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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၁၃ )ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် ( ၁ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝငး်ြမင့်သည် 

၂၀၁၆ ခနုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ (၀၉:၀၀) နာရအီချနိ်၌ ေနြပည်ေတာ်၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ တရုတ်ြပည်သူသ့မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ြပည်နယ် Development 

and Reform Commission မှ ဥကဌြဖစ်သူ Mr. Yang Hong Bo ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် 

အဖွဲ အ့ား လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့သည်။  

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက တရုတ် - ြမန်မာ ကုနသ်ွယမ်ဆိုငရ်ာကိစရပမ်ျားနငှ့် စပ်လျဉ်း၍ 

ကုနသ်ွယ်မနှင့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမေဆာင်ရွက်ရာတွင် နယ်စပ်ေဒသအတွင်း တည် ငိမ်ေအးချမ်းေရးသည် အေရး 

ကီးေကာင်း၊  ကုန်သွယ်မတိုးြမှင့်ေရးအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း 

ေဆွးေနွးေြပာကားခဲ့ ပီး ယူနန်ြပည်နယ် Development and Reform Commission ဥကဌမှ တရုတ်-

ြမန်မာစီးပွားေရးပိုမိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် လာေရာက်ြခင်း ြဖစ်ေကာင်း၊ 

ေကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွားေရးဇုန်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် အေြခခံအေဆာက်အဦများ အချိန်မီ 

တည်ေဆာက် ပီးစီးနိုင်ေရး အေရး ကီးေကာင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအေနြဖင့် ကူမငး်မှ လင်ချန်းအထိ ရထား 

လမ်း၊ အေဝးေြပးလမ်းများ စတင်ေဖာက်လုပ်ေန ပီြဖစ်ေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် Transit Trade 

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့ေဆာင်ရွက်လိုေကာင်း ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၈-၁ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၈၃၇.၂၉၁ ၁၀၄၅.၄၉၄ ၁၈၈၂.၇၈၅

၂ တိရိစာန်ထွက် ၅.၂၇၄ ၀.၆၁၅ ၅.၈၈၉

၃  ေရထွက် ၁၃၈.၂၅၆ ၂၀၁.၇၂၃ ၃၃၉.၉၇၉

၄ သတုတွင်းထွက် ၅၆၃.၈၂၇ ၃၁၆.၅၉၇ ၈၈၀.၄၂၄

၅ သစ်ေတာထကွ် ၁၅၀.၀၅၉ ၂.၅၀၅ ၁၅၂.၅၆၄

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၂၇၅၃.၄၆၉ ၁၆၁၁.၇၆၈ ၄၃၆၅.၂၃၇

၇ အြခား ၂၄၂.၆၇၆ ၁၇၆.၇၃၄ ၄၁၉.၄၁

စုစုေပါင်း ၄၆၉၀.၈၅၂ ၃၃၅၅.၄၃၆ ၈၀၄၆.၂၈၈
 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၈-၁ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစည်း 5393.509 1180.690 ၆၅၇၄.၁၉၉

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း 3295.457 383.149 ၃၆၇၈.၆၀၆

၃ လသံုူးကုန်ပစည်း 1950.073 457.047 ၂၄၀၇.၁၂၀

စုစုေပါင်း ၁၀၆၃၉.၀၃၉ ၂၀၂၀.၈၈၆ ၁၂၆၅၉.၉၂၅
 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန်(၈-၁ -၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပုိ ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ

ပမာဏ
ပုိ ကုန် သွင်းကုန်

ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိ ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ

ပမာဏ

၁ ပငလ်ယ်ေရေကြ ာငး် ၄၆၉၀.၈၅၂ ၁၀၆၃၉.၀၃၉ ၁၅၃၂၉.၈၉၁ ၅၉၇၂.၀၅၃ ၁၀၈၃၁.၈၂၁ ၁၆၈၀၃.၈၇၄ -၁၂၈၁.၂၀၁ -၁၉၂.၇၈၂ -၁၄၇၃.၉၈၃

၂ နယစ်ပ် ၃၃၅၅.၄၃၆ ၂၀၂၀.၈၈၆ ၅၃၇၆.၃၂၂ ၃၂၂၈.၂၉၇ ၁၇၂၇.၉၂၃ ၄၉၅၆.၂၂၀ ၁၂၇.၁၃၉ ၂၉၂.၉၆၃ ၄၂၀.၁၀၂

စုစေုပါငး် ၈၀၄၆.၂၈၈ ၁၂၆၅၉.၉၂၅ ၂၀၇၀၆.၂၁၃ ၉၂၀၀.၃၅၀ ၁၂၅၅၉.၇၄၄ ၂၁၇၆၀.၀၉၄ -၁၁၅၄.၀၆၂ ၁၀၀.၁၈၁ -၁၀၅၃.၈၈၁

စ ် အေကြ ာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၈-၁-၂၀၁၆ ထ ိ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၈-၁-၂၀၁၅ ထိ ) င်ိးယှ ခ်ျက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၈-၁ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယယ်ာထွက်ပစည်း ၁၀၄၅.၄၉၄ ၁၀၄၅.၄၉၄ ၁၁၈၆.၈၁၂ ၁၁၈၆.၈၁၂ -၁၄၁.၃၁၈ -၁၄၁.၃၁၈

၂ တရိိစာန်ထွက် ၀.၆၁၅ ၀.၆၁၅ ၀.၆၇၄ ၀.၆၇၄ -၀.၀၅၉ -၀.၀၅၉

၃  ေရထွက် ၂၀၁.၇၂၃ ၂၀၁.၇၂၃ ၁၉၃.၈၆၆ ၁၉၃.၈၆၆ ၇.၈၅၇ ၇.၈၅၇

၄ သတုတွင်းထွက် ၃၀၅.၀၆၅ ၁၁.၅၃၂ ၃၁၆.၅၉၇ ၆၈၂.၈၆၃ ၆၃.၁၁၇ ၇၄၅.၉၈၀ -၃၇၇.၇၉၈ -၅၁.၅၈၅ -၄၂၉.၃၈၃

၅ သစ်ေတာထကွ် ၂.၅၀၅ ၂.၅၀၅ ၃.၅၅၇ ၃.၅၅၇ -၁.၀၅၂ -၁.၀၅၂

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၁၄၀၆.၉၂၆ ၂၀၄.၈၄၂ ၁၆၁၁.၇၆၈ ၁၀၃၄.၄၂၀ ၁၆.၅၆၄ ၁၀၅၀.၉၈၄ ၃၇၂.၅၀၆ ၁၈၈.၂၇၈ ၅၆၀.၇၈၄

၇ အြခား ၃.၂၆၂ ၁၇၃.၄၇၂ ၁၇၆.၇၃၄ ၂၁.၂၉၀ ၂၅.၁၃၄ ၄၆.၄၂၄ -၁၈.၀၂၈ ၁၄၈.၃၃၈ ၁၃၀.၃၁

စုစေုပါင်း ၁၇၁၅.၂၅၃ ၁၆၄၀.၁၈၃ ၃၃၅၅.၄၃၆ ၁၇၃၈.၅၇၃ ၁၄၈၉.၇၂၄ ၃၂၂၈.၂၉၇ -၂၃.၃၂၀ ၁၅၀.၄၅၉ ၁၂၇.၁၃၉

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၈-၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၈-၁-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၈- ၁ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂၂.၉၆၈ ၁၁၅၇.၇၂၂ ၁၁၈၀.၆၉၀ ၉.၅၈၁ ၈၈၃.၉၈၅ ၈၉၃.၅၆၆ ၁၃.၃၈၇ ၂၇၃.၇၃၇ ၂၈၇.၁၂၄

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၁.၅၈၄ ၃၈၁.၅၆၅ ၃၈၃.၁၄၉ ၆.၃၁၅ ၄၆၅.၀၉၃ ၄၇၁.၄၀၈ -၄.၇၃၁ -၈၃.၅၂၈ -၈၈.၂၅၉

၃ လသံုူးကုန် ၁.၂၁၅ ၄၅၅.၈၃၂ ၄၅၇.၀၄၇ ၇.၀၁၄ ၃၅၅.၉၃၅ ၃၆၂.၉၄၉ -၅.၇၉၉ ၉၉.၈၉၇ ၉၄.၀၉၈

စုစုေပါငး် ၂၅.၇၆၇ ၁၉၉၅.၁၁၉ ၂၀၂၀.၈၈၆ ၂၂.၉၁၀ ၁၇၀၅.၀၁၃ ၁၇၂၇.၉၂၃ ၂.၈၅၇ ၂၉၀.၁၀၆ ၂၉၂.၉၆၃

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ( ၈- ၁ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅( ၈ - ၁ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၈-၁ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

   

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကန်ုသယ်ွမ
ပမာဏ

ပုိက့န်ု သင်ွးကနု်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့နု် သငွး်ကန်ု
ကန်ုသယွမ်
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၈၃၈.၆၈၁ ၁၂၃၇.၆၇၁ ၄၀၇၆.၃၅၂ ၂၇၁၀.၆၁၅ ၁၁၈၀.၉၅၅ ၃၈၉၁.၅၇၀ ၁၂၈.၀၆၆ ၅၆.၇၁၆ ၁၈၄.၇၈၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၄၇.၃၈၄ ၉.၃၁၄ ၅၆.၆၉၈ ၄၄.၃၆၃ ၅.၄၈၉ ၄၉.၈၅၂ ၃.၀၂၁ ၃.၈၂၅ ၆.၈၄၆

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၂၄.၁၆၄ ၄၃.၃၁၀ ၂၆၇.၄၇၄ ၂၈၃.၅၃၆ ၅၃.၈၄၈ ၃၃၇.၃၈၄ -၅၉.၃၇၂ -၁၀.၅၃၈ -၆၉.၉၁၀

၄ ကပုိံက်တီး ၁၅.၉၈၁ ၅၅.၈၆၈ ၇၁.၈၄၉ ၅.၇၅၇ ၃၀.၉၃၄ ၃၆.၆၉၁ ၁၀.၂၂၄ ၂၄.၉၃၄ ၃၅.၁၅၈

၅ ကျိုငး်တုံ ၅.၃၇၇ ၆.၂၉၈ ၁၁.၆၇၅ ၅.၆၈၂ ၃.၄၀၇ ၉.၀၈၉ -၀.၃၀၅ ၂.၈၉၁ ၂.၅၈၆

၆ တာချီလိတ် ၈.၅၁၆ ၆၁.၈၀၂ ၇၀.၃၁၈ ၈.၀၁၄ ၇၇.၇၅၇ ၈၅.၇၇၁ ၀.၅၀၂ -၁၅.၉၅၅ -၁၅.၄၅၃

၇ ြမဝတီ ၂၉.၃၉၇ ၄၉၆.၂၄၅ ၅၂၅.၆၄၂ ၂၁.၄၉၆ ၂၇၃.၁၈၃ ၂၉၄.၆၇၉ ၇.၉၀၁ ၂၂၃.၀၆၂ ၂၃၀.၉၆၃

၈ ေကာ့ေသာငး် ၃၀.၇၇၄ ၆၁.၉၂၆ ၉၂.၇၀၀ ၂၅.၃၈၄ ၅၈.၄၁၆ ၈၃.၈၀၀ ၅.၃၉၀ ၃.၅၁၀ ၈.၉၀၀

၉ မတ်ိ ၁၀၇.၆၁၀ ၂၂.၇၅၈ ၁၃၀.၃၆၈ ၈၀.၀၄၈ ၂၉.၅၁၉ ၁၀၉.၅၆၇ ၂၇.၅၆၂ -၆.၇၆၁ ၂၀.၈၀၁

၁၀
နဘုလယ်/
ထီးခီး

၀.၅၈၄ ၁၁.၀၁၉ ၁၁.၆၀၃ ၀.၁၇၈ ၁.၅၂၆ ၁.၇၀၄ ၀.၄၀၆ ၉.၄၉၃ ၉.၈၉၉

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၃၁၃ ၂.၀၃၂ ၂.၃၄၅ ၀.၀၇၁ ၀.၃၅၅ ၀.၄၂၆ ၀.၂၄၂ ၁.၆၇၇ ၁.၉၁၉

၁၂ စစ်ေတွ ၄.၁၂၅ ၀.၇၆၈ ၄.၈၉၃ ၅.၀၃၂ ၀.၀၇၆ ၅.၁၀၈ -၀.၉၀၇ ၀.၆၉၂ -၀.၂၁၅

၁၃  ေမာငေ်တာ ၃.၈၅၁ ၀.၀၄၉ ၃.၉၀၀ ၅.၆၉၄ ၀.၀၇၁ ၅.၇၆၅ -၁.၈၄၃ -၀.၀၂၂ -၁.၈၆၅

၁၄ တမူး ၂၄.၈၈၉ ၈.၀၈၈ ၃၂.၉၇၇ ၂၄.၈၆၉ ၈.၇၀၅ ၃၃.၅၇၄ ၀.၀၂၀ -၀.၆၁၇ -၀.၅၉၇

၁၅ ရဒ်ိ ၁၃.၇၉၀ ၃.၇၃၈ ၁၇.၅၂၈ ၇.၅၅၈ ၃.၆၈၂ ၁၁.၂၄၀ ၆.၂၃၂ ၀.၀၅၆ ၆.၂၈၈

စစုေုပါငး် ၃၃၅၅.၄၃၆ ၂၀၂၀.၈၈၆ ၅၃၇၆.၃၂၂ ၃၂၂၈.၂၉၇ ၁၇၂၇.၉၂၃ ၄၉၅၆.၂၂၀ ၁၂၇.၁၃၉ ၂၉၂.၉၆၃ ၄၂၀.၁၀၂

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၈-၁-၂၀၁၆ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၈-၁-၂၀၁၅ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ့)

 
 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၂၂၉၀၀၀၀ ၂၂၂၅၀၀၀ ၁၉၀၀၀၀၀ ၁၈၅၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၆၀၆၀၀

၃ မနေလး ၂၁၁၂၇၀၀ ၁၉၃၉၄၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၀၉၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၄၅၅ ၄၅၁ ၄၅၃ ၄၅၆

၂ ေရလီ ၆၅၀ ၆၄၈ ၆၄၇ ၆၄၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၁၂ ၁၅၅၃ ၁၅၁၂ ၁၄၇၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၂ မနေလး (လုံးကီး) ၁၂၈၄၇၀၀ ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၆၂၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၂၆၇၀၀ ၁၁၂၆၇၀၀ ၁၁၂၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၃၈ ၁၀၂၇ ၁၀၂၅ ၁၀၀၀

၂  ေရလီ ၁၀၅၃ ၁၀၅၀ ၁၀၄၈ ၁၀၄၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၂၀ ၁၀၂၅ ၁၀၅၉ ၁၀၅၅

၅

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆
၁ ရန်ကုန် ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၃၀၄၃၀၀ ၁၅၁၅၆၀၀ ၁၅၁၅၆၀၀
၂ မုံရွာ ၁၂၄၀၇၀၀ ၁၂၄၀၇၀၀ ၁၃၅၃၉၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၀၂ ၇၁၆ ၆၉၆ ၆၈၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၈၆၉၅၀၀ ၈၇၈၇၀၀ ၈၇၈၇၀၀ ၈၈၇၉၀၀

၂ မနေလး ၈၁၆၃၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၉၈၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၇၆၂ ၇၅၃ ၇၅၁ ၇၃၄

၂ ေရလီ ၇၇၄ ၇၇၂ ၇၇၁ ၇၆၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၉၁၈၅၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၂ မုံရွာ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၈၅၇၆၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၈၈၇၉၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၆ မေကးွ ၁၁၆၃၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

၈ ြပည် ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၄၁၈ ၃၇၇ ၃၇၇ ၂၄၁

၆

( င ) ကက်သွန်နီ

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀

၂ မနေလး ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၃ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၄ ြပည် ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၂၆၅၈၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၆၂၂၈၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၁၉ ၈၂၉ ၆၉၃ ၉၀၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၁၉ ၁၀၅၅ ၁၁၄၉ ၁၁၂၉

၇

( စ ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဆ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၉၈၀၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၂၈၇၈၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ မေကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၆၈၆ ၂၈၅၂ ၂၇၁၃ ၂၇၀၉

ကျပ်/ြပည်

၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၅ ဟသာတ(သစ်) ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည်(သစ်) ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆနေ်ဟာငး်) ၁၆၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ်ေတွ(သစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၁၀ သံတဲွ(အေဟာင်း) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ဈ ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

၈

(ဇ) ချင်း
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၄၅

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၅၅ ၃၅၅

၃ အနိိယ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅

၄ ပါကစတန် ၃၁၅ ၃၁၀ ၃၁၀ ၃၁၅

၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၄၆၅၀၀၀ ၄၉၉၀၀၀ ၅၀၅၀၀၀ ၅၁၅၀၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀ ၆၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (အသစ်) ၅၅၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၅၄၄၀၀၀ ၅၄၄၀၀၀ ၅၆၄၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၅ ပခူဲး(အသစ်) ၄၈၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၆ ြပည်(အသစ်) ၅၀၆၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀ ၅၀၆၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(အေဟာင်း) ၉၀၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀ ၈၃၀၀၀၀ ၈၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၅၇၂၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၅၈၄၀၀ ၂၄၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၃၉ ၂၃၆ ၂၂၉ ၂၂၄

၂ ေရလီ ၂၄၈ ၂၄၇ ၂၄၇ ၂၃၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၈ ၂၀၈ ၂၁၁ ၂၁၀

(ဌ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

၉

မို အ့မည်

(ဋ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ည) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ်

\\172.16.109.92\d\Office Letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2016\Jan\Trade News (13- 1-2016)\2 Agril-Trade(1) 5-11



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၂၃၈၂၀၀

၂ မေကးွ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀ ၁၃၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၂၂၃ ၁၂၁၀ ၁၂၀၇ ၁၁၇၈

၂ ေရလီ ၁၂၃၉ ၁၂၃၅ ၁၂၃၃ ၁၂၂၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၄၁ ၁၄၃၃ ၁၂၁၇ ၁၃၃၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၅၁၇၅၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀ ၂၅၁၇၅၀၀ ၂၃၈၁၅၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၅၈၄၂၀၀ ၂၆၅၄၇၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၅-၁-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၅၃၀ ၁၅၁၄ ၁၅၁၀ ၁၄၇၄

၂ ေရလီ ၁၅၄၈ ၁၅၄၃ ၁၅၄၂ ၁၅၃၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၆၃ ၁၈၈၅ ၁၈၈၉ ၁၈၄၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၀၇၇.၅၈ ၁၂၉၄.၅၀ ၁၀၅၅.၅၅ ၁၂၀၇.၀၀

၂ RSS-2 ၁၀၂၇.၀၇ ၁၂၇၈.၀၀ ၁၀၀၀.၆၆ ၁၁၉၀.၅၀

၃ RSS-3 ၉၇၆.၅၆ ၁၂၆၃.၀၀ ၉၄၅.၇၇ ၁၁၇၅.၅၀

၄ RSS-4 ၁၂၅၄.၅၀ ၁၁၆၇.၀၀

၅ RSS-5 ၁၂၄၂.၀၀ ၁၁၅၄.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၅-၁-၂၀၁၆

၁၀

(ဎ)  နှမ်းနက်

(ဍ)  နှမ်းြဖူ

၂၂-၁၂-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(ဏ) ေရာဘ်ာ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၃ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၅၀၀ ၁၀၈၆.၀၅ ၁၀၇၃.၈၇ ၁၃၁၁

၂ ၂၄ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၆၀၀ ၁၀၈၆.၁၉ ၁၀၇၄.၁၆ ၁၃၁၁

၃ ၂၅ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၆၀၀ ၁၀၈၆.၁၉ ၁၀၇၄.၁၆ ၁၃၁၁

၄ ၂၆ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၆၀၀ ၁၀၈၆.၁၉ ၁၀၇၄.၁၆ ၁၃၁၁

၅ ၂၇ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၆၀၀ ၁၀၈၆.၁၉ ၁၀၇၄.၁၆ ၁၃၁၁

၆ ၂၈ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၅၀၀ ၁၀၈၆.၀၅ ၁၀၇၃.၅၉ ၁၃၁၁

၇ ၂၉ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၇၆၀၀ ၁၀၈၇.၀၂ ၁၀၇၂.၄၂ ၁၃၁၀

၈ ၃၀ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၆၅၀၀ ၁၀၈၅.၄၂ ၁၀၇၀.၈၆ ၁၃၁၀

၉ ၃၁ -၁၂-၂၀၁၅ ၇၄၅၂၀၀ ၁၀၈၄.၃၆ ၁၀၆၂.၃၀ ၁၃၀၉

၁၀ ၁ -၁-၂၀၁၆ ၇၄၂၈၀၀ ၁၀၈၂.၅၂ ၁၀၆၁.၃၀ ၁၃၀၇

၁၁ ၂ -၁-၂၀၁၆ ၇၄၂၈၀၀ ၁၀၈၂.၅၂ ၁၀၆၁.၃၀ ၁၃၀၇

၁၂ ၃ -၁-၂၀၁၆ ၇၄၂၈၀၀ ၁၀၈၂.၅၂ ၁၀၆၁.၃၀ ၁၃၀၇

၁၃ ၄ -၁-၂၀၁၆ ၇၄၂၈၀၀ ၁၀၈၂.၅၂ ၁၀၆၁.၃၀ ၁၃၀၇

၁၄ ၅ -၁-၂၀၁၆ ၇၄၅၀၀၀ ၁၀၈၇.၃၉ ၁၀၇၇.၅၀ ၁၃၀၅

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၈  ယမွ်

၂ ၃၆.၂၈  ဘတ်

၃ ၈၁.၆၆ တာကာ

၄ ၆၂.၁၀  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၀၂

၁၃၀၂

စဉ် စခန်းအမည်

၁၂၉၁

၁၂၈၉

၁၁

( ၁၀ - ၁ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၃၅၀-၁၃၈၀

(  ခ  ) SQ ၁၄၅၀-၁၄၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၉၃၀-၁၉၇၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၆၉၀-၁၇၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၀၉၀-၁၁၂၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၉၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၀၀-၁၂၇၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၁၀၀-၁၁၃၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၅၀-၁၀၈၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၁၀၀-၁၁၃၀

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

၁၂

၅ -၁ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၉) ဦးကုိ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးခင်ေမာင်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၁၈၈၄   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးမိုင်းငိုြမင့်ဝန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၈ 

    ၁၃/နခန(နုိင်)၀၅၄၇၁၃   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးခင်ေမာင်စိုး ဌာနခွဲစာေရး ကကရ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၀ 

    ၁၂/ဒပန(နိုင်) ၀၂၆၇၅၅  (ဗဟ) ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ထိ 

 ( ဃ ) ဦးေဇာ်လင်းေအာင် ဌာနခွဲစာေရး ကကရ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ၄ 

    ၇/ရကန(နုိင်)၀၃၈၆၃၇  (ဗဟ) ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ 

 ( င ) ဦးေအာင်ထက်ပိုင် ကီး/ေရး ကကရ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၁၄/မမက(နုိင်)၂၀၂၇၃၃  (ဗဟ) ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( စ ) ဦးတင်သိန်း ယမစပ-၃ စီမံ ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၈ 

    ၉/ညဥန(နုိင်)၁၃၃၇၅၅   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

 ( ဆ ) ဦး ငိမ်းချမ်းေအာင်ြမင့် ဒု-လ/ထကပတမှူး ကကရ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅  ၁ 

    ၁၂/လကန(နုိင်)၀၉၅၂၁၄  (ဗဟ)  

 ( ဇ ) ေဒ ဇူလိုင် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

    ၅/တဆန(နိုင်)၁၃၀၃၆၂   ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဈ ) ဦးေအာင်သူ ဖိုး ယမ-၅ ကကရ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၁ 

    ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၁၇၈၀  (ဗဟ) ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

၂။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၆) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

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

 ( က ) ဦးေမာင်ေမာင်ပါ လ/ထညန်မှူး ကကရ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၁၂/လမန(နိုင်)၀၅၄၉၂၅  (ဗဟ) ၂၇-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ဦးမျိုးဦး လ/ထညန်မှူး ပုိ/့သငွ်း ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၈ 

    ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၇၉၆၉၉   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒါက်တာမျိုးထွန်း လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ၁ 

    ၁၂/တကန(နုိင်)၀၀၉၄၈၈ 

 ( ဃ ) ေဒ သီတာေကျာ် ဦးစီးအရာရှိ နှစ်နိုင်ငံ ၁၉-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၆ 

    ၅/ကလတ(နုိင်)၀၆၂၇၆၆   ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

 ( င ) ဦးထွန်းဦး ဦးစီးအရာရှိ ကကရ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၇ 

    ၁၁/အမန(နိုင်)၀၄၁၄၈၁  (ဗဟ) ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ထိ 

 ( စ ) ေဒ ခင်ကလျာဦး ဦးစီးအရာရှိ ယှဉ် ပိုင်မ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၄ 

   ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၁၃၆၇၆ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ထိ  

၃။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ဟိန်း (၉/နထက(နုိင်) ၁၃၉၅၂၂)၊ အငယ်တန်းစာေရးအား နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၂၂-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၅-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ  လစာမဲ့ခင့်ွ(၁၅) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏(၂၂-၁၂-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၈၇/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ေဒ ထူးအိ နာဗိုလ် (၁၂/သဃက 

(နုိင်)၁၇၆၈၇၉)၊ အငယ်တန်းစာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)ကုိ (၁-၁-၂၀၁၆) 

ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ထမ်း 

ေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ယှဉ် ပိုင်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးမင်းေအာင်ေအး (၁၂/အစန(နိုင်) ၀၀၂၇၅၄) ကုိ 

(၃၀-၁၂-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

သည်။ 
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၆။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၂) ဦးတိုက့ို (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ စခန်း/ပိုက့ုန်သွင်းကုန်းရုံးများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ/ ေြပာင်းေရသ့ည့်စခန်း/ 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  စခန်း ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

 (က) ဦးမင်းေအာင်ေအး ညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး ြမစ် ကီးနားပို/့သငွ်းရုံး 

  ၁၂/အစန(နိုင်) ၀၀၂၇၅၄ 

 ( ခ ) ဦးလန်းဆန်းဦး ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ကကရ(ဗဟ) ကန်ပိုက်တးီ 

  ၅/ရဘန(နုိင်) ၁၁၄၂၁၀ 

၇။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးကုိ ( ၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ WTO နှင့် အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖဲွအ့စည်းများဌာနခဲွသုိ ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်          အမည်/ ရာထူး  လက်ရိှတာဝန်ထမ်း 
  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ေဆာင်ေနသည့်ဌာန ခဲွ 
 ( က) ေဒ နနာဝင်း လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး နယ်စခန်းများညှိနင်း 
  ၅/မကန(နိုင်)၀၃၃၄၈၅  ကွပက်ဲေရး 
 ( ခ ) ေဒ ရီရီမွန် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ 
  ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၃၅၅၆၉  ဆက်ဆံေရး 
၈။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ရီရီမွန် 

(၁၂/ဥကတ(နုိင်) ၁၃၅၅၆၉) ကို ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်စွဲပါ 

အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၈၇၂/၂၀၁၅ ြဖင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် တိုးြမှင့်လစာနန်းထားကို ေအာက် 

ေဖာ်ြပထားသည့် လစာနန်းအတိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်ေနမ့ှစ၍ ခံစားခွင့်ြပု ပီး နှစ်တိုး 

များကို လက်ရှိနှစ်တိုးကာလများအတိုင်း (၂) နှစ်လင်တစ်ကိမ် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်
ရာထူး/အဆင့်

လက်ရိှလစာနန်း
(ကျပ်)

တုိးြမှင့်လစာနန်း
(ကျပ်)

ထုတ်ယူခွင့်ြပုသည့်
ကနဦးလစာ

(က) ေဒ ရီရီမွန်
၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၃၅၅၆၉

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး (၁၆၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၀၀၀ိ) (၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ) ၂၉၆၀၀ိ

 
၉။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၃) ဦးတိုက့ို (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲ / စခန်းများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ/ ေြပာင်းေရသ့ည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  စခန်း ဌာနခဲွ/စခန်း 

 (က) ဦးစိုးြမင့်ေအာင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး ကကရ ေကာ့ေသာင်း 

  ၁၂/မဘန(နိုင်) ၀၁၃၃၅၁  (ဗဟ) 

 ( ခ ) ဦးေဇာ်ဝမ်း လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေကာ့ေသာင်း နယ်ရုံး 

  ၇/ရတန(နိုင်) ၁၁၁၀၉၅ 

 ( ဂ ) ဦးြမင့်ထူး လ/ထညန်ကားေရးမှူး ကကရ နယ်ရုံး 

   ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၂၆၈၇၃  (ဗဟ) 

၁၀။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးေဇာ်ဝင်း-၃ (၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၀၂၈၄၆)၊ စာရင်းကုိင်-၂ 

ကုိ (၃၁ -၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွသုိ ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒ ယုယုနုိင် (၇/ပတတ(နုိင်) ၀၉၅၄၁၃)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်း 

ဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ် (၈၇) အရ (၂၅-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနထိ့ လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက်အား 

ြပည်ပတွင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါအမထမ်း (၂) ဦးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၁၀၁)(ဇ)အရ ကေလး 

ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် အသးီသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးတင်မိုး ကီး/ေရး ကကရ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၄ 

    ၅/ငဇန(နိုင်) ၀၀၃၄၆၆  (ဗဟ) ၁၀-၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးမျို းြမင့် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၄ 

    ၁၃/လရန(နုိင်) ၁၃၅၇၃၈   ၁၀-၁-၂၀၁၆ ထိ 

၁၃။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦး 

စီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃၁) ဦးတိုသ့ည် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များတွင် 

နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် မူလအေြခခံနည်းဥပေဒအပိုဒ် (၂၄) (၂၆) (က) အရ  တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ 

အတိုင်း နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို တိုးြမှင့်ခံစားခငွ့်ြပုလိုက်သည် - 
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(က) ဦးလန်းဆန်းဦး ဒု-ညန်မှူ း ကန်ပိုက်တီး ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၂၂၀၀ိ/-

၅/ရဘန(နုိင်)၁၁၄၂၁၀ (တ) ကိမ်

( ခ ) ဦးသက်နုိင်ဦး ဒု-ညန်မှူ း မူဆယ် ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၂၂၀၀ိ/-

၈/စလန(နုိင်)၀၁၆၄၀၈ (တ) ကိမ်

( ဂ ) ဦးစိန်ဝင်း(၁) ဒု-ညန်မှူ း စီမံ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၁၄၀၀ိ/-

၁၂/သကတ(နုိင်)၀၃၂၇၁၉ (ပ)ကမ်ိ

(ဃ) ေဒ ခင်မာြမင့် ဒု-ညန်မှူ း စစရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၁၄၀၀ိ/-

၁၁/ကဖန(နုိင်)၀၀၈၃၈၂ (ပ)ကမ်ိ

( င ) ဦးစုိးဝင်းေမာင် ဒု-ညန်မှူး ပို/့သွင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၁၄၀၀ိ/-

၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၁၃၀၅၂ (ပ)ကမ်ိ

( စ ) ေဒ မျို းနယွေ်အး ဒု-ညန်မှူး မူဝါဒ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၁၄၀၀ိ/-

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၃၃၂၆၄ (ပ)ကမ်ိ

(ဆ) ဦးမင်းမင်း-၂ ဒု-ညန်မှူ း မတလ(MT) ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၃၁၄၀၀ိ/-

၉/ကဆန(နုိင်)၀၂၁၄၄၄ (ပ)ကမ်ိ

( ဇ ) ေဒ ကည်ကည်ြမင့် လ/ထညန်မှူ း ပို/့သွင်း ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉၂၀၀ိ/-

၁၀/ခဆန(နုိင်)၀၂၄၉၉၆ (တ) ကိမ်

(ဈ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး-၂ လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉၂၀၀ိ/-

၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၁၅၃၂၃ (တ) ကိမ်

(ည) ေဒ ေအးေအးြမင့်-၁ လ/ထညန်မှူ း စီမံ ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉၂၀၀ိ/-

S/OKA-၀၆၉၄၁၀ (တ) ကိမ်

( ဋ ) ဦးသိန်းစုိး-၁ လ/ထညန်မှူ း (MT)ရန်ကုန် ၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၉၂၀၀ိ/-

၁၂/သဃက(နုိင်)၁၁၆၂၃၇ (တ) ကိမ်

( ဌ ) ေဒ စမ်းစမး်ေအး(၁) လ/ထညန်မှူ း  ေငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၁/တကန(နုိင်)၀၂၉၅၃၉ (ပ)ကမ်ိ

( ဍ ) ဦးတင်ထွန်း(၁) လ/ထညန်မှူ း ရန်ကုန်(MT) ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/စခန(နုိင်)၀၁၇၇၆၅ (ပ)ကမ်ိ

ယခင်နှစ်တုိး
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်)

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမတ်ှ
အဆင့် ဌာန

လက်ရှိ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့
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( ဎ) ဦးတင်မုိးေဆွ လ/ထညန်မှူး ထးီခီး ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-
၉/သစန(နုိင်)၀၃၆၇၅၂ (ပ)ကမ်ိ

(ဏ) ေဒ ြဖူြဖူဝင်း-၁ လ/ထညန်မှူး ပုိ/့သွင်း(ရန်ကုန်) ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၁၅၂၁၉ (ပ)ကမ်ိ

(တ) ဦးြမင့်ထူး လ/ထညန်မှူ း ရန်ကုန်(MT) ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/စခန(နုိင်)၀၂၆၈၇၃ (ပ)ကမ်ိ

(ထ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် လ/ထညန်မှူး  ေငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၄၅၇၆ (ပ)ကမ်ိ

( ဒ ) ေဒ ေအးေအးေထးွ လ/ထညန်မှူး မဆူယ် ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၀၅၀၀၈ (ပ)ကမ်ိ

( ဓ ) ဦးေကျာစွ်ာ လ/ထညန်မှူး စမံီ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၉/စကတ(နုိင်)၀၆၂၂၈၃ (ပ)ကမ်ိ

( န ) ေဒ ဝင်းပပသူ လ/ထညန်မှူး စစရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/အစန(နုိင်)၁၈၂၀၈၉ (ပ)ကမ်ိ

( ပ ) ေဒ ခုိင်ခုိင်စုိး လ/ထညန်မှူး  ေငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/သကတ(နုိင်)၀၅၄၁၄၁ (ပ)ကမ်ိ

( ဖ ) ဦးေကျာဆ်န်းထန်ွး လ/ထညန်မှူ း ရန်ကုန်(MT) ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၆၀၂၂ (ပ)ကမ်ိ

( ဗ ) ေဒ တင်တငရ်ီ လ/ထညန်မှူး စစရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၇၅၃၁၄ (ပ)ကမ်ိ

( ဘ) ေဒ နီနီစံ လ/ထညန်မှူး  ေငွစာရင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၀/သထန(နုိင်)၀၈၂၂၇၃ (ပ)ကမ်ိ

( မ ) ေဒ တင်မာေအး လ/ထညန်မှူး ပညာေပး ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၁၁၉၈၅ (ပ)ကမ်ိ

(ယ) ေဒ ြဖူြဖူတင် လ/ထညန်မှူး  ေဒသတွင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ကမရ(နုိင်)၀၃၃၉၅၉ (ပ)ကမ်ိ

( ရ ) ဦးရန်ရှင်း လ/ထညန်မှူး နစ်ှနုိင်ငံ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၄/ပသရ(နုိင်)၀၄၀၅၈၉ (ပ)ကမ်ိ

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်
အဆင့် ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်)
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(လ) ဦးစစ်နုိင် လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/မဘန(နုိင်)၀၀၂၁၇၉ (ပ)ကိမ်

( ဝ ) ဦးေအာင်ဝင်းခုိင် လ/ထညန်မှူ း စီမံ ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၁၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/ဆကခ(နုိင်)၀၀၅၁၈၃ (ပ)ကိမ်

(သ) ဦးေနထက်မင်း လ/ထညန်မှူး တာချလိီတ် ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ - ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ ၂၈၄၀၀ိ/-

၅/ကလထ(နုိင်)၁၄၁၂၅၂ (ပ)ကိမ်

(ဟ) ဦးဝင်းထွန်းေအာင် ဦးစီးအရာရိှ ရန်ကုန်(MT) ၂၃-၁၂-၂၀၁၁ ၂၃-၁၂-၂၀၁၃ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ၂၅၈၀၀ိ/-

၉/မရမ(နုိင်)၀၈၆၇၄၇ (ဒု)ကိမ်

နှစ်တုိး
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(၁၄-၈-၂၀၁၅)မှ (၂၀-၈-၂၀၁၅)ထိ (၇)ရက် လစာမ့ဲခွင့်ခံစားခ့ဲသည်။

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်
အဆင့် ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး
ခံစားသည့်ေန ့

၁၄။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၃) ဦးတိုက့ို 

ေကျာက်ြဖူေဒသရှိ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန်ခဲွ့မေကာ်မတီ (One Stop Service Centre) တွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတက်ွ (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး   

 (က) ဦးေအာင်နိုင်ထွန်း လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး  

   ၅/မရန(နိုင်) ၁၉၅၄၅၈    

 ( ခ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ဦးစီးမှူး  

   ၁၂/ဥကတ(နုိင်) ၀၁၅၃၄၇   

 ( ဂ ) ဦးေဇာ်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူး  

   ၇/ကဝန(နိုင်) ၀၉၀၆၆၂   

 ( ဃ) ဦးေနာင်ေနာင် ဒု-ဦးစီးမှူး(ကွန်ပျူတာ)  

   ၇/ပခန(နိုင်) ၂၆၄၀၁၇  

၁၅။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၃) ဦးတုိကုိ့ ထားဝယ်ေဒသရှိ ထားဝယ် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန်ခ့ွဲမေကာ်မတီ (One Stop Service Centre) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည် - 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ/ 

    စခန်း  

 (က) ဦးေမာင်ေမာင်ပါ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ပုိ/့သငွ်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/လမန(နိုင်) ၀၅၄၉၂၅    

 ( ခ ) ဦးသန်းြမင့် ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း 

  ၁၂/လကန(နုိင်) ၀၉၄၆၁၉   

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်စိုးနိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သငွ်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၉/တသန(နိုင်) ၀၄၃၉၈၁   

 ( ဃ) ဦးြပည့် ဖို းေအာင်-၂ လ/ထ ကွနပ်ျူတာ မူဆယ် 

  ၉/ပသက(နိုင်) ၀၉၁၂၅၉ လုပေ်ဆာင်ေရးမှူး  

၁၆။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ေဒ စမ်းလဲ့အိ(၁၄/ကပန(နိုင်) ၁၃၁၃၆၂)၊ ဌာနခွဲစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၂၉-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနထိ့ လုပသ်က်ခွင့် (၃) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးြမင့်သရူ (၁၀/သထန(နုိင်) ၁၇၇၁၉၇) ကုိ နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ(၂၅-၁၂-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၇) ရက် ကိုြပည်ပတွငခ်ံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၁၈။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိုက့ို (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပ 

ပါဌာနခွဲများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရသ့ည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးမင်းမင်းလွင် ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း စာရင်းအင်း 

  ၇/ရတန(နိုင်) ၀၇၁၃၇၀ 

 ( ခ ) ဦးေဇာ်မင်း -၅ အကီးတန်းစာေရး WTO စီမံ 

  ၁၄/ဒဒရ (နိုင်) ၀၁၀၅၇၄ 
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၁၉။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒ ရည်ရည်မွန် (၉/မခန(နိုင်) ၁၇၈၂၂၉)၊ ဦးစီးအရာရှိကို        

(၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၂၀။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၅) ဦးကုိ (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

ဌာနခဲွများသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိကုသ်ည်-  

   စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့
    ဌာနခဲွ/စခန်း သည့်ဌာနခဲွ  
 ( က) ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် ညန်ကားေရးမှူး ပုိ/့သငွ်းရုံး နည်းပညာ 
  ၁၃/ကခန(နိုင်) ၀၀၆၀၆၂  (ရန်ကုန်) 
 (  ခ ) ဦးသိန်းဝင်း ညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် ပညာေပး 
  ၁၃/ကမန(နိုင်) ၀၀၂၁၉၂ 
 (   ဂ ) ဦးစိုးလွင် ညန်ကားေရးမှူး ရန်ကုန်တိုင်း ပုိ/့သငွ်းရုံး 
  ၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၀၀၈၇၉၉  ေဒသကီး (ရန်ကုန်) 
 ( ဃ) ဦးေသာင်းနိုင် ညန်ကားေရးမှူး ပညာေပး နှစ်နိုင်ငံ 
  ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၀၁၁၀၂ 
 (  င ) ဦးတင်လတ် ညန်ကားေရးမှူး ရန်ကုန်တိုင်း ယှဉ် ပိုင်မ 
  ၇/ပမန(နုိင်) ၀၀၃၈၃၄  ေဒသကီး 
၂၁။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ပါ အရာထမ်း (၂၆) ဦး၊ အမထမ်း (၁၀၉) ဦးတုိအ့ား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရအတွက်အတုိင်း   

ဌာနခဲွ၊ စခန်းများသုိ ့(၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

စဉ်         ဌာနခဲွအမည် အရာထမ်း အမထမ်း စုစုေပါင်း 

(က) စီမံေရးရာဌာနခွဲ ၃ ၈ ၁၁ 

( ခ )  ေငွစာရင်းဌာနခွဲ ၁ ၃ ၄ 

( ဂ ) ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ ၂ ၆ ၈ 

(ဃ) ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ   ၂ ၂ 

( င ) စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ   ၃ ၃ 

( စ ) ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရး 
ဌာနခွဲ 

၁ ၃ ၄ 

(ဆ) နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ ၁၂ ၄၉ ၆၁ 

( ဇ ) WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မ 
နှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာအဖွဲ အ့စည်းများဌာနခွဲ

၁ ၄ ၅ 
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(ဈ) နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲ ၂ ၂ ၄ 

(ည)  ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
ဌာနခွဲ 

  ၃ ၃ 

( ဋ ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနခွဲ   ၃ ၃ 

( ဌ ) ကုနသ်ွယမ်ပညာေပးေရးဌာနခွဲ ၁ ၂ ၃ 

( ဍ ) ရန်ကုန်(ပို/့သွင်းရုံး) ၃ ၈ ၁၁ 

( ဎ ) မနေလး(ပုိ/့သွင်းရုံး)   ၈ ၈ 

(ဏ) ရန်ကုန်(ေငွစာရင်း)   ၄ ၄ 

(တ) မူဆယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   ၁ ၁ 

 စုစုေပါင်း ၂၆ ၁၀၉ ၁၃၅ 

 

၂၂။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၉) ဦး (ယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း) တုိကုိ့   (၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ စီမံ 

ေရးရာဌာနခဲွ (ရံုးချု ပ်) သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးကိုေလး ဌာနခွဲစာေရး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၁၂/စခန(နုိင်) ၀၀၃၃၄၈ 

 ( ခ ) ဦးသိန်းစိုး-၃ အကီးတန်းစာေရး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၅/ကလထ(နုိင်) ၁၂၅၇၀၄ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ဝင်း-၃ အကီးတန်းစာေရး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  NGDN-၀၃၀၃၈၄ 

 (ဃ) ဦးမျိုးသက်ေအာင် ဆက်သွယ်ေရး-၃ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၁၃/ကလန(နုိင်)၀၈၇၄၀၂ 

 ( င ) ဦးမိုးသူရ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင် - ၃ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၂၈၂၂၀ 

 ( စ ) ဦးေအာင်သူ ဖိုး ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၁၇၈၀ 

 (ဆ) ဦးေသာင်းစိုး ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၁၄/ဘကလ(နုိင်)၁၉၃၂၃၉ 

 ( ဇ ) ဦးကိုကိုနိုင်  ယာဉ်ေမာင်း-၅ မနေလးတိုင်းေဒသကီး 

  ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၃၀၉၉ 
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 ( စျ ) ဦးေကျာ်ေဇယျာစိုး  ယာဉ်ေမာင်း-၅ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 

  ၇/လပတ(နိုင်)၀၉၂၉၄၇ 

၂၃။ ၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွ၏ (၁-၁-၂၀၁၆)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၅၈၃) ြဖင့် ေကျာက်ြဖူ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန်ခ့ွဲမေကာ်မတီ (One Stop Service Centre) တွင် တာဝန်ချထားေသာ 

အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၃) ဦးတုိကုိ့ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် လုပ်ငန်းများ မစတငမ်ီ 

နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများသည် 

ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် လုပ်ငန်းများ စတင်သည့်အခါမှသာ သွားေရာက် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရမည် 

ြဖစ်သည်။ 

၂၄။ ၅-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးကုိ   (၅-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမှ့စ၍ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရး 

ဌာနခဲွသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်-  

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ေဒ ေအးေအးဝင်း-၁ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး 

  ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၆၄၆၅၂  (ြမစ်ကီးနား) 

 ( ခ ) ဦးချို ေထွး လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ကန်ပိုက်တးီ 

  ၁၂/သကတ(နုိင်) ၁၂၄၁၇၁ 

၂၅။ ၆-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁)ဦးသည် ၎င်း၏အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်တွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီ 

ြဖစ်ပါသြဖင့် မူလအေြခခံနည်း ဥပေဒအပိုဒ် (၂၄) (၂၆) (က) အရ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တိုးအပါ 

အဝင် လစာေငွကို တိုးြမှင့်ခံစားခငွ့်ြပုလိုက်သည် - 

  

(က) ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် ညန်မှူး နည်းပညာ ၁-၁-၂၀၀၆ ၁-၁-၂၀၁၄ ၁-၁-၂၀၁၆ ၃၆၀၀၀ိ/-

TRY-၁၀၀၅၄၀ (ပဉမ)ကမ်ိ

ယခင်နှစ်တုိး
ခံစားသည့်ေန ့

နစ်ှတုိး
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တိုးေကး
အပါအဝင်

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

စဉ် အမည်နှင့်
မှတ်ပံုတင်အမှတ်

အဆင့် ဌာန လက်ရှိ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့
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၂၆။ ၆-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ဦးစီးရံုးမှ ဦးသန်ဇ့င်(၁၄/လမန(နုိင်)၀၄၈၉၇၁) ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊အပုိဒ်(၉၆)အရ(၈-၁-၂၀၁၆)မှ(၂၂-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနထိ့ လစာမ့ဲခွင့်(၁၅) ရက် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၂၇။ ၆-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိုအ့ား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ အပိုဒ်(၉၃)အရ ေဆးလက်မတှခ်ငွ့်အသးီသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်ေအာင် ဦးစီးမှူး ပုိ/့သငွ်း ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၄ 

    ၁၂/သလန(နုိင်)၀၆၀၀၀၃   ၁၁-၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ေဝေဝထွန်း ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၁ 

    ၁၃/တကန(နုိင်)၀၄၀၅၆၀   ၇-၁-၂၀၁၆ ထိ 

၂၈။ ၇-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးခင်နိုင် (၁၂/သဃက (နုိင်)၀၉၁၁၇၂)၊ ဦးစီးမှူ းကို (၇-

၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ ထားလုိက်သည်။ 

၂၉။ ၇-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေဒ ကည်သာသစ်နုိင်(၉/ပဘန(နုိင်)၁၂၈၄၉၁)၊ ဦးစီးအရာရိှ 

ကုိ (၇-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲ၊ ပိုက့ုန်၊သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ေပး 

ေရးဌာနစိတ်(ရန်ကုန်)သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၇-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၈)ဦးတိုက့ို (၇-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိ ့

အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိကုသ်ည်- 

 

   စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးသိန်းစိုး-၂ ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး ေငွစာရင်း 

  ၅/ကလထ(နုိင်) ၀၀၀၂၉၆ 
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 ( ခ ) ဦးစုိးနုိင်-၁ ဦးစီးအရာရိှ နယ်ရံုး ပုိ/့သွင်း(ရန်ကုန်) 

  ၁၄/ဒဒရ(နုိင်) ၀၆၈၇၀၃ 

 ( ဂ ) ေဒ ြမြမေအး ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး ပညာေပး 

  ၁၂/တကန(နုိင်)၁၁၅၅၁၁   (ရန်ကုန်TTI) 

 ( ဃ) ဦးကုိကုိေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး စီမံ (RT) 

  ၉/ကပတ(နုိင်)၀၀၅၄၅၃ 

 ( င ) ဦးေကျာ်သီဟ ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး ပုိ/့သွင်း(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၂၀၇၈  (ရန်ကုန်TTI) (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်) 

 ( စ ) ဦးသိန်းေဇာ်ေအာင် စာရင်းကုိင်-၂ နယ်ရံုး စာရင်းအင်း 

  ၇/ကတခ(နုိင်)၀၆၀၆၁၅ 

 ( ဆ) ေဒ ေအးမာကူ အကီးတန်းစာေရး နယ်ရံုး ပညာေပး 

  ၁၄/ဖပန(နုိင်)၀၉၅၄၃၉   (ရန်ကုန်TTI) 

 ( ဇ ) ေဒ စုစုဝင်း အကီးတန်းစာေရး နယ်ရံုး ပညာေပး 

  ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၆၀၁၆   (ရန်ကုန်TTI) 

 ( စျ ) ဦးစန်းေနမျို း လံုြခုံေရး-၃ နယ်ရံုး စာရင်းအင်း 

  ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၄၃၈၁၈ 

 ( ည) ဦးထက်နုိင်ဦး အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရံုး ပုိ/့သွင်း  

  ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၄၄၃၃ 

၃၁။ ၇-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတွင် တဲွဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထား 

ေသာ ဦးသက်ေထွး (၈/ရစက(နုိင်) ၀၀၀၄၂၂)၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ကုိ (၇-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်) သို ့ြပန်လည် ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၃၂။ ၇-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုးမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တဲွဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထား 

ေသာ ေဒ သဇင်ဝင်း (၁၂/သဃက(နုိင်) ၁၇၈၆၇၉) ၊ ရံုးအကူကုိ ဝန်ကီးရံုး၏ ၅-၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါရံုးအမိန်စ့ာ 

အမှတ် (၁/၂၀၁၆) အရ (၁၁-၁၂-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ြပုခ့ဲသြဖင့် 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တဲွဖက်တာဝန်ချထားြခင်းမှ ပယ်ဖျက်လုိက်သည်။ 
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၃၃။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးနန၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး  ြပည်ပသိုခ့ရီးသွားေနစဉ် ကာလ 

အတွင်း ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ 

ဦးမင်းမင်း-၂(၉/ကဆန(နုိင်) ၀၂၁၄၄၄)၊  ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းကို (၁၁- ၁ -၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ပုိကု့န် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၃၄။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မနေလးတိုင်းေဒသကီးမှ ဦးေအာင်မိုးဝင်း (၁၂/လကန(နိုင်)၂၂၀၇၂၉)၊ ေနစ့ားယာဉ်ေမာင်း 

ကုိ (၁-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ မနေလးပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးသို ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ မှ ဦးမင်းရဲနိုင် (၁၁/စတန(နုိင်) ၀၈၆၄၇၈) ၊ ဆက်သွယ်ေရး-၅ ကုိ  (၇-၁၂-၂၀၁၅) 

ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမစှ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး မှ ေဒ ခင်သက်ပုိင် (၁၂/ကမတ(နုိင်) ၁၀၆၉၇၂)၊ ဦးစီးမှူး ကုိ  (၂၄-၁၂-၂၀၁၅) 

ရက်ေန ့ညေနပိုင်းမှစ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၃၇။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နုိငင်ံ့ 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေအာင်မင်းေကျာ် စရက-၂ ကသရ ၁၂-၁-၂၀၁၆ မှ ၁၂ 

    ၇/လပတ(နိုင်) ၀၆၁၉၈၀  (စတ) ၂၃-၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ချိုဆက်နိုင် ငယ်/ေရး ကသရ ၁၂-၁-၂၀၁၆ မှ ၁၅ 

    ၁/ဟပန(နုိင်) ၀၀၅၂၀၇  (မဆ) ၂၆-၁-၂၀၁၆ ထိ 

၃၈။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၈) ဦး 

တိုက့ို (၁၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို  ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက်သည်- 
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 စဉ်        အမည်/ ရာထူး   

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်    

 ( က) ဦးေမာင်ေမာင်လွင် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး   

  ၁၁/သတန(နုိင်) ၀၅၈၅၃၇   

 ( ခ ) ဦးသိန်းယု ဦးစီးမှူး     

  TKI-၀၀၆၆၃၁   

 ( ဂ ) ဦးစိုးြမင့်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး     

  ၁၁/ကတန(နုိင်)၀၄၃၆၈၀   

 ( ဃ) ဦးမျို းေအာင်-၁ ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၄၂၆၈၁ 

 ( င ) ဦးညိုေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၈/ပခက(နိုင်)၂၀၇၃၈၇  

 ( စ ) ဦးေအာင်ဆန်းလင်း ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၇/ပခန(နိုင်)၂၅၃၁၁၃    

 (ဆ) ဦးဝင်းေမာင်-၂ ဌာနခွဲစာေရး 

  ၇/ကပက(နိုင်)၀၂၈၈၄၅ 

 ( ဇ ) ဦးစိုးမိုးေဇာ် ဌာနခွဲစာေရး 

  ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၃၂၁၅၄ 

 ( စျ ) ဦးအာကာဟိန်း အငယ်တန်းစာေရး 

  ၁၁/မတန(နိုင်)၀၁၉၄၃၄ 

၃၉။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း (၁) ဦး 

တိုက့ို (၁၁-၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ   

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ထားသည့်ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးေမာင်ေမာင်လွင် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး စီမံ   

  ၁၁/သတန(နုိင်) ၀၅၈၅၃၇  (အေထွေထွစီမံေရးရာဌာနစု) 

 ( ခ ) ဦးညိုေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး WTO 

  ၈/ပခက(နိုင်)၂၀၇၃၈၇ 
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၄၀။ ၁၁-၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏(၂၂-၁၂-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၈၇/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါအရာထမ်း(၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၁) ဦးတိုက့ို လုပ်ငန်းတာဝန်များ စတင်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်း 

ေပးပိုသ့ည့် (၁၁-၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်-   

 စဉ် အမည်   တာဝန်ချထားသည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း 

 (က) ဦးမျိုးဦး ဦးစီးအရာရှိ 

  ၇/ရကန(နုိင်) ၀၀၀၆၉၈ (၂၅၀၀၀ိ/-၄၀၀ိ/-၂၇၀၀၀ိ/-) 

 ( ခ ) ဦးရဲစိုးဦး ဌာနခွဲစာေရး 

  ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၀၂၄၀၄၃ (၁၈၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၉၀၀၀ိ/-) 
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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 ၁-၁-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၂၇ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၉၉၅ ) 

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 
၁-၁-၂၀၁၆) ထိ

၁၂၇ ၂၁၁၅၂၇၀၄၀၉.၃၂၄ ၂၇၂၁၃၁၇၅၅၀.၄၂၇ ၄၈၃၆၅၈၇၉၅၉.၇၅၁

စစုုေပါင်း ၉၉၅ ၅၈၅၂၇၅၃၈၂၉.၂၈၄ ၁၅၇၅၀၆၃၆၆၄၄.၉၈၅ ၂၁၆၀၃၃၉၀၄၇၄.၂၆၉

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တငပုိ်/့တငသွ်င်းေဆာင်ရွက်မ

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

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-  

 

ပိုကု့န်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၉ ၂၂၂၆၅၂၃၈၆.၉၀၀ ၃၀၆၂၆၈၅၁၆.၅၄၉ ၅၂၈၉၂၀၉၀၃.၄၄၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၂၈၄၇၉၉၀၄.၆၃၈ ၂၈၄၇၉၉၀၄.၆၃၈

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၁၃၈၀၄၈၀၃၇.၇၀၀ ၁၃၈၀၄၈၀၃၇.၇၀၀

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၈ ၁၈၅၁၇၆၉၆.၈၇၀ ၁၃၇၈၀၈၉၅၁၇.၆၈၀ ၁၃၉၆၆၀၇၂၁၄.၅၅၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀ ၇၈၃၃၁၄၅၉၇.၆၀၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၃၇၀၆၃၄၀၄၅.၆၄၀ ၃၄၇၅၇၄၅၀.၀၀၀ ၄၀၅၃၉၁၄၉၅.၆၄၀

၉ ကန်ပိုက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၅၁၂၄၂၂၅၀.၀၀၀ ၄၉၅၂၈၉၈၇၂.၆၀၀ ၅၄၆၅၃၂၁၂၂.၆၀၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၅၃၆၅၇၁၀၂၀.၁၀၀ ၂၃၇၈၈၇၉၉၁.၉၆၀ ၇၇၄၄၅၉၀၁၂.၀၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၈ ၅၆၄၄၂၁၆၂.၆၈၄ ၉၉၆၂၅၈၉၆.၄၀၀ ၁၅၆၀၆၈၀၅၉.၀၈၄

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂

၁၇ ကျိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၁ ၇၅၈၉၆၂၄၉.၅၃၀ ၂၈၇၀၃၆၂.၉၀၀ ၇၈၇၆၆၆၁၂.၄၃၀

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃၂

၁၂၇ ၂၁၁၅၂၇၀၄၀၉.၃၂၄ ၂၇၂၁၃၁၇၅၅၀.၄၂၇ ၄၈၃၆၅၈၇၉၅၉.၇၅၁စစုေုပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လုပ်ငနး် 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည်ေ့န ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပင်န်းေဆာင်ရွကမ်
ကန်ုသယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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