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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ( ၄ )ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် ( ၈ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်း ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ဧ ပီလ ၂၃ ရက်ေနတ့ငွ် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ် မို န့ယ်ရှိ UMFCCI မဂလာခန်းမ၌ 

ကျငး်ပြပုလုပ်ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချုပ်နှင့် ညီေနာင်အသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ ဥကဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် 

ေတွဆ့ုံေဆွးေနွးပွဲသို ့ တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ကုန်သွယ်ေရးက တွင် အဓကိေဆာင် 

ရွက်ေနသည့် ပုဂလိကက မှ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငနး်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ နယ်စပ်ကုန် 

သွယ်ေရးအသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ ကုန်သွယ်မနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသင်းအဖွဲ မ့ျား ကုန်သွယ်မ 

က တွင် ေတွ က့ုံေနရသည့် အခက်အခဲများကို မိမိတိုဝ့န်ကီးဌာနနှင့် ညှိနင်းေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ေပးရ 

မည့် ကိစရပ်များကို သိရှိလို၍ ေတွဆ့ုံရြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ တက်ေရာက်လာကသည့် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင် 

များမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ြပကရန်နှင့် တင်ြပချက်များအား ကုနသ်ယွ်မဖွံ ့ဖို းတိုးတက်ရန်အတွက် ထိထိ 

ေရာက်ေရာက်နှင့် အြမန်ဆုံး (Quick Win) ရရှိမည့် (၃) လ၊ (၆) လ ၊ (၁) နှစ်၊ (၂) နှစ် အစီအမံများ 

ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံ ့ဖို းတိုးတက်မအတွက် ကုန်သွယ်မသည် 

အဓိကအေရးပါ ပီး စီးပွားေရးနငှ့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကုန်သယွ်မတိးုြမှင့်ေရးနငှ့် 

ပုဂလိကက  ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးကို အဓိကလုပ်ေဆာင်ေနသည့် ဝန် ကီးဌာနြဖစ်သည့်အတွက် ကုန်သွယ် 

မတိုးတက်ေရးတွင် ေြဖေလျာမ့များြဖစ်ေသာ ကုန်သွယ်မလျင်ြမန်ေချာေမွေ့စေရး၊ ကုန်သွယ်မပညာြပန် ့

ပွားေရး၊ ကုန်သွယ်မေစ့စပ်ညှိနင်းေရး၊ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရး၊ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးစေသာ 

မ ို င် ကီး (၆) ရပ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကာင်း၊ ကုနသ်ွယမ်လုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
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ထုတ်လုပသ်ည်မှ စားသုံးသည်အထိ Supply Chain တစ်ခုလုံး လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ် ပီး အသင်းအဖွဲ မ့ျားအေနြဖင့် ခိုင်မာေတာင့်တင်းသည့် Institution 

ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုေကာင်း၊ စီးပွားေရးဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေစမည့် အေြခအေနေကာင်းများ၊ အခငွ့် 

အလမ်းေကာင်းများ ရရှိနိုင်ေစရန် ကုန်သည်စက်မအသင်းချုပ်အေနနှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကို 

မှန်ကန်ထိေရာက်ေသာ ဦးေဆာင်မနှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့စည်းရုံးပါဝင်ေစ ပးီ နိုင်ငံေတာ် စီးပွားေရဖွံ ့ဖိုး 

တိုးတက်မအား ကျရာက မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ကရန်နှင့် မိမိဝန်ကီးဌာန၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် 

ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် ြပည်သူများသိုခ့ျြပ ေဆာင်ရွက်သွားမှာ 

ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ဧပီလ(၃၀) ရက်ေနတ့ွင် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

ရှိ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမထမ်းများအား ေတွဆ့ုံ ပီး ဝန်ထမး် 

များအေနြဖင့် လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာမှာ ကိုယ်ကျရာတာဝန်ကို ဥပေဒ၊ လုပထ်ုံး 

လုပန်ည်းေတွအရပဲ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ကရမာှြဖစေ်ကာင်း၊ သိုေ့သာ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပေဒ 

များသည် ြပဿနာရပ်အားလုံးကို မလမ်းြခုံနိုင်ေကာင်း၊ အားနည်းချက် လိုအပ်ချက်များရှိေကာင်း၊ 

ထိုေ့ကာင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းရည်သည် အလွနပ်င် အေရးကီးပါေကာင်း၊ ဧ ပီ ၂၉ ရက်ေန ့

ကလည်း အစိုးရအဖွဲ က့ အရာရာတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် ေကညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်ကို 

ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် အေလးထားရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် မိမိကိုယ်ကို ေလ့ကျင့် 

ပျို းေထာင်ြခင်း၊ Self –motivation လုပ်ကရမှာြဖစ်ေကာင်း၊ ဌာနအေနြဖင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ 

များကို အရည်အေသွးများြမင့်တက်လာေအာင် လုပေ်ဆာင်ကရမှာြဖစ်ေကာင်း၊ စာရွက်ေပ မှာ အရည် 

အေသွး အကဲြဖတ်တာထက် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ပိုင်အရည်အေသွးကိုသာ အကဲြဖတ်ရမှာြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂၉-၄ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၁၃.၆၃၇ ၆၂.၀၀၈ ၁၇၅.၆၄၅

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၃၃၃ ၀.၀၁၆ ၀.၃၄၉

၃ ေရထွက် ၁၂.၃၇၁ ၁၄.၅၇၃ ၂၆.၉၄၄

၄ သတုတွင်းထွက် ၇.၅၅၇ ၀.၃၃၆ ၇.၈၉၃

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၁.၆၈၂ ၀.၁၉၃ ၁၁.၈၇၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၈၄.၆၈၀ ၁၁.၂၄၀ ၁၉၅.၉၂၀

၇ အြခား ၁၆.၁၂၈ ၂၇.၂၈၉ ၄၃.၄၁၇

 စုစုေပါင်း ၃၄၆.၃၈၈ ၁၁၅.၆၅၅ ၄၆၂.၀၄၃

 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၉-၄ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၂၉၁.၁၄၉ ၃၅.၅၉၃ ၃၂၆.၇၄၂

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၁၇.၄၀၂ ၁၉.၀၄၅ ၃၃၆.၄၄၇

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၉၁.၆၂၄ ၁၉.၉၆၇ ၂၁၁.၅၉၁

 စုစုေပါင်း ၈၀၀.၁၇၅ ၇၄.၆၀၅ ၈၇၄.၇၈၀

 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန်(၂၉-၄-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

  

စဉ် 
အေကာင်း 
အရာ 

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၉-၄-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့) 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

၁ 
ပင်လယ် 
ေရေကာင်း 

၃၄၆.၃၈၈ ၈၀၀.၁၇၅ ၁၁၄၆.၅၆၃ ၂၅၉.၈၈၄ ၇၆၁.၇၂၆ ၁၀၂၁.၆၁၀ ၈၆.၅၀၄ ၃၈.၄၄၉ ၁၂၄.၉၅၃

၂ နယ်စပ် ၁၁၅.၆၅၅ ၇၄.၆၀၅ ၁၉၀.၂၆၀ ၁၀၁.၁၈၅ ၁၀၉.၂၆၃ ၂၁၀.၄၄၈ ၁၄.၄၇၀ -၃၄.၆၅၈ -၂၀.၁၈၈

  စုစုေပါင်း ၄၆၂.၀၄၃ ၈၇၄.၇၈၀ ၁၃၃၆.၈၂၃ ၃၆၁.၀၆၉ ၈၇၀.၉၈၉ ၁၂၃၂.၀၅၈ ၁၀၀.၉၇၄ ၃.၇၉၁ ၁၀၄.၇၆၅
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (  ၂၉ - ၄ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၆၂.၀၀၈ ၆၂.၀၀၈ ၇၄.၄၇၂ ၇၄.၄၇၂ -၁၂.၄၆၄ -၁၂.၄၆၄

၂ တရိိစာန်ထွက် ၀.၀၁၆ ၀.၀၁၆ ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈ -၀.၀၄၂ -၀.၀၄၂

၃  ေရထကွ် ၁၄.၅၇၃ ၁၄.၅၇၃ ၁၅.၀၉၉ ၁၅.၀၉၉ -၀.၅၂၆ -၀.၅၂၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၃၃၆ ၀.၃၃၆ ၀.၉၅၄ ၀.၉၅၄ -၀.၆၁၈ -၀.၆၁၈

၅ သစေ်တာထကွ် ၀.၁၉၃ ၀.၁၉၃ ၀.၅၅၂ ၀.၅၅၂ -၀.၃၅၉ -၀.၃၅၉

၆ စကမ်ကုန်ေချာ ၁၁.၂၄၀ ၁၁.၂၄၀ ၇.၃၁၉ ၇.၃၁၉ ၃.၉၂၁ ၃.၉၂၁

၇ အြခား ၂၇.၂၈၉ ၂၇.၂၈၉ ၁.၂၄၂ ၁.၄၈၉ ၂.၇၃၁ -၁.၂၄၂ ၂၅.၈ ၂၄.၅၅၈

စုစေုပါင်း ၁၁၅.၆၅၅ ၁၁၅.၆၅၅ ၁.၂၄၂ ၉၉.၉၄၃ ၁၀၁.၁၈၅ -၁.၂၄၂ ၁၅.၇၁၂ ၁၄.၄၇၀

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၉-၄-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၉-၄-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၉ - ၄ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၃၅.၅၉၃ ၃၅.၅၉၃ ၀.၂၂၀ ၇၀.၃၄၀ ၇၀.၅၆၀ -၀.၂၂၀ -၃၄.၇၄၇ -၃၄.၉၆၇

၂ လပ်ုငန်းသံုးကန်ုကမ်း ၁၉.၀၄၅ ၁၉.၀၄၅ ၁၇.၇၄၉ ၁၇.၇၄၉ ၁.၂၉၆ ၁.၂၉၆

၃ လသံုူးကန်ု ၁၉.၉၆၇ ၁၉.၉၆၇ ၂၀.၉၅၄ ၂၀.၉၅၄ -၀.၉၈၇ -၀.၉၈၇

စုစုေပါင်း ၇၄.၆၀၅ ၇၄.၆၀၅ ၀.၂၂၀ ၁၀၉.၀၄၃ ၁၀၉.၂၆၃ -၀.၂၂၀ -၃၄.၄၃၈ -၃၄.၆၅၈

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၂၉ - ၄ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၂၉ - ၄ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၉-၄-၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

   

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၆၉.၄၆၈ ၄၁.၃၄၈ ၁၁၀.၈၁၆ ၇၈.၇၆၇ ၆၃.၉၂၃ ၁၄၂.၆၉၀ -၉.၂၉၉ -၂၂.၅၇၅ -၃၁.၈၇၄

၂ လွယ်ဂျယ် ၈.၀၂၅ ၀.၈၁၂ ၈.၈၃၇ ၂.၁၆၀ ၀.၆၆၈ ၂.၈၂၈ ၅.၈၆၅ ၀.၁၄၄ ၆.၀၀၉

၃ ချင်းေရေဟာ် ၁၇.၆၁၇ ၁.၇၇၅ ၁၉.၃၉၂ ၄.၁၃၇ ၃.၃၈၉ ၇.၅၂၆ ၁၃.၄၈၀ -၁.၆၁၄ ၁၁.၈၆၆

၄ ကံပုိကတီ်း ၅.၆၈၈ ၂.၁၉၆ ၇.၈၈၄ ၀.၃၀၆ ၃.၉၇၄ ၄.၂၈၀ ၅.၃၈၂ -၁.၇၇၈ ၃.၆၀၄

၅ ကျို င်းတံု ၀.၁၂၈ ၀.၂၉၆ ၀.၄၂၄ ၀.၃၃၆ ၀.၄၅၆ ၀.၇၉၂ -၀.၂၀၈ -၀.၁၆၀ -၀.၃၆၈

၆ တာချလိီတ် ၀.၂၇၅ ၂.၇၆၅ ၃.၀၄၀ ၀.၂၆၆ ၂.၈၄၅ ၃.၁၁၁ ၀.၀၀၉ -၀.၀၈၀ -၀.၀၇၁

၇ ြမဝတီ ၁.၅၄၉ ၁၇.၆၈၁ ၁၉.၂၃၀ ၀.၉၅၄ ၂၈.၁၆၂ ၂၉.၁၁၆ ၀.၅၉၅ -၁၀.၄၈၁ -၉.၈၈၆

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂.၉၄၅ ၃.၃၂၆ ၆.၂၇၁ ၂.၈၆၇ ၂.၆၀၉ ၅.၄၇၆ ၀.၀၇၈ ၀.၇၁၇ ၀.၇၉၅

၉ မိတ် ၆.၅၉၄ ၁.၆၄၃ ၈.၂၃၇ ၈.၄၁၀ ၁.၇၉၃ ၁၀.၂၀၃ -၁.၈၁၆ -၀.၁၅၀ -၁.၉၆၆

၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခးီ

၀.၁၂၉ ၀.၀၂၀ ၀.၁၄၉ ၀.၀၂၅ ၀.၄၇၆ ၀.၅၀၁ ၀.၁၀၄ -၀.၄၅၆ -၀.၃၅၂

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၀၁၄ ၀.၀၀၉ ၀.၀၂၃ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၈ ၀.၀၁၉

၁၂ စစ်ေတွ ၀.၁၃၂ ၀.၁၆၁ ၀.၂၉၃ ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇ ၀.၀၄၅ ၀.၁၆၁ ၀.၂၀၆

၁၃  ေမာင်ေတာ ၀.၃၃၄ ၀.၃၃၄ ၀.၁၀၇ ၀.၁၀၇ ၀.၂၂၇ ၀.၂၂၇

၁၄ တမူး ၁.၇၅၆ ၂.၀၆၀ ၃.၈၁၆ ၂.၁၈၂ ၀.၆၅၅ ၂.၈၃၇ -၀.၄၂၆ ၁.၄၀၅ ၀.၉၇၉

၁၅ ရိဒ် ၁.၀၀၁ ၀.၅၁၃ ၁.၅၁၄ ၀.၅၇၈ ၀.၃၁၂ ၀.၈၉၀ ၀.၄၂၃ ၀.၂၀၁ ၀.၆၂၄

စုစုေပါင်း ၁၁၅.၆၅၅ ၇၄.၆၀၅ ၁၉၀.၂၆၀ ၁၀၁.၁၈၅ ၁၀၉.၂၆၃ ၂၁၀.၄၄၈ ၁၄.၄၇၀ -၃၄.၆၅၈ -၂၀.၁၈၈

နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၉-၄-၂၀၁၅ထိ)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၄၅၆၀၀၀ ၁၄၇၇၀၀၀ ၁၅၄၀၀၀၀ ၁၆၉၀၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၄၅၁၀၀၀ ၁၄၆၀၅၀၀ ၁၅၁၂၆၀၀ ၁၆၇၁၈၀၀

၃ မနေလး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၅၁၀၇၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၁၃၅ ၁၁၃၄ ၁၁၅၈ ၁၁၈၃

၂ ေရလီ ၁၁၅၅ ၁၁၅၄ ၁၁၅၉ ၁၁၉၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၅၄ ၁၆၅၀ ၁၅၈၆ ၁၇၈၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၉၃၁၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၉၃၁၀၀ ၁၀၉၃၁၀၀

၂ ဟသာတ ၉၁၈၅၀၀ ၉၀၃၂၀၀ ၉၆၇၅၀၀ ၉၆၄၅၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၉၆၇၅၀၀ ၉၆၇၅၀၀ ၉၆၇၅၀၀ ၉၆၇၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၁၂၅ ၁၀၅၄ ၁၀၅၅ ၁၀၆၀

၂  ေရလီ ၁၁၅၅ ၁၀၇၇ ၁၀၈၂ ၁၀၇၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၄၀ ၉၄၅ ၁၂၉၉ ၉၉၀

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ

\\172.16.109.92\d\Office Letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2016\May\Trade News (4-5-2016)\2 Agril-Trade(1) 5-11



ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆
၁ ရန်ကုန် ၉၆၇၅၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀
၂ မနေလး ၉၆၂၆၀၀ ၁၀၃၇၃၀၀ ၁၀၃၇၃၀၀ ၁၁၇၆၄၀၀
၃ မုံရွာ ၉၆၀၂၀၀ ၁၀၆၃၇၀၀ ၁၀၃၁၂၀၀ ၁၁၇၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၇၃ ၇၀၅ ၇၀၅ ၈၇၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၄၃၀၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၂၄၆၀၀ ၆၂၄၆၀၀

၂ မနေလး ၇၂၄၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၇၁၄၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ ပဲခူး ၆၁၂၃၀၀ ၅၆၆၄၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၇၄၇ ၇၅၁ ၇၅၂ ၇၅၅

၂ ေရလီ ၇၇၀ ၇၆၉ ၇၇၃ ၇၆၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၅၄၁၀၀ ၂၅၄၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မုံရွာ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၃၆၈၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ပခုကူ ၁၅၃၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၈ ြပည် ၃၀၆၁၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၉၉၀၀၀ ၂၁၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၂၅ ၂၂၅ ၂၂၆ ၂၂၅

၇

( င ) ကက်သွန်နီ

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၂ မနေလး ၁၆၅၃၀၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၃ မေကးွ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၄ ြပည် ၁၈၃၇၀၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၅၁ ၇၅၁ ၈၇၆ ၈၄၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၈၃၉၀၀ ၁၀၈၃၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၉၇ ၁၁၇၂ ၁၁၁၆ ၁၁၂၄

၈

( စ ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဆ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မနေလး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၅၅၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ မေကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၅၄၃ ၂၃၃၀ ၂၃၄၂ ၂၄၇၃

ကျပ်/ြပည်

၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၁၀ သံတဲွ (အသစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ဈ ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

၉

(ဇ) ချင်း
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၇၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၅ ၃၇၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၃ အနိိယ ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅

၄ ပါကစတန် ၃၁၅ ၃၁၅ ၃၂၀ ၃၃၀

၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၅၄၃၀၀၀ ၅၄၃၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၇၀၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (အသစ်) ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခူဲး(အသစ်) ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၆ ြပည်(အသစ်) ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(အသစ်) ၈၆၅၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၂၁၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၇၄၃၀၀ ၂၇၀၀၀၀ ၂၆၆၃၀၀ ၂၅၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၂၃၄ ၂၃၅ ၂၃၅ ၂၅၅

၂ ေရလီ ၂၄၆ ၂၄၆ ၂၄၇ ၂၆၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၂၇ ၂၂၁ ၂၁၇ ၂၁၀

(ဌ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

၁၀

မို အ့မည်

(ဋ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ည) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၂၃၈၂၀၀ ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀

၂ မေကွး ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀ ၁၄၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၄၉ ၁၀၅၄ ၁၀၅၅ ၁၂၁၃

၂ ေရလီ ၁၀၇၈ ၁၀၇၇ ၁၀၈၂ ၁၂၃၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၄၅ ၁၀၇၂ ၁၁၄၄ ၁၀၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၄၆၃၀၀၀ ၂၆၅၃၄၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀ ၂၆၅၃၄၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၁၇၇၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၅၅၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၂-၃-၂၀၁၆ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ၅-၄-၂၀၁၆ ၂၆-၄-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၅၀၂ ၁၅၀၉ ၁၅၁၀ ၁၈၂၃

၂ ေရလီ ၁၅၄၀ ၁၅၃၉ ၁၅၄၆ ၁၈၄၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၇၈ ၁၇၄၇ ၁၈၁၃ ၁၇၉၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၀၅.၀၀ ၁၅၄၈.၅၀ ၁၅၆၆.၂၀ ၁၈၅၅.၅၀

၂ RSS-2 ၁၂၁၄.၃၇ ၁၅၃၁.၅၀ ၁၄၇၁.၈၅ ၁၈၃၈.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၁၄.၃၇ ၁၅၁၆.၀၀ ၁၃၇၇.၅၀ ၁၈၂၂.၅၀

၄ RSS-4 ၁၀၃၃.၁၂ ၁၅၀၇.၅၀ ၁၂၈၃.၁၅ ၁၈၁၄.၀၀

၅ RSS-5 ၉၄၂.၅၀ ၁၄၉၅.၀၀ ၁၁၈၈.၈၀ ၁၈၀၁.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၆-၄-၂၀၁၆

၁၁

(ဎ)  နှမ်းနက်

(ဍ)  နှမ်းြဖူ

၂၉-၃-၂၀၁၆
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(ဏ) ေရာဘ်ာ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၃ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၂ ၁၄ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၃ ၁၅ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၄ ၁၆ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၅ ၁၇ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၆ ၁၈ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၇ ၁၉ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၈ ၂၀ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၇၀၀ ၁၁၃၆.၈၆ ၁၂၃၇.၃၀ ၁၁၈၀

၉ ၂၁ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၅၅၀၀ ၁၁၄၀.၉၈ ၁၂၅၉.၄၆ ၁၁၈၀

၁၀ ၂၂ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၀၀၀ ၁၁၄၅.၅၄ ၁၂၄၄.၉၆ ၁၁၇၀

၁၁ ၂၃ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၀၀၀ ၁၁၄၅.၅၄ ၁၂၄၄.၉၆ ၁၁၇၀

၁၂ ၂၄ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၂၀၀၀ ၁၁၄၅.၅၄ ၁၂၄၄.၉၆ ၁၁၇၀

၁၃ ၂၅ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၁၅၀၀ ၁၁၄၆.၇၅ ၁၂၃၅.၃၆ ၁၁၆၈

၁၄ ၂၆ -၄-၂၀၁၆ ၇၇၃၈၀၀ ၁၁၅၀.၁၇ ၁၂၃၆.၀၉ ၁၁၆၈

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၄၇  ယမွ်

၂ ၃၄.၉၂  ဘတ်

၃ ၈၀.၁၆ တာကာ

၄ ၆၈.၄၅  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၁၇၄

၁၁၅၃

စဉ် စခန်းအမည်

၁၁၇၅

၁၁၆၆

၁၂

( ၂ - ၅ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၅၀၀-၁၅၃၀

(  ခ  ) SQ ၁၆၅၀-၁၆၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၂၁၄၅-၂၁၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၈၇၅-၁၉၁၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၅၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၆၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၀၇၀-၁၁၃၅

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၄၀၀-၁၄၃၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၃၈၀-၁၄၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၄၀၀-၁၄၃၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၀၀-၇၄၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၅၀-၅၇၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၅၅၀-၅၇၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၅၈၀-၆၀၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၆၉၀-၇၁၅

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂၆- ၄ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးမုိင်းငုိြမင့်ဝန်း (၁၃/နခန(နိင်ု) ၀၅၄၇၁၃) ဒု-ဦးစီးမှူ းကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၃၀-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   လစာမ့ဲခွင့် 

(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးညွန်ေ့မာင် (၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၀၀၈၇၁)၊ ဦးစီးမှူးကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၃)အရ (၄-၄-၂၀၁၆) မှ (၃-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ဦးသန်ဇ့င်(၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၄၀၁၃၃)၊ ဌာနခွဲစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၂၈-၃-၂၀၁၆) မှ (၃-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးစည်သူစိုး (၉/မဟမ (နိုင်) ၀၁၈၅၂၃)  ကုိ နုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တုိအ့ရ (၃၀-၃-၂၀၁၆) မှ(၆-၄-၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ 

လုပ်သက်ခွင့်(၈) ရက်နှင့် (၇-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနက့ို လစာမ့ဲခွင့် (၁) ရက် ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ေဒ ြမတ်သီရိေဇာ်(၇/ပတန(နိုင်) ၁၀၄၀၀၁) ၊ အငယ်တန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပုိဒ် (၁၀၁) အရ (၂၅-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၄-၁၀-၂၀၁၆)  ရက်ေနအ့ထိ  

မီးဖွားခွင့် ( ၆ ) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်) မှ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-၁(၁၄/ညတန (နိုင်) ၀၅၂၃၄၂) ၊ ဆက်သွယ်ေရး-

၁ ကုိ (၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေငွစာရင်းဌာနခဲွ (ရန်ကုန်) သုိ ့ တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၇။ ၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယဉှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

 ( က ) ဦးတင်လတ် ညန်ကားေရးမှူး ကသရ ၁၈-၄-၂၀၁၆ မှ ၃ 

    S/OKA-၀၇၄၈၄၂  (မဝတ) ၂၀-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ခိုင်ခိုင်စိုး လ/ထညန်ကားေရးမှူ းေငွစာရင်း ၂၆-၄-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၁၂/သကတ(နိုင်) ၀၅၄၁၄၁   ၂-၅-၂၀၁၆ ထိ 

၈။ ၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈(က)/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ (၂၉-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၂၆/၂၀၁၆) 

အရ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာသည့် ေဒ မိုးသီတာ(၁၃/တယန(နိုင်) ၀၀၀၀၃၁)၊ 

ဒု-ဦးစးီမှူ းကို ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့်(၆-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၉။ ၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဦးညညီီသနိ်းဇံ (ညန်ကားေရးမှူး) သည် ၎င်း၏အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်တွင် နှစတ်ိုးေစ့ေရာက် 

ပီြဖစ်ပါသြဖင့် မူလအေြခခံနည်းအတိုင်း ဥပေဒအပိဒု် (၂၄) (၂၆) (က) အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကို တုိးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည် - 

(က) ဦးညီညီသိန်းဇံ ညန်မှူး လုပ်ငန်းစစ် ၅-၄-၂၀၁၀ ၅-၄-၂၀၁၄ ၅-၄-၂၀၁၆ ၃၅၂၀၀ိ/-

၁၂/လကန(နိုင်)၀၂၇၄၀၉ (တ) ကိမ်

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်)

စဉ်
အမည်နင့်ှ

မှတ်ပံုတင်အမတ်ှ
အဆင့် ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး
ေစ့သည့်ေန ့

 

၁၀။ ၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ေဒ ေအးေအးခိုင် (၁၂/စခန(နိုင်)၀၆၂၁၅၈)၊ အငယ် 

တန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၁၀၁) အရ  (၂၂-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၁-၁၀-၂၀၁၆)  

ရက်ေနအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် ( ၆ ) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

 ( က ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 

    ၁၁/မအန(နုိင်)၀၂၁၃၇၃   ၄-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်ဟိန်း ငယ်/ေရး စီမံ ၂၅-၃-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၉/နထက(နိုင်) ၁၃၉၅၂၂   ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ 

၁၂။ ၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၃ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နိုင်င့ံ 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၅-၅-၂၀၁၆ မှ ၅ ရက် 

    ၁၁/မအန(နုိင်)၀၂၁၃၇၃   ၉-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်သိန်း စာရင်းကိုင်-၃ နယ်ရုံး ၄-၄-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၁၀၉၆၃   ၇-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ဟိန်း ငယ်/ေရး စီမံ ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁ လ 

    ၉/နထက(နိုင်) ၁၃၉၅၂၂   ၃၀-၄-၂၀၁၆ ထိ 

၁၃။ ၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း ဦးသက်နိုင်ဦး (၈/စလန(နိင်ု) 

၀၁၆၄၀၈) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၈၇)အရ (၇-၄-၂၀၁၆) မှ (၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ လုပသ်က်ခွင့် (၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးမိုးေဇာ်(၁၂/လသယ(နိုင်)၀၀၀၈၂၇)၊ အကီးတနး်စာေရး 

ကို နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခနး်(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တုိအ့ရ (၄-၄-၂၀၁၆) မှ(၁၂-၄-၂၀၁၆) 

ရက်ေနထိ့ လုပ်သက်ခွင့် (၉) ရက်နှင့် (၁၃-၄-၂၀၁၆) မှ (၃၀-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လစာမ့ဲခွင့် (၁၈) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ မနေလးပိုက့ုန်သွငး်ကုန်ရုံးမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိုက့ို  (၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ 

နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို  ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး     

 (က) ေဒ ရီရီြမင့်-၁ ဦးစီးမှူ း 

  ၁၂/လကန(နုိင်)၀၀၅၇၈၇   

 ( ခ ) ဦးေမာင်ဝင်း လုံြခုံေရး-၃ 

  ၉/ကဆန(နိုင်) ၀၀၅၁၂၅   

 (  ဂ ) ေဒ ေဝမာလင် ကီး/ေရး     

  ၈/မမန(နိင်ု)၀၇၆၂၃၇ 

 ( ဃ ) ေဒ တင်ယခုိင်ု ကီး/ေရး  

  ၉/ကဆန(နိုင်)၀၁၈၄၈၅ 

၁၆။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိုက့ို ( ၈-၄-၂၀၁၆) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ မနေလးပိုက့ုန်သွငး်ကုန်ရုံးသို ့တဲွဖက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး     

 (က) ေဒ ရီရီြမင့်-၁ ဦးစီးမှူ း 

  ၁၂/လကန(နုိင်)၀၀၅၇၈၇   

 ( ခ ) ဦးေမာင်ဝင်း လုံြခုံေရး-၃ 

  ၉/ကဆန(နိုင်) ၀၀၅၁၂၅   

 (  ဂ ) ေဒ ေဝမာလင် ကီး/ေရး     

  ၈/မမန(နိင်ု)၀၇၆၂၃၇ 

 ( ဃ ) ေဒ တင်ယခုိင်ု ကီး/ေရး  

  ၉/ကဆန(နိုင်)၀၁၈၄၈၅ 

၁၇။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိုကုိ့ (၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး     

 (က) ဦးဉာဏ်ထွန်း ယာဉ်ေမာငး်-၃ 

  ၁၂/ကမတ(နိုင်) ၀၂၃၄၁၅ 
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 ( ခ ) ဦးေဇာ်လင်းထွနး် ယာဉ်ေမာငး်စက်ြပင်-၄ 

  ၈/တတက(နုိင်)၁၆၅၃၈၃ 

၁၈။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငနး်ဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)မှ ဦးေအးဟန် (၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၃၅၂၃၄) ၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း 

ကို (၈-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်)သို ့  ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

သည်။ 

၁၉။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကန်ပုိက်တီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ေဒ ေယာေမ ာ် (၁/ဝမန(နိင်ု) ၀၈၁၆၂၆)၊ ေနစ့ားအကူစာေရးသည် 

ေဆးကုသအနားယူလိုသြဖင့် (၉-၃-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှ (၁၃-၃-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ခွင့်(၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

ပါရန် တင်ြပခဲ့ ပီး၊ ခွင့်ရက်ြပည့် ပီးသည့် (၁၄-၃-၂၀၁၆) ရက်ေန ့တွင် ရုံးတက်ေရာက်ရမညြ်ဖစ်ေသာလ်ည်း 

ရုံးတက်ေရာက်မမရှိဘဲ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခဲ့ေသာေကာင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည့်ေနမ့ှစ၍ ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် 

(၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စဲလိုက် သည။် 

၂၀။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို (၇-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရး 

ဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်-  

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 

 (က) ဦးသန်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး WTO 

  ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၀၇၀၀ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်မင်းထူး ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း 

  ၁၂/ဒပန(နိငု်) ၀၀၉၉၉၃  

၂၁။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျို းသူရ (၁၄/မမက(နိုင်) ၂၁၂၆၈၀) ကုိ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၂၂-၄-၂၀၁၆) မှ (၁-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၂၂။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငနး်ဌာနခွဲမှ ဦးဝင်းထွဋ်ဟန်(၁၄/ပသန(နိုင်) ၁၅၆၇၉၀)၊ ဒုဦးစးီမှူ းကို နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၁၀၁) (ဇ) အရ (၂-၅-၂၀၁၆) မှ(၁၅-၅-၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ ကေလး 

ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၃။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငနး်ဌာနခွဲမှ ဦးစိုးနိုင် CHK-115990 ဦးစီးမှူ းကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပေဒ 

အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၉၃) အရ (၃၁-၃-၂၀၁၆) မှ (၃၀-၄-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ   ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁) လ 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပုိဒ် (၁၀၁) အရ မီးဖွားခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ဇွန်သီရိထွန်း ကပတကီးကပ်ေရးမှူး ပုိ/့သွင်း ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၆ လ 

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၀၁၄၇၉   ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ စုလင်နှင်း ကီး/ေရး ပုိ/့သွင်း ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၆ လ 

    ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၇၇၃၂၄   ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ ထိ 

၂၅။ ၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ဦးမျို းခိင်ုဝင်း (၈/ရစက(နုိင်) 

၁၂၁၃၇၉) ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပုိဒ် (၁၀၁) (ဇ) အရ (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၈-၄-

၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ ကေလးြပုစေုစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၈) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည။် 

၂၆။ ၂၁-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဦးလှဝင်း (၁၂/ လမန(နုိင်)၁၁၂၃၇၈)၊ 

လုံြခုံေရး(၃) ကုိ (၂၅-၄-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၂၇။ ၂၁-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ေဒ မိုးသီတာ (၁၃/တယန (နိုင်) ၀၀၀၀၃၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း 

ကို (၂၁-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ မနေလးပိုက့ုန်သွငး်ကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 
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၂၈။ ၂၅-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၂-၄-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၃၁/၂၀၁၆) အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ ဝန်ကီးရုံးသို ့ တွဲဖက်တာဝန်ချထားသည့် ဦးသန်တ့ည်ကည် 

(၅/ကဘလ (နိုင်) ၂၁၅၆၁၀)၊ အငယ်တန်းစာေရးကို တွဲဖက်တာဝန်ချထားြခင်းမပှယ်ဖျက်၍ ေရာက်ရှိ 

တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတငး်ေပးပုိသ့ည့် (၂၅-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမံီေရးရာ ဌာနခွဲ၊ ြပင်ထိန်းဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊  ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ေဒ ေအးယုနွယ်၊ ဒုဦးစီးမှူး (၇/ဖမန(နိုင်)၁၂၄၀၇၁)ကုိ နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၁၀၁)အရ (၂၅-၄-၂၀၁၆)မှ(၂၄-၁၀-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် 

( ၆ ) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၃၀။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရငး်စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးသူရေအာင်၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း (၉/တသန(နိုင်) 

၁၁၆၂၈၉)ကုိ နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၁၀၁)(ဇ)အရ (၂၅-၄-၂၀၁၆)မှ (၈-၅-၂၀၁၆) 

ရက်ေနထိ့ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် သည။် 

၃၁။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ မူဆယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ ခင်မာြမင့် (၁၁/ကဖန(နုိင်)၀၀၈၂၈၃) ကုိ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၃)အရ (၄-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၄-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   ေဆး 

လက်မှတ်ခွင့်(၂၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း( ၅ ) ဦးကို ၎င်းတုိကုိ့ အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးကိုကိုေလး ညန်မှူ း WTO ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၁/စတန(နိုင်)၀၁၂၁၀၄   ၄-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးရန်နိုင်လွင် ဒု-ညန်မှူး နယ်ရုံး ၂၇-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၀၁၈၁၄  မတယရံုး တွဖဲက်၆-၅-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ဂ )  ေဒ ဇာနည်တင် လ/ထညန်မှူး နှစနုိ်ငငံ် ၂၆-၄-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၀၀၆၁၂   ၂၉-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ဦးထွန်းေကျာ် ဦးစီးအရာရှိ ပုိ/့သွင်း ၂၉-၄-၂၀၁၆ မှ ၈ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၂၄၂၁၆   ၆-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င )  ေဒ မိုးပပထွန်း ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂-၅-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၈/ပခက(နိုင်)၁၄၂၅၉၂   ၈-၅-၂၀၁၆ ထိ 

၃၃။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၄ ) ဦးကို ၎င်းတိုက့ို အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ စမ်းလ့ဲအိ ဌာနခဲွစာေရး ေငွစာရင်း ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၄/ကပန(နိုင်)၁၃၁၃၆၂   ၂၈-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးပုိငေ်ဇဦး ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/ကတန(နိုင်)၁၂၈၈၃၃   ၂၈-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ေဒ သဉာနိုင် ကီး/ေရး နှစနုိ်ငငံ် ၂၂-၄-၂၀၁၆ မှ ၉ ရက် 

    ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၃၂၆၈၅   ၃၀-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးရန်နိုင်ြမင့် ယမစပ-၂ စီမံ ၂၈-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၂၀၁၉၀   ၈-၅-၂၀၁၆ ထိ 

၃၄။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၅ ) ဦးကုိ ၎ငး်တုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေကျာ်ခိငု်ြမတ် ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၅/ဟမလ(နိုင်)၀၅၂၀၀၉   ၄-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်တိုးမင်း ဌာနခဲွစာေရး ကသရ ၂၉-၃-၂၀၁၆ မှ ၅ ရက် 

    ၈/ခမန(နိငု်)၁၀၄၃၇၆  မဝတ ၂-၄-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ဂ )  ဦးေဇာ်မင်း-၅ ကီး/ေရး စီမံ ၂၂-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၁၀၅၇၄   ၁-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ေဒ သူဇာေအာင် ဒု-လထကပတမှူး စီမံ ၂၉-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

    ၈/တတက(နုိင်)၁၆၁၄၆၈   ၉-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င )  ဦးမျို းေမာငေ်မာင် ငယ်/ေရး ကသရ ၁၃-၄-၂၀၁၆ မှ ၉ ရက် 

  ၉/မသန(နိငု်)၁၃၃၁၇၈ တခလ ၂၁-၄-၂၀၁၆ ထိ 

၃၅။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျို းသရူ (၁၄/မမက(နိုင်) ၂၁၂၆၈၀)ကုိ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၉၆) အရ (၄-၅-၂၀၁၆) မှ (၁၃-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမ့ဲခင့်ွ 

(၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၃၆။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၅ ) ဦးကို ၎င်းတိုက့ို အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိငး် 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပုိဒ် (၈၇) အရ လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေကျာ်ခိငု်ြမတ် ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း ၅-၅-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၅/ဟမလ(နိုင်)၀၅၂၀၀၉   ၈-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်တိုးမင်း ဌာနခဲွစာေရး ကသရ ၃-၄-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၈/ခမန(နိငု်)၁၀၄၃၇၆  မဝတ ၆-၄-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ဦးေဇာ်မင်း-၅ ကီး/ေရး စီမံ ၂-၅-၂၀၁၆ မှ ၂ ရက် 

    ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၁၀၅၇၄   ၃-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ သူဇာေအာင် ဒု-လထကပတမှူး စီမံ ၁၀-၅-၂၀၁၆ မှ ၃၀ ရက် 

    ၈/တတက(နုိင်)၁၆၁၄၆၈   ၈-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င ) ဦးမျို းေမာငေ်မာင် ငယ်/ေရး ကသရ ၂၂-၄-၂၀၁၆ မှ ၁ ရက် 

    ၉/မသန(နိငု်)၁၃၃၁၇၈  တခလ  
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၃၇။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အမထမ်း (၃) ဦးတုိသ့ည် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် 

မူလအေြခခံနည်းအတိုင်း ဥပေဒအပိုဒ် (၂၄) (၂၆) (က) အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တိုးအပါအဝင် 

လစာေငွကို တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည် - 

 

(က)  ေဒ ကူကူစန်း ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ၂၅-၄-၂၀၁၄ - ၂၅-၄-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀ိ/-

၅/ရဘန(နိုင်)၁၂၉၆၅၉

( ခ )  ေဒ လုလုခိုင် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ၂၆-၄-၂၀၁၄ - ၂၆-၄-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀ိ/-

၁/မညန(နိုင်)၀၉၁၁၇၅

( ဂ )  ေဒ မိုးသီတာ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ၂၆-၄-၂၀၁၄ - ၂၆-၄-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀ိ/-

၁၃/တယန(နိုင်)၀၀၀၀၃၁ (မတလ)

နှစ်တုိး
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး
အပါအဝင်

မူရင်းလစာ(ကျပ်)
စဉ်

အမည်နှင့်
မှတ်ပံုတင်အမှတ်

အဆင့် ဌာန
လက်ရိှ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့

ယခင်
နှစ်တုိး
ခံစား
သည့်ေန ့

 

၃၈။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခဲွမှ 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ဦးဇာနည်ြမင့်ေဆွ (၁၂/အစန(နိုင်)၁၅၆၈၅၉)ကို နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၁၀၁)(ဇ)အရ (၂၈-၄-၂၀၁၆) မှ(၁၁-၅-၂၀၁၆)ရက်ေနထိ့ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် 

(၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၃၉။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေဒ မျိုးနွယ်ေအး (၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၃၃၂၆၄) ကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၈၇)အရ (၆-၅-၂၀၁၆) မှ (၁၆-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၀။ ၂၆-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးေဇာ်ဝမ်း (၇/ရကန(နိုင်) ၁၁၁၀၉၅)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၂၇-၄-၂၀၁၆) မှ (၆-၅-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

ထိ လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက်နှင့်(၇-၅-၂၀၁၆) မှ (၂၆-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့် (၂၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 
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၄၁။ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ (၂၉-၃-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၂၉/၂၀၁၆) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ကီးရံုးသို ့တဲွဖက်တာဝန်ချထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၂) ဦး 

ကို တွဖဲက်တာဝနခ်ျထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတငး်ေပးပိုသ့ည့်        

( ၄-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယေ်ရးဦးစးီဌာနရှိ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနများတွင် 

တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေကျာ်သူဟိန်း ဒု-ဦးစီးမှူး ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ဦးစီးရုံး 

  ၅/ဝသန(နိငု်)၀၄၀၃၀၅ 

 ( ခ ) ဦးေစာထွဋ်နုိင် ဆက်သွယေ်ရး-၃ စီမံေရးရာ 

  ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၈၄၈၇၂  (ေမာေ်တာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်) 

၄၂။ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

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

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ေအးေအးေထွး လ/ထညန်ကားေရးမှူ းေငွစာရင်း ၉-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၀၅၀၀၈   ၁၉-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ခင်ေဆွမိုး လ/ထညန်ကားေရးမှူ းေငွစာရင်း ၄-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၅/ခဥတ(နုိင်) ၀၅၈၂၅၂   ၁၃-၅-၂၀၁၆ ထိ 

၄၃။ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိနး်နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒ သီရိမွန်(၉/တတဥ(နိုင်) ၀၉၆၇၄၆) အကီးတန်းစာေရးကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခနး်(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၂-၅-၂၀၁၆) မှ (၈-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၄။ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ (၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၂၀၃၉၄)၊ အကီးတနး်စာေရးကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ အပုိဒ်(၁၀၁) (ဇ) အရ (၂၇-၄-၂၀၁၆) မှ (၁၀-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ 

ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၄၅။ ၂၇-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးေအာင်မင်းေထွး (၈/မတန (နိုင်) ၀၅၆၀၉၁)၊ 

အငယ်တန်းစာေရး  ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တုိအ့ရ (၂-၅-၂၀၁၆) 

မှ(၁၂-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၁၁) ရက်နှင့် (၁၃-၅-၂၀၁၆) မှ (၂၁-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ 

လစာမဲ့ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၆။ ၂၈-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ လက်ေထာက်ညန်ကား 

ေရးမှူး ေဒ လှမျို းရီ (၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၅၆၂၆၅) ကုိ ေကျာက်ြဖူအထူး စီးပွားေရးဇုန်စီမံခန်ခ့ွဲမေကာ်မတီ 

(OSS) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၇-၄-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့စှ၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၄၇။ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၈- ၄ -၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်      

(၃၇/၂၀၁၆) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရငး်ကုိင်-၁ (၂) ဦးနှင့် ဦးစီးမှူ း(၁၀) ဦး 

တိုက့ို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၂၈ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ) 

ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ်  လက်ရိှရာထူး  လက်ရိှဌာန 

 (က) ေဒ ခငခ်င် ကီး  စာရင်းကိုင်-၁  နယ်ရုံး 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၄၇၉၁၂ 

 ( ခ ) ေဒ ခငသီ်တာထွန်း  ဦးစီးမှူ း  ေဒသတင်ွး  

  ၉/မခန(နိုင်) ၀၀၂၄၃၀   

 ( ဂ ) ေဒ ဇငမ်ာေရ   ဦးစီးမှူ း  စာရငး်အင်း 

  ၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၇၂၉၂ 

 (ဃ) ေဒ စနာဝငး်   ဦးစီးမှူ း  စာရငး်အင်း   

  ၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၂၄၄၂၀ 

 ( င ) ဦးေအာင်သန်းထူး   ဦးစီးမှူ း  ေဒသတင်ွး 

  ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၈၉၇၉၇ 
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 ( စ ) ဦးြမတ်သူ-၁   ဦးစီးမှူ း  မူဆယ် 

  ၁၂/ကတန(နိုင်) ၀၀၆၃၈၁      

 (ဆ) ဦးမင်းမင်းေဇာ်   ဦးစီးမှူ း  နယ်ရုံး 

  ၇/နတလ(နိုင်) ၀၀၂၄၄၄ 

 ( ဇ ) ေဒ ေအးသီတာေအာင်  ဦးစီးမှူ း  ေဒသတင်ွး 

  ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၄၄၄၃၄ 

 ( စျ) ဦးေအာင်မင်း   ဦးစီးမှူ း  ပို/့သွင်းရုံး 

  ၉/ရမသ(နိုင်) ၀၀၆၈၈၃     (ရန်ကုန်) 

 (ည) ေဒ ဝင်းဝင်းနု   စာရင်းကိုင်-၁  ေငွစာရငး် 

  ၈/ရစက(နုိင်)၀၀၄၅၀၉ 

 ( ဋ ) ဦးမျို းခုိင်    ဦးစီးမှူ း  စမံီေရးရာ 

  ၁၄/မမန(နိုင်) ၀၀၂၁၃၅ 

 ( ဌ ) ဦးဝင်းေအာင်-၁   ဦးစီးမှူ း  ညန်ကားေရးမှူးချုပ် 

  ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၃၉၇၂၉     ဦးစီးရုံး 

၄၈။ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၄ ) ဦးကို ၎င်းတုိကိ့ု အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးစိန်ဝင်းဗိုလ် ဆသရ-၁ မူဝါဒ ၅-၅-၂၀၁၆ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၁၉၃၂၀   ၁၃-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ စန်းစနး် ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း ၉-၅-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ပဇတ(နုိင်) ၀၂၄၉၉၉  (ရက) ၁၅-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ေဒ ြဖူ ဒု-လ/ထ စီမံ ၂၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/သလန(နုိင်) ၀၉၉၂၆၅ ကပတမှူး  ၁-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးမျို းမင်းဟန် ဆသရ-၃ စီမံ ၉-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

  ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၆၆၈၅၉ ၁၈-၅-၂၀၁၆ ထိ 
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၄၉။ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှေဒ ြမတ်မိုးသူ(၁၃/ထလန(နိင်ု) ၀၇၄၅၁၃) ၊ အကီးတန်းစာေရး ကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၉-၅-၂၀၁၆) မှ(၂၀-၅-၂၀၁၆) 

ရက်ေနထိ့ လုပ်သက်ခွင့်(၁၂) ရက်နှင့် (၂၁-၅-၂၀၁၆) မှ (၂၃-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနထ့ိ လစာမ့ဲခင့်ွ (၃) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅၀။ ၂၉-၄-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိုက့ို (၁- ၅ -၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာြ်ပပါအတိင်ုး ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

 စဉ်                အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   သည့်ဌာန 

 (က) ဦးေအာင်နုိင်မျိုး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ညန်ချုပရံု်း 

  ၇/လပတ(နိုင်) ၁၀၈၈၇၂ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်မင်းသူ ေနစ့ား စီမံ  လုပ်ငန်းစစ်တွဲဖက် 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၂၄၄၅၂၈ (ယာဉ်ေမာင်း)   
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

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

လည်းေကာင်း၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) 

ရက်ေနမ့ှစ၍လည်း ေကာင်း၊ တာချီလိတ် ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လညး်ေကာင်း၊ 

လယွဂ်ျယ် ကုန်သွယ် ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရသဲီးတစ်မျို းတညး်သာတငပ်ိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-

၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကုိ စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ 

မိတ်၊ ေကာ့ေသာင်း၊ ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင ် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် ရုံး(ကျိုင်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး်ေကာငး်၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး 

(ြမစ်ကီးနား)အား(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျို င်းလပ် 

စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပု 

ခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစတွ်င် ITC ကတ် 

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

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

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၂-၄-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( - ) ကတ်၊ စစုုေပါင်း ( ၁၀၁၄ ) 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 ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၂၂-၄-၂၀၁၆) ထိ

၇၁၀၄၂၃၀၀.၀၀၀ ၂၀၉၉၅၄၂၂၈.၀၀၀ ၂၈၀၉၉၆၅၂၈.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၀၁၄ ၆၀၉၅၄၁၈၄၁၀.၉၆၀ ၁၇၄၀၃၁၂၇၇၉၈.၅၅၈ ၂၃၄၉၈၅၄၆၂၀၉.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၂-၄-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-         

  

ပိုက့ုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွင်းကန်ု
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၃၅၉၅၀၈၀၁ ၃၅၉၅၀၈၀၁

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၉၀၄၄၉၇ ၉၀၄၄၉၇

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၇၅၅၉၂၃၇ ၇၅၅၉၂၃၇

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၆၈၃၄၉၇ ၆၈၂၂၁၇၄ ၈၅၀၅၆၇၁

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပုိ်က်တးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၂၁၅၀ ၁၃၉၂၃၀၇၉၂ ၁၄၅၅၁၂၉၄၂

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၁၀၉၂၀၀၀၃ ၇၀၉၁၃၉၉၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၂၁၂၈၄၅ ၈၅၆၆၇၂၄ ၁၀၇၇၉၅၆၉

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို င်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၆၉၈၂၁ ၈၆၉၈၂၁

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၇၁၀၄၂၃၀၀ ၂၀၉၉၅၄၂၂၈ ၂၈၀၉၉၆၅၂၈စုစေုပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကန်ုသယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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