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၁။ ဤဥပခေကို မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေကိုမပင်ဆင်သည့်ဥပခေဟု ခေါတွင်ခစရြည်။
၂။ မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေတွင်ပါရှိခသာ “President of the Republic of the Union of Myanmar may”
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “Ministry of Finance and Revenue of the Union Government may, with the approval of the
Union Government” ဆိုသည့်စကားရပ်မြင့် အစားေိုးရြည်။
၃။ မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေပုေ်ြ ၂၊ ပုေ်ြေွဲ(၉)ကိုခအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး ရြည်“(9) Collector includes any Revenue Officer and any officer delegated by the Director General of the Internal
Revenue Department;”
၄။ မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေပုေ်ြ ၉ တွင်(က) ပုေ်ြေွဲ (က)၏ခနာက်၌ ပုေ်ြေွဲ(ေ)ကိုခအာက်ပါအတိုင်း မြည့်စွက်ရြည်“(b) amend or enhance all or any of the amounts or values, description of instruments and proper stamp duties
mentioned in this Act including Schedule 1 annexed thereto, and”
(ေ) ပုေ်ြေွဲ (ေ)ကိုပုေ်ြေွဲ(ဂ)အမြစ် မပန်လည် အြှတ်စဉ်ရြည်။
၅။ မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေပုေ်ြ ၂ဝ ကို ခအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည် “Duty for any money expressed in foreign currencies”
“20. Where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any money expressed in any
currency other than that of the Republic of the Union of Myanmar, such duty shall be payable in that foreign
currency at the rate of one per centumn such amount or value instead of any proper stamp dutyo ned in
schedule 1 annexed in this Act.”
၆။ မြန်ြာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေပုေ်ြ ၄၉ တွင်ပါရှိခသာ“by the President of the Republic of the Union of
Myanmar” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “by the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government, with the
approval of the Union Government” ဆိုသည့် စကားရပ်မြင့် အစားေိုးရြည်။
၇။ မြန်ြာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပခေပုေ်ြ ၇ဝ၊ ပုေ်ြေွဲ(၁)ကို ခအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရြည်“Institution and conductof prosecutions.”
“70.(1) No Prosecution in respect of any offence punishableunder this Act shall be instituted without the prior
sanction of the Ministry of Finance and Revenue of the Union Government.”
မပည်ခောင်စုသြ္တမြန်ြာနိုင်ငံခတာ်ြွဲ ့ စည်းပုံအခမေေံဥပခေအရ ကျန်ုပ်လက်ြတ
ှ ်ခရးေိုးသည်။
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