
 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငု်ငံထတော် 

န ုင်ငံထတော်စီမ္အံုြ်ခ ျုြထ် ေးထ ောင်စီ 

၂၀၂၂ ခနုစှ၊် ပြည်ထ ောင်စု၏အခွန်အထ ော ်ဥြထေ  ုပြင်ဆင်သည ဥ်ြထေ 

(န ုငင်ံထတော်စမီ္ံအြု်ခ ျုြထ် ေးထ ောင်စီဥြထေအမ္တှ်  ၄၈ / ၂၀၂၂) 

 ၁၃၈၄  ခုနှစ်၊ တန်ဆ ောငမ်ုန််းလပြည ်ဆ  ော်    ၁၀    ရက်  

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘောလ   ၁၇   ရက်) 

 န ုင်ငံတ ော်စီမံအုပ်ခ ျုပ်တရေးတကောင်စီသည် ပပည်တ ောင်စုသမမ ပမန်မောန ုင်ငံတ ော် ဖ  ွဲ့စည်ေးပံု 

အတပခခံဥပတေ ပုေ်မ ၄၁၉ အရ  ဤဥပတေက ု ပပဋ္ဌောန်ေးလ ကု်သည်။ 

၁။ ဤဥပတေက ု ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပပည်တ ောင်စု၏အခ န်အတကောက်ဥပတေက  ုပပင်ဆင်သည ် ဥပတေ ဟု 

တခေါ်  င်တစရမည်။ 

၂။ (က) ဤဥပတေ၏ ပုေ်မ ၃ နှင ်  ပုေ်မ ၄ ပါ က စစရပ်မ ောေးသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တအောက်  ုဘောလ 

၁ ရက်တနေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မ ်လ ၃၁ ရက်တနေ့ အ    အက  ျုေးသက်တရောက်တစရမည်။ 

 (ခ) ဤဥပတေ၏ ပုေ်မ ၅ ပါ က စစရပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁ ရက်တနေ့မ ှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ 

မ ်လ ၃၁ ရက်တနေ့ အ   အက  ျုေးသက်တရောကတ်စရမည်။ 

၃။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပပည်တ ောင်စု၏အခ န်အတကောက်ဥပတေ ပုေ်မ ၁၁၊ ပုေ်မခ   (က) အ  ေးကုန်စည်ခ န် 

က သင တ်စသည ် ဇယောေးအမှ ်စဉ် ၁၂ (က)၊ (ခ) နှင  ်(ဂ)   ုေ့  င် ပါရှ တသော “လျှပ်စစ်ကောေးမ ောေးမှအပ” 

ဆ ုသည ် စကောေးရပ်က ု “ဘက် ရီလျှပ်စစ်ကောေး [Battery Electric Vehicle (BEV)] မ ောေးမှအပ” 

ဆ ုသည  ်စကောေးရပပ်ဖင ် အစောေး  ေုးရမည်။ 

၄။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပပည်တ ောငစ်ု၏အခ န်အတကောက်ဥပတေ ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေမ်ခ   (က) ကုန်သ ယ်လပု်ငန်ေးခ န ်

မက သင ်တစသည ် ကုန်စည်မ ောေးဇယောေး၏ အမှ ်စဉ် ၄၅ တနောက၌် အမှ ်စဉ် ၄၆ က  ု တအောက်ပါ 

အ  ုငေ်း ပဖည ်စ က်ရမည် - 

 

စဉ်  ုန်စည်အမ္  ျုေးအမ္ည် 

၄၆ ဘက် ရီလျှပ်စစ်ကောေး [Battery Electric Vehicle (BEV)] နှင  ်ယငေ်း၏ ဘက် ရီ။ 

 

 



၂ 

လ  ျုျှို့ဝှ ် 

၅။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပပည်တ ောင်စု၏အခ န်အတကောက်ဥပတေ ပုေ်မ ၂၃ ၏ တနောက၌် ပုေ်မ ၂၃-က အပဖစ် 

တအောက်ပါအ  ုငေ်း ပဖည ်စ က်ရမည် - 

 “၂၃-က။ ပုေ်မ ၂၃၊ ပုေ်မခ   (က)   င် မည်သ ုေ့ပင်ပါရှ တစကောမ  ပမန်မောန ုင်ငံ၏ တရနံနှင ် 

သဘောဝဓော ်တင ွဲ့ ရှောတဖ   ေးတဖော ်ု ်လုပ်ပခငေ်းကဏ္ဍ  င် ပါဝင်လုပ်က ုင်သည ် 

ပုဂ္ ျုလ်စပုဖစ်ပါက ဝငတ်င ခ န်ဥပတေ ပုေ်မ ၆ အရ သက်သောခ င ်မ ောေး နု ်ပယ် 

ပခငေ်းမပပျုဘ  စုစုတပါင်ေး အသောေး င်အပမ ်ဝင်တင အတပေါ် ၂၅ ရောခ ုငန်ှုန်ေးပဖင ် 

ဝငတ်င ခ န် စညေ်းကကပ်ရမည်။” 

 

ပပည်တ ောငစ်ုသမမ ပမန်မောန ုငင်တံ ော ်ဖ  ွဲ့စည်ေးပံုအတပခခံဥပတေ ပုေမ် ၄၁၉ အရ ကျွန်ုပ်လက်မှ ် 

တရေး  ုေးသည်။ 

 

 

 

(ပံု) မင်ေးတအောင်လ ှုင် 

 ဗ ုလ်ခ ျုပ်မ ှေးကကီေး 

 ဥကကဋ္ဌ 

    န ုငင်တံ ောစ်ီမံအုပ်ခ ျုပ်တရေးတကောင်စီ 


