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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (  ၂၈  ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၅) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၆ ခုနစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်ေနတ့ွင် စးီပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျငး်ပြပုလုပသ်ည့် ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လုပ်ငန်းများ 

ကီးကပေ်ရးေကာ်မတီ (၅/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက်အစည်းအေဝးသို ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်ခ့ဲ ပီး အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားရာ၌ 

ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းမများေကာင့် ေဒ လာေငွလဲနန်းြမင့်တက်လာမ ြဖစ်ေပ ေနသည့်အတွက် ြပညပ်သို ့

နုိငငံ်ြခားေငွ စီးဆင်းမေလျာ့နည်းသွားေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တငသ်ွင်းမအေပ  ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် နည်း 

လမ်းများနှင့် အေထာက်အထားအတုြပုလုပ်၍ ေလာက်ထားမများ မြဖစ်ေပ ေစေရးတိုကိ့ု ဝိုင်းဝန်းေဆွး 

ေနွးေပးကေစလုိေကာင်း၊ နိုင်ငံြခားမှပိုကု့န်ရေငွများအား အြမန်ဆုံးြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေရးအတွက်လညး် 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လက်ရှိေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့် လုပ် 

ေဆာင်ရမည့်အပိုင်းများကို နည်းလမ်းေပါင်းစုံြဖင့် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါေကာင်း၊ ြပည်ပမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

များတင်သွင်းရာတွင် ပိုမိုစနစ်တကျေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ကုမဏီများ၊ လူပုဂိုလ်များ 

အား ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တင်သွင်းခငွ့်ြပုရာတွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ြပည်ပသို ့ ေငွလဲြခင်း၊ ေငွေပးေချ 

ြခင်း တိုန့ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရွက်ေနမအေြခအေနများ၊ အေထာက်အထားအချက်အလက်များ မမှန်မကန် 

ြပုလုပ်မများအား တားဆီးကာကွယ်သင့်သည့် နညး်လမ်းများကုိ တက်ေရာက်လာသည့် ဌာနအသီးသီးမှ 

တာဝန်ရိှပုဂိုလ်များနှင့် ပုဂလိကဘဏ်များမှ တာဝန်ရိှသူများက ေဆွးေနွးအကံြပု ခ့ဲကပါသည်။  

၂။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်ေနတ့ွင် ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်း၊ ြမန်မာ 
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ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးအဖွဲ  ့ ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးေအာငစုိ်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ လုိက်ပါ 

လက် ြမဝတီ မို ရ့ှိ ထိုင်း- ြမန်မာ ချစ်ကညေ်ရးတံတားသိုေ့ရာက်ရှိ ပးီ လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့် အမျို းသား 

မှတ်ပံုတင်ဦးစးီဌာနမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနများကို ရှင်းြပ ပီး    

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ လူဝင်လူထွက်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများအား ကည့်ရစစေ်ဆးခဲ့ပါသည်။ ထိုေ့နာက် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် နံနက်(၀၉:၀၀) နာရီ တွင် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ OSS 

အဖွဲ ဝ့င်ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများအား ေတွဆ့ုံ အမှာစကားေြပာကားခဲ့ ပီး ကရငြ်ပည်နယ် စမံီ/ဘ ာေရး၊ 

စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး ဦးသန်းနိုင်၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းနှင့် 

ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လုပ်ငန်းအေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနမများအား ရှင်းလင်းတင်ြပက 

ပီး ြပည်ေထာင်စဝုန် ကီးမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မွန်းလဲွပိုင်းတွင် 

ြမဝတီ မို  ့ အာရှလမ်းမကီးရှိ ေသာင်ရင်းခန်းမ၌ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ကုန်သည်များနှင့် 

လုပင်န်းရှင်များအား ေတွဆ့ုံကာ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရး နှင့် ပုဂလိက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရး၊ ကုန်သွယ်မ 

ေြဖေလျာ့ေပးေရး၊ ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေချာေမွေ့စေရး၊ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယ် 

ေပးေရး၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မကိစများစသည်တုိကုိ့ ရှင်းလင်းေဆွးေနွး ပီး လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အချက်အလက် 

များကုိတစ်ဦးနှင့်တစဦ်း အြပန်အလှန်သိရှိေအာင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် လုိေကာင်းလမ်းညန်မှာကားခ့ဲ 

သည်။ ထုိေ့နာက် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များက ကုန်သွယ်မြပုရာတွင် ေတွ က့ုံ ရသည့် အခက်အခဲများအား 

တင်ြပကရာ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းမှ ြပန်လည်ေဆွးေနွးေြပာကား 

ပီး ြပညေ်ထာင်စဝုန် ကီးမှ နိဂံုးချုပ် အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။   

၃။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ ဝန် ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ Re-Export စနစ် 

ြဖင့် ပိုက့ုန်တင်ပိုရ့ာမှ ရရှိသည့်နုိင်ငံြခားေငွများြပည်တွင်းသုိ ့ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ေစေရး၊ Re-Export စနစ် 

ြဖင့် ကုန်သွယမ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစဉ်များသတ်မှတ်နိုင်ေရးကိစနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းညှိနငး် 

အစည်းအေဝးသို ့ တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ ပးီ Re-Export စနစြ်ဖင့် ကုနသွ်ယ်မေဆာင်ရွက် 

ြခင်းသည် နုိငငံ်ေတာ်အတွက် အခွန်အခများကို ပိုမိုတိုးတက်ေစသည့်အြပင် ကုနသွ်ယ်မပမာဏတိးုတကမ် 

ကုိလညး် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပုေစမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ဆက်လကခွ်င့်ြပုေပး သွားမည် 

ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခင်တင်သွင်း/တင်ပိုထ့ားသည့် တန်ချိန်များအတွက်တင်ပို ့ပီးေကာင်းနှင့်နိင်ုငံြခားေငွ ြပန် 

လည်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အေထာက်အထားတင်ြပမှာသာ ဆက်လက်ခွင့်ြပုေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ 

ပါသည။် ထိုေ့နာက်ြမန်မာနိုင်ေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥကဌ ဦးဆက်ေအာင်နင့်ှ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးတိုးေအာင်ြမင့်တိုမ့ှ ကုန်သွယ်မနင်ှပ့တ်သက်၍ရှင်းလင်း 
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ေဆွးေနွးေြပာကား ပီး တက်ေရာက်လာကေသာ Re-Export လုပ်ငန်းရှင်များက ြပည်ပသို ့ ကုန်ပစည်း 

တင်သွင်း/တင်ပိုရ့ာတွင် ေတွ က့ံု ရသည့်အခက်အခဲများကိုတင်ြပကရာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှာ ြပန် 

လည်ရှင်းလင်းေဆွးေနွး ပီးေနာက် ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးမှ နိဂုံးချုပ်အမာှစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် (၂၃-၁၂-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၉၉၂.၆၂၅ ၉၅၇.၁၂၅ ၁၉၄၉.၇၅၀

၂ တိရစိာန်ထွက် ၄.၂၃၁ ၁.၆၃၅ ၅.၈၆၆

၃ ေရထွက် ၁၅၄.၇၅၀ ၂၂၃.၃၉၇ ၃၇၈.၁၄၇

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၆၁.၁၇၅ ၂၅၆.၈၉၀ ၇၁၈.၀၆၅

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၆၉.၃၃၄ ၁.၉၂၈ ၁၇၁.၂၆၂

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၇၃၉.၉၃၆ ၈၀၉.၆၇၅ ၃၅၄၉.၆၁၁

၇ အြခား ၃၆၄.၅၈၄ ၈၅၀.၇၄၂ ၁၂၁၅.၃၂၆

 စုစုေပါင်း ၄၈၈၆.၆၃၅ ၃၁၀၁.၃၉၂ ၇၉၈၈.၀၂၇

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၃-၁၂-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၃၃၂၈.၇၉၃ ၁၂၀၈.၄၉၇ ၄၅၃၇.၂၉၀

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၅၄၇.၇၅၁ ၃၇၃.၂၃၆ ၃၉၂၀.၉၈၇

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၃၂၃.၇၆၂ ၄၀၅.၃၇၈ ၂၇၂၉.၁၄၀

 စုစုေပါင်း ၉၂၀၀.၃၀၆ ၁၉၈၇.၁၁၁ ၁၁၁၈၇.၄၁၇

 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၃-၁၂-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၄၈၈၆.၆၃၅ ၉၂၀၀.၃၀၆ ၁၄၀၈၆.၉၄၁ ၄၄၈၉.၄၅၈ ၁၀၂၁၀.၆၇၁ ၁၄၇၀၀.၁၂၉ ၃၉၇.၁၇၇ -၁၀၁၀.၃၆၅ -၆၁၃.၁၈၈

၂ နယ်စပ် ၃၁၀၁.၃၉၂ ၁၉၈၇.၁၁၁ ၅၀၈၈.၅၀၃ ၃၁၉၁.၁၈၃ ၁၉၁၂.၆၃၈ ၅၁၀၃.၈၂၁ -၈၉.၇၉၁ ၇၄.၄၇၃ -၁၅.၃၁၈

စစုေုပါင်း ၇၉၈၈.၀၂၇ ၁၁၁၈၇.၄၁၇ ၁၉၁၇၅.၄၄၄ ၇၆၈၀.၆၄၁ ၁၂၁၂၃.၃၀၉ ၁၉၈၀၃.၉၅၀ ၃၀၇.၃၈၆ -၉၃၅.၈၉၂ -၆၂၈.၅၀၆

စဉ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငပုိံင် ပဂုလိကပုိင် ေပါငး် နုိငငံ်ပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နိင်ုငံပိင်ု ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၀.၀၄၃ ၉၅၇.၀၈၂ ၉၅၇.၁၂၅ ၉၅၃.၅၃၈ ၉၅၃.၅၃၈ ၀.၀၄၃ ၃.၅၄၄ ၃.၅၈၇

၂ တရိိစာန်ထွက် ၁.၆၃၅ ၁.၆၃၅ ၀.၅၃၆ ၀.၅၃၆ ၁.၀၉၉ ၁.၀၉၉

၃  ေရထွက် ၂၂၃.၃၉၇ ၂၂၃.၃၉၇ ၁၈၅.၆၆၅ ၁၈၅.၆၆၅ ၃၇.၇၃၂ ၃၇.၇၃၂

၄ သတုတွငး်ထွက် ၂၄၆.၇၃၆ ၁၀.၁၅၄ ၂၅၆.၈၉၀ ၂၉၅.၂၁၃ ၁၀.၉၈၀ ၃၀၆.၁၉၃ -၄၈.၄၇၇ -၀.၈၂၆ -၄၉.၃၀၃

၅ သစေ်တာထက်ွ ၁.၉၂၈ ၁.၉၂၈ ၂.၄၅၄ ၂.၄၅၄ -၀.၅၂၆ -၀.၅၂၆

၆ စက်မကုန်ေချာ ၇၂၇.၇၀၇ ၈၁.၉၆၈ ၈၀၉.၆၇၅ ၁၃၈၃.၂၇၂ ၂၁၉.၉၁၈ ၁၆၀၃.၁၉၀ -၆၅၅.၅၆၅ -၁၃၇.၉၅၀ -၇၉၃.၅၁၅

၇ အြခား ၈၅၀.၇၄၂ ၈၅၀.၇၄၂ ၃.၂၆၀ ၁၃၆.၃၄၇ ၁၃၉.၆၀၇ -၃.၂၆၀ ၇၁၄.၃၉၅ ၇၁၁.၁၃၅

စစုေုပါင်း ၉၇၄.၄၈၆ ၂၁၂၆.၉၀၆ ၃၁၀၁.၃၉၂ ၁၆၈၁.၇၄၅ ၁၅၀၉.၄၃၈ ၃၁၉၁.၁၈၃ -၇၀၇.၂၅၉ ၆၁၇.၄၆၈ -၈၉.၇၉၁

စဉ် ပိုကု့နအု်ပ်စု

၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၃-၁၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၃-၁၂-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိငငံ်ပိင်ု ပုဂလိကပိင်ု ေပါငး် နိင်ုငပုိံင် ပဂုလိကပိင်ု  ေပါငး် နုိငငံ်ပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှု ပ်နှမံ ၃.၅၉၁ ၁၂၀၄.၉၀၆ ၁၂၀၈.၄၉၇ ၂၂.၂၄၉ ၁၁၀၃.၄၀၇ ၁၁၂၅.၆၅၆ -၁၈.၆၅၈ ၁၀၁.၄၉၉ ၈၂.၈၄၁

၂ လပုင်နး်သံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၃၇၂.၈၁၇ ၃၇၃.၂၃၆ ၂.၀၇၅ ၃၅၅.၇၉၈ ၃၅၇.၈၇၃ -၁.၆၅၆ ၁၇.၀၁၉ ၁၅.၃၆၃

၃ လသံုူးကုန် ၀.၆၅၃ ၄၀၄.၇၂၅ ၄၀၅.၃၇၈ ၀.၈၇၁ ၄၂၈.၂၃၈ ၄၂၉.၁၀၉ -၀.၂၁၈ -၂၃.၅၁၃ -၂၃.၇၃၁

စစုေုပါငး် ၄.၆၆၃ ၁၉၈၂.၄၄၈ ၁၉၈၇.၁၁၁ ၂၅.၁၉၅ ၁၈၈၇.၄၄၃ ၁၉၁၂.၆၃၈ -၂၀.၅၃၂ ၉၅.၀၀၅ ၇၄.၄၇၃

စဉ် သင်ွးကုန်အုပစ်ု

၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၃ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၃ - ၁၂ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၂၃-၁၂ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိုက့နု် သွငး်ကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့န်ု သွငး်ကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့န်ု သငွး်ကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၃၁၄.၄၃၂ ၁၁၆၈.၀၈၈ ၃၄၈၂.၅၂၀ ၂၇၁၈.၇၂၃ ၁၁၇၀.၈၄၃ ၃၈၈၉.၅၆၆ -၄၀၄.၂၉၁ -၂.၇၅၅ -၄၀၇.၀၄၆

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၁၁.၂၆၄ ၁၂.၀၈၅ ၁၂၃.၃၄၉ ၄၃.၆၃၂ ၈.၈၀၃ ၅၂.၄၃၅ ၆၇.၆၃၂ ၃.၂၈၂ ၇၀.၉၁၄

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၇၃.၈၃၃ ၄၂.၀၄၀ ၄၁၅.၈၇၃ ၂၀၇.၀၅၉ ၄၀.၆၁၂ ၂၄၇.၆၇၁ ၁၆၆.၇၇၄ ၁.၄၂၈ ၁၆၈.၂၀၂

၄ ကပုိံကတီ်း ၃၇.၉၈၆ ၂၈.၆၄၀ ၆၆.၆၂၆ ၁၀.၇၃၇ ၅၄.၅၇၂ ၆၅.၃၀၉ ၂၇.၂၄၉ -၂၅.၉၃၂ ၁.၃၁၇

၅ ကျိုင်းတံု ၁.၅၀၂ ၂.၀၉၄ ၃.၅၉၆ ၄.၈၁၆ ၅.၉၇၆ ၁၀.၇၉၂ -၃.၃၁၄ -၃.၈၈၂ -၇.၁၉၆

၆ တာချီလိတ် ၁၀.၅၇၉ ၄၂.၂၂၂ ၅၂.၈၀၁ ၈.၁၂၂ ၄၃.၁၅၅ ၅၁.၂၇၇ ၂.၄၅၇ -၀.၉၃၃ ၁.၅၂၄

၇ ြမဝတီ ၄၀.၀၇၁ ၆၀၁.၄၅၁ ၆၄၁.၅၂၂ ၂၄.၄၀၉ ၄၈၅.၄၈၆ ၅၀၉.၈၉၅ ၁၅.၆၆၂ ၁၁၅.၉၆၅ ၁၃၁.၆၂၇

၈ ေကာ့ေသာင်း ၃၅.၈၃၄ ၄၂.၀၃၇ ၇၇.၈၇၁ ၂၈.၃၄၈ ၅၈.၀၀၇ ၈၆.၃၅၅ ၇.၄၈၆ -၁၅.၉၇၀ -၈.၄၈၄

၉ မိတ် ၁၀၇.၉၄၃ ၂၉.၇၂၄ ၁၃၇.၆၆၇ ၁၀၀.၉၉၅ ၂၁.၄၅၁ ၁၂၂.၄၄၆ ၆.၉၄၈ ၈.၂၇၃ ၁၅.၂၂၁

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၉.၈၇၁ ၀.၃၉၆ ၁၀.၂၆၇ ၀.၄၁၃ ၁၀.၄၁၄ ၁၀.၈၂၇ ၉.၄၅၈ -၁၀.၀၁၈ -၀.၅၆၀

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၄၄၂ ၀.၅၉၃ ၂.၀၃၅ ၀.၂၉၆ ၁.၅၈၆ ၁.၈၈၂ ၁.၁၄၆ -၀.၉၉၃ ၀.၁၅၃

၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၁၀၁ ၀.၀၃၈ ၀.၁၃၉ ၀.၁၀၁ ၀.၀၃၈ ၀.၁၃၉

၁၃ စစေ်တွ ၂.၈၉၆ ၀.၁၇၈ ၃.၀၇၄ ၃.၉၃၃ ၀.၃၉၃ ၄.၃၂၆ -၁.၀၃၇ -၀.၂၁၅ -၁.၂၅၂

၁၄  ေမာင်ေတာ ၃.၆၂၀ ၀.၀၂၇ ၃.၆၄၇ ၃.၄၃၉ ၀.၀၆၇ ၃.၅၀၆ ၀.၁၈၁ -၀.၀၄၀ ၀.၁၄၁

၁၅ တမူး ၃၃.၁၈၂ ၉.၅၂၂ ၄၂.၇၀၄ ၂၃.၂၇၀ ၇.၇၆၁ ၃၁.၀၃၁ ၉.၉၁၂ ၁.၇၆၁ ၁၁.၆၇၃

၁၆ ရိဒ် ၁၆.၈၃၆ ၇.၉၇၆ ၂၄.၈၁၂ ၁၂.၉၉၁ ၃.၅၁၂ ၁၆.၅၀၃ ၃.၈၄၅ ၄.၄၆၄ ၈.၃၀၉

စစုေုပါငး် ၃၁၀၁.၃၉၂ ၁၉၈၇.၁၁၁ ၅၀၈၈.၅၀၃ ၃၁၉၁.၁၈၃ ၁၉၁၂.၆၃၈ ၅၁၀၃.၈၂၁ -၈၉.၇၉၁ ၇၄.၄၇၃ -၁၅.၃၁၈

စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ထိ) နငး်ယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ)့

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၂၃၂၀၀၀ ၁၀၃၅၀၀၀ ၁၀၈၅၀၀၀ ၁၀၆၄၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၂၂၇၈၀၀ ၁၀၅၉၄၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀

၃ မနေလး ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၂၂၅၀၀ ၉၆၉၄၀၀ ၁၁၂၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၉၉၄ ၈၅၉ ၈၀၅ ၇၉၇

၂ ေရလီ ၁၀၁၈ ၈၇၈ ၈၁၉ ၈၃၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၉၂ ၁၀၅၉ ၁၀၀၈ ၉၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မနေလး ၈၈၁၈၀၀ ၉၅၇၇၀၀ ၉၄၇၃၀၀ ၉၅၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၈၄၀ ၈၃၆ ၈၃၂ ၈၁၆

၂  ေရလီ ၈၇၁ ၈၆၇ ၈၇၀ ၈၆၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၅၅ ၆၆၂ ၆၅၂ ၆၆၅

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၁၄၉၈၅၀၀ ၁၅၇၂၆၀၀ ၁၇၄၀၄၀၀ ၁၇၇၂၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၆၉ ၁၂၉၄ ၁၅၁၂ ၁၄၀၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၉၅၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၆၂၆ ၆၂၃ ၆၂၀ ၆၀၈

၂ ေရလီ ၆၅၃ ၆၅၀ ၆၅၂ ၆၄၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၉၁၅၀၀၀ ၈၂၇၀၀၀ ၈၇၇၅၀၀ ၈၇၅၀၀၀

၂ မုံရွာ ၉၁၈၅၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၂၁၈၀၀ ၈၄၂၀၀၀

၃ မေကးွ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၄၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၃၈ ၈၁၆ ၇၅၆ ၇၂၄

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၈

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၅၂၁၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မုံရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၅ ပခုကူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကးွ ၂၇၅၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၈ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၂၀ ၃၅၂ ၃၅၅ ၃၅၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၃၀၀၀၇၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀ ၂၉၀၈၈၀၀

၂ မနေလး ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

၃ မေကွး ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၈၁၆၉၀၀

၄ ြပည် ၃၂၄၅၆၀၀ ၃၁၈၄၄၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၅၅ ၁၄၆၆ ၁၄၈၀ ၁၆၂၁

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၂ ေတာင်ကးီ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၂၃ ၁၁၂၉ ၁၁၃၉ ၁၁၃၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၂ မနေလး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၂၂၆၅၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၄ မေကးွ ၄၂၈၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၇၃၁ ၁၇၄၄ ၁၇၆၁ ၁၇၅၄

ကျပ်/ြပည်

၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀

၂ မနေလး (ေဟာငး်) ၁၃၀၀ (သစ်) ၈၀၀ (သစ်) ၈၀၀ (သစ်) ၈၅၀

၃ ပျဉ်းမနား (ေဟာငး်) ၁၁၅၀ (သစ်) ၇၀၀ (သစ်) ၇၀၀ (သစ်) ၇၀၀

၄ ပုသိမ် (သစ်) ၁၀၀၀ (သစ်) ၁၀၀၀ (သစ်) ၁၀၀၀ (သစ်) ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀

၆ ပခူဲး (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၈၀၀

၇ ြပည် (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) (ေဟာငး်)၂၀၀၀ (ေဟာငး်)၂၀၀၀ (ေဟာငး်)၂၀၀၀ (ေဟာငး်)၂၀၀၀

၉ စစ်ေတွ (အသစ်) ၇၀၀ (သစ်) ၇၀၀ (သစ်) ၇၀၀ (သစ်) ၇၀၀

၁၀ သံတဲွ (ေဟာငး်) ၉၅၀ (ေဟာငး်) ၉၅၀ (ေဟာငး်) ၉၅၀ (သစ်) ၆၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၅၇ ၃၆၄ ၃၆၄ ၃၆၆

၂ ဗီယက်နမ် ၃၃၅ ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၂၅

၃ အနိိယ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅

၄ ပါကစတန် ၃၂၅ ၃၂၀ ၃၁၈ ၃၁၈

၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (လှည်းကူး) (သစ်) ၃၇၀၀၀၀ (သစ်) ၃၇၀၀၀၀ (သစ်) ၃၇၀၀၀၀ (သစ်) ၃၉၀၀၀၀

၂ မနေလး ၆၇၀၀၀၀ (သစ်) ၅၀၀၀၀၀ (သစ်) ၅၀၀၀၀၀ (သစ်) ၅၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (သစ်) ၄၂၀၀၀၀ (သစ်) ၄၂၀၀၀၀ (သစ်) ၄၄၀၀၀၀ (သစ်) ၄၄၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (သစ်) ၄၃၂၀၀၀ (သစ်) ၄၅၁၀၀၀ (သစ်) ၅၀၆၀၀၀ (သစ်) ၄၇၈၀၀၀

၅ ပခူဲး (သစ်) ၄၁၀၀၀၀ (သစ်) ၄၃၀၀၀၀ (သစ်) ၄၃၀၀၀၀ (သစ်) ၄၅၀၀၀၀

၆ ြပည် (သစ်) ၄၁၅၀၀၀ (သစ်) ၄၅၀၀၀၀ (သစ်) ၄၅၀၀၀၀ (သစ်) ၄၅၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မိုးေဟာင်း) ၁၀၅၅၀၀၀ ၁၀၆၀၀၀၀ ၁၀၅၅၀၀၀ ၁၀၆၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ ေတာင် ကီး ၁၇၇၅၀၀ ၁၈၀၆၀၀ ၁၈၀၆၀၀ ၁၇၇၅၀၀

၂ လားရး ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၉၈၀၀ ၁၈၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၀၃ ၂၂၈ ၂၁၄ ၁၇၂

၂ ေရလီ ၂၂၄ ၂၃၀ ၂၁၇ ၁၉၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၈ ၂၂၀ ၂၀၇ ၂၂၁

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၁

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀

၂ မေကးွ ၁၂၉၅၂၀၀ ၁၃၀၇၄၀၀ ၁၃၀၇၄၀၀ ၁၃၆၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၉၈၃ ၉၇၈ ၉၇၄ ၉၅၄

၂ ေရလီ ၁၀၁၆ ၁၀၁၁ ၁၀၁၅ ၁၀၀၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၇၃ ၈၈၀ ၈၈၈ ၈၈၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀ ၂၀၀၀၆၀၀ ၁၈၆၄၁၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၀၅၄၅၀၀ ၂၀၆၉၈၀၀ ၁၉၈၇၂၀၀ ၁၇၆၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၈၄၁ ၁၈၃၂ ၁၈၂၃ ၁၇၈၆

၂ ေရလီ ၁၈၈၇ ၁၈၇၈ ၁၈၈၄ ၁၈၇၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၃၆ ၈၄၃ ၈၅၁ ၈၄၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၇၆၆.၅၆ ၂၁၁၆.၀၀ ၁၆၈၃.၅၀ ၂၃၂၅.၅၀

၂ RSS-2 ၁၆၈၂.၄၄ ၂၀၉၉.၅၀ ၁၆၂၀.၉၀ ၂၃၀၈.၅၀

၃ RSS-3 ၁၅၉၈.၃၂ ၂၀၈၄.၀၀ ၁၅၂၂.၇၆ ၂၂၉၃.၀၀

၄ RSS-4 ၁၅၁၄.၁၉ ၂၀၇၅.၅၀ ၁၄၄၂.၆၁ ၂၂၈၅.၀၀

၅ RSS-5 ၁၄၃၀.၀၇ ၂၀၆၃.၀၀ ၁၃၆၂.၄၇ ၂၂၇၂.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၀-၁၂-၂၀၁၆

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၆-၁၂-၂၀၁၆
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၇ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၈၈၀၀ ၁၂၄၃.၉၆ ၁၁၆၇.၆၀ ၁၃၁၅

၂ ၈ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၈၉၀၀ ၁၂၃၉.၃၉ ၁၁၇၇.၅၀ ၁၃၂၀

၃ ၉ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၀၀၀ ၁၂၃၆.၆၅ ၁၁၆၇.၅၅ ၁၃၂၀

၄ ၁၀ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၀၀၀ ၁၂၃၆.၆၅ ၁၁၆၇.၅၅ ၁၃၂၀

၅ ၁၁ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၀၀၀ ၁၂၃၆.၆၅ ၁၁၆၇.၅၅ ၁၃၂၀

၆ ၁၂ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၆၃၀၀ ၁၂၃၅.၆၄ ၁၁၅၇.၇၆ ၁၃၂၀

၇ ၁၃ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၉၀၀ ၁၂၂၈.၆၄ ၁၁၆၂.၆၁ ၁၃၃၀

၈ ၁၄ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၈၆၀၀ ၁၂၂၀.၄၇ ၁၁၆၀.၁၉ ၁၃၄၀

၉ ၁၅ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၉၂၀၀ ၁၂၁၂.၂၈ ၁၁၄၁.၅၀ ၁၃၅၀

၁၀ ၁၆ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၆၂၅၀၀ ၁၂၀၃.၅၆ ၁၁၃၀.၅၆ ၁၃၆၅

၁၁ ၁၇ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၆၂၅၀၀ ၁၂၀၃.၅၆ ၁၁၃၀.၅၆ ၁၃၆၅

၁၂ ၁၈ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၆၂၅၀၀ ၁၂၀၃.၅၆ ၁၁၃၀.၅၆ ၁၃၆၅

၁၃ ၁၉ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၆၀၀၀၀ ၁၁၉၅.၆၉ ၁၁၃၈.၈၁ ၁၃၇၀

၁၄ ၂၀ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၃၅၀၀ ၁၁၈၂.၃၄ ၁၁၃၅.၆၃ ၁၃၇၅

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၀  ယမွ်

၂ ၃၆.၂၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၇.၇၈ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၅၅

၁၃၆၈

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၇၇

၁၃၆၅

၁၃

(၂၆ - ၁၂ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၇၇၀-၈၀၀

(  ခ  ) SQ ၈၅၀-၈၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၀၀-၁၁၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၆၅-၁၀၀၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၁၅-၈၇၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၈၇၀-၉၃၅

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၅၃၀-၅၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၃၀-၅၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၃၅-၁၅၇၅

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၅၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၉၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၄

 ၂၀- ၁၂ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၈ - ၁၀ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၈၁ ၁ ၁၅၉

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၉ ၁ ၁၆၉

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ်      ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၁၀ ၁ ၁၆၉

၂။ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန မှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၄) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ ကည်မာ ညန်မှူ း စာရင်းအင်း ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၈ရက်  

    ၅/တဆန(နိုင်)၀၅၇၇၁၉    ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ဦးလွင်မျိုးေဇာ် လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆မှ ၉ရက်

    ၇/ပခန(နိုင်)၁၈၄၅၀၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဂ )  ေဒ ရီရီလွင် ဦး/ရိှ နည်းပညာ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆မှ ၄ရက်

    ၁၂/မရက(နိုင်)၀၂၈၂၄၃  (ရန်ကုန်တွဲ) ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ေဒ စြုမတ်စနီေအာင် ဦး/ရိှ နှစ်နိုင်ငံ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆မှ ၃ရက်

    ၅/မရန(နုိင်)၁၄၉၈၄၇   ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၃။ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ ဆက်ဆေံရးဌာနခဲွမှ  ေဒ သဉာနိုင် ( ၁၄/ဖပန(နုိင်)၁၃၂၆၈၅ )၊ အကီး 

တန်းစာေရးကို   နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၅ - ၁၂ - ၂၀၁၆) မှ    

(၁၆ - ၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့်  ( ၂ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၄။ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီး ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးတိုအ့ား ယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း (၁၉-၁၂-၂၀၁၆)  ရက်ေနမ့ှ 

စ၍ ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန/စခန်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ထားသည့်ဌာန/စခန်း 

 (က) ဦးစုိးနုိင်-၂ ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံ(ရံုးချုပ်) 

  ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၀၀၂၆၁  

 ( ခ ) ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-၁ ဆက်သွယ်ေရး- ၁ ေငွစာရင်း(ရံုးချုပ်) မူဆယ်  

  ၁၄/ညတန(နုိင်)၀၅၂၃၄၂     

 ၅။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးတိုအ့ား ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း (၁၄ - ၁၂ - ၂၀၁၆)ရက်ေနမှ့ 

စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန/စခန်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ထားသည့်ဌာန/စခန်း 

 (က) ဦးေဇာ်လတ် ဦးစီးမှူး ပုိကု့န်သွင်းကုန် ထားဝယ်အထူး  

  ၇/ကဝန(နုိင်)၀၉၀၆၆၂   စီးပွားေရးဇုန် 

 ( ခ ) ဦးထိန်ဝင်းဦး ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ပုိကု့န်သွင်းကုန် 

  ၅/အတန(နုိင်)၀၆၁၆၀၂     

၆။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရးဦး 

စီးဌာန၊ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးကုိကုိေလး  (၁၁/စတန (နုိင်)၀၁၂၁၀၄) ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၄-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၁၃-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ  

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၇။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂)  ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

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

လိုက်သည်- 

 



17 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးသိန်းထွန်းဦး ညန်မှူ း နယ်ရုံး ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၆ရက်  

    ၉/လဝန(နိုင်)၀၀၈၉၂၆   ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ ညို ညို ရှင် လ/ထညန်မှူ း  လုပ်ငန်းစစ် ၁၉-၁၂-၂၀၁၆မှ ၉ရက်

    ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၄၈၆၃   ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၈။ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၉) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နညး်ဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးေအးေကျာ် ဦးစီးမှူ း စီမံ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

    ၇/ကဝန(နုိင်)၀၅၉၇၇၈   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 (  ခ )  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၁၉-၁၂ -၂၀၁၆  ၇ ရက် 

    ၁၂/အစန(နုိင်)၁၂၀၀၀၀   ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ 

 (  ဂ )  ဦးေအာင်ေဇာ်မျို းဦး ကပတမှူ း မူဝါဒ ၁၆-၁၂ -၂၀၁၆  ၆  ရက် 

    ၅/တဆန(နိုင်)၁၀၃၂၀၄   ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ 

 ( ဃ)    ေဒ ယုမာေဆွ ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၁၉-၁၂-၂၀၁၆  ၁၁ ရက် 

    ၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၉၅၇၆   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ 

 (  င )  ေဒ သဉာနိုင် ကီး/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၁၂-၁၂ -၂၀၁၆  ၁   ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၃၂၆၈၅    

 (  စ )  ေဒ ခင်ေမဝင်း ကီး/ေရး စီမံ ၁၉-၁၂ -၂၀၁၆  ၄  ရက် 

    ၁၁/အမန(နိုင်)၀၄၅၁၇၂   ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ 

 ( ဆ)  ေဒ ေချာစုေထွး ငယ်/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၄-၁၂-၂၀၁၆မှ ၇ရက်

    ၉/ကပတ(နိုင်)၂၀၂၇၅၀   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 (  ဇ )  ဦးသက်ပိုဦး ဆသရ-၄ စီမံ ၁၂-၁၂ -၂၀၁၆  ၁၈ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၉၇၃၄၁   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ 
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 ( ဈ )  ဦးေအာင်ြမင်ဘို ရုံးအကူ စီမံ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆မှ ၄ရက်

    ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၈၅၆၅၅   ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၉။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ဦးတင်ထွန်းဦး (၅/ရဘန 

(နိုင်)၀၁၀၈၈၇)အား ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါမစထ်ုတ်ေပးေရးဌာနစိတ်သို ့ (၁၆-

၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမှ့စ၍ တာဝန် ပီးဆုံးသည်အထိ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနရိှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၂)ဦးတုိအ့ား ပုိကု့န်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

ေမာေ်တာယ်ာဉပ်ါမစထု်တ်ေပးေရးဌာနစိတ်သို ့ (၁၆-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ လုပ်ငန်း တာဝန် ပးီဆံုးသည် 

အထိ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးလှေဌး-၁ ဦးစီးအရာရှိ စီမံ 

  ၁၄/ပတန(နုိင်)၀၀၇၇၁၅   

 ( ခ ) ဦးမငး်မင်းေဇာ် ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး 

  ၇/နတလ(နိုင်)၀၀၂၄၄၄   

၁၁။ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်(ရန်ကုန်)တွင် တွဲဘက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတိုအ့ား (၁၉-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍  ထားဝယ်အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး   

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရှိ  

  ၁/မကန(နိုင်)၀၂၁၁၅၅ 

 ( ခ ) ဦးြပည့်စုံသူ ဒု-လ/ထကပတမှူ း  

  ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၄၃၈၄၄ 
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၁၂။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁၂)ဦးတိုအ့ား လံုြခုံ ေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် (၁၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ေပးေရး 

ဌာနစိတ်(OSS)သို ့လုပ်ငန်းတာဝန် ပီးဆုံးသည်အထိ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးေအာင်စိုးမုိး လ/ထညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး 

  ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၀၇၄၇၂   

 ( ခ ) ဦးသန်ဇ့င်-၂ ရုံးအုပ် ေငွစာရင်း 

  ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၄၀၁၃၃   

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ၇/ကပက(နိုင်)၀၆၉၇၁၈   

 ( ဃ) ဦးေအာင်မျို းသန် ့ ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ၁၃/တကန(နိုင်)၁၇၀၁၇၄   

 ( င ) ဦးမျို းလွင် ဌာနခဲွစာေရး ပညာေပး 

  ၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၁၄၁၉၅   

 ( စ ) ဦးဝငး်ေအာင်-၂ ဌာနခဲွစာေရး WTO 

  ၂/လကန(နုိင်) ၀၂၂၁၇၈ 

 ( ဆ) ဦးခငေ်ဇာ်-၁ ငယ်လက်ေရးတုိ (လနစ) မူဝါဒ 

  ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၅၅၉၃၄   

 ( ဇ ) ဦးဘရန်ေအာင် အကီးတန်းစာေရး ေဒသတွင်း 

  ၁၃/နခန(နိုင်)၀၄၇၄၅၂   

 ( ဈ ) ဦးေကျာ်သန်းနိုင် အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ၈/မကန(နိုင်)၁၁၃၁၈၅ 

 ( ည ) ဦးသက်ေဇာညွ်န် ့ အကီးတန်းစာေရး နယ်ရုံး 

  ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၀၁၄၁၃ 
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 ( ဋ ) ဦးေနစုိးထက် အငယ်တန်းစာေရး နည်းပညာ 

  ၇/အတန(နိုင်)၀၈၀၇၁၇   

 ( ဌ ) ဦး ဖို းဗိုလ်ဗိုလ် အငယ်တန်းစာေရး နှစ်နိုင်ငံ 

  ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃ 

 ( ဍ ) ဦးေနဗလ အငယ်တန်းစာေရး ယှဉ် ပိုင်မ 

  ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၆၃၅  

၁၃။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှိ  ေဒ ဥမာသိန်း (၁၂/တမန(နုိင်) ၀၅၉၆၄၈) ကို  နုိငင့ံ်ဝနထ်မ်း  

နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၁၈-၁၂-၂၀၁၆)  ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒ နီနီေအး (၅/မရန(နိုင်)၁၃၇၃၆၅) ဌာနခွဲစာေရးကို နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နညး်ဥပေဒ (၁၀၁) အရ (၁၅- ၁၂- ၂၀၁၆) မှ (၁၄-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

အထိ မီးဖွားခွင့် ( ၆ ) လ ခံစားခွင့် ြပုလုိက်သည်။ 

၁၅။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က)  ေဒ လလှှေထွး ဦးစီးမှူ း စီမံ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၄ရက်  

    ၇/တငန(နိင်ု)၀၁၅၆၈၁   ၂၈-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 (  ခ )  ဦးဝငး်ေဇာ် ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၁ရက်  

    ၁၂/သခန(နိုင်)၀၀၃၃၀၀   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ ကည်ြပာြမင့် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၁၂-၁၂ -၂၀၁၆  ၇ ရက် 

    ၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၀၈၈၅   ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ 

 ( ဃ ) ဦးေနစုိးထက် ငယ်/ေရး နည်းပညာ ၁၃-၁၂ -၂၀၁၆  ၄ ရက် 

    ၇/အတန(နိုင်)၀၈၀၇၁၇   ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ 
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 (  င )  ဦးေဝလင် ဖိုး ဒု-လ/ထ ေငွစာရင်း ၁၂-၁၂ -၂၀၁၆  ၇  ရက် 

    ၁၂/ဒဂန(နိငု်)၀၃၂၀၄၃ ကပတမှူ း  ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ 

၁၆။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဦးေအာင်ဝင်း-၁ (၉/ပမန (နုိင်) ၀၀၀၀၀၈)၊ အကီးတန်းစာေရးသည် 

ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှု ပ်နှံမ ဌာနဆိငု်ရာ ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ (MIC-OSS) ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ် 

လုပ်ငန်းသံုး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအား အမတဲွ တည်ေဆာက်ရာတွင် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်မမရိှဘဲ 

ကုမဏီ၏ ေလာက်ထားမအရ စက်ပစည်းများအြဖစ် သွင်းကုန်လုိင်စင် ထုတ်ေပးခ့ဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းသံုး 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သွင်းကုန်လုိင်စင်ထုတ်ေပးရာတွင် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စနစ်တကျ စိစစ်၍ လုိအပ် 

သည့် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခ့ဲြခင်းတုိနှ့င့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိေကာင်း စစ်ေဆး 

ေတွရ့ှိရသြဖင့် စာြဖင့်သတိေပးလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၃၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဦးမိုင်းငိုြမင့်ဝန်း(၁၃/နခန(နိုင်) ၀၅၄၇၁၃)၊  ဒု-ဦးစီးမှူး  ကုိ  

(၃၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၄၉၉/၂၀၁၆) ြဖင့် (၂၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့  (၂၂-

၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၁) လ  ခံစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း   အစား (၂၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့  (၁၈-

၁၂-၂၀၁၆)  ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် ( ၂၆)  ရက်  ြပင်ဆင် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၈။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၅)ဦးနှင့် အမထမ်း (၆)ဦးတုိအ့ား ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွပါေနရ့က် 

များတွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ 

ေနာက်ဆက်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ တုိးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစတုိ်းေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က)  ေဒ စိုးစိုးဝင်း 
၁၂/ထတပ(နိုင်)၀၅၅၀၅၇ 

ဒု-ညန်မှူ း မူဆယ် ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ၃၃၀၀၀၀ 

( ခ ) ေဒ ရီရီမွန် 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၃၅၅၆၉ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

WTO ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ၃၀၀၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒ စနာထွန်း 
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၅၃၆၄၈ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

ပညာေပး ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ၃၀၀၀၀၀ 

(ဃ)  ေဒ သန်းသန်းနိုင် 
၈/ပခက(နိုင်)၀၀၀၂၁၁ 

လ/ထ 
ညန်မှူ း 

နှစ်နိုင်ငံ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ၃၀၀၀၀၀ 
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( င ) ေဒ ေရစင်ကို 

၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၂၉၇၇၆ 
လ/ထ 
ညန်မှူ း 

လုပ်ငန်းစစ် ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈၄၀၀၀ 

( စ ) ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် 
၈/မကန(နိုင်)၀၀၂၅၉၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၈၀၀၀ 

(ဆ) ေဒ ကည်ြပာြမင့် 
၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၀၈၈၅ 

ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးသန်တ့ည်ကည် 
၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၅၆၁၀ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ဈ ) ေဒ ဖို းစု ငိမ်း 
၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၂၅၁၆ 

ငယ်/ေရး နည်းပညာ ၁၇-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

(ည) ဦးရဲဝင်းသူ 
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၁၇၇၃ 

ဒု-လထကပတမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၈-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ဋ ) ဦးေဝလင် ဖိုး 
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၂၀၄၃ 

ဒု-လထကပတမှူး ေငွစာရင်း ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

၁၉။ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနစှ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန ့

တွင် ဝန်ကီးရုံး၏ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမတ်ှ (၈၅/၂၀၁၆)နှင့် (၈၆/၂၀၁၆)တိုြ့ဖင့် နိုင်ငံြခားဖက်စပ်ကုမဏီ 

များအား ကုန်သွယ်ခွင့်ြပုသည့် ေဆးရုံသုံးကိရိယာများနှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးသုံးပစည်းများအား HS 

Code Line သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားရန် လိုအပ်ေသာ ကုန်စည်လိုင်းများမှ 

ေြဖေလျာသ့ည့် စာရင်းများအား အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ အဆိုပါအမိန်ေ့ကာ်ြငာစာ 

(၈၅/၂၀၁၆)တွင် ကုန်ပစည်းများကို နိုင်ငံြခားဖက်စပ်ကုမဏီများ ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လွယ်ကူရှင်းလင်းေစရန်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ HS Code 2012 Version အရ ေဆးရုံသုံး ကိရိယာ 

များအတွက် HS Code လုိငး် (၆၉)လိုင်းနှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများအတွက် HS Code 

လိုင်း(၄၆၁)လိုင်းပါရှိ ပီး အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာ(၈၆/၂၀၁၆)တွင်လည်း ယခင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အမိန်ေ့ကာ်ြငာ 

စာအမတှ် (၆၀/၂၀၁၆) ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့ ပီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားရန်လိုအပ်ေသာ Negative 

List ကုန်စည်လိုင်း (၄၁၃၈) လုိင်းအနက်မှ ကုန်စည်လိငု်း (၁၅၀)အား သွင်းကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထား 

ရန် မလိုအပ်ေသာ ကနု်စည်လိုင်းအြဖစ် ေြဖေလျာထ့ုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   တစ်ဦးချင်း 

ေမာေ်တာယ်ာဉတ်င်သင်ွးခင်ွ့ ေလာက်ထားမများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်ြပား မှတ်ပုံတင် 

အတု၊ အိမ်ေထာင်စုသန်းေခါင်စာရင်းအတုနှင့် ဘဏ်စာအုပ်အတုများ စစ်ေဆးေတွရ့ှိရ၍ ၂၀၁၆ ခုနစှ၊် 

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနမှ့စ၍ တစ်ဦးချင်းေမာ်ေတာ်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် ေလာက်ထားမများအား အထက် 

ဌာန၏ ညန်ကားချက်အရ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို ့ရပ်ဆိုင်းခ့ဲမေကာင့် မမှန်မကန်ြပုလုပ်သည့် အချို  ့

ကုမဏီကိုယ်စားလှယ် ပွဲစားများမှ ပါမစ်ေလာက်ထားသမူျား၊ တစ်ဦးချင်းအမှန်တကယ် ေလာက်ထားရာ 
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မှမရရှိသည့် ပါမစ်ေလာက်ထားသူများမှ မိမိဌာနအေပ ေကျနပ်မမရှိနိုင်ေကာင်းသုံးသပ်ေတွရ့ှိရပါသည်။ 

ထုိေ့ကာင့် မိမိဌာန မိမိဝန်ထမ်းများ၏ မှားယွင်းမ၊ မမှန်မကန်ေဆာင်ရွက်မများနှင့် အားနည်းချက်များ 

အေပ  နည်းစံုလမ်းစံုြဖင့် ေဖာ်ထုတ်၍ ြပန်လည်ေဆာင်ရွက်လာနုိင်ေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေတွရိှ့ရသည်။ သုိြ့ဖစ၍် 

ေမာေ်တာယ်ာဉေ်လာက်ထားြခင်း၊ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်း၊ ထုတ်ကုနသွ်င်းကုန် မှတ်ပုံ 

တင်လက်မှတ် ေလာက်ထားြခင်း၊ ကုမဏီကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင်ကတ် ေလာက်ထားြခငး်၊ CO Form 

ေလာကထ်ားြခငး်၊ ဘဏ်ေငွစာရင်းစာအပ်ုမှ ေငွြပန်ထုတ်ရန် ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးြခင်းနှင့် PIAC 

Online ေငွလက်ခံြခင်း စသညတိ်ုတွ့င် မမှန်မကန်ေဆာင်ရွက်မများ၊ ေငွေကးတံစုိးလက်ေဆာင် လာဘ်ေပး 

လာဘ်ယူ ေဆာင်ရွက်မများ လံုးဝ (လံုးဝ) မြပုလုပ်ရန် လုိက်နာရမည်။ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မ မရိှေကာင်း 

စိစစ်ေတွရိှ့ရပါက တရားဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရလည်းေကာင်း 

ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ညန်ကားသည။်  

၂၁။ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၆) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးမငး်မင်း ဒု-ညန်မှူး ပို/့သွင်း ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၇  

    ၉/ကဆန(နိုင်)၀၂၁၄၄၄  (ရန်ကုန်) ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ တင်တင်ရီ လ/ထညန်မှူ း စာရငး်အင်း ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၀

    ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၀၇၅၃၁၄   ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးခငေ်မာင်စုိး လ/ထညန်မှူ း နယ်ရုံး ၂၄-၁၂-၂၀၁၆မှ ၇

    ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၃၉၃၁၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ)  ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃

    ၅/မရန(နုိင်)၀၂၈၉၂၀   ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င )  ေဒ ေအးေအးခိုင် ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၂၅၀၃၈   ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ )  ေဒ ေကသွယ်ဝင်း ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၈ 

    ၅/တဆန(နိုင်)၀၈၇၉၀၄   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 
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၂၂။ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၆) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နညး်ဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ ညို ညို သင်း ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ  ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၁၂/သကတ(နိုင်)၁၃၅၆၃၆   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးသန်းဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၃-၁၂ -၂၀၁၆ မှ ၈ ရက် 

    ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၅၉၁၁   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ သင်းသင်းလဲ့ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၃-၁၂ -၂၀၁၆ မှ ၈  ရက် 

    ၁၂/မဘန(နုိင်)၁၀၆၁၃၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ)    ေဒ ေဌးေဌး ဆသရ-၂ စီမံ ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၄၀၄၃၆   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င ) ဦးဗညားစိးု ကီး/ေရး နည်းပညာ ၁၇-၁၂ -၂၀၁၆ မှ ၁၄ ရက် 

    ၉/ခအဇ(နိင်ု)၀၁၂၇၆၇   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ ) ေဒ နှင်းယေုဝ ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၁၆-၁၂ -၂၀၁၆ မှ ၄  ရက် 

    ၉/ပမန(နိငု်)၁၈၄၃၈၃   ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

၂၃။ ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁)ကုိ ၎ငး်တို ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က် 

များအတိင်ုး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁) အရ  မီးဖွားခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ လေပါင်း 

 (က)  ေဒ မိုးပပထွန်း ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၆  

    ၅/တဆန(နိုင်)၀၅၇၇၁၉    ၁၄-၆-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ ြမတ်မိုးသူ ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၂-၁-၂၀၁၇ မှ ၆

    ၁၃/ကလန(နိုင်)၀၇၄၅၁၃  (ရန်ကုန်) ၁-၇-၂၀၁၇ ထိ 
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၂၄။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၂၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါရံုးအမိန်စ့ာ အမှတ် (၉၉/၂၀၁၆) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပကဲ်ေရးဌာနခွမှဲ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း ဦးြမင့်ရှိန် 

(၉/မနမ(နိုင်) ၀၆၁၂၁၉) သည် ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှးြမှုပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်း လုပင်န်းအဖွဲ  ့ (MIC- 

OSS) ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ် လုပ်ငန်းသုံးေမာ်ေတာယ်ာဉမ်ျားအား တင်သင်ွးခွင့်ြပုရာတွင် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်မမရှိဘဲ ကုမဏီ၏ ေလာက်ထားမအရ စက်ပစညး်များအြဖစ် သွင်းကုန်လိုင်စင် 

ထုတ်ေပးခဲ့ြခင်း၊ လုပ်ငန်းသုံး ေမာ်ေတာ်ယာဉ် သွင်းကုန်လိုင်စင် ထတ်ုေပးရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့် 

အညီ စနစ်တကျ စိစစ်၍ လုိအပ်သည့် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ေကာင်း စိစစ်ေတွရ့ှိ 

ရသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒပုဒ်မ ၅၃၊ ပဒ်ုမခွဲ(ဂ)အရ ရာထူးတုိးြမှင့်ြခင်းကုိ (၁) နှစ် ရပ်ဆုိင်းလိုက်သည။် 

၂၅။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏(၂၀-၁၂-၂၀၁၆)ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန်စ့ာအမှတ် (၁၀၀/၂၀၁၆) 

အရ ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးတင်ကိုကိုဦး (၈/မကန (နိုင်) ၁၁၀၁၀၄)၊ ဦးစီးအရာရိှ 

သည် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ် SPN Trading Co.,Ltd အေနြဖင့် 

လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးခွင့်မရရှိခဲ့ဘဲ နစန်ာဆုံးရံးမ ြဖစ်ေပ ေကာင်း စိစစ်ေတွရိှ့ရသြဖင့်  နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၃၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ စာြဖင့်သတိေပးလုိက်သည်။ 

၂၆။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊  ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ၊  ေဒ ဝိပံ (၅/မမန(နိုင်) ၀၆၆၂၉၀)၊   ရုံးအုပ်ကို(၂-၁၂-၂၀၁၆) 

ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၇/၂၀၁၆ အရ  (၁- ၁၂ - ၂၀၁၆) မှ (၂ - ၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ 

လစာမဲ့ခွင့် ( ၂ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်း အစား (၁-၁၂-  ၂၀၁၆) မှ (၄-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် 

(၄) ရက် ြပင်ဆင် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦးတိုက့ိ ု (၂၄-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နင့်ှ 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများသို ့ေြပာငး်ေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှစခန်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်စခန်း 

 (က) ဦးြမင့်သူ-၁ လ/ထ ထီးခီး  ထီးခီး 

  ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၂၀၃၇၇ ညန်ကားေရးမှူး (ယာယီတာဝန်ခံ) (တာဝန်ခံ) 
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 ( ခ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး-၁ ဦးစီးအရာရှိ ထီးခီး မူဆယ်  

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၄၁၃၄၅  (တာဝန်ခံ) 

၂၈။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေမခုိင်ဦး (၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၃၁၆၁၂) ကုိ 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၆) ရက် ကုိ ြပည်ပ တွင်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းစိုး-၂(၅/ကလတ(နိုင်)၀၀၀၂၆၉)ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊  (ဇ) အရ (၂၂- ၁၂ - ၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၄-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ  

ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ( ၁၄ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၃၀။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

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

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးစိုးနိုင် ဦးစီးမှူး စမံီ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၀၂၆၁   ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ေဒ သူသူေဆွလှ ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရငး် ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၆  

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၄၁၁၁၅   ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၈ 

       ၈-၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၃၁။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးေအာင်ဝင်း(၉/ပမန(နိုင်) ၀၀၀၀၀၈)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)  အရ (၂၈-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့ (၂၆-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ  

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၃၂။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၅) ဦးကို ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးမငး်မင်း ဒု-ညန်ချုပ် ကုန်သွယ် ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၉/မမန(နိငု်)၀၁၂၉၃၁  ဦးစီး ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ဦးမိးုေဇာ်ဦး ဒု-ညန်မှူး  ပုိသွ့င်း ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၉ရက်

    ၈/မကန(နိုင်)၁၆၀၆၂၉   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးေအာင်စိးု ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၂၇-၁၂-၂၀၁၆မှ ၄ရက်

    ၉/မထလ(နိုင်)၁၉၃၈၄၂   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ)  ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်

    ၅/မရန(နုိင်)၀၂၈၉၂၀   ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င )  ေဒ ဧပရယ်ြမတ်ြပည့်ြဖူ ဦးစီးအရာရှိ နှစ်နိုင်ငံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၅၂၃၃၉   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ  

၃၃။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅) ဦးကို ၎ငး်တို ့အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က)  ေဒ နွယ်နွယ်ယဉ် စရက-၁ ေငွစာရင်း ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၇  

    ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၃၅၅၇၈    ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ  

 (  ခ )  ေဒ ဝတ်ရညစုိ်း ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ၂၄-၁၂ -၂၀၁၆  ၇  

    ၇/ဇကန(နုိင်)၀၀၀၄၂၉   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ 

(  ဂ )  ဦးလှေဌး ဆသရ-၂ ပိုသ့ွင်း ၂၁-၁၂-၂၀၁၆မှ ၈

    ၁၂/တတန(နိုင်)၀၅၂၃၀၇  (ရန်ကုန်) ၂၈-၁၂-၂၀၁၆ထိ 
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 ( ဃ)  ဦးသက်ေဇာညွ်န် ့ ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၀-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၄

    ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၀၁၄၁၃   ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 (  င )  ေဒ ေကဇင်ပွင့် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၂၃-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၅

    ၉/မထလ(နိုင်)၂၅၁၉၂၉   ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

၃၄။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲ၊ Commerce ဂျာနယ် (ရန်ကုန်)မှ ေဒ လဲ့လဲ့မွန် 

(၁၂/သဃက(နုိင်)၁၅၇၃၄၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း(ကွန်ပျူတာ)အား ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်)သုိ ့

(၂၇ -၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)၊ သွင်းကုန်ဌာနစိတ်မှ ေဒ ြမတ်ဆုလင် (၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၆)၊ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ)အား ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) MIC(OSS) တွင် ကွန်ပျူတာတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ြမတ်မိုးသူ၊ အကီးတန်းစာေရး မီးဖွားခွင့်ခံစားေနသည့် ကာလအတွင်း ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)MIC(OSS) သုိ ့( ၂- ၁-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍ တဲွဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများမှ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတုိအ့ား ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံြခားေငွ ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းအေပ  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမ 

စိစစ်ေရးအဖွဲ သ့ို ့ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ လုပ်ငန်းတာဝန် ပီးဆုံးသည်အထိ ယာယီတွဲဘက်တာဝန် 

ချထားလိကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးေအာင်သန်းထူး ဦးစီးအရာရှိ ေဒသတင်ွး 

  ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၈၉၇၉၇  

 ( ခ ) ဦးေအာင်မျို းသန် ့ ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ၁၃/တကန(နိုင်)၁၇၀၁၇၄ 

 ( ဂ ) ဦးမျို းလွင် ဌာနခဲွစာေရး ပညာေပး 

  ၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၁၄၁၉၅ 

 (ဃ) ဦးေကျာ်သန်းနိုင် အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  ၈/မကန (နုိင်)၁၁၃၁၈၅  
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 ( င ) ေဒ ယဉယ်ဉ်ေထွး အကီးတန်းစာေရး ယှဉ် ပို င်မ 

    ၅/ဘတလ(နိုင်) ၀၇၄၈၈၃               (ကွန်ပျူတာ) 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမှ့စ၍ လည်းေကာင်း၊ 

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

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

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမှ့စ၍ လည်း 

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရဒ်ိ၊ မိတ်၊ ေကာ့ေသာငး်၊ 

ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင၍် ITC ကတ်များခွင့်ြပု 

ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင၊် ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး်ေကာင်း၊ ပုိကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး်ေကာင်း၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ြမစ်ကီးနား) အား 

(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှ စ၍လညး်ေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျို င်းလပ်စခနး်ကို 

လည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခငွ့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

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

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

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

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် (၁၄၁) ကတ်၊ စုစုေပါင်း( ၁၁၅၇ )ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမနင်ှ့ ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပင်န်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်- 

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

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၁၆-၁၂-၂၀၁၆) ထိ

၁၄၁ ၆၈၄၁၂၇၆၂၆.၀၀၀ ၇၀၀၃၆၃၀၆၆၀.၀၀၀ ၇၆၈၇၇၅၈၂၈၆.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၆၈၇ ၆၇၀၈၅၀၃၇၃၆.၉၆၀ ၂၄၁၉၆၈၀၄၂၃၀.၅၅၈ ၃၀၉၀၅၃၀၇၉၆၇.၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနစ်ှ

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တငပုိ်/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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မှတ်ချက်။  ။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍ (၁၆-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပး 

သည့် ကတ်အေရအတွက် စုစေုပါင်း(၁၁၅၇)ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာနစမီံခန်ခ့ွဲေရးေကာမ်တီ အစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ်(၄၇၀)ကတ်အားပယဖ်ျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် 

စစုေုပါငး်မှာ (၆၈၇) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၁၆-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-   

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၄၅၄၆၃၄၁၃ ၄၈၈၈၂၇၇၀၀ ၅၃၄၂၉၁၁၁၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၅၆၈၉၄၇၃၇၁ ၅၆၈၉၄၇၃၇၁

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၅ ၃၁၉၈၀၈၉၂၆၇ ၃၁၉၈၀၈၉၂၆၇

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၈ ၁၆၈၂၄၅၈၉၃ ၃၁၇၄၃၀၄၁၆ ၄၈၅၆၇၆၃၀၉

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၂၆၉၅၄၁၀ ၂၆၉၅၄၁၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်ိုက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၅၇၇၀၉၄၇ ၁၅၃၃၂၇၆၁၇၆ ၁၅၉၉၀၄၇၁၂၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၄၄၇၉၄၀၉၉ ၂၄၄၇၉၄၀၉၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၃၀၈၉၁၀၂၂၈ ၃၆၈၉၀၄၂၁၅

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂ ၃၃၃၃၂၉၄၄၁ ၃၄၀၃၇၇၂၉၃ ၆၇၃၇၀၆၇၃၄

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၇ ၁၂၂၉၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၁၅၁၂၆၉၉

၁၄၁ ၆၈၄၁၂၇၆၂၆ ၇၀၀၃၆၃၀၆၆၀ ၇၆၈၇၇၅၈၂၈၆စုစေုပါငး်

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကန်ုသယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

    




