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�ပည�တ�င��အခ�န�မ���ဦ�စ��ဌ�န၏ အသ��ပ���ကည�ခ�က� 

ဥပ�ဒပ��ပ��န��ခ�က�မ���က�� လ��က�န�လ�ပ��ဆ�င�ရန�ပ�က�က�က�မ�အတ�က� �ပစ�ဒဏ�မ��� 

 

စ��စ�င�၏ရည�ရ�ယ�ခ�က� 

၁။ �ပည�တ�င��အခ�န�မ���ဦ�စ��ဌ�နသည� �ခတ���င���လ���ည��သ� အခ�န�စနစ�သစ�တစ�ရပ� �ဖစ�ထ�န���ပ��ပ�က� 

လ��စ�ရ�အတ�က� အခ�န�ဆ��င�ရ��ပ��ပင���ပ�င��လ��ရ�လ�ပ�ငန��စ��မ���က�� �ဆ�င�ရ�က�လ�က�ရ��ပ�သည�။ အခ�န� 

ဆ��င�ရ��ပ��ပင���ပ�င��လ��ရ�လ�ပ�ငန��စ��၏ ရည�မ�န��ခ�က��ဖစ��သ� OAS စနစ�မ� SAS စနစ�သ�� � ��ပ�င��လ� 

အ�က�င�အထည��ဖ��ရ�တ�င� အခ�န�ထမ��မ���သည� မ�မ�ဆ��အ�လ��က� �လ�စ��လ��က�န�မ� (Voluntary 

Compliance) ရ��ရန�လည�� လ�န�စ��အ�ရ��က��ပ�သည�။ မ�မ�ဆ�� အ�လ��က��လ�စ��လ��က�န�မ� (Voluntary 

Compliance)ရ��ရန�အတ�က� အခ�န�ထမ��သည� မ�တ�ပ��တင��ခင��၊ ��ကည�လ��တင�သ�င���ခင��၊ အခ�န�က��သတ�မ�တ� 

ခ��န�အတ�င�� �ပ�သ�င���ခင����င�� မ�တ�တမ��မ��� ထ�န��သ�မ��ထ��ရ���ခင��တ�� �က�� �ဆ�င�ရ�က�ရမည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

�ပစ�ဒဏ�မ���က�� ဥပ�ဒတ�င� �ပဌ�န��သတ�မ�တ�ထ���ခင��သည� အခ�န�ထမ��မ���အ�ပ� နစ�န��စလ���သ� သ�ဘ� 

မပ�ရ��ဘ� မ�မ�ဆ��အ�လ��က��လ�စ��လ��က�န�မ� (Voluntary Compliance) အ���က�င���စရန�အတ�က� 

�ဖစ�ပ�သည�။  

က�န�သ�ယ�လ�ပ�ငန��ခ�န�က� 

၂။ (က) မ�တ�ပ��တင�ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� (လ�ပ�ငန��မ�တ�ပ��တင�ရန� ပ�က�က�က��ခင�� ��င�� 

လ�ပ�ငန��စတင���က�င�� အ��က�င���က��ရန� ပ�က�က�က��ခင��) 

 မည�သ�မဆ�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အခ�န�စည���ကပ�ထ��က�သည�� �ရ�င��ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

ဝန��ဆ�င�မ�ရ�င�ရ��မည��  က�န�စည�ထ�တ�လ�ပ�သ� သ�� �မဟ�တ� ဝန��ဆ�င�မ��ဆ�င�ရ�က�သ� သ�� �မဟ�တ� 

က�န�သ�ယ�မ��ဆ�င�ရ�က�သ�တ�� �သည� မ�မ�လ�ပ�ငန��မစတင�မ� တစ�လ�က��တင�၍ သက�ဆ��င�ရ� �မ�� �နယ� 

အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� မ�တ�ပ��တင�ရပ�မည�။ မ�မ�လ�ပ�ငန�� စတင�လ�ပ�က��င�သည���န �မ� ၁၀ ရက� 

အတ�င�� လ�ပ�ငန��စတင�လ�ပ�က��င���က�င�� အ��က�င���က��စ�က�� သက�ဆ��င�ရ� �မ�� �နယ�အခ�န� 

ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� �ပ�ပ�� �ရပ�မည�။ ယင��တ�� �က��ပ�က�က�က�လ�င� ပ�က�က�က�မ�အလ��က� စည���ကပ�မ� 

အရ က�သင��အခ�န�၏ တစ�ဆယ� ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

(ခ) ��ကည�လ��(သ���လတစ��က�မ�/ ��စ�ခ��ပ�) တင�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 မည�သ�မဆ�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အခ�န�စည���ကပ�ထ��က��သ� �ရ�င��ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

ဝန��ဆ�င�မ�ရ�င�ရ��လ�င� သ���လတစ��က�မ���ကည�လ����င�� ��စ�ခ��ပ���ကည�လ��အ�� သက�ဆ��င�ရ� 
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�မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� �ပ�ပ�� �ရပ�မည�။ သ���လတစ��က�မ� ��ကည�လ��အ�� သက�ဆ��င�ရ� 

သ���လပတ� က�န�ဆ����ပ���န�က�  တစ�လအတ�င����င��  ��စ�ခ��ပ���ကည�လ��အ��  သက�ဆ��င�ရ� 

��စ�က�န�ဆ����ပ�� သ���လအတ�င�� �ပ�ပ�� �ရပ�မည�။ ယင��တ�� �က�� ပ�က�က�က�လ�င� ပ�က�က�က�မ� 

တစ�မ����စ�အလ��က� စည���ကပ�မ�အရ က�သင��အခ�န�၏ တစ�ဆယ� ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က� 

�ခင��ခ�ရမည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

(ဂ) အခ�န��ပ�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 မည�သ�မဆ�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အခ�န�စည���ကပ�ထ��က��သ� �ရ�င��ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

ဝန��ဆ�င�မ�ရ�င�ရ��လ�င� လစ��က�သင���သ� အခ�န�က�� သက�ဆ��င�ရ�လက�န�ဆ����ပ�� တစ�ဆယ� 

ရက�အတ�င�� �ပ��ဆ�င�ရမည�။ လစ��က�သင��အခ�န� �ပ�သ�င��ရန� ပ�က�က�က�လ�င� စည���ကပ� 

မ�အရ က�သင��အခ�န�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

 မည�သ�မဆ�� ��စ�တစ���စ�အတ�င�� အခ�န�စည���ကပ�ထ��က��သ� �ရ�င��ရ�င� သ�� �မဟ�တ� 

ဝန��ဆ�င�မ�ရ�င�ရ��လ�င� ��စ�ခ��ပ���ကည�လ��အရ က�သင��အခ�န���င�� အခ�န��ပ��ဆ�င�ရန� 

သတ�မ�တ� �ပ�ထ���သ� သ�� �မဟ�တ� တ����မ�င���ပ�ထ���သ�ရက�အတ�င�� အခ�န��ပ�သ�င��ရန� 

ပ�က�က�က� လ�င� ပ�က�က�က�မ� တစ�မ����စ�အလ��က� စည���ကပ�မ�အရ ထပ�မ��ပ�သ�င��ရမည�� 

အခ�န�၏ တစ�ဆယ� ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။  

(ဃ) မ�တ�တမ��မ�တ�ရ� အ�ထ�က�အထ��မ��� ထ��ရ��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 မည�သ�မဆ�� က�န�စည�ထ�တ�လ�ပ�မ�လ�ပ�ငန�� သ�� �မဟ�တ� ဝန��ဆ�င�မ�လ�ပ�ငန��က�� လ�ပ� 

က��င�လ�င� ��ပစ� သ�� �မဟ�တ� �င�လက�ခ�ရရ����က�င��အ�ထ�က�အထ�� ထ��ရ��ရန���င�� သတ�မ�တ� 

ထ���သ�စ�ရင��မ��� တင��ပရန�တ�� � ပ�က�က�က�လ�င� ပ�က�က�က�မ�တစ�မ����စ�အလ��က� စည���ကပ� 

မ�အရ က�သင��အခ�န�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

(င) အ�ထ��ထ� 

 မည�သ�မဆ�� က�န�စည�ထ�တ�လ�ပ�မ�လ�ပ�ငန�� သ�� �မဟ�တ� ဝန��ဆ�င�မ�လ�ပ�ငန��က�� လ�ပ� 

က��င�လ�င� စည���ကပ�မ���င��စပ�လ����၍ စစ��ဆ�ရန� အ��က�င���က���ခ�ယ��ခင��က�� လ��က�န�ရန� 

ပ�က�က�က�လ�င� စည���ကပ�မ�အရ ထပ�မ��ပ�သ�င��ရမည��အခ�န�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င� 

တပ����က��ခင��ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ ��ပစ� သ�� �မဟ�တ� �င�လက�ခ� ရရ����က�င�� အ�ထ�က�အထ�� 

ထ��ရ���သ��လည�� ဝယ�ယ�သ� သ�� �မဟ�တ� ဝန��ဆ�င�မ� ရယ�သ�ထ�သ�� � ထ�တ��ပ�ရန� ပ�က�က�က� 

�ခင�� သ�� �မဟ�တ� ��ပစ�အ�� ထ�တ��ပ��သ��လည�� စည��မ����မ����ဖင�� သတ�မ�တ�ထ���သ� 

က�သင��အခ�န�တန�ဖ���အတ��င�� အခ�န�အမ�တ�တ�ဆ�ပ�ကပ����ပ��ပ�ရန� ပ�က�က�က�လ�င� ယင��သ�� � 

ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� ��ပစ� သ�� �မဟ�တ� �င�လက�ခ�ရရ����က�င�� အ�ထ�က�အထ�� တန�ဖ��� 

အ�ပ� က�သင��အခ�န�၏ တစ�ရ� ရ�ခ��င���န�� �ပ��ဆ�င��စရမည�� အ�ပင� ဘ���ရ���စ� တစ���စ�  

အတ�င�� ပ�က�က�က�မ�အ�က�မ�အလ��က� �အ�က�ပ��င�ပမ�ဏက��ပ� �ပ��ဆ�င��စရမည�- 
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(၁) ပထမအ�က�မ�ပ�က�က�က��ခင��အတ�က�   ဒဏ��င� က�ပ� ��စ�သ�န��  

(၂) ဒ�တ�ယအ�က�မ�ပ�က�က�က��ခင��အတ�က�  ဒဏ��င� က�ပ� င��သ�န��  

(၃) တတ�ယအ�က�မ�ပ�က�က�က��ခင��အတ�က�  ဒဏ��င� က�ပ� ခ���စ�သ�န�� 

(၄) တတ�ယအ�က�မ�အထက�ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� ဒဏ��င� က�ပ� တစ�ဆယ�သ�န�� 

 တစ��က�မ�လ�င� 

ဆက�လက� ပ�က�က�က�ပ�က တရ��စ��ဆ���ခင�� ခ�ရမည��ဖစ��ပ�� �ထ�င�ဒဏ� သ�����စ� မ� 

ခ���စ� ��စ�အထ� က�ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

ဝင��င�ခ�န�က� 

၃။ (က) ��ကည�လ��တင�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင�� အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 မည�သ�မဆ�� ဝင��င���စ�အတ�င�� ဝင��င�ခ�န�စည���ကပ�ထ��က�သည�� စ�စ��ပ�င��ဝင��င�ရရ��လ�င� 

ထ��ဝင��င���စ�အတ�က� မ�မ�၏ ဝင��င���ကည�လ��က�� လည���က�င��၊ ဘ�သ��ရ� သ�� �မဟ�တ� 

က�သ��လ��ရ� အဖ�� �အစည��မ���မ�အပ က�မ�ဏ�အပ�အဝင� မည�သည��ပ�ဂ���လ�စ�မဆ�� ထ��ဝင��င���စ� 

အတ�က� �မတ�စ�န���င� ရ��သည��ဖစ��စ၊ မရ��သည��ဖစ��စ၊ ဝင��င���ကည�လ��က�� ဝင��င���စ� 

က�န�ဆ����ပ�� သ���လအတ�င�� သက�ဆ��င�ရ��မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� �ပ�ပ�� �ရပ�မည�။ ယင��က�� 

�ပ�ပ�� �ရန� ပ�က�က�က�လ�င� �ပ��ဆ�င�ရမည��အခ�န�အ�ပင� ယင��အခ�န�၏တစ�ဆယ� ရ�ခ��င���န�� 

အထ� ဒဏ��င�တပ����က�မည� �ဖစ�ပ�သည�။ (လစ��ခ�င��စ��မ� ဝင��င�သ� ရရ��သ��ဖစ�လ�င� ယင��သ�� � 

�ပ�ပ�� �ရန� မလ��ပ� ) 

 အလ�ပ�ရ�င� တစ�ဦ�သည� ဝင��င���စ� က�န�ဆ����ပ�� သ���လအတ�င�� လစ���စ�ခ��ပ�စ�ရင��က�� 

စည��မ����မ����ဖင�� �ပဌ�န��ထ��သည��အတ��င�� ��စ�စ���ပ�ပ�� �ရမည�။ ယင��က���ပ�ပ�� �ရန� ပ�က�က�က� 

လ�င� ဒဏ��င��ပ��ဆ�င�ရမည��သ�သည� လစ���စ�ခ��ပ�စ�ရင�� �ပ�ပ�� �ရန� တ�ဝန�ရ��သ��ဖစ��ပ�� ယင�� 

�ပ��ဆ�င�ရမည�� ဒဏ��င�မ�� အဆ��ပ�စ�ရင��အရ လစ�မ� ��တ�ယ�ထ��ရမည��ဖစ��သ� အခ�န�၏ 

တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� �ဖစ�သည�။ 

(ခ) အခ�န��ပ�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင�� အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 မည�သ�မဆ�� ဝင��င�ရရ��သည�� အခ��န�၌ ထ����စ�အတ�င�� မ�မ�ရရ��မည�� စ�စ��ပ�င��ဝင��င�က�� 

ခန ��မ�န��တ�က�ခ�က�၍ ယင��အ�ပ� က�သင��အခ�န�က�� သ���လတစ��က�မ� အရစ��ဖင�� သက�ဆ��င�ရ� 

သ���လက�န�ဆ����ပ���န�က� တစ�ဆယ�ရက�အတ�င�� ဝင��င�ခ�န� �က��တင��ပ��ဆ�င�ရမည� �ဖစ�ပ� 

သည�။ အ��ခပစ�ည��မ� �မတ�စ�န���င��ဖစ�ပ�က အ��ခပစ�ည��က�� �ရ�င��ခ��ခင��၊ လ�လ�ယ��ခင��၊ 

အ�ခ��တစ�နည��နည���ဖင�� လ����ပ�င���ခင���ပ�သည�� �န �ရက�မ� ရက��ပ�င�� သ���ဆယ� အတ�င�� 

အ��ခပစ�ည��မ��မတ�စ�န���င�အ�ပ� က�သင��သည��အခ�န�က�� ခန ��မ�န��တ�က�ခ�က� �ပ�သ�င��ရမည�။ 

ယင���က��တင�ခ�န�က�� မ�ပ�သ�င��လ�င� သ�� �မဟ�တ� �ပ�သ�င��ရမည�� �က��တင�ခ�န�သည� သက�ဆ��င�ရ� 
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စည���ကပ�မ�တ�င� က�သင��သည��အခ�န�ထက��လ���လ�င� ယင���ပ�သ�င��ရန� ပ�က�က�က�သည���င� 

သ�� �မဟ�တ� �လ����င�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န����င�� ည�မ��သ� �င�က�� ဒဏ��င�အ�ဖစ� �ပ��ဆ�င� 

�စရမည��ဖစ�ပ�သည�။   

(ဂ) မ�တ�တမ��မ�တ�ရ� အ�ထ�က�အထ��မ��� ထ��ရ��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

ဝင��င���စ�အတ�င�� သ�� �မဟ�တ� ဝင��င�ရရ��ခ��န�၌ ဝင��င�ခ�န��ပ��ဆ�င�ထ��သ� သ�� �မဟ�တ� 

ဝင��င���ကည�လ�� �ပ�ပ�� ��ပ��သ� သ�� �မဟ�တ� ဝင��င���ကည�လ�� �ပ�ပ�� �ရန� သက�ဆ��င�ရ� စည���ကပ� 

��စ�က�န�ဆ����ပ�� သ�����စ�အတ�င�� �မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���က အ��က�င���က��စ� အတည��ပ� 

ခ�အပ�ထ���ပ��သ�တ�� �သည�  သက��သခ� အ�ထ�က�အထ��မ���၊ စ�ရင��မ�����င�� ထ��စ�ရင��မ���တ�င� 

မပ�ဝင��သ� ပစ�ည��စ�ရင��ပ��စ�မ���က�� ထ��ရ��ရမည�။ ယင��တ�� �က��ထ��ရ��ရန� ပ�က�က�က�လ�င�၊ 

�တ�င��ဆ��သည��အခ� �ပ�အပ�ရန� ပ�က�က�က�လ�င� �ပ��ဆ�င�ရမည�� အခ�န�အ�ပင� ယင��အခ�န�၏ 

တစ�ဆယ� ရ�ခ��င���န�� အထ� ဒဏ��င�တပ����က�မည� �ဖစ�ပ�သည�။  

(ဃ) အ�ထ��ထ� 

တစ�ဦ�တစ��ယ�က��သ�သ�သည� မ�မ�၏ဝင��င�ထ�မ�ခ�န��ခင�� သ�� �မဟ�တ� ယင��ဝင��င� 

��င��စပ�လ����သည�� အခ�က�အလက�မ��� ထ�မ�ခ�န���က�င�� �တ� �ရ��လ�င� ခ�င���ပ�ထ��သည�� က�လ 

အတ�င�� အ�ပည��အစ�� ထ�တ��ဖ��ခ��လ�င� ထ��သ�၏ စ�စ��ပ�င��ဝင��င�အ�ပ�တ�င� �ပ��ဆ�င�ရမည�� 

အခ�န�အ�ပင� ထ�မ�ခ�န��ခင����က�င�� ပ��မ��က�သင��သည��အခ�န�၏ တစ�ဆ��င��ည�မ��သ� ဒဏ��င� 

တပ����က�မည��ဖစ�ပ�သည�။ အ�ပည��အစ��ထ�တ��ဖ��ရန� ပ�က�က�က�လ�င� အခ�န���င��ဒဏ� ��စ�ရပ�လ��� 

�ပ��ဆ�င�ရမည��အ�ပင� တရ��စ��ဆ���ခင�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ �ပစ�မ�ထင�ရ���ပ�က �ထ�င�ဒဏ� 

သ�����စ� မ� ဆယ���စ� အထ� ခ�မ�တ�ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

အထ��က�န�စည�ခ�န�က� 

၄။ (က) မ�တ�ပ��တင�ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 အထ��က�န�စည�က�� �ပည�တ�င��သ�� � တင�သ�င��သ�သည� ဘ���ရ���စ�အတ�င�� အ�စ�ဆ��� 

တင�သ�င��သည�� အထ��က�န�စည�က�� အ�က�က�ခ�န�ဆ��င�ရ� ရ�င��လင��ထ�တ�ယ��ခင��မ�ပ�မ� သ�� �မဟ�တ� 

�ပည�တ�င��၌ ထ�တ�လ�ပ�သ�သည� စတင�ထ�တ�လ�ပ��ခင��မ�ပ�မ� သ���လ�က��တင�၍ သ�� �မဟ�တ� �ပည�ပသ�� � 

တင�ပ�� �သ�သည� ဘ���ရ���စ�အတ�င�� အ�စ�ဆ��� တင�ပ�� �သည�� အထ��က�န�စည�က�� အ�က�က�ခ�န� 

ဆ��င�ရ� ရ�င��လင��တင�ပ�� ��ခင��မ�ပ�မ� ဝင��င�ခ�န�စည���ကပ�မ�ခ�ယ�မည�� သက�ဆ��င�ရ��မ�� �နယ�အခ�န� 

ဦ�စ��ဌ�နမ�������တ�င� လ�ပ�ငန��မ�တ�ပ��တင�ခ�င���ပ�ရန� �လ��က�ထ��ရမည�။ လ���လ�က��သ� 

အ��က�င��မရ��ဘ� သက�ဆ��င�ရ���စ�အတ�င�� မ�တ�ပ��တင�ရန�ပ�က�က�က�ပ�က က�ပ� ၅၀ သ�န�� ဒဏ��င� 

တပ����က��ခင�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

 (ခ) ��ကည�လ�� (လစ��) တင�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

 အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�က�� �ပည�ပသ�� � တင�ပ�� �သ�မ���သည� တင�ပ�� �မည�� အထ�� 

က�န�စည�က�� အ�က�က�ခ�န�ဆ��င�ရ� ရ�င��လင��တင�ပ�� ��ခင�� မ�ပ�မ� ��ကည�လ��က�� ပတခ(အထခ)-၈ 

ပ��စ��ဖင�� သက�ဆ��င�ရ� �မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� တင�သ�င��ရမည�။  
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 အထ��က�န�စည�က�� �ပည�တ�င��၌ ထ�တ�လ�ပ�သ�မ���သည� အထ��က�န�စည� �ရ�င��ခ�သည�� 

လ၏ လက�န�ဆ����ပ�� တစ�ဆယ�ရက�အတ�င�� ယင��လအတ�က� အထ��က�န�စည�ထ�တ�လ�ပ� 

�ရ�င��ခ��ခင�� ��ကည�လ��က�� ပတခ(အထခ)-၈ ပ��စ��ဖင�� သက�ဆ��င�ရ� �မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ�� 

ဌ�နမ���ထ� တင�သ�င��ရမည�။  

 အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�က�� �ပည�ပမ� တင�သ�င��သ�သည� အ�က�က�ခ�န� 

ဦ�စ��ဌ�နမ� ထ�တ�ယ��ခင��မ�ပ�မ� ပတခ(အထခ)-၆ ပ��စ�က�� အသ����ပ�၍ �ပည�ပမ� တင�သ�င��သည�� 

အထ��က�န�စည�စ�ရင��က�� အ�က�က�ခ�န�ဦ�စ��ဌ�နသ�� � တင�သ�င��ရမည�။  

 အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည���ကည�လ��က�� အခ��န�မ�တင�သ�င��ရန� ပ�က�က�က� 

�ခင��အတ�က� သက�ဆ��င�ရ� လအတ�က� က�သင��အခ�န�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က� 

�ခင�� ခ�ရပ�မည�။ 

 မည�သ�မဆ�� လ�မ�လည�လ�ည���ဖ��လ���သ� ရည�ရ�ယ�ခ�က��ဖင�� အထ��က�န�စည� ထ�တ�လ�ပ� 

မ�ပမ�ဏ��င�� သက�ဆ��င�သည��  မမ�န��သ�  ��ကည�လ��က��  တင��ပလ�င�  က�သင��အခ�န�၏ သ���ဆ 

��င��ည�မ��သ� ဒဏ��င�က�� �ပ��ဆ�င�ရမည��အ�ပင� တရ��စ��ဆ���ခင��လည�� ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

ထ��သ�� � တရ��စ��ခ�ရ�ပ�� �ပစ�မ�ထင�ရ���စ�ရင��ခင��ခ�ရလ�င� ထ��သ�က�� (၃)��စ�ထက� မပ���သ� 

�ထ�င�ဒဏ��ဖစ��စ၊ က�ပ�သ�န��(၃၀)ထက�မပ���သ� �င�ဒဏ��ဖစ��စ၊ ဒဏ���စ�ရပ�လ����ဖစ��စ ခ�မ�တ� 

ခ�ရမည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

(ဂ) �စ��က�က��ပ�က��စ�� သတ�မ�တ����င��ရ�အတ�က� သတင��အခ�က�အလက�မ��� အခ��န�မ� တင�သ�င�� 

ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

အခ�န��ပ��ဆ�င��ခင�� မရ���သ��သ� �ပည�တ�င��၌ ထ�တ�လ�ပ�သည�� အထ��က�န�စည� 

သ�� �မဟ�တ� ပ��င�ဆ��င�ထ��သည�� အထ��က�န�စည�မ�����င��စပ�လ����၍ သတ�မ�တ�ခ�က�မ�����င��အည� 

�ရ�င���စ��တန�ဖ��� သတ�မ�တ����င�ရန� ယင��က�န�စည�က��ထ�တ�လ�ပ�သ� သ�� �မဟ�တ� ပ��င�ဆ��င� 

ထ��သ�မ� လ��အပ�သည�� သတင��အခ�က�အလက�မ���က�� �မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���ထ� �ပ�ပ�� � 

ရမည�။ �မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���က ထ��သတင��အခ�က�အလက�မ���က�� �တ�င��ယ�ပ�က 

အခ��န�မ� တင�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� က�ပ� ၅၀ သ�န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည� 

�ဖစ�ပ�သည�။ 

 (ဃ) အခ�န��ပ�သ�င��ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�က�� �ပည�ပသ�� �တင�ပ�� �သ�သည� �ပည�ပသ�� � တင�ပ�� � 

�ရ�င��ခ��ခင��အတ�က� က�သင��အထ��က�န�စည�ခ�န�မ� က�န�စည�က�� ဝယ�ယ�စ��၊ တင�သ�င��စ��၊ 

ထ�တ�လ�ပ�စ��က �ပ��ဆ�င�ခ��သည�� အထ��က�န�စည�ခ�န�က�� သတ�မ�တ�ခ�က�မ�����င��အည� ခ����မ��ပ�� 

�န�က� က�န�ရ��သည�� အထ��က�န�စည�ခ�န�က�� တစ�ဆယ�ရက�အတ�င�� �ပ��ဆ�င�ရပ�မည�။ 

အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�က�� �ပည�တ�င��၌ ထ�တ�လ�ပ�သ�သည� အထ��က�န�စည� 

�ရ�င��ခ�သည��လ၏ လက�န�ဆ����ပ�� တစ�ဆယ�ရက�အတ�င�� ��ကည�လ����င��အတ� က�သင��အခ�န� 

�င�က�� �ပ��ဆ�င�ရပ�မည�။  
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အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�က�� �ပည�တ�င��သ�� � တင�သ�င��သ�သည� က�န�စည�က�� 

�ရ��ယ��ခင��မ�ပ�မ� က�သင��အခ�န�အ�က�က�မ�����င��အတ� �ပ��ဆ�င�ရပ�မည�။  

ယင��အခ�န��င�က�� သတ�မ�တ�က�လအတ�င�� �ပ��ဆ�င�ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� 

�ပ��ဆ�င�ရမည�� အခ�န�၏ တစ�ဆယ�ရ�ခ��င���န�� ဒဏ��င�တပ����က��ခင�� ခ�ရမည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

(င) အခ�န�အမ�တ�တ�ဆ�ပ� ကပ����ပ�ရန� ပ�က�က�က��ခင��အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

အခ�န�က�သင���သ� အထ��က�န�စည�မ���အနက� အခ�န�အမ�တ�တ�ဆ�ပ� ကပ����ပ��ရ�င��ခ� 

�စရမည�� အထ��က�န�စည�မ���အ�� အခ�န�အမ�တ�တ�ဆ�ပ� ကပ����ပ��ပ�ရန� ပ�က�က�က���က�င�� 

�မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ���က စစ��ဆ��တ� �ရ��ပ�က ယင��က�န�စည�တန�ဖ���၏ ၅၀% ဒဏ��င� 

တပ����က�မည� �ဖစ�ပ�သည�။ 

(စ) အခ�န�လ�တ�ကင���စရန� တ�မ���ရ��င��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အခ�န��လ���နည���စရန� သတင��အခ�က� 

အလက�မ���က�� ထ�မ�ခ�န��ခင�� တ�� �အတ�က� �ပစ�ဒဏ� 

အထ��က�န�စည�က�� �ပည�တ�င��၌ ထ�တ�လ�ပ�သ� သ�� �မဟ�တ� �ပည�ပမ� တင�သ�င��သ� 

သ�� �မဟ�တ� �ပည�ပသ�� � တင�ပ�� �သ�သည� အခ�န�လ�တ�ကင���စရန� တ�မ���ရ��င��ခင�� သ�� �မဟ�တ� အခ�န� 

�လ���နည���စရန� သတင��အခ�က�အလက�မ���က�� ထ�မ�ခ�န��ခင���ပ�ခ��လ�င� ထ��သ�� � တ�မ���ရ��င� 

ထ�မ�ခ�န�ခ���ခင����က�င�� ပ��မ��က�သင��သည�� အခ�န�၏တစ�ဆ��င��ည�မ��သ� ဒဏ��င�က�� �ပ��ဆ�င� 

ရမည��အ�ပင� တရ��စ��ဆ���ခင��လည�� ခ�ရမည�။ ထ��သ�� � တရ��စ��ဆ��ခ��နရစ��တ�င� ခ�င���ပ�ထ��သည�� 

က�လအတ�င�� ထ�တ��ဖ��ရန� ပ�က�က�က�လ�င� သ�� �မဟ�တ� တ�မ���ရ��င� ထ�မ�ခ�န�ခ��သည�� အထ�� 

က�န�စည�ပမ�ဏ��င�� သက�ဆ��င�သည�� အခ�က�အလက�မ���က�� �လ���နည�� ထ�တ��ဖ����က�င�� 

�ပစ�မ�ထင�ရ��� စ�ရင��ခင�� ခ�ရလ�င� ထ��သ�က�� (၃)��စ�ထက� မပ���သ� �ထ�င�ဒဏ��ဖစ��စ၊ က�ပ� 

၁၀ သ�န�� ထက� မပ���သ� �င�ဒဏ��ဖစ��စ၊ ဒဏ���စ�ရပ�လ��� �ဖစ��စ ခ�မ�တ�ခ�ရမည��ဖစ�ပ�သည�။ 

 (ဆ) အ�ထ��ထ� 

 အခ�န�မ�ပ��ဆ�င�ရ�သ��သ� အထ��က�န�စည�က�� ရရ��ပ��င�ဆ��င�ထ��လ�င� ယင��က�န�စည� 

တန�ဖ���၏ ၁၀၀% �ပ��ဆ�င�ရမည��အ�ပင� ယင��က�န�စည�မ���က�� �ပည�သ� �ဘ��အ�ဖစ� သ�မ��ယ� 

မည��ဖစ�သည�။ 

 

၅။ အ�သ�စ�တ�သ�ရ��လ��ပ�က   သက�ဆ��င�ရ��မ�� �နယ�အခ�န�ဦ�စ��ဌ�နမ�������မ�����င�� �ပည�တ�င��အခ�န�မ��� 

ဦ�စ��ဌ�န(����ခ��ပ�) ဖ�န��န�ပ�တ�(၀၆၇-၄၃၀၀၀၉)၊ အခ�န�ဆ��င�ရ�ဝန��ဆ�င�မ����� (ရန�က�န�) ဖ�န��န�ပ�တ� (၀၁-

၃၇၈၃၇၀) (၀၁-၃၇၈၃၇၂)၊ အခ�န�ဆ��င�ရ�ဝန��ဆ�င�မ�����(မ���လ�) ဖ�န��န�ပ�တ�(၀၂-၃၀၁၉၂) သ�� � ဆက�သ�ယ� 

�မ��မန�����င�ပ�သည�။  

 

 

�ပည�တ�င��အခ�န�မ���ဦ�စ��ဌ�န 
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	၁။	ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အခွန်စနစ်သစ်တစ်ရပ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက် လာစေရေးအတွက် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အခွန် ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော OAS စနစ်မှ SAS စနစ်သို့ ပြောင်းလဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခွန်ထမ်းများသည် မိမိဆန္ဒအလျောက် လေးစားလိုက်နာမှု (Voluntary Compliance) ရှိရန်လည်း လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ မိမိဆန္ဒ အလျောက်လေးစားလိုက်နာမှု (Voluntary Compliance)ရှိရန်အတွက် အခွန်ထမ်းသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ အခွန်ကိုသတ်မှတ် ချိန်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြစ်ဒဏ်များကို ဥပဒေတွင် ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းသည် အခွန်ထမ်းများအပေါ် နစ်နာစေလိုသော သဘော မပါရှိဘဲ မိမိဆန္ဒအလျောက်လေးစားလိုက်နာမှု (Voluntary Compliance) အားကောင်းစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ 
	ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကဏ္ဍ
	၂။	(က)	မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ် (လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစတင်ကြောင်း အကြောင်းကြားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း)
		မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သည့် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိမည့်  ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူတို့သည် မိမိလုပ်ငန်းမစတင်မီ တစ်လကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ မိမိလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်သည့်နေ့မှ ၁၀ ရက် အတွင်း လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရပါမည်။ ယင်းတို့ကိုပျက်ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်မှုအလိုက် စည်းကြပ်မှု အရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
	(ခ)	ကြေညာလွှာ(သုံးလတစ်ကြိမ်/ နှစ်ချုပ်) တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်
		မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိလျှင် သုံးလတစ်ကြိမ်ကြေညာလွှာနှင့် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရပါမည်။ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာအား သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက်  တစ်လအတွင်းနှင့်  နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာအား  သက်ဆိုင်ရာ နှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ပေးပို့ရပါမည်။ ယင်းတို့ကို ပျက်ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်မှု တစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက် ခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
	(ဂ)	အခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်
		မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိလျှင် လစဉ်ကျသင့်သော အခွန်ကို သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ် ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်။ လစဉ်ကျသင့်အခွန် ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်လျှင် စည်းကြပ် မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
		မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရှိလျှင် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာအရ ကျသင့်အခွန်နှင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ် ပေးထားသော သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ပေးထားသောရက်အတွင်း အခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက် လျှင် ပျက်ကွက်မှု တစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ်မှုအရ ထပ်မံပေးသွင်းရမည့် အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
	(ဃ)	မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အထောက်အထားများ ထားရှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်
		မည်သူမဆို ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို လုပ် ကိုင်လျှင် ပြေစာ သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရရှိကြောင်းအထောက်အထား ထားရှိရန်နှင့် သတ်မှတ် ထားသောစာရင်းများ တင်ပြရန်တို့ ပျက်ကွက်လျှင် ပျက်ကွက်မှုတစ်မျိုးစီအလိုက် စည်းကြပ် မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
	ဝင်ငွေခွန်ကဏ္ဍ
	၃။	(က)	ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း အတွက် ပြစ်ဒဏ်
		မည်သူမဆို ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေရရှိလျှင် ထိုဝင်ငွေနှစ်အတွက် မိမိ၏ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ကုသိုလ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများမှအပ ကုမ္ပဏီအပါအဝင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်စုမဆို ထိုဝင်ငွေနှစ် အတွက် မြတ်စွန်းငွေ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို ဝင်ငွေနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရပါမည်။ ယင်းကို ပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်လျှင် ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အပြင် ယင်းအခွန်၏တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း အထိ ဒဏ်ငွေတပ်ရိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေသာ ရရှိသူဖြစ်လျှင် ယင်းသို့ ပေးပို့ရန် မလိုပါ)
		အလုပ်ရှင် တစ်ဦးသည် ဝင်ငွေနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းကို စည်းမျဉ်းများဖြင့် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း နှစ်စဉ်ပေးပို့ရမည်။ ယင်းကိုပေးပို့ရန် ပျက်ကွက် လျှင် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမည့်သူသည် လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း ပေးပို့ရန် တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပြီး ယင်း ပေးဆောင်ရမည့် ဒဏ်ငွေမှာ အဆိုပါစာရင်းအရ လစာမှ နုတ်ယူထားရမည်ဖြစ်သော အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
	(ခ)	အခွန်ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း အတွက် ပြစ်ဒဏ်
		မည်သူမဆို ဝင်ငွေရရှိသည့် အချိန်၌ ထိုနှစ်အတွင်း မိမိရရှိမည့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ ယင်းအပေါ် ကျသင့်အခွန်ကို သုံးလတစ်ကြိမ် အရစ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ သုံးလကုန်ဆုံးပြီးနောက် တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ဝင်ငွေခွန် ကြိုတင်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေဖြစ်ပါက အခြေပစ္စည်းကို ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းပြုသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း သုံးဆယ် အတွင်း အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေအပေါ် ကျသင့်သည့်အခွန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ပေးသွင်းရမည်။ ယင်းကြိုတင်ခွန်ကို မပေးသွင်းလျှင် သို့မဟုတ် ပေးသွင်းရမည့် ကြိုတင်ခွန်သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြပ်မှုတွင် ကျသင့်သည့်အခွန်ထက်လျော့လျှင် ယင်းပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့်ငွေ သို့မဟုတ် လျော့ငွေ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင် စေရမည်ဖြစ်ပါသည်။  
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