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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

(ရံုးတွင်းေပးစာ) 

အေကာင်းအရာ။ ကုန်သွယ်မ သတင်းလာေပးပုိြ့ခင်း 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ၏၊ ကုန်သွယ်မသတင်းလာအတွဲ ( ၇ )၊ 

အမှတ်( ၅ )၊ ရက်စွဲ ( ၉-၃-၂၀၁၆ ) အားဤစာနှင့် အတူ ပူးတွဲေပးပိုအ့ပ်ပါသည်။  

၂။ ကုန်သွယ်မသတင်းလာအား စခန်း/ဌာနအလိုက် အင်အားကိုအေြခခံ၍ ဝန်ထမ်းအားလုံး 

ဖတ်ရနိုင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားရန် အေကာင်းကားပါသည်။  

   

  

 ညန်ကားေရးမှူး (ကုိယ်စား) 

 ( မျိုးနွယ်ေအး၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း ) 

ဌာနခဲွအားလံုး 

------------------------------------------ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများအားလံုး 

------------------------------------------ 

ရုံးတွင်းေပးစာအမှတ် ၊ ကသရ(ဦး)မူဝါဒ(၁)/၂၀၁၅-၂၀၁၆ ( ၃၂၈၅  ) 

ရက်စွဲ   ၊  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ       ၉     ရက် 

မိတူကုိ   

 ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ဦးစီးရုံး ၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန  

 ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ၊ ကုန်သွယ်ေရးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်၊ ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေစေရးနှင့် ေစ့စပ်ညိှနင်းေရးဌာန၊ ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစးီဌာန 

 လက်ခံစာတွဲ 

 ေမ ာစာတွဲ 
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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၉ )ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် ( ၅ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ြပည်ေထာင်စုကုန်ေစျးနန်းတည် ငိမ်ေရးေကာ်မတီ၏ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မ၊ ကုန်သွယ်မ ဖွံ ့ဖိုး 

တိုးတက်ေရးနှင့် စားသုံးသူအကာအကွယေ်ပးေရးဆိုင်ရာ (၁/၂၀၁၆) ကိမေ်ြမာက် အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ် 

ချက်အရ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ၏ စပါးစိုက်ပျိုး၊ ထွက်ရှိ၊ စားသုံး၊ ပိုလ ံမ၊ ဆန်စီးဆင်းမ၊ 

တန်းြမင့်စပါးများ ပိုမိုစိုက်ပျို းေနြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပ လာနိုင်မည့် စပါး/ဆန် လက်ကျန်အေြခအေနများ 

အရ ြပည်ပတင်ပိုြ့ခင်းကိစရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနင်းအစည်းအေဝးအား ေနြပည်ေတာ်ရှိ စီးပွား 

ေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ရာ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

ဦးတိုးေအာင်ြမင့်နှင့် ဝန်ကးီဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ြမန်မာ 

နိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ ေတွဆ့ုံေဆွးေနွးပွဲတွင် ၂၀၁၅- 

၂၀၁၆ ဘ ာနစှ် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန် ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သဂုတ်လများတွင် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အချို ၌့ 

ေရကီးနစ်ြမုပ်မေကာင့် မိုးစပါးအချို  ့ထိခိုက်ပျက်စီးမရှိခဲ့ေသာ်လည်း ြပန်လည်စိုက်ပျို းနိုင်ခဲ့ ပီး အထွက် 

နန်းမှာ ယခင်နှစ်ထက် ပိုမိုခဲ့ေကာင်း၊ ေနွစပါးစိုက်ဧကကိုလည်း ဆည်၊ ကန်၊ တမံများ၏ ေရေပးေဝနိုင်မ 

အေပ  စိစစ်ကာ ယခင်နှစ်စိုက်ဧက (၂.၃) သန်းထက် (၀.၃) သန်း ပိုမိုခဲ့ ပးီ၊ ဧက (၂.၆) သန်းစိုက်ပျိုး 

ထုတ်လုပမ်ည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အထွက်နန်းမှာလည်း ယခင်နစှ်ကထက် ပိုမိုနိုင်မည်ဟု ခန်မ့ှန်းထားေကာင်း၊ 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနက စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပမ်တိုးတက်ေရးကို အေလး 

ထားေဆာင်ရွက်ေနြခင်းတိုေ့ကာင့် စားသုံးမဖူလုံေရးအတွက် စိုးရိမ်ေကာင့် ကရန် မလိုေတာ့ေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်း၌ မိုးစပါး၊ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မ ေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း ရာသီဥတုေဖာက်ြပန်မေကာင့် 

စပါးထွက်ရှိမ ေလျာ့ကျ ပီး၊ ြပည်တွင်းစပါး ဆန်ေစျးနန်းကီးြမင့်လာကာ စားသုံးသည့် ြပည်သူများ အေပ  
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ဖိစီးမများြဖစ်ေပ လာပါက ြပည်ပမှလုံးတီးဆန်များ တင်သွင်းကာ ကိတ်ခွဲြဖန်ြ့ဖူးြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ေရး ကိုတင်စဉ်းစားထားကရန် လိုအပ်ေကာင်း၊ ြပညတ်ငွး်၌ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပြ်ခင်း 

မရှိသည့် Basmati ၊ Jasmine ၊ Japonica ဆန်တိုက့ဲ့သိုေ့သာ Quality Rice များကိုလည်း တင်သွင်း 

ေရာင်းချခွင့်ြပုနိုင်ေရးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ စပါးစိုက်သည့်လယ်များသို ့

ဆားငန်ေရဝင်ေရာက်မေကာင့် စပါးစိုက်ပျို းနိုင်မ မရှိေတာ့သည့်အတွက် Food Security မထိခိုက်ေစ 

ေရး၊ ဆားငန်ေရခံသည့် စပါးများကုိ လယ်သမားများထံသို ့ လုံေလာက်စွာ ြဖန်ြ့ဖူးေပးနိုင်ေရးကိုလညး် 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေနွးခဲ့ ကပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၄-၃ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၀၄၂.၈၀၉ ၁၂၅၃.၆၄၂ ၂၂၉၆.၄၅၁

၂ တိရိစာန်ထွက် ၆.၇၀၁ ၀.၆၃၇ ၇.၃၃၈

၃ ေရထွက် ၁၆၉.၅၉၄ ၂၅၃.၂၀၉ ၄၂၂.၈၀၃

၄ သတုတွင်းထွက် ၆၃၀.၇၂၅ ၃၁၈.၇၃၁ ၉၄၉.၄၅၆

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၈၄.၇၅၈ ၃.၀၁၇ ၁၈၇.၇၇၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၂၉၉.၄၃၃ ၁၉၃၆.၆၃၈ ၅၂၃၆.၀၇၁

၇ အြခား ၆၇၆.၃၃၈ ၃၂၅.၂၀၂ ၁၀၀၁.၅၄၀

 စုစုေပါင်း ၆၀၁၀.၃၅၈ ၄၀၉၁.၀၇၆ ၁၀၁၀၁.၄၃၄

 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၄-၃ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၆၃၇၃.၂၀၅ ၁၃၂၇.၅၄၅ ၇၇၀၀.၇၅၀

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၉၅၀.၁၇၂ ၄၇၃.၀၇၀ ၄၄၂၃.၂၄၂

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၅၂၉.၀၁၇ ၅၆၆.၂၃၀ ၃၀၉၅.၂၄၇

 စုစုေပါင်း ၁၂၈၅၂.၃၉၄ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၁၅၂၁၉.၂၃၉

 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန်(၄-၃-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

  

စဉ် အေကာင်းအရာ 

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၄-၃-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့) 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၆၀၁၀.၃၅၈ ၁၂၈၅၂.၃၉၄ ၁၈၈၆၂.၇၅၂ ၇၁၉၄.၂၂၁ ၁၂၉၉၄.၃၁၂ ၂၀၁၈၈.၅၃၃ -၁၁၈၃.၈၆၃ -၁၄၁.၉၁၈ -၁၃၂၅.၇၈၁

၂ နယ်စပ် ၄၀၉၁.၀၇၆ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၆၄၅၇.၉၂၁ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၅၉၀၁.၇၀၄ ၃၇၂.၇၀၈ ၁၈၃.၅၀၉ ၅၅၆.၂၁၇

  စုစုေပါင်း ၁၀၁၀၁.၄၃၄ ၁၅၂၁၉.၂၃၉ ၂၅၃၂၀.၆၇၃ ၁၀၉၁၂.၅၈၉ ၁၅၁၇၇.၆၄၈ ၂၆၀၉၀.၂၃၇ -၈၁၁.၁၅၅ ၄၁.၅၉၁ -၇၆၉.၅၆၄
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (  ၄- ၃ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နိင်ုငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

လယယ်ာထွကပ်စည်း ၀.၀၅၃ ၁၂၅၃.၅၈၉ ၁၂၅၃.၆၄၂ ၁၄၆၉.၄၆၇ ၁၄၆၉.၄၆၇ ၀.၀၅၃ -၂၁၅.၈၇၈ -၂၁၅.၈၂၅

တိရိစာန်ထွက် ၀.၆၃၇ ၀.၆၃၇ ၀.၆၇၇ ၀.၆၇၇ -၀.၀၄ -၀.၀၄

 ေရထွက် ၂၅၃.၂၀၉ ၂၅၃.၂၀၉ ၂၃၇.၃၈၈ ၂၃၇.၃၈၈ ၁၅.၈၂၁ ၁၅.၈၂၁

သတုတွငး်ထွက် ၃၀၅.၇၈၅ ၁၂.၉၄၆ ၃၁၈.၇၃၁ ၆၉၉.၈၇၀ ၆၆.၇၃၇ ၇၆၆.၆၀၇ -၃၉၄.၀၈၅ -၅၃.၇၉၁ -၄၄၇.၈၇၆

သစေ်တာထွက် ၃.၀၁၇ ၃.၀၁၇ ၃.၈၂၃ ၃.၈၂၃ -၀.၈၀၆ -၀.၈၀၆

စကမ်ကန်ုေချာ ၁၇၁၁.၅၂၈ ၂၂၅.၁၁၀ ၁၉၃၆.၆၃၈ ၁၁၆၅.၃၇၉ ၂၂.၃၃၉ ၁၁၈၇.၇၁၈ ၅၄၆.၁၄၉ ၂၀၂.၇၇၁ ၇၄၈.၉၂

အြခား ၃.၂၆၂ ၃၂၁.၉၄၀ ၃၂၅.၂၀၂ ၂၂.၃၆၈ ၃၀.၃၂၀ ၅၂.၆၈၈ -၁၉.၁၀၆ ၂၉၁.၆၂ ၂၇၂.၅၁၄

စုစေုပါင်း ၂၀၂၀.၆၂၈ ၂၀၇၀.၄၄၈ ၄၀၉၁.၀၇၆ ၁၈၈၇.၆၁၇ ၁၈၃၀.၇၅၁ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၁၃၃.၀၁၁ ၂၃၉.၆၉၇ ၃၇၂.၇၀၈

ပုိကု့နအု်ပ်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၄-၃-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၄-၃-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၄ - ၃ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါငး် နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂၃.၂၄၄ ၁၃၀၄.၃၀၁ ၁၃၂၇.၅၄၅ ၁၁.၄၀၂ ၁၁၇၃.၉၅၇ ၁၁၈၅.၃၅၉ ၁၁.၈၄၂ ၁၃၀.၃၄၄ ၁၄၂.၁၈၆

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၂.၅၇၀ ၄၇၀.၅၀၀ ၄၇၃.၀၇၀ ၆.၃၁၅ ၅၄၆.၇၉၅ ၅၅၃.၁၁၀ -၃.၇၄၅ -၇၆.၂၉၅ -၈၀.၀၄၀

၃ လသံုူးကုန် ၁.၃၅၉ ၅၆၄.၈၇၁ ၅၆၆.၂၃၀ ၇.၀၁၄ ၄၃၇.၈၅၃ ၄၄၄.၈၆၇ -၅.၆၅၅ ၁၂၇.၀၁၈ ၁၂၁.၃၆၃

စုစေုပါင်း ၂၇.၁၇၃ ၂၃၃၉.၆၇၂ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၂၄.၇၃၁ ၂၁၅၈.၆၀၅ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၂.၄၄၂ ၁၈၁.၀၆၇ ၁၈၃.၅၀၉

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ( ၄- ၃ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅( ၄ - ၃ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၄-၃ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

   

ပုိကု့န် သွင်းကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သင်ွးကန်ု
ကုန်သယွ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကန်ု
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၄၅၅.၉၅၄ ၁၄၂၇.၀၅၉ ၄၈၈၃.၀၁၃ ၃၁၀၀.၆၂၇ ၁၄၉၁.၁၁၃ ၄၅၉၁.၇၄၀ ၃၅၅.၃၂၇ -၆၄.၀၅၄ ၂၉၁.၂၇၃

၂ လွယ်ဂျယ် ၅၈.၆၁၉ ၁၁.၁၃၁ ၆၉.၇၅၀ ၅၅.၅၈၈ ၈.၂၈၄ ၆၃.၈၇၂ ၃.၀၃၁ ၂.၈၄၇ ၅.၈၇၈

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၇၁.၂၉၀ ၄၈.၆၂၇ ၃၁၉.၉၁၇ ၃၂၉.၅၀၂ ၆၂.၈၉၁ ၃၉၂.၃၉၃ -၅၈.၂၁၂ -၁၄.၂၆၄ -၇၂.၄၇၆

၄ ကပုိံက်တီး ၂၂.၅၂၁ ၆၂.၈၂၃ ၈၅.၃၄၄ ၇.၇၂၃ ၄၆.၃၇၄ ၅၄.၀၉၇ ၁၄.၇၉၈ ၁၆.၄၄၉ ၃၁.၂၄၇

၅ ကျိုင်းတံု ၆.၁၀၃ ၆.၉၀၃ ၁၃.၀၀၆ ၇.၂၇၂ ၄.၄၃၈ ၁၁.၇၁၀ -၁.၁၆၉ ၂.၄၆၅ ၁.၂၉၆

၆ တာချလိီတ် ၉.၁၈၅ ၇၃.၁၄၇ ၈၂.၃၃၂ ၈.၆၈၇ ၉၂.၁၀၁ ၁၀၀.၇၈၈ ၀.၄၉၈ -၁၈.၉၅၄ -၁၈.၄၅၆

၇ ြမဝတီ ၃၉.၁၈၀ ၆၀၂.၆၁၀ ၆၄၁.၇၉၀ ၂၈.၁၇၉ ၃၅၄.၀၁၇ ၃၈၂.၁၉၆ ၁၁.၀၀၁ ၂၄၈.၅၉၃ ၂၅၉.၅၉၄

၈ ေကာေ့သာင်း ၃၉.၈၈၄ ၇၈.၀၅၁ ၁၁၇.၉၃၅ ၃၁.၈၂၂ ၇၁.၀၉၈ ၁၀၂.၉၂၀ ၈.၀၆၂ ၆.၉၅၃ ၁၅.၀၁၅

၉ မတ်ိ ၁၂၉.၄၀၃ ၂၆.၇၁၂ ၁၅၆.၁၁၅ ၉၇.၅၈၀ ၃၃.၅၉၀ ၁၃၁.၁၇၀ ၃၁.၈၂၃ -၆.၈၇၈ ၂၄.၉၄၅

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၁.၃၆၄ ၁၁.၁၁၄ ၁၂.၄၇၈ ၀.၂၅၀ ၃.၀၂၇ ၃.၂၇၇ ၁.၁၁၄ ၈.၀၈၇ ၉.၂၀၁

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၃၆၁ ၂.၀၇၉ ၂.၄၄၀ ၀.၀၇၈ ၀.၅၇၄ ၀.၆၅၂ ၀.၂၈၃ ၁.၅၀၅ ၁.၇၈၈

၁၂ စစ်ေတွ ၅.၀၃၅ ၀.၉၇၇ ၆.၀၁၂ ၅.၉၀၂ ၀.၀၈၂ ၅.၉၈၄ -၀.၈၆၇ ၀.၈၉၅ ၀.၀၂၈

၁၃  ေမာင်ေတာ ၄.၆၇၇ ၀.၀၆၀ ၄.၇၃၇ ၇.၀၁၅ ၀.၀၈၇ ၇.၁၀၂ -၂.၃၃၈ -၀.၀၂၇ -၂.၃၆၅

၁၄ တမူး ၂၉.၁၉၉ ၁၀.၂၁၆ ၃၉.၄၁၅ ၂၉.၃၃၆ ၁၀.၈၂၃ ၄၀.၁၅၉ -၀.၁၃၇ -၀.၆၀၇ -၀.၇၄၄

၁၅ ရဒ်ိ ၁၈.၃၀၁ ၅.၃၃၆ ၂၃.၆၃၇ ၈.၈၀၇ ၄.၈၃၇ ၁၃.၆၄၄ ၉.၄၉၄ ၀.၄၉၉ ၉.၉၉၃

စစုေုပါငး် ၄၀၉၁.၀၇၆ ၂၃၆၆.၈၄၅ ၆၄၅၇.၉၂၁ ၃၇၁၈.၃၆၈ ၂၁၈၃.၃၃၆ ၅၉၀၁.၇၀၄ ၃၇၂.၇၀၈ ၁၈၃.၅၀၉ ၅၅၆.၂၁၇

စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၄-၃-၂၀၁၅ထိ) နင်းယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ့)

တန်ဖိုး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆
၁ မနေလး ၉၇၃၇၀၀ ၈၅၅၅၀၀ ၈၃၄၀၀၀ ၉၀၉၃၀၀
၂ မုံရွာ ၉၈၂၈၀၀ ၈၀၅၉၀၀ ၈၆၀၄၀၀ ၈၈၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၅၆ ၆၅၇ ၆၄၈ ၆၉၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၇၅၆၃၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၆၃၃၈၀၀

၂ မနေလး ၈၃၇၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၈၁၆၃၀၀ ၈၄၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၇၅၄ ၇၅၄ ၇၄၇ ၇၃၇

၂ ေရလီ ၇၆၀ ၇၆၇ ၇၆၆ ၇၆၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၂ မုံရွာ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ပခုကူ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည် ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၆၄ ၂၄၉ ၂၄၇ ၂၁၈

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

၇

( င ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၃၈၈၃၀၀ ၂၅၁၀၇၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၂ မနေလး ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၂၀၄၀၀၀

၃ မေကးွ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၂၀၄၀၀၀

၄ ြပည် ၂၆၉၄၅၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၀၀ ၁၂၄၈ ၁၀၂၀ ၈၇၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၀၈၃၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၇၆ ၁၀၆၉ ၁၀၅၀ ၁၂၇၉

၈

( စ ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဆ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မနေလး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၆၀၀ ၅၅၁၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀

၄ မေကးွ ၅၂၀၅၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည် ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၉၀၀၀ ၄၂၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၄၂၉ ၂၄၉၆ ၂၄၇၇ ၂၃၃၀

ကျပ်/ြပည်

၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၃၅၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၅၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၁၀ သံတဲွ (အသစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

(ဇ) ချင်း

၉

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ဈ ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၆၅ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၆၀

၂ ဗီယက်နမ် ၃၅၀ ၃၄၀ ၃၅၀ ၃၆၀

၃ အနိိယ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၄၀

၄ ပါကစတန် ၃၂၀ ၃၂၀ ၃၁၅ ၃၁၅

၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၅၀၀၀ ၅၄၈၀၀၀ ၅၄၈၀၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (အသစ်) ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခူဲး(အသစ်) ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၆ ြပည်(အသစ်) ၅၅၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(အသစ်) ၇၉၅၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၈၅၉၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၈၂၃၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၇၁၉၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၇၈၀၀၀ ၂၇၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၃၀ ၂၃၀ ၂၂၈ ၂၂၅

၂ ေရလီ ၂၃၇ ၂၃၉ ၂၃၉ ၂၃၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၉၉ ၂၀၂ ၂၀၄ ၁၉၈

စဉ်

၁၀

မို အ့မည်

(ဋ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ည) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

(ဌ)  ေြပာင်းဖူးေစ့
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မုံရာွ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၁၅၆၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၃၂၂၇၀၀

၃ မနေလး ၁၄၅၉၃၀၀ ၁၄၈၅၀၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၄၆၁ ၄၇၂ ၆၉၉ ၉၆၇

၂ ေရလီ ၆၃၉ ၆၃၉ ၆၉၉ ၉၆၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၀၄ ၁၄၉၇ ၁၄၅၅ ၁၄၅၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၉၈၂၀၀ ၁၂၃၇၀၀၀

၂ မနေလး (လုံးကီး) ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၀၅၅၇၀၀ ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၉၅၈၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၀၃၁၈၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၁၀၆၅၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၂၇ ၁၀၂၈ ၁၀၁၉ ၁၁၁၀

၂  ေရလီ ၁၀၃၄ ၁၀၄၄ ၁၀၄၂ ၁၁၄၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၁၄ ၉၄၀ ၉၃၉ ၉၆၂

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၃၀၆၂၀၀ ၁၂၉၇၂၀၀ ၁၂၆၅၈၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀

၂ မေကးွ ၁၂၅၂၃၀၀ ၁၂၃၇၀၀၀ ၁၂၃၇၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၂၁၀ ၁၂၁၁ ၁၂၀၀ ၁၀၃၅

၂ ေရလီ ၁၂၁၇ ၁၂၂၈ ၁၂၂၅ ၁၀၇၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၆၇ ၉၉၁ ၉၀၁ ၉၂၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၅၈၅၅၀၀ ၂၄၉၀၅၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀ ၂၅၁၇၅၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၂-၂၀၁၆ ၁၆-၂-၂၀၁၆ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ၁-၃-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၅၁၅ ၁၅၁၅ ၁၅၀၁ ၁၄၈၂

၂ ေရလီ ၁၅၂၁ ၁၅၃၅ ၁၅၃၂ ၁၅၂၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၂၃ ၁၇၉၅ ၁၇၉၆ ၁၇၈၅

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၀၉၃.၀၄ ၁၃၁၅.၅၀ ၁၁၃၃.၂၃ ၁၃၄၁.၀၀

၂ RSS-2 ၁၀၀၃.၄၄ ၁၂၉၉.၀၀ ၁၀၄၄.၀၀ ၁၃၂၄.၅၀

၃ RSS-3 ၉၁၃.၈၅ ၁၂၈၃.၅၀ ၉၅၄.၇၇ ၁၃၀၉.၀၀

၄ RSS-4 ၈၂၄.၂၆ ၁၂၇၅.၀၀ ၈၆၅.၅၄ ၁၃၀၀.၅၀

၅ RSS-5 ၇၃၄.၆၆ ၁၂၆၂.၅၀ ၇၇၆.၃၀ ၁၂၈၈.၀၀

၁၆-၂-၂၀၁၆
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(ဏ) ေရာဘ်ာ

၁၁

(ဎ)  နှမ်းနက်

(ဍ)  နှမ်းြဖူ

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁-၃-၂၀၁၆
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၇ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၇၀၀၀ ၁၂၃၂.၂၂ ၁၂၀၅.၂၀ ၁၂၃၂

၂ ၁၈ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၄၀၀၀ ၁၂၂၅.၅၉ ၁၂၀၈.၇၀ ၁၂၃၄

၃ ၁၉ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၈၀၀၀ ၁၂၃၁.၇၇ ၁၂၂၇.၆၅ ၁၂၃၄

၄ ၂၀ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၈၀၀၀ ၁၂၃၁.၇၇ ၁၂၂၇.၆၅ ၁၂၃၄

၅ ၂၁ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၈၀၀၀ ၁၂၃၁.၇၇ ၁၂၂၇.၆၅ ၁၂၃၄

၆ ၂၂ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၆၃၀၀ ၁၂၂၉.၁၄ ၁၂၁၇.၃၈ ၁၂၃၄

၇ ၂၃ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၅၀၀၀ ၁၂၂၆.၁၄ ၁၂၂၀.၅၁ ၁၂၃၅

၈ ၂၄ -၂-၂၀၁၆ ၇၉၉၀၀၀ ၁၂၃၁.၃၁ ၁၂၂၉.၂၀ ၁၂၃၆

၉ ၂၅ -၂-၂၀၁၆ ၈၀၅၂၀၀ ၁၂၃၉.၈၇ ၁၂၃၈.၅၉ ၁၂၃၇

၁၀ ၂၆ -၂-၂၀၁၆ ၈၀၆၀၀၀ ၁၂၄၁.၁၀ ၁၂၃၇.၁၁ ၁၂၃၇

၁၁ ၂၇ -၂-၂၀၁၆ ၈၀၆၀၀၀ ၁၂၄၁.၁၀ ၁၂၃၇.၁၁ ၁၂၃၇

၁၂ ၂၈ -၂-၂၀၁၆ ၈၀၆၀၀၀ ၁၂၄၁.၁၀ ၁၂၃၇.၁၁ ၁၂၃၇

၁၃ ၂၉ -၂-၂၀၁၆ ၈၀၀၇၀၀ ၁၂၃၂.၉၄ ၁၂၂၇.၀၀ ၁၂၃၇

၁၄ ၁ -၃-၂၀၁၆ ၈၀၈၀၀၀ ၁၂၄၄.၁၈ ၁၂၄၅.၂၇ ၁၂၃၇

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၁  ယမွ်

၂ ၃၅.၀၀  ဘတ်

၃ ၈၀.၆၆ တာကာ

၄ ၇၀.၀၀  ရူပီး

၁၂

( ၇ - ၃ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၂၃၂

၁၁၈၆

စဉ် စခန်းအမည်

၁၁၉၇

၁၂၁၀မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ခ  ) SQ ၁၂၅၀-၁၂၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၄၅-၁၆၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၄၄၀-၁၄၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၃၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၀၀-၁၂၄၀

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

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၆၀-၁၀၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၅၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၀၀-၇၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၅၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၅၃၀-၅၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၆၂၅-၆၉၀

၈ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၁ - ၃ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်



14 

ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ (၁၅-၂-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါရုံး အမိန်စ့ာအမှတ် (၁၃/၂၀၁၆) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုနသ်ွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ  

ဦးေအာင်ထက်ပိုင် (၁၄/မမက(နိုင်)၂၀၂၇၃၃)၊ အကီးတန်းစာေရး(လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀) ကုိ ( ၁ - ၃ - ၂၀၁၆ ) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုနသ်ွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသုံးသူ ေရးရာဦးစီးဌာနသို ့

ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးမင်းမင်း (၉/မမန (နိုင်) ၀၁၂၉၃၁) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒ 

အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၂၁-၂-၂၀၁၆) မှ (၂၅-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လုပသ်က်ခွင့်(၅) ရက် 

နှင့် (၂၆-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနက့ိုလစာမဲ့ခွင့် (၁) ရက် ြပည်ပတွင်  ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၇၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဦးသိန်းယု(၁၂/တကန(နိုင်)၀၅၁၇၃၉) ဦးစီးမှူးသည် သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် 

(၄) လကို (၁၀-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၉-၈-၂၀၁၆) ေန ့ ညေနပိုင်း အထိခံစားခငွ့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် 

ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၁၀-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပေဒအပိုဒ် 

(၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစားယူခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ ဝင်းမင်း ဖိုး 

(၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၀၀၅၃၀)ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၂၁-၃-၂၀၁၆) 

ရက်ေနမ့ှ (၄-၄-၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့် (၁၅)ရက် ြပည်ပတွင် ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးြမင့် ဖိုး (၁၄/ပသန(နုိင်)၀၅၆၅၃၈)ကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇)နှင့် အပိုဒ်(၉၆)တိုအ့ရ (၂၂-၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှ (၂၆-၂-

၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၅)ရက်နှင့် (၂၇-၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့် 

(၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 
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၆။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ေဒ ရတနာလင်(S/OKA ၁၁၆၁၁၂)၊  ဦးစီးမှူးကို  နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၃) အရ (၁၉-၂-၂၀၁၆) မှ (၁၈-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁)လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ေဒ ကည်ေမး(၁၂/သကတ(နုိင်)၁၁၅၈၅၀)၊ ရုံးအုပ် ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၁၅-၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှ (၂၁-၂-၂၀၁၆)ရက်ေန ့ ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၇) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၃-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ သီသီနိုင် ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၂-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၂၃၈၄၁    ၂၅-၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ေချာစု ကီး/ေရး စီမံ ၂၂-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁/ဝမန(နိုင်)၀၆၈၁၈၉   ၂၅-၂-၂၀၁၆ ထိ 

၉။ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးကို   ( ၂၄-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲ/စခန်း 

များသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်-  

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ/ ေြပာင်းေရသ့ည့်  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  စခန်း ဌာနခဲွ/စခန်း 

 (က) ဦးေဇာ်ဝမ်း လက်ေထာက် နယ်ရုံး ေကာ့ေသာင်း 

  ၇/ရတန(နိုင်)၀၁၁၀၉၅ ညန်ကားေရးမှူး   

 ( ခ ) ဦးစိုးြမင့်ေအာင် လက်ေထာက် ေကာ့ေသာင်း နယ်ရုံး 

  ၁၂/မဘန(နိုင်)၀၁၃၃၅၁ ညန်ကားေရးမှူး 
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၁၀။ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် ထုတ်ေပးေရးဌာနစိတ် (ရန်ကုန်တိုင်း 

ေဒသကီး) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ေဆွေဆွထွန်း (၈/ဆမန(နိုင်)၀၄၂၂၆၁) ၊ ဒု-ဦးစီးမှူး 

ေရှာင်တခင်ခွင့် ခံစားစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်) မှ ေဒ ေဝေဝေမာ်(၇/ဒဥန(နုိင်) ၁၁၀၅၇၉)၊ အငယ်တန်းစာေရးကို (၂-၃-

၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ေခတ တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ဦးမိုးေဇာ်ဦး (၈/မကန(နုိင်) 

၁၆၀၆၂၉)  ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၈-၃-၂၀၁၆)မှ(၁၃-၃-

၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၆) ရက်နင့်ှ (၁၄-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၈-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၅) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၃ ) ဦးကို ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးလှမင်း ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၉-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၇/ညလပ(နိုင်)၀၁၃၃၀၉    ၂၂-၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ မာမာစိုး ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၉-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၀၀၆၃၆   ၂၂-၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ေအာင် ငယ်/ေရး ပုိ/့သငွ်း ၂၉-၂-၂၀၁၆ မှ ၅ 

    ၉/မခန(နိုင်)၁၉၁၅၇၇   ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ 

၁၃။ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၃ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နုိငင်ံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပိုဒ် (၉၆) အရ လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးလှမင်း ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၃-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၇/ညလပ(နိုင်)၀၁၃၃၀၉    ၂၆-၂-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ခ ) ေဒ မာမာစိုး ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၃-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၀၀၆၃၆   ၂၆-၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ေအာင် ငယ်/ေရး ပုိ/့သငွ်း ၅-၃-၂၀၁၆ မှ ၅ 

    ၉/မခန(နုိင်)၁၉၁၅၇၇   ၉-၃-၂၀၁၆ ထိ 

၁၄။ ၂၅-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးကို ကချင်ြပည်နယ်၊ ဖားကန်ေ့ဒသ ေြမြပင်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ၏့ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် ကျနရ်ှိေနေသာ ယာဉ်၊ စက် ယနရားများကို အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စစ်ေဆးနိုင်ေရးအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင၊် အေကာက်ခွန် သွင်းကုန်ေကြငာလာ 

တိုန့ှင့် ယာဉ်ယနရား တင်သွင်းမဆိုင်ရာ အချက်အလက် များကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စနစ်တကျ 

တိုက်ဆိုင် စစ်ေဆးရနအ်တွက် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သတင်းတပ်ဖွဲ ရ့ုံး (ယခင် ြပည်ထဲေရးရုံးအေဟာင်း) 

တွင် တွဲဖက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ် လိုက်သည် -     

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

  (က) ဦးြမင့်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ်  

  ၇/ကဝန(နိုင်) ၀၈၇၀၃၃ 

  ( ခ ) ဦးေကျာ်မငး်ထူး ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သငွ်း(ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

  ၁၂/ဒပန(နိုင်) ၀၀၉၉၉၃ 

  ( ဂ ) ဦးလှြမင့်ေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သငွ်း(ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

  ၁၂/ဒလန(နိုင်) ၀၉၉၇၈၆  

၁၅။ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ (ရန်ကုန်)တွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားေသာ  ဦးစီးအရာရှိ ေဒ တင်တင်ဝင်း (၁၂/ 

သဃက(နိုင်) ၁၁၅၀၆၆) ကုိ  (၂၉-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ (ေနြပည်ေတာ်) သို ့ ြပန်လည် 

ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမညန်ငှ့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပုိဒ် (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးသိန်းထွန်းဦး ညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး ၂၉-၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၉/လဝန(နိုင်)၀၀၈၉၂၆    ၃-၃-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးစိန်ဝင်း ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး စီမံ ၁-၃-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၃၂၇၁၉   ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ 

၁၇။ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး (၅/တဆန 

(နုိင်)၀၀၀၂၅၀)  ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၁-၃-၂၀၁၆) 

မှ(၅-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၅) ရက်နှင့် (၆-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနက့ို လစာမဲ့ခွင့် (၁) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒ ကည်ခင်(၁/မကန(နိုင်)၀၁၈၈၆၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ းကို နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၂၉-၂-၂၀၁၆)မှ(၄-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ 

လုပသ်က်ခွင့်(၅) ရက်နှင့် (၅-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၃-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ  လစာမဲ့ခွင့် ( ၉ ) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးခင်ေမာင်ေဌး(၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၅၈၇၂၀) ဒု-ဦးစီးမှူးကို နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ(၂၀-၂-၂၀၁၆) မှ(၂၈-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့်(၉) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၈-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်မင်းထက်(၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၁၂၆၈၁၉)၊ စာရင်းကိုင်(၂)သည် ယာဉ် 

မေတာ်တဆမြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊ ကုတင်(၁၀၀၀)ဆံ့ေဆးရုံတွင် (၂၇-၂-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ည(၂၃:၁၅) နာရီ 

အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ကွယလ်ွန်သည့်ေနမ့ှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၉-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးမှ ဦးလှေအာင် (၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၃၄၀၃၀)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၅ကို ယာဉ်တိုက်မ 

ြဖစ်စဉ် ြဖစ်ပွားခဲ့မနှင့်ပတ်သက်၍ ေနာင်နှစ်တိုးလစာများ ေရွသ့ွားြခင်း မရှိေစဘဲ နှစ်တိုးတစ်ကိမ် 

ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည။် 
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၂၂။ ၁-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)မှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ နီနီဝငး် (၉/ဝတန(နုိင်)၀၅၄၅၁၀)  

ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခနး်(၈) ၊ အပုိဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၈-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၃-၃-၂၀၁၆) 

ရက်ေနထ့ိ လုပသ်က်ခွင့်(၆) ရက်နှင့် (၁၄-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၆-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထိ့  လစာမဲ့ခွင့် ( ၃ ) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၁-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၉၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ သန်းသန်းြမင့် (၁၂/ဥကမ (နုိင်) ၀၀၇၇၇၃)  ကုိ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၈-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၃-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ 

လုပသ်က်ခွင့်(၆) ရက်နှင့် (၁၄-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၇-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ  လစာမဲ့ခွင့် ( ၄ ) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၁-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၄ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နုိငင်ံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ တင်ဇာလင် ကီး/ေရး စီမံ ၁-၃-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၇/ပမန(နိုင်)၁၆၃၅၃၃    ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ညိုမီမီေဇာ် ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၁-၃-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၄၈၈၆၁   ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ ဖူးငုံဝင်း ကီး/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ၁၄-၃-၂၀၁၆ မှ ၃ 

    ၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၂၈၈၁   ၁၆-၃-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးတင်လင်းေအာင် ငယ်/ေရး နယ်ရုံး ၁-၃-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၅၁၂၉   ၄-၃-၂၀၁၆ ထိ 

၂၅။ ၃-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးြမင့်သူရ (၁၀/သထန(နိုင်) ၁၇၇၁၉၇)  ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တို ့အရ (၁-၃-၂၀၁၆) မှ (၅-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၅) 

ရက်နှင့် (၆-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၄-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ  လစာမဲ့ခွင့် ( ၉ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၂၆။ ၃-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိုက့ို (၄ - ၃ -၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲ၊ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်များသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား လိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦးေဇာ်မိုး ဒု-လက်ေထာက် စီမံေရးရာ သီလဝါ 

   ၉/ပဘန(နုိင်) ၂၀၉၇၄၄ ကွန်ပျူတာမှူး    

 ( ခ ) ဦး ငိမ်းချမ်းေအာင်ြမင့် ဒု-လက်ေထာက် သီလဝါ စီမံေရးရာ 

   ၁၂/လကန(နုိင်) ၁၉၅၂၁၄ ကွန်ပျူတာမှူး  

၂၇။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၃- ၃ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်         

(၁၃/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ဦးစီးအရာရှိ ( လစာနန်း ၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-

၂၇၀၀၀ိ) (၄) ဦးကို (၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး(လစာနန်း ၂၈၀၀၀ိ-

၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က)  ေဒ ခင်ေဆွမိုး
၅/ခဥတ (နုိင်) ၀၅၈၂၅၂

 ေငွစာရင်း ဦးစီးအရာရိှ
၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး
၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ

( ခ ) ေဒ နဲွ န့ွဲ ေ့ဌး
၁၂/စခန (နုိင်) ၀၂၆၁၃၀

နှစ်နုိင်ငံ ဦးစီးအရာရိှ
၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး
၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ

( ဂ ) ေဒ ချို ချို မာ -၁
၁၂/ဒပန (နုိင်) ၀၂၇၅၇၄

 ေဒသတွင်း ဦးစီးအရာရိှ
၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး
၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ

(ဃ) ဦးေအးထွန်း
၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၇၇၄၉၅

ပုိ/့သွင်း ဦးစီးအရာရိှ
၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး
၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ

 

၂၈။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့် အဆင့်တူ 

(လစာနန်း ၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) ( ၄ ) ဦးကို (၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ 

(လစာနန်း ၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ)  ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည် - 
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စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမင့်ှခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ဦးေကျာ်ေကျာ-်၂
၇/သကန(နုိင်)၀၆၉၅၇၅

စီမံေရးရာ ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ခ ) ေဒ ေလးခိုင်
၁၂/ရကန(နုိင်)၀၁၇၅၉၃

မူဝါဒ ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဂ ) ေဒ နုနုတင်
၁၁/စတန(နုိင်)၀၁၉၈၅၈

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဃ)  ေဒ ဇွန်သီရိထွန်း
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၁၄၇၉

ပုိ/့သွင်း ကန်ွပျူတာလပ်ုေဆာင်ေရးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ကွန်ပျူတာကီးကပ်ေရးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

  

၂၉။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယေ်ရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အကီးတနး်စာေရးနင်ှ့ 

အဆင့်တူ (လစာနန်း ၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ) ( ၆ ) ဦးကို (၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ဒု-ဦးစီးမှူး 

နှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်း ၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သုိ ့တုိးြမှင့် ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လကရိှ်တာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ဦးဝင်းမင်းဟန်
၁၂/ကတတ(နုိင်)၀၁၂၄၁၂

သီလဝါ အကးီတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ခ )  ေဒ သူသူေဆွလှ
၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၄၁၁၁၅

နယ်ရံုး စာရင်းကိုင်-၃
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဂ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မျို းဦး
၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၂၀၄

မူဝါဒ လကေ်ထာက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ကန်ွပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(ဃ) ေဒ လှလှဝင်း-၃
၁၂/သကတ(နုိင်)၀၇၃၈၇၅

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

အကးီတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( င ) ေဒ ေချာဥမာနုိင်
၅/မမတ(နုိင်) ၀၀၈၈၃၂

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

အကးီတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( စ ) ေဒ ခင်ခင်မာ
၁၂/အစန(နုိင်)၀၈၆၅၂၇

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

အကးီတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
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၃၀။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာေရး 

(လစာနန်း ၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) ( ၁၆ ) ဦးကို (၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ အကီးတနး်စာေရးနှင့် 

အဆင့်တူ (လစာနန်း ၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ)  ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ား လိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမး်ေဆာင်
ေနသည့်ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမင့်ှခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ဦးေဇာ်ညီညမီျို း
၉/ခအဇ(နုိင်)၀၀၂၇၈၁

မိတ် အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

လကေ်ထာကကွ်န်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
( ခ ) ဦးစုိးေကျာ်သူ

၇/လပတ(နုိင်)၁၂၂၂၈၅
WTO အငယ်တန်းစာေရး

၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ
အကီးတန်းစာေရး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဂ ) ေဒ ငိမ်း ငိမ်းဝင်း
၈/နမန(နုိင်)၁၂၉၀၄၅

စီမံ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(ဃ) ဦးသာထွန်းေအာင်
၈/ဆဖန(နုိင်)၀၅၁၂၁၆

နယ်ရုးံ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( င ) ဦးမျို းေဆွ
၇/ရတရ(နုိင်)၁၂၁၅၆၁

စီမံ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( စ ) ဦးေဇာ်ရဲေကျာ်
၉/ပကခ(နုိင်)၀၁၅၁၀၆

ဒု-ညန်ချုပ်ရုံး
(ကုန်သွယ်/ေစ့စပ်)

အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(ဆ)
ေဒ လင်စနာလွင်
၈/ရနခ(နုိင်)၀၉၇၃၃၁

 ေဒသတွင်း အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဇ )
ေဒ ြမတ်ဆုလင်
၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၆

နညး်ပညာ
(CJ)

အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဈ)
ေဒ နှင်းယုေဝ
၉/ပမန(နုိင်)၁၈၄၃၈၃

စစရ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(ည)
ေဒ စိမ်းလဲ့ေထွး
၇/ထတပ(နုိင်)၀၇၁၄၅၆

စစရ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဋ )
ေဒ ဇင်မာေဝ
၈/ခမန(နုိင်)၁၆၉၆၈၄

 ေဒသတွင်း အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဌ )
ေဒ ေအးေအးသင်း
၈/ရနခ(နုိင်)၀၉၂၃၈၁

နည်းပညာ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဍ )
ေဒ ချစ်ချစ်ေဇာ်
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၅၅

မူဆယ် အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဎ )
ေဒ ေဌးနွယ်
၉/မထလ(နုိင်)၂၄၃၈၀၉

နည်းပညာ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(ဏ)
 ေဒ သင်းသင်းလင်
၅/ဝလန(နုိင်)၁၂၅၉၁၉

ြမဝတီ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(တ)
ေဒ ေရရည်မွန်
၉/မခန(နုိင်)၂၂၉၄၇၈

နည်းပညာ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
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၃၁။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေရး-၅နှင့် 

အဆင့်တူ(လစာနန်း၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) (၁၁)ဦးကုိ (၁-၃-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ အငယ်တန်းစာေရး 

နှင့် အဆင့်တူ (လစာနန်း ၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ)  ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ဦးရစ်ချက်
BHN-၀၂၁၀၂၇

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

လံုြခုံေရး-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( ခ ) ဦးသကပုိ်ဦး
၁၄/ပသန(နုိင်)၁၉၇၃၄၁

စီမံ လုြံခုံေရး-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( ဂ ) ဦးေပါက်စ
၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၁၁၂၇၇

ပုိ/့သွင်း
(ရန်ကုန်)

ယာဉ်ေမာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

(ဃ) ဦး ငိမ်းသူ
၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၄၆၉၉၃

စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( င ) ဦးေဇာ်လင်းထွန်း
၈/တတက(နုိင်)၁၆၅၃၈၃

ချင်းေရေဟာ် ယာဉေ်မာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( စ ) ဦးေသာင်းစုိး
၁၄/ဘကလ(နုိင်)၁၉၃၂၃၉

စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

(ဆ)
ဦးမျို းမင်းသူ
၁၂/တတန(နုိင်)၁၇၂၃၃၇

 ေကာ့ေသာင်း ယာဉ်ေမာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( ဇ )
ဦးေအာင်သူ ဖိုး
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၁၇၈၀

စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( ဈ)
 ေဒ ေချာစုေဌး
၉/ပမန(နုိင်)၀၀၀၁၁၄

စီမံ ရုးံအကမှူူး
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

(ည)
ဦးညီညီေဇာ်-၂
၁၀/ပမန(နုိင်)၁၇၅၈၀၄

 စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၅
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

( ဋ )
 ေဒ ရီရီြမင့်-၂
၉/ညဥန(နုိင်)၀၀၃၆၄၈

နယ်ရံုး ရုးံအကမှူူး
၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

 

၃၂။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနလ်ုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒ ခင်ခင်မာ (၁၂/အစန (နုိင်) ၀၈၆၅၂၇) ဒု-ဦးစီးမှူးသည် 

သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကို (၁၈-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၁၇-၆-၂၀၁၆) ေန ့ညေန 

ပုိငး်အထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၁၈-၆-၂၀၁၆) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည် ။ 

၃၃။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၀၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနလ်ုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒ နုနုတင် (၁၁/စတန (နုိင်) ၀၁၉၈၅၈) ဦးစီးမှူးသည် 
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သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကို (၅-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၄-၈-၂၀၁၆) ေန ့ညေန 

ပုိငး်အထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၅-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည် ။ 

၃၄။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၃- ၃ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်         

( ၁၄/၂၀၁၆ ) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ညန်ကားေရးမှူး (၂) ဦးကို ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ကန်ပိုက်တးီနယ်စပ်ေဒသတွင် ယာဉ်ယနရားများ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို ့တင်သွင်းြခင်းကိစနှင့်ပတ်သက်၍ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ ၏့ စစ်ေဆးေတွရ့ှိချက်များအရ ( ၃- ၃ -၂၀၁၆ ) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ြခင်းကို 

ရပ်ဆိုင်းလိုက် ပးီ၊ ရာထူးတိုးြမှင့်ြခင်း ရပ်ဆိုငး်သည့်ကာလ ကုိ (၁) နှစ်သတ်မှတ်လိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ / ကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

 ( က) ဦးဝင်းလွင် ညန်ကားေရးမှူး မူဆယ်  

  ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၈၉၈၆၅   

 ( ခ) ဦးတင်ရဲဝင်း ညန်ကားေရးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန် 

  ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၆၃၃၅၆ 

၃၅။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၃- ၃ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်         

( ၁၅/၂၀၁၆ ) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃) ဦးကုိ ကချင်ြပည်နယ်၊ 

ကန်ပုိက်တီးနယ်စပ်ေဒသတွင် ယာဉ်ယနရားများ ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်းသုိ ့ တင်သွင်းြခင်း ကိစနှင့်ပတ်သက်၍ 

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏့ စစ်ေဆးေတွရိှ့ချက်များအရ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး (လစာနနး် ၂၈၀၀၀ိ-

၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်မှ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ ) ရာထူးအဆင့်သုိ ့    

( ၃- ၃ -၂၀၁၆ ) ရက်ေနမှ့စ၍ ရာထူးတစ်ဆင့် ေလျာ့ချလုိက် ပီး၊ တစ်ဆင့်ေလျာ့ရာထူးတွင် တန်းဆုံးလစာ 

(၂၇၀၀၀ိ) ခံစား ခွင့်ြပု ပီး ရာထူးချကာလကို (၁) နှစ် သတ်မှတ်လိုက်သည် -  

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ / စခန်း 

 (က) ဦးေဇာ်ဝမ်း ၇/ရတန(နိုင်) ၀၁၁၀၉၅ ေကာ့ေသာင်း  

 ( ခ) ဦးြမင့်ထူး ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၂၆၈၇၃ နယ်ရုံး 

 ( ဂ) ဦးချို ေထွး ၁၂/သကတ(နုိင်) ၁၂၄၁၇၁ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း 
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၃၆။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဦးြမင့်သိန်း (၁၄/ဟသတ (နုိင်) ၀၅၃၃၆၈) ၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၇-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၂-၃-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ လုပ်သက်ခွင့် (၆) ရက်နှင့် (၁၃-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၆-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၄) ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၇။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ ဧပရယ်ြမတ်ြပည့်ြဖူ (၁၂/ဒပန (နိုင်) ၀၅၂ 

၃၃၉) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၈-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၈။ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးလင်ဦး (၁၂/မရက (နုိင်) ၁၂၆၈၆၄) အကီးတန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၈-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၄) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၉။ ၇-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးမိုင်းငိုြမင့်ဝန်း(၁၃/နခန(နိုင်) ၀၅၄၇၁၃) ဒု-ဦးစီးမှူးကို နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၁-၃-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   လစာမဲ့ 

ခွင့်(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၀။ ၇-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၇၁၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရန်ကုန်) မှ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း၊ ဌာနခွဲစာေရး (၁၂/ကမန(နိုင်) ၀၁၀၈၁၆)  ကုိ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၉-၃-၂၀၁၆) မှ(၁၄-၃-၂၀၁၆)    ရက်ေနထ့ိ 

လုပသ်က်ခွင့်(၆)ရက်နှင့် (၁၅-၃-၂၀၁၆) မှ (၁၈-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၄) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုနသ်ွယ်မလုပင်န်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုနသ်ွယမ်ေဆာငရ်ွက်ြခငး်အား တမူးကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ 

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

ေကာင်း၊ တာချီလိတ် ကုနသ်ွယေ်ရးစခနး်တငွ် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကုနသွ်ယ် 

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

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

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

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

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

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

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

ရက်ေနမ့စှ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ငွ် ကျိုင်းလပ်စခန်း ကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ 

ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

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

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

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၆-၂-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၃၆ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၁၀၀၄ ) 

ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

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

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄
၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
(၁-၄-၂၀၁၅ မှ 
၂၆-၂-၂၀၁၆) ထိ

၁၃၆ ၂၃၄၆၉၇၈၅၉၁.၀၀၀ ၃၇၀၀၂၁၇၂၁၅.၀၀၀ ၆၀၄၇၁၉၅၈၀၆.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၀၀၄ ၆၀၈၄၄၆၂၀၁၀.၉၆၀ ၁၆၇၂၉၅၃၆၃၀၉.၅၅၈ ၂၂၈၁၃၉၉၈၃၂၀.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနစ်ှ

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တငသွ်င်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၆-၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-         

 

ပုိက့နု်
တနဖုိ်း(ကျပ်)

သွင်းကန်ု
တန်ဖိုး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉ ၂၂၂၆၅၂၃၈၇ ၃၆၇၇၄၉၃၁၃ ၅၉၀၄၀၁၇၀၀

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၃၂၉၇၈၉၁၁ ၃၂၉၇၈၉၁၁

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၁၇၂၅၀၁၄၉၂ ၁၇၂၅၀၁၄၉၂

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၈ ၄၈၅၁၄၆၉၉ ၁၄၅၇၂၂၁၈၉၉ ၁၅၀၅၇၃၆၅၉၈

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၇၈၃၃၁၄၅၉၈ ၇၈၃၃၁၄၅၉၈

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၃၈၀၆၃၄၀၄၆ ၃၄၇၅၇၄၅၀ ၄၁၅၃၉၁၄၉၆

၉ ကနပ်ိုက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၅ ၅၁၂၄၂၂၅၀ ၁၂၂၈၂၃၇၅၁၃ ၁၂၇၉၄၇၉၇၆၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၄၀၀၀၀၀၄ ၄၀၀၀၀၀၄

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၇၁၆၅၅၃၀၃၉ ၂၈၈၇၀၇၉၉၆ ၁၀၀၅၂၆၁၀၃၅

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈ ၆၄၁၇၁၃၁၉ ၁၁၅၁၉၂၂၇၈ ၁၇၉၃၆၃၅၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၃

၁၇ ကျိုင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၇၅၈၉၆၂၄၉ ၂၈၇၀၃၆၃ ၇၈၇၆၆၆၁၂

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃၃

၁၃၆ ၂၃၄၆၉၇၈၅၉၁ ၃၇၀၀၂၁၇၂၁၅ ၆၀၄၇၁၉၅၈၀၆စစုေုပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပင်န်းေဆာငရ်ကွမ်
ကုနသွ်ယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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