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စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ( ၂၁ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၈ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသုိလှမး်” 

ပုိကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလာ 

ြပည်ပပုိကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပိုကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၃၆.၃၆၄ ၈၃.၆၃၄ ၁၁၉.၉၉၈ 

၂ တိရစာန်ထွက်ပစည်း ၀.၀၀၁ ၃.၃၂၁ ၃.၃၂၂ 

၃ ေရထွက်ပစည်း ၁၂.၉၆၂ ၂၂.၅၇၂ ၃၅.၅၃၄ 

၄ သတတငွ်းထွက်ပစည်း ၃၀.၅၇၁ ၂.၄၉၇ ၃၃.၀၆၈ 

၅ သစ်ေတာထွက်ပစည်း ၁.၄၁၈ ၀.၁၅၂ ၁.၅၇၀ 

၆ စက်မကုနေ်ချာပစည်း ၈၁.၀၉၇ ၅.၈၈၈ ၈၆.၉၈၅ 

၇ အြခား ၄.၄၇၇ ၇.၅၈၀ ၁၂.၀၅၇ 

 စုစုေပါင်း ၁၆၆.၈၉၀ ၁၂၅.၆၄၄ ၂၉၂.၅၃၄ 
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ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မပမာဏ ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မပမာဏ ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၁၆၆.၈၉၀ ၅၂၇ .၀၂၈ ၆၉၃.၉၁၈ ၄၂၄.၉၇၄ ၅၇၉ .၂၈၁ ၁၀၀၄.၂၅၅ -၂၅၈ .၀၈၄ -၅၂.၂၅၃ -၃၁၀.၃၃၇

၂ နယ်စပ် ၁၂၅.၆၄၄ ၇၁.၆၄၃ ၁၉၇.၂၈၇ ၂၃၂.၂၃၃ ၁၁၇.၂၉၉ ၃၄၉.၅၃၂ -၁၀၆.၅၈၉ -၄၅.၆၅၆ -၁၅၂.၂၄၅

စုစုေပါင်း ၂၉၂ .၅၃၄ ၅၉၈ .၆၇၁ ၈၉၁.၂၀၅ ၆၅၇.၂၀၇ ၆၉၆ .၅၈၀ ၁၃၅၃.၇၈၇ -၃၆၄.၆၇၃ -၉၇.၉၀၉ -၄၆၂.၅၈၂

စဉ် အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

 

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုန်ပစည်း ၁၇၃.၄၅၀ ၃၇.၂၁၄ ၂၁၀.၆၆၄ 

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ကမ်းပစညး် ၁၇၂.၁၂၁ ၁၅.၁၃၂ ၁၈၇.၂၅၃ 

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၁၂၅.၀၆၇ ၁၆.၈၈၆ ၁၄၁.၉၅၃ 

၄ CMP ၅၆.၃၉၀ ၂.၄၁၁ ၅၈.၈၀၁ 

 စုစုေပါင်း ၅၂၇.၀၂၈ ၇၁.၆၄၃ ၅၉၈.၆၇၁ 

 

ြပည်ပပိုကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်ှစ်အလားတကူာလှင့်  

ိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၈၃.၆၃၄ ၈၃.၆၃၄ ၅၂.၃၃၈ ၅၂.၃၃၈ ၃၁.၂၉၆ ၃၁.၂၉၆

၂ တိရိစာန်ထွက် ၃.၃၂၁ ၃.၃၂၁ ၈.၂၀၂ ၈.၂၀၂ -၄.၈၈၁ -၄.၈၈၁

၃ ေရထွက် ၂၂.၅၇၂ ၂၂.၅၇၂ ၂၈.၄၉၀ ၂၈.၄၉၀ -၅.၉၁၈ -၅.၉၁၈

၄ သတတွင်းထွက် ၂.၄၉၇ ၂.၄၉၇ ၁၁၆.၈၂၀ ၁.၇၁၈ ၁၁၈.၅၃၈ -၁၁၆.၈၂၀ ၀.၇၇၉ -၁၁၆.၀၄၁

၅ သစ်ေတာထွက် ၀.၁၅၂ ၀.၁၅၂ ၀.၁၄၅ ၀.၁၄၅ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇

၆ စက်မကုန်ေချာ ၅.၈၈၈ ၅.၈၈၈ ၁၁.၂၄၇ ၉.၂၉၅ ၂၀.၅၄၂ -၁၁.၂၄၇ -၃.၄၀၇ -၁၄.၆၅၄

၇ အြခား ၇.၅၈၀ ၇.၅၈၀ ၁.၀၇၃ ၂.၉၀၅ ၃.၉၇၈ -၁.၀၇၃ ၄.၆၇၅ ၃.၆၀၂

စုစုေပါင်း ၁၂၅.၆၄၄ ၁၂၅.၆၄၄ ၁၂၉.၁၄၀ ၁၀၃.၀၉၃ ၂၃၂.၂၃၃ -၁၂၉.၁၄၀ ၂၂.၅၅၁ -၁၀၆.၅၈၉

စဉ် ပုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း ုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ၃၇.၂၁၄ ၃၇.၂၁၄ ၀.၃၅၄ ၅၂.၄၃၄ ၅၂.၇၈၈ -၀.၃၅၄ -၁၅.၂၂၀ -၁၅.၅၇၄

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၁၅.၁၃၂ ၁၅.၁၃၂ ၂၆.၂၀၀ ၂၆.၂၀၀ -၁၁.၀၆၈ -၁၁.၀၆၈

၃ လူသုံးကုန် ၁၆.၈၈၆ ၁၆.၈၈၆ ၂၆.၀၂၉ ၂၆.၀၂၉ -၉.၁၄၃ -၉.၁၄၃

၄ CMP ၂.၄၁၁ ၂.၄၁၁ ၁၂.၂၈၂ ၁၂.၂၈၂ -၉.၈၇၁ -၉.၈၇၁

စုစုေပါင်း ၇၁.၆၄၃ ၇၁.၆၄၃ ၀.၃၅၄ ၁၁၆.၉၄၅ ၁၁၇.၂၉၉ -၀.၃၅၄ -၄၅.၃၀၂ -၄၅.၆၅၆

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘာှစ် 

(၁၆-၁၀-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာှစ် 

(၁၆-၁၀-၂၀၁၉)ထိ
တုိး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် 

ပုိကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၂၀)  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် 

သွင်းကုန်ိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ

ပမာဏ
ပုိကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မ

ပမာဏ
ပုိကုန် သွင်းကုန်

ကုန်သွယ်မ

ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၆၃.၈၁၉ ၃၆.၇၇၇ ၁၀၀.၅၉၆ ၁၅၁.၁၅၁ ၆၁.၉၈၅ ၂၁၃.၁၃၆ -၈၇.၃၃၂ -၂၅.၂၀၈ -၁၁၂.၅၄၀

၂ လွယ်ဂျယ် ၅.၉၇၀ ၁.၃၅၂ ၇.၃၂၂ ၀.၇၅၆ ၀.၈၃၆ ၁.၅၉၂ ၅.၂၁၄ ၀.၅၁၆ ၅.၇၃၀

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၀.၉၉၅ ၄.၇၈၉ ၂၅.၇၈၄ ၂၄.၅၄၄ ၄.၅၉၈ ၂၉.၁၄၂ -၃.၅၄၉ ၀.၁၉၁ -၃.၃၅၈

၄ ကံပုိက်တီ ၉.၂၇၆ ၀.၄၈၈ ၉.၇၆၄ ၈.၇၂၃ ၁.၀၁၀ ၉.၇၃၃ ၀.၅၅၃ -၀.၅၂၂ ၀.၀၃၁

၅ ကျိင်းတုံ ၀.၂၉၁ ၀.၀၁၄ ၀.၃၀၅ ၀.၄၇၉ ၀.၁၁၄ ၀.၅၉၃ -၀.၁၈၈ -၀.၁၀၀ -၀.၂၈၈

၆ တာချလိီတ် ၁.၂၇၀ ၃.၁၂၃ ၄.၃၉၃ ၀.၄၆၈ ၄.၂၈၉ ၄.၇၅၇ ၀.၈၀၂ -၁.၁၆၆ -၀.၃၆၄

၇ ြမဝတီ ၅.၆၈၇ ၁၇.၆၈၁ ၂၃.၃၆၈ ၁၁.၄၀၆ ၃၄.၅၃၇ ၄၅.၉၄၃ -၅.၇၁၉ -၁၆.၈၅၆ -၂၂.၅၇၅

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၃.၈၉၅ ၁.၀၄၇ ၁၄.၉၄၂ ၁၃.၉၉၁ ၂.၀၉၂ ၁၆.၀၈၃ -၀.၀၉၆ -၁.၀၄၅ -၁.၁၄၁

၉ မိတ် ၁.၀၇၂ ၆.၂၃၀ ၇.၃၀၂ ၁.၈၃၄ ၆.၉၉၁ ၈.၈၂၅ -၀.၇၆၂ -၀.၇၆၁ -၁.၅၂၃

၁၀ ထီးခီး ၀.၅၅၇ ၀.၀၂၄ ၀.၅၈၁ ၁၂.၆၅၃ ၀.၂၂၇ ၁၂.၈၈၀ -၁၂.၀၉၆ -၀.၂၀၃ -၁၂.၂၉၉

၁၁ ေမာေတာင် ၁.၀၇၃ ၀.၀၉၉ ၁.၁၇၂ ၁.၁၆၃ ၀.၃၉၇ ၁.၅၆၀ -၀.၀၉၀ -၀.၂၉၈ -၀.၃၈၈

၁၂ မယ်စ့ဲ ၀.၁၀၂ ၀.၀၂၉ ၀.၁၃၁ -၀.၁၀၂ -၀.၀၂၉ -၀.၁၃၁

၁၃ စစ်ေတွ ၀.၉၉၃ ၀.၉၉၃ -၀.၉၉၃ -၀.၉၉၃

၁၄ ေမာင်ေတာ ၀.၅၆၉ ၀.၀၀၁ ၀.၅၇၀ -၀.၅၆၉ -၀.၀၀၁ -၀.၅၇၀

၁၅ တမူး ၀.၉၅၁ ၀.၉၅၁ ၂.၇၃၁ ၀.၀၁၁ ၂.၇၄၂ -၁.၇၈၀ -၀.၀၁၁ -၁.၇၉၁

၁၆ ရိဒ် ၀.၇၈၈ ၀.၀၁၉ ၀.၈၀၇ ၀.၆၇၀ ၀.၁၈၂ ၀.၈၅၂ ၀.၁၁၈ -၀.၁၆၃ -၀.၀၄၅

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျိင်းလပ်

စုစုေပါင်း ၁၂၅.၆၄၄ ၇၁.၆၄၃ ၁၉၇.၂၈၇ ၂၃၂.၂၃၃ ၁၁၇.၂၉၉ ၃၄၉.၅၃၂ -၁၀၆.၅၈၉ -၄၅.၆၅၆ -၁၅၂.၂၄၅

စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၆ -၁၀-၂၀၁၉ ထိ ) ိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလိုက် ပုိကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၆- ၁၀ - ၂၀၂၀ ) ထိ 

ယခင်ှစ်အလားတူကာလငှ့် ိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 
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( ၂၁- ၁၀ -၂၀၂၀ ) ေန ြပင်ပေငွလဲန်း 

စဉ် စခန်းအမည် 

၁ ေဒလာေငွလဲန်း 

ြမန်မာေငွလဲန်း  
(ကျပ)် 

မျက်ှ စာအလုိက် 
ေငွလဲန်း  

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ူပးီ) 

၁ မူဆယ် ၁၃၂၆ ၆.၉၇ ယွမ် 

၂ ြမဝတီ ၁၂၈၂ ၃၄.၆၀ ဘတ် 

၃ ေမာင်ေတာ ၁၂၈၀.၄၀ ၈၈ တာကာ 

၄ တမူး ၁၃၀၅ ၇၈.၆၁ ူပီး 

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲန်း 
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနရိှ ဖွဲစည်းပံုှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ 

ဖဲွစည်းပံု 
ကန်သတ် 

ခန်ပီး 

အင်အား 
ပို လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၃ ၁ ၁၆ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၆၉ - ၁၇၀ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၂ ၁ ၁၈၆ 

( ဂ ) ေနစားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၃ ၁ ၁၈၆ 

၂။ ၁၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၉၄/၂၀၂၀ အရ မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ 

မေလးမိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် မေလး (၂) တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင်ေဆးှင့် ေဆးကိရိယာပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ေဒခင်သန်း၊ ကမ်းကျင်အဆင့်-၃ သည် (၂၇-၁၂-

၂၀၁၉) ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ပီး ေန က်အိမ်ေထာင်မြပ 

ေသးသည့် ဦးအုန်းေမာင် (၉/မရမ (ိုင်) ၀၃၉၆၂၈) ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁ ၊ ၂ ) အရ (၂၈-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေနမစှ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃။ ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၄၈/၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒြမင့်ြမတ်သီ (၅/တဆန (ိုင်) ၁၁၀၁၈၄) ဦးစီးမှးသည် ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (က) အရ ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် 

ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၃၆၀၀◌ိ/-) တိတိကိ ုခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၄။ ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၄၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (မေလး) မှ ေဒဝင်းကည် (၉/စကန (ိုင်) ၀၃၆၉၅၅)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၅ ကုိ 
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ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၂၄-၉-၂၀၂၀ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၂၀) ထိ 

လစာမ့ဲခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅။ ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၅၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးစံဖိးေဝ (၁၂/ဥကမ (ိုင်) ၀၆၂၉၅၅) ကုိ 

ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၂၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၆။ ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၅၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဌာနခွဲမှ ေဒေအးြမခုိင် (၉/ခအဇ (ိုင်) ၀၃၁၆၉၇)၊ 

ဦးစီးအရာရှိကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၉-၉-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁၀-

၂၀၂၀ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး ၎င်းအရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံး 

ပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်  Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ 

ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန ်ြဖစ်သည်။ 

၇။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၅၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလှမင်းထွန်း-၂ (၉/လဝန (ိုင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကို ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၃၀-၉-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၂၉) 

ရက ် ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ၎င်းဝန်ထမ်းသည ် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကို 

ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်  Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း 

ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၈။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၅၅၃/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်စွဲပါ ံုးအမိန်စာ 

အမှတ် (၆၃/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေဒစုိးအိသ ေထွး (၁၀/မလမ (ိုင်) ၂၀၀၀၁၉)၊      

ဒု-ဦးစီးမှးသည ် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွမှ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်တွင်း 

အခွန်များဦးစီးဌာနအတွက် ေခယူသည့် ဦးစီးအရာရှိ (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 
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ရာထူးသို ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုရာ ေအာင်ြမင်ခ့ဲ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (၁) ရက်ေန နံနက်ပိုင်း 

မှစ၍ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသုိ ကူးေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၉။ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများ ညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း 

(၁၀/မလမ (ိုင်) ၀၂၆၀၂၂) ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၆-၁၀-

၂၀၂၀ မှ ၅-၁-၂၀၂၁ ထိ ) လစာမ့ဲခွင့် (၉၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၃)ဦး၊ ေနစား(၁) ဦးတိုအား ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါရက်များအတိုင်း ပုိကုန် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ တွင်ယာယီ(တွဲဘက်)တာဝန်ချထားလိုက်သည်-  

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး  ဌာနခဲွ ေနရက် 

 (က) ေဒေကာ်နီ အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် (၅-၁၀-၂၀၂၀ မှ 

   ၉/ပမန(ုိင်)၁၈၈၅၃၀ (ကွန်ပျတာ)                                     ၉-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) 

 ( ခ )  ေဒှင်းှင်းယု အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ်   (၁၂-၁၀-၂၀၂၀မှ

  ၉/ ပဘန(ိုင်) ၁၆၄၄၉၈ (ကွန်ပျတာ)                                     ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) 

 ( ဂ )  ဦးထက်ေအာင်ေဇာ် ဒု-လ/ထကပတမှး ေဒသတင်ွး (၅-၁၀-၂၀၂၀မှ

   ၅/ဝလန(ိုင်) ၁၅၈၃၈၈ (ကွန်ပျတာ)    ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ထိ) 

 (ဃ)   ေဒေကသွယ်ဝင်း ေနစား   စီမံေရးရာ (၅-၁၀- ၂၀၂၀ မှ 

   ၉/ပဗသ(ုိင်)၀၁၀၉၅၇    ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ထိ) 

၁၁။ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတုိကို ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေနရက်များအတုိင်း ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပလိုက် 

သည်- 
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 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးလှမင်းထွန်း စာရင်းကုိင်-၁ ပုိသွင်း ၁-၁၀-၂၀၂၀မှ ၄ ရက် 

   ၇/သနပ (ိုင်) ၀၆၂၉၉၁   ၄-၁၀-၂၀၂၀ထိ 

 ( ခ ) ဦးဇာနည်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသွင်း ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၅ ရက် 

   ၇/ရတန (ုိင်) ၀၆၆၈၀၉   ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ထိ 

၁၂။ ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်)မှ ေဒမျိးပပေအး (၁၂/သခန (ိုင်) ၀၇၄၃၄၅)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကို  ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ (၂၈-၉-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၃-၂၀၂၁ ထိ ) 

မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခဲွ တာဝန်ခံ န်ကားေရးမှး ေဒေအးေအးဝင်းသည် သက်ြပည့်အငိမ်းစား 

ခံစားရန်အတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်ကို (၁၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနမှ စတင်ခံစားမည်ြဖစ်သြဖင့် ဌာနတွင်း 

လုပင်န်းှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ တာဝန်ခံ န်ကားေရးမှး ဦးညီညီသိန်းဇံ (၁၂/လကန (ိုင်) 

၀၂၇၄၀၉) ကုိ မူလဌာနခဲွလုပင်န်းတာဝန်များအြပင် (၁၄-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ကုန်သွယ်မ 

ပညာေပးေရးဌာနခဲွ၏ တာဝန်ခံအြဖစ် ပူးတဲွတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၁၄။ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (မေလး) မှ ေဒဝင်းကည် (၉/စကန (ိုင်) ၀၃၆၉၅၅)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၅ အား ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ၎င်း၏ဆအရ အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ခွင့်ြပလိုက် 

သည်။ 

၁၅။ ၁၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မဌာနခွဲမှ ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) CO Form တွင် တဲွဖက် 

တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ကင်ဆာေရာဂါအခံရိှသူ ေဒေအးေအးေအာင် (၁၄/ဒဒရ (ိုင်) ၀၈၃၉၀၂)၊             

ဒု-ဦးစီးမှးသည ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ (၁၀) ရက်ေန ည (၂၀:၀၀) အချန်ိ၌ ရန်ကုန်မိ၊ 
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အေထွေထွေရာဂါကု (ဂျပန်) ေဆးံုကီးတွင် Covid - 19 ေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်သွားေသာေကာင့် 

ကွယ်လွန်သည့်ေနရက်၊ အချန်ိမှစ၍ ဝန်ထမ်းအြဖစမှ် ရပ်စဲလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒယုဇနြမင့်ေအာင် (၁၂/ဥကတ (ိုင်) ၁၅၂၉၈၂)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ (၁၉-၁၀-

၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) သုိ တွဲဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၇။ ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၀၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မှ ဦးေအာင်သူရ-၁ (၁၂/မဘန (ိုင်) ၀၀၅၈၉၁) န်ကားေရးမှးသည် 

ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါ  

သြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၃၈၆၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန (ိုင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၆-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ထိ ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၃) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ေဒသီသီစိန် (၉/တတဥ (ိုင်) ၀၉၆၇၃၃)၊ ဦးစီးမှးကို ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂-၁၂-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခငွ့် (၄၅) ရက်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၂/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အမထမ်း (၃) ဦးှင့် ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့်ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တိုး 

အပါအဝင် လစာေငွများကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်ှင့် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
ရာထူး ဌာန 

ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ဦးေနေဇာ်ေအာင် 

၈/မကန (ုိင်) ၁၂၂၃၄၅ 

ဦးစီးမှး နည်းပညာ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ၂၄၂၀၀၀ 
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( ခ ) ေဒမျိးမာမာစိုး 

၁၄/ပသန (ိုင်) ၀၀၅၄၇၆ 

ဒု-ဦးစီးမှး ေငွစာရင်း ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၄၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေဇလတ် 

၈/ခမန (ိုင်) ၁၂၁၀၂၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး နယ်ုံး ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၄၀၀၀ 

၂၁။ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၃/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၂) ဦးတိုကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှစတင်၍ 

ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်ှင့် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
ရာထူး ဌာန 

ှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

ှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ေဒသီတာေကျာ် 

၅/ကလတ (ိုင်) ၀၆၂၇၆၆ 

လ/ထ 

န်ကားေရးမှး 

ှစ်ုိင်ငံ ၁၇-၁၀-၂၀၂၀ ၃၁၆၀၀၀ 

( ခ ) ေဒေွးန ထွန်း 

၁/မကန (ုိင်) ၁၃၈၈၇၃ 

ဦးစီးအရာရှိ WTO ၁၈-၁၀-၂၀၂၀ ၂၇၉၀၀၀ 

၂၂။ ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂)ဦး ၊ ေနစား (၁) ဦးတိုအား ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း ပုိကုန် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲတွင် ယာယီ (တွဲဘက်) တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ရာထူး  ဌာနခဲွ ေနရက် 

 (က) ဦးရဲဝင်းသူ ကွန်ပျတာမှး လုပ်ငန်းစစ် (၁၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ 

   ၁၂/ဗဟန (ုိင်) ၁၀၁၇၇၃ (ကွန်ပျတာ)                                     ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) 

 ( ခ )  ေဒေရရည်ဝင်း အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ်   (၂၆-၁၀-၂၀၂၀မှ

  ၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၁၆၈၇၃ (ကွန်ပျတာ)                                     ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) 

 ( ဂ )  ေဒယုေဝေအာင် ေနစား   စီမံေရးရာ (၁၉-၁၀-၂၀၂၀မှ

   ၉/ဝတန (ိုင်) ၁၉၅၈၈၅      ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ထိ) 

၂၃။ ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဌာနခဲွစာေရး ဦးဘရန်ေအာင် (၁၃/နခန (ုိင်) ၀၄၇၄၅၂) ကုိ စခန်း 
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တာဝန်ခံ ေစလတ်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကီးန း) သုိ တွဲဖက်တာဝန်ချထားလုိက် 

သည်။ 

၂၄။ ၂၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ေဒေဆွလိင် (၈/ရစက (ိုင်) ၁၁၆၄၂၃) ၊ ဒု-ဦးစီးမှး၊ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၅) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ၎င်းအမထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံးသည့် (၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ပုိကုန် 

သွင်းကုန်ံုး (မေလး) သုိ တဲွဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၀၁၇/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒသင်းသင်းလဲ့ (၁၂/မဘန (ိုင်) ၁၀၆၁၃၃)၊ ဒု-ဦးစီးမှးသည် ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် 

ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၄၀၀◌ိ/-) တိတိကို ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 


