
တရ ားမဝငက်ုန်သွယ်မှု တ ားဆ ား/ဖမ်ဆ ားန ုငရ်ရားအတွက် တ ားဆ ား/ဖမ်ဆ ားဆုရငွနှင ် 

သတငာ်းရ ားဆုရငွခ  ားမမင ်န ုငရ်ရား အသ ရ ားထုတ်မ န်မခငာ်း 

(၁) မြန်ြာန ိုင်ငအံတွင််းသ ိုို့ လြ််းက  ာင််းအသ ်းသ ်းြှ စာ်းသံို်းရန်ြသင ်သည ် စာ်းကသာ ် ိုန် 

ြ ာ်း၊ အရည်အကသွ်းန ြ ်လူသံို်း ိုန်ပစစည််းြ ာ်း၊ တရာ်းြဝင်က ်းဝ ်းြ ာ်းနှင  ် အခွန်ကပ်း 

က ာင ်ထာ်းမခင််းြရှ ကသာ အက ာ ်ခွန်ြ   ိုန်ပစစည််းြ ာ်း ဝငက်ရာ ်ြှုအာ်း  ိုန်သွယ်ကရ်း 

စခန််းြ ာ်း၊ စစ်က ်းကရ်းစခန််းြ ာ်းနှင  ် တ ိုင််းကေသက  ်းနှင မ်ပည်နယ်အလ ို ် တရာ်းြဝင် 

 ိုန်သွယ်ြှုတ ို ်ဖ  ်ကရ်းအထူ်းအဖွ ွဲ့ြ ာ်း ဖွ ွဲ့စည််း၍ တာ်း  ်း/ဖြ််း  ်းမခင််းြ ာ်း က ာငရ်ွ ် 

လ  ်ရှ ပ သည်။ 

(၂) တရာ်းြဝင ်  ိုန်သွယ်ြှုြ ာ်းက  ာင ် န ိုငင်ကံတာ၏် စ ်းပွာ်းကရ်းဖွံွဲ့ဖဖ  ်းတ ို်းတ ်ြှုအတွ ် 

ြ ာ်းစွာထ ခ ို ်မခင််း၊ တရာ်းြဝင် ိုန်သွယ်ြှုက  ာင ် တရာ်းဝင်လိုပ်  ိုငက်နကသာ လိုပ်ငန််း 

ြ ာ်း  ို အဟနို့်အတာ်းမဖစ်ကစမခင််း၊ တရာ်းြဝင် ိုန်ပစစည််းြ ာ်းဝငက်ရာ က်နသည ် အတွ ် 

အကသ်းစာ်း၊ အငယ်စာ်းနှင ် အလတ်စာ်း စ ်းပွာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်းအကနမဖင ် တရာ်းြဝင် 

 ိုန်စည်ြ ာ်းနှင  ် ဖပ  င ် ိုငက်ရာင််းခ န ိုငစ်ွြ််းနည််းဖပ ်း ကရရှည်ရပ်တည်ရန် ခ ်ခ လာမခင််းတ ိုို့ 

က  ာင  ် တရာ်းြဝင ်ိုန်သွယ်ြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်း တာ်း  ်းထ န််းခ  ပန် ိုငက်ရ်းလိုပ်ငန််းစဉ်ြ ာ်း၌ 

မပည်သူလူထိုတစ်ရပ်လံို်း ပူ်းကပ င််းပ ဝငြ်ှသာ ပ ိုြ ိုထ ကရာ စ်ွာက ာင်ရွ ်န ိုငြ်ည်မဖစ်ပ  

သည်။  

(၃) တရာ်းြဝင်တင်သွင််း/တငပ် ိုို့ြှုြ ာ်းနှင ် ပတ်သ ်၍ တာ်း  ်း/ဖြ််း  ်းပစစည််းြ ာ်းအကပေါ် 

ကရွ်းယူေဏ်ကငတွပ်ရ ို ်မခင််း သ ိုို့ြဟိုတ် ကလလံတငက်ရာင််းခ မခင််းြှ ရရှ ကငွ၏ ၃၀ ရာခ ိုငန်ှုန််း 

အာ်း ဖြ််း  ်းသူြ ာ်းအာ်းလည််းက ာင််း၊ ၂၀ ရာခ ိုငန်ှုန််းအာ်း သတင််းကပ်းသူြ ာ်းအာ်းလည််း 

က ာင််း မပည်ကထာငစ်ိုအစ ို်းရအဖွ ွဲ့၏ အြ နို့က်  ာမ်ငာစာအြှတ် ၇၀/၂၀၂၀ လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းနှင ်အည   ိုကငွခ  ်းမြြှင ်လ  ်ရှ ပ သည်။ 

(၄) တရာ်းြဝင ်တင်သွင််း/တငပ် ိုို့ြှုြ ာ်း ကတွွဲ့ရှ ပ   တငသွ်င််း/တငပ် ိုို့ ပစစည််းြ ာ်းနှင ် ပတ်သ ် 

၍ တာ်း  ်း/ဖြ််း  ်းန ိုင်သည ် သတင််းအခ  ်အလ ်တ တ     ကဖေါ်မပ၍ တ ိုင််းကေသက  ်း 

နှင  ်မပည်နယ်အသ ်းသ ်းရှ  တရာ်းြဝင် ိုန်သွယ်ြှုတ ို ်ဖ  ်ကရ်း အထူ်းအဖွ ွဲ့ြ ာ်းထံသ ိုို့ တရာ်း 

ြဝင်တင်သွင််း/တငပ် ိုို့မခင််းအာ်း ဖြ််း  ်းန ိုင်ကရ်း လ   ွဲ့ဝှ ်လံိုခခံ စွာ သတင််းကပ်း၊ တ ိုင်  ာ်းန ိုင် 

ပ သည်။  

(၅) သတင််းကပ်းပ ိုို့သူနှင ် ပတ်သ ်ကသာ အခ  ်အလ ်ြ ာ်း  ို လ   ွဲ့ဝှ ်စွာ ထ န််းသ ြ််းထာ်းရှ  

ြည်မဖစ်ပ သည်။ သတင််းကပ်းပ ိုို့မခင််းအတွ ် ရရှ ြည ် ိုကငွြ ာ်းအာ်း လ   ွဲ့ဝှ ်စွာ  ်သွယ် 

အက  ာင််း  ာ်း၍ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းနှင ်အည  စ စစ်၍   ်သွယ်ထိုတ်ကပ်းသာွ်းြည ် အမပင် 
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သတင််းကပ်းသူအာ်း လ   ွဲ့ဝှ ်ထာ်းရှ ြည်မဖစ်က  ာင််း အက ာ ခ်ွန်ဦ်းစ ်းဌာနြှ သတင််း 

ရရှ ပ သည်။ 

(၆) သတင််းကပ်း  ်သွယ် တ ိုင်  ာ်းန ိုင်သည ် ဖိုန််းနံပ တ်ြ ာ်းြှာ ကအာ ်ပ အတ ိုင််းမဖစ်ပ  

သည်- 

စဉ် တ ုင်ားရေသကက ား/မ ည်နယ် မမ  ြို့နယ် ဖုန်ားနံ ါတ် မှတ်ခ က် 

၁  ခ ငမ်ပည်နယ် 

ဗန််းကြာ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၄၂၈၂၂၄၇၀၁ 

၀၉-၅၀၈၇၀၈၄ 
 

မြစ်က  ်းန ်းဖြ  ွဲ့ 
၀၇၄-၂၅၂၉၅၁၂ 

၀၇၄-၂၅၂၃၇၆၃ 
 

၂  ယာ်းမပည်နယ် လွ  ငက် ာဖ်ြ  ွဲ့ 

၀၉-၂၀၃၀၃၃၀ 

၀၉-၇၉၆၂၈၇၇၉၅ 

၀၉-၇၅၇၈၂၇၄၅၄ 

 

၃  ရင်မပည်နယ် 

ဘာ်းအံဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၂၆၁၁၇၉၀၆၂ 

၀၉-၅၀၆၆၅၆၉ 
 

က ာ  ရ တ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၄၄၂၇၇၅၅၆၈ 

၀၉-၇၈၇၆၀၅၉၉၆ 
 

မြဝတ ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၂၅၀၀၆၃၂၂၀ 

၀၉-၅၀၆၃၇၂၀ 
 

၄ ြွန်မပည်နယ် 

ကြာလ်ဖြ  ငဖ်ြ  ွဲ့ 
၀၅-၇၂၀၂၇၁၆၁ 

၀၅-၇၂၀၂၁၀၆၉ 
 

ြရြ််းကခ ာငအ်ဖြ  

တြ််းစစ်က ်းကရ်း 

စခန််း 

၀၅-၇၂၀၂၄၄၈၆ 

၀၅-၇၂၀၂၁၀၆၉ 

၀၅-၇၂၀၂၇၁၆၁ 

 

၅ ရခ ိုင်မပည်နယ် 

စစ်ကတွဖြ  ွဲ့ 

၀၉-၇၉၆၀၉၁၅၉၁ 

၀၄၃၂၁၀၁၉ 

၀၉၅၀၂၇၉၀၂ 

 

က  ာ ်မဖြူဖြ  ွဲ့ ၀၉-၄၂၈၇၅၀၁၉၂  

ကြာင်ကတာဖြ  ွဲ့ ၀၉-၂၅၄၄၄၇၁၄၃  

၆ ရှြ််းမပညန်ယ် ကတာင်က  ်းဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၄၂၉၀၃၅၀၉၁ 

၀၉-၄၁၀၀၆၇၉၂ 
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စဉ် တ ုင်ားရေသကက ား/မ ည်နယ် မမ  ြို့နယ် ဖုန်ားနံ ါတ် မှတ်ခ က် 

    င််းတံိုဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၂၅၀၀၆၃၁၆၆ 

၀၉-၅၀၈၅၄၁၅ 
 

တာခ  လ တ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၅၁၄၉၁၀၀ 

၀၉-၂၅၇၅၅၁၅၀ 
 

ြ ိုင််း တ် 
၀၉-၄၂၀၄၂၀၉၄၃ 

၀၉၉၆၆၂၂၄၀၇၀ 
 

လာ်းရ ှု်းဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၄၀၈၈၇၆၆၇၇ 

၀၉-၄၀၈၈၇၆၆၉၉ 
 

ကရပူအဖြ တြ််း 

စစ်က ်းကရ်းစခန််း 

၀၉-၂၁၅၀၂၂၈ 

၀၉-၅၄၀၈၉၅၇ 
 

ြူ ယ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၂၅၅၇၇၂၃၂၂ 

၀၉-၆၈၆၃၉၀၃၀၆ 
 

ြူ ယ်(OSS) 
၀၉-၅၁၉၃၅၆၄ 

၀၉-၇၈၅၄၁၄၄၃၃ 
 

၇ ခ င််းမပည်နယ် ဟာ်းခ ်းဖြ  ွဲ့ 
၀၇၀၂၁၈၀၉ 

၀၇၀၂၀၂၁၄၅၂ 
 

၈ 
စစ်  ိုင််းတ ိုင််းကေသက  ်း 

 

ြံိုရွာဖြ  ွဲ့ 
၀၇၁-၂၁၁၆၁ 

၀၇၁-၂၀၂၁၁၆၁ 
 

တြူ်းဖြ  ွဲ့ 

၀၉-၇၇၉၁၇၂၁၂၁ 

၀၉-၉၅၄၇၀၆၂၄၉ 

၀၉-၄၄၂၀၇၅၉၆၄ 

 

၉ ြနတကလ်းတ ိုင််းကေသက  ်း 

ြနတကလ်းဖြ  ွဲ့ 

၀၉-၅၀၀၁၉၅၂ 

၀၉-၂၀၀၀၂၂၇ 

၀၂-၄၀၇၀၃၂၈ 

 

၁၆ ြ ိုင် က  ာ ် 

ကခ ာစစ်က ်းကရ်း 

စခန််း 

၀၉-၅၃၂၂၉၈၅  
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စဉ် တ ုင်ားရေသကက ား/မ ည်နယ် မမ  ြို့နယ် ဖုန်ားနံ ါတ် မှတ်ခ က် 

၁၀ ဧရာဝတ တ ိုင််းကေသက  ်း ပိုသ ြ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၄၂၂၅၃၂၃၃၁ 

၀၉-၇၇၇၄၄၄၁၂၅ 
 

၁၁ ြက ွ်းတ ိုင််းကေသက  ်း ြက ွ်းဖြ  ွဲ့ ၀၆၃-၂၀၂၈၇၁၆  

၁၂ ရန် ိုန်တ ိုင််းကေသက  ်း 

ရန် ိုန်ဖြ  ွဲ့ 

၀၉-၈၉၅၅၁၂၆၂၂ 

၀၉-၅၀၄၈၈၆၃ 

၀၉-၅၆၈၀၅၁၇ 

 

သ လဝ (SEZ) 
၀၉-၄၃၁၆၁၃၉၅ 

၀၉-၇၆၉၉၃၄၃၁၇ 
 

ရန် ိုန်ကလ  ပ် ၀၉-၂၅၃၉၈၉၈၉၀  

၁၃ ပ ခူ်းတ ိုင််းကေသက  ်း ပ ခူ်းဖြ  ွဲ့ ၀၅၁-၂၂၀၁၈၇၅  

၁၄ ကနမပည်ကတာ် ကနမပည်ကတာ် 

၀၉-၇၈၅၀၄၂၃၇၄ 

၀၉-၅၁၈၄၁၄၂ 

၀၉-၇၅၅၈၅၅၈၃၉ 

 

၁၅ တနသသာရ တ ိုင််းကေသက  ်း 

ထာ်းဝယ်ဖြ  ွဲ့ 
၀၉-၂၀၂၁၂၃၆ 

၀၉၅၀၇၆၃၄၆ 
 

က ာ ကသာင််းဖြ  ွဲ့ 
၀၅၉-၂၀၅၁၀၀၅ 

၀၉-၂၆၀၉၇၈၃၇၇ 
 

ဖြ တ်ဖြ  ွဲ့ 

၀၉-၅၁၆၅၂၄၁ 

၀၉-၅၀၉၀၆၂၀ 

၀၉-၅၀၈၆၈၅၁ 

 

 


