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စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မုသတင်းလွှာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလုိင်လ ( ၂၂ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ အတဲွ( ၁၁ )၊ အမှတ် ( ၁၃ ) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ့ သို့လှမ်း” 

ပုိ့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ သတင်းလွှာ 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ေန့ (၁၀:၀၀) နာရီအချန်ိတွင် စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ ်

ေရးဝန်ကးီဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ Zoom Application ြဖင့် ကျင်းပြပုလုပ်ေသာ Digital Trade နှင့် 

e-Commerce ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးဆပ်ေကာ်မတီ၏ ဒုတိယအကိမ် လုပ်ငန်းညိှနုိင်းအစည်းအေဝးသုိ့ 

Digital Trade နှင့် e-Commerce ဖံွ့ြဖိုးတုိးတက်ေရး ဆပ်ေကာ်မတီဥက္ကဌ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေအာင်ထူး တက်ေရာက်အမှာစကားေြပာြကားသည်။  

၂။ ဆပ်ေကာ်မတီဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဝန်ကီးက အဖွင့်အမှာစကားေြပာြကားရာတွင် Digital Trade နှင့်   

e-Commerce ဖံွ့ြဖိုးတုိးတက်ေရးဆပ်ေကာ်မတီ၏ ဒုတိယအကိမ ် ညှိနုိင်းအစည်းအေဝးြဖစ်ပါေြကာင်း၊ 

ဆပ်ေကာမ်တီအစည်းအေဝးများကုိ (၃) လြခားြပီး ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း COVID-19 ေြကာင့် 

ပံုမှန်မကျင်းပနုိင်ဘ ဲေနှာင့်ေနှးခဲ့ရြခင်းြဖစ်ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် COVID-19 ကာလမှာ Digital Trade နှင့် 

e-Commerce အပုိင်းေတွကုိ ပိုမိုြမှင့်တင်ေဆာင်ရွက်လာနုိင်ခ့ဲပါေြကာင်း၊ e-Commerce နှင့်ပတ်သက်၍ 

Registration ြပုလုပ်ရန်၊ Regulation လုပ်ေဆာင်သွားရန် ယခင်အစည်းအေဝးမှာလည်းေဆွးေနွးခ့ဲြပီး 

ဆံုးြဖတ်ချက် (၈) ခု ချမှတ်နုိင်ခဲ့ပါေြကာင်း၊ ၎င်းဆုံးြဖတ်ချက်များအား အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှရာ တုိးတက်မုအေနြဖင့် ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် လုိအပ်ေြကာင်း၊ ဆက်လက်တုိးတက်ေအာင်လည်း 
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ေဆာင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါေြကာင်းနှင် ့ ဆပ်ေကာ်မတီအဖဲွ့ဝင်များမှလည်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မုများ 

ကုိ ေဆွးေနွးတင်ြပြကရန်ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခ့ဲသည်။  

၃။ ထုိ့ေနာက် ဆပ်ေကာ်မတီအတွင်းေရးမှူးမ ှ ပထမအကိမ်အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပါ် 

ေဆာင်ရွက်ြပီးစီးမုအေြခအေနများ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့် Action Plan၊  ြပင်ဆင်ဖဲွ့စည်း 

သွားမည့် အဆုိြပုအဖဲွ့ဝင်များအား တင်ြပခ့ဲြပီး ဆပ်ေကာ်မတီဝင်များ၊ ဖိတ်ြကားထားသူများမှ e-Commerce ၊ 

Digital Trade၊ Digital Payment ၊ e-Commerce Guideline ၊ e-Commerce (Online Shop) 

Registration တ့ုိနှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ေနမု အေြခအေနများအား တင်ြပခ့ဲရာ ဆပ်ေကာ်မတီဥက္ကဌ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးက နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ေြပာြကားကာ လိအုပ်သည်များအား ေပါင်းစပ်ညှိနုိင်းေပးခဲ့ြပီး 

အစည်းအေဝးကုိ ရုပ်သိမ်းလုိက်သည်။ 

၄။ အဆုိပါအစည်းအေဝးသို့ ဆပ်ေကာ်မတီအဖွဲ့ ဝင်ဌာနများြဖစ်ေသာ ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာနုိင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မုလက်မုလုပ်ငန်းရှင် 

များအသင်းချုပ်၊ ြမန်မာနုိင်ငံဘဏ်များအသင်း၊ ြမန်မာနုိင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တို့မှ ဆပ်ေကာ်မတီ 

အဖဲွ့ဝင်များ၊ အထူးဖိတ်ြကားထားသည့် ဌာနများြဖစ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆုိက်ဘာ 

လုံြခံုေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့စာတုိက်လုပ်ငန်းတ့ုိမှ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ e-Commerce Association 

အသင်း(၂)ြဖစ်ေသာ Myanmar Digital Economy Association နှင့် e-Commerce Association of 

Myanmar Incorporated တို့မ ှ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂ လ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကမှ Daraz Myanmar Co.,Ltd 

(shop.com) မှ ပုဂ္ုိဂ လ်များနှင့် တာဝန်ရိှသူများ တကေ်ရာက်ခ့ဲြကပါသည်။ 
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ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကုန်သွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကုန်သွယမု်
ပမာဏ

၁ ပင်လယေ်ရေြကာင်း ၈၀၆၆ .၅၀၉ ၁၂၉၁၈ .၁၈၉ ၂၀၉၈၄ .၆၉၈ ၇၄၉၇ .၃၂၃ ၁၁၉၆၁ .၈၄၉ ၁၉၄၅၉ .၁၇၂ ၅၆၉ .၁၈၆ ၉၅၆ .၃၄၀ ၁၅၂၅ .၅၂၆

၂ နယစ်ပ် ၅၉၆၈ .၂၈၅ ၂၈၁၈ .၉၀၉ ၈၇၈၇ .၁၉၄ ၅၉၄၇ .၄၈၈ ၂၄၆၆ .၉၂၆ ၈၄၁၄ .၄၁၄ ၂၀.၇၉၇ ၃၅၁ .၉၈၃ ၃၇၂ .၇၈၀

စုစုေပါင်း ၁၄၀၃၄ .၇၉၄ ၁၅၇၃၇ .၀၉၈ ၂၉၇၇၁ .၈၉၂ ၁၃၄၄၄ .၈၁၁ ၁၄၄၂၈ .၇၇၅ ၂၇၈၇၃ .၅၈၆ ၅၈၉ .၉၈၃ ၁၃၀၈ .၃၂၃ ၁၈၉၈ .၃၀၆

စဉ် အေြကာင်းအရာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၁၇ -၇-၂၀၂၀ ထ ိ ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၁၇ -၇-၂၀၁၉ ထ ိ ) နုိင်းယဉ်ှချက် (တိုး/ေလျာ့)

ြပည်ပပို့ကုန် ( ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

      တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၁၆၂၀.၆၆၆ ၁၅၈၉.၅၂၄ ၃၂၁၀.၁၉၀
၂ တရိစာန်ထွက်ပစ္စည်း ၃.၁၂၆ ၆၁.၆၀၂ ၆၄.၇၂၈
၃ ေရထွက်ပစ္စည်း ၂၇၄.၆၄၅ ၄၅၉.၁၈၀ ၇၃၃.၈၂၅
၄ သတ္တတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၁၀၈၆.၈၃၇ ၃၄၉.၆၅၅ ၁၄၃၆.၄၉၂
၅ သစေ်တာထွက်ပစ္စည်း ၁၁၇.၁၁၅ ၃.၀၀၂ ၁၂၀.၁၁၇
၆ စက်မုကုန်ေချာပစ္စည်း ၄၆၃၂.၉၁၆ ၂၉၈၇.၄၄၅ ၇၆၂၀.၃၆၁
၇ အြခား ၃၃၁.၂၀၄ ၅၁၇.၈၇၇ ၈၄၉.၀၈၁
 စုစုေပါင်း ၈၀၆၆.၅၀၉ ၅၉၆၈.၂၈၅ ၁၄၀၃၄.၇၉၄

 
ြပည်ပသွင်းကုန် ( ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ ) ထိ (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

စဉ် သွင်းကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေြကာငး် နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမုကုန်ပစ္စည်း ၄၆၃၄.၁၃၄ ၁၃၃၀.၇၀၂ ၅၉၆၄.၈၃၆
၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ြကမ်းပစ္စည်း ၄၇၉၄.၂၆၆ ၄၅၇.၆၃၁ ၅၂၅၁.၈၉၇
၃ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၂၅၅.၁၇၈ ၄၉၅.၅၆၉ ၂၇၅၀.၇၄၇
၄ CMP ၁၂၃၄.၆၁၁ ၅၃၅.၀၀၇ ၁၇၆၉.၆၁၈
 စုစုေပါင်း ၁၂၉၁၈.၁၈၉ ၂၈၁၈.၉၀၉ ၁၅၇၃၇.၀၉၈

ြပည်ပပုိ့ကုန်/ သွင်းကုန် ( ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ ) ထ ိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်  

နုိင်းယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ေရေြကာင်း + နယ်စပ)် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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နိုငင်ပံိုင် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင ် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါငး် နိုငင်ပံိုင ် ပဂု္ဂလိကပိုင် ေပါငး်

၁ လယယ်ာထကွပ်စ္စည် ၁၅၈၉ .၅၂၄ ၁၅၈၉ .၅၂၄ ၁၅၄၃ .၉၃၅ ၁၅၄၃ .၉၃၅ ၄၅ .၅၈၉ ၄၅ .၅၈၉

၂ တရိိစာန်ထကွ် ၆၁ .၆၀၂ ၆၁ .၆၀၂ ၃၁၅ .၀၆၉ ၃၁၅ .၀၆၉ -၂၅၃ .၄၆၇ -၂၅၃ .၄၆၇

၃ ေရထကွ် ၄၅၉ .၁၈၀ ၄၅၉ .၁၈၀ ၃၈၄ .၇၉၆ ၃၈၄ .၇၉၆ ၇၄ .၃၈၄ ၇၄ .၃၈၄

၄ သတ္တတွင်းထကွ် ၃၀၇ .၂၀၈ ၄၂ .၄၄၇ ၃၄၉ .၆၅၅ ၂၅၀ .၈၆၆ ၄၄.၄၁၁ ၂၉၅ .၂၇၇ ၅၆ .၃၄၂ -၁.၉၆၄ ၅၄ .၃၇၈

၅ သစ်ေတာထကွ် ၃.၀၀၂ ၃.၀၀၂ ၁.၆၆၂ ၁.၆၆၂ ၁.၃၄၀ ၁.၃၄၀

၆ စကမု်ကန်ုေချာ ၂၈၂၀ .၁၉၀ ၁၆၇ .၂၅၅ ၂၉၈၇ .၄၄၅ ၃၀၉၂ .၃၁၁ ၉၇ .၈၄၂ ၃၁၉၀ .၁၅၃ -၂၇၂ .၁၂၁ ၆၉ .၄၁၃ -၂၀၂ .၇၀၈

၇ အြခား ၄၅၄ .၈၃၂ ၆၃ .၀၄၅ ၅၁၇ .၈၇၇ ၃.၁၆၈ ၂၁၃.၄၂၈ ၂၁၆ .၅၉၆ ၄၅၁ .၆၆၄ -၁၅၀ .၃၈၃ ၃၀၁ .၂၈၁

စုစုေပါင်း ၃၅၈၂ .၂၃၀ ၂၃၈၆ .၀၅၅ ၅၉၆၈ .၂၈၅ ၃၃၄၆ .၃၄၅ ၂၆၀၁ .၁၄၃ ၅၉၄၇ .၄၈၈ ၂၃၅ .၈၈၅ -၂၁၅ .၀၈၈ ၂၀.၇၉၇

စဉ် ပို့ကုနအ်ပုစ်ု
(၁-၁၀-၂၀၁၉ မ ှ၁၇-၇-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မ ှ၁၇-၇-၂၀၁၉ ထိ) တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂ္ဂလကိပုိင် ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမု ၃၇၃ .၇၆၄ ၉၅၆ .၉၃၈ ၁၃၃၀ .၇၀၂ ၁၅၀ .၁၀၇ ၈၅၇ .၆၄၄ ၁၀၀၇ .၇၅၁ ၂၂၃.၆၅၇ ၉၉ .၂၉၄ ၃၂၂.၉၅၁

၂ လပ်ုငန်းသုံးကန်ုြကမ်း ၁၀.၈၅၂ ၄၄၆ .၇၇၉ ၄၅၇ .၆၃၁ ၁၆ .၄၄၉ ၄၈၉ .၅၅၇ ၅၀၆ .၀၀၆ -၅.၅၉၇ -၄၂ .၇၇၈ -၄၈.၃၇၅

၃ လသုံူးကန်ု ၁.၆၃၃ ၄၉၃ .၉၃၆ ၄၉၅ .၅၆၉ ၁.၁၀၂ ၄၆၃ .၆၄၆ ၄၆၄ .၇၄၈ ၀.၅၃၁ ၃၀.၂၉၀ ၃၀.၈၂၁

၄ CMP ၅၃၅ .၀၀၇ ၅၃၅ .၀၀၇ ၄၈၈ .၄၂၁ ၄၈၈ .၄၂၁ ၄၆ .၅၈၆ ၄၆ .၅၈၆

စုစုေပါင်း ၃၈၆ .၂၄၉ ၂၄၃၂ .၆၆၀ ၂၈၁၈ .၉၀၉ ၁၆၇ .၆၅၈ ၂၂၉၉ .၂၆၈ ၂၄၆၆ .၉၂၆ ၂၁၈ .၅၉၁ ၁၃၃ .၃၉၂ ၃၅၁ .၉၈၃

စဉ် သွင်းကန်ုအုပ်စု

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာနှစ် 
(၁၇ -၇-၂၀၂၀ )ထိ

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘာနှစ် 
(၁၇ -၇-၂၀၁၉ )ထိ

တိုး/ေလျာ့

ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိ့ကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင် ့သွင်းကုန်နုိင်းယှဉ်ချက် 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
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ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမု်
ပမာဏ

ပ့ုိကန်ု သွင်းကန်ု
ကန်ုသွယမု်
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၂၄၃၄ .၅၉၈ ၁၄၅၆ .၀၆၆ ၃၈၉၀ .၆၆၄ ၂၅၅၂ .၀၉၀ ၁၄၀၉ .၀၂၅ ၃၉၆၁ .၁၁၅ -၁၁၇ .၄၉၂ ၄၇.၀၄၁ -၇၀ .၄၅၁

၂ လယွဂ်ျယ် ၁၀၁ .၈၀၅ ၂၁.၅၅၁ ၁၂၃.၃၅၆ ၁၁၉ .၉၄၇ ၁၅.၆၇၅ ၁၃၅ .၆၂၂ -၁၈.၁၄၂ ၅.၈၇၆ -၁၂ .၂၆၆

၃ ချင်းေရေဟာ် ၃၄၁ .၉၁၆ ၈၈ .၈၄၂ ၄၃၀ .၇၅၈ ၃၉၆ .၀၉၈ ၆၀ .၃၃၄ ၄၅၆ .၄၃၂ -၅၄ .၁၈၂ ၂၈.၅၀၈ -၂၅.၆၇၄

၄ ကံပုိက်တီ ၂၄၆.၄၅၅ ၁၆.၆၇၁ ၂၆၃ .၁၂၆ ၂၅၀ .၇၀၉ ၂၅.၀၉၅ ၂၇၅ .၈၀၄ -၄.၂၅၄ -၈.၄၂၄ -၁၂ .၆၇၈

၅ ကျ ိုင်းတံု ၂.၆၄၃ ၁.၈၀၇ ၄.၄၅၀ ၅.၆၄၄ ၁.၂၄၆ ၆.၈၉၀ -၃.၀၀၁ ၀.၅၆၁ -၂.၄၄၀

၆ တာချလီတိ် ၆၁ .၂၇၆ ၆၃ .၀၃၅ ၁၂၄.၃၁၁ ၁၅ .၂၉၃ ၅၆ .၄၇၂ ၇၁ .၇၆၅ ၄၅.၉၈၃ ၆.၅၆၃ ၅၂ .၅၄၆

၇ ြမဝတီ ၃၂၈.၇၉၁ ၆၅၂ .၁၉၅ ၉၈၀ .၉၈၆ ၁၅၇ .၂၄၂ ၆၀၃ .၅၃၇ ၇၆၀ .၇၇၉ ၁၇၁ .၅၄၉ ၄၈ .၆၅၈ ၂၂၀.၂၀၇

၈ ေကာေ့သာင်း ၂၄၂ .၅၆၁ ၉၀ .၀၈၇ ၃၃၂ .၆၄၈ ၁၅၆ .၇၉၀ ၃၁.၆၈၃ ၁၈၈ .၄၇၃ ၈၅ .၇၇၁ ၅၈ .၄၀၄ ၁၄၄ .၁၇၅

၉ ြမိတ် ၅၉ .၄၀၉ ၇၇ .၃၉၁ ၁၃၆ .၈၀၀ ၁၁၈ .၁၆၆ ၉၃ .၈၂၃ ၂၁၁.၉၈၉ -၅၈ .၇၅၇ -၁၆ .၄၃၂ -၇၅ .၁၈၉

၁၀ ထးီခီး ၁၆၁၁ .၅၄၁ ၃၉.၈၆၀ ၁၆၅၁ .၄၀၁ ၂၀၀၂ .၈၄၀ ၁၄၂ .၄၉၀ ၂၁၄၅ .၃၃၀ -၃၉၁ .၂၉၉ -၁၀၂ .၆၃၀ -၄၉၃ .၉၂၉

၁၁ ေမာေတာင် ၉.၇၄၆ ၃.၈၆၈ ၁၃.၆၁၄ ၉.၈၉၅ ၆.၃၂၄ ၁၆ .၂၁၉ -၀.၁၄၉ -၂.၄၅၆ -၂.၆၀၅

၁၂ မယစ့ဲ် ၂.၄၃၁ ၀.၂၇၇ ၂.၇၀၈ ၁.၀၆၉ ၀.၂၄၇ ၁.၃၁၆ ၁.၃၆၂ ၀.၀၃၀ ၁.၃၉၂

၁၃ စစ်ေတွ ၄၃၂ .၅၄၇ ၃၀၄ .၂၆၄ ၇၃၆ .၈၁၁ ၁၀ .၂၂၉ ၁.၂၂၈ ၁၁.၄၅၇ ၄၂၂ .၃၁၈ ၃၀၃ .၀၃၆ ၇၂၅ .၃၅၄

၁၄ ေမာင်ေတာ ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၈ ၁၁.၅၅၂ ၇.၀၆၄ ၀.၀၅၂ ၇.၁၁၆ ၄.၄၃၀ ၀.၀၀၆ ၄.၄၃၆

၁၅ တမူး ၃၇.၈၅၉ ၀.၉၂၄ ၃၈.၇၈၃ ၈၃ .၃၃၈ ၀.၉၁၀ ၈၄ .၂၄၈ -၄၅.၄၇၉ ၀.၀၁၄ -၄၅ .၄၆၅

၁၆ ရိဒ် ၄၂ .၈၀၂ ၂.၀၁၃ ၄၄.၈၁၅ ၆၁ .၀၇၄ ၁၈.၇၈၅ ၇၉ .၈၅၉ -၁၈.၂၇၂ -၁၆.၇၇၂ -၃၅ .၀၄၄

၁၇ ထန်တလန်

၁၈ ကျ ိုင်းလပ် ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁ ၀.၄၁၁

စုစုေပါင်း ၅၉၆၈ .၂၈၅ ၂၈၁၈ .၉၀၉ ၈၇၈၇ .၁၉၄ ၅၉၄၇ .၄၈၈ ၂၄၆၆ .၉၂၆ ၈၄၁၄ .၄၁၄ ၂၀.၇၉၇ ၃၅၁ .၉၈၃ ၃၇၂ .၇၈၀

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၁၀ -၂၀၁၉ မှ ၁၇ -၇-၂၀၂၀ ထိ ) (၁-၁၀ -၂၀၁၈ မှ ၁၇ -၇-၂၀၁၉ ထိ ) နုိင်းယဉ်ှချက် (တိုး/ေလျာ့)

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

စခန်းများအလုိက် ပုိ့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ (  ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ ) ထ ိ

ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နုိင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

တန်ဖုိး-ေဒါ်လာသန်းေပါင်း 
  



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၉၂၈၀၀ ၉၈၅၉၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၉၂၀၀၀

၂ ဟသင်္ာတ ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၆၇၀၀ ၉၃၆၉၀၀ ၉၇၉၈၀၀

၃ ပဲခူး ၉၇၉၈၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၄၉၂၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၃၅ ၇၄၀ ၇၂၀ ၇၂၀

၂ ေရလီ ၇၃၅ ၇၄၀ ၇၂၀ ၇၂၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၈၈ ၈၂၂ ၇၈၂ ၇၉၄

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀

၂ မနေလး(အညာေရဝါ) ၁၁၁၀၂၀၀ ၁၁၄၃၃၀၀ ၁၁၇၅၇၀၀ ၁၂၆၂၇၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀

(က) မတ်ပဲ

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မနေလး ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၁၈၀၀ ၇၉၆၇၀၀ ၇၈၆၃၀၀

၂ မုံရွာ ၇၉၃၀၀၀ ၇၈၆၃၀၀ ၇၈၉၃၀၀ ၇၈၆၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆ ၁၅၇၆

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန် ၈၂၅၅၀၀ ၈၂၀၀၀၀ ၇၉၇၅၀၀ ၈၂၅၀၀၀

၂ မနေလး ၈၀၆၅၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၆၀၅၀၀ ၇၇၀၃၀၀

၃ မုံရွာ ၈၀၅၂၀၀ ၇၈၀၇၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၄ မေကွး ၈၁၁၄၀၀ ၇၈၆၉၀၀ ၇၆၅၄၀၀ ၇၈၀၇၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၁၂ ၇၁၈ ၇၀၉ ၇၃၅

( ဃ ) ပဲစဉ်းငုံ

၇

(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး

Z:\TP Department(2019-2020)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\July 2020\Trade New(22-7-2020)\2 - Agril-Trade (No Delete) 6-11



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖူစ) ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၂ မုံရွာ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၃ မနေလး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၄ ပျဉး်မနား ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု္က  ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀

၆ မေကွး ၂၇၅၅၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၉၂ ၁၈၇ ၁၈၆ ၁၈၇

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

၂ မနေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

၃ မေကွး ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

၄ ြပည် ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၈၅၇၃၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၃၇ ၄၂၈ ၄၂၄ ၄၂၈

( င ) ြကက်သွန်နီ

၈

( စ ) ြကက်သွနြ်ဖူ
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀
၁ မနေလး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀ ၁၁၃၂၉၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀
၁ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၁၃ ၁၂၅၆ ၁၂၄၇ ၁၂၅၇

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀
၁ မုံရွာ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၂ မနေလး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀
၄ မေကွး ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၈၃၇၁၀၀
၅ ြပည် ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၇၁၄၆၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀
၁။ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၂၄ ၁၃၃၆ ၁၃၂၆ ၁၃၃၇

ကျပ်/ြပည်

၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀
၁ ရန်ကုန ် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၂ မနေလး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၅၀ ၁၂၅၀
၃ ပျဉး်မနား ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသင်္ာတ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၇ ြပည် ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ၂၀၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

စဉ် ြမို ့အမည်
ဧည့်မထမိုးဆန်

( ဈ ) ဆန် (ြပည်တွင်း)

( ဆ) နနင်ွးတက်

( ဇ ) ချင်း

၉
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USD/PMT
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ထိုင်း ၄၉၉ ၄၉၁ ၄၉၁ ၄၄၉

၂ ဗီယက်နမ် ၄၄၆ ၄၃၆ ၄၃၆ ၄၄၆

၃ အနိ္ဒယိ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈ ၃၄၈

၄ ပါကစ္စတန် ၃၇၆ ၃၇၁ ၃၇၁ ၃၇၅

၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ရန်ကုန ် ၅၅၂၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀ ၅၆၃၀၀၀ ၅၆၀၀၀၀
၂ မနေလး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀
၃ ပျဉး်မနား ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၅ ပဲခူး ၅၉၈၀၀၀ ၆၁၀၀၀၀ ၆၁၀၀၀၀ ၅၉၈၀၀၀
၆ ြပည် ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀ ၁၂၀၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၃၅၈၂၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၅၂၁၀၀ ၃၄၂၉၀၀

၂ မနေလး ၃၂၃၃၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၁၁၇၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ ေတာင်ကီး ၃၁၅၃၀၀ ၃၁၅၃၀၀ ၃၁၅၃၀၀ ၃၀၀၀၀၀

USD/MT
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀

၃ အိန္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၂၅ ၂၂၀ ၂၁၉ ၂၂၁

(ဌ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဋ) စပါး

ဧည့်မထမိုးစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

၁၁

၁၀
(ည) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် ြမို ့အမည်
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မေလး ၁၄၂၈၇၀၀ ၁၄၉၆၆၀၀ ၁၆၀၅၆၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀
၂ မေကွး ၁၄၉၇၂၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၆၃၂၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၀၁၉ ၁၀၀၂ ၉၉၅ ၁၀၀၃

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၃၁၃၆၀၀ ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၅၁၇၅၀၀ ၂၇၂၁၄၀၀

၂ မေကွး (စမံုစ) ၂၂၄၄၄၀၀ ၂၁၇၇၀၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၆၅၄၇၀၀

USD/MT

စဉ် ြမို့အမည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၇-၂၀၂၀

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀

၃ အိ္ဒယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၂၃ ၁၄၇၀ ၁၄၅၉ ၁၄၇၀

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၅၂၈ ၁၅၆၄ ၁၅၂၀ ၁၅၅၈

၂ RSS-2 ၁၄၄၈ ၁၅၄၄ ၁၄၄၁ ၁၅၃၉

၃ RSS-3 ၁၃၆၇ ၁၅၂၇ ၁၃၆၁ ၁၅၂၂

၄ RSS-4 ၁၂၈၇ ၁၅၁၇ ၁၂၈၁ ၁၅၁၃

၅ RSS-5 ၁၂၀၇ ၁၅၀၃ ၁၂၀၁ ၁၄၉၈

           ေဒါ်လာ/တန်
(ဏ) ေရာဘ်ာ

(ဍ)  နှမ်းြဖူ

စဉ်
၂၁-၇-၂၀၂၀

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျ ို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(ဎ)  နှမ်းနက်

၁၄-၇-၂၀၂၀
အမျ ို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၈ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၂၄၅၀၀ ၁၇၀၇.၄၅ ၁၇၉၅.၉၁ ၁၃၆၆

၂ ၉ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၂၇၃၀၀ ၁၇၀၈.၈၆ ၁၈၁၄.၈၉ ၁၃၆၈

၃ ၁၀ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၄၇၀၀ ၁၇၁၇.၉၀ ၁၇၉၉.၆၅ ၁၃၆၉

၄ ၁၁ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၄၇၀၀ ၁၇၁၇.၉၀ ၁၇၉၉.၆၅ ၁၃၆၉

၅ ၁၂ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၄၇၀၀ ၁၇၁၇.၉၀ ၁၇၉၉.၆၅ ၁၃၆၉

၆ ၁၃ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၁၀၀၀ ၁၇၁၁.၃၈ ၁၈၀၉.၆၀ ၁၃၇၀

၇ ၁၄ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၃၀၀၀ ၁၇၁၀.၁၇ ၁၈၀၄.၃၁ ၁၃၇၃

၈ ၁၅ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၃၇၉၀၀ ၁၇၁၁.၁၁ ၁၈၅၀.၃၅ ၁၃၇၈

၉ ၁၆ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၄၀၅၀၀ ၁၇၁၄.၇၀ ၁၈၀၈.၉၈ ၁၃၇၈

၁၀ ၁၇ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၄၄၅၀၀ ၁၇၁၇.၇၄ ၁၈၀၂.၇၆ ၁၃၈၀

၁၁ ၁၈ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၄၄၅၀၀ ၁၇၁၇.၇၄ ၁၈၀၂.၇၆ ၁၃၈၀

၁၂ ၁၉ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၄၄၅၀၀ ၁၇၁၇.၇၄ ၁၈၀၂.၇၆ ၁၃၈၀

၁၃ ၂၀ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၄၄၅၀၀ ၁၇၁၇.၇၄ ၁၈၀၂.၇၆ ၁၃၈၀

၁၄ ၂၁ - ၇ -၂၀၂၀ ၁၂၆၂၀၀၀ ၁၇၃၁.၈၅ ၁၈၂၂.၃၅ ၁၃၈၈

မျက်ာှစာအလိုက်
ေငွလဲုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)

၁ ၇.၀၀၂ ယွမ်

၂ ၃၀.၁၃  ဘတ်

၃ ၈၇ တာကာ

၄ ၇၆.၀၀ ရူပီး

ကျပ်/ကျပ်သား

၁၂

(၂၂-၇-၂၀၂၀) ေန့ ြပင်ပေငွလဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲုန်း

စဉ် ေန့စွဲ

စခန်းအမည်

ေရေစျးုန်း

ေဒါ်လာ
ြပည်တွင်းေရ

စဉ်

Source: နယ်စခန်းမှ ေန့စဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုး်

ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲုန်း (ကျပ်)

၁၃၈၀

မူဆယ်

၁၃၆၂

ြမဝတီ ၁၄၆၆

၁၃၉၅
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၇၀၅-၇၂၅

(  ခ  ) SQ ၈၁၀-၈၃၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၀၁၀-၁၀၄၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၈၈၅-၉၁၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၂၅-၈၅၀

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

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၉၄၀-၁၀၂၀

( ဃ ) အခွံချွတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၅၀

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၆၁၀-၆၃၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၆၂၀-၆၄၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၆၂၀-၆၄၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၆၅၀-၇၀၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ)

(  ဂ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၇၅၀-၈၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖူလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၈၇၅-၉၂၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၂၀-၁၀၃၀

(  ဂ  ) အခွံချွတ်အြခမ်း ၁၀၅၀-၁၁၀၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

 ၂၁ - ၇ -၂၀၂၀  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျ ို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့ရိှ ဖွဲ့ စည်းပံုနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည ်-    

စဉ် ဝန်ထမ်းအင်အား 
အတည်ြပု 
ဖဲွ့စည်းပုံ 

ကန့်သတ် 
ခန့်ြပီး 
အင်အား 

ပုိ လို 

(က) အရာထမ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၂ - ၁၆ 
( ခ ) အမုထမ်း ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၇ - ၁၈၂ 
 ေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၉ - ၁၉၈ 
( ဂ ) ေန့စားပုတ်ြပတ်   ၅၁ - - 
 စုစုေပါင်း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၈၀ - ၁၉၈ 

၂။ ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၂/၂၀၂၀ အရ မေကွးတုိင်းေဒသကီး၊ 

ပခုက္က ြမို ့၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင်ြမို့နယ် 

ကုန်သွယ်ေရးမှ ဦးကံေဆာင်၊ အကူ-၁ သည်(၂၂-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင် ့၎င်း၏ 

တရားဝင် ဇနီး(ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်ေအးတုိး (၈/ပခက(နုိင်) ၀၀၅၆၁၈) 

ကိ ုနုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒ ခဲွငယ်(၁၊ ၂) အရ (၂၃-

၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃။ ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၇၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးတင်ထွန်း (၁၂/သကတ (နုိင်) ၀၅၉၁၉၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှူး ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၈)ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။  

၄။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ေဒါ်နုနုရီ (၁၂/သဃက (နုိင်) ၀၂၅၀၂၃)၊ ဦးစီးအရာရှိကုိ (၁၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

ပုိ့ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခဲွသို ့ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 

၅။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၀-က/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၅၂/၂၀၂၀)ြဖင့် (၁-

၇-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဒု-ဦးစီးမှူးနှင့်လစာနုန်းတူ ဒု-ဦးစီးမှူး/ စာရင်းကုိင်-၂ 
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(လစာနုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူးတွင် ခန့်ထားခဲ့သည့် ပူးတဲွပါဝန်ထမ်း (၆) ဦးအား    

(၁၃-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၎င်းတ့ုိနှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးသ့ုိ တာဝန် 

ချထားလုိက်သည-် 

စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး 
တာဝန်ချထားသည့် 

ဌာနခဲွ 
မှတ်ချက် 

(က) မဇွန်ဇွနေ်အာင် 

၉/ပကခ(နုိင်) ၀၁၇၉၄၅ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး 
 

( ခ ) မခုိင်မီမီညို 

၅/ဝလန(နုိင်) ၁၃၉၈၆၁ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ေဒသတွင်း 
 

( ဂ ) မအိသက်သက်စံ 

၁၂/ဗတထ(နုိင်) ၀၃၉၄၄၄ 

ဒု-ဦးစီးမှူး WTO 

(ဃ) မေမဇင်သန်း 

၁၂/ဥကတ(နုိင်) ၁၇၃၁၁၆ 

ဒု-ဦးစီးမှူး ပ့ုိ/သွင်း 

( င ) မေအမီေကျာ် 

၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၄၀၃၅ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငွစာရင်း 

( စ ) မတင်တင်ေအး 

၁၀/သထန(နုိင်) ၂၀၀၄၅၄ 

စာရင်းကုိင်-၂ ေငွစာရင်း 

၆။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး၊ ဦးရည်ချွန် (၉/တသန(နုိင်)၀၉၄၉၁၂) ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၄-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၃၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၇။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၁-က/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၅၃/၂၀၂၀) ြဖင့် (၁-၇-

၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနကပုိ်င်းမှစတင်၍ အငယ်တန်းစာေရးနှင့် လစာနုန်းတူ အငယ်တန်းစာေရး/ ဒု-

လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူး (လစာနုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူးတွင် 

ခန့် ထားခ့ဲသည့် တစ်ဖက်ပါဝန်ထမ်း(၁၈)ဦးအား (၁၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှ စတင်၍ ၎င်းတုိ့နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးသို့ တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 
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စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့် 
ဌာနခွဲ 

မှတ်ချက် 

(က) ဦးေဇာ်ထက်ေဝ 
၁၂/ဗဟန(နုိင်) ၁၀၂၄၈၃ 

အငယ်တန်းစာေရး ေကျာက်ြဖူ 
အထူးစီးပွားေရး(ဇုန်) 

( ခ ) ေဒါ်က့ံေကာ်ဖူး 
၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၃၂၂၉ 

အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ 

( ဂ ) ေဒါ်ြမတ်မုိးသိမ့် 
၈/ပခက(နုိင်) ၂၆၇၃၅၈ 

အငယ်တန်းစာေရး ေဒသတွင်း 

(ဃ) ေဒါ်နြုကည် 
၉/မသန(နုိင်)၁၄၄၆၅၇ 

အငယ်တန်းစာေရး ပညာေပး 

( င ) ေဒါ်ေနနွယ်ထွန်း 
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၇၇၈ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ 

( စ ) ေဒါ်ေမလင်းဦး 
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၆၄၄ 

အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

(ဆ) ေဒါ်ဇင်မာထွန်း 
၅/ဝလန(နုိင်)၁၇၀၈၂၆ 

အငယ်တန်းစာေရး စာရင်းအင်း 

( ဇ ) ဦးြဖိုးဟန်ေကျာ် 
၉/ခအဇ(နုိင်) ၀၃၅၈၇၁ 

အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ 

(ဈ ) ဦးေဇာထ်က်ေအာင် 
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၈၃၉၆၆ 

အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး 

(ည) ဦးရဲလင်း 
၉/ရမသ(နုိင်)၁၄၃၉၂၅ 

အငယ်တန်းစာေရး ေကျာက်ြဖူ 
အထူးစီးပွားေရး(ဇုန်) 

( ဋ ) ေဒါ်ညိုနှင်းစိုး 
၁၄/အဂပ(နုိင်) ၁၉၈၈၀၃ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

WTO 

( ဌ ) ေဒါ်ရီမွန်မွန်ခန့် 
၉/လဝန(နုိင်) ၂၂၁၉၆၄ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

ေငွစာရင်း 

( ဍ ) ေဒါ်ချ ို ရီသင်း 
၈/ရနခ(နုိင်) ၁၅၃၃၂၉ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

နည်းပညာ 

( ဎ ) ေဒါ်စုမာလွင် 
၅/စကန(နုိင်) ၁၉၇၀၄၅ 

ဒု-လက်ေထာက်
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

ယှဉ်ြပိုင်မု 
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(ဏ) ေဒါ်ဆုလ့ဲနနာ 
၁၃/ရစန(နုိင်) ၁၀၁၈၇၉ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

နည်းပညာ 

(တ) ေဒါ်ေအးချမ်းေဟမာန် 
၁၄/မအပ(နိုင်) ၂၉၀၂၄၇ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

ေငွစာရင်း 

( ထ) ဦးြမတ်သူရ 
၉/တသန(နုိင်) ၁၉၈၃၁၀ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

ယှဉ်ြပိုင်မု 

( ဒ ) ေဒါ်ေစာယုနုိင် 
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၆၉၇၉၉ 

ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 

မူဝါဒ 

၈။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ယှဉ်ြပိုင်မုမူဝါဒဌာနခဲွမှ ေဒါ်ြမတ်သီရိေဇာ် (၇/ပတန (နုိင်) ၁၀၄၀၀၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၇-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၄)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၉။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၂-က/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၄၂/၂၀၂၀)ြဖင့် (၂၃-၇-

၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ အငယ်တန်းစာေရးနှင့် လစာနုန်းတူ အငယ်တန်းစာေရး/ ဒု-

လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ း (လစာနုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထးူတွင် 

ခန့်ထားခ့ဲသည့ ် ေအာက်ပါဝန်ထမ်း (၁၈) ဦးအား (၁၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှစတင်၍ ၎င်းတုိ့ 

အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲအသီးသီးတွင် တာဝန်ချထားလုိက်သည်-  

စဉ် အမည်/ 
မှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ဌာနခွဲ မှတခ်ျက် 

(က) ေဒါ်ခင်မာလွင် 
၉/လဝန(နုိင်)၂၄၂၇၇၃ 

အငယ်တန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ  

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

အငယ်တန်းစာေရး WTO  

( ဂ ) ေဒါ်ေအးြမတြ်ဖိုး 
၅/တမန(နိုင်) ၀၅၈၁၀၆ 

အငယ်တန်းစာေရး ပို့သွင်းရံုး 
(ရန်ကုန်) 

 

(ဃ) ေဒါ်ဆုဆုသိမ့် 
၁၂/အစန(နုိင်) ၂၃၀၆၁၄ 

အငယ်တန်းစာေရး နှစ်နုိင်ငံ  



18 

( င ) ေဒါ်ေအးမွန်စံ 
၅/တဆန(နုိင်) ၁၃၃၁၂၉ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

စာရင်းအင်း  

( စ ) ဦးေအးနုိင်ထွန်း 
၉/လဝန(နုိင်) ၂၄၆၀၅၇ 

အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး  

(ဆ) ေဒါ်ြဖူစင်ရှင်းသန့် 
၉/ပမန(နိုင်) ၂၈၉၉၀၂ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ  

( ဇ ) ေဒါ်စုလုိင်ြဖိုး 
၅/ဝလန(နုိင်) ၁၈၀၉၉၀ 

အငယ်တန်းစာေရး နယ်ရုံး  

( ဈ ) ေဒါ်အိအိစန်း 
၅/မရန(နိုင်)၃၀၆၇၆၉ 

အငယ်တန်းစာေရး မူဝါဒ  

(ည) ဦးေကျာ်ဇင်လင်း 
၅/ကလထ(နုိင်)၂၁၅၄၉၄ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ  

( ဋ ) ေဒါ်သီရိနုိင် 
၉/စကတ(နုိင်) ၁၀၈၃၁၄ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ  

( ဌ ) ဦးေဇာ်ရဲေနာင် 
၉/လဝန(နုိင်) ၂၃၁၈၈၃ 

အငယ်တန်းစာေရး ကျ ိုင်းလပ်  

( ဍ ) ေဒါ်သီတာဝင်း 
၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၁၅၄ 

အငယ်တန်းစာေရး စီမံေရးရာ  

( ဎ ) ေဒါ်ေငွရည်နှင်း 
၉/မခန(နိုင်)၂၃၁၅၀၇ 

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

စာရင်းအင်း  

(ဏ) ေဒါ်ခင်သူဇာမုိး 
၉/ကပတ(နုိင်) ၂၅၂၇၆၆ 

အငယ်တန်းစာေရး နည်းပညာ  

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

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး 

နည်းပညာ 
(သတင်း/ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ) 

 

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

အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း  

( ဒ ) ေဒါ်သက်သက်ဇင် 
၅/အတန(နုိင်) ၀၉၄၃၆၈ 

အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း  

၁၀။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ ် ၀၃၈၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညိှနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူး ၊ ဦးေကျာ်ဆန်းထွန်း (၁၀/မလမ 
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(နုိင်)၀၂၆၀၂၂)ကုိ နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃)အရ (၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၅-၁၀-

၂၀၂၀ ထိ) ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၉၂) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၃(က)/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၅၄/၂၀၂၀)ြဖင့် (၁-၇-

၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနကပုိ်င်းမှစတင်၍ ရုံးအကူနှင့် လစာနုန်းတူ အေစာင့်/ ရံုးအကူ/ လုပ်သား(လုံြခံုေရး) 

(လစာနုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)ရာထူးတွင် ခန့်ထားခ့ဲသည့် ေအာက်ပါဝန်ထမ်း (၃) ဦးအား 

(၁၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနကပုိ်င်းမှ စတင်၍ စီမံေရးရာဌာနခဲွတွင် တာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

စဉ် အမည/်မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး မှတ်ချက် 

(က) ဦးရဲစိုးေကျာ် 
၉/ပဗသ(နိုင)် ၀၁၄၄၆၆ 

ရံုးအကူ   

( ခ ) ေမာင်ေဝြဖိုးကုိ 
၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၉၀၀ 

အေစာင့်   

( ဂ ) ေမာင်မျ ို းေဇာ်ပိုင ်
၅/အတန(နိုင်)၀၇၉၆၀၃ 

လံုြခံုေရး   

၁၂။ ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၄/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ပုိ့ကုန်သွင်းကုန်ရုံး (ရန်ကုန်) မှ ေဒါ်ရီရီချ ို  (၁၂/ဒလန (နုိင်) ၀၀၇၉၄၃) သန့်ရှင်းေရး-၅ သည် နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်း နည်း၏ဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရ ၁၂-၇-၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် နှစ်တိုးေစ့ေရာက်ပါ 

သြဖင့် နှစ်တုိးအပါအဝင် လစာေငွကျပ် (၁၆၆၀၀ဝိ/-) တိတိကုိ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၁၃။ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၄ (က)/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်ေန့ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၄၆(က)/ 

၂၀၂၀)ြဖင့် ေန့စားဝန်ထမ်း (၁၇) ဦးအား (၂၅-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ လည်းေကာင်း၊ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါစီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၄၈ (က)/၂၀၂၀) ြဖင့် 

ေန့စားဝန်ထမ်း (၁) ဦးအား (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ လည်းေကာင်း (၃)လ တစ်ကိမ် 

စာချုပ်စနစ်ြဖင့် စာချုပ်ချုပ်ဆုိငှားရမ်းခဲ့သည့် ပူးတဲွပါ ေန့စားဝန်ထမ်း (၁၈) ဦးအား ၎င်းတုိ့နှင့် တစ်ဖက် 

ေဖာ်ြပပါ ဌာနခဲွအသီးသီးသုိ့ (၁၃-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ တာဝန်ချထားလိက်ုသည်- 
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စဉ် အမည် မှတ်ပံတုင်အမှတ ်
ေပးအပ်သည့် 

တာဝန ်

တာဝန်ချထားသည့် 

ဌာနခဲွ/ပုိ့သွင်းရံုး/စခန်း 
မှတ်ချက် 

(က) ေဒါ်လ့ဲသဇင်ခုိင် ၈/မကန(နုိင်) ၂၉၃၄၅၁ ေန့စားစာေရး စာရင်းအင်း   

( ခ ) ေဒါ်ေမဇင်ခုိင် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၇၇၆၁၄ ေန့စားစာေရး ေဒသတွင်း   

( ဂ ) ေဒါ်ယုေဝေအာင် ၉/ဝတန(နိုင်) ၁၉၅၈၈၅ ေန့စားစာေရး စီမံေရးရာ   

(ဃ) ဦးေအာင်မျ ို းသက် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၄၈၉၀၀ ေန့စားစာေရး ပုိ့သွင်းရုံး(မနေလး)   

( င ) ေဒါ်တုိးသရိီေအာင် ၉/ပမန(နိုင်) ၂၃၇၂၂၁ ေန့စားစာေရး မူဝါဒ   

( စ ) ေဒါ်စိမ်းအိြဖိုး ၁၃/မဆတ(နုိင်) ၀၅၈၃၇၆ ေန့စားစာေရး ေငွစာရင်း   

(ဆ) ဦးလုိင်မင်းခန့် ၁/ဟပန(နိုင်) ၀၁၅၈၀၉ ေန့စားစာေရး နည်းပညာ(ရန်ကုန်တွဲ)   

( ဇ ) ေဒါ်စနာေအာင် ၉/ငဇန(နိုင်) ၀၈၅၁၀၄ ေန့စားစာေရး WTO   

(ဈ ) ေဒါ်စနာြမင့် ၉/တကန(နိုင်) ၁၇၆၅၈၈ ေန့စားစာေရး နှစ်နိုင်ငံ   

(ည) ေဒါ်သူဇာမုိး ၉/ကဆန(နုိင်) ၁၅၉၉၂၆ ေန့စားစာေရး နှစ်နိုင်ငံ   

( ဋ ) ေဒါ်ြဖူြဖူစိုး ၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၃၃၅ ေန့စားစာေရး နည်းပညာ   

( ဌ ) ေဒါ်ေကသွယ်ဝင်း ၉/ပဗသ(နိုင်) ၀၁၀၉၅၇ ေန့စားစာေရး စီမံေရးရာ   

( ဍ ) ေဒါ်ဒုိ့စန်းကိမ် ၄/တတန(နိုင်) ၀၆၀၅၀၆ ေန့စားစာေရး ရိဒ်ကနုသွ်ယ်ေရးစခန်း   

( ဎ ) ေဒါ်ဧကရီသိမ့် ၃/မဝတ(နိုင်) ၀၄၃၉၀၁ ေန့စားစာေရး ြမဝတီကုနသွ်ယ်ေရးဇုန ်   

(ဏ) ဦးဇွနသ်န့် ၁၂/ဒလန(နိုင်) ၀၄၇၈၀၇ ေန့စားယာဉ်ေမာင်း 
စီမံေရးရာ 

(ေမာ်ေတာ်ယာဉ်) 
  

(တ) ဦးခင်ေမာင်ဦး ၇/အဖန(နိုင်) ၀၀၄၉၀၉ 
ေန့စားလံုြခံုေရး 

(သရက်ြခံ) 
စီမံေရးရာ   

(ထ) ဦးေဇာ်မင်းေထွး ၁၂/ဒပန(နိုင်) ၀၀၀၃၅၅ ေန့စားလံုြခံုေရး စီမံေရးရာ   

( ဒ ) ေဒါ်ခုိင်ဇင်သိမ့် ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၇၇၅၉၈ ေန့စားစာေရး မူဝါဒ   

၁၄။ ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၅/၂၀၂၀ အရ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရံုး၏ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၂၀) 

အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွမှ ဦးတင့်နုိင်ဦး (၆/ထဝန(နုိင်) 
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၀၈၉၂၀၉)၊ ဦးစီးအရာရှိအား ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၃ ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၎င်း၏ဆနအရ 

အလုပ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၁၅။ ၁၃-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမ်း (၂) ဦးတ့ုိကုိ ၎င်းတို့အမည်နှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါေန့ရက်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

  စဉ်   အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ဦးေအာင်စုိးလင်း ခဲွ/ေရး စီမံ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ၁ ရက် 

   ၁၂/ရပသ(နုိင်) ၀၂၇၁၄၅    

 ( ခ ) ေဒါ်နနာေအာင် လ/ထ ပုိ့/သွင်း ၂၁-၇-၂၀၂၀မှ ၁၀ ရက် 

   ၁၂/အစန(နုိင်) ၁၉၈၄၈၇ ကပတမှူး (ရန်ကုန်) ၃၀-၇-၂၀၂၀ထ ိ  

၁၆။ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ေဒါ်ြမင့်ြမတ်သီ (၅/တဆန(နုိင်) ၁၁၀၁၈၄)၊ ဦးစီးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၃-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀) 

ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၁၇။ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦး၊ အမုထမ်း(၁) ဦးတ့ုိကုိ ၎င်းတို ့ အမည်နှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေန့ 

ရက်များအတုိင်း နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့်အသီးသီး 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည-် 

 စဉ် အမည်/မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 (က) ေဒါ်ေအးြမခုိင် ဦး/ရိှ ေဒသတွင်း ၆-၇-၂၀၂၀ ၇ ရက် 

   ၉/ခအဇ(နုိင်) ၀၃၁၆၉၇   ၁၂-၇-၂၀၂၀ 

 ( ခ ) ေဒါ်ဝိပ္ံပ ရုံးအုပ် ပညာေပး ၂၁-၇-၂၀၂၀မှ ၆ ရက် 

   ၅/မမန(နုိင်) ၀၆၉၂၉၀   ၂၆-၇-၂၀၂၀ထ ိ  
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၁၈။ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၈၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးဇာနည်ထက်ေအာင် (၇/ပတတ(နုိင်)၁၁၈၄၆၀)၊ အကီးတန်းစာေရးကုိ (၁၅-၇-

၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ အေထွေထွစီမံေရးရာဌာနစု၊ စိမ်းလန်းစုိြပည်ေရးဌာနစိတ်သို့ 

ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၁၉။ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၀/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ အမုထမ်း (၃) ဦးတ့ုိကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄ ၊ နည်းဥပေဒ 

ခဲွ (က) အရ ၎င်းတုိ့အမည်နှင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နှစ်တုိးေစ့ေရာက်သည့် ေန့ရက်မှစတင်၍ နှစ်တုိး 

အပါအဝင် လစာေငွများကုိ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

စဉ် အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန နှစ်တုိးခံစားမည့်ရက် 
နှစ်တုိး 

လစာ(ကျပ်)

(က) ေဒါ်ဇင်မာလင်း 

၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၇၀၅၈ 

ဒု-ဦးစီးမှူး နယ်ရံုး ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၂၆၀၀၀ 

( ခ ) ဦးေနမျ ို းထွန်း 

၇/မလန(နုိင်) ၀၈၈၈၆၃ 

ဒု-ဦးစီးမှူး WTO ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၂၆၀၀၀ 

( ဂ ) ေဒါ်ခင်နင်ှးေဝ 

၁၄/ကခန(နုိင်) ၀၇၇၁၁၀ 

ဒု-ဦးစီးမှူး WTO ၁၄-၇-၂၀၂၀ ၂၂၆၀၀၀ 

၂၀။ ၁၄-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် (၀၃၅၈/၂၀၂၀)ြဖင့် ခန့်အပ် 

ထားေသာ ေဒါ်သီတာလိုင်(၅/ကနန(နုိင်) ၀၈၃၈၁၆)၊ အငယ်တန်းစာေရးကုိ (၁၃-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်။ 

၂၁။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၃/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်(ဘဏ်ခဲွ-၃)တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ေဆာက်လုပေ်ရးနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းေရာင်းဝယ်ေရးမ ှ ဦးလွင်ကီး၊ စာေရးအဆင့်-၁ သည် (၃-၆-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသး 

သည့် ေဒါ်တင်ြမို င် (၁၂/သဃက(နုိင်)၀၈၃၃၀၇) ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ 
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နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ် (၁၊၂) အရ (၄-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။ 

၂၂။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၄/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဒဂံြုမို့သစ် (ေြမာက်ပုိင်း) ြမို့နယ်တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူ 

ခံစားေနေသာ ယခင်ြမန်မာ့ကုန်တိုက်မှ ဦးလှြမင့်၊ အကီးတန်းလက်နိှပ်စက်သည်(၁၆-၄-၂၀၂၀) ရက် 

ေန့တွင ် ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်ဝါ (၁၂/မရက (နုိင်) ၀၉၃၄၆၁)ကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ(ခ)၊ 

နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊၂)အရ(၁၇-၄-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၃။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၅/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ေြမာက်ဥက္ကလာပတွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ 

ယခင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဦးညီညီ၊ အငယ်တန်းစာေရးသည် (၁၅-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်ေဌးေဌးြမင့် (၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၅၀၄၉၄)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်း 

ဥပေဒခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၁၆-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလုိက် 

သည်။ 

၂၄။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၆/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

ရန်ကုန်ြမို ၊့ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ-၃ တွင် အြငိမ်းစားလစာများ ထုတ်ယူခံစားေနေသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ ဦးေဂျာ်လီဂျ ို း၊ ဦးစီးမှူးသည် (၁၇-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါ 

သြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး(ကီး)ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် ေဒါ်လှလှသွင် (၁၃/တကန 

(နုိင်) ၀၄၅၆၇၇)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ ၊နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်    

(၁၊ ၂) အရ (၁၈-၅-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၅။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ေဒါ်ေအးြမတ်သူ (၅/ဝလန (နုိင်) ၁၄၆၉၀၃)၊ ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 
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လုပ်ေဆာင်ေရးမှူးကို နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ 

၂၈-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၈)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၆။ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေဇာမ်င်း-၅ (၁၄/ဒဒရ (နုိင်) ၀၁၀၅၇၄)၊ ဌာနခဲွစာေရးကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ 

များအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မ ှ၃၀-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် ခံစား 

ခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၇။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ြမိတ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ စခန်းတာဝန်ခံ ညွှန်ြကားေရးမှူး၊ 

ဦးမုိးေဇာ်ဦး (၈/မကန (နုိင်) ၁၆၀၆၂၉) ကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) 

အရ (၁၅-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၈-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၄) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၂၈။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွ၊ အေထွေထွစီမံဌာနစုမ ှဦးလှမင်းထွန်း (၉/လဝန (နုိင်) ၀၂၈၉၂၀)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း (၈)၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၁၇-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ထိ) ေဆး 

လက်မှတ်ခွင်(့၁၃)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၉။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ချင်းေရေဟာ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဦးစီးအရာရိှ၊ ေဒါ်နုနုယဉ် (၁၂/တမန (နုိင်) ၀၄၇၄၉၂)ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများအခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၄-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ထိ) လပ်ုသက်ခွင့် 

(၂)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၀။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၇/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေဆးေရးဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညွှန်ြကားေရးမှူ း ဦးသိန်းစုိး(၅/ကလထ 

(နုိင်)၀၀၀၂၉၆)ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၄-၈-

၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့်(၁၅)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၃၁။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေဒါ်စမ်းလ့ဲအိ (၁၄/ကပန (နုိင်)၁၃၁၃၆၂)၊ ဌာနခဲွစာေရးကုိ 
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နုိင်င့ံဝန်ထမး်နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၆-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၂)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၂။ ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၃၉၉/၂၀၂၀ အရ  ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

၏ ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်ေန့ ရက်စဲွပါ စီမေံရးရာအမိန့်စာ အမှတ် (၀၃၅၄/၂၀၂၀)ြဖင့်ခန့်ထား 

ခ့ဲသည့် စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအမုထမ်း(၂)ဦးတုိ့အား (၁၆-၇-၂၀၂၀)ရက်ေန့ နံနက်ပုိင်းမှ 

စတင်၍ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင် ရာထူး တာဝန်ချထားသည့်ေနရာ  

  (က) ဦးရဲစုိးေကျာ် ရုံးအကူ ဒု-ညွှန်ချုပ်(ကုန်သယ်ွေရး)ရံုးခန်း 

   ၉/ပဗသ(နုိင်)၀၁၄၄၆၆ 

 ( ခ ) ဦးေဝြဖိုးကုိ အေစာင့် ဒု-ညွှန်ချုပ်(ကုန်သယ်ွ/ေစ့စပ်)ရုံးခန်း 

   ၈/မကန(နုိင်)၂၅၇၉၀၀  

၃၃။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

တွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေန့စားဝန်ထမ်း (၂) ဦး ကုိ ပျက်ကွက်ရက်မှအပ 

တစ်ရက်လျှင် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀/-) နုန်းြဖင့် (၃)လ တစ်ကိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆုိ 

ငှားရမ်းခ့ဲြပီး သက်တမ်းကုန်ဆံုးြပီးသည့်ေနာက်တစ်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ေအာက်ပါအမည်နှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေန့ရက်များအတုိင်း (၃)လတစ်ကိမ် ထပ်မံစာချုပ်ချုပ်ဆိ ုငှားရမး်လုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/  ေပးအပ်ထား ဌာနခဲွ/စခန်း ထပ်မံစာချုပ် 

   မှတ်ပုံတင်အမှတ် သည့်တာဝန် ပို့သွင်းရုံး သည့်ကာလ 

 (က) ဦးေကျာ်ေဇယျာေအာင် သန့်ရှင်းေရး စီမံေရးရာ ၁၈-၇-၂၀၂၀ မှ  

  ၉/ပမန(နုိင်) ၂၂၆၉၆၂   ၁၇-၁၀-၂၀၂၀ ထိ 

 ( ခ ) ဦးကိုကုိေမာင်  ယာဉ်ေမာင်း ပို့သွင်းရံုး ၁၉-၇-၂၀၂၀ မှ 

  ၁၄/ပတန(နုိင်) ၁၄၉၁၀၇           (ရန်ကုန်တဲွ)     ၁၈-၁၀-၂၀၂၀ ထိ 

၃၄။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၁/၂၀၂၀ အရ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခဲွမှ ေဒါ်နီနီေအး (၅/မရန (နုိင်) ၁၃၇၃၆၅)၊ စာရင်းကုိင်-၂ ကုိ နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 
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နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၆) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၅။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၂/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမ ှဦးြမင့်ေဇာ်ထူး(၁၄/ညတန(နုိင်)၁၀၆၄၂၃)၊ ယာဉ်ေမာင်းစက်ြပင်-၃ ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၂၁-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၇-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၆)ရက် 

ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၆။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၃/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခွဲမှ ေဒါ်ခိုင်ဖူးေဝ(၅/တဆန(နုိင်)၀၉၈၃၃၃)၊အကီးတန်း 

စာေရးကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ(၂၇-၇-၂၀၂၀ မှ ၆-၈-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၁၁)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၃၇။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၄/၂၀၂၀ အရ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေကျာေ်ကျာေ်ဌး (၁၂/သဃက(နုိင်)၁၁၂၆၅၁)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၁ ကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၇-၇-၂၀၂၀ မှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် 

(၁၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  

၃၈။ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၆၇/၂၀၂၀ အရ  ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊ 

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

ကုန်သွယ်ေရးညွှန်ြကားမုဦးစီးဌာနမှ ဦးေကျာ်တင့်၊ ဦးစီးအရာရှိသည် (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် 

ကွယ်လွန်သွားပါသြဖင့် ၎င်း၏ တရားဝင်ဇနီး (ကီး) ြဖစ်ြပီး ေနာက်အိမ်ေထာင်မြပုေသးသည့် 

ေဒါ်ဝင်းြကည် (၁၂/ဥကမ(နုိင်) ၀၇၄၇၂၁)ကို နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒ-၂၅၀၊ နည်းဥပေဒ 

ခဲွ(ခ)၊ နည်းဥပေဒခဲွငယ်(၁၊ ၂)အရ (၂၇-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ မိသားစုပင်စင် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၃၉။ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၅/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခဲွမှ ဦးေဇာ်ေဇာ် (၁၄/အမန(နုိင်)၀၉၂၆၈၄) ၊ ဆက်သွယ်ေရး-၂ ကုိ  နုိင်င့ံဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇)အရ (၁၇-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ထ)ိ လုပ်သက်ခွင့် 

(၈)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။  
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၄၀။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၆/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

ေဒသတွင်းစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မုဌာနခဲွမှ ဦးစီးအရာရှိ၊ ေဒါ်ေအးြမခုိင် (၉/ခအဇ (နုိင်) 

၀၃၁၆၉၇) ကိ ုနိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၅-၇-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၇-

၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင့် (၇)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၄၁။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၇/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

စီမံေရးရာဌာနခွဲမှ ဦးမျ ို းမင်းထွန်း (၇/ရကန(နုိင်)၀၃၈၈၃၂)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ 

အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၂-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ထိ) လုပ်သက်ခွင် ့(၃၀)ရက် ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်။  

၄၂။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၈/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

နယ်စခန်းများညှိနုိင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခဲွမှ ေဒါ်ေမသကင်္န်ေကျာ ်(၅/ဝလန (နုိင်) ၁၃၁၈၇၆)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကုိ 

နိုင်င့ံဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒများ အခန်း(၈)၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၂၂-၇-၂၀၂၀ မှ ၂၄-၇-၂၀၂၀ ထိ) 

လုပ်သက်ခွင့် (၃)ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၄၃။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၀၉/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမ ှအရာထမး်(၁)ဦးနှင့် အမုထမ်း(၃)ဦးတ့ုိကုိ (၁-၈-၂၀၂၀)ရက်ေန့မှစ၍ ေရပူ 

အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသုိ့ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထးူ လက်ရိှဌာနခဲွ  

 (က) ဦးေအာင်နုိင ် ဦးစီးအရာရှိ ေဒသတွင်း 

   ၇/ပခန(နုိင်)၁၄၀၁၈၇   

 ( ခ ) ဦးဝင်းြမင့်  ဦးစီးမှူး ပုိ့သွင်း 

   ၁၄/ပသန(နုိင်)၀၃၇၇၂၅    

 ( ဂ ) ဦးေကျာ်လွင် (ခ) ေကျာ်လွင်ဦး လံုြခံုေရး-၂ ညွှန်ချုပ်ရုံး 

   ၈/ပဖန(နုိင်)၀၁၅၈၅၆ 

 (ဃ) ဦးေအာင်ထွန်းသိန်း လုံြခံုေရး - ၃ စီမံ 

   ၁၄/ဘကလ(နုိင်)၀၉၅၆၁၁   
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၄၄။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၁၀/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနရိှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဌာနခဲွများမ ှ အရာထမ်း(၁)ဦးနှင့် အမုထမ်း (၃) ဦးတို့ကုိ (၁-၈-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ 

မရမ်းေချာင်အြမဲတမ်းစစ်ေဆးေရးစခန်းသ့ုိ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည-် 

  စဉ် အမည်/ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှဌာနခဲွ 

 (က) ဦးေအာင်ေစာဦး ဦးစီးအရာရိှ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး(ရန်ကုန်) 

   ၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၃၅၉၅   

 ( ခ ) ဦးေဇယျာဦး  ဦးစီးမှူး မူဝါဒ 

   ၁၂/ရကန(နုိင်)၀၆၆၂၃၇ (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကီးေကာ်တွ)ဲ 

 ( ဂ ) ဦးေအာင်စုိးလင်း ဌာနခဲွစာေရး စီမံ 

   ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၂၇၁၄၅    

 (ဃ) ဦးညွန့်ဟန်  လုံြခံုေရး - ၃ စီမံ 

   ၁၂/ဥကတ(နုိင်)၀၃၇၅၆၉   

၄၅။ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန့်စာအမှတ် ၀၄၁၁/၂၀၂၀ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမုထမ်း (၂) ဦးအား (၂၇-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့မှစ၍ ၎င်းတို့နှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထားလုိက်သည်- 

  စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှစခန်း/ ေြပာင်းေရ့တာဝန်ချထား 

   မှတ်ပုံတင်အမှတ်  ပို့သွင်းရုံး သည့်စခန်း/ပို့သွင်းရုံး 

 (က) ဦးြမင့်ေမာင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး ထားဝယ်အထူး 

   ၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၇၃၃၇  (ကျ ိုင်းတံု) စီးပွားေရးဇုန် 

 ( ခ ) ဦးြပည့်ြဖိုးေအာင်-၁ ဒု-ဦးစီးမှူး ထားဝယ်အထူး ပို့ကုန်သွင်းကုန်ရံုး 

   ၁၃/နဆန(နိုင်)၀၅၄၆၅၆  စီးပွားေရးဇုန် (ကျ ို င်းတံု) 
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