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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်တုေ်ဝသည။် 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေမလ ( ၃  ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၈ )၊ အမှတ် (၈) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧ ပီလ ၂၁ ရက်ေန၊့ နံနက် (၀၉:၃၀) အချိန်တွင် စးီပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃) ေနြပည်ေတာ်တွင် ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ 

တတိယအကိမ်ေြမာက် ညှိနင်းအစည်းအေဝးကို ကျင်းပခဲ့ရာ ပုဂလိကက ဖွံ ဖ့ိုးတိုးတက်ေရး ေကာ်မတီ 

ဥက ၊ ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွမှ အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားခဲ့ ပီး ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုး တိုးတက်ေရး 

ေကာ်မတီ၏ ဒုတိယဥက  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသန်းြမင့်မှ ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်ေနမများ ေရှ ဆ့က်ေဆာင်ရကွရ်မည့် 

လုပင်န်းစဉ်များအေပ  ေဆွးေနွးေြပာကားခဲ့ပါသည။် ယင်းေနာက် ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုးတိုးတက်ေရး 

ေကာ်မတီ၏ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူး (၁) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့် ကုမဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား 

ေရးမှူးချုပ် ဦးေအာင်နိုင်ဦးမှ ေကာ်မတီ၏ အကံြပုချက်များကိုလည်းေကာင်း၊ တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူး (၂) 

ြမန်မာကုန်သွယ်မြမှင့်တင်ေရးအဖွဲ ၊့ ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် ဦးေအာင်စိုးမှ ေဆာင်ရွက် ပီးစးီမများ၊ 

ေဆာင်ရွက်ေနမများနှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကိုတငြ်ပကပီး ေရှ လ့ာမည့် (၆) လ 

အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိင်ုးေဒသ ကီး/ြပည်နယ်များသုိ ့ ကွင်းဆင်းေဆာင်ရကွ်မည့် အစီအစဉ်များကို 

အသီးသီး ေဆွးေနွးတင်ြပခဲ့ကပါသည။် အေြခခံလူသားအရင်းအြမစ် တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥက ၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီး ဦးဝင်းေမာ်ထွန်း၊ ေငွေကးရရှိေစနိုင်မဆိုင်ရာများ ေဆာငရွ်က် 

ေရးလုပ်ငနး်ေကာ်မတီဥက  စမံီကိန်းနှင့်ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကးီ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း၊ ဥပေဒ 

နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီဥက  ြပည်ေထာင်စု 

ေရှ ေ့နချုပ်ရုံး၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ေဒ နုနုယဉ်၊ စီးပွားေရးနှင့် ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် 



2 
 

နိုင်ငံ၏အခန်းက အား ြပနလ်ည်ေရးဆွဲေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ ဒုတိယဥက  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ  ့

ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ေဒါက်တာဝါဝါေမာင်နှင့် ကုန်သွယမ်နှင့် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမကို အားေပးြမှင့်တင်ေရး 

ေကာ်မတီဥကဌ စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးေအာင်ြမင့် 

တိုမ့ှ ပုဂလိကက ဖွံ ့ဖိုးတုိးတက်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာက အလိုက် ေဆာင်ရွက်ေနမများနှင့် 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးသွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအေပ  ေဆွးေနွးတင်ြပကပီး ပုဂလိက က ဖွံ ့ဖိုး 

တိးုတက်ေရး ေကာ်မတီဝင် ြပညေ်ထာင်စုဝန် ကီးများက ြဖည့်စွက် ေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။ 

၂။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

ဒုတိယဝန် ကီး ဦးေအာင်ထူးနှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာနစေုပါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘ ာနှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် ေရှ ဆ့က်ေဆာင်ရက်ွမည့် လုပ်ငန်း 

စဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရာထမ်းများအား ေတွဆ့ုံရှင်းလင်းပွဲသိုတ့က်ေရာက် ပီး အမှာစကားေြပာကားခဲ့ 

ပါသည။် အဆိုပါေတွဆ့ုံရှင်းလငး်ပွဲတွင် ဒုတိယဝန် ကီးနှင့် အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန်ကားေရးမှူးချုပ်များ 

ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဒတုိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်များ၊ ညန်ကားေရးမှူ းများကလည်း လုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ြပေဆွးေနွးခဲ့ကပါသည်။  

၃။ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထးူသည် ဧပလီ ၂၇၊ 

၂၈ ရက်ေနတ့ိုတ့ွင် ရန်ကုန် မို  ့ ဆူးေလ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် The Rice Trader 

(TRT) ကစီစဉ်သည့် စးီပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ ဆန်၊ စပါးအသင်း 

ချုပ်တိုပ့ူးေပါင်းပံ့ပိုးမြဖင့် TRT Myanmar Rice Network 2017 အလုပရံု်ေဆွးေနွးပဲွသို ့တက်ေရာက ်

အမှာစကားေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂၈-၄-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၉၈.၆၁၆ ၁၂၄.၉၄၈ ၂၂၃.၅၆၄

၂ တိရစိာန်ထွက် ၀.၆၂၃ ၀.၅၇၆ ၁.၁၉၉

၃ ေရထွက် ၁၃.၂၃၃ ၂၉.၈၀၃ ၄၃.၀၃၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၂၈.၁၃၇ ၁၂.၄၆၀ ၄၀.၅၉၇

၅ သစ်ေတာထွက် ၂၂.၉၅၀ ၀.၃၁၁ ၂၃.၂၆၁

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၇၂.၈၁၆ ၅.၂၆၃ ၂၇၈.၀၇၉

၇ အြခား ၉၉.၂၃၃ ၆၇.၄၄၀ ၁၆၆.၆၇၃

 စုစုေပါင်း ၅၃၅.၆၀၈ ၂၄၀.၈၀၁ ၇၇၆.၄၀၉

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၈-၄-၂၀၁၇) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစညး် ၂၈၉.၉၀၁ ၁၀၃.၄၅၈ ၃၉၃.၃၅၉

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၉၈.၄၇၂ ၄၀.၁၀၅ ၄၃၈.၅၇၇

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၁၈.၀၄၁ ၄၀.၆၇၉ ၂၅၈.၇၂၀

 စုစုေပါင်း ၉၀၆.၄၁၄ ၁၈၄.၂၄၂ ၁၀၉၀.၆၅၆

 
 
 

ြပည်ပပိုကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၈-၄-၂၀၁၇) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၃၅.၆၀၈ ၉၀၆.၄၁၄ ၁၄၄၂.၀၂၂ ၂၈၅.၄၆၀ ၇၆၇.၅၇၁ ၁၀၅၃.၀၃၁ ၂၅၀.၁၄၈ ၁၃၈.၈၄၃ ၃၈၈.၉၉၁

၂ နယစ်ပ် ၂၄၀.၈၀၁ ၁၈၄.၂၄၂ ၄၂၅.၀၄၃ ၂၉၈.၄၁၁ ၁၁၆.၅၈၃ ၄၁၄.၉၉၄ -၅၇.၆၁၀ ၆၇.၆၅၉ ၁၀.၀၄၉

စစုေုပါင်း ၇၇၆.၄၀၉ ၁၀၉၀.၆၅၆ ၁၈၆၇.၀၆၅ ၅၈၃.၈၇၁ ၈၈၄.၁၅၄ ၁၄၆၈.၀၂၅ ၁၉၂.၅၃၈ ၂၀၆.၅၀၂ ၃၉၉.၀၄၀

စဉ် အေကာငး်အရာ

( ၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၄-၂၀၁၆ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၂၈-၄-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

နုိင်ငပုိံင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နိင်ုငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွကပ်စည်း ၁၂၄.၉၄၈ ၁၂၄.၉၄၈ ၈၆.၁၁၀ ၈၆.၁၁၀ ၃၈.၈၃၈ ၃၈.၈၃၈

၂ တရိိစာန်ထွက် ၀.၅၇၆ ၀.၅၇၆ ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅ ၀.၄၉၁ ၀.၄၉၁

၃  ေရထကွ် ၂၉.၈၀၃ ၂၉.၈၀၃ ၂၀.၇၂၉ ၂၀.၇၂၉ ၉.၀၇၄ ၉.၀၇၄

၄ သတုတွင်းထွက် ၁၀.၀၀၁ ၂.၄၅၉ ၁၂.၄၆၀ ၀.၅၁၅ ၀.၅၁၅ ၁၀.၀၀၁ ၁.၉၄၄ ၁၁.၉၄၅

၅ သစ်ေတာထကွ် ၀.၃၁၁ ၀.၃၁၁ ၀.၃၀၅ ၀.၃၀၅ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၅.၂၆၃ ၅.၂၆၃ ၁၁၈.၆၅၅ ၁၈.၄၇၉ ၁၃၇.၁၃၄ -၁၁၈.၆၅၅ -၁၃.၂၁၆ -၁၃၁.၈၇၁

၇ အြခား ၆၇.၄၄၀ ၆၇.၄၄၀ ၅၃.၅၃၃ ၅၃.၅၃၃ ၁၃.၉၀၇ ၁၃.၉၀၇

စုစုေပါင်း ၁၀.၀၀၁ ၂၃၀.၈၀၀ ၂၄၀.၈၀၁ ၁၁၈.၆၅၅ ၁၇၉.၇၅၆ ၂၉၈.၄၁၁ -၁၀၈.၆၅၄ ၅၁.၀၄၄ -၅၇.၆၁၀

စဉ် ပိုကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈(၂၈-၄-၂၀၁၇)ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၈-၄-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၈-၄-၂၀၁၇ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

 

နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါငး်

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၁၀၃.၄၅၈ ၁၀၃.၄၅၈ ၅၈.၅၅၁ ၅၈.၅၅၁ ၄၄.၉၀၇ ၄၄.၉၀၇

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၁၁၀ ၃၉.၉၉၅ ၄၀.၁၀၅ ၂၆.၁၇၆ ၂၆.၁၇၆ ၀.၁၁၀ ၁၃.၈၁၉ ၁၃.၉၂၉

၃ လူသံုးကုန် ၄၀.၆၇၉ ၄၀.၆၇၉ ၃၁.၈၅၆ ၃၁.၈၅၆ ၈.၈၂၃ ၈.၈၂၃

စုစုေပါင်း ၀.၁၁၀ ၁၈၄.၁၃၂ ၁၈၄.၂၄၂ ၁၁၆.၅၈၃ ၁၁၆.၅၈၃ ၀.၁၁၀ ၆၇.၅၄၉ ၆၇.၆၅၉

စဉ် သင်ွးကုန်အုပ်စု
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၈-၄- ၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၈-၄-၂၀၁၆)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ( ၂၈-၄ -၂၀၁၇) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

ပုိက့န်ု သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၅၇.၅၂၅ ၁၁၇.၈၄၅ ၂၇၅.၃၇၀ ၂၃၃.၂၂၄ ၆၃.၁၂၉ ၂၉၆.၃၅၃ -၇၅.၆၉၉ ၅၄.၇၁၆ -၂၀.၉၈၃

၂ လွယဂ်ျယ် ၂၀.၂၄၅ ၁.၀၁၀ ၂၁.၂၅၅ ၉.၇၈၇ ၁.၂၈၆ ၁၁.၀၇၃ ၁၀.၄၅၈ -၀.၂၇၆ ၁၀.၁၈၂

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၀.၅၈၈ ၂.၃၅၃ ၂၂.၉၄၁ ၂၄.၅၉၂ ၃.၄၉၄ ၂၈.၀၈၆ -၄.၀၀၄ -၁.၁၄၁ -၅.၁၄၅

၄ ကပုိံကတီ်း ၁၃.၇၆၇ ၂.၆၀၇ ၁၆.၃၇၄ ၈.၇၆၈ ၂.၉၈၀ ၁၁.၇၄၈ ၄.၉၉၉ -၀.၃၇၃ ၄.၆၂၆

၅ ကျို ငး်တံု ၀.၀၀၄ ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၆ ၀.၁၃၂ ၀.၃၀၉ ၀.၄၄၁ -၀.၁၂၈ -၀.၁၉၇ -၀.၃၂၅

၆ တာချလိီတ် ၀.၆၇၈ ၃.၀၂၃ ၃.၇၀၁ ၀.၃၇၇ ၅.၃၁၆ ၅.၆၉၃ ၀.၃၀၁ -၂.၂၉၃ -၁.၉၉၂

၇ ြမဝတီ ၃.၁၉၇ ၄၅.၆၃၃ ၄၈.၈၃၀ ၂.၄၅၅ ၂၉.၇၇၉ ၃၂.၂၃၄ ၀.၇၄၂ ၁၅.၈၅၄ ၁၆.၅၉၆

၈ ေကာေ့သာငး် ၉.၆၃၇ ၃.၉၂၁ ၁၃.၅၅၈ ၄.၄၄၁ ၄.၃၆၃ ၈.၈၀၄ ၅.၁၉၆ -၀.၄၄၂ ၄.၇၅၄

၉ မတ်ိ ၁၀.၈၂၆ ၅.၅၁၀ ၁၆.၃၃၆ ၉.၆၅၃ ၂.၂၆၅ ၁၁.၉၁၈ ၁.၁၇၃ ၃.၂၄၅ ၄.၄၁၈

၁၀ ထီးခီး ၀.၄၅၇ ၀.၀၁၈ ၀.၄၇၅ ၀.၂၁၂ ၀.၀၂၀ ၀.၂၃၂ ၀.၂၄၅ -၀.၀၀၂ ၀.၂၄၃

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၁၇၇ ၀.၁၄၆ ၀.၃၂၃ ၀.၀၁၉ ၀.၀၁၉ ၀.၀၃၈ ၀.၁၅၈ ၀.၁၂၇ ၀.၂၈၅

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၀၅၀ ၀.၀၅၀ ၀.၀၅၀ ၀.၀၅၀

၁၃ စစ်ေတွ ၀.၁၃၈ ၀.၀၀၇ ၀.၁၄၅ ၀.၂၈၄ ၀.၁၆၁ ၀.၄၄၅ -၀.၁၄၆ -၀.၁၅၄ -၀.၃၀၀

၁၄  ေမာင်ေတာ ၀.၆၀၀ ၀.၆၀၀ ၀.၂၈၃ ၀.၀၀၅ ၀.၂၈၈ ၀.၃၁၇ -၀.၀၀၅ ၀.၃၁၂

၁၅ တမူး ၀.၉၁၀ ၀.၃၅၃ ၁.၂၆၃ ၃.၀၀၆ ၂.၆၇၆ ၅.၆၈၂ -၂.၀၉၆ -၂.၃၂၃ -၄.၄၁၉

၁၆ ရိဒ် ၂.၀၅၂ ၁.၆၅၄ ၃.၇၀၆ ၁.၁၇၈ ၀.၇၈၁ ၁.၉၅၉ ၀.၈၇၄ ၀.၈၇၃ ၁.၇၄၇

စုစုေပါငး် ၂၄၀.၈၀၁ ၁၈၄.၂၄၂ ၄၂၅.၀၄၃ ၂၉၈.၄၁၁ ၁၁၆.၅၈၃ ၄၁၄.၉၉၄ -၅၇.၆၁၀ ၆၇.၆၅၉ ၁၀.၀၄၉

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၈-၄-၂၀၁၆ ထိ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

 

 

   



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၁၁၀၀၀၀ ၁၀၆၈၀၀၀ ၁၀၇၇၀၀၀ ၁၀၀၅၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၁၀၃၂၀၀ ၁၀၈၃၉၀၀ ၁၀၈၃၉၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

၃ မနေလး ၁၁၅၃၁၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၈၂၀၀၀ ၁၀၈၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၈၄၀ ၈၁၄ ၈၁၄ ၇၅၇

၂ ေရလီ ၈၆၄ ၈၄၅ ၇၈၉ ၇၈၃

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၅၃ ၉၄၀ ၉၂၃ ၈၆၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

၂ မနေလး ၁၁၉၂၃၀၀ ၁၁၆၄၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၆၂၅ ၆၁၉ ၆၂၀ ၇၁၀

၂  ေရလီ ၆၃၇ ၆၅၃ ၆၅၁ ၇၄၄

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၈၄ ၇၈၆ ၇၇၆ ၇၇၆

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၂၀၇၀၀ ၁၃၉၀၁၀၀

၂ မနေလး ၁၂၃၀၂၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀

၃ မုံရွာ ၁၃၂၁၅၀၀ ၁၃၃၇၄၀၀ ၁၃၈၅၈၀၀ ၁၃၈၅၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၁၄ ၉၃၂ ၉၁၅ ၈၁၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၈၆၉၅၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၈၆၉၅၀၀ ၈၆၉၅၀၀

၂ မနေလး ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၄၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၇၆၆ ၇၆၀ ၇၆၂ ၇၆၇

၂ ေရလီ ၇၈၂ ၇၉၉ ၇၉၆ ၈၀၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၇၇၁၀၀၀ ၇၃၄၅၀၀ ၇၄၃၀၀၀ ၆၉၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၇၃၁၈၀၀ ၇၀၇၃၀၀ ၆၉၈၁၀၀ ၆၉၈၁၀၀

၃ မေကွး ၇၁၉၅၀၀ ၆၈၈၉၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၇၃၆၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၈၄ ၆၇၈ ၆၄၄ ၅၉၇

( င ) ပဲစဉ်းငုံ (အသစ်)

၇

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ (အသစ်)

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ (အသစ်)
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၉၈၀၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၁၃၃၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၇၄၆၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၅ ပခုကူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၆ မေကးွ ၃၆၇၄၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၇ ပခူဲး  ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၈ ြပည် ၅၂၀၅၀၀ ၅၀၈၂၀၀ ၄၇၇၆၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၇၇ ၃၅၄ ၃၀၉ ၂၄၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၂ မနေလး ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၃ မေကွး ၂၇၅၅၇၀၀ ၂၈၁၆၉၀၀ ၂၈၁၆၉၀၀ ၂၉၃၉၄၀၀

၄ ြပည် ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀

၅ ေတာင်ကးီ(အသစ်) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၅၃ ၁၁၀၇ ၁၀၈၃ ၉၃၀

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၇၇ ၁၁၀၈ ၁၁၀၇ ၁၁၃၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၂ မနေလး ၃၉၈၀၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ မေကွး ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၆၁၄ ၁၉၂၂ ၁၇၀၂ ၁၇၀၅

ကျပ်/ြပည်

၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၂ မနေလး ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၃ ပျဉ်းမနား ၈၅၀ ၈၅၀ ၈၅၀ ၉၅၀

၄ ပသုမိ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၆ ပဲခူး ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ၁၅၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၉ စစ်ေတွ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀

၁၀ သံတဲွ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀ ၆၅၀

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်သစ်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

D:\office letter-4\Letter\Trade News\Trade News 2017\May\Trade News (3-5-2017)\2 Agril-Trade(1) 7-12



USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ထုိင်း ၃၆၆ ၃၆၈ ၃၆၈ ၃၇၁

၂ ဗယီက်နမ် ၃၃၈ ၃၃၅ ၃၃၀ ၃၃၅

၃ အနိိယ ၃၆၈ ၃၆၈ ၃၆၈ ၃၇၀

၄ ပါကစတန် ၃၄၀ ၃၄၅ ၃၅၀ ၃၆၀

၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ ရန်ကုန် (သန်လျင်) ၄၀၀၀၀၀ ၃၉၄၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀ ၃၉၀၀၀၀

၂ မနေလး ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀ ၄၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀ ၄၆၀၀၀၀

၅ ပခဲးူ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀ ၄၁၀၀၀၀

၆ ြပည် ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀ ၄၄၅၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မုံရွာ (CP) ၂၀၇၆၀၀ ၂၁၀၆၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၂ မနေလး ၂၀၃၉၀၀ ၂၀၃၉၀၀ ၂၀၃၉၀၀ ၂၁၅၅၀၀

၃  ေတာင် ကီး ၁၈၀၆၀၀ ၁၇၇၅၀၀ ၁၇၄၅၀၀ ၁၇၅၇၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၆၅ ၁၆၄ ၁၆၄ ၁၇၇

၂ ေရလီ ၁၆၉ ၁၈၆ ၁၈၅ ၁၉၀

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၇ ၂၁၀ ၂၁၁ ၂၂၅

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၀

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မနေလး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၀၁၇၀၀ ၁၃၈၈၂၀၀ ၁၄၂၈၇၀၀

၂ မေကွး ၁၅၂၄၈၀၀ ၁၅၂၄၈၀၀ ၁၅၁၂၆၀၀ ၁၅၃၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မူဆယ် ၉၈၂ ၉၇၂ ၉၇၄ ၉၈၁

၂ ေရလီ ၁၀၀၀ ၁၀၁၆ ၁၀၁၃ ၁၀၂၁

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၈၈ ၇၈၈ ၉၄၈ ၈၆၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မနေလး (စမံုစ) ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၇၄၂၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၃-၂၀၁၇ ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ၂၅-၄-၂၀၁၇

၁ မဆူယ် ၁၅၅၂ ၁၅၃၆ ၁၅၄၁ ၁၅၅၁

၂ ေရလီ ၁၅၈၂ ၁၅၉၇ ၁၅၉၁ ၁၆၀၅

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၉၂ ၇၆၉ ၇၇၄ ၁၀၀၇

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၈၃၉.၃၆ ၂၃၆၂.၀၀ ၂၉၃၄.၃၁ ၂၂၇၃.၅၀

၂ RSS-2 ၁၇၅၈.၃၃ ၂၃၄၅.၀၀ ၂၈၅၂.၈၁ ၂၂၅၆.၀၀

၃ RSS-3 ၁၆၇၇.၃၀ ၂၃၂၉.၀၀ ၂၇၇၁.၃၀ ၂၂၄၀.၀၀

၄ RSS-4 ၁၅၉၆.၂၇ ၂၃၂၀.၀၀ ၂၆၈၉.၇၉ ၂၂၃၁.၅၀

၅ RSS-5 ၁၅၁၅.၂၅ ၂၃၀၇.၀၀ ၂၆၀၈.၂၈ ၂၂၁၈.၅၀

အမျို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၂၅-၄-၂၀၁၇

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

စဉ်

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၄-၄-၂၀၁၇
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၁၂ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၂ ၁၃ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၃ ၁၄ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၄ ၁၅ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၅ ၁၆ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၆ ၁၇ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၀၀၀ ၁၂၇၂.၆၄ ၁၂၇၅.၁၉ ၁၃၅၉

၇ ၁၈ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၉၀၀၀ ၁၂၇၄.၀၅ ၁၂၈၆.၉၃ ၁၃၅၉

၈ ၁၉ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၁၇၀၀ ၁၂၆၆.၆၁ ၁၂၈၆.၇၅ ၁၃၅၆

၉ ၂၀ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၉၀၀၀ ၁၂၇၈.၇၅ ၁၂၇၉.၁၆ ၁၃၅၄

၁၀ ၂၁ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၉၀၀၀ ၁၂၈၀.၆၄ ၁၂၇၉.၉၆ ၁၃၅၂

၁၁ ၂၂ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၉၀၀၀ ၁၂၈၀.၆၄ ၁၂၇၉.၉၆ ၁၃၅၂

၁၂ ၂၃ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၉၀၀၀ ၁၂၈၀.၆၄ ၁၂၇၉.၉၆ ၁၃၅၂

၁၃ ၂၄ -၄-၂၀၁၇ ၉၀၈၅၀၀ ၁၂၇၉.၉၄ ၁၂၇၅.၃၇ ၁၃၅၂

၁၄ ၂၅ -၄-၂၀၁၇ ၉၁၀၃၀၀ ၁၂၈၂.၄၇ ၁၂၇၃.၀၀ ၁၃၅၂

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၉ ယမွ်

၂ ၃၄.၁၄ ဘတ်

၃ ၈၁.၉၆ တာကာ

၄ ၆၄.၁၈ ရူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၃၅၃

၁၃၅၉

စဉ် စခန်းအမည်

၁၃၅၈

၁၃၅၀

၁၂

(၂-၅-၂၀၁၇) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၇၈၀-၈၁၀

(  ခ  ) SQ ၉၈၀-၁၀၁၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၁၅-၁၁၆၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၇၅-၁၀၁၅

၂ ပတီဲစိမ်း       ( က ) FAQ ၆၈၀-၇၂၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၈၀-၉၃၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၈၅၀-၉၀၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၁၀-၉၆၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၃၀-၅၆၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၅၂၀-၅၅၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၂၀-၅၅၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၅၀-၈၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၉၆၀-၉၉၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၀၂၀-၁၀၅၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၃၆၀-၁၄၀၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၈၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၈၉၅-၉၃၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၆၅-၁၁၁၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၂၅- ၄ -၂၀၁၇ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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 ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၏ (၃-၅-၂၀၁၇) ရက်ေနရ့ှိ ဖွဲ စ့ည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည် -  

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား အတည်ြပုဖဲွ စ့ည်းပံု ကန်သ့တ် ခန် ့ပီးအင်အား ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၇ - ၂၁ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၈၁ ၁ ၁၅၉

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၈ ၁ ၁၈၀

( ဂ ) ေနစ့ားပုတ်ြပတ်      ၅၁   

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၉ ၁ ၁၈၀

၂။ ၄-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၃/၂၀၁၇ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ဦးေအာင်မင်းေထွး (အငယ်တန်းစာေရး)သည် ၎င်းအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်တွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီ 

ြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တိးု 

အပါအဝင် လစာေငွကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 

ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး 

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်)

(က) ဦးေအာင်မင်းေထွး 

၈/မကန(နုိင်)၀၅၆၀၉၁

အငယတ်န်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် ၄-၄-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

 

၃။ ၄-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၄/၂၀၁၇ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစုိးနုိင်(၁၂/သဃက(နုိင်)၀၀၀၂၆၁) ၊ ဦးစီးမှူးကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၁၃-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၂) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၄။ ၄-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၅/၂၀၁၇ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမတ်သူ (၇/ကဝန(နုိင်) ၀၈၅၇၆၂) ဦးစီးမှူးကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၄-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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၅။ ၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ဦးတင်ထွန်းဦး (၅/ရဘန(နုိင်) ၀၁၀၈၈၇) လက်ေထာက်ညန်ကား 

ေရးမှူးကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၈-၃-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ          

(၃-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၆။ ၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးအလက်ဇနား (MTNT-၀၀၈၇၂၉) လံုြခုံ ေရး-၃ ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နညး်ဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့် (၈)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၇။ ၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၈/၂၀၁၇ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် (၉/ပမန(နိငု်) 

၂၃၆၉၄၄) ေနစ့ားယာဉ်ေမာင်းကို ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် 

(၃၆၀၀) နန်းြဖင့် ( ၃- ၁-၂၀၁၇ ) မှ (၂- ၄-၂၀၁၇ ) ရက်ေနထ့ိ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆို 

ငှားရမ်းခဲ့ ပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံ့နက် ( ၃- ၄-၂၀၁၇ ) ရက်ေနမှ့ ( ၂- ၇-၂၀၁၇ ) 

ရက်ေနထိ့ ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည။် 

၈။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၀၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးခုိင်ေဇာ်မင်း(၁၄/ဟသတ (နုိင်)၁၉၉၇၅၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ 

Commerce Journal တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်(၇-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

(ရန်ကုန်) သုိ ့ တဲွဘက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။  

၉။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဦးဝင်းထိန်-၁(MLGN-၀၀၅၂၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို 

CO Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၇-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ပိုက့ုန် 

သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်)သို ့တွဘဲက်တာဝန်ချထားလုိက်သည။် 

၁၀။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတုိ ့ ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ဘ ာနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မှ 

မတ်လအထိ (၆)လပတ် စာရငး်နင်ှ့ မှတ်တမ်းများအား (၂၄-၄-၂၀၁၇) မှ (၂၈-၄-၂၀၁၇) ေနအ့ထိ 

စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သြဖင့် တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ  ဝန်ထမ်းများသည်  စခန်းအလိုက် စာရင်းနှင့် 

မှတ်တမ်းများအား စစ်ေဆးခံရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 



16 

 (က) မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ကူကူေဆ ွ ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဦးြမင့်သိန်း ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ 

  ( ၃ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့် စာရင်းကိုင်-၁ စာရင်းအင်း 

  ( ၄ ) ဦးဝင်းကို-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

  ( ၅ ) ဦးေကျာ်မငး်ထူး ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

  ( ၆ ) ေဒ ဥမာထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ေဒ ခငေ်ဌးြမင့် စာရင်းကိုင်-၂ ေငွစာရင်း 

  ( ၈ ) ေဒ ေဝဇငြ်မင့် အငယ်တန်းစာေရး ပုိ/့သွင်း 

 ( ခ ) ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ တင်စိုးစိုးလင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး မူဝါဒ 

  ( ၂ ) ေဒ ရငရ်င်ေထွး ဦးစီးအရာရှိ ပုိ/့သွင်း 

  ( ၃ ) ဦးသိန်းေဇာ်-၂ ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

  ( ၄ ) ေဒ စနး်စနး်ေအး ဆက်သွယ်ေရး-၂ ေငွစာရင်း 

  ( ၅ ) ေဒ ေဝေဝထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

  ( ၆ ) ဦးသန်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

 ( ဂ ) ေကာ့ေသာင်းကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေမာင်ထွန်း ဦးစီးမှူ း နှစနုိ်ငငံ် 

  ( ၂ ) ေဒ စနာဝငး် အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

 (ဃ) မိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေဂျာ်လီဂျိုး ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးသန်းလွင် စာရင်းကိုင်-၁ လုပ်ငန်းစစ် 
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 ( င ) တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ သီးသီးမာ ဦးစီးအရာရှိ ပုိ/့သွင်း 

  ( ၂ ) ေဒ ယုဇနမိးု ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

 ( စ ) ရိဒ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးရဲလင်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ( ၂ ) ဦးေအာင်ြပည့်စုံ အကီးတန်းစာေရး(ကပတ) နယ်ရုံး 

 (ဆ) စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း ဆက်သွယ်ေရး-၂ စီမံ 

  ( ၂ ) ဦးဆက်ထူးလွင် အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ 

 ( ဇ ) ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးပိုင်ေဇဦး ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

  ( ၂ ) ဦးတင်လင်းေအာင် အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး 

 ( စျ ) လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးကည်နိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း 

  ( ၂ ) ဦးေဇာ်လင်းေအာင် ဌာနခဲွစာေရး ပိုသ့ွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

 (ည) ကန်ပုိက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးသူရေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပညာေပး 

  ( ၂ ) ဦးမျို းမင်းထွန်း အကီးတန်းစာေရး စီမံ 

  ( ၃ ) ဦးေဇာမ်ျို းထွန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံ 
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 ( ဋ ) ချင်းေရေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်သူဝင်း ဦးစီးအရာရှိ စီမံ 

  ( ၂ ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး-၂ ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ကိုကိုဦး အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

  ( ၄ ) ဦးရဲလင်းဟိန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံ 

 ( ဌ ) ေမာေတာင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးေအာင်ဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး နှစနုိ်ငငံ် 

  ( ၂ ) ဦးစိုးမိုးဟိန်း ဆက်သွယ်ေရး-၃ နယ်ရုံး 

  ( ၃ ) ဦးေဇာ် ဖိုးေအာင် အငယ်တန်းစာေရး ေဒသတွင်း 

 ( ဍ ) တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ေအးြမင့်-၁ လ/ထညန်ကားေရးမှူး ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ေဒ ေထးွေထးွသန်း စာရင်းကိုင်-၁ ပုိ/့သွင်း  

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၃ ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 

 ( ဎ ) ကျိုင်းတံုပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ေအးေအးမာ ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ( ၂ ) ဦးေစာဆန်းသိန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း  

 (ဏ) ကျိုင်းလပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးသန်စ့င်-၁ ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးသန်းနိုင်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ  

 (တ) ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 
  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 
  ( ၁ ) ဦးသန်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ/့သွင်း 
  ( ၂ ) ဦးဆန်းေအာင် အကီးတန်းစာေရး စီမံ 
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 (ထ) မယ်စ့ဲကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးထွန်းဦး ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးေဇာ်မင်း-၆ စာရင်းကိုင်-၂ စာရင်းအင်း 

 ( ဒ ) ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးသန်းေဇာ်ဦး အငယ်တန်းစာေရး နှစနုိ်ငငံ် 

 ( ဓ ) ြမစ် ကီးနားပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ေအးသက်မွန် ဦးစီးမှူ း ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း-၃ အကီးတန်းစာေရး နှစနုိ်ငငံ် 

၁၁။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို ၎ငး်တုိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲ ေဖာြ်ပပါ ေနရ့က်များအတုိငး် နုိငင့ံ်ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်  အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒ အိအိေဇာ်မင်း ကီး/ေရး ပုိ/့သင်ွး ၂၈-၃-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၈/ရစက(နိုင်)၁၆၂၈၂၃   ၂-၄-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ေဒ ရီရီြမင့် ရုံးအကူမှူ း နယ်ရုံး ၃-၄-၂၀၁၇ မှ ၇ 

    ၉/ညဥန(နုိင်) ၀၀၃၆၄၈   ၉-၄-၂၀၁၇ ထိ   

၁၂။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၃/၂၀၁၇ အရ  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၄-၄-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါရုံးအမိန်စ့ာအမှတ်(၁၂/၂၀၁၇)အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မှ ဦးခင်ေကျာ်ြမင့် (၇/နတလ(နိုင်)၀၆၃၁၈၄)၊ 

ဦးစီးအရာရှိကို (၇-၄-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှစ၍ စမံီေရးရာဌာနခဲွ(ရုံးချုပ်)သို ့ ေြပာင်းေရ ပ့ီး ဝန် ကီးရုံးတွင် 

တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၁၃။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ေဒ စိန်ကည်မာ (၁၂/မရက(နုိင်) ၀၅၉၇၁၈) အကီးတန်းလက်ေရးတိုလက်နှိပ် 

စက်သည် သက်ြပည့်ပင်စင် မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆငခွ်င့် (၄)လကို (၁၃-၄-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်း 

မှစ၍ (၁၂-၈-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ ညေနပိုင်းထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေန ့ ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ 

(၁၃-၈-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်း ဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့် 

အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၁၄။ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၂၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ  ဦးစီးအရာရိှ ဦးေဆွလတ်ေမာင်  (၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၄၃၉၃၃) ၊ 

လစာနန်းကျပ် (၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀)ကုိ ဝန် ကီးဌာနစီမံခန်ခဲွ့ေရး ေကာ်မတီ၏ (၇/၂၀၁၇) 

ကိမ်ေြမာက် အစည်းအေဝးဆံုးြဖတ်ချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပီလ (၁၁) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ 

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒ ပုဒ်မ (၆၃) နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ-၂၃၃ ၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ဆ) အရ ေလာေ့ပါ့ 

ပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၁၀-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မ ပညာေပးေရး ဌာနခဲွမှ တာဝန်ခံ ညန်ကားေရးမှူး ဦးေအာင်သူရ(၁၂/မဘန(နုိင်)၀၀၅၈၉၁) ကုိ 

ေဆာက်လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာန၏ ၈-၃-၂၀၁၇ ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ေကာ်ြငာစာြဖင့် ကုနသ်ွယ်ေရးဦးစီးဌာနပိငု် 

ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီခရိုင်၊ ြမဝတီ မို န့ယ်၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၅၃-ဘ၊ီ ြမဝတီအြပင်) 

ဦးပိုင်အမှတ် (N ၄၆၄/၁)၊ ေရပူေကျးရာွရှိ ေြမဧရယိာ (၃၈.၅၆) ဧကအနက် (၇.၉၂) ဧကအေပ တွင် 

တရားမဝင်ကျူးေကျာ်ေနထိုင်သူများအား ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ အစုိးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ြခင်း) အက်ဥပေဒပုဒ်မ 

၂(က)အရ အခွင့်ရအာဏာအပ်နှင်းထား ပီးြဖစ်ေသာ ေကာင့် အခွင့်ရ အာဏာပုိင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ  

တစ်နှစ်အတွင်း ပီးြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်သွား ရန် တာဝန်ေပးအပ် လုိက်သည်။ 

၁၆။ ၁၀-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး  

ဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိ ုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သိ ု  ့ တာဝန်ချထားခဲ ့ေသာ ေဒ သက်နှင်းေထွး (၉/ကဆန 

(နိုင်)၁၁၉၇၄၃)၊  ဒု-ဦးစီးမှူးကို (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရုံးချုပ်၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲသို ့  ေြပာငး်ေရ  ့

တာဝန် ချထားလိုက်သည်။ 
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၁၇။ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒ ခုိင်ဇာဝင်း (၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၀၁၄၂၁၀)၊ 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ းကို နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၁၀၁)အရ          

(၂-၅-၂၀၁၇)ရက်ေနမ့ှ (၁-၁၁-၂၀၁၇)ရက်ေနထ့ိ မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခံစားခွင့်ြပု လုိက်သည်။ 

၁၈။ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးအလက်ဇနား(MTNT-၀၀၈၇၂၉)၊ လံုြခုံ ေရး-၄ ကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၁-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၃၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၂၀)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးတုိ ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ဘ ာနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ မှ 

မတ်လအထိ (၆) လပတ် စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကုိ  စစ်ေဆးရန်အတွက် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အဖွဲ မ့ျားကို 

ဖွဲ စ့ည်းတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 (က) အဖဲွ (့၁) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ဦးညညီီသိန်းဇံ ညန်ကားေရးမှူ း လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးေငွစိုး ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒ ညို ညို ရှင် လ/ထညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးသန်စ့င်-၁ ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ဦးညို လွင်ထက် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ေဒ ေအးေအးမာ ဦးစီးမှူ း စာရင်းအင်း 

  ( ၇ ) ဦးသိန်းေဇာ်-၂ ဦးစီးမှူ း ပုိ/့သွင်း 

  ( ၈ ) ဦးြမင့်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၉ ) ဦးေဇာ်မင်း-၆ စာရင်းကိုင်-၂ စာရင်းအင်း 

  (၁၀) ဦးရဲဝင်းသူ လ/ထကွန်ပျူတာမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၁) ဦးေကာင်းထက်စိုး အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 
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 ( ခ ) အဖဲွ (့ ၂ ) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ြမင့်ြမင့်ေအး ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၁ လ/ထညန်ကားေရးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးရဲဝင့်ေမာင် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးစိုးနိုင်-၃ ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ဦးေဌးေမာင် ဆက်သွယ်ေရး-၁ စာရင်းအင်း 

  ( ၆ ) ဦးခင်ေမာင်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ေဒ ခငစ်လုင် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၈ ) ဦးစိုးြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၉ ) ဦးေဇာ်နိုင် အကီးတန်းစာေရး ပုိ/့သွင်း 

  (၁၀) ဦးေကျာ်သန်းနိုင် အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၁) ေဒ ပနး်ဦးမွန် အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၂) ဦးထိန်လင်းဦး အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  (၁၃) ေဒ စေုဝမိးု အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

 ( ဂ ) အဖဲွ  ့( ၃ ) 

  စဉ် အမည် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

  ( ၁ ) ေဒ ဥမာသိန်း ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဦးလှစိုး ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးသန်းလွင် စာရင်းကိုင်-၁ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးစန်းထွန်း ဌာနခဲွစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၅ ) ေဒ နွယ်နီဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၆ ) ဦးေအာင်မင်းေထွး အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ်  

၂။ အထက်အပုိဒ်(၁)ပါ  မှတ်တမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ  ့ (၃) ဖဲွ၏့ တာဝန်ခံအြဖစ် ညန်ကားေရးမှူး 

ဦးညီညီသိန်းဇံက ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး အဖဲွအ့လုိက် တစ်ဖက်ပါတာဝန်ဝတရားများကုိ ထမ်းေဆာင် 

ရမည်ြဖစ်သည်- 
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 (က) အဖဲွ (့၁)။   ။ မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်၏ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ဆုိင်ရာကိစရပ်  

    များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

 ( ခ ) အဖဲွ (့၂)။   ။ မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှအပ ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ  

    နှင့်ပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးများ၏ ပုိကု့န်သွင်းကုန်ဆုိင်ရာကိစရပ် များကုိ  

    စစ်ေဆးရန်။ 

 ( ဂ ) အဖဲွ (့၃)။   ။ ေငွစာရင်းဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

၂၀။ ၁၁-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၁၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

မနေလးပုိကု့န်သွင်းကုန်ရံုးမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးမျိုးသူရ (၁၄/မမက (နုိင်) ၂၁၂၆၈၀)ကုိ  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၁၈-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၃၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ 

လစာမဲ့ခွင့် (၁၃)ရက် ခစံားခင့်ွြပုလုိက်သည။်  

၂၁။ ၁၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နညး်ပညာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  ေဒ ခင်မာေအး (၉/ပမန(နိုင်) 

၁၉၉၅၂၁)၊ ေနစ့ား(ကွန်ပျူ တာ) ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ် ထားေသာ လုပ်ခကျပ် 

(၃၆၀၀) နန်းြဖင့် (၁၁-၁-၂၀၁၇) မှ (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနထိ့ (၃) လ တစ်ကိမ် စာချုပ် ချုပ်ဆို ငှားရမ်း 

ခဲ့ ပီး သက်တမး်ကုန်ဆုံး ပီးသည့် ေနာက်တစေ်နန့နံက် (၁၁-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၁၀-၇-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ 

ထပ်မံ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလိုက်သည။်  

၂၂။ ၂၄-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၁/၂၀၁၇ အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း 

(၄)ဦးတိုသ့ည်  ၎င်းတုိအ့မညနှ်င့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်တွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေဖာ်ြပပါအတိုင်း နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကို တုိးြမှင့် ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်- 

 

  

 

 

 

 

 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင်
မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က)  ဦးဝင်းေမာင်-၂ 
၇/ကပက(နိုင်) ၀၂၈၈၄၅ 

ခွဲ/ေရး ပို/့သငွး် ၁၀-၄-၂၀၁၇ ၁၈၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒ စမ်းလဲ့အိ 
၁၄/ကပန(နိုင်) ၁၃၁၃၆၂ 

ခွဲ/ေရး ေငွစာရင်း ၁၂-၄-၂၀၁၇ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေကာင်းထက်စိုး 
၁၂/ပဘတ(နိုင်) ၀၃၃၂၂၂ 

ငယ်/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၁၈-၄-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 

(ဃ)  ဦးလင်သဝူင်း 
၉/ပမန(နုိင်)၂၄၄၈၅၀ 

ငယ်/ေရး ပို/့သငွး် ၂၂-၄-၂၀၁၇ ၁၅၂၀၀၀ 
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၂၃။ ၂၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၂/၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏(၁၁-၄-၂၀၁၇) ရက်စဲွပါရံုးအမိန် ့ စာအမှတ် (၁၅/၂၀၁၇) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေဒ စမုာခုိင် (၁၂/တမန 

(နိုင်)၁၀၁၃၁၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ း (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ေမလ           

၁  ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှ စတင်၍ နုိင်ငံေတာ်အတုိင်ပင်ခံရံုးဝန် ကီးဌာနသုိ ့ေြပာင်းေရ ့ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခငွ့် 

ြပုလိုက်သည်။   

၂၄။ ၂၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၃/၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၀-၄-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ ရံုး အမိန်စ့ာအမှတ် (၁၄/၂၀၁၇) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဦးေကျာ်နုိင်ဝင်း 

(၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၉၄၇၀) ၊ ဌာနခဲွစာေရး (လစာနန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) ကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

ေမလ  ၁  ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန သို ့ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၂၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပ ပါေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးတင်ထွန်း လ/ထညန်မှူး စမံီ ၂၅-၄-၂၀၁၇ မှ ၄ 

    ၁၂/စခန(နိုင်) ၉၁၇၇၆၅   ၂၈-၄-၂၀၁၇ ထိ  

 ( ခ ) ဦးသိန်းစိုး ဦး/ရိှ ေငွစာရင်း ၁၈-၄-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၅/ကလထ(နုိင်) ၀၀၀၂၉၆   ၂၃-၄-၂၀၁၇ ထိ 

၂၆။ ၂၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးကုိ ၎င်းတုိအ့မည်နှင့်ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပ ပါေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)နှင့် (၉၆)အရ လုပ်သက်ခွင့် နှင့် လစာမဲ့ခွင့်အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးတင်ရဲဝင်း ညန်ကားေရးမှူး နယ်ရုံး ၁၈-၄-၂၀၁၇ မှ ၆ 

    ၁၂/ကမရ(နိုင်) ၀၆၃၃၅၆   ၂၃-၄-၂၀၁၇ ထိ (လုပ်သက်) 

 ( ခ ) ေဒ ေကသွယ်ဝင်း ဦး/ရိှ စာရင်းအင်း ၂၅-၄-၂၀၁၇ မှ ၃၀ 

    ၅/တဆန(နိုင်) ၀၈၇၉၀၄   ၂၄-၅-၂၀၁၇ ထိ (လစာမ့ဲ)  

၂၇။ ၂၅-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၆/၂၀၁၇ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပီလ (၂၄) ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန်စ့ာအမှတ် 

(၂၀/၂၀၁၇) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းချုပ်ရုံး (ကုနသွ်ယမ်လွယက်ေူစေရး 

နှင့်ေစ့စပ်ညှိနင်းေရး)မှ ဦးစုိးလွင်-၂ (၁၄/အဂပ(နိုင်)၁၃၀၃၈၃)၊ ဦးစးီအရာရှိ ကို (၂၅-၄-၂၀၁၇) 

ရက်ေနမ့ှစ၍ ဝန်ကီးရုံးသို ့တွဲဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၂၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာအဖဲွ  ့ အစည်းများဌာနခွဲမှ ဦးဝင်းေအာင် 

(၂/လကန(နိုင်)၀၂၂၁၇၈)၊ ဌာနခွဲစာေရးကို  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ 

(၅-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၃-၅-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၂၉)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၉။ ၂၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁)ဦးတုိကုိ့ ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ  

ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးသိန်းစိုး ဦး/ရိှ ေငွစာရင်း ၂၄-၄-၂၀၁၇ မှ ၃ 

    ၅/ကလထ(နုိင်) ၀၀၀၂၉၆   ၂၆-၄-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ )  ဦးေဇာ်နုိင် ကီး/ေရး ပိုသ့ွင်း ၂၆-၄-၂၀၁၇ မှ ၁၀ 

    ၉/တကန(နိုင်) ၀၀၅၃၇၄   ၅-၅-၂၀၁၇ ထိ 
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၃၀။ ၂၆-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၂၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထမ်း(၁)ဦးတုိကုိ့ ၎င်းတုိ ့ အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ  ေနရ့က် 

များအတုိင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁) အရ မီးဖွားခွင့်အသီးသီး ခံစား 

ခွင်ြ့ပုလိက်ုသည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ လေပါင်း 

 (က)  ေဒ ဧပရယ်ြမတ်ြပည့်ြဖူ ဦး/ရိှ နှစနုိ်င်ငံ ၁၅-၅-၂၀၁၇ မှ ၆ လ 

    ၁၂/ဒပန(နိငု်) ၀၅၂၃၃၉   ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ နွယ်နွယ်ေထွး ကပတမှူ း နယ်ရုံး ၂၅-၄-၂၀၁၇ မှ ၆ လ 

    ၈/စလန(နိုင်) ၀၇၀၈၇၅   ၂၄-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

၃၁။ ၂၇-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၀/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး၊ ေဒါက်တာ စုိးဝင်း(၉/မကန (နုိင်) ၀၆၁၃၄၆)ကုိ  

နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂-၅-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့ (၁၁-၅-၂၀၁၇) 

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၁/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေနစ့ားဝန်ထမ်း(၂၄) ဦးကုိ ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်ေန ့

နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ အငယ်တန်းစာေရး၊ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူ တာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး (လစာနန်းကျပ် 

၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် ခန်ထ့ားလုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပုသည့် 

လစာနန်း(ကျပ်) 

တာဝန်ချ 
ထားသည့် 
ဌာန 

ေပးအပ် 
သည့်တာဝန်

(က) 
 
 

ေဒ ေအးေအး ငိမ်း 
၉/မခန(နုိင်)၂၃၁၅၂၀ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- ပုိသ့ွင်း ကွန်ပျူတာ

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

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- စာရငး်အင်း ကွန်ပျူတာ

( ဂ ) ေဒ စနာလင် 
၉/ပမန(နုိင်)၂၆၇၆၂၈ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- စီမံေရးရာ စာေရး 

(ဃ) ေဒ ထက်ေနြခည်ြမင့် 
၉/အမရ(နိုင်)၁၂၉၀၉၅ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- WTO စာေရး 

( င ) ေဒ ြခူးလ့ဲနွယ် 
၆/မမန(နုိင်)၁၄၃၀၀၃ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ေငွစာရင်း စာေရး 
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( စ ) ေဒ တင်တင်ေအး-၃ 

၁၀/သထန(နိုင်)၂၀၀၄၅၄ 
အငယတ်န်းစာေရး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ေငွစာရင်း စာေရး 

(ဆ) ဦးရမဲင်းေအာင် 
၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၆၆၄၄ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- ြမဝတီ ကွန်ပျူတာ

( ဇ ) ဦးေကျာသူ်ဟိန်း-၂ 
၇/ပခန(နုိင်)၂၉၈၈၅၄ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- 

ရန်ကုန် 
ပုိ/့သွင်းရုးံ 

ကွန်ပျူတာ

( စျ ) ေဒ ေမသက်ထားနိုင် 
၉/မထလ(နုိင်)၂၇၆၉၀၈ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ပညာေပး စာေရး 

(ည) ေဒ သင်းသင်းယု 
၁၂/ရကန(နုိင်)၀၇၃၇၈၄ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- မူဝါဒ ကွန်ပျူတာ

( ဋ ) ေဒ ေမစံပယ်စုိး 
၁/ဟပန(နုိင်) ၀၁၂၉၇၅ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- မူဝါဒ စာေရး 

( ဌ ) ဦးတင်လင်းေအာင်-၂ 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၁၇၂၇၈ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- မူဝါဒ စာေရး 

( ဍ ) ေဒ ဇင်မာြမင့် 
၉/မထလ(နုိင်)၃၂၀၆၀၈ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- နှစ်နုိင်ငံ စာေရး 

( ဎ ) ေဒ ခိုင်မီမီညို  
၅/ဝလန(နုိင်)၁၃၉၈၆၁ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ေဒသတွင်း စာေရး 

(ဏ) ေဒ သဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(နုိင်)၁၆၀၉၇၆ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- ေငွစာရင်း ကွန်ပျူတာ

(တ) ေဒ ဇူးဇူးလင် 
၉/မခန(နုိင်)၂၂၂၆၈၆ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- စီမံေရးရာ ကွန်ပျူတာ

(ထ) ေဒ ဝင်းမာမာသက် 
၇/သဝတ(နုိင်) ၀၉၇၈၄၄ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- ေငွစာရင်း ကွန်ပျူတာ

( ဒ ) ေဒ ေအးြမတ်သူ 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၄၆၉၀၃ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- လုပ်ငန်းစစ် ကွန်ပျူတာ

( ဓ ) ေဒ ေလးယုနွယ် 
၅/ပလန(နုိင်) ၀၆၇၃၁၉ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ေဒသတွင်း စာေရး 

( န ) ေဒ ယုယုေထွး 
၉/တသန(နုိင်)၁၈၆၅၀၆ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- ပညာေပး စာေရး 

( ပ ) ဦးမျိုးမငး်သန်-့၂ 
၈/ခမန(နုိင်)၁၂၅၆၅၇ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- စီမံေရးရာ စာေရး 

( ဖ ) ေဒ ခင်မာေအး 
၉/ပမန(နုိင်) ၁၉၉၅၂၁ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 
၁၅၀၀၀ိ/- နည်းပညာ ကွန်ပျူတာ
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( ဗ ) ေဒ ခင်ချိုသက် 

၈/ရစက(နိင်ု) ၁၉၅၄၀၀ 
ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) 

၁၅၀၀၀ိ/- WTO ကွန်ပျူတာ

(ဘ) ေဒ နှင်းြဖူ 
၉/တသန(နုိင်) ၁၅၁၄၃၃ 

အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၆၀၀၀ိ) ၁၅၀၀၀ိ/- နည်းပညာ ကွန်ပျူတာ

 ၃၃။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၂/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေနစ့ားဝန်ထမ်း(၇) ဦးကုိ ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်ေန ့

နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ကွန်ပျူ တာအကူမှူး၊ ဆက်သွယ်ေရး- ၅ (လစာနန်းကျပ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်များတွင် ခန်ထ့ားလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပုသည့် 

လစာနန်း(ကျပ်) 

တာဝန်ချ 
ထားသည့် 
ဌာန 

ေပးအပ် 
သည့် 
တာဝန် 

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

ကွန်ပျူတာအကူမှူး 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- 

ရန်ကုန် 
ပုိ/့သွင်းရုးံ 

ကွန်ပျူတာ

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

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- 

ရန်ကုန် 
ပုိ/့သွင်းရုးံ 

သန်ရှ့င်းေရး

( ဂ ) ဦး ဖိုးမင်းေကျာ် 
၉/ဇဗသ(နုိင်) ၀၀၂၅၈၉ 

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း

(ဃ) ဦးသန်းေဌး-၂ 
၁၁/စတန(နိင်ု) ၁၃၃၆၈၆ 

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း

( င ) ဦးေအာင်ေကျာေ်ကျာ်-၂ 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၃၆၉၄၄ 

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- ထီးခီး ယာဉ်ေမာင်း

( စ ) ဦးေဇာ်နုိင်-၂ 
၉/တသန(နုိင်) ၁၅၀၆၆၆ 

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/- စစ်ေတွ ယာဉ်ေမာင်း

(ဆ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း 
၈/မသန(နုိင်)၁၆၄၂၇၀ 

ဆက်သွယ်ေရး- ၅ 
(၁၃၅၀၀ိ/-၂၀၀ိ/-၁၄၅၀၀ိ) ၁၃၅၀၀ိ/-  ေကာ့ေသာင်း ယာဉ်ေမာင်း

၃၄။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၃/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ(ဇုန်)မှ ဦးစုိးနုိင်(၁၂/သဃက(နုိင်)၀၀၀၂၆၁)၊ ဦးစီးမှူး ကုိ  နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၁၄-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမ့ှ (၂၇-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း(၂)ဦးကို ၎ငး်တုိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နုိငင့ံ်ဝနထ်မ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ နညး်ဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးအုန်းြမင့် ဆသရ-၃ စမံီ ၂-၅-၂၀၁၇ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၅၇၆၇၉   ၁၀-၅-၂၀၁၇ ထိ 

 ( ခ )  ေဒ လွင်ယမင်းေအး ကီး/ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၂၇-၄-၂၀၁၇ မှ ၂ ရက် 

    ၈/ပဖန(နိငု်) ၁၁၂၃၁၆   ၂၈-၄-၂၀၁၇ ထိ  

၃၆။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးကုိ ၎င်းတုိ ့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များ၏ နံနက်ပုိင်းမှ စတင်၍ 

၎င်းတုိ၏့ဆနအရ အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့် ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး ဌာနခဲွ နုတ်ထွက်ခွင့်  

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ြပုသည့်ေန ့  

 ( ၁ ) ဦးေကျာထ်က် အငယ်တန်းစာေရး ပို/့သွင်း ၁၀-၃-၂၀၁၇ 

  ၉/လဝန(နိုင်) ၂၅၂၃၇၇   

 ( ၂ ) ဦးသက်ပိုဦး  ဆက်သွယ်ေရး(၄) စမံီေရးရာ ၁-၄-၂၀၁၇ 

  ၁၄/ပသန(နိုင်) ၁၉၇၃၄၁ 

၃၇။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၆/၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၄)ဦးတုိက့ (၂၈-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနမှ့စ၍  ၎င်းတိုန့ှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း 

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရခ့ျထား 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးကိုေလး ဌာနခွဲစာေရး စီမံ ပိုသ့ွင်းရုံး 

 ၁၂/စခန(နိုင်) ၀၀၃၃၄၈  (ရုံးချုပ်) (ရန်ကုန်) 

 ( ခ ) ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး ဆက်သွယ်ေရး-၃ ပိုသ့ွင်းရုံး စီမံ 

  ၁၄/ညတန(နိုင်) ၁၃၂၉၂၃  (ရန်ကုန်) (ရုံးချုပ်) 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ဆန်းဦး ယာဉ်ေမာင်း-၅ ပိုသ့ွင်းရုံး စီမံ 

  ၁၀/ပမန(နိုင်) ၁၇၉၁၈၀  (ရန်ကုန်) (ရုံးချုပ်) 
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 (ဃ) ဦးနုိင်ဝင်း ယာဉ်ေမာင်း-၅  စီမံ ပိုသ့ွင်းရုံး  

  ၅/စကန(နုိင်) ၁၄၆၂၇၆  (ရံုးချုပ်) (ရန်ကုန်) 

၃၈။ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း (၃)ဦးနှင့် အမထမ်း (၂)ဦးတိုသ့ည် ၎င်းအမညန်ှင့် ယှဉ်တွဲပါေနရ့က်များတွင် 

နှစ်တိုးေစ့ေရာက် ပီြဖစ်ပါသြဖင့် နုိငင့ံ်ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ 

အတိုင်း နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

နှစ်တုိး 

ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကးအပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ်) 

(က) ေဒ နီနီသန်း 

၁၂/စခန(နိုင်) ၀၂၃၂၁၃ 

ဦး/ရှိ WTO ၂၇-၄-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

( ခ ) ေဒ စနာခိုင် 

၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၀၂၅၀၆ 

ဦး/ရှိ မူဆယ် ၂၇-၄-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒ နွယ်နွယ်လွင် 

၁၂/စခန(နိုင်) ၀၅၇၃၁၂ 

ဦး/ရှိ ပို/့သွင်း(ရက) ၂၇-၄-၂၀၁၇ ၂၅၄၀၀၀ 

(ဃ) ဦးဝင်းနိုင် 

၅/ဒပယ(နိုင်)၀၂၅၁၉၁ 

ဌာနခွဲစာေရး ပို/့သွင်း ၂၅-၃-၂၀၁၇ ၁၈၂၀၀၀ 

( င ) ဦးေအာင်တိုးမင်း 

၈/ခမန(နိုင်) ၁၀၄၃၇၆ 

ဌာနခွဲစာေရး ေမာေတာင် ၂၈-၄-၂၀၁၇ ၁၈၂၀၀၀ 

 

၃၉။ ၂-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၀၃၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါေနစ့ားဝန်ထမ်း (၃၁) ဦး ကုိ အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအြဖစသ်ို ့

ခန်ထ့ားခဲ့ ပီး ြဖစသ်ြဖင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၃၀  ရက်ေန ့ညေနပုိငး်မှ စတင်၍  ေနစ့ားဝန်ထမ်းအြဖစ် ( ၃ ) 

လ တစ်ကိမ် စာချုပ် ချုပဆုိ် ငှားရမ်းြခင်းမှ ရပ်စလုိဲက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
ဌာန/စခန်း 

ေပးအပ်ထား 
သည့်တာဝန် 

မှတ်ချက် 

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

ပိုသ့ွင်း ကွနပ်ျူတာ 
  

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

စာရင်းအင်း ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဂ ) ေဒ စနာလင် 
၉/ပမန(နုိင်)၂၆၇၆၂၈ 

စီမံေရးရာ အကူစာေရး 
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(ဃ) ေဒ ထက်ေနြခည်ြမင့် 

၉/အမရ(နိုင်)၁၂၉၀၉၅ 
WTO အကူစာေရး 

  

( င ) ေဒ ြခူးလဲ့နွယ် 
၆/မမန(နုိင်)၁၄၃၀၀၃ 

ေငွစာရင်း အကူစာေရး 
  

( စ ) ေဒ တင်တင်ေအး 
၁၀/သထန(နိုင်)၂၀၀၄၅၄ 

ေငွစာရင်း အကူစာေရး 
  

(ဆ) ဦးရဲမင်းေအာင် 
၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၆၆၄၄ 

ြမဝတီ ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဇ ) ဦးေကျာ်သူဟိန်း 
၇/ပခန(နိုင်)၂၉၈၈၅၄ 

ရန်ကုန် 
ပို/့သွင်းရုံး 

ကွနပ်ျူတာ 
  

( စျ ) ေဒ ေမသက်ထားနုိင် 
၉/မထလ(နိုင်)၂၇၆၉၀၈ 

ပညာေပး အကူစာေရး 
  

(ည) ေဒ သင်းသင်းယု 
၁၂/ရကန(နိုင်)၀၇၃၇၈၄ 

မူဝါဒ ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဋ ) ေဒ ေမစံပယ်စိုး 
၁/ဟပန(နိုင်) ၀၁၂၉၇၅ 

မူဝါဒ အကူစာေရး 
  

( ဌ ) ဦးတင်လင်းေအာင် 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၁၇၂၇၈ 

မူဝါဒ အကူစာေရး 
  

( ဍ ) ေဒ ဇင်မာြမင့် 
၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၆၀၈ 

နှစ်နိုင်ငံ အကူစာေရး 
  

( ဎ ) ေဒ ခိုင်မီမီညို 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၃၉၈၆၁ 

ေဒသတွင်း အကူစာေရး 
  

(ဏ) ေဒ သဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(နိုင်)၁၆၀၉၇၆ 

ေငွစာရင်း ကွနပ်ျူတာ 
  

(တ) ေဒ ဇးူဇးူလင် 
၉/မခန(နုိင်)၂၂၂၆၈၆ 

စီမံေရးရာ ကွနပ်ျူတာ 
  

(ထ) ေဒ ဝင်းမာမာသက် 
၇/သဝတ(နိုင်) ၀၉၇၈၄၄ 

ေငွစာရင်း ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဒ ) ေဒ ေအးြမတ်သူ 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၄၆၉၀၃ 

လုပ်ငန်းစစ် ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဓ ) ေဒ ေလးယနုွယ် 
၅/ပလန(နိုင်) ၀၆၇၃၁၉ 

ေဒသတွင်း အကူစာေရး 
  

( န ) ေဒ ယုယုေထွး 
၉/တသန(နိုင်)၁၈၆၅၀၆ 

ပညာေပး အကူစာေရး 
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( ပ ) ဦးမျိုးမင်းသန် ့

၈/ခမန(နုိင်)၁၂၅၆၅၇ 
စီမံေရးရာ အကူစာေရး 

  

( ဖ ) ေဒ ခင်မာေအး 
၉/ပမန(နုိင်) ၁၉၉၅၂၁ 

နည်းပညာ ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဗ ) ေဒ ခင်ချိုသက် 
၈/ရစက(နိုင်) ၁၉၅၄၀၀ 

WTO ကွနပ်ျူတာ 
  

( ဘ) ေဒ နှင်းြဖူ 
၉/တသန(နိုင်) ၁၅၁၄၃၃ 

နည်းပညာ ကွနပ်ျူတာ 
  

( မ ) ေဒ ခင်ခင်ခန် ့
၁၂/သလန(နိုင်)၁၁၂၇၆၉ 

ရန်ကုန် 
ပို/့သွင်းရုံး 

ကွနပ်ျူတာ 
  

(ယ) ေဒ မူမူေလး 
၁၂/ ဒလန(နိုင်)၀၇၀၉၅၀ 

ရန်ကုန် 
ပို/့သွင်းရုံး 

သန်ရှ့င်းေရး 
  

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

စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 
  

(လ) ဦးသန်းေဌး 
၁၁/စတန(နိုင်) ၁၃၃၆၈၆ 

စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 
  

( ဝ ) ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ် 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၃၆၉၄၄ 

ထီးခးီ ယာဉ်ေမာင်း 
  

(သ) ဦးေဇာ်နိုင် 
၉/တသန(နိုင်) ၁၅၀၆၆၆ 

စစ်ေတွ ယာဉ်ေမာင်း 
  

(ဟ) ဦးေဇာဇ်င်သိန်း 
၈/မသန(နုိင်)၁၆၄၂၇၀ 

 ေကာ့ေသာင်း ယာဉ်ေမာင်း 
  

၄၀။ ၂-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၂၄/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခွဲမှ လက်ေထာကည်န်ကားေရးမှူ း ေဒ နဲွနဲွ့ေ့ဌး (ခ) ေဒ နဲွနဲွ့ေ့အး 

(၁၂/စခန(နုိင်) ၀၂၆၁၃၀) ၊ လစာနန်းကျပ် (၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) သည် သက်ြပည့်ပငစ်င် မခံစားမီ 

ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကို (၉-၅-၂၀၁၇) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၈-၉-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ညေနပိုင်း 

အထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၉-၉-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

မို ့ြပဝနထ်မ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒ အပိုဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အ ငိမး်စား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၄၁။ ၂-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာ်ြငာစာအမှတ် ၀၂၅/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကု့န်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ဦးေအးထွန်း (၁၂/ဥကတ(နုိင်) ၀၇၇၄၉၅) ၊ 

လစာနန်းကျပ် (၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀) သည် သက်ြပည့်ပငစ်င် မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) 

လကို (၂၁-၅-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၂၀-၉-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး 
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ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၂၁-၉-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း 

စည်းမျဉ်းဥပေဒ အပိုဒ် (၄၅၈) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၂။ ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန်ေ့ကာြ်ငာစာအမှတ် ၀၂၆/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုက့ုန်သငွ်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးကည်လင် (၁၄/ရကန (နိုင်) ၀၀၈၂၀၄)၊ လစာနန်းကျပ် 

(၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀) သည် သက်ြပည့်ပင်စင် မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၁၁-၆-

၂၀၁၇) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၁၀-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် 

ေနာက်တစေ်နြ့ဖစ်ေသာ (၁၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉး်ဥပေဒအပိုဒ် 

(၄၅၈) နှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၃၃ (က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၃။ ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၇/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးကိေုလး (၁၂/စခန (နိုင်) ၀၀၃၃၄၈)၊ ဌာနခဲွစာေရးသည် သက်ြပည့်ပင်စင် 

မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၃-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၂-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစေ်နြ့ဖစေ်သာ (၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) နှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၃၃ 

(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၄။ ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၈/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စမီံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးသန်းထွန်း (၁၂/လမန (နုိင်) ၀၄၀၄၁၀)၊ စာရငး်ကုိင်-၃ သည် သက်ြပည့်ပင်စင် 

မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၁၈-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ (၁၈-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့

နံနက်ပိငု်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) နှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၃၃ 

(က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၅။ ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၉/၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးဗွီဘီဘရူးဝါး (၁၂/တမန (နုိင်) ၀၉၁၆၅၇)၊ စာရင်းကိုင်-၂ 

သည် သက်ြပည့်ပငစ်င် မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆငခ်ွင့် (၄)လကို (၂၆-၆-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

(၂၅-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့ ညေနပိုင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပု ပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြ့ဖစ်ေသာ        

(၂၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်ေန ့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မို ့ြပဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဥပေဒအပိုဒ် (၄၅၈) နှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ အပိုဒ် ၂၃၃ (က)အရ သက်ြပည့်အ ငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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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၊ ရိဒ်၊ 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) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် ကျိုင်းလပ်စခန်းကို 

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      

ITC ကတ် (၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၁-၄-၂၀၁၇) ထိ ITC ကတ်  (၉)ကတ်၊ 

စုစုေပါင်း  ( ၁၂၇၃ )ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခ့ဲ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၁-၄-၂၀၁၇) မှ ( ၂၁-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-  

ပိုက့ုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၂၇၅၈၅၇၅၃ ၅၅၈၅၁၉၃၅ ၈၃၄၃၇၆၈၈

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၄၃၂၄၉၃ ၄၄၃၂၄၉၃

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၅ ၆၈၁၀၀၀၀ ၁၂၄၄၀၈၆၁၅၆ ၁၂၅၀၈၉၆၁၅၆

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၂ ၂၉၆၃၄၀၀၀ ၅၀၁၈၄၂၈၄ ၇၉၈၁၈၂၈၄

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကနပ်ိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၄၁၄၁၀၆၃၈ ၂၄၁၄၁၀၆၃၈

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈၉၆၄၂၉၂ ၂၈၉၆၄၂၉၂

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁၉၆၄၂၈၀၅ ၁၉၆၄၂၈၀၅

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၂၆၅၉၃၀၀ ၅၀၁၅၇၀၀၃ ၇၂၈၁၆၃၀၃

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၉ ၈၆၆၈၉၀၅၃ ၁၆၉၄၇၂၉၆၀၆ ၁၇၈၁၄၁၈၆၅၉စစုေုပါငး်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန ့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာငရ်ကွမ်
ကန်ုသယွမ် 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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၃။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်- 

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 ၁၁၈၇၄၈၁၂၃၉.၀၀၀ ၁၇၇၈၄၇၄၃၈၁၉.၀၀၀ ၁၈၉၇၂၂၂၅၀၅၈.၀၀၀

၆
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁-၄-၂၀၁၇ မှ 
၂၁-၄-၂၀၁၇) ထိ

၉ ၈၆၆၈၉၀၅၃.၀၀၀ ၁၆၉၄၇၂၉၆၀၆.၀၀၀ ၁၇၈၁၄၁၈၆၅၉.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၂၇၃ ၇၂၉၈၅၄၆၄၀၂.၉၆၀ ၃၆၆၇၂၆၄၆၉၉၅.၅၅၈ ၄၃၉၇၁၁၉၃၃၉၈.၅၁၈

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွငး်ကုနတ်န်ဖိးု ကုန်သွယ်မပမာဏ

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမ့ှစ၍(၂၁-၄-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စစုေုပါငး်(၁၂၇၃) ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခ့ွဲေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၈၀၃) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ ာနစှ် (၂၁-၄-၂၀၁၇) ရက်ေနထ့ိ ITC ကတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပုိ/့တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါ သည်- 

ပိုက့ုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၇ ၅၇ ၁၁၀ ၈၈၇၈၀၈၁၀၈.၃၁၀ ၄၁၅၆၃၁၉၉၂၄.၄၈၃ ၅၀၄၄၁၂၈၀၃၂.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆၉ ၁၄၄ ၂၅ ၁၆၇၄၂၁၈၆၈၀.၆၂၆ ၁၆၇၄၂၁၈၆၈၀.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၇၆ ၄၁ ၁၃၅ ၆၈၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၁၄၉၄၂၈၃၆၁၃၂.၅၈၀ ၁၄၉၄၉၆၄၆၁၃၂.၅၈၀

၄ တာချီလတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၀ ၆၄ ၂၇၆ ၄၉၈၄၆၅၅၂၉.၆၉၀ ၆၂၇၇၂၁၀၅၇၆.၇၁၀ ၆၇၇၅၆၇၆၁၀၆.၄၀၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၄ ၇ ၂၇ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၃၂၀၅၈၇၈၆.၀၀၀ ၁၈၀၅၅၈၉၅၁၂.၀၀၀

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၂ ၈ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၇၈၃၀၅၃၈၉.၅၂၀ ၂၀၈၈၅၃၈၄၇၈.၀၁၁

၉ ကနပုိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁၄ ၇၇ ၃၇ ၇၁၇၀၀၃၇၇၀.၀၀၀ ၅၇၇၄၁၄၂၁၈၂.၅၉၀ ၆၄၉၁၁၄၅၉၅၂.၅၉၀

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၄ ၄ ၂၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာေ့သာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၁ ၁၀ ၄၁၆၁၁၉၀၇၉.၀၀၀ ၄၁၆၁၁၉၀၇၉.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၃ ၃ ၂၀ ၉၉၃၁၇၇၁၄၄.၇၅၀ ၁၄၅၇၉၆၃၈၅၃.၆၁၀ ၂၄၅၁၁၄၀၉၉၈.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃၈ ၉ ၂၉ ၈၁၅၁၀၈၈၅၈.၄၂၈ ၉၂၇၅၆၉၇၅၀.၅၆၉ ၁၇၄၂၆၇၈၆၀၈.၉၉၇

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

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၁ ၂၁

၁၇ ကျိုငး်တံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇၃ ၄၈ ၂၅ ၂၄၀၉၆၉၆၇၄.၂၉၀ ၂၂၉၃၅၃၁၂၅.၈၇၀ ၄၇၀၃၂၂၈၀၀.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၂ ၂

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၀ ၄၀ ၂၉၆၂၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၂၉၉၀၅၆၉၉.၀၀၀

၁၂၇၃ ၄၇၀ ၈၀၃ ၇၂၉၈၅၄၆၄၀၂.၉၆၀ ၃၆၆၇၂၆၄၆၉၉၅.၅၅၈ ၄၃၉၇၁၁၉၃၃၉၈.၅၁၇
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မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှ့စ၍(၂၁-၄-၂၀၁၇)ရက်ေနအ့ထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၂၇၃)ကတ်ရှိ ပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန်ခဲွ့ေရးေကာ်မတီ 

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

ြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် စုစုေပါင်းမှာ (၈၀၃) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။ 
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