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စ ီးပ  ီး ရ  ီးနှင ့် က ီး သန ီးရ   င ီးဝယ ရ ီး ဝန ကက ီးဌ  န 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေး ဦေးစ  ေးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်မှု သတ ငေ်း လ ာ 

၂၀၁ ၀ ပြည့််နှစ်၊  န ိုဝငဘ်ာ လတွင် စ တ ငထ်ိုတ်ဝ ဝ သ ည်။ 

၂၀၂၀ ပြည့်် နှစ ်၊  ဒီဇငဘ်ာလ ( ၁၆ ) ရက်၊  ဗိုဒ္ဓဟ ူး ဝ ေ့ အတွွဲ( ၁ ၁ )၊  အမှတ် ( ၂၀ ) 

“ စ ေးပွာေးက ေး သန်ေးရ  ှှေ့သ ုို့ လှမ်ေး ” 

ပ ုို့ကနု်၊  သွင်ေး ကုန်ဆ ုင်  ာ သတ ငေ်း လ ာ 

၁။ ၂၀၂၀ ပြည ်နှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ ၁၄ ရက်န ေ့ ၊ (၀၉:၀၀)  ာရီအခ ျိ ်တွင် စီီးြွာီးနရီးနှင  ် က ီးသ ်ီး 

နရာင်ီးဝယ်နရီးဝ ်ကကီီးဌာ ၊ အစည်ီးအနဝီးခ ်ီးမ၌ က ငီ်းြပြြုလုြ်နသာ (၁၉) ကကျိမ်နပမာက် ပမ ်မာ-

တရုတ်  ယ်စြ်ကု ်သွယ်နရီး (အ ွ်လျိငုီ်း) ကု ်စည်ပြြွွဲ ဖွင ်ြွွဲအခမ်ီးအ ာီးသျိေု့ စီီးြွာီးနရီးနှင ် က ီးသ ်ီး 

နရာင်ီးဝယ်နရီးဝ ်ကကီီးဌာ ၊ ပြည်န ာငစ်ုဝ ်ကကီီး နဒေါက်တာသ ်ီးပမင ် တက်နရာက်အမှာစကာီး 

နပြာကကာီးခွဲ ြေါသည်။ 

၂။ ပြည်န ာင်စုဝ ်ကကီီးက အဖွင ်အမှာစကာီးနပြာကကာီးရာတွင် ယန ေ့က င်ီးြပြြုလုြ်သည ် အခမ်ီး 

အ ာီးသည် ပမ ်မာ-တရုတ် နှစ်နျိုင်ငံခ စ်ကကည်ရငီ်းနှီီးမှုနှင  ် ြ ီးနြေါငီ်းန ာငရ်ွက်မှုကျို  ငဟ်ြ်နစသည ် 

အပြင် နှစ်နျိုငင်ကံု ်သွယ်မှုတျိုီးပမြှင န်ရီးအတွက် အနရီးြေါသည ် အခမ်ီးအ ာီးပဖစ်ြေါနကကာငီ်း၊ နှစ်နျိုင်ငံ 

အကကာီး ကု ်သွယ်မှုပမြှင ်တင်နရီးအတွက်  အရည်အနသွီးသတ်မှတ်ခ က် စညီ်းမ ဉ်ီးစည်ီးကမ်ီးမ ာီး၊ 

ကု ်သွယ်မှုလုြ် ံုီးလုြ် ညီ်းမ ာီးကျို အပြ ်အလှ ်အသျိနြီးပခင်ီး၊ သတငီ်းအခ က်အလက်ဖလှယ်ပခငီ်း 

မ ာီး န ာငရ်ွက်ရ ် အနရီးကကီီးြေါနကကာင်ီး၊  ယ်စြ်နဒသတွင ်တရာီးမဝင်ကု ်သွယ်မှုမ ာီး ြနြ ာက်နရီး 

အတွက် ဝျိုင်ီးဝ ်ီးြ ီးနြေါင်ီးန ာင်ရွက်ကကရ ်နှင ် ကု ်စည်စီီး င်ီးမှု ြျိုမျိုလွယ်က စွာ ဝင ်ွက်သွာီးလာနျိုင် 

နရီးအတွက် နှစ်နျိုင်ငံကကျိြုီးြမ်ီးန ာငရ်ွက်ကကရ ် တျိုက်တွ ်ီးလျိြုေါနကကာင်ီး၊ ပမ ်မာ-တရုတ် ယ်စြ် 

စီီးြွာီးနရီးြ ီးနြေါငီ်းန ာငရ်ွက်မှုဇု ်ကျို န ာလ ငစ်ွာအတ တကွ အနကာင်အ ည်နဖာရ် ်ကျိုလည်ီး 

တျိုက်တွ ်ီးလျိြုေါနကကာင်ီး၊ COVID-19 ကြ်နရာဂေါကာလတွင ် လျိုအြ်သည ် စညီ်းမ ဉ်ီးစည်ီးကမ်ီးမ ာီးကျို 
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သတ်မှတ်ရမည်ပဖစ်နသာ်လည်ီး ကု ်သွယ်မှုလုြ်င ်ီးမ ာီး လုြ်ကျိငုရ်ာတွင ်အ င်နပြနခ ာနမွွေ့မှုရှျိနစရ ် 

နှင  ် အတာီးအ ီီးမပဖစ်နစရ ် သင ်နတာ်သည ် နပဖနလ ာ မှုမ ာီးကျို န ာင်ရွက်ရ ်လျိုအြ်ြေါနကကာင်ီး 

နပြာကကာီးခွဲ ြေါသည်။ 

၃။  က်လက်၍ တရုတ်ပြည်သ ူ့သမမတနျိုင်ငံ၊ ယ   ်ပြည ်ယ်၊ ြေါတီနကာ်မတီ အတွင်ီးနရီးမှ ီး 

ကျိုယ်စာီး ဒုတျိယပြည် ယ်အုြ်ခ ြုြ်နရီးမှ ီး Mr.Liu Hongjian မှ မျိ ေ့်ခွ ်ီးနပြာကကာီးရာတွင ် ပမ ်မာ-

တရုတ်နှစ်နျိုင်ငံသည် ြ ဝီအန အ ာီးအရ ပြည်သ အခ ငီ်းခ ငီ်း ခ စ်ခင်ရင်ီးနှီီးကာ ယဉ်နက ီးမှုခ င်ီး 

လည်ီး  က်နွယ်န ြေါနကကာင်ီး၊ တရုတ်-ပမ ်မာ နှစ်နျိုင်ငံအကကာီး ကု ်သွယ်မှုလွယ်က နခ ာနမွွေ့နစနရီး၊ 

နငွနရီးနကကီးနရီးခ ျိတ် က်နရီးနှင  ် ပြည်သ ခ ငီ်း အပြ ်အလှ ် ြ ီးနြေါငီ်းန ာင်ရွက်မှုမ ာီး တျိုီးတက်လာ 

ြေါနကကာငီ်း၊ တရုတ်ပြည်သ ူ့သမမတနျိုင်ငံ သမမတရှီက င ်ဖ င်၏ ပမ ်မာနျိုင်ငံခရီီးစဉ်အတွင်ီး နှစ်နျိုင်ငံမဟာ 

ဗ  ဟာနပမာက်  က် ံနရီးတည်န ာငရ် ် သနဘာတ ညီခွဲ ြေါနကကာငီ်း၊ COVID-19 ကြ်နရာဂေါနကကာင ် 

တရုတ်-ပမ ်မာ  ယ်စြ်ကု ်သွယ်နရီးကျို သက်နရာကမ်ှုမ ာီးရှျိခွဲ ြေါနကကာငီ်း၊  ယ်စြ်ကု ်စည်ပြြွွဲသည် 

နှစ်နျိုင်ငံ ယ်စြ်န  ပြည်သ မ ာီး၏ လ မှုဘဝပမြှင ်တငန်ျိုငရ် ်နှင ် စီီးြွာီးနရီးြ ီးနြေါင်ီးန ာငရ်ွက်မှုပမြှင ်တင် 

ရ ် အနရီးြေါသည ် အခ ်ီးကဏ္ဍမှ ြေါဝငန် ြေါနကကာင်ီး၊ တရုတ်-ပမ ်မာ  ယ်စြ်စီီးြွာီးနရီး ြ ီးနြေါင်ီး 

န ာငရ်ွက်မှုဇု ် တည်န ာငန်ရီး၊ တရုတ်-ပမ ်မာ စီီးြွာီးနရီးစကကြံြ ီးနြေါင်ီးန ာင်ရွက်မှု၊ အသာီးစာီးနွာီး 

တငြ်ျိုေ့နရီး လုြ်င ်ီးမ ာီးကျို  က်လက်ြ ီးနြေါငီ်းန ာင်ရွက်လျိြုေါနကကာင်ီး နပြာကကာီးခွဲ ြေါသည်။ 

၄။  ျိေု့န ာက ် (၁၉) ကကျိမ်နပမာက် ပမ ်မာ-တရုတ် ယ်စြ်ကု ်သွယ်နရီး (အွ ်လျိုင်ီး) ကု ်စည်ပြြွွဲ 

အာီး ဖွင ်လှစ်နကကာငီ်း အခမ်ီးအ ာီးမှ ီးမှ နကကပငာခွဲ ပြီီး ပမ ်မာ-တရုတ်နှစ်နျိုင်ငံယဉ်နက ီးမှု အကအဖွွဲွေ့ 

မ ာီးမှ အကြနဒသာမ ာီးပဖင ် နဖ ာန်ပဖခွဲ ကကြေါသည်။ ပမ ်မာ-တရုတ်နှစ်နျိုင်ငံကု ်စည်ပြြွွဲကျို ပမ ်မာ 

နျိုငင်နံှင  ် တရုတ်နျိုင်ငံအစျိုီးရတျိုေ့အကကာီး လက်မှတ်နရီး ျိုီးခွဲ သည ်  ယ်စြ်နဒသ ျိုငရ်ာ ြ ီးနြေါင်ီး 

န ာငရ်ွက်နရီး  သနဘာတ ညီခ က်မ ာီးအရ ပမ ်မာနျိုင်င ံ (မ  ယ်) ပမျိြုွေ့နှင ် တရုတ်နျိုင်ငံ (နရွှေလ)ီ ပမျိြုွေ့တျိုေ့ 

တွင် အလှည ်က  က ငီ်းြပြြုလုြ်ခွဲ ရာ ယခုနှစ် (၁၉) ကကျိမ်နပမာက် ကု ်စည်ပြြွွဲကျို  ပမ ်မာနျိုင်ငမံှ အျိမ်ရှင် 

အပဖစ် မ  ယ်ပမျိြုွေ့တွင် လက်ခံက ငီ်းြရမည်ပဖစ်နသာ်လည်ီး COVID-19 ကြ်နရာဂေါနကကာင ် ပမ ်မာ 

ကု ်သွယ်မှုပမြှင ်တင်နရီးအဖွွဲွေ့မှ Online Trade Fair အပဖစ် စီစဉ်က ငီ်းြခွဲ ပခငီ်းပဖစ်ြေါသည်။ 

၅။ ကု ်စည်ပြြွွဲတွင ် ပြခ ်ီးနြေါင်ီး (၉၀) ခ ေ့် ြေါဝင်ပြသကကပြီီး ပမ ်မာနျိုငင်မံှ စာီးနသာက်ကု ်မ ာီး၊ 

လယ်ယာ ွက်ကု ်မ ာီး၊ သစ်သီီးဝလံမ ာီး၊ နရ ွက်ကု ်မ ာီး၊ နက ာက်မ က်ရတ ာမ ာီး၊ အ ည်အလျိြ် 
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မ ာီး၊ တျိုင်ီးရငီ်းန ီးဝေါီးမ ာီးနှင  ် လ သုံီးကု ်ြစစည်ီးမ ာီးကျိုလည်ီးနကာငီ်း တရုတ်နျိုင်ငံမှ စာီးနသာက်ကု ် 

မ ာီး၊ ဓာတ်နပမဩဇာမ ာီး၊ လယ်ယာသုံီးနှင ် လုြ်င ်ီးသုံီးြစစည်ီးမ ာီး၊ လျှြစ်စ်ြစစညီ်းမ ာီးနှင  ်က  ်ီးမာနရီး 

အသုံီးအန ာငမ် ာီးကျို ြေါဝင်ပြသကကမည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

၆။ ကု ်စည်ပြြွွဲကာလအတွငီ်း B2B Business Matching မ ာီး ပြြုလုြ်ပခင်ီးနှင ် ၂၀၂၀ ပြည ်နှစ်၊ 

ဒီဇငဘ်ာလ ၁၆ ရက်န ေ့တွင် Trade Financing and Border Trade Payment System Between 

Myanmar & China န ွီးနနွီးြွွဲမ ာီး ပြြုလုြ်မည်ပဖစ်ရာ ပမ ်မာနျိုင်ငံနှင  ် တရုတ်နျိုင်ငံမှ ကု ်သည် 

လုြ်င ်ီးရှင်မ ာီး တက်နရာက်ကကမည်ပဖစ်ပြီီး အ ျိုြေါ ကု ်စည်ပြြွွဲနှင ် န ွီးနနွီးြွွဲသျိုေ့ ြေါဝငတ်က်နရာက် 

လျိနုသာ ပမ ်မာနျိုငင်ံမှ ကု ်သည်လုြ်င ်ီးရှင်မ ာီးအန ပဖင ် www.myanmarexpopark.com တွင် 

Registration ပြြုလုြ်၍ အခမွဲ  ဝင်နရာကန်လ လာနျိုင်မည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

၇။ ပမ ်မာ-တရုတ်  ယ်စြ်ကု ်သွယ်နရီး (အ ွ်လျိုငီ်း) ကု ်စည်ပြြွွဲ ဖွင ်ြွွဲအခမ်ီးအ ာီးသျိုေ့ ပမ ်မာနျိုင်ငံ 

ဘက်မှ ဒုတျိယဝ ်ကကီီး၊ အပမွဲတမ်ီးအတွင်ီးဝ ်၊ ညွှ ်ကကာီးနရီးမှ ီးခ ြုြ်၊ ဒုတျိယအပမွဲတမ်ီးအတွငီ်းဝ ်၊ 

ဒုတျိယညွှ ်ကကာီးနရီးမှ ီးခ ြုြ်မ ာီး၊ စီီးြွာီးနရီးသံမှ ီးမ ာီးနှင ် မ  ယ်- မ ်ခမ်ီး  ယ်စြ်ကု ်သွယ်နရီး 

ကု ်သည်မ ာီးအသငီ်းမှ တာဝ ်ရှျိသ မ ာီးက အ ွ်လျိငုီ်းမှ ြေါဝငတ်က်နရာက်ခွဲ ကကြေါသည်။ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝ ကာင်ူး ၁၅၉၅.၀၉၁ ၂၃၇၀ .၈၇၇ ၃၉၆၅.၉၆၈ ၃၀၉၄.၅၁၉ ၅၂၂၄ .၉၄၄ -၅၃၅.၃၃၄ -၇၂၃.၆၄၂ -၁၂၅၈.၉၇၆

၂  ယ်စြ် ၁၀၅၂.၁၄၁ ၅၅၄.၅၃၉ ၁၆၀၆.၆၈၀ ၆၂၅ .၉၅၃ ၂၃၄၃.၁၉၇ -၆၆၅.၁၀၃ -၇၁.၄၁၄ -၇၃၆.၅၁၇

စုစုရပေါင်ေး ၂၆၄၇ .၂၃၂ ၂၉၂၅ .၄၁၆ ၅၅၇၂ .၆၄၈ ၃၇၂၀ .၄၇၂ ၇၅၆၈.၁၄၁ -၁၂၀၀ .၄၃၇ -၇၉၅.၀၅၆ -၁၉၉၅ .၄၉၃

စဉ် အရ ကာင်ေးအ ာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၂၀ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၁၉ ထ  )

၁၇၁၇.၂၄၄

၃၈၄၇ .၆၆၉

ပ ုို့ကုန်

၂၁၃၀.၄၂၅

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု် (၁-၁ ၀-၂၀၂၀ မှ  ၁ ၁  - ၁ ၂ - ၂၀၂၀ ) ထ  (ပင် လ ယ်ရ  ရ က ာင်ေး + နယ်စပ)် 

      တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 

စဉ ် ပ ိုု့ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ် ရ ပေါင်ေး 

၁ လယ ်ယာ ထွက်ြစစည်ူး ၃၅၇.၇၂၁ ၄၈၇.၉၀၉ ၈၄၅.၆၃၀ 

၂ တ  ရစဆာ ်ထွက်ြစစည်ူး ၀.၆၇၃ ၁၃.၇၄၂ ၁၄.၄၁၅ 

၃ ဝ ရထွက်ြစစည်ူး ၈၄.၉၅၈ ၉၉.၂၇၅ ၁၈၄.၂၃ ၃ 

၄ သတ တုတ ွင်ူးထွက်ြစစည်ူး ၂၁၉.၅၀၉ ၁၃.၉၃၉ ၂၃၃. ၄၄၈ 

၅ သစ်ဝတ ာ ထွက်ြစစည်ူး ၂၂.၁၀၂ ၁.၅၉၉ ၂၃.၇ ၀၁ 

၆ စက်မှုကို ဝ်   ာြစစည်ူး ၈၆၈.၉၆၀ ၃၈၈.၂၇၁ ၁၂၅၇.၂၃၁ 

၇ အပ ာ ူး ၄၁.၁၆၈ ၄၇.၄၀၆ ၈၈.၅၇၄ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၁၅၉၅.၀၉၁ ၁၀၅၂.၁၄၁ ၂၆၄၇ .၂၃ ၂ 

ပပည်ပ သွင်ေး ကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀၂၀ မှ ၁ ၁  - ၁ ၂  - ၂၀၂၀ ) ထ  (ပငလ် ယ်ရ  ရ ကာင်ေး + နယ်စပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 

စဉ ် သွင်ေးကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ ် ရ ပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြန်ှှံမှုကို ြ်စစည်ူး ၇၅၀.၇၁၆ ၂၇၅.၁၂၇ ၁၀၂၅.၈၄ ၃ 

၂ လိုြ်င ်ူးသှံိုူးကို ် ကမ်ူးြစစည်ူး ၈၂၅.၁၉၀ ၇၀.၄၂၈ ၈၉၅.၆၁၈ 

၃ လ သှံိုူးကို ်ြစစည်ူး ၅၃၅.၄၇၄ ၁၁၁.၃၃၂ ၆၄၆.၈၀၆ 

၄ CMP ၂၅၉.၄၉၇ ၉၇.၆၅၂ ၃၅၇.၁၄၉ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၂၃၇ ၀.၈၇၇ ၅၅၄.၅၃၉ ၂၉၂၅.၄၁၆ 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု်/ သွ ငေ်းကုန် ( ၁-၁ ၀-၂၀၂၀ မှ ၁ ၁ - ၁ ၂ - ၂၀၂၀ ) ထ  ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့  

န ှုငေ်းယှဉ ်ချ က် (ပ ငလ် ယ် ရ ရ က ာင်ေး + နယ်စ ပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 
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န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည်ူး ၄၈၇.၉၀၉ ၄၈၇.၉၀၉ ၃၂၆ .၅၈၉ ၃၂၆ .၅၈၉ ၁၆၁.၃၂၀ ၁၆၁.၃၂၀

၂ တ ရ စဆာ ်ထွက် ၁၃.၇၄၂ ၁၃.၇၄၂ ၄၂.၉၁၅ ၄၂.၉၁၅ -၂၉ .၁၇၃ -၂၉ .၁၇၃

၃ ဝရထွက် ၉၉.၂၇၅ ၉၉.၂၇၅ ၁၂၉.၃၈၇ ၁၂၉.၃၈၇ -၃၀.၁၁၂ -၃၀.၁၁၂

၄ သတတု တွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၁၀.၅၂၇ ၁၃.၉၃၉ ၃၀၇.၁၉၁ ၁၀.၀၈၉ ၃၁၇.၂၈၀ -၃၀၃.၇၇၉ ၀.၄၃၈ -၃၀၃.၃၄၁

၅ သစ်ဝတာထွက် ၁.၅၉၉ ၁.၅၉၉ ၀.၄၇၀ ၀.၄၇၀ ၁.၁၂၉ ၁.၁၂၉

၆ စက်မှုကို ်ဝ  ာ ၃၅၃.၈၄၀ ၃၄.၄၃၁ ၃၈၈.၂၇၁ ၈၂၉ .၂၉၅ ၅၅.၄၉၇ ၈၈၄.၇၉၂ -၄၇၅.၄၅၅ -၂၁.၀၆၆ -၄၉၆.၅၂၁

၇ အပ ာူး ၃.၀၄၅ ၄၄.၃၆၁ ၄၇.၄၀၆ ၁.၁၀၃ ၁၄.၇၀၈ ၁၅.၈၁၁ ၁.၉၄၂ ၂၉ .၆၅၃ ၃၁.၅၉၅

စုစုရပေါင်ေး ၃၆၀ .၂၉၇ ၆၉၁ .၈၄၄ ၁၀၅၂ .၁၄၁ ၁၁၃၇ .၅၈၉ ၅၇၉.၆၅၅ ၁၇၁၇ .၂၄၄ -၇၇၇.၂၉၂ ၁၁၂ .၁၈၉ -၆၆၅.၁၀၃

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၂၀ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၁၉ ထ ) တ ုေး/ရလျာျော့

န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြ်နှှံမှု ၇.၂၂၃ ၂၆၇ .၉၀၄ ၂၇၅ .၁၂၇ ၄.၃၉၉ ၂၄၄.၄၇၉ ၂၄၈ .၈၇၈ ၂.၈၂၄ ၂၃.၄၂၅ ၂၆ .၂၄၉

၂ လိုြ်င ်ူးသှံိုူးကို ် ကမ်ူး ၃.၀၁၆ ၆၇.၄၁၂ ၇၀.၄၂၈ ၀.၀၅၃ ၁၂၀.၅၁၉ ၁၂၀.၅၇၂ ၂.၉၆၃ -၅၃.၁၀၇ -၅၀.၁၄၄

၃ လ သှံိုူးကို ် ၀.၀၃၆ ၁၁၁.၂၉၆ ၁၁၁.၃၃၂ ၀.၁၁၇ ၁၃၂.၈၈၀ ၁၃၂.၉၉၇ -၀.၀၈၁ -၂၁.၅၈၄ -၂၁.၆၆၅

၄ CMP ၉၇.၆၅၂ ၉၇.၆၅၂ ၁၂၃.၅၀၆ ၁၂၃.၅၀၆ -၂၅ .၈၅၄ -၂၅ .၈၅၄

စုစုရပေါင်ေး ၁၀.၂၇၅ ၅၄၄ .၂၆၄ ၅၅၄ .၅၃၉ ၄.၅၆၉ ၆၂၁ .၃၈၄ ၆၂၅ .၉၅၃ ၅.၇၀၆ -၇၇.၁၂၀ -၇၁.၄၁၄

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၁ -၁၂ -၂၀၂၀ ) ထ 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၁ -၁၂ -၂၀၁၉ ) ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁ ၀-၂၀၂၀ မှ ၁ ၁  - ၁ ၂ - ၂၀၂၀ )  ထ  ယခငန်ှစ ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

ပ ုို့ကနု်န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ် လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁ ၀-၂၀၂၀ မှ ၁ ၁  - ၁ ၂ - ၂၀၂၀ )  ထ  ယခင်နှ စ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

သွင်ေး ကုန်န ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ မ ဆယ် ၃၇၄.၁၀၈ ၃၅၃.၄၁၀ ၇၂၇ .၅၁၈ ၈၁၄.၅၈၆ ၃၇၅.၂၅၀ ၁၁၈၉.၈၃၆ -၄၄၀.၄၇၈ -၂၁.၈၄၀ -၄၆၂ .၃၁၈

၂ လွယ်ဂ ယ် ၃၆.၀၇၇ ၈.၀၉၀ ၄၄.၁၆၇ ၁၅.၂၉၀ ၃.၈၄၅ ၁၉.၁၃၅ ၂၀ .၇၈၇ ၄.၂၄၅ ၂၅ .၀၃၂

၃   င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၉၁.၅၈၅ ၁၆.၉၅၇ ၁၀၈.၅၄၂ ၁၁၃.၃၃၅ ၁၇.၉၄၉ ၁၃၁.၂၈၄ -၂၁.၇၅၀ -၀.၉၉၂ -၂၂ .၇၄၂

၄ ကှံြ ိုက်တ ၉၃.၄၃၃ ၁.၈၅၆ ၉၅.၂၈၉ ၈၃.၄၃၉ ၃.၇၃၆ ၈၇.၁၇၅ ၉.၉၉၄ -၁.၈၈၀ ၈.၁၁၄

၅ က  ု င်ူးတှံို ၄.၂၂၅ ၀.၁၀၃ ၄.၃၂၈ ၁.၃၈၂ ၀.၅၂၄ ၁.၉၀၆ ၂.၈၄၃ -၀.၄၂၁ ၂.၄၂၂

၆ တာ   လ တ် ၇.၇၉၆ ၁၁.၀၆၈ ၁၈.၈၆၄ ၇.၇၀၃ ၁၅.၈၃၂ ၂၃.၅၃၅ ၀.၀၉၃ -၄.၇၆၄ -၄.၆၇၁

၇ ပမဝတ ၄၃.၇၈၄ ၁၃၄.၇၄၈ ၁၇၈.၅၃၂ ၄၇.၂၃၅ ၁၆၈.၃၀၂ ၂၁၅.၅၃၇ -၃.၄၅၁ -၃၃.၅၅၄ -၃၇.၀၀၅

၈ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၆၄.၆၅၈ ၆.၈၈၇ ၇၁.၅၄၅ ၆၀.၆၂၁ ၁၂.၅၀၇ ၇၃.၁၂၈ ၄.၀၃၇ -၅.၆၂၀ -၁.၅၈၃

၉ မမ တ် ၈.၆၈၁ ၁၁.၈၀၃ ၂၀ .၄၈၄ ၈.၉၂၂ ၂၄.၀၉၂ ၃၃.၀၁၄ -၀.၂၄၁ -၁၂.၂၈၉ -၁၂.၅၃၀

၁၀ ထ ူး  ူး ၂၇၈ .၃၅၉ ၃.၀၂၇ ၂၈၁.၃၈၆ ၅၂၉ .၃၂၉ ၀.၈၉၅ ၅၃၀.၂၂၄ -၂၅၀ .၉၇၀ ၂.၁၃၂ -၂၄၈ .၈၃၈

၁၁ ဝမာဝတာင် ၄.၄၃၉ ၀.၆၄၉ ၅.၀၈၈ ၄.၀၁၂ ၁.၅၂၀ ၅.၅၃၂ ၀.၄၂၇ -၀.၈၇၁ -၀.၄၄၄

၁၂ မယ်စွဲ့် ၀.၈၁၇ ၀.၁၀၄ ၀.၉၂၁ -၀.၈၁၇ -၀.၁၀၄ -၀.၉၂၁

၁၃ စစ်ဝတွ ၅.၈၃၇ ၅.၈၃၇ ၆.၂၁၈ ၀.၁၉၅ ၆.၄၁၃ -၆.၂၁၈ ၅.၆၄၂ -၀.၅၇၆

၁၄ ဝမာင်ဝတာ ၃.၄၅၆ ၀.၀၁၇ ၃.၄၇၃ -၃.၄၅၆ -၀.၀၁၇ -၃.၄၇၃

၁၅ တမ ူး ၆.၉၃၂ ၀.၀၁၄ ၆.၉၄၆ ၁၄.၀၂၅ ၀.၀၂၄ ၁၄.၀၄၉ -၇.၀၉၃ -၀.၀၁၀ -၇.၁၀၃

၁၆ ရ ဒ်္ ၃၈.၀၆၄ ၀.၀၉၀ ၃၈.၁၅၄ ၆.၇၃၄ ၁.၁၆၁ ၇.၈၉၅ ၃၁.၃၃၀ -၁.၀၇၁ ၃၀.၂၅၉

၁၇ ထ ်တလ ်

၁၈ က  ု င်ူးလြ် ၀.၁၄၀ ၀.၁၄၀ -၀.၁၄၀ -၀.၁၄၀

စုစုရပေါင်ေး ၁၀၅၂ .၁၄၁ ၅၅၄ .၅၃၉ ၁၆၀၆ .၆၈၀ ၁၇၁၇ .၂၄၄ ၆၂၅ .၉၅၃ ၂၃၄၃ .၁၉၇ -၆၆၅.၁၀၃ -၇၁.၄၁၄ -၇၃၆ .၅၁၇

စဉ် စခန်ေးအမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၂၀ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၁ -၁၂ -၂၀၁၉ ထ ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

စခ န်ေးမျ ာေးအ လ ကု် ပ ုို့ကနု် /သငွေ်းကုန် ( ၁-၁ ၀-၂ ၀၂ ၀ ) မှ ( ၁ ၁  - ၁ ၂  - ၂၀၂၀ ) ထ  

ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က်စာ  ငေ်း 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေးရ ပေါ ငေ်း 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၁၀၂၅၇၀၀ ၁၀၆၅၅၀၀ ၁၀၅၆၃၀၀ ၁၀၅၃၃၀၀

၂ မေလး ၁၁၇၃၉၀၀ ၁၁၅၃၁၀၀ ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀

၃ ဟသင်္ာတ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၃၄၉၀၀ ၁၀၃၁၈၀၀ ၁၀၃၈၀၀၀

၄ ပဲခူး ၁၀၅၀၂၀၀ ၁၀၅၀၂၀၀ ၁၀၂၅၀၀၀ ၁၀၂၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀

၂ ေရလီ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀

၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၇၃ ၉၉၂ ၉၈၈ ၉၇၇

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၃၉၀၁၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၀၄ ၇၅၀

၇

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

၂ မေလး ၉၈၄၁၀၀ ၁၀၁၅၉၀၀ ၉၆၂၆၀၀ ၉၈၄၁၀၀

၃ မုံရွာ

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၂၄၆၂၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၇၉၇၅၀၀ ၈၆၂၅၀၀ ၈၁၀၀၀၀ ၇၈၅၀၀၀

၂ မေလး ၈၁၆၃၀၀ ၇၇၅၈၀၀ ၇၇၅၈၀၀ ၇၄၅၂၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၇၁ ၇၈၈ ၇၇၄ ၇၇၄

(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး

၈

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖူစ) ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၃ မေလး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု္က  ၃၀၆၁၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၅၃၀၀၀

၆ မေကွး ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၉၈၀၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၈ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၄၃ ၂၄၅ ၂၄၄ ၂၄၄

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၅၀၀၀၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၈၆ ၄၈၉ ၄၈၉ ၄၈၉

( ဆ ) ြကက်သွနြ်ဖူ

( စ ) ြကက်သွန်နီ

၉
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀
၁ မေလး ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀
၁ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၈၈ ၁၁၉၆ ၁၁၉၄ ၁၁၉၅

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မုံရွာ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၂ မေလး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၄ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၅ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀
၁။ အိ္ဒိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၅၀ ၁၃၅၉ ၁၃၅၇ ၁၃၅၈

ကျပ်/ြပည်

၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀
၂ မေလး (ေဟာင်း) ၁၄၅၀ ၁၄၅၀ ၁၄၅၀ ၁၀၅၀ (သစ်)
၃ ပျဉး်မနား ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၅ ဟသင်္ာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၆ ပဲခူး ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၁၀

စဉ် ြမို ့အမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နနင်ွးတက်

( ဈ ) ချင်း
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USD/PMT
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ထိုင်း ၄၈၆ ၄၉၁ ၅၀၅ ၅၀၄

၂ ဗီယက်နမ် ၄၉၂ ၄၆၂ ၄၆၇ ၄၇၇

၃ အိ္ဒယိ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၂

၄ ပါကစ္စတန် ၃၄၂ ၃၄၂ ၃၄၀ ၃၆၂

၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၅၂၀၀၀ ၅၆၉၀၀၀ ၅၆၉၀၀၀ ၅၈၇၀၀၀
၂ မေလး (ေဟာင်း) ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀(သစ်)
၃ ပျဉး်မနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၅၈၀၀၀၀ ၅၈၈၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၂၈၇၈၀၀ ၃၈၄၇၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၂ မေလး ၂၆၆၃၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၅၅၃၀၀

၃ လားရုိး ၂၂၉၆၀၀ ၂၂၉၆၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀
USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၉၆ ၁၉၂ ၁၉၁ ၁၉၁

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
၁၁

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

ြမို့အမည်
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၅၀၈၀၀ ၁၇၅၅၇၀၀ ၁၇၂၈၁၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၀၇ ၁၁၅၆ ၁၁၅၄ ၁၁၅၄

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၃၁၃၆၀၀ ၂၅၄၅၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၂၄-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၃၁၄ ၁၄၀၀

၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၆၁ ၁၁၆၉ ၁၁၆၇ ၁၁၆၈

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၄၁၁ ၂၃၃၀ ၂၁၅၆ ၂၃၃၀

၂ RSS-2 ၂၃၂၈ ၂၃၁၀ ၂၀၇၆ ၂၃၁၄

၃ RSS-3 ၂၂၄၅ ၂၂၉၂ ၁၉၉၆ ၂၂၉၅

၄ RSS-4 ၂၁၆၃ ၂၂၈၂ ၁၉၁၆ ၂၂၈၅

၅ RSS-5 ၂၀၈၀ ၂၂၆၇ ၁၈၃၆ ၂၂၇၀

၁၅-၁၂-၂၀၂၀
           ေဒါ်လာ/တန်

(ထ) ေရာဘ်ာ

(ဏ)  နှမ်းြဖူ

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျ ို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၂

(တ)  နှမ်းနက်

၈-၁၂-၂၀၂၀
အမျ ို းအစားစဉ်
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၂၆ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၁၅၀၀ ၁၈၃၃.၆၂ ၁၉၁၉.၃၀ ၁၃၅၂
၂ ၂၇ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၉၅၀၀ ၁၈၄၁.၇၀ ၁၉၄၃.၆၆ ၁၃၄၄
၃ ၂၈ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈
၄ ၂၉ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈
၅ ၃၀ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၂၉၆၀၀၀ ၁၈၄၄.၉၇ ၁၉၄၄.၉၀ ၁၃၃၈
၆ ၃၁ - ၈ -၂၀၂၀ ၁၃၀၇၅၀၀ ၁၈၇၁.၁၃ ၁၉၆၆.၀၅ ၁၃၃၁
၇ ၁ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၈၅၀၀ ၁၈၉၈.၂၈ ၁၉၉၂.၄၉ ၁၃၂၃
၈ ၂ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၅၂၀၀ ၁၈၇၉.၁၃ ၁၉၆၇.၉၂ ၁၃၂၃
၉ ၃ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၉၂၀၀ ၁၈၇၂.၁၆ ၁၉၃၈.၆၈ ၁၃၃၂
၁၀ ၄ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၀၀၀၀ ၁၈၇၁.၉၀ ၁၉၃၇.၁၂ ၁၃၃၃
၁၁ ၅ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၀၀၀၀ ၁၈၇၁.၉၀ ၁၉၃၇.၁၂ ၁၃၃၃
၁၂ ၆ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၀၀၀၀ ၁၈၇၁.၉၀ ၁၉၃၇.၁၂ ၁၃၃၃
၁၃ ၇ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၆၀၀၀ ၁၈၆၄.၇၈ ၁၉၃၄.၃၃ ၁၃၃၄
၁၄ ၈ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၇၀၀၀ ၁၈၆၆.၂၁ ၁၉၃၃.၃၉ ၁၃၃၄
၁၅ ၉ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၉၀၀၀ ၁၈၆၆.၂၇ ၁၉၃၀.၉၀ ၁၃၃၆
၁၆ ၁၀ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၅၀၀၀ ၁၈၇၆.၂၃ ၁၉၄၆.၇၇ ၁၃၃၅
၁၇ ၁၁ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၅၂၀၀ ၁၈၇၉.၃၃ ၁၉၄၂.၁၀ ၁၃၃၃
၁၈ ၁၂ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၅၂၀၀ ၁၈၇၉.၃၃ ၁၉၄၂.၁၀ ၁၃၃၃
၁၉ ၁၃ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၅၂၀၀ ၁၈၇၉.၃၃ ၁၉၄၂.၁၀ ၁၃၃၃
၂၀ ၁၄ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၀၉၀၀၀ ၁၈၇၆.၁၀ ၁၉၄၉.၂၅ ၁၃၂၉
၂၁ ၁၅ - ၉ -၂၀၂၀ ၁၃၁၅၀၀၀ ၁၈၉၇.၅၅ ၁၉၆၉.၁၆ ၁၃၂၀

မျက်နာှစာအလိုက်
ေငွလဲနုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၆.၅၄၂ ယွမ်
၂ ၃၀.၀၆ ဘတ်
၃ ၈၈ တာကာ
၄ ၈၀.၄၈ ရူပီး

ကျပ်/ကျပ်သား

၁၃

( ၁၆ - ၁၂ -၂၀၂၀ ) ေန့ ြပင်ပေငွလနဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲနုန်း

စဉ် ေန့စွဲ

စဉ်

ေရေစျးနုန်း

ေဒါ်လာ
ြပည်တွင်းေရ

စခန်းအမည်

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလနဲနုး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲနုန်း (ကျပ်)

၁၃၄၀.၀၀

၁၃၈၅.၀၀
၁၃၀၆.၀၀

၁၃၇၁
ြမဝတီ
မူဆယ်
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတ်ပ ဲ             ( က ) FAQ ၇၇၀-၇၉၀

(  ခ  ) SQ ၈၈၀-၉၀၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၁၀၀-၁၁၃၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၆၅-၉၉၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၂၀-၁၀၅၀

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၀၅၀-၁၀၇၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၀၀-၁၂၃၀

( ဃ ) အခွံချွတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၈၀-၁၃၀၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၁၀-၆၃၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၆၂၀-၆၄၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၂၀-၆၄၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၅၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖူလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၂၅-၉၇၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၇၀-၁၀၈၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၁၅၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၄

၁၅-၁၂-၂၀၂၀  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျ ို းအမည်
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ဝန်ထမ််းရ ရ်း ရာ သတ င််း မ  ာ်း 

၁။ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၁၆-၁၂-၂၀၂၀)  က်ရနေ့  ှိ ဖွ ွဲ့စည်ေးပ ုန င့်် ဝန်ထမေ်းအငအ်ာေးစာ င်ေးမ ာ 

ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည် -    

စဉ ် ဝန်ထမ််း အင် အာ်း 
အတညပ် ြု 

ဖ  ွဲ့စည််း  ုံ 
ကန့််သတ် 

ခန ့််ပ  ်း 

အင် အာ်း 
  ုံ လ ုံ 

(က) အ ာထမေ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၆၉ ၁ ၂၀ 

( ခ ) အမှုထမ်ေး ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၆၇ - ၁၇၂ 

 ရ ေါင််း ၁ ၈၉၆ ၁ ၂၂၇ ၁၀၃၆ ၁ ၁၉၂ 

( ဂ ) ရနေ့စာေးပုတ်ဖပတ်   ၅၁ - - 

 စုံစ ုံရ ေါ င််း ၁ ၈၉၆ ၁ ၂၂၇ ၁၀၈၇ ၁ ၁၉၂ 

၂။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၆၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

COVID-19 ရရာဂါက ေးစက်မှုမခံရရစရရေးအတွက် န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းမ ာေးအာေး ခရ ေးသွာေးလာမှုကန့််သတ်ခ က် 

မ ာေး အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ အရာထမေ်း (၄၃) ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၁၃၈)ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး (၁၈၁) ဦေးတ ု့်အာေး 

ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမ ာေးနှင်ံ့   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (က  ျိုငေ်းတံု၊ မမစ်ကက ေးန ေး)နှင်ံ့ ထာေးဝယ်အထ ေးစ ေး ွာေးရရေး 

ဇုန်သ ု့် (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍ ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့မှုအာေး ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏(၁၄-၉-

၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ်(၀၅၃၁)မြင်ံ့ ရခတတဆ ုင်ေးငံံ့ခ ံ့ရာမှ လု ်ငန်ေးလ အု ်ခ က်မ ာေးအရ 

ရအာက်ရြာ်မ  ါ အရာထမေ်း (၉) ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၁၃) ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး(၂၂)ဦေးတ ု့်အာေး (၂၈-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ရန့် 

မှစ၍ မ ဆယ် (၁၀၅)မ ုင်ကုန်သွယ်ရရေးဇုန်သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန 

 (က) ဦေးမင်ေးရအာငရ်အေး ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး နညေ်းပညာ  

   ၁၂/အစန(နှိုင)်၀၀၂၇၅၄  

 ( ခ ) ဦေးရက ာ်စှိုေးဝင်ေး ဒုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၅/တမန(နှိုင)်၀၄၅၇၁၅  

 ( ဂ ) ဦေးသန်ေးအနု်ေး ဒုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး စ မ ရ ေး ာ 

   ၉/ညဥန(နှိုင)်၀၃၆၇၅၆  

 (ဃ) ဦေးရအာငန်ှိုငထ်ွန်ေး လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၅/မ န(နှိုင)်၁၉၅၄၅၈  



16 

 ( င ) ဦေးရအာင်ကှိုကှို ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ စာ င်ေးအငေ်း 

   ၉/နထက(နှိုင)်၁၄၇၈၀၁  

 ( စ ) ရဒေါ်နုနု   ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၁၂/သဃက(နှိုင)်၀၂၅၀၂၃  

 (ဆ) ဦေးရမာင်ရမာင်ရအေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ယ ဉ်ပပှိြိုင်မှု 

   ၁၂/ဥကတ(နှိုင)်၀၁၅၃၄၇  

 ( ဇ ) ဦေးရဇာ်မင်ေး-၃ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ယ ဉ်ပပှိြိုင်မှု 

   ၁၂/သကတ(နှိုင)်၁၃၀၆၈၁  

 ( ဈ) ရဒေါ်စန်ေးစန်ေးရဌေး-၂ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ နယ်ရ ုေး 

   ၉/တသန(နှိုင)်၀၉၆၈၃၀ 

 (ည) ဦေးညှိြိုရအာင် ဦေးစ ေးမ  ေး ဒ-ုညွှန်ခ ြိုပ်ရ ေုး  

   ၈/ပခက(နှိုင)်၂၀၇၃၈၇  (ကုန်သွယ်/ရစ့်စပ်) 

 ( ဋ ) ရဒေါ်ခ စ်ခ စ်ညွန်ေ့ ဦေးစ ေးမ  ေး စာ င်ေးအငေ်း 

   ၉/တသန(နှိုင)်၁၁၁၉၅၇ (ကွန်ပ  တာ) 

 ( ဌ ) ရဒေါ်ဖမင့််ဖမင့််ဆန်ေး ဦေးစ ေးမ  ေး စာ င်ေးအငေ်း 

   ၅/တဆန(နှိုင)်၀၈၂၇၇၅ (ကွန်ပ  တာ)   

 ( ဍ ) ဦေးရအာငရ်ဇာမ်ငေ်း-၃ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး န စ်နှိုင်င  

   ၁/မညန(နှိုင)် ၁၁၁၆၆၁  

 ( ဎ ) ဦေးရဇာ်  ရက ာ် ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ညွှန်ခ ြိုပ်ရ ေုး 

   ၉/ပကခ(နှိုင)် ၀၁၅၁၀၆   

 (ဏ) ဦေးထှိန်လငေ်းဦေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

   ၉/ငဇန(နှိုင)်၀၈၉၉၃၀   

 (တ) ဦေးထက်နှိုင်ဦေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ရက ာက်ဖဖ ဇုန်(ရ ေုးခ ြိုပ်) 

   ၉/ပမန(နှိုင)်၂၃၄၄၃၃   

 (ထ) ဦေး  မငေ်းထွန်ေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၉/မထလ(နှိုင)်၂၅၂၀၇၉   

 ( ဒ ) ရဒေါ်ဇွန်ဇွန်ရအာင် ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး 

   ၉/ပကခ(နှိုင)်၀၁၇၉၄၅   



17 

 ( ဓ ) ရဒေါ်သှိဂီစှိုေး စာ င်ေးကှိုင်-၂ ရငွစာ င်ေး 

   ၇/ ကန(နှိုင)်၀၃၈၇၂၃   

 ( န ) ရဒေါ်ရအေးဖမတ်သူ လ/ထကွန်ပ  တာမ  ေး စ မ ရ ေး ာ 

   ၅/ဝလန(နှိုင)်၁၄၆၉၀၃   

 ( ပ ) ရဒေါ်ဇင်မာဖမင့််-၂ ဒ-ုလ/ထကပတမ  ေး နညေ်းပညာ 

   ၅/ဆလက(နှိုင)်၀၅၃၉၆၀   

 ( ဖ ) ဦေးမှိုေးသူ  ယာဉ်ရမာင်ေးစက်ဖပင်-၂ စ မ ရ ေး ာ  

   ၁၂/ ပသ(နှိုင)်၀၂၈၂၂၀ 

 ၃။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၆၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ မ ဆယ်(၁၀၅) မ ုင်ကုန်သွယ်ရရေးဇုန်မှ ရအာက်ရြာမ်  ါအရာထမေ်း (၈) ဦေးနှင်ံ့ 

အမှုထမ်ေး(၁၈)ဦေးတ ု့်အာေး (၂၈-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မစှ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန(ရံေုးခ ျို ်)သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့ 

တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ယှဉ်တွ ရြာမ်  ါ ဌာနခွ /  ု့်သွင်ေးရံုေးတ ု့်တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး တာဝန်ချထာူးသည့်် 

    ဌာနခွွဲ/ပှိုံို့သွငူ်းရ ုံူး 

 (က) ဦေးတင ် ဝင်ေး ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး 

   ၁၂/ကမ (နှိုင)်၀၆၃၃၅၆  

 ( ခ ) ဦေးရမာင်ရမာင်လွင် ဒုတှိယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး စ မ ရ ေး ာ  

   ၁၁/သတန(နှိုင)်၀၅၈၅၃၇   (အရထွရထွစ မ ) 

 ( ဂ ) ရဒေါ်ခင်မာဖမင့််် ဒုတှိယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး 

   ၁၁/ကဖန(နှိုင)်၀၀၈၃၈၂  

 (ဃ) ဦေးဖမတ်သူ -၁ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး န စ်နှိုင်င  

   ၁၄/မအန(နှိုင)် ၁၇၄၈၂၈  

 ( င ) ရဒေါ်ခ ှိြိုခ ှိြိုမာ-၂ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၁၂/ဒဂန(နှိုင)်၀၀၃၉၀၇ 
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 ( စ ) ဦေးရအေးသန်ေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ပှိုေ့သွင်ေးရ ေုး( န်ကုန်) 

   ၁၂/အစန(နှိုင)်၀၇၅၉၅၃  

 (ဆ) ဦေးမင်ေးမင်ေးရဇာ် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ နယ်ရ ုေး 

   ၇/နတလ(နှိုင)်၀၀၂၄၄၄  

 ( ဇ ) ရဒေါ်ခင်လ ေုးဖဖ  ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ပှိုေ့သွင်ေး  

   ၇/ပခန(နှိုင)်၂၃၃၇၄၂  

 ( ဈ) ရဒေါ်ကက ကက စန်ေး ဦေးစ ေးမ  ေး စ မ ရ ေး ာ 

   ၅/ ဘန(နှိုင)်၁၂၉၆၅၉  

 (ည) ရဒေါ်သငေ်းသငေ်းလတ် ဦေးစ ေးမ  ေး  ပှိုေ့သွင်ေး  

   ၁၄/ဘကလ(နှိုင)်၀၀၄၃၇၆ (ကွန်ပ  တာ)  

 ( ဋ ) ဦေးမှိုင်ေးည ရက ာဇ်  ဦေးစ ေးမ  ေး မူဝါဒ 

   ၁၃/နခန(နှိုင)်၀၆၆၈၃၈  

 ( ဌ ) ရဒေါ်သက်န င်ေးရထွေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး မူဝါဒ 

   ၉/ကဆန(နှိုင)်၁၁၉၇၄၃ 

 ( ဍ ) ဦေးရအာငရ်က ာမ်ှိုေး-၃ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး 

   ၁၄/ညတန(နှိုင)်၀၀၀၈၅၂ 

 ( ဎ ) ဦေးသန်ေးဝငေ်း-၂ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့သွင်ေး 

   ၁၂/အစန(နှိုင)်၁၇၅၉၁၁  

 (ဏ) ရဒေါ်ရငွ ွှင် ဌာနခွ စာရ ေး စ မ ရ ေး ာ 

   ၅/ ဘန(နှိုင)်၁၄၈၇၄၄   

 (တ) ဦေးမင်ေးမင်ေး-၃ ဌာနခွ စာရ ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

   ၁၄/ ကန(နှိုင)်၀၀၁၉၈၇  

 (ထ) ဦေးရအာငရ်ဇာမ်ငေ်း-၂ ဆက်သွယ်ရ ေး-၂ စ မ ရ ေး ာ 

   ၇/လပတ(နှိုင)်၀၉၁၆၅၀  
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 ( ဒ ) ဦေးတငက်ှိုကှို လ ခုခ ြိုရ ေး-၂ မူဝါဒ 

   ၇/ပတန(နှိုင)်၀၃၉၅၅၁  

 ( ဓ ) ဦေးမ ှိြိုေးဝင်ေးသန်ေ့ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရငွစာ င်ေး 

   ၁၂/အစန(နှိုင)်၂၁၇၅၃၉  

 ( န ) ဦေးည ည ဆန်ေးဝင်ေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး စာ င်ေးအငေ်း 

   ၁၃/ကခန(နှိုင)် ၀၇၉၂၂၇  

 ( ပ ) ရဒေါ်ရအေးရအေးမှိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး  နယ်ရ ုေး 

   ၉/စကတ(နှိုင)် ၀၇၉၅၄၁ (ကွန်ပ  တာ) 

 ( ဖ ) ရဒေါ်ဇင်မာရအေး-၂ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး  စာ င်ေးအငေ်း 

   ၅/ကလထ(နှိုင)်၁၉၉၇၈၂ (ကွန်ပ  တာ) 

 ( ဗ ) ရဒေါ်ပငှိမ်ေးပငှိမ်ေးရဌေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး နယ်ရ ုေး 

   ၈/ပခက(နှိုင)်၂၇၈၂၅၃  

 (ဘ) ရဒေါ်ေါ်ရကဇငဇ်င်မှိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ယ ဉ်ပပှိြိုင်မှု 

   ၉/ မသ(နှိုင)်၁၉၇၇၁၀  

 ( မ ) ရဒေါ်သ သက်ပန်ဦေး လ/ထကွန်ပ  တာမ  ေး ရငွစာ င်ေး 

   ၈/စလန(နှိုင)်၁၆၀၉၇၆  

 (ယ) ဦေးဖမင့််စှိုေး-၅ ဆက်သွယ်ရ ေး-၃ စ မ ရ ေး ာ 

   ၁၂/ဒပန(နှိုင)်၀၄၅၁၈၂ (ယာဉ်ရမာငေ်း) 

၄။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၆၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေး ွာေးရရေး  ေးရ ါငေ်းရဆာငရ်ွက်မှုဌာနခွ မှ ရေေါ်ရအေးမမခ ုင် (၉/ခအဇ(န ုင)်၀၃၁၆၉၇)၊ဦေးစ ေးအရာရှ  

က ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၉၃)အရ (၂၈-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ထ )  

ရဆေးလက်မှတ်ခွင်ံ့ (၃၀)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်ပ  ေး ၎င်ေးအမှုထမ်ေးသည်ခွင့်် က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ 

မူလတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည်ထမေ်းရဆာင် န်ေါ် Dutyေါ် Reportေါ် န င့်အ်တူ သက်ဆ ုငရ်ာဆရာဝန်၏ 

က န်ေးမာရကကာင်ေး ရထာက်ခံခ က် (Fit Certificate) က ု မ န်လည်တင်မ ရန်မြစ်သည်။ 
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၅။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၆၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

မ ဆယ်(၁၀၅)မ ုငက်ုန်သွယ်ရရေးဇုန်မှ ဦေးရအာငက် ုဦေး (၁၄/အဂပ(နှိုင်)၁၆၀၆၈၈)၊ ကွန်ပ  တာကက ေးကကပ်ရ ေး 

မ  ေးကှိ ု (၃-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန ရံေုးခ ျို  ် (ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ )သ ု့် 

ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၀ မ ည်ံ့နှစ်၊ န ုဝငဘ်ာလ ၂၃ ရက်စွ  ါစာအမှတ်၊ စက-

၂၇/၂၀/၂၀၂၀ (၃၂၅၄) အရ စာေးသုံေးသ ရရေးရာဦေးစ ေးဌာန၊ ဧရာဝတ တ ုင်ေးရေသကက ေး၊ ဟသသာတခရ ငု်ဦေးစ ေးမှ ေး 

ရံေုးတွင် ရခတတတွ ြက်တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 

၆။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၆၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

မမဝတ ကုန်သွယ်ရရေးဇုန်မ ှဦေးသက်လွင်ဦေး-၁ (၆/မအ  (နှိုင)် ၁၀၅၁၉၂) ဦေးစ ေးအ ာ  ှိသည် န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥ ရေ ၅၄၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (က) အရ ၂၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ရန့်တွင် နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာက် ါသမြငံ့် နှစ်တ ုေး 

အ ါအဝင် လစာရငကွ  ် (၂၈၇၀၀◌ /-) တ တ က ု ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၇။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

  ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(ရန်ကုန်)မှ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးရအာင်ရစာဦေး(၁၂/ဒဂမ(နှိုင)်၀၁၃၅၉၅) 

က  ု Commerceေါ် Journalေါ် တွင်ေါ် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင် န်အတွက် (၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ သတင်ေး 

အခ က်အလက်နညေ်း ညာဌာနခွ သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့ပ  ေး   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်)သ ု့် တွ ြကတ်ာဝန်ခ  

ထာေးလ ုက်သည်။ 

၈။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTO နှငံ့ ် အမ ည်မ ည်ဆ ုငရ်ာကုန်သွယ်မှုနှငံ့် ဆက်နွယရ်နရသာ အြွ ွှေ့အစညေ်းမ ာေးဌာနခွ မှ 

ဦေးရဇယ ာရမာငရ်မာင် (၁၃/နခန (န ုင)်၀၇၄၈၂၁)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး 

အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇) အရ (၂၃-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့(၃)ရက် ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၉။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၀၁/၂၀၂၀ အ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၁၅-၉-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၉၂/၂၀၂၀) မြင်ံ့ ဦေးရအာင်ဝငေ်းခ ုင်(၁၂/ဆကခ(န ုင်) 

၀၀၅၁၈၃)၊ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေး ၃၀၈၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၃၂၈၀၀ဝ )က ု သက်မ ည်ံ့ 

 င်စင်ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုခ ံ့မခငေ်းအစာူး (၂၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၀၅၁/၂၀၂၀)အရ 
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တ ုေးမမြှငံ့်ခန့််ထာေးသညံ့် ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေး ၃၄၁၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၃၆၁၀၀ဝ ) ရာထ ေးမြင်ံ့ 

သက်မ ည်ံ့ ငစ်င်မခံစာေးမ  မငင်ေး ယ်ခ ံ့ရသာ ကက ျိုတငမ် ငဆ်ငခ်ွင်ံ့(၄)လက ု (၁၇-၁-၂၀၂၁)ရက်ရန့် နံနက် 

  ုင်ေးမှစ၍ (၁၆-၅-၂၀၂၁)ရက်ရန့် ညရန  ုင်ေးအထ ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုပ  ေး ခွင်ံ့ကုန်ဆံုေးသည်ံ့ရန က်တစ်ရန့်မြစ် 

ရသာ (၁၇-၅-၂၀၂၁)ရက်ရန့် နံနက်  ုငေ်းမှစ၍ န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး၊ နည်ေးဥ ရေ-၂၃၃၊ နည်ေး 

ဥ ရေခွ  (က)အရ သက်မ ည်ံ့ အပင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၀၂/၂၀၂၀ အ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၇-၇-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၇၃/၂၀၂၀)မြင်ံ့ ရေေါ်စင်သ ယာရက ာ် (၁၂/အစန 

(န ုင)်၀၂၉၇၄၁)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ  (လစာနှုန်ေး၂၇၅၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၂၉၅၀၀ဝ ) က  ု သက်မ ည်ံ့ ငစ်င် ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုခ ံ့မခင်ေးအစာူး (၂၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၀၅၂/၂၀၂၀)အရတ ုေးမမြှငံ့် 

ခန့််ထာေးသညံ့ ် လက်ရထာကည်ွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေး ၃၀၈၀၀ဝ - ၄၀၀ဝ - ၃၂၈၀၀ဝ ) ရာထ ေးမြင်ံ့ 

သက်မ ည်ံ့ ငစ်င်မခံစာေးမ  ကက ျိုတငမ် ငဆ်င်ခွင်ံ့(၄)လက ု (၂၉-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ရန့်နံနက်  ငုေ်းမှစ၍ (၂၈-၃-

၂၀၂၁) ရက်ရန့်ညရန  ုင်ေးအထ  ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုပ  ေး ခွင်ံ့ကုန်ဆံုေးသည်ံ့ရန က်တစ်ရန့်မြစ်ရသာ (၂၉-၃-၂၀၂၁) 

ရက်ရန့်နံနက်  ငုေ်းမှစ၍ န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး၊ နည်ေးဥ ရေ-၂၃၃၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (က) အရ 

သက်မ ည်ံ့အပင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၁။ ၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

နှစ်န ုင်ငံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရရေးဌာနခွ မှညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ဦေးရအာင်မင်ေးသ ုက်(၁၂/ဥကမ(န ုင)်၁၁၂၉၈၈)

က ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ(၈၇)အရ (၇-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) 

လု ်သက်ခွင်ံ့ (၇)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၂။ ၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၃/၂၀၂၀ အရ စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့က ေးသန်ေးရရာင်ေး 

ဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏(၂၅-၁၁-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ ရံေုးအမ န့််စာအမှတ်(၇၆/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ် 

ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ WTO နှငံ့ ်အမ ည်မ ည်ဆ ုင်ရာကနု်သွယ်မှုနှငံ့်ဆက်နွယ် ရနရသာအြွ ွှေ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ မှ 

ရေေါ်ရ ရ မွန် (၁၂/ဥကတ(န ုင)်၁၃၅၅၆၉)၊ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး (လစာနှုန်ေးက  ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀) အာေး ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ (၁)ရက်ရန့် နံနက်  ငုေ်းမှစတင၍် စာေးသံေုးသ ရရေးရာဦေးစ ေး 

ဌာနသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ထမ်ေးရဆာငခ်ွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 
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၁၃။ ၂-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ WTO 

န င့််အဖပည်ဖပည်ဆှိုင် ာကုန်သွယ်မှုန င့််ေါ်ဆက်နွယ်ရနရသာအဖွ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ မှ ဦေးရဇယ ာရမာငရ်မာင် 

(၁၃/နခန(န ုင)်၀၇၄၈၂၁)၊ေါ်အကက ေးတန်ေးစာရ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥ ရေ 

(၈၇)အရ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၅)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၄။ ၂-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွ ေါ်တာဝန်ခ ေါ်ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေးေါ်ဦေးရသာငေ်းနှိုင်ေါ် ၁၃/ ငန(နှိုင)်၀၀၁၁၀၂)ကှိုေါ်မူလဌာန 

ခွ ၏ေါ် လုပ်ငန်ေးတာဝန်မ ာေးအဖပင်ေါ် ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ  တာဝန်ခံအမြစ် (၄-၁၂-၂၀၂၀)ေါ်  က်ရနေ့ေါ်

န နက်ပှိငုေ်းမ စ၍ေါ်ရခတတ  ေးတွ တာဝန်ရ ေးအ ်လ ုက်သည်။ 

၁၅။ ၂-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွ မ ှ ဦေးရဇာ်မင်ေး-၅(၁၄/ေေရ(န ုင်)၀၁၀၅၇၄)၊ေါ် ဌာနခွ စာရရေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥ ရေ 

မ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇) အရ (၇-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၁၅)ရက် 

ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၆။ ၂-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှငံ့ ် စာရငေ်းအငေ်းဌာနခွ မ ှ ရေေါ်ရကသ ဝငေ်း (၅/ဝလန(န ုင)်၁၂၆၂၅၂)၊ ကွန်   တာလု ်ရဆာင်ရရေး 

မှ ေးက ု န ုင်ငံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥ ရေ (၁၀၁)၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (က)အရ(၂၁-၁၂-

၂၀၂၀ မှ ၂၀-၆-၂၀၂၁ ထ ) မ ေးြွာေးခွင်ံ့(၆)လ ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၇။ ၂-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၀၃/၂၀၂၀ အ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

  ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်)မှ ရေေါ်ရအေးရအေးရအာင ် (၁၄/ေေရ(န ုင)် ၀၈၃၉၀၂)၊ေါ် ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေးသည်ေါ် (၁၀-

၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရန့်တွင် ကွယ်လွန်သွာေး ါသမြငံ့် ၎င်ေး၏တရာေးဝင် ခင် ွန်ေးမြစ်ပ  ေး ရန ကအ် မ်ရထာငမ်မ ျို 

ရသေးသညံ့် ဦေးရက ာစ်ွာဝငေ်း(၁၄/ သရ(န ုင)်၀၉၈၇၀၀)က  ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်း နညေ်းဥ ရေမ ာေး၊ နညေ်းဥ ရေ-

၂၅၀၊ နညေ်းဥ ရေခွ (က)၊ နညေ်းဥ ရေခွ ငယ် (၃) အရ(၁၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မ ှစ၍ မ သာေးစု ငစ်င်ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၈။  ၃-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၁၀၄/၂၀၂၀ အ  ရန်ကုန်တ ုင်ေးရေသကက ေး၊ 

ရန်ကုန်ပမ ျိုွှေ့၊ မမန်မာံ့စ ေး ွာေးရရေးဘဏ်၊(ဘဏ်ခွ -၄)တွင် အပင မ်ေးစာေးလစာမ ာေး ထုတ်ယ ခံစာေးရနရသာ ယခင် 
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မမန်မာံ့ကုန်တ ုက်မ  ရေေါ်မမရသွေး၊ လက်ရထာက်မန်ရနဂ ာသည် (၁၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရန့်တွင် ကွယ်လွန် 

သွာေး ါသမြင်ံ့ ၎င်ေး၏တရာေးဝင်ခင် နွ်ေးမြစ်ပ  ေး ရန ကအ် မ်ရထာင်မမ ျိုရသေးသည်ံ့ ဦေးသန့််စင(်၁၂/မဂေ 

(န ုင)် ၀၀၆၅၅၈) က ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး၊ နညေ်းဥ ရေ-၂၅၀၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (ခ)၊ နညေ်းဥ ရေခွ  

ငယ်(၁၊၂) အရ (၁၂-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍ မ သာေးစု ငစ်င ်ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၁၉။ ၃-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ်(၀၀၆၂/၂၀၂၀) မြင်ံ့ နယ်စခန်ေးမ ာေးညြှ န ှုငေ်းကွ ်က ရရေး 

ဌာနခွ တွင ် တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့ရသာ ဦေးရဇာလ်ငေ်းရမာင် (၇/သဝတ(န ုင)် ၀၆၅၁၂၁)၊ ဦေးစ ေးမှ ေးက ု သတင်ေး 

ရ ေး  ု့်သည်ံ့ရန့်မှစ၍ စ မံရရေးရာဌာနခွ သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့ပ  ေး အရထရွထွစ မံရရေးရာဌာနစု၊ အရဆာက်အဦ 

ဌာနစ တ်တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 

၂၀။ ၃-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၇၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၄-၁၁-၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ်(၀၀၅၆/၂၀၂၀)မြင်ံ့   ု့်ကုန်သွင်ေးကုန်လု ်ငန်ေးဌာနခွ  

တွင် တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့ရသာ ဦေးစည်သ မမင်ံ့ (၅/မကန(န ုင်)၀၆၆၁၀၉)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေးက ု (၃-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်ရန့်မှစ၍ စ မံရရေးရာဌာနခွ သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့ပ  ေး ဝန်ထမ်ေးစ မံရရေးရာဌာနစု၊ သက်သာဌာနစ တ် တွင် 

တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 

၂၁။ ၃-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ မှ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ ဦေးစံပြ ျိုေးရဝ (၁၂/ဥကမ (န ုင)် ၀၆၂၉၅၅)က ု 

န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၉၃)အရ (၂၈-၁၁-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) 

ရဆေးလက်မှတ်ခွင်ံ့(၃၀)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်ပ  ေး ၎င်ေးဝန်ထမေ်းသည်ခွင့် ်က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ 

မူလတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည်ထမေ်းရဆာင် န်ေါ် Dutyေါ် Reportေါ် န င့်အ်တူ သက်ဆ ုငရ်ာဆရာဝန်၏ 

က န်ေးမာရကကာင်ေး ရထာက်ခံခ က် (Fit Certificate) က ု မ န်လည်တင်မ ရန်မြစ်သည်။ 

၂၂။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

  ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်လု ်ငန်ေးဌာနခွ တွင် တာဝန်ထမေ်းရဆာငရ်နရသာ ဦေးဗညာေးစှိုေး (၉/ခအဇ(နှိုင)်၀၁၂၇၆၇)၊ 

ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေးက ု (၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ သတငေ်းအခ က်အလက် နည်ေး ညာဌာနခွ သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့ 

တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 
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၂၃။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၂/၂၀၂၀ အရ ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ 

ရအာက်တ ုဘာလ ၂၂ ရက်ရန့်တွင် က ငေ်း ခ ံ့သညံ့် မ ည်ရထာင်စုအစ ုေးရအြွ ွှေ့ အစည်ေးအရဝေးအမှတ်စဉ် 

(၂၀/၂၀၂၀)၏ အတညမ် ျိုခ က်မြငံ့် စ ေး ွာေးရရေးနှငံ့် က ေးသန်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာနသ ု့် လွှ ရမ ာင်ေး 

တာဝန်ထမ်ေးရဆာငခ်ွငံ့်မ ျိုထာေးသညံ့် အမှတ်(၂၂၀)ရမခမမန်တ ်ရငေ်းမှ ကကည်ေး ၄၉၅၅၁ ဗ ုလ်ကက ေးရ ရငံ့်ရမာင် 

(၅/မရန(န ုင)် ၁၈၃၀၇၈)အာေး စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့ က ေးသန်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ (၂-၁၂-

၂၀၂၀)ရက်စွ  ါ အမ န့််ရကကာမ်ငာစာအမှတ်(၇၇/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန တွင် ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ 

ေ ဇငဘ်ာလ ၂ ရက်ရန့်မှစတင၍် ဦေးစ ေးအရာရှ  (လစာနှုန်ေးက  ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထ ေးမြငံ့် 

ခန့််ထာေးလ ုက်ပ  ေး ကနဦေးလစာက  ် ၂၇၅၀၀၀ မှ စတငခ်ံစာေးခွငံ့်မ ျိုလ ကု်သည်။ 

၂၄။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွ မှ  ဦေးလှမင်ေးထွန်ေး-၂ (၉/လဝန(န ုင)်၁၂၇၃၀၄)၊ေါ် ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေ 

မ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၉၃)အရ (၁-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ထ )ရဆေးလက်မှတ်ခွင်ံ့(၁၄)ရက် 

ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်ပ  ေး ၎င်ေးအမှုထမ်ေးသည်ခွင့် ်က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ မူလတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည် 

ထမေ်းရဆာင ်န်ေါ်Dutyေါ်Reportေါ်န င့်အ်တူ သက်ဆ ုငရ်ာဆရာဝန်၏ က န်ေးမာရကကာင်ေး ရထာကခ်ံခ က် (Fit 

Certificate) က ု မ န်လည်တင်မ ရန်မြစ်သည်။ 

၂၅။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၄/၂၀၂၀ အရ COVID-19 ရရာဂါက ေးစက် 

မှုမခံရရစရရေးအတွက် န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းမ ာေးအာေး ခရ ေးသွာေးလာမှု ကန့််သတ်ခ က်မ ာေးအရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနမှ အရာထမေ်း (၄၃)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၁၃၈)ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး (၁၈၁)ဦေးတ ု့်အာေး ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမ ာေးနှင်ံ့ 

  ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(က  ျိုငေ်းတံုေး၊ မမစ်ကက ေးန ေး) နှင်ံ့ ထာေးဝယ်အထ ေးစ ေး ွာေးရရေးဇုန်သ ု့် (၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှ 

စ၍ ရမ ာင်ေးရရွွှေ့တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့မှုအာေး ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာ 

အမ န့််စာအမှတ် (၀၅၃၁) မြင်ံ့ ရခတတဆ ုင်ေးငံံ့ခ ံ့ရာမှ လု ်ငန်ေးလ ုအ ်ခ က်မ ာေးအရ ရအာက်ရြာမ်  ါ 

အရာထမေ်း(၁)ဦေး၊ အမှုထမေ်း(၄)ဦေး၊ စုစုရ ါငေ်း(၅)ဦေးတ ု့်အာေး (၆-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍ ခ ငေ်းရရ ရဟာ် 

ကုန်သွယ်ရရေး စခန်ေးသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန 

 (က) ဦေးတငလ်တ် ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး   ု့်သွင်ေး  

  ၇/ဝမန(နှိုင)်၀၀၃၈၃၄  
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 ( ခ ) ဦေးစှိုငေ်းနွမ်လှိှုင်ေး ကွန်ပ  တာလုပ်ရဆာငရ် ေးမ  ေး စ မံရရေးရာ 

  ၁၃/လ န(နှိုင)်၁၂၂၈၆၀  

 ( ဂ ) ရဒေါ်စုရဝမှိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

  ၉/လဝန(နှိုင)်၁၉၁၆၀၂  

 (ဃ) ဦေးရဇာ်ပဖှိြိုေးရအာင် အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရဒသတွင်ေး 

  ၅/မကန(နှိုင)်၀၆၆၁၁၁   

 ( င ) ရဒေါ်ရအေးသက်သက်ရအာင် စာ င်ေးကှိုင်-၃ နယ်ရ ုေး 

  ၅/တဆန(နှိုင)်၁၅၄၃၂၈ 

၂၆။  ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၅/၂၀၂၀ အရ အမှတ် (၂၂၀) ရမခမမန် 

တ ်ရငေ်းမှ စ ေး ွာေးရရေးနှငံ့်က ေးသန်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာနသ ု့် လွှ ရဖပာငေ်းရ ာက်  ှိလာသည့််ေါ် ဗှိုလ်ကက ေးေါ်

ရ ရငံ့်ရမာင ်(၅/မရန (န ုင)် ၁၈၃၀၇၈)အာေးေါ်ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ေါ်(၄-၁၂-၂၀၂၀)  က်စွ ပါေါ်စ မ ရ ေး ာ 

အမှိနေ့စ်ာအမ တ်(၀၀၈၂)ဖဖင့််ေါ် (၂-၁၂-၂၀၂၀)  က်ရနေ့မ စတင၍်ေါ် ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနတွင်ေါ် ေါ် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ 

 ာထေူးဖဖင့််ေါ် ခနေ့်ထာေးခ ့်ပပ ေးဖဖစ်သဖဖင့််ေါ် ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ ၂ ရက် ရန့်မှစတင၍် သတငေ်းအခ က် 

အလက်နည်ေး ညာဌာနခွ တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်။ 

၂၇။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်လ က်ရှ ရသာ အရာထမ်ေး (၁) ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၁) ဦေးတ ု့်က  ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်း 

နညေ်းဥ ရေ ၅၄ ၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (က) အရ ၎င်ေးတ ု့်အမည်နှငံ့် ယှဉ်တွ ရြာမ်  ါ နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာက်သညံ့် 

ရန့်ရက်မှစတင၍် နှစ်တ ုေးအ ါအဝင် လစာရငွမ ာေးက ု ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ကု်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့်် 

မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် 
ရာထ ူး ဌာန 

နှစ်တှိုံူး 

ခ စာူးမည့််ရက် 

နှစ်တှိုံူး 

လစာ(ကျပ်) 

(က) ရေေါ်ကကည်မာလာ 

၅/မရန(န ုင်) ၁၅၄၈၄၉ 

လက်ရထာက် 

ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး 

မ ဝါေ ၃-၁၂-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးလှရအာင် 

၁၂/မဂတ(န ုင်) ၀၃၄၀၃၀ 

ယာဉ်ရမာင်ေး-၅   ု့်သွင်ေး 

(ရန်ကုန်) 

၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၆၈၀၀၀ 

၂၈။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမ ာေးနှင်ံ့   ု့်ကုန်သွင်ေးကုန်ရံေုးတ ု့်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဧပ  လမ ှ စက်တင်ဘာလ 
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ထ  ေုတ ယ (၆)လ တ် မှတ်တမ်ေးနှင်ံ့စာရင်ေးမ ာေးက ု ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ာလတွင် စစ်ရဆေး ရဆာင်ရွက် 

သွာေးမည်မြစ်သမြင်ံ့ စာရင်ေးမှတ်တမ်ေးမ ာေးစစ်ရဆေးရန်အတွက် စစ်ရဆေးရရေးအြွ ွှေ့အာေး ရအာက်ရြာ်မ  ါ 

အတ ုငေ်း ြွ ွှေ့စည်ေးတာဝန်ရ ေးအ ်လ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာနခွွဲ 

 (က) ဦေးည ည သှိန်ေးဇ  ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး လု ်ငန်ေးစစ် 

 ( ခ ) ဦေးသှိန်ေးစှိုေး လ/ထညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဂ ) ရဒေါ်ရအေးဖမင့်် လ/ထညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 (ဃ) ဦေးစှိုေးနှိုင်-၃ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( င ) ဦေးသနေ့်စင်-၁ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( စ ) ရဒေါ်ခ ှိြိုမာသှိန်ေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 (ဆ) ရဒေါ်သ သ နှိုင် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဇ ) ရဒေါ်ဖဖ ဖဖ ရက ာ် ဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဈ ) ရဒေါ်ရအေးရအေးမာ ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့/သငွေ်း 

 (ည) ဦေးမင်ေးမင်ေးလွင် ဦေးစ ေးမ  ေး စာ င်ေးအငေ်း 

 ( ဋ ) ဦေးရက ာ်သန်ေးနှိုင် ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဌ ) ရဒေါ်ဥမမာ-၂ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဍ ) ရဒေါ်တင်သန်ေးသန်ေးဦေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဎ ) ဦေးလှိှုင်သူဝင်ေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 (ဏ) ရဒေါ်သ ့်သ ့်ကကှိြိုင် ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 (တ) ဦေး  ဝင်ေးသူ ကပတမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 (ထ) ရဒေါ်ရကာန်  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဒ ) ရဒေါ်ရအေးရအေးခှိုင်-၂ စာ င်ေးကှိုင်-၃ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ဓ ) ဦေးရအာင်မင်ေးရထွေး စာ င်ေးကှိုင်-၃ လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( န ) ဦေးရသာ်ဇငဦ်ေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 

 ( ပ ) ရဒေါ်န င်ေးန င်ေးယု အကက ေးတန်ေးစာရ ေး လုပ်ငန်ေးစစ် 
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 ( ြ ) ရေေါ်ရအေးရအေးရမာ်-၂ အကက ေးတန်ေးစာရရေး ရငွစာရင်ေး 

 ( ဗ ) ဦေးရအာင်မင်ေးသ -၂ အငယ်တန်ေးစာရရေး လု ်ငန်ေးစစ် 

၂၉။ ၆-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွ မ ှ ဦေးရဇာမ်င်ေး-၅ (၁၄/ဒဒ  (နှိုင)် ၀၁၀၅၇၄)၊ ဌာနခွ စာရ ေးသည် ၂၀၂၀ ဖပည့််န စ်၊ 

ဒ ဇငဘ်ာလ (၅)  က်ရနေ့ ရနေ့လယ် (၁၃:၀၅) အခ ှိန်၌ ပ ခူေးတှိုင်ေးရဒသကက ေး၊ ကဝပမှိြိုွဲ့နယ်၊ အနု်ေးန  စ ဖပ 

ရက ေး  ာ၊ တှိုက်နယ်ရဆေးရ တုွင် အသည်ေးရ ာဂါဖဖင့်် ကွယ်လနွ်သွာေးရသာရကကာင့်် ကွယ်လွန်သည့်် 

ရနေ့ က်၊ အခ ှိန်မ စ၍ ၀န်ထမေ်းအဖဖစ်မ   ပ်စ လှိုက်သည်။ 

၃၀။ ၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၈၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ခ င်ေးရရ ရဟာက်ုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ရအာက်ရြာမ်  ါ အရာထမ်ေး (၁) ဦေး နှင်ံ့ အမှုထမေ်း(၄)ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး 

(၅)ဦေးတ ု့်အာေး (၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန(ရုံေးခ ျို ်) သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေး 

ပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါ ဌာနခွ မ ာေးတွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန 

 (က) ဦေးရအာငရ်ဇာမ် ုေး ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး နညေ်း ညာ 

  ၁/မမန(န ုင်)၀၃၈၃၁၂   

 ( ခ ) ဦေးမင်ေးရဇာ် ေ-ုဦေးစ ေးမှ ေး   ု့်သွင်ေး 

  ၇/ဇကန(န ုင်)၀၃၀၀၁၇   

 ( ဂ ) ဦေးရက ာ်လွင်-၁ ဌာနခွ စာရရေး စ မံရရေးရာ 

  ၁၄/ သန(န ုင)်၀၃၃၈၇၉   

 (ဃ) ရေေါ်စနဒ ဝငေ်း-၂ အကက ေးတန်ေးစာရရေး စာရင်ေးအငေ်း 

  ၅/ဝလန(န ုင)်၁၂၄၃၅၄   

 ( င ) ရေေါ်စနဒ လ ှုင် အကက ေးတန်ေးစာရရေး မ ဝါေ 

  ၉/ မန(န ုင)်၂၆၇၆၂၈ 

၃၁။ ၇-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၀၆၆/၂၀၂၀) မြင်ံ့   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်လု ်ငန်ေးဌာနခွ  

တွင် တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့ရသာ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး၊ ရေေါ်ခ  ျိုခ  ျိုမာ-၂ (၁၂/ဒဂန(နှိုင)်၀၀၃၉၀၇)က ု 

သတငေ်းရ ေး  ု့်သည်ံ့ရန့်မှစ၍   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(ရန်ကုန်)သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 
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၃၂။ ၇-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုပညာရပေးရ ေးဌာနခွ မ ှရေေါ်မ  ျိုေးမ  ျိုေးအ  (၁၄/လမန (န ုင)် ၀၆၉၄၂၇)၊ေါ်ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၉-၁၂-၂၀၂၀ မှ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ 

(၂၂)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၃။ ၇-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး (မနတရလေး)မှ ရေေါ်ရဆွလ ှုင် (၈/ စက (န ုင်) ၁၁၆၄၂၃)၊ေါ်ဒုေါ် -ေါ်ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥ ရေမ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ ( ၅-၁၂-၂၀၂၀ မှ၁၉-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ 

(၁၅)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၄။ ၇-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ မှ ဦေးလှမငေ်း(၇/ညလပ(နှိုင်)၀၁၃၃၀၉)၊ေါ် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေ 

မ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၄-၁၂-၂၀၂၀ မ ှ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၈)ရက် ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၅။ ၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွ မ ှ ဦေးရအာငစ် ုေးလင်ေး (၁၂/ ပသ (န ုင)် ၀၂၇၁၄၅)၊ဌာနခွ စာရ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနညေ်း 

ဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈) ၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်က ု လု ်သက်ခွင်ံ့ (၁)ရက် ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၆။ ၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၆/၂၀၂၀ အရ စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့က ေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ (၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ ရံေုးအမ န့််စာအမှတ် (၈၀/၂၀၂၀) အရ 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ရငွစာရင်ေးဌာနခွ မှ ရေေါ်ဇ လ ုင ် (၅/တဆန (န ုင)် ၁၃၀၃၆၂)၊ စာရင်ေးက ုင်-၃ 

(လစာနှုန်ေးက   ်၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)အာေး ၂၀၂၀ မ ညံ့်နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ (၈)ရက်ရန့် နံနက်  ုငေ်းမှ 

စတင၍် စာေးသံေုးသ ရရေးရာဦေးစ ေးဌာနသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၇။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

မ ှတစ်ြက်ရြာ်မ  ါ အရာထမ်ေး(၁)ဦေး၊ အမှုထမေ်း(၁)ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး(၂)ဦေးတ ု့်အာေး (၁၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှ 

စ၍ ၎င်ေးတ ု့်အမည်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါ ဌာနခွ မ ာေးတွင်ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့ တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန ပ ပာင်ူးပရ ွှေ့တာဝန်ချ  

  မှတ်ပ ုံတင်အမှတ်   ထာူးသည့််ဌာန 

 (က) ရေေါ်ရအေးရအေးခ ုင်-၁ လ/ထညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး   ု့်သွင်ေးရံေုး(မနတရလေး)   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန် 

  ၁၂/ဥကမ(နှိုင)်၀၂၅၀၃၈   လုပ်ငန်ေးဌာနခွ  

     (ပှိုေ့ကုန်) 

 ( ခ ) ဦေးသန်ေးရဌေး-၂ ယာဉ်ရမာင်ေး-၄ ပှိုေ့သွင်ေးရ ေုး(မနတရလေး) စ မံရရေးရာ 

  ၁၁/စတန(နှိုင)် ၁၃၃၆၈၆  (တွ ဖက)် 

၃၈။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွ မ ှ ဦေးခင်ရဇာ်လတ် (၉/မသန (နှိုင)် ၁၂၃၈၈၈) အငယ်တန်ေးစာရ ေးသည် န ုင်ငံံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥ ရေ ၅၄၊ နညေ်းဥ ရေခွ  (က) အရ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်ရန့်တွင် နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာက် ါသမြငံ့် နှစ်တ ုေး 

အ ါအဝင် လစာရငကွ  ် (၁၉၀၀၀◌ /-) တ တ က ု ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၃၉။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၀၉၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

WTO နှငံ့် အမ ည်မ ည်ဆ ုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှငံ့် ဆက်နွယ်ရနရသာ အြွ ွှေ့အစည်ေးမ ာေးဌာနခွ မှ 

ဦေးရဇယ ာရမာငရ်မာင် (၁၃/နခန(န ုင)်၀၇၄၈၂၁)၊ေါ် အကက ေးတန်ေးစာရ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး 

အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ(၈၇)အရ (၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၃)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျို 

လ ကု်သည်။ 

၄၀။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရငွစာရင်ေးဌာနခွ မ ှ ရေေါ်နုနုယဉ် (၁၂/တမန(နှိုင)်၀၄၇၄၉၂)၊ေါ် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေ 

မ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၇-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၇)ရက် ခံစာေး 

ခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၄၁။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

နယ်စခန်ေးမ ာေးညြှ န ှုငေ်းကွ ်က ရရေးဌာနခွ တွင် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရနရသာ ရေေါ်စုလ ှုင်နှငေ်း (၁၂/ေဂတ 

(န ုင)် ၀၇၇၃၂၄)၊ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ(၁၀၁)၊ နညေ်း 

ဥ ရေခွ  (က) အရ (၁၀-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၉-၆-၂၀၂၁ ထ ) မ ေးြွာေးခွငံ့်(၆)လ ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 
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၄၂။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ထန်တလန်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ရအာက်ရြာ်မ  ါ အရာထမ်ေး (၁) ဦေးနှင်ံ့ အမှုထမေ်း(၁)ဦေးတ ု့်က ု (၉-၁၂-

၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန(ရံေုးခ ျို )်သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့ပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာမ်  ါ 

ဌာနခွ မ ာေးတွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး တာဝန်ချထာူးသည့််ဌာနခွွဲ 

 (က) ဦေးရအာငစ်ှိုေး-၂ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ စ မ ရ ေး ာ 

  ၁၀/မလမ(နှိုင)်၁၅၅၇၇၆  

 ( ခ ) ဦေးလ ရအေး ဆက်သွယ်ရ ေး-၂ စာ င်ေးအငေ်း  

  ၁၂/လမန(နှိုင)်၁၁၄၅၇၃ 

၄၃။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

မ ဆယ်(၁၀၅)မ ုငက်ုန်သွယ်ရရေးဇုန်၊ တာခ  လ တ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေး နှင်ံ့ ရ ေ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးတ ု့်တွင် 

တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရနရသာ ရအာက်ရြာမ်  ါ အရာထမေ်း(၆)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၂၄)ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး(၃၀)ဦေးတ ု့် 

အာေး (၁၂-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန (ရံေုးခ ျို ်) သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး 

၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါ ဌာနခွ /  ်ု့သွင်ေးရံုေးတ ု့်တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်-  

စဉ ် အမည ် မှတပ် ုံတငအ်မှတ ် ရာထ ူး 

လက်ရှှိတာ 
ဝန်ထမ်ူး 

ပ ာင်သည့်် 
ဌာန/စခန်ူး 

ပ ပာင်ူးပရ ွှေ့ 
တာဝန်ချထာူးသည့်် 

ဌာန/ပှိုံို့သွင်ူးရ ုံူး 
မှတခ်ျက ်

(က) ဦူးစှိန်ဝင်ူး ၁၂/သကတ(နှိုံင်)၀၃၂၇၁၉ ညွှန်ကကာူးပရူးမှ ူး တာချ ျီလှိတ ် ပှိုံို့သွင်ူး   

( ခ ) ဦူးမျ ှိ ူးမင်ူးသန်ို့-၁ ၉/က န(နှိုံင်)၀၀၀၀၃၅ လ/ထညွှန်မှ ူး မ  ယ် 
ပကျာက်   ဇုံန်  

(ရ ုံူးချ ပ်) 
  

( ဂ ) ဦူးပနသ ပအာင်-၁ ၁၂/မဘန(နှိုံင်)၁၀၁၂၁၁ လ/ထညွှန်မှ ူး မ  ယ် စာရင်ူးအင်ူး   

(ဃ) ဦူးပအာင်စှိုံူးမှိုံူး ၁၂/ဒဂန(နှိုံင်)၀၀၇၄၇၂ လ/ထညွှန်မှ ူး ရှိဒ ် ယှဉ်ပပှိ င်မှု   

( င ) ပဒေါ် မတ်ချ ှိ ပအူး ၁၂/သဃက(နှိုံင်)၀၀၁၇၄၀ ဦူးစျီူးအရာရှှိ မ  ယ် လုံပ်ငန်ူးစစ ်   

( စ ) ပဒေါ်ဝင်ူးဝင်ူးနုံ ၈/ရစက(နှိုံင်)၀၀၄၅၀၉ ဦူးစျီူးအရာရှှိ မ  ယ် 
ပှိုံို့သွင်ူးရ ုံူး 
(မနတပလူး) 

  

(ဆ) ဦူးပစာ န်ူးသှိန်ူးပအာင ် ၃/က က(နှိုံင်)၀၆၇၅၁၁ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် နှစ်နှိုံငင်    

( ဇ ) ဦူး မင့််ပဇာ ် ၇/ကဝန(နှိုံင်)၀၈၇၀၃၃ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ   

( ဈ ) ဦူးခင်ပမာင်လတ ် ၁၂/မဂတ(နှိုံင်)၀၀၁၈၈၄ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် လုံပ်ငန်ူးစစ ်   

(ည) ဦူးမျ ှိ ူး န်ူးပအာင ် ၁/မစန(နှိုံင်)၀၂၇၂၇၇ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ   
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( ဋ ) ဦူးပအာင် န်ူးလင်ူး ၇/ပခန(နှိုံင်)၂၅၃၁၁၃ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် ပှိုံို့သွင်ူး   

( ဌ ) ဦူးသန်ူးပဇာ်ဦူး ၈/စတရ(နှိုံင်)၀၃၉၉၄၅ စာရင်ူးကှိုံင-်၂ မ  ယ် မ ဝါဒ   

(ဍ ) ဦူးပအာင်ပင ွ ၅/ယမပ(နှိုံင်)၀၆၃၅၀၄ ဌာနခွွဲစာပရူး မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ   

( ဎ ) ဦူးသန်ူးလင်ူး-၁ ၁၂/ ကခ(နှိုံင်)၀၀၉၆၅၈ ဌာနခွွဲစာပရူး ရှိဒ ် လုံပ်ငန်ူးစစ ်   

(ဏ) ဦူးနှိုံင်လင်ူးပအာင ် ၈/တတက(နှိုံင်)၁၈၁၈၅၂ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် နှစ်နှိုံငင်    

(တ) ဦူးထွန်ူးထွန်ူးလွင ် ၈/စလန(နှိုံင်) ၁၃၅၅၈၆ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် မ ဝါဒ   

(ထ) ဦူး ပည့််ဇင်ပအာင ် ၈/တတက(နှိုံင်) ၁၈၆၆၈၀ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် ယှဉ်ပပှိ င်မှု   

( ေ ) ပဒေါ်မျ ှိ ူးသနတာ ၉/လဝန(နှိုံင်)၁၈၆၆၃၂ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ   

( ဓ ) ပဒေါ်သကစ်ုံမျ ှိ ူး ၇/လပတ(နှိုံင်)၁၄၃၄၄၈ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ   

( န ) ဦူးလဒွွဲ ၁/မခဘ(နှိုံင်) ၀၁၁၃၃၆ ကကျီူး/ပရူး ရှိဒ ် နယရ် ုံူး   

(   ) ပဒေါ်သင်ူးသင်ူးကကည ် ၈/တတက(နှိုံင်)၁၄၁၄၆၆ ဒုံ-ဦူးစျီူးမှ ူး မ  ယ် ပှိုံို့သွင်ူး ကွန်ပျ တာ 

( ြ ) ပဒေါ်သျီရှိပအာင်-၁ ၁၂/မဂဒ(နှိုံင်)၁၅၁၇၄၆ ကပတမ ှူး မ  ယ် ပှိုံို့သွင်ူး ကနွ်ပျ တာ 

( ဗ ) ဦူးပငှိမ်ူးချမ်ူးပအာင် မင့်် ၁၂/လကန(နှိုံင်)၁၉၅၂၁၄ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် 
နည်ူးပညာ 

(CJ) 
ကွန်ပျ တာ 

(ဘ) ဦူးပဇာ်မင်ူးသ  ၁၄/ညတန(နှိုံင်)၁၈၄၆၄၃ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် နည်ူးပညာ ကွန်ပျ တာ 

( မ ) ပဒေါ်သနတာလင်ူး ၅/ကဘလ(နှိုံင်)၁၄၈၆၇၆ ကကျီူး/ပရူး မ  ယ် 
ပှိုံို့သွင်ူးရ ုံူး 
(မနတပလူး) 

ကွန်ပျ တာ 

(ယ) ဦူးပအူးမင်ူးထွန်ူး-၂ ၉/နထက(နှိုံင်)၁၆၀၂၆၈ လ/ထကပတမ ှူး ရှိဒ ် ပှိုံို့သွင်ူး ကွန်ပျ တာ 

( ရ ) ဦူးညျီညျီပဇာ်-၂ ၁၀/ပမန(နှိုံင်)၁၇၅၈၀၄ ယာဉ်ပမာင်ူး-၃ မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ ယာဉ်ပမာင်ူး 

(လ) ဦူးပအာင် န်ူးဦူး ၁၀/ပမန(နှိုံင်)၁၇၉၁၈၀ ယာဉ်ပမာင်ူး-၄ ရှိဒ ် စျီမ ပရူးရာ ယာဉ်ပမာင်ူး 

( ဝ ) ဦူးပကျာ်သ ရပဇာ ် ၉/ပမန(နှိုံင်)၂၄၃၇၅၅ ယာဉ်ပမာင်ူးစက် ပင်-၅ တာချ ျီလှိတ ် စျီမ ပရူးရာ ယာဉ်ပမာင်ူး 

( သ ) ဦူးခင်ပမာင်စန်ူးပထွူး ၁၂/ဒဂမ(နှိုံင်)၀၁၂၀၁၄ ယာဉ်ပမာင်ူး-၅ မ  ယ် စျီမ ပရူးရာ ယာဉ်ပမာင်ူး 

၄၄။ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရငွစာရင်ေးဌာနခွ မှ ရေေါ်ကကည်မ ာမမငံ့် (၉/ကပတ (နှိုင)် ၁၈၀၈၈၅)၊ေါ် စာ င်ေးကှိုင်-၃ က ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမေ်း 

နညေ်းဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၁၀-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ 

(၄) ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၄၅။ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

မ ှတစ်ြက်ရြာမ်  ါ အရာထမ်ေး (၄) ဦေးနှင်ံ့ အမှုထမ်ေး (၂၅) ဦေးတ ု့်က ု မ ဆယ်(၁၀၅)မ ုင်ကုန်သွယ်ရရေးဇုန်သ ု့် 
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လည်ေးရကာင်ေး၊အရာထမ်ေး(၁)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၁)ဦေးတ ု့်အာေးတာခ  လ တ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးသ ု့်လည်ေးရကာင်ေး 

(၁၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍ ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်-  

စဉ ် အမည ် မတှပ် ုံတငအ်မတှ ် ရာထ ူး 

လကရ်ှှိတာ 
ဝနထ်မူ်း 

ဆ ာငသ်ည့်် 
ဌာနခ ွဲ 

ဆ ပာငူ်းဆရ ွေ့ 
တာဝနခ်ျထာူးသည့်် 

စခနူ်း 
မတှခ်ျက ်

(က) ဦူးထ န်ူးဦူး ၁၁/အမန(နှိုံင်)၀၄၁၄၈၁ လ/ထညွှန်ကကာူးဆရူးမှ ူး နယရ် ုံူး မ  ယ်  

( ခ ) ဆ ေါ်နီနီဆမာ ် ၁၂/ဗဟန(နှိုံင်)၀၆၃၀၇၁ လ/ထညွှန်ကကာူးဆရူးမှ ူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

( ဂ ) ဆ ေါ်ဥမမာသှိန်ူး ၁၂/တမန(နှိုံင်)၀၅၉၆၄၈ ဦူးစီူးအရာရှှိ ဆင စာရင်ူး မ  ယ်  

(ဃ) ဦူးစှိုံူးနှိုံင်-၃ ၁၂/ရကန(နှိုံင်)၀၄၀၀၅၆ ဦူးစီူးအရာရှှိ နယရ် ုံူး မ  ယ်  

( င ) ဦူးဆနဆ ာ်ဆအာင ် ၈/မကန(နှိုံင်)၁၂၂၃၄၅ ဦူးစီူးမှ ူး နည်ူးပညာ မ  ယ်  

( စ ) ဆ ေါ်ခင်ဆဌူး မင့်် ၉/တသန(နှိုံင်)၀၉၆၉၇၇ စာရင်ူးကှိုံင်-၁ ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

( ) ဦူးမျ ှိ ူးဝဏ္ဏ ၁/မကတ(နှိုံင်)၀၈၂၃၀၇  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး ဆင စာရင်ူး မ  ယ်  

(   ) ဦူးဆ ာ်ဆ ာ်ထ န်ူး ၈/ခမန(နှိုံင်)၀၄၄၂၉၈  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

( ဈ ) ဦူးဆ လတ ် ၈/ခမန(နှိုံင်)၁၂၁၀၂၄  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး နယရ် ုံူး မ  ယ်  

(ည) ဦူးဆအာင်မျ ှိ ူးနှိုံင ် ၁၃/ကလတ(နှိုံင်)၀၃၃၂၉၃  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

( ဋ ) ဦူးမျ ှိ ူးဆ   ၇/ရတရ(နှိုံင်)၁၂၁၅၆၁  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး စီမ ဆရူးရာ မ  ယ်  

( ဌ ) ဦူးစ တင ် ၁၂/လကန(နှိုံင်)၀၅၇၁၈၃  က်သ ယ်ဆရူး-၂ စီမ ဆရူးရာ မ  ယ်  

(ဍ ) ဦူးတင်လင်ူးဆအာင်-၂ ၅/ဝလန(နှိုံင်)၁၁၇၂၇၈ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး မ ဝါ  မ  ယ်  

( ဎ ) ဆ ေါ်ယုံယုံဆထ ူး ၉/တသန(နှိုံင်)၁၈၆၅၀၆ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး ပညာဆပူး မ  ယ်  

(ဏ္) ဆ ေါ်ဆအူး မတ်ဆမ ၈/ခမန(နှိုံင်)၁၅၁၁၃၂ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

(တ) ဆ ေါ်ဆမစ ပယ်စှိုံူး ၁/ဟပန(နှိုံင်) ၀၁၂၉၇၅ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး မ ဝါ  မ  ယ်  

(ထ) ဆ ေါ်ခင်န ယ်နထီ န်ူး ၇/ကဝန(နှိုံင်)၁၅၉၆၁၉ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး စီမ ဆရူးရာ မ  ယ်  

(   ) ဦူးသှိန်ူး မင့််ဦူး ၁၂/မဂ (နှိုံင်)၁၁၅၅၅၃ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး နယရ် ုံူး မ  ယ်  

( ဓ ) ဦူးသန်ို့ထ ူးဆအာင ် ၉/ခမစ(နှိုံင်)၀၄၆၉၂၅ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ်  

( န ) ဦူးရွဲလင်ူးခန်ို့ ၁၂/မရက(နှိုံင်)၁၅၉၈၄၉ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး စီမ ဆရူးရာ မ  ယ်  

( ပ ) ဦူးဆ ာ်ဆ ာ်ဖ ှိ ူး ၁၂/ဥကမ(နှိုံင်)၁၇၇၂၇၂ လျှပ်စစ်ကျွမ်ူးကျင်-၃ စီမ ဆရူးရာ မ  ယ်  

(  ) ဆ ေါ်မှိုံမှိုံသန်ူး ၉/အမ (နှိုံင်)၀၃၁၂၆၆ ဦူးစီူးမှ ူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ် က န်ပျ တာ 

( ဗ ) ဦူးသ ရဆအာင ် ၉/တသန(နှိုံင်)၁၁၆၂၈၉  ုံ-ဦူးစီူးမှ ူး နယရ် ုံူး မ  ယ် က န်ပျ တာ 
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(ဘ) ဦူးဆစာရနန်ှိုံင ် ၉/တတဥ(နှိုံင်)၀၉၄၇၅၁ က န်ပျ တာမှ ူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ် က န်ပျ တာ 

( မ ) ဦူး က်ရန်ပှိုံင ် ၉/ ဗသ(နှိုံင်)၀၀၃၈၆၂ ဌာနခ ွဲစာဆရူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ် က န်ပျ တာ 

(ယ) ဆ ေါ်သက်ယဉ်မ န ် ၈/တတက(နှိုံင်)၁၄၉၈၇၈ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး ပှိုံို့/သ င်ူး မ  ယ် က န်ပျ တာ 

( ရ ) ဆ ေါ်ဟနန်ီဆကျာ်ဆကျာ ် ၉/အမ (နှိုံင်)၀၃၄၈၉၂ အကကီူးတန်ူးစာဆရူး မ ဝါ  မ  ယ် က န်ပျ တာ 

(လ) ဦူးကှိုံကှိုံဆမာင ် ၁၄/ပတန(နှိုံင်) ၁၄၉၁၀၇ ယာဉ်ဆမာင်ူးစက် ပင-်၅ စီမ ဆရူးရာ မ  ယ် ယာဉ်ဆမာင်ူး 

( ဝ ) ဦူးသှိန်ူးထှိုံက်ဦူး ၁၃/မကတ(နှိုံင်)၀၀၁၈၀၀ ယာဉ်ဆမာင်ူး-၅ စီမ ဆရူးရာ မ  ယ် ယာဉ်ဆမာင်ူး 

(သ) ဦူးနနဒ ၅/ရဘန (နှိုံင်) ၀၂၆၇၅၄ ညွှန်ကကာူးဆရူးမှ ူး 
ဆကျာက်    ုံန ်

(ရ ုံူးချ ပ်) 
တာချလီှိတ ် တာဝန်ခ  

(ဟ) ဦူးလင်ူးလင်ူးဆ ာ် ၈/မသန (နှိုံင်) ၀၉၉၃၆၅ ယာဉ်ဆမာင်ူး - ၃ စီမ ဆရူးရာ တာချလီှိတ ် ယာဉ်ဆမာင်ူး 

၄၆။ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး ဌာန 

မ ှရအာက်ရြာ်မ  ါ အရာထမ်ေး(၂)ဦေးနှင်ံ့ အမှုထမေ်း(၄)ဦေး၊ စုစုရ ါငေ်း (၆)ဦေးတ ု့်က ု (၁၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှ 

စ၍ ၎င်ေးတ ု့်အမည်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါ ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမ ာေးသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန တာဝန်ချထာူးသည့်် 

     စခန်ူး/ပှိုံို့သွင်ူးရ ုံူး 

 (က) ဦေးရက ာ်မ ှိြိုေးမင်ေး လ/ထညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ပှိုေ့သွင်ေးရ ေုး  ှိဒ် 

  ၁၂/မဘန(နှိုင)်၀၂၃၃၀၂  ( န်ကုန်)  

 ( ခ ) ဦေးရအာငရ်ဇာမ်ငေ်း-၁ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ မူဝါဒ ထန်တလန် 

  ၁၄/ပသ (နှိုင)်၀၈၄၄၈၈  

 ( ဂ ) ဦေးပငှိမ်ေးခ မ်ေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး စ မ ရ ေး ာ ထန်တလန် 

  ၅/အတန(နှိုင)်၀၄၈၇၂၈    

 (ဃ) ဦေးအာကာဟှိန်ေး ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး စာ င်ေးအငေ်း  ှိဒ် 

  ၁၁/မတန(နှိုင)်၀၁၉၄၃၄    

 ( င ) ဦေးရဝလှိှုင်ပဖှိြိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရငွစာ င်ေး  ှိဒ် 

  ၁၂/ဒဂန(နှိုင)်၀၃၂၀၄၃ (ကွန်ပ  တာ)   

 ( စ ) ဦေးမ ှိြိုေးရဇယ ာ ယာဉ်ရမာင်ေးစက်ဖပင်-၅ စ မ ရ ေး ာ  ှိဒ် 

  ၈/ပခက(နှိုင)် ၂၈၉၉၁၀ (ယာဉ်ရမာငေ်း) 
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၄၇။ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

  ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်လု ်ငန်ေးဌာနခွ မ ှဦေးဇာနည်ဝင်ေး (၇/ရတန (န ုင)် ၀၆၆၈၀၉)၊ေါ်ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၉၃)အရ (၁၂-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၁-၁-၂၀၂၁ ထ )  ရဆေးလက်မှတ် 

ခွင်ံ့(၃၁)ရက်ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ကု်ပ  ေး ၎င်ေးအမှုထမေ်းသည်ခွင့်် က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ မူလတာဝန်မ ာေးကှို 

ဖပန်လည်ထမ်ေးရဆာင် န်ေါ် Dutyေါ် Reportေါ် န င့်အ်တူ သက်ဆ ုင်ရာဆရာဝန်၏ က န်ေးမာရကကာင်ေး 

ရထာက်ခံခ က် (Fit Certificate) က ု မ န်လည်တငမ် ရန်မြစ်သည်။ 

၄၈။ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရေသတွင်ေးစ ေး ွာေးရရေး  ေးရ ါငေ်းရဆာငရ်ွက်မှုဌာနခွ မှ ဦေးရအာငန်ှိုင ် (၇/ပခန (နှိုင)် ၁၄၀၁၈၇) ဦေးစ ေးအရာရှ  

က  ု (၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်လု ်ငန်ေးဌာနခွ  (  ု့်ကုန်ဌာနစု) သ ု့် ရခတတတွ ြက်တာဝန် 

ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 

၄၉။ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၀၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမေ်းရဆာငရ်နရသာ   ေးတွ  ါ ရန့်စာေးဝန်ထမ်ေး (၂၉) ဦေးက ု   က်ကွက်ရက်မှအ  တစ်ရက် 

လျှင်သတ်မှတ်ထာေးရသာ လု ်ခက  ် (၄၈၀၀/-) နှုန်ေးမြင်ံ့ (၃)လတစ်ကက မ် စာခ ျို ်ခ ျို ်ဆ ုငှာေးရမ်ေးခ ံ့ပ  ေး 

သက်တမ်ေးကုန်ဆံုေးပ  ေးသည်ံ့ ရန ကတ်စ်ရန့် နံနက်  ငုေ်းမ ှ စတင၍် ၎ငေ်းတ ု့်အမည်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာမ်  ါ 

ရန့်ရက်မ ာေးအတ ုငေ်း (၃)လတစ်ကက မ် ထ ်မစံာခ ျို ် ခ ျို ဆ် ုငာှေးရမ်ေးလ ကု်သည်-  

စဉ ်
အမည်/ 

မှတ်ပ ုံတငအ်မှတ ်

ပပူးအပ ်
ထာူးသည့်် 
တာဝန ်

လက်ရှှိ 
ဌာနခွွဲ/ 

ပှိုံို့သွင်ူးရ ုံူး/စခနူ်း 

စတင်စာချ ပ ်
ချ ပ် ှိုံသည့်် 

ကာလ 

ထပ်မ စာချ ပ ်
ချ ပ် ှိုံသည့်် 

ကာလ 

မှ ထှိ မှ ထှိ 

(က) ဦေးသန်ေးရဌေး 
၁၄/မအ (န ုင်)၀၅၄၆၃၆ 

စ ုက်   ျိုေးရရေးခခ ံ စ မံရရေးရာ ၁၇-၉-၂၀၂၀ ၁၆-၁၂-၂၀၂၀ ၁၇-၁၂-၂၀၂၀ ၁၆-၃-၂၀၂၁ 

( ခ ) ရေေါ်ခ ုင်မ ည်ံ့ရဇာ်ြ ေး 
၉/မထလ(န ုင)်၃၂၁၀၇၀ 

ရန့်စာေးစာရရေး WTO ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဂ )  ရေေါ်လ ံ့လ ံ့မွန ်
၉/ကဆန(န ုင်)၁၅၇၇၄၉ 

ရန့်စာေးစာရရေး ရငွစာရင်ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ဃ) ရေေါ်ဟန်န ထွနေ်း 
၉/ကဆန(န ုင်)၁၇၃၀၁၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး မ ဝါေ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( င ) ရေေါ်စုေါလ    ု
၈/ ခက(န ုင်)၂၉၂၃၄၀ 

ရန့်စာေးစာရရေး ရေသတွင်ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( စ ) ဦေးသက်ပြ ျိုေးရအာင ်
၅/ဝလန(န ုင်)၁၄၈၉၁၁ 

ရန့်စာေးစာရရေး ရငွစာရင်ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 
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(ဆ) ရေေါ်ရအေးသန့််ထ ေး 
၉/မတရ(န ုင်)၁၇၈၉၈၃ 

ရန့်စာေးစာရရေး  ညာရ ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဇ ) ရေေါ်စုလ ှုင ်
၅/အတန(န ုင)်၀၈၈၁၈၃ 

ရန့်စာေးစာရရေး ယှဉ်ပ  ျိုင်မှု ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဈ ) ရေေါ်နှင်ေးရဝလငွ ်
၁၂/သလန(န ုင)်၁၅၄၂၀၂ 

ရန့်စာေးစာရရေး WTO ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ည) ရေေါ်  ုေးအ မြ  
၉/တကန(န ုင်)၂၀၃၅၄၀ 

ရန့်စာေးစာရရေး စ မံရရေးရာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဋ ) ရေေါ်ဇွန် ွငံ့်မြ  
၁၃/နစန(န ုင)်၀၇၂၇၁၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး စာရင်ေးအငေ်း ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဌ ) ရေေါ်နှင်ေးဦေးဝတရ်ည် 
၃/ကကရ(န ုင်) ၁၈၉၀၂၉ 

ရန့်စာေးစာရရေး ရငွစာရင်ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

 (ဍ ) ရေေါ်ဝင်ေးဝင်ေးရအေး 
၉/အမဇ(န ုင်)၀၅၉၃၀၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး မ ဝါေ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဎ ) ရေေါ်တင်ဇာလငွ ်
၉/ မန(န ုင်)၂၃၃၅၀၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး စာရင်ေးအငေ်း ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ဏ) ရေေါ်စံ ယ်ရဌေး 
၉/က တ(န ုင်)၂၄၈၁၀၅ 

ရန့်စာေးစာရရေး ယှဉ်ပ  ျိုင်မှု ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(တ) ရေေါ်နှင်ေးရဝရဝရအာင ်
၅/ကလတ(န ုင်)၀၉၄၆၅၁ 

ရန့်စာေးစာရရေး  ညာရ ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ထ) ရေေါ်ရသာ်ဇင်လငေ်း 
၅/တဆန(န ုင)် ၁၆၂၂၇၀ 

ရန့်စာေးစာရရေး နည်ေး ညာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ေ ) ရေေါ်ခင်ရဆွဝင်ေး 
၈/တတက(န ုင်)၂၁၄၁၄၂ 

ရန့်စာေးစာရရေး နှစ်န ုငင် ံ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဓ ) ရေေါ်ခ  ျိုဇင်မာ 
၁၄/ညတန(န ုင်)၁၉၀၈၂၉ 

ရန့်စာေးစာရရေး မ ဝါေ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( န ) ရေေါ်ထက်ထက်ဦေး 
၉/လဝန(န ုင်)၂၄၈၁၈၃ 

ရန့်စာေးစာရရေး နည်ေး ညာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(   ) ရေေါ်သ ရ က ုက ုရအာင ်
၁၂/မဂတ(န ုင)်၁၁၁၉၆၀ 

ရန့်စာေးစာရရေး နယ်ရံုေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

 ( ြ ) ရေေါ်  ုေးအ စ ံ
၈/တတက(န ုင်)၂၁၄၁၉၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး နှစ်န ုငင် ံ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဗ ) ရေေါ်စုမမတ်နငှ်ေး 
၉/ဇဗသ(န ုင်)၀၀၃၆၄၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး နယ်ရံုေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ဘ) ဦေးမမတရ်ဇာ်ရအာင ်
၁၂/ေဂမ(န ုင်)၀၃၃၂၅၉ 

ရန့်စာေးစာရရေး ရေသတွင်ေး ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( မ ) ရေေါ်ခ မ်ေးရမမံ့ဆ ု
၁၄/မမန(န ုင်)၃၄၁၈၁၈ 

ရန့်စာေးစာရရေး လု ်ငနေ်းစစ ် ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(ယ) ရေေါ်ရအေးရအေးသနေ်း 
၉/ဇဗသ(န ုင်)၀၀၁၉၂၇ 

ရန့်စာေးစာရရေး လု ်ငနေ်းစစ ် ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 
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( ရ ) ဦေးြုနေ်းမ ညံ့်သာ 
၉/ဇဗသ(န ုင်)၀၀၁၉၅၁ 

ရန့်စာေး 
ယာဉရ်မာင်ေး 

စ မံရရေးရာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

(လ) ဦေးမ ည်ံ့ပြ ျိုေးရဇာ ်
၉/ဇယသ(န ုင်)၀၁၄၄၁၉ 

ရန့်စာေး 
ယာဉရ်မာင်ေး 

စ မံရရေးရာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

( ဝ ) ဦေးရဇာ်လင်ေးရအာင ်
၈/မသန(န ုင်)၁၅၄၂၈၉ 

ရန့်စာေး 
ယာဉရ်မာင်ေး 

စ မံရရေးရာ ၁၄-၉-၂၀၂၀ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၃-၃-၂၀၂၁ 

၅၀။ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

၏ (၁၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စွ  ါ စ မံရရေးရာအမ န့််စာအမှတ် (၀၁၀၃/၂၀၂၀) မြင်ံ့ (ရံေုးခ ျို ်) ဌာနခွ မ ာေးသ ု့် 

ရမ ာင်ေးရရွွှေ့တာဝန်ခ ထာေးခ ံ့ရသာ ရအာကရ်ြာမ်  ါအမှုထမ်ေး(၂)ဦေးတ ု့်က ု မ ဆယ်(၁၀၅)မ ုင်ကုန်သွယ်ရရေး 

ဇုန်တွင် ရခတတတွ ြက်တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်-   

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး ဌာန 

 (က) ဦေးရအာငရ်ငွ ဌာနခွ စာရရေး စ မံရရေးရာ 

   ၅/ယမပ(နှိုင)်၀၆၃၅၀၄ 

 ( ခ ) ဦေးမ ည်ံ့ဇင်ရအာင် အကက ေးတန်ေးစာရရေး ယှဉ်ပ  ျိုင်မှု 

   ၈/တတက(နှိုင)် ၁၈၆၆၈၀ 

၅၁။ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၁/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ မှ ဦေးလှမငေ်း (၇/ညလပ(နှိုင)်၀၁၃၃၀၉)၊ေါ် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေး 

ဥ ရေမ ာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၈၇)အရ (၁၂-၁၂-၂၀၂၀ မ ှ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၇)ရက် 

ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၅၂။ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၂/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

မ ှရအာကရ်ြာမ်  ါ အရာထမေ်း (၂) ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၃) ဦေး၊ စုစုရ ါင်ေး (၅) ဦေးတ ု့်အာေး (၁၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့် 

မ ှစ၍ လွယ်ဂ ယ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု် သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန 

 (က) ရဒါက်တာစှိုေးဝငေ်း-၂ ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ပညာရပေး  

   ၉/မကန(နှိုင)်၀၆၁၃၄၆  

 ( ခ ) ရဒေါ်ခင်ခင်မှိုေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ရငွစာ င်ေး 

   ၈/မကန(နှိုင)်၀၈၆၃၇၉  
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 ( ဂ ) ဦေးသန်ေးလွင်-၂ ဦေးစ ေးမ  ေး မူဝါဒ 

   ၁၁/မအန(နှိုင)်၀၂၁၃၇၃  

 (ဃ) ဦေးမ ှိြိုေးရအာင်-၁ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ရငွစာ င်ေး 

   ၁၂/သကတ(နှိုင)်၀၄၂၆၈၁  

 ( င ) ရဒေါ်ခှိုင်ခှိုင်ဝငေ်း အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ပှိုေ့သွင်ေးရ ေုး(မနတရလေး) 

   ၉/တတဥ(နှိုင)်၁၀၁၄၉၆ (ကွန်ပ  တာ) 

၅၃။ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၃/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာန၊ လွယ်ဂ ယ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ရအာက်ရြာ်မ  ါ အရာထမေ်း (၁)ဦေး နှင်ံ့ အမှုထမ်ေး(၃)ဦေးတ ု့်အာေး 

(၁၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန (ရံေုးခ ျို )်သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ 

ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါ ဌာနခွ /  ်ု့သွင်ေးရံုေးတ ု့်တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး တာဝန်ချထာူးသည့်် 

    ဌာနခွွဲ/ပှိုံို့သွငူ်းရ ုံူး 

 (က) ဦေးနှိုငထ်ွန်ေး ေုတ ယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး စ မ ရ ေး ာ 

  ၈/မထန(နှိုင)်၀၈၀၇၀၁  (ဝန်ထမ်ေးစ မံ) 

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်မင်ေးရထွေး-၂ ဦေးစ ေးမ  ေး လုပ်ငန်ေးစစ်  

  ၉/ကဆန(နှိုင)်၁၁၄၉၀၃    

 ( ဂ ) ရဒေါ်ရမကကည်သငေ်း ရ ေုးအုပ် ပှိုေ့သွင်ေးရ ေုး 

  ၁၂/သလန(နှိုင)်၀၆၇၉၂၁  ( န်ကုန်) 

 (ဃ) ရဒေါ်ဖမခှိုင်စှိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး မူဝါဒ 

  ၁၁/မတန(နှိုင)်၀၁၉၅၀၅ (ကွန်ပ  တာ) 

၅၄။ ၁၆-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၄/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာန၊ စ မံရရေးရာဌာနခွ မ ှ ဦေးလှမငေ်းထွန်ေး-၂ (၉/လဝန (န ုင)် ၁၂၇၃၀၄)၊ေါ်ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေး 

ဥ ရေမ ာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥ ရေ (၉၃)အရ (၁၅-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ထ ) ရဆေးလက်မှတ်ခွင်ံ့ 

(၁၄)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ကု်ပ  ေး အမှုထမေ်းသည်ခွင့် ်က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ေါ် မူလတာဝန်မ ာေးကှို 
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ဖပန်လည်ထမ်ေးရဆာင် န်ေါ် Dutyေါ် Reportေါ် န င့်အ်တူ သက်ဆ ုင်ရာဆရာဝန်၏ က န်ေးမာရကကာင်ေး 

ရထာက်ခံခ က် (Fit Certificate) က ု မ န်လည်တငမ် ရန်မြစ်သည်။ 

၅၅။ ၁၆-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၅/၂၀၂၀ အရ    ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာန၊ နှစ်န ုင်ငံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရရေးဌာနခွ မ ှ ဦေးမင်ေးမငေ်းဦေး(၅/စကန(န ုင်)ေါ် ၁၇၉၅၁၈)၊ေါ် အငယ်တန်ေး 

စာရ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေးနညေ်းဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥ ရေ(၈၇)အရ (၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ 

ထ ) လု ်သက်ခွင်ံ့ (၄)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။ 

၅၆။ ၁၇-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၆/၂၀၂၀ အရ    ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုမ ဝါေဌာနခွ ၊ ရမာရ်တာ်ယာဉ်တင်သွငေ်းမှုကက ေးကကပ်ရ ေးရကာ်မတ ရ ေုးမ  ဒုတှိယ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ဦေး န်နှိုငလ်ွင် (၁၂/ဥကမ (နှိုင)် ၀၀၁၈၁၄)က  ု  ု့်ကုန်သွင်ေးကုန်ရံုေး (ရန်ကုန်) MIC OSS 

တွင် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရန်အတွက်(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍   ု့်ကုန်သွင်ေးကုန်ရံုေး (ရန်ကုန်)သ ု့် 

ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်။ 

၅၇။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၇/၂၀၂၀ အရ    ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့က ေးသန်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရံေုး၏ ၂၀၂၀ မ ည်ံ့နှစ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ ၁၇ ရက်ရန့် 

ရက်စွ  ါ အမ န့််ရကကာမ်ငာစာအမှတ် (၈၀/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရအာက်ရြာ်မ  ါ ဦေးစ ေးမှ ေး 

(၉)ဦေး၊ ရံေုးအု  ်(၁)ဦေး  (လစာနှုန်ေး က   ်၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)က ု (၁၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့် နံနက ် ုင်ေးမှ 

စ၍ ဦေးစ ေးအရာရှ (လစာနှုန်ေးက  ်၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)ရာထ ေးအဆင်ံ့သ ု့် တ ုေးမမြှင်ံ့ခန့််ထာေးလ ကု်သည်- 

 (က) ဦေးရအာငန်ှိုငမ် ှိြိုေး ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးခ ျို ်ရုံေးဦေးစ ေးရံုေး (မရမ်ေးရခ ာငတ်ွ ) 

  ၇/လပတ(နှိုင)်၁၀၈၈၇၂  

 (ေါ်ခေါ်) ဦေးရက ာ်ရဇယ  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ  

  ၇/လပတ(နှိုင)်၀၉၃၀၁၇  

 (ေါ်ဂေါ်) ရဒေါ်မာမာရမာ် ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ    

  ၁၂/အလန(နှိုင)်၀၂၆၀၁၉  

 (ဃ) ဦေးရဌေးလွင်   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဥကမ(နှိုင)်၁၅၁၇၅၂  
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 (ေါ်ငေါ်) ဦေးခှိုင်ဝင်ေး   ု့်ကုန်သွငေ်းကုန်ရံုေး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဒဂတ(နှိုင)်၀၀၄၃၁၂  

 (ေါ်စေါ်) ရဒေါ်စှိုေးစှိုေးရမာ် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွ     

  ၁၂/သဃက(နှိုင)်၀၉၃၉၄၈ (ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ေုး( န်ကုန်)တွ ) 

 (ဆ) ရဒေါ်ဇွန်သ  ှိထွန်ေး နယ်စခန်ေးမ ာေးည ှိနှိှုငေ်းကွပ်က ရ ေးဌာနခွ  

  ၁၂/ဥကမ(နှိုင)်၂၀၁၄၇၉  

 (ေါ်ဇေါ်) ဦေးသန်ေ့ဇင်-၂ ရငွစာ ငေ်းဌာနခွ  

  ၁၂/ဥကတ(နှိုင)်၀၄၀၁၃၃  

 (ေါ်ဈေါ်) ရဒေါ်ယဉ်မှိုေးဦေး ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ  

  ၁၀/မလမ(နှိုင)်၁၅၂၅၄၀  

 (ည) ရဒေါ်သနတာ ကုန်သွယ်မှုပညာရပေးရ ေးဌာနခွ  

  ၁၂/လသယ(နှိုင)်၀၂၇၅၇၄ 

၅၈။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၈/၂၀၂၀ အရ စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့က ေးသန်ေး 

ရရာငေ်းဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရအာက် ါ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေးနှင်ံ့ အဆင်ံ့တ  (လစာနှုန်ေး 

က   ် ၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ) (၉)ဦေးတှိုေ့က ု (၁၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့် နံနက်  ငုေ်းမှစ၍ ဦေးစ ေးမှ ေးနှင်ံ့ 

အဆင်ံ့တ  (လစာနှုန်ေးက  ် ၂၃၄၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၄၄၀၀ဝှိ) ရာထ ေးအဆင်ံ့သ ု့် တ ုေးမမြှင်ံ့ခန့််ထာေးလ ကု်သည် - 

စဉ် 
 အမည်/ 

မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် 

လက်ရှှိတာဝန် 

ထမ်ူးပ ာင်ပနသည့်် 

ဌာနခွွဲ/စခန်ူး 

လက်ရှှိ 

ရာထ ူး/လစာနှုန်ူး 

တှိုံူး မြှင့််ပပူးသည့်် 

ရာထ ူး/လစာနှုန်ူး 

(က) 
ဦေးရအာင်မ ည်ံ့စံု 

၁၀/ကမရ(န ုင်) ၀၉၅၁၅၉ 
မယ်စ ံ့ 

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

ဦေးစ ေးမှ ေး(ကွန်   တာ) 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

( ခ ) 
ဦေးရဇာ်မင်ေး-၆ 

၁၄/ကလန(န ုင်) ၀၇၆၄၉၄ 
စာရငေ်းအင်ေး 

စာရငေ်းက ုင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

စာရငေ်းက ုင်-၁ 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

( ဂ ) 
ဦေးဝင်ေးက ုက ု 

၈/မဘန(န ုင်) ၀၀၇၁၇၉ 
ညွှန်ခ ျို ်ရုံေး 

ဆက်သွယ်ရရေး-၂ 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

ဆက်သွယ်ရရေး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

(ဃ) 
ဦေးသန်ေးန ုင်စ ုေး 

၁၀/သထန(န ုင်) ၁၇၃၉၇၃ 
စ မံရရေးရာ 

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

ဆက်သွယ်ရရေး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  
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( င ) 
ဦေးတင်ထွန်ေး-၂ 
၁၂/သကတ(န ုင်) ၀၅၉၁၉၆ 

စ မံရရေးရာ 
ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  
ဆက်သွယ်ရရေး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

( စ ) 
ရေေါ်ရဆွရဆွလ ှုင် 

၇/ေဥန(န ုင်) ၁၀၃၅၂၂ 
မ ဝါေ 

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး(ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

ဦေးစ ေးမှ ေး(ကွန်   တာ) 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

(ဆ) 
ရေေါ်သဉ္ဇာန ုင် 

၁၄/ြ န(န ုင်) ၁၃၂၆၈၅ 
နှစ်န ုင်ငံ 

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

( ဇ ) 
ဦေးစ ုေးမမင်ံ့ရမာင် 

၁၄/ေေရ(န ုင်) ၀၀၄၉၇၄ 

နယ်ရုံေး 

  ု့်သွင်ေးရုံေး(ရန်ကုန်)တွ  

ဌာနခွ စာရရေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

လံုခခံျိုရရေး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

( ဈ ) 
ဦေးမမတ်ထွဋ် 
၁၄/မမန(န ုင်) ၀၀၀၁၃၈ 

 ညာရ ေး 
ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  
ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၃၄၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ  

 

၅၉။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၉/၂၀၂၀ အရ စ ေး ွာေးရရေးနှင်ံ့က ေးသန်ေး 

ရရာငေ်းဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရအာက်ရြာ်မ  ါ အကက ေးတန်ေးစာရရေးနှင်ံ့အဆင်ံ့တ  

(လစာနှုန်ေး က   ်၁၉၈၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၀၈၀၀ဝှိ) (၁၅) ဦေးတှိုေ့က  ု (၁၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့် နံနက်  ငု်ေးမှစ၍ ေု-

ဦေးစ ေးမှ ေးနှင်ံ့ အဆင်ံ့တ  (လစာနှုန်ေးက  ် ၂၁၆၀၀ဝှိ-၂၀၀ဝှိ-၂၂၆၀၀ဝှိ) ရာထ ေးအဆင်ံ့သ ု့် တ ုေးမမြှင်ံ့ခန့််ထာေး 

လ ကု်သည် - 

စဉ် 
 အမည်/ 

မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် 

လက်ရှှိတာဝန် 

ထမ်ူးပ ာင်ပနသည့်် 

ဌာနခွွဲ/စခန်ူး 

လက်ရှှိ 

ရာထ ူး/လစာနှုန်ူး 

တှိုံူး မြှင့််ပပူးသည့်် 

ရာထ ူး/လစာနှုန်ူး 

(က) 
ရေေါ်အ မွန်မွန်သ  
၁၁/သတန(န ုင်) ၀၆၅၀၅၀ 

မမဝတ  
အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  
ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 
၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ခ ) 
ရေေါ်နနဒ ရအာင် 

၁၂/အစန(န ုင်) ၁၉၈၄၈၇ 
  ု့်သွင်ေးရုံေး(ရန်ကုန်) 

လ/ထကွန်   တာမှ ေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဂ ) 
ရေေါ်သက်သက်ပမ ျိုင် 

၁/မမန(န ုင်) ၀၃၇၃၀၄ 
  ု့်သွင်ေးရုံေး(ရန်ကုန်) 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

(ဃ) 
ရေေါ်သ ရ ရအာင်-၂ 
၈/ထလန(န ုင်) ၀၅၃၁၆၀ 

  ု့်သွင်ေးရုံေး(က  ျိုင်ေးတံု) 
အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  
ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( င ) 
ရေေါ်ရ ရ လွင်ထွန်ေး 

၁၂/ေဂမ(န ုင်) ၀၁၁၁၆၆ 
  ု့်သွင်ေးရုံေး(ရန်ကုန်) 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

(ကွန်   တာ) 
၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( စ ) 
ဦေးဝင်ေးရက ာ်သ  

၉/လဝန(န ုင်) ၁၂၃၆၇၇ 
ညွှန်ခ ျို ်ရုံေး 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  
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(ဆ) 
ရေေါ်ရအေးရအေးခ ုင်-၂ 
၁၂/စခန(န ုင်) ၀၆၂၁၅၈ 

လု ်ငန်ေးစစ် 
စာရငေ်းက ုင်-၃ 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  
စာရငေ်းက ုင်-၂ 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဇ ) 
ရေေါ်သ ဇာရအာင် 

၈/တတက(န ုင်) ၁၆၁၄၆၈ 
  ု့်သွင်ေး 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဈ ) 
ရေေါ်သဇင်ရအာင် 

၁၂/ကခက(န ုင်) ၀၇၈၂၆၁ 
နည်ေး ညာ 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကနွ်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

(ည) 
ရေေါ်သက်ယဉ်မွန် 

၈/တတက(န ုင်) ၁၄၉၈၇၈ 
မ ဆယ် 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဋ ) 
ရေေါ်ရအေးသနတ ဝင်ေး 

၁၃/တယန(န ုင်) ၀၄၀၅၉၂ 
စ မံရရေးရာ 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဌ ) 
ရေေါ်ဆုမမတ်ရဆွ 

၁၃/ြခန(န ုင်) ၀၄၆၄၉၉ 
ပမ တ် 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး(ကွန်   တာ) 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး (ကွန်   တာ) 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဍ ) 
ဦေးစက်ဟ န်ေး 

၉/ညဥန(န ုင်) ၁၈၂၃၉၂ 
  ု့်သွင်ေး 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

( ဎ ) 
ဦေးရဇာ်ပြ ျိုေးရအာင် 

၅/မကန(န ုင်) ၀၆၆၁၁၁ 
ခ င်ေးရရ ရဟာ် 

အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  

ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

(ဏ) 
ဦေးမ  ျိုေးဝင်ေးသန့်် 
၁၂/အစန(န ုင်)၂၁၇၅၃၉ 

ရငွစာရင်ေး 
အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

၁၉၈၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၀၈၀၀ဝ  
ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး 

၂၁၆၀၀ဝ -၂၀၀ဝ -၂၂၆၀၀ဝ  

၆၀။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၀/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

သတငေ်းအခ က်အလက်နည်ေး ညာဌာနခွ မှ ရေေါ်န လာမမငံ့် (၉/မထလ (န ုင)် ၂၃၁၀၁၈)၊ေါ် ဦေးစ ေးမှ ေးက ု 

န ုငင်ံံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥ ရေမ ာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥ ရေ(၈၇)အရ (၂၃-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ထ ) 

လု ်သက်ခွင်ံ့ (၃၈)ရက် ခံစာေးခွင်ံ့မ ျိုလ ုက်သည်။  

၆၁။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

တမ ေးကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ရအာကရ်ြာမ်  ါ အရာထမ်ေး(၂)ဦေးနှင်ံ့ အမှုထမေ်း(၅)ဦေး၊ စုစုရ ါငေ်း(၇)ဦေးတ ု့်အာေး 

(၂၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန(ရံေုးခ ျို ်)သ ု့် ရမ ာငေ်းရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ 

ယှဉ်တွ ရြာ်မ  ါဌာနခွ မ ာေးတွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး ပ ပာင်ူးပရ ွှေ့တာဝန်ချ 

    ထာူးသည့််ဌာနခွွဲ 

 (က) ဦေးသန့််စင်မငေ်း ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး   ု့်သွင်ေးလု ်ငန်ေးဌာနခွ  

  ၅/မ န(နှိုင်)၁၃၆၆၅၄  (  ု့်ကုန်) 
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 ( ခ ) ရဒေါ်နန်ေးရလာဝ်ခမ်ေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ လုပ်ငန်ေးစစ် 

  ၁၃/လခန(နှိုင်)၀၂၄၇၀၅   

 ( ဂ ) ရဒေါ်ယုဇနမှိုေး ဦေးစ ေးမ  ေး စ မံရရေးရာ 

  ၉/မခန(နှိုင်)၁၈၆၅၁၅  (ရထွ/စ ၊ ဇုန်) 

 (ဃ) ရဒေါ်စနဒာမှိုေး ဦေးစ ေးမ  ေး   ု့်သွငေ်း 

  ၁၂/ဗဟန(နှိုင်)၀၇၈၁၁၆ (ကွန်ပ  တာ) 

 ( င ) ဦေးရက ာ်ရက ာ်-၃ ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေး နယ်ရံုေး 

  ၁၂/သဃက(နှိုင်)၀၃၈၂၉၄ 

 ( စ ) ဦေးရအာင်တှိုေးမင်ေး ဌာနခွ စာရ ေး စ မံရရေးရာ 

  ၈/ခမန(နှိုင်)၁၀၄၃၇၆  (ရငွလံေုးရငွရငေ်း) 

 (ဆ) ဦေးအုန်ေးဖမင့်် ဆက်သွယ်ရ ေး-၃ စ မံရရေးရာ 

  ၁၂/မဂတ(နှိုင်)၀၅၇၆၇၉  (ရမာရ်တာ်ယာဉ်) 

၆၂။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနမ  

ရအာက်ရြာမ်  ါ အရာထမ်ေး(၂)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၄)ဦေး၊ စုစုရ ါငေ်း(၆)ဦေး တ ု့်အာေး (၂၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မစှ၍ 

တမ ေးကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးသ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပ ုံတင်အမှတ် ရာထ ူး လက်ရှှိဌာန 

 (က) ဦေးရငွစ ုေး ေုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး စ မံရရေးရာ  

  ၉/မမန(နှိုင်)၀၈၂၅၇၃  

 ( ခ ) ဦေးရဝဦေးရမာင် ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ   ု့်သွင်ေး 

  ၁၂/မ က(နှိုင်)၁၃၆၉၅၆  

 ( ဂ ) ဦေးတင်ထွန်ေး-၂ ဆက်သွယ်ရ ေး-၁ စ မ ရ ေး ာ 

  ၁၂/သကတ(နှိုင်)၀၅၉၁၉၆  

 (ဃ) ရဒေါ်ပငှိမ်ေးပငှိမ်ေးဝင်ေး ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေး စ မ ရ ေး ာ 

  ၈/နမန(နှိုင်)၁၂၉၀၄၅  
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 ( င ) ရဒေါ်ဥမမာဝင်ေး ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေး နည်ေးပညာ 

  ၉/မသန(နှိုင်)၁၀၇၁၆၉ (ကွန်ပ  တာ) 

 ( စ ) ဦေးရက ာ်ရထွေး-၂ ယာဉ်ရမာင်ေး-၃ စ မ ရ ေး ာ 

   ၁၀/ကထန(နှိုင်)၁၀၂၃၃၂ 

၆၃။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၃/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

တာခ  လ တ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးနှင်ံ့ က  ျိုငေ်းလ ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးတ ု့်တွင် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရနရသာ 

  ေးတွ  ါ အရာထမေ်း(၂)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး (၁၃)ဦေး၊ စုစရု ါင်ေး(၁၅)ဦေးတ ု့် အာေး (၁၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရန့်မှစ၍ 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန(ရံေုးခ ျို )်သ ု့် ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးပ  ေး ၎င်ေးတ ု့်နှင်ံ့ ယှဉ်တွ ရြာမ်  ါ ဌာနခွ / 

  ု့်သွင်ေးရံေုးတ ု့်တွင် တာဝန်ခ ထာေးလ ကု်သည်- 

စဉ ် အမည် မှတ်ပ ုံတငအ်မှတ ် ရာထ ူး 

လက်ရှှိတာ 
ဝန်ထမ်ူး 

ပ ာင်သည့်် 
ဌာန/စခန်ူး 

ပ ပာင်ူးပရ ွှေ့ 
တာဝန ်

ချထာူးသည့်် 
ဌာန/ပှိုံို့သွငူ်းရ ုံူး 

မှတ ်
ချက ်

(က) ဦေးရမာင်ရမာင် ါ ၁၂/လမန(န ုင်) ၀၅၄၉၂၅ လ/ထညွှနက်ကာေးရရေးမ ှေး က  ျိုင်ေးလ  ် နယ်ရံုေး 
 

( ခ ) ရေေါ်ခင်စနေ်းဝငေ်း-၁ ၁၂/ဥကတ(န ငု်)၀၂၅၈၂၂ လ/ထညွှနက်ကာေးရရေးမ ှေး တာခ  လ တ ် မ ဝါေ 
(ကက ေး/ရကာ်) 

 

( ဂ )  ရေေါ်နန်ေးရလာဝဝ် ေး ၁၃/တယန(န ုင)်၀၀၀၀၂၆ ဦေးစ ေးမှ ေး တာခ  လ တ ် ရငွစာရင်ေး 
 

(ဃ) ရေေါ်ရထွေးရထွေးသနေ်း ၁၂/ဥကတ(န ငု်)၀၈၃၆၄၇ စာရင်ေးက ငု်-၁ တာခ  လ တ ်  ညာရ ေး 
 

( င ) ဦေးရဇာ်ရဇာရ်ထေွး ၈/သရန(န ုင်)၀၅၀၉၇၆ ေ-ုဦေးစ ေးမ ှေး က  ျိုင်ေးလ  ် ရေသတွင်ေး 
 

( စ ) ဦေးရအာင်ဝင်ေး-၂ ၅/ကလတ(န ုင်)၀၀၀၆၇၃ ေ-ုဦေးစ ေးမ ှေး က  ျိုင်ေးလ  ် ယှဉ်ပ  ျိုင်မှု 
 

(ဆ) ဦေးမမင်ံ့ရအာင်-၃ ၁၂/ဥကတ(န ငု်)၀၂၄၂၀၃ ဌာနခွ စာရရေး တာခ  လ တ ် စ မံရရေးရာ 
(စ မ်ေးလနေ်းစ ုမ ည်ရရေး) 

 

( ဇ ) ဦေးရစာခ စ်လငွ်ရထေွး ၁၃/မရတ(န ုင်) ၀၂၀၄၉၉ အကက ေးတနေ်းစာရရေး တာခ  လ တ ် နည်ေး ညာ 
 

( ဈ ) ဦေးစ ုေးဝ လ ံ ၈/ မန(န ုင်)၁၁၉၅၀၉ အကက ေးတနေ်းစာရရေး တာခ  လ တ ် ေ-ုညွှန်ခ ျို ်ရံေုး 
(ကသ/ရစံ့စ ်) 

 

(ည) ဦေးသန့််တည်ကကည် ၅/ကဘလ(န ုင်)၂၁၅၆၁၀ အကက ေးတနေ်းစာရရေး တာခ  လ တ ်   ု့်သွင်ေး 
 

( ဋ ) ရေေါ်သ ရ ခ ငု်သဇင် ၅/ကဘလ(န ုင်)၁၅၇၀၅၁ စာရင်ေးက ငု်-၃ တာခ  လ တ ် ရငွစာရင်ေး 
 

( ဌ ) ဦေးပြ ျိုေးမ ည်ံ့စံ ု ၉/မတရ(န ုင်) ၁၇၉၁၂၄ အကက ေးတနေ်းစာရရေး တာခ  လ တ ်  ညာရ ေး 
 

 (ဍ ) ရေေါ်သရြ မ  ျိုေးရအာင ် ၈/တတက(န ုင်) ၂၁၄၄၀၆ အကက ေးတနေ်းစာရရေး တာခ  လ တ ် စာရင်ေးအငေ်း ကွန် 
   တာ 

( ဎ ) ဦေးရ မငေ်းရအာင ် ၉/ဝတန(န ုင်)၁၄၆၆၄၄ လ/ထက တမ ှေး က  ျိုင်ေးလ  ် နည်ေး ညာ ကွန် 
   တာ 

(ဏ) ဦေးရဇာ်ရ ရန င ် ၉/လဝန(န ုင်)၂၃၁၈၈၃ အငယ်တန်ေးစာရရေး က  ျိုင်ေးလ  ် ရေသတွင်ေး 
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၆၄။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ 

ရအာက်ရြာမ်  ါ အရာထမ်ေး(၂)ဦေးနှင်ံ့ အမှုထမ်ေး(၈)ဦေးတ ု့်က ု တာခ  လ တ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးသ ု့် 

လည်ေးရကာငေ်း၊ အရာထမ်ေး(၁)ဦေး၊ အမှုထမ်ေး(၃)ဦေးတ ု့်အာေး က  ျိုငေ်းလ ်ကုန်သွယ်ရရေး စခန်ေးသ ု့် လည်ေးရကာင်ေး 

( ၁၉-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ရန့်မှစ၍ ရမ ာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ခ ထာေးလ ုက်သည်-  

တာချ ျီလှိတ်ကုံန်သွယ်ပရူးစခန်ူး   

စဉ ် အမည ် မှတ်ပ ုံတင်အမတှ ် ရာထ ူး မှတ်ချက ်

(က) ရေေါ်သန်ေးသန်ေးမမင်ံ့-၁ ၁၂/ဥကတ(န ငု်)၀၃၀၃၂၁ လ/ထညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ေု-တာဝနခ် ံ

( ခ ) ဦေးရက ာရ်ဇယ  ၇/လ တ(န ုင်)၀၉၃၀၁၇ ဦေးစ ေးအရာရှ    

( ဂ )  ဦေးရက ာရ်က ာမ်မင်ံ့ ၉/ကဆန(န ငု်)၀၆၀၈၄၁ စာရင်ေးက ငု်-၁   

(ဃ) ဦေးစ ုေးလ ှုင ် ၉/ ဘန(န ုင်)၁၃၃၃၅၀ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး   

( င ) ဦေးရမာငရ်မာငန် ုင-်၂ ၅/ကလထ(န ုင်)၂၅၂၀၁၃ အကက ေးတန်ေးစာရရေး   

( စ ) ဦေးမ  ျိုေးရမာငရ်မာင ် ၉/မသန(န ုင်)၁၃၃၁၇၈ အကက ေးတန်ေးစာရရေး   

(ဆ) ရေေါ်မခ ေးသ ရ ရ င ် ၉/ခအဇ(န ငု်)၀၂၈၄၁၄ အကက ေးတန်ေးစာရရေး   

( ဇ ) ဦေးရအာငရ်က ာ်လွင(်ခ) 
အလခ ေးဆာမ  

YKN - ၀၀၃၄၄၆ လုံခချံိုရရေး - ၃   

( ဈ ) ဦေးညွန့််ဟန ် ၁၂/ဥကတ(န ငု်)၀၃၇၅၆၉ လုံခချံိုရရေး - ၃   

(ည) ရေေါ်နန်ေးယယုုမွန ် ၁၂/ကမရ(န ုင)်၀၅၉၂၉၇ ဦေးစ ေးမှ ေး ကွန်   တာ 

      စုံစုံပပါင်ူး ( ၁၀ ) ဦူး   

ကျှိ ငူ်းလပ်ကုံန်သွယ်ပရူးစခန်ူး 

စဉ ် အမည ် မှတ်ပ ုံတင်အမတှ ် ရာထ ူး မှတ်ချက ်

(က) ဦေးသ န်ေးစ ုေး-၂ ၅/ကလထ(န ုင်)၀၀၀၂၉၆ လ/ထညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး တာဝနခ် ံ

( ခ ) ဦေးသန်ေးရအာင ် ၁၁/မဥန(န ုင)်၀၀၀၅၇၆ ေု-ဦေးစ ေးမှ ေး ေု-တာဝနခ် ံ

(ဃ) ဦေးပြ ျိုေးရက ာ်သ  ၅/တဆန(န ငု်)၁၀၆၇၅၁ ကွန်   တာမှ ေး ကွန်   တာ 

( င ) ဦေးရနမ  ျိုေးရအာင-်၂ ၉/မတရ(န ငု်)၁၄၇၁၁၂ ယာဉရ်မာင်ေး-၄ ယာဉရ်မာင်ေး 

 
    စုံစုံပပါင်ူး ( ၅ ) ဦူး   
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တ စ်ဦ်း ခ င််းကုံန်သ ယ်မှု လုံ ်ငန််း ရှင် မှတ်  ုံတင် လ က်မှတ် 

Indi vi dual  Tradin g C ard (ITC )  ဆ ုံင်ရာ ရက ာက် နုံတ ်ရဖာပ် ခ  က် 

၁။ တစ်ဦေးခ င်ေးကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်ေး  င်မ တ်ပ ုတင်လက်မ တ်ေါ် Individualေါ်Tradingေါ်Card(ITC)ေါ် ဖဖင့််ေါ်

ကုန်သွယ်မှုရဆာင်  က်ဖခင်ေးအာေး တမူေးကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင်ေါ် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ရနေ့မ စ၍ေါ်လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ်

မူဆယ်ေါ် (၁၀၅)ေါ် မှိုင်ေါ် ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်န င့််ေါ် ဖမဝတ ကုန်သွယ်ရ ေးဇုန်တှိုေ့တွင်ေါ် (၁-၁၂-၂၀၁၂)ေါ်  က်ရနေ့မ စ၍ေါ်

လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ် တာခ  လှိတ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင်ေါ် (၁-၂-၂၀၁၃)ေါ် မ စ၍ေါ် လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ် လွယ်ဂ ယ်ေါ်

ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင်ေါ် ရဒသထွကဖ်  သ ေးတစ်မ ှိြိုေးတည်ေးသာေါ် တငပ်ှိုေ့ န်အတွက်ေါ် (၁-၃-၂၀၁၃)ေါ်  က်ရနေ့ေါ်

မ ေါ် စ၍လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ်စစ်ရတွကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးန င့််ေါ် ရမာင်ရတာကနု်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင်ေါ် (၁-၄-၂၀၁၃)ေါ်

 က်ရနေ့မ စ၍လည်ေးရကာငေ်းေါ် ITCေါ် ဖဖင့််ေါ် လုပ်ငန်ေးရဆာင်  က်မှုမ ာေးကှိုေါ် စတငရ်ဆာင ် က်ခွင့််ဖပြိုခ ့်ပါသည်။ေါ်

ထှိေု့အဖပငေ်ါ် က န်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးဖဖစ်သည့််ေါ် ခ င်ေးရ ွှရဟာ၊်ေါ် ကန်ပှိုကတ် ၊ေါ် လွယ်ဂ ယ်၊ေါ်  ှိဒ်၊ေါ် ပမှိတ်၊ေါ်

ရကာ့်ရသာင်ေး၊ေါ် ထန်တလန်ေါ် ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးတွင်လည်ေးေါ် (၂၂-၄-၂၀၁၃)ေါ်  က်ရနေ့မ စတင၍်ေါ် ITCေါ်

ကတ်မ ာေးခွင့််ဖပြိုခ ့်ပပ ေးေါ် ဖဖစ်ပါသည်။ေါ် ရမာရတာင်၊ေါ် ထ ေးခ ေးကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးတွင်လည်ေးေါ် (၁-၇-၂၀၁၃)ေါ်

မ စ၍ေါ် ITCေါ် ကတ်မ ာေးေါ် ခွင့််ဖပြိုခ ့်ပါသည်။ေါ် ပှိုေ့ကုန်သငွေ်းကုန်ရ ေုးေါ် (မနတရလေး)ေါ် တွင်ေါ် (၁-၄-၂၀၁၄)ေါ် မ စ၍ေါ်

လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ်ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုးေါ်(က ှိြိုငေ်းတ ု)ေါ်အာေးေါ်(၅-၅-၂၀၁၄)ေါ်မ စ၍ေါ်လည်ေးရကာင်ေး၊ေါ်ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ေါ်

ရ ေုးေါ် (ဖမစ်ကက ေးနာေး)ေါ် အာေးေါ် (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)ေါ်  ကရ်နေ့မ  စ၍လည်ေးရကာငေ်း၊ေါ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ေါ်  က်ရနေ့တွင်ေါ်

က ှိြိုငေ်းလပစ်ခန်ေးကှိုလည်ေးရကာင်ေး၊ေါ် ၁၃-၅-၂၀၁၅ေါ် က်ရနေ့တွင်ေါ်မယ်စ ့်စခန်ေးကှိုေါ်လည်ေးရကာငေ်းေါ် ITCေါ်ကတ်ေါ်

မ ာေးေါ် ခွင့််ဖပြိုခ ့်ပါသည်။ေါ် ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ေါ် ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးအရနဖဖင့််ေါ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ေါ် ဘဏ္ဍာေါ်

န စ်တွင်ေါ် ITCေါ် ကတ်ေါ် (၂၉၂)ေါ် ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ေါ် ဘဏ္ဍာန စ်တွင်ေါ် ITCေါ် ကတ်ေါ် (၂၆၁)ေါ် ကတ်၊ေါ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ေါ်

ဘဏ္ဍာန စ်တွင်ေါ်ITCေါ်ကတ်ေါ်(၃၁၇)ေါ်ကတ်၊ေါ်၂၀၁၅-၂၀၁၆ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်တွငေ်ါ်ITCေါ်ကတ်ေါ်(၁၄၆)ေါ်ကတ်၊ေါ်၂၀၁၆-

၂၀၁၇ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်၊ေါ် ITCေါ်ကတ်(၂၄၈)ေါ်ကတ်၊ေါ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ် ITCေါ်ကတ်ေါ် ေါ် (၁၆၈)ေါ်ကတ်၊ေါ် ၂၀၁၈ေါ်

ခုန စ်၊ေါ် (၉၂)ေါ်ကတ်၊ေါ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ် ITCေါ်ကတ်ေါ် ေါ် (၁၆၃)ေါ်ကတ်၊ေါ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ် ေါ် ITCေါ်

ကတ်ေါ် ေါ် (၈၈)ေါ်ကတ်၊ေါ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မ ှ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရန့်ထ  ITCေါ်ကတ်ေါ်ေါ်

(၁၀)ေါ်ကတ်၊ေါ်စုစုရပါင်ေးေါ်(၁၇၈၅)ေါ်ကတ်ေါ်ခွင့််ဖပြိုထုတ်ရပေးခ ့်ပပ ေးေါ်ဖဖစ်ပါသည်။ 



46 

  ုံ့်ကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

သ င််းကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

၁ တမူေး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၇၂၀၀၀၀၁၉ ၇၂၀၀၀၀၁၉

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂

၃ ဖမဝတ ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄ ၃၀၁၀၃၉၈၁၄၂ ၃၀၁၀၃၉၈၁၄၂

၄ တာခ  လှိတ်ေါ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၀၁၃၂၈၉၉၉ ၁၀၁၃၂၈၉၉၉

၅ လွယ်ဂ ယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ်ရတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ရမာင်ရတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ခ င်ေးရ ွှရဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပှုိက်တ ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၀ ပမှိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃

၁၁ ရကာ့်ရသာင်ေး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၅၀၂၂၈၅၁ ၂၅၀၂၂၈၅၁

၁၂  ှိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ရမာရတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၁၀၀၆၅၅၃၂၀၈ ၃၈၁၄၅၉၉၃၁ ၁၃၈၈၀၁၃၁၃၉

၁၅ ထ ေးခ ေး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနတရလေး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ က ှိြိုင်ေးတ ုေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ် ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၁၆၀၀၀၀ ၂၀၉၅၆၀၀ ၁၀၂၅၅၆၀၀

၁၈ ဖမစ်ကက ေးနာေး ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ က ှိြိုင်ေးလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ ့် ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၀ ၁၁၈၈၀၄၂၂၂၆ ၃၄၁၈၉၇၆၅၂၄ ၄၆၀၇၀၁၈၇၅၀စုံစုံရ ေါင််း

စဉ် စခန််းအမည်

လုံ ်ငန််း စတင်

 ရဆာင်ရွက် 

သည့််ရန့်

ထုံတ်ရ ်း

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လုံ ်ငန််းရဆာင်ရွက်မှု
ကုံန်သ ယ်မှု 

 မာဏ

(က  ်)

၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မ ှ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရန့်ထ ေါ် ITCေါ် ဖဖင့််ေါ် လက်မ တ်ေါ်

ထုတ်ရပေးမှုန င့််ေါ်အမ န်တငပ်ှိုေ့/ေါ်တငသွ်ငေ်းမှုအရဖခအရနမ ာေါ်ရအာကပ်ါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်- 

      တန် ှိုံူး-ကျပ်ကှိန်ူး ပည့်် 
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၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ေါ်(၂၁-၁၁-

၂၀၁၂ေါ်မ ေါ်၃၁ -၃-၂၀၁၃)
၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉ .၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃ .၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂ .၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၄၈ ၁၁၈၇၄၈၁၂၄၀.၀၀၀ ၁၇၃၄၉၇၅၁၂၀၇ .၀၀၀ ၁၈၅၃၇၂၃၂၄၄၇ .၀၀၀

၆ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၆၈ ၅၃၁၄၅၂၉၀၃၄.၀၀၀ ၄၀၆၂၉၉၇၁၂၀၇.၀၀၀ ၄၅၉၄၄၅၀၀၂၄၁.၀၀၀

၇
၂၀၁၈ေါ်ခုန စ်၊ေါ်(၁-၄-၂၀၁၈ေါ်မ 

ေါ်၃၀-၉-၂၀၁၈) အထှိ
၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ .၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅.၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉ .၀၀၀

၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာန စ်ေါ်

(၁-၁၀-၂၀၁၉ေါ်မ ေါ်၃၀-၉- 

၂၀၁၉) အထှိ

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆.၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁.၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇.၀၀၀

၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ်

(၁-၁၀-၂၀၁၉ေါ်မ ေါ်

၃၀-၉-၂၀၂၀) အထှိ

၈၈ ၃၂၅၂၁၄၂၈၉၇ .၀၀၀ ၄၀၀၇၂၆၃၇၆၀၈.၀၀၀ ၄၃၃၂၄၇၈၀၅၀၅.၀၀၀

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ေါ်မ ေါ်

၃၀-၁၁-၂၀၂၀) အထှိ

၁၀ ၁၁၈၈၀၄၂၂၂၆.၀၀၀ ၃၄၁၈၉၇၆၅၂၄.၀၀၀ ၄၆၀၇၀၁၈၇၅၀.၀၀၀

စုံစုံရ ေါင််း ၁၇၈၅ ၃၁၇၇၆၁၀၉၃၈၇ .၉၆၀ ၁၈၅၄၁၉၆၅၃၅၄၂ .၅၅၈ ၂၁၇၁၉၅၇၆၂၉၃၀ .၅၁၈

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ်

ITC ကတ် 

အရရ

အတ က်

ITC ကတ် ပဖင့်် အမှန် တင်  ုံ့်/တင်သ င််းရဆာင်ရွက်မှု

  ုံ့်ကုံန်တန်ဖ ုံ်း သ င််းကုံန်တန်ဖ ုံ်း ကုံန်သ ယ်မှု မာဏ

၃။ ဘဏ္ဍာန စ်အလှိုက်ေါ် ITCေါ် ကတ်ထတု်ရပေးမှုန င့််ေါ် ITCေါ် ကတ်ဖဖင့််ေါ် အမ န်တငပ်ှိုေ့/တငသွ်ငေ်းေါ် လုပ်ငန်ေးေါ်

ရဆာင ် က်မှုအရဖခအရနမ ာေါ်ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်-  

                တန် ှိုံူး-ကျပ်ကှိန်ူး ပည့်် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ခ  က်။ ITC ကတ်စတငထ်ုတ်ရ ေးသည်ံ့ရန့်မှစ၍ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရန့်အထ  ထုတ်ရ ေးသည်ံ့ 

ကတ် အရရအတွက် စုစုရ ါင်ေး (၁၇၈၅) ကတ်ရှ ပ  ေး ဝန်ကက ေးဌာနစ မံခန့််ခွ ရရေးရကာ်မတ  

အစည်ေးအရဝေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆) အရ ITC ကတ် (၄၇၀) ကတ်နှင်ံ့ ဝန်ကက ေးဌာန၊ 

စ မံခန့််ခွ ရရေးရကာမ်တ အစညေ်းအရဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) အရ ITC (၂၃) ကတ်၊ EICC 

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

 ယ်ြ က်ပ  ေးမြစ် ါ၍ လက်က န် ITC ကတ်စုစုရ ါင်ေးမှာ (၈၄၅) ကတ်မြစ် ါသည်။ 
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  ုံ့်ကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

သ င််းကုံန်

တန်ဖ ုံ်း(က  ်)

၁ တမူေး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၁၉ ၁၄၇ ၇၂ ၁၀၉၆၀၂၄၃၀၁၄.၃၁၀ ၅၀၀၂၀၄၆၆၈၂.၄၈၃ ၁၅၉၆၂၂၈၉၆၉၆.၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၆၁ ၂၀ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀.၆၂၆ ၁၇၉၅၃၂၃၉၀၀.၆၂၆

၃ ဖမဝတ ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၉၉ ၄၉ ၂၅၀ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၂၃၆၈၇၆၃၀၄၂၄ .၅၈၀ ၁၂၃၆၉၅၁၆၄၁၀၁.၅၈၀

၄ တာခ  လှိတ်ေါ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၂၈၀ ၆၅ ၁၁၄၉၀၁၀၉၇၂.၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၈၀၈၈၈၇၉၄၈၁.၄၀၀

၅ လွယ်ဂ ယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၀ ၂၂ ၁၈ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆ .၀၀၀ ၁၃၉၀၂၀၆၈၃.၀၀၀ ၁၉၁၂၅၅၁၄၀၉.၀၀၀

၆ စစ်ရတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇ ရမာင်ရတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

၈ ခ င်ေးရ ွှရဟာ် ၂၂ -၄-၂၀၁၃ ၁၁ ၈ ၃ ၁၃၁၀၂၃၃၀၈၈.၄၉၁ ၇၈၂၄၀၁၈၇၈.၅၂၀ ၂၀၉၂၆၃၄၉၆၇.၀၁၁

၉ ကန်ပှုိက်တ ၂၂ -၄-၂၀၁၃ ၁၄၂ ၈၉ ၅၃ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁ .၀၀၀ ၉၅၉၅၃၇၇၄၃၃.၅၉၀ ၁၀၃၈၇၆၇၃၁၅၄.၅၉၀

၁၀ ပမှိတ် ၂၂ -၄-၂၀၁၃ ၁၀၆ ၇ ၉၉ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁ ရကာ့်ရသာင်ေး ၂၂ -၄-၂၀၁၃ ၅၁ ၇ ၄၄ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၉၆၆၅၃၈၉၁၇၁.၀၀၀ ၉၆၇၀၁၈၉၁၇၁.၀၀၀

၁၂  ှိဒ် ၂၂ -၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၁၄ ၁၄ ၃၁၄၁၂၉၉၁၄၂ .၇၅၀ ၃၁၄၃၇၁၃၁၇၄ .၆၁၀ ၆၂၈၅၀၁၂၃၁၇.၃၆၀

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

၁၄ ရမာရတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၁၀ ၂၄ ၈၆ ၁၀၉၁၉၉၄၃၇၃၂.၄၂၈ ၂၀၂၉၂၄၄၀၈၈၇.၅၆၉ ၃၁၂၁၂၃၈၄၆၁၉ .၉၉၇

၁၅ ထ ေးခ ေး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၅ ၁၈ ၂၇ ၂၁၈၁၆၅၀၀.၀၀၀ ၄၀၄၄၁၆၁၇၈၃.၀၀၀ ၄၀၆၅၉၇၈၂၈၃.၀၀၀

၁၆ မနတရလေး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၁၇ ၉

၁၇ က ှိြိုင်ေးတ ုေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ်ေါ် ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၇ ၇၁ ၃၆ ၁၆၆၁၂၀၉၈၁၀.၂၉၀ ၃၂၈၉၈၇၃၁၅.၈၇၀ ၁၉၉၀၁၉၇၁၂၆.၁၆၀

၁၈ ဖမစ်ကက ေးနာေး ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၅ ၅

၁၉ က ှိြိုင်ေးလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၉ ၉

၂၀ မယ်စ ့် ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၈ ၂၂ ၂၆ ၃၀၁၉၂၉၉၉.၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉.၀၀၀

၁၇၈၅ ၉၄၀ ၈၄၅ ၃၁၇၇၆၁၀၉၃၈၇ .၉၆၀ ၁၈၅၄၁၉၆၅၃၅၄၂ .၅၅၈ ၂၁၇၁၉၅၇၆၂၉၃၀ .၅၁၈

ကုံန်သ ယ်မှု 

 မာဏ

(က  ်)

စုံစုံရ ေါင််း

စဉ်
စခန််း

အမည်

လုံ ်ငန််း 

စတင် 

ရဆာင်ရွက်

 သည့််ရန့်

ထုံတ်ရ ်း

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

 ယ်ဖ က်

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လက်က န်

ITC ကတ်

 အရရ

အတ က်

လုံ ်ငန််းရဆာင်ရွက်မှု

၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်မ ေါ်၂၀၂၀-၂၀၂၁ေါ်ဘဏ္ဍာန စ်ေါ်(၁-၁၀-၂၀၂၀)မ ေါ်(၃၀-၁၁-၂၀၂၀)ေါ် က်ရနေ့ ထှိေါ်

ITCေါ် ကတ်ထတု်ရပေးမှုန င့််ေါ် အမ န်တငပ်ှိုေ့/တင်သွငေ်းလုပ်ငန်ေးရဆာင်  က်မှုေါ် အရဖခအရနမ ာေါ် ရအာက်ပါေါ်

အတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည်-   တန် ှိုံူး-ကျပ်ကှိန်ူး ပည့်် 
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