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[၁၉၅၈ ခနှစ၊် အက်ဥပ ဒအမှတ် ၂၀။]
၁၃၂၀ ခနှစ၊် တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၅ ရက်။
(၁၉၅၈ ခနှစ၊် နိဝဘာလ ၁၅ ရက်။)
ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပအ ြခခဥပ ဒအရ၊ အာက် ဖ ြပပါအက်ဥပ ဒကိ ထတ်ြပန် ကျညာ သည်။
အာက်ပါအတိင်း အက်ဥပ ဒအြဖစ်ြပ ာန်းလိက်သည်။

၁။ ။ အမည်နင
ှ ့် စတင်အာဏာတည်သည့် န ့ရက်။ ။ (၁) ဤအက်ဥပ ဒကိ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ ဘ

ာ တာ် အက်ဥပ ဒဟ ခ ရမည်။

(၂) ဤအက်ဥပ ဒသည်၊ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့တွင် စတင်အာဏာတည်သည် ဟမှတ်ယူရမည်။
၂။ ။ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခန
ွ အ
် က်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်ြခင်း။ ။ ြမန်မာနိင်ငအြမတ် တာ်ခန
ွ ် အက် ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅-က (၂)
၏ဒတိယ ခင်းချက်ကိ ပယ်ဖျက်ရမည်။
၃။ ။ အြမတ် တာ်ခန
ွ န
် င
ှ ့် နာက်ထပ်အခွန် တာ် စည်း ကပ်သည်န
့ န်းများ။ ။ (၁) ပဒ်မခွဲ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅) ပါြပ ာန်းချက်များနှင့်
မဆန် ့ကျင်ဘဲ၊ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့မှအစြပုမည့် ဘ

ာ တာ်နှစ်အတွက် အာက်ပါအတိင်း

အခွန် တာ်စည်း ကပ်ရမည် (က) ဤအက်ဥပ ဒ၏ ပဌမဇယား၊ အပိင်း ၁ တွင် သီးြခား ဖ ြပထားသည့်နန်းများအတိင်း အြမတ် တာ်ခွန်နှင့်
(ခ) ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၅၅ ပါကိစ္စများအလိ ့ငှါ၊ ဤအက်ဥပ ဒ ၏ပဌမဇယား၊ အပိင်း ၂
တွင်သီးြခား ဖ ြပထားသည်န
့ န်းများအတိင်း နာက်ထပ်အခွန် တာ်။
(၂) ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့တွင်ကန်ဆးသည့် ဘ

ာ တာ်နှစ်အတွက် အခွန် တာ် စည်း ကပ်ြခင်း၊ သိ ့တည်းမဟတ်

ြပန် ပးြခင်းြပုလပ်ရာ၌စည်း ကပ်ခရသူ၏ စစ ပါင်းဝင် ငွတွင်၊ အလပ်လပ်၍ရသည့်ဝင် ငွပါဝင်လ င်၊ ထိဝင် ငွ၏ ငါးပတပနှင့်
ညီမ သာ ငွကိ၊ ထိသူ၏ စစ ပါင်း ဝင် ငွမှ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅-က (၁)
ပါြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ နတ်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် ထိသိ ့နတ် သာကျပ် ငွမာှ ၊ မည်သည့်အချက်တွင်မ လး ထာင်ထက်မပိ စရ။
ထိ ့ြပင် စည်း ကပ်ခရသူမှာ၊ ကန်သည်အစစပ်လပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သူြဖစ်လ င်၊ ထိကန်သည်အစစပ် လပ်ငန်းအ ပ တွင်
အခွန် တာ်စည်း ကပ်ရာ၌ အလပ်လပ်၍ရသည့်ဝင် ငွအတွက်ခွင့်ြပုသမ ငွကိ၊ အဆိပါနတ်ရမည့် ငွထဲမှ လ ာ့ရမည်။
ထိခွင့်ြပုသည့် ငွမှာလည်း၊ ကန်သည်အစစပ်လပ်ငန်း၏ အြမတ် ငွများတွင် ထိသူ၏အြမတ် ဝစနှင့် သက်ဆိင်သမ သာ
ငွသာြဖစ်ရမည်။
(၃) ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ အာက်တဘာလ
ိ
၁ ရက် န ့မှအစြပုမည့်ဘ

ာ တာ်နှစအ
် တွက် ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၊

ပဒ်မခွဲ (၂) အရ၊ “လစာ ငွများ” ခါင်းစဉ် အာက်တွင် စည်း ကပ် နိင်သည့် အလပ်လပ်၍ရ သာဝင် ငွမှ
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အြမတ် တာ်ခွန်နတ်ရန်အလိ ့ငှါ၊ နတ်ရမည်အ
့ ြမတ် တာ်ခွန်ကိ၊ တွက် သာအခါ၊ ဤ ခါင်းစဉ် အာက်ရှိ
စည်း ကပ်ခရသူ၏ခန် ့မှန်း ြခစစ ပါင်းဝင် ငွမှ ထိအလပ်လပ် ရ သာဝင် ငွ၏ ငါးပတပနှင့် ညီမ သာ ငွကိ လ ာ့ရမည်။
သိ ့ရာတွင် ထိသိ ့ လ ာ့ သာ ငွမှာ မည်သည့်အခါတွင်မ ကျပ် ငွ လး ထာင်ထက်မပိ စရ။
(၄) ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့တွင် ကန်ဆး သာ ဘ

ာ တာ်နှစ်အတွက် အခွန် တာ် စည်း ကပ်ရာ၌၊

စည်း ကပ်ခရသူ၏ စစ ပါင်းဝင် ငွတွင် “လစာ ငွများ” ဟူ သာ ခါင်းစဉ် အာက်၌ စည်း ကပ်နိင်သည့် ဝင် ငွပါဝင်သည့်အခါ
သားသမီးများအတွက် အပိခွင့်ြပုရမည့် ငွသည်၊ မည်၍မည်မ ြဖစ်ရမည်ဆိ သာ် ြမန်မာနိင်ငအြမတ် တာ်ခွန်အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ
၁၅-က (၂) (ii)အရ၊ ခွင့်ြပုနိင်သည့် ငွအားလး ပါင်းနှင့်ကျပ်တစ် ထာင်ငါးရာတိ ့ ြခားနားြခင်း၏အချိုးအစားသည်၊ ထိ
ခါင်းစဉ် အာက်တွင် စည်း ကပ်နိင်သည့် ဝင် ငွမှအပ အြခားဝင် ငွနှင့်ထိသူ၏ စစ ပါင်းဝင် ငွတိ ့၏ အချိုးအစားနှင့်
တူညသ
ီ ည့် ငွြဖစ်ရမည်။
(၅) ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့မှ အစြပုမည့်ဘ

ာ တာ် နှစ်အတွက် ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒပဒ်မ

၁၈၊ ပဒ်မခွဲ (၂) အရ၊ “လစာ ငွများ” ခါင်းစဉ် အာက်တင
ွ ် စည်း ကပ်နိင်သည့်ဝင် ငွမှ အြမတ် တာ်ခွန်နတ်ရန်အလိ ့ငှါ၊
နတ်ရမည့်အြမတ် တာ်ခန
ွ ် ( နာက်ထပ် အခွန် တာ်မပါ) ကိတွက် သာအခါ၊ ဤ ခါင်းစဉ် အာက်ရှိ
စည်း ကပ်ခရသူ၏ခန် ့မှန်း ြခစစ ပါင်း ဝင် ငွမှ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန်အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၅-က (၂)အရ၊
မယားနှင့်သားသမီးများအတွက် ခွင့်ြပုသည့် ငွကိ လ ာ့ရမည်။
(၆) ဤပဒ်မပါ ကိစ္စများအတွက်၎င်း၊ ဤပဒ်မအရစည်း ကပ်သည့်အခွန် တာ်နန်းများအတွက်၎င်း “စစ ပါင်းဝင် ငွ”
ဆိသည်စ
့ ကားရပ်မာှ ၊ ြမန်မာနိင်ငအြမတ် တာ်ခွန်အက်ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီ၊ အြမတ် တာ်ခွန်၊ သိ ့တည်းမဟတ်
နာက်ထပ်အခွန် တာ်ဆိင်သင့်ရာရာ ကိစမ
္စ ျားအတွက် သတ်မှတ်သည့်အတိင်းစစ ပါင်းဝင် ငွကိဆိလိသည်။ ထိ ့ြပင်
“အလပ်လပ်၍ရသည့်ဝင် ငွ” ဆိသည့် စကားရပ်မှာ၊ ထိအက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၂၊ အပိဒ် (၆-က)တွင်၊ ထိစကားရပ်ကိ အဓိပါ္ပ ယ်
ဖ ြပထားသည့်အတိင်းပင်ြဖစ်သည်။
၄။ ။ ၁၉၅၇ ခနှစ၊် ဘ

ာ တာ် အက်ဥပ ဒကိြပင်ဆင်ြခင်း။ ။ ၁၉၅၇ ခနှစ်၊ ဘ

ာ တာ် အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၂၊ ပဒ်မခွဲ (၄) နာက်၌

အာက်ပါကိ ပဒ်မခွဲ (၄-က) အြဖစ် ထည့်သွင်းရမည်။
“(၄-က) ြမန်မာနိင်ငအြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၈၊ ပဒ်မခွဲ (၂)၊ သိ ့တည်းမဟတ် ပဒ်မခွဲ (၂-ခ) အရ၊
စည်း ကပ်နိင်သည့်ဝင် ငွမှ အြမတ် တာ်ခွန် နတ်ရန်အလိ ့ငှါ၊ ၁၉၅၇ ခနှစ်၊ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် (ဒတိယြပင်ဆင်ချက်)
အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၇ ြဖင့်၊ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒတွင် ြပုလပ်ခဲ့ သာ ြပင်ဆင်ချက်များသည်၊ ၁၉၅၇ ခနှစ်၊
အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့တွင် စတင်အကျိုးသက် ရာက် စရမည်ဟ မှတ်ယူရမည့်ြပင်၊ အြခားကိစ္စများ အလိ ့ငှါ၊ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊
အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့တွင် စတင်အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။”
၅။ ။ ရာင်းဝယ်လပ်ကင်
ိ မ အြမတ်အစွနး် ခွန်။ ။ (၁) ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့တွင်ကန်ဆးသည့် ဘ

ာ တာ်နှစအ
် တွက်

ြမန်မာနိင်ငအြမတ် တာ်ခွန် အက်ဥပ ဒအရ၊ အခွန် တာ် စည်း ကပ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာ မည်သည့်အထက်နှစ်အတွက်မဆိ ၁၉၄၈
ခနှစ်၊ ရာင်းဝယ်လပ်ကိင်မ အြမတ်အစွန်းခွန်အက်ဥပ ဒပဒ်မ ၂၊ အပိဒ် (၁)၊ အပိဒ်ခွဲ (စ) အရသတ်မှတ်ရန် အခွန် တာ်ကင်းလွတ်
ခွင့်ြပုသည့် ငွသည် ကျပ် ငွတသိန်းြဖစ်ရမည်။
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(၂) ၁၉၅၉ ခနှစ်၊ စက်တဘာလ ၃၀ ရက် န ့တွင်ကန်ဆးသည့် ဘ
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ာ တာ်နှစ်အတွက်၊ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန်အက်ဥပ ဒအရ၊

အခွနစ
် ည်း ကပ်ြခင်းနှင့် သက်ဆိင် သာမည်သည့် အထက်နစ
ှ ်အတွက် မဆိ၊ ၁၉၄၈ ခနှစ်၊
ရာင်းဝယ်လပ်ကိင်မအြမတ်အစွန်းခွန်အက်ဥပ ဒ ပဒ်မ ၄ အရစည်း ကပ် သာ အခွန် တာ်သည်၊ စည်း ကပ်ထိက်သည့်
အြမတ်အစွန်း၏ ဆယ့် ြခာက်နှင့် သးပိင်းနှစ်ပိင်း ရာခိင်နန်းနှင့်ညီမ ရမည်။
၆။ ။ စာပိ ့တိက်နန်းများသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း။ ။ ၁၉၅၈ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလ ၁ ရက် န ့မှစ သာ ဘ

ာ တာ်နှစအ
် တွက်၊ ဤအက်ဥပ ဒ၏

ဒတိယဇယားကိ၊ ြမန်မာနိင်င စာပိ ့တိက်အက်ဥပ ဒတွင၊် ထိအက် ဥပ ဒ၏ ပဌမဇယားအြဖစ်ထည့်သွင်းရမည်။
ပဌမဇယား။
၁၉၅၈-၅၉ ခ၊ ဘ

ာ တာ်နစ
ှ အ
် တွက၊် အြမတ် တာ်ခန
ွ န
် င
ှ ့် နာက်ထပ်အခွန် တာ် နန်းများဇယား။
[ပဒ်မ ၃ ကိ ကည်။့ ]
အပိင်း ၁။
အြမတ် တာ်ခန
ွ န
် န်းများ။

က။ ။ သီးြခားပဂ္ဂုိ လ်၊ ပစ္စည်းမခွဲ ဝရ သးသည့် ဟိန္ဒူလူမျိုးအိမ် ထာင်သားစ၊ မှတ်ပမတင်သည့် ကန်ဖက်စပ်လပ်ငန်း အသီးသီးနှင့်
ဤအပိင်း အပိဒ် ခ၊ သိ ့တည်းမဟတ် အပိဒ် ဂ နှင့်မသက်ဆိင် သာ အြခားအသင်းအဖွဲ ့ြဖစ်လ င်-

၁။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ပဌမကျပ် ငွ
၁,၅၀၀ ပ တွင်

မရှ။ိ

၂။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၃,၅၀၀ ပ တွင်

၇ ရာခိင်နန်း။

၃။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၅,၀၀၀ ပ တွင်

၁၃ ရာခိင်နန်း။

၄။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၅,၀၀၀ ပ တွင်

၂၂ ရာခိင်နန်း။

၅။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက်ကျန်ကျပ် ငွ
ပ တွင်

...

၃၂ ရာခိင်နန်း။

သိ ့ရာတွင် -
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(၁) အလပ်လပ်၍ရသည့် ဝင် ငွအတွက်နှင့် မယားနှင့် သားသမီးများအတွက်ခွင့်ြပုသမ ငွကိ မနတ်မီ၊ ကျပ် ငွ ၄,၂၀၀ ထက်မပိ သာ
စစ ပါင်းဝင် ငွ ပ တွင် အြမတ် တာ်ခွန်မ ပး ဆာင်ရ။
(၂) ပး ဆာင်ရမည့် အြမတ် တာ်ခွန်မှာ (အလပ်လပ်၍ရသည့်ဝင် ငွအတွက်နှင့်မယားနှင့် သားသမီး များအတွက်
အဆိပါခွင်ြ့ ပု ငွကိ မနတ်မီ) စစ ပါင်းဝင် ငွက ကျပ် ငွ ၄,၂၀၀ ထက်ပိသမ သာ ငွ၏ ထက်ဝက်ထက်မည်သည့်အချက်တွင်မ
မပိ စရ။
(၃) အလပ်လပ်၍ရသည့် ဝင် ငွအတွက်နှင့် မယားနှင့် သားသမီးများအတွက်ခွင့်ြပုသမ ငွနတ် ပီး ြဖစ်သည့် စစ ပါင်း
ဝင် ငွ ပ တွင် ပး ဆာင်ရမည့် အြမတ် တာ်ခွန်မှာ၊ အာက်ပါ ငွနှစ်ရပ်အနက် နည်းရာ ငွထက်မပိ စရ(က) ယင်းသိ ့ လ ာ့ ပါ့ထားသည့် စစ ပါင်းဝင် ငွနှင့် မ လ ာ့ ပါ့ရ သးသည့် စစ ပါင်း ဝင် ငွ နှစ်ရပ်၏ အချိုးအစား
အတိင်း(အလပ်လပ်၍ရသည့်ဝင် ငွအတွက်နှင့် မယားနှင့်သားသမီးများအတွက် ခွင့်ြပုသမ ငွကိ မနတ်မီ)
စစ ပါင်းဝင် ငွကျပ် ၄,၂၀၀ ထက်ပိသမ သာ ငွ၏ ထက်ဝက်နှင့် အချိုး အစားတူသည့် ငွ ပါင်း၊ သိ ့တည်းမဟတ်
(ခ) ယင်းသိ ့ လ ာ့ ပါ့ထားသည့် ဝင် ငွ ပ တွင်၊ ဤဇယား၌ သီးြခား ဖ ြပထားသည့် နန်းများ အတိင်း
ပး ဆာင်ရမည့်အြမတ် တာ်ခွန် ငွ။
ခ။ ။ ကမ္ပဏီ အသီးသီးြဖစ်လ င်၎င်း၊ ြမန်မာနိင်င အြမတ် တာ်ခွန်အက်ဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များအရ၊ အများဆးနန်းြဖင့် အြမတ် တာ်ခွန်
ကာက်ခရမည်ြဖစ်လ င်၎င်း-

စစ ပါင်းဝင် ငွအားလးအ ပ တွင်

၃၂ ရာခိင်နန်း။

ဂ။ ။ မှတပ
် တင်ထားသည့် ကန်ဖက်စပ်လပ်ငန်းအသီးသီးြဖစ်လ င်၁။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ပဌမကျပ် ငွ
၃၀,၀၀၀ ပ တွင်

မရှိ။

၂။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၃၀,၀၀၀ ပ တွင်

၅ ရာခိင်နန်း။

၃။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၇၀,၀၀၀ ပ တွင်

၇ ရာခိင်နန်း။

၄။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ကျန်ကျပ် ငွ
ပ တွင်

၁၀ ရာခိင်နန်း။
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အပိင်း ၂။
နာက်ထပ်အခွန် တာ်နန်းများ။
က။ ။ သီးြခားပဂ္ဂုိ လ်၊ ပစ္စည်းမခွဲ ဝရ သးသည့် ဟိန္ဒူလူမျိုး အိမ် ထာင်သားစ၊ မှတ်ပမတင်သည့် ကန်ဖက်စပ် လပ်ငန်းအသီးသီးနှင့်
ဤအပိင်းပါ အပိဒ် ခ၊ သိ ့တည်းမဟတ် အပိဒ် ဂ နှင့်မသက်ဆိင် သာ အြခားအသင်းအဖွဲ ့ြဖစ်လ င်-

၁။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ပဌမကျပ် ငွ
၂၅,၀၀၀ ပ တွင်

မရှ။ိ

၂။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၂၀,၀၀၀ ပ တွင်

၁၈ ရာခိင်နန်း။

၃။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၂၅,၀၀၀ ပ တွင်

၃၁ ရာခိင်နန်း။

၄။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၂၅,၀၀၀ ပ တွင်

၃၈ ရာခိင်နန်း။

၅။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၃၀,၀၀၀ ပ တွင်

၄၁ ရာခိင်နန်း။

၆။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၇၅,၀၀၀ ပ တွင်

၅၀ ရာခိင်နန်း။

၇။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် နာက်ကျပ် ငွ
၁,၀၀,၀၀၀ ပ တွင်

၅၆ ရာခိင်နန်း။

၈။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ကျန်ကျပ် ငွ
ပ တွင်

၆၆ ရာခိင်နန်း။

ခ။ ။ သမဝါယမအသင်းများ အက်ဥပ ဒအရမှတ်ပတင်သွင်းထားလျက်ရှိ သာ သမဝါယမအသင်း ြဖစ်လ င်-

Page 5 of 8

၁၉၅၈ ခနှစ၊် ဘ

ာ တာ်အက်ဥပ ဒ။

၁။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ပဌမကျပ် ငွ
၂၅,၀၀၀ ပ တွင်

မရှိ။

၂။ ။ စစ ပါင်း ဝင် ငွအနက် ကျန်ကျပ် ငွ
ပ တွင်

၁၃ ရာခိင်နန်း။

ဂ။ ။ ကမ္ပဏီအသီးသီးြဖစ်လ င်စစ ပါင်းဝင် ငွအားလး ပ တွင်

၁၈ ရာခိင်နန်း။

ဒတိယဇယား။
ြမန်မာနိင်ငစာပိ ့တိက်အက်ဥပ ဒတွင် ထည့်သွင်းရမည့်ဇယား။
[ပဒ်မ ၆ ကိ ကည်။့ ]
ချာစာများ။

ြပား။
တိလာချိန် ၁ ထက်မပိလ င်

၁၅

နာက်ထပ်တိလာချိန် ၁၊ သိ ့တည်းမဟတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၇

စာပိ ့ကဒ်များ။

တ စာင်လ င်

၅

ြပန်စာအတွကပ
် ါ

၁၀

စာအပ်၊ ပစနှင့် နမူနာအထပ်များ။

ပဌမတိလာချိန် ၅၊ သိ ့တည်းမဟတ် ၎င်း၏အစိတအ
် ပိင်း

၅

တိလာချိန် ၅ ထက်ပိသည့် နာက်ထပ်တလာချိ
ိ
န် ၊ သိ ့တည်းမဟတ်
၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၃

မှတပ
် တင် ပီးသတင်းစာများ။
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တိလာချိန် ၁၀ ထက်မပိလ င်

၂

တိလာချိန် ၁၀ ထက်ပိ၍ တိလာချိန် ၂၀ ထက်မပိလ င်

၃

တိလာချိန် ၂၀ ထက်ပိသည့်တိလာချိန် ၂၀ တိင်း၊ သိ ့တည်းမဟတ်
၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၃

အထပ်တခတည်းတွင်ပါရှသ
ိ ည့် တ န ့တည်းထတ်မှတ်ပတင် ပီးသတင်းစာတ စာင်ထက်ပိလ င်-

တိလာချိန် ၁၀ ထက်မပိလ င်

၃

နာက်ထပ်တိလာချိန် ၅၊ သိ ့တည်းမဟတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၁

သိ ့ရာတွင် ထိအထပ်များကိ လိပ်စာပါသူ၏ နအိမ်သိ ့ မပိ ့ရ။ အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ကိယ်စားလှယ်
အားစာပိ ့တိက်၌ ပးအပ်ရမည်။
ပါဆယ်ထပ်များ။

တိလာချိန် ၄၀ ထက်မပိလ င်

၅၀

တိလာချိန် ၈၈၀ ထိ၊ နာက်ထပ် တိလာချိန် ၄၀၊ သိ ့တည်းမဟတ်
၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၅၀

နိင်ငတွငး် စာပိ ့ကဒ်များ၊ ချာစာများနှင့် ငွလလ
ဲ က်မတ
ှ မ
် ျားအတွက် နာက်ထပ် လ ကာင်း ချာပိ ့ခများ။

စာပိ ့ကဒ်

၅

ချာစာအတွက် တိလာချိန် ၁၊ သိ ့တည်းမဟတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၅

နာက်ထပ်တိလာချိန် ၁၊ သိ ့တည်းမဟတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိင်း

၅

ငွလလ
ဲ က်မတ
ှ ်တ စာင် လ င်

၅

ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ပအ ြခခဥပ ဒအရ၊ က န်ပ် လက်မှတ် ရးထိးသည်။
ဦးဝင်း မာင်၊
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နိင်င တာ်သမတ၊
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်။
ရန်ကန် မို ့၊ ၁၃၂၀ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၅ ရက်။
(၁၉၅၈ ခနှစ်၊ နိဝဘာလ ၁၅ ရက်။)
အမိန် ့အရ၊
ပါစိန်၊
နိင်င တာ်သမတ၏အတွင်းဝန်။
[အမှတ် ၈၆]
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