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စးီပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ ်ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ (၁၅) ရက်၊ ဗုဒဟးူေန့  အတဲွ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၁၀) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပိုကုန်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

ြပည်ပပိုကုန ်( ၁၀ - ၅ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 
      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စ ု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၈၇၃.၀၂၉ ၁၂၅၁.၉၃၂ ၂၁၂၄.၉၆၁ 

၂ တိရိစာန်ထွက် ၃.၆၉၉ ၂၈၄.၁၄၆ ၂၈၇.၈၄၅ 

၃ ေရထွက ် ၁၈၉.၄၆၇ ၃၂၈.၈၅၂ ၅၁၈.၃၁၉ 

၄ သတတွင်းထွက ် ၆၉၂.၇၅၀ ၂၃၄.၇၃၉ ၉၂၇.၄၈၉ 

၅ သစ်ေတာထွက ် ၁၀၆.၈၈၃ ၁.၁၉၅ ၁၀၈.၀၇၈ 

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၂၅၀.၂၆၅ ၂၂၅၂.၈၈၅ ၅၅၀၃.၁၅၀ 

၇ အြခား ၄၆၁.၆၃၂ ၂၁၅.၀၂၇ ၆၇၆.၆၅၉ 

 စုစုေပါင်း ၅၅၇၇.၇၂၅ ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၀၁၄၆.၅၀၁ 

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁၀ - ၅ - ၂၀၁၉ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 
တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုန်ပစည်း ၂၈၁၉.၀၇၇ ၆၅၄.၈၉၉ ၃၄၇၃.၉၇၆

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၇၅၈.၂၄၃ ၃၈၂.၅၁၈ ၄၁၄၀.၇၆၁

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၆၅၈.၄၃၈ ၃၇၁.၅၉၄ ၂၀၃၀.၀၃၂

၄ CMP ၁၀၄၁.၉၄၆ ၃၆၅.၂၂၀ ၁၄၀၇.၁၆၆

 စုစုေပါင်း ၉၂၇၇.၇၀၄ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၁၁၀၅၁.၉၃၅
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ြပည်ပပိုကုန/် သွင်းကုန် ( ၁၀ - ၅ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်စှအ်လားတူကာလင့်ှ  
င်းယှဉ်ချက(်ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 

ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၅၇၇.၇၂၅ ၉၂၇၇.၇၀၄ ၁၄၈၅၅.၄၂၉ ၅၄၆၄.၃၃၈ ၉၉၀၇.၇၁၃ ၁၅၃၇၂.၀၅၁ ၁၁၃.၃၈၇ -၆၃၀.၀၀၉ -၅၁၆.၆၂၂

၂ နယ်စပ် ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၆၃၄၃.၀၀၇ ၃၇၅၁.၃၆၆ ၁၈၅၃.၇၆၃ ၅၆၀၅.၁၂၉ ၈၁၇.၄၁၀ -၇၉.၅၃၂ ၇၃၇.၈၇၈

စုစုေပါင်း ၁၀၁၄၆.၅၀၁ ၁၁၀၅၁.၉၃၅ ၂၁၁၉၈.၄၃၆ ၉၂၁၅.၇၀၄ ၁၁၇၆၁.၄၇၆ ၂၀၉၇၇.၁၈၀ ၉၃၀.၇၉၇ -၇၀၉.၅၄၁ ၂၂၁.၂၅၆

အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထ ိ)

စဉ်
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထ ိ) င်းယဉ်ှချက်(တိုး/ေလျာ့)

 
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၀ - ၅ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပိုကုန်င်းယှဉ်ချက ်

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါငး် ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၂၅၁.၉၃၂ ၁၂၅၁.၉၃၂ ၁၂၆၇.၇၁၀ ၁၂၆၇.၇၁၀ -၁၅.၇၇၈ -၁၅.၇၇၈

၂ တိရိစာန်ထွက် ၂၈၄.၁၄၆ ၂၈၄.၁၄၆ ၇၃.၅၃၄ ၇၃.၅၃၄ ၂၁၀.၆၁၂ ၂၁၀.၆၁၂

၃  ေရထကွ် ၃၂၈.၈၅၂ ၃၂၈.၈၅၂ ၃၂၉.၁၉၁ ၃၂၉.၁၉၁ -၀.၃၃၉ -၀.၃၃၉

၄ သတတွင်းထွက် ၂၀၇.၁၅၂ ၂၇.၅၈၇ ၂၃၄.၇၃၉ ၂၈၄.၀၅၇ ၁၄.၃၄၉ ၂၉၈.၄၀၆ -၇၆.၉၀၅ ၁၃.၂၃၈ -၆၃.၆၆၇

၅ သစေ်တာထက်ွ ၁.၁၉၅ ၁.၁၉၅ ၁.၄၁၃ ၁.၄၁၃ -၀.၂၁၈ -၀.၂၁၈

၆ စက်မကုနေ်ချာ ၂၁၇၇.၈၂၈ ၇၅.၀၅၇ ၂၂၅၂.၈၈၅ ၉၀၃.၄၈၉ ၁၈၀.၈၅၈ ၁၀၈၄.၃၄၇ ၁၂၇၄.၃၃၉ -၁၀၅.၈၀၁ ၁၁၆၈.၅၃၈

၇ အြခား ၁၂.၅၇၇ ၂၀၂.၄၅၀ ၂၁၅.၀၂၇ ၁.၆၃၉ ၆၉၅.၁၂၆ ၆၉၆.၇၆၅ ၁၀.၉၃၈ -၄၉၂.၆၇၆ -၄၈၁.၇၃၈

စုစေုပါင်း ၂၃၉၇.၅၅၇ ၂၁၇၁.၂၁၉ ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၁၈၉.၁၈၅ ၂၅၆၂ .၁၈၁ ၃၇၅၁.၃၆၆ ၁၂၀၈.၃၇၂ -၃၉၀.၉၆၂ ၈၁၇.၄၁၀

စဉ် ပိုကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထ)ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထိ) တိုး/ေလျာ့

 
ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၁၀ - ၅ -၂၀၁၉ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်င်းယှဉခ်ျက ်

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 

ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၃၂.၈၄၄ ၆၂၂.၀၅၅ ၆၅၄.၈၉၉ ၁၃၄.၇၇၂ ၇၇၃.၃၈၂ ၉၀၈.၁၅၄ -၁၀၁.၉၂၈ -၁၅၁.၃၂၇ -၂၅၃.၂၅၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်း ၆.၅၄၉ ၃၇၅.၉၆၉ ၃၈၂.၅၁၈ ၁၁.၄၀၃ ၃၅၄.၄၀၄ ၃၆၅.၈၀၇ -၄.၈၅၄ ၂၁.၅၆၅ ၁၆.၇၁၁

၃ လူသုံးကုန် ၂.၂၄၇ ၃၆၉.၃၄၇ ၃၇၁.၅၉၄ ၃.၄၅၃ ၃၈၈.၆၆၅ ၃၉၂.၁၁၈ -၁.၂၀၆ -၁၉.၃၁၈ -၂၀.၅၂၄

၄ CMP ၃၆၅.၂၂၀ ၃၆၅.၂၂၀ ၁၈၇.၆၈၄ ၁၈၇.၆၈၄ ၁၇၇.၅၃၆ ၁၇၇.၅၃၆

စစုုေပါငး် ၄၁.၆၄၀ ၁၇၃၂ .၅၉၁ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၁၄၉.၆၂၈ ၁၇၀၄.၁၃၅ ၁၈၅၃.၇၆၃ -၁၀၇.၉၈၈ ၂၈.၄၅၆ -၇၉.၅၃၂

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာစ်ှ 
(၁၀-၅-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာစ်ှ 
(၁၀-၅-၂၀၁၈)ထိ

တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပိုကုန/်သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၁၀ - ၅ -၂၀၁၉) ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် 

င်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

ပိုကုန် သွင်းကုန် ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကုန် ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကုန် ကန်ုသွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၀၄၀.၉၁၉ ၁၀၆၆.၈၁၄ ၃၁၀၇.၇၃၃ ၂၇၈၃.၅၆၇ ၁၀၂၂.၀၆၆ ၃၈၀၅.၆၃၃ -၇၄၂.၆၄၈ ၄၄.၇၄၈ -၆၉၇.၉၀၀

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၁၂.၇၆၀ ၉.၅၆၆ ၁၂၂.၃၂၆ ၁၆၇.၈၇၇ ၇.၀၄၂ ၁၇၄.၉၁၉ -၅၅.၁၁၇ ၂.၅၂၄ -၅၂.၅၉၃

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၂၆.၉၇၉ ၃၅.၁၂၆ ၃၆၂.၁၀၅ ၃၀၆.၆၂၆ ၂၀.၇၀၇ ၃၂၇.၃၃၃ ၂၀.၃၅၃ ၁၄.၄၁၉ ၃၄.၇၇၂

၄ ကံပိုက်တီ ၂၁၅.၂၂၅ ၁၆.၉၃၂ ၂၃၂.၁၅၇ ၈၉.၀၂၃ ၁၅.၈၀၉ ၁၀၄.၈၃၂ ၁၂၆.၂၀၂ ၁.၁၂၃ ၁၂၇.၃၂၅

၅ ကျ ိင်းတံု ၄.၂၁၆ ၀.၉၉၃ ၅.၂၀၉ ၀.၁၃၈ ၁.၁၁၈ ၁.၂၅၆ ၄.၀၇၈ -၀.၁၂၅ ၃.၉၅၃

၆ တာချလိီတ် ၉.၅၉၂ ၃၆.၃၇၉ ၄၅.၉၇၁ ၈.၃၅၃ ၄၇.၄၄၄ ၅၅.၇၉၇ ၁.၂၃၉ -၁၁.၀၆၅ -၉.၈၂၆

၇ ြမဝတီ ၉၁.၀၃၂ ၄၅၄.၄၇၄ ၅၄၅.၅၀၆ ၅၆.၅၀၄ ၅၂၂.၀၆၀ ၅၇၈.၅၆၄ ၃၄.၅၂၈ -၆၇.၅၈၆ -၃၃.၀၅၈

၈ ေကာေ့သာင်း ၁၃၉.၇၂၅ ၂၂.၀၇၅ ၁၆၁.၈၀၀ ၁၁၉.၇၅၄ ၃၂.၃၂၈ ၁၅၂.၀၈၂ ၁၉.၉၇၁ -၁၀.၂၅၃ ၉.၇၁၈

၉ မိတ် ၉၅.၀၅၃ ၈၂.၄၂၃ ၁၇၇.၄၇၆ ၁၃၆.၆၈၂ ၄၈.၁၇၂ ၁၈၄.၈၅၄ -၄၁.၆၂၉ ၃၄.၂၅၁ -၇.၃၇၈

၁၀ ထးီခးီ ၁၄၀၃.၄၁၃ ၂၁.၄၆၈ ၁၄၂၄.၈၈၁ ၂.၇၃၄ ၁၁၇.၃၃၂ ၁၂၀.၀၆၆ ၁၄၀၀.၆၇၉ -၉၅.၈၆၄ ၁၃၀၄.၈၁၅

၁၁ ေမာေတာင် ၈.၂၅၆ ၅.၆၀၆ ၁၃.၈၆၂ ၄.၁၀၀ ၁.၅၄၃ ၅.၆၄၃ ၄.၁၅၆ ၄.၀၆၃ ၈.၂၁၉

၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၉၀ ၁.၂၄၉ ၀.၃၄၁ ၀.၄၁၃ ၀.၇၅၄ ၀.၇၁၈ -၀.၂၂၃ ၀.၄၉၅

၁၃ စစ်ေတွ ၇.၅၉၃ ၇.၄၁၈ ၁၅.၀၁၁ ၁၀.၇၉၅ ၁.၀၂၁ ၁၁.၈၁၆ -၃.၂၀၂ ၆.၃၉၇ ၃.၁၉၅

၁၄  ေမာင်ေတာ ၅.၃၈၆ ၀.၀၄၆ ၅.၄၃၂ ၁၀.၅၄၉ ၁၀.၅၄၉ -၅.၁၆၃ ၀.၀၄၆ -၅.၁၁၇

၁၅ တမူး ၆၅.၁၀၆ ၀.၆၈၁ ၆၅.၇၈၇ ၃၈.၆၅၂ ၁.၂၁၆ ၃၉.၈၆၈ ၂၆.၄၅၄ -၀.၅၃၅ ၂၅.၉၁၉

၁၆ ရဒ်ိ ၄၂.၄၆၂ ၁၄.၀၄၀ ၅၆.၅၀၂ ၁၅.၆၇၁ ၁၅.၄၉၀ ၃၁.၁၆၁ ၂၆.၇၉၁ -၁.၄၅၀ ၂၅.၃၄၁

၁၇ ထနတ်လန် ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂

စုစုေပါင်း ၄၅၆၈.၇၇၆ ၁၇၇၄.၂၃၁ ၆၃၄၃.၀၀၇ ၃၇၅၁.၃၆၆ ၁၈၅၃.၇၆၃ ၅၆၀၅.၁၂၉ ၈၁၇.၄၁၀ -၇၉.၅၃၂ ၇၃၇.၈၇၈

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၁၀-၅-၂၀၁၈ ထိ) င်းယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ့)
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့ရှိ ဖဲွစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ

ဖဲွစည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ပးီ 

အင်အား 
ပို လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈         ၂၆၉ - ၁၉

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၄၀ - ၁၉၉

 ေပါငး် ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၀၉ - ၂၁၈

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၀ - ၂၁၈

၂။ ၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၃/၂၀၁၉ အရ  ယခင် ကုနသ်ယ်ွ/ပုံှိပ ်

ေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးစူပရာမန်းနီး၊ ုံးအကူ-၁ သည်(၁၀-၈-၂၀၀၁) ရက်ေန့တွင ် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသး သည့် ေဒအာဒီလကခ်ျမီး 

(ISN-၁၃၃၃၃၇)အား  မိြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဥပေဒအပိုဒ် ၉၃၀ ှင့်အညီ ၎င်းပင်စင်ေလာက်ထား 

သည့် ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃။ ၂-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၄၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၅)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးသန်းေထွး ဦး/ရှိ ပုိသင်ွး ၂၃-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၅၁၆၉၃   ၂၆-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေဇယျ ဦးစီးမှး နယ်ံုး ၆-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

  ၇/လပတ(ုိင်) ၀၉၃၀၁၇    ၁၂-၅-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ဂ ) ေဒနန်းေလာဝဝီ်း ဦးစီးမှး ေငွစာရင်း ၁-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ ရက် 

  ၁၃/တယန(ုိင်) ၀၀၀၀၂၆   ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဃ) ေဒပုလဦဲး ဒု-ဦးစီးမှး မူဝါဒ ၂၆-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

  ၇/ရတန(ိုင်) ၀၈၁၅၅၀    ၂၉-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င ) ေဒစန်းစန်း ဒု-ဦးစီးမှး  စီမ ံ ၂-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

  ၁၂/လမန(ိုင်) ၀၆၀၄၉၂    ၈-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စ ) ဦးရဝဲင်းသူ လ/ထ လုပ်ငန်းစစ် ၂-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၁၄ ရက် 

  ၁၂/ဗဟန(ုိင်) ၁၀၁၇၇၃ ကပတမှး        ၁၅-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

၄။ ၂-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၄၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ပူးတဲွပါ  အမထမ်း (၁၈)ဦးတုိ ကုိ  ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက် သည့် 

ေန့ရက်များမ ှစတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင်လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-   

စဉ် 
အမည်င့်ှ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

ှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန့ 

ှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ)် 

(က) ေဒစာလင် 
၉/ပမန(ုိင်)၂၆၇၆၂၈ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒြခးလ့ဲွယ် 
၆/မမန(ုိင်)၁၄၃၀၀၃ 

ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒတင်တင်ေအး 
၁၀/သထန(ုိင်)၂၀၀၄၅၄ 

ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဃ) ေဒေမစံပယ်စိုး 
၁/ဟပန(ိုင်)၀၁၂၉၇၅ 

ငယ်/ေရး မူဝါဒ ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

( င ) ဦးတင်လင်းေအာင်-၂ 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၁၇၂၇၈ 

ငယ်/ေရး မူဝါဒ ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

(စ) ေဒဇင်မာြမင့်-၁ 
၉/မထလ(ိုင်)၃၂၀၆၀၈ 

ငယ်/ေရး WTO ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဆ) ေဒယုယုေထွး 
၉/တသန(ုိင်)၁၈၆၅၀၆ 

ငယ်/ေရး ပညာေပး ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးမျ ိးမင်းသန့် 
၈/ခမန(ုိင်)၁၂၅၆၅၇ 

ငယ်/ေရး တာချလီတ်ိ ၂-၅-၂၀၁၉ ၁၈၂၀၀၀ 
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( ဈ ) ေဒေအးေအးငိမ်း 
၉/မခန(ုိင်)၂၃၁၅၂၀ 

ဒု-လ/ထကပတမှး တာချလီတ်ိ 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

(ည) ေဒေမဇင်ထက် 
၅/တဆန(ိုင်)၁၃၃၆၈၆ 

ဒု-လ/ထကပတမှး စစ်ေတွ 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

( ဋ ) ဦးရမဲင်းေအာင် 
၉/ဝတန(ုိင်)၁၄၆၆၄၄ 

ဒု-လ/ထကပတမှး မူဆယ ်
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

( ဌ ) ေဒသင်းသင်းယ ု
၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၃၇၈၄ 

ဒု-လ/ထကပတမှး မူဝါဒ 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

( ဍ) ေဒသဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(ုိင်)၁၆၀၉၇၆ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ေငွစာရင်း 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

(ဎ) ေဒဇူးဇူးလင ်
၉/မခန(ုိင်)၂၂၂၆၈၆ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ပညာေပး 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

(ဏ) ေဒဝင်းမာမာသက် 
၇/သဝတ(ိုင်)၀၉၇၈၄၄ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ေငွစာရင်း 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

(တ) ေဒေအးြမတ်သူ 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၄၆၉၀၃ 

ဒု-လ/ထကပတမှး လုပ်ငန်းစစ် 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

(ထ) ေဒခင်မာေအး 
၉/ပမန(ုိင်)၁၉၉၅၂၁ 

ဒု-လ/ထကပတမှး နည်းပညာ 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

( ဒ) ေဒခင်ချ ိသက် 
၈/ရစက(ုိင်)၁၉၅၄၀၀ 

ဒု-လ/ထကပတမှး WTO 
၂-၅-၂၀၁၉ 

၁၈၂၀၀၀ 

 

၅။ ၂-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၂/၂၀၁၉ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

စီမကိံန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒခင်မုိးမိုး (၁၀/ကထန(ုိင်) ၀၈၁၄၄၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၆)အရ (၁-၅-၂၀၁၉ မ ှ၁၄-၆-၂၀၁၉ ထိ) လစာမ့ဲခွင့် (၄၅)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၆။ ၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးထွန်းကယ်(၇/ဝမန(ုိင်)၀၀၈၈၄၉)၊ လံု ခံေရး-၃ လစာန်းကျပ်(၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-

၂၀၈၀၀ဝိ)ကုိ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ် ြပည်သူ့ 

ေဆးံုကီး (ခုတင်-၁၀၀၀)၏ (၂၄-၄-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၁၅၇၉/ ဝထရ(၁၉)/ ဆလမ/၂၀၁၉ အရ 

နာမကျန်းပင်စင်ခံစားခွင့်ြပရန် ေထာက်ခံခ့ဲသြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ(၁)ရက်ေန့ နံနက် ပုိင်းမှစ၍ 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဉပေဒများ၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဉပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဉပေဒခဲွ(ဂ)အရ နာမကျန်း 

အငိမ်းစား(Invalid Pension) ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၇။ ၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ်၀၄၅/၂၀၁၉ အရ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရး 

ဝန်ကီးဌာန၏ (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ စဘ/ဘာ-၁/၂/ ၁၀-၁ (၂၉၃၅/၂၀၁၉)အရ ရန်ကုန် 

တုိင်းေဒသကီး၊ ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွ(၄)တွင် အငိမ်းစား လစာများထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးတင်လှ၊ စာေရး-၂ သည် (၆-၆-၂၀၀၅) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒလှဝင်း(၁၂/သကတ 

(ုိင်) ၀၅၃၁၃၈)အား မိြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းဉပေဒအပုိဒ် ၉၃၀ အရ ၎င်းပင်စင် ေလာက်ထားသည့် (၁၁-

၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၈။ ၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၆/၂၀၁၉ အရ ယခင် နယ်စပ်ကုန်သွယ် 

ေရး ဦးစီးဌာနမှ ဦးချင်းေမာင်၊ ဌာနခဲွစာေရးသည် (၂၈-၃-၂၀၁၉) ရက် ေန့တင်ွ ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒတင်က(၁၂/သလန (ုိင်) 

၀၅၀၃၀၀)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒ ခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) 

အရ (၂၉-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့် ြပလုိက်သည်။ 

၉။ ၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၄၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ စီးပာွးေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သယ်ွမမူဝါဒဌာနခွဲမ ှ လကေ်ထာက် 

န်ကားေရးမှး၊ ေဒခငမ်ျ ိးေသာ်(၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၂၅၃၈)ကုိ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ဝန်ကီးံုး၏ ၂၉-၄-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါအမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၃၀/၂၀၁၈ ြဖင့်ြပင်ဆင်သတမှ်တ်သည့် 

တိုးြမင့်လစာန်းထား ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ အတုိင်း  ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာ ၃၁၆၀၀၀ ကျပ် 

အား ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ(၂၁) ရကေ်န့မှ စတင်ခံစားခွင့်ြပပီး ှစ်တိုးများကုိ လက်ရှိှစ်တိုးကာလ 

များအတိုင်း (၂) ှစ်လင ်တစ်ကိမ ်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၄၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးေအာင်မင်းသူ (၁၂/ဥကမ(ုိင်) ၂၄၄၅၂၈)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၄ သည် 

မိသားစုကိစေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၁၄-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ထိ) လုပ်သက်ခွင့်(၅)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပပါရန် စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်း၏ (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့ (၁၆၀၀) ချန်ိပါ ေကးနန်းစာ 
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အမှတ်(၁၉၃၄)ြဖင့် တင်ြပလာြခင်းအေပ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ 

(၁၄-၄-၂၀၁၉ မ ှ၁၈-၄-၂၀၁၉ ထိ) လုပ်သက်ခွင့်(၅)ရက ်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၄၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန 

မ ှတစ်ဖကေဖာ်ြပပါ အရာထမး်(၁)ဦး၊ အမထမး်(၇)ဦးတိုကို ၎ငး်တုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ 

ရက်များအတိုင်း ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒသန်းသန်းုိင် လ/ထွန်မှး ှစ်ိုင်ငံ ၆-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

  ၈/ပခက(ုိင်) ၀၀၀၂၁၁    ၁၂-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ေဒေဝေဝထွန်း ဒု-ဦးစီးမှး နယ်ံုး ၆-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၃/တကန(ုိင်) ၁၄၀၅၆၀  ၉-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ ) ေဒလ့ဲလဲ့မွန် ဒု-ဦးစီးမှး ပိုသွင်းံုး ၆-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၂/သဃက(ုိင်) ၁၅၇၃၄၀ (ရက) ၉-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဃ) ေဒကည်ြပာဦး ဒု-ဦးစီးမှး စီမ ံ ၄-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

  ၅/တဆန(ုိင်) ၁၀၃၁၃၂    ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င ) ေဒလင်စာလွင် ဒု-ဦးစီးမှး  ေဒသတွင်း ၁-၅-၂၀၁၉  ၁ ရက် 

  ၈/ရနခ(ိုင်) ၀၉၇၃၃၁     

 ( စ ) ေဒေရရည်ဝင်း ကီး/ေရး စီမ ံ ၈-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၈ ရက် 

  ၁၂/ဆကခ(ုိင်) ၀၁၆၈၇၃   ၁၅-၅-၂၀၁၉ ထိ  

 (ဆ) ဦးတင်လင်းေအာင ် ငယ်/ေရး မူဝါဒ ၂၀-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ ရက် 

  ၅/ဝလန(ိုင်) ၁၁၇၂၇၈    ၂၉-၅-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဇ ) ေဒဖူးပိုင်ဖိး စရက-၄ ေငွစာရင်း ၆-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

  ၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၄၇၂၀    ၁၂-၅-၂၀၁၉ ထိ 
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၁၂။ ၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတှ ်၀၃၄၆/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ တာဝန်ခံန်ကားေရးမှး ေဒကည်မာ (၅/တဆန(ုိင်) ၀၅၇၇၁၉)ကုိ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွ၏ တာဝန်ခံအြဖစ် (၂၄-၄-၂၀၁၉) ရက်စွ ဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာ အမှတ ်

(၀၃၃၂/၂၀၁၉)ြဖင့် ပူးတွဲတာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ြခင်းအစား သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာနခွ၊ဲ 

တာဝန်ခံန်ကားေရးမှး ဦးေအာင်သူရ(၁၂/မဘန(ုိင်)၀၀၅၈၉၁) ကုိ မူလဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် 

များအြပင် ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွ၏တာဝန်ခံအြဖစ် (၆-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍  ပးူတဲွ 

တာဝနေ်ပးအပလုိ်က်သည်။ 

၁၃။ ၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၄၇/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ပူးတဲွပါ အရာထမ်း(၂)ဦးကုိ  ုိင်င့ံ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့် ေန့ရက်မှစတင်၍ 

ှစ်တိုးအပါအဝင်လစာေငွကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်ှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

ှစ်တိုး 
ေစ့သည့်ေန့ 

ှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ)် 

(က) ေဒေအးေအးေမာ်(၁) 
၁၃/တကန(ိုင်) ၀၁၄၀၉၂ 

ဒု-နမ်ှး နည်းပညာ ၄-၅-၂၀၁၉ ၃၄၉၀၀၀ 

( ခ ) ေဒဇာနည်တင် 
၁၁/ကဖန(ုိင်) ၀၀၀၆၀၂ 

လ/ထန်မှး ှစ်ုိင်ငံ ၄-၅-၂၀၁၉ ၃၂၄၀၀၀

 

၁၄။ ၇-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၄၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒခင်ေဆွမုိး (၅/ခဥတ(ုိင်)၀၅၈၂၅၂) ကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ (၁၃-၅-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ 

(၁၂-၁၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့ထိ  မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

 ၁၅။ ၈-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၇/၂၀၁၉ အရ ရန်ကန်ုတုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ(်ကမာရွတ)်တွင ် အငိမ်းစားလစာများ ထုတယူ်ခစံားေနေသာ 

ယခင ်ကန်ုသွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဦးသန်းေအး(ခ)ဦးသင်းေအး၊ ကမ်းကျင ် -၃ သည် (၁၅-၄-၂၀၁၀) 

ရက်ေန့ တွင ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကးီ) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင ်
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မြပေသးသည့် ေဒခင်စန်း(၁၂/မရက(ုိင်) ၀၆၅၉၅၉)အား မိြပဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း ဉပေဒအပုိဒ် ၉၃၀ 

အရ ၎င်းပင်စင်ေလာက်ထားသည့် (၆-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့် ြပလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၈-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၈/၂၀၁၉ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ကည့်ြမင်တုိင်)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ြမန်မာ့ကုန်တုိက်မှ ေဒေအးသန်း၊အကီးတန်းစာေရးသည် (၁၀-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ဦးေမာင်ေမာင်ထွန်း 

(၁၂/စခန(ုိင်)၀၂၄၂၄၄)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ  (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက ်

သည်။ 

၁၇။ ၈-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၄၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့်ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း 

ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသးီသီး ခံစား ခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးေဇာ်မင်း န်မှး မူဝါဒ ၁၆-၅-၂၀၁၉ မှ  ၇ ရက ်

  ၁၂/သကတ(ိုင်) ၀၁၈၉၇၃  ၂၂-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ြမင့်-၁ ဦး/ရှိ စီမ ံ ၁၄-၅-၂၀၁၉ မှ  ၁၁ ရက် 

  ၁၁/စတန(ိုင်) ၀၀၅၃၂၃    ၂၄-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

၁၈။ ၉-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၅၀/၂၀၁၉ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ ေဒချ ိွယ်သန်း (၁၀/ပမန (ုိင်)၂၀၂၀၇၄) ၊ လက်ေထာက် 

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှးကုိ ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) တဲွဖက်နည်းပညာဌာနစိတ်တွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁၃-၅-၂၀၁၉ မှ ၁၂-၆-၂၀၁၉ ထိ) ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန)်သို တဲွဖက်တာဝန် 

ချထားလုိက်သည်။  
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၁၉။ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၅၁/၂၀၁၉ အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၁) ဦး၊ အမထမး် (၈) ဦးတုိကုိ ၎ငး်တုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ 

ေန့ရက်များအတုိင်း ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင် ့

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးေနထက်မငး် လ/ထွန်မှး ပိုသွင်း ၂၀-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၂၁ ရက ်

  ၅/ကလထ(ိုင်) ၁၄၁၂၅၂    ၉-၆-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေအာငုိ်င်မျ ိး ဦးစီးမှး န်ချပ်ံုး ၁၃-၅-၂၀၁၉ မှ  ၇ ရက ်

  ၇/လပတ(ုိင်) ၁၀၈၈၇၂   ၁၉-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒဆုေဝထွန်းြမင့် ဦးစီးမှး ှစ်ုိင်ငံ ၇-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၂/ပဘတ(ုိင်) ၀၂၉၇၈၃   ၁၀-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဃ) ေဒမျ ိးမျ ိးအ ိ ဦးစီးမှး ပညာေပး ၁၀-၅-၂၀၁၉ မှ  ၈ ရက် 

  ၁၄/လမန(ိုင်) ၀၆၉၄၂၇   ၁၇-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င ) ေဒြဖမာဝင်း ဦးစီးမှး  မဝူါဒ ၁၆-၅-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

  ၇/ပခန(ိုင်) ၂၃၃၇၄၂   ၂၄-၅-၂၀၁၉ ထ ိ 

 ( စ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၃ ဒု-ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၁၆-၅-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

  ၁၄/ညတန(ိုင်) ၀၀၀၈၅၂   ၂၄-၅-၂၀၁၉ ထ ိ  

 (ဆ) ဦးကည်ုိင် ဒု-ဦးစီးမှး ှစ်ုိင်ငံ ၂၉-၄-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက ်

  ၇/လပတ(ုိင်) ၀၀၅၅၀၀   ၅-၅-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( ဇ ) ေဒယဉ်ယဉ်ြမင့် လ/ထ နည်းပညာ ၇-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ ရက် 

  ၅/ဆလက(ိုင်) ၀၆၈၅၆၈  ကပတမှး  ၁၆-၅-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဈ )  ေဒဇွန်ဇွန်ေအာင် ငယ်/ေရး မဝူါဒ ၃-၅-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၉/ပကခ(ုိင်) ၀၁၇၉၄၅   ၆-၅-၂၀၁၉ ထ ိ
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၂၀။ ၁၄-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၅၂/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးရဲမင်းထွဋ ် (၇/ညလပ(ိုင်) ၀၉၃၄၇၃)၊ ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၆)အရ (၁၀-၅-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၅-၂၀၁၉ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် 

(၂၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမတှ ် ၀၃၅၃/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ ၁၄ ရက်ေန့ရက်စွဲပါ အမိန့်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ (၂၁/၂၀၁၉) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှေအာက်ပါ ုံးအုပ ်(၁) ဦး၊ ဦးစီးမှး (၆) 

ဦးှင့် စာရင်းကိုင-်၁ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၈) ဦး (လစာန်းကျပ ်၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) တိုကို    (၉-

၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရှိ (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည်-  

စဉ် အမည်/ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

လက်ရှိတာဝန် 

ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 

ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 

ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒခင်ြဖြဖြမင့်သန်း 

၁၂/ကမန(ိုင်)၀၆၈၂၉၉ 

ေဒသတွင်း ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှ ိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

( ခ ) ေဒါက်တာုုခုိင် 

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၇၉၁၂၄ 

ှစ်ုိင်ငံ ဦးစီးမှး

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

( ဂ ) ဦးလှြမင့်ဦး 

၉/မထလ(ုိင်)၀၇၁၅၉၄ 

စီမံ ဦးစီးမှး

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

(ဃ) ေဒမာမာစုိး 

၇/သဝတ(ိုင်)၀၀၇၆၃၆ 

မူဝါဒ ဦးစီးမှး

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

( င ) ေဒဇင်မာညိမ် 

၈/မလန(ိုင်)၀၅၂၆၀၅ 

ေဒသတွင်း 

(CO ရက) 

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှ ိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

( စ ) ေဒုုယဉ် 

၁၂/တမန(ိုင်) ၀၄၇၄၉၂ 

ေငွစာရင်း စာရင်းကိုင-်၁ 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှ ိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

(ဆ) ေဒခင်ညိညိလွင် 

၅/အတန(ုိင်) ၀၀၃၆၅၃ 

ပိုသွင်း ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှ ိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ
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( ဇ ) ေဒကည်ေမး 

၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၁၅၈၅၀ 

ေငွစာရင်း ုံးအုပ် 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

ဦးစီးအရာရှ ိ

၂၇၅၀၀ -ိ၄၀၀ -ိ၂၉၅၀၀  ိ

၂၂။ ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၅၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်ုံးအဖွဲ (ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေစေရးှင့် ေစ့စပ်ညိင်းေရးဌာန) မ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၂) ဦးတိုကို (၁၅-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

န်ကားေရးမှးချပ်ဦးစီးုံးအဖွဲသို  ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည ်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ဦးစည်သူစုိး ဦးစီးအရာရှိ  

  ၉/မဟမ(ိုင်) ၀၁၈၅၂၃ 

 ( ခ ) ဦးေဇာ်ရဲေကျာ်  ဒု-ဦးစီးမှး 

  ၉/ပကခ(ုိင်) ၀၁၅၁၀၆ 

 ( ဂ ) ဦးဝင်းေကျာ်သ ူ  ကီး/ေရး 

  ၉/လဝန(ိုင်)၁၂၃၆၇၇    

၂၃။ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမတှ ် ၀၃၅၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ မူဆယ်(၁၀၅) မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ကန်ပုိက်တီကုန်သွယ်ေရး စခန်းတိုမှဝန်ထမ်းများ  

ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်တွင ် သင်တန်းတက်ေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် ေအာက်ပါအမထမ်း(၃)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း (၁၉-၅-၂၀၁၉) မှ (၂၅-

၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ေခတတွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထူး လက်ရှိဌာန ေြပာင်းေရွတာဝန်

     ချထားသည့်စခန်း

 (က) ေဒမာမာေမာ် ဦးစီးမှး ပို/သွင်း မူဆယ်  

  ၁၂/အလန(ုိင်)၀၂၆၀၁၉    

 ( ခ) ေဒေဝဇင်ြမင့် ကးီ/ေရး ပို/သွင်း မူဆယ် 

  ၅/ဒပယ(ုိင်)၀၈၆၁၅၂  

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ပိုဇံ ကးီ/ေရး ယှဉ်ပိင်မ ကန်ပိုက်တ ီ

  ၉/ပမန(ိုင်)၁၉၁၆၆၈   



14 

တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရင်ှမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိုင်ရာေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပချက ်

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမးူကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေန့မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တုိတွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) 

ရက်ေန့မစှ၍ လည်းေကာင်း၊ တာချလီတ်ိ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ 

လယ်ွဂျယ်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းတင်ွ ေဒသထွက်ဖရဲသးီတစ်မျ ိးတည်းသာ တင်ပိုရန် အတွက် (၁-၃-

၂၀၁၃) ရက်ေန့မ ှစ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့် ေမာင်ေတာ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

တွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက် ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကုိ စတင်ေဆာင ်

ရွက်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ထုိအြပင် ကျန်ကန်ုသွယ်ေရးစခန်းများ ြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ 

လယ်ွဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာ့ေသာင်း၊ ထန်တလန ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) 

ရက်ေန့မစှတင၍် ITC ကတ်များခွင့်ြပခဲ့ပးီ ြဖစပ်ါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခးီ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ 

တွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ပုိကုန် သွင်းကုန်ံုး (မေလး) တွင် 

(၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာငး်၊ ပုိကုန်သင်ွးကုန်ံုး (ကျ ိင်းတံု) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်း 

ေကာင်း၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး (ြမစ်ကီးနား)အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန့ မစှ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-

၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် ကျ ိင်းလပ်စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင ် မယ်စဲ့စခန်းကုိ 

လည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန၊ ကုန်သယ်ွေရးစခန်းများ 

အေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာစ်ှတွင် ITC ကတ ်(၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘာှစ်တင်ွ ITC ကတ် 

(၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘာ ှစ်တွင ်ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာှစ်တွင် ITC 

ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ် ITC 

ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၃-၅-၂၀၁၉) 

ထ ိITC ကတ်  (၁၂၁) ကတ်၊ စုစုေပါင်း (၁၆၄၅) ကတ် ခွင့်ြပထုတ် ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိုကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ)်

သွင်းကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၉ ၂၉၀၀၃၁၂၀၅၂ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၃၀၆၀၀၉၂၈၅၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၀၂၇၃၇၅၄ ၂၀၂၇၃၇၅၄

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၃ ၂၁၆၆၄၈၃၆၁၄၅ ၂၁၆၆၄၈၃၆၁၄၅

၄ တာချလီတိ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၄၃၈၁၆၂၀၅ ၆၇၇၅၂၂၁၀

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၆၂၃၀၅၅၈ ၆၂၃၀၅၅၈

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၆၂၆၁၂၆၇ ၁၂၉၈၂၉၃၃၈၄ ၁၃၀၄၅၅၄၆၅၁

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃ ၃၀၅၆၉၈၂၈၈၈ ၃၀၅၆၉၈၂၈၈၈

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁၅၀၀၀၀၀၀ ၂၇၅၅၂၀၀၀၀ ၂၉၀၅၂၀၀၀၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၂၁၅၁၆၈၁၈၃၈ ၇၂၁၀၁၈၅၂၅၃ ၉၃၆၁၈၆၇၀၉၁

၁၅ ထးီခးီ ၁-၇-၂၀၁၃ ၄

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျ ိင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၃ ၄၄၀၁၈၀၂၁၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၄၇၆၂၀၁၂၄၉

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျ ိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၁၂၁ ၅၅၃၇၃၇၁၃၈၁ ၃၃၇၇၁၉၄၀၀၁၈ ၃၉၃၀၉၃၁၁၃၉၉စစုေုပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ITC ြဖင့် 

လက်မှတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ (၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘာှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ
၃-၅-၂၀၁၉) အထိ

၁၂၁ ၅၅၃၇၃၇၁၃၈၁.၀၀၀ ၃၃၇၇၁၉၄၀၀၁၈.၀၀၀ ၃၉၃၀၉၃၁၁၃၉၉.၀၀၀

စုစုေပါငး် ၁၆၄၅ ၂၃၄၈၈၉၃၀၇၇၉.၉၆၀ ၁၂၆၀၄၃၄၉၁၄၂၇.၅၅၈ ၁၄၉၅၃၂၄၂၂၂၀၇.၅၁၈

စဉ် ဘာစှ်

ITC 
ကတ ်
အေရ
အတက်ွ

ITC ကတ ်ြဖင့် အမှန် တင်ပို/တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပိုကုန်တန်ဖိုး သွငး်ကုန်တန်ဖိုး ကုန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘာှစ်အလိုက ်ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထ ိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ် စုစုေပါင်း (၁၆၄၅) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတ ီအစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ ်(၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် 

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၇၅) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ)်

သွင်းကုန်
တနဖုိ်း(ကျပ)်

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၆ ၅၇ ၁၃၉ ၉၇၈၆၂၂၃၃၂၇.၃၁၀ ၄၈၉၄၀၃၈၉၇၄.၄၈၃ ၁၄၆၈၀၂၆၂၃၀၁.၇၉၃

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၇၁၁၄၁၁၇၆.၆၂၆ ၁၇၇၁၁၄၁၁၇၆.၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈၅ ၄၁ ၂၄၄ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၈၂၃၀၆၄၅၅၂၄၈.၅၈၀ ၈၂၃၁၃၉၈၈၉၂၅.၅၈၀

၄ တာချလီတ်ိ ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၆၄ ၂၈၁ ၈၃၃၈၄၃၄၉၄.၆၉၀ ၆၉၃၅၁၆၉၉၈၁.၇၁၀ ၇၇၆၉၀၁၃၄၇၆.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၉ ၇ ၃၂ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၉၄၃၃၃၁၉၃.၀၀၀ ၁၈၆၇၈၆၃၉၁၉.၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကနပုိ်က်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၉ ၇၇ ၆၂ ၇၆၀၇၀၉၆၅၈.၀၀၀ ၈၄၆၄၀၆၉၉၅၇.၅၉၀ ၉၂၂၄၇၇၉၆၁၅.၅၉၀

၁၀ မတ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၆ ၄ ၈၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၀ ၁ ၃၉ ၅၂၀၁၀၁၁၅၃၈.၀၀၀ ၅၂၀၁၀၁၁၅၃၈.၀၀၀

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၇ ၃ ၂၄ ၁၃၇၂၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၈၆၅၄၉၈၅၂၆.၆၁၀ ၄၂၃၈၄၇၁၈၇၅.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁ ၈ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၆၆၆၁၇၀၅၂၂၀.၄၂၈ ၁၂၄၄၇၂၅၃၈၈၃.၅၆၉ ၁၉၁၀၈၉၅၉၁၀၃.၉၉၇

၁၅ ထးီခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၂၄ ၉ ၁၅ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၆၂၆၆၈၁၄.၀၀၀ ၂၈၀၈၃၃၁၄.၀၀၀

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျ ိငး်တုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၉၁ ၄၈ ၄၃ ၉၂၆၁၆၈၇၃၆.၂၉၀ ၂၇၂၅၅၈၅၅၅.၈၇၀ ၁၁၉၈၇၂၇၂၉၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျ ိငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၄ ၄၄ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၆၄၅ ၄၇၀ ၁၁၇၅ ၂၃၄၈၈၉၃၀၇၇၉.၉၆၀ ၁၂၆၀၄၃၄၉၁၄၂၇.၅၅၈ ၁၄၉၅၃၂၄၂၂၂၀၇.၅၁၈

ကုန်သယ်ွမ 
ပမာဏ
(ကျပ)်

စစုေုပါငး်

စဉ်
စခနး်
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်မ

 

၄။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၈) မ ှ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက ်

ေန့ထိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အေြခအေနမှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်းြဖစ်ပါသည-်   

   တန်ဖုိး-ကျပကိ်န်းြပည့်

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။  ITC ကတ် စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၃-၅-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ် စုစုေပါင်း (၁၆၄၅) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတ ီအစည်းအေဝး 

အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ ်(၄၇၀) ကတ်အား ပယ်ဖျက်ပးီြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ် 

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၇၅) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  
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