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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၇ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၇) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိုငေ်သာ လုပ်ငန်းများ ကီးကပေ်ရးေကာ်မတီ၏ 

(၃/၂၀၁၆) ကမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုနစ်ှ၊ သဂုတ်လ (၂၅) ရက်ေနတ့ွင် ေနြပည်ေတာရ်ှိ 

စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အစညး်အေဝးခန်းမ၌ကျင်းပြပုလုပ်ရာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ကီးကပေ်ရးေကာ်မတီဥက ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကား 

ပါသည။် ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးမှ အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် 

ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ြပည်ပမှတင်သွင်းမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအတွက် Model Year 

ကိုတင်သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်နိင်ုေရးကိစများ၊ နိုင်ငံြခားသားအမဲေနထိုင်ခွင့်ရှိသူ (PR)များ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် 

နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူများအား နိုင်ငံသားများနည်းတူ ြပည်ပမှေမာ်ေတာ်ယာဉ် (၁)စီး လွတ်လပစွ်ာ တင်သွင်း 

ခွင့်ကိစရပ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ြပုရာတွင် လိုင်စင်နှင့် တင်သွင်းသည့်ကား ကဲွလွဲ ပီး တင်သွင်း 

လာသည့် ကိစရပ်များကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းညှိနင်းေဆွးေနွးဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရွက် ကရမှာြဖစ် ပးီ ရည်ရွယ်ချက် 

ရှိရှိြဖင့် မမှန်မကန်တင်သွင်းသည့် ကိစရပ်များကုိလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် 

အညီ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ေကာင်း၊ ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် ပတ်သကေ်သာ ေတွ က့ံု  

ရသည့်အခက်အခဲများ၊ ြဖစသ်င့်ြဖစ်ထိုက်သည်များ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သညမ်ျားကို ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီး 

၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် တက်ေရာက်လာကသည့် ဌာန 

ဆိုင်ရာများကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေဆွးေနွးညှိနင်း ေပးကရန်စသည့်ြဖင့် ေြပာကားပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ တက်ေရာက်လာကေသာ ဌာနဆိုင်ရာများမှ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ေဆးွေနွး 
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ေြပာကား ပီး ရှင်းလင်းချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးက ြပန်လည်ေဆွးေနွး ပီး နဂိုံးချုပ်အမှာစကား 

ေြပာကားကာ အခမ်းအနားကို ရပု်သိမ်းလုိက်ေကာင်း သတင်းရရှိပါသည။် 

၂။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် သဂုတ်လ (၃၀) ရက်ေနတွ့င် ဝန်ကီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ အိနိယနိုင်ငံ၊ အိနိယ-ြမန်မာ ကနု်သည်များနှင့် 

စက်မလက်မလပ်ုငန်းရှင်များအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယမ်ျားနှင့် ေတွဆံု့၍ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မဖွံ ့ဖိုး တိုးတက် 

ေစေရး၊ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ စိုက်ပျိုးေရးထွက်ကုန်များ တုိးြမှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် 

နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်ေရး ကုန်စည်များ လျင်ြမန်ေချာေမွစ့ာွ သယ်ယူပိုေ့ဆာငန်ိုင်ေရး၊ 

ေလေကာင်းလိုင်းေြပးဆွဲေရး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာကိစများကို အြပန်အလှန်  ေဆးွေနွး 

ခဲ့ကသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂-၉-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၇၃၁.၂၈၉ ၅၃၂.၈၈၄ ၁၂၆၄.၁၇၃

၂ တိရစိာန်ထွက် ၂.၃၀၂ ၀.၅၅၉ ၂.၈၆၁

၃ ေရထွက် ၉၀.၉၀၆ ၁၀၇.၀၀၆ ၁၉၇.၉၁၂

၄ သတုတွင်းထွက် ၂၃၀.၉၄၆ ၁၂၃.၀၂၀ ၃၅၃.၉၆၆

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၀၄.၀၀၀ ၁.၁၄၅ ၁၀၅.၁၄၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၅၇၁.၀၀၇ ၅၆၄.၁၆၈ ၂၁၃၅.၁၇၅

၇ အြခား ၂၈၇.၂၅၂ ၄၈၈.၀၉၇ ၇၇၅.၃၄၉

 စုစုေပါင်း ၃၀၁၇.၇၀၂ ၁၈၁၆.၈၇၉ ၄၈၃၄.၅၈၁

 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂-၉-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၂၀၃၈.၆၇၁ ၆၅၄.၁၅၇ ၂၆၉၂.၈၂၈

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၁၉၇၈.၆၉၆ ၂၂၃.၇၆၆ ၂၂၀၂.၄၆၂

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၃၀၈.၉၅၃ ၂၂၉.၂၁၅ ၁၅၃၈.၁၆၈

 စုစုေပါင်း ၅၃၂၆.၃၂၀ ၁၁၀၇.၁၃၈ ၆၄၃၃.၄၅၈

 
ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန် (၂-၉-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

 
 

  
 

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၃၀၁၇.၇၀၂ ၅၃၂၆.၃၂၀ ၈၃၄၄.၀၂၂ ၂၈၇၉.၅၈၅ ၅၈၅၃.၁၅၃ ၈၇၃၂.၇၃၈ ၁၃၈.၁၁၇ -၅၂၆.၈၃၃ -၃၈၈.၇၁၆

၂ နယစ်ပ် ၁၈၁၆.၈၇၉ ၁၁၀၇.၁၃၈ ၂၉၂၄.၀၁၇ ၁၇၅၁.၃၆၉ ၁၀၁၃.၇၇၀ ၂၇၆၅.၁၃၉ ၆၅.၅၁၀ ၉၃.၃၆၈ ၁၅၈.၈၇၈

စစုေုပါငး် ၄၈၃၄.၅၈၁ ၆၄၃၃.၄၅၈ ၁၁၂၆၈.၀၃၉ ၄၆၃၀.၉၅၄ ၆၈၆၆.၉၂၃ ၁၁၄၉၇.၈၇၇ ၂၀၃.၆၂၇ -၄၃၃.၄၆၅ -၂၂၉.၈၃၈

စဉ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂-၉-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂-၉-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂-၉-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂-၉-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပိင်ု  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၀.၀၄၃ ၅၃၂.၈၄၁ ၅၃၂.၈၈၄ ၅၆၉.၁၉၁ ၅၆၉.၁၉၁ ၀.၀၄၃ -၃၆.၃၅ -၃၆.၃၀၇

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၅၅၉ ၀.၅၅၉ ၀.၁၆၄ ၀.၁၆၄ ၀.၃၉၅ ၀.၃၉၅

၃  ေရထွက် ၁၀၇.၀၀၆ ၁၀၇.၀၀၆ ၉၃.၈၈၆ ၉၃.၈၈၆ ၁၃.၁၂ ၁၃.၁၂

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၁၇.၅၂၃ ၅.၄၉၇ ၁၂၃.၀၂၀ ၂၁၃.၄၀၉ ၇.၂၀၈ ၂၂၀.၆၁၇ -၉၅.၈၈၆ -၁.၇၁၁ -၉၇.၅၉၇

၅ သစ်ေတာထကွ် ၁.၁၄၅ ၁.၁၄၅ ၁.၇၂၈ ၁.၇၂၈ -၀.၅၈၃ -၀.၅၈၃

၆ စက်မကုန်ေချာ ၄၉၄.၇၆၈ ၆၉.၄၀၀ ၅၆၄.၁၆၈ ၇၆၄.၅၃၆ ၈၇.၂၅၉ ၈၅၁.၇၉၅ -၂၆၉.၇၆၈ -၁၇.၈၅၉ -၂၈၇.၆၂၇

၇ အြခား ၄၈၈.၀၉၇ ၄၈၈.၀၉၇ ၃.၂၅၉ ၁၀.၇၂၉ ၁၃.၉၈၈ -၃.၂၅၉ ၄၇၇.၃၆၈ ၄၇၄.၁၀၉

စုစုေပါင်း ၆၁၂.၃၃၄ ၁၂၀၄.၅၄၅ ၁၈၁၆.၈၇၉ ၉၈၁.၂၀၄ ၇၇၀.၁၆၅ ၁၇၅၁.၃၆၉ -၃၆၈.၈၇၀ ၄၃၄.၃၈၀ ၆၅.၅၁၀

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂-၉-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂-၉-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂.၈၅၅ ၆၅၁.၃၀၂ ၆၅၄.၁၅၇ ၈.၃၃၁ ၆၂၃.၂၇၆ ၆၃၁.၆၀၇ -၅.၄၇၆ ၂၈.၀၂၆ ၂၂.၅၅၀

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၂၂၃.၃၄၇ ၂၂၃.၇၆၆ ၀.၁၈၇ ၁၈၄.၆၉၈ ၁၈၄.၈၈၅ ၀.၂၃၂ ၃၈.၆၄၉ ၃၈.၈၈၁

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၀၇၄ ၂၂၉.၁၄၁ ၂၂၉.၂၁၅ ၀.၃၈၀ ၁၉၆.၈၉၈ ၁၉၇.၂၇၈ -၀.၃၀၆ ၃၂.၂၄၃ ၃၁.၉၃၇

စုစုေပါင်း ၃.၃၄၈ ၁၁၀၃.၇၉၀ ၁၁၀၇.၁၃၈ ၈.၈၉၈ ၁၀၀၄.၈၇၂ ၁၀၁၃.၇၇၀ -၅.၅၅၀ ၉၈.၉၁၈ ၉၃.၃၆၈

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၂- ၉ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၂ - ၉ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၂- ၉ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

 

 

   

ပုိက့န်ု သွင်းကန်ု
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၃၆၃.၁၃၉ ၆၅၆.၁၄၈ ၂၀၁၉.၂၈၇ ၁၄၇၀.၀၃၆ ၆၆၀.၁၁၄ ၂၁၃၀.၁၅၀ -၁၀၆.၈၉၇ -၃.၉၆၆ -၁၁၀.၈၆၃

၂ လယ်ွဂျယ် ၆၂.၄၄၄ ၇.၆၅၆ ၇၀.၁၀၀ ၂၄.၀၈၂ ၅.၃၈၉ ၂၉.၄၇၁ ၃၈.၃၆၂ ၂.၂၆၇ ၄၀.၆၂၉

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၂၄.၈၈၉ ၂၈.၁၄၇ ၂၅၃.၀၃၆ ၁၃၂.၂၁၆ ၂၅.၀၁၈ ၁၅၇.၂၃၄ ၉၂.၆၇၃ ၃.၁၂၉ ၉၅.၈၀၂

၄ ကပုိံက်တီး ၁၇.၄၁၉ ၁၅.၄၁၇ ၃၂.၈၃၆ ၄.၈၉၀ ၁၅.၀၁၁ ၁၉.၉၀၁ ၁၂.၅၂၉ ၀.၄၀၆ ၁၂.၉၃၅

၅ ကျို ငး်တံု ၁.၀၈၆ ၁.၄၁၁ ၂.၄၉၇ ၃.၀၄၃ ၃.၆၄၅ ၆.၆၈၈ -၁.၉၅၇ -၂.၂၃၄ -၄.၁၉၁

၆ တာချလိီတ် ၅.၅၅၄ ၂၃.၂၉၂ ၂၈.၈၄၆ ၅.၄၁၉ ၂၄.၁၁၇ ၂၉.၅၃၆ ၀.၁၃၅ -၀.၈၂၅ -၀.၆၉၀

၇ ြမဝတီ ၂၁.၆၁၉ ၃၂၆.၄၃၀ ၃၄၈.၀၄၉ ၁၀.၉၄၈ ၂၃၀.၅၄၀ ၂၄၁.၄၈၈ ၁၀.၆၇၁ ၉၅.၈၉၀ ၁၀၆.၅၆၁

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၆.၈၀၂ ၂၂.၇၀၈ ၃၉.၅၁၀ ၁၂.၈၅၃ ၂၅.၈၂၂ ၃၈.၆၇၅ ၃.၉၄၉ -၃.၁၁၄ ၀.၈၃၅

၉ မိတ် ၆၀.၀၃၂ ၁၃.၆၇၅ ၇၃.၇၀၇ ၆၇.၂၄၈ ၁၁.၃၃၆ ၇၈.၅၈၄ -၇.၂၁၆ ၂.၃၃၉ -၄.၈၇၇

၁၀ နဘုလယ်/
ထးီခးီ

၈.၈၀၃ ၀.၁၂၇ ၈.၉၃၀ ၀.၁၆၅ ၅.၉၇၈ ၆.၁၄၃ ၈.၆၃၈ -၅.၈၅၁ ၂.၇၈၇

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၆၈၉ ၀.၁၃၀ ၀.၈၁၉ ၀.၀၇၅ ၀.၁၁၇ ၀.၁၉၂ ၀.၆၁၄ ၀.၀၁၃ ၀.၆၂၇

၁၂ စစ်ေတွ ၁.၄၃၄ ၀.၁၇၀ ၁.၆၀၄ ၁.၈၇၇ ၀.၀၀၈ ၁.၈၈၅ -၀.၄၄၃ ၀.၁၆၂ -၀.၂၈၁

၁၃  ေမာင်ေတာ ၂.၄၅၅ ၀.၀၂၆ ၂.၄၈၁ ၁.၈၄၃ ၀.၀၂၂ ၁.၈၆၅ ၀.၆၁၂ ၀.၀၀၄ ၀.၆၁၆

၁၄ တမူး ၂၂.၄၆၅ ၈.၀၄၈ ၃၀.၅၁၃ ၁၀.၆၂၀ ၄.၅၆၃ ၁၅.၁၈၃ ၁၁.၈၄၅ ၃.၄၈၅ ၁၅.၃၃၀

၁၅ ရဒ်ိ ၈.၀၄၉ ၃.၇၅၃ ၁၁.၈၀၂ ၆.၀၅၄ ၂.၀၉၀ ၈.၁၄၄ ၁.၉၉၅ ၁.၆၆၃ ၃.၆၅၈

စုစုေပါင်း ၁၈၁၆.၈၇၉ ၁၁၀၇.၁၃၈ ၂၉၂၄.၀၁၇ ၁၇၅၁.၃၆၉ ၁၀၁၃.၇၇၀ ၂၇၆၅.၁၃၉ ၆၅.၅၁၀ ၉၃.၃၆၈ ၁၅၈.၈၇၈

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂-၉-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂-၉-၂၀၁၅ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၆၇၀၀၀၀ ၁၅၅၅၀၀၀ ၁၄၁၂၀၀၀ ၁၂၇၀၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၄၉၁၁၀၀ ၁၃၅၃၃၀၀ ၁၂၄၀၈၀၀

၃ မနေလး ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၅၈၁၈၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၄၅၂ ၁၃၆၁ ၁၂၅၀ ၁၁၅၇

၂ ေရလီ ၁၄၇၁ ၁၃၈၆ ၁၂၇၉ ၁၁၇၂

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၀၄ ၁၄၀၇ ၁၃၅၇ ၁၁၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၂၂၆၀၀

၂ မနေလး ၈၂၆၇၀၀ ၈၄၉၃၀၀ ၈၄၉၃၀၀ ၈၄၉၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၂၃ ၁၀၂၄ ၁၀၁၆ ၁၀၂၄

၂  ေရလီ ၁၀၅၁ ၁၀၅၃ ၁၀၅၃ ၁၀၄၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၇၇ ၇၄၈ ၆၇၁ ၅၉၅

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၃၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ မုံရွာ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၇၆၂၀၀ ၁၁၄၃၉၀၀ ၁၁၄၉၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၆၅ ၁၁၆၇ ၁၁၀၃ ၉၂၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၇၂၅၆၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၆၈၅၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၆၅၁ ၆၅၂ ၆၄၇ ၆၅၀

၂ ေရလီ ၇၆၇ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၁၂၆၀၀၀၀ ၁၁၃၉၀၀၀ ၉၇၃၀၀၀ ၉၈၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၁၂၃၀၉၀၀ ၁၁၀၈၄၀၀ ၉၉၅၁၀၀ ၉၃၃၈၀၀

၃ မေကးွ ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၀၇၇၈၀၀ ၉၆၄၅၀၀ ၈၄၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၉၀ ၁၀၄၈ ၈၆၅ ၇၈၉

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇
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၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၁၂၃၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၂ မုံရွာ ၂၈၁၆၀၀ ၂၈၁၆၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၉၀၀၀၀ ၂၉၀၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခုကူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၃၄၉၀၀၀ ၃၄၉၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၈၄ ၂၈၄ ၂၆၈ ၂၆၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၉၂၉၀၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မနေလး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၃ မေကွး ၂၀၂၀၈၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

၄ ြပည် ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၂၂၈၀၀ ၁၆၂၂၈၀၀ ၁၆၂၂၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၄၇ ၁၀၄၇ ၁၀၄၂ ၁၀၄၃

၉

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၄၁ ၁၀၄၂ ၁၀၁၂ ၁၀၁၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၂ မနေလး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၄ မေကွး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ြပည် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၄၆ ၁၆၄၈ ၁၆၃၇ ၁၆၄၀

ကျပ်/ြပည်

၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၃၀၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၇၀၀ ၁၈၅၀ ၁၉၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၁၀ သံတဲွ (အသစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၉၆ ၃၉၅ ၃၈၈ ၃၅၆

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၈ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၃

၃ အနိိယ ၃၆၀ ၃၅၅ ၃၅၅ ၃၄၅

၄ ပါကစတန် ၃၇၅ ၃၃၅ ၃၂၅ ၃၁၅

၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (မိုးစပါး) ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀ ၅၅၇၀၀၀

၂ မနေလး (မိုးစပါး) ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (မိုးစပါး) ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (မိုးစပါး) ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀

၅ ပခူဲး(မိုးစပါး) ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀

၆ ြပည်(မိုးစပါး) ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မိုးစပါး) ၉၃၀၀၀၀ ၉၅၀၀၀၀ ၉၇၀၀၀၀ ၉၈၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၃၈၂၀၀ ၂၂၁၀၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၃၈၂၀၀ ၂၄၃၇၀၀ ၂၃၈၂၀၀ ၂၃၈၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၉-၈-၂၀၁၆ ၁၆-၈-၂၀၁၆ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ၃၀-၈-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၂၉ ၂၂၉ ၂၂၇ ၂၂၉

၂ ေရလီ ၂၄၉ ၂၅၀ ၂၅၀ ၂၄၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၉ ၂၀၉ ၂၆၀ ၂၁၂

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၇ -၈-၂၀၁၆ ၈၄၉၄၀၀ ၁၃၆၁.၈၇ ၁၃၄၃.၉၁ ၁၁၈၈

၂ ၁၈ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၃၈၀၀ ၁၃၆၆.၆၃ ၁၃၅၃.၉၈ ၁၁၉၀

၃ ၁၉ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၃၀၀၀ ၁၃၆၅.၃၅ ၁၃၄၈.၆၂ ၁၁၉၀

၄ ၂၀ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၃၀၀၀ ၁၃၆၅.၃၅ ၁၃၄၈.၆၂ ၁၁၉၀

၅ ၂၁ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၃၀၀၀ ၁၃၆၅.၃၅ ၁၃၄၈.၆၂ ၁၁၉၀

၆ ၂၂ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၄၆၀၀ ၁၃၅၃.၁၃ ၁၃၃၃.၇၅ ၁၂၀၃

၇ ၂၃ -၈-၂၀၁၆ ၈၆၁၅၀၀ ၁၃၇၃.၁၈ ၁၃၃၈.၇၈ ၁၁၉၅

၈ ၂၄ -၈-၂၀၁၆ ၈၇၆၀၀၀ ၁၃၈၇.၀၁ ၁၃၃၆.၈၃ ၁၂၀၃

၉ ၂၅ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၈၅၀၀ ၁၃၅၉.၃၀ ၁၃၂၇.၀၁ ၁၂၀၃

၁၀ ၂၆ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၆၇၀၀ ၁၃၅၅.၃၂ ၁၃၂၄.၂၆ ၁၂၀၄

၁၁ ၂၇ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၆၇၀၀ ၁၃၅၅.၃၂ ၁၃၂၄.၂၆ ၁၂၀၄

၁၂ ၂၈ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၆၇၀၀ ၁၃၅၅.၃၂ ၁၃၂၄.၂၆ ၁၂၀၄

၁၃ ၂၉ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၂၇၀၀ ၁၃၄၉.၀၀ ၁၃၁၈.၄၈ ၁၂၀၄

၁၄ ၃၀ -၈-၂၀၁၆ ၈၅၆၂၀၀ ၁၃၅၃.၄၁ ၁၃၂၂.၅၆ ၁၂၀၅

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၈ ယမွ်

၂ ၃၅.၃၇ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၉.၄၃ ရူပီး

၁၂

( ၅ - ၉ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၂၁၅

၁၂၁၀

စဉ် စခန်းအမည်

၁၂၃၇

၁၂၁၅မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၃၀-၁၁၆၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၄၅-၁၅၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၃၅၀-၁၃၉၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၇၅၀-၈၀၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၇၅-၉၄၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၇၇၀-၆၀၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၆၇၀-၇၀၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၇၀-၇၀၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၇၀-၇၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၀၅၀-၁၀၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၄၀၀-၁၄၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၅၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၅၅-၆၈၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၇၇၅-၈၁၅

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၃၀ - ၈ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၃-၈-၂၀၁၆ ) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စက-၂၇/၁/ 

၂၀၁၆(၃၁၆၄) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ပါ ေနစ့ား 

ဝန်ထမ်း(၂၉) ဦး တိုက့ို (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍  အငယ်တန်းစာေရး၊ ဒု-လက်ေထာက ်

ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် 

ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
တာဝန်ချ 

ထားသည့်ဌာန/ စခန်း
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

( က ) ေဒ အိသက်သက်စံ 
၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၃၉၄၄၄ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ခ ) ေဒ သင်းသီရီေအာင် 
၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၄၉၄၂၀ 

ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကန်ုရုးံ 

ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဂ ) ေဒ ေရြမခုိင် 
၅/ကဘလ(နုိင်)၁၅၂၁၂၂ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဃ) ေဒ လင်းအိ 
၅/ယမပ(နုိင်)၀၈၅၃၀၂ 

ေဒသတွင်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( င )  ေဒ စနာဝင်း 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၂၄၃၅၄ 

ေဒသတွင်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( စ ) ဦးနုိငလ်င်းေအာင် 
၈/တတက(နိုင်)၁၈၁၈၅၂ 

နှစ်နုိင်ငံ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဆ) ေဒ စုေဝမုိး 
၉/လဝန(နုိင်)၁၉၁၆၀၂ 

လုပ်ငန်းစစ် အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဇ ) ေဒ ဆုမျိုးဟန် 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၂၅၂၃၉ 

စီမံကိန်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဈ ) ေဒ သွယ်သွယ်ေအး 
၇/ရကန(နုိင်)၀၅၃၇၁၃ 

နှစ်နုိင်ငံ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ည) ေဒ သက်နွယ်မွန် 
၅/ဟမလ(နိင်ု)၀၆၈၄၇၉ 

ယှဉ် ပိုင်မ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဋ ) ေဒ နှင်းပွင့်ြဖူ 
၁/မညန(နိင်ု)၁၄၃၀၅၇ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဌ ) ေဒ ယမံုဖးူ 
၈/အလန(နုိင်)၁၃၈၉၉၇ 

ေငွစာရင်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဍ ) ေဒ ေချာစုလင် 
၉/တသန(နိုင်)၁၅၈၄၀၁ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဎ ) ေဒ ငိမ်းအိခုိင် 
၈/တတက(နိုင်)၁၆၃၁၉၃ 

ပညာေပး အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဏ) ေဒ ခင်သဇူာေမ 
၁၂/ဗဟန(နုိင်)၁၀၁၇၇၀ 

စီမံကိန်း ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 



15 
( တ ) ဦးစိုးဝီလျံ 

၈/ပမန(နုိင်)၁၁၉၅၀၉ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ထ ) ေဒ ဆုလ့ဲရည်ဝင်း 
၈/တတက(နိုင်)၁၅၄၈၄၉ 

နယရံု်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဒ ) ေဒ အိမွန်မွနသူ် 
၁၁/သတန(နုိင်)၀၆၅၀၅၀ 

နည်းပညာ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဓ ) ေဒ စနာေအး 
၈/တတက(နိုင်)၁၅၉၆၂၄ 

မူဝါဒ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( န ) ေဒ ပန်းအိစံ 
၁၄/မအပ(နုိင်)၁၉၆၇၉၇ 

ပညာေပး အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ပ ) ေဒ ယဉ်ယဉ်ြမင့် 
၅/ဆလက(နိုင်)၀၆၈၅၆၈ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဖ ) ဦးေအာင်ကုိကိုဦး 
၅/ရဘန(နုိင်)၁၇၃၆၃၇ 

ေငွစာရင်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဗ ) ဦးေကျာ်မျို းထက် 
၉/တသန(နိုင်)၁၅၀၆၃၇ 

ညန်ချုပ်ဦးစီးရံုး အငယတ်န်းစာေရး(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-
၁၆၀၀၀ိ) 

(ဘ) ဦးစည်သူလင်း 
၁၃/တကန(နုိင်)၂၆၅၈၆၈ 

နှစ်နုိင်ငံ အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( မ ) ေဒ ေဝဇင်ြမင့် 
၅/ဒပယ(နုိင်)၀၈၆၁၅၂ 

နယရံု်း အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ယ ) ဦးေနေအာင် 
၈/ရစက(နုိင်)၁၅၉၄၆၇ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ရ ) ဦးထက်အာကာေကျာ် 
၉/တသန(နိုင်)၁၈၈၀၈၄ 

စီမံေရးရာ ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( လ ) ဦးသကလွ်င်ဦး 
၁၃/ရစန(နုိင်)၀၉၁၅၅၄ 

မယ်စ့ဲ ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဝ ) ေဒ နှင်းသနာလွင် 
၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၁၄၀၂ 

ပုိသွ့င်းရံုး 
(ရန်ကုန်) 

ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

၂။ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  စးီပာွးေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၃-၈-၂၀၁၆ ) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ စက-၂၇/၁/၂၀၁၆ 

(၃၁၆၄) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ပါ  ေနစ့ားဝန်ထမ်း ( ၅ ) 

ဦး တုိကုိ့ ( ၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ဆက်သွယ်ေရး-၅၊ ယာဉ်ေမာင်း-၅ (လစာနန်းကျပ် 

၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
တာဝန်ချ 

ထားသည့်ဌာန 
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

( က ) ေဒ ေဆွေဆွေအာင် 
၁၂/ဒပန(နိင်ု)၀၆၂၅၇၉ 

နယရ်ုံး ဆသရ-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

( ခ ) ဦးေအာင်ဆန်းဦး 
၁၀/ပမန(နိုင်)၁၇၉၁၈၀ 

စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

( ဂ ) ဦးေကျာ်သူထက် 
၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၉၆၁၂၆ 

စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 
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(ဃ) ဦးေနမျိုးေအာင် 

၉/မတရ(နုိင်)၁၄၇၁၁၂ 
စီမံေရးရာ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

( င ) ဦးေအာင်မင်းသူ 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၄၄၅၂၈ 

စီမံ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

 

၃။ ၂၃-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ပါေနစ့ားဝန်ထမ်း (၃၄) ဦး တိုကုိ့ အမဲတမ်းဝန်ထမ်း 

အြဖစ်သို ့ ခန်ထ့ားခ့ဲ ပီးြဖစပ်ါေသာေကာင့်(၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိငး်မစှတင၍်  ေနစ့ားဝန်ထမ်း 

အြဖစ် ( ၃ ) လ တစ်ကိမ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စလုိဲက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
ဌာန/စခန်း 

 

( က ) ေဒ အိသက်သက်စံ 
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၃၉၄၄၄ 

WTO   

( ခ ) ေဒ သင်းသီရီေအာင် 
၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၄၉၄၂၀ 

ရန်ကုန်ပိုကု့န် 
သွင်းကုန်ရုံး 

  

( ဂ ) ေဒ ေရြမခိုင် 
၅/ကဘလ(နိုင်)၁၅၂၁၂၂ 

WTO   

(ဃ) ေဒ လင်းအိ 
၅/ယမပ(နိုင်)၀၈၅၃၀၂ 

ေဒသတွင်း   

( င )  ေဒ စနာဝင်း 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၂၄၃၅၄ 

ေဒသတွင်း   

( စ ) ဦးနိုင်လင်းေအာင် 
၈/တတက(နိုင်)၁၈၁၈၅၂ 

နှစ်နိုင်ငံ   

(ဆ) ေဒ စုေဝမိုး 
၉/လဝန(နိုင်)၁၉၁၆၀၂ 

လုပ်ငန်းစစ်   

( ဇ ) ေဒ ဆုမျိုးဟန် 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၂၅၂၃၉ 

စီမံကိန်း   

( ဈ ) ေဒ သွယ်သွယ်ေအး 
၇/ရကန(နိုင်)၀၅၃၇၁၃ 

နှစ်နိုင်ငံ   

(ည) ေဒ သက်နွယ်မွန် 
၅/ဟမလ(နိုင်)၀၆၈၄၇၉ 

ယှဉ် ပိုင်မ   

( ဋ ) ေဒ နှင်းပွင့်ြဖူ 
၁/မညန(နိုင်)၁၄၃၀၅၇ 

WTO   

( ဌ ) ေဒ ယမုံဖူး 
၈/အလန(နိုင်)၁၃၈၉၉၇ 

ေငစွာရငး်   

( ဍ ) ေဒ ေချာစုလင် 
၉/တသန(နိုင်)၁၅၈၄၀၁ 

WTO   
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( ဎ ) ေဒ ငိမ်းအိခိုင် 

၈/တတက(နိုင်)၁၆၃၁၉၃ 
ပညာေပး   

(ဏ) ေဒ ခင်သူဇာေမ 
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၁၇၇၀ 

စီမံကိန်း   

( တ ) ဦးစိုးဝီလျံ 
၈/ပမန(နုိင်)၁၁၉၅၀၉ 

WTO   

( ထ ) ေဒ ဆုလ့ဲရည်ဝင်း 
၈/တတက(နိုင်)၁၅၄၈၄၉ 

နယ်ရုံး   

( ဒ ) ေဒ အိမွန်မွန်သူ 
၁၁/သတန(နိုင်)၀၆၅၀၅၀ 

နည်းပညာ   

( ဓ ) ေဒ စနာေအး 
၈/တတက(နိုင်)၁၅၉၆၂၄ 

မူဝါဒ   

( န ) ေဒ ပန်းအိစံ 
၁၄/မအပ(နိုင်)၁၉၆၇၉၇ 

ပညာေပး   

( ပ ) ေဒ ယဉ်ယဉ်ြမင့် 
၅/ဆလက(နိုင်)၀၆၈၅၆၈ 

နည်းပညာ   

( ဖ ) ဦးေအာင်ကိကုိုဦး 
၅/ရဘန(နိုင်)၁၇၃၆၃၇ 

ေငစွာရငး်   

( ဗ ) ဦးေကျာ်မျို းထက် 
၉/တသန(နိုင်)၁၅၀၆၃၇ 

ညန်ချုပ်ဦးစီးရုံး   

(ဘ) ဦးစည်သူလင်း 
၁၃/တကန(နိုင်)၂၆၅၈၆၈ 

နှစ်နိုင်ငံ   

( မ ) ေဒ ေဝဇင်ြမင့် 
၅/ဒပယ(နိုင်)၀၈၆၁၅၂ 

နယ်ရုံး   

( ယ ) ဦးေနေအာင် 
၈/ရစက(နိုင်)၁၅၉၄၆၇ 

နည်းပညာ   

( ရ ) ဦးထက်အာကာေကျာ် 
၉/တသန(နိုင်)၁၈၈၀၈၄ 

စီမံေရးရာ   

( လ ) ဦးသက်လွင်ဦး 
၁၃/ရစန(နိုင်)၀၉၁၅၅၄ 

မယ်စဲ့   

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

ပိုသ့ငွ်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

  

( သ ) ေဒ ေဆွေဆွေအာင် 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၆၂၅၇၉ 

နယ်ရုံး   

( ဟ ) ဦးေအာင်ဆန်းဦး 
၁၀/ပမန(နိုင်)၁၇၉၁၈၀ 

စီမံေရးရာ   

( ဠ ) ဦးေကျာ်သူထက် 
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၉၆၁၂၆ 

စီမံေရးရာ   
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( အ ) ဦးေနမျို းေအာင် 

၉/မတရ(နိုင်)၁၄၇၁၁၂ 
စီမံေရးရာ   

(ကက) ဦးေအာင်မင်းသူ 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၄၄၅၂၈ 

စီမံ   

၄။ ၂၆-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စးီပာွးေရးနင်ှ့ 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၃-၈-၂၀၁၆) ရက်စွပဲါရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၇၄/၂၀၁၆) ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လ ၁ ရက်ေနနံ့နက်ပုိင်းမှစတင်၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပု 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးေဝလင်း ဖိုး ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီေရးရာ 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်) ၀၀၀၈၈၈ (၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ) 

 ( ခ ) ေဒ ခင်ထားရည် အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

  ၅/တဆန(နိုင်) ၁၀၃၄၄၈ (၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ) 

၅။ ၂၆-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ CO Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တဲွဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ စံပယ်တင့်ေဆွ 

(၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၆၄၇၄)၊ ဦးစးီအရာရှိကို( ၂၆-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍  နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရး 

ဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက် ပီး ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဌာနဆိငု်ရာ ပူးေပါင်းလုပ်ငန်း 

အဖွဲ (့MIC-OSS) ရန်ကင်းရုံး၌ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရံုးသို ့ တွဲဖက် 

တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၆။ ၂၆-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက် ရိှေသာ ေဒ ခင်မိုမ့ိုလ့ွင် 

(၅/မမန(နိုင်) ၀၅၇၂၂၂) ၊ ဒု-ဦးစးီမှူးကုိ ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ၏့ စစ်ေဆးေတွရ့ှိချက်အရ 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ ၄၃၊ နညး်ဥပေဒခဲွ(ခ) အရ ြပစ်မ သက်တမ်းကာလမြပည့်မီ 

အဆင့်တိုးခံစားခွင့် မရိှေသာေကာင့် မူလရာထူးြဖစ်ေသာ အကီးတန်းစာေရး (လစာနန်း ၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-

၁၇၅၀၀ိ) ရာထူးတွင် ြပန်လည်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေစလိုက်သည်။  
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၇။ ၂၆-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ တငေ်မသိနး်(၁၂/ဗတထ(နိုင်) 

၀၁၃၁၅၁)၊ ဦးစးီမှူ းကို  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပးသည့် တင်သွင်းခငွ့်ပါမစ် (Personal) 

အချို တွ့င် ဘဏ်စာအုပ်(မူရငး်) ပါ  အမည်များနှင့် ကွဲလွဲေနြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနဆုိင်ရာ စံုစမ်း 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ၏့ စစ်ေဆးေတွရိှ့ချက်အရ ေနာင်နှစ်တုိးေကးများ မထိခိုက် (ေရွသွ့ားြခင်းမရိှ) ေစဘဲ 

နှစ်တုိး(၁) ကိမ် ရပ်ဆုိင်းလုိက်သည်။ (တန်းဆံုးလစာခံစားေနပါက နှစ်တုိးေကး နှင့် ညမီေသာ လစာေငွကုိ 

ေလ ာ့ချရန်)  

၈။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊  ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးဝင်းေဌးေအာင် (၁၂/တမန(နိုင်) ၁၀၃၀၉၈)၊  စာကူးစက်လှည့် 

ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနမ့ှ ေအာက်တိုဘာလ ၃ ရက်ေန ့အထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Da Nang 

မို တ့ွင် ကျင်းပြပုလုပ်မည့် ( ၅ ) ကိမ်ေြမာက် အာရှသဲေသာင်ြပင် အားကစား ပိုင်ပဲွသုိ ့ဝင်ေရာက်ယှဉ် ပိုင် 

နုိင်ေရးအတွက် (၁၉-၉-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့(၈-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိကို တာဝန်ချန်ိ (On Duty) အြဖစ် 

သတ်မှတ်လိုက် ပးီ  ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသို ့ ယာယီတွဲဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။  

၉။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦးနှင့် အမထမ်း(၆)ဦးတုိက့ို ၎ငး်တုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ  လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးသိန်းစိုး-၂ ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၆ မှ ၄ 
    ၅/ကလထ(နုိင်)၀၀၀၂၉၆   ၂၈-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 ( ခ ) ေဒ စင်သီယာေကျာ် ဦးစီးအရာရှိ  ပုိသွ့င်း ၂၂-၈-၂၀၁၆ မှ ၇ 
    ၁၂/အစန(နုိင်) ၀၂၉၇၄၁   ၂၈-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 ( ဂ ) ေဒ ဟန်စုယဉညွ်န် ့ ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ ၂၃-၈-၂၀၁၆ မှ ၄ 
    ၁၂/ကမတ(နုိင်) ၀၆၀၂၆၆   ၂၆-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 (ဃ)  ေဒ ခင်မာဦး ဦးစီးမှူ း စီမံ ၁-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၆ 
    ၁၂/သကတ(နုိင်) ၀၃၂၀၈၇   ၁၆-၉-၂၀၁၆ ထိ 
 ( င ) ေဒ မာမာေမာ် ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး ၂၀-၈-၂၀၁၆ မှ ၁၀ 
    ၁၂/အလန(နုိင်) ၀၂၆၀၁၉   ၂၉-၈-၂၀၁၆ ထိ 



20 

 ( စ ) ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၃-၈-၂၀၁၆ မှ ၄ 
    ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၁၄၆၁၈၀   ၂၆-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 (ဆ)  ေဒ ေဆွေဆွဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုသ့ွင်းရုံး ၂၂-၈-၂၀၁၆ မှ ၇ 
    ၁၂/မဂတ(နုိင်) ၀၀၅၂၅၈  (ရက) ၂၈-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 ( ဇ )  ေဒ မျိုးမျိုးေအး ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း ၂၃-၈-၂၀၁၆ မှ ၉ 
    ၁၂/ဒဂမ(နုိင်) ၀၁၀၀၈၀   ၃၁-၈-၂၀၁၆ ထိ 
 ( စျ )  ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၆ ၁ ရက် 
  ၁၂/မဂတ(နုိင်) ၀၂၀၃၉၄  

၁၀။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဦးကိုကိုေထွး (၁၄/ပသန(နုိင်)၀၈၃၂၀၈) ဒု-

ဦးစီးမှူးကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၂၂-၈-၂၀၁၆) မှ (၂၈-၈-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ   လစာမဲခွ့င့်(၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည။် 

၁၁။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နညး်ဥပေဒ(၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ် ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးလြပည့်ေအာင် ဆသရ-၂ ေငွစာရငး် ၂၄-၈-၂၀၁၆ မှ ၃၁ 
    ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၂၆၃၈၀  (ရက) ၂၃-၉-၂၀၁၆ ထိ 
 ( ခ ) ဦးေပါက်စ ယာဉ်ေမာငး်-၄ ပိုသ့ွင်း ၁၈-၈-၂၀၁၆ မှ ၁၅ 
    ၁၂/ဒပန(နိငု်) ၀၁၁၂၇၇  (ရက) ၁-၉-၂၀၁၆ ထိ 

၁၂။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အငယ်တနး်စာေရး (၂) ဦးကို ( ၃၀ -၈-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတိုအ့မညနှ်င့် 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွမဲျားသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရ ့ ဌာနခဲွ 
 (က) ဦး ဖို းဗိုလ်ဗိုလ် ပုိ/့သင်ွး နယ်ရုံး 
  ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃ 
 ( ခ ) ေဒ ေဝဇင်ြမင့် နယ်ရုံး ပို/့သွင်း  
  ၅/ဒပယ(နိုင်)၀၈၆၁၅၂  
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၁၃။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန် ့စာအမှတ် (၇၅/၂၀၁၆) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ညန်ကားေရးမှူး ဦးြမတ်ထွန်းေကျာ် 

(၁၃/ကခန(နုိင်) ၀၀၆၀၆၂) သည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လုိင်စင် ထုတ်ေပးရာတွင်  တာဝန်ေပးအပ် 

ထားသည့် ဝန်ထမ်းများမှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းလဲွမှားစွာ ေဆာင်ရွက်မအေပ  စိစစ်ကပ်မတ်ရန် အားနညး် 

ခဲ့ြခင်းေကာင့် စာြဖင့်သတိေပးလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန် ့စာအမှတ် (၇၆/၂၀၁၆) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွတွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ဦးဝင်းေမာင်-၁(၁/ဗမန(နိုင်)၀၀၁၇၁၇)၊ ဦးစးီအရာရိှသည် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်လုိင်စင် ထုတ်ေပး 

ရာတွင်  လုပ်ထံုးလုပ်နည်း ညန်ကားချက်များအေပ  ေကျာ်လွန်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ေနာင်နှစ်တုိးေကး 

များကုိ ထိခုိက်ေစလျက် နှစ်တုိး(၂) ကိမ် ရပ်ဆုိင်းလုိက်သည်။ (တန်းဆံုး လစာခစံားေနပါက နှစ်တိုးေကး 

နှင့်ညီမ ေသာ လစာေငွကုိ ေလာ့ချရန်) 

၁၅။ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရး 

နှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၄-၈-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန် ့စာအမတှ် (၇၇/၂၀၁၆) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ၊ မှတ်တမ်းဌာနစိတ်တွင် တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက် ရိှေသာ 

ဦးေကျာ်သူဝင်း(၈/မကန(နိုင်) ၀၆၇၂၆၁)၊ ဦးစီးအရာရှိ သည် နိုင့်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ အခန်း(၁၅)၊ 

နည်းဥပေဒ(၁၆၂)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က) ြပဌာန်းချက်ပါ  ရံုးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းခဲ့ြခင်း 

ေကာင့် စာြဖင့်သတိေပးလုိက်သည်။ 

၁၆။ ၃၁-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေနစ့ားဝန်ထမ်းေနရာများ၌ ပူးတဲွပါ (၃၅) ဦးကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၃၆၀ိ/-) နန်းြဖင့် ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၁-၉-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ (၃) လတစ်ကိမ်စာချု ပ်စနစ်အရ  စာချု ပ်ချု ပ်ဆုိငှားရမ်းလုိက် ပီး ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများနှင့် ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတုိတွ့င် တာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ်သည့် 
တာဝန် 

တာဝန်ချထား 
သည့်ဌာန 

( က ) ေဒ ေအးေအး ငိမ်း 
၉/မခန(နုိင်)၂၃၁၅၂၀ 

ကွန်ပျူတာ ပုိ/့သွင်း 

( ခ ) ေဒ ေမဇင်ထက် 
၅/တဆန(နိုင်) ၁၃၃၆၈၆ 

ကွန်ပျူတာ စာရငး်အင်း 
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( ဂ ) ေဒ စနာလင် 

၉/ပမန(နုိင်)၂၆၇၆၂၈ 
အကူစာေရး စီမံ 

(ဃ) ေဒ ထက်ေနြခည်ြမင့် 

၉/အမရ(နိုင်)၁၂၉၀၉၅ 
အကူစာေရး WTO 

( င ) ေဒ ြခူးလဲ့နွယ် 

၆/မမန(နုိင်)၁၄၃၀၀၃ 
အကူစာေရး ေငွစာရင်း 

( စ ) ေဒ မျိုးသက်မန်ွ 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၅၂၆၉၇ 
ကွန်ပျူတာ နယရံု်း 

(ဆ) ေဒ တင်တင်ေအး 

၁၀/သထန(နုိင်)၂၀၀၄၅၄ 
အကူစာေရး ေငွစာရင်း 

( ဇ ) ဦးေကျာ်သူဟိန်း 

၇/ပခန(နုိင်)၂၉၈၈၅၄ 
အကူစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

( ဈ ) ေဒ နှင်းနှင်းယု 

၉/ပဘန(နုိင်)၁၆၄၄၉၈ 
ကွန်ပျူတာ စာရငး်အင်း 

(ည) ဦးရမဲင်းေအာင် 

၉/ဝတန(နုိင်)၁၄၆၆၄၄ 
ကွန်ပျူတာ WTO 

( ဋ ) ေဒ ေမသက်ထားနုိင် 

၉/မထလ(နုိင်)၂၇၆၉၀၈ 
အကူစာေရး ပညာေပး 

( ဌ ) ေဒ သင်းသင်းယု 

၁၂/ရကန(နုိင်)၀၇၃၇၈၄ 
ကွန်ပျူတာ မူဝါဒ 

( ဍ ) ေဒ ေမစံပယ်စိုး 

၁/ဟပန(နုိင်) ၀၁၂၉၇၅ 
အကူစာေရး မူဝါဒ 

( ဎ ) ဦးတင်လင်းေအာင် 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၁၇၂၇၈ 
အကူစာေရး မူဝါဒ 

(ဏ) ေဒ ဇင်မာြမင့် 

၉/မထလ(နုိင်)၃၂၀၆၀၈ 
အကူစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

( တ ) ေဒ နုနုေဝ 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၆၅၃၈၀ 
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ 

( ထ ) ေဒ ခုိင်မီမီညို 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၃၉၈၆၁ 
အကူစာေရး ေဒသတွင်း 

( ဒ ) ေဒ သဲသက်ပန်ဦး 

၈/စလန(နုိင်)၁၆၀၉၇၆ 
ကွန်ပျူတာ ေငွစာရင်း 

( ဓ ) ေဒ ဇူးဇူးလင် 

၉/မခန(နုိင်)၂၂၂၆၈၆ 
ကွန်ပျူတာ စီမံ 

( န ) ေဒ ဝင်းမာမာသက် 

၇/သဝတ(နိင်ု) ၀၉၇၈၄၄ 
ကွန်ပျူတာ ေငွစာရင်း 

( ပ ) ေဒ ေအးြမတ်သူ 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၄၆၉၀၃ 
ကွန်ပျူတာ လုပင်န်းစစ် 

( ဖ ) ေဒ ေလးယုနွယ် 

၅/ပလန(နုိင်) ၀၆၇၃၁၉ 
အကူစာေရး ေဒသတွင်း 

( ဗ ) ဦးေကျာ်ရဲနုိင်ထွန်း 

၅/ဝလန(နုိင်)၁၈၂၃၉၄ 
အကူစာေရး ေဒသတွင်း 

(ဘ) ေဒ တင့်ရန်းသီရီကို 

၇/ရကန(နုိင်)၀၅၇၀၂၀ 
အကူစာေရး WTO 
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( မ ) ေဒ ယုယုေထွး 

၉/တသန(နိုင်)၁၈၆၅၀၆ 
အကူစာေရး ပညာေပး 

( ယ ) ဦးြမတ်ဝ သန်း 

၁၂/သလန(နုိင်)၁၁၇၉၀၆ 
ယာဉ်ေမာင်း စီမံ 

( ရ ) ဦး ဖိုးမင်းေကျာ် 
၉/ဇဗသ(နိင်ု) ၀၀၂၅၈၉ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံ 

( လ ) ဦးသန်းေဌး 
၁၁/စတန(နုိင်) ၁၃၃၆၈၆ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံ 

( ဝ ) ေဒ နှင်းနှင်းေအး 
၇/ဖမန(နုိင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရှ့င်းေရး စီမံ 

( သ ) ဦးရလဲင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆ 

သန်ရှ့င်းေရး စီမံ 

( ဟ ) ဦးမျိုးမငး်သန် ့
၈/ခမန(နုိင်)၁၂၅၆၅၇ 

သန်ရှ့င်းေရး စီမံ 

( ဠ ) ဦးစုိးကိုကုိထက် 
၃/ဘအန(နိင်ု)၂၄၀၆၀၉ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ 
(စီမံ) 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ 
( အ ) ဦး ဖိုးမင်းခုိင် 

၉/ဇဗသ(နိင်ု)၀၀၃၃၁၃ 
စုိက်ပျိုးေရးြခံ 

(စီမံ) 
စုိက်ပျိုးေရးြခံ 

(ကက) ေဒ မိုးမုိးချို 
၁၂/ဆကန(နုိင်) ၀၀၀၁၄၇ 

သန်ရှ့င်းေရး  ရန်ကုန်ပို/့သွင်းရုးံ 

( ခခ ) ေဒ ေဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နုိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရှ့င်းေရး  ရန်ကုန်ပို/့သွင်းရုးံ 

 

၁၇။ ၁-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန(ရုံးချုပ်) ဌာနခဲွအသီးသီးမှ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တဲွဖက် တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှူး(၂) ဦးကုိ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၁-၉-၂၀၁၆) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန် ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်  မှတ်ပံုတင်အမှတ် လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ေဒ ခင်စန်းဝင်း-၂ ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၀၄၅၁၉ ပညာေပး (TTI) 

 ( ခ ) ေဒ ယင်းမာေအာင် ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၀၀၈၄၂ နည်းပညာ(CJ) 

၁၈။ ၁-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး၊ ေငွစာရင်းဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် လျက်ရှိေသာ ေဒ ေချာဥမာနိုင် 

(MMU-၀၇၇၁၆၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို (၁-၉-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စတင်၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး၊ ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ဌာနစသုို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည။် 

၁၉။ ၁-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန(ရံုးချုပ်) ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးနှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်း များမှ တစ်ဖက်ပါ ေနစ့ား 

ဝန်ထမ်း(၁၆) ဦးတိုကုိ့ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၃၆၀ိ/-) နန်းြဖင့် 
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(၃)လတစ်ကိမ် စာချု ပ်ချု ပ်ဆုိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်းြပည့်သည့် ေနာက်တစ်ေန ့ နံနက်(၁-၉-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ 

(၃၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနထိ့ ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆုိသည့် 
ကာလ 

မှ ထိ 

( က ) ဦးေရှာင်ရှူ း 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ခ ) ဦးသန်ိးတင် 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၄၀၂၈၇ 

လံုြခံု ေရး ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကန်ုရုးံ 

၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဂ ) ဦးဘန်ုးေကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိင်ု)၀၇၈၆၅၄ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

(ဃ) ဦးရြဲမင့် 
၇/ဇကန(နုိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( င ) ဦးဝင်းလင် 
၁၄/ဇလန(နိုင်) ၀၄၆၃၅၉ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( စ ) ေဒ ဝင်းဝင်းခိင်ု 
၇/ကပက(နုိင်) ၀၇၇၀၆၅ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

(ဆ) ဦးဝင်းဦး 
၇/ကပက(နုိင်) ၀၁၇၈၄၈ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဇ ) ဦးေကျာ်မင်းေထွး 
၇/ကပက(နုိင်)၁၀၉၇၉၄ 

စုိက်ပျိုးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဈ ) ဦးထွန်းလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

(ည) ေဒ ခင်ခင်ခန် ့
၁၂/သလန(နုိင်)၁၁၂၇၆၉ 

ကွန်ပျူတာ ရန်ကုန်တွဖဲက်
ေငွစာရင်း 

၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဋ ) ေဒ မူမူေလး 
၁၂/ ဒလန(နုိင်)၀၇၀၉၅၀ 

သန်ရှ့င်းေရး ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကန်ုရုးံ 

၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဌ ) ေဒ ခင်မာကူ 
N/OKA - ၀၀၄၆၇၇ 

စာေရး ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကန်ုရုးံ 

၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဍ ) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နုိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဎ ) ဦးြမင့်ေကျာ်ဦး 
၈/တတက(နုိင်)၁၀၅၃၃၃ 

မီးစက်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

(ဏ) ေဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရှ့င်းေရး 
အကူ 

မနေလးပုိသ့င်ွး
ရုံး 

၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

( တ ) ဦးစိနဝ်င်း 
၇/ကပက(နုိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရှ့င်းေရး 
အကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၉-၂၀၁၆ ၃၁-၁၁-၂၀၁၆ 

 

၂၀။ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄) ဦး၊ အမထမ်း(၂)တိုကုိ့ ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ အပုိဒ် (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေဇာ်မင်း ညန်မှူ း မူဝါဒ ၈-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၂  

    ၁၂/သကတ(နိုင်) ၀၁၈၉၇၃   ၁၉-၉-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ နီနီေကျာ် ညန်မှူ း ေငွစာရင်း ၁-၉-၂၀၁၆ မှ ၇  

    ၁၂/လသန(နုိင်) ၀၁၂၅၀၅   ၇-၉-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ )  ေဒါက်တာမျိုးထွန်း လ/ထညန်မှူး မူဝါဒ ၅-၉-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/တကန(နိုင်) ၀၀၉၄၈၈   ၈-၉-၂၀၁၆ ထိ 

 (ဃ)  ဦးမငး်မင်းေဇာ် ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး ၁၆-၈-၂၀၁၆ မှ ၁၁  

    ၇/နတလ(နိုင်) ၀၀၂၄၄၄   ၂၆-၈-၂၀၁၆ ထိ 

 ( င )  ေဒ ြမင့်ြမင့်သန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၃၀-၈-၂၀၁၆ မှ ၁၁  

    ၁၂/အစန(နုိင်) ၁၂၀၀၀၀   ၉-၉-၂၀၁၆ ထိ 

 ( စ )  ဦးအလကဇ်နား လခရ-၄ စီမံ ၅-၉-၂၀၁၆ မှ ၈  

    MTNT - ၀၀၈၇၂၉   ၁၂-၉-၂၀၁၆ ထိ 

၂၁။ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ေဒ မာမာေမာ် (၁၂/အလန (နိုင်)၀၂၆၀၁၉)၊ ဦးစးီမှူးကို 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ (၃၁-၈-၂၀၁၆) မှ (၁၃-၉-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ   

ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁) အရ မီးဖွားခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ လေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ခင်မိုးမိုး ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၁၂-၉-၂၀၁၆ မှ ၆ လ 

    ၁၀/ကထန(နုိင်)၀၈၁၄၄၈   ၁၁-၃-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ အိမွန် ဒုလ/ထကပတမှူး မူဝါဒ ၅-၉-၂၀၁၆ မှ ၆ လ 

    ၇/သနပ(နိုင်)၁၁၁၉၀၂   ၄-၃-၂၀၁၇ ထိ 

၂၃။ ၂-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၅) ဦးနှင့် အမထမ်း (၁၈၄) ဦးတိုသ့ည် ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် 
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ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၀၊ နညး်ဥပေဒခွဲ 

(က) အရ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမတ်ှ 
အဆင့် ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး 

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး 
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ်) 

၁ ေဒါက်တာစိုးဝင်း-၂ 
၉/မကန(နုိင်)၀၆၁၃၄၆ 

ဒု-ညန်ကားေရးမှူး ပညာေပး ၂၄-၈-၂၀၀၈ ၂၄-၈-၂၀၁၄ ၂၄-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၃၂၆၀၀၀ 

၂ ဦးမျိုးခိုင်ဝင်း 
၈/ရစက(နိုင်)၁၂၁၃၇၉ 

ဒု-ညန်ကားေရးမှူး နည်းပညာ ၁၉-၈-၂၀၁၄ - ၁၉-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၃၁၄၀၀၀ 

၃ ဦးခင်ေမာင်စိုး(၁) 
၁၂/ကမရ (နိုင်) ၀၃၉၃၁၃ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူ း ရိဒ ် ၂၂-၈-၂၀၁၂ ၂၂-၈-၂၀၁၄ ၂၂-၈-၂၀၁၆ 
(ဒု) ကိမ် 

၂၈၈၀၀၀ 

၄ ေဒ ေအးသက် 
၉/မနတ(နုိင်)၁၀၁၇၀၅ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူ း စစရ ၂၂-၈-၂၀၁၂ ၂၂-၈-၂၀၁၄ ၂၂-၈-၂၀၁၆ 
(ဒု) ကိမ် 

၂၈၈၀၀၀ 

၅ ေဒ ေကခိုင်ေကျာ် 
၁၂/မဘန(နုိင်)၀၉၉၈၇၄ 

လ/ထညန်ကားေရးမှူ း နှစ်နိုင်ငံ ၁၉-၈-၂၀၁၄ - ၁၉-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၂၈၄၀၀၀ 

၆ ေဒ စနာေအာင် 
၁၂/အစန(နုိင်)၁၁၅၁၉၃ 

ဦးစီးမှူး ရန်ကုန်(ပို/့သွ
င်း) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၇ ေဒ ရီရီြမင့်-၁ 
၁၂/လကန(နိုင်)၀၀၅၇၈၇ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၈ ဦးသန်းြမင့်(၁) 
၁၂/လကန(နိုင်)၀၉၄၆၁၉ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၉ ဦးြမဝင်း-၁ 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၁၃၁၄၅၀ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၀ ဦးေဂျာ်လီဂျိုး 
၁၃/တကန(နုိင်)၀၄၅၆၇၆ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၁  ေဒ ခင်လုံးြဖူ 
၁၂/မဘန(နုိင်)၀၁၄၇၈၅ 

ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၂ ဦးေအးေကျာ် 
၇/ကဝန(နုိင်)၀၅၉၇၇၈ 

ဦးစီးမှူး ချင်းေရေဟာ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၃ ဦးေဇာ်ဝင်း-၁ 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၃၀၄၅၇ 

ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၄ ေဒ ခင်မာဦး 
၁၂/သကတ(နိုင်)၀၃၂၀၈၇ 

ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၅ ေဒ မိမိကီး 
၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၃၂၉၇၈ 

ဦးစီးမှူး  (ပို/့သွငး်) 
ရန်ကုန် 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၆ ဦးြမင့်ေအာင်-၁ 
၁၂/သလန(နုိင်)၀၆၀၀၀၃ 

ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၇ ဦးခိုင်ဝင်း 
၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၀၄၃၁၂ 

ဦးစီးမှူး ဒု-ညန်ချုပ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၈ ဦးေဇာ်မင်းေထွး-၁ 
၁၂/ကခက(နုိင်)၀၅၁၉၉၃ 

ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၁၉ ေဒ ေကသွယ်ြမင့် 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၀၂၅၀၃ 

ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၀ ဦးေမာင်ထွန်း 
၅/ကလထ(နိုင်)၁၂၉၁၁၁ 

ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 
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၂၁ ဦးြမတ်သူ-၂ 

၇/ကဝန(နုိင်)၀၈၅၇၆၂ 
ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၉၇၀၀၀ 

၂၂ ဦးချစ်သက်ေထွး 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၁၀၂၇၃ 

ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၃ ဦးေအာင်စိုး-၂ 
၁၀/မလမ(နုိင်)၁၅၅၇၇၆ 

ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၄  ေဒ စိုးသနာေကျာ် 
၁၂/သဃက(နိုင်)၀၅၆၃၄၃ 

ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၅ ေဒ ခင်ညိုညို လင်ွ 
၅/အတန(နုိင်)၀၀၃၆၅၃ 

ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၆ ဦးစိုးတင့်-၁ 
၁၄/မအပ(နုိင်)၁၃၇၁၈၈ 

ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၇ ေဒ ေအးေအးလွင် 
၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၁၁၉၆၅ 

စာရင်းကုိင်-၁ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၈ ေဒ အိအိလွင် 
၁၀/မလမ(နုိင်)၀၀၂၅၈၂ 

စာရင်းကုိင်-၁ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၂၉ ေဒ ခင်ခင်မိုး 
၈/မကန(နုိင်)၀၈၆၃၇၉ 

စာရင်းကုိင်-၁ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၃၀ ဦးထွန်းကည် 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၅၁၄၉၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၁ ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၃၁ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-၁ 
၁၄/ညတန(နုိင်)၀၅၂၃၄၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၁ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၃၂ ဦးခင်ေမာင်ေမာင်ေလး 
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၃၂၀၄၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၁ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၉၇၀၀၀ 

၃၃ ဦးြမင့်သိန်း-၃ 
၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၅၃၃၆၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၂၅-၈-၂၀၀၈ ၂၅-၈-၂၀၁၄ ၂၉-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၁၈၈၀၀၀ 

    (၁၃-၃-၂၀၁၆)မှ (၁၆-၃-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၄)ရက် ခံစားသည်။   

၃၄ ဦးရဲလင်းေအာင် 
၇/ပမန(နုိင်)၁၂၅၄၀၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၀၈ ၂၅-၈-၂၀၁၄ ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၁၈၈၀၀၀ 

၃၅ ေဒ ေအးေအးေအာင် 
၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၈၃၉၀၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူး တာချီလိတ် ၂၅-၈-၂၀၀၈ ၂၅-၈-၂၀၁၄ ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၁၈၈၀၀၀ 

၃၆ ဦးေအးဟန် 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၃၅၂၃၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၃၇ ဦးသန်းဦး(၂) 
၁၂/အစန(နုိင်)၁၁၉၁၆၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၃၈ ဦးတင်ထွန်း-၂ 
၁၂/သကတ(နိုင်)၀၅၉၁၉၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၃၉ ဦးစိန်ထွနး် 
၁၂/အလန(နိုင်)၀၀၃၄၉၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၀ ေဒ ချိုမာဦး 
၁၄/ပသန(နုိင်)၀၁၇၂၆၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၁ ေဒ ခင်မိမိ 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၁၆၉၀၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၂ ေဒ ခင်စန်းေအး 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၁၈၀၉၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၃ ဦးေအာင်ဝင်း-၁ 
၉/ပမန(နုိင)်၀၀၀၀၀၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၇-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

    (၂၀-၈-၂၀၁၅)မှ (၂၁-၈-၂၀၁၅)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၂)ရက်ခံစားသည်။   
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၄၄ ဦးေအာင် ေကျာဆ်င့် 

၉/မခန(နုိင)်၁၂၂၈၇၈ 
ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၈၂၀၀၀ 

၄၅ ဦးမျိုးြမင့်ထွန်း 
၇/သကန(နိုင်)၀၀၄၃၀၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၆ ဦးေအာင်ဝင်း-၂ 
၅/ကလတ(နိုင်)၀၀၀၆၇၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၇ ေဒ ခင်မိုးမိုး 
၁၀/ကထန(နုိင်)၀၈၁၄၄၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၈ ေဒ ဝတ်ရည်စိုး 
၇/ဇကန(နိုင်)၀၀၀၄၂၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၄၉ ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်လင်း 
၁၂/တတန(နိုင်)၁၃၂၈၃၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၀ ဦးသန်းလငး်ထုိက် 
၉/ညဥန(နုိင်)၁၃၅၂၁၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၁ ဦးေကျာ်သီဟ 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၂၀၇၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၂ ဦးနန်းဝင်း 
၉/ပဘန(နုိင်)၁၁၃၂၂၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၃ ဦးေကျာ်မိုး 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၈၄၉၃၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၄ ဦးကည်နိုင် 
၇/လပတ(နိုင်)၀၀၅၅၀၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၅ ဦးဇာနည်ဝင်း 
၇/ရတန(နိုင်)၀၆၆၈၀၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၆ ဦးဘုန်းနိုင်ြမင့် 
၅/မကန(နုိင်)၀၃၄၁၇၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၇ ဦးလှြမင့်ေထွး 
၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၃၉၇၈၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၈ ေဒ အိအိမွန် 
၁၂/သဃက(နိုင်)၀၃၈၄၁၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၅၉ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး-၂ 
၁၂/ဆကန(နိုင်)၀၀၂၂၆၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၀ ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့် 
၁၀/ခဆန(နုိင်)၀၀၃၉၇၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၁ ဦးြမင့်ေဇာ် 
၇/ကဝန(နုိင်)၀၈၇၀၃၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေမာေတာင် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၂ ဦးသန်းလွင်-၂ 
၁၁/မအန(နုိင်)၀၂၁၃၇၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၃၀-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

    (၅-၅-၂၀၁၆)မှ (၉-၅-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၅)ရက် ခံစားသည်။   

၆၃ ဦးရဲမင်းထွဋ် 
၇/ညလပ(နုိင်)၀၉၃၄၇၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၄  ဦးေကျာ်ေကျာ်-၃ 
၁၂/သဃက(နိုင်)၀၃၈၂၉၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ထီးခီး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၅ ဦးသိနး်ေဇာ်လင်း 
၇/လပတ(နိုင်)၀၀၁၇၅၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၆ ဦးမင်းမင်းလွင် 
၇/ရတန(နိုင်)၀၇၁၃၇၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၆၇ ဦးြမင့်သူ-၂ 
၉/သစန(နုိင်)၀၉၃၀၂၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 
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၆၈ ေဒ သွယ်သွယ်ြမင့် 

၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၀၀၀၇၅ 
ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 

(ရန်ကုန်) 
၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၈၂၀၀၀ 

၆၉ ဦး ငိမ်းချမ်း 
၅/အတန(နုိင်)၀၄၈၇၂၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၀ ဦးေဇာ်မင်းစိုး 
၅/ဗမန(နုိင)်၀၂၀၃၂၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၁ ေဒ ဇင်မာဦး-၂ 
၇/ရတရ(နိုင်)၁၀၁၆၈၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၂ ဦးေကျာ်သူဝင်း-၂ 
၅/ကလထ(နိုင်)၁၂၆၂၅၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၈-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

    (၄-၁၂-၂၀၁၅)မှ (၆-၁၂-၂၀၁၅)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၃)ရက် ခံစားသည်။   

၇၃ ေဒ နန်းနုသဇင်လင်း 
၉/မထလ(နိုင်)၂၀၀၆၃၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၆-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

    (၁၈-၆-၂၀၁၅)လစာမ့ဲခွင့်(၁)ရက် ခံစားသည်။   

၇၄ ဦးလှမင်းထွန်း 
၇/သနပ(နုိင်)၀၆၂၉၉၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၅ ဦးေအာင် မိုင် 
၈/ရစက(နိုင်)၀၉၆၁၁၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး (ပိုသွ့င်း) 
မနေလး 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၆ ဦးေအာင်မျို းထက်ပိုင် 
၈/မထန(နိုင်)၀၀၀၄၀၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၇ ဦးေကျာ်မင်းထူး 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၀၉၉၉၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၈ ဦးစိုးြမင့်(၂) 
၁၁/ကတန(နုိင်)၀၄၃၆၈၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၇၉ ဦးေအာင်ဆန်းလင်း 
၇/ပခန(နုိင်)၂၅၃၁၁၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(OSS) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၀ ေဒ ဖိုး ဖိုးေအး 
၈/ပခက(နုိင်)၁၅၂၈၆၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၁ ဦးေကျာ်စိုးနိုင် 
၉/တသန(နိုင်)၀၄၃၉၈၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၂ ဦးခိုင်ေဇာ်မင်း 
၁၄/ဟသတ(နိုင်)၁၉၉၇၅၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ 
  

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၃ ဦးေကျာ်သန်းနိုင် 
၈/မကန(နုိင်)၁၁၃၁၈၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၄ ဦးေကျာ်ေအာင် 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၀၉၅၈၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၅  ဦးေနမင်းဝင်း 
၉/စကန(နုိင်)၀၅၆၉၀၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၆ ဦးဝင်းထွဋ်ဟန် 
၁၄/ပသန(နုိင်)၁၅၆၇၉၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၇ ဦးေကျာ်ခိုင်ြမတ် 
၅/ဟမလ(နိင်ု)၀၅၂၀၀၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၉-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

    (၅-၅-၂၀၁၆)မှ (၈-၅-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၄)ရက် ခံစားသည်။   

၈၈ ေဒ တငတ်င်သွယ် 
၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၀၉၁၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၈၉ ေဒ အိအိသွယ် 
၉/တသန(နိုင်)၁၄၀၇၉၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 
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၉၀ ဦးမင်းေဇာ် 

၇/ဇကန(နိုင်)၀၃၀၀၁၇ 
ဒု-ဦးစီးမှူး ညန်ချုပ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၈၂၀၀၀ 

၉၁ ဦးကုိကုိေဇာ် 
၉/ကပတ(နိုင်)၀၀၅၄၅၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၂ ေဒ ယုယုနိုင် 
၇/ပတတ(နိုင်)၀၉၅၄၁၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၃ ဦးမိုးမင်းဝင်း 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၁၈၄၆၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၄ ဦးဝင်းကုိ-၂ 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၁၈၄၆၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၅ ဦးခင်ေမာင်လတ် 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၁၈၈၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၆ ေဒ ြမသနာ 
၁၂/သဃက(နိုင်)၀၃၈၀၇၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၇ ေဒ ေဆွေဆွဝင်း 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၈၂၅၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၈ ေဒ ခင်ခင်နွယ် 
၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၁၀၆၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၉၉ ေဒ စုေဝနွယ် 
၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၀၁၆၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၀ ေဒ ြမင့်ြမတ်သီ 
၅/တဆန(နိုင်)၁၁၀၁၈၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၁ ေဒ မိုမိုသန်း 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၁၂၆၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၂ ေဒ နန်းယုယုမွန် 
၁၂/ကမ၇(နိုင်)၀၅၉၂၉၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၃ ေဒ သီသီစိန် 
၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၆၇၃၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၄ ဦးပိုင်ေဇဦး 
၁၃/ကတန(နုိင်)၁၂၈၈၃၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၅ ဦးမိုင်းညီေကျာ်ဇံ 
၁၃/နခန(နုိင်)၀၆၆၈၃၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၆ ဦးကုိေလး 
၁၂/စခန(နိုင်)၀၀၃၃၄၈ 

ဌာနခွဲစာေရး မတိ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၇  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေဆွ 
၁၂/တမန(နုိင်)၀၀၉၁၈၇ 

ဌာနခွဲစာေရး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၈ ဦးေအာင်သူရ-၂ 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၁၀၅၂၇၉ 

ဌာနခွဲစာေရး လုပ်ငန်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၀၉ ဦးယဉ်ေမာင်စန်း 
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၃၂၀၉၃ 

ဌာနခွဲစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၀ ဦးေအာင်ေငွ 
၅/ယမပ(နိုင်)၀၆၃၅၀၄ 

ဌာနခွဲစာေရး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၁ ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး 
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၂၂၇၃၁ 

ဌာနခွဲစာေရး မယ်စဲ့ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၂  ေဒ မိုးမိုးပိုင် 
၁၃/လရန(နိုင်)၀၀၁၉၅၅ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၃ ေဒ သိဂစိုး 
၇/ရကန(နုိင်)၀၃၈၇၂၃ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၄ ေဒ ခင်ေဌးြမင့် 
၉/တသန(နိုင်)၀၉၆၉၇၇ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 
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၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၁၁၆၁၁ 
ယာဉေ်မာင်း 
စက်ြပင်-၂ 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၆ ဦးရန်နိုင်ြမင့်-၂ 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၂၀၁၉၀ 

ယာဉေ်မာင်း 
စက်ြပင်-၂ 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၇ ဦးသာလင်း 
N/OKA-၀၆၉၃၉၂ 

ရုပ်သံကမ်းကျင်-၂ စီမံ ၄-၁၁-၂၀၀၅ ၁၀-၈-၂၀၁၄ ၁၀-၈-၂၀၁၆ 
(ပဉမ)ကိမ် 

၁၉၀၀၀၀ 

၁၁၈ ေဒ ချစ်ချစ်ညန်  ့
၉/တသန(နိုင်)၁၁၁၉၅၇ 

ကွန်ပျူတာမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၈၂၀၀၀ 

၁၁၉ ေဒ တငသ်န်းသန်းဦး 
၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၇၀၃၈ 

ကီး/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၁၈-၂-၂၀၀၈ ၂၁-၈-၂၀၁၄ ၂၁-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၁၇၃၀၀၀ 

၁၂၀ ဦးဝင်းေအာင်-၂ 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၀၈၃၆၀ 

ကီး/ေရး မယ်စဲ့ ၁၈-၈-၂၀၀၈ ၁၈-၈-၂၀၁၄ ၁၉-၈-၂၀၁၆ 
(စတုတ)ကိမ် 

၁၇၃၀၀၀ 

    (၂၆-၅-၂၀၁၅) လစာမ့ဲခွင့်(၁)ရက် ခံစားသည်။   

၁၂၁ ဦးဝင်းေဇာ် 
၁၂/သခန(နုိင်)၀၀၃၃၀၀ 

ကီး/ေရး ရိဒ ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၂ ဦးသနး်လငး်-၂ 
၁၁/ဂမန(နုိင်)၀၀၁၀၈၆ 

ကီး/ေရး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၃ ဦးေကျာ် ဖိုး 
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၄၅၈၉၆ 

ကီး/ေရး ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၄ ေဒ ကည်ကည်စနး် 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၉၂၇၁၄ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၅ ေဒ လဲ့လဲ့ကည် 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၅၃၃၃၅ 

ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၆ ဦးဝင်းကုိကုိ 
၈/မဘန(နုိင်)၀၀၇၁၇၉ 

ကီး/ေရး ညန်ချုပ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၇ ဦးြမင့်ေအာင်-၃ 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၂၄၂၀၃ 

ကီး/ေရး ကန်ပိုက်တီး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၈ ဦးဝင်းမင်းသိန်း 
၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၆၇၀၅၈ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၂၉ ဦးတိုး မို င် 
၈/ရစက(နိုင်)၁၄၅၈၉၅ 

ကီး/ေရး (ပို/့သွငး်) 
မနေလး 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၀ ေဒ ခင်သီတာေအး 
၅/ငဇန(နိုင်)၀၅၉၀၁၉ 

ကီး/ေရး (ပို/့သွငး်) 
မနေလး 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၁ ဦးေဇာ်မျိုးဝင်း 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၇၆၀၀၅ 

ကီး/ေရး (ပို/့သွငး်) 
ရန်ကုန် 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၂ ဦးတင်ြမင့်-၂ 
၁၂/လကန(နိုင်)၀၃၇၅၅၈ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၃ ဦးဆန်းေအာင် 
၁၂/သလန(နုိင်)၀၅၆၉၂၇ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၄ ဦးေဇာ်နိုင် 
၉/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၇၄ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၅  ေဒ ြမဝင်းရီ 
၁၂/ထတပ(နုိင်)၀၈၄၀၀၆ 

ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၆ ဦးကည်ချစ်ေကျာ် 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၀၉၉၃၂ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၇ ဦးေဇာ်ေဇာ်-၂ 
၁၄/အမန(နုိင်)၀၉၂၆၈၄ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၃၈ ဦးသိနး်ြမင့်ဦး 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၁၅၅၅၃ 

ကီး/ေရး မယ်စဲ့ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 
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၁၃၉ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-၃ 

၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၀၇၈၃၉ 
ကီး/ေရး ကန်ပိုက်တီး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၀ ဦးေအးကုိ 
၉/မနမ(နုိင)်၀၆၉၃၂၅ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၁ ဦးေအာင်ဝင်း-၃ 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၃၀၃၀၄ 

ကီး/ေရး ကျိုင်းလပ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၂ ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း(၃) 
၁/မညန(နုိင်)၁၁၁၆၆၁ 

ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၃ ေဒ ြဖူအိ 
၁/မညန(နုိင်)၁၂၄၇၄၄ 

ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၄ ဦးဝင်းရှိန် 
၁၄/ပသန(နုိင်)၀၀၉၂၅၈ 

ကီး/ေရး ထီးခီး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၅ ေဒ ပန်းဦးမွန် 
၁၃/လရန(နိုင်)၁၁၂၃၄၅ 

ကီး/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၆ ေဒ ဖူးငုံဝင်း 
၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၂၈၈၁ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၇ ဦးေဇာ်လင်း-၂ 
၁၁/မပတ(နိုင်)၀၃၇၃၅၅ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၈ ဦးထက်အာကာေဇာ် 
၁၂/စခန(နိုင်)၀၆၁၂၂၉ 

ကီး/ေရး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၄၉ ဦးသိနး်စုိး-၃ 
၅/ကလထ(နိုင်)၁၂၅၇၀၄ 

ကီး/ေရး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၀ ဦးဗညားစုိး 
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၁၂၇၆၇ 

ကီး/ေရး ကန်ပိုက်တီး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၁ ေဒ ရင်လင်းခတ် 
၈/မကန(နုိင်)၁၁၂၁၀၄ 

ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၃၀-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

  
    

(၉-၈-၂၀၁၅) မှ (၁၃-၈-၂၀၁၅) ထိ(၅) ရက်ခံစားသည်။   

၁၅၂ ဦးဟိန်းထက်ေနာင် 
၁၀/မလမ(နုိင်)၁၄၂၉၀၁ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၃၀-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၃ ဦးလင်ဦး 
၁၂/မရက(နုိင်)၁၂၆၈၆၄ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၄ ေဒ စုလင်နှင်း 
၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၇၇၃၂၄ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၅ ဦးစိုင်းနွမ်လငး် 
၁၃/လရန(နိုင်)၁၂၂၈၆၀ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၆ ဦးမျိုးမင်းထွန်း-၂ 
၉/ပမန(နုိင)်၂၁၈၉၄၆ 

ကီး/ေရး ဒု-ချုပ်ရုံး 
(ကုနသ်ွယ်ေရ

း) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၇ ဦးမျိုးဝ  
၁/မကတ(နိုင်)၀၈၂၃၀၇ 

ကီး/ေရး ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၅၈ ေဒ ြမတ်မိုးသူ 
၁၃/ကလန(နုိင်)၀၇၄၅၁၃ 

ကီး/ေရး  ပို/့သွငး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၈-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

    (၂၁-၅-၂၀၁၆)မှ (၂၃-၅-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၃)ရက် ခံစားသည်။   

၁၅၉ ေဒ ယဉယ်ဉ်ေထွး(၃) 
၅/ဘတလ(နိုင်)၀၇၄၈၈၃ 

ကီး/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၀ ဦးြပည့် ဖိုးေဇာ် 
၉/ခမစ(နုိင)်၀၃၇၃၃၆ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 
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၁၆၁ ေဒ ေဟမာန်ဦး 

၉/တသန(နိုင်)၁၅၀၂၀၀ 
ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၂ ေဒ ယုမာေဆွ 
၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၉၅၇၆ 

ကီး/ေရး ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၃ ဦးရဲနိုင် 
၃/သတက(နိုင်)၀၀၀၅၉၅ 

ကီး/ေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၄ ေဒ သင်းသင်းကည် 
၈/တတက(နိုင်)၁၄၁၄၆၆ 

ကီး/ေရး တမူး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၅ ေဒ တငဇ်ာလင် 
၇/ပမန(နုိင်)၁၆၃၅၃၃ 

ကီး/ေရး မတိ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၆ ေဒ သီရိမွန် 
၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၆၇၄၆ 

ကီး/ေရး စာရင်းအင်း ၂၉-၈-၂၀၁၄ - ၂၉-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၇ ေဒ ခင်မျို းနှင်း 
၅/တဆန(နိုင်)၁၀၅၀၃၄ 

ကီး/ေရး တာချီလိတ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၈ ဦးြမင့်စိုး-၅ 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၄၅၁၈၂ 

ဆသရ-၃ ြမဝတီ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၆၉ ဦးေစာထွဋ်နိုင် 
၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၈၄၈၇၂ 

ဆသရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၀ ဦးြမင့်ေဇာ်ထူး 
၁၄/ညတန(နုိင်)၁၀၆၄၂၃ 

ဆသရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၁ ဦးအုန်းြမင့်(၂) 
၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၅၇၆၇၉ 

ဆသရ-၃ ညန်ချုပ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၂ ဦးဘသန်း 
၁၂/သလန(နုိင်)၀၇၅၀၂၂ 

ဆသရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၃ ဦးမျိုးမင်းဟန် 
၁၁/စတန(နိုင်)၀၆၆၈၅၉ 

ဆသရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၄ ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး 
၁၄/ညတန(နုိင်)၁၃၂၉၂၃ 

ဆသရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၅ ဦးထွန်းလင် 
၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၀၂၉၉ 

လခရ-၃ ပို/့သငွး် 
(ရန်ကုန်) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၆ ဦးေကျာ်လငွ်(ခ) 
ေကျာ်လွင်ဦး 
၈/ပဖန(နုိင)်၀၁၅၈၅၆ 

လခရ-၃ ညန်ချုပ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၇ ဦးသန်းေဌး 
၁၄/မအပ(နုိင်)၀၅၄၆၃၆ 

လခရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၈ ေဒ နွယ်နွယ်ဝင်း 
၉/ပမန(နုိင)်၂၀၄၉၁၃ 

လခရ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၇၉ ဦးေမာင်၀င်း 
၉/ကဆန(နိုင်)၀၀၅၁၂၅ 

လခရ-၃ နယ်ရုံး ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၀ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၄ 
၇/နတလ(နိုင်)၀၇၁၇၇၉ 

ယမစပ-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၁ ဦးမင်းမင်းထွဋ် 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၄၇၁၇၇ 

အကီးတနး် 
လက်နိှပ်စက် 

ပို/့သငွး် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၂ ဦးေကျာ်ေထွး-၁ 
၁၂/သလန(နုိင်)၀၈၄၅၉၁ 

အကီးတနး် 
လက်နိှပ်စက် 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၃ ေဒ သဲဦးပန်း 
၉/လဝန(နိုင်)၁၆၄၇၅၉ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၄ ေဒ အိအိခိုင်-၂ 
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၂၉၁၅၅ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

ေငစွာရင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 
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၁၈၅ ေဒ ဝင်းပပထွန်း 

၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၈၂၀၉ 
လ/ထကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၆ ေဒ ခင်မာညို 
၉/လဝန(နိုင်)၁၅၁၃၀၉ 

လ/ထကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

ကုနသွ်ယမ် 
မူဝါဒ 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၆၇၀၀၀ 

၁၈၇ ဦးေမာင်ေမာင်နိုင်-၁ 
၉/မမန(နုိင)်၀၁၇၂၆၆ 

ငယ်/ေရး ပို/့သငွး် 
(မနေလး) 

၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၅၂၀၀၀ 

၁၈၈ ေဒ သဲ့သ့ဲကိုင် 
၆/မမန(နုိင)်၁၁၅၄၆၄ 

ဒု-လထကပတမှူး လုပ်ငန်းစစ် ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၅-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၅၂၀၀၀ 

၁၈၉ ေဒ သနာလင်း 
၅/ကဘလ(နိုင)်၁၄၈၆၇၆ 

ဒု-လထကပတမှူး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၁၄ - ၂၉-၈-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၅၂၀၀၀ 

    (၂၃-၁-၂၀၁၆)မှ (၂၆-၁-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၄)ရက် ခံစားသည်။   

 

၂၄။ ၅-၉-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဦးခင်ေမာင်ေဆွ 

(၅/ဒပယ(နုိင်)၀၁၀၆၆၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (ေအာက်ြမန်မာြပည်) သင်တန်းတက်ေနစဉ် 

ကာလအတွင်း ၎င်း၏လုပင်န်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် စမံီကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ 

ဦးေအာင်မျိုးထက်ပိုင် (၈/မထန(နုိင်)၀၀၀၄၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ းကုိ (၅-၉-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် ေခတတာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

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

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

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

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

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

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပိုကု့န်သွင်းကုန် 

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

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

၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလညး်ေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂)ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် ( ၃၁၅ ) ကတ်၊ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၆-၈-

၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၄၅ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၁၀၆၁ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

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

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 

၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၂၆-၈-၂၀၁၆) ထိ

၄၅ ၃၇၁၃၇၂၇၈၅.၀၀၀ ၁၈၅၀၄၀၅၀၄၃.၀၀၀ ၂၂၂၁၇၇၇၈၂၈.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၀၆၁ ၆၃၉၅၇၄၈၈၉၅.၉၆၀ ၁၉၀၄၃၅၇၈၆၁၃.၅၅၈ ၂၅၄၃၉၃၂၇၅၀၉.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၆-၈-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-   

 

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကန်ု
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂ ၁၆၄၀၃၄၁၈ ၂၆၂၃၂၇၆၇၇ ၂၇၈၇၃၁၀၉၅

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၂၇၀၅၀၈၅၆၉ ၂၇၀၅၀၈၅၆၉

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄ ၂၇၀၄၅၂၀၄၂ ၂၇၀၄၅၂၀၄၂

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၉ ၁၂၆၃၇၄၈၈၄ ၁၅၃၄၃၀၁၂၉ ၂၇၉၈၀၅၀၁၃

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပ်ိုက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၃၆၂၇၃၁၅၀ ၆၂၇၂၉၇၄၀၀ ၆၆၃၅၇၀၅၅၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄

၁၁  ေကာေ့သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၈၂၂၀၁၁၃ ၆၈၂၂၀၁၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၁၂၉၁၅၀၂၂၄ ၁၈၉၁၄၄၂၁၁

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၁၂၆၁၇၃၈၉၆ ၆၉၀၁၈၈၈၉ ၁၉၅၁၉၂၇၈၅

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုငး်တံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၄ ၆၁၅၃၄၅၀ ၆၁၅၃၄၅၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို ငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၄၅ ၃၇၁၃၇၂၇၈၅ ၁၈၅၀၄၀၅၀၄၃ ၂၂၂၁၇၇၇၈၂၈စစုေုပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)

  

 

    

 


	Trade 1.pdf
	T 2.pdf
	Trade 3.pdf
	trade 4.pdf
	trade 5.pdf
	trade 6.pdf



