
ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညညွီတထ်ရျိုးအစ ုျိုးရ 

လျှြ်စစန်ငှ စ်ွမ်္ျိုးအငဝ်န်က ျီိုးဌောန 

 

ညွှန်က ောျိုးခ  အ်မှ္တ ်(၂/၂၀၂၂) 

၁၃၈၄ ခုနစှ်၊ နတ်တတ ်လဆန််း ၈ ရက် 

(၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ န ဝုငဘ် လ ၃၀ ရက)် 

စ သ်ံျုိုးဆ၊ီ ထလောငစ်ောဆမှီ္ရရှ ထသော အခွန်/ဒဏ်ထက ျိုး ခွွဲထဝသံျုိုးစွွဲပခငျ်ိုးဆ ုငရ်ော 

သတမှ်္တခ်  ်မ္ ောျိုးအောျိုး သ ရှ လ  ုန်ောန ငုြ်ါရန်  စစ 

အမ   ်းသ ်းညညွီတ်တရ်းအစ ု်းရ၊ လျှပ်စစ်နငှ စွ်မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌ နသည်  အခွန/် ဒဏတ် က်း ခွွဲတဝသ ်ုးစွွဲ 

ခခင််းဆ ုငရ်  သတ်မှတ်ခ က်မ  ်းအ ်း ခပညန်ယ်မ  ်းရှ  EROs မ  ်း၊ တ ုင််းတဒသကကီ်းမ  ်းရှ  ခပည်သ   

အုပ်ခ  ပ်တရ်းအဖွွဲွဲ့ (ပ.အ.ဖ)၊ ခပညသ်  က ကွယ်တရ်းအဖွွဲွဲ့ (ပ.က.ဖ)မ  ်း သ ရှ လ ုက်န န ငုပ်ါရန ် တအ က် 

တဖ ်ခပပါအတ ုင််း ထုတ်ခပနတ် ကည အပ်ပါသည်- 

(က) မမ  ွဲ့နယ်မ  ်းအတနခဖင  ် ရရှ သည  ် အခွန/်ဒဏတ် က်းမ  ်းက ု (၁၀၀) ရ ခ ုငန်ှုန််းအခဖစ် 

သတ်မှတ်၍ စီမ က န််း၊ ဘဏ္ဍ တရ်းနငှ  ် ရင််းနှ်ီးခမ  ပ်နှ မှုဝနက်ကီ်းဌ န၏ “ က ်းက လတဒသနတရ 

အုပ်ခ  ပ်တရ်းတဖ ်တဆ ငရ် တွင ် အခွနတ်က က်ခ ခခင််းနငှ  ် မျှတဝသ ု်းစွွဲခခင််းဆ ုငရ် မ ဝါဒ” 

နငှ အ်ည ီစီမ သ ု်းစွွဲသွ ်းရမည။်  

(ခ) လျှပ်စစ်နငှ စွ်မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌ နက သတ်မှတ်ထ ်းတသ  အခွနန်ှုန််းထ ်းမ  ်းအတ ုင််း 

တက က်ခ ၍ တက က်ခ ရရှ တငအွတပေါ်  ရ ပ ုတငခွွွဲတဝရ တွင ်တအ က်ပါအတ ုင််းခွွဲတဝရမည-် 

(၁) စတငတ်က က်ခ ရ မမ  ွဲ့နယ် (၃၀) ရ ခ ုငန်ှုန််းနငှ  ်က န ်(၇၀) ရ ခ ုငန်ှုန််းအ ်း ထွက်ရှ  ရ  

တ ုင််းတဒသကကီ်းအတွင််း ခဖတ်သန််းသ ွ်းရ  လမ််းတ က င််းတတလျှ က်ရှ  မမ  ွဲ့နယ် 

မ  ်းက ု အခ   ်းက  ခွွဲတဝရန၊် 
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(၂) မမ  ွဲ့နယ် ၃ မမ  ွဲ့နယ်နငှ  ်၃ မမ  ွဲ့နယ်တအ က် ခဖတ်သန််းသွ ်းလ ပါက ရရှ သည  ်အခွန/် 

ဒဏတ် က်းတငအွ ်းလ ု်းအတပေါ် အခ   ်းတ ခွွဲတဝရန၊် 

 (ဂ) သတ်မှတ်အခ   ်းမ  ်းနငှ အ်ည ီ သက်ဆ ုငရ် မမ  ွဲ့နယ်မ  ်းသ ု   အခွန/်ဒဏတ် က်းတငခွွွဲတဝခခင််းက ု 

တက က်ခ ရ မမ  ွဲ့နယ် ပ.အ.ဖ အဖွွဲွဲ့က တ ုင််းတဒသကကီ်းလျှပ်စစ်နငှ စွ်မ််းအငတ် ဝနခ် နငှ  ်

တပါင််းစပ်တဆ ငရွ်က်ရမည။်  

(ဃ) အခွန/်ဒဏတ် က်းတငမွ  ်း တပ်းတဆ ငခ်ခင််းက ု စီမ က န််း၊ ဘဏ္ဍ တရ်းနငှ  ်ရင််းနှ်ီးခမ  ပ်နှ မှုဝနက်ကီ်း 

ဌ န၏ ညွှန ်က ်းခ က်နငှ အ်ည ီတပ်းသွင််းရမည။်  

(င) အခွန/်ဒဏတ် က်းတငမွ  ်း တက က်ခ ရရှ မှု အတခခအတနက  ုအတွင််းဝနရ် ု ်း (စွမ််းအင)် သ ု   တပ်းပ ု   

တငခ်ပသည  ်လစဉ်အစီရငခ် စ တွင ်ထည ်သွင််းတရ်းသ ်းတပ်းပ ု  ရမည။်  

(စ) လွတ်တခမ က်နယ်တခမမ  ်းတတလျှ က် ခဖတ်သန််းသ ွ်းသည  ် တရန နငှ တ်ရန ထက်ွပစစည််းမ  ်း 

အ ်း အခွန/်ဒဏတ် က်းတငတွက က်ခ ရ တွင ် မမ  ွဲ့နယ်မ  ်းအနက် မမ  ွဲ့နယ်တမမ  ွဲ့နယ်က 

တက က်ခ မပီ်းပါက က နမ်မ  ွဲ့နယ်မ  ်းမှ ထပ်မ တက က်ခ ခခင််း မခပ ရပါ။  

 

အမ န  အ်ရ 

 

 

ထက်န ငုဦ််း 

အတွင််းဝန(်စွမ််းအင)် 


