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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ( ၂၉ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၂၃) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် နုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့ွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လုပင်န်း 

များကီးကပ်ေရးေကာ်မတီ၏ (၅/၂၀၁၇) ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးကို ေနြပည်ေတာရ်ှိ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ရာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်း 

ြခင်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာလုပင်န်းများကီးကပ်ေရးေကာ်မတီဥကဌ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်တက်ေရာက် အမှာစကားေြပာကားရာတငွ် ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းအတွက် ေမာဒ်ယ်သတ်မှတ်ချက်အား ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ကီးကပ်ေရး 

ေကာ်မတီမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စစိစ်တင်ြပခဲ့ရာ နိုင်ငံေတာ်၏အတည်ြပုချက်အရ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ကီးကပမ်ေကာ်မတီက ေမာ်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များကို ေအာက်တိုဘာလတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေကာင်း၊ 

ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းရာတွင် နိုင်ငံေတာ်၏ စးီပာွးေရးအေြခအေန၊ ကုန်သွယ်မအေြခအေန၊ အေြခခံ 

အေဆာက်အဦလိုအပ်ချက်၊ ယာဉ်အနရာယ်၊ လမ်းအနရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ နိုင်ငံတကာစံနန်းနှင့်အညီ 

ြဖစ်ေစေရး၊ နိုင်ငံသားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် နည်းပညာရရှိေစေရး စသည့်အချက်များ 

အေပ  အေြခခံ၍ ဘက်စုံသုံးသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိနုိင်ငံ၏ လမ်းစနစ်အရ လက်ယာကပ် 

ေမာင်းြဖစသ်ည့်အတွက် လမ်းစနစန်ှင့်ကိုက်ညီ ပီး ယာဉ်အနရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ၂၀၁၂ ခနုစှ် 

အတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစတွ်င် စတင်ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ေကာင်း ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရာင်းြပခန်းများ၊ အေရာင်းစင်တာ 

များ၏ ယာဉ်တင်သွင်းထားမအေြခအေနအရ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းမနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ လုပ်ငန်းအား 
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ကီးကပေ်ရးေကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်နငှ့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းနှင့်ညီညွတ်မ 

မရှိသည့် အေရာင်းစင်တာများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အေရးယူရန် ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည။် ထိုေ့နာက် 

တက်ေရာက်လာေသာ ေမာေ်တာယ်ာဉ် ကီးကပ်ေရးေကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င် ဝန် ကီးဌာနများမှ အမဲတမ်းအတွင်း 

ဝန်များ၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ေမာေ်တာ်ယာဉ်တင်သွင်းမနှင့် 

ပတ်သက်သည့် အမှာစာများအေပ တွင် အေသးစိတ်ညှိနင်းေဆွးေနွးအကံြပုခ့ဲ ပီး ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကီးမှ 

ြဖည့်စွက်လမ်းညန်မှာကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၇ခုနှစ၊် နုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့ွင် ေနြပည်ေတာ်ရိှ ရုံးအမှတ်(၅၂) စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ 

သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ဝန်ထမ်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရး (အမထမ်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် 

(၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ ပီး၊ အဆိုပါသင်တန်းသို ့သင်တန်းသား/သူ (၇၂) 

ဦး တက်ေရာက် ပီး သင်တန်းကာလမှာ (၁၅) ရက်ကာမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၃။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်ေနတ့ွင် စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာ 

သန်းြမင့်သည် တရုတ်ြပည်သူသ့မတနိုင်ငံ၊ ကွမ်ရှီးကမ့် ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသ၊ နိုင်ငံြခားေရးရုံးမှ 

ဒုတိယြပည်နယ်အပု်ချုပ်ေရးမှူ း Mr. Zhang Xioqin ဦးေဆာင်သည့် ကိုယ်စားလှယအ်ဖွဲ န့ှင့် ဟန်ေဂရီ 

နုိငငံ်၊ နိုင်ငံြခားေရးနှင့်ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန် ကီး H.E. Mr. Peter Szijjarto ဦးေဆာင်သည့် 

ကိုယ်စားလှယအ်ဖွဲ တုိ့အ့ား သးီြခားစီလက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့သည်။ အဆိုပါေတွဆ့ုံပွဲများသို ့စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကီး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကားေရးမှူ းချုပ်များ၊ ဒုတိယ 

ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိပုဂို လ်များ တက်ေရာက်ခဲ့ကပီး နှစ်နိုင်ငံြပည်သူများအကား 

အြပန်အလှန် ဆက်ဆံမများ တိုးြမှင့်သွားေရးတိုအ့ပါအဝင် ကုန်သွယ်မနှင့်ရငး်နှီးြမှုပ်နှံမများ တိုးြမှင့်ေရး 

ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေနတ့ွင် စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါကတ်ာ 

သန်းြမင့်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ရနကု်န် မို ၊့ နီေပါနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကီး H.E. Mr. Bhim K.Udas 

အား လက်ခံေတွဆ့ုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုေ့တွဆ့ုံရာတွင် ြမန်မာ-နီေပါနှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်လာ 

ေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ တိုးြမှင့်ေရးကိစရပ်များ၊ ပဲစားသုံးမြမှင့်မားသည့် နီေပါနိုင်ငံသို ့ ြမနမ်ာနိုင်ငံမှ 

ပဲတင်ပိုန့ိုင်ေရး အေြခအေနများ၊ နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မတိုးြမှင့်လာေစေရးအတွက် အဓိကအချက်ြဖစ်သည့် 

နှစနုိ်ငငံ် ကုနး်လမ်းဆက်သယွ်မေကာင်းမွန်ေရး၊ ြမန်မာနိုင်ငံမှ ေရထွက်ကုန်ပစည်းများ တင်ပိုနုိ့င်ေရး၊ 
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ြမန်မာ-နီေပါ ကုန်သည်/စက်မအသင်းထူေထာင်နိုင်ေရးနှင့် နှစနုိ်င်ငံကုန်သွယ်မနှင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ ြမှင့်တင် 

ေရးအတွက် ကုန်သည်အသင်းချုပ်များအကား နားလည်မစာခန်လာေရးထိုးနိုင်ေရးတိုက့ို ရင်းနှီးပွင့်လင်း 

စွာေဆွးေနွးခဲ့ ကပါသည်။ 

၅။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတွ့င် ရန်ကုန် မို ရ့ှိ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည် 

ေနရာချထားေရးဦးစးီဌာန သက်ကီးရွယ်အိုများ၊ ေနပ့ိုင်းေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာတွင် ကျငး်ပြပုလုပ်ေသာ 

ြပညသ်ူများပဲစားသုံးသည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများတိုးြမှင့်ေရး ပဲစားသုံးမြမှင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားသို ့

စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးဦးေအာင်ထူး တက်ေရာက်အားေပးခဲ့ 

သည။် အဆိုပါအခမ်းအနားကို ကျင်းပရြခင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ြပည်တွင်းပဲစားသုံးမြမှင့်တင်ေရး ပညာေပး 

ရန်၊ ပစဲဉ်းငုံနီ၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်းတိုတွ့င် အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မ ကျန်းမာေရးအတွက် အေထာက်အကူြပု 

မတုိအ့ား ြပည်သူများကျယ်ြပန်စ့ွာသိရှိေစရန် ပဲစဉ်းငံု၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်းချက်ြပုတ်နည်းစနစ်များ ြပန်ပွ့ား 

ေစရန်တိုြ့ဖစ်သည်။အဆိုပါအခမ်းအနားသို ့စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန လက်ေအာက် 

ရိှ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာန 

လက်ေအာက်ရှိ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနှင့် နမှ်းကုန်သညမ်ျားအသင်းနှင့် ဘရုင့်ေနာင် 

ပဲကနု်စည်ဒိုင်တိုမ့ှ ပူးေပါင်းစစီဉ်ခ့ဲြခင်းြဖစ် ပးီ ြမန်မာနိုင်ငံပဲမျို းစုံနှင့် နှမ်းကုန်သညမ်ျားအသင်းမှ လူမ 

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ သင်တန်းေကျာင်းများသို ့ပဲလှူဒါန်းေပးခဲ့ပါသည်။ 

၆။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေနတွ့င် ေနြပညေ်တာရ်ှိ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ နိုင်ငံြပင်ပသို ့ တရားမဝင်စပါးဝယ်ယူတင်ပိုြ့ခင်း 

ကိစနှင်ပ့တ်သက်၍ ညှိနင်းအစည်းအေဝးသို ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရး ဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယ 

ဝန် ကီးဦးေအာင်ထူး တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ယင်းေနာက် စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ တက်ေရာက်လာက 

ေသာ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် ဌာနဆုိငရ်ာ တာဝန်ရှိပုဂို လ်များမှ သက်ဆိုင်ရာက အလိုက်ရှင်းလင်း 

ေဆးွေနွးတင်ြပက ပီး၊ ြမန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနုိငငံ် ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသငး်၊ 

ြမန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၊ မူဆယ်ဆန်စပါးကုန်သည်ဒိုင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝနရ်ှိ 

သူများမှ စပါးများတရားမဝင် တင်ပိုေ့ရာင်းချေနမအေြခအေနများအား ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယူေဆာင် 

ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ညှိနင်းေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် (၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစညး် ၉၀၆.၉၁၀ ၉၇၀.၁၆၂ ၁၈၇၇.၀၇၂

၂ တိရစိာန်ထွက် ၄.၄၇၀ ၁၀.၅၇၉ ၁၅.၀၄၉

၃ ေရထွက် ၁၅၅.၃၀၅ ၂၄၇.၀၉၁ ၄၀၂.၃၉၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၆၃၂.၈၂၉ ၂၉၄.၅၅၉ ၉၂၇.၃၈၈

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၄၀.၂၁၀ ၁.၇၅၀ ၁၄၁.၉၆၀

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၁၈၅.၁၈၅ ၉၁၈.၀၅၆ ၄၁၀၃.၂၄၁

၇ အြခား ၈၃၈.၇၈၃ ၆၉၁.၀၁၄ ၁၅၂၉.၇၉၇

 စုစုေပါင်း ၅၈၆၃.၆၉၂ ၃၁၃၃.၂၁၁ ၈၉၉၆.၉၀၃

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၃၂၉၈.၀၃၆ ၈၉၈.၄၈၉ ၄၁၉၆.၅၂၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၄၃၀၆.၂၉၉ ၃၇၆.၅၈၉ ၄၆၈၂.၈၈၈

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၃၈၀.၆၈၁ ၅၁၁.၄၃၁ ၂၈၉၂.၁၁၂

 စုစုေပါင်း ၉၉၈၅.၀၁၆ ၁၇၈၆.၅၀၉ ၁၁၇၇၁.၅၂၅

 
 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၈၆၃.၆၉၂ ၄၃၅၄.၄၇၈ ၁၅၀၉.၂၁၄ ၉၉၈၅.၀၁၆ ၇၆၇၄.၂၇၆ ၂၃၁၀.၇၄၀ ၁၅၈၄၈.၇၀၈ ၁၂၀၂၈.၇၅၄ ၃၈၁၉.၉၅၄

၂ နယ်စပ် ၃၁၃၃.၂၁၁ ၃၀၀၇.၆၂၃ ၁၂၅.၅၈၈ ၁၇၈၆.၅၀၉ ၁၈၂၆.၈၄၆ -၄၀.၃၃၇ ၄၉၁၉.၇၂၀ ၄၈၃၄.၄၆၉ ၈၅.၂၅၁

 ေပါင်း ၈၉၉၆.၉၀၃ ၇၃၆၂.၁၀၁ ၁၆၃၄.၈၀၂ ၁၁၇၇၁.၅၂၅ ၉၅၀၁.၁၂၂ ၂၂၇၀.၄၀၃ ၂၀၇၆၈.၄၂၈ ၁၆၈၆၃.၂၂၃ ၃၉၀၅.၂၀၅

တုိး/ေလျာ့
၂၀၁၇-၂၀၁၈

(၂၄-၁၁-၂၀၁၇)
၂၀၁၆-၂၀၁၇

(၂၄-၁၁-၂၀၁၆)
တိုး/ေလျာ့

၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၄-၁၁-၂၀၁၇)

၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၄-၁၁-၂၀၁၆)

စဉ် အေကာင်းအရာ

ပုိကု့န် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မပမာဏ

၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၄-၁၁-၂၀၁၇)

၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၂၄-၁၁-၂၀၁၆)

တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၉၇၀.၁၆၂ ၉၇၀.၁၆၂ ၀.၀၄၃ ၈၅၆.၈၇၃ ၈၅၆.၉၁၆ -၀.၀၄၃ ၁၁၃.၂၈၉ ၁၁၃.၂၄၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁၀.၅၇၉ ၁၀.၅၇၉ ၁.၄၀၅ ၁.၄၀၅ ၉.၁၇၄ ၉.၁၇၄

၃  ေရထွက် ၂၄၇.၀၉၁ ၂၄၇.၀၉၁ ၂၀၁.၀၃၈ ၂၀၁.၀၃၈ ၄၆.၀၅၃ ၄၆.၀၅၃

၄ သတုတွင်းထွက် ၂၇၆.၇၀၉ ၁၇.၈၅၀ ၂၉၄.၅၅၉ ၂၄၆.၇၃၆ ၈.၉၃၆ ၂၅၅.၆၇၂ ၂၉.၉၇၃ ၈.၉၁၄ ၃၈.၈၈၇

၅ သစေ်တာထွက် ၁.၇၅၀ ၁.၇၅၀ ၂.၀၂၅ ၂.၀၂၅ -၀.၂၇၅ -၀.၂၇၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၈၆၉.၅၅၇ ၄၈.၄၉၉ ၉၁၈.၀၅၆ ၇၆၁.၃၁၄ ၈၀.၉၃၆ ၈၄၂.၂၅၀ ၁၀၈.၂၄၃ -၃၂.၄၃၇ ၇၅.၈၀၆

၇ အြခား ၆၈.၂၇၇ ၆၂၂.၇၃၇ ၆၉၁.၀၁၄ ၈၄၈.၃၁၇ ၈၄၈.၃၁၇ ၆၈.၂၇၇ -၂၂၅.၅၈၀ -၁၅၇.၃၀၃

စုစုေပါငး် ၁၂၁၄.၅၄၃ ၁၉၁၈.၆၆၈ ၃၁၃၃.၂၁၁ ၁၀၀၈.၀၉၃ ၁၉၉၉.၅၃၀ ၃၀၀၇.၆၂၃ ၂၀၆.၄၅၀ -၈၀.၈၆၂ ၁၂၅.၅၈၈

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၄-၁၁-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၄-၁၁-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

  

 ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၇.၀၄၀ ၈၉၁.၄၄၉ ၈၉၈.၄၈၉ ၃.၂၀၆ ၁၁၁၀.၀၂၅ ၁၁၁၃.၂၃၁ ၃.၈၃၄ -၂၁၈.၅၇၆ -၂၁၄.၇၄၂

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၅.၂၇၅ ၃၇၁.၃၁၄ ၃၇၆.၅၈၉ ၈.၄၇၄ ၃၄၆.၃၁၆ ၃၅၄.၇၉၀ -၃.၁၉၉ ၂၄.၉၉၈ ၂၁.၇၉၉

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၅၃၀ ၅၁၀.၉၀၁ ၅၁၁.၄၃၁ ၀.၆၇၀ ၃၅၈.၁၅၅ ၃၅၈.၈၂၅ -၀.၁၄၀ ၁၅၂.၇၄၆ ၁၅၂.၆၀၆

စုစုေပါင်း ၁၂.၈၄၅ ၁၇၇၃.၆၆၄ ၁၇၈၆.၅၀၉ ၁၂.၃၅၀ ၁၈၁၄.၄၉၆ ၁၈၂၆.၈၄၆ ၀.၄၉၅ -၄၀.၈၃၂ -၄၀.၃၃၇

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၄-၁၁- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇( ၂၄-၁၁-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ(၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပုိကု့န် သင်ွးကုန်
ကုန်သယ်ွမ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွငး်ကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၃၉၉.၉၄၅ ၁၀၇၀.၁၆၀ ၃၄၇၀.၁၀၅ ၂၂၉၀.၀၉၈ ၁၀၇၈.၀၂၃ ၃၃၆၈.၁၂၁ ၁၀၉.၈၄၇ -၇.၈၆၃ ၁၀၁.၉၈၄

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၁၀.၉၀၉ ၉.၅၅၄ ၁၂၀.၄၆၃ ၉၇.၄၉၂ ၁၁.၃၆၃ ၁၀၈.၈၅၅ ၁၃.၄၁၇ -၁.၈၀၉ ၁၁.၆၀၈

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၀၆.၇၈၇ ၃၅.၀၄၂ ၃၄၁.၈၂၉ ၃၄၃.၃၆၅ ၃၉.၇၁၃ ၃၈၃.၀၇၈ -၃၆.၅၇၈ -၄.၆၇၁ -၄၁.၂၄၉

၄ ကပုိံက်တီ ၃၉.၃၀၇ ၂၂.၁၈၄ ၆၁.၄၉၁ ၃၄.၉၇၂ ၂၆.၆၈၇ ၆၁.၆၅၉ ၄.၃၃၅ -၄.၅၀၃ -၀.၁၆၈

၅ ကျို င်းတံု ၀.၁၇၁ ၁.၀၃၇ ၁.၂၀၈ ၁.၄၆၃ ၁.၉၈၈ ၃.၄၅၁ -၁.၂၉၂ -၀.၉၅၁ -၂.၂၄၃

၆ တာချလိီတ် ၉.၅၉၅ ၃၈.၄၂၂ ၄၈.၀၁၇ ၈.၇၂၁ ၄၃.၆၀၉ ၅၂.၃၃၀ ၀.၈၇၄ -၅.၁၈၇ -၄.၃၁၃

၇ ြမဝတီ ၄၇.၇၇၉ ၅၁၃.၇၇၆ ၅၆၁.၅၅၅ ၃၆.၈၀၄ ၅၄၆.၁၄၈ ၅၈၂.၉၅၂ ၁၀.၉၇၅ -၃၂.၃၇၂ -၂၁.၃၉၇

၈ ေကာ့ေသာင်း ၆၉.၇၅၉ ၄၀.၉၇၇ ၁၁၀.၇၃၆ ၃၁.၀၈၄ ၃၆.၁၂၀ ၆၇.၂၀၄ ၃၈.၆၇၅ ၄.၈၅၇ ၄၃.၅၃၂

၉ မိတ် ၉၄.၄၄၅ ၄၃.၄၇၉ ၁၃၇.၉၂၄ ၉၉.၈၁၃ ၂၅.၇၉၅ ၁၂၅.၆၀၈ -၅.၃၆၈ ၁၇.၆၈၄ ၁၂.၃၁၆

၁၀ ထီးခီး ၃.၀၄၄ ၀.၃၄၅ ၃.၃၈၉ ၉.၂၅၀ ၀.၃၃၃ ၉.၅၈၃ -၆.၂၀၆ ၀.၀၁၂ -၆.၁၉၄

၁၁ ေမာေတာင် ၂.၅၉၃ ၁.၅၁၆ ၄.၁၀၉ ၁.၂၆၈ ၀.၄၃၀ ၁.၆၉၈ ၁.၃၂၅ ၁.၀၈၆ ၂.၄၁၁

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၃၂ ၀.၂၇၃ ၀.၄၀၅ ၀.၀၂၂ ၀.၀၀၉ ၀.၀၃၁ ၀.၁၁၀ ၀.၂၆၄ ၀.၃၇၄

၁၃ စစ်ေတွ ၆.၉၇၃ ၀.၀၅၂ ၇.၀၂၅ ၂.၅၁၅ ၀.၁၇၆ ၂.၆၉၁ ၄.၄၅၈ -၀.၁၂၄ ၄.၃၃၄

၁၄  ေမာင်ေတာ ၆.၆၉၂ ၆.၆၉၂ ၃.၆၁၉ ၀.၀၂၆ ၃.၆၄၅ ၃.၀၇၃ -၀.၀၂၆ ၃.၀၄၇

၁၅ တမူး ၁၉.၃၂၄ ၂.၅၈၆ ၂၁.၉၁၀ ၃၂.၅၁၁ ၉.၅၃၆ ၄၂.၀၄၇ -၁၃.၁၈၇ -၆.၉၅၀ -၂၀.၁၃၇

၁၆ ရိဒ် ၁၅.၇၅၆ ၇.၁၀၆ ၂၂.၈၆၂ ၁၄.၆၂၆ ၆.၈၉၀ ၂၁.၅၁၆ ၁.၁၃၀ ၀.၂၁၆ ၁.၃၄၆

စုစုေပါင်း ၃၁၃၃.၂၁၁ ၁၇၈၆.၅၀၉ ၄၉၁၉.၇၂၀ ၃၀၀၇.၆၂၃ ၁၈၂၆.၈၄၆ ၄၈၃၄.၄၆၉ ၁၂၅.၅၈၈ -၄၀.၃၃၇ ၈၅.၂၅၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၄-၁၁-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

 

 

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၄၆၀၀၀၀ ၄၇၅၀၀၀ ၄၈၂၅၀၀ ၄၈၄၀၀၀

၂ ဟသာတ ၅၀၅၂၀၀ ၅၃၂၇၀၀ ၅၂၆၆၀၀ ၅၂၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၃၄၆ ၃၇၆ ၃၉၁ ၃၉၁

၂ ေရလီ ၃၅၆ ၃၈၄ ၄၁၅ ၄၀၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၅၆၄ ၅၇၉ ၅၆၁ ၅၅၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၄၂၆၈၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀

၂ မနေလး(ခရမ်းေရဝါ) ၈၇၀၈၀၀ ၉၁၄၂၀၀ ၉၁၄၂၀၀ ၉၀၃၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၈၅ ၈၈၅ ၈၈၁ ၈၈၃

၂  ေရလီ ၉၀၆ ၉၀၄ ၉၃၆ ၉၀၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇ ၇၇၇

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၂၃၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

၂ မနေလး ၁၃၆၉၃၀၀ ၁၃၉၀၇၀၀ ၁၃၃၆၈၀၀ ၁၁၈၇၄၀၀

၃ မုံရွာ ၁၄၀၁၇၀၀ ၁၄၀၁၇၀၀ ၁၃၀၅၆၀၀ ၁၂၈၉၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၂၆ ၇၆၅ ၇၈၆ ၇၅၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ြမစ်ဝ) ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၉၄၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၁၀ ၈၁၀ ၈၀၆ ၈၀၈

၂ ေရလီ ၈၃၀ ၈၂၉ ၈၅၈ ၈၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၃၁၆၀၀၀ ၃၂၈၀၀၀ ၃၂၉၀၀၀ ၃၄၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၁၅၃၀၀ ၃၀၉၂၀၀

၃ မေကးွ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၅၄၈ ၅၇၉ ၅၈၀ ၅၇၁

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၁၃၀၁၃၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၂ မုံရွာ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ ပခုကူ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၆ မေကးွ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၇ ပခူဲး  ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၈ ြပည် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၅၅ ၃၅၆ ၃၈၃ ၃၈၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၇၄၅၃၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မနေလး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀ ၁၈၉၈၄၀၀

၄ ြပည် ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၂၀၈၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၅၅၅ ၅၅၇ ၄၅၉ ၄၆၂

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၉၅၉၆၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၇၈ ၁၀၈၄ ၉၁၈ ၉၂၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၂၅၇၂၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၂၆၅၀၀

၄ မေကွး ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၉၆ ၁၇၀၂ ၁၇၆၀ ၁၇၇၂

ကျပ်/ြပည်

၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၂၀၀

၂ မနေလး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်)

၄ ပသုမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၅၀ (သစ်)

၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ (သစ်)

၆ ပခဲးူ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၉၀၀ (သစ်) ၉၀၀ (သစ်)

၇ ြပည် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀ ၁၈၀၀

၉ စစ်ေတွ ၈၅၀ ၈၅၀ ၇၅၀ (သစ်) ၇၅၀ (သစ်)

၁၀ သံတဲွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၇၅၀ (သစ်) ၇၅၀ (သစ်)

၁၀
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ထုိင်း ၃၇၈ ၃၇၈ ၃၇၉ ၃၇၉

၂ ဗယီက်နမ် ၃၇၈ ၃၇၈ ၃၈၂ ၃၈၀

၃ အိနိယ ၃၆၀ ၃၆၀ ၃၅၅ ၃၅၀

၄ ပါကစတန် ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၄၈ ၃၄၈

၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (သန်လျင်) ၄၇၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀ ၄၄၂၀၀၀ (သစ်) ၄၆၀၀၀၀ (သစ်)

၂ မနေလး (ေနွ) ၆၅၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀(သစ်) ၅၅၀၀၀၀(သစ်)

၄ ပုသိမ် ၅၅၂၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀(သစ်)

၅ ပခဲးူ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀(သစ်) ၄၉၀၀၀၀(သစ်)

၆ ြပည် ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀(သစ်) ၅၂၀၀၀၀(သစ်)

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ (CP) ၂၄၈၆၀၀ ၂၄၈၆၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၃၄၅၀၀

၂ မနေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၈၈၄၀၀

၃  ေတာင်ကးီ(သစ်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၅၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၂၀၈ ၂၀၈ ၂၀၇ ၂၀၇

၂ ေရလီ ၂၂၆ ၂၂၆ ၂၃၄ ၂၂၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၆ ၂၁၇ ၂၁၈ ၂၂၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၁

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၅၆၅၂၀၀ ၁၅၆၅၂၀၀

၂ မေကွး ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၅၉၅၀၀ ၁၆၄၇၃၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၀၃၅ ၁၀၃၅ ၁၀၃၀ ၁၀၃၃

၂ ေရလီ ၁၀၅၇ ၁၀၅၅ ၁၀၉၂ ၁၀၅၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၀၂ ၉၀၆ ၉၉၅ ၁၀၀၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး (စမံုစ) ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၈၆၄၁၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၁၉၇၀၀ ၁၈၂၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၆၃၇ ၁၆၃၇ ၁၆၂၉ ၁၆၃၃

၂ ေရလီ ၁၆၆၀ ၁၆၅၈ ၁၆၇၁ ၁၆၅၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၀၂ ၁၀၀၆ ၁၀၀၂ ၁၀၀၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၅၀၀.၅၃ ၁၆၆၃.၀၀ ၁၅၀၀.၅၃ ၁၅၉၀.၀၀

၂ RSS-2 ၁၄၁၉.၈၅ ၁၆၅၄.၀၀ ၁၄၁၉.၈၅ ၁၅၇၂.၀၀

၃ RSS-3 ၁၃၃၉.၁၈ ၁၆၂၈.၀၀ ၁၃၃၉.၁၈ ၁၅၅၅.၀၀

၄ RSS-4 ၁၂၅၈.၅၁ ၁၆၁၉.၀၀ ၁၂၅၈.၅၁ ၁၅၄၆.၀၀

၅ RSS-5 ၁၁၇၇.၈၃ ၁၆၀၅.၅၀ ၁၁၇၇.၈၃ ၁၅၃၂.၀၀

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၇-၁၁-၂၀၁၇
စဉ်

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၁-၁၁-၂၀၁၇

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၈ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၀၂၀၀ ၁၂၉၇.၀၈ ၁၂၇၉.၆၀ ၁၃၆၆

၂ ၉ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၁၇၀၀ ၁၂၉၉.၁၇ ၁၂၈၅.၂၀ ၁၃၆၆

၃ ၁၀ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၃၂၀၀ ၁၃၀၁.၂၆ ၁၂၈၇.၃၇ ၁၃၆၆

၄ ၁၁ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၃၂၀၀ ၁၃၀၁.၂၆ ၁၂၈၇.၃၇ ၁၃၆၆

၅ ၁၂ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၃၂၀၀ ၁၃၀၁.၂၆ ၁၂၈၇.၃၇ ၁၃၆၆

၆ ၁၃ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၃၂၀၀ ၁၃၀၁.၂၆ ၁၂၈၇.၃၇ ၁၃၆၆

၇ ၁၄ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၀၈၀၀ ၁၂၉၇.၉၂ ၁၂၇၇.၇၃ ၁၃၆၆

၈ ၁၅ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၁၈၀၀ ၁၂၉၉.၃၁ ၁၂၇၇.၇၃ ၁၃၆၆

၉ ၁၆ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၁၂၀၀ ၁၂၉၈.၄၇ ၁၂၇၈.၃၅ ၁၃၆၆

၁၀ ၁၇ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၂၈၀၀ ၁၃၀၀.၇၀ ၁၂၈၃.၀၂ ၁၃၆၆

၁၁ ၁၈ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၂၈၀၀ ၁၃၀၀.၇၀ ၁၂၈၃.၀၂ ၁၃၆၆

၁၂ ၁၉ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၂၈၀၀ ၁၃၀၀.၇၀ ၁၂၈၃.၀၂ ၁၃၆၆

၁၃ ၂၀ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၅၂၀၀ ၁၃၀၄.၀၅ ၁၂၉၂.၉၇ ၁၃၆၆

၁၄ ၂၁ -၁၁-၂၀၁၇ ၉၃၁၈၀၀ ၁၂၉၉.၃၁ ၁၂၇၉.၉၀ ၁၃၆၆

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၆၀၅ ယမွ်

၂ ၃၃.၈၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၇၆ တာကာ

၄ ၆၉.၄၈  ရူပီး

၁၃

( ၂၉ -၁၁-၂၀၁၇ ) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၅၃

၁၃၇၁

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၆၃

၁၃၅၇မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၃၆၀-၃၈၀

(  ခ  ) SQ ၅၀၀-၅၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၅၁၅-၅၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၄၅၀-၄၇၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၉၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၅၀-၉၁၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၀၀-၉၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၂၆၀-၂၈၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၂၅၀-၂၇၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၂၅၀-၂၇၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၇၅၀-၇၇၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၈၅၀-၈၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၇၀၀-၇၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၃၃၅-၁၃၇၅

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၀၀-၉၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၉၅၀-၉၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၂၅-၁၁၆၅

၈ ပဲကီး ၁၀၀၀-၁၀၅၀

၁၄

 ၂၁ - ၁၁ -၂၀၁၇ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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   ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၃၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -   

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၅၅ - ၃၃ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၈၀၂ ၁ ၁၃၈

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၇ ၁ ၁၇၁

( ဂ ) ေနစ့ားပတ်ုြပတ်   ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၀၈ ၁ ၁၇၁

၂။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၅) ဦးတုိကုိ့ ၎ငး်တုိ ့ အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က် 

များအတိင်ုး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒါက်တာစုိးဝင်း  ဒု-ညန်မှူး ပညာေပး ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၉/မကန(နုိင်)၀၆၁၃၄၆    ၆-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ေအးြမင့်  ဦး/ရိှ စစရ ၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၄၃၉၁၈    ၉-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 (  ဂ  ) ဦးေအာင်ြပည့်စံုဦး  ဦး/ရိှ ပုိသွ့င်းရံုး ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၂/အစန(နုိင်)၁၈၇၆၄၂  (ရန်ကုန်) ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ဦးြမစုိး  ဦးစီးမှူး စီမံ ၈-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၈/ဆမန(နုိင်)၀၄၅၅၅၄    ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( င )  ေဒ ဥမာလင်  ကီး/ေရး ပုိသွ့င်းရံုး ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၂ ရက် 

    ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၉၀၈၁၇  (ရန်ကုန်) ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

  (  စ )  ေဒ ေရရည်မွန် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၁၇ ရက် 

    ၉/မခန(နုိင်)၂၂၉၄၇၈   ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ထိ 
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 ( ဆ ) ေဒ ြမခုိင်စုိး ကီး/ေရး ေငွစာရင်း ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၁/မတန(နုိင်)၀၁၉၅၀၅   ၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  ( ဇ ) ေဒ ြဖူစင်သန် ့ ငယ်/ေရး စီမံ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၀ ရက် 

    ၃/ကကရ(နုိင်)၁၅၅၉၃၀   ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ထိ  

၃။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးြမတ်သူ-၁ (၁၂/ကတန 

(နိုင်)၀၀၆၃၈၁)၊ ဦးစီးအရာရှိကို (၃-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့စှ၍ ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရ  ့

တာဝန်ချထားလိုက်သည။်  

၄။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ ဌာန၊ 

ထားဝယအ်ထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးေအာင်ေဇာဦ်း(၁/မကန(နုိင်)၀၂၁၁၅၅)၊ 

ဦးစီးအရာရှိကို (၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေနြပညေ်တာ် (ရုံးချုပ်)၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမှ ဦးြမင့်သိန်း-၃ (၁၄/ဟသတ (နုိင်)၀၅၃၃၆၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးသည် 

(၁၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနတ့ွင် ကွယ်လွနခဲ်ပ့ါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ် ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် 

မြပုေသးသည့် ေဒ နှင်းနှင်းလတ်(၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၄၆၂၉၇) အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၃၃၊ 

နည်းဥပေဒခွဲ(စ)အရ ဦးြမင့်သိန်း-၃ ကွယလ်ွန်သည့်ေနရ့က်၏ ေနာက်တစ်ရက်ြဖစ်ေသာ (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) 

ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။   

၆။ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒ ကျိန်စန်းလွန်း (၄/တတန(နိုင်) ၀၅၅၅၂၈)၊ အငယ် 

တနး်စာေရးကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆)အရ (၃-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ 

(၁၉-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ လစာမဲ့ခွင့် (၁၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် သည်။  

၇။ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(ရံုးချု ပ်)ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး၊ မနေလးပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး နှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ေနစ့ားဝန်ထမ်း(၂၆)ဦးတိုက့ို ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ခ ကျပ်(၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁၇-၈-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၁၆-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ (၃) လတစ် ကိမ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းခဲ့ ပးီ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစေ်နန့နံက်(၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ 

(၁၆-၂-၂၀၁၈) ရက်ေန ့ညေနပိုင်းအထိ ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမး်လိုက်သည်-  
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စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆုိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 

(က) 
ေဒ ဝါဝါေကျာ် 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၁၈၉၇၂ 

ေနစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ခ ) 
ေဒ ဇာြခည်ဦး 
၁၂/အလန(နိုင်) ၀၄၈၃၉၂ 

ေနစ့ား ရန်ကုန်ပို/့သွင်းရုံး ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဂ ) 
ေဒ ေရစင်ဝင်း 
၇/ကတခ(နိုင်) ၁၄၁၅၃၀ 

ေနစ့ား လုပ်ငန်းစစ် ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ဃ) 
ေဒ သင်းသင်းနိုင် 
၁၄/မအန(နိုင်)၁၈၇၃၃၈ 

ေနစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( င ) 
ေဒ မျိုးသနာလင်း 
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၅၂၇၁၀ 

ေနစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( စ ) 
ေဒ ြမတ်မွန်ဝင်း 
၅/ဝလန(နိင်) ၁၃၉၈၅၈ 

ေနစ့ား စီမံ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ဆ) 
ေဒ ြမသီတာေအး 
၉/မခန(နုိင်) ၁၈၄၈၁၇ 

ေနစ့ား ေငွစာရင်း ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဇ ) 
ေဒ ဇင်မာြမင့် 
၅/ ဆလက(နိုင်) ၀၅၃၉၆၀ 

ေနစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဈ ) 
ေဒ စမ်းယဉ်ယဉ်နွဲ  ့
၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၉၅၈၁ 

ေနစ့ား မူဝါဒ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ည) 
 ေဒ ဇင်မာသနး် 
၁၁/တကန(နိုင်) ၀၇၁၀၃၀ 

ေနစ့ား  ေငွစာရင်း ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဋ ) 
ေဒ ခိုင်ဝတ်ရည်ကို 
၁၀/မလမ(နိုင်) ၂၃၉၁၂၀ 

ေနစ့ား ပညာေပး ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဌ ) 
ေဒ သနာေအာင် 
၉/ပဥလ(နိုင်)၀၂၄၃၃၂ 

ေနစ့ား WTO ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 
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( ဍ ) 
ေဒ သူသူဇင် 
၈/ခမန(နုိင်)၁၇၇၃၈၁ 

ေနစ့ား နှစ်နိုင်ငံ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဎ ) 
ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် 
၅/တဆန(နိုင်) ၁၅၁၆၃၂ 

ေနစ့ား စာရင်းအင်း ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ဏ) 
ေဒ ယွန်းေဝတင့် 
၁၂/ဥကမ(နိင်) ၂၂၄၈၀၂ 

ေနစ့ား ရန်ကုန်ပို/့သွင်းရုံး ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(တ) 
ဦးရဲမင်းေကျာ် 
၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၆၆၉၇ 

ေနစ့ား ေငွစာရင်း ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ထ) 
ဦးေဝထက်လင်း 
၁/မမန(နုိင်)၀၃၈၄၄၆ 

ေနစ့ား စီမံ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဒ ) 
ဦးေဝလင်းေကျာ် 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၁၇၇၉၃ 

ေနစ့ား 
ရန်ကုန်ပို/့သွင်းရုံး

(အထူးစးီပွားေရးဇုန်)
၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဓ ) 
ဦးေအာင်မိုးေကျာ် 
၁/မကန(နိုင်) ၁၉၁၄၁၁ 

ေနစ့ား နယ်ရုံး ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( န ) 
ေဒ ဝင်းေရွစင်နွယ် 
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၉၁၁၇ 

ေနစ့ား စီမံ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ပ ) 
ေဒ ဆုြမတ်မိုမို 
၈/ပဖန(နုိင်) ၁၂၆၃၆၀ 

ေနစ့ား နည်းပညာ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဖ ) 
ေဒ အိသက်ေဝ 
၉/ ပမန(နုိင်) ၂၄၆၆၈၀ 

ေနစ့ား ယှဉ် ပိုင်မ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( ဗ ) 
ဦချစ်စံဝင်း 
၉/မထလ(နိုင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

(ဘ) 
 ဦးေဝယံထွန်း 
၉/လဝန(နိုင်) ၂၄၆၃၀၃ 

ယာဉ်ေမာင်း 
စီမံ 

(မနေလးပို/့သွင်းရုံး
တဲွဖက်) 

၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

( မ ) 
ဦးသိန်းထိုက်ဦး 
၁၃/မကတ(နိုင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာေတာင် ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 
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(ယ) 
ဦးေနာင်လတ်ချို  
၇/ကဝန(နိုင်)၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း စစ်ေတွ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ၁၆-၂-၂၀၁၈ 

၈။ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒ ကျိန်စန်းလွန်း (၄/တတန(နိုင်)၀၅၅၅၂၈)၊ 

အငယ်တန်းစာေရးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ ၄ ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်း မှစတင၍် ၎င်း၏ဆနအရ 

အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင်ြ့ပုလုိက်သည်။   

၉။  ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၅)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးဇာနည်ဝင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိသွ့င်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၄ ရက် 

    ၇/ရတန(နုိင်)၀၆၆၈၀၉    ၁၉-၁၁-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ သူသူေဆွလှ  ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ၁ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၄၁၁၁၅     

 ( ဂ ) ေဒ ဆုေဝထွန်းြမင့်  ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ  ၁၇-၁၁-၂၀၁၇   ၁ ရက် 

    ၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၂၉၇၈၃      

 ( ဃ ) ဦးရဲလင်းခန် ့ ငယ်/ေရး စီမံ ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၄ ရက် 

    ၁၂/မရက(နုိင်)၁၅၉၈၄၉   ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 (  င ) ေဒ ရူရာပါး စာကူး/စက်လှည့် ပုိသွ့င်းရံုး ၁၅-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၂၉၅၇၅  (ရန်ကုန်) ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

၁၀။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၀၉/၂၀၁၇ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ညန်ကားေရးမှူး  ေဒ နီနီေကျာ် (၁၂/လသန(နုိင်) ၀၁၂၅၀၅) ကိုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး် 

ဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၂၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက် 

ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။     

၁၁။ ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၈)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်-   
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 စဉ်   အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ တင်မုိးဝင်း  ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၄၈၅၉၃    ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ေမသူဇာ  ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နုိင်)၂၀၅၁၅၃    ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးဇာနည်ဝင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိသွ့င်း ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၇/ရတန(နုိင်)၀၆၆၈၀၉                  ၂၂-၁၁-၂၀၁၇ထိ  

  ( ဃ)  ဦးမျိုးမင်းထွန်း-၂ ကီး/ေရး ဒု-ညန်ချု ပ်ရံုး ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၂၂ ရက် 

    ၉/ပမန(နုိင်)၂၁၈၉၄၆   ၁၈-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 (  င  ) ေဒ ရီရီလွင်ထွန်း ကီး/ေရး ပုိသွ့င်းရံုး ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၁၁၆၆  (ရန်ကုန်) ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 (  စ  ) ေဒ ပန်းဦးမွန် ကီး/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၁၃/လရန(နုိင်)၁၁၂၃၄၅   ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဆ ) ေဒ အိအိြဖူ ကီး/ေရး WTO ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁၁ ရက် 

    ၇/ညလပ(နုိင်)၁၅၆၀၅၂   ၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 (  ဇ  ) ေဒ ရီရီြမင့် ဆသရ-၄ လုပ်ငန်းစစ် ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၈ ရက် 

    ၉/ညဥန(နုိင်)၀၀၃၆၄၈   ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

၁၂။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမံီေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၁ (၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၀၄၁၃၄၅)၊ ဦးစီးအရာရှိကို ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၄၃/၂၀၁၇) အရ မူလရာထူးြဖစ်သည့် လက်ေထာက် 

ညန်ကားေရးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) ရာထူးသုိ ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ (၁) 

ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ြပန်လည် ခန်ထ့ားလိုက်သည်။  

၁၃။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးသက်လွင်ဦး-၁ (၆/မအရ (နုိင်) ၁၀၅၁၉၂)၊ ဦးစးီမှူးကို 

ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၄၄/၂၀၁၇) အရ မူလ 

ရာထူးြဖစ်သည့် ဦးစီးအရာရိှ (လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးသုိ ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

နုိဝင်ဘာလ (၁) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ြပန်လည်ခန်ထ့ားလိုက်သည်။  
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၁၄။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစေ်ဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးေကျာ်သန်းနိုင် (၈/မကန (နုိင်) ၁၁၃၁၈၅)၊ အကီး 

တနး်စာေရးကုိ မူလရာထူးြဖစ်သည့် ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးသို ့

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ (၁) ရက်ေန ့နံနက်ပိငု်းမှစတင်၍ ြပန်လည်ခန်ထ့ားလိုက်သည်။  

၁၅။  ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ(ဇုန်)မှ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်တွင် ယာယီတွဲဖက် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ဦးေအာင်ဝင်းခိုင်(၁၂/ဆကခ (နိုင်) ၀၀၅၁၈၃)ကုိ ကုန်သွယ်ေရး 

ဇုန်အတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းြခင်းလုပ်ငန်းအား ကီးကပ်ရန်အတွက် (၂၄-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနမှ့စ၍ မူဆယ် 

(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၆။  ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၁၆) ဦးတိုက့ို (၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိနှ့င့်ယှဉ်တဲွေဖာြ်ပပါ ဌာနခွဲ 

များသုိ ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်-   

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ  

     ထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ ချိုချိုေမာ် ဦးစီးမှူး စမံီ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်

   ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၀၂၁၄၄    

 ( ခ ) ေဒ သငး်သင်းလတ် ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၀၄၃၇၆ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဂ ) ေဒ စနာလင်း ဦးစီးမှူး WTO ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၅၂၉၃၅  

 (ဃ) ေဒ ရီလဲ့ထွန်း ဦးစီးမှူး ေဒသတင်ွး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၅/ဝသန(နိုင်)၀၁၈၈၀၀ 

 ( င ) ေဒ ေဆွေဆွဦး ရံုးအပ်ု ပညာေပး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၁၆၈၁၃ 

 ( စ ) ဦးြမင့်ေအာင်-၁ ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် စမံီ 

  ၁၂/သလန(နုိင်)၀၆၀၀၀၃ 

 (ဆ ) ေဒ ယဉ်မိုးဦး ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် ေဒသတွင်း 

  ၁၀/မလမ(နိုင်)၁၅၂၅၄၀ 

 ( ဇ ) ေဒ ကူကူစန်း ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် စမံီ 

  ၅/ရဘန(နိုင်)၁၂၉၆၅၉ 
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 ( ဈ ) ေဒ ဝိပံ ရံုးအပ်ု ပိုက့ုန်သွင်းကုန် ပညာေပး 

  ၅/မမန(နိုင်)၀၆၆၂၉၀ 

 (ည) ေဒ ကည်ခင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် နယရံု်း 

  ၁/မကန(နိုင်)၀၁၈၈၆၆ 

 ( ဋ ) ေဒ နန်းနုသဇင်လင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် ေဒသတွင်း 

  ၉/မထလ(နုိင်)၂၀၀၆၃၄ 

 ( ဌ ) ဦးသန်းဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ပိုက့ုန်သွင်းကုန်

  ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၅၉၁၁ 

 ( ဍ ) ဦးပုိငေ်ဇဦး ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၃/ကတန(နိုင်)၁၂၈၈၃၃ 

 ( ဎ ) ေဒ ခင်ဝင်းြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတင်ွး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၁၄၆၁၈၀ 

 (ဏ) ေဒ မာမာချို အကီးတန်းလနစ ပိုက့ုန်သွင်းကုန် WTO 

  BHN - ၀၀၈၉၆၆ 

 (တ) ေဒ ခိုင်ဇာဝင်း-၂ အကီးတန်းစာေရး ပိုက့ုန်သွင်းကုန် ေငွစာရင်း 

  ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၁၇၄၂ (ကွန်ပျူတာ) 

၁၇။  ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးနုိင်နုိင်(၅/မရန(နုိင်)၁၅၁၅၆၃)၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူးကုိ ဝန်ကီးရံုး၏ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန်စ့ာအမှတ် (၄၂/၂၀၁၇)အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် နိုဝင်ဘာလ 

(၂၁)ရက်ေနမှ့စတင်၍ ဝန်ကီးရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၁၈။  ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၇/၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦးတုိကုိ့ (၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍ 

မရမ်းေချာင်အ မဲတမ်းစစေ်ဆးေရးစခနး်သို ့တွဲဘက်တာဝန်ေပးအပ် လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးထိန်လင်း  လ/ထ ညန်ကားေရးမှူး စီမံ 

  ၁၂/မဘန (နိုင်) ၀၂၁၆၅၄ 

 ( ခ ) ဦးသန်းြမင့်  ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

  ၁၂/လကန(နိုင်)၀၉၄၆၁၉ 

 ( ဂ ) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ၅/ဝလန(နိုင်)၁၀၆၂၉၀ 
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 (ဃ) ဦးေဇာ်မင်း-၅  အကီးတန်းစာေရး စီမံ 

  ၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၁၀၅၇၄ 

၁၉။  ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနရှိေအာက်ေဖာြ်ပပါဌာနခွမဲျားမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃)ဦးတို ့ ကုိ (၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ 

စ၍ ေရပအူ မဲတမ်းစစေ်ဆးေရးစခန်းသုိ ့တွဲဘက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ 

 ( က ) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး-၁ လ/ထညန်ကားေရးမှူး စီမံ 

    ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၄၁၃၄၅ 

 (  ခ  ) ဦးစုိးတင့်  ဦးစီးမှူ း စီမံ 

    ၁၄/မအပ(နိုင်)၁၃၇၁၈၈ 

 (  ဂ  ) ဦးတင်မုိးလွင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး 

    ၇/ညလပ(နိုင်)၁၀၅၅၅၅ 

 ( ဃ ) ဦးရဲနုိင်  အကီးတန်းစာေရး စီမံ  

    ၃/သတတ(နုိင်)၀၀၀၅၉၅   

၂၀။ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၁၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာနရှိ 

ဌာနခွဲအသီးသီးမှ အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း(၂)ခုတွင် တွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့သည့် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ 

အရာထမ်း (၂)ဦးနှင့် အမထမ်း(၆) ဦးတိုအ့ား (၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက် ေနမ့ှစ၍ ေနြပည်ေတာ် (ရုံးချုပ်)သုိ ့

ေြပာင်းေရ ပ့ီး ၎င်းတိုန့ှင့်ယှဉ်တွေဲဖာ်ြပပါ မူလဌာနခွဲများတွင် တာဝန် ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဘက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား

    ခ့ဲသည့်အ မဲတမ်း သည့် မူလဌာနခဲွ 

    စစ်ေဆးေရးစခန်း  

 ( က ) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညန်ကားေရးမှူ း ေရပူ ပညာေပး 

    ၅/ရဘန(နုိင်)၀၁၀၈၈၇ 

 (  ခ  ) ေဒါက်တာမျိုးထွန်း လ/ထ ညန်ကားေရးမှူး မရမ်းေချာင် မူဝါဒ 

    ၁၂/တကန(နုိင်)၀၀၉၄၈၈  

 (  ဂ  ) ဦးခုိင်ဝင်း  ဦးစီးမှူး ေရပူ ညန်ချုပ်ရုံး 

    ၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၀၄၃၁၂ 
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 ( ဃ ) ဦးေအးသက်ေဇာ် စာရင်းကိုင်-၁ မရမ်းေချာင် စမံီ 

    ၇/လပတ(နုိင်)၀၁၂၀၇၃ 

 (  င  ) ဦးစိုးြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ေရပူ စာရင်းအင်း 

    ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၄၃၆၈၀ 

 (  စ  ) ဦးခငေ်မာင်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် လုပင်န်းစစ် 

    ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၀၁၈၈၄  

 ( ဆ ) ဦးဝင်းရှိန် အကီးတန်းစာေရး ေရပူ စမံီ 

    ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၀၉၂၅၈  

 (  ဇ  ) ဦးြမင့်ေအာင်-၃ အကီးတန်းစာေရး မရမ်းေချာင် စမံီ  

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၂၄၂၀၃   

၂၁။ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၅) ဦးတိုက့ို ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင့်သူရ  ညန်မှူး စီမံ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၁၆ ရက် 

    ၁၀/သထန(နုိင်)၀၇၇၁၉၇    ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ လှမျို းရီ  လ/ထညန်မှူး ပုိသွ့င်းရံုး ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၅၆၂၆၅   (ရက) ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးဇာနည်ဝင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိသွ့င်း ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၇ ရက် 

    ၇/ရတန(နုိင်)၀၆၆၈၀၉    ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ )  ဦးသန်းဝင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး ၄-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၁၂/အစန(နုိင်)၁၇၅၉၁၁   ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  (  င )  ေဒ သင်းသင်းလင် ကီး/ေရး ကသရ ၂၅-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၇ ရက် 

    ၅/ဝလန(နုိင်)၁၂၅၉၁၉  (မဆ) ၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 
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 ( စ ) ဦး ဖိုးဗုိလ်ဗုိလ် ငယ်/ေရး နှစ်နုိင်ငံ ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ၁ ရက် 

    ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃    

 ( ဆ ) ေဒ ရူရာပါး စာကူး/စက်လှည့် ပုိသွ့င်းရံုး ၂၁-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၃ ရက် 

    ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၂၉၅၇၅  (ရန်ကုန်) ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ထိ  

၂၂။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ကမာရွတ် မိုန့ယ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူ 

ခံစားေနေသာ (ယခင်) ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုးမှ ဦးေသာင်းစိန် (စာေရး-၁) သည် (၄-၆-

၂၀၁၄) ရက်ေနတွ့င် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနးီ(ကီး)ြဖစ်သူ ေဒ ေအးသန်း (၁၂/ကမရ 

(နုိင်) ၀၃၁၈၉၀) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၅၀ (ခ)(၁)(၂) အရ (၅-၆-၂၀၁၄) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။   

၂၃။ ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွ (၄) တွင် အငိမ်းစား လစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

(ယခင်) ကုန်သွယ်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာနမှ ေဒ ခင်ခင်ရီ (ဦးစီးမှူး) သည် (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေနတွ့င် 

ကွယ်လွန်ခ့ဲပါသြဖင့် ၎င်း၏သမီးအရင်းြဖစ် ပီး အိမ်ေထာင်မရိှ (အပျို) ြဖစ်သူ ေဒ ြဖူြဖူဇင် (၁၂/ဒပန 

(နိုင်) ၀၃၈၈၉၈) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၅၀ (ခ)(၁)(၃) အရ (၂၀-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၄။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၆) ဦးတိုက့ို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နညး်ဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎ငး်တုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေနရ့က် 

များမှစတင်၍ နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကို တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

 စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးေငွစိုး 
၉/မမန(နုိင်) ၀၈၂၅၇၃ 

ဒု-ညန်မှူး လွယ်ဂျယ် ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ၃၁၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးြမင့်စိုး-၂ 
၁၂/မရက(နိုင်) ၀၅၆၁၇၁

ဦး/ရိှ စီမံ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ၂၅၈၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒ စန်းသီ 
၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၇၃၁၉၄

ဦး/ရိှ နယ်ရံုး ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ၂၅၈၀၀၀ 
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(ဃ) ေဒ ချိုချို မာ-၂ 
၁၂/ဒဂန(နိုင်) ၀၀၃၉၀၇ 
  

ဦး/ရိှ ရက(ပို/့သွင်း) ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ၂၅၈၀၀၀ 

( င ) ေဒ ရီရီလွင် 
၁၂/မရက(နိုင်) ၀၂၈၂၄၃ 

ဦး/ရိှ နည်းပညာ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ၂၅၈၀၀၀ 

( စ ) ေဒ လင်းမျို းသာ 
၁၃/ကတန(နိုင်) 
၀၈၀၄၅၇ 

ဦး/ရိှ မူဝါဒ ၂၆-၁၁-၂၀၁၇ ၂၅၈၀၀၀ 

၂၅။ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယဉှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ 

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

လုိက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ ကည်မာ  ညန်မှူး စာရင်းအင်း ၅-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၁ ရက် 

    ၅/တဆန(နုိင်)၀၅၇၇၁၉    ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ တင်စန်းရီ  ညန်မှူး ေဒသတွင်း ၅-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၁ ရက် 

    ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၂၂၃၄၈    ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 (  ဂ  ) ေဒ စနာထွန်း  လ/ထညန်မှူး ပညာေပး ၄-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၇ ရက် 

    ၁၂/ကမတ(နုိင်)၀၅၃၆၄၈  (ရက)တဲွ ၁၀-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ သူဇာလင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၄ ရက် 

    ၇/ရကန(နုိင်)၀၄၁၅၄၆    ၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

 (  င )  ေဒ သူသူေဆွလှ  ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ မှ  ၃ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၄၁၁၁၅   ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

  (  စ )  ဦးေမာင်ေမာင်နုိင်-၂ ငယ်/ေရး စီမံ  ၄-၁၂-၂၀၁၇ မှ  ၁၀ ရက် 

    ၅/ကလတ(နုိင်)၂၅၂၀၁၃   ၁၃-၁၂-၂၀၁၇ထိ 

 ( ဆ ) ဦး ဖိုးဗုိလ်ဗုိလ် ငယ်/ေရး နှစ်နုိင်ငံ ၂၈-၁၁-၂၀၁၇ မှ ၁ ရက် 

    ၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၂၄၃၃    

၂၆။  ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၁/၂၀၁၇ အရ ကနုသွ်ယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ဗုိလ်တေထာင် မို န့ယ်၊ ြမန်မာစီ့းပွားေရး ဘဏ်ခွဲ (၂) တွင် အငိမ်းစားလစာများ 

ထုတ်ယူခံစားေနေသာ (ယခင်) ယာဉ်/စက် (ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးေမာင်ေမာင်ေထးွ၊ သုိမှူ းအဆင့်-၂ သည် 

(၂၉-၉-၂၀၁၇) ရက်ေနတွ့င် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ၎ငး်၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်သူ ေဒ ေဌးေဌး (၁၂/ 
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ဗတထ(နုိင်) ၀၁၉၉၂၁) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၅၀ (ခ)(၁)(၂) အရ (၃၀-၉-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၇။  ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၆၂/၂၀၁၇ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ တာေမွ မိုန့ယ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွတွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူ 

ခံစားေနေသာ (ယခင်) ကုန်သွယ်/ ပံုနိှပ် ေရာင်းဝယ်ေရး(ဖျက်သိမ်း)ဌာနမှ ဦးခင်လင် (စာေရး-၄) သည် (၁၄-

၆-၂၀၁၇) ရက်ေနတွ့င် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင် ဇနီး ( ကီး) ြဖစ်သူ ေဒ ခင်ခင်ဝင်း (၁၂/ 

ဗတထ(နုိင်)၀၀၈၂၉၁) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၂၅၀ (ခ)(၁)(၂) အရ (၁၅-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၈။  ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(ရံုးချုပ်)ဌာနခဲွများ၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး၊ မနေလးပုိကု့န်သွင်း ကုန် ရံုးနှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါေနစ့ားဝန်ထမ်း(၂၀)ဦးတုိကုိ့ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ခကျပ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁-၉-၂၀၁၇)ရက်ေနမှ့(၃၁-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနထိ့ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပ်ဆုိငှားရမ်းခ့ဲ ပီး သက်တမ်းကုန်ဆံုး ပီးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံ့နက်(၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက် ေနမှ့ (၂၈-၂-

၂၀၁၈) ရက်ေနည့ေနပိုင်းထိ ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည်-  

စဉ် 
  အမည်/ 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာန/စခန်း 

ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆုိသည့်ကာလ 

မှ ထိ 
(က) ဦးေရှာင်ရှူး 

MWD-၂၄၄၅၁၇ 
ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ခ ) ဦးသိန်းတင် 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၄၀၂၈၇ 

လုံြခံု ေရး ရန်ကုန်ပိုကု့န် 
သငွ်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဂ ) ဦးဘုန်းေကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိုင)်၀၇၈၆၅၄ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ ရန်ကုန်ပိုကု့န် 
သငွ်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

(ဃ) ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(နိုင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( င ) ဦးဝင်းလင် 
၁၄/ဇလန(နိုင်) ၀၄၆၃၅၉ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( စ ) ေဒ ဝင်းဝင်းခိုင် 
၇/ကပက(နိုင်) ၀၇၇၀၆၅ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

(ဆ) ဦးဝင်းဦး 
၇/ကပက(နိုင်) ၀၁၇၈၄၈ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဇ ) ဦးေကျာ်မင်းေထွး 
၇/ကပက(နိုင်)၁၀၉၇၉၄ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဈ ) ဦးထွန်းလင် 
N/OKA - ၀၃၅၃၀၁ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 
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(ည) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နိုင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထိန်းအကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဋ ) ဦးြမင့်ေကျာ်ဦး 
၈/တတက(နိုင်)၁၀၅၃၃၃ 

မီးစက်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဌ ) ေဒ ဝင်းကည် 
၉/စကန(နိုင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရ့ှင်းေရး 
အကူ 

မနေလးပိုသ့ွင်းရုံး ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဍ ) ဦးစိန်ဝင်း 
၇/ကပက(နိုင်)၀၇၆၀၈၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး 
အကူ 

စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဎ )  ေဒ နှင်းနှင်းေအး 
၇/ဖမန(နိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

(ဏ) ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆ 

သန်ရ့ှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

(တ) ဦးစုိးကုိကုိထက် 
၃/ဘအန(နိုင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

(ထ) ဦး ဖိုးမင်းခိုင် 
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိုက်ပျို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဒ ) ေဒ မိုးမိုးချို 
၁၂/ဆကန(နိုင်) ၀၀၀၁၄၇

သန်ရ့ှင်းေရး ရန်ကုန်ပိုကု့န် 
သငွ်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( ဓ ) ေဒ ေဘဘီ 
၁၂/ဒလန(နိုင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရ့ှင်းေရး ရန်ကုန်ပိုကု့န် 
သငွ်းကုန်ရုံး 

၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

( န ) ဦးေအာင်ြပည့်သိန်း 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၇၀၄၉၆ 

ယာဉ်ေမာင်း တမူး ၁-၁၂-၂၀၁၇ ၂၈-၂-၂၀၁၈ 

၂၉။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) သုိ ့ ယာယီတွဲဘက် တာဝန် 

ချထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိုကုိ့ (၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရုံးချုပ် 

စမံီေရးရာဌာနခဲွသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦးေသာင်းစိုး ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

  ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၁၉၃၂၃၉  

 ( ခ ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း ဆက်သယ်ွေရး-၅ 

  ၈/မသန(နိုင်)၁၆၄၂၇၀ 

၃၀။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၃၂၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်မှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ယာဉ်ေမာင်း ဝန်ထမ်း(၂)ဦးတိုက့ို (၁-၁၂-

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

 (က) ဦးညညီီေဇာ်-၂ ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

  ၁၀/ပမန(နုိင်)၁၇၅၈၀၄  

 ( ခ ) ဦးေဇာ်နိုင်-၂ ဆက်သယ်ွေရး-၅ 

  ၉/တသန(နုိင်) ၁၅၀၆၆၆ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာြ်ပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) 

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

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

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

ေရးစခနး်တွင် ေဒသထွက်ဖရဲသးီတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်း 

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

လညး်ေကာငး် ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထုိအ့ြပင် 

ကျန် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချငး်ေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လယွ်ဂျယ်၊ ရိဒ၊် မိတ်၊ 

ေကာ့ေသာင်း၊ ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခင့်ွြပု ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည။် ေမာေတာင၊် ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ် များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

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

(ြမစ် ကီးနား)အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမှ့စ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င်ကျိုင်းလပ် 

စခန်းကုိလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် 

ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ ာနှစ် တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

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

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနစှ်      ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၇-၁၁-

၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  ( ၁၁၇ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း  ( ၁၃၈၁ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိက့န်ု
တနဖုိ်း(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၉၃၆၃၉၇၉၄၁ ၃၁၇၂၉၅၃၄၈ ၁၂၅၃၆၉၃၂၈၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၈ ၂၀၆၄၉၈၇၇ ၂၀၆၄၉၈၇၇

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၉ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၀၄၀၂၅၄၇၇၉၇ ၂၀၄၀၉၃၅၇၇၉၇

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၅ ၂၅၀၂၈၉၇၇၁ ၅၈၃၉၇၀၃၂၅ ၈၃၄၂၆၀၀၉၆

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃ ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

၉ ကနပ်ိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၉၅၁၆၂၅၆ ၁၃၆၅၉၂၆၇၈၃ ၁၃၇၅၄၄၃၀၃၉

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈

၁၁  ေကာေ့သာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၄၈၆၈၂၁၅၅၃ ၄၈၆၈၂၁၅၅၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၄၄၈၉၂၃၀၄ ၅၅၃၈၂၅၃၂၄ ၅၉၈၇၁၇၆၂၈

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၉ ၈၅၁၇၉၃၆၆၁ ၇၃၀၁၀၁၃၅၁ ၁၅၈၁၈၉၅၀၁၂

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၁

၁၇ ကျိုငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၂၇၁၅၃၈၄၃ ၁၂၇၁၅၃၈၄၃

၁၈ ြမစ် ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၃

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၃

၁၁၇ ၂၂၂၆၈၅၃၇၇၆ ၂၄၅၃၆၄၆၂၈၉၉ ၂၆၇၆၃၃၁၆၆၇၅စုစုေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်

လုပင်န်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပင်န်းေဆာငရ်က်ွမ
ကန်ုသယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-  
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၃။ ဘ ာနှစ်အလုိက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၁၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၃၈၁) ကတ်ရှိ ပီး ဝန် ကီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၉၁၁) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ထိ

၁၁၇ ၂၂၂၆၈၅၃၇၇၆.၀၀၀ ၂၄၅၃၆၄၆၂၈၉၉.၀၀၀ ၂၆၇၆၃၃၁၆၆၇၅.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၃၈၁ ၉၄၃၈၇၁၁၁၂၆.၉၆၀ ၅၉၀၇၉၃၈၇၆၇၆.၅၅၈ ၆၈၅၁၈၀၉၈၈၀၃.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစမ်ှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ ITC ကတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

ပိုက့နု်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွငး်ကနု်
တနဖုိ်း(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၇၁ ၅၇ ၁၁၄ ၁၇၉၆၆၂၀၂၉၇.၃၁၀ ၄၄၁၇၇၆၃၃၃၆.၄၈၃ ၆၂၁၄၃၈၃၆၃၃.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၇ ၁၄၄ ၃၃ ၁၆၉၀၄၃၆၀၆၆.၆၂၆ ၁၆၉၀၄၃၆၀၆၆.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၁၀ ၄၁ ၁၆၉ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၃၄၁၀၁၂၉၇၇၇၅.၅၈၀ ၃၄၁၀၈၁၀၇၇၇၅.၅၈၀

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၃ ၆၄ ၂၇၉ ၇၁၉၁၂၁၃၀၀.၆၉၀ ၆၈၁၀၉၉၆၆၁၈.၇၁၀ ၇၅၃၀၁၁၇၉၁၉.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၇ ၇ ၃၀ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၁၀၂၆၅၈၇၃၁.၀၀၀ ၁၈၇၆၁၈၉၄၅၇.၀၀၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပုိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၉ ၇၇ ၄၂ ၇၂၆၅၂၀၀၂၇.၀၀၀ ၆၄၆၃၆၆၅၇၁၈.၅၉၀ ၇၁၉၀၁၈၅၇၄၅.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၂ ၄ ၃၈ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄ ၁ ၁၃ ၈၇၃၉၇၆၃၃၉.၀၀၀ ၈၇၃၉၇၆၃၃၉.၀၀၀

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅ ၃ ၂၂ ၁၀၃၈၀၆၉၄၄၈.၇၅၀ ၁၉၉၂၁၄၆၃၇၁.၆၁၀ ၃၀၃၀၂၁၅၈၂၀.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၆၂၈၁၀၄.၀၀၀

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၅၇ ၉ ၄၈ ၁၆၄၄၂၄၃၂၁၈.၄၂၈ ၁၆၀၇၅၁၄၀၉၆.၅၆၉ ၃၂၅၁၇၅၇၃၁၄.၉၉၇

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

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၂ ၂၂

၁၇ ကျိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၃၆၈၁၂၃၅၁၇.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၅၉၇၄၇၆၆၄၃.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၅ ၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၃ ၄၃ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၃၈၁ ၄၇၀ ၉၁၁ ၉၄၃၈၇၁၁၁၂၆.၉၆၀ ၅၉၀၇၉၃၈၇၆၇၆.၅၅၈ ၆၈၅၁၈၀၉၈၈၀၃.၅၁၈

ကန်ုသယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

စဉ်
စခနး်
အမည်

လပ်ုငနး် 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာငရ်က်ွမ

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၁၇-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၃၈၁)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စစုေုပါငး်မှာ (၉၁၁) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  




