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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၁ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၀) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ Myanmar Business Conclave ေဆွးေနွးပွဲ ပထမေနအ့ြဖစ် ြမန်မာ-အိနိယနစှ်နိုင်ငံ ဌာန 

ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများနှင့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအကား စားပွဲဝိုင်းေဆွးေနွးပွဲကို ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ ေမလ (၁၈) ရက်ေနတ့ငွ် ရန်ကုန် မို ရ့ှိ Park Royal Hotel ၌ ကျငး်ပခဲ့ရာ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ဝန် ကီးချုပ် 

ဦးဝင်းသိန်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပဥ်ကဌ ဦးဝင်းေအာင်၊ 

ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများနှင့် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ေရာက်ခဲ့က 

ပီး၊ အနိိယနိုင်ငံဘက်မှ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးနှင့်စက်မဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး H.E. Mrs. Nirmala 

Sitharaman၊ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိနိယသံအမတ်ကီး Mr. G. Mukkhopadhaya နှင့် ကုန်သည်လုပ် 

ငန်းရှင်များ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအေဝးတွင် နှစ်ဘက်ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များက 

က အလိုက်ေဆွးေနွးခဲ့ရာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ေမွးြမူေရး၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်အြခားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ 

က ၊ စက်မလုပ်ငန်း၊ ကုနထ်ုတလု်ပမ်နငှ့် အလုပ်အကိုင်က ၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးနှင့်သတင်း 

နည်းပညာက ၊ လပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ြပန်လည်ြပည့် ဖိုး မဲစွမ်းအင် က ၊ ကုန်း ေကာင်း၊ ေလေကာငး်နှင့် 

ေရေကာင်းဆက်သွယ်ေရးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ၊ ဘ ာေရး က ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုနမ်ျား၊ 

စက်မဇုန်များနှင့် ေဆာက်လုပ်ေရး က  စသည်ြဖင့် က အလိုက် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ 

တိုးြမှင့်ေရးနှင့် က စုံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို 

အြမင်ြခင်း ဖလှယ်ေဆွးေနွးခဲ့ ပီး နှစ်နိုင်ငံကုန်သည်များအကား ကုန်သွယ်မနှင့်ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ပိုမိုတိုးြမှင့် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအြပင် က စုံရင်းနှီးပငွ့်လင်းစွာ ေဆွးေနွးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မနှင့် 
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ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမများ ပိုမိုတိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေမလ (၁၉) ရက်ေနတ့ွင် ြပညေ်ထာင်စု 

ဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်က အိနိယနိုင်ငံနှင့် ကုနသ်ွယမ်တငွ် ြမနမ်ာနုိငငံ်၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး 

အခန်းက များအား ေဆွးေနွးေြပာကားခဲ့ ပးီ၊ ေနလ့ည် (၁၁:၀၀) အချိန်တွင် အိနိယနိုင်ငံ၊ ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးနှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနဝန်ကီး H.E Mrs. Nirmala Sitharaman အား Park Royal 

Hotel အထူးအစည်းအေဝးခန်းမေဆာင်၌ လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို ့ လက်ခံေတွဆ့ုံရာတွင် ြမနမ်ာ 

နုိငငံ်မှ အိနိယနိုင်ငံသို ့ ပဲမျိုးစုံများ ပိုမိုတင်ပိုန့ိုင်ေရး၊ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ပဲမျိုးစုံတင်ပိုရ့ာတွင် အိနိယနိုင်ငံမှ 

အခွန်ေလျာ့ချေပးေရးအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးကိစရပမ်ျားကို ရငး်နှီး 

ပွင့်လင်းစွာ ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ 

၂။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ေမ ၂၅ ရက်က ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗိတိန်နိုင်ငံသံအမတ် ကီး H.E. Mr.Andrew Patrick နငှ့် 

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကီး H.E. Mr.Paul R.Seger တိုအ့ား ဝန် ကီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ သီးြခားစီလက်ခံ 

ေတွဆ့ုံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေတွဆ့ုံပွဲများတွင် နှစ်နိုင်ငံအကား ကုန်သွယ်မတိုးချဲ သ့ွားနိုင်ေရးအတွက် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည့် ကိစရပ်များအား အြပန်အလှန်ေဆွးေနွးခဲ့ ကပါသည်။ 

၃။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနမှ ကီးမှူ းကျငး်ပေသာ National Trade 

Portal and Trade Repository Website စတင်လင့်တင်သည့် အခမး်အနားကို ေမ ၂၆ ရက်က 

ေနြပည်ေတာ်ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ Park Royal Hotel၌ ကျင်းပြပုလုပ်ရာ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက် အမှာ 

စကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂၇-၅ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၂၆၀.၃၁၅ ၁၇၃.၆၁၉ ၄၃၃.၉၃၄

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၅၄၃ ၀.၁၆၉ ၀.၇၁၂

၃ ေရထွက် ၂၆.၀၀၈ ၃၈.၂၄၀ ၆၄.၂၄၈

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၄.၆၈၀ ၁.၉၆၁ ၁၆.၆၄၁

၅ သစ်ေတာထွက် ၂၂.၁၂၁ ၀.၅၄၆ ၂၂.၆၆၇

၆ စက်မကုန်ေချာ ၅၉၉.၅၉၉ ၁၆၅.၁၂၆ ၇၆၄.၇၂၅

၇ အြခား ၅၁.၂၆၂ ၁၅၀.၀၆၅ ၂၀၁.၃၂၇

 စုစုေပါင်း ၉၇၄.၅၂၈ ၅၂၉.၇၂၆ ၁၅၀၄.၂၅၄

 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၇-၅ -၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၇၃၅.၆၈၃ ၁၅၀.၀၁၉ ၈၈၅.၇၀၂

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၅၅၅.၅၈၆ ၆၃.၁၆၃ ၆၁၈.၇၄၉

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၄၃၁.၅၁၂ ၇၅.၇၇၄ ၅၀၇.၂၈၆

 စုစုေပါင်း ၁၇၂၂.၇၈၁ ၂၈၈.၉၅၆ ၂၀၁၁.၇၃၇

 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန်(၂၇-၅-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

  

စဉ် 
အေကာင်း 
အရာ 

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၇-၅-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၇-၅-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့) 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွင်းကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

၁ 
ပင်လယ် 
ေရေကာင်း 

၉၇၄.၅၂၈ ၁၇၂၂.၇၈၁ ၂၆၉၇.၃၀၉ ၇၂၉.၉၀၀ ၁၈၈၇.၀၀၆ ၂၆၁၆.၉၀၆ ၂၄၄.၆၂၈ -၁၆၄.၂၂၅ ၈၀.၄၀၃

၂ နယ်စပ် ၅၂၉.၇၂၆ ၂၈၈.၉၅၆ ၈၁၈.၆၈၂ ၄၅၈.၃၆၉ ၃၃၆.၄၄၇ ၇၉၄.၈၁၆ ၇၁.၃၅၇ -၄၇.၄၉၁ ၂၃.၈၆၆

  စုစုေပါင်း ၁၅၀၄.၂၅၄ ၂၀၁၁.၇၃၇ ၃၅၁၅.၉၉၁ ၁၁၈၈.၂၆၉ ၂၂၂၃.၄၅၃ ၃၄၁၁.၇၂၂ ၃၁၅.၉၈၅ -၂၁၁.၇၁၆ ၁၀၄.၂၆၉
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (  ၂၇ - ၅ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး်

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၁၇၃.၆၁၉ ၁၇၃.၆၁၉ ၂၁၉.၄၀၁ ၂၁၉.၄၀၁ -၄၅.၇၈၂ -၄၅.၇၈၂

၂ တိရစိာန်ထွက် ၀.၁၆၉ ၀.၁၆၉ ၀.၁၁၁ ၀.၁၁၁ ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈

၃  ေရထက်ွ ၃၈.၂၄၀ ၃၈.၂၄၀ ၃၄.၅၄၁ ၃၄.၅၄၁ ၃.၆၉၉ ၃.၆၉၉

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၁၉၉ ၁.၇၆၂ ၁.၉၆၁ ၀.၀၀၆ ၃.၆၅၈ ၃.၆၆၄ ၀.၁၉၃ -၁.၈၉၆ -၁.၇၀၃

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၀.၅၄၆ ၀.၅၄၆ ၁.၀၅၀ ၁.၀၅၀ -၀.၅၀၄ -၀.၅၀၄

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၁၈.၆၅၅ ၄၆.၄၇၁ ၁၆၅.၁၂၆ ၁၇၂.၈၄၂ ၂၂.၃၅၅ ၁၉၅.၁၉၇ -၅၄.၁၈၇ ၂၄.၁၁၆ -၃၀.၀၇၁

၇ အြခား ၁၅၀.၀၆၅ ၁၅၀.၀၆၅ ၁.၃၀၂ ၃.၁၀၃ ၄.၄၀၅ -၁.၃၀၂ ၁၄၆.၉၆၂ ၁၄၅.၆၆

စစုေုပါငး် ၁၁၈.၈၅၄ ၄၁၀.၈၇၂ ၅၂၉.၇၂၆ ၁၇၄.၁၅၀ ၂၈၄.၂၁၉ ၄၅၈.၃၆၉ -၅၅.၂၉၆ ၁၂၆.၆၅၃ ၇၁.၃၅၇

စဉ် ပိုက့နုအ်ပုစ်ု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၇-၅-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၇-၅-၂၀၁၅)ထိ တိုး/ေလျာ့

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၇ - ၅ -၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂.၇၉၈ ၁၄၇.၂၂၁ ၁၅၀.၀၁၉ ၁.၀၅၆ ၂၁၀.၆၄၆ ၂၁၁.၇၀၂ ၁.၇၄၂ -၆၃.၄၂၅ -၆၁.၆၈၃

၂ လုပ်ငန်းသံုးကန်ုကမ်း ၆၃.၁၆၃ ၆၃.၁၆၃ ၅၆.၀၀၉ ၅၆.၀၀၉ ၇.၁၅၄ ၇.၁၅၄

၃ လူသံုးကန်ု ၀.၀၁၅ ၇၅.၇၅၉ ၇၅.၇၇၄ ၆၈.၇၃၆ ၆၈.၇၃၆ ၀.၀၁၅ ၇.၀၂၃ ၇.၀၃၈

စုစုေပါင်း ၂.၈၁၃ ၂၈၆.၁၄၃ ၂၈၈.၉၅၆ ၁.၀၅၆ ၃၃၅.၃၉၁ ၃၃၆.၄၄၇ ၁.၇၅၇ -၄၉.၂၄၈ -၄၇.၄၉၁

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၂၇- ၅ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၂၇ - ၅ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၇-၅-၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

   

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၃၉၂.၃၈၉ ၁၆၁.၅၅၉ ၅၅၃.၉၄၈ ၃၇၈.၆၂၁ ၂၁၄.၃၆၆ ၅၉၂.၉၈၇ ၁၃.၇၆၈ -၅၂.၈၀၇ -၃၉.၀၃၉

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၆.၉၅၄ ၂.၆၁၇ ၁၉.၅၇၁ ၁၀.၁၉၆ ၂.၀၉၅ ၁၂.၂၉၁ ၆.၇၅၈ ၀.၅၂၂ ၇.၂၈၀

၃ ချင်းေရေဟာ် ၆၂.၉၄၃ ၇.၅၉၉ ၇၀.၅၄၂ ၂၈.၉၀၄ ၉.၃၄၉ ၃၈.၂၅၃ ၃၄.၀၃၉ -၁.၇၅၀ ၃၂.၂၈၉

၄ ကပုိံက်တီး ၁၂.၃၄၄ ၇.၆၂၅ ၁၉.၉၆၉ ၃.၂၅၈ ၇.၅၅၀ ၁၀.၈၀၈ ၉.၀၈၆ ၀.၀၇၅ ၉.၁၆၁

၅ ကျို ငး်တံု ၀.၄၂၃ ၀.၄၅၀ ၀.၈၇၃ ၁.၃၃၀ ၁.၃၂၇ ၂.၆၅၇ -၀.၉၀၇ -၀.၈၇၇ -၁.၇၈၄

၆ တာချလီတ်ိ ၁.၇၉၇ ၈.၉၇၉ ၁၀.၇၇၆ ၀.၈၉၃ ၈.၃၅၇ ၉.၂၅၀ ၀.၉၀၄ ၀.၆၂၂ ၁.၅၂၆

၇ ြမဝတီ ၆.၅၀၉ ၈၀.၉၇၂ ၈၇.၄၈၁ ၂.၉၄၄ ၇၆.၆၅၀ ၇၉.၅၉၄ ၃.၅၆၅ ၄.၃၂၂ ၇.၈၈၇

၈ ေကာ့ေသာင်း ၈.၄၂၁ ၈.၁၉၅ ၁၆.၆၁၆ ၆.၂၁၉ ၈.၇၅၀ ၁၄.၉၆၉ ၂.၂၀၂ -၀.၅၅၅ ၁.၆၄၇

၉ မိတ် ၁၆.၃၃၁ ၄.၅၉၅ ၂၀.၉၂၆ ၁၇.၃၈၉ ၃.၇၁၄ ၂၁.၁၀၃ -၁.၀၅၈ ၀.၈၈၁ -၀.၁၇၇

၁၀ နဘလုယ်/
ထးီခီး

၂.၂၂၈ ၀.၀၂၇ ၂.၂၅၅ ၀.၀၇၁ ၁.၄၈၈ ၁.၅၅၉ ၂.၁၅၇ -၁.၄၆၁ ၀.၆၉၆

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၂၀၇ ၀.၀၅၀ ၀.၂၅၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၂၄ ၀.၀၃၁ ၀.၂၀၀ ၀.၀၂၆ ၀.၂၂၆

၁၂ စစ်ေတွ ၀.၂၄၅ ၀.၁၆၆ ၀.၄၁၁ ၀.၇၅၉ ၀.၇၅၉ -၀.၅၁၄ ၀.၁၆၆ -၀.၃၄၈

၁၃  ေမာင်ေတာ ၀.၇၆၆ ၀.၀၁၁ ၀.၇၇၇ ၀.၅၂၁ ၀.၀၀၈ ၀.၅၂၉ ၀.၂၄၅ ၀.၀၀၃ ၀.၂၄၈

၁၄ တမူး ၅.၃၅၀ ၄.၇၂၇ ၁၀.၀၇၇ ၅.၅၇၅ ၁.၇၄၇ ၇.၃၂၂ -၀.၂၂၅ ၂.၉၈၀ ၂.၇၅၅

၁၅ ရိဒ် ၂.၈၁၉ ၁.၃၈၄ ၄.၂၀၃ ၁.၆၈၂ ၁.၀၂၂ ၂.၇၀၄ ၁.၁၃၇ ၀.၃၆၂ ၁.၄၉၉

စုစုေပါင်း ၅၂၉.၇၂၆ ၂၈၈.၉၅၆ ၈၁၈.၆၈၂ ၄၅၈.၃၆၉ ၃၃၆.၄၄၇ ၇၉၄.၈၁၆ ၇၁.၃၅၇ -၄၇.၄၉၁ ၂၃.၈၆၆

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၇-၅-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၇-၅-၂၀၁၅ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၇၀၈၀၀၀ ၁၇၂၀၀၀၀ ၁၇၀၀၀၀၀ ၁၆၉၀၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၆၆၈၇၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၄၁၂၀၀

၃ မနေလး ၁၆၆၃၈၀၀ ၁၆၆၈၇၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၆၃၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၄၅၉ ၁၄၅၀ ၁၄၂၆ ၁၄၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၈၆ ၁၄၇၂ ၁၄၅၀ ၁၄၉၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၇၁၁ ၁၇၇၆ ၁၇၅၁ ၁၇၂၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၂၂၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၂ ဟသာတ ၈၈၇၉၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၉၈၅၉၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၈၁၀၀ ၉၉၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၆၁ ၁၀၅၇ ၁၀၅၆ ၁၀၅၃

၂  ေရလီ ၁၀၈၂ ၁၀၇၇ ၁၀၇၄ ၁၀၉၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၅၀ ၉၄၈ ၉၁၃ ၈၆၁

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆
၁ ရန်ကုန် ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၂ မနေလး ၁၁၇၆၄၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၂၅၁၇၀၀
၃ မုံရွာ ၁၂၇၆၂၀၀ ၁၂၆၆၄၀၀ ၁၂၀၂၁၀၀ ၁၂၀၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၅၂ ၈၇၃ ၉၀၅ ၈၉၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၀၃၂၀၀ ၆၂၄၆၀၀

၂ မနေလး ၆၆၃၂၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၂၂၈၀၀ ၆၃၂၅၀၀

၃ ပခဲးူ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၇၅၆ ၇၅၃ ၇၅၂ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၇၃ ၇၆၉ ၇၆၇ ၇၇၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၀၀၀၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၃၀၆၀၀

၂ မုံရွာ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၃၉၀၀ ၂၉၃၉၀၀ ၂၉၃၉၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၀၆၁၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ပခုကူ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၆ မေကးွ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၃၆၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၂၆ ၂၂၄ ၂၂၅ ၂၂၃

၇

( င ) ကက်သွန်နီ

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀

၂ မနေလး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၃ မေကးွ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၄ ြပည် ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၆၇ ၈၀၉ ၇၅၀ ၈၉၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၃၀ ၁၁၁၅ ၁၁၁၀ ၁၁၄၄

၈

( စ ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဆ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မနေလး ၆၇၃၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ မေကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၄၈၅ ၂၁၇၃ ၂၄၇၄ ၂၅၃၅

ကျပ်/ြပည်

၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည်(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၉၈၀ ၉၈၀ ၉၈၀ ၉၈၀

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 ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၈၀ ၃၉၀ ၄၀၀ ၄၀၀

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၅ ၃၆၀ ၃၅၅ ၃၆၀

၃ အိနိယ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၆၅ ၃၆၅

၄ ပါကစတန် ၃၄၀ ၃၅၀ ၃၈၀ ၃၇၅

၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၇၄၀၀၀၀ ၇၄၀၀၀၀ ၇၄၀၀၀၀ ၇၄၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (အသစ်) ၆၅၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀

၅ ပခူဲး(အသစ်) ၅၂၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၆ ြပည်(အသစ်) ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(အသစ်) ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၅၁၆၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၈၈၀၀ ၂၇၁၉၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၆၃၉၀၀ ၂၆၆၃၀၀ ၂၆၆၃၀၀ ၂၆၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃-၅-၂၀၁၆ ၁၀-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ၂၄-၅-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၅၅ ၂၅၄ ၂၅၄ ၂၅၃

၂ ေရလီ ၂၆၆ ၂၆၄ ၂၆၄ ၂၆၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၅ ၂၃၆ ၂၂၂ ၂၂၇

(ဌ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

၁၀

မို အ့မည်

(ဋ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ည) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ်
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၁ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၁၅၀၀ ၁၂၉၀.၇၇ ၁၂၇၀.၄၈ ၁၁၆၈

၂ ၁၂ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၂၄၀၀ ၁၂၉၂.၂၄ ၁၂၇၂.၈၅ ၁၁၆၈

၃ ၁၃ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၁၅၀၀ ၁၂၉၀.၇၇ ၁၂၇၄.၂၄ ၁၁၆၈

၄ ၁၄ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၁၅၀၀ ၁၂၉၀.၇၇ ၁၂၇၄.၂၄ ၁၁၆၈

၅ ၁၅ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၁၅၀၀ ၁၂၉၀.၇၇ ၁၂၇၄.၂၄ ၁၁၆၈

၆ ၁၆ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၃၅၀၀ ၁၂၉၄.၀၃ ၁၂၇၈.၃၆ ၁၁၆၈

၇ ၁၇ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၄၄၀၀ ၁၂၉၅.၅၀ ၁၂၇၉.၁၂ ၁၁၆၈

၈ ၁၈ -၅-၂၀၁၆ ၇၉၃၀၀၀ ၁၂၉၁.၀၁ ၁၂၇၃.၂၄ ၁၁၇၀

၉ ၁၉ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၈၅၀၀ ၁၂၈၂.၅၈ ၁၂၅၄.၂၁ ၁၁၇၁

၁၀ ၂၀ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၆၉၀၀ ၁၂၇၉.၉၈ ၁၂၅၄.၄၈ ၁၁၇၁

၁၁ ၂၁ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၆၉၀၀ ၁၂၇၉.၉၈ ၁၂၅၄.၄၈ ၁၁၇၁

၁၂ ၂၂ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၆၉၀၀ ၁၂၇၉.၉၈ ၁၂၅၄.၄၈ ၁၁၇၁

၁၃ ၂၃ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၆၃၀၀ ၁၂၇၇.၉၁ ၁၂၅၂.၃၇ ၁၁၇၂

၁၄ ၂၄ -၅-၂၀၁၆ ၇၈၆၀၀၀ ၁၂၇၆.၃၄ ၁၂၄၃.၈၈ ၁၁၇၃

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၅၉  ယမွ်

၂ ၃၅.၇၀  ဘတ်

၃ ၈၁.၀၆ တာကာ

၄ ၆၇.၆၄  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၁၈၄

၁၁၇၅

စဉ် စခန်းအမည်

၁၁၉၃

၁၁၉၅

၁၂

( ၃၀ - ၅ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

\\172.16.109.92\d\Office Letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2016\June\Trade News (1-6-2016)\2 Agril-Trade(1) 12



စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၅၀၀-၁၅၃၀

(  ခ  ) SQ ၁၅၈၀-၁၆၁၀

(  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) ၁၃၂၀-၁၃၅၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၂၈၀-၁၃၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၂၈၀-၁၃၁၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၈၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၈၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၈၅-၇၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂၄- ၅ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်



14 

ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကို စီမံေရးရာဌာနခွဲ၏ (၂၄-၃-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာ 

အမှတ်(၀၇၅၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆) ြဖင့် ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားြခင်းအစား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

မူလဌာနခွဲများသို ့ြပန်လည်တာဝန်ချထားလုိက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ြပန်လည်တာဝန်  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ချထားသည့်မူလဌာနခဲွ  

 (က) ဦးတင်မိုးလွင် ဒု-ဦးစီးမှူး  ပညာေပး  

  ၇/ညလပ(နိုင်) ၁၀၅၅၅၅   

 ( ခ ) ဦးေအာင်ဟိန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ  

  ၉/နထက(နိုင်) ၁၃၉၅၂၂ 

၂။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးေအးေမာ်(၁၂/ဒပန (နိုင်)၀၂၉၇၃၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး 

ကို(၁၈-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်။ 

၃။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးစုိးနုိင် (CHK- ၁၁၅၉၉၀)  ဦးစီးမှူးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ 

အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၉၃) အရ(၁၅-၅-၂၀၁၆) မှ (၂၈-၅-၂၀၁၆)  ရက်ေနထ့ိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၈၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃) ဦးကို ၎င်းတို ့အမည်နှင့် ယှဉတ်ွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်ေကျာ် ညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး ၁၄-၅-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၃၆၈၈၁    ၂၀-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ နနာဝင်း လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း WTO ၁၆-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 

    ၅/ကမန(နိုင်)၀၃၃၄၈၅   ၂၅-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ေဒ ရီရီလွင် ဦးစီးအရာရှိ နည်းပညာ ၁၉-၅-၂၀၁၆ ၄ 

    ၁၂/ မ၇က(နိုင်)၀၂၈၂၄၃   ၂၂-၅-၂၀၁၆ 
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၅။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ ေဒ ခင်ေမး (၉/တသန (နိုင်) ၁၂၈၆၀၂) 

အကီးတန်းစာေရးကိုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၁၄-၅-၂၀၁၆)မှ(၂၇-၅-၂၀၁၆)  

ရက်ေနထိ့ လစာမဲ့ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၆) ဦးကို ၎ငး်တုိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပု လုိက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ နွယ်နွယ်ေထွး ကွန်ပျူတာမှူး နယ်ရုံး ၁၆-၅-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၈/စလန(နိုင်) ၀၇၀၈၇၅   ၂၂-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ သွယ်သွယ်ြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ၂၃-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၀၀၀၇၅  (ရန်ကုန်) ၁-၆-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအးေမာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၉-၅-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၂၉၇၃၆   ၁၅-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ဦးခုိငထွ်န်းဝင်း စာရင်းကိုင်-၃ နယ်ရုံး ၁၆-၅-၂၀၁၆ ၄ 

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၈၄၂၄   ၁၉-၅-၂၀၁၆ 

 ( င )  ဦးရစ်ချက် ဆသရ-၄ ကသရ ၁၁-၅-၂၀၁၆ ၁၀ 

    BMW-၁၂၁၀၂၇  (ရန်ကုန်) ၂၀-၅-၂၀၁၆ 

 ( စ )  ဦး ဖို းေဝေအာင် ငယ်/ေရး စမံီ ၁၈-၅-၂၀၁၆ ၁၀ 

  ၅/ရဥန(နုိင်)၁၉၃၇၇၄       ၂၇-၅-၂၀၁၆  

၇။ ၁၈-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ MIC-OSS (ရန်ကုန်) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ေဒ ကူကူဝင်း (၁၂/လသန(နိုင်) ၀၀၄၅၄၀)၊ ဦးစီးမှူးကို (၁၆-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၈။ ၁၈-၅-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎ငး်တုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

 ( က ) ဦးတင်ထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁၈-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိုင်) ၁၈၀၂၂၀   ၂၇-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ လဲ့လဲ့ကည် ကီး/ေရး ေငွစာရင်း ၁၇-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

  ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၅၃၃၃၅ ၂၇-၅-၂၀၁၆ ထိ 

၉။ ၁၈-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံးဝင်ေပါက်ေနရာတွင် ေနစ့ဉ်နံနက် (၀၉၃၀) နာရီမှ ညေန 

(၁၆၃၀) နာရီထိ တာဝန်ချထားေသာ အမျိုးသမီးဝနထ်မ်းများသည် ဧည့်သည်များ ဝင်ထွက်သွားလာမ၊ 

ဝန်ထမ်းများ ြပင်ပထွက်ရှိမတိုကိ့ု စစ်ေဆးကပ်မတ်ြခင်းအြပင် ကုန်သွယ်မနှင့် ပတ်သက်၍ ေမးြမန်း 

လာေသာ ဧည့်သည်များကို အေကာငး်အရာအလုိက် ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ေရး တာဝန်ကျေနေသာ 

အရာထမ်း၊ အမထမ်းများက အလွယ်တကူေြဖကားနိုင်ေရးအတွက် ြပုစုထားသည့် ဌာနအလိုက် 

ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂိုလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း သက်ဆိင်ုရာ ပုဂိုလ်ထံသို ့ပိုေ့ဆာင်ေပးြခင်း၊ ရှင်းလင်း 

ေြပာကားြခင်းတိုကုိ့ ေဆာင်ရွက်သွားရန်ြဖစသ်ည်။ သိုပ့ါ၍ ကုန်သွယ်မနှင့်ပတ်သက်၍ ေမးြမန်းလာမများ 

ကို တာဝန်ကျအရာထမး်၊ အမထမ်းများအေနြဖင့် ေသချာစာွ ရှင်းလင်းေဆာင်ရွက်ေပးရန်နှင့် မိမိတာဝန် 

ကျသည့်ေန၌့ လာေရာက်ေမးြမန်းမ၊ မိမိတိုက့ ရငှ်းလင်းေဆာင်ရွက်ေပးမများကုိ ေဆာင်ရွက်မရှိတိုင်း 

သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ ညန်ကားေရးမှူးများမှတစ်ဆင့် ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ထံသို ့အစီရင်ခံ တင်ြပသွားရန် 

နှင့် စီမံေရးရာဌာနခွဲသို ့မိတူေပးပိုရ့န် ြဖစ်သည။် 

၁၀။ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ မှ ေဒ ချိုချိုေမာ် (၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၀၂၁၄၄)၊ ဦးစီးမှူ းကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၁၆-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၂၅-၅-၂၀၁၆)  ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲမှ ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ဝင်းဝင်းစမ်း(၁၂/ပဇတ(နိုင်) ၀၁၄၅၆၈) ကို (၂၀-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့ 

စ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး Commerce Journal 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဲဖက် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 
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၁၂။ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံး(ေငွစာရငး်)တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ နန်းလှေထွး 

(၁၃/လရန(နုိင်)၀၀၆၀၀၁)၊ အကီးတန်းစာေရးကို (၂၀-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ ရန်ကုန် ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

ရုံး MIC (OSS) ရံုးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည။် 

၁၃။ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ေနြပည်ေတာ်ရှိ 

Park Royal Hotel တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ ်ေမလ ၂၆ ရက်ေန၌့ ကျင်းပမည့် National Trade Portal and 

Trade Repository Website ကုိ လင့်တင်သည့် Official Launch အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စာွ 

ကျင်းပနိုင်ေရးနှင့် ပတ်သက်၍ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရးလုပင်န်း စမံီချက် ပါ အဖွဲ န့ှင့် အဖွဲ င့ယ်များတွင် 

ပါဝင်သည့် အရာထမ်း၊ အမထမ်းများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွ ၊့ အဖဲွင့ယ်များနှင့် ပးူေပါင်း၍ 

မိမိတို ့တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာထမ်းေဆာင်ကရန် ညန်ကားသည်။  

၁၄။ ၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၉၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲအ့စညး်များဌာနခွမဲှ 

ညန်ကားေရးမှူး ဦးကိုကိုေလး (၁၁/စတန(နိုင်) ၀၁၂၁၀၄) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ 

အပိုဒ် (၉၃) အရ (၁၉-၅-၂၀၁၆) မှ (၁၈-၆-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   ေဆးလကမ်ှတ်ခွင့် (၁) လ ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၁၅။ ၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိငင့ံ် 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးဦးေကျာဝ်င်း ဦးစီးမှူ း ေငွစာရင်း ၂၄-၅-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၁၉၂၇၈   ၂၇-၅-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးသိန်းေဇာ်-၃ စာရင်းကိုင်-၃ စီမံ ၁-၆-၂၀၁၆ မှ ၁၀ ရက် 

  ၁၂/ဆကခ(နိုင်) ၀၀၄၇၇၁ ၁၀-၆-၂၀၁၆ ထိ  

၁၆။ ၂၅-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ မိုမ့ိုသ့ူ(၇/လပတ(နိင်ု) ၁၂၄၁၄၀) ၊ အငယ်တန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၁၀၁) အရ (၂၅-၅-၂၀၁၆) မှ (၂၄-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ  မီးဖွားခွင့် ( ၆ )  

လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၁၇။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၄) ဦးတုိကုိ့ (၂၇-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်    

 (က) ေဒ ြမတ်ြမတ်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၀၅၄၃၅ 

 ( ခ ) ဦးနနး်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သင်ွး 

  ၉/ပဘန(နုိင်)၁၁၃၂၂၄ 

 ( ဂ ) ေဒ ေဆွေဆွဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၈၂၅၈ 

 (ဃ) ဦးေအာင်မျို း အငယ်တန်းလက်ေရးတို နယ်ရုံး  

  ၁၂/ဆကခ(နိုင်) ၀၀၁၈၉၈ လက်နှပိ်စက် 

၁၈။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၄-၅-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၄၃/၂၀၁၆) 

အရ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ ့တွဖဲက်တာဝန် ချထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အမထမ်း(၃) ဦးတိုက့ို (၂၅-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာဌာနခဲွတွင်  တာဝန်ချထားလိုက် ပီး Commerce Journal တွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသုိ ့တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်-  

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ေဒ ခင်မိုးသူ ဒု-ဦးစီးမှူး  

  ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၀၃၈၂၉ 

 ( ခ ) ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၁၉၇၆၁ 

 ( ဂ ) ဦးြမင်ေ့ဆွ ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၁၅၇၂၉ 
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၁၉။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငနး်ဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ေဒ သီးသီးမာ (၁၂/စခန (နိုင်) ၀၀၃၇၉၃)ကုိ နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ အပုိဒ် (၈၇) အရ (၁-၆-၂၀၁၆)  ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၆-၂၀၁၆)  ရက်ေနထိ့ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၀။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်သိန်း(၁၂/ဗတထ(နိုင်)  ၀၁၀၉၆၃)  စာရငး်ကုိင်-၃ 

ကို  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၉၆) အရ (၂၅-၅-၂၀၁၆)  မှ (၂၇-၅-၂၀၁၆)  ရက်ေနထ့ိ 

လစာမဲ့ခွင့် (၃) ရက် ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ မှ ဦးေဇာေ်ဇာ်(၁၄/အမန(နိုင်) ၀၉၂၆၈၄)၊ အကီးတန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ အပိုဒ် (၈၇) အရ (၂၆-၅-၂၀၁၆)  ရက်ေနမ့ှ (၁-၆-၂၀၁၆)  ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည။် 

၂၂။ ၂၆-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေထွး (၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၀၅၀၀၈) 

ကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒအခန်း(၈) ၊ အပိုဒ်(၉၃) အရ (၂၀-၅-၂၀၁၆) မှ (၂-၆-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ   

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၇-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ (၅) ဦးကို ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစရ်က်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခ 

ကျပ်(၃၆၀ိ/-)နန်းြဖင့် ေနစ့ားကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းအြဖစ် (၁-၆-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ (၃)လတစ်ကိမ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းလုိက် ပီး စမံီေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထား လုိက်သည်- 

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

  (က) ဦးဟိန်းထက်သူ ၁၂/ဒဂန(နိင်ု) ၀၃၁၇၉၁  

  ( ခ ) ေဒ နှင်းသနာလွင် ၁၂/တမန(နိုင်) ၁၁၁၄၀၂ 

  ( ဂ ) ဦးသက်လွင်ဦး ၁၃/ရစန(နုိင်) ၀၉၁၅၅၄ 

  (ဃ) ဦးေနေအာင် ၈/ရစက(နိုင်) ၁၅၉၄၆၇ 

  ( င ) ဦးထက်အာကာေကျာ် ၉/တသန(နုိင်) ၁၈၈၀၈၄ 
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၂၄။ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ဟိန်း (၉/နထက(နုိင်) ၁၃၉၅၂၂) ၊ အငယ်တန်းစာေရး ကို  ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက် ခွင်ြ့ပုလိုကသ်ည။် 

၂၅။ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ဒု-ဦးစီးမှူ းနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၁၇) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့် 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို ့

တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမတ်ှ

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမငှ့်ခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ဦးေအးသက်ေဇာ်
၇/လပတ(နုိင်)၀၁၂၀၇၃

စီမံေရးရာ စာရင်းကုိင်-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

စာရင်းကုိင်-၁
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ခ ) ေဒ ေမကည်သင်း
၁၂/သလန(နုိင်)၀၆၇၉၂၁

 ေငွစာရင်း ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ရုံးအုပ်
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဂ )  ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း
၁၂/တမန(နုိင်)၀၁၀၈၁၆

 ေငွစာရင်း ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ရုံးအုပ်
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဃ) ဦးြမင့်ဦး(၂)
၇/လပတ(နုိင်)၀၀၂၀၉၀

မဝူါဒ ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( င )  ေဒ ေဌးေဌးစိန်
၁၂/လကန(နုိင်)၀၀၅၇၈၆

စာရင်းအင်း ဆက်သွယေ်ရး-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဆက်သွယေ်ရး-၁
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( စ ) ေဒ ေထွးေထွးသန်း
၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၈၃၆၄၇

 ေဒသတွင်း စာရင်းကုိင်-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

စာရင်းကုိင်-၁
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဆ) ဦးထိန်ဝင်းဦး
၅/အတန(နုိင်)၀၆၁၆၀၂

စာရင်းအင်း ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဇ ) ေဒ သနာ
၁၂/လသယ(နုိင်)၀၂၇၅၇၄

ပညာေပး ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဈ ) ေဒ မျိုးမျိုးအိ
၁၄/လမန(နုိင်)၀၆၉၄၂၇

ပညာေပး ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ည) ေဒ ေမဇန်ွအိ
၆/မမန(နုိင်)၁၄၉၆၂၈

စီမံေရးရာ ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဋ )  ေဒ သီမုိးေအး
၁၄/ဘကလ(နုိင်)၁၄၈၅၉၇

 ေဒသတွင်း ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဌ ) ဦးေဇာ်မငး်ေထးွ-၂
၉/ကဆန(နုိင်)၁၁၄၉၀၃

ပို/့သွင်း ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

( ဍ ) ဦးေအာင်နုိင်မျိုး
၇/လပတ(နုိင်)၁၀၈၈၇၂

ညန်ချုပ်ရံုး ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ  
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( ဎ )  ေဒ ခင်မျိုးေအး
၇/ရကန(နုိင်)၀၀၀၆၉၉

WTO ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ဏ) ဦးသန်ဇ့င်-၂
၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၄၀၁၃၃

 ေငွစာရင်း ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ရံုးအပ်ု
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(တ) ဦးသနး်လင်ွ-၁
၁၄/မမန(နုိင်)၀၀၆၀၁၇

လပုင်န်းစစ် စာရင်းကုိင်-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

စာရင်းကုိင်-၁
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ

(ထ) ေဒ ေအးေအးမာ
၇/ဝမန(နုိင်)၀၇၅၁၆၅

ကျိုင်းတံု ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

ဦးစီးမှူး
၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ  

၂၆။ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အကီးတန်းစာေရးနှင့် အဆင့်တူ (လစာ 

နန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) (၂၃) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိ ့

အမညနှ်င့် ယဉှတွ်ဲေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့် အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သို ့တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားလုိက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ေဒ ခင်သန်းဝင်း
၁၂/ဥကတ(နုိင်) ၀၈၇၀၅၃

လုပ်ငန်းစစ် အ ကီးတန်းလက်နိှပ်စက်
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

အငယ်တန်း လက်ေရးတုိ 
လက်နိှပ်စက်

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
( ခ ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း

၅/တဆန(နုိင်)၀၈၂၇၇၅
တာချလိီတ် အ ကီးတန်းစာေရး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
ကွန်ပျူတာ

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဂ ) ဦးစုိးြမင့်ေမာင်
၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၀၄၉၇၄

နယ်ရုံး 
ရန်ကုန်ပုိ/့သွင်း
ရုံးတွဲဖက်

အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(ဃ) ေဒ စုစုဝင်း
၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၆၀၁၆

ပညာေပး
(TTI)

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( င ) ဦးတင်ကုိကုိ
၇/ပတန(နုိင်)၀၃၉၅၅၁

ပုိ/့သွင်း လုြံခုံေရး-၃
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

လုံြခုံေရး-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( စ ) ဦး၀င်းေအာင်-၂
၂/လကန(နုိင်)၀၂၂၁၇၈

မူဆယ် အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(ဆ) ဦးေစာရန်နုိင်
၉/တတဥ(နုိင်)၀၉၄၇၅၁

ပုိ/့သွင်း လ/ထ ကွန်ပျူတာမှူး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
( ဇ )  ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

၁၂/ထတပ(နုိင်)၀၀၆၁၃၉
ပုိ/့သွင်းရံုး
(ရနကု်န်)

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဈ ) ေဒ ကည်ြပာဦး
၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၁၃၂

စီမံေရးရာ အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ  
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(ည) ဦးတင်မင်း
၁၂/ကမန(နုိင်)၀၀၃၅၈၀

ရန်ကုန်
ပုိ/့သွင်းရုံး

အ ကီးတန်းတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဌာနခဲွစာေရး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဋ ) ေဒ တင်ယခုိုင်
၉/ကဆန(နုိင်)၁၁၈၄၈၅

မနေလး
ပုိ/့သွင်းရုံး

အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဌ )  ဦးညညီီေအာင်-၂
၁၁/ပဏက(နုိင်)၀၃၉၆၉၂

 ေမာင်ေတာ စာရင်းကုိင်-၃
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

စာရင်းကုိင်-၂
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဍ ) ေဒ ေအးေအးနွယ်
၈/ရစက(နုိင်)၁၂၅၅၉၁

နယရံု်း
မနေလးပုိ/့သွင်းရုံး

တဲွဖက်

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဎ ) ဦးစုိးလင်
၉/ပဘန(နုိင်)၁၃၃၃၅၀

ညန်ချုပ်ရုးံ အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(ဏ)  ေဒ ေဆလွင်
၈/ရစက(နုိင်)၁၁၆၄၂၃

နယရံု်း
မနေလးပုိ/့သွင်းရုံး

တဲွဖက်

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(တ)  ေဒ ခင်မုိမုိ့လွ့င်
၅/မမန(နုိင်)၀၅၇၂၂၂

နှစ်နုိင်ငံ အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

(ထ) ေဒ ေမသူဇာ
၁၄/ပသန(နုိင်)၂၀၅၁၅၃

နှစ်နုိင်ငံ အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဒ ) ေဒ သက်နှင်းေထွး
၉/ကဆန(နုိင်)၁၁၉၇၄၃

စီမံေရးရာ အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( ဓ )  ေဒ ယဇုနမုိး
၉/မခန(နုိင်)၁၈၆၅၁၅

စီမံေရးရာ အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ဒု-ဦးစီးမှူး
၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ

( န ) ေဒ လဲ့လ့ဲဝင်း-၁
၈/တတက(နုိင်)၀၉၉၅၇၁

 ေငွစာရင်း အ ကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
( ပ ) ဦးစုိးသီဟ

၁၃/လရန(နုိင်)၁၂၃၃၆၃
စီမံေရးရာ လ/ထ ကွန်ပျူတာ

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူ း
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
( ဖ ) ေဒ ေဌးေဌးဝင်း

၈/ပဖန(နုိင်)၀၇၄၀၂၃
မူဆယ် အ ကီးတန်းစာေရး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
ဒု-ဦးစီးမှူး

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ
( ဗ ) ေဒ ဥမာထွန်း

၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၃၈၇၀၈
လုပ်ငန်းစစ် အ ကီးတန်းစာေရး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
ဒု-ဦးစီးမှူး

၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ  

၂၇။ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတို ့အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

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

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးေဌးေမာင် ဆသရ-၁ စာရငး်အင်း ၃၁-၅-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၅၈၁၁၇   ၃-၆-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ဦးစိုင်းနွမ်လင်း ကီး/ေရး စာရငး်အင်း ၂၄-၅-၂၀၁၆ မှ ၁၁ ရက် 

  ၁၃/လရန(နုိင်) ၁၂၂၈၆၀ ၃-၆-၂၀၁၆ ထိ 
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၂၈။ ၃၀-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၂) ဦးတုိသ့ည် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ 

ေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် မူလအေြခခံနည်း ဥပေဒအပိုဒ် (၂၄) (၂၆) (က) အရ 

ေနာက်ဆက်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်-  

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မှတ်ပံုတင်အမှတ်
အဆင့် ဌာန

လက်ရိှ
ရာထူး

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစတုိ်း
ခံစားသည့်ေန ့

နှစတုိ်း
ေစ့သည့်ေန ့

နှစတ်ိုးေကး
အပါအဝင်
မူရင်းလစာ

(ကျပ်)
(က) ဦးညီညီေအာင်-၁ ဒု-ညန်မှူ း WTO ၁၆-၅-၂၀၁၂ ၁၆-၅-၂၀၁၄ ၁၆-၅-၂၀၁၆ ၃၁၈၀၀ိ/-

၅/ဆလက(နိုင်)၀၅၁၆၃၁ (ဒု) ကိမ်

( ခ )  ေဒ ေမခိုင်ဦး ဒု-ညန်မှူ း ပုိ/့သွင်း ၂၉-၅-၂၀၁၄ - ၂၉-၅-၂၀၁၆ ၃၁၄၀၀ိ/-

၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၃၁၆၁၂ (ရန်ကုန်) (ပ) ကိမ်

( ဂ ) ဦးသိန်းေဇာ်-၁ လ/ထညန်မှူ း ပုိ/့သွင်း ၂၉-၅-၂၀၁၄ - ၂၉-၅-၂၀၁၆ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/စခန(နုိင်)၀၁၁၈၉၅ (ပ) ကိမ်

(ဃ) ဦးထိန်လင်း(၁) လ/ထညန်မှူ း ပုိ/့သွင်း ၂၉-၅-၂၀၁၄ - ၂၉-၅-၂၀၁၆ ၂၈၄၀၀ိ/-

၁၂/မဘန(နိုင်)၀၂၁၆၅၄ (ပ) ကိမ်

( င ) ဦးေကျာ်သူဝင်း-၁ ဦးစးီအရာရိှ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၈/မကန(နုိင်)၀၆၇၂၆၁ (ပ) ကိမ်

( စ ) ဦးသိန်းစိုး-၂ ဦးစီးအရာရှိ  ေငွစာရင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၅/ကလထ(နိုင်)၀၀၀၂၉၆ (ပ) ကိမ်

(ဆ) ဦးသာထွန်းစိန် ဦးစီးအရာရှိ ေမာင်ေတာ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၁/မတန(နုိင်)၀၀၄၄၃၆ (ပ) ကိမ်

( ဇ ) ေဒ သီးသီးမာ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/စခန(နုိင်)၀၀၃၇၉၃ (ပ) ကိမ်

( ဈ ) ဦးခင်ေကျာ်ြမင့် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၇/နတလ(နိုင)်၀၆၃၁၈၄ (ဝန် ကီးရံုးတဲွ) (ပ) ကိမ်

(ည) ဦးေဆွလတ်ေမာင် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၄၃၉၃၃ (ပ) ကိမ်

( ဋ ) ဦးမျိုးြမင့်-၁ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၉/မရတ(နိုင်)၀၈၈၃၂၀ (မတလ) (ပ) ကိမ်

( ဌ ) ေဒ သန်းသန်းြမင့်-၂ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း
(ရက)

၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၀၇၇၇၃ (ပ) ကိမ်

( ဍ ) ေဒ ေအးေအးြမတ် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၅/ခဥတ(နုိင်)၀၅၂၄၁၁ (ပ) ကိမ်

( ဎ ) ဦးသန်စ့င်-၁ ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၇/လပတ(နိုင)်၀၀၄၂၄၃ (ပ) ကိမ်
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(ဏ) ဦးဝင်းနိုင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၈/မကန(နုိင်)၀၀၅၁၀၈ (ပ)ကမ်ိ

(တ) ဦးလှေဌး-၁ ဦးစီးအရာရှိ မဆူယ် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၄/ပတန(နုိင်)၀၀၇၇၁၅ (ပ)ကမ်ိ

(ထ) ဦးေအာင်သနး်စိန် ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၁/မတန(နုိင်)၀၀၃၇၆၉ (ပ)ကမ်ိ

( ဒ ) ေဒ ခင်တိုးြမင့် ဦးစီးအရာရှိ  ေငွစာရငး် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၀/မလမ(နိုင်)၀၃၄၉၉၄ (ပ)ကမ်ိ

( ဓ ) ဦးသန်းေထွး-၁ ဦးစီးအရာရှိ မယ်စဲ့ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၅၁၆၉၃ (ပ)ကမ်ိ

( န ) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး-၁ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁/မကန(နုိင်)၀၂၁၁၅၅ (ပ)ကမ်ိ

( ပ ) ဦးေကျာမ်ျိုးမင်း ဦးစီးအရာရှိ WTO ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/မဘန(နိုင်)၀၂၃၃၀၂ (ပ)ကမ်ိ

( ဖ ) ဦးစုိးနုိင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၆၈၇၀၃ (ရက) (ပ)ကမ်ိ

( ဗ ) ေဒ ဥမာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ  ေငွစာရငး် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/တမန(နုိင်)၀၅၉၆၄၈ (ပ)ကမ်ိ

( ဘ) ဦးသန်းထွနး်-၁ ဦးစီးအရာရှိ ကျိုင်းလပ် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၀၇၀၉၃ (ပ)ကမ်ိ

( မ ) ဦးေကျာ်ြမင့်-၁ ဦးစီးအရာရှိ  ေမာေတာင် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၁/စတန(နုိင်)၀၀၅၃၂၃ (ပ)ကမ်ိ

(ယ) ေဒ ဝင်းဝင်းသန်း ဦးစီးအရာရှိ တမူး ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၈၈၈၃၃ (ပ)ကမ်ိ

( ရ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၅/မရန(နုိင်)၀၂၈၉၂၀ (ပ)ကမ်ိ

(လ) ေဒ သင်းြမင့် ဦးစီးအရာရှိ ပုိ/့သွငး် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၉၀၈၇ (ပ)ကမ်ိ

( ဝ ) ဦးေဇာ်မင်း-၂ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၂၂၁၈၇ ရန်ကန်ု (ပ)ကမ်ိ

(သ) ေဒ ခင်စန်းရီ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွငး် ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၀၇၀၇၁ (ပ)ကမ်ိ

(ဟ) ေဒ ခင်ကလျာဦး ဦးစီးအရာရိှ ယဉ်ှ ပို င်မ ၂၈-၅-၂၀၁၄ - ၂၈-၅-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀ိ/-

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၁၃၆၇၆ (ပ)ကမ်ိ

( ဠ ) ဦးမျို းဦး ဦးစီးအရာရှိ ထန်တလန် ၂၀-၅-၂၀၁၀ ၂၀-၅-၂၀၁၄ ၂၀-၅-၂၀၁၆ ၂၆၂၀၀ိ/-

၇/ရကန(နုိင်)၀၀၀၆၉၈ (တ)ကမ်ိ

(အ) ေဒ ေဌးေဌးဝငး် ကီး/ေရး မူဆယ် ၂၅-၅-၂၀၁၀ ၂၅-၅-၂၀၁၄ ၂၅-၅-၂၀၁၆ ၁၇၁၀၀ိ/-

၈/ပဖန(နုိင်)၀၇၄၀၂၃ (တ)ကမ်ိ

(ကက)  ေဒ ကညြ်ပာဦး ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၅-၂၀၁၀ ၂၅-၅-၂၀၁၄ ၂၅-၅-၂၀၁၆ ၁၇၁၀၀ိ/-
၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၂၃၁ (တ)ကမ်ိ  
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၂၉။ ၃၁-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  အငယ်တန်းစာေရးနှင့် အဆင့်တူ (လစာနန်း 

ကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) (၆) ဦးတုိကုိ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် 

ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာေရးနှင့် အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သုိ ့တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားလုိက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်နှင့်

မတ်ှပံုတင်အမှတ်

လကရိှ်တာဝန်
ထမး်ေဆာင်
ေနသည့်ဌာနခဲွ

လကရိှ်
ရာထူး/လစာနန်း

တုိးြမင့်ှခန်ထ့ားသည့်
ရာထူး/လစာနန်း

(က) ေဒ ရီရီထွန်း
၅/တဆန(နုိင်)၁၁၄၀၆၅

မဆူယ် ဒု-လ/ထ ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး

၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

လကေ်ထာကက်န်ွပျူတာ
လုပေ်ဆာင်ေရးမှူး

၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ခ )  ေဒ ခုိငမွ်န်သန် ့
၅/ဝလန(နိုင်)၁၃၉၈၄၇

ယှဉ် ပိုင်မ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( ဂ ) ေဒ မွနမွ်န်ေစာ
၉/သစန(နုိင်) ၁၃၂၁၆၁

WTO အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

(ဃ)  ေဒ အအိိြဖူ
၇/ညလပ(နိုင်)၁၅၆၀၅၂

WTO အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( င )  ေဒ ေကဇင်ပွင့်
၉/မထလ(နုိင်) ၂၅၁၉၂၉

နညး်ပညာ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ

( စ )  ေဒ စုိးအိသနာေထွး
၁၀/မလမ(နုိင်)၂၀၀၀၁၉

ယှဉ် ပိုင်မ အငယ်တန်းစာေရး
၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ

အကီးတန်းစာေရး
၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့်ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမ့စှ၍လည်းေကာင်း၊ 

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

ေကာငး်၊ တာချီလိတ် ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရသဲးီတစမ်ျို းတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်း 

ေကာငး်၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍ 

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ 

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၍ လည်းေကာင်း၊ ပိုကု့န်သွင်းကုန် 

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

၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျိုင်းလပ် စခန်းကိုလညး်ေကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလညး်ေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် 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 ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၀-၅-

၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၃ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၁၀၁၇ ) ကတ် ခွင့်ြပုထတု်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွငး် 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 
၂၀-၅-၂၀၁၆) ထိ

၃ ၁၀၆၁၀၂၃၉၄.၀၀၀ ၆၂၁၇၇၆၇၁၆.၀၀၀ ၇၂၇၈၇၉၁၁၀.၀၀၀

စစုေုပါငး် ၁၀၁၇ ၆၁၃၀၄၇၈၅၀၄.၉၆၀ ၁၇၈၁၄၉၅၀၂၈၆.၅၅၈ ၂၃၉၄၅၄၂၈၇၉၁.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနစှ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတကွ်

ITC ကတ် ြဖင့် အမနှ် တငပ်ို/့တငသ်ငွး်ေဆာငရ်ကွမ်

ပိုက့နုတ်နဖ်ိုး သငွး်ကနုတ်နဖ်ိုး ကနုသ်ယွမ်ပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၀-၅-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှနတ်င်ပုိ/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-         

 

ပိုက့နု ်
တနဖ် ိုး(ကျပ်)

သငွး်ကနု်
တနဖ် ိုး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၆၈၀၃၄၁၃ ၁၃၈၁၂၂၄၂၂ ၁၄၄၉၂၅၈၃၅

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၇၃၁၅၄၈၃၄ ၇၃၁၅၄၈၃၄

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၅၄၀၉၁၈၁ ၁၅၄၀၉၁၈၁

၄ တာချီလိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃ ၃၆၈၆၈၈၈ ၃၇၆၀၈၆၇၀ ၄၁၂၉၅၅၅၈

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပုိက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၉၂၆၅၁၅၀ ၂၇၇၈၆၈၄၄၄ ၃၀၇၁၃၃၅၉၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၆၀၆၄၇၉၈၇ ၁၂၀၆၄၁၉၇၄

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၄၁၇၇၃၅ ၁၈၉၆၅၁၇၈ ၂၃၃၈၂၉၁၃

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၉၃၅၂၂၁ ၁၉၃၅၂၂၁

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၃ ၁၀၆၁၀၂၃၉၄ ၆၂၁၇၇၆၇၁၆ ၇၂၇၈၇၉၁၁၀စစုေုပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လပုင်နး် 
စတင် 

ေဆာငရ်ကွ်
 သည့်ေန ့

ထတုေ်ပး
ITC 
ကတ် 
အေရ
အတကွ်

လပုင်နး်ေဆာငရ်ကွမ်
ကနုသ်ယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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