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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ ( ၃ ) ရက်၊ အဂါေန ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၁၉) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် စက်တငဘ်ာလ ၂၂ ရက်ေန၊့ နံနက် (၀၉၃၀) နာရီတွင် ေနြပညေ်တာ်ရှိ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ညလီာခံခန်းမ၌ ြပညတ်ွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် ပဲများနှင့်ပတ်သက် 

၍ ြပည်တွင်းပစဲားသံုးမတိုးတက်လာေစရန် ဝန် ကီးဌာနများ၊ အဖွဲအ့စည်းများ၊ ပဲကို အြခားနည်းလမ်းြဖင့် 

အသုံးြပုသည့် အသင်းအဖဲွလု့ပ်ငန်းရှင်များ၊ ပဲအေြခခံစားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် 

ေတွဆ့ုံပွဲကို ကျင်းပြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေဆွးေနွးပွဲသို ့ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် အိနိယနိုင်ငံမှ 

ပဲတင်သွင်းမ အေရအတွက် ကန်သ့တ်ချက်ေကာင့် လက်ကျန်ပဲများ ဆက်လက်တင်ပုိန့ိုင်ေရးကိစများ 

ညှိနင်းေဆွးေနွးသကဲ့သို ့ ြပည်တွင်းပဲစားသုံးမ ပိုမိုတိုးတက်လာေစေရးအတွက် ပဲအများဆုံးသုံးစွဲသည့် 

ဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ လုပင်နး်ရှင်များနင့်ှ ေပါင်းစပ်ညှိနင်းြခင်းြဖင့် ြပညတ်ွင်း၌ လက်ကျန်ပဲများကို 

အသုံးြပုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ထုတ်ေဖာ် ပးီ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် အခက်အခဲကိစအား တစ်ဖက် 

တစ်လမ်းမှ အေထာက်အကူြပုနိုင်မညြ်ဖစ်ေကာင်း၊ ြပည်တွငး်၌ ကျန်ရှိသည့်ပဲများအား ြပည်ပသို ့

ဆက်လက် တင်ပိုန့ိုင်ေရး ညှိနင်းမများ၊ G to G MoU လက်မှတ်ေရးထိုးနိုင်ေရးအတွက် ညှိနငး်မများ၊ 

ပဲမျိုးစုံေစျးကွက်သစမ်ျား ေြပာင်းလဲစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာနများ၊ 

အသင်းအဖွဲ မ့ျား၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ေပါင်းစပ်ညှိနင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ မကာမီ 

ထွက်ရှိလာေတာ့မည့် ြပညတ်ွင်းပဲများအတွက် ေစျးနနး်သည် ေတာင်သူများ၏ ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ် 

ေအာက်နိမ့်ကျေနပါက ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရးနှင့် အကျိုးစီးပွားြမှင့်တင်ေရး 
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ဥပေဒအရ ေတာင်သူများထံမှ ဝယ်ယူေပးနိုင်ေရးများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ မ့ျားနှင့်ညှိနင်း ပးီ ဦးေဆာင်အဖွဲ သုိ့ ့ တင်ြပေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ မတ်ပဲေလျာ့ချ 

စိုက်ပျိုးပါက အြခားသီးနှံေြပာင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ေရးကိစများ ထွက်ရှိသည့်ပဲများ ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်း 

ပါဝင်မမရှိေစေရး၊ ေကျာင်းများတွင် အဟာရဓာတ်ြပည်ဝသည့် ပဲအသုံးြပုထုတ်လုပ်သည့် မုန်မ့ျားေကးေမွး 

ေရးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ပူးေပါင်း၍ ဝိုင်းဝန်းကူညေီဆာင်ရွက်ေပး သွားမည်ြဖစ် 

ေကာင်း၊ ြပည်တွင်း၌ကျန်ရှိသည့်ပဲများအေပ  အစိုးရ-ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အစီအစဉ်များ၊ 

ြပည်တွင်းပဲစားသုံးမည့် အစီအစဉ်များ၊ အကံြပုချက်များအား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေဆွးေနွး ေြပာကားရန် 

မှာကားသည်။ 

၂။ ထုိေ့နာက် အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးေအာင်ြမင့်မှ ြပည်တွင်းြပညပ်ပဲေစျးကွက်များ အိနိယနုိင်ငံ 

သံရုံးနှင့် ညှိနင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အေြခအေနများ၊ စိုက်ပျိုးေရးက ၊ ကုန်သွယ်ေရးက အလိုက် ေဆာင ်

ရွက်သည့် အကံြပုချက်များအား ရှင်းလငး်ေဆွးေနွးခဲ့ ပီး တက်ေရာက်လာကသည့် ဝန်ကီးဌာနများမှ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဝန်ကီးဌာနအလိုက် ပဲမျိုးစုံ 

သုံးစွဲေနမနှင့် ပဲဝယ်ယူနိုင်မည့် အေြခအေနများအား ရှင်းလင်းေြပာကားသည်။ 

၃။ ယင်းေနာက် လယ်ေဝး မို န့ယ် ြပည်သူလ့တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးေဇာ်ဦး၊ တိုင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်များမှ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ ေတာင်သူလယသ်မားများ၊ တန်ဖိုးြမှင့်ကုနထ်ုတ်လုပ်သူများ၏ အကံြပု 

ချက်များအား ေဆွးေနွးတင်ြပခဲ့ေကာင်း၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးမှ အိနိယနုိင်ငံမှ ပဲတင်သွင်းမကန်သ့တ်မ 

သည် နိုင်ငံအတွက် ကီးမားသည့် သတိေပးချက်ြဖစ်ေကာင်း၊ ဤက့ဲသိုမ့ြဖစ်ေစရန် ေရတိုေရရှည်ေဆာင် 

ရွက်မည့် အစီအမံများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အခက်အခဲများရှိေသာ်လည်း ေဆာင်ရွက်ရမည့် 

လုပင်န်းများကုိ တစိုက်မတ်မတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများအေနြဖင့် လက်ကျန်ပဲ 

များအေပ  ဝယ်ယူနိုင်မည့်ကိစရပ်များကို တင်ြပေဆာင်ရကွ်ေပးသွားရန်ြဖစေ်ကာင်း နဂံုိးချုပ်စကားေြပာ 

ကား ပီး အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းလုိက်သည်။ 

၄။ အခမ်းအနားအ ပီးတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲစဉ်းငုံတိုက့ို အသုံးြပု၍ မတ်ပဲ၊ ဘယာေကာ်၊ 

ပဲဝါေလး၊ ပဲကာဇံဟငး်ချို၊ ပဲစဉ်းငုံသီးစုံ ချဉ်ရည်ဟင်းများအား အလွယ်တကူနှင့် အရသာရှိစွာ ချက်ြပုတ် 

စားေသာက်ြခင်း သရုပ်ြပေနမတိုအ့ား ြပညေ်ထာင်စဝုန် ကီးနှင့် တက်ေရာက်လာသူများက အားေပးကည့်ရ 

ခ့ဲက ပီး ေတွဆ့ုံညှိနင်းပွဲသို ့ တက်ေရာက်လာသမူျားအားလံုးကို မတ်ပဲ၊ ပဲတီစမ်ိးနှင့် ပဲစဉ်းငုံတိုက့ို 

အသုံးြပု၍ ချက်ြပုတ်ထားေသာ ဟင်းလျာများ ပါဝင်သည့် ေနလ့ည်စာြဖင့် တည်ခငး်ဧည့်ခံခဲ့သည်။ 

၅။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာ်ရိှ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဧည့်ခန်းမ (၁)၌ စီးပွားေရးနငှ့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး 
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ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် အေမရိကန်နိုင်ငံ John Hopkins University ,SAIS ၏ အာရေှရးရာ ဌာန 

အကီးအကဲြဖစသူ် Professor Dr.Karl Jackson ဦးေဆာင်ေသာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အ့ား လက်ခေံတွဆ့ုံ 

ခ့ဲ ပးီ ြမနမ်ာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစအီသွင်ကူးေြပာငး်ေနသည့်ကာလတွင် မိမိတိုတ့စ်နိုင်ငံတည်း ေဆာင်ရွက်ရန် 

မစွမ်းသည့်က များ၌ နိုင်ငံတကာအဖွဲအ့စည်းများ၊ စီးပွားေရးမိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက် 

သွားနိုင်ေရး၊ စီးပွားေရးဖံွ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် အေတွးြမင်သစမ်ျားနှင့် သံုးသပ်အကြံပုချကမ်ျားအား 

ကိုဆိုပါေကာင်း၊ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ေအာင်ြမင်စွာေဆာငရ်ွက်နိုင်ေရးကိစရပ်များ၊ ြမန်မာနုိင်ငံ 

အတွက်သာမက ေဒသတွင်းနိုင်ငံများအတွက်ပါ ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်မ အလားအလာေကာင်းများစွာ ဖန်တီး 

ေပးနိုင်မည့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် ယင်းစမီံကိန်းနှင့် 

အတူ တနသာရီက န်းဆွယ်တစ်ေလျာက်ရှိ ကရင်ြပည်နယ်၊ မွနြ်ပညန်ယ်၊ တနသာရီတိငု်းေဒသကီးတို၏့ 

ဖွံ ့ဖို းတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကိုပါ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးတိုအ့ား ေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။ 

၆။  ၂၀၁၇ ခနှုစ၊် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊အစည်းအေဝးခန်းမ၌စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ကမာဘ့ဏ်မှ Trade & Competitiveness ၏ Senior Economist 

ြဖစ်သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးေဆာင်ေသာကုိယ်စားလှယ်အဖဲွအ့ား လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့ ပီး ကုန်သွယ်မ 

ဥပေဒမှာ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် ဥပေဒတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း၊ ခိုင်မာေသာဥပေဒေရးဆွဲထားရှိသည့်အြပင် 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့် အြခားဆက်စပ်အဖွဲ အ့စည်းများကား ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝနထ်မ်းများ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးတက်ြမင့်မားလာရန်လည်း လိုအပ်ေကာင်း လက်ရှိညှိနင်း ေဆာင်ရွက်ထားသည့် 

ကုန်သွယ်မဥပေဒအေပ  ထပ်မံြဖည့်စကွ်သင့်သည်များနှင့် မရှင်းလင်းသည့်အချက်များအားလည်းေကာင်း၊ 

ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်မများပိုမိုတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သွား 

မည့်နည်းလမ်းများကို ေဆးွေနွးခ့ဲကပါသည။် 

၇။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ အိနိယနိုင်ငံမှ ပဲတင်သွင်းမဆိုင်ရာ 

သွင်းကုန်မူဝါဒေြပာင်းလဲမနှင့်ပတ်သက်၍ ပဲစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ  ့

ဝန် ကီးများနှင့် ေတွဆ့ုံညှိနင်းသည့်အစည်းအေဝးသို ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ထုိေ့နာက် 

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီးမှ သီးနှံအစားထုိးေြပာင်းလဲ 

စိုက်ပျိုးေရးကိစများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ ပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးနှင့် ရှမး်ြပညန်ယ်တိုမ့ှ 
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တက်ေရာက်လာကေသာ စိုက်ပျို းေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာနနှင့် စမံီကိနး်နင်ှ့ ဘ ာေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးများမှ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မအေြခအေနများ၊ ေရှဆ့က်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံ 

များ၊ သီးနံှေြပာင်းလဲစိုက်ပျို းေရးကိစရပ်များအား အသီးသီးေဆွးေနွးတင်ြပကပီး ပဲစိုက်ပျို းသည့် 

ြပည်နယ်များမှ ေတာင်သူကိုယ်စားလှယ်များမှ ပဲအမျို းမျို းစိုက်ပျို းရာတွင် ေတွ က့ုံ ရသည့် အခက်အခဲ 

များအား ရှင်းလငး်တငြ်ပခ့ဲက ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးမှ နိဂုံးချုပ်စကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

၈။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေနတွ့င် ရန်ကုန် မို ရ့ှိ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး ဦးစးီမှူ းရံုး၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ 

အစားအေသာက်နှင့်ပတ်သက်ေသာ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်၊ ဝန်ေဆာင်မနှင့် လိုအပ်ချက်များ 

ဆိုင်ရာ ဒုတိယအကမ်ိ အစည်းအေဝးသို ့စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး 

ဦးေအာင်ထးူ တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ထိုေ့နာက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများနငှ့် ပုဂလိက 

အဖွဲ အ့စည်းများအလိုက် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနမများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ေရှ ဆ့က် 

ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ Lab Network အဖဲွဝ့င်များက ေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် (၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစညး် ၇၄၁.၁၆၄ ၆၉၃.၉၀၁ ၁၄၃၅.၀၆၅

၂ တိရစိာန်ထွက် ၃.၇၇၀ ၃.၄၅၅ ၇.၂၂၅

၃ ေရထွက် ၁၁၁.၈၈၁ ၁၆၂.၉၃၄ ၂၇၄.၈၁၅

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၄၅.၁၉၄ ၁၈၉.၄၂၃ ၆၃၄.၆၁၇

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၀၆.၂၁၀ ၁.၄၉၈ ၁၀၇.၇၀၈

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၃၀၂.၆၃၃ ၅၇၆.၂၇၂ ၂၈၇၈.၉၀၅

၇ အြခား ၆၉၁.၃၉၀ ၄၃၉.၇၆၇ ၁၁၃၁.၁၅၇

 စုစုေပါင်း ၄၄၀၂.၂၄၂ ၂၀၆၇.၂၅၀ ၆၄၆၉.၄၉၂

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၂၄၅၉.၅၂၇ ၆၈၁.၆၉၈ ၃၁၄၁.၂၂၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၁၀၈.၈၈၂ ၂၈၉.၄၁၁ ၃၃၉၈.၂၉၃

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၈၂၃.၈၆၀ ၃၆၁.၂၇၁ ၂၁၈၅.၁၃၁

 စုစုေပါင်း ၇၃၉၂.၂၆၉ ၁၃၃၂.၃၈၀ ၈၇၂၄.၆၄၉

 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပုိက့နု် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကနုသွ်ယမ်
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကနု်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၄၄၀၂.၂၄၂ ၇၃၉၂.၂၆၉ ၁၁၇၉၄.၅၁၁ ၃၂၇၀.၄၀၇ ၅၈၂၄.၅၈၁ ၉၀၉၄.၉၈၈ ၁၁၃၁.၈၃၅ ၁၅၆၇.၆၈၈ ၂၆၉၉.၅၂၃

၂ နယ်စပ် ၂၀၆၇.၂၅၀ ၁၃၃၂.၃၈၀ ၃၃၉၉.၆၃၀ ၂၀၆၅.၄၀၅ ၁၃၄၂.၃၂၂ ၃၄၀၇.၇၂၇ ၁.၈၄၅ -၉.၉၄၂ -၈.၀၉၇

စစုေုပါငး် ၆၄၆၉.၄၉၂ ၈၇၂၄.၆၄၉ ၁၅၁၉၄.၁၄၁ ၅၃၃၅.၈၁၂ ၇၁၆၆.၉၀၃ ၁၂၅၀၂.၇၁၅ ၁၁၃၃.၆၈၀ ၁၅၅၇.၇၄၆ ၂၆၉၁.၄၂၆

စဉ် အေကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မှ ၂၂- ၉ - ၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မှ ၂၂ - ၉ - ၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၉-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၆၉၃.၉၀၁ ၆၉၃.၉၀၁ ၀.၀၄၃ ၆၁၇.၇၆၀ ၆၁၇.၈၀၃ -၀.၀၄၃ ၇၆.၁၄၁ ၇၆.၀၉၈

၂ တရိိစာန်ထွက် ၃.၄၅၅ ၃.၄၅၅ ၀.၇၇၄ ၀.၇၇၄ ၂.၆၈၁ ၂.၆၈၁

၃  ေရထွက် ၁၆၂.၉၃၄ ၁၆၂.၉၃၄ ၁၃၀.၂၀၄ ၁၃၀.၂၀၄ ၃၂.၇၃၀ ၃၂.၇၃၀

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၇၅.၄၅၃ ၁၃.၉၇၀ ၁၈၉.၄၂၃ ၁၂၀.၈၄၁ ၆.၈၄၉ ၁၂၇.၆၉၀ ၅၄.၆၁၂ ၇.၁၂၁ ၆၁.၇၃၃

၅ သစ်ေတာထကွ် ၁.၄၉၈ ၁.၄၉၈ ၁.၅၄၁ ၁.၅၄၁ -၀.၀၄၃ -၀.၀၄၃

၆ စက်မကန်ုေချာ ၅၄၄.၈၁၃ ၃၁.၄၅၉ ၅၇၆.၂၇၂ ၅၁၈.၄၄၂ ၇၃.၆၅၇ ၅၉၂.၀၉၉ ၂၆.၃၇၁ -၄၂.၁၉၈ -၁၅.၈၂၇

၇ အြခား ၃.၀၁၇ ၄၃၆.၇၅၀ ၄၃၉.၇၆၇ ၅၉၅.၂၉၄ ၅၉၅.၂၉၄ ၃.၀၁၇ -၁၅၈.၅၄၄ -၁၅၅.၅၂၇

စုစုေပါင်း ၇၂၃.၂၈၃ ၁၃၄၃.၉၆၇ ၂၀၆၇.၂၅၀ ၆၃၉.၃၂၆ ၁၄၂၆.၀၇၉ ၂၀၆၅.၄၀၅ ၈၃.၉၅၇ -၈၂.၁၁၂ ၁.၈၄၅

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၂-၉-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၂-၉-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

  

 ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၉-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၆.၇၈၆ ၆၇၄.၉၁၁ ၆၈၁.၆၉၇ ၂.၉၆၂ ၇၉၇.၃၂၃ ၈၀၀.၂၈၅ ၃.၈၂၄ -၁၂၂.၄၁၂ -၁၁၈.၅၈၈

၂ လပ်ုငန်းသုးံကန်ုကမ်း ၅.၁၂၃ ၂၈၄.၂၈၈ ၂၈၉.၄၁၁ ၆.၁၀၆ ၂၇၅.၂၅၉ ၂၈၁.၃၆၅ -၀.၉၈၃ ၉.၀၂၉ ၈.၀၄၆

၃ လသံုူးကုန် ၀.၅၂၇ ၃၆၀.၇၄၅ ၃၆၁.၂၇၂ ၀.၄၃၇ ၂၆၀.၂၃၅ ၂၆၀.၆၇၂ ၀.၀၉၀ ၁၀၀.၅၁၀ ၁၀၀.၆၀၀

စုစုေပါင်း ၁၂.၄၃၆ ၁၃၁၉.၉၄၄ ၁၃၃၂.၃၈၀ ၉.၅၀၅ ၁၃၃၂.၈၁၇ ၁၃၄၂.၃၂၂ ၂.၉၃၁ -၁၂.၈၇၃ -၉.၉၄၂

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂-၉- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇( ၂၂-၉-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၅၄၅.၆၁၃ ၈၀၄.၃၄၅ ၂၃၄၉.၉၅၈ ၁၅၄၀.၁၅၁ ၇၉၇.၈၉၅ ၂၃၃၈.၀၄၆ ၅.၄၆၂ ၆.၄၅၀ ၁၁.၉၁၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၈၆.၁၈၆ ၇.၅၅၈ ၉၃.၇၄၄ ၇၀.၆၉၆ ၈.၇၆၉ ၇၉.၄၆၅ ၁၅.၄၉၀ -၁.၂၁၁ ၁၄.၂၇၉

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၂၉.၁၈၃ ၂၈.၂၉၄ ၂၅၇.၄၇၇ ၂၆၁.၅၂၁ ၃၅.၅၅၇ ၂၉၇.၀၇၈ -၃၂.၃၃၈ -၇.၂၆၃ -၃၉.၆၀၁

၄ ကပုိံက်တီ ၃၈.၇၃၆ ၁၇.၅၂၅ ၅၆.၂၆၁ ၁၉.၅၈၇ ၁၇.၄၄၀ ၃၇.၀၂၇ ၁၉.၁၄၉ ၀.၀၈၅ ၁၉.၂၃၄

၅ ကျို င်းတံု ၀.၀၇၄ ၀.၇၆၈ ၀.၈၄၂ ၁.၃၉၀ ၁.၆၄၀ ၃.၀၃၀ -၁.၃၁၆ -၀.၈၇၂ -၂.၁၈၈

၆ တာချလိီတ် ၇.၀၇၉ ၂၆.၅၀၀ ၃၃.၅၇၉ ၇.၀၄၃ ၃၁.၄၇၀ ၃၈.၅၁၃ ၀.၀၃၆ -၄.၉၇၀ -၄.၉၃၄

၇ ြမဝတီ ၂၉.၃၂၈ ၃၇၇.၈၅၉ ၄၀၇.၁၈၇ ၂၆.၂၄၄ ၃၉၂.၀၂၃ ၄၁၈.၂၆၇ ၃.၀၈၄ -၁၄.၁၆၄ -၁၁.၀၈၀

၈ ေကာ့ေသာင်း ၄၁.၀၃၇ ၃၂.၂၁၉ ၇၃.၂၅၆ ၁၉.၀၁၂ ၂၅.၆၂၉ ၄၄.၆၄၁ ၂၂.၀၂၅ ၆.၅၉၀ ၂၈.၆၁၅

၉ မိတ် ၅၁.၂၀၀ ၂၉.၁၃၈ ၈၀.၃၃၈ ၇၀.၄၃၄ ၁၈.၁၉၃ ၈၈.၆၂၇ -၁၉.၂၃၄ ၁၀.၉၄၅ -၈.၂၈၉

၁၀ ထီးခးီ ၂.၄၈၄ ၀.၂၃၁ ၂.၇၁၅ ၈.၈၆၈ ၀.၁၅၃ ၉.၀၂၁ -၆.၃၈၄ ၀.၀၇၈ -၆.၃၀၆

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၆၃၃ ၀.၉၂၈ ၂.၅၆၁ ၀.၈၇၄ ၀.၁၉၁ ၁.၀၆၅ ၀.၇၅၉ ၀.၇၃၇ ၁.၄၉၆

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၇၇ ၀.၂၀၁ ၀.၂၇၈ ၀.၀၇၇ ၀.၂၀၁ ၀.၂၇၈

၁၃ စစ်ေတွ ၃.၅၄၆ ၀.၀၄၂ ၃.၅၈၈ ၁.၇၄၈ ၀.၁၇၀ ၁.၉၁၈ ၁.၇၉၈ -၀.၁၂၈ ၁.၆၇၀

၁၄  ေမာင်ေတာ ၅.၁၄၇ ၅.၁၄၇ ၂.၈၈၂ ၀.၀၂၅ ၂.၉၀၇ ၂.၂၆၅ -၀.၀၂၅ ၂.၂၄၀

၁၅ တမူး ၁၂.၉၅၁ ၂.၂၂၇ ၁၅.၁၇၈ ၂၅.၃၀၆ ၈.၆၇၅ ၃၃.၉၈၁ -၁၂.၃၅၅ -၆.၄၄၈ -၁၈.၈၀၃

၁၆ ရိဒ် ၁၂.၉၇၆ ၄.၅၄၅ ၁၇.၅၂၁ ၉.၆၄၉ ၄.၄၉၂ ၁၄.၁၄၁ ၃.၃၂၇ ၀.၀၅၃ ၃.၃၈၀

စုစုေပါင်း ၂၀၆၇.၂၅၀ ၁၃၃၂.၃၈၀ ၃၃၉၉.၆၃၀ ၂၀၆၅.၄၀၅ ၁၃၄၂.၃၂၂ ၃၄၀၇.၇၂၇ ၁.၈၄၅ -၉.၉၄၂ -၈.၀၉၇

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၂-၉-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၂-၉-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉခ်ျက်(တုိး/ေလျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၅၆၁၀၀၀ ၅၄၁၀၀၀ ၅၆၇၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀

၂ ဟသာတ ၅၉၇၀၀၀ ၅၅၄၂၀၀ ၅၉၄၀၀၀ ၅၆၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၄၇၆ ၄၁၆ ၄၆၇ ၄၅၃

၂ ေရလီ ၅၀၅ ၄၃၁ ၄၇၆ ၄၆၂

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၀၃ ၆၅၀ ၆၈၆ ၆၈၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀

၂ မနေလး(ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၉၉၈၀၀ ၁၀၁၂၂၀၀ ၁၀၀၁၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၈၆ ၈၈၇ ၈၈၉ ၈၈၆

၂  ေရလီ ၉၄၆ ၉၂၃ ၉၁၀ ၉၀၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

(က) မတ်ပဲ (အသစ်)

၈

(ခ) ပဲတီစမ်ိး (အသစ်)

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၄၂၀၇၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၂ မနေလး ၁၄၀၁၁၀၀ ၁၄၁၂၁၀၀ ၁၅၅၁၁၀၀ ၁၅၂၉၇၀၀

၃ မုံရွာ ၁၃၉၅၆၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀ ၁၅၄၆၈၀၀ ၁၄၈၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၄၁ ၉၁၆ ၈၈၈ ၈၇၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၈၁၁ ၈၁၂ ၈၁၄ ၈၁၂

၂ ေရလီ ၈၆၈ ၈၄၆ ၈၃၄ ၈၃၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၄၃၂၅၀၀ ၄၁၈၅၀၀ ၄၂၄၀၀၀ ၄၁၄၀၀၀

၂ မုံရွာ ၄၂၅၆၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၀၄၁၀၀ ၃၉၁၉၀၀

၃ မေကွး ၄၃၄၇၀၀ ၃၉၁၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၈၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၄၀ ၅၉၅ ၅၉၂ ၅၉၀

( င ) ပဲစဉ်းငုံ (အသစ်)

၉

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၉၉၅၁၀၀ ၁၁၇၈၈၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၇၀၇၀၀

၂ မုံရွာ ၉၇၉၈၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ ပခုကူ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၆ မေကးွ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၇ ပခူဲး  ၉၇၉၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၈ ြပည် ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၃၄ ၂၃၅ ၂၃၄ ၂၃၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀

၂ မနေလး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၃ မေကးွ ၁၈၃၇၁၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

၄ ြပည် ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၇၉ ၇၈၃ ၆၂၄ ၆၁၇

( စ ) ကက်သွန်နီ

၁၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀

၂ ေတာင်ကးီ ၁၅၃၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၆၉ ၁၁၇၄ ၁၁၃၈ ၁၁၂၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၁၇၁၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၄ မေကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၁၃ ၁၀၁၇ ၁၂၄၇ ၁၂၃၄

ကျပ်/ြပည်

၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၂ မနေလး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀

၄ ပုသိမ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပခဲးူ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ်ေတွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၅၀

၁၀ သံတဲွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၈၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၁
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ထုိင်း ၃၇၅ ၃၇၈ ၃၈၆ ၃၉၈

၂ ဗီယက်နမ် ၃၆၈ ၃၅၈ ၃၅၈ ၃၅၈

၃ အိနိယ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၄ ပါကစတန် ၃၄၈ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀

၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (သန်လျင်) ၄၄၂၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀

၂ မနေလး ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၅၀၆၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၃၄၀၀၀ ၅၃၄၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၆၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀ ၄၈၇၆၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ (CP) ၃၂၆၄၀၀ ၃၂၆၄၀၀ ၂၈၉၀၀၀ ၂၅၁၆၀၀

၂ မနေလး ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၄၃၀၀ ၂၉၄၅၀၀ ၂၆၀၈၀၀

၃  ေတာင် ကီး ၂၈၁၆၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၁၈၃၇၀၀ (သစ်) ၁၇၁၄၀၀ (သစ်)

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၂၃၅ ၂၃၅ ၂၃၀ ၂၂၉

၂ ေရလီ ၂၆၅ ၂၅၉ ၂၄၉ ၂၄၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၃၄ ၂၃၅ ၂၃၄ ၂၂၆

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၂

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မနေလး ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၅၆၅၂၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀

၂ မေကွး ၁၅၁၂၆၀၀ ၁၅၅၂၄၀၀ ၁၅၄၃၂၀၀ ၁၅၇၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၀၃၇ ၁၀၃၈ ၁၀၄၀ ၁၀၃၉

၂ ေရလီ ၁၁၀၄ ၁၀၇၇ ၁၀၆၂ ၁၀၆၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၃၅ ၉၃၉ ၈၅၇ ၈၄၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မနေလး (စမံုစ) ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၆၄၀ ၁၆၄၁ ၁၆၄၅ ၁၆၄၂

၂ ေရလီ ၁၇၃၅ ၁၆၉၃ ၁၆၆၉ ၁၆၆၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၁၀ ၈၁၄ ၈၄၂ ၈၃၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၈၈၅.၄၃ ၁၉၇၃.၀၀ ၁၆၂၈.၆၉ ၁၈၀၈.၅၀

၂ RSS-2 ၁၈၀၄.၁၆ ၁၉၅၅.၀၀ ၁၅၄၇.၆၆ ၁၇၉၀.၅၀

၃ RSS-3 ၁၇၂၂.၈၉ ၁၉၃၈.၅၀ ၁၄၆၆.၆၃ ၁၇၇၃.၅၀

၄ RSS-4 ၁၆၄၁.၆၂ ၁၉၂၉.၅၀ ၁၄၇၉.၆၀ ၁၇၆၅.၀၀

၅ RSS-5 ၁၅၆၀.၃၅ ၁၉၁၅.၅၀ ၁၃၀၄.၅၇ ၁၇၅၁.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၆-၉-၂၀၁၇

၁၃

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၁၂-၉-၂၀၁၇
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၃ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၂၅၀၀ ၁၃၃၉.၉၅ ၁၃၃၁.၈၅ ၁၃၅၄

၂ ၁၄ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၀၃၀၀ ၁၃၃၆.၈၅ ၁၃၂၁.၉၀ ၁၃၅၄

၃ ၁၅ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၆၀၀၀ ၁၃၄၄.၈၇ ၁၃၃၁.၅၄ ၁၃၅၄

၄ ၁၆ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၆၀၀၀ ၁၃၄၄.၈၇ ၁၃၃၁.၅၄ ၁၃၅၄

၅ ၁၇ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၆၀၀၀ ၁၃၄၄.၈၇ ၁၃၃၁.၅၄ ၁၃၅၄

၆ ၁၈ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၉၇၀၀ ၁၃၃၆.၀၁ ၁၃၁၉.၁၀ ၁၃၅၄

၇ ၁၉ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၈၁၀၀ ၁၃၃၂.၇၇ ၁၃၀၉.၇၇ ၁၃၅၅

၈ ၂၀ -၉-၂၀၁၇ ၉၅၁၀၀၀ ၁၃၃၄.၈၈ ၁၃၁၄.၁၂ ၁၃၅၇

၉ ၂၁ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၄၄၀၀ ၁၃၂၃.၆၆ ၁၂၉၆.၃၉ ၁၃၅၉

၁၀ ၂၂ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၁၀၀၀ ၁၃၁၇.၉၃ ၁၂၉၅.၄၆ ၁၃၆၀

၁၁ ၂၃ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၁၀၀၀ ၁၃၁၇.၉၃ ၁၂၉၅.၄၆ ၁၃၆၀

၁၂ ၂၄ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၁၀၀၀ ၁၃၁၇.၉၃ ၁၂၉၅.၄၆ ၁၃၆၀

၁၃ ၂၅ -၉-၂၀၁၇ ၉၃၇၅၀၀ ၁၃၁၃.၀၃ ၁၂၉၅.၁၅ ၁၃၆၀

၁၄ ၂၆ -၉-၂၀၁၇ ၉၄၈၀၀၀ ၁၃၂၇.၇၃ ၁၃၁၄.၇၄ ၁၃၆၀

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၅၅ ယမွ်

၂ ၃၃.၈၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၃.၆၄  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၅၀

၁၃၆၂

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၆၀

၁၃၅၂

၁၄

( ၂-၁၀-၂၀၁၇) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၄၂၀-၄၄၀

(  ခ  ) SQ ၅၅၅-၅၇၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၆၀၀-၆၃၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၅၂၅-၅၅၀

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၉၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၅၀-၉၁၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၀၀-၉၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၃၂၀-၃၄၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၃၀၀-၃၂၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၃၀၀-၃၂၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၅၀-၇၇၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၈၅၀-၈၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၁၄၅-၁၁၇၅

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၃၀-၁၅၇၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၅

 ၂၆ - ၉ -၂၀၁၇ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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   ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -   

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၆ - ၃၂ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၉၈ ၁ ၁၄၂ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၄ ၁ ၁၇၄

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ်      ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၀၅ ၁ ၁၇၄

၂။ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမး်(၂)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ 

အတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်-  

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေကျာ်သူဝင်း  ဦးစီးအရာရိှ စီမံ ၁၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၈/မကန(နုိင်)၀၆၇၂၆၁    ၁၇-၉-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ဆုေဝထွန်းြမင့်  ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ ၁၈-၉-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၂၉၇၈၃    ၂၀-၉-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးဖိုးဗုိလ်ဗုိလ်  ငယ်/ေရး နှစ်နုိင်ငံ ၁၅-၉-၂၀၁၇ ၁ ရက် 

    ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃ 

၃။ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွေဲဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ 

အတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒါက်တာေရစင်ကုိ လ/ထညန်မှူး နှစ်နုိင်ငံ ၃-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၁ ရက် 

    ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၂၉၇၇၆   ၂-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 
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 ( ခ ) ဦးေအာင်စုိးလင်း ဌာနခဲွစာေရး ပုိ/့သွင်း ၅-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၇/ပသန(နုိင်)၀၂၇၁၄၅   ၁၄-၉-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးအလက်ဇနား လခရ-၄ စီမံ ၁၅-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၅ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၀၄၀၉    ၂၉-၉-၂၀၁၇ ထိ 

၄။ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးဆက်ရန်ပုိင်(၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၈၆၂) အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ)ကုိ 

ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းသုိ ့(၁-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၅။ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ၏ (၁၅-၉-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၂၁၀)ြဖင့် ေမာင်ေတာကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းသို ့ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားခဲ့သည့် ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ 

ဦးဉာဏ်မျိုးထက်(၉/ပမန(နုိင်)၁၅၈၄၂၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး(ကွန်ပျူတာ)ကုိ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲသို ့ ြပန်လည်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၆။ ၂၅-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၆)ဦးတုိကုိ့ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရ့က်များ 

အတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ လုပ်သက်ခွင်န့ှင့် လစာမဲ့ခွင့် 

အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ တင်တင်ရီ လ/ထညန်မှူ း စစရ ၁၈-၉-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက်  

    ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၇၅၃၁၄   ၂၇-၉-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် ဦး/ရိှ စမံီ ၁၈-၉-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက်  

    ၅/မရန(နုိင်)၀၂၈၉၂၀   ၂၄-၉-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

 ( ဂ ) ေဒ ခင်ညိုရီ ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ၂၅-၉-၂၀၁၇ မှ ၈ ရက်  

    ၉/နထက(နိုင်)၀၂၅၅၅၆   ၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်)  

 ( ဃ ) ေဒ ခင်မိုးမိုး ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၁-၉-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၁၀/ကထန(နုိင်)၀၈၁၄၄၈   ၂၂-၉-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်)  

 ( င ) ဦးြပည် ဖိုးေအာင် ငယ်/ေရး စမံီ ၁၈-၉-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၉/ပမန(နိငု်)၂၄၃၀၅၃   ၂၄-၉-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 
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 ( စ ) ဦးေနဗလ ငယ်/ေရး  ယှဉ် ပို င်မ ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၄ ရက် 

    ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၆၃၅   ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၄ ရက် 

       ၈-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဆ ) ဦးေဇယျာ ဖိုး ငယ်/ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၉ ရက်  

    ၉/ပမန(နိုင်)၂၄၃၁၀၀   ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၉ ရက် 

       ၈-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဇ ) ဦးေအာင်မျို းဟိန်း ငယ်/ေရး  မူဝါ ဒ  ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၆ ရက် 

    ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၄၈၂၁   ၇-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  (လုပ်သက်) 

       ၈-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၅ ရက် 

       ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၇။ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ တာဝန်ခံ၊ ညန်ကားေရးမှူး၊ ေဒ ကည်မာ(၅/တဆန(နုိင်)၀၅၇၇၁၉)ကုိ (၁-

၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ၏ တာဝန်ခံအြဖစ် ပူးတဲွတာဝန် ေပးအပ် 

လုိက်သည်။   

၈။ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိုကုိ့ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ စ၍ ၎င်းတိုန့ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွ 

များသုိ ့ေြပာငး်ေရ  ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  ေြပာင်းေရသ့ည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးခိုင်ဝင်း ဦးစီးမှူး ဒု-ညန်ချုပ်ရုံး ညန်ချုပ်ရုံး 

  ၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၀၄၃၁၂  (ကုန်သွယ်ေရး) 

 ( ခ ) ေဒ ဇွန်သီရိထွန်း ကပတ မူဝါဒ ပညာေပး 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၁၄၇၉ ကီးကပေ်ရးမှူး    

 ( ဂ ) ေဒ နွယ်နီဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး  လုပ်ငန်းစစ် ပိုသ့ွင်း  

  ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၀၅၇၆ 

 (ဃ) ဦးရဲမင်းထွန်း ငယ်/ေရး နည်းပညာ ညန်ချုပ်ရုံး 

  ၉/မထလ(နုိင်)၂၅၂၀၇၉ 
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၉။ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်း/ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ကျိုင်းတံု၊ ြမစ် ကီးနား) တုိတွ့င် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ပူးတဲွ 

ပါ  အရာထမ်း (၃၉) ဦး၊ အမထမ်း (၁၂၂) ဦးတုိကုိ့ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွ၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်၊ မနေလး)သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

လက်ရိှ 
တာဝန်ထမ်း 
ေဆာင်သည့် 
ဌာန/စခန်း

ေြပာင်းေရွ  ့
တာဝန်ချထား 
သည့်ဌာန 

မှတ်ချက် 

၁ ဦးြမင့်သူရ ၁၀/သထန(နိုင်)၀၇၇၁၉၇ ညန်ကားေရးမှူ း မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၂ ဦးသိန်းထွန်းဦး ၉/လဝန(နိုင်)၀၀၈၉၂၆ ညန်ကားေရးမှူ း ြမဝတီ နယ်ရုံး   

၃ ဦးေသာင်းနုိင် ၁၃/ရငန(နိုင်)၀၀၁၁၀၂ ညန်ကားေရးမှူ း တာချီလိတ် နစှ်နိုင်ငံ   

၄ ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် ၁၃/ကခန(နိုင်)၀၀၆၀၆၂ ညန်ကားေရးမှူ း တမူး ပညာေပး   

၅ ဦးတင်လတ် ၇/ဝမန(နိုင်)၀၀၃၈၃၄ ညန်ကားေရးမှူ း ချင်းေရေဟာ် ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်)   

၆ ဦးမျိုးမင်း-၁ ၁၀/ဘလန(နိုင်)၀၅၇၈၃၈ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်)   

၇ ေဒ ခင်မာြမင့် ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၀၈၃၈၂ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် စာရင်းအင်း   

၈ ဦးစိုးဝင်းေမာင် ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၁၃၀၅၂ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ေကာ့ေသာင်း နညး်ပညာ   

၉ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း ၅/တမန (နုိင်) ၀၄၅၇၁၅ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး မတိ် ပိုသွ့င်း   

၁၀ ဦးသန်စ့င်မင်း ၅/မရန(နုိင်)၁၃၆၆၅၄ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး လွယ်ဂျယ် နယ်ရုံး   

၁၁ ဦးမုိးေဇာ်ဦး ၈/မကန(နုိင်)၁၆၀၆၂၉ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ကနပ်ိုက်တီ လုပ်ငန်းစစ်   

၁၂ ဦးေမာင်ေမာင်လွင် ၁၁/သတန(နုိင်)၀၅၈၅၃၇ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး
ပိုသွ့င်းရုံး 

(ကျိုင်းတံု) 
စီမံေရးရာ   

၁၃ ဦးေအာင်နိုင်ထွန်း ၅/မရန(နုိင်) ၁၉၅၄၅၈ လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် ပိုသွ့င်း   

၁၄ ေဒ ခင်မာရီသိန်း ၉/နထက(နုိင်)၀၁၆၆၉၄ လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် မဝူါဒ   

၁၅ ေဒ ဝင်းပပသူ ၁၂/အစန(နုိင်)၁၈၂၀၈၉ လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဆယ် စာရင်းအင်း   

၁၆ ဦးစံ ဖိုးေဝ ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၆၂၉၅၅ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း   

၁၇ ေဒ နီနီဝင်း ၉/ဝတန(နုိင်)၀၅၄၅၁၀ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ြမဝတီ ေငွစာရင်း   

၁၈ ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၄၅၇၆ လ/ထညန်ကားေရးမှူး တာချီလိတ် ေငွစာရင်း   

၁၉ ဦးေဇယျာေကျာ်ေကျာ် ၁၂/လမန(နုိင်)၁၂၄၁၃၀ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ရိဒ် လုပ်ငန်းစစ်   

၂၀ ဦးခင်ေမာင်စိုး ၁၂/ကမရ (နိုင်) ၀၃၉၃၁၃ လ/ထညန်ကားေရးမှူး စစ်ေတွ ပိုသွ့င်း   

၂၁ ဦးဝင်းေအး ၇/တငန(နိုင်)၀၀၅၃၃၈ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ချင်းေရေဟာ် ပိုသွ့င်း   
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၂၂ ဦးေအာင်ဝင်းခုိင် ၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၀၅၁၈၃ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ထီးခးီ 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်)   

၂၃ ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး ၅/တဆန(နုိင်)၀၀၀၂၅၀ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေမာေတာင် နယ်ရုံး   

၂၄ ဦးေအာင်ကိုကို ၉/နထက(နုိင်)၁၄၇၈၀၁ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် စာရင်းအင်း   

၂၅ ဦးေဝဦးေမာင် ၁၂/မရက(နုိင်)၁၃၆၉၅၆ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် ညန်ချုပ်ရုံး   

၂၆ ေဒ ဝင်းဝင်းနု ၈/ရစက(နိုင်)၀၀၄၅၀၉ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် ေငွစာရင်း   

၂၇ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း-၁ ၁၄/ပသရ(နိုင်)၀၈၄၄၈၈ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် မဝူါဒ   

၂၈ ဦးမျိုးဦး-၃ ၇/ရကန(နိုင်)၀၀၀၆၉၈ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် ပိုသွ့င်း   

၂၉ ေဒ စနာခိုင် ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)-၀၀၂၅၀၆ ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် လုပ်ငန်းစစ်   

၃၀ ဦးေအာင်စိုး-၁ ၉/မထလ(နုိင်)၁၉၃၈၄၂ ဦးစီးအရာရိှ ြမဝတီ နယ်ရုံး   

၃၁ ေဒ ခင်စန်းရီ ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၀၇၀၇၁ ဦးစီးအရာရိှ ြမဝတီ မဝူါဒ   

၃၂ ေဒ ချို မာသိန်း ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၆၅၆၂၁ ဦးစီးအရာရိှ ေကာ့ေသာင်း လုပ်ငန်းစစ်   

၃၃ ဦးေမာင်ေမာင် ၉/မရမ(နုိင်)၀၂၄၆၈၄ ဦးစီးအရာရိှ မတိ် 
ပိုသွ့င်းရုံး 
(မနေလး)   

၃၄ ေဒ ေအးေအးြမတ် ၅/ခဥတ(နုိင်)၀၅၂၄၁၁ ဦးစီးအရာရိှ တမူး ပိုသွ့င်း   

၃၅ ဦးထွန်းေကျာ် ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၂၄၂၁၆ ဦးစီးအရာရိှ ေမာင်ေတာ စီမံေရးရာ   

၃၆ ဦးဝင်းနိုင်-၁ ၈/မကန(နုိင်)၀၀၅၁၀၈ ဦးစီးအရာရိှ လွယ်ဂျယ် စီမံေရးရာ   

၃၇ ဦးသာထနွ်းစိန် ၁၁/မတန(နိုင်)၀၀၄၄၃၆ ဦးစီးအရာရိှ ကနပ်ိုက်တီ စီမံေရးရာ   

၃၈ ဦးြမတ်သူ-၁ ၁၂/ကတန(နိုင်)၀၀၆၃၈၁ ဦးစီးအရာရိှ မယ်စဲ့ ပိုသွ့င်း   

၃၉ ဦးေကျာ်ဇံ ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၁၉၉၁၅ ဦးစီးအရာရိှ ကျိုင်းလပ် 
ေကျာက်ြဖူဇုန်(ရံုးချ

ုပ်)   

၄၀ ေဒ စန်းစန်းဝင်း ၇/လပတ(နိုင)်၀၉၂၉၄၂ ဦးစီးမှူး မူဆယ် ပိုသွ့င်း   

၄၁ ဦးတင်ဦး-၁ ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၁၄၇၈၈ ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၄၂ ဦးစိန်သန်းဦး ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၃၇၇၄၂ ဦးစီးမှူး မူဆယ် ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်)   

၄၃ ေဒ ြမြမဝင်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၁၂၄၀၉ ဦးစီးမှူး ြမဝတီ ေငွစာရင်း   

၄၄  ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း ၁၂/မတန(နိုင်)၀၀၇၉၂၃ ဦးစီးမှူး တာချီလိတ် ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်)   

၄၅ ေဒ သီတာြမင့် ၅/မလန(နိုင်)၀၁၆၅၁၈ ဦးစီးမှူး တာချီလိတ် စီမံေရးရာ   

၄၆ ဦးေအးေကျာ် ၇/ကဝန(နုိင်)၀၅၉၇၇၈ ဦးစီးမှူး ေကာ့ေသာင်း လုပ်ငန်းစစ်   

၄၇ ဦးြမင့်စိုး-၃ ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၃၅၇၅၇ ဦးစီးမှူး မတိ် 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်)   
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၄၈ ဦးစိုးနိုင်-၄ 
CHK -၁၁၅၉၉၀ 

၁၂/အစန(နိုင်)၀၀၇၀၈၁ 
ဦးစီးမှူး ရိဒ် နယ်ရုံး   

၄၉ ဦးထိန်ဝင်းဦး ၅/အတန(နုိင်)၀၆၁၆၀၂ ဦးစီးမှူး လွယ်ဂျယ် ပိုသွ့င်း   

၅၀ ဦးထွန်းထွန်း ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၀၅၁၆၅ ဦးစီးမှူး ကနပ်ိုက်တီ ပိုသွ့င်း   

၅၁ ဦးစိုးတင့်-၁ ၁၄/မအပ(နုိင်)၁၃၇၁၈၈ ဦးစီးမှူး ထီးခးီ စီမံေရးရာ   

၅၂ ဦးြမဝင်း-၁ ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၃၁၄၅၀ ဦးစီးမှူး ထနတ်လန် ပိုသွ့င်း   

၅၃ ေဒ ေအးေအးသန် ့ ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၅၇၂၆၀ ဦးစီးမှူး ြမစ် ကီးနား နယ်ရုံး   

၅၄  ေဒ ဝင်းဝင်းကည် ၁၂/မရက(နုိင်)၀၈၁၆၉၉ စာရင်းကုိင် -၁ မူဆယ် နယ်ရုံး   

၅၅ ဦးစိန်ဝင်းဗိုလ် ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၁၉၃၂၀ ဆက်သွယ်ေရး- ၁ ချင်းေရေဟာ် နယ်ရုံး   

၅၆ ဦးရဲမင်းထွဋ် ၇/ညလပ(နိုင်)၀၉၃၄၇၃ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် စာရင်းအင်း   

၅၇ ဦးသန်းဝင်း-၂ ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၅၉၁၁ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် နယ်ရုံး   

၅၈ ေဒ ကည်ြပာဦး ၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၁၃၂ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၅၉ ဦးတင်ထွန်း-၂ ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၅၉၁၉၆ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၆၀ ဦးကုိကိုေဇာ် ၉/ကပတ(နိုင်)၀၀၅၄၅၃ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်)   

၆၁ ဦး ငိမ်းချမ်း ၅/အတန(နုိင်)၀၄၈၇၂၈ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၆၂ ဦးခိုင်ထွန်းဝင်း ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၈၄၂၄ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၆၃ ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း ၈/ခမန(နုိင်)၀၄၄၂၉၈ ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ စာရင်းအင်း   

၆၄ ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၄၈၉၀၇ ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ စီမံေရးရာ   

၆၅  ဦးေဇလတ် ၈/ခမန(နိုင်)၁၂၁၀၂၄ ဒု-ဦးစီးမှူး မတိ် နယ်ရုံး   

၆၆ ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း ၅/ငစန(နုိင်)၀၇၅၇၅၈ ဒု-ဦးစီးမှူး တမူး ပိုသွ့င်းရုံး(မနေလး)   

၆၇ ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် ၈/မကန(နိုင်)၀၀၂၅၉၃ ဒု-ဦးစီးမှူး တမူး လုပ်ငန်းစစ်   

၆၈ ဦးေကျာ်ေကျာ်-၃ ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၃၈၂၉၄ ဒု-ဦးစီးမှူး စစ်ေတွ ယှဉ် ပိုင်မ   

၆၉ ဦးမိုင်းညီေကျာ်ဇံ ၁၃/နခန(နုိင်)၀၆၆၈၃၈ ဒု-ဦးစီးမှူး ေမာင်ေတာ မဝူါဒ   

၇၀ ဦးေကျာ်ေအာင် ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၀၉၅၈၀ ဒု-ဦးစီးမှူး လွယ်ဂျယ် ပိုသွ့င်း   

၇၁ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း ၅/ဝလန(နိုင်)၁၀၆၂၉၀ ဒု-ဦးစီးမှူး ချင်းေရေဟာ် လုပ်ငန်းစစ်   

၇၂ ဦးတင်မိုး ၅/ငဇန(နိုင်)၀၀၃၄၆၆ ဒု-ဦးစီးမှူး 
ပိုသွ့င်းရုံး 

(ကျိုင်းတံု) 
ပိုသွ့င်းရုံး(မနေလး)   

၇၃ ဦးေကျာ်ေကျာစ်ိုး ၉/မနတ(နုိင်)၀၀၂၁၄၆ ဒု-ဦးစီးမှူး မယ်စဲ့ ပိုသွ့င်း   
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၇၄ ဦးေဇာ်ဝင်း-၃ ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၀၂၈၄၆ စာရင်းကုိင်-၂ တာချီလိတ် စာရင်းအင်း   

၇၅ ဦးညီညီေအာင်-၂ ၁၁/ပဏက(နုိင်)၀၃၉၆၉၂ စာရင်းကုိင်-၂ တမူး ေငွစာရင်း   

၇၆ ဦးမင်းမင်း-၃ ၁၄/ရကန(နုိင်)၀၀၁၉၈၇ ဌာနခွဲစာေရး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း   

၇၇ ေဒ ေငွရင် ၅/ရဘန(နုိင်)၁၄၈၇၄၄ ဌာနခွဲစာေရး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း   

၇၈ ေဒ နန်းေလာဝဝီ်း ၁၃/တယန(နုိင်)၀၀၀၀၂၆ ဌာနခွဲစာေရး တာချီလိတ် ေငွစာရင်း   

၇၉ ဦးေအာင်တုိးမင်း ၈/ခမန(နုိင်)၁၀၄၃၇၆ ဌာနခွဲစာေရး ေမာေတာင် နစှ်နိုင်ငံ   

၈၀ ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၂၂၇၃၁ ဌာနခွဲစာေရး ကနပ်ိုက်တီ စီမံေရးရာ   

၈၁ ဦးဝင်းေဇာ် ၁၂/သခန(နုိင်)၀၀၃၃၀၀ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် နစှ်နိုင်ငံ   

၈၂  ေဒ တငသ်နး်သနး်ဦး ၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၇၀၃၈ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် လုပ်ငန်းစစ်   

၈၃ ဦးေဇာ်ေဇာ်ေထွး ၈/သရန(နုိင်)၀၅၀၉၇၆ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် ေဒသတွင်း   

၈၄ ဦးကည်ချစ်ေကျာ် ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၀၉၉၃၂ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၈၅ ေဒ ချစ်ချစ်ေဇာ် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၃၅၅ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၈၆ ဦးသန်တ့ည်ကည် ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၅၆၁၀ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် ပိုသွ့င်း   

၈၇ ဦးခင်ေမာငဝ်င်း-၃ ၁၂/ဒဂန(နုိင်)၀၀၇၈၃၉ အကီးတန်းစာေရး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း   

၈၈ ဦးသိန်းစုိး-၃ ၅/ကလထ(နိုင်)၁၂၅၇၀၄ အကီးတန်းစာေရး ြမဝတီ စီမံေရးရာ   

၈၉ ေဒ လှလှေအး ၉/ကဆန(နိုင်)၁၁၅၅၈၄ အကီးတန်းစာေရး တာချီလိတ် နညး်ပညာ   

၉၀ ဦးဘရန်ေအာင် ၁၃/နခန(နုိင်)၀၄၇၄၅၂ အကီးတန်းစာေရး တာချီလိတ် နယ်ရုံး   

၉၁ ဦးဝင်းေအာင်-၃ ၉/အမဇ(နိုင်)၀၀၈၃၆၀ အကီးတန်းစာေရး ရိဒ် ပိုသွ့င်း   

၉၂ ဦးစိုးေကျာ်သူ ၇/လပတ(နိုင်)၁၂၂၂၈၅ အကီးတန်းစာေရး ကနပ်ိုက်တီ WTO   

၉၃ ဦးသန်းလင်း-၂ ၁၁/ဂမန(နုိင်)၀၀၁၀၈၆ အကီးတန်းစာေရး ထီးခးီ စီမံေရးရာ   

၉၄ ဦးေဇာ်လင်း-၂ ၁၁/မပတ(နိုင်)၀၃၇၃၅၅ အကီးတန်းစာေရး မယ်စဲ့ ပိုသွ့င်း   

၉၅ ဦးသိန်းြမင့်ဦး ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၁၅၅၅၃ အကီးတန်းစာေရး ြမစ် ကီးနား ပိုသွ့င်း   

၉၆ ဦးသာထနွ်းေအာင် ၈/ဆဖန(နုိင်)၀၅၁၂၁၆ အကီးတန်းစာေရး ကျိုင်းလပ် ပိုသွ့င်း   

၉၇ ေဒ ကည်ြပာြမင့် ၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၀၈၈၅ စာရင်းကုိင်-၃ မူဆယ် ေငွစာရင်း   

၉၈ ေဒ သီရိခိုင်သဇင် ၅/ကဘလ(နိုင်)၁၅၇၀၅၁ စာရင်းကုိင်-၃ မူဆယ် ေငွစာရင်း   

၉၉ ဦးေကျာ်ေကျာ်-၄ ၁၂/လသယ(နိုင်)၀၄၃၄၈၅ ဆက်သွယ်ေရး-၃ မူဆယ် ပညာေပး   
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၁၀၀ ဦးေနသူေအာင်-၂ ၅/တဆန(နုိင်)၁၂၇၉၁၅ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် စာရင်းအင်း   

၁၀၁ ေဒ ပန်းအိစံ ၁၄/မအပ(နုိင်)၁၉၆၇၉၇ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် ပညာေပး   

၁၀၂ ဦး ငိမ်းချမ်းေဇာ် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၉၄၈၉ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်)   

၁၀၃ ဦးေမာင်ေမာင်နိုင်-၂ ၅/ကလထ(နိုင်)၂၅၂၀၁၃ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၁၀၄ ေဒ ေဝဇာဆန်း ၅/ကလထ(နိုင်) ၁၂၈၃၈၆ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် နစှ်နိုင်ငံ   

၁၀၅ ေဒ သက်နွယ်မွန် ၅/ဟမလ(နုိင်)၀၆၈၄၇၉ အငယ်တန်းစာေရး ြမဝတီ ယှဉ် ပိုင်မ   

၁၀၆ ေဒ စနာေအး ၈/တတက(နိုင်)၁၅၉၆၂၄ အငယ်တန်းစာေရး ြမဝတီ မဝူါဒ   

၁၀၇ ေဒ ြဖူြဖူခိုင် ၈/နမန(နုိင်) ၁၇၄၂၈၂ အငယ်တန်းစာေရး ေကာ့ေသာင်း မဝူါဒ   

၁၀၈ ဦးစိုးဝလီျံ ၈/ပမန(နုိင်)၁၁၉၅၀၉ အငယ်တန်းစာေရး စစ်ေတွ WTO   

၁၀၉ ဦးြမတ်ခိုင် ၉/ပမန(နုိင်) ၂၅၈၁၈၃ အငယ်တန်းစာေရး ေမာင်ေတာ 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်)   

၁၁၀ ဦးေဇယျာ ဖိုး-၁ ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၆၇၈၃ အငယ်တန်းစာေရး ချင်းေရေဟာ် ေငွစာရင်း   

၁၁၁ 
ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်-
၁ 

၉/တကန(နိုင်)၁၉၀၄၈၄ အငယ်တန်းစာေရး ချင်းေရေဟာ် မဝူါဒ   

၁၁၂ ဦးအာကာဟိန်း ၁၁/မတန(နုိင်)၀၁၉၄၃၄ အငယ်တန်းစာေရး ချင်းေရေဟာ် စာရင်းအင်း   

၁၁၃ ဦးမျိုးေမာင်ေမာင် ၉/မသန(နိုင်)၁၃၃၁၇၈ အငယ်တန်းစာေရး ထနတ်လန် ပိုသွ့င်း   

၁၁၄ ဦးစည်သူလင်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၆၅၈၆၈ အငယ်တန်းစာေရး ေမာေတာင် နစှ်နိုင်ငံ   

၁၁၅ ဦးေဇာ်သန်း ၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၂၉၆၇၉ အငယ်တန်းစာေရး 
ပိုသွ့င်းရုံး 

(ကျိုင်းတံု) 
စာရင်းအင်း   

၁၁၆ ဦးစိန်ေသာင်း ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၁၂၆၆၂၀ လုံြခုံ ေရး-၄ မူဆယ် စီမံေရးရာ   

၁၁၇ ေဒ ဥမာဝင်း ၉/မသန(နုိင်)၁၀၇၁၆၉ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၁၈ ေဒ မိုမိုသန်း ၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၁၂၆၆ ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၁၉ ေဒ ဇင်မာေအး ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၀၀၇၁၆ ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ နယ်ရုံး ကွန်ပျူတာ 

၁၂၀ ဦးေကျာ်ခိုင်ြမတ် ၅/ဟမလ(နုိင်)၀၅၂၀၀၉ ဒု-ဦးစီးမှူး ရိဒ် ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၂၁ ဦးေအာင်ကိုဦး ၁၄/အဂပ(နုိင်)၁၆၀၆၈၈ ဒု-ဦးစီးမှူး လွယ်ဂျယ် ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၂၂ ဦးေဝယံစိုး ၉/ပမန(နုိင်)၁၅၉၅၉၈ ဒု-ဦးစီးမှူး စစ်ေတွ မဝူါဒ ကွန်ပျူတာ 

၁၂၃ ဦးေအာင်ေဇာ်မျိုးဦး ၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၂၀၄ 
ကွန်ပျူတာ 

လုပေ်ဆာငေ်ရးမှူး 
မူဆယ် မဝူါဒ ကွန်ပျူတာ 

၁၂၄ ေဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း ၅/တဆန(နုိင်)၀၈၂၇၇၅ 
ကွန်ပျူတာ 

လုပေ်ဆာငေ်ရးမှူး 
ြမဝတီ စာရင်းအင်း ကွန်ပျူတာ 

၁၂၅ ေဒ ဇင် ဖိုးသွယ် ၁၂/အစန(နိုင်)၂၀၂၉၇၅ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 
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၁၂၆ ေဒ ယုမာေဆွ ၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၉၅၇၆ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၂၇ ေဒ ေဌးနွယ် ၉/မထလ(နုိင်)၂၄၃၈၀၉ အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် နယ်ရုံး ကွန်ပျူတာ 

၁၂၈ ေဒ သင်းသင်းကည် ၈/တတက(နိုင်)၁၄၁၄၆၆ အကီးတန်းစာေရး ြမဝတီ ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၂၉ ေဒ ေရရည်မွန် ၉/မခန(နုိင်)၂၂၉၄၇၈  အကီးတန်းစာေရး ြမဝတီ နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၃၀ ေဒ ငမိ်းစုခိုင် ၅/တဆန(နုိင်)၁၂၉၈၅၀ အကီးတန်းစာေရး ေကာ့ေသာင်း စာရင်းအင်း ကွန်ပျူတာ 

၁၃၁ ဦး ငိမ်းချမ်းေအာင်ြမင့် ၁၂/လကန(နိုင်)၁၉၅၂၁၄ အကီးတန်းစာေရး မတိ် ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်) ကွန်ပျူတာ 

၁၃၂ ဦးစည်သူြမင့် ၅/မကန(နုိင်)၀၆၆၁၀၉ အကီးတန်းစာေရး ေမာေတာင် ညန်ချုပ်ရုံး ကွန်ပျူတာ 

၁၃၃ ဦးေဇာ်မင်းသူ ၁၄/ညတန(နိုင်)၁၈၄၆၄၃ အကီးတန်းစာေရး ကနပ်ိုက်တီ ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်) ကွန်ပျူတာ 

၁၃၄ ဦးေဝလင် ဖိုး ၁၂/ဒဂန(နုိင်)၀၃၂၀၄၃ အကီးတန်းစာေရး ချင်းေရေဟာ် ေငွစာရင်း ကွန်ပျူတာ 

၁၃၅ ဦးမျိုးြမင့်-၂ ၁၃/လရန(နုိင်)၁၃၅၇၃၈ အကီးတန်းစာေရး 
ပိုသွ့င်းရုံး 

(ကျိုင်းတံု) 
နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၃၆ ေဒ ခိုင်ခိုင်ဝင်း ၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၁၄၉၆ အကီးတန်းစာေရး ြမစ် ကီးနား ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၃၇ ေဒ သီရိေအာင်-၁ ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၅၁၇၄၆ လ/ထကွနပ်ျူတာမှူး မူဆယ် ပိုသွ့င်း ကွန်ပျူတာ 

၁၃၈ ေဒ ေဆွေဆွနု ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၅၆၉၀၆ လ/ထကွနပ်ျူတာမှူး တာချီလိတ် စီမံေရးရာ ကွန်ပျူတာ 

၁၃၉ ေဒ ေကသီဝငး် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၂၆၂၅၂ လ/ထကွနပ်ျူတာမှူး တမူး စာရင်းအင်း ကွန်ပျူတာ 

၁၄၀ ဦးြပည်ဟိန်းေဇာ် ၇/ရကန(နိုင်)၀၄၉၁၆၇ လ/ထကွနပ်ျူတာမှူး ထီးခးီ နည်းပညာ (CJ) ကွန်ပျူတာ 

၁၄၁  ေဒ ဆုြမတ်ေဆွ ၁၃/ဖလန(နိုင်)၀၄၆၄၉၉ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၂ ေဒ ြဖူစင်သန် ့ ၃/ ကကရ(နိုင်) ၁၅၅၉၃၀ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် စီမံေရးရာ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၃ ေဒ သရဖီမျိုးေအာင် ၈/တတက(နိုင်) ၂၁၄၄၀၆ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် ယှဉ် ပိုင်မ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၄ ေဒ နှင်းနှင်းယု ၉/ ပဘန(နုိင်) ၁၆၄၄၉၈ အငယ်တန်းစာေရး မူဆယ် လုပ်ငန်းစစ် ကွန်ပျူတာ 

၁၄၅ ဦးေနစိုးထက် ၇/အတန(နိုင်)၀၈၀၇၁၇ အငယ်တန်းစာေရး မယ်စဲ့ နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၆ ဦးသက်ပိုင်ဦး ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၃၃၆၈၇၁ အငယ်တန်းစာေရး ကျိုင်းလပ် နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၇ ေဒ ချိုနွယ်သန်း ၁၀/ပမန(နိင်ု) ၂၀၂၀၇၄ ဒု-လ/ထကပတမှူး ြမဝတီ နညး်ပညာ ကွန်ပျူတာ 

၁၄၈ ဦးရဲမင်းေအာင် ၉/ဝတန(နုိင်)၁၄၆၆၄၄ ဒု-လ/ထကပတမှူး ြမဝတီ 
ေကျာက်ြဖူဇုန် 

(ရုံးချုပ်) 
ကွန်ပျူတာ 

၁၄၉ ဦးသက်လွင်ဦး-၂ ၁၃/ရစန(နုိင်)၀၉၁၅၅၄ ဒု-လ/ထကပတမှူး ေမာင်ေတာ ပိုသွ့င်းရုံး(ရန်ကုန်) ကွန်ပျူတာ 

၁၅၀ ဦးရန်နိုင်ြမင့်-၂ ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၂၀၁၉၀ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၂ မူဆယ် စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၁ ဦးြမင့်စိုး-၅ ၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၅၁၈၂ ဆက်သွယ်ေရး-၃ ေမာေတာင် ညန်ချုပ်ရုံး ယာဉ်ေမာင်း 
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၁၅၂ ဦး ငိမ်းသူ ၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၄၆၉၉၃ 
ယာဉ်ေမာင်း 
စက်ြပင်-၄ 

မတိ် စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၃ ဦးညီညီေဇာ်-၂ ၁၀/ပမန(နုိင်)၁၇၅၈၀၄ ယာဉေ်မာင်း-၄ မူဆယ် စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၄ ဦးေသာင်းစုိး ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၁၉၃၂၃၉ ယာဉေ်မာင်း-၄ ြမဝတီ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၅ ဦးဉာဏ်လင်း ၉/တကန(နိုင်)၁၃၈၉၅၈ ယာဉေ်မာင်း-၄ တာချီလိတ် စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၆ ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း ၈/မသန(နုိင်) ၁၆၄၂၇၀၀ ဆက်သွယ်ေရး-၅ ေကာ့ေသာင်း စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၇ ဦးေဇာ်နိုင် ၉/တသန(နိုင်) ၁၅၀၆၆၆ ဆက်သွယ်ေရး-၅ စစ်ေတွ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၈ 
ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်-
၂ 

၉/ပမန(နုိင်) ၂၃၆၉၄၄ ဆက်သွယ်ေရး-၅ ထီးခးီ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၅၉ ဦးသန်းေဌး-၂ ၁၁/စတန(နုိင်) ၁၃၃၆၈၆ ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
ပိုသွ့င်းရုံး 

(ကျိုင်းတံု) 
စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၆၀ ဦးမျိုးမင်းသူ ၁၂/တတန(နိုင်)၁၇၂၃၃၇ ယာဉ်ေမာင်း-၅ တမူး စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၆၁ ဦးေအာင်မင်းသူ ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၄၄၅၂၈ ယာဉ်ေမာင်း-၅ ချင်းေရေဟာ် စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

၁၀။ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးထွန်းကယ်(၇/ဝမန(နိုင်)၀၀၈၈၄၉)၊ စက်ေမာင်း-၄ ကို နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၈-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၂၄-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခင့်ွ (၇) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၇-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) မှ ဦးသိန်းေဇာ်၊ (၁၂/ ဆကခ (နိုင်) ၀၀၄၇၇၁)၊ စာရငး်ကိုင်-၃ ကုိ နိုင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ဇ) အရ (၂၅-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၈-

၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရာှက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခွဲများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦးတိုက့ို (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေရပူ 

အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသို ့တဲွဘက်တာဝန် ေပးအပ်လိုက် သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညန်ကားေရးမှူး ပညာေပး 

  ၅/ရဘန(နုိင်)၀၁၀၈၈၇ 

 ( ခ ) ဦးခိငုဝ်င်း  ဦးစီးမှူး ဒု-ညန်ချုပ်ရုံး(ကုန်သွယ်ေရး) 

  ၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၀၄၃၁၂ 

 ( ဂ ) ဦးစိုးြမင့်  ဒု-ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၄၃၆၈၀ 
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 (ဃ) ဦးဝင်းရှိန်  အကီးတန်းစာေရး စမံီ  

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၀၉၂၅၈ 

၁၃။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခွဲများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦးတုိကုိ့ (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ 

မရမ်းေချာင်အမဲတမ်းစစေ်ဆးေရးစခနး်သို ့တဲွဘက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ေဒါက်တာမျိုးထွန်း လ/ထ ညန်ကားေရးမှူး မူဝါဒ 

  ၁၂/တကန(နိုင်)၀၀၉၄၈၈ 

 ( ခ ) ဦးေအးသက်ေဇာ် စာရင်းကိုင် - ၁ စမံီ 

  ၇/လပတ(နိုင်)၀၁၂၀၇၃ 

 ( ဂ ) ဦးခငေ်မာင်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူ း လုပင်န်းစစ် 

  ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၁၈၈၄ 

 (ဃ) ဦးြမင့်ေအာင်-၃ အကီးတန်းစာေရး စမံီ 

  ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၂၄၂၀၃  

၁၄။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၆/၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း(၂)ခုတွင် တွဲဘက်တာဝန် ချထားခဲ့သည့် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိုအ့ား (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့စှ၍ ေနြပည်ေတာ်(ရုံးချုပ်)သို ့

ေြပာင်းေရ ပီ့း ၎င်းတိုန့ှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါမူလဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိုက် သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဘက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား 

    ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့် မူလဌာနခဲွ 

    စစ်ေဆးေရးစခန်း  

 (က) ဦးစိုးြမင့်ေအာင် လ/ထညန်မှူ း ေရပူ ေကျာက်ြဖူဇန်ု 

  ၁၂/မဘန(နိုင်)၀၁၃၃၅၁   (ရုံးချုပ်) 

 ( ခ ) ဦးတင်မိုးေဆွ လ/ထ ညန်ကားေရးမှူး မရမ်းေချာင် စီမံ(ဇုန်) 

  ၉/သစန(နိုင်)၀၃၆၇၅၂  

 ( ဂ ) ဦးေအာင်မင်းေကျာ် ဦးစီးမှူ း မရမ်းေချာင် စာရငး်အင်း 

  ၇/လပတ(နုိင်)၀၆၁၉၈၀ 
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 (ဃ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေဌး ဆက်သွယေ်ရး- ၁ ေရပူ စီမံ(ပုံေသပိုင်) 

  ၁၂/သဃက(နုိင်)၁၁၂၆၅၁ 

 ( င ) ဦးသန်းလွင်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ေရပူ မူဝါဒ 

  ၁၁/မအန(နိုင်)၀၂၁၃၇၃ 

 ( စ ) ဦးသန်စ့င်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး ေရပူ စမံီ 

  ၅/မရန(နိုင်)၁၇၆၄၈၄  

 ( ဆ) ဦးမျိုးေအာင်-၁ ဒု-ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် ေငွစာရငး် 

  ၁၂/သကတ(နိုင်)၀၄၂၆၈၁  

 ( ဇ ) ဦးြမတ်စိုးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် ယှဉ် ပို င်မ  

  ၈/စလန(နိုင်)၀၆၉၂၅၄ 

၁၅။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၇/၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၂၆-၉-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါရံုး အမိန်စ့ာအမှတ်(၃၆/၂၀၁၇)အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှသိည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂)ဦးကိ ု၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ(၁)ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ စားသုံးသေူရးရာဦးစီးဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာန 

 (က) ဦးတင်လှ ရံုးအပ်ု ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၅၅၃၈၃ (၁၉၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၂၀၅၀၀ိ) 

 ( ခ ) ဦးတင်မင်း ဌာနခဲွစာေရး ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

  ၁၂/ကမန(နုိင်)၀၀၃၅၈၀ (၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၅၀၀ိ)  

၁၆။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမး ဦးြမတ်သူရ (၁၄/မအန (နိုင်) 

၁၇၄၈၂၈) ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ား 

လုပ်သက်ခွင့် (၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၁၇။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ယာဉ်ေမာင်း ဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိုက့ို (၁-၁၀-

၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)သုိ ့ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချ ထားလိုက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦး ငိမး်သူ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄ 

  ၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၄၆၉၉၃  

 ( ခ ) ဦးချစ်စံဝင်း ေနစ့ား 

  ၉/မထလ(နုိင်)၂၇၄၀၂၄ 

၁၈။ ၂၈-၉-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မှ ဦးေစာဝင်း(၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၁၈၁၉၄)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်(၃) ကုိ  (၁-၁၀-

၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ ရံုးချုပ်စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်သုိ ့  ေြပာင်းေရတ့ာဝနခ်ျထား 

လိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမှ့စ၍ လည်း 

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာငး်၊ 

ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင၍် ITC ကတ်များခွင့်ြပု 

ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင၊် ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး်ေကာင်း၊ ပုိကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံး(ကျိုင်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လညး်ေကာင်း၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ြမစ်ကီးနား) အား 

(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် ကျိုင်းလပ်စခန်းကို 

လည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခငွ့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) 

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

( ၃၁၇ ) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ်      

ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  

(၈၈)ကတ်၊ စုစုေပါင်း  ( ၁၃၅၂ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီး ြဖစပ်ါသည။် 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-  

 

ပိုက့ုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၇၀၈၇၃၇၁၅၁ ၂၂၁၂၀၄၈၁၇ ၉၂၉၉၄၁၉၆၈

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃ ၁၁၆၆၄၈၆၇ ၁၁၆၆၄၈၆၇

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၁ ၆၈၁၀၀၀၀ ၁၄၅၇၆၁၀၆၈၂၁ ၁၄၅၈၂၉၁၆၈၂၁

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၂၅၀၂၈၉၇၇၁ ၄၆၁၄၆၆၂၇၇ ၇၁၁၇၅၆၀၄၈

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃ ၅၆၀၄၃၈၅၂ ၅၆၀၄၃၈၅၂

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

၉ ကန်ပိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၃၉၁၃၀၅၆ ၉၅၆၁၆၆၇၀၈ ၉၆၀၀၇၉၇၆၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၃၇၀၁၉၅၄၂၆ ၃၇၀၁၉၅၄၂၆

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၂၉၈၉၄၃၀၄ ၃၂၅၇၆၅၃၂၄ ၃၅၅၆၅၉၆၂၈

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၄၂၆၁၃၀၈၃၇ ၄၅၆၂၀၁၅၄၆ ၈၈၂၃၃၂၃၈၃

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၉၃၀၉၈၃၄၃ ၉၃၀၉၈၃၄၃

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၂

၈၈ ၁၅၁၈၈၇၃၄၆၂ ၁၇၄၃၈၉၁၂၁၂၇ ၁၈၉၅၇၇၈၅၅၈၉စစုေုပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာငရ်က်ွ 
သည်ေ့န ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

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 ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၂၂-၉-၂၀၁၇) ထိ

၈၈ ၁၅၁၈၈၇၃၄၆၂.၀၀၀ ၁၇၄၃၈၉၁၂၁၂၇.၀၀၀ ၁၈၉၅၇၇၈၅၅၈၉.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၃၅၂ ၈၇၃၀၇၃၀၈၁၂.၉၆၀ ၅၁၉၈၁၈၃၆၉၀၄.၅၅၈ ၆၀၇၁၂၅၆၇၇၁၇.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမန်ှ တငပုိ်/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တနဖုိ်း သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၂၂-၉-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၃၅၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမီံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီ 

အစညး်အေဝး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀)ကတ်အားပယ်ဖျက် ပီး 

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၈၈၂) ကတ်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနစှမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ ITC ကတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

ပိုက့ုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သငွး်ကနု်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၁ ၅၇ ၁၁၄ ၁၅၆၈၉၅၉၅၀၇.၃၁၀ ၄၃၂၁၆၇၂၈၀၅.၄၈၃ ၅၈၉၀၆၃၂၃၁၂.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၂ ၁၄၄ ၂၈ ၁၆၈၁၄၅၁၀၅၆.၆၂၆ ၁၆၈၁၄၅၁၀၅၆.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၀၂ ၄၁ ၁၆၁ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၂၈၂၇၄၈၅၆၇၉၉.၅၈၀ ၂၈၂၈၁၆၆၆၇၉၉.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၂ ၆၄ ၂၇၈ ၇၁၉၁၂၁၃၀၀.၆၉၀ ၆၆၈၈၄၉၂၅၇၀.၇၁၀ ၇၄၀၇၆၁၃၈၇၁.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၇ ၇ ၃၀ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၈၈၁၀၂၆၃၅.၀၀၀ ၁၈၆၁၆၃၃၃၆၁.၀၀၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၂ ၉ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကနပ်ိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၉ ၇၇ ၄၂ ၇၂၀၉၁၆၈၂၇.၀၀၀ ၆၀၅၃၉၀၅၆၄၃.၅၉၀ ၆၇၇၄၈၂၂၄၇၀.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၈ ၄ ၃၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၇၅၇၃၅၀၂၁၂.၀၀၀ ၇၅၇၃၅၀၂၁၂.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၂၃၀၇၁၄၄၈.၇၅၀ ၁၇၆၄၀၈၆၃၇၁.၆၁၀ ၂၇၈၇၁၅၇၈၂၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၇ ၉ ၃၈ ၁၂၁၈၅၈၀၃၉၄.၄၂၈ ၁၃၃၃၆၁၄၂၉၁.၅၆၉ ၂၅၅၂၁၉၄၆၈၅.၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉ ၉ ၁၀ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၃၃၄၀၆၈၀၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၅၆၃၄၂၁၁၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၂ ၄၂ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၃၅၂ ၄၇၀ ၈၈၂ ၈၇၃၀၇၃၀၈၁၂.၉၆၀ ၅၁၉၈၁၈၃၆၉၀၄.၅၅၈ ၆၀၇၁၂၅၆၇၇၁၇.၅၁၈

ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစေုပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည်ေ့န ့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရကွ်မ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှ့စ၍(၂၂-၉-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၃၅၂)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စမံီခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက် ပးီ 

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စုစုေပါင်းမှာ (၈၈၂) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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