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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ ( ၁၈ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၂၀) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၂၉ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာ်ရိှ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ အိနိယနိုင်ငံမှ ပဲတင်သွင်းမဆိုင်ရာ သွင်းကုန်မူဝါဒေြပာင်းလဲမနငှ့် 

ပဲမျိုးစုံက အလိုက် ေရှ ဆ့က်ေဆာင်ရကွ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများ၊ 

ေတာင်သူများစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာမည့် ပဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သီးနှံ 

အစားထိုးေြပာင်းလဲစိုက်ပျို းရန်ကိစအား ပဲစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယ်အစိုးရအဖဲွ  ့

ဝန် ကီးများနှင့် ေတွဆ့ုံညှိနင်းပွဲ ကျင်းပြပုလုပ်ရာ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် 

ေထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည။် 

၂။ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီမှ အမာှစကားေြပာကားရာတွင် အိနိယမှ ပဲတင်သွင်းမကန်သ့တ်လိုက်သြဖင့် 

ြမန်မာနိုင်ငံမှ ပဲတငပုိ်သူ့များ၊ စိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအေနြဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်မများြဖစ်ေပ ေနသည်ကို အား 

လံုးပူးေပါင်းေြဖရင်ှးနုိင်ေရးအတွက် စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးတိုဦ့းေဆာင် ပီး ၂၅-၈-၂၀၁၇ ရက်ေနတွ့င် ညှိနင်းအစညး်အေဝးြပုလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ အစည်းအေဝး 

တွင် ပညာရှင်များ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကံြပုချက်များအရ လာမည့် 

ပဲစိုက်ရာသီတွင် မတ်ပဲေလျာ့ချစိုက်ပျိုးေရးနှင့် အြခားေစျးကွက်ဝင် သီးနှံေြပာင်းလစဲိုက်ပျို းေရးကိစ၊ EU 

နုိငငံ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို ့ တင်ပိုသ့ည့်ပဲများတွင် ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းေလျာ့ချနိုင်ေရး ပညာေပး 

လုပင်န်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်ကိစရပ်များ၊ ြပည်တွင်းလက်ကျန်ပဲများအေပ  ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဉ်များ၊ စိုက်ပျို းထား ပီးြဖစ်ေသာ ပဲများကို ေတာင်သူများထိခိုက်မမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် 
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မည့်အစအီစဉ်များကုိ အကံြပုေဆးွေနွးခဲ့ပါေကာင်း၊ အစည်းအေဝးသိုတ့က်ေရာက်လာကသူများ၏ သက် 

ဆိုင်ရာက အလိုက် ဝုိင်းဝန်းအ ကံြပုေဆွးေနွးချက်များမှ ေဖာ်ထုတ်ချက်(၁၀)ချက်ရရှိခဲ့ ပီး ေဖာ်ထုတ် 

ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရးအတွက် ပဲမျို းစုံတင်ပိုမ့ဆိုင်ရာ ေပါင်းစပ်ညှိနင်းေရး အထူး 

လုပင်န်းအဖွဲ ကုိ့ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ မ့ျား၊ ပညာရှင်များ၊ ေတာင်သူကိုယ်စားလှယ် 

များြဖင့် ဖဲွ စ့ညး်ခဲ့ ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ အထူးလုပ်ငန်းအဖဲွအ့ေနြဖင့် ၁၃-၉-၂၀၁၇ ရက်ေနတွ့င် အိနိယနိုင်ငံ 

သံအမတ် ကီးနှင့် ေတွဆ့ုံေဆးွေနးွ ပီး၊ ၅-၈-၂၀၁၇ ရက်ေနမ့တိုင်မီ ပဲတင်ပိုရ့န် ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ် 

များအရ ပဲများကို အိနိယနိုင်ငံသို ့ ဆက်လက်တင်ပိုခ့ွင့်ရရှိေရး၊ အိနိယနိုင်ငံမှ တင်သွင်းရန် တန်ချနိ် 

ကန်သ့တ်ထားသည့် ပဲများမှ ထပ်မံတင်သွင်းရန် ကျန်ရှိသည့်ပဲများ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ဆက်လက် တင်ပိုန့ိုင်ေရး၊ 

အိနိယနိုင်ငံနှင့် ပဲေရာင်းဝယ်မ G to G(MoU) လက်မှတ်ေရးထိုးနိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာနိုင်ငံဘက်မှ 

ေပါင်းစပ်ညှိနင်းေရးအထူးအဖွဲ က့ို ဖဲွ စ့ညး်ထား ပီးြဖစရ်ာ အိနိယနိုင်ငံဘက်မှ ညှိနင်းအဖွဲ က့ို အြမန်ဆုံး 

ဖွဲ စ့ည်းေရးကိစရပ်များ ညှိနင်းခဲ့ ပီးြဖစ်ေကာင်း၊ ြပညတွ်ငး်မှ လက်ကျန်ပဲများကို အသုံးြပုနိုင်မည့် 

နည်းလမ်းများရှာေဖွေဆာင်ရွက်ရန်အြပင် ပဲအများဆံုးသုံးစွဲသည့်တပ်မေတာ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ၊့ အကျဉ်း 

ဦးစီးဌာန၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းေကျာင်းများရှိေသာ ဝန် ကီး 

ဌာနအဖွဲအ့စညး်များအေနြဖင့် ရိကာအြဖစ်အသုံးြပုြခင်း၊ သဘာဝ ေဘးအနရာယ် ကူညီေထာက်ပ့ံေရး 

အတွက် ပိုမိုအသုံးြပုနိုင်ေရးကိစများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်မည့် 

အစအီမံများ၊ ပဲအေြခခံစားေသာက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များက ပဲသုံးစွဲနိုင်မည့် အေြခအေနများ 

ကုိ ၂၂-၉-၂၀၁၇ရက်ေနတွ့င် ေဆွးေနွးတင်ြပခဲ့ ပီးြဖစ် ေကာငး်၊ အိနိယနိုင်ငံမှ ပတဲင်သွင်းမ မူဝါဒကန်သ့တ် 

ချက်ေကာင့် ြဖစ်ေပ လာေသာအခက်အခဲများမှာ အမျိုးသားေရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အတွက် အခက်အခဲ 

များမှတစ်ဆင့် အခွင့်အလမး်များရရှိေအာင် ေရတိုေရရှည်စီမံချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သွားရမှာြဖစ် 

ေကာင်း ေဆွးေနွးေြပာကားသည်။ 

၃။ ထုိေ့နာကစုိ်က်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးမှ သီးနှံအစားထိုး 

ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိုးေရးကိစများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ ပီး ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိင်ုး 

ေဒသကီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ မနေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ေဒသ 

ကီးနှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တိုမ့ှ တက်ေရာက်လာကေသာ စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနင်ှ့ ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီး 

ဌာနနှင့် စမံီကိနး်နင်ှ့ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးများက ပဲမျို းစံုစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်မ အေြခအေနများ၊ 

ေရှ ဆ့က်ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမမံျား၊ သးီနှံေြပာင်းလဲစိုက်ပျို းေရးကိစရပ်များအား အသီးသီးေဆွးေနွး 

တင်ြပကပီး ပဲစိုက်ပျိုးသည့် ြပည်နယ်များမှ ေတာင်သူကိုယ်စားလှယ်များမှ ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးရာတွင် 
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ေတွ က့ံု ရသည့် အခက်အခမဲျားအား ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ က ပီး ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးမှ နဂံုိးချုပစ်ကားေြပာ 

ကားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ (၁၁)ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အစညး်အေဝးခန်းမ၌ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ြမနမ်ာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥေရာပကုန်သည် ကီးများအသင်း(EUROCHAM 

Myanmar)၏ Executive Director ြဖစ်သူ Mr.Filip Lauwerysen ဦးေဆာင်သည့် စးီပာွးေရး 

လုပင်န်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲအ့ားလက်ခေံတွဆ့ုံခ့ဲ ပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၌ စးီပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပူးေပါင်းလုပ် 

ေဆာင်ရန် အလားအလာရှိသည့်က များတွင် လက်တွဲေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ေရး၊ ြမန်မာနုိင်ငံဆိင်ုရာ 

ဥေရာပကုန်သည်ကီးများအသင်းမှ အသိပညာနှင့်အေတွအ့ကံု များ မေဝေပးနိုင်ေရး၊ ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် 

အီးယူနိုင်ငံများအကား ကုန်သွယ်ေရးနှင့်ရင်းနှီးြမှုပ်နှံေရးက တွင် ဆက်လက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 

တိုးြမှင့်သွားနိုင်ေရးတိုက့ို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေနွးခဲ့ကပီး ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥေရာပကုန်သည်ကီး 

များ အသင်းမှ ြမန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုနသ်ွယ်ေရးနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမဆိုင်ရာ အကံြပုချက်များပါဝင်သည့် 

၂၀၁၇ စကူြဖူစာတမ်းကို ေပးအပ်ခဲ့ပါသည။်  

၅။ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ(၁၂)ရက်ေနတ့ွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ဆန်တင်ပိုမ့အေြခအေနနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

လုပင်န်းညှိနင်းအစည်းအေဝးသို ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက် အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ထိုေ့နာက်ဒုတိယဝန် ကီးဦးေအာင်ထူးမှ 

နိုင်ငံတကာဆန်ေစျးကွက်နှင့် ြမန်မာ့ဆန်ေစျးကွက် အေြခအေနများကိုရှင်းလင်းေဆွးေနွး ပးီ အမဲတမ်း 

အတွင်းဝန် ဦးတိုးေအာင်ြမင့်မှ ဆန်တင်ပိုမ့ အေြခအေနများနှင့် စပ်လျည်း၍ ရင်ှးလင်းေဆးွေနွးကပါသည။် 

ယင်းေနာက်တက်ေရာက်လာကေသာြမန်မာနုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သညမ်ျား 

အသင်း၊ ဘုရင့်ေနာင်ကုန်စည်ဒိုင်၊ ဝါးတန်းကုန်စညဒ်ိုင်၊ မူဆယ်ဆန်စပါး ကုန်သည်ဒိုင်များနှင့် ကုမဏီများ 

က ဆန်စပါးတင်ပိုရ့ာတွင် ေတွ က့ံု ရသညမ်ျားအား ရှငး်လင်းေဆွးေနွး ပီး ဒုတိယဝန် ကီးဦးေအာင်ထူးမှ 

ြဖည့်စွက်ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ 

၆။ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ (၁၄)ရက်ေနတွ့င် စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ် ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒုတိယဝန် ကီး ဦးေအာင်ထူးသည် ညန်ကားေရးမှူးချုပမ်ျား၊ ညန်ကားေရးမှူးများလိုက်ပါလျက် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ မရမ်းကုန်း မို န့ယ်၊ ဘုရင့်ေနာင်ဆန်ကုန်စညဒ်ိုင်နှင့် ဆိပ်ကမ်း မို န့ယ်၊ ဝါးတန်း 

ဆန်ကုန်စည်ဒိုင်များသို ့ သွားေရာက်ကည့်ရေလ့လာခဲ့ရာ ြမန်မာနိုင်ငံဆန်ကုန်သည်အသင်း ဥက ၊ ဘုရင့် 

ေနာင်ကုန်စညဒ်ိုင် ဥက ၊ ဝါးတန်း ဆန်ကုန်စညဒ်ိုင် ဥက တိုက့ ကုန်စည်ဒိုင်များြဖစ်ေပ လာမ အေြခအေန 
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များ၊ လက်ရှိကုန်စည်ဒိုင်တွင် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားလျက်ရှိသည့် အေြခအေနများ၊ ကုန်စည်ဒိုင်ဖွံ ့ဖို းတိုး 

တက်ေရးအတွက် ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်သွားလုိသည့် အေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်းတငြ်ပခဲ့က ပီး ကုန်စညဒုိ်င် 

အသင်းသူ/ အသင်းသားများ၊ ဆန်ေရာင်းဝယ်သည့် ေအးဂျင့်များ၊ ဆန်ဝယ်ယူသည့် ကုမဏီကိုယ်စားလှယ် 

များမှ လက်ရှိလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတွ က့ံု ရသည့်အခက်အခမဲျားကို တင်ြပကရာ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးမှ ေပါင်းစပ်ညှိနငး် ေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲပါ 

သည။် 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် (၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစညး် ၈၀၃.၃၉၃ ၇၅၀.၈၁၈ ၁၅၅၄.၂၁၁ 

၂ တိရစိာန်ထွက် ၄.၀၅၇ ၅.၀၆၂ ၉.၁၁၉ 

၃ ေရထွက် ၁၂၆.၀၃၃ ၁၈၈.၄၅၉ ၃၁၄.၄၉၂ 

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၉၅.၇၀၈ ၂၀၂.၈၉၈ ၆၉၈.၆၀၆ 

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၁၇.၈၄၆ ၁.၅၆၅ ၁၁၉.၄၁၁ 

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၆၈၁.၆၆၇ ၇၀၂.၃၂၉ ၃၃၈၃.၉၉၆ 

၇ အြခား ၇၉၆.၆၄၆ ၄၇၇.၃၈၀ ၁၂၇၄.၀၂၆ 

 စုစုေပါင်း ၅၀၂၅.၃၅၀ ၂၃၂၈.၅၁၁ ၇၃၅၃.၈၆၁ 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၂၇၁၆.၆၀၇ ၇၇၁.၅၉၀ ၃၄၈၈.၁၉၇

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၄၃၉.၆၃၄ ၃၁၇.၁၈၀ ၃၇၅၆.၈၁၄

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၉၇၉.၅၆၇ ၄၁၉.၂၈၀ ၂၃၉၈.၈၄၇

 စုစုေပါင်း ၈၁၃၅.၈၀၈ ၁၅၀၈.၀၅၀ ၉၆၄၃.၈၅၈

 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပုိက့နု် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကနုသွ်ယမ်
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကနု်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၀၂၅.၃၅၀ ၈၁၃၅.၈၀၈ ၁၃၁၆၁.၁၅၈ ၃၆၀၀.၉၅၆ ၆၄၈၃.၈၅၃ ၁၀၀၈၄.၈၀၉ ၁၄၂၄.၃၉၄ ၁၆၅၁.၉၅၅ ၃၀၇၆.၃၄၉

၂ နယ်စပ် ၂၃၂၈.၅၁၁ ၁၅၀၈.၀၅၀ ၃၈၃၆.၅၆၁ ၂၄၆၄.၀၁၉ ၁၅၂၃.၇၂၀ ၃၉၈၇.၇၃၉ -၁၃၅.၅၀၈ -၁၅.၆၇၀ -၁၅၁.၁၇၈

စစုေုပါငး် ၇၃၅၃.၈၆၁ ၉၆၄၃.၈၅၈ ၁၆၉၉၇.၇၁၉ ၆၀၆၄.၉၇၅ ၈၀၀၇.၅၇၃ ၁၄၀၇၂.၅၄၈ ၁၂၈၈.၈၈၆ ၁၆၃၆.၂၈၅ ၂၉၂၅.၁၇၁

စဉ် အေကာငး်အရာ

( ၁ - ၄ - ၂၀၁၇ မှ ၁၃-၁၀- ၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁ - ၄ - ၂၀၁၆ မှ ၁၃- ၁၀ - ၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၇၅၀.၈၁၈ ၇၅၀.၈၁၈ ၀.၀၄၃ ၇၀၀.၀၅၆ ၇၀၀.၀၉၉ -၀.၀၄၃ ၅၀.၇၆၂ ၅၀.၇၁၉

၂ တရိိစာန်ထွက် ၅.၀၆၂ ၅.၀၆၂ ၁.၀၉၄ ၁.၀၉၄ ၃.၉၆၈ ၃.၉၆၈

၃  ေရထွက် ၁၈၈.၄၅၉ ၁၈၈.၄၅၉ ၁၅၅.၃၇၃ ၁၅၅.၃၇၃ ၃၃.၀၈၆ ၃၃.၀၈၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၈၈.၁၇၉ ၁၄.၇၁၉ ၂၀၂.၈၉၈ ၁၈၇.၆၆၃ ၇.၁၈၆ ၁၉၄.၈၄၉ ၀.၅၁၆ ၇.၅၃၃ ၈.၀၄၉

၅ သစ်ေတာထကွ် ၁.၅၆၅ ၁.၅၆၅ ၁.၅၉၃ ၁.၅၉၃ -၀.၀၂၈ -၀.၀၂၈

၆ စက်မကန်ုေချာ ၆၆၆.၀၁၈ ၃၆.၃၁၁ ၇၀၂.၃၂၉ ၅၁၈.၄၄၂ ၁၉၇.၇၈၉ ၇၁၆.၂၃၁ ၁၄၇.၅၇၆ -၁၆၁.၄၇၈ -၁၃.၉၀၂

၇ အြခား ၃.၀၁၇ ၄၇၄.၃၆၃ ၄၇၇.၃၈၀ ၆၉၄.၇၈၀ ၆၉၄.၇၈၀ ၃.၀၁၇ -၂၂၀.၄၁၇ -၂၁၇.၄၀၀

စုစုေပါင်း ၈၅၇.၂၁၄ ၁၄၇၁.၂၉၇ ၂၃၂၈.၅၁၁ ၇၀၆.၁၄၈ ၁၇၅၇.၈၇၁ ၂၄၆၄.၀၁၉ ၁၅၁.၀၆၆ -၂၈၆.၅၇၄ -၁၃၅.၅၀၈

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၁၃-၁၀-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၁၃-၁၀-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

  

 ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၆.၇၈၆ ၇၆၄.၈၀၄ ၇၇၁.၅၉၀ ၃.၀၄၆ ၉၁၆.၉၁၈ ၉၁၉.၉၆၄ ၃.၇၄၀ -၁၅၂.၁၁၄ -၁၄၈.၃၇၄

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၅.၂၆၇ ၃၁၁.၉၁၃ ၃၁၇.၁၈၀ ၇.၂၃၆ ၃၀၁.၂၈၀ ၃၀၈.၅၁၆ -၁.၉၆၉ ၁၀.၆၃၃ ၈.၆၆၄

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၅၂၇ ၄၁၈.၇၅၃ ၄၁၉.၂၈၀ ၀.၄၃၈ ၂၉၄.၈၀၂ ၂၉၅.၂၄၀ ၀.၀၈၉ ၁၂၃.၉၅၁ ၁၂၄.၀၄၀

စုစုေပါင်း ၁၂.၅၈၀ ၁၄၉၅.၄၇၀ ၁၅၀၈.၀၅၀ ၁၀.၇၂၀ ၁၅၁၃.၀၀၀ ၁၅၂၃.၇၂၀ ၁.၈၆၀ -၁၇.၅၃၀ -၁၅.၆၇၀

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၃-၁၀- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇( ၁၃-၁၀-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၁၃-၁၀-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၇၅၆.၈၉၇ ၈၉၈.၈၅၁ ၂၆၅၅.၇၄၈ ၁၈၇၁.၆၇၉ ၉၀၅.၂၅၈ ၂၇၇၆.၉၃၇ -၁၁၄.၇၈၂ -၆.၄၀၇ -၁၂၁.၁၈၉

၂ လွယ်ဂျယ် ၉၀.၈၉၆ ၈.၂၇၆ ၉၉.၁၇၂ ၇၃.၆၉၆ ၉.၇၅၆ ၈၃.၄၅၂ ၁၇.၂၀၀ -၁.၄၈၀ ၁၅.၇၂၀

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၄၉.၇၁၉ ၃၂.၅၉၈ ၂၈၂.၃၁၇ ၂၉၃.၀၄၀ ၃၇.၃၆၃ ၃၃၀.၄၀၃ -၄၃.၃၂၁ -၄.၇၆၅ -၄၈.၀၈၆

၄ ကပုိံက်တီ ၃၈.၈၁၂ ၁၉.၂၄၄ ၅၈.၀၅၆ ၂၄.၈၀၉ ၁၈.၉၈၃ ၄၃.၇၉၂ ၁၄.၀၀၃ ၀.၂၆၁ ၁၄.၂၆၄

၅ ကျို င်းတံု ၀.၁၁၉ ၀.၈၁၄ ၀.၉၃၃ ၁.၃၉၀ ၁.၉၂၆ ၃.၃၁၆ -၁.၂၇၁ -၁.၁၁၂ -၂.၃၈၃

၆ တာချလိီတ် ၇.၄၉၉ ၃၃.၀၂၅ ၄၀.၅၂၄ ၈.၁၁၀ ၃၆.၄၃၇ ၄၄.၅၄၇ -၀.၆၁၁ -၃.၄၁၂ -၄.၀၂၃

၇ ြမဝတီ ၃၄.၆၅၈ ၄၃၁.၈၃၂ ၄၆၆.၄၉၀ ၃၁.၁၉၁ ၄၄၉.၇၉၅ ၄၈၀.၉၈၆ ၃.၄၆၇ -၁၇.၉၆၃ -၁၄.၄၉၆

၈ ေကာ့ေသာင်း ၄၉.၀၅၃ ၃၇.၄၈၀ ၈၆.၅၃၃ ၂၂.၈၉၂ ၂၉.၂၅၄ ၅၂.၁၄၆ ၂၆.၁၆၁ ၈.၂၂၆ ၃၄.၃၈၇

၉ မိတ် ၅၇.၅၇၄ ၃၆.၈၄၂ ၉၄.၄၁၆ ၈၀.၇၁၆ ၁၉.၆၂၁ ၁၀၀.၃၃၇ -၂၃.၁၄၂ ၁၇.၂၂၁ -၅.၉၂၁

၁၀ ထီးခးီ ၂.၆၈၁ ၀.၂၆၃ ၂.၉၄၄ ၈.၉၇၆ ၀.၂၈၂ ၉.၂၅၈ -၆.၂၉၅ -၀.၀၁၉ -၆.၃၁၄

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၉၃၄ ၁.၀၇၃ ၃.၀၀၇ ၀.၉၇၉ ၀.၂၇၀ ၁.၂၄၉ ၀.၉၅၅ ၀.၈၀၃ ၁.၇၅၈

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၈၉ ၀.၂၂၃ ၀.၃၁၂ ၀.၀၈၉ ၀.၂၂၃ ၀.၃၁၂

၁၃ စစ်ေတွ ၅.၁၈၄ ၀.၀၄၅ ၅.၂၂၉ ၁.၉၉၄ ၀.၁၇၂ ၂.၁၆၆ ၃.၁၉၀ -၀.၁၂၇ ၃.၀၆၃

၁၄  ေမာင်ေတာ ၅.၁၄၇ ၅.၁၄၇ ၃.၀၇၀ ၀.၀၂၆ ၃.၀၉၆ ၂.၀၇၇ -၀.၀၂၆ ၂.၀၅၁

၁၅ တမူး ၁၄.၆၅၈ ၂.၃၅၅ ၁၇.၀၁၃ ၂၉.၆၄၃ ၉.၀၈၅ ၃၈.၇၂၈ -၁၄.၉၈၅ -၆.၇၃၀ -၂၁.၇၁၅

၁၆ ရိဒ် ၁၃.၅၉၁ ၅.၁၂၉ ၁၈.၇၂၀ ၁၁.၈၃၄ ၅.၄၉၂ ၁၇.၃၂၆ ၁.၇၅၇ -၀.၃၆၃ ၁.၃၉၄

စုစုေပါင်း ၂၃၂၈.၅၁၁ ၁၅၀၈.၀၅၀ ၃၈၃၆.၅၆၁ ၂၄၆၄.၀၁၉ ၁၅၂၃.၇၂၀ ၃၉၈၇.၇၃၉ -၁၃၅.၅၀၈ -၁၅.၆၇၀ -၁၅၁.၁၇၈

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၁၀-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉခ်ျက်(တုိး/ေလျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၅၆၇၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀ ၅၁၄၀၀၀

၂ ဟသာတ ၅၉၄၀၀၀ ၅၆၉၅၀၀ ၅၄၅၀၀၀ ၅၄၁၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၄၆၇ ၄၅၃ ၄၃၁ ၄၂၃

၂ ေရလီ ၄၇၆ ၄၆၂ ၄၄၂ ၄၃၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၈၆ ၆၈၃ ၆၅၆ ၆၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၂၆၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မနေလး(ခရမ်းေရဝါ) ၁၀၀၁၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀ ၈၇၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၈၉ ၈၈၆ ၈၇၅ ၈၇၅

၂  ေရလီ ၉၁၀ ၉၀၉ ၉၀၂ ၉၀၅

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 ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၄၄၅၂၀၀ ၁၄၆၃၆၀၀

၂ မနေလး ၁၅၅၁၁၀၀ ၁၅၂၉၇၀၀ ၁၄၂၂၅၀၀ ၁၄၄၄၀၀၀

၃ မုံရွာ ၁၅၄၆၈၀၀ ၁၄၈၂၅၀၀ ၁၄၁၈၂၀၀ ၁၄၅၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၈၈ ၈၇၉ ၈၃၉ ၈၁၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၁၄ ၈၁၂ ၈၀၁ ၈၀၁

၂ ေရလီ ၈၃၄ ၈၃၃ ၈၂၇ ၈၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၄၂၄၀၀၀ ၄၁၄၀၀၀ ၄၀၂၀၀၀ ၃၈၇၀၀၀

၂ မုံရွာ ၄၀၄၁၀၀ ၃၉၁၉၀၀ ၃၇၀၄၀၀ ၃၅၈၂၀၀

၃ မေကွး ၃၉၈၀၀၀ ၃၈၈၈၀၀ ၃၇၆၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၅၉၂ ၅၉၀ ၅၈၀ ၅၅၅

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၉

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၇၀၇၀၀ ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၂၄၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ ပခုကူ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၆ မေကးွ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၈ ြပည် ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၃၄ ၂၃၁ ၂၂၉ ၂၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀

၂ မနေလး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၃ မေကွး ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၁၉၂၉၀၀၀

၄ ြပည် ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၅၅၄၀၀ ၁၂၅၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၂၄ ၆၁၇ ၅၈၁ ၅၃၆

( စ ) ကက်သွန်နီ

၁၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၂ ေတာင်ကးီ ၁၅၃၀၀၀၀ ၁၅၃၀၀၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၃၈ ၁၁၂၆ ၁၀၈၅ ၁၁၉၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၁၇၇၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၉၅၉၀၀ ၁၅၃၀၀၀

၄ မေကးွ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၂၄၇ ၁၂၃၄ ၁၃၇၅ ၁၅၃၀

ကျပ်/ြပည်

၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

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 ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၇ ြပည် ၉၅၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ်ေတွ ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၁၀ သံတဲွ ၇၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၁
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ထုိင်း ၃၈၆ ၃၉၈ ၃၈၈ ၃၈၁

၂ ဗီယက်နမ် ၃၅၈ ၃၅၈ ၃၇၀ ၃၆၅

၃ အိနိယ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၅

၄ ပါကစတန် ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၄၅

၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (သန်လျင်) ၄၆၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀

၂ မနေလး (ေနွ) ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၅၃၄၀၀၀ ၅၃၄၀၀၀ ၅၄၇၀၀၀ ၅၄၇၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၈၇၆၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ (CP) ၂၈၉၀၀၀ ၂၅၁၆၀၀ ၂၂၇၈၀၀ ၂၃၁၄၀၀

၂ မနေလး ၂၉၄၅၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၂၁၀၀၀ ၂၆၀၈၀၀

၃  ေတာင်ကးီ(သစ်) ၁၈၃၇၀၀ ၁၇၁၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၂၃၀ ၂၂၉ ၂၀၈ ၂၀၈

၂ ေရလီ ၂၄၉ ၂၄၈ ၂၂၉ ၂၂၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၃၄ ၂၂၆ ၂၂၂ ၂၁၈

(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 ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မနေလး ၁၅၆၅၂၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၅၃၇၇၀၀ ၁၅၃၇၇၀၀

၂ မေကွး ၁၅၄၃၂၀၀ ၁၅၇၉၉၀၀ ၁၅၄၆၂၀၀ ၁၅၆၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၀၄၀ ၁၀၃၉ ၁၀၂၄ ၁၀၂၄

၂ ေရလီ ၁၀၆၂ ၁၀၆၀ ၁၀၅၂ ၁၀၅၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၅၇ ၈၄၉ ၈၃၃ ၈၀၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မနေလး (စမံုစ) ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀ ၁၆၈၇၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၆၄၅ ၁၆၄၂ ၁၆၂၀ ၁၆၂၀

၂ ေရလီ ၁၆၆၉ ၁၆၆၆ ၁၆၅၄ ၁၆၆၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၄၂ ၈၃၃ ၈၄၀ ၈၂၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၆၂၈.၆၉ ၁၈၀၈.၅၀ ၁၅၀၇.၁၅ ၁၇၄၅.၅၀

၂ RSS-2 ၁၅၄၇.၆၆ ၁၇၉၀.၅၀ ၁၄၂၆.၁၂ ၁၇၂၈.၀၀

၃ RSS-3 ၁၄၆၆.၆၃ ၁၇၇၃.၅၀ ၁၃၄၅.၀၉ ၁၇၁၁.၅၀

၄ RSS-4 ၁၄၇၉.၆၀ ၁၇၆၅.၀၀ ၁၂၆၄.၀၆ ၁၇၀၂.၅၀

၅ RSS-5 ၁၃၀၄.၅၇ ၁၇၅၁.၀၀ ၁၁၈၃.၀၃ ၁၆၈၉.၀၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၀-၁၀-၂၀၁၇

၁၃

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၆-၉-၂၀၁၇
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၇ -၉-၂၀၁၇ ၉၃၇၈၀၀ ၁၃၁၄.၄၅ ၁၂၉၆.၀၈ ၁၃၆၀

၂ ၂၈ -၉-၂၀၁၇ ၉၃၀၀၀၀ ၁၃၀၂.၅၂ ၁၂၈၁.၁၅ ၁၃၆၀

၃ ၂၉ -၉-၂၀၁၇ ၉၃၄၀၀၀ ၁၃၀၈.၁၂ ၁၂၈၈.၉၃ ၁၃၆၀

၄ ၃၀ -၉-၂၀၁၇ ၉၃၄၀၀၀ ၁၃၀၈.၁၂ ၁၂၈၈.၉၃ ၁၃၆၀

၅ ၁ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၃၄၀၀၀ ၁၃၀၈.၁၂ ၁၂၈၈.၉၃ ၁၃၆၀

၆ ၂ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၈၂၀၀ ၁၃၀၀.၀၀ ၁၂၇၅.၈၆ ၁၃၆၀

၇ ၃ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၈ ၄ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၉ ၅ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၁၀ ၆ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၁၁ ၇ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၁၂ ၈ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၂၄၃၀၀ ၁၂၉၄.၅၄ ၁၂၇၁.၅၁ ၁၃၆၀

၁၃ ၉ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၃၃၀၀၀ ၁၃၀၆.၇၂ ၁၂၈၂.၀၉ ၁၃၆၀

၁၄ ၁၀ -၁၀-၂၀၁၇ ၉၃၇၀၀၀ ၁၃၁၂.၃၂ ၁၂၈၈.၆၂ ၁၃၆၀

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၀၅ ယမွ်

၂ ၃၃.၈၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၅.၁၄  ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၅၂

၁၃၆၃

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၆၀

၁၃၅၃

၁၄

( ၁၈-၁၀-၂၀၁၇) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

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

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၄၀၀-၄၂၀

(  ခ  ) SQ ၅၂၀-၅၄၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၅၇၅-၆၀၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၅၀၀-၅၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( 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) ၃၀၅-၃၂၅

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၂၈၅-၃၀၅

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၈၅-၃၀၅

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၅၀-၇၇၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၈၅၀-၈၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၁၃၀-၁၀၆၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၁၀-၁၅၅၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၅

 ၁၀ - ၁၀ -၂၀၁၇ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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   ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -   

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၅ - ၃၃ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၉၅ ၁ ၁၄၅

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၀ ၁ ၁၇၈

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ်   ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၀၁ ၁ ၁၇၈

၂။ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၁/၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးအလက်ဇနား(၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၀၄၀၉)၊ လံုြခုံ ေရး-၄ ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၃၀-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၃-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနထ့ိ  ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၅)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ မျို းမျို းအိ  ဦးစီးမှူ း ပညာေပး ၂၈-၉-၂၀၁၇ ၁ ရက် 

    ၁၄/လမန(နုိင်)၀၆၉၄၂၇      

 ( ခ ) ေဒ ချိုချိုေမာ်  ဦးစီးမှူ း စီမံ ၂၅-၉-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၀၂၁၄၄    ၁-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ တင်မိုးဝင်း  ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး ၂၈-၉-၂၀၁၇ မှ ၁ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၄၈၅၉၃     

  (ဃ)  ေဒ ေဝေဝထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၃၀-၉-၂၀၁၇ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၀၅၆၀   ၃-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

 ( င )  ဦး ဖို းဗိုလ်ဗိုလ် ငယ်/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၂၇-၉-၂၀၁၇        ၁ ရက်  

   ၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၂၄၃၃  
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၄။ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေရပူအ မဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းမှ  ဦးသန်စ့င်(၅/မရန(နုိင်)၁၇၆၄၈၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆)အရ (၂-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ  

လုပ်သက်ခွင့် (၅)ရက်နှင့် (၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့်(၃)ရက် ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်။ 

၅။ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒ ကျိန်စန်းလွန်း (၄/တတန(နုိင်)၀၅၅၅၂၈)၊ 

အငယ်တန်းစာေရးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၆) အရ (၄-၁၀-၂၀၁၇) ရက် 

ေနမ့ှ (၂-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လစာမဲ့ခွင့် (၃၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၆။ ၃-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)မှ ေဒ စန်းစန်း(၁၂/ပဇတ(နိုင်)၀၂၄၉၉၉)၊ ဦးစီးမှူးကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ (၂၉-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနက့ို လုပ်သက်ခွင့် (၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၇။ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ ညန်ကားေရးမှူး၊ ဦးညီညီသိန်းဇံ (၁၂/လကန(နိုင်) 

၀၂၇၄၀၉) ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၆-

၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနထ့ိ (ြပည်ပ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၅)ရက် ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၈။ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရှိေသာ ပူးတွဲပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၇)ဦးတိုက့ို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ၎င်းတုိအ့မည်နင့်ှ ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေနရ့က် 

များမှစတင်၍ နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

၁  ေဒါက်တာစပယ်ကည်ေမာင်
၇/ပခန(နိုင်) ၁၈၆၈၃၁ 

လ/ထညန်မှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၉-၁၀-
၂၀၁၇ 

၂၈၈၀၀၀ 

၂ ေဒ ေအးေအးသွင် 
၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၇၃၂၈၉ 

ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၂၀၅၀၀၀ 
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၃ ေဒ တင်တင်ေအး-၁ 
၁၂/သလန(နိင်ု) ၀၅၈၅၀၃ 

ဦးစီးမှူး နညး်ပညာ ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၂၀၅၀၀၀ 

၄ ေဒ ေဆွေဆွဦး 
၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၁၆၈၁၃

ရုးံအုပ် ပညာေပး ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၂၀၅၀၀၀ 

၅ ေဒ သတီာဝင်း 
၁၂/ဒဂမ(နုိင်) ၀၀၇၄၆၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း နညး်ပညာ ၅-၁၀-
၂၀၁၇ 

၁၉၀၀၀၀ 

၆ ဦးေမာင်ေအး 
၉/ညဉန(နုိင်)၀၃၃၃၈၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၁၉၀၀၀၀ 

၇ ဦးစိုးညီညီေအာင် 
၁၄/ဟသတ(နုိင်)၂၁၈၀၉၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၁၉၀၀၀၀ 

၈ ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် 
၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၁၄၆၁၈၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူ း ေဒသတွင်း ၁-၁၀-
၂၀၁၇ 

၁၉၀၀၀၀ 

၉။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမဝူါဒဌာနခွမှဲ ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် (၉/တကန(နိင်ု) ၁၉၀၄၈၄)၊ အငယ်တန်းစာေရးကို 

နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆)အရ (၁၀-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ ှ(၃-၁၁-

၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ  လုပ်သက်ခွင့် (၂၅)ရက်နှင့် (၄-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ ှ (၁၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ  

လစာမဲ့ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၁၀။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၄၉/၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတို၏့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဘ ာနှစ၊် ဧပလီမှ စက်တင် 

ဘာလ အထိ (၆) လပတ် စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၂၇-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစသ်ြဖင့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ဝန်ထမ်းများသည်  စခန်းအလိုက် 

စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို စစ်ေဆးခံရန်တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 (က) မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

  စဉ်        အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ ခငမ်ာြမင့် ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၂ ) ေဒ ခငမ်ာရသီိန်း လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဝါဒ 

  ( ၃ ) ေဒ ဝင်းဝင်းနု ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း  

  ( ၄ ) ေဒ စနာခိငု် ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း 

  ( ၅ ) ဦးစိန်သန်းဦး ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်းရံုး(ရက) 

  ( ၆ ) ေဒ စန်းစန်းဝင်း ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း  

  ( ၇ ) ေဒ ကညြ်ပာဦး ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 
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  ( ၈ ) ဦးသန်းဝငး် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး  

  ( ၉ ) ဦး ငိမ်းချမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  (၁၀) ေဒ ချစ်ချစ်ေဇာ် အကီးတန်းစာေရး စီမံ 

  (၁၁) ေဒ သီရိခိုင်သဇင် စာရင်းကိုင်-၃ ေငွစာရင်း 

  (၁၂) ေဒ ကညြ်ပာြမင့် စာရင်းကိုင်-၃ ေငွစာရင်း 

  (၁၃) ဦးေမာင်ေမာင်နိုင် အငယ်တန်းစာေရး စီမံ 

 ( ခ ) ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

   စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ နီနဝီငး် လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေငွစာရင်း  

  ( ၂ ) ေဒ ခငစ်နး်ရီ ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ 

  ( ၃ ) ဦးေအာင်စိုး-၁ ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး 

  ( ၄ ) ေဒ ြမြမဝင်း ဦးစီးမှူ း ေငွစာရင်း 

  ( ၅ ) ဦးေအာင်ြမင့်သိန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ( ၆ ) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၇ ) ဦးမင်းမင်း-၃ ဌာနခဲွစာေရး ပို/့သွင်း 

  ( ၈ ) ေဒ ေငွရင် ဌာနခဲွစာေရး ပို/့သွင်း 

  ( ၉ ) ေဒ စနာေအး အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ  

 ( ဂ ) ေကာ့ေသာင်းကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ ချို မာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးေအးေကျာ် ဦးစီးမှူ း လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒ ငိမး်စခုိုင် အကီးတန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

 (ဃ) မိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးေမာင်ေမာင် ဦးစီးအရာရှိ ပုိ/့သွင်းရံုး(မတလ) 

  ( ၂ ) ဦးေဇလတ် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 
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 ( င ) တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ ေအးေအးြမတ် ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း  

  ( ၂ ) ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးညညီီေအာင်-၂ စာရင်းကိုင်-၂ ေငွစာရင်း 

  ( ၄ ) ေဒ ေကသီဝင်း လ/ထကပတမှူး စာရင်းအင်း 

 ( စ ) ရိဒ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးစိုးနိုင်-၄ ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး  

  ( ၂ ) ဦးဝင်းေအာင်-၃ အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း  

 (ဆ) စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၃ ဒု-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပို င်မ  

  ( ၂ ) ဦးစိုးဝလီျံ အငယ်တန်းစာေရး WTO 

 ( ဇ ) ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမိုင်းညီေကျာ်ဇံ ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ  

  ( ၂ ) ဦးြမတ်ခိုင် အငယ်တန်းစာေရး စီမံ(ေကျာက်ြဖူဇုန်) 

 ( စျ ) လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်     ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးထိန်ဝင်းဦး ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း  

  ( ၂ ) ဦးေကျာ်ေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း 

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ကိုဦး ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း  

 (ည) ကန်ပုိက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး    လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသာထွန်းစိန် ဦးစီးအရာရှိ စီမံ 



21 
 

  ( ၂ ) ဦးထွန်းထွန်း ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း 

  ( ၃ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ဌာနခဲွစာေရး စီမံ  

  ( ၄ ) ဦးစိုးေကျာ်သူ အကီးတန်းစာေရး WTO 

  ( ၅ ) ဦးေဇာ်မင်းသူ အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်းရံုး(ရက) 

 ( ဋ ) ချင်းေရေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးစန်ိဝင်းဗုိလ် ဆက်သွယ်ေရး-၁ နယ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးေဇာြ်မင့်ထွနး် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးေဝလင် ဖိုး အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

  ( ၄ ) ဦးေဇယျာ ဖိုး-၁ အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း  

 ( ဌ ) ေမာေတာင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး လ/ထညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး  

  ( ၂ ) ဦးေအာင်တိုးမင်း ဌာနခဲွစာေရး နှစ်နိုင်ငံ 

  ( ၃ ) ဦးစည်သူလင်း အငယ်တန်းစာေရး နှစ်နိုင်ငံ 

 ( ဍ ) တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေမာ် လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ေဒ နနး်ေလာဝဝီ်း ဌာနခဲွစာေရး ေငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ေဒ လှလှေအး အကီးတန်းစာေရး နည်းပညာ 

 ( ဎ ) ကျိုင်းတံုပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးတငမုိ်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်းရံုး(မတလ) 

  ( ၂ ) ဦးေဇာ်သန်း အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

 (ဏ) ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

   စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသာထွန်းေအာင် အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း  
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  ( ၂ ) ဦးသက်ပိုင်ဦး အငယ်တန်းစာေရး နည်းပညာ 

 (တ) ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးစိုးတင့်-၁ ဦးစီးမှူ း စီမံ   

  ( ၂ ) ဦးသန်းလင်း-၂ အကီးတန်းစာေရး စီမံ   

 (ထ) မယ်စ့ဲကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးြမတ်သူ-၁ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း  

  ( ၂ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်စိုး ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း  

  ( ၃ ) ဦးေဇာ်လင်း-၂ အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း  

 ( ဒ ) ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးြမဝင်း-၁ ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း  

  ( ၂ ) ဦးမျိုးေမာင်ေမာင် အငယ်တန်းစာေရး ပို/့သွင်း 

 ( ဓ ) ြမစ် ကီးနားပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

  စဉ်        အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ေဒ ေအးေအးသန် ့ ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး  

  ( ၂ ) ဦးသိန်းြမင့်ဦး အကီးတန်းစာေရး ပို/့သွင်း 

၁၁။ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှများြဖစ်ကေသာ ဦးတင့်နုိင်ဦးနှင့် ေဒ သင်းသင်း 

ေကျာ်တုိ ့ တရုတ်ြပည်သူသ့မတနုိင်ငံ၊ ကွမ်းရီှးတကသုိလ်ြပည်နယ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ (၁၆) 

ရက်ေနမှ့ နုိဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်ေနအ့ထိ သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဉ် ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းများလစ်ဟင်းမ 

မရိှေစေရးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ကုိကုိ (၉/နထက(နုိင်) ၁၄၇၈၀၁)၊ ဦးစီးအရာရှိ 

ကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသုိ ့တဲွဘက် (ယာယီ) တာဝန်ချ 

ထားလုိက်သည်။ 

၁၂။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၆) ဦးတိုက့ို ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ 
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ေနရ့က်များ အတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေဇာ်မင်း  ညန်မှူး မူဝါဒ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နုိင်)၀၁၈၉၇၃    ၂၅-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ခင်မာြမင့်  ဒု-ညန်မှူး စစရ ၉-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နုိင်)၀၀၈၃၈၂    ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်မင်း  ဦး/ရိှ ပုိသွ့င်းရံုး ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၉/ရမသ(နုိင်)၀၀၆၈၈၃                 (ရန်ကုန်) ၂၆-၁၀-၂၀၁၇ထိ  

  (ဃ)  ေဒ ဇင်မာညိမ် ဦးစီးမှူး ပုိသွ့င်းရံုး ၉-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၄ ရက် 

    ၈/မလန(နုိင်)၀၅၂၆၀၅  (ရန်ကုန်) ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

 ( င )  ဦးေအာင်ဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၁ ရက် 

    ၅/ကလတ(နုိင်)၀၀၀၆၇၃   ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( စ )  ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၄ ရက် 

    ၅/ဝလန(နုိင်)၁၀၆၂၉၀   ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဆ)  ေဒ ေဝေဝထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၁ ရက် 

    ၁၃/တကန(နုိင်)၀၄၀၅၆၀   ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဇ )  ဦးမင်းေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၉ ရက် 

    ၇/ဇကန(နုိင်)၀၃၀၀၁၇   ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( စျ)  ဦးဝင်းေမာင် ခဲွ/ေရး ပုိ/့သွင်း ၉-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၇/ကပက(နုိင်)၀၂၈၈၄၅   ၁၅-၁၀-၂၀၁၇ ထိ   

၁၃။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၂/၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခွဲမှ ေဒ ြဖူမာဝင်း (၇/ပခန(နုိင်)၂၃၃၇၄၂)၊ ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ဃ)အရ (၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ ိ

မီးဖွားခွင့် (သားပျက်) (၄၂)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၁၄။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၃/၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ (၂၇-၆-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်(၀၁၁၆)၊ (၃၀-၆-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ 



24 
 

စီမံေရးရာအမိန် ့စာ အမှတ်(၀၁၂၄)၊ (၂၈-၈-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာ အမှတ် (၀၁၈၉)၊ (၄-၉-

၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် (၀၁၉၇) တိုြ့ဖင့် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ် 

ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၃၆၀၀)နန်းြဖင့် (၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းခဲ့သည့် ပူးတွဲပါေနစ့ား 

ဝန်ထမ်း (၄၉)ဦး တိုက့ို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့် ြပည်သူအ့င်အားဝန် ကီးဌာန၏(၂၈-၈-

၂၀၁၇) ေနစ့ွဲြဖင့် ထုတ်ြပန်သည့် အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၄၀/၂၀၁၇)ပါ စာချုပ်ပုံစံြဖင့် (၁-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက်ေနမ့ှ(၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက်ေနထိ့(၁)နှစ်တစ်ကိမ် ြပငဆ်င်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည်- 

 

စဉ်
အမည်/

မတှပ်ုံတငအ်မတှ်
 ေမးွသကရာဇ်

(အသက်)

ပညာ
အရည်
အချငး်

စတငခ်န် ့
အပ်သည့်ေန ့

လပုသ်က်
ေပးအပ်
ထားသည့်
တာဝန်

လက်ရိှ
ဌာန/စခနး်

အိမ်
ေထာင်
ရှိ/မရှိ

မတ်ှချက်

၁
ဦးေရာှင်ရှူ း
MWD-၂၄၄၅၁၇

၁၉၅၇
(၆၀) နှစ်

၆ တန်း ၂၅-၃-၂၀၀၄
(၁၃) နှစ်
(၆) လ

ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ရှိ
 ေမာင်ေတာစခန်းေဒသခံ
ယာဉ်ေမာင်းြဖစ်ပါသည်။

၂
ဦးသန်ိးတင်
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၄၀၂၈၇

၁၃၂၀ခုနှစ်
(၅၉) နှစ်

၇ တန်း ၂၂-၈-၂၀၀၅
(၁၂)နှစ်
(၁) လ

လုြံခံု ေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
ရိှ အ ငိမ်းစား

၃
ဦးဘန်ုးေကျာ်
၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၇၈၆၅၄

၃-၁-၁၉၅၄
(၆၃) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၃-၁၂-၂၀၁၄
(၂) နှစ်
 (၉) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
ရှိ

အ ငိမ်းစား

၄
ဦးရဲြမင့်
၇/ဇကန(နုိင်)၀၁၁၅၈၃

၁၃-၇-၁၉၅၄
(၆၃) နှစ်

၉ တန်းေအာင် ၃-၁၂-၂၀၁၄
(၂) နှစ်

 (၁၀) လ
စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ရှိ အ ငိမ်းစား

၅
ဦးဝင်းလင်
၁၂/ဇလန(နုိင်) ၀၄၆၃၅၉

၁၀-၃-၁၉၆၈
(၄၉) နှစ်

၄ တန်း ၄-၂-၂၀၁၅
(၂)နှစ်
(၈) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ရှိ

၆
 ေဒ ဝင်းဝင်းခုိင်
၇/ကပက(နုိင်) ၀၇၇၀၆၅

၄.၈.၁၉၇၆
(၄၁) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၄-၂-၂၀၁၅
(၂)နှစ်
(၈) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ရှိ

၇
ဦးဝင်းဦး
၇/ကပက(နုိင်) ၀၁၇၈၄၈

၁၃၂၆ ခုနှစ်
(၅၃) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၄-၂-၂၀၁၅
(၂)နှစ်
(၈) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ရှိ

၈
ဦးေကျာမ်င်းေထွး
၇/ကပက(နုိင်)၁၀၉၇၉၄

၂.၉.၁၉၉၃
(၂၄) နှစ်

၅ တန်းေအာင် ၃-၃-၂၀၁၅
(၂) နှစ်
(၇) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ မရိှ

၉
ဦးထန်ွးလင်
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁

၁၉.၁၂.၁၉၅၃
(၆၄) နှစ်

၉ တန်းေအာင် ၃-၃-၂၀၁၅
(၂) နှစ်
(၇) လ

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ရှိ အ ငိမ်းစား

၁၀
ဦးြမင့်ထန်ွး
၁၄/ကခန(နုိင်)၀၆၈၀၃၄

၁၃-၅-၁၉၅၅
(၆၂) နှစ်

၉ တန်း ၂၂-၆-၂၀၁၅
 (၂) နှစ် 
(၃) လ

လပ်စစ်/
ြပင်ထန်ိးအကူ

စီမံေရးရာ ရှိ အ ငိမ်းစား

၁၁
ဦးြမင့်ေကျာ်ဦး
၈/တတက(နုိင်)၁၀၅၃၃၃

၁၂-၁၁-၁၃၃၆
(၄၃) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၁၄-၇-၂၀၁၅
 (၂) နှစ် 
(၂) လ

မီးစက်ေမာင်း စီမံေရးရာ ရှိ

၁၂
ေဒ ဝင်းကည်
၉/စကန(နုိင်)၀၃၆၉၅၅

၁၃၃၀ ခုနှစ်
(၄၉)နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၁-၁၁-၂၀၁၅
 (၁) နှစ် 
(၁၁) လ

သန်ရ့ှင်းေရး
အကူ

မနေလး
(ပုိ/့သွင်း)

ရှိ

၁၃
ဦးစိန်ဝင်း
၇/ကပက(နုိင်)၀၇၆၀၈၇

၁-၁၂-၁၃၃၆
(၄၃)နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၂၅-၁၁-၂၀၁၅
 (၁) နှစ် 
(၁၀) လ

သန်ရ့ှင်းေရး
အကူ

စီမံေရးရာ ရှိ

၁၄
ေဒ နှင်းနှင်းေအး
၇/ဖမန(နုိင်)၂၃၀၃၄၇

၁၃၅၈ ခုနှစ်
( ၂၁ ) နှစ်

၂ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ မရှိ

၁၅
 ဦးရလဲင်းေအာင်
၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆

၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ မရှိ

၁၆
 ဦးစုိးကုိကုိထက်
၃/ဘအန(နုိင်)၂၄၀၆၀၉

၂၈-၂-၁၉၈၇
( ၃၀) နှစ်

၉ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ မရိှ

၁၇
 ဦး ဖိုးမင်းခုိင်
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၁၃

၉-၃-၁၉၉၅
( ၂၂ ) နှစ်

၉ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

စုိက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ မရိှ

၁၈
ေဒ မုိးမုိးချို
၁၂/ဆကန(နုိင်) ၀၀၀၁၄၇

၃၀-၁၂-၁၉၇၄
(၄၃) နှစ်

၄ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

သန်ရ့ှင်းေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)

၁၉
ေဒ ေဘဘီ
၁၂/ဒလန(နုိင်) ၀၀၀၃၆၆

၁၇-၅-၁၉၉၈
(၁၉) နှစ်

၅ တန်းေအာင် ၁-၉-၂၀၁၆
(၁) နှစ်
(၁) လ

သန်ရ့ှင်းေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)

၂၀
ဦးေအာင်ြပည့်သိန်း
၁၂/ ဥကမ(နုိင်) ၁၇၀၄၉၆

၁၂-၂-၁၉၈၄
(၃၃) နှစ်

၇ တန်းေအာင် ၁-၃-၂၀၁၇ (၇) လ ယာဉ်ေမာင်း တမူး မရှိ

(၁၅-၉-၂၀၁၇) အမိန် ့
(၀၂၁၀/၂၀၁၇)အရ 

ေြပာင်းေရွတ့ာဝန်ချထား

၂၁
ေဒ ဝါဝါေကျာ်
၉/ပမန(နုိင်) ၂၁၈၉၇၂

၁၃-၃-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

B.A(Geography) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး မူဝါဒ မရှိ

၂၂
 ေဒ ဇာြခညဦ်း
၁၂/အလန(နုိင်)၀၄၈၃၉၂

၂၁-၁၁-၁၉၈၉
(၂၈) နှစ်

B.Sc (Physics) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
ရှိ
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၂၃
ေဒ ေရစင်ဝင်း
၇/ကတခ(နုိင်) ၁၄၁၅၃၀

၂၅-၅-၁၉၉၆
(၂၁) နှစ်

B.Sc (Physics) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး လပုင်နး်စစ် မရှိ

၂၄
 ေဒ သင်းသင်းနိုင်
၁၄/မအန(နုိင်) ၁၈၇၃၃၈

၉-၄-၁၉၉၃
(၂၄)နှစ်

B.A (Myanmar) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နညး်ပညာ မရှိ

၂၅
 ေဒ မျို းသနာလင်း
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၅၂၇၁၀

၁၇-၂-၁၉၉၄
(၂၃) နှစ်

L.L.B ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နညး်ပညာ မရှိ

၂၆
 ေဒ ြမတမွ်န်ဝင်း
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၃၉၈၅၈

၁၄-၅-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

B.Sc (Botany) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး စီမံေရးရာ မရှိ

၂၇
 ေဒ ြမသီတာေအး
၉/မခန(နုိင်) ၁၈၄၈၁၇

၂၇-၄-၁၉၈၉
(၂၈) နှစ်

B.SC (Maths;) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး  ေငွစာရငး် မရှိ

၂၈
 ေဒ ဇင်မာြမင့်
၅/ဆလက(နုိင်) ၀၅၃၉၆၀

၂၁-၂-၁၉၈၅
( ၃၁) နှစ်

M.I.Sc ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နညး်ပညာ မရှိ

၂၉
 ေဒ စမ်းယဉ်ယဉ်နွဲ ့
၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၉၅၈၁

၂၄-၁၁-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

L.L.B ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး မဝူါဒ မရှိ

၃၀
ေဒ ဇင်မာသန်း
၁၁/တကန(နုိင်) ၀၇၁၀၃၀

၇-၅-၁၉၈၈
(၂၈) နှစ်

B.Sc (Botany) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး  ေငွစာရငး် မရှိ

၃၁
ေဒ ခုိင်ဝတရ်ည်ကုိ
၁၀/မလမ(နုိင်) ၂၃၉၁၂၀

၁၆-၁-၁၉၉၅
(၂၂) နှစ်

B.Sc (Botany) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး ပညာေပး မရှိ

၃၂
ေဒ သနာေအာင်
၉/ပဥလ(နုိင်) ၀၂၄၃၃၂

၆-၁၂-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

B.SC (Chemistry) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး WTO ရှိ

၃၃
ေဒ သူသူဇင်
၈/ခမန(နုိင်) ၁၇၇၃၈၁

၂၀-၅-၁၉၉၄
(၂၃) နှစ်

B.A (Geography) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နှစ်နုိင်ငံ မရိှ

၃၄
ေဒ ေအးေအးေအာင်(ခ)
ေဒ ဉမာထွန်း
၁၃/တကန(နုိင်) ၂၄၇၇၃၅

၈-၃-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

B.SC (Maths;) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး  ေဒသတင်ွး မရိှ

၃၅
ဦးေအာငေ်ဇာြ်မင့်
၅/တဆန(နုိင်) ၁၅၁၆၃၂

၁၀-၇-၁၉၉၆
(၂၁) နှစ်

B.SC (Maths;) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး စာရင်းအင်း မရှိ

၃၆
ေဒ ယန်ွးေဝတင့်
၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၂၂၄၈၀၂

၆-၁၁-၁၉၉၁
( ၂၆) နှစ်

B.SC (Chemistry) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
မရှိ

၃၇
ဦးရဲမင်းေကျာ်
၅/ဆလက(နုိင်) ၀၈၆၆၉၇

၁၀-၆-၁၉၉၄
(၂၃) နှစ်

B.SC (Geology) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး ေငွစာရငး် မရှိ

၃၈
ဦးေဝထကလ်ငး်
၁/မမန(နုိင်) ၀၃၈၄၄၆

၁၇-၈-၁၉၉၄
(၂၃) နှစ်

BE(Electronic) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး စီမံေရးရာ မရှိ

၃၉
ဦးေဝလငး်ေကျာ်
၁၂/ဒဂမ(နုိင်) ၀၁၇၇၉၃

၃-၂-၁၉၈၈
(၂၉) နှစ်

B.A (Economics) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
မရှိ

(၄-၈-၂၀၁၇) မှစ၍ 
ပုိ/့သွင်း (ရက) သုိေ့ြပာင်း

၄၀
ဦးေအာင်မုိးေကျာ်
၁/မကန(နုိင်) ၁၉၁၄၁၁

၂၇-၁၀-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ်

B.SC (Chemistry) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နယရံု်း မရိှ

၄၁
ေဒ ဝင်းေရစင်နွယ်
၁၀/မလမ(နုိင်)၂၃၉၁၁၇

၇-၆-၁၉၉၅
(၂၂) နှစ်

B.Sc (Zoology) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး စီမံေရးရာ မရှိ

၄၂
ေဒ ဆြုမတမုိ်မုိ
၈/ပဖန(နုိင်) ၁၂၆၃၆၀

၁၈-၇-၁၉၉၅
(၂၂) နှစ်

BBA ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး နည်းပညာ ရှိ

၄၃
ေဒ အသိက်ေဝ
၉/ပမန(နုိင်) ၂၄၆၆၈၀

၁-၁၀-၁၉၉၂
(၂၅) နှစ်

B.A (History) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ စာေရး ယဉ်ှ ပို င်မ မရှိ

၄၄
ဦးထန်ိလငး်ေအာင်
၁၂/အစန(နုိင်) ၀၅၀၈၆၀

၁၂-၁၁-၁၉၇၇
(၄၀) နှစ်

(၁၀) တန်း ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ ယာဉ်ေမာင်း
ပုိ/့သွင်း

(ရန်ကုန်)
မရှိ

၄၅
ဦးချစ်စံဝငး်
၉/မထလ(နုိင်) ၂၇၄၀၂၄

၇-၇-၁၉၉၅
(၂၂) နှစ်

(၁၀) တန်းေအာင် ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ မရှိ
(  -၁၀-၂၀၁၇)မှစ၍ 
ပုိ/့သွငး် (ရန်ကုန်)သုိ ့
တဲွဘက်တာဝနခ်ျထား

၄၆
ဦးေဝယံထနွး်
၉/လဝန(နုိင်) ၂၄၆၃၀၃

၅-၄-၁၉၉၇ 
(၂၀) နှစ်

Final Year(Geog) ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ မရှိ
(၁၇-၈-၂၀၁၇)မှစ၍ 
ပုိ/့သွငး်(မနေလး)သုိ ့
တဲွဘက်တာဝနခ်ျထား

၄၇
ဦးသိန်းထိက်ုဦး
၁၃/မကတ(နုိင်) ၀၀၁၈၀၀

၂၅-၅-၁၉၉၀
(၂၇) နှစ်

(၉) တနး်ေအာင် ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ ယာဉ်ေမာင်း ေမာေတာင် မရှိ

၄၈
ဦးေနာင်လတခ်ျို
၇/ကဝန(နုိင်) ၁၅၉၆၅၈

၁၂-၁၀-၁၉၉၆
(၂၁) နှစ်

(၈) တနး်ေအာင် ၁၇-၅-၂၀၁၇ (၄) လ ယာဉ်ေမာင်း စစ်ေတွ မရှိ

၄၉
ေဒ မာမာေဌး
၈/မသန(နုိင်) ၀၉၉၅၅၉

၇-၂-၁၉၉၁
(၂၆) နှစ် (၄) လ

(၇) တနး် ၂၁-၆-၂၀၁၇ (၃) လ သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ရှိ

၅၀
 ေဒ ဝင်းနွယ်
၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၆၉၉၁

၁၃၅၄
(၂၅) နှစ်

(၄) တနး် ၂၁-၆-၂၀၁၇ (၃) လ သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ရှိ

၅၁
ဦးရဲေကျာစွ်ာ
၁၂/တတန(နုိင်) ၁၄၀၅၆၂

၃၀-၃-၁၉၈၀
(၃၇) နှစ်

(၁၀) တန်းေအာင် ၃-၇-၂၀၁၇ (၂) လ
ြပင်ဦးလင်ွ
ြခံေစာင့်

ပုိ/့သွင်းရံုး
(မနေလး)

ရှိ
 

၁၅။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ကျိုင်းတံု)မှ ဦးြပည့်စံုသူ (ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး) သည် အေဝးသင်တကသိုလ်          

(ေကျာက်ဆည်)တွင ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အဂလိပ်စာ(တတိယနှစ်) စာေမးပွဲေြဖဆိုရန်အတွက် 
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(၁၂-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ခွင့်ခံစားေနစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းများ 

လစ်ဟင်းမမရိှေစေရးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒ သနာလင်း (၅/ကဘလ(နုိင်) ၁၄၈၆၇၆)၊ 

အကီးတန်းစာေရး (ကွနပ်ျူတာ) ကုိ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ကျိုင်းတုံ)သုိ ့

တွဲဘက် (ယာယီ) တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများ ညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ေဒ ေဌးနယွ် (၉/မထလ (နိုင်) ၂၄၃၈၀၉)၊ အကီးတနး် 

စာေရး(ကွန်ပျူတာ)ကို(၁၂-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

ချထားလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတုိ၏့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဘ ာနှစ်၊ ဧ ပီလမှ စက်တင်ဘာ 

လအထိ (၆)လပတ်စာရင်းနငှ့်မှတ်တမ်းများကို စစ်ေဆးရန်အတွက်  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ  ့

များကုိ ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 (က) အဖဲွ (့၁) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးမိုးေဇာဦ်း ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးေဇယျာေကျာ်ေကျာ် လ/ထညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒ ညို ညို ရှင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးသန်စ့င် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ေဒ ချို မာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ဦးေဌးေမာင် ဆက်သွယ်ေရး-၁ စာရင်းအင်း 

  ( ၇ ) ဦးြမင့်ေအာင် ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

  ( ၈ ) ဦးေအးေကျာ် ဦးစီးမှူ း လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၉ ) ဦးြမဝင်း ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

  (၁၀) ေဒ ခငစ်လုင် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၁) ဦးေဇာြ်မင့်ထွနး် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၂) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  (၁၃) ဦးရဲမင်းထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 
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  (၁၄) ေဒ နီနေီအး ဌာနခဲွစာေရး စာရင်းအင်း 

  (၁၅) ေဒ ပနး်ဦးမွန် အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၆) ဦးေကာင်းထက်စိုး အငယ်တန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၇) ဦး ဖိုးထက်ကို အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၈) ေဒ စေုဝမိးု အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၉) ေဒ ေအးြမတ်သူ အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

 ( ခ ) အဖဲွ (့ ၂ ) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၁ လ/ထညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ေဒ ဥမာသနိ်း ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ေဒ စနာခိငု် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးလှစိုး ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ေဒ ြမတ်ချိုေအး ဦးစီးမှူ း လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ဦးစန်းထွန်း ဌာနခဲွစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ဦးေအာင်မင်းေထွး အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၈ ) ေဒ နှငး်နင်ှးယု အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၉ ) ေဒ ပိးုအေိကျာ် အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

၁၈။ အထက်အပိုဒ်ပါစစ်ေဆးေရးအဖဲွ (့၂) ဖဲွ ၏့ တာဝန်ခံအြဖစ် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစစ်နှင့် စာရငး် 

စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးညီညီသိန်းဇံ က ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး အဖွဲအ့လိုက် ေအာက် 

ပါ  တာဝန်ဝတရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်- 

 (က) အဖဲွ (့၁)။   ။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ နှင့် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

 ( ခ ) အဖဲွ (့၂)။   ။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ ေငွစာရင်း 

ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

၁၉။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဦးထိန်လင်းေအာင် (၁၂/စခန(နုိင်) ၀၅၀၈၆၀)၊ ေနစ့ားယာဉ်ေမာင်းသည် 

တာဝန်ချိန်အတွင်း အရက်ေသစာေသာက်စားြခင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာမမရှိြခင်း၊ 
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အလုပ်ခွင် ငိမ်းချမ်းသာယာမနှင့် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း စည်းလံုးညီညတ်မကုိ ပျက်ြပားေစြခင်း၊ အလုပ်ခွင် 

အတွင်းခုိက်ရန်ြဖစ်ပွားြခင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေစြခင်းတုိေ့ကာင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ ၂၁၁၊ နည်းဥပေဒခွဲ(ဂ)အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ(၁၂)ရက်ေနနံ့နက်ပိုင်း မှစတင၍် 

ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် စာချုပ်ချုပဆ်ို ငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးသန်စ့င်(၅/မရန(နိုင်)၁၇၆၄၈၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၃-၁၀-

၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်(၀၂၄၃/၂၀၁၇)ြဖင့် (၂-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှ (၆-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့်(၅)ရက်၊ (၇-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှ(၉-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနထိ့ လစာမဲ့ခွင့်(၃) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုခဲ့ြခင်းအစား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက်ေနမ့ှ (၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ  လုပသ်က်ခွင့် (၈)ရက်ြပင်ဆင်ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၅၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ေဒ ခင်ေဌးြမင့် (၉/တသန(နိုင်) ၀၉၆၉၇၇)၊ စာရင်းကိုင်-၂ ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်း ဥပေဒအခနး်(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆)အရ (၁၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက် 

ေနထ့ိ  လပု်သက်ခွင့် (၇)ရက်နှင့် (၁၈-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၂၀-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့  လစာမဲ့ခွင့် 

(၃)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၂၂။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၅)ဦးတိုကုိ့ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာြ်ပပါေနရ့က် 

များအတိင်ုး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့်အသီးသီး ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ကည်မာလာ  လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇မှ ၂၄ ရက် 

    ၅/မရန(နုိင်)၁၅၄၈၄၉    ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ထားထားခိုင်  လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၈ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၃၈၇၁၃   ၉-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ဆန်း  ကပတမှူး စစရ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၅/တဆန(နိုင်)၀၈၂၇၇၅   ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ဃ ) ေဒ လဲ့လ့ဲမွန် ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုသ့ွငး်ရုံး ၁၁-၁၀-၂၀၁၇  ၁ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၅၇၃၄၀  (ရန်ကုန်)    
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 (  င  ) ဦးေအာင်ေဇာ်မျို းဦး ကပတမှူး မူဝါဒ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇မှ ၇ ရက် 

   ၅/တဆန(နိုင်)၁၀၃၂၀၄   ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

 ( စ ) ဦးေအာင်ထွန်းသိန်း လခရ-၃ စီမံ ၁၈-၁၀-၂၀၁၇မှ ၅ ရက် 

   DGN- ၀၁၀၁၀၅   ၂၂-၁၀-၂၀၁၇ထိ 

 ( ဆ ) ေဒ သွယ်သွယ်ေအး ငယ်/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

   ၇/ရကန(နိုင်)၀၅၃၇၁၃   ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

၂၃။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမး်(၄)ဦးတုိကုိ့ ၎င်းတို ့ အမညနှ်င့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)နှင့် (၉၆) အရ လုပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမဲ့ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးသန်တ့ည်ကည် ကီး/ေရး ပိုသ့ွင်း ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၆ ရက်  

    ၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၅၆၁၀   ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၂၃ ရက် 

       ၃-၁၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဦးေဇာ်မင်းသူ ကီး/ေရး  ပိုသ့ွင်းရုံး ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၆ ရက် 

    ၁၄/ညတန(နိုင်)၁၈၄၆၄၃  (ရန်ကုန်) ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁၃-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၉ ရက် 

       ၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဂ ) ဦးြပည့်စုံသူ ဒု-လ/ထကပတမှူး ပိုသ့ွင်းရုံး ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၅ ရက်  

    ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၁၄၃၈၄၄  (ကျိုင်းတုံ) ၅-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၅ ရက် 

       ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ဃ ) ေဒ ေဆွေဆွေအာင် ဆသရ-၅  နယ်ရုံး ၁၉-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၂၆ ရက် 

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၆၂၅၇၉    ၁၃-၁၁-၂၀၁၇ ထိ  (လုပ်သက်) 

        ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၇ ရက် 

        ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 
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၂၄။ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၆၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါအရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတုိကုိ့ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

အသီးသီးခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ေမဖိုးသူ ဦးစီးအရာရှိ နှစနုိ်င်ငံ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၈ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၀၆၈၈၂    ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ ) ဦးအလက်ဇနား လခရ-၄ စမံီ ၁၄-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၆ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၀၄၀၉     ၂၉-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာြ်ပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမှ့စ၍ လည်းေကာင်း၊ 

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

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

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရသဲီးတစမ်ျို းတညး်သာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လညး် 

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လွယဂ်ျယ်၊ ရိဒ၊် မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ 

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

ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သယ်ွေရးစခန်းများတွငလ်ည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်ရုံး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လညး်ေကာင်း၊ ပိုက့ုန် 

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

(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမှ့စ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င်ကျိုင်းလပ်စခန်းကုိလည်းေကာင်း၊ 

၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းများတွင် 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 ာနှစ်      ITC ကတ် 

(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၆-၁၀-၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  (၉၅)ကတ်၊ 

စုစုေပါင်း  ( ၁၃၅၉ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီး ြဖစပ်ါသည။် 

 

 

 

 

 



32 
 

၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လကမှ်တ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-   

          တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည် 

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC 
ကတ် 
အေရ 
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 
ကုန်သွယ်မ  
ပမာဏ 
(ကျပ်) 

ပုိကု့န် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

သွင်းကုန် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၇၃၅၉၈၁၉၃၇ ၂၃၉၀၅၁၇၅၈ ၉၇၅၀၃၃၆၉၅

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅  ၁၃၈၉၉၈၇၁ ၁၃၈၉၉၈၇၁

၃ ြမဝတီ         ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၁ ၆၈၁၀၀၀၀ ၁၆၄၄၂၆၈၉၈၁၀ ၁၆၄၄၉၄၉၉၈၁၀

၄ တာချီလိတ်  ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၂၅၀၂၈၉၇၇၁ ၅၁၁၂၄၂၇၂၀ ၇၆၁၅၃၂၄၉၁

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃  ၅၆၀၄၃၈၅၂ ၅၆၀၄၃၈၅၂

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃        

၇ ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃       

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁  ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၃၉၁၃၀၅၆ ၁၀၆၅၁၈၃၆၈၄ ၁၀၆၉၀၉၆၇၄၀

၁၀ မတ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄     

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃   ၄၂၀၈၅၂၂၈၇ ၄၂၀၈၅၂၂၈၇

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၂၉၈၉၄၃၀၄ ၃၆၈၆၀၅၃၂၄ ၃၉၈၄၉၉၆၂၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃        

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၄ ၅၂၃၆၃၉၁၀၄ ၄၉၂၃၄၃၁၆၆ ၁၀၁၅၉၈၂၂၇၀

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃       

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁     

၁၇ ကျို င်းတုံ       ၅-၅-၂၀၁၄   ၉၆၇၇၀၃၄၃   ၉၆၇၇၀၃၄၃

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁     

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃     

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၂     

  စုစုေပါင်း ၉၅ ၁၆၄၇၂၉၈၅၁၅ ၁၉၆၁၄၀၀၈၉၆၁ ၂၁၂၆၁၃၀၇၄၇၆
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တငပ်ို/့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 
၆-၁၀-၂၀၁၇) ထိ

၉၅ ၁၆၄၇၂၉၈၅၁၅.၀၀၀ ၁၉၆၁၄၀၀၈၉၆၁.၀၀၀ ၂၁၂၆၁၃၀၇၄၇၆.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၃၅၉ ၈၈၅၉၁၅၅၈၆၅.၉၆၀ ၅၄၁၅၆၉၃၃၇၃၈.၅၅၈ ၆၃၀၁၆၀၈၉၆၀၄.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၆-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၃၅၉) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၈၈၉) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ ITC ကတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

ပိုက့န်ု
တန်ဖိးု(ကျပ်)

သွငး်ကနု်
တန်ဖိးု(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၁ ၅၇ ၁၁၄ ၁၅၉၆၂၀၄၂၉၃.၃၁၀ ၄၃၃၉၅၁၉၇၄၆.၄၈၃ ၅၉၃၅၇၂၄၀၃၉.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၄ ၁၄၄ ၃၀ ၁၆၈၃၆၈၆၀၆၀.၆၂၆ ၁၆၈၃၆၈၆၀၆၀.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၀၂ ၄၁ ၁၆၁ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၃၀၁၄၁၄၃၉၇၈၈.၅၈၀ ၃၀၁၄၈၂၄၉၇၈၈.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၂ ၆၄ ၂၇၈ ၇၁၉၁၂၁၃၀၀.၆၉၀ ၆၇၃၈၂၆၉၀၁၃.၇၁၀ ၇၄၅၇၃၉၀၃၁၄.၄၀၀

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

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာင်ေတာ 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 ၆၁၆၂၉၂၂၆၁၉.၅၉၀ ၆၈၈၃၈၃၉၄၄၆.၅၉၀

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

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၈၀၈၀၀၇၀၇၃.၀၀၀ ၈၀၈၀၀၇၀၇၃.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၂၃၀၇၁၄၄၈.၇၅၀ ၁၈၀၆၉၂၆၃၇၁.၆၁၀ ၂၈၂၉၉၉၇၈၂၀.၃၆၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၅၂ ၉ ၄၃ ၁၃၁၆၀၈၈၆၆၁.၄၂၈ ၁၃၆၉၇၅၅၉၁၁.၅၆၉ ၂၆၈၅၈၄၄၅၇၂.၉၉၇

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

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျို ငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၃၃၇၇၄၀၀၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၅၆၇၀၉၃၁၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား 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

၁၃၅၉ ၄၇၀ ၈၈၉ ၈၈၅၉၁၅၅၈၆၅.၉၆၀ ၅၄၁၅၆၉၃၃၇၃၈.၅၅၈ ၆၃၀၁၆၀၈၉၆၀၄.၅၁၈

ကနုသွ်ယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စစုေုပါငး်

စဉ်
စခနး်
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာငရွ်က် 
သည်ေ့န ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရကွမ်

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၆-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စစုေုပါငး် (၁၃၅၉)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စုစုေပါင်းမှာ (၈၈၉) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  




