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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင ်စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၆ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန အတဲွ( ၁၂ )၊ အမှတ် ( ၁ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့သို့လှမ်း” 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလွှာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ၊ (၁၅:၀၀) နာရီအချန်ိတွင် ရန်ကုန်မိ၊ Lotte Hotel ၌ 

ကျင်းပြပလုပ်ေသာ Korea Desks ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသုိ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် Video Message ေပးပို၍ အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါ 

သည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက အမာှစကားေြပာကားရာတွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေကာင့် စိန်ေခမ 

များှင့် အကန်အသတ်များ ြကံေတွေနရသည့် အေြခအေနများမှ Korea Desk အား ဖွင့်လှစ်ိုင်ရန် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည့် ကုိရီးယားသမတုိင်ငံှင့် ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံ ှစ်ုိင်ငံမှ 

တာဝန်ရိှသူများကုိ ေကျးဇူးတင်ရိှပါေကာင်း၊ ကုိရီးယားသမတုိင်ငံ သမတမစတာ မွန်ေဂျအင်း၏ 

ြမန်မာုိင်ငံခရီးစ်အတွင်း ြမန်မာုိင်ငံဘက်မှ ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့ ် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန၊ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ကိုရီးယားိုင်ငံဘက်မ ှကုန်သယ်ွေရး၊ စက်မ 

ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ကိုရီးယားကုန်သွယ်မှင့ ် ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီ (KOTRA) 

တုိအကား Korea Desk ထူေထာင်ရန် နားလည်မစာခန်လာ ေရးထိုးခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါေကာင်း၊ Korea Desk 

ထူေထာင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 
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ရွက်ေနကေသာ ကိုရီးယားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ကုန်သွယမ်ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ မေဝေပးရန်၊ ကိုရီးယားကုမဏီများ ြကံေတွေနရေသာ အခက်အခဲများကို 

ကူညီပူးေပါင်း ေြဖရှင်းေပးရန်ှင့် ညိိင်းေဆွးေွးတုိင်ပင်ရန်၊ ကုိရီးယားကုမဏီများ၏ ကုန်သွယ်မှင့် 

ရင်းီှးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ လွယ်ကူေချာေမွေစရန်၊ ြမန်မာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပိုကုန်တင်ပိုသူ 

များအတွက် ကုိရီးယားေဈးကွက် ရရိှေရးတိုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီေပးရန်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ Korea Desk 

အေနြဖင့် ကုိရီးယားှင့် ြမန်မာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စီးပွားေရး၊ကုန်သွယ်ေရး၊ ရင်းီှးြမပ်ံှ 

မသတင်းအချက်အလက်များ ၊ လုပ်ငန်းလမ်းန်များ မေဝေပးုိင်မည်ြဖစ်ပီး ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မှင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများကုိ အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် အေထာက်အကူြပေပးုိင်မည်ြဖစ်သည့်အြပင် 

သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာနများ၊ ေအဂျင်စီများှင့ ် တုိက်ိုက်ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး ချတ်ိဆက်ပ့ံပုိးေပး 

ုိင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြမန်မာ-ကိုရီးယား ှစ်ုိင်ငံအကားကုန်သွယ်မသည် (၁၇.၃ %) အထိ တုိးတက်ခ့ဲ 

ေသာ်လည်း လယ်ယာက၊ နည်းပညာ၊ အီလက်ထေရာနစ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးှင့် ကုန်ထုတ် 

ကတုိတွင် ပိုမိုပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေနဆဲြဖစ်ပါေကာင်း၊ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ေရးသာမက 

ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးကတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့ ်နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ ပုိမုိေဆာင် 

ရွက်သွားကရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတွင် ြမန်မာုိင်ငံသည် ုိင်ငံ 

ေပါင်း (၁၅) ုိင်ငံပါဝင်ေသာ ကမာ့အကီးဆံုးလွတ်လပ်ေသာ ကုန်သယ်ွမဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် 

ြဖစ်သည့် Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုး 

ုိင်ခ့ဲသြဖင့် အာဆီယံအပါအဝင် ြပည်ပုိင်ငံများမှ ရင်းှီးြမပ်ံှမများ ဝင်ေရာက်လာေစေရးအတွက် 

အခွင့်အလမ်းြဖစ်ပးီ အလုပ်အကိုင်များလည်း ပုိမုိဖန်တီးေပးုိင်ေတာ့မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ တစ်ဖက်တွင် 

လည်း စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ယှ်ပိင်မများ ပုိမုိြမင့်တက်လာေတာ့မည်ြဖစ်၍ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအေန 

ြဖင့် ကိတင်ေလ့လာ၍ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထားကရန် လုိအပ်ပါေကာင်း ေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

၃။ Korea Desk (MYANTRADE) ကိ ု ရန်ကုန်မိ၊ ပန်းပဲတန်းမိနယ်ရှိ International Trade 

Centre (ITC) တွင်လည်းေကာင်း၊ Korea Desk (DICA) ကိ ုရန်ကုန်မိ၊ ရန်ကင်းမိနယ်ရိှ One Stop 
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Service (OSS) ုံးတွင်လည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်ထားရိှပီး ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမများ 

အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၄။ အဆုိပါ Korea Desks ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို ကုိရီးယားသမတုိင်ငံဘက်မှ သမတံုး စီးပွားေရး 

အြကံေပး Mr.Park Bok-yeoung ၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံဆုိင်ရာ ကုိရီးယားသမတိုင်ငံ 

သံအမတ်ကီး၊ KOTRA ှင့် KOCHAM တုိမှ တာဝန်ရှိသူများှင့် ြမန်မာုိင်ငံဘက်မှ န်ကားေရးမှးချပ်၊ 

ြမန်မာကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအဖဲွ၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ကုမဏီများန်ကားမ 

ဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ် 

ဥကှင့် တာဝန်ရိှသူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
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ပ့ုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မုပမာဏ ပ့ုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မုပမာဏ ပ့ုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မုပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၂၁၅၂ .၉၃၄ ၃၁၄၆.၁၀၀ ၅၂၉၉ .၀၃၄ ၂၇၂၂ .၃၀၁ ၃၉၁၀.၈၀၅ ၆၆၃၃ .၁၀၆ -၅၆၉ .၃၆၇ -၇၆၄ .၇၀၅ -၁၃၃၄.၀၇၂

၂ နယ်စပ် ၁၅၃၃.၀၀၉ ၇၇၄ .၃၅၈ ၂၃၀၇ .၃၆၇ ၂၁၉၃ .၂၁၈ ၁၀၉၃ .၉၄၇ ၃၂၈၇ .၁၆၅ -၆၆၀ .၂၀၉ -၃၁၉.၅၈၉ -၉၇၉ .၇၉၈

စုစုေပါင်း ၃၆၈၅.၉၄၃ ၃၉၂၀.၄၅၈ ၇၆၀၆.၄၀၁ ၄၉၁၅ .၅၁၉ ၅၀၀၄.၇၅၂ ၉၉၂၀.၂၇၁ -၁၂၂၉.၅၇၆ -၁၀၈၄ .၂၉၄ -၂၃၁၃ .၈၇၀

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၁-၁-၂၀၂၁ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၁ -၁-၂၀၂၀ ထိ ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

ြပည်ပပုိ့ကုန် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ  ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 
      တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၄၅၉.၂၉၈ ၇၈၃.၁၂၃ ၁၂၄၂.၄၂၁
၂ တရိစာန်ထွက်ပစည်း ၀.၇၁၁ ၁၄.၁၂၄ ၁၄.၈၃၅
၃ ေရထွက်ပစည်း ၁၁၁.၄၅၁ ၁၃၀.၉၀၁ ၂၄၂.၃၅၂
၄ သတတွင်းထွက်ပစည်း ၂၉၈.၂၅၁ ၁၉.၁၉၀ ၃၁၇.၄၄၁
၅ သစေ်တာထွက်ပစည်း ၃၁.၃၂၇ ၁.၉၇၆ ၃၃.၃၀၃
၆ စက်မကုန်ေချာပစည်း ၁၁၈၈.၅၇၀ ၅၂၄.၉၉၁ ၁၇၁၃.၅၆၁
၇ အြခား ၆၃.၃၂၆ ၅၈.၇၀၄ ၁၂၂.၀၃၀
 စုစုေပါင်း ၂၁၅၂.၉၃၄ ၁၅၃၃.၀၀၉ ၃၆၈၅.၉၄၃

ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀၂၀ မှ ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 
တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမကုန်ပစည်း ၁၀၀၀.၂၇၁ ၃၇၅.၄၉၄ ၁၃၇၅.၇၆၅

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၁၁၃၉.၃၆၁ ၁၀၀.၆၀၃ ၁၂၃၉.၉၆၄

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၆၇၃.၇၇၅ ၁၅၄.၇၉၁ ၈၂၈.၅၆၆

၄ CMP ၃၃၂.၆၉၃ ၁၄၃.၄၇၀ ၄၇၆.၁၆၃

 စုစုေပါင်း ၃၁၄၆.၁၀၀ ၇၇၄.၃၅၈ ၃၉၂၀.၄၅၈

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

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

၁ လယယ်ာထကွပ်စညး် ၇၈၃ .၁၂၃ ၇၈၃ .၁၂၃ ၄၄၄ .၇၂၀ ၄၄၄ .၇၂၀ ၃၃၈ .၄၀၃ ၃၃၈ .၄၀၃

၂ တရိိစာန်ထကွ် ၁၄.၁၂၄ ၁၄.၁၂၄ ၄၅ .၈၄၉ ၄၅ .၈၄၉ -၃၁.၇၂၅ -၃၁.၇၂၅

၃ ေရထကွ် ၁၃၀ .၉၀၁ ၁၃၀ .၉၀၁ ၁၆၅ .၉၈၄ ၁၆၅ .၉၈၄ -၃၅ .၀၈၃ -၃၅ .၀၈၃

၄ သတတွင်းထကွ် ၃.၄၁၂ ၁၅ .၇၇၈ ၁၉.၁၉၀ ၃၀၇ .၁၉၁ ၁၃.၄၇၆ ၃၂၀.၆၆၇ -၃၀၃ .၇၇၉ ၂.၃၀၂ -၃၀၁ .၄၇၇

၅ သစ်ေတာထကွ် ၁.၉၇၆ ၁.၉၇၆ ၀.၅၈၇ ၀.၅၈၇ ၁.၃၈၉ ၁.၃၈၉

၆ စကမ်ကန်ုေချာ ၄၈၃ .၉၀၇ ၄၁.၀၈၄ ၅၂၄ .၉၉၁ ၁၁၂၁ .၀၂၄ ၇၄ .၇၀၄ ၁၁၉၅ .၇၂၈ -၆၃၇ .၁၁၇ -၃၃.၆၂၀ -၆၇၀ .၇၃၇

၇ အြခား ၃.၁၇၀ ၅၅ .၅၃၄ ၅၈ .၇၀၄ ၁.၁၀၃ ၁၈.၅၈၀ ၁၉ .၆၈၃ ၂.၀၆၇ ၃၆ .၉၅၄ ၃၉ .၀၂၁

စုစုေပါင်း ၄၉၀ .၄၈၉ ၁၀၄၂ .၅၂၀ ၁၅၃၃ .၀၀၉ ၁၄၂၉ .၃၁၈ ၇၆၃ .၉၀၀ ၂၁၉၃ .၂၁၈ -၉၃၈ .၈၂၉ ၂၇၈ .၆၂၀ -၆၆၀ .၂၀၉

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁ -၁-၂၀၂၁ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁ -၁-၂၀၂၀ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ၁၆ .၆၅၅ ၃၅၈ .၈၃၉ ၃၇၅ .၄၉၄ ၂၈၂ .၄၅၂ ၃၁၇ .၅၀၁ ၅၉၉ .၉၅၃ -၂၆၅ .၇၉၇ ၄၁.၃၃၈ -၂၂၄.၄၅၉

၂ လပ်ုငန်းသုံးကန်ုကမ်း ၃.၆၃၅ ၉၆ .၉၆၈ ၁၀၀ .၆၀၃ ၁.၁၆၉ ၁၅၇ .၇၁၂ ၁၅၈ .၈၈၁ ၂.၄၆၆ -၆၀ .၇၄၄ -၅၈ .၂၇၈

၃ လသုံူးကန်ု ၀.၀၂၄ ၁၅၄ .၇၆၇ ၁၅၄ .၇၉၁ ၀.၂၁၅ ၁၇၇ .၄၂၈ ၁၇၇ .၆၄၃ -၀.၁၉၁ -၂၂.၆၆၁ -၂၂.၈၅၂

၄ CMP ၁၄၃ .၄၇၀ ၁၄၃ .၄၇၀ ၁၅၇ .၄၇၀ ၁၅၇ .၄၇၀ -၁၄.၀၀၀ -၁၄.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၂၀.၃၁၄ ၇၅၄ .၀၄၄ ၇၇၄ .၃၅၈ ၂၈၃ .၈၃၆ ၈၁၀ .၁၁၁ ၁၀၉၃ .၉၄၇ -၂၆၃ .၅၂၂ -၅၆ .၀၆၇ -၃၁၉ .၅၈၉

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘာနှစ် 
(၁-၁-၂၀၂၁ )ထိ

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၁-၁-၂၀၂၀ )ထိ

တိုး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 
ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

ပို့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 
တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁ - ၁ - ၂၀၂၁)  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင် ့
သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကုန်သွယမု်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၆၆၀ .၈၇၆ ၄၇၉ .၇၃၄ ၁၁၄၀ .၆၁၀ ၁၀၂၂ .၆၂၄ ၄၈၄ .၇၇၉ ၁၅၀၇ .၄၀၃ -၃၆၁ .၇၄၈ -၅.၀၄၅ -၃၆၆ .၇၉၃

၂ လယွဂ်ျယ် ၆၃ .၁၁၇ ၁၀ .၇၀၄ ၇၃ .၈၂၁ ၂၂.၄၃၀ ၄.၈၄၅ ၂၇.၂၇၅ ၄၀ .၆၈၇ ၅.၈၅၉ ၄၆.၅၄၆

၃ ချင်းေရေဟာ် ၁၄၀ .၇၂၈ ၂၁.၈၉၄ ၁၆၂ .၆၂၂ ၁၄၄ .၀၁၁ ၂၄.၅၅၆ ၁၆၈ .၅၆၇ -၃.၂၈၃ -၂.၆၆၂ -၅.၉၄၅

၄ ကံပုိက်တီ ၁၂၉ .၀၅၂ ၁.၉၄၀ ၁၃၀ .၉၉၂ ၁၁၅ .၉၆၉ ၅.၃၉၄ ၁၂၁.၃၆၃ ၁၃.၀၈၃ -၃.၄၅၄ ၉.၆၂၉

၅ ကျိင်းတံု ၄.၅၃၁ ၀.၁၀၇ ၄.၆၃၈ ၁.၈၁၆ ၀.၆၄၃ ၂.၄၅၉ ၂.၇၁၅ -၀.၅၃၆ ၂.၁၇၉

၆ တာချလီတ်ိ ၃၀.၁၆၂ ၁၃.၈၄၂ ၄၄.၀၀၄ ၁၁.၅၈၄ ၂၀.၅၅၂ ၃၂ .၁၃၆ ၁၈ .၅၇၈ -၆.၇၁၀ ၁၁.၈၆၈

၇ ြမဝတီ ၅၈ .၅၁၆ ၁၉၇ .၇၆၄ ၂၅၆ .၂၈၀ ၆၁ .၀၂၅ ၂၁၉ .၁၄၀ ၂၈၀ .၁၆၅ -၂.၅၀၉ -၂၁.၃၇၆ -၂၃.၈၈၅

၈ ေကာေ့သာင်း ၈၁ .၈၈၇ ၈.၉၉၈ ၉၀ .၈၈၅ ၇၆ .၄၆၆ ၁၅ .၅၄၀ ၉၂ .၀၀၆ ၅.၄၂၁ -၆.၅၄၂ -၁.၁၂၁

၉ မိတ် ၁၀ .၄၅၉ ၁၉ .၅၁၅ ၂၉.၉၇၄ ၁၂ .၅၁၄ ၃၄.၄၈၄ ၄၆ .၉၉၈ -၂.၀၅၅ -၁၄.၉၆၉ -၁၇.၀၂၄

၁၀ ထးီခီး ၂၇၈ .၅၉၉ ၆.၅၃၉ ၂၈၅ .၁၃၈ ၆၇၄ .၅၇၃ ၃.၅၈၂ ၆၇၈ .၁၅၅ -၃၉၅ .၉၇၄ ၂.၉၅၇ -၃၉၃ .၀၁၇

၁၁ ေမာေတာင် ၅.၂၁၄ ၀.၈၂၃ ၆.၀၃၇ ၄.၉၀၇ ၁.၉၂၈ ၆.၈၃၅ ၀.၃၀၇ -၁.၁၀၅ -၀.၇၉၈

၁၂ မယစ့ဲ် ၁.၀၅၉ ၀.၁၃၉ ၁.၁၉၈ -၁.၀၅၉ -၀.၁၃၉ -၁.၁၉၈

၁၃ စစ်ေတွ ၁၂.၃၆၀ ၁၂ .၃၆၀ ၆.၉၅၁ ၂၇၇ .၀၀၆ ၂၈၃ .၉၅၇ -၆.၉၅၁ -၂၆၄ .၆၄၆ -၂၇၁ .၅၉၇

၁၄ ေမာင်ေတာ ၄.၃၀၄ ၀.၀၂၁ ၄.၃၂၅ -၄.၃၀၄ -၀.၀၂၁ -၄.၃၂၅

၁၅ တမူး ၁၂ .၄၉၀ ၁၂ .၄၉၀ ၁၉ .၃၆၁ ၀.၀၇၁ ၁၉ .၄၃၂ -၆.၈၇၁ -၀.၀၇၁ -၆.၉၄၂

၁၆ ရိဒ် ၅၇ .၃၇၈ ၀.၁၃၈ ၅၇ .၅၁၆ ၁၃.၄၂၄ ၁.၂၆၇ ၁၄.၆၉၁ ၄၃.၉၅၄ -၁.၁၂၉ ၄၂ .၈၂၅

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျိင်းလပ် ၀.၂၀၀ ၀.၂၀၀ -၀.၂၀၀ -၀.၂၀၀

စုစုေပါင်း ၁၅၃၃ .၀၀၉ ၇၇၄ .၃၅၈ ၂၃၀၇ .၃၆၇ ၂၁၉၃ .၂၁၈ ၁၀၉၃ .၉၄၇ ၃၂၈၇ .၁၆၅ -၆၆၀ .၂၀၉ -၃၁၉ .၅၈၉ -၉၇၉ .၇၉၈

စဉ် စခန်းအမည်

(၁-၁၀ -၂၀၂၀ မှ ၁ -၁-၂၀၂၁ ထိ ) (၁-၁၀ -၂၀၁၉ မှ ၁ -၁-၂၀၂၀ ထိ ) နုိင်းယဉ်ှချက် (တိုး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလုိက ်ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ထ ိ

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၁၀၅၆၃၀၀ ၁၀၅၃၃၀၀ ၉၈၅၉၀၀ ၉၇၀၆၀၀

၂ မေလး ၁၀၂၀၈၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၅၁၄၀၀ ၉၆၉၄၀၀

၃ ဟသာတ ၁၀၃၁၈၀၀ ၁၀၃၈၀၀၀ ၉၈၂၈၀၀ ၉၅၂၂၀၀

၄ ပဲခူး ၁၀၂၅၀၀၀ ၁၀၂၅၀၀၀ ၁၀၂၅၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀

၂ ေရလီ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၈၈ ၉၇၇ ၉၄၀ ၉၄၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၉၀၁၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၀၀၀၀ ၉၄၀၀၀၀

၂ မေလး ၉၆၂၆၀၀ ၉၈၄၁၀၀ ၉၆၂၆၀၀ ၉၆၂၆၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၂၉ ၁၅၁၁ ၁၅၁၁ ၁၄၈၄

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၂၄၆၂၀၀ ၁၂၅၅၃၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၁၀၀၀၀ ၇၈၅၀၀၀ ၇၁၀၀၀၀ ၇၃၉၀၀၀

၂ မေလး ၇၇၅၈၀၀ ၇၄၅၂၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၆၃၂၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၇၄ ၇၇၄ ၇၃၁ ၇၇၇

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၈
(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၂ မုံရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၃ မေလး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျး်မနား ၄၈၉၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု ၁၈၃၇၀၀ ၁၅၃၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၆ မေကွး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၈ ြပည် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၄၄ ၂၄၄ ၂၄၄ ၂၄၅

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၄ ြပည် ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၈၉ ၄၈၉ ၄၈၇ ၄၉၀

( စ ) ြကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ြကက်သွနြ်ဖူ
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ မေလး ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၉၄ ၁၁၉၅ ၁၁၉၁ ၁၁၉၈

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ မုံရွာ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၂ မေလး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၄ မေကွး ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၅ ြပည် ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၅၇ ၁၃၅၈ ၁၃၅၃ ၁၃၆၁

ကျပ်/ြပည်

၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၃၀၀ ၁၃၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၂ မေလး (ေဟာင်း) ၁၄၅၀ ၁၀၅၀ (သစ်) ၁၀၅၀ (သစ်) ၁၁၀၀ (သစ်)
၃ ပျး်မနား ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၁၅၀
၆ ပဲခူး ၁၀၅၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

( ဇ ) နနင်ွးတက်

( ဈ ) ချင်း

စဉ် ြမိu့အမည်
ဧည့်မထမိုးဆန ်(အသစ)်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

၁၀
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USD/PMT
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ထိင်ုး ၅၀၅ ၅၀၄ ၅၁၄ ၅၁၆

၂ ဗီယက်နမ် ၄၆၇ ၄၇၇ ၄၇၂ ၄၇၇

၃ အိယိ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၂

၄ ပါကစတန် ၃၄၀ ၃၆၂ ၃၇၂ ၃၈၂

၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၅၆၉၀၀၀ ၅၈၇၀၀၀ ၆၀၄၀၀၀ ၆၀၄၀၀၀
၂ မေလး (ေဟာင်း) ၇၅၀၀၀၀ ၆၅၀၀၀၀(သစ်) ၆၈၀၀၀၀(သစ်) ၆၈၀၀၀၀(သစ်)
၃ ပျး်မနား ၆၄၀၀၀၀ ၆၄၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၃၀၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၉၈၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၈၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀

၂ မေလး ၂၆၀၈၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀

၃ လားိး ၂၃၂၇၀၀ ၂၃၂၇၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၉၁ ၁၉၁ ၁၉၁ ၁၉၂

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

ြမိu့အမည်

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမုိးစပါး (အသစ)်
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

၁၁
(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၇၅၅၇၀၀ ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၅၄ ၁၁၅၄ ၁၁၅၁ ၁၁၅၇

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၄၂၂၆၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၆၇ ၁၁၆၈ ၁၁၆၄ ၁၁၇၁

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၂၇၂ ၂၃၂၁ ၂၁၁၈ ၂၁၉၆

၂ RSS-2 ၂၁၈၉ ၂၃၀၁ ၂၀၃၅ ၂၁၇၆

၃ RSS-3 ၂၁၀၇ ၂၂၈၃ ၁၉၅၃ ၂၁၅၈

၄ RSS-4 ၂၀၂၄ ၂၂၇၃ ၁၈၇၀ ၂၁၄၈

၅ RSS-5 ၁၉၄၂ ၂၂၅၈ ၁၇၈၇ ၂၁၃၃

အမျuိးအစားစဉ်

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျuိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၂

(ဏ)  နှမ်းနက်

၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀
           ေဒါ်လာ/တန်

(တ) ရာဘာ

( ဎ )  နှမ်းြဖူ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၈ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၁၁၀၀၀ ၁၈၇၃.၃၃ ၁၈၆၈.၀၇ ၁၃၃၃
၂ ၉ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၁၁၀၀၀ ၁၈၇၃.၃၃ ၁၈၆၈.၀၇ ၁၃၃၃
၃ ၁၀ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၀၆၀၀၀ ၁၈၅၇.၈၂ ၁၈၃၆.၉၇ ၁၃၃၉
၄ ၁၁ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၀၆၈၀၀ ၁၇၉၈.၅၁ ၁၈၃၆.၀၄ ၁၃၈၄
၅ ၁၂ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၀၆၈၀၀ ၁၇၉၈.၅၁ ၁၈၃၆.၀၄ ၁၃၈၄
၆ ၁၃ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၀၆၈၀၀ ၁၇၉၈.၅၁ ၁၈၃၆.၀၄ ၁၃၈၄
၇ ၁၄ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၁၇၀၀၀ ၁၈၂၇.၀၇ ၁၈၃၅.၆၆ ၁၃၇၃
၈ ၁၅ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၀၂၀၀ ၁၈၁၁.၇၂ ၁၈၄၂.၈၈ ၁၃၈၈
၉ ၁၆ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၃၀၀၀ ၁၈၄၀.၇၆ ၁၈၅၈.၄၃ ၁၃၆၉
၁၀ ၁၇ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၃၀၀၀ ၁၈၅၄.၃၀ ၁၈၇၂.၁၂ ၁၃၅၉
၁၁ ၁၈ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၀၀၀ ၁၈၆၆.၆၁ ၁၈၈၃.၃၂ ၁၃၄၈
၁၂ ၁၉ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၀၀၀ ၁၈၆၆.၆၁ ၁၈၈၃.၃၂ ၁၃၄၈
၁၃ ၂၀ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၀၀၀ ၁၈၆၆.၆၁ ၁၈၈၃.၃၂ ၁၃၄၈
၁၄ ၂၁ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၂၀၀ ၁၈၉၂.၂၃ ၁၉၀၂.၂၉ ၁၃၃၈
၁၅ ၂၂ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၆၅၀၀ ၁၈၉၈.၃၂ ၁၈၈၀.၂၁ ၁၃၃၁
၁၆ ၂၃ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၂၀၀ ၁၈၈၉.၃၂ ၁၈၆၅.၅၉ ၁၃၃၂
၁၇ ၂၄ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၁၈ ၂၅ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၁၉ ၂၆ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၂၀ ၂၇ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၂၁ ၂၈ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၀၀၀ ၁၉၀၄.၇၆ ၁၈၈၉.၈၅ ၁၃၃၂
၂၂ ၂၉ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၇.၆၀ ၁၈၈၃.၃၂ ၁၃၃၀

မျက်နာှစာအလိုက်
ေငွလဲနုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၆.၄၅၇ ယွမ်
၂ ၂၉.၈၈ ဘတ်
၃ ၈၈ တာကာ
၄ ၈၀.၅၄ ူပီး

ေဒါ်လာ

၁၃

( ၆ - ၁ -၂၀၂၁ ) ေန့ ြပင်ပေငွလနဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲနုန်း

စဉ် ေန့စွဲ

စခန်းအမည်

ေရေစျးနုနး်

ြပည်တွင်းေရ
ကျပ်/ကျပ်သား

စဉ်

Source: နယစ်ခနး်မှ ေန့စဉတ်င်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုနး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲနုန်း (ကျပ်)

၁၃၃၃

မူဆယ်

၁၂၉၄
ြမဝတီ ၁၃၂၀

၁၃၃၄
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၇၄၀-၇၆၀

(  ခ  ) SQ ၈၄၅-၈၆၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၆၀-၁၀၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၂၅-၉၅၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၂၀-၁၀၅၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၀၀-၁၂၃၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၈၀-၁၃၀၀

၃ ပဲစ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၄၅-၅၆၅

(  ခ  ) ြဖနီ (FAQ) ၅၅၅-၅၇၅

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၅၅၅-၅၇၅

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၁၀၀၀-၁၀၅၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၂၅-၉၇၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၇၀-၁၀၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၁၅၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၄

၂၉-၁၂-၂၀၂၀  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျuိးအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနရိှ ဖွဲစည်းပံုှင် ့ ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပu 

ဖဲွ့စည်းပုံ 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပို လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၉ ၁ ၁၀ 

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၆ - ၁၈၃ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၃၅ ၁ ၁၉၃ 

( ဂ ) ေနစားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၆ ၁ ၁၉၃ 

၂။ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၂၅/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ဦးလှေအး (၁၂/လမန(ုိင်)၁၁၄၅၇၃)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၀-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၃-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၄)ရက် ှင့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၄-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၇-၁၂-

၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ၎င်းအရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များ ကုန်ဆုံး 

ပါကမိမိ၏ မူလတာဝန်များကုိြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် 

၏ ကျန်းမာေကာင်းေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၂၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၁)ဦးတိုကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် 

ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည-် 
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စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန 
နှစ်တိုး 

ခံစားမည့်ရက် 
နှစ်တိုး 

လစာ(ကျပ)် 

(က) ေဒါက်တာေရစင်ကုိ 
၁၂/ပဇတ(ိုင်) ၀၂၉၇၇၆ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

ှစ်ိုင်ငံ
တုတ်ိုင်ငံ 

(စီးပွားေရးသံမှး) 

၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀

( ခ ) ေဒဝင်းမင်းဖိး 
၁၂/ဥကတ(ိုင်) ၀၀၀၅၃၀ 

န်ကားေရးမှး ေဒသတွင်း ၂၀-၁၂-၂၀၂၀ ၃၇၈၀၀၀

( ဂ ) ေဒဆုြမတ်ထွဋ ်
၉/ပမန(ိုင်)၂၅၈၀၇၄ 

ဒု-ဦးစီးမှး နည်းပညာ ၂၀-၁၂-၂၀၂၀ ၂၁၈၀၀၀

၄။ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၂၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ဦးတင်ထွဋ ် (၁၄/ပသန(ုိင်) ၁၈၀၂၂၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေနကုိ လုပ်သက်ခွင့် (၁) ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၂၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ပါ အရာထမ်း(၂)ဦးှင့် အမထမ်း(၄)ဦးတုိကုိ ကန်ပိုက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်းသို လည်းေကာင်း၊ 

အမထမ်း (၄) ဦးတုိအား ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကီးနား) တုိသုိလည်းေကာင်း (၂၃-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန 

မှစ၍ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

   ကန်ပိုက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်း    

စဉ် အမည ် မှတ်ပံတုင်အမှတ ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးအုန်းေဌး ၁၂/မဘန(ုိင်)၀၇၄၃၉၁ ဒုတိယန်ကားေရးမှး တာဝန်ခံ 

( ခ ) ဦးရဲဝင့်ေမာင် ၁၃/နဆန(ိုင်)၀၃၀၉၉၈ ဦးစီးအရာရိှ ဒ-ုတာဝန်ခ ံ

( ဂ ) ဦးခင်ေမာင်ေဇာ်လင်း ၁၂/တတန(ိုင်)၁၃၂၈၃၉ ဦးစီးမှး   

(ဃ) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း ၅/ဝလန(ိုင်)၁၀၆၂၉၀ ဒ-ုဦးစီးမှး   

( င ) ဦးတင်လင်းေအာင်-၁ ၉/ပမန(ိုင်)၂၃၅၁၂၉ အကီးတနး်စာေရး   

( စ ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့် ၅/တဆန(ိုင်)၁၅၁၆၃၂ အငယ်တန်းစာေရး ကွနပ်ျတာ 

      စုစုေပါင်း ( ၆ ) ဦး   
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ပုိ့ကုနသွ်င်းကန်ုရုံး(ြမစ်ကီးနား) 
စဉ် အမည ် မှတ်ပံတုင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးရဲလင်းေအာင် ၇/ပမန(ိုင်)၁၂၅၄၀၀ ဦးစီးမှး ဒု-တာဝနခံ် 

( ခ ) ဦးေကျာ်သူဝင်း-၂ ၅/ကလထ(ိုင်)၁၂၆၂၅၀ ဒ-ုဦးစီးမှး   

( ဂ ) ဦးဝင်းေမာင်-၂ ၇/ကပက(ိုင်)၀၂၈၈၄၅ ဌာနခဲွစာေရး   

(ဃ) ဦးေဝလင်းေကျာ်-၁ ၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၈၀၃၄ အကီးတနး်စာေရး ကွနပ်ျတာ 

      စုစုေပါင်း ( ၄ ) ဦး   

၆။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၂၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကန်ပုိက်တီကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့် ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကီးနား) တုိတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန 

ေသာ ေအာက်ပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၈) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၁၀) ဦး တုိအား (၂၃-၁၂-၂၀၂၀) ရက် 

ေနမှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်) သုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားပးီ ၎င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ဌာနခဲွ/ပိုသွင်းုံးတုိတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-်  

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ 

လက်ရိှတာ 
ဝနထ်မ်း 

ေဆာင်သည့် 
ဌာန/စခန်း 

ေြပာင်းေရွ့ 
တာဝန်ချ
ထားသည့် 
ဌာန/ 

ပုိ့သွင်းရုံး

မှတ် 
ချက် 

(က) ဦးစုိးဝင်းေမာင် ၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၁၃၀၅၂ ဒုတိယန်ကားေရးမှး ကန်ပုိက်တီ ပုိသွင်းံုး(ရန်
ကုန်) 

( ခ ) ဦးတင်ွယ်ဝင်း ၇/ကဝန(ိုင်)၀၅၉၀၂၇ ဦးစီးအရာရှိ ကန်ပုိက်တီ စီမံေရးရာ
(ေထွ/စီ) 

( ဂ ) ဦးေအာင်မျိးသန် ၁၃/တကန(ုိင်)၁၇၀၁၇၄ ဦးစီးမှး ကန်ပုိက်တီ စာရင်းအင်း 

(ဃ) ေဒဆုေဝထွန်းြမင့် ၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၂၉၇၈၃ ဦးစီးမှး ပိုသွင်းံုး 
(ြမစ်ကီးနား) 

ှစ်ုိင်ငံ 

( င ) ဦးစိုးေကျာ်သ ူ ၇/လပတ(ုိင်)၁၂၂၂၈၅ ဒု-ဦးစီးမှး ကန်ပုိက်တီ WTO 

( စ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေဌး ၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၂၂၇၃၁ ဌာနခဲွစာေရး ပိုသွင်းံုး 
(ြမစ်ကီးနား) 

စီမံေရးရာ
(စာေပးစာယူ)

(ဆ) ဦးမျိးမင်း-၂ ၁၄/ဘကလ(ိုင်)၀၀၀၇၅၂ ဌာနခဲွစာေရး ပိုသွင်းံုး 
(ြမစ်ကီးနား) 

ပုိသွင်း 

( ဇ ) ေဒဝင်းမာသိန်း ၇/ပမန(ိုင်)၁၃၄၅၂၅ ကွန်ပျတာမှး ပိုသွင်းံုး 
(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာ ကွန်ပျ
တာ 
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( ဈ ) ဦးဆက်ထူးလွင် ၁/မညန(ိုင်)၁၃၅၄၉၇ အကီးတန်းစာေရး ကန်ပုိက်တီ ေဒသတွင်း 

(ည) ဦးထိန်လင်း-၂ ၉/ကဆန(ုိင်)၁၅၉၃၂၃ လ/ထကပတမှး ကန်ပုိက်တီ နည်းပညာ ကွန်ပျ
တာ 

၇။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ပါ အရာထမ်း (၁) ဦးှင့် အမထမ်း (၂) ဦးတိုကုိ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းသိုလည်းေကာင်း၊ 

အမထမ်း(၃)ဦးတုိအား ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခနး်တုိသုိလည်းေကာင်း (၂၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေနမှ 

စ၍ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည်-  

 စစ်ေတွကုန်သယ်ွေရးစခန်း 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးလန်းဆန်းဦး ၅/ရဘန(ုိင်)၀၁၄၂၁၀ ဒုတိယန်ကားေရးမှး တာဝန်ခံ 

( ခ ) ဦးသန်းကုိေမာင် ၉/နထက(ိုင်)၁၆၂၁၉၁ လ/ထကွန်ပျတာမှး ကွန်ပျတာ 

( ဂ ) ဦးေအာင်သူဖိး ၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၁၇၈၀ ယာ်ေမာင်း-၃ ယာ်ေမာင်း 

      စုစုေပါင်း ( ၃ ) ဦး   

ေမာင်ေတာကုနသွ်ယေ်ရးစခနး်     

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးသိန်းစုိး-၃ ၅/ကလထ(ုိင်)၁၂၅၇၀၄ ဦးစီးမှး ဒု-တာဝန်ခံ 

( ခ ) ဦးေဇာ်ေဇာ် ၁၄/အမန(ုိင်)၀၉၂၆၈၄ ဆက်သွယေ်ရး-၂  

( ဂ ) ဦးြပည့်ဖိးေဇာ် ၉/ခမစ(ုိင်)၀၃၇၃၃၆ ကွန်ပျတာမှး ကွန်ပျတာ 

      စုစုေပါင်း ( ၃ ) ဦး   

၈။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၂၀-၁၀-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၀၁၅/၂၀၂၀) ြဖင့် လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

မှ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကီးနား) တွင် တဲွဖက်တာဝန်ချထားခ့ဲေသာ ဦးဘရန်ေအာင် (၁၃/နခန(ုိင်) 

၀၄၇၄၅၂)၊ ဌာနခဲွစာေရးကုိ (၂၃-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ံုးချပ်သုိ ေြပာင်းေရပးီ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းှင့် 

စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားလိက်ုသည်။ 

၉။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှလက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ဦးစံဖိးေဝ (၁၂/ဥကမ (ုိင်) ၀၆၂၉၅၅) ကုိ 
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ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀ မ ှ ၃-၃-၂၀၂၁ ထိ) 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၆၆)ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး ၎င်း အရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များကုန်ဆုံးပါကမိမိ၏ 

မူလတာဝန်များကုိြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ 

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၁၀။ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးဝင်းထွဋ်ဟန် (၁၄/ပသန(ုိင်)၁၅၆၇၉၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကို ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ (၂၂-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) ကေလး 

ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင် ့(၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၁၁။ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၄/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းှင့် ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိတွင ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ေအာက်ပါ အရာထမ်း (၁)ဦး၊ အမထမ်း (၅) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၆) ဦးတိုအား (၂၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်) သို  ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားပးီ ၎င်းတုိှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများ 

တွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး 

လက်ရိှ 
တာဝန်ထမ်း 
ေဆာင်သည့် 
ဌာန/စခန်း 

ေြပာင်းေရွ့ 
တာဝန်ချထားသည့်
ဌာန/ပို့သွင်းရုံး 

မှတ်ချက် 

(က) ဦးမျိးမင်း-၁ ၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၅၇၈၃၈ ဒုတိယန်ကားေရးမှး စစေ်တွ စီမံေရးရာ 
(ဝန်ထမ်းစီမံ) 

( ခ ) ဦးဝင်းကုိ-၂ ၅/ဝလန(ိုင်)၁၁၈၄၆၂ ဦးစးီမှး ေမာင်ေတာ နယ်ံုး 

( ဂ ) ဦးေဝယံစုိး ၉/ပမန(ုိင်)၁၅၉၅၉၈ ဦးစးီမှး စစေ်တွ ပုိသွင်း ကွန်ပျတာ 

(ဃ) ဦးဟိန်းေဇာ်ထွန်း ၈/ရစက(ုိင်)၁၇၉၆၄၀ ဒု-ဦးစးီမှး ေမာင်ေတာ ှစ်ိုင်ငံ 

( င ) ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၅ ၁/မကတ(ုိင်)၁၁၂၃၆၄ အကီးတန်းစာေရး ေမာင်ေတာ စီမံေရးရာ 
(ဝန်စီ/သကသ်ာ) 

ကွန်ပျတာ 
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( စ ) ဦးကုိကုိုိင် ၉/ပမန(ိုင်)၂၄၃၀၉၉ ယာ်ေမာင်း-၃ စစေ်တွ စီမံေရးရာ 
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

ယာ်ေမာင်း 

၁၂။ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၅/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် (၀၁၁၃/၂၀၂၀) အရ ဒုတိယန်ကားေရးမှး 

ဦးုိင်ထွန်း (၈/မထန(ုိင်) ၀၈၀၇၀၁) ကိ ုစီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ ဝန်ထမ်းစီမံေရးရာဌာနစုတွင် (၁၆-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်ေနမှစ၍ တာဝန်ချထားခ့ဲြခင်းအား ဤအမိန်စာြဖင့် ပယ်ဖျက်၍ ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ 

သွင်းကုန်ဌာနစုတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၃။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၄)ဦးတုိကုိ (၂၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ 

မယ်စ့ဲကုန်သွယ်ေရးစခန်းသုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာန 

 (က) ဦးထွန်းြမင့်ထွန်း လ/ထန်ကားေရးမှး ပညာေပး  

  ၅/ဖပန(ုိင်)၀၄၃၆၄၄  

 ( ခ ) ဦးေဇာ်လင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသွင်း 

  ၁၁/မပတ(ုိင်)၀၃၇၃၅၅  

 ( ဂ ) ဦးေသာ်ဇင်ဦး အကီးတန်းစာေရး လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၃/တကန(ုိင်)၂၆၂၅၂၅  

 (ဃ) ဦးေကျာ်ိင်းဦး လ/ထကပတမှး စာရင်းအင်း 

  ၅/တဆန(ုိင်)၁၄၀၉၅၅ 

၁၄။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

မယ်စ့ဲကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၃)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၄)ဦးတုိကုိ 

(၂၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)သုိ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားပီး ၎င်းတိုှင့် 

ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွ/ပိုသွင်းုံးတုိတွင် တာဝန်ချထားလိက်ုသည်- 



21 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့် 

    ဌာနခဲွ/ပို့သွင်းရုံး 

 (က) ဦးညီဖိးထွန်း ဦးစီးအရာရိှ ေကျာက်ြဖဇုန် 

  ၅/ရဘန(ုိင်)၂၀၀၉၄၇  (ုံးချပ်) 

 ( ခ ) ဦးေအာင်ြပည့်စံု ဦးစီးမှး နယ်ုံး 

  ၁၀/ကမရ(ုိင်)၀၉၅၁၅၉ (ကွန်ပျတာ)  

 ( ဂ ) ဦးိုင်ဝင်းထွန်း ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသွင်းုံး  

  ၅/ငစန(ုိင်)၀၇၅၇၅၈   (မေလး) 

 (ဃ) ဦးေရသုိက် ဒု-ဦးစီးမှး စီမံေရးရာ 

  ၁/မခဘ(ုိင်) ၀၁၀၇၂၅    

၁၅။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(ုံးချပ်) ဌာနခဲွများ၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများှင့် ပုိကုန်သွင်းကုန်ုံးများမှ ေအာက်ပါ ေနစားဝန်ထမ်း 

(၁၈) ဦးတိုကို ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လင် သတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-)န်းြဖင့် 

(၃) လ တစ်ကိမ် စာချပ် ချပ်ဆိုငှားရမ်းခ့ဲပီး သက်တမ်းကုန်ဆံုးပီးသည့် ေနာက်တစ်ေန နံနက်ပုိင်းမှ 

စ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေနရက်များအတိုင်း (၃) လတစ်ကိမ် ထပမံ် စာချပ်ချပ်ဆုိ 

ငှားရမ်းလုိက်သည်-  

စဉ် အမည်/ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာနခဲွ/ပို့သွငး်
ရုံး/စခန်း 

စာချuပ်ချuပ်ဆုိထားသည့် 
ကာလ 

ထပ်မံစာချuပ်ချuပ်ဆုိသည့် 
ကာလ 

မှ ထိ မှ ထိ

(က) ေဒလ့ဲသဇင်ခိုင် 
၈/မကန(ုိင်)၂၉၃၄၅၁ 

ေနစား 
စာေရး 

စာရင်းအင်း ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

( ခ ) ေဒေမဇင်ခိုင် 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၇၇၆၁၄ 

ေနစား
စာေရး 

ေဒသတွင်း ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

 ( ဂ )  ေဒယုေဝေအာင် 
၉/ဝတန(ုိင်)၁၉၅၈၈၅ 

ေနစား 
စာေရး 

စီမံေရးရာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 
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(ဃ) ဦးေအာင်မျိးသက် 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၄၈၉၀၀ 

ေနစား 
စာေရး 

ပိုသငွ်းုံး 
(မေလး) 

၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

( င ) ေဒတုိးသီရိေအာင် 
၉/ပမန(ုိင်)၂၃၇၂၂၁ 

ေနစား
စာေရး 

မူဝါဒ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

( စ ) ေဒစိမး်အိဖိး 
၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၅၈၃၇၆ 

ေနစား
စာေရး 

စီမံေရးရာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

(ဆ) ဦးလိင်မင်းခန် 
၁/ဟပန(ုိင)်၀၁၅၈၀၉ 

ေနစား
စာေရး 

နည်းပညာ
ရန်ကုန်(တဲွ) 

၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

( ဇ ) ေဒစာေအာင် 
၉/ငဇန(ုိင်)၀၈၅၁၀၄ 

ေနစား 
စာေရး 

WTO ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

( ဈ ) ေဒစာြမင့် 
၉/တကန(ိုင်)၁၇၆၅၈၈ 

ေနစား
စာေရး 

ှစ်ုိင်ငံ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

(ည) ေဒသူဇာမုိး 
၉/ကဆန(ုိင်)၁၅၉၉၂၆ 

ေနစား 
စာေရး 

ှစ်ုိင်ငံ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

( ဋ ) ေဒြဖြဖစိုး 
၉/တသန(ုိင်)၁၉၈၃၃၅ 

ေနစား
စာေရး 

နည်းပညာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

( ဌ ) ေဒေကသွယ်ဝင်း 
၉/ပဗသ(ိုင်)၀၁၀၉၅၇ 

ေနစား
စာေရး 

စီမံေရးရာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

( ဍ ) ေဒဒိုစန်းကိမ် 
၄/တတန(ုိင်)၀၆၀၅၀၆ 

ေနစား
စာေရး 

ရိဒ် ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

( ဎ ) ေဒဧကရီသိမ့်  
၃/မဝတ(ုိင)်၀၄၃၉၀၁ 

ေနစား 
စာေရး 

ြမဝတီ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

(ဏ) ဦးဇွန်သန် 
၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၇၈၀၇ 

ေနစား
ယာ်ေမာင်း 

ပုိကုန်သွင်း
ကုန်ုံး 

(ရန်ကုန်တဲွ) 

၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

(တ) ဦးခင်ေမာင်ဦး 
၇/အဖန(ိုင်)၀၀၄၉၀၉ 

ေနစား
လံုြခံေရး 

(သရက်ြခံ) 

စီမံေရးရာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁

(ထ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး 
၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၀၀၃၅၅ 

ေနစား 
လံုြခံေရး 

စီမံေရးရာ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၁ 

( ဒ ) ေဒခုိင်ဇင်သိမ့် 
၅/ဝလန(ုိင်)၁၇၇၅၉၈ 

ေနစား 
စာေရး 

မူဝါဒ ၂၆-၉-၂၀၂၀ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၅-၃-၂၀၂၁ 

၁၆။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၃၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ယာ်ေမာင်းဝန်ထမ်း(၄)ဦးတုိကုိ (၂၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတိုအမည်ှင့် 

ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန တာဝန်ချထားသည့် 

      ဌာန 

 (က) ဦးေစာဝင်း ယာ်ေမာင်းစက်ြပင်-၂ ပိုသွင်းုံး ုံးချပ်(စီမံ)

  ၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၁၈၁၉၄  (ရန်ကုန်)တဲွဖက်  

 ( ခ ) ဦးေဇာ်ဇင်သိန်း ဆက်သွယ်ေရး-၄ ုံးချပ်(စီမံ)  ပိုသွင်းံုး

  ၈/မသန(ုိင်)၁၆၄၂၇၀   (ရန်ကုန)်တဲွဖက် 

 ( ဂ ) ဦးစုိင်းလင်းေဇာ် ယာ်ေမာင်း-၅ ုံးချပ်(စီမံ) ပိုသွင်းံုး 

  ၇/မညန(ုိင်)၀၉၅၅၅၉   (ရန်ကုန)်တဲွဖက်

 (ဃ) ဦးဇွန်သန် ေနစား ပိုသွင်းုံး ုံးချပ်(စီမံ) 

  ၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၇၈၀၇ (ရန်ကုန်)တဲွဖက် 

၁၇။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၀/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမ ှ ဦးသန်စင်မင်း (၅/မရန(ုိင်) ၁၃၆၆၅၄) ဒုတိယန်ကားေရး 

မှးသည် ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ှစ်တုိးေစ့ 

ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ ်(၃၅၃၀၀◌ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

တမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ေဒစာမုိး(၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၇၈၁၁၆)၊ ဦးစီးမှးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၄-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၂၀)ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးမိုးေဇာ ် ( ၉/ပဗသ (ုိင်) ၀၀၃၇၀၆) ၊ ဆက်သွယ်ေရး - ၄ ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ (၂၁-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၃-၁-၂၀၂၁ထိ) 

ကေလးြပစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့် (၁၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၂၀။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၁၀၅/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ကမာရွတ်)တွင် အငိမ်းစားလစာများထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

မိနယ်ကုန်သွယ်ေရး (အလံ)ုမှ ဦးသိန်းေအာင်၊ ပထမတန်းစာေရးသည် (၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပေသးသည့် 

ေဒတင်ဲွ (၁၂/သဃက(ုိင်)၀၆၄၅၀၁)ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊နည်းဥပေဒ 

ခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂) အရ (၉-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေနမစှ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၁၀၆/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် (အင်းစိန်)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ယာ်ှင့်စက်ကိရိယာေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးေစာချစ်ဦး၊ စက်မကမ်းကျင်(၂)သည် (၂၉-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေနာ်ကင်ကင် (၁၂/မရက (ုိင်) ၀၂၁၃၈၅)ကို ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂) အရ (၃၀-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစား ခွင့်ြပ 

လိုက်သည်။ 

၂၂။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမိန်စာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် (တာေမွ)တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

အေထွေထွကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးသန်းထွန်း ၊ ကမ်းကျင်(၈)သည်(၂၅-၉-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေဒခင်သန်းြမင့် (ခ) ဘာူးဘီဘီ (၁၂/တမန(ုိင်)၀၅၇၆၅၆)ကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ ် (၁ ၊ ၂ ) အရ (၂၆-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ မိသားစု 

ပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၂၃။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၁၀၈/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် (ဘဏ်ခဲွ-၂) တွင် အငိမ်းစားလစာများထုတ်ယူခံစားေနေသာ 
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ယခင်မိနယ်ကုန်သွယ်ေရးမှ ေဒသန်းသန်းေဌး၊ပေဈးသည်သည်(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ဦးေဌးြမင့် (၁၂/သဃက 

(ုိင်)၁၁၅၁၇၃) ကုိ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲ 

ငယ်(၁၊၂) အရ (၂-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ပါအရာထမ်း (၆) ဦး၊ အမထမ်း (၂၁)ဦး (ေနစား ၂ ဦး အပါအဝင်)၊ စုစုေပါင်း (၂၇) ဦးတိုကုိ 

၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှ်တွေဲဖာ်ြပပါ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်သို (၂၈-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

ေကာ့ေသာင်းကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတခ်ျက် 

(က) ဦးြမင့်ေဇာ်မုိး ၅/တဆန(ုိင်)၀၀၀၂၅၀ လ/ထန်ကားေရးမှး တာဝနခ်ံ 

( ခ ) ဦးမင်းမင်းလွင် ၇/ရတန(ိုင်)၀၇၁၃၇၀ ဦးစီးမှး ဒု-တာဝန်ခံ 

 ( ဂ )  ေဒတင်သန်းသန်းဦး ၉/ရမသ(ိုင်)၀၂၇၀၃၈ ဒု-ဦးစီးမှး   

(ဃ) ေဒပန်းအိစံ ၁၄/မအပ(ိုင်)၁၉၆၇၉၇ အကီးတန်းစာေရး   

( င ) ေဒသဇင်ေအာင် ၁၂/ကခက(ုိင်)၀၇၈၂၆၁ အကီးတန်းစာေရး ကွန်ပျတာ 

( စ ) ဦးဇင်မင်းသူ ၆/တသရ(ုိင်) ၀၅၄၂၃၃ ေနစား ယာ်ေမာင်း 

      စုစုေပါင်း ( ၆ ) ဦး   

ြမိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတခ်ျက် 

(က) ဦးသက်ိုင်ဦး ၈/စလန(ိုင်)၀၁၆၄၀၈ ဒုတိယန်ကားေရးမှး တာဝနခ်ံ 

( ခ ) ဦးဝင်းေအး ၇/တငန(ိုင်)၀၀၅၃၃၈ လ/ထန်ကားေရးမှး ဒု-တာဝန်ခံ 

 ( ဂ )  ဦးေကျာ်မင်းေထွး ၁၄/ပသန(ိုင်)၁၅၄၃၄၀ စာရင်းကုိင်-၁   



26 

(ဃ) ဦးသာထွန်းေအာင် ၈/ဆဖန(ုိင်)၀၅၁၂၁၆ ဒု-ဦးစီးမှး   

( င ) ဦးေကျာ်မုိး ၁၂/မဂဒ(ိုင်)၀၈၄၉၃၇ ဒု-ဦးစီးမှး   

( စ ) ေဒဥမာထွန်း ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၈၇၀၈ ဒု-ဦးစီးမှး   

(ဆ) ေဒဇင်မာသန်း ၁၁/တကန(ုိင်)၀၇၁၀၃၀ အငယ်တန်းစာေရး ကွန်ပျတာ 

( ဇ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပုိင် ၉/အမဇ(ုိင်)၀၆၄၉၇၇ ေနစား ယာ်ေမာင်း 

      စုစုေပါင်း ( ၈ ) ဦး   

ေမာေတာင်ကုနသွ်ယေ်ရးစခနး် 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတခ်ျက် 

(က) ဦးြပည့်ဖိးေအာင်-၃ ၉/မနမ(ုိင်)၁၁၅၃၅၈ လ/ထန်ကားေရးမှး တာဝနခ်ံ 

( ခ ) ဦးစုိး ၅/ဝလန(ိုင်)၀၅၆၂၆၂ ဦးစီးမှး ဒု-တာဝန်ခံ 

 ( ဂ )  ဦးလိင်သူဝင်း ၉/ပမန(ုိင်)၂၄၄၈၅၀ ဒု-ဦးစီးမှး   

(ဃ) ဦးသက်ပုိင်ဦး ၁၄/ဟသတ(ုိင်)၃၃၆၈၇၁ အကီးတန်းစာေရး ကွန်ပျတာ 

( င ) ဦးရန်ုိင်ြမင့်-၂ ၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၂၀၁၉၀ ယာ်ေမာင်းစက်ြပင်-၂ ယာ်ေမာင်း 

      စုစုေပါင်း ( ၅ ) ဦး   

ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတခ်ျက် 

(က) ဦးတင်ကုိကုိဦး ၈/မကန(ိုင်)၁၁၀၁၀၄ လ/ထန်ကားေရးမှး တာဝနခ်ံ 

( ခ ) ဦးေဇာ်မျိးထွန်း ၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၁၁၅၉ စာရင်းကုိင်-၂ ဒု-တာဝန်ခံ 

 ( ဂ )  ဦးစုိးမုိးဟိန်း ၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၀၈၆၁၄ ဆက်သွယေ်ရး-၂   

(ဃ) ဦးေကျာ်ခိုင်ြမတ် ၅/ဟမလ(ုိင်)၀၅၂၀၀၉ ဒု-ဦးစီးမှး ကွန်ပျတာ 

( င ) ဦးြမင့်ေဇာ်ေဌး ၁၄/ညတန(ုိင်)၁၃၂၉၂၃ ဆက်သွယေ်ရး-၃ ယာ်ေမာင်း 

      စုစုေပါင်း ( ၅ ) ဦး   
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ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးစိန်သန်းဦး ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၃၇၇၄၂ ဦးစီးအရာရိှ တာဝနခ်ံ 

( ခ ) ဦးရဲစုိးဦး ၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၂၄၀၄၃ ဌာနခွဲစာေရး ဒု-တာဝန်ခံ 

 ( ဂ )  ဦးြပည့်စုံသူ ၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၄၃၈၄၄ လ/ထကွန်ပျတာမှး ကွန်ပျတာ 

      စုစုေပါင်း ( ၃ ) ဦး   

၂၅။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၅)ဦးတုိကို (၂၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ကျိင်းတုံ)သို ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 

 (က) ေဒနီနီဝင်း လ/ထန်ကားေရးမှး ေငွစာရင်း  

  ၉/ဝတန(ုိင်)၀၅၄၅၁၀   

 ( ခ ) ေဒလှလှေအး ဒု-ဦးစီးမှး နည်းပညာ 

  ၉/ကဆန(ုိင်)၁၁၅၅၈၄  

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်မျိးထက ် အကီးတန်းစာေရး ပုိသွင်း 

  ၉/တသန(ုိင်)၁၅၀၆၃၇  

 (ဃ) ေဒငိမ်းငိမ်းဖိး ဒု-ဦးစီးမှး ပုိသွင်း 

  ၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၈၁၅၃၇ (ကွန်ပျတာ)  

 ( င ) ဦးေဇာ်ုိင်-၂ ဆက်သွယ်ေရး-၄ ဒု-န်ချပ်ုံး 

  ၉/တသန(ုိင်) ၁၅၀၆၆၆ (ယာ်ေမာင်း) (ကုန်သွယ်/ေစ့စပ)် 

၂၆။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

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

ကိ ုုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၁-၂၀၂၁ ထိ) 
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ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး ၎င်းအရာထမ်းသည် ခွင့်ရက်များကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ 

မူလတာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ 

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၂၇။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၆/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၁၄) ဦးတုိကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် 

ေနရက်မှစတင်၍ ှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည-်  

စဉ် အမညန်င့်ှ
မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

ရာထူး ဌာန နှစ်တိုး 
ခံစား 

မည့်ရက ်

နှစ်တိုး
လစာ 
(ကျပ)် 

(က) ဦးြမင့်ေဇာ်မုိး 
၅/တဆန(ိုင်) ၀၀၀၂၅၀ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

မူဝါဒ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၃၂၀၀၀၀

( ခ ) ဦးေဇာ်ြမင့်ထွန်း 
၅/ဝလန(ိုင်) ၁၀၆၂၉၀ 

ဒ-ုဦးစီးမှး ကနပ်ိုက်တ ီ ၂၅-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂၆၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေကျာ်ဆန်း 
၁၁/စတန(ိုင်) ၀၄၆၆၀၁ 

ဒုတယိ 
န်ကားေရးမှး 

ှစ်ိုင်င ံ
ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံ 

(စးီပွားေရးသံမှး) 

၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၃၅၇၀၀၀ 

(ဃ) ဦးမင်းကုိဦး 
၂/လကန(ိုင်) ၀၄၉၆၈၆ 

လုံြခံေရး-၂ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( င ) ဦးေကျာ်ေဇာ 
၁၂/သကတ(ိုင်) ၁၁၄၆၃၇ 

ယာ်ေမာင်း
စက်ြပင်-၂ 

စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂၂၀၀၀

( စ ) ေဒွယ်နီေကျာ်ဝင်း 
TKA-၀၇၆၀၇၁ 

ဆသရ-၃ လုပ်ငန်းစစ် ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ဆ) ေဒေအးေအးခင် 
၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၃၆၅၄၈ 

ဆသရ-၃ ပုိသွင်း
(ရနကု်န်) 

၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဇ ) ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း-၂ 
၁၂/ဒပန(ိုင်) ၀၄၁၀၄၇ 

ဆသရ-၃ ပုိသွင်း
(ရနကု်န်) 

၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဈ )  ဦးွန်ဟန် 
ISN-၅၈၅၀၀၀ 

လုံြခံေရး-၃ တာချလိီတ် ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀ 
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(ည) ဦးတုိးေအာင်ေကျာ် 
၁၂/ကတတ(ိုင်)၀၁၁၈၄၉ 

လုံြခံေရး-၃ ပုိသွင်း
(ရနကု်န်) 

၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဋ ) ဦးေအာင်ေကျာ်လွင်(ခ) 
အလခူးဆာမ ိ YKN-၀၀၃၄၄၆ 

လုံြခံေရး-၃ တာချလိီတ် ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

( ဌ ) ဦးရဲဝင်း 
၈/ခမန(ိုင်) ၀၁၄၀၅၁ 

လုံြခံေရး-၃ စီမ ံ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀ 

( ဍ ) ဦးေအာင်ထွန်းသိန်း 
၁၄/ဘကလ(ိုင်) ၀၉၅၆၁၁ 

လုံြခံေရး-၃ စီမ ံ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀ 

( ဎ ) ဦးကူးမားဘာဘူ 
DGN-၀၀၈၅၄၀ 

လုံြခံေရး-၃ စီမံ ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(ဏ) ဦးေဇာေ်ဇာ်ဖိး 
၁၂/ဥကမ(ိုင်) ၁၇၇၂၇၂ 

လပ်စစ်ကမ်းကျင်-၃ မူဆယ် ၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၂၀၄၀၀၀

(တ) ေဒဂူရာပါး 
၁၂/ဗတထ(ိုင်) ၀၂၉၅၇၅ 

စာကူးစက်လှည့် ပုိသွင်း
(ရနကု်န်) 

၂၆-၁၂-၂၀၂၀ ၁၈၆၀၀၀

၂၈။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေကာ့ေသာင်း၊ မိတ်၊ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သယ်ွေရးစခန်းများှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်တုိတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ပါ အရာထမ်း(၆)ဦး၊ အမထမ်း (၁၈)ဦး၊ စုစုေပါင်း (၂၄) ဦးတုိကုိ 

(၂၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန (ုံးချပ်)သုိ ေြပာင်းေရပီး ၎င်းတိုအမည်ှင့်ယှ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှတာ 
ဝန်ထမ်း 

ေဆာင်သည့် 
ဌာန/စခန်း 

ေြပာင်းေရွ့
တာဝန်ချထားသည့်
ဌာန/ပို့သွင်းရုံး 

မှတ်
ချက် 

(က) ဦးမုိးေဇာ်ဦး ၈/မကန(ိုင်)၁၆၀၆၂၉ န်ကားေရးမှး ထီးခီး ေကျာက်ြဖဇုန် 
(ံုးချပ်) 

( ခ ) ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး-၁ ၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၄၁၃၄၅ လ/ထန်မှး ေမာေတာင် စီမံေရးရာ 
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

( ဂ ) ဦးချိေထွး ၁၂/သကတ(ိုင်)၁၂၄၁၇၁ လ/ထန်မှး မိတ် ပုိသွင်း

(ဃ) ေဒစာခုိင် ၁၂/ဒဂမ(ုိင်) ၀၀၂၅၀၆ လ/ထန်မှး ေကာ့ေသာင်း မူဝါဒ 

( င ) ေဒသီးသီးမာ ၁၂/စခန(ုိင်)၀၀၃၇၉၃ ဦးစးီအရာရှိ မိတ် နယ်ံုး 
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( စ ) ဦးေအာင်စုိး-၁ ၉/မထလ(ုိင်)၁၉၃၈၄၂ ဦးစးီအရာရှိ ထားဝယ်ဇုန ် ပုိသွင်း 

(ဆ) ဦးြမင့်စိုး-၃ ၁၄/ပသန(ိုင်)၁၃၅၇၅၇ ဦးစီးမှး ေကာ့ေသာင်း ပညာေပး

( ဇ ) ဦးသိန်းေဇာ်လင်း ၇/လပတ(ုိင်)၀၀၁၇၅၀ ဦးစီးမှး ေမာေတာင် စီမံေရးရာ 
(ေငွလံုးေငွရင်း) 

( ဈ )  ဦးေအာငြ်မင့်သိန်း ၁၂/ကမတ(ုိင်)၀၄၈၉၀၇ ဒု-ဦးစီးမှး ေကာ့ေသာင်း စီမံေရးရာ 
(သက်သာ) 

(ည) ေဒငိမ်းစုခုိင် ၅/တဆန(ိုင်)၁၂၉၈၅၀ ဒု-ဦးစီးမှး  ေကာ့ေသာင်း စာရင်းအင်း 

( ဋ ) ဦးေကျာ်ေကျာ်စုိး ၉/မနတ(ိုင်)၀၀၂၁၄၆ ဒု-ဦးစီးမှး မိတ် နညး်ပညာ

( ဌ ) ဦးတိုးမိင် ၈/ရစက(ုိင်)၁၄၅၈၉၅ ဒု-ဦးစီးမှး ထီးခီး ပုိသွင်းံုး 
(မေလး) 

( ဍ ) ဦးြမင့်ေမာင် ၉/ကဆန(ိုင်)၁၂၇၃၃၇ ဒု-ဦးစီးမှး ထားဝယ်ဇုန ် ပုိသွင်း 

( ဎ ) ဦးေဇာ်ဝင်း-၃ ၁၂/ကခက(ိုင်)၀၀၂၈၄၆ စာရင်းကုိင်-၂ မိတ် စီမံေရးရာ 
(လံုြခံေရး) 

(ဏ) ဦးဝင်းုိင-်၃ ၅/ဒပရ(ိုင်)၀၂၅၁၉၁ ဌာနခဲွစာေရး ထီးခီး ပုိသွင်း

(တ) ဦးြပည်ဟိန်းေဇာ် ၇/ရကန(ုိင်)၀၄၉၁၆၇ ကပတမှး ထီးခီး စီမံေရးရာ 
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

(ထ) ဦးစန်းေနမျိး ၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၄၃၈၁၈ လံုြခံေရး-၂ ေမာေတာင် စီမံေရးရာ 
(ြပင်ထိန်း) 

( ဒ ) ေဒေဝဇင်ြမင့် ၅/ဒပယ(ုိင်)၀၈၆၁၅၂ ကးီ/ေရး ေကာ့ေသာင်း ပုိသွင်း 

( ဓ ) ေဒဆုြမတ်ေဆွ ၁၃/ဖခန(ိုင်)၀၄၆၄၉၉ ကးီ/ေရး
(ကွန်ပျတာ) 

မိတ် နညး်ပညာ

( န ) ဦးေဝယံထွန်း-၁ ၅/ဝလန(ိုင်)၁၆၀၉၂၀ ကးီ/ေရး  ေမာေတာင် ေကျာက်ြဖဇုန ် 
(ံုးချပ်)  

( ပ ) ဦးေဇယျာလင်း ၈/အလန(ိုင်) ၁၈၂၂၁၈ ဒု-လ/ထ 
ကပတမှး 

ထားဝယ်ဇုန ် နညး်ပညာ 

( ဖ ) ဦးေအာင်မင်းသ-ူ၁ ၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၄၄၅၂၈ ယာ်ေမာင်း-၄ မိတ် စီမံေရးရာ 
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

( ဗ ) ဦးရဲလင်းေအာင် ၉/ပဗသ(ိုင်)၀၀၁၉၇၆ ယာ်ေမာင်း-၅ ေကာ့ေသာင်း စီမံေရးရာ
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

( ဘ ) ဦးသီဟမင်းြပည့် ၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၁၉၃၁၆ ယာ်ေမာင်း-၅ ေမာေတာင် စီမံေရးရာ 
(ေမာ်ေတာ်ယာ)် 
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၂၉။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၈/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး(ကျိင်းတုံ)မှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမထမ်း(၄)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၅)ဦးတုိ 

ကိ ု (၂၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)သုိ ေြပာင်းေရပီး ၎င်းတုိှင့်ယှ်တွဲ 

ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ တာဝန်ချထားသည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးကုိကုိလွင် လ/ထန်ကားေရးမှး ပညာေပး 

  ၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၂၅၄၉၀   

 ( ခ ) ေဒဇင်မာေအး-၁ ုံးအုပ် စီမံေရးရာ 

  ၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၀၀၇၁၆ (ကွန်ပျတာ) (မှတ်တမ်း) 

 ( ဂ ) ဦးြပည့်ဖိးေအာင်-၁ ဒု-ဦးစီးမှး စီမံေရးရာ 

  ၁၃/နဆန(ုိင်)၀၅၄၆၅၆   (ဝန်ထမး်အင်အား) 

 (ဃ) ေဒသီရိေအာင-်၂ ကီး/ေရး စီမံေရးရာ  

  ၈/ထလန(ုိင်) ၀၅၃၁၆၀   (အေဆာက်အဦ) 

 ( င ) ဦးဉာဏ်လင်း ယာေ်မာင်း-၃ စီမံေရးရာ 

  ၉/တကန(ုိင်)၁၃၈၉၅၈   (ေမာ်ေတာ်ယာ)် 

၃၀။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၄၉/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွမ ှ ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ရန်ကုန်) တွင် တဲွဖက်တာဝန် ထမး်ေဆာင်ေနေသာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတုိကုိ (၇-၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိအမည် 

ှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါအတိုင်း တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ေဒယုဇနြမင့်ေအာင် ဦးစီးအရာရိှ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၅၂၉၈၂   
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 ( ခ ) ေဒရန်းလဲ့ေဇာ်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ

  ၈/ခမန(ုိင်) ၁၆၃၁၇၄ 

၃၁။ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၀/၂၀၂၀ အရ    စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေန ရက်စဲွပါအမိန် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၂၀) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ှစ်ုိင်ငံကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမှ 

ေဒဧပရယ်ြမတ်ြပည့်ြဖ (၁၂/ဒပန (ုိင်) ၀၅၂၃၃၉)၊ ဦးစီးအရာရိှကုိ ရာထူးချကာလ ြပည့်ေြမာက်ပီး 

သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်ေနမှစ၍ မူလရာထူးြဖစ်သည့် လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး (လစာန်းကျပ ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးသို မူလရာထူးတွင် ရရန်ရိှသည့် 

ှစ်တုိးလစာများ ေရွသွားြခင်း မရိှေစဘ ဲ ြပန်လည်ခန်ထားလုိက်ပီး မူရင်းလစာကျပ် (၃၀၈၀၀၀/-)ကုိ 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၂။ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၁/၂၀၂၀  အရ    ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးရန်ရှင်း-၂ (၉/ပမန(ုိင်) ၂၃၈၈၇၉)၊ အကီးတန်းစာေရးကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၂)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၃။ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၂/၂၀၂၀  အရ    ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမ ှေဒခင်မိုးမိုး (၁၀/ကထန(ုိင်)၀၈၁၄၄၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၅-၁-၂၀၂၁ မ ှ၂၁-၁-၂၀၂၁ ထိ) လုပ်သက်ခွင် ့(၁၇) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃၄။ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၃/၂၀၂၀  အရ    ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၃)ဦးကုိ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ဌာနခဲွ/ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုးတိုသို ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလိုက်သည-် 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ တာဝန်ချထားသည့် 

      ဌာနခဲွ/ပို့သွင်းရုံး 

 (က) ဦးေကျာ်ေကျာ်ေနာင် ဦးစီးအရာရိှ စီမေံရးရာ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကုန်) 

  ၅/မရန(ုိင်)၀၂၈၉၂၀  ပိုသွင်းံုး(ရန်ကုန်)တွဲဖက် 

 ( ခ ) ဦးသန်းြမင့် ဦးစီးအရာရိှ ေကျာက်ြဖဇုန်  စီမံေရးရာ

  ၁၂/လကန(ုိင်)၀၉၄၆၁၉  (ုံးချပ်) (ဇုန်) 

 ( ဂ ) ေဒသီသီုိင် ဦးစီးအရာရိှ လုပ်ငန်းစစ် ှစ်ိုင်ငံ 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၃၈၄၁ 

၃၅။ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၄/၂၀၂၀  အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေအာင်စုိးလင်း (၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၂၇၁၄၅)၊ဌာနခွဲစာေရးကို ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများအခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၁-၁-၂၀၂၁ ထ)ိ ရက်ေနကုိ လုပ်သက် 

ခွင့် (၁၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၅/၂၀၂၀  အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလမှင်းထွန်း-၂ (၉/လဝန(ုိင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှးကို ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၂၉-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၁-၂၀၂၁ ထ)ိေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၃၁)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ၎င်းအမထမ်းသည် ခွင့်ရက်များကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ မူလတာဝန်များကို ြပန်လည် 

ထမ်းေဆာင်ရန ်Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit 

Certificate) ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၃၇။ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၆/၂၀၂၀  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း (၂) ဦးအား (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ဌာနခဲွများသို ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်- 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ တာဝန်ချထားသည့်

      ဌာနခဲွ/ပို့သွင်းရုံး 

 (က) ဦးေဝယံစုိး ဦးစီးမှး ပုိသွင်း စီမံေရးရာ 

  ၉/ပမန(ုိင်)၁၅၉၅၉၈ (ကွန်ပျတာ)  

 ( ခ ) ဦးစည်သူြမင့် အကီးတန်းစာေရး စီမေံရးရာ  ပုိသွင်း 

  ၅/မကန(ုိင်)၀၆၆၁၀၉ (ကွန်ပျတာ) 

၃၈။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၇/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှ ဦးလှေအး (၁၂/လမန (ုိင်) ၁၁၄၅၇၃)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ကုိ ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၂၈-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၁-၂၀၂၁ ထ)ိ 

ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်ပီး ၎င်းအမထမ်းသည် ခွင့်ရက်များကုန်ဆုံးပါက မိမိ၏ 

မူလတာဝန်များကုိြပန်လည ်ထမ်းေဆာင်ရန် Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ ကျန်းမာ 

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကိ ုြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၃၉။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၈/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေမာေတာင်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး (၁၂/ဥကမ(ုိင်) 

၀၄၁၃၄၅) ကုိုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၆-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၂-၁-

၂၀၂၁ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့်(၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၀။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၅၉/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ရိဒ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးေဝလိင်ဖိး (၁၂/ဒဂန(ုိင်) ၀၃၂၀၄၃) အကီးတန်းစာေရးကို ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၁-၁-၂၀၂၁ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၄၁။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၀/၂၀၂၀-၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း (၆) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတိုကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 
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ဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ေရာက်သည့် ေနရက်မှ 

စတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပလိုက်သည-်  

စဉ် အမည်နှင့် 
မှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ရာထူး ဌာန နှစ်တိုး 
ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တိုး
လစာ(ကျပ)် 

(က) ဦးေမာင်ေမာင်ပါ 
၁၂/လမန(ိုင်) ၀၅၄၉၂၅ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

နယ်ုံး ၂-၁-၂၀၂၁ ၃၂၄၀၀၀

( ခ ) ဦးသန်ဇင်ထွန်း 
၉/ပဘန(ိုင်) ၁၅၁၉၆၅ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉၀၀၀၀

( ဂ ) ဦးလွင်မျိးေဇာ် 
၇/ပခန(ိုင်) ၁၈၄၅၀၃ 

ဒုတယိ 
န်ကားေရးမှး 

ှစ်ိုင်ငံ 
ထုိင်းုိင်ငံ 

(စီးပွားေရးသံမှး) 

၃-၁-၂၀၂၁ ၃၄၉၀၀၀ 

(ဃ) ေဒတုိးတိုးဝင်း 
၁၂/မဂဒ(ိုင်) ၀၀၂၀၅၉ 

ဒုတယိ
န်ကားေရးမှး 

WTO
ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံ
(စီးပွားေရးသံမှး) 

၃-၁-၂၀၂၁ ၃၄၉၀၀၀

( င ) ဦးေဇာ်မင်းေဌး 
၈/စလန(ိုင်) ၀၆၉၈၃၅ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

ြမစ်ကီးနား ၃-၁-၂၀၂၁ ၃၁၆၀၀၀

( စ ) ေဒရည်ရည်မွန ်
၉/မခန(ိုင်) ၁၇၈၂၂၉ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

နည်းပညာ ၃-၁-၂၀၂၁ ၃၁၆၀၀၀

(ဆ) ဦးြမတ်သူရ-၁ 
၁၄/မအန(ိုင်) ၁၇၄၈၂၈ 

လက်ေထာက်
န်ကားေရးမှး 

ှစ်ိုင်ငံ ၃-၁-၂၀၂၁ ၃၁၆၀၀၀

၄၂။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၁/၂၀၂၁  အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ ဦးရဲရင့်ေမာင် (၅/ မရန (ုိင်) ၁၈၃၀၇၈) ဦးစီးအရာရိှ ကုိ 

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၂-၁-၂၀၂၁ မှ ၂၅-၂-၂၀၂၁ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၄၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၃။ ၅-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၂/၂၀၂၁  အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း (၁၀/မလမ 

(ုိင်) ၀၂၆၀၂၂) ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၆) အရ (၆-၁-၂၀၂၁ မှ ၅-၃-

၂၀၂၁ ထိ ) လစာမ့ဲခွင့် (၅၉) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၄၄။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၃/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၅) ဦး၊ စုစုေပါင်း (၇) ဦးတုိအား (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန မှ 

စ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှ်တဲွပါ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများှင့် ပိုကုန်သွင်းကုန်ံုး (ြမစ်ကီးနား) တုိတွင် 

ဆက်လက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေဇာမ်င်းေဌး လ/ထန်ကားေရးမှး ပိုသွင်းုံး(ြမစ်ကီးနား) 

  ၈/စလန(ုိင်)၀၆၉၈၃၅  (တာဝန်ခံ)   

 ( ခ ) ဦးသာထွန်းစိန် လ/ထန်ကားေရးမှး ေမာင်ေတာ  

  ၁၁/မတန (ုိင်) ၀၀၄၄၃၆  (တာဝန်ခံ) 

 ( ဂ ) ဦးစုိးြမင့် ဦးစီးမှး စစ်ေတွ  

  ၁၁/ကတန (ုိင်) ၀၄၃၆၈၀  (ဒု-တာဝန်ခံ) 

 (ဃ) ေဒကည်ခင် ဒု-ဦးစီးမှး ပိုသွင်းုံး(ြမစ်ကီးနား) 

  ၁/မကန (ုိင်) ၀၁၈၈၆၆ 

 ( င ) ဦးညီညီေအာင်-၂ စာရင်းကုိင်-၂ စစ်ေတွ 

  ၁၁/ပဏက (ုိင်) ၀၃၉၆၉၂  

 ( စ ) ေဒထန်းနန်  လုံြခံေရး-၅ လွယ်ဂျယ် 

  ၁/မမန (ုိင်) ၀၁၇၂၆၆  (ေဒသခံ) 

 (ဆ) ဦးေဇာ်ေအာင်မုိး  လုံြခံေရး-၅ ေမာင်ေတာ 

  ၁၁/ကတန (ုိင်) ၀၆၁၀၄၁  (ေဒသခံ)   

၄၅။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၄/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါ ေနစားဝန်ထမ်း (၃) ဦးအား (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေနမှစ၍ ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှတဲွ်ပါ 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ဆက်လက်တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 
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 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေရှာင်ရှး ေနစား ေမာင်ေတာ 

  MWD-၂၄၄၅၁၇ (ယာ်ေမာင်း) (ေဒသခံ)   

 ( ခ ) ေဒဧကရီသိမ့် ေနစား ြမဝတီ  

  ၃/မဝတ (ုိင်) ၀၄၃၉၀၁  (ေဒသခံ) 

 ( ဂ ) ေဒဒုိစန်းကိမ် ေနစား ရိဒ်  

  ၄/တတန (ုိင်) ၀၆၀၅၀၆  (ေဒသခံ) 

၄၆။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၅/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေကျာ်ဇင်လင်း (၅/ကလထ (ုိင်) ၂၁၅၄၉၄) အငယ်တန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၁-၁-၂၀၂၁ မှ ၂၇-၁-၂၀၂၁ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၇။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၆/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး ဦးေကျာ်သူဝင်း (၈/မကန (ုိင်) ၀၆၇၂၆၁) ကုိ ုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၅-၁၂-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ထိ ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၆) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၄၈။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၇/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

န်ကားေရးမှးချပ်ဦးစီးံုးတွင် လက်ေထာက်ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး (၁၉၈၀၀◌ိ-၂၀၀◌ိ-

၂၀၈၀၀◌ိ) ရာထူးြဖင့် ကွန်ပျတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးထက်အာကာေကျာ် (၉/တသန (ုိင်) 

၁၈၈၀၈၄) အား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်ေနမှစ၍ လစာန်းတူြဖစ်သည့ ် အကီးတန်းစာေရး 

(၁၉၈၀၀◌ိ-၂၀၀◌ိ-၂၀၈၀၀◌ိ) ရာထူးြဖင့် စာေရးတာဝန်သို ေြပာင်းလသဲတ်မှတ် တာဝန်ေပးအပ်လုိက် 

သည်။ 
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၄၉။ ၆-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၀၉/၂၀၂၁  အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

ခီးမိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင်အေထွေထွ 

ကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးရဲထွဋ်၊ ကမ်းကျင်အဆင့် -၆ သည်  ၁၈-၃-၂၀၂၀ ရက်ေနတွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပေသးသည့် ေဒညိ (၅/ခတန 

(ုိင်)၀၀၂၂၂၈) ကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲ 

ငယ်(၁၊၂) အရ (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေနမှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၅၀။ ၇-၁-၂၀၂၁ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စာအမှတ် ၀၁၆၈/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးရန်ရှင်း-၂ (၉/ပမန (ုိင်) ၂၃၈၈၇၉)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း 

ဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၁-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၇-၁-၂၀၂၁ ထိ ) လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိုင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

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

မူဆယ ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်ှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တုိတွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမှစ၍ 

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

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျိးတည်းသာ တင်ပိုရန်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေန 

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

ရက်ေနမှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကုိ စတင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ 

ထုိအြပင် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပုိက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ 

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

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

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

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

ံုး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေနမှ စ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွင် 

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

များ ခွင့်ြပခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာ 

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

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

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

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

ကတ်  (၈၈) ကတ်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ITC ကတ်  

(၁၇) ကတ်၊ စုစုေပါင်း (၁၇၉၂) ကတ် ခွင့်ြပထုတ်ေပးခ့ဲပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး(ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၁၅၂၀၀၀၁၆ ၁၁၅၂၀၀၀၁၆

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၇ ၅၃၂၆၆၂၀၉၁၇ ၅၃၂၆၆၂၀၉၁၇

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၁၁၆၁၆၄၀၀၃ ၁၁၆၁၆၄၀၀၃

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁ ၄၂၁၂၉၃၉၅၉ ၄၂၁၂၉၃၉၅၉

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၃ ၁၃၉၀၄၅၄၁၆၄ ၇၀၆၆၈၄၂၁၂ ၂၀၉၇၁၃၈၃၇၆

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၈၁၆၀၀၀၀ ၆၀၅၈၁၀၀ ၁၄၂၁၈၁၀၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၁၇ ၁၆၂၉၉၇၈၁၈၃ ၆၄၆၀၆၅၇၁၈၈ ၈၀၉၀၆၃၅၃၇၁စုစုေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
လုပ်ငန်း စတင်
 ေဆာင်ရွက် 
သည့်ေန့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု ကုန်သယ်ွမု 
ပမာဏ
(ကျပ်)

၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၂၀) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/ တင်သွင်းမအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

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

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃ .၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆ .၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉ .၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃ .၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀ .၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃ .၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃ .၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈ .၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂ .၁၃၈

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

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

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

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

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ .၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ .၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉ .၀၀၀

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

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ .၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁ .၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇ .၀၀၀

၉
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ 
၃၀-၉-၂၀၂၀) အထိ

၈၈ ၃၂၅၂၁၄၂၈၉၇ .၀၀၀ ၄၀၀၇၂၆၃၇၆၀၈ .၀၀၀ ၄၃၃၂၄၇၈၀၅၀၅ .၀၀၀

၁၀
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ 
၃၁-၁၂-၂၀၂၀) အထိ

၁၇ ၁၆၂၉၉၇၈၁၈၃ .၀၀၀ ၆၄၆၀၆၅၇၁၈၈ .၀၀၀ ၈၀၉၀၆၃၅၃၇၁ .၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၇၉၂ ၃၂၂၁၈၀၄၅၃၄၄ .၉၆၀ ၁၈၈၄၆၁၃၃၄၂၀၆ .၅၅၈ ၂၂၀၆၇၉၃၇၉၅၅၁ .၅၁၈

စဉ် ဘာနှစ်
ITC ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပ့ုိ /တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မု

ပ့ုိကုန်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မုပမာဏ

၃။ ဘာှစ်အလုိက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်-  

                တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းြပည့ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေနမှစ၍ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေနအထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ် အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၇၉၂) ကတ်ရိှပီး ဝန်ကီးဌာနစီမံခန်ခဲွေရးေကာ်မတီ 

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

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

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

ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၈၅၂) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၁၉ ၁၄၇ ၇၂ ၁၁၀၀၃၄၄၃၀၁၁ .၃၁၀ ၅၀၀၂၀၄၆၆၈၂.၄၈၃ ၁၆၀၀၅၄၈၉၆၉၃ .၇၉၃

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

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃၀၂ ၄၉ ၂၅၃ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၂၆၀၀၃၈၅၃၁၉၉ .၅၈၀ ၁၂၆၀၁၁၃၈၆၈၇၆ .၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၂၈၀ ၆၅ ၁၁၆၃၈၄၅၉၇၆ .၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၈၁၀၃၇၁၄၄၈၅ .၄၀၀

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

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃ ၂ ၂

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃ ၁ ၁

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

၉ ကန်ပုိက်တီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၄၂ ၈၉ ၅၃ ၇၉၂၂၉၅၇၂၁ .၀၀၀ ၉၅၉၅၃၇၇၄၃၃ .၅၉၀ ၁၀၃၈၇၆၇၃၁၅၄ .၅၉၀

၁၀ မိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၀၉ ၇ ၁၀၂ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄ .၀၀၀

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅၂ ၇ ၄၅ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၁၀၀၆၁၆၆၀၂၇၉ .၀၀၀ ၁၀၀၆၆၄၆၀၂၇၉ .၀၀၀

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

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

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၁၀ ၂၄ ၈၆ ၁၁၃၀၃၈၄၄၆၈၈ .၄၂၈ ၂၀၆၁၇၆၆၅၁၆၈ .၅၆၉ ၃၁၉၂၁၅၀၉၈၅၆ .၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၅ ၁၈ ၂၇ ၂၁၈၁၆၅၀၀ .၀၀၀ ၄၀၄၄၁၆၁၇၈၃ .၀၀၀ ၄၀၆၅၉၇၈၂၈၃ .၀၀၀

၁၆ မေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၁၇ ၉

၁၇ ကျိင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၇ ၇၁ ၃၆ ၁၆၆၁၂၀၉၈၁၀ .၂၉၀ ၃၃၂၉၄၉၈၁၅ .၈၇၀ ၁၉၉၄၁၅၉၆၂၆ .၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၅ ၅

၁၉ ကျိင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၉ ၉

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၈ ၂၂ ၂၆ ၃၀၁၉၂၉၉၉ .၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉ .၀၀၀

၁၇၉၂ ၉၄၀ ၈၅၂ ၃၂၂၁၈၀၄၅၃၄၄ .၉၆၀ ၁၈၈၄၆၁၃၃၄၂၀၆ .၅၅၈ ၂၂၀၆၇၉၃၇၉၅၅၁ .၅၁၈

ကုန်သယ်ွမု 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု

၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန 

ထ ိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမှင့် အမှန်တင်ပုိ/တင်သွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်းြဖစ်ပါသည်-   တန်ဖုိး-ကျပ်ကိန်းြပည့် 
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