ေရး စီမံ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၂၆ ရက် 

    ၅/ကဘလ(နုိင်)၂၁၅၆၁၀   ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁၂-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၂ ရက် 

  ၂၃-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမဲ့)   

၇။ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ ခင်မာြမင့် (၁၁/ကဖန(နိုင်) 

၀၀၈၃၈၂) ကုိ  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၁၅-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၂၄-၁၀-

၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   လစာမဲ့ခွင့်(၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း(၉) ဦးတိုက့ို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ဝငး်ဝငး်သနး် ဦး/ရှိ ေငွစာရင်း ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆မှ  ၄ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၈၈၈၃၃   ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ထိ 

 ( ခ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၁၉-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၅ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၁၅၃၄၇   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးြမင့်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် ၂၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက် 

    ၇/ကဝန(နိုင်)၀၈၇၀၃၃   ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ဦးခင်ေမာင်ေဌး ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၁၉-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၅ရက်  

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၅၈၇၂၀   ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င)  ဦးထက်အာကာေဇာ် ကီး/ေရး မူဝါဒ ၂၅-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၁၂/စခန(နိုင်)၀၆၁၂၂၉   ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( စ )  ေဒ လဲ့လဲ့မွန် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆  ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၅၇၃၄၀  (ရန်ကုန်တွဲ)  

 (ဆ)  ေဒ ဇင်မာေဝ ကီး/ေရး ေဒသတွင်း ၁၉-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

    ၈/ခမန(နိုင်)၁၆၉၆၈၄   ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဇ )  ဦးဘသန်း ဆသရ-၃ စီမံ ၂၀-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၁ရက် 

    ၁၂/သလန(နုိင်)၀၇၅၀၂၂   ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဈ )  ဦးလင်သူဝင်း ငယ်/ေရး လုပင်န်းစစ် ၂၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက်  

    ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၄၈၅၀   ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 (ည)  ေဒ သီရိခိုင်သဇင် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၄ရက် 

  ၅/ကဘလ(နုိင်)၁၅၇၀၅၁ ၂၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ  

၉။ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၁၉-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၇၀/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးစိုးဝင်း (KPG - ၁၁၈၇၆၀)ကုိ 

ဝန် ကီးရုံးသို ့ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် (လစာနန်းကျပ် ၃၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၄၀၀၀၀၀) ြဖင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာလ (၁၈)ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမစှတင်၍ ေြပာင်းေရခ့ွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီး ဌာန၊  ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅) ဦး ကုိ ြမန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ ခ့ျုပမ်ှ 

ေဆာင်ရွက်သည့် သင်တန်းနှင့် ပို င်ပွဲများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁၇-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

မှ(၁၆-၄-၂၀၁၇) ရက်ေန ့အထိကို တာဝန်ချိန် (On Duty) အြဖစ် သတ်မှတ်လိုက် ပီး  ြမန်မာနုိငငံ်သိုငး် 

အဖွဲ ခ့ျုပ် တွင်  ယာယီတွဲဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ေဒ သီတာခိုင် ဆက်သွယ်ေရး-၃ 

  ၁၂/သကတ(နုိင်) ၁၂၀၅၀၅ 

 ( ခ ) ေဒ တင်တင်ေအး-၂ ဆက်သွယ်ေရး-၃ 

  ၁၄/ဥကမ(နိုင်) ၁၅၄၅၉၆ 
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 ( ဂ ) ဦးေကျာ်နိုင်ထွန်း အငယ်တန်းစာေရး 

  ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၈၀၈၇ 

 (ဃ) ေဒ နှင်းသီတာ အငယ်တန်းစာေရး  

  ၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၄၇၂၄၄ 

 ( င ) ဦးဝင်းေဌးေအာင် စာကူးစက်လှည့် 

  ၁၂/တမန(နိုင်) ၁၀၃၀၉၈   

၁၁။ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ေငွစာရင်း)တွင် တဲွဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ နန်းလှေထွး 

(၁၃/လရန(နုိင်) ၀၀၆၀၀၁) အကီးတန်းစာေရးကို (၂၀-၅-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာ အမှတ် 

(၀၀၉၇) ြဖင့် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံး MIC(OSS) ရုံးသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားြခင်းအစား 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ ေြပာင်းေရ ပ့ီး MIC(OSS)တွင် တာဝန်ေပးအပ်ရန်အတွက် တွဲဖက်တာဝန်ချ 

ထားလိုက်သည်။  

၁၂။ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၅) ဦးတိုသ့ည် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များတွင် 

နှစ်တိုးေစ့ ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေဖာ်ြပပါအတိုင်း   

နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး 

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး 
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ေဒ မာမာစိုး 
၇/သဝတ(နုိင်)၀၀၇၆၃၆

ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၁၅-၁၀-
၂၀၁၂ 

၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁၉-၁၀-
၂၀၁၆ 

(ဒု) ကိမ် 

၁၉၉၀၀ိ/- 

  (၂၃-၂-၂၀၁၆)မှ (၂၆-၂-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၄)ရက်ခံစားသည်။ 

( ခ ) ဦးကိုကိုေထွး 
၁၄/ပသန(နုိင်)၀၈၃၂၀၈

ဒု-ဦးစီးမှူ း ေဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၀၈ ၂၅-၈-၂၀၁၄ ၂၀-၁၀-
၂၀၁၆ 

(စတုတ) ကိမ် 

၁၈၈၀၀ိ/- 

  

(၈-၂-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၂-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၁၄)ရက် 
(၂၂-၂-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၇)ရက် 
(၁၈-၃-၂၀၁၆ မှ ၂၅-၃-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၈)ရက် 
(၁-၇-၂၀၁၆ မှ ၁၀-၇-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၁၀)ရက် 
(၁၁-၇-၂၀၁၆ မှ ၂၀-၇-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၁၀)ရက် 
(၂၂-၈-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၈-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၇)ရက် 

စုစုေပါင်းလစာမ့ဲခွင့် (၅၆)ရက်ခံစားသည်။ 

(ဂ) ေဒ သင်းသင်းလဲ့ 
၁၂/မဘန(နုိင်)၁၀၆၁၃၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း စီမံ ၂၂-၁၀-
၂၀၁၂ 

၂၂-၁၀-၂၀၁၄ ၂၂-၁၀-
၂၀၁၆ 

(ဒု) ကိမ် 

၁၈၄၀၀ိ/- 



20 
(ဃ) ဦးြမင့်ေမာင် 

၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၇၃၃၇ 
ကီး/ေရး မူဆယ် ၁၁-၇-၂၀၀၈ ၂၃-၁၀-၂၀၁၄ ၂၃-၁၀-

၂၀၁၆ 
(စတုတ) ကိမ် 

၁၇၃၀၀ိ/- 

(င) ဦးသန်စ့င်-၂ 
၅/မရန(နိုင်)၁၇၆၄၈၄ 

ကီး/ေရး မိတ် ၁၀-၁၀-
၂၀၁၂ 

၁၀-၁၀-၂၀၁၄ ၁၈-၁၀-
၂၀၁၆ 

(ဒု) ကိမ် 

၁၆၉၀၀ိ/- 

    (၂၉-၁-၂၀၁၆)မှ (၅-၂-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၈)ရက်ခံစားသည်။ 

၁၃။ ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ ြမတ်သီရိေဇာ် (၇/ပတန (နုိင်) ၁၀၄၀၀၁)၊ အငယ်တန်း 

စာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်ေန ့

နံနက်ပိုင်းမှစ၍ အကီးတန်းစာေရး (လစာနန်းကျပ်  ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို ့

တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက် သည်။ 

၁၄။ ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးေပါက်စ  (၁၂/ဒပန(နုိင်) ၀၁၁၂၇၇)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၄ ကုိ နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ (၁၇-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ   

ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁၆) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း(၅) ဦးတိုက့ို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးဦးသန်း ဦး/ရှိ ပုိ/့သငွ်း ၁-၁၁ -၂၀၁၆မှ  ၂၃ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နုိင်) ၁၀၆၈၆၀  (ရန်ကုန်) ၂၃-၁၁-၂၀၁၆ထိ 

 ( ခ ) ဦးေဝဦးေမာင် ဦး/ရှိ နယ်ရုံး ၂၅-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၈ ရက် 

    ၁၂/မရက(နိုင်) ၁၃၆၉၅၆   ၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ စိုးစိုးေမာ် ဦးစီးမှူး ပညာေပး ၂၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၉၃၉၄၈  (ရန်ကုန်တွဲ) ၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ေဒ ချိုချိုေမာ် ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၂-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ ရက်  

    ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၀၂၁၄၄   ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( င)  ဦးစံတင် ဆသရ-၂ စီမံ ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/လကန(နုိင်) ၀၅၇၅၈၃   ၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

  ( စ )  ဦးေကျာ်ေထွး ကီး/ေရး စီမံ ၂၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

    ၁၂/သကတ(နုိင်) ၀၈၄၅၉၁   ၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဆ ) ေဒ သဉာနိုင် ကီး/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၂၄-၁၀ -၂၀၁၆ မှ  ၇ ရက် 

  ၁၄/ဖပန(နိုင်) ၁၃၂၆၈၅ ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

၁၆။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် ေအာက်ပါအမထမ်း(၁၁) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင၍် 

အငယ်တန်းစာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များသို ့ ခန်ထ့ားလိုက် 

သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပုသည့် 

လစာနန်း(ကျပ်) 

ေပးအပ်သည့် 
တာဝန် 

(က) ေဒ ေရရည်ေအာင် 
၅/ထခန(နုိင်) ၀၉၁၇၂၄ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

( ခ ) ေဒ ဝါဝါေကျာ် 
၈/တတက(နိုင်) ၁၈၃၃၆၇ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

( ဂ ) ဦးြပည့်ဇင်ေအာင် 
၈/တတက(နိုင်) ၁၈၆၆၈၀ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

(ဃ) ဦးြမတ်ခိုင် 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၅၈၁၈၃ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

( င ) ေဒ နနာေအာင် 
၉/ပမန(နိုင်) ၂၃၇၂၅၁ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

( စ ) ေဒ ြဖူြဖူခိုင် 
၈/နမန(နုိင်) ၁၇၄၂၈၂ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- စာေရး 

(ဆ) ေဒ ြဖူစင်သန် ့
၃/ ကကရ(နုိင်) ၁၅၅၉၃၀ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- ကွန်ပျူတာ 

( ဇ ) ေဒ မျိုးသက်မွန် 
၅/ ဝလန(နုိင်) ၁၅၂၆၉၇ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- ကွန်ပျူတာ 
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(ဈ ) ေဒ နှင်းနှင်းယု 
၉/ ပဘန(နုိင်) ၁၆၄၄၉၈ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- ကွန်ပျူတာ 

(ည) ေဒ ကျိန်သ ံနွမ်း 
၁၂/မဂဒ (နိုင်) ၁၇၃၉၃၉ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- ကွန်ပျူတာ 

( ဋ ) ေဒ သရဖီမျိုးေအာင် 
၈/တတက(နိုင်) ၂၁၄၄၀၆ 

အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) 

၁၅၀၀၀ိ/- ကွန်ပျူတာ 

  

၁၇။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ  (လစာနန်းကျပ် 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၁၁) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှူ းနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
လက်ရိှရာထူး/ 
လစာနန်း 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
သည့်ဌာန 

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/ လစာနန်း 

(က) ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့် 
၉/ကဆန(နိုင်)၀၆၀၈၄၁ 

စရက-၂ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

မူဆယ် စရက-၁ 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( ခ ) ဦးေဇာ်လတ် 
၇/ကဝန(နိုင်)၀၉၀၆၆၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

ပိုသ့ွင်း ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( ဂ ) ေဒ ြမြမဝင်း 
၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၅၂၀၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

ေငွစာရင်း ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

(ဃ) ေဒ ြဖူမာဝင်း 
၇/ပခန(နုိင်)၂၃၃၇၄၂ 

ကွန်ပျူတာမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

ြမဝတီ ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( င ) ေဒ စန်းစန်းဝင်း 
၇/လပတ(နုိင်)၀၉၂၉၄၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

စီမံ ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( စ ) ဦးေအာင်မင်းေကျာ် 
၇/လပတ(နုိင်)၀၆၁၉၈၀ 

စရက-၂ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

စစရ ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

(ဆ) ေဒ ယဉ်မိုးဦး 
၁၀/မလမ(နုိင်)၁၅၂၅၄၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

ပို/့သွင်း ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( ဇ ) ဦးေဇာ်မင်း-၄ 
၇/ပတန(နုိင်)၀၀၆၈၇၅ 

စရက-၂ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

မူဝါဒ ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( ဈ ) ေဒ ေအးေအးသန်း-၁ 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၅၇၂၆၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

နယ်ရုံး ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

(ည) ေဒ လှလှဝငး်-၁ 
၁၂/တမန(နိုင်)၀၆၃၇၁၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

ပို/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

( ဋ ) ဦးစိုး 
၅/ဝလန(နုိင်)၀၅၆၂၆၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

တာချီလိတ် ဦးစီးမှူ း 
(၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 
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၁၈။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာေရး နှင့်အဆင့်တူ  

(လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) (၁၅) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၆) 

ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမစှ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
လက်ရိှရာထူး/ လစာနန်း 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
သည့်ဌာန 

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/ လစာနန်း 

(က) ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း 
၉/ငဇန(နုိင်)၀၇၅၇၅၈ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပို/့သွင်းရုံး 
(မနေလး) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ခ ) ဦးခိုင်ထွန်းဝင်း 
၁၂/သဃက(နုိင်)၀၀၈၄၂၄ 

စရက-၃ 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

စီမံ ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ဂ ) ေဒ နွဲ န့ွဲ ဝ့င်း 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၆၂၇၅ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ေငွစာရင်း 
(ရန်ကုန်) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

(ဃ) ေဒ ဝင်းနွဲ ဝ့င်း 
၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၂၅၂၄၀ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပို/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( င ) ဦးမင်းေဆွ 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၅၇၉၂၇ 

စရက-၃ 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

နယ်ရုံး စာရင်းကိုင်-၂ 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( စ ) ေဒ ေဝေဝထွန်း 
၁၃/တကန(နုိင်)၁၄၀၅၆၀ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ြမဝတီ ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

(ဆ) ေဒ ခင်ညိုေမ 
၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၆၆၃၁ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပို/့သွင်း ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ဇ ) ဦးြမင့်စိုး-၄ 
၁၂/လမန(နုိင်)၀၈၁၄၆၅ 

စရက-၃ 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

နယ်ရုံး ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ဈ ) ေဒ ဥမာဝင်း 
၉/မသန(နုိင်)၁၀၇၁၆၉ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

နည်းပညာ ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

(ည) ေဒ လဲ့လဲ့မွန် 
၁၂/သဃက(နုိင်)၁၅၇၃၄၀ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

နည်းပညာ 
(CJ) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ဋ ) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း 
၈/ခမန(နုိင်)၀၄၄၂၉၈ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

စစရ ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

( ဌ ) ဦးတင်မိုး 
၅/ငဇန(နုိင်)၀၀၃၄၆၆ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပို/့သွင်းရုံး 
(မနေလး) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

(ဍ) ဦးတင်ဦး-၂ 
၁၂/အစန(နုိင်)၁၀၅၃၉၇ 

စရက-၃ 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

မူဝါဒ 
(ထသက) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)
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( ဎ ) ဦးေကျာ်စွာဝင်း 
၁၄/ပသန(နုိင်)၀၉၈၇၀၀ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပို/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

(ဏ) ေဒ ခင်ညိုရီ 
၉/နထက(နုိင်)၁၂၅၅၅၆ 

ကီး/ေရး 
(၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)

ပိုသ့ွင်း ဒု-ဦးစီးမှူး 
(၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ)

၁၉။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၇) ဦးတိုက့ို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ေသာင်းေသာင်းေအး ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း ၁-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၁   

    ၁၂/သကတ(နုိင်) ၀၉၃၂၈၆   ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်မိုး ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၃၁-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၁၂/မဂဒ (နုိင်) ၀၈၄၉၃၇   ၆-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၉ 

    ၁၀/ခဆန(နိုင်) ၀၀၃၉၇၀   ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးသိန်းစိုး ကီး/ေရး စီမံ ၂-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၉ 

    ၅/ကလထ(နုိင်) ၁၂၅၇၀၄   ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င ) ေဒ လဲ့လဲ့မွန် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၂၄-၁၀-၂၀၁၆  ၁  

    ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၅၅၁၄၀  (ရန်ကုန်တွဲ)  

 ( စ ) ဦးြပည့်စုံသူ ဒု-လ/ထ နည်းပညာ ၁၀-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၂၁ 

    ၁၂/မဂဒ(နိုင်) ၁၄၃၈၄၄ ကပတမှူး  ၃၀-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဆ ) ဦးေနစိုးထက် ငယ်/ေရး နည်းပညာ ၁၇-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၂ 

    ၇/အတန(နိုင်) ၀၈၀၇၁၇   ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

၂၀။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃) ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 
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နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လုပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် 

အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးမိုင်းငိုြမင့်ဝန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃၀  

    ၁၃/နခန(နိုင်) ၀၅၄၇၁၃   ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမဲ့) 

 ( ခ ) ဦးသက်ပိုငဦ်း ငယ်/ေရး နည်းပညာ ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၂၇  

    ၁၄/ဟသတ(နုိင်) ၃၃၆၈၇၁   ၁၉-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၂၀-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၈ 

       ၂၇-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမဲ့) 

 ( ဂ )  ေဒ ဇင် ဖိုးသွယ် ဒု-လ/ထ ပုိ/့သငွ်း ၁-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၂၈ 

    ၁၂/အစန(နိုင်) ၂၀၂၉၇၅ ကပတမှူး  ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၂ 

   ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ထိ (လစာမဲ့) 

၂၁။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒ ဝင်းပပသူ (၁၂/အစန(နုိင်) ၁၈၂၀၈၉)၊ လက်ေထာက် 

ညန်ကားေရးမှူးအား(၃၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ေဒ ေအးေအးေအာင် (၁၄/ဒဒရ(နုိင်) 

၀၈၃၉၀၂)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း ကုိ (၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ CO Form ထုတ်ေပးေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)သို ့တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲမှ ေဒ ဆုြမတ်ထွဋ် (၉/ပမန(နိုင်) ၂၅၈၀၇၄)၊ 

အငယ်တန်းစာေရးအား (၃၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲ(ရန်ကုန်) 
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တွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)သို ့ တွဲဘက် 

တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် ကွနပ်ျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနစ့ားဝန်ထမ်း (၂) 

ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ လ ၃၁ ရက်ေန ့ညေနပိုင်းမှ စတင်၍ ေနစ့ား ဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃) လ 

တစ်ကိမ် စာချုပ်  ချုပ်ဆို ငှားရမ်းြခင်း မှ ရပ်စဲလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ မျို းသက်မွန် နယ်ရုံး 

  ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၅၂၆၉၇ 

 ( ခ ) ေဒ နှင်းနှင်းယု စာရင်းအင်း 

  ၉/ပဘန(နုိင်) ၁၆၄၄၉၈  

၂၅။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးဝင်းလွင် (၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၈၉၈၆၅) 

ကုိ  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၇-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၃-၁၁-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ   လုပ်သက်ခွင့်(၈)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၆။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးတိုက့ို ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ 

အတိုင်း နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ြပည်ပတွင် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်သူရ ညန်မှူး စီမံ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၁၀   

    ၁၀/သထန(နုိင်) ၀၇၇၁၉၇   ၂၆-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးညီညီသိန်းဇံ ညန်မှူး လုပင်န်းစစ် ၂၅-၁၀ -၂၀၁၆ မှ ၁၄ 

    ၁၂/လကန(နုိင်) ၀၂၇၄၀၉   ၇-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 
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၂၇။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်) MIC(OSS)မှ ဦးြမင့်ရှိန်(၉/မနမ(နိုင်) ၀၆၁၂၁၉)၊ ဒုတိယ 

ညန်ကားေရးမှူးအား ( ၇-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနငး်ကွပ်ကဲေရး ဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း (၅/တမန (နိုင်)၀၄၅၇၁၅)၊ ဒုတိယ 

ညန်ကားေရးမှူးအား(၇-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လုပ်ငန်း ဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးမငး်မငး်-၂ ၉/ကဆန(နုိင်) ၀၂၁၄၄၄)၊ ဒုတယိ 

ညန်ကားေရးမှူးအား (၇-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ MIC(OSS)တွင်တာဝန်ထမ်း ေဆာင်ရန်အတွက် 

ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးရဲလင်းေအာင် (၇/ပမန(နိုင်)၁၂၅၄၀၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား (၁ - ၁၁ -၂၀၁၆) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ရိဒ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၇) ဦးတိုကုိ့ (၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ မစှ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ  ေြပာင်းေရသ့ည့် 

    ဌာနခဲွ ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ ဇွန်သီရိထွန်း ကပတကီးကပ်ေရးမှူ း ပုိ/့သငွ်း မူဝါဒ 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၀၁၄၇၉  

 ( ခ ) ေဒ သင်းသင်းကည် ကီး/ေရး မူဝါဒ ပုိ/့သငွ်း 

  ၈/တတက(နုိင်)၁၄၁၄၆၆ 

 ( ဂ) ေဒ စုလင်နှင်း ကီး/ေရး ပုိ/့သငွ်း လုပင်န်းစစ် 

  ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၇၇၃၂၄ 
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 (ဃ) ေဒ ဝငး်ပပထွနး် လ/ထကပတမှူး စီမံ ပုိ/့သငွ်း 

  ၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၈၂၀၉ 

 ( င ) ဦးဗညားစိုး ကီး/ေရး နည်းပညာ နည်းပညာ 

  ၉/ခအဇ(နုိင်)၀၁၂၇၆၇  (CJ)ရန်ကုန် (ရုံးချုပ်) 

 ( စ ) ဦးြပည်ဟိန်းေဇာ် ဒု-လ/ထကပတမှူး နည်းပညာ နည်းပညာ(CJ) 

  ၇/ရကန(နုိင်)၀၄၉၁၆၇  (ရုံးချုပ်) ပိုသ့ငွး်ရနက်ုနတ်ွဲ 

 (ဆ) ေဒ ေရရည်ဝင်း ဒု-လ/ထကပတမှူး လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သငွ်း 

  ၁၂/ဆကခ(နုိင်)၀၁၆၈၇၃ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုနသ်ွယ်မလုပင်န်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့်ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ 

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

ေကာင်း၊ တာချီလိတ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်း 

ေကာင်း၊ စစ်ေတွကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍ 

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုနသ်ွယေ်ရးစခနး်များြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ၊် ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာငး်၊ 

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

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

ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

ရံုး(ကျိုင်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ြမစ်ကီးနား)အား(၁၅-၁၀-

၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် ကျိုင်းလပ် စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတမ်ျား ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

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

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

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၁-၁၀-

၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၁၇ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၁၁၃၃ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်း လုပင်န်း 

ေ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 
၂၁-၁၀-၂၀၁၆) ထိ

၁၁၇ ၅၃၃၃၅၈၇၅၂.၀၀၀ ၃၈၆၈၁၀၈၅၆၁.၀၀၀ ၄၄၀၁၄၆၇၃၁၃.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၁၃၃ ၆၅၅၇၇၃၄၈၆၂.၉၆၀ ၂၁၀၆၁၂၈၂၁၃၁.၅၅၈ ၂၇၆၁၉၀၁၆၉၉၄.၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၂၁-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-   

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၄၀၄၆၃၄၁၀ ၃၇၇၇၅၂၉၉၂ ၄၁၈၂၁၆၄၀၂

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၃၈၃၁၉၃၂၈၉ ၃၈၃၁၉၃၂၈၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၂ ၁၁၃၈၀၄၃၄၂၇ ၁၁၃၈၀၄၃၄၂၇

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၀ ၁၂၉၇၉၈၈၈၇ ၂၆၉၅၉၉၄၆၁ ၃၉၉၃၉၈၃၄၈

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်ိုက်တးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၀၄၆၀၉၅၂ ၁၁၀၂၇၃၄၉၈၆ ၁၁၆၃၁၉၅၉၃၈

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၁၇၃၄၇၂၂၇၉ ၁၇၃၄၇၂၂၇၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၂၀၆၈၅၀၂၂၁ ၂၆၆၈၄၄၂၀၈

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂ ၂၃၂၅၄၇၅၇၀ ၂၁၆၄၆၁၉၀၆ ၄၄၉၀၀၉၄၇၆

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို ငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၁၇ ၅၃၃၃၅၈၇၅၂ ၃၈၆၈၁၀၈၅၆၁ ၄၄၀၁၄၆၇၃၁၃စစုေုပါငး်

တန်ဖုိး - ကျပ်ကန်ိးြပည့်

စဉ် စခနး်အမည်

လုပင်နး် 
စတင် 

ေဆာင်ရက်ွ 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကန်ုသွယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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