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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၄ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၁ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့ သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ ၂၇ ရက်ေန့တွင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊     

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာသန်းြမင့်သည် ေနြပည်ေတာ်ရိှ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ရံုးအမှတ် (၃) ၌ ကျင်းပြပုလုပသ်ည့် ြပည်ပနုိင်ငံများသုိ့ ဆန်တင်ပိ့ုြခင်းဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ 

ဆန်ြပည်ပတင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများမှ အရန်ဆန်ေပးသွင်းြခင်း၊ လက်ခံြခင်းနှင့် သုိေလှာင်ထားရိှြခင်းဆုိင် 

ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် မိမိနုိင်ငံ၏ စုိက်ပျ ို းေရးထွက်ကုန်များ ေရာင်းချရာတွင် နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံတည်းကို 

ေရာင်းချြခင်းမျ ို းမြဖစ်ေစဘ ဲေဈးကွက်အသစ်များရရှိေရး စီမံေဆာင်ရွက်မများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်း 

ညှိနိင်းအစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်အမှာစကား ေြပာြကားခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ အမှာစကားေြပာြကားရာတွင် စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး    

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် လက်ရိှြဖစ်ပွားလျက်ရိှသည့် COVID-19 အေြခအေနေြကာင့် ြမန်မာနုိင်ငံတွင် 

ြပည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာဖူလံုေရးအြပင ် ြပည်တွင်းကုန်ေဈးနန်း တည်ြငိမ်ေရးအတွက်လည်း အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေြကာင်း၊ ဆန်စပါးသည် ြမန်မာနုိင်ငံ၏ အဓိကစားသုံးသီးနံှြဖစ်သည့်အြပင်     

လယ်ယာထွက်ကုန် ြပည်ပတင်ပို့မြမှင့်တင်ေရးတွင်လည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်ရမည့် လယ်ယာ 

ထက်ွကုန်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ဆန်စပါးများကုိ တုိးြမှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ေရးအတွက် 

လည်း တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်မှာြဖစ်ပါေြကာင်း၊ မြကာမီကျေရာက်ေတာ့မည့် စုိက်ပျ ို းရာသီ 
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တွင် ဆန်စပါးအပါအဝင ် စုိက်ပျ ို းေရးထွက်ကုန်သီးနံှများ ပိုမိုစုိက်ပျ ို းထုတ်လုပ်နုိင်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင် 

ရာ ဝန်ကီးဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲများနှင့် ညိှနိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သွားရမှာြဖစ်ေြကာင်း၊ COVID-19 

ေရာဂါထိန်းချုပ်မကိုလည်း မထိခုိက်ေစဘဲ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို တတ်နုိင်သမျှ ြပန်လည်ထူေထာင် 

နုိင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်ပါေြကာင်း၊ နုိင်ငံတကာ၌ ကုန်သွယ်မလမ်းေြကာင်းများ ဖွင့်လှစ်ထား 

ပါက ကုန်သွယ်မနှင့်ပတ်သက်သည့် အကန့်အသတ်များကုိ မည်သုိ့ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မည်ကုိ စဉ်းစား 

ေဆာင်ရွက်သွားြကရမှာြဖစ်ပါေြကာင်း၊ COVID-19 ြဖစ်ပွားေနစဉ်ကာလအတွင်းနှင့် Post COVID-19 

ကာလများမှာလည်း မိမိနုိင်ငံ၏ စုိက်ပျ ို းေရးထွက်ကုန်များ ေရာင်းချရာတွင် နိုင်ငံတစ်နုိင်ငံတည်းကို 

ေရာင်းချြခင်းမျ ို းမြဖစ်ေစဘ ဲ ေဈးကွက်သစ်များရရိှေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်လုိပါေြကာင်း၊ တက်ေရာက် 

လာြကသူများအေနြဖင့် ြပည်ပနုိင်ငံများသို့ ဆန်တင်ပို့ြခင်းဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဆန်ြပည်ပတင်ပုိ့သည့် 

ကုမ္ပဏီများမှ အရန်ဆန်ေပးသွင်းြခင်း၊ လက်ခံြခင်းနှင့် သိုေလှာင်ထားရိှြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် 

ပတ်သက်၍ မိမိတ့ုိ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေစလိုသည့် ကိစ္စရပ်များကုိ ပွင့်ပွင့် 

လင်းလင်း ေဆွးေနွးေပးေစလိုပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ထုိ့ေနာက် တက်ေရာကလ်ာြကသူများမှ COVID-19 ကာလအတွင်း အေရးေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေပါ် 

လာပါက အေရးေပါ်ရိက္ခာဆန် ဝယ်ယူထားရိှမအေြခအေန၊ ြပည်ပဆန်တင်ပုိ့မမှ ၁၀ ရာခုိင်နန်းကုိ အေရး 

ေပါ်ရိက္ခာေပးသွင်းမ အေြခအေန၊ အေရးေပါ်ရိက္ခာဆန် ဆက်လက်ဝယ်ယူမအေြခအေန၊ အေရးေပါ်      

ရိက္ခာဆန်ဝယ်ယူမေြကာင့် ေတာင်သူများအတွက ် အကျ ို းရိှြပီး  နုိင်ငံအတွက်လည်းအကျ ို းရိှမ အေြခ 

အေနများသာမက ြပည်တွင်း၌ လက်ရှိကာလတွင် ဆန်လံုေလာက်မရှိသည့် အေြခအေနများကုိ ေဆွးေနွး 

ခ့ဲြကပါသည်။ 

၄။ အဆုိပါအစည်းအေဝးသို့ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး၊    

အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်များနှင့် 

တာဝန်ရိှသူများ၊ ြမန်မာနုိင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနုိင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း၊ ြမန်မာ 

နုိင်ငံ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ြပည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့သူများ တက်ေရာက်ခ့ဲြကပါသည်။ 
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ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

၁ ပင်လယ်ေရေြကာင်း ၇၁၃၉.၃၆၅ ၁၁၈၉၄ .၀၃၃ ၁၉၀၃၃ .၃၉၈ ၆၆၁၃ .၂၃၈ ၁၀၈၀၁ .၂၄၂ ၁၇၄၁၄.၄၈၀ ၅၂၆ .၁၂၇ ၁၀၉၂ .၇၉၁ ၁၆၁၈.၉၁၈

၂ နယ်စပ် ၅၅၂၅ .၀၂၃ ၂၅၀၄ .၉၀၂ ၈၀၂၉ .၉၂၅ ၅၄၇၉ .၇၂၉ ၂၂၅၁ .၅၂၉ ၇၇၃၁ .၂၅၈ ၄၅.၂၉၄ ၂၅၃ .၃၇၃ ၂၉၈ .၆၆၇

စုစုေပါင်း ၁၂၆၆၄ .၃၈၈ ၁၄၃၉၈ .၉၃၅ ၂၇၀၆၃.၃၂၃ ၁၂၀၉၂.၉၆၇ ၁၃၀၅၂ .၇၇၁ ၂၅၁၄၅ .၇၃၈ ၅၇၁.၄၂၁ ၁၃၄၆ .၁၆၄ ၁၉၁၇ .၅၈၅

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၁၉ -၆-၂၀၂၀ ထိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၁၉ -၆-၂၀၁၉ ထိ ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

ြပည်ပပို့ကုန် ( ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၄၉၄.၅၈၁ ၁၄၇၅.၀၃၀ ၂၉၆၉.၆၁၁
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၂.၈၃၀ ၅၉.၁၉၀ ၆၂.၀၂၀
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၂၄၉.၈၇၁ ၄၄၃.၀၉၆ ၆၉၂.၉၆၇
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၉၅၉.၂၀၄ ၃၄၂.၆၈၀ ၁၃၀၁.၈၈၄
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၁၀၈.၇၄၄ ၂.၂၀၉ ၁၁၀.၉၅၃
၆ စက်မကုန်ေချာပစ္စည်း ၄၀၀၉.၉၉၄ ၂၆၈၉.၈၆၀ ၆၆၉၉.၈၅၄
၇ အြခား ၃၁၄.၁၄၁ ၅၁၂.၉၅၈ ၈၂၇.၀၉၉
 စုစုေပါင်း ၇၁၃၉.၃၆၅ ၅၅၂၅.၀၂၃ ၁၂၆၆၄.၃၈၈

 
ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယေ်ရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမကုန်ပစ္စည်း ၄၃၀၅.၅၅၈ ၁၁၈၁.၉၆၈ ၅၄၈၇.၅၂၆
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၄၃၉၆.၂၂၃ ၄၀၀.၃၇၂ ၄၇၉၆.၅၉၅
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၀၅၅.၈၃၅ ၄၄၈.၁၉၂ ၂၅၀၄.၀၂၇
၄ CMP ၁၁၃၆.၄၁၇ ၄၇၄.၃၇၀ ၁၆၁၀.၇၈၇
 စုစုေပါင်း ၁၁၈၉၄.၀၃၃ ၂၅၀၄.၉၀၂ ၁၄၃၉၈.၉၃၅

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန်( ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ )ထယိခင်နှစ်အလားတကူာလနင့်ှ  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၄၇၅ .၀၃၀ ၁၄၇၅ .၀၃၀ ၁၄၄၂.၈၉၅ ၁၄၄၂.၈၉၅ ၃၂.၁၃၅ ၃၂.၁၃၅

၂ တိရိစာန်ထွက် ၅၉ .၁၉၀ ၅၉ .၁၉၀ ၃၀၂ .၅၁၁ ၃၀၂ .၅၁၁ -၂၄၃.၃၂၁ -၂၄၃.၃၂၁

၃ ေရထွက် ၄၄၃.၀၉၆ ၄၄၃.၀၉၆ ၃၆၉ .၀၅၇ ၃၆၉ .၀၅၇ ၇၄.၀၃၉ ၇၄.၀၃၉

၄ သတ္တ တွင်းထွက် ၃၀၇.၂၀၈ ၃၅.၄၇၂ ၃၄၂.၆၈၀ ၂၅၀ .၈၆၆ ၃၇.၄၉၄ ၂၈၈ .၃၆၀ ၅၆ .၃၄၂ -၂.၀၂၂ ၅၄.၃၂၀

၅ သစ်ေတာထွက် ၂.၂၀၉ ၂.၂၀၉ ၁.၅၂၄ ၁.၅၂၄ ၀.၆၈၅ ၀.၆၈၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၅၃၃ .၀၅၃ ၁၅၆ .၈၀၇ ၂၆၈၉ .၈၆၀ ၂၇၇၆ .၇၄၂ ၈၆ .၄၅၆ ၂၈၆၃ .၁၉၈ -၂၄၃.၆၈၉ ၇၀.၃၅၁ -၁၇၃.၃၃၈

၇ အြခား ၄၅၄.၈၆၇ ၅၈.၀၉၁ ၅၁၂ .၉၅၈ ၃.၀၁၈ ၂၀၉ .၁၆၆ ၂၁၂ .၁၈၄ ၄၅၁.၈၄၉ -၁၅၁.၀၇၅ ၃၀၀ .၇၇၄

စုစုေပါင်း ၃၂၉၅.၁၂၈ ၂၂၂၉.၈၉၅ ၅၅၂၅.၀၂၃ ၃၀၃၀ .၆၂၆ ၂၄၄၉ .၁၀၃ ၅၄၇၉.၇၂၉ ၂၆၄.၅၀၂ -၂၁၉.၂၀၈ ၄၅.၂၉၄

စဉ် ပ့ုိကုန်အုပ်စု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၉ -၆-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၉ -၆-၂၀၁၉ ထိ ) တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလိကပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၃၅၃.၃၄၈ ၈၂၈ .၆၂၀ ၁၁၈၁.၉၆၈ ၁၄၉.၉၉၂ ၇၆၇ .၆၀၆ ၉၁၇.၅၉၈ ၂၀၃ .၃၅၆ ၆၁.၀၁၄ ၂၆၄ .၃၇၀

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်း ၃.၂၅၄ ၃၉၇.၁၁၈ ၄၀၀.၃၇၂ ၁၆.၄၄၉ ၄၄၆.၉၄၅ ၄၆၃.၃၉၄ -၁၃.၁၉၅ -၄၉.၈၂၇ -၆၃.၀၂၂

၃ လူသုံးကုန် ၁.၅၅၀ ၄၄၆.၆၄၂ ၄၄၈.၁၉၂ ၁.၁၀၂ ၄၂၄.၄၂၁ ၄၂၅ .၅၂၃ ၀.၄၄၈ ၂၂ .၂၂၁ ၂၂ .၆၆၉

၄ CMP ၄၇၄.၃၇၀ ၄၇၄.၃၇၀ ၄၄၅.၀၁၄ ၄၄၅.၀၁၄ ၂၉.၃၅၆ ၂၉ .၃၅၆

စုစုေပါင်း ၃၅၈.၁၅၂ ၂၁၄၆ .၇၅၀ ၂၅၀၄.၉၀၂ ၁၆၇.၅၄၃ ၂၀၈၃.၉၈၆ ၂၂၅၁.၅၂၉ ၁၉၀.၆၀၉ ၆၂.၇၆၄ ၂၅၃.၃၇၃

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၁၉-၆-၂၀၂၀)ထိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာနှစ် 
(၁၉-၆-၂၀၁၉)ထိ

တုိး/ေလျာ့

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမ ှ( ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိ့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ )  ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 
တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သယ်ွမု
ပမာဏ

ပ့ုိကုန် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မု
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၂၅၀ .၉၃၃ ၁၂၆၄ .၆၈၃ ၃၅၁၅.၆၁၆ ၂၃၃၇.၆၁၈ ၁၂၈၂ .၄၂၆ ၃၆၂၀ .၀၄၄ -၈၆ .၆၈၅ -၁၇.၇၄၃ -၁၀၄.၄၂၈

၂ လွယ်ဂျယ် ၁၀၀ .၅၃၅ ၁၈.၄၁၀ ၁၁၈.၉၄၅ ၁၁၉.၀၅၈ ၁၃.၂၇၀ ၁၃၂.၃၂၈ -၁၈.၅၂၃ ၅.၁၄၀ -၁၃.၃၈၃

၃ ချင်းေရေဟာ် ၂၉၉ .၂၃၃ ၇၇.၅၃၀ ၃၇၆.၇၆၃ ၃၆၁.၀၁၀ ၄၈.၁၆၀ ၄၀၉ .၁၇၀ -၆၁.၇၇၇ ၂၉.၃၇၀ -၃၂.၄၀၇

၄ ကံပုိက်တီ ၂၃၅ .၀၁၉ ၁၃.၅၈၃ ၂၄၈.၆၀၂ ၂၄၉ .၀၄၀ ၂၃.၈၉၄ ၂၇၂ .၉၃၄ -၁၄.၀၂၁ -၁၀.၃၁၁ -၂၄.၃၃၂

၅ ကျ ိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၅၃၅ ၄.၁၁၂ ၅.၅၉၈ ၁.၁၁၄ ၆.၇၁၂ -၃.၀၂၁ ၀.၄၂၁ -၂.၆၀၀

၆ တာချလိီတ် ၅၅.၂၈၁ ၅၃.၀၉၅ ၁၀၈.၃၇၆ ၁၂.၉၉၅ ၅၁.၅၉၇ ၆၄.၅၉၂ ၄၂.၂၈၆ ၁.၄၉၈ ၄၃.၇၈၄

၇ ြမဝတီ ၃၀၅ .၅၈၁ ၅၈၄ .၅၆၅ ၈၉၀ .၁၄၆ ၁၂၂ .၇၀၃ ၅၄၃.၅၉၀ ၆၆၆ .၂၉၃ ၁၈၂ .၈၇၈ ၄၀.၉၇၅ ၂၂၃ .၈၅၃

၈ ေကာ့ေသာင်း ၂၃၉ .၇၁၁ ၈၆ .၁၆၇ ၃၂၅.၈၇၈ ၁၅၅ .၅၀၃ ၂၈ .၂၇၃ ၁၈၃.၇၇၆ ၈၄.၂၀၈ ၅၇.၈၉၄ ၁၄၂.၁၀၂

၉ ြမိတ် ၄၇.၂၉၅ ၇၆ .၀၉၆ ၁၂၃.၃၉၁ ၁၀၀ .၄၁၄ ၉၁.၀၀၄ ၁၉၁.၄၁၈ -၅၃.၁၁၉ -၁၄.၉၀၈ -၆၈.၀၂၇

၁၀ ထီးခီး ၁၄၅၇.၃၅၆ ၁၈.၆၀၂ ၁၄၇၅.၉၅၈ ၁၈၅၆ .၉၁၄ ၁၄၂.၁၁၇ ၁၉၉၉ .၀၃၁ -၃၉၉ .၅၅၈ -၁၂၃.၅၁၅ -၅၂၃ .၀၇၃

၁၁ ေမာေတာင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၉.၄၀၇ ၆.၁၃၀ ၁၅.၅၃၇ -၀.၃၆၂ -၂.၄၈၇ -၂.၈၄၉

၁၂ မယ်စ့ဲ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၅ ၀.၂၂၈ ၁.၂၉၃ ၁.၃၀၀ ၀.၀၄၉ ၁.၃၄၉

၁၃ စစ်ေတွ ၄၃၂.၄၆၉ ၃၀၄.၁၆၆ ၇၃၆.၆၃၅ ၉.၃၃၄ ၁.၂၁၈ ၁၀.၅၅၂ ၄၂၃.၁၃၅ ၃၀၂ .၉၄၈ ၇၂၆ .၀၈၃

၁၄ ေမာင်ေတာ ၁၀.၅၂၃ ၀.၀၅၀ ၁၀.၅၇၃ ၆.၀၈၅ ၀.၀၅၀ ၆.၁၃၅ ၄.၄၃၈ ၄.၄၃၈

၁၅ တမူး ၃၆.၇၃၄ ၀.၄၈၇ ၃၇.၂၂၁ ၈၀ .၇၄၄ ၀.၈၅၂ ၈၁.၅၉၆ -၄၄.၀၁၀ -၀.၃၆၅ -၄၄.၃၇၅

၁၆ ရိဒ် ၃၉.၉၅၅ ၂.၀၁၃ ၄၁.၉၆၈ ၅၂ .၂၄၁ ၁၇.၆၀၆ ၆၉ .၈၄၇ -၁၂.၂၈၆ -၁၅.၅၉၃ -၂၇.၈၇၉

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျ ိုင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၅၅၂၅.၀၂၃ ၂၅၀၄.၉၀၂ ၈၀၂၉.၉၂၅ ၅၄၇၉.၇၂၉ ၂၂၅၁.၅၂၉ ၇၇၃၁ .၂၅၈ ၄၅.၂၉၄ ၂၅၃.၃၇၃ ၂၉၈.၆၆၇

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၉ -၆-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၉ -၆-၂၀၁၉ ထိ) နုိင်းယှဉ်ချက် (တုိး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလိုက် ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ (  ၁၉ - ၆ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
 



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၄၀၀၀၀ ၉၃၀၈၀၀ ၉၃၀၈၀၀ ၉၆၁၄၀၀

၂ ဟသင်္ာတ ၉၂၄၇၀၀ ၉၁၂၄၀၀ ၉၀၉၃၀၀ ၉၄၀၀၀၀

၃ ပဲခူး ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၈၇၉၀၀ ၉၁၈၅၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၁၀ ၇၁၀ ၆၇၀ ၆၇၀

၂ ေရလီ ၇၁၀ ၇၁၀ ၆၇၀ ၆၇၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၈၄၅ ၈၁၇ ၇၈၀ ၇၈၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၂၈၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀ ၁၂၇၆၈၀၀

၂ မနေလး(အညာေရဝါ) ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၀၈၂၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၁၂၁၂၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန် ၇၈၆၉၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၈၂၆၇၀၀
၂ မနေလး ၇၈၀၇၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၉၁၈၀၀
၃ မုံရွာ ၇၈၃၂၀၀ ၇၈၃၂၀၀ ၇၆၃၆၀၀ ၇၈၉၃၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(မင်းလှ) ၉၇၀၆၀၀ ၉၇၀၆၀၀ ၉၉၂၀၀၀ ၉၉၂၀၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀
၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၇၆၂၅၀၀ ၇၅၅၀၀၀ ၇၇၇၅၀၀ ၇၈၄၀၀၀

၂ မုံရာွ ၇၁၉၅၀၀ ၇၁၆၄၀၀ ၇၁၃၄၀၀ ၇၃၇၉၀၀

၃ မေကွး ၇၅၆၃၀၀ ၇၁၀၃၀၀ ၇၂၈၇၀၀ ၇၄၄၀၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၆၆၇ ၆၅၉ ၆၆၈ ၆၇၄

(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉး်ငုံ

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖူစ) ၃၆၇၄၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မနေလး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု္က  ၂၄၄၉၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကွး ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၈ ြပည် ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၃၁ ၂၃၁ ၂၁၂ ၂၁၂

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၂ မနေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

၄ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၈၈၇၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၃၉၆ ၃၉၆ ၄၂၃ ၄၂၄

( ဆ ) ြကက်သွနြ်ဖူ

( စ ) ြကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ မနေလး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၉၄၁၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၅၅ ၁၂၅၅ ၁၂၁၇ ၁၂၂၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ မုံရွာ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀
၂ မနေလး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀
၄ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၇၅၀၀၀ ၁၇၇၅၀၀၀ ၁၇၇၅၀၀၀
၅ ြပည် ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁။ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၀၈ ၁၃၀၈ ၁၃၂၃ ၁၃၂၆

ကျပ်/ြပည်

၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မနေလး ၁၂၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၃၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀
၅ ဟသင်္ာတ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၁၀၀
၆ ပဲခူး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၁၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀

၉
( ဇ ) နနင်ွးတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် ြမို ့အမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း)
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USD/PMT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ထိုင်း ၄၆၀ ၄၆၀ ၄၆၅ ၄၉၁

၂ ဗီယက်နမ် ၄၂၇ ၄၂၇ ၄၂၃ ၄၅၃

၃ အနိ္ဒယိ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၈၀ ၃၃၈

၄ ပါကစ္စတန် ၃၈၈ ၃၈၈ ၃၉၁ ၃၉၈

၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၂၅၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀ ၅၂၅၀၀၀
၂ မနေလး ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀ ၆၇၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၅၂၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀
၆ ြပည် ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၁၈၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၄၆၀၀၀

၂ မနေလး ၂၈၁၆၀၀ ၃၀၀၆၀၀ ၃၁၁၇၀၀ ၃၂၃၃၀၀

၃ ေတာင်ကီး ၂၃၈၈၀၀ ၂၃၈၈၀၀ ၂၃၈၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၃၃ ၂၃၃ ၂၃၈ ၂၃၉

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် ြမို ့အမည်

၁၀

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မနေလး ၁၇၉၆၁၀၀ ၁၇၄၁၆၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀
၂ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၇၈၂၀၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၈၉ ၁၁၈၉ ၁၁၉၁ ၁၁၇၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မနေလး(စမံုစ) ၂၉၂၅၉၀၀ ၂၉၁၂၅၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၂၁၈၀၀၀

၂ မေကွး (စမံုစ) ၂၇၂၂၀၀၀ ၂၇၂၂၀၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၂၄၄၄၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို ့အမည် ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၇၁၈ ၁၇၁၈ ၁၇၂၀ ၁၇၂၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၇၃.၀၀ ၁၄၂၄.၀၀ ၁၄၃၉.၀၀ ၁၅၃၈.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၉၅.၀၀ ၁၄၀၆.၀၀ ၁၄၃၀.၀၀ ၁၅၁၉.၀၀

၃ RSS-3 ၁၂၁၆.၀၀ ၁၃၈၉.၀၀ ၁၄၂၀.၀၀ ၁၅၀၁.၀၀

၄ RSS-4 ၁၁၃၈.၀၀ ၁၃၇၉.၀၀ ၁၃၉၃.၀၀ ၁၄၉၂.၀၀

၅ RSS-5 ၁၀၆၀.၀၀ ၁၃၆၅.၀၀ ၁၃၇၉.၀၀ ၁၄၇၇.၀၀

၉-၆-၂၀၂၀
           ေဒါ်လာ/တန်

(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

စဉ်

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျ ို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

၂၆-၅-၂၀၂၀
အမျ ို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၂၁ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၉၅၀၀ ၁၆၅၀.၉၃ ၁၇၄၅.၂၂ ၁၄၀၇
၂ ၂၂ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၂၀၀၀ ၁၆၄၁.၉၄ ၁၇၂၉.၆၆ ၁၄၀၆
၃ ၂၃ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၂၀၀၀ ၁၆၄၁.၉၄ ၁၇၂၉.၆၆ ၁၄၀၆
၄ ၂၄ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၂၀၀၀ ၁၆၄၁.၉၄ ၁၇၂၉.၆၆ ၁၄၀၆
၅ ၂၅ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၀၀၀ ၁၆၄၇.၃၆ ၁၇၂၉.၉၈ ၁၄၀၆
၆ ၂၆ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၂၄၀၀၀ ၁၆၅၉.၃၈ ၁၇၃၅.၂၆ ၁၄၀၅
၇ ၂၇ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၃၅၀၀ ၁၆၄၃.၉၇ ၁၇၁၂.၈၇ ၁၄၀၆
၈ ၂၈ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၇၅၀၀ ၁၆၅၁.၇၄ ၁၇၂၃.၇၅ ၁၄၀၄
၉ ၂၉ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၀၀၀ ၁၆၅၃.၂၄ ၁၇၂၄.၃၈ ၁၄၀၁
၁၀ ၃၀ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၀၀၀ ၁၆၅၃.၂၄ ၁၇၂၄.၃၈ ၁၄၀၁
၁၁ ၃၁ - ၅ -၂၀၂၀ ၁၂၁၆၀၀၀ ၁၆၅၃.၂၄ ၁၇၂၄.၃၈ ၁၄၀၁
၁၂ ၁ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၂၀၈၀၀ ၁၆၆၄.၅၂ ၁၇၄၄.၉၁ ၁၃၉၇
၁၃ ၂ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၇၃၀၀ ၁၆၆၀.၉၄ ၁၇၄၀.၈၆ ၁၃၉၆
၁၄ ၃ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၀၈၀၀ ၁၆၄၉.၇၀ ၁၇၂၉.၃၅ ၁၃၉၈
၁၅ ၄ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၀၉၀၀၀ ၁၆၄၁.၃၈ ၁၇၀၆.၀၃ ၁၄၀၃
၁၆ ၅ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၆၄၉.၅၃ ၁၇၁၁.၉၄ ၁၄၀၃
၁၇ ၆ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၆၄၉.၅၃ ၁၇၁၁.၉၄ ၁၄၀၃
၁၈ ၇ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၅၀၀၀ ၁၆၄၉.၅၃ ၁၇၁၁.၉၄ ၁၄၀၃
၁၉ ၈ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၀၈၀၀ ၁၆၃၉.၁၅ ၁၆၉၅.၁၄ ၁၄၀၇
၂၀ ၉ - ၆ -၂၀၂၀ ၁၂၁၂၀၀၀ ၁၆၄၇.၈၀ ၁၆၉၉.၈၁ ၁၄၀၁

မျက်ာှစာအလိုက်
ေငွလဲုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၇.၀၇၆ ယွမ်
၂ ၃၀.၁၃  ဘတ်
၃ ၈၇ တာကာ
၄ ၇၃.၄၀ ရူပီး

ြမဝတီ

စခန်းအမည်

မူဆယ်

ြပည်တွင်းေရ

၁၄၆၆

စဉ်

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲုန်း (ကျပ်)

၁၃၄၈

ေရေစျးုန်း

၁၃၇၀

ကျပ်/ကျပ်သား

၁၃၉၄

ေဒါ်လာ

၁၂

(၂၄ - ၆ -၂၀၂၀ ) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲုန်း

စဉ် ေန့စွဲ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၆၇၅-၆၉၅

(  ခ  ) SQ ၇၆၀-၇၈၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၉၆၅-၉၉၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၈၄၅-၈၇၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၅၀-၈၇၅

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၂၀

( ဃ ) အခွံချွတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၇၀-၅၉၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၅၇၀-၅၉၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၅၇၀-၅၉၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၂၅

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၂၅-၇၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၅၀၀-၅၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၅၀-၉၀၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၃၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

  ၉ - ၆ -၂၀၂၀  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျ ို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 

ဖွဲ့ စည်းပံု 
ကန့်သတ် 

ခန့်ြပီး 

အင်အား 
ပုိ လုိ 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၄ - ၁၄

( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၂၀ - ၂၁၉

 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၉၉၄ - ၂၃၃

( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ် ၅၁ - -

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄၅ - ၂၃၃

၂။ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း၊ အမုထမ်းတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပု 

လုိက်သည်- 

  စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါ်ခင်ခင်ကီး ဦးစီးအရာရိှ ပို့သွင်းရံုး ၉-၆-၂၀၂၀မှ ၉ ရက် 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၁၄၇၉၁၂  (ရန်ကုန်) ၁၇-၆-၂၀၂၀ထ ိ

 ( ခ ) ဦးသန်းဝင်း ဒု-ဦးစီးမှူး ကသရ ၁၆-၆-၂၀၂၀မှ ၃၀ ရက် 

  ၁၂/အစန(နုိင်) ၁၇၅၉၁၁ (မူဆယ်) ၁၅-၇-၂၀၂၀ထ ိ

၃။ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၄/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်)မ ှဦးစီးအရာရှိ၊ ေဒါ်ဇင်မာေရ (၁၂/ဒဂမ (နုိင်) ၀၁၇၂၃၂) ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၁၀၁)၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ (၁၇-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၂၀ 

ထ)ိ မီးဖွားခွင့် (၆) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၄။ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၅/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ (ေကျာက်ြဖူဇုန်) မှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ဦးသန်းြမင့် (၁၂/လကန (နုိင်) ၀၉၄၆၁၉) အား နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၉-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၆-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက် 

ခွင့် (၂၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း၊ အမုထမ်းတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင် ့ အသီးသီးခံစားခွင့်ြပု 

လုိက်သည်- 

  စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါ်သဲရတနာသိန်း ဦးစီးအရာရိှ ေငွစာရင်း ၂၂-၆-၂၀၂၀ မှ ၃၀ ရက် 

  ၁/မညန(နုိင်) ၀၇၉၃၄၅   ၂၁-၇-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ေဇယျ ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်း ၉-၆-၂၀၂၀ မှ ၉ ရက် 

  ၇/လပတ(နုိင်) ၀၉၃၀၁၇   ၁၇-၆-၂၀၂၀ ထ ိ  

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်ြဖိုး ကီး/ေရး နယ်ရုံး ၁၁-၆-၂၀၂၀ မှ ၇ ရက် 

  ၁၂/ကမတ(နုိင်) ၀၄၅၈၉၆             ပုိ့သွင်းရုံး(ရကတဲွ)၁၇-၆-၂၀၂၀ ထိ 

၆။ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးစုိး (၅/ဝလန (နုိင်) ၀၅၆၂၆၂)၊ ဦးစီးမှူးအား နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၅-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်။ 

၇။ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ တစ်ဖက်ေဖာ်ြပပါေန့စားဝန်ထမ်း(၃)ဦးကုိ ပျက်ကွက် 

ရက်မှအပ တစ်ရက်လျှင်သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ်(၄၈၀၀/-)နုန်းြဖင့်(၃)လ တစ်ကိမ်စာချုပ်ချုပ် 

ဆုိ ငှားရမ်းခ့ဲြပီး သက်တမ်းကုန်ဆံုးြပီးသည့်ေနာက်တစ်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း (၃)လတစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ် ချုပ်ဆိုငှားရမ်းလုိက်သည-် 
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  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်  ေပးအပ်ထား ထပ်မံစာချုပ်သည့် 

   အမှတ်  သည့်တာဝန် ကာလ 

 (က) ဦးသန်းေဌး  စုိက်ပျ ို းေရးြခံ ၁၇-၆-၂၀၂၀   မှ  

   ၁၄/မအပ(နုိင်) ၀၅၄၆၃၆   ၁၆-၉-၂၀၂၀   ထိ 

  ( ခ ) ဦးဇင်မင်းသူ  ယာဉေ်မာင်း ၁၅-၆-၂၀၂၀   မှ 

   ၆/တသရ(နုိင်) ၀၅၄၂၃၃   ၁၄-၉-၂၀၂၀   ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်ဇင်ထက်ပိုင်  ယာဉေ်မာင်း ၁၅-၆-၂၀၂၀   မှ 

  ၉/အမဇ(နုိင်) ၀၆၄၉၇၇           ၁၄-၉-၂၀၂၀   ထိ 

၈။ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၂၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးြမစုိး (၈/ဆမန (နုိင်) ၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှူ းအား နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၂-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၉-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၈) ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၉။ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၅/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၂) တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးေြပြငိမ်း၊ အကီးတန်းစာေရးသည် (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပုေသးသည့် ေဒါ်စုစု 

(၁၂/သဃက(နုိင)် ၀၀၉၄၁၀)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၆/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဒဂံုြမို ့သစ်(ေြမာက်ပိုင်း)ြမို့နယ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူ 

ခံစားေနေသာ ယခင်ြမို့နယ်ကုန်သွယ်ေရးမှ ဦးြမဝင်း၊ ဒု-ေဈးသည် သည် (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့ ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်ခင်စန်းြမင့် (၁၂/အစန (နုိင်) ၁၀၁၄၈၈) ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 
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နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂)အရ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၇/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (ဘဏ်ခဲွ-၄)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ဦးေဇယျ၊ စာကူးစက်လှည့် သည် (၉-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်စန်းစန်းေအး (၁၂/လသယ (နုိင်) ၁၀၂၄၃၈) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒ-၂၅၀၊ 

နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခွဲငယ်(၁၊၂)အရ (၁၀-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၁၂။ ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၈/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (သန်လျင်ြမို ့) တွင် အြငိမ်းစားလစာ များထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင်ကုန်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ဦးသိန်းထွန်း၊ စာေရး-၂ သည်(၂၅-၁၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန် 

သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်တင်ရီ 

(၁၂/သလန(နုိင်)၀၁၈၂၉၂)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခွ(ဲခ)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၃။ ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၅၉/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် (ဘဏ်ခဲွ-၄) တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးခင်ေမာင်သန်း၊ ဦးစီးမှူး သည် (၁၉-၆-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်လသှန်း 

(၁၂/မရက (နုိင်) ၁၀၀၉၁၇) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁၆-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၄။ ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၀/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီးရုံး၏ (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၂၀) 

အရ ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 
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ဌာနသုိ့ ေြပာင်းေရ့ေရာကရိှ်လာသည့် လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ၊ ဦးညီထွန်းေစာေရ (၁၁/မဥန(နုိင်) 

၀၈၇၀၄၈) အား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်ေန့မှစတင်၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခဲွ 

တွင် လစာနုန်းတူ ဦးစီးအရာရိှ (လစာနုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ရာထူးြဖင့် တာဝန်ချထား 

လိုက်သည်။ 

၁၅။ ၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှေဒါ်ခင်မုိးမုိး(၁၀/ကထန(နုိင်)၀၈၁၄၄၈)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးအား နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၇-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၉-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၃)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၆။ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်းတ့ုိကုိ ၎င်းတ့ုိအမည်နှင် ့ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါ်ခင်ခင်ကီး ဦးစီးအရာရိှ ပို့သွင်းရံုး ၁၈-၆-၂၀၂၀မှ ၁၅ ရက် 

  ၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၄၇၉၁၂  (ရန်ကုန်) ၂-၇-၂၀၂၀ထ ိ

 ( ခ ) ဦးချစ်သက်ေထွး ဦးစီးအရာရိှ စီမံ ၁၅-၆-၂၀၂၀မှ ၁၂ ရက် 

  ၁၂/မဂဒ(နုိင်) ၁၁၀၂၇၃   ၂၆-၆-၂၀၂၀ထ ိ

၁၇။ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမ ှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ေဒါ်ချ ိုမာသိန်း (၁၂/ဥကတ(နုိင်) 

၀၆၅၆၂၁) အား နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၆-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၉-၆-

၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၄)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၈။ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ေဒါ်ခင်ညိုညိုလွင် (၅/အတန (နုိင်) ၀၀၃၆၅၃) အား နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၂-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက် 

ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 
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၁၉။ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြမင့်ေဇာထူ်း (၁၄/ညတန(နုိင်)၁၀၆၄၂၃)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃အား နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၀-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင် ့ (၇) 

ရက်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၆/၂၀၂၀ အရကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ပူးတဲွပါ အမုထမ်း (၆) ဦးတို့ကုိ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ရာထူးတုိးအရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွေြဖဆုိမည့် 

ဝန်ထမ်းများ ရံုးချုပ်သုိ့  လာေရာက်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်းတ့ုိနှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ကုန်သွယ်ေရးစခန်း 

များသုိ့ ( ၂၃ - ၆ -၂၀၂၀ ရက်ေန့ မှ ၃၀ - ၆ -၂၀၂၀ ရက်ေန့အထိ ) ေခတ္တတဲွဖက် တာဝန်ချထားလိုက် 

သည်-  

စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာန 
ေစလွှတသ်ည့် 

စခန်း 

မှတ် 

ချက် 

  မဆူယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန ် (၂၃-၆-၂၀၂၀ မ ှ၃၀-၆-၂၀၂၀ အထ)ိ 

(က) ဦးတင်မိုးလွင် ၇/ညလပ(နိုင်)၁၀၅၅၅၅ ဦးစီးမှူး 
ဒု-ညွှန်ချုပ် 

(ကုန်သွယ်ေရး) 
မူဆယ်   

( ခ ) ဦးေဇာ်ရဲေကျာ် ၉/ပကခ(နိုင်) ၀၁၅၁၀၆ ဒု-ဦးစီးမှူး ညွှန်ချုပ်ရုံး မူဆယ်   

( ဂ ) ေဒါ်ငုဝါစန္ဒ ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၁၉၂၈ ကီး/ေရး စီမ ံ မူဆယ်   

  ထးီခီး (၂၃-၆-၂၀၂၀ မ ှ၃၀-၆-၂၀၂၀ အထ)ိ 

(က) ဦးလှမင်းထွန်း-၁ ၇/သနပ(နိုင်)၀၆၂၉၉၁ စာရင်းကိုင်-၁ ပုိ့သွင်း ထီးခီး   

( ခ ) ဦးေဇယျာေမာင်ေမာင် ၁၃/နခန(နိုင်)၀၇၄၈၂၁ ကီး/ေရး WTO ထီးခီး   

  မယ်စဲ ့(၂၃-၆-၂၀၂၀ မ ှ၃၀-၆-၂၀၂၀ အထ)ိ

(က) ဦးသျှ ို င်းြပည့်စံုေအာင် ၁၃/မဆန(နိုင်) ၀၂၉၄၆၇ ေန့စား နည်းပညာ မယ်စ့ဲ   

၂၁။ ၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ဦးြမစုိး (၈/ဆမန(နုိင်)၀၄၅၅၅၄)၊ ဦးစီးမှူ းကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း 

(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၀-၆-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၇) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်။ 
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၂၂။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၈/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း(၂)ဦးတ့ုိကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့်ယှဉ်တွ ဲ ေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီးခံစားခွင့်ြပုလိုက် 

သည်- 

 စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးရည်ချွန် လ/ထညွှန်မှူး စီမံ ၂၃-၆-၂၀၂၀မှ ၇ ရက် 

   ၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂   ၂၉-၆-၂၀၂၀ထ ိ

 ( ခ ) ဦးသန်းြမင့် ဦးစီးအရာရိှ ေကျာက်ြဖူ ၃၀-၆-၂၀၂၀မှ ၃၀ ရက် 

  ၁၂/လကန(နုိင်)၀၉၄၆၁၉   ဇုန်  ၂၉-၇-၂၀၂၀ထ ိ

၂၃။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၃၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးလမှင်းထွန်း (၉/လဝန (နုိင်) ၁၂၇၃၀၄)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒ 

များ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၂-၆-၂၀၂၀ မှ ၅-၇-၂၀၂၀ ထိ) လပ်ုသက်ခွင့် (၁၄)ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမ ှဦးသန်းေအာင် (၁၁/မဥန(နုိင်) ၀၀၀၅၇၆) ဒု-ဦးစီးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၃၀-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ထ)ိ လပ်ုသက်ခွင့် (၁၁) 

ရက်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မုမူဝါဒဌာနခဲွတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေဒါ်လင်းေဝယံေမာ် (၇/ပမန(နုိင်) ၁၄၇၈၀၄)၊ 

အကီးတန်းစာေရးသည် ယခုလက်ရိှ COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့်အချန်ိ ေရာဂါကူးစက်မုမရိှေစ 

ေရးတားြမစ်ထားသည့်ကာလ၌ ဝန်ထမ်းများခရီးထွက်ခွာမုမရိှေစေရး COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ 

ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ် ဗဟိုေကာ်မတီ ညွှန်ြကားချက်၊ နုိင်ငံေတာ်သမ္မတရံုးညွှန်ြကားချက်၊ ဌာနမှ 

ထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များကုိ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ြခင်းတ့ုိသည် နည်းဥပေဒ(၁၆၃)၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ(ည)နှင့်(ဒ)တ့ုိအား လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေြကာင့် ေဒါ်လင်းေဝယံေမာ်၊ အကီးတန်းစာေရး 
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အား ေနာင်တွင်အလားတူ ြဖစ်စဉ်မျ ို းမြဖစ်ေပါ်ေစရန် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပေဒ ၂၁၀ (က) ပါ “စာြဖင့် 

သတိေပးြခင်းြပစ်ဒဏ်” ကုိ ချမှတ်လိုက်သည်။ 

၂၆။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျှက်ရိှေသာ ေအာက်ပါေန့စားဝန်ထမ်း (၁၈) ဦးကို ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ 

ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ အငယ်တန်းစာေရးနှင့်အဆင့်တူ အငယ်တန်းစာေရး၊ ဒု-လက်ေထာက် 

ကွန်ပျူတာ လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး (လစာနုန်းကျပ ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးအဆင့်များတွင် 

ခန့်ထားလုိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်/ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ် 
စတင်ခန့်ထားသည့် 
ရာထးူ/လစာနုန်း 

စတင်ခံစား 
ခွင့်ြပုသည့် 

လစာနုန်း(ကျပ်) 

လက်ရိှ 
ဌာနခဲွ/စခန်း 

မှတ်ချက် 

(က) ေဒါ်ခင်မာလွင် 
၉/လဝန(နုိင်)၂၄၂၇၇၃ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နှစ်နိုင်ငံ  

( ခ ) ေဒါ်ချ ိုချ ိုလွင် 
၈/တတက(နိုင်)၂၃၉၃၈၇ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- WTO  

( ဂ ) ေဒါ်ေအးြမတ်ြဖိုး 
၅/တမန(နိုင်) ၀၅၈၁၀၆ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- ပို့သွင်းရံုး 
(ရန်ကုန)် 

 

(ဃ) ေဒါ်ဆုဆုသိမ့် 
၁၂/အစန(နိုင်) ၂၃၀၆၁၄ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နှစ်နိုင်ငံ  

( င ) ေဒါ်ေအးမွန်စံ 
၅/တဆန(နုိင်) ၁၃၃၁၂၉ 

ဒု-လကေ်ထာက်ကန်ွပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စာရင်းအင်း  

( စ ) ဦးေအးနုိင်ထွန်း 
၉/လဝန(နုိင်) ၂၄၆၀၅၇ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နယ်ရံုး  

(ဆ) ေဒါ်ြဖူစင်ရှင်းသန့် 
၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၉၉၀၂ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စီမံေရးရာ  

( ဇ ) ေဒါ်စုလိုင်ြဖိုး 
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၈၀၉၉၀ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နယ်ရံုး  

( ဈ ) ေဒါ်အိအိစန်း 
၅/မရန(နုိင်)၃၀၆၇၆၉ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- မူဝါဒ  

(ည) ဦးေကျာ်ဇငလ်င်း 
၅/ကလထ(နုိင်)၂၁၅၄၉၄ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စီမံေရးရာ  

( ဋ )  ေဒါ်သရိီနိုင် 
၉/စကတ(နိုင်) ၁၀၈၃၁၄ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စီမံေရးရာ  

( ဌ ) ဦးေဇာ်ရဲေနာင် 
၉/လဝန(နုိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- ကျ ိုင်းလပ်  

( ဍ ) ေဒါ်သီတာဝင်း 
၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၁၅၄ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စီမံေရးရာ  

( ဎ ) ေဒါ်ေငွရည်နှင်း 
၉/မခန(နုိင်)၂၃၁၅၀၇ 

ဒု-လကေ်ထာက်ကန်ွပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- စာရင်းအင်း  
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(ဏ) ေဒါ်ခင်သူဇာမုိး 
၉/ကပတ(နိုင်) ၂၅၂၇၆၆ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နည်းပညာ  

(တ) ဦးသျ ိုင်းြပည့်စံုေအာင် 
၁၃/မဆန(နုိင်) ၀၂၉၄၆၇ 

ဒု-လကေ်ထာက်ကန်ွပျူတာ 
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- နည်းပညာ 
(သတင်း/ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ) 

ေခတ္တ 
မယ်စဲ့တဲွဖက် 

(ထ) ေဒါ်မျ ို းသနာထွန်း 
၈/တတက(နိုင်)၁၈၄၂၇၆ 

အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- ေငွစာရင်း  

( ဒ ) ေဒါ်သက်သက်ဇင် 
၅/အတန(နိုင်) ၀၉၄၃၆၈ 

အငယ်တနး်စာေရး
(၁၈၀၀၀ဝိ/-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ/-) 

၁၈၀၀၀ဝိ/- ေငွစာရင်း  

၂၇။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၀/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် (အင်းစိန်) တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

စက္ူက နှင့် စာေရးကိရိယာပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးသန်းတင်၊ စာေရးအဆင့်-၁ သည် (၁၅-၁-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသး 

သည့် ေဒါ်စန်းနွယ ် (၁၂/မဘန (နိုင်) ၀၇၈၅၅၀)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 

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

လိုက်သည်။ 

၂၈။ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၁/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် (သဃင်္န်းကျွန်း) တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရး ဦးေမာင်ေမာင်လွင်၊ သုိေလှာင်ရံုမှူ း-၂ သည် (၃၁-၅-

၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင် 

မြပုေသးသည့် ေဒါ်စန်းြမင့်ြကည် (၁၂/သဃက (နုိင်) ၀၉၄၆၂၄)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်း 

ဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၁-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒါ်ချစ်ချစ်ေဇာ် (၉/ဇဗသ (နုိင်) ၀၀၃၃၅၅) ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၇-၂၀၂၀) ထ ိလုပ်သက်ခွင့် (၁၅) ရက်ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 



23 

၃၀။ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနခဲွများနှင့် ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျှက်ရိှေသာ ေအာက်ပါေန့စားဝန်ထမ်း 

(၁၈) ဦးကုိ အြမဲတမ်းဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန့်အပ်ထားြပီးြဖစ်၍ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃) ရက်ေန့မှစ၍ 

(၃) လတစ်ကိမ်စာချုပ် ချုပ်ဆုိြခင်းမှ ရပ်စဲလိုက်သည-်  

စဉ် 
အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ ် လက်ရှိ 

ဌာနခွဲ/စခန်း 
ေပးအပ်ထားသည့် 

တာဝန ်

(က) ဦးေဇာ်ရဲေနာင် ၉/လဝန(နိုင်) ၂၃၁၈၈၃ ကျ ို င်းလပ် (ယာဉ်ေမာင်း) 

( ခ ) ဦးေကျာ်ဇင်လင်း ၅/ကလထ(နိုင်)၂၁၅၄၉၄ စီမံေရးရာ စာေရး 

( ဂ ) ေဒါ်ေငွရညန်ှင်း ၉/မခန(နိုင်)၂၃၁၅၀၇ စာရင်းအင်း စာေရး 

(ဃ) ေဒါ်ေအးြမတ်ြဖိုး ၅/တမန(နိုင်) ၀၅၈၁၀၆ ပုိ့သွင်းရုံး(ရနက်ုန)် စာေရး 

( င ) ေဒါ်သက်သက်ဇင် ၅/အတန(နိုင်) ၀၉၄၃၆၈ ေငွစာရင်း စာေရး 

( စ ) ေဒါ်သီရိနိုင် ၉/စကတ(နိုင်) ၁၀၈၃၁၄ စီမံေရးရာ စာေရး 

(ဆ) ဦးသျ ို င်းြပည့်စုံေအာင် ၁၃/မဆန(နုိင်) ၀၂၉၄၆၇ 
နည်းပညာ (သတင်း/ 
မှတ်တမ်းဓာတ်ပံု) 

စာေရး 

( ဇ ) ဦးေအးနုိင်ထွန်း ၉/လဝန(နိုင်) ၂၄၆၀၅၇ နယ်ရုံး စာေရး 

( ဈ ) ေဒါ်ေအးမနွစ် ံ ၅/တဆန(နိုင်) ၁၃၃၁၂၉ စာရင်းအင်း စာေရး 

(ည) ေဒါ်ခင်သူဇာမိုး ၉/ကပတ(နိုင်) ၂၅၂၇၆၆ နည်းပညာ စာေရး 

( ဋ )  ေဒါ်ခင်မာလွင် ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၂၇၇၃ နှစ်နိုင်ငံ စာေရး 

( ဌ ) ေဒါ်ြဖူစင်ရှင်းသန့် ၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၉၉၀၂ စီမံေရးရာ စာေရး 

( ဍ ) ေဒါ်အိအိစန်း ၅/မရန(နိုင်)၃၀၆၇၆၉ မူဝါဒ စာေရး 

( ဎ ) ေဒါ်ချ ိုချ ိုလွင် ၈/တတက(နိုင်)၂၃၉၃၈၇ WTO စာေရး 

(ဏ) ေဒါ်မျ ို းသနာထွနး် ၈/တတက(နိုင်)၁၈၄၂၇၆ ေငွစာရင်း စာေရး 

(တ) ေဒါ်စုလိုင်ြဖို း ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၀၉၉၀ နယ်ရုံး စာေရး 

(ထ) ေဒါ်သီတာဝင်း ၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၁၅၄ စီမံေရးရာ စာေရး 

( ဒ ) ေဒါ်ဆုဆုသိမ့် ၁၂/အစန(နိုင်) ၂၃၀၆၁၄ နှစ်နိုင်ငံ စာေရး 

၃၁။ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊  

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးြငိမ်းသူ (၁၂/ဒလန (နုိင်) ၀၄၆၉၉၃)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ သည် ထီးခီး 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အတွင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ြခင်း၊ အရက်အလွန်အကျံွ 

ေသာက်စားြခင်း၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအေနြဖင့် မေလျာ်ညီ၊ မအပ်စပ်ေသာ ေတာလိုက်ထက်ွြခင်း၊ အလုပ် 
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တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ စခန်းတာဝန်ခံမှ ဆုံးမေြပာဆုိေသာ်လည်း လိုက်နာမုမရိှြခင်း၊ ဆန့်ကျင် 

ဘက်စကားများ ေြပာဆို၍ အလုပ်နုတ်ထွက်စာေရးသားတင်ြပြခင်းတ့ုိသည် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များပါ နည်းဥပေဒ(၁၆၂)(ဃ)နှင့် နည်းဥပေဒ(၁၆၃)(င)၊(ဈ)၊(ဋ)နှင့်(ဒ)တ့ုိအား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက် 

ြခင်းေြကာင့် နိုင်င့ံဝန်ထမ်း ဥပေဒပုဒ်မ ၅၃၊ ပုဒ်မခဲွ (င) အရ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ ရာထူး(လစာ 

နုန်းကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) မှ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၄ ရာထူး(လစာနုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-

၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) သုိ့ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက်ေန့မှစ၍ ရာထူးအဆင့်ေလျှာ့ချလိုက်ြပီး 

ရာထူးချကာလကုိ (၁) နှစ် သတ်မှတ်လုိက်သည်။ 

၃၂။ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမ ှ ဦးစီးအရာရိှ ဦးေသာ်ဇင်ဟန် (၉/ရမသ(နုိင်)၁၅၆၅၇၁) ကုိ 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၉-၆-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၈-၂၀၂၀) ထိ 

လုပ်သက်ခွင့် (၄၅) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၃၃။ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး (ကျ ို င်းတုံ)တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဒု-စခန်းတာဝန်ခံ ဦးြမင့်ေမာင် 

(၉/ကဆန(နုိင်) ၁၂၇၃၃၇) ဒု-ဦးစီးမှူးသည် တာဝန်ချန်ိအတွင်း အရက်ေသစာ ေသာက်စားြခင်းသည် 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ (၁၆၃) (င) ကုိ ကျူးလွန်ေဖာက်ဖျက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၍ အလားတူြဖစ်စဉ်မျ ို း ထပ်မံ 

မြဖစ်ေပါ်ေစေရးအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ (၂၁၀)(ခ)အရ “ေနာင်ရရန်ရိှေသာနှစ်တုိးလစာများ 

ေရွ့သွားေစြခင်းမရှိဘဲ နှစ်တုိးတစ်ကိမ်ရပ်ဆုိင်းြခင်း ြပစ်ဒဏ်” ကို ချမှတ်လုိက်သည်။ 

၃၄။ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၈/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ရံုးအမိန့်စာအမှတ် (၃၄/၂၀၂၀) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ နယ်စခန်းများ ညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲမ ှေဒါ်ဝင်းဝင်းြကည် (၁၂/မရက (နုိင်) 

၀၈၁၆၉၉) ဦးစီးအရာရိှသည် သကင်္န်ရံုးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း အေရးကီးကိစ္စရပ်များ(နာေရးမှအပ)  

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာေဒသမှ ခရီးသွားလာခွင့်မြပုေြကာင်း ညွှန်ြကားချက်ကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက် 

ြခင်းမရှိဘဲ ခရီးထွက်ခွာြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေဒါ်ဝင်းဝင်းြကည်၊ ဦးစီးအရာရိှအား ေနာင်တွင် အလားတူ 



25 

ြဖစ်စဉ်မျ ို းမြဖစ်ေပါ်ေစရန် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒ ၂၁၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ “စာြဖင့်သတိေပးြခင်း 

ြပစ်ဒဏ်” ကုိ ချမှတ်လိုက်သည်။ 

၃၅။ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၄၉/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၂၄-၆-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ ရုံးအမိန့်စာအမှတ် (၃၅/၂၀၂၀) အရ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးတင့်နုိင်ဦး (၆/ထဝန (နုိင်) 

၀၈၉၂၀၉)၊ ဦးစီးအရာရိှသည် သကင်္န်ရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်း အေရးကီးကိစ္စရပ်များ(နာေရး) မှအပ  

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာေဒသမှ ခရီးသွားလာခွင့်မြပုေြကာင်း ညွှန်ြကားချက်ကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက် 

ြခင်းမရှိဘဲ ခရီးထွက်ခွာြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးတင့်နုိင်ဦး၊ ဦးစီးအရာရိှအား ေနာင်တွင် အလားတူ 

ြဖစ်စဉ်မျ ို းမြဖစ်ေပါ်ေစရန် နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒ ၂၁၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(က)အရ “စာြဖင့်သတိေပးြခင်း 

ြပစ်ဒဏ်” ကုိ ချမှတ်လိုက်သည်။ 

 

  


