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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (  ၁၁  ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၁) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးဗဟိုေကာ်မတီ၏ တတိယအကိမ်အစညး်အေဝးကုိ ေနြပညေ်တာ်ရှိ 

စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ စုေပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်ရာ စားသံုးသူအကာ 

အကွယ်ေပးေရးဗဟိုေကာ်မတီဥကဌ၊ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာကားရာတွင် စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး 

လုပင်န်းများသည် အာဆီယံေဒသတွင်းနိုင်ငံများ၏ စးီပာွးေရးအသိုကအ်ဝန်း (ASEAN Economic 

Community) တွင် မြဖစ်မေန အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိ 

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လက်ရှိကာလတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုနမ်ျားကို ကီးကပြ်ခင်း၊ ကုန်သွယ်မများ 

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းများ ြပုလုပ်လျက်ရှိသကဲ့သို ့ စားသံုးသူအကာ 

အကွယ်ေပးေရးလုပ်ငနး်များကိုလည်း ဥပေဒြပဌာန်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါ 

ေကာင်း၊ စားသုံးသူအခွင့်အေရးနှင့် စားသုံးသူအကျို း ထိခိုက်နစ်နာမမရှိေစေရးအတွက် ကုန်စညနှ်င့် 

ဝန်ေဆာင်မများအေပ  ေဘးအနရာယ်ကငး်ရှင်းေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စိတ်ေကျနပ်မရရှိေစေရးတိုအ့တွက် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရငှ်များအေနြဖင့် အရည်အေသွးေကာင်း 

မွန် ပီး လုံြခံု စိတ်ချရေသာ ကုန်စည်များထုတ်လုပ်ေရာငး်ချလာကာ ြပည်တွင်းသာမက ြပညပ်ေစျးကွက်ကို 

ပါ ထိုးေဖာက်နိုင်မည်ြဖစေ်ကာင်း၊ ဗဟိုေကာ်မတီေအာက်တွင် တုိင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်စားသုံးသူ 

အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးအဖွဲ မ့ျား၊ ခရိုင်စားသုံးသအူြငငး်ပာွးမေြဖရှင်းေရးအဖဲွမ့ျားအား အဆင့်ဆင့်ဖွဲ စ့ည်း 

ကာ ေဘးအနရာယရ်ှိနိုင်ေသာ ကုန်ပစည်းများ စားသုံးသူလက်ဝယမ်ေရာက်ရှိေစေရးနှင့် ဝန်ေဆာင်မများ 

စိတ်ေကျနပ်မရရှိေစေရးတိုအ့တွက် ကွငး်ဆငး်စစ်ေဆးမများကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စားသံုးသမူျား၏ အကျိုး 
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အတွက်ဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ချိတ်ဆက်ညှိနင်းမနှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မများကို ြပုလုပ်သွားကရမည်ြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားပါသည။် ထိုေ့နာက် စားသံုးသူအကာ 

အကွယ်ေပးေရးဗဟိုေကာ်မတီ၊ အတွင်းေရးမှူး၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကားေရးမှူ းချုပမ်ှ 

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ရငှ်းလင်းေဆွးေနွး ပီး အစည်း 

အေဝးသို ့တက်ေရာက်လာသူများက စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးေရး လုပ်ငန်းထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင် 

ေရးအတွက် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများအေပ  အသိပညာေပးမ၊ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ကိစရပ်များ၊  ထုတ်လုပမ်လုပင်န်းများအေပ  စိစစ်ရန်ကိစရပ်များ၊ ဌာနအချင်းချင်းေပါင်းစပ်ညှိနင်း 

ေဆာင်ရွက်သွားမည့် အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်ညှိနင်း ေဆးွေနးွ ပီး စားသုံးသူအကာအကွယ် 

ေပးေရးဗဟိုေကာ်မတီဥကဌ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်မှ တင်ြပချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ြပန်လည်ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ 

၂။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

၂၀၁၆ ခနှုစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်ေနတွ့င် ဝန်ကီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ ရန်ကုန် မို အ့ေြခစိုက် ြပည်ေထာင်စုသမတ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဆိုင်ရာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ သံအမတ်ကီးအား လက်ခံေတွဆ့ုံ ပီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံေရးကို ပုိမို 

ချစ်ကည်ရင်းနီှးစွာ တိုးြမှင့်တည်ေဆာက်သွားေရးနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မြမှင့်တငေ်ရး၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ 

ြမန်မာနိုင်ငံသို ့ အသားများတင်သွင်းေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များအပါအဝင် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

ရှင်များ ြမန်မာနိုင်ငံသိုလ့ာေရာက်ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံေရးနှင့် အကျိုးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ ြမန်မာြပည်သူ 

များ၏ လူမစီးပွားဘဝ တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ 

၏ အကူအညီြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် အသက်ေမွးမပညာသင်တန်းများ ဖငွ့်လှစ်နိုင်ေရးတိုကုိ့ ေဆွးေနွးခဲ့ပါ 

သည်။ အဆုိပါေတွဆံု့ေဆွးေနွးပဲွသုိ ့ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ 

ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည။် 

၃။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

၂၀၁၇ ခုနစှ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်ေနတွ့င် ရန်ကုန် မို ရ့ှိ ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မ 

လက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပသည့် ဓာတ်ေြမသဇာ၊ ပိုးသတ်ေဆးနှင့် စိုက်ပျိုးေရးသုံး 

ပစည်းများ၊ လယ်ယာသုံးသငွ်းအားစုများ တင်သွင်းြဖန်ြ့ဖူးေရာင်းချြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များနှင့်ပတ်သက် 

သည့် ညှိနင်းအစည်းအေဝးသိုတ့က်ေရာက်၍ အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါညှိနင်းအစည်းအေဝး 

တွင် ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးမှ ပိုက့ုန်က တွင် အဘက်ဘက်ကအားနညး်ေနခဲ့ေကာင်း၊ မိမိတိုအ့ေနြဖင့် 

လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အေသးစားစက်မလုပ်ငန်းကိုသာ အားထားေနရပါေကာင်း၊ လယ်ယာက တွင် 

လညး် ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ်မှာ များြပားေန ပီး ကေမာဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတိုန့ှင့် နင်းယှဉ်လင် 
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ကုန်ကျစရိတ်များြပားေနပါေကာင်း၊ အရညအ်ေသွးပုိင်းကုိ နင်းယှဉ်ကည့်ပါကလည်း ကေမာဒးီယားကုိပင် 

လုိက်မမှီေကာင်း၊ ေစျးကွက်ေတာင်းဆိုေနေသာ်လညး် မိမိဘက်မှတင်ပိုသ့ည့်ကုန်ပစည်းများမှာ အရည် 

အေသွးများနမ်ိက့ျေနပါေကာင်း၊ ထိုအ့ြပင် Logistic စရိတ်ကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်လိုက်ပါက ကုန်ကျ 

စရိတ်ပိုမိုများြပားသည်ကို ေတွရ့မာှြဖစ်ေကာင်း၊ မိမိနိုင်ငံမှ ပုိကု့န်များတွင် ဓာတ်ကင်းဓာတ်ကျန်များကိစ 

တွင် ပိုးသတ်ေဆးမှာအဓိကြဖစ်ေကာင်း၊ ပိုးသတ်ေဆးဓာတ်ကင်းများေကာင့် မိမိ၏ပုိက့န်ုက သာမက 

လယ်သမားများကုိပါ ထိခိုက်လာနိုင်ေကာင်း ေဆွးေနွးေြပာကား ပီး ဓာတ်ေြမသဇာတင်သွင်းသူ၊ ပိုးသတ် 

ေဆးတငသွ်င်းသမူျားနှင့် တက်ေရာက်လာေသာေတာင်သူလယ်သမားများမှလညး် အဆိုပါကိစနှင့်ပတ် 

သက်၍ တင်ြပေစလုိေကာင်း၊ ဓာတ်ေြမသဇာများ၊ ပိုးသတ်ေဆးများသည် စမံမီသည့်ပစညး်များြဖစ်ေန 

သည်ဟုကားသိရပါေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ UMFCCI အသင်းဥကဌ ဦးေဇာ်မင်းဝင်း၊ 

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးလေှမာဦ်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ သုံးခွ မို န့ယ်မှ 

လယ်သမားကီး ဦးရဲတင့်နှင့် စိုက်ပျိုးေရးသွင်းအားစုများအား တင်သွင်းေနသည့် ကုမဏီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ 

ညီေနာင်အသင်းများမှ တာဝန်ရှသိူများ အြပန်အလှန်ေဆွးေနွးခဲ့ ကပါသည်။  
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၆-၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၀၄၀.၀၂၈ ၁၀၃၅.၃၅၉ ၂၀၇၅.၃၈၇

၂ တိရစိာန်ထွက် ၄.၆၁၁ ၁.၇၇၈ ၆.၃၈၉

၃ ေရထွက် ၁၆၃.၉၄၉ ၂၄၀.၄၁၇ ၄၀၄.၃၆၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၄၇၃.၃၀၈ ၂၅၈.၃၀၃ ၇၃၁.၆၁၁

၅ သစ်ေတာထွက် ၁၇၈.၈၂၀ ၁.၉၇၄ ၁၈၀.၇၉၄

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၉၂၀.၉၁၇ ၉၂၂.၈၃၉ ၃၈၄၃.၇၅၆

၇ အြခား ၃၆၇.၆၄၅ ၈၅၄.၉၆၆ ၁၂၂၂.၆၁၁

 စုစုေပါင်း ၅၁၄၉.၂၇၈ ၃၃၁၅.၆၃၆ ၈၄၆၄.၉၁၄

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၆-၁-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၃၅၄၁.၉၇၃ ၁၂၆၇.၄၈၂ ၄၈၀၉.၄၅၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၈၅၀.၁၈၅ ၃၉၀.၀၃၀ ၄၂၄၀.၂၁၅

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၄၄၉.၇၂၄ ၄၃၈.၇၁၉ ၂၈၈၈.၄၄၃

 စုစုေပါင်း ၉၈၄၁.၈၈၂ ၂၀၉၆.၂၃၁ ၁၁၉၃၈.၁၁၃

 
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန် (၆-၁-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၁၄၉.၂၇၈ ၉၈၄၁.၈၈၂ ၁၄၉၉၁.၁၆၀ ၄၇၃၀.၉၈၇ ၁၀၆၃၆.၈၆၁ ၁၅၃၆၇.၈၄၈ ၄၁၈.၂၉၁ -၇၉၄.၉၇၉ -၃၇၆.၆၈၈

၂ နယ်စပ် ၃၃၁၅.၆၃၆ ၂၀၉၆.၂၃၁ ၅၄၁၁.၈၆၇ ၃၃၃၄.၈၇၆ ၂၀၂၁.၈၆၉ ၅၃၅၆.၇၄၅ -၁၉.၂၄၀ ၇၄.၃၆၂ ၅၅.၁၂၂

စုစေုပါင်း ၈၄၆၄.၉၁၄ ၁၁၉၃၈.၁၁၃ ၂၀၄၀၃.၀၂၇ ၈၀၆၅.၈၆၃ ၁၂၆၅၈.၇၃၀ ၂၀၇၂၄.၅၉၃ ၃၉၉.၀၅၁ -၇၂၀.၆၁၇ -၃၂၁.၅၆၆

စဉ် အေကာင်းအရာ

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၆-၁-၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၆-၁-၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၆-၁-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငပုိံင် ပုဂလိကပုိင် ေပါငး် နုိငငံ်ပုိင် ပုဂလကိပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပိုင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၀.၀၄၃ ၁၀၃၅.၃၁၆ ၁၀၃၅.၃၅၉ ၁၀၃၃.၈၁၃ ၁၀၃၃.၈၁၃ ၀.၀၄၃ ၁.၅၀၃ ၁.၅၄၆

၂ တိရစိာန်ထွက် ၁.၇၇၈ ၁.၇၇၈ ၀.၆၁၄ ၀.၆၁၄ ၁.၁၆၄ ၁.၁၆၄

၃  ေရထွက် ၂၄၀.၄၁၇ ၂၄၀.၄၁၇ ၁၉၉.၉၀၉ ၁၉၉.၉၀၉ ၄၀.၅၀၈ ၄၀.၅၀၈

၄ သတုတွင်းထကွ် ၂၄၆.၇၃၆ ၁၁.၅၆၇ ၂၅၈.၃၀၃ ၃၀၅.၀၆၇ ၁၁.၄၉၆ ၃၁၆.၅၆၃ -၅၈.၃၃၁ ၀.၀၇၁ -၅၈.၂၆၀

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၉၇၄ ၁.၉၇၄ ၂.၄၉၈ ၂.၄၉၈ -၀.၅၂၄ -၀.၅၂၄

၆ စက်မကုန်ေချာ ၈၂၁.၉၆၇ ၁၀၀.၈၇၂ ၉၂၂.၈၃၉ ၁၃၈၃.၂၇၂ ၂၂၇.၇၀၅ ၁၆၁၀.၉၇၇ -၅၆၁.၃၀၅ -၁၂၆.၈၃၃ -၆၈၈.၁၃၈

၇ အြခား ၈၅၄.၉၆၆ ၈၅၄.၉၆၆ ၃.၂၆၀ ၁၆၇.၂၄၂ ၁၇၀.၅၀၂ -၃.၂၆၀ ၆၈၇.၇၂၄ ၆၈၄.၄၆၄

စစုေုပါင်း ၁၀၆၈.၇၄၆ ၂၂၄၆.၈၉၀ ၃၃၁၅.၆၃၆ ၁၆၉၁.၅၉၉ ၁၆၄၃.၂၇၇ ၃၃၃၄.၈၇၆ -၆၂၂.၈၅၃ ၆၀၃.၆၁၃ -၁၉.၂၄၀

စဉ် ပိုကု့န်အုပ်စု

၂၀၁၆-၂၀၁၇(၆-၁-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၆-၁-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၆-၁-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

နုိငငံ်ပိင်ု ပုဂလိကပိင်ု ေပါငး် နိင်ုငပုိံင် ပဂုလိကပိင်ု  ေပါငး် နုိငငံ်ပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှု ပ်နှမံ ၃.၅၉၁ ၁၂၆၃.၈၉၁ ၁၂၆၇.၄၈၂ ၂၂.၃၂၉ ၁၁၆၆.၉၈၈ ၁၁၈၉.၃၁၇ -၁၈.၇၃၈ ၉၆.၉၀၃ ၇၈.၁၆၅

၂ လပုင်နး်သံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၉ ၃၈၉.၆၁၁ ၃၉၀.၀၃၀ ၂.၀၇၅ ၃၇၆.၉၇၆ ၃၇၉.၀၅၁ -၁.၆၅၆ ၁၂.၆၃၅ ၁၀.၉၇၉

၃ လသံုူးကုန် ၀.၇၇၁ ၄၃၇.၉၄၈ ၄၃၈.၇၁၉ ၁.၀၁၃ ၄၅၂.၄၈၈ ၄၅၃.၅၀၁ -၀.၂၄၂ -၁၄.၅၄၀ -၁၄.၇၈၂

စစုေုပါငး် ၄.၇၈၁ ၂၀၉၁.၄၅၀ ၂၀၉၆.၂၃၁ ၂၅.၄၁၇ ၁၉၉၆.၄၅၂ ၂၀၂၁.၈၆၉ -၂၀.၆၃၆ ၉၄.၉၉၈ ၇၄.၃၆၂

စဉ် သင်ွးကုန်အုပစ်ု

၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၆- ၁ - ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၆ - ၁ - ၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ( ၆- ၁ -၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပုိက့န်ု သွင်းကန်ု
ကုနသွ်ယမ်
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကနု်
ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့န်ု သွင်းကန်ု
ကုနသွ်ယမ်
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၄၇၆.၅၄၂ ၁၂၂၈.၃၃၅ ၃၇၀၄.၈၇၇ ၂၈၂၃.၈၁၂ ၁၂၄၀.၆၆၀ ၄၀၆၄.၄၇၂ -၃၄၇.၂၇၀ -၁၂.၃၂၅ -၃၅၉.၅၉၅

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၂၁.၀၆၀ ၁၂.၆၈၅ ၁၃၃.၇၄၅ ၄၇.၃၈၉ ၉.၂၆၃ ၅၆.၆၅၂ ၇၃.၆၇၁ ၃.၄၂၂ ၇၇.၀၉၃

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၉၈.၅၀၄ ၄၃.၄၃၈ ၄၄၁.၉၄၂ ၂၂၁.၈၈၇ ၄၃.၀၈၁ ၂၆၄.၉၆၈ ၁၇၆.၆၁၇ ၀.၃၅၇ ၁၇၆.၉၇၄

၄ ကပုိံက်တးီ ၃၉.၅၄၇ ၂၉.၉၇၆ ၆၉.၅၂၃ ၁၄.၀၈၃ ၅၅.၇၀၄ ၆၉.၇၈၇ ၂၅.၄၆၄ -၂၅.၇၂၈ -၀.၂၆၄

၅ ကျိုင်းတံု ၁.၅၂၉ ၂.၁၈၂ ၃.၇၁၁ ၅.၃၇၈ ၆.၂၉၉ ၁၁.၆၇၇ -၃.၈၄၉ -၄.၁၁၇ -၇.၉၆၆

၆ တာချီလိတ် ၁၁.၄၈၂ ၄၅.၃၇၇ ၅၆.၈၅၉ ၈.၅၁၄ ၄၄.၄၆၇ ၅၂.၉၈၁ ၂.၉၆၈ ၀.၉၁၀ ၃.၈၇၈

၇ ြမဝတီ ၄၂.၅၄၆ ၆၃၇.၈၈၅ ၆၈၀.၄၃၁ ၂၉.၂၈၇ ၅၁၂.၂၂၀ ၅၄၁.၅၀၇ ၁၃.၂၅၉ ၁၂၅.၆၆၅ ၁၃၈.၉၂၄

၈ ေကာေ့သာင်း ၃၉.၄၅၉ ၄၅.၁၉၉ ၈၄.၆၅၈ ၃၀.၄၅၅ ၆၁.၈၆၄ ၉၂.၃၁၉ ၉.၀၀၄ -၁၆.၆၆၅ -၇.၆၆၁

၉ မိတ် ၁၁၄.၈၅၈ ၃၁.၉၄၅ ၁၄၆.၈၀၃ ၁၀၆.၉၆၂ ၂၂.၆၃၁ ၁၂၉.၅၉၃ ၇.၈၉၆ ၉.၃၁၄ ၁၇.၂၁၀

၁၀
နဘလုယ်/
ထးီခီး

၉.၉၆၅ ၀.၄၀၇ ၁၀.၃၇၂ ၀.၅၈၇ ၁၁.၀၁၈ ၁၁.၆၀၅ ၉.၃၇၈ -၁၀.၆၁၁ -၁.၂၃၃

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၅၆၈ ၀.၆၃၀ ၂.၁၉၈ ၀.၃၀၇ ၂.၀၁၃ ၂.၃၂၀ ၁.၂၆၁ -၁.၃၈၃ -၀.၁၂၂

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၂၂ ၀.၀၅၈ ၀.၁၈၀ ၀.၁၂၂ ၀.၀၅၈ ၀.၁၈၀

၁၃ စစ်ေတွ ၃.၂၇၅ ၀.၁၇၈ ၃.၄၅၃ ၄.၁၁၁ ၀.၇၆၄ ၄.၈၇၅ -၀.၈၃၆ -၀.၅၈၆ -၁.၄၂၂

၁၄  ေမာငေ်တာ ၃.၈၈၉ ၀.၀၂၇ ၃.၉၁၆ ၃.၇၇၃ ၀.၀၇၂ ၃.၈၄၅ ၀.၁၁၆ -၀.၀၄၅ ၀.၀၇၁

၁၅ တမူး ၃၃.၄၀၇ ၉.၅၆၅ ၄၂.၉၇၂ ၂၄.၅၄၂ ၈.၀၈၀ ၃၂.၆၂၂ ၈.၈၆၅ ၁.၄၈၅ ၁၀.၃၅၀

၁၆ ရဒ်ိ ၁၇.၈၈၃ ၈.၃၄၄ ၂၆.၂၂၇ ၁၃.၇၈၉ ၃.၇၃၃ ၁၇.၅၂၂ ၄.၀၉၄ ၄.၆၁၁ ၈.၇၀၅

စစုေုပါငး် ၃၃၁၅.၆၃၆ ၂၀၉၆.၂၃၁ ၅၄၁၁.၈၆၇ ၃၃၃၄.၈၇၆ ၂၀၂၁.၈၆၉ ၅၃၅၆.၇၄၅ -၁၉.၂၄၀ ၇၄.၃၆၂ ၅၅.၁၂၂

စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၆-၁-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၆-၁-၂၀၁၆ ထိ) နငး်ယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ့)

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၀၈၅၀၀၀ ၁၀၆၄၀၀၀ ၁၁၄၀၀၀၀ ၁၁၆၈၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၁၁၄၀၀ ၁၁၄၈၂၀၀

၃ မနေလး ၉၆၉၄၀၀ ၁၁၂၂၅၀၀ ၁၁၂၂၅၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၀၅ ၇၉၇ ၈၅၄ ၉၀၁

၂ ေရလီ ၈၁၉ ၈၃၅ ၈၈၂ ၉၃၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၀၈ ၉၃၀ ၉၁၂ ၉၃၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၁၂၀၆၀၀

၂ မနေလး ၉၄၇၃၀၀ ၉၅၇၇၀၀ ၉၃၆၃၀၀ ၈၇၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၈၃၂ ၈၁၆ ၈၂၄ ၈၂၇

၂  ေရလီ ၈၇၀ ၈၆၃ ၈၄၆ ၈၄၇

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၅၂ ၆၆၅ ၆၃၂ ၆၄၇

၇

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၁၇၄၀၄၀၀ ၁၇၇၂၈၀၀ ၁၄၉၈၅၀၀ ၁၄၈၂၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၁၂ ၁၄၀၃ ၁၂၆၅ ၁၀၈၇

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၆၉၅၀၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၈၄၈၁၀၀ ၈၁၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၆၂၀ ၆၀၈ ၆၁၄ ၆၁၆

၂ ေရလီ ၆၅၂ ၆၄၈ ၆၃၀ ၆၃၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၈၇၇၅၀၀ ၈၇၅၀၀၀ ၈၃၉၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၈၂၁၈၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၁၁၄၀၀ ၈၁၁၄၀၀

၃ မေကွး ၈၂၆၇၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၀၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၅၆ ၇၂၄ ၆၇၇ ၇၄၂

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၂၁၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

၅ ပခုကူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၆ မေကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၇ ပခူဲး  ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၈ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၃၅၅ ၃၅၄ ၃၁၀ ၂၇၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၈၇၈၂၀၀ ၂၉၀၈၈၀၀ ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၆၉၄၅၀၀

၂ မနေလး ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

၃ မေကွး ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၈၁၆၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၈၇၈၂၀၀

၄ ြပည် ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၃၀၀၀၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၅၁၀၇၀၀ ၂၅၁၀၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၈၀ ၁၆၂၁ ၁၃၂၇ ၁၁၇၀

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၅၀၀၃၀၀

၂ ေတာင်ကးီ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၂၈၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၃၉ ၁၁၃၅ ၈၈၅ ၁၁၃၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၂၄၄၉၀၀ ၂၅၇၂၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၄ မေကွး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၇၆၁ ၁၇၅၄ ၁၇၅၄ ၁၇၄၆

ကျပ်/ြပည်

၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မနေလး ၈၀၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀

၃ ပျဉး်မနား ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၄ ပသုမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၉၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) (ေဟာငး်) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၉ စစ်ေတွ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀ ၇၀၀

၁၀ သံတဲွ ၉၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

၁၀
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ထုိင်း ၃၆၄ ၃၆၆ ၃၆၁ ၃၆၁

၂ ဗီယက်နမ် ၃၂၅ ၃၂၅ ၃၂၇ ၃၂၇

၃ အနိိယ ၃၃၅ ၃၃၅ ၃၄၀ ၃၄၀

၄ ပါကစတန် ၃၁၈ ၃၁၈ ၃၂၅ ၃၂၅

၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (လှည်းကူး) ၃၇၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မနေလး ၅၀၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀ ၄၄၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၅၀၆၀၀၀ ၄၇၈၀၀၀ ၄၇၈၀၀၀ ၄၇၈၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၃၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၀၆၅၀၀၀(ေဟာင်း) ၁၀၆၅၀၀၀(ေဟာင်း) ၇၅၀၀၀၀ (သစ်) ၈၀၀၀၀၀ (သစ်)

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ ေတာင် ကီး ၁၈၀၆၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၆၅၃၀၀

၂ လားရး ၁၈၉၈၀၀ ၁၈၉၈၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၇၇၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၂၁၄ ၁၇၂ ၁၇၄ ၁၇၁

၂ ေရလီ ၂၁၇ ၁၉၆ ၁၇၈ ၁၇၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၇ ၂၂၁ ၂၂၁ ၂၂၀

(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 ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၃၃၃၇၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀

၂ မေကးွ ၁၃၀၇၄၀၀ ၁၃၆၂၅၀၀ ၁၃၆၂၅၀၀ ၁၃၂၂၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၇၄ ၉၅၄ ၉၆၄ ၉၆၇

၂ ေရလီ ၁၀၁၅ ၁၀၀၇ ၉၉၀ ၉၉၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၈၈ ၈၈၄ ၈၈၅ ၈၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၀၀၀၆၀၀ ၁၈၆၄၁၀၀ ၁၉၀၅၁၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၉၈၇၂၀၀ ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၇၆၉၈၀၀ ၁၇၆၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ၃-၁-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၁၈၂၃ ၁၇၈၆ ၁၈၀၅ ၁၈၁၁

၂ ေရလီ ၁၈၈၄ ၁၈၇၁ ၁၈၅၄ ၁၈၅၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၅၁ ၈၄၇ ၁၀၃၂ ၁၀၂၇

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၆၈၃.၅၀ ၂၃၂၅.၅၀ ၁၈၅၄.၂၉ ၂၂၆၈.၀၀

၂ RSS-2 ၁၆၂၀.၉၀ ၂၃၀၈.၅၀ ၁၇၇၂.၉၆ ၂၂၅၁.၅၀

၃ RSS-3 ၁၅၂၂.၇၆ ၂၂၉၃.၀၀ ၁၆၉၁.၆၃ ၂၂၃၆.၀၀

၄ RSS-4 ၁၄၄၂.၆၁ ၂၂၈၅.၀၀ ၁၆၁၀.၃၀ ၂၂၂၇.၅၀

၅ RSS-5 ၁၃၆၂.၄၇ ၂၂၇၂.၅၀ ၁၅၂၈.၉၇ ၂၂၁၅.၀၀

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၂၀-၁၂-၂၀၁၆
စဉ်

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၃-၁-၂၀၁၇

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၂၁ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၅၈၀၀၀ ၁၁၈၈.၅၇ ၁၁၃၅.၅၇ ၁၃၇၅

၂ ၂၂ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၉၅၀၀ ၁၁၇၆.၈၀ ၁၁၂၉.၈၂ ၁၃၇၅

၃ ၂၃ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၅၀၀၀ ၁၁၇၀.၅၆ ၁၁၃၁.၄၂ ၁၃၇၅

၄ ၂၄ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၅၀၀၀ ၁၁၇၀.၅၆ ၁၁၃၁.၄၂ ၁၃၇၅

၅ ၂၅ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၅၀၀၀ ၁၁၇၀.၅၆ ၁၁၃၁.၄၂ ၁၃၇၅

၆ ၂၆ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၃၈၅၀၀ ၁၁၆၅.၈၀ ၁၁၃၃.၉၄ ၁၃၇၀

၇ ၂၇ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၃၀၀၀ ၁၁၇၂.၀၅ ၁၁၃၇.၄၆ ၁၃၇၀

၈ ၂၈ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၃၇၀၀ ၁၁၇၇.၃၂ ၁၁၄၂.၃၃ ၁၃၆၅

၉ ၂၉ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၃၇၀၀ ၁၁၇၇.၃၂ ၁၁၄၂.၃၃ ၁၃၆၅

၁၀ ၃၀ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၈၀၀၀ ၁၁၈၃.၃၂ ၁၁၆၀.၁၆ ၁၃၆၅

၁၁ ၃၁ -၁၂-၂၀၁၆ ၈၄၈၀၀၀ ၁၁၈၃.၃၂ ၁၁၆၀.၁၆ ၁၃၆၅

၁၂ ၁ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၈၀၀၀ ၁၁၈၃.၃၂ ၁၁၆၀.၁၆ ၁၃၆၅

၁၃ ၂ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၃၅၀၀ ၁၁၈၁.၃၇ ၁၁၅၁.၇၃ ၁၃၆၀

၁၄ ၃ -၁-၂၀၁၇ ၈၄၄၉၀၀ ၁၁၈၇.၇၀ ၁၁၅၇.၀၇ ၁၃၅၅

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၉၃  ယမွ်

၂ ၃၆.၂၀ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၈.၁၉ ရူပီး

၁၃

(၉ - ၁ -၂၀၁၇) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၄၈

၁၃၄၈

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၇၆

၁၃၅၃မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၈၉၀-၉၂၀

(  ခ  ) SQ ၉၉၀-၁၀၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၂၇၅-၁၃၁၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၁၁၅-၁၁၅၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၀၀-၈၅၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၁၅-၈၇၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၈၇၀-၉၃၅

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၃၀-၆၆၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၅၃၀-၅၆၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၃၀-၅၆၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၂၅-၅၅၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၅၃၅-၁၅၇၅

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၃၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၈၄၅-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၄၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၄

 ၃- ၁ -၂၀၁၇ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၄ - ၁၄ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၇ ၁ ၁၆၃

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၁ ၁ ၁၇၇

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ်      ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၁၀၂ ၁ ၁၇၇

၂။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁) ဦးနှင့် အမထမ်း(၁) ဦးတိုက့ို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာြ်ပပါေနရ့က်များအတိင်ုး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ (၉၆) အရ လစာမ့ဲခင့်ွ 

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးြမင်ရ့ှန်ိ ဒု-ညန်မှူ း နယ်ရုံး ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၃၇ 

    ၉/မနမ(နိငု်)၀၆၁၂၁၉   ၃၁-၁-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးထိန်လင်း ဒု-လ/ထ နညး်ပညာ ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁လ 

    ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၉၃၂၃ ကပတမှူ း  ၁၅-၁-၂၀၁၇ ထိ 

၃။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၅၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး နှင့် အမထမ်း(၄) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ 

ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပသ်က်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး လ/ထညန်မှူ း မူဝါဒ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ရက်  

    ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၁၅၃၂၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးတင်ထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၉-၁၂ -၂၀၁၆  ၂ ရက် 

    ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၈၀၂၂၀   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ 
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(  ဂ )  ေဒ ဆုေဝထွန်းြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နိုင်ငံ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆မှ ၃ရက်

    ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၇၈၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ေဒ အိအိသွယ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၄ရက်

    ၉/တသန(နုိင်)၁၄၀၇၉၅   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

  (  င )  ေဒ ေဟမာေအာင် ဒု-လ/ထ ေငွစာရင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၄ရက်

    ၉/မခန(နိငု်)၁၉၅၅၃၁ ကပတမှူ း  ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

၄။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၃) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ တုိင်းရင်းသား လူမျိုးများေရးရာဝန် ကီးဌာနသို ့ ေြပာငး်ေရ  ့

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး/လစာနန်း ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးအိုက်ေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူ း နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မ 

  ၁၃/လရန(နုိင်) ၁၃၈၂၃၀ (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ဆက်ဆေံရး 

 ( ခ ) ဦးထန်ဆွင်းခိုင် ဌာနခွဲစာေရး စမံီေရးရာ 

  ၄/တဇန(နိုင်) ၀၂၀၈၅၉ (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

 ( ဂ ) ဦးေစာေဇာ်မင်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူ း နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မ 

  ၃/ဘအန(နိုင်) ၂၅၈၇၉၁ (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ဆက်ဆေံရး  

၅။ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၄)ဦးနှင့် အမထမ်း(၃၅)ဦးတိုအ့ား ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွပါ 

ေနရ့က်များတွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ 

ေနာက်ဆက်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ တုိးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နင့်ှ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးသန်စ့င်မင်း 
၅/မရန(နိုင်)၁၃၆၆၅၄ 

ဒု-ညန်မှူး လုပ်ငန်းစစ် ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ ၃၁၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးေကျာ်ဆန်း 
၁၁/စတန(နိုင်)၀၄၆၆၀၁ 

ဒု-ညန်မှူး WTO ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၃၁၈၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒ ရှင်ေစာသု 
၉/မရမ(နိုင်)၀၉၀၉၀၉ 

လ/ထညန်မှူး ေဒသတွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈၈၀၀၀ 
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(ဃ) ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး 

၅/တဆန(နိုင်)၀၀၀၂၅၀ 
လ/ထညန်မှူး နယ်ရုံး ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ ၂၈၄၀၀၀ 

( င ) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း 
၅/ဝသန(နုိင်)၁၀၆၂၉၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၆၀၀၀ 

( စ ) ေဒ ဖိုးေဝခင် 
၇/ရတရ(နိုင်)၁၀၇၅၀၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဆ) ဦးေဇာ်ေဇာ်လတ် 
၉/တကန(နိုင်)၁၂၈၂၈၈ 

ယာဉေ်မာငး် 
စက်ြပင်-၂ 

ေဒသတွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးဝင်းနိုင်-၄ 
ALE-၀၀၂၈၈၉ 

လုံြခံု ေရး-၂ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၄၀၀၀ 

( စျ ) ဦးမင်းကိုဦး 
၂/လကန(နိုင်)၀၄၉၆၈၆ 

လုံြခံု ေရး-၂ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀၀ 

(ည) ဦးလှေစာေမာင် 
၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၇၆၅၆ 

လုံြခံု ေရး-၂ ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဋ ) ဦးေကျာ်ေဇာ 
၁၂/သကတ(နိုင်)၁၁၄၆၃၇

ယာဉေ်မာငး် 
စက်ြပင်-၂ 

စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဌ ) ေဒ ဖိုးဇာလွင် 
၁၂/သဃက(နိုင်)၁၄၇၆၁၅

ကီး/ေရး နည်းပညာ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဍ ) ေဒ ေဆွေဆွလင် 
၇/ဒဥန(နိုင်)၁၀၃၅၂၂ 

ကီး/ေရး မူဝါဒ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဎ ) ဦးမျိုးြမင့်-၂ 
၁၃/လရန(နိုင်)၁၃၅၇၃၈ 

ကီး/ေရး နည်းပညာ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(ဏ) ေဒ ေအး မိုင် 
၁၂/သဃက(နိုင်)၀၉၈၇၄၈

ဆက်သွယ်ေရး-၃ နယ်(ရက) ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(တ) ေဒ တင်တင်ေအး-၂ 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၅၄၅၉၆ 

ဆက်သွယ်ေရး-၃ ပို/့သွင်း(ရက) ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(ထ) ေဒ နွယ်နီေကျာ်ဝင်း 
TKA-၀၇၆၀၇၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၃ လုပ်ငန်းစစ် ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဒ ) ေဒ သီတာခိုင်၁၂/သကတ 
(နိုင်)၁၂၀၅၀၅ 

ဆက်သွယ်ေရး-၃ ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဓ ) ေဒ ေအးေအးခင် 
၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၃၆၅၄၈ 

ဆက်သွယ်ေရး-၃ ရန်ကုန် 
(ပို/့သွင်း) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( န ) ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း-၂ 
၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၄၁၀၄၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၃ ေဒသတွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ပ ) ေဒ မာမာချို 
၁၂/တမန(နိုင်)၀၃၅၀၉၁ 

အကီးတန်း 
လက်နှိပ်စက် 

ပို/့သွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဖ ) ဦးေအးလင် 
TKA-၀၄၃၆၆၁ 

လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 
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( ဗ ) ဦးရဲဝင်း 

CHK-၁၃၃၀၆၂ 
လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(ဘ) ဦးလှဝင်း 
၁၂/လမန(နိုင်)၁၁၂၃၇၈ 

လံုြခံု ေရး-၃ ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( မ ) ဦးညွန်ဟ့န် 
ISN-၅၈၅၀၀၀ 

လံုြခံု ေရး-၃ နယ်ရုံး ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(ယ) ဦးတုိးေအာင်ေကျာ ်
၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၁၁၈၄၉

လံုြခံု ေရး-၃ ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ရ ) ဦးေအာင်ေကျာ်လွင် 
YKN-၀၀၃၄၄၆ 

လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(လ) ဦးေအာင်ထွန်းသနိး် 
၁၄/ဘကလ(နိုင်)၀၉၅၆၁၁

လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဝ ) ဦးကူးမားဘာဘူ 
DGN-၀၀၈၅၄၀ 

လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(သ) ဦးြမင့်သိန်း 
၁၂/သကတ(နိုင်)၀၄၀၁၄၄

လံုြခံု ေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

(ဟ) ဦးေဇာ်ေဇာ် ဖိုး 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၇၇၂၇၂ 

လပ်စစ် 
ကမ်းကျင်-၃ 

စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၆၇၀၀၀ 

( ဠ ) ဦးေအာင်ေအာင် ဖိုး 
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၀၂၅၄၆ 

စက်ေမာင်း-၄ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

(အ) ဦးဝင်းေဌးေအာင် 
၁၂/တမန(နိုင်)၁၀၃၀၉၈ 

စာကူးစက်လှည့် ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

(ကက) ေဒ ရုရာပါး 
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၂၉၅၇၅ 

စာကူးစက်လှည့် ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ခခ ) ေဒ စန်းစန်းြမင့်-၃ 
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၆၄၅၆၈ 

စာကူးစက်လှည့် စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ဂဂ ) ဦးေစာဝင်း၁၂/ဒလန(နိုင်) 
၀၁၈၁၉၄ 

ယာဉေ်မာငး် 
စက်ြပင်-၄ 

စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

(ဃဃ) ေဒ ေကာ်နီ 
၉/ပမန(နုိင်)၁၈၈၅၃၀ 

ဒု-လထ 
ကပတမှူး 

ပို/့သွင်း ၂၈-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( ငင ) ေဒ ေရရည်ဝင်း 
၁၂/ဆကခ(နိုင်)၀၁၆၈၇၃ 

ဒု-လထ 
ကပတမှူး 

ပို/့သွင်း ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 

( စစ ) ဦးေဇာ်မင်းသူ 
၁၄/ညတန(နိုင်)၁၈၄၆၄၃ 

ဒု-လထ 
ကပတမှူး 

ပို/့သွင်း ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ၁၅၂၀၀၀ 
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၆။ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ အခွန်ေပး ေဆာင်ရန် 

ပျက်ကွက်ေနသည့် ကုမဏီများအား ြပည်ပမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းြခငး်နှင့် 

လိုင်စင်သက်တမး်တိုးခွင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းေပးရန်ကိစနှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနမှ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်ထံသို ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်တွင် ညှိနင်း 

အေကာင်းကားစာ ေပးပိုခ့ဲ့ရာ ဌာနအကီးအကဲများ မှတ်ချက်ြပု ညန်ကားထားရှိမများ ပါရှိသည့် ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို ့ အေကာငး်ကားခ့ဲသည့် စာမိတူအား  အရည်ကို Facebook မှတစ်ဆင့် 

ေဖာြ်ပထားရိှမြဖစစ်ဉ် ြဖစေ်ပ ခဲပ့ါသည။် အဆိုပါြဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ခွင်ြ့ပုချက်မရိှဘဲ တယ်လီဖုန်းြဖင့် 

ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးေပးပိုြ့ခင်း၊ ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင် ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ေကာ်ြငာကပ်ထားြခင်း အစရှိသည် 

တိုအ့ေပ  ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်း စစ်ေဆးေရးအဖွဲ မ့ျားြဖင့် ြဖစ်စဉ်မှနေ်ပ ေပါက်ေရးအတွက် အဖွဲ ဖ့ွဲ စ့ည်း၍ 

စုံစမ်းစစေ်ဆးခဲ့ ပီး ဥပေဒနှင့်အညီ အေရးယရူန် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကွပ်ကဲမေအာက်ရိှ ဌာနခဲွများ ၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရုံးများအားလုံးတငွ် ရုံးစာများနှင့် 

ပတ်သက် ပီး မသက်ဆိုင်သူများမှ ဝင်ေရာက်ကည့်ရြခင်း၊ အချက်အလက်များကည့်ရ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ 

ြခင်း၊ မိတူကူးြခင်းနှင့် အြခား မသက်ဆိုငသူ်များသို ့ ေပးပုိြ့ဖန်ေ့ဝ ြခင်းများ မြပုလုပ်ရန် (မြပုလုပ်ရန်) 

ညန်ကားသည်၊ ယင်းသုိ ့ ြပုလုပ်သည်ကုိ စိစစ်ေတွရိှ့ရပါက ၁၉၂၃ ခု ြမန်မာနုိင်ငံအစုိးရ လိုဝှ့က်ချက် 

အက်ဥပေဒ၊ ဆက်သွယ်ေရး ဥပေဒတုိအ့ရလည်းေကာင်း ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဥပေဒအရ လည်း 

ေကာငး် ထိေရာက်စွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သည်။ 

၇။ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၂)ဦးတိုက့ိ ု (၃-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ စ၍ ၎ငး်တိုအ့မည်နှင့် 

ယဉ်ှတွဲ ေဖာြ်ပပါ ဌာနခဲွများသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရတ့ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးေကျာဆ်န်း ဒုတိယ နယ်ရုံး  WTO 

  ၁၁/စတန(နုိင်)၀၄၆၆၀၁ ညန်ကားေရးမှူး   

 ( ခ ) ေဒ ေရစင်ကို လ/ထ လုပင်န်းစစ် နှစနုိ်င်ငံ 

  ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၂၉၇၇၆ ညန်ကားေရးမှူး 
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၈။ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၆) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက် သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က)  ဦးတင်လှ ရုံးအုပ် ပို/့သွင်း ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၇ရက်  

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၀၅၅၃၈၃   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ စန်းစနး် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၆-၁၂ -၂၀၁၆  ၄ ရက် 

    ၁၂/လမန(နိုင်)၀၆၀၄၉၂   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ 

(  ဂ )  ဦးေဝယံစုိး ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၉-၁၂-၂၀၁၆မှ ၂ရက်

    ၉/ပမန(နိငု်)၁၅၉၅၉၈   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ထိ 

 ( ဃ)  ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်း ကပတမှူ း ေငွစာရင်း ၂၇-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၄ရက်

    ၈/တတက(နုိင်)၀၉၉၅၇၁   ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

  (  င )  ေဒ ြမတ်ဆုလင် ကီး/ေရး ပို/့သွင်း ၂၆-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၁ရက်

    ၇/သဝတ(နိုင်)၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကုန်)  

  (  စ )  ေဒ သွယ်သွယ်ေအး ငယ်/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၂၆-၁၂-၂၀၁၆  မှ ၄ရက်

    ၇/ရကန(နိုင်)၀၅၃၇၁၃   ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ ထိ  

၉။ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ၊  ညန်ကားေရးမှ းူ၊  ဦးသိန်းထွန်းဦး (၉/လဝန(နုိင်)၀၀၈၉၂၆)   

ကုိ   နုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆)  အရ (၁ - ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၉- ၁-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ လစာမ့ဲခင့်ွ  ( ၉) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၁၀။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 

(၉/ပမန(နိုင်)၂၃၆၉၄၄) ယာဉ်ေမာင်းကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစရ်က်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခ 

ကျပ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့် ( ၃-၁၀-၂၀၁၆ ) မှ (၂-၁-၂၀၁၇ ) ရက်ေနထ့ိ (၃) လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆို 

ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံ့နက် ( ၃-၁-၂၀၁၇ ) ရက်ေနမ့ှ ( ၂-၄-၂၀၁၇ ) 

ရက်ေနထိ့ ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည။်   
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၁၁။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ  အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွ၊ ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်း (ရန်ကုန်)မှ လက်ေထာက် ညန်ကား 

ေရးမှူး ေဒ တင်တင်သိန်း (၁၂/သဃက(နိုင်)၀၀၈၈၀၃) အား အမထမ်းသက် (၃၅)နှစ် ြပည့် ပီးြဖစ်၍ 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝနထ်မ်း စညး်မျဉ်း ဥပေဒ အပိုဒ်(၄၆၅)အရ 

လုပ်သက် နှစြ်ပည့် အငိမ်းစား ယခူွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၃-၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန ၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ ၊ (MIC-OSS) (ရန်ကုန် တဲွဖက်)မှ ဦးစီးအရာရှိ 

ေဒ စံပယ်တင့်ေဆွ (၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၆၄၇၄) အား အမထမ်းသက် (၃၄)နှစ်ြပည့် ပီးြဖစ၍် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒ အပုိဒ(်၄၆၅)အရ လုပ်သက် 

နှစ်ြပည့် အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၁၃။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန ၊ ကုန်သွယမ်မူဝါဒဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး (၁၂/ပဘတ (နိုင်) 

၀၁၅၃၂၃) လစာနန်း (၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ)သည် သက်ြပည့် ပင်စင် မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် 

(၄)လကို (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၁၂-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ညေနပိုင်းအထိ  ခံစားခွင့်ြပု ပီး 

ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန ့ ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၁၃-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း 

စညး်မျဉး် ဥပေဒအပိဒု် (၄၅၈)အရ သက်ြပည့် အငိမ်းစား ယခူွင့်ြပု လိုက်သည်။ 

၁၄။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ WTO နင်ှ့ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မနှင့်ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲအ့စည်းများဌာနခွဲမှ 

ေဒ ကူကူ (၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၇၁၈၅၄) ဦးစီးမှူးသည် သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင် ြပင်ဆင်ခွင့် 

(၄)လကုိ (၁၆-၂-၂၀၁၇)ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၁၅-၆-၂၀၁၇)ရက်ေန ့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး 

ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့် ေန ့ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၁၆-၆-၂၀၁၇)ရက်ေနနံ့နက်ပုိင်းမှစ၍ မို ့ြပ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း 

ဥပေဒအပုိဒ်(၄၅၈)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ေဒ ခင်စန်းဝင်း (၁၁/ကဖတ(နုိင်) ၀၀၄၅၁၉) ဒု-ဦးစီးမှူးသည် သက်ြပည့် 

ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကို(၂၆-၁-၂၀၁၇)ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်း မှစ၍ (၂၅-၅-၂၀၁၇) 

ရက်ေနည့ေနပုိင်းအထိခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန ့ေနာကတ်စေ်နြ့ဖစေ်သာ (၂၆-၅-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဥပေဒအပုိဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပု လုိက်သည်။ 
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၁၆။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ (PIAC) သုိ ့ တဲွဘက် 

တာဝန်ချထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးအား (၃-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ စီမံကိနး်နင်ှ့ 

စာရင်းအင်းဌာနခွဲသို ့ြပနလ်ည် တာဝန်ချထားလုိက်သည် -  

  စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ေဒ သီရိမွန် ၉/တတဥ(နိုင်)၀၉၆၇၄၆ အကီးတန်းစာေရး

 ( ခ ) ဦး ဖိုးေကျာ်သူ ၅/တဆန(နိုင်)၁၀၆၇၅၁ ဒု-လ/ထကပတမှူ း 

၁၇။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇) နှင့် (၉၆) အရ လုပ်သက်ခွင့်နှင့် လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ မိုမိုသန်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သင်ွး ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၈ 

    ၉/အမဇ(နိင်ု)၀၃၁၂၆၆   ၁၃-၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဦးေကျာထ်က် ငယ်/ေရး ပုိ/့သင်ွး ၂၈-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၃၇၇   ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ထိ (လုပ်သက်) 

       ၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃ 

       ၃-၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

၁၈။ ၃-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၆၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသိုတ့ွဲဘက်တာဝန် ချထားေသာ ဦးခင်ေမာင်သိန်း 

စာရင်းကိုင်-၂ (၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၃၅၀၇၃ )ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ 

(၃-၁-၂၀၁၇)ေနမ့ှ (၂-၂-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလကမ်ှတ်ခွင့် ( ၁ )လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၉။ ၄-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးြမင့် ဖိုး (၁၄/ပသန(နုိင်) ၀၅၆၅၃၈)၊ ဦးစီးအရာရိှသည် ေရာှင်တခင် 

ခွင့် (၃) ရက်ခံစား ပီး (၃-၁-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ ညပိုင်းတွင် ေနြပည်ေတာ်မှ ပုသိမ်သိုထ့ွက်ခွာမည့် ခရီး 

သည်တင် Express Bus ( 7K - 6497 ) ေမာ်ကွနး်သစ်ယာဉ်လိုင်းြဖင့် လိုက်ပါသွားရာ (၄-၁-၂၀၁၇) 
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ရက်ေန ့ နံနက်(၀၃:၄၅) ချိန်ခန်တွ့င် ယာဉ်တမ်ိးေမှာက်မြဖစ၍် ကွယလွ်န်သွားပါသြဖင့် ကွယ်လွန်သည့် 

ေနမ့စှ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ပိုက့နု်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ေပးေရး 

ဌာနစိတ်တွင် ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦး တိုအ့ား ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်မတင်သွင်းြဖစ်၍ နိုင်ငံြခားေငွြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းအေပ  ေထာက်ခံချက်ထုတ် ေပးမစိစစ်ေရး 

အဖွဲ သုိ့ ့ (၅-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ လုပင်န်းတာဝန် ပီးဆံုးချိန်ထိ ယာယီတွဲဘက်တာဝန် တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ    

 (က) ဦးမငး်မင်း-၃ ဌာနခဲွစာေရး နှစနုိ်ငငံ်   

  ၁၄/ရကန(နုိင်)၀၀၁၉၈၇    

 ( ခ ) ေဒ နှင်းနှင်းယု အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း  

  ၉/ ပဘန(နိုင်) ၁၆၄၄၉၈ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဂ ) ေဒ မျိုးသက်မွန် အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ်  

  ၅/ ဝလန(နုိင်) ၁၅၂၆၉၇ (ကွန်ပျူတာ)  

၂၁။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) မှ ဦးစီးအရာရိှ ေဒ ြမင့်ကည် (၁၂/တမန(နုိင်) ၀၃၅၀၅၀) လစာနန်း 

ကျပ် (၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ကို အမထမ်းသက်(၃၄)နှစ် ြပည့် ပီးြဖစ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ ( ၉ ) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒ အပုိဒ် (၄၆၅) အရ လုပ်သက် 

နှစ်ြပည့် အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။်  

၂၂။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒ စနာေအာင် (၁၂/အစန(နုိင်) ၁၁၅၁၉၃) ဦးစီးမှူးကုိ ဝန်ကီးဌာန၊ စီမံ 

ခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီ၏ အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒပုဒ်မ(၆၃)နှင့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဆ) အရ ေလ ာ့ေပါပ့င်စင် ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်။ 
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၂၃။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနရှိ ဌာနခဲွအသီးသီးမှ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ေပးေရးဌာနစတိ်တငွ် 

ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး အမထမ်း(၈)ဦးတိုကိ့ု ၄င်းတို၏့ 

မူလဌာနခွဲများသို ့(၅-၁-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့စှ၍ ြပန်လည်တာဝန်ချထား လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ    

 (က) ဦးလှေဌး ဦးစီးအရာရှိ စီမံ  

  ၁၄/ပတန(နုိင်)၀၀၇၇၁၅    

 ( ခ ) ဦးမငး်မင်းေဇာ် ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး 

  ၇/နတလ(နိုင်)၀၀၂၄၄၄   

 ( ဂ ) ဦးဝငး်ထွဋ်ဟန် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၅၆၇၉၀ 

 ( ဃ ) ေဒ ခိုင်ခိုင်ြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ၁၀/ခဆန(နိုင်)၀၀၃၉၇၀ 

 ( င ) ဦးရဲမင်းထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး စာရငး်အင်း 

  ၇/ညလပ(နုိင်)၀၉၃၄၇၃ 

 ( စ ) ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ အကီးတန်းစာေရး စီမံ 

  ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၂၀၃၉၄ 

 ( ဆ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၄ ဆသရ-၃ ပညာေပး 

  ၁၂/လသယ(နိုင်)၀၄၃၄၈၅ 

 ( ဇ ) ေဒ ခင်မာညို လ/ထကပတမှူး မူါဒ 

  ၉/လဝန(နိုင်)၁၅၁၃၀၉    

 ( စျ ) ေဒ ေချာစုလင် အငယ်တန်းစာေရး WTO 

  ၉/တသန(နုိင်)၁၅၈၄၀၁ 

 ( ည ) ေဒ သီရိေအာင်-၂ အငယ်တန်းစာေရး ေဒသတွင်း 

  ၈/ထလန(နိုင်) ၀၅၃၁၆၀ 
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၂၄။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနရှိ ေအာက်ေဖာြ်ပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁)ဦးတိုအ့ား ပိုက့ုန်သွင်းကုန် 

ရုံး(ရန်ကုန်)သို ့ ဌာနအကီးအကဲခွင့်ြပုသည့်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက် သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ    

 (က) ေဒ ခင်စန်းရီ ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ်  

  ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၀၇၀၇၁    

 ( ခ ) ေဒ သင်းသင်းလဲ့ ဒု-ဦးစီးမှူး စမံီ  

  ၁၂/မဘန(နုိင်)၁၀၆၁၃၃ 

၂၅။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ  စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ် 

သက်၍ နိုင်ငံြခားေငွ ြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်းအေပ  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမ စိစစ်ေရးအဖွဲတ့ွင် ယာယီ 

တွဲဘက်တာဝန်ချထားခဲ့ေသာ ဦးေကျာ်သန်းနိုင်(၈/မကန(နိင်ု)၁၁၃၁၈၅)၊ အကီးတန်း စာေရးအား (၅-၁-

၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲသို  ့ ြပန်လည်တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၂၆။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးသုိတဲွ့ဘက်တာဝန် ချထားေသာ ဦးညွန်ေ့မာင်  

ဦးစီးမှူး (၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၀၀၈၇၁) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ            

(၄-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၃-၂-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် ( ၁ ) လ ခံစားခွင့် ြပုလိုက်သည်။ 

၂၇။ ၅-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နုိငင့ံ် 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ လစာမ့ဲခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေဌးလွင် ဦးစီးမှူး ပုိ/့သင်ွး ၅-၁-၂၀၁၇ မှ ၇ 

    ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၅၁၇၅၂  (ရန်ကုန်) ၁၁-၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 

 ( ခ ) ဦးသက်ပိုဦး ဆသရ-၄ စမံီ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၇ 

    ၁၄/ပသန(နိုင်)၁၉၇၃၄၁   ၁၅-၁-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ) 
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၂၈။ ၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ေဒ သရဖီမျိုးေအာင်(၈/တတက(နုိင်)၂၁၄၄၀၆) အငယ်တန်းစာေရး 

(ကွန်ပျုတာ) အား ေမာ်ေတာယ်ာဉ်တင်သွင်းြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံြခားေငွြပန်လည် ထုတ်ေပးြခင်း 

အေပ  ေထာက်ခံချက်ထုတ်ေပးမ စစိစ်ေရးအဖဲွသ့ို ့(၆-၁-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍လုပ်ငန်း တာဝန် ပးီဆံုးသည် 

အထိ ယာယီတွဲဘက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၂၉။ ၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

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

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ (၆-၁-၂၀၁၇)ေနမ့ှ (၆-၂-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် ( ၃၂ )ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၇၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ဦးေနမင်းဝင်း၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း (၉/စကန (နိုင်) ၀၅၆၉၀၄)ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ အခန်း (၈)၊ 

နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၂၂-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၁။ ၆-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)၊ ေငွစာရင်းဌာနစတိ်မှ ေဒ ခင်ခငခ်န် ့ (၁၂/သလန(နုိင်)၁၁၂၇၆၉)၊ 

ေနစ့ား(ကွန်ပျူတာ)အားပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)MIC(OSS)တွင်တွဲဘက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ေဒ ြမတ်ဆုလင်၊ အကီးတန်းစာေရး၊ ေဆးကုသမခံယေူနသည့်ကာလအတွင်း ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး 

(ရန်ကုန်) MIC(OSS) သို(့ ၆- ၁-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍ ယာယီတွဲဘက်တာဝန်ချထား လုိက်သည်။ 

၃၂။ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး(လစာနန်း ၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၀၀၀၀ိ)       

( ၃ )ဦး တုိအ့ား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၃ ရက် ေနမှ့စတင၍် ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး (လစာနန်း 

၃၁၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၃၃၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့် ခန်ထ့ားလိကု်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ေဒ ရီရီမွန်  ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၃၅၅၆၉ 

 ( ခ ) ဦးလွင်မျိုးေဇာ် ၇/ပခန(နိုင်)၁၈၄၅၀၃ 

 ( ဂ ) ေဒ တုိးတုိးဝင်း ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၂၀၅၉ 
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၃၃။ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ၂၅၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-၂၇၀၀၀ိ) ( ၄ )ဦးတိုအ့ား ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်ေနမ့ှစတင်၍ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း(လစာနနး် ၂၈၀၀၀ိ-၄၀၀ိ-

၃၀၀၀၀ိ) ရာထူးအဆင့်သို ့တိုးြမှင့်ခန်ထ့ား လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

 (က) ဦးေဇာ်မင်းေဌး ၈/စလန (နုိင်) ၀၆၉၈၃၅ 

 ( ခ ) ဦးသန်းစိုး  ၁၂/ကမတ (နိုင်) ၀၂၄၀၇၃ 

 ( ဂ ) ေဒ ရည်ရညမွ်န် ၉/မခန (နိုင်) ၁၇၈၂၂၉ 

 ( ဃ) ဦးြမတ်သူရ ၁၄/မအန (နိုင်) ၁၇၄၈၂၈ 

၃၄။ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၃)ဦးနှင့် အမထမ်း(၄)ဦးတုိအ့ား ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တဲွပါ 

ေနရ့က်များတွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ 

ေနာက်ဆက်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ တုိးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးစိုးလွင်-၁ 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၈၇၉၉ 

ညန်မှူး နည်းပညာ ၇-၁-၂၀၁၇ ၃၅၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒ ဝင်းမင်း ဖိုး 
၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၀၀၅၃၀

ဒု-ညန်မှူး ေဒသတွင်း ၆-၁-၂၀၁၇ ၃၁၈၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေမာင်ေမာင်ပါ 
၁၂/လမန(နိုင်)၀၅၄၉၂၅ 

လ/ထညန်မှူး ပို/့သွင်း ၂-၁-၂၀၁၇ ၂၈၈၀၀၀ 

(ဃ) ေဒ သဉာနိုင် 
၁၄/ဖပန(နိုင်)၁၃၂၆၈၅ 

ကီး/ေရး နှစ်နိုင်ငံ ၇-၁-၂၀၁၇ ၁၆၇၀၀၀ 

( င ) ေဒ စိုးစိုးယု 
၁၂/ဗတထ(နိုင်)၀၄၃၂၄၈

ငယ/်ေရး ပို/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၉-၁-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

( စ ) ေဒ သူဇာေအာင် 
၈/တတက(နိုင်)၁၆၁၄၆၈

ဒု-လထ 
ကပတမှူး 

စီမံ ၂-၁-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

(ဆ)  ေဒ ဇင် ဖိုးသယ်ွ 
၁၂/အစန(နိုင်)၂၀၂၉၇၅ 

ဒု-လထ 
ကပတမှူး 

ပို/့သွင်း ၄-၁-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 
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၃၅။ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှေိသာ ေဒ တင်ေမသိန်း (၁၂/ဗတထ 

(နိုင်) ၀၁၃၁၅၁) ဦးစီးမှူးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇငဘ်ာလအတွင်း ထုတ်ေပးခဲ့သည့် တစ်ဦးချင်းေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ပါမစ်လိုင်စင်များကုိ တစ်ကိမ်ထက်မနည်း Print ထုတ်ခဲ့သည့်ြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိ 

ြခင်း၊ ပါမစ်အပွား (၂၂)ေစာင်ထုတ်ေပးခဲ့မတွင် တာဝန်ရှိြခင်း၊ cancel အမတွဲ (၆၉)တွဲရှိ ပါမစ်မူရင်း 

(အစိမ်း) (၆၉)ေစာင် ေပျာက်ဆုံးမတွင် တာဝန်ရှိြခင်းတိုေ့ကာင့် ေနာင်နှစ်တိုးများကို ေရွသ့ာွးေစြခင်းမရိှ 

ဘဲ ဦးစီးမှူး (လစာနန်း ကျပ ်၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀)ရာထူးအဆင့်မှ ဒု-ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူးအဆင့်သို ့၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်ေန ့နံနကပိ်င်ုးမှစတင၍် 

ရာထူးအဆင့် ေလာ့ချလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေဒ စိမ့်မွန် (၁၂/လကန 

(နုိင်) ၀၀၂၇၀၇)၊ အကီးတန်းစာေရးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ထုတ်ေပးခ့ဲသည့် တစ်ဦးချင်း 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပါမစ်လုိင်စင်များကုိ တစ်ကိမ်ထက်မနည်း Print ထုတ်ခ့ဲသည့် ြဖစ်စဉ်များတွင် တာဝန်ရိှြခင်း၊ 

ပါမစ်အပွား(၂၂) ေစာင်ထုတ်ေပးခ့ဲမတွင် ကွန်ပျူ တာ တာဝန်ခံဝန်ထမ်း တစ်ဦးအေနြဖင့် ဌာနမှ သတ်မှတ် 

ထားေသာ ကွန်ပျူ တာသံုးစဲွမဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ရည်ရွယ်ချက်ရိှစွာြဖင့် ေကျာ်လွန် 

ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ ဌာန၏ ကန်သ့တ်စာရွက်စာတမ်းများ အသံုးြပုထုတ်ေပးြခင်းကုိ မသင့်မေလျာ် ေဆာင် 

ရွက်ခ့ဲြခင်း၊ Cancel အမတဲွ (၆၉) တဲွရိှ ပါမစ်မူရင်း (အစိမ်း) (၆၉) ေစာင် ေပျာက်ဆံုးမတွင် တာဝန်ရိှြခင်း 

တုိေ့ကာင့် ဌာနတွင် ဝန်ထမ်းအြဖစ် ဆက်လက်တာဝန်ေပးအပ်ရန် မသင့်ေကာင်း စစ်ေဆးေတွရ့ှိရသြဖင့် ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ထုတ်ပစ် (Dismiss) လိုက်သည်။ 

၃၇။ ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း 

(၂) ဦးတုိသ့ည် အြခားဝန် ကီးဌာနမှ အေကာင်းကားထားရိှသည့် အကီးအကဲ မှတ်ချက်ပါရိှေသာ စာအား 

လူမကွန်ယက် (Facebook) ေပ တွင် ေဖာ်ြပခံရသည်အထိ ေပါ့ေလျာ့စွာ တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခ့ဲေသာေကာင့် 

ေနာင်နှစ်တုိးများကုိ ေရွလ့ျားေစြခင်း မရိှဘဲ နှစ်တုိး (၁) ကိမ် ရပ်ဆုိင်းလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ဦးစိုးတင့်-၁ ဦးစီးမှူး 

  ၁၄/မအပ(နုိင်) ၁၃၇၁၈၈ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၃ ဒု-ဦးစီးမှူ း 

  ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၃၈၂၉၄ 
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၃၈။  ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်/သငွ်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)၊ လိုင်စင်ထုတ်ေပးေရးဌာနဌာနစိတ်မှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း 

ေဒ တုိးတိုးဝင်း(၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၂၀၅၉)အား နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲသို ့ (၁၆-၁-၂၀၁၇) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၉။  ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးေအာင်ြမတ်သူ (၁၂/လသယ(နိုင်)၀၅၆၂၉၆) ယာဉ်ေမာင်း-၄ ကို   

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆)  အရ (၂ - ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၆- ၁-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ လစာမ့ဲခင့်ွ  ( ၁၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၄၀။  ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၈၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးမျို းဦး (၇/ရကန (နိုင်) ၀၀၀၆၉၈)၊ ဦးစီးအရာရှိ 

အား ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွသုိ ့(၁၁-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလုိက်သည်။  

၄၁။  ၁၀-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း ေဒ တင်တင်ရီ (၁၂/မဂဒ(နိုင်) 

၀၇၅၃၁၄) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၂-၁-၂၀၁၇)ေနမှ့ (၃၁-၂-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် ( ၃၀ )ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၂။ ၁၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ေဒ ခင်မာေအး 

(၉/ပမန(နုိင်)၁၉၉၅၂၁)၊ ေနစ့ား(ကွန်ပျူ တာ) ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ် ထားေသာ 

လုပ်ခကျပ် (၃၆၀၀) နန်းြဖင့် ( ၁၁-၁၀-၂၀၁၆) မှ (၁၀-၁-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ် 

ချုပဆုိ် ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမး်ကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစေ်နနံ့နက် ( ၁၁-၁-၂၀၁၇ ) ရက်ေနမ့ှ ( ၁၀-၄-

၂၀၁၇ ) ရက်ေနထ့ိ ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလုိက်သည်။ 

၄၃။ ၁၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သို ့ တွဲဘက် 

တာဝန်ချထားေသာ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း၊  ဦးေငစုိွး (၉/မမန(နိုင်)၀၈၂၅၇၃) ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ  အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆)  အရ (၁၁ - ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၂၀- ၁-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ 

လစာမဲ့ခွင့်  ( ၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 
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၄၄။ ၁၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၀-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန် ့ ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

(၅/၂၀၁၇) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လက်ရှိေသာ ဦးေဇယျာလငး်(၁၂/အစန(နုိင်) ၁၇၆၁၀၀)၊ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀)အား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ(၁၂) ရက်ေနန့ံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၎ငး်၏ ဆနအရ 

အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင်ြ့ပုလုိက်သည။် 

၄၅။ ၁၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန် ့စာအမှတ် (၂/၂၀၁၇) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာင် လျက်ရှိေသာ 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ဦးသန်ိးေဇာ်-၁ (၁၂/စခန(နုိင်) ၀၁၁၈၉၅) သည် Social Media 

Facebook ေပ တွင် အြခားဝန်ကီးဌာနမှ အေကာင်းကားထားရှိသည့် အကီးအကဲမှတ်ချက်ပါရိှေသာ 

စာအား ေဖာြ်ပခရံသညအ်ထိ တာဝန်ကိုေပါ့ေလျာ့စွာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၅၃ ၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ေနာင်နှစ်တုိးများကုိ ေရွသွ့ားေစြခင်း မရိှဘဲ နှစ်တုိး (၁) ကိမ်ရပ်ဆုိင်း လုိက်သည်။ 

၄၆။ ၁၁-၁-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၅၉၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဝန် ကီးရံုး၏ (၉-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်  ့စာအမှတ် (၃/၂၀၁၇) 

အရ ကုန်သွယေ်ရးဦးစးီဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် လျက်ရှိေသာ 

ဦးစီးအရာရှိ ဦးေဇာ်မင်း-၂ (၁၂/ဥကတ(နိင်ု) ၁၂၂၁၈၇) သည် ဦးကံထူး၏ ပါမစ်ြပင်ဆင်ချက် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ေဖာ်ထုတ်နိုင်မမရှိြခင်း၊ ဦးေကျာ်မျို းခိုင်၏ ပါမစ်မိတူမှန် လာေရာက်ေလာက်ထားရာတွင် 

ေဖာထ်ုတ်နိုင်မမရှိြခင်း၊ ကီးကပ်ကွပကဲ်မ အားနည်းြခငး်များေကာင့် တာဝန်ရှိသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

ဥပေဒပုဒ်မ ၅၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ေနာင်နှစ်တိုးများကို ေရွသ့ာွးေစြခင်းမရိှဘဲ ဦးစီးအရာရှိ (လစာနန်း 

ကျပ် ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်မှ ဦးစီးမှူး (လစာနန်းကျပ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို ့၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်ေနမ့ှ စတင်၍ ရာထူးအဆင့် ေလာခ့ျလိုက်သည်။ 
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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 

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

(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် (၁၄၅) ကတ်၊ စုစုေပါင်း( ၁၁၆၁ )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)

၆၇ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၆၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၃၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ထိ

၁၄၅ ၇၅၉၃၄၃၃၄၁.၀၀၀ ၇၇၉၇၅၉၁၀၆၈.၀၀၀ ၈၅၅၆၉၃၄၄၀၉.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၆၉၁ ၆၇၈၃၇၁၉၄၅၁.၉၆၀ ၂၄၉၉၀၇၆၄၆၃၈.၅၅၈ ၃၁၇၇၄၄၈၄၀၉၀.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွငး်ကုနတ်န်ဖိးု ကုန်သွယ်မပမာဏ
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မှတ်ချက်။  ။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍ (၃၀-၁၂-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပး 

သည့် ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း(၁၁၆၁)ကတ်ရှိ ပးီ ဝန်ကီးဌာနစမီံခန်ခ့ွဲေရးေကာမ်တီ အစည်းအေဝး 

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

စစုေုပါငး်မှာ (၆၉၁) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ ( ၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်-   

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၆ ၄၅၄၆၃၄၁၃ ၅၃၂၃၀၂၃၇၆ ၅၇၇၇၆၅၇၈၉

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂ ၅၉၄၈၀၃၈၅၃ ၅၉၄၈၀၃၈၅၃

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၇ ၃၇၇၀၁၂၂၆၈၈ ၃၇၇၀၁၂၂၆၈၈

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၈ ၁၈၀၆၂၀၈၉၆ ၃၃၃၃၇၁၁၁၃ ၅၁၃၉၉၂၀၀၉

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၁၁၁၆၄၈၆၆ ၁၁၁၆၄၈၆၆

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂

၉ ကနပ်ိက်ုတးီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၆၇၅၄၀၉၄၄ ၁၅၉၂၀၄၇၀၆၃ ၁၆၅၉၅၈၈၀၀၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂၈၉၁၅၇၅၆၆ ၂၈၉၁၅၇၅၆၆

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၃၁၇၃၁၀၂၃၆ ၃၇၇၃၀၄၂၂၃

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၃၆၆၅၉၂၁၅၆ ၃၅၇၀၂၈၆၀၇ ၇၂၃၆၂၀၇၆၃

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၁

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျို ငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆ ၂၄၄၉၃၉၄၆

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျို ငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၇ ၁၄၆၃၇၉၉၉ ၂၈၂၇၀၀ ၁၄၉၂၀၆၉၉

၁၄၅ ၇၅၉၃၄၃၃၄၁ ၇၇၉၇၅၉၁၀၆၈ ၈၅၅၆၉၃၄၄၀၉စစုေုပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

    




