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၄။  ြပည်ေထာင်စု  အစိုးရအဖွဲက  ကီးမှးကျင်းပြခင်း  မဟုတ်ေသာ  ြမန်မာေ့ကျာက်မျကရ်တနာ 

  ြပည်တွင်းြပပွဲများတွင်  ေရာင်းချသည့်  ေကျာက်မျက်ရတနာများ  ေရာင်းချမအေပ 

  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုထားြခင်း မရှိပါ။ 

၅။  သို့ြဖစ်ပါ၍  ြပည်ေထာင်စု  အစုိးရအဖဲွက  ကီးမှူ းကျင်းပေသာ  ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ 

  ြပည်တွင်းြပပွဲမှအပ  ြဖစ်သည့်  ြပပွဲအမျ ိးမျ ိးတွင်  ေကျာက်မျက်ရတနာများ  ေရာင်းချမအေပ 

  အထက် ေဖာ်ြပပါ အခွန်အေကာက် ၃ မျ ိးလုံးကုိ ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိပါေကာင်း ရှင်းလင်း 

  အသေိပး အပ်ပါသည်။ 

 

 

ပုံ (မင်းထွဋ)် 
ညန်ကားေရးမှူ းချပ် 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 


