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ဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ီ်း ယစ မ   ်းခွန ဥပဒေ 

(၂၀၁၃ ခိုနှစ ၊ ဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ီ်း လွှတ ဒတာ ဥပဒေအမှတ  ၈) 

(၁၃၇၅ ခိုနှစ ၊ သီတင ်း ျွတ လဆန ်း ၄ ရ  ) 

(၂၀၁၃ ခိုနှစ ၊ ဒအာ  တ ိုဘာလ ၈ ရ  ) 

[ ပပင ဆင  : 28.08.2014, 06.12.2018, 24.06.2020 ] 

 

၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေ ြုေ်မ္ ၁၈၈ အရ 

အြ်နှင််း ော်းထသောလုြ်ြ ုငခ် င့််က ု ကျင့််သုံ်းလျက် ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်းယစ်မ္ျ   ်းခ န်ဥြထေ က  ုဧရောဝတီ 

တ ုင််းထေသကကီ်းလွှတ်ထတောက် ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည်။ 

အခန ်း (၁) 

အမ္ည်၊ စတင်အောဏောတည်ပခင််းနှင့််အဓ ြပောယ်ထဖေ်ာပြချက် 

၁။ (က) ဤဥြထေက  ုဧရာဝတီတ ိုင ်းဒေသက ီ်းယစ မ   ်းခွန ဥပဒေဟုထခေါ်တ င်ထစရမ္ည်၊ 

 (ခ) ဤဥြထေက  ု ုတ်ပြန်ထ ကညောသည့််ထနေ့မ္ှစ၍ ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်းတစ်ဝန််းလံု်းတ င် အောဏော 

တည်ထစရမ္ည်။ 

၂။ ဤဥြထေတ င်ြါရှ ထသော ထအောက်ြါစကော်းရြ်မ္ျော်းသည် ထဖောပ်ြြါအတ ုင််းအဓ ြပောယ်သက်ထရောကထ်စရ 

မ္ည်- 

 (က) တ ိုင ်းဒေသက ီ်း ဆ ုသည်မ္ှော ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်းက ုဆ ုသည်၊ 

 (ခ) အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ ဆ ုသည်မ္ှော ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်း အစ ု်းရအဖ  ွဲ့က ုဆ ုသည်၊ 

 (ဂ) ဝန က ီ်း ဆ ုသည်မ္ှော ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်းအစ ု်းရအဖ  ွဲ့က တောဝန်ထြ်းထသော ဝန်ကကီ်းက ု ဆ ုသည်၊ 

 (ဃ) တ ိုင ်းဒေသက ီ်းအိုပ ခ  ပ ဒရ်းမှ ်း ဆ ုသည်မ္ှော တ ုင််းထေသကကီ်းအထ  ထ   အြု်ချ ြ်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောနမ္ှ 

ဌောနအကကီ်းအက က ု ဆ ုသည်၊ 

 (င) ယစ မ   ်းခွန  ဆ ုသည်မ္ှော ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ ပမ္န်မ္ောန ုငင်ံယစ်မ္ျ   ်းအက်ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ် ော်းထသော 

အခ န် မ္ျော်းက ုဆ ုသည်၊ 

 (စ) ယစ မ   ်းသ  ဝင ပစစည ်း (Excisable Article) ဆ ုသည်မ္ှော ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်င ံယစ်မ္ျ   ်းအက် 

ဥြထေတ င် ဖ င့််ဆ ု ော်းသည့်် အရက်အြါအဝင် ယစ်မ္ျ   ်းသက်ဝင်ြစစည််းက ု ဆ ုသည်၊ 

 (ဆ) ယစ မ   ်းဝင  ိုန ပစစည ်း (Excisable Goods) ဆ ုသည်မ္ှော ၁၉၁၇ခုနှစ်၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်င ံယစ်မ္ျ   ်း 

အက်ဥြထေ၏ ေုတ ယဇယော်းတ င် ယစ်မ္ျ   ်းခ န်နှင့််စြ်လျဉ််း၍ သတ်မ္ှတ် ော်းသည့်် ကုန်ြစစည််းက ု 

ဆ ုသည်၊ 

 (ဇ) အရ   (Alcoholic Liquor) ဆ ုသည်မ္ှော ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငယံစ်မ္ျ   ်းအက်ဥြထေတ င် သတ် 

မ္ှတ် ော်းသည့်် အရောမ္ျော်းအြါအဝင် တည်ဆ ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ န ုင်ငထံတောသ်မ္မတက 

အမ္ န်ေ့ထ ကောပ်ငော စော ုတ်ပြန်၍ အရက်ဟုသတ်မ္ှတ် ော်းထသော အရောမ္ျော်းက ု ဆ ုသည်၊ 
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 (ဈ) ဘီယာ (Ale. Stout. Porter) ဆ ုသည်မ္ှော ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငယံစ်မ္ျ   ်းအက်ဥြထေတ င် သတ် 

မ္ှတ် ော်းသည့််အရောမ္ျော်း အြါအဝင် တည်ဆ ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ န ုင်ငထံတောသ်မ္မတက 

အမ္ န်ေ့ထ ကောပ်ငော စော ုတ်ပြန်၍ အရက်ဟု သတ်မ္ှတ် ော်းထသောအရောမ္ျော်းက ု ဆ ုသည်၊ 

 (ည) ပပည တွင ်းဖ ိုထွ  ခ   အရ   (Country Spirit) ဆ ုသည်မ္ှော ထြါင််းဖ ုနှင့်ခ်ံယူ၍ ရရှ သည့်် အရက်ြျံ 

ြါဝင်ထသော မ္ည်သည့််အရက်တစ်စံုတစ်ရောက မု္ဆ ု ဆ ုသည်၊ 

 (ဋ) ထန ်းရည  (Tari) ဆ ုသည်မ္ှော ကထဇောထ်ဖောက်သည်ပဖစ်ထစ၊ မ္ထဖောက်သည်ပဖစ်ထစ၊  န််း၊ ဓန ၊ အနု််း၊ 

ထြ စသည့်် အြင်အမ္ျ   ်းမ္ျ   ်းမ္ှ   ကထ်သောအရည်က ုဆ ုသည်၊ 

 (ဌ) တည အရ   (Fermented Liquor) ဆ ုသည်မ္ှော ချက်အရက်မ္ှတစ်ြါ်း အရက်ြျံြါဝငသ်ည့်် 

အရက်က  ုဆ ုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တ င် ထလှောစ်ောရည၊် ထခါင်ရည်တ ုေ့ြါဝင်သည်၊ 

 (ဍ) ဒသာ  ဒပ ာ ဒသာအရ   (Potable Alcoholic Liquor) ဆ ုသည်မ္ှောပြ ပြငပ်ြီ်း မ္ူလသတတ ြျက် 

အရက်မ္ှတစ်ြါ်းအရက်ြျံြါဝင်သည့်် အရက်တစ်မ္ျ   ်းမ္ျ   ်းက ု ဆ ုသည်၊ 

 (ဎ) မူလသတတ  ပ   ပပီ်း (Denatured) ဆ ုသည်မ္ှော ယစ်မ္ျ   ်းအက်ဥြထေအရ သတ်မ္ှတ်သည့််နည််းလမ္််း 

မ္ျော်းနှင့််အညီ လူတ ုေ့ထသောက်သုံ်းရန် မ္သင့််ထအောငပ်ြ ပြငပ်ြီ်းသည်က ု ဆ ုသည်၊ 

 (ဏ) ခ   လိုပ ပခင ်း ဆ ုသည့််စကော်းရြ်တ င် ထအောကြ်ါတ ုေ့ြါဝင်သည်- 

  (၁) သဘောဝအော်းပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ ပြ ပြင၍်ပဖစ်ထစ၊ ယစ်မ္ျ   ်းသက်ဝငြ်စစည််းတစ်စံုတစ်ရောက ု   ကရ်ှ ထစရန် 

သ ုေ့မ္ဟုတ် ရရှ ထစရန် ပြ လုြ်ပခင််းက ုဆ ုသည်။ ယင််းစကော်းရြ်တ င် န််းြင်မ္ှ အရည်ခံပခင််း၊ 

 ုတ်ယူပခင််း တ ုေ့ြါဝင်သည်၊ 

  (၂) ပြန်၍ထြါင််းခံပခင််း (Redistillation)၊ 

  (၃) အရက်ြျံြါဝင်သည့်် အရက်က ုပြ ပြင်ပခင််း၊ အနံေ့၊ အရသော ည့််ပခင််း၊ ထရောထနှှောပခင််း၊ အထရောင် 

ဆ ု်းပခင််း၊ 

 (တ) လ  လီ သ ိုို့မဟိုတ  လ ္ာ်းဒရာင ်းခ မှု (Retail and Whole Sale) ဆ ုသည်မ္ှော ဤဥြထေနှင့်် 

ဤဥြထေအရ ပြ သည့််နည််းဥြထေမ္ျော်းအရ  ုတ်ပြန်သည့််အမ္ န်ေ့ထ ကောပ်ငောစောမ္ျော်းနှင့်် အညီ 

အချင်အတ ယ် အတ ုင််းထရောင််းချပခင််းက ုဆ ုသည်၊ 

 ( ) လ ိုင စင  ဆ ုသည်မ္ှော ဤဥြထေအရ ုတ်လုြ်ပခင််း၊ ချက်လုြ်ပခင််း၊ ထရောင််းချပခင််း၊ ပဖန်ေ့ပဖ ်းပခင််းတ ုေ့ 

အတ က် ခ င့််ပြ သည့်် ခ င့််ပြ မ္ န်ေ့က ု ဆ ုသည်။ လ ုငစ်ငသ်က်တမ္််းအတ က် ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် အလ ကု် 

သတ်မ္ှတ်သည်။ 

အခန ်း (၂) 

ရည ရွယ ခ    

၃။ ဤဥြထေ၏ ရညရ်ွယ်ချက်မ္ျော်းမ္ှော ထအောက်ြါအတ ုင််းပဖစ်သည်- 

 (က) အရကထ်သစောထသောကစ်ော်းပခင််း အထလ့်အ ပြန်ေ့ြ ော်းပခင််းက ု အော်းထြ်းပခင််းမ္ရှ ထစရန်၊ 

 (ခ) ထသရည်ထသရက်ပဖန်ေ့ပဖ ်းထရောင််းချရောတ င် တရော်းမ္ဝင်ချက်လုြ်မ္ှု၊  ုတ်လြု်မ္ှု၊ ထရောင််းချမ္ှုမ္ရှ  

ထစရန်၊ 
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 (ဂ) မ္ူ်းယစ်ထစထသော ထသရည်ထသရက်ထရောင််းချပခင််းမ္ှော အခ န်ထင ရရှ ထစရန် အလ ုေ့ငှောသော မ္ဟုတ်ဘ  

ထသောက်စော်းသံု်းစ  ပခင််း ထလျော့်နည််းထစရန်၊ ထသရည်ထသရက်ထရောင််းချပခင််းက ု အခ န်ထကောက်ခံသည်ဟု 

စ  ပမ္  မ္ှတ်ယထူစရန်၊ 

 (ဃ) တ ုင််းထေသကကီ်းက ရသင့််ရ  ကု်ထသော အခ န်ဘဏ္ဍောထင က ု ဥြထေနှင့််အညီရရှ ထစရန်။ 

အခန ်း (၃) 

ယစ မ   ်းခွန နှုန ်းထာ်းမ ာ်းသတ မှတ ပခင ်း 

၄။ တ ုင််းထေသကကီ်း ယစ်မ္ျ   ်းခ န်ထကောက်ခံထရ်းနှင့််စြ်လျဉ််း၍- 

(က) ဤဥြထေြါ ထနှောက်ဆက်တ  (က) ဇယော်းြါအတ ုင််း ထကောက်ခံရမ္ည်။ ထနှောကဆ်က်တ  (က)ဇယော်း၏ 

အမှ္တ်စဉ် (၂၄) ထနှောက်မ္ှစ၍ ြူ်းတ  ြါအတ ုင််း အမ္ှတ်စဉ် (၂၅) မ္ ှ(၂၉) အ   ပဖည့််စ က်ရမ္ည်။ 

ထနှောကဆ်က်တ   (က) နှင့်် ထနှောကဆ်က်တ   (ခ) တ ုေ့က ု ထနှောကဆ်က်တ  (က) ဟ ုဇယော်းတစ်ခုတည််း 

ထြါင််းစြ်သတ်မ္ှတ်သည်။ 

(ခ) န ုငင်ပံခော်းအရက်လက်ကော်းထရောင််းချခ င့််လ ငု်စင်မ္ျော်းပဖစ်သည့်် FL-6, FL-8, D-1A, FL-11, FL-12 

လ ငုစ်င်ရှ သူမ္ျော်းအော်း လ ုငစ်င်ရထနရောမ္ှအြ အပခော်းထနရောမ္ျော်းတ င် သ ုထလှောငရ်န် 

သ ုထလှောင်ခ င့််နှုန််း ော်း မ္ျော်းနှင့်စ်ြ်လျဉ််း၍ ထနှောက်ဆက်တ  (ခ)ြါ ဇယော်းအတ ုင််း ထကောက်ခံရမ္ည်။ 

<ပြငဆ်င ်06.12.2018> 

၅။ လုြ်ငန််းလ ုင်စငရ်ရှ သူသည် လ ငုစ်ငထ် က်းထင ကျြ် ၅၀၀၀၀၀ (ကျြ်ငါ်းသ န််း) အ  ပဖစ်ြါက 

လ ငုစ်င်ချ ော်းထြ်းသည့်် အ ချ  န်တ င် ကျသင့််ထသောထင က ု တစ်ကက မ္်တည််းအထပြအထကျ ထြ်းသ င််းရမ္ည်။ 

၆။ လုြ်ငန််းလ ငုစ်ငရ်ရှ သူသည် လ ငုစ်ငထ် က်းထင ကျြ် ၅၀၀၀၀၀ (ကျြ်ငါ်းသ န််း) အ က်မှ္ ကျြ် 

၃၀၀၀၀၀၀ (ကျြ်သ န််းသုံ်းဆယ်) အ  ပဖစ်ြါက လ ငုစ်င်ချ ော်းထြ်းသည့်် အချ  န်တ င် ကျသင့််ထင ၏ 

တစ်ဝက်က ု တစ်ကက မ္်တည််းထြ်းသ င််းထစပြီ်း ကျန်တစ်ဝက်က ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် ဝက်အတ င််းအထပြအထကျ 

ထြ်းသ င််းရမ္ည်။ 

၇။ လုြ်ငန််းလ ငုစ်ငရ်ရှ သူသည် လ ငုစ်င်ထ က်းထင ကျြ် ၃၀၀၀၀၀၀ (ကျြ်သ န််းသုံ်းဆယ်) အ က်ပဖစ်ြါ က 

လ ငုစ်င်ချ ော်းထြ်းသည့််အချ  န်တ င် ကျသင့််ထင ၏ သုံ်းြံုတစ်ြံကု ု တစ်ကက မ္်တည််းထြ်းသ င််းရမ္ည်။ 

ကျန်သုံ်းြံုနှစ်ြံုက ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်ဝက်အတ င််း နှစ်ကက မ္်ခ  ၍ အထပြအထကျထြ်းသ င််းရမ္ည်။ 

၈။ ယစ်မ္ျ   ်းခ န်လ ုငစ်င်က ု ပြန်လည်အြ်နှံလ သူုသည် သတ်မ္ှတ် ော်းသည့််ယစ်မ္ျ   ်းခ န်မ္ျော်းက ု အထပြ အထကျ 

ထြ်းသ င််းပြီ်းမ္ှသော ယစ်မ္ျ   ်းခ န်လ ငုစ်င်က ု ပြန်လည်အြ်နှံခ င့််ပြ မ္ည်။ 

၉။ ဤဥြထေအရ ယစ်မ္ျ   ်းခ န်အပြည့််အဝထကောက်ခံရရှ န ုငထ်ရ်းအတ က် တ ုင််းထေသကကီ်းအစ ု်းရအဖ  ွဲ့၏ 

သထဘောတူညီချက်အရ ဝန်ကကီ်း၏ကကီ်း ကြ်မ္ှုပဖင့်် လ အုြ်ထသော ထကော်မ္တီအဆင့််ဆင့််က ု ဖ  ွဲ့စည််း 

ထဆောငရ်ွက်န ုင်သည်။ 

အခန ်း (၄) 

အဒထွဒထွ 
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၁၀။ ယစ်မ္ျ   ်းစီမ္ံခန်ေ့ခ  ပခင််း၊ အခ န်စည််း ကြ်ပခင််းနှင့််ထကောက်ခံပခင််းတ ုေ့က ု တ ုင််းထေသကကီ်းအစ ု်းရအဖ  ွဲ့၏ 

သထဘောတူညီချက်အရ ဝန်ကကီ်း၏ကကီ်း ကြ်မ္ှုပဖင့်် တ ုင််းထေသကကီ်းအထ  ထ  အုြ်ချ ြ်ထရ်းဦ်းစီ်းဌောနက 

တောဝန်ယူထဆောငရ်ွက်ရမ္ည်။ 

၁၁။ ဤဥြထေအရထြ်းရန်ရှ ထသော ယစ်မ္ျ   ်းခ န်ထင ထ က်းအော်းလံု်းက ု ထြ်းထဆောငရ်န် ြျက်က က်လျှင ်

အခ န်မ္ထပြကျန်ထင ပဖစ်ဘ သက ့်သ ုေ့ ထကောက်ခံရမ္ည်။ 

၁၂။ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းချက်မ္ျော်းက ု အထကောင်အ ည်ထဖေ်ာထဆောင်ရွက်န ုင်ရန်အတ က်- 

 (က) လ ုအြ်ထသောနည််းဥြထေ၊ စည််းမ္ျဉ််း သ ုေ့မ္ဟုတ် စည််းကမ္််းမ္ျော်းက ု တ ုင််းထေသကကီ်းအစ ု်းရ အဖ  ွဲ့က 

 ုတ်ပြန်န ုင်သည်၊ 

 (ခ) လ အုြ်ထသော အမ္ န်ေ့ထ ကောပ်ငောစော၊ အမ္ န်ေ့၊ ညွှန် ကော်းချက်နှင့်် လုြ် ံ်ုးလုြ်နည််းမ္ျော်းက ု ဝန်ကကီ်း၏ 

သထဘောတူညီချက်ပဖင့်် တ ုင််းထေသကကီ်းအြု်ချ ြ်ထရ်းမ္ှ ်းက  ုတ်ပြန်န ုင်သည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော် ဖ  ွဲ့စည််းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မ္ှတ်ထရ်း  ်ုးသည်။  

(ြံု) သ န််းထအောင် 

ဝန်ကကီ်းချ ြ် 

ဧရောဝတီတ ုင််းထေသကကီ်းအစ ု်းရအဖ  ွဲ့ 




