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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။  

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ (  ၆  ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့                                      အတွဲ ( ၆ ) ၊ အမှတ် ( ၈ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း ” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့်သည် 

ကယားြပည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ဝ့င် စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဝန်ကီး၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ညန်ကား 

ေရးမှူးချုပ် ဦးညွန်ေ့အာင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ လုိက်ပါလျက် ဧ ပီလ ၂၄ ရက်ေန ့ နံနက် (၀၈:၀၀) နာရီ 

တွင် ကယားြပည်နယ်၊ ဖားေဆာင်း မိုသ့ို ့ ေရာက်ရှိ ပီး အထူးစီမံကိန်းများ တညေ်ဆာက်ေရး အဖွဲ (့၄)မှ 

တာဝန်ယူ တည်ေဆာက်ေနသည့် သံလွင်တံတား (ဖားေဆာင်း) တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းခွင်သို ့ေရာက်ရှိ 

သည။် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် နင့်ှ တာဝန် 

ရှိသူများအား သံလွင်တံတား(ဖားေဆာင်း) တည်ေဆာက်ေရး ရှင်းလင်းေဆာင်တွင် သံလွငတံ်တား 

(ဖားေဆာင်း) တည်ေဆာက် ေရးအင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်းမှ အရှည်(၁၂၆၄)ေပရိှ သံလွင်တံတား 

(ဖားေဆာင်း) တည်ေဆာက်မအေြခအေန၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ပီးစီးမ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ စတင် 

ြဖတ်သန်း အသုံးြပုေနမ အေြခအေနများအား ရုပ်ပုံကားချပ်များနှင့် ရှင်းလင်းတင်ြပ ပီး၊ ေဘာ်လခဲခရိုင် 

အေထွေထွ အုပ်ချုပ်ေရးမှူ း ဦးသိန်းေဇာ်မှ ြဖည့်စွက် ရှင်းလင်းတင်ြပရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းြမင့်မှ 

မယစ့ဲ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းအား ဖွင့်လှစ်ရြခင်းမှာ ေဒသခံ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ေတာင်းဆိုမ 

ေကာင့် လည်းေကာင်း၊ ကယားြပည်နယ် ေဒသဖံွ ့ဖိုးတိုးတက်ေစရန်အတွက် လညး်ေကာင်း၊ မယ်စဲ့ 

နယစ်ပ်စခန်းအား ဖွင်လှ့စေ်ပးနုိငရ်န် အသင့် ြဖစ်ေန ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ITC ကတ်ြဖင့် တစ်ဦးချင်းကုနသွ်ယ် 

ေရးလုပ်ငနး် များစတင်၍ ေဆာင်ရွက်သွားနိုင် မည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကား ပးီ တံတားေပ သို ့ ြဖတ်သနး် 

ကည့်ရစစ်ေဆးခဲ့သည။် ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး နှင့် အဖွဲ သ့ည် (၁၀:၃၀) နာရီအချိန်တွင် 

ေဘာ်လခဲခရုိင်၊ မယ်စ့ဲ မို တွ့င် ဖွင့်လှစ်မည့် နယ်စပ်ကုန်သွယ် ေရးစခန်းသုိေ့ရာက်ရိှ ပီး စခန်း တည်ေဆာက် 
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ပီးစီးမတိုအ့ား ကည့်ရစစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည်များ မှာကားကာ ဆက်လက်ထွက်ခာွခဲ့ က ပီး ြမန်မာ-ထုိငး် 

နယ်နိမိတ်မျဉ်း BP- 13  သုိ ့ေရာက်ရှိ၍ ေဒသမှဌာနဆိုင်ရာ တာဝနရှ်သူိများနှင့်အတူ နှစနုိ်င်ငံ ကုန်သွယမ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အေြခအေနတုိအ့ား ညှိနင်းကည့်ရစစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧ ပီလ (၂၈) ရက်ေန ့ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားေရးနငှ့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးရုံး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပေသာ တရားမဝင် 

ကုနသ်ွယ်မ တားဆီးထိန်းချုပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ အစညး်အေဝးသို ့စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းြမင့် တက်ေရာက်၍ လမ်းညန်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

၃။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧ ပီလ (၂၈) ရက်ေန ့ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားေရးနငှ့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးရံုး အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပေသာ တရားမဝင် 

ကုနသ်ွယ်မ တားဆီးထိန်းချုပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ အစညး်အေဝးသို ့စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီး ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
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   စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် ( ၁ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း 135.416 87.715 223.131

၂ တိရိစာန်ထွက် 0.652 0.108 0.760

၃  ေရထွက် 10.784 16.458 27.242

၄ သတုတွင်းထွက် 26.03 3.320 29.35

၅ သစ်ေတာထွက် 11.306 0.590 11.896

၆ စက်မကုန်ေချာ 7.361 7.959 15.32

၇ အြခား 15.898 2.129 18.027

စုစုေပါင်း ၂၀၇.၄၄၇ ၁၁၈.၂၇၉ ၃၂၅.၇၂၆
 

 

ြပညပ်သွင်းကုန် ( ၁ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစည်း 329.591 76.959 406.550

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း 274.971 21.993 296.964

၃ လသံုူးကုန်ပစည်း 172.313 27.240 199.553

စုစုေပါင်း ၇၇၆.၈၇၅ ၁၂၆.၁၉၂ ၉၀၃.၀၆၇  
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန် (၁-၅-၂၀၁၅) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယေ်ရေကာင်း+နယစ်ပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယေ်ရေကာင်း ၂၀၇.၄၄၇ ၇၇၆.၈၇၅ ၉၈၄.၃၂၂ ၄၂၈.၇၁၂ ၁၀၃၉.၇၂၅ ၁၄၆၈.၄၃၇ -၂၂၁.၂၆၅ -၂၆၂.၈၅၀ -၄၈၄.၁၁၅

၂ နယစ်ပ် ၁၁၈.၂၇၉ ၁၂၆.၁၉၂ ၂၄၄.၄၇၁ ၇၈.၃၄၇ ၉၈.၀၁၉ ၁၇၆.၃၆၆ ၃၉.၉၃၂ ၂၈.၁၇၃ ၆၈.၁၀၅

စုစုေပါင်း ၃၂၅.၇၂၆ ၉၀၃.၀၆၇ ၁၂၂၈.၇၉၃ ၅၀၇.၀၅၉ ၁၁၃၇.၇၄၄ ၁၆၄၄.၈၀၃ -၁၈၁.၃၃၃ -၂၃၄.၆၇၇ -၄၁၆.၀၁၀

စ ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁-၅-၂၀၁၅ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁-၅-၂၀၁၄ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၅ - ၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး်

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၈၇.၇၁၅ ၈၇.၇၁၅ ၆၁.၆၁၁ ၆၁.၆၁၁ ၂၆.၁၀၄ ၂၆.၁၀၄

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၁၀၈ ၀.၁၀၈ ၀.၁၀၈ ၀.၁၀၈

၃  ေရထကွ် ၁၆.၄၅၈ ၁၆.၄၅၈ ၁၂.၄၇၃ ၁၂.၄၇၃ ၃.၉၈၅ ၃.၉၈၅

၄ သတုတွင်းထွက် ၃.၃၂၀ ၃.၃၂၀ ၀.၅၁၃ ၀.၅၁၃ ၂.၈၀၇ ၂.၈၀၇

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၀.၅၉၀ ၀.၅၉၀ ၀.၆၁၈ ၀.၆၁၈ -၀.၀၂၈ -၀.၀၂၈

၆ စက်မကုန်ေချာ ၇.၉၅၉ ၇.၉၅၉ ၁.၁၅၉ ၁.၁၅၉ ၆.၈ ၆.၈

၇ အြခား ၁.၂၄၂ ၀.၈၈၇ ၂.၁၂၉ ၀.၇၁၆ ၁.၂၅၇ ၁.၉၇၃ ၀.၅၂၆ -၀.၃၇ ၀.၁၅၆

စစုေုပါငး် ၁.၂၄၂ ၁၁၇.၀၃၇ ၁၁၈.၂၇၉ ၀.၇၁၆ ၇၇.၆၃၁ ၇၈.၃၄၇ ၀.၅၂၆ ၃၉.၄၀၆ ၃၉.၉၃၂

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် ပိုက့နုအ်ပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁-၅-၂၀၁၅)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၁-၅-၂၀၁၄)ထိ တိုး/ေလျာ့

 
 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁ - ၅ -၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါငး်

၁ ရငး်နှီးြမှု ပ်နှံမ ၀.၆၈၂ ၇၆.၂၇၇ ၇၆.၉၅၉ ၀.၅၁၀ ၅၅.၂၉၂ ၅၅.၈၀၂ ၀.၁၇၂ ၂၀.၉၈၅ ၂၁.၁၅၇

၂ လုပ်ငနး်သုံးကုန်ကမး် ၂၁.၉၉၃ ၂၁.၉၉၃ ၂၂.၂၁၅ ၂၂.၂၁၅ -၀.၂၂၂ -၀.၂၂၂

၃ လူသံုးကုန် ၂၇.၂၄၀ ၂၇.၂၄၀ ၁.၉၆၈ ၁၈.၀၃၄ ၂၀.၀၀၂ -၁.၉၆၈ ၉.၂၀၆ ၇.၂၃၈

စုစေုပါင်း ၀.၆၈၂ ၁၂၅.၅၁၀ ၁၂၆.၁၉၂ ၂.၄၇၈ ၉၅.၅၄၁ ၉၈.၀၁၉ -၁.၇၉၆ ၂၉.၉၆၉ ၂၈.၁၇၃

တနဖုိ်း-ေဒ လာသနး်ေပါင်း

စဉ် သွင်းကုန်အပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၁ - ၅ - ၂၀၁၅ )ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅( ၁ - ၅ - ၂၀၁၄)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

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

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု ်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၈၈.၄၁၃ ၇၃.၃၉၁ ၁၆၁.၈၀၄ ၅၁.၄၉၉ ၇၀.၃၉၇ ၁၂၁.၈၉၆ ၃၆.၉၁၄ ၂.၉၉၄ ၃၉.၉၀၈

၂ လွယ်ဂျယ် ၄.၆၈၀ ၀.၈၆၃ ၅.၅၄၃ ၂.၈၉၃ ၀.၂၀၄ ၃.၀၉၇ ၁.၇၈၇ ၀.၆၅၉ ၂.၄၄၆

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၇.၆၁၀ ၄.၁၈၆ ၁၁.၇၉၆ ၉.၅၁၀ ၁.၉၉၂ ၁၁.၅၀၂ -၁.၉၀၀ ၂.၁၉၄ ၀.၂၉၄

၄ ကံပိုက်တီး ၀.၃၄၂ ၄.၁၅၇ ၄.၄၉၉ ၀.၈၇၆ ၃.၂၂၁ ၄.၀၉၇ -၀.၅၃၄ ၀.၉၃၆ ၀.၄၀၂

၅ ကျိုငး်တံု ၀.၃၆၉ ၀.၆၈၂ ၁.၀၅၁ ၀.၃၆၉ ၀.၆၈၂ ၁.၀၅၁

၆ တာချီလိတ် ၀.၂၉၁ ၄.၁၆၁ ၄.၄၅၂ ၀.၁၂၃ ၃.၉၉၈ ၄.၁၂၁ ၀.၁၆၈ ၀.၁၆၃ ၀.၃၃၁

၇ ြမဝတီ ၁.၁၃၉ ၃၁.၀၉၅ ၃၂.၂၃၄ ၀.၇၈၈ ၁၁.၀၉၂ ၁၁.၈၈၀ ၀.၃၅၁ ၂၀.၀၀၃ ၂၀.၃၅၄

၈ ေကာေ့သာငး် ၂.၉၉၂ ၃.၉၇၃ ၆.၉၆၅ ၂.၄၅၀ ၄.၂၂၈ ၆.၆၇၈ ၀.၅၄၂ -၀.၂၅၅ ၀.၂၈၇

၉ မတ်ိ ၈.၉၄၅ ၂.၀၆၀ ၁၁.၀၀၅ ၅.၉၆၇ ၁.၇၉၃ ၇.၇၆၀ ၂.၉၇၈ ၀.၂၆၇ ၃.၂၄၅

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၀.၀၃၆ ၀.၅၃၀ ၀.၅၆၆ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၃၆ ၀.၅၂၆ ၀.၅၆၂

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄ ၀.၄၁၆ ၀.၂၃၉ ၀.၆၅၅ -၀.၄၁၃ -၀.၂၃၈ -၀.၆၅၁

၁၂ စစေ်တွ ၀.၁၂၁ ၀.၁၂၁ ၀.၁၈၉ ၀.၀၀၂ ၀.၁၉၁ -၀.၀၆၈ -၀.၀၀၂ -၀.၀၇၀

၁၃  ေမာငေ်တာ ၀.၁၀၈ ၀.၁၀၈ ၀.၇၅၁ ၀.၀၁၀ ၀.၇၆၁ -၀.၆၄၃ -၀.၀၁၀ -၀.၆၅၃

၁၄ တမးူ ၂.၅၅၅ ၀.၇၀၈ ၃.၂၆၃ ၂.၁၃၉ ၀.၁၉၀ ၂.၃၂၉ ၀.၄၁၆ ၀.၅၁၈ ၀.၉၃၄

၁၅ ရိဒ် ၀.၆၇၅ ၀.၃၈၅ ၁.၀၆၀ ၀.၇၄၆ ၀.၆၄၉ ၁.၃၉၅ -၀.၀၇၁ -၀.၂၆၄ -၀.၃၃၅

စစုေုပါငး် ၁၁၈ .၂၇၉ ၁၂၆.၁၉၂ ၂၄၄.၄၇၁ ၇၈.၃၄၇ ၉၈.၀၁၉ ၁၇၆.၃၆၆ ၃၉.၉၃၂ ၂၈.၁၇၃ ၆၈.၁၀၅

တနဖိ်းု-ေဒ လာသနး်ေပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

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

   
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၉၅၀၀၀၀ ၉၉၉၀၀၀ ၁၁၁၀၀၀၀ ၁၁၈၉၀၀၀

၂ မနေလး  ၈၉၈၃၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၁၀၇၀၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀

၃ ြပည် ၉၁၅၅၀၀ ၉၄၆၁၀၀ ၁၀၆၂၄၀၀ ၁၁၅၄၃၀၀
၄ ဟသာတ ၉၃၃၈၀၀ ၉၅၈၃၀၀ ၁၀၇၄၇၀၀ ၁၁၄၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၆၆၇ ၆၅၁ ၆၃၅ ၆၃၁

၂ ေရလီ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၉၈ ၁၀၅၀ ၁၁၁၃ ၁၁၆၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၂ မနေလး (ေရဝါ) ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၉၆၇၅၀၀ ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၁၆၀၄၀၀ ၁၁၆၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၂၀၂ ၁၁၉၆ ၁၁၉၉ ၁၂၀၃

၂  ေရလီ ၁၂၂၃ ၁၂၃၅ ၁၂၂၅ ၁၂၂၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၅၀ ၁၁၉၁ ၁၁၆၈ ၁၁၄၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၉၄၁၀၀၀ ၉၉၀၀၀၀ ၁၀၉၈၀၀၀ ၁၁၀၀၀၀၀

၂ မနေလး  ၉၀၀၂၀၀ ၉၅၉၆၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၅၁၄၀၀

၃ မုံရွာ ၉၀၃၂၀၀ ၉၅၅၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၅၆၃၀၀

၄ မေကးွ ၈၉၄၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၉၅၁၀၀ ၁၀၂၅၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၅၈ ၉၉၄ ၁၀၀၉ ၁၀၄၅

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

(ဂ) ပဲစဉ်းငုံနီ

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ

\\172.16.119.104\d\Office Letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2015\May\Trade News (6-5-2015)\2 Agril-Trade(). 6-11



ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၅၆၉၅၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၇၂၂၆၀၀
၂ မနေလး  ၅၄၀၁၀၀ ၅၆၇၀၀၀ ၆၀၄၄၀၀ ၆၆၃၂၀၀
၃ မုံရွာ ၅၃၈၂၀၀ ၅၆၄၀၀၀ ၆၁၈၅၀၀ ၆၇၀၅၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅
၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၅၇၅ ၆၁၅ ၆၂၈ ၆၆၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၄၇၁၀၀
၂ မနေလး ၇၁၄၆၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၆၉၃၈၀၀ ၆၆၃၂၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅
၁ မူဆယ် ၈၀၃ ၇၉၉ ၈၀၁ ၈၀၄
၂ ေရလီ ၈၁၉ ၈၂၇ ၈၂၁ ၈၁၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၂ မုံရွာ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၁၅၃၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၆ မေကးွ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၀၂၀၀၀ ၂၀၂၀၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၈ ြပည် ၂၁၄၃၀၀ ၁၉၉၀၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၂၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၆၇ ၃၆၉ ၃၃၄ ၃၁၅

၇

(စ) ကက်သွန်နီ

(ဃ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(င) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၆၇၃၆၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မေကးွ (အသစ်) ၈၅၇၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၄ ြပည် (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၄၂၈၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၉၈ ၈၀၂ ၇၉၅ ၇၈၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၃၀ ၁၀၄၃ ၁၀၃၄ ၁၀၂၆

၈

(ဆ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဇ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်)(အသစ်) ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၄ မေကးွ(အသစ်) ၆၇၃၆၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၅ ြပည် (အသစ်) ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၁၈ ၁၁၂၃ ၉၉၄ ၉၄၆

ကျပ်/ြပည်

၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၅၀

၂ မနေလး(အသစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၅၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၅ ဟသာတ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၆ ပခူဲး(အသစ်) ၇၂၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၇ ြပည် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၅၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆန်) ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀

၉ စစ်ေတွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၄၀ ၇၄၀

၁၀ သတဲွံ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

(ည) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

၉

(ဈ) ချင်း
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ထုိင်း ၃၈၀ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၄၀ ၃၄၀

၃ အိနိယ ၃၅၀ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၅၅

၄ ပါကစတန် ၃၃၅ ၃၄၅ ၃၄၀ ၃၄၀

၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၃၇၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မနေလး ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀

၅ ဟသာတ ၄၃၀၀၀၀ ၄၃၀၀၀၀ ၄၃၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၆ ပခူဲး ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၅၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၇ ြပည် ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၄၁၄၀၀၀

၈ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၇၅၀၀၀ ၆၈၅၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀

၁၀ သံတဲွ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ ၂၂၉၆၀၀ ၂၃၄၅၀၀ ၂၄၈၆၀၀ ၂၆၅၁၀၀

၂ မနေလး ၂၃၅၇၀၀ ၂၄၁၂၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၂၇၆ ၂၇၂ ၂၇၉ ၂၈၀

၂ ေရလီ ၂၈၇ ၂၈၇ ၂၉၁ ၂၉၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၅ ၂၁၈ ၂၁၄ ၂၁၃

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

၁၀

မို အ့မည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မနေလး ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၃၆၀၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ မေကးွ ၁၄၉၇၂၀၀ ၁၄၁၅၂၀၀ ၁၃၉၀၁၀၀ ၁၄၂၃၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၅၂၁ ၁၅၁၃ ၁၅၁၈ ၁၅၂၂

၂ ေရလီ ၁၅၄၅ ၁၅၆၀ ၁၅၄၈ ၁၅၄၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၂၅ ၁၃၈၂ ၁၅၀၀ ၁၄၅၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၆၁၄၉၀၀ ၂၆၈၂၂၀၀ ၂၆၉၄၅၀၀ ၂၇၉၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၇-၄-၂၀၁၅ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၇၆၀ ၁၇၅၁ ၁၇၅၇ ၁၇၆၂

၂ ေရလီ ၁၇၈၇ ၁၈၀၅ ၁၇၉၀ ၁၇၈၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၉၉၆ ၂၀၀၆ ၁၈၉၉ ၁၉၆၄

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၄၈.၅၉ ၁၇၆၇.၅၀ ၁၄၂၄.၉၁ ၁၈၂၁.၀၀

၂ RSS-2 ၁၃၆၂.၇၄ ၁၇၄၉.၀၀ ၁၃၄၂.၉၀ ၁၈၀၂.၅၀

၃ RSS-3 ၁၂၇၆.၉၀ ၁၇၃၂.၀၀ ၁၂၆၀.၈၉ ၁၇၈၅.၅၀

၄ RSS-4 ၁၁၆၉.၆၀ ၁၇၂၂.၅၀ ၁၂၅၀.၆၄ ၁၇၇၆.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၆၂.၂၉ ၁၇၀၈.၅၀ ၁၂၄၀.၃၉ ၁၇၆၂.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၈-၄-၂၀၁၅

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၇-၄-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၅ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၂ ၁၆ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၃ ၁၇ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၄ ၁၈ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၅ ၁၉ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၆ ၂၀ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၇ ၂၁ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၅၀၀ ၁၂၁၃.၁၇ ၁၁၉၄.၅၃ ၁၀၇၀

၈ ၂၂ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၆၃၀၀ ၁၂၂၁.၇၂ ၁၂၀၃.၃၈ ၁၀၇၀

၉ ၂၃ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၅၂၀၀ ၁၂၁၄.၀၉ ၁၁၈၈.၉၀ ၁၀၇၅

၁၀ ၂၄ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၅၂၀၀ ၁၂၁၄.၀၉ ၁၁၉၅.၆၅ ၁၀၇၅

၁၁ ၂၅ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၅၂၀၀ ၁၂၁၄.၀၉ ၁၁၉၅.၆၅ ၁၀၇၅

၁၂ ၂၆ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၅၂၀၀ ၁၂၁၄.၀၉ ၁၁၉၅.၆၅ ၁၀၇၅

၁၃ ၂၇ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၁၀၀၀ ၁၂၀၆.၆၄ ၁၁၈၂.၃၂ ၁၀၇၅

၁၄ ၂၈ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၆၅၀၀ ၁၂၁၆.၃၉ ၁၂၀၀.၀၇ ၁၀၇၅

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၀  ယမွ်

၂ ၃၂.၄၀ ဘတ်

၃ ၇၉.၀၅၈ တာကာ

၄ ၆၃.၄၁  ရူပီး

 ေဒ လာ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

၁၀၉၃

၁၀၆၅

၁၀၅၈

၁၀၉၁

စဉ်
ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

ြပည်တွငး်ေရ

မူဆယ်

ြမဝတီ

 ေမာင်ေတာ

တမူး

၁၂

( ၅ - ၅ -၂၀၁၅) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

စခန်းအမည်
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၀၇၀-၁၁၀၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၄၀-၁၁၇၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၃၀-၁၅၇၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၃၄၀-၁၃၇၅

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) ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၇၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၂၀-၇၇၀

၅ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၄၅၀-၄၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၆၀၀-၆၄၀

၆  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၇၄၀-၇၇၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၇၅-၉၁၅

၇ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၂၈ - ၄ -၂၀၁၅ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၆)ဦးတိုအ့ား ( ၇ - ၄ -

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ေြပာငး်ေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည် - 

    စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှတာဝန်   

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ထမ်းေဆာင်ေနသည့်ဌာနခဲွ  

  (က) ဦးစိုးတင့် ဦးစီးမှူ း ေဒသတွင်းကုန်သွယ်မ  

   ၁၄/မအပ(နုိင်)၁၃၇၁၈၈ 

  ( ခ ) ေဒ သဲရတနာသိန်း စာရင်းကိုင်-၁ စီမံေရးရာ   

   ၁/မညန(နိုင်)၀၇၉၃၄၅  

  ( ဂ ) ဦးခငေ်မာင်ေဌး ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်းကုန်သွယ်မ  

   ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၅၈၇၂၀ 

  (ဃ) ဦးဝငး်ထွဋ်ဟန် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

   ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၅၆၇၉၀  

  ( င )  ေဒ ဥမာ ဆသရ-၂ စီမံေရးရာ   

   ၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၀၆၂၆၂   

  ( စ ) ဦးသန်ဇ့င် ဌာနခဲွစာေရး စီမံေရးရာ 

   ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၄၀၁၃၃ 

၂။ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူးရုံး၊ MIRT 

ဌာနမှ ေဒ စနာမိးု (၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၇၈၁၁၆)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ းအား သီလဝါအထူးစီးပွားေရး 

ဇုန် စီမံခန်ခဲွ့မေကာ်မတီ (OSSC) တွင် တာဝန်ေပးအပ်နိုင်ရန်အတွက် (၆-၄-၂၀၁၅) မှ စ၍ သွင်းကုန် 

လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရွတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၃။ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှူ းရုံးများမှ ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာ 

ေသာ တစ်ဖက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိုအ့ား ရုံးချုပ်သို ့ေရာက်ရှိသတင်းပို ့သည့်  (၆-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှ 

စ၍ ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 



15 

 

    စဉ် အမည်/ ရာထူး တာဝန်ချထားသည့် 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ 

  (က) ေဒ ခင်ညိုရီ အကီးတန်းစာေရး စီမံေရးရာ 

    ၉/နထက(နိုင်)၀၂၇၀၃၈  (လစာစရတ်ိ) 

  ( ခ ) ဦးခုိငေ်ဇာ်လင်း အကီးတန်းစာေရး စီမံေရးရာ 

    ၈/ရနခ(နုိင်)၀၈၆၉၁၆  (ပံုေသပိင်ု) 

   ( ဂ ) ေဒ သက်နှင်းေထွး အကီးတန်းစာေရး  စမံီေရးရာ 

  ၉/ကဆန(နိုင်) ၁၁၉၇၄၃ (ဝန်ထမး်မှတ်တမ်း) 

၄။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စာသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း(၁၇)ဦး၊ အမထမ်း(၁၁၃)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၁၃၀)ဦးတိုအ့ား 

ေရာက်ရှိသတင်းပိုသ့ည့်ေနမ့ှ စ၍ ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲပါဌာနများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီးဦးစီးမှူးရံုးများမှ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆီး 

ထိန်းချုပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team) တွင် တာဝန် ေပးအပ်ထားေသာ ေအာက် 

ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိုအ့ား (၇-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ တိုင်းေဒသကီး 

ဦးစီးမှူးရုံးများသို ့ြပန်လည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး တာဝန်ချထားသည့် 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  တုိင်းေဒသကီး 

  (က) ဦးသိန်းေဆွ ဒု-ဦးစီးမှူး ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

    PGU-၂၅၉၅၂၆   

  ( ခ ) ဦးတင်ဝငး် အကီးတန်းစာေရး ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

    ၁၄/မမန(နိုင်)၀၁၃၅၁၇   

  ( ဂ ) ဦးြမခိုင် လုံြခုံေရး-၃  ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 

    ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၃၈၈၈၅ 

၆။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စမံီေရးရာဌာနခဲွ၏ (၁၂- ၃-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါစီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် 
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၀၅၄၃/၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၄)ဦးတိုက့ို နယ်စခန်းများသို ့ ေြပာင်းေရ  ့ တာဝန် 

ချထားြခင်းအား ဤရုံးအမိန်စ့ာြဖင့် လမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် / မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားခ့ဲသည့်စခန်း 

 (က) ေဒ အက်စတာေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် 

  ၁၂/အလန(နိုင်)၀၂၁၁၈၀ 

 ( ခ ) ေဒ ခင်ြမဦး ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် 

  ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၀၅၃၅၀ 

 ( ဂ ) ေဒ အိေနေွအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၂၀၁၄၇၃ 

 (ဃ) ဦးမငး်မင်းထွဋ် ကီး/လနစ ြမဝတီ 

  ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၄၇၁၇၇ 

၇။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ သွင်းကုန်လုပင်န်းဌာနခဲွ (ရန်ကုန်)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦး 

တိုအ့ား (၇-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူ းရုံး၊ စာသံုးသူေရးရာဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည် - 

    စဉ် အမည်/ ရာထူး     

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

  (က) ေဒ ခင်ြမဦး ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၀၅၃၅၀ 

  ( ခ ) ေဒ အက်စတာေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၁၂/အလန(နိုင်)၀၂၁၁၈၀ 

  ( ဂ ) ေဒ အိေနေွအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၂၀၁၄၇၃   

၈။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးမင်းမင်းထွဋ် (၁၂/ဒပန(နုိင်) ၀၄၇၁၇၇)၊ 

အကီးတန်းလက်နှိပ်စက်အား (၇-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ စမံီေရးရာဌာနခဲွသို ့ ေြပာင်းေရ  ့ တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 
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၉။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၃) ဦး တိုအ့ား ၎င်းတို ့အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲပါ 

ေနရ့က်များမှစ၍ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

  စဉ် အမည် ရာထူး ဌာန စတင်နုတ်ထွက်ခွင့်ြပုသည့်ေန ့

  ( က ) ဦးစိုးလွင်  ငယ်/ေရး ရုံးချုပ် ၁-၄-၂၀၁၅  

     ၈/ဂဂန(နိင်ု)၀၈၉၆၁၅ 

  ( ခ ) ဦးရဲဝင်းေအာင်  ငယ်/ေရး ရုံးချုပ်  ၁-၄-၂၀၁၅ 

     ၈/တတက(နိုင်)၁၈၂၇၄၁ 

  ( ဂ ) ဦးချစ်စမ်းေမာင်  ယာဉ်ေမာင်း-၅ စီမံ ၇-၄-၂၀၁၅ 

     ၉/ဇဗသ(နိငု်)၀၀၃၅၄၀ 

၁၀။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စာသုံသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တရားမဝင်ကုနသ်ွယ်မတားဆီးထိန်းချုပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီ ကွပ်ကဲမရုံး 

(Mobile Team) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဦးစိုးြမင့်ေမာင် (၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၀၄၉၇၄)၊ 

လုံြခုံေရး-၃( လစာနန်းကျပ်- ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) အား (၇-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍  လစာနန်းတူ 

အကီးတန်းစာေရးရာထူးအမည်သို ့ြပင်ဆင်သတ်မှတ်လုိက်သည်။ 

၁၁။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်စန်းထူး (၅/မရန 

(နိုင်) ၁၂၆၁၀၆) စာရင်းကုိင်-၂ အား (၇-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူ းရုံး၊ စားသံုးသူေရး 

ရာဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိင်ုးတိုင်းေဒသကီးသုိ ့ေြပာင်းေရွတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးမင်းမင်းထွဋ် (၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၇၁၇၇)၊ 

အကီးတန်းလက်နှိပ်စက်အား ေနြပညေ်တာ် ကုတင်(၁၀၀၀) ဆံ့ ေဆးရုံမှ လက်ေထာက်ဆရာဝန်ကီး၏ 

ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်အရ (၁၁-၃-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ (၁၈-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနထ့ိ ေဆးလက်မှတ်ြပ 

လုပ်သက်ခွင့် (၃၉) ရက်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၉၃) နှင့် ယင်းေအာက်ရှိ အမိန်အ့ရ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့်အြဖစ် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသုးံသေူရးရာဌာန(မနေလး)မှ လရ(မနေလး)တွင် တာဝန် 
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ထမ်းေဆာင်ေနလျက်ရှိေသာ ဦးတင်မိးု(၅/ငဇန(နိုင်)၀၀၃၄၆၆)၊ အကီးတန်းစာေရး အား စဉ့်ကိုင် မို ၊့ 

မို န့ယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှူး၏ ေဆးလကမှ်တ် ေထာက်ခံချက်အရ (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ (၁၄-၄-

၂၀၁၅) ရက်ေနထ့ိ ေဆးလကမ်ှတ်ြပ လုပ်သက်ခွင့် (၁၆) ရက်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ် 

(၉၃)နှင့် ယင်းေအာက်ရှိ အမိန်အ့ရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်အြဖစ် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ 

ဦးေအာင်ဆန်းဦး (၅/ကလတ(နိုင်)၀၀၀၀၅၆) ဒု-ဦးစးီမှူ းအား ရုံးချုပ်သို ့ေရာက်ရှိသတင်းေပးပိုသ့ည့် (၈-

၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့ စ၍ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူ းရုံး၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

သို ့ြပန်လည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၁၅။ ၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းအသီးအသီးမှ ြပန်လည် ေရာက်ရှိလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတိုအ့ား ရုံးချုပ်သို ့ ေရာက်ရှိ သတင်းေပးပိုသ့ည့်ေနမ့ျားမှစ၍  ယှဉ်တွဲပါ 

ဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် / ရာထူး တာဝန်ချထား သတင်းပုိသ့ည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  သည့်ဌာနခဲွ ေန ့

 (က) ေဒ စိုးစိုးဝင်း ဒု-ညန်မှူ း စာရငး်အင်း ၆-၄-၂၀၁၅ 

  ၁၂/ထတပ(နိုင်)၀၅၅၀၅၇ 

 ( ခ ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ကညက ၈-၄-၂၀၁၅  

  ၁၁/မအန(နုိင်)၀၂၁၃၇၃ 

၁၆။ ၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စစ်ေတွနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် 

ဦးဗညားစိုး (၉/ခအဇ(နုိင်)၀၁၂၇၆၇)၊ အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ)အား (MIC - OSS )ရုံးတွင် တာဝန် 

ေပးအပ်နုိင်ရန်အတွက် ရုံးချုပ်သို ့  ေရာက်ရှိသတင်းေပးပိုသ့ည့် (၈-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍  သွင်းကုန် 

လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ သင်းြမင့် 
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(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၉၀၈၇)အား နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ (၁၀-၄-၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှ (၁၈-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနထိ့ လုပသ်က်ခွင့် (၉) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာေသာ 

ဦးတင်ထွန်းဦး-၃ (၁၄/ကပန(နိုင်) ၁၀၀၀၉၄)၊ အကီးတန်းစာေရးအား ရုံးချုပ်သို ့ ေရာက်ရှိသတင်းေပးပို ့

သည့် (၉-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူးရုံး၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိင်ုး 

ေဒသကီးသို ့ြပန်လည်တာဝန်ထမး်ေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။  

၁၉။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့် စားသံုးသူေရးရာဦးစးီဌာန၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းအသီးသီးမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတိုအ့ား ရုံးချုပ်သိုေ့ရာက်ရှိသတင်းေပးပုိသ့ည့် (၉-၄-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီးထိန်းချုပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီရုံး(Mobile Team) 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယေ်ြမသို ့ ေြပာင်းေရွတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး Mobile Team 

    သုိ ့သတင်းပုိရ့မည့်ေန ့ 

 (က) ဦးတင်ထွန်း-၁ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ၁၃-၄-၂၀၁၅ 

  ၁၂/စခန(နိုင်)၀၁၇၇၆၅  

 ( ခ ) ဦးသန်းဝင်းေရ ဌာနခွဲစာေရး ၁၀-၄-၂၀၁၅ 

  ၁၄/မမက(နိုင်)၀၂၉၃၈၀ 

၂၀။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၄)ဦး 

တိုအ့ား (၉-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)သုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/ ရာထူး  

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

  (က) ေဒ ဥမာ ဆက်သွယ်ေရး-၂  

   ၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၀၆၂၆၂ 
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  ( ခ ) ေဒ စနာမိုး ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ း  

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၇၈၁၁၆  

  ( ဂ ) ဦးစိုးတင့်-၃ အကီးတန်းစာေရး  

    ၇/လပတ(နိုင်)၀၁၂၅၅၄  

  (ဃ) ဦးဗညားစိးု အကီးတန်းစာေရး  

    ၉/ခအဇ(နိင်ု)၀၀၂၇၆၇   

၂၁။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် 

ဦးဟိန်းထက်ေနာင်(၁၀/မလမ(နိင်ု)၁၄၂၉၀၁)၊ အကီးတန်းစာေရး (ကွန်ပျူတာ) အား ရုံးချုပ်သို ့  ေရာက်ရှိ 

သတင်းေပးပိုသ့ည့် (၉-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍  သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ဌာနခဲွတွင်တာဝန်ချထား လိုက်သည်။ 

၂၂။ ၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဌာန၊ ကချင်ြပည်နယ် ဦးစီးမှူးရံုးမှ ေြပာင်းေရ  ့

ေရာကရှ်ိ လာသည့် ေဒ တင်သန်းသန်းဦး(၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၇၀၃၈)၊ အကီးတန်း စာေရးအား ရုံးချုပ်သို ့ 

ေရာကရှ်ိ သတငး်ေပးပုိ ့သည့် (၉-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍  စမီံေရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၂၃။ ၁၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ 

အမထမ်း (၂) ဦးတိုအ့ား  (၁၀-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍  သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး    

  (က) ေဒ သီးသီးမာ ဦးစီးအရာရှိ  

   ၁၂/စခန(နိုင်)၀၀၃၇၉၃   

  ( ခ ) ဦးဘန်ုးညန်ွ ့ ဦးစီးမှူး  

   ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၂၀၇၁၇ 

  ( ဂ ) ဦးေကျာ်ခိငု်ြမတ်  ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၅/ဟမလ(နိုင်)၀၅၂၀၀၉ 

၂၄။ ၁၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးနငှ့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး စခန်းမှ ရံုးချုပ်သို ့ ြပန်လည် 
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ေရာက်ရှိသတင်းေပးပိုလ့ာသည့် ဦးစိန်ဝင်း(၁၂/သကတ(နုိင်)၀၃၂၇၁၉)၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းအား 

(၁၃-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီးထိန်းချုပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး 

(Mobile Team )ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသို ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၂၅။ ၁၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၆)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးတိတ်စံ ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ၁၂-၄-၂၀၁၅ မှ  

    HLG - ၀၀၈၃၉၁  (တခလ) ၂၀-၄-၂၀၁၅ ထိ 

      ကျိုင်းလပ် 

 ( ခ ) ေဒ ခင်သန်းဝင်း ကီး/ေရး ကကစ ၄-၄-၂၀၁၅ မှ  

    TKA - ၀၀၇၀၀၀   ၁၀-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ အိအိခိုင် လ/ထကပတမှူး ငစရ ၆-၄-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ဒဂန(နိငု်)၀၂၉၁၅၅   ၉-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ ဗီရပါး ဆသရ-၃ စမံီ ၆-၄-၂၀၁၅ မှ  

    LTA - ၀၀၃၀၅၀   ၉-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( င )  ဦးခငေ်မာင်စုိး ခွဲ/ေရး (ဗဟ) ၁၀-၄-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၂၆၇၅၅  ကကရ ၁၄-၄-၂၀၁၅ ထိ  

 ( စ )  ဦးသန်းထွန်း စရက-၃ (ဗဟ) ၁၀-၄-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/လမန(နိုင်)၀၄၀၄၁၀  ကကရ ၁၄-၄-၂၀၁၅ ထိ   

၂၆။ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၉ /၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၁၀ ရက်စွဲပါ အမိန် ့

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (  ၂၃  / ၂၀၁၅ )အရ  ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာနတင်ွ တာဝန်ချထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်(၂)ဦးတိုအ့ား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါအတိုင်း တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် ရာထူး ေပးအပ်သည့်တာဝန် 

 (က) ဦးစိုးဝင်း ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ကုန်သွယ်ေရးဌာန 

၉ 

၇ 

၄ 

၄ 

၅ 

၅ 
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 ( ခ ) ဦးမငး်မင်း ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ကုန်သွယမ်လွယက်ေူစေရးနှင့် 

    ေစ့စပ်ညှိနင်းေရးဌာန 

၂၇။ ၂၁-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၀ /၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပီ လ ၁၀ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန် ့

စာအမတှ်(၂၃-၂၀၁၅)အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစီးဌာနတင်ွ အရာထမ်း (၂၄၃)ဦး၊ အမထမ်း (၈၁၀) ဦး၊ 

စစုေုပါငး် (၁၀၅၃)ဦးတိုအ့ား (၁-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ တာဝန်ချထားလုိက်သည်။  

၂၈။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၁ /၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေနစ့ားပုတ်ြပတ် (၃၇)ဦးတုိအ့ား ၎င်းတို ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပအတိုင်း(၁-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့ စတင်၍ တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၂ /၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဦးသိန်းစိုး-၁ (၅/ကလထ(နိုင်)၀၀၀၂၉၆)၊ 

ဦးစီးအရာရှိအား (၂၂-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ မယ်စဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး စခန်းတွင် တာဝန်ခံအြဖစ် 

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အရာထမ်း(၂) ဦးတိုအ့ား (၂၂-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှ စ၍ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာန 

(ရုံးချုပ်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှတာဝန်  

     ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာန  

  (က)  ဦးေအာင်ဝင်း-၁  ညန်ကားေရးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်  

     ၃/ကဆက(နုိင်)၀၀၁၈၀၅  (ရန်ကုန်)  

  ( ခ ) ဦးြမင့်ေကျာ် ညန်ကားေရးမှူး Mobile Team  

     ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၃၆၈၈၁  (ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း)  

၃၁။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန(ရုံးချုပ်)မှ ညန်ကားေရးမှူးဦးြမင့်ေကျာ် (၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၃၆၈၈၁)အား (၂၃-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ 

ရန်ကုန် ပိုက့ုန်/သွငး်ကုနရံု်းတွင် တာဝန်ခံအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်လိုက် သည။်   

၃၂။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေမာင်ေတာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် ဦးေအာင်စိုးလင်း(၁၂/ရပသ 
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(နိုင်)၀၂၇၁၄၅)၊ အကီးတန်းစာေရးအား ရုံးချုပ်သို ့ ေရာက်ရှိသတင်းေပး ပုိသ့ည့် (၂၂-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှ 

စ၍ စီမံကိနး်နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲတွင်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၃။ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန(ယခင်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီးဦးစီးမှူးရုံး)တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့် ညန်ကားေရးမှူး ဦးေသာင်းနိုင်(၁၃/ရငန 

(နိုင်)၀၀၁၁၀၂)အား (၂၃-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။ 

၃၄။ ၂၄-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ အမထမ်း(၈၁၀)ဦးအား ဘ ာေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၈၇၂/ ၂၀၁၅ ြဖင့် ြပင်ဆင် 

သတ်မှတ်သည့် တိုးြမှင့်လစာနန်းထားများကို ၎င်းတိုန့ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် လစာနန်းထားများ 

အတိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧ ပိလ (၁) ရက်ေနမှ့ စတင်ခံစားခွင့်ြပု ပီးနှစ်တိုးများကို လက်ရိှ နှစ်တိုးကာလများ 

အတိုင်း(၂) နှစ်လင်တစ်ကိမ် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၂၄-၄-၂၀၁၅ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီဌာန၊ ကုန်သွယေ်ရးဦးစီးဌာနမှ ေနစ့ားဝန်ထမ်း(၃၇)ဦးအား ဘ ာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၁၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘခ-၁/၃၁၀(၁၆၁၇/၂၀၁၅)ြဖင့် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧ ပီလ မှစ၍ ေနစ့ားအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခကို အလုပ်ချိန် တစ်ေန(့၈)နာရီအတွက် ကျပ် 

(၃၀၀၀)ြဖင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧ ပီလ (၁) ရက်ေနမှ့ စတင်ခစံား ခွင့်ြပုသည်။ 

၃၆။ ၂၄-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကျို င်းတုံနယ်စပ်ကုနသ်ွယ်ေရးစခန်း၊ မိုင်းေလွ (Mobile Team) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ဦးမင်းေစာ (၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၄၆၉၉၄)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၄အား (၂၄-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို ့ေြပာင်းေရွတ့ာဝနခ်ျထားလုိက်သည်။ 

၃၇။ ၂၄-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို ့ ေြပာင်းေရ  ့ တာဝနခ်ျထားခ့ဲသည့် 

ေမာင်ေတာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း တာဝန်ခံ ဦးသာထန်ွးစန်ိ(၁၁/မတန(နိုင်) ၀၀၄၄၃၆)၊ ဦးစီးအရာရှိ 

အား  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ရံုး၏ (၂၄-၄-၂၀၁၅) ရက်စွဲ 

ပါရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၃၁/၂၀၁၅)အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့ြပန်လည် တာဝန်ချထားလိုက် သည။် 
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၃၈။ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာန စိတ်မှ ဦးေနသူေအာင်(၅/တဆန(နုိင်)၁၂၇၉၁၅)၊ ယာဉ်ေမာင်း-

၅ အား စီမံကိနး်နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲသို ့(၁-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၉။ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးရံုး၏(၁၀-၄-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာ 

အမှတ်၊ (၂၅/၂၀၁၅ ) နှင့် (၂၇/၂၀၁၅) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါအမထမ်း(၃)ဦးအား (၂-၄-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ဝန် ကီးရံုးသုိ ့တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦးြမင်စ့ိုး BSNW-၂၃၇၈၆၇ ဦးစီးမှူ း 

 ( ခ ) ဦးေထွးကို  ၉/မလန(နိုင်)၁၁၇၃၄၅ ရုပ်သံကမ်းကျင်-၂ 

 ( ဂ ) ဦးသာလင်း N/OKA-၀၆၉၃၉၂ ရုပ်သံကမ်းကျင်-၂ 

၄၀။ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယေ်ရး ဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း  

 (က) ဦးကုိကုိလွင် ဦး/ရိှ စမံီ ၂၃-၄-၂၀၁၅ ၈ 

  ၁၂/ ဒဂန(နိုင်)၀၂၅၄၉၀   ၃၀-၄-၂၀၁၅ 
 ( ခ ) ဦးမျို းသူရ ဦး/ရိှ (ဗဟ) ၁၃-၄-၂၀၁၅ ၅ 

  ၁၄/မမက(နိုင်)၂၁၂၆၈၀  ကကရ ၁၇-၄-၂၀၁၅  

၄၁။ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎ငး်တုိအ့မည်နင်ှ့ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း  

 (က) ဦးေအာင်ဝင်း-၄ ဒု-ဦးစီးမှူး (ဗဟ) ၆-၅-၂၀၁၅ ၁၁ 

  ၅/ကလတ(နုိင်)၀၀၀၆၇၃  ကကရ ၁၆-၅-၂၀၁၅ 

 ( ခ ) ေဒ ခင်ေမး ကီး/ေရး စမံီ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ၁၀ 

  ၉/တသန(နုိင်)၁၂၈၆၀၂  ၆-၅-၂၀၁၅  
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၄၂။ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၀-၄-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်၊ (၂၈/ 

၂၀၁၅) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၄)ဦး တိုအ့ား (၂-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ဝန်ကီးရုံးသို ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ေဒ လလှှမွန် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၃၁၆၀၉ ဦးစီးမှူ း 

 ( ခ ) ဦးြမင့်သိန်း TKA-၀၅၄၂၂၀ လုံြခုံေရး-၃ 

 ( ဂ ) ေဒ ေမရီမွန် ၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၁၅၃၄ အငယ်တန်းစာေရး 

 (ဃ) ဦးသန်တ့ည်ကည် ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၅၆၁၀ အငယ်တန်းစာေရး 

၄၃။ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၂)ဦးတိုအ့ား (၂၈-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် 

ယဉ်ှတွဲ ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးရဲနိုင် ကီး/ေရး Mobile Team ရုံးချုပ် 

  ၃/သတတ(နိုင်)၀၀၀၅၉၅  (မနေလး) 

 ( ခ ) ေဒ ခင်သီတာေအး ကီး/ေရး  မနေလး Mobile Team 

  ၅/ငဇန(နိုင်)၀၅၉၀၁၉  (ပိုက့ုန်/သွင်းကုန်) (မနေလး)  

၄၄။ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေနစ့ားပုတ်ြပတ်အကူစာေရး(၂)ဦးအား (၂၉-၄-၂၀၁၅) 

ရက်ေန ့မှ စ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို  ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ေဒ ထူးအိ နာဗိုလ် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၆၈၇၉ 

 ( ခ ) ေဒ စိုးအသိနာေထွး ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၀၀၀၁၉ 
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၄၅။ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးတိုအ့ား (၂၉-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ ၎ငး်တုိအ့မညန်ှင့် ယှဉတ်ွဲ 

ေဖာြ်ပပါအတိင်ုး ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးသန်းလင်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ရုံးချုပ် 

  ၉/ညဥန(နုိင်)၁၃၅၂၁၈  (ကျိုင်းတုံ) 

 ( ခ ) ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း လံုြခုံေရး-၃  စီမံ ကသရ  

  ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၄၈၉၀၇   (ကျိုင်းတုံ) 

၄၆။ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ် (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း  

 (က) ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ဦးစီးမှူး (ဗဟ) ၂၂-၄-၂၀၁၅ ၅ 

  ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၁၅၃၄၇  ကကရ ၂၆-၄-၂၀၁၅ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း ဦးစီးမှူး (ဗဟ) ၃၀-၄-၂၀၁၅ ၁၁ 

  ၁၂/မတန(နိုင်)၀၀၇၉၂၃ ကကရ ၁၀-၅-၂၀၁၅ 

 ( ဂ ) ဦးေစာထွဋ်နုိင် ဆသရ-၃ (ဗဟ) ၂၇-၄-၂၀၁၅ ၇ 

  ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၈၄၈၇၂  ကကရ ၃-၅-၂၀၁၅ 

၄၇။ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုကွပ်ကဲမရုံး၊ Mobile Team (ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမ) မှ ဦးေကျာေ်ကျာ်ထွန်း (၁၂/မတန 

(နိုင်) ၀၀၇၉၂၃)၊ ဦးစီးမှူးအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ (၁၁-၅-၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှ (၂၀-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့် (၁၀)ရက်ခံစားခွင့်ြပု လိုက်သည။် 

၄၈။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၈-၄-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်အ့မှတ်၊ (၃၂-၂၀၁၅) 
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အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၆) ဦးတိုအ့ား (၁-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှ၍ 

ဝန်ကီးရုံးသို ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာနခဲွ 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ေဒ နုနုရီ ဦးစီးမှူ း ေငွစာရင်း 

  TGKN-၀၂၂၈၁၆ 

 ( ခ ) ေဒ ဝင်းဝငး်နု  စာရင်းကိုင်-၁ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်း 

  ၈/ရစက(နိုင်)၀၈၄၅၀၅ 

 ( ဂ ) ေဒ ရီရီဝင်း စာရင်းကိုင်-၁ ေငွစာရင်း 

  K/RGN-၀၃၄၅၄၆ 

 (ဃ) ေဒ ငိမ်း ငိမ်း ဖိုး ဒု-ဦးစီးမှူး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၈၁၅၃၇  စာရင်းစစ်ေဆးေရး 

 ( င ) ဦးတင်တိုး အငယ်တန်းလက်ေရးတို နယ်စခန်းများညှိနင်း 

  KMDE-၀၁၂၃၅၃ လက်နှပိ်စက် ကွပ်ကဲေရး 

 ( စ ) ေဒ နှင်းယေုဝ အငယ်တန်းစာေရး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်  

  ၉/ပမန(နိငု်)၁၄၈၃၈၃  စာရင်းစစ်ေဆးေရး 

၄၉။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂)ဦး တိုအ့ား (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့ စ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် 

ယဉ်ှတွဲ ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦး ငိမ်းချမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ(ထီးခီး) ရုံးချုပ် 

  ၅/အတန(နိုင်)၀၄၈၇၂၈   

 ( ခ ) ဦးရဲနိုင် အကီးတန်းစာေရး  ရုံးချုပ် ကသရ(ထီးခီး) 

  ၃/သတတ(နိုင်)၀၀၀၅၉၅    
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၅၀။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွ(ရန်ကုန်)မှ ေဒ အုန်းြမင့် (၁၂/တကန(နိုင်) ၀၀၉၁၅၈)ဌာနခွဲစာေရးအား (၁-၅-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ေနြပညေ်တာ်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅၁။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဦးြမတ်သူရ (၁၄/မအန(နိုင်)၁၇၄၈၂၈) 

ဦးစီးအရာရှိအား (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းချုပ်ဦးစီးရုံး(ကုန်သွယမ်လယွက်ူ 

ေစေရးနှင့် ေစ့စပ်ညှိနင်းေရးဌာန) သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅၂။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ေဒ ြမတ်သီရိေဇာ် (၇/ပတန(နိုင်)၁၀၄၈၀၁)၊ အငယ်တန်းစာေရးအား 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ (၈-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနထ့ိ 

လစာမဲ့ခွင့် (၃) ရက်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅၃။ ၃၀-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎ငး်တိုအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း  

 (က) ဦးလှစိုး စရက-၁ စမံီ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ၇ 

  ၁၂/အစန(နုိင်)၀၀၉၆၃၇   ၅-၅-၂၀၁၅ 

 ( ခ ) ေဒ ြမတ်သီရိေဇာ် ငယ်/ေရး ယပမ ၂၇-၄-၂၀၁၅ ၁၁ 

  ၇/ပတန(နိင်ု)၁၀၄၈၀၁  ၇-၅-၂၀၁၅ 
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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 ၂၄-၄-၂၀၁၅ ထိ) ITC ကတ် ( ၄ ) ကတ်၊ စစုုေပါငး် ( ၈၇၂ ) 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

၄ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁-၄-

၂၀၁၅ မှ ၂၄ - ၄ -

၂၀၁၅ ) ထိ 

၄ ၅၂၄၉၇၀၁၆.၀၄၀ ၁၉၃၀၃၄၄၈၇.၁၁၀ ၇၁၇၉၉၁၅၀၃.၁၅၀

 စုစုေပါင်း ၈၇၂ ၄၂၆၂၄၄၀၄၃၆.၀၀၀ ၁၃၂၂၂၃၅၃၅၈၁.၆၆၈ ၁၇၄၈၄၇၉၄၀၁၇.၆၆၈



30 

 

၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၄-၄--၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးမ 

နှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

  

ပိုက့နု်
တနဖ်ိုး(ကျပ်)

သငွး်ကနု်
တနဖ်ိုး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၉၀၉၉၉၉၆.၉၀၀ ၂၉၀၅၆၄၄၄.၈၁၀ ၃၈၁၅၆၄၄၁.၇၁၀

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၁၃၀၄၉၀.၁၉၀ ၄၁၃၀၄၉၀.၁၉၀

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂၉၉၄၉၃၆.၀၀၀ ၁၂၉၉၄၉၃၆.၀၀၀

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၉၆၅၀၅၂၄၄.၀၈၀ ၉၆၅၀၅၂၄၄.၀၈၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၂၁၂၄၀၁၀၀.၀၀၀ ၄၂၁၂၄၀၁၀၀.၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀၀

၉ ကန်ပုိက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁၈၂၈၂၇၅၀.၀၀၀ ၄၄၅၉၃၇၉၅.၀၈၀ ၆၂၈၇၆၅၄၅.၀၈၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၉၄၀၀၀၀၃.၉၀၀ ၃၃၆၀၀၀၀.၄၅၀ ၆၂၇၆၀၀၀၄.၃၅၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၅၁၁၆၉.၂၂၀ ၁၆၆၃၂၀၀.၀၀၀ ၁၈၁၄၃၆၉.၂၂၀

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁ ၆၇၈၂၉၉၆.၀၂၀ ၇၃၀၃၇၆.၅၀၀ ၇၅၁၃၃၇၂.၅၂၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၄ ၅၂၄၉၅၇၀၁၆.၀၄၀ ၁၉၃၀၃၄၄၈၇.၁၁၀ ၇၁၇၉၉၁၅၀၃ .၁၅၀စစုေုပါငး်

တနဖ်ိုး  - ကျပက်နိး် ြပည့်

စဉ် စခနး်အမည်
လပုင်နး်  
စတင် 

ေဆာငရ်ကွ်

ထတုေ်ပး
ITC 
ကတ် 

လပုင်နး်ေဆာငရ်ကွမ် ကနုသ်ယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)




