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စးီပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာငး်ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်ှစ ်ုိဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန့  အတဲွ( ၁၀ )၊ အမှတ် (၁၈) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှသိုလှမ်း” 

ပိုကုန်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၄ ရက်ေန့တွင ်တုတ်ြပည်သူ့သမတုိင်ငံ၊ ေပကျင်းမိ၊ ရန်ချင်းခုိင်၌ 

(၆) လကာ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် International Horticulture Expo 2019 ြပပွဲကာလအတွင်း ကျင်းပ 

ခ့ဲသည့် ြမန်မာေန့အခမ်းအနားသို စီးပွားေရးှင် ့ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန ်

ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့် တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာေန့အခမ်းအနားကို International Horticulture Expo Guirul Theater ၌ နံနက် 

(၀၉:၃၀) နာရတွီင ် ကျင်းပရာ ေရးှဦးစာွ ြမန်မာိုင်ငံေတာ်သီချင်းှင့် တုတ်ုိငငံ်ေတာ် သီချင်းတိုြဖင့် 

အခမ်းအနား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထုိေနာက် စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံ၊ သစ်ေတာေရးရာဦးစီးဌာန၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပ်ှင့် International Horticulture Expo ၏ 

Deputy  Commissioner General  ြဖစ်သူ Mr.Zhao Liangping တိုက အမှာစကားေြပာကားခ့ဲပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ြမန်မာုိင်င ံသာသနာေရးှင့် ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနမ ှ  ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမ အကပေဒသာ 

များြဖင့် ေဖျာ်ေြဖပီး အခမ်းအနားကုိ ုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာေန့အခမ်းအနားသုိ  ြမန်မာုိင်ငံှင့် 

တုတ်ိုင်ငံမ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အသင်းအဖွဲများမ ှ ကုိယ်စားလှယ်များှင့် တုတ်ိုင်ငံမ ှ ၂၀၀ ခန့် 

တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 
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၃။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ြမန်မာ့ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရးေဆွးေွးပွဲကို ေပကျင်းမိ၊ Ocean Spring ဟိုတယ ်

တွင ်ကျင်းပရာ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်ငံဆုိင်ရာ ြမန်မာသအံမတ်ကီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ စီးပွားေရးှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စုိးှင့် အာဆီယံ-တုတ ် စီးပွားေရး 

ေကာင်စီဥကဌ Mr.Xu Ningning တုိက တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာကားခဲ့ကပါသည်။ 

၄။ ဆကလ်က၍် တုတ်ိုင်င ံ အေကာက်ခွန ် အေထွေထွအုပ်ချပ်မ အာဏာပိုင်အဖွဲ (GACC) မ ှ

န်ကားေရးမှး Dr.Zhao Yifang က တုတ်ိုင်ငံသို လယ်ယာစိုက်ပျ ိးေရးှင် ့ေရထွက်ကုန်ပစည်းများ 

တင်ပိုရာတွင ် သိရှသိင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် စည်းမျဉး်များကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးခဲ့ပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ တက်ေရာက်လာကသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက သိရိှလုိသည်များကုိ ေမးြမန်းေဆွးေွးကပီး 

စီးပွားေရးချတ်ိဆက်မများကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ကပါသည်။ ေဆွးေွးပွဲသို ြမန်မာုိင်ငံှင့် တတ်ုုိင်င ံ

တုိမ ှလုပ်ငန်းရှင် စုစုေပါင်း (၅၀) ဦးခန့် တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၅။ ဆကလ်က၍် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၅ ရက်ေန့ 

ေပကျင်းစံေတာ်ချနိ ် နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီအချန်ိတွင် တုတ်ြပည်သူ့သမတုိင်ငံ၊ ေပကျင်းမိရှိ 

စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာန (MOFCOM) သို သွားေရာက်၍ တုတ်ုိင်ငံ၊ စီးပွားေရးဝန်ကီးဌာန လက်ေထာက ်

ဝန်ကီး မစတာလင်ချန်ကန်းှင့် ေတွဆံု၍  ြမန်မာ-တုတ ် ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရးအတွက ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ် ကိစရပ်များ၊ ြမန်မာ-တုတ်နယ်စပ် စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဇုန ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကိစရပမ်ျား၊ နာနတ်သီး၊ ေထာပတ်သးီ အပါအဝင် ြမန်မာ့သစ်သးီဝလံများ 

အရည်အေသွးစစ်ေဆးမကို အရှိန်အဟနု်ြမင့်တင်၍ တုိးြမင့်တင်ပိုိုင်ေရး ကိစရပ်များကုိ ေဆွးေွး 

ညိင်းခဲ့ပါသည်။ 

၆။ အဆုိပါ အစည်းအေဝးသို ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့်အတူ တုတ်ြပည်သူ့သမတုိင်ငံဆုိင်ရာ 

ြမန်မာသံအမတ်ကီး ဦးသစ်လငး်အုန်း၊ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးေအာင်စုိးှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက ်

ေရာက်ကပီး တုတ်ိုင်ငံဘက်မှလည်း ဌာနဆိုင်ရာ အကီးအကဲများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 

၇။ ထုိအြပင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် China Oil & Food Cooperation Co.,Ltd(COFCO) 

ဒုတိယဥကဌှင့် ေတွဆံု၍ ြမန်မာိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချပ် (MRF) ှင့် COFCOM တုိအကား ချပ်ဆုိ 

ထားေသာ ဆန် Quota တန် (၁) သိန်း ဝယ်ယူေရးကိစ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကိစအား ေဆွးေွး 

ကပီးေနာက်၊ CITIC Construction Co.,Ltd ဥကဌှင့် ေတွဆံု၍ ြမန်မာိုင်ငံမ ှလယ်ယာထွက်ကုန်များ 
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ပိုမိုဝယ်ယူေရး၊ လယ်ယာကတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံေရးှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ကိစရပ်များ ေဆွးေွး 

ခ့ဲကပါသည်။ 
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ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယမ်
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေကာင်း ၈၈၆၆.၂၀၉ ၁၃၇၇၆.၃၃၁ ၂၂၆၄၂.၅၄၀ ၉၁၀၆.၈၉၀ ၁၄၉၂၆.၆၇၇ ၂၄၀၃၃.၅၆၇ -၂၄၀.၆၈၁ -၁၁၅၀.၃၄၆ -၁၃၉၁.၀၂၇

၂ နယစ်ပ် ၆၅၉၁.၀၃၁ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၉၃၇၉.၄၀၀ ၅၄၃၃.၄၁၆ ၂၇၁၅.၃၇၅ ၈၁၄၈.၇၉၁ ၁၁၅၇.၆၁၅ ၇၂.၉၉၄ ၁၂၃၀.၆၀၉

စုစေုပါင်း ၁၅၄၅၇.၂၄၀ ၁၆၅၆၄.၇၀၀ ၃၂၀၂၁.၉၄၀ ၁၄၅၄၀.၃၀၆ ၁၇၆၄၂.၀၅၂ ၃၂၁၈၂.၃၅၈ ၉၁၆.၉၃၄ -၁၀၇၇.၃၅၂ -၁၆၀.၄၁၈

စဉ် အေကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မ ှ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၇ မှ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထိ ) င်းယှဉ်ချက(်တိုး/ေလျာ့)

ြပည်ပပိုကုန ်( ၃၀ - ၈ - ၂၀၁၉ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

      တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၃၈၀.၃၈၁ ၁၆၄၈.၇၁၁ ၃၀၂၉.၀၉၂

၂ တရိိစာန်ထွက် ၄.၄၂၁ ၃၃၅.၆၆၄ ၃၄၀.၀၈၅

၃ ေရထွက် ၂၇၂.၂၃၀ ၄၀၁.၈၁၈ ၆၇၄.၀၄၈

၄ သတတွင်းထွက် ၁၀၆၁.၃၁၅ ၃၀၁.၂၀၄ ၁၃၆၂.၅၁၉
၅ သစ်ေတာထွက် ၁၅၅.၈၀၁ ၁.၈၇၈ ၁၅၇.၆၇၉
၆ စက်မကုန်ေချာ ၅၄၇၃.၄၈၀ ၃၆၇၉.၁၆၅ ၉၁၅၂.၆၄၅

၇ အြခား ၅၁၈.၅၈၁ ၂၂၂.၅၉၁ ၇၄၁.၁၇၂

 စုစေုပါင်း ၈၈၆၆.၂၀၉ ၆၅၉၁.၀၃၁ ၁၅၄၅၇.၂၄၀

ြပည်ပသွင်းကုန် (၃၀ - ၈ - ၂၀၁၉ ) ထ ိ(ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 

စဉ် သွင်းကုန်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမကုန်ပစည်း ၄၁၀၃.၀၂၈ ၁၁၂၄.၅၆၈ ၅၂၂၇.၅၉၆

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၅၅၈၆.၇၁၃ ၅၆၇.၈၈၄ ၆၁၅၄.၅၉၇

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၂၄၉၅.၀၈၉ ၅၃၈.၅၆၃ ၃၀၃၃.၆၅၂

၄ CMP ၁၅၉၁.၅၀၁ ၅၅၇.၃၅၄ ၂၁၄၈.၈၅၅
 စုစုေပါင်း ၁၃၇၇၆.၃၃၁ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၁၆၅၆၄.၇၀၀

ြပည်ပပိုကုန/် သွင်းကုန် ( ၃၀ - ၈ - ၂၀၁၉ ) ထိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်  

င်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
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ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ုိင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၁၆၄၈.၇၁၁ ၁၆၄၈.၇၁၁ ၁၆၈၅.၂၅၇ ၁၆၈၅.၂၅၇ -၃၆.၅၄၆ -၃၆.၅၄၆

၂ တိရစိာန်ထက်ွ ၃၃၅.၆၆၄ ၃၃၅.၆၆၄ ၁၈၉.၅၉၃ ၁၈၉.၅၉၃ ၁၄၆.၀၇၁ ၁၄၆.၀၇၁

၃  ေရထက်ွ ၄၀၁.၈၁၈ ၄၀၁.၈၁၈ ၄၁၀.၃၀၀ ၄၁၀.၃၀၀ -၈.၄၈၂ -၈.၄၈၂

၄ သတတွင်းထက်ွ ၂၅၀.၈၆၇ ၅၀.၃၃၇ ၃၀၁.၂၀၄ ၄၃၅.၀၇၂ ၂၆.၄၂၄ ၄၆၁.၄၉၆ -၁၈၄.၂၀၅ ၂၃.၉၁၃ -၁၆၀.၂၉၂

၅ သစေ်တာထက်ွ ၁.၈၇၈ ၁.၈၇၈ ၁.၉၆၆ ၁.၉၆၆ -၀.၀၈၈ -၀.၀၈၈

၆ စက်မကုနေ်ချာ ၃၅၆၉.၃၃၁ ၁၀၉.၈၃၄ ၃၆၇၉.၁၆၅ ၁၃၆၁.၃၇၃ ၁၆၄.၇၂၆ ၁၅၂၆.၀၉၉ ၂၂၀၇.၉၅၈ -၅၄.၈၉၂ ၂၁၅၃.၀၆၆

၇ အြခား ၃.၂၀၆ ၂၁၉.၃၈၅ ၂၂၂.၅၉၁ ၅.၆၈၄ ၁၁၅၃.၀၂၁ ၁၁၅၈.၇၀၅ -၂.၄၇၈ -၉၃၃.၆၃၆ -၉၃၆.၁၁၄

စုစုေပါင်း ၃၈၂၃.၄၀၄ ၂၇၆၇.၆၂၇ ၆၅၉၁.၀၃၁ ၁၈၀၂.၁၂၉ ၃၆၃၁.၂၈၇ ၅၄၃၃.၄၁၆ ၂၀၂၁.၂၇၅ -၈၆၃.၆၆၀ ၁၁၅၇.၆၁၅

စဉ် ပိုကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထိ) တိုး/ေလျာ့

ိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပိုင် ေပါင်း ိုင်ငံပိုင် ပုဂလိကပိုင်  ေပါင်း ိုင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းှီးြမပံှ်မ ၁၅၀.၄၈၂ ၉၇၄.၀၈၆ ၁၁၂၄.၅၆၈ ၁၅၄.၅၄၆ ၁၁၁၂.၅၂၉ ၁၂၆၇.၀၇၅ -၄.၀၆၄ -၁၃၈.၄၄၃ -၁၄၂.၅၀၇

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၁၆.၄၄၉ ၅၅၁.၄၃၅ ၅၆၇.၈၈၄ ၁၂.၄၆၁ ၅၄၃.၀၈၄ ၅၅၅.၅၄၅ ၃.၉၈၈ ၈.၃၅၁ ၁၂.၃၃၉

၃ လူသုံးကုန် ၁.၁၀၂ ၅၃၇.၄၆၁ ၅၃၈.၅၆၃ ၄.၂၉၃ ၅၄၂.၉၇၇ ၅၄၇.၂၇၀ -၃.၁၉၁ -၅.၅၁၆ -၈.၇၀၇

၄ CMP ၅၅၇.၃၅၄ ၅၅၇.၃၅၄ ၃၁.၀၈၀ ၃၁၄.၄၀၅ ၃၄၅.၄၈၅ -၃၁.၀၈၀ ၂၄၂.၉၄၉ ၂၁၁.၈၆၉

စုစုေပါင်း ၁၆၈.၀၃၃ ၂၆၂၀.၃၃၆ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၂၀၂.၃၈၀ ၂၅၁၂.၉၉၅ ၂၇၁၅.၃၇၅ -၃၄.၃၄၇ ၁၀၇.၃၄၁ ၇၂.၉၉၄

စဉ် သွင်းကုန်အပု်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာစှ ်
(၃၀-၈-၂၀၁၉)ထိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာစှ ်
(၃၀-၈-၂၀၁၈)ထိ

တုိး/ေလျာ့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၃၀ - ၈ -၂၀၁၉ )  ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် ပိုကုန်င်းယှဉ်ချက ်

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၃၀ - ၈ -၂၀၁၉ )  ထ ိယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် သွင်းကုန်င်းယှဉခ်ျက ်

တန်ဖုိး-ေဒလာသန်းေပါငး် 
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ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သွင်းကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

ပုိကုန် သင်ွးကုန်
ကုနသွ်ယ်မ
ပမာဏ

၁ မဆူယ် ၂၉၂၂.၀၉၇ ၁၆၁၃.၆၇၂ ၄၅၃၅.၇၆၉ ၄၁၅၆.၄၉၀ ၁၅၂၈.၆၆၇ ၅၆၈၅.၁၅၇ -၁၂၃၄.၃၉၃ ၈၅.၀၀၅ -၁၁၄၉.၃၈၈

၂ လယ်ွဂျယ် ၁၂၀.၇၉၃ ၁၈.၁၅၉ ၁၃၈.၉၅၂ ၂၀၆.၉၇၂ ၁၂.၁၀၁ ၂၁၉.၀၇၃ -၈၆.၁၇၉ ၆.၀၅၈ -၈၀.၁၂၁

၃ ချင်းေရေဟာ် ၄၂၁.၉၀၃ ၆၉.၁၅၅ ၄၉၁.၀၅၈ ၃၉၀.၃၄၇ ၃၆.၂၅၈ ၄၂၆.၆၀၅ ၃၁.၅၅၆ ၃၂.၈၉၇ ၆၄.၄၅၃

၄ ကံပုိက်တီ ၂၅၅.၇၄၉ ၂၈.၉၂၆ ၂၈၄.၆၇၅ ၁၁၆.၆၇၆ ၂၃.၃၃၆ ၁၄၀.၀၁၂ ၁၃၉.၀၇၃ ၅.၅၉၀ ၁၄၄.၆၆၃

၅ ကျ ိင်းတံု ၆.၃၉၄ ၁.၃၉၇ ၇.၇၉၁ ၀.၂၆၆ ၁.၈၀၂ ၂.၀၆၈ ၆.၁၂၈ -၀.၄၀၅ ၅.၇၂၃

၆ တာချလိီတ် ၁၈.၃၆၄ ၆၃.၁၈၂ ၈၁.၅၄၆ ၁၃.၅၇၅ ၇၀.၃၀၅ ၈၃.၈၈၀ ၄.၇၈၉ -၇.၁၂၃ -၂.၃၃၄

၇ ြမဝတီ ၁၉၄.၃၈၄ ၆၈၁.၇၉၂ ၈၇၆.၁၇၆ ၈၁.၆၆၃ ၇၃၈.၈၃၂ ၈၂၀.၄၉၅ ၁၁၂.၇၂၁ -၅၇.၀၄၀ ၅၅.၆၈၁

၈ ေကာ့ေသာင်း ၁၅၉.၂၂၉ ၃၅.၃၂၉ ၁၉၄.၅၅၈ ၁၃၄.၀၆၅ ၄၁.၉၉၀ ၁၇၆.၀၅၅ ၂၅.၁၆၄ -၆.၆၆၁ ၁၈.၅၀၃

၉ မိတ် ၁၁၉.၄၂၁ ၁၀၂.၉၉၅ ၂၂၂.၄၁၆ ၁၈၈.၇၁၉ ၆၆.၀၅၉ ၂၅၄.၇၇၈ -၆၉.၂၉၈ ၃၆.၉၃၆ -၃၂.၃၆၂

၁၀ ထးီခးီ ၂၁၇၅.၅၂၀ ၁၄၃.၂၅၉ ၂၃၁၈.၇၇၉ ၆.၉၁၈ ၁၁၉.၀၁၀ ၁၂၅.၉၂၈ ၂၁၆၈.၆၀၂ ၂၄.၂၄၉ ၂၁၉၂.၈၅၁

၁၁ ေမာေတာင် ၁၀.၉၇၀ ၆.၆၄၂ ၁၇.၆၁၂ ၅.၅၁၁ ၃.၃၆၉ ၈.၈၈၀ ၅.၄၅၉ ၃.၂၇၃ ၈.၇၃၂

၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၀၇၂ ၀.၂၈၆ ၁.၃၅၈ ၀.၄၂၁ ၀.၆၅၁ ၁.၀၇၂ ၀.၆၅၁ -၀.၃၆၅ ၀.၂၈၆

၁၃ စစ်ေတွ ၁၁.၆၈၈ ၁.၂၃၆ ၁၂.၉၂၄ ၁၃.၈၄၄ ၅၀.၂၅၆ ၆၄.၁၀၀ -၂.၁၅၆ -၄၉.၀၂၀ -၅၁.၁၇၆

၁၄  ေမာင်ေတာ ၈.၃၃၅ ၀.၀၅၆ ၈.၃၉၁ ၁၃.၄၀၆ ၁၃.၄၀၆ -၅.၀၇၁ ၀.၀၅၆ -၅.၀၁၅

၁၅ တမူး ၈၈.၇၇၃ ၀.၉၇၂ ၈၉.၇၄၅ ၈၄.၁၄၇ ၁.၉၇၇ ၈၆.၁၂၄ ၄.၆၂၆ -၁.၀၀၅ ၃.၆၂၁

၁၆ ရိဒ် ၇၆.၃၃၉ ၂၁.၃၁၁ ၉၇.၆၅၀ ၂၀.၃၉၆ ၂၀.၇၆၀ ၄၁.၁၅၆ ၅၅.၉၄၃ ၀.၅၅၁ ၅၆.၄၉၄

၁၇ ထန်တလန် ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂

စုစုေပါင်း ၆၅၉၁.၀၃၁ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၉၃၇၉.၄၀၀ ၅၄၃၃.၄၁၆ ၂၇၁၅.၃၇၅ ၈၁၄၈.၇၉၁ ၁၁၅၇.၆၁၅ ၇၂.၉၉၄ ၁၂၃၀.၆၀၉

စဉ် စခနး်အမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထ)ိ င်းယဉ်ှချက်(တုိး/ေလျာ)့

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက်  

ပုိကုန်/သွင်းကုန် (၁-၁၀-၂၀၁၈)  မ ှ(၃၀- ၈-၂၀၁၉) ထိ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် 

င်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖိုး-ေဒလာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၇၈၉၉၀၀ ၇၅၃၂၀၀ ၇၉၃၀၀၀ ၇၈၀၇၀၀

၂ ဟသာတ ၇၇၄၆၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၃ ပဲခူး ၇၈၉၉၀၀ ၇၄၇၁၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၅၈၁ ၅၅၈ ၅၆၆ ၅၆၈

၂ ေရလီ ၅၉၆ ၅၇၃ ၅၈၁ ၅၈၃

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၆၄၀ ၆၁၀ ၆၄၄ ၆၂၅

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

၂ မေလး(အညာေရဝါ) ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၀၅၀၈၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀ ၁၁၁၀၂၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၇၂၆ ၇၁၅ ၇၀၈ ၇၁၀

၂  ေရလီ ၇၅၆ ၇၄၅ ၇၃၈ ၇၄၀

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိကုန်သီးှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ ရန်ကုန် ၈၇၈၇၀၀ ၈၇၈၇၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၈၇၈၇၀၀
၂ မေလး ၈၆၆၅၀၀ ၈၅၅၅၀၀ ၈၅၅၅၀၀ ၈၆၁၀၀၀
၃ မံုရာွ ၈၇၀၂၀၀ ၈၅၄၂၀၀ ၈၇၀၂၀၀ ၈၆၄၀၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆ ၄၉၆

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(မင်းလှ) ၆၉၅၀၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀

၂ မေလး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ မူဆယ် ၅၅၂ ၅၄၄ ၅၃၈ ၅၄၀
၂ ေရလီ ၅၇၂ ၅၆၄ ၅၅၈ ၅၆၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ဘုရင့်ေနာင်) ၉၂၅၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀ ၉၄၂၀၀၀ ၉၁၉၀၀၀

၂ မံုရာွ ၉၇၉၈၀၀ ၉၃၃၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

၃ မေကွး ၉၇၉၈၀၀ ၉၃၃၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀

၄ မေလး ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၈၉၈၃၀၀ ၉၃၈၇၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၆၆ ၇၃၁ ၇၅၂ ၇၃၆

( င ) ပဲစဉ်းငံု

၈

(ဂ) ကုလားပြဲဖလုံးကီး

(ဃ) ပဲလွန်းြဖ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၄၄၃၉၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀ ၄၅၉၂၀၀

၂ မံုရာွ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၃ မေလး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀

၅ ပခကု ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၆ မေကွး ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၂၀၅၀၀

၇ ပဲခူး  ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀

၈ ြပည် ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၂၀၅၀၀ ၅၂၀၅၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၇၅ ၁၇၀ ၁၆၉ ၁၆၈

ကျပ်/တန်

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၄ ြပည် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀ ၁၀၁၀၄၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၀၇ ၃၉၆ ၃၉၃ ၃၉၁

( စ ) ကက်သွန်နီ
၉

( ဆ ) ကက်သွနြ်ဖ
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ မေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၈၇၃ ၈၄၉ ၈၄၃ ၈၃၈

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ မံုရာွ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀
၂ မေလး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၅၅၄၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀
၄ မေကွး ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၉၂၂၀၀
၅ ြပည် ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၂၇ ၁၄၈၅ ၁၄၇၅ ၁၄၆၇

ကျပ်/ြပည်

၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မေလး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၅ ဟသာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၇ ြပည် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၈ မံုရာွ(ဧရာမင်း) ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၁၀ သံတဲွ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စဉ် မိအမည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဇ ) နွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

၁၀
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USD/PMT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ထိင်ုး ၃၈၀ ၃၈၅ ၃၉၀ ၃၉၄

၂ ဗီယက်နမ် ၃၂၀ ၃၂၂ ၃၂၀ ၃၂၀

၃ အိိယ ၃၆၀ ၃၇၀ ၃၆၀ ၃၆၅

၄ ပါကစတန် ၃၂၈ ၃၁၈ ၃၂၈ ၃၂၈

၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ရန်ကုန ် ၅၃၅၀၀၀ ၅၃၅၀၀၀ ၅၃၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀

၂ မေလး ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀

၃ ပျဉး်မနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၈၈၀၀၀

၅ ပဲခူး ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၆ ြပည် ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀

၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၁၀၇၀၀၀၀ ၁၀၇၀၀၀၀ ၁၀၈၀၀၀၀ ၁၀၉၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၁၈၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၉၇၀၀၀
၂ မေလး ၂၈၉၀၀၀ ၂၈၉၀၀၀ ၂၇၈၀၀၀ ၂၈၃၅၀၀
၃  ေတာင်ကီး ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀

USD/MT
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၁၆၀ ၁၅၇ ၁၅၆ ၁၅၆
၂ ေရလီ ၁၇၅ ၁၇၂ ၁၇၁ ၁၇၁
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၄၇ ၂၄၂ ၂၃၉ ၂၃၇

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၁
(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မိအမည်
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ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မေလး ၂၂၅၉၁၀၀ ၂၂၃၁၅၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀ ၂၁၆၃၅၀၀
၂ မေကွး ၂၃၃၉၃၀၀ ၂၂၄၇၄၀၀ ၂၂၄၇၄၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၁၄၅၂ ၁၄၃၁ ၁၄၁၆ ၁၄၂၀
၂ ေရလီ ၁၄၆၂ ၁၄၄၁ ၁၄၂၆ ၁၄၃၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၄၅၅ ၁၄၁၅ ၁၄၀၄ ၁၃၉၇

ကျပ်/တန်
စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မေလး(စမုံစ) ၃၈၅၁၃၀၀ ၃၈၅၁၃၀၀ ၃၉၄၆၂၀၀ ၃၈၁၀၂၀၀

၂ မေကွး (စမုံစ) ၃၇၄၁၇၀၀ ၃၇၄၁၇၀၀ ၃၇၆၉၂၀၀ ၃၇၅၇၀၀၀

USD/MT

စဉ် မိအမည် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ၆-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉

၁ မူဆယ် ၁၉၆၀ ၁၉၃၂ ၁၉၁၁ ၁၉၁၇

၂ ေရလီ ၁၉၉၀ ၁၉၆၂ ၁၉၄၁ ၁၉၄၇

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၇၄၆ ၁၆၉၈ ၁၆၈၅ ၁၆၇၆

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ
၁ RSS-1 ၁၄၈၀.၀၀ ၁၅၁၁.၀၀ ၁၄၆၉.၀၀ ၁၅၇၈.၀၀
၂ RSS-2 ၁၄၀၇.၀၀ ၁၄၉၂.၀၀ ၁၃၉၆.၀၀ ၁၅၅၉.၀၀
၃ RSS-3 ၁၃၃၄.၀၀ ၁၄၇၄.၀၀ ၁၃၂၄.၀၀ ၁၅၄၁.၀၀
၄ RSS-4 ၁၂၆၁.၀၀ ၁၄၆၄.၀၀ ၁၂၅၂.၀၀ ၁၅၃၁.၀၀
၅ RSS-5 ၁၁၈၈.၀၀ ၁၄၄၉.၀၀ ၁၁၇၉.၀၀ ၁၅၁၆.၀၀

အမျ ိးအစား

Source: ြမန်မာိင်ုငံေရာ်ဘာစုိက်ပျ ိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၂

(ဏ)  မ်ှးနက်

၆-၈-၂၀၁၉
စဉ်

၂၀-၈-၂၀၁၉
           ေဒလာ/တန်

(တ) ေရာ်ဘာ

(ဎ)  မ်ှးြဖ
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ြပည်ပေရ

ကျပ်/
ကျပ်သား

 ေဒလာ/
ေအာင်စ

 ေဒလာ/
ေအာင်စ

၁ ၇ -၈-၂၀၁၉ ၁၁၇၉၀၀၀ ၁၄၈၈.၂၁ ၁၄၈၈.၉၂ ၁၅၀၉

၂ ၈ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၀၁၀၀၀ ၁၅၁၆.၉၉ ၁၄၉၉.၅၀ ၁၅၀၈

၃ ၉ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၅၃၄.၆၇ ၁၅၀၄.၇၉ ၁၅၀၈

၄ ၁၀ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၅၃၄.၆၇ ၁၅၀၄.၇၉ ၁၅၀၈

၅ ၁၁ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၅၃၄.၆၇ ၁၅၀၄.၇၉ ၁၅၀၈

၆ ၁၂ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၅၃၄.၆၇ ၁၅၀၄.၇၉ ၁၅၀၈

၇ ၁၃ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၂၂၀၀၀ ၁၅၄၁.၄၇ ၁၅၂၄.၀၇ ၁၅၁၀

၈ ၁၄ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၂၂၀၀၀ ၁၅၃၉.၄၃ ၁၄၉၉.၈၁ ၁၅၁၂

၉ ၁၅ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၂၄၀၀၀ ၁၅၃၇.၈၈ ၁၅၁၅.၆၇ ၁၅၁၆

၁၀ ၁၆ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၃၀၅၀၀ ၁၅၄၀.၉၇ ၁၅၂၁.၈၉ ၁၅၂၁

၁၁ ၁၇ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၃၀၅၀၀ ၁၅၄၀.၉၇ ၁၅၂၁.၈၉ ၁၅၂၁

၁၂ ၁၈ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၃၀၅၀၀ ၁၅၄၀.၉၇ ၁၅၂၁.၈၉ ၁၅၂၁

၁၃ ၁၉ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၃၀၀၀၀ ၁၅၃၉.၃၃ ၁၅၀၇.၉၀ ၁၅၂၂

၁၄ ၂၀ -၈-၂၀၁၉ ၁၂၂၆၀၀၀ ၁၅၃၃.၃၁ ၁၅၀၀.၁၂ ၁၅၂၃

မျက်ာှစာအလိက်ု
ေငွလဲန်း 

(ယွမ်၊ ဘတ်၊ တာကာ၊ ူပီး)

၁ ၇.၁၈၂  ယွမ်

၂ ၃၁.၅၁  ဘတ်

၃ ၈၆.၀၀ တာကာ

၄ ၇၄.၂၀  ူပီး

မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွင်းေရ

ေရေစျးန်း
ကျပ်/ကျပ်သား

 ေဒလာ

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနး်

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲန်း (ကျပ်)

၁၅၁၀

၁၅၂၁

စဉ် စခန်းအမည်

၁၅၃၇

၁၅၃၂

၁၃

( ၄-၉-၂၀၁၉ ) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနး်

၁ ေဒလာေငွလဲန်း

စဉ် ေန့စွဲ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတ်ပ ဲ             ( က ) FAQ ၄၈၀-၅၀၀

(  ခ  ) SQ ၆၁၀-၆၃၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၆၉၀-၇၁၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၆၀၀-၆၂၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၇၃၀-၇၇၀

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၆၀-၉၀၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၄၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၉၇၅-၁၀၃၀

၃ ပစဲဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၇၀-၆၉၀

(  ခ  ) ြဖန ီ(FAQ) ၆၆၀-၆၈၀

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၆၆၀-၆၈၀

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၄၆၀-၄၉၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၅၃၀-၅၈၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

၆ ကုလားပဲြဖလုံးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၅၀-၉၈၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၃၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၁၉၀-၁၂၂၅

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၄

  ၂၀- ၈ - ၂၀၁၉  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ပဲေစျးန်းများ

အမျ ိးအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲစည်းပုံှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာကပ်ါအတုိင်းြဖစ်ပါသည် -    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပ

ဖဲွစည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ပီး 

အင်အား 
ပို လုိ 

(က) အရာထမး် ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၈၀ - ၈

( ခ ) အမထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၀ - ၂၁၉

 ေပါငး် ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၀၀ - ၂၂၇

( ဂ ) ေန့စားပုတြ်ပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၅၁ - ၂၂၇

၂။ ၂၂-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမှတ ်၀၄၉၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၂) ဦး၊ အမထမး် (၂) ဦးတုိကို ၎ငး်တုိ အမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတိုင်း ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသးီသီး 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထးူ ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒနီနီေကျာ် န်မှး ေငွစာရင်း ၁၉-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၄ ရက ်

   ၁၂/လသန(ိုင်) ၀၁၂၅၀၅    ၁-၉-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးခင်ေမာင်စုိး လ/ထန်မှး ပိုသွင်း ၁၃-၈-၂၀၁၉ မှ  ၆ ရက် 

   ၁၂/ကမရ(ိုင်) ၀၃၉၃၁၃    ၁၈-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေအာငဝ်င်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှး ှစ်ိုင်ငံ ၂၆-၈-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

   ၅/ကလတ(ိုင်) ၀၀၀၆၇၃   ၂၉-၈-၂၀၁၉ ထိ  

 (ဃ) ေဒေချာစုလင ် ကီး/ေရး WTO ၂၂-၈-၂၀၁၉ မှ  ၉ ရက် 

  ၉/တသန(ိုင်) ၁၅၈၄၀၁    ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ 



16 

၃။ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၁/၂၀၁၉ အရ  ကုနသ်ယ်ွေရးဦးစီးဌာန၊ 

မေလးပိုကုန်သွင်းကုန်ုံးတွင ် လုံ ခံေရးတာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် ဦးသန်းလင် (၉/လဝန (ုိင်) 

၀၀၈၃၅၆)၊ ေန့စား(လုံ ခံေရး)ကုိ ၎င်း၏ဆအရ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ (၁၄) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမ ှ

စတင် ၍ ေန့စားဝန်ထမ်းအြဖစ် (၃)လတစ်ကိမ် စာချပ်ချပ်ဆုိ ငှားရမ်းြခင်း မှ ရပ်စဲလုိက်သည်။ 

၄။ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၈၀/၂၀၁၉ အရ  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ (၄) တွင ် အငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင်ကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနမှ ဦးြမင့်သိန်း၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးသည်(၁၇-၇-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎ငး်၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသး 

သည့် ေဒလှကျင ် (၁၂/သကတ (ိုင်) ၀၀၆၂၇၅)ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်း ဥပေဒခွဲ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊ ၂)အရ (၁၈-၇-၂၀၁၉)ရက်ေန့မစှ၍ မိသားစုပင်စင ်ခံစားခွင့်ြပ 

လိုကသ်ည်။ 

၅။ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမန်ိ့စာအမတှ ် ၀၈၁/၂၀၁၉ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဒဂံုမိသစ် (ေြမာက်ပိုင်း)တွင် အငိမ်းစားလစာများထုတ်ယ ူ

ခံစားေနေသာ ယခင ် ကုန်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနမ ှ ဦးခင်ေမာင်ထွန်း၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂သည် 

(၂၈-၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ပးီေနာက် 

အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် ေဒတင်တင်ဝင်း(၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၅၀၉၀၉)ကုိ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 

များ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ် (၁၊ ၂) အရ (၂၉-၆-၂၀၁၉) ရကေ်န့မှစ၍ 

မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၆။ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၈၂/၂၀၁၉ အရ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၂)တွင် အငမိး်စားလစာ များထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

အေထွေထွကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးအုန်းေကျာ်၊ မန်ေနဂျာသည် (၃-၇-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ်

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနးီ(ကီး)ြဖစ်ပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပေသးသည့် ေဒေအး 

ေအးြမင် ့ (၆/မအရ(ိုင်)၀၀၆၈၀၇)ကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ -၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ 

(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ ်(၁၊ ၂) အရ (၄-၇-၂၀၁၉)ရက်ေန့မစှ၍ မိသားစုပင်စင ်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 
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၇။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး(ရန်ကုန်)မှ ဦးေအာင်ဝင်း-၁ (၉/ပမန(ုိင်)၀၀၀၀၈) ဒု-ဦးစီးမှးသည် ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်း ဥပေဒခွဲ(က) အရ (၂၅-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ် ှစ်တိုးေစ့ေရာက ်

ပါသြဖင့် ှစ်တုိး အပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၂၂၀၀၀ဝိ/-)တိတိကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၈။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၄၉၃/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ (၂၆-၈-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်

(၄၆/၂၀၁၉) အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ ေရးွချယေ်ပးသည့် 

ေအာက်ပါ ြပင်ပ ပဂုိလ်(၅)ဦးှင် ့ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပီးသ ူ (၁)ဦးအား စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း 

သတင်းေပးပို သည့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၆ ရကေ်န့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဦးစီးအရာရှိ 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးြဖင့် ခန့်ထားလုိက်သည်- 

 (က) ဦးဖိးသူေမာင် ၉/ကဆန(ုိင်) ၁၂၈၃၄၂ 

 ( ခ ) ဦးသန့်ဇင်ဝင်း ၈/တတက(ုိင်) ၁၇၃၈၇၈ 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်သက်ုိင် ၅/ခဥန(ုိင်) ၁၁၀၁၃၈ 

 (ဃ) ေဒခငမ်ာလွင် ၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၂၃၀ 

 ( င ) ေဒအိေရစင် ၉/ပမန(ိုင်) ၁၈၄၈၆၁ 

 ( စ ) ေဒေဝေဝမွန ် ၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၄၆၄၉ 

၉။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၄/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက်စဲွပါ အမိန့် ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၆/၂၀၁၉) 

ှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၆-၈-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ အမိန့်စာ အမှတ် (၄၉၃/၂၀၁၉)တုိြဖင့် ကုန်သွယ် 

ေရးဦးစီးဌာနအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွမှေရွးချယ် ေပးသည့် ေအာက်ပါြပင်ပပုဂိလ(်၅)ဦးှင့် 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပီးသ ူ (၁)ဦးအား စတင်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတင်းေပးပိုသည့် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် 

သဂုတ်လ ၂၆ ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဦးစီးအရာရှ ိ (လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

ရာထူးြဖင့် ခန့်ထားခ့ဲပီးြဖစ်၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၇) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

ဌာနခွဲများတွင ်တစ်ဖက်ပါအတုိင်း တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 
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 (က) ဦးဖိးသူေမာင် ှစ်ုိင်ငံကုန်သယ်ွမဆက်ဆံေရးဌာနခဲွ 

  ၉/ကဆန(ုိင်) ၁၂၈၃၄၂ 

 ( ခ ) ဦးသန့်ဇင်ဝင်း ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွ 

  ၈/တတက(ုိင်) ၁၇၃၈၇၈ 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်သက်ုိင် ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

  ၅/ခဥန(ုိင်) ၁၁၀၁၃၈ 

 (ဃ) ေဒခငမ်ာလွင် WTOှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ်  

  ၉/ပမန(ိုင်) ၂၄၃၂၃၀ ေနေသာအဖွဲအစည်းများဌာနခွဲ 

 ( င ) ေဒအိေရစင် ယှဉ်ပိင်မမူဝါဒဌာနခဲွ 

  ၉/ပမန(ိုင်) ၁၈၄၈၆၁ 

 ( စ ) ေဒေဝေဝမွန ် WTOှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ် 

  ၁၂/ဒဂရ(ိုင်) ၀၁၄၆၄၉ ေနေသာအဖဲွအစည်းများဌာနခဲွ 

၁၀။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၅/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ ၂၆ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါအမိန့်  ေကာ်ြငာ 

စာအမှတ ် (၄၇/၂၀၁၉)အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာန၊ မိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်း တာဝန်ခံ ဦးမုိးေဇာ်ဦး 

(၈/မကန(ုိင်)၁၆၀၆၂၉)၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး(လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)ကုိ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့မစှ၍ န်ကားေရးမှး (လစာန်းကျပ ်၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်ပီး ကနဦးလစာကျပ(်၃၇၄၀၀၀/-) မ ှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပလိုက ်

သည်။ 

၁၁။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၆/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂတုလ် ၂၆ ရကေ်န့ ရက်စွဲပါအမိန့်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၄၈/၂၀၁၉) အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မမူဝါဒဌာနခဲွ (ဝန်ကီးံုး 

တွဲဖက်) မ ှ ဦးုိင်ုိင် ( ၅/မရန (ိုင်) ၁၅၁၅၆၃)၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး (လစာန်းကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်ေန့မစှ၍ ဒုတိယန်ကားေရးမှး 



19 

(လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သုိ တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်ပးီ ကနဦးလစာ 

ကျပ်(၃၄၁၀၀၀/-)မှစတင်၍ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။    

၁၂။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၉၇/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂတုလ် ၂၆ ရက ်ေန့ရက်စွဲပါအမိန့်ေကာ်ြငာ 

စာအမှတ(်၄၉/၂၀၁၉)အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစီးအရာရှ ိ (လစာန်း ကျပ် 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) (၂)ဦးကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁  ရက်ေန့မှစ၍ လက်ေထာက ်

န်ကားေရးမှး (လစာန်း ကျပ ်၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက ်

သည်- 

 (က) ေဒနီနီေမာ် ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ 

  ၁၂/ဗဟန (ုိင်) ၀၆၃၀၇၁ 

 ( ခ ) ဦးစည်သူစိုး န်ကားေရးမှးချပ်ဦးစီးံုး 

  ၉/မဟမ (ုိင်) ၀၁၈၅၂၃ 

၁၃။ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၄၉၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများဌာနခဲွမှ ေဒြခးသီရိရင် 

(၉/ခအဇ(ုိင်) ၀၂၈၄၁၄)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ အခန်း (၈)၊ နည်း 

ဥပေဒ(၈၇)ှင့် (၉၃)အရ (၁၉-၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀-၈-၂၀၁၉ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၂)ရက် ှင့် (၂၁-၈-၂၀၁၉ မှ 

၂၅-၈-၂၀၁၉ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်ပီး ခွင့်ရက်ကုန်ဆံုးပါက မိမိ၏ မူလ 

လုပ်ငန်း တာဝန်များကုိ ြပန်လည်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ Duty Report ှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်၏ 

ကျန်းမာေကာင်း ေထာက်ခံချက် (Fit Certificate) ကုိ ြပန်လည်တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။ 

၁၄။ ၂၇-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၄၉၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးဌာနမှ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်ဦးြမင့်သူရ (၁၀/သထန(ိုင်) ၀၇၇၁၉၇) ကို  ိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂-၉-၂၀၁၉ မ ှ ၈-၉-၂၀၁၉ ထ)ိ ြပည်ပ 

လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၁၅။ ၂၈-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၄) ဦး၊ အမထမ်း (၂) ဦးတိုကို ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက် 

များအတိုင်း ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသးီသီး 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်  အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ   ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါက်တာစပယ်ကည်ေမာင် လ/ထန်မှး ယှဉ်ပိင်မ ၅-၉-၂၀၁၉ မ ှ ၉ ရက် 

   ၇/ပခန(ိုင်) ၁၈၆၈၃၁    ၁၃-၉-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( ခ ) ေဒမာမာသန်း ဦး/ရှ ိ ှစ်ုိင်ငံ ၂၀-၈-၂၀၁၉ မှ ၃ ရက် 

   ၉/စကတ(ုိင်) ၀၆၀၄၈၉   ၂၂-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒယဉသီ်တာလွင် ဦး/ရှ ိ ေငစွာရင်း ၁၉-၈-၂၀၁၉ မှ  ၃ ရက် 

   ၈/အလန(ိုင်) ၁၂၅၅၁၇   ၂၁-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 (ဃ) ေဒနီနီသန်း ဦး/ရှ ိ WTO ၂၀-၈-၂၀၁၉ မှ  ၁၇ ရက် 

   ၁၂/စခန(ုိင်) ၀၂၃၂၁၃    ၅-၉-၂၀၁၉ ထ ိ

 ( င ) ေဒပန်းဦးမွန ် ဒု-ဦးစီးမှး ပိုသွင်း ၂၃-၈-၂၀၁၉ မှ  ၃ ရက် 

   ၁၃/လရန(ုိင်) ၁၁၂၃၄၅   ၂၅-၈-၂၀၁၉ ထိ 

      ၂၇-၈-၂၀၁၉ မှ ၄ ရက် 

      ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ဦးေဇာ်ုိင် ကးီ/ေရး ပိုသွင်းံုး ၂၆-၈-၂၀၁၉ မှ  ၇ ရက ်

   ၉/တကန(ုိင်) ၀၀၅၃၇၄  (ရက) ၁-၉-၂၀၁၉ ထိ 

၁၆။  ၂၈-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမနိ့်စာအမတှ ် ၀၅၀၁/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်း စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမ ှ ေဒြဖ (၁၂/သလန (ိုင်) ၀၉၉၂၆၅)၊ 

အကီးတန်း စာေရးကို ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ(က) 

အရ (၂၈-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့မ ှ(၂၇-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထ ိ မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခံစားခွင့်ြပလိုက ်သည်။ 
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၁၇။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၅၀၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမ ှဦးေကျာ်သန်းုိင်(၈/မကန(ိုင်)၁၁၃၁၈၅)         

ဒု-ဦးစီးမှးသည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်း ဥပေဒခဲွ(က) အရ (၂၅-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ်

ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင်လစာ ေငွကျပ ် (၂၂၀၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပလုိက် 

သည်။ 

၁၈။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်မ ှဦးေအာင်ေဇာ်မင်း-၂ (၇/လပတ (ုိင်) ၀၉၁၆၅၀) ဆက်သွယ်ေရး-၂ 

သည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်း ဥပေဒခဲွ(က) အရ (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ် ှစ်တိုးေစ ့

ေရာက်ပါသြဖင့် ှစ်တိုးအပါအဝင ်လစာေငွကျပ ်(၂၂၄၀၀ဝိ/-) တိတိကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၁၉။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၅၀၄/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ 

ေဒေွးနာထွန်း (၁/မကန (ိုင်) ၁၃၈၈၇၃) ကိ ု ုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ 

(၉၃)အရ (၁-၉-၂၀၁၉ မ ှ၃၀-၉-၂၀၁၉ ထိ) ေဆးလကမှ်တ်ခွင့် (၃၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၅/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ထန်တလန် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးညိေအာင် (၈/ပခက (ုိင်) ၂၀၇၃၈၇)၊ ဦးစီးမှးကုိ  ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၇-၈-၂၀၁၉ မှ ၅-၉-၂၀၁၉ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ်၀၅၀၆/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး ဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ယာဉ်ေမာင်းဝန်ထမ်း(၄)ဦးတုိကုိ (၁-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့မစှ၍ ၎င်းတိုအမည်ှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတိုင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ ် ရာထးူ လက်ရှိဌာန ေြပာင်းေရတာဝန် 

       ချထားသည့်ဌာန 

 (က) ဦးာဏ်လင်း ယာဉေ်မာငး်-၃ ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန)် ုံးချပ(်စီမ)ံ 

   ၉/တကန(ုိင်)၁၃၈၉၅၈  တဲွဖက်  
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 ( ခ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပုိင် ေန့စား(ယာဉေ်မာငး်) ပိုသွင်းုံး(ရန်ကုန)် ုံးချပ(်စီမ)ံ

   ၉/အမဇ(ုိင်)၀၆၄၉၇၇   တဲွဖက်   

 ( ဂ )  ဦးေဇာ်ရဲေနာင် ေန့စား(ယာဉေ်မာငး်) ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကုန)် 

   ၉/လဝန(ိုင်) ၂၃၁၈၈၃   တဲွဖက် 

 (ဃ) ဦးသိန်းထုိက်ဦး ေန့စား(ယာဉ်ေမာင်း) ုံးချပ(်စီမ)ံ ပိုသွင်းံုး(ရန်ကုန)်

   ၁၃/မကတ(ုိင်)၀၀၁၈၀၀   တဲွဖက် 

၂၂။ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၈၃/၂၀၁၉ အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ 

ပင်လည်ဘူးမိ၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ခဲွတွင် အငိမ်းစားလစာများ ထုတယူ်ခစံားေနေသာ ယခင ်

အေထွေထွကုန်ပစည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှဦးချစ်သိန်း၊ ကမ်းကျင်အဆင့်-၆သည် (၂၄-၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ပးီ ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပေသးသည့် 

ေဒခင်စန်းရီ (၅/ပလဘ (ိုင်) ၀၀၂၁၈၃) ကိ ု ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်း 

ဥပေဒခွ(ဲခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ ် (၁၊ ၂) အရ (၂၅-၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစပုင်စင ် ခံစားခွင့်ြပ 

လိုကသ်ည်။ 

၂၃။ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၇/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ (၂၉)ရက် ရက်စွဲပါုံးအမိန့်စာအမှတ ်

(၃၂/၂၀၁၉) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ေဒရီရီထွန်း (၅/တဆန(ိုင်) ၁၁၄၀၆၅)၊ လက်ေထာက ်

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှးသည် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွမှ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထန်ိးသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနအတွက ် ေခယူသည့် ဦးစီးအရာရှ ိ

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးသုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိရာေအာင်ြမင်ခ့ဲပီး ဗဟုိဝန်ထမ်း 

တကသိုလ ် (အထက်ြမန်မာြပည်) တွင ် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခသံင်တန်း၊ ြပည်သူ့ 

ဝန်ထမ်း စီမခံန့်ခဲွမဘဲွလွန်ဒီပလုိမာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆) သို ေအာင်ြမင်စွာ တက်ေရာက်ပီးြဖစ ်

သြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနသို ကူးေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင ်

ခွင့်ြပလိုက်သည်။ 
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၂၄။ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၈/၂၀၁၉ အရ ဦးေအာင်စုိးမုိး 

(၅/မကန(ိုင်) ၀၆၇၅၁၂)အား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင ် ေန့စား(လံု ခံေရး) အြဖစ် ပျက်ကွက်ရက ်

မှအပ တစ်ရက်လင ်သတ်မတ်ှထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) န်းြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

(၂) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ (၃)လတစ်ကိမ ် စာချပ်ချပ်ဆုိ ငှားရမ်းလိုက်ပီး ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ မေလးပိုကုန်သွင်းကုန်ုံးတွင ်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၂၅။ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၀၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၄) ဦး၊ အမထမး် (၂) ဦးတုိကုိ ၎င်းတို အမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက ်

များအတိုင်း ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသးီသီး 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်    အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါက်တာစုိးဝင်း ဒု-န်မှး ပညာေပး ၂-၉-၂၀၁၉ မ ှ   ၁၀ ရက ်

   ၉/မကန(ိုင်) ၀၆၁၃၄၆    ၁၁-၉-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ေဒသီတာေကျာ် လ/ထန်မှး ှစ်ုိင်ငံ ၁၉-၈-၂၀၁၉ မှ    ၇ ရက် 

   ၅/ကလတ(ိုင်) ၀၆၂၇၆၆   ၂၅-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ဂ ) ေဒစာ လ/ထန်မှး စာရင်းအင်း၂၀-၈-၂၀၁၉ မှ     ၄ ရက် 

   ၁၂/ကမရ(ိုင်) ၀၁၂၇၄၁   ၂၃-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 (ဃ) ေဒယဉသီ်တာလွင် ဦး/ရှ ိ ေငစွာရင်း ၂၃-၈-၂၀၁၉ မှ     ၈ ရက် 

   ၈/အလန(ိုင်) ၁၂၅၅၁၇   ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( င ) ေဒခငမ်ျ ိးေအး ဦးစီးမှး  WTO  ၃-၉-၂၀၁၉ မ ှ  ၁၁ ရက် 

   ၇/ရကန(ုိင်) ၀၀၀၆၉၉      ၁၃-၉-၂၀၁၉ ထိ 

 ( စ ) ေဒြမတ်သီရိေဇာ် ဒု-ဦးစီးမှး ယှဉ်ပိင်မ ၂၇-၈-၂၀၁၉ မှ    ၂ ရက် 

  ၇/ပတန(ိုင်) ၁၀၄၀၀၁   ၂၈-၈-၂၀၁၉ ထိ  

၂၆။ ၂-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာအမတ်ှ ၀၅၁၀/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန တွင် တာဝန်ထမး်ေဆာင်လျက်ရိှေသာ တစ်ဖက်ပါ အရာထမး် (၂) ဦး၊ အမထမ်း (၁) ဦးတုိကို  
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ိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ၎င်းတိုအမည်ှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ှစ်တိုးေစ့ 

ေရာက်သည့် ေန့ရက်မှစတင်၍ ှစ်တိုးအပါအဝင်လစာေငွများကိ ုခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်-   

စဉ ်
အမည်ှင် ့

မှတ်ပံုတင်အမှတ ်
အဆင့် ဌာန 

ှစ်တုိး 

ေစ့သည့်ေန့ 

ှစ်တုိးေကး

အပါအဝင် 

မူရင်းလစာ(ကျပ)် 

(က) ေဒစန်းစန်းေအး-၁ 

၁၂/သဃက(ုိင်) ၀၆၄၈၀၀ 

လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး 

မူဝါဒ ၁-၉-၂၀၁၉ ၃၁၆၀၀၀ 

( ခ ) ေဒါက်တာခင်ဣာေကျာ ်

၁၄/ဖပန(ိုင်) ၀၀၁၀၅၀ 

လက်ေထာက် 

န်ကားေရးမှး 

WTO ၁-၉-၂၀၁၉ ၃၁၆၀၀၀ 

( ဂ ) ဦးခင်ေမာင်သန်း 

၁၂/မဂတ(ိုင်) ၀၅၉၀၄၁ 

သန့်ရှင်းေရး-၅ ပုိ/သွင်းုံး 

(ရန်ကုန်) 

၁-၉-၂၀၁၉ ၁၆၆၀၀၀ 

၂၇။ ၂-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၁/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးံုး၏ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ ၊ သဂတုလ် ၃၀ ရက်ေန့ရက်စွဲပါ အမိန့်  

ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၅၀/၂၀၁၉) အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစီးမှး (၄)ဦး  

(လစာန်းကျပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)ကိ ု (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ဦးစီးအရာရှိ 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက ်သည်- 

 (က) ေဒသီသီိုင ် စီမံေရးရာဌာနခွဲ 

  ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၂၃၈၄၁ 

 ( ခ ) ေဒေကသယ်ွြမင့် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 

   ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၀၂၅၀၃ ဌာနခွဲ (ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံးရန်ကုန်တွဲဖက်) 

 ( ဂ ) ဦးေမာင်ေမာင်ေအး ေကျာက်ြဖအထူးစီးပွားေရးဇုန် 

   ၁၂/ဥကတ(ုိင်)၀၁၅၃၄၇ 

 (ဃ) ေဒတင်ဇာနီေအး နယ်စခန်းများ ညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွ ဲ

   ၈/ခမန(ိုင်)၁၀၄၀၄၁ 

၂၈။ ၂-၉-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၂/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဖက်ပါ ဒု-ဦးစီးမှးှင့် အဆင့်တူ (လစာန်း 
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ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၅) ဦးတုိကုိ (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ဦးစီးမှးှင့် 

အဆင့်တ ူ(လစာန်းကျပ ်၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ရာထူးအဆင့်သို တိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည်- 

စဉ် အမည/် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ ်

လက်ရိှတာဝန်

ထမ်းေဆာင် 

ေနသည့်ဌာန 

လက်ရှိ

ရာထူး/လစာန်း 

တုိးြမင့်ေပးသည့်

ရာထူး/လစာန်း 

(က) ဦးတင်မုိးလွင် 

၇/ညလပ(ုိင်) ၁၀၅၅၅၅ 

ပညာေပး ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ 

( ခ ) ေဒလင်းလင်းမူ 

၉/ပမန(ုိင်) ၁၃၀၁၉၈ 

ေဒသတင်ွး ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ 

( ဂ ) ေဒေဆွေဆွထွန်း 

၈/ဆမန(ုိင်) ၀၄၂၂၆၁ 

မူဝါဒ ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ 

(ဃ) ေဒယုဇနမုိး 

၉/မခန(ုိင်) ၁၈၆၅၁၅ 

စီမံ ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဦးစီးမှး 

၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ 

( င ) ဦးသန့်ဇင်-၁ 

၁၄/လမန(ုိင်) ၀၄၈၉၇၁ 

ပိုသွင်း ဒု-ဦးစီးမှး 

၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၂၆၀၀ဝ ိ

ဆက်သွယ်ေရး-၁ 

၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝ-ိ၂၄၄၀၀ဝိ 

၂၉။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၃/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲ တာဝန်ခံ န်ကားေရးမှး ဦးြမင့်ေကျာ်သည် သက်ြပည့်အငမ်ိး 

စားခံစားရန်အတွက ် ကိတင်ြပင်ဆင်ခွင့်(၄)လကိ ု (၇-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှစတင်ခံစားမည်ြဖစ်သြဖင့် 

စမီေံရးရာဌာနခဲွမ ှတာဝန်ခံန်ကားေရးမှး ဦးဝင်းလွင် (၁၂/ဗဟန (ုိင်) ၀၈၉၈၆၅)ကုိ မလူဌာနခဲွ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များအြပင ် (၇-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ နယ်စခန်းများညိင်းကွပ်ကဲေရး 

ဌာနခွဲ၏ တာဝန်ခံအြဖစ ်ပူးတွဲတာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်။ 

၃၀။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၄/၂၀၁၈-၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်ုံး (ရန်ကုန)် မှ ဦးဂန်ဂရာဂျး (LTA- ၀၀၆၄၁၉) လံု ခံေရး-၅ သည် ုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်း ဥပေဒခဲွ(က) အရ (၄-၉-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင ်ှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါသြဖင့် 

ှစ်တိုးအပါအဝင်လစာ ေငကွျပ ်(၁၆၆၀၀ဝိ/-) တိတိကို ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၁။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၅/၂၀၁၉ အရ စီးပွားေရး ှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ (၃-၉-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါအမိန့်  ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၅၁/၂၀၁၉) 
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အရ စုိက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ သမဝါယမတကသိုလ ် (သနလ်ျင်) မ ှ

ေြပာင်းေရေရာက်ရှိလာေသာ ေဒါက်တာချစ်စုခိုင ် (၈/သရန (ုိင်) ၀၇၁၂၅၅)၊ လက်ေထာက်ကထိက 

အား ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနသို ေရာက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း သတငး်ေပးပုိသည့် (၁-၉-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမ ှ စတင်၍ လစာန်းတူရာထူးြဖစ်သည့် ဦးစီးအရာရှိ (လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-

၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးြဖင့် ခန့်ထားလိုက်ပးီ WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကန်ုသွယ်မှင့် ဆက်ွယ ်

ေနေသာ အဖွဲအစည်းများဌာနခဲွတွင ်တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၃၂။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၁၆/၂၀၁၉ အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမး် (၂) ဦး၊ အမထမး် (၃) ဦးတိုကို ၎င်းတုိအမည်ှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေန့ရက ်

များအတိုင်း ုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသးီသီး 

ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်- 

 စဉ်       အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ ်ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒသီတာေကျာ် လ/ထန်မှး ှစ်ိုင်ငံ ၂၇-၈-၂၀၁၉ မှ  ၄ ရက် 

  ၅/ကလတ(ိုင်) ၀၆၂၇၆၆  ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ 

 ( ခ ) ဦးကိုကိုလွင် ဦး/ရှိ ပညာေပး ၃-၉-၂၀၁၉ ၁ ရက် 

  ၁၂/ဒဂန(ိုင်) ၀၂၅၄၉၀ 

 ( ဂ ) ေဒငိမ်းငိမ်းဝင်း ဒု-ဦးစီးမှး စီမံ ၂-၉-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၈/နမန(ုိင)် ၁၂၉၀၄၅   ၅-၉-၂၀၁၉ ထ ိ

 (ဃ) ေဒေရရည်မွန ် ဒု-ဦးစီးမှး နည်းပညာ ၂-၉-၂၀၁၉ မ ှ ၄ ရက် 

  ၉/မခန(ိုင်) ၂၂၉၄၇၈   ၅-၉-၂၀၁၉ ထ ိ  

 ( င ) ဦးေဇာ်ေဇာ်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှး ပိုသွင်း ၄-၉-၂၀၁၉ မ ှ ၁၀ ရက ်

  ၈/ခမန(ိုင်) ၀၄၄၂၉၈   ၁၃-၉-၂၀၁၉ ထိ 

၃၃။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမှတ ် ၀၅၁၇/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

WTO ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကုန်သွယ်မှင့် ဆက်ွယ်ေနေသာ အဖဲွအစည်းများဌာနခဲွမှ ေဒြခးသီရိရင် 
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(၉/ခအဇ (ုိင်) ၀၂၈၄၁၄)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ 

(၉၃) အရ (၂၆-၈-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ထိ) ေဆးလက်မှတခွ်င့်(၄)ရက ်ခံစားခွင့်ြပလုိက်သည်။ 

၃၄။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမှတ ် ၀၅၁၈/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမေံရးရာဌာနခဲွမ ှ ေဒဝင်းပပထွန်း (၉/ကပတ(ုိင်) ၁၈၈၂၀၉)၊ ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှးကို 

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခွ ဲ (က) အရ (၂-၉-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့မ ှ(၁-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့ထိ  မီးဖွားခွင့် (၆)လ ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၄-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမနိ့်စာအမှတ ် ၀၅၁၉/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမေံရးရာဌာနခဲွမ ှ ေဒသက်စုမျ ိး (၇/လပတ (ိုင်) ၁၄၃၄၄၈) အကီးတန်းစာေရးကုိ ုိင်င့ံဝန်ထမး် 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၂-၉-၂၀၁၉ မ ှ၁-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင် ့

(၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပလိုက်သည်။ 

၃၆။ ၅-၉-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမတှ ် ၀၅၂၀/၂၀၁၉ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာေရး (၂) ဦးအား ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

စကတ်ငဘ်ာလ (၅) ရက်ေန့မှစတင်၍ စာေရးဝန်ထမ်းမှ ကွန်ပျတာဝန်ထမ်းအြဖစ်သို ေြပာင်းလ ဲ

တာဝန်ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ ်  ဌာနခဲွ 

 (က) ေဒဇင်မာသန်း  စီမကိံန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ 

  ၁၁/တကန(ုိင်)၀၇၁၀၃၀   

 ( ခ ) ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်  သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွ 

  ၅/တဆန(ုိင်) ၁၅၁၆၃၂ 
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