အထူးကုနစ
် ည်ခွန်ဥပဒေကို ပပင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါဒခါင်လဆန်း
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

၂၆

၃

၁၇

။)

ရက်
ရက်)

ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥပဒေကို အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံဒတာ် တစ်ဝန်းလုံးတွင်

အကျိုးသက်ဒရာက်ဒစရမည်။
၃။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ (ဂ) တွင်ပါရှိဒသာ “ဤဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားပါ ကုန်စည်များကို” ဆိုသည့်
စကားရပ်ကို “ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်
ဒစမည့် အထူးကုန်စည်များကို” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် တို ့
ပါဝင်သည့်အပပင်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကုန်စည်များထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊
တပ်ဆင်ပခင်း၊ စက်ပြင့် ပြစ်ဒစ၊ လက်ပြင့်ပြစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထုတ်ယူပခင်းလုပ်ငန်းများ
ပါဝင်သည့်အပပင်” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၃) တွင်ပါရှိဒသာ “လက်ပြင့်ပြစ်ဒစ ထုတ်ယူပခင်း” ဆိုသည့်
စကားရပ်ကို “လက်ပြင့ပ် ြစ်ဒစ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ထုတ်ယူပခင်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့်
အစားထိုးရမည်။
(ဃ)

ပုေ်မခွဲ (ဆ) တွင်ပါရှိဒသာ “ဆိုင်းငံ့စနစ်ပြင့်ပြစ်ဒစ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ဆိုင်းငံ့စနစ်ပြင့်
ပြစ်ဒစ၊ ကုန်စည်လဲလှယ်ပခင်းစနစ်ပြင့်ပြစ်ဒစ” ဆိုသည့စ
် ကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။

( င ) ပုေ်မခွဲ (ဇ) တွင်ပါရှိဒသာ “ထုတ်လုပ်သူက လွှဲအပ်သည့် အထူးကုန်စည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို
“တင် သ ွင ်း သူ၊ ထု တ် လုပ ် သူ၊ တင် ပိ ု ့သူ က လွှဲအပ်သည့်အထူးကုန်စည်” ဆိုသည့်
စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
( စ ) ပုေ်မခွဲ (စ) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပည်ပမှ တင်သွင်းသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပပည်တွင်းသို ့
တင်သွင်းသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မခွဲ (ည) တွင်ပါရှိဒသာ
“ပပည်ပမှတင်သွင်းဒသာ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပပည်တွင်းသို ့ တင်သွင်းဒသာ” ဆိုသည့်
စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အသီးသီးအစားထိ ု း ရမည် ။
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(ဆ)

ပုေ်မခွဲ (ဌ) တွင်ပါရှိဒသာ “အခွန်မပါဒသာ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အခွန်အပါအဝင်
ပြစ်ဒသာ” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။

( ဇ ) ပုေ်မခွဲ (ဎ) တွငပ
် ါရှိဒသာ “အခွန်ထမ်းက မိမိ၏ ထုတ်လုပ်ပပီးပြစ်သည့် အထူးကုန်စည်များ
ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်းအတွက်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊
ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသူ၊ တင်ပို ့သူက ဒပးဒဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍”
ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
( ဈ ) ပုေ်မခွဲ (ထ) တွင်ပါရှိဒသာ “ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “စီမံကိန်း
နှင့် ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
(ည)

ပုေ်မခွဲ (န) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ပ)၊ (ြ)၊ (ဗ)၊ (ဘ) နှင့် (မ) တို ့ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း
ပြည့်စွက်ရမည် “( ပ )

တင်ပို ့သူ ဆိုသည်မှာ အထူးကုန်စည်များကို ပပည်ပသို ့ တင်ပို ့သူကို ဆိုသည်။

( ြ ) အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေ ပုေ်မ ၃၄ အရ ကပ်နှိပ်ထားဒသာ
သို ့မဟုတ် အထူးကုန်စည်အတွက် အသုးံ ပပုဒသာ စာမှတ်စာတမ်း သို ့မဟုတ်
အပခားဒသာ အဒထာက်အထားတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
( ဗ ) လုပ်ငန်းဥပစာ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်း
သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွဲ အဝန်းအဝိုင်းကို ဆိုသည်။
(ဘ)

ပုံစံများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
အရ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံများကို ဆိုသည်။

( မ ) တန်ြိုးအဆင့် ဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အလိုက် ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက်
ဥပဒေတွင် ပပဋ္ဌာန်းသည့် အထူးကုန်စည်များ၏ ဒစျးနှုန်းတန်ြိုးအဆင့်ကို
ဆိုသည်။”
၄။

အထူး ကုန ်စ ည် ခွ န်ဥပဒေ ပု ေ်မ ၄၊ ပု ေ်မ ခွ ဲ (က) ၏ ဒပခဆင် း တွ င်ပ ါရှိဒ သာ “ဤဥပဒေ၏

ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဒြာ်ပပထားသည့်အတိုင်း အခွန်ကျသင့်ဒစရမည်-” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို
“ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွ န်အဒကာက် ဥပဒေပြင့် ပပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အထူးကုန်စည်ခွန်
ကျသင့်ဒစရမည်-” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
၅။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခွဲ (က) ၏ ဒပခဆင်းတွင်ပါရှိဒသာ “ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း”

ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ပပည်တွင်းသို ့ တင်သွင်းပခင်း” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
၆။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း

ပြည့်စွက်ရမည်“(ဃ) အခွ န ် မဒပးဒဆာင် ရဒသးဒသာ အထူ း ကု န ် စ ည် က ိ ု လက်ဝယ်ထားရှိပခင်းပြစ်ပါက
လက်ဝယ် ထားရှိသူက ဒပးဒဆာင်ရမည်။”
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၇။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆ ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၆။(က) မည် သ ည့ ် န ှ စ ် အ တွ က ် မ ဆိ ု ဘဏ္ဍာနှ စ ် အ လိ ု က ် ပပဋ္ဌာန် း သည့ ် ပပည် ဒ ထာင် စ ု ၏
အခွန်အဒကာက်ဥပဒေပြင့်(၁) အခွန်ကျသင့်ဒစမည့် အထူးကုန်စည်များကို သတ်မှတ်ပခင်း၊ ပပင်ဆင်ပခင်း၊
ပြည့်စွက်ပခင်း၊ ပယ်ြျက်ပခင်းပပုနိုင်သည်။
(၂) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် တန်ြိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန်
သို ့မဟုတ် အပခားတိုင်းတာမှုတစ်ခုခုအဒပါ် အဒပခပပု၍ တွက်ချက်ရမည့် အခွန်နှုန်း
များကို သတ်မှတ်ရမည်။
(၃) ပပည်ပသို ့တင်ပို ့မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်မည့် အထူးကုန်စည်နှင့် အခွန်နှုန်းများကို
သတ်မှတ်ရမည်။
( ခ ) (၁) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ သို ့မဟုတ် တင်သွင်းသူသည် ယင်းထုတ်လုပ်ဒသာ
သို ့မဟုတ် တင်သွင်းဒသာ အထူးကုန်စည်များကို တန်ြိုးအဆင့် သတ်မှတ်နိုင်ရန်
အတွက် ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံမှ တစ်ဆ င့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်ထံ
ဒလျှောက်ထားရမည်။
(၂) ဒလျှေ ာ က် လွှ ာ ပုံ စံ နှ င့ ် တင် သွ င် းရမည့ ် န ည် းလမ် း ကို ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က
သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(၃) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန် ့ခွဲမှုဒကာ်မတီတို ့သည်
သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ
တန်ြိုးအဆင့် သတ်မှတ်ဒပးရမည်။
(၄) တန်ြိုးအဆင့်သတ်မှတ်ဒပးထားပခင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များကို ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်
နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနစီမံခန် ့ခွဲမှုဒကာ်မတီတို ့က အပခားဆီဒလျာ်ဒသာ
တန်ြိုးအဆင့်သတ်မှတ်ဒပးပခင်းမရှိပါက အပမင့်ဆုံး တန်ြိုးအဆင့်သို ့ သတ်မှတ်
နိုင်သည်။”

၈။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇ ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၇။(က) ပုေ်မ ၄ အရ အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ ဒန ့ရှိ
ကုန်စည်တန်ြိုး၊ ပမာဏ၊ အဒလးချိန် သို ့မဟုတ် အပခားတိင
ု ်းတာမှုတစ်ခုခုအဒပါ်
အဒပခပပု သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်နှုန်းပြင့် တွက်ချက်ရမည်(၁) ပပည်တွင်းသို ့တင်သွင်းပခင်း သို ့မဟုတ် ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းပြစ်ပါက ထိုအထူး
ကုန်စည်ကို အဒကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဒဆာင်ရွက်သည့်ဒန ့၊
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(၂) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည်များအတွက် (ကက) အထူးကုန်စည်ကို ဒရာင်းချသည့်ဒန ့၊
( ခခ ) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိနဒ့် ကကာ်ပငာစာ
ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကုန်စည်များပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို
ထုတ်လုပ်သည့ဒ
် န ့၊
(၃) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားဒသာ
ကိစ္စရပ်တွင် စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိသည့်ဒန ့၊
ရှင်းလင်းချက်။ ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များ
ဆိုရာတွင် ဒအာက်ပါတို ့ကိုဆိုသည်(က) အခွန် အမှ တ် တံဆ ိပ ် ကပ်န ှိ ပ် ဒရာင်း ချရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူး
ကုန်စည်များပြစ်ပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်
ကပ်နှိပ်ထားပခင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များ၊
( ခ ) ကျန်အထူးကုန်စည်များနှင့စ
် ပ်လျဉ်း၍ လက်ဝယ်ရှိ အထူးကုန်စည်များကို
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ တင်သွင်းထားပခင်းမဟုတ်သည့်
အထူးကုန်စည်များ၊ တရားဝင်တင်သွင်းသူထံမှ ဝယ်ယူထားပခင်းမဟုတ်သည့်
အထူးကုန်စည်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊
ထုတ်ယူပခင်းမဟုတ်သည့် အထူးကုန်စည်များ၊ တရားဝင် ထုတ်လုပ်သူ၊
ထု တ် ယ ူ သူ ထံ မှ ဝယ် ယ ူ ပခင် း အတွ က ် အခွန် ဒပးဒဆာင် ပပီး ဒကကာင် း
အဒထာက်အထားပပည့်စုံစွာတင်ပပနိုင်ပခင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များ။
(၄) ပုေ်မခွဲငယ် (၂) နှင့် ပုေ်မခွဲငယ် (၃) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်နိုင်ပခင်း
မရှိလျှေင် ဝန်ကကီးဌာနက အမိန် ့ဒကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်သတ်မှတထ
် ားသည့်ဒန ့။
( ခ ) ကျသင့်အထူးကုန်စည်ခွန်ကို တွက်ချက်ရာတွင် ဒဆာင်ရွက်မှုအလိုက် ဒအာက်ပါတန်ြိုးများ
အဒပါ် အဒပခပပုတွက်ချက်ရမည်(၁) ပပည်တွင်းသို ့တင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ကုန်းဒပါ်ဒရာက်တန်ြိုး၊
(၂) ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည်များအတွက်(ကက) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိနဒ့် ကကာ်ပငာစာ
ထု တ ် ပ ပန် သ တ် မ ှ တ ် သ ည့ ် အထူ း ကု န ် စ ည် ပ ြစ် ပ ါက သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ
ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွက် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များ
ဦးစီးဌာနစီမံခန ခ့် ွဲမှုဒကာ်မတီ တို ့က

အတည်ပပုသတ်မှတ်ဒပးသည့်

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနဒရာင်းဒစျးတန်ြိုး၊
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( ခခ ) ကျန် အ ထူ း ကု န် စည်ပ ြစ် ပါက ထု တ် လုပ ် သူ က တင်ပ ပသည့် စက် ရု ံ၊
အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ြိုးနှင့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်
သို ့မဟုတ် ပမိုနယ်
့ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက သတ်မှတ်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊
အလုပ်ဌာန ဒရာင်းဒစျးတန်ြိုး၊ ယင်းတန်ြိုးနှစ်ရပ်အနက် များရာတန်ြိုး၊
(၃) ပပည်ပသို ့ တင်ပို ့သည့် အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ပပည်ပသို ့ သယ်ယူပို ့ဒဆာင်ဒပးမည့်
ယာဉ်ဒပါ် အဒရာက်တန်ြိုး၊
(၄) ဤဥပဒေအရ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွရှ့ ိသည့် အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ
အထူး ကုန ်စ ည် ပြစ် ပ ါက စိစ စ်ဒတွ ့ရှ ိ သည့် အချိ န်၌ ဒရာင်းချဒနသည့်တန်ြိုး
သို ့မဟုတ် ဒစျးကွက်ဒပါက်ဒစျး၊
(၅) ပုေ်မခွဲငယ် (၄) ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ခက်ခဲသည့်
ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကကီးဌာနက အမိန် ့ဒကကာ်ပငာစာ ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်
ထားသည့်နည်းလမ်းများနှင့်အညီ တွက်ချက်ရရှိသည့်တန်ြိုး။”
၉။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “(က) မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်(၁) အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်းသို ့တင်သင
ွ ်းပခင်းပြစ်ပါက ကုန်စည်ကို ဒရွးယူပခင်း
မပပုမီ ဒပးဒဆာင်ရမည်။
(၂) ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းအတွက် (ကက) ဒရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။
( ခခ ) ထုတ်လုပ်မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနက အမိနဒ့် ကကာ်ပငာစာ
ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်သည့် အထူးကုန်စည်များပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို
ထုတ်လုပ်သည့လ
် ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။
(၃) ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို တင်ပို ့သည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး
၁၀ ရက် အတွင်း ဒပးဒဆာင်ရမည်။
(၄) ဤဥပဒေအရ အခွန်မဒပးဒဆာင်ရဒသးဒသာ အထူးကုန်စည်များကို ကုန်စည်
ပိုင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ဒတွ ရှ့ ိရပခင်းပြစ်ပါက စိစစ်ဒတွ ရှ့ ိသည့်ဒန ့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း
ကုန်စည်ပိုင်ရှင်က ဒပးဒဆာင်ရမည်။”

၁၀။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၉ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ(က)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တို ့ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“(၂) ပပည်ပသို ့တင်ပို ့မှုအဒပါ် အခွန်ကျသင့်ဒစရန် သတ်မှတ်ထားဒသာ အထူးကုန်စည်များ
မှ တစ်ပ ါး ခရီ းသွ ားသူ များအား အခွ န် လွ တ် အဒရာင်း ဆိ ုင် မှ ဒရာင်းချသည့်
အထူးကုန်စည်များ၊
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(၃) ပပည် ပ သို ့တင် ပိ ု ့မှုအဒပါ် အခွ န် က ျသင့ ် ဒ စရန် သတ် မှ တ် ထ ားဒသာ အထူး
ကုန်စည်များမှတစ်ပါး ပပည်ပသို ့ ပျံသန်းဒပပးဆွဲဒနစဉ် ဒလယာဉ် သို ့မဟုတ်
သဒဘောပေါာဒပါ်တွင် ဒရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊
(၄) ယာယီအသုံးပပုရန် ရည်ရွယ ်ချက်ပြင့် ပပည်တွင်းသို ့ တင်သင
ွ ်းလာပပီး မူလ
တင်သ ွင ်း သည့ ် န ိုင ်င ံ သို ့ မူရ င် းပမာဏ အဒပခအဒနအတိ ုင် း အဒကာက်ခွ န်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပပန်လည်တင်ပို ့မည့် အထူးကုန်စည်များ၊”
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၃) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “(၃) ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လုံးများ၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အဒပခခံအဆင့်သာ ခွဲစိတ်
ထားဒသာ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ သစ်ခွဲသားများမှ အ ပ နိ ု င ် င ံ ဒ တာ် ၏ လုံပခုံဒရးနှင့်
ကာကွယ်ဒရးအြွဲ ့အစည်းများ အသုံးပပုရန် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ဒသာ၊ တင်သွင်း
လာဒသာ သို ့မဟုတ် ဝယ်ယူဒသာ အထူးကုန်စည်များ။”
၁၁။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“(က) ယာယီအသုံးပပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ပပည်တွင်းသို ့ တင်သွင်းလာပပီး မူလတင်သွင်းသည့်
နိုင်ငံသုိ ့ မူရင်းပမာဏ အဒပခအဒနအတိုင်း အဒကာက်ခွန်သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ
ပပန်လည်တင်ပို ့မည့် အထူးကုန်စည်များဆိုင်ရာ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ၊”

၁၂။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၁ ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၁၁။(က) အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်သူ သို ့မဟုတ် တင်ပို ့သူသည် ကျသင့်အခွန်မှ အထူး
ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို ့မှုအတွက် အသုံးပပုရန် အထူးကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးကို
ပပည်တွင်းသို ့ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းစဉ်ကပြစ်ဒစ၊ အပခားအထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံမှ
ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူစဉ်ကပြစ်ဒစ ဒပးဒဆာင်ခဲ့ရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ခုနှိမ်နိုင်သည်။
( ခ ) အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှု၊ တင်ပို ့မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်တစ်ကကိမ်တည်းသာ
ကျသင့်ဒစရန် အခွန်ခုနှိမ်ဒပးသွင်းပခင်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်
ရမည်။”

၁၃။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၂ ၏ ဒပခဆင်းကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၁၂။ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး
ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ထမ်းဒဆာင်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊
အြွဲ အ
့ စည်း များနှ င် ့ည ှိ နှိုင ်း၍ အြွ ဲ ့များ ြွဲ ့စည်း၍ပြစ်ဒစ၊ မိမိဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအား
တာဝန်ခွဲဒဝဒပးအပ်၍ပြစ်ဒစ အဒကာင်အထည်ဒြာ် ဒဆာင်ရွက်ဒစနိုင်သည်-”

၁၄။

(က)

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃ ၏ ဒပခဆင်းကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၁၃။ ပုေ်မ ၁၂ အရ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်က တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကို
လွှဲအပ် တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့် အြွဲ ့ သို ့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည်-”
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( ခ ) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“( ခ ) အထူးကုန်စည်များထားရှိဒသာ လုပ်ငန်းဥပစာ သို ့မဟုတ် သိုဒလှာင်ရုံတစ်ခုခုမှ
မထွက်ခွာမီပြစ်ဒစ၊ သယ်ယူပို ့ဒဆာင်ဒနစဉ်ပြစ်ဒစ သယ်ယူပို ့ဒဆာင်သည့်
ယာဉ်များကို ရပ်တနရ့် န် ဒတာင်းဆို၍ စစ်ဒဆးနိုင်သည်။”
( ဂ ) အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ကုန်ထုတ်လုပ်သူ”
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို ့သူ” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့်
အစားထိုးရမည်။
၁၅။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၄ တွင်ပါရှိဒသာ “စာပြင့် ဒရးသားလက်မှတ်ဒရးထိုးထားသည့်

စာသက်ဒသခံတစ်ရပ်” ဆိုသည့် စကားရပ်၏ဒရှ တွ
့ င် “အတည်ပပုလက်မှတ်ဒရးထိုးထားသည့် သက်ဒသခံ
ကေ်ပပား သို ့မဟုတ်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပြည့်စွက်ရမည်။
၁၆။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၅ တွင-်
(က) ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) တို ့တွင်ပါရှိဒသာ“အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ” ဆိုသည့်
စကားရပ် ကို “အထူးကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို ့သူ” ဆိုသည့်
စကားရပ်ပြင့် အသီးသီး အစားထိုးရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) သို ့မဟုတ် (ခ) အရ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပပုရန် ဒလျှောက်ထားလာပခင်း
အဒပါ် ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍
သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကို ထုတ်ဒပးရမည်။”
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ဃ) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်“(ဃ) မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အထူးကုန်စည်တင်သွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တင်ပို ့သူတို ့သည်
သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ထုတ်ဒပးသည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကို နှစ်စဉ်
သက်တမ်းတိုး ဒလျှောက်ထားရမည်။”

၁၇။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၆ ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၁၆။(က) အခွန်ကျသင့် ဒသာ အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူ သို ့မဟုတ်
တင်ပို ့သူသည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၈ နှင့်အညီ ကျသင့်ဒသာ အခွန်ကို
ဒပးဒဆာင်ရမည့်အပပင် အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သို ့မဟုတ်
ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းအတွက် သုံးလပတ်ဒကကညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာသုံးလပတ်
ကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက် အတွင်း ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဒပးပို ့ရမည်။
( ခ ) ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်
ဒရာင်းချပခင်း၊ ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်း ဒဆာင်ရွက်ဒနသည်ဟုယူဆရန် အဒကကာင်းရှိသည့်
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မည်သူကိ
့ ုမဆို ယင်းသို ့ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ကျသင့်အခွန်ဒပးဒဆာင်ဒစရန်
နှင့် သုးံ လတစ်ကကိမ် ဒကကညာလွှာ ဒပးပို ့ဒစရန် အဒကကာင်းကကားနိုင်သည်။
( ဂ ) အခွန်ကျသင့်ဒသာ အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်းသို ့ တင်သွင်းသူသည် အဒကာက်ခွန်
ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ယူပခင်းမပပုမီ ပပည်တွင်းသို ့တင်သင
ွ ်းသည့် အထူးကုန်စည်
စာရင်းကို အဒကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို ့ တင်သွင်းရမည်။”
၁၈။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၇ ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၁၇။(က) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ခ) တို ့အရ ဒပးပို ့ဒသာ ဒကကညာလွှာတွင်
ပါရှိသည့် အထူးကုန်စည်နှင့်ပတ်သက်ဒသာ တန်ြိုး၊ ပမာဏစသည်တို ့ကို သတ်မှတ်
ထားသည့် အခွန်နှုန်းထားများနှင့်တွက်ချက်ပခင်းပြင့် ရရှိလာမည့် အခွန်သည်
အနီးစပ်ဆုံးအဒနအထားပြစ်လျှေင် ပမိုနယ်
့ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ယင်းဒကကညာလွှာကို
အဒပခပပု၍ အခွန် စည်းကကပ်ရမည်။
( ခ ) ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အထူးကုန်စည် ကို ထုတ်လုပ် ဒရာင်းချပခင်း
သို ့မဟုတ် ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒပးပို ့လာသည့် ဒကကညာလွှာပါ
အချက်အလက်များမှ အထူး ကုန ်စ ည်

ထုတ ် လုပ ် ဒ ရာင် းချပခင် း သိ ု ့မဟု တ်

ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းအဒပါ် ကျသင့်အခွန်ကို မှန်ကန်စွာမရရှိနိုင်ဟု ယုံကကည်ရန်
အဒကကာင်းရှိလျှေင် လိုအပ်ဒသာ အပခားသက်ဒသခံ အဒထာက်အထားများကို
စိစစ်ပပီး အခွန်စည်းကကပ်နိုင်သည်။
( ဂ ) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သို ့မဟုတ် ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဒကကညာလွှာဒပးပို ့ရန် ပျက်ကွက်လျှေင် ပမို နယ်
့ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည်
ရရှိထားဒသာ သတင်းအချက်အလက်များကို အဒပခပပု၍ အခွနစ
် ည်းကကပ်ရမည်။
(ဃ) အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချပခင်း သို ့မဟုတ် ပပည်ပသို ့တင်ပို ့ပခင်းအဒပါ်
အခွန်စည်းကကပ်ပခင်းကို ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (က) အရ ဒကကညာလွှာ တင်သွင်းသည့်လ
အတွင်း အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ဒရာင်းချသူ သို ့မဟုတ် ပပည်ပသို ့တင်ပို ့သူအား
အခွန်စ ည် း ကကပ်ရမည် ။ အခွ န် စည်း ကကပ် ပ ခင် း မပပုမီ မည် သူ ့ကိ ုမ ဆို ဒခါ်ယူ
စစ်ဒဆးပခင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဒတာင်းခံပခင်းပပုနိုင်သည်။”
၁၉။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၈ တွင်ပါရှိဒသာ “တစ်နှစ်အတွင်းသာ ဒတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်”

ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တစ်နှစ်အတွင်းသာ ထိုပပန်အမ်းဒငွကို ထုတ်ဒပးရန် သို ့မဟုတ် ခုနှိမ်ဒပးသွင်း
ခွင့်ပပုရန် သို ့မဟုတ် ဒပးဒဆာင်ရန်ရှိသည့် အခွန်အပြစ် သတ်မှတ်ဒပးရန် ဒတာင်းဆိုခွင့်ရှိသည်”
ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
၂၀။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (စ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂) တွင်ပါရှိဒသာ “စည်းကကပ်အခွန်၏

၅၀ ရာခိုင်နှုန်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ထပ်မံဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း” ဆိုသည့်
စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။

9
၂၁။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုေ်မ ၂၂ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိဒသာ “အချိန်မီ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “သတ်မှတ်ထားဒသာ သို ့မဟုတ်
ထပ်မံတိုးပမှင့ဒ
် ပးထားဒသာ အချိန်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားထိုးရမည်။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ဂ) တွင်ပါရှိဒသာ “ယင်းကုန်စည်တန်ြိုး” ဆိုသည့် စကားရပ်၏ ဒရှ တွ
့ င်
“လက်ဝယ်ထားရှိသူက” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပြည့်စွက်ရမည်။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ဃ) တွင်ပါရှိဒသာ “ဒပးဒဆာင်ရမည့်အခွန်၏” ဆိုသည့စ
် ကားရပ်၏ ဒရှ တွ
့ င်
“စည်းကကပ်မှုအရထပ်မံ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပြည့်စွက်ရမည်။
(ဃ)

ပုေ်မခွဲ (င) နှင့် ပုေ်မခွဲ (စ) တို ့ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“( င ) သု ံး လပတ် ဒကကညာလွှ ာ ကိ ု အချိ န် မီ တင် သွ င် း ရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက်
သက်ဆိုင်ရာ စည်းကကပ်မှုအရ ထပ်မံဒပးဒဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊
( စ ) အခွန်အမှတ်တဆ
ံ ိပ် ကပ်နှိပ်ဒရာင်းချဒစရမည့် အထူးကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
သတ်မှတ် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ဒပးရန် ပျက်ကွက်ဒကကာင်း ပမို ့နယ်အခွန်
ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ဒဆးဒတွ ရှ့ ိရပါက အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူက ယင်းသို ့
ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ဒတွ ရှ့ ိသည့် အထူးကုန်စည်တန်ြိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း။”

၂၂။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၃၊ ပုေ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ (က) တို ့တွင်ပါရှိဒသာ

“ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ” ဆိုသည့စ
် ကားရပ်ကို “တင်သွင်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ တင်ပို ့မှုပမာဏ” ဆိုသည့်
စကားရပ်ပြင့် အသီးသီးအစားထိုးရမည်။
၂၃။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုေ်မ ၃၃၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“(က) အထူးကုန်စည်များ ပပည်တွင်းသို ့တင်သွင်းပခင်းအတွက် ဒကာက်ခံရဒငွ၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်း
ဌာနများနှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းတို ့မှ ဒကာက်ခံရဒငွမှအပ ကျန်ဒကာက်ခံရဒငွ
အဒပါ် ပပည်ဒထာင်စုအစိုးရအြွဲ ့က တိုင်းဒေသကကီး သို ့မဟုတ် ပပည်နယ်အလိုက်
သတ်မှတ်ဒပးဒသာ ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကကီး သို ့မဟုတ်
ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို ့ လွှဲဒပပာင်းဒပးသွင်းနိုင်သည်။”

၂၄။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုေ်မ ၃၅ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၃၅-က အပြစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း

ပြည့်စွက်ရမည်“၃၅-က။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ဒအာက်ဒြာ်ပပပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထူးကုန်စည်ခွန်
ဒပးဒဆာင်ခဲ့ပပီးပြစ်သည်ဟု ဒကျနပ်လက်ခံပါက အထူးကုန်စည်ခွန် ဒပးဒဆာင်ပပီး ပြစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ရက် မတိုင်မီက တင်သွင်းခဲ့ဒသာ သို ့မဟုတ် ထုတ်လုပ်
ခဲ့ဒသာ ကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုန်သယ
ွ ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်
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ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအြွဲ ့ ဥပဒေအမှတ် ၈/၉၀)၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊
ပပည်ဒထာင်စု၏ အခွန်အဒကာက် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည် ဒထာင်စ ု၏
အခွန်အဒကာက်ဥပဒေများအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဒပးဒဆာင်ပပီးပြစ်ပခင်း၊
( ခ ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ် ပငိမ်ဝပ်ပိပပားမှုတည်ဒဆာက်ဒရးအြွဲ ့
ဥပဒေအမှ တ်

၈/၉၀)

အာဏာမသက်ဒရာက်မီ က ာလက

တင်သွင်းဒသာ

သို ့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ဒသာ ကုန်စည်များပြစ်ပပီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပခင်း၊
( ဂ ) အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိဒသာ အထူးကုန်စည်များပြစ်ပခင်း။”
၂၅။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ၏ ဒနာက်ဆက်တွဲဇယားကို ပယ်ြျက်ရမည်။
ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ြွဲ ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ထင်ဒကျာ်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

