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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (  ၁၄  ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၂၄) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 
ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ ကီး 

ကပ်ေရးေကာ်မတီ၏ (၄/၂၀၁၆)ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကိုကျင်းပြပုလုပ်ရာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တင် 

သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဥကဌ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာ 

သန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းမနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင် 

ရာများအေနနှင့် အချိန်နှင့်တေြပးညီညှိနင်းေပါင်းစပ် ပီး ေတွ က့ုံရသည့် အခက်အခဲများကို  ဝုိငး်ဝန်း အေြဖ 

ရှာေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် မှန်ကန်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် အေရးကီးေသာ အချက် 

ြဖစ် ပီး ေကာင်းမနွ်ေသာရလာဒ်ရရှိနိုင်မှာြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုအစညး်အေဝးတွင်  ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တင်သွင်း 

ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေတွ က့ုံရသည့်အခက်အခဲများ၊ ြပဿနာများ၊ ြဖစသ်င့်ြဖစ်ထိုက်သည်များကို ဌာန 

ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ အကုံြပု 

ေဆွးေနွးချက်များြဖင့် ေဆွးေနွးညှိနင်းေပးကရန် ေြပာကားသည်။ 

၂။ ထိုေ့နာက်တက်ေရာက်လာကသည့် ဝန်ကီးဌာနများမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညန်ကားေရး 

မှူ းချုပ်များက လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတွ က့ုံရသည့်အခက်အခဲများအား ရှင်းလင်းတင်ြပကရာ 

တင်ြပချက်များအေပ  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပထ်ုံးလပု် 

နညး်များနှင့်အညီ ညှိနင်းေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။  

၃။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကုန်သွယ်မလျင်ြမန်ေချာေမွေ့စေရးနငှ့် 

ကုနသ်ွယ်မဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား ဥပေဒနှင့်အညေီဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အလိုင့ှာ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် 

များအား ေစျးနန်းစိစစ်ြခင်းမြပုေတာ့ဘဲ ကုမဏီများက တင်ြပလာသည့် Invoice နှင့် Sale Contract ပါ 

ေစျးနန်းနှင့် တန်ဖိုးများအတိုင်းသာ ပိုကု့နသွ်င်းကုန်လုိင်စင်များကုိ ခွင့်ြပုထုတ်ေပးသွားမညြ်ဖစ်ေကာင်း 

နုိဝင်ဘာ ၂၂ ရက်ေနတ့ွင် အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် (၇၄/၂၀၁၆)ြဖင့် ထုတ်ြပန် ပီးြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီများ 
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မှ ေလာက်ထားလာသည့် Invoice ပါတန်ဖိုးအတိုင်း တင်သွင်းခွင့်ြပုထားသည့် လုိငစ်င်/ပါမစမ်ျား၏ 

ပိုက့ုန်သွင်းကုန်များ၏ တင်ပို/့တင်သွင်းြခင်းအေပ  အခွန်ေကာက်ခံြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ 

စိစစ်ြခင်း၊ တနဖုိ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ ေကာက်ခံြခင်းတိုအ့ား စီမံကိန်းနှင့် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ် 

ထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ အမိန်၊့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစညး်ကမ်းများနှင့် ညန်ကားချက်များ 

အတုိငး် လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ကုမဏီများအေနြဖင့် Invoice နှင့် Sale Contract တို ့

အား အတုအပြပုလုပ်ြခင်း၊ Invoice နှင့် Sale Contract တိုတ့ွင် ပါရှိသည့်အချက်အလက်များအား မမှန် 

မကန်ေဖာ်ြပြခင်း၊ တရားမဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ Invoice နှင့် Sale Contract ပါ ေစျးနနး်နှင့် တန်ဖိုးများ 

အား အခွန်ေရှာင်တိမ်းရန် ရည်ရွယ်၍ မမှန်မကန်ေဆာင်ရွက်ထားေကာင်း စစိစေ်တွရ့ှရိပါက သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနအလုိက် ထုတ်ြပန်ထားသည့် တညဆ်ဲဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ အမိန်၊့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညန်ကားချက် 

များအတိုင်း အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်း အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထား 

သည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား Invoice နှင့် Sale Contract ပါ ေစျးနန်းများအတိုင်း ဝန်ခံကတိ 

ြဖင့် ခွင့်ြပုထုတ်ေပး ပီးေနာက် ခွင့်ြပုလုိင်စင်များ၏ ေစျးနန်းများအေပ  သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများက နိင်ုငံ 

တကာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ေနာကေ်ကာင်းြပနစ်စေ်ဆးမများကုိ လိုအပ် 

သလိုစိစစ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပပါရှိ ပီး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာပါ 

အတုိငး် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ေနမှ့စ၍ စတင်ထုတ်ေပးမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

၄။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကီးအား ၂၀၁၆ ခုနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် ေနတွ့င် ဝန်ကီး 

ဌာနဧည်ခ့န်းမ၌ လက်ခံေတွဆ့ုံ၍ နှစ်နိုင်ငံအကား လူမစးီပွားဖံွ ့ဖို းတိုးတက်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင် 

ရွက်ေရး၊ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်နိုင်ေရးနှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်နုိငေ်ရး၊ ရန်ကုန် မို တ့ွင် 

ရုရှားကုနသ်ွယ်ေရးကုိယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ေရး၊ ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်ေြခာက်စသည့် စိုက်ပျို းေရး 

ထွက်ကုနမ်ျား ရုရှားနိုင်ငံသိုတ့င်ပိုရ့န် အခွင့်အလမ်းများ အပါအဝင် ငှက်ေပျာသီးနှင့် သရက်သီးစသည့် 

သစ်သီးဝလံများအား အေြခာက်ြပုလုပ်၍ တင်ပိုန့ိုင်ေရးအတွက် စက်ရုံတည်ေဆာက်သွားေရးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ 

မှေခတ်မနီည်းပညာနှင့်အေတွအ့ကုံများရယူေဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည။် 

၅။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်ေနတွ့င် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရုံး၌ ပုဂလိက က ဖွံ ့ဖိုးတုိးတက် 

ေရးေကာ်မတီနှင့် ေငွေကးရရှိေစနိုင်မဆိုင်ရာများ ေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီတို ့ေတွဆ့ုံညှိနင်းအစည်းအေဝး 

သုိတ့ကေ်ရာက်၍ အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ယင်းအစည်းအေဝးတွင် ပုဂလိက က ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက် 

ေရးေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှူ း အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးေအာင်ြမင့်နှင့် UMFCCI ဥကဌ 

ဦးေဇာ်မင်းဝင်း၊ နိုင်ငံြခားသုံးေငွ စီမံခန်ခ့ွဲမဌာန ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးဝင်းေသာ၊် ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးရန်နိင်ုထွန်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းဥကဌ ဦးခင်ေမာငေ်အးနှင့် 

တာဝန်ရှိသည့်ပုဂိုလ်များက လုပင်နး်များအလုိက် ရင်ှးလင်းေဆးွေနွးတငြ်ပရာ ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီးမှ 

ြပန်လည်ေဆွးေနွး၍ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည။် 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၉-၁၂-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၉၄၆.၀၂၂ ၈၈၅.၄၉၂ ၁၈၃၁.၅၁၄

၂ တိရစိာန်ထွက် ၃.၅၈၇ ၁.၆၁၃ ၅.၂၀၀

၃ ေရထွက် ၁၄၃.၄၈၂ ၂၀၉.၂၂၅ ၃၅၂.၇၀၇

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၀၁.၂၈၉ ၂၅၅.၉၈၇ ၆၅၇.၂၇၆

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၅၈.၇၀၀ ၁.၈၇၉ ၁၆၀.၅၇၉

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၅၀၇.၅၇၆ ၈၀၈.၅၃၀ ၃၃၁၆.၁၀၆

၇ အြခား ၃၅၈.၉၄၈ ၈၃၁.၀၅၉ ၁၁၉၀.၀၀၇

 စုစုေပါင်း ၄၅၁၉.၆၀၄ ၂၉၉၃.၇၈၅ ၇၅၁၃.၃၈၉

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၉-၁၂-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၃၀၅၇.၀၄၀ ၁၁၃၉.၀၁၀ ၄၁၉၆.၀၅၀

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၄၈၀.၈၈၉ ၃၅၆.၀၂၃ ၃၈၃၆.၉၁၂

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၁၆၅.၉၈၆ ၃၇၆.၃၁၅ ၂၅၄၂.၃၀၁

 စုစုေပါင်း ၈၇၀၃.၉၁၅ ၁၈၇၁.၃၄၈ ၁၀၅၇၅.၂၆၃

 
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန် (၉-၁၂-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၄၅၁၉.၆၀၄ ၈၇၀၃.၉၁၅ ၁၃၂၂၃.၅၁၉ ၄၃၄၉.၆၂၈ ၉၅၉၈.၇၂၈ ၁၃၉၄၈.၃၅၆ ၁၆၉.၉၇၆ -၈၉၄.၈၁၃ -၇၂၄.၈၃၇

၂ နယစ်ပ် ၂၉၉၃.၇၈၅ ၁၈၇၁.၃၄၈ ၄၈၆၅.၁၃၃ ၂၉၂၂.၉၀၇ ၁၇၈၁.၉၈၁ ၄၇၀၄.၈၈၈ ၇၀.၈၇၈ ၈၉.၃၆၇ ၁၆၀.၂၄၅

စစုေုပါင်း ၇၅၁၃.၃၈၉ ၁၀၅၇၅.၂၆၃ ၁၈၀၈၈.၆၅၂ ၇၂၇၂.၅၃၅ ၁၁၃၈၀.၇၀၉ ၁၈၆၅၃.၂၄၄ ၂၄၀.၈၅၄ -၈၀၅.၄၄၆ -၅၆၄.၅၉၂

စဉ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၉-၁၂-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၉-၁၂-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နိုင်ငံပိင်ု ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယယ်ာထွက်ပစည်း ၀.၀၄၃ ၈၈၅.၄၄၉ ၈၈၅.၄၉၂ ၈၈၅.၂၄၉ ၈၈၅.၂၄၉ ၀.၀၄၃ ၀.၂၀၀ ၀.၂၄၃

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁.၆၁၃ ၁.၆၁၃ ၀.၄၇၉ ၀.၄၇၉ ၁.၁၃၄ ၁.၁၃၄

၃  ေရထွက် ၂၀၉.၂၂၅ ၂၀၉.၂၂၅ ၁၇၃.၈၉၅ ၁၇၃.၈၉၅ ၃၅.၃၃၀ ၃၅.၃၃၀

၄ သတုတင်ွးထွက် ၂၄၆.၇၃၆ ၉.၂၅၁ ၂၅၅.၉၈၇ ၂၉၁.၃၆၇ ၁၀.၂၂၉ ၃၀၁.၅၉၆ -၄၄.၆၃၁ -၀.၉၇၈ -၄၅.၆၀၉

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၈၇၉ ၁.၈၇၉ ၂.၄၁၆ ၂.၄၁၆ -၀.၅၃၇ -၀.၅၃၇

၆ စက်မကုန်ေချာ ၇၂၇.၇၀၇ ၈၀.၈၂၃ ၈၀၈.၅၃၀ ၁၂၃၂.၁၇၃ ၂၁၂.၆၀၉ ၁၄၄၄.၇၈၂ -၅၀၄.၄၆၆ -၁၃၁.၇၈၆ -၆၃၆.၂၅၂

၇ အြခား ၈၃၁.၀၅၉ ၈၃၁.၀၅၉ ၃.၂၆၀ ၁၁၁.၂၃၀ ၁၁၄.၄၉၀ -၃.၂၆၀ ၇၁၉.၈၂၉ ၇၁၆.၅၆၉

စုစုေပါင်း ၉၇၄.၄၈၆ ၂၀၁၉.၂၉၉ ၂၉၉၃.၇၈၅ ၁၅၂၆.၈၀၀ ၁၃၉၆.၁၀၇ ၂၉၂၂.၉၀၇ -၅၅၂.၃၁၄ ၆၂၃.၁၉၂ ၇၀.၈၇၈

စဉ် ပိုကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၉-၁၂-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၉-၁၂-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၉-၁၂-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၃.၃၂၇ ၁၁၃၅.၆၈၃ ၁၁၃၉.၀၁၀ ၁၉.၇၉၀ ၁၀၂၈.၆၀၅ ၁၀၄၈.၃၉၅ -၁၆.၄၆၃ ၁၀၇.၀၇၈ ၉၀.၆၁၅

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၃၅၅.၆၀၄ ၃၅၆.၀၂၃ ၂.၀၇၅ ၃၃၆.၃၂၂ ၃၃၈.၃၉၇ -၁.၆၅၆ ၁၉.၂၈၂ ၁၇.၆၂၆

၃ လသံုူးကုန် ၀.၅၃၉ ၃၇၅.၇၇၆ ၃၇၆.၃၁၅ ၀.၇၄၆ ၃၉၄.၄၄၃ ၃၉၅.၁၈၉ -၀.၂၀၇ -၁၈.၆၆၇ -၁၈.၈၇၄

စုစုေပါင်း ၄.၂၈၅ ၁၈၆၇.၀၆၃ ၁၈၇၁.၃၄၈ ၂၂.၆၁၁ ၁၇၅၉.၃၇၀ ၁၇၈၁.၉၈၁ -၁၈.၃၂၆ ၁၀၇.၆၉၃ ၈၉.၃၆၇

စဉ် သင်ွးကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၉ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၉ - ၁၂ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ(၉-၁၂ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၂၄၉.၇၇၄ ၁၁၀၀.၇၅၇ ၃၃၅၀.၅၃၁ ၂၄၇၆.၄၀၀ ၁၀၉၈.၅၃၆ ၃၅၇၄.၉၃၆ -၂၂၆.၆၂၆ ၂.၂၂၁ -၂၂၄.၄၀၅

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၀၂.၉၅၂ ၁၁.၆၇၅ ၁၁၄.၆၂၇ ၄၁.၁၆၈ ၈.၄၂၁ ၄၉.၅၈၉ ၆၁.၇၈၄ ၃.၂၅၄ ၆၅.၀၃၈

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၅၃.၉၇၈ ၄၀.၄၇၆ ၃၉၄.၄၅၄ ၁၉၆.၂၁၀ ၃၈.၁၇၅ ၂၃၄.၃၈၅ ၁၅၇.၇၆၈ ၂.၃၀၁ ၁၆၀.၀၆၉

၄ ကပုိံက်တီး ၃၅.၅၁၆ ၂၇.၄၂၄ ၆၂.၉၄၀ ၉.၀၂၀ ၄၇.၆၇၈ ၅၆.၆၉၈ ၂၆.၄၉၆ -၂၀.၂၅၄ ၆.၂၄၂

၅ ကျို င်းတံု ၁.၄၈၄ ၂.၀၁၁ ၃.၄၉၅ ၄.၄၂၈ ၅.၇၀၆ ၁၀.၁၃၄ -၂.၉၄၄ -၃.၆၉၅ -၆.၆၃၉

၆ တာချလိီတ် ၉.၈၁၃ ၄၀.၀၅၈ ၄၉.၈၇၁ ၇.၉၂၆ ၄၀.၉၆၂ ၄၈.၈၈၈ ၁.၈၈၇ -၀.၉၀၄ ၀.၉၈၃

၇ ြမဝတီ ၃၈.၀၉၀ ၅၆၆.၀၆၄ ၆၀၄.၁၅၄ ၂၂.၇၉၂ ၄၄၇.၃၁၁ ၄၇၀.၁၀၃ ၁၅.၂၉၈ ၁၁၈.၇၅၃ ၁၃၄.၀၅၁

၈ ေကာ့ေသာင်း ၃၂.၅၈၂ ၃၈.၀၅၃ ၇၀.၆၃၅ ၂၆.၃၀၉ ၅၂.၃၅၁ ၇၈.၆၆၀ ၆.၂၇၃ -၁၄.၂၉၈ -၈.၀၂၅

၉ မိတ် ၁၀၃.၇၇၈ ၂၆.၈၃၆ ၁၃၀.၆၁၄ ၉၆.၆၆၀ ၂၀.၄၄၆ ၁၁၇.၁၀၆ ၇.၁၁၈ ၆.၃၉၀ ၁၃.၅၀၈

၁၀
နဘုလယ်/
ထီးခီး

၉.၇၂၃ ၀.၃၅၉ ၁၀.၀၈၂ ၀.၃၆၇ ၁၀.၀၉၂ ၁၀.၄၅၉ ၉.၃၅၆ -၉.၇၃၃ -၀.၃၇၇

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၃၁၁ ၀.၅၅၂ ၁.၈၆၃ ၀.၂၈၆ ၁.၂၉၇ ၁.၅၈၃ ၁.၀၂၅ -၀.၇၄၅ ၀.၂၈၀

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၄ ၀.၀၈၉ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၄ ၀.၀၈၉

၁၃ စစ်ေတွ ၂.၆၇၂ ၀.၁၇၇ ၂.၈၄၉ ၃.၉၀၄ ၀.၃၈၉ ၄.၂၉၃ -၁.၂၃၂ -၀.၂၁၂ -၁.၄၄၄

၁၄  ေမာင်ေတာ ၃.၆၂၀ ၀.၀၂၈ ၃.၆၄၈ ၃.၂၈၄ ၀.၀၆၇ ၃.၃၅၁ ၀.၃၃၆ -၀.၀၃၉ ၀.၂၉၇

၁၅ တမူး ၃၂.၈၅၉ ၉.၄၆၀ ၄၂.၃၁၉ ၂၂.၂၅၁ ၇.၂၃၀ ၂၉.၄၈၁ ၁၀.၆၀၈ ၂.၂၃၀ ၁၂.၈၃၈

၁၆ ရိဒ် ၁၅.၅၆၈ ၇.၃၉၄ ၂၂.၉၆၂ ၁၁.၉၀၂ ၃.၃၂၀ ၁၅.၂၂၂ ၃.၆၆၆ ၄.၀၇၄ ၇.၇၄၀

စုစုေပါင်း ၂၉၉၃.၇၈၅ ၁၈၇၁.၃၄၈ ၄၈၆၅.၁၃၃ ၂၉၂၂.၉၀၇ ၁၇၈၁.၉၈၁ ၄၇၀၄.၈၈၈ ၇၀.၈၇၈ ၈၉.၃၆၇ ၁၆၀.၂၄၅

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၉-၁၂-၂၀၁၅ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၂၇၃၀၀၀ ၁၂၆၃၀၀၀ ၁၂၃၂၀၀၀ ၁၀၃၅၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၂၄၀၀၀၀ ၁၂၂၇၈၀၀ ၁၂၂၇၈၀၀ ၁၀၅၉၄၀၀

၃ မနေလး ၁၃၅၇၆၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၁၂၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၀၉၉ ၁၀၉၂ ၉၉၄ ၈၅၉

၂ ေရလီ ၁၁၁၅ ၁၁၀၇ ၁၀၁၈ ၈၇၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၀၈ ၁၀၉၉ ၁၀၉၂ ၁၀၅၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀

၂ မနေလး ၉၂၅၃၀၀ ၈၉၂၈၀၀ ၈၈၁၈၀၀ ၉၅၇၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၈၅၉ ၈၅၈ ၈၄၀ ၈၃၆

၂  ေရလီ ၈၈၅ ၈၈၇ ၈၇၁ ၈၆၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၇၅ ၆၅၉ ၆၅၅ ၆၆၂

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၁၄၁၈၂၀၀ ၁၅၁၅၀၀၀ ၁၄၉၈၅၀၀ ၁၅၇၂၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၂၉ ၁၂၈၉ ၁၃၆၉ ၁၂၉၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၆၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၆၄၀ ၆၃၉ ၆၂၆ ၆၂၃

၂ ေရလီ ၆၆၄ ၆၆၆ ၆၅၃ ၆၅၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၉၂၄၅၀၀ ၉၀၂၅၀၀ ၉၁၅၀၀၀ ၈၂၇၀၀၀

၂ မုံရွာ ၈၆၃၄၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၄၂၀၀၀

၃ မေကွး ၈၅၇၃၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၅၇ ၉၀၁ ၈၃၈ ၈၁၆

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၃၆၈၀၀ ၄၄၃၉၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၅၂၁၀၀

၂ မုံရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၆၇၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ပခုကူ ၂၄၄၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၈ ြပည် ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၈၆ ၃၅၂ ၃၂၀ ၃၅၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၃၈၈၃၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၃၀၀၀၇၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

၂ မနေလး ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

၃ မေကွး ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၄၄၉၀၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀

၄ ြပည် ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၃၂၄၅၆၀၀ ၃၁၈၄၄၀၀

၅ ေတာင် ကီး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၇၃ ၁၄၆၅ ၁၄၅၅ ၁၄၆၆

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

\\172.16.109.92\d\office letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2016\Dec\Trade News (14-12-2016)\2 Agril-Trade(1) 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၈၄ ၁၁၁၄ ၁၁၂၃ ၁၁၂၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၁၈၃၇၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၂၆၅၀၀ ၂၅၇၂၀၀

၄ မေကွး ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ြပည် ၄၂၈၆၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၇၅၃ ၁၇၄၄ ၁၇၃၁ ၁၇၄၄

ကျပ်/ြပည်

၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မနေလး ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ (အသစ်) ၈၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ (အသစ်) ၇၀၀

၄ ပသုမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၇ ြပည် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၈၅၀ ၈၅၀ (အသစ်) ၇၀၀ (အသစ်) ၇၀၀

၁၀ သံတဲွ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၄၅ ၃၄၅ ၃၅၇ ၃၆၄

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၂၅

၃ အနိိယ ၃၃၀ ၃၃၀ ၃၃၅ ၃၃၅

၄ ပါကစတန် ၃၁၅ ၃၁၅ ၃၂၅ ၃၂၀

၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (လှည်းကူး) ၄၂၀၀၀၀ ၄၂၀၀၀၀ (အသစ်) ၃၇၀၀၀၀ (အသစ်) ၃၇၀၀၀၀

၂ မနေလး ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ (အသစ်) ၅၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ (အသစ်) ၄၂၀၀၀၀ (အသစ်) ၄၂၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၄၈၈၀၀၀ ၄၈၈၀၀၀ (အသစ်) ၄၃၂၀၀၀ (အသစ်) ၄၅၁၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ (အသစ်) ၄၁၀၀၀၀ (အသစ်) ၄၃၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၉၀၀၀၀ ၄၉၀၀၀၀ (အသစ်) ၄၁၅၀၀၀ (အသစ်) ၄၅၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မိုးေဟာင်း) ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀၀ ၁၀၅၅၀၀၀ ၁၀၆၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ ေတာင် ကီး ၁၇၁၄၀၀ ၁၈၄၉၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၈၀၆၀၀

၂ လားရး ၂၂၃၅၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၂၀၇ ၂၀၈ ၂၀၃ ၂၂၈

၂ ေရလီ ၂၁၀ ၂၁၀ ၂၂၄ ၂၃၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၆ ၂၀၅ ၂၁၈ ၂၂၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၂၅၁၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀

၂ မေကးွ ၁၂၆၇၆၀၀ ၁၃၅၃၃၀၀ ၁၂၉၅၂၀၀ ၁၃၀၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၀၅ ၁၀၀၄ ၉၈၃ ၉၇၈

၂ ေရလီ ၁၀၃၃ ၁၀၃၅ ၁၀၁၆ ၁၀၁၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၈၄ ၈၇၉ ၈၇၃ ၈၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၀၅၅၁၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀ ၂၀၄၁၀၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၉၄၇၄၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၅၄၅၀၀ ၂၀၆၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၅-၁၁-၂၀၁၆ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ၆-၁၂-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၈၈၂ ၁၈၈၀ ၁၈၄၁ ၁၈၃၂

၂ ေရလီ ၁၉၁၉ ၁၉၂၃ ၁၈၈၇ ၁၈၇၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၄၇ ၈၄၂ ၈၃၆ ၈၄၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၆၁၀.၆၂ ၂၀၂၇.၀၀ ၁၇၆၆.၅၆ ၂၁၁၆.၀၀

၂ RSS-2 ၁၅၂၅.၈၅ ၂၀၁၀.၅၀ ၁၆၈၂.၄၄ ၂၀၉၉.၅၀

၃ RSS-3 ၁၄၄၁.၀၈ ၁၉၉၅.၀၀ ၁၅၉၈.၃၂ ၂၀၈၄.၀၀

၄ RSS-4 ၁၃၅၆.၃၁ ၁၉၈၆.၅၀ ၁၅၁၄.၁၉ ၂၀၇၅.၅၀

၅ RSS-5 ၁၂၇၁.၅၄ ၁၉၇၃.၅၀ ၁၄၃၀.၀၇ ၂၀၆၃.၀၀

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၂-၁၁-၂၀၁၆
စဉ်

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၆-၁၂-၂၀၁၆

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၃ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၆၄၅၀၀ ၁၂၆၁.၈၁ ၁၂၁၃.၇၈ ၁၃၀၅

၂ ၂၄ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၆၄၅၀၀ ၁၂၆၁.၈၁ ၁၂၁၃.၇၈ ၁၃၀၅

၃ ၂၅ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၅၇၄၀၀ ၁၂၅၁.၄၅ ၁၁၇၇.၇၄ ၁၃၀၅

၄ ၂၆ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၅၇၄၀၀ ၁၂၅၁.၄၅ ၁၁၇၇.၇၄ ၁၃၀၅

၅ ၂၇ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၅၇၄၀၀ ၁၂၅၁.၄၅ ၁၁၇၇.၇၄ ၁၃၀၅

၆ ၂၈ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၆၁၁၀၀ ၁၂၅၆.၈၅ ၁၁၉၃.၅၅ ၁၃၀၅

၇ ၂၉ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၆၀၅၀၀ ၁၂၅၅.၉၈ ၁၁၉၁.၃၆ ၁၃၀၅

၈ ၃၀ -၁၁-၂၀၁၆ ၈၆၅၈၀၀ ၁၂၆၀.၈၁ ၁၁၈၉.၆၉ ၁၃၀၈

၉ ၁ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၃၀၀ ၁၂၄၈.၄၃ ၁၂၂၆.၃၇ ၁၃၀၈

၁၀ ၂ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၄၀၀၀ ၁၂၄၃.၆၃ ၁၁၇၄.၁၄ ၁၃၀၈

၁၁ ၃ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၄၀၀၀ ၁၂၄၃.၆၃ ၁၁၇၄.၁၄ ၁၃၀၈

၁၂ ၄ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၄၀၀၀ ၁၂၄၃.၆၃ ၁၁၇၄.၁၄ ၁၃၀၈

၁၃ ၅ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၉၀၀၀ ၁၂၅၃.၇၉ ၁၁၇၇.၂၉ ၁၃၀၅

၁၄ ၆ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၇၃၀၀ ၁၂၄၆.၅၃ ၁၁၇၂.၇၇ ၁၃၁၀

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၉၁  ယမွ်

၂ ၃၅.၆၅ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၇၁.၅၁ ရူပီး

၁၂

(၁၂ - ၁၂ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၇၅

၁၃၂၃

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၈၀

၁၃၇၈မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၈၂၀-၈၅၀

(  ခ  ) SQ ၈၆၅-၈၉၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၇၅-၁၂၁၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၂၅-၁၀၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၉၀၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၇၅-၉၄၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၃၅-၁၀၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၄၀-၆၇၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၅၄၀-၅၇၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၄၀-၅၇၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၁၁၀-၁၁၄၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၄၈၀-၁၅၂၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၅၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၉၅၀-၁၀၀၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၉၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၆- ၁၂ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၁၃-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၈ - ၁၀

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၈၂ ၁ ၁၅၈

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၀ ၁ ၁၆၈

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ် ၅၁ 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၁၁ ၁ ၁၆၈

၂။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီး ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတုိအ့ား ေကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

(ရန်ကုန်) သုိ ့(  ၂၉-၁၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့စှ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးေအာင်ြပည့်စုံဦး ဦးစီးအရာရှိ ေကျာက်ြဖူ(ဇုန်) 

  ၁၂/အစန(နုိင်)၁၈၇၆၄၂  (ရုံးချုပ်) 

 ( ခ ) ေဒ ကည်ကည်စန်း အကီးတန်းစာေရး ပိုသ့ွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၉၂၇၁၄ 

၃။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၂)ဦးတုိအ့ား ေကျာက်ြဖူ အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန်(ရန်ကုန်)သို  ့ (၂၉-၁၁-၂၀၁၆) 

ရက် ေနမှ့စ၍ တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရှိ WTO 

  ၁/မကန(နိုင်)၀၂၁၁၅၅ 

 ( ခ ) ေဒ ေမကညသ်င်း ရုံးအုပ် ေငွစာရင်း 

  ၁၂/သလန(နုိင်)၀၆၇၉၂၁  

 ( ဂ ) ဦးြပည့်စုံသူ ဒု-လ/ထကပတမှူ း နညး်ပညာ 

  ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၄၃၈၄၄ 
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၄။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) Commerce ဂျာနယ်တွင် 

တွဲဘက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးြမင်ေ့ဆွ (၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၁၉၇၂၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား (၂၉-၁၁-

၂၀၁၆) ရက် ေနမှ့စ၍ ပုိကု့န်သွင်းကုနရံု်း(ရန်ကုန်)၏ ပုံေသပိုင်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပုိကု့န် 

သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်။   

၅။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ရိဒ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးဝင်းမင်းဟိန်း (၇/ပခန(နုိင်)၃၃၀၃၄၈)၊ အငယ်တန်း 

စာေရးအား (၂၂-၁၁-၂၀၁၆)ရက်ေနမ့ှစ၍ စီမံေရးရာဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်) သုိ ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် 

သည်။ 

၆။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးတိုက့ို  ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ၏ နံနက် 

ပိုင်းမှစ၍ ၎င်းတို၏့ဆနအရ အလပ်ုမှ နုတ်ထွက်ခွင်ြ့ပုလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာန နုတ်ထွက်ခွင့်ြပု 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   သည့်ေန ့

 (က) ဦးစိုးမိုးေဇာ် ဌာနခွဲစာေရး ပို/့သွင်း ၁၀-၁၀-၂၀၁၆ 

  ၁၂/ဒပန(နိငု်) ၀၃၂၁၅၄   

 ( ခ ) ေဒ ြမင့်ေကခိုင် အကီးတန်းစာေရး နယ်ရုံး ၁-၁၂-၂၀၁၆ 

  ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၇၅၃၂၄  (ရန်ကုန်ပုိ/့သွင်းရံုးတဲွဖက်) 

 ( ဂ ) ဦးဝငး်မင်းဟိန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ 

  ၇/ပခန(နုိင်) ၃၃၀၃၄၈   

 (ဃ) ဦးေဇာ်မုိး ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာမှူး စီမံေရးရာ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ 

  ၉/ပဘန(နုိင်) ၂၀၉၇၄၄ 

၇။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄)ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိင်ုး 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခနး် (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့် ြပုလိုက် 

သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင်ရ့ှန်ိ ဒု-ညန်မှူး နယ်ရုံး ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၂၅ ရက်  

    ၉/မနမ(နိငု်)၀၆၁၂၁၉   ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး ဦး/ရိှ ကသရ ၂၄-၁၁ -၂၀၁၆  ၃၀ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၄၁၃၄၅  (ထီးခီး) ၂၃-၁၂-၂၀၁၆  

 ( ဂ ) ေဒ ခင်တိုးြမင့် ဦး/ရိှ ပိုသ့ွင်း ၂၅-၁၁ -၂၀၁၆ မှ ၇ရက် 

    ၁၀/မလမ(နိုင်) ၀၃၄၉၉၄   ၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးသန်းေထွး ဦး/ရိှ စီမံ ၁-၁၂ -၂၀၁၆ မှ ၁၆ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၅၁၆၉၃   ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

၈။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၄၉၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ၊ ဦးမုိင်းငုိြမင့်ဝန်း (၁၃/နခန(နုိင်) ၀၅၄၇၁၃)၊ ဒု-ဦးစီးမှ းူကုိ   နုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်း 

ဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၂၃ - ၁၁ - ၂၀၁၆) မှ (၂၂ - ၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေန ့အထိ လစာမ့ဲခွင့်  ( ၁ ) လ 

ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၉။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ နှင်းကည် ဆသရ-၁ မူဝါဒ ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၉ရက်  

    ၈/ရနခ(နုိင်)၀၀၃၉၃၆    ၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ေဆွေဆွနု ဒု-လ/ထ စီမံ ၂၁-၁၁ -၂၀၁၆  ၄ ရက် 

    ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၁၅၆၉၀၆ ကပတမှူ း  ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ 

 ( ဂ )  ဦးထိန်လင်း ဒု-လ/ထ နည်းပညာ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆မှ ၁၈ရက်

    ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၉၃၂၃ ကပတမှူ း  ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ထိ 
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၁၀။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၄)ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း ရုံးအုပ် ပို/့သွင်း ၂၅-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၅ရက်  

    TMW -113355   (ရန်ကုန်) ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ခင်လုံးြဖူ ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ၂၁-၁၁ -၂၀၁၆  ၂ ရက် 

    ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၄၁၇၈၅  (ရန်ကုန်) ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ 

       ၂၈-၁၁ -၂၀၁၆  ၃ ရက် 

       ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ 

( ဂ )  ဦးဗညားစိးု ကီး/ေရး နည်းပညာ ၁-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၅ရက်

    ၉/ခအဇ(နိင်ု)၀၁၂၇၆၇   ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)     ေဒ ြမတ်ဆုလင် ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၂၃-၁၁-၂၀၁၆ ၁ရက်

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကုန်)  

၁၁။ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဦးေဇာ်မင်းသူ (၁၄/ညတန(နုိင်) ၁၄၈၆၄၃)၊ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး  ကုိ  (၁၃-၁၀-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် (၀၃၉၀/၂၀၁၆) ြဖင့် (၁၇-၁၀-၂၀၁၆) 

ရက်ေနမှ့  (၁၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၂၆) ရက် နှင့် (၁၂-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့ (၃၀-၁၁-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ လစာမဲ့ခွင့် (၁၉) ရက် ခံစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်း အစား (၁၇-၁၀-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့  (၁၁-၁၁-၂၀၁၆)         

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် ( ၂၆)  ရက်နှင့် (၁၂-၁၁-၂၀၁၆)  ရက်ေနမှ့ (၂၇-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ 

လစာမဲ့ခွင့် (၁၆) ရက် ြပင်ဆင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန (ရံုးချု ပ်) ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး၊ မနေလးပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး နှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ေနစ့ားဝန်ထမ်း(၄၆) ဦးတိုကုိ့ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ခ ကျပ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့်(၁-၉-၂၀၁၆) မှ (၃၀-၁၁-၂၀၁၆) ရက်ေနထိ့ (၃) လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှား 

ရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစ်ေန  ့ နံနက်(၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၂၈-၂-၂၀၁၇) 

ရက်ေနထိ့ ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည်- 
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စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆုိသည့် 
ကာလ 

မှ ထိ 

က ဦးေရာှင်ရှူး 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ခ ဦးသိန်းတင် 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၄၀၂၈၇ 

လုံြခုံေရး 
ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဂ ဦးဘုန်းေကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၇၈၆၅၄ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဃ ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(နုိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

င ဦးဝင်းလင် 
၁၄/ဇလန(နုိင်) ၀၄၆၃၅၉ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

စ ေဒ ဝင်းဝင်းခုိင် 
၇/ကပက(နုိင်) ၀၇၇၀၆၅ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဆ ဦးဝင်းဦး 
၇/ကပက(နုိင်) ၀၁၇၈၄၈ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဇ ဦးေကျာ်မင်းေထွး 
၇/ကပက(နုိင်)၁၀၉၇၉၄ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဈ ဦးထွနး်လင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ည ေဒ ခင်ခင်ခန် ့
၁၂/သလန(နိုင်)၁၁၂၇၆၉ 

ကွန်ပျူတာ 
ရန်ကုန်တွဲဖက် 
ေငွစာရင်း 

၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဋ ေဒ မူမူေလး 
၁၂/ ဒလန(နိုင်)၀၇၀၉၅၀ 

သန်ရ့ှင်းေရး 
ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဌ ေဒ ခင်မာကူ 
N/OKA - ၀၀၄၆၇၇ 

စာေရး 
ရန်ကုန်ပုိကု့န် 
သွင်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဍ ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နုိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဎ ဦးြမင့်ေကျာ်ဦး 
၈/တတက(နုိင်)၁၀၅၃၃၃ 

မီးစက်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဏ ေဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်းေရး 
အကူ 

မနေလးပုိသ့ငွ်းရုံး ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

တ ဦးစန်ိဝင်း 
၇/ကပက(နုိင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး 
အကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ထ ေဒ ေအးေအး ငိမ်း 
၉/မခန(နိင်ု)၂၃၁၅၂၀ 

ကွန်ပျူတာ ပိုသွ့င်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဒ ေဒ ေမဇင်ထက် 
၅/တဆန(နုိင်) ၁၃၃၆၈၆ 

ကွန်ပျူတာ စာရင်းအင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 
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ဓ ေဒ စနာလင် 
၉/ပမန(နိင်ု)၂၆၇၆၂၈ 

အကူစာေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

န ေဒ ထက်ေနြခည်ြမင့် 
၉/အမရ(နုိင်)၁၂၉၀၉၅ 

အကူစာေရး WTO ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ပ ေဒ ြခူးလဲ့နွယ် 
၆/မမန(နိင်ု)၁၄၃၀၀၃ 

အကူစာေရး ေငွစာရင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဖ ေဒ တင်တင်ေအး 
၁၀/သထန(နုိင်)၂၀၀၄၅၄ 

အကူစာေရး ေငွစာရင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဗ ဦးေကျာ်သူဟိန်း 
၇/ပခန(နိုင်)၂၉၈၈၅၄ 

ကွန်ပျူတာ ရန်ကုန်ပုိ/့သငွး် ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဘ ဦးရဲမင်းေအာင် 
၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၆၆၄၄ 

ကွန်ပျူတာ နယရံု်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

မ ေဒ ေမသက်ထားနိုင် 
၉/မထလ(နိင်ု)၂၇၆၉၀၈ 

အကူစာေရး ပညာေပး ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ယ ေဒ သင်းသင်းယု 
၁၂/ရကန(နုိင်)၀၇၃၇၈၄ 

ကွန်ပျူတာ မူဝါဒ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ရ ေဒ ေမစံပယ်စိုး 
၁/ဟပန(နုိင်) ၀၁၂၉၇၅ 

အကူစာေရး မူဝါဒ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

လ ဦးတင်လင်းေအာင် 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၁၇၂၇၈ 

အကူစာေရး မူဝါဒ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဝ ေဒ ဇင်မာြမင့် 
၉/မထလ(နိင်ု)၃၂၀၆၀၈ 

အကူစာေရး နှစ်နုိင်ငံ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

သ ေဒ ခိုင်မီမီညို 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၃၉၈၆၁ 

အကူစာေရး ေဒသတွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဟ ေဒ သဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(နုိင်)၁၆၀၉၇၆ 

ကွန်ပျူတာ ေငွစာရင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဠ ေဒ ဇူးဇူးလင် 
၉/မခန(နိင်ု)၂၂၂၆၈၆ 

ကွန်ပျူတာ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

အ ေဒ ဝင်းမာမာသက် 
၇/သဝတ(နိုင်) ၀၉၇၈၄၄ 

ကွန်ပျူတာ ေငွစာရင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ကက ေဒ ေအးြမတ်သူ 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၄၆၉၀၃ 

ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းစစ် ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ခခ ေဒ ေလးယုနွယ် 
၅/ပလန(နုိင်) ၀၆၇၃၁၉ 

အကူစာေရး ေဒသတွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဂဂ ဦးေကျာ်ရဲနုိင်ထွန်း 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၈၂၃၉၄ 

အကူစာေရး ေဒသတွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဃဃ ေဒ ယယုုေထွး 
၉/တသန(နုိင်)၁၈၆၅၀၆ 

အကူစာေရး ပညာေပး ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 
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ငင ဦး ဖိုးမင်းေကျာ် 
၉/ဇဗသ(နုိင်) ၀၀၂၅၈၉ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

စစ ဦးသန်းေဌး 
၁၁/စတန(နုိင်) ၁၃၃၆၈၆ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဆဆ ေဒ နှင်းနှင်းေအး 
၇/ဖမန(နိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဇဇ ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆ 

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဈဈ ဦးမျိုးမင်းသန် ့
၈/ခမန(နိင်ု)၁၂၅၆၅၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ညည ဦးစိုးကုိကုိထက် 
၃/ဘအန(နုိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဋဋ ဦး ဖိုးမင်းခုိင် 
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဌဌ ေဒ မိုးမိုးချို  
၁၂/ဆကန(နုိင်) ၀၀၀၁၄၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး ရန်ကုန်ပုိသ့ွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

ဍဍ ေဒ ေဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိုင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်းေရး ရန်ကုန်ပုိသ့ွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈-၂-၂၀၁၇ 

 

၁၃။ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မှ ဦးေအာင်ဝင်း(၉/ပမန(နုိင်) ၀၀၀၀၀၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၂၈-၁၁-၂၀၁၆)ေနမှ့ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလကမှ်တ်ခငွ့်  

( ၁ )လခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၁၄။ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရကစဲွ်ပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၈)ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ လလှှေထွး ဦးစီးမှူ း စီမံ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၁၂/တငန(နိုင်)၀၁၅၆၈၁    ၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ညို ညို သင်း ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၂၉-၁၁ -၂၀၁၆  ၇ ရက် 

    ၁၂/သကတ(နိုင်)၁၃၅၆၃၆   ၅-၁၂-၂၀၁၆ 

(  ဂ )  ေဒ သူသူေဆွလှ ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ၂၈-၁၁-၂၀၁၆မှ ၂၁ရက်

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၄၁၁၁၅   ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ဦးေလးလွင် ခဲွ/ေရး စီမံ ၇-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၃ရက်

    ၁၄/ပသရ(နိုင်)၀၈၅၅၁၄   ၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

  (  င )  ဦးကည်ဝင်း ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၃-၁၁-၂၀၁၆  မှ ၆ရက်

    ၁၂/အလန(နိုင်)၀၁၉၀၆၇  (ရန်ကုန်တွဲ) ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ ထိ 

 (  စ )  ေဒ ေဌးနွယ် ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၂၉-၁၁-၂၀၁၆  မှ ၁၁ရက်

    ၉/မထလ(နိုင်)၂၄၃၈၀၉   ၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဆ ) ေဒ ြဖူ ငယ်/ေရး ပို/့သွင်း ၂၄-၁၁-၂၀၁၆  မှ ၉ရက်

    ၁၂/သလန(နုိင်)၀၉၉၂၆၅   ၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ  

 (  ဇ  )  ဦး ဖိုးေဝေအာင် ငယ်/ေရး ပို/့သွင်း ၁၅-၁၁-၂၀၁၆  မှ ၇ရက်

    ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄   ၂၁-၁၁-၂၀၁၆ ထိ  

၁၅။ ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဦးေအာင်ဝင်း-၁ (၉/ပမန(နုိင်)၀၀၀၀၀၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး သည် ြမန်မာနိုင်ငံ 

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ ဌာနဆုိင်ရာပူးေပါငး်လုပင်န်းအဖွဲ (့MIC-OSS) ၌ တာဝန် ထမ်းေဆာင်စဉ် Brand New  

လူစီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအား ဘယ်ေမာင်းသာတင်သွင်းခွင့်ရိှေသာ်လည်း ညာေမာင်းလုိင်စင်များအား 

အမတဲွ တည်ေဆာက် ပီးတင်ြပခ့ဲြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကတာဝန်ရိှေကာင်း  စစ်ေဆးေတွရိှ့သြဖင့် 

ေနာင်နှစ်တုိး များကုိေရွလ့ျားြခင်းမရိှေစဘဲ ဒု-ဦးစီးမှူး(လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်မှ အကီးတန်းစာေရး( လစာနန်းကျပ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို ့၂၀၁၆ ခုနစ်ှ၊ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ရာထူးအဆင့်ေလာ့ချလိုက် ပီးအဆင့် ေလာ့ချသည့်ရာထူးတွင် တနး်ဆံုး 

လစာ (၁၇၅၀၀ိ/-) ခံစားခွင့်ြပု ပီး ရာထူးချကာလ ကို (၁) နှစ် သတ်မှတ် လုိက်သည်။ 
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၁၆။ ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊  ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ၊  ေဒ ဝိပံ (၅/မမန(နုိင်) ၀၆၆၂၉၀) ၊   ရံုးအုပ် ကုိ   နုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ  

အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆)  အရ (၁ - ၁၂ - ၂၀၁၆) မှ (၂ - ၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမ့ဲခွင့်  ( ၂ ) ရက် ခံစားခွင့် ြပု 

လုိက်သည်။ 

၁၇။ ၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၅) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း ရုံးအုပ် ပုိ/့သင်ွးရံုး ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၅ရက်  

    ၁၂/တမန(နုိင်) ၀၁၀၈၁၆   (ရန်ကုန်) ၄-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ)      ေဒ နှင်းကည် ဆသရ-၁ မူဝါဒ ၃-၁၂ -၂၀၁၆  ၇ ရက် 

    ၈/ရနခ(နုိင်)၀၀၃၉၃၆   ၉-၁၂-၂၀၁၆ 

( ဂ)       ဦးြမင့်သိန်း ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၂၈-၁၁ -၂၀၁၆  ၁၄ ရက် 

    ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၅၃၃၆၈   ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ 

( ဃ)  ေဒ ြမတ်ဆုလင် ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွးရံုး ၂၈-၁၁-၂၀၁၆မှ ၂ရက်

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကုန်) ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ထိ 

( င )  ေဒ ငိမ်း ငိမ်းဝင်း ကီး/ေရး စီမံ ၈-၁၂-၂၀၁၆မှ ၇ရက်

    ၈/နမန(နိငု်)၁၂၉၀၄၅   ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၁၈။ ၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနရိှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများမှ အမထမ်း (၅)ဦးတုိအ့ား ပုိကု့န်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ပါမစ်ထုတ်ေပးေရးဌာနစိတ်သို  ့ ( ၆-၁၂-၂၀၁၆ )ရက်ေနမ့ှစ၍ လုပ်ငန်း တာဝန် ပီးဆံုးသည်အထိ 

ယာယီတဲွဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   

 (က) ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ၁၀/ခဆန(နိုင်)၀၀၃၉၇၀  (ကွန်ပျူတာ) 
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 ( ခ ) ဦးမငး်မင်း-၃ ဌာနခဲွစာေရး နှစ်နိုင်ငံ 

  ၁၄/ရကန(နုိင်)၀၀၁၉၈၇    

 ( ဂ ) ေဒ မျိုးသက်မွန် အငယ်တန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  ၅/ဝလန (နုိင်)၁၅၂၆၉၇  (ကွန်ပျူတာ) 

 (ဃ) ေဒ သီရိေအာင်-၂ အငယ်တန်းစာေရး ေဒသတင်ွး 

  ၈/ထလန(နိုင်) ၀၅၃၁၆၀    

 ( င ) ေဒ ေချာစုလင် အငယ်တန်းစာေရး WTO 

  ၉/တသန(နုိင်)၁၅၈၄၀၁   

၁၉။ ၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၃၂)ဦးတုိသ့ည် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါေန  ့

ရက်များတွင် နှစတ်ိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ(က)အရ 

ေနာက် ဆက်တွဲေဖာ်ြပပါ အတုိင်း  နှစတ်ိုးအပါအဝင် လစာေငွများကိုတိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်-  

 
စဉ် 

အမည်နှင့် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

အဆင့် ဌာန 
နှစ်တုိး 

ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါ
အဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

က ဦးဆန်းဝင်း 
၅/ထခန(နုိင်)၀၅၂၄၁၄ 

ဦး/ရှိ ပို/့သင်ွး ၅-၁၂-၂၀၁၆ ၂၅၄၀၀၀ 

ခ ေဒ ခိင်ုဖူးေဝ 
၅/တဆန(နုိင်)၀၉၈၃၃၃ 

ငယ်/ေရး ေဒသတွင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဂ ေဒ မိုမုိ့သူ့ 
၇/လပတ(နုိင်)၁၂၄၁၄၀ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဃ ေဒ ေချာစေုထွး 
၉/ကပတ(နိုင်)၂၀၂၇၅၀ 

ငယ်/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

င ေဒ လွင်ယမင်းေအး 
၈/ပဖန(နိင်ု)၁၁၂၃၁၆ 

ငယ်/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

စ ဦးစက်ဟိန်း 
၉/ညဥန(နုိင်)၁၈၂၃၉၂ 

ငယ်/ေရး ပညာေပး ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဆ ေဒ သက်စမုျို း 
၇/လပတ(နုိင်)၁၄၃၄၄၈ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဇ ေဒ ခင်နွယ်နီထွန်း 
၇/ကဝန(နုိင်)၁၅၉၆၁၉ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဈ ေဒ သရီခုိိင်သဇင် 
၅/ကဘလ(နုိင်)၁၅၇၀၅၁ 

ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 
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ည ေဒ ေမာ်ေမာ်စန်း 
၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၇၇၆၀၄ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး 
(ရန်ကုန်) 

၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဋ ေဒ ေဆေွဆွနု 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၅၆၉၀၆ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဌ ဦး ငိမ်းချမ်းေအာင်ြမင့် 
၁၂/လကန(နုိင်)၁၉၅၂၁၄ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပုိ/့သွင်း(ရန်
ကုန်) 

၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဍ ေဒ ေနရညေ်ရ 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၄၆၀၃ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ြမဝတီ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဎ ေဒ ခိင်ုဇာဝင်း-၂ 
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၁၇၄၂ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဏ ေဒ ြဖူ  
၁၂/သလန(နုိင်)၀၉၉၂၆၅ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

တ ေဒ သက်ယဉ်မွန် 
၈/တတက(နုိင်)၁၄၉၈၇၈ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

မူဆယ် ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ထ ေဒ သက်သက် မိုင်၁/မမန
(နုိင်)၀၃၇၃၀၄ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

နှစ်နုိင်ငံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဒ ေဒ နန်းေဌးေဌးလင် 
၁၃/လရန(နုိင်)၁၁၁၃၇၆ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

စာရင်းအင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဓ ေဒ ေဟမာေအာင် 
၉/မခန(နိင်ု)၁၉၅၅၃၁ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ေငွစာရင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

န ေဒ ေကသီဝင်း 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၂၆၂၅၂ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

စာရင်းအင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ပ ေဒ သဇင်ေအာင် 
၁၂/ကခက(နုိင်)၀၇၈၂၆၁ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

မူဆယ် ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဖ ေဒ ငိမ်းစခုိုင် 
၅/တဆန(နုိင်)၁၂၉၈၅၀ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

စာရင်းအင်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဗ ေဒ သရီေိအာင်-၁ 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၅၁၇၄၆ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဘ ဦးစညသူ်ြမင့် 
၅/မကန(နုိင်)၀၆၆၁၀၉ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

မ ေဒ ခိင်ုခုိင်ဝငး် 
၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၁၄၉၆ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

နယရံု်း ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ယ ေဒ ြမခုိင်စုိး 
၁၁/မတန(နုိင်)၀၁၉၅၀၅ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ြမစ်ကီးနား ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 



25 

ရ ဦးြပညဟ်ိနး်ေဇာ် 
၇/ရကန(နုိင်)၀၄၉၁၆၇ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

နည်းပညာ 
CJ 

၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

လ ဦးေဝလင်းေကျာ် 
၁၂/သကတ(နုိင်)၁၇၈၀၃၄

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

ဝ ေဒ ရရီလွီင်ထွန်း 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၁၁၁၆၆ 

ဒု-လ/ထ 
ကွန်ပျူတာမှူး

ပို/့သင်ွး 
(ရန်ကုန်) 

၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

သ ေဒ ြမင့်ြမင့်ခိုင် 
၈/ခမန(နိင်ု)၁၀၃၄၂၃ 

ရံုးအကူ စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၂၂၀၀၀ 

ဟ ေဒ ဝင်းစနာ 
၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၂၀၄၁ 

ရံုးအကူ စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၂၂၀၀၀ 

ဠ ဦးေအာင်ြမင့်ဘို 
၁၄/ပသန(နိုင်)၂၈၅၆၅၅ 

ရံုးအကူ စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၂၂၀၀၀ 

အ ဦးမင်းေဝ 
၈/တတက(နုိင်)၂၁၆၀၇၆ 

ရံုးအကူ စီမံ ၃-၁၂-၂၀၁၆ ၁၂၂၀၀၀ 

 

၂၀။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏(၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက်စဲွပါရံုးအမိန်စ့ာအမှတ် (၉၈/၂၀၁၆) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း ဦးြမင့်ရှိန် 

(၉/မနမ(နိုင်) ၀၆၁၂၁၉)သည် ြမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ဌာနဆုိင်ရာပူးေပါင်း လုပ်ငန်းအဖဲွ ့(MIC- OSS) ၌ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ် Brand New  လူစီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအား ဘယ်ေမာင်း သာတင်သွင်းခွင့်ရိှေသာ်လည်း 

ညာေမာင်းလုိင်စင်များအား  မူဝါဒလဲွမှား၍ လူစီးေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါမစ်များ လက်မှတ်ေရးထုိး ထုတ်ေပးခ့ဲ 

ေကာင်း စိစစ်ေတွရိှ့ရသြဖင့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခဲွ(က)အရ စာြဖင့်သတိေပးလုိက်သည် ။ 

၂၁။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေထွး  (၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၀၅၀၀၈) ကုိ 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၆-၁၂-၂၀၁၆) ရက် ေနမ့ှ (၅-၁-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

အထိ  ေဆးလကမှ်တ်ခွင့် (၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၂၂။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ စမ်းစမ်းေအး (၁၁/တကန(နုိင်)၀၂၉၅၃၉) 

ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၉-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှ (၂၃-၁၂-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၂၃။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ သူဇာေအာင် (၈/တတက(နိုင်) ၁၆၁၄၆၈)၊ ဒု- လက်ေထာက်ကွန်ပျူ  

တာ လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး ကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁) အရ (၃- ၁၂ - ၂၀၁၆) မှ 

(၂-၆-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ မီးဖွားခွင့် ( ၆ ) လ ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိင်ုး နိုင်ငံ့ဝန် 

ထမ်း နညး်ဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

  ( က )     ဦးညွန်ေ့မာင် ဦးစီးမှူ း မူဝါဒ ၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁ လ  

        ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၀၀၈၇၁   ၃-၁-၂၀၁၇ ထိ 

  (  ခ )    ဦးခင်ေမာင်သိန်း စရက-၂ ေငွစာရင်း ၃-၁၂ -၂၀၁၆  ၁ လ 

       ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၃၅၀၇၃  (ရန်ကုန်တွဲ) ၂-၁-၂၀၁၇  

၂၅။ ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ ခင်စုစုလင် ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ မှ ၁၀ရက်  

    ၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၂၅၈၆၆   ရန်ကုန်တွဲ ၇-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ)  ေဒ ြမတ်ဆုလင် ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၁-၁၂-၂၀၁၆မှ ၂ရက်

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကုန်) ၂-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၂၆။ ၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၆) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးစိုးနိုင် ဦးစီးမှူ း စီမံ ၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၁ရက်  

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၀၂၆၁    ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 
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 ( ခ)  ေဒ သီတာြမင့် ဦးစီးမှူ း စီမံ ၁၇-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၄ရက်

    ၅/မလန(နိုင်)၀၁၆၅၁၈   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဂ)  ေဒ စိးုသနာေကျာ် ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း ၇-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၀ရက်

    ၁၂/သဃက(နိုင်)၀၅၆၃၄၃   ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ဦးသန်ဇ့င် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၉-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၅ရက်

    ၁၄/လမန(နုိင်)၀၄၈၉၇၁   ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( င)  ဦးလှေစာေမာင် လခရ-၂ ပို/့သွင်း ၅-၁၂-၂၀၁၆မှ ၇ရက်

    ၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၇၆၅၆  (ရန်ကုန်) ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( စ)  ေဒ ရီရီချို  သန်ရ့ှင်းေရး-၅ ပို/့သွင်း ၂-၁၂-၂၀၁၆မှ ၅ရက်

    DLA-010739  (ရန်ကုန်) ၆-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၂၇။ ၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်မျို းသန် ့ (၁၃/တကန (နုိင်)  ၀၃၃၂၉၃) ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန် 

ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊  (ဇ) အရ (၅- ၁၂ - ၂၀၁၆) မှ (၁၈-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ  

ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် ( ၁၄ ) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၁၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီး ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခနး်(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၃) အရ လုပ်သက်ခွင့်နှင့် ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ စနာ ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၁  

    ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၁၂၇၄၁   ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

 ( ခ ) ေဒ သဲရတနာသိန်း ဦး/ရိှ ေငွစာရငး် ၃-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃ 

    ၁၂/မညန(နုိင်)၀၇၉၃၄၅   ၅-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၁ 

       ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (ေဆးခွင့်) 



28 

၂၉။ ၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၄) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ နန်းေလာဝ်ခမ်း ဦးစီးမှူ း နည်းပညာ ၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၂ရက်  

    ၁၃/လခန(နုိင်)၀၂၄၇၀၅    ၆-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ)  ဦးဝငး်နိင်ု ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း ၇-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၀ရက် 

    ၅/ဒပယ(နိင်ု)၀၂၅၁၉၁   ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ 

 ( ဂ)  ေဒ သိဂစိုး စရက-၂ ေငွစာရင်း ၁၂-၁၂-၂၀၁၆မှ ၇ရက်

    ၇/ရကန(နိုင်)၁၃၈၇၂၃   ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ေဒ ကျိန်စန်းလွန်း ငယ်/ေရး ေဒသတင်ွး ၁၉-၁၂-၂၀၁၆မှ ၁၁ရက်

    ၄/တတန(နိုင်)၀၅၅၅၂၈   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၃၀။ ၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန် 

ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ နီနီေကျာ် ညန်မှူ း ေငွစာရင်း ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၇ရက်  

    ၁၂/လသန(နုိင်)၀၁၂၅၀၅    ၁၈-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ စန်းသီ ဦး/ရိှ နယ်ရုံး ၁၃-၁၂-၂၀၁၆မှ ၄ရက်

    ၁၂/မဂဒ(နိငု်)၀၇၃၁၉၄   ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

၃၁။ ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ  ဦးဝင်းထွဋ်ဟန် (၁၄/ပသန(နုိင်) ၁၅၆၇၉၀)၊ ဒု- ဦးစီးမှူ း အားပုိကု့န် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါမစထ်ုတ်ေပးေရးဌာနစိတ်သို(့၁၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

လုပ်ငန်း တာဝန် ပီးဆုံးသည်အထိ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၈-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၂၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးသုိ ့ေခတတာဝန်ချထားခ့ဲေသာ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း-၁ 

(၁၄/ညတန(နုိင်)၀၅၂၃၄၂)ဆက်သွယ်ေရး-၁အား (၁၂-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနမှ့စ၍ ေငွစာရင်းဌာနခဲွ (ရံုးချုပ်) 

သုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

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

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

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရဒ်ိ၊ မိတ်၊ ေကာ့ေသာငး်၊ 

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

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

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

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

(၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှ စ၍လညး်ေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျို င်းလပ်စခနး်ကို 

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

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

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

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

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၁၃၆ ) ကတ်၊ စုစုေပါင် ( ၁၁၅၂ )ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမနင်ှ့ ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပင်န်း 

ေ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 
၂-၁၂-၂၀၁၆) ထိ

၁၃၆ ၆၄၂၂၈၂၈၂၇.၀၀၀ ၆၂၇၈၅၉၃၆၃၁.၀၀၀ ၆၉၂၀၈၇၆၄၅၈.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၁၅၂ ၆၆၆၆၆၅၈၉၃၇.၉၆၀ ၂၃၄၇၁၇၆၇၂၀၁.၅၅၈ ၃၀၁၃၈၄၂၆၁၃၉.၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွငး်ကုနတ်န်ဖိးု ကုန်သွယ်မပမာဏ
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မှတ်ချက်။  ။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍ (၂-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စစုေုပါင်း (၁၁၅၂) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ်(၄၇၀)ကတ်အားပယဖ်ျက် ပီး ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် 

စစုေုပါငး်မှာ (၆၈၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-   

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သင်ွးကနု်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၄၅၄၆၃၄၁၃ ၄၆၆၃၆၃၇၀၇ ၅၁၁၈၂၇၁၂၀

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၅၂၆၀၆၂၈၂၅ ၅၂၆၀၆၂၈၂၅

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၃ ၂၇၀၄၀၉၇၆၅၅ ၂၇၀၄၀၉၇၆၅၅

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၅ ၁၆၅၃၉၂၈၈၉ ၃၁၅၈၂၈၄၂၁ ၄၈၁၂၂၁၃၁၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၁၇၈၄၁၆၅ ၁၇၈၄၁၆၅

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်ိုက်တးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၄၀၀၀၉၄၈ ၁၄၅၉၃၉၇၃၁၉ ၁၅၂၃၃၉၈၂၆၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၂၅၁၈၅၈၉၈ ၂၂၅၁၈၅၈၉၈

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၂၆၆၀၇၀၂၁၇ ၃၂၆၀၆၄၂၀၄

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂ ၂၉၆၁၀၇၆၄၅ ၃၁၃၅၂၀၇၂၄ ၆၀၉၆၂၈၃၆၉

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆ ၁၀၀၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၇ ၁၂၂၉၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၁၅၁၂၆၉၉

၁၃၆ ၆၄၂၂၈၂၈၂၇ ၆၂၇၈၅၉၃၆၃၁ ၆၉၂၀၈၇၆၄၅၈စုစုေပါင်း

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာငရွ်က် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာငရွ်ကမ်
ကုန်သွယ်မ 
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