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စးီပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 
၂၀၁၀ ြပည့်ှစ ်ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁၇) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန့  အတွဲ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၈) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 
ပိုကုန်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

ြပည်ပပိုကုန ်( ၁၂ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 
      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စ ု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထက်ွပစည်း ၇၈၀.၂၃၅ ၁၀၆၉.၄၀၇ ၁၈၄၉.၆၄၂

၂ တိရိစာန်ထွက ် ၃.၂၅၄ ၂၇၅.၇၃၉ ၂၇၈.၉၉၃

၃ ေရထွက ် ၁၇၃.၅၀၄ ၂၉၂.၁၀၂ ၄၆၅.၆၀၆

၄ သတတွင်းထွက ် ၅၇၆.၂၄၇ ၁၉၉.၄၆၄ ၇၇၅.၇၁၁

၅ သစ်ေတာထွက ် ၉၉.၅၇၀ ၀.၉၀၄ ၁၀၀.၄၇၄

၆ စက်မကုန်ေချာ ၃၀၃၄.၁၈၉ ၁၈၂၁.၃၅၃ ၄၈၅၅.၅၄၂

၇ အြခား ၃၆၂.၈၄၈ ၂၀၈.၉၇၀ ၅၇၁.၈၁၈

 စုစုေပါင်း ၅၀၂၉.၈၄၇ ၃၈၆၇.၉၃၉ ၈၈၉၇.၇၈၆

ြပည်ပသွင်းကုန် 
( ၁၂ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာငး် + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ ် ေပါငး် 

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုန်ပစည်း ၂၅၅၁.၆၅၂ ၅၈၃.၄၉၈ ၃၁၃၅.၁၅၀

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစည်း ၃၂၅၀.၇၈၈ ၃၃၅.၀၄၅ ၃၅၈၅.၈၃၃

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၄၆၉.၄၆၅ ၃၂၁.၈၂၅ ၁၇၉၁.၂၉၀

၄ CMP ၈၇၇.၉၀၄ ၃၂၃.၇၃၂ ၁၂၀၁.၆၃၆

 စုစုေပါင်း ၈၁၄၉.၈၀၉ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၉၇၁၃.၉၀၉
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ုိင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါငး် ုိငငံ်ပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပဂုလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ လယယ်ာထွက်ပစည်း ၁၀၆၉.၄၀၇ ၁၀၆၉.၄၀၇ ၁၁၂၀.၈၃၄ ၁၁၂၀.၈၃၄ -၅၁.၄၂၇ -၅၁.၄၂၇

၂ တရိစိာန်ထက်ွ ၂၇၅.၇၃၉ ၂၇၅.၇၃၉ ၅၇.၆၀၃ ၅၇.၆၀၃ ၂၁၈.၁၃၆ ၂၁၈.၁၃၆

၃  ေရထွက် ၂၉၂.၁၀၂ ၂၉၂.၁၀၂ ၂၈၉.၄၁၂ ၂၈၉.၄၁၂ ၂.၆၉၀ ၂.၆၉၀

၄ သတတွင်းထွက် ၁၇၇.၇၃၇ ၂၁.၇၂၇ ၁၉၉.၄၆၄ ၂၈၃.၆၃၀ ၁၃.၀၃၉ ၂၉၆.၆၆၉ -၁၀၅.၈၉၃ ၈.၆၈၈ -၉၇.၂၀၅

၅ သစေ်တာထက်ွ ၀.၉၀၄ ၀.၉၀၄ ၁.၂၀၀ ၁.၂၀၀ -၀.၂၉၆ -၀.၂၉၆

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၇၅၁.၇၈၅ ၆၉.၅၆၈ ၁၈၂၁.၃၅၃ ၉၀၃.၄၈၉ ၃၉.၆၄၄ ၉၄၃.၁၃၃ ၈၄၈.၂၉၆ ၂၉.၉၂၄ ၈၇၈.၂၂၀

၇ အြခား ၁၀.၆၄၆ ၁၉၈.၃၂၄ ၂၀၈.၉၇၀ ၁.၆၃၉ ၆၃၉.၇၂၅ ၆၄၁.၃၆၄ ၉.၀၀၇ -၄၄၁.၄၀၁ -၄၃၂.၃၉၄

စစုုေပါင်း ၁၉၄၀.၁၆၈ ၁၉၂၇.၇၇၁ ၃၈၆၇.၉၃၉ ၁၁၈၈.၇၅၈ ၂၁၆၁.၄၅၇ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၇၅၁.၄၁၀ -၂၃၃.၆၈၆ ၅၁၇.၇၂၄

စဉ် ပိုကုနအု်ပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထ)ိ (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထ)ိ တိုး/ေလျာ့

ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ိင်ုငံပုိင် ပဂုလိကပုိင်  ေပါင်း ိင်ုငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းီှးြမပ်ှမံ ၃၁.၂၉၉ ၅၅၂.၁၉၉ ၅၈၃.၄၉၈ ၁၃၄.၇၅၁ ၆၈၅.၂၆၃ ၈၂၀.၀၁၄ -၁၀၃.၄၅၂ -၁၃၃.၀၆၄ -၂၃၆.၅၁၆

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၅.၃၆၁ ၃၂၉.၆၈၄ ၃၃၅.၀၄၅ ၁၁.၂၃၈ ၃၀၉.၄၈၄ ၃၂၀.၇၂၂ -၅.၈၇၇ ၂၀.၂၀၀ ၁၄.၃၂၃

၃ လသံုူးကုန် ၀.၁၇၆ ၃၂၁.၆၄၉ ၃၂၁.၈၂၅ ၃.၄၅၀ ၃၄၆.၆၁၆ ၃၅၀.၀၆၆ -၃.၂၇၄ -၂၄.၉၆၇ -၂၈.၂၄၁

၄ CMP ၃၂၃.၇၃၂ ၃၂၃.၇၃၂ ၁၇၀.၅၂၅ ၁၇၀.၅၂၅ ၁၅၃.၂၀၇ ၁၅၃.၂၀၇

စစုုေပါင်း ၃၆.၈၃၆ ၁၅၂၇.၂၆၄ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၁၄၉.၄၃၉ ၁၅၁၁.၈၈၈ ၁၆၆၁.၃၂၇ -၁၁၂ .၆၀၃ ၁၅.၃၇၆ -၉၇.၂၂၇

စဉ် သွင်းကုနအု်ပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာစ်ှ 
(၁၂-၄-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ ်
(၁၂-၄-၂၀၁၈)ထိ

တုိး/ေလျာ့

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၅၀၂၉.၈၄၇ ၈၁၄၉.၈၀၉ ၁၃၁၇၉.၆၅၆ ၄၆၈၈.၅၂၄ ၈၅၉၉.၆၈၈ ၁၃၂၈၈.၂၁၂ ၃၄၁.၃၂၃ -၄၄၉.၈၇၉ -၁၀၈.၅၅၆

၂ နယ်စပ် ၃၈၆၇.၉၃၉ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၁၆၆၁.၃၂၇ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၅၁၇.၇၂၄ -၉၇.၂၂၇ ၄၂၀.၄၉၇

စုစုေပါင်း ၈၈၉၇.၇၈၆ ၉၇၁၃.၉၀၉ ၁၈၆၁၁.၆၉၅ ၈၀၃၈.၇၃၉ ၁၀၂၆၁.၀၁၅ ၁၈၂၉၉.၇၅၄ ၈၅၉.၀၄၇ -၅၄၇.၁၀၆ ၃၁၁.၉၄၁

အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထ ိ)

န ု န

စဉ်
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မ ှ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထ ိ) င်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

ြပည်ပပိုကုန/် သွင်းကုန် ( ၁၂ - ၄ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်  
င်းယှဉ်ချက(်ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
 
 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၂ - ၄ -၂၀၁၉ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပုိကုန်င်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၂ - ၄ -၂၀၁၉ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတကူာလှင့် သွင်းကုန်င်းယှဉ်ချက ်

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
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ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန် ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကန်ု ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၇၉၅.၁၇၁ ၉၄၄.၁၀၄ ၂၇၃၉.၂၇၅ ၂၄၈၇.၃၈၈ ၉၀၄.၃၆၂ ၃၃၉၁.၇၅၀ -၆၉၂.၂၁၇ ၃၉.၇၄၂ -၆၅၂.၄၇၅

၂ လယ်ွဂျယ် ၉၈.၂၁၆ ၇.၆၀၀ ၁၀၅.၈၁၆ ၁၅၁.၀၃၉ ၅.၈၆၀ ၁၅၆.၈၉၉ -၅၂.၈၂၃ ၁.၇၄၀ -၅၁.၀၈၃

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၀၂.၄၂၄ ၂၉.၄၁၁ ၃၃၁.၈၃၅ ၂၈၈.၉၂၉ ၁၆.၇၄၇ ၃၀၅.၆၇၆ ၁၃.၄၉၅ ၁၂.၆၆၄ ၂၆.၁၅၉

၄ ကပံိုက်တီ ၁၅၀.၈၆၁ ၁၃.၃၁၆ ၁၆၄.၁၇၇ ၆၂.၇၁၉ ၁၃.၄၅၃ ၇၆.၁၇၂ ၈၈.၁၄၂ -၀.၁၃၇ ၈၈.၀၀၅

၅ ကျ ိင်းတံု ၂.၉၆၂ ၀.၉၂၂ ၃.၈၈၄ ၀.၁၃၈ ၁.၀၁၀ ၁.၁၄၈ ၂.၈၂၄ -၀.၀၈၈ ၂.၇၃၆

၆ တာချလီတ်ိ ၈.၂၆၂ ၃၁.၆၄၀ ၃၉.၉၀၂ ၇.၆၉၀ ၄၂.၇၅၇ ၅၀.၄၄၇ ၀.၅၇၂ -၁၁.၁၁၇ -၁၀.၅၄၅

၇ ြမဝတီ ၇၆.၄၇၃ ၄၀၆.၁၈၁ ၄၈၂.၆၅၄ ၅၁.၆၉၀ ၄၆၈.၇၂၇ ၅၂၀.၄၁၇ ၂၄.၇၈၃ -၆၂.၅၄၆ -၃၇.၇၆၃

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၂၀.၈၉၂ ၁၈.၉၅၂ ၁၃၉.၈၄၄ ၁၀၃.၃၈၆ ၂၉.၁၂၄ ၁၃၂.၅၁၀ ၁၇.၅၀၆ -၁၀.၁၇၂ ၇.၃၃၄

၉ မိတ် ၆၀.၇၀၅ ၆၈.၀၉၈ ၁၂၈.၈၀၃ ၁၂၅.၈၃၂ ၄၃.၆၇၇ ၁၆၉.၅၀၉ -၆၅.၁၂၇ ၂၄.၄၂၁ -၄၀.၇၀၆

၁၀ ထးီခီး ၁၁၄၁.၇၂၇ ၁၈.၂၄၈ ၁၁၅၉.၉၇၅ ၂.၄၇၇ ၁၁၇.၂၅၉ ၁၁၉.၇၃၆ ၁၁၃၉.၂၅၀ -၉၉.၀၁၁ ၁၀၄၀.၂၃၉

၁၁ ေမာေတာင် ၇.၃၈၆ ၅.၂၂၃ ၁၂.၆၀၉ ၃.၆၁၉ ၁.၄၂၆ ၅.၀၄၅ ၃.၇၆၇ ၃.၇၉၇ ၇.၅၆၄

၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၃၃ ၀.၁၆၅ ၁.၁၉၈ ၀.၃၄၀ ၀.၃၆၂ ၀.၇၀၂ ၀.၆၉၃ -၀.၁၉၇ ၀.၄၉၆

၁၃ စစ်ေတွ ၆.၇၈၃ ၆.၅၅၁ ၁၃.၃၃၄ ၉.၉၇၂ ၁.၀၁၈ ၁၀.၉၉၀ -၃.၁၈၉ ၅.၅၃၃ ၂.၃၄၄

၁၄  ေမာင်ေတာ ၄.၇၂၉ ၀.၀၄၀ ၄.၇၆၉ ၉.၇၀၇ ၉.၇၀၇ -၄.၉၇၈ ၀.၀၄၀ -၄.၉၃၈

၁၅ တမူး ၅၁.၄၁၈ ၀.၆၅၄ ၅၂.၀၇၂ ၃၁.၄၆၇ ၁.၀၅၇ ၃၂.၅၂၄ ၁၉.၉၅၁ -၀.၄၀၃ ၁၉.၅၄၈

၁၆ ရဒ်ိ ၃၈.၈၉၇ ၁၂.၉၉၅ ၅၁.၈၉၂ ၁၃.၈၂၂ ၁၄.၄၈၆ ၂၈.၃၀၈ ၂၅.၀၇၅ -၁.၄၉၁ ၂၃.၅၈၄

၁၇ ထနတ်လန် ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂

စစုေုပါင်း ၃၈၆၇.၉၃၉ ၁၅၆၄.၁၀၀ ၅၄၃၂.၀၃၉ ၃၃၅၀.၂၁၅ ၁၆၆၁.၃၂၇ ၅၀၁၁.၅၄၂ ၅၁၇.၇၂၄ -၉၇.၂၂၇ ၄၂၀.၄၉၇

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ထ)ိ င်းယှဉ်ချက်(တိုး/ေလျာ)့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  
ပိုကုန/်သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မှ (၁၂ - ၄ -၂၀၁၉) ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် 

င်းယှဉ်ချက်စာရင်း 
တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၀-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ရှိ ဖဲွစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ

ဖဲွစည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ပီး 

အင်အား 
ပို လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၁ - ၂၇

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၄၉ - ၁၉၀

 ေပါငး် ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၁၀ - ၂၁၇

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၆၁ - ၂၁၇

၂။ ၃-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၆/၂၀၁၉ အရ ယခင်ေကျာက်တံတား 

မိနယ်ကုန်သွယ်ေရးမှ ဦးေကျာ်ွန့်၊ ဒု-ေစျးသည်သည် (၃-၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွား 

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

သဃက(ုိင်)၀၂၆၁၆၆)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒ 

ခဲွငယ် (၁၊၂)အရ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့် ြပလုိက်သည်။  

၃။ ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၇/၂၀၁၉ အရ  ယခင် ေဆးှင့်ေဆး 

ကိရိယာေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးခင်ေမာင်ညိ၊ (၁၃/တကန(ုိင်)၀၁၅၇၄၇)၊ ံုးအုပ်သည် (၂၉-၁၂-

၂၀၁၈)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပ 

ေသးသည့် ေဒကက(၃/တကန(ုိင်)၀၁၅၇၄၈)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၃၀-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ မိသားစုပင်စင် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။  

၄။ ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၁)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များ 
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အတုိင်း ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးမင်းေအာင်ေအး  န်မှး ှစ်ုိင်ငံ ၈-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၂/အစန(ုိင်)၀၀၂၇၅၄    ၁၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ေဒစမ်းစမ်းေအး လ/ထန်မှး ေငွစာရင်း ၉-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၁/တကန(ုိင်)၀၂၉၅၃၉   ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ )  ေဒြမတ်ြမတ်သက်ေဝ  ငယ်/ေရး ေဒသတွင်း ၂၂-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၈ ရက် 

    ၅/ဖပန(ိုင်)၀၇၆၁၂၆    ၉-၅-၂၀၁၉ ထ ိ  

၅။ ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း(၂)ဦးကုိ (၇-၄-၂၀၁၉)ရက် ေန့မှစ၍ ၎င်းတိုအမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါ အတုိင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန  ေြပာင်းေရတာဝန် 

  မှတ်ပုံတင်အမှတ ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေအာငသူ်ဖိး ယာဉ်ေမာငး်-၄ ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကန်ု) 

  ၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၁၇၈၀    တဲွဖက် 

 ( ခ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် ေန့စား ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်) န်ချပ်ံုး 

              ၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၁၉၃၁၆   

၆။ ၈-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမှတ ် ၀၂၉၆/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှဦးသန့်တည်ကည် (၅/ကဘလ(ုိင်) ၂၁၅၆၁၀) ၊ အကီးတန်းစာေရး 

သည် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ (၈-၄-၂၀၁၉) ရက် ေန့တင်ွ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါ 

သြဖင့် ှစ်တုိးအပါအဝင်လစာေငွကျပ်(၂၀၀၀၀ /ိ-)တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၇။ ၈-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၇/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒဝင်းစာ (၅/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၂၀၄၁)၊ ံုးအကူ ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 
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အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ (၄-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မ ှ (၃-၁၀-၂၀၁၉) ရက ်

ေန့ထိ  မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၈။ ၈-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၂၉၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ေဒစန်းစန်းေအး-၂ (၁၂/လမတ(ုိင်)၀၀၁၉၈၄)၊ ဆကသွ်ယ်ေရး-၂ ကုိ ေငွစာရင်းပိုင်း 

ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက(်၈-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ ေကျာက်ြဖအထူး 

စီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်)တွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၉။ ၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၂၉၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထမ်း(၉)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များ 

အတုိင်း ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ         ရက်ေပါငး် 

 ( က)  ဦးေကျာ်သူဝင်း-၁ လ/ထန်မှး WTO ၈-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

    ၈/မကန(ိုင်) ၀၆၇၂၆၁    ၁၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ )  ေဒေအးေအးြမင့်  ဦး/ရှ ိ WTO ၈-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဗဟန(ိုင်) ၀၆၄၁၀၀   ၁၁-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ )  ေဒဝိပံ ုံးအုပ ် ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၅/မမန(ိုင်) ၀၆၆၂၉၀    ၂၅-၄-၂၀၁၉ ထိ  

 ( ဃ)  ေဒခငေ်မး ဒု-ဦးစီးမှး      လုပ်ငန်းစစ ်၂၂-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၉/တသန(ိုင်) ၁၂၈၆၀၂    ၁-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င )  ဦးေအာင်မျ ိးထက်ပိုင ် ဒု-ဦးစီးမှး     စာရင်းအင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/မထန(ုိင်) ၀၀၀၄၀၄    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စ )  ေဒဥမာထွန်း ဒု-ဦးစီးမှး  ကသရ ၅-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၅ ရက် 

    ၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၃၈၇၀၈      (မဆ) ၉-၄-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( ဆ)  ဦးေကျာ်ေကျာ်-၄ ဆသရ-၂ ပညာေပး ၆-၄-၂၀၁၉ မ ှ ၇ ရက ်

    ၁၂/လသယ(ုိင်) ၀၄၃၄၈၅   ၁၂-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဇ )  ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး ဆသရ-၃  စီမံ  ၁၀-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၄/ညတန(ိုင်) ၁၃၂၉၂၃   ၁၉-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စျ )  ေဒဆုမျ ိးဟန် ငယ်/ေရး       ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၅/လဝန(ုိင်) ၁၂၅၂၃၉    ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ည)  ေဒပန်းအိစံ ငယ်/ေရး  ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၁၄/မအပ(ုိင်) ၁၉၆၇၉၇   ၂၅-၄-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဋ )  ေဒယုယုေထွး ငယ်/ေရး ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၉/တသန(ိုင်) ၁၈၆၅၀၆  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ  

၁၀။ ၉-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၀၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန 

မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၇)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသးီသးီ 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးကိုကိုလွင် ဦး/ရှ ိ ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

    ၁၂/ဒဂန(ိုင်) ၀၂၅၄၉၀   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ )  ဦးေကျာ်သူဟိန်း ဦးစီးမှး ပုိသင်ွး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

    ၅/ဝသန(ုိင်) ၀၄၀၃၀၅   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ )  ဦးေဇာ်မင်း-၃ ဦးစီးမှး မူဝါဒ ၂၅-၄-၂၀၁၉ မှ ၉ ရက် 

    ၁၂/သကတ(ုိင်) ၁၃၀၆၈၀   ၃-၅-၂၀၁၉ ထိ  

 (ဃ)  ဦးဇာနည်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး     ေဒသတွင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၈ ရက် 

    ၇/ရတန(ုိင်) ၀၆၆၈၀၉   ၂၅-၄-၂၀၁၉ ထိ 
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 ( င )  ဦးညီညီလင်း ကီး/ေရး      စီမ ံ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၂/လကန(ုိင်) ၀၇၇၃၄၆   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စ )  ဦးေအာင်မင်းေထွး စရက-၃ လုပ်ငန်းစစ် ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/မတန(ိုင်) ၀၅၆၀၉၁   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 (ဆ)  ဦးေစာထွဋ်ိုင ် ဆသရ-၃ စီမ ံ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၅ ရက် 

    ၁၄/ဒဒရ(ုိင်) ၀၈၄၈၇၂   ၂၂-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဇ )  ဦးရမဲင်းေကျာ် ငယ်/ေရး လုပ်ငန်းစစ် ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၅/ဆလက(ိုင်) ၀၈၆၆၉၇  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

၁၁။ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတှ ် ၀၃၀၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီး ဌာန၊ နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ ဦးဝင်းေမာင-်၂ (၇/ကပက(ုိင်) ၀၂၈၈၄၅) ၊ ဌာနခွဲ 

စာေရးသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (က)အရ (၁၀-၄-၂၀၁၉) ရကေ်န့တွင် ှစ်တိုး 

ေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၀၀၀ /ိ-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၁၂။ ၁၁-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမ ှ ေဒစမ်းလ့ဲအိ (၁၄/ကပန(ုိင်) ၁၃၁၃၆၂) ၊ ဌာနခွဲ 

စာေရးသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (က)အရ (၁၀-၄-၂၀၁၉) ရကေ်န့တွင် ှစ်တိုး 

ေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၀၀၀ /ိ-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက် သည်။ 

၁၃။ ၁၁-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၃/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၆)ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတုိင်း 

ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ          ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒခိုင်မီမီညိ ကးီ/ေရး ေဒသတွင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၇ ရက ်

    ၅/ဝလန(ုိင်)၁၃၉၈၆၁   ၂၄-၄-၂၀၁၉ ထ ိ
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 ( ခ )  ဦးညီညီဆန်းဝင်း ကးီ/ေရး  စာရင်းအင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/ကခန(ုိင်)၀၇၉၂၂၇   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ )  ဦးေစာချစ်လွင်ေထွး ကးီ/ေရး  စာရင်းအင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၃/မရတ(ုိင်)၀၂၀၄၉၉   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဃ)  ေဒခုိင်ဝတ်ရည်ကုိ ငယ်/ေရး စီမ ံ ၂၂-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၉၁၂၀   ၁-၅-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င )  ဦးေကျာ်င်းဦး ဒု-လ/ထ စာရင်းအင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၅/တဆန(ုိင်)၁၄၀၉၅၅ ကပတမှး  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( စ )  ေဒသင်းသင်းိုင ် ဒု-လ/ထ မူဝါဒ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၁၄/မအန(ုိင်)၁၈၇၃၃၈ ကပတမှး (ရက)တဲွ  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

၁၄။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၄/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၁ ရက် ရက်စဲွပါ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ 

(၁၈/၂၀၁၉)ှင့် ြမန်မာကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွ၏ (၉-၄-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ မကမ-

၀၄/စီးသ/ံ၂၀၁၉(၀၆၀၅)အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၆)ဦးအား ၎င်းတို 

အမည်ှင့် ယှဉ်တဲွပါုိင်ငံများရိှ စီးပွားေရးသံမှးများအြဖစ ် တာဝန်ထမ်းေဆာငရ်န် ိုင်ငံြခားေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက ် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဧပလီ ၉ ရက်ေန့မှစ၍ ြမန်မာ 

ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွသို တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/            ရာထူး သွားေရာကတ်ာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ထမ်းေဆာင်မည့်ိုင်င ံ

 (က) ေဒခင်ြမြမေထွး ဒုတိယန်ကားေရးမှး အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု 

  ၁၂/မဂဒ(ိုင)်၀၀၁၉၁၆ 

 ( ခ ) ဦးလွင်မျ ိးေဇာ် ဒုတိယန်ကားေရးမှး ထိုင်းိုင်င ံ

  ၇/ပခန(ိုင်)၁၈၄၅၀၃ 
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 ( ဂ ) ေဒေရစင်ဦး ဒုတိယန်ကားေရးမှး            တုတ်ြပည်သူ့သမတ 

  ၁၂/တမန(ုိင်)၀၀၁၅၄၃  ိုင်င(ံေပကျင်းမိ) 

 (ဃ) ေဒနာဝင်း လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဂျပန်ိုင်င ံ

  ၅/မကန(ိုင်)၀၃၃၄၈၅ 

 ( င ) ဦးြမတ်ိုး လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး စကာပသူမတိုင်င ံ

  ၁/မညန(ုိင်)၀၁၈၆၈၇ 

 ( စ ) ေဒဝငး်ပပသူ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ကိုရီးယားသမတိုင်င ံ

  ၁၂/အစန(ုိင်)၁၈၂၀၈၉  

၁၅။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၃၀၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၅)ဦးတုိကို ၎င်းတုိ အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတုိင်း 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပ 

လုိက်သည်- 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ်  ရာထးူ   ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း ကပတမှး ေငွစာရင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

    ၈/တတက(ုိင်)၀၉၉၅၇၁  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ )  ေဒယုဇနမုိး ဒု-ဦးစီးမှး  စီမ ံ ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၇ ရက ်

    ၉/မခန(ိုင်)၁၈၆၅၁၅   ၂၄-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဂ )  ေဒေအးေအးေမာ် ငယ်/ေရး  ေငွစာရင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/တတက(ုိင်)၁၈၁၉၄၅  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ဃ)  ေဒြခးလဲ့ွယ် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၆/မမန(ုိင်)၁၄၃၀၀၃   ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င )  ေဒငိမ်းအိခိုင ် ငယ်/ေရး ပညာေပး ၁၈-၄-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

    ၈/တတက(ုိင်)၁၆၃၁၉၃  ၂၁-၄-၂၀၁၉ ထ ိ
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၁၆။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၀၆/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒု-ဦးစီးမှးှင့် အဆင့်တူ 

(လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၆) ဦးတိုကုိ (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ 

ဦးစီးမှးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန့်ထား 

လုိက်သည် -  

စဉ် အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရိှတာဝန်
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့်
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးေဝယံစုိး 

၉/ပမန(ိုင်)၁၅၉၅၉၈ 

မူဆယ် ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး  (ကွနပ်ျတာ)

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

( ခ ) ဦးမင်းထွန်းေအာင် 

၇/ကတခ(ုိင်)၀၇၄၃၈၄ 

လွယ်ဂျယ ် ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

( ဂ ) ဦးခင်ေမာင်ေဆ ွ

၅/ဒပယ(ိုင်)၀၁၀၆၆၉ 

ပိုသွင်း ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

(ဃ) ေဒေအးေအးသွင်-၂ 

၁၂/လမန(ုိင်)၀၄၅၄၃၅ 

နည်းပညာ

( CJ တဲွ ) 

ဒု-ဦးစီးမှး

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

( င ) ဦးေဇာ်လင်းေမာင် 

၇/သဝတ(ိုင်)၀၆၅၁၂၁ 

ေမာင်ေတာ ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

( စ ) ေဒသူသူေဆွလှ 

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၁၁၁၅ 

နယ်ုံး ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၄၄၀၀  ိ

၁၇။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၀၇/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အကီးတန်းစာေရးှင့် 

အဆင့်တ ူ (လစာန်းကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) (၉) ဦးတိုကို (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက် 

ပုိင်းမှစ၍ ဒု-ဦးစီးမှးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့် 

ခန့်ထားလိုက်သည ်- 

စဉ် အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရှိတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးေဇာ်ရေဲကျာ် 

၉/ပကခ(ုိင်)၀၁၅၁၀၆ 

ဒု-န်ချပ်ုံး 

အဖွဲ 

(ကုန်သယ်ွေစ့စပ်) 

  အကီးတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

  ဒ-ုဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

( ခ ) ေဒချစ်ချစ်ေဇာ် 

၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၅၅ 

စီမံ   အကီးတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ
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( ဂ ) ေဒဇင်မာေဝ 

၈/ခမန(ုိင်)၁၆၉၆၈၄ 

ေဒသတွင်း   အကီးတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

(ဃ) ေဒြမတမုိ်းသူ 

၁၃/ကလန(ိုင်)၀၇၄၅၁၃ 

ပိုသွင်းုံး 

ရန်ကုန် MIC 

  အကီးတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

( င ) ေဒငိမ်းငိမ်းဝင်း 

၈/နမန(ိုင်)၁၂၉၀၄၅ 

စီမံ   အကီးတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

( စ ) ေဒေရရည်မွန် 

၉/မခန(ုိင်)၂၂၉၄၇၈ 

နည်းပညာ   အကီးတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

(ဆ) ေဒခင်ေမဝင်း 

၁၁/မအန(ုိင်)၀၄၅၁၇၂ 

စီမံ   အကီးတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

( ဇ ) ေဒေတဇာလွင် 

၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၆၁၈၂၇ 

နည်းပညာ   အကီးတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

ဒု-ဦးစီးမှး(ကွန်ပျတာ) 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

( ဈ) ဦးြမင့်သိန်း-၄ 

၁၂/သကတ(ိုင်)၀၄၀၁၄၄ 

စီမံ 

(ဝန်ကီးုံး 

တွဲဖက)် 

  လုံ ခံေရး -၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

လုံ ခံေရး-၂ 

၂၁၆၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၂၆၀၀  ိ

၁၈။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၀၈/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာေရးှင် ့

အဆင့်တ ူ (လစာန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၅၀) ဦးတိုကို (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

နံနက်ပိုင်းမှစ၍ အကီးတန်းစာေရးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်းကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် - 

စဉ် အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရှိတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒေရြမခုိင် 

၅/ကဘလ(ုိင်)၁၅၂၁၂၂ 

WTO အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ခ ) ေဒေချာစုလင် 

၉/တသန(ုိင်)၁၅၈၄၀၁ 

WTO အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဂ ) ေဒချ ိွယ်သန်း 

၁၀/ပမန(ုိင်)၂၀၂၀၇၄ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဃ) ဦးရဲလင်းခန့်  

၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၉၈၄၉ 

တာချလီတ်ိ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( င ) ေဒစာေအး 

၈/တတက(ုိင်)၁၅၉၆၂၄ 

 

မူဆယ ် အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ
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( စ ) ဦးေအာင်မျ ိးဟိန်း 

၇/ပမန(ိုင်)၂၀၄၈၂၁ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဆ) ဦးုိင်လင်းေအာင် 

၈/တတက(ုိင်)၁၈၁၈၅၂ 

ှစ်ုိင်ငံ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဇ ) ဦးြမတ်ခိုင ်

၉/ပမန(ိုင်)၂၅၈၁၈၃ 

ချင်းေရေဟာ ် အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဈ) ေဒြဖြဖခုိင် 

၈/နမန(ိုင်)၁၇၄၂၈၂ 

မူဝါဒ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ည) ေဒစာဝင်း-၂ 

၅/ဝလန(ုိင်)၁၂၄၃၅၄ 

စာရင်းအင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဋ ) ဦးေကျာ်င်းဦး 

၅/တဆန(ုိင်)၁၄၀၉၅၅ 

စာရင်းအင်း ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဌ ) ေဒငိမ်းအိခိငု် 

၈/တတက(ုိင်)၁၆၃၁၉၃ 

ပညာေပး အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဍ) ေဒစေုဝမုိး 

၉/လဝန(ိုင်)၁၉၁၆၀၂ 

လုပ်ငန်းစစ် အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဎ ) ေဒတင့်ရန်းသီရိကုိ 

၇/ရကန(ုိင်)၀၅၇၀၂၀ 

မူဆယ ် အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဏ) ဦးေအးမင်းထွန်း-၂ 

၉/နထက(ိုင်)၁၆၀၂၆၈ 

ကန်ပုိက်တီ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(တ) ေဒှင်းှင်းယု 

၉/ပဘန(ိုင်)၁၆၄၄၉၈ 

ြမဝတ ီ အငယတ်န်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ထ) ဦးစုိးဝီလျ ံ

၈/ပမန(ိုင်)၁၁၉၅၀၉ 

WTO အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဒ ) ဦးေကာင်းထက်ိုင ်

၉/ပမန(ိုင်)၁၉၀၂၁၈ 

ေကာ့ေသာင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဓ ) ဦးသန်းကိုေမာင် 

၉/နထက(ိုင်)၁၆၂၁၉၁ 

ေကျာက်ြဖဇုန်

(ုံးချပ)် 

ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( န ) ေဒယမံုဖူး 

၈/အလန(ုိင်)၁၃၈၉၉၇ 

ေငွစာရင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ပ ) ဦးထက်အာကာေကျာ ်

၉/တသန(ုိင်)၁၈၈၀၈၄ 

စီမံ ဇုန ် ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဖ ) ဦးြပည့်ဇင်ေအာင် 

၈/တတက(ုိင်)၁၈၆၆၈၀ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဗ ) ေဒပန်းအိစ ံ

၁၄/မအပ(ုိင်)၁၉၆၇၉၇ 

ပညာေပး အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဘ) ေဒဆုလ့ဲရည်ဝင်း 

၈/တတက(ုိင်)၁၅၄၈၄၉ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( မ ) ေဒသက်ွယမွ်န် 

၅/ဟမလ(ိုင်)၀၆၈၄၇၉ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ
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(ယ) ဦးေကာင်းထက်စုိး 

၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၃၃၂၂၂ 

မူဆယ ် အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ရ ) ဦးေဇယျာဖိး-၂ 

၉/ပမန(ိုင်)၂၄၃၁၀၀ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(လ) ဦးေနဗလ 

၉/လဝန(ိုင်)၁၉၉၆၃၅ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဝ ) ေဒဆုမျ ိးဟန် 

၅/ဝလန(ုိင်)၁၂၅၂၃၉ 

ပညာေပး အငယတ်န်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(သ) ဦးစည်သူလင်း 

၁၃/တကန(ုိင်)၂၆၅၈၆၈ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဟ) ဦးေနသူေအာင်-၂ 

၅/တဆန(ုိင်)၁၂၇၉၁၅ 

စာရင်းအင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

( ဠ ) ဦးြပည့်စုံသ ူ

၁၂/မဂဒ(ုိင်)၁၄၃၈၄၄ 

မူဝါဒ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(အ) ဦးသက်ပုိင်ဦး 

၁၄/ဟသတ(ိုင်)၃၃၆၈၇၁ 

ြမဝတ ီ အငယတ်န်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ကက) ေဒခင်သဇူာေမ 

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၁၀၁၇၇၀ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ခ ခ) ဦးဖိးထက်ကုိ 

၇/ဇကန(ုိင်)၀၅၇၈၅၈ 

နယ်ံုး အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဂ ဂ) ေဒေဝဇင်ြမင့် 

၅/ဒပယ(ိုင်)၀၈၆၁၅၂ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဃဃ) ဦးေအာင်ကိုကိုဦး 

၅/ရဘန(ုိင်)၁၇၃၆၃၇ 

ပုိကုန်/ 

သွင်းကုန်ုံး 

ကျ ိင်းတံု 

အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(င င) ေဒသင်းသီရိေအာင် 

၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၉၄၂၀ 

နည်းပညာ CJ တဲွ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(စ စ) 

 

ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ-်၁ 

၉/တကန(ုိင်)၁၉၀၄၈၄ 

ပညာေပး အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဆဆ) ဦးေနေအာင် 

၈/ရစက(ုိင်)၁၅၉၄၆၇ 

နည်းပညာ ဒု-လ/ထကပတမှး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လ/ထကပတမှး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဇ ဇ) ဦးေကျာ်မျ ိးထက ်

၉/တသန(ုိင်)၁၅၀၆၃၇ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဈဈ) ဦးငိမ်းချမ်းေဇာ် 

၁၂/သဃက(ုိင်)၁၇၉၄၈၉ 

ပိုသွင်း အငယတ်န်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

အကးီတန်းစာေရး 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ညည) ဦးာဏ်လငး် 

၉/တကန(ုိင်)၁၃၈၉၅၈ 

စီမံ 

  

ယာဉေ်မာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဋ ဋ) ဦးငိမ်းသ ူ

၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၄၆၉၉၃ 

စီမံ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ
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(ဌ ဌ) ဦးေကျာေ်ထွး-၂ 

၁၀/ကထန(ုိင်)၁၀၂၃၃၂ 

စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဍ ဍ) ဦးညီညီေဇာ်-၂ 

၁၀/ပမန(ုိင်)၁၇၅၈၀၄ 

မူဆယ ် ယာဉေ်မာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဎ ဎ) ဦးေအာင်သူဖိး 

၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၁၇၈၀ 

စီမံ ယာဉေ်မာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ဏဏ) ဦးရစ်ချက် 

BHN-၀၂၁၀၂၇ 

ပိုသွင်းုံးရန်ကုန ် ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(တတ) ဦးအလက်ဇား 

MTNT-၀၀၈၇၂၉ 

စီမံ လုံ ခံေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

လံု ခံေရး-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

(ထထ) ေဒေချာစေုဌး 

၉/ပမန(ိုင်)၀၀၀၁၁၄ 

စီမံ ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၃ 

၁၉၈၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၂၀၈၀၀  ိ

၁၉။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၀၉/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆကသွ်ယ်ေရး-၅ှင့် အဆင့်တူ 

(လစာန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) (၁၅) ဦးတိုကုိ (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

အငယ်တန်းစာေရးှင့်အဆင့်တ ူ (လစာန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို 

တုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် - 

စဉ် အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရှိတာဝန်
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့်
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးမုိးေဇာ် 

၉/ပဗသ(ုိင်)၀၀၃၇၀၆ 

စီမံ ုံးအကူမှး

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ခ ) ဦးုိင်ဝင်း 

၅/စကန(ိုင်)၁၄၆၂၇၆ 

ပိုသွင်းုံး 

ရန်ကုန် 

ယာဉ်ေမာငး်-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဂ ) ဦးေကျာလ်င်းေအာင် 

၈/မသန(ိုင်)၁၂၀၇၈၅ 

စီမံ လံု ခံေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

လုံ ခံေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

(ဃ) ဦးဝင်းေဇာ်ေဌး 

၈/တတက(ုိင်)၁၇၅၁၄၉ 

စီမံ လံု ခံေရး-၅

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

လုံ ခံေရး-၄

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( င ) ေဒခင်ခင်ခန့် 

၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၂၇၆၉ 

ပိုသွင်းုံး 

ရန်ကုန် 

ကွန်ပျတာအကူမှး 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( စ ) ဦးေနမျ ိးေအာင်-၂ 

၉/မတရ(ိုင်)၁၄၇၁၁၂ 

စီမံ 

  

ယာဉ်ေမာငး်-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

(ဆ) ဦးေအာင်မငး်သ ူ

၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၄၄၅၂၈ 

စစ်ေတ ွ ယာဉ်ေမာငး်-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဇ ) ဦးဖိးမငး်ေကျာ ်

၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၂၅၈၉ 

စီမံ ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဈ) ေဒမူမူေလး 

၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၇၀၉၅၀ 

ပိုသွင်းုံး 

ရန်ကုန် 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ
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(ည) ဦးေဇာ်ိုင်-၂ 

၉/တသန(ုိင်)၁၅၀၆၆၆ 

တာချလီတ်ိ ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

(ဋ ) ေဒတင်ေအး 

၇/ကပက(ုိင်)၀၁၇၉၇၅ 

စီမံ ုံးအကူမှး 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဌ ) ေဒေဆွေဆွေအာင် 

၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၆၂၅၇၉ 

ပိုသွင်း ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

အငယ်တန်းစာေရး 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဍ) ဦးေအာင်ဆန်းဦး 

၁၀/ပမန(ုိင်)၁၇၉၁၈၀ 

ြမဝတ ီ ယာဉ်ေမာငး်-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

( ဎ ) ဦးသန်းေဌး-၂ 

၁၁/စတန(ုိင်)၁၃၃၆၈၆ 

ချင်းေရေဟာ ် ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ယာဉ်ေမာင်း-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

(ဏ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း 

၈/မသန(ိုင်)၁၆၄၂၇၀ 

မိတ ် ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

၁၈၀၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၉၀၀၀  ိ

၂၀။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၁၀/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ံုးအကူ (လစာန်းကျပ် 

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) (၂) ဦးတိုကို (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ုံးအကူမှး 

(လစာန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်- 

စဉ် အမည/် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

လက်ရှိတာဝန်
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

လက်ရိှ
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့်
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ေဒြမင့်ြမင့်ခုိင် 

၈/ခမန(ုိင်)၁၀၃၄၂၃ 

စီမံ ုံးအကူ

၁၄၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၅၄၀၀ ိ 

ုံးအကူမှး

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

( ခ ) ဦးမင်းေဝ 

၈/တတက(ုိင်)၂၁၆၀၇၆ 

စီမံ ုံးအကူ 

၁၄၄၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၅၄၀၀ ိ 

ုံးအကူမှး 

၁၆၂၀၀ -ိ၂၀၀ -ိ၁၇၂၀၀  ိ

၂၁။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၁၁/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ဌာနခွဲ 

မ ှ ေဒလင်စာလွင် (၈/ရနခ(ုိင်)၀၉၇၃၃၁) အကီးတန်းစာေရး (လစာန်းကျပ ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀) ကုိ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဒု-ဦးစီးမှး (လစာန်းကျပ ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀ -

၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၃၁၂/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ဦးရည်ခန်(၉/တသန (ုိင်) 

၀၉၄၉၁၂)အား အေဆာက်အဦဌာနစိတ်၊ ေငွလံုးေငွရင်းဌာနစိတ်၊ ပံုေသပုိင်ဌာနစိတ်တုိတွင် တာဝန်ခံ 
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ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် (၁၂-၄-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ စီမံေရးရာဌာနခဲွသုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက ်

သည်။ 

၂၃။ ၁၈-၄-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၁၃/၂၀၁၉ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမ ှ န်ကားေရးမှး၊ ဦးညီညီသိန်းဇံ(၁၂/ လကန 

(ုိင်)၀၂၇၄၀၉)ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဉပေဒ(၈၇)အရ (၂၀-၄-၂၀၁၉ မ ှ၃-၅-

၂၀၁၉ထိ) ြပည်ပလုပ်သက်ခွင့် (၁၄)ရက ်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ ် Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင ် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) ေန့မစှ၍ 

လည်းေကာင်း၊ မူဆယ် (၁၀၅) မုိင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတွင ်(၁-၁၂-၂၀၁၂) 

ရက်ေန့မစှ၍ လည်းေကာင်း၊ တာချလိီတ ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင ် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ 

လယ်ွဂျယ် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျ ိးတည်းသာ တင်ပိုရန်အတွက ် (၁-၃-

၂၀၁၃) ရကေ်န့မှ စ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့် ေမာင်ေတာကန်ုသွယ်ေရး 

စခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက ် ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို 

စတင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ထိုအြပင ် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ ြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ 

ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မတိ၊် ေကာ့ေသာငး်၊ ထန်တလန် ကုန်သယ်ွေရး စခန်းများတွင်လည်း (၂၂-

၄-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင၊် ထီးခီး 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတမ်ျား ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ုံး (မေလး) တွင ် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး (ကျ ိင်းတု)ံ အား 

(၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကးီနား)အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန့ 

မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင ် ကျ ိင်းလပ်စခန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ 

ရက်ေန့တွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလည်းေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာန၊ 

ကနုသွ်ယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘာ ှစ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ၊် ၂၀၁၅-

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

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ 

(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၅-၄-၂၀၁၉) ထိ ITC ကတ်  (၁၁၄) ကတ်၊ စုစုေပါင်း (၁၆၃၈) ကတ် ခွင့်ြပထတု ်

ေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွငး်ကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၉ ၂၇၁၃၇၉၁၂၄၆ ၁၅၉၇၈၀၈၀၁ ၂၈၇၃၅၇၂၀၄၇

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၉၂၅၉၄၉၉ ၁၉၂၅၉၄၉၉

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၃ ၁၈၆၁၀၈၀၂၃၆၈ ၁၈၆၁၀၈၀၂၃၆၈

၄ တာချလိီတ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၉၃၆၀၀၅ ၃၆၄၇၁၀၂၈ ၆၀၄၀၇၀၃၃

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၅၈၇၆၃၄၉ ၅၈၇၆၃၄၉

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉ ၁၁၇၄၃၇၈၅၃၄ ၁၁၇၄၃၇၈၅၃၄

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈ ၂၈၀၇၈၂၄၉၆၃ ၂၈၀၇၈၂၄၉၆၃

၁၂ ရဒိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀ ၂၃၃၁၈၄၀၀၀

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉ ၁၈၈၈၅၈၁၉၃၇ ၆၇၂၂၃၂၉၀၄၁ ၈၆၁၀၉၁၀၉၇၈

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၄

၁၇ ကျ ိငး်တံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၂ ၃၄၅၉၈၉၉၉၉ ၃၆၀၂၁၀၃၀ ၃၈၂၀၁၁၀၂၉

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျ ိငး်လပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅ .

၁၁၄ ၄၉၇၂၂၉၉၁၈၇ ၂၉၈၀၅၉၂၇၆၁၃ ၃၄၇၇၈၂၂၆၈၀၀စုစုေပါင်း

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက ်
သည့်ေန့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ ်
အေရ
အတက်ွ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၅-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထ ိ ITC ြဖင့် လက်မှတ ်

ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 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 ခှုစ၊် (၁-၄-၂၀၁၈ မှ 
၃၀-၉-၂၀၁၈) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘာှစ ်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၅-၄-၂၀၁၉)
 အထိ

၁၁၄ ၄၉၇၂၂၉၉၁၈၇.၀၀၀ ၂၉၈၀၅၉၂၇၆၁၃.၀၀၀ ၃၄၇၇၈၂၂၆၈၀၀.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၆၃၈ ၂၂၉၂၃၈၅၈၅၈၅.၉၆၀ ၁၂၂၀၇၇၄၇၉၀၂၂.၅၅၈ ၁၄၅၀၀၁၃၃၇၆၀၈.၅၁၈

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘာှစ်

ITC 
ကတ ်
အေရ
အတက်ွ

ITC ကတ ်ြဖင် ့အမှန် တင်ပို/တငသွ်ငး်ေဆာင်ရွက်မ

ပုိကုန်တန်ဖုိး သွင်းကန်ုတန်ဖုိး ကန်ုသွယမ်ပမာဏ

၃။ ဘာှစ်အလိုက ် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပို/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင် ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၅-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ထုတေ်ပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ် စုစုေပါင်း (၁၆၃၈) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

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

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၆၈) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖိုး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၉၆ ၅၇ ၁၃၉ ၉၅၉၉၇၀၂၅၂၁.၃၁၀ ၄၈၉၄၀၃၈၉၇၄.၄၈၃ ၁၄၄၉၃၇၄၁၄၉၅.၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၀ ၁၄၄ ၃၆ ၁၇၇၀၁၂၆၉၂၁.၆၂၆ ၁၇၇၀၁၂၆၉၂၁.၆၂၆

၃ ြမဝတ ီ       ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈၅ ၄၁ ၂၄၄ ၇၅၃၃၆၇၇.၀၀၀ ၇၉၂၅၂၄၂၁၄၇၁.၅၈၀ ၇၉၂၅၉၉၅၅၁၄၈.၅၈၀

၄ တာချလီတိ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၆၄ ၂၈၁ ၈၃၃၈၄၃၄၉၄.၆၉၀ ၆၉၂၇၈၂၄၈၀၄.၇၁၀ ၇၇၆၁၆၆၈၂၉၉.၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၃၉ ၇ ၃၂ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆.၀၀၀ ၉၃၉၇၈၉၈၄.၀၀၀ ၁၈၆၇၅၀၉၇၁၀.၀၀၀

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 ကန်ပိုက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၃၉ ၇၇ ၆၂ ၇၅၄၄၄၈၃၉၁.၀၀၀ ၈၃၄၀၁၅၅၁၀၇.၅၉၀ ၉၀၉၄၆၀၃၄၉၈.၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၅ ၄ ၈၁ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁  ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၅ ၁ ၃၄ ၄၉၅၁၈၅၃၆၁၃.၀၀၀ ၄၉၅၁၈၅၃၆၁၃.၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၇ ၃ ၂၄ ၁၃၅၇၉၇၃၃၄၈.၇၅၀ ၂၈၂၃၁၆၂၅၂၆.၆၁၀ ၄၁၈၁၁၃၅၈၇၅.၃၆၀

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

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၉၂ ၉ ၈၃ ၆၃၉၈၆၀၅၃၁၉.၄၂၈ ၁၁၉၅၉၃၉၇၆၇၁.၅၆၉ ၁၈၃၅၈၀၀၂၉၉၀.၉၉၇

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

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျ ိင်းတု ံ     ၅-၅-၂၀၁၄ ၉၀ ၄၈ ၄၂ ၈၃၁၉၇၈၅၁၆.၂၉၀ ၂၇၂၅၅၈၅၅၅.၈၇၀ ၁၁၀၄၅၃၇၀၇၂.၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၁ ၁

၁၉ ကျ ိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၆၃၈ ၄၇၀ ၁၁၆၈ ၂၂၉၂၃၈၅၈၅၈၅.၉၆၀ ၁၂၂၀၇၇၄၇၉၀၂၂.၅၅၈ ၁၄၅၀၀၁၃၃၇၆၀၈.၅၁၈

ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

တန်ဖိုး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ

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

ထ ိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ွမ အေြခအေနမှာ ေအာကပ်ါ 

အတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ် စတင်ထတ်ုေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၅-၄-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ ထုတေ်ပးသည့် 

ကတ်အေရအတွက ် စုစုေပါင်း (၁၆၃၈) ကတ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန စီမံခန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး 

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

စုစုေပါင်းမှာ (၁၁၆၈) ကတ် ြဖစ်ပါသည်။  


