
ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညညွီတထ်ရျိုးအစ ုျိုးရ 

လျှြ်စစန်ငှ စ်ွမ်္ျိုးအငဝ်န်က ျီိုးဌောန 

 

ညွှန်က ောျိုးခ  အ်မှ္တ ်(၃/၂၀၂၂) 

၁၃၈၄ ခုနစှ်၊ နတ်တတ ်လပြည ့်က   ့် ၇ ရက် 

(၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဒဇီင့်ဘ  ၁၄ ရက)် 

 

အခွန်/ဒဏ်ထက ျိုး ခွွဲထဝသံျုိုးစွွဲပခငျ်ိုးဆ ငုရ်ောသတမှ်္တခ်  မ်္ ောျိုးအောျိုး သ ရှ လ ု န်ောန ငုြ်ါရန်  စစ 

အမ   ျိုးသ ျိုးညညွီတ်တရျိုးအစ ုျိုးရ၊ လျှပ်စစ်နငှ စွ်မ်ျိုးအငဝ်နက်ကီျိုးဌ နသည်  အခွန/် ဒဏတ် ကျိုး ခွွဲတဝသ ျုိုးစွွဲ 

ခခငျ်ိုးဆ ုငရ်  သတ်မှတ်ခ က်မ  ျိုးအ ျိုး ခပညန်ယ်မ  ျိုးရှ  EROs မ  ျိုး၊ တ ုငျ်ိုးတဒသကကီျိုးမ  ျိုးရှ  ခပည်သ   

အုပ်ခ  ပ်တရျိုးအဖွွဲွဲ့ (ပ-အ-ဖ)၊ ခပညသ်  က ကွယ်တရျိုးအဖွွဲွဲ့ (ပ-က-ဖ)မ  ျိုး သ ရှ လ ုက်န န ငုပ်ါရန ် တအ က် 

တဖ ်ခပပါအတ ုငျ်ိုး ထုတ်ခပနတ် ကည အပ်ပါသည်- 

(က) မမ  ွဲ့နယ်မ  ျိုးအတနခဖင  ် ရရှ သည  ် အခွန/်ဒဏတ် ကျိုးမ  ျိုးက ု (၁၀၀) ရ ခ ုငန်ှုနျ်ိုးအခဖစ် 

သတ်မှတ်၍ အမ   ျိုးသ ျိုးညညွီတ့်ကရျိုးအစ  ျိုးရ၏ “ က ျိုးက လတဒသနတရ အုပ်ခ  ပ်တရျိုးတဖ ် 

တဆ ငရ် တွင ် အခွနတ်က က်ခ ခခငျ်ိုးနငှ  ် မျှတဝသ ျုိုးစွွဲခခငျ်ိုးဆ ုငရ် မ ဝါဒ” နငှ အ်ည ီ စီမ သ ျုိုးစွွဲ 

သ ွျိုးရမည်။  

(ခ) သတ်မှတ်အခ   ျိုးမ  ျိုးနငှ အ်ည ီ သ ့်ဆ  င့်ရ ကဒသတွင့်ျိုး ပြန  ့်ပြ ျိုးရမည ့်  စစရြ့်မ  ျိုး ရ  ြါ  

စီမ က နျ်ိုး၊ ဘဏ္ဍ တရျိုးနငှ  ်ရငျ်ိုးနှျီိုးခမ  ပ်နှ မှုဝနက်ကီျိုးဌ န၏ လမ့်ျိုးညွှန့်ခ  ့်န င ့် လ ြ့်ထ  ျိုးလ ြ့်နည့်ျိုး 

မ  ျိုးအတ  င့်ျိုး ခွွဲတဝခခငျ်ိုးက ု တက က်ခ ရ မမ  ွဲ့နယ် ပ-အ-ဖ အဖွွဲွဲ့က တ ုငျ်ိုးတဒသကကီျိုး 

လျှပ်စစ်နငှ စွ်မ်ျိုးအငတ် ဝနခ် နငှ  ်တပါငျ်ိုးစပ်တဆ ငရွ်က်ရမည။်  
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(ဂ) အခွန/်ဒဏတ် ကျိုးတငမွ  ျိုး တပျိုးတဆ ငခ်ခငျ်ိုးက ု စီမ က နျ်ိုး၊ ဘဏ္ဍ တရျိုးနငှ  ်ရငျ်ိုးနှျီိုးခမ  ပ်နှ မှုဝနက်ကီျိုး 

ဌ န၏ ညွှန ်က ျိုးခ က်နငှ အ်ည ီတပျိုးသွငျ်ိုးပြီျိုး  အခွန/်ဒဏတ် ကျိုးတငမွ  ျိုး 

တက က်ခ ရရှ မှု အတခခအတနစ ရင့်ျိုး က  ု အတွငျ်ိုးဝန ် (စွမ်ျိုးအင)် သ ု   လစဉ်တပျိုးပ ု   

တင့်ပြရမည။်  

(ဃ) လွတ်တခမ က်နယ်တခမမ  ျိုးတတလျှ က် ခဖတ်သနျ်ိုးသ ွျိုးသည  ် တရန နငှ တ်ရန ထက်ွပစစည်ျိုးမ  ျိုး 

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

တက က်ခ မပီျိုးပါက က နမ်မ  ွဲ့နယ်မ  ျိုးမှ ထပ်မ တက က်ခ ခခငျ်ိုး မခပ ရပါ။  

(င) ဤဝန့်က ီျိုးဌ န၏ ညွှန့်က  ျိုးခ  ့်အမ တ့် (၂/၂၀၂၂)     ယခ  ညွှန့်က  ျိုးခ  ့်ပြင ့် လွှမ့်ျိုးမ  ျိုး 

ြယ့်ြ  ့်လ   ့်သည့်။ 

 

အမ န  အ်ရ 

 

 

ထက်န ငုဦ်ျိုး 

အတွငျ်ိုးဝန(်စွမ်ျိုးအင)် 


