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ု ်သည်။
၁။ ဤဥပငေကို ဝင်ငငွခွန်ဥပငေကိုပပင်ဆင်သည့် ဥပငေဟု ငခါတွင်ငစရမည်။
၂။ ဤဥပငေသည် ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏာနှစ်အတွက်မှစ၍ အကျိုးသက်ငရာက်ငစရမည်။
၃။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေတွင်ပါရှိငသာ -(က) ‘‘စည်းကကပ်မှအဖွဲ ့ ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာန မှူး’’ ဆိုသည့်
စကားရပ်ပဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
(ခ) ‘‘ပေမအယူခံအဖွဲ ့ ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘တိုင်းငေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ်
ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အသီးသီး အစားေိုးရမည်။
(ဂ) ‘‘ေုတိယအယူခံအဖွဲ ့ ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို‘‘အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ ့ ’’ ဆိုသည့် စကားရပ် ပဖင့် အသီးသီး အစားေိုးရမည်။
၄။ဝင်ငငွခွန် ဥပငေပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခွဲ(ည)ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် ‘‘(ည) ပုဂ္ိုလ်စု ဆိုသည်တွင် အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ဏီ၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ိုလ်တို့ စုငပါင်းေားသည့်
အဖွဲ ့ အစည်း၊ တည်ဆဲဥပငေတစ်ရပ်ရပ် အရမှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ ့ စည်းေားသည့် အဖွဲ ့ အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ ့ ၊ သမဝါယမ အသင်း
နှင့် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားငရးအဖွဲ ့ အစည်းများ ပါဝင်သည်။’’
၅။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခွဲ(ေ)၏ ငနာက်တွင်ပုေ်မခွဲ(ဓ)၊ ပုေ်မခွဲ(န)တို့ကို ငအာက်ပါ အတိုင်းပဖည့် စွက် ရမည် ‘‘(ဓ)မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးဆိုသည်မှာ ဤဥပငေအရ အခွန်ေမ်းကငပးငဆာင်ရမည့် အခွန်ကိုစည်းကကပ် ငကာက်ခံရန် တာဝန်
ငပးေားသည့်သက်ဆိုင်ရာ မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ တာဝန်ခံအရာရှိကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ
အခွန်ရုံး၌ အခွန်စည်းကကပ်ငကာက်ခံရန် တာဝန်ငပးအပ်ေား ငသာ ဦးစီးအရာရှိများလည်း ပါဝင်သည်။
(န) ပျက်ကွက်သူဆိုသည်မှာ ငအာက်ပါတို့ကိုဆိုသည်(၁) ဤဥပငေအရ ငတာင်းခံေားသည့်အခွန်အားလုံးကိုပဖစ်ငစ၊ တချို ့ တစ်ဝက် ကိုပဖစ်ငစ သတ်မှတ် ေားသည့် သို့မဟုတ်တိုးပမှင့်
သတ်မှတ်ငပးေားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ငပးငဆာင်ရန် ပျက်ကွက်သူ၊
(၂) ဤဥပငေအရ သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း အခွန်ကို ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူငပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်သူ။’’
၆။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်ခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (၂) (ဂဂ)တွင်ပါရှိငသာ ‘‘အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် အိမ်ငောင်ဖက်၏ အသက်
အာမခံ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်အစား ‘‘အခွန်ေမ်းနှင့် အိမ်ငောင်ဖက်၏ အသက်အာမခံ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့်အစားေိုး
ရမည်။
၇။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၇ တွင်ပါရှိငသာ ‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရသည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏
သငဘာတူညီချက်ပဖင့် ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ဘဏာငရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနသည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
၈။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၁၁ ပါ ရှင်းလင်းချက်ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်‘‘ရှင်းလင်းချက်။ ။စီးပွားငရးလုပ်ငန်းဆိုသည်တွင် ငငွငချးသက်ငသခံ လက်မှတ်များ၊ ငငွငချး စာချုပ်များ၊ေီဘင်ချာလက်မှတ်များ
အပါအဝင် အတိုးငငွရရန် အတွက် ငငွပမှုပ်နှံပခင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။’’
၉။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွဲ(က)၏ ငနာက်တွင် ရှင်းလင်းချက်ကို ငအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည်‘‘ရှင်းလင်းချက်။ ။ငပမ သို့မဟုတ် ငပမနှင့်အငဆာက်အအုံ ငှားရမ်းပခင်းဆိုရာတွင် ကိုယ်ပိုငမဟုတ်သည့် ငပမ သို့မဟုတ်ငပမနှင့်
အငဆာက်အအုံအား ေပ်ဆင့် ငှားရမ်းပခင်းလည်း ပါဝင်သည်။’’
၁ဝ။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၁၃ တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ငရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို့မဟုတ် လွင
ဲ ပပာင်းပခင်း’’ ဆိုသည့် စကားရပ်အစား
‘‘ငရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပဖင့် လွဲငပပာင်းပခင်း’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
၁၁။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၁၅ ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-

‘‘၁၅။(က) မည်သူမဆို နှစတ
် စ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကကပ်ေိုက်ငသာ စုစုငပါင်းဝင်ငငွ သို့မဟုတ် အငပခပစ္ည်းမှ
ပမတ်စွန်းငငွရှိလျင် ေိုသို့ ဝင်ငငွရရှိချိန်၌ ဝင်ငငွခွန် ငပးငဆာင်ရန် တာဝန်ရှိငစရမည်။
(ခ) မည်သူ့အားမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကကပ်ေိုက်ငသာ စုစုငပါင်းဝင်ငငွ သို့မဟုတ် အငပခပစ္ည်းမှ ပမတ်စွန်းငငွရှိသည်ဟု
ယူဆလျင် မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ရရှိေားသည့် သတင်းအချက်အလက်များငပါ အငပခပပုလျက် ဝင်ငငွခွန်ငပးငဆာင်ရန်
ငတာင်းခံနိုင်သည်။’’
၁၂။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေပုေ်မ ၁၆ တွင်(က) ပုေ်မခွဲ(က)၌ ‘‘သို့ရာတွင် အငပခပစ္ည်းမှပမတ်စွန်းငငွပဖစ်ပါက အငပခပစ္ည်းကို ငရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် အပခား
တစ်နည်းနည်းပဖင့် လွဲငပပာင်းပခင်းပပုသည့်ငန့မှ ရက်ငပါင်း ၃ဝ အတွင်း အခွန်ငပးငဆာင် ရမည်။’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပဖည့်
စွက်ရမည်။
(ခ) ပုေ်မခွဲ(င)၌ ပါရှိငသာ ‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရက အမိန့်ငကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပပန်၍’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ပပည်ငောင်စု
အစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ဘဏာငရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာန သည် ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ သငဘာတူညီချက်ပဖင့် အမိန့်ငကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပပန်
၍’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
(ဂ) ပုေ်မခွဲ(ဆ)၌ ‘‘ယင်းသို့ ပျက်ကွက်သည့်အတွက် ငပးငဆာင်ရမည့် ေဏ်ငငွကို ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ဘဏာငရးနှင့် အခွန်
ဝန်ကကီးဌာနသည် အမိန့်ငကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပပန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပဖည့်စွက်ရမည်။
(ဃ) ပုေ်မခွဲ(ဇ)၌ ပါရှိငသာ ‘‘တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းေက်မပိုငသာငငွကို ေဏ်ငငွအပဖစ်ငပးငဆာင်ငစနိုင်သည်’’ ဆိုသည့် စကား
ရပ်ကို ‘‘တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှန်းနှင့် ညီမျငသာငငွကို ေဏ်ငငွအပဖစ် ငပးငဆာင်ငစရမည်။’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
၁၃။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၁၉ နှင့် ပုေ်မ ၃၂ တို့တွင် ပါရှိငသာ ရှင်းလင်းချက်များကို ပယ်ဖျက်ရမည်။
၁၄။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေတွင် ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ(က)၊ ပုေ်မ ၃၃ ၏ ရှင်းလင်းချက်၊ ပုေ်မ ၃၅ ၏ ရှင်းလင်းချက်၊ ပုေ်မ ၃၈၊ ပုေ်မခွဲ(က)၊
ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခွဲ(ဂ) နှင့် ပုေ်မ ၅ဝ တို့တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏
ဘဏာငရးနှင့် အခွန် ဝန်ကကီးဌာန’’ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
၁၅။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခွဲ(က)တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ပမန်မာနိုင်ငံအပမတ်ခွန် အက်ဥပငေအရပဖစ်ငစ၊ဤဥပငေအရပဖစ်ငစ၊ ’’
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို‘‘ဤ ဥပငေအရ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
၁၆။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၃၁ ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်‘‘၃၁။ ပပည်ငောင်စုအစိုးရသည်(က) အပခားနိုင်ငံတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ ့ အစည်း တစ်ခုခုနှင့် ဝင်ငငွခွန်ကိစ္ပါဝင်ငသာ သငဘာတူ စာချုပ်တစ်ရပ်
ချုပ်ဆိုပါက ဤဥပငေပါ အပခားပပဋာန်းချက်များတွင် မည်သို့ပင်ပါရှိငစကာမူ ယင်းစာချုပ်ပါ သငဘာတူညီချက်များနှင့်အညီလိုက်
နာငဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) အဆိုပါစာချုပ်ကို နိုင်ငံငတာ်ပပန်တမ်းတွင် ေုတ်ပပန်ငကကညာနိုင်သည်။’’
၁၇။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေပုေ်မ ၃၂၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)နှင့်(ဃ)တို့တွင် ပါရှိငသာ‘‘အယူခံအဖွဲ ့ ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို‘‘တိုင်းငေသကကီး
သို့မဟုတ်ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ်ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး’’ဆိုသည့် စကား ရပ်ပဖင့် အသီးသီး အစားေိုး
ရမည်။
၁၈။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေတွင်(က) ပုေ်မ ၃၃၊ ပုေ်မခွဲ(ဂ)တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ငငွကျပ်တစ်ရာ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ငငွကျပ်တစ်ငောင်’’ဆိုသည့် စကား ရပ်
ပဖင့်အစားေိုးရမည်။
(ခ) ပုေ်မ ၃၃-က တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ကျပ် ၅ဝဝ အေိ ပဖစ်လျင်’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ကျပ်သုံးငသာင်းေက် မပိုလျင်’’ဆိုသည့်
စကားရပ်ပဖင့်လည်းငကာင်း၊ ‘‘ကျပ် ၁ဝဝဝဝ အေိ ပဖစ်လျင်’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ကျပ်တစ်သိန်းေက်မပိုလျင်’’ဆိုသည့်
စကားရပ်ပဖင့်လည်းငကာင်း အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
(ဂ) ပုေ်မ ၃၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)တွင် ပါရှိငသာ‘‘ကျပ်တစ်ငသာင်းအေိ’’ဆိုသည့် စကားရပ်ကို‘‘ကျပ်တစ်သိန်းေက်မပိုငသာ’’ဆို
သည့်စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
၁၉။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၄၂ နှင့် ပုေ်မ ၄၄တိတ
ု့ ွင် ပါရှိငသာ ‘‘ပပည်ငောင်စုအစိုးရက တာဝန် လွဲအပ်ငသာအဖွဲ ့ များသည်’’
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ တိုင်းငေသကကီး သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီ များ
ဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့သည် လည်းငကာင်း၊ ပုေ်မ ၇ အရ ဖွဲ ့ စည်းငသာအဖွဲ ့ နှင့် လွဲအပ် တာဝန်ငပးအပ်ပခင်းခံရငသာ ပုဂ္ိုလ်နှင့်

အဖွဲ ့ များသည်လည်းငကာင်း’’ဆိုသည့်စကားရပ်ပဖင့်အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
၂ဝ။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၄၃ ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-‘‘၄၃။ မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ တိုင်းငေသကကီး သို့မဟုတ်
ပပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးနှင့် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့သည် လည်းငကာင်း၊ ပုေ်မ ၇ အရ ဖွဲ ့ စည်း ငသာ အဖွဲ ့ နှင့်
လွဲအပ်တာဝန်ငပးပခင်းခံရငသာ ပုဂ္ိုလ်နှင့် အဖွဲ ့ များသည် လည်းငကာင်း ဤဥပငေပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးငဆာင်ရွက်ရာတွင်
တရားမ ကျင့်ေုံးဥပငေအရ တရားရုံးသို့ အပ်နှင်းေားငသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ရရှိငစရမည်။ ေို့ပပင် ယင်းပုဂ္ိုလ် သု့ိမဟုတ်
အဖွဲ ့ များအား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တရားရုံးပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။’’
၂၁။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၄၅ တွင်-(က) စာကိုယ်၌ပါရှိငသာ ‘‘ယင်းအဖွဲ ့ ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ‘‘ယင်းပုဂ္ိုလ်’’ ဆိုသည့်
စကားရပ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ (ခ) ပုေ်မခွဲ(ခ)၏ငနာက်တွင် ပုေ်ခွဲ(ဂ)နှင(့် ဃ)တို့ကို ငအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည်-‘‘(ဂ)
မမို ့ နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပုေ်မခွဲ(က)နှင့် ပုေ်မခွဲ(ခ)တို့ပါ ကိစ္ရပ်များကို ငဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းငေသကကီး သို့မဟုတ်
ပပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးေံ ကကိုတင်တင်ပပ၍ ခွင့်ပပုချက် ရယူမပီးမှ
ငဆာင်ရွက်ရမည်။ အငရးတကကီး ငဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္ ငပါငပါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာမမို ့ နယ်တရားသူကကီးေံမှ ရှာငဖွဝရမ်းငတာင်းခံ၍
ငဆာင်ရွက်နိုင် သည်။ ယင်းသို့ငဆာင်ရွက်ရာတွင် ငတွ ့ ရှိချက်များကို မမို ့ နယ်တရားသူကကီးနှင့် သက်ဆိုုင်ရာ တိုင်းငေသကကီး
သို့မဟုတ် ပပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့ေံ အပမန်ဆုံးအစီရင်ခံတင်ပပရမည်။ (ဃ)
ပုေ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ)တို့ပါ ကိစ္တစ်ရပ်ရပ်ကို ငဆာင်ရွက်လျင် သက်ဆိုင်ငသာ အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့်
သက်ငသနှစ်ဦးတို့၏ ငရှ့ ငမှာက်တွင် ပဖစ်ငစရမည်။’’
၂၂။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေတွင်-(က) ပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မခွဲ(က)၌ ပါရှိငသာ ‘‘သို့မဟုတ် အယူခံအဖွဲ ့ သည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ် နှင့် ပုေ်မ ၄၇၊
ပုေ်မခွဲ (က)၌ ပါရှိငသာ ‘‘သို့မဟုတ် အယူခံအဖွဲ ့ က’’ ဆိုသည့်စကားရပ် တို့ကို ပယ်ဖျက်ရမည်၊ (ခ) ပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)၊ ပုေ်မ
ခွဲငယ်(၁)တွင် ပါရှိငသာ ‘‘ပုေ်မ ၇ အရ ဖွဲ ့ စည်းေားငသာ အဖွဲ ့ ’’ ဆိုသည့်စကားရပ်နှင့် ဝင်ငငွခွန်ဥပငေပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)၊
ပုေ်မခွဲငယ်(၂) တွင် ပါရှိငသာ ‘‘အဖွဲ ့ ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်တို့ကို ‘‘မမို ့ နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည်’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ပဖင့်
အစားေိုးရမည်။
၂၃။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၅၁ ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-‘‘၅၁။ ဤဥပငေပါ ပပဋာန်းချက်များကို
အငကာင်အေည်ငဖာ် ငဆာင်ရွက်ရာတွင် ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ဘဏာငရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနသည်(က) လိုအပ်ငသာ နည်းဥပငေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို ပပည်ငောင်စု အစိုးရအဖွဲ ့ ၏ သငဘာတူညီချက်ပဖင့်
ေုတ်ပပန်နိုင်သည်၊
(ခ) လိုအပ်ငသာ အမိန့် ငကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်း များကို ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။’’
၂၄။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေ ပုေ်မ ၅၂၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)ကို ငအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-‘‘(ခ) ပပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ဘဏာငရး နှင့်
အခွန်ဝန်ကကီးဌာနသည် ဝင်ငငွအမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်အတွက်ပဖစ်ငစ၊ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစား တစ်ခုခု အတွက်ပဖစ်ငစ မည်သည့်
အချက်အလက်များပါဝင်သည့် စာရင်းပုံစံများေားရှိရမည်ကို အမိန့်ငကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပပန်၍ သတ်မတ
ှ ်နိုင်သည်။’’
၂၅။ ဝင်ငငွခွန်ဥပငေတွင်ပါရှိငသာ ‘‘အခန်း (၁၈)၊ ပမန်မာနိုင်ငံအပမတ်ခွန်အက်ဥပငေ အကျိုး သက်ငရာက်သည့်
စည်းကကပ်နှစ်များ’’ ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်မပီး ပုေ်မ ၅၉ ကို ငအာက်ပါ အတိုင်း အစားေိုးရမည်-‘‘၅၉။ မမို ့ နယ်အလိုက်
ပုဂ္ိုလ်တစ်ဦးချင်းေံမှ ငကာက်ခံရရှိသည့်အခွန်အနက် ကျပ်ငငွပဖင့် ငကာက်ခံရငငွကို ပပည်ငောင်စု အစိုးရအဖွဲ ့ က မမို ့ နယ်အလိုက်
သတ်မှတ်ငသာ ရာခိုင်နှန်း အချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ မမို ့ နယ်စည်ပင်သာယာငရးအဖွဲ ့ ရန်ပုံငငွသို့ လွဲငပပာင်းငပးသွင်း နိုင်သည်။’’
ပပည်ငောင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံငတာ်ဖွဲ ့ စည်းပုံအငပခခံဥပငေအရ ကျန်ုပ်လက်မတ
ှ ် ငရးေိုး သည်။
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