
ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညညွီတထ်ရျိုးအစ ုျိုးရ 

လျှြ်စစန်ငှ စ်ွမ်္ျိုးအငဝ်န်က ျီိုးဌောန 

 

အမ္ န  ်ထ  ော်ပငောစောအမှ္တ ်(၃/၂၀၂၂) 

၁၃၈၃ ခုနစှ၊် တထြေါငျ်ိုးလပြည ထ်  ော် ၂ ရ ် 

(၂၀၂၂ ခုနစှ၊် မ္တလ် ၁၈ ရ )် 

၁။ ရေနလံက်ယက်တွင််းဆ ိုငေ်ာဥပရေနငှ့်် နည််းဥပရေတွင ် တ ိုင ်းရေသကက ်းအစ ို်းေအဖွ ွဲ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

ပပညန်ယ် အစ ို်းေအဖွ ွဲ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်းအဖွ ွဲ့ သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေ 

ရေသဦ်းစ ်းအဖွ ွဲ့တ ို ့်က ို ရေနလံက်ယက်တွင််း တ ်းရဖာ်ထိုတ်လိုပ်ပခင််း၊ သ ိုရလှာငပ်ခင််း၊ သယ်ယ ပ ို ့်ရဆာငပ်ခင််း၊ 

ခ က်လိုပ်ပခင််းနငှ့်် ရောင််းခ ပခင််းတ ို ့်နငှ့််စပ်လ ဉ်း၍ တာဝနန်ငှ့်် လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််မ ာ်း ရပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် 

၂။ ရေနနံငှ ့်ရေနထံကွ ပစ္စည ်းဆ ိုင ောဥပရေ အခန ်း(၄) ပိုေ မ ၈ ပိုေ မခွွဲ(က)အေ ရေနနံငှ ့် ရေနထံကွ  

ပစ္စည ်းတမ   ်းမ   ်းက ို ခ က လိုပ ခခင ်း၊ ခြတ သန ်းသယ ယူခခင ်း၊ ပ ိုက လ ိုင ်းခြင ့် သယ ယူပ ို ့်ရဆာင ခခင ်း၊ ခြန ့်ခြ ်း 

ရောင ်းခ ခခင ်း၊ စ္စ္ ရဆ်းခခင ်း၊ စ္မ ်းသပ ခခင ်းတ ို ့်နငှ ့် သက ဆ ိုင သည ့် လ ိုင စ္င မ ာ်းထိုတ ရပ်းခခင ်းက ို 

လျှပ စ္စ္ နငှ ့် စ္ွမ ်းအင ဝန ကက ်းဌာနကလည ်းရကာင ်း၊ ပိုေ မ ၉ အေ ရေနနံငှ ့်ရေနထံွက ပစ္စည ်းတမ   ်းမ   ်းက ို 

သယ ရဆာင  သည ့် ရမာ ရတာ ယာဉ်၊ ရေယာဉ်နငှ ့် တွွဲမ ာ်းက ို လ ိုင စ္င ထိုတ ရပ်းခခင ်းအာ်း ပ ို ့်ရဆာင ရေ်းနငှ ့် 

ဆက သယွ ရေ်း ဝန ကက ်းဌာနကလည ်းရကာင ်း၊ ပိုေ မ ၁၀ အေ သ ိုရလှာင ကန နငှ ့် သ ိုရလှာင ရံို ်းမ ာ်းအတွက  

သ ိုရလှာင ခွင ့် လ ိုင စ္င ထိုတ ရပ်းခခင ်းအာ်း 

သယံဇာတနငှ ့်သဘာဝပတ ဝန ်းက င ဝန ကက ်းဌာနကလည ်းရကာင ်း  ရဆာင ေွက  ရပ်းလ က ရှ ပါသည ။  
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၃။ ရေနလံက်ယက်တွင််းဥပရေ၏ အခန််း(၅) ပိုေမ်  ၁၅ နငှ့်် ရေနလံက်ယက်တွင််းဆ ိုငေ်ာ 

နည််းဥပရေ၏ အခန််း(၄) နည််းဥပရေ ၂၂ ပါ အေလည ်းရကာင ်း၊ ရေနနံငှ့််ရေနထံွက်ပစစည််းဆ ိုငေ်ာဥပရေ 

အခန််း(၄) ပိုေမ် (၈) ပိုေမ်ခွ (က) ပါ လိုပ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းအနက် ရေနနံငှ့််ရေနထံက်ွပစစည််းလိုပ်ငန််း 

သက်တမ််းတ ို်းလ ိုငစ်င ် မ ာ်းထိုတ်ရပ်းပခင််း လိုပ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက ိုလည ်းရကာင ်း၊ ရေနနံငှ ့် 

ရေနထံွက ပစ္စည ်းဆ ိုင ောဥပရေ အခန ်း (၉) ပိုေ မ ၅၂ အေ အခွန အခမ ာ်းအာ်း လ ိုင စ္င ထိုတ ရပ်းသည ့် 

ဝန ကက ်းဌာန၊ အခွန ရကာက ခံသည ့် ဝန ကက ်းဌာနတ ို ့်နငှ ့် တ ိုင ်းရေသကက ်း သ ို ့်မဟိုတ  ခပည နယ အစ္ ို်းေအကကာ်း 

မည သ ို ့်ရကာက ခံ ခွွဲရဝသံို်းစွ္ွဲေမည က ို ခပည ရထာင စ္ိုအစ္ ို်းေအြွွဲွဲ့၏ သရဘာတူည ခ က ခြင ့် 

လ ိုင စ္င ထိုတ ရပ်းသည ့် ဝန ကက ်းဌာနနငှ ့် အခွန ရကာက ခံ သည ့် ဝန ကက ်းဌာနတ ို ့်က 

ထိုတ ခပန သတ မှတ ေမည ဟိုလည ်းရကာင ်း ရြာ ခပပါရှ ပါသခြင့်  တ ိုင ်းရေသကက ်း အစ ို်းေအဖွ ွဲ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

ပပညန်ယ်အစ ို်းေအဖွ ွဲ့  သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေတ ိုင််းဦ်းစ ်းအဖွ ွဲ့ သ ို ့်မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ေရေသဦ်းစ ်းအဖွ ွဲ့တ ို ့်အာ်း ရပ်းအပ်ထာ်းရသာ တာဝနန်ငှ့််လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််မ ာ်း က ို 

ကကာ်းကာလတွင ် ပပည်နယ်မ ာ်းရှ  EROs မ ာ်းနငှ့် ် တ ိုင််းရေသကက ်းရှ  ပပည်သ ့်အိုပ်ခ ျုပ်ရေ်းအဖွ ွဲ့(ပအဖ)၊ 

ပပည်သ ့်ကာကွယ်ရေ်းအဖွ ွဲ့(ပကဖ) တ ို ့်အာ်း ၎င််းဥပရေနငှ့် ် နည််းဥပရေတွင ် ရပ်းအပ်ထာ်းရသာ 

တာဝနမ် ာ်းအာ်း ရဆာငေွ်က်န ိုငေ်န ်ယာယ တာဝန ်လ  ရပပာင််းရပ်းအပ်ပါသည။်  

၄။ ရက ်းေွာစ္က သံို်းဆ အရောင ်းဆ ိုင မ ာ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ ၄-၉-၂၀၂၀ ေက စ္ွွဲပါ ရက ်းေွာစ္က သံို်းဆ ဆ ိုင  

(Village Mini Pump Station) လ ိုင စ္င ဆ ိုင ော အမ န ့်အမှတ ၊ ၃၂၇/၂၀၂၀ အေ လ ိုင စ္စ္ အသစ္  

ရလျှာက ထာ်းခခင ်းနငှ ့် သက တမ ်းတ ို်းခခင ်းမ ာ်းအာ်း  ယာယ ေပ ဆ ိုင ်းခွဲ့်ပါသည ။ အဆ ိုပါလ ိုင စ္င သက တမ ်း 

တ ို်းခခင ်းနငှ ့် လ ိုင စ္င အသစ္  ရလျှာက ထာ်းခခင ်းမ ာ်းက ို ယာယ ေပ ဆ ိုင ်းခခင ်းအာ်းလည ်းရကာင ်း၊ ရေန ံ

လက ယက တွင ်းမ ာ်းနငှ့် ပတ သက ၍ ၂၂-၆-၂၀၂၁ ေက စွ္ွဲပါ အမ န ့် အမှတ  ၄/၂၀၂၁ နငှ့်  ရေနနံငှ့်  ရေန ံ

ထကွ ပစ္စည ်းဥပရေနငှ့် ပတ သက ၍ ၁၀-၇-၂၀၂၁ ေက စွ္ွဲပါ အမ န ့် အမှတ  ၅/၂၀၂၁ တ ို ့်အာ်းလည ်းရကာင ်း 
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ဤအမ န ့် ရကကာ ခငာစ္ာခြင့်  လွှမ ်းမ ို်းပယ ြ က လ ိုက ပပ ်း လိုပ ပ ိုင ခွင့် မ ာ်းအာ်း ပပညန်ယ်မ ာ်းရှ  EROs မ ာ်း၊ 

တ ိုင ်းရေသကက ်းရှ  ခပည သူ ့် အိုပ ခ  ပ ရေ်းအြွွဲွဲ့ (ပအြ)၊ ခပည သူ ့်ကာကွယ ရေ်းအြွွဲွဲ့(ပကြ) 

မ ာ်း ရဆာင ေွက ေန  ယာယ လွှွဲရခပာင ်းရပ်းအပ လ ိုက ပါသည ။ အခွန ရကာက ခံမှုမ ာ်းက ို 

ကကာ်းကာလရေသနတေအိုပ ခ  ပ  ရေ်း ရြာ ရဆာင ောတွင  အခွန ရကာက ခံခခင ်း နငှ့်  

မျှရဝသံို်းစွ္ွဲမှုဆ ိုင ောမူဝါေနငှ့် အည  ရဆာင ေွက ေမည ခြစ္ သည ။ 
 

  

 

စ္ ို်းသေူထနွ ်း 

ခပည ရထာင စ္ိုဝန ကက ်း 

 

 


