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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ( ၁ )ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၆ )၊ အမှတ် (၁၂) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖယား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ မဟာဗျူဟာ (အက်မက်စ)် 

စီးပွားေရးဖိုရမ် ၂၀၁၅ ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွနလ် (၂၂) ရက်ေနတ့ွင် ေနြပညေ်တာ် Kempinski ဟိုတယ၌် 

ကျငး်ပခဲ့ရာ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးဝင်းြမင့် 

တက်ေရာက် အမာှစကားေြပာကားရာတွင် ယေနက့ျငး်ပသည့် အကမ်က်စ် စီးပွားေရးဖိုရမသ်ည် ေဒသ 

တွင်း စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ တိုးြမှင့်လာေစရန် အက်မက်စ်အဖွဲ ဝ့င် နိုင်ငံများအကားရင်းနှီးစွာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ မှတ်တိင်ုတစ်ခုအြဖစ် ကိုယ်စားြပုပါေကာင်း၊ အက်မက်စအ်ဖွဲ ဝ့င် နိုင်ငံများအကား 

ကုနသွ်ယ်မ၊ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် စီးပွားေရးပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မတိုအ့တွက် အလွန်အေရးပါသည့် အခန်း 

က ြဖစ်သည်ကိုလည်း ြငင်း၍မရပါေကာင်း၊ ယခုကဲ့သို ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ေဒသတွင်းဖွံ ့ဖို း 

တိးုတက်မ ကွာဟချက်ကို ေလျာ့ကျေစေရးနှင့် အက်မက်စ်အဖွဲ  ့ ပုိမိုေတာင့်တင်းခုိင်မာေရးအတွက် 

နည်းလမ်းများကိုလညး် ေတွ ့ြမင်နုိင်မညြ်ဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုြ့ပင် အာဆီယံ စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းတွင် 

အက်မက်စ် ပါဝင်မက ကို ပိုမိုြမှင့်တင်နိုင်ေစရန် က စုံတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို တိုးြမှင့်ရန်လိုအပ် 

ပါေကာငး် ေြပာကားသည်။  ထိုေ့နာက် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မလက်မ 

လုပင်န်းရှင်များအသင်းချုပ်(UMFCCI) အေထွေထွအတွင်းေရးမှူးချုပ် ဦးမိုးြမင့်ေကျာ်က ကိုဆို 

နတ်ခွန်းဆက် စကားေြပာကားကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ အက်မက်စ် လုပ်ငန်းစီမံချက် မဟာဗျူဟာအေပ  

အက်မက်စ် စီးပွားေရး ေကာင်စီ၏ အကံြပုတင်ြပချက်များကုိ ရှင်းလင်းေဆွးေနွးေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 

အက်မက်စ် စီးပွားေရးဖိုရမ်တွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်ေရးနှင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ အဆင်ေြပ 

ေချာေမွေ့စေရး၊ စိုက်ပျိုးေရး က ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ စက်မနှင့်စွမ်းအင်က  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 



2 
 

ေရး၊ သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရးက နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ေရး၊ လူစ့ွမ်းအား အရင်းအြမစ် 

ဖွံ ့ဖိုးတုိးတက်ေရး၊ ြပည်သူအ့ကျိုးြပု ကျန်းမာေရးက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေစေရး၊ ပတ်ဝနး်ကျင် ထိန်းသိမ်းမ 

ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ေရး၊ စီးပွားေရးမိတ်ဖက်များ ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်လာေစေရးစသည့် က များကို 

အက်မက်စ် ငါးနုိင်ငံမှ ကုိယ်စားြပု တက်ေရာက်လာေသာ ပုဂလိက စးီပာွးေရး လုပ်ငန်းရှင်များက 

ေဆးွေနွးခ့ဲကသည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်ကျင်းပစဉ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စဝုန် ကီး ဦးဝင်းြမင့်သည် ဖိုရမ်သို ့

တက်ေရာက်လာကသည့် အက်မက်စ်အဖွဲ ဝ့င် ငါးနိုင်ငံမှ ကုန်သည်အသင်းချုပ် ဥကဌ၊ ဒု-ဥကဌများ နှင့် 

ေတွဆ့ုံ ပီး အဖွဲ ဝ့င်နုိငငံ်များအကား ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်မည့် 

အလားအလာများနှင့် စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကံု ေတွန့ိုင်သည့် အခက်အခဲများအား 

ပူးေပါင်းေြဖရှင်းသွားနိုင်ေရး ကိစရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေဆးွေနးွခဲ့ကသည်။  

၂။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီး ဦးဝင်းြမင့် သည် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွနလ် (၂၅) ရက်ေနတ့ွင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ညီလာခံခန်းမ 

၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ ဝန် ကီးဌာနလုပ်ငန်းညိှနင်းအစည်းအေဝးသုိ ့တက်ေရာက် ပီး ဦးစီးဌာနအသီးသီး၏ 

တင်ြပချက်များအေပ  လမ်းညန်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဇွန်လ 

(၂၆)ရက်ေနတ့ွင် ဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ပညာထူးခန် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများနှင့် 

သင်တန်းထူးခန်သူ ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပုဆု ချီးြမှင့်ပဲွ အခမ်းအနားသုိ ့တက်ေရာက်၍ ထူးခန်သူများအား 

ဂုဏ်ြပုဆုများချီးြမှင့်ေပး ပီး အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပညာသင်ေထာက်ပ့ံေကး 

ကျပ်(၉၅) သိန်း၊ ထူးခန်ဆုရေကျာင်းသား၊ ေကျာငး်သမူျား နှင့် သင်တန်းထူးခ န်ဆုရ ဝနထ်မ်းများအား 

ကျပ်(၄၈)သိန်း၊ စစုေုပါင်း ကျပ် (၁၄၃)သိန်း ေထာက်ပံ့ချီးြမှင့်ခဲ့ပါသည်။  

၃။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးေဒါက်တာပွင့်ဆန်းသည် 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွနလ် (၁၉) ရက်ေန ့ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ေနြပည်ေတာ်ရှိ စးီပာွးေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနနှင့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေကးေကာ်ပိုေရးရှင်း (IFC) ကမာ့ဘဏ် အပ်ုစုတုိအ့ကား ပုဂလိကက  ဖံွ ့ဖိုး 

တုိးတက်ေရးအတွက် ကုန်သွယ်ေရးနှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြမှင့်တင်ေရးနှင့် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ကိစရပ်များ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး နားလည်မစာခန်လာ လက်မှတ်ေရးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို ့ တက်ေရာက်ခဲ့ 

ပါသည။် ဒုတိယ ဝန် ကီးသည် ဇွန်လ (၂၅)ရက်ေန ့ ဝန် ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်းညှိနင်း အစည်းအေဝးနှင့် 

ဇွန်လ (၂၆) ရကေ်န ့ ၂၀၁၅ ခနှုစ်အတွက် ပညာထူးခန် ေကျာငး်သား၊ ေကျာင်းသူများနှင့် သင်တန်း 

ထူးခန်သူ ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ြပုဆုချီးြမှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသိုတ့က်ေရာက်ခဲ့ပါသည။်  
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၄။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီးေဒါက်တာ ပွင့်ဆန်း သည် 

၂၀၁၅ ခုနစ်ှ၊ ဇွန်လ (၃၀)ရက်ေနမ့ှ ဇူလုိငလ် (၂)ရက်ေနအ့ထိ ဆစွ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာ မို ၌့ ကျင်းပြပုလုပ် 

မည့် Fifth Golbal Review of Aid for Trade ေဆွးေနွးပွဲသိုတ့က်ေရာက်ရန် ဇွန်လ (၂၈) ရက်ေနတွ့င် 

ဆွစဇ်ာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာ မို သ့ို ့ခရီးထွက်ခွာသွားပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦစီးဌာန 

ြပည်ပပိုကု့န် (၂၆-၆ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၄၆၇.၃၅၅ ၃၅၇.၂၅၁ ၈၂၄.၆၀၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁.၄၀၇ ၀.၁၂၆ ၁.၅၃၃

၃  ေရထွက် ၃၉.၁၀၆ ၅၅.၄၁၃ ၉၄.၅၁၉

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၁၄.၃၄၃ ၉.၆၁ ၁၂၃.၉၅၃

၅ သစ်ေတာထွက် ၃၉.၃၂၆ ၁.၃၁၅ ၄၀.၆၄၁

၆ စက်မကုန်ေချာ ၇၅၀.၀၁၁ ၄၄၆.၅၃၃ ၁၁၉၆.၅၄၄

၇ အြခား ၈၉.၄၇၃ ၆.၉၂၃ ၉၆.၃၉၆

စုစုေပါင်း ၁၅၀၁.၀၂၁ ၈၇၇.၁၇၁ ၂၃၇၈.၁၉၂
 

 

ြပည်ပသွင်းကုန်(၂၆-၆ -၂၀၁၅) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစည်း ၁၃၀၈.၁၂၉ ၃၄၉.၄၂၁ ၁၆၅၇.၅၅

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း ၉၂၈.၀၈၉ ၉၇.၃၈၄ ၁၀၂၅.၄၇၃

၃ လသံုူးကုန်ပစည်း ၆၀၀.၅၁၅ ၁၁၀.၅၃၂ ၇၁၁.၀၄၇

စုစုေပါင်း ၂၈၃၆.၇၃၃ ၅၅၇.၃၃၇ ၃၃၉၄.၀၇  
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန်(၂၆-၆-၂၀၁၅) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယေ်ရေကာင်း+နယစ်ပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၁၅၀၁.၀၂၁ ၂၈၃၆.၇၃၃ ၄၃၃၇.၇၅၄ ၁၅၄၄.၄၀၅ ၃၁၉၇.၇၀၇ ၄၇၄၂.၁၁၂ -၄၃.၃၈၄ -၃၆၀.၉၇၄ -၄၀၄.၃၅၈

၂ နယ်စပ် ၈၇၇.၁၇၁ ၅၅၇.၃၃၇ ၁၄၃၄.၅၀၈ ၅၃၃.၂၀၁ ၄၃၃.၂၇၈ ၉၆၆.၄၇၉ ၃၄၃.၉၇၀ ၁၂၄.၀၅၉ ၄၆၈.၀၂၉

စုစုေပါင်း ၂၃၇၈.၁၉၂ ၃၃၉၄.၀၇၀ ၅၇၇၂.၂၆၂ ၂၀၇၇.၆၀၆ ၃၆၃၀.၉၈၅ ၅၇၀၈.၅၉၁ ၃၀၀.၅၈၆ -၂၃၆.၉၁၅ ၆၃.၆၇၁

စဉ် အေကာငး်အရာ

( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၅ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၄ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၂၆-၆-၂၀၁၅)  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက် 

နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂုလကိပိုင်  ေပါငး်

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၃၅၇.၂၅၁ ၃၅၇.၂၅၁ ၂၈၂.၁၈၅ ၂၈၂.၁၈၅ ၇၅.၀၆၆ ၇၅.၀၆၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၁၂၆ ၀.၁၂၆ ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆

၃  ေရထကွ် ၅၅.၄၁၃ ၅၅.၄၁၃ ၄၈.၇၇၃ ၄၈.၇၇၃ ၆.၆၄ ၆.၆၄

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၀၀၆ ၉.၆၀၄ ၉.၆၁၀ ၂.၉၉၅ ၈.၄၀၂ ၁၁.၃၉၇ -၂.၉၈၉ ၁.၂၀၂ -၁.၇၈၇

၅ သစ်ေတာထက်ွ ၁.၃၁၅ ၁.၃၁၅ ၁.၂၂၃ ၁.၂၂၃ ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂

၆ စက်မကုန်ေချာ ၄၁၆.၈၆၃ ၂၉.၆၇၀ ၄၄၆.၅၃၃ ၁၆၇.၄၃၅ ၆.၄၉၀ ၁၇၃.၉၂၅ ၂၄၉.၄၂၈ ၂၃.၁၈ ၂၇၂.၆၀၈

၇ အြခား ၁.၂၄၂ ၅.၆၈၁ ၆.၉၂၃ ၈.၅၁၈ ၇.၁၂၀ ၁၅.၆၃၈ -၇.၂၇၆ -၁.၄၃၉ -၈.၇၁၅

စစုေုပါငး် ၄၁၈.၁၁၁ ၄၅၉.၀၆၀ ၈၇၇.၁၇၁ ၁၇၈.၉၄၈ ၃၅၄.၂၅၃ ၅၃၃.၂၀၁ ၂၃၉.၁၆၃ ၁၀၄.၈၀၇ ၃၄၃.၉၇၀

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် ပိုက့နုအ်ပုစ်ု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၆-၆-၂၀၁၅)ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၆-၆-၂၀၁၄)ထိ တိုး/ေလျာ့

 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၆-၆ -၂၀၁၅ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါငး် နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါငး်

၁ ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမ ၃.၇၅၅ ၃၄၅.၆၆၆ ၃၄၉.၄၂၁ ၃.၇၃၅ ၂၁၈.၇၃၆ ၂၂၂.၄၇၁ ၀.၀၂၀ ၁၂၆.၉၃၀ ၁၂၆.၉၅၀

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်း ၀.၀၀၀ ၉၇.၃၈၄ ၉၇.၃၈၄ ၀.၅၆၇ ၁၃၂.၅၁၆ ၁၃၃.၀၈၃ -၀.၅၆၇ -၃၅.၁၃၂ -၃၅.၆၉၉

၃ လူသုံးကနု် ၀.၀၀၀ ၁၁၀.၅၃၂ ၁၁၀.၅၃၂ ၂.၁၇၇ ၇၅.၅၄၇ ၇၇.၇၂၄ -၂.၁၇၇ ၃၄.၉၈၅ ၃၂.၈၀၈

စစုေုပါငး် ၃.၇၅၅ ၅၅၃.၅၈၂ ၅၅၇.၃၃၇ ၆.၄၇၉ ၄၂၆.၇၉၉ ၄၃၃.၂၇၈ -၂.၇၂၄ ၁၂၆.၇၈၃ ၁၂၄.၀၅၉

တန်ဖိုး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် သွင်းကုန်အပု်စု
၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၆ - ၆ - ၂၀၁၅ )ထိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅(၂၆ - ၆ - ၂၀၁၄)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၂၆-၆-၂၀၁၅) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု ်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

ပိုက့နု ် သငွး်ကနု်
ကနုသ်ယွမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၇၃၇.၀၁၁ ၃၆၂.၉၀၅ ၁၀၉၉.၉၁၆ ၄၁၃.၁၅၅ ၃၀၉.၇၆၀ ၇၂၂.၉၁၅ ၃၂၃.၈၅၆ ၅၃.၁၄၅ ၃၇၇.၀၀၁

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၅.၈၇၅ ၃.၂၆၁ ၁၉.၁၃၆ ၁၀.၈၂၂ ၀.၆၃၈ ၁၁.၄၆၀ ၅.၀၅၃ ၂.၆၂၃ ၇.၆၇၆

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၅၉.၀၅၃ ၁၄.၄၁၃ ၇၃.၄၆၆ ၅၈.၃၂၆ ၁၄.၁၈၀ ၇၂.၅၀၆ ၀.၇၂၇ ၀.၂၃၃ ၀.၉၆၀

၄ ကံပိုက်တီး ၄.၀၄၅ ၁၁.၁၈၄ ၁၅.၂၂၉ ၂.၄၇၁ ၉.၁၀၈ ၁၁.၅၇၉ ၁.၅၇၄ ၂.၀၇၆ ၃.၆၅၀

၅ ကျိုငး်တံု ၁.၉၅၁ ၂.၀၈၄ ၄.၀၃၅ ၀.၈၇၄ ၀.၅၂၈ ၁.၄၀၂ ၁.၀၇၇ ၁.၅၅၆ ၂.၆၃၃

၆ တာချီလိတ် ၃.၀၈၇ ၁၄.၀၇၂ ၁၇.၁၅၉ ၁.၂၅၃ ၂၂.၇၃၉ ၂၃.၉၉၂ ၁.၈၃၄ -၈.၆၆၇ -၆.၈၃၃

၇ ြမဝတီ ၆.၁၇၇ ၁၂၂.၇၃၉ ၁၂၈.၉၁၆ ၄.၆၂၂ ၄၈.၅၉၉ ၅၃.၂၂၁ ၁.၅၅၅ ၇၄.၁၄၀ ၇၅.၆၉၅

၈ ေကာေ့သာငး် ၉.၁၆၄ ၁၃.၉၆၂ ၂၃.၁၂၆ ၇.၃၈၃ ၁၇.၀၅၁ ၂၄.၄၃၄ ၁.၇၈၁ -၃.၀၈၉ -၁.၃၀၈

၉ မတ်ိ ၂၆.၂၆၉ ၆.၀၀၃ ၃၂.၂၇၂ ၂၁.၂၁၈ ၈.၂၅၁ ၂၉.၄၆၉ ၅.၀၅၁ -၂.၂၄၈ ၂.၈၀၃

၁၀
နဘလုယ်/
ထီးခးီ

၀.၀၈၂ ၂.၆၉၅ ၂.၇၇၇ ၀.၀၃၉ ၀.၁၂၁ ၀.၁၆၀ ၀.၀၄၃ ၂.၅၇၄ ၂.၆၁၇

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၀၂၆ ၀.၀၄၃ ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၀ ၀.၂၅၇ ၀.၃၁၇ -၀.၀၃၄ -၀.၂၁၄ -၀.၂၄၈

၁၂ စစေ်တွ ၁.၃၂၂ ၀.၀၀၄ ၁.၃၂၆ ၁.၄၃၆ ၀.၀၁၈ ၁.၄၅၄ -၀.၁၁၄ -၀.၀၁၄ -၀.၁၂၈

၁၃  ေမာငေ်တာ ၀.၉၆၂ ၀.၀၁၇ ၀.၉၇၉ ၁.၂၉၃ ၀.၀၂၅ ၁.၃၁၈ -၀.၃၃၁ -၀.၀၀၈ -၀.၃၃၉

၁၄ တမးူ ၈.၄၇၂ ၂.၆၈၆ ၁၁.၁၅၈ ၇.၁၈၀ ၀.၉၀၄ ၈.၀၈၄ ၁.၂၉၂ ၁.၇၈၂ ၃.၀၇၄

၁၅ ရိဒ် ၃.၆၇၅ ၁.၂၆၉ ၄.၉၄၄ ၃.၀၆၉ ၁.၀၉၉ ၄.၁၆၈ ၀.၆၀၆ ၀.၁၇၀ ၀.၇၇၆

စစုေုပါငး် ၈၇၇ .၁၇၁ ၅၅၇ .၃၃၇ ၁၄၃၄.၅၀၈ ၅၃၃.၂၀၁ ၄၃၃.၂၇၈ ၉၆၆ .၄၇၉ ၃၄၃.၉၇၀ ၁၂၄.၀၅၉ ၄၆၈.၀၂၉

တနဖိ်းု-ေဒ လာသနး်ေပါငး်

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၅ထိ) (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၂၆-၆-၂၀၁၄ထိ) နငး်ယဉှခ်ျက်(တိုး/ေလျာ ့)

   
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၃၁၈၀၀၀ ၁၃၄၀၀၀၀ ၁၃၅၂၀၀၀ ၁၃၂၈၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၂၄၄၉၀၀ ၁၃၂၇၀၀၀ ၁၃၉၈၀၀၀ ၁၃၉၈၀၀၀

၃ ြပည် ၁၂၅၂၃၀၀ ၁၂၈၂၉၀၀ ၁၂၇၀၇၀၀ ၁၂၆၁၅၀၀
၄ ဟသာတ ၁၂၄၀၀၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၉၈၀၀ ၁၂၆၄၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မူဆယ် ၆၀၁ ၅၇၉ ၅၇၁ ၅၉၀

၂ ေရလီ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇ ၆၇၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၂၉၃ ၁၂၆၄ ၁၁၉၄ ၁၂၁၃

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၅၁၃၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

၂ မနေလး (ေရဝါ) ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၃၀၆၂၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀

၃ မေကးွ (လုံးကီး) ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၀၉၆၁၀၀ ၁၃၉၆၁၀၀ ၁၁၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၁၉၅ ၁၁၈၈ ၁၁၉၉ ၁၂၀၉

၂  ေရလီ ၁၂၂၅ ၁၂၂၃ ၁၂၂၃ ၁၂၂၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၃၂ ၁၀၉၂ ၁၀၃၀ ၁၀၅၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၁၂၆၀၀၀၀ ၁၂၈၅၀၀၀ ၁၃၀၀၀၀၀ ၁၂၇၀၀၀၀

၂ မနေလး  ၁၂၄၄၉၀၀ ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၂၇၅၆၀၀ ၁၂၁၄၃၀၀

၃ မုံရွာ ၁၂၁၈၆၀၀ ၁၂၄၃၁၀၀ ၁၂၆၄၅၀၀ ၁၂၃၀၇၀၀

၄ မေကးွ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၂၀၉၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၇၉ ၁၁၅၄ ၁၁၂၄ ၁၁၃၈

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

(ဂ) ပဲစဉ်းငုံနီ

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၄၇၁၀၀ ၇၇၇၇၀၀ ၇၇၁၆၀၀ ၇၇၇၇၀၀
၂ မနေလး  ၇၂၂၀၀၀ ၇၄၃၄၀၀ ၇၄၃၄၀၀ ၇၃၃၀၀၀
၃ မုံရွာ ၇၁၈၉၀၀ ၇၄၇၇၀၀ ၇၅၀၇၀၀ ၇၄၇၇၀၀

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅
၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၅၅ ၇၃၃ ၇၀၂ ၇၀၁

ကျပ်/တန်
စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅
၁ ရန်ကုန် ၇၅၆၃၀၀ ၇၅၃၂၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၉၆၁၀၀
၂ မနေလး

USD/MT
စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅
၁ မူဆယ် ၇၉၈ ၇၉၄ ၈၀၁ ၈၀၈
၂ ေရလီ ၈၂၁ ၈၁၉ ၈၁၉ ၈၂၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၂၄၄၉၀၀ ၂၈၄၇၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မုံရွာ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၅ ပခုကူ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၆ မေကးွ ၂၃၂၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၉၃၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၉၃၉၀၀ ၃၃၆၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၆၀ ၃၇၅ ၄၀၅ ၄၀၉

(ဃ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(င) ပဲလွန်းြဖူ

၈

(စ) ကက်သွန်နီ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် (အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၆၇၃၆၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၃ မေကးွ (အသစ်) ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၄ ြပည် (အသစ်) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၈၈၇၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၉၆ ၇၀၅ ၈၁၀ ၈၁၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၅၇ ၁၀၁၆ ၁၀၆၀ ၁၀၄၂

၉

(ဆ) ကက်သွန်ြဖူ

(ဇ) နနွင်းတက်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ မနေလး (အသစ်) ၉၁၈၅၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်)(အသစ်) ၇၃၄၈၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၄ မေကးွ(အသစ်) ၉၇၉၈၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၅ ြပည် (အသစ်) ၇၉၆၁၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၇၆၇ ၂၇၆၁ ၂၇၉၁ ၂၅၉၉

ကျပ်/ြပည်

၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရန်ကုန် ၈၅၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မနေလး(အသစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၄ ပုသိမ် (အသစ်) ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၅ ဟသာတ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၇၅ ၈၇၅

၆ ပခူဲး(အသစ်) ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမငး်ဆန်) ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀

၉ စစေ်တွ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၄၀

၁၀ သံတွဲ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၉၀

(ဈ) ချင်း

၁၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

(ည) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ထုိင်း ၃၅၅ ၃၅၀ ၃၅၀ ၃၅၅

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၅ ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၃၅

၃ အနိိယ ၃၆၀ ၃၇၀ ၃၆၀ ၃၆၀

၄ ပါကစတန် ၃၄၅ ၃၆၀ ၃၄၅ ၃၅၀

၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ ရနက်နု် ၄၂၅၀၀၀ ၄၃၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀ ၄၆၅၀၀၀

၂ မနေလး ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၄၂၃၀၀၀ ၄၄၁၆၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၅ ဟသာတ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

၆ ပခူဲး ၄၀၅၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၅၀၀၀

၇ ြပည် ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၈၇၀၀၀ ၄၈၇၀၀၀

၈ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၄၂၅၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၇၀၀၀၀

၁၀ သံတဲွ ၅၀၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မုံရွာ ၂၈၉၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၆၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၂ မနေလး ၂၉၄၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၇၈၀၀ ၃၁၁၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၂၈၄ ၂၈၆ ၃၀၁ ၃၁၃

၂ ေရလီ ၂၉၇ ၃၀၀ ၃၁၃ ၃၂၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၂ ၂၁၁ ၂၁၀ ၂၁၂

စဉ်

၁၁

မို အ့မည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မနေလး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၅၆၂၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀

၂ မေကးွ ၁၄၄၂၁၀၀ ၁၃၉၀၁၀၀ ၁၄၁၅၂၀၀ ၁၃၆၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၅၁၂ ၁၅၀၃ ၁၅၁၇ ၁၅၃၀

၂ ေရလီ ၁၅၄၈ ၁၅၄၅ ၁၅၄၅ ၁၅၄၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၇၂၉ ၁၆၀၂ ၁၃၆၄ ၁၃၆၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၇၂၁၄၀၀ ၂၆၂၆၅၀၀ ၂၆၉၄၅၀၀ ၂၅၈၅၅၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၆၁၄၉၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၆၁၄၉၀၀ ၂၅၃၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂-၆-၂၀၁၅ ၉-၆-၂၀၁၅ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ၂၃-၆-၂၀၁၅

၁ မဆူယ် ၁၇၅၀ ၁၇၄၀ ၁၇၅၆ ၁၇၇၁

၂ ေရလီ ၁၇၉၀ ၁၇၈၇ ၁၇၈၇ ၁၇၉၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၉၆၅ ၁၈၄၈ ၁၉၂၉ ၁၈၈၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၇၃၇.၈၈ ၁၉၀၄.၅၀ ၁၇၀၇.၆၀ ၁၈၆၂.၀၀

၂ RSS-2 ၁၆၅၄.၅၁ ၁၈၈၇.၀၀ ၁၆၂၈.၁၈ ၁၈၄၄.၀၀

၃ RSS-3 ၁၅၇၇.၁၅ ၁၈၇၀.၅၀ ၁၅၄၈.၇၅ ၁၈၂၇.၅၀

၄ RSS-4 ၁၄၇၆.၇၀ ၁၈၆၂.၀၀ ၁၅၃၈.၈၃ ၁၈၁၈.၅၀

၅ RSS-5 ၁၃၇၆.၂၄ ၁၈၄၈.၅၀ ၁၅၂၈.၉၀ ၁၈၀၅.၀၀

၉-၆-၂၀၁၅
စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၃-၆-၂၀၁၅
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၀ -၆-၂၀၁၅ ၇၉၁၀၀၀ ၁၃၆၃.၅၀ ၁၁၈၀.၈၂ ၁၁၀၅

၂ ၁၁ -၆-၂၀၁၅ ၇၂၀၀၀၀ ၁၂၄၁.၁၁ ၁၁၈၄.၃၈ ၁၁၀၅

၃ ၁၂ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၈.၃၅ ၁၁၈၂.၈၄ ၁၁၀၅

၄ ၁၃ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၈.၃၅ ၁၁၈၂.၈၄ ၁၁၀၅

၅ ၁၄ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၈.၃၅ ၁၁၈၂.၈၄ ၁၁၀၅

၆ ၁၅ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၅၀၀ ၁၂၅၉.၂၁ ၁၁၈၁.၂၀ ၁၁၀၅

၇ ၁၆ -၆-၂၀၁၅ ၇၄၀၄၀၀ ၁၂၇၆.၂၈ ၁၁၈၅.၈၅ ၁၁၀၅

၈ ၁၇ -၆-၂၀၁၅ ၇၄၄၀၀၀ ၁၂၈၂.၄၈ ၁၁၈၀.၂၆ ၁၁၀၅

၉ ၁၈ -၆-၂၀၁၅ ၇၄၀၈၀၀ ၁၂၇၆.၉၇ ၁၁၈၈.၀၆ ၁၁၀၅

၁၀ ၁၉ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၂.၆၈ ၁၁၉၈.၇၀ ၁၁၁၀

၁၁ ၂၀ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၂.၆၈ ၁၁၉၈.၇၀ ၁၁၁၀

၁၂ ၂၁ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၀၀၀၀ ၁၂၅၂.၆၈ ၁၁၉၈.၇၀ ၁၁၁၀

၁၃ ၂၂ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၃၀၀၀ ၁၂၅၇.၈၃ ၁၁၉၉.၁၉ ၁၁၁၀

၁၄ ၂၃ -၆-၂၀၁၅ ၇၃၄၅၀၀ ၁၂၆၀.၄၀ ၁၁၈၅.၈၆ ၁၁၁၀

မျက်နှာစာအလုိက်ေငွလဲနန်း 
(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၂၆  ယမွ်

၂ ၃၃.၈၁ ဘတ်

၃ ၈၀.၀၆ တာကာ

၄ ၆၇.၀၀  ရူပီး

၁၃

( ၂၉ - ၆ -၂၀၁၅) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

စခန်းအမည်
ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

ြပည်တွငး်ေရ

မူဆယ်

ြမဝတီ

 ေမာင်ေတာ

တမူး

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေဒ လာ

ေရေစျးနန်း
ကျပ်/ကျပသ်ား

၁၂၀၀

၁၁၇၂

၁၁၈၂

၁၁၈၈

စဉ်
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၁၄၀-၁၁၇၀

(  ခ  ) SQ ၁၁၈၀-၁၂၁၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၃၀-၁၆၇၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၄၂၅-၁၄၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၁၈၀-၁၂၁၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၂၅၀-၁၃၁၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၃၃၅-၁၄၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၀၈၀-၁၁၁၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၁၀၀-၁၁၃၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၂၀-၆၇၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၂၀-၇၇၀

၅ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၇၀-၉၁၀

၆  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၅၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၃၅-၆၈၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၇၅၀-၈၁၅

၇ ပဲကီး ၆၅၀-၇၀၀

၁၄

၂၃ - ၆ -၂၀၁၅ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၁၉၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၂-၆-၂၀၁၅ )ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၄၉/ ၂၀၁၅) 

အရ စက်မဝန် ကီးဌာနမှ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အမထမ်း(၄)ဦးတိုအ့ား ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့် ေနမ့ျားမစှ၍ ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ လစာနနး်တူ ရာထူးများြဖင့် 

တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး/ သတင်းေပးပုိသ့ည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ် လစာနန်း ေန ့

 (က) ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး ၁၆-၆-၂၀၁၅ 

  ၈/မကန(နိုင်)၀၀၂၅၉၃ ၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

 ( ခ ) ေဒ ဇင်မာဦး ဒု-ဦးစီးမှူး ၁၆-၆-၂၀၁၅ 

  ၅/ဝလန(နိုင်)၀၆၉၃၄၂ ၁၈၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၉၀၀၀ိ 

 ( ဂ ) ေဒ ဥမာဝင်း အကီးတန်းစာေရး ၁၅-၆-၂၀၁၅ 

  ၉/မသန(နိုင်)၁၀၇၁၆၉ ၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

 (ဃ) ဦးဝင်းေအာင် အကီးတန်းစာေရး ၁၆-၆-၂၀၁၅ 

  ၉/အမဇ(နိုင်)၀၀၈၃၆၀ ၁၆၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၇၅၀၀ိ 

၂။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂)ဦးအား ၎ငး်တုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ သီရိေအာင် ငယ်/ေရး စမံီ ၁၂-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၈/ထလန(နိုင်)၀၅၃၁၆၀   ၁၈-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ရီရီချို  ရုံးအကူ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန် ၈-၆-၂၀၁၅ မှ  

    DLA-၀၁၀၇၃၉  (ရန်ကုန်) ၁၇-၆-၂၀၁၅ ထိ  

၃။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဒု-ဦးစီးမှူး၊ ေဒ ညိုညိုသင်း (၁၂/သကတ (နုိင်) ၁၃၅၆၃၆) အား (၄-၆-၂၀၁၅) 

၇ 

၁၀
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ရက်ေနမ့ှစ၍ ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀)ရာထူးအဆင့်သို ့ တိုးြမှင့်ခန်ထ့ား 

လိုက်သည်။ 

၄။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရုံး၏ (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၅၁/၂၀၁၅) 

အရ ဝန်ကီးရုံးမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရိှလာသည့် ေဒ စန်းစနး်ေဌး(၉/တသန(နိုင်) 

၀၉၆၈၃၀) ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) အား ေရာက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေကာင်း သတင်းေပးပုိသ့ည့် (၁၆-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) စီမံေရးရာ 

ဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည။် 

၅။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ( ၁၁-၆-၂၀၁၅ ) ရက်စွဲပါ ရံုးအမိန်စ့ာအမှတ်(၅၀/ 

၂၀၁၅)အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနသို ့ေြပာင်းေရ  ့

ေရာက်ရှိလာသည့် လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ဦးစိုးြမင့်ေအာင် (၁၂/မဘန(နိုင်)၀၁၃၃၅၁) အား 

ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့် (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ စ၍ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မယ်စဲ့နယစ်ပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၆။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် (၅၀/ 

၂၀၁၅)အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယေ်ရး ဦးစီးဌာနသုိ ့ေြပာင်းေရ ့ 

ေရာက်ရိှလာသည့် ဦးစီးအရာရိှ ဦးဝင်းကုိ (၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၁၀၂၇)အား ေရာက်ရိှ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေကာင်း သတင်းေပးပိုသ့ည့် (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

ရုံးတွင် တာဝန်ချထားလိုက် ပီး သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် တွဲဖက်တာဝန် ေပးအပ်လုိက်သည်။ 

၇။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ စန်းစန်းေဌး (၉/တသန(နိုင်)၀၉၆၈၃၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား (၁၇-၆-၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ဦးစီးမှူ း (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို ့ တိုးြမှင့်ခန်ထ့ား 

လိုက်သည်။ 

၈။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စစ်ေတွနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးေဇာ်ဝင်းေလး၊ ကွန်ပျူတာ လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး လုပ်သက်ခွင့် 

(၅-၆-၂၀၁၅ မှ ၄-၇-၂၀၁၅ ထိ)ခံစားေနစဉ်ကာလအတွင်း စီမံကိနး်နှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးေဇာ်ညညီီမျိုး 
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(၉/ခအဇ(နိုင်)၀၀၂၇၈၁)၊ အငယ်တန်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ)အား (၁၈-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ စစ်ေတွ 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၉။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမှ ေဒ စံပယ်တင့်ေဆွ (A/RGN- ၀၃၄၈၉၁)၊ ဦးစီးအရာရှိ အား 

(၁၇-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ဌာနခဲွသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချ 

ထားလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်)မှ ေဒ စံပယ်တင့်ေဆွ 

(A/RGN-၀၃၄၈၉၁)၊ ဦးစီးအရာရှိ အား Co Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

(၁၉-၆-၂၀၁၅)ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုနရ်ုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းများအား ရုံးြပင်ပချိန်တွင် ရုံးလုပ်ငန်းများ 

အဆင်ေြပေစရန်အတွက် ၎င်းတုိနှ့င့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်များအတိုင်း တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည် ရာထူး တာဝန်ကျေနရ့က်များ 

 (က) ေဒ ဇငမ်ာ ငိမ် ဦးစီးမှူး ၂၂-၆-၂၀၁၅ 

  ေဒ တင်ဇာလင် ကီး/ေရး ၂၄-၆-၂၀၁၅ 

  ေဒ ခိုင်သဉာဦး ေနစ့ား ၂၆-၆-၂၀၁၅ 

    ၃၀-၆-၂၀၁၅ 

 ( ခ ) ေဒ ဖို း ဖို းေအး ဒု-ဦးစီးမှူး ၂၃-၆-၂၀၁၅ 

  ေဒ ဝင်းပပထွန်း လ/ထကပတမှူး ၂၅-၆-၂၀၁၅ 

  ေဒ ေအးသနာဝင်း ငယ်/ေရး ၂၉-၆-၂၀၁၅ 

၁၂။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ အေထွေထွစီမံေရးရာဌာနစုမှ ဦးေကျာ်စွာ (၉/စကတ (နိုင်)၀၆၂၂၈၃)၊ လက်ေထာက ်

ညန်ကားေရးမှူးအား (၂၂-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ စမီံေရးရာဌာနခွဲရှိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် 

ေမာေ်တာယ်ာဉမှ်ူးအြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။ 

၁၃။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃) ဦး၊ အမထမ်း (၁၁) ဦးတိုအ့ား (၁-၇-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတုိ ့
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အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ဗဟ(ကကရ)/နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ သုိ ့ ေြပာင်းေရ ့ တာဝန်ချထား 

လိုက်သည် -  

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရဌ့ာန 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ေဒ စနာ ဦးစီးအရာရိှ စစရ ေကာ့ေသာင်း 

  ၁၂/ကမရ(နုိင်)၀၁၂၇၄၁ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ဇံ ဦးစီးအရာရိှ ပညာေပး ြမဝတီ 

  ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၁၉၉၁၅ 

 ( ဂ ) ဦးေအးထွန်း ဦးစီးအရာရိှ စီမံ ကျိုင်းတံု 

  S/OKA-၀၅၄၆၃၅ 

 (ဃ) ဦးမျိုးြမင့်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ စစ်ေတွ 

  ၇/သကန(နုိင်)၀၀၄၃၀၇ 

 ( င ) ဦးြမတ်ထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး ေမာင်ေတာ 

  ၁၄/မမန(နုိင်)၀၀၀၁၃၈ 

 ( စ ) ေဒ တင်တင်နဲွ  ့ ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး တမူး 

  ၉/စကန(နုိင်)၀၆၂၂၅၈ 

 (ဆ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း ကျိုင်းလပ် 

  ၉/ကဆန(နုိင်)၁၁၄၉၀၃ 

 ( ဇ ) ဦးေကျာ်စိုးနုိင် ဒု-ဦးစီးမှူး ဗဟ(ကကရ) တာချီလိတ် 

  ၉/တသန(နုိင်)၀၄၃၉၈၁ 

 ( ဈ ) ဦးေကျာ်ေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး ဗဟ(ကကရ) တာချီလိတ် 

  ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၃၈၂၉၄ 

 (ည) ေဒ ဥမာထွန်း ကီး/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ေကာ့ေသာင်း 

  ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၃၈၇၀၈ 

 ( ဋ ) ဦးဘရန်ေအာင် ကီး/ေရး ေဒသတွင်း ထီးခီး 

  ၁၃/နခန(နုိင်)၀၄၇၄၅၂ 
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 ( ဌ ) ဦးတင်လင်းေအာင် ငယ်/ေရး ယှဉ် ပိုင်မ ဗဟ(ကကရ) 

  ၉/ပမန(နုိင်)၂၃၅၁၂၉ 

 ( ဍ ) ဦး ဖိုးေဝေအာင် ငယ်/ေရး စီမံ ဗဟ(ကကရ) 

  ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄ 

 ( ဎ ) ေဒ နှင်းရည်ေထွး ငယ်/ေရး စီမံ ြမဝတီ 

  ၉/မတလ(နုိင်)၂၈၃၉၇၄ 

၁၄။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၁-၆-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ ရံုး အမိန်စ့ာအမှတ် (၅၁/၂၀၁၅) 

အရ ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီးဌာနသုိ ့ ေြပာင်းေရ ့ 

ေရာက်ရိှလာသည့် ေဒ ရတနာလင် (S/OKA-၁၁၆၀၁၂) ဒု-ဦးစီးမှူး(လစာနန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀)အား ေရာက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပုိသ့ည့် ( ၁၆ - ၆ -၂၀၁၅ ) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) စီမံေရးရာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲ၏ (၁၂-၆-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါစာအမှတ်(၀၈၀၇)ြဖင့် ဝန်ထမ်းသက်သာပိုင် ေညာင်တုန်း 

သဇင်ေရေကျာ်ငါးကန် (၁၇.၅) ဧကအား (၁၈) လ တစ်ရာသီအတွက် တစ်ဧကလင် ကျပ်(၁၃၀၀၀) နန်းြဖင့် 

စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းခဲ့ရာ (၁-၈-၂၀၁၅)ရက်ေနတွ့င် ငါးကန်အား မူလအေနအထားအတုိင်း မပျက်ယွင်းဘဲ 

ြပန်လည်အပ်နံှရမည်ြဖစ်၍ မအပ်နံှမီ ငါးကန်အေြခအေနမှန်အား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရာထမ်း(၄) ဦးြဖင့် 

အဖွဲ ဖဲွ့ စ့ည်းတာဝန်ေပးအပ်ထားြခင်းအား ဤအမိန်စ့ာြဖင့် လမ်းမိုးပယ်ဖျကလ်ိုက် သည။် 

၁၆။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒ ရတနာလင် (S/OKA-၁၁၆၀၁၂)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး အား (၁၇ -၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့် သုိ ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ားလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ပါ RT ဝန်ထမ်း (၂)ဦးအား (၂၂-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းအတိုအ့မည် 

နှင့် ယဉ်တွဲပါ ဌာနစိတ်များတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် ရာထူး ဌာနစိတ် 

 (က) ဦး ငိမ်းချမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာေပးစာယူဌာနစိတ် 

  ၅/အတန(နိုင်)၀၄၈၇၂၈  
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 ( ခ ) ဦးကိုကိုေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး RT ဌာနစိတ် 

  ၉/ကပတ(နိုင်)၀၀၅၄၅၃ 

၁၈။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏(၁၇-၆-၂၀၁၅)ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၇/ 

၂၀၁၅) အရ သိပံနှင့်နည်းပညာဝန် ကီးဌာန၊ တကသိုလ်နှင့်ေကာလိပ်များမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ့

ေြပာင်းေရေ့ရာက်ရှိလာသည့် လက်ေထာက်ကထိက (၅) ဦးတိုအ့ား ေရာက်ရှိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း 

သတင်းေပးပိုသ့ည့် (၁၅-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန တွင် လစာနန်းတူ ဦးစီးအရာရိှ 

(လစာနန်းကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးြဖင့် ခန်ထ့ားလိုက် ပီး ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲ 

ေဖာြ်ပပါ ဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည် - 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး တာဝန်ချထားသည့် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ ကည်သာသစ်နိုင် ဦးစီးအရာရှိ WTO 

  ၉/ပဘန(နုိင်)၁၂၈၄၉၁ 

 ( ခ ) ေဒ ဟန်စုယဉညွ်န် ့ ။ မူဝါဒ 

  ၁၂/ကမတ(နိုင်)၀၆၀၂၆၆ 

 ( ဂ ) ဦးသက်လွင်ဦး ။ နည်းပညာ 

  ၆/မအရ(နိင်ု)၁၀၅၁၉၂ 

 (ဃ) ေဒ လင်းမျိုးသာ ။ မူဝါဒ 

  ၁၃/ကတန(နိုင်)၀၈၀၄၅၇ 

 ( င ) ေဒ သီတာေကျာ် ။ နှစ်နိုင်ငံ 

  ၅/ကလတ(နုိင်)၀၆၂၇၆၆    

၁၉။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ ရတနာလင် (S/OKA-၁၁၆၀၁၂) ဦးစီးမှူး (သိုင်းအားကစား)သည် 

အားကစားပွဲေတာ်ရက်များနှင့် စခန်းသွင်းေလ့ကျင့်ချိန်များမှအပ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် (၂၂-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၂၀။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅) ဦးတုိအ့ား ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရ့က်များအတုိင်း 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည် - 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမတ်စိုးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ဗဟ ၁၉-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၈/စလန(နိုင်)၀၆၉၂၅၄  (ကကရ) ၂၆-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ရီရီချို  ရုံးအကူ ပိုက့ုန်သငွ်းကုန် ၁၈-၆-၂၀၁၅ မှ  

    DLA-၀၁၀၇၃၉  (ရန်ကုန်) ၂၁-၆-၂၀၁၅  

 ( ဂ ) ဦးဟိန်းထက်ေအာင် ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွး ၁၂-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၅/တဆန(နိုင်)၀၈၅၁၁၀   ၂၆-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ဃ ) ေဒ ခင်ထားရည် ကီး/ေရး ေငွစာရငး် ၁၅-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၄၄၈   ၂၀-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( င ) ဦးဆက်ရန်ပိုင် ဒု-လ/ထ ပုိ/့သင်ွး ၁၆-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၈၆၂ ကပတမှူး  ၁၉-၆-၂၀၁၅ ထိ  

၂၁။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးေအာင်စိုးလင်း (၁၂/ရပသ(နိုင်) ၀၂၇၁၄၅)၊ ဌာနခွဲစာေရးအား 

ေနြပည်ေတာ၊် ကုတင်(၁၀၀၀) ေဆးရုံမှ ဆရာဝန်ကီး၏ ေဆးလက်မှတ်ေထာက်ခံချက်အရ (၆-၆-၂၀၁၅) 

ရက်ေနမ့ှ (၁၂-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၇)ရက်အား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) 

အပိုဒ်(၉၃)ြဖင့် ယင်းေအာက်ရှိ အမိန်အ့ရ ေဆးလကမှ်တ်ခွင့် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၂၂။ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးေကျာ်သူထွန်း (၁၂/ရပသ(နိုင်) 

၀၅၂၄၃၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ းအား (၁၇-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခင်ွြ့ပု 

လိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ (၆)ဦးတိုအ့ား ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခ 

ေငွကျပ် (၃၀၀၀) နန်းြဖင့် ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၂၂-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ (၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပ်ဆိုငှားရမ်းလိုက်သည် - 

၈ 

၄ 

၁၅ 

၆ 

၄ 
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  စဉ် အမည်/ ေပးအပ်သည့် တာဝန်ချထားသည့် 

   မှတ်ပံုတင်အမှတ် တာဝန် ဌာနခဲွ 

  (က) ေဒ ဆန်းနလုင် အကူစာေရး ယှဉ် ပို င်မ 

   ၁/မကန(နိငု်)၁၄၁၆၇၁ 

  ( ခ ) ဦးေအာင်မင်းသူ ယာဉ်ေမာငး် စမံီေရးရာ 

   ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၄၄၅၂၈  (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်) 

  ( ဂ ) ဦးြမင့်ထွန်း အကူ စမံီေရးရာ  

   ၁၄/ကခန(နိုင်)၀၆၈၀၃၄ (လပ်စစ်/ြပင်ထိန်း) (ြပင်ထိနး်ဌာနစတ်ိ) 

  (ဃ) ေဒ ေရြမခိုင် အကူစာေရး WTO  

   ၅/ကဘလ(နိုင်)၁၅၂၁၂၂ 

  ( င ) ေဒ သွယ်သွယ်ေအး အကူစာေရး နှစ်နိုင်ငံ  

   ၇/ရကန(နိုင်)၀၅၃၇၁၃ 

  ( စ ) ေဒ နှင်းပွင့်ြဖူ အကူစာေရး WTO 

   ၁/မညန(နိုင်)၁၄၃၀၅၇ 

၂၄။ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၂/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ အေဆာက်အဦဌာနစိတ်မှ ေဒ သီရိေအာင် (၈/ထလန (နုိင်) ၀၅၃၁၆၀)၊ အငယ်တန်း 

စာေရးအား (၁၆-၆-၂၀၁၅) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ်၊ ၀၂၀၀/ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြဖင့် (၁၂-၆-၂၀၁၅) မှ 

(၁၈-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့် ြပုခ့ဲြခင်း ကုိ ဤအမိန်စ့ာြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်၍ 

(၁၂-၆-၂၀၁၅) မှ (၁၇-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၆) ရက်အား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၃/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း(၉)ဦးနှင့် အမထမ်း (၂၉)ဦးတိုအ့ား ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များအတုိငး် 

နှစ်တိုး ေစ့ေရာက် ပီး ြဖစပ်ါသြဖင့် မူလအေြခခနံညး် ဥပေဒ အပုိဒ်(၂၄)(၂၆)(က) အရ နှစ်တိုးအပါအဝင် 

လစာေငွများကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည။်  

၂၆။ ၂၃-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးတင်ဝင်း (၁၂/ကခက(နိုင်)၀၄၂၄၅၈) ဒု-ဦးစီးမှူးအား ဝန်ကီးဌာန၊ 

စမံီခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီ၏ အစညး်အေဝးဆုးံြဖတခ်ျက်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၇)ရက်ေနနံ့နက်ပိုင်းမှစ၍ 
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နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပေဒပုဒ်မ(၆၃)နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအပိုဒ် (၂၃၃)၊ အပိဒ်ုခဲွ (ဆ)အရ ေလာေ့ပါ့ 

ပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၇။ ၂၃-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးသက် (၉/မနတ(နုိင်) 

၁၀၁၇၀၅)အား (၁-၇-၂၀၁၅)ရက်ေနမှ့စ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးချုပ်) သုိ ့  ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၂၈။ ၂၄-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၆/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၃)ဦးတိုအ့ား ၎င်းတိုအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေကျာနိ်င်ုဝင်း ဌာနခဲွစာေရး ဗဟ ၂၂-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၄/ကခန(နိုင်)၀၇၉၄၇၀  (ကကရ) ၂၈-၆-၂၀၁၅ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ မာမာချို ကီး/ေရး စမံီ ၂၂-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၂/သမန(နုိင်) (လနစ)  ၂၈-၆-၂၀၁၅  

 ( ဂ ) ဦးစိုးြမင့်ေမာင် ကီး/ေရး ဗဟ ၂၀-၆-၂၀၁၅ မှ  

    ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၀၀၄၉၇၄  (ကကရ) ၂၉-၆-၂၀၁၅ ထိ 

၂၉။ ၂၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွမှဲ ေဒ ခင်ထားရည်(၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၄၄၈)၊ အကီးတန်းစာေရးအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ အပိုဒ်(၉၆)အရ (၂၁-၆-၂၀၁၅) ရက်ေန(့၁)ရက်ကို လစာမဲ့ခွင့် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်။  

၃၀။ ၂၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၈/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကနု်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ဦးမငး်မင်းထွဋ် (၁၂/ဒပန(နိင်ု)၀၄၇၁၇၇)၊ 

အကီးတန်းလက်နှိပ်စက် အား ေနြပည်ေတာ်၊ ကုတင်(၁၀၀၀)ေဆးရုံမှ ဆရာဝန်ကီး၏ ေဆးလက်မတှ် 

ေထာက်ခံချက်အရ (၂၀-၅-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှ ( ၁၉-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁)ရက် 

အား နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ အပုိဒ်(၉၃)အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၁။ ၂၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ စးီပာွးေရးနငှ့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၂၄-၆-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၅၅/၂၀၁၅) 

၇ 

၇ 

၁၀
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အရ ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ဦးေကျာက်ဒိုး(၇/ကဝန(နိုင်)၀၉၁၂၈၀)၊ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူးအား (၁-၇-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးနှင့် စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၃၂။ ၂၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒ ေနာ်အယ်ပေစာ်ေဖာ 

(၁၃/ကလန(နုိင်)၀၈၃၆၇၇)၊ ေနစ့ားအကူစာေရးအား (၁-၇-၂၀၁၅) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်း၏ဆနအရ အလုပ်မှ 

နုတ်ထွက်ခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၃။ ၂၉-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၃၁/၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၉)ဦးတိုအ့ား (၂၉-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတို ့

အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနခွဲများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  တာဝန်ချထားသည့် ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒ ေအးေအးသန်း ဒု-ဦးစီးမှူး WTO 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၅၇၂၆၀ 

 ( ခ ) ေဒ ြဖူြဖူေကျာ် ။ လုပ်ငန်းစစ် 

  ၈/မကန(နိုင်)၀၀၂၅၉၃ 

 ( ဂ ) ေဒ ေစာကည် ။ လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၁/မဥန(နိုင်)၀၀၀၅၂၇ 

 (ဃ) ေဒ ဇင်မာဦး ။ ပညာေပး 

  ၅/ဝလန(နိုင်)၀၆၉၃၄၂ 

 ( င ) ေဒ ဥမာဝင်း အကီးတန်းစာေရး နည်းပညာ 

  ၉/မသန(နိငု်)၁၀၇၁၆၉ 

 ( စ ) ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင် ။ ေငွစာရင်း 

  ၉/မသန(နိငု်)၀၇၉၄၀၄ 

 (ဆ) ဦးဝငး်ေအာင် ။ ေဒသတွင်း 

  ၉/အမဇ(နိင်ု)၀၀၈၃၆၀ 
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 ( ဇ ) ေဒ ေမသူဇာ ။ နှစ်နိုင်ငံ 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၂၀၅၁၅၃ 

 ( ဈ ) ဦးသာထွန်းေအာင် အငယ်တန်းစာေရး ပညာေပး 

  ၈/ဆဖန(နုိင်)၀၅၁၂၁၆    
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးနယစ်ပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေနမ့ှစ၍လညး် 

ေကာငး်၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇနု်နှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမ့ှ 

စ၍လညး်ေကာင်း၊ တာချီလိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ် 

ဂျယန်ယ်စပ်ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစမ်ျိုးတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) 

ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရး 

စခနး် တွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍လညး်ေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို စတင်ေဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချငး်ေရေဟာ၊် ကန်ပိကု်တီး၊ 

လယွဂ်ျယ၊် ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ ထန်တလန်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း(၂၂-၄-၂၀၁၃) 

ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည။် ေမာေတာင၊် ထီးခီးနယစ်ပ်ကန်ုသွယေ်ရးစခန်း 

များတွငလ်ညး် (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ မနေလးတိုင်းဦးစီးမှူးရုံးတွင် (၁-၄-

၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ရှမ်းြပည်နယ် (အေရှ ပ့ိုင်း) ကျိုင်းတုံရံုးခဲွအား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း 

ေကာငး်၊ ကချင်ြပည်နယ်ြမစ်ကီးနားကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးစခန်းအား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမ့စှ၍ 

လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျို င်းလပ်စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် 

မယ်စဲ့စခန်းကိုလညး်ေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ ်

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

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

၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ထိ) ITC ကတ် ( ၅၉ ) ကတ်၊ စုစုေပါင်း ( ၉၂၇ ) ကတ် 

ခွင်ြ့ပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တငပ်ို/့တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 
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စဉ် 
ဘ ာနှစ် 

ITC ကတ် 

အေရအတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ 

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ 

၁ 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ 

မ ှ၃၁-၃-၂၀၁၃) 
၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ၃၁၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁-၄-၂၀၁၅ 

မ ှ၁၉-၆-၂၀၁၅ ) ထိ 
၅၉ ၁၃၇၉၂၁၄၆၆၃.၁၈၅ ၉၉၇၄၃၀၄၈၃.၁၂၈ ၂၃၇၆၆၄၅၁၄၆.၃၁၃

 စုစုေပါင်း ၉၂၇ ၅၁၁၆၆၉၈၀၈၃.၁၄၅ ၁၄၀၂၆၇၄၉၅၇၇.၆၈၆ ၁၉၁၄၃၄၄၇၆၆၀.၈၃၁

 

၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၁၉-၆-၂၀၁၅) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ်ထုတ်ေပးမ 

နှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ် စခန်းအမည် 

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC 
ကတ် 
အေရ 
အတွက် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

ကုန်သွယ်မ  
ပမာဏ 
(ကျပ်) 

ပုိကု့န် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

သွင်းကုန် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

၁ တမူး 
၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ 

၂၈ ၁၉၀၉၉၉၉၆.၉၀၀ ၉၂၆၉၇၂၉၈.၃၂၀ ၁၁၁၇၉၇၂၉၅.၂၂၀

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂     ၄၉၃၃၇၄၀.၁၉၀ ၄၉၃၃၇၄၀.၁၉၀

၃ ြမဝတီ         ၁-၁၂-၂၀၁၂     ၃၈၀၄၉၇၅၉.၁၄၀ ၃၈၀၄၉၇၅၉.၁၄၀

၄ တာချီလိတ်  ၁-၂-၂၀၁၃ ၄ ၁၄၆၉၉၉၈.၈၀၀ ၃၈၃၂၈၀၆၀၈.၉၁၀ ၃၈၄၇၅၀၆၀၇.၇၁၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃   ၇၈၂၂၀၂၁၀၀.၀၀၀   ၇၈၂၂၀၂၁၀၀.၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃         

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃         

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၇၈၄၈၇၅၀.၀၀၀ ၉၈၄၆၂၀၀.၀၀၀ ၄၇၆၉၄၉၅၀.၀၀၀

၉ ကန်ပုိက်တီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၁၃၆၉၂၅၀.၀၀၀ ၉၈၃၃၂၁၂၅.၈၄၀ ၁၃၉၇၀၁၃၇၅.၈၄၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃       

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃         
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စဉ် စခန်းအမည် 

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC 
ကတ် 
အေရ 
အတွက် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 
ကုန်သွယ်မ  
ပမာဏ 
(ကျပ်) 

ပုိကု့န် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

သွင်းကုန် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁၄၈၇၇၀၀၀၉.၄၂၀ ၄၂၇၅၅၉၈၉.၀၅၀ ၁၉၁၅၂၅၉၉၈.၄၇၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃         

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၁၅၁၁၆၉.၂၂၀ ၇၈၀၈၀၃၀.၀၀၀ ၇၉၅၉၁၉၉.၂၂၀

၁၅ ထီးခးီ ၁-၇-၂၀၁၃        

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄        

၁၇ ကျို င်းတုံ       ၅-၅-၂၀၁၄ ၃ ၂၂၄၂၆၉၉၄.၂၄၀ ၂၁၅၆၃၆၅.၉၄၀ ၂၄၅၈၃၃၆၀.၁၈၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား 
၁၅-၁၀-
၂၀၁၄        

  စုစေုပါင်း ၃၈ ၁၀၅၃၃၃၈၂၆၈.၅၈၀ ၆၇၉၈၆၀၁၁၇.၃၉၀ ၁၇၃၃၁၉၈၃၈၅.၉၇၀
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