
Z:\TP Department(2019-2020)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\April 2020\Trade New (22-4-2020)\1.doc 

စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ ( ၂၂ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၇ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့ သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

 

ြပည်ပပုိ့ကုန် (  ၁၇ - ၄ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၁၈၁.၆၁၄ ၁၀၉၇.၈၁၀ ၂၂၇၉.၄၂၄
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၂.၁၄၆ ၅၆.၆၅၈ ၅၈.၈၀၄
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၁၉၃.၇၂၅ ၃၄၁.၆၇၆ ၅၃၅.၄၀၁
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၈၀၄.၁၈၃ ၃၃၁.၆၁၇ ၁၁၃၅.၈၀၀
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၉၃.၀၅၁ ၁.၇၇၉ ၉၄.၈၃၀
၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၃၃၄၅.၂၃၈ ၂၀၅၉.၂၀၃ ၅၄၀၄.၄၄၁
၇ အြခား ၂၈၆.၈၈၃ ၆၉.၀၈၈ ၃၅၅.၉၇၁
 စုစုေပါင်း ၅၉၀၆.၈၄၀ ၃၉၅၇.၈၃၁ ၉၈၆၄.၆၇၁
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ပိ့ုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

ပိ့ုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

ပိ့ုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေြကာင်း ၅၉၀၆.၈၄၀ ၉၂၈၁.၃၆၃ ၁၅၁၈၈ .၂၀၃ ၅၀၂၄.၃၄၆ ၈၀၁၅ .၀၅၈ ၁၃၀၃၉ .၄၀၄ ၈၈၂.၄၉၄ ၁၂၆၆ .၃၀၅ ၂၁၄၈ .၇၉၉

၂ နယ်စပ် ၃၉၅၇.၈၃၁ ၂၀၀၉ .၂၆၀ ၅၉၆၇.၀၉၁ ၄၁၃၆ .၅၇၆ ၁၅၆၈ .၁၆၂ ၅၇၀၄.၇၃၈ -၁၇၈.၇၄၅ ၄၄၁ .၀၉၈ ၂၆၂ .၃၅၃

စစုေုပါင်း ၉၈၆၄.၆၇၁ ၁၁၂၉၀.၆၂၃ ၂၁၁၅၅.၂၉၄ ၉၁၆၀.၉၂၂ ၉၅၈၃.၂၂၀ ၁၈၇၄၄ .၁၄၂ ၇၀၃.၇၄၉ ၁၇၀၇.၄၀၃ ၂၄၁၁ .၁၅၂

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မ ှ၁၇ -၄-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၁၇ -၄-၂၀၁၉ ထိ ) နိုင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ြပည်ပသွင်းကုန် (  ၁၇ - ၄ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယေ်ရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၃၄၂၄.၈၂၅ ၉၈၆.၉၂၇ ၄၄၁၁.၇၅၂
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၃၄၅၈.၇၆၃ ၃၁၃.၀၃၉ ၃၇၇၁.၈၀၂
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၅၄၀.၄၆၇ ၃၇၇.၄၈၀ ၁၉၁၇.၉၄၇
၄ CMP ၈၅၇.၃၀၈ ၃၃၁.၈၁၄ ၁၁၈၉.၁၂၂
 စုစုေပါင်း ၉၂၈၁.၃၆၃ ၂၀၀၉.၂၆၀ ၁၁၂၉၀.၆၂၃

 

 

ြပည်ပပို့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁၇ - ၄- ၂၀၂၀ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၀၉၇.၈၁၀ ၁၀၉၇.၈၁၀ ၁၀၈၈ .၇၆၈ ၁၀၈၈ .၇၆၈ ၉.၀၄၂ ၉.၀၄၂

၂ တိရစိာနထွ်က် ၅၆.၆၅၈ ၅၆.၆၅၈ ၂၇၅ .၈၆၇ ၂၇၅ .၈၆၇ -၂၁၉ .၂၀၉ -၂၁၉ .၂၀၉

၃ ေရထွက် ၃၄၁ .၆၇၆ ၃၄၁ .၆၇၆ ၂၉၄.၄၃၈ ၂၉၄.၄၃၈ ၄၇.၂၃၈ ၄၇.၂၃၈

၄ သတ္တတွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၂၄.၄၀၉ ၃၃၁ .၆၁၇ ၁၇၇.၇၃၇ ၂၂ .၇၃၄ ၂၀၀ .၄၇၁ ၁၂၉ .၄၇၁ ၁.၆၇၅ ၁၃၁ .၁၄၆

၅ သစေ်တာထွက် ၁.၇၇၉ ၁.၇၇၉ ၀.၉၁၃ ၀.၉၁၃ ၀.၈၆၆ ၀.၈၆၆

၆ စက်မကုုနေ်ချာ ၁၉၂၁ .၃၇၇ ၁၃၇ .၈၂၆ ၂၀၅၉.၂၀၃ ၂၀၀၅.၁၃၄ ၆၉.၉၃၅ ၂၀၇၅ .၀၆၉ -၈၃.၇၅၇ ၆၇.၈၉၁ -၁၅.၈၆၆

၇ အြခား ၂၇.၇၂၁ ၄၁.၃၆၇ ၆၉.၀၈၈ ၂.၇၂၇ ၁၉၈.၃၂၃ ၂၀၁.၀၅၀ ၂၄.၉၉၄ -၁၅၆ .၉၅၆ -၁၃၁ .၉၆၂

စစုေုပါင်း ၂၂၅၆ .၃၀၆ ၁၇၀၁.၅၂၅ ၃၉၅၇ .၈၃၁ ၂၁၈၅.၅၉၈ ၁၉၅၀.၉၇၈ ၄၁၃၆ .၅၇၆ ၇၀.၇၀၈ -၂၄၉ .၄၅၃ -၁၇၈.၇၄၅

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၇ -၄-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၇ -၄-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နိုင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း နိုင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း

၁ ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမု ၇၄.၆၀၀ ၉၁၂ .၃၂၇ ၉၈၆.၉၂၇ ၂၄.၈၉၈ ၅၅၃.၄၇၁ ၅၇၈.၃၆၉ ၄၉.၇၀၂ ၃၅၈.၈၅၆ ၄၀၈.၅၅၈

၂ လုပင်နး်သုံးကုနြ်ကမး် ၂.၁၃၀ ၃၁၀ .၉၀၉ ၃၁၃ .၀၃၉ ၁၅ .၂၄၆ ၃၃၂ .၂၇၄ ၃၄၇ .၅၂၀ -၁၃.၁၁၆ -၂၁.၃၆၅ -၃၄.၄၈၁

၃ လူသုံးကုန် ၁.၁၈၀ ၃၇၆ .၃၀၀ ၃၇၇ .၄၈၀ ၀.၂၂၁ ၃၁၈ .၄၀၉ ၃၁၈ .၆၃၀ ၀.၉၅၉ ၅၇.၈၉၁ ၅၈.၈၅၀

၄ CMP ၃၃၁ .၈၁၄ ၃၃၁ .၈၁၄ ၃၂၃ .၆၄၃ ၃၂၃ .၆၄၃ ၈.၁၇၁ ၈.၁၇၁

စစုေုပါင်း ၇၇.၉၁၀ ၁၉၃၁ .၃၅၀ ၂၀၀၉.၂၆၀ ၄၀ .၃၆၅ ၁၅၂၇.၇၉၇ ၁၅၆၈.၁၆၂ ၃၇ .၅၄၅ ၄၀၃ .၅၅၃ ၄၄၁ .၀၉၈

စဉ် သင်ွးကုနအု်ပစ်ု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနစှ် 
(၁၇-၄-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနစှ် 
(၁၇-၄-၂၀၁၉)ထိ

တုိး/ေလျာ့

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၇ - ၄ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိ့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၇ - ၄ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၇၄၉ .၆၈၆ ၉၇၉.၃၄၉ ၂၇၂၉ .၀၃၅ ၁၈၂၃ .၉၃၁ ၉၄၃.၀၀၉ ၂၇၆၆.၉၄၀ -၇၄.၂၄၅ ၃၆ .၃၄၀ -၃၇.၉၀၅

၂ လွယ်ဂျယ် ၇၇.၆၇၈ ၁၀.၀၆၆ ၈၇.၇၄၄ ၁၀၀ .၁၈၈ ၇.၇၄၀ ၁၀၇.၉၂၈ -၂၂ .၅၁၀ ၂.၃၂၆ -၂၀ .၁၈၄

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၆၀ .၂၀၃ ၅၂.၅၂၃ ၃၁၂ .၇၂၆ ၃၀၅ .၄၃၇ ၃၁.၅၀၁ ၃၃၆ .၉၃၈ -၄၅ .၂၃၄ ၂၁.၀၂၂ -၂၄.၂၁၂

၄ ကံပိုက်တီ ၂၀၂ .၃၂၈ ၉.၆၅၄ ၂၁၁ .၉၈၂ ၁၅၉ .၃၄၀ ၁၃.၄၁၃ ၁၇၂ .၇၅၃ ၄၂ .၉၈၈ -၃.၇၅၉ ၃၉.၂၂၉

၅ ကျ ိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၂၄၈ ၃.၈၂၅ ၂.၉၆၁ ၀.၉၂၂ ၃.၈၈၃ -၀.၃၈၄ ၀.၃၂၆ -၀.၀၅၈

၆ တာချလိီတ် ၃၇.၄၂၉ ၄၄.၈၆၀ ၈၂.၂၈၉ ၈.၂၅၉ ၃၇.၁၅၀ ၄၅.၄၀၉ ၂၉ .၁၇၀ ၇.၇၁၀ ၃၆ .၈၈၀

၇ ြမဝတီ ၂၁၃ .၄၀၅ ၄၅၈ .၈၅၂ ၆၇၂.၂၅၇ ၆၆.၈၄၈ ၄၀၉ .၈၁၄ ၄၇၆.၆၆၂ ၁၄၆ .၅၅၇ ၄၉ .၀၃၈ ၁၉၅ .၅၉၅

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၇၈ .၂၄၆ ၆၃.၀၀၀ ၂၄၁ .၂၄၆ ၁၂၂ .၈၂၁ ၁၈ .၉၅၂ ၁၄၁ .၇၇၃ ၅၅.၄၂၅ ၄၄.၀၄၈ ၉၉.၄၇၃

၉ ြမတ်ိ ၄၀ .၂၅၄ ၆၂.၉၄၈ ၁၀၃.၂၀၂ ၆၁.၃၈၀ ၆၈.၀၉၈ ၁၂၉ .၄၇၈ -၂၁.၁၂၆ -၅.၁၅၀ -၂၆ .၂၇၆

၁၀ ထီးခးီ ၁၀၈၇.၇၁၃ ၁၈ .၂၁၀ ၁၁၀၅ .၉၂၃ ၁၃၇၄ .၇၄၈ ၁၈ .၂၄၆ ၁၃၉၂ .၉၉၄ -၂၈၇.၀၃၅ -၀.၀၃၆ -၂၈၇.၀၇၁

၁၁ ေမာေတာင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂ .၆၈၈ ၇.၄၁၀ ၅.၂၂၅ ၁၂ .၆၃၅ ၁.၆၃၅ -၁.၅၈၂ ၀.၀၅၃

၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၆ ၂.၆၄၁ ၁.၀၅၀ ၀.၁၆၇ ၁.၂၁၇ ၁.၃၁၅ ၀.၁၀၉ ၁.၄၂၄

၁၃ စစေ်တွ ၁၃.၃၂၀ ၃၀၂ .၂၃၅ ၃၁၅ .၅၅၅ ၆.၇၉၂ ၀.၂၂၈ ၇.၀၂၀ ၆.၅၂၈ ၃၀၂ .၀၀၇ ၃၀၈ .၅၃၅

၁၄ ေမာင်ေတာ ၉.၅၉၁ ၀.၀၄၂ ၉.၆၃၃ ၄.၈၃၁ ၀.၀၃၉ ၄.၈၇၀ ၄.၇၆၀ ၀.၀၀၃ ၄.၇၆၃

၁၅ တမးူ ၃၅.၃၀၉ ၀.၃၄၁ ၃၅.၆၅၀ ၅၁.၅၀၃ ၀.၆၆၄ ၅၂.၁၆၇ -၁၆.၁၉၄ -၀.၃၂၃ -၁၆ .၅၁၇

၁၆ ရဒ်ိ ၃၈ .၂၇၁ ၂.၀၁၃ ၄၀ .၂၈၄ ၃၉ .၀၇၇ ၁၂ .၉၉၄ ၅၂.၀၇၁ -၀.၈၀၆ -၁၀ .၉၈၁ -၁၁.၇၈၇

၁၇ ထနတ်လန်

၁၈ ကျ ိုင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စစုေုပါင်း ၃၉၅၇ .၈၃၁ ၂၀၀၉.၂၆၀ ၅၉၆၇.၀၉၁ ၄၁၃၆ .၅၇၆ ၁၅၆၈.၁၆၂ ၅၇၀၄.၇၃၈ -၁၇၈.၇၄၅ ၄၄၁ .၀၉၈ ၂၆၂.၃၅၃

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၁၇ -၄-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၇ -၄-၂၀၁၉ ထိ ) နိုင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၇ - ၄- ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့ စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖဲွ့စည်းပုံ 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပုိ လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၅ - ၁၃ 

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၄ - ၂၁၅ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၉၉၉ - ၂၂၈ 

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၀ - ၂၂၈ 

၂။ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၂၀) ရက်စဲွပါ ရုံးအမိန့်စာအမှတ် 

(၁၃/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒါ်ေကဇင်ပွင့် (၉/မထလ(နုိင်) ၂၅၁၉၂၉)၊ ဒ-ုဦးစီးမှူးသည် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့မှ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အတွက် ေခါ်ယူသည့် ဦးစီးအရာရိှ(လစာနုန်း 

ကျပ် (၂၇၅၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၂၉၅၀၀၀) ရာထူးသိ့ု ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိရာ ေအာင်ြမင်ခ့ဲြပီး ဗဟုိဝန်ထမ်း 

တက္ကသိုလ် (အထက်ြမန်မာြပည်) တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ 

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခဲွမု ဘဲွ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သုိ ့ေအာင်ြမင်စွာ တက်ေရာက်ြပီးြဖစ်သြဖင့် 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်ေန့ ညေနပိုင်းမှစတင်၍ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ ့ကူးေြပာင်း 

တာဝန်ထမ်းေဆာင် ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး ေဒါ်မိမိြမတ် (၁၃/ကမန (နုိင်) ၀၀၈၄၅၄) 

သည် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၀-၄-၂၀၂၀ မ ှ၂၆-၄-၂၀၂၀ ထိ) 

ြပည်ပ လုပ်သက်ခွင် ့ (၇)ရက်ကုိ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၇-၁၂-၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့် 
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စာအမှတ်(၀၁၀၀/၂၀၁၉)ြဖင့် အမိန့်စာ ထုတ်ြပန်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်းအား ဤအမိန့်စာြဖင့် ပယ်ဖျက် 

လိုက်သည်။ 

၄။ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၂၃၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ၊ Commerce Journal တွင် တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် 

ဦးဝင်းကို-၁ (၁၀/မလမ(နုိင်) ၀၂၁၀၁၇)၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးသည ် ၎င်း၏ သမီးြဖစ်သူမှာ 

စကင်္ာပူနုိင်ငံမှ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့ (၁၄:၃၀)ချ ိ န်တွင် ြမန်မာနုိင်ငံသို့ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာခ့ဲသြဖင့် 

နိုင်ငံြခားမှ ြပန်လာသည့် မိသားစုဝင် ဦးဝင်းကုိ-၁ အား (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၆-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

အထ ိ(၁၄) ရက် ကုိ Home Stay ေနထုိင်ြခင်းြဖင့် ေရာဂါေစာင့်ြကပ်ြကည့်ရုြခင်း (Quarantine) အြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

၅။ ဦးဝင်းကုိ-၁ (၁၀/မလမ (နုိင်) ၀၂၁၀၁၇)၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးအား နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ ၈၆ အရ (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ (၂၁)ရက်ကုိ တာဝန်ချန်ိ 

(On Duty) အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၆။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၂/၂၀၂၀ အရ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေဖေဖာ် 

ဝါရီလ (၂၀) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ့အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၀) 

၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသုိ့ လွှဲေြပာင်းတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပုထားသည့်အမှတ် (၂၀၃) ေြခြမန်တပ်ရင်းမှ ြကည်း ၆၂၁၅၂ ဗုိလ်ကီးေသာ်ဇင်ဟန် 

(၉/ရမသ (နုိင်) ၁၅၆၅၇၁) အား စီးပာွးေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏      

(၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ၂၀၂၀ 

ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်ေန့မှ စတင်၍ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

ရာထူးြဖင့် ခန့်ထားလုိက်ြပီး ကနဦးလစာကျပ ်(၂၇၅၀၀၀) မှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၃/၂၀၂၀ အရ အမှတ်(၂၀၃) ေြခြမန် 

တပ်ရင်းမှ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသ့ုိလွဲှ ေြပာင်းေရာက်ရိှလာသည့် ဗိုလ်ကီး 

ေသာ်ဇင်ဟန် ( ၉/ရမသ (နုိင်) ၁၅၆၅၇၁) အား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ      

စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၃၂) ြဖင့် (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစတင်၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင်   
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ဦးစီးအရာရိှရာထးူြဖင့် ခန့်ထားခ့ဲြပီးြဖစ်သြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်ေန့မှ စတင်၍ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၈။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း (၈) ဦးတုိ့ကုိ (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ့တာဝန် 

   မှတ်ပုံတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေကျာ်ေထွး-၂ ယာဉေ်မာင်း-၃ ရုံးချုပ်(စီမံ) ပို့သွင်းရံုး 

   ၁၀/ကထန(နုိင်)၁၀၂၃၃၂   (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 ( ခ ) ဦးညီညီေဇာ်-၂ ယာဉေ်မာင်း-၃ ပို့သွင်းရုံး ရုံးချုပ်(စီမံ) 

   ၁၀/ပမန(နုိင်)၁၇၅၈၀၄  (မနေလး)တဲွဖက် 

 ( ဂ ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း ဆက်သွယ်ေရး-၄ ပို့သွင်းရုံး ရုံးချုပ်(စီမံ) 

   ၈/မသန(နုိင်)၁၆၄၂၇၀  (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 (ဃ) ဦးသန်းေဌး-၂ ယာဉေ်မာင်း-၄ ပို့သွင်းရုံး ရုံးချုပ်(စီမံ) 

   ၁၁/စတန(နုိင်) ၁၃၃၆၈၆  (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 ( င ) ဦးရဲလင်းေအာင် ေန့စား ပို့သွင်းရုံး ရုံးချုပ်(စီမံ) 

   ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆  (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 ( စ ) ဦးမျ ို းေဇယျာ ေန့စား ရုံးချုပ်(စီမံ) ပို့သွင်းရံုး  

   ၈/ပခက(နုိင်) ၂၈၉၉၁၀   (ရန်ကုန်)တဲွဖက်

 (ဆ) ဦးဇင်မင်းသူ ေန့စား ရုံးချုပ်(စီမံ) ပို့သွင်းရံုး

   ၆/တသရ(နုိင်) ၀၅၄၂၃၃   (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 ( ဇ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပိုင် ေန့စား ရုံးချုပ်(စီမံ) ပို့သွင်းရံုး 

  ၉/အမဇ(နုိင်) ၀၆၄၉၇၇            (မနေလး)တဲွဖက်  
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၉။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါစီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၁၆/၂၀၂၀) ြဖင် ့(၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ပုိ့ကုန် 

သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) သုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားေသာ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးြမင့်ေဇာ်မိုး 

(၅/တဆန(နုိင်)၀၀၀၂၅၀)ကုိ Commerce Journal တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁-၄-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှစ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသ့ုိ ေြပာင်းေရ့ြပးီ ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) 

တွင် တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၀။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ (Commerce Journal) တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးဝငး်ကို-၁ (၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၁၀၂၇) အား (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)သို့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၁။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၁၀/၂၀၂၀) ြဖင့် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ 

တွင် တာဝန်ချထားခ့ဲေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမ်း (၂) ဦးကုိ East of Doing Business လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ြမန်မာကုန်သွယ်မုြမှင့်တင်ေရးအဖွဲ့သို့ တဲွဖက် 

တာဝန်ချထားလိုက်သည ်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး    

 (က) ဦးချစ်စမ်းေမာင် ဒု-ဦးစီးမှူး  

   ၇/ရတရ(နုိင်) ၁၁၆၄၄၆   

 ( ခ ) ေဒါ်စီစီဝင်း  အငယ်တန်းစာေရး  

   ၅/ဆလက(နုိင်) ၀၅၇၀၈၃  

၁၂။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခွဲမှ ေဒါ်ေဟမာန်သိန်းဦး (၇/ပတန (နုိင်) ၁၁၂၂၀၁)၊ 

လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးသည် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ၊ ဟုိချမီင်းြမို့တွင် (၂-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၆-၃-

၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ကျင်းပြပုလုပ်ခ့ဲသည့် (၉၅) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံဝန်ေဆာင်မုညိှနိုင်းေရး 
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ေကာ်မတီ အစည်းအေဝးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအေဝးများသ့ုိ တက်ေရာက်၍ ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှခ့ဲြပီး (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ အနည်းငယ်ဖျားနာေနသြဖင့် COVID-19 သံသယအတွက် 

လိုအပ်ေသာ ေဆးစစ်မုများြပုလုပ်ေပးရန် ကုတင် (၁၀၀၀) ေဆးရုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်သို့ သွားေရာက် 

စစ်ေဆးခံခ့ဲရာ ေဒါ်ေဟမာန်သိန်းဦး၏ ေရာဂါလက္ခဏာသည် COVID-19 မဟုတ်ေြကာင်းနှင့် တိတ် 

ဆိတ်ေအးချမး်သည့်ေနရာတွင် အနားယူေစရန် ေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ေဒါ်ေဟမာန်သိန်းဦး 

(၇/ပတန(နုိင်) ၁၁၂၂၀၁)၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးအား (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၅-၄-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့အထိ (၁၄)ရက်ကုိ တာဝန်ချန်ိ (On Duty) အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ဌာနမှ တာဝန်ချထားေပးသည့် 

ဝန်ထမ်းအေဆာင်တွင် အနားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၃၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမည်တူအမုထမ်း (၆) ဦးကုိ ၎င်းတ့ုိနှင့်ယှဉ်တွဲပါ 

အတုိင်း အမှတ်စဉ် သတ်မှတ်လိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒါ်အိေရစင်-၁ ဦးစီးအရာရိှ ယှဉ်ြပိုင်မု 

   ၉/ပမန(နုိင်)၁၈၄၈၆၁ 

 ( ခ ) ဦးလှမင်းထွန်း-၁ စာရင်းကုိင်-၁ ပုိ့/သွင်း 

   ၇/သနပ(နုိင်)၀၆၂၉၉၁ 

 ( ဂ ) ဦးလှမင်းထွန်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ 

   ၉/လဝန(နုိင်)၁၂၇၃၀၄ 

 (ဃ) ေဒါ်အိေရစင်-၂ အငယ်တန်းစာေရး စီမံ(ဇုန်) 

   ၇/ရတန(နုိင်)၁၀၄၅၅၀ 

 ( င ) ဦးေအာင်မင်းသူ-၂ အငယ်တန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

   ၈/ပမန(နုိင်)၁၂၂၀၀၂ 

 ( စ ) ဦးေအာင်မင်းသူ-၁ ယာဉ်ေမာင်း-၄ စီမ ံ

   ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၄၄၅၂၈  
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၁၄။ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးတ့ုိ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 

မတ်လအထ ိ (ပထမ (၆) လပတ်) မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ ၂၀ ရက်ေန့မှ 

စတင်၍ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် စာရင်းမှတ်တမ်းများစစ်ေဆးရန် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့များအား ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 (က) အဖဲွ့(၁) 

   စဉ် အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၁ လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးစုိးနိုင်-၃ ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒါ်ချ ိုမာသိန်း ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၄ ) ဦးမင်းမင်းလွင် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၅ ) ဦးပုိင်ေဇဦး ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ( ၆ ) ဦးေကျာ်သန်းနိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၇ ) ဦးသန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၈ ) ေဒါ်နန်းနုသဇင်လင်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၉ ) ဦးြမတ်စုိးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  (၁၀) ေဒါ်တင်သန်းသန်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၁) ေဒါ်ေကာ်နီ အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၂) ဦးလုိင်သူဝင်း အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၃) ဦးေသာ်ဇင်ဦး အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၄) ေဒါ်ေရရည်ဝင်း အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

 ( ခ ) အဖဲွ့( ၂ ) 

   စဉ် အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသိန်းစုိး-၂ လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး လုပင်န်းစစ် 
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  ( ၂ ) ဦးလှစုိး ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒါ်ေအးသက်မွန် ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း 

  ( ၄ ) ေဒါ်သီသီနုိင် ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၅ ) ဦးသန်းလွင်-၁ စာရင်းကုိင်-၁ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၆ ) ေဒါ်ြဖူြဖူေကျာ် ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ်  

  ( ၇ ) ေဒါ်ခင်ေမွှး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၈ ) ေဒါ်ေအးေအးခုိင်-၂ စာရင်းကုိင်-၃ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၉ ) ဦးေအာင်မင်းေထွး စာရင်းကုိင်-၃ လုပင်န်းစစ် 

  (၁၀) ဦးေကာင်းထက်စုိး ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၁) ေဒါ်စုေဝမုိး ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၂) ေဒါ်နှင်းနှင်းယ ု ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၃) ဦးေအာင်မင်းသူ-၂ ငယ်/ေရး လုပင်န်းစစ် 

 ၁၅။ အထက်အပုိဒ်(၁)ပါ စစ်ေဆးေရးအဖွ့ဲ (၂)ဖဲွ့၏ အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင်အြဖစ ် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

စာရင်း စစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ ညွှန်ြကားေရးမှူ း ဦးညီညီသိန်းဇံ က ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ြပီး အဖဲွ့အလုိက် 

ေအာက်ပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်- 

 (က) အဖဲွ့(၁)။ ။  ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးများ၏ပို့ကုန်သွငး်ကုန် 

ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

 ( ခ ) အဖဲွ့(၂)။ ။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးများ၏ ေငွစာရင်းဆုိင် 

ရာကိစ္စရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

၁၆။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ (၆)လပတ် စာရင်းများကုိ သတ်မှတ် 

ညွှန်ြကားချက်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ထားနိုင်မုအေပါ်အဆင့်သတ်မှတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမည်ြဖစ်ြပီး 

စစ်ေဆးေရးအဖဲွ့များသည် စခန်းတစ်ခုချင်း၏ စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ အေလးအနက်ထား 

အေသးစိတ် စစ်ေဆး၍ အဆင့်များ ခဲွြခားသတ်မှတ်ေပးရန်ြဖစ်သည်။ 
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၁၇။ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ပါအရာထမ်း (၆) ဦးတုိ့ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှစတင်၍ နှစ် 

တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တုိး 
ခံစားမည့် 
ရက် 

နှစ်တိုး 
လစာ 
(ကျပ်) 

(က) ေဒါ်ခင်ြမြမေထွး 
၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၀၀၁၉၁၆ 

ဒု-ညွှန်မှူး ေဒသတွင်း 
ကုန်သွယ်ြမှင့်တွဲဖက် 

(အေမရိကန်) 
ဝါရှင်တန်ြမို့ (စီး/သ)ံ 

၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၅၃၀၀၀ 

( ခ ) ဦးဟန်လင်းေဇာ် 
၇/ပခန(နိုင်) ၁၉၈၇၉၃ 

ဒု-ညွှန်မှူး ယှဉ်ြပိုင်မု ၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၅၃၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးစံြဖိုးေဝ  
၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၆၂၉၅၅ 

လ/ထညွှန်မှူး မူဆယ် ၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀ 

(ဃ) ေဒါ်စုသက်နှင်း 
၉/ပမန(နိုင်) ၁၅၇၅၃၂ 

လ/ထညွှန်မှူး WTO ၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀ 

( င ) ေဒါ်နနာဝင်း 
၅/မကန(နိုင်) ၀၃၃၄၈၅ 

လ/ထညွှန်မှူး WTO 
ကုန်သွယ်ြမှင့်တွဲဖက် 

(ဂျပန်)(စီး/သံ) 

၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀ 

( စ ) ဦးေအာင်နုိင်ထွန်း 
၅/မရန(နိုင်) ၁၉၅၄၅၈ 

လ/ထညွှန်မှူး ပုိ့/သွင်းရုံး 
(ကျ ိုင်းတုံ) 

၂၈-၃-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀ 

၁၈။ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒါ်အိအိခုိင် (၉/အမရ(နုိင်) ၀၉၂၀၆၅)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၃၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၂-၄-၂၀၂၀ ထ)ိ လစာမဲ့ခွင့် (၄)ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမုထမ်း (၃) ဦးတို့ကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတုိင်း နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 
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 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးကုိကိုလွင် လ/ထညွှန်မှူး ပညာေပး ၂၃-၃-၂၀၂၀မှ ၂ ရက် 

   ၁၂/ဒဂန(နုိင်) ၀၂၅၄၉၀   ၂၄-၃-၂၀၂၀ထ ိ

 ( ခ ) ဦးေဇာ်လင်းေမာင် ဦးစီးမှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး ၃၀-၃-၂၀၂၀မှ ၇ ရက် 

   ၇/သဝတ(နုိင်) ၀၆၅၁၂၁   ၅-၄-၂၀၂၀ထ ိ

 ( ဂ ) ဦးရန်ရှင်း-၂ ငယ်/ေရး စီမံ ၂၅-၃-၂၀၂၀မှ ၁၀ ရက် 

   ၉/ပမန(နုိင်) ၂၃၈၈၇၉   ၃-၄-၂၀၂၀ထ ိ

 (ဃ) ေဒါ်ဝင်းမာမာသက် ဒု-လ/ထ ေငွစာရင်း ၂၃-၃-၂၀၂၀မှ ၁၀ ရက် 

   ၇/သဝတ(နုိင်) ၀၉၇၈၄၄ ကပတမှူး  ၁-၄-၂၀၂၀ထ ိ

၂၀။ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွမ ှေဒါ်တင်တင်ြမင့် (၁၁/ကဖန(နုိင်) ၀၆၄၄၆၈)၊ အကီးတန်းစာေရးသည်  နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၄-၄-၂၀၂၀ မှ ၉-၄-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၆)ရက်ကုိ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏(၁၁-၃-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၀၁/၂၀၂၀) 

ြဖင့် အမိန့်စာထုတ်ြပန် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်းအား ဤအမိန့်စာြဖင့် ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ 

၂၁။ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွအသီးသးီမှ အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း (၂)ခုတွင် တွဲဖက်တာဝန်ချထားခ့ဲသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၄)ဦး တ့ုိအား (၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ေနြပည်ေတာ(်ရုံးချုပ်) သုိ့ 

ေြပာင်းေရ့ြပီး ၎င်းတ့ုိနှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလုိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဖက်တာဝန်ချထား  တာဝန်ချထား

      ခ့ဲသည့်စခန်း သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးစုိးြမင့်ေအာင် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ေရပူ စီမံ 

   ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၁၃၃၅၁     

 ( ခ ) ဦးေဇယျာေကျာ်ေကျာ် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး မရမ်းေချာင် ဒု-ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ၁၂/လမန(နုိင်)၁၂၄၁၃၀   (ကုန်သွယ်ေရး) 
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 ( ဂ ) ဦးညီညီေဇာ်-၁ ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် မူဝါဒ 

   ၉/ပမန(နုိင်)၁၆၅၅၉၉    

 (ဃ) ဦးေဇာ်ရဲေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ၉/ပကခ(နုိင်) ၀၁၅၁၀၆    

 ( င ) ဦးတုိးေအာင်ေကျာ် လုံြခံုေရး-၃ ေရပူ ပို့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

   ၁၂/ကတတ(နုိင်)၀၁၁၈၄၉    

 ( စ ) ဦးရဲဝင်း  လုံြခံုေရး-၃ မရမ်းေချာင်  စီမံ 

   ၈/ခမန(နုိင်)၀၁၄၀၅၁     

၂၂။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မုနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာအဖဲွ့အစည်းများဌာနခဲွမှ ေဒါ်နွယ်နွယ်ဦး 

(၉/မထလ (နုိင်)၂၁၇၂၇၀)၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးသည် ဆွစ်ဇာလန်နုိင်ငံ၊ ဂျနီီဗာြမို ့၌ (၂၆-၄-

၂၀၁၉ မှ ၂၈-၂-၂၀၂၀ထိ) WTO Funded Trainee and Internship Programme သင်တန်းတက် 

ေရာက်ခ့ဲရာ (၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ြမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှခဲ့ြပီး (၂၈-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

ေနမေကာင်းပါသြဖင့် ကုတင် (၁၀၀၀)ေဆးရုံကီး၊ ေနြပည်ေတာ်သို့ သွားေရာက်ြပသခဲ့ရာ ြပန်လည် 

ေရာက်ရိှသည်မှာ (၂၈) ရက်ရှိြပီြဖစ်ေသာ်လည်း ေဆးရုံမှ Home Quarantine အြဖစ်ေနထိုင်ရန် လိုအပ် 

ေသာေြကာင့် “၂ ပတ်ရုံးမတက်ရန်၊ အိမ်တွင် မိသားစုဝင်များနှင့် ေဝးေဝးေနရန်၊ အသံုးအေဆာင်များကို 

ခဲွေဝြပီးသုံးရန်၊ အနားယူေစရန်”ဟေုြပာြကားခ့ဲပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ေဒါ်နွယ်နွယ်ဦး (၉/မထလ(နုိင်) 

၂၁၇၂၇၀)၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူးအား (၃၀-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ 

(၁၄) ရက်ကုိ တာဝန်ချန်ိ (On Duty) အြဖစ်သတ်မတ်ှ၍ ဌာနမှ တာဝန်ချထားေပးသည့် ဝန်ထမ်း 

အိမ်ရာတွင် အနားယူခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၃။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျူတာကီးြကပ်ေရးမှူး (လစာနုန်းကျပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) (၆)ဦးအား 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ(၁)ရက်ေန့မှစတင်၍ လစာနုန်းတူရာထူးြဖစ်သည့် ဦးစီးမှူး (လစာနုန်းကျပ် 

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ရာထူးအုပ်စုသို့ ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 



15 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ/စခန်း 

 (က) ေဒါ်ဇွန်သီရိထွန်း နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွ 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၂၀၁၄၇၉ 

 ( ခ ) ေဒါ်နွယ်နွယ်ေထွး နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွ 

  ၈/စလန(နုိင်) ၀၇၀၈၇၅ 

 ( ဂ ) ေဒါ်ချစ်ချစ်ညွှန့် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ 

  ၉/တသန(နုိင်) ၁၁၁၉၅၇ 

 (ဃ) ေဒါ်စနာမုိး တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

  ၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၇၈၁၁၆ 

 ( င ) ဦးေအာင်ေဇာ်မျ ိူ းဦး ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

  ၅/တဆန(နုိင်) ၁၀၃၂၀၄ 

 ( စ ) ေဒါ်ြမင့်ြမင့်ဆန်း စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွ  

  ၅/တဆန(နုိင်) ၀၈၂၇၇၅ 

၂၄။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇင်မင်းေကျာ်သူ (၁၂/မဂတ (နုိင်) ၀၂၀၃၉၄)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ကို 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ဂ)အရ (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

မှ (၉-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့အထိ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်(၁၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ညွှန်ြကားေရးမှူး ေဒါ်ြကည်မာ (၅/တဆန(နုိင်)၀၅၇၇၁၉)၊ (လစာနုန်း 

ကျပ် ၃၇၄၀၀ဝ-ိ၄၀၀ဝိ-၃၉၄၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကို (၄-၇-

၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍  (၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် 

ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၂၆။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး ေဒါ်ေအးေအးြမင့် (၁၂/ဥကတ (နုိင်) ၀၈၄၄၄၄)၊ 

(လစာ နုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၃၂၈၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လ 

ကိ ု (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍  (၂၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး 

ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၇။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးေကျာ်ေကျာ် (၁၂/ 

ဥကတ (နုိင်) ၀၆၃၅၀၅)၊ (လစာနုန်းကျပ ်၃၀၈၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၃၂၈၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင် မခံစားမီ 

ကိုတင် ြပင်ဆင်ခွင် ့(၄)လကုိ (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၂၅-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့ ညေနပုိင်း 

အထ ိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့်ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့နံ နက်ပိုင်းမှစ၍ 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၂၈။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးြမင့်သိန်း (၇/ဇကန(နုိင်) ၀၁၈၅၂၉)၊ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနုန်းကျပ် 

၂၇၅၀၀ဝ-ိ၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကုိ (၂၅-၇-

၂၀၂၀) ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍  (၂၄-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် 

ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒ -၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင် ြပုလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးမ ှ ေဒါ်လှလှဝင်း-၁(၁၂/တမန(နုိင်) ၀၆၃၇၁၅)၊ ဦးစီးမှူ း၊လစာနုန်း(၂၃၄၀၀ဝိ-

၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင် ခွင့်(၄)လကုိ (၃၀-၇-၂၀၂၀) နံနက် 

ပိုင်းမှစ၍ (၂၉-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေန့ 
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ြဖစ်ေသာ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၀။  ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံ 

ေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးဘပု (၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၁၁၆၁၁)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၂လစာနုန်း (၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ -

၂၂၆၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၉-၆-၂၀၂၀)နံနက်ပိင်ုးမှစ၍ 

(၈-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့ညေနပုိင်းအထ ိခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၉-၁၀-

၂၀၂၀)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ 

သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရန်ကုန ် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးမှ ေဒါ်ြမင့်ြမင့်ေဆွ (၁၂/တမန(နုိင်) ၀၀၉၁၈၇)၊ ဌာနခဲွစာေရး၊ လစာနုန်း 

(၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၂၉-၈-၂၀၂၀) 

နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထ ိ ခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့်ေနာက်တစ်ေန့ 

ြဖစ်ေသာ (၂၉-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်း 

ဥပေဒ ခဲွ (က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ြကည့်ြမင်တုိင်တွင်အြငိမ်းစား လစာများထတ်ုယူခံစားေနေသာ 

ယခင်ြမို့နယ်ကုန်သွယ်ေရး(ြကည့်ြမင်တိုင်)မှ ဦးသိန်းညွန့်၊ ပ-ေဈးသည်သည် (၁၇-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

တွင်ကွယ်လန်ွသွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်သန်းသန်း (၁၂/ကမတ (နုိင်) ၀၁၇၃၆၉) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊     

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၁၈-၁၀-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစား ခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၃၃။ ၂-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၄၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများ ညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး၊ ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း 

(၁၀/မလမ (နုိင်) ၀၂၆၀၂၂) ကိ ု နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ       
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(၆-၄-၂၀၂၀ မှ ၅-၇-၂၀၂၀ထ)ိ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၉၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ခွင့်ရက်ကုန်ဆုံးပါက 

မိမိ၏ မူလလပ်ုငန်းတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ Duty Report နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ 

ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေြကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၃၄။ ၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမ်း(၂)ဦးတ့ုိကုိ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

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

ခံစား ခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး   ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးမျ ို းဝဏ္ဏ ဒု-ဦးစီးမှူး  ၁-၄-၂၀၂၀မ ှ ၈ ရက် 

   ၁/မကတ(နုိင်) ၀၈၂၃၀၇   ၈-၄-၂၀၂၀ထိ 

 ( ခ ) ဦးဇာနည်ထက်ေအာင် ကီး/ေရး  ၂-၄-၂၀၂၀မှ ၂၉ ရက် 

   ၇/ပတက(နုိင်) ၁၁၈၄၆၀   ၃၀-၄-၂၀၂၀ထ ိ  

၃၅။ ၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

EIF အစီအစဉ်ေအာက်ရှိ Tier 2 Project (M-STEP) စီမံကိန်းအတွက် (The Enhanced Integrated 

Framework-EIF) အရ စီမံကိန်းေထာက်အကူြပုေစရန် ြပည်တွင်းပညာရှင်များအြဖစ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပုဂ္ိဂုလ်များအား ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျှင် သတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ခြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 

ဧြပီလ (၃)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ပူးတဲွပါစာချုပအ်တုိင်း စာချုပ် ချုပ်ဆုိငှားရမ်းလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး 

 (က) ေဒါ်ခုိင်စံပယ်ေစာ  National Porject Manager 

   ၇/သကန(နုိင်)၀၀၇၉၅၁  

 ( ခ ) ေဒါ်သင်းသင်းစုိး  Finance Expert 

   ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၅၄၈၇၇ 

 ( ဂ ) ေဒါက်တာေကာင်းြမတ်လင်း  Monitoring&Evaluation Expert 

   ၉/ပမန(နုိင်)၁၆၆၀၂၂    
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 (ဃ) ဦးစုိင်းြပည့်ြဖိုးဟန်   Communication Expert 

   ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၆၅၉၀၄  

 ( င ) ေဒါ်သင်းထွဋ်သီတာ   Project Support Staff 

   ၁၂/ဒဂန(နုိင်) ၀၂၁၂၆၉ 

၃၆။ ၄-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး (၂)ဦးတ့ုိကုိ (၆-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတုိ့ အမည် 

နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါအတုိင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်           အမည်/  လက်ရိှဌာန  ေြပာင်းေရ့တာဝန် 

   မှတ်ပုံတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးရည်ချွန် မရမ်းေချာင်  ရုံးချုပ်(စီမံ) 

   ၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂ (တဲွဖက်)   

 ( ခ ) ဦးဝင်းကုိ ပို့သွင်းရံုး(ရက)  မရမ်းေချာင် 

  ၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၁၀၂၇        (တဲွဖက်) 

၃၇။ ၆-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေသာ ဦးအလက်ဇနား(ခ) ဦးအလစ္စနား (MTNT- ၀၀၈၇၂၉)၊ 

လုံြခံုေရး(၃)သည် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ(၆)ရက်ေန့ နံနက် (၁၁:၄၅) အချန်ိခန့်၌ ေနြပည်ေတာ၊် ကုတင် 

(၁၀၀၀) ေဆးရံုကီးတွင် ကွယ်လွန်သွားေသာေြကာင့် ကွယ်လွန်သည့်ေန့ရက်၊ အချန်ိမစှ၍ ၀န်ထမ်း 

အြဖစ်မ ှရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၃၈။ ၆-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ  တစ်ဖက်ပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၁) ဉီးတုိ့ကို 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ နှစ်တိုးေစ့ 

ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှစတင်၍ နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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စဉ် 
အမညန်င့်ှ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ ်
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တိုး 
ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တိုး 
လစာ (ကျပ)် 

(က) ဦးညီညသိီန်းဇံ 
၁၂/လကန(နိုင်) ၀၂၇၄၀၉ 

ညွှန်ြကားေရးမှူ း လုပ်ငန်းစစ ် ၅-၄-၂၀၂၀ ၃၉၄၀၀၀ 

( ခ ) ေဒါ်ချ ိုချ ိုစန်း 
၉/ပဘန(နိုင်) ၁၆၃၉၁၅ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံ ၃-၄-၂၀၂၀ ၁၈၄၀၀၀

၃၉။ ၇-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၅/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ ေဒါ်အိမွန်မွန်သူ၊ အကီးတန်းစာေရး (၁၁/သတန (နုိင်) 

၀၆၅၀၅၀) ကုိ Commerce Journal တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက်  (၇-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) သို့  တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၄၀။ ၇-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

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

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၅-၄-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၄-၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၂၃) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ခွင့်ရက်ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်း 

ေဆာင်ရန်၊ Duty Report နှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေြကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit 

Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၄၁။ ၇-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး တုိ့ကုိ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များ 

အတုိင်း နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီးခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးရည်ချွန် လ/ထညွှန်မှူး စီမံ ၄-၄-၂၀၂၀ မှ ၆ ရက် 

   ၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂   ၉-၄-၂၀၂၀ ထ ိ

 ( ခ )  ေဒါက်တာချစ်စုခုိင် ဦး/ရိှ WTO ၂-၄-၂၀၂၀ မှ ၁၈ ရက် 

   ၈/သရန(နုိင်) ၀၇၁၂၅၅ ၁၉-၄-၂၀၂၀ထ ိ 
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၄၂။ ၈-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၂၅၈/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးြဖိုးသူေမာင် (၉/ကဆန(နုိင်) ၁၂၈၃၄၂) ကုိ 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၄-၄-၂၀၂၀ မှ ၉-၄-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၆)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၄၃။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၅၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှအငယ်တန်းစာေရး၊ ေဒါ်သူသူဇင် (၈/ခမန (နုိင်) ၁၇၇၃၈၁) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၁-၄-၂၀၂၀ မ ှ၅-၅-၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၅) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၄။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှေဒါ်ြမင့်ြမတ်သ ီ(၅/တဆန(နုိင်) ၁၁၀၁၈၄)၊ ဦးစီးမှူးအား နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ) အပုိဒ်(၃)အရ(၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၅-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့ထိ မီးဖွားခွင့်(သေန္ဓပျက်ကျ)(၄၂)ရက်ကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၅။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမ ှ ဦးမျ ို းဝဏ္ဏ (၁/မကတ(နုိင်) ၀၈၂၃၀၇)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး အား နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့အား လုပ်သက်ခွင့်(၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၄၆။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့စားဝန်ထမ်း(၂)ဦးကို ပျက်ကွက် 

ရက်မှအပ တစ်ရက်လျှင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် (၃)လတစ်ကိမ် 

စာချုပ်ချုပ်ဆုိငှားရမ်းခ့ဲြပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးသည့်ေနာက်တစ်ေန ့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ၎င်းတုိ့ 

အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာြ်ပပါ ေန့ရက်များအတုိင်း (၃) လတစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ် ချုပ်ဆို ငှားရမ်းလုိက် 

သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ေပးအပ်ထားသည့်တာဝန် ထပ်မံစာချုပ်သည့်ကာလ 

 (က) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် သန့်ရှင်းေရး ၁၈-၄-၂၀၂၀ မှ၁၇-၇-၂၀၂၀ထ ိ 

   ၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၆၉၆၂    
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  ( ခ ) ဦးကိုကုိေမာင်  ယာဉ်ေမာင်း ၁၉-၄-၂၀၂၀မှ၁၈-၇-၂၀၂၀ထိ  

  ၁၄/ပတန(နုိင်) ၁၄၉၁၀၇  

၄၇။ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၃/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုးတ့ုိ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 

မတ်လအထ ိ (ပထမ (၆) လပတ်) မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ ၂၀ ရက်ေန့ 

မှစတင်၍ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သြဖင့် စာရင်းမှတ်တမ်း များစစ်ေဆးရန် (၃၀-၃-၂၀၂၀) 

ရက်စဲွပါ၊ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ်(၀၂၄၀/၂၀၂၀)ြဖင့် ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ 

၄၈။ ယခုအခါ လက်ရိှဝန်ထမ်းအင်အား၏ ၅၀ ရာခုိင်နုန်းသာ ရံုးတက်ရမည်ြဖစ်ပါ၍ စစ်ေဆးေရး 

အဖဲွ့အား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည-် 

 (က) အဖဲွ့(၁) 

   စဉ် အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးသိန်းစုိး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၂ ) ေဒါ်သီသီနုိင် ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ဦးလှစုိး ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၄ ) ေဒါ်ေအးသက်မွန် ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း 

  ( ၅ ) ဦးပုိင်ေဇဦး ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ( ၆ ) ဦးသန်းလွင်-၁ စာရင်းကုိင်-၁ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၇ ) ဦးသန်းေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၈ ) ဦးေကျာ်သန်းနိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၉ ) ေဒါ်တင်သန်းသန်းဦး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၀) ဦးေအာင်မင်းေထွး စရက-၃ လုပင်န်းစစ် 

  (၁၁) ဦးေသာ်ဇင်ဦး အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၂) ေဒါ်ေကာ်နီ အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၃) ဦးေကာင်းထက်စုိး အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 
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  (၁၄) ေဒါ်စုေဝမုိး အကီးတန်းစာေရး လုပင်န်းစစ် 

 ( ခ ) အဖဲွ့( ၂ ) 

  စဉ် အမည်  ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

  ( ၁ ) ဦးေကျာ်ေကျာ် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၂ ) ဦးစုိးနိုင်-၃ ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၃ ) ေဒါ်ချ ိုမာသိန်း ဦးစီးအရာရိှ လုပင်န်းစစ် 

  ( ၄ ) ေဒါ်အိအိလွင် ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း 

  ( ၅ ) ဦးမင်းမင်းလွင် ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၆ ) ေဒါ်ြဖူြဖူေကျာ် ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ်  

  ( ၇ ) ေဒါ်နန်းနုသဇင်လင်း ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း 

  ( ၈ ) ေဒါ်ခင်ေမွှး ဒု-ဦးစီးမှူး လုပင်န်းစစ် 

  ( ၉ ) ဦးြမတ်စုိးေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  (၁၀) ေဒါ်ေအးေအးခုိင် စရက-၃ လုပင်န်းစစ် 

  (၁၁) ဦးလုိင်သူဝင်း ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၂) ေဒါ်ေရရည်ဝင်း ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၃) ဦးထိန်လင်းဦး ကီး/ေရး လုပင်န်းစစ် 

  (၁၄) ဦးေအာင်မင်းသူ-၂ ငယ်/ေရး လုပင်န်းစစ် 

 ၄၉။ အထက်အပုိဒ်(၁)ပါ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ (၂)ဖဲွ့၏ အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမ ှ ညွှန်ြကားေရးမှူ း ဦးညီညီသိန်းဇံက ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ြပီး အဖွဲ့အလိုက် 

ေအာက်ပါအတုိင်း တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်- 

 (က) အဖဲွ့(၁) ။   ။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 

 ( ခ ) အဖဲွ့(၂) ။   ။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ ေငွစာရင်းဆုိင် 

ရာကိစ္စရပ်များကုိ စစ်ေဆးရန်။ 
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၅၀။ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးများ၏ (၆)လပတ် စာရင်းများကုိ သတ်မှတ် 

ညွှန်ြကားချက်နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ထားနိုင်မုအေပါ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရိှမည် 

ြဖစ်ြပီး စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ များသည် စခန်းတစ်ခုချင်း၏ စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ အေလးအနက် 

ထား အေသး စိတ်စစ်ေဆး၍ အဆင့်များ ခဲွြခားသတ်မှတ်ေပးရန် ြဖစ်သည်။ 

၅၁။ ၂၀-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးလင်းလင်းေဇာ် (၈/မသန(နုိင်) ၀၉၉၃၆၅)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၃ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၂-၃-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာ 

အမိန့်စာအမှတ်(၀၂၀၂)ြဖင့် (၂၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၉-၄-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင် ့ (၂၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်း 

အစား (၂၀-၃-၂၀၂၀ မ ှ၈-၄-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့်(၂၀)ရက် ေြပာင်းလဲခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅၂။ ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၅/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၉-၄-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန့်စာအမှတ် (၂၃/၂၀၂၀) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမး်(၇)ဦးအား စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနရိှ တုိင်းေဒသ 

ကီး/ြပည်နယ်များတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဧြပီလ(၁၉)ရက်ေန့မှ စတင်၍ ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

အတုိင်း တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခွဲ တာဝန်ချထား 

  မှတ်ပုံတင်အမှတ်   သည့်ေဒသ  

 (က) ေဒါ်တင်ဇာလင်ွ ဦးစီးမှူး ပညာေပး ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

  ၇/ပမန(နုိင်) ၁၄၁၁၂၀   (ြပည်ြမို့) 

 ( ခ ) ဦးမျ ို းဝဏ္ဏ ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း  ကချင်ြပည်နယ် 

  ၁/မကတ(နုိင်) ၀၈၂၃၀၇   (မုိးေကာင်းြမို့) 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်စွာဟိန်း အကီးတန်းစာေရး ပုိ့/သွင်း မွန်ြပည်နယ် 

  ၃/ကဆက(နုိင်) ၀၇၄၃၄၈   (ေမာလ်ြမိုင်ြမို့) 

 (ဃ) ဦးဝင်းမိုးေကျာ် အကီးတန်းစာေရး ပုိ့/သွင်း ကချင်ြပည်နယ် 

  ၅/ဗမန(နုိင်) ၀၇၁၂၉၈   (ဗန်းေမာ်ြမို ့) 
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 ( င ) ဦးညီညီလင်း အကီးတန်းစာေရး စီမံ  ကယားြပည်နယ် 

  ၂/လကန(နုိင်) ၀၇၇၃၄၆   (လွိုင်ေကာ)် 

 ( စ ) ဦးစသက်ေမာင်ေမာင်စုိး အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ ဧရာဝတီတုိင်း  

  ၁၄/ပတန(နုိင်) ၂၂၁၆၅၂    

 (ဆ) ဦးဘုန်းြမင့်သူ အကီးတန်းစာေရး ပုိ့/သွင်း ရှမ်းြပည်နယ် 

  ၁၃/ဆဆန(နုိင်)၀၉၈၄၀၃      (ေတာင်ကီး) 

၅၃။ ၂၂-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထုမ်း(၁)ဦးတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

ေန့ရက်များအတိုင်း နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် 

အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးတင်မိုးေဆ ွ လ/ထညွှန်မှူး စီမံ ၂၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

   ၉/သစန(နုိင်)၀၃၆၇၅၂   ၂၇-၄-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ခ )  ဦးေနစုိးထက် ကီး/ေရး နည်းပညာ ၉-၄-၂၀၂၀ မှ ၃၀ ရက် 

  ၇/အတန(နုိင်) ၀၈၀၇၁၇     ၈-၅-၂၀၂၀ ထ ိ  

၅၄။ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမ ှ ဦးေဇယျာြဖိုး-၁ (၉/ပမန(နုိင်)၂၄၆၇၈၃)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)အရ (၂၇-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၁၀-၅-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့အထိ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅၅။ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၂၆၈/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံ)မှ ေဒါ်ဇင်မာေအး-၁ 

(၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၀၀၇၁၆)၊ ဌာနခဲွစာေရး (လစာနုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ကိ ု (၂၃-၄-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရုံးအုပ် (လစာနုန်းကျပ ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို့ တုိးြမှင့် 

ခန့်ထားလိုက်ြပီး ကနဦးလစာကျပ် (၂၃၄၀၀၀/-) မှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိုင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မုေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေန့မစှ၍ 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 ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပုခ့ဲြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (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 ၃၁-၃-၂၀၂၀) အထ ိ ITC ကတ်  (၄၆) ကတ်၊  စုစုေပါငး် (၁၇၃၃) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ် 

ေပးခဲ့ြပီးြဖစ်ပါသည်။ 

 



27 

ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၃၀၆၄၃၉၀၄၄ ၁၄၅၇၃၉၁၉ ၃၂၁၀၁၂၉၆၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၈၄၇၃၀၅၂ ၈၄၇၃၀၅၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃ ၁၇၆၄၁၉၉၈၈၀၁ ၁၇၆၄၁၉၉၈၈၀၁

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၃၂၂၅၇၈၈၁ ၃၂၂၅၇၈၈၁

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၄၇၉၄၀၁၃၉၀ ၄၇၉၄၀၁၃၉၀

၁၀ ြမိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၄၈၀၀၀၀၀ ၈၃၈၇၄၂၇၈၈ ၈၄၃၅၄၂၇၈၈

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃၇၂၃၆၄၀၅၀ ၁၇၇၂၄၀၀၀၀ ၅၄၉၆၀၄၀၅၀

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀ ၁၃၀၈၅၈၀၄၁၈ ၃၈၀၀၀၈၁၇၉၉ ၅၁၀၈၆၆၂၂၁၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၅ ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀ ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

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

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၄

၁၉ ကျ ိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၄၆ ၂၂၈၃၅၈၁၀၆၄ ၂၅၈၀၃၃၃၄၉၆၆ ၂၈၀၈၆၉၁၆၀၃၀စုစုေပါင်း

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု
ကုန်သွယ်မု 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပုိ့/ တင်သွင်းမု အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည-် 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁ -၃-၂၀၁၃)

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃ .၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆ .၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉ .၀၀၀

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

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

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

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

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

၇
၂၀၁၈ 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 
၃၁-၃-၂၀၂၀) အထိ

၄၆ ၂၂၈၃၅၈၁၀၆၄ .၀၀၀ ၂၅၈၀၃၃၃၄၉၆၆ .၀၀၀ ၂၈၀၈၆၉၁၆၀၃၀ .၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၇၃၃ ၂၉၆၁၉၅၀၅၃၂၈ .၉၆၀ ၁၆၇၇၃၁၃၇၄၃၇၆ .၅၅၈ ၁၉၇၃၅၀၈၇၉၇၀၅ .၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ့ /တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မု

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မုပမာဏ

၃။ ဘာနှစ်အလုိက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ့/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မုအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ် အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၇၃၃) ကတ်ရိှြပီး ဝန်ကီးဌာနစီမံခန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ 

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

စီမခံန့်ခဲွေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၃) ကတ်နှင့် 

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

ကတ် စုစုေပါင်းမာှ (၁၂၂၀) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁ ၇၇ ၁၂၄ ၁၀၈၃၅၆၆၆၁၉၇ .၃၁၀ ၄၉၂၅၄၀၀၆၂၈ .၄၈၃ ၁၅၇၆၁၀၆၆၈၂၅ .၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၄၄ ၃၇ ၁၇၉၂၉၆၀၄၄၆ .၆၂၆ ၁၇၉၂၉၆၀၄၄၆ .၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၉၂ ၄၁ ၂၅၁ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၁၀၃၀၇၅၄၀၅၃၃ .၅၈၀ ၁၁၀၃၁၅၀၇၄၂၁၀ .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 ၁၃၁၈၇၈၁၁၈ .၀၀၀ ၁၉၀၅၄၀၈၈၄၄ .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 ၁၄၁ ၇၇ ၆၄ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁ .၀၀၀ ၉၅၈၅၈၀၀၄၅၆.၅၉၀ ၁၀၃၇၈၀၉၆၁၇၇ .၅၉၀

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

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၉ ၁ ၄၈ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၈၃၆၀၀၄၅၁၁၅ .၀၀၀ ၈၃၆၄၈၄၅၁၁၅ .၀၀၀

၁၂ ရဒ်ိ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၃ ၂၅ ၃၀၀၉၉၄၁၁၄၈ .၇၅၀ ၃၁၄၃၇၁၃၁၇၄ .၆၁၀ ၆၁၅၃၆၅၄၃၂၃ .၃၆၀

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

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀၄ ၉ ၉၅ ၉၁၅၃၁၀၁၄၈၁ .၄၂၈ ၁၈၀၄၂၆၀၀၅၃၆ .၅၆၉ ၂၇၁၉၅၇၀၂၀၁၇ .၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၂ ၉ ၃၃ ၂၁၈၁၆၅၀၀ .၀၀၀ ၃၄၀၂၄၇၅၇၂၅ .၀၀၀ ၃၄၂၄၂၉၂၂၂၅ .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 ၅ ၅

၁၉ ကျ ိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

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

၁၇၃၃ ၅၁၃ ၁၂၂၀ ၂၉၆၁၉၅၀၅၃၂၈ .၉၆၀ ၁၆၇၇၃၁၃၇၄၃၇၆ .၅၅၈ ၁၉၇၃၅၀၈၇၉၇၀၅ .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

၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၉) မ ှ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက် 

ေန့ထ ိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပို့/ တင်သွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု အေြခအေနမှာ ေအာက် 

ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်- 
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