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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။  

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ ( ၂၀ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့                                      အတွဲ ( ၆ ) ၊ အမှတ် ( ၉ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း ” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် သည် 

တရုတ်ြပည်သူသ့မတနိုင်ငံ၊ ယနူန်ြပညန်ယ်၊ ြပည်နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူ းမစတာ ချန်းေဟာင် ဦးေဆာင်သည့် 

ကိုယ်စားလှယအ်ဖွဲအ့ား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်ေန ့(၁၁:၀၀) နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ  စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ လက်ခံေတွဆ့ုံခ့ဲသည်။ အဆိုပါ ေတွဆ့ုံ 

ေဆွးေနွးပွဲ၌ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ြပည်သူသ့မတနုိင်ငံအကားနှစန်ိုင်ငံ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးကိစရပ် 

များ၊ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ယူနန်ြပည်နယ်အကား စီးပာွးေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ ကုနစ်ည်ြပပွဲများ 

ကျငး်ပေရး၊ ြမန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစည်းများြဖစ်သည့် ဆန်၊ ေြပာင်းနှင့် အြခားလယယ်ာထွက်ကနု် 

များ လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာတိးုြမှင့်တင်ပိုန့ိုင်ေရး၊ ကုန်သည်အသင်းများ အချင်းချငး် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

ေရး၊ ယူနန်ြပည်နယ်ေဈးကွက်တွင် အလားအလာရှိသည့် ကုန်စည်များြဖစ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ေရထွက် 

ကုနပ်စည်းများ တင်ပိုနိ့ုင်ေရးနှင့် နှစန်ိုင်ငံအကား တရားမဝင်ကုန်စည် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်မ ပေပျာက် 

ေရးအတွက် နှစနိ်င်ုငံ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မည့်ကိစများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေနွးခဲ့ ကသည။် 

ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စဝုန် ကီးသည် မနွ်းလဲွ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Kotra မှ Commercial 

Attache ြဖစသ်ူ Mr. Ahn Jaeyong အား လက်ခံေတွဆ့ုံ ပီး၊ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမတနိုင်ငံတို ့

အကား သံတမန်ဆက်ဆံမ နှစ် (၄၀) ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ကိုရီးယားကုန်စည်ြပပွဲနှင့် ြမန်မာ- 

ကိုရီးယား စီးပွားေရးဖုိရမ် ကျင်းပမည့် ကိစများကုိ ေဆွးေနွးခဲ့သည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် နိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ေမလ(၉)ရက်ေန ့

ြမန်မာ-လာအုိ ချစ်ကည်ေရးတံတား(ကျိုင်းလပ်)ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနား တက်ေရာက်သည့် ရှမ်းြပည်နယ် ခရီးစဉ် 
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တွင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် လိုက်ပါ 

တက်ေရာက်ခ့ဲ ပီး ေမလ(၈)ရက်ေနတွ့င် ကျိုင်းတံု မို ၊့ ခန်းမေဆာင်ေတွဆံု့ပဲွအခမ်းအနားသုိပ့ါ တက်ေရာက် 

ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှ၊ ေမလ (၁၃) ရက်ေန ့(၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် သည် ဝန် ကီးရံုးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ဦးစီးေသာ ြပည်ေထာင်စုကုန်ေဈးနန်းတည် ငိမ်ေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးသိုတ့က်ေရာက်ခဲ့ 

ပါသည။် 

၄။ ၂၀၁၅ ခနှုစ၊် ေမလ (၁၉) ရက်ေန ့(၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စီးပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့်သည် ညီလာခံခန်းမ၌ ဝန်ထမ်းထု ေတွဆ့ုံပွဲအခမ်းအနား 

ကျင်းပြပုလုပ်ခဲ့ ပီး လမ်းညန်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

၅။ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှ၊ ေမလ (၁၃) ရက်ေန ့(၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ေဒါက်တာပွင့်ဆန်း သည် ဝန်ကီးရုံးခန်းမ၌ ကျငး်ပြပုလုပ်သည့် 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးစီးေသာ ြပည်ေထာငစ်ု ကုန်ေဈးနန်းတည် ငိမ်ေရးေကာ်မတီ အစညး်အေဝးသို ့

လညး်ေကာင်း၊ ေမလ (၁၆) ရက်ေန ့ (၁၀:၀၀) နာရအီချိန်တွင် စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရုံး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ပုဂလိက က   

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဖိုရမ်မှ ဖွဲ စ့ည်းထားေသာ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ အေြခခံလုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ Working 

Group အဖွဲ၏့ အကံြပုတငြ်ပစာတမ်း (Matrixes) နှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက် 

သည့် ေတွဆံု့ေဆွးေနွးပဲွသိုလ့ည်းေကာင်း၊ (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရုံး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ြပညေ်ထာငစ်ု 

အစိုးရအဖွဲ  ့ စီးပွားေရးရာေကာ်မတီ၏ (၇/၂၀၁၅)ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝး လမ်းညနခ်ျက်အရ ြပည်ပ 

တင်ပိုမ့အတွက် ဆပိ်ကမ်းဖွင့်လှစ်အသုံးြပုနိုင်ေရး ညှိနင်းေဆွးေနွးပွဲသိုလ့ည်းေကာင်း တက်ေရာက်ခဲ့ 

ပါသည။် 
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   စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် ( ၁၅ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း 243.792 163.282 407.074

၂ တိရိစာန်ထွက် 0.919 0.111 1.030

၃  ေရထွက် 17.917 26.499 44.416

၄ သတုတွင်းထွက် 35.081 4.478 39.559

၅ သစ်ေတာထွက် 17.581 0.873 18.454

၆ စက်မကုန်ေချာ 15.047 16.116 31.163

၇ အြခား 43.694 2.927 46.621

စုစုေပါင်း ၃၇၄.၀၃၁ ၂၁၄.၂၈၆ ၅၈၈.၃၁၇
 

 

ြပည်ပသင်ွးကုန် ( ၁၅ - ၅ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစည်း 660.231 154.338 814.569

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း 449.827 40.839 490.666

၃ လသံုူးကုန်ပစည်း 303.728 52.772 356.500

စုစုေပါင်း ၁၄၁၃.၇၈၆ ၂၄၇.၉၄၉ ၁၆၆၁.၇၃၅  
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သင်ွးကုန် (၁၅-၅-၂၀၁၅) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယေ်ရေကာင်း+နယစ်ပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၃၇၄.၀၃၁ ၁၄၁၃.၇၈၆ ၁၇၈၇.၈၁၇ ၅၃၈.၇၈၃ ၁၅၀၄.၁၁၅ ၂၀၄၂.၈၉၈ -၁၆၄.၇၅၂ -၉၀.၃၂၉ -၂၅၅.၀၈၁

၂ နယ်စပ် ၂၁၄.၂၈၆ ၂၄၇.၉၄၉ ၄၆၂.၂၃၅ ၁၄၂.၄၅၆ ၁၈၂.၀၁၄ ၃၂၄.၄၇၀ ၇၁.၈၃၀ ၆၅.၉၃၅ ၁၃၇.၇၆၅

စစုုေပါငး် ၅၈၈.၃၁၇ ၁၆၆၁.၇၃၅ ၂၂၅၀.၀၅၂ ၆၈၁.၂၃၉ ၁၆၈၆.၁၂၉ ၂၃၆၇.၃၆၈ -၉၂.၉၂၂ -၂၄.၃၉၄ -၁၁၇.၃၁၆

စ ် အေကာငး်အရာ

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၄ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

 
 



4 
 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး်

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၁၆၃.၂၈၂ ၁၆၃.၂၈၂ ၁၁၀.၂၃၉ ၁၁၀.၂၃၉ ၅၃.၀၄၃ ၅၃.၀၄၃

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၁၁၁ ၀.၁၁၁ ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄ ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇

၃  ေရထကွ် ၂၆.၄၉၉ ၂၆.၄၉၉ ၂၀.၄၆၃ ၂၀.၄၆၃ ၆.၀၃၆ ၆.၀၃၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၀၀၆ ၄.၄၇၂ ၄.၄၇၈ ၃.၈၄၉ ၃.၈၄၉ ၀.၀၀၆ ၀.၆၂၃ ၀.၆၂၉

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၀.၈၇၃ ၀.၈၇၃ ၀.၇၃၉ ၀.၇၃၉ ၀.၁၃၄ ၀.၁၃၄

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၆.၁၁၆ ၁၆.၁၁၆ ၂.၃၀၀ ၂.၃၀၀ ၁၃.၈၁၆ ၁၃.၈၁၆

၇ အြခား ၁.၂၄၂ ၁.၆၈၅ ၂.၉၂၇ ၂.၄၈၅ ၂.၃၅၇ ၄.၈၄၂ -၁.၂၄၃ -၀.၆၇၂ -၁.၉၁၅

စစုေုပါငး် ၁.၂၄၈ ၂၁၃.၀၃၈ ၂၁၄.၂၈၆ ၂.၄၈၅ ၁၃၉.၉၇၁ ၁၄၂.၄၅၆ -၁.၂၃၇ ၇၃.၀၆၇ ၇၁.၈၃၀

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် ပိုက့နုအ်ပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၁၅-၅-၂၀၁၅)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၁၅-၅-၂၀၁၄)ထိ တိုး/ေလျာ့

 
 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၅ - ၅ -၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါငး်

၁ ရငး်နှီးြမှု ပ်နှံမ ၀.၉၆၈ ၁၅၃.၃၇၀ ၁၅၄.၃၃၈ ၁.၇၁၄ ၉၇.၉၁၇ ၉၉.၆၃၁ -၀.၇၄၆ ၅၅.၄၅၃ ၅၄.၇၀၇

၂ လုပ်ငနး်သုံးကုန်ကမး် ၀.၀၀၀ ၄၀.၈၃၉ ၄၀.၈၃၉ ၄၉.၀၄၃ ၄၉.၀၄၃ ၀.၀၀၀ -၈.၂၀၄ -၈.၂၀၄

၃ လူသုံးကုန် ၀.၀၀၀ ၅၂.၇၇၂ ၅၂.၇၇၂ ၂.၀၀၂ ၃၁.၃၃၈ ၃၃.၃၄၀ -၂.၀၀၂ ၂၁.၄၃၄ ၁၉.၄၃၂

စုစေုပါင်း ၀.၉၆၈ ၂၄၆.၉၈၁ ၂၄၇.၉၄၉ ၃.၇၁၆ ၁၇၈.၂၉၈ ၁၈၂.၀၁၄ -၂.၇၄၈ ၆၈.၆၈၃ ၆၅.၉၃၅

တနဖုိ်း-ေဒ လာသနး်ေပါင်း

စဉ် သွင်းကုန်အပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၅ )ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅( ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၄)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ ( ၁၅-၅-၂၀၁၅) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု ်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၅၅.၃၃၀ ၁၅၇.၉၃၈ ၃၁၃.၂၆၈ ၉၅.၇၅၀ ၁၂၉.၈၁၆ ၂၂၅.၅၆၆ ၅၉.၅၈၀ ၂၈.၁၂၂ ၈၇.၇၀၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၆.၉၀၁ ၁.၅၂၇ ၈.၄၂၈ ၄.၇၄၄ ၀.၃၂၀ ၅.၀၆၄ ၂.၁၅၇ ၁.၂၀၇ ၃.၃၆၄

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂.၉၅၀ ၇.၀၉၃ ၃၀.၀၄၃ ၁၈.၁၉၄ ၅.၃၄၆ ၂၃.၅၄၀ ၄.၇၅၆ ၁.၇၄၇ ၆.၅၀၃

၄ ကံပိုက်တီး ၁.၀၀၀ ၆.၂၆၇ ၇.၂၆၇ ၁.၉၇၃ ၅.၀၁၆ ၆.၉၈၉ -၀.၉၇၃ ၁.၂၅၁ ၀.၂၇၈

၅ ကျိုငး်တံု ၁.၀၅၃ ၀.၉၂၁ ၁.၉၇၄ ၀.၃၁၃ ၀.၀၈၉ ၀.၄၀၂ ၀.၇၄၀ ၀.၈၃၂ ၁.၅၇၂

၆ တာချီလိတ် ၀.၄၅၂ ၆.၂၁၃ ၆.၆၆၅ ၀.၅၃၆ ၈.၀၇၄ ၈.၆၁၀ -၀.၀၈၄ -၁.၈၆၁ -၁.၉၄၅

၇ ြမဝတီ ၁.၉၁၇ ၅၅.၇၆၄ ၅၇.၆၈၁ ၁.၅၀၈ ၁၉.၅၀၄ ၂၁.၀၁၂ ၀.၄၀၉ ၃၆.၂၆၀ ၃၆.၆၆၉

၈ ေကာေ့သာငး် ၄.၅၁၃ ၆.၃၂၃ ၁၀.၈၃၆ ၃.၇၈၈ ၈.၃၃၇ ၁၂.၁၂၅ ၀.၇၂၅ -၂.၀၁၄ -၁.၂၈၉

၉ မတ်ိ ၁၄.၂၃၃ ၃.၀၃၁ ၁၇.၂၆၄ ၉.၁၀၀ ၄.၁၁၇ ၁၃.၂၁၇ ၅.၁၃၃ -၁.၀၈၆ ၄.၀၄၇

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၀.၀၄၆ ၁.၀၄၆ ၁.၀၉၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၄၆ ၁.၀၄၂ ၁.၀၈၈

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၈ ၀.၀၂၂ ၀.၂၄၅ ၀.၂၆၇ -၀.၀၁၉ -၀.၂၃၀ -၀.၂၄၉

၁၂ စစေ်တွ ၀.၅၇၅ ၀.၅၇၅ ၀.၆၁၄ ၀.၀၀၆ ၀.၆၂၀ -၀.၀၃၉ -၀.၀၀၆ -၀.၀၄၅

၁၃  ေမာငေ်တာ ၀.၄၀၁ ၀.၀၀၃ ၀.၄၀၄ ၀.၅၁၂ ၀.၀၁၇ ၀.၅၂၉ -၀.၁၁၁ -၀.၀၁၄ -၀.၁၂၅

၁၄ တမးူ ၃.၈၉၁ ၁.၂၃၅ ၅.၁၂၆ ၄.၀၁၈ ၀.၄၁၆ ၄.၄၃၄ -၀.၁၂၇ ၀.၈၁၉ ၀.၆၉၂

၁၅ ရိဒ် ၁.၀၂၁ ၀.၅၇၃ ၁.၅၉၄ ၁.၃၈၄ ၀.၇၀၇ ၂.၀၉၁ -၀.၃၆၃ -၀.၁၃၄ -၀.၄၉၇

စစုေုပါငး် ၂၁၄.၂၈၆ ၂၄၇ .၉၄၉ ၄၆၂.၂၃၅ ၁၄၂.၄၅၆ ၁၈၂.၀၁၄ ၃၂၄.၄၇၀ ၇၁.၈၃၀ ၆၅.၉၃၅ ၁၃၇.၇၆၅

တနဖိ်းု-ေဒ လာသနး်ေပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၅ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၅-၅-၂၀၁၄ထိ) နငး်ယဉှခ်ျက်(တိုး/ေလျာ ့)

   
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၁၁၀၀၀၀ ၁၁၈၉၀၀၀ ၁၂၆၂၀၀၀ ၁၂၃၂၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၀၇၀၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၇၃၉၀၀ ၁၁၅၃၁၀၀

၃ ြပည် ၁၀၆၂၄၀၀ ၁၁၅၄၃၀၀ ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၁၆၉၆၀၀
၄ ဟသာတ ၁၀၇၄၇၀၀ ၁၁၄၂၁၀၀ ၁၂၀၃၃၀၀ ၁၁၇၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၆၃၅ ၆၃၁ ၆၂၆ ၆၁၀

၂ ေရလီ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၁၃ ၁၁၆၃ ၁၃၃၆ ၁၂၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၂ မနေလး (ေရဝါ) ၁၃၁၇၂၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀ ၁၃၄၄၈၀၀ ၁၃၃၉၂၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၁၆၀၄၀၀ ၁၁၆၀၄၀၀ ၁၁၆၀၄၀၀ ၁၁၉၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၁၉၉ ၁၂၀၃ ၁၁၉၉ ၁၁၉၈

၂  ေရလီ ၁၂၂၅ ၁၂၂၃ ၁၂၂၁ ၁၂၁၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၆၈ ၁၁၄၈ ၁၁၄၈ ၁၁၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၁၀၉၈၀၀၀ ၁၁၀၀၀၀၀ ၁၀၉၅၀၀၀ ၁၁၅၀၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၅၁၄၀၀ ၁၁၅၃၁၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀

၃ မုံရွာ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၅၆၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၁၄၅၀၀

၄ မေကးွ ၉၉၅၁၀၀ ၁၀၂၅၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၀၉ ၁၀၄၅ ၁၁၇၁ ၁၀၉၆

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

(ဂ) ပဲစဉ်းငုံနီ

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၆၄၃၀၀၀ ၇၂၂၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀
၂ မနေလး  ၆၀၄၄၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၂၂၀၀၀
၃ မုံရွာ ၆၁၈၅၀၀ ၆၇၀၅၀၀ ၆၈၀၃၀၀ ၆၉၉၃၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅
၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၂၈ ၆၆၀ ၇၃၉ ၇၅၂

ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၄၇၁၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၆၃၀၀
၂ မနေလး ၆၉၃၈၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅
၁ မူဆယ် ၈၀၁ ၈၀၄ ၈၀၁ ၈၀၀
၂ ေရလီ ၈၂၁ ၈၁၉ ၈၁၈ ၈၁၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၄၄၉၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၂၉၆၀၀

၂ မုံရွာ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကးွ ၂၀၂၀၀၀ ၂၀၂၀၀၀ ၂၀၂၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၃၂၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၃၄ ၃၁၅ ၃၃၀ ၃၅၃

(ဃ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(င) ပဲလွန်းြဖူ

၇

(စ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၆၇၃၆၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မေကးွ (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၈၀၀

၄ ြပည် (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၅၂၀၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၉၅ ၇၈၉ ၇၈၇ ၇၂၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၄၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၃၄ ၁၀၂၆ ၁၀၂၃ ၁၀၅၉

၈

(ဆ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဇ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

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

၄ မေကးွ(အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၅ ြပည် (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၉၄ ၉၄၆ ၉၄၄ ၉၆၂

ကျပ်/ြပည်

၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၂ မနေလး(အသစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၅ ဟသာတ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၆ ပခူဲး(အသစ်) ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၇ ြပည် ၇၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆန်) ၁၂၅၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၉ စစ်ေတွ ၇၄၀ ၇၄၀ ၇၄၀ ၇၆၀

၁၀ သံတွဲ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၈၀၀

(ဈ) ချင်း

၉

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

(ည) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ထုိင်း ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၉၅ ၃၆၀

၂ ဗယီက်နမ် ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၆၅ ၃၄၀

၃ အနိိယ ၃၅၅ ၃၄၅ ၃၈၀ ၃၅၅

၄ ပါကစတန် ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၈၅ ၃၅၅

၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၃၈၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၂ မနေလး ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၃၉၅၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၄၀၄၈၀၀ ၄၀၄၈၀၀

၅ ဟသာတ ၄၃၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၆ ပခူဲး ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀

၇ ြပည် ၃၉၅၀၀၀ ၄၁၄၀၀၀ ၄၁၄၀၀၀ ၄၃၇၀၀၀

၈ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၆၇၅၀၀၀ ၆၈၅၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၃၈၀၀၀၀ ၃၈၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၁၀ သံတဲွ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ ၂၄၈၆၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၅၁၀၀

၂ မနေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၂၇၉ ၂၈၀ ၂၇၉ ၂၈၅

၂ ေရလီ ၂၉၁ ၂၉၀ ၂၉၀ ၂၉၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၄ ၂၁၃ ၂၁၂ ၂၁၆

စဉ်

၁၀

မို အ့မည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀

၂ မေကးွ ၁၃၉၀၁၀၀ ၁၄၂၃၈၀၀ ၁၄၂၃၈၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၅၁၈ ၁၅၂၂ ၁၅၁၇ ၁၅၁၆

၂ ေရလီ ၁၅၄၈ ၁၅၄၅ ၁၅၄၃ ၁၅၃၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၀၀ ၁၄၅၇ ၁၄၈၈ ၁၅၀၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၉၉၃၉၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၆၉၄၅၀၀ ၂၇၉၂၄၀၀ ၂၇၉၂၄၀၀ ၂၇၉၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၁-၄-၂၀၁၅ ၂၈-၄-၂၀၁၅ ၅-၅-၂၀၁၅ ၁၂-၅-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၇၅၇ ၁၇၆၂ ၁၇၅၆ ၁၇၅၄

၂ ေရလီ ၁၇၉၀ ၁၇၈၇ ၁၇၈၄ ၁၇၇၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၉၉ ၁၉၆၄ ၁၉၉၂ ၁၉၂၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၄၂၄.၉၁ ၁၈၂၁.၀၀ ၁၅၉၁.၇၇ ၁၈၈၈.၅၀

၂ RSS-2 ၁၃၄၂.၉၀ ၁၈၀၂.၅၀ ၁၅၂၀.၃၅ ၁၈၇၁.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၆၀.၈၉ ၁၇၈၅.၅၀ ၁၄၄၈.၉၂ ၁၈၅၄.၅၀

၄ RSS-4 ၁၂၅၀.၆၄ ၁၇၇၆.၅၀ ၁၄၃၈.၇၂ ၁၈၄၅.၅၀

၅ RSS-5 ၁၂၄၀.၃၉ ၁၇၆၂.၅၀ ၁၄၂၈.၅၂ ၁၈၃၂.၀၀

၂၈-၄-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၂-၅-၂၀၁၅
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၉ -၄-၂၀၁၅ ၆၉၁၅၀၀ ၁၂၂၁.၈၄ ၁၂၀၉.၀၀ ၁၀၇၈

၂ ၃၀ -၄-၂၀၁၅ ၆၈၉၀၀၀ ၁၂၁၇.၄၂ ၁၂၀၃.၇၅ ၁၀၇၈

၃ ၁ -၅-၂၀၁၅ ၆၈၉၀၀၀ ၁၂၁၇.၄၂ ၁၂၀၃.၇၅ ၁၀၇၈

၄ ၂ -၅-၂၀၁၅ ၆၈၉၀၀၀ ၁၂၁၇.၄၂ ၁၂၀၃.၇၅ ၁၀၇၈

၅ ၃ -၅-၂၀၁၅ ၆၈၉၀၀၀ ၁၂၁၇.၄၂ ၁၂၀၃.၇၅ ၁၀၇၈

၆ ၄ -၅-၂၀၁၅ ၆၈၅၈၀၀ ၁၂၁၁.၇၇ ၁၁၈၄.၄၂ ၁၀၇၈

၇ ၅ -၅-၂၀၁၅ ၆၈၈၅၀၀ ၁၂၁၄.၂၉ ၁၁၈၈.၂၅ ၁၀၈၀

၈ ၆ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၀၆၀၀ ၁၂၁၇.၉၉ ၁၁၉၂.၀၂ ၁၀၈၀

၉ ၇ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၂၂၀၀ ၁၂၂၀.၈၁ ၁၁၈၇.၇၅ ၁၀၈၀

၁၀ ၈ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၁၅၀၀ ၁၂၁၉.၅၈ ၁၁၈၄.၂၉ ၁၀၈၀

၁၁ ၉ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၁၅၀၀ ၁၂၁၉.၅၈ ၁၁၈၄.၂၉ ၁၀၈၀

၁၂ ၁၀ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၁၅၀၀ ၁၂၁၉.၅၈ ၁၁၈၄.၂၉ ၁၀၈၀

၁၃ ၁၁ -၅-၂၀၁၅ ၇၀၁၅၀၀ ၁၂၃၇.၂၁ ၁၁၈၄.၂၉ ၁၀၈၀

၁၄ ၁၂ -၅-၂၀၁၅ ၆၉၈၅၀၀ ၁၂၃၁.၉၂ ၁၁၈၄.၂၉ ၁၀၈၀

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၀  ယမွ်

၂ ၃၃.၃၆  ဘတ်

၃ ၇၉.၃၅ တာကာ

၄ ၆၄.၂၈  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

 ေမာင်ေတာ

တမူး

၁၂

( ၁၉ - ၅ -၂၀၁၅) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

စခန်းအမည်

 ေဒ လာ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

၁၀၈၂

၁၀၉၁

၁၁၃၅

၁၁၁၈

စဉ်
ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

ြပည်တွငး်ေရ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၆၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၉၀-၁၂၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၄၅-၁၆၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၅၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၅၀-၁၃၁၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၃၃၅-၁၄၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၀၆၀-၁၀၉၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၆၀-၁၀၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၁၀၀-၁၁၃၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၇၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၂၀-၇၇၀

၅ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၅၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၃၀-၈၇၀

၆  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၇၄၀-၇၇၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၇၅-၉၁၅

၇ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၁၂ - ၄ -၂၀၁၅ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးသူရေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး (ဗဟ) ၂၂-၄-၂၀၁၅ မှ ၅ 

  ၉/တသန(နိုင်)၁၁၆၂၈၉  ကကရ ၂၆-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ြမင့်  ဆသရ-၃ စီမံ ၅-၅-၂၀၁၅ မှ ၇ 

  D/RGN-၀၁၄၈၁၀   ၁၁-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၂။ ၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးရုံး၏ ၂၄-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၂၉/၂၀၁၅)အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့

တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် ေအာက်ပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း (၄၃) ဦး၊ စုစုေပါင်း(၄၄) ဦးတိုအ့ား 

(၂၄-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တရားမဝင်ကန်ုသွယ်မတားဆးီထန်ိးချုပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး 

(Mobile Team)  ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမတွင် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

၁ ဦးတင့်လွင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၆၆၁၀၅ ဦးစီးအရာရှိ   

၂ ဦးရဲထွဋ်ြမင့် ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၀၀၄၄၈ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၃ ဦးသန်းေဇာ်ချစ် ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၁၅၀၃၃ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၄ ေဒ ြမြမစိန် ၁၂/မရက(နိုင်)၀၉၇၅၈၃ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၅ ဦးညမ်ိးေမာင် ၁၄/ကပန(နိုင်)၀၀၈၃၇၀ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၆ ဦးြမေအာင် ၁၄/ကပန(နိုင်)၀၀၅၁၈၆ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၇ ဦးစိုးတင့် ၁၄/ပသရ(နိုင်)၀၂၈၆၆၃ ဒု-ဦးစီးမှူး   
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၈ ဦးဝင်းသိန်းဦး ၁၂/တမတ(နုိင်)၀၄၉၈၃၀ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၉ ဦးထွန်းလင်း ၉/တသန(နိုင်)၀၅၈၁၃၁ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၀ ဦးထွန်းကယ် ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၄၅၂၅၈ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၁ ဦးေအးလွင် ၁၂/စခန(နုိင်)၀၂၉၂၄၃ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၂ ဦးသန်းေအး RGN-၀၀၆၄၈၄  ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၃ ဦးေကျာ်ခိုင် ၉/ပဘန(နိုင်)၀၀၀၈၅၂ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၄ ေဒ မိးုသတီာ ၁၃/တယန(နုိင်)၀၀၀၀၃၁ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၅ ဦးေဇာ်မင်းလတ် ၁၄/မအပ(နုိင်)၁၅၉၂၈၆ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၆ ဦးေအာင် မိုင် ၈/ရခက(နိုင်)၀၉၆၁၁၈ ဒု-ဦးစီးမှူး   

၁၇ ဦးသန်းစိုးဦး ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၀၈၈၈၆ ဌာနခဲွစာေရး   

၁၈ ေဒ သန်းစိန် ၁၂/ကတန(နုိင်)၀၀၄၆၆၂ ဌာနခဲွစာေရး   

၁၉ ဦးေအာင်ခင် ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၇၃၈၇၉ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၀ ဦးဝင်းေမာင် ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၃၇၅၆၅ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၁ ဦးသန်းဝင်းေရ ၁၄/မမက(နိုင်)၀၂၉၃၈၀ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၂ ဦးခင်ေမာင်စိုး ၁၂/ဒပန(နိင်ု)၀၂၆၇၅၅ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၃ ဦးဟန်ရီ ၁၂/မရက(နိုင်)၀၉၅၁၁၂ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၄ ဦးထိန်လင်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၈၆၂၉၇ ဌာနခဲွစာေရး   

၂၅ ေဒ ခငခ်င်ညို  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၀၅၆၇၁ စာရင်းကိုင်-၂   

၂၆ ဦးဝင်းနုိင် ၅/တဆန(နိုင်)၀၇၂၃၇၈ စာရင်းကိုင်-၂   

၂၇ ေဒ မိုးသူဇာလွင် ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၂၆၈၀၅ စာရင်းကိုင်-၂   
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၂၈ ေဒ မိုးမိုးကည် ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၂၅၀၁၄ အကီးတန်းစာေရး   

၂၉ ဦးေကျာ်သက်မိုး ၇/ညလပ(နိုင်)၀၉၁၅၄၄ အကီးတန်းစာေရး   

၃၀ ဦးေမာင်ေမာင်တင် GBK-၀၉၅၈၅၉ အကီးတန်းစာေရး   

၃၁ ဦးနိုင်ဝင်းသိန်း ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၃၈၅၄၇ အကီးတန်းစာေရး   

၃၂ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း ၇/ပတတ(နုိင်)၀၈၆၃၉၁ အကီးတန်းစာေရး   

၃၃ ဦးေအးသိန်း ၇/ပမန(နိုင်)၀၂၇၀၄၄ အကီးတန်းစာေရး   

၃၄ ဦးေအာင် ဖိုးေဝ ၈/ပဖန(နိင်ု)၀၀၀၇၄၄ အကီးတန်းစာေရး   

၃၅ ဦးေဇာ်ထွန်းဦး ၈/မမန(နိင်ု)၀၁၃၂၈၄ အကီးတန်းစာေရး   

၃၆ ဦးအုန်းြမင့် ၈/သရန(နိုင်)၀၃၈၀၀၇ အကီးတန်းစာေရး   

၃၇ ဦးေကျာ်စိုး ၈/ပမန(နိင်ု)၀၈၁၈၁၃ အကီးတန်းစာေရး   

၃၈ ဦးေကျာ်ေရ ၈/သရန(နိုင်)၀၃၁၂၉၉ အကီးတန်းစာေရး   

၃၉ ဦေဇာ်မင်းဦး ၁၄/ပသန(နုိင်)၀၇၃၈၄၈ အကီးတန်းစာေရး   

၄၀ ဦးဝင်း မို င် ၁၄/ရကန(နိုင်)၀၁၂၉၉၃ အကီးတန်းစာေရး   

၄၁ ဦးသက်တင် ၁၂/မရက(နိုင်)၀၂၁၉၅၇ စာရင်းကိုင်-၃   

၄၂ ဦးြမင့်နိုင် ၁၂/လမန(နိုင်)၀၈၆၆၉၀ ယာဉ်ေမာငး်-၃   

၄၃ ဦးထွန်းဟန် ၁၄/ပသန(နုိင်)၀၇၄၇၆၆ လုံြခုံေရး-၃   

၄၄ ဦးရဲမင်းေထွး ၁၄/ပသန(နုိင်)၂၃၁၁၅၅ ရုံးအကူ   

 

၃။ ၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဌာန၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းချုပ်ဦးစီးရုံးမှ တစ်ဖက်ေဖာြ်ပပါ  အမထမ်း(၂)ဦးတိုအ့ား 
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(၅-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီး ထိန်းချုပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး 

(Mobile Team)  ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား လုိက်သည်- 

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  

  (က) ဦးေအာင်ဝင်း NGDN-၀၃၀၃၈၄ အကီးတန်းစာေရး 

  ( ခ ) ဦးစက်ဟိန်း ၉/ညဥန(နုိင်)၁၈၂၃၉၂ အငယ်တန်းစာေရး 

၄။ ၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၃၀.၄.၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် ၃၄/၂၀၁၅ 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား (၁.၅.၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ စီးပွားေရး 

နှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုးသုိ ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

  စဉ် အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာန 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်  

  (က) ဦးေကျာ်သူဟိန်း  ဒု-ဦးစီးမှူး နယ် (Mobile Team)  

   ၅/ဝသန(နိုင်)၀၄၀၃၀၅  

  ( ခ ) ဦးေစာထွဋ်နုိင် ဆက်သွယ်ေရး-၃ နယ် (Mobile Team) 

   ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၈၄၈၇၂ 

၅။ ၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန ၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၃၀.၄.၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် ၃၅/၂၀၁၅ 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒ ြမြမဝင်း (၁၂/လကန(နိုင်)၀၉၁၃၃၇) ၊ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ကျပ် 

၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ)အား (၁.၅.၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန ၊ ဝန်ကီးရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း ဦးမင်းေအာင်ေအး (၁၂/အစန(နိုင်) 

၀၀၂၇၅၄)အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) အပိုဒ် (၈၇)အရ (၆-၅-၂၀၁၅) မှ (၁၅-၅-၂၀၁၅) ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၇။ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၄-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၃၆/၂၀၁၅) 
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အရ ဝန်ကီးရုံးနှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄)ဦးတိုအ့ား ( ၁ -၅-၂၀၁၅)ရက် 

ေနမ့စှ၍ ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယဉှ်တွဲေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းဌာနများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်နှင့် ရာထူး လက်ရိှလုပ်ငန်းဌာန ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်    ချထားသည့်လုပ်ငန်းဌာန 

  (က) ဦးေအာင်ဆန်းထူး သန်ရ့ှင်းေရး ဝန် ကီးရုံး ကုန်သွယ်ေရး 

   ၇/အဖန(နိုင်)၁၁၂၉၁၈ အကူ  ဦးစီးဌာန 

  ( ခ ) ဦးေကျာ်လင်းေအာင် သန်ရ့ှင်းေရး ဝန် ကီးရုံး ကုန်သွယ်ေရး 

   ၈/မသန(နိုင်)၁၂၀၇၈၅ အကူ  ဦးစီးဌာန 

  ( ဂ ) ဦးဝင်းေဇာ်ေဌး ရုံးအကူ ကုနသွ်ယ်ေရး ဝန် ကီးရုံး  

   ၈/တကက(နိုင်)၁၇၅၁၄၉   ဦးစီးဌာန 

  (ဃ) ဦးစိန်ေမာင် သန်ရ့ှင်းေရး ကုနသွ်ယ်ေရး ဝန် ကီးရုံး 

   ၇/ကပက(နိုင်)၀၁၇၈၆၈ အကူ ဦးစီးဌာန 

၈။ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၄-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၃၇/၂၀၁၅) 

အရ ကုနသ်ွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့ တွဖဲက်တာဝန် 

ေပးအပ်ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂)ဦးတိုအ့ား (၁-၄-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ အတိုင်း တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည် - 

  စဉ် အမည်နှင့် ရာထူး ေပးအပ်သည့်တာဝန်  

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်     

  (က) ေဒ ခင်ြမင့်လွင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် 

   (၁၂/သကတ(နိုင်)၁၀၅၇၉၇) 

  ( ခ ) ဦးဝင်းကို ဦးစီးအရာရှိ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် 

   (၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၁၀၂၇)  

၉။ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၅- ၅ -၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်( ၄၁ 

/၂၀၁၅)အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေမာ် 
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(၁၃/တကန(နိုင်)၀၁၄၀၉၂) အား(၄-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့ စတင်၍ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ( လစာနန်းကျပ် 

၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၀၀၀၀ ) ရာထူးအဆင့်သို ့တုိးြမှင့်ခန်  ့ထားလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၅- ၅ -၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်( ၄၂ 

/၂၀၁၅ ) အရ  ကုန်သွယေ်ရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရုံးအုပ်(၁)ဦး၊ ဦးစီးမှူး(၂) တိုအ့ား (၂၇-၄-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စတင်၍ ဦးစီးအရာရှိ ( လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀ ) ရာထူးအဆင့်သို ့

တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ဌာနခဲွ     

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  

 (က) ေဒ စနာခုိင် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရး  

  ၁၂/ဒဂမ(နိငု်) ၀၀၂၅၀၆   

 ( ခ ) ေဒ နွယ်နွယ်လွင် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်း 

  ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၅၇၃၁၂  

 ( ဂ ) ေဒ နီနီသန်း စီမံေရးရာ 

 ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၂၃၂၁၃ 

၁၁။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ ကီး/ေရး (ဗဟ) ၁၂-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၂၀၃၉၄  ကကရ ၂၃-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးစိုင်းနွမ်လင်း ကီး/ေရး စီမံကိန်းနှင့် ၅-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၃/လရန(နုိင်)၁၂၂၈၆၀  စာရငး်အင်း ၁၅-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ ဇွန်သိရီထွန်း ကပတမှူး ပိုက့ုန်သငွ်းကုန် ၁၁-၅-၂၀၁၅ မှ 

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၀၁၄၇၉  လုပ်ငန်း ၁၈-၅-၂၀၁၅ ထိ  

၁၂ 

၁၁ 

၈ 
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၁၂။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၀၇၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ ကီး/ေရး (ဗဟ) ၂၄-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၂၀၃၉၄  ကကရ ၅-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ဇွန်သိရီထွန်း ကပတမှူး ပိုက့ုန်သငွ်းကုန် ၁၉-၅-၂၀၁၅ မှ 

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၀၁၄၇၉  လုပ်ငန်း ၄-၆-၂၀၁၅ ထိ  

၁၃။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၀၀၇၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သယွ်ေရးစခန်းမှ ဦး ဖိုးေဝထွန်း၊ အကီးတနး်စာေရး(၉/မထလ(နိုင်) 

၂၁၇၁၅၆)အား နည်းဥပေဒ(အခန်း၈)၊ အပုိဒ်(၉၆)အရ (၁-၅-၂၀၁၅)မှ (၂၀-၅-၂၀၁၅)ထိ လစာမဲ့ 

ခွင့် (၂၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဗဟိုကွပက်ဲမရုံး(Mobile Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမမှ ဦးမုိးေဇာ်(၁၂/လသန(နိုင်)၀၀၀၈၂၇)၊ 

အကီးတန်းစာေရးအား (၂၄-၃-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါစီမံေရးရာအမိန် ့ စာအမှတ်(၀၅၈၄/၂၀၁၄-၂၀၁၅)အရ 

(၁၆-၃-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှ (၃-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနထိ့ ေဆးလက်မှတ်ြပ လုပ်သက်ခွင့် (၁၉)ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

ခဲ့ြခင်းကို ဤအမန်ိစ့ာြဖင့် လမး်မိုးပယ်ဖျက်၍ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၉)ရက်အြဖစ် ြပင်ဆင်ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ (၅-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၃၉/၂၀၁၅) 

အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာေရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ြပည်တွင်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးနှင့် သစ်စက်ဌာနမှ ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့ ေြပာင်းေရ  ့ ေရာက်ရှိလာသည့် ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး 

(၇/ကပက(နိုင်)၀၆၉၇၁၈)၊ အငယ်တနး်လက်ေထာက်အား ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်း 

ေပးပိုသ့ည့် (၅-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် လစာနန်းတူ ဒု-

ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးြဖင့် တာဝန်ချထားလုိက်သည။်  

၁၃ 

၁၇ 
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၁၆။ ၇-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၆-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၄၀/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ  ဦးညွန်ဟ့န် (ISN-၅၈၅၀၀၀)၊ 

လုံြခုံေရး-၃ အား (၇-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ဝန်ကီးရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန် ချထားလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၅-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရံုး အမိန်စ့ာအမှတ် (၃၈/၂၀၁၅) 

အရ စက်မဝန် ကီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့ ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာသည့် ဦးစိုးေကျာ်သူ 

(၇/လပတ(နိုင်)၁၂၂၂၈၅)၊ ထုပ်လုပ်ေရးကမ်းကျင်-၄ အား ေရာက်ရှိတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်း 

ေပးပိုသ့ည့်(၂၇-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ 

တွင် လစာနန်းတူ  အငယ်တန်းစာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ရာထူးြဖင့် တာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။  

၁၈။ ၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၈-၅-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံး အမိန်စ့ာအမှတ် (၄၁/၂၀၁၅) 

အရ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမဖလံုူေရးဝန် ကီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနသို ့ ေြပာင်းေရ  ့

ေရာက်ရှိလာသည့် ေဒ သင်းသင်းလင် (၅/ဝလန(နိင်ု)၁၂၅၉၁၉)၊ အငယ်တန်း စာေရးအား ေရာက်ရှိ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့်(၁-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့စှ၍ ကုန်သွယ် ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီံေရးရာဌာနခွဲတွင် လစာနန်းတူ  အငယ်တန်းစာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၆၀၀၀၀) 

ရာထူးြဖင့် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၁၉။ ၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   ကုန်သွယေ်ရးဦးစးီ 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး (၇/ကပက(နုိင်) ၀၆၉၇၁၈) ဒု-ဦးစီးမှူး အား (၈-၅-၂၀၁၅)ရက် 

ေနမ့စှ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်။  

၂၀။ ၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း(၁၁)နှင့် အမထမ်း (၁၁)ဦး တုိအ့ား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုး 

ေစ့ေရာက် ပီးြဖစ်ပါသြဖင့် မူလအေြခခံနည်းဥပေဒ အပိုဒ်(၂၄)(၂၆) (က) အရ နှစတိ်းုအပါအဝင် လစာေငွ 

များကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၂၁။ ၁၀-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊ ပိုက့နု်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးသိန်းယ၊ု ဦးစီးမှူ း(TRI-၀၀၆၆၃၁)အား နိုင်ငံ့ 
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ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၉၆)အရ (၇-၅-၂၀၁၅ မှ ၁၆-၅-၂၀၁၅)  ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်လင်း (၁၄/မမန(နိင်ု)၀၀၈၃၅၆) 

အကီးတန်းစာေရးအား (၁၂-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆးီထန်ိးချုပေ်ရးဗဟို 

ေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

သည်။  

၂၃။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် သန်ရ့ှင်းေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ရီရီြမင့် (၉/ညဥန(နုိင်)၀၀၃၆၄၈)၊ 

ရုံးအကူမှူ းအား (၁၁-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများ ညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။  

၂၄။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း 

(၂)ဦးတိုအ့ား (၁၈-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက်သည် - 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင် ရာထူး လက်ရိှတာဝန် ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

     ချထားသည့်ဌာန ချထားသည့်ဌာန 

  (က) ေဒ ေဆွေဆထွွနး် ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ မူဝါဒ 

   ၈/ဆမန(နုိင်)၀၄၂၂၆၁  (ရန်ကုန်) (ေနြပည်ေတာ်) 

  ( ခ ) ေဒ ေဝေဝေမာ် ငယ်/ေရး မူဝါဒ မူဝါဒ 

   ၇/ဒဥန(နိုင်)၁၁၀၅၇၉  (ေနြပညေ်တာ်) (ရန်ကုန်)  

၂၅။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကနု်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ထီးခီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် ဦး ငိမ်းချမ်း(၅/အတန(နိုင်) 

၀၄၈၇၂၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ းအား ရုံးချုပ်သိုေ့ရာက်ရှိသတင်းေပးပုိသ့ည့် (၁၁-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ စီမံေရးရာ 

ဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 
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၂၆။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကျိုင်းတုံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာသည့် ဦးသန်းလင်းထိုက်(၉/ညဥန(နိုင်) 

၁၃၅၂၁၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား ရုံးချုပ်သို ့ေရာက်ရှိသတင်းေပး ပိုသ့ည့်(၁၁-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ စီမံေရးရာ 

ဌာနခွဲ၊ စာေပးစာယူဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ချထားလိုက် သည်။ 

၂၇။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယေ်ရး 

ဦးစးီဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒ အိအိမွန်၊ ဒု-ဦးစီးမှူး၊ (၁၂/သဃက(နုိင်) 

၀၃၈၄၁၄)အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၁၀၁)၊ အပိုဒ်ခွဲ (က)အရ(၁၁-၅-၂၀၁၅ 

မှ ၆-၁၁-၂၀၁၅)ထိ မီးဖွားခွင့်(၁၈၀)ရက်အား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၁၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဌာနမှ ဒုတိယညန်ကားေရး 

မှူးချုပ် ဦးစိုးဝင်း(KPG-၁၁၈၇၆၀)အား ကုန်သွယ်ေရးဌာန၏လုပ်ငန်းများ အြပင် တရားမဝင်ကုနသွ်ယမ် 

တားဆီးထိနး်ချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီကွပက်ဲမရုံး(Mobile Team)တွင် ကွပ်ကဲမတာဝန်ခံအြဖစ် (၁-၄-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှ၍ တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။  

၂၉။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးဟိန်းထက် 

ေအာင်(၅/တဆန(နိင်ု)၀၈၅၁၁၀)၊ အကီးတန်းစာေရးအား(၁၃-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ ြမဝတီကုန်သွယ် 

ေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊လရ(၁)ေနာင်ချို မှ တာဝန်ခံညန်ကားေရးမှူး ဦးသိန်းထွန်းဦး(၉/လဝန (နုိင်)၀၀၈၉၂၆)အား 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ (၁၂-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ (၁၈-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့်(၇)ရက်ကို ခစံားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒ ခငည်ို ေမ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၆၆၃၁) 

အကီးတန်းစာေရးအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ (၁၄-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှ 

(၂၃-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက်ကို ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 
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၃၂။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၆)ဦးတိုအ့ား (၁၂-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

၎င်းတိုအ့မည်နင့်ှယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည် - 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင် ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

     တာဝန်ချထား တာဝန်ချထား 

     သည့်ဌာနခဲွ သည့်ဌာနခဲွ 

  (က) ဦးြမင့် ဖိုး ဦးစီးအရာရှိ စမံီ နယ်စခန်းများ 

   BSN/W-၂၂၉၈၆၁   ညှိနင်းကွပ်ကဲေရး 

  ( ခ ) ေဒ စန်းသီ ဦးစီးအရာရှိ စမံီ ။ 

   ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၀၇၃၁၉၄ 

  ( ဂ ) ေဒ တင်ဇာနီေအး ဦးစီးမှူ း စမံီ ။ 

   ၈/ခမန(နိငု်)၁၀၄၀၄၁ 

  (ဃ) ေဒ ခင်မိုးမိုး ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတင်ွး ။ 

   ၁၀/ကထန(နုိင်)၀၈၁၄၄၈ 

  ( င ) ေဒ ေအးေအးသန်း အငယ်တန်းလက်ေရးတို စမံီ ။ 

   S/OKA-၀၈၅၆၄၆ လက်နှိပ်စက်   

  ( စ ) ေဒ ဆုေဝထွန်းြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ 

   ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၇၈၃   ဆက်ဆံေရး 

  (ဆ) ေဒ ခင်ြပုံးေအး ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ။ 

   ၇/ရစက((နုိင်)၁၂၅၂၃၀ 

  ( ဇ ) ေဒ သင်းသင်းခိုင် ငယ်/ေရး စမံီ နယ်စခန်းများ 

   ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၆၃၉၁၉   ညှိနင်းကွပ်ကဲေရး 

၃၃။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း(၂၂)ဦး၊ အမထမ်း(၈၆)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၁၀၈)ဦး တိုအ့ား (၁-၄-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ 

တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆးီထိနး်ချုပေ်ရး ဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team) ရန်ကုန် 

ဆပ်ိကမ်းနယေ်ြမတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၃၄။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေမာ် (၁၃/တကန(နိုင်)၀၁၄၀၉၂) အား 

ေငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရန်ကုန်ရုံး)၏ တာဝန်ခံအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်လိုက် ပီး၊ ၎င်းတာဝန်များအြပင် တရား 

မဝင်ကုန်သယွမ်တားဆီးထိန်းချုပ်ေရးဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team)ရန်ကုန် ဆိပ်ကမး် 

နယ်ေြမ၏ လုပ်ငန်းများကိုပါ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည။်  

၃၅။ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်၊ သွင်းကုန်ရုံးမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၅)ဦး တိုအ့ား (၁-၄-၂၀၁၅)ရက်ေန ့

မှစ၍ ၎င်းတို၏့လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် တရားမဝင်ကုနသွ်ယ်မတားဆးီ ထိန်းချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီ 

ကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team)၏ လုပ်ငန်းများကိုပါ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည် - 

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

  (က) ေဒ စုစုဝင်း ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၆၀၁၆ အကီးတန်းစာေရး 

  ( ခ ) ေဒ ေအးမာကူ ၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၉၅၄၃၉ အကီးတန်းစာေရး 

  ( ဂ ) ေဒ လဲ့လဲ့ကည် ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၃၃၃၅ အကီးတန်းစာေရး 

  (ဃ) ေဒ ခင်သီတာ ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၀၂၂၇၆ အကီးတန်းစာေရး 

  ( င ) ေဒ နဲွ န့ွဲ ဝ့င်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၆၂၇၅ အကီးတန်းစာေရး  

၃၆။ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ အိအိဝငး်(၁၂/ကမရ(နိုင်) 

၁၃၉၃၁၀)၊ အကီးတန်းစာေရးအား (၁၃-၅-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ဆနအရ အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိုက် 

သည်။ 

၃၇။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ တင်တင်သွယ် ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ၁၈-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၀၉၁၁   ၂၈-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ဝတ်ရညစုိ်း ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရငး် ၁၈-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၇/ဇကန(နုိင်)၀၀၀၄၂၉   ၂၇-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၁၁ 

၁၀
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 ( ဂ ) ေဒ ဗီရပါး ဆသရ-၃ စမံီ ၁၁-၅-၂၀၁၅ မှ 

    LTA-၀၀၃၁၅၀   ၁၈-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၃၈။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယေ်နေသာ အဖဲွအ့စညး်များဌာနခွမဲှ 

ဦးစီးအရာရှိ ေဒါက်တာခငဣ် နာေကျာ် (၁၄/ဖပန(နုိင်)၀၀၁၀၅၀) အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း 

(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ (၁၈-၅-၂၀၁၅) မှ (၂၇-၅-၂၀၁၅) အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၁၀)ရက်ကို ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်။  

၃၉။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နငှ့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ထန်းနန် ငယ်/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၅-၄-၂၀၁၅ မှ  

    ၁/ဗမန(နိုင်)၀၂၂၉၄၂   ၃၀-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးဉာဏ်လင်း ယမ-၅ ကသရ ၁၆-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၉/တကန(နိုင်)၁၃၈၉၅၈  (တမူး) ၂၁-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၄၀။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နငှ့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးစုိးသီဟ လ/ထ ညန်ချုပရံု်း ၁၃-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၃/လရန(နုိင်)၁၂၃၃၆၃ ကပတမှူး  ၂၂-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးဉာဏ်လင်း ယမ-၅ ကသရ ၁၂-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၉/တကန(နိုင်)၁၃၈၉၅၈  (တမူး) ၁၅-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၄၁။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး၊ ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် (TRY-

၁၀၀၅၄၀) အား တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီးထိန်းချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile 

Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသို ့(၁၁-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည။်  

၈ 

၂၆ 

၆ 

၁၀

၄ 
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၄၂။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နငှ့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ထန်းနန် ငယ်/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၁-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁/ဗမန(နိုင်)၀၂၂၉၄၂   ၃၁-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ြမတ်သီရိေဇာ် ငယ်/ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၁၄-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၇/ပတန(နိင်ု)၁၀၄၀၀၁   ၂၂-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၄၃။ ၁၄-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ညန်ကားေရးမှူ း ဦးညီညီသိန်းဇံ (၁၂/လကန(နုိင်)၀၂၇၄၀၉)အား နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယမ် 

ဆက်ဆံေရးဌာနခွဲ တာဝန်ခံအြဖစ် တာဝနေ်ပးအပ်လုိက် ပီး ၎င်းတာဝန်များအြပင် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

စာရငး်စစေ်ဆးေရးဌာနခဲွ တာဝန်ခံြဖစ် ပူးတဲွထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။  

၄၄။ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းေမာင်(၁/ဗမန(နိုင်)၀၀၁၇၁၇)အား 

(၁၅-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၄၅။ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရန်ကုန်ရုံး)၏ တာဝန်ခံနှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မထိန်းချုပ်ေရးဗဟို 

ေကာ်မတီရုံး(Mobile Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယေ်ြမတိုတွ့င် တာဝန်ထမ်းေဆာငေ်နေသာ ဒုတိယ 

ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေမာ် (၁၃/တကန(နုိင်) ၀၁၄၀၉၂) အား (၁၅-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှ၍ 

ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၄၆။ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်) တွင ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း၊ 

ေဒ နီနီဝငး် (၉/ဝတန(နိုင်)၀၅၄၅၁၀)အား (၁၅-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီး 

ထိန်းချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီ ကွပ်ကဲမရံုး (Mobile Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယေ်ြမသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။  

၄၇။ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေဒ ေနာအ်ယ်ပေစာေ်ဖာ (၁၃/ကလန(နိုင်)၀၈၃၆၇၇) အား ပျက်ကွက်ရက်မအှပ တစရ်က်လျင် 

၃၁ 

၉ 
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သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၃၀၀ိ/-) နန်းြဖင့် ေနစ့ားပုတ်ြပတ် ဝန်ထမ်းအြဖစ် (၁၃-၅-၂၀၁၅) ရက်ေန ့

မှစ၍ (၃)လ တစ် ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်း ပီး နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။  

၄၈။ ၁၅-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း ဆသရ-၂ ကသရ ၁၅-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၇/လပတ(နိုင်)၀၉၁၆၅၀  (တခလ) ၂၁-၅-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးြမင်ေ့ဇာေ်ဌး ဆသရ-၃ ကကရ ၁၈-၅-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၄/ညတန(နုိင်)၁၃၂၉၂၃  (ဗဟို) ၂၄-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၄၉။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂)ဦးအား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၉၃)အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေကျာ်မိးု ဒု-ဦးစီးမှူး (ဗဟ) ၂၅-၃-၂၀၁၅  မှ  

    HLG-၀၀၉၉၉၉  ကကရ ၂၃-၄-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးမငး်မင်းထွဋ် ကီးလနစ လုပ်ငန်းစစ် ၁၉-၄-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၄၇၁၇၇   ၁၉-၅-၂၀၁၅ ထိ 

၅၀။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တရားမဝင်ကုနသ်ွယ်မတားဆီးထိန်းချုပ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီ ကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team) မှ 

ဒု-ဦးစးီမှူ း၊ ဦးေကျာသ်န်းနုိင် (၈/မထန(နိင်ု)၀၁၃၁၈၅)အား နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ အခန်း (၈)၊ အပုိဒ် 

(၁၀၁)(ဇ)အရ (၁၂-၅-၂၀၁၅) မှ (၂၅-၅-၂၀၁၅)အထိ မးီဖွားေစာင့်ေလာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်။  

၅၁။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ စာရင်းကုိင်-၂၊ ဦးေဇာမ်င်း-၄ (၇/ပတန(နုိင်)၀၀၆၈၇၅)အား နိုင်ငံ့ 

၇ 

၇ 

၃၀

၃၁ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇)အရ (၁၄-၅-၂၀၁၅) မှ (၂၅-၅-၂၀၁၅)အထိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၂)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။်  

၅၂။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ အကီးတန်းစာေရး၊ ေဒ ခင်ေမး(၉/တသန 

(နိုင်)၁၂၈၆၀၂)အား ေနြပည်ေတာ်၊ ဇမူသီရိအထူးကုေဆးရုံမှ ဆရာဝန် ကီး၏ ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံ 

ချကအ်ရ (၈-၅-၂၀၁၅) မှ (၁၈-၅-၂၀၁၅)အထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၁) ရက်အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၉၃)နှင့် ယင်းေအာက်ရှိ အမိန်အ့ရ ေဆးလကမှ်တ်ခွင့် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၅၃။ ၁၈-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲ ညန်ကားေရးမှူး(၃)ဦးတိုအ့ား လက်ရှိဌာနခဲွ တာဝန်ခံ တာဝန်များ 

အြပင် မိမိတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါအတိုင်း ဌာနခဲွ တာဝန်များကုိပါ ပူးတွဲ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် (၁၈-၅-

၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ပူးတဲွဌာနခဲွ 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ်     

  (က) ဦးကိုကိုေလး ညန်ကားေရးမှူး WTO နှင့် နှစ်နိုင်ငံ 

   ၁၁/စတန(နိုင်)၀၁၂၁၀၄  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မ 

     ကုန်သွယ်မ ဆက်ဆေံရး 

  ( ခ ) ေဒ ကည်မာ ညန်ကားေရးမှူး စမံီကိနး်နင်ှ့ သတင်းအချက် 

   ၅/တဆန(နိုင်)၀၅၇၇၁၉  စာရင်းအင်း အလက်နည်းပညာ 

  ( ဂ ) ဦးညညီီသိန်းဇံ ညန်ကားေရးမှူး ဌာနတွင်း ကုန်သွယ်မ  

   ၁၂/လကန(နုိင်)၀၂၇၄၀၉   လုပင်န်းနှင့်  ပညာေပးေရး 

      စာရင်းစစ်ေဆးေရး 
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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။် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် 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 ၈-၅-၂၀၁၅ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၁ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၈၇၉ ) 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
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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 ၈-၅-၂၀၁၅ ) 

ထိ 

၁၁ ၈၂၀၆၃၁၅၂၃.၃၀၀ ၄၇၃၂၉၈၇၀၄.၂၉၀ ၁၂၉၃၉၃၀၂၂၇.၅၉၀

 စုစုေပါင်း ၈၇၉ ၄၅၅၈၁၁၄၉၄၃.၂၆၀ ၁၃၅၀၂၆၁၇၇၉၈.၈၄၈ ၁၈၀၆၀၇၃၂၇၄၂.၁၀၈

၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၈-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးမ နှင့် 

အမှန်တငပ်ို/့တင်သင်ွးမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိုက့နု်
တနဖ်ိုး(ကျပ်)

သငွး်ကနု်
တနဖ်ိုး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃ ၉၀၉၉၉၉၆.၉၀၀ ၇၃၆၁၂၈၃၈.၃၂၀ ၈၂၇၁၂၈၃၅.၂၂၀

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၁၃၀၄၉၀.၁၉၀ ၄၁၃၀၄၉၀.၁၉၀

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၀၀၀၃၁၉၉.၅၄၀ ၃၀၀၀၃၁၉၉.၅၄၀

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၁၄၆၉၉၉၈.၈၀၀ ၂၄၆၀၁၈၄၄၄.၆၃၀ ၂၄၇၄၈၈၄၄၃.၄၃၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၆၃၇၇၆၄၁၀၀.၀၀၀ ၆၃၇၇၆၄၁၀၀.၀၀၀

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 ၃၃၂၆၉၂၅၀.၀၀၀ ၈၀၃၅၄၂၆၂.၈၄၀ ၁၁၃၆၂၃၅၁၂.၈၄၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၉၀၇၀၀၁၈.၃၀၀ ၃၅၃၆၃၉၉၂.၂၇၀ ၁၅၄၄၃၄၀၁၀.၅၇၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၅၁၁၆၉.၂၂၀ ၃၀၈၅၁၀၀.၀၀၀ ၃၂၃၆၂၆၉.၂၂၀

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၃ ၉၈၀၆၉၉၀.၀၈၀ ၇၃၀၃၇၆.၅၀၀ ၁၀၅၃၇၃၆၆.၅၈၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၁ ၈၂၀၆၃၁၅၂၃ .၃၀၀ ၄၇၃၂၉၈၇၀၄.၂၉၀ ၁၂၉၃၉၃၀၂၂၇.၅၉၀စစုေုပါငး်

တနဖ်ိုး  - ကျပက်နိး် ြပည့်

စဉ် စခနး်အမည်
လပုင်နး်  
စတင် 

ေဆာငရ်ကွ်

ထတုေ်ပး
ITC 
ကတ် 

လပုင်နး်ေဆာငရ်ကွမ် ကနုသ်ယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)




