
စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ

၁ ၃ - ၆ - ၁၉၈၅ ျပည္တြင္းအျမန္ေငြပုိ႔လႊာလုပ္ငန္း

၂ ၁ - ၄ - ၁၉၉၂ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း

၃ ၂ - ၁ - ၁၉၉၅ EMS International

၄ ၁ - ၇ - ၂၀၀၃ International EMS Track & Trace System 

၅ ၁၄ - ၆ -၂၀၀၄ International Mail Track & Trace System 

၆ ၃ - ၁ -၂၀၀၅ One Stop Counter Automation

၇ ၂ - ၂ - ၂၀၀၉ International Parcel Track & Trace System 

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား



စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ

၈ ၂၀ - ၃ -၂၀၀၉ ရန္ကုန္ - ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ေခ်ာ ေရႊမန္းသူကားျဖင့္ ေခ်ာလမ္းေျပာင္းျခင္း

၉ ၁ - ၄ - ၂၀၀၉ DEMS Track & Trace Project အား (၂၆)ၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ လက္ရိွတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အျမန္ေခ်ာပုိ႔
လုပ္ငန္း စာတုိက္ရုံးေပါင္း (၁၅၃)ရုံး တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၀ ၁ - ၄ - ၂၀၀၉ International Parcel Track & Trace လုပ္ငန္း

၁၁ ၆ - ၄ -၂၀၀၉ မွ ၇ - ၄ -၂၀၀၉ စီမံကိန္းႏွင္ေ့လ့က်င္ေ့ရးဌာန (စာတုိက္လုပ္ငန္း) မွ ျပည္ပသငတ္န္းတက္ေရာက္ခဲ့သူ၏ ဘာသာရပဆ္ိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ
(၅၀)ဦး (သင္တန္းေက်ာင္း)

၁၂ ၁၄ - ၅ -၂၀၀၉ မွ ၁၅ - ၅ -၂၀၀၉ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေငြပုိ႔လႊာလုပ္ငန္းအား စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥေဆြးေႏြးပြဲ (၁၅)ဦး

၁၃ ၂၅ -၅ -၂၀၀၉ ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ စာတုိက္သင္တန္းမ်ားကုိ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းအျပင္
တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ နယ္လွည္႔သင္ၾကားေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၄ ၇ - ၆ - ၂၀၀၉ မွ ၁၀ - ၆ -၂၀၀၉ ရန္ကုန္တုိင္းစာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၁၁၆)ဦး

၁၅ ၁၈ - ၇ -၂၀၀၉ မႏၲေလးတိုင္း စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၁၅)ဦး

၁၆ ၁ - ၈ -၂၀၀၉ ရန္ကုန္ - မႏၲေလး/ ေနျပည္ေတာ္- မႏၲေလး အျမန္ေခ်ာ ေရႊမန္းသူကားျဖင့္ ေခ်ာလမ္းေျပာင္းျခင္း

၁၇ ၁၅ - ၈ -၂၀၀၉ ေနျပည္ေတာစ္ာတိုက္ႀကီးတြင္ Foreign Export Counter စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၈ ၁၅ - ၈ -၂၀၀၉ ေနျပည္ေတာစ္ာတိုက္ႀကီးတြင္ Myanmar DHL Counter စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၉ ၁၆ - ၈ -၂၀၀၉ စစ္ကုိင္းတိငု္း စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၆၃)ဦး

၂၀ ၂၄ - ၈ -၂၀၀၉ မွ ၂၈ - ၈ -၂၀၀၉ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းနွင့္ စစက္ိုင္းတုိင္းအတြင္းရိွ စာတုိက္အရာရွိမ်ား၊ စာတုိက္စစ္မ်ားအား
စစ္ေဆးေရး အထူးမြမ္းမသံငတ္န္း(၁၅)ဦး

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၂၁ ၂၀ - ၉ -၂၀၀၉ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)နွင့္ ကယားျပည္နယ္ စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲ (၄၂)ဦး

၂၂ ၂၅ - ၁၀ -၂၀၀၉ မေကြးတိုင္း စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၈၉)ဦး

၂၃ ၂၉ - ၁၀ -၂၀၀၉ ပဲခူးတုိင္း(အေရွ႕) စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၅၆)ဦး

၂၄ ၅ - ၁၂ -၂၀၀၉ မွ ၇ - ၁၂ -၂၀၀၉ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ စာတုိက္အရာရိွမ်ား Postal Data Information System Software
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

၂၅ ၁၇ - ၁၂ -၂၀၀၉ ဧရာဝတီတိုင္း စာတိုက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၈၃)ဦး

၂၆ ၂၆ - ၁ -၂၀၁၀ မြန္ျပည္နယ္ စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၄၁)ဦး

၂၇ ၂၇ - ၁ -၂၀၁၀ ကရငျ္ပည္နယ္စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၃၄)ဦး

၂၈ ၁၅ -၂ -၂၀၁၀ ပဲခူးတုိင္း(အေနာက္)စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၄၃) ဦး

၂၉ ၁၀ - ၃ -၂၀၁၀ ကခ်င္ျပည္နယ္(ျမစ္ႀကီးနား)စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကးကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၄၄)ဦး

၃၀ ၁ - ၄ -၂၀၁၀ Postal Data Information System ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃၁ ၅ - ၄ -၂၀၁၀ မွ ၇ - ၄ -၂၀၁၀ စာတုိကလ္ုပ္ငန္း၊ ဒတုယိအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၃၂ ၈ - ၅ -၂၀၁၀ တနသၤာရီတိုင္း(ထားဝယ္)စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၄၀)ဦး

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၃၃ ၂၃ - ၆ -၂၀၁၁ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(စာတုိက္)မ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ အဆင့္ျမင့္ ေစေရးအတြက္
ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္းျပည္႔စာတုိက္ (၈၀၇)ရုံးႏွင့္ စာတုိက္ႀကီး (၃)ရံုးတုိ႔တြင္ စာတုိကလ္ုပ္ငန္း ၀င္ေငြႏွင့္လုပ္ငန္း
ပမာဏအေျချပဇယားမ်ားကို က်ပ္သန္း (၆ . ၄၈၀) အကုန္အက်ခံ၍ Vinyl ျဖင့္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

၃၄ ၁၁ - ၈ -၂၀၁၀ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)စာတုိက္မွဴးမ်ားေငြေၾကးကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၃၀) ဦး

၃၅ ၁၀ - ၁၂ -၂၀၁၀ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕)စာတုိကမွ္ဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (၂၆) ဦး

၃၆ ၁၇ - ၁ -၂၀၁၁ ရခိုငျ္ပည္နယ္စာတုိက္မွဴးမ်ား ေငြေၾကး ကုိငတ္ြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၃၀) ဦး

၃၇ ၇ - ၃ -၂၀၁၁ မွ ၁၁ - ၃ -၂၀၁၁ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရိွ စာတုိက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ Operator မ်ားအား DEMS , PDIS
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မြမ္းမံေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း

၃၈ ၁၄ - ၃ -၂၀၁၁ မွ ၁၆ - ၃-၂၀၁၁ စာပို႔တုိက္လုပ္ငန္း၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

၃၉ ၁ - ၄ -၂၀၁၁ ျမန္မာ့စာတိက္ုလုပ္ငန္း တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလုိက္ စာပို႔ သေကၤတစာအုပ္ ျပဳစုထတု္ေဝျခင္း

၄၀ ၁ - ၅ -၂၀၁၁ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပုိ႔ လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မတွ္ျခင္း

၄၁ ၂၃ - ၈ -၂၀၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္(၁၄)ဦး ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္
အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြေဲရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

၄၂ ၁ - ၉ -၂၀၁၁ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအရ ၁ - ၉ -၂၀၁၁ မွ စ၍
အခန္းအလုိက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄၃ ၃၀ - ၁၁- ၂၀၁၁ ျပည္ပ စာပို႔ခအေျခခံႏွဳန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မတွ္ျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၄၄ ၁၄ - ၁၂ -၂၀၁၁ ျပည္တြင္း စာပို႔ခအေျခခံႏွဳန္းထားမ်ား ျပငဆ္င္သတ္မွတ္ျခင္း

၄၅ ၁၉ - ၁၂ -၂၀၁၁ ကမၻာ႔စာပုိ႔တုိက္သမဂၢ၏ ကူညီပ့ံပိုးမွဳ အစီအစဥ္ျဖင့္ စာေဝလုပ္ငန္းအား အဆင့္အတန္းျမွင္တ့င္ႏုိင္ရန္ ေမာ္ေတာ္
ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ စာေပးေဝစနစ္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏိငု္ရန္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အစီး(၆၀)အား တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ။

၄၆ ၂၃- ၁ -၂၀၁၂ မွ ၂၅ - ၁ -၂၀၁၂ စာတုိကလ္ုပ္ငန္း၊ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၄၇ ၂၃ - ၁ -၂၀၁၂ ေလေၾကာင္း ေခ်ာလမ္းမွ တစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ေသာ ျပည္တြင္း မတွ္ပံုတင္ ေခ်ာထုပ္မ်ားအတြက္ အေလးခ်ိန္ အလိုက္
ေလေၾကာင္းခ ေကာက္ခံျခင္း

၄၈ ၁ - ၄ -၂၀၁၂ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အျမန္စာပုိ႔လုပ္ငန္း(EMS International )တြင္ Hand-free Barcode Scanner စာေ၀စနစ္ကုိ
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲျ့ခင္း

၄၉ ၁ - ၆ - ၂၀၁၂ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၃)ခုျဖစ္ေသာ Magnate Group Logistics Co., Ltd ၊
Kispanadi Express Ltd ႏွင့္ United Courier Services တုိ႔အား မွတ္ပုံတင္စနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးသူ (Registered
Service Provider) စနစ္ျဖင့္ ၁ - ၆ - ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ Registered Service Provider Agreement စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ၁ - ၇ - ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ Registered Service Provider Operating Agreement ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၅၀ ၇ - ၆ - ၂၀၁၂ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(စာတုိက္)မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာစရတိ္မ်ားကုိ -
တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ အဆင့္(၁)စာတုိက္မ်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၈၀၀ိ/- မွ ၅,၀၀၀ိ/-
အဆင့္(၂)မွ အဆင့္(၄)စာတိုကမ္်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၅၀၀ိ/- မွ ၃,၀၀၀ိ/-
အဆင့္ (၅)ႏွင့္ အဆင့္(၆)စာတိုက္မ်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၃၀၀ိ/- မွ ၂,၀၀၀ိ/-

တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(စာတုိက္)မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးစရိတ္မ်ားကို -
တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ အဆင့္(၁)စာတုိက္မ်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၆၀၀ိ/- မွ ၄,၀၀၀ိ/-
အဆင့္(၂)မွ အဆင့္(၄)စာတိုကမ္်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၃၀၀ိ/- မွ ၂,၀၀၀ိ/-
အဆင့္ (၅)ႏွင့္ အဆင့္(၆)စာတိုက္မ်ားအတြက္ ယခင္ႏွဳန္း ၂၀၀ိ/- မွ ၁,၀၀၀ိ/-
တုိးျမွင့္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

၅၁ ၁၃ -၈ -၂၀၁၂ မွ ၁၇ - ၈ -၂၀၁၂ ပဥၥမအႀကိမ္ အာရွေဒသအတြင္း လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၅၂ ၃ - ၁၂ -၂၀၁၂ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း အျမန္ေခ်ာစာ/ ေခ်ာပစၥည္းမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္
စီးနင္းေပးေ၀ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း

၅၃ ၁၇ - ၁၂ -၂၀၁၂ ၁ - ၉ -၂၀၁၁ မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအရ
The Burma Post Office Act ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔
သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း

၅၄ ၂၆-၁၂ -၂၀၁၂ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပုံေငြျဖင့္ စာေရြးစာပုိ႔စခန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၁၀၀ ေပ x ၁၀၀ ေပ)တစ္ထပ္ အေဆာက္အဦ
အား အႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၅၅ ၁ - ၁ -၂၀၁၃ ျပည္ပစာပို႔လုပ္ငန္းစခန္း ျပည္ပစာေရြးဌာနတြင္ ျပည္ပမွတ္ပံုတင္စာ(အ၀ငက္႑/ အထြက္က႑)တုိ႔တြင္ Barcode
အသုံးျပဳ၍ ကမၻာ့စာပုိ႔တုိက္သမဂၢ၏ IPS Light System ျဖင့္ ေျခရာခံ ေထာက္လမ္ွးစနစ္ (RAQUEL Project)အား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၅၆ ၁၆ - ၁ -၂၀၁၃ စာတုိကလ္ုပ္သားမ်ား၏ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ က ြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဒု-ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး/
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ရာထူးတုိးျမွင့္ရာတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးေျမာက္ရမည္႔ သင္တန္းမ်ားအား မူတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း
သတ္မွတ္ ျပဌာန္းျခင္း

၅၇ ၃၁ - ၁ -၂၀၁၃ ၁ - ၉ -၂၀၁၁ မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိကအ္က္ဥပေဒၾကမ္းအား ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ ေပးပို႔ျခင္း

၅၈ ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ မွ၁၂- ၁၁-၂၀၁၃ စာတုိကလ္ုပ္ငန္း၊ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေခ်ာလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း

၅၉ ၁၃- ၁၁-၂၀၁၃ မွ ၁၅- ၁၁-၂၀၁၃ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ စာတုိက္ေငြစာရင္းလုပ္ငန္းအား Computer ကုိ အသုံးျပဳ၍ Data Collection Accounting
Software အသုံးျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတုိကသ္င္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္း
ပုိ႔ခ်ျခင္း

၆၀ ၂၇ - ၁၂ -၂၀၁၃ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္းကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၄)ခုျဖစ္ေသာ Magnate Group Logistics Co.,Ltd ၊ United
Courier Services ၊ Royal Express ႏွင့္ SBS Co.,Ltd တုိ႔အား မွတ္ပုံတင္စနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူ (Registered
Service Provider) စနစ္ျဖင့္ ၂၇ - ၁၂ - ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Registered Service Provider Agreement စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ၁၄ - ၁ - ၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Registered Service Provider Operating Agreement ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၆၁ ၁၀- ၃ -၂၀၁၄ မွ ၁၁- ၃- ၂၀၁၄ ျပည္တြင္း အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း (DEMS Track & Trace System) ၏ အျမန္ေခ်ာစာ/ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကုိ Hand-free
Barcode Scanner စာေ၀စနစ္ (Delivery System) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသုံးျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး /
ျပည္နယ္မ်ားရွိ စာတုိက္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတုိက္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ျခင္း

၆၂ ၁၀ - ၄ -၂၀၁၄ ၁ - ၉ -၂၀၁၁ မွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္ အက္ဥပေဒၾကမ္းအား ၃၁ - ၁ -၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ ေပးပို႔ထားျခင္း အေပၚ
ၫိွႏိွဳင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိက္အက္ဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း

၆၃ ၂၁ - ၄- ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိင္ုငံစာတိုက္လုပ္ငန္း ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိငု္ငံ ျပည္တြင္းေရးရာႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ဂ်ပန္ႏိင္ုငံမွ နည္းပညာႏွင့္ နည္းစနစ္
ကူညီပ့ံပိုးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Memorandum on Cooperation) ကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ
ကုိယစ္ားလွယ္အဖြဲ႕မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း

၆၄ ၁၂ - ၅ -၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတုိကအ္က္ဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း

၆၅ ၁ - ၆ -၂၀၁၄ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ စာတုိက္ေငြစာရင္းလုပ္ငန္းအား Computer ကုိ အသုံးျပဳ၍ Data Collection Accounting
System ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၆၆ ၁ - ၇ -၂၀၁၄ ေနျပည္ေတာ္ဗဟုိစာတုိက္ႀကီး/ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီး/ မႏၲေလးစာတုိက္ႀကီးတုိ႔တြင္ အျမန္ေခ်ာစာ/ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကုိ
Hand-free Barcode Scanner စာေ၀စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၆၇ ၈ - ၈ -၂၀၁၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း (International Express Service) ကုိ ျပည္တြင္း / ျပည္ပ
ကုမၸဏီ(၃)ခုျဖစ္ေသာ Magnate Group Logistics ၊ Smart Logistics (Myanmar )Co.,Ltd ၊ Transmarine Logistics
Asia Pte Ltd တုိ႔အား လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Registered Service Provider Agreement) ႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Opreating Agreement) စာခ်ဳပ္တုိ႔အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ United
Courier Services Co.,Ltd ၊ Myanmar USU Logistics Co., Ltd တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကတိစာခၽြန္လႊာ
(Memorandum of Agreement ) စာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း

၆၈ ၁ - ၈ -၂၀၁၄ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)၊ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(စာတိုက္)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေညာင္ေ႐ႊစာတိုက္မ်ားတြင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအျမန္ေခ်ာပို႔ EMS International ႏွင့္ ျပည္ပေခ်ာထုပ္ထြက္ Export Counter မ်ား ဖြင့္လွစ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၆၉ ၁ - ၉ -၂၀၁၄ ေငြပုိ႔လႊာလုပ္ငန္း၏ ေငြပို႔ခ ႏွဳန္းထားမ်ားကို ယခင္ ပို႔ေငြ ၁၀၀ က်ပ္လွ် င္ ပို႔ခ ၅ က်ပ္ ႏွဳန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေနရာမွ -
ပုိ႔ေငြ ၁ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ပို႔ခ ၅၀ ျပားႏွဳန္း
ပုိ႔ေငြ ၁,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ပုိ႔ခ ၂၅ ျပားႏႈန္း
ပုိ႔ေငြ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္မွ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ ပုိ႔ခ ၁၀ ျပားႏႈန္း
ပုိ႔ေငြ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ ပုိ႔ခ ၅ ျပားႏႈန္း္ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္း

(အျမန္ေငြပုိ႔လႊာအတြက္ Fax အသုံးျပဳခမာွ ေငြပုိ႔လႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ (၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္း)

၇၀ ၁ - ၉ - ၂၀၁၄ ျပည္ပစာပုိ႔လုပ္ငန္းစခန္း၊ အေကာက္စစ္ေဆးေရးဌာန(CED) ေကာငတ္ာမွ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေခ်ာစာထုပ္၊
ေခ်ာထုပ္မ်ားကို Home Delivery စနစ္ျဖင့္ ေပးေ၀ျခင္း

၇၁ ၁ - ၁၀ -၂၀၁၄ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(စာတိုက္)၊ လြိဳ င္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအျမန္ေခ်ာပို႔ EMS
International ႏွင့္ ျပည္ပေခ်ာထုပထ္ြက္ Export Counter မ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၇၂ ၁- ၁၁ -၂၀၁၄ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းအား ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီး(၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးစာတုိက္ႀကီး(၃)ၿမိဳ႕နယ္
တုိ႔တြင္ ယေန႔ပုိ႔ မနက္ျဖန္ေရာက္ အိမတ္ိုင္ရာေရာက္ ေပးေ၀သည့္စနစ္ ပထမအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၃ ၁၃- ၁၁ -၂၀၁၄ ဂ်ပန္ႏိငု္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ H.E. Mr. Shinzo Abe ႏွင့္အဖဲြ႔တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိင္ုငံစာတိုက္လုပ္ငန္း ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္
စာတိုက္လုုပ္ငန္း ဂ်ပန္-ျမန္မာ ပူးးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား (၁၃.၁၁.၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္စာတုကိ္ႀကီးသို႔
လာေရာက္၍ ၾကည္႐့ႈ႕ေလ့လာျခင္း

၇၄ ၁ - ၁၂ -၂၀၁၄ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(ဘားအံစာတိုက္)၊ တိုင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း(မံုရြာစာတိုက္)၊ တုိင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း
(ပဲခူးစာတိုက္)၊ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရးစခန္း(ေမာ္လၿမိဳင္စာတုိက္)၊ တုိင္းဆက္သြယ္ေရးစခန္း(မေကြးစာတုိက္)၊ တိင္ုး
ဆက္သြယ္ေရးစခန္း (ပုသိမ္စာတုိက္) မ်ားတြင္ (၁.၁၂.၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစတင္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျမန္ေခ်ာပုိ႔ EMS
International ႏွင့္ ျပည္ပေခ်ာထုပထ္ြက္ Export Counter မ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၅ ၁-၁-၂၀၁၅ ေနျပည္ေတာစ္ာတုိက္ႀကီး၊ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီး (၆)ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးစာတုိက္ႀကီး (၆)ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ယေန႔ပို႔
မနက္ျဖန္ေရာက္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ေပးေဝသည့္စနစ္ ဒုတိယအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၆ ၁-၁-၂၀၁၅ ရန္ကုန္စာတိက္ုႀကီးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးစာတုိက္တုိ႔တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားအား ယေန႔ပို႔ မနက္ျဖန္ေရာက္
အျမန္ေခ်ာပုိ႔စနစ္ျဖင့္ Hometown Product Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္ Value Added Service တစ္ရပ္
အေနျဖင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၇ ၁ - ၁ - ၂၀၁၅ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အျမန္ေခ်ာပုိ႔လုပ္ငန္း (International Express Service) ကုိ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကတိစာခၽြန္လႊာ
(Memorandum of Agreement ) စာခ်ဳပ္တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေသာ ျပည္တြင္း / ျပည္ပ ကုမၸဏီ(၂)ခုျဖစ္သည့္ United
Courier Services Co., Ltd ၊ Myanmar USU Logistics Co., Ltd တုိ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (Registered Service Provider Agreement) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(Operating Agreement) တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၇၈ ၂၂ - ၁ - ၂၀၁၅ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ကပင္ ေရးဆြဲအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စာတုိက္ဥပေဒအား ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) အကူအညီျဖင့္
ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ျမန္မာစာတုိက္လုပ္ငန္းတုိ႔မွ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြျဲခင္း

၇၉ ၁ - ၂ - ၂၀၁၅ ေနျပည္ေတာ္ဗဟုိစာတိုက္ႀကီး၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးစာတိုက္ႀကီးတုိ႔တြင္ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းအား
သုံးစြဲသူျပည္သူမ်ား၏ စာႏွင့္ပါဆယ္မ်ား ေပးပုိ႔ရာ၌ လုံၿခံဳေသသပ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေခ်ာပစၥည္းမ်ားအား ထုပ္ပုိးေပးႏိုင္ေရး
အတြက္ သတ္မွတ္စာအိတ္ႏွင့္ ဘူးခြံမ်ားအား ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ စတင္အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈၀ ၁၆ - ၂ - ၂၀၁၅ ျမန္မာ့စာတုက္ိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ပန္စာတုိက္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အရ စာတုိက္၏ စာ၊ ေခ်ာစာလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ပုံလမ္းၫႊန္စာအုပ္ (Postal Manual) အား ဂ်ပန္စာတုိက္မွ ထုတ္ေ၀၍ ျမန္မာ့တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စာတုိက္မ်ားသို႔
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၈၁ ၃ - ၃ - ၂၀၁၅ ဘားအံ  ရန္ကုန္၊ ျပည္  ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္  ရန္ကုန္၊ ျပည္  မေကြး၊ မေကြး  ရန္ကုန္၊
ေမာလ္ၿမိဳင္  ရန္ကုန္၊ လား႐ႈိး  ရန္ကုန္၊ ပဲခူး  ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူး  ရနက္ုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္
ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ပစၥည္းမ်ားကုိ ယေန႔ပို႔မနက္ျဖန္ေရာက္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လက္ခံေပးေ၀
ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈၂ ၁ - ၄ - ၂၀၁၅ ျမန္မာ့စာတုက္ိလုပ္ငန္း၊ Long Term Plan မွ ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔လပ္ုငန္း၏ ေဖာျ္ပပါ ေနျပည္ေတာ္
(အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္ (ေက်ာက္တတံား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊
ဆိပ္ကမ္း၊ ရနက္င္း၊ ဒဂုံ၊ ဗဟန္း၊ ကမာ႐ြတ္) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း (၆) ၿမိဳ႕နယ္ (ေအာင္ေျမသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမ၊
ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ အမရပူရ) တုိ႔တြင္ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီမတုိင္မီ ေပးပုိ႔သည့္ ျပည္တြင္း
အျမန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားအား ေန႔ခ်င္းေရာက္စာေ၀စနစ္ (Same Day Delivery) ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (ပထမအဆင့္)
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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၈၃ ၁ - ၄ - ၂၀၁၅ ျမန္မာ့စာတုက္ိလုပ္ငန္း၊ Short Term Plan မွ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စာတိုက္ႀကီးမ်ားအၾကား ျပည္တြင္း
အျမန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လက္ခသံည္မွ ေပးေ၀သည္အထိ ေခ်ာလမ္းေၾကာင္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္ (CET –
Critical Entry Time) အား စာတိုက္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ အသိေပး ေၾကညာထားရိွျခင္း

၈၄ ၂၆ - ၅- ၂၀၁၅ ျမန္မာႏိင္ုငံစာတိုက္လုပ္ငန္း ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိငု္ငံ ျပည္တြင္းေရးရာႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ဂ်ပန္ႏိင္ုငံမွ နည္းပညာႏွင့္ နည္းစနစ္
ကူညီပ့ံပိုးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Memorandum on Cooperation) ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ
ကုိယစ္ားလွယ္အဖြဲ႕မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း

ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲေ့သာလုပင္န္းမ်ား
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