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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ( ၂၅ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၆ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်ေန့တွင် ရံုးအမှတ် (၅၂)၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ အစည်း 

အေဝးခန်းမ၌ ကုန်စည်လံုြခံစိတ်ချရမအစ ကုန်အန်းအမှတ်အသားက ဟူေသာေခါင်းစဉ်ြဖင့် 

အမျိးသားစားသုံးသူအခွင့်အေရးလပ်ရှားမ (Campaign)   မိတ်ဆက်ပဲွ အခမ်းအနားကုိ ကျင်းပြပလုပ်ရာ 

စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့ ်တက်ေရာက် 

အမှာ စကားေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ အမှာစကားေြပာြကားရာတွင ်စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနြဖင့် စားသုံး 

သူကာကွယ်ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်ေန့တွင် ြပာန်းခ့ဲပါေြကာင်း၊ ယင်းဥပေဒတွင် 

စားသုံးသူအကာအကွယ်ေပးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကုန်အန်း အမှတ်အသားေဖာြ်ပြခင်းကုိ 

အခန်း တစ်ခန်းအေနနဲ့ ေရးဆဲွြပာန်းထားပါေြကာင်း၊ စားသုံးသူကာကွယ်ေရးဥပေဒ၊ အခန်း ၁၈ ပါ 

ကုန်အန်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပြခင်းဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များအရ ကုန်စည်များတွင် ြမန်မာဘာသာြဖင့် 

ကုန်အန်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပထားြခင်းကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်ေြပစွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 

အတွက် ကုန်စည်များအေပါ် ဘာသာြပန်ဆုိထားမနှင့် ဥပေဒပါြပာန်းချက်များ ကုိက်ညီမရှ/ိမရှိကုိလည်း 

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရိှပါေြကာင်း၊ တုိင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီး 

သီးတွင်လည်း စစ်ေဆးေရးအရာရိှများခန့်အပ်ပီး ေဈးကွက်ေစာင့်ြကည့်စစ်ေဆးြခင်းများ ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါေြကာင်း၊ ယခုက့ဲသ့ုိ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမ ှ ကျင်းပြပလုပ်သည့် ကုန်စည်လံုြခံစိတ်ချရ 
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မအစ ကန်ုအန်းအမတ်ှအသားကဟူေသာ လူထုလပ်ရှားမ (Campaign)  သည် လပ်ုငန်းရှင်များ အေန 

ြဖင့် မိမိတုိ့၏ ကုန်စည်များတွင ် သတ်မှတ်ထားသည့ ် ကုန်အန်းအမှတ်အသားများ မြဖစ်မေနထည့် 

သွင်းရမည်ဆိုသည့် အချက်များကုိ သိရိှလိုက်နာေဆာင်ရွက်နုိင်ေစရန်နှင့် စားသုံးသူများအေနြဖင့် 

ကုန်စည်များဝယ်ယူသည့်အခါ ကုန်အန်းအမှတ်အသားများကုိ သတိြပ၍ ဖတ်ရတတ်သည့် အေလ့ 

အထေကာင်းရရှိေစနုိင်သည့်အြပင် စားသုံးသူများအေနြဖင့် မိမိတ့ုိ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် 

ကုန်စည်ကုိ ေရွးချယ်ဝယ်ယူနုိင်ေစရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ကျင်းပြပလုပ်ရြခင်းြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကား 

ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ဆက်လက်၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန န်ြကားေရးမှူ းချပ် ဦးြမင့်လွင်မှ ထုတ်ကုန်လံုြခံစိတ် 

ချရမရိှေစေရးနှင့် ကုန်အန်းအမှတ်အသားေဖာ်ြပြခင်းဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စားသုံးသူ 

ေရးရာဦးစီးဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ေနမ အေြခအေနများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပပီး စားသုံးသူများအေနြဖင့် 

ကုန်စည် (သို့မဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မများဝယ်ယူသံုးစွဲြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နစ်နာဆုံးရံးမများ တစ်စုံတစ်ရာ 

ေပါ်ေပါက်လာပါက ြမန်မာနုိင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှူး 

ရုံးများ၊ ခရုိင်ဦးစီးမှူ းရုံးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ စားသုံးသူသတင်းြပန်ြကားေရးနှင့် တုိင်ြကားမလက် 

ခံေဆာင်ရွက်ေရးစင်တာ (CICC) များသုိ့ လူကိုယ်တိုင်သွားေရာက်တုိင်ြကားနုိင်သည့်အြပင် အွန်လိုင်းမှ 

တစ်ဆင့် တုိင်ြကားလိုပါက စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ တရားဝင် website ြဖစ်ေသာ https://www. 

doca.gov.mm မိုဘိုင်း Application ြဖစ်ေသာ DOCA Myanmar နှင့် စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

Facebook Page မှတစ်ဆင့် တိုင်ြကားနိုင်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ 

၄။ အဆုိပါ စားသုံးသူအသိပညာေပး (Campaign ) ကို ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်မှ စတင်၍ 

ရက်သတ္တ (၆)ပတ်ြကာ ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး နုိင်ငံပိုင် ရုပသ်မီံဒီယာများနှင့် လူမကွန်ယက်များမှ     

တစ်ဆင့် စားသံုးသူအခွင့်အေရးနှင့်ဆိုင်ေသာ အသိပညာေပးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတုိများကုိ ထုတ်လင့်ြပသ 

သွားမည်ြဖစ်ေြကာင်း သိရိှရပါသည်။ 

၅။ ထုိ့ေနာက် တက်ေရာက်လာသည့်သတင်းမီဒီယာများ၏ေမးြမန်းချက်များကုိ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ေဒါက်တာသန်းြမင့် ၊ န်ြကားေရးမှူးချပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ြပန်လည်ရှင်းလင်း ေြဖြကားခဲ့ြက 

ပါသည်။ 
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ြပည်ပပို့ကုန် (  ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၀၇၅.၃၇၆ ၈၇၉.၇၁၀ ၁၉၅၅.၀၈၆
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၁.၈၃၄ ၅၁.၅၈၆ ၅၃.၄၂၀
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၁၇၁.၉၆၁ ၂၉၇.၄၈၄ ၄၆၉.၄၄၅
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၇၃၆.၅၄၅ ၃၂၈.၉၇၈ ၁၀၆၅.၅၂၃
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၈၄.၈၂၃ ၁.၅၈၁ ၈၆.၄၀၄
၆ စက်မကုန်ေချာပစ္စည်း ၃၀၃၈.၀၇၄ ၁၈၀၄.၃၇၂ ၄၈၄၂.၄၄၆
၇ အြခား ၁၂၉.၃၈၈ ၆၁.၈၂၈ ၁၉၁.၂၁၆
 စုစုေပါင်း ၅၂၃၈.၀၀၁ ၃၄၂၅.၅၃၉ ၈၆၆၃.၅၄၀

ြပည်ပသွင်းကုန် (  ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယေ်ရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှပ်နံှမကုန်ပစ္စည်း ၂၉၈၇.၄၈၀ ၈၆၆.၉၈၅ ၃၈၅၄.၄၆၅
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၃၁၁၁.၉၃၁ ၂၇၄.၈၄၂ ၃၃၈၆.၇၇၃
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၃၈၄.၃၂၇ ၃၁၇.၈၁၂ ၁၇၀၂.၁၃၉
၄ CMP ၇၇၂.၀၄၈ ၃၀၅.၇၄၁ ၁၀၇၇.၇၈၉
 စုစုေပါင်း ၈၂၅၅.၇၈၆ ၁၇၆၅.၃၈၀ ၁၀၀၂၁.၁၆၆

ြပည်ပပို့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေြကာင်း ၅၂၃၈ .၀၀၁ ၈၂၅၅ .၇၈၆ ၁၃၄၉၃.၇၈၇ ၆၉၁၄ .၇၉၅ ၁၁၂၂၀ .၅၉၀ ၉၃၂ .၂၀၆ ၁၃၄၀.၉၉၁ ၂၂၇၃ .၁၉၇

၂ နယ်စပ် ၃၄၂၅.၅၃၉ ၁၇၆၅ .၃၈၀ ၅၁၉၀ .၉၁၉ ၁၃၂၀.၅၈၃ ၄၆၈၉ .၅၄၈ ၅၆ .၅၇၄ ၄၄၄.၇၉၇ ၅၀၁ .၃၇၁

စုစုေပါင်း ၈၆၆၃.၅၄၀ ၁၀၀၂၁ .၁၆၆ ၁၈၆၈၄ .၇၀၆ ၈၂၃၅.၃၇၈ ၁၅၉၁၀ .၁၃၈ ၉၈၈.၇၈၀ ၁၇၈၅.၇၈၈ ၂၇၇၄.၅၆၈

၄၃၀၅.၇၉၅

၃၃၆၈.၉၆၅

၇၆၇၄.၇၆၀

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၂၀ -၃-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၂၀ -၃-၂၀၁၉ ထိ ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

ပ့ုိကုန်
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပို့ကုန်နိုင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နိုင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၈၇၉ .၇၁၀ ၈၇၉ .၇၁၀ ၉၀၅ .၃၈၅ ၉၀၅ .၃၈၅ -၂၅ .၆၇၅ -၂၅.၆၇၅

၂ တိရိစာန်ထွက် ၅၁.၅၈၆ ၅၁.၅၈၆ ၂၆၈ .၅၈၃ ၂၆၈ .၅၈၃ -၂၁၆ .၉၉၇ -၂၁၆.၉၉၇

၃ ေရထွက် ၂၉၇ .၄၈၄ ၂၉၇ .၄၈၄ ၂၅၆ .၈၀၃ ၂၅၆ .၈၀၃ ၄၀.၆၈၁ ၄၀.၆၈၁

၄ သတ္တတွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၂၁.၇၇၀ ၃၂၈ .၉၇၈ ၀.၆၉၃ ၁၆.၈၉၉ ၁၇.၅၉၂ ၃၀၆.၅၁၅ ၄.၈၇၁ ၃၁၁.၃၈၆

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၅၈၁ ၁.၅၈၁ ၀.၇၁၆ ၀.၇၁၆ ၀.၈၆၅ ၀.၈၆၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၁၆၈၂ .၂၄၆ ၁၂၂ .၁၂၆ ၁၈၀၄ .၃၇၂ ၁၆၆၉ .၆၈၉ ၆၃.၀၉၄ ၁၇၃၂ .၇၈၃ ၁၂.၅၅၇ ၅၉.၀၃၂ ၇၁.၅၈၉

၇ အြခား ၂၇.၀၉၄ ၃၄.၇၃၄ ၆၁.၈၂၈ ၂.၆၈၂ ၁၈၄.၄၂၁ ၁၈၇.၁၀၃ ၂၄.၄၁၂ -၁၄၉.၆၈၇ -၁၂၅ .၂၇၅

စုစုေပါင်း ၂၀၁၆.၅၄၈ ၁၄၀၈ .၉၉၁ ၃၄၂၅ .၅၃၉ ၁၆၇၃ .၀၆၄ ၁၆၉၅.၉၀၁ ၃၃၆၈ .၉၆၅ ၃၄၃ .၄၈၄ -၂၈၆.၉၁၀ ၅၆.၅၇၄

စဉ် ပ့ုိကန်ုအုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၀ -၃-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၀ -၃-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှပ်နံှမ ၃၅.၆၇၆ ၈၃၁.၃၀၉ ၈၆၆ .၉၈၅ ၂၃.၉၄၈ ၄၇၀.၄၆၂ ၄၉၄.၄၁၀ ၁၁.၇၂၈ ၃၆၀.၈၄၇ ၃၇၂.၅၇၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်း ၁.၇၉၇ ၂၇၃ .၀၄၅ ၂၇၄ .၈၄၂ ၄.၉၃၂ ၂၈၄ .၈၄၆ ၂၈၉ .၇၇၈ -၃.၁၃၅ -၁၁.၈၀၁ -၁၄.၉၃၆

၃ လူသုံးကုန် ၀.၂၁၁ ၃၁၇.၆၀၁ ၃၁၇.၈၁၂ ၀.၁၇၇ ၂၇၇ .၉၁၁ ၂၇၈ .၀၈၈ ၀.၀၃၄ ၃၉.၆၉၀ ၃၉.၇၂၄

၄ CMP ၃၀၅ .၇၄၁ ၃၀၅ .၇၄၁ ၂၅၈ .၃၀၇ ၂၅၈ .၃၀၇ ၄၇.၄၃၄ ၄၇.၄၃၄

စုစုေပါင်း ၃၇.၆၈၄ ၁၇၂၇.၆၉၆ ၁၇၆၅.၃၈၀ ၂၉.၀၅၇ ၁၂၉၁ .၅၂၆ ၁၃၂၀ .၅၈၃ ၈.၆၂၇ ၄၃၆ .၁၇၀ ၄၄၄ .၇၉၇

စဉ် သင်ွးကုန်အုပ်စု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၂၀-၃-၂၀၂၀)ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနှစ် 
(၂၀-၃-၂၀၁၉)ထိ

တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၁၄၉၈ .၇၃၉ ၈၄၇.၀၄၉ ၂၃၄၅ .၇၈၈ ၁၃၉၇.၃၇၇ ၇၉၆ .၉၁၉ ၂၁၉၄ .၂၉၆ ၁၀၁.၃၆၂ ၅၀.၁၃၀ ၁၅၁.၄၉၂

၂ လွယ်ဂျယ် ၆၀.၁၆၂ ၈.၅၉၅ ၆၈.၇၅၇ ၈၃.၄၃၄ ၆.၄၈၅ ၈၉.၉၁၉ -၂၃.၂၇၂ ၂.၁၁၀ -၂၁.၁၆၂

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၁၉.၁၇၂ ၄၈.၀၆၉ ၂၆၇ .၂၄၁ ၂၇၀ .၉၉၆ ၂၇.၇၇၆ ၂၉၈ .၇၇၂ -၅၁.၈၂၄ ၂၀.၂၉၃ -၃၁.၅၃၁

၄ ကံပုိက်တီ ၁၈၁.၈၄၉ ၈.၆၃၅ ၁၉၀ .၄၈၄ ၁၀၄.၂၄၉ ၁၀.၁၁၂ ၁၁၄.၃၆၁ ၇၇.၆၀၀ -၁.၄၇၇ ၇၆ .၁၂၃

၅ ကျိင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၂၁၀ ၃.၇၈၇ ၁.၆၂၃ ၀.၈၆၂ ၂.၄၈၅ ၀.၉၅၄ ၀.၃၄၈ ၁.၃၀၂

၆ တာချလိီတ် ၂၈.၃၄၈ ၄၀.၂၄၀ ၆၈.၅၈၈ ၇.၀၄၀ ၂၇.၆၇၅ ၃၄.၇၁၅ ၂၁.၃၀၈ ၁၂.၅၆၅ ၃၃.၈၇၃

၇ ြမဝတီ ၁၈၁.၅၅၈ ၄၀၇.၇၈၇ ၅၈၉ .၃၄၅ ၅၅ .၁၆၆ ၃၄၄.၄၈၄ ၃၉၉ .၆၅၀ ၁၂၆ .၃၉၂ ၆၃.၃၀၃ ၁၈၉.၆၉၅

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၅၂.၄၃၄ ၄၆.၈၄၈ ၁၉၉.၂၈၂ ၁၀၄.၁၈၈ ၁၅.၅၂၂ ၁၁၉.၇၁၀ ၄၈.၂၄၆ ၃၁.၃၂၆ ၇၉.၅၇၂

၉ မိတ် ၃၆.၉၇၄ ၅၇ .၉၁၂ ၉၄.၈၈၆ ၅၇ .၂၇၂ ၅၅ .၁၆၆ ၁၁၂.၄၃၈ -၂၀ .၂၉၈ ၂.၇၄၆ -၁၇.၅၅၂

၁၀ ထီးခီး ၉၅၉ .၁၆၂ ၁၄.၁၂၁ ၉၇၃ .၂၈၃ ၁၁၉၃.၇၉၀ ၁၇.၂၇၆ ၁၂၁၁.၀၆၆ -၂၃၄.၆၂၈ -၃.၁၅၅ -၂၃၇ .၇၈၃

၁၁ ေမာေတာင် ၈.၉၈၀ ၃.၆၂၆ ၁၂.၆၀၆ ၆.၄၅၀ ၄.၈၁၆ ၁၁.၂၆၆ ၂.၅၃၀ -၁.၁၉၀ ၁.၃၄၀

၁၂ မယ်စ့ဲ ၂.၂၇၂ ၀.၂၆၀ ၂.၅၃၂ ၁.၀၂၄ ၀.၁၄၂ ၁.၁၆၆ ၁.၂၄၈ ၀.၁၁၈ ၁.၃၆၆

၁၃ စစ်ေတွ ၁၂.၁၁၁ ၂၇၈ .၆၇၃ ၂၉၀ .၇၈၄ ၅.၇၂၂ ၀.၂၂၅ ၅.၉၄၇ ၆.၃၈၉ ၂၇၈ .၄၄၈ ၂၈၄ .၈၃၇

၁၄ ေမာင်ေတာ ၉.၂၁၆ ၀.၀၃၇ ၉.၂၅၃ ၄.၁၄၂ ၀.၀၃၄ ၄.၁၇၆ ၅.၀၇၄ ၀.၀၀၃ ၅.၀၇၇

၁၅ တမူး ၃၄.၅၀၉ ၀.၃၃၇ ၃၄.၈၄၆ ၄၁.၇၀၃ ၀.၆၄၇ ၄၂.၃၅၀ -၇.၁၉၄ -၀.၃၁၀ -၇.၅၀၄

၁၆ ရိဒ် ၃၇.၀၆၅ ၁.၉၈၁ ၃၉.၀၄၆ ၃၄.၇၈၉ ၁၂.၄၄၂ ၄၇.၂၃၁ ၂.၂၇၆ -၁၀.၄၆၁ -၈.၁၈၅

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျိင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၃၄၂၅ .၅၃၉ ၁၇၆၅.၃၈၀ ၅၁၉၀.၉၁၉ ၃၃၆၈ .၉၆၅ ၁၃၂၀ .၅၈၃ ၄၆၈၉.၅၄၈ ၅၆.၅၇၄ ၄၄၄ .၇၉၇ ၅၀၁.၃၇၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၀ -၃-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၀ -၃-၂၀၁၉ ထိ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၉၅၁၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၅၄၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၂ ဟသင်္ာတ ၉၈၉၀၀၀ ၉၅၈၃၀၀ ၈၂၉၇၀၀ ၈၉၇၁၀၀

၃ ပခူဲး ၉၇၉၈၀၀ ၉၆၄၅၀၀ ၈၄၂၀၀၀ ၈၄၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၇၀ ၇၀၀ ၆၇၀ ၇၅၈

၂ ေရလီ ၇၇၀ ၇၀၀ ၆၇၀ ၇၆၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၈၇ ၈၃၉ ၇၈၈ ၈၁၇

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၃၀၁၃၀၀ ၁၂၉၂၁၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၃၇၀၀၀

၂ မနေလး(အညာေရဝါ) ၁၀၆၆၇၀၀ ၁၀၆၆၇၀၀ ၁၀၆၆၇၀၀ ၁၀၆၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀

၂ ေရလီ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပို့ကုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ/်တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန် ၇၈၆၉၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၅၆၃၀၀
၂ မနေလး ၈၀၂၂၀၀ ၇၉၆၇၀၀ ၇၄၈၉၀၀ ၇၄၈၉၀၀
၃ မံုရွာ ၈၃၇၇၀၀ ၈၁၂၀၀၀ ၇၇၃၄၀၀ ၇၆၇၃၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၉၉ ၁၄၀၁ ၁၄၁၄ ၁၅၄၄

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ်(မင်းလှ) ၉၀၀၂၀၀ ၉၀၀၂၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၈၇၉၀၀

၂ မနေလး ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၆၇၇၀၀ ၈၈၇၉၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ မဆူယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀
၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၇၁၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၇၀၀၀

၂ မနေလး ၆၆၃၂၀၀ ၆၆၈၇၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၆၆၃၂၀၀

၃ မံုရွာ ၆၇၉၇၀၀ ၆၅၈၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၅၈၃၀၀

၄ မေကွး ၆၇၃၆၀၀ ၆၅၈၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၃၃၈၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၆၇၅ ၆၆၀ ၆၃၉ ၆၆၈

( င ) ပဲစဉး်ငံု

၇
(ဂ) ကုလားပြဲဖူလုံးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

Z:\TP Department(2019-2020)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\Mar 2020\Trade New (26-3-2020)\2 - Agril-Trade 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖူစ) ၇၃၄၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၂ မံုရွာ ၉၇၉၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၃ မနေလး ၈၅၇၃၀၀ ၈၅၇၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၅ ပခကု္က  ၄၈၉၉၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၇ ပဲခူး  ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၈ ြပည် ၉၇၉၈၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၄၄ ၂၄၀ ၂၃၆ ၂၃၇

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ မနေလး ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၂၀၄၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၃ မေကွး ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၇၇၅၉၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၂၅၇၂၀၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၄၁၇ ၄၁၁ ၄၀၄ ၄၀၆

( စ ) ြကက်သွန်နီ
၈

( ဆ ) ြကက်သွန်ြဖူ
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ကျပ/်တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ မနေလး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၂၂ ၁၃၀၂ ၁၂၈၁ ၁၂၈၅

ကျပ/်တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ မံုရွာ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀
၂ မနေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၃ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀
၄ မေကွး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၅ ြပည် ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁။ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၇၇ ၁၃၅၇ ၁၃၃၅ ၁၃၃၉

ကျပ်/ြပည်

၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀
၂ မနေလး ၁၀၀၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀
၃ ပျဉး်မနား ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၁၀၀၀
၄ ပသိုမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၅ ဟသင်္ာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၆ ပဲခူး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀
၈ မံုရွာ (ဧရာမင်း) ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ ၂၁၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀
၁၀ သံတွဲ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စဉ် ြမို့အမည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၉
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USD/PMT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ထုိင်း ၄၄၄ ၄၄၄ ၄၅၉ ၄၇၆

၂ ဗီယက်နမ် ၃၅၆ ၃၇၆ ၃၆၃ ၃၈၈

၃ အိန္ဒယ ၃၄၃ ၃၄၀ ၃၃၈ ၃၃၅

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၀ ၃၅၃ ၃၅၀ ၃၄၃

၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၁၀၀၀၀ ၅၁၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀
၂ မနေလး ၆၀၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၅၅၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀
၄ ပသိုမ် ၅၆၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀ ၅၇၅၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀
၆ ြပည် ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀
၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၁၈၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ ဘရုင့်ေနာင် ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀
၂ မနေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀
၃ ေတာင်ကီး ၂၃၈၈၀၀ ၂၄၁၈၀၀ ၂၄၁၈၀၀ ၂၃၈၈၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၃၅ ၁၃၅ ၁၃၅ ၁၃၅
၂ ေရလီ ၁၃၅ ၁၃၅ ၁၃၅ ၁၃၅
၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၄၅ ၂၄၁ ၂၃၇ ၂၃၈

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၀
(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် ြမို့အမည်
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ကျပ/်တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မနေလး ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၇၆၉၁၀၀
၂ မေကွး ၁၉၁၉၈၀၀ ၁၉၇၁၈၀၀ ၁၈၇၆၉၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မဆူယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၂၅၂ ၁၂၃၄ ၁၂၁၃ ၁၂၁၇

ကျပ/်တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မနေလး(စမံုစ) ၂၉၂၅၉၀၀ ၃၀၆၁၉၀၀ ၂၇၂၁၄၀၀ ၃၁၉၇၉၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၉၂၇၂၀၀ ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၇၈၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၁၉၀ ၁၁၉၀ ၁၁၉၀ ၁၁၉၀

၂ ေရလီ ၁၁၉၀ ၁၁၉၀ ၁၁၉၀ ၁၁၉၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၀၉ ၁၇၈၂ ၁၇၅၃ ၁၇၅၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ
၁ RSS-1 ၁၆၆၅.၀၀ ၁၅၉၁.၀၀ ၁၄၈၂.၀၀ ၁၅၅၃.၀၀
၂ RSS-2 ၁၅၈၁.၀၀ ၁၅၇၂.၀၀ ၁၄၀၄.၀၀ ၁၅၃၅.၀၀
၃ RSS-3 ၁၄၈၉.၀၀ ၁၅၅၀.၀၀ ၁၃၂၆.၀၀ ၁၅၁၈.၀၀
၄ RSS-4 ၁၄၁၅.၀၀ ၁၅၄၅.၀၀ ၁၂၄၈.၀၀ ၁၅၀၈.၀၀
၅ RSS-5 ၁၃၃၂.၀၀ ၁၅၃၁.၀၀ ၁၁၇၀.၀၀ ၁၄၉၄.၀၀

အမျ ို းအစား

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျ ို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

၁၀-၃-၂၀၂၀
စဉ်

၁၇-၃-၂၀၂၀
           ေဒါ်လာ/တန်

(တ) ေရာ်ဘာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၄ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၂၅၀၀၀ ၁၆၅၈.၃၇ ၁၆၄၅.၃၇ ၁၄၀၇

၂ ၅ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၀၀၀ ၁၆၆၂.၇၄ ၁၆၄၁.၃၃ ၁၃၉၃

၃ ၆ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၃၀၀ ၁၆၉၁.၀၇ ၁၆၈၀.၂၁ ၁၃၇၀

၄ ၇ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၃၀၀ ၁၆၉၁.၀၇ ၁၆၈၀.၂၁ ၁၃၇၀

၅ ၈ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၃၀၀ ၁၆၉၁.၀၇ ၁၆၈၀.၂၁ ၁၃၇၀

၆ ၉ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၃၀၀ ၁၆၉၁.၀၇ ၁၆၈၀.၂၁ ၁၃၇၀

၇ ၁၀ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၅၁၅၀၀ ၁၆၅၆.၆၀ ၁၆၆၄.၆၆ ၁၃၂၄

၈ ၁၁ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၆၈၇၀၀ ၁၆၂၁.၃၄ ၁၆၆၃.၀၁ ၁၃၇၃

၉ ၁၂ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၂၀၀၁၀၀ ၁၆၃၅.၁၃ ၁၆၃၈.၅၃ ၁၃၉၈

၁၀ ၁၃ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၉၀၀၀၀ ၁၆၀၈.၇၁ ၁၅၉၀.၀၁ ၁၄၀၉

၁၁ ၁၄ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၉၀၀၀၀ ၁၆၀၈.၇၁ ၁၅၉၀.၀၁ ၁၄၀၉

၁၂ ၁၅ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၉၀၀၀၀ ၁၆၀၈.၇၁ ၁၅၉၀.၀၁ ၁၄၀၉

၁၃ ၁၆ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၇၈၀၀၀ ၁၅၈၇.၉၈ ၁၅၄၇.၄၀ ၁၄၁၃

၁၄ ၁၇ - ၃ -၂၀၂၀ ၁၁၅၃၅၀၀ ၁၅၄၁.၈၅ ၁၄၈၇.၆၈ ၁၄၂၅

မျက်ာှစာအလိုက်
ေငွလဲုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၇.၀၈၆ ယွမ်

၂ ၃၀.၁၃  ဘတ်

၃ ၈၇ တာကာ

၄ ၇၃.၄၀ ရူပီး

၁၃၉၅

စဉ်

၁၄၆၆

ေဒါ်လာ

ြမဝတီ

စခန်းအမည်

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုး်

ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲုန်း (ကျပ်)

၁၃၄၇.၅၂

ေရေစျးုန်း

၁၃၅၇.၀၀

ြပည်တွင်းေရ

မူဆယ်

ကျပ်/ကျပ်သား

၁၂

( ၂၅ - ၃ -၂၀၂၀ ) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲုန်း

စဉ် ေန့စွဲ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၆၄၀-၆၆၀

(  ခ  ) SQ ၇၄၀-၇၆၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၉၁၅-၉၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၈၀၀-၈၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၂၅

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၂၀

( ဃ ) အခွံချွတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၀၀-၅၂၀

(  ခ  ) ြဖူန ီ(FAQ) ၅၀၀-၅၂၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၀၀-၅၂၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၄၆၀-၄၉၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၅၅၀-၆၀၀

၅ ပဲလွန်းန ီ ( က) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၁၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၇၅-၁၀၀၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၃၀-၁၀၅၅

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၅၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

  ၁၇ - ၃ -၂၀၂၀  ေန့ ကုန်စည်ဒိုင်တွင ်ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျ ို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့ စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖဲွ့စည်းပုံ 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပုိ လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၄ - ၁၄ 

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၇ - ၂၁၂ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၀၁ - ၂၂၆ 

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၂ - ၂၂၆ 

၂။ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထုမး်(၅)ဦးတုိ့ကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တွ ဲ ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က)  ဦးေအးမင်းထွန်း လ/ထညွှန်မှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး ၁၀-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/စခန(နုိင်) ၀၁၉၈၃၈   ၁၉-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ခ )  ေဒါ်ဇွန်သီရိထွန်း ကပတ နယ်ရံုး ၁၆-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၄ ရက် 

    ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၁၄၇၉ ကီးြကပ်ေရးမှူ း  ၁၉-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ဂ )  ေဒါ်နီလာြမင့ ် ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၁၂-၃-၂၀၂၀ မှ ၉ ရက် 

    ၉/မထလ(နုိင်) ၂၃၁၀၁၈   ၂၀-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 (ဃ)  ေဒါ်အိထက်ထက်မိုး ကီး/ေရး စီမံ ၁၆-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၁၈ ရက် 

    ၉/ရမသ(နုိင်) ၁၉၁၄၀၈   ၂-၄-၂၀၂၀ ထိ 
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 ( င  ) ေဒါ်တင်တင်ြမင့် ကီး/ေရး မူဝါဒ ၄-၄-၂၀၂၀ မှ ၆ ရက် 

    ၁၁/ကဖန(နုိင်) ၀၆၄၄၆၈   ၉-၄-၂၀၂၀ ထ ိ  

 ( စ )  ေဒါ်အိမွန် လ/ထ မူဝါဒ ၁၁-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၀ ရက် 

    ၇/သနပ(နုိင်) ၁၁၁၉၀၂ ကပတမှူး  ၂၀-၃-၂၀၂၀ ထိ  

၃။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမုထမ်း(၂)ဦးတုိ့ကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါေန့ရက် 

များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး 

ခံစား ခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒါ်ခင်ေဆွမိုး လ/ထညွှန်မှူး ေငွစာရင်း ၅-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

    ၅/ခဥတ(နုိင်) ၀၅၈၂၅၂   ၁၁-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ခ )  ေဒါ်အိအိလွင် ဦး/ရိှ ေငွစာရင်း ၁၀-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၆ ရက် 

    ၁၀/မလမ(နုိင်) ၀၀၂၅၈၂   ၁၅-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ဂ )  ေဒါ်ခင်လံုးြဖူ ဦး/ရိှ စီမံ ၆-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၅ ရက် 

    ၁၂/မဘန(နုိင်) ၀၁၄၇၈၅   ၂၀-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 (ဃ)  ေဒါ်ခင်မိုးမုိး ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၁၀-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၃ ရက် 

    ၁၀/ကထန(နုိင်) ၀၈၁၄၄၈   ၁၂-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( င )  ဦးလင်းလင်းေဇာ် ယာဉေ်မာင်း-၃ ကသရ ၂၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၂၁ ရက် 

    ၈/မသန(နုိင်) ၀၉၉၃၆၅  (ထီးခီး) ၉-၄-၂၀၂၀ ထ ိ   

၄။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှ ဦးေအာင်ဝင်း-၂ (၅/ကလတ (နုိင်) ၀၀၀၆၇၃)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၆-၃-၂၀၂၀ )ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၁၉၆/၂၀၂၀)ြဖင့် (၁၀-၃-

၂၀၂၀ မ ှ၁၈-၃-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့်(၉)ရက် ခံစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်းအား ဤအမိန့်စာြဖင့် ပယ်ဖျက်လိုက် 

သည်။ 
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၅။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၁/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ၊ 

ရန်ကုန်ြမို့ ၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် ၊ ဘဏ်ခဲွ (၂)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ဦးေမာင်ဦး ၊ ကျွမ်းကျင်-၄ သည် (၁၃-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ်၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်ခင်ဝင်း 

(၁၂/ဒပန (နုိင်) ၀၂၁၇၃၇) ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁၄-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့စားဝန်ထမ်း (၃)ဦးကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လျှင ် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ ် (၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆုိ 

ငှားရမ်းခ့ဲြပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးသည့်ေနာက်တစ်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း (၃)လတစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆိ ုငှားရမ်းလုိက်သည-် 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင် ဌာနခဲွ/စခန်း/ ေပးအပ်ထား ထပ်မံစာချုပ်သည့် 

   အမှတ် ပုိ့သွင်းရုံး သည့်တာဝန် ကာလ 

 (က) ဦးသန်းေဌး စီမံေရးရာ စုိက်ပျ ို းေရးြခံ ၁၇-၃-၂၀၂၀ မှ  

   ၁၄/မအပ(နုိင်) ၀၅၄၆၃၆   ၁၆-၆-၂၀၂၀ ထိ 

  ( ခ ) ဦးဇင်မင်းသူ ကသရ(ြမိတ်) ယာဉ်ေမာင်း ၁၅-၃-၂၀၂၀ မ ှ

   ၆/တသရ(နုိင်) ၀၅၄၂၃၃   ၁၄-၆-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပိုင် ပုိ့/သွင်းရုံး ယာဉ်ေမာင်း ၁၅-၃-၂၀၂၀ မ ှ

  ၉/အမဇ(နုိင်) ၀၆၄၉၇၇ (ကျ ို င်းတုံ)  ၁၄-၆-၂၀၂၀ ထိ 

၇။ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် (၅/မရန(နုိင်) ၀၂၈၉၂၀) ကိ ု နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၁၅-၃-၂၀၂၀ မှ ၂၂-၃-၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၈)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၈။ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည့် Myanmar Trade Net 2.0 နှင့် 

ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၁)ဦး၊ အမုထမ်း(၂) ဦးတုိ့ကုိ (၁၇-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

ဌာနခဲွသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည ်-  

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 

 (က) ဦးရဲဝင့်ေမာင် ဦးစီးအရာရိှ လုပ်ငန်းစစ်  

  ၁၃/နဆန(နုိင်)၀၃၀၉၉၈    

 ( ခ ) ေဒါ်သီသီစိန် ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်  

  ၉/တတဥ(နုိင်)၀၉၆၇၃၃   

 ( ဂ ) ေဒါ်ဖူးပုိင်ြဖိုး စာရင်းကုိင်-၄ ေငွစာရင်း  

  ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၄၇၂၀    

၉။ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦး၊ အမထုမ်း(၂)ဦးတုိ့အား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်ေန့မှစတင်၍ 

၎င်းတ့ုိအမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန် ချထားလိုက်သည-် 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ့တာဝန် 

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေကျာ်ေကျာ်သက် လ/ထညွှန်မှူး နည်းပညာ စာရင်းအင်း 

  ၉/ကဆန(နုိင်)၁၂၄၂၂၀ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်စည်သူ ဦးစီးအရာရိှ ညွှန်ချုပ်ရုံး မူဝါဒ 

  ၈/မကန(နုိင်)၂၀၁၉၆၅ 

 ( ဂ ) ဦးဘုန်းြမင့်နုိင် ဦးစီးအရာရိှ မူဝါဒ ညွှန်ချုပ်ရုံး 

  ၉/မထလ(နုိင်)၂၅၉၆၆၀ 
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 (ဃ) ေဒါ်တင်တင်နဲွ့ ဦးစီးမှူး WTO ေဒသတွင်း 

  ၉/စကတ (နုိင်) ၀၆၂၂၅၈ 

 ( င ) ေဒါ်စိမ်းလဲ့ေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ေဒသတွင်း 

  ၇/ထတပ(နုိင်)၀၇၁၄၅၆  

၁၀။ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂/၂၀၂၀ အရ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 

မုံရွာြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွတွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင်ြမန်မာ့ 

ကုန်တုိက်မှ ဦးေမာင်ေမာင်၊ ရုံးအုပ်သည် (၂၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ 

တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်တင်ဥ (၅/မရန (နုိင်) ၀၆၅၉၀၈)ကုိ 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒ ခွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၇-၁၂-

၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် ကွန်ပျူတာတာဝန်ထမး်ေဆာင်ေနေသာ ေဒါ်ဇင်မာေအး-၁ (၁၂/ဗဟန (နုိင်) 

၀၀၀၇၁၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်ေန့မှ စတင်၍ လစာနုန်းတူြဖစ်သည့် 

ဌာနခဲွစာေရးရာထူးအုပ်စုသို့ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၁၂။ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၀၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ဦးေဇာ်ဝင်း-၂ (၁၄/ဘကလ(နုိင်) ၀၀၃၁၄၅)၊ ဦးစီးအရာရိှကို ရန်ကုန်တုိင်း 

ေဒသကီး ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အေရာင်းစင်တာ ေြမြပင်စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် (၂၄-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်)သုိ့ တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၃။ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၀/၂၀၂၀ အရ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးနှင့် 

စက်မုဝန်ကီးဌာနမှ ေြပာင်းေရ့ေရာက်ရိှလာသည့် တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမ်း(၁၈)ဦးတုိ့ကုိ ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ(၄)ရက်ေန့ ရက်စဲွပါစီမ ံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၁၉၀/၂၀၂၀) 

ြဖင့် (၃-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ စတင်ခန့်ထား၍ ဌာန၏လုပ်ငန်းများ လှည့်လည်ေလ့လာေစခ့ဲြပီး ြဖစ်ပါ 

သြဖင့် (၂၄-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 
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  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးချစ်စမ်းေမာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ 

  ၇/ရတရ(နိုင်) ၁၁၆၄၄၆  East of Doing Business 

     (ြမန်မာကုန်သွယ်မုြမှင့်တင်ေရးအဖွဲ့တဲွ) 

 ( ခ ) ေဒါ်ဇင်မာလင်း ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်စခန်းများညိှနိုင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ 

  ၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၇၀၅၈     

 ( ဂ ) ေဒါ်ခင်နှင်းေဝ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၇၁၁၀  (Project Bank) 

 (ဃ) ဦးေနမျ ို းထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၇/မလန(နုိင်) ၀၈၈၈၆၃  (Project Bank) 

 ( င ) ဦးလှမင်းထွန်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/လဝန(နုိင်) ၁၂၇၃၀၄   

 ( စ ) ေဒါ်စုစုသိန်း ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်ဆံေရး  

  ၁၄/မအန(နုိင်) ၁၅၆၅၈၈  ဌာနခဲွ 

 (ဆ) ေဒါ်ြဖူစင်ြပံုး အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၇/ရတရ(နိုင်) ၁၁၀၈၉၅  

 ( ဇ ) ဦးေအာင်မင်းသူ-၂ အငယ်တန်းစာေရး ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်း 

  ၈/ပမန(နုိင်) ၁၂၂၀၀၂  စစ်ေဆးေရးဌာနခဲွ 

 ( ဈ ) ေဒါ်မမေလး အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/လဝန(နုိင်) ၁၃၈၇၃၂  (Project Bank) 

 (ည) ေဒါ်အိေရစင-်၂ အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၇/ရတရ(နိုင်) ၁၀၄၅၅၀  (ဇုန်) 

 ( ဋ ) ေဒါ်ေအးသီတာလုိင် အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/လဝန(နုိင်) ၁၆၂၀၁၂   
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 ( ဌ ) ေဒါ်တင်တင်နုိင် အငယ်တန်းစာေရး ေကျာက်ြဖူဇုန်(ရုံးချုပ်) 

  ၁၄/သပန(နုိင်) ၀၇၇၈၁၄   

 ( ဍ ) ဦးခင်ေဇာ်လတ် အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/မသန(နုိင်) ၁၂၃၈၈၈   

 ( ဎ ) ေဒါ်စီစီဝင်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ 

  ၅/ဆလက(နုိင်) ၀၅၇၀၈၃  East of Doing Business 

     (ြမန်မာကုန်သွယ်မုြမှင့်တင်ေရးအဖွဲ့တဲွ) 

 (ဏ) ေဒါ်ဇာဇာြမင့် အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်းဌာနခဲွ 

  ၅/ဆလက(နုိင်) ၀၇၀၂၄၂   

 (တ) ဦးသန့်ဇင်ထွန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/ပဘန(နုိင်) ၁၅၁၉၆၅   

 (ထ) ေဒါ်ချ ိုချ ိုစန်း အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၉/ပဘန(နုိင်) ၁၆၃၉၁၅   

 ( ဒ ) ဦးမင်းမင်းဦး အငယ်တန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်ဆံေရး  

  ၅/စကန(နုိင်) ၁၇၉၅၁၈      ဌာနခဲွ  

၁၄။ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးခန့်ေဇာ်ေအာင် (၁၂/ကခက(နုိင်)၀၇၈၂၆၂)၊ ေန့စားယာဉ်ေမာင်းကုိ (၂၀-၃-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှစ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)သုိ့ တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၅။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမုထမ်း(၆)ဦးတို့ကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး 

ခံစား ခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 

 



21 

  စဉ်  အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး  ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးကုိကုိလွင် လ/ထညွှန်မှူး ပညာေပး ၁၆-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၇ ရက် 

    ၁၂/ဒဂန(နုိင်) ၀၂၅၄၉၀   ၂၂-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 (  ခ  ) ေဒါ်ခင်ဆုလိုင် ဦး/ရိှ WTO ၁၇-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၁၅ ရက် 

    ၆/ထဝန(နုိင်) ၁၀၆၁၅၁   ၃၁-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 (  ဂ  ) ေဒါ်တင်ဇာလွင် ဦးစီးမှူး ပညာေပး ၂၆-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၅ ရက် 

    ၇/ပမန(နုိင်) ၁၄၁၁၂၀   ၉-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ဃ ) ေဒါ်ေရရည်မွန် ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၃-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၁ ရက် 

    ၉/မခန(နုိင်) ၂၂၉၄၇၈   ၂-၄-၂၀၂၀ ထိ 

 (  င  ) ဦးမျ ို းမင်းထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၁၃-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

    ၇/ရကန(နုိင်) ၀၃၈၈၃၂   ၁၉-၃-၂၀၂၀ ထ ိ   

 (  စ  ) ေဒါ်လှလှေအး ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၅-၂-၂၀၂၀ မှ ၄ ရက် 

    ၉/ကဆန(နုိင်) ၁၁၅၅၈၄   ၂၈-၂-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ဆ ) ဦးလှြမင့်ေထွး ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၃-၃-၂၀၂၀ မှ ၁၀ ရက် 

    ၁၂/ဒလန(နုိင်) ၀၃၉၇၈၆  (CJ တဲွ) ၁-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 (  ဇ  ) ေဒါ်မျ ို းသနာ ကီး/ေရး စီမံ ၁၇-၃-၂၀၂၀ မှ  ၂ ရက်

    ၉/လဝန(နုိင်) ၁၈၆၆၃၂   ၁၈-၃-၂၀၂၀ ထိ 

၁၆။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေဒါ်ဇွန်သီရိထွန်း (၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၁၄၇၉)၊ ကွန်ပျူတာကီး 

ြကပ်ေရးမှူးကို နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ 

(၂၃-၃-၂၀၂၀ မှ ၂၂-၉-၂၀၂၀ ထ)ိ မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ညွှန်ြကားေရးမှူး (၄) ဦးအား၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတ့ုိ 

အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်-  
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချ 

      ထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေသာင်းနုိင် ညွှန်ြကားေရးမှူး နှစ်နုိင်ငံ၊ မူဝါဒ 

  ၁၃/ရငန(နုိင်)၀၀၁၁၀၂  ပညာေပး  

 ( ခ ) ဦးတင်လတ် ညွှန်ြကားေရးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ၇/ဝမန(နုိင်)၀၀၃၈၃၄  (ရန်ကုန်) (ရုံးချုပ်) 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်မင်းသိုက် ညွှန်ြကားေရးမှူး WTO နှစ်နုိင်ငံ 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၁၁၂၉၈၈    

 (ဃ) ဦးညီညီေအာင်-၁ ညွှန်ြကားေရးမှူး နည်းပညာ WTO 

  ၅/ဆလက(နုိင်) ၀၅၁၆၃၁  

၁၈။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၆-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၁၉၄/၂၀၂၀)ြဖင့် (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ေနြပည်ေတာ ် (ရုံးချုပ်)သုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားခ့ဲေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၅)ဦးအား 

၎င်းတုိ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွ/ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးတ့ုိတွင် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှစခန်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချ 

      ထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးဝင်းလွင် ညွှန်ြကားေရးမှူး တာချလီတ်ိ နယ်ရုံး 

  ၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၈၉၈၆၅     

 ( ခ ) ဦးေအာင်သူရ-၁ ညွှန်ြကားေရးမှူး ချင်းေရေဟာ် ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/မဘန(နုိင်) ၀၀၅၈၉၁    

 ( ဂ ) ဦးမင်းေအာင်ေအး ညွှန်ြကားေရးမှူး ြမဝတီ နည်းပညာ၊ယှဉ်ြပိုင်မု 

  ၁၂/အစန(နုိင်) ၀၀၂၇၅၄    

 (ဃ) ဦးနန္ဒ ညွှန်ြကားေရးမှူး မူဆယ် ေကျာက်ြဖူဇုန် 

  ၅/ရဘန(နုိင်) ၀၂၆၇၅၄   (ရုံးချုပ်) 
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 ( င ) ေဒါ်ေအးေအးဝင်း ညွှန်ြကားေရးမှူး တမူး ပညာေပး 

  ၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၆၄၆၅၂ 

၁၉။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၅)ဦး၊ အမုထမ်း(၄)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၉)ဦး တုိ့အား (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထား လုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး  လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချ 

                                                        ထားသည့်ဌာန 

 (က) ေဒါက်တာစုိးဝင်း ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူ း ပုိ့သွင်းရုံး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ၉/မကန(နုိင်) ၀၆၁၃၄၆  (မနေလး) (ရုံးချုပ်) 

 ( ခ ) ေဒါ်ဇာနည်တင် ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူ း နှစ်နုိင်ငံ WTO 

  ၁၁/ကဖန(နုိင်) ၀၀၀၆၀၂  

 ( ဂ ) ဦးေအးမင်းထွန်း-၁ လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူ း ညွှန်ချုပ်ရုံး ပို့သွင်းရံုး(မနေလး) 

  ၁၂/စခန(နုိင်)၀၁၉၈၃၈  

 (ဃ) ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူ း မူဝါဒ ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၅/တဆန(နုိင်)၀၀၀၂၅၀  

 ( င ) ဦးေအာင်နုိင် ဦးစီးအရာရိှ မူဝါဒ ေဒသတွင်း 

  ၇/ပခန(နုိင်)၁၄၀၁၈၇ 

 ( စ ) ဦးေအာင်ေစာဦး ဦးစီးအရာရိှ မူဝါဒ ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၃၅၉၅ 

 (ဆ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၂ ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ WTO 

  ၇/သကန(နုိင်)၀၆၉၅၇၅ 

 ( ဇ ) ေဒါ်မုိးသီတာ ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ပို့သွင်းရံုး(မနေလး) 

  ၁၃/တယန(နုိင်)၀၀၀၀၃၁ 
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 ( ဈ) ဦးတင်မုိး ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ပို့သွင်းရံုး(မနေလး) 

  ၅/ငဇန(နုိင်)၀၀၃၄၆၆    

 (ည) ဦးရဲမင်းေကျာ် အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ၅/ဆလက(နုိင်)၀၈၆၆၉၇   (ရုံးချုပ်) 

၂၀။ ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၆-၃-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၁၉၄/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများ /ပုိ့ကုန် 

သွင်းကုန်ရုံး (ကျ ို င်းတုံ၊ ြမစ်ကီးနား) တ့ုိတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ပူးတဲွပါ အရာထမ်း(၃၉)ဦး၊ 

အမုထမ်း(၁၂၅)ဦး (ေန့စား(၅)ဦး အပါအဝင်)၊ စုစုေပါင်း (၁၆၄)ဦး တ့ုိကို (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ေနြပည်ေတာ်(ရုံးချုပ်)သ့ုိ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားခ့ဲြပီးြဖစ်၍ ၎င်းတို့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွ 

အသီးသီးနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်၊ မနေလး) တုိ့တွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် ဌာနခဲွ/ပုိ့သွင်းရုံး အရာထမ်း အမထုမ်း ေန့စား ေပါင်း 

(က) ညွှန်ချုပ်ရုံး ၁ ၃  ၄ 

( ခ ) ဒု-ညွှန်ချုပ်ရုံး (ကုန်သွယ်/ေစ့စပ်)  ၁  ၁ 

( ဂ ) စီမ ံ ၆ ၃၃ ၅ ၄၄

(ဃ) ေငွစာရင်း ၂ ၇  ၉

( င ) မူဝါဒ ၅ ၈  ၁၃

( စ ) စာရင်းအင်း ၁ ၁၀  ၁၁

(ဆ) ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ၆ ၁၇  ၂၃

( ဇ ) နှစ်နုိင်ငံ ၂ ၆  ၈

(ဈ ) လုပ်ငန်းစစ် ၃ ၈  ၁၁

(ည) နည်းပညာ ၃ ၅  ၈ 

( ဋ) နယ်ရုံး ၂ ၅  ၇ 

( ဌ ) ပညာေပး ၁   ၁ 

( ဍ ) ေဒသတွင်း  ၃  ၃ 
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( ဎ ) ယှဉ်ြပိုင်မု ၃ ၅  ၈ 

(ဏ) WTO  ၁  ၁ 

(တ) ပို့သွင်းရံုး (ရန်ကုန်) ၂ ၄  ၆ 

(ထ) ပို့သွင်းရံုး (မနေလး) ၁ ၂  ၃ 

( ဒ ) ေကျာက်ြဖူဇုန် (ရုံးချုပ်) ၁ ၂  ၃ 

 စုစုေပါင်း ၃၉ ၁၂၀ ၅ ၁၆၄ 

၂၁။ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၁၀/၂၀၂၀) ြဖင့် စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန် 

ချထားခ့ဲေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမုထမ်း (၃) ဦးတို့ကုိ WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မုနှင့် 

ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖဲွ့အစည်းများဌာနခွဲ၏ Project အဖဲွ့တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ(၂၄)ရက်ေန့မှစ၍ WTO နှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မုနှင့်ဆက်နွယ်ေနေသာ 

အဖဲွ့အစည်းများဌာနခဲွသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်  ရာထူး  

 (က) ေဒါ်ခင်နှင်းေဝ ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၇၁၁၀ 

 ( ခ )  ဦးေနမျ ို းထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး 

  ၇/မလန(နုိင်) ၀၈၈၈၆၃ 

 ( ဂ )  ေဒါ်မမေလး အငယ်တန်းစာေရး 

  ၉/လဝန(နုိင်) ၁၃၈၇၃၂  

၂၂။ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၁၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးတို့၏ (၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့ထိ 

(၆)လပတ် စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်းများကို (၂၀-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည် 

ြဖစ်သြဖင့် တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါဝန်ထမ်းများအား စခန်းအလုိက်စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးခံ 

ရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည-် 
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 (က) မူဆယ်(၁၀၅)မုိင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်  

  စဉ် အမည် ရာထူး ရုံးချုပ်တွင်တာဝန် 

ချထားသည့်ဌာန 

  ( ၁ ) ေဒါ်တင်စုိးစုိးလိုင် ဒု-ညွှန်ြကားေရးမှူး  မူဝါဒ 

  ( ၂ ) ေဒါ်နီနီဝင်း လ/ထ ညွှန်ြကားေရးမှူး ေငွစာရင်း 

  ( ၃ ) ေဒါ်လင်းမျ ို းသာ လ/ထ ညွှန်ြကားေရးမှူး နည်းပညာ  

  ( ၄ ) ေဒါ်ေအးေအးခုိင်-၁ ဦးစီးအရာရိှ ပို့သွင်းရုံး(မနေလး) 

  ( ၅ ) ေဒါ်ဝင်းဝင်းမာ ဦးစီးအရာရိှ မူဝါဒ 

  ( ၆ ) ေဒါ်သီသီနုိင် ဦးစီးအရာရိှ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၇ ) ေဒါ်သဲရတနာသိန်း ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း 

  ( ၈ ) ေဒါ်ြမြမဝင်း ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း 

  ( ၉ ) ေဒါ်ြကည်ြပာဦး ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  (၁၀) ဦးေဇာ်မင်း-၆ စာရင်းကုိင်-၂ စာရင်းအင်း 

  (၁၁) ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း ဌာနခဲွစာေရး ဒု-ညွှန်ချုပ်ရုံး 

      (ကုန်သွယ်/ေစ့စပ်) 

  (၁၂) ေဒါ်ေမပွင့်ြဖူ အကီးတန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

  (၁၃) ေဒါ်ေဆွေဆွေအာင် အငယ်တန်းစာေရး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

 ( ခ ) ချင်းေရေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးစည်သူစုိး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ( ၂ ) ဦးေဇာ်လတ် ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

   ( ၃ ) ဦးြငိမ်းချမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  ( ၄ ) ဦးသိန်းြမင့်ဦး အကီးတန်းစာေရး နယ်ရုံး 

 ( ဂ ) လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်ြမင့်-၁ ဦးစီးအရာရိှ စီမံေရးရာ  
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  ( ၂ ) ဦးေကျာ်သီဟ ဦးစီးမှူး ပို့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ( ၃ ) ဦးြမတ်စုိးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ( ၄ ) ဦးြပည့်စုံသူ လ/ထကွန်ပျူတာမှူး မူဝါဒ 

 (ဃ) ကန်ပုိက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  ( ၁ ) ဦးတင်ကုိကိုဦး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ေကျာက်ြဖူဇုန်(ရုံးချု ပ်) 

  ( ၂ ) ဦးတင်ထွဋ် ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ   

  ( ၃ ) ဦးေကျာ်ခုိငြ်မတ် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး  

 ( င ) ြမဝတကုီန်သွယ်ေရးစခန်း 

  ( ၁ ) ဦးြပည့်ြဖိုးေအာင်-၃ လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး နှစ်နုိင်ငံ 

  ( ၂ ) ေဒါ်ေအးေအးြမတ် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး စီမံေရးရာ 

  ( ၃ ) ဦးြမင့်သိန်း-၁ ဦးစီးအရာရိှ ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ( ၄ ) ေဒါ်ရီလဲ့ထွန်း ဦးစီးအရာရိှ စီမံေရးရာ 

  ( ၅ ) ဦးစုိး ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  ( ၆ ) ေဒါ်ယဉ်မုိးဦး ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း 

  ( ၇ ) ဦးရဲလင်းေအာင် ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  ( ၈ ) ေဒါ်ခင်ဝင်းြမင့် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ( ၉ ) ေဒါ်သင်းသင်းလိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  (၁၀) ဦးသာထွန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

  (၁၁) ဦးြငိမ်းချမ်းေဇာ် အကီးတန်းစာေရး ေကျာက်ြဖူဇုန်(ရုံးချု ပ်) 

  (၁၂) ဦးေဇယျာြဖိုး-၂ အကီးတန်းစာေရး ယှဉ်ြပို င်မ ု

 ( စ ) တာချလီိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ေဒါ်နီနီေမာ် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ယှဉ်ြပို င်မ ု

  ( ၂ ) ေဒါ်ြဖူြဖူေကျာ် ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ်  

  ( ၃ ) ဦးမင်းမင်းလွင် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 
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  ( ၄ ) ဦးေအာင်သူရ-၂ ဌာနခဲွစာေရး စီမံေရးရာ 

  ( ၅ ) ဦးဇာနည်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း 

  ( ၆ ) ေဒါ်ခိုင်ဇာဝင်း-၂ အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

 (ဆ) ြမိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးေမာင်ထွန်း ဦးစီးအရာရိှ နှစ်နုိင်ငံ 

  ( ၂ ) ဦးပုိင်ေဇဦး ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်  

  ( ၃ ) ေဒါ်ချစ်ချစ်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

 ( ဇ ) ေကာ့ေသာင်းကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးညိုလွင်ထက် ဦးစီးအရာရိှ ပညာေပး 

  ( ၂ ) ေဒါ်ေဌးေဌးဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်  

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ပုိဇံ အကီးတန်းစာေရး ေဒသတွင်း 

  ( ၄ ) ေဒါ်ဇူးဇူးလိုင် ဒု-လ/ထကပတမှူ း ယှဉ်ြပို င်မ ု

 ( ဈ ) ေမာေတာင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးသန့်ဇင်-၁ ဆက်သွယ်ေရး-၁ နယ်ရုံး  

  ( ၂ ) ဦးဟိန်းထက်ေနာင် ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ  

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် အငယ်တန်းစာေရး နည်းပညာ 

 (ည) ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးေဇလတ် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း-၃ ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ  

  ( ၃ ) ဦးေဇာ်ညီညီမျ ို း ကွန်ပျူတာမှူး ပို့သွင်းရုံး(မနေလး) 

 ( ဋ ) မယ်စ့ဲကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးစုိးနုိင်-၃ ဦးစီးအရာရိှ လုပ်ငန်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးေဇာ်မင်းစုိး ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ  

  ( ၃ ) ဦးေနာင်ေနာင်ေအာင် အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ   
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 ( ဌ ) တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ေဒါ်သန်းသန်းေရ ဦးစီးအရာရိှ ပို့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ( ၂ ) ဦးြမတ်သူ-၂ ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ  

  ( ၃ ) ဦးစံတင် ဆက်သွယ်ေရး-၂ စီမံေရးရာ 

 ( ဍ ) ရိဒ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးသန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၂ ) ဦးေဇယျာြဖိုး-၁ အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

 ( ဎ ) ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးေဇာ်မင်း-၃ ဦးစီးအရာရိှ ယှဉ်ြပို င်မ ု

  ( ၂ ) ဦးေကျာ်ေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်  

 (ဏ) စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးသူရေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးေစာထွဋ်နုိင် ဆက်သွယ်ေရး-၂ စီမံေရးရာ  

 (တ) ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်မင်းထူး ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း 

  ( ၂ ) ဦးဆန်းေအာင် အကီးတန်းစာေရး စီမံေရးရာ 

  ( ၃ ) ဦးရဲဝင်းသူ လ/ထကွန်ပျူတာမှူး လုပ်ငန်းစစ်  

 (ထ) ကျို င်းလပ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း   

  ( ၁ ) ဦးေအာင်ကုိကုိလွင် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး နည်းပညာ 

  ( ၂ ) ဦးြမင့်ေအာင်-၁ ဦးစီးအရာရိှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်  

  ( ၃ ) ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ-်၁ အကီးတန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

  ( ၄ ) ဦးစုိင်းနွမ်လိုင်း ကွန်ပျူတာမှူး စီမံေရးရာ  
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 ( ဒ ) ြမစ်ကီးနား ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး    

  ( ၁ ) ဦးေအာင်နုိင်မျ ို း ဦးစီးမှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး 

  ( ၂ ) ဦးသန်းလင်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

 ( ဓ ) ကျိုင်းတံုပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး    

  ( ၁ ) ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်လင်း ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

  ( ၂ ) ဦးေနဗလ အကီးတန်းစာေရး            ယှဉ်ြပို င်မု  

၂၃။ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသည့် ေဒါ်နီနီေအး (၅/မရန(နုိင်) 

၁၃၇၃၆၅)၊ ဌာနခွဲစာေရး (လစာနုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)အား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ 

(၂၃)ရက်ေန့မှစတင်၍ လစာနုန်းတူြဖစ်သည့် စာရင်းကုိင်-၂ (လစာနုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 

ရာထူးအုပ်စုသုိ့ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၆)ဦးနှင့် အမုထမ်း 

(၁၉)ဦးတ့ုိကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

နှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေန့ရက်မ ှစတင်၍ နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ ်
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တုိး 

လစာ 

(ကျပ်) 

(က) ဦးတင်ြမ 

၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၀၅၄၉၀ 

ဦးစးီအရာရိှ ဒု-ညွှန်ချုပ်ရုံး 

(ကုန်သွယ်ေစ့စပ်) 

၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀

( ခ ) ဦးေအးေကျာ် 

၇/ကဝန(နုိင်) ၀၅၉၇၇၈ 

ဦးစးီအရာရိှ ပ့ုိ/သွင်း 

(ရက) 

၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀

( ဂ ) ဦးလှမင်း 

၇/ညလပ(နိုင်) ၀၁၃၃၀၉ 

 
 

ဦးစးီအရာရိှ မူဝါဒ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀
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(ဃ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး-၁ 

၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၁၉၉၃ 

ဦးစးီအရာရိှ စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀

( င ) ဦးချစ်သက်ေထွး 

၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၁၁၀၂၇၃ 

ဦးစးီအရာရိှ စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀

( စ ) ေဒါ်နန်းေလာဝ်ခမ်း 

၁၃/လခန(နုိင်) ၀၂၄၇၀၅ 

ဦးစးီအရာရိှ ယှဉ်ြပိုင်မု ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀

(ဆ) ဦးေကျာ်သီဟ 

၁၂/မဂတ(နုိင်) ၀၀၂၀၇၈ 

ဦးစီးမှူး လွယ်ဂျယ် ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

( ဇ ) ဦးရဲလင်းေအာင် 

၇/ပမန(နုိင်) ၁၂၅၄၀၀ 

ဦးစီးမှူး ြမဝတီ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

(ဈ ) ဦးဝင်းကုိ-၂ 

၅/ဝလန(နုိင်) ၁၁၈၄၆၂ 

ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

(ည) ေဒါ်မျ ို းမျ ို းေအး 

၁၂/ဒဂမ(နုိင်) ၀၁၀၀၈၀ 

ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

( ဋ) ဦးမုိင်းညီေကျာ်ဇံ 

၁၃/နခန(နုိင်) ၀၆၆၈၃၈ 

ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

( ဌ ) ေဒါ်ခိုင်ညိမ်းသူ 

၈/ရနခ(နုိင်) ၀၈၁၈၇၉ 

ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

( ဍ ) ဦးလှမင်းထွန်း 

၇/သနပ(နိုင်) ၀၆၂၉၉၁ 

စာရင်းကုိင်-၁ ပ့ုိ/သွင်း ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၃၆၀၀၀

( ဎ ) ဦးြမင့်ေမာင် 

၉/ကဆန(နိုင်) ၁၂၇၃၃၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပ့ုိ/သွင်း 

(မတလ) 

၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

(ဏ) ေဒါ်လ့ဲလ့ဲြကည် 

၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၅၃၃၃၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

(တ) ဦးြကည်ချစ်ေကျာ် 

၁၂/ဒဂမ(နုိင်) ၀၀၉၉၃၂ 

ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

(ထ) ေဒါ်ြဖူြဖူဝင်း-၂ 

၉/ကဆန(နိုင်) ၁၀၂၇၉၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀
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( ဒ ) ေဒါ်ေအးေအးဝင်း-၂ 

၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၀၉၈၄၇၀ 

ဌာနခွဲ 

စာေရး 

ပ့ုိ/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 

၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( ဓ ) ဦးြမင့်ေအာင်-၃ 

၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၂၄၂၀၃ 

ဌာနခဲွစာေရး စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( န ) ဦးေဇာ်မျ ို းဝင်း 

၁၂/မဂတ(နုိင်) ၀၇၆၀၀၅ 

ဌာနခဲွစာေရး ပ့ုိ/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 

၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( ပ ) ေဒါ်ေအးြမိုင် 

၁၂/သဃက(နုိင်) ၀၉၈၇၄၈ 

ဆက်သွယေ်ရး-

၂ 

ပ့ုိ/သွင်း(ရက) ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( ဖ ) ဦးမျ ို းမင်းဟန် 

၁၁/စတန(နုိင်) ၀၆၆၈၅၉ 

ဆက်သွယေ်ရး-

၂ 

စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( ဗ ) ဦးေအာင်ေကျာမုိ်း-၄ 

၇/နတလ(နုိင်) ၀၇၁၇၇၉ 

ယာဉေ်မာင်း 

စက်ြပင-်၂ 

စီမံ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

(ဘ) ဦးစုိင်းနွမ်လုိင်း 

၁၃/လရန(နုိင်) ၁၂၂၈၆၀ 

ကွနပ်ျူတာမှူး ကျ ိုင်းလပ် ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

( မ ) ဦးြပည့်ြဖိုးေဇာ ်

၉/ခမစ(နုိင်) ၀၃၇၃၃၆ 

ကွနပ်ျူတာမှူး မူဆယ် ၂၃-၃-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

၂၅။ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၆-၃-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၁၉၄/၂၀၂၀) ြဖင့် (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားေသာ ဦးေကျာ်မျ ို းမင်း (၁၂/မဘန (နုိင်) ၀၂၃၃၀၂)၊ 

လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးကုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ Myanmar International Trade Center 

တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် Help Desk အဖဲွ့တွင် စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ 

စ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)သုိ့ တဲွဘက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၆။ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး (၁/မကန(နိုင်) 

၀၂၁၁၅၅)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ (၁-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ေကျာက်ြဖူအထူးစီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်)သုိ့ 

ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 
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၂၇။ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမုထမ်း(၃)ဦးတို့ကုိ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မစှ၍ ေရပူ 

အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ့ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးတင်ထွန်းဦး  လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူ း ပညာေပး 

  ၅/ရဘန(နုိင်)၀၁၀၈၈၇   

 ( ခ ) ဦးြမစုိး-၂   ဦးစီးမှူး စီမေံရးရာ 

  ၈/ဆမန(နုိင်)၀၄၅၅၅၄    

 ( ဂ )  ဦးေနမင်းဝင်း  ဒု-ဦးစီးမှူး စီမေံရးရာ 

  ၉/စကန(နုိင်)၀၅၆၉၀၄ 

 (ဃ) ဦးမင်းမင်းထဋွ(်ခ)ဦးမင်းထွဋ် အကီးတန်း စီမေံရးရာ 

  ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၄၇၁၇၇ လက်နှိပ်စက် 

၂၈။ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမ ှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၃) ဦးတုိ့ကုိ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

မရမ်းေချာင် အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသို့ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက် သည်- 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှ ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးရည်ချွန်  လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး စီမံေရးရာ 

  ၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂   

 ( ခ ) ဦးေဌးလွင်  ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၁၅၁၇၅၂    

 ( ဂ )  ဦးမျ ို းဦး-၂  ကွန်ပျူတာစီစဉ်ေရးမှူး စီမံေရးရာ 

  ၁၄/အဂပ(နုိင်)၀၅၁၃၄၄     

 (ဃ) ဦးေအာင်မျ ို းဟန်ိး အကီးတန်းစာေရး ပို့သွင်း 

  ၇/ပမန(နုိင်)၂၀၄၈၂၁ 
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၂၉။ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၂၂၆/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ် ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလှမင်းထွန်း -၂ (၉/လဝန (နုိင်)၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးသည ်နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တုိး 

အပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၆၀၀၀/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၀။ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးေကျာေ်ကျာေ်နာင် (၅/မရန(နုိင်) ၀၂၈၉၂၀) ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၂၃-၃-၂၀၂၀ မှ ၄-၄-၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁၃)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄)ဦး၊ အမုထမ်း(၄)ဦးတုိ့ကုိ ၎င်းတို့ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူးဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးေကျာ်သူဝင်း လ/ထညွှန်မှူး စီမံ ၁၆-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၇ ရက် 

  ၈/မကန(နုိင်) ၀၆၇၂၁၆   ၂၂-၃-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ခ ) ေဒါ်နွယ်နီဝင်း လ/ထညွှန်မှူး နည်းပညာ ၃၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

  ၁၃/တကန(နုိင်) ၁၄၀၀၂၂   ၅-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ဂ ) ေဒါက်တာခင်ဣန္ဒာေကျာ ် လ/ထညွှန်မှူး WTO ၃၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

  ၁၄/ဖပန(နုိင်) ၀၀၁၀၅၀   ၅-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 (ဃ) ေဒါ်နီနီသန်း ဦး/ရိှ WTO ၃၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

  ၁၂/စခန(နုိင်) ၀၂၃၂၁၃   ၅-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( င ) ေဒါ်ြမင့်ြမတ်သီ ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ၂၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

  ၅/တဆန(နုိင်) ၁၁၀၁၈၄   ၂၆-၃-၂၀၂၀ ထိ   
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 ( စ ) ဦးြမစုိး ဦးစီးမှူး စီမံ ၂၁-၃-၂၀၂၀ မှ  ၆ ရက် 

  ၈/ဆမန(နုိင်) ၀၄၅၅၅၄   ၂၆-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 (ဆ) ဦးစိန်ဝင်းဗုိလ ် ဆသရ-၁ နယ်ရံုး ၂၅-၃-၂၀၂၀ မှ ၂ ရက် 

  ၁၂/ဗတထ(နုိင်) ၀၁၉၃၂၀   ၂၆-၃-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ဇ ) ေဒါ်ြမဝင်းရီ ဆသရ-၂ စာရင်းအင်း ၁၇-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၄ ရက် 

  ၁၂/ထတပ(နုိင်) ၀၈၄၀၀၆   ၂၀-၃-၂၀၂၀ ထိ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိုင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မုေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း၊ 

မူဆယ ် (၁၀၅) မုိင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင် ့ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တ့ုိတွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေန့မှစ၍ 

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

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျ ို းတည်းသာ တင်ပို့ရန်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေန့ 

မှ စ၍လည်းေကာင်း၊ စစ်ေတွကုန်သယ်ွေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃) 

ရက် ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများကုိ စတင် ေဆာင်ရွက ်ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခနး်များြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ ြမိတ်၊ 

ေကာ့ေသာင်း၊ ထန်တလန် ကုန်သွယ်ေရး စခန်းများတွင်လည်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပုခ့ဲြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီး ကုန်သယ်ွေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံ) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

ရံုး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန့ မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် 

ကျို င်းလပ်စခန်းကုိလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် မယ်စဲ့စခန်းကုိ လည်းေကာင်း ITC 

ကတ်များ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘာနှစ် တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘာ နှစ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာနှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၃) ကတ်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 

(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၂-၂၀၂၀) အထိ ITC ကတ်  (၄၃) ကတ်၊  စုစုေပါငး် (၁၇၃၀) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ် ေပး 

ခ့ဲြပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၂၉-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထ ိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပုိ့/ တင်သွင်းမု အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည-် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၂၄၇၀၁၇၀၄၀ ၁၃၅၄၃၂၁၆ ၂၆၀၅၆၀၂၅၆

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၆၆၄၁၀၅၂ ၆၆၄၁၀၅၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃ ၁၃၈၄၄၈၅၄၁၃၄ ၁၃၈၄၄၈၅၄၁၃၄

၄ တာချလိီတ ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၂၃၇၆၉၃၁၀ ၂၃၇၆၉၃၁၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၃၇၆၄၂၉၆၅၆ ၃၇၆၄၂၉၆၅၆

၁၀ ြမိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၄၈၀၀၀၀၀ ၇၄၉၃၇၃၄၅၇ ၇၅၄၁၇၃၄၅၇

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၄၂၃၆၄၀၅၀ ၁၆၂၂၈၈၀၀၀ ၅၀၄၆၅၂၀၅၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀ ၁၂၁၂၀၅၇၄၁၆ ၃၁၈၆၆၄၄၆၁၁ ၄၃၉၈၇၀၂၀၂၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄ ၂၅၁၄၆၉၅၅၈၆ ၂၅၁၄၆၉၅၅၈၆

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျ ိုင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၁၉၅၈၇၅၇၀ ၄၀၈၃၉၀၀၀ ၁၆၀၄၂၆၅၇၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၃

၁၉ ကျ ိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၄၃ ၂၀၉၇၆၃၆၀၅၈ ၂၀၉၂၀၇၉၈၅၂၈ ၂၃၀၁၈၄၃၄၅၈၆စုစုေပါင်း

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု
ကုန်သွယ်မု 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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၃။ ဘာနှစ်အလုိက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ့/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မုအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၂၉-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ် အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၇၃၀) ကတ်ရှိြပီး ဝန်ကီးဌာနစီမံခန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်နှင့် ဝန်ကီးဌာန၊ 

စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီအစည်း အေဝးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၃) ကတ်နှင့် 

EICC (၂၁၃/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၀) ကတ်တို့အား ပယ်ဖျက်ြပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC 

ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၁၂၀၆) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃ .၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆ .၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉ .၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃ .၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀ .၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃ .၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃ .၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈ .၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆ .၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇ .၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀ .၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇ .၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇ .၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄ .၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇ .၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁ .၀၀၀

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

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ .၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ .၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉ .၀၀၀

၈
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀ -၉- 
၂၀၁၉) အထိ

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ .၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁ .၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇.၀၀၀

၉
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၂- 
၂၀၂၀) အထိ

၄၃ ၂၀၉၇၆၃၆၀၅၈.၀၀၀ ၂၀၉၂၀၇၉၈၅၂၈.၀၀၀ ၂၃၀၁၈၄၃၄၅၈၆ .၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၇၃၀ ၂၉၄၃၃၅၆၀၃၂၂ .၉၆၀ ၁၆၂၈၄၈၈၃၇၉၃၈ .၅၅၈ ၁၉၂၂၈၂၃၉၈၂၆၁ .၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ့ /တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မု

ပ့ုိကုန်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မုပမာဏ
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၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၂၉-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

ထ ိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပုိ့/ တင်သွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု အေြခအေနမှာ ေအာက် 

ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁ ၇၇ ၁၂၄ ၁၀၇၇၆၂၄၄၁၉၃ .၃၁၀ ၄၉၂၄၃၆၉၉၂၅ .၄၈၃ ၁၅၇၀၀၆၁၄၁၁၈ .၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၄၄ ၃၇ ၁၇၉၁၁၂၈၄၄၆ .၆၂၆ ၁၇၉၁၁၂၈၄၄၆ .၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၉၂ ၄၁ ၂၅၁ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၀၆၅၁၀၃၉၅၈၆၆ .၅၈၀ ၁၀၆၅၁၇၉၂၉၅၄၃ .၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၆၄ ၂၈၁ ၁၀၃၂၇၄၃၉၇၅ .၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၇၉၇၂၆၁၂၄၈၄ .၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၀ ၇ ၃၃ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆ .၀၀၀ ၁၂၃၃၈၉၅၄၇ .၀၀၀ ၁၈၉၆၉၂၀၂၇၃ .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 ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၀ ၇၇ ၆၃ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁ .၀၀၀ ၉၄၈၂၈၂၈၇၂၂ .၅၉၀ ၁၀၂၇၅၁၂၄၄၄၃ .၅၉၀

၁၀ ြမိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၈ ၄ ၉၄ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၉ ၁ ၄၈ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၈၂၇၀၆၇၅၇၈၄ .၀၀၀ ၈၂၇၅၄၇၅၇၈၄ .၀၀၀

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၃ ၂၅ ၂၉၇၉၉၄၁၁၄၈ .၇၅၀ ၃၁၂၈၇၆၁၁၇၄ .၆၁၀ ၆၁၀၈၇၀၂၃၂၃ .၃၆၀

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

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀၄ ၉ ၉၅ ၉၀၅၆၅၇၈၄၇၉ .၄၂၈ ၁၇၄၂၉၁၆၃၃၄၈ .၅၆၉ ၂၆၄၈၅၇၄၁၈၂၇ .၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၁ ၉ ၃၂ ၂၁၈၁၆၅၀၀ .၀၀၀ ၃၁၄၉၁၆၅၄၈၁ .၀၀၀ ၃၁၇၀၉၈၁၉၈၁ .၀၀၀

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၂၆

၁၇ ကျ ိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၅ ၇၁ ၃၄ ၁၆၄၃၆၄၉၈၁၀ .၂၉၀ ၃၁၃၃၉၇၅၅၅ .၈၇၀ ၁၉၅၇၀၄၇၃၆၆ .၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၄ ၄

၁၉ ကျ ိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၅ ၄၅ ၃၀၁၉၂၉၉၉ .၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉ .၀၀၀

၁၇၃၀ ၅၁၃ ၁၂၁၇ ၂၉၄၃၃၅၆၀၃၂၂ .၉၆၀ ၁၆၂၈၄၈၈၃၇၉၃၈ .၅၅၈ ၁၉၂၂၈၂၃၉၈၂၆၁ .၅၁၈

ကုန်သွယ်မု 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ်
စခန်း
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု
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