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စ ီးပ  ီး ရ  ီးနှင ့် က ီး သန ီးရ   င ီးဝယ ရ ီး ဝန ကက ီးဌ  န 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေး ဦေးစ  ေးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်မှု သတ ငေ်း လ ာ 

၂၀၁၀ ပြ ည့််နှစ်၊ န ိုဝ ငဘ်ာ လတွင် စ တ ငထ်ိုတ်ဝ ဝ သ ည်။ 

၂၀၂၁ ခနုှစ ်၊ ဇွန် လ (  ၂  ) ရက်၊ ဗိုဒ္ဓဟ ူး ဝန ေ့ အတွွဲ( ၁၂ )၊ အမှတ် ( ၇ ) 

“ စ ေးပွာေးက ေး သန်ေးရ  ှှေ့သ ုို့ လှမ်ေး ” 

ပ ုို့ကနု်၊ သွ ငေ်းကုန်ဆ ု င ် ာ သတ ငေ်း လ ာ 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၁၄ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင် လ ယ်ရ  ရ က ာ ငေ်း + နယ်စပ်) 

      တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် ပ ိုု့ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ် ရ ပေါင်ေး 

၁ လယ ်ယာ ထွက်ြစစည်ူး ၁၀၈၇.၃၂ ၁ ၂၃၇၄ .၁၄၄ ၃ ၄ ၆၁.၄ ၆၅ 

၂ တ  ရစဆာန်ထွက်ြစစည်ူး ၁. ၉၅၇ ၁၄. ၅၇၀ ၁၆.၅၂၇ 

၃ ဝ ရထွက်ြစစည်ူး ၂၀၉.၉၃ ၉ ၃၀၉.၀၄၂ ၅၁၈ .၉၈ ၁ 

၄ သတ တုတ ွင်ူးထွက်ြစစည်ူး ၅၃၉.၄ ၅၁ ၄ ၁.၄၇ ၀ ၅၈ ၀.၉၂၁ 

၅ သစ်ဝတ ာ ထွက်ြစစည်ူး ၇၈.၉၂၇ ၃.၀၇၉ ၈ ၂.၀၀၆ 

၆ စက်မှုကိုနဝ်   ာြစစည်ူး ၂၈၀၀. ၀၃၇ ၁၄၈၉.၆၀၂ ၄ ၂၈ ၉.၆၃ ၉ 

၇ အပ ာ ူး ၁၂၅.၁၂၅ ၁၄၅. ၉၆၆ ၂၇၁.၀၉၁ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၄ ၈ ၄ ၂.၇၅၇ ၄ ၃ ၇၇.၈ ၇၃ ၉၂၂၀.၆၃ ၀ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝ ကာင်ူး ၄၈၄၂.၇၅၇ ၇၂၄၂.၃၈၄ ၁၂၀၈၅.၁၄၁ ၆၂၇၁.၁၄၂ ၁၀၄၅၈.၄၉၁ ၁၆၇၂၉.၆၃၃ -၁၄၂၈.၃၈၅ -၃၂၁၆.၁၀၇ -၄၆၄၄.၄၉၂

၂ နယ်စြ် ၄၃၇၇.၈၇၃ ၂၃၂၆.၆၅၂ ၆၇၀၄.၅၂၅ ၅၁၅၉.၆၆၈ ၂၁၇၆.၅၀၃ ၇၃၃၆.၁၇၁ -၇၈၁.၇၉၅ ၁၅၀.၁၄၉ -၆၃၁.၆၄၆

စုစုရပေါင်ေး ၉၂၂၀.၆၃၀ ၉၅၆၉.၀၃၆ ၁၈၇၈၉.၆၆၆ ၁၁၄၃၀ .၈၁၀ ၁၂၆၃၄ .၉၉၄ ၂၄၀၆၅.၈၀၄ -၂၂၁၀.၁၈၀ -၃၀၆၅.၉၅၈ -၅၂၇၆.၁၃၈

စဉ် အရ ကာင်ေးအ ာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ထ  ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

ပပည်ပ သွင်ေး ကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၁၄-၅- ၂၀ ၂၁ ) ထ  (ပ ငလ် ယ်ရ  ရ ကာင်ေး +  နယ်စပ် ) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် သွင်ေးကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ ် ရ ပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြန်ှှံမှုကိုနြ်စစည်ူး ၂၁၇၀.၈၁၁ ၁၃၁၂.၈၄ ၀ ၃ ၄ ၈၃ .၆၅၁ 

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူးြစစည်ူး ၂၈၇၈.၆၂၇ ၂၈၇.၀၆၆ ၃ ၁၆၅.၆၉၃ 

၃ လ သှံိုူးကိုန်ြစစည်ူး ၁၆၃၃.၅၂၄ ၃၆၂.၀၃၄ ၁၉၉၅.၅၅၈ 

၄ CMP ၅၅၉.၄၂၂ ၃၆၄ .၇၁၂ ၉၂၄ .၁၃၄ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၇၂၄ ၂.၃ ၈၄ ၂၃ ၂၆.၆၅၂ ၉၅၆၉.၀၃ ၆ 

 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု်/ သွ ငေ်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၁၄ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  ယခင်နှ စ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့  

န ှုငေ်းယှဉ ်ချ က် (ပ ငလ် ယ် ရ ရ က ာင်ေး +  နယ်စ ပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည်ူး ၂၃၇၄.၁၄၄ ၂၃၇၄.၁၄၄ ၁၂၉၅.၃၈၁ ၁၂၉၅.၃၈၁ ၁၀၇၈.၇၆၃ ၁၀၇၈.၇၆၃

၂ တ ရ စဆာန်ထွက် ၁၄.၅၇၀ ၁၄.၅၇၀ ၅၈.၅၈၀ ၅၈.၅၈၀ -၄၄.၀၁၀ -၄၄.၀၁၀

၃ ဝရထွက် ၃၀၉.၀၄၂ ၃၀၉.၀၄၂ ၃၉၇.၅၀၅ ၃၉၇.၅၀၅ -၈၈.၄၆၃ -၈၈.၄၆၃

၄ သတတု တွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၃၈.၀၅၈ ၄၁.၄၇၀ ၃၀၇.၂၀၈ ၂၆.၄၀၃ ၃၃၃.၆၁၁ -၃၀၃.၇၉၆ ၁၁.၆၅၅ -၂၉၂.၁၄၁

၅ သစ်ဝတာထွက် ၃.၀၇၉ ၃.၀၇၉ ၁.၉၁၃ ၁.၉၁၃ ၁.၁၆၆ ၁.၁၆၆

၆ စက်မှုကိုန်ဝ  ာ ၁၃၃၀.၁၅၈ ၁၅၉.၄၄၄ ၁၄၈၉.၆၀၂ ၂၄၄၁.၉၅၅ ၁၃၉.၇၂၁ ၂၅၈၁.၆၇၆ -၁၁၁၁.၇၉၇ ၁၉.၇၂၃ -၁၀၉၂.၀၇၄

၇ အပ ာူး ၁၄.၇၉၃ ၁၃၁.၁၇၃ ၁၄၅.၉၆၆ ၄၄၅.၂၄၀ ၄၅.၇၆၂ ၄၉၁.၀၀၂ -၄၃၀.၄၄၇ ၈၅.၄၁၁ -၃၄၅.၀၃၆

စုစုရပေါင်ေး ၁၃၄၈ .၃၆၃ ၃၀၂၉.၅၁၀ ၄၃၇၇.၈၇၃ ၃၁၉၄ .၄၀၃ ၁၉၆၅.၂၆၅ ၅၁၅၉.၆၆၈ -၁၈၄၆.၀၄၀ ၁၀၆၄.၂၄၅ -၇၈၁.၇၉၅

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၄ -၅-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ထ ) တ ုေး/ရလျာျော့

န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြ်နှှံမှု ၆၁၃.၀၀၈ ၆၉၉.၈၃၂ ၁၃၁၂.၈၄၀ ၃၅၂.၈၃၀ ၆၉၅.၁၇၇ ၁၀၄၈.၀၀၇ ၂၆၀.၁၇၈ ၄.၆၅၅ ၂၆၄.၈၃၃

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူး ၂၄.၉၁၅ ၂၆၂.၁၅၁ ၂၈၇.၀၆၆ ၁၀.၄၉၁ ၃၃၄.၈၆၆ ၃၄၅.၃၅၇ ၁၄.၄၂၄ -၇၂.၇၁၅ -၅၈.၂၉၁

၃ လ သှံိုူးကိုန် ၀.၀၂၈ ၃၆၂.၀၀၆ ၃၆၂.၀၃၄ ၁.၁၈၆ ၃၉၁.၁၁၁ ၃၉၂.၂၉၇ -၁.၁၅၈ -၂၉.၁၀၅ -၃၀.၂၆၃

၄ CMP ၃၆၄.၇၁၂ ၃၆၄.၇၁၂ ၃၉၀.၈၄၂ ၃၉၀.၈၄၂ -၂၆.၁၃၀ -၂၆.၁၃၀

စုစုရပေါင်ေး ၆၃၇.၉၅၁ ၁၆၈၈.၇၀၁ ၂၃၂၆.၆၅၂ ၃၆၄.၅၀၇ ၁၈၁၁.၉၉၆ ၂၁၇၆.၅၀၃ ၂၇၃.၄၄၄ -၁၂၃.၂၉၅ ၁၅၀.၁၄၉

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၄-၅-၂၀၂၁)ထ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၄-၅-၂၀၂၀)ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ ၁၄ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ )  ထ  ယခငန်ှစ ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

ပ ုို့ကနု်န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေး ဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ ၁၄ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁)  ထ  ယခငန်ှစ ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

သွင်ေး ကုန်န ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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ပပည်ပ ပ ုို့ကနု် (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ   ၂၁ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင် လယ် ရ ရ ကာ င် ေး + နယ်စပ်) 

      တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် ပ ိုု့ ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ် ရ ပေါင်ေး 

၁ လယ ်ယာ ထွက်ြစစည်ူး ၁၁၁၆.၉၃၉ ၂၄ ၂၁.၂၂၂ ၃ ၅၃၈ .၁၆၁ 

၂ တ  ရစဆာန်ထွက်ြစစည်ူး ၂.၀၀၇ ၁၄. ၅၇၀ ၁၆.၅၇၇ 

၃ ဝ ရထွက်ြစစည်ူး ၂၁၄. ၂၃၇ ၃၁၂.၇၁၉ ၅၂၆.၉၅၆ 

၄ သတ တုတ ွင်ူးထွက်ြစစည်ူး ၅၅၈.၃၂၇ ၄ ၂.၀၇၀ ၆၀၀.၃ ၉၇ 

၅ သစ်ဝတ ာ ထွက်ြစစည်ူး ၈၀.၇၂၄ ၃.၁၁၃ ၈ ၃ .၈၃ ၇ 

၆ စက်မှုကိုနဝ်   ာြစစည်ူး ၂၈၇၈.၉၆၉ ၁၅၅၅.၅၄၀ ၄ ၄ ၃ ၄ .၅၀၉ 

၇ အပ ာ ူး ၁၂၆.၆ ၉၃ ၁၄၈.၆၄ ၃ ၂၇၅.၃ ၃ ၆ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၄ ၉၇၇.၈ ၉၆ ၄ ၄ ၉၇.၈ ၇၇ ၉၄ ၇၅.၇၇၃ 

 

ပပည်ပ သွင်ေး ကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၂၁ - ၅ - ၂၀၂၁ ) ထ  (ပ ငလ် ယ်ရ  ရ ကာင်ေး +  နယ်စပ် ) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် သွင်ေး ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ ် ရ ပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြန်ှှံမှုကိုနြ်စစည်ူး ၂၂၂၉.၇၉၀ ၁၃၂၈.၉၇ ၈ ၃ ၅၅၈ .၇၆၈ 

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူးြစစည်ူး ၂၉၃၂. ၃၃၇ ၃၀၂.၉၂ ၃ ၃ ၂၃ ၅.၂၆၀ 

၃ လ သှံိုူးကိုန်ြစစည်ူး ၁၆၇၈.၂၄၅ ၃၇၅.၂၀၂ ၂၀၅၃. ၄ ၄ ၇ 

၄ CMP ၅၈၁.၆၃၇ ၃၇၅.၆ ၁၈ ၉၅၇.၂၅၅ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၇၄၂ ၂.၀၀၉ ၂၃ ၈ ၂.၇၂၁ ၉၈ ၀၄ .၇၃ ၀ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝ ကာင်ူး ၄၉၇၇.၈၉၆ ၇၄၂၂.၀၀၉ ၁၂၃၉၉.၉၀၅ ၆၄၁၃.၀၅၅ ၁၀၇၇၄.၄၅၅ ၁၇၁၈၇.၅၁၀ -၁၄၃၅.၁၅၉ -၃၃၅၂.၄၄၆ -၄၇၈၇.၆၀၅

၂ နယ်စြ် ၄၄၉၇.၈၇၇ ၂၃၈၂.၇၂၁ ၆၈၈၀.၅၉၈ ၅၂၃၈.၈၆၁ ၂၂၃၅.၈၇၇ ၇၄၇၄.၇၃၈ -၇၄၀.၉၈၄ ၁၄၆.၈၄၄ -၅၉၄.၁၄၀

စုစုရပေါင်ေး ၉၄၇၅.၇၇၃ ၉၈၀၄.၇၃၀ ၁၉၂၈၀.၅၀၃ ၁၁၆၅၁.၉၁၆ ၁၃၀၁၀.၃၃၂ ၂၄၆၆၂.၂၄၈ -၂၁၇၆.၁၄၃ -၃၂၀၅.၆၀၂ -၅၃၈၁.၇၄၅

အရ ကာင်ေးအ ာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ထ  ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

စဉ်

န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည်ူး ၂၄၂၁.၂၂၂ ၂၄၂၁.၂၂၂ ၁၃၄၉.၉၈၃ ၁၃၄၉.၉၈၃ ၁၀၇၁.၂၃၉ ၁၀၇၁.၂၃၉

၂ တ ရ စဆာန်ထွက် ၁၄.၅၇၀ ၁၄.၅၇၀ ၅၈.၅၈၀ ၅၈.၅၈၀ -၄၄.၀၁၀ -၄၄.၀၁၀

၃ ဝရထွက် ၃၁၂.၇၁၉ ၃၁၂.၇၁၉ ၄၁၁.၅၇၁ ၄၁၁.၅၇၁ -၉၈.၈၅၂ -၉၈.၈၅၂

၄ သတတု တွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၃၈.၆၅၈ ၄၂.၀၇၀ ၃၀၇.၂၀၈ ၂၈.၁၉၆ ၃၃၅.၄၀၄ -၃၀၃.၇၉၆ ၁၀.၄၆၂ -၂၉၃.၃၃၄

၅ သစ်ဝတာထွက် ၃.၁၁၃ ၃.၁၁၃ ၁.၉၇၂ ၁.၉၇၂ ၁.၁၄၁ ၁.၁၄၁

၆ စက်မှုကိုန်ဝ  ာ ၁၃၈၉.၃၉၁ ၁၆၆.၁၄၉ ၁၅၅၅.၅၄၀ ၂၄၄၁.၉၅၅ ၁၄၂.၂၀၄ ၂၅၈၄.၁၅၉ -၁၀၅၂.၅၆၄ ၂၃.၉၄၅ -၁၀၂၈.၆၁၉

၇ အပ ာူး ၁၄.၇၉၃ ၁၃၃.၈၅၀ ၁၄၈.၆၄၃ ၄၄၅.၂၄၀ ၅၁.၉၅၂ ၄၉၇.၁၉၂ -၄၃၀.၄၄၇ ၈၁.၈၉၈ -၃၄၈.၅၄၉

စုစုရပေါင်ေး ၁၄၀၇.၅၉၆ ၃၀၉၀.၂၈၁ ၄၄၉၇.၈၇၇ ၃၁၉၄ .၄၀၃ ၂၀၄၄.၄၅၈ ၅၂၃၈.၈၆၁ -၁၇၈၆.၈၀၇ ၁၀၄၅.၈၂၃ -၇၄၀.၉၈၄

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၁ -၅-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၁ -၅-၂၀၂၀ ထ ) တ ုေး/ရလျာျော့

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု်/ သွ ငေ်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ   ၂၁ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  ယခင်နှစ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့  

န ှုငေ်းယှဉ ်ချ က် (ပ ငလ် ယ် ရ ရ က ာင်ေး +  နယ်စ ပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

 

 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ (  ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ  ၂၁ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ )  ထ  ယခငန်ှစ ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့  

ပ ုို့ကနု်န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြ်နှှံမှု ၆၁၃.၉၀၀ ၇၁၅.၀၇၈ ၁၃၂၈.၉၇၈ ၃၅၂.၈၃၀ ၇၁၈.၀၈၈ ၁၀၇၀.၉၁၈ ၂၆၁.၀၇၀ -၃.၀၁၀ ၂၅၈.၀၆၀

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူး ၂၄.၉၁၅ ၂၇၈.၀၀၈ ၃၀၂.၉၂၃ ၁၀.၄၉၁ ၃၄၇.၅၂၈ ၃၅၈.၀၁၉ ၁၄.၄၂၄ -၆၉.၅၂၀ -၅၅.၀၉၆

၃ လ သှံိုူးကိုန် ၀.၀၂၈ ၃၇၅.၁၇၄ ၃၇၅.၂၀၂ ၁.၁၈၆ ၄၀၀.၀၆၈ ၄၀၁.၂၅၄ -၁.၁၅၈ -၂၄.၈၉၄ -၂၆.၀၅၂

၄ CMP ၃၇၅.၆၁၈ ၃၇၅.၆၁၈ ၄၀၅.၆၈၆ ၄၀၅.၆၈၆ -၃၀.၀၆၈ -၃၀.၀၆၈

စုစုရပေါင်ေး ၆၃၈.၈၄၃ ၁၇၄၃ .၈၇၈ ၂၃၈၂.၇၂၁ ၃၆၄.၅၀၇ ၁၈၇၁.၃၇၀ ၂၂၃၅.၈၇၇ ၂၇၄.၃၃၆ -၁၂၇.၄၉၂ ၁၄၆.၈၄၄

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၁-၅-၂၀၂၁)ထ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၁-၅-၂၀၂၀)ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ  ၂၁ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁)  ထ  ယခငန်ှစ ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

သွင်ေး ကုန်န ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု် (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ   ၂၈  - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင် လယ် ရ ရ ကာ င် ေး + နယ်စပ်) 

      တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် ပ ိုု့ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ် ရ ပေါင်ေး 

၁ လယ ်ယာ ထွက်ြစစည်ူး ၁၁၄ ၆.၆ ၆၅ ၂၄ ၅၉.၃၅၇ ၃ ၆၀၆.၀၂၂ 

၂ တ  ရစဆာန်ထွက်ြစစည်ူး ၂.၀၃၇ ၁၄. ၅၇၀ ၁၆.၆၀၇ 

၃ ဝ ရထွက်ြစစည်ူး ၂၂၁.၅၃၄ ၃၁၅.၀၄ ၅ ၅၃၆.၅၇၉ 

၄ သတ တုတ ွင်ူးထွက်ြစစည်ူး ၅၇၇.၄ ၅၂ ၄ ၃.၀၅၂ ၆၂၀.၅၀၄ 

၅ သစ်ဝတ ာ ထွက်ြစစည်ူး ၈၂.၇၃၀ ၃.၁၅၆ ၈ ၅.၈ ၈ ၆ 

၆ စက်မှုကိုနဝ်   ာြစစည်ူး ၂၉၇၅.၉၀၃ ၁၅၆၇.၂၆၃ ၄ ၅၄၃ .၁၆၆ 

၇ အပ ာ ူး ၁၂၉.၂၂၄ ၁၅၃.၁၅၄ ၂၈ ၂.၃ ၇၈ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၅၁၃ ၅.၅၄ ၅ ၄ ၅၅၅.၅၉၇ ၉၆၉၁.၁၄၂ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝ ကာင်ူး ၅၁၃၅.၅၄၅ ၇၆၂၈.၀၃၉ ၁၂၇၆၃.၅၈၄ ၆၅၆၆ .၅၃၁ ၁၁၀၆၅.၇၃၂ ၁၇၆၃၂.၂၆၃ -၁၄၃၀.၉၈၆ -၃၄၃၇.၆၉၃ -၄၈၆၈.၆၇၉

၂ နယ်စြ် ၄၅၅၅.၅၉၇ ၂၄၃၀.၁၅၃ ၆၉၈၅.၇၅၀ ၅၂၉၄.၄၄၇ ၂၃၃၁.၃၆၃ ၇၆၂၅.၈၁၀ -၇၃၈.၈၅၀ ၉၈.၇၉၀ -၆၄၀.၀၆၀

စုစုရပေါင်ေး ၉၆၉၁.၁၄၂ ၁၀၀၅၈.၁၉၂ ၁၉၇၄၉.၃၃၄ ၁၁၈၆၀.၉၇၈ ၁၃၃၉၇.၀၉၅ ၂၅၂၅၈.၀၇၃ -၂၁၆၉.၈၃၆ -၃၃၃၈ .၉၀၃ -၅၅၀၈.၇၃၉

( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ  ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)
စဉ် အရ ကာင်ေးအ ာ

ပပည်ပ သွင်ေး ကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၂၈ - ၅ - ၂၀၂၁ ) ထ  (ပ ငလ် ယ်ရ  ရ ကာင်ေး +  နယ်စပ် ) 

         တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် သွင်ေးကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ ် ရ ပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြန်ှှံမှုကိုနြ်စစည်ူး ၂၂၇၂.၀၉ ၈ ၁၃၄ ၁.၂၆၉ ၃ ၆၁၃ .၃ ၆၇ 

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူးြစစည်ူး ၃၀၃၄ .၃၁ ၂ ၃၁၂.၂ ၈၇ ၃ ၃ ၄ ၆.၅၉၉ 

၃ လ သှံိုူးကိုန်ြစစည်ူး ၁၇၂၀.၆၅၈ ၃၈၈.၅၅ ၃ ၂၁၀၉.၂၁ ၁ 

၄ CMP ၆၀၀.၉၇၁ ၃၈၈.၀၄၄ ၉၈ ၉.၀၁၅ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၇၆၂၈ .၀၃ ၉ ၂၄ ၃ ၀.၁၅၃ ၁၀၀ ၅၈ .၁၉၂ 

 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု်/ သွ ငေ်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ   ၂ ၈  - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  ယခင်နှစ်အလ ာေးတ ကာ လနှ င်ျော့  

န ှုငေ်းယှဉ ်ချ က် (ပ ငလ် ယ် ရ ရ က ာင်ေး +  နယ်စ ပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည်ူး ၂၄၅၉.၃၅၇ ၂၄၅၉.၃၅၇ ၁၃၈၄.၂၁၇ ၁၃၈၄.၂၁၇ ၁၀၇၅.၁၄၀ ၁၀၇၅.၁၄၀

၂ တ ရ စဆာန်ထွက် ၁၄.၅၇၀ ၁၄.၅၇၀ ၅၉.၀၇၅ ၅၉.၀၇၅ -၄၄.၅၀၅ -၄၄.၅၀၅

၃ ဝရထွက် ၃၁၅.၀၄၅ ၃၁၅.၀၄၅ ၄၂၄.၀၇၅ ၄၂၄.၀၇၅ -၁၀၉.၀၃၀ -၁၀၉.၀၃၀

၄ သတတု တွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၃၉.၆၄၀ ၄၃.၀၅၂ ၃၀၇.၂၀၈ ၃၁.၃၈၀ ၃၃၈.၅၈၈ -၃၀၃.၇၉၆ ၈.၂၆၀ -၂၉၅.၅၃၆

၅ သစ်ဝတာထွက် ၃.၁၅၆ ၃.၁၅၆ ၂.၀၀၇ ၂.၀၀၇ ၁.၁၄၉ ၁.၁၄၉

၆ စက်မှုကိုန်ဝ  ာ ၁၃၈၉.၃၉၁ ၁၇၇.၈၇၂ ၁၅၆၇.၂၆၃ ၂၄၄၁.၉၅၅ ၁၄၅.၅၄၂ ၂၅၈၇.၄၉၇ -၁၀၅၂.၅၆၄ ၃၂.၃၃၀ -၁၀၂၀.၂၃၄

၇ အပ ာူး ၁၄.၇၉၃ ၁၃၈.၃၆၁ ၁၅၃.၁၅၄ ၄၄၅.၂၄၀ ၅၃.၇၄၈ ၄၉၈.၉၈၈ -၄၃၀.၄၄၇ ၈၄.၆၁၃ -၃၄၅.၈၃၄

စုစုရပေါင်ေး ၁၄၀၇.၅၉၆ ၃၁၄၈ .၀၀၁ ၄၅၅၅.၅၉၇ ၃၁၉၄ .၄၀၃ ၂၁၀၀.၀၄၄ ၅၂၉၄.၄၄၇ -၁၇၈၆.၈၀၇ ၁၀၄၇.၉၅၇ -၇၃၈.၈၅၀

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၈ -၅-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၈ -၅-၂၀၂၀ ထ ) တ ုေး/ရလျာျော့

န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြ်နှှံမှု ၆၁၃.၉၀၀ ၇၂၇.၃၆၉ ၁၃၄၁.၂၆၉ ၃၇၃.၅၆၀ ၇၄၃.၁၇၈ ၁၁၁၆.၇၃၈ ၂၄၀.၃၄၀ -၁၅.၈၀၉ ၂၂၄.၅၃၁

၂ လိုြ်ငန်ူးသှံိုူးကိုန် ကမ်ူး ၂၄.၉၅၉ ၂၈၇.၃၂၈ ၃၁၂.၂၈၇ ၁၀.၄၉၁ ၃၆၄.၇၆၅ ၃၇၅.၂၅၆ ၁၄.၄၆၈ -၇၇.၄၃၇ -၆၂.၉၆၉

၃ လ သှံိုူးကိုန် ၀.၀၂၈ ၃၈၈.၅၂၅ ၃၈၈.၅၅၃ ၁.၁၈၆ ၄၁၀.၈၈၃ ၄၁၂.၀၆၉ -၁.၁၅၈ -၂၂.၃၅၈ -၂၃.၅၁၆

၄ CMP ၃၈၈.၀၄၄ ၃၈၈.၀၄၄ ၄၂၇.၃၀၀ ၄၂၇.၃၀၀ -၃၉.၂၅၆ -၃၉.၂၅၆

စုစုရပေါင်ေး ၆၃၈.၈၈၇ ၁၇၉၁.၂၆၆ ၂၄၃၀.၁၅၃ ၃၈၅.၂၃၇ ၁၉၄၆.၁၂၆ ၂၃၃၁ .၃၆၃ ၂၅၃.၆၅၀ -၁၅၄.၈၆၀ ၉၈.၇၉၀

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၈-၅-၂၀၂၁)ထ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၈-၅-၂၀၂၀)ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ (  ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ  ၂ ၈  - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ )  ထ  ယခငန်ှစ ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

ပ ုို့ကနု်န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ  ၂၈  - ၅ - ၂၀ ၂ ၁)  ထ  ယခငန်ှစ ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

သွင်ေး ကုန်န ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပမန်မာ -တရုတ် ၂၄၃၉.၁၅၇ ၁၀၇၃.၉၃၃ ၃၅၁၃ .၀၉၀ ၂၇၁၁.၇၀၅ ၁၁၆၂.၀၅၅ ၃၈၇၃.၇၆၀ -၂၇၂.၅၄၈ -၈၈.၁၂၂ -၃၆၀.၆၇၀

၁ မ ဆယ် ၁၇၀၂.၅၈၀ ၉၇၀.၈၉၃ ၂၆၇၃.၄၇၃ ၂၁၂၅.၃၅၈ ၁၀၆၉.၃၀၆ ၃၁၉၄.၆၆၄ -၄၂၂.၇၇၈ -၉၈.၄၁၃ -၅၂၁.၁၉၁

၂ လွယ်ဂ ယ် ၁၄၁.၀၉၄ ၂၆.၀၂၃ ၁၆၇.၁၁၇ ၉၃.၀၅၇ ၁၃.၁၂၁ ၁၀၆.၁၇၈ ၄၈.၀၃၇ ၁၂.၉၀၂ ၆၀.၉၃၉

၃   င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၃၃၉.၁၆၀ ၇၄.၂၅၇ ၄၁၃.၄၁၇ ၂၇၀.၀၀၇ ၆၁.၃၁၆ ၃၃၁.၃၂၃ ၆၉.၁၅၃ ၁၂.၉၄၁ ၈၂.၀၉၄

၄ ကှံြ ိုက်တ ၂၄၈.၉၆၅ ၂.၀၂၇ ၂၅၀.၉၉၂ ၂၂၀.၇၀၆ ၁၀.၇၁၀ ၂၃၁.၄၁၆ ၂၈.၂၅၉ -၈.၆၈၃ ၁၉.၅၇၆

၅ က  ု င်ူးတှံို ၇.၃၅၈ ၀.၇၃၃ ၈.၀၉၁ ၂.၅၇၇ ၁.၄၉၂ ၄.၀၆၉ ၄.၇၈၁ -၀.၇၅၉ ၄.၀၂၂

၆ စစ်ဝတွ ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀

ပမန်မာ -ထ ုင်ေး ၁၇၄၉.၄၃၅ ၇၃၅.၃၃၅ ၂၄၈၄.၇၇၀ ၁၉၁၅.၅၇၈ ၇၁၃.၇၂၈ ၂၆၂၉.၃၀၆ -၁၆၆.၁၄၃ ၂၁.၆၀၇ -၁၄၄ .၅၃၆

၁ တာ   လ တ် ၁၅၃.၃၈၇ ၃၉.၆၈၁ ၁၉၃.၀၆၈ ၄၆.၂၀၃ ၅၄.၆၆၈ ၁၀၀.၈၇၁ ၁၀၇.၁၈၄ -၁၄.၉၈၇ ၉၂.၁၉၇

၂ ပမဝတ ၄၈၀.၈၄၃ ၅၀၃.၇၆၁ ၉၈၄.၆၀၄ ၂၅၆.၃၃၁ ၅၀၂.၆၄၆ ၇၅၈.၉၇၇ ၂၂၄.၅၁၂ ၁.၁၁၅ ၂၂၅.၆၂၇

၃ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၁၉၁.၆၇၀ ၃၉.၀၇၈ ၂၃၀.၇၄၈ ၂၀၉.၀၁၂ ၆၇.၅၇၃ ၂၇၆.၅၈၅ -၁၇.၃၄၂ -၂၈.၄၉၅ -၄၅.၈၃၇

၄ မမ တ် ၃၆.၂၃၈ ၄၇.၉၄၇ ၈၄.၁၈၅ ၄၄.၆၆၃ ၆၆.၄၂၈ ၁၁၁.၀၉၁ -၈.၄၂၅ -၁၈.၄၈၁ -၂၆.၉၀၆

၅ ထ ူး  ူး ၈၇၈.၃၆၃ ၃၃.၀၈၀ ၉၁၁.၄၄၃ ၁၃၄၇.၉၅၅ ၁၈.၄၃၁ ၁၃၆၆.၃၈၆ -၄၆၉.၅၉၂ ၁၄.၆၄၉ -၄၅၄.၉၄၃

၆ ဝမာဝတာင် ၈.၉၃၄ ၁.၈၈၉ ၁၀.၈၂၃ ၉.၀၄၈ ၃.၆၄၁ ၁၂.၆၈၉ -၀.၁၁၄ -၁.၇၅၂ -၁.၈၆၆

၇ မယ်စွဲ့် ၂.၃၆၆ ၀.၂၇၅ ၂.၆၄၁ -၂.၃၆၆ -၀.၂၇၅ -၂.၆၄၁

၈ စစ်ဝတွ ၆၉.၈၉၉ ၆၉.၈၉၉ ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆ ၆၉.၈၃၃ ၆၉.၈၃၃

ပမန်မာ -ဘဂ္ဂလာေးရ ျော့ ်ှ ၉.၅၃၇ ၁၉.၄၀၉ ၂၈.၉၄၆ ၂၄.၁၁၃ ၂၄.၇၆၄ ၄၈.၈၇၇ -၁၄.၅၇၆ -၅.၃၅၅ -၁၉.၉၃၁

၁ စစ်ဝတွ ၈.၆၉၂ ၁၉.၃၈၉ ၂၈.၀၈၁ ၁၄.၅၁၇ ၂၄.၇၂၀ ၃၉.၂၃၇ -၅.၈၂၅ -၅.၃၃၁ -၁၁.၁၅၆

၂ ဝမာင်ဝတာ ၀.၈၄၅ ၀.၀၂၀ ၀.၈၆၅ ၉.၅၉၆ ၀.၀၄၄ ၉.၆၄၀ -၈.၇၅၁ -၀.၀၂၄ -၈.၇၇၅

ပမန်မာ -အ နဒ ယ ၁၇၉.၇၄၄ ၁.၃၀၃ ၁၈၁.၀၄၇ ၇၃.၉၀၇ ၂.၆၉၉ ၇၆.၆၀၆ ၁၀၅.၈၃၇ -၁.၃၉၆ ၁၀၄.၄၄၁

၁ တမ ူး ၃၁.၄၈၅ ၀.၆၆၄ ၃၂.၁၄၉ ၃၅.၆၄၀ ၀.၆၈၇ ၃၆.၃၂၇ -၄.၁၅၅ -၀.၀၂၃ -၄.၁၇၈

၂ ရ ဒ်္ ၁၄၈.၂၅၉ ၀.၆၃၉ ၁၄၈.၈၉၈ ၃၈.၂၆၇ ၂.၀၁၂ ၄၀.၂၇၉ ၁၀၉.၉၉၂ -၁.၃၇၃ ၁၀၈.၆၁၉

၃ ထန်တလန်

ပမန်မာ -လာအ ု ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

၁ က  ု င်ူးလြ် ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

ပမန်မာ -စကဂာပ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၃၃ .၉၅၅ ၂၇၃.၂၅၇ ၇၀၇.၂၁၂ -၄၃၃ .၉၅၅ ၂၂၃.၄၁၅ -၂၁၀.၅၄၀

၁ ထ ေးခ ေး ၁၆.၄၃၆ ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆

၂ စစ်ဝတွ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၇ ၆၉၀.၇၇၆ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၃.၄၁၅ -၁၉၄.၁၀၄

စုစုရပေါင်ေး ၄၃၇၇.၈၇၃ ၂၃၂၆.၆၅၂ ၆၇၀၄.၅၂၅ ၅၁၅၉.၆၆၈ ၂၁၇၆.၅၀၃ ၇၃၃၆.၁၇၁ -၇၈၁.၇၉၅ ၁၅၀.၁၄၉ -၆၃၁.၆၄၆

ကုန်သွယ်မှု ပ ုရငွ  (+) 

                လ ုရငွ (-)
( + ) ( + )

စဉ် စခန်ေးအမည်

2051.221 2983.165

န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၅-၂၀၂၁ ထ ) (ယာယ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ထ )

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

စခ န်ေးမျ ာေးအ လ ကု် ပ ုို့ကနု် /သငွေ်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၄ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  

ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က်စာ  ငေ်း 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပမန်မာ -တရုတ် ၂၄၆၆.၅၇၅ ၁၀၉၅.၀၀၆ ၃၅၆၁.၅၈၁ ၂၇၆၁.၅၃၂ ၁၂၀၀.၉၁၈ ၃၉၆၂.၄၅၀ -၂၉၄.၉၅၇ -၁၀၅.၉၁၂ -၄၀၀.၈၆၉

၁ မ ဆယ် ၁၇၂၃.၂၂၉ ၉၉၀.၅၆၀ ၂၇၁၃.၇၈၉ ၂၁၆၇.၇၈၂ ၁၁၀၃.၅၂၄ ၃၂၇၁.၃၀၆ -၄၄၄.၅၅၃ -၁၁၂.၉၆၄ -၅၅၇.၅၁၇

၂ လွယ်ဂ ယ် ၁၄၂.၅၆၅ ၂၇.၁၇၇ ၁၆၉.၇၄၂ ၉၅.၄၀၁ ၁၄.၀၇၁ ၁၀၉.၄၇၂ ၄၇.၁၆၄ ၁၃.၁၀၆ ၆၀.၂၇၀

၃   င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၃၄၀.၆၈၈ ၇၄.၄၅၁ ၄၁၅.၁၃၉ ၂၇၀.၇၀၃ ၆၄.၃၄၂ ၃၃၅.၀၄၅ ၆၉.၉၈၅ ၁၀.၁၀၉ ၈၀.၀၉၄

၄ ကှံြ ိုက်တ ၂၅၂.၂၂၈ ၂.၀၂၇ ၂၅၄.၂၅၅ ၂၂၅.၀၆၉ ၁၁.၃၇၉ ၂၃၆.၄၄၈ ၂၇.၁၅၉ -၉.၃၅၂ ၁၇.၈၀၇

၅ က  ု င်ူးတှံို ၇.၈၆၅ ၀.၇၉၁ ၈.၆၅၆ ၂.၅၇၇ ၁.၄၉၂ ၄.၀၆၉ ၅.၂၈၈ -၀.၇၀၁ ၄.၅၈၇

၆ စစ်ဝတွ ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀

ပမန်မာ -ထ ုင်ေး ၁၈၃၈.၃၀၃ ၇၆၉.၄၃၉ ၂၆၀၇.၇၄၂ ၁၉၄၄ .၅၅၄ ၇၃၄.၂၃၉ ၂၆၇၈.၇၉၃ -၁၀၆.၂၅၁ ၃၅.၂၀၀ -၇၁.၀၅၁

၁ တာ   လ တ် ၁၅၃.၅၄၁ ၄၃.၁၅၂ ၁၉၆.၆၉၃ ၅၂.၃၂၈ ၅၅.၆၈၄ ၁၀၈.၀၁၂ ၁၀၁.၂၁၃ -၁၂.၅၃၂ ၈၈.၆၈၁

၂ ပမဝတ ၅၀၉.၀၈၁ ၅၂၇.၃၇၆ ၁၀၃၆.၄၅၇ ၂၇၀.၈၁၁ ၅၁၈.၄၀၆ ၇၈၉.၂၁၇ ၂၃၈.၂၇၀ ၈.၉၇၀ ၂၄၇.၂၄၀

၃ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၁၉၁.၈၆၅ ၄၂.၂၄၅ ၂၃၄.၁၁၀ ၂၁၆.၇၈၀ ၆၈.၅၀၅ ၂၈၅.၂၈၅ -၂၄.၉၁၅ -၂၆.၂၆၀ -၅၁.၁၇၅

၄ မမ တ် ၃၇.၁၀၃ ၅၁.၅၇၈ ၈၈.၆၈၁ ၄၅.၂၆၆ ၆၉.၂၂၁ ၁၁၄.၄၈၇ -၈.၁၆၃ -၁၇.၆၄၃ -၂၅.၈၀၆

၅ ထ ူး  ူး ၉၃၇.၆၂၅ ၃၃.၀၈၅ ၉၇၀.၇၁၀ ၁၃၄၇.၉၅၅ ၁၈.၄၄၁ ၁၃၆၆.၃၉၆ -၄၁၀.၃၃၀ ၁၄.၆၄၄ -၃၉၅.၆၈၆

၆ ဝမာဝတာင် ၉.၀၈၈ ၂.၁၀၄ ၁၁.၁၉၂ ၉.၀၄၈ ၃.၆၄၁ ၁၂.၆၈၉ ၀.၀၄၀ -၁.၅၃၇ -၁.၄၉၇

၇ မယ်စွဲ့် ၂.၃၆၆ ၀.၂၇၅ ၂.၆၄၁ -၂.၃၆၆ -၀.၂၇၅ -၂.၆၄၁

၈ စစ်ဝတွ ၆၉.၈၉၉ ၆၉.၈၉၉ ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆ ၆၉.၈၃၃ ၆၉.၈၃၃

ပမန်မာ -ဘဂ္ဂလာေးရ ျော့ ်ှ ၁၀.၂၁၀ ၂၀.၃၀၁ ၃၀.၅၁၁ ၂၄.၁၈၀ ၂၄.၇၆၄ ၄၈.၉၄၄ -၁၃.၉၇၀ -၄.၄၆၃ -၁၈.၄၃၃

၁ စစ်ဝတွ ၉.၀၅၅ ၂၀.၂၈၁ ၂၉.၃၃၆ ၁၄.၅၈၄ ၂၄.၇၂၀ ၃၉.၃၀၄ -၅.၅၂၉ -၄.၄၃၉ -၉.၉၆၈

၂ ဝမာင်ဝတာ ၁.၁၅၅ ၀.၀၂၀ ၁.၁၇၅ ၉.၅၉၆ ၀.၀၄၄ ၉.၆၄၀ -၈.၄၄၁ -၀.၀၂၄ -၈.၄၆၅

ပမန်မာ -အ နဒ ယ ၁၈၂.၇၈၉ ၁.၃၀၃ ၁၈၄.၀၉၂ ၇၄.၂၃၀ ၂.၆၉၉ ၇၆.၉၂၉ ၁၀၈.၅၅၉ -၁.၃၉၆ ၁၀၇.၁၆၃

၁ တမ ူး ၃၁.၅၆၃ ၀.၆၆၄ ၃၂.၂၂၇ ၃၅.၉၆၃ ၀.၆၈၇ ၃၆.၆၅၀ -၄.၄၀၀ -၀.၀၂၃ -၄.၄၂၃

၂ ရ ဒ်္ ၁၅၁.၂၂၆ ၀.၆၃၉ ၁၅၁.၈၆၅ ၃၈.၂၆၇ ၂.၀၁၂ ၄၀.၂၇၉ ၁၁၂.၉၅၉ -၁.၃၇၃ ၁၁၁.၅၈၆

၃ ထန်တလန်

ပမန်မာ -လာအ ု ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

၁ က  ု င်ူးလြ် ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

ပမန်မာ -စကဂာပ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၃၃ .၉၅၅ ၂၇၃.၂၅၇ ၇၀၇.၂၁၂ -၄၃၃ .၉၅၅ ၂၂၃.၄၁၅ -၂၁၀.၅၄၀

၁ ထ ေးခ ေး ၁၆.၄၃၆ ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆

၂ စစ်ဝတွ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၇ ၆၉၀.၇၇၆ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၃.၄၁၅ -၁၉၄.၁၀၄

စုစုရပေါင်ေး ၄၄၉၇.၈၇၇ ၂၃၈၂.၇၂၁ ၆၈၈၀.၅၉၈ ၅၂၃၈.၈၆၁ ၂၂၃၅.၈၇၇ ၇၄၇၄.၇၃၈ -၇၄၀.၉၈၄ ၁၄၆.၈၄၄ -၅၉၄.၁၄၀

ကုန်သွယ်မှု ပ ုရငွ  (+) 

                လ ုရငွ (-)
( + ) ( + )2115.156 3002.984

န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ထ ) (ယာယ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ထ )

စဉ် စခန်ေးအမည်

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

စခ န်ေးမျ ာေးအ လ ကု် ပ ုို့ကနု် /သငွေ်းကုန် (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  ) မှ ( ၂၁ - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  

ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က်စာ  ငေ်း 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

ပမန်မာ -တရုတ် ၂၄၈၉.၈၃၃ ၁၁၁၆ .၀၁၈ ၃၆၀၅.၈၅၁ ၂၇၉၅.၅၃၀ ၁၂၅၁.၈၇၇ ၄၀၄၇.၄၀၇ -၃၀၅.၆၉၇ -၁၃၅.၈၅၉ -၄၄၁ .၅၅၆

၁ မ ဆယ် ၁၇၃၇.၆၈၃ ၁၀၀၉.၁၇၂ ၂၇၄၆.၈၅၅ ၂၁၉၅.၉၀၃ ၁၁၄၉.၁၂၂ ၃၃၄၅.၀၂၅ -၄၅၈.၂၂၀ -၁၃၉.၉၅၀ -၅၉၈.၁၇၀

၂ လွယ်ဂ ယ် ၁၄၆.၈၇၅ ၂၈.၄၁၉ ၁၇၅.၂၉၄ ၉၆.၈၆၅ ၁၅.၂၄၅ ၁၁၂.၁၁၀ ၅၀.၀၁၀ ၁၃.၁၇၄ ၆၃.၁၈၄

၃   င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၃၄၂.၀၁၆ ၇၅.၅၄၂ ၄၁၇.၅၅၈ ၂၇၁.၉၀၉ ၆၇.၈၉၃ ၃၃၉.၈၀၂ ၇၀.၁၀၇ ၇.၆၄၉ ၇၇.၇၅၆

၄ ကှံြ ိုက်တ ၂၅၅.၀၂၂ ၂.၀၂၇ ၂၅၇.၀၄၉ ၂၂၈.၂၇၆ ၁၂.၀၀၄ ၂၄၀.၂၈၀ ၂၆.၇၄၆ -၉.၉၇၇ ၁၆.၇၆၉

၅ က  ု င်ူးတှံို ၈.၂၃၇ ၀.၈၅၈ ၉.၀၉၅ ၂.၅၇၇ ၁.၅၀၃ ၄.၀၈၀ ၅.၆၆၀ -၀.၆၄၅ ၅.၀၁၅

၆ စစ်ဝတွ ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀

ပမန်မာ -ထ ုင်ေး ၁၈၆၇.၉၅၇ ၇၉၅.၈၅၆ ၂၆၆၃.၈၁၃ ၁၉၆၅.၆၀၃ ၇၇၈.၇၅၉ ၂၇၄၄.၃၆၂ -၉၇.၆၄၆ ၁၇.၀၉၇ -၈၀.၅၄၉

၁ တာ   လ တ် ၁၅၃.၆၇၇ ၄၃.၆၈၅ ၁၉၇.၃၆၂ ၅၃.၅၃၁ ၅၆.၇၆၄ ၁၁၀.၂၉၅ ၁၀၀.၁၄၆ -၁၃.၀၇၉ ၈၇.၀၆၇

၂ ပမဝတ ၅၃၈.၁၂၀ ၅၅၁.၄၈၉ ၁၀၈၉.၆၀၉ ၂၈၂.၆၆၄ ၅၃၃.၀၇၇ ၈၁၅.၇၄၁ ၂၅၅.၄၅၆ ၁၈.၄၁၂ ၂၇၃.၈၆၈

၃ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၁၉၂.၀၉၆ ၄၃.၄၁၄ ၂၃၅.၅၁၀ ၂၂၄.၆၂၄ ၇၃.၉၀၀ ၂၉၈.၅၂၄ -၃၂.၅၂၈ -၃၀.၄၈၆ -၆၃.၀၁၄

၄ မမ တ် ၃၇.၁၀၃ ၅၁.၉၇၈ ၈၉.၀၈၁ ၄၅.၃၈၄ ၇၁.၈၆၅ ၁၁၇.၂၄၉ -၈.၂၈၁ -၁၉.၈၈၇ -၂၈.၁၆၈

၅ ထ ူး  ူး ၉၃၇.၇၄၉ ၃၃.၀၉၂ ၉၇၀.၈၄၁ ၁၃၄၇.၉၈၆ ၃၉.၁၇၁ ၁၃၈၇.၁၅၇ -၄၁၀.၂၃၇ -၆.၀၇၉ -၄၁၆.၃၁၆

၆ ဝမာဝတာင် ၉.၂၁၂ ၂.၂၉၉ ၁၁.၅၁၁ ၉.၀၄၈ ၃.၆၄၁ ၁၂.၆၈၉ ၀.၁၆၄ -၁.၃၄၂ -၁.၁၇၈

၇ မယ်စွဲ့် ၂.၃၆၆ ၀.၂၇၅ ၂.၆၄၁ -၂.၃၆၆ -၀.၂၇၅ -၂.၆၄၁

၈ စစ်ဝတွ ၆၉.၈၉၉ ၆၉.၈၉၉ ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆ ၆၉.၈၃၃ ၆၉.၈၃၃

ပမန်မာ -ဘဂ္ဂလာေးရ ျော့ ်ှ ၁၀.၇၅၁ ၂၀.၃၀၄ ၃၁.၀၅၅ ၂၄.၂၃၉ ၂၄.၇၇၁ ၄၉.၀၁၀ -၁၃.၄၈၈ -၄.၄၆၇ -၁၇.၉၅၅

၁ စစ်ဝတွ ၉.၃၀၂ ၂၀.၂၈၁ ၂၉.၅၈၃ ၁၄.၆၄၃ ၂၄.၇၂၇ ၃၉.၃၇၀ -၅.၃၄၁ -၄.၄၄၆ -၉.၇၈၇

၂ ဝမာင်ဝတာ ၁.၄၄၉ ၀.၀၂၃ ၁.၄၇၂ ၉.၅၉၆ ၀.၀၄၄ ၉.၆၄၀ -၈.၁၄၇ -၀.၀၂၁ -၈.၁၆၈

ပမန်မာ -အ နဒ ယ ၁၈၇.၀၅၆ ၁.၃၀၃ ၁၈၈.၃၅၉ ၇၄.၇၁၀ ၂.၆၉၉ ၇၇.၄၀၉ ၁၁၂.၃၄၆ -၁.၃၉၆ ၁၁၀.၉၅၀

၁ တမ ူး ၃၁.၆၃၅ ၀.၆၆၄ ၃၂.၂၉၉ ၃၆.၁၉၁ ၀.၆၈၇ ၃၆.၈၇၈ -၄.၅၅၆ -၀.၀၂၃ -၄.၅၇၉

၂ ရ ဒ်္ ၁၅၅.၄၂၁ ၀.၆၃၉ ၁၅၆.၀၆၀ ၃၈.၅၁၉ ၂.၀၁၂ ၄၀.၅၃၁ ၁၁၆.၉၀၂ -၁.၃၇၃ ၁၁၅.၅၂၉

၃ ထန်တလန်

ပမန်မာ -လာအ ု ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

၁ က  ု င်ူးလြ် ၀.၄၁၀ ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀

ပမန်မာ -စကဂာပ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၃၃ .၉၅၅ ၂၇၃.၂၅၇ ၇၀၇.၂၁၂ -၄၃၃ .၉၅၅ ၂၂၃.၄၁၅ -၂၁၀.၅၄၀

၁ ထ ေးခ ေး ၁၆.၄၃၆ ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆

၂ စစ်ဝတွ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၉၆.၆၇၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၇ ၆၉၀.၇၇၆ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၃.၄၁၅ -၁၉၄.၁၀၄

စုစုရပေါင်ေး ၄၅၅၅.၅၉၇ ၂၄၃၀.၁၅၃ ၆၉၈၅.၇၅၀ ၅၂၉၄.၄၄၇ ၂၃၃၁ .၃၆၃ ၇၆၂၅.၈၁၀ -၇၃၈.၈၅၀ ၉၈.၇၉၀ -၆၄၀.၀၆၀

ကုန်သွယ်မှု ပ ုရငွ  (+) 

                လ ုရငွ (-)
( + ) ( + )

စဉ် စခန်ေးအမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) (ယာယ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ထ ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

2125.444 2963.084

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

စခ န်ေးမျ ာေးအ လ ကု် ပ ုို့ကနု် /သငွေ်းကုန် (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  ) မှ ( ၂၈  - ၅ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  

ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က်စာ  ငေ်း 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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( ၂ - ၆ -၂၀ ၂ ၁ ) ရနို့ ပပငပ်ရငွ လဲနှုန်ေး 

စဉ ် စခ န်ေးအမ ည် 

၁ ရ ေါ်လာ ရငွ လဲ နှုန ်ေး 

ပမန်မာရ ငလွဲနှုန်ေး  

(ကျ ပ်) 

မျက ်နှှာစာ အလ ု က် 

ရငွလနဲှုန ်ေး  

(ယွ မ်၊ ဘတ ်၊ တ ာက ာ၊ ရ ပ ေး) 

၁ မ ဆယ် ၁၆ ၀၅ ၆ . ၄၇၇ ယွမ် 

၂ ပမဝတ   ၁ ၆၄၆ ၃၁. ၁ ၄ ဘတ ် 

၃ ဝမာင်ဝတ ာ ၁ ၇ ၅ ၇.၅ ၈၉ တ ာက ာ 

၄ တ မ ူး ၁ ၅ ၆ ၀ ၈၅.၄၈  ရ ြ ူး 

S o urce : နယ်စခန ်ေးမှ ရနို့ စဉ ်တင်ပပသ ည်ျော့ ပပင်ပ ရငွ လဲနှုန်ေး 
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ဝန်ထမ််းရ ရ်း ရာ သတ င််း မ  ာ်း 

၁။ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၂-၆-၂၀၂၁)  က်ရနေ့  ှိ ဖွ ွဲ့စည်ေးပ ုန င့်် ဝန်ထမေ်းအငအ်ာေးစာ င်ေးမ ာ 

ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည် -    

စဉ ် ဝန်ထမ််း အင် အာ်း 
အတညပ် ြု 

ဖ  ွဲ့စည််း  ုံ 
ကန့််သတ် 

ခန ့််ပ  ်း 

အင် အာ်း 
  ုံ လ ုံ 

(က) အ ာထမေ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၄၆ - ၄၂ 

( ခ ) အမှုထမ်ေး ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၆၄၄ - ၂၉၅ 

 ရ ေါင််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၈ ၉၀ - ၃၃ ၇ 

( ဂ ) ရနေ့စာေးပုတ်ဖပတ်   ၇၁ - - 

 စုံစ ုံရ ေါ င််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၉၆၁ - ၃၃ ၇ 

၂။ ၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၄၅/၂၀၂၁ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမှ ရအာက်ရ ာပ်ြြါ အမှုထမ်ေး(၃)ဦေးတ ုို့က ု ၎င်ေးတ ုို့ အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာပ်ြြါရနို့ရက် 

မ ာေးအတ ုငေ်း န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ (၈၇) အရ လုြ်သက်ခွင့််အသ ေးသ ေး 

ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်  ရာထ ူး ခွင့််ကာလ ရက်ပပေါငူ်း 

 (က) ရေေါ်တငတ်င်သွယ် ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေး  ၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၇ ရက် 

  ၁၂/ခရန(နှိုင)် ၀၁၀၉၁၁   ၂၃-၅-၂၀၂၁ ထ    

 ( ခ ) ဦေးပမင့််ရ ာ်ထ ေး ယာဉ်ရမာင်ေး     ၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ  ၇ ရက် 

  ၁၄/ညတန(နှိုင)် ၁၀၆၄၂၃ စက်ပြင-်၂ ၂၃-၅-၂၀၂၁ ထ  

 ( ဂ ) ဦေးရအာငရ်က ာမ် ုေး-၅ အကက ေးတန်ေးစာရရေး    ၁၅-၅-၂၀၂၁ မှ  ၇ ရက် 

  ၁/မကတ(နှိုင်) ၁၁၂၃၆၄  ၂၁-၅-၂၀၂၁ ထ   

၃။ ၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၄၆/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေးြွာေးရရေးြ ေးရြါငေ်းရ ာငရ်ွက်မှုဌာနခွွဲ၊ ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်)တွွဲ က်မှ ဦေးရအာင်ရ ာ်ဦေး 
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(၁/မကန(န ုင)်၀၂၁၁၅၅)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) 

အရ (၄-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၃-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၁၀) ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်။ 

၄။ ၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၄၇/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေးပွာေးရ ေးပ ေးရပါင်ေးရ ာင် ွက်မှုဌာနခွ မ  ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ုေး ( န်ကုန်) CO Form တွင် တွ ဖက် 

တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ရအာကရ်ဖာဖ်ပပါ အ ာထမေ်း (၁)ဦေး၊ အမှုထမေ်း (၁)ဦေးတှိုေ့အာေး ပင် ငေ်းနှိုင်င  

သက်ရသခ လက်မ တ် (Certificate of Origin) မ ာေးကှို စှိစစ်ခွင့််ဖပြုထုတ်ရပေးမှု လုပ်ငန်ေးမ ာေးရ ာင် ွက် 

 န်အတွက် (၇-၅-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ေုး ( န်ကုန်) MIC သှိုေ့ တွ ဖကတ်ာဝန်ခ ထာေး 

လ ုက်သည်- 

 (က) ရေေါ်ရကသွယ်ဖမင့်် ၁၂/ဥကတ(နှိုင)်၀၀၂၅၀၃ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ 

 ( ခ ) ရေေါ်မ မ စှိုေး ၁၂/သခန(နှိုင)်၀၃၁၄၅၁ ဦေးစ ေးမ  ေး 

၅။ ၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၄၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရငွစာရင်ေးဌာနခွွဲမ ှ ရေေါ်ခငခ်င်နွယ် (၁၂/ခရန(န ုင)် ၀၁၁၀၆၈)၊ ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေး ဥြရေ 

မ ာေး အခန်ေး(၈) ၊ နညေ်းဥြရေ (၈၇) အရ (၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၃-၅-၂၀၂၁ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၇)ရက် ခံစာေး 

ခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၆။ ၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၁/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၉-၄-၂၀၂၁) က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိနေ့်စာအမ တ် (၀၄၁၉/၂၀၂၁) ဖဖင့်် ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဧပပ လ ၂၉  က်ရနေ့မ  

စ၍ ရနေ့စာေး (စာရ ေး) အဖဖစ် (၃)လတစ်ကကှိမ် စာခ ြုပ် ခ ြုပ် ှိုင ာေး မ်ေးခ ့်သည့်် ရေေါ်န လာမငေ်း (၆/ခမက 

(နှိုင)် ၀၀၂၃၆၁) အာေး (၇-၅-၂၀၂၁) က်ရနေ့နံနက်ြ ငုေ်းမ စ၍ စ မ ကှိန်ေးန င့်် စာ င်ေးအင်ေးဌာနခွ တွင် တာဝန် 

ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 

၇။ ၁၀-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၂/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်လ က်ရှ ရသာ အရာထမ်ေး (၅) ဦေးတ ုို့က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေ ၅၄ ၊ နည်ေးဥြရေခွွဲ 

(က) အရ ၎ငေ်းတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာပ်ြြါ နှစ်တ ုေးရစ့်ရရာက်သည့်် ရနို့ရက်မှစတင၍် နှစ်တ ုေးအြါအဝင် 

လစာရငွမ ာေးက ု ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်- 
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စဉ ်
အမညန်ှင့်် 

မှတ ်  ုံတင်အမတှ ်
ရာ ထ ်း ဌာ န 

နှစ်တ ုံ်း 

ခ စာ်းမည့််ရက ်

နှစ်တ ုံ်း 

လစာ( က  ်) 

(က) ရေေါ်နုနယုဉ ်

၁၂/တမန(နှိုင်) ၀၄၇၄၉၂ 
ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ရငွစာ င်ေး ၉-၅-၂၀၂၁ ၂၇၉၀၀၀ 

( ခ ) ရေေါ်မာမာစှိုေး 

၇/သဝတ(နှိုင်) ၀၀၇၆၃၆ 
ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ မ ဝါေ ၉-၅-၂၀၂၁ ၂၇၉၀၀၀ 

( ဂ ) ရေေါ်ခင်ညှိြုညှိြုလွင ်

၅/အတန(နှိုင်) ၀၀၃၆၅၃ 
ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ပှိုေ့/သွင်ေး ၉-၅-၂၀၂၁ ၂၇၉၀၀၀ 

(ဃ) ဦေးလ ဖမင့််ဦေး 

၉/မထလ(နှိုင်) ၀၇၁၅၉၄ 
ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ဖမဝတ  ၉-၅-၂၀၂၁ ၂၇၉၀၀၀ 

( င )  ရေါကတ်ာနုနုခှိုင ်

၁၂/ဗဟန(နှိငု်) ၀၇၉၁၂၄ 
ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ န စ်နှိင်င  ၁၀-၅-၂၀၂၁ ၂၇၉၀၀၀ 

၈။ ၁၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၃/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြ် (ကုန်သွယ်/ရစ့်စြ်) ဦေးစ ေးရံေုးအ ွွဲွဲ့မှ ဦေးမင်ေးထွန်ေးရအာင(်၇/ကတခ (န ုင်) 

၀၇၄၃၈၄)၊ ဦေးစ ေးမှ ေး အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈) ၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇)အရ (၁၄-၅-၂၀၂၁ 

မှ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၈)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၉။ ၁၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၃၈/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရေသကက ေး၊ 

ပမန်မာ့်စ ေးြွာေးရရေးဘဏ်(ဘဏ်ခွွဲ-၄)တွင ်အငင မ်ေးစာေးလစာမ ာေး ထုတ်ယ ခံစာေးရနရသာ ယခငရ် ေးနှင့်် ရ ေး 

က ရ ယာရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးရအေး၊ လက်ရထာက်မန်ရနဂ ာသည် (၄-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနို့တွင် ကွယ်လွန် 

သွာေးြါသပ င့်် ၎င်ေး၏ တရာေးဝင် န ေး(ကက ေး) ပ စ်ငြ ေး ရနောကအ် မ်ရထာငမ်ပြြုရသေးသည့်် ရေေါ်သန်ေးသန်ေးဝင်ေး 

(၁၂/လမတ (န ုင)် ၀၁၀၆၂၈) က  ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနညေ်းဥြရေမ ာေး၊ နညေ်းဥြရေ -၂၅၀၊ နညေ်းဥြရေခွွဲ(ခ)၊ 

နညေ်းဥြရေခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၅-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မစှ၍ မ သာေးစုြငစ်င် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၃၉/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရေသကက ေး၊ 

ပမန်မာ့်စ ေးြွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၄) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမ ာေး ထုတ်ယ ခံစာေးရနရသာ ယခင် ပမန်မာ့် 

ကုန်တ ုကမ်ှ ဦေးကကင်ရအေး၊ ရံေုးအုြ်သည် (၂၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရနို့တွင် ကွယ်လနွ်သွာေးြါသပ င့်် ၎င်ေး၏ 

တရာေးဝင် န ေး (ကက ေး) ပ စ်ငြ ေး ရနောကအ် မ်ရထာင်မပြြုရသေးသည့်် ရေေါ်စ န် (ခ) ရေေါ်စ န်ရအေး (၁၂/လမန 
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(န ုင)် ၀၇၇၃၄၂)က ု န ုင်ငံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး၊ နညေ်းဥြရေ-၂၅၀၊ နည်ေးဥြရေခွွဲ(ခ)၊ နည်ေးဥြရေခွွဲ 

ငယ်(၁၊ ၂)အရ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရနို့မှစ၍ မ သာေးစုြငစ်င် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၄/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန ၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုြ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ ှရေေါ်ယုမာရ ွ(၉/က န(န ုင)်၁၂၉၅၇၆)၊ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈) ၊ နည်ေးဥြရေ (၈၇) အရ (၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် 

(၂၅) ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။  

၁၂။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၅/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပမဝတ ကုန်သွယ်ရရေး ုန်မှ  ရေေါ်ပ  ပ  ခ ုင် (၈/နမန (န ုင)်၁၇၄၂၈၂) ၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈) ၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇)အရ (၂၂-၅-၂၀၂၁  မှ ၂၆-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၅) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၁၃။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၆/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ မ  ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ုေး ( န်ကုန်) တွင် တွ ဖက်တာဝန် ထမေ်းရ ာင်ရနရသာ 

ရေေါ်ဖမခှိုင်စှိုေး (၁၁/မတန(နှိုင)်၀၁၉၅၀၅)၊ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး (ကွန်ပ  တာ) အာေး (၁၇-၅-၂၀၂၁)  က်ရနေ့ 

မ စ၍ ရမာင်ရတာကနု်သွယ်ရ ေးစခန်ေးသှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၁၄။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၇/၂၀၂၁ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ရအာကရ် ာပ်ြြါ ရနို့စာေးဝန်ထမ်ေး (၄)ဦေးက ု ြ က်ကွက်ရက်မှအြ တစ်ရက် 

လျှင်သတ်မှတ်ထာေးရသာ လုြ်ခက ြ်(၄၈၀၀/-) နှုန်ေးပ င့်် (၃)လ တစ်ကက မ် စာခ ြုြ်ခ ြုြ်  ုငာှေးရမ်ေးခွဲ့်ငြ ေး 

သက်တမ်ေးကုန် ံုေးငြ ေးသည့််ရနောက်တစ်ရနို့ နံနက်ြ ငုေ်းမှစတင၍် ၎ငေ်းတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါ 

ရနို့ရက်မ ာေးအတ ုငေ်း (၃)လတစ်ကက မ် ထြ်မစံာခ ြုြ် ခ ြုြ ် ုငာှေးရမ်ေးလ ကု်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်  ပပူးအပ်ထာူး ဌာနခွွဲ/ပ ုံို့သွငူ်းရ ုံူး/ ထပမ် စာခ ျုပ်သည့်် 

    အမှတ်  သည့််တာဝန် စခန်ူး ကာလ 

 (က) ဦေးရရှာငရှ် ေး  ယာဉ်ရမာင်ေး ရမာင်ရတာ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မ ှ 

    MWD- ၂၄၄၅၁၇    ၁၃-၈-၂၀၂၁ ထ  
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  ( ခ ) ဦေးဘုန်ေးရက ာ်  လံခုခံြုရရေး ြ ုို့/သငွေ်းရံုေး ၁၄-၅-၂၀၂၁ မှ 

    ၁၂/မဂေ(န ုင)် ၀၇၈၆၅၄   (ရန်ကုန်) ၁၃-၈-၂၀၂၁ ထ  

 ( ဂ ) ဦေးရွဲပမင့််  စ ုက်ြ  ြုေးရရေးခခံ စ မံရရေးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မှ 

   ၇/ ကန(န ုင်) ၀၁၁၅၈၃    ၁၃-၈-၂၀၂၁ ထ  

 (ဃ) ဦေးပမင့််ထနွ်ေး လျှြ်စစ်/ စ မံရရေးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၁ မှ 

   ၁၄/ကခန(န ုင်) ၀၆၈၀၃၄ ပြငထ် န်ေးအက   ၁၃-၈-၂၀၂၁ ထ  

      (မ ေးစက်ရမာင်ေး)

၁၅။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၈/၂၀၂၁ အရ    ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှဦေးခ စ်သက်ရထွေး (၁၂/မဂေ(န ုင)်၁၁၀၂၇၃)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိက  ုန ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေ 

မ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ (၉၆) အရ (၁၄-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၃-၆-၂၀၂၁ ထ ) လစာမွဲ့်ခွင့်် (၃၁)ရက် ခံစာေး 

ခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၅၉/၂၀၂၁ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTOန င့််အဖပည်ဖပည် ှိုင် ာကုန်သွယ်မှုန င့််  က်နွယ်ရနရသာအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွွဲမှ ရေေါ်ရနွေးနနဒာထွန်ေး 

(၁/မကန(န ုင)်၁၃၈၈၇၃)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိက ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ (၉၆) 

အရ (၁၃-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၇-၅-၂၀၂၁ ထ ) လစာမွဲ့်ခွင့်် (၁၅)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။  

၁၇။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုြ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ ှ ဦေးရအာင ်န်ေးလင်ေး (၇/ြခန(န ုင်) ၂၅၃၁၁၃)၊ ေု-ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုင်ငံ့် 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ (၈၇) အရ (၁၁-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၇-၅-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့် ်(၇)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၁၈။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

နယ်စခန်ေးမ ာေးည ှိနှိှုငေ်းကွပ်က ရ ေးဌာနခွ မ  ကုန်သွယ်မှုန င့််ကုန်စည်စ ေး ငေ်းမှုမ ာေး မ န်ကန်ဖမန် န်ရစရ ေး 

လုပ်ငန်ေးရကာမ်တ ရ ုေးအဖွ ွဲ့ ( န်ကုန်) တွင် တွ ဖကတ်ာဝန်ထမေ်းရ ာင်ရနရသာ ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

ဦေးတင ် ဝင်ေး (၁၂/ကမ (နှိုင)်၀၆၃၃၅၆)အာေး မ  ယ် (၁၀၅) မှိုင်ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန် တာဝန်ခ ၏ တာဝန် 
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ဝတတ ာေးမ ာေးကှို ထမ်ေးရ ာင် န်အတွက် (၁၃-၅-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ မ  ယ် (၁၀၅) မှိုင်ကုန်သွယ်ရ ေး 

ဇုန်သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၁၉။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၂/၂၀၂၁ အရ   ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်)မ  တာဝန်ခ ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ဦေးစှိုေးလွငအ်ာေး ေုတှိယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေးခ ြုပ် 

 ာထ ေးသှိုေ့ တှိုေးဖမ င့််ခန်ေ့ထာေးခ ့်သဖဖင့်် ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ုေး ( န်ကုန်) တာဝန်ခ ၏ တာဝန်ဝတတ ာေးမ ာေးကှို 

ထမေ်းရ ာင ်န်အတွက် သတငေ်းအခ က်အလက်နညေ်းပညာဌာနခွ မ  တာဝန်ခ  ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

ဦေးရအာငရ်ဇာမ်ှိုေး (၁/မမန (နှိုင)် ၀၃၈၃၁၂) အာေး (၁၃-၅-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ စ၍ ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ုေး 

( န်ကုန်)သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိုက်သည်။ 

၂၀။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၃/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မ ကှိန်ေးန င့်် စာ င်ေးအင်ေးဌာနခွ  တာဝန်ခ ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ရေေါ်မှိမှိဖမတ် (၁၃/ကမန(နှိုင)်၀၀၈၄၅၄)အာေး 

မ လဌာနခွ ၏ လုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးအဖပင ် သတငေ်းအခ က်အလက်နည်ေးပညာဌာနခွ ၏ တာဝန်ခံအပ စ် 

(၁၃-၅-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ ြ ေးတွွဲတာဝန်ရြေးအြ်လ ကု်သည်။   

၂၁။ ၁၂-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၄/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရ ေးန င့်် က ေးသန်ေး 

ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ရမလ (၁၀)  က်ရနေ့  က်စွ ပါ အမှိန်ေ့ရကကာဖ်ငာစာ 

အမ တ်(၄၈/၂၀၂၁)အ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးစှိုေးလွင် (၁၂/မဂေ(နှိုင်)၀၀၈၇၉၉) 

အာေး ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ရမလ (၁၁)  က်ရနေ့မ စ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြ် 

(ကုန်သွယ်ရရေး) (လစာနှုန်ေးက ြ် ၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့််ခန်ို့ထာေးလ ုက် 

သည်။ 

၂၂။ ၁၃-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၅/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုြ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ ှဦေး ာနည်ဝငေ်း (၇/ရတန(န ုင်)၀၀၆၈၀၉) ၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးက ု န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေးအခန်ေး ( ၈ ) ၊ နညေ်းဥြရေ(၉၃) အရ (၁၃-၅-၂၀၂၁ မ  ၁၃-၆-၂၀၂၁ ထှိ) ရ ေးလက်မ တ် 

ခွင့် ်(၃၁)  က် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၂၃။ ၁၃-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှ ရေေါ်ပ  စင်ခြံြုေး (၇/ရတရ (န ုင)် ၁၁၀၈၉၅)၊ အငယ်တန်ေးစာရရေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 
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နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၆-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၅) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၂၄။ ၁၄-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွွဲမှ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ ဦေးမင်ေးမင်ေး (၉/က န(န ုင်)၀၂၁၄၄၄) အာေး န ုငင်ံ့် 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၂-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက် 

ခွင့်် (၇)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည် 

၂၅။ ၁၄-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှ ဦေးသနို့် င်ထနွ်ေး (၉/ြဘန(န ုင)်၁၅၁၉၆၅)၊ အငယ်တန်ေးစာရရေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၄) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၂၆။ ၁၄-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၆၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ယှဉ်ငြ ြုင်မှုမ ဝါေဌာနခွွဲမှ ဦေးရအာင်ဝငေ်း-၂ (၅/ကလတ (န ုင်) ၀၀၀၆၇၃)၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၁၉-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၁၀) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၂၇။ ၁၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနခွ အသ ေးသ ေးမ  ရအာက်ရဖာဖ်ပပါ အ ာထမေ်း(၁) ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၃) ဦေးတှိုေ့အာေး ဖမဝတ နယစ်ပ်  ှိ ၎င်ေးတှိုေ့ 

န င့်် ယ ဉ်တွ ရဖာဖ်ပပါ စစ်ရ ေးရ ေးဂှိတ်မ ာေးတွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင် န်အတွက် (၁၆-၅-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ  

စ၍ ဖမဝတ ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှ ဌာနခွွဲ တာဝန်ခ ထာူးသည့်် 

      စစ်ပ ူးပရူးဂ တ် 

 (က) ဦေးသန်ေ့စင်မငေ်း ေုတှိယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ပှိေ့သွင်ေး သဃဃန်ေးည ရနာင်  

  ၅/မ န(နှိုင်)၁၃၆၆၅၄   စစ်ရ ေးရ ေးဂှိတ် 

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်မင်ေးရထွေး-၂ ဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် ခ စ်ကကညရ် ေးတ တာေး  

  ၉/က န(နှိုင)်၁၁၄၉၀၃   အမ တ်(၂) 
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 ( ဂ ) ဦေးခ စ်စမ်ေးရမာင် ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး စာ င်ေးအငေ်း သဃဃန်ေးည ရနာင် 

  ၇/ တန(နှိုင)်၁၁၆၄၄၆   စစ်ရ ေးရ ေးဂှိတ် 

 (ဃ) ဦေး က်ထ ေးလွင် အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရေသတွင်ေး သဃဃန်ေးည ရနာင်  

  ၁/မညန(နှိုင)်၁၃၅၄၉၇           စစ်ရ ေးရ ေးဂှိတ ်

၂၈။ ၁၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနခွ အသ ေးသ ေးမ  ရအာက်ရဖာဖ်ပပါ အမှုထမ်ေး(၄)ဦေးအာေး မ  ယန်ယ်စပ်  ှိ ၎င်ေးတှိုေ့န င့််ယ ဉ်တွ ရဖာ်ဖပပါ 

စစ်ရ ေးရ ေးဂှိတ်မ ာေးတွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင ်န်အတွက် (၁၆-၅-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ မ  ယ်(၁၀၅) 

မှိုင်ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်သှိုေ့ ရဖပာင်ေးရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှ ဌာနခွွဲ တာဝန်ခ ထာူးသည့်် 

      စစ်ပ ူးပရူးဂ တ် 

 (က) ဦေးတငမ် ှိြုေးဝင်ေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး နယ်ရ ုေး  င်ဖဖ နယ်စပ်  

  ၁၃/လ န(နှိုင)် ၁၇၆၇၂၆   ဝင/်ထွက်ရပါက်ဂှိတ် 

 ( ခ ) ဦေးရဇယ ာပဖှိြုေး-၁ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရငွစာ င်ေး  င်ဖဖ နယ်စပ်  

  ၉/ပမန(နှိုင)်၂၄၆၇၈၃   ဝင/်ထွက်ရပါက်ဂှိတ် 

 ( ဂ ) ဦေးစညသ် လင်ေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ပှိုေ့သွင်ေး က ှိန်စန်ေးရက ာ့်နယ်စပ် 

  ၁၃/တကန(နှိုင်)၂၆၅၈၆၈   ဝင/်ထွက်ရပါက်ဂှိတ် 

 (ဃ) ဦေးရနရအာင် လ/ထကွန်ပ  တာမ  ေး နညေ်းပညာ က ှိန်စန်ေးရက ာ့်နယ်စပ် 

  ၈/ စက(နှိုင)်၁၅၉၄၆၇   ဝင/်ထွက်ရပါက်ဂှိတ် 

၂၉။ ၁၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၃/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

န စ်နှိုင်င ကုန်သွယ်မှု က်  ရ ေးဌာနခွ မ  ဦေးဟှိန်ေးရဇာ်ထနွ်ေး (၈/ စက (နှိုင်) ၁၇၉၆၄၀)၊ ေု-ဦေးစ ေးမ  ေးအာေး 

(၁၆-၅-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ စ၍ တာခ  လှိတ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးသှိုေ့ ရဖပာင်ေးရ  ွဲ့ တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 

၃၀။ ၁၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၄/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

မ  ယ်(၁၀၅)မှိုင်ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်မ  ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ဦေးမင်ေးရအာငရ်အေး (၁၂/အစန(နှိုင)် ၀၀၂၇၅၄) 
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အာေး (၁၃-၅-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ စ၍ ရနဖပည်ရတာ်ရ ုေးခ ြုပ်သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့ပပ ေး စ မ ရ ေး ာဌာနခွ တွင် တာဝန် 

ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၃၁။ ၁၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၅/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ 

ရအာက်ရ ာ်ပြြါ အမှုထမေ်း(၂)ဦေးတ ုို့က ု ၎င်ေးတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာပ်ြြါ ရနို့ရက်မ ာေးအတ ုငေ်း န ုင်ငံ့် 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ (၈၇) အရ လုြ်သက်ခွင့်် အသ ေးသ ေးခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက် 

သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်   ရာထ ူး ဌာန ခွင့််ကာလ ရက်ပပေါငူ်း 

 (က) ဦေးရအာင် န်ေးလငေ်း ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေး  ြ ုို့/သွင်ေး ၁၈-၅-၂၀၂၁ မှ  ၄ ရက် 

  ၇/ပခန (နှိုင)် ၂၅၃၁၁၃   ၂၁-၅-၂၀၂၁ထ    

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်ဝင်ေး-၃ စာ င်ေးကှိုင်-၂    စ မ  ၁၈-၅-၂၀၂၁ မှ   ၁၀ရက် 

  ၁၂/ကခက (နှိုင်) ၀၀၂၈၄၆     ၂၇-၅-၂၀၂၁ ထ    

၃၂။ ၁၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၆/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေးြွာေးရရေးြ ေးရြါင်ေးရ ာငရ်ွက်မှုဌာနခွွဲမှ ရေေါ် င်မာရဝ (၈/ခမန (န ုင)် ၁၆၉၆၈၄)၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

အာေး န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၁၇-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၃-၅-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့််(၇)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၃၃။ ၁၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၇/၂၀၂၁ အရ  စ ေးပွာေးရ ေးန င့််က ေးသန်ေး 

ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ရမလ (၁၃)  က်ရနေ့ က်စွ ပါ ရ ေုးမှိန်ေ့စာအမ တ် 

(၃၂/၂၀၂၁)အ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမ ှ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြ် ဦေးစှိုေးလွင ် (ကုန်သွယ်ရ ေး) 

(၁၂/မဂေ (နှိုင)် ၀၀၈၇၉၉)အာေး ၂၀၂၁ခုန စ်၊ ရမလ(၁၃) က်ရနေ့မ စ၍ ကုန်သွယ်မှုန င့်် ကုန်စည်စ ေး င်ေးမှု 

မ ာေး မ န်ကန်ဖမန် န်ရစရ ေးလုပ်ငန်ေးရကာမ်တ ရ ုေးအဖွ ွဲ့( န်ကုန်)တွင် တွ ဖက်တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 

၃၄။ ၁၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၄၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ြ ုို့ကုန် 

သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်) မှ ဦေးစ ုေးပမင့််ရမာင် (၁၄/ေေရ(န ုင်) ၀၀၄၉၇၄)၊ ရံေုးအုြ်(လစာနှုန်ေးက ြ် ၂၃၄၀၀၀-

၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ ) အာေး သက်ပြည့််ြငစ်င်မခံစာေးမ  ကက ြုတငပ်ြင ်င်ခွင့်် (၄)လက ု(၂၆-၈-၂၀၂၁)ရက်ရနို့ 

နံနက်ြ ငုေ်းမှစ၍ (၂၅-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ရနို့ညရနြ ုငေ်းထ ခံစာေးခွင့််ပြြုငြ ေး ခွင့််ကုန် ံုေးသည့် ် ရနောကတ်စ်ရနို့ 
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ပ စ်ရသာ (၂၆-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ရနို့ နံနက်ြ ုင်ေးမှစ၍ န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး၊ နည်ေးဥြရေ-၂၃၃၊ 

နညေ်းဥြရေခွွဲ(က)အရ သက်ပြည့််အငင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၃၅။ ၁၉-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၈/၂၀၂၁ အရ  စ ေးြွာေးရရေးနှင့််က ေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ရမလ ၁၇ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲြါရံေုးအမ န်ို့စာအမှတ် 

(၃၃/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ WTOန င့််အဖပည်ဖပည် ှိုင ်ာကုန်သွယ်မှု န င့်် က်နွယ်ရန 

ရသာအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ တွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ရေါက်တာခင်ဣနနဒာရက ာ ် (၁၄/ဖပန 

(နှိုင)် ၀၀၁၀၅၀)၊ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေးအာေး (၁၉-၅-၂၀၂၁) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ငုေ်းမှစ၍ ဝန်ကက ေးရံုေး 

သ ုို့  ရပြာငေ်းရရ ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 

၃၆။ ၁၉-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၇၉/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTO န င့်အ်ဖပည်ဖပည် ှိုင ်ာကုန်သွယ်မှုန င့််  က်နွယ်ရနရသာအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ မ  လက်ရထာက် 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး၊ ရေါက်တာခငဣ်နနဒာရက ာ ် (၁၄/ဖပန(နှိုင)် ၀၀၁၀၅၀)ကှို နှိုငင် ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥပရေ 

မ ာေးအခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရေ(၈၇)အ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၁၂-၄-၂၀၂၁) က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာ 

အမ တ်(၀၃၈၄/၂၀၂၁)ဖဖင့်် (၂၁-၄-၂၀၂၁ မ  ၂၀-၅-၂၀၂၁ ထှိ) လုပ်သက်ခွင့်် (၃၀) က် ခ စာေးခွင့််ဖပြုခ ့်ဖခင်ေး 

အစာ်း (၂၁-၄-၂၀၂၁ မ  ၁၇-၅-၂၀၂၁ ထှိ) လုပ်သက်ခွင့်် (၂၇) က် ရဖပာင်ေးလ ခ စာေးခွင့််ဖပြုလှိကု်သည်။ 

၃၇။ ၂၀-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၈၇/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမေ်းရ ာင်လ က်ရှ ရသာ အမှုထမေ်း (၇) ဦေးတ ုို့က ု န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေ ၅၄ ၊ နည်ေး 

ဥြရေခွွဲ (က) အရ ၎င်ေးတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာပ်ြြါ နှစ်တ ုေးရစ့်ရရာက်သည့်် ရနို့ရက်မှစတင၍် နှစ်တ ုေး 

အြါအဝင် လစာရငမွ ာေးက ု ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်-  

စဉ ် အ မည်နှင့်် 

မှတ်  ုံတင်အ မှတ် 

ရာ ထ ်း ဌာ န နှစ်တ ုံ်း 

ခ စာ ်းမည့််ရက် 

နှစ်တ ုံ်း 

လစာ (က  ်) 

(က) ရေေါ်ခင်မှိမှိ 

၁၂/မဂေ(နှိုင်) ၀၁၆၉၀၈ 

ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိေု့/သွင်ေး 

( န်ကုန်) 

၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၃၆၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးသှိန်ေးရဇာ်လင်ေး 

၇/လပတ(နှိုင်)၀၀၁၇၅၀ 

ဦေးစ ေးမ  ေး စ မ  ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၃၆၀၀၀ 
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( ဂ ) ဦေးရအာင်ရဇာ်မ ှိြုေးဦေး 

၅/တ န(နှိုင်) ၁၀၃၂၀၄ 

ဦေးစ ေးမ  ေး မ ဝါေ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၃၆၀၀၀ 

(ဃ) ရေေါ်ရမသ ဇာ 

၁၄/ပသန(နှိုင်)၂၀၅၁၅၃ 

ဦေးစ ေးမ  ေး န စ်နှိုင်င  ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၃၆၀၀၀ 

( င )  ဦေးရဇာ်ရဇာ်လတ် 

၉/တကန(နှိုင်) ၁၂၈၂၈၈ 

ဦေးစ ေးမ  ေး ရေသတွင်ေး ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၃၆၀၀၀ 

( စ )  ရေေါ်စှိမေ်းလ ့်ရထွေး 

၇/ထတပ(နှိုင်) ၀၇၁၄၅၆ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး ရေသတွင်ေး ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၁၈၀၀၀ 

( ) ဦေးရဇာ်ည ည မ ှိြုေး 

၉/ခအဇ(နှိုင်) ၀၀၂၇၈၁ 

ကွန်ပ  တာ 

လုပ်ရ ာငရ် ေးမ  ေး 

ဖမဝတ  ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၂၁၈၀၀၀ 

၃၈။ ၂၀-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၈၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေးြွာေးရရေးြ ေးရြါငေ်းရ ာငရ်ွက်မှုဌာနခွွဲမှ ရေေါ်ရအေးပမခ ုင(်၉/ခအ (န ုင်)၀၃၁၆၉၇)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ  

က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်း နည်ေးဥြရေမ ာေးအခန်ေး ( ၈ ) ၊ နည်ေးဥြရေ(၉၃) အရ (၂၆-၅-၂၀၂၁ မ  ၂၄-၆-၂၀၂၁ ထှိ) 

ရ ေးလက်မ တ်ခွင့််(၃၀) က် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၃၉။ ၂၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၈၉/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမေ်းရ ာင်လ က်ရှ ရသာ အရာထမ်ေး(၂) ဦေးနှင့််အမှုထမ်ေး (၁) ဦေးတ ုို့က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေ ၅၄ ၊ နည်ေးဥြရေခွွဲ (က) အရ ၎ငေ်းတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာပ်ြြါ နှစ်တ ုေးရစ့်ရရာက်သည့်် 

ရနို့ရက်မှစတင၍် နှစ်တ ုေးအြါအဝင် လစာရငမွ ာေးက ု ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်- 

စဉ ် အ မည်နှင့်် 

မှတ်  ုံတင်အ မှတ် 

ရာ ထ ်း ဌာ န နှစ်တ ုံ်း 

ခ စာ ်းမည့််ရက် 

နှစ်တ ုံ်း 

လစာ (က  ်) 

(က) ရေေါ်ခ ှိြုသက်မ  

၅/အတန(နှိုင်) ၀၃၁၇၉၁ 

ေုတှိယ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

မ ဝါေ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ၃၅၃၀၀၀ 

( ခ ) ရေေါ်နွယ်နွယ်ဦေး 

၉/မထလ(နှိုင်) ၂၁၇၂၇၀ 

လက်ရထာက် 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

WTO ၂၁-၅-၂၀၂၁ ၃၂၀၀၀၀ 
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( ဂ ) ရေေါ်ခင်မှိုေ့မှိေု့လွင် 

၅/မမန(နှိုင်) ၀၅၇၂၂၂ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး ရေသတွင်ေး ၂၁-၅-၂၀၂၁ ၂၁၈၀၀၀ 

၄၀။ ၂၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှင့််စာရငေ်းအင်ေးဌာနခွွဲမှ ရေေါ် င်မာရအေး (၅/ကလထ (န ုင)် ၁၉၉၇၈၂)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေးအာေး 

န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၁-၅-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့််(၁၅)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၄၁။ ၂၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှဦေးရအာင်ထနွ်ေးသ န်ေး (၁၄/ဘကလ (န ုင)် ၀၉၅၆၁၁)၊ လံခုခံြုရရေး-၃ အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၀-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့််(၉) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၄၂။ ၂၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုြ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ ှ ဦေးသနို့်တည်ကကည် (၅/ကဘလ(န ုင်) ၂၁၅၆၁၀)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

အာေး န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၂၅-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့် ်(၄) ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၄၃။ ၂၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၄၁/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရေသကက ေး၊ 

ပမန်မာ့်စ ေးြွာေးရရေးဘဏ်(မ တထ လာငမ ြုွဲ့)တွင ်အငင မ်ေးစာေးလစာမ ာေးထုတ်ယ ခံစာေးရနရသာ ယခင်စာေးရသာက် 

ကုန်နှင့်် အရထရွထွကနု်ြစစည်ေးရရာငေ်းဝယ်ရရေးမှ ရေေါ်တငတ်ငက်က (ခ) ရေေါ်တငက်က ၊ ကျွမ်ေးက င်-၆သည် 

(၈-၃-၂၀၂၁)ရက်ရနို့တွင်ကွယ်လွန်သွာေးြါသပ င့်် ၎င်ေး၏ တရာေးဝင်ခင်ြွန်ေးပ စ်ငြ ေး ရနောကအ် မ်ရထာင် 

မပြြုရသေးသည့်် ဦေးစ န်လွင်(၁၂/ရကန(န ုင်) ၀၁၅၆၃၆)က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေး ဥြရေမ ာေး၊ နညေ်းဥြရေ-

၂၅၀၊ နညေ်းဥြရေခွွဲ(ခ)၊ နညေ်းဥြရေခွွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ (၉-၃-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မှစ၍ မ သာေးစုြငစ်င် ခံစာေး 

ခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၄၄။ ၂၄-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၃/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ 

တစ် က်ရ ာပ်ြြါ အရာထမေ်း(၁)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၁)ဦေးတ ုို့က ု ၎င်ေးတ ုို့ အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါ ရနို့ရက် 
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မ ာေးအတ ုငေ်း န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ (၈၇) အရ လုြ်သက်ခွင့်် အသ ေးသ ေး 

ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်   ရာထ ူး ဌာန ခွင့််ကာလ ရက်ပပေါငူ်း 

 (က) ရေေါ်ရအေးဖမင့်် လ/ထညွှန်မှ ေး  လုြ်ငန်ေးစစ် ၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ  ၁၁ ရက် 

  ၁၂/ ကန(နှိုင်)၀၂၃၉၈၃   ၁၁-၆-၂၀၂၁ထ    

 ( ခ ) ရေေါ်သ မှိေုးရအေး ဦေးစ ေးမ  ေး   ရေသတွင်ေး  ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ှ   ၇ ရက ်

  ၁၄/ဘကလ(နှိုင)်၁၄၈၅၉၇ ၃၀-၅-၂၀၂၁ ထ   

၄၅။ ၂၄-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၄/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေး 

ဦေးစ ေးဌာန၊ စ မံက န်ေးနှင့််စာရင်ေးအငေ်းဌာနခွွဲမှ ရေေါ်နှငေ်းယုရဝ (၉/ပမန(နှိုင)် ၁၈၄၃၈၃)၊ ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေးသည် 

န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေ ၅၄ ၊ နညေ်းဥြရေခွွဲ (က) အရ ၂၂-၅-၂၀၂၁ ရက်ရနို့တွင် နှစ်တ ုေးရစ့်ရရာက်ြါ 

သပ င့် ်နှစ်တ ုေးအြါအဝင် လစာရငွက ြ ်(၂၁၈၀၀ဝ /-) တ တ က ု ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်။ 

၄၆။ ၂၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြရ်ံေုး (ကုန်သွယ်မှုလွယ်က ရစရရေးနှင့်် ရစ့်စြ်ညြှ န ှုင်ေးရရေးဌာနမှ ေုတ ယ 

ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြ်၊ ဦေးက ုက ရုလေး (၁၁/စတန (န ုင)် ၀၁၂၁၀၄)အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး 

အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၂-၅-၂၀၂၁ မှ ၂၈-၅-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၇) ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြု 

လ ကု်သည်။ 

၄၇။ ၂၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၇/၂၀၂၁ အရကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနတွင်ေးလုြ်ငန်ေးနှင့်် စာရင်ေးစစ်ရ ေးရရေးဌာနခွွဲမှ ရေေါ်ဥမမာ (၉/မသန(န ုင်)၀၇၉၄၀၅)၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး 

န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၅-၅-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့််(၁၁)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၄၈။ ၂၆-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(ရန်ကုန်)မှ ရေေါ်နန်ေးလှရထွေး (၁၃/လရန(န ုင)် ၀၀၆၀၀၁)၊  က်သွယ်ရရေး-၂အာေး 

န ုင်ငံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး အခနေ်း(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၂၆-၅-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့််(၁၀)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 
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၄၉။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၄၉၉/၂၀၂၁ အရ ကနု်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲတွင် တွွဲ က်တာဝန်ခ ထာေးခွဲ့်ရသာ ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ ဦေးမင်ေးရအာင်ရအေး (၁၂/အစန 

(န ုင)် ၀၀၂၇၅၄) က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်း နညေ်းဥြရေမ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥြရေ (၉၃)အရ (၁၂-၅-၂၀၂၁ မ  

၁၁-၈-၂၀၂၁ ထှိ) ရ ေးလက်မ တ်ခွင့်် (၉၂)  က် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုကင်ြ ေး ၎င်ေးအ ာထမ်ေးသည် ခွင့်် က်မ ာေး 

ကုန်  ုေးပါက မှိမှိ၏မ လတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည်ထမေ်းရ ာင ်န် Duty Report န င့်အ်တ  သက်  ုငရ်ာ 

 ရာဝန်၏ က န်ေးမာရကကာင်ေး ရထာကခ်ံခ က် (Fit Certificate) က ု ပြန်လည်တငပ်ြရန်ပ စ်သည်။ 

၅၀။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန မှ 

ရအာက်ရ ာ်ပြြါ အမှုထမ်ေး (၃) ဦေးတ ုို့က ု ၎င်ေးတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါ ရနို့ရက်မ ာေးအတ ုငေ်း န ုင်ငံ့် 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ (၈၇)အရ လုြ်သက်ခွင့််အသ ေးသ ေး ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက် 

သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်  ရာထ ူးဌာန ခွင့််ကာလ ရက်ပပေါငူ်း 

 (က) ရေေါ် ုရဝထွန်ေးဖမင့်် ဦေးစ ေးမှ ေး  နှစ်န ုင်ငံ ၂၆-၅-၂၀၂၁ မှ  ၁၂ ရက် 

   ၁၂/ပဘတ(နှိုင)်၀၂၉၇၈၃   ၆-၆-၂၀၂၁ထ    

 ( ခ ) ဦေးဇင်မင်ေးရက ာ်သ   က်သွယ်ရ ေး-၂ ပှိုေ့/သငွေ်း ၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ   ၁၅ရက် 

   ၁၂/မဂတ(နှိုင်)၀၂၀၃၉၄     ၁၅-၆-၂၀၂၁ ထ    

 ( ဂ ) ဦေးရအေးနှိုင်ထနွ်ေး အငယ်တန်ေးစာရ ေး နယ်ရ ုေး ၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ   ၄ ရက် 

   ၉/လဝန(နှိုင)်၂၄၆၀၅၇        ၄-၆-၂၀၂၁ ထ   

၅၁။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနရှ  

ရအာက်ရ ာ်ပြြါ ဌာနခွွဲမ ာေးမှ အရာထမ်ေး (၁) ဦေးနှင့်် အမှုထမ်ေး(၃)ဦေးတ ုို့ အာေး (၁-၆-၂၀၂၁)ရက်ရနို့မစှ၍ 

ရရြ အငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေးသ ုို့ တွွဲ ကတ်ာဝန်ရြေးအြ်လ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှ ဌာနခွွဲ  

 (က) ဦေးကှိုကှိုလွင်  လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ြညာရြေး  

   ၁၂/ေဂန(နှိုင်)၀၂၅၄၉၀  ( လက် ရှ ရ ရ  တ  ၊ ဆက် လက် 

        တ ာဝန်ရ ်း အ ်ပခ င််း ) 
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 ( ခ ) ဦေးဝငေ်းကှိုကှို   က်သွယ်ရ ေး-၁ ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၈/မဘန(နှိုင)်၀၀၇၁၇၉    

 ( ဂ ) ဦေးရက ာ်စွာဝငေ်း  ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်) 

   ၁၄/ပသန(နှိုင်)၀၉၈၇၀၀ 

 (ဃ) ဦေးရအာငဟ်ှိန်ေး  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး မ ဝါေ 

   ၉/ပသက(နှိုင်) ၁၄၇၇၈၆ 

၅၂။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနရှ  

ရအာက်ရ ာ်ပြြါ အရာထမေ်း(၁)ဦေးနှင့်် အမှုထမေ်း(၃)ဦေးတ ုို့အာေး (၁-၆-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မှစ၍ မရမ်ေးရခ ာင် 

အငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေးသ ုို့ တွွဲ ကတ်ာဝန်ရြေးအြ်လ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှ ဌ ာန  

 (က) ဦေးရအေးရက ာ်  ဦေးစ ေးအရာရှ  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်) 

   ၇/ကဝန(နှိုင်)၀၅၉၇၇၈ 

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်မင်ေး-၆  စာ င်ေးကှိုင်-၁ စာ င်ေးအငေ်း 

   ၁၄/ကလန(နှိုင)်၀၇၆၄၉၄   

 ( ဂ ) ဦေးမ ှိြုေးဝင်ေးသန်ေ့  ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ရငွစာ င်ေး 

   ၁၂/အစန(နှိုင)်၂၁၇၅၃၉ 

 (ဃ) ဦေးရက ာ်ရက ာ်-၄  က်သွယ်ရ ေး-၂ ပညာရပေး 

   ၁၂/လသယ(နှိုင်)၀၄၃၄၈၅ 

၅၃။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၃/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန မှ 

တစ် က်ရ ာပ်ြြါ အရာထမေ်း(၁)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၁)ဦေးတ ုို့က ု ၎င်ေးတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါရနို့ရက် 

မ ာေးအတ ုငေ်း န ုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ (၈၇) အရ လုြ်သက်ခွင့််အသ ေးသ ေး 

ခံစာေး ခွင့််ပြြုလ ုက်သည်- 
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 စဉ်   အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်  ရာထ ူးဌာန ခွင့််ကာလ ရက်ပပေါငူ်း 

 (က) ရေေါ်ဇွန်သ  ှိထွန်ေး ဦေးစ ေးအရာရှ   နယ်ရုံေး ၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ  ၁၁ ရက် 

   ၁၂/ဥကမ(နှိုင)်၂၀၁၄၇၉   ၁၁-၆-၂၀၂၁ထ    

 ( ခ ) ရေေါ်စုစုသှိန်ေး ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး န စ်နှိုင်င  ၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ   ၁၁ ရက ်

   ၁၄/မအန(နှိုင)်၁၅၆၅၈၈     ၁၁-၆-၂၀၂၁ ထ    

၅၄။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၄/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTOနှင့််အပြည်ပြည်  ုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့်် က်နွယ်ရနရသာအ ွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွွဲမှရေေါ်ရနွေးနနဒောထွန်ေး 

(၁/မကန(န ုင)်၁၃၈၈၇၃)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ (၉၆) 

အရ (၂၈-၅-၂၀၂၁ မှ ၁၁-၆-၂၀၂၁ ထ ) လစာမွဲ့်ခွင့်် (၁၅)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၅၅။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၅/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

မ  ယ် (၁၀၅) မ ုင်ကုန်သွယ်ရရေး ုန်မှ ဦေးရအာင်ရ ာ်မင်ေး-၃ (၁/မညန(န ုင)်၁၁၁၆၆၁)၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး 

န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၃-၅-၂၀၂၁ မှ ၅-၆-၂၀၂၁ ထ ) 

လုပ်သက်ခွင့််(၁၄)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၅၆။ ၂၇-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေးခ ြုပ်ဦေးစ ေးရ ုေးမ  ဦေးဘုန်ေးဖမင့််နှိုင်(၉/မထလ (နှိုင)် ၂၅၉၆၆၀)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိအာေး(၁-၆-၂၀၂၁) 

 က်ရနေ့မ စ၍ ရက ာက်ဖဖ အထ ေးစ ေးပွာေးရ ေးဇုန် (ရ ေုးခ ြုပ)်သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၅၇။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးမ  ြုေးမင်ေး (၁၀/ဘလန (န ုင)်၀၅၇၈၃၈) အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၁-၆-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့််(၄)ရက် 

ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်။ 

၅၈။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၈/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်လ က်ရှ ရသာ အရာထမ်ေး (၂) ဦေးတ ုို့က ု န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်း နည်ေးဥြရေ ၅၄၊ 

နညေ်းဥြရေခွွဲ (က) အရ ၎င်ေးတ ုို့အမည်နှင့်် ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါ နှစ်တ ုေးရစ့်ရရာက်သည့်် ရနို့ရက်မှစတင်၍ 

နှစ်တ ုေးအြါအဝင ်လစာရငမွ ာေးက ု ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ုက်သည်-  
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စဉ် အမ ည်န ှင့်် 

မှတ ်  ုံတငအ်မ ှတ ်

ရာ ထ  ်း ဌာ န န ှစ်တ ုံ်း 

ခ  စာ ်းမည့််ရက ်

န ှစ်တ ုံ်း 

လ စာ (က  ်) 

(က) ဦေးဝင်ေးလွင ်

၁၂/ဗဟန (နှိုင်) ၀၈၉၈၆၅ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး စ မ  ၂၉-၅-၂၀၂၁ ၃၉၀၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးရသာင်ေးနှိုင် 

၁၃/ ငန (နှိုင်) ၀၀၁၁၀၂ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး မ ဝါေ ၂၉-၅-၂၀၂၁ ၃၉၀၀၀၀ 

၅၉။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၀၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTOနှင့်အ်ပြည်ပြည်  ုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့််  က်နွယရ်နရသာအ ွွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွွဲမှ လက်ရထာက် 

ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ ရေေါ်နွယ်နွယ်ဦေး (၉/မတလ(န ုင)်၂၁၇၂၇၀) အာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး 

(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၃၁-၅-၂၀၂၁ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့််(၂)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်။ 

၆၀။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနမ  

ရအာက်ရဖာ်ဖပပါ အ ာထမေ်း(၂)ဦေးအာေး (၁-၆-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ စ၍ ၎င်ေးတှိုေ့န င့််ယ ဉ်တွ ရဖာဖ်ပပါ ဌာနခွ မ ာေး 

သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိုက်သည်- 

 စဉ ်  အမ ည်/ မှတ်  ုံတင် အမှ တ ် ရာ ထ ်း လက်ရှ ဌ ာန ရပ ာင် ်းရရ ွဲ့တ ာဝန်  

       ခ ထာ်းသ ည့််ဌ ာန 

 (က) ဦေးရဇယ ာရက ာရ်က ာ် လ/ထညွှန်မ  ေး ေ-ုညွှန်ခ ြုပ်ရ ေုး ညွှန်ခ ြုပ်ရ ေုး 

   ၁၂/လမန(နှိုင)်၁၂၄၁၃၀  (ကုန်သွယ်ရ ေး)  

 ( ခ ) ဦေးစညသ် စှိုေး လ/ထညွှန်မ  ေး ညွှန်ခ ြုပ်ရ ေုး ရေသတွင်ေး 

   ၉/မဟမ(နှိုင)်၀၁၈၅၂၃   

၆၁။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၁/၂၀၂၁ အရ စ ေးြွာေးရရေးနှင့်် က ေးသန်ေး 

ရရာငေ်းဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ တစ် က်ြါ ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေးနှင့််အ င့််တ (လစာနှုန်ေးက ြ် 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ) (၅) ဦေးတှိုေ့က  ု (၂၉-၅-၂၀၂၁) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ုငေ်းမှစ၍ ဦေးစ ေးမှ ေးနှင့််အ င့််တ  

(လစာနှုန်ေးက ြ ်၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့််ခန်ို့ထာေးလ ုက်သည်-  
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စ ဉ ်
 အမည်/ 

မှတ်  ုံတင်အမှတ် 

လက်ရှ တာဝန ်

ထမ််းရဆာင်ရ န သည့်် 

ဌာနခ   /စခ န ််း 

လက်ရှ  

ရာ ထ ်း/လစ ာန ှုန ််း 

တ ုံ်းပမြှင့််ရ ်းသည့်် 

ရာ ထ ်း/လစ ာန ှုန ််း 

(က) ဦေးရက ာ်လွင်-၁ 

၁၄/ပသန(နှိုင်) ၀၃၃၈၇၉ 
စ မ  

ဌာနခွ စာရ ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

 က်သွယ်ရ ေး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ 

( ခ ) ရေေါ်မ ှိြုေးပပရအေး 

၁၂/သခန(နှိုင်) ၀၇၄၃၄၅ 

နယ်ရ ုေး 

ပှိုေ့/သွင်ေးရ ုေး 

( နက်နု်)တွ ဖက ်

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ 

( ဂ ) ဦေးရအာင်နှိုင်ဝငေ်း 

၇/လပတ(နှိုင်) ၀၆၁၉၆၄ 
ပှိုေ့သွင်ေး 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ 

(ဃ) ဦေးရအာင်တှိုေးမငေ်း 

၈/ခမန(နှိုင်) ၁၀၄၃၇၆ 
စ မ  

ဌာနခွ စာရ ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ 

( င ) ဦေး နန်ှိုင်ဖမင့််-၂ 

၁၂/မဂတ(နှိုင်) ၀၂၀၁၉၀ 
ရမာရတာင ်

ယာဉ်ရမာင်ေးစက်ဖပင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

ယာဉ်ရမာင်ေးစက်ဖပင်-၁ 

၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ 

၆၂။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၂/၂၀၂၁ အရ စ ေးြွာေးရရေးနှင့်် က ေးသန်ေးရရာင်ေး 

ဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရအာက်ြါ အကက ေးတန်ေးစာရရေးနှင့်် အ င့််တ  (လစာနှုန်ေး 

က ြ ် ၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ) (၁၂) ဦေးတှိုေ့က ု (၂၉-၅-၂၀၂၁) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ုငေ်းမှစ၍ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးနှင့်် 

အ င့််တ  (လစာနှုန်ေးက ြ် ၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့််ခန်ို့ထာေးလ ကု်သည်-  

စ ဉ ်  အမည်/ 

မှတ်  ုံတင်အမှတ် 

လက်ရှ တာဝန ်

ထမ််းရဆာင်ရ န သည့်် 

ဌာနခ   /စခ န ််း 

လက်ရှ  

ရာ ထ ်း/လစ ာန ှုန ််း 

တ ုံ်းပမြှင့််ရ ်းသည့်် 

ရာ ထ ်း/လစ ာန ှုန ််း 

(က) ရေေါ်သနတာလင်ေး 

၅/ကဘလ(နှိုင်) ၁၄၈၆၇၆ 

ပ  ို့သငွ ်း အကက ေးတန်ေးစာရ ေး(ကနွ်ပ  တာ) 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး (ကနွ်ပ  တာ) 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ခ ) ရေေါ်အှိအှိရဇာမ်ငေ်း 

၈/ စက(နှိုင်) ၁၆၂၈၂၃ 

စာရင ်းအင ်း အကက ေးတန်ေးစာရ ေး(ကနွ်ပ  တာ) 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး (ကနွ်ပ  တာ) 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ဂ ) ရေေါ်ရမပွင့််ဖဖ  

၂/လကန(နှိုင်) ၁၀၅၆၄၅ 

နစှ န  င င ံ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 
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(ဃ) ရေေါ်သကစ်ုမ ှိြုေး 

၇/လပတ(နှိုင်)၁၄၃၄၄၈ 

စမီ ံ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( င ) ရေေါ်မှိုေ့မှိုေ့သ  

၇/လပတ(နှိုင်) ၁၂၄၁၄၀ 

စမီ ံ စာ င်ေးကှိုင်-၃ 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

စာ င်ေးကှိုင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( စ ) ဦေးရအာင်မင်ေးရထေွး 

၈/မတန(နှိုင်) ၀၅၆၀၉၁ 

လ ပ ငန ်းစစ  

(ရရပတူွွဲဖက ) 

စာ င်ေးကှိုင်-၃ 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

စာ င်ေးကှိုင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ) ဦေးရနာင်ရနာင်ရအာင် 

၁၄/ဘကလ(နှိုင်)၂၄၃၀၃၉ 

မဝူါဒ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ဇ ) ရေေါ်ခင်နွယ်န ထွန်ေး 

၇/ကဝန(နှိုင်) ၁၅၉၆၁၉ 

မူဆယ  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ဈ ) ဦေးရဇာ်သန်ေး 

၁၁/ဘသတ(နှိုင်)၀၂၉၆၇၉ 

မမဝတ ီ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

(ည) ရေေါ်ရကာ်န  

၉/ပမန(နှိုင်) ၁၈၈၅၃၀ 

လ ပ ငန ်းစစ  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး(ကနွ်ပ  တာ) 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး (ကနွ်ပ  တာ) 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ဋ ) ရေေါ်သ  ှိခှိုင်သဇင် 

၅/ကဘလ(နှိုင်) ၁၅၇၀၅၁ 

ရငစွာရင ်း စာ င်ေးကှိုင်-၃ 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

စာ င်ေးကှိုင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

( ဌ ) ဦေးဖမင့််စှိုေး-၅ 

၁၂/ေပန(နှိုင်) ၀၄၅၁၈၂ 

စ မ   က်သွယ်ရ ေး-၃ 

၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ 

 က်သွယ်ရ ေး-၂ 

၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ 

၆၃။ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၃/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲတွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ဦေးမ  ြုေးက ုက ုရအာင် (၁၂/မဂတ (န ုင်) ၁၀၅၃၀၀)၊ 

ရနို့စာေး (ယာဉ်ရမာင်ေး) က ု ြ က်ကွက်ရက်မှအြ တစ်ရက်လျှင်သတ်မှတ်ထာေးရသာ လုြ်ခက ြ်(၄၈၀၀/-) 

နှုန်ေးပ င့်် (၃)လတစ်ကက မ် စာခ ြုြ်ခ ြုြ်  ုငှာေးရမ်ေးခွဲ့်ရာ (၃၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ရနို့တွင် သက်တမ်ေးကုန် ံုေးငြ  

ပ စ်ြါ၍ (၁-၆-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၈-၂၀၂၁ ထ ) ထြ်မစံာခ ြုြ် ခ ြုြ်  ုငှာေးရမ်ေးလ ုက်သည်။ 

၆၄။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၄/၂၀၂၁ အရ စ ေးြွာေးရရေးနှင့််က ေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲြါအမ န်ို့ရကကာပ်ငာစာ 

အမှတ် (၅၇/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ တစ် က်ရ ာပ်ြြါ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး 

(လစာနှုန်ေးက ြ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) (၂) ဦေးတှိုေ့အာေး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ (၂၉) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ုင်ေး 
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မှစ၍ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေးက ြ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့်် 

ခန်ို့ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ဌာနခွွဲအမည် 

 (က) ရေါက်တာရ  စငက်ှို  န စ်နှိုင်င ကုန်သွယ်မှု က်  ရ ေးဌာနခွ  

   ၁၂/ပဇတ(နှိုင)်၀၂၉၇၇၆  တရုတ်နှိုင်င (နန်နင်ေးစ ေးပွာေးရ ေးသ မ  ေး) 

 ( ခ ) ရေေါ်န န ဝင်ေး  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး (က ှိြုင်ေးတ ု) 

   ၉/ဝတန(နှိုင်)၀၅၄၅၁၀ 

၆၅။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၅/၂၀၂၁ အရ စ ေးြွာေးရရေးနှင့််က ေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲြါအမ န်ို့ရကကာပ်ငာစာ 

အမှတ် (၅၆/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ကန်ြ ုက်တ ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ဦေးအနု်ေးရဌေး 

(၁၂/မဘန (နှိုင)်၀၇၄၃၉၁)၊ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေးက ြ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) အာေး 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ (၂၉) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ငုေ်းမှစ၍ ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး(လစာနှုန်ေးက ြ ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့််ခန်ို့ထာေးလ ကု်သည်။ 

၆၆။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၆/၂၀၂၁ အရ စ ေးြွာေးရရေးနှင့််က ေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲြါအမ န်ို့ရကကာပ်ငာစာ 

အမှတ် (၅၈/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရအာကရ် ာပ်ြြါ ဦေးစ ေးအရာရှ  (လစာနှုန်ေးက ြ် 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) (၈) ဦေးတှိုေ့အာေး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ (၂၉) ရက်ရနို့ နံနက်ြ ငုေ်းမှစ၍ 

လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေးက ြ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထ ေးအ င့််သ ုို့ တ ုေးပမြှင့်် 

ခန်ို့ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ဌာနခွွဲအမည် 

 (က) ရေေါ်ခှိုင်ဖမတ်ဖမတ်ခှိုင် WTOန င့််အဖပည်ဖပည် ှိုင် ာကုန်သွယ်မှုန င့်် 

၈/ပခက(နှိုင)်၂၁၄၆၈၈   က်နွယရ်နရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ   

 ( ခ )   ဦေးဘုန်ေးဖမင့််နှိုင် ညွှနက်ကာေးရရေးမှ ေးခ ြုြ်ဦေးစ ေးရံုေး 

   ၉/မထလ(နှိုင်) ၂၅၉၆၆၀  
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 ( ဂ ) ဦေးလွင်ကှိုကှိရုမာင် WTOန င့််အဖပည်ဖပည် ှိုင် ာကုန်သွယ်မှုန င့်် 

၇/သနပ(နှိုင)် ၀၉၀၁၅၈   က်နွယရ်နရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ  

 (ဃ) ရေေါ်ခင ်ုလှိှုင် WTOန င့််အဖပည်ဖပည် ှိုင် ာကုန်သွယ်မှုန င့်် 

၆/ထဝန(နှိုင)် ၁၀၆၁၅၁   က်နွယရ်နရသာ အဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ  

 ( င ) ဦေးသက်နှိုငစ်ှိုေး ရေသတွင်ေးစ ေးပွာေးရ ေးပ ေးရပါင်ေးရ ာင ်ွက်မှုဌာနခွ  

   ၅/ဝလန(နှိုင)် ၁၁၁၃၂၈  

 ( စ ) ရေေါ်ယဉ်သ တာလွင် ရငွစာ င်ေးဌာနခွ  

   ၈/အလန(နှိုင်) ၁၂၅၅၁၇  

 ( ) ရေေါ်ဝင်ေးဝငေ်းနု ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး(မနတရလေး) 

   ၈/ စက(နှိုင)် ၀၀၄၅၀၉  

 ( ဇ ) ဦေးရက ာ်စည်သ  ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ  

   ၈/မကန(နှိုင)် ၂၀၁၉၆၅  

၆၇။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၇/၂၀၂၁ အရ ၂၈-၅-၂၀၂၁  က်ရနေ့တွင် 

က င်ေးပဖပြုလုပ်ခ ့်သည့်် စ ေးပွာေးရ ေးန င့်် က ေးသန်ေးရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ စ မ ခနေ့်ခွ ရ ေးရကာ်မတ  

(၈/၂၀၂၁) ကကှိမ်ရဖမာက် အစည်ေးအရဝေး  ုေးဖဖတ်ခ က်အ  ရအာကြ်ါ (၂၀) ဦေးတ ုို့အာေး ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် ြ က်ကွက်ရက်မှအြ တစ်ရက်လျှင်သတ်မှတ်ထာေးရသာ လုြ်ခက ြ် (၄၈၀၀) နှုန်ေးပ င့်် ၂၀၂၁ 

ခုန စ်၊  ွန်လ ၁  က်ရနေ့ နံနက်ြ ုငေ်းမ စ၍  ရနို့စာေး(ကွန်ြ  တာ)ဝန်ထမ်ေးအပ စ် (၃)လတစ်ကကှိမ် စာခ ြုပ် 

စနစ်ပ င့် ်စာခ ြုြ်ခ ြုပ် ှိုင ာေး မ်ေးလ ကု်သည်-  

စဉ ် အမ ည်/ မှတ်  ုံတင် အမှ တ ် 
 

ရ ်းအ  ်သ ည့််တ ာဝန် မှတ်ခ  က် 

(က) ရေေါ်ခငသ်နတာဦေး 

၉/ပဥလ(နှိုင)် ၀၆၄၅၄၅ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ခ ) ဦေးရကာင်ေးထက်ရဇာ် 

၉/လဝန(နှိုင)် ၂၃၉၂၆၄ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
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( ဂ ) ရေေါ်မ ှိြုေးဖမတ်ရသာတ်ာ 

၅/တ န(နှိုင်) ၁၃၅၈၆၇ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

(ဃ) ဦေးရအာငဖ်ပည့််စ ု 

၁၄/အဂပ(နှိုင)် ၂၄၉၂၅၇ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( င ) ရေေါ်ဖ ေးဖမတ်သွယ် 

၁၄/လမန(နှိုင)် ၀၉၂၇၃၁ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( စ ) ဦေးရဝဇင်ထွဋ် 

၁၂/ေဂမ(နှိုင)် ၀၃၉၀၈၄  

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ) ဦေးဖပည့််ပဖှိြုေး 

၉/အမဇ(နှိုင)် ၀၀၅၆၀၁ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဇ ) ဦေးရနမ ှိြုေးသ  ှိန် 

၉/တကန(နှိုင်) ၂၂၀၈၂၀ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဈ ) ရေေါ်မ ှိြုေးမ ှိြုေးရဇာ် 

၉/မထလ(နှိုင်) ၃၅၂၅၃၄ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

(ည) ရေေါ်တငန် လာရအာင် 

၉/ဇယသ(နှိုင)် ၀၀၆၂၄၃ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဋ ) ဦေး  ဇင်ပဖှိြုေး 

၉/ဇဗသ(နှိုင်) ၀၀၄၉၀၀ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဌ ) ဦေးရကာင်ေးထှိုက်ရဇာ် 

၈/တတက(နှိုင)်၁၉၉၉၉၀ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဍ ) ဦေးမ ှိြုေးကှိုကှိုဦေး 

၉/လဝန(နှိုင)်၁၉၇၂၈၀ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဎ ) ဦေးရဇာ်  ရသေွးဦေး 

၉/ပဗသ(နှိုင်) ၀၁၆၆၄၇ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

(ဏ) ရေေါ်  ရထွေးရအာင် 

၉/နထက(နှိုင)်၁၇၈၂၈၁ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
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(တ) ရေေါ်ခငရ်အေးခ စ် 

၅/မကန(နှိုင)် ၀၅၄၉၆၃ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

(ထ) ရေေါ်ဇင်မာဖမင့်် 

၅/မကန(နှိုင)် ၀၅၀၁၃၅ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ေ ) ရေေါ်ဖဖ စငန် ငေ်း 

၈/ခမန(နှိုင)်၁၈၆၅၀၀ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( ဓ ) ဦေးမင်ေးသတု 

၅/မ န(နှိုင်)၃၃၇၃၄၁ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

( န ) ရေေါ်ပဖှိြုေးအှိခှိုင် 

၁၃/လ န(နှိုင)်၁၇၀၄၁၆ 

ရနေ့စာေး(ကွန်ပ  တာ) 
 

၆၈။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ဌာနခွွဲ 

အသ ေးသ ေးမှ အငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေး (၂) ခုတွင် တွွဲ ကတ်ာဝန်ခ ထာေးခွဲ့်သည့်် ရအာက်ရ ာပ်ြြါ 

အရာထမေ်း (၁) ဦေးနှင့်် အမှုထမ်ေး(၆)ဦေးတ ုို့အာေး (၁-၆-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မှစ၍ ရနပြည်ရတာ ် (ရံေုးခ ြုြ်)သ ုို့ 

ရပြာင်ေးရရ ွဲ့ငြ ေး ၎ငေ်းတ ုို့နှင့််ယှဉ်တွွဲရ ာ်ပြြါဌာနခွွဲမ ာေးတွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး တွွဲဖကတ်ာဝန်ခ ထာူး  တာဝန်ခ ထာူး 

     ခွဲ့်သည့််စခန်ူး သည့််ဌာနခွွဲ  

 (က) ဦေးရက ာ်ရက ာရ်နာင် ဦေးစ ေးအရာရှ    မ မ်ေးရခ ာင် ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး 

  ၅/မ န(နှိုင်)၀၂၈၉၂၀     ( န်ကုန်) 

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်ဝင်ေး-၁  ဦေးစ ေးမ  ေး         မ မ်ေးရခ ာင် နညေ်းပညာ (CJ) 

  ၁၂/ေပန(နှိုင)်၀၃၀၄၅၇          ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး 

        ( န်ကုန်)တွ   

 ( ဂ ) ဦေးဝငေ်းထှိန်-၁  ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး  မ မ်ေးရခ ာင် ရေသတွင်ေး(CO Form) 

  ၁၂/ကခက(နှိုင)် ၀၀၄၉၄၂     ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး 

         ( န်ကုန်)တွ  
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 ( ဃ) ဦေးရအာင်မင်ေးရထွေး  စာ င်ေးကှိုင်-၂ ရ ပ  လုပ်ငန်ေးစစ် 

  ၈/မတန(နှိုင)်၀၅၆၀၉၁ 

 ( င ) ဦေးဖပည့််ရဇာ်ဟှိန်ေး             အကက ေးတန်ေးစာရ ေး  ရ ပ  နယ်ရ ုေး 

  ၁၃/ကတန(နှိုင်)၁၇၅၀၅၄ 

 ( စ ) ဦေးသ ှိြုငေ်းဖပည့််စ ုရအာင်  ေ-ုလ/ထ ရ ပ  နညေ်းပညာ 

  ၁၃/မ န(နှိုင)်၀၂၉၄၆၇ ကွန်ပ  တာမ  ေး 

 ( ) ဦေးခင်ရမာင်သန်ေး  သန်ေ့  င်ေးရ ေး-၅  မ မ်ေးရခ ာင်  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး 

  ၁၂/မဂတ(နှိုင်)၀၅၉၀၄၁     ( န်ကုန်) 

၆၉။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၁၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ြ ုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုြ်ငန်ေးဌာနခွွဲမှ ဦေးရက ာ်သ ဟ န်ေး (၅/ဝသန(န ုင)်၀၄၀၃၀၅)၊ ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး န ုငင်ံ့် 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥြရေ(၈၇) အရ (၂၈-၅-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက် 

ခွင့််(၈)ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်။ 

၇၀။ ၃၁-၅-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၅၂၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှင့််စာရငေ်းအငေ်းဌာနခွွဲမှ ရေေါ်စုရဝနွယ် (၉/တတဥ(န ုင)်၁၀၀၁၆၈)၊ ဦေးစ ေးမှ ေးအာေး န ုငင်ံ့်ဝန်ထမေ်း 

နညေ်းဥြရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥြရေ(၈၇) အရ (၂၈-၅-၂၀၂၁ မှ ၄-၆-၂၀၂၁ ထ ) လုပ်သက်ခွင့်် (၈) 

ရက် ခံစာေးခွင့််ပြြုလ ကု်သည်။ 
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တ စ်ဦ်းခ  င််းကုံန်သ ယ်မှု လုံ ်ငန််း ရှင် မှတ်  ုံတင် လ က်မှတ် 

Indi vi dual  Tradin g C ard (ITC )  ဆ ုံင် ရာရ ကာက် နုံတ ်ရဖာပ် ခ  က် 

၁။ တစ်ဦေးခ င်ေးကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်ေး  င်မ တ်ပ ုတင်လက်မ တ် Individual Trading Card(ITC) ဖဖင့်် 

ကုန်သွယ်မှုရ ာင် ွက်ဖခင်ေးအာေး တမ ေးကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ရနေ့မ စ၍ လည်ေးရကာင်ေး၊ 

မ  ယ် (၁၀၅) မှိုင် ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်န င့်် ဖမဝတ ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်တှိုေ့တွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂)  က်ရနေ့မ စ၍ 

လည်ေးရကာင်ေး၊ တာခ  လှိတ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မ စ၍ လည်ေးရကာင်ေး၊ လွယ်ဂ ယ် 

ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင် ရေသထွကဖ်  သ ေးတစ်မ ှိြုေးတည်ေးသာ တငပ်ှိုေ့ န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃)  က်ရနေ့ 

မ  စ၍လည်ေးရကာင်ေး၊ စစ်ရတွကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးန င့်် ရမာင်ရတာကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင် (၁-၄-၂၀၁၃) 

 က်ရနေ့မ စ၍လည်ေးရကာငေ်း ITC ဖဖင့်် လုပ်ငန်ေးရ ာင် ွက်မှုမ ာေးကှို စတငရ် ာင ်ွက်ခွင့််ဖပြုခ ့်ပါသည်။ 

ထှိေု့အဖပင ် က န်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးဖဖစ်သည့်် ခ င်ေးရ  ရဟာ်၊ ကန်ပှိုက်တ ၊ လွယ်ဂ ယ်၊  ှိေ်၊ ပမှိတ်၊ 

ရကာ့်ရသာင်ေး၊ ထန်တလန် ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးတွင်လည်ေး (၂၂-၄-၂၀၁၃)  က်ရနေ့မ စတင၍် ITC 

ကတ်မ ာေးခွင့််ဖပြုခ ့်ပပ ေး ဖဖစ်ပါသည်။ ရမာရတာင်၊ ထ ေးခ ေးကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးတွင်လည်ေး (၁-၇-၂၀၁၃) 

မ စ၍ ITC ကတ်မ ာေး ခွင့််ဖပြုခ ့်ပါသည်။ ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ေုး (မနတရလေး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မ စ၍ 

လည်ေးရကာင်ေး၊ ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး (က ှိြုငေ်းတ ု) အာေး (၅-၅-၂၀၁၄) မ စ၍ လည်ေးရကာင်ေး၊ ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန် 

ရ ေုး (ဖမစ်ကက ေးနာေး) အာေး (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)  က်ရနေ့မ စ၍လည်ေးရကာငေ်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅  က်ရနေ့တွင် 

က ှိြုငေ်းလပစ်ခန်ေးကှိုလည်ေးရကာင်ေး၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅  က်ရနေ့တွင် မယ်စ ့်စခန်ေးကှို လည်ေးရကာင်ေး ITC ကတ် 

မ ာေး ခွင့််ဖပြုခ ့်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးအရနဖဖင့်် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာ 

န စ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာန စ်တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ဘဏ္ဍာန စ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာန စ်တွင ်ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာန စ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာန စ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ 

ခုန စ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာန စ် ITC ကတ်  (၁၆၃) ကတ်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာန စ်  ITC 

ကတ်  (၈၈) ကတ်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မှ (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်ရနို့ထ  ITC ကတ်  

(၃၂) ကတ်၊ စုစုရပါငေ်း (၁၈၀၇) ကတ် ခွင့််ဖပြုထုတ်ရပေးခ ့်ပပ ေး ဖဖစ်ပါသည်။ 
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  ုံ့်ကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

သ င််းကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

၁ တမ ေး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၄၄၀၀၀၀၁၉ ၁၄၄၀၀၀၀၁၉

၂ မ  ယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂

၃ ဖမဝတ         ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂ ၉၇၉၅၆၅၃၆၇၇ ၉၇၉၅၆၅၃၆၇၇

၄ တာခ  လှိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၁၆၁၆၄၀၀၃ ၁၁၆၁၆၄၀၀၃

၅ လွယ်ဂ ယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ်ရတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ရမာင်ရတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ခ င်ေးရ  ရဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပှုိက်တ ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၀ ပမှိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁ ရကာ့်ရသာင်ေး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆ ၉၇၂၆၄၁၄၈၃ ၉၇၂၆၄၁၄၈၃

၁၂  ှိေ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ရမာရတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၇ ၂၇၉၂၆၆၈၅၄၆ ၁၅၀၉၉၁၄၉၇၄ ၄၃၀၂၅၈၃၅၂၀

၁၅ ထ ေးခ ေး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနတရလေး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ က ှိြုင်ေးတ ု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၉၆၇၈၀၀၀ ၁၁၃၃၀၁၀၀ ၃၁၀၀၈၁၀၀

၁၈ ဖမစ်ကက ေးနာေး ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ က ှိြုင်ေးလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ ့် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၁

၃၂ ၃၀၇၂၅၁၀၅၆၈ ၁၂၂၈၉၅၄၀၂၃၄ ၁၅၃၆၂၀၅၀၈၀၂စုံစုံရ ေါင််း

စဉ် စခန််းအမည်

လုံ ်ငန််း စတင်

 ရဆာင်ရွက် 

သည့််ရန့်

ထုံတ်ရ ်း

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လုံ ်ငန််းရဆာင်ရွက်မှု
ကုံန်သ ယ်မှု 

 မာဏ

(က  ်)

၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မှ (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်ရနို့ထ  ITC ဖဖင့်် လက်မ တ် 

ထုတ်ရပေးမှုန င့်် အမ န်တငပ်ှိုေ့/ တငသွ်ငေ်းမှုအရဖခအရနမ ာ ရအာကပ်ါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်- 

      တန်ဖ ုံူး-က ပ်က န်ူးပပည့်် 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-

၂၀၁၂ မ  ၃၁-၃-၂၀၁၃)
၁၄ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၈ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃ .၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀ .၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၆ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃ .၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၄၁ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆ .၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၁ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇.၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇.၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၆ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄ .၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ ခုန စ်၊(၁-၄-၂၀၁၈ မ 

 ၃၀-၉-၂၀၁၈) အထှိ
၉၀ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄.၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉.၀၀၀

၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာန စ် 

(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ  ၃၀-၉- 

၂၀၁၉) အထှိ

၁၆၁ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ .၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁.၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇.၀၀၀

၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာန စ် 

(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ  

၃၀-၉-၂၀၂၀) အထှိ

၈၈ ၃၂၅၂၁၄၂၈၉၇.၀၀၀ ၄၀၀၇၂၆၃၇၆၀၈.၀၀၀ ၄၃၃၂၄၇၈၀၅၀၅.၀၀၀

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာန စ် 

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မ  

၃၀-၄-၂၀၂၁) အထှိ

၃၂ ၃၀၇၂၅၁၀၅၆၈.၀၀၀ ၁၂၂၈၉၅၄၀၂၃၄.၀၀၀ ၁၅၃၆၂၀၅၀၈၀၂.၀၀၀

စုံစုံရ ေါင််း ၈၆၇ ၃၃၆၆၀၅၇၇၇၂၉ .၉၆၀ ၁၉၄၂၉၀၂၁၇၂၅၂ .၅၅၈ ၂၂၇၉၅၀၇၉၄၉၈၂ .၅၁၈

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ်

ITC ကတ ်

အရရ

အတ က်

ITC ကတ ်ပဖင့်် အမှန် တင်  ုံ့်/တင်သ င််းရဆာင်ရွက်မှု

  ုံ့်ကုံန်တန်ဖ ုံ်း သ င််းကုံန်တန်ဖ ုံ်း ကုံန်သ ယ်မှု မာဏ

၃။ ဘဏ္ဍာန စ်အလှိုက် ITC ကတ်ထတု်ရပေးမှုန င့်် ITC ကတ်ဖဖင့်် အမ န်တငပ်ှိုေ့/တငသွ်ငေ်း လုပ်ငန်ေး 

ရ ာင ်ွက်မှုအရဖခအရနမ ာ ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်-  

                တန်ဖ ုံူး-က ပ်က န်ူးပပည့်် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ခ  က် ။ ITC ကတ်စတငထ်ုတ်ရြေးသည့််ရနို့မှစ၍ (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်ရနို့အထ  ထုတ်ရြေးသည့်် 

ကတ် အရရအတွက် စုစုရြါင်ေး(၁၇၉၈) ကတ်ရှ ငြ ေး ဝန်ကက ေးဌာန၊ စ မံခန်ို့ခွွဲရရေးရကာ်မတ  

အစည်ေးအရဝေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်နှင့်် ဝန်ကက ေးဌာန၊ 

စ မံခန်ို့ခွွဲရရေးရကာမ်တ အစညေ်းအရဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၃) ကတ်၊ EICC 

(၂၁၃/၂၀၁၉) အရ ITC(၂၀) ကတ်၊ EICC (၇၅/၂၀၂၀) အရ ITC (၄၂၇) ကတ်တ ုို့အာေး 

ြယ်  က်ငြ ေးပ စ်ြါ၍ လက်က န် ITC ကတ်စုစုရြါင်ေးမှာ (၈၆၇) ကတ်ပ စ်ြါသည်။ 
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  ုံ့်ကုံန်

တန်ဖ ုံ်း (က  ်)

သ င််းကုံန်

တန်ဖ ုံ်း (က  ်)

၁ တမ ေး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၁၉ ၁၄၇ ၇၂ ၁၁၀၃၂၂၄၃၀၁၄.၃၁၀ ၅၀၀၂၀၄၆၆၈၂.၄၈၃ ၁၆၀၃၄၂၈၉၆၉၆.၇၉၃

၂ မ  ယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၆၁ ၂၀ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀.၆၂၆ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀.၆၂၆

၃ ဖမဝတ         ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၀၇ ၄၉ ၂၅၈ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၃၀၄၇၂၈၈၅၉၅၉.၅၈၀ ၁၃၀၄၈၀၄၁၉၆၃၆.၅၈၀

၄ တာခ  လှိတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၂၈၀ ၆၅ ၁၁၆၃၈၄၅၉၇၆.၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၈၁၀၃၇၁၄၄၈၅.၄၀၀

၅ လွယ်ဂ ယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၀ ၂၂ ၁၈ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆ .၀၀၀ ၁၃၉၀၂၀၆၈၃.၀၀၀ ၁၉၁၂၅၅၁၄၀၉.၀၀၀

၆ စစ်ရတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇ ရမာင်ရတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ခ င်ေးရ  ရဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၈ ၃ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကန်ပှုိက်တ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၂ ၈၉ ၅၃ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁.၀၀၀ ၉၅၉၅၃၇၇၄၃၃.၅၉၀ ၁၀၃၈၇၆၇၃၁၅၄.၅၉၀

၁၀ ပမှိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၉ ၇ ၁၀၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁ ရကာ့်ရသာင်ေး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၇ ၇ ၅၀ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၁၀၆၁၃၀၀၇၈၀၃.၀၀၀ ၁၀၆၁၇၈၀၇၈၀၃.၀၀၀

၁၂  ှိေ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၁၄ ၁၄ ၃၁၄၁၂၉၉၁၄၂.၇၅၀ ၃၁၄၃၇၁၃၁၇၄ .၆၁၀ ၆၂၈၅၀၁၂၃၁၇.၃၆၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀ ၁ ၉ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀ ၃၀၀၈၉၉၉.၀၀၀

၁၄ ရမာရတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၁၄ ၂၄ ၉၀ ၁၂၇၀၆၀၅၉၀၇၀.၄၂၈ ၂၁၄၂၀၈၉၅၉၃၀.၅၆၉ ၃၄၁၂၆၉၅၅၀၀၀.၉၉၇

၁၅ ထ ေးခ ေး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၅ ၁၈ ၂၇ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၄၀၄၄၁၆၁၇၈၃.၀၀၀ ၄၀၆၅၉၇၈၂၈၃.၀၀၀

၁၆ မနတရလေး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၁၇ ၉

၁၇ က ှိြုင်ေးတ ု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၇ ၇၁ ၃၆ ၁၆၇၂၇၂၇၈၁၀.၂၉၀ ၃၃၈၂၂၁၈၁၅.၈၇၀ ၂၀၁၀၉၄၉၆၂၆.၁၆၀

၁၈ ဖမစ်ကက ေးနာေး ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၅ ၅

၁၉ က ှိြုင်ေးလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၉ ၉

၂၀ မယ်စ ့် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၉ ၂၂ ၂၇ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၈၀၇ ၉၄၀ ၈၆၇ ၃၃၆၆၀၅၇၇၇၂၉ .၉၆၀ ၁၉၄၂၉၀၂၁၇၂၅၂ .၅၅၈ ၂၂၇၉၅၀၇၉၄၉၈၂ .၅၁၈

ကုံန်သ ယ်မှု 

 မာဏ

(က  ်)

စုံစုံရ ေါင််း

စဉ်
စခန််း

အမည်

လုံ ်ငန််း 

စတင် 

ရဆာင်ရွက်

 သည့််ရန့်

ထုံတ်ရ ်း

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

 ယ်ဖ က်

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လက်က န်

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လုံ ်ငန််းရဆာင်ရွက်မှု

၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာန စ်မ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာန စ် (၁-၁၀-၂၀၂၀) မ  (၃၀-၄-၂၀၂၁)  က်ရနေ့ထှိ 

ITC ကတ်ထတု်ရပေးမှုန င့်် အမ န်တငပ်ှိုေ့/တငသွ်ငေ်း လုပ်ငန်ေးရ ာင ်ွက်မှုအရဖခအရနမ ာ ရအာက်ပါ 

အတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်- 

            တန်ဖ ုံူး-က ပ်က န်ူးပပည့်် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


