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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ ( ၁၃ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၈ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

 

ြပည်ပပို့ကုန် (  ၈ - ၅ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၂၆၇.၂၃၉ ၁၂၄၉.၇၃၅ ၂၅၁၆.၉၇၄
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၂.၂၂၁ ၅၈.၄၁၁ ၆၀.၆၃၂
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၂၀၇.၁၂၃ ၃၈၄.၈၁၃ ၅၉၁.၉၃၆
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၈၇၄.၅၇၀ ၃၃၁.၉၆၂ ၁၂၀၆.၅၃၂
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၉၄.၇၃၉ ၁.၈၄၆ ၉၆.၅၈၅
၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၃၄၃၀.၆၁၆ ၂၃၀၂.၃၀၀ ၅၇၃၂.၉၁၆
၇ အြခား ၂၉၂.၀၈၄ ၄၈၉.၆၆၈ ၇၈၁.၇၅၂
 စုစုေပါင်း ၆၁၆၈.၅၉၂ ၄၈၁၈.၇၃၅ ၁၀၉၈၇.၃၂၇
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ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသ်ယ်ွမု
ပမာဏ

ပိ့ုကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

ပိုကု့န် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မု
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေြကာင်း ၆၁၆၈ .၅၉၂ ၁၀၁၆၀ .၈၆၀ ၁၆၃၂၉ .၄၅၂ ၅၄၈၈ .၁၅၂ ၈၉၇၂.၀၂၇ ၁၄၄၆၀ .၁၇၉ ၆၈၀.၄၄၀ ၁၁၈၈ .၈၃၃ ၁၈၆၉.၂၇၃

၂ နယ်စပ် ၄၈၁၈ .၇၃၅ ၂၁၂၂.၉၈၄ ၆၉၄၁.၇၁၉ ၄၇၉၈ .၀၇၈ ၁၇၅၆ .၅၃၀ ၆၅၅၄.၆၀၈ ၂၀.၆၅၇ ၃၆၆ .၄၅၄ ၃၈၇.၁၁၁

စစုေုပါင်း ၁၀၉၈၇.၃၂၇ ၁၂၂၈၃.၈၄၄ ၂၃၂၇၁.၁၇၁ ၁၀၂၈၆.၂၃၀ ၁၀၇၂၈.၅၅၇ ၂၁၀၁၄.၇၈၇ ၇၀၁.၀၉၇ ၁၅၅၅.၂၈၇ ၂၂၅၆.၃၈၄

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မ ှ၈-၅-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၈-၅-၂၀၁၉ ထိ ) နိုင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့ )

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (  ၈ - ၅ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယေ်ရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၃၇၅၀.၂၇၈ ၁၀၃၂.၂၀၃ ၄၇၈၂.၄၈၁
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၃၇၅၁.၈၅၅ ၃၂၉.၅၈၉ ၄၀၈၁.၄၄၄
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၆၉၀.၅၂၇ ၃၈၄.၈၅၂ ၂၀၇၅.၃၇၉
၄ CMP ၉၆၈.၂၀၀ ၃၇၆.၃၄၀ ၁၃၄၄.၅၄၀
 စုစုေပါင်း ၁၀၁၆၀.၈၆၀ ၂၁၂၂.၉၈၄ ၁၂၂၈၃.၈၄၄

 

 

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန ်( ၈- ၅- ၂၀၂၀ ) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၈ - ၅ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိ့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၂၄၉ .၇၃၅ ၁၂၄၉ .၇၃၅ ၁၂၄၃.၉၀၂ ၁၂၄၃.၉၀၂ ၅.၈၃၃ ၅.၈၃၃

၂ တိရိစာန်ထွက် ၅၈ .၄၁၁ ၅၈ .၄၁၁ ၂၈၂ .၂၂၁ ၂၈၂ .၂၂၁ -၂၂၃ .၈၁၀ -၂၂၃ .၈၁၀

၃ ေရထွက် ၃၈၄.၈၁၃ ၃၈၄.၈၁၃ ၃၂၆ .၀၉၄ ၃၂၆.၀၉၄ ၅၈.၇၁၉ ၅၈ .၇၁၉

၄ သတ္တတွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၂၄.၇၅၄ ၃၃၁.၉၆၂ ၂၀၇.၁၅၂ ၂၇.၅၄၀ ၂၃၄.၆၉၂ ၁၀၀.၀၅၆ -၂.၇၈၆ ၉၇.၂၇၀

၅ သစ်ေတာထွက် ၁.၈၄၆ ၁.၈၄၆ ၁.၁၆၄ ၁.၁၆၄ ၀.၆၈၂ ၀.၆၈၂

၆ စက်မကုုန်ေချာ ၂၁၆၃ .၃၁၂ ၁၃၈.၉၈၈ ၂၃၀၂ .၃၀၀ ၂၄၃၁.၀၃၂ ၇၄.၃၄၈ ၂၅၀၅ .၃၈၀ -၂၆၇ .၇၂၀ ၆၄.၆၄၀ -၂၀၃.၀၈၀

၇ အြခား ၄၄၅.၂၇၃ ၄၄.၃၉၅ ၄၈၉.၆၆၈ ၂.၇၂၇ ၂၀၁.၈၉၈ ၂၀၄.၆၂၅ ၄၄၂.၅၄၆ -၁၅၇.၅၀၃ ၂၈၅.၀၄၃

စုစုေပါင်း ၂၉၁၅ .၇၉၃ ၁၉၀၂.၉၄၂ ၄၈၁၈ .၇၃၅ ၂၆၄၀ .၉၁၁ ၂၁၅၇ .၁၆၇ ၄၇၉၈.၀၇၈ ၂၇၄ .၈၈၂ -၂၅၄ .၂၂၅ ၂၀.၆၅၇

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၈ -၅-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၈ -၅-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၈ - ၅ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင် ့သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

နုိင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း နုိင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း နုိင်ငံပိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှု ပနံှ်မု ၇၆.၇၂၇ ၉၅၅ .၄၇၆ ၁၀၃၂.၂၀၃ ၂၈.၁၀၂ ၆၁၅ .၀၆၁ ၆၄၃.၁၆၃ ၄၈.၆၂၅ ၃၄၀.၄၁၅ ၃၈၉.၀၄၀

၂ လုပင်န်းသုံးကုန်ြကမး် ၂.၁၄၆ ၃၂၇.၄၄၃ ၃၂၉.၅၈၉ ၁၆.၄၃၃ ၃၇၂.၂၉၆ ၃၈၈.၇၂၉ -၁၄.၂၈၇ -၄၄.၈၅၃ -၅၉ .၁၄၀

၃ လူသုံးကုန် ၁.၁၇၉ ၃၈၃.၆၇၃ ၃၈၄.၈၅၂ ၁.၀၉၇ ၃၄၉.၂၆၂ ၃၅၀.၃၅၉ ၀.၀၈၂ ၃၄.၄၁၁ ၃၄.၄၉၃

၄ CMP ၃၇၆.၃၄၀ ၃၇၆.၃၄၀ ၃၇၄.၂၇၉ ၃၇၄.၂၇၉ ၂.၀၆၁ ၂.၀၆၁

စုစုေပါင်း ၈၀.၀၅၂ ၂၀၄၂ .၉၃၂ ၂၁၂၂ .၉၈၄ ၄၅.၆၃၂ ၁၇၁၀ .၈၉၈ ၁၇၅၆.၅၃၀ ၃၄ .၄၂၀ ၃၃၂ .၀၃၄ ၃၆၆.၄၅၄

စဉ် သွင်းကုန်အုပစု်

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၈-၅-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာနှစ် 
(၈-၅-၂၀၁၉ )ထိ

တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ ( ၈ - ၅- ၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် 

နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၁၉၄၆.၂၄၀ ၁၀၄၁.၆၃၃ ၂၉၈၇.၈၇၃ ၂၀၅၅ .၃၅၀ ၁၀၅၁.၉၂၉ ၃၁၀၇.၂၇၉ -၁၀၉.၁၁၀ -၁၀.၂၉၆ -၁၁၉.၄၀၆

၂ လွယ်ဂျယ် ၈၈.၈၂၅ ၁၁.၉၅၅ ၁၀၀.၇၈၀ ၁၁၂.၁၁၀ ၉.၂၉၅ ၁၂၁.၄၀၅ -၂၃.၂၈၅ ၂.၆၆၀ -၂၀ .၆၂၅

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၆၉ .၂၉၆ ၅၈ .၅၉၆ ၃၂၇.၈၉၂ ၃၂၅ .၄၆၇ ၃၅.၀၂၈ ၃၆၀.၄၉၅ -၅၆.၁၇၁ ၂၃.၅၆၈ -၃၂.၆၀၃

၄ ကံပိုက်တီ ၂၁၅ .၃၃၇ ၉.၉၃၇ ၂၂၅ .၂၇၄ ၂၁၄.၅၉၄ ၁၆.၆၁၅ ၂၃၁.၂၀၉ ၀.၇၄၃ -၆.၆၇၈ -၅.၉၃၅

၅ ကျ ိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၃၃၄ ၃.၉၁၁ ၄.၂၀၈ ၀.၉၇၄ ၅.၁၈၂ -၁.၆၃၁ ၀.၃၆၀ -၁.၂၇၁

၆ တာချလိီတ် ၄၅.၄၈၃ ၄၇.၂၈၃ ၉၂.၇၆၆ ၉.၄၅၃ ၄၁.၅၂၄ ၅၀ .၉၇၇ ၃၆.၀၃၀ ၅.၇၅၉ ၄၁.၇၈၉

၇ ြမဝတီ ၂၄၆ .၁၇၇ ၄၉၁.၅၀၅ ၇၃၇.၆၈၂ ၇၉.၅၀၁ ၄၅၄.၁၁၇ ၅၃၃.၆၁၈ ၁၆၆ .၆၇၆ ၃၇.၃၈၈ ၂၀၄.၀၆၄

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၀၂ .၂၄၅ ၆၅ .၉၀၅ ၂၆၈ .၁၅၀ ၁၃၈.၆၇၀ ၂၁.၈၇၆ ၁၆၀.၅၄၆ ၆၃.၅၇၅ ၄၄.၀၂၉ ၁၀၇.၆၀၄

၉ ြမတ်ိ ၄၃.၄၆၆ ၆၅ .၉၅၆ ၁၀၉.၄၂၂ ၉၄.၅၇၉ ၈၂.၂၄၀ ၁၇၆.၈၁၉ -၅၁.၁၁၃ -၁၆.၂၈၄ -၆၇.၃၉၇

၁၀ ထီးခီး ၁၂၃၂ .၁၂၆ ၁၈.၄၁၁ ၁၂၅၀ .၅၃၇ ၁၆၃၆ .၂၇၅ ၂၁.၄၆၃ ၁၆၅၇ .၇၃၈ -၄၀၄.၁၄၉ -၃.၀၅၂ -၄၀၇.၂၀၁

၁၁ ေမာေတာင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၈.၁၉၉ ၅.၅၇၄ ၁၃.၇၇၃ ၀.၈၄၆ -၁.၉၃၁ -၁.၀၈၅

၁၂ မယ်စ့ဲ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၃ ၀.၁၈၈ ၁.၂၅၁ ၁.၃၀၂ ၀.၀၈၉ ၁.၃၉၁

၁၃ စစ်ေတွ ၄၃၁.၆၇၅ ၃၀၄.၁၅၃ ၇၃၅.၈၂၈ ၇.၅၉၂ ၁.၀၉၅ ၈.၆၈၇ ၄၂၄.၀၈၃ ၃၀၃.၀၅၈ ၇၂၇.၁၄၁

၁၄ ေမာင်ေတာ ၉.၅၉၁ ၀.၀၄၂ ၉.၆၃၃ ၅.၃၆၅ ၀.၀၄၂ ၅.၄၀၇ ၄.၂၂၆ ၄.၂၂၆

၁၅ တမးူ ၃၅.၆၀၅ ၀.၃၄၁ ၃၅.၉၄၆ ၆၃.၆၇၅ ၀.၆၇၉ ၆၄.၃၅၄ -၂၈.၀၇၀ -၀.၃၃၈ -၂၈.၄၀၈

၁၆ ရိဒ် ၃၈.၂၇၁ ၂.၀၁၃ ၄၀.၂၈၄ ၄၁.၉၇၇ ၁၃.၈၉၁ ၅၅ .၈၆၈ -၃.၇၀၆ -၁၁.၈၇၈ -၁၅.၅၈၄

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျ ိုင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၄၈၁၈ .၇၃၅ ၂၁၂၂ .၉၈၄ ၆၉၄၁ .၇၁၉ ၄၇၉၈.၀၇၈ ၁၇၅၆.၅၃၀ ၆၅၅၄.၆၀၈ ၂၀.၆၅၇ ၃၆၆.၄၅၄ ၃၈၇.၁၁၁

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၈ -၅-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၈ -၅-၂၀၁၉ ထိ ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖွဲ့စည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၅ - ၁၃ 

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၃ - ၂၁၆ 

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၉၉၈ - ၂၂၉ 

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၉ - ၂၂၉ 

၂။ ၂-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၁/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၄)တွင် အြငိမ်းစား လစာများထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ြမို့နယ်ကုန်သွယ်ေရး(ပန်းဘဲတန်း)မှ ဦးြမင့်သိန်း၊ဒု-ေဈးသည်သည်(၁၂-၈-၂၀၁၇)ရက်ေန့တွင်ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒဇွန်နား (CF-

၀၀၅၃၈၃)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် 

(၁၊၂)အရ (၁၃-၈-၂၀၁၇)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၂/၂၀၂၀ အရ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ေညာင်ေလးပင်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွတွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထတ်ုယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ေညာင်ေလးပင်ြမို ့နယ်ကုန်သွယ်ေရးမ ှ ဦးဟန်ေမာင်၊ အေရာင်းဝန်ထမ်းသည် (၂၉-၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒေအးမိ (၇/ညလပ(နုိင်)၀၈၅၁၇၇)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒ 

ခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၃၀-၆-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄။ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၆၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ ဦးြငိမ်းသူ(၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၄၆၉၉၃)၊ 
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ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ သည် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) သုိ့ တဲွဖက်တာဝန်ချထားြပးီ MIC(OSS)၌ 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်စဉ်က ဝန်ထမ်းတစ်ဦးြဖစ်ေသာလ်ည်း ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမး်များကုိ လိုက်နာမု 

မရှိြခင်းနှင့် တာဝန်ရိှသူထံသို ့ ခွင့်တုိင်ြကားရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းတ့ုိသည ် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်း ဥပေဒ 

(၁၆၁) နည်းဥပေဒခဲွ(ဃ)အရ ခွင့်စည်းကမ်းများကုိ ေဖာက်ဖျက်ြပီး ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ြခင်းတွင် အကျံုးဝင် 

ေနေသာ ြဖစ်စဉ်တစ်ရပ်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခင်အလားတူ ြဖစ်စဉ်မျ ို းမရှိခ့ဲြခင်း ယခုြဖစ်စဉ်၌လည်း 

မိသားစု အခက်အခဲနှင့် အရက်ေသစာေသာက်စားမုေပါင်းစပ်ြပီး ြဖစ်ေပသည့်ြဖစ်စဉ်ြဖစ်ြခင်းေြကာင့် 

ဦးြငိမ်းသူ၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ အား ေနာင်တွင်အလားတူ ြဖစ်စဉ်မျ ို း မြဖစ်ေပေစရန် နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဉပေဒ ၂၁၀ (က)ပါ “စာြဖင့် သတိေပးြခင်းြပစ်ဒဏ”် ကုိ ချမှတ်လုိက်သည်။ 

၅။ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၀/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၂-၄-၂၀၂၀)ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန့်စာအမှတ် (၂၇/၂၀၂၀)အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂) ဦးနှင့် အမုထမ်း (၄) ဦးအား စားသုံးသူေရး 

ရာဦးစီးဌာနရိှ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်များတွင် ၎င်းတ့ုိသတင်းေပးပို့သည့်ေန့မ ှ စတင်၍ ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ အတုိင်း တဲွဖက်တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ တာဝန်ချထား 

  မှတ်ပုံတင်အမှတ်   သည့်ေဒသ  

 (က) ဦးရည်ချွန် လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး စီမံ မနေလးတုိင်း 

  ၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂   ေဒသကီး 

     (ြမင်းြခံြမို့) 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း လ/ထညွှန်ြကားေရးမှူး နယ်ရုံး မွန်ြပည်နယ် 

  ၁၀/မလမ(နုိင်)၀၂၆၀၂၂   (ေမာလ်ြမိုင်ြမို့) 

 ( ဂ ) ေဒြမင့်ြမတ်သီ ဦးစီးမှူး စာရင်းအင်း မနေလးတုိင်း 

  ၅/တဆန(နုိင်)၁၁၀၁၈၄   ေဒသကီး 

     (ြပင်ဦးလွင်ြမို့) 
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 (ဃ) ဦးဇာနည်ထက်ေအာင် အကီးတန်းစာေရး ေငွစာရင်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

  ၇/ပတတ(နုိင်)၁၁၈၄၆၀   (ြပည်ြမို့) 

 ( င ) ေဒလင်းေဝယံေမာ် အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

  ၇/ပမန(နုိင်)၁၄၇၈၀၄   (ြပည်ြမို့) 

 ( စ ) ေဒသူသူဇင် အငယ်တန်းစာေရး စီမံ ရှမ်းြပည်နယ် 

  ၈/ခမန(နုိင်) ၁၇၇၃၈၁   (ေတာင်ကီး) 

၆။ ၂၇-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၄၃/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၂)တွင် အြငိမး်စားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင်ကုန်သွယ် 

ေရး ညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ တုိးြမှင့်ပင်စင ် အမုတဲွေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ေသာ ဦးလှေရ၊ ပထမစာေရးသည် 

(၁၀-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ် 

ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒစန်းစန်း (၁၂/မရက(နုိင်)၀၂၆၄၄၆)ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစု 

ပင်စင်ခံစား ခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၇။ ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၄၄/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၄)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ဦးထိန်ဝင်း၊ ဌာနခဲွစာေရးသည်(၁၅-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒသန်းနဲွ့ 

(၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၇၆၃၆၉)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၁၆-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၅/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရန် 

ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ကမာရွတ်ဘဏ်ခဲွတွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ေဆးနှင့်ေဆးကိရိယာေရာင်းဝယ်ေရးမှ ေဒသင်းသင်းေဝ၊ ဌာနခဲွစာေရးသည် (၂၈-၂-၂၀၂၀)ရက် 

ေန့တွင ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ခင်ပွန်းြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပုေသးသည့် 
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ဦးစိုးလင်း(၁၂/ရကန(နုိင်)၀၁၂၅၄၉)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ 

(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၂၉-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစား ခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၉။ ၂၈-၄-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ  ေအာက်ပါ  အရာထမ်း(၁၀)ဦးတ့ုိကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင် ့ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှ 

စတင်၍ နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွများကိုခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ ်
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တိုး 
ခံစားမည့်ရက် 

နှစ်တိုး 
လစာ 
(ကျပ)် 

(က) ဦးနန္ဒ 
၅/ရဘန(နိုင်) ၀၂၆၇၅၄ 

ညွှန်ြကားေရးမှူ း စီမ ံ
(ေကျာက်ြဖူဇုန်) 

၂၅-၄-၂၀၂၀ ၃၈၂၀၀၀ 

( ခ ) ေဒခင်ခင်ကးီ 
၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၁၄၇၉၁၂ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့/သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးေအာင်သန်းထူး 
၁၂/သဃက(နိုင်) ၀၈၉၇၉၇ 

ဦးစီးအရာရိှ ေဒသတွင်း ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀

(ဃ) ေဒဝင်းဝင်းန ု
၈/ရစက(နိုင်) ၀၀၄၅၀၉ 

ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( င ) ဦးမင်းမင်းေဇာ် 
၇/နတလ(နိုင်) ၀၀၂၄၄၄ 

ဦးစီးအရာရိှ မူဆယ် ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( စ ) ေဒစန္ဒာဝင်း 
၁၂/သကတ(နိုင်) ၁၂၄၄၂၀ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့/သွင်း ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

(ဆ) ေဒေအးသီတာေအာင် 
၁၂/သဃက(နိုင်) ၀၄၄၄၃၄ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့/သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဇ ) ဦးမျ ို းခုိင် 
၁၄/မမန(နိုင်) ၀၀၂၁၃၅ 

ဦးစီးအရာရိှ စီမ ံ ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

( ဈ ) ေဒခင်သီတာထွန်း 
၉/မခန(နိုင်) ၀၀၂၄၃၀ 

ဦးစီးအရာရိှ ေဒသတွင်း ၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

(ည) ေဒဇင်မာေရ 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၇၂၉၂ 

ဦးစီးအရာရိှ ပုိ့/သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၂၈-၄-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

၁၀။ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၂/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒြမဝင်းရီ (၁၂/ထတပ(နုိင်) ၀၈၄၀၀၆)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ (၁၀-၄-၂၀၂၀ မှ ၉-

၁၀-၂၀၂၀ ထ)ိ မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၃/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(မနေလး)မှ ေဒတင်ယုခုိင်(၉/ကဆန(နုိင်) ၁၁၈၄၈၅)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 
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နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ (၁၁-၅-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၁၁-၂၀၂၀ 

ထ)ိ မီးဖွားခွင့်(၆)လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၂။ ၄-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ဦးဟန်လင်းေဇာ် (၇/ပခန(နုိင်)၁၉၈၇၉၃)၊  ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူးကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) အရ (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက် 

ေန့မှ (၁၀-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့အထိ ကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၄-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နှစ်နုိင်ငံကုန်သွယ်မုဆက်သွယ်ေရးဌာနခဲွမ ှေဒစုစုသိန်း (၁၄/မအန (နုိင်) ၁၅၆၅၈၈) ဒု-ဦးစီးမှူးသည် 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၄-၅-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တုိး ေစ့ေရာက်ပါ 

သြဖင့် နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၆၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၄။ ၅-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၆/၂၀၂၀ အရ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး၊ 

ဟသင်္ာတြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်/ပုံနိှပ်ေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးသိန်းေအာင်၊ အေရာင်း-၃ သည် (၁၅-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပုေသးသည့် 

ေဒြမင့်ြမင့်ခင ် (၁၄/ဟသတ (နုိင်) ၀၄၂၉၈၂) ကုိ  နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂)အရ (၁၆-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့် 

ြပုလိုက်သည်။  

၁၅။ ၅-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO နှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မုနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခဲွမှ 

ေဒေဝေဝမွန် (၁၂/ဒဂရ (နုိင်) ၀၁၄၆၄၉)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ 

နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၇-၅-၂၀၂၀ မှ ၁၇-၅-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံ 

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

၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီးေနာက် အိမ်ေထာင် 
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မြပုေသးသည့် ေဒချာသီး (၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၂၅၆၂၂) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-

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

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)တွင် တဲွဖက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဦးခန့်ေဇာ်ေအာင် (၁၂/ကခက 

(နုိင်)၀၇၈၂၆၂)၊ ေန့စား(ယာဉ်ေမာင်း) ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျှင်သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် (၈-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၇-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့ထိ (၃)လတစ်ကိမ ်စာချုပ် 

ချုပ်ဆိုငှားရမ်းခ့ဲြပီး သက်တမ်းကုန်ဆံုးြပီးသည် ့ ေနာက်တစ်ေန ့ နံနက် (၈-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ         

(၇-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့ ညေနပုိင်းထိ ထပ်မံစာချုပ် ချုပ်ဆုိငှားရမ်းလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံ) တွင် ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းအြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ 

ေဒဇင်မာေအး-၁ (၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၀၀၀၇၁၆)၊ ရုံးအုပ်အား (၅-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်း၏ မူလ 

ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင် ဒု-စခန်းတာဝန်ခံ၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကုိပါ ပူးတဲွတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ေစလုိက်သည်။ 

၁၉။ ၇-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၇၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ကျ ို င်းတုံ)မှ ဦးြမင့်ေမာင် (၉/ကဆန(နုိင်) ၁၂၇၃၃၇)၊ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၅-၅-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၁၁-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေမာင်ေတာကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးသာထွန်းစိန် (၁၁/မတန (နုိင်) ၀၀၄၄၃၆) လက်ေထာက်ညွှန်ြကား 

ေရးမှူး သည် နုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၉-၅-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တိုး 

ေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် နှစ်တိုးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၃၁၂၀၀၀ိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၁။ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၄၈/၂၀၂၀ အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

မုံရွာြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထတ်ုယူခံစားေနေသာ ယခင်အေထွေထွ 
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ကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမှ ဦးြကူးြမင့်၊ ကျွမ်းကျင်-၆သည် (၂-၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွား 

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

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

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

၂၂။ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

(ရုံးချုပ်)ဌာနခဲွများ၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများနှင့် ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံးများမှ ေအာက်ပါ ေန့စားဝန်ထမ်း 

(၄၄)ဦးတို့ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ တစ်ရက်လျှင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် 

(၃)လတစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆုိငှားရမ်းခဲ့ြပီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးြပီးသည့် ေနာက်တစ်ေန့ နံနက်ပိုင်းမစှ၍ 

၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတိုင်း (၃)လ တစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆိ ု ငှားရမ်း 

လုိက်သည်- 

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ေပးအပ် 
ထားသည့် 
တာဝန် 

လက်ရိှ 
ဌာနခဲွ/စခန်း 

ယခင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် 
ကာလ 

ထပ်မံစာချုပ်ချုပဆုိ်သည့် 
ကာလ 

မှ ထိ မှ ထိ 

(က) ဦးေရှာင်ရှူ း 
MWD-၂၄၄၅၁၇ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာင်ေတာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ခ ) ဦးဘုန်းေကျာ် 
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၇၈၆၅၄ 

လုံြခံုေရး ပုိ/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဂ ) ဦးရဲြမင့် 
၇/ဇကန(နုိင်)၀၁၁၅၈၃ 

စိုက်ပျ ို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဃ) ဦးြမင့်ထွန်း 
၁၄/ကခန(နုိင်)၀၆၈၀၃၄ 

လျှပစ်စ်/ ြပင်ထိနး်အကူ
(မီးစက်ေမာင်း) 

စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( င ) ေဒဝင်းြကည် 
၉/စကန(နုိင်)၀၃၆၉၅၅ 

သန့်ရှင်းေရး ပုိ/့သွင်းရုံး 
(မနေလး) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( စ ) ေဒနှင်းနှင်းေအး 
၇/ဖမန(နိုင်)၂၃၀၃၄၇ 

သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဆ) ဦးရဲလင်းေအာင် 
၉/ပဗသ(နုိင်)၀၀၁၉၇၆ 

ယာဉ်ေမာင်း ေကာ့ေသာင်း ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဇ ) ဦးစိုးကိုကိုထက် 
၃/ဘအန(နုိင်)၂၄၀၆၀၉ 

စိုက်ပျ ို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဈ ) ဦးြဖိုးမင်းခိုင် 
၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၃၃၁၃ 

စိုက်ပျ ို းေရးြခံ စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ည) ေဒမုိးမုိးချ ို  
၁၂/ဆကန(နုိင်) ၀၀၀၁၄၇ 

သန့်ရှင်းေရး ပုိ/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဋ) ေဒေဘဘ ီ
၁၂/ဒလန(နုိင်) ၀၀၀၃၆၆ 

သန့်ရှင်းေရး ပုိ/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဌ) ဦးချစ်စံဝင်း 
၉/မထလ(နုိင်) ၂၇၄၀၂၄ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ 
(DDG ရုံး) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 
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( ဍ ) ဦးသိန်းထုိကဦ်း 
၁၃/မကတ(နုိင်)၀၀၁၈၀၀ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဎ ) ဦးေနာင်လတ်ချ ို  
၇/ကဝန(နုိင်) ၁၅၉၆၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဏ) ေဒမာမာေဌး 
၈/မသန(နိုင်) ၀၉၉၅၅၉ 

သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(တ) ေဒဝင်းနယ်ွ 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၆၉၉၁ 

သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ထ) ဦးရဲေကျာ်စွာ 
၁၂/တတန(နိုင်) ၁၄၀၅၆၂ 

ြပင်ဦးလွင် 
ြခံေစာင့် 

ပုိ/့သွင်းရုံး 
(မနေလး) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဒ ) ဦးေဝယံဝငး် 
၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၂၃၂၂၀၂ 

ရုံးအကူ ပုိ/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( ဓ ) ဦးစုိင်းထကလ်င်း 
၉/လဝန(နိုင်) ၂၄၄၂၉၁ 

လျှပ်စစ်/ 
ြပင်ထန်ိးအကူ 

စီမံေရးရာ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( န ) ဦးေဇာ်ရဲေနာင် 
၉/လဝန(နိုင်) ၂၃၁၈၈၃ 

ယာဉ်ေမာင်း ကျ ို င်းလပ် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ပ) ဦးမျ ို းေဇယျာ 
၈/ပခက(နိုင်) ၂၈၉၉၁၀ 

ယာဉ်ေမာင်း ပုိ/့သွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်တွဲ) 

၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဖ) ဦးခင်ေမာင်စန်းေထွး 
၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၁၂၀၁၄ 

ယာဉ်ေမာင်း မူဆယ် ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

(ဘ) ဦးစိုင်းလင်းေဇာ် 
၇/မညန(နုိင်) ၀၉၅၅၅၉ 

ယာဉ်ေမာင်း ြမဝတီ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

( မ ) ဦးေကျာဇ်ငလ်င်း 
၅/ကလထ(နိုင်) ၂၁၅၄၉၄ 

စာေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ယ) ေဒေငရွည်နှင်း 
၉/မခန(နုိင်)၂၃၁၅၀၇ 

စာေရး စာရင်းအင်း ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

( ရ) ေဒေအးြမတ်ြဖိုး 
၅/တမန(နုိင်) ၀၅၈၁၀၆ 

စာေရး ပ့ုိသွင်းရုံး 
(ရန်ကုန်) 

၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(လ) ေဒသက်သကဇ်င် 
၅/အတန(နုိင်) ၀၉၄၃၆၈ 

စာေရး ေငွစာရင်း ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဝ) ေဒသီရိနုိင် 
၉/စကတ(နုိင်) ၁၀၈၃၁၄ 

စာေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(သ) ဦးသျ ို င်းြပည့်စုံေအာင် 
၁၃/မဆန(နိုင်) ၀၂၉၄၆၇ 

စာေရး နည်းပညာ 
(သတင်း/ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု) 

၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဟ) ဦးေအးနိုင်ထွန်း 
၉/လဝန(နိုင်) ၂၄၆၀၅၇ 

စာေရး နယ်ရုံး ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဠ) ေဒေအးမွန်စံ 
၅/တဆန(နိုင်) ၁၃၃၁၂၉ 

စာေရး စာရင်းအင်း ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(အ) ေဒခင်သူဇာမုိး 
၉/ကပတ(နုိင်) ၂၅၂၇၆၆ 

စာေရး နည်းပညာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ကက) ေဒခင်မာလွင် 
၉/လဝန(နိုင်)၂၄၂၇၇၃ 

စာေရး နှစ်နုိင်ငံ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ခခ) ေဒြဖူစင်ရှင်းသန့် 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၈၉၉၀၂ 

စာေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 
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(ဂဂ) ေဒအိအိစန်း 
၅/မရန(နုိင်)၃၀၆၇၆၉ 

စာေရး မူဝါဒ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဃဃ) ေဒချ ိုချ ိုလွင် 
၈/တတက(နုိင်)၂၃၉၃၈၇ 

စာေရး WTO ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ငင) ေဒမျ ို းသနာထွန်း 
၈/တတက(နုိင်)၁၈၄၂၇၆ 

စာေရး ေငွစာရင်း ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(စစ) ေဒစုလုိင်ြဖိုး 
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၀၉၉၀ 

စာေရး နယ်ရုံး ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဆဆ) ေဒသီတာဝင်း 
၉/တသန(နုိင်) ၁၉၈၁၅၄ 

စာေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဇဇ) ေဒဆုဆုသိမ့် 
၁၂/အစန(နိုင်) ၂၃၀၆၁၄ 

စာေရး နှစ်နုိင်ငံ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဈဈ) ဦးသီဟမင်းြပည့် 
၁၂/ဒဂရ(နုိင်) ၀၁၉၃၁၆ 

ယာဉ်ေမာင်း ေမာေတာင် ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ညည) ဦးေကျာ်သူရေဇာ် 
၉/ပမန(နုိင်) ၂၄၃၇၅၅ 

ယာဉ်ေမာင်း တာချလိီတ် ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဋဋ) ေဒသန်းသန်းေအး 
PMA-၂၆၄၃၆၃ 

သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

(ဌဌ) ဦးသိန်းထုိက်မင်း 
၉/သစန(နုိင်)၁၆၈၇၆၈ 

သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၆-၂-၂၀၂၀ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ၁၆-၅-၂၀၂၀ ၁၅-၈-၂၀၂၀ 

၂၃။ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှေသာ အရာထမ်း(၂)ဦးတို့ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ (က) အရ ၎င်းတို့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့်ေန့ရက်မှ စတင်၍ နှစ်တိုး 

အပါအဝင် လစာေငွများကုိခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
ရာထူး ဌာန 

နှစ်တိုး 
ခံစားမည့် 
ရက ်

နှစ်တိုး 
လစာ 
(ကျပ)် 

(က) ဦးြမတ်နုိး 
၁/မညန(နိုင်)၁၁၈၆၈၇ 

လ/ထ 
ညွှန်မှူ း 

ယှဉြ်ပို င်မု 
ကုန်သွယ်ြမင့်ှတဲွဖက် 
စကင်္ာပူနိုင်ငံစီးသံ 

၁၃-၅-၂၀၂၀ ၃၁၆၀၀၀ 

( ခ ) ဦးြမတ်သူ - ၁ 
၁၂/ကတန(နိုင်)၀၀၆၃၈၁ 

ဦးစီးအရာရိှ ရန်ကုန်  
(သီလဝါ၊ OSSC) 

၁၃-၅-၂၀၂၀ ၂၈၃၀၀၀ 

၂၄။ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊စီမံေရးရာဌာနခွဲမ ှ ဦးြမတ်သူ(၇/ကဝန(နုိင်)၀၈၄၇၆၂)၊ ဦးစီးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)အရ (၁၃-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၂၆-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

အထ ိကေလးြပုစုေစာင့်ေရှာက်ခွင့်(၁၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၂၅။ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန မှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမုထမ်း(၃)ဦးတုိ့အား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ (၁၅) ရက်ေန့မှ 

စတင်၍ ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်လုပင်န်းဌာနခဲွသုိ့ ေြပာင်းေရ့တာဝန် ချထားလုိက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန   

   မှတ်ပုံတင်အမှတ်    

 ( က ) ေဒနီနီေမာ် လ/ထညွှန်မှူး ယှဉ်ြပိုင်မု  

   ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၆၃၀၇၁ 

 (  ခ ) ဦးေကျာ်ေဇယျ  ဦးစီးမှူး နယ်ရုံး  

   ၇/လပတ(နုိင်)၀၉၃၀၁၇ 

 (  ဂ ) ေဒယဉ်မုိးဦး  ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း  

   ၁၀/မလမ(နုိင်)၁၅၂၅၄၀ 

 ( ဃ ) ဦးဇာနည်ဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း  

     ၇/ရတန(နုိင်)၀၆၆၈၀၉  

၂၆။ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၂) ဦးတုိ့အား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ (၁၉) ရက်ေန့မှစတင်၍ ၎င်းတုိ့ 

အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွများသို့ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှဌာန ေြပာင်းေရ့တာဝန် 

   မှတ်ပုံတင်အမှတ်   ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးေကျာ်စုိးဝင်း ဒု-ညွှန်မှူး စီမံ ပုိ့သွင်း 

   ၅/တမန (နုိင်) ၀၄၅၇၁၅  (အေထွေထွစီမ)ံ 

 ( ခ ) ဦးေငွစုိး ဒု-ညွှန်မှူး နယ်ရုံး စီမံ 

   ၉/မမန(နုိင်)၀၈၂၅၇၃    (အေထေွထွစီမံ) 

၂၇။ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၂၈၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ရန်ကုန်) မှ ေဒဇင်မီမီထက် (၁၂/သကတ (နုိင်) ၁၆၄၆၈၈)၊ ဒု-လက်ေထာက် 
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ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ းကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ (က)အရ (၉-၄-၂၀၂၀ မှ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ထိ) မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



16 

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 ေဆာင်ရွက် 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။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (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- 

      တန်ဖိုး-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
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