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စ ီးပ  ီးရ ီးနှင ့် က ီးသန ီးရ  င ီးဝယ ရ ီးဝန ကက ီးဌ န 

ကုန်သယွ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန 

 

 

ကုန်သယွ်မှုသတင်ေးလ ာ 

၂၀၁၀ ပြည့််နှစ၊် န ိုဝင်ဘာလတွင် စတငထ်ိုတ်ဝဝသည်။ 

၂၀၂၁ ခနုှစ၊် ဇနန်ဝါရလီ ( ၂၀ ) ရက်၊ ဗိုဒ္ဓဟ ူးဝ ေ့ အတွွဲ( ၁၂ )၊ အမှတ် ( ၂ ) 

“ စ ေးပာွေးက ေးသန်ေးရ ှှေ့သ ုို့လှမေ်း” 

ပ ုို့ကုန၊် သွင်ေးကုန်ဆ ုင် ာ သတင်ေးလ ာ 

၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဇနန်ဝါရလီ ၆ ရက်နနေ့ ၊ နံနက ် (၁၀:၀၀) နာရီအခ ျိန်တငွ် စီီးပွ ီးနရီးနှင ် က ီးသနီ်း 

နရ င်ီးဝယန်ရီးဝန်ကကီီးဌ န၊ အစညီ်းအနဝီးခန်ီးမ၌  Video Conferencing စနစဖ်ြင ် က င်ီးပဖပြုလုပ်ခ   

နသ  ငါီးစ ီးသံုီးမှုြွံွံ့ဖြျိြုီးတျိီုးတက်နရီး အစညီ်းအနဝီးသျိုေ့ စီီးပွ ီးနရီးနှင  ် က ီးသန်ီးနရ င်ီးဝယ်နရီးဝန်ကကီီး 

ဌ န၊ ဖပည်န  ငစ်ုဝန်ကကီီး န ါကတ် သန်ီးဖမင ် တက်နရ က်အမှ စက ီး နဖပ ကက ီးခ  ပါသည်။ 

၂။ ဖပည်န  ငစ်ုဝန်ကကီီးက အမှ စက ီးနဖပ ကက ီးရ တငွ် COVID-19 ကပ်နရ ဂါဖြစပ်ွ ီးမှုနကက င ် 

ဖမန်မ နျိုင်ငမံှ ငါီးမ  ီး ဖပညပ်တင်ပျိုေ့မှုနှင ် ဖပညတ်ွငီ်းစ ီးသံုီးမှုက ဆင်ီးနနသဖြင ် ဖပည်တွင်ီးငါီးစ ီးသံုီးမှု 

တျိီုးတက်နစနရီးအတွက ်ဆက်လကလ်ုပန်ဆ ငသ်ွ ီးမည ်ဖြစ်ပါနကက င်ီး၊ နရ ွက်ပစစည်ီးတငပ်ျိုေ့နျိုင်မှုမှ  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ နှစတ်ွင ် အနမရျိကန်န ေါ်လ  ၇၃၂.၁၅၆ သန်ီးရှျိဖပီီး၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍ နှစတ်ွင် 

အနမရျိကနန် ေါ်လ  ၈၅၈.၈၆၉ သန်ီး ျိ တျိီုးတက်လ ပါနကက ငီ်း၊ ၂၀၂၀ ဖပည န်ှစ ် တစ်နှစ်လုံီးသည် 

ကျိုဗစက် လအတွငီ်း လုပင်န်ီးမ  ီး နဆ င်ရွကရ်ဖခင်ီးဖြစ်သဖြင ် ဖပညပ်သျိုေ့ ငါီးအပါအဝင် နရ ွက်ပစစည်ီး 

တင်ပျိေု့မှုမ  ီးတွင် အခက်အခ မ  ီး၊ အဆင်မနဖပမှုမ  ီးရှျိသက  သျိေု့ ဖပညတ်ွငီ်းန ီးကကွ်တွင်လည်ီး ငါီးနှင ် 

နရ ွက်ကနု်ပစစညီ်း စ ီးသံုီးမှုမ  ီး နလ   နည်ီးနနသဖြင ် ဖပည်တွငီ်းဖပည်ပန ီးကကွ်မ  ီးတွင ် ြွံွံ့ဖြျိြုီးတျိုီး 

တက်နစရနအ်တွက် ပ ီးနပါငီ်းနဆ င်ရွကသ်ွ ီးကကရန ် အစညီ်းအနဝီးဖပြုလုပ၍် နျိှု ီးနဆ ်ရဖခငီ်းဖြစပ်ါ 

နကက င်ီး၊ ဖပည်တွငီ်းငါီးစ ီးသံီုးမှု ြွံွံ့ဖြျိြုီးတျိုီးတကန်စနရီးအတကွ် မညသ်ည ်နညီ်းလမီ်းဖြင မ်ဆျို ကကျိြုီးစ ီး 

သွ ီးကကရနတ်ျိကု်တွန်ီးလျိပုါနကက င်ီး၊ COVID-19 နရ ဂါနကက င ် သယယ် ပျိုေ့နဆ ငန်ရီးအဆငမ်နဖပမှုမ  ီး၊ 

နရ င်ီးခ မှုအဆငမ်နဖပမှုမ  ီးရှျိဖခငီ်းနကက င  ် ဖပည်တွင်ီးတွငလ်ညီ်း ငါီးစ ီးသံီုးမှုတျိီုးတက်လ နစနရီးဝျိုငီ်းဝနီ်း 

နဆ င်ရကွန်စလျိပုါနကက ငီ်း၊ ပံမုှန်အတျိငုီ်းသ  နရလုပင်နီ်းကဏ္ဍကျို အနက င်အ ည်နြ ်နျိုငမ်ည် 

ဆျိုပါက နစှန်ှစ၊် သံီုးနစှ်အတွငီ်း အလွန်တျိုီးတက်နသ  ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လ နျိငု်နကက င်ီး၊ COVID-19 

က လအတငွ်ီး၌ ကုနသ်ွယ်မှုြွံွံ့ဖြျိြုီးနရီးလပု်ငနီ်းမ  ီးကျို New Normal ပံုစံဖြင ် လုပန်ဆ ငသ်ွ ီးရမည် 
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ဖြစ်ပါနကက င်ီး၊ အ ီးလံီုးက ဦီးနဆ င်စညီ်းရံုီး ပ ီးနပါငီ်းနဆ င်ရွကရ်မည်ဖြစ်ပါနကက င်ီး၊ တက်နရ က် 

လ သည  ်တျိငု်ီးန သကကီီးအစျိီုးရအြွ ွံ့၊ ဌ နဆျိုင်ရ မ  ီး ၊ စီီးပွ ီးနရီးသံမှ ီးမ  ီး၊ အသငီ်းအြွ ွံ့မ  ီး၊ ကမုပဏီ 

လုပင်န်ီးရှင်မ  ီးအနနဖြင ် ငါီးစ ီးသံီုးမှုြွံွံ့ဖြျိြုီးတျိီုးတက်နရီးအတွက် ဖပညတ်ွငီ်းစ ီးသံုီးမှုသ မက ဖပည်ပသျိုေ့ 

ပျိုမျိုတျိုီးဖမြှင တ်င်ပျိေု့နျိုငန်ရီးအတွက ် နည်ီးလမီ်းနပါင်ီးစံုမှ ဝျိုင်ီးဝန်ီးစဉ်ီးစ ီးအနဖြရှ  အကကံဖပြုသံီုးသပ်နပီးနစ 

လျိပုါနကက င်ီး နဖပ ကက ီးခ  ပါသည်။ 

၃။ အစညီ်းအနဝီးတွင ်  ုတျိယဝန်ကကီီး၊ စီီးပွ ီးနရီးနငှ ် က ီးသန်ီးနရ င်ီးဝယန်ရီးဝန်ကကီီးဌ န၊ စီမံကျိန်ီး 

နှင ် ဘဏ္ဍ နရီးဝန်ကကီီး၊ တနသသ ရီတျိုင်ီးန သကကီီးအစျိီုးရအြွ ွံ့၊ အဖမ တမီ်းအတငွ်ီးဝန၊် စျိုကပ် ျိြုီးနရီး၊ 

နမွီးဖမ နရီးနငှ ် ဆည်နဖမ င်ီးဝန်ကကီီးဌ န၊ ညွှန်ကက ီးနရီးမှ ီးခ  ပ်၊ ငါီးလုပင်န်ီးဦီးစီီးဌ န၊ ရနက်ုန်တျိုင်ီး 

န သကကီီးအစျိုီးရအြွ ွံ့၊ မနတနလီးတျိငု်ီးန သကကီီးအစျိုီးရအြွ ွံ့၊ ဧရ ဝတီတျိငု်ီးန သကကီီးအစျိုီးရ အြွ ွံ့တျိုေ့မှ 

ကျိုယ်စ ီးလယှ်မ  ီး၊ စီီးပွ ီးနရီးသံမ ှီးမ  ီး၊ ဖပည်န  င်စသုမမတဖမန်မ နျိငု်ငကံုနသ်ည်မ  ီးနငှ ် စက်မှု 

လက်မှုလုပင်န်ီးရှင်မ  ီးအသငီ်းခ ြုပ၊် ဖမန်မ နျိုင်ငံငါီးလုပ်ငနီ်းအြွ ွံ့ခ ြုပ်နငှ ် သက်ဆျိငု်ရ  အသငီ်းအြွ ွံ့မ  ီး 

က Online မှ ပါဝင်နဆီွးနနွီးခ  ကကဖပီီး အစညီ်းအနဝီးကျို နနေ့လည် (၁၃:၃၀) နာရီအခ ျိန်တငွ် ရုပသ်ျိမ်ီးခ  ပါ 

သည်။ 

၄။ ဝမာ်ဝတာ်ယာဉ်တင်သွင်ူးပြင်ူးနှင့်် သက်ဆ ို င်ဝသာ လိုြ်င ်ူးမ ာူးကက ူးကကြ်ဝရူးဝကာ်မတ ၏ (၁/၂၀၂၁) 

ကက မ်ဝပမာက် ြ ိုမှ ်အစည်ူးအဝဝူးက ို(၁၂-၁-၂၀၂ ၁)ရက်ဝ ေ့ (၁၃:၀၀) ာရ တွင် ဝ ်က က ူး ရ ိုူး အစညူ်းအဝဝူး 

ြ ်ူးမ၌ က င်ူးြပြြုလိုြြ်ွဲ့်ပြ ူး  အစည်ူးအဝဝူး ၌ ဝမာ်ဝတာယ်ာဉ် တငသ်ွင်ူးပြင်ူးနငှ့်် သက်ဆ ိုင်ဝသာလိုြ်င ်ူး 

မ ာူး ကက ူးကကြ်ဝရူးဝကာ်မတ ဥကကဌ၊ စ ူးြွာူးဝရူးနှင့်် က ူးသ ်ူးဝရာင်ူးဝယ်ဝရူးဝ ်ကက ူးဌာ ၊ ပြည်ဝထာငစ်ို 

ဝ ်ကက ူး မှ အဖွင့််အမှာ စကာူးဝပြာကကာူး ရာတငွ ်  ၂၀၂ ၁ ြိုနစှ ်ပြညြ် ဝမာ်ဝတာ်ယာဉ်တင်သွင်ူးပြင်ူးအတွက် 

ထိုတ်လိုြ်သည့််ြိုနှစ် သတ်မှတ်ြ က်တွင် ယာဉ်အ ို ၊ ယာဉ်ဝဟာင်ူးအစ အစဉ်၊ တစ်ဦူးြ င်ူးအစ အစဉ်ဟ ၍ 

က ်ေ့သတ်ထာူးပြင်ူးမရှ ဝတာ့်ဘွဲ လ စ ူးယာဉ်တင်သွင်ူးပြင်ူးတငွ် (၃)နှစ်အတွငူ်း ထိုတ်လိုြသ်ည့်် ဝမာ်ဝတာ် 

ယာဉ၊် လိုြင် ်ူးသ ိုူးယာဉ် တင်သငွ်ူးပြင်ူးတွင ် (၅)နှစ်အတွင်ူး ထိုတ်လိုြ်သည့််ဝမာဝ်တာယ်ာဉ၊် မ ူး သ တ် 

ယာဉ၊် လ  ာတင်ယာဉ်မ ာူး တင်သငွ်ူးပြင်ူးတငွ် (၁၀)နှစ်အတွငူ်း ထိုတ်လိုြသ်ည့်် ဝမာ်ဝတာယ်ာ ဉ် နှင့််  

လိုြင် ်ူးသ ိုူးယနတရာူးမ ာူးအတွက် လ ွ်ြွဲ့်ဝသာ (၁၅) နှစအ်တွင်ူး ထိုတ်လိုြ်သည့််ယာဉ်မ ာူး တငသ်ွင်ူး ရ ် 

သတ်မှတထ်ိုတ်ပြ ်ြွဲ့်ပြ ူး ပဖစ်ြါဝကကာင်ူး၊ ပြည်သ ူ့ဝ ်ထမ်ူးဝကာင်ူး တ ဆ ြ်/စစမ်ှုထမ်ူးဝကာင်ူးတ ဆ  ြ် /  

ရွဲမှုထမူ်းဝကာင်ူး တ ဆ ြ်ရရှ ပြ ူးဝသာ ပြညသ် ူ့ဝ ်ထမ်ူးနှင့်် န ိုင်င ့်ဝ ် ထမ်ူးမ ာူးအာူး ရာထ ူးအဆင့််အလ ိုက် 

ပြည်ြမှ ဝမာ်ဝတာ်ယာဉတ်င်သငွ်ူးပြင်ူးအတွက် ဝကကာ်ပငာြ ကထ်ိုတ်ပြ ြ်ွဲ့်ပြ ူး ြွင့််ပြြုြွဲ့်ရာ(၁၈-၁၂-၂၀၂ ၀ )  

ရက်ဝ ေ့မ(ှ၇-၁-၂၀၂၁) ရက်ဝ ေ့အထ  (၁၂၃) ဦူး ြွင့််ပြြုထိုတ်ဝြူးြွဲ့်ပြ ူးပဖစ်ြါဝကကာင်ူး၊ ပြည်သ ူ့ဝ ်ထမူ်း နှင့်် 

န ိုင်င ့်ဝ ်ထမူ်းမ  ာူး  အဝရာင်ူးပြြ ်ူးမှ ဝမာ်ဝတာ်ယာဉ် ဝယယ် ပြင်ူးအတွကလ်ည်ူး  လိုြင် ်ူးမ ာူး အဆင်ဝပ ြ 

ဝြ ာဝမွွေ့စွာ ဝဆာင်ရွကဝ်ြူး န ိုင်ဝရူးအတွက် လမ်ူးညွှ ်မှာကကာူးြွဲ့်ဝကကာင်ူး သတင်ူးရရှ ြါသည်။ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝကကာင်ူး ၂၅၁၅.၁၀၅ ၃၆၅၅.၈၂၀ ၆၁၇၀.၉၂၅ ၄၇၄၈.၀၈၈ ၇၉၀၃.၆၂၃ -၆၄၀.၄၃၀ -၁၀၉၂.၂၆၈ -၁၇၃၂.၆၉၈

၂  ယ်စြ် ၁၇၈၇.၄၇၀ ၉၁၁.၉၆၆ ၂၆၉၉.၄၃၆ ၁၂၄၂.၀၂၅ ၃၅၄၇.၇၆၁ -၅၁၈.၂၆၆ -၃၃၀.၀၅၉ -၈၄၈.၃၂၅

စုစုရပေါင်ေး ၄၃၀၂.၅၇၅ ၄၅၆၇.၇၈၆ ၈၈၇၀.၃၆၁ ၅၉၉၀.၁၁၃ ၁၁၄၅၁ .၃၈၄ -၁၁၅၈.၆၉၆ -၁၄၂၂.၃၂၇ -၂၅၈၁.၀၂၃

စဉ် အရ ကာင်ေးအ ာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၁၅-၁-၂၀၂၁ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ထ  )

၂၃၀၅.၇၃၆

၅၄၆၁.၂၇၁

ပ ုို့ကုန်

၃၁၅၅.၅၃၅

ပပညပ်ပ ုို့ကနု ်(၁-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင်လယ်ရ ရ ကာင်ေး + နယ်စပ်) 

      တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသန်ေးရပေါင်ေး 

စဉ ် ပ ိုု့ကုန်ပစစည်ေးအုပစ်ု ပငလ်ယ်ရ ရ ကာင်ေး နယ်စပ် ရပေါင်ေး 

၁ လယ်ယာထွ က်ြစစည် ူး ၅၃၈.၁၄၄ ၉၂၂. ၂၁၇ ၁ ၄၆၀.၃၆၁ 

၂ တ ရစဆာ ်ထွက် ြစစည်ူး ၁.၀၅၀ ၁၄.၂ ၀၄ ၁၅.၂၅၄ 

၃ ဝရထွက်ြစစည် ူး ၁၂၆.၉၇၂ ၁၅၁.၄၀၆ ၂၇၈.၃၇၈ 

၄ သတတြုတွင်ူးထွက်ြစစည် ူး ၃၃၀.၈ ၄၄ ၂၁.၇၇၅ ၃၅၂.၆၁၉ 

၅ သစ်ဝတာထွ က်ြစစည် ူး ၃၇.၃၃၇ ၂. ၁၀၄ ၃၉.၄၄၁ 

၆ စကမ်ှုကို ် ဝြ ာြစစည်ူး ၁၄၁၀.၈၅၆ ၆၁၂.၁၅၀ ၂၀၂၃.၀၀၆ 

၇ အပြ ာူး ၆၉.၉၀၂ ၆၃.၆ ၁၄ ၁၃၃.၅၁၆ 

 စစုုရပေါင် ေး ၂၅၁၅.၁၀၅ ၁၇၈၇.၄၇၀ ၄၃၀၂.၅၇၅ 

ပပညပ်သွင်ေးကုန ်( ၁ - ၁ ၀ -၂၀၂၀ မှ  ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင်လယ်ရ ရ ကာင်ေး + နယ်စပ်) 

တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသန်ေးရပေါင်ေး 

စဉ ် သွင်ေးကုန်ပစစည်ေးအုပစ်ု ပငလ်ယ်ရ ရ ကာင်ေး နယ်စပ် ရပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ြုြ်နှ မှုကို ်ြစစညူ်း ၁၁၄၉.၅၁ ၉ ၄၄၀.၁၁၄ ၁၅၈၉.၆၃၃ 

၂ လိုြ်င ်ူးသ ိုူးကို ်ကကမ်ူးြစစည် ူး ၁၃၅၀.၉၈၅ ၁၁၇.၅၇၁ ၁၄၆၈.၅၅၆ 

၃ လ သ ိုူးကို ်ြစစ ည်ူး ၇၇၂ .၉၀၂ ၁၇၉.၆၄၆ ၉၅၂.၅၄၈ 

၄ CMP ၃၈၂ .၄၁၄ ၁၇၄.၆၃၅ ၅၅၇.၀၄၉ 

 စစုုရပေါင် ေး ၃၆၅၅.၈၂၀ ၉၁ ၁.၉၆၆ ၄၅၆၇.၇၈၆ 

ပပညပ်ပ ုို့ကနု်/ သွင်ေးကနု် ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀ မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  ယခင်နှစ်အလာေးတ ကာလနငှ်ျော့  

န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (ပင်လယ်ရ ရ ကာင်ေး + နယ်စပ်) 

တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသန်ေးရပေါင်ေး 
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န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ လယ်ယာထွက်ြစစည်ူး ၉၂၂.၂၁၇ ၉၂၂.၂၁၇ ၅၁၃.၆၄၂ ၅၁၃.၆၄၂ ၄၀၈.၅၇၅ ၄၀၈.၅၇၅

၂ တ ရ စဆာ ်ထွက် ၁၄.၂၀၄ ၁၄.၂၀၄ ၄၈.၀၉၇ ၄၈.၀၉၇ -၃၃.၈၉၃ -၃၃.၈၉၃

၃ ဝရထွက် ၁၅၁.၄၀၆ ၁၅၁.၄၀၆ ၁၉၅.၃၈၆ ၁၉၅.၃၈၆ -၄၃.၉၈၀ -၄၃.၉၈၀

၄ သတတြုတွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၁၈.၃၆၃ ၂၁.၇၇၅ ၃၀၇.၂၀၈ ၁၅.၇၃၃ ၃၂၂.၉၄၁ -၃၀၃.၇၉၆ ၂.၆၃၀ -၃၀၁.၁၆၆

၅ သစ်ဝတာထွက် ၂.၁၀၄ ၂.၁၀၄ ၀.၆၇၂ ၀.၆၇၂ ၁.၄၃၂ ၁.၄၃၂

၆ စက်မှုကို ်ဝြ ာ ၅၆၆.၆၅၄ ၄၅.၄၉၆ ၆၁၂.၁၅၀ ၁၁၂၁.၀၂၄ ၈၁.၇၉၆ ၁၂၀၂.၈၂၀ -၅၅၄.၃၇၀ -၃၆.၃၀၀ -၅၉၀.၆၇၀

၇ အပြာူး ၃.၂၀၈ ၆၀.၄၀၆ ၆၃.၆၁၄ ၁.၁၀၃ ၂၁.၀၇၅ ၂၂.၁၇၈ ၂.၁၀၅ ၃၉.၃၃၁ ၄၁.၄၃၆

စုစုရပေါင်ေး ၅၇၃.၂၇၄ ၁၂၁၄ .၁၉၆ ၁၇၈၇.၄၇၀ ၁၄၂၉.၃၃၅ ၈၇၆.၄၀၁ ၂၃၀၅.၇၃၆ -၈၅၆.၀၆၁ ၃၃၇.၇၉၅ -၅၁၈.၂၆၆

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၅ -၁-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၅ -၁-၂၀၂၀ ထ ) တ ုေး/ရလျာျော့

န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး န ုင်ငံပ ုင် ပုဂ္ဂလ ကပ ုင် ရပေါင်ေး

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ြုြ်နှ မှု ၁၇.၂၈၈ ၄၂၂.၈၂၆ ၄၄၀.၁၁၄ ၂၈၂.၉၅၁ ၃၆၄.၄၄၈ ၆၄၇.၃၉၉ -၂၆၅.၆၆၃ ၅၈.၃၇၈ -၂၀၇.၂၈၅

၂ လိုြ်င ်ူးသ ိုူးကို ်ကကမ်ူး ၄.၃၇၃ ၁၁၃.၁၉၈ ၁၁၇.၅၇၁ ၁.၄၄၉ ၁၇၉.၀၉၃ ၁၈၀.၅၄၂ ၂.၉၂၄ -၆၅.၈၉၅ -၆၂.၉၇၁

၃ လ သ ိုူးကို ် ၀.၀၂၅ ၁၇၉.၆၂၁ ၁၇၉.၆၄၆ ၀.၂၁၅ ၂၀၂.၄၃၀ ၂၀၂.၆၄၅ -၀.၁၉၀ -၂၂.၈၀၉ -၂၂.၉၉၉

၄ CMP ၁၇၄.၆၃၅ ၁၇၄.၆၃၅ ၂၁၁.၄၃၉ ၂၁၁.၄၃၉ -၃၆.၈၀၄ -၃၆.၈၀၄

စုစုရပေါင်ေး ၂၁.၆၈၆ ၈၉၀.၂၈၀ ၉၁၁.၉၆၆ ၂၈၄.၆၁၅ ၉၅၇.၄၁၀ ၁၂၄၂.၀၂၅ -၂၆၂.၉၂၉ -၆၇.၁၃၀ -၃၃၀.၀၅၉

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၅-၁-၂၀၂၁)ထ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၁၅-၁-၂၀၂၀)ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သယွ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန 

ကုန်သယွ်ရ ေးစခန်ေးမျာေးမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ )  ထ  ယခင်နှစ်အလာေးတ ကာလနငှ်ျော့ 

ပ ုို့ကုနန် ှုင်ေးယှဉ်ချက ်

တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသနေ်းရပေါင်ေး 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သယွ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန 

ကုန်သယွ်ရ ေးစခန်ေးမျာေးမှ ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁)  ထ  ယခင်နှစ်အလာေးတ ကာလနှင်ျော့ 

သွင်ေးကုန်န ှုင်ေးယဉှ်ချက ်

တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသန်ေးရပေါင်ေး 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ မ ဆယ် ၇၄၀.၅၁၆ ၅၆၈.၂၆၄ ၁၃၀၈.၇၈၀ ၁၀၆၄.၂၆၅ ၅၈၈.၀၅၇ ၁၆၅၂.၃၂၂ -၃၂၃.၇၄၉ -၁၉.၇၉၃ -၃၄၃.၅၄၂

၂ လွယ်ဂ ယ် ၇၀.၃၉၆ ၁၂.၂၈၀ ၈၂.၆၇၆ ၂၇.၁၅၆ ၅.၆၃၇ ၃၂.၇၉၃ ၄၃.၂၄၀ ၆.၆၄၃ ၄၉.၈၈၃

၃ ြ င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၁၆၁.၂၈၂ ၂၆.၀၂၆ ၁၈၇.၃၀၈ ၁၅၉.၅၄၆ ၂၉.၃၀၀ ၁၈၈.၈၄၆ ၁.၇၃၆ -၃.၂၇၄ -၁.၅၃၈

၄ က ြ ိုက်တ ၁၄၄.၉၃၁ ၁.၉၇၃ ၁၄၆.၉၀၄ ၁၃၃.၉၂၀ ၆.၀၀၅ ၁၃၉.၉၂၅ ၁၁.၀၁၁ -၄.၀၃၂ ၆.၉၇၉

၅ က  ြုင်ူးတ ို ၄.၅၃၁ ၀.၁၀၇ ၄.၆၃၈ ၂.၀၄၇ ၀.၈၁၀ ၂.၈၅၇ ၂.၄၈၄ -၀.၇၀၃ ၁.၇၈၁

၆ တာြ  လ တ် ၃၆.၅၀၅ ၁၆.၁၅၁ ၅၂.၆၅၆ ၁၂.၆၈၄ ၂၄.၂၂၇ ၃၆.၉၁၁ ၂၃.၈၂၁ -၈.၀၇၆ ၁၅.၇၄၅

၇ ပမဝတ ၇၁.၈၂၅ ၂၃၂.၂၃၇ ၃၀၄.၀၆၂ ၆၆.၄၄၈ ၂၄၄.၉၂၃ ၃၁၁.၃၇၁ ၅.၃၇၇ -၁၂.၆၈၆ -၇.၃၀၉

၈ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၉၅.၂၉၂ ၁၂.၄၄၀ ၁၀၇.၇၃၂ ၉၀.၂၄၉ ၁၆.၅၆၅ ၁၀၆.၈၁၄ ၅.၀၄၃ -၄.၁၂၅ ၀.၉၁၈

၉ ပမ တ် ၁၂.၁၇၀ ၂၀.၉၃၈ ၃၃.၁၀၈ ၁၄.၈၉၆ ၄၁.၆၆၇ ၅၆.၅၆၃ -၂.၇၂၆ -၂၀.၇၂၉ -၂၃.၄၅၅

၁၀ ထ ူးြ ူး ၃၆၁.၃၆၂ ၆.၈၅၈ ၃၆၈.၂၂၀ ၆၇၅.၀၂၈ ၄.၀၅၂ ၆၇၉.၀၈၀ -၃၁၃.၆၆၆ ၂.၈၀၆ -၃၁၀.၈၆၀

၁၁ ဝမာဝတာင် ၅.၂၁၄ ၀.၈၂၃ ၆.၀၃၇ ၅.၄၆၇ ၂.၀၉၈ ၇.၅၆၅ -၀.၂၅၃ -၁.၂၇၅ -၁.၅၂၈

၁၂ မယ်စွဲ့် ၁.၂၄၁ ၀.၁၅၃ ၁.၃၉၄ -၁.၂၄၁ -၀.၁၅၃ -၁.၃၉၄

၁၃ စစ်ဝတွ ၁၃.၄၁၃ ၁၃.၄၁၃ ၇.၈၀၈ ၂၇၇.၀၀၆ ၂၈၄.၈၁၄ -၇.၈၀၈ -၂၆၃.၅၉၃ -၂၇၁.၄၀၁

၁၄ ဝမာင်ဝတာ ၄.၉၀၁ ၀.၀၂၂ ၄.၉၂၃ -၄.၉၀၁ -၀.၀၂၂ -၄.၉၂၃

၁၅ တမ ူး ၁၆.၁၉၆ ၀.၂၉၄ ၁၆.၄၉၀ ၂၃.၀၁၇ ၀.၁၁၆ ၂၃.၁၃၃ -၆.၈၂၁ ၀.၁၇၈ -၆.၆၄၃

၁၆ ရ ဒ်္ ၆၇.၂၅၀ ၀.၁၆၂ ၆၇.၄၁၂ ၁၆.၈၀၃ ၁.၃၈၇ ၁၈.၁၉၀ ၅၀.၄၄၇ -၁.၂၂၅ ၄၉.၂၂၂

၁၇ ထ ်တလ ်

၁၈ က  ြုင်ူးလြ် ၀.၂၆၀ ၀.၂၆၀ -၀.၂၆၀ -၀.၂၆၀

စုစုရပေါင်ေး ၁၇၈၇.၄၇၀ ၉၁၁.၉၆၆ ၂၆၉၉.၄၃၆ ၂၃၀၅.၇၃၆ ၁၂၄၂.၀၂၅ ၃၅၄၇.၇၆၁ -၅၁၈.၂၆၆ -၃၃၀.၀၅၉ -၈၄၈.၃၂၅

စဉ် စခန်ေးအမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၁-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ထ ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

ကုန်သယွ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန 

စခန်ေးမျာေးအလ ကု် ပ ုို့ကုန/်သွင်ေးကနု် ( ၁-၁၀-၂ ၀၂၀ ) မ ှ( ၁၅ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  

ယခင်နှစ်အလာေးတ ကာလနငှ်ျော့ န ှုင်ေးယှဉ်ချက်စာ ငေ်း 

တန်ဖ ေုး-ရ ေါ်လာသန်ေးရပေါင်ေး 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၈၅၉၀၀ ၉၇၀၆၀၀ ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၆၇၀၀

၂ မေလး ၁၀၅၁၄၀၀ ၉၆၉၄၀၀ ၉၅၉၆၀၀ ၉၆၉၄၀၀

၃ ဟသာတ ၉၈၂၈၀၀ ၉၅၂၂၀၀ ၉၅၂၂၀၀ ၉၅၈၃၀၀

၄ ပဲခူး ၁၀၂၅၀၀၀ ၉၇၉၈၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၉၆၇၅၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၇၀

၂ ေရလီ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၈၀ ၇၇၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၄၀ ၉၄၀ ၉၈၅ ၉၈၁

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ပဲခူးေရဝါ) ၁၄၂၉၉၀၀ ၁၃၉၀၀၀၀ ၁၃၆၈၆၀၀ ၁၃၉၉၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၇၅၀ ၇၅၀ ၈၀၀

၆

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန် ၉၄၀၀၀၀ ၉၄၀၀၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀
၂ မေလး ၉၆၂၆၀၀ ၉၆၂၆၀၀ ၉၅၂၂၀၀ ၉၃၀၈၀၀
၃ မုံရွာ ၉၄၄၃၀၀ ၉၄၁၂၀၀ ၉၃၄၅၀၀ ၉၂၅၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၁၁ ၁၄၈၄ ၁၅၁၈ ၁၅၁၉

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၁၄၆၀၅၀၀ ၁၆၄၄၂၀၀ ၁၆၉၆၃၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀

၂ ဟသာတ ၁၅၀၀၃၀၀ ၁၆၂၇၀၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန် ၇၁၀၀၀၀ ၇၃၉၀၀၀ ၇၅၀၀၀၀ ၇၇၀၀၀၀
၂ မေလး ၆၇၃၆၀၀ ၆၆၃၂၀၀ ၇၂၄၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀
၃ မုံရွာ ၇၀၄၂၀၀ ၇၀၄၂၀၀ ၇၂၈၇၀၀ ၇၄၀၉၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၃၁ ၇၇၇ ၇၉၃ ၇၆၃

(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး

၇

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၂၁၄၃၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀

၂ မုံရွာ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀

၃ မေလး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၄ ပျး်မနား ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ပခကု ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကွး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၄၄ ၂၄၅ ၂၃၉ ၂၃၈

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

၃ မေကွး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၄ ြပည် ၁၈၃၇၁၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၈၇ ၄၉၀ ၄၇၉ ၄၇၆

( ဆ ) ြကက်သွနြ်ဖူ

( စ ) ြကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ မေလး ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၉၁ ၁၁၉၈ ၁၁၀၈ ၁၁၀၂

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ မုံရွာ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀
၂ မေလး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀
၄ မေကွး ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀
၅ ြပည် ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁။ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၃၅၃ ၁၃၆၁ ၁၂၃၁ ၁၂၂၄

ကျပ်/ြပည်

၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ ရန်ကုန ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၂ မေလး ၁၀၅၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၃ ပျး်မနား ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၀၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၅ ဟသာတ ၁၀၀၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀
၆ ပဲခူး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၉၀၀ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၁၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၂၂၀၀
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၉

စဉ် ြမိu့အမည်
ဧည့်မထ မိုးဆန်သစ ်(၁၀၈ ေပါင် တစ်အိတ်) ေဈး

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း) ဧည့်မထ

( ဇ ) နနင်ွးတက်

( ဈ ) ချင်း
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USD/PMT
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ထိုင်း ၅၁၄ ၅၁၆ ၅၁၆ ၅၁၆

၂ ဗီယက်နမ် ၄၇၂ ၄၇၇ ၄၇၇ ၄၈၃

၃ အိယိ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၃၂ ၃၂၈

၄ ပါကစတန် ၃၇၂ ၃၈၂ ၃၈၂ ၃၈၁

၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ ရန်ကုန ် ၆၀၄၀၀၀ ၆၀၄၀၀၀ ၅၈၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀
၂ မေလး ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၇၀၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀
၃ ပျး်မနား ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၆၃၀၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀
၅ ပဲခူး ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၆ ြပည် ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၄၀၀၀၀၀ ၁၃၇၀၀၀၀ ၁၃၃၀၀၀၀

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၂၈၇၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀ ၂၈၇၈၀၀ ၂၉၃၉၀၀

၂ မေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၉၆၀၀

၃ လားိး ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၇၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၄၀ ၁၇၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၉၁ ၁၉၂ ၁၉၂ ၁၉၀

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
၁၀

(ဌ) စပါး (ဧည့်မထ)

ဧည့်မထ မုိးစပါးသစ ်(ကျပ်/၄၆ ေပါင် တင်း ၁၀၀) ေဈး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀

စဉ်

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

ြမိu့အမည်
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မေလး ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၇၀၁၀၀၀

၂ မုံရွာ ၁၇၁၄၆၀၀ ၁၆၇၃၆၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁
၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၅၁ ၁၁၅၇ ၁၀၉၅ ၁၀၈၈

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၄၂၂၆၀၀ ၂၄၄၉၅၀၀ ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၅၅၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၅၅၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၆၄ ၁၁၇၁ ၁၁၄၉ ၁၁၄၃

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၂၁၃၇ ၂၂၃၄ ၂၁၀၂ ၂၂၂၄

၂ RSS-2 ၂၀၅၄ ၂၂၁၄ ၂၀၂၀ ၂၂၀၄

၃ RSS-3 ၁၉၇၀ ၂၁၉၆ ၁၉၃၈ ၂၁၈၆

၄ RSS-4 ၁၈၈၇ ၂၁၈၆ ၁၈၅၆ ၂၁၇၆

၅ RSS-5 ၁၈၀၄ ၂၁၇၀ ၁၇၇၄ ၂၁၆၁

၁၂-၁-၂၀၂၁
           ေဒါ်လာ/တန်

(တ) ရာဘာ

( ဎ )  နှမ်းြဖူ

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျuိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

၅-၁-၂၀၂၁
အမျuိးအစားစဉ်
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၂၂ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၆၅၀၀ ၁၈၉၈.၃၂ ၁၈၈၀.၂၁ ၁၃၃၁
၂ ၂၃ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၁၂၀၀ ၁၈၈၉.၃၂ ၁၈၆၅.၅၉ ၁၃၃၂
၃ ၂၄ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၁၈ ၂၅ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၁၉ ၂၆ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၂၀ ၂၇ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၉၀၀၀ ၁၈၈၉.၁၃ ၁၈၇၈.၆၅ ၁၃၄၀
၂၁ ၂၈ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၃၂၀၀၀ ၁၉၀၄.၇၆ ၁၈၈၉.၈၅ ၁၃၃၂
၂၂ ၂၉ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၇.၆၀ ၁၈၈၃.၃၂ ၁၃၃၀
၉ ၃၀ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၀ ၃၁ - ၁၂ -၂၀၂၀ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၁ ၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၂ ၂ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၃ ၃ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၄ ၄ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၅၀၀၀ ၁၈၉၉.၀၃ ၁၈၈၃.၉၄ ၁၃၂၉
၁၅ ၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၀၀၀၀ ၁၉၁၆.၂၉ ၁၉၄၁.၁၇ ၁၃၂၂
၁၆ ၆ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၃၂၀၀ ၁၉၂၅.၂၇ ၁၉၄၇.၃၉ ၁၃၁၉
၁၇ ၇ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၂၅၀၀ ၁၉၁၁.၂၂ ၁၉၃၁.၂၁ ၁၃၂၈
၁၈ ၈ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၁၉ ၉ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၂၀ ၁၀ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၂၁ ၁၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၁၅၀၀ ၁၈၈၁.၂၇ ၁၈၄၀.၇၀ ၁၃၃၈

မျက်နာှစာအလိုက်
ေငွလဲနုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၆.၄၆၉ ယွမ်
၂ ၃၀.၀၃ ဘတ်
၃ ၈၉.၀၀ တာကာ
၄ ၈၀.၇၃ ူပီး

စဉ်

ေရေစျးနုနး်

၁၂၅၅

ကျပ်/ကျပ်သား

၁၃၂၈

ေဒါ်လာ

မူဆယ်

စခန်းအမည်

ြမဝတီ

ြပည်တွင်းေရ

၁၃၄၂

၁၂

( ၂၀ - ၁ -၂၀၂၁ ) ေန့ ြပင်ပေငွလနဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲနုန်း

စဉ် ေန့စွဲ

Source: နယစ်ခနး်မှ ေန့စဉတ်င်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုနး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲနုန်း (ကျပ်)

၁၃၃၆
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၇၄၅-၇၆၅

(  ခ  ) SQ ၈၅၅-၈၇၅

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၆၅-၁၀၉၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၃၆

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၂၀-၁၀၅၀

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၀၅၀-၁၀၇၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၀၀-၁၂၃၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၈၀-၁၃၀၀

၃ ပဲစ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၅၅-၅၇၅

(  ခ  ) ြဖနီ (FAQ) ၅၆၅-၅၈၅

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၅၆၅-၅၈၅

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၁၁၅၀-၁၂၀၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၁၁၀၀-၁၁၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၇၅

၆ ကုလားပဲြဖလံုးကီး ( က ) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၀၀-၈၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၉၂၅-၉၇၅

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၁၀၇၀-၁၀၈၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၀၀-၁၁၅၀

၈ ပဲကးီ ၇၀၀-၇၅၀

၁၃

၁၂-၁-၂၀၂၁  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျuိးအမည်
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ဝန်ထမ််းရ ရ်း ရာ သတ င််း မ  ာ်း 

၁။ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၂၀-၁-၂၀၂၁)  က်ရနေ့  ှိ ဖွ ွဲ့စည်ေးပ ုန င့်် ဝန်ထမေ်းအငအ်ာေးစာ င်ေးမ ာ 

ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည် -    

စဉ ် ဝန်ထမ််း အင် အာ်း 
အတညပ် ြု 

ဖ  ွဲ့စည််း  ုံ 
ကန့််သတ် 

ခန ့််ပ  ်း 

အင် အာ်း 
  ုံ လ ုံ 

(က) အ ာထမေ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၇ ၂ ၁၃ 

( ခ ) အမှုထမ်ေး ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၁ - ၁၈၈ 

 ရ ေါင််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂၈ ၂ ၂၀ ၁ 

( ဂ ) ရနေ့စာေးပုတ်ဖပတ်   ၅၁ - - 

 စုံစ ုံရ ေါ င််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇ ၉ ၂ ၂၀ ၁ 

၂။ ၇-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၆၉/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

တွင်တာဝန်ထမေ်းရ ာင်လျက်ရ ှိရသာ အရာထမ်ေး (၁) ဦေး၊ အမှုထမေ်း (၁) ဦေးတှိုို့ကှိ ု နှိုင်င ံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေး 

ဥပရေ ၅၄၊ နည်ေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ၎င်ေးတှိုို့အမည်န ငံ့ယ် ဉ်တွွဲရ ာပ်ပပါ န စ်တှိုေးရစံ့ရရာက်သညံ့် ရနို့ရက်မ  

စတင၍် န စ်တှိုေးအပါအဝင် လစာရငမွျာေးကှို ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်-  

စ ဉ် အမည ်/မှတ်ပ ုံ တင် အမှတ် ရာထ ူး ဌာန 
န ှစ ်တ ုံူး 

ခ  စ ာူးမ ည ့််ရက ် 

န ှစ ်တ ုံူး 

လစ ာ(က ျပ ်) 

(က) ဦေးစှိုေးလွင်-၁ 

၁၂/မဂေ (နှိုင်) ၀၀၈၇၉၉ 

ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး ပှိုေ့/သွင်ေး 

( န်ကုန်) 

၇-၁-၂၀၂၁ ၃၉၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးရအာင်မင်ေးသူ-၂ 

၈/ပမန (နှိုင်) ၁၂၂၀၀၂ 

အငယ်တန်ေးစာရရေး လုပ်ငန်ေးစစ် ၇-၁-၂၀၂၁ ၁၈၆၀၀၀ 

၃။ ၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၀/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရရေးန င်ံ့ ကူေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၀ ပပည်ံ့န စ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲပါ ရ ေုးအမှိန်ို့စာ 

အမ တ်(၈၃/၂၀၂၀)အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ နယ်စခန်ေးမျာေးည ှိနှိှုငေ်းကွပ်ကွဲရရေးဌာနခွွဲမ  ဝန်ကက ေးရ ေုးတွင် 
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တွွဲ က်တာဝန်ထမ်ေးရ ာငရ်နရသာ ရေေါ်ခငခ်ျ ှိြုသက်(၈/ရစက(နှိုင်)၁၉၅၄၀၀)၊ လက်ရထာက်ကွန်ပျ တာ 

လုပ်ရ ာင်ရရေးမ  ေးအာေး (၁-၁-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ စ၍ ဝန်ကက ေးရ ေုးသှိိုု့ ရပပာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ချထာေးလှိုက်သည်။ 

၄။ ၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ  ရေေါ်သငေ်းသငေ်းကကည် (၈/တတက (နှိုင)် ၁၄၁၄၆၆)၊ ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေးကှို နှိုင်င ံ့ 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥပရေမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရေ (၈၇) အရ (၁၂-၁-၂၀၂၁ မ  ၂၉-၁-၂၀၂၁ ထှိ) 

လုပ်သက်ခွငံ့ ်(၁၈) ရက် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်။ 

၅။ ၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ  ဦေးဇာနည်ဝငေ်း (၇/ရတန (နှိုင)် ၀၆၆၈၀၉)၊ ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေးကှို နှိုငင် ံ့ဝန်ထမ်ေး 

နညေ်းဥပရေမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရေ (၉၃) အရ (၁၂-၁-၂၀၂၁ မ  ၁၁-၂-၂၀၂၁ ထှိ) ရ ေးလက်မ တ်ခွငံ့် 

(၃၁) ရက် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်ပပ ေး ၎င်ေးအမှုထမ်ေးသည် ခွင့်် က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ မူလတာဝန်မ ာေးကှို 

ဖပန်လည်ထမ်ေးရဆာင် န် Duty Report န င့်အ်တူ သက် ှိုင်ရာ ရာဝန်၏ ကျန်ေးမာရကကာင်ေး 

ရထာက်ခ ချက် (Fit Certificate) ကှို ပပန်လည်တင်ပပရန်ပ စ်သည်။ 

၆။ ၁၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၃/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရရေးန ငံ့် ကူေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ ၁၁ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲပါ အမှိနို့ရ်ကကာ်ပငာ 

စာအမ တ် (၅/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ပမှိတ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမ  ဦေးသက်နှိုငဦ်ေး (၈/စလန 

(နှိုင)် ၀၁၆၄၀၈)၊ ေုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀) အာေး ၂၀၂၁ 

ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ (၁၂) ရက်ရနို့ န နက်ပှိငုေ်းမ စ၍ ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀- 

၃၉၄၀၀၀) ရာထေူးအ ငံ့်သှိုို့ တှိုေးပမ ငံ့်ခနိ်ု့ထာေးလှိုက်ပပ ေး ကနဦေးလစာကျပ် (၃၇၄၀၀◌ှိ/-) မ  စတင၍် ခ စာေး 

ခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်။ 

၇။ ၁၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၄/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရရေးန ငံ့် ကူေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ ၁၁ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲပါ အမှိနို့ရ်ကကာ်ပငာ 

စာအမ တ် (၆/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမ  တစ် က်ရ ာ်ပပပါ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး 
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(လစာနှုန်ေးကျပ ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀) (၂) ဦေးအာေး ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ (၁၂) ရက်ရနို့ 

န နက်ပှိငုေ်းမ စ၍ ေုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀)  ရာထေူးအ ငံ့် 

သှိုို့ တှိုေးပမ ငံ့်ခနိ်ု့ထာေးလှိုက်ပပ ေး ကနဦေးလစာကျပ် (၃၄၁၀၀◌ှိ/-) မ  စတင၍် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်- 

 (က) ဦေးချ ှိြုရထွေး ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲ 

  ၁၂/သကတ (နှိုင)် ၁၂၄၁၇၁ 

 ( ခ ) ဦေးရအေးမင်ေးထွန်ေး-၁ ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး (မနတရလေး) 

  ၁၂/စခန (နှိုင)် ၀၁၉၈၃၈ 

၈။ ၁၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၅/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရရေးန ငံ့် ကူေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ ၁၁ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲပါ အမှိနို့ရ်ကကာ်ပငာ 

စာအမ တ် (၇/၂၀၂၁) အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမ  ရအာကရ် ာပ်ပပါ ဦေးစ ေးအရာရ ှိ (လစာနှုန်ေးကျပ် 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) (၂) ဦေးတှိုို့အာေး ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ (၁၂) ရက်ရနို့ န နက်ပှိုငေ်းမ စ၍ 

လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀)  ရာထူေးအ ငံ့်သှိုို့ တှိုေးပမ ငံ့် 

ခနိ်ု့ထာေးလှိုက်ပပ ေး ကနဦေးလစာကျပ် (၃၀၈၀၀◌ှိ/-) မ  စတင၍် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်- 

 (က) ရေေါ်ရမပ ှိြုေးသူ န စ်နှိုင်င ကုန်သွယ်မှု က်  ရရေးဌာနခွွဲ 

  ၁၀/မလမ (နှိုင်) ၂၀၆၈၈၂ 

 ( ခ ) ဦေးရဝဦေးရမာင် တမူေးကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေး 

  ၁၂/ မရက (နှိုင)် ၁၃၆၉၅၆ 

၉။ ၁၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၆/၂၀၂၁ အရ ကနု်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပမှိတ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးတွင် (၂၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနို့မ စ၍ စခန်ေးတာဝန်ခ အပ စ် တာဝန်ထမေ်းရ ာင် 

ရနရသာ ေုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး ဦေးသက်နှိုငဦ်ေး (၈/စလန (နှိုင)် ၀၁၆၄၀၈) အာေး ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာန၏ (၁၂-၁-၂၀၂၁) ရက်စွွဲပါ စ မ ရရေးရာအမှိနို့စ်ာအမ တ် (၀၁၇၃/၂၀၂၁) အရ (၁၂-၁-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ  

စ၍ ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀) ရာထူေးအ ငံ့်သှိုို့ တှိုေးပမ ငံ့်ခနိ်ု့ထာေးခွဲံ့ 
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ပပ ေးပ စ်သပ ငံ့် သက် ှိုငရ်ာစခန်ေးတာဝန်ခ  တာဝန်ဝတတရာေးမျာေးအာေး ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး ရာထူေးပ ငံ့် 

ထမေ်းရ ာငရ်န်  က်လက်တာဝန်ရပေးအပ်လှိုက်သည်။ 

၁၀။ ၁၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

၂၀၂၀ ပပည်ံ့န စ်၊ နှိုဝင်ဘာလ (၂၆) ရက်ရနို့ က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့ စာအမ တ်(၀၀၆၈/၂၀၂၀)ဖဖင့်် 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ  စာေးသ ုေးသူရ ေး ာဦေးစ ေးဌာန၊ ဧ ာဝတ တှိုင်ေး 

ရေသကက ေး၊ ဟသသာတခရှိုင ် ဦေးစ ေးမ  ေးရ ုေးတွင် ရခတတတွ ဖက်တာဝန်ထမေ်းရဆာင်ရနရသာ ဦေးရအာငက်ှိုဦေး 

(၁၄/အဂပ(နှိုင)်၁၆၀၆၈၈)၊ ကွန်ပျ တာကက ေးကကပ်ရရေးမ  ေးအာေးဝန်ကက ေးရ ုေး၏ (၁၂-၁-၂၀၂၁) ရက်စွွဲပါ ခွငံ့်ပပြု 

စာအမ တ်(၇၆)အရ (၁၄-၁-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ စ၍  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန ရနပပည်ရတာ် (ရ ေုးချြုပ်) သှိုို့ 

ရပပာင်ေးရရ ွှေ့ပပ ေး ပှိုို့ကုန်သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲတွင် တာဝန်ချထာေးလှိုက်သည်။ 

၁၁။ ၁၄-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မ ကှိန်ေးန ငံ့ ် စာရင်ေးအငေ်းဌာနခွွဲမ  ဦေးလ ရအေး (၁၂/ လမန (နှိုင်) ၁၁၄၅၇၃)၊  က်သွယ်ရရေး-၂ကှိ ု နှိုင်င ံ့ 

ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥပရေမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရေ (၉၃) အရ (၁၁-၁-၂၀၂၁ မ  ၂၄-၁-၂၀၂၁ ထှိ) 

ရ ေးလက်မ တ်ခွငံ့် (၁၄) ရက် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်ပပ ေး ၎င်ေးအမှုထမေ်းသည် ခွင့်် က်မ ာေး ကုန်ဆ ုေးပါကမှိမှိ၏ 

မူလတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည်ထမေ်းရဆာင် န် Duty Report န င့်အ်တူ သက် ှိုငရ်ာ ရာဝန်၏ 

ကျန်ေးမာရကကာငေ်း ရထာက်ခ ချက် (Fit Certificate) ကှို ပပန်လည်တငပ်ပရန်ပ စ်သည်။ 

၁၂။ ၁၄-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၇၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မ ကှိန်ေးန ငံ့်စာရငေ်းအင်ေးဌာနခွွဲမ  ရေေါ်ရအေးမွန်စ  (၅/တ န(နှိုင)်၁၃၃၁၂၉)၊ ေ-ုလက်ရထာကက်ွန်ပျ တာ 

လုပ်ရ ာင်ရရေးမ  ေးကှို နှိုငင် ံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥပရေမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥပရေ (၁၀၁) ၊ နညေ်းဥပရေခွွဲ 

(က)အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏(၁၁-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စွွဲပါ စ မ ရရေးရာအမှိနို့်စာအမ တ် (၀၀၃၆/၂၀၂၀) 

ပ ငံ့ ်(၁-၁၂-၂၀၂၀ မ  ၃၁-၅-၂၀၂၁ထှိ) မ ေး ွာေးခွငံ့် (၆) လ ခ စာေးခွငံ့်ပပြုခွဲံ့ပခငေ်းအစာေး (၁၈-၁၁-၂၀၂၀ မ  ၁၇-၅-

၂၀၂၁ ထှိ ) မ ေး ွာေးခွငံ့် (၆) လ ရပပာငေ်းလွဲခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိကု်သည်။ 
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၁၃။ ၁၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၀/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်လျက်ရ ှိရသာ အမှုထမေ်း (၈) ဦေးတှိုို့ကှို နှိုငင် ံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥပရေ ၅၄၊ 

နညေ်းဥပရေခွွဲ (က) အရ ၎င်ေးတှိုို့အမည်န ငံ့် ယ ဉ်တွွဲရ ာ်ပပပါ န စ်တှိုေးရစံ့ရရာက်သညံ့် ရနို့ရက်မ စတင်၍ 

န စ်တှိုေးအပါအဝင ်လစာရငမွျာေးကှို ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်-  

စ ဉ် အမည ်/မှတ်ပ ုံ တင် အမှတ် ရာထ ူး ဌာန 
န ှစ ်တ ုံူး 

ခ  စ ာူးမ ည ့််ရက ် 

န ှစ ်တ ုံူး 

လစ ာ(က ျပ ်) 

(က) ရေေါ်ကက ကက ဝင်ေး 

၁၂/လသန(နှိုင်)၀၀၄၅၄၀ 

ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့/သွင်ေး 

( န်ကုန်) 

၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၄၄၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးရကျာ်စှိုေး-၂ 

၁၄/ပသရ (နှိုင်)၀၇၄၅၅၃ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး စ မ  ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

(ဂ) ဦေးရအာင်နှိုင်ဝင်ေး 

၇/လပတ (နှိုင်)၀၆၁၉၆၄ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုို့/သွင်ေး ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

(ဃ) ရေေါ်ခင်စုလှိှုင် 

၅/အတန (နှိုင်) ၀၄၉၁၄၀ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုို့/သွင်ေး ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

( င ) ရေေါ်ပငှိမ်ေးပငှိမ်ေးပ ှိြုေး 

၁၂/ဥကမ (နှိုင်) ၁၈၁၅၃၇ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး ကျှိြုင်ေးတ ု ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

( စ ) ရေေါ်မျ ှိြုေးပပရအေး 

၁၂/သခန (နှိုင်)၀၇၄၃၄၅ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

( ) ဦေးရအာင်မျ ှိြုေးနှိုင် 

၁၃/ကလတ (နှိုင်) ၀၃၃၂၉၃ 

ေု-ဦေးစ ေးမ  ေး မူ ယ် ၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

( ဇ ) ဦေးရွဲစှိုေးဦေး 

၁၂/ေဂတ (နှိုင်)၀၂၄၀၄၃ 

ဌာနခွွဲစာရရေး ထာေးဝယ်အထူေး 

စ ေးပွာေးရရေးဇုန် 

၁၈-၁-၂၀၂၁ ၂၂၆၀၀၀ 

၁၄။ ၁၉-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရကျာက်ပ  အထူေးစ ေးပွာေးရရေးဇုန်မ  ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး ဦေးမှိုေးရဇာ်ဦေး (၈/မကန (နှိုင)် ၁၆၀၆၂၉) အာေး (၁၉-၁-

၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ စ၍ ကုန်သွယ်မှုပညာရပေးရရေးဌာနခွွဲသှိုို့ ရပပာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ချထာေးပပ ေး ကုန်သွယ်မှုပညာ 

ရပေးရရေးဌာနခွွဲ၏ တာဝန်ခ လုပ်ငန်ေးတာဝန်မျာေးအပပင် ရကျာကပ်  အထူေးစ ေးပွာေးရရေးဇုန်၏ တာဝန်ခ အပ စ် 

ပူေးတွွဲတာဝန်ရပေးအပ်လှိုက်သည်။ 
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၁၅။ ၁၉-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပှိုို့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲမ  ေုတှိယညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး ဦေးချ ှိြုရထွေး (၁၂/သကတ (နှိုင)် ၁၂၄၁၇၁) အာေး 

(၁၉-၁-၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ စ၍ ကုန်သွယ်မှုမူဝါေဌာနခွွဲသှိုို့ ရပပာငေ်းရရ ွှေ့တာဝန်ချထာေးလှိကု်သည်။ 

၁၆။ ၁၉-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၀/၂၀၂၁  အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မ ရရေးရာဌာနခွွဲမ  ဦေးရဇာမ်င်ေး (၁၄/ေေရ (နှိုင)် ၀၁၀၅၇၄)၊ ဌာနခွွဲစာရရေးသည် (၅-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနို့ 

တွင် ကွယ်လနွ်သွာေးပါသပ ငံ့် ၎င်ေး၏ တရာေးဝငဇ်န ေး (ကက ေး) ပ စ်ပပ ေး ရနောက်အှိမ်ရထာင်မပပြုရသေးသညံ့် 

ရေေါ်ပမငံ့ပ်မငံ့်ခှိုင ် (၇/ကဝန (နှိုင)် ၀၅၈၇၉၀) ကှိ ု နှိုငင် ံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥပရေမျာေး၊ နည်ေးဥပရေ-၂၅၀၊ နညေ်း 

ဥပရေခွွဲ (က) ၊နည်ေးဥပရေခွွဲငယ် (၃) အရ (၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနို့မ စ၍ မှိသာေးစုပငစ်င်ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက် 

သည်။ 

၁၇။ ၂၀-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၃/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရရေးန င်ံ့ ကူေးသန်ေး 

ရရာင်ေးဝယ်ရရေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါရ လ ၁၈ ရက်ရနို့ ရက်စွွဲပါ ရ ေုးအမှိန်ို့စာ 

အမ တ်(၂/၂၀၂၁)အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနမ  ရအာက်ရဖာ်ဖပပါ အ ာထမ်ေး(၁)ဦေးန င့်် အမှုထမေ်း(၂) ဦေး 

တှိုေ့အာေး ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇန်နဝါ  လ ၁၈  က်ရနေ့ န နက်ပှိငုေ်းမ စ၍ မူပှိုငခ်ွင့််ဦေးစ ေးဌာနသှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန် 

ခ ထာေးလှိကု်သည်- 

 စဉ ်  အမ ည်/ မှတ်ပ ုံတင် အမှ တ ် ရာ ထ ူး လက်ရှ ဌ ာနခ ွဲ  

 (က) ဦေးရအာင်သန်ေးထူေး ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ရေသတွင်ေး 

   ၁၂/သဃက(နှိုင်)၀၈၉၇၉၇    

 ( ခ ) ရေေါ်မှိုေးမှိုေးပှိုင် စာ င်ေးကှိုင်-၂ ရငွစာရင်ေး 

   ၁၃/လ န(နှိုင)်၀၀၁၉၅၅   

 ( ဂ ) ရေေါ် င်လှိှုငေ်းခတ် ေ-ုဦေးစ ေးမ  ေး နယ်ရ ုေး 

   ၈/မကန(နှိုင်)၁၁၂၁၀၄ 
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၁၈။ ၂၀-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၄/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနတွင်ေးလုပ်ငန်ေးန ငံ့် စာရင်ေးစစ်ရ ေးရရေးဌာနခွွဲမ  ဦေးဘရန်ရအာင် (၁၃/နခန (နှိုင်) ၀၄၇၄၅၂)၊ 

ဌာနခွွဲစာရရေးကှို နှိုင်င ံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥပရေမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရေ (၈၇) အရ (၁၉-၁-၂၀၂၁ မ  ၂၂-၁-

၂၀၂၁ ထှိ )လုပ်သက်ခွငံ့် (၄) ရက် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်။ 

၁၉။ ၂၀-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၅/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ 

(၂၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စွွဲပါ စ မ ရရေးရာအမှိနိ်ု့စာအမ တ် (၀၁၄၇) ပ ငံ့ ်စ မ ရရေးရာဌာနခွွဲတွင် တာဝန်ချထာေးခွဲံ့ 

ရသာ ဦေးရအာငရ်ကျာမ်ှိုေး-၁ (၁၂/ဥကမ (နှိုင)် ၀၄၁၃၄၅)၊ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေးအာေး (၂၁-၁-

၂၀၂၁) ရက်ရနို့မ စ၍ ဌာနတွင်ေးလုပ်ငန်ေးန ငံ့် စာရငေ်းစစ်ရ ေးရရေးဌာနခွွဲသှိုို့ ရပပာင်ေးရရ ွှေ့တာဝန်ချထာေးလှိုက် 

သည်။ 

၂၀။ ၂၀-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၁/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တှိုင်ေးရေသကက ေး၊ ပမန်မာံ့ 

စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ရပမာက်ဥကကလာပ) တွင် အပငှိမ်ေးစာေးလစာမျာေး ထုတ်ယူခ စာေးရနရသာ ကုန်သွယ်ရရေး 

ဦေးစ ေးဌာနမ  ဦေးမျ ှိြုေးဦေး၊ လက်ရထာက်ညွှန်ကကာေးရရေးမ  ေး (ပငှိမ်ေး) သည် (၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရနို့တွင် ကွယ်လွန် 

သွာေးပါသပ ငံ့် ၎ငေ်း၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပ စ်ပပ ေး ရနောကအ်ှိမ်ရထာင်မပပြုရသေးသညံ့် ရေေါ်သှိန်ေးသှိန်ေးရဌေး 

(၁၂/စခန (နှိုင)် ၀၂၂၅၇၁) ကှိ ု နှိုငင် ံ့ဝန်ထမ်ေးနည်ေးဥပရေမျာေး၊ နညေ်းဥပရေ -၂၅၀၊ နညေ်းဥပရေခွွဲ (ခ) ၊ 

နညေ်းဥပရေခွွဲငယ် (၁ ၊ ၂) အရ (၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရနို့မ စ၍ မှိသာေးစုပင်စင ်ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၀-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၂/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တှိုင်ေးရေသကက ေး၊ ပမန်မာံ့ 

စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (အငေ်းစှိန်)တွင် အပငှိမ်ေးစာေးလစာမျာေး ထုတ်ယူခ စာေးရနရသာ ယခင်ယာဉ်န ငံ့် စက်ကှိရှိယာ 

ပစစည်ေးရရာငေ်းဝယ်ရရေးမ  ဦေးခင်ရရ ၊ ကျွမ်ေးကျင-်၅ သည် (၁၇-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရနို့တွင် ကွယ်လွန်သွာေးပါ 

သပ ငံ့် ၎င်ေး၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပ စ်ပပ ေး ရနောက်အှိမ်ရထာငမ်ပပြုရသေးသညံ့် ရေေါ်တငရ်အေး (၁၂/အစန 

(နှိုင)် ၀၃၇၃၇၄) ကှိ ုနှိုငင် ံ့ဝန်ထမေ်းနည်ေးဥပရေမျာေး၊ နညေ်းဥပရေ -၂၅၀၊ နည်ေး ဥပရေခွွဲ (ခ) ၊ နညေ်းဥပရေခွွဲ 

ငယ် (၁ ၊ ၂) အရ (၁၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရနို့မ စ၍ မှိသာေးစုပငစ်င် ခ စာေးခွငံ့်ပပြုလှိကု်သည်။ 
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