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စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ( ၁၂ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၄ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပုိကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၁ ရက်ေနတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ လမ်းမေတာ်မိနယ်၊ 

မင်းရဲေကျာ်စွာ လမ်းရိှ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချပ်၊ မဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲသည့် လက်လီလက်ကား ေရာင်းချမဆုိင်ရာဖိုရမ်သုိ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက် 

အမှာစကားေြပာကားခ့ဲသည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အမှာစကားေြပာကားရာတွင် လက်ရိှြဖစ်ေပေနသည့် COVID -19 

ကာလအတွင်း လက်လီလက်ကားေရာင်းချြဖန်ြဖးမ  Supply Chain  ကတစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်ေနသည့် 

လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် အခက်အခဲများှင့် ြကံေတွေနရသက့ဲသို တစ်ဖက်တွင်လည်း ြပည်သူများ၏ 

ဝယ်လုိအား ေလျာ့နည်းလာသည့် အေြခအေနေကာင့် COVID -19 ကာလအလွန် လက်လီလက်ကား 

ေရာင်းချမ အလားအလာေကာင်းမွန်လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ လက်လီလက်ကားေရာင်းချြဖန်ြဖးမက 

တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသူများ ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေရးအတွက် ဖုိရမ်ကုိကျင်းပြပလုပ်ရြခင်း 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များ ြကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲများ ေလျာ့ပါး 

ေစေရးအတွက ် တတ်စွမ်းသမ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရိှပါေကာင်း၊ ုိင်ငံေတာ်က ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့ ် COVID -19 စီးပွားေရးကုစားမအစီအစဉ် (CERP) ၏ ပန်းတုိင်များတွင် 

ဆန်းသစ်ထုတ်ကုန်များှင့ ် ပုံစံများကုိ တိုးြမင့်မိတ်ဆက်ြခင်းဆုိသည့် စီမံချက်သည် ပန်းတုိင်တစ်ခု 

အေနြဖင့် ပါဝင်ပါေကာင်း၊ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိလည်း ဆက်စပ် 
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ဌာနများှင့် အသင်းအဖွဲများအကား ညိိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ယေနကျင်းပြပ 

လုပ်သည့် ဖုိရမ်တွင် လက်လီလက်ကား ြဖနြ်ဖေရာင်းချသူများအေနြဖင့် ြကံေတွေနရသည့် အခက်အခဲ 

များှင့်ပတ်သက်၍ ေြဖရှင်းုိင်မည့် နညး်လမ်းများ၊ အစီအစဉ်များှင့်အြကံြပချက်များကို ေဆွးေွး 

ေဖာ်ထုတ်သွားရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ လက်လီလက်ကားေရာင်းချမလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်လာေစေရး 

အတွက် လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ုိင်မည့ ် နည်းလမ်းများှင့် အြကံြပချက်များကုိ 

လည်း ေဆွးေွးရရှိမည်ဟု မိမိအေနြဖင့် ယုံကည်ပါေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 

၃။ ထိုေနာက် စီးပာွးေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူးှင့် 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်င ံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ် ဥက 

ဦးေဇာ်မင်းဝင်းတုိမ ှ လက်လီလက်ကားေရာင်းချမဆိုင်ရာက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေဆွးေွးအမှာစကားေြပာကားခ့ဲသည်။ 

၄။ ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားကိ ု ေခတ်မီဆန်းသစ်ေသာ လက်လီ/လက်ကားေရာင်းချမ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရရိှေသာ အခွင့်အလမ်းှင့် ြကံေတွရေသာ စိန်ေခမများ၊ လက်လ/ီလက်ကား 

ေရာင်းချမလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ုိင်ငံြခားသားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ြမန်မာုိင်ငံသားှင့် ုိင်ငံြခားသား 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ ြကံေတွေနရသည့် အခွင့်အလမ်းှင့် စိန်ေခမများ၊ 

အြကံြပချက်များ၊ လက်လီ/လက်ကားေရာင်းချမလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးေရးအေထာက်အကူြပ လုပင်န်းစဉ် 

များှင့် လက်လီ/လက်ကားေရာင်းချမဆုိင်ရာ မူဝါဒ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအရ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် ြကံေတွရသည့် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များှင့် အြကံြပချက်များဟူ၍ အပိုင်း (၄) ပုိင်းခဲွ၍ 

ေဆွးေွးခ့ဲရာ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမ ှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ အသင်းအဖဲွများမှ ပုဂိလ်များ၊ 

လက်လီလက်ကားေရာင်းချသည့် လုပ်ငန်းရှင်များမှ  ေဆွးေွးခ့ဲကပါသည်။ 

၅။ အဆုိပါ လက်လီလက်ကားေရာင်းချမဆုိင်ရာ ဖုိရမ်သုိ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများမှ ဌာနဆုိင်ရာ 

အကီးအကဲများ၊ ပုဂလိကက အသင်းအဖဲွများမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ လက်လီလက်ကား ေရာင်းချသူ 

လုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲကပီး Online မှ ပါဝင်တက်ေရာက်ေဆွးေွးသူ ဦးေရ(၂၀၀)ေကျာ် 

ခန်ရှိခ့ဲပါသည်။ 
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ပုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမ်
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကုန်
ကန်ုသွယမ်
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကုန်
ကန်ုသွယမ်
ပမာဏ

၁ ပင်လယေ်ရေကာင်း ၈၇၇၄ .၇၄၃ ၁၃၆၄၅.၇၉၄ ၂၂၄၂၀ .၅၃၇ ၈၁၈၅ .၁၈၁ ၁၂၈၇၂ .၂၆၀ ၂၁၀၅၇ .၄၄၁ ၅၈၉ .၅၆၂ ၇၇၃ .၅၃၄ ၁၃၆၃.၀၉၆

၂ နယစ်ပ် ၆၀၇၄ .၂၅၉ ၂၉၉၃ .၉၁၉ ၉၀၆၈ .၁၇၈ ၆၄၄၅.၅၉၇ ၂၆၃၉ .၂၂၈ ၉၀၈၄ .၈၂၅ -၃၇၁.၃၃၈ ၃၅၄.၆၉၁ -၁၆.၆၄၇

စုစုေပါင်း ၁၄၈၄၉.၀၀၂ ၁၆၆၃၉ .၇၁၃ ၃၁၄၈၈ .၇၁၅ ၁၄၆၃၀.၇၇၈ ၁၅၅၁၁ .၄၈၈ ၃၀၁၄၂.၂၆၆ ၂၁၈.၂၂၄ ၁၁၂၈ .၂၂၅ ၁၃၄၆.၄၄၉

စဉ် အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၇ -၈-၂၀၂၀ ထ ိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၇ -၈-၂၀၁၉ ထ ိ ) ိင်းယဉ်ှချက် (တိုး/ေလျာ)့

ြပည်ပပိုကုန် ( ၇ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၆၉၅.၆၆၄ ၁၆၆၃.၀၅၇ ၃၃၅၈.၇၂၁
၂ တရိစာန်ထွက်ပစည်း ၃.၃၅၂ ၆၆.၂၀၈ ၆၉.၅၆၀
၃ ေရထွက်ပစည်း ၂၈၈.၆၉၅ ၄၆၈.၆၆၁ ၇၅၇.၃၅၆
၄ သတတွင်းထွက်ပစည်း ၁၂၃၅.၅၂၂ ၃၅၄.၈၅၇ ၁၅၉၀.၃၇၉
၅ သစေ်တာထွက်ပစည်း ၁၂၄.၉၂၁ ၃.၂၅၆ ၁၂၈.၁၇၇
၆ စက်မကုန်ေချာပစည်း ၅၀၈၁.၇၈၅ ၂၉၉၁.၇၆၈ ၈၀၇၃.၅၅၃
၇ အြခား ၃၄၄.၈၀၄ ၅၂၆.၄၅၂ ၈၇၁.၂၅၆
 စုစုေပါင်း ၈၇၇၄.၇၄၃ ၆၀၇၄.၂၅၉ ၁၄၈၄၉.၀၀၂

ြပည်ပသွင်းကုန် (၇ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမကုန်ပစည်း ၄၈၇၄.၃၀၉ ၁၄၂၅.၇၂၀ ၆၃၀၀.၀၂၉
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၅၀၆၀.၅၁၇ ၄၆၈.၁၈၉ ၅၅၂၈.၇၀၆
၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၄၀၀.၈၇၀ ၅၃၀.၂၅၂ ၂၉၃၁.၁၂၂
၄ CMP ၁၃၁၀.၀၉၈ ၅၆၉.၇၅၈ ၁၈၇၉.၈၅၆
 စုစုေပါင်း ၁၃၆၄၅.၇၉၄ ၂၉၉၃.၉၁၉ ၁၆၆၃၉.၇၁၃

ြပည်ပပိုကုန်/ သွင်းကုန ်( ၇ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်  
ိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ုိင်ငံပုိင် ပုဂလကိပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလကိပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလကိပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ၃၇၃.၈၄၃ ၁၀၅၁ .၈၇၇ ၁၄၂၅.၇၂၀ ၁၅၀ .၂၉၇ ၉၂၂ .၃၆၈ ၁၀၇၂ .၆၆၅ ၂၂၃ .၅၄၆ ၁၂၉ .၅၀၉ ၃၅၃.၀၅၅

၂ လပ်ုငန်းသုံးကန်ုကမ်း ၁၀.၈၅၂ ၄၅၇.၃၃၇ ၄၆၈.၁၈၉ ၁၆.၄၄၉ ၅၁၈.၄၄၄ ၅၃၄.၈၉၃ -၅.၅၉၇ -၆၁.၁၀၇ -၆၆ .၇၀၄

၃ လသုံူးကန်ု ၁.၅၅၃ ၅၂၈ .၆၉၉ ၅၃၀.၂၅၂ ၁.၁၀၂ ၄၉၈.၉၉၆ ၅၀၀ .၀၉၈ ၀.၄၅၁ ၂၉ .၇၀၃ ၃၀.၁၅၄

၄ CMP ၅၆၉ .၇၅၈ ၅၆၉ .၇၅၈ ၅၃၁.၅၇၂ ၅၃၁.၅၇၂ ၃၈.၁၈၆ ၃၈.၁၈၆

စုစုေပါင်း ၃၈၆.၂၄၈ ၂၆၀၇ .၆၇၁ ၂၉၉၃ .၉၁၉ ၁၆၇.၈၄၈ ၂၄၇၁ .၃၈၀ ၂၆၃၉ .၂၂၈ ၂၁၈.၄၀၀ ၁၃၆.၂၉၁ ၃၅၄.၆၉၁

စဉ် သွင်းကန်ုအုပ်စု

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာှစ် 
(၇-၈-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာှစ် 
(၇-၈-၂၀၁၉ )ထိ

တိုး/ေလျာ့

ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယယ်ာထကွပ်စည်း ၁၆၆၃ .၀၅၇ ၁၆၆၃ .၀၅၇ ၁၆၀၇ .၆၉၀ ၁၆၀၇ .၆၉၀ ၅၅.၃၆၇ ၅၅ .၃၆၇

၂ တရိိစာန်ထကွ် ၆၆.၂၀၈ ၆၆ .၂၀၈ ၃၂၈ .၉၃၆ ၃၂၈.၉၃၆ -၂၆၂ .၇၂၈ -၂၆၂ .၇၂၈

၃ ေရထကွ် ၄၆၈ .၆၆၁ ၄၆၈ .၆၆၁ ၃၉၅ .၂၅၁ ၃၉၅ .၂၅၁ ၇၃.၄၁၀ ၇၃.၄၁၀

၄ သတတွင်းထကွ် ၃၀၇.၂၀၈ ၄၇.၆၄၉ ၃၅၄.၈၅၇ ၂၅၀ .၈၆၆ ၄၈.၁၄၅ ၂၉၉ .၀၁၁ ၅၆ .၃၄၂ -၀.၄၉၆ ၅၅ .၈၄၆

၅ သစ်ေတာထကွ် ၃.၂၅၆ ၃.၂၅၆ ၁.၇၇၄ ၁.၇၇၄ ၁.၄၈၂ ၁.၄၈၂

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၂၈၁၄ .၆၄၈ ၁၇၇.၁၂၀ ၂၉၉၁ .၇၆၈ ၃၄၈၄.၇၄၄ ၁၀၄.၈၃၂ ၃၅၈၉ .၅၇၆ -၆၇၀ .၀၉၆ ၇၂.၂၈၈ -၅၉၇ .၈၀၈

၇ အြခား ၄၅၄.၈၃၂ ၇၁.၆၂၀ ၅၂၆ .၄၅၂ ၆.၈၃၀ ၂၁၆ .၅၂၉ ၂၂၃ .၃၅၉ ၄၄၈.၀၀၂ -၁၄၄.၉၀၉ ၃၀၃.၀၉၃

စုစုေပါင်း ၃၅၇၆ .၆၈၈ ၂၄၉၇ .၅၇၁ ၆၀၇၄ .၂၅၉ ၃၇၄၂.၄၄၀ ၂၇၀၃ .၁၅၇ ၆၄၄၅ .၅၉၇ -၁၆၅ .၇၅၂ -၂၀၅ .၅၈၆ -၃၇၁.၃၃၈

စဉ် ပုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၇ -၈-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၇ -၈-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၇ - ၈ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပုိကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၇ - ၈ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကန်ုသွယမ်
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသယွမ်
ပမာဏ

ပုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကုန်သွယမ်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၄၈၇ .၅၇၇ ၁၅၆၆ .၉၄၀ ၄၀၅၄ .၅၁၇ ၂၇၄၇ .၉၀၈ ၁၅၂၃ .၁၉၃ ၄၂၇၁ .၁၀၁ -၂၆၀ .၃၃၁ ၄၃.၇၄၇ -၂၁၆.၅၈၄

၂ လယွဂ်ျယ် ၁၀၂.၂၈၄ ၂၃.၀၇၉ ၁၂၅ .၃၆၃ ၁၂၀ .၃၆၈ ၁၆.၄၄၉ ၁၃၆.၈၁၇ -၁၈.၀၈၄ ၆.၆၃၀ -၁၁.၄၅၄

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၆၆ .၂၅၀ ၉၅ .၆၆၆ ၄၆၁.၉၁၆ ၄၁၃.၆၇၃ ၆၆ .၁၃၆ ၄၇၉ .၈၀၉ -၄၇.၄၂၃ ၂၉ .၅၃၀ -၁၇.၈၉၃

၄ ကပုိံကတီ် ၂၅၄ .၇၂၄ ၁၇.၈၈၁ ၂၇၂ .၆၀၅ ၂၅၃ .၃၁၇ ၂၇.၄၂၀ ၂၈၀ .၇၃၇ ၁.၄၀၇ -၉.၅၃၉ -၈.၁၃၂

၅ ကျိင်းတံု ၂.၈၀၂ ၁.၉၆၃ ၄.၇၆၅ ၅.၈၅၃ ၁.၃၄၈ ၇.၂၀၁ -၃.၀၅၁ ၀.၆၁၅ -၂.၄၃၆

၆ တာချလီတိ် ၆၂.၈၁၁ ၆၅ .၄၉၇ ၁၂၈ .၃၀၈ ၁၆.၈၅၁ ၆၀ .၀၉၄ ၇၆ .၉၄၅ ၄၅.၉၆၀ ၅.၄၀၃ ၅၁.၃၆၃

၇ ြမဝတီ ၃၄၆.၄၂၁ ၇၀၀ .၉၃၃ ၁၀၄၇.၃၅၄ ၁၇၉ .၀၉၃ ၆၄၁.၅၀၅ ၈၂၀ .၅၉၈ ၁၆၇.၃၂၈ ၅၉.၄၂၈ ၂၂၆ .၇၅၆

၈ ေကာေ့သာင်း ၂၄၄.၁၇၄ ၉၁.၃၆၉ ၃၃၅.၅၄၃ ၁၅၇.၉၃၈ ၃၂.၈၇၉ ၁၉၀ .၈၁၇ ၈၆.၂၃၆ ၅၈.၄၉၀ ၁၄၄.၇၂၆

၉ မိတ် ၅၄.၂၄၂ ၇၈ .၇၈၀ ၁၃၃.၀၂၂ ၁၁၉.၁၃၆ ၉၈ .၅၈၆ ၂၁၇.၇၂၂ -၆၄.၈၉၄ -၁၉.၈၀၆ -၈၄.၇၀၀

၁၀ ထးီခီး ၁၆၁၁.၇၇၈ ၃၉.၉၁၆ ၁၆၅၁ .၆၉၄ ၂၂၄၆ .၃၅၀ ၁၄၂.၈၃၉ ၂၃၈၉ .၁၈၉ -၆၃၄.၅၇၂ -၁၀၂.၉၂၃ -၇၃၇.၄၉၅

၁၁ ေမာေတာင် ၁၀.၃၆၄ ၄.၃၄၉ ၁၄.၇၁၃ ၁၀.၃၉၁ ၆.၅၀၆ ၁၆.၈၉၇ -၀.၀၂၇ -၂.၁၅၇ -၂.၁၈၄

၁၂ မယစ့ဲ် ၂.၄၇၇ ၀.၂၇၇ ၂.၇၅၄ ၁.၀၆၉ ၀.၂၆၀ ၁.၃၂၉ ၁.၄၀၈ ၀.၀၁၇ ၁.၄၂၅

၁၃ စစ်ေတွ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆ .၈၁၁ ၁၁.၀၂၃ ၁.၂၃၂ ၁၂.၂၅၅ ၄၂၁.၅၂၄ ၃၀၃.၀၃၂ ၇၂၄ .၅၅၆

၁၄ ေမာင်ေတာ ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၇.၈၉၆ ၀.၀၅၄ ၇.၉၅၀ ၃.၅၉၈ ၀.၀၀၅ ၃.၆၀၃

၁၅ တမူး ၃၈.၄၀၉ ၀.၉၃၃ ၃၉.၃၄၂ ၈၆ .၀၈၁ ၀.၉၃၀ ၈၇.၀၁၁ -၄၇.၆၇၂ ၀.၀၀၃ -၄၇.၆၆၉

၁၆ ရိဒ် ၄၅.၄၉၄ ၂.၀၁၃ ၄၇.၅၀၇ ၆၈ .၆၅၀ ၁၉.၇၉၇ ၈၈ .၄၄၇ -၂၃.၁၅၆ -၁၇.၇၈၄ -၄၀.၉၄၀

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျိင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၆၀၇၄ .၂၅၉ ၂၉၉၃ .၉၁၉ ၉၀၆၈ .၁၇၈ ၆၄၄၅ .၅၉၇ ၂၆၃၉ .၂၂၈ ၉၀၈၄ .၈၂၅ -၃၇၁.၃၃၈ ၃၅၄.၆၉၁ -၁၆.၆၄၇

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၇ -၈-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၇ -၈-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယဉ်ှချက် (တိုး/ေလျာ)့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလိုက် ပုိကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မ ှ(  ၇ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၄၉၂၀၀ ၉၉၂၀၀၀ ၉၅၅၃၀၀ ၉၆၄၅၀၀

၂ ဟသာတ ၉၃၆၉၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၅၅၃၀၀

၃ ပဲခူး ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀

၂ ေရလီ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀

၃ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၈၂ ၇၉၄ ၇၉၅ ၇၉၂

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ပခုက) ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

၂ မေလး(အညာေရဝါ) ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၂၆၂၇၀၀ ၁၂၆၂၇၀၀ ၁၂၄၁၃၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပိုကုန်သီးှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၀၈၃၀၀

၂ မေလး ၇၉၆၇၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀

၃ မံုရွာ ၇၈၉၃၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၈၉၃၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀
၂ မေလး ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၀၂၀၈၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀
၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၇၉၇၅၀၀ ၈၂၅၀၀၀ ၈၁၂၅၀၀ ၈၀၅၀၀၀

၂ မေလး ၇၆၀၅၀၀ ၇၇၀၃၀၀ ၇၇၀၃၀၀ ၇၇၀၃၀၀

၃ မံုရွာ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ မေကွး ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၇၄၆၀၀ ၇၇၄၆၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၀၉ ၇၃၅ ၇၂၉ ၇၁၉

(ဂ) ကုလားပဲြဖလံုးကီး

၇

(ဃ) ပဲလွန်းြဖ

( င ) ပဲစဉ်းငံု
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၂ မံုရွာ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၃ မေလး ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကးွ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၆ ၁၈၇ ၁၈၇ ၁၈၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၂ မေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၄၂၄ ၄၂၈ ၄၂၈ ၄၂၆

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ မေလး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၂၄၇ ၁၂၅၇ ၁၂၅၇ ၁၂၅၂

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ မံုရွာ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀
၂ မေလး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၃ ေတာင်ကးီ(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၄ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၅ ြပည် ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁။ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၂၆ ၁၃၃၇ ၁၃၃၇ ၁၃၃၂

ကျပ်/ြပည်

၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မေလး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀
၄ ပသိုမ် ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၇ ြပည် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၈ မံုရွာ (ဧရာမင်း) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀
၁၀ သံတွ ဲ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၉

စဉ် မိအမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နွင်းတက်

( ဈ ) ချင်း
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USD/PMT
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ထုိင်း ၄၉၁ ၄၄၉ ၄၆၁ ၄၆၁

၂ ဗီယက်နမ် ၄၃၆ ၄၄၆ ၄၄၆ ၄၂၈

၃ အိိယ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈

၄ ပါကစတန် ၃၇၁ ၃၇၅ ၃၆၂ ၃၆၈

၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၆၃၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀
၂ မေလး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပသိုမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၅ ပဲခူး ၆၁၀၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀
၇ ေရဘို(ဧရာမင်း) ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၅၂၁၀၀ ၃၄၂၉၀၀ ၃၄၂၉၀၀ ၃၄၂၉၀၀

၂ မေလး ၃၁၁၇၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ ေတာင်ကီး ၃၁၅၃၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀

၄ လားိး ၂၈၁၆၀၀ ၂၈၁၆၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀
USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၁၉ ၂၂၁ ၂၂၁ ၂၂၀

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
၁၀

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

မိအမည်
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ကျပ/်တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၆၀၅၆၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၆၀၁၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀
၂ မေကွး ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၆၃၂၀၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၉၉၅ ၁၀၀၃ ၉၉၅ ၉၉၉

ကျပ/်တန်
စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၅၁၇၅၀၀ ၂၇၂၁၄၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၆၅၄၇၀၀ ၂၇၈၉၀၀၀ ၂၇၈၉၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၃ အိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၄၅၉ ၁၄၇၀ ၁၄၇၀ ၁၄၆၅

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၅၅၃ ၁၅၈၈ ၁၅၈၀ ၁၆၄၉

၂ RSS-2 ၁၄၇၃ ၁၅၆၉ ၁၄၉၉ ၁၆၃၀

၃ RSS-3 ၁၃၉၂ ၁၅၅၂ ၁၄၁၉ ၁၆၁၂

၄ RSS-4 ၁၃၁၁ ၁၅၄၂ ၁၃၃၈ ၁၆၀၃

၅ RSS-5 ၁၂၃၀ ၁၅၂၈ ၁၂၅၇ ၁၅၈၈

၄-၈-၂၀၂၀
           ေဒလာ/တန်

(ထ) ေရာ်ဘာ

(ဏ)  ှမ်းြဖ

Source: ြမန်မာိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(တ)  ှမ်းနက်

၂၈-၇-၂၀၂၀
အမျိးအစားစဉ်
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ြပည်ပေရ
ကျပ/်

ကျပ်သား
ေဒလာ/
ေအာင်စ

ေဒလာ/
ေအာင်စ

၁ ၂၂ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၉၁၀၀၀ ၁၇၇၄.၂၀ ၁၈၅၈.၇၄ ၁၃၈၆

၂ ၂၃ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၇၉၀၀၀ ၁၇၆၆.၆၄ ၁၈၇၇.၇၂ ၁၃၇၉

၃ ၂၄ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၇၂၈၀၀ ၁၇၆၉.၆၂ ၁၈၈၆.၁၁ ၁၃၇၀

၄ ၂၅ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၇၂၈၀၀ ၁၇၆၉.၆၂ ၁၈၈၆.၁၁ ၁၃၇၀

၅ ၂၆ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၇၂၈၀၀ ၁၇၆၉.၆၂ ၁၈၈၆.၁၁ ၁၃၇၀

၆ ၂၇ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၉၇၅၀၀ ၁၈၁၅.၈၉ ၁၉၃၉.၃၀ ၁၃၆၁

၇ ၂၈ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၉၇၀၀၀ ၁၈၁၅.၁၉ ၁၉၄၀.၃၉ ၁၃၆၁

၈ ၂၉ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၉၁၅၀၀ ၁၇၉၆.၉၃ ၁၉၅၉.၂၁ ၁၃၆၉

၉ ၃၀ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၁၀ ၃၁ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၁၁ ၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၁၂ ၂ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၁၃ ၃ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၁၄ ၄ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၄၀၀၀ ၁၈၂၂.၃၁ ၁၉၇၇.၀၉ ၁၃၆၃

မျကှ်ာစာအလုိက်
ေငွလဲန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ူပီး)
၁ ၆.၉၅၁ ယွမ်

၂ ၃၀.၁၃  ဘတ်

၃ ၈၇ တာကာ

၄ ၇၅.၄၃ ူပီး

စဉ်

ေရေစျးန်း

၁၃၄၄

ြပည်တွင်းေရ

၁၄၆၆

ကျပ်/ကျပသ်ား

မူဆယ်

စခန်းအမည်

ြမဝတီ

ေဒလာ

၁၃၈၄

၁၂

( ၁၂-၈-၂၀၂၀ ) ေန ြပင်ပေငွလဲန်း
၁ ေဒလာေငွလဲန်း

စဉ် ေနစွဲ

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစဉ်တင်ြပသည် ့ြပင်ပေငွလဲန်း

ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲန်း (ကျပ်)

၁၃၅၈
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၇၀၀-၇၂၀

(  ခ  ) SQ ၈၀၅-၈၂၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၁၀-၁၀၄၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၈၇၅-၉၀၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၂၅-၈၅၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၂၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၀၅-၆၂၅

(  ခ  ) ြဖန ီ(FAQ) ၆၁၅-၆၃၅

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၆၁၅-၆၃၅

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၅၀-၈၀၀

(  ဂ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၅၀-၆၇၅

၅ ပဲလွန်းန ီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၇၅-၉၂၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၃၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

၄ - ၈ -၂၀၂၀  ေန ကုန်စည်ဒိုင်တွင ်ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ပဲေစျးန်းများ

အမျိးအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနရိှ ဖွဲစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ 

ဖဲွစည်းပုံ 
ကန်သတ် 

ခန်ပီး 

အင်အား 
ပုိ လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၀ ၁ ၁၉ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၇ - ၁၈၂ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၇ ၁ ၂၀၁ 

( ဂ ) ေနစားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၈ ၁ ၂၀၁ 

၂။ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွအသီးသးီမှ အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း(၂)ခုတွင် တွဲဖက်တာဝန် ချထားခ့ဲသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးှင့် အမထမ်း (၆) ဦးတိုအား (၁-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ေနြပည်ေတာ ် (ံုးချပ်) သုိ 

ေြပာင်းေရပီး ၎င်းတိုှင့် ယှဉ်တဲွေဖာြ်ပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တဲွဖက်တာဝန်ချထား တာဝန်ချထား

     ခ့ဲသည့်စခန်း သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးထွန်းြမင့်ထွန်း လ/ထန်ကားေရးမှး ေရပူ ပညာေပး 

  ၅/ဖပန(ုိင်)၀၄၃၆၄၄    

 ( ခ ) ဦးြမင့်သ-ူ၁  လ/ထန်ကားေရးမှး မရမ်းေချာင် နယ်ုံး 

  ၁၂/မဂဒ(ုိင်)၀၂၀၃၇၇ 

 ( ဂ ) ဦးမိုးမင်းဝင်း  ဦးစီးမှး ေရပူ မူဝါဒ 

  ၅/ဝလန(ုိင်)၁၁၈၄၆၃    

 (ဃ) ဦးသန်ဇင်-၂  ုံးအုပ် မရမ်းေချာင် ေငွစာရင်း 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၄၀၁၃၃    
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 ( င ) ဦးေအာင်ုိင်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး ေရပူ ပုိသွင်း 

  ၇/လပတ(ုိင်)၀၆၁၉၆၄    

 ( စ )  ဦးစုိးြမင့်ေမာင် ဌာနခဲွစာေရး မရမ်းေချာင် နယ်ုံး 

  ၁၄/ဒဒရ(ုိင်)၀၀၄၉၇၄   (ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန်)တဲွ)

 ( ဆ) ဦးေအာင်ေကာင်းခန် အကီးတန်းစာေရး ေရပူ စာရင်းအင်း 

  ၁၀/ခဆန(ုိင်) ၁၃၀၉၀၀    

 ( ဇ ) ဦးနိန်ဇာကီး  အကီးတန်းစာေရး မရမ်းေချာင် နည်းပညာ 

  ၄/မတန(ုိင်) ၀၃၁၇၅၉    

၃။ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ ် ၀၄၁၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် (၅/မရန (ုိင်) ၀၂၈၉၂၀)၊ ဦးစီးအရာရိှကိ ု ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံး 

(ရန်ကုန်) မှ ဦးေအာင်ေစာဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ မရမ်းေချာင် အမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁-၈-

၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံး (ရန်ကုန်) သုိ တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက် 

သည်။ 

၄။ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်)၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးလှြမင့်ေထွး (၁၂/ဒလန (ုိင်) 

၀၃၉၇၈၆) ၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၄-၇-၂၀၂၀ 

မှ ၂-၈-၂၀၂၀ ထိ )လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၅။ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒြမတ်သီရိေဇာ် (၇/ပတန (ုိင်) ၁၀၄၀၀၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ထိ ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် 

(၃၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၆။ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း ုိင်င့ံ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒခင်မျိးှင်း ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ  ၄-၈-၂၀၂၀ မှ     ၁၃ ရက် 

   ၅/တဆန (ုိင်) ၁၀၅၀၃၄    ၁၆-၈-၂၀၂၀ ထိ  

 ( ခ ) ေဒပန်းအိစံ ကီး/ေရး ပညာေပး  ၄-၈-၂၀၂၀ မှ       ၇ ရက် 

   ၁၄/မအပ (ုိင်) ၁၉၆၇၉၇    ၁၀-၈-၂၀၂၀ ထိ 

၇။ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒေအးြမင့် (၁၂/ရကန (ုိင်) ၀၂၃၉၈၃) ကို 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၄-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးရည်ခန် (၉/တသန (ုိင်) ၀၉၄၉၁၂) သည် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်ေန နံနက် (၁၁:၀၀) အချန်ိခန်၌ ၎င်းေနထိုင်ရာ ြမင်းြခံမိ၊ (၁၉) ရပ်ကွက်၊ 

အမှတ် (က-၄) ေနအိမ်တွင် ှလံုးေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေသာေကာင့် ကွယ်လွန်သည့်ေနရက်၊ အချန်ိ 

မှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှ ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၉။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၁၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ (ေကျာက်ြဖဇုန်) မှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးသန်းြမင့် (၁၂/လကန (ုိင်) ၀၉၄၆၁၉) အား ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်ေနကုိ လုပ်သက်ခွင့်(၁) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၆၈/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွမှ န်ကားေရးမှး ေဒေအးေအးဝင်း (၁၂/ 

သဃက (ုိင်) ၀၆၄၆၅၂)၊ (လစာန်းကျပ် ၃၇၄၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၃၉၄၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လကုိ (၁၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍  (၁၃-၂-၂၀၂၁) ရက်ေန ညေနပုိင်း 
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အထ ိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့်ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၁၄-၂-၂၀၂၁)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၆၉/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)မှ န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်သူရ (၁၂/မဘန(ုိင်) 

၀၀၅၈၉၁)၊ (လစာန်းကျပ် ၃၇၄၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၃၉၄၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင်ြပင် 

ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍  (၁၁-၃-၂၀၂၁) ရက်ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစား 

ခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၁၂-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနနံနက်ပုိင်းမှစ၍ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက် 

သည်။ 

၁၂။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၀/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး 

ဦးေအာင်ဝင်းခုိင် (၁၂/ဆကခ (ုိင်) ၀၀၅၁၈၃)၊ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၃၂၈၀၀ဝိ) အား 

သက်ြပည့် ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင် ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၁၇-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍  (၁၆-၁-

၂၀၂၁) ရက်ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၁၇-၁-

၂၀၂၁)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ 

သက်ြပည့် အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၁/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ WTO ှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မှင့်ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖွဲအစည်း 

များဌာနခဲွမှ ေဒေအးေအးြမင့် (၁၂/ဗဟန(ုိင်) ၀၆၄၁၀၀)၊ ဦးစီးအရာရှ ိ (လစာန်းကျပ်၂၇၅၀၀ဝိ-

၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင် မခံစားမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၂၈-၉-၂၀၂၀)ရက်ေန 

နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၂၇-၁-၂၀၂၁)ရက်ေနညေနပုိင်းအထ ိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေနာက်တစ်ေန 

ြဖစ်ေသာ (၂၈-၁-၂၀၂၁) ရက်ေန နံနကပုိ်င်းမှစ၍ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ သက်ြပည့် အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၁၄။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၂/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)မှဦးေကျာ်ဇံ(၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၁၉၉၁၅)၊ ဦးစီးအရာရိှ 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လ 

ကို(၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေနနံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၂-၃-၂၀၂၁)ရက်ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့် 

ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၃-၃-၂၀၂၁)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ၊ နည်းဥပေဒ -၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၃/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်) 

တွင် တဲွဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒစင်သီယာေကျာ ် (၁၂/အစန (ုိင်) ၀၂၉၇၄၁)၊ ဦးစီးအရာရိှ 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ဝ-ိ၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လ 

ကိ ု (၂၉-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၂၈-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့် 

ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၂၉-၃-၂၀၂၁)ရက်ေနနံနက်ပုိင်းမှစ၍ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ၊ နည်း ဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၄/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)မှဦးစိန်ြမင့်(၁၂/သကတ(ုိင်)၁၁၇၀၃၆)၊ အငယ်တန်း 

လက်ေရးတုိလက်ိှပ်စက် (လစာန်းကျပ် ၂၁၆၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ 

ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၇-၉-၂၀၂၀)နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၆-၁-၂၀၂၁)ရက်ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစား 

ခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ(၇-၁-၂၀၂၁)ရက်ေနနံနက်ပုိင်းမှစ၍ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက် 

သည်။ 

၁၇။ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၀၇၅/၂၀၂၀ အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခွဲမ ှဦးတင်ြမင့် (၁၂/လကန (ုိင်) ၀၃၇၅၅၈)၊ အကီးတန်း စာေရး 

(လစာန်းကျပ် ၁၉၈၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမ ီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် 

(၄)လကုိ (၁၄-၉-၂၀၂၀) နံနကပုိ်င်းမှစ၍ (၁၃-၁-၂၀၂၁)ရက်ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့် 
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ကုန်ဆံုးသည့် ေနာက်တစ်ေနြဖစ်ေသာ (၁၄-၁-၂၀၂၁)ရက်ေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ၊ နည်း ဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၇၆/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၁)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ေဆာက်လုပ်ေရးှင့်လပ်စစ်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးတင်ေအာင်၊ ပစည်းထိန်း-၂ သည် (၁-၆-၂၀၂၀) 

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသး 

သည့် ေဒခင်သန်ိးဝင်း (၁၂/ဥကမ (ုိင်) ၁၂၄၂၁၄) ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ (၂-၆-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစား ခွင့်ြပ 

လိုက်သည်။ 

၁၉။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၇၇/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဒဂုံမိသစ်(ေြမာက်ပိုင်း)မိနယ်တွင် အငိမ်းစားလစာများထုတ်ယူ 

ခံစားေနေသာ ယခင်ြမန်မာ့ကုန်တုိက်မှ ဦးထွန်းကည်၊ ပစည်းထိန်း-၃ သည် (၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက်ေန 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေဒေထွးသိန်း (၁၂/လမန (ုိင်) ၀၂၀၂၂၅)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၁၂-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 

၂၀။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၇၈/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (ဘဏ်ခဲွ-၂) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင်ြမန်မာ့ကုန်တိုက်မ ှ ဦးလေှအာင်၊ အေရာင်း-၃သည် (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက် ေနတွင်ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒဝင်းဝင်း 

(၁၃/တကန (ုိင်) ၀၁၃၈၇၃)ကုိ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၂၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း ုိင်င့ံ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒစုေဝွယ် ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၄-၈-၂၀၂၀  မှ  ၆ရက် 

   ၉/တတဥ(ုိင်) ၁၀၀၁၆၈    ၉-၈-၂၀၂၀ ထ ိ 

 ( ခ ) ေဒြမင့်ြမတ်သီ ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၂၅-၇-၂၀၂၀ မှ ၆ရက် 

  ၅/တဆန (ုိင်) ၁၁၀၁၈၄     ၃၀-၇-၂၀၂၀ ထိ  

၂၂။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒသင်းသီရိေအာင် (၁၂/ဒလန (ုိင်) ၀၄၉၄၂၀)၊ လက်ေထာက် 

ကွန်ပျတာမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၅-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၈-

၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၈) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ Myanmar International Trade Center တွင် 

ဖွင့်လှစ်သည့် Help Desk အဖွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး 

ဦးေကျာ်မျိးမင်း (၁၂/မဘန (ုိင်) ၀၂၃၃၀၂)ကုိ Commerce Journal တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် 

အတွက် (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသုိ ေြပာင်းေရပီး ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ုံး (ရန်ကုန်) သုိ တဲွဘက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၂၄။ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ Commerce Journal တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေဇာမုိ်း (၅/တဆန (ုိင်) ၀၀၀၂၅၀)ကုိ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

Myanmar International Trade Center တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် Help Desk အဖွဲတွင် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၉-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွသုိ ေြပာင်းေရပီး ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ုံး (ရန်ကုန်)သုိ တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၂၅။ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ေဒြဖ (၁၂/သလန (ုိင်) ၀၉၉၂၆၅)၊ အကီးတန်း 

စာေရးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၆-၈-၂၀၂၀ 

ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၃) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၆။ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ေဒဇင်ဖိးသွယ် (၁၂/အစန (ုိင်) ၂၀၂၉၇၅)၊ အကီးတန်းစာေရးကို 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၂-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၇။ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ န်ကားေရးမှး ဦးသိန်းထွန်းဦး (၉/လဝန (ုိင်) ၀၀၈၉၂၆) ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၉-၈-၂၀၂၀ ထိ)လုပ်သက်ခွင့် (၆)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း (၈) ဦးတုိကုိ (၃၀-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန တာဝန်ချထားသည့် 

      ဌာန 

 (က) ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး ဆက်သွယ်ေရး-၃ ပိုသွင်းုံး ုံးချပ်(စီမံ)

  ၁၄/ညတန(ုိင်) ၁၃၂၉၂၃  (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 ( ခ ) ဦးေစာဝင်း ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ ုံးချပ်(စီမံ) ပိုသွင်းံုး

  ၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၁၈၁၉၄   (ရန်ကုန)်တဲွဖက်

 ( ဂ ) ဦးလင်းလင်းေဇာ် ယာဉေ်မာင်း-၃ ပိုသွင်းုံး  ုံးချပ်(စီမံ)

  ၈/မသန(ုိင်)၀၉၉၃၆၅  (မေလး)တဲွဖက် 
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 (ဃ) ဦးသန်းေဌး-၂ ယာဉေ်မာင်း-၄ ုံးချပ်(စီမံ) ပိုသွင်းံုး 

       (မေလး)တဲွဖက် 

 ( င ) ဦးကိုကုိေမာင် ေနစား ပိုသွင်းုံး ုံးချပ်(စီမံ) 

  ၁၄/ပတန(ုိင်) ၀၄၉၁၀၇  (ရန်ကုန်)တဲွဖက်  

 ( စ ) ဦးသိန်းထိုက်ဦး ေနစား ပိုသွင်းုံး ုံးချပ်(စီမံ) 

  ၁၃/မကတ(ုိင်) ၀၀၁၈၀၀  (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

 (ဆ) ဦးေနာင်လတ်ချိ ေနစား ုံးချပ်(စီမံ) ပိုသွင်းံုး 

  ၇/ကဝန(ုိင်) ၁၅၉၆၅၈    (ရန်ကုန)်တဲွဖက် 

 ( ဇ ) ဦးဇွန်သန် ေနစား                  ုံးချပ်(စီမံ)  ပိုသွင်းံုး

   ၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၇၈၀၇              (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

၂၉။ ၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၂) ဦးှင့် အမထမ်း (၂၃) ဦးတိုကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့ ် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့်ေနရက် 

မှစတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင ်လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်-  

စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 
ှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးေအာင်မင်းသုိက် 
၁၂/ဥကမ (ိုင်)၁၁၂၉၈၈ 

န်ကားေရးမှး ှစ်ုိင်ငံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၃၈၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒခင်မမစိုး 
၉/မနမ (ိုင်)၀၁၉၈၅၉ 

ဦးစီးအရာရိှ ေဒသတွင်း ၁-၈-၂၀၂၀ ၂၈၇၀၀၀

( ဂ ) ေဒမျိးသာလင်း 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၂၇၁၀ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဃ) ေဒြမသီတာေအး 
၉/မခန (ိုင်) ၁၈၄၈၁၇ 

အငယ်တန်းစာေရး စှ်ိုင်ငံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( င ) ေဒသူသူဇင် 
၈/ခမန (ိုင်) ၁၇၇၃၈၁ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( စ ) ေဒေရစင်ဝင်း 
၇/ကတခ(ိုင်)၁၄၁၅၃၀ 

အငယ်တန်းစာေရး နယ်ုံး ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဆ) ေဒခုိင်ဝတ်ရည်ကုိ 
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၉၁၂၀ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 
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( ဇ ) ေဒအိသက်ေဝ 
၉/ပမန(ိုင်)၂၄၆၆၈၀ 

အငယ်တန်းစာေရး ပညာေပး ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဈ ) ေဒဝင်းေရစင်ွယ ်
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၉၁၁၇ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ည) ဦးရဲမင်းေကျာ် 
၅/ဆလက(ိုင်)၀၈၆၆၉၇ 

အငယ်တန်းစာေရး ပုိသွင်း ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဋ ) ေဒဇင်မာသန်း 
၁၁/တကန(ိုင်)၀၇၁၀၃၀ 

အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဌ ) ေဒြမတ်မွန်ဝင်း 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၃၉၈၅၈ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးေဝလင်းေကျာ်-၂ 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၇၇၉၃ 

အငယ်တန်းစာေရး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဎ ) ေဒစမ်းယဉ်ယဉ်ွဲ 
၉/ပမန(ိုင်)၂၂၉၅၈၁ 

အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဏ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် 
၅/တဆန(ိုင်)၁၅၁၆၃၂ 

အငယ်တန်းစာေရး နည်းပညာ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(တ) ဦးေအာင်မုိးေကျာ် 
၁/မကန(ိုင်)၁၉၁၄၁၁ 

အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ထ) ဦးေဝထက်လင်း 
၁/မမန(ိုင်)၀၃၈၄၄၆ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဒ ) ဦးေဝယံထွန်း-၂ 
၉/လဝန(ိုင်)၂၄၆၃၀၃ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမ ံ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဓ ) ေဒဇင်မာြမင့်-၂ 
၅/ဆလက(ိုင်)၀၅၃၉၆၀ 

ဒု-လ/ထကပတမှး နည်းပညာ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( န ) ေဒဝါဝါေကျာ်-၂ 
၉/ပမန(ိုင်)၂၁၈၉၇၂ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ပုိ/သွင်း ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

 ( ပ )  ေဒသင်းသင်းိုင် 
၁၄/မအန(ိုင်)၁၈၇၃၃၈ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ြမဝတ ီ ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဖ ) ေဒဇာြခည်ဦး 
၁၂/အလန(ိုင်)၀၄၈၃၉၂ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( ဗ ) ေဒယွန်းေဝတင့် 
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၄၈၀၂ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

(ဘ) ေဒသာေအာင်-၂ 
၉/ပဥလ(ိုင်)၀၂၄၃၃၂ 

ဒု-လ/ထကပတမှး WTO ၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

( မ )  ေဒဇင်မီမီထက် 
၁၂/သကတ(ိုင်)၁၆၄၆၆၈ 

ဒု-လ/ထကပတမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈၂၀၀၀ 

၃၀။ ၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၂၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလှမင်းထွန်း-၂ (၉/လဝန (ုိင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၃၀-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၃၁။ ၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေဒေမသကန်ေကျာ် (၅/ဝလန (ုိင်) ၁၃၁၈၇၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ (၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၃-၂-

၂၀၂၁ ထ)ိ မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၇၉/၂၀၂၀ အရ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

ဟသာတမိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ေဆာက်လုပ်ေရးှင့်လပ်စစ်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှဦးသိမ်းစံ၊ စီမံစီးပွား အဆင့-်၂ သည် (၁၄-၃-၂၀၂၀) 

ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသး 

သည့် ေဒတင်ေအး (၁၄/ဟသတ (ုိင်) ၀၀၆၇၃၀)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊ ၂) အရ (၁၅-၃-၂၀၂၀) ရက်ေနမစှ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပ 

လိုက်သည်။ 

၃၃။ ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ေဒဝင်းဝင်းချိ (၁၂/သဃက (ုိင်) ၀၀၉၁၉၄) ကို 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၀-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၄။ ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဦးအာကာဟိန်း(၁၁/မတန(ုိင်) ၀၁၉၄၃၄)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ 

ေကျာက်ြဖအထူးစီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်) တွင် ဥပေဒအေထာက်အကူြပ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁၀-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး   

(ရန်ကုန်)တွင်  တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၃၅။ ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ေဒေအးြမခုိင် (၉/ခအဇ (ုိင်) ၀၃၁၆၉၇) ကုိ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၃၆။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှး၊ ေဒါက်တာစိုးဝင်း (၉/မကန (ုိင်) ၀၆၁၃၄၆) 

ကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၂-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထ ိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၇။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) တွင် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးခန်ေဇာ်ေအာင် (၁၂/ကခက 

(ုိင်) ၀၇၈၂၆၂)၊ ေနစား (ယာဉ်ေမာင်း) ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မအှပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) န်းြဖင့် (၈-၅-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ (၃) လတစ်ကိမ ်စာချပ် 

ချပ်ဆို ငှားရမ်းခ့ဲပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးသည့် ေနာက်တစ်ေန နံနက် (၈-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၇-၁၁-

၂၀၂၀) ရက်ေန ညေနပုိင်းထိ ထပ်မံစာချပ် ချပ်ဆိုငှားရမ်းလိုက်သည်။ 

၃၈။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၆/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၅ရက်ေန ရက်စဲွပါအမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၅၃/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒမိမိြမတ် 

(၁၃/ကမန (ုိင်) ၀၀၈၄၅၄)၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး (လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)ကုိ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ၅ရက်ေနမှစ၍ န်ကားေရးမှး (လစာန်းကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ တုိးြမင့်ခန်ထားလုိက်သည်။ 

၃၉။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၇/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း 

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

လုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး  ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးဝင်းလွင် န်မှး နယ်ုံး  ၁၀-၈-၂၀၂၀  မှ    ၃ ရက် 

   ၁၂/ဗဟန (ုိင်) ၀၈၉၈၆၅    ၁၂-၈-၂၀၂၀ ထိ  

 ( ခ ) ဦးမျိးဦး ဦး/ရိှ နယ်ုံး  ၁၀-၈-၂၀၂၀ မှ       ၃ ရက် 

  ၇/ရကန (ုိင်) ၀၀၀၆၉၈        ၁၂-၈-၂၀၂၀ ထိ   
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၄၀။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၈/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂတ်ုလ ၅ ရက်ေန ရက်စွဲပါအမိန် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၃/၂၀၂၀) ှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၆ ရက်ေန 

ရက်စဲွပါစီမေံရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၄၃၆/၂၀၂၀) အရ စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဒုတိယ 

န်ကားေရးမှးေဒမိမိြမတ်(၁၃/ကမန(ုိင်)၀၀၈၄၅၄)အား(၅-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ န်ကားေရးမှး 

ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန်ထားခ့ဲပီးြဖစ်သြဖင့် စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ န်ကားေရးမှး 

တာဝန်ဝတရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၄၁။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၃၉/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ပိုကုန် 

သွင်းကုန်ုံး (ရန်ကုန်) တွင် တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးစိန်ြမင့်-၁ (၁၂/သကတ(ုိင်) 

၁၁၇၀၃၆)၊ အငယ်တန်းလက်ေရးတုိလက်ိှပ်စက် (လစာန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ကုိ   

(၅-၈-၂၀၂၀)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဆက်သွယ်ေရး-၁ (လစာန်း ကျပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန်ထားလိုက်သည်။ 

၄၂။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၀/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါ အကီးတန်းစာေရးှင့် အဆင့်တူ 

(လစာန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) (၁၉) ဦးတုိကုိ (၅-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဒု-

ဦးစီးမှးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန်ထား 

လုိက်သည်-  

စဉ် 
 အမည်/ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

ဌာနခဲွ/စခန်း 

လက်ရိှ 
ရာထးူ/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထးူ/လစာန်း 

(က) ဦးဟိန်းေဇာ်ထန်ွး 
၈/ရစက(ိုင်)၁၇၉၆၄၀ 

ေမာင်ေတာ အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ခ ) ေဒဥမာလိင် 
၁၂/သဃက(ိုင်)၀၉၀၈၁၇ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံး
(ရန်ကုန်) 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဌာနခဲွစာေရး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 
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( ဂ ) ေဒစုိးစုိးယ ု
၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၄၃၂၄၈ 

ေဒသတွင်း  
(MIC OSS CO 

Form) 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(ဃ) ဦးလိင်သူဝင်း 
၉/ပမန(ုိင်)၂၄၄၈၅၀ 

လပ်ုငနး်စစ် အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( င ) ဦးရဲဝင်းသူ  
၁၂/ဗဟန(ိုင်)၁၀၁၇၇၃ 

လပ်ုငနး်စစ် လကေ်ထာကက်ွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ကန်ွပျတာလုပ်ေဆာငေ်ရးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( စ ) ေဒေမာေ်မာ်စန်း 
၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၇၆၁၄ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံး 
(ရန်ကုန်) 

အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(ဆ) ေဒငိမ်းစုခုိင ်
၅/တဆန(ိုင်)၁၂၉၈၅၀ 

ေကာ့ေသာင်း အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ)
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဇ ) ဦးေအာင်ပုိဇံ 
၉/ပမန(ုိင်)၁၉၁၆၆၈ 

ေဒသတွင်း အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဈ ) ဦးထိန်လင်းဦး 
၉/ငဇန(ုိင်)၀၈၉၉၃၀ 

လပ်ုငနး်စစ် အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(ည) ေဒသ့ဲသ့ဲကိင် 
၆/မမန(ုိင်)၁၁၅၄၆၄ 

ြမဝတီ အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဋ ) ေဒရန်းလ့ဲေဇာ်ဝင်း 
၈/ခမန(ိုင်) ၁၆၃၁၇၄ 

မူဝါဒ 
ပုိသွင်းံုး(ရန်ကုန်)တဲွ 

အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဌ ) ေဒဝါဝါေကျာ်-၁ 
၈/တတက(ုိင်)၁၈၃၃၆၇ 

ှစ်ိုင်ငံ အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဍ ) ဦးေဇာ်မျိးထွန်း 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၁၁၅၉ 

စီမံေရးရာ စာရင်းကိုင-်၃
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

စာရင်းကိုင-်၂
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဎ ) ဦးဖိးေကျာ်သူ 
၅/တဆန(ိုင်)၁၀၆၇၅၁ 

စာရင်းအငး် လကေ်ထာကက်ွန်ပျတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ကန်ွပျတာလုပ်ေဆာငေ်ရးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(ဏ) ဦးထက်ုိင်ဦး 
၉/ပမန(ုိင်)၂၃၄၄၃၃ 

ေကျာက်ြဖဇုန် 
(ံုးချပ်) 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(တ) ဦးဆက်ရန်ပုိင် 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၈၆၂ 

ပုိကုန်သွင်းကုန် အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဌာနခဲွစာေရး (ကွန်ပျတာ) 
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

(ထ) ေဒတင်တင်ြမင့် 
၁၁/ကဖန(ိုင်) ၀၆၄၄၆၈ 

မူဝါဒ အကီးတန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး (ကွန်ပျတာ)
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

( ဒ ) ေဒှင်းရည်ေထးွ 
၉/မထလ(ိုင်)၂၈၃၉၇၄ 

ေဒသတွင်း အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ဒု-ဦးစီးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 
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( ဓ ) ေဒေဆွေဆွု 
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၆၉၀၆ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံး 
(ရန်ကုန်) 

လကေ်ထာကက်ွန်ပျတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ 

ကန်ွပျတာလုပ်ေဆာငေ်ရးမှး
၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ 

၄၃။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၁/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင် - ၃ 

(လစာန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) (၂) ဦးတုိကုိ (၅-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ယာဉ် 

ေမာင်းစက်ြပင်-၂ (လစာန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ တိုးြမင့်ခန်ထားလိုက် 

သည်- 

  စဉ်  အမည် ဌာန 

 (က) ဦးြမင့်ေဇာ်ထူး စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

   ၁၄/ညတန(ုိင်)၁၀၆၄၂၃ 

 ( ခ ) ဦးေစာဝင်း စီမံေရးရာဌာနခဲွ (ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)တဲွ) 

   ၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၁၈၁၉၄ 

၄၄။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၂/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ပါ အငယ်တန်းစာေရးှင့် အဆင့်တူ 

(လစာန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) (၃၁) ဦးတိုကို (၅-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

အကီးတန်းစာေရးှင့်အဆင့်တူ (လစာန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ တုိးြမင့် 

ခန်ထားလိုက်သည-်  

စဉ် 
 အမည်/ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ေနသည့် 

ဌာနခဲွ/စခန်း 

လက်ရိှ 
ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးေဝယံထွန်း-၁ 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၆၀၉၂၀ 

ေမာေတာင် အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

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

မူဝါဒ အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဂ ) ေဒဇင်မာြမင်-့၁ 
၉/မထလ(ိုင်)၃၂၀၆၀၈ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ဃ) ေဒြမတ်ေလးငံု 
၁/ဟပန(ိုင်)၀၀၃၃၃၃ 

ပုိကုန်သွင်းကုန် အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 
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( င ) ဦးဖိးြပည့်စုံ 
၉/မတရ(ုိင်)၁၇၉၁၂၄ 

တာချလီိတ် အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( စ ) ေဒခင်ချိသက် 
၈/ရစက(ိုင်)၁၉၅၄၀၀ 

WTO ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လပ်ုေဆာငေ်ရးမှး 

၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ဆ) ေဒေအးသက်သက်ေအာင် 
၅/တဆန(ိုင်)၁၅၄၃၂၈ 

နယ်ံုး အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

စာရင်းကိုင်-၃ 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

 
( ဇ ) ေဒပုိးအိေကျာ် 

၇/လပတ(ုိင်)၁၄၈၃၄၆ 
ှစ်ုိင်ငံ အငယ်တန်းစာေရး 

(ကွန်ပျတာ) 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဈ ) ေဒယုယုေထွး 
၉/တသန(ိုင်)၁၈၆၅၀၆ 

ပညာေပး အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ည) ေဒေအးေအးမုိး 
၉/စကတ(ုိင်) ၀၇၉၅၄၁ 

မူဆယ် အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဋ ) ဦးေနဝင်း 
၉/တကန(ုိင်)၁၆၅၇၃၂ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဌ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး-၅ 
၁/မကတ(ိုင်)၁၁၂၃၆၄ 

ေမာင်ေတာ အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဍ ) ဦးြပည့်ဖိးေအာင်-၅ 
၉/ပမန(ုိင်)၂၄၃၀၅၃ 

ဒု-န်ချပ်ုံး 
(ကုန်သွယ်ေရး) 

အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဎ ) ေဒပန်းအိခိုင် 
၉/ပမန(ုိင်)၂၇၅၂၃၇ 

ပုိကုန်သွင်းကုန် အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ဏ) ေဒေအးေအးငိမ်း 
၉/မခန(ုိင်)၂၃၁၅၂၀ 

စီမံေရးရာ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ 
လပ်ုေဆာငေ်ရးမှး 

၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(တ) ေဒ ေကဇင်ဇင်မုိး 
၉/ရမသ(ိုင်)၁၉၇၇၁၀ 

မူဆယ် အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ထ) ေဒြခးလ့ဲွယ် 
၆/မမန(ုိင်)၁၄၃၀၀၃ 

ေငွစာရင်း အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဒ ) ေဒသဲသက်ပန်ဦး 
၈/စလန(ိုင်)၁၆၀၉၇၆ 

မူဆယ် ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လပ်ုေဆာငေ်ရးမှး 

၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဓ ) ေဒသာေဇာ် 
၁၂/မရက(ိုင်)၁၄၅၉၅၃ 

ယှဉ်ပိင်မ အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( န ) ေဒဇင်မာေအး-၂ 
၅/ကလထ(ိုင်)၁၉၉၇၈၂ 

မူဆယ် အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ပ ) ေဒေမဇင်ထက် 
၅/တဆန(ိုင်) ၁၃၃၆၈၆ 

စာရင်းအင်း ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လပ်ုေဆာငေ်ရးမှး 

၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 
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( ဖ ) ေဒမုိးသာလင်း 
၅/ခဥတ(ုိင်)၀၈၀၇၁၀ 

ပုိကုန်သွင်းကုန် အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဗ ) ေဒြမတ်ြမတသ်ကေ်ဝ 
၅/ဖပန(ုိင်)၀၇၆၁၂၆ 

ေဒသတွင်း အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ဘ) ေဒြခးသီရိရင် 
၉/ခအဇ(ုိင်)၀၂၈၄၁၄ 

WTO အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( မ ) ေဒသင်းသင်းယု 
၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၃၇၈၄ 

မူဝါဒ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ 
လပ်ုေဆာငေ်ရးမှး 

၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ယ) ေဒအိေချာစုလတ ်
၉/ပမန(ုိင်)၂၁၈၀၆၆ 

ှစ်ုိင်ငံ အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ရ ) ေဒငိမ်းငိမ်းေဌး 
၈/ပခက(ိုင်)၂၇၈၂၅၃ 

မူဆယ် အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( လ ) ေဒစာလိင် 
၉/ပမန(ုိင်)၂၆၇၆၂၈ 

ချင်းေရေဟာ် အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

( ဝ ) ဦးရန်ရှင်း-၂ 
၉/ပမန(ုိင်)၂၃၈၈၇၉ 

စီမံေရးရာ အငယ်တန်းစာေရး 
(ကွန်ပျတာ) 

၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျတာ)
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(သ) ဦးသန်ထူးေအာင် 
၉/ခမစ(ုိင်)၀၄၆၉၂၅ 

ပုိကုန်သွင်းကုန် အငယ်တန်းစာေရး 
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး 
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

(ဟ) ေဒေမစံပယ်စုိး 
၁/ဟပန(ိုင်) ၀၁၂၉၇၅ 

မူဝါဒ အငယ်တန်းစာေရး
၁၈၀၀၀၀-ိ၂၀၀၀ိ-၁၉၀၀၀၀ိ 

အကီးတန်းစာေရး
၁၉၈၀၀၀ိ-၂၀၀၀ိ-၂၀၈၀၀၀ိ 

၄၅။ ၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၃/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းမ ှဦးကိုကုိုိင် (၉/ပမန 

(ုိင်)၂၄၃၀၉၉)၊ ယာဉ်ေမာင်း-၄ (လစာန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ကုိ (၅-၈-၂၀၂၀)ရက်ေန 

နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ (လစာန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ရာထးူအဆင့်သုိ 

တိုးြမင့်ခန်ထားလိုက်သည်။ 

၄၆။ ၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၄/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ 

ေဒခုိင်ဖူးေဝ (၅/တဆန(ုိင်)၀၉၈၃၃၃)၊ အကီးတန်းစာေရး (လစာန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) 

ကိ ု (၇-၈-၂၀၂၀)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဒု-ဦးစီးမှး (လစာန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သို တုိးြမင့်ခန်ထားလိုက်သည်။ 

၄၇။ ၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒမူမူေလး (၁၂/ဒလန (ုိင်) ၀၇၀၉၅၀)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၄ ကို 
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ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ထ ိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၈။ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၂) ဦးတိုကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) 

အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင် 

လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်- 

စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးေနသူေအာင်-၁ 

၁၂/မဘန (ိုင်) ၁၀၁၂၁၁ 

လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး 

မူဆယ် ၈-၈-၂၀၂၀ ၃၂၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦးေကျာ်ဇံ 

၁၂/ဗတထ (ိုင်) ၀၁၉၉၁၅ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ/သွင်းုံး 

(ရန်ကုန်) 

၁၀-၈-၂၀၂၀ ၂၈၇၀၀၀ 

၄၉။ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ေဒစမ်းယဉ်ယဉ်ဲွ (၉/ပမန (ုိင်) ၂၂၉၅၈၁)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၀-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ထ ိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅၀။ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒေအးြမင့် (၁၂/မဂတ (ုိင်) ၀၄၃၉၁၈)၊ ဦးစီးအရာရိှကို ိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့်(၁၅) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅၁။ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၄၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးလှမင်းထွန်း (၇/သနပ (ုိင်) ၀၆၂၉၉၁)၊ စာရင်းကုိင်-၁ ကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၀-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်ုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအား တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမှစ၍ လည်းေကာင်း၊ 

မူဆယ် (၁၀၅) မုိင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတွင ် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ တာချလီတ်ိကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျိးတည်းသာ တင်ပိုရန်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေန 

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

ရက်ေနမှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကုိ စတင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ 

ထုိအြပင် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခနး်များြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ 

ေကာ့ေသာင်း၊ ထန်တလန် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမှစတင်၍ ITC 

ကတ်များခွင့်ြပခ့ဲပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထးီခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး (မေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ကျိင်းတုံ) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပုိကုန်သွင်းကုန် 

ံုး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် 

ကျိင်းလပ်စခန်းကုိလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် မယ်စ့ဲစခန်းကုိ လည်းေကာင်း ITC ကတ် 

များ ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာ 

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

ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာှစ်တွင် ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ ဘာှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာှစ် ITC ကတ်  (၁၆၃) ကတ်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် (၁-၁၀-

၂၀၁၉ မှ ၃၁-၇-၂၀၂၀) အထ ိ ITC ကတ်  (၆၁) ကတ်၊  စုစုေပါင်း (၁၇၄၈) ကတ် ခွင့်ြပထုတ်ေပးခဲ့ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ် )

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ် )

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ၃၅၁၅၇၉၈၄၄ ၁၇၅၇၆၄၂၇ ၃၆၉၁၅၆၂၇၁

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၀၈၃၆၅၀၆ ၁၀၈၃၆၅၀၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၆ ၂၄၇၈၂၂၁၁၆၀၁ ၂၄၇၈၂၂၁၁၆၀၁

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁ ၃၉၄၀၀၄၄၆ ၃၉၄၀၀၄၄၆

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃ ၄၈၈၉၇၈၃၆၇ ၄၈၈၉၇၈၃၆၇

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၇ ၄၈၀၀၀၀၀ ၁၇၉၆၇၁၄၈၈၇ ၁၈၀၁၅၁၄၈၈၇

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၀၃၇၂၂၀၄၄ ၁၇၇၂၄၀၀၀၀ ၆၈၀၉၆၂၀၄၄

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၂ ၁၄၃၉၈၉၆၈၈၈ ၄၄၇၁၈၀၉၉၉၆ ၅၉၁၁၇၀၆၈၈၄

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၅ ၃၄၀၉၆၉၁၈၈၈ ၃၄၀၉၆၉၁၈၈၈

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိင်းတံု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၇ ၁၂၈၉၈၇၅၇၀ ၄၃၂၈၁၇၆၀ ၁၇၂၂၆၉၃၃၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၄

၁၉ ကျိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၂

၆၁ ၂၆၀၀၇၉၆၃၂၈ ၃၅၂၃၉၄၆၂၃၈၄ ၃၇၈၄၀၂၅၈၇၁၂စုစုေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ် )

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၃၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/ တင်သွင်းမအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃ .၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆ .၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉ .၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃ .၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀ .၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

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

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

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

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

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

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ .၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ .၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉ .၀၀၀

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

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ .၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁ .၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇.၀၀၀

၉
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ 
၃၁-၇-၂၀၂၀) အထိ

၆၁ ၂၆၀၀၇၉၆၃၂၈.၀၀၀ ၃၅၂၃၉၄၆၂၃၈၄ .၀၀၀ ၃၇၈၄၀၂၅၈၇၁၂ .၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၇၄၈ ၂၉၉၃၆၇၂၀၅၉၂.၉၆၀ ၁၇၇၁၆၇၅၀၁၇၉၄ .၅၅၈ ၂၀၇၁၀၄၂၂၂၃၈၇ .၅၁၈

စဉ် ဘာှစ်
ITC ကတ် 
အေရ

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ /တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ
ပုိကုန်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ

၃။ ဘာှစ်အလုိက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်-  

                တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းြပည့ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍ (၃၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ် အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၇၄၈) ကတ်ရိှပီး ဝန်ကီးဌာနစီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ 

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

ခန်ခဲွေရးေကာ်မတီအစည်းအေဝးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၃) ကတ်၊ EICC 

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

ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၈၀၈) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုိကန်ု
တန်ဖုိး (ကျပ်)

သွင်းကန်ု
တန်ဖုိး (ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၂ ၁၄၇ ၅၅ ၁၀၈၈၀၈၀၆၉၉၇.၃၁၀ ၄၉၂၈၄၀၃၁၃၆ .၄၈၃ ၁၅၈၀၉၂၁၀၁၃၃ .၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၆၁ ၂၀ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀ .၆၂၆ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀ .၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၉၅ ၄၉ ၂၄၆ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၁၇၄၄၇၇၅၃၃၃၃ .၅၈၀ ၁၁၇၄၅၅၂၈၇၀၁၀ .၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၂၈၀ ၆၅ ၁၀၃၂၇၄၃၉၇၅ .၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၇၉၇၂၆၁၂၄၈၄ .၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၀ ၂၂ ၁၈ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆ .၀၀၀ ၁၃၉၀၂၀၆၈၃ .၀၀၀ ၁၉၁၂၅၅၁၄၀၉ .၀၀၀

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၈ ၃ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈ .၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈ .၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇ .၀၁၁

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၂ ၈၉ ၅၃ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁.၀၀၀ ၉၅၉၅၃၇၇၄၃၃ .၅၉၀ ၁၀၃၈၇၆၇၃၁၅၄ .၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၀ ၇ ၉၃ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၁ ၇ ၄၄ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၉၃၁၈၀၁၇၂၁၄ .၀၀၀ ၉၃၂၂၈၁၇၂၁၄ .၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၁၄ ၁၄ ၃၁၄၁၂၉၉၁၄၂ .၇၅၀ ၃၁၄၃၇၁၃၁၇၄ .၆၁၀ ၆၂၈၅၀၁၂၃၁၇ .၃၆၀

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

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀၆ ၂၄ ၈၂ ၉၂၈၄၄၁၇၉၅၁ .၄၂၈ ၁၈၇၁၄၃၂၈၇၃၃ .၅၆၉ ၂၇၉၉၈၇၄၆၆၈၄.၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၂ ၁၈ ၂၄ ၂၁၈၁၆၅၀၀ .၀၀၀ ၄၀၄၄၁၆၁၇၈၃ .၀၀၀ ၄၀၆၅၉၇၈၂၈၃.၀၀၀

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၁၇ ၉

၁၇ ကျိင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၆ ၇၁ ၃၅ ၁၆၅၃၀၄၉၈၁၀ .၂၉၀ ၃၁၅၈၄၀၃၁၅ .၈၇၀ ၁၉၆၈၈၉၀၁၂၆ .၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၅ ၅

၁၉ ကျိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၈ ၈

၂၀ မယစ့ဲ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၇ ၂၂ ၂၅ ၃၀၁၉၂၉၉၉ .၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉ .၀၀၀

၁၇၄၈ ၉၄၀ ၈၀၈ ၂၉၉၃၆၇၂၀၅၉၂.၉၆၀ ၁၇၇၁၆၇၅၀၁၇၉၄ .၅၅၈ ၂၀၇၁၀၄၂၂၂၃၈၇ .၅၁၈

ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လပ်ုငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန

ထတုေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတကွ်

ပယဖ်ျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတကွ်

လကက်ျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတကွ်

လပ်ုငန်းေဆာင်ရွကမ်

၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်မ ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၉)မှ (၃၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ 

ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်းြဖစ်ပါသည်-   တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းြပည့် 
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