
\\172.16.109.103\e\TP Department(2020-2021)\Trade Policy 1\4.Office Letter 4\5.Trade News\Feb- 2021\Trade News (3-2-2021)\1.doc 

 

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

ကုန်သွ ယ်ရ  ေး ဦေးစ  ေးဌာန 

 

 

ကုန်သွ ယ်မှု သတ ငေ်း လ ာ 

၂၀၁၀ ပြ ည့််နှစ်၊ န ိုဝ ငဘ်ာ လတွင် စ တ ငထ်ိုတ်ဝ ဝ သ ည်။ 

၂၀၂၁ ခနုှစ ်၊ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ( ၃ ) ရက်၊ ဗိုဒ္ဓဟ ူး ဝ ေ့ အတွွဲ( ၁၂ )၊ အမှတ် ( ၃ ) 

“ စ ေးပွာေးက ေး သန်ေးရ  ှှေ့သ ုို့ လှမ်ေး ” 

ပ ုို့ကနု်၊ သွ ငေ်းကု န်ဆ ု င ် ာ သတ ငေ်း လ ာ 

၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစော်၊ ဇနော်နဝါရီလ ၂၀ ရကော်ဖနေ့ (၁၃:၀၀) နာရီအခ ျိနော်တွငော် အဖရှှေ့ဖတ ငော်အ ရှနျိုငော်ငံမ  ျား 

အသျိဉ ဏော်ပစစညော်ျားမူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  ပူျားဖပါငော်ျားဖဆ ငော်ရွကော်ဖရျား အေွ ှေ့-ဂ ပနော်(South East Asian IP Network 

of Japanese Commerce and Industry-SEAIPJ), JETRO Bangkok နှင ော် ဂ ပနော်အပပညော်ပပညော်ဆျိုငော်ရ  

ပူျားဖပါငော်ျားဖဆ ငော်ရွကော်ဖရျားဖအဂ ငော်စီ (JICA) တျိုေ့ ပူျားဖပါငော်ျားက ငော်ျားပပပြုလုပော်ဖသ  မူပျိုငော်ခွငော် ဆျိုငော်ရ  အဖရျားယူ 

ဖဆ ငော်ရွကော်မှုနှင ော် စပော်လ ဉော်ျားသည ော် အသျိပည ဖပျားဖဆွျားဖနွျားပွ သျိုေ့ စီျားပွ ျားဖရျားနှငော် ကူျားသနော်ျားဖရ ငော်ျားဝယော်ဖရျား 

ဝနော်ကကီျားဌ န၊ ဒုတျိယဝနော်ကကီျားဦျားဖအ ငော်ထူျား Online မှ တကော်ဖရ ကော် အမှ စက ျားဖပပ ကက ျားခ  သညော်။ 

၂။ ဒုတျိယဝနော်ကကီျားက အမှ စက ျားဖပပ ကက ျားရ တွငော် ကမ္  နျိုငော်ငအံသီျားသီျားတွငော် နညော်ျားပည မ  ျား အရှျိနော် 

အဟုနော်ပေင ော် ဖပပ ငော်ျားလ တျိုျားတကော်မှုနှင ော်အတူ မူပျိုငော်ခွင ော်စနစော်မ  ျားကျို အသုံျားခ ပပီျား ပျိုမျိုအ ျားဖက ငော်ျားဖသ  

စီျားပွ ျားဖရျားကဏ္ဍေွှံေ့ပေျိြုျားတျိုျားတကော်ဖစရနော် ကကျိြုျားပမော်ျားဖဆ ငော်ရွကော်ဖနသက  သျိုေ့ မျိမျိတျိုေ့နျိုငော်ငအံဖနပေင ော်လညော်ျား 

စီျားပွ ျားဖရျားကဏ္ဍ ေွံှေ့ပေျိြုျားတျိုျားတကော်လ ဖစရနော်အတွကော် နညော်ျားပည ေွံှေ့ပေျိြုျားတျိုျားတကော်ဖရျား အ ျားဖပျားမှုမ  ျားကျို 

အထူျားအဖလျားဖပျား ဖဆ ငော်ရွကော်ကကရမညော်ပေစော်ပါဖကက ငော်ျား၊ ပမနော်မ နျိုငော်ငံသ ျားမ  ျား၏ တီထွငော်ေနော်တီျားမှုမ  ျားကျို 

အ ျားဖပျားရနော်နှင ော် နျိုငော်ငပံခ ျားရငော်ျားနှီျားပမ ြုပော်နှံမှုမ  ျားကျို အ ျားဖပျားရနော်အတွကော် မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  အခွင ော်အဖရျား 

ခ ျိြုျားဖေ ကော်မှုမ  ျားကျို ဟနေ့ော်တ ျားနျိုငော်မည ော် ထျိဖရ ကော်သည ော် မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  အဖပခခံအဖဆ ကော်အဦကျို 

တညော်ဖထ ငော်ရမညော်ပေစော်ပါဖကက ငော်ျား၊ မျိမျိတျိုေ့ဝနော်ကကီျားဌ နအဖနပေင ော် အတညော်ပပြုပပဋ္ဌ နော်ျားခ  ပပီျားပေစော်ဖသ  မူပျိုငော်ခွငော်  

ဥပဖဒ(၄)ရပော်ကျို ယခုနှစော် အဖစ ပျိုငော်ျားက လအတွငော်ျား အ ဏ သကော်ဝငော်နျိုငော်ဖရျား၊ နညော်ျားဥပဖဒမ  ျားပပဌ နော်ျားနျိုငော် 

ဖရျား၊မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ ဖအဂ ငော်စီေွ ှေ့စညော်ျားနျိုငော်ဖရျားနှင ော် မူပျိုငော်ခွင ော်ရံျုားတညော်ဖထ ငော်ေွင ော်လစှော်နျိုငော်ဖရျားတျိုေ့ကျို တစော်ဆင ော်ပပီျား 
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တစော်ဆငော်  အဖက ငော်အထညော်ဖေ ော် ဖဆ ငော်ရွကော်လ ကော်ရှျိပပီျား မူပျိုငော်ခွင ော်ဥပဖဒမ  ျား အ ဏ သကော်ဝငော်ပပီျားပါက 

မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  ခ ျိြုျားဖေ ကော်မှုမ  ျားကျို ဥပဖဒမ  ျားပါပပဋ္ဌ နော်ျားခ ကော်မ  ျားနှင ော်အညီ ထျိဖရ ကော်စွ  အဖရျားယူ 

ဖဆ ငော်ရွကော်နျိုငော်ဖရျားအတွကော် ပပညော်ဖထ ငော်စုတရ ျားလွှတော်ဖတ ော်ခ ြုပော်၊ ပပညော်ထ ဖရျားဝနော်ကကီျားဌ န၊ အဖက ကော်ခွနော် 

ဦျားစီျားဌ နအစရှျိသည ော် သကော်ဆျိုငော်ရ အစျိုျားရဌ နအေွ ှေ့အစညော်ျားမ  ျားနှင ော် ပူျားဖပါငော်ျားဖဆ ငော်ရွကော်သွ ျားမညော်ပေစော် 

ပါဖကက ငော်ျား၊ လကော်ရှျိပမနော်မ နျိုငော်ငတံွငော် မူပျိုငော်ခွင ော်ခ ျိြုျားဖေ ကော်မှုမ  ျားအတွကော် ပပစော်မှုဆျိုငော်ရ  က ငော် ထံျုားဥပဖဒ၊ 

တရ ျားမက င ော်ထံုျားဥပဖဒ၊ သီျားပခ ျားသကော်သ ခွင ော်ဥပဖဒနှင ော် အပခ ျားသကော်ဆျိုငော်ရ  တညော်ဆ ဥပဖဒမ  ျားပေင ော် 

အဖရျားယူဖဆ ငော်ရွကော်လ ကော်ရှျိပပီျား မူပျိုငော်ခွင ော်ဥပဖဒမ  ျားအ ဏ သကော်ဝငော်ပပီျားပါက တီထငွော်ေနော်တီျားသူမ  ျား အဖန 

ပေင ော် မူပျိုငော်ခွင ော်ဦျားစီျားဌ နတွငော် မှတော်ပံုတငော်ဖလ  ကော်ထ ျားပပီျား မှတော်ပံုတငော်ခွငော် ရရှျိလ ပါက မျိမျိတျိုေ့၏ မူပျိုငော်ခွင ော် 

အခွင ော်အဖရျားမ  ျားကျို အပခ ျားသတူစော်ဦျားဦျားမှ ခ ျိြုျားဖေ ကော်ပခငော်ျားကျို မူပျိုငော်ခွင ော်ဥပဖဒပါပပဋ္ဌ နော်ျားခ ကော်မ  ျားနှင ော်အညီ 

အဖရျားယူဖဆ ငော်ရွကော်နျိုငော်မညော်ပေစော်ပါဖကက ငော်ျား၊ ယခုဖဆွျားဖနွျားပွ သညော်ကုနော်ပစစညော်ျားအတုအပမ  ျားနှင ော် စပော်လ ဉော်ျား၍ 

ဖဆွျားဖနွျားကကမညော်ပေစော်သည ော်အတွကော် မျိမျိတျိုေ့အဖနပေင ော် မူပျိုငော်ခွင ော်အခွင ော်အဖရျားမ  ျား ခ ျိြုျားဖေ ကော်ထ ျားသည ော် 

ကုနော်ပစစညော်ျားမ  ျားနှင ော် စပော်လ ဉော်ျား၍ဆကော်လကော်ဖဆ ငော်ရွကော်ရမည ော် လုပော်ထုံျားလုပော်နညော်ျားမ  ျားကျို ပပငော်ဆငော်ဖရျားဆွ ရ  

တွငော် မ  ျားစွ အဖထ ကော်အကူပပြုနျိုငော် မညော်ပေစော်ပါဖကက ငော်ျား၊ မျိမျိအဖနပေင ော် ယဖနေ့ဖဆွျားဖနွျားပွ မ ှ ရရှျိလ မည ော် 

အသျိပည ဗဟုသုတမ  ျားကျို မူပျိုငော်ခွင ော် စနစော်တညော်ဖဆ ကော်ရ တွငော်သ မက စ ျားသံျုားသူမ  ျားအ ျား ကုနော်ပစစညော်ျား 

အတုအပမ  ျားသုံျားစွ ရပခငော်ျားနှင ော် ဖ ျားကွကော်အတွငော်ျားတွငော် ကုနော်ပစစညော်ျားအတုမ  ျား ပေနေ့ော်ပေ ျားဖရ ငော်ျားခ ဖနပခငော်ျားအဖပေါ် 

စ ျားသံျုားသူအက အကွယော်ဖပျားဖရျား ဥပဖဒနှင ော်အညီ အက အကွယော်ဖပျားပခငော်ျားမ  ျား ဖဆ ငော်ရွကော်ရ တွငော် ပျိမျိ 

ထျိဖရ ကော်ဖစရနော် ပံ ပျိုျားဖပျားနျိုငော်မညော်ဟုယုံကကညော်ဖကက ငော်ျား၊ မူပျိုငော်ခွင ော်စနစော်ကျို စတငော်အဖက ငော်အထညော်ဖေ ော်ရနော် 

ဖဆွျားဖနွျားပွ သျိုေ့ တကော်ဖရ ကော်လ ကကသည ော် တ ဝနော်ရှျိသူမ  ျားအဖနပေင ော် ဖက ငော်ျားမွနော်သည ော် ရလဒော်ဖက ငော်ျားမ  ျား 

ရရှျိလ နျိုငော်ဖရျားအတွကော်ဝျိုငော်ျားဝနော်ျားဖဆွျားဖနွျားဖပျားကကရနော် တျိုကော်တွနော်ျားဖပပ ကက ျားလျိဖုကက ငော်ျားနှင ော်ဖနာငော်တွငော်လညော်ျား 

မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  အသျိပည ဖပျားဖဆွျားဖနွျားပွ မ  ျားကျို ဆကော်လကော်ပူျားဖပါငော်ျား ဖဆ ငော်ရွကော်ဖပျားဖစလျိုဖကက ငော်ျား 

စသညော်ပေင ော် ဖပပ ကက ျားခ  သညော်။ 

၇။ ထျိေု့ဖနာကော် JETRO Bangkok ၏ Director က အမှ စက ျားဖပပ ကက ျားခ  ပပီျား JICA မှ မူပျိုငော်ခွင ော် 

ဆျိုငော်ရ  အကကံဖပျားပုဂ္ျိြုလော်၊ SEAIPJ မှ ကျိုယော်စ ျားလှယော်၊ HONDA Motor နှင ော် MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION တျိုေ့မှ တ ဝနော်ရှျိသူမ  ျားက မူပျိုငော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  ကျိစစရပော်မ  ျားကျို Presentation မ  ျားပေင ော် 

ဖဆွျားဖနွျားတငော်ပပခ  ကကသညော်။ အဆျိပုါအခမော်ျားအနာျားသျိေု့ စီျားပွ ျားဖရျားနှင ော် ကူျားသနော်ျားဖရ ငော်ျားဝယော်ဖရျားဝနော်ကကီျားဌ န၊ 
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အပမ တမော်ျားအတွငော်ျားဝနော်၊ ညွှနော်ကက ျားဖရျားမှ ျားခ ြုပော်မ  ျား၊ ဒုတျိယအပမ တမော်ျားအတွငော်ျားဝနော်၊ ဒုတျိယညွှနော်ကက ျားဖရျားမှ ျား 

ခ ြုပော်၊ ဌ နဆျိုငော်ရ မှ တ ဝနော်ရှျိသူမ  ျား၊ အဖရှှေ့ဖတ ငော်အ ရှနျိုငော်ငမံ  ျား အသျိဉ ဏော်ပစစညော်ျားမူပျိငုော်ခွင ော်ဆျိုငော်ရ  

ပူျားဖပါငော်ျားဖဆ ငော်ရွကော်ဖရျား အေွ ှေ့ − ဂ ပနော် (South East Asian IP Network of Japanese Commerce 

and Industry-SEAIPJ), JETRO နှင ော် JICA တျိုေ့မှ တ ဝနော်ရှျိသူမ  ျား၊ Mr. Junya Watanabe၊ HONDA၊ 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION တျိုေ့မှ ကျိုယော်စ ျားလှယော်မ  ျားနှင ော် IP ဆျိုငော်ရ  အေွ ှေ့အစညော်ျားမ  ျားက 

Online မှ ပါဝငော်ဖဆွျားဖနွျားခ  ကကပါသညော်။ 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ

၁ ြင်လယ်ဝရဝ ကာင်ူး ၂၉၇၄.၈၃၅ ၄၃၂၉.၃၆၃ ၇၃၀၄.၁၉၈ ၃၆၀၄.၄၅၀ ၅၅၃၁.၈၇၉ ၉၁၃၆.၃၂၉ -၆၂၉.၆၁၅ -၁၂၀၂.၅၁၆ -၁၈၃၂.၁၃၁

၂  ယ်စြ် ၂၂၇၉.၃၁၁ ၁၁၄၄.၆၁၃ ၃၄၂၃.၉၂၄ ၂၃၈၇.၀၀၂ ၁၃၆၁.၆၉၆ ၃၇၄၈.၆၉၈ -၁၀၇.၆၉၁ -၂၁၇.၀၈၃ -၃၂၄.၇၇၄

စုစုရပေါင်ေး ၅၂၅၄.၁၄၆ ၅၄၇၃.၉၇၆ ၁၀၇၂၈.၁၂၂ ၅၉၉၁.၄၅၂ ၆၈၉၃.၅၇၅ ၁၂၈၈၅.၀၂၇ -၇၃၇.၃၀၆ -၁၄၁၉.၅၉၉ -၂၁၅၆.၉၀၅

စဉ် အရ ကာင်ေးအ ာ
( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀  မှ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ထ  ) ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉  မှ ၂၉-၁-၂၀၂၀ ထ  ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု် (၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ  ၂၉ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  (ပင် လ ယ်ရ  ရ က ာင်ေး + နယ်စပ်) 

      တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် ပ ိုု့ကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ် ရ ပေါင်ေး 

၁ လယ ်ယာ ထွ က်ြစစည်ူး ၆၃၉.၄ ၀၆ ၁၃၀၉.၅၆၉ ၁၉၄ ၈ .၉၇၅ 

၂ တ  ရစဆာ ်ထွက်ြစစည်ူး ၁.၃၆၉ ၁၄. ၄ ၁၄ ၁၅.၇၈ ၃ 

၃ ဝ ရထွက်ြစစည်ူး ၁၄၆ .၅၁၃ ၁၇၀.၉၄ ၂ ၃ ၁၇.၄ ၅၅ 

၄ သတ တုတ ွင်ူးထွက်ြစစည်ူး ၃၇၂.၂၃၇ ၂၅.၂၀၄ ၃ ၉၇.၄ ၄ ၁ 

၅ သစ်ဝတ ာ ထွက်ြစစည်ူး ၄ ၉.၁၁၈ ၂.၁၆၅ ၅၁.၂၈ ၃ 

၆ စက်မှုကို ဝ်   ာြစစည်ူး ၁၆၈၂.၄ ၃၁ ၆၇၀.၀၁၉ ၂ ၃ ၅၂.၄ ၅၀ 

၇ အပ ာ ူး ၈၃.၇၆ ၁ ၈၆.၉၉၈ ၁၇၀.၇၅၉ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၂၉၇၄ .၈ ၃ ၅ ၂၂၇၉.၃ ၁၁ ၅၂၅၄ .၁၄၆ 

ပပည်ပ သွင်ေး ကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ  ၂၉ - ၁ - ၂၀၂၁ ) ထ  (ပ ငလ် ယ်ရ  ရ ကာင်ေး + နယ်စပ် ) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

စဉ ် သွင်ေးကုန်ပစစညေ်းအ ုပစ်ု ပင်လယ်ရ  ရ  ကာ င်ေး နယ်စပ ် ရ ပေါင်ေး 

၁ ရင်ူးနှ ူးပမ ု ြန်ှှံမှုကို ြ်စစည်ူး ၁၃၇၆. ၈၆၉ ၅၂၃.၈ ၃၃ ၁၉၀ ၀.၇၀၂ 

၂ လိုြ်င ်ူးသှံိုူးကို ် ကမ်ူးြစစည်ူး ၁၆၂၂.၉၉၄ ၁၄၄ .၃၀၄ ၁၇၆၇.၂၉၈ 

၃ လ သှံိုူးကို ်ြစစည်ူး ၉၀၈.၀၁ ၀ ၂၁၁.၆၈၈ ၁၁၁၉.၆ ၉၈ 

၄ CMP ၄ ၂၁.၄၉၀ ၂၆၄ .၇၈၈ ၆၈ ၆.၂၇၈ 

 စုစုရပေါ င်ေး ၄ ၃ ၂၉.၃ ၆၃ ၁၁၄ ၄ .၆၁၃ ၅၄၇၃ .၉၇၆ 

ပပည်ပ ပ ုို့ကနု်/ သွ ငေ်းကုန် ( ၁ - ၁၀ -၂၀ ၂၀  မှ ၂၉ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့  

န ှုငေ်းယှဉ ်ချ က် (ပ ငလ် ယ် ရ ရ က ာင်ေး + နယ်စ ပ်) 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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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 ၁၃၀၉.၅၆၉ ၁၃၀၉.၅၆၉ ၅၆၂.၉၄၈ ၅၆၂.၉၄၈ ၇၄၆.၆၂၁ ၇၄၆.၆၂၁

၂ တ ရ စဆာ ်ထွက် ၁၄.၄၁၄ ၁၄.၄၁၄ ၄၉.၀၂၅ ၄၉.၀၂၅ -၃၄.၆၁၁ -၃၄.၆၁၁

၃ ဝရထွက် ၁၇၀.၉၄၂ ၁၇၀.၉၄၂ ၂၁၆.၀၅၅ ၂၁၆.၀၅၅ -၄၅.၁၁၃ -၄၅.၁၁၃

၄ သတတု တွင်ူးထွက် ၃.၄၁၂ ၂၁.၇၉၂ ၂၅.၂၀၄ ၃၀၇.၂၀၈ ၁၆.၂၄၁ ၃၂၃.၄၄၉ -၃၀၃.၇၉၆ ၅.၅၅၁ -၂၉၈.၂၄၅

၅ သစ်ဝတာထွက် ၂.၁၆၅ ၂.၁၆၅ ၀.၇၄၁ ၀.၇၄၁ ၁.၄၂၄ ၁.၄၂၄

၆ စက်မှုကို ်ဝ  ာ ၆၂၀.၀၁၅ ၅၀.၀၀၄ ၆၇၀.၀၁၉ ၁၁၂၁.၀၂၄ ၈၉.၄၂၃ ၁၂၁၀.၄၄၇ -၅၀၁.၀၀၉ -၃၉.၄၁၉ -၅၄၀.၄၂၈

၇ အပ ာူး ၁၀.၁၈၃ ၇၆.၈၁၅ ၈၆.၉၉၈ ၁.၁၀၃ ၂၃.၂၃၄ ၂၄.၃၃၇ ၉.၀၈၀ ၅၃.၅၈၁ ၆၂.၆၆၁

စုစုရပေါင်ေး ၆၃၃.၆၁၀ ၁၆၄၅.၇၀၁ ၂၂၇၉.၃၁၁ ၁၄၂၉.၃၃၅ ၉၅၇.၆၆၇ ၂၃၈၇.၀၀၂ -၇၉၅.၇၂၅ ၆၈၈.၀၃၄ -၁၀၇.၆၉၁

စဉ် ပ ုို့ကုန်အုပ်စု

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၉ -၁-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၉ -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 ု ြ်နှှံမှု ၁၉.၆၁၉ ၅၀၄.၂၁၄ ၅၂၃.၈၃၃ ၂၈၆.၁၉၆ ၄၁၇.၈၁၂ ၇၀၄.၀၀၈ -၂၆၆.၅၇၇ ၈၆.၄၀၂ -၁၈၀.၁၇၅

၂ လိုြ်င ်ူးသှံိုူးကို ် ကမ်ူး ၄.၃၈၇ ၁၃၉.၉၁၇ ၁၄၄.၃၀၄ ၂.၀၆၃ ၁၉၇.၃၅၆ ၁၉၉.၄၁၉ ၂.၃၂၄ -၅၇.၄၃၉ -၅၅.၁၁၅

၃ လ သှံိုူးကို ် ၀.၀၂၅ ၂၁၁.၆၆၃ ၂၁၁.၆၈၈ ၀.၂၁၆ ၂၃၁.၅၈၉ ၂၃၁.၈၀၅ -၀.၁၉၁ -၁၉.၉၂၆ -၂၀.၁၁၇

၄ CMP ၂၆၄.၇၈၈ ၂၆၄.၇၈၈ ၂၂၆.၄၆၄ ၂၂၆.၄၆၄ ၃၈.၃၂၄ ၃၈.၃၂၄

စုစုရပေါင်ေး ၂၄.၀၃၁ ၁၁၂၀.၅၈၂ ၁၁၄၄ .၆၁၃ ၂၈၈.၄၇၅ ၁၀၇၃.၂၂၁ ၁၃၆၁ .၆၉၆ -၂၆၄.၄၄၄ ၄၇.၃၆၁ -၂၁၇.၀၈၃

စဉ် သွင်ေးကုန်အုပ်စု

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၉-၁-၂၀၂၁)ထ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

(၂၉-၁-၂၀၂၀)ထ 
တ ုေး/ရလျာျော့

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ ၁၉ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ )  ထ  ယခငန်ှစ ်အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

ပ ုို့ကနု်န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ် လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးစခ န်ေးမျ ာေး မှ ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀  မှ ၂၉ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁)  ထ  ယခငန်ှစ ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ 

သွင်ေး ကုန်န ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က် 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 
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ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်
ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ
ပ ုို့ကုန် သွင်ေးကုန်

ကုန်သွယ်မှု

ပမာဏ

၁ မ ဆယ် ၁၀၂၄.၆၉၂ ၇၂၈.၃၆၇ ၁၇၅၃.၀၅၉ ၁၀၈၃.၂၈၀ ၆၅၈.၀၃၂ ၁၇၄၁.၃၁၂ -၅၈.၅၈၈ ၇၀.၃၃၅ ၁၁.၇၄၇

၂ လွယ်ဂ ယ် ၈၀.၉၀၆ ၁၄.၄၃၅ ၉၅.၃၄၁ ၃၁.၀၃၀ ၆.၀၇၄ ၃၇.၁၀၄ ၄၉.၈၇၆ ၈.၃၆၁ ၅၈.၂၃၇

၃   င်ူးဝရွှေဝဟာ် ၁၇၈.၉၅၅ ၃၀.၄၉၄ ၂၀၉.၄၄၉ ၁၇၂.၃၃၉ ၃၃.၂၇၆ ၂၀၅.၆၁၅ ၆.၆၁၆ -၂.၇၈၂ ၃.၈၃၄

၄ ကှံြ ိုက်တ ၁၆၃.၃၅၈ ၁.၉၈၅ ၁၆၅.၃၄၃ ၁၃၉.၉၈၆ ၆.၃၃၆ ၁၄၆.၃၂၂ ၂၃.၃၇၂ -၄.၃၅၁ ၁၉.၀၂၁

၅ က  ု င်ူးတှံို ၄.၇၃၆ ၀.၁၁၇ ၄.၈၅၃ ၂.၀၄၇ ၀.၈၉၁ ၂.၉၃၈ ၂.၆၈၉ -၀.၇၇၄ ၁.၉၁၅

၆ တာ   လ တ် ၇၈.၉၃၈ ၂၀.၂၀၃ ၉၉.၁၄၁ ၁၃.၇၀၁ ၂၇.၉၉၃ ၄၁.၆၉၄ ၆၅.၂၃၇ -၇.၇၉၀ ၅၇.၄၄၇

၇ ပမဝတ ၉၄.၂၃၁ ၂၇၉.၉၀၄ ၃၇၄.၁၃၅ ၇၈.၇၁၂ ၂၇၇.၄၄၆ ၃၅၆.၁၅၈ ၁၅.၅၁၉ ၂.၄၅၈ ၁၇.၉၇၇

၈ ဝကာ့်ဝသာင်ူး ၁၀၇.၀၈၄ ၁၆.၆၁၁ ၁၂၃.၆၉၅ ၁၀၃.၈၃၈ ၁၈.၁၆၅ ၁၂၂.၀၀၃ ၃.၂၄၆ -၁.၅၅၄ ၁.၆၉၂

၉ မမ တ် ၁၃.၃၉၅ ၂၈.၄၉၀ ၄၁.၈၈၅ ၁၆.၀၈၈ ၄၄.၀၀၀ ၆၀.၀၈၈ -၂.၆၉၃ -၁၅.၅၁၀ -၁၈.၂၀၃

၁၀ ထ ူး  ူး ၄၁၄.၇၂၃ ၉.၂၀၃ ၄၂၃.၉၂၆ ၆၇၅.၃၀၂ ၇.၂၁၄ ၆၈၂.၅၁၆ -၂၆၀.၅၇၉ ၁.၉၈၉ -၂၅၈.၅၉၀

၁၁ ဝမာဝတာင် ၅.၂၁၄ ၀.၈၂၃ ၆.၀၃၇ ၆.၀၃၅ ၂.၃၉၅ ၈.၄၃၀ -၀.၈၂၁ -၁.၅၇၂ -၂.၃၉၃

၁၂ မယ်စွဲ့် ၁.၃၁၃ ၀.၁၆၈ ၁.၄၈၁ -၁.၃၁၃ -၀.၁၆၈ -၁.၄၈၁

၁၃ စစ်ဝတွ ၆.၉၅၇ ၁၃.၄၁၃ ၂၀.၃၇၀ ၈.၅၈၂ ၂၇၇.၉၈၆ ၂၈၆.၅၆၈ -၁.၆၂၅ -၂၆၄.၅၇၃ -၂၆၆.၁၉၈

၁၄ ဝမာင်ဝတာ ၅.၆၆၈ ၀.၀၂၅ ၅.၆၉၃ -၅.၆၆၈ -၀.၀၂၅ -၅.၆၉၃

၁၅ တမ ူး ၂၁.၈၇၇ ၀.၃၉၅ ၂၂.၂၇၂ ၂၆.၆၀၀ ၀.၁၆၂ ၂၆.၇၆၂ -၄.၇၂၃ ၀.၂၃၃ -၄.၄၉၀

၁၆ ရ ဒ်္ ၈၄.၂၄၅ ၀.၁၇၃ ၈၄.၄၁၈ ၂၂.၁၉၁ ၁.၅၃၃ ၂၃.၇၂၄ ၆၂.၀၅၄ -၁.၃၆၀ ၆၀.၆၉၄

၁၇ ထ ်တလ ်

၁၈ က  ု င်ူးလြ် ၀.၂၉၀ ၀.၂၉၀ -၀.၂၉၀ -၀.၂၉၀

စုစုရပေါင်ေး ၂၂၇၉.၃၁၁ ၁၁၄၄ .၆၁၃ ၃၄၂၃ .၉၂၄ ၂၃၈၇.၀၀၂ ၁၃၆၁ .၆၉၆ ၃၇၄၈.၆၉၈ -၁၀၇.၆၉၁ -၂၁၇.၀၈၃ -၃၂၄.၇၇၄

စဉ် စခန်ေးအမည်

(၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ထ ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၁-၂၀၂၀ ထ ) န ှုင်ေးယှဉ်ချက် (တ ုေး/ရလျာျော့)

ကုန်သွ ယ်ရ  ေးဦေးစ  ေးဌာန 

စခ န်ေးမျ ာေးအ လ ကု် ပ ုို့ကနု် /သငွေ်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀ ၂၀ ) မ ှ( ၂၉ - ၁ - ၂၀ ၂ ၁ ) ထ  

ယခင်နှစ် အလ ာေးတ ကာ လနှင်ျော့ န  ှုင်ေး ယှဉ ်ချ က်စာ  ငေ်း 

တ န်ဖ ုေး-ရ ေါ်လာ သန်ေး ရပေါင်ေး 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(RAW) ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၆၇၀၀ ၉၇၀၆၀၀

၂ မေလး ၉၅၉၆၀၀ ၉၆၉၄၀၀ ၉၅၉၆၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀

၃ ဟသာတ ၉၅၂၂၀၀ ၉၅၈၃၀၀ ၉၅၈၃၀၀ ၉၅၅၃၀၀

၄ ပဲခူး ၉၄၉၂၀၀ ၉၆၇၅၀၀ ၉၄၉၂၀၀ ၁၀၀၄၃၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၇၈၀ ၇၇၀ ၇၇၀ ၇၇၀

၂ ေရလီ ၇၈၀ ၇၇၀ ၇၇၀ ၇၇၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၉၈၅ ၉၈၁ ၉၉၄ ၁၀၂၈

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ပဲခူးေရဝါ) ၁၃၆၈၆၀၀ ၁၃၉၉၃၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၄၂၉၉၀၀

၂ မေလး (အညာေရဝါ) ၁၃၄၉၇၀၀ ၁၃၂၈၂၀၀ ၁၃၁၇၂၀၀ ၁၃၄၉၇၀၀

၃ မုံရွာ ၁၂၈၉၀၀၀ ၁၂၇၃၁၀၀ ၁၂၇၃၁၀၀ ၁၃၀၅၆၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

၂ ေရလီ ၇၅၀ ၈၀၀ ၈၀၀ ၈၀၀

(က) မတ်ပဲ

၇

(ခ) ပဲတီစိမ်း

ြပည်ပပုိ့ကုန်သီးနံှများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေစျးကွက်သတင်းများ
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန် ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၀၉၃၀၀
၂ မေလး ၉၅၂၂၀၀ ၉၃၀၈၀၀ ၉၀၉၃၀၀ ၈၉၈၃၀၀
၃ မုံရွာ ၉၃၄၅၀၀ ၉၂၅၃၀၀ ၈၈၆၁၀၀ ၈၇၆၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၅၁၈ ၁၅၁၈ ၁၅၁၇ ၁၅၁၆

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ြမစ်ဝ) ၁၆၉၆၃၀၀ ၁၅၆၁၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၃၇၇၈၀၀ ၁၅၄၆၂၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ မူဆယ် ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀
၂ ေရလီ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန် ၇၅၀၀၀၀ ၇၇၀၀၀၀ ၇၆၅၀၀၀ ၈၂၅၀၀၀

၂ မေလး ၇၂၄၄၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၆၅၄၀၀

၃ မုံရွာ ၇၂၈၇၀၀ ၇၄၀၉၀၀ ၇၃၁၈၀၀ ၇၆၂၄၀၀

၄ မေကွး ၇၃၄၈၀၀ ၇၃၄၈၀၀ ၇၈၉၉၀၀ ၇၉၆၁၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၇၉၃ ၇၆၃ ၈၀၀ ၈၂၂

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၈
(ဂ) ကုလားပဲြဖူလံုးကီး
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ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ဆိပ်ြဖစ) ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၂ မုံရွာ ၄၂၈၆၀၀ ၄၂၈၆၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၃ မေလး ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ ပျး်မနား ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၅ ပခကု ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၁၈၃၇၀၀ ၁၈၃၇၀၀

၆ မေကွး ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၂၇၅၅၀၀ ၂၇၅၅၀၀

၇ ပဲခူး  ၃၉၈၀၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၉၈၀၀၀ ၃၉၈၀၀၀

၈ ြပည် ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၂၃၉ ၂၃၈ ၂၃၉ ၂၃၉

ကျပ်/တန်

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ရန်ကုန ်(ေအာင်ပန်းစ) ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၅၄၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ မေလး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀

၃ မေကွး ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၄ ြပည် ၁၅၃၀၉၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၃၄၇၂၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၄၇၉ ၄၇၆ ၄၇၉ ၄၇၉

( စ ) ြကက်သွန်နီ

၉

( ဆ ) ြကက်သွနြ်ဖူ

၁၀
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ မေလး ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၄၃၉၁၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀
၂ ေတာင်ကီး ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀ ၁၀၄၁၀၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၀၈ ၁၁၀၂ ၁၁၀၈ ၁၁၀၉

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ မုံရွာ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၉၁၈၅၀၀ ၉၁၈၅၀၀
၂ မေလး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀
၃ ေတာင်ကီး(ေအာင်ပန်း) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၄ မေကွး ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀
၅ ြပည် ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၂၃၁ ၁၂၂၄ ၁၂၃၂ ၁၂၃၂

ကျပ်/ြပည်

၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ ရန်ကုန ် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၂ မေလး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၃ ပျး်မနား ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၄ ပုသိမ် ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၅ ဟသာတ ၁၁၅၀ ၁၁၅၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀
၆ ပဲခူး ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၇ ြပည် ၉၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀
၈ မုံရွာ (ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၂၂၀၀ ၂၂၀၀ ၁၇၀၀ (သစ်) ၁၇၀၀ (သစ်)
၉ စစ်ေတ ွ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၁၀ သံတဲွ  ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

( ဇ ) နနွင်းတက်

( ဈ ) ချင်း

စဉ် ြမိu့အမည်
ဧည့်မထ မုိးဆနသ်စ ်(၁၀၈ ေပါင် တစအ်တ်ိ) ေဈး

( ည ) ဆန် (ြပည်တွင်း) ဧည့်မထ

၁၁
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USD/PMT
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ ထိင်ုး ၅၁၆ ၅၁၆ ၅၂၇ ၅၂၆
၂ ဗီယက်နမ် ၄၇၇ ၄၈၃ ၄၉၇ ၅၀၂
၃ အိယိ ၃၃၂ ၃၂၈ ၃၅၂ ၃၅၂
၄ ပါကစတန် ၃၈၂ ၃၈၁ ၃၉၂ ၄၁၇

၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ ရန်ကုန ် ၅၈၀၀၀၀ ၅၉၀၀၀၀ ၆၀၀၀၀၀ ၆၁၀၀၀၀
၂ မေလး ၇၀၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀ ၇၃၀၀၀၀
၃ ပျး်မနား ၆၈၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀
၄ ပုသိမ် ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၄၄၀၀၀ ၆၅၇၀၀၀
၅ ပဲခူး ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၆ ြပည် ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀ ၆၁၆၀၀၀
၇ ေရဘုိ(ဧရာမင်း) (ေဟာင်း) ၁၃၇၀၀၀၀ ၁၃၃၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀(သစ်) ၁၀၀၀၀၀၀(သစ်)

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ ဘုရင့်ေနာင် ၂၈၇၈၀၀ ၂၉၃၉၀၀ ၃၁၈၄၀၀ ၃၁၈၄၀၀

၂ မေလး ၂၅၅၃၀၀ ၂၅၉၆၀၀ ၂၇၁၀၀၀ ၂၇၈၀၀၀

၃  ေတာင်ကီး ၂၂၆၅၀၀ ၂၂၆၅၀၀ ၂၅၁၀၀၀ ၂၅၄၁၀၀

၃ လားိး ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၀၄၀၀ ၂၂၆၅၀၀ ၂၃၂၇၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၁၄၀ ၁၇၀ ၁၇၀ ၁၇၀

၂ ေရလီ ၁၄၀ ၁၇၀ ၁၇၀ ၁၇၀

၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၉၂ ၁၉၀ ၁၉၁ ၁၉၂

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

ြမိu့အမည်

(ဌ) စပါး (ဧည့်မထ)

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

စဉ်

၁၂

(ဋ) ဆန် (ြပည်ပ) ဧည့်မထ ၂၅%
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ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မေလး ၁၇၂၈၁၀၀ ၁၇၀၁၀၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀ ၁၇၀၁၂၀၀

၂ မုံရာွ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၃၃၂၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀

၃ မေကွး ၁၇၀၂၄၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀ ၁၆၇၄၈၀၀ ၁၇၀၂၄၀၀
USD/MT

စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀ ၁၄၀၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၀၉၅ ၁၀၈၈ ၁၀၉၅ ၁၀၉၅

ကျပ်/တန်
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁

၁ မေလး(စမံုစ) ၂၃၈၁၅၀၀ ၂၁၇၇၆၀၀ ၂၂၈၆၀၀၀ ၂၂၄၅၆၀၀

၂ မေကွး(စမံုစ) ၂၁၀၉၆၀၀ ၂၁၀၉၆၀၀ ၁၉၇၄၉၀၀ ၁၉၇၄၉၀၀

USD/MT
စဉ် ြမိu့အမည် ၅-၁-၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
၁ မူဆယ် ၁၄၀၀ ၁၅၅၀ ၁၅၅၀ ၁၅၅၀
၂ ေရလီ ၁၄၀၀ ၁၅၅၀ ၁၅၅၀ ၁၅၅၀
၃ အိိယ(မွန်ဘုိင်း) ၁၁၄၉ ၁၁၄၃ ၁၁၄၉ ၁၁၅၀

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ
၁ RSS-1 ၂၀၅၂ ၂၂၅၃ ၂၀၃၄ ၂၁၃၈
၂ RSS-2 ၁၉၆၉ ၂၂၃၃ ၁၉၅၁ ၂၁၁၈
၃ RSS-3 ၁၈၈၆ ၂၂၁၅ ၁၈၆၉ ၂၁၀၀
၄ RSS-4 ၁၈၀၄ ၂၂၀၅ ၁၇၈၆ ၂၀၉၀
၅ RSS-5 ၁၇၃၁ ၂၁၉၀ ၁၇၀၃ ၂၀၇၅

အမျuိးအစားစဉ်

Source: ြမန်မာနုိင်ငံေရာဘ်ာစိက်ုပျuိးထုတ်လုပ်သူများအသင်း ၊ rubberboard.org.in

(ဏ)  နှမ်းနက်

၁၉-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၁-၂၀၂၁
           ေဒါ်လာ/တန်

(တ) ေရာဘ်ာ

( ဎ )  နှမ်းြဖူ
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

ေဒါ်လာ/
ေအာင်စ

၁ ၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၀၀၀၀ ၁၉၁၆.၂၉ ၁၉၄၁.၁၇ ၁၃၂၂
၂ ၆ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၃၂၀၀ ၁၉၂၅.၂၇ ၁၉၄၇.၃၉ ၁၃၁၉
၃ ၇ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၂၅၀၀ ၁၉၁၁.၂၂ ၁၉၃၁.၂၁ ၁၃၂၈
၄ ၈ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၅ ၉ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၆ ၁၀ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၃၁၅၀၀ ၁၉၀၉.၇၈ ၁၉၁၀.၆၉ ၁၃၂၈
၇ ၁၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၁၅၀၀ ၁၈၈၁.၂၇ ၁၈၄၀.၇၀ ၁၃၃၈
၈ ၁၂ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၆၀၀ ၁၈၉၄.၁၈ ၁၈၆၄.၆၅ ၁၃၃၂
၉ ၁၃ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၆၀၀ ၁၈၉၄.၁၈ ၁၈၆၄.၆၅ ၁၃၃၂
၁၀ ၁၄ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၁၀၀ ၁၈၉၃.၄၆ ၁၈၄၉.၇၂ ၁၃၃၂
၁၁ ၁၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၆၃၀၀ ၁၈၉၈.၀၄ ၁၈၅၅.၀၁ ၁၃၃၁
၁၂ ၁၆ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၆၃၀၀ ၁၈၉၈.၀၄ ၁၈၅၅.၀၁ ၁၃၃၁
၁၃ ၁၇ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၆၃၀၀ ၁၈၉၈.၀၄ ၁၈၅၅.၀၁ ၁၃၃၁
၁၄ ၁၈ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၁၈၈၀၀ ၁၈၈၅.၈၉ ၁၈၄၂.၈၈ ၁၃၃၂
၁၅ ၁၉ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၁၅၀၀ ၁၈၈၉.၇၅ ၁၈၄၁.၆၄ ၁၃၃၂
၁၆ ၂၀ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၁၅၀၀ ၁၈၈၆.၄၉ ၁၈၅၅.၃၂ ၁၃၃၄
၁၇ ၂၁ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၇၀၀၀ ၁၈၉၃.၆၃ ၁၈၇၇.၄၁ ၁၃၃၅
၁၈ ၂၂ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၅၀၀ ၁၈၉၁.၂၀ ၁၈၆၀.၉၂ ၁၃၃၄
၁၉ ၂၃ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၅၀၀ ၁၈၉၁.၂၀ ၁၈၆၀.၉၂ ၁၃၃၄
၂၀ ၂၄ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၄၅၀၀ ၁၈၉၁.၂၀ ၁၈၆၀.၉၂ ၁၃၃၄
၂၁ ၂၅ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၂၉၀၀ ၁၈၈၈.၉၁ ၁၈၅၃.၉၈ ၁၃၃၄
၂၂ ၂၆ - ၁ - ၂၀၂၁ ၁၃၂၂၀၀၀ ၁၈၉၀.၄၆ ၁၈၅၈.၇၄ ၁၃၃၂

မျက်နာှစာအလိုက်
ေငွလဲနုန်း 

(ယွမ်၊ဘတ်၊တာကာ၊ရူပီး)
၁ ၆.၄၆၀ ယွမ်
၂ ၃၀.၀၅ ဘတ်
၃ ၈၉.၀၀ တာကာ
၄ ၈၀.၆၀ ူပီး

၁၄၄၅

စဉ်

၁၃၄၄

ကျပ်/ကျပ်သား

ြမဝတီ

စခန်းအမည်

Source: နယစ်ခနး်မှ ေန့စဉတ်င်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနုနး်

ေမာင်ေတာ
တမူး

ြမန်မာေငွလဲနုန်း (ကျပ်)

၁၃၃၄

ေရေစျးနုနး်

၁၃၀၇

ေဒါ်လာ

မူဆယ်

ြပည်တွင်းေရ

၁၃

( ၂၀ - ၁ -၂၀၂၁ ) ေန့ ြပင်ပေငွလနဲနုး်
၁ ေဒါ်လာေငွလဲနုန်း

စဉ် ေန့စွဲ
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စဉ် USD/ MT မှတ်ချက်

၁ မတပ် ဲ             ( က ) FAQ ၇၄၀-၇၆၀

(  ခ  ) SQ ၈၇၀-၈၉၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၀၆၀-၁၀၉၀

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၉၂၅-၉၅၀

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၁၀၅၀-၁၁၀၀

(  ခ  ) ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၁၀၂၀-၁၀၇၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလံုးေသးအြခမ်း ၁၂၈၀-၁၃၂၀

( ဃ ) အခွံခတ်အလံုးေသးအြခမ်း ၁၃၅၀-၁၄၀၀

၃ ပဲစ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၅၆၀-၅၈၀

(  ခ  ) ြဖနီ (FAQ) ၅၇၀-၅၉၀

(  ဂ  ) အြဖ (FAQ) ၅၇၀-၅၉၀

၄ ပဲလွန်းြဖ ( က ) FAQ ၁၂၀၀-၁၂၅၀

(  ခ  ) SQ( 12.5 ဇကာ) ၁၃၀၀-၁၃၅၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က ) FAQ ၁၁၈၀-၁၂၀၀

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

၁၄

၂၆ - ၁ -၂၀၂၁  ေန့ ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ ပဲေစျးနုန်းများ

အမျuိးအမည်
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ဝန်ထမ််းရ ရ်း ရာ သတ င််း မ  ာ်း 

၁။ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၁-၂-၂၀၂၁)  က်ရနေ့  ှိ ဖွ ွဲ့စည်ေးပ ုန င့်် ဝန်ထမေ်းအငအ်ာေးစာ င်ေးမ ာ 

ရအာက်ပါအတှိုငေ်းဖဖစ်ပါသည် -    

စဉ ် ဝန်ထမ််း အင် အာ်း 
အတညပ် ြု 

ဖ  ွဲ့စည််း  ုံ 
ကန့််သတ် 

ခန ့််ပ  ်း 

အင် အာ်း 
  ုံ လ ုံ 

(က) အ ာထမေ်း ၂၉၈ ၂၈၈ ၂၇၆ ၂ ၁၄ 

( ခ ) အမှုထမ်ေး ၁၅၉၈ ၉၃၉ ၇၅၁ - ၁၈၈ 

 ရ ေါင််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၂ ၇ ၂ ၂၀ ၂ 

( ဂ ) ရနေ့စာေးပုတ်ဖပတ်   ၅၁ - - 

 စုံစ ုံရ ေါ င််း ၁၈၉၆ ၁၂၂၇ ၁၀၇ ၈ ၂ ၂၀ ၂ 

၂။ ၂၁-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှ ဦေးချစ်သကရ် ွေး (၁၂/မဂဒ(န ုင)်၁၁၀၂၇၃)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိကှို န ုင်ငံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေး 

ဥပရဒမျာေးအခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၈၇)အရ (၂၂-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၉-၂-၂၀၂၁   ) လုပ်သက်ခွင်ံ့ (၂၉) ရက် 

ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၃။ ၂၁-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၃/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (တာရမ)ွ တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်ယာဉ်နှငံ့် စက် 

က ရ ယာပစစည်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးစ ုေးတငံ့်၊ စာရရေး-၁ သည် (၁၃-၈-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လနွ်သွာေး 

ပါသပြင်ံ့ ၎ငေ်း၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောကအ် မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်သ န်ေးသ န်ေး 

(၁၂/သဃက (န ုင်) ၀၀၇၂၆၀) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေးနညေ်းဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ-၂၅၀၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ 

နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ်(၁ ၊၂)အရ (၁၄-၈-၂၀၂၀)ရက်ရနေ့မစှ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၄။ ၂၁-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၄/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၄) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး ုတ်ယူ ခံစာေးရနရသာ ယခင်ရ ာက် 

လုပ်ရရေးနှငံ့ ် လျှပစ်စ်ပစစည်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးလှရ ၊ စာရင်ေးက ုင်-၁ သည် (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် 
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ကွယ်လွန်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝငဇ်န ေး(ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောကအ် မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်ရဌေးရ  

(၁၂/သဃက (န ုင)် ၀၀၆၆၄၅) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ-၂၅၀၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ(ခ)၊ 

နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊ ၂)အရ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၅။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၅/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေးချြုပ်ဦေးစ ေးရံေုးမှ ဒုတ ယညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးပမစ ေုး (၁၂/ရကန (န ုင်) ၀၅၈၅၇၄) 

(လစာနှုန်ေးကျပ ်၃၄၁၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၃၆၁၀၀ဝ )အာေး သက်ပပည်ံ့ပငစ်င်မခံစာေးမ  ကက ြုတငပ်ပင် င် ခွင်ံ့(၄)လ 

က  ု (၁၈-၄-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ငုေ်းမှစ၍ (၁၇-၈-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ညရနပ ုင်ေးအ   ခံစာေးခွငံ့်ပပြုငပ ေး ခွငံ့် 

ကုန် ံုေးသညံ့ ်ရနောကတ်စ်ရနေ့ပြစ်ရသာ (၁၈-၈-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ုငေ်းမှစ၍ န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒ 

မျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ (၂၃၃)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (က) အရ  သက်ပပညံ့်အငင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၆။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ယှဉ်ငပ ြုင်မှုမူဝါဒဌာနခွွဲမှ လက်ရ ာကည်ွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးရအာငစ် ုေးမ ုေး (၁၂/ဒဂန(န ုင)်၀၀၇၄၇၂) 

(လစာနှုန်ေးကျပ ်၃၀၈၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၃၂၈၀၀ဝ ) အာေး သက်ပပည်ံ့ပင်စင်မခံစာေးမ ကက ြုတင် ပပင ်ငခ်ွင်ံ့(၄)လ 

က  ု (၁၃-၄-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ငုေ်းမှစ၍ (၁၂-၈-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့ညရနပ ုင်ေးအ   ခံစာေးခွငံ့်ပပြုငပ ေး ခွငံ့် 

ကုန် ံုေးသညံ့ ်ရနောကတ်စ်ရနေ့ပြစ်ရသာ (၁၃-၈-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ုင်ေးမှစ၍ န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒ 

မျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ (၂၃၃)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (က) အရ သက်ပပညံ့်အငင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၇။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

သတငေ်းအချက်အလက်နည်ေးပညာဌာနခွွဲ၊ ပ ုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်) တွွဲြကမ် ှ ရဒေါ်ပမငံ့်ပမငံ့်ဝင်ေး 

(၁၂/တမန(န ုင်)၀၁၀၈၁၆)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ  (လစာနှုန်ေးကျပ် ၂၇၅၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၂၉၅၀၀ဝ ) အာေး သက်ပပည်ံ့ 

ပင်စင်မခံစာေးမ  ကက ြုတငပ်ပင် ငခ်ွင်ံ့(၄)လက ု (၂၇-၄-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့နံနက်ပ ုင်ေးမှစ၍ (၂၆-၈-၂၀၂၁) ရက် 

ရနေ့ ညရနပ ုငေ်းအ   ခံစာေးခွငံ့်ပပြုငပ ေး ခွငံ့်ကုန် ံုေးသညံ့်ရနောက်တစ်ရနေ့ပြစ်ရသာ (၂၇-၈-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ 

နံနက် ပ ုင်ေးမှစ၍ န ုင်ငံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ (၂၃၃)၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (က) အရ သက်ပပညံ့် 

အငင မ်ေးစာေးခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၈။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပ ုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး(ရန်ကုန်)၊ ကုန်သွယ်မှု  ုင်ရာသငတ်န်ေးရကျာငေ်းမှ ရဒေါ်တငတ်ငလ်ွှာ (၁၂/မဂတ(န ုင်) 
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၀၅၀၅၃၁)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ  (လစာနှုန်ေးကျပ် ၂၇၅၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၂၉၅၀၀ဝ )အာေး သက်ပပည်ံ့ပင်စငမ်ခံစာေးမ  

ကက ြုတငပ်ပင် င်ခွင်ံ့ (၄) လက  ု(၁၉-၅-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့နံနက်ပ ုင်ေးမှစ၍ (၁၈-၉-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ ညရနပ ုင်ေး 

အ   ခံစာေးခွငံ့်ပပြုငပ ေး ခွငံ့်ကုန် ံုေးသညံ့် ရနောကတ်စ်ရနေ့ပြစ်ရသာ (၁၉-၉-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ုင်ေးမှစ၍ 

န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ (၂၃၃)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (က) အရ သက်ပပညံ့်အငင မ်ေးစာေးခံစာေး 

ခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၉။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၁၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပမဝတ ကုန်သွယ်ရရေးဇုန်မ ှဦေးစ န်ဝင်ေးဗ ုလ ်(၁၂/ဗတ (န ုင်) ၀၁၉၃၂၀)၊  က်သွယ်ရရေး-၁(လစာနှုန်ေးကျပ် 

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀ဝ -၂၄၄၀၀ဝ ) အာေး သက်ပပည်ံ့ပငစ်ငမ်ခံစာေးမ  ကက ြုတင်ပပင် င်ခွင်ံ့ (၄)လက ု (၂-၄-၂၀၂၁) 

ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ုငေ်းမှစ၍ (၁-၈-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့ ညရနပ ုင်ေးအ   ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုငပ ေး ခွင်ံ့ကုန် ံုေးသည်ံ့ 

ရနောကတ်စ်ရနေ့ပြစ်ရသာ (၂-၈-၂၀၂၁)ရက်ရနေ့ နံနက်ပ ငုေ်းမှစ၍ န ုင်ငံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ 

-၂၃၃၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (က) အရ သက်ပပည်ံ့အငင မ်ေးစာေး ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ကု်သည်။ 

၁၀။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၀/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ကကညံ့်ပမငတ် ုင်)တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခငပ်မန်မာံ့ 

ကုန်တ ုကမ်ှ ဦေးသ န်ေးကက ြုင၊် လက်ရ ာက်မန်ရနဂျာသည် (၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွာေးပါ 

သပြင်ံ့ ၎ငေ်း၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး)ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာငမ်ပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်အနု်ေးသန်ေး(၁၄/ဟသတ 

(န ုင)် ၀၅၇၆၃၂) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ 

ငယ် (၁၊၂) အရ (၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၁၁။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၁/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ကမာရွတ်)တွင ်အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်အရ ွရ ွ 

ကုန်ပစစည်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးတငရ်ရွှေ၊ ကျွမ်ေးကျင်-၈ သည် (၄-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လွန် 

သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောကအ် မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်ပမရသာင်ေး 

(၁၂/လမန (န ုင်) ၀၃၅၃၇၂) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ 

နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၁၅-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င ်ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 
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၁၂။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၂/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၂) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်နယ်စပ် 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ရဒေါ်စန်ေးတငံ့်၊ အကက ေးတန်ေးလက်နှ ပစ်က်သည် (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် 

ကွယ်လွန်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝငခ်င်ပွန်ေးပြစ်ငပ ေး ရနောကအ် မ်ရ ာငမ်ပပြုရသေးသည်ံ့ ဦေးပမငံ့်သ န်ေး 

(၁၂/လမတ (န ုင)် ၀၀၉၆၅၄) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနညေ်းဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ 

နညေ်းဥပရဒခွွဲ ငယ် (၁၊၂) အရ (၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၁၃။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၃/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၂)တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခငရ် ာက် 

လုပ်ရရေးနှငံ့ ် လျှပစ်စ်ပစစည်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးပမငံ့်သ န်ေး၊ အငယ်တန်ေးစာရရေးသည်(၂-၉-၂၀၂၀)ရက်ရနေ့ 

တွင် ကွယ်လနွ်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝငဇ်န ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ 

ရဒေါ်အင်ဂျလာ  (၁၂/သဃက(န ုင်)၁၃၉၄၇၄) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်း 

ဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၃-၉-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက် 

သည်။ 

၁၄။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနရှ  

ရအာက်ရြာ်ပပပါ အရာ မေ်း (၁) ဦေးနှင်ံ့ အမှု မ်ေး (၃) ဦေးတ ုေ့အာေး (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့မှစ၍ မရမ်ေးရချာင် 

အငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေးသ ုေ့ တွွဲြကတ်ာဝန်ရပေးအပ်လ ုက်သည်- 

 စဉ ် အမ ည်/ မှတ်ပ ုံတင် အမှ တ ် ရာ ထ ူး လက်ရ  ဌ ာန 

 (က) ဦေးခှိုငဝ်ငေ်း  ဦေးစ ေးအရာရှ  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်) 

  ၁၂/ဒဂတ (နှိုင)် ၀၀၄၃၁၂   

 ( ခ ) ဦေးရအေးဟန်  ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်) 

  ၁၂/ဒပန (နှိုင)် ၀၃၅၂၃၄  

 ( ဂ ) ဦေးတငဦ်ေး-၂  ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး မူဝါဒ 

  ၁၂/အစန(နှိုင)် ၁၀၅၃၉၇  ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရ ေုး( န်ကုန်)တွ  

 



19 

 (ဃ) ဦေးရက ာ်ဖဖှိ ေး  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး နယ်ရုံေး 

  ၁၂/ကမတ (နှိုင)်၀၄၅၈၉၆                                    ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရ ေုး( န်ကုန်)တွ  

၁၅။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနရှ  

ရအာက်ရြာ်ပပပါဌာနခွွဲမျာေးမှ အရာ မေ်း (၁) ဦေးနှင်ံ့ အမှု မေ်း (၃) ဦေးတ ုေ့အာေး (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့မှစ၍ 

ရရပူအငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေးသ ုေ့ တွွဲြကတ်ာဝန်ရပေးအပ်လ ုက်သည်- 

 စဉ ် အမ ည်/ မှတ်ပ ုံတင် အမှ တ ် ရာ ထ ူး လက်ရှှိဌ ာနခ ွဲ  

 (က) ဦေးသန်ေးရထွေး  ဦေးစ ေးအရာရှ  မူဝါဒ  

  ၁၂/ဥကတ (နှိုင်) ၀၅၁၆၉၃   

 ( ခ ) ဦေးရအာင်မ ှိ ေးထက်ပှိငု် ဒ-ုဦေးစ ေးမှ ေး စာရင်ေးအငေ်း 

  ၈/မထန (နှိုင)် ၀၀၀၄၀၄    

 ( ဂ ) ဦေးရအာင်မ ှိ ေးဟှိန်ေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ပ ုေ့သွင်ေး 

  ၇/ပမန (နှိုင်) ၂၀၄၈၂၁ 

 (ဃ) ဦေးရေယ ာဖဖှိ ေး-၁  အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရငွစာ င်ေး 

  ၉/ပမန (နှိုင)် ၂၄၆၇၈၃  

၁၆။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၈၉/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနမ  

ရအာက်ရဖာ်ဖပပါ အ ာထမေ်း (၂) ဦေးအာေး (၂၅-၁-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ  စတင၍် ၎င်ေးတှိုေ့န င့်် ယ ဉ်တွ ရဖာ်ဖပ 

အတှိုငေ်း ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်- 

 စဉ ် အမ ည်/  ရာ ထ ူး လက်ရှှိ ပ ပာင် ူးပရ ွှေ့တ ာဝန် 

  မှတ်ပ ုံတင်အ မှတ်  စခ န်ူး/ပှိုံို့သ င်ူး ရ ုံူး ချ ထာူးသ ည့်် 

      ဌာန/ ပှိုံို့သ ငူ်း ရ ုံူး 

 (က) ဦေးရော်မင်ေးရဌေး လ/ထညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ပ ုေ့သွင်ေးရံေုး ရနပပည်ရတာ်

  ၈/စလန(နှိုင)်၀၆၉၈၃၅  (ဖမစ်ကက ေးန ေး) (ရ ေုးခ  ပ်) 

      (တာဝန်ခ ) 
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 ( ခ ) ဦေးရဝဦေးရမာင် လ/ထညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး တမူေး ပ ုေ့သွင်ေးရံေုး 

  ၁၂/မ က(နှိုင)်၁၃၆၉၅၆   (ဖမစ်ကက ေးန ေး) 

            (တာဝန်ခ ) 

၁၇။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ပ ုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (မနတရလေး) မှ ရအာကရ်ြာပ်ပပါ အမှု မေ်း (၂) ဦေးအာေး (၂၃-၁-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ 

၎င်ေးတှိုေ့အမည်န င့်် ယ ဉ်တွ ရဖာဖ်ပပါ ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးမ ာေးသှိေု့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိုက်သည်- 

 စဉ ် အမ ည်/မ တ်  ုံတင် အမ တ ် ရာ ထ ်း ရပ ာင် ်းရရ ွဲ့တ ာဝန်ခ  

    ထာ်း သ ည့််စခန ််း 

 (က) ဦေးရအာငင်မ ြုင် ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး  ှိဒ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေး 

  ၈/ စက(နှိုင)်၀၉၆၁၁၈  

 ( ခ ) ဦေးရဇာ်ည ည မျ  ြုေး ကွန်ပ  တာလုပ်ရ ာငရ် ေးမ  ေး ဖမဝတ ကုန်သွယ်ရ ေးေုန် 

  ၉/ခအေ(နှိုင)်၀၀၂၇၈၁ 

၁၈။ ၂၂-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၁/၂၀၂၁ အရ စ ေးပွာေးရ ေးန င့်် က ေးသန်ေး 

ရ ာင်ေးဝယ်ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနမ  မ ပှိုင်ခွင့််ဦေးစ ေးဌာနတွင် တွ ဖကတ်ာဝန်ထမ်ေးရ ာင် 

ရနရသာ ရဒေါ်ဖဖှိ ေးစုဖငှိမ်ေး (၉/ပဥလ (နှိုင်) ၀၄၂၅၁၆)၊ ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေးအာေး ဝန်ကက ေးရ ုေး၏ ၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ေန်နဝါ   

လ (၂၀)  က်ရနေ့  က်စွ ပါရ ုေးအမှိန်ေ့စာအမ တ် (၄/၂၀၂၁)အ  (၂၁-၁-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ စ၍ ကုန်သွယ်ရ ေး 

ဦေးစ ေးဌာန၊ သတငေ်းအခ က်အလက်နညေ်းပညာဌာနခွ တွင် ဖပန်လည်တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၁၉။ ၂၅-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ဌာန 

တွင်ေးလုပ်ငန်ေးနှငံ့် စာရင်ေးစစ်ရ ေးရရေးဌာနခွွဲမ ှ ညွှန်ကကာေးရရေးမှ ေး ဦေးည ည သ န်ေးဇံ (၁၂/လကန (န ုင်) 

၀၂၇၄၀၉) ကှို န ုင်ငံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရဒ(၈၇) အရ (၁-၂-၂၀၂၁ မှ ၁၆-၂-

၂၀၂၁   ) လုပ်သက်ခွင်ံ့ (၁၆) ရက် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၂၀။ ၂၅-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၃/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

သတငေ်းအချက်အလက်နည်ေးပညာဌာနခွွဲမှ ဦေးဗညာေးစ ုေး (၉/ ခအေ (န ုင်)၀၁၂၇၆၇)၊ ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေးကှို န ုင်ငံံ့ 
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ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒမျာေးအခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၁၀၁)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (ဂ)အရ (၂၆-၁-၂၀၂၁ မှ ၈-၂-

၂၀၂၁   ) ကရလေးပပြုစုရစာင်ံ့ရရှာက်ခွင်ံ့ (၁၄) ရက် ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၂၁။ ၂၆-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၄/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရရေးစခန်ေးမှ ရဒေါ် န်ေးနန် (၁/မမန (န ုင်) ၀၂၂၉၄၂)၊ လံခုခံြုရရေး-၅ က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်း 

နညေ်းဥပရဒမျာေး အခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥပရဒ (၉၆)အရ (၆-၁-၂၀၂၁ မ  ၃၁-၁-၂၀၂၁ ထှိ) လစာမ ့်ခွင့််(၂၆)  က် 

ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၂၂။ ၂၆-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၅/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွွဲမှ ဦေးဉာဏ်လင်ေးထွန်ေး (၁၁/မပန (နှိုင)် ၀၉၆၀၈၂)၊ အကက ေးတန်ေးစာရ ေးအာေး ပ ုေ့ကုန် 

သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးရှင် မှတ်ပံတုငဌ်ာနစ တ်တွင် တာဝန် မ်ေးရ ာင်ရန်အတွက် (၂၈-၁-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့မှ 

စ၍ ပ ုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်) သ ုေ့ တွွဲြက်တာဝန်ချ ာေးလ ကု်သည်။ 

၂၃။ ၂၆-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၄/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၄) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်ပမန်မာံ့ 

ကုန်တ ုက်မှ ဦေးယဉ်ဝင်ေး၊ ဌာနခွွဲစာရရေးသည် (၈-၉-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ 

တရာေးဝငဇ်န ေး(ကက ေး)ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာငမ်ပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်ခငခ်ငက်က ေး(၁၂/ဥကတ(န ုင)် ၁၁၄၁၆၅) 

က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ 

(၉-၉-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၂၄။ ၂၆-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၅/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၂)တွင ် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်ငမ ြုြို့နယ် 

ကုန်သွယ်ရရေး (ရကျာက်တံတာေး) မှ ဦေးမာမွတ်ခန်ေး(ခ) ဦေးဘစ န်၊ ဒု-ရ ေးသည် သည် (၁၈-၉-၂၀၂၀) ရက် 

ရနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ 

ရဒေါ်ရ ကု ယာဘ  (၁၂/မဂတ(န ုင)် ၀၇၁၅၁၆) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်း 

ဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၁၉-၉-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြု 

လ ကု်သည်။ 
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၂၅။ ၂၇-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၆/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ဘဏ်ခွွဲ-၂) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်အရ ွရ ွ 

ကုန်ပစစည်ေးရရာင်ေးဝယ်ရရေးမှ ဦေးခင်ရမာင်ရကျာ၊် လက်ရ ာက်အရ ရွ ွမန်ရနဂျာသည်(၃၁-၈-၂၀၂၀) 

ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝင်ဇန ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာငမ်ပပြုရသေး 

သည်ံ့ ရဒေါ်ရအေးပမ (၁၂/ကမရ (န ုင်) ၀၀၅၄၈၅) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေး ဥပရဒမျာေး၊ နညေ်းဥပရဒ-၂၅၀၊ 

နညေ်းဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၁-၉-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြု 

လ ကု်သည်။ 

၂၆။ ၂၇-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၇/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (ရပမာက်ဥကကလာပ) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင် 

ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနမှ ဦေးသ န်ေးပမငံ့်၊ ဌာနစုမှ ေးသည် (၂၉-၅-၂၀၁၉) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လနွ်သွာေးပါ 

သပြင်ံ့ ၎ငေ်း၏ တရာေးဝငဇ်န ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာငမ်ပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်ခငစ်န်ေး (ခ) 

ရဒေါ်ခင်စန်ေးပမငံ့် (၁၂/ဥကမ (န ုင)် ၀၅၈၀၀၁) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေး ဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်း 

ဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၃၀-၅-၂၀၁၉) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င ် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြု 

လ ကု်သည်။ 

၂၇။ ၂၇-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၆/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရဒသတွင်ေးစ ေးပွာေးရရေးပူေးရပါင်ေးရ ာငရ်ွက်မှုဌာနခွွဲမှ ရဒေါ်ရအေးပမခ ုင် (၉/ခအဇ(န ုင်)၀၃၁၆၉၇)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ 

က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၉၃) အရ (၂၇-၁-၂၀၂၁ မှ ၂၅-၂-၂၀၂၁   ) 

ရ ေးလက်မှတ်ခွင်ံ့ (၃၀) ရက် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်ငပ ေး ၎င်ေးအရာထမေ်းသည် ခွင့်် က်မ ာေးကုန်  ုေးပါက မှိမှိ၏ 

မ လတာဝန်မ ာေးကှို ဖပန်လည်ထမေ်းရ ာင် န် Duty Report န င့်အ်တ  သက်  ုင်ရာ ရာဝန်၏ ကျန်ေးမာ 

ရကကာင်ေး ရ ာကခ်ံချက် (Fit Certificate) က ု ပပန်လည်တငပ်ပရန်ပြစ်သည်။ 

၂၈။ ၂၇-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၇/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာနတွင် 

တာဝန် မ်ေးရ ာင်လျက်ရှ ရသာ အရာ မ်ေး(၂) ဦေးက ု န ုင်ငံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒ ၅၄၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (က) 

အရ ၎င်ေးတ ုေ့အမည်နှငံ့် ယှဉ်တွွဲရြာ်ပပပါ နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာကသ်ညံ့်ရနေ့ရက်မှစ၍ နှစ်တ ုေးအပါအဝင် လစာရငွ 

မျာေးက  ုခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ကု်သည်- 
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စဉ ်
အမညန် င့်် 

မ တ ်  ုံတင်အမ တ ်
ရာ ထ ်း ဌာ န 

န စ်တ ုံ်း 

ခ စာ်းမည့််ရက ်

န စ်တ ုံ်း 

လစာ( က  ်) 

(က) ဦေးရမာငရ်မာင်လငွ ်

၁၁/သတန(နှိုင်) ၀၅၈၅၃၇ 

ဒုတှိယ 

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

စ မ  ၂၇-၁-၂၀၂၁ ၃၄၉၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးဝင်ေးရအေး 

၇/တငန(နှိငု်) ၀၀၅၃၃၈ 

လက်ရထာက ်

ညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး 

ဖမှိတ ် ၂၇-၁-၂၀၂၁ ၃၁၆၀၀၀ 

၂၉။ ၂၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၈/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမ ှဦေးရကျာ်ဇင်လင်ေး (၅/ကလ  (န ုင)် ၂၁၅၄၉၄) ၊ အငယ်တန်ေးစာရ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေး 

နညေ်းဥပရဒမျာေးအခန်ေး(၈)၊ နညေ်းဥပရဒ(၉၆)အရ (၂၈-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၁-၃-၂၀၂၁   ) လစာမွဲံ့ခွငံ့်(၄၃)ရက် 

ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၃၀။ ၂၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၉၉/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေး 

ဌာနတွင် တာဝန် မေ်းရ ာင်လျက်ရှ ရသာ အရာ မ်ေး (၂) ဦေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒ ၅၄၊ နည်ေး 

ဥပရဒခွွဲ (က) အရ ၎ငေ်းတ ုေ့အမည်နှငံ့် ယှဉ်တွွဲရြာပ်ပပါ နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာက်သညံ့်ရနေ့ရက်မစှ၍ နှစ်တ ုေး 

အပါအဝင် လစာရငမွျာေးက ု ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ကု်သည်-  

စဉ ်
အမညန် င့်် 

မ တ ်  ုံတင်အမ တ ်
ရာ ထ ်း ဌာ န 

န စ်တ ုံ်း 

ခ စာ်းမည့််ရက ်

န စ်တ ုံ်း 

လစာ( က  ်) 

(က) ရဒေါ်ရအေးရအေး 

၁၂/ကမတ(နှိုင်)၀၄၉၀၀၁  

ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ ပှိုေ့/သွင်ေး 

( နက်ုန်) 

၂၈-၁-၂၀၂၁ ၂၈၇၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးတင်နယွ်ဝင်ေး 

၇/ကဝန(နှိငု်)၀၅၉၀၂၇ 

ဦေးစ ေးအ ာ  ှိ စ မ  ၂၈-၁-၂၀၂၁ ၂၈၇၀၀၀ 

၃၁။ ၂၈-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၀/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

သတငေ်းအချက်အလက်နည်ေးပညာဌာနခွွဲမှ ပ ုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်) Commerce ဂျာနယ်တွင် 

တာဝန် မ်ေးရ ာင်ရနရသာ ဦေးလှပမင်ံ့ရ ွေး (၁၂/ဒလန (နှိုင်) ၀၃၉၇၈၆)၊ ဒ-ုဦေးစ ေးမ  ေး (၂၉-၁-၂၀၂၁)  က် 

ရနေ့မ စ၍ က ှိ ငေ်းလပ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးသှိုေ့ ရဖပာင်ေးရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၃၂။ ၂၉-၁-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၁/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနခွွဲအသ ေးသ ေးမှ အငမွဲတမ်ေးစစ်ရ ေးရရေးစခန်ေး (၂) ခုတွင် တွွဲြက်တာဝန်ချ ာေးခွဲံ့သညံ့် တစ်ြက်ရြာ်ပပ 
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ပါ အရာ မ်ေး (၃) ဦေးနှငံ့် အမှု မ်ေး (၅) ဦေးတ ုေ့အာေး (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့မှစ၍ ရနပပည်ရတာ် (ရံေုးချြုပ်) သ ုေ့ 

ရပပာင်ေးရရွှေြို့ငပ ေး ၎င်ေးတ ုေ့နှငံ့် ယှဉ်တွွဲရြာ်ပပပါ ဌာနခွွဲမျာေးတွင် တာဝန်ချ ာေးလ ုက်သည်- 

 စဉ ်  အမ ည်/မှတ်ပ ုံတင် အမှ တ ် ရာ ထ ူး        တ  ွဲဖကတ် ာဝန်ချ ထ ာ ူး  တ ာဝန်ချ ထာူး

      ခွဲ့်သည့််စခန ်ူး သ ည့််ဌာနခ ွဲ 

 (က) ဦေးရက ာ်ဖမင့််-၁ ဦေးစ ေးအရာရှ  ရရပူ စ မံရရေးရာ 

   ၁၁/စတန (နှိုင)် ၀၀၅၃၂၃    

 ( ခ ) ဦေးညှိ လွငထ်က် ဦေးစ ေးအရာရှ  မ မ်ေးရခ ာင် ပညာရပေး 

   ၅/ဝလန (နှိုင်) ၁၀၈၈၂၆ 

 ( ဂ ) ဦေးရအာငန်ှိုငမ် ှိ ေး ဦေးစ ေးအရာရှ  မ မ်ေးရခ ာင် စ မံရရေးရာ 

   ၇/လပတ (နှိုင)် ၁၀၈၈၇၂   (ဝန်ထမ်ေးရ ေး ာ) 

 (ဃ) ဦေးရက ာ်ရက ာ်-၂ ဦေးစ ေးမှ ေး ရ ပ  WTO 

   ၇/သကန (နှိုင)် ၀၆၉၅၇၅    

 ( င ) ဦေးရအာင်သ  -၂ ဌာနခွ စာရ ေး မ မ်ေးရခ ာင် စ မံရရေးရာ 

   ၁၂/မဂတ (နှိုင်) ၁၀၅၂၇၉    

 ( စ ) ဦေးရအေးရမာင် အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရ ပ  နှစ်န ုင်ငံ 

   ၁၃/ကလတ (နှိုင)် ၀၃၈၀၂၈    

 (  ) ဦေးရကာင်ေးထက်စှိုေး အကက ေးတန်ေးစာရ ေး ရ ပ  လုပ်ငန်ေးစစ် 

   ၁၂/ပဘတ (နှိုင်) ၀၃၃၂၂၂    

 ( ေ ) ဦေးဝငေ်းထွဋရ်အာင် အကက ေးတန်ေးစာရ ေး မ မ်ေးရခ ာင် ယှဉ်ငပ ြုင်မှု 

   ၁၂/ ပသ (နှိုင်) ၀၈၅၃၀၆ 

၃၃။ ၁-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၂/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှငံ့ ် စာရင်ေးအငေ်းဌာနခွွဲမှ ဦေးလှရအေး (၁၂/လမန (န ုင)် ၁၁၄၅၇၃)၊  က်သွယ်ရရေး-၂ က  ု န ုင်ငံံ့ 

ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၈၇) အရ (၂၅-၁-၂၀၂၁ မှ ၈-၂-၂၀၂၁   ) လုပ်သက် 

ခွင်ံ့ (၁၅) ရက် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 
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၃၄။ ၂-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၃/၂၀၂၀-၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန 

တွင် တာဝန် မ်ေးရ ာင်လျက်ရှ ရသာ အမှု မေ်း (၄) ဦေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒ ၅၄၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ 

(က) အရ ၎င်ေးတ ုေ့အမည်နှငံ့် ယှဉ်တွွဲရြာ်ပပပါ နှစ်တ ုေးရစံ့ရရာက်သညံ့်ရနေ့ရက်မှစ၍ နှစ်တ ုေးအပါအဝင် 

လစာရငွမျာေးက ု ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်-  

စဉ ်
အမညန် င့်် 

မ တ ်  ုံတင်အမ တ ်
ရာ ထ ်း ဌာ န 

န စ်တ ုံ်း 

ခ စာ်းမည့််ရက ်

န စ်တ ုံ်း 

လစာ( က  ်) 

(က) ဦေးဖမင့််စှိေုး-၃ 

၁၄/ပသန (နှိငု်)၁၃၅၇၅၇  

ဦေးစ ေးမ  ေး ပညာရပေး 
 

၂-၂-၂၀၂၁ ၂၄၀၀၀၀ 

( ခ ) ဦေးရနမ ှိ ေးရအာင-်၁ 

၁၂/ဗတထ(နှိုင်)၀၀၆၁၀၉ 

ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့/သွင်ေးရ ုေး 

( နက်ုန်) 

၂-၂-၂၀၂၁ ၂၄၀၀၀၀ 

( ဂ ) ရဒေါ်စနဒ လင်ေး 

၁၂/ကမတ(နှိုင်)၀၅၂၉၃၅ 

ဦေးစ ေးမ  ေး ပှိုေ့/သွင်ေး ၂-၂-၂၀၂၁ ၂၄၀၀၀၀ 

(ဃ) ရဒေါ်ဝင်ေးတင ်

၁၂/လမန (နှိုင်)၀၁၀၃၆၂ 

အကက ေးတန်ေးလက်ရ ေးတှိ ု

လက်န ှိပ်စက ်

ပညာရပေး ၂-၂-၂၀၂၁ ၂၄၀၀၀၀ 

၃၅။ ၂-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၄/၂၀၂၁ အရ ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှငံ့ ်စာရင်ေးအငေ်းဌာနခွွဲမှ ရဒေါ်သရြ မျ  ြုေးရအာင် (၈/တတက (န ုင်) ၂၁၄၄၀၆)၊ အကက ေးတန်ေးစာရ ေး 

က  ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး အခန်ေး(၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၈၇) အရ (၃-၂-၂၀၂၁ မှ ၁၄-၂-၂၀၂၁   ) 

လုပ်သက်ခွင်ံ့ (၁၂) ရက် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြုလ ုက်သည်။ 

၃၆။ ၂-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၅/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံရရေးရာဌာနခွွဲမှ ဦေးဇာနည ်က်ရအာင် (၇/ပတတ (န ုင်) ၁၁၈၄၆၀)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေးက ု န ုင်ငံံ့ 

ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒမျာေးအခန်ေး (၈)၊ နညေ်းဥပရဒ (၁၀၁)၊ နညေ်းဥပရဒခွွဲ (ဂ) အရ (၂၈-၁-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၂-

၂၀၂၁   ) ကရလေးပပြုစုရစာငံ့်ရရှာက်ခွငံ့် (၁၄) ရက် ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၃၇။ ၂-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၆/၂၀၂၁ အရ  စ ေးပွာေးရ ေးန င့််က ေးသန်ေးရ ာင်ေး 

ဝယ်ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှုမ ဝါဒဌာနခွ မ  ဝန်ကက ေးရ ေုးတွင် တွ ဖကတ်ာဝန် 

ထမေ်းရ ာငရ်နရသာ ဒုတှိယညွှန်ကကာေးရ ေးမ  ေး ဦေးနှိုင်နှိုင် (၅/မ န (နှိုင)် ၁၅၁၅၆၃) အာေး ဝန်ကက ေးရ ေုး၏ 
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၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ရဖရဖာ်ဝါ  လ ( ၁ )  က်ရနေ့  က်စွ ပါ ရ ေုးအမှိန်ေ့စာအမ တ် (၆/၂၀၂၁)အ  (၂-၂-၂၀၂၁)  က် 

ရနေ့မ စ၍ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာနတွင် ဖပန်လည်တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရစဖပ ေး ဌာနတွင်ေးလုပ်ငန်ေးန င့်် စာ င်ေး 

စစ်ရ ေးရ ေးဌာနခွ သှိုေ့ ရဖပာင်ေးရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၃၈။ ၃-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၇/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ပ ုေ့ကုန် 

သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွွဲမှ ဦေးပမတ်စ ုေးရအာင် (၈/စလန (န ုင)် ၀၆၉၂၅၄)၊ ဒ-ုဦေးစ ေးမှ ေးက ု န ုငင်ံံ့ဝန် မ်ေး 

နညေ်းဥပရဒမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၈၇) အရ (၈-၂-၂၀၂၁ မ ှ၂၈-၂-၂၀၂၁   ) လုပ်သက်ခွငံ့် (၂၁) 

ရက် ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၃၉။ ၃-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၈/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

နှစ်န ုင်ငံကုန်သွယ်မှု က် ံရရေးဌာနခွွဲမှ ဦေးငြ ြုေးသူရမာင် (၉/က န (န ုင)် ၁၂၈၃၄၂)၊ ဦေးစ ေးအရာရှ က ု 

န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၈၇) အရ (၂၉-၁-၂၀၂၁ မှ ၁-၂-၂၀၂၁   ) 

လုပ်သက်ခွငံ့ ်(၄) ရက် ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ုက်သည်။ 

၄၀။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၀၉/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

စ မံက န်ေးနှငံ့ ်စာရင်ေးအငေ်းဌာနခွွဲမှ ရဒေါ်သရြ မျ  ြုေးရအာင် (၈/တတက (န ုင်) ၂၁၄၄၀၆)၊ အကက ေးတန်ေးစာရရေး 

က  ုကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၏ (၂-၂-၂၀၂၁) ရက်စွွဲပါ စ မံရရေးရာအမ နေ့်စာအမှတ် (၀၂၀၄/၂၀၂၁) ပြငံ့် (၃-၂-

၂၀၂၁ မ ှ ၁၄-၂-၂၀၂၁   ) လုပ်သက်ခွငံ့် (၁၂) ရက် ခံစာေးခွငံ့်ပပြုခွဲံ့ပခငေ်းအာေး ဤအမ နေ့စ်ာပြငံ့် ပယ်ြျက် 

လ ကု်သည်။ 

၄၁။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၁၀/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ဌာနတွင်ေးလုပ်ငန်ေးနှငံ့် စာရင်ေးစစ်ရ ေးရရေးဌာနခွွဲတွင် တာဝန် မ်ေးရ ာငရ်နသာ  ဦေးဘရန်ရအာင် 

(၁၃/နခန (န ုင)် ၀၄၇၄၅၂)၊ ဌာနခွွဲစာရရေးအာေး (၅-၂-၂၀၂၁) ရက်ရနေ့မှစ၍ ပ ုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်ရံေုး (ရန်ကုန်) 

သ ုေ့ ရပပာငေ်းရရွှေြို့တာဝန်ချ ာေးလ ုက်သည်။ 

၄၂။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၁၁/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ထာေးဝယ်အထ ေးစ ေးပွာေးရ ေးေုန်တွင် တာဝန်ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ဦေးဖပည့််စ ုသ  (၁၂/မဂဒ (နှိုင်) ၁၄၃၈၄၄)၊ 
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လက်ရထာကက်ွန်ပ  တာလုပ်ရ ာင်ရ ေးမ  ေးအာေး (၅-၂-၂၀၂၁)  က်ရနေ့မ  (၁၈-၂-၂၀၂၁)  က်ရနေ့အထှိ 

ဖမှိတ်ကုန်သွယ်ရ ေးစခန်ေးတွင် ရခတတတွ ဖက်တာဝန်ခ ထာေးလှိကု်သည်။ 

၄၃။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၁၂/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ 

ရဒသတွင်ေးစ ေးပွာေးရ ေးပ ေးရပါင်ေးရ ာင် ွက်မှုဌာနခွ မ  ပှိုေ့ကုန်သွင်ေးကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ တွင် တွ ဖက်တာဝန် 

ထမ်ေးရ ာင်ရနရသာ ဦေးရအာင်နှိုင်(၇/ပခန(နှိုင်)၁၄၀၁၈၇)၊ ဦေးစ ေးအ ာ  ှိအာေး (၄-၂-၂၀၂၁) က်ရနေ့မ စ၍ 

ပှိုေ့ကုန်သွငေ်းကုန်လုပ်ငန်ေးဌာနခွ သှိုေ့ ရဖပာငေ်းရ  ွဲ့တာဝန်ခ ထာေးလှိုက်သည်။ 

၄၄။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၁၃/၂၀၂၁ အရ  ကုန်သွယ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ စ မံက န်ေး 

နှငံ့ ်စာရငေ်းအင်ေးဌာနခွွဲမှ ရဒေါ်ပမငံ့်ပမတ်သ  (၅/တ န (န ုင်) ၁၁၀၁၈၄)၊ ဦေးစ ေးမှ ေးက ု န ုင်ငံံ့ဝန် မ်ေးနည်ေးဥပရဒ 

မျာေး အခန်ေး (၈)၊ နည်ေးဥပရဒ (၁၀၁)၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲ (က) အရ (၈-၂-၂၀၂၁ မှ ၇-၈-၂၀၂၁    ) မ ေးြွာေးခွငံ့် (၆) 

လ ခံစာေးခွငံ့်ပပြုလ ကု်သည်။ 

၄၅။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၂၁၄/၂၀၂၁ အရ  စ ေးပွာေးရ ေးန င့်် က ေးသန်ေးရ ာင်ေးဝယ် 

ရ ေးဝန်ကက ေးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရ ေးဦေးစ ေးဌာန၊ နယ်စခန်ေးမ ာေးည ှိနှိှုင်ေးကွပ်က ရ ေးဌာနခွ မ  ရဒေါ်ရမသကကြန်ရက ာ် 

(၅/ဝလန(နှိုင်)၁၃၁၈၇၆)၊ ဒု-ဦေးစ ေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးက ပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ကှို(၄-၂-၂၀၂၁) က် 

ရနေ့ န နက်ပှိုင်ေးမ စ၍ ဦေးစ ေးမ  ေး (လစာနှုန်ေးက ပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)  ာထ ေးအ င့််သှိုေ့ တှိုေးဖမ င့််ခနေ့် 

ထာေးလှိုက်သည်။ 

၄၆။ ၄-၂-၂၀၂၁  က်စွ ပါ စ မ ရ ေး ာအမှိန်ေ့စာအမ တ် ၀၁၂၈/၂၀၂၁ အရ ရန်ကုန်တ ုင်ေးရဒသကက ေး၊ 

ပမန်မာံ့စ ေးပွာေးရရေးဘဏ် (တာရမွ) တွင် အငင မ်ေးစာေးလစာမျာေး  ုတ်ယူခံစာေးရနရသာ ယခင်ငမ ြုြို့နယ် 

ကုန်သွယ်ရရေး (ပုဇွန်ရတာင်) မှ ဦေးလှရကျာ၊် ဒု-ရ ေးသည် သည် (၁၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့တွင် ကွယ်လွန် 

သွာေးပါသပြင်ံ့ ၎င်ေး၏ တရာေးဝငဇ်န ေး (ကက ေး) ပြစ်ငပ ေး ရနောက်အ မ်ရ ာင်မပပြုရသေးသည်ံ့ ရဒေါ်ပမသ  (ခ) 

ရဒေါ်ခငပ်မသ  (၁၂/မဂတ (န ုင်) ၀၃၉၂၅၀) က ု န ုငင်ံံ့ဝန် မေ်းနည်ေးဥပရဒမျာေး၊ နည်ေးဥပရဒ-၂၅၀၊ နညေ်း 

ဥပရဒခွွဲ (ခ)၊ နည်ေးဥပရဒခွွဲငယ် (၁၊၂) အရ (၁၃-၁၀-၂၀၂၀) ရက်ရနေ့မှစ၍ မ သာေးစုပငစ်င ် ခံစာေးခွင်ံ့ပပြု 

လ ကု်သည်။ 
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