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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ ( ၂၇ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၉ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

 

ြပည်ပပို့ကုန် (  ၂၂ - ၅ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၃၅၅.၈၆၃ ၁၃၅၅.၇၉၁ ၂၇၁၁.၆၅၄

၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၂.၄၉၆ ၅၈.၄၁၂ ၆၀.၉၀၈

၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၂၂၂.၁၂၄  ၄၁၃.၂၆၂ ၆၃၅.၃၈၆

၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၉၀၀.၂၆၆ ၃၃၇.၁၀၄ ၁၂၃၇.၃၇၀

၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၉၉.၇၈၉ ၁.၉၃၆ ၁၀၁.၇၂၅

၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၃၅၆၄.၅၂၆ ၂၄၁၇.၂၆၁ ၅၉၈၁.၇၈၇

၇ အြခား ၂၉၉.၇၆၈ ၄၉၇.၇၂၀ ၇၉၇.၄၈၈

 စုစုေပါင်း ၆၄၄၄.၈၃၂ ၅၀၈၁.၄၈၆ ၁၁၅၂၆.၃၁၈
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ြပည်ပသွင်းကုန် (  ၂၂ - ၅ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယေ်ရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၃၉၆၆.၂၄၀ ၁၀၇၄.၀၃၃ ၅၀၄၀.၂၇၃

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၃၉၇၆.၇၈၈ ၃၅၆.၄၃၀ ၄၃၃၃.၂၁၈

၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၈၃၀.၄၀၂ ၄၀၂.၅၈၆ 
၂၂၃၂.၉၈၈

၄ CMP ၁၀၃၀.၉၇၆ ၄၁၃.၇၈၈ 
၁၄၄၄.၇၆၄

 စုစုေပါင်း ၁၀၈၀၄.၄၀၆ ၂၂၄၆.၈၃၇ ၁၃၀၅၁.၂၄၃

 

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၂၂- ၅- ၂၀၂၀ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပင်လယ်ေရေြကာင်း ၆၄၄၄.၈၃၂ ၁၀၈၀၄ .၄၀၆ ၁၇၂၄၉ .၂၃၈ ၅၈၂၉ .၉၆၂ ၉၆၁၂ .၀၈၆ ၁၅၄၄၂ .၀၄၈ ၆၁၄.၈၇၀ ၁၁၉၂ .၃၂၀ ၁၈၀၇ .၁၉၀

နယ်စပ် ၅၀၈၁ .၄၈၆ ၂၂၄၆ .၈၃၇ ၇၃၂၈ .၃၂၃ ၄၉၁၈.၅၁၉ ၂၀၁၁ .၀၁၃ ၆၉၂၉ .၅၃၂ ၁၆၂.၉၆၇ ၂၃၅ .၈၂၄ ၃၉၈.၇၉၁

စုစုေပါင်း ၁၁၅၂၆ .၃၁၈ ၁၃၀၅၁ .၂၄၃ ၂၄၅၇၇.၅၆၁ ၁၀၇၄၈ .၄၈၁ ၁၁၆၂၃ .၀၉၉ ၂၂၃၇၁ .၅၈၀ ၇၇၇.၈၃၇ ၁၄၂၈ .၁၄၄ ၂၂၀၅.၉၈၁

အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၂၂ -၅-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၂၂ -၅-၂၀၁၉ ထိ ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂ - ၅ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိ့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၃၅၅ .၇၉၁ ၁၃၅၅ .၇၉၁ ၁၃၁၆.၀၆၆ ၁၃၁၆.၀၆၆ ၃၉.၇၂၅ ၃၉.၇၂၅

၂ တိရိစာန်ထွက် ၅၈ .၄၁၂ ၅၈ .၄၁၂ ၂၉၂ .၃၅၉ ၂၉၂ .၃၅၉ -၂၃၃.၉၄၇ -၂၃၃.၉၄၇

၃ ေရထွက် ၄၁၃.၂၆၂ ၄၁၃.၂၆၂ ၃၄၅.၈၄၉ ၃၄၅.၈၄၉ ၆၇.၄၁၃ ၆၇.၄၁၃

၄ သတ္တ တွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၂၉ .၈၉၆ ၃၃၇.၁၀၄ ၂၁၃.၃၄၇ ၃၃.၂၄၇ ၂၄၆.၅၉၄ ၉၃.၈၆၁ -၃.၃၅၁ ၉၀ .၅၁၀

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၉၃၆ ၁.၉၃၆ ၁.၃၀၀ ၁.၃၀၀ ၀.၆၃၆ ၀.၆၃၆

၆ စက်မုကုန်ေချာ ၂၂၇၄ .၄၀၃ ၁၄၂.၈၅၈ ၂၄၁၇.၂၆၁ ၂၄၃၁.၀၃၂ ၇၈.၃၄၀ ၂၅၀၉ .၃၇၂ -၁၅၆.၆၂၉ ၆၄.၅၁၈ -၉၂ .၁၁၁

၇ အြခား ၄၄၅.၂၇၃ ၅၂ .၄၄၇ ၄၉၇.၇၂၀ ၂.၇၂၇ ၂၀၄ .၂၅၂ ၂၀၆ .၉၇၉ ၄၄၂.၅၄၆ -၁၅၁.၈၀၅ ၂၉၀ .၇၄၁

စုစုေပါင်း ၃၀၂၆.၈၈၄ ၂၀၅၄.၆၀၂ ၅၀၈၁.၄၈၆ ၂၆၄၇.၁၀၆ ၂၂၇၁.၄၁၃ ၄၉၁၈ .၅၁၉ ၃၇၉.၇၇၈ -၂၁၆.၈၁၁ ၁၆၂.၉၆၇

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၂ -၅-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၂ -၅-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂ - ၅ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမု ၇၆ .၇၂၇ ၉၉၇ .၃၀၆ ၁၀၇၄ .၀၃၃ ၁၄၇.၇၅၄ ၆၇၀ .၄၃၃ ၈၁၈.၁၈၇ -၇၁.၀၂၇ ၃၂၆ .၈၇၃ ၂၅၅ .၈၄၆

၂ လုပ်ငန်းသံုးကုန်ြကမ်း ၂.၁၄၆ ၃၅၄.၂၈၄ ၃၅၆ .၄၃၀ ၁၆.၄၃၉ ၃၉၄.၆၆၀ ၄၁၁.၀၉၉ -၁၄.၂၉၃ -၄၀.၃၇၆ -၅၄.၆၆၉

၃ လူသံုးကုန် ၁.၁၇၉ ၄၀၁.၄၀၇ ၄၀၂ .၅၈၆ ၁.၀၉၇ ၃၈၂ .၁၁၄ ၃၈၃.၂၁၁ ၀.၀၈၂ ၁၉.၂၉၃ ၁၉.၃၇၅

၄ CMP ၄၁၃.၇၈၈ ၄၁၃.၇၈၈ ၃၉၈.၅၁၆ ၃၉၈.၅၁၆ ၁၅.၂၇၂ ၁၅.၂၇၂

စုစုေပါင်း ၈၀.၀၅၂ ၂၁၆၆.၇၈၅ ၂၂၄၆.၈၃၇ ၁၆၅.၂၉၀ ၁၈၄၅ .၇၂၃ ၂၀၁၁ .၀၁၃ -၈၅.၂၃၈ ၃၂၁ .၀၆၂ ၂၃၅.၈၂၄

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၂၂-၅-၂၀၂၀)ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနှစ် 
(၂၂-၅-၂၀၁၉)ထိ

တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မ ှ( ၂၂ - ၅- ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၀၆၆ .၈၉၁ ၁၁၁၅.၂၁၈ ၃၁၈၂ .၁၀၉ ၂၁၀၄ .၄၇၃ ၁၁၃၉.၇၅၂ ၃၂၄၄.၂၂၅ -၃၇.၅၈၂ -၂၄.၅၃၄ -၆၂ .၁၁၆

၂ လွယ်ဂျယ် ၉၅.၇၄၈ ၁၄.၂၂၆ ၁၀၉ .၉၇၄ ၁၁၅.၃၉၂ ၁၀.၇၂၀ ၁၂၆ .၁၁၂ -၁၉.၆၄၄ ၃.၅၀၆ -၁၆.၁၃၈

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၇၁ .၀၂၃ ၆၄.၁၄၈ ၃၃၅.၁၇၁ ၃၃၆.၅၅၀ ၃၈.၄၂၈ ၃၇၄.၉၇၈ -၆၅ .၅၂၇ ၂၅ .၇၂၀ -၃၉.၈၀၇

၄ ကံပုိက်တီ ၂၂၅ .၀၇၀ ၁၁.၄၈၈ ၂၃၆ .၅၅၈ ၂၃၄.၁၁၁ ၁၉.၁၈၂ ၂၅၃ .၂၉၃ -၉.၀၄၁ -၇.၆၉၄ -၁၆.၇၃၅

၅ ကျ ိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၅၀၄ ၄.၀၈၁ ၄.၂၅၄ ၁.၀၃၈ ၅.၂၉၂ -၁.၆၇၇ ၀.၄၆၆ -၁.၂၁၁

၆ တာချလိီတ် ၅၂ .၈၇၂ ၄၉.၇၈၀ ၁၀၂ .၆၅၂ ၁၀.၅၁၃ ၄၅.၅၉၀ ၅၆ .၁၀၃ ၄၂.၃၅၉ ၄.၁၉၀ ၄၆.၅၄၉

၇ ြမဝတီ ၂၇၂ .၅၃၄ ၅၁၈.၉၅၆ ၇၉၁ .၄၉၀ ၉၀ .၁၄၆ ၄၈၃.၉၀၃ ၅၇၄ .၀၄၉ ၁၈၂ .၃၈၈ ၃၅.၀၅၃ ၂၁၇.၄၄၁

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၁၇.၆၂၂ ၇၁.၁၇၀ ၂၈၈ .၇၉၂ ၁၄၈.၃၄၁ ၂၄.၅၀၈ ၁၇၂ .၈၄၉ ၆၉ .၂၈၁ ၄၆.၆၆၂ ၁၁၅.၉၄၃

၉ ြမိတ် ၄၅.၂၆၄ ၇၁.၄၃၆ ၁၁၆.၇၀၀ ၉၇.၀၉၆ ၈၃.၆၆၅ ၁၈၀ .၇၆၁ -၅၁.၈၃၂ -၁၂.၂၂၉ -၆၄.၀၆၁

၁၀ ထီးခီး ၁၃၀၄.၀၈၆ ၁၈.၄၄၁ ၁၃၂၂ .၅၂၇ ၁၆၃၆ .၅၇၅ ၁၄၁.၀၁၉ ၁၇၇၇ .၅၉၄ -၃၃၂.၄၈၉ -၁၂၂ .၅၇၈ -၄၅၅.၀၆၇

၁၁ ေမာေတာင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၈.၆၄၃ ၅.၈၄၈ ၁၄.၄၉၁ ၀.၄၀၂ -၂.၂၀၅ -၁.၈၀၃

၁၂ မယ်စ့ဲ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၃ ၀.၂၁၄ ၁.၂၇၇ ၁.၃၀၂ ၀.၀၆၃ ၁.၃၆၅

၁၃ စစ်ေတွ ၄၃၂.၁၀၆ ၃၀၄.၁၅၄ ၇၃၆.၂၆၀ ၈.၂၃၇ ၁.၀၉၉ ၉.၃၃၆ ၄၂၃.၈၆၉ ၃၀၃.၀၅၅ ၇၂၆ .၉၂၄

၁၄ ေမာင်ေတာ ၉.၅၉၆ ၀.၀၄၂ ၉.၆၃၈ ၅.၅၅၁ ၀.၀၄၆ ၅.၅၉၇ ၄.၀၄၅ -၀.၀၀၄ ၄.၀၄၁

၁၅ တမူး ၃၆.၀၀၅ ၀.၃၄၁ ၃၆.၃၄၆ ၇၂ .၂၄၄ ၀.၇၂၁ ၇၂ .၉၆၅ -၃၆.၂၃၉ -၀.၃၈၀ -၃၆.၆၁၉

၁၆ ရိဒ် ၃၈.၂၇၁ ၂.၀၁၃ ၄၀.၂၈၄ ၄၅.၃၃၀ ၁၅.၂၈၀ ၆၀ .၆၁၀ -၇.၀၅၉ -၁၃.၂၆၇ -၂၀.၃၂၆

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျ ိုင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၅၀၈၁.၄၈၆ ၂၂၄၆.၈၃၇ ၇၃၂၈.၃၂၃ ၄၉၁၈ .၅၁၉ ၂၀၁၁ .၀၁၃ ၆၉၂၉.၅၃၂ ၁၆၂.၉၆၇ ၂၃၅.၈၂၄ ၃၉၈.၇၉၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၂ -၅-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၂ -၅-၂၀၁၉ ထိ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၁-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့ စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖွဲ့စည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၅ - ၁၃

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၄ - ၂၁၅

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၉၉၉ - ၂၂၈

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၀ - ၂၂၈

၂။ ၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၇/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးအလက်ဇနား(ခ)အလစနား(၁၂/ဒပန(ြပု)၀၀၀၄၀၉)၊ လုံြခံုေရး-၃ သည် (၆-၄-

၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပု 

ေသးသည့် ေဒါ်ချာသီး(၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၂၅၆၂၂)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(က)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၃)အရ (၇-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၃။ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၈/၂၀၂၀ အရ  စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး၊ 

မုံရွာြမို့၊ ြမန်မာစီ့းပာွးေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် အေထေွထွ 

ကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးြကူးြမင့်၊ ကျွမ်းကျင်-၆ သည် (၂-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွား 

ပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်အံုးကွယ်(၅/မရန 

(နုိင်)၀၂၉၄၅၇)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲ 

ငယ်(၁၊ ၂)အရ (၃-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၁၈-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၇/၂၀၂၀ အရ  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၄-၅-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန့်စာအမှတ် (၃၀/၂၀၂၀) အရ 
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စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမှ ေြပာင်းေရ့ေရာက်ရိှလာေသာ ေဒါ်သနာစုိး (၁၄/ဟသတ(နုိင်)၂၀၈၁၇၂)၊ 

အငယ်တန်းစာေရးအား ေရာက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေြကာင်း သတင်းေပးပုိ့သည့် (၁၅-၅-၂၀၂၀)ရကေန့ 

နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် လစာနုန်းတူရာထူးြဖစ်သည့် အငယ်တန်းစာေရး 

(လစာနုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးြဖင့် ခန့်ထားလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၈-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၈/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထးီခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးြငိမ်းသူ (၁၂/ဒလန(နိုင်)၀၄၆၉၉၃)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ ကုိ (၁၈-၅-

၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ရုံးချုပ်သ့ုိ ေြပာင်းေရ့ြပီး စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၆။ ၁၉-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၉/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မုနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖဲွ့အစည်းများဌာနခဲွမှ 

ေဒါ်ေဝေဝမွန်(၁၂/ဒဂရ(နုိင်)၀၁၄၆၄၉)၊ ဦးစီးအရာရိှကို (၁၈-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့မ ှ (၂၄-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

အထ ိပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)သုိ့ တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၇။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၅)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ေဒါ်ခင်သိန်း၊ စာရင်းကုိင်-၂ သည် (၂၁-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပု ေသးသည့် ဦးေကျာ်သိန်း 

(၁၂/လသန(နုိင်) ၀၀၇၉၈၁)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၂-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် သည်။ 

၈။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၄)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးသိန်းဝင်း၊ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ းသည် (၂၈-၄-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ် ေထာင်မြပုေသး 

သည့် ေဒါ်ြမြမေမ(၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၁၀၂၄၇၆)ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၉-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 
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၉။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ေြမာက်ဥက္ကလာပ)တွင် အြငိမ်းစား လစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ဦးသူရ၊ စာေရးအဆင့်-၂ သည် (၂၉-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်ြမင့်ြမင့် 

(၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၈၆၇၁၃)ကိ ု နုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၃၀-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၀/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ၊ 

နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမ ှ ဦးမျ ို းဦး-၃ (၇/ရကန (နုိင်) ၀၀၀၆၉၈) ဦးစီးအရာရှိသည် နုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တုိးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် 

နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၉၅၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၁၁။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၁/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးတင့်နုိင်ဦး  (၆/ထဝန(နုိင်)၀၈၉၂၀၉) ကုိ နုိင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၉၆)အရ (၁၉-၅-၂၀၂၀ မှ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ထိ) လစာမဲ့ခွင့် 

(၃)လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၂။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၂/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမှ အရာထမး်(၁)ဦးနှင့် အမုထမ်း(၃)ဦးတ့ုိကုိ (၁-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ေရပူ 

အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ့ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးထွန်းြမင့်ထွန်း လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူ း ပညာေပး 

  ၅/ဖပန(နုိင်)၀၄၃၆၄၄   

 ( ခ ) ဦးမုိးမင်းဝင်း  ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

  ၅/ဝလန(နုိင်)၁၁၈၄၆၃    

 ( ဂ ) ဦးေအာင်နုိင်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်း 

  ၇/လပတ(နုိင်)၀၆၁၉၆၄ 
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 (ဃ) ဦးေအာင်ေကာင်းခန့် အကီးတန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

  ၁၀/ခဆန(နုိင်) ၁၃၀၉၀၀  

၁၃။ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၃/၂၀၂၀ အရ  ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမ ှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမထုမ်း (၃) ဦး တ့ုိကုိ (၁-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့မစှ၍ 

မရမ်းေချာင်အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသ့ုိ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ

  

 (က) ဦးြမင့်သူ-၁  လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး နယ်ရုံး 

  ၁၂/မဂဒ(နုိင်)၀၂၀၃၇၇   

 ( ခ ) ဦးသန့်ဇင်-၂  ရုံးအုပ် ေငွစာရင်း 

  ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၄၀၁၃၃    

 ( ဂ ) ဦးစုိးြမင့်ေမာင် ဌာနခဲွစာေရး နယ်ရုံး 

  ၁၄/ဒဒရ(နုိင်)၀၀၄၉၇၄  (ပို့သွင်းရုံး(ရန်ကုန်)တဲွ) 

 (ဃ) ဦးနိန်ဇာကီး  အကီးတန်းစာေရး နည်းပညာ 

  ၄/မတန(နုိင်) ၀၃၁၇၅၉ 

၁၄။ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၄/၂၀၂၀ အရ  ဗဟုိဝန်ထမ်းတက္ကသုိလ် 

(အထက်ြမန်မာြပည်)တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၇)ရက်ေန့မှ နုိဝင်ဘာလ (၁)ရက်ေန့အထိ 

ဖွင့်လှစ်ခ့ဲေသာ စာေရးဝန်ထမ်းအေြခခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၁)သ့ုိ တက်ေရာက်ခ့ဲြပီး ရရိှအဆင့် (၁/၁၅၈) 

ြဖင့် စံြပသင်တန်းသားဆုရရိှခ့ဲသူ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒါ်စနာေအး 

(၈/တတက(နုိင်)၁၅၉၆၂၄)၊ အကီးတန်းစာေရး (လစာနုန်းကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)ကုိ နုိင်ငံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ(၃၇)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ (၂၁-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဒု-ဦးစီးမှူ း 

(လစာနုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို့ တုိးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။ 

၁၅။ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၅/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)မှ ေဒါ်ခုိင်ခုိင်ဝင်း (၉/တတဥ(နုိင်) ၁၀၁၄၉၆)၊ အကီးတန်းစာေရးအား 
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နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၉-၅-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၆။ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၂/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒါ်ခင်မူ(၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၉၅၀၄)၊ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀ဝ-ိ

၂၉၅၀၀ဝိ)အား သက်ြပည့်ပင်စင်မခံစားမီ ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် (၄)လြဖစ် သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ ၉ 

ရက်ေန့မှ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်ေန့အထကိာလကုိ နုိင်င့ံ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပေဒ(၈၁)အရ အများြပည်သူအကျ ို းငှာ ြငင်းပယ်လိုက်သည်။ 

 ေဒါ်ခင်မူ(၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၉၅၀၄)၊ ဦးစီးအရာရိှအား ြငင်းပယ်ခဲ့သည့်ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့် 

(၄)လကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်ေန့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်ေန့ထိခံစား 

ခွင့်ြပုြပီး ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့် ေနာက်တစ်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၂၁)၊ 

နည်းဥပေဒ(၂၃၃)၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ သက်ြပည့်အြငိမ်းစားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၆/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

၏ (၂၀-၁-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအမှတ် (၀၁၀/၂၀၂၀)ြဖင့် စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒါ်ခင်မူ 

(၁၂/သကတ(နုိင်)၀၉၉၅၀၄)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ (၉-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မ(ှ၈-၉-၂၀၂၀) ရက်ေနအ့ထိ သက်ြပည့် 

အြငိမ်းစားယူရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လ ခံစားခွင့်ြပုခ့ဲြခင်းအား ဤအမန့်ိစာြဖင့် ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ 

၁၈။ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၈/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

(၁၈-၅-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၂၈၇/၂၀၂၀)ြဖင့် ခန့်အပထ်ားေသာ ေဒါ်သနာစုိး 

(၁၄/ဟသတ(နုိင်)၂၀၈၁၇၂)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ (၂၆-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ နယ်စခန်းများညိှနုိင်း 

ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲတွင ်တာဝန်ချထားလိက်ုသည်။ 

၁၉။ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၉၉/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူး၊ ဦးမျ ို းမင်း (၁၀/ဘလန(နိုင်) ၀၅၇၈၃၈) အား 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၄-၅-၂၀၂၀ မှ ၂-၆-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 



10 

၂၀။ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၀/၂၀၂၀ အရ   ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်လုပင်န်းဌာနခဲွမှ ဦးြမတ်စုိးေအာင် (၈/စလန(နုိင်) ၀၆၉၂၅၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)အရ (၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ 

(၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့အထိ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၁/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွအသီးသးီမှ အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်း(၂)ခုတွင် တဲွဖက်တာဝန် ချထားခ့ဲသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် အမုထမ်း(၄)ဦးတုိ့အား (၁-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ေနြပည်ေတာ(်ရုံးချုပ်)သုိ့ 

ေြပာင်းေရ့ြပီး ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါဌာနခွဲများတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည/်မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး တွဲဖက်တာဝန်ချထား တာဝန်ချထား 

     ခ့ဲသည့်စခန်း သည့်ဌာနခဲွ 

 (က) ဦးတင်ထွန်းဦး လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး ေရပူ ပညာေပး 

  ၅/ရဘန(နိုင)်၀၁၀၈၈၇    

 ( ခ ) ဦးဝငး်ကုိ-၁  လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး မရမ်းေချာင် ပို့သွင်းရံုး(ရန်ကုန်) 

  ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၂၁၀၂၇    

 ( ဂ ) ဦးြမစိုး-၂  ဦးစီးမှူး ေရပူ စီမံေရးရာ 

  ၈/ဆမန(နိုင်)၀၄၅၅၅၄   (လစာစရိတ်) 

 (ဃ) ဦးေဌးလငွ်  ဦးစီးမှူး မရမ်းေချာင် ပို့သွင်းရံုး(ရန်ကုန်) 

  ၁၂/ဥကမ(နိုင)်၁၅၁၇၅၂   (MIC OSS) 

 ( င ) ဦးေနမင်းဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ေရပူ စီမံေရးရာ 

  ၉/စကန(နိုင်)၀၅၆၉၀၄   (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်) 

 ( စ ) ဦးမျ ို းဦး-၂  ကွန်ပျူတာစီစဉ်ေရးမှူး မရမ်းေချာင ် စီမံေရးရာ 

  ၁၄/အဂပ(နုိင်)၀၅၁၃၄၄   (စာေရးကိရိယာ) 

 ( ဆ) ဦးေအာငမ်ျ ို းဟိနး် အကီးတန်းစာေရး မရမ်းေချာင် ပုိ့သွင်း 

  ၇/ပမန(နိုင်)၂၀၄၈၂၁    

 ( ဇ ) ဦးမင်းမင်းထွဋ်(ခ)ဦးမင်းထွဋ် အကီးတန်း ေရပူ စီမံေရးရာ 

  ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၄၇၁၇၇ လက်နိှပ်စက်  (စာေပးစာယူ) 
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၂၂။ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်ဆံေရးဌာနခဲွမ ှ ေဒါ်သာနုိင် (၁၄/ဖပန (နုိင်)၁၃၂၆၈၅)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁-၆-၂၀၂၀ မှ ၇-၆-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၂၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မ ှ ေဒါ်တင်တင်ေအး (၁၂/ဥကမ(နုိင်)၁၅၄၅၉၆)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၃ လစာနုန်း 

ကျပ် (၁၉၈၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၀၈၀၀ဝိ)ကုိ ကျန်းမာေရးနှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ 

အေထွေထွေရာဂါကုနှင့်သင်ြကားေရးေဆးရုံကီး (ေြမာက်ဥက္ကလာပ) ၏ (၁၅-၅-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါစာ 

အမှတ်၊ စီမံ/နာမကျန်း(ေဆးစစ်)/၂၀၂၀(၁၆၆၇)အရ နာမကျန်းပင်စင်ခံစားခွင့်ြပုရန် ေထာက်ခံခ့ဲသြဖင့် 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ(၁၅)ရက်ေန့နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဉပေဒများ၊ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း 

ဉပေဒ-၂၃၃၊ နည်းဉပေဒခဲွ(ဂ)အရ နာမကျန်းအြငိမ်းစား(Invalid Pension) ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၄/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

လှည်းကူးြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် ြမို့နယ် 

ကုန် သွယ်ေရးမှ ေဒါ်ြမသိန်း၊ အကူေဈးသည ်သည်(၁၃-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင်ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် 

၎င်း၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ဦးထန်ွးြကည်(၁၂/လကန(နုိင်)၀၀၃၄၂၄ 

) ကုိ နုိင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ(၁၄-

၁၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTOနှင့်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မုနှင့်ဆက်နွယ်ေနေသာအဖဲွ့အစည်းများဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ 

ေဒါ်ေဝေဝမွန်(၁၂/ဒဂရ(နုိင်)၀၁၄၆၄၉)သည် (၁၇-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ၎င်း၏ဖခင်ကွယ်လွန်ြပီး 

ေနာက် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏(၁၉-၅-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ်(၀၂၈၉/၂၀၂၀)ြဖင့် 

(၁၈-၅-၂၀၂၀)ရက်ေနမှ့(၂၄-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့ထိ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)တွင် တဲွဖက်တာဝန်ချ 

ထားြပးီြဖစ်ေသာလ်ည်း ၎င်းေနထုိင်ရာ အမှတ်(၅၉၇/က)၊ ေကာလင်း(၅)လမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ ဒဂံုြမို့သစ် 

(အေရှ့ပိုင်း)ြမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ြမို့သည် Covid-19 လူနာအမှတ် (၁၂၀)ေနထိုင်ရာ Lockdown သတ် 
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မှတ်ထားသည့် ရပ်ကွက်ြဖစ်သည့်အြပင် လူနာတက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ေတာင်ဥက္ကလာပ ေဆးရုံတွင် ဖခင် 

မေသဆုံးမီအချန်ိထိ သွားလာမုများရိှခဲ့ပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ ဦးစီးအရာရိှ၊ ေဒါ်ေဝေဝမွန် (၁၂/ 

ဒဂရ(နုိင်)၀၁၄၆၄၉) အား (၂၅-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၁၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ Home Quarantine 

(၂၁)ရက်ကုိ တာဝန်ချန်ိ (On Duty) အြဖစ်သတ်မှတ်၍ ေန့စဉ်ရံုးချုပ်နှင့် ဆက်သွယ်သတင်းပို့ရန်ြဖစ်ြပီး 

ရန်ကုန်ြမို့ရှိ ၎င်း၏အိမ်ရာတွင်အနားယူခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆိုင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Individual Trading Card(ITC) ြဖင့် 

ကုန်သွယ်မုေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေန့မစှ၍ လည်းေကာင်း၊ 

မူဆယ ် (၁၀၅) မုိင် ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင် ့ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တ့ုိတွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေန့မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ တာချလီတ်ိ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရဲသီးတစ်မျ ို းတည်းသာ တင်ပို့ရန်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေန့ 

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

ရက် ေန့မှစ၍လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများကုိ စတင် ေဆာင်ရွက ်ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ 

ထ့ုိအြပင် ကျန်ကုန်သွယ်ေရးစခနး်များြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီ၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ ြမိတ်၊ 

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

ကတ်များခွင့်ြပုခ့ဲြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) 

မှစ၍ ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (မနေလး) တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ 

လည်းေကာင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံ) အား (၅-၅-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပ့ုိကုန်သင်ွးကုန် 

ရံုး (ြမစ်ကီးနား) အား (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ရက်ေန့ မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် 

ကျို င်းလပ်စခန်းကုိလည်းေကာင်း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ရက်ေန့တွင် မယ်စဲ့စခန်းကုိ လည်းေကာင်း ITC 

ကတ်များ ခွင့်ြပုခ့ဲပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများအေနြဖင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ဘာနှစ် တွင် ITC ကတ် (၂၉၂) ကတ်၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ဘာ နှစ်တွင် ITC ကတ် (၃၁၇) ကတ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၁၄၆) ကတ်၊ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာနှစ်၊ ITC ကတ်(၂၄၈) ကတ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၈) ကတ်၊ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ (၉၂) ကတ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနှစ် ITC ကတ်  (၁၆၃) ကတ်၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 

(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၃၀-၄-၂၀၂၀) အထိ ITC ကတ်  (၄၇) ကတ်၊  စုစုေပါင်း (၁၇၃၄) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ် 

ေပးခဲ့ြပီးြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ်၊ (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၃၀-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထ ိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပုိ့/ တင်သွင်းမု အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

တန်ဖုိး-ကျပ်ကိန်းြပည့်  

စဉ် စခန်းအမည် 
လုပ်ငန်း စတင် 
ေဆာင်ရက်ွ 
သည့်ေန့ 

ထုတ်ေပး
ITC ကတ် 
အေရ 
အတကွ ်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ု
ကုနသွ်ယ်မု  
ပမာဏ 
(ကျပ)်

ပုိ့ကုန် 
တန်ဖုိး(ကျပ်) 

သွင်းကနု် 
တန်ဖိုး(ကျပ်) 

 

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ၃၁၈၉၈၁၄၄၅ ၁၄၅၇၃၉၁၉ ၃၃၃၅၅၅၃၆၄ 

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂     ၉၁၈၀၇၉၁ ၉၁၈၀၇၉၁ 

၃ ြမဝတီ         ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၃   ၁၈၅၆၂၀၇၆၇၉၄ ၁၈၅၆၂၀၇၆၇၉၄ 

၄ တာချလိီတ်  ၁-၂-၂၀၁၃   ၁၇၁၈၀၉၉၈၂ ၁၇၂၀၅၀၆ ၁၇၃၅၃၀၄၈၈ 

၅ လွယ်ဂျယ ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၁   ၃၃၃၅၉၄၉၄ ၃၃၃၅၉၄၉၄ 

၆ စစ်ေတွ ၁-၄-၂၀၁၃         

၇ ေမာင်ေတာ ၁-၄-၂၀၁၃         

၈ ချင်းေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃         

၉ ကန်ပိက်ုတီ ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၃   ၄၇၉၉၅၄၇၈၇ ၄၇၉၉၅၄၇၈၇ 

၁၀ ြမိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၆       

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၄၈၀၀၀၀၀ ၈၅၃၇၂၉၁၈၅ ၈၅၈၅၂၉၁၈၅ 

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃   ၃၇၂၃၆၄၀၅၀ ၁၇၇၂၄၀၀၀၀ ၅၄၉၆၀၄၀၅၀ 

၁၃ ထနတ်လန် ၂၂-၄-၂၀၁၃         

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀ ၁၃၀၈၅၈၀၄၁၈ ၃၈၀၀၀၈၁၇၉၉ ၅၁၀၈၆၆၂၂၁၇ 

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၅   ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀ ၂၇၆၈၀၀၅၈၃၀ 

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄         

၁၇ ကျ ို င်းတံ ု      ၅-၅-၂၀၁၄ ၆ ၁၁၉၅၈၇၅၇၀ ၄၀၈၃၉၀၀၀ ၁၆၀၄၂၆၅၇၀ 

၁၈ ြမစ်ကးီနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၄       

၁၉ ကျ ို င်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅         

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅         

  စုစုေပါင်း ၄၇ ၂၂၉၆၁၂၃၄၆၅ ၂၆၇၄၀၇၆၂၁၀၅ ၂၉၀၃၆၈၈၅၅၇၀ 
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၃။ ဘာနှစ်အလုိက် ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် ITC ကတ်ြဖင့် အမှန်တင်ပုိ့/တင်သွင်း လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မုအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်-  

                တန်ဖိုး-ကျပ်ကိန်းြပည့ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ ITC ကတ်စတင်ထုတ်ေပးသည့်ေန့မှစ၍ (၃၀-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ထုတ်ေပးသည့် 

ကတ် အေရအတွက် စုစုေပါင်း (၁၇၃၄) ကတ်ရှိြပီး ဝန်ကီးဌာနစီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ 

အစည်းအေဝး အမှတ်စဉ်(၁၅/၂၀၁၆)အရ ITC ကတ်(၄၇၀)ကတ်နှင့်ဝန်ကီးဌာန စီမံ 

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

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

ပယ်ဖျက်ြပီးြဖစ်ပါ၍ လက်ကျန် ITC ကတ်စုစုေပါင်းမှာ (၇၉၄) ကတ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

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 ခုနှစ်၊ (၁-၄-၂၀၁၈
 မှ ၃၀ -၉-၂၀၁၈ ) အထိ

၉၂ ၅၄၂၅၁၇၃၀၁၄ .၀၀၀ ၁၇၀၉၈၆၅၅၄၂၅ .၀၀၀ ၂၂၅၂၃၈၂၈၄၃၉ .၀၀၀

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

၁၆၃ ၉၃၈၄၃၆၄၈၆၆ .၀၀၀ ၄၉၆၅၆၄၈၈၀၀၁ .၀၀၀ ၅၉၀၄၀၈၅၂၈၆၇ .၀၀၀

၉
၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ 
၃၀-၄-၂၀၂၀) အထိ

၄၇ ၂၂၉၆၁၂၃၄၆၅ .၀၀၀ ၂၆၇၄၀၇၆၂၁၀၅ .၀၀၀ ၂၉၀၃၆၈၈၅၅၇၀ .၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၇၃၄ ၂၉၆၃၂၀၄၇၇၂၉ .၉၆၀ ၁၆၈၆၆၈၈၀၁၅၁၅ .၅၅၈ ၁၉၈၃၀၀၈၄၉၂၄၅ .၅၁၈

စဉ် ဘာနှစ်
ITC 
ကတ် 
အေရ

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပ့ုိ /တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မု

ပ့ုိကုန်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မုပမာဏ
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၄။  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘာနှစ်မ ှ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၃၀-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

ထ ိ ITC ကတ်ထုတ်ေပးမုနှင့် အမှန်တင်ပုိ့/ တင်သွင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

      တန်ဖုိး-ကျပ်ကိန်းြပည့် 

 

 ပ့ုိကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

သွင်းကုန်
တန်ဖုိး (ကျပ်)

၁ တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁ ၁၄၇ ၅၄ ၁၀၈၄၈၂၀၈၅၉၈ .၃၁၀ ၄၉၂၅၄၀၀၆၂၈ .၄၈၃ ၁၅၇၇၃၆၀၉၂၂၆ .၇၉၃

၂ မူဆယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈၁ ၁၆၁ ၂၀ ၁၇၉၃၆၆၈၁၈၅ .၆၂၆ ၁၇၉၃၆၆၈၁၈၅ .၆၂၆

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၉၂ ၄၉ ၂၄၃ ၇၅၃၃၆၇၇ .၀၀၀ ၁၁၁၂၂၇၆၁၈၅၂၆ .၅၈၀ ၁၁၁၂၃၅၁၅၂၂၀၃ .၅၈၀

၄ တာချလိီတ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၃၄၅ ၂၈၀ ၆၅ ၁၀၃၂၇၄၃၉၇၅ .၆၉၀ ၆၉၃၉၈၆၈၅၀၈.၇၁၀ ၇၉၇၂၆၁၂၄၈၄ .၄၀၀

၅ လွယ်ဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃ ၄၀ ၂၂ ၁၈ ၁၇၇၃၅၃၀၇၂၆ .၀၀၀ ၁၃၂၉၇၉၇၃၁ .၀၀၀ ၁၉၀၆၅၁၀၄၅၇ .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 ၉၅၈၆၃၅၃၈၅၃ .၅၉၀ ၁၀၃၇၈၆၄၉၅၇၄ .၅၉၀

၁၀ ြမိတ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၉၈ ၇ ၉၁ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀၄.၀၀၀

၁၁ ေကာ့ေသာင်း ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၄၉ ၇ ၄၂ ၄၈၀၀၀၀၀.၀၀၀ ၈၃၇၅၀၃၁၅၁၂ .၀၀၀ ၈၃၇၉၈၃၁၅၁၂ .၀၀၀

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၈ ၁၄ ၁၄ ၃၀၀၉၉၄၁၁၄၈ .၇၅၀ ၃၁၄၃၇၁၃၁၇၄ .၆၁၀ ၆၁၅၃၆၅၄၃၂၃ .၃၆၀

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

၁၄ ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁၀၄ ၂၄ ၈၀ ၉၁၅၃၁၀၁၄၈၁ .၄၂၈ ၁၈၀၄၂၆၀၀၅၃၆ .၅၆၉ ၂၇၁၉၅၇၀၂၀၁၇ .၉၉၇

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃ ၄၂ ၁၈ ၂၄ ၂၁၈၁၆၅၀၀ .၀၀၀ ၃၄၀၂၄၇၅၇၂၅ .၀၀၀ ၃၄၂၄၂၉၂၂၂၅ .၀၀၀

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄ ၂၆ ၁၇ ၉

၁၇ ကျ ိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၁၀၅ ၇၁ ၃၄ ၁၆၄၃၆၄၉၈၁၀ .၂၉၀ ၃၁၃၃၉၇၅၅၅ .၈၇၀ ၁၉၅၇၀၄၇၃၆၆ .၁၆၀

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄ ၅ ၅

၁၉ ကျ ိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၇ ၇

၂၀ မယ်စ့ဲ ၁၃-၅-၂၀၁၅ ၄၅ ၂၂ ၂၃ ၃၀၁၉၂၉၉၉ .၀၀၀ ၂၈၂၇၀၀.၀၀၀ ၃၀၄၇၅၆၉၉ .၀၀၀

၁၇၃၄ ၉၄၀ ၇၉၄ ၂၉၆၃၂၀၄၇၇၂၉ .၉၆၀ ၁၆၈၆၆၈၈၀၁၅၁၅ .၅၅၈ ၁၉၈၃၀၀၈၄၉၂၄၅ .၅၁၈

ကုန်သွယ်မု 
ပမာဏ
(ကျပ်)

စုစုေပါင်း

စဉ်
စခန်း
အမည်

လုပ်ငန်း 
စတင် 

ေဆာင်ရွက်
 သည့်ေန့

ထုတ်ေပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

ပယ်ဖျက်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လက်ကျန်
ITC ကတ်

 အေရ
အတွက်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မု


