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စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ( ၂၆ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၅ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပုိကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေနတွင် ပုဂလိကက ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးေကာ်မတီ ဒုတိယ 

ဥက၊ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီး ဦးန်ေရ၊ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး လတ်ေတာ် 

ကိုယ်စားလှယ ် ဦးန်ေရ၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ် ဦးြမင့်လွင်ှင့် တာဝန်ရိှသူ 

များ လုိက်ပါလျက် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးမိ၊ မုံခုံေကျးရွာအုပ်စု၊ နန်းေတာ်ေကျးရွာတွင် ဝဥ စိုက်ပျိး 

ထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာင်းချသူများအား ေတွဆံုအမှာစကား ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ 

ေြပာကားရာတွင ်ဝဥ လုပ်ငန်းများသည် ုိင်ငံြခားဝင်ေငွရရိှေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်သြဖင့် ပုိမုိတုိးချဲစုိက်ပျိး 

တင်ပုိကေစလုိပါေကာင်း၊ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့ ် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူလျင်ြမန် 

ေရးအတွက် ေြဖေလာ့ေပးမများ ြပလုပ်ေပးေနပါေကာင်း၊ ဝဥများကုိလည်း တန်ဖုိးြမင့်ထုတ်ကုန်များ 

အြဖစ် ထုတ်လုပ်တင်ပိုေရာင်းချပါက ုိင်ငံြခားဝင်ေငွများစွာ ရရိှမည်ြဖစ်ပါေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပီး 

ေတာင်သူ ဦးေမာင်ငယ်၏ ၁၁ ဧက စုိက်ခင်းတွင် A.T.I စပါး စုိက်ပျိးေနမတုိအား ကည့်အားေပးခ့ဲပါ 

သည်။ 

၂။ ဆက်လက်၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အဖဲွသည် ပဲခူးမိ၊ ရွာသစ်ေကျးရွာရှိ “ေအးြမကည်” 

ကုမဏီလီမိတက်၏ သံရည်ကျိ၊ သံနန်းဆွ ဲ တွင်ခုံလုပ်ငန်းသုိ ေရာက်ရိှပီး စက်ံုအတွင်း သံရည်ကျိ 

သွန်းေလာင်းေနမ၊ ထုတ်လုပ်ပီး မီးသတ်ပုိက်ေခါင်းများ၊ စုိက်ပျိးေရးသုံး စက်ကိရိယာများအား ကည့် 

အားေပးခ့ဲပီး လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ေယာက်ချင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်းထက် 
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အသင်းအဖွဲ ဖဲွ၍ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါေကာင်း၊ အခက်အခဲရိှသည်များလည်း သက်ဆိုင်ရာ 

အသင်းအဖဲွများမှတစ်ဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများသုိ တင်ြပေပးမှသာ ပူးေပါင်းေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ုိင်မည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ သံထည်ပစည်းလုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာေဈးကွက်ချဲထွင်ုိင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင် 

ရွက်ကရန် လိုအပ်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် အဖဲွသည် ပွန်တန်ဆာမိ၊ ဘုိင်းဒါးေကျးရွာသုိ ေရာက်ရှိပီး ေကျးရွာ 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌ သီးံှစုိက်ပျိးထုတ်လုပ်သူများှင့်ေတွဆံု၍ အမှာစကားေြပာကားရာတွင် 

မိမိသည် ပုဂလိကဖွံဖိးတုိးတက်ေရးေကာ်မတီ ဒုတိယဥကအေနြဖင့် လာေရာက်ြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ 

လုပ်ငန်းခွင်တွင် ေတာင်သူများ၏ အခက်အခဲများအား ကူညီေြဖရှင်းေပးရန် သက်ဆိုင်ရာများှင့် 

ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ေပးမှာြဖစ်ေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ ဆက်လက်၍ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ မိမ 

(၃) ရပ်ကွက်ရိှ ‘ ACT’ သဘာဝသစ်သီးလုပ်ငန်းသို ေရာက်ရှိပီး စက်ံုအတွင်း သစ်သီးများမှ သဘာဝ 

သစ်သီးအရည် ထုတ်လုပ်ေနမတုိအား ကည့်အားေပးခ့ဲပီး ေညာင်ေလးပင်မိရိှ “ဟုတ်လင်ကွမ်းအင်း” 

ဘုရားေကျာင်းခန်းမ၌ စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းရှင်များှင့် ေတွဆုံပဲွသုိလည်းေကာင်း၊ ေညာင်ေလးပင်မိ၊ 

ေတာ်ဝိစံြပေကျးရွာ မဟာသကျရံသီေရာင်ေတာ်ြပန် ေစတီေတာြ်မတ်ကီး၏ ဓမာုံ၌ သီးံှစုိက် 

ေတာင်သူများအားလည်းေကာင်း ေတွဆုံအမှာစကား ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 
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ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၉၂၈၄.၆၄၆ ၁၄၁၆၁ .၈၇၉ ၂၃၄၄၆ .၅၂၅ ၈၆၀၉.၈၁၈ ၁၃၃၆၇ .၃၃၉ ၂၁၉၇၇ .၁၅၇ ၆၇၄.၈၂၈ ၇၉၄.၅၄၀ ၁၄၆၉ .၃၆၈

၂ နယ်စပ် ၆၄၄၈ .၇၉၆ ၃၁၁၁ .၉၁၂ ၉၅၆၀.၇၀၈ ၆၄၈၅.၉၂၇ ၂၇၄၀ .၆၅၂ ၉၂၂၆ .၅၇၉ -၃၇.၁၃၁ ၃၇၁.၂၆၀ ၃၃၄ .၁၂၉

စစုေုပါင်း ၁၅၇၃၃ .၄၄၂ ၁၇၂၇၃ .၇၉၁ ၃၃၀၀၇ .၂၃၃ ၁၅၀၉၅.၇၄၅ ၁၆၁၀၇ .၉၉၁ ၃၁၂၀၃ .၇၃၆ ၆၃၇.၆၉၇ ၁၁၆၅ .၈၀၀ ၁၈၀၃.၄၉၇

စဉ် အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မ ှ၂၁ -၈-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၂၁ -၈-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ြပည်ပပုိကုန် ( ၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၇၆၀.၉၃၆ ၁၇၀၆.၇၃၈ ၃၄၆၇.၆၇၄
၂ တရိစာန်ထွက်ပစည်း ၃.၅၆၆ ၇၇.၀၆၀ ၈၀.၆၂၆
၃ ေရထွက်ပစည်း ၃၀၂.၄၁၈ ၄၇၅.၈၆၄ ၇၇၈.၂၈၂
၄ သတတွင်းထွက်ပစည်း ၁၃၁၉.၆၉၀ ၃၅၈.၃၁၃ ၁၆၇၈.၀၀၃
၅ သစေ်တာထွက်ပစည်း ၁၃၀.၁၆၀ ၃.၄၄၃ ၁၃၃.၆၀၃
၆ စက်မကုန်ေချာပစည်း ၅၄၀၆.၂၇၄ ၃၂၉၃.၁၈၃ ၈၆၉၉.၄၅၇
၇ အြခား ၃၆၁.၆၀၂ ၅၃၄.၁၉၅ ၈၉၅.၇၉၇
 စုစုေပါင်း ၉၂၈၄.၆၄၆ ၆၄၄၈.၇၉၆ ၁၅၇၃၃.၄၄၂

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမကုန်ပစည်း ၅၀၇၀.၈၁၂ ၁၄၈၁.၈၁၂ ၆၅၅၂.၆၂၄
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၅၂၂၂.၁၄၀ ၄၈၃.၁၀၇ ၅၇၀၅.၂၄၇
၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၅၁၀.၆၁၂ ၅၅၁.၂၃၃ ၃၀၆၁.၈၄၅
၄ CMP ၁၃၅၈.၃၁၅ ၅၉၅.၇၆၀ ၁၉၅၄.၀၇၅
 စုစုေပါင်း ၁၄၁၆၁.၈၇၉ ၃၁၁၁.၉၁၂ ၁၇၂၇၃.၇၉၁

ြပည်ပပုိကုန်/ သွင်းကုန် ( ၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်  
ိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

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

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၇၀၆ .၇၃၈ ၁၇၀၆ .၇၃၈ ၁၆၃၃ .၅၀၂ ၁၆၃၃ .၅၀၂ ၇၃.၂၃၆ ၇၃.၂၃၆

၂ တိရိစာနထွ်က် ၇၇.၀၆၀ ၇၇.၀၆၀ ၃၃၄ .၈၂၇ ၃၃၄ .၈၂၇ -၂၅၇.၇၆၇ -၂၅၇.၇၆၇

၃ ေရထွက် ၄၇၅.၈၆၄ ၄၇၅ .၈၆၄ ၃၉၉ .၄၇၀ ၃၉၉ .၄၇၀ ၇၆.၃၉၄ ၇၆.၃၉၄

၄ သတတွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၅၁.၁၀၅ ၃၅၈ .၃၁၃ ၂၅၀ .၈၆၆ ၄၉ .၂၆၃ ၃၀၀ .၁၂၉ ၅၆.၃၄၂ ၁.၈၄၂ ၅၈.၁၈၄

၅ သစေ်တာထွက် ၃.၄၄၃ ၃.၄၄၃ ၁.၈၄၃ ၁.၈၄၃ ၁.၆၀၀ ၁.၆၀၀

၆ စက်မကုနေ်ချာ ၃၁၀၇ .၈၂၆ ၁၈၅ .၃၅၇ ၃၂၉၃ .၁၈၃ ၃၄၈၄ .၇၄၄ ၁၀၆ .၇၈၆ ၃၅၉၁.၅၃၀ -၃၇၆ .၉၁၈ ၇၈.၅၇၁ -၂၉၈ .၃၄၇

၇ အြခား ၄၅၄.၈၃၄ ၇၉.၃၆၁ ၅၃၄.၁၉၅ ၆.၈၃၀ ၂၁၇ .၇၉၆ ၂၂၄ .၆၂၆ ၄၄၈ .၀၀၄ -၁၃၈ .၄၃၅ ၃၀၉ .၅၆၉

စစုေုပါင်း ၃၈၆၉ .၈၆၈ ၂၅၇၈.၉၂၈ ၆၄၄၈ .၇၉၆ ၃၇၄၂ .၄၄၀ ၂၇၄၃ .၄၈၇ ၆၄၈၅.၉၂၇ ၁၂၇ .၄၂၈ -၁၆၄.၅၅၉ -၃၇.၁၃၁

စဉ် ပုိကန်ုအုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၁ -၈-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၁ -၈-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပဂုလိကပိုင် ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၃၇၄.၀၅၆ ၁၁၀၇ .၇၅၆ ၁၄၈၁ .၈၁၂ ၁၅၀ .၂၉၇ ၉၅၈.၂၂၀ ၁၁၀၈ .၅၁၇ ၂၂၃ .၇၅၉ ၁၄၉ .၅၃၆ ၃၇၃.၂၉၅

၂ လုပင်နး်သုံးကုန်ကမး် ၁၀ .၈၉၄ ၄၇၂.၂၁၃ ၄၈၃.၁၀၇ ၁၆.၄၄၉ ၅၄၄.၁၉၇ ၅၆၀.၆၄၆ -၅.၅၅၅ -၇၁.၉၈၄ -၇၇.၅၃၉

၃ လူသုံးကုန် ၁.၅၅၃ ၅၄၉ .၆၈၀ ၅၅၁.၂၃၃ ၁.၁၀၂ ၅၁၃.၀၂၈ ၅၁၄.၁၃၀ ၀.၄၅၁ ၃၆.၆၅၂ ၃၇.၁၀၃

၄ CMP ၅၉၅.၇၆၀ ၅၉၅.၇၆၀ ၅၅၇.၃၅၉ ၅၅၇.၃၅၉ ၃၈.၄၀၁ ၃၈.၄၀၁

စစုေုပါင်း ၃၈၆ .၅၀၃ ၂၇၂၅ .၄၀၉ ၃၁၁၁ .၉၁၂ ၁၆၇.၈၄၈ ၂၅၇၂.၈၀၄ ၂၇၄၀ .၆၅၂ ၂၁၈ .၆၅၅ ၁၅၂.၆၀၅ ၃၇၁.၂၆၀

စဉ် သွင်းကုနအု်ပစ်ု

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာစှ် 
(၂၁-၈-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာစှ် 
(၂၁-၈-၂၀၁၉ )ထိ

တုိး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပုိကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပိုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၆၃၈ .၂၅၂ ၁၆၃၉ .၇၀၈ ၄၂၇၇ .၉၆၀ ၂၇၆၃.၈၄၂ ၁၅၈၉.၇၉၇ ၄၃၅၃ .၆၃၉ -၁၂၅ .၅၉၀ ၄၉ .၉၁၁ -၇၅.၆၇၉

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၀၂.၇၃၄ ၂၄.၃၅၁ ၁၂၇ .၀၈၅ ၁၂၀ .၅၂၆ ၁၆ .၉၄၁ ၁၃၇ .၄၆၇ -၁၇.၇၉၂ ၇.၄၁၀ -၁၀ .၃၈၂

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၈၀ .၀၉၃ ၁၀၁.၉၈၈ ၄၈၂.၀၈၁ ၄၂၁ .၃၆၆ ၆၉.၂၃၇ ၄၉၀ .၆၀၃ -၄၁.၂၇၃ ၃၂.၇၅၁ -၈.၅၂၂

၄ ကံပိုက်တီ ၂၆၀ .၉၈၁ ၁၈ .၂၇၂ ၂၇၉.၂၅၃ ၂၅၅ .၆၇၈ ၂၈ .၂၃၂ ၂၈၃.၉၁၀ ၅.၃၀၃ -၉.၉၆၀ -၄.၆၅၇

၅ ကျိင်းတုံ ၂.၈၀၂ ၂.၀၉၂ ၄.၈၉၄ ၆.၁၄၆ ၁.၃၉၄ ၇.၅၄၀ -၃.၃၄၄ ၀.၆၉၈ -၂.၆၄၆

၆ တာချလိီတ် ၆၃.၄၀၆ ၆၇.၂၄၅ ၁၃၀ .၆၅၁ ၁၇.၆၂၇ ၆၁.၇၈၁ ၇၉.၄၀၈ ၄၅ .၇၇၉ ၅.၄၆၄ ၅၁.၂၄၃

၇ ြမဝတီ ၃၅၄.၂၃၈ ၇၃၄.၃၀၃ ၁၀၈၈ .၅၄၁ ၁၈၄.၆၈၂ ၆၆၁.၂၂၉ ၈၄၅.၉၁၁ ၁၆၉ .၅၅၆ ၇၃.၀၇၄ ၂၄၂ .၆၃၀

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၄၅ .၇၆၇ ၉၂.၀၅၈ ၃၃၇ .၈၂၅ ၁၅၈ .၇၈၇ ၃၃.၈၃၀ ၁၉၂.၆၁၇ ၈၆.၉၈၀ ၅၈.၂၂၈ ၁၄၅ .၂၀၈

၉ မတ်ိ ၅၄.၂၇၆ ၇၉.၁၇၈ ၁၃၃ .၄၅၄ ၁၁၉ .၄၁၉ ၁၀၅ .၄၀၄ ၂၂၄ .၈၂၃ -၆၅.၁၄၃ -၂၆ .၂၂၆ -၉၁.၃၆၉

၁၀ ထီးခီး ၁၈၀၃.၇၄၇ ၃၉ .၉၇၄ ၁၈၄၃ .၇၂၁ ၂၂၄၆ .၃၆၈ ၁၄၂ .၉၇၀ ၂၃၈၉ .၃၃၈ -၄၄၂ .၆၂၁ -၁၀၂.၉၉၆ -၅၄၅ .၆၁၇

၁၁ ေမာေတာင် ၁၀ .၈၂၂ ၅.၁၇၂ ၁၅ .၉၉၄ ၁၀ .၆၈၈ ၆.၅၅၉ ၁၇.၂၄၇ ၀.၁၃၄ -၁.၃၈၇ -၁.၂၅၃

၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၄၇၇ ၀.၂၇၇ ၂.၇၅၄ ၁.၀၆၉ ၀.၂၇၄ ၁.၃၄၃ ၁.၄၀၈ ၀.၀၀၃ ၁.၄၁၁

၁၃ စစေ်တွ ၄၃၂ .၅၄၇ ၃၀၄.၂၆၄ ၇၃၆ .၈၁၁ ၁၁.၅၆၈ ၁.၂၃၂ ၁၂.၈၀၀ ၄၂၀ .၉၇၉ ၃၀၃.၀၃၂ ၇၂၄.၀၁၁

၁၄ ေမာင်ေတာ ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၉ ၁၁.၅၅၃ ၈.၁၇၇ ၀.၀၅၅ ၈.၂၃၂ ၃.၃၁၇ ၀.၀၀၄ ၃.၃၂၁

၁၅ တမးူ ၃၈.၆၇၂ ၀.၉၅၁ ၃၉.၆၂၃ ၈၇.၄၅၄ ၀.၉၆၀ ၈၈.၄၁၄ -၄၈.၇၈၂ -၀.၀၀၉ -၄၈.၇၉၁

၁၆ ရိဒ် ၄၆ .၀၇၇ ၂.၀၂၀ ၄၈ .၀၉၇ ၇၂.၅၃၀ ၂၀.၇၅၇ ၉၃.၂၈၇ -၂၆ .၄၅၃ -၁၈ .၇၃၇ -၄၅.၁၉၀

၁၇ ထနတ်လန်

၁၈ ကျိင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စစုေုပါင်း ၆၄၄၈ .၇၉၆ ၃၁၁၁ .၉၁၂ ၉၅၆၀.၇၀၈ ၆၄၈၅ .၉၂၇ ၂၇၄၀ .၆၅၂ ၉၂၂၆ .၅၇၉ -၃၇.၁၃၁ ၃၇၁.၂၆၀ ၃၃၄ .၁၂၉

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၂၁ -၈-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၂၁ -၈-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလုိက် ပုိကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ (  ၂၁ - ၈ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၅၅၃၀၀ ၉၆၄၅၀၀ ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၂ ဟသာတ ၉၄၉၂၀၀ ၉၅၅၃၀၀ ၉၆၄၅၀၀ ၉၆၇၅၀၀

၃ ပဲခူး ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၅၂၀

၂ ေရလီ ၇၂၀ ၇၂၀ ၇၂၀ ၅၁၉

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၉၅ ၇၉၂ ၈၀၂ ၈၂၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ပခုက) ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

၂ မေလး(အညာေရဝါ) ၁၂၆၂၇၀၀ ၁၂၄၁၃၀၀ ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၃၀၂၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၅၀၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၄၉၉

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိကုန်သီးံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၂၆၇၀၀ ၈၀၈၃၀၀ ၈၀၈၃၀၀ ၈၀၈၃၀၀

၂ မေလး ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၈၀၂၂၀၀

၃ မုံရွာ ၇၈၉၃၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၉၉၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀ ၉၆၁၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၅၀

၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၄၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၁၂၅၀၀ ၈၀၅၀၀၀ ၈၀၂၅၀၀ ၈၀၅၀၀၀

၂ မေလး ၇၇၀၃၀၀ ၇၇၀၃၀၀ ၇၇၅၈၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၃ မံုရွာ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၇၁၆၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ မေကွး ၇၇၄၆၀၀ ၇၇၄၆၀၀ ၇၇၄၆၀၀ ၇၈၀၇၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၂၉ ၇၁၉ ၇၄၈ ၇၄၉

(ဃ) ပဲလွန်းြဖ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇

(ဂ) ကုလားပဲြဖလံုးကီး
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၂၉၀၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၃ မေလး ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကွး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၈၇ ၁၈၆ ၁၇၄ ၁၇၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၂ မေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၂၈ ၄၂၆ ၄၂၈ ၄၂၆

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈

( ဆ ) ကက်သွနြ်ဖ

\\172.16.109.103\e\TP Department(2019-2020)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\Aug 2020\26-8-2020\2 - Agril-Trade 6-11



ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
၁ မေလး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၅၇ ၁၂၅၂ ၁၂၃၀ ၁၂၃၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
၁ မုံရွာ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၂ မေလး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၄ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၅ ြပည် ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၃၇ ၁၃၃၂ ၁၃၃၇ ၁၃၃၇

ကျပ်/ြပည်

၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မေလး ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၁၀၀ ၁၃၀၀

၇ ြပည် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀

၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

( ဇ ) နင်ွးတက်

( ဈ ) ချင်း

စဉ် မိအမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

၉
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USD/PMT
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ထိုင်း ၄၆၁ ၄၆၁ ၄၇၀ ၄၈၂

၂ ဗီယက်နမ် ၄၄၆ ၄၂၈ ၄၅၀ ၄၆၈

၃ အိယိ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈

၄ ပါကစတန် ၃၆၂ ၃၆၈ ၃၆၈ ၃၇၀

၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀
၂ မေလး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၄၂၉၀၀ ၃၄၂၉၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၇၆၆၀၀

၂ မေလး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၂၈၈၀၀ ၃၃၄၃၀၀

၃ ေတာင်ကီး ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ လားိး ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀ ၂၆၉၄၀၀
USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၃၇၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၃၆၉

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၂၁ ၂၂၀ ၂၀၀ ၂၀၁

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

မိအမည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

၁၀
(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၆၆၀၁၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀
၂ မေကွး ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၉၅ ၉၉၉ ၉၃၆ ၉၃၆

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၈၅၈၀၀၀ ၂၉၂၅၄၀၀ ၂၇၉၀၀၀၀

၂ မေကွး (စမံုစ) ၂၇၈၉၀၀၀ ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၇၈၉၄၀၀ ၂၈၃၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၀၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၉၉၇

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၄၇၀ ၁၄၆၅ ၁၂၀၃ ၁၂၀၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၆၆၀ ၁၇၃၁ ၁၇၂၀ ၁၇၇၃

၂ RSS-2 ၁၅၈၀ ၁၇၁၂ ၁၆၃၉ ၁၇၅၄

၃ RSS-3 ၁၄၉၉ ၁၆၉၄ ၁၅၅၈ ၁၇၃၆

၄ RSS-4 ၁၄၁၈ ၁၆၈၄ ၁၄၇၇ ၁၇၂၇

၅ RSS-5 ၁၃၃၈ ၁၆၇၀ ၁၃၉၇ ၁၇၁၂

အမျိးအစားစဉ်

Source: ြမန်မာုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(တ)  ှမ်းနက်

၁၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀
           ေဒလာ/တန်

(ထ) ေရာဘ်ာ

(ဏ)  ှမ်းြဖ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒလာ/
ေအာင်စ

ေဒလာ/
ေအာင်စ

၁ ၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၂ ၂ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၃ ၃ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၆၂၀၀ ၁၇၉၇.၄၄ ၁၉၆၃.၈၇ ၁၃၆၃

၄ ၄ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၄၀၀၀ ၁၈၂၂.၃၁ ၁၉၇၇.၀၉ ၁၃၆၃

၅ ၅ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၈၀၀၀ ၁၈၄၇.၃၀ ၂၀၃၇.၂၈ ၁၃၅၉

၆ ၆ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၁၉၅၀၀ ၁၈၅၃.၄၉ ၂၀၅၄.၃၈ ၁၃၅၆

၇ ၇ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၅၀၀ ၁၈၆၆.၂၅ ၂၀၆၅.၂၇ ၁၃၆၀

၈ ၈ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၅၀၀ ၁၈၆၆.၂၅ ၂၀၆၅.၂၇ ၁၃၆၀

၉ ၉ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၅၀၀ ၁၈၆၆.၂၅ ၂၀၆၅.၂၇ ၁၃၆၀

၁၀ ၁၀ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၃၀၃၀၀ ၁၈၅၆.၃၄ ၂၀၃၃.၂၃ ၁၃၆၅

၁၁ ၁၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၈၀၀ ၁၈၅၄.၃၉ ၂၀၂၀.၁၇ ၁၃၆၉

၁၂ ၁၂ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၈၀၀၀၀ ၁၇၇၇.၀၄ ၁၉၀၂.၂၉ ၁၃၇၂

၁၃ ၁၃ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၁၀၀၀ ၁၈၀၀.၁၈ ၁၉၈၅.၀၂ ၁၃၆၆

၁၄ ၁၄ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၃၅၀၀ ၁၈၁၁.၆၂ ၁၉၅၃.၆၁ ၁၃၆၀

၁၅ ၁၅ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၃၅၀၀ ၁၈၁၁.၆၂ ၁၉၅၃.၆၁ ၁၃၆၀

၁၆ ၁၆ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၃၅၀၀ ၁၈၁၁.၆၂ ၁၉၅၃.၆၁ ၁၃၆၀

၁၇ ၁၇ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၉၀၀၀ ၁၈၂၇.၉၆ ၁၉၅၃.၃၀ ၁၃၆၄

၁၈ ၁၈ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၀၀၀ ၁၈၄၈.၇၈ ၁၉၉၈.၀၉ ၁၃၆၁

မျက်ာှစာအလိုက်
ေငွလဲန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ူပီး)
၁ ၆.၈၈၃ ယွမ်
၂ ၃၀.၁၃ ဘတ်
၃ ၈၇ တာကာ
၄ ၇၅.၇၀ ူပီး

၁၄၆၆

ြပည်တွင်းေရ

ြမဝတီ

စခန်းအမည်

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲန်း (ကျပ်)

၁၃၆၃

၁၃၅၉

၁၃၃၂

ကျပ်/ကျပ်သား

မူဆယ်

ေဒလာ

၁၂

( ၂၈-၈-၂၀၂၀ ) ေန ြပင်ပေငွလဲနး်
၁ ေဒလာေငွလဲန်း

စဉ် ေနစွဲ

စဉ်

ေရေစျးန်း
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတ်ပ ဲ             ( က ) FAQ ၇၂၀-၇၄၀

(  ခ  ) SQ ၈၃၀-၈၅၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၃၀-၁၀၆၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၀၀-၉၂၅

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  ) ြဖနီ (FAQ) ၆၁၅-၆၃၅

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၆၁၅-၆၃၅

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၇၅၀-၈၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( 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

၁၈ - ၈ -၂၀၂၀  ေန ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ပဲေစျးန်းများ

အမျိးအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနရိှ ဖွဲစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ 

ဖဲွစည်းပုံ 
ကန်သတ် 

ခန်ပီး 

အင်အား 
ပုိ လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၀ ၁ ၁၉ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၆ - ၁၈၃ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၆ ၁ ၂၀၂ 

( ဂ ) ေနစားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇၇ ၁ ၂၀၂ 

၂။ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မ ှေဒခင်ခင်ကီး (၁၂/ဥကမ(ုိင်) ၁၄၇၉၁၂)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ ိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၆-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၉) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃။ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(ုံးချပ်) ဌာနခဲွများ၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများှင့် ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံးများမှ ေအာက်ပါ ေနစားဝန်ထမ်း 

(၂၆) ဦးတုိကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) န်းြဖင့် 

(၃) လ တစ်ကိမ်စာချပ် ချပ်ဆိုငှားရမ်းခဲ့ပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးသည့် ေနာက်တစ်ေနနံနက်ပိုင်းမှစ၍ 

၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း (၃) လတစ်ကိမ ် ထပ်မံစာချပ် ချပ်ဆိုငှားရမ်း 

လိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည/် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန ်

လက်ရှိ 
ဌာနခဲွ/စခန်း 

ထပ်မံစာချပ်ချပ်ဆိုသည့် 
ကာလ 

ထပ်မံစာချပ်ချပ်ဆိုသည့် 
ကာလ 

မ ှ ထ ိ မှ ထိ 

(က) ဦးေရှာင်ရှး 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀
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( ခ ) ဦးဘုနး်ေကျာ် 
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၇၈၆၅၄ 

လံုြခံေရး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဂ ) ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(ိုင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိုကပ်ျိးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(ဃ) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(ိုင်)၀၆၈၀၃၄ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထန်ိး 
အကူ 

(မီးစက်ေမာင်း)

စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( င ) ေဒဝင်းကည ်
၉/စကန(ုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန်ရှင်းေရး ပုိ/သွင်းုံး
(မေလး) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( စ ) ေဒှင်းင်ှးေအး 
၇/ဖမန(ိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(ဆ) ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(ိုင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ်ေမာင်း ေကာ့ေသာင်း ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဇ ) ဦးစုိးကုိကုိထက် 
၃/ဘအန(ိုင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိုကပ်ျိးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဈ ) ဦးဖိးမင်းခိုင် 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိုကပ်ျိးေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(ည) ေဒမုိးမိုးချိ 
၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၁၄၇ 

သန်ရှင်းေရး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဋ ) ေဒေဘဘ ီ
၁၂/ဒလန(ိုင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန်ရှင်းေရး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဌ ) ဦးချစ်စံဝင်း 
၉/မထလ(ိုင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ 
(DDG ုံး) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဍ ) ဦးသိန်းထိုက်ဦး 
၁၃/မကတ(ိုင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဎ ) ဦးေနာင်လတ်ချိ 
၇/ကဝန(ိုင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ 
ပုိ/သွင်းုံး 

(ရန်ကုန်)တဲွ 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(ဏ) ေဒမာမာေဌး 
၈/မသန(ိုင်) ၀၉၉၅၅၉ 

သန်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(တ) ေဒဝင်းယွ ်
၉/ပမန(ိုင်) ၂၂၆၉၉၁ 

သန်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

(ထ) ဦးရဲေကျာ်စာွ 
၁၂/တတန(ိုင်)၁၄၀၅၆၂ 

ြပင်ဦးလွင်
ြခံေစာင့် 

ပုိ/သွင်းုံး
(မေလး) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀
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( ဒ ) ဦးေဝယံဝင်း 
၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ုံးအကူ ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဓ ) ဦးစုိင်းထက်လင်း 
၉/လဝန(ိုင်) ၂၄၄၂၉၁ 

လပ်စစ်/ 
ြပင်ထနိး်အကူ

စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( န ) ဦးမျိးေဇယျာ 
၈/ပခက(ုိင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ပ )  ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ်ေမာင်း မူဆယ် ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဖ ) ဦးစုိင်းလင်းေဇာ ်
၇/မညန(ိုင်) ၀၉၅၅၅၉ 

ယာဉ်ေမာင်း ြမဝတ ီ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀

( ဗ ) ဦးသီဟမင်းြပည် ့
၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၉၃၁၆ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာေတာင် ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ ၁၆-၈-၂၀၂၀ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀

(ဘ) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၇၅၅ 

ယာဉ်ေမာင်း တာချလိီတ် ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ ၁၆-၈-၂၀၂၀ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀

( မ ) ေဒသန်းသန်းေအး 
PMA-၂၆၄၃၆၃ 

သန်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ ၁၆-၈-၂၀၂၀ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀

(ယ) ဦးသိန်းထိုက်မင်း 
၉/သစန(ိုင်)၁၆၈၇၆၈ 

သန်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ ၁၆-၈-၂၀၂၀ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀

၄။ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ (CJ တဲွ) မှ ေဒအိမွန်မွန်သူ (၁၁/သတန (ုိင်) ၀၆၅၀၅၀)၊ 

အကီးတန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၈-၈-၂၀၂၀ မှ 

၁-၉-၂၀၂၀ ထ ိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတုိကုိ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရက် 

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

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒဇာနည်တင် ဒု-န်မှး WTO  ၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ    ၁၅ ရက် 

   ၁၁/ကဖန (ုိင်) ၀၀၀၆၀၂    ၃၁-၈-၂၀၂၀ ထ ိ  



17 

 ( ခ ) ေဒေအးေအးေမာ် ငယ်/ေရး ေငွစာရင်း  ၁၅-၈-၂၀၂၀ မှ      ၇ ရက် 

   ၈/တတက (ုိင်) ၁၈၁၉၄၅    ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ 

၆။ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ဦးေဇာ်လင်းေအာင် (၇/ရကန (ုိင်) ၀၃၈၆၃၇) ၊ ဌာနခဲွစာေရး 

ကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ဂ) အရ (၁၁-၈-၂၀၂၀ မှ 

၂၄-၈-၂၀၂၀ ထ ိ) ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၇။ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒခင်မိုးမိုး (၁၀/ကထန (ုိင်) ၀၈၁၄၄၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက် 

ခွင့် (၃) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၈။ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၇-၇-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၇၄/၂၀၂၀) ြဖင့် ဦးစိန်ြမင့် (၁၂/သကတ (ုိင်) 

၁၁၇၀၃၆) ၊အငယ်တန်းလက်ေရးတုိလက်ိှပ်စက် (လစာန်း ၂၁၆၀၀◌ိ-၂၀၀◌ိ-၂၂၆၀၀◌ိ) ကိ ု

သက်ြပည့်ပင်စင်ခံစားခွင့်ြပခ့ဲြခင်းအစား(၆-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၄၃၉/၂၀၂၀) 

အရ တုိးြမင့်ခန်ထားသည့် ဆက်သွယ်ေရး-၁ (လစာန်း ၂၃၄၀၀◌ိ-၂၀၀◌ိ-၂၄၄၀၀◌ိ)ရာထူးြဖင့် 

သက်ြပည့် ပင်စင်မခံစားမီ ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကုိ (၇-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၆-၁-

၂၀၂၁) ရက် ေန ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့်ေနာက်တစ်ေန ြဖစ်ေသာ (၇-၁-၂၀၂၁) 

ရက်ေန နံနကပုိ်င်းမှစ၍ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ 

သက်ြပည့်အငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၉။ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၇/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ (၁၂-၈-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ံုးအမိန်စာအမှတ် (၅၂/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးေနစုိးထက် (၇/အတန (ုိင်) ၀၈၀၇၁၇)၊ 

အကီးတန်းစာေရး ( လစာန်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) အား ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၄) ရက် 

ေန နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၁၀။ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒရန်းလဲ့ေဇာ်ဝင်း (၈/ခမန (ုိင်) ၁၆၃၁၇၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၈-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၅၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

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

များ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၃-၈-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀) ထ ိေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၉) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ေဖာ်ြပပါအမထမ်းသည်ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကို 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း 

ေထာက်ခံချက ်(Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၁၂။ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှဦးြပည့်ဖိးေအာင-်၃ (၉/မနမ (ုိင်) ၁၁၅၃၅၈)၊ လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှးသည် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁၆-၈-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် 

ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ် (၃၁၆၀၀◌/ိ-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 

၁၃။ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးဝင်းေအး (၇/တငန (ုိင်) ၀၀၅၃၃၈) ကုိ ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၃-၈-၂၀၂၀ မ ှ၂၆-၈-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက် 

ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ ေဒေအးြမခုိင် (၉/ခအဇ (ုိင်)၀၃၁၆၉၇)၊ ဦးစီးအရာရိှ 

ကိ ု ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၅-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၈-၂၀၂၀) ထိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်းသည်ခွင့်ရက်များကုန်ဆုံးပါက 
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မိမိ၏မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ 

ကျန်းမာေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၁၅။ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊       

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေဝယံထွန်း (၉/လဝန (ုိင်) ၂၄၆၃၀၃)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးငိမ်းချမ်း (၅/အတန (ုိင်) ၀၄၈၇၂၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက်ခွင့ ် (၁၀) ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးချစ်သက်ေထွး (၁၂/မဂဒ (ုိင်) ၁၁၀၂၇၃)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက်ခွင့် (၈) ရက်ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ  ဦးသန်ဇင်-၁ (၁၄/လမန (ုိင်) ၀၄၈၉၇၁)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၁ 

ကိ ုိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၉-၈-၂၀၂၀ မ ှ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက်ခံစား ခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၁၉။ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့ ် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပ 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးစုိးလိင် ဒု-ဦးစီးမှး န်ချပ်ံုး  ၂၄-၈-၂၀၂၀ မှ     ၇ ရက် 

   ၉/ပဘန (ုိင်) ၁၃၃၃၅၀    ၃၀-၈-၂၀၂၀ ထိ  
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 ( ခ ) ေဒေဟမာန်ဦး ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ  ၂၄-၈-၂၀၂၀ မှ       ၇ ရက် 

   ၉/တသန (ုိင်) ၁၅၀၂၀၀    ၃၀-၈-၂၀၂၀ ထိ 

၂၀။ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၈/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ပါအရာထမ်း (၁၇) ဦးတုိကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့်ေနရက်မှ 

စတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည-် 

စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 
ှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးမျိးခိုင်ဝင်း 
၈/ရစက(ုိင်) ၁၂၁၃၇၉ 

ဒုတိယ 
န်ကားေရးမှး 

နည်းပညာ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၃၅၃၀၀၀

( ခ ) ေဒေကခိုင်ေကျာ် 
၁၂/မဘန(ုိင်) ၀၉၉၈၇၄ 

လက်ေထာက် 
န်ကားေရးမှး 

ှစ်ုိင်ငံ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀

( ဂ ) ေဒယဉ်သီတာလွင် 
၈/အလန(ုိင်) ၁၂၅၅၁၇ 

ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ဃ) ေဒါက်တာချစစု်ခုိင် 
၈/သရန(ုိင်)၀၇၁၂၅၅ 

ဦးစီးအရာရှိ WTO ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( င ) ေဒခိုင်ြမတ်ြမတ်ခုိင် 
၈/ပခက(ုိင်) ၂၁၄၆၈၈ 

ဦးစီးအရာရှိ WTO ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( စ ) ေဒခင်ဆုလိင် 
၆/ထဝန(ုိင်) ၁၀၆၁၅၁ 

ဦးစီးအရာရှိ WTO ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ဆ) ဦးေကျာစ်ည်သူ 
၈/မကန(ုိင်) ၂၀၁၉၆၅ 

ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ဇ ) ဦးသက်ိုင်စိုး 
၅/ဝလန(ုိင်) ၁၁၁၃၂၈ 

ဦးစီးအရာရှိ ေဒသတွင်း ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ဈ ) ဦးလွင်ကုိကုိေမာင် 
၇/သနပ(ိုင်) ၀၉၀၁၅၈ 

ဦးစီးအရာရှိ WTO ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ည) ေဒေမဖိးသူ 
၁၀/မလမ(ိုင်) ၂၀၆၈၈၂ 

ဦးစီးအရာရှိ ှစ်ုိင်ငံ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀
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( ဋ ) ဦးေအာင်ကုိကုိ 
၉/နထက(ုိင်) ၁၄၇၈၀၁ 

ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ဌ ) ေဒသင်းသင်းေကျာ် 
၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၉၁၆၃၃ 

ဦးစီးအရာရှိ နည်းပညာ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ဍ ) ေဒခင်စုိးစိုးလင်း 
၉/အမဇ(ုိင်) ၀၁၈၁၈၁ 

ဦးစီးအရာရှိ စာရင်းအင်း ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ဎ ) ဦးညီဖိးထွန်း 
၅/ရဘန(ိုင်) ၂၀၀၉၄၇ 

ဦးစီးအရာရှိ မယ်စဲ့ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ဏ) ဦးုိင်းရိှန်း 
၄/ကပလ(ိုင်) ၀၁၂၇၂၀ 

ဦးစီးအရာရှိ မူဝါဒ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(တ) ေဒညိမာဝင်း 
၁/မညန(ိုင်) ၀၉၈၃၇၇ 

ဦးစီးအရာရှိ ြမဝတီ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ထ) ဦးြပည့်ဖိးေအာင(်၄) 
၁၄/ဇလန(ုိင်) ၁၃၁၇၄၈ 

ဦးစီးအရာရှိ ေဒသတွင်း ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

၂၁။ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၆၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့ ် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပ 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန  ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး ဆသရ-၃ စီမံ  ၁၉-၈-၂၀၂၀ မှ     ၁၀ ရက် 

   ၁၄/ညတန(ုိင်)၁၃၂၉၂၃    ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထ ိ  

 ( ခ ) ဦးေအာင်မုိးေကျာ် ငယ်/ေရး စာရင်းအင်း ၂၄-၈-၂၀၂၀ မှ       ၉ ရက် 

   ၁/မကန(ုိင်)၁၉၁၄၁၁    ၁-၉-၂၀၂၀ ထ ိ

၂၂။ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်သူရ (၁၂/မဂတ(ုိင်) ၁၀၅၂၇၉)၊ ဌာနခွဲစာေရးကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည် 
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၂၃။ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမ ှ ဦးေဇယျာဖိး(၉/ပမန(ုိင်) ၂၄၆၇၈၃)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၅-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၄)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၂/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ပါေနစားဝန်ထမ်း (၂၈) ဦးကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ 

ရက်ေန နံနက်ပုိင်းမှ စတင်၍ ဆက်သွယ်ေရး-၅ှင့် အဆင့်တူ ဆက်သွယ်ေရး-၅၊ လံုြခံေရး-၅၊ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ (လစာန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် ခန်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည/်မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထားသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပသည့် 

လစာန်း(ကျပ်) 

လက်ရှိ 
ဌာနခွဲ/ပုိသွင်းံုး/

စခန်း 
မှတ်ချက ်

(က) ဦးစိုင်းထက်လင်း 
၉/လဝန(ိုင်) ၂၄၄၂၉၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ

( ခ ) ေဒသန်းသန်းေအး 
PMA-၂၆၄၃၆၃ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဂ ) ဦးစုိးကုိကုိထက် 
၃/ဘအန(ိုင်)၂၄၀၆၀၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ

(ဃ) ဦးဖိးမင်းခုိင် 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၁၃ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( င ) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၂၆၉၆၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( စ ) ေဒမာမာေဌး 
၈/မသန(ိုင်) ၀၉၉၅၅၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ဆ) ဦးေဝယံဝင်း 
၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

( ဇ ) ဦးသိန်းထိုက်မင်း 
၉/သစန(ိုင်)၁၆၈၇၆၈ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဈ ) ေဒေဘဘီ 
၁၂/ဒလန(ိုင်) ၀၀၀၃၆၆ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

(ည) ေဒဝင်းကည် 
၉/စကန(ုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

( ဋ ) ေဒမိုးမုိးချိ 
၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၁၄၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 
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( ဌ ) ေဒဝင်းယ်ွ 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၂၆၉၉၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဍ ) ေဒှင်းင်ှးေအး 
၇/ဖမန(ိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဎ ) ဦးေအာင်စုိးမုိး 
၅/မကန(ုိင်) ၀၆၇၅၁၂ 

လံုြခံေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

(ဏ) ဦးရဲေကျာ်စာွ 
၁၂/တတန(ိုင်) ၁၄၀၅၆၂ 

လံုြခံေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

(တ) ဦးကိုကိုေမာင် 
၁၄/ပတန(ိုင်) ၁၄၉၁၀၇ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ထ) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၇၅၅ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- တာချလိီတ် 

( ဒ ) ဦးချစ်စံဝင်း 
၉/မထလ(ိုင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
(DDG)ုံး 

( ဓ ) ဦးမျိးေဇယျာ 
၈/ပခက(ိုင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( န ) ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- မူဆယ ်

( ပ )  ဦးခန်ေဇာ်ေအာင် 
၁၂/ကခက(ိုင်) ၀၇၈၂၆၂ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
ပုိသွင်းုံး 

(ရန်ကုန်)တဲွ 
( ဖ ) ဦးဇင်မင်းသူ 

၆/တသရ(ိုင်) ၀၅၄၂၃၃ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 
၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဗ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပုိင် 
၉/အမဇ(ိုင်)၀၆၄၉၇၇ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ဘ) ဦးသိန်းထုိက်ဦး 
၁၃/မကတ(ိုင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( မ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် 
၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၉၃၁၆ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ေမာေတာင် 

(ယ) ဦးေနာင်လတ်ချိ 
၇/ကဝန(ိုင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
ပုိသွင်းုံး 

(ရန်ကုန်)တဲွ 
( ရ ) ဦးစိုင်းလင်းေဇာ် 

၇/မညန(ုိင်) ၀၉၅၅၅၉ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 
၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ြမဝတ ီ

(လ) ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(ိုင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ေကာ့ေသာင်း 

၂၅။ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွများ၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုးများှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ 
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ေအာက်ပါေနစားဝန်ထမ်း (၂၈)ဦး ကိ ု အမဲတမ်းဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန်အပ်ထားပီးြဖစ်၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်ေနမှစတင်၍ (၃)လတစ်ကိမ် စာချပ်ချပ်ဆုိြခင်းမှ ရပ်စဲလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
လက်ရိှ 

ဌာန/ပုိသွင်းုံး/စခန်း 
ေပးအပ်ထား 
သည့်တာဝန ်

(က) ေဒဝင်းကည် ၉/စကန(ုိင်)၀၃၆၉၅၅ 
ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

သန်ရှင်းေရး 

( ခ ) ေဒှင်းှင်းေအး ၇/ဖမန(ုိင်)၂၃၀၃၄၇ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဂ ) ဦးရဲလင်းေအာင် ၉/ပဗသ(ုိင်)၀၀၁၉၇၆ ေကာ့ေသာင်း ယာဉ်ေမာင်း 

(ဃ) ဦးစိုးကိုကိုထက် ၃/ဘအန(ိုင်)၂၄၀၆၀၉ စီမံေရးရာ စိုက်ပျိးေရးြခံ 

( င ) ဦးဖိးမင်းခုိင် ၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၁၃ စီမံေရးရာ စိုက်ပျိးေရးြခံ 

( စ ) ေဒမုိးမုိးချိ ၁၂/ဆကန(ိုင်) ၀၀၀၁၄၇ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

သန်ရှင်းေရး 

(ဆ) ေဒေဘဘီ ၁၂/ဒလန(ုိင်) ၀၀၀၃၆၆ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

သန်ရှင်းေရး 

( ဇ ) ဦးချစ်စံဝင်း ၉/မထလ(ုိင်) ၂၇၄၀၂၄ 
စီမံေရးရာ 
(DDG ုံး) 

ယာဉ်ေမာင်း 

( ဈ ) ဦးသိန်းထုိက်ဦး ၁၃/မကတ(ိုင)် ၀၀၁၈၀၀ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ည) ဦးေနာင်လတ်ချိ ၇/ကဝန(ိုင်) ၁၅၉၆၅၈ 
စီမံေရးရာ 

ပုိသွင်းုံး(ရန်ကုန်)တွဲ 
ယာဉ်ေမာင်း 

( ဋ ) ေဒမာမာေဌး ၈/မသန(ိုင်) ၀၉၉၅၅၉ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဌ ) ေဒဝင်းွယ် ၉/ပမန(ုိင်) ၂၂၆၉၉၁ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဍ ) ဦးရဲေကျာ်စွာ ၁၂/တတန(ိုင်) ၁၄၀၅၆၂ 
ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

ြပင်ဦးလွင် 
ြခံေစာင့် 

( ဎ ) ဦးေဝယံဝင်း ၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၂၂၀၂ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

ုံးအကူ 

(ဏ) ဦးစိုင်းထက်လင်း ၉/လဝန(ုိင်) ၂၄၄၂၉၁ စီမံေရးရာ 
လပ်စစ်/ 

ြပင်ထိန်းအကူ 

(တ) ဦးမျိးေဇယျာ ၈/ပခက(ိုင်) ၂၈၉၉၁၀ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ထ) ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး ၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၂၀၁၄ မူဆယ် ယာဉ်ေမာင်း 



25 

( ဒ ) ဦးစိုင်းလင်းေဇာ် ၇/မညန(ိုင်) ၀၉၅၅၅၉ ြမဝတီ ယာဉ်ေမာင်း 

( ဓ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် ၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၉၃၁၆ ေမာေတာင် ယာဉ်ေမာင်း 

( န ) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် ၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၇၅၅ တာချလိီတ် ယာဉ်ေမာင်း 

( ပ )  ေဒသန်းသန်းေအး PMA-၂၆၄၃၆၃ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဖ ) ဦးသိန်းထုိက်မင်း ၉/သစန(ုိင်)၁၆၈၇၆၈ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဗ ) ဦးခန်ေဇာ်ေအာင် ၁၂/ကခက(ုိင်) ၀၇၈၂၆၂ 
စီမံေရးရာ 

ပုိသွင်းုံး(ရန်ကုန်)တွဲ 
ယာဉ်ေမာင်း 

(ဘ) ဦးဇင်မင်းသူ ၆/တသရ(ုိင်) ၀၅၄၂၃၃ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

( မ ) ဦးေကျာဇ်င်ထက်ပုိင် ၉/အမဇ(ုိင်) ၀၆၄၉၇၇ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ယ) ဦးကုိကုိေမာင် ၁၄/ပတန(ုိင်) ၁၄၉၁၀၇ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

( ရ ) ဦးေအာင်စိုးမုိး ၅/မကန(ိုင်) ၀၆၇၅၁၂ 
ပုိ/သွင်းုံး 
(မေလး) 

လုံြခံေရး 

(လ) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် ၉/ပမန(ုိင်) ၂၂၆၉၆၂ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

၂၆။ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေနစားဝန်ထမ်းေနရာများ၌ ေအာက်ပါ (၂၈) ဦးကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လင်သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၄၈၀ဝ/ိ-)န်းြဖင့် ေနစားဝန်ထမ်းများအြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ (၃)လတစ်ကိမ ်စာချပ်စနစ်ြဖင့် စာချပ်ချပ်ဆုိငှားရမ်း 

လိုက်သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေပးအပ်သည့်တာဝန် မှတ်ချက် 

(က) မခိုင်ြပည့်ေဇာ်ဖူး ၉/မထလ(ိုင်)၃၂၁၀၇၀ ေနစားစာေရး 

( ခ ) မလ့ဲလ့ဲမွန် ၉/ကဆန(ိုင်)၁၅၇၇၄၉ ေနစားစာေရး 

( ဂ ) မဟန်နီထွန်း ၉/ကဆန(ိုင)်၁၇၃၀၁၈ ေနစားစာေရး 

(ဃ) မစုဒါလီပို ၈/ပခက(ိုင)်၂၉၂၃၄၀ ေနစားစာေရး 

( င ) ေမာင်သက်ဖိးေအာင် ၅/ဝလန(ုိင်)၁၄၈၉၁၁ ေနစားစာေရး 
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( စ ) မေအးသနထူ်း ၉/မတရ(ုိင်)၁၇၈၉၈၃ ေနစားစာေရး 

(ဆ) မစုလိင် ၅/အတန(ိုင)်၀၈၈၁၈၃ ေနစားစာေရး 

( ဇ ) မှငး်ေဝလွင် ၁၂/သလန(ုိင်)၁၅၄၂၀၂ ေနစားစာေရး 

( ဈ ) မပုိးအိြဖ ၉/တကန(ိုင)်၂၀၃၅၄၀ ေနစားစာေရး 

(ည) မဇွန်ပွင့်ြဖ ၁၃/နစန(ိုင်)၀၇၂၇၁၈ ေနစားစာေရး 

( ဋ ) မှငး်ဦးဝတ်ရည် ၃/ကကရ(ိုင်) ၁၈၉၀၂၉ ေနစားစာေရး 

( ဌ ) မဝငး်ဝင်းေအး ၉/အမဇ(ုိင်)၀၅၉၃၀၈ ေနစားစာေရး 

( ဍ ) မတင်ဇာလွင် ၉/ပမန(ိုင)်၂၃၃၅၀၈ ေနစားစာေရး 

( ဎ ) မစံပယ်ေဌး ၉/ကပတ(ိုင်)၂၄၈၁၀၅ ေနစားစာေရး 

(ဏ) ေဒှင်းေဝေဝေအာင် ၅/ကလတ(ိုင)်၀၉၄၆၅၁ ေနစားစာေရး 

(တ) မေသာ်ဇင်လင်း ၅/တဆန(ုိင်) ၁၆၂၂၇၀ ေနစားစာေရး 

(ထ) မခင်ေဆွဝင်း ၈/တတက(ုိင်)၂၁၄၁၄၂ ေနစားစာေရး 

( ဒ ) မေမဇင်ဖိး ၉/ပဥလ(ိုင)်၀၅၀၀၄၉ ေနစားစာေရး 

( ဓ ) မထက်ထက်ဦး ၉/လဝန(ုိင်)၂၄၈၁၈၃ ေနစားစာေရး 

( န ) မသီရိကုိကုိေအာင် ၁၂/မဂတ(ိုင)်၁၁၁၉၆၀ ေနစားစာေရး 

( ပ )  မပုိးအိစံ ၈/တတက(ိုင်)၂၁၄၁၉၈ ေနစားစာေရး 

( ဖ ) မစုြမတ်ှင်း ၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၃၆၄၈ ေနစားစာေရး 

( ဗ ) ေမာငြ်မတ်ေဇာ်ေအာင် ၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၃၂၅၉ ေနစားစာေရး 

(ဘ) မချမ်းေြမ့ဆု ၁၄/မမန(ိုင်)၃၄၁၈၁၈ ေနစားစာေရး 

( မ ) မေအးေအးသန် ၉/ဇဗသ(ိုင)်၀၀၁၉၂၇ ေနစားစာေရး 

(ယ) ေမာင်ဖုန်းေကျာ် ၉/လဝန(ုိင်)၂၄၂၅၃၃ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

( ရ ) ေမာငြ်ပည့်ဖိးေဇာ် ၉/ဇယတ(ိုင်)၀၁၄၄၁၉ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

(လ) ေမာင်ေဇာ်လင်းေအာင် ၈/မသန(ုိင်)၁၅၄၂၈၉ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

၂၇။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးလှမင်းထွန်း (၇/သနပ (ုိင်) ၀၆၂၉၉၁)၊ စာရင်းကုိင်-၁ ကုိ ုိင်င့ံ 
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ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၀-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက် 

ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

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

ဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၅)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမစုိး (၈/ဆမန(ုိင်)၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှးကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၇-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက် 

သည်။ 

၃၀။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေနစားဝန်ထမ်းေနရာများ၌ ေအာက်ပါ (၂၈) ဦးအား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၀-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမန်ိစာအမှတ် (၀၄၇၄/၂၀၂၀) ြဖင့် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက် 

လင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀ဝိ/-) န်းြဖင့် ေနစားဝန်ထမ်းများအြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ (၃) လတစ်ကိမ် စာချပ်စနစ်ြဖင့် စာချပ်ချပ်ဆုိငှားရမ်းြခင်း 

အား ဤအမိန်စာြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်လုိက်သည်- 

စဉ် အမည/်မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
စတင်ခန်ထားသည့် 
ရာထူး/လစာန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပသည့် 

လစာန်း(ကျပ်) 

လက်ရှိ 
ဌာနခွဲ/ပုိသွင်းံုး/

စခန်း 
မှတ်ချက ်

(က) ဦးစိုင်းထက်လင်း 
၉/လဝန(ိုင်) ၂၄၄၂၉၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ခ ) ေဒသန်းသန်းေအး 
PMA-၂၆၄၃၆၃ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဂ ) ဦးစုိးကုိကုိထက် 
၃/ဘအန(ိုင်)၂၄၀၆၀၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ဃ) ဦးဖိးမင်းခုိင် 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၁၃ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
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( င ) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၂၆၉၆၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( စ ) ေဒမာမာေဌး 
၈/မသန(ိုင်) ၀၉၉၅၅၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ဆ) ဦးေဝယံဝင်း 
၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

( ဇ ) ဦးသိန်းထိုက်မင်း 
၉/သစန(ိုင်)၁၆၈၇၆၈ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဈ ) ေဒေဘဘီ 
၁၂/ဒလန(ိုင်) ၀၀၀၃၆၆ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

(ည) ေဒဝင်းကည် 
၉/စကန(ုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

( ဋ ) ေဒမိုးမုိးချိ 
၁၂/ဆကန(ိုင်)၀၀၀၁၄၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

( ဌ ) ေဒဝင်းယ်ွ 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၂၆၉၉၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဍ ) ေဒှင်းင်ှးေအး 
၇/ဖမန(ိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( ဎ ) ဦးေအာင်စုိးမုိး 
၅/မကန(ုိင်) ၀၆၇၅၁၂ 

လံုြခံေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

(ဏ) ဦးရဲေကျာ်စာွ 
၁၂/တတန(ိုင်) ၁၄၀၅၆၂ 

လံုြခံေရး-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

(တ) ဦးကိုကိုေမာင် 
၁၄/ပတန(ိုင်) ၁၄၉၁၀၇ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ထ) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် 
၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၇၅၅ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- တာချလိီတ် 

( ဒ ) ဦးချစ်စံဝင်း 
၉/မထလ(ိုင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
(DDG)ုံး 

( ဓ ) ဦးမျိးေဇယျာ 
၈/ပခက(ိုင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( န ) ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- မူဆယ ်

( ပ )  ဦးခန်ေဇာ်ေအာင် 
၁၂/ကခက(ိုင်) ၀၇၈၂၆၂ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
ပုိသွင်းုံး 

(ရန်ကုန်)တဲွ 
( ဖ ) ဦးဇင်မင်းသူ 

၆/တသရ(ိုင်) ၀၅၄၂၃၃ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 
၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
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( ဗ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပုိင် 
၉/အမဇ(ိုင်)၀၆၄၉၇၇ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

(ဘ) ဦးသိန်းထုိက်ဦး 
၁၃/မကတ(ိုင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 

( မ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် 
၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၉၃၁၆ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ေမာေတာင် 

(ယ) ဦးေနာင်လတ်ချိ 
၇/ကဝန(ိုင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- စီမံေရးရာ 
ပုိသွင်းုံး 

(ရန်ကုန်)တဲွ
( ရ ) ဦးစိုင်းလင်းေဇာ် 

၇/မညန(ုိင်) ၀၉၅၅၅၉ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 
၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ြမဝတ ီ

(လ) ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(ိုင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၆၂၀၀ဝ/ိ-၂၀၀ဝ-ိ၁၇၂၀၀ဝ/ိ-) 

၁၆၂၀၀ဝ/ိ- ေကာ့ေသာင်း 

၃၁။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၇၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွများ၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုးများှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ 

ေအာက်ပါေနစားဝန်ထမ်း(၂၈)ဦးအား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏(၂၀-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာ 

အမှတ် (၀၄၇၃/ ၂၀၂၀)ြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက် ေနမှစတင်၍ (၃)လ တစ်ကိမ် စာချပ် 

ချပ်ဆိုြခင်းမှ ရပ်စဲလိုက်ြခင်းအား ဤအမိန်စာြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်လုိက်သည်-   

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
လက်ရိှ 

ဌာန/ပုိသွင်းုံး/စခန်း 
ေပးအပ်ထား 
သည့်တာဝန ်

(က) ေဒဝင်းကည် ၉/စကန(ုိင်)၀၃၆၉၅၅ 
ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

သန်ရှင်းေရး 

( ခ ) ေဒှင်းှင်းေအး ၇/ဖမန(ုိင်)၂၃၀၃၄၇ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဂ ) ဦးရဲလင်းေအာင် ၉/ပဗသ(ုိင်)၀၀၁၉၇၆ ေကာ့ေသာင်း ယာဉ်ေမာင်း 

(ဃ) ဦးစိုးကိုကိုထက် ၃/ဘအန(ိုင်)၂၄၀၆၀၉ စီမံေရးရာ စိုက်ပျိးေရးြခံ 

( င ) ဦးဖိးမင်းခုိင် ၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၃၃၁၃ စီမံေရးရာ စိုက်ပျိးေရးြခံ 

( စ ) ေဒမုိးမုိးချိ ၁၂/ဆကန(ိုင်) ၀၀၀၁၄၇ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

သန်ရှင်းေရး 

(ဆ) ေဒေဘဘီ ၁၂/ဒလန(ုိင်) ၀၀၀၃၆၆ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

သန်ရှင်းေရး 

( ဇ ) ဦးချစ်စံဝင်း ၉/မထလ(ုိင်) ၂၇၄၀၂၄ 
စီမံေရးရာ 
(DDG ုံး) 

ယာဉ်ေမာင်း 
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( ဈ ) ဦးသိန်းထုိက်ဦး ၁၃/မကတ(ိုင)် ၀၀၁၈၀၀ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ည) ဦးေနာင်လတ်ချိ ၇/ကဝန(ိုင်) ၁၅၉၆၅၈ 
စီမံေရးရာ 

ပုိသွင်းုံး(ရန်ကုန်)တွဲ 
ယာဉ်ေမာင်း 

( ဋ ) ေဒမာမာေဌး ၈/မသန(ိုင်) ၀၉၉၅၅၉ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဌ ) ေဒဝင်းွယ် ၉/ပမန(ုိင်) ၂၂၆၉၉၁ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဍ ) ဦးရဲေကျာ်စွာ ၁၂/တတန(ိုင်) ၁၄၀၅၆၂ 
ပုိသွင်းုံး 
(မေလး) 

ြပင်ဦးလွင် 
ြခံေစာင့် 

( ဎ ) ဦးေဝယံဝင်း ၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၂၃၂၂၀၂ 
ပုိသွင်းုံး 
(ရန်ကုန်) 

ုံးအကူ 

(ဏ) ဦးစိုင်းထက်လင်း ၉/လဝန(ုိင်) ၂၄၄၂၉၁ စီမံေရးရာ 
လပ်စစ်/ 

ြပင်ထိန်းအကူ 

(တ) ဦးမျိးေဇယျာ ၈/ပခက(ိုင်) ၂၈၉၉၁၀ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ထ) ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး ၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၁၂၀၁၄ မူဆယ် ယာဉ်ေမာင်း 

( ဒ ) ဦးစိုင်းလင်းေဇာ် ၇/မညန(ိုင်) ၀၉၅၅၅၉ ြမဝတီ ယာဉ်ေမာင်း 

( ဓ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် ၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၉၃၁၆ ေမာေတာင် ယာဉ်ေမာင်း 

( န ) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် ၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၇၅၅ တာချလိီတ် ယာဉ်ေမာင်း 

( ပ )  ေဒသန်းသန်းေအး PMA-၂၆၄၃၆၃ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဖ ) ဦးသိန်းထုိက်မင်း ၉/သစန(ုိင်)၁၆၈၇၆၈ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 

( ဗ ) ဦးခန်ေဇာ်ေအာင် ၁၂/ကခက(ုိင်) ၀၇၈၂၆၂ 
စီမံေရးရာ 

ပုိသွင်းုံး(ရန်ကုန်)တွဲ 
ယာဉ်ေမာင်း 

(ဘ) ဦးဇင်မင်းသူ ၆/တသရ(ုိင်) ၀၅၄၂၃၃ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

( မ ) ဦးေကျာဇ်င်ထက်ပုိင် ၉/အမဇ(ုိင်) ၀၆၄၉၇၇ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

(ယ) ဦးကုိကုိေမာင် ၁၄/ပတန(ုိင်) ၁၄၉၁၀၇ စီမံေရးရာ ယာဉ်ေမာင်း 

( ရ ) ဦးေအာင်စိုးမုိး ၅/မကန(ိုင်) ၀၆၇၅၁၂ 
ပုိ/သွင်းုံး 
(မေလး) 

လုံြခံေရး 

(လ) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် ၉/ပမန(ုိင်) ၂၂၆၉၆၂ စီမံေရးရာ သန်ရှင်းေရး 
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၃၂။ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၀/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေနစားဝန်ထမ်းေနရာများ၌ ေအာက်ပါ(၂၈) ဦးအား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၀-၈-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၄၇၄/၂၀၂၀)ြဖင့် ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် 

သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၄၈၀ဝ/ိ-)န်းြဖင့် ေနစားဝန်ထမ်းများအြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ 

၂၁ ရက်ေန နံနကပုိ်င်းမှ စတင်၍ (၃) လတစ်ကိမ် စာချပ်စနစ်ြဖင့် စာချပ်ချပဆုိ်ငှားရမ်းြခင်းအား 

ဤအမိန်စာြဖင့် လမ်းမုိးပယ်ဖျက်လုိက်သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ေပးအပ်သည့်တာဝန် မှတ်ချက် 

(က) မခိုင်ြပည့်ေဇာ်ဖူး ၉/မထလ(ိုင်)၃၂၁၀၇၀ ေနစားစာေရး 

( ခ ) မလ့ဲလ့ဲမွန် ၉/ကဆန(ိုင်)၁၅၇၇၄၉ ေနစားစာေရး 

( ဂ ) မဟန်နီထွန်း ၉/ကဆန(ိုင)်၁၇၃၀၁၈ ေနစားစာေရး 

(ဃ) မစုဒါလီပို ၈/ပခက(ိုင)်၂၉၂၃၄၀ ေနစားစာေရး 

( င ) ေမာင်သက်ဖိးေအာင် ၅/ဝလန(ုိင်)၁၄၈၉၁၁ ေနစားစာေရး 

( စ ) မေအးသနထူ်း ၉/မတရ(ုိင်)၁၇၈၉၈၃ ေနစားစာေရး 

(ဆ) မစုလိင် ၅/အတန(ိုင)်၀၈၈၁၈၃ ေနစားစာေရး 

( ဇ ) မှငး်ေဝလွင် ၁၂/သလန(ုိင်)၁၅၄၂၀၂ ေနစားစာေရး 

( ဈ ) မပုိးအိြဖ ၉/တကန(ိုင)်၂၀၃၅၄၀ ေနစားစာေရး 

(ည) မဇွန်ပွင့်ြဖ ၁၃/နစန(ိုင်)၀၇၂၇၁၈ ေနစားစာေရး 

( ဋ ) မှငး်ဦးဝတ်ရည် ၃/ကကရ(ိုင်) ၁၈၉၀၂၉ ေနစားစာေရး 

( ဌ ) မဝငး်ဝင်းေအး ၉/အမဇ(ုိင်)၀၅၉၃၀၈ ေနစားစာေရး 

( ဍ ) မတင်ဇာလွင် ၉/ပမန(ိုင)်၂၃၃၅၀၈ ေနစားစာေရး 

( ဎ ) မစံပယ်ေဌး ၉/ကပတ(ိုင်)၂၄၈၁၀၅ ေနစားစာေရး 

(ဏ) ေဒှင်းေဝေဝေအာင် ၅/ကလတ(ိုင)်၀၉၄၆၅၁ ေနစားစာေရး 

(တ) မေသာ်ဇင်လင်း ၅/တဆန(ုိင်) ၁၆၂၂၇၀ ေနစားစာေရး 

(ထ) မခင်ေဆွဝင်း ၈/တတက(ုိင်)၂၁၄၁၄၂ ေနစားစာေရး 

( ဒ ) မေမဇင်ဖိး ၉/ပဥလ(ိုင)်၀၅၀၀၄၉ ေနစားစာေရး 
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( ဓ ) မထက်ထက်ဦး ၉/လဝန(ုိင်)၂၄၈၁၈၃ ေနစားစာေရး 

( န ) မသီရိကုိကုိေအာင် ၁၂/မဂတ(ိုင)်၁၁၁၉၆၀ ေနစားစာေရး 

( ပ )  မပုိးအိစံ ၈/တတက(ိုင်)၂၁၄၁၉၈ ေနစားစာေရး 

( ဖ ) မစုြမတ်ှင်း ၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၃၆၄၈ ေနစားစာေရး 

( ဗ ) ေမာငြ်မတ်ေဇာ်ေအာင် ၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၃၂၅၉ ေနစားစာေရး 

(ဘ) မချမ်းေြမ့ဆု ၁၄/မမန(ိုင်)၃၄၁၈၁၈ ေနစားစာေရး 

( မ ) မေအးေအးသန် ၉/ဇဗသ(ိုင)်၀၀၁၉၂၇ ေနစားစာေရး 

(ယ) ေမာင်ဖုန်းေကျာ် ၉/လဝန(ုိင်)၂၄၂၅၃၃ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

( ရ ) ေမာငြ်ပည့်ဖိးေဇာ် ၉/ဇယတ(ိုင်)၀၁၄၄၁၉ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

(လ) ေမာင်ေဇာ်လင်းေအာင် ၈/မသန(ုိင်)၁၅၄၂၈၉ ေနစား(ယာဉ်ေမာင်း) 

၃၃။ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ပါအရာထမ်း (၂) ဦးတုိကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေနရက်မှစတင်၍ 

ှစ်တိုးအပါအဝင ်လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်-  

 စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးခင်ေမာင်စုိး(၁) 

၁၂/ကမရ (ိုင်) ၀၃၉၃၁၃ 

လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး 

ပုိ/သွင်း ၂၂-၈-၂၀၂၀ ၃၂၄၀၀၀ 

( ခ ) ေဒေအးသက် 

၉/မနတ(ိုင်) ၁၀၁၇၀၅ 

လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး 

စာရင်းအင်း ၂၂-၈-၂၀၂၀ ၃၂၄၀၀၀ 

၃၄။ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှလက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးရည်ခန် (၉/တသန (ုိင်) ၀၉၄၉၁၂) သည်  (၂၇-၇-

၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပ 

ေသးသည့် ေဒနီနီဝင်း (၉/နထက (ုိင်) ၀၈၄၀၉၅) ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(က)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၃)အရ (၂၈-၇-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 
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၃၅။ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၈၁/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (သဃန်းကန်း) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှဦးထွန်းကွယ် လံုြခံေရး-၃ သည် (၁၁-၈-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒခင်စန်းေဝ (၉/ပမန (ုိင်) 

၁၅၉၈၃၁) ကိ ုုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂) 

အရ (၁၂-၈-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်သက်ုိင် (၅/ခဉန (ုိင်) ၁၁၀၁၃၈)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ ေကျာက်ြဖအထူး 

စီးပွားေရးဇုန် (ရန်ကုန်) တွင် ဥပေဒအေထာက်အကူြပ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

(၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ (၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) တွင်  တဲွဖက်တာဝန်ချ 

ထားလိုက်သည်။ 

၃၇။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၃/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လက်ရိှေသာ ေအာက်ပါအရာထမ်း (၁) ဦးှင့် အမထမ်း (၅၈) ဦးတိုကို 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တုိးေစ့ 

ေရာက်သည့ ်ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည-် 

စဉ် အမည်ှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
ှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 
ှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်)
(က) ဦးဘုန်းြမင့်ုိင် 

၉/မထလ(ုိင်) ၂၅၉၆၆၀ 
ဦးစီးအရာရှိ န်ချပ်ုံး ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

( ခ ) ဦးေဇာ်ဝင်း-၁ 
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၃၀၄၅၇ 

ဦးစီးမှး နည်းပညာ 
CJ(ရက) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀

( ဂ ) ဦးစိုးတင့်-၁ 
၁၄/မအပ(ုိင်) ၁၃၇၁၈၈ 

ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀

(ဃ) ဦးခိုင်ဝင်း 
၁၂/ဒဂတ(ုိင်) ၀၀၄၃၁၂ 

ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀

( င ) ဦးြမတ်သူ-၂ 
၇/ကဝန(ိုင်) ၀၈၅၇၆၂ 

ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀

( စ ) ဦးထွန်းကည် 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၅၁၄၉၁ 

ဆက်သွယေ်ရး-၁ ပုိ/သွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀
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(ဆ) ဦးခင်ေမာင်ေမာင်ေလး 
၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၃၂၀၄၉ 

ဆက်သွယေ်ရး-၁ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၄၀၀၀၀

( ဇ ) ဦးေအးဟန် 
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၃၅၂၃၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဈ ) ဦးတင်ထွန်း-၂ 
၁၂/သကတ(ုိင်) ၀၅၉၁၉၆ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ည) ဦးစန်ိထွန်း 
၁၂/အလန(ိုင်) ၀၀၃၄၉၁ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဋ ) ေဒချိမာဦး 
၁၄/ပသန(ိုင်) ၀၁၇၂၆၀ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဌ ) ေဒခင်စန်းေအး 
၁၂/ဥကတ(ုိင်) ၀၁၈၀၉၅ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဍ ) ဦးမျိးြမင့်ထွန်း 
၇/သကန(ိုင်) ၀၀၄၃၀၇ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဎ ) ေဒဝတ်ရည်စုိး 
၇/ဇကန(ိုင်) ၀၀၀၄၂၉ 

ဒု-ဦးစီးမှး ေငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဏ) ဦးသန်းလင်းထုိက် 
၉/ညဥန(ုိင်) ၁၃၅၂၁၈ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(တ) ဦးနန်းဝင်း 
၉/ပဘန(ုိင်) ၁၁၃၂၂၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသွင်းုံး 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ထ) ဦးေကျာ်မုိး 
၁၂/မဂဒ(ိုင်) ၀၈၄၉၃၇ 

ဒု-ဦးစီးမှး မူဝါဒ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဒ ) ဦးကည်ုိင် 
၇/လပတ(ုိင်) ၀၀၅၅၀၀ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဓ ) ဦးလှြမင့်ေထွး 
၁၂/ဒလန(ုိင်) ၀၃၉၇၈၆ 

ဒု-ဦးစီးမှး နည်းပညာ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( န ) ဦးြမင့်ေဇာ် 
၇/ကဝန(ိုင်) ၀၈၇၀၃၃ 

ဒု-ဦးစီးမှး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ပ )  ဦးေကျာ်ေကျာ်-၃ 
၁၂/သဃက(ုိင်) ၀၃၈၂၉၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး တမူး ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဖ ) ေဒသွယ်သယ်ွြမင့် 
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၀၀၀၇၅ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဗ ) ဦးငိမ်းချမ်း 
၅/အတန(ုိင်) ၀၄၈၇၂၈ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဘ) ဦးေဇာ်မင်းစုိး 
၅/ဗမန(ိုင်) ၀၂၀၃၂၀ 

ဒု-ဦးစီးမှး ှစ်ိုင်ငံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀
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( မ ) ဦးေအာင်မိင် 
၈/ရခက(ုိင်) ၀၉၆၁၁၈ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်းုံး 
(မတလ) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ယ) ဦးေအာင်မျိးထက်ပုိင် 
၈/မထန(ုိင်) ၀၀၀၄၀၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး စာရင်းအင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ရ ) ဦးေအာင်ဆန်းလင်း 
၇/ပခန(ိုင်) ၂၅၃၁၁၃ 

ဒု-ဦးစီးမှး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(လ) ဦးေကျာ်စုိးုိင် 
၉/တသန(ိုင်) ၀၄၃၉၈၁ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဝ ) ဦးခိုင်ေဇာ်မင်း 
၁၄/ဟသတ(ိုင်) ၁၉၉၇၅၉ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(သ) ဦးေကျာ်ေအာင် 
၁၂/ဒဂမ(ိုင်) ၀၀၉၅၈၀ 

ဒု-ဦးစီးမှး ပုိ/သွင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဟ) ဦးေနမင်းဝင်း 
၉/စကန(ုိင်) ၀၅၆၉၀၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဠ ) ဦးဝင်းထွဋ်ဟန် 
၁၄/ပသန(ိုင်) ၁၅၆၇၉၀ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(အ) ေဒတင်တင်သွယ် 
၁၂/ခရန(ိုင်) ၀၁၀၉၁၁ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ကက) ဦးမင်းေဇာ် 
၇/ဇကန(ိုင်) ၀၃၀၀၁၇ 

ဒု-ဦးစီးမှး ချင်းေရေဟာ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ခခ ) ဦးကိုကုိေဇာ် (ခ) ဦးကိုေဇာ် 
၉/ကပတ(ုိင်) ၀၀၅၄၅၃ 

ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဂ ဂ ) ဦးခင်ေမာင်လတ် 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၀၁၈၈၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဃဃ) ေဒေဆွေဆွဝင်း 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၀၈၂၅၈ 

ဒု-ဦးစီးမှး ေဒသတွင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( င င ) ေဒြမင့်ြမင့်ေဆွ 
၁၂/တမန(ုိင်) ၀၀၉၁၈၇ 

ဌာနခွဲစာေရး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(စ စ) ဦးေအာင်သူရ-၂ 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၁၀၅၂၇၉ 

ဌာနခွဲစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဆဆ) ဦးယဉ်ေမာင်စန်း(ခ) 
ဦးရင်ေမာင်ဆန်း 
၁၂/သဃက(ုိင်) ၀၃၂၀၉၃ 

ဌာနခွဲစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( ဇ ဇ ) ဦးေအာင်ေငွ 
၅/ယမပ(ိုင်) ၀၆၃၅၀၄ 

ဌာနခွဲစာေရး မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀
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(ဈ ဈ) ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး 
၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၂၂၇၃၁ 

ဌာနခွဲစာေရး ြမစ်ကီးနား ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ညည) ေဒမုိးမုိးပုိင် 
၁၃/လရန(ုိင်) ၀၀၁၉၅၅ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဋ  ဋ) ေဒသိဂစုိး 
၇/ရကန(ုိင်) ၀၃၈၇၂၃ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငွစာရင်း ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဌ   ဌ) ဦးရန်ုိင်ြမင့်-၂ 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၂၀၁၉၀ 

ယာဉ်ေမာင်း 
စက်ြပင်-၂ 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

(ဍ  ဍ) ဦးသန်းလင်း-၂ 
၁၁/ဂမန(ုိင်) ၀၀၁၀၈၆ 

အကီးတန်းစာေရး ချင်းေရေဟာ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ဎ   ဎ) ဦးေကျာ်ဖိး 
၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၄၅၈၉၆ 

အကီးတန်းစာေရး နယ်ုံး ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ဏဏ) ေဒကည်ကည်ဆန်း 
၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၀၉၂၇၁၄ 

အကီးတန်းစာေရး ေကျာက်ြဖဇန်ု
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(တတ) ဦးဝင်းမင်းသိန်း 
၁၂/ကမတ(ိုင်) ၀၆၇၀၅၈ 

အကီးတန်းစာေရး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ထထ) ဦးတင်ြမင့်-၂ 
၁၂/လကန(ိုင်) ၀၃၇၅၅၈ 

အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဒ ဒ ) ဦးဆန်းေအာင် 
၁၂/သလန(ုိင်) ၀၅၆၉၂၇ 

အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဓ ဓ ) ဦးေဇာ်ိုင် 
၉/တကန(ုိင်) ၀၀၅၃၇၄ 

အကီးတန်းစာေရး ပုိ/သွင်း 
(ရနကု်န်) 

၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( န န ) ဦးသိန်းြမင့်ဦး 
၁၂/မဂဒ(ိုင်) ၁၁၅၅၅၃ 

အကီးတန်းစာေရး နယ်ုံး ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ပ ပ ) ဦးရဲုိင် 
၃/သတက(ိုင်) ၀၀၀၅၉၅ 

အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဖ ဖ  ) ဦးြမင့်စိုး-၅ 
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၄၅၁၈၂ 

ဆက်သွယေ်ရး-၃ မူဆယ် ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဗ ဗ ) ဦးအုန်းြမင့်(၂) 
၁၂/မဂတ(ုိင်) ၀၅၇၆၇၉ 

ဆက်သွယေ်ရး-၃ တမူး ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ဘဘ) ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး 
၁၄/ညတန(ုိင်) ၁၃၂၉၂၃ 

ဆက်သွယေ်ရး-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( မ မ ) ဦးမင်းမင်းထွဋ်(ခ)ဦးမင်းထွဋ်
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၄၇၁၇၇ 

အကီးတန်း 
လက်ှိပ်စက် 

စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀
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(ယယ) ေဒွယွ်ယ်ဝင်း 
၉/ပမန(ိုင်)၂၀၄၉၁၃ 

လံုြခံေရး-၃ စီမံ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

၃၈။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒေအးြမင့် (၁၂/မဂတ (ုိင်) ၀၄၃၉၁၈)၊ ဦးစီးအရာရိှကို ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၀-၈-၂၀၂၀) 

ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၄၄၈/၂၀၂၀) ြဖင့် (၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပခ့ဲြခင်း အစား (၁၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၁) ရက် ေြပာင်းလဲ 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၉။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၅/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒနန်းုသဇင်လင်း (၉/မထလ (ုိင်)၂၀၀၆၃၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးသည် 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ-၅၄ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါ 

သြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၂၀၀ဝ/ိ-)တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၀။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၆/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ဦးုိင်းရိှန်း(၄/ကပလ (ုိင်) ၀၁၂၇၂၀)၊ ဦးစီးအရာရှိကို ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ (၂၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၆-၉-၂၀၂၀ ထ)ိ 

ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၁။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒြမတ်သီရိေဇာ ် (၇/ပတန(ုိင်) ၁၀၄၀၀၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၂၆-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၉-၂၀၂၀ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင်(့၃၁)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ေဖာ်ြပပါ အမထမ်းသည် ခွင့်ရက်များကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏မူလတာဝန်များကို 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၄၂။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)မှ ေဒမူမူေလး (၁၂/ဒလန (ုိင်) ၀၇၀၉၅၀)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၄ ကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ (၂၄-၈-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၂-

၂၀၂၁ ထ)ိ မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၄၃။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၈၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတုိကုိ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေနရက် 

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

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးညိလွင်ထက် ဦး/ရိှ ပညာေပး ၂၈-၈-၂၀၂၀မှ ၈ ရက် 

   ၅/ဝလန(ုိင်) ၁၀၈၈၂၆   ၄-၉-၂၀၂၀ထိ 

 ( ခ ) ဦးမျိးမင်းထွန်း-၁ ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂၂-၈-၂၀၂၀မှ ၃၀ ရက် 

   ၇/ရကန(ုိင်) ၀၃၈၈၃၂   ၂၀-၉-၂၀၂၀ထိ  

၄၄။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန)် မှ ေဒလဲ့လဲ့မွန် (၁၂/သဃက(ုိင်)၁၅၇၃၄၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၅-၈-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၆) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၅။ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးြမစုိး (၈/ဆမန (ုိင်) ၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၄-၈-၂၀၂၀ မ ှ၃၀-၈-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက် 

သည်။  

၄၆။ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၄၉၂/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၇ ရက်ေန ရက်စဲွပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၆၁/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှး (၅) ဦး၊ ုံးအုပ် (၁)ဦး  

(လစာန်း ကျပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ကုိ (၂၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရိှ 

(လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တုိးြမင့်ခန်ထားလိုက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒြမင့်ြမင့်ဝင်း သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ 

  ၁၂/တမန(ုိင်)၀၁၀၈၁၆ (ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)တဲွဖက် CJ) 

 ( ခ ) ဦးြမတ်သူ-၂ စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

  ၇/ကဝန(ုိင်)၀၈၅၇၆၂  

 ( ဂ ) ဦးဝင်းြမင့် ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွ   

  ၁၄/ပသန(ုိင်)၀၃၇၇၂၅ (ေရပူအမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတဲွဖက)် 

 (ဃ) ေဒေအးေအးသန် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ  

  ၁၂/ဥကမ(ုိင်)၀၅၇၂၆၀ (ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)တဲွဖက် CJ) 

 ( င ) ေဒခင်မျိးေအး WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှင့် 

  ၇/ရကန (ုိင်)၀၀၀၆၉၉ ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများဌာနခဲွ 

 ( စ ) ဦးစိန်သန်းဦး ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ရန်ကုန်)  

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၇၇၄၂  
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