
စဉ် 
 

ဌာနအမည် ဆက်သွယ်ရန် 
ပဂ္ဂို လ်အမည် 

ဖန်းနပတ် ဖက်စ် မးလ် လိပ်စာ 

၁ ြမန်မာ့နငိ်ငြခားကန်သယွ်မ 
ဘဏ် 

ဒ နန်းချယ်ရီသက် 
(လက် ထာက် 

အ ထွ ထွမန် နဂျာ)
 

၀၁-၃၈၁၉၅၆ 
၀၉-၄၂၀၀၀၄၉၀၆

- mftbygn1@ytp.com 
cherrymftb@gmail. 

com 

ရန်ကန် 

၂ လယ်ယာ ြမစီမခန်ခ့ွဲ ရးနငှ့် 
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 

ဦးမျို း ဆွ  
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 
 

၀၉-၄၁၀၁၂၈ 
၀၉-၄၀၁၅၀၂၁၂၅

- komyostar82@ 
gmail.com 

နြပည် တာ် 

၃ ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရး 
ကီးကပ်မရး 

ဦး ဇာ်သူရ 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 
 

၀၆၇-၄၃၀၃၃၆ 
၀၉-၇၉၉၂၁၈၇၉၆

- zawthurajd@ 
gmail.com 

- 

၄ အလပ်သမား၊လူဝင်မ ကီး 
ကပ် ရးနှင့် ြပည်သူအ့င်အား 
ဝန် ကီးဌာန 

ဒ ခိင်ခိငလ်တ် 
(ဒတိယ 

ညန်ကား ရးမှူ း) 
 

၀၆၇-၄၃၁၂၇၃ 
 

- moip273@ 
gmail.com 

- 

၅ လူမဖူလ ရးအဖွဲ  ့ ဒ ယဉ်ယဉ်အန်း 
(ဒတိယ 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်)

၀၆၇-၃၄၁၇၉၃၇ 
၀၉-၂၅၀၁၀၁၃၉၉

- ssbmyanmar51@ 
gmail.com 

msyinyinohn@ 
gmail.com 

- 

၆ လူဝင်မ ကီးကပ် ရးဦးစီးဌာန ဒ ခင် မသန်း 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၁-၃၇၂၉၀၃ - - အမှတ်(၁၂၂)၊ ပန်းဆိးတနး်လမ်း၊ 
ကျာက်တတား မို န့ယ်၊ ရန်ကန် မို ။့ 

Doing Business အညွှန်းကိန်းဆိုင်ရာ အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့ဝင်များ၏ Indicator အလိုက် Online နှင့် E-government အတွက် တာဝန်ေပးအပ်မည့် Focal Person 
အမည်စာရင်းများ 



၇ ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန ဦးမျိုးခိင်ဝငး် 
(ဒတိယ 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၆၇-၄၀၈၄၈၆ - 41myokwin@ 
gmail.com 

 

ရးအမှတ်(၃)၊ ကန်သယွ် ရးဦးစီး 
ဌာန၊စီးပာွး ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 
ဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

၈ အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီး 
ဌာန 

ဦးထိန်လင်း အာင် 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၉-၂၅၀၀၅၉၁၈၈
 

- 
 

landgad300@ 
gmail.com 

- 

၉ ြမန်မာ့ဆိပက်မ်းအာဏာပိင် ဦး ဖိုး ဇာ်လွင် 
(လက် ထာက် 
မန် နဂျာ) 

၀၁-၂၃၀၁၉၃၀ 
၀၉၄၄၈၀၁၇၄၃၇ 

- Phyozawlwin.mpa@ 
gmail.com 

- 

၁၀ ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတနာ 
ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း 

ဦး အာင်စည်သူနိင် 
(လက်မကမး်ကျင်-၄ 

မျက်/ သွး) 

၀၆၇-၄၁၄၄၉၇ 
၀၉-၄၀၂၆၇၁၄၂၀

- emporium.mge@ 
gmail.com 

ြပပွဲဌာန၊ြမန်မာ့ ကျာက်မျက်ရတ 
နာ ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း၊ 
ရာဇသဂဟလမ်း၊ နြပည် တာ် 

၁၁ သစ် တာဦးစီးဌာန၊သစ် တာ 
ထွက်ပစ္စည်းမှန်ကန် ကာင်း 
စိစစ် ထာက်ခ ရးအဖွဲ  ့

ဦးတင့်ခိင် 
 (လက် ထာက် 
ညန်ကား ရးမှူ း) 

 
ဦးမင်းမင်းဦး 

( ဦးစီးအရာရှိ ) 
 
 

၀၁-၆၈၁၇၅၄ 
 
 

၀၆၇-၃၄၀၅၀၈၂ 
 

- yangon.fdexport@ 
gmail.com 

 
nfpd405082@ 

gmail.com 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 



၁၂ ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပငသ်ာ 
ယာ ရး ကာ်မတီ 

ဒ နန္ဒာမျို းခိင ်
(ဌာနခွဲမှူ း) 

၀၉-၅၀၅၃၈၈၃ - nandarmyokhine@ 
gmail.com 

 ရန်ကန် 

၁၃ နြပည် တာစ်ည်ပငသ်ာယာ 
ရး ကာ်မတီ 

ဦးမျို းမင်းထွန်း 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၉-၄၂၀၇၀၁၆၃၀
၀၆၇-၃၄၃၂၃၄၁ 

- comof.ndc@ 
gmail.com 

myominhtun.14684@
gmail.com 

နြပည် တာ် 

၁၄ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ဒ သီတာြမင့် 
(ညန်ကား ရးမှူး) 

၀၉-၅၁၅၄၇၆၆ - thidaakkari@ 
gmail.com 

နြပည် တာ် 

၁၅ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများ 
ညန်ကားမဦးစီးဌာန 

ဦးမျို းမင်း 
(ညန်ကား ရးမှူး) 

 

၀၁-၆၅၇၈၉၁ 
၀၁-၆၅၈၁၀၅ 

- 
 

dir.myco@ 
dica.gov.mm 

- 

၁၆ ြမန်မာ့ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကူး 
သန်း ရာင်းဝယ် ရးဘဏ် 

ဒ ခင်နှင်း ဝ 
(မန် နဂျာ) 

 
ဦးြမင့်ထွန်း 

(လက် ထာက် 
မန် နဂျာ) 

 
ဒ သစ်သစ် ဆွ 
(လက် ထာက် 
မန် နဂျာ) 

 

၀၉၄၂၀၁၇၄၄၅၅ 
 
 

၀၉၄၄၈၀၀၆၃၉၃
 
 
 

၀၉-၂၅၄၀၃၅၈၅၇
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

micb.hoygn@mpt 
mail.net.mm 

 
micb.hoygn@mpt 

mail.net.mm 
 
 

micb.hoygn@mpt 
mail.nte.mm 

 
 

ရန်ကန် 



ဒ ြဖူြဖူခက် 
(လက် ထာက် 
မန် နဂျာ) 

 

၀၉-၄၅၀၀၀၅၄၁၄  
- 

micb.hoygn@mpt  
mail.net.mm 

 
 

၁၇ လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး 
ရးလပ်ငန်း 

 
 

ဒ သင်းသင်းလင် 
(မန် နဂျာ/အင်ယာ) 

 
Dr. ကျာ့ ကျာ့လင် 

(လက် ထာက် 
အင်ဂျင်နယီာ) 

 
ဒ သဟီန်ထွန်း 

(လ/ထ မန် မဂျာ) 
 

၀၉-၄၂၀၇၁၄၇၉၂
 
 

၀၉-၄၂၅၀၁၆၅၀၅
 
 
 

၀၉-၄၄၄၀၂၈၇၃၀

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

tth.hlaing@ 
gmail.com 

 
kyautkyauthlaing. 
ese@gmail.com 

 
 

thihanhtunthh@ 
gmail.com 

ရန်ကန်လပစ်စဓ်ာတ်အား ပး ရး 
ကာ်ပိ ရးရှင်း 

 
လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး 
လပ်ငန်း၊ နြပည် တာ် 
 
 
လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန်ြ့ဖူး ရး 
လပ်ငန်း၊ မန္တ လး 

၁၈ ြမန်မာနိင်င အိမ်၊ ြခ၊ ြမ ဝန် 
ဆာင်မအသင်း 

 

ဦးြမင့်စိန်  
(တွဲဖက်အ ထွ ထွ 
အတွင်း ရးမှူ း(၂)) 

 

၀၉-၅၁၀၁၇၂၅ - 
 

Myintsein.phoewa@ 
gmail.com 

 

- 

၁၉ မွးြမူ ရးနှင့်ကသ ရးဦးစီး 
ဌာန 

Dr. အာင်မျိုးထွန်း 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၉-၂၅၅၈၀၅၃၂၈ - Sawd.tdg.80@ 
gmail.com 

နြပည် တာ် 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀ စက်မ ကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး 
ရးဦးစီးဌာန 

ဒ ြဖူစင်သန် ့
(ဌာနခွဲမှူ း) 

၀၉-၄၂၀၇၄၀၃၈၈ - - - 

၂၁ ြမန်မာ့လယယ်ာ ြမဖွ ့ဖို း ရး 
ဘဏ် 

ဒ ဥမ္မာ ကျာ ်
(ဒတိယအ ထွ ထွ 

မန် နဂျာ) 

၀၉-၅၁၉၂၄၂၀ - madb26/42@gmail. 
com 

- 

၂၂ လပ်စစ်စွမ်းအားစီမ ရးဦးစီး 
ဌာန 

ဒ အးချို ဇင်ယ 
(လက် ထာက် 

ညန်ကား ရးမှူ း) 

၀၉-၄၅၀၀၅၇၀၀၇ - ecoplandep@gmail. 
com 

- 


