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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၂၃၀၅၀၀၀ ၂၃၀၀၀၀၀ ၂၂၉၀၀၀၀ ၂၂၂၅၀၀၀

၂ ြပည် ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၆၉၈၀၀

၃ မနေလး ၂၂၉၆၄၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၁၂၇၀၀ ၁၉၃၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၄၅၆ ၄၅၅ ၄၅၅ ၄၅၁

၂ ေရလီ ၆၅၆ ၆၅၄ ၆၅၀ ၆၄၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၄၆ ၁၅၇၆ ၁၆၁၂ ၁၅၅၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၄၈၁၉၀၀ ၁၄၈၁၉၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀

၂ မနေလး (လုံးကီး) ၁၂၈၄၇၀၀ ၁၂၈၄၇၀၀ ၁၂၈၄၇၀၀ ၁၁၉၇၈၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၂၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၀၄၆ ၁၀၄၅ ၁၀၃၈ ၁၀၂၇

၂  ေရလီ ၁၀၆၃ ၁၀၅၉ ၁၀၅၃ ၁၀၅၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၂၃ ၁၀၉၆ ၁၁၂၀ ၁၀၂၅

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၃၀၄၃၀၀
၂ မုံရွာ ၁၁၇၀၂၀၀ ၁၁၆၆၆၀၀ ၁၂၄၀၇၀၀ ၁၂၄၀၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၆၃ ၇၂၈ ၇၀၂ ၇၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၈၇၈၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၇၆၇ ၇၆၆ ၇၆၂ ၇၅၃

၂ ေရလီ ၇၈၁ ၇၇၉ ၇၇၄ ၇၇၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည်
၁-၁၂-၂၀၁၅
အေဟာငး်

၈-၁၂-၂၀၁၅
အသစ်

၁၅-၁၂-၂၀၁၅
အသစ်

၂၂-၁၂-၂၀၁၅
အသစ်

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၈၀၆၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မုံရွာ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၁၇၇၅၉၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၅ ပခုကူ ၁၅၉၂၂၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၆ မေကးွ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၈၃၇၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၈ ြပည် ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၄၆၆ ၄၄၉ ၄၁၈ ၃၇၇

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

၇

( င ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀

၂ မနေလး ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၃ မေကးွ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၄ ြပည် ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၅၃ ၁၀၄၈ ၈၁၉ ၈၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၂၂ ၁၂၀၀ ၁၁၁၉ ၁၀၅၅

၈

( စ ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဆ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ မေကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၉၉၃ ၃၉၆၇ ၂၆၈၆ ၂၈၅၂

ကျပ်/ြပည်

၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မနေလး (ေနဆွန်) ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၅ ဟသာတ(သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆနေ်ဟာငး်) ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ်ေတွ(သစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သံတဲွ(အေဟာင်း) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၅၀ ၉၅၀

(ဇ) ချင်း

၉

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ဈ ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ထုိင်း ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၃ အနိိယ ၃၃၀ ၃၃၀ ၃၃၅ ၃၃၅

၄ ပါကစတန် ၃၀၅ ၃၀၅ ၃၁၅ ၃၁၀

၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၄၅၀၀၀၀ ၄၃၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀ ၄၉၉၀၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (အသစ်) ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၅၃၄၀၀၀ ၅၄၄၀၀၀ ၅၄၄၀၀၀ ၅၄၄၀၀၀

၅ ပခူဲး(အသစ်) ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၆ ြပည်(အသစ်) ၄၈၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(အေဟာင်း) ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ (CP) ၂၈၂၃၀၀ ၂၆၈၈၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၆၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၂၄၀ ၂၄၀ ၂၃၉ ၂၃၆

၂ ေရလီ ၂၅၀ ၂၄၉ ၂၄၈ ၂၄၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၃ ၂၀၉ ၂၀၈ ၂၀၈

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 ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မနေလး ၁၄၀၁၇၀၀ ၁၃၂၀၃၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၁၂၉၂၀၀

၂ မေကးွ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၇၄၈၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၂၃၂ ၁၂၃၁ ၁၂၂၃ ၁၂၁၀

၂ ေရလီ ၁၂၅၀ ၁၂၄၆ ၁၂၃၉ ၁၂၃၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၂၆ ၁၃၆၈ ၁၃၄၁ ၁၄၃၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၉၅၂၉၀၀ ၂၇၄၉၀၀၀ ၂၅၁၇၅၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၅၈၇၃၀၀ ၂၅၈၄၂၀၀ ၂၆၅၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၅၄၁ ၁၅၄၀ ၁၅၃၀ ၁၅၁၄

၂ ေရလီ ၁၅၆၃ ၁၅၅၈ ၁၅၄၈ ၁၅၄၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၈၁ ၁၈၇၁ ၁၈၆၃ ၁၈၈၅

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၁၆၅.၈၂ ၁၃၃၄.၀၀ ၁၀၇၇.၅၈ ၁၂၉၄.၅၀

၂ RSS-2 ၁၀၉၇.၇၄ ၁၃၁၇.၀၀ ၁၀၂၇.၀၇ ၁၂၇၈.၀၀

၃ RSS-3 ၁၀၂၉.၆၆ ၁၃၀၁.၅၀ ၉၇၆.၅၆ ၁၂၆၃.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၂၁.၁၆ ၁၂၉၂.၅၀ ၉၆၈.၁၄ ၁၂၅၄.၅၀

၅ RSS-5 ၁၀၁၂.၆၅ ၁၂၈၀.၅၀ ၉၅၉.၇၂ ၁၂၄၂.၀၀

၈-၁၂-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(ဏ) ေရာဘ်ာ

၁၁

(ဎ)  နှမ်းနက်

(ဍ)  နှမ်းြဖူ

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၂-၁၂-၂၀၁၅
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၉ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၉၀၀ ၁၀၉၇.၅၁ ၁၀၇၆.၉၄ ၁၂၉၈

၂ ၁၀ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၂၀၀ ၁၀၉၅.၆၄ ၁၀၇၂.၈၁ ၁၂၉၉

၃ ၁၁ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၃၈၀၀ ၁၀၉၀.၆၆ ၁၀၆၈.၄၁ ၁၂၉၉

၄ ၁၂ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၃၈၀၀ ၁၀၉၀.၆၆ ၁၀၆၈.၄၁ ၁၂၉၉

၅ ၁၃ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၃၈၀၀ ၁၀၉၀.၆၆ ၁၀၆၈.၄၁ ၁၂၉၉

၆ ၁၄ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၅၀၀ ၁၀၉၆.၀၈ ၁၀၇၆.၃၉ ၁၂၉၉

၇ ၁၅ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၅၅၀၀ ၁၀၉၃.၁၅ ၁၀၆၃.၃၄ ၁၂၉၉

၈ ၁၆ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၅၈၀၀ ၁၀၉၁.၉၁ ၁၀၆၄.၃၆ ၁၃၀၁

၉ ၁၇ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၅၆၀၀ ၁၀၈၉.၁၀ ၁၀၆၇.၄၅ ၁၃၀၄

၁၀ ၁၈ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၀၂၀၀ ၁၀၈၀.၃၉ ၁၀၅၆.၉၄ ၁၃၀၅

၁၁ ၁၉ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၀၂၀၀ ၁၀၈၀.၃၉ ၁၀၅၆.၉၄ ၁၃၀၅

၁၂ ၂၀ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၀၂၀၀ ၁၀၈၀.၃၉ ၁၀၅၆.၉၄ ၁၃၀၅

၁၃ ၂၁ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၆၅၀၀ ၁၀၈၇.၉၁ ၁၀၆၉.၂၀ ၁၃၀၇

၁၄ ၂၂ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၈၅၀၀ ၁၀၈၉.၁၆ ၁၀၇၇.၈၇ ၁၃၀၉

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၄၅  ယမွ်

၂ ၃၆.၁၀  ဘတ်

၃ ၈၂.၁၀ တာကာ

၄ ၆၇.၁၃  ရူပီး

၁၂

( ၂၈ - ၁၂ -၂၀၁၅) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၀၅

၁၃၁၄

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၀၀

၁၃၀၈မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၆၈၀-၁၇၁၀

(  ခ  ) SQ ၁၇၅၀-၁၇၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၂၄၀၀-၂၄၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၂၁၀၀-၂၁၄၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၉၈၀-၁၀၀၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၂၅-၁၂၅၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၃၁၀-၁၃၃၅

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၂၂၀-၁၂၅၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၁၇၀-၁၂၀၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၂၂၀-၁၂၅၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၀၀-၈၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၃၀-၅၈၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၅၇၀-၆၀၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၀၀-၆၃၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၇၁၅-၇၅၀

၈ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၃

၂၂ -၁၂ -၂၀၁၅ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဦးေအာင်ြပည့်စံု 

(၁၀/ကမရ(နုိင်)၀၉၅၁၅၉)၊ အကီးတန်းစာေရး (ကွန်ပျူတာ) ကုိ (၁၅-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှ၍ နယ်စခန်း 

များညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်။  

၂။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ြပည့်စံု (၁၀/ကမရ (နုိင်) ၀၉၅၁၅၉)၊ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျူ တာ)ကုိ (၁၆-၁၂-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆီးထိန်းချု ပ် 

ေရးဗဟုိေကာ်မတီကွပ်ကဲမရံုး (Mobile Team) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမသုိ ့  ေြပာင်းေရ ့ တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၃။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကုိ (၁၆-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်    သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း အကီးတန်းစာေရး စာရင်းအင်း ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၅/တဆန(နိုင်)၀၈၂၇၇၅   လုပ်ငန်း 

 ( ခ ) ဦးထက်နိုင်ဦး အငယတ်န်းစာေရး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် နယ်ရုံး 

   ၉/ပမန(နိငု်)၂၃၄၄၃၃  လုပ်ငန်း  

၄။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကုိ (၁၆-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ 

တားဆီးထိန်းချု ပ်ေရး (ေကာ့ေသာင်း) Mobile Team သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား လိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်     

 (က) ဦး ဖို းေဝေအာင် အငယ်တန်းစာေရး ကကရ(ဗဟ)  

  ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄ 

 ( ခ ) ဦးထက်နိုင်ဦး အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး 

  ၉/ပမန(နိငု်)၂၃၄၄၃၃ 
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၅။ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယေ်ရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၄) ဦးကို (၁၆-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိ ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး ေြပာင်းေရသ့ည့်ဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်     

 (က) ေဒ လလှှဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၁၉၅၆၀  လုပင်န်း 

 ( ခ ) ေဒ မာမာချို အကီးတန်းလကနှ်ပိစ်က် ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  BHN-၀၀၈၉၆၆  လုပင်န်း 

 ( ဂ ) ေဒ နှင်းသီတာ အငယ်တန်းစာေရး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး 

  ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၁၄၇၂၄၄  (ရန်ကုန်) 

 (ဃ) ေဒ ေမပွင့်ြဖူ အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး 

  ၂/လကန(နုိင်)၁၀၅၆၄၅ 

၆။ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မ တားဆီးထိန်းချုပေ်ရးဗဟိုေကာ်မတီကွပ်ကဲမရုံး (Mobile Team) 

ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနယေ်ြမမှ ေဒ စိုးရညနွ်ယ် (၁၂/သကတ(နုိင်)၁၆၃၄၃၈)၊ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူးကို (၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့စှ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင်ြ့ပု လိုက်သည်။ 

၇။ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ  စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၁၅-၁၂-၂၀၁၅) ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ စက-၅၂/၆/ ၂၀၁၅ 

(၉၀၅) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဝန်ထမ်း 

(၅၁) ဦးကုိ (၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ် ထားေသာလုပ်ခကျပ် 

(၃၆၀ိ/-) နန်းြဖင့် တိုးြမှင့်ြပင်ဆင် ပီး (၁-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၂၉-၂-၂၀၁၆) ထိ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပဆုိ် ငှားရမ်းလုိက်သည်။ 

၈။ ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဘက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးကုိ (၂၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း 

ဌာနခဲွ (OSS ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်) သုိ ့ယာယီတဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 



16 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်     

 (က) ေဒ ခင်သနာလွင် ဦးစီးမှူ း စမံီကိန်းနင်ှ့စာရင်းအင်း 

  ၈/ရနခ(နုိင်)၀၈၁၉၄၇ 

 ( ခ ) ေဒ ပန်းဦးမွန် အကီးတန်းစာေရး ကုန်သွယ်မမူဝါဒ 

  ၁၃/လရန(နုိင်)၁၁၂၃၄၅ 

 ( ဂ ) ဦးစည်သူြမင့် ဒု-လက်ေထာက် စီမံေရးရာ 

  ၅/မကန(နိုင်)၀၆၆၁၀၉ ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး  

 (ဃ) ဦး ဖိုးေကျာ်သူ ဒု-လက်ေထာက် စမံီကိန်းနင်ှ့စာရင်းအင်း 

  ၅/တဆန(နိုင်)၁၀၆၇၅၁ ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

၉။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၄၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ေနြပည်ေတာ်)မှဦးခင်ေမာင်ဝင်း(၁၄/ညတန(နုိင်)၀၅၂၃၄၂)၊ဆက်သွယ်ေရး-၁ 

ကို ( ၁၈-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကုိ (၁၈-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်     သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ နှင်းေဝ ငိမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး တွဲဖက်ေငွစာရင်း ရန်ကုန်ပိုက့ုန် 

  ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၆၀၁၂၄  (ရန်ကုန်) သွင်းကုန်ရုံး(ေငွစာရင်း) 

 ( ခ ) ေဒ ခင်ခင်ခန် ့ ေနစ့ား ရန်ကုန်ပိုက့ုန် တွဲဖက်ေငွစာရင်း 

   ၁၂/သလန(နုိင်)၁၁၂၇၆၉ သွင်းကုန်ရုံး(စီမံ) (ရန်ကုန်)  

၁၁။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဘက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၁၂) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ  ေနရ့က်များအတုိင်း 

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

 ( က ) ေဒ မာမာစိုး ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၈ 

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၀၇၆၃၆   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ခင်သက်ပိုင် ဦးစီးမှူ း ကကရ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၉ 

    ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၅၆၉၇၂  (ဗဟ) ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးမုိင်းငိုြမင့်ဝန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၁၃/နခန(နိုင်)၀၅၄၇၁၃   ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ ပုလဲဦး ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၇/ရတန(နုိင်)၀၈၁၅၅၀   ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( င ) ေဒ သူဇာလင်း ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၉ 

    ၇/ရကန(နိုင်)၀၄၁၅၄၆   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

 ( စ ) ေဒ စမ်းလ့ဲအိ ခွဲ/ေရး ေငွစာရငး် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၁၄/ကပန(နုိင်)၁၃၁၃၆၂   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဆ ) ဦးလှမင်းထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး ကကရ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၇ 

    ၇/သနပ(နိုင်)၀၆၂၉၉၁  (ဗဟ) ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

 ( ဇ ) ဦးေအာင်နုိင်မျိုး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၇/လပတ(နိုင်)၁၀၈၈၇၂   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဈ ) ဦးဗီွပဘီရူးဝါး စာရင်းကိုင်-၃ ကကရ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၅ 

    ၁၂/ကမန(နိုင်)၀၉၁၆၅၇  (ဗဟ) ၂၇-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 (ည)  ဦးေအာင်ဟိန်း ငယ်/ေရး စမံီ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၅ 

    ၉/နထက(နိုင်)၁၃၉၅၂၂   ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဋ ) ေဒ ချစခ်ျစေ်ဇာ် ငယ်/ေရး ကသရ ၁၉-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၆ 

    ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၃၅၅  (မဆ) ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဌ ) ေဒ ရီရီထွန်း ဒု-လ/ထ စာရငး်အင်း ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၅/တဆန(နိုင်)၁၁၄၀၆၅ ကပတမှူး  ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 
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၁၂။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ(ေကာမတ်ဂျာနယ်)မှ ေဒ ြမတ်ဆုလင် (၇/သဝတ 

(နိုင်)၀၉၈၈၇၆)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့်( ၉၃) အရ 

(၂၀-၁၀-၂၀၁၅) မှ (၁၃-၁၁-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ  လုပ်သက်ခွင့် (၂၅) ရက်နှင့် (၁၉-၁၁-၂၀၁၅) မှ (၄-၁၂-

၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁၆) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၃။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄) ဦးကုိ ၎င်းတိုအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်သူရ ညန်မှူ း စမံီ ၁၉-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၆ 

    ၁၀/သထန(နိုင်)၀၇၇၁၉၇   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးလန်းဆန်းဦး ဒု- ညန်မှူ း ကကရ ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၅/ရဘန(နုိင်)၁၁၄၂၁၀  (ဗဟ) ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ စပယ်ကညေ်မာင် လ/ထညန်မှူး ယှဉ် ပို င်မ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၃ 

    ၇/ပခန(နုိင်)၁၈၆၈၃၁   ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ နနာဝင်း လ/ထညန်မှူး နယ်ရုံး ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၁ 

    ၅/မကန(နုိင်)၀၃၃၄၈၅   ၂၇-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

၁၄။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ စနာထန်ွး လ/ထ ညန်မှူး TTI ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/ကမတ(နိုင်)၁၅၃၆၄၈  (ရန်ကုန်) ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်သန်းစိန် ဦး/ရှိ ပုိ/့သင်ွး ၂၈-၁၁-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၁/မတန(နုိင်)၀၀၃၇၆၉   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 

၁၉ 

၂၇ 
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၁၅။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ဦးဝင်းေအာင်-၂(၂/ကလန(နုိင်)၀၂၂၁၇၈)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၉၆) နှင့်( ၈၇) အရ (၂၁-၁၁-၂၀၁၅) မှ (၈-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေန ့

အထိ  လစာမဲ့ခွင့် (၁၈) ရက်နှင့် (၉-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၂၂-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ြပ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီးထိန်းချု ပ်ေရးဗဟုိေကာ်မတီကွပ်ကဲမရံုး (Mobile Team) ရန်ကုန် 

ဆိပ်ကမ်းနယ်ေြမမှ ဦးေအာင်ထက်ပုိင်၊ အကီးတန်းစာေရး (၁၄/မမက(နုိင်)၂၀၂၇၃၃) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၉၆) အရ (၁၂-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၂၁-၁၂-၂၀၁၅)  ရက်ေနအ့ထိ  လစာမဲ့ခွင့် (၁၀) 

ရက်ကို ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၇။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးထန်စွမ်းခိုင်(၄/တဇန(နိုင်)၀၂၀၈၅၉) ၊ ဌာနခဲွစာေရးကုိ နုိငင့ံ်ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့်( ၉၆ ) အရ (၂၁-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ  

လုပ်သက်ခွင့် (၁၁) ရက်နှင့် (၁-၁-၂၀၁၆) မှ (၄-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့်(၄) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးစးီအရာရှိ ေဒ ေအးြမင့် (၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၄၃၉၁၈) ကုိ နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့် (၉၆) အရ (၂၄-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနထ့ိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၈) ရက် နှင့် (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေန ့လစာမဲ့ခွင့် (၁) ရက်တိုကုိ့ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၉။ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲမှ ေဒ ဖိုးစု ငိမ်း (၉/ပဥလ (နိုင်) ၀၄၂၅၁၆)၊ 

အငယ်တန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈) ၊ အပိုဒ် (၁၀၁) အရ (၁၄-၁၂-၂၀၁၅) မှ 

(၁၃-၆-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဘက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၆) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးသန်ဇ့င်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၁၄/လမန(နုိင်)၀၄၈၉၇၁  (ညန်ချုပ်ဦးစီးရုံး)၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ တင်တင်သွယ် ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

    ၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၀၉၁၁   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေစာေဇာ်မင်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူး ကကရ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၃/ဘအန(နိုင်)၂၅၈၇၉၁  (ဗဟ) ၂၇-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင် ကီး/ေရး ေငွစာရငး် ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

    ၉/မသန(နိငု်)၀၇၉၄၀၄   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( င ) ေဒ သဉာနိုင် ကီး/ေရး နှစနုိ်င်ငံ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၈ 

    ၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၃၂၆၈၅   ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

 ( စ ) ဦးြမင်ေ့ဇာ်ထူး ဆသရ-၃ စမံီ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

    ၁၄/ညတန(နုိင်)၁၀၆၄၂၃   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

၂၁။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၁၀၅/၂၀၁၅) အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တပ်မေတာ်အငိမး်စားအရာရှိ (၂) ဦးကို လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျား စတင် 

ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့် (၂၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံ 

ေရးရာဌာနခွဲတွင် ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀- ၄၀၀၀ -၂၇၀၀၀၀)  ရာထူးအဆင့်ြဖင့် ခန်ထ့ား 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ဦးစိုးလွင်-၂ ၁၄/အဂပ(နုိင်) ၁၃၀၃၈၃ 

 ( ခ ) ဦးညိုလွင်ထက် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၀၈၈၂၆ 

၂၂။ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စမီေံရးရာဌာနခဲွမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးကို  (၂၃-၁၂-၂၀၁၅)  ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ One Stop Services အဖွဲတ့ွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ် လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ်     ရာထူး 

 (က) ဦးစိုးလွင်-၂  ဦးစီးအရာရှိ  

  ၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၃၀၃၈၃ 
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 ( ခ ) ဦးညိုလွင်ထက်  ဦးစီးအရာရှိ  

  ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၀၈၈၂၆ 

၂၃။ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ရံုးအမန်ိစ့ာအမှတ် 

(၈၆/၂၀၁၅) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သတငး်အချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ တငဇ်ာ ဖိုး(၁၀/မဒန(နိုင်)၁၂၁၄၆၅)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-

၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ကို (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနည့ေနပိုင်းမှစ၍ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားေရးဖွံ ့ဖို းတိုး 

တက်မဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်ကုမဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနသို  ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ထမ်းေဆာင် 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်။ 

၂၄။ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၈၈/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးေဝလင်းထွန်း (၁/ဗမန(နိုင်)၀၈၄၆၁၈)၊ အငယ်တန်း 

စာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ကို  ( ၁၂-၁၂-၂၀၁၅ ) ရက်ေနမ့ှစ၍ ြပည်ထဲေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ သ့ို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၅။ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း (၅/ဝလန(နိုင်)၁၀၆၂၉၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) နှင့်( ၉၆) အရ (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေန ့

အထိ  လုပ်သက်ခွင့် (၃) ရက်နှင့် (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနက့ို လစာမ့ဲခွင့်(၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၆။ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ ေဒ ရတနာလင်(S/OKA-၁၁၆၀၁၂)၊ ဦးစီးမှူးကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ် (၉၃) အရ (၁၉-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၁၈-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ  

ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၇။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတားဆီးထိန်းချု ပ်ေရး (ေကာ့ေသာင်း) Mobile Team တွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဦးေဇာ်ဝင်း-၃ (၁၂/ကခက(နုိင်)၀၀၂၈၄၆) ၊ စာရင်းကုိင်-၂ ကို ( ၂၈ - ၁၂ -၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၂၈။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ဦးေဇာ်ဝင်း-၃ (၁၂/ကခက(နုိင်) ၀၀၂၈၄၆)၊ စာရင်းကုိင်-၂ 

ကုိ (၂၈ -၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွသုိ ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေနမှ့စ၍လည်းေကာင်း၊ 

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

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

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျို းတညး်သာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

လညး်ေကာငး်၊ စစေ်တွကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းနင်ှ့ ေမာင်ေတာကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ 

စ၍လညး်ေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထုိအ့ြပင် 

ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာ့ေသာင်း၊ 

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

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

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လညး်ေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

ရုံး(ကျို င်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ြမစ်ကီးနား)အား(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) 

ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျိုင်းလပ်စခန်း ကိုလညး်ေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ 

ရက်ေနတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကုိလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် 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 ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၈-၁၂-၂၀၁၅ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၂၁ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၉၈၉ ) ကတ် ခွင့်ြပု 

ထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

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

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ြ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 
၁၈-၁၂-၂၀၁၅) ထိ

၁၂၁ ၂၀၆၅၁၅၀၄၀၅.၂၄၄ ၂၅၆၄၀၁၇၅၅၉.၂၀၂ ၄၆၂၉၁၆၇၉၆၄.၄၄၆

စစုုေပါင်း ၉၈၉ ၅၈၀၂၆၃၃၈၂၅.၂၀၄ ၁၅၅၉၃၃၃၆၆၅၃.၇၆၀ ၂၁၃၉၅၉၇၀၄၇၈.၉၆၄

တနဖုိ်း - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုနတ်န်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၈-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-  

 

ပိုက့ုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွငး်ကနု်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉ ၂၁၃၆၅၂၃၈၆.၉၀၀ ၃၀၀၈၀၉၃၁၇.၄၆၄ ၅၁၄၄၆၁၇၀၄.၃၆၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၆၃၁၄၉၀၆.၉၃၈ ၂၆၃၁၄၉၀၆.၉၃၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၁၂၉၈၀၄၀၁၆.၄၀၀ ၁၂၉၈၀၄၀၁၆.၄၀၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၅ ၃၃၉၇၆၉၇.၈၉၀ ၁၃၆၈၁၄၀၉၉၉.၅၈၀ ၁၃၇၁၅၃၈၆၉၇.၄၇၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀ ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၃၅၀၆၃၄၀၃၈.၃၉၀ ၃၄၇၅၇၄၅၀.၀၀၀ ၃၈၅၃၉၁၄၈၈.၃၉၀

၉ ကနပုိ်က်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၅၁၂၄၂၂၅၀.၀၀၀ ၃၈၀၀၀၆၅၃၉.၉၇၀ ၄၃၁၂၄၈၇၈၉.၉၇၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၅၃၆၅၇၁၀၂၀.၁၀၀ ၂၂၇၈၀၇၉၉၅.၅၅၀ ၇၆၄၃၇၉၀၁၅.၆၅၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈ ၅၀၄၄၂၁၆၄.၈၃၄ ၉၃၅၀၅၉၇၀.၄၀၀ ၁၄၃၉၄၈၁၃၅.၂၃၄

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂

၁၇ ကျို ငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၇၅၈၉၆၂၄၉.၅၃၀ ၂၈၇၀၃၆၂.၉၀၀ ၇၈၇၆၆၆၁၂.၄၃၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃၂

၁၂၁ ၂၀၆၅၁၅၀၄၀၅.၂၄၄ ၂၅၆၄၀၁၇၅၅၉.၂၀၂ ၄၆၂၉၁၆၇၉၆၄.၄၄၆စစုေုပါငး်

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည်ေ့န ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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