
(၆) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (B.C.Sc) ၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (M.C.Sc) ၊ ကွန်ပျူတာ 

    နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech) ၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ (M.C.Tech) 

   (၇) သိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) B.Sc (Phys) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) M.Sc (Phys) 

   (၈) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) B.Sc (Chem) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) M.Sc 

(Chem) 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန 

အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

ထလျှောက်လွှာထခါ်ယူပခငး် 

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ နုိဝငဘ်ာလ   ၂၃     ရက် 

(၁၃၈၃ ခုနစှ် တန်ထောင်မုန်းလပြည့်ထကျော်     ၅    ရက်) 

၁။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၊ အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ေိှရော 
အလုပ်ေင် ဒုတိယအရကာက်ခွန်မှူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၉၈,၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈,၀၀၀) ောထူး 

ကျား(၄၀)ဦး၊ မ(၂၅)ဦး၊ စုစုရပါင်း (၆၅)ဦး ရနောအတွက် ရလျှောက်လွှာ ရခါ်ယူခခင်းခြစ်ေည်။ 

၂။ ဌာနကူးရခပာင်းရလျှောက်ထားခခင်းကုိ လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ 

၃။၊ အထက်ရြာ်ခပပါောထူးရနောများအတွက် ရလျှောက်ထားေူေည်- 

 (က) ခပည်ရထာင်စုခမန်မာနုိင်ငံေားခြစ်ေမည်။ 

 (ခ )  ၃၀-၁၀ -၂၀၂၁ ေက်ရန့တွင် ရုိးရုိးဘဲွ့ေေိှေူများေည် အေက် (၂၈) နှစ် ထက် မရကျာ်လွန်ေ၊  

   မဟာဘဲွ့ေေိှေူများေည် အေက် (၃၀) နှစ် ထက် မရကျာ်လွန်ေ။ 

 (ဂ ) ကျန်းမာရေးရကာင်းမွန်ေူခြစ်ေမည်။ 

 (ဃ) အမျ ိုးေားများအတွက် အနည်းဆံုး အေပ် ၅’ ၅” နှင့် ကုိယ်အရလးချန်ိ ရပါင် ၁၁၀ 
ေိှေမည်။ 

 (င ) အမျ ိုးေမီးများအတွက် အနည်းဆံုး အေပ် ၅’ ၂” နှင့် ကုိယ်အရလးချန်ိ ရပါင် ၉၀  
   ေိှေမည်။ 
 (စ ) ရေကူးတတ်ရခမာက်ေမည်။ 
 (ဆ) ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အေံုးခပုနုိင်ေူ ခြစ်ေမည်။ 

 (ဇ ) ရအာက်ပါ ဘဲွ့/ မဟာဘဲွ့ေေိှေူများ ရလျှောက်ထားနုိင်ေည်- 

   (၁) ဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အင်္ဂလိပ်စာ) B.A (English) ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) M.A  

   (English) 

   (၂) လုပ်ငန်းေံုးအဂဂလိပ်စာဘဲွ့ B.A (EPP) 

   (၃) နုိင်ငံခြားဘာသာစကားတက္ကသုိလ် UFL (English, Thai, Japan, Korea, 

 China, French, Russia) 

   (၄) ဥပဗဒဘဲွ့ (LL.B) ၊ မဟာဥပဗဒဘဲွ့ (LL.M) 

   (၅) စီးပွားဗေးပညာဘဲွ့  B.Com ၊ B.Econ (Stats) ၊ B.Econ (Eco) ၊ B.Arts 

    စီးပွားဗေးပညာမဟာဘဲွ့  M.Com ၊ M.Econ (Stats) ၊ M.Econ (Eco) 

    



(၆) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (B.C.Sc) ၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (M.C.Sc) ၊ ကွန်ပျူတာ 

    နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech) ၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ (M.C.Tech) 

   (၇) သိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) B.Sc (Phys) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) M.Sc (Phys) 

   (၈) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) B.Sc (Chem) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) M.Sc 
(Chem) 

   (၆) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (B.C.Sc) ၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (M.C.Sc) ၊ ကွန်ပျူတာ 

    နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech) ၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ (M.C.Tech) 

   (၇) သိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) B.Sc (Phys) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) M.Sc (Phys) 

   (၈) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) B.Sc (Chem) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) M.Sc (Chem) 

   (၉) သိပ္ပံဘဲွ့ (သြဂျာ) B.Sc (Maths) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (သြဂျာ) M.Sc (Maths) 
   (၁၀) သိပ္ပံဘဲွ့(ရုက္ခဗေဒ) B.Sc (Botany) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရုက္ခဗေဒ) M.Sc (Botany) 
   (၁၁) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဘူမိဗေဒ) B.Sc (Geology)၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဘူမိဗေဒ) M.Sc  

   (Geology) 
   (၁၂) သိပ္ပံဘဲွ့ (ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒ) B.Sc (IC) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒ)  
    M.Sc (IC) 

   (၁၃) အင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (ြျည်မျှင်နှင့် အင်ထည်) B.E (Textile) ၊ မဟာအင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ 
    (ြျည်မျှင်နှင့် အင်ထည်) M.E (Textile) 
   (၁၄)  အင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (စက်မှုအီင်လက်ထဗောနစ်) B.E (Mechatronic)၊ 
    မဟာအင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (စက်မှုအီင်လက်ထဗောနစ်) M.E (Mechatronic) 
   (၁၅) အင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (စက်မှုစွမ်းအင်ား) B.E (Mechanical)၊ မဟာအင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ 
    (စက်မှုစွမ်းအင်ား) M.E (Mechanical) 
   (၁၆) အင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (မမို့ခပ) B.E (Civil)၊ မဟာအင်င်္ျင်နီယာဘဲွ့ (မမို့ခပ) M.E (Civil) 
   (၁၇) အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(ေုတနည်းပညာ) B.E (IT)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ့ (ေုတနည်း 

ပညာ) M.E (IT) 

   (၁၈) နုိင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဘဲွ့ B.A (IR) ၊ နုိင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ  
   မဟာဘဲွ့ M.A (IR) 

၄။ ရလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ရအာက်ပါစာေွက်စာတမ်း အရထာက်အထားများ ပါေိှေမည်- 

 (က) ကုိယ်ရေးရလျှောက်လွှာ 
 (ခ ) ကုိယ်ရေးောဇဝင်အကျဉ်းချုပ် 
 (ဂ ) အေက်အရထာက်အထားအတွက် တက္ကေုိလ်ဝင်စာရမးပဲွရအာင်လက်မှတ်  
   မူေင်း/ မိတ္တူ 
 (ဃ) နုိင်ငံေားစိစစ်ရေးကတ်ခပား မူေင်း/မိတ္တူ 
 (င) ပညာအေည်အချင်းအတွက် ဘဲွ့/ မဟာဘဲွ့လက်မှတ် မူေင်း/ မိတ္တူ 
 (စ) (၂) လ အတွင်း ရုိက်ထားရော ပတ်စ်ပ့ုိအေွယ် (၁.၂” x ၁.၄”) ဓါတ်ပံု နှစ်ပံု 
   (ဓါတ်ပံုရကျာဘက်တွင် အမည်နှင့် နုိင်ငံေားစိစစ်ရေးအမှတ်ရေးေားေန်။) 
 (ဆ) ခပစ်မှုကင်းေှင်းရ ကာင်း ေက်ဆုိင်ော ေဲစခန်း၏ ရထာက်ခံချက် 
 (ဇ) အကျင့်စာေိတ္တရကာင်းမွန်ရ ကာင်း  ေက်ဆုိင်ော ေပ်ကွက်/ ရကျးေွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
   ရထာက်ခံချက် 
 (ဈ) အလုပ်ေမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ခပား မူေင်း/ မိတ္တူ (ေက်တမ်းတုိးပပီး) 



(၆) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (B.C.Sc) ၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (M.C.Sc) ၊ ကွန်ပျူတာ 

    နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech) ၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ (M.C.Tech) 

   (၇) သိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) B.Sc (Phys) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) M.Sc (Phys) 

   (၈) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) B.Sc (Chem) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) M.Sc 

(Chem) 

၅။ ရလျှောက်ထားေူေည် အဂဂလိပ်စာနှင့် အရထွရထွဗဟုေုတ ဘာောေပ်များကုိ ရေးရခြ 
စာရမးပဲွ ရခြဆုိေမည်ခြစ်၍ ရေးရခြရအာင်ခမင်ေူများကုိ ရေကူးစစ်ရဆးခခင်း၊ ကွန်ပျူ တာနှင့် လူရတွ့ 
စစ်ရဆးခခင်းများ ရဆာင်ေွက်ေွားမည် ခြစ်ေည်။  
၆။ ရေးရခြစာရမးပဲွကျင်းပခပုလုပ်မည့် ေက်စဲွ၊ အချန်ိ၊ ရနောနှင့် စာရမးပဲွရခြဆုိေန်အတွက် 
ရခြဆုိခွင့် ေေိှေူအမည်စာေင်း၊ ခံုအမှတ်တ့ုိကုိ အမှတ်(၁၃၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရကျာက်တံတား 
ပမို့နယ်၊ ေန်ကုန်ပမို့ အထကာကခ်ွန်ဦးစီးဌာန(ရုံးချေုြ်) ရေှ့ ရ ကာ်ခငာေင်ပုန်း၊ အမှတ်(၂၀၅/၂၁၁) ၊ 
၄၉လမ်း နှင့ ်လမ်း၅၀ ကား မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗုိလ်တရထာင်ပမို့နယ်၊ ေန်ကုန်ပမို့ (အထကာက်ခွန် 
သင်တန်းထကျောင်း) ရ ကာ်ခငာေင်ပုန်း နှင့ ် အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website ခြစ်ရော 
www.customs.gov.mm နှင့် www.maccs.gov.mm ၊ Facebook Page (MACCS) တ့ုိတွင် ရ ကညာ 
ရပးေွားမည်ခြစ်ေည်။ 
၇။ ရခြဆုိခွင့်ေေိှေူများေည် စာရမးပဲွလာရောက်ရခြဆုိပါက နုိင်ငံေားစိစစ်ရေးကတ်ခပား (မူေင်း) ပါေိှေ 

မည်။  
၈။ ရလျှောက်လွှာများအား ၂၃-၁၂-၂၀၂၁ ေက်ရန့မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ေက်ရန့အထိ အရကာက်ခွန် 
ဦးစီးဌာန၏ Website ခြစ်ရော www.customs.gov.mm နှင့် www.maccs.gov.mm၊ Facebook 
Page(MACCS) တ့ုိတွင် Download ေယူနုိင်ပပီး လူကုိယ်တုိင် လာရောက် ေယူလိုပါက အမှတ် 
(၂၀၅/၂၁၁)၊ ၄၉ လမး် နှင့် လမ်း ၅၀  ကား မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗုိလ်တရထာင်ပမို့နယ်၊ ေန်ကုန်ပမို့ 
(အထကာက်ခွန်သင်တန်းထကျောင်း)နှင့် နီးစြ်ရာ ထအာက်ထော်ပြြါ မမို့နယ်အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရံုး 
မျေား တွင် လာရောက်ထုတ်ယူနုိင်ပပီး စာရမးပဲွ ရခြဆုိခွင့်ရလျှောက်လွှာများကုိ ၁၀-၁-၂၀၂၂ ေက်ရန့မှ    
၂၈-၁-၂၀၂၂ ေက်ရန ့ အထိ အစုိးေရံုးြွင့်ေက်များတွင် ရန်ကုန်မမို့(အထကာက်ခွန် သင်တန်းထကျောင်း)နှင့် 

နီးစြ်ရာ ထအာက်ထော်ပြြါ မမို့နယ်အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရံုးမျေားတွင် အပုိဒ်(၄)ပါ စာေွက်စာတမ်း 
အရထာက်အထားများနှင့် အတူ လူကုိယ်တုိင် လာရောက် ရလျှောက်ထားေမည် ခြစ်ေည်- 

 စဉ် လ ျှောက်ထားနုိင်သည့် မြို့နယ်ရုံးြျား ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် 

 (က) ခမစ်ကကီးနားမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၇၄-၂၅၂၃၇၆၃ 

 (ခ) ေန်းဗမာ်မမို ့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၇၄-၅၀၂၈၆ 

 (ဂ) လွို ငဗ်ကာ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၃-၂၂၂၁၁၁၇ 

 (ဃ) ခမဝတီမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၈-၅၀၀၂၄ 

 (င) ဘားအင်မံမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၈-၂၁၈၀၈ 

 (စ) ဟားြါးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၇၀-၂၁၈၀၉ 

 (ဆ) ဗမာ်လမမိုင်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၇-၂၀၂၁၀၆၉ 

 (ဇ) ဗကျာက်ခြူမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၄၃-၄၆၀၉၈ 

 (ဈ) စစ်ဗတွမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၄၃-၂၀၂၁၀၁၉ 

 (ည) ဗမာင်ဗတာမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၄၃-၅၅၀၂၁ 

 (ဋ) လားရှိုးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၂-၂၂၀၃၀၆၈ 
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(၆) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (B.C.Sc) ၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘဲွ့ (M.C.Sc) ၊ ကွန်ပျူတာ 

    နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech) ၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ (M.C.Tech) 

   (၇) သိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) B.Sc (Phys) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ရူပဗေဒ) M.Sc (Phys) 

   (၈) သိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) B.Sc (Chem) ၊ မဟာသိပ္ပံဘဲွ့ (ဓါတုဗေဒ) M.Sc 
(Chem) 

 (ဌ) မူဆယ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၂-၅၀၅၂၄ 

 (ဍ) ဗတာငက်ကီးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၁-၂၁၂၁၁၅၈ 

 (ဎ) ကျ ိုငး်တုံမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၄-၂၁၀၀၂၈ 

 (ဏ) တာြျလီိတ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၄-၅၁၀၀၅ 

 (တ) မိုင်းဆတ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၈၄-၆၀၁၇၃ 

 (ထ) မုံေွာမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၇၁-၂၁၁၆၁ 

 (ဒ) တမူးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၇၃-၄၀၀၀၇ 

 (ဓ) မမိတ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၉-၄၁၀၀၂ 

 (န) ထားဝယ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၉-၂၀၂၁၂၀၃ 

 (ပ) ဗကာ့ဗသာငး်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၅၉-၅၁၀၀၅ 

 (ြ) ပဲြူးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၂၅-၆၅၄၅၅ 

 (ဗ) မဗကွးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၆၃-၂၈၇၁၆ 

 (ဘ) မန္တဗလးမမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၂-၄၀၇၀၃၂၇ 

 (မ) ပုသိမ်မမို့နယ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၄၂-၂၁၀၀၈ 

 (ယ) ဗနခပည်ဗတာ်အင်ဗကာက်ြွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၀၆၇-၃၄၁၀၀၆၀ 

၉။ အေည်အချင်းေတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီေူများ၊ ပူးတွဲတင်ခပေမည့် စာေွကစ်ာတမ်း 
အချကအ်လက် မခပည့်စံုေူများနှင့် ေတ်မှတ်ေက်ထက် ရနာက်ကျရော ရလျှောက်လွှာများကုိ လံုးဝ 
(လံုးဝ) ထည့်ေွင်း လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ 
၁၀။ ရေွးချယ်ခခငး်ခံေပါက အလုပ်ေင် ဒုတိယအရကာက်ခွန်မှူး (လစာနှုန်း ကျပ ် ၁၉၈,၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၀၈,၀၀၀)ောထးူရနောများတွင် ခန့်အပ်တာဝန် ရပးေွားမည်ခြစ်ပပီး အရကာက်ခွန်ဆိုင်ော 

ကျွမ်းကျင်မှု အရခခခံေင်တန်းေ့ုိ တက်ရောက်ေမည်ခြစ်ေည်။ အလုပ်ေင်(၁)နှစ် ခပည့်ရခမာက်၍ 

လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှု ရကျနပ်ပါက ဒုတိယအရကာက်ခွန်မှူး ောထူး ရနောများတွင် ခန့်အပ်တာဝန် 

ရပးအပ်ေွားမည် ခြစ်ေည်။  

၁၁။ အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် အနည်းဆံုး (၁၀) နှစ် တာဝန်ထမ်းရဆာင်ေမည်ခြစ်ပပီး ရနောရဒေ 

မရေွး ေွားရောက်တာဝန်ထမ်းရဆာင်နုိင်ေူများ ခြစ်ေမည်။ 

၁၂။ ရလျှောက်လွှာတွင် ရြာ်ခပချက်များနှင့် အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းများေည် မှန်ကန်မှု 

မေိှရ ကာင်း စစ်ရဆးရတွ့ေိှေပါက ောထူးခန့်အပ်ပပီးရစကာမူ ထုတ်ပယ်ခခင်းခံေမည်။ 

၁၃။ အရေးစိတ်ေိေိှလုိပါက အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ရံုးချုပ်)၊ စီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် လူေားအေင်းအခမစ် 

ြံွ့ပြိုး တုိးတက်ရေးဌာနခဲွ၊ ြုန်း-၀၁-၃၈၀၇၃၁  ေ့ုိ ဆက်ေွယ်စံုစမ်းရမးခမန်းနုိင်ပါေည်။ 

အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

 



 

 

 

 

 
 


