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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ( ၂၃ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၉ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

ြပည်ပပို့ကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ  ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၉၇.၄၆၂ ၂၃၇.၅၆၁ ၄၃၅.၀၂၃
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၀.၀၅၂ ၅.၅၄၃ ၅.၅၉၅
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၄၆.၈၈၂ ၅၆.၈၈၂ ၁၀၃.၇၆၄
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၁၂၉.၈၂၉ ၇.၀၆၇ ၁၃၆.၈၉၆
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၁၀.၅၂၉ ၁.၃၀၃ ၁၁.၈၃၂
၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၃၉၆.၉၃၃ ၁၇၄.၄၃၈ ၅၇၁.၃၇၁
၇ အြခား ၂၄.၇၀၂ ၂၈.၅၀၂ ၅၃.၂၀၄
 စုစုေပါင်း ၈၀၆.၃၈၉ ၅၁၁.၂၉၆ ၁၃၁၇.၆၈၅
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ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမ်ပုမာဏ ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမ်ပုမာဏ ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမ်ပုမာဏ

၁ ပငလ်ယေ်ရေြကာငး် ၈၀၆.၃၈၉ ၁၄၇၃ .၆၄၉ ၂၂၈၀.၀၃၈ ၁၂၆၉ .၈၆၆ ၁၇၈၂.၉၇၁ ၃၀၅၂.၈၃၇ -၄၆၃.၄၇၇ -၃၀၉ .၃၂၂ -၇၇၂.၇၉၉

၂ နယစ်ပ် ၅၁၁.၂၉၆ ၂၉၀.၃၂၆ ၈၀၁.၆၂၂ ၁၀၇၀ .၇၉၁ ၃၆၃.၃၂၇ ၁၄၃၄ .၁၁၈ -၅၅၉.၄၉၅ -၇၃.၀၀၁ -၆၃၂.၄၉၆

စစုေုပါငး် ၁၃၁၇ .၆၈၅ ၁၇၆၃.၉၇၅ ၃၀၈၁.၆၆၀ ၂၃၄၀ .၆၅၇ ၂၁၄၆ .၂၉၈ ၄၄၈၆ .၉၅၅ -၁၀၂၂.၉၇၂ -၃၈၂.၃၂၃ -၁၄၀၅ .၂၉၅

စဉ် အေြကာငး်အရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မ ှ၁၃-၁၁-၂၀၂၀ ထ ိ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မ ှ၁၃ -၁၁-၂၀၁၉ ထ ိ) နိုငး်ယဉှခ်ျက(်တိုး/ေလျာ့)

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၄၅၉.၂၉၁ ၁၃၇.၄၇၇ ၅၉၆.၇၆၈
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၄၈၅.၆၂၇ ၅၀.၅၄၃ ၅၃၆.၁၇၀
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၄၄.၂၅၇ ၅၉.၀၂၁ ၄၀၃.၂၇၈
၄ CMP ၁၈၄.၄၇၄ ၄၃.၂၈၅ ၂၂၇.၇၅၉
 စုစုေပါင်း ၁၄၇၃.၆၄၉ ၂၉၀.၃၂၆ ၁၇၆၃.၉၇၅

 
ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယယ်ာထကွပ်စ္စညး် ၂၃၇ .၅၆၁ ၂၃၇ .၅၆၁ ၁၆၇.၉၀၁ ၁၆၇.၉၀၁ ၆၉.၆၆၀ ၆၉.၆၆၀

၂ တရိစိာနထ်ကွ် ၅.၅၄၃ ၅.၅၄၃ ၂၈.၆၆၄ ၂၈.၆၆၄ -၂၃.၁၂၁ -၂၃.၁၂၁

၃ ေရထကွ် ၅၆.၈၈၂ ၅၆.၈၈၂ ၇၇.၈၉၃ ၇၇.၈၉၃ -၂၁.၀၁၁ -၂၁.၀၁၁

၄ သတ္တတွင်းထကွ် ၀.၂၆၂ ၆.၈၀၅ ၇.၀၆၇ ၂၀၄.၉၅၅ ၆.၀၀၀ ၂၁၀ .၉၅၅ -၂၀၄.၆၉၃ ၀.၈၀၅ -၂၀၃.၈၈၈

၅ သစေ်တာထကွ် ၁.၃၀၃ ၁.၃၀၃ ၀.၂၈၂ ၀.၂၈၂ ၁.၀၂၁ ၁.၀၂၁

၆ စကမ်ကုနုေ်ချာ ၁၅၁.၉၂၅ ၂၂ .၅၁၃ ၁၇၄.၄၃၈ ၅၄၆ .၇၀၇ ၂၈.၅၅၅ ၅၇၅.၂၆၂ -၃၉၄.၇၈၂ -၆.၀၄၂ -၄၀၀ .၈၂၄

၇ အြခား ၀.၀၀၂ ၂၈.၅၀၀ ၂၈.၅၀၂ ၁.၀၇၃ ၈.၇၆၁ ၉.၈၃၄ -၁.၀၇၁ ၁၉ .၇၃၉ ၁၈ .၆၆၈

စစုေုပါငး် ၁၅၂ .၁၈၉ ၃၅၉ .၁၀၇ ၅၁၁ .၂၉၆ ၇၅၂.၇၃၅ ၃၁၈ .၀၅၆ ၁၀၇၀ .၇၉၁ -၆၀၀.၅၄၆ ၄၁ .၀၅၁ -၅၅၉.၄၉၅

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀ -၂၀၂၀ မှ ၁၃ -၁၁-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀ -၂၀၁၉ မှ ၁၃ -၁၁-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ေပါငး် နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ေပါငး်

၁ ရငး်နှီးြမှု ပန်ှံမု ၂.၈၀၅ ၁၃၄ .၆၇၂ ၁၃၇ .၄၇၇ ၂.၃၄၂ ၁၄၀ .၀၉၉ ၁၄၂ .၄၄၁ ၀.၄၆၃ -၅.၄၂၇ -၄.၉၆၄

၂ လပုင်နး်သုံးကနုြ်ကမး် ၈.၇၁၄ ၄၁.၈၂၉ ၅၀.၅၄၃ ၇၈.၀၄၀ ၇၈.၀၄၀ ၈.၇၁၄ -၃၆.၂၁၁ -၂၇ .၄၉၇

၃ လသုံူးကနု် ၀.၀၁၆ ၅၉.၀၀၅ ၅၉.၀၂၁ ၀.၀၂၀ ၇၉.၀၁၂ ၇၉.၀၃၂ -၀.၀၀၄ -၂၀.၀၀၇ -၂၀.၀၁၁

၄ CMP ၄၃.၂၈၅ ၄၃.၂၈၅ ၆၃.၈၁၄ ၆၃.၈၁၄ -၂၀ .၅၂၉ -၂၀.၅၂၉

စစုေုပါငး် ၁၁ .၅၃၅ ၂၇၈.၇၉၁ ၂၉၀.၃၂၆ ၂.၃၆၂ ၃၆၀ .၉၆၅ ၃၆၃ .၃၂၇ ၉.၁၇၃ -၈၂.၁၇၄ -၇၃.၀၀၁

စဉ် သွငး်ကနုအု်ပစ်ု

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘာနစှ် 
(၁၃ -၁၁ -၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာနစှ် 
(၁၃ -၁၁ -၂၀၁၉ )ထိ

တိုး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

ပို့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 
တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၁-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀)  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ပို့ကနု် သွငး်ကနု်
ကနုသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

ပို့ကနု် သွငး်ကနု်
ကုနသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

ပိုက့ုန် သွငး်ကုန်
ကနုသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၆၄.၁၅၆ ၁၇၃.၄၁၄ ၃၃၇ .၅၇၀ ၄၆၀.၆၆၁ ၂၁၂ .၈၅၀ ၆၇၃.၅၁၁ -၂၉၆.၅၀၅ -၃၉.၄၃၆ -၃၃၅ .၉၄၁

၂ လယွဂ်ျယ် ၁၆.၂၆၁ ၅.၀၁၄ ၂၁.၂၇၅ ၅.၂၄၃ ၂.၂၂၃ ၇.၄၆၆ ၁၁.၀၁၈ ၂.၇၉၁ ၁၃.၈၀၉

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၅၉.၉၀၄ ၁၁.၄၅၁ ၇၁.၃၅၅ ၇၁.၃၃၅ ၁၀.၆၃၁ ၈၁.၉၆၆ -၁၁.၄၃၁ ၀.၈၂၀ -၁၀.၆၁၁

၄ ကပံိုကတီ် ၃၈.၂၈၁ ၁.၃၂၄ ၃၉ .၆၀၅ ၃၇.၆၄၉ ၂.၄၁၈ ၄၀.၀၆၇ ၀.၆၃၂ -၁.၀၉၄ -၀.၄၆၂

၅ ကျ ိုငး်တုံ ၂.၂၂၂ ၀.၀၆၆ ၂.၂၈၈ ၁.၀၆၄ ၀.၃၃၁ ၁.၃၉၅ ၁.၁၅၈ -၀.၂၆၅ ၀.၈၉၃

၆ တာချလီတိ် ၅.၃၂၁ ၆.၈၈၈ ၁၂ .၂၀၉ ၂.၂၅၈ ၉.၄၁၇ ၁၁.၆၇၅ ၃.၀၆၃ -၂.၅၂၉ ၀.၅၃၄

၇ ြမဝတီ ၂၁.၇၈၈ ၆၈.၆၁၄ ၉၀.၄၀၂ ၂၈.၅၄၀ ၉၈.၈၆၇ ၁၂၇ .၄၀၇ -၆.၇၅၂ -၃၀ .၂၅၃ -၃၇.၀၀၅

၈ ေကာ့ေသာင်း ၃၆.၈၉၉ ၃.၈၇၇ ၄၀ .၇၇၆ ၃၅.၆၆၀ ၅.၄၂၁ ၄၁.၀၈၁ ၁.၂၃၉ -၁.၅၄၄ -၀.၃၀၅

၉ ြမတ်ိ ၃.၈၀၁ ၇.၇၈၁ ၁၁.၅၈၂ ၅.၂၇၅ ၁၈.၈၈၉ ၂၄.၁၆၄ -၁.၄၇၄ -၁၁.၁၀၈ -၁၂ .၅၈၂

၁၀ ထးီခးီ ၁၅၃.၀၈၈ ၂.၈၉၃ ၁၅၅ .၉၈၁ ၄၀၅.၂၈၂ ၀.၅၆၅ ၄၀၅.၈၄၇ -၂၅၂ .၁၉၄ ၂.၃၂၈ -၂၄၉ .၈၆၆

၁၁ ေမာေတာင် ၂.၈၁၅ ၀.၂၅၂ ၃.၀၆၇ ၂.၆၄၈ ၀.၉၅၈ ၃.၆၀၆ ၀.၁၆၇ -၀.၇၀၆ -၀.၅၃၉

၁၂ မယစ်ဲ့ ၀.၄၃၃ ၀.၀၇၆ ၀.၅၀၉ -၀.၄၃၃ -၀.၀၇၆ -၀.၅၀၉

၁၃ စစေ်တွ ၈.၇၀၁ ၈.၇၀၁ ၃.၄၅၂ ၀.၀၂၃ ၃.၄၇၅ -၃.၄၅၂ ၈.၆၇၈ ၅.၂၂၆

၁၄ ေမာငေ်တာ ၁.၇၄၆ ၀.၀၀၈ ၁.၇၅၄ -၁.၇၄၆ -၀.၀၀၈ -၁.၇၅၄

၁၅ တမးူ ၂.၂၉၆ ၂.၂၉၆ ၇.၆၁၅ ၀.၀၁၉ ၇.၆၃၄ -၅.၃၁၉ -၀.၀၁၉ -၅.၃၃၈

၁၆ ရဒိ် ၄.၄၆၄ ၀.၀၅၁ ၄.၅၁၅ ၁.၈၂၀ ၀.၆၃၁ ၂.၄၅၁ ၂.၆၄၄ -၀.၅၈၀ ၂.၀၆၄

၁၇ ထနတ်လန်

၁၈ ကျ ိုငး်လပ် ၀.၁၁၀ ၀.၁၁၀ -၀.၁၁၀ -၀.၁၁၀

စစုေုပါငး် ၅၁၁ .၂၉၆ ၂၉၀.၃၂၆ ၈၀၁.၆၂၂ ၁၀၇၀ .၇၉၁ ၃၆၃ .၃၂၇ ၁၄၃၄ .၁၁၈ -၅၅၉.၄၉၅ -၇၃.၀၀၁ -၆၃၂ .၄၉၆

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၁၀ -၂၀၂၀ မ ှ၁၃ -၁၁ -၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀ -၂၀၁၉ မ ှ၁၃ -၁၁ -၂၀၁၉ ထိ ) နိုင်းယဉှခ်ျက(်တိုး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလိုက် ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၃ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထိ 

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမ်ပုမာဏ ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမု်ပမာဏ ပို့ကနု် သွငး်ကနု် ကနုသွ်ယမ်ပုမာဏ

၁ ပငလ်ယေ်ရေြကာငး် ၁၀၅၆.၁၆၄ ၁၇၂၉ .၁၇၂ ၂၇၈၅.၃၃၆ ၁၅၄၀ .၇၁၄ ၂၁၃၀ .၉၇၃ ၃၆၇၁.၆၈၇ -၄၈၄.၅၅၀ -၄၀၁.၈၀၁ -၈၈၆.၃၅၁

၂ နယစ်ပ် ၅၈၃.၀၀၂ ၃၄၇ .၇၀၆ ၉၃၀ .၇၀၈ ၁၁၅၀ .၄၂၇ ၄၁၆ .၃၄၇ ၁၅၆၆ .၇၇၄ -၅၆၇.၄၂၅ -၆၈.၆၄၁ -၆၃၆ .၀၆၆

စစုေုပါငး် ၁၆၃၉ .၁၆၆ ၂၀၇၆.၈၇၈ ၃၇၁၆ .၀၄၄ ၂၆၉၁.၁၄၁ ၂၅၄၇.၃၂၀ ၅၂၃၈ .၄၆၁ -၁၀၅၁.၉၇၅ -၄၇၀ .၄၄၂ -၁၅၂၂.၄၁၇

စဉ် အေြကာငး်အရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မ ှ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ထ ိ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မ ှ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ထ ိ) နိုငး်ယဉှခ်ျက်(တိုး/ေလျာ့)

ြပည်ပပုိ့ကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ  ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၂၃၇.၅၁၉ ၂၈၁.၉၆၈ ၅၁၉.၄၈၇
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၀.၁၄၁ ၁၁.၈၁၁ ၁၁.၉၅၂
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၅၈.၆၈၇ ၆၇.၅၅၈ ၁၂၆.၂၄၅
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၁၉၀.၂၁၅ ၈.၆၅၅ ၁၉၈.၈၇၀
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၁၃.၉၁၅ ၁.၃၁၃ ၁၅.၂၂၈
၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၅၂၆.၆၇၁ ၁၇၉.၈၆၀ ၇၀၆.၅၃၁
၇ အြခား ၂၉.၀၁၆ ၃၁.၈၃၇ ၆၀.၈၅၃
 စုစုေပါင်း ၁၀၅၆.၁၆၄ ၅၈၃.၀၀၂ ၁၆၃၉.၁၆၆

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၅၅၁.၃၄၅ ၁၆၀.၂၀၁ ၇၁၁.၅၄၆
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၅၇၂.၆၁၄ ၆၀.၁၄၅ ၆၃၂.၇၅၉
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၃၉၇.၁၆၀ ၇၀.၆၅၆ ၄၆၇.၈၁၆
၄ CMP ၂၀၈.၀၅၃ ၅၆.၇၀၄ ၂၆၄.၇၅၇
 စုစုေပါင်း ၁၇၂၉.၁၇၂ ၃၄၇.၇၀၆ ၂၀၇၆.၈၇၈

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယယ်ာထကွပ်စ္စညး် ၂၈၁.၉၆၈ ၂၈၁.၉၆၈ ၁၉၈ .၉၂၉ ၁၉၈.၉၂၉ ၈၃.၀၃၉ ၈၃.၀၃၉

၂ တရိစိာနထ်ကွ် ၁၁.၈၁၁ ၁၁.၈၁၁ ၃၃.၆၀၀ ၃၃.၆၀၀ -၂၁.၇၈၉ -၂၁.၇၈၉

၃ ေရထွက် ၆၇.၅၅၈ ၆၇.၅၅၈ ၉၀.၁၄၆ ၉၀.၁၄၆ -၂၂.၅၈၈ -၂၂.၅၈၈

၄ သတ္တတွင်းထကွ် ၀.၂၆၂ ၈.၃၉၃ ၈.၆၅၅ ၂၂၃.၃၂၄ ၆.၈၆၆ ၂၃၀ .၁၉၀ -၂၂၃.၀၆၂ ၁.၅၂၇ -၂၂၁.၅၃၅

၅ သစေ်တာထကွ် ၁.၃၁၃ ၁.၃၁၃ ၀.၃၂၃ ၀.၃၂၃ ၀.၉၉၀ ၀.၉၉၀

၆ စကမ်ကုနုေ်ချာ ၁၅၁.၉၂၅ ၂၇.၉၃၅ ၁၇၉ .၈၆၀ ၅၄၆ .၇၀၇ ၃၉ .၄၀၃ ၅၈၆.၁၁၀ -၃၉၄.၇၈၂ -၁၁.၄၆၈ -၄၀၆ .၂၅၀

၇ အြခား ၀.၀၀၂ ၃၁.၈၃၅ ၃၁.၈၃၇ ၁.၀၇၃ ၁၀ .၀၅၆ ၁၁.၁၂၉ -၁.၀၇၁ ၂၁.၇၇၉ ၂၀.၇၀၈

စစုေုပါငး် ၁၅၂.၁၈၉ ၄၃၀ .၈၁၃ ၅၈၃.၀၀၂ ၇၇၁.၁၀၄ ၃၇၉ .၃၂၃ ၁၁၅၀ .၄၂၇ -၆၁၈ .၉၁၅ ၅၁.၄၉၀ -၅၆၇.၄၂၅

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၀ -၁၁-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၀ -၁၁-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နိုငင်ပံိုင် ပဂု္ဂလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပဂု္ဂလကိပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ေပါငး်

၁ ရငး်နှီးြမှုပန်ှံမု ၂.၈၀၅ ၁၅၇.၃၉၆ ၁၆၀ .၂၀၁ ၂.၃၄၂ ၁၆၀ .၉၇၄ ၁၆၃.၃၁၆ ၀.၄၆၃ -၃.၅၇၈ -၃.၁၁၅

၂ လပုင်နး်သုံးကနုြ်ကမး် ၈.၇၁၄ ၅၁.၄၃၁ ၆၀.၁၄၅ ၈၆.၂၄၆ ၈၆.၂၄၆ ၈.၇၁၄ -၃၄.၈၁၅ -၂၆.၁၀၁

၃ လသုံူးကနု် ၀.၀၁၆ ၇၀.၆၄၀ ၇၀.၆၅၆ ၀.၀၈၂ ၉၀.၅၂၀ ၉၀.၆၀၂ -၀.၀၆၆ -၁၉.၈၈၀ -၁၉.၉၄၆

၄ CMP ၅၆.၇၀၄ ၅၆.၇၀၄ ၇၆.၁၈၃ ၇၆.၁၈၃ -၁၉ .၄၇၉ -၁၉.၄၇၉

စစုေုပါငး် ၁၁.၅၃၅ ၃၃၆ .၁၇၁ ၃၄၇ .၇၀၆ ၂.၄၂၄ ၄၁၃ .၉၂၃ ၄၁၆ .၃၄၇ ၉.၁၁၁ -၇၇.၇၅၂ -၆၈.၆၄၁

စဉ် သွငး်ကနုအု်ပစ်ု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာနစှ် 
(၂၀-၁၁-၂၀၂၀)ထိ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနစှ် 
(၂၀-၁၁-၂၀၁၉)ထိ တိုး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

ပို့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 
တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၁ - ၁၀ -၂၀၂၀ မှ ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀)  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 
သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပို့ကုန် သွငး်ကုန်
ကနုသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

ပို့ကနု် သွငး်ကနု်
ကုနသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

ပို့ကုန် သွငး်ကုန်
ကုနသွ်ယမ်ု
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၉၇.၆၆၂ ၂၀၆.၉၂၃ ၄၀၄.၅၈၅ ၅၀၀.၇၇၈ ၂၄၂.၀၇၀ ၇၄၂.၈၄၈ -၃၀၃.၁၁၆ -၃၅ .၁၄၇ -၃၃၈ .၂၆၃

၂ လွယ်ဂျယ် ၂၁.၄၇၄ ၅.၈၈၁ ၂၇.၃၅၅ ၇.၈၁၂ ၂.၆၂၂ ၁၀ .၄၃၄ ၁၃.၆၆၂ ၃.၂၅၉ ၁၆ .၉၂၁

၃ ချငး်ေရေဟာ် ၆၀.၉၇၇ ၁၁.၇၉၉ ၇၂.၇၇၆ ၈၄.၂၇၅ ၁၁.၄၇၆ ၉၅.၇၅၁ -၂၃.၂၉၈ ၀.၃၂၃ -၂၂.၉၇၅

၄ ကံပိုက်တီ ၄၈ .၄၆၁ ၁.၄၅၇ ၄၉.၉၁၈ ၄၄.၆၈၉ ၂.၆၆၀ ၄၇.၃၄၉ ၃.၇၇၂ -၁.၂၀၃ ၂.၅၆၉

၅ ကျ ိုငး်တံု ၂.၅၆၀ ၀.၀၈၀ ၂.၆၄၀ ၁.၀၇၃ ၀.၃၉၈ ၁.၄၇၁ ၁.၄၈၇ -၀.၃၁၈ ၁.၁၆၉

၆ တာချလီတ်ိ ၆.၇၀၈ ၈.၃၂၃ ၁၅ .၀၃၁ ၃.၂၄၉ ၁၁.၀၄၆ ၁၄.၂၉၅ ၃.၄၅၉ -၂.၇၂၃ ၀.၇၃၆

၇ ြမဝတီ ၂၈.၀၅၈ ၈၄.၅၀၃ ၁၁၂ .၅၆၁ ၃၃.၈၃၅ ၁၁၇ .၀၂၄ ၁၅၀.၈၅၉ -၅.၇၇၇ -၃၂.၅၂၁ -၃၈ .၂၉၈

၈ ေကာ့ေသာင်း ၄၄.၈၀၈ ၄.၆၉၈ ၄၉.၅၀၆ ၄၁.၈၅၈ ၇.၀၀၉ ၄၈.၈၆၇ ၂.၉၅၀ -၂.၃၁၁ ၀.၆၃၉

၉ ြမတိ် ၃.၉၁၅ ၁၁.၉၇၇ ၁၅ .၈၉၂ ၆.၃၆၄ ၁၉.၂၄၀ ၂၅.၆၀၄ -၂.၄၄၉ -၇.၂၆၃ -၉.၇၁၂

၁၀ ထးီခးီ ၁၅၃.၃၄၉ ၂.၉၁၃ ၁၅၆.၂၆၂ ၄၀၅.၃၅၈ ၀.၇၀၂ ၄၀၆.၀၆၀ -၂၅၂.၀၀၉ ၂.၂၁၁ -၂၄၉ .၇၉၈

၁၁ ေမာေတာင် ၃.၃၂၂ ၀.၃၈၄ ၃.၇၀၆ ၂.၉၆၄ ၁.၁၀၆ ၄.၀၇၀ ၀.၃၅၈ -၀.၇၂၂ -၀.၃၆၄

၁၂ မယစ်ဲ့ ၀.၄၇၂ ၀.၀၈၄ ၀.၅၅၆ -၀.၄၇၂ -၀.၀၈၄ -၀.၅၅၆

၁၃ စစေ်တွ ၈.၇၀၁ ၈.၇၀၁ ၄.၀၄၅ ၀.၀၂၃ ၄.၀၆၈ -၄.၀၄၅ ၈.၆၇၈ ၄.၆၃၃

၁၄ ေမာငေ်တာ ၂.၁၄၁ ၀.၀၁၀ ၂.၁၅၁ -၂.၁၄၁ -၀.၀၁၀ -၂.၁၅၁

၁၅ တမးူ ၂.၈၈၈ ၂.၈၈၈ ၈.၈၅၅ ၀.၀၂၄ ၈.၈၇၉ -၅.၉၆၇ -၀.၀၂၄ -၅.၉၉၁

၁၆ ရဒိ် ၈.၈၂၀ ၀.၀၆၇ ၈.၈၈၇ ၂.၅၄၉ ၀.၈၅၃ ၃.၄၀၂ ၆.၂၇၁ -၀.၇၈၆ ၅.၄၈၅

၁၇ ထနတ်လန်

၁၈ ကျ ိုငး်လပ် ၀.၁၁၀ ၀.၁၁၀ -၀.၁၁၀ -၀.၁၁၀

စစုေုပါငး် ၅၈၃.၀၀၂ ၃၄၇ .၇၀၆ ၉၃၀.၇၀၈ ၁၁၅၀ .၄၂၇ ၄၁၆ .၃၄၇ ၁၅၆၆ .၇၇၄ -၅၆၇.၄၂၅ -၆၈.၆၄၁ -၆၃၆ .၀၆၆

စဉ် စခနး်အမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ထ)ိ (၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ထိ) နိုငး်ယဉှခ်ျက်(တိုး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလုိက် ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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( ၂၃ - ၁၁ -၂၀၂၀ ) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနုန်း 

စဉ် စခန်းအမည် 

၁ ေဒါ်လာေငွလဲနုန်း 

ြမန်မာေငွလဲနုန်း  
(ကျပ်) 

မျက်နှာစာအလိုက် 
ေငွလဲနုန်း  

(ယွမ်၊ ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး) 

၁ မူဆယ် ၁၃၂၂ ၆.၅၇၉ ယွမ် 

၂ ြမဝတီ ၁၃၁၃ ၃၀.၃၉ ဘတ် 

၃ ေမာင်ေတာ ၁၂၈၄.၈၀ ၈၈ တာကာ 

၄ တမူး ၁၃၁၀ ၇၉.၁၅ ရူပီး 

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုန်း
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၃ -၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖဲွ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖွဲ့ စည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပို လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၀ ၁ ၁၉ 

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၇၀ - ၁၆၉ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၀ ၁ ၁၈၈ 

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၉၁ ၁ ၁၈၈

၂။ ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၁၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်စဲွပါစီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၄၁၃/၂၀၂၀)ြဖင့် စီမံေရးရာဌာနခွဲ မှ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) သုိ့ (၁-၈-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထိ) တဲွဖက်တာဝန်ချထားခ့ဲေသာ 

ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် (၅/မရန (နုိင်) ၀၂၈၉၂၀)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) မှ 

ဦးေအာင်ေစာဦး၊ ဦးစီးအရာရိှ မရမ်းေချာင် အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ် 

ကာလအတွင်း ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများကုိ ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ 

စ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) သုိ့ ဆက်လက်တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၃။ ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၁၉/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒါ်ြမတ်သီရိေဇာ် (၇/ပတန (နုိင်) ၁၀၄၀၀၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀  မှ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၂)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၀/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အမထုမ်း (၁၉) ဦးတို့ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတို့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါနှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့ ် ေန့ရက်မှစတင်၍ 

နှစ်တိုးအပါအဝင ်လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်-  
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စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ ်
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ေဒါ်ြမြမဝင်း 

၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၁၂၄၀၉ 

 ဦးစးီမှူး ေငွစာရင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( ခ ) ဦးစုိး 

၅/ဝလန(နုိင်) ၀၅၆၂၆၂ 

 ဦးစးီမှူး စီမံ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( ဂ ) ဦးေဇာ်လတ ်

၇/ကဝန(နုိင်) ၀၉၀၆၆၂ 

 ဦးစးီမှူး ပုိ့/သွင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

(ဃ) ေဒါ်စန်းစန်းဝင်း 

၇/လပတ(နုိင်) ၀၉၂၉၄၂ 

 ဦးစးီမှူး စီမံ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( င ) ေဒါ်ယဉ်မုိးဦး 

၁၀/မလမ(နိုင်) ၁၅၂၅၄၀ 

 ဦးစးီမှူး ပုိ့/သွင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( စ ) ဦးေအာင်မင်းေကျာ် 

၇/လပတ(နုိင်) ၀၆၁၉၈၀ 

 ဦးစးီမှူး စာရင်းအင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

(ဆ) ေဒါ်ြဖူမာဝင်း 

၇/ပခန(နုိင်) ၂၃၃၇၄၂ 

 ဦးစးီမှူး ြမဝတီ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( ဇ ) ဦးေကျာ်ေကျာြ်မင့် 

၉/ကဆန(နိုင်) ၀၆၀၈၄၁ 

စာရင်းကုိင်-၁ ပုိ့/သွင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၃၈၀၀၀

( ဈ ) ေဒါ်နဲွ့နဲွ့ဝင်း 

၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၀၆၂၇၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

(ည) ဦးတင်ဦး-၂ 

၁၂/အစန(နုိင်) ၁၀၅၃၉၇ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( ဋ ) ေဒါ်ေဝေဝထွန်း 

၁၃/တကန(နိုင)် ၁၄၀၅၆၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( ဍ ) ေဒါ်ခင်ညိုေမ 

၉/ရမသ(နိုင်) ၀၂၆၆၃၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ြမဝတီ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( ဎ ) ဦးတင်မုိး 

၅/ငဇန(နုိင်)၀၀၃၄၆၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့/သွင်း 

(မနေလး) 

၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀
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(ဏ) ဦးနုိင်ဝင်းထွနး် 

၉/ငဇန(နုိင်) ၀၇၅၇၅၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး မယ်စဲ့ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

(တ) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း 

၈/ခမန(နုိင်) ၀၄၄၂၉၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့/သွင်း ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

(ထ) ဦးေကျာစွ်ာဝင်း 

၁၄/ပသရ(နုိင်) ၀၉၈၇၀၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့/သွင်း 

(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( ဒ ) ေဒါ်လဲ့လ့ဲမွန် 

၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၅၇၃၄၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေကျာက်ြဖူဇန်ု

(ရန်ကုန်) 

၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( ဓ ) ေဒါ်ဥမ္မာဝင်း 

၉/မသန(နိုင်) ၁၀၇၁၆၉ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နည်းပညာ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

( န ) ေဒါ်ဝင်းနဲွ့ဝင်း 

၁၂/ရပသ(နုိင်) ၀၂၅၂၄၀ 

ကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

ပညာေပး ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀

၅။ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ း ဦးစံြဖိုးေဝ (၁၂/ဥကမ (နုိင်) ၀၆၂၉၅၅) ကို 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၈-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၂၀) ထိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ၎င်းအရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ 

မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်  �������	
�� နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ 

ေြကာင်းေထာက်ခံချက် ���������������� ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၆။ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၉၅/၂၀၂၀ အရ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊ ပျဉ်းမနားြမို ့၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်/ပုံနိှပ်ေရာင်းဝယ်ေရးမ ှဦးေကျာ်လွင်၊ ကျွမ်းကျင်-၆ သည် (၆-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင် ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်လုိင် (၉/ပမန 

(နုိင်) ၀၁၁၄၈၅) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခဲွ 

ငယ် (၁၊၂) အရ (၇-၉-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ စ၍ မိသားစုပင်စင ်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၉၆/၂၀၂၀ အရ ပဲခူးတုိင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ 

လက်ပံတန်းြမို ့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင်ေဆးနှင့် 
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ေဆးပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးေကျာ်သိန်း၊ သုိေလှာင်ရုံမှူး-၃ သည် (၂၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့ ် ၎င်း၏ တရားဝင် ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်သန်းြမင့ ် (၇/လပတ (နုိင်) ၀၁၃၄၀၃) ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ (ခ) ၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁ ၊ ၂) အရ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်။ 

၈။ ၂၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခဲွမှ ေဒါ်ေအးြမခုိင်၊ ဦးစီးအရာရိှ (၉/ခအဇ(နုိင်)၀၃၁၆၉၇) 

ကိ ုနုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၉-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ၂၇-၁၁-၂၀၂၀) ထိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ၎င်းအရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ 

မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်  �������	
�� နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ 

ေြကာင်း ေထာက်ခံချက ်���������������� ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၉။ ၂၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန (နုိင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀) ထိ ေဆးလက်မှတ် 

ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ၎င်းအမုထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များ 

ကိ ု ြပန်လညထ်မ်းေဆာင်ရန် �������	
�� နှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာ ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေြကာင်း 

ေထာက်ခံချက ်���������������� ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၁၀။ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၄/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၁) ဦးတို့ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ နှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှ 

စတင်၍ နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကို ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-်  

 စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံတုင်အမှတ ်
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ)် 

(က) ေဒါ်ေကသွယ်ဝင်း 

၅/တဆန (နိုင်) ၀၈၇၉၀၄ 

ဦးစးီအရာရိှ 
 

စာရင်းအင်း ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 
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( ခ ) ေဒါ်ခင်ညိုရီ 

၉/နထက (နိုင်) ၁၂၅၅၅၆ 

ဒု-ဦးစီမှူး စီမ ံ ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၀၀၀၀ 

၁၁။ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၅/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးမျ ို းမင်းထွန်း-၁ (၇/ရကန (နုိင်) ၀၃၈၈၃၂) ဒု-ဦးစီးမှူးသည် နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တုိး 

အပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၂၂၄၀၀◌ိ-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလှမင်းထွန်း-၂ (၉/လဝန (နုိင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူ းကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း၏ နည်းဥပေဒ 

များအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃ အရ (၂၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ထ ိေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၃) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ၎င်းအမုထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည် 

ထမ်းေဆာင်ရန ်�������	
�� နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေြကာင်း ေထာက်ခံချက် ����

������������ ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန် ြဖစ်သည်။ 

၁၃။ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှဦးေအာင်ကုိဦး (၁၄/အဂပ (နုိင်) ၁၆၀၆၈၈)၊ ကွန်ပျူတာကီးြကပ် 

ေရးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၃-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၁၇-၁၁-

၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၉၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ၊ ေကာမတ်စ်ဂျာနယ် ပံုနိှပ်တုိက ် (ရန်ကုန်)တွင် တဲွဖက်တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒါ်ေအးေအးသွင-်၂ (၁၂/လမန (နုိင်) ၀၄၅၄၃၅)၊ ဦးစီးမှူး (လစာနုန်းကျပ် 

၂၃၄၀၀◌-ိ၂၀၀◌ိ-၂၄၄၀၀◌ိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကုိ (၉-၃-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၈-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုးသည့် 

ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၉-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၉၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) မှ ဦးထန်ွးြကည် (၁၂/မဂတ (နုိင်) ၀၅၁၄၉၁)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၁ (လစာနုန်း 
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ကျပ် ၂၃၄၀၀◌ိ-၂၀၀◌-ိ၂၄၄၀၀◌ိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမ ီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လ ကိ ု(၂၄-၂-

၂၀၂၁) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ (၂၃-၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုး 

သည့် ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂၄-၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ 

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

၁၆။ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၉၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို့ကုန် 

သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွမှ ဦးေအးသက်ေဇာ် (၇/လပတ (နုိင်) ၀၁၂၀၇၃)၊ စာရင်းကုိင်-၁ (လစာနုန်း ကျပ် 

၂၃၄၀၀◌-ိ၂၀၀◌ိ-၂၄၄၀၀◌ိ) အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လ ကို (၁-၁-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ (၃၀-၄-၂၀၂၁) ရက်ေန့ ညေနပုိင်းအထ ိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်ြပီး ခွင့်ကုန်ဆံုး သည့် 

ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစားခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၁၀၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်ေကျာ်လွင် (ေခါ်) ဦးအလခူးဆာမိ (YKN-၀၀၃၄၄၆)၊ လံုြခံုေရး-၃ (လစာနုန်း 

ကျပ် ၁၉၈၀၀◌ိ-၂၀၀◌ိ-၂၀၈၀၀◌ိ)  အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမ ီကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄) လကို  (၂-၃-

၂၀၂၁) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ (၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန့ ညေနပိုင်းထိခံစားခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် 

ေနာက်တစ်ေန့ြဖစ်ေသာ (၂-၇-၂၀၂၁) နံနက်ပိုင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၃၃၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစား ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အမထုမ်း (၁၀) ဦးတုိ့ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ 

(က) အရ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် ေန့ရက်မှစတင်၍ နှစ်တိုးအပါအဝင် 

လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ရာထူး ဌာန 
နှစ်တုိး 

ခံစားမည့်ရက် 
နှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်)

(က) ဦးစသက်ေမာင်ေမာင်စုိး 
၁၄/ပတန(နိုင်)၂၂၁၆၅၂ 

အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

( ခ ) ဦးေအာင်ဟိန်း 
၉/ပသက(နုိင်)၁၄၇၇၈၆ 

အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀
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( ဂ ) ဦးညီညီဆန်းဝင်း 
၁၃/ကခန(နုိင်)၀၇၉၂၂၇ 

အကီးတန်းစာေရး မူဆယ် ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

(ဃ) ဦးေစာချစ်လွင်ေထွး 
၁၃/မရတ(နိုင်)၀၂၀၄၉၉ 

အကီးတန်းစာေရး တာချလိီတ် ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

( င ) ဦးတင်မျ ို းဝင်း 
၁၃/လရန(နုိင်)၁၇၆၇၂၆ 

အကီးတန်းစာေရး နယ်ရုံး ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

( စ ) ဦးြပည့်ေဇာ်ဟိန်း 
၁၃/ကတန(နိုင်)၁၇၅၀၅၄ 

အကီးတန်းစာေရး နယ်ရုံး ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

(ဆ) ဦးကုိင်းခန့်ဂါးလ် 
၄/တတန(နုိင်)၀၈၂၁၆၃ 

အကီးတန်းစာေရး ပုိ့/သွင်း ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

( ဇ ) ဦးဘုန်းြမင့်သူ 
၁၃/ဆဆန(နုိင်)၀၉၈၄၀၃ 

အကီးတန်းစာေရး ပုိ့/သွင်း ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

( ဈ ) ဦးစုိင်းေလာဝ်မိန်း 
၁၃/နဆန(နုိင်)၀၆၀၀၅၁ 

အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

(ည) ဦးညီညီလင်း 
၂/လကန(နုိင်)၀၇၇၃၄၆ 

အကီးတန်းစာေရး စီမံ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀၀၀၀၀

၁၉။ ၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၂၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် တာဝန်ခံညွှန်ြကားေရးမှူ း ဦးစုိးလွင် (၁၂/မဂဒ (နုိင်) ၀၀၈၇၉၉) အား ပုိ့ကုန် 

သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်)သုိ့  (၁၂-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိှနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွ တာဝန်ခံညွှန်ြကားေရးမှူး  ဦးဝင်းလွင်(၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၈၉၈၆၅) 

အား မူလဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် စီမံေရးရာဌာနခဲွတာဝန်ခံအြဖစ် (၁၀ -၁၁-၂၀၂၀) ရက် 

ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ပူးတဲွတာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။ 

၂၁။ ၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့် စာအမတ်ှ (၀၅၀၉/၂၀၂၀) အရ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်သို့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားေသာ စီမံေရးရာဌာနခဲွတာဝန်ခံ ညွှန်ြကားေရးမှူး 

ဦးသိန်းထွန်းဦး (၉/လဝန (နုိင်) ၀၀၈၉၂၆) သည် စီမံေရးရာဌာနခဲွတာဝန်ခံ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား 

နယ်စခန်းများညိှနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွ တာဝန်ခံညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးဝင်းလွင် (၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၈၉၈၆၅) 
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ထံသုိ့ (၁၁-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှေြပာင်းနုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွား 

ရန်ြဖစ်သည်။ 

၂၂။ ၁၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမုထမ်း(၁၀)ဦးတ့ုိအား (၁၂-၁၁-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ဦးမင်းမင်း-၂ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး  

   ၉/ကဆန(နုိင်)၀၂၁၄၄၄  

 ( ခ ) ေဒါ်ညိုမာဝင်း ဦးစီးအရာရိှ 

   ၁/မညန(နုိင်)၀၉၈၃၇၇  

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မျ ို းဦး ဦးစီးမှူး 

   ၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၂၀၄  

 (ဃ) ေဒါ်ခင်ညိုေမ ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၆၆၃၁  

 ( င ) ဦးသန်းနုိင်စုိး ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၁၀/သထန(နုိင်)၁၇၃၉၇၃  

 ( စ ) ေဒါ်ဥမ္မာ-၂ ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၉/မသန(နုိင်)၀၇၉၄၀၅  

 (ဆ) ဦးြကည်ချစ်ေကျာ် ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၀၉၉၃၂  

 ( ဇ ) ေဒါ်သ့ဲသ့ဲကိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၆/မမန(နုိင်)၁၁၅၄၆၄  

 ( ဈ ) ေဒါ်ေဝဇာဆန်း ကီး/ေရး 

   ၅/ကလထ(နုိင်) ၁၂၈၃၈၆ 
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 (ည) ဦးကူးမားဘာဘူ လံုြခံုးေရး-၃ 

   DGN - ၀၀၈၅၄၀  

 ( ဋ ) ေဒါ်သင်းသင်းနုိင် ဒု-လ/ထကပတမှူ း 

   ၁၄/မအန(နုိင်)၁၈၇၃၃၈  

 ( ဌ ) ဦးစုိင်းလင်းေဇာ် ယာဉေ်မာင်း-၅ 

   ၇/မညန(နုိင်)၀၉၅၅၅၉  

၂၃။ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၃/၂၀၂၀ အရ  COVID-19 ေရာဂါကူးစက်မု 

မခံရေစေရးအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအား ခရီးသွားလာမုကန့်သတ်ချက်များအရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း (၄၃) ဦး၊ အမုထမ်း (၁၃၈) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၈၁) ဦးတုိ့အား ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ကျ ို င်းတုံး၊ ြမစ်ကီးနား)နှင့် ထားဝယ်အထးူစီးပွားေရးဇုန်သုိ့ (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရွ့တာဝန်ချထားခ့ဲမုအား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာ 

အမိန့်စာအမှတ် (၀၅၃၁)ြဖင့် ေခတ္တဆုိင်းင့ံခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း(၄)ဦး၊ အမုထမ်း (၁၀) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၄) ဦးတုိ့အား (၁၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  လက်ရိှဌာန 

 (က) ဦးသိန်းထွန်းဦး ညွှန်ြကားေရးမှူး စီမံေရးရာ  

   ၉/လဝန(နုိင်)၀၀၈၉၂၆ 

 ( ခ ) ေဒါ်တင်စုိးစုိးလိုင် ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး မူဝါဒ 

   ၈/မကန(နုိင်)၀၀၀၃၀၀  

 ( ဂ ) ဦးမျ ို းဦး-၃ ဦးစီးအရာရိှ နယ်ရုံး 

   ၇/ရကန(နုိင်)၀၀၀၆၉၈  

 (ဃ) ဦးေမာင်ထွန်း ဦးစီးအရာရိှ နှစ်နုိင်ငံ 

   ၅/ကလထ(နုိင်)၁၂၉၁၁၁ 

 ( င ) ဦးစုိးတင့်-၁ ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

   ၁၄/မအပ(နုိင်)၁၃၇၁၈၈  
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 ( စ ) ဦးစိန်ဝင်းဗိုလ် ဆက်သွယ်ေရး-၁ နယ်ရုံး 

   ၁၂/ဗတထ(နုိင်)၀၁၉၃၂၀  

 (ဆ) ဦးေဇာ်မင်းစုိး ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ 

   ၅/ဗမန(နုိင်)၀၂၀၃၂၀  

 ( ဇ ) ဦးေအာင်ကုိကိုဦး အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း 

   ၅/ရဘန(နုိင်)၁၇၃၆၃၇  

 ( ဈ ) ေဒါ်ြဖူအိ ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်း 

   ၁/မညန(နုိင်)၁၂၄၇၄၄ (ကွန်ပျူတာ) 

    (ည) ေဒါ်မုိးသနာလင်း အကီးတန်းစားေရး ပုိ့သွင်း 

   ၅/ခဥတ(နုိင်)၀၈၀၇၁၀ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဋ ) ေဒါ်အိမွန်မွန်သူ အကီးတန်းစားေရး နည်းပညာ(CJ) 

   ၁၁/သတန(နုိင်)၀၆၅၀၅၀ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဌ ) ေဒါ်ခိုင်သဲနုဇံ လ/ထကွန်ပျူတာမှူး မူဝါဒ( ပသက) 

   ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၉၅၈၂၁ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဍ ) ဦးမျ ို းမင်းဟန် ဆက်သွယ်ေရး-၂ စီမံေရးရာ 

   ၁၁/စတန(နုိင်)၀၆၆၈၅၉ (ယာဉ်ေမာင်း) 

 ( ဎ ) ဦးေနာင်လတ်ချ ို  ယာဉ်ေမာင်း-၅ စီမံေရးရာ 

   ၇/ကဝန(နုိင်) ၁၅၉၆၅၈  (ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်)တဲွ 

၂၄။ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၄/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးဇာနည်ဝင်း (၇/ရတန(နုိင်) ၀၆၆၈၀၉)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀  မ ှ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ)ိ ေဆးလက်မှတ် 

ခွင့်(၃၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၅/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်ေထွး-၁ (၁၂/သလန (နုိင်) ၀၈၄၅၉၁) အကီးတန်းလက်နိှပ်စက်သည် 
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နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက် 

ပါသြဖင့် နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၀၄၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၆။ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒါ်ေအးမွန်စံ (၅/တဆန(နုိင်) 

၁၃၃၁၂၉)၊ ဒုလက်ေထာက်ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ (၁-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၅-၂၀၂၁ ထိ) မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၇။ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပင်န်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ ဦးေသာ်ဇင်ဦး(၁၃/တကန(နုိင်)၂၆၂၅၂၅)၊ အကီးတန်း 

စာေရးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)အရ (၁၀-၁၁-

၂၀၂၀ မှ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ထိ) ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၈။ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၂၇ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါအမိန့်ေြကာ်ြငာစာအမှတ်(၀၆၉/၂၀၂၀)အရ ပ့ုိကုန်သွင်းကုန် 

ရံုး(ရန်ကုန်) တာဝန်ခံ ညွှန်ြကားေရးမှူး၊ ဦးေအာင်သူရသည ် (၁၂-၃-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် သက်ြပည့် 

ပင်စင်ခံစားရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကုိ (၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့မှ ၁၁-၃-၂၀၂၁ ရက်ေန့ထိ)ခံစားမည် 

ြဖစ်၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) တာဝန်ခံ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ဦးလန်းဆန်းဦး (၅/ရဘန(နုိင်) 

၀၁၄၂၁၀)၊ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူးမ ှေခတ္တလွှဲေြပာင်းလက်ခံသွားရန် ြဖစ်သည်။ 

၂၉။ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၃၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့စားဝန်ထမ်း (၄)ဦး ကိုပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက် 

လျှင်သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆုိငှားရမ်းခဲ့ြပီး 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးသည့်ေနာက်တစ်ေန ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ေန့ရက်များအတိုင်း (၃)လတစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ် ချုပ်ဆုိငှားရမ်းလိုက်သည-် 

  စဉ် အမည်/  ေပးအပ်ထား ဌာနခဲွ/ပို့သွင်းရုံး/ ထပ်မံစာချုပ်သည့် 

    မှတ်ပုံတင်အမှတ်  သည့်တာဝန် စခန်း ကာလ 

 (က) ဦးေရှာင်ရှူး  ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ မှ  

    MWD- ၂၄၄၅၁၇    ၁၃-၂-၂၀၂၁ ထ ိ
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  ( ခ ) ဦးဘုန်းေကျာ ်  လုံြခံုေရး ပုိ့/သွင်းရံုး ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ မှ 

    ၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၀၇၈၆၅၄   (ရန်ကုန်) ၁၃-၂-၂၀၂၁ ထ ိ

 ( ဂ ) ဦးရဲြမင့်  စိုက်ပျ ို းေရးြခ ံ စီမံေရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ မှ 

   ၇/ဇကန(နုိင်) ၀၁၁၅၈၃    ၁၃-၂-၂၀၂၁ ထ ိ

 (ဃ) ဦးြမင့်ထွန်း လျှပ်စစ်/ စီမံေရးရာ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ မှ 

   ၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၆၈၀၃၄ ြပင်ထိန်းအကူ  ၁၃-၂-၂၀၂၁ ထ ိ

    (မီးစက်ေမာင်း) 

၃၀။ ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါစီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၀/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှေဒါ်နွယ်နီဝင်း-၁ (၁၃/တကန(နုိင်) ၁၄၀၀၂၂) လက်ေထာက် 

ညွှန်ြကားေရးမှူးသည် နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် 

နှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ် (၃၂၀၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်။ 

၃၁။ ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးအား (၂၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

အတုိင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချ 
  မှတ်ပုံတင်အမှတ်   ထားသည့်ဌာနခဲွ 
 (က) ေဒါက်တာစိုးဝင်း-၂ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး ပုိ့ကုန်သွင်းကုန် ပညာေပး 

  ၉/မကန(နုိင်)၀၆၁၃၄၆    

 ( ခ ) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ပညာေပး ပို့ကုန်သွင်းကုန် 

  ၅/ရဘန(နုိင်)၀၁၀၈၈၇   (OSS ဌာနစိတ်) 

၃၂။ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၂/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှဦးေအာင်ကုိဦး (၁၄/အဂပ (နုိင်)၁၆၀၆၈၈)၊ ကွန်ပျူတာကီးြကပ် 

ေရးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၈-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၂-၁၂-

၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် (၁၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၃၃။ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၃/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါရံုးအမိန့်စာ 

အမှတ် (၆၉/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားေသာ ေဒါ်ခင်ချ ိုသက် 

(၈/ရစက (နုိင်) ၁၉၅၄၀၀)၊ လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူးအား (၁၁-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများညိှနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွတွင ် တာဝန်ချထားြပီး 

ဝန်ကီးရုံးသုိ့ ြပန်လည်တဲွဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၃၄။ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထုမ်း (၃) ဦးတ့ုိကုိ (၂၂-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ 

မရမ်းေချာင်အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသ့ုိ တဲွဖက်တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

 (က) ဦးညိုလွင်ထက် ဦးစီးအရာရိှ ပညာေပး 

   ၅/ဝလန(နုိင်)၁၀၈၈၂၆   

 ( ခ ) ဦးေအာင်နုိင်မျ ို း ဦးစီးမှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ၇/လပတ(နုိင်)၁၀၈၈၇၂  

 ( ဂ ) ဦးေအာင်သူရ-၂ ဌာနခဲွစာေရး စီမံေရးရာ 

   ၁၂/မဂတ(နုိင်)၁၀၅၂၇၉    

 (ဃ) ဦးဝင်းထွဋေ်အာင် အကီးတန်းစာေရး ယှဉ်ြပိုင်မု 

   ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၈၅၃၀၆   

၃၅။ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွအသီးသးီမှ မရမ်းေချာင်အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတွင် တဲွဖက်တာဝန်ချထားခ့ဲသည့် ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၃) ဦးတုိ့အား (၂၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ေနြပည်ေတာ် 

(ရုံးချုပ်)သုိ့ေြပာင်းေရ့ြပီး ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက် သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာနခဲွ  

 (က) ဦးေအာင်ေစာဦး ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်) 

   ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၃၅၉၅    



22 

 ( ခ ) ဦးေဇယျာဦး ဦးစီးမှူး မူဝါဒ (ကီး/ေကာ်) 

   ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၆၆၂၃၇ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်စုိးလင်း ဌာနခဲွစာေရး စီမံေရးရာ 

   ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၂၇၁၄၅    

 (ဃ) ဦးညွန့်ဟန် လံုြခံုေရး - ၃ စီမေံရးရာ (တဲွဖက်)  

   ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၃၇၅၆၉ 

၃၆။ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၆/၂၀၂၀ အရ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်မု 

မခံရေစေရးအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအား ခရီးသာွးလာမု ကန့်သတ်ချက်များအရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း (၄၃) ဦး၊ အမထုမ်း (၁၃၈) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၈၁)ဦးတုိ့အား ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံး၊ ြမစ်ကီးနား) နှင့် ထားဝယ်အထးူစီးပွားေရးဇုန်သုိ့ (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရွ့တာဝန်ချထားခ့ဲမအုား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၉-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့် 

စာအမှတ်(၀၅၃၁)ြဖင့် ေခတ္တဆုိင်းင့ံခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း 

(၁)ဦး၊ အမုထမ်း(၄)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၅)ဦးတ့ုိအား (၂၂-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ချင်းေရေဟာကု်န်သွယ်ေရး 

စခန်းသို့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာန 

 (က) ဦးလှေဌး ဦးစီးအရာရိှ စီမေံရးရာ  

   ၁၄/ပတန(နုိင်)၀၀၇၇၁၅   

 ( ခ ) ဦးသန်းလွင်-၁ စာရင်းကုိင်-၁ လပ်ုငန်းစစ် 

   ၁၄/မမန(နုိင်)၀၀၆၀၁၇  

 ( ဂ ) ဦးေအာင်ပုိဇံ ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း 

   ၉/ပမန(နုိင်)၁၉၁၆၆၈  

 (ဃ) ဦးေအာင်ေကျာ်ေကျာ်-၁ အကီးတန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

   ၉/တကန(နုိင်)၁၉၀၄၈၄  

 ( င ) ဦးေစာထွဋ်နုိင် ဆက်သွယ်ေရး-၂ စီမေံရးရာ 

   ၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၈၄၈၇၂ (ယာဉ်ေမာင်း)  (ညွှန်ချုပ်ရံုးတဲွ) 
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၃၇။ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၇/၂၀၂၀ အရ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်မု 

မခံရေစေရးအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအား ခရီးသွားလာမု ကန့်သတ်ချက်များအရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ အရာထမ်း (၄၃) ဦး၊ အမုထမ်း (၁၃၈) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၈၁) ဦးတို့အား ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတံုး၊ ြမစ်ကီးနား) နှင့် ထားဝယ်အထးူစီးပွားေရးဇုန်သုိ့ (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့ 

မှစ၍ ေြပာင်းေရွ့တာဝန်ချထားခ့ဲမုအား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၄-၉-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာ 

အမိန့်စာအမှတ် (၀၅၃၁) ြဖင့် ေခတ္တဆိုင်းင့ံခဲ့ရာမှ လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်များအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၄) ဦး၊ အမုထမ်း (၁၃) ဦး၊ စုစုေပါင်း(၁၇) ဦးတို့အား (၂၂-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ြမဝတီ 

ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာန 

 (က) ေဒါ်ခင်မာရီသိန်း လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ း မူဝါဒ  

   ၉/နထက(နုိင်)၀၁၆၆၉၄  (ကီး/ေကာ)် 

 ( ခ ) ေဒါ်သီတာေကျာ် လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ း နှစ်နုိင်ငံ 

   ၅/ကလတ(နုိင်)၀၆၂၇၆၆  

 ( ဂ ) ဦးသက်လွင်ဦး-၁ ဦးစီးအရာရိှ နည်းပညာ 

   ၆/မအရ(နုိင်)၁၀၅၁၉၂  

 (ဃ) ဦးလှြမင့်ဦး ဦးစီးအရာရိှ စီမေံရးရာ 

   ၉/မထလ(နုိင်)၀၇၁၅၉၄  

 ( င ) ေဒါ်စန်းစန်းဝင်း ဦးစီးမှူး စီမေံရးရာ 

   ၇/လပတ(နုိင်)၀၉၂၉၄၂  

 ( စ ) ဦးသန့်ဇင်-၁ ဆက်သွယ်ေရး-၁ နယ်ရံုး 

   ၁၄/လမန(နုိင်)၀၄၈၉၇၁  

 (ဆ) ဦးသန်းလင်းထိုက် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမေံရးရာ 

   ၉/ညဥန(နုိင်)၁၃၅၂၁၈  

 ( ဇ ) ေဒါ်ချစ်ချစ်ေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှူး စီမေံရးရာ 

   ၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၅၅  
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 ( ဈ ) ေဒါ်သက်သက်ေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး နှစ်နုိင်ငံ 

   ၉/ကဆန(နုိင်)၁၀၇၀၅၃  

 (ည) ေဒါ်ခင်ေမွှး ဒု-ဦးစီးမှူး လပ်ုငန်းစစ် 

   ၉/တသန(နုိင်)၁၂၈၆၀၂   

 ( ဋ ) ေဒါ်ြဖူြဖူခိုင် အကီးတန်းစားေရး မူဝါဒ 

   ၈/နမန(နုိင်) ၁၇၄၂၈၂ 

 ( ဌ ) ဦးေဇာ်သန်း အကီးတန်းစာေရး ယှဉ်ြပိုင်မု 

   ၁၁/ဘသတ(နုိင်)၀၂၉၆၇၉  

 ( ဍ ) ဦးရဲနိုင် အကီးတန်းစာေရး စီမေံရးရာ 

   ၃/သတတ(နုိင်)၀၀၀၅၉၅  

 ( ဎ ) ဦးမင်းမင်းထွဋ(်ခ)ဦးမင်းထွဋ် အကီးတန်းလက်နိှပ်စက် စီမေံရးရာ 

   ၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၇၁၇၇   

 (ဏ) ဦးေဇာ်ညီညီမျ ို း ကွန်ပျူတာမှူး ပုိ့သွင်းရုံး(မနေလး) 

   ၉/ခအဇ(နုိင်)၀၀၂၇၈၁   

 (တ) ဦးြပည့်ြဖိုးေအာင်-၅ အကီးတန်းစာေရး ဒု-ညွှန်ချုပ်ရံုးအဖွဲ့  

   ၉/ပမန(နုိင်)၂၄၃၀၅၃ (ကွန်ပျူတာ) (ကုန်သွယ်ေရး) 

 (ထ) ေဒါ်ေရရည်ဝင်း အကီးတန်းစာေရး လပ်ုငန်းစစ် 

   ၁၂/ဆကခ(နုိင်)၀၁၆၈၇၃ (ကွန်ပျူတာ) 

၃၈။ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦး၊ အမထုမ်း (၂)ဦးတုိ့အား(၂၀-၁၁ -

၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ အတိုင်းေြပာင်းေရ့ တာဝန် ချထားလုိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချ 
  မှတ်ပံုတင်အမှတ်   ထားသည့်ဌာနခဲွ 
 (က) ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့သွင်းရုံးရန်ကုန် ေဒသတွင်း 

  ၁/မကန (နုိင်) ၀၂၁၁၅၅  သီလဝါ(ေခတ္တ)တဲွဖက်     (COForm) 
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  ( ခ ) ေဒါ်ဇင်မာညိမ် ဦးစီးအရာရိှ ေဒသတွင်း    ပို့သွင်းရုံးရန်ကုန် 

  ၈/မလန (နုိင်) ၀၅၂၆၀၅  (CO Form) (MIC OSS) 

 ( ဂ ) ေဒါ်သင်းသင်းခုိင်-၁ ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်းရုံးရန်ကုန် ေဒသတွင်း 

  ၁၂/မဂတ (နုိင်) ၀၃၆၂၆၉    (CO Form) 

 ( ဃ ) ေဒါ်ေအးေအးခင် ဆက်သွယ်ေရး-၃ ပုိ့သွင်းရုံးရန်ကုန်  ပို့သွင်းရုံးရန်ကုန်

  ၁၂/မဂတ (နုိင်) ၀၃၆၅၄၈  (CO တဲွဘက်) 

၃၉။ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၄၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၄)ဦးနှင့် အမုထမ်း (၁၁) ဦးတုိ့အား (၂၂-၁၁-

၂၀၂၀) ရက်ေန့မစှ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)သို့  ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ ် ရာထူး 

 ( က) ေဒါ်ေအးြမင့်-၁ လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး    

   ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၂၃၉၈၃  

 ( ခ ) ေဒါ်သင်းသင်း လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး   

   ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၄၉၄၀၅  

 ( ဂ) ေဒါ်ရည်ရည်မွန် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး    

   ၉/မခန(နုိင်)၁၇၈၂၂၉  

 (ဃ) ဦးသန့်စင်-၁ ဦးစီးအရာရိှ 

   ၇/လပတ(နုိင်) ၀၀၄၂၄၃  

 ( င ) ဦးသိန်းေဇာ်-၂ ဦးစီးမှူး 

   ၁၂/ကခက(နုိင်)၀၀၄၇၀၇ 

 ( စ ) ေဒါ်ေမဇွန်အိ ဦးစီးမှူး 

   ၆/မမန(နုိင်)၁၄၉၆၂၈  

 (ဆ) ဦးခင်ေမာင်ေဆွ ဦးစီးမှူး 

   ၅/ဒပယ(နုိင်)၀၁၀၆၆၉ 
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 ( ဇ ) ေဒါ်ြဖူမာဝင်း ဦးစီးမှူး   

   ၇/ပခန(နုိင်)၂၃၃၇၄၂  

 ( ဈ ) ေဒါ်ခင်ခင်နွယ်  ဦးစီးမှူး 

   ၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၁၀၆၈  

 ( ည) ဦးေအာင်ေအာင် ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၉/မခန(နုိင်)၁၉၁၅၇၇  

 ( ဋ ) ေဒါ်နှင်းယုေဝ ဒု-ဦးစီးမှူး 

   ၉/ပမန(နုိင်)၁၈၄၃၈၃ 

 ( ဌ ) ဦးစက်ဟိန်း    အကီးတန်းစာေရး 

   ၉/ညဥန(နုိင်)၁၈၂၃၉၂  

 ( ဍ ) ဦးေနသူေအာင်-၂    အကီးတန်းစာေရး 

   ၅/တဆန(နုိင်)၁၂၇၉၁၅  

 ( ဎ ) ဦးစည်သူြမင့်    အကီးတန်းစာေရး 

    ၅/မကန(နုိင်)၀၆၆၁၀၉   

 (ဏ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း ဆက်သွယ်ေရး-၄ 

   ၈/မသန(နုိင်)၁၆၄၂၇၀  (ယာဉ်ေမာင်း)  

၄၀။ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၀/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ရက်စွဲပါအမိန့် 

ေြကာ်ြငာစာအမှတ် (၇၂/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ယှဉ်ြပိုင်မုမဝူါဒဌာနခဲွမှ ဦးဟန်လင်းေဇာ် 

(၇/ပခန (နုိင်) ၁၉၈၇၉၃)၊ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး (လစာနုန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) ကို 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ညွှန်ြကားေရးမှူး (လစာနုန်းကျပ် ၃၇၄၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ့ တိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။ 

၄၁။ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၁/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါအမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 

အမှတ်  (၇၃/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ း 



27 

(လစာနုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) (၃)ဦးတ့ုိကိ ု (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ 

ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူ း (လစာနုန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) ရာထးူ အဆင့်သို့ တုိးြမှင့်ခန့်ထား 

လိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးေအာင်ဝင်းခုိင် နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ 

   ၁၂/ဆကခ(နုိင်)၀၀၅၁၈၃   

 ( ခ ) ေဒါ်ေအးသက ် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွ ဲ

   ၉/မနတ(နုိင်)၁၀၁၇၀၅ 

 ( ဂ ) ေဒါက်တာစပယ်ြကည်ေမာင် ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွ 

   ၇/ပခန(နုိင်)၁၈၆၈၃၁ 

၄၂။ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၂/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါအမိန့်ေြကာ်ြငာ 

စာအမှတ် (၇၄/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနုန်းကျပ် 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) (၁၁) ဦးတုိ့ကုိ (၂၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ လက်ေထာက် 

ညွှန်ြကားေရးမှူ း (လစာနုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ့ တိုးြမှင့်ခန့်ထားလုိက ်

သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒါ်စင်သီယာေကျာ် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခဲွ 

   ၁၂/အစန(နုိင်)၀၂၉၇၄၁ (ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်) MIC OSS တဲွ)  

 ( ခ ) ဦးမျ ို းဦး-၃ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန် 

   ၇/ရကန(နုိင်)၀၀၀၆၉၈  

 ( ဂ ) ေဒါ်ေအးေအးခုိင်- ၁ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(မနေလး) 

   ၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၂၅၀၃၈ 

 (ဃ) ေဒါ်ြဖိုးသာသိဏ်း ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခဲွ 

   ၈/ဆမန(နုိင်)၀၅၄၅၉၉   
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 ( င ) ဦးလှေဌး-၁ ချငး်ေရေဟာကု်န်သွယ်ေရးစခန်း 

   ၁၄/ပတန(နုိင်)၀၀၇၇၁၅ 

 ( စ ) ေဒါ်ေမြငိမ်းခုိင် ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွ 

   ၁၁/ပဏတ(နုိင်)၀၄၈၀၇၆ 

 ( ဆ) ဦးဦးသန်း ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) 

   ၁၂/သကတ(နုိင်)၁၀၆၈၆၀ 

 ( ဇ ) ဦးေအာင်ေစာဦး ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) 

   ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၃၅၉၅ 

 ( ဈ ) ဦးဝင်းနိုင်-၁ စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

   ၈/မကန(နုိင်)၀၀၅၁၀၈ 

 ( ည) ေဒါ်ခင်စိုးစုိးလင်း စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွ ဲ

   ၉/အမဇ(နုိင်)၀၁၈၁၈၁ 

 ( ဋ ) ေဒါ်သင်းသင်းေကျာ် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ 

   ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၉၁၆၃၃  

၄၃။ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ချင်းေရေဟာကု်န်သွယ်ေရးစခန်းမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး နှင့် အမုထမ်း(၃)ဦးတ့ုိအား (၂၂-

၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သို့  ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး 

 (က) ေဒါ်နုနုယဉ် ဦးစီးအရာရိှ    

   ၁၂/တမန(နုိင်)၀၄၇၄၉၂  

 ( ခ ) ဦးေဇာ်လင်းေမာင် ဦးစီးမှူး   

   ၇/သဝတ(နုိင်)၀၆၅၁၂၁  

 ( ဂ ) ဦးြဖိုးေဝေအာင် အကီးတန်းစာေရး    

   ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄ 
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 (ဃ) ဦးသန်းလင်း-၂ အကီးတန်းစာေရး 

   ၁၁/ဂမန(နုိင်)၀၀၁၀၈၆  

၄၄။  ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၃) ဦးတုိ့ကုိ (၂၈-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ 

ေရပူအြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသို့ တဲွဖက်တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးေကျာ်ြမင့်-၁  ဦးစီးအရာရိှ စီမေံရးရာ  

   ၁၁/စတန (နုိင်) ၀၀၅၃၂၃   

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်-၂ ဦးစီးမှူး WTO 

   ၇/သကန (နုိင်) ၀၆၉၅၇၅    

 ( ဂ ) ဦးေအးေမာင်  အကီးတန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ 

   ၁၃/ကလတ (နုိင်) ၀၃၈၀၂၈ 

 (ဃ) ဦးေကာင်းထက်စိုး  အကီးတန်းစာေရး လပ်ုငန်းစစ် 

   ၁၂/ပဘတ (နုိင်) ၀၃၃၂၂၂ 

၄၅။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွအသီးသးီမှ ေရပူအြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းတွင ်တဲွဖက်တာဝန် ချထားခ့ဲသည် ့ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း (၂) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၂) ဦးတုိ့အား (၂၈-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ေနြပည်ေတာ်(ရုံးချုပ်)သုိ့ 

ေြပာင်းေရ့ြပီး ၎င်းတ့ုိနှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ်  အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးေအာင်နုိင်  ဦးစီးအရာရိှ ေဒသတွင်း 

   ၇/ပခန(နုိင်)၁၄၀၁၈၇   

 ( ခ ) ဦးဝင်းြမင့်  ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့သွင်း 

   ၁၄/ပသန(နုိင်)၀၃၇၇၂၅    

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်လွင် (ခ) ေကျာ်လွင်ဦး လံုြခံုေရး-၂ ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ၈/ပဖန(နုိင်)၀၁၅၈၅၆ 
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 (ဃ) ဦးေအာင်ထွန်းသိန်း လုံြခံုေရး - ၃ စီမေံရးရာ 

   ၁၄/ဘကလ(နုိင်)၀၉၅၆၁၁ 

၄၆။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

၏(၁၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ်(၀၀၃၂/၂၀၂၀) နှင့် (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ 

စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ်(၀၀၄၉/၂၀၂၀)အရ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ပူးတဲွပါအရာထမ်း(၆)ဦး၊ အမုထမ်း (၂၁) ဦး၊ စုစုေပါင်း(၂၇)ဦးတုိ့ကုိ ေနြပည်ေတာ(်ရုံးချုပ်)သုိ့ ေြပာင်းေရ့ 

တာဝန်ချထားသည့်ေန့မှစ၍ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါဌာနခဲွအသီးသီးသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန် 

ချထားလိုက်သည-်  

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ေြပာင်းေရွ့တာဝန် 
ချထားသည့်ဌာန 

မှတ် 
ချက် 

(က) ဦးမင်းမင်း-၂ ၉/ကဆန(နုိင်)၀၂၁၄၄၄ ဒု-ညွှန်မှူး မူဝါဒ 
(ကီးေကာ်) 

 

( ခ ) ေဒါ်ေအးြမင့်-၁ ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၂၃၉၈၃ လ/ထညွှန်မှူး လုပ်ငန်းစစ ်

( ဂ ) ေဒါ်သင်းသင်း ၁၂/သဃက(နုိင်)၀၄၉၄၀၅ လ/ထညွှန်မှူး ေငွစာရင်း  

(ဃ) ေဒါ်ရည်ရည်မွန ် ၉/မခန(နိုင်)၁၇၈၂၂၉ လ/ထညွှန်မှူး နည်းပညာ  

( င ) ဦးသန့်စင်-၁ ၇/လပတ(နိုင်) ၀၀၄၂၄၃ ဦးစးီအရာရိှ လုပ်ငန်းစစ ်  

( စ ) ေဒါ်ညိုမာဝင်း ၁/မညန(နုိင်)၀၉၈၃၇၇ ဦးစးီအရာရိှ မူဝါဒ  

(ဆ) ဦးသိန်းေဇာ-်၂ ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၄၇၀၇ ဦးစီးမှူး ပ့ုိသွင်း  

( ဇ ) ေဒါ်ေမဇွန်အိ ၆/မမန(နုိင်)၁၄၉၆၂၈ ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ  

( ဈ ) ဦးခင်ေမာင်ေဆွ ၅/ဒပယ(နုိင်)၀၁၀၆၆၉ ဦးစီးမှူး ပ့ုိသွင်း 

(ည) ေဒါ်ဥမ္မာ-၂ ၉/မသန(နုိင်)၀၇၉၄၀၅ ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ်  

( ဋ ) ဦးသန်းနိုင်စိုး ၁၀/သထန(နုိင်)၁၇၃၉၇၃ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ 

( ဌ ) ေဒါ်ခင်ညို ေမ ၉/ရမသ(နုိင်)၀၂၆၆၃၁ ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး  
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( ဍ ) ဦးြကည်ချစ်ေကျာ် ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၀၉၉၃၂ ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ  

( ဎ ) ဦးေအာင်ေအာင် ၉/မခန(နုိင်)၁၉၁၅၇၇ ဒု-ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း  

(ဏ) ဦးစက်ဟိန်း ၉/ညဥန(နုိင်)၁၈၂၃၉၂ ကီး/ေရး ပ့ုိသွင်း  

(တ) ဦးေနသူေအာင်-၂ ၅/တဆန(နုိင်)၁၂၇၉၁၅ ကီး/ေရး စာရင်းအင်း  

(ထ) ေဒါ်ေဝဇာဆန်း ၅/ကလထ(နိုင်) ၁၂၈၃၈၆ ကီး/ေရး နှစ်နိုင်ငံ  

( ဒ ) ဦးကူးမားဘာဘူ DGN - ၀၀၈၅၄၀ လုံြခံုေရး - ၃ စီမံေရးရာ  

( ဓ ) ေဒါ်ြဖူမာဝင်း ၇/ပခန(နုိင်)၂၃၃၇၄၂ ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ကွန်ပျူတာ 

( န ) ေဒါ်ခင်ခင်နွယ် ၁၂/ခရန(နုိင်)၀၁၁၀၆၈ ဦးစီးမှူး ေငွစာရင်း ကွန်ပျူတာ 

( ပ ) ဦးေအာင်ေဇာ်မျ ို းဦး ၅/တဆန(နုိင်)၁၀၃၂၀၄ ဦးစီးမှူး မူဝါဒ ကွန်ပျူတာ 

 ( ဖ ) ေဒါ်နှင်းယုေဝ ၉/ပမန(နိုင်)၁၈၄၃၈၃ ဒု-ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း ကွန်ပျူတာ 

( ဗ ) ေဒါ်သ့ဲသဲ့ကို င် ၆/မမန(နိုင်)၁၁၅၄၆၄ ဒု-ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ ် ကွန်ပျူတာ 

(ဘ) ဦးစည်သူြမင့် ၅/မကန(နုိင်)၀၆၆၁၀၉ ကီး/ေရး ပ့ုိသွင်း ကွန်ပျူတာ 

( မ ) ေဒါ်သင်းသင်းနုိင် ၁၄/မအန(နုိင်)၁၈၇၃၃၈ ဒု-လ/ထ 
ကပတမှူး 

မူဝါဒ 
ရန်ကုန်(ပသက) 

ကွန်ပျူတာ 

( ယ ) ဦးေဇာဇ်င်သိန်း ၈/မသန(နုိင်)၁၆၄၂၇၀ ဆက်သွယ်ေရး-၄ စီမံေရးရာ ယာဉေ်မာင်း 

( ရ ) ဦးစုိင်းလင်းေဇာ ် ၇/မညန(နိုင်)၀၉၅၅၅၉ ယာဉ်ေမာင်း-၅ စီမံေရးရာ ယာဉေ်မာင်း 

၄၇။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၀၁၆/၂၀၂၀) ြဖင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မှ 

ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (မနေလး) တွင် (၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ တဲွဖက်တာဝန်ချထားခ့ဲေသာ ေဒါ်ေဆွလိုင် 

(၈/ရစက(နုိင်) ၁၁၆၄၂၃)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(မနေလး)သုိ့ 

ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၄၈။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၈/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါအမိန့်ေြကာ် 

ြငာစာအမှတ် (၇၂/၂၀၂၀) နှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်ေန့ 
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ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၀၅၀/၂၀၂၀) အရ ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူ း 

ဦးဟန်လင်းေဇာ ် (၇/ပခန (နုိင်) ၁၉၈၇၉၃) အား (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ညွှန်ြကားေရးမှူ းရာထူး 

အဆင့်သို့ တုိးြမှင့်ခန့်ထားခဲ့ြပီးြဖစ်သြဖင့် ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွ၏ တာဝန်ခံညွှန်ြကားေရးမှူ းတာဝန် 

ဝတ္တရားများကို ထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်။ 

၄၉။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၅၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမ ှ ေဒါ်ေအးေအးခုိင် (၁၂/စခန (နုိင်) ၀၆၂၁၅၈)၊ 

စာရင်းကုိင်-၃ ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၀-၁၁-၂၀၂၀ မှ     

၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ထ ိ) လုပ်သက်ခွင့် (၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅၀။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၆၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ဒုတိယ ညွှန်ြကားေရးမှူး ေဒါ်ေအးသက် (၉/မနတ (နုိင်) ၁၀၁၇၀၅)ကုိ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂-၉-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၅၀၉/၂၀၂၀) ြဖင့် (၁-၁၀-

၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားမုအား ဤအမိန့်စာ 

ြဖင့် လွှမ်းမုိးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ 

၅၁။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၆၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးေအာင်ကုိကုိ (၉/နထက (နုိင်) 

၁၄၇၈၀၁)၊ ဦးစီးအရာရိှကိ ု ကန်ွပျူတာတာဝန်ခံအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၈-၁၁-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှစ၍ မူဆယ ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်သို ့ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၅၂။ ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၆၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၀၅၃/၂၀၂၀) အရ ချင်းေရေဟာကု်န်သွယ်ေရး 

စခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအရာထမ်း (၁)ဦး၊ အမုထမ်း (၃) ဦး၊ စုစုေပါင်း 

(၄) ဦးတို့ကို ေနြပည်ေတာ ် (ရုံးချုပ်) သို့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားသည့်ေန့မှစ၍ ၎င်းတို့အမည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒါ်နုနုယဉ် ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း 

   ၁၂/တမန(နုိင်)၀၄၇၄၉၂   
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 ( ခ ) ဦးေဇာ်လင်းေမာင် ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး 

   ၇/သဝတ(နုိင်)၀၆၅၁၂၁   

 ( ဂ ) ဦးသန်းလင်း-၂ ကီး/ေရး စီမံေရးရာ 

   ၁၁/ဂမန(နုိင်)၀၀၁၀၈၆ 

 (ဃ) ဦးြဖိုးေဝေအာင် ကီး/ေရး ပုိ့သွင်း 

   ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄ 

၅၃။ ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၆၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊  

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တင်သွင်းမုကီးြကပ်ေရး ေကာ်မတီရံုးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး ဦးမင်းမင်း-၂ (၉/ကဆန(နုိင်) ၀၂၁၄၄၄)အား ၎င်း၏ မူလလုပ်ငန်း 

တာဝန်များအြပင် ပုိ့ကုန်သွင်းကုနလု်ပ်ငန်းဌာနခဲွ၊ ပုိ့ကုန်ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိပါ တဲွဖက် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် (၂၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲသို့ ေခတ္တ 

တဲွဖက် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅၄။ ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၀၆၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊  

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မုနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခဲွမ ှေဒါ်ြခူးသီရိရင် 

(၉/ခအဇ (နုိင်) ၀၂၈၄၁၄)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ 

(၈၇) အရ (၂၃-၁၁-၂၀၂၀ မ ှ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့ ်(၃) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 
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