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The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

Central Committee for Holding Myanmar Gems Emporium 

The Information on 57th Myanmar Gems Emporium, 2022 

1. The significant 57th Myanmar Gems Emporium, under the supervision of the 

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, will be held on April 22 

to 28 , 2022 at Maniradana Jade Hall in Nay Pyi Taw. 

2. Genuine Myanmar Pearl lots will be sold in US Dollars (USD) but payment for 

pearl lots shall be made in US Dollars (USD) or Chinese currency RMB (Yuan). 

3. Gems and Jade lots will be sold in Euro currency at the Emporium. Payment for 

gems and jade lots shall be made in Euro or US Dollars (USD) or Chinese currency 

RMB (Yuan). 

4. Pearl, gems and jade lots will be put up for sale through open tender system 

and specifying reserve prices as follows:- 

Sr. Types of Lots Reserve Price  

(a) Pearl US$ 1,000 and above 

(b) Gems € 5,00 and above 

(c ) Rough Jade € 5,000 and above 

(d) Finished Jade Product  € 1,000 and above 

5. Foreign visitors who are eligible for the following qualifications will be granted 

admission to the 57th Myanmar Gems Emporium, 2022 excluding those blacklisted for 

their default on payment in the previous emporiums:- 

(a) Those who requested the invitation card via the local represented 

companies. 

(b) Those  who requested the invitation card via the Foreign Jade Associations. 

(c) Those who requested to receive the invitation card through the respective 

Embassies and Consulate - General. 

(d) Those Foreign visitors are permissible to make bids for the lots up to the 

value of the 10-fold of the minimum deposit paid by the types of gemstones. 
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The minimum amount of deposit to be paid and the amount permitted to 

bid are as follows:- 

Sr. Types of Lots Deposit to be paid Permitted limit to bid 

1 Pearl US$ 2,000 unlimited 

2 Gems € 2,000 € 20,000 

3 Jade € 20,000 € 200,000 

6. Making bids for lots more than the permitted limit is required to make 

additional deposit (10% of its value) to the Central Committee of Emporium (Deposit) 

Account opened at Myanma Economic Bank (Nay Pyi Taw). Deposit must be made by 

the preview deadline as below:- 

Sr. Types of Lots Sales System Deposit Payment Date 

1 Pearl Open Tender 22.4.2022 

2 Gems Open Tender 24.4.2022 

3 Jade Open Tender 25.4.2022 

7. Starting from April 18, 2022, entrance card will be issued at the Maniradana 

Jade Hall, Registration Office to the foreign merchants who have already paid the 

deposit ahead. 

8. Application Forms for admission to Emporium can be downloaded from 

provided website www.mge.gov.mm, starting from April 10, 2022. Application can also 

be submitted via On-Line Pre-Registration System from Myanmar Gems Enterprise 

website  www.mge.gov.mm.  

9. The requirements to make the entrance card are as follow:- 

(a) Name, Passport and National Scrutiny Card No. (Passport Issuing 

Country)       

(b) Clear Photocopy of Passport 

(c) Clear two passport photos taken within one month 

(d) Complete contact information, (to state Phone No., Fax No., E-mail and 

address) 

(e) Admission fee – US$ 100. 

(f ) Every Merchant must submit the Certificate of fully vaccination. 

2 

2 

http://www.mge.gov.mm/
http://www.mge.gov.mm/
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(g) According to the Covid-19 instructions stated by Ministry of Health, all 

Merchants will be tested for Covid-19 by RT-PCR on their arrival in 

Myanmar. The Medical cost and Health insurance premium will be borne 

by oneself. 

10. Pearl, Gems and Jade lots can be checked from provided website 

emporium.mge.gov.mm . If buyer himself cannot attend the 57th Myanmar Gems 

Emporium, 2022 , his authorized representative will be allowed to inspect and 

purchase the Lots according to the terms and conditions. 

11. Buyers themselves or their authorized representatives shall settle payment for 

the purchases within deadline as prescribed by the Sales Agreement.  

12. Shipment of fully paid purchase to the buyer is made under the EXW(EX 

Works)System. Purchase will be timely dispatched once the buyer himself or his 

authorized representative has made full payment for the purchase. Emporium Central 

Committee will be responsible for loading the merchandise onto the Transportation 

Vehicles from the Emporium Hall while company will be held liable for the remaining 

processes on behalf of the buyer. 

 

 

 Emporium Central Committee 

 

  

3 

http://www.emporium.mge.gov.mm/
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ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ်အစိုဵရ 

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

မြန်ြာဴေကျောက်ြျေက်ရတနာမြြွဲဗဟိုေကာ်ြတီ 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကိြ်ေမြာက် မြန်ြာဴေကျောက်ြျေက်ရတနာမြြွဲဆိုငရ်ာ 

သတင်ဵ အချေက်အလက်ြျောဵ 

၁။ သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ကကီဵကကပ်မှုပဖငဴ်  ပမန်မာဴ 

ေကျာက်မျက်ရတနာပပပဲွဗဟုိေကာ်မတီသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကိမ်ေပမာက် ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာ 

ပပပဲွကုိ ၂၀၂၂     စ ၊     လ (၂၂)ရက်ေန့မှ (၂၈)ရက်ေန့အထိ ေနပပည်ေတာ်၊ မဏိရတနာေကျာက်စိမ်ဵ 

ခန်ဵမတွင ်ကျင်ဵပပပုလုပ်မည်ပဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ပုလဲအတဲွမျာဵအတွက်                      င င          င                 င            

        င         င      နိုငင်ပဳခာဵသဳုဵေငွ အေမရိကန်ေဒါ်လာ (သ့ုိမဟုတ်) ယွမ်ေငပွဖင်ဴ ေပဵေချရမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

၃။                     င  ေကျာက်စိမ်ဵအတွဲမျာဵအတွက် အေပခခဳေဈဵနှုန်ဵကို နိုငင်ပဳခာဵသဳုဵေငွ 

ယူရုိ                  င         င      ယူရုိ(သ့ုိမဟုတ်) အေမရိကန်ေဒါ်လာ (သ့ုိမဟုတ်) ယွမ်ေငွပဖင်ဴ 

ေပဵေချရမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

၄။             ၊                     င   ေကျာက်စိမ်ဵအတဲွမျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ အိတ်ဖွင်ဴ 

တငဒ်ါစနစ်ပဖငဴ် ေရာင်ဵ ချပါမည် - 

စဉ် အြျေ ို ဵအစာဵ အေမခခဳေေဵ 

(က) ပုလဲအတွဲမျာဵ                ၀ ၀၀   င       

                             ၅၀ ၀   င       

(ဂ ) ေကျာက်စိမ်ဵအတွဲမျာဵ ယူရို(၅၀၀၀)နှငဴ်အထက် 

 ဃ         စ                    ၀၀ ၀    င       

၅။ ကျင်ဵပပပီဵစီဵခဲဴေသာ ရတနာပပပွဲမျာဵတွင် ေငွေပဵေချရန် ပျက်ကွက်ခဲဴသည်ဴ ပပည်ပရတနာ 

ကုန်သည်မျာဵမှအပ ေအာက်ေဖာ်ပပပါ ပပည်ပရတနာကုန်သည်မျာဵသည် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် 

အာမခဳစေပါ်ေငွကို ေပဵသွင်ဵ၍ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကိမ်ေပမာက် ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာပပပဲွသ့ုိ တက် 

ေရာက်ခွင်ဴရိှပါသည် - 

(က) ပပည်တွင်ဵ အကျ ို ဵေဆာင်ကုမ္ပဏီမျာဵမှတစ်ဆင် ဴဖိတ်စာေတာင်ဵ ခဳရရိှသူ၊ 

 ( ခ ) ပပည်ပေကျာက်စိမ်ဵအသင်ဵ အဖွဲ့မျာဵမှတစ်ဆငဴ် ဖိတ်စာေတာင်ဵ ခဳရရိှသူ၊ 

  ဂ    သက်ဆုိင်ရာသဳရဳုဵနှင်ဴေကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရဳုဵမျာဵမှ ဖိတ်စာရယူ၍ ပပပဲွတက်ေရာက်မည်ဴသူ။  

စာြကူကြ်ဵတငမ်ြအြ်ြါသည်။

။ 
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(ဃ) အဆိပုါ ပပည်ပရတနာကုန်သည်မျာဵသည် ေကျာက်မျက်ရတနာအမျ ို ဵအစာဵအလိုက် 

ပပပွဲဗဟိုေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေအာက်ေဖာ်ပပပါ အာမခဳစေပါ်ေငွ နှုန်ဵထာဵ 

အတိုင်ဵ  ေပဵသွင်ဵ၍ တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ ဝယ်ယူနိုငပ်ါသည် -  

    
          

           

                       

             

                  

                  

         ၂, ၀၀ ၀ U S $   - 

 ၂              ၂, ၀၀ ၀ E U RO   ၂၀, ၀ ၀၀  E U RO   

 ၃        စ     ၂၀, ၀ ၀၀  E U RO   ၂၀၀, ၀၀ ၀ E U RO   

၆။ အနည်ဵဆဳုဵေပဵသွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အာမခဳစေပါ်ေငွအေပါ် ဝယ်ယူခွင်ဴပပုမည်ဴ ေကျာက် 

အတဲွတန်ဖုိဵထက် ပုိမုိဝယ်ယူလုိပါက ပုိမုိဝယ်ယူလုိေသာတန်ဖုိဵ၏ (၁၀) ရာခုိင်နှုန်ဵကုိ အာမခဳစေပါ်ေငွ 

အပဖစ် သက်ဆုိင်ရာေကျာက်တဲွအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ေအာက်ပါေန့ရက်မျာဵတွင် အပပီဵေပဵသွင်ဵရမည် - 

    
           

           
                 

                   

                    

               င   င    ၂၂. ၄. ၂၀ ၂ ၂ 

                      င   င    ၂၄. ၄. ၂၀ ၂၂ 

  ဂ         စ           င   င    ၂၅. ၄. ၂၀ ၂၂ 

၇။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ  ၈)ရက်ေန့မှစတင်၍ အာမခဳစေပါ်ေငွေပဵသွင်ဵပပီဵေသာ ပပည်ပရတနာ 

ကုန်သည်မျာဵကို မဏိရတနာေကျာက်စိမ်ဵခန်ဵမ၊ ရတနာကုန်သည်မှတ်ပုဳတင်အေဆာက်အအုဳတွင် 

ရတနာကုန်သည်စိစစ်လက်ခဳေရဵအဖဲွ့က ပပပဲွဝင်ခွင်ဴကတ်မျာဵ ကကိုတင်ပပုလုပ်နုိင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 

၈။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊     လ(၁၀)ရက်ေန့မှစတင်၍ ပပပဲွဝင်ခွင်ဴပဳုစဳမျာဵကုိ www. mge.gov.mm တွင် 

Download ရယူ၍ ကကိုတင်ပဖည်ဴစွက်မှတ်ပဳုတင်နုိင်ရန်နှင်ဴ Online မှ တစ်ဆင်ဴ ေလျှောက်ထာဵလုိပါက 

ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်ဵ ဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ Website www.mge.gov.mm, On-line Pre- 

Registration System တွင် ဝင်ေရာက်ေလျှောက်ထာဵနုိင်ရန် ပမန်မာဴကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင်ဴ 

ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ရတနာပပပဲွဝင်ခွင်ဴကတ်ပပုလုပ်ရာတွင်ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵ လုိအပ်မည်ပဖစ်ပါသည် - 

    အမည်နှငဴ ်နိ ုင်ငဳကူဵလက်မှတ်အမှတ်(ပတ်စ်ပိ ု ့)၊ နိ ုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်အမှတ် 

(ပတ်စ်ပို့ထတု်ေပဵသည်ဴနိုငင်ဳ)၊ 

http://www.mge.gov.mm/
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 (ခ) ကကည်လင်ပပတ်သာဵေသာ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊ 

(ဂ) (၁)လအတွင်ဵ ရုိက်ကူဵထာဵေသာ ကကည်လင်ပပတ်သာဵသည်ဴ ေရာင်စဳုလုိင်စင်ဓာတ်ပဳု(၂)ပဳု၊ 

(ဃ) ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖက်(စ)်နဳပါတ်၊ E-mail ၊ ဆက်သွယ်ရန်လပိ်စာအပပည်ဴအစုဳ ထည်ဴသွင်ဵ 

ေဖာ်ပပရန်၊ 

(င) ရတနာပပပွဲဝငေ်ကကဵ အေမရိကန်ေဒါ်လာ(၁၀၀) ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

 စ      စ - ၉    ဂ                                  ဆ   V a cci n e    ၂/၃) 

                 စ      င   စ     စ                       င       ။ 

(ဆ)                           စ - ၉               င          စ  (PCR Test) 

စစ   ဆ                  စ                စစ   ဆ   င              စ      င   

                                 စ                                င       

    ။ 

 ၀ ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကိမ်ေပမာက် ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာပပပဲွတွင် ပုလဲအတဲွမျာဵ၊ ေကျာက်မျက် 

အတွဲမျာဵနှင်ဴ ေကျာက်စိမ်ဵအတွဲမျာဵ ဝယ်ယူသူရတနာကုန်သည်မျာဵအေနပဖငဴ် ပမန်မာဴေကျာက်မျက် 

ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၏ Website emporium.mge.gov.mm  င  ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵ၍ 

ဝယ်ယူနုိင်မည်ပဖစ်ပပီဵ ရတနာကုန်သည် ကိုယ်တိုင်တက်ေရာက်နိုင်ပခင်ဵမရှိပါက သတ်မှတ်ချက်မျာဵ 

နှငဴ်အညီ ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်၍ ဝယ်ယူခွင်ဴပပုမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာပပပဲွတက်ေရာက်ဝယ်ယူမည်ဴ ရတနာကုန်သည်နှငဴ် ရတနာကုန်သည် 

က ကိုယ်စာဵလှယ်လွှဲအပ်ထာဵသူမျာဵသည် ဝယ်ယူခွငဴ်ရရိှေသာ ေကျာက်အတွဲမျာဵအတွက် အေရာင်ဵ  

အဝယ်စာချုပ် (Sale Agreement)ပါ စည်ဵ ကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအတိုင်ဵ  ေကျာက်အတွဲတန်ဖိုဵကို 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ ေပဵေချရပါမည်။  

၁၂။ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ (၅၇)ကကိမ်ေပမာက် ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာပပပဲွတွင် ဝယ်ယူခွငဴ်ရရိှပပီဵ တန်ဖိုဵေငွ 

ေပဵေချပပီဵေသာ ေကျာက်အတဲွမျာဵကုိ EX Works စနစ်ပဖင်ဴ ဝယ်ယူသူထဳတင်ပ့ုိရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵပါသည်။ 

ေကျာက်အတဲွဝယ်ယူခွင်ဴရရိှေသာ ရတနာကုန်သည်(သ့ုိမဟုတ်) ရတနာကုန်သည်က ကုိယ်စာဵလှယ် 

လွှဲအပ်ထာဵသူမှ တန်ဖိုဵေငွအပပညဴ်အဝေပဵေချပပီဵသည်နှငဴ် လျင်ပမန်စွာ တင်ပို့နိုင်ရန် ကကိုတင်စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။ EX Works စနစ်ပဖင်ဴေရာင်ဵချပခင်ဵပဖစ်၍ ေနပပည်ေတာ်၊ ပပပဲွခန်ဵမမှ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ေပါ်သ့ုိ တင်ပ့ုိေပဵပခင်ဵနှင်ဴ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကုိ ရတနာပပပဲွဗဟုိေကာ်မတီက တာဝန်ယူ 

ေဆာငရ်ွက်ေပဵပပီဵ ကျန်အပုိင်ဵ မျာဵကို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူသူ၏ ကုိယ်စာဵလှယ်ပဖစ်သည်ဴ 

ပပည်တွင်ဵအကျ ို ဵေဆာင်ကုမ္ပဏီမျာဵက တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ 

 

ပမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာပပပွဲဗဟိုေကာ်မတီ 

http://www.mge.gov.mm/
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