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ၾသဂုတ္၊ ၂၀၂၀။ 
စာတမ္းေရးသားသူ - Sebastian Sahla ႏွင့္ Alison Kent တို႔မွ ေရးသားသည္။

► ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္ရရွိမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။    ထုိသုိ႔ 
    အခြန္ရရွိမႈ  နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္  က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ  က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး 
    ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းမွ်သာ  ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ  ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းက
    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP)တြင္ ျပ႒ာန္း   
    ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစပါသည္။

► အစိုးရ၏  ရေငြမ်ားသည္  ႀကီးမားေသာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
    အေပၚတြင္   မီွခိုေနရပါသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း  အားနည္းေသာ  အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊  အခြန္ေရွာင္ျခင္းမ်ား 
    က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္   ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္  လိုသည္ထက္ပို၍  အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေန 
    ရမႈမ်ားသည္ ရွိသင့္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္မႈ ပမာဏကုိ ပိုမိုနည္းပါးေစပါသည္။  ယင္းသည္ အခ်မ္းသာ   
    ဆံုးေသာ  လူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ေပးေဆာင္ရမည့္  မွ်တေသာအခြန္မ်ားကုိ  မေပးေဆာင္ရသည့္ တရား
    မွ်တမႈမရွိေသာ စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေနပါသည္။

► အခြန္က႑ရွိ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း   
    အစိုးရအေနျဖင့္  လံုေလာက္ေသာ  အခြန္ေငြမ်ား  ေကာက္ခံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္   ပိုမိုရည္မွန္းခ်က္ ျပင္းျပ၍ 
    ထိေရာက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီး  လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
    လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ  အခ်မ္းသာဆုံးေသာ  ထိပ္ပိုင္းမွသူမ်ားသည္  ၎တို႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ား 
    ကုိ  မွ်တစြာ  ေပးေဆာင္ရန္  လုိအပ္သည္။  ထုိ႔ေနာက္  အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွရရွိေသာ  ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ
    ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္  လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း  အပါအ၀င္  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
    တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္  သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ  ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္  ဖန္တီးရန္  ေဆာင္႐ြက္ရေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
    အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

► COVID-19 ကပ္ေရာဂါ က်ေရာက္ေနသည့္ကာလတြင္ အခြန္ဆုိင္ရာမွ်တမႈ တုိးတက္လာေစေသာ အစီ   
    အမံမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑မ်ား အပါအဝင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္
    ေသာ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ပုိမုိအားေကာင္းခုိင္မာစြာ သံုးစြဲလာႏုိင္   
    ေစမည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊ မေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေန လုိအပ္ခ်က္
    ရွိသူမ်ားကုိ  အေလးေပးၿပီး  တန္းတူညီမွ်ေသာ  ျပန္လည္နာလန္ထူမႈကုိ  အေထာက္အကူ  ျပဳႏိုင္မည္ 
    ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစီအမံမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယခင္ကာလမ်ားထက္ပုိ၍ အေရးပါလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ဤစာတမ္းကုိ Oxfam in Myanmar (https://myanmar.oxfam.org ) ႏွင့္ ActionAid Myanmar 
                                (https://myanmar.actionaid.org ) တုိ႔မွ ပူးတဲြထုတ္ျပန္သည္။
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း  သိသာထင္ရွားေသာ  ႏုိင္ငံေရး၊  စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ က်ယ္ျပန႔္သည့္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္  
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ပုိမုိရရိွလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံ 
ျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ  ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္   ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း  ေျပာင္းလဲလာျခင္း  စသည္တုိ႔  ပါဝင္သည္။ 
ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
က႑မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား၏ အေမြမ်ားလည္း  က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ကမာၻေပၚတြင္  အခြန္ရရိွမႈအနည္းဆံုး  ႏုိင္ငံမ်ားအနက္မွ  တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။  ထုိသုိ႔ အခြန္ရရိွမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းမွ်သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ  ၾကာ
ရွည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္  
ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ     ပုိမိုရွာေဖြရန္     လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊    ထုိဘ႑ာေငြမ်ားကုိ    ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္    မညီမွ်မႈမ်ား   
တုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္လိုအပ္ပါသည္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေနစဥ္ကာလတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
လတ္တေလာႀကဳံေတြ႕ရေသာ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္စီးပြားေရး  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ  ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရသည့္  
အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာေရးႏွင့္ အစီအမံမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း  
အလြန္သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ အေစာပုိင္း ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအရ လယ္သမားမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား 
မ်ားအပါအဝင္  စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရိွ  အလုပ္အကုိင္က႑ (informal sector)မွ လုပ္သားမ်ားသည္ COVID-19 ၏ 
စီးပြားေရးအရ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ဆုိး႐ြားစြာ ခံစားရေသာအစုအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚေနျခင္း
သည္ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္  ဝင္ေငြပိုမိုက်ဆင္းသြားသည္ႏွင့္အမွ်  ရိွေနဆဲ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ  ပုိမိုနက္ရႈိင္းသြား 
ေစမည့္ အလားအလာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ COVID-19 စီးပြားေရးထိခိုက္မႈသက္သာေရးစီမံခ်က္(CERP) 
မွတစ္ဆင့္  ပုိမုိသာတူညီမွ်ေသာ  COVID-19 ထိခုိက္မႈ  သက္သာေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္  ပုိမိုမွ်တၿပီး ႀက့ံႀက့ံခံႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္  ေပၚထြက္လာေရးတုိ႔အတြက္  
ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန႔ခ္ြဲမႈ  မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္  အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊  အရအသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးဆြျဲခင္း
တုိ႔ကုိ အခ်က္အခ်ာျပဳ၍ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု မူဝါဒစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း 
တုိ႔ထံမွ ရရွိေသာအခြန္ရေငြမ်ားသည ္အလြန္နည္းပါးပါသည္။  အစုိးရဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွရရွိေသာ 
အခြန္ေငြမ်ားႏွင့္   ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ   လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚတြင္   ႀကီးမားစြာ  မီွခိုေနရပါသည္။ 
ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ လႊေဲျပာင္းေငြမ်ားသည္ ပံုေသမဟုတ္ဘဲ  ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွၿပီး  ပမာဏသည္လည္း 
က်ဆင္းလ်က္ရိွကာ တာဝန္ခံမႈအပုိင္းတြင္လည္း အကန႔အ္သတ္ျဖင့္သာ ရိွပါသည္။ 

အခြန္က႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းထပ္မံေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာ
မ်ားလည္း  က်န္ရွိေနပါေသးသည္။  ယင္းတုိ႔တြင္  အခြန္ေကာက္ခံရာ၌ ပုိမိုထိေရာက္မႈရွိလာေစရန္ အခြန္ေကာက္ခံ 
ျခင္းကုိ  ေခတ္ႏွင့္အညီ  ေျပာင္းလဲျခင္း၊  အခြန္စနစ္  သက္ဝင္မႈရိွလာေစရန္  ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  ပုိမုိစြမ္းေဆာင္လာ 
ႏုိင္ေစျခင္းႏွင့္  လက္ရိွတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔ ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္  အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအား  ကန႔သ္တ္ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ အခြန္ကုိ အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံမွရရိွေသာ အခြန္ေငြမ်ား
ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသက့ဲသုိ႔ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ားသည္လည္း  ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ မျပသႏုိင္ 
ဘဲ၊   ေလးစားလုိက္နာမႈမရိွသူမ်ားကုိ   အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသြားေစႏုိင္သည့္   အႏၲရာယ္လည္းရိွပါသည္။   အေရးႀကီးသည့္ 
အခ်က္မွာ  အခြန္စနစ္ရွိ လုိအပ္ေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္  တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္

၁



အစုိးရအေနျဖင့္  ေကာက္ခံရရွိေသာ  ရေငြမ်ားကုိလည္း  က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္  လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားတြင္  
ပိုမိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားရမည္  ျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါ  မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းရိွႏိုင္ငံမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာရိွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ နိမ့္က်လ်က္ ရိွေနပါေသးသည္။ 

တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အရအသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းက႑မ်ား 
တြင္ “ေအာက္ေျခမွ အထက္သုိ႔ စီမံကိန္းေရးဆြတဲင္ျပျခင္း” နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိအသံုးျပဳလာၿပီး၊ ပုိ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရိွလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  အခြန္မ်ားကုိ  ထိေရာက္စြာ  ေကာက္ခံရန္  လုိအပ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေငြေၾကးအခ်မ္းသာဆံုးထိပ္ပိုင္းမွသူမ်ားက  ၎တုိ႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေဝစုကို မွ်တစြာေပးေဆာင္ရန္  တိက်စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲရာတြင္လည္း လူမႈအသုိက္အဝန္းအားလံုးအတြက္ ထင္သာျမင္သာ
ရိွသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သံုးစြရဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ 
ေစရန္အတြက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရအေန 
ျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ကုိ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခြန္
တိမ္းေရွာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ကန႔္သတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ
အေနျဖင့္ အခြန္မက္လုံးေပးျခင္းမ်ား၊  အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းမ်ားကုိ  ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။  အခြန္မူဝါဒ 
မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏႈန္းတုိးအခြန္စနစ္ (အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္သည့္ပမာဏ တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်  တုိးျမႇင့္ေပးေဆာင္ရ 
ေသာ အခြန္စနစ္) ပုိမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ
လည္း ႀကီးၾကပ္သင့္ပါသည္။ အစုိးရက ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ရေငြမ်ားအား မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကို အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေစျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 
ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတုိ႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ရွင္းလင္းစြာတင္ျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရန္လုိအပ္ပါသည္။  ပိုမိုမွ်တမႈရွိေသာအခြန္စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္း 
ျခင္းႏွင့္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြပိုမိုသုံးစြဲေပးျခင္းတုိ႔သည္ က်ား၊မေရးရာ 
ဂ်ဲန္ဒါအေျချပဳ မညီမွ်မႈမ်ားအပါအဝင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာမညီမွ်မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အဓိကက်သကဲ့“ မည္သူ႔ကို
မွ် ခ်န္လွပ္မထားေရးမူဝါဒ”ကုိ ေသခ်ာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အေရးႀကီးလာမည္  ျဖစ္ပါသည္။

ယခုမူဝါဒစာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိအခြန္က႑မွ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာထားသည့္ 
စာတမ္းမ်ား၊  အစုိးရ၏ အခြန္က႑ဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အခြန္က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ 
လ်က္ရွိေသာ သုေတသနအေျချပဳအႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါ 
အဝင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထား
ပါသည္။ အခန္း (၁) တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္  အမ်ိဳးသားမ်ား  
အၾကားရိွ မညီမွ်မႈမ်ား) တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အခြန္က႑၏ အေရးႀကီးမႈကုိ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း
(၂) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္ကုိ ၿခဳံငံုသံုးသပ္ထားၿပီး၊ အစုိးရအေနျဖင့္ အသံုးစရိတ္ဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ခ်မွတ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း (၃) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစုိးရ၏ အခြန္ရေငြမ်ားနည္းပါး 
ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း (၄) တြင္ ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအား  မည္သို႔ 
ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ကို အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔ကုိ  တုိက္ဖ်က္ရန္  အေရးႀကီးလာပါသည္။  ယခုအခန္းတြင္ ထိေရာက္ေသာ ႏႈန္းတုိးအခြန္စနစ္၏ 
အေရးပါရျခင္း  အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းက႑သည္ အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ  ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မည္သုိ႔ဆက္စပ္သည္တို႔ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္မူဝါဒႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈှု

၂



မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ  ႀကဳံေတြ႕ခ့ဲရပါသည္။  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ 
ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  အေရွ႕ေတာင္အာရွရိွ အလ်င္ျမန္ဆံုး တုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ ရရိွခ့ဲသည့္ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထုိကာလအတြင္းမွာပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ထက္ဝက္ခန႔ ္ေလ်ာ့က်သြားခ့ဲပါသည္။1 ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ကာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့
ပါသည္။     ယင္းသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရာ၌    က်န္းမာေရးႏွင့္    ပညာေရးၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္    ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ 
အနည္းငယ္ သာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။2

သို႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးက႑ရွိ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၏ အေမြမ်ားလည္း  က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္  ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ရိွၿပီး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား 
လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေဝႏုိင္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား  တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မႈတုိ႔တြင္လည္း  ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ 
မ်ားစြာေနာက္က်လ်က္ရိွပါသည္။3   တုိးတက္မႈမ်ားရိွလာေသာ္လည္း  လူဦးေရ၏   ၆၀%ခန႔သ္ည္   ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ 
သုိ႔မဟုတ္  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေၾကာင္းေအာက္သို႔  က်ေရာက္လုနီးပါး  အေနအထားတြင္   ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္သားအင္အား၏ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရွိအလုပ္အကိုင္က႑ (informal 
sector) တြင္   ရွိေနၾကပါသည္။   ဆိုလိုသည္မွာ   လုပ္သားအင္အားအမ်ားစုမွာ   လူမႈေရးအကာအကြယ္မ်ားကုိ 
မရရွိၾကဘဲ၊ မညီမွ်မႈမ်ားသည္လည္း ႀကီးႀကီးမားမား  တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္  ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။4

အဆုိပါ ရိွေနဆဲစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေနစဥ္တြင္ သက္သာေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြင္း ပုိမုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္လာသည့္အခ်က္မ်ား  ျဖစ္ပါသည္။  အေစာပုိင္းေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအရ လယ္သမား
မ်ား၊  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္  စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရိွ  အလုပ္အကုိင္က႑မွ  လုပ္သားမ်ားသည္ 
COVID-19 ၏ စီးပြားေရးအရ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ဆိုး႐ြားစြာခံစားရေသာ အစုအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ အဆင္း ရဲဆံုးႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ဝင္ေငြပိုမိုက်ဆင္းသြားသည္ႏွင့္အမွ် ရွိေနဆဲမညီမွ်မႈမ်ားကုိ  ပုိမုိ 
နက္ရႈင္ိးသြားေစမည့္   အလားအလာပင္  ျဖစ္ပါသည္။   ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္   ဝင္ေငြရရိွမႈ  သိသိသာသာဆံုးရႈးံသြားၿပီး  
စုေဆာင္းေငြမရိွသည့္  အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားသည္  အစားအေသာက္ဝယ္ယူစားသံုးမႈ  ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား  လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရသည္ကုိ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရသိရပါသည္။ ဤသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  အျခားေသာ အေထာက္အ 
ကူျပဳအစီအမံမ်ား၊  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္  နည္းလမ္းမ်ား   မရွိျခင္းကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ရိွပါသည္။5   ကပ္ေရာဂါ၏  
စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍   အထက္ေဖာ္ျပပါ    ကနဦးရႈေထာင့္မ်ားအရ   ၾကည့္လွ်င္ပင္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ  ျပည့္ဝစြာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးႏွင့္  ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ  
အေထာက္အကူျပဳ အစီအမံမ်ား  ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးတုိ႔  အေရးတႀကီး လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လူမႈေရးအေထာက္အကူျပဳအစီအမံမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲရန္၊  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ႏွင့္ မညီမွ်မႈတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္တို႔အတြက္  အဓိကအက်ဆုံးေသာနည္းလမ္းမွာ မွ်တေသာ အခြန္စနစ္ က်င့္သုံးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  လူမႈ 
ေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအစီအမံမ်ားတြင္   ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္   အစုိးရ၏   ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ 
ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္ႏွင့္   ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ    ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔  အၾကားတြင္   ခိုင္မာေသာ   ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရိွသည္ကို  
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရသိရပါသည္။6 ဤအခ်က္မွာ က်ား၊မေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါမညီမွ်မႈမ်ားကုိတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အထူး
အေရးပါသည္။  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္၊  ပညာေရးႏွင့္  လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာ  အစီအမံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရေသာ အခေၾကးေငြမရရွိသည့္ အိမ္မႈကိစၥဝန္ထုပ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

မညီမွ်မႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးပါရသနည္း။

၃



ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳရသည္ျဖစ္၍ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပိုမို
ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။7

အခြန္စနစ္ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ပံုစံႏွင့္  အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္  တည္ေဆာက္ထားမႈပံုစံတုိ႔သည္ 
အခြန္စနစ္က မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေရးပါလာမည္  ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲ
သူမ်ားထက္ပို၍ အခြန္ဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္သင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈမ်ား  ဆုိး႐ြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းက ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈကို  ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပုိမိုခက္ခဲေစပါသည္။ ႏႈန္းတုိးခြန္စနစ္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္  ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကုိ  ျပန္လည္ 
ျဖန႔္ခြဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ  ဝင္ေငြနည္းပါးစြာရရွိသူမ်ားသည္  ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔၏  မိသားစုမ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ  ေထာက္ပံ့ေပးလာႏုိင္ျခင္း၊  ၎တုိ႔ကုိယ္ပိုင္ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားကုိ  စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
မႈမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ အခြန္မူဝါဒသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ႏႈးိဆြ 
ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား
အၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္းတုိ႔၏ အေရးပါမႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။8

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MSDP ကုိ   မဟာဗ်ဴဟာမ႑ိဳင္သံုးခုျဖစ္ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  
တည္ၿငိမ္မႈ၊ သာယာဝေျပာမႈႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊  ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမာၻေျမဟူေသာ  မ႑ိဳင္မ်ားျဖင့္  ဖြဲ႕စည္း
ထားပါသည္။ MSDP တြင္  အစိုးရ၏  မူဝါဒေရးရာ  ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို  လမ္းၫႊန္ေပးရန္အတြက္  မဟာ
ဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။ 

MSDP သည္ က်ယ္ျပန႔္၍ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးမားေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်
မႈတုိ႔ကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴ ဟာပန္းတုိင္ ၄ 
တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား  ျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑၊ က်န္း
မာေရးက႑ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးက႑တုိ႔အား ျမႇင့္တင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ MSDP သည္ မညီမွ်မႈမ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္လည္း  အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။  အားလုံးႏွင့္  သက္ဆိုင္သည့္  ဦးတည္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ  က်ား၊မ ေရးရာ  ဂ်ဲန္ဒါက႑တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈရွိေစျခင္းႏွင့္ 
အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။9 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနပါသနည္း။ 

၄



သုိ႔ေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ လုိအပ္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  ဘ႑ာေငြသံုးစြျဲခင္းႏွင့္  အစုိးရ၏  ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္  ျဖစ္ေပၚေနသည့္  လုိအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား  ကြာဟခ်က္တစ္ခု ရိွပါသည္။10  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚ 
တြင္ အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး  အနိမ့္ဆုံး  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္ (ပုံ -၁ တြင္ရႈ)။  ထိုအခ်ိဳးသည္  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ဆက္လက္က်ဆင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။(ပုံ-၂ တြင္ရႈ)11။

MSDP သည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ဘ႑ာေငြ  သံုးစြဲရန္အတြက္  အခြန္တုိးတက္ေကာက္ခံရန္ အေရးပါေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။  အခြန္
ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ေခတ္မီေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အခြန္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္းႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းအား တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္
ရာ အစီအမံမ်ား စသည္တို႔အပါအဝင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္မ်ားကို MSDP တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။12

ထို႔ျပင္ အခြန္ရေငြမ်ား တုိးတက္ရရွိလာျခင္းသည္သာလွ်င္ ပန္းတုိင္မဟုတ္သည္ကိုလည္း MSDP က အသိအမွတ္ျပဳ
ထားပါသည္။ အစုိးရက ရေငြမ်ားကုိ မည္သည္တုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳလုိက္သည္ဟူေသာ အခ်က္က အဓိကက်ပါသည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာ
မႈရိွေစရန္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္မႈရိွေစရန္တုိ႔ကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ ယင္းအထဲတြင္ အစုိးရဌာနအသီးသီး 
တို႔၌  က်ား၊မေရးရာ  အေလးေပးေသာ  အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ  ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည့္  ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
လည္း  ပါဝင္သည္။13

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ MSDP က မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပး
ထားပါသည္။ အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္မွာ အစုိးရ၏ အခြန္ရေငြမ်ားသည္ မွ်တၿပီး သာတူညီမွ်ရိွသည့္
ပုံစံျဖင့္  တုိးတက္ရရိွလာမႈႏွင့္  အခြန္ရေငြမ်ားကုိ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္သုံးစြဲမႈတုိ႔အေပၚတြင္ 
မူတည္ေနပါသည္။

၅



ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏  ရေငြမ်ားမွာ  ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္ေသာ ေငြမ်ား
အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ မီွခုိေနရပါသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္လည္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း 
တုိ႔သည္ လုိက္နာမႈ အားနည္းၾကသည့္အတြက္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္ရေငြ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနရသည္။ ဤအခ်က္ 
က  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္  ဘ႑ာေငြပမာဏကုိ  အကန႔္အသတ္ ျဖစ္ေစ
ပါသည္။  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား  တုိးတက္လာေသာ္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား 
ႏွင့္  ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက  နည္းပါးလ်က္  ရိွေနပါေသးသည္။ အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္
လ်ဥ္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာလည္း အကန႔္အသတ္ 
ျဖင့္သာ ရိွေနပါသည္။

ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အဓိက ရေငြရင္းျမစ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ အေရးပါမႈမ်ား၊ အဆိုပါ ရေငြရင္းျမစ္မ်ားက 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း  ဝင္ေငြရရိွမႈမတူညီေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထုိ႔ျပင္   အစုိးရ၏  ဦးစားေပးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ  သံုးသပ္ထားၿပီး၊  စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြ
စာရင္းေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ခ်မွတ္သည္တုိ႔ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္  ယင္း၏ရေငြမ်ားကုိ  ရင္းျမစ္အသီးသီးမွ  ရရွိပါသည္။  အခြန္မွရေငြမ်ားသည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခန႔္မွန္းေျခ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လႊဲေျပာင္းရရွိေငြႏွင့္ 
ဗဟိုဘဏ္မွ  ရရွိေငြမ်ားသည္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ရွိၿပီး က်န္ပမာဏမွာ ႏုိင္ငံျခားမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားမွ ရရွိ
ပါသည္။14

အခြန္ရေငြမ်ားအနက္  ဝင္ေငြခြန္မွာ  အႀကီးမားဆံုး ရင္းျမစ္ျဖစ္ပါသည္ (ပံု ၃ တြင္ရႈ။) ဝင္ေငြခြန္ကုိ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန15 လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD)က ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား
အေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ ခန႔မွ္န္းခ်က္အရ ဝင္ေငြခြန္သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု 
အခြန္ရေငြ၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွပါသည္။16

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ
ေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းအား ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း

အစိုးရ၏ အဓိက ရေငြရင္းျမစ္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ ျဖစ္ပါသနည္း။ 

၆



ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ (Corporate Income Tax) ကုိ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ စည္းၾကပ္ၿပီး အခြန္ရေငြမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး  
အခ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။17 တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax)ကုိမူ ပုိ၍နည္းပါးေသာ ပမာဏျဖင့္သာ 
ေကာက္ခံရရိွပါသည္။ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ ၄.၈ သန္း  (ခန႔မွ္န္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀၀) ေအာက္ 
ရရိွသူျဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ မလုိပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ပုိ၍ လစာရရိွသူမ်ားသည္ ႏႈန္းတုိး 
စနစ္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ကို ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ က်ပ္သန္း ၃၀ (ခန႔္မွန္းေျခ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀) ရရွိသူျဖစ္ပါက ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေပးေဆာင္ရပါသည္။ မည္သူမဆို ေျမငွားရမ္းျခင္း၊ 
အေဆာက္အအုံငွားရမ္းျခင္း၊   အခန္းငွားရမ္းျခင္းမွရရွိေသာ  ဝင္ေငြအား  ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ 
စည္းၾကပ္ခံရမည္။18

အခြန္ရေငြမ်ားအနက္  ဒုတိယအႀကီးမားဆံုးရင္းျမစ္မွာ  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ျဖစ္ပါသည္။  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို 
ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေပၚတြင္  ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး 
ဌာနက  စည္းၾကပ္ပါသည္။ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္  ကုန္သြယ္ျခင္းမွျဖစ္ေစ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမွ  
ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြရရိွမႈသည္ က်ပ္သန္း ၅၀ ေအာက္ (ခန႔မွ္န္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃,၀၀၀) ရရိွေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူ 
မ်ားသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ 
သီးျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား၊   ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား၊   စာသင္ေက်ာင္းသံုး   သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊  က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ  ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္   ေဆးဝါးမ်ား၊   ပညာေရး၊   က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္   ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။20

သိသာထင္ရွားေသာ  ေနာက္ထပ္ရေငြရင္းျမစ္တစ္ခုမွာ  အထူးကုန္စည္ခြန္ျဖစ္ပါသည္။19     အထူးကုန္စည္ခြန္သည္   
အခြန္ရေငြမ်ားအနက္  ခန႔္မွန္းေျခ  ၁၀  ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။   အထူးကုန္စည္ခြန္ကို  စီးကရက္ႏွင့္   အရက္ 
ကဲ့သို ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်မႈအေပၚတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက စည္းၾကပ္ပါသည္။21   ျပည္ေထာင္
စုအစုိးရသည္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား၊ အေကာက္ခြန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခြန္အခမ်ားကုိလည္း ေကာက္ခံပါသည္။22

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံခြင့္ ရိွပါသည္။  ဖြ႕ဲစည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၅ အရ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား တာဝန္ယူေကာက္ခံႏုိင္သည့္ အခြန္အခအမ်ိဳးအစား 
၁၉ မ်ိဳး ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တန္ဖုိးနည္းၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ 
၎တို႔၏  ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီခိုေနရပါ
သည္။23  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္နယ္မ်ား၏  ရေငြမ်ားတြင္  ပစၥည္းခြန္ ပါဝင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၾကည့္ပါမူ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၾကသည့္ အခြန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ မ်ားစြာ နည္းပါးပါသည္။24

အခြန္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာရေငြမ်ားမွာလည္း အစိုးရဘ႑ာေငြအတြက္  လြန္စြာအေရးပါသည္။  ယင္းရေငြမ်ား  
အနက္ ႀကီးမားေသာ ပမာဏကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွရေငြမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ  ေပးေဆာင္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးက႑မွ  လိုင္စင္ေၾကးမ်ား ပါဝင္သည္။  အဆိုပါရေငြမ်ားသည္  တည္ၿငိမ္မႈနည္းပါးၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ 
ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏  မွတ္ခ်က္အရ  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ရရွိ
သည့္  အခြန္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ရေငြမ်ားသည္  က်ဆင္းသြားသည္ဟု  သိရပါသည္။25   ဆက္သြယ္ေရးက႑မွ 
ရရွိေသာ ေပးေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကာလတြင္ ေလးဆတက္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားစဥ္
မွာပင္  ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ရေငြမ်ားသည္  ယင္းကာလမွာပင္  ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန႔္  ေလ်ာ့နည္းသြား 
မည္ဟု ခန႔္မွန္းပါသည္။26

 

၇



ဝင္ေငြကြာျခားမႈရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ အခြန္၏သက္ေရာက္မႈမွာလည္း ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ဝင္ေငြ (သုိ႔မဟုတ္) အျမတ္မ်ားအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေသာ  တုိက္႐ုိက္ခြန္မ်ားသည္  ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအေပၚတြင္  စည္းၾကပ္သည့္  သြယ္ဝုိက္အခြန္မ်ားထက္ ပုိ၍ႏႈန္းတုိး ပံုစံရိွပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ 
တိုက္႐ိုက္ခြန္  ေပးေဆာင္ရာတြင္  ဝင္ေငြပိုမိုျမင့္မားသူမ်ားသည္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားထက္ပို၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားမွာမူ   တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏   အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္ 
မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ  ေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားသည္  ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစားနည္းပါးစြာ ရရွိ
သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္  ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ားသည္ 
သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားအေပၚတြင္  ပို၍ႀကီးမားစြာ  မွီခိုေလ့ရွိၾကသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားသည္ 
တိုက္႐ိုက္အခြန္မ်ားထက္ပို၍ ေကာက္ခံရန္လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခြန္စနစ္သည္ ႏႈန္းတုိးစနစ္အသြင္သ႑ာန္မ်ား ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ (Corporate Income 
Tax-CIT) သည္  ကုမၸဏီမ်ား၏  အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမွရရိွေသာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႔ ျပန္လည္  
ျဖန႔ခ္ြေဲပးပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ  ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းသည္  ယခုစာတမ္းတြင္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားသည့္ ေဒသတြင္း 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အတန္အသင့္ ျမင့္မားပါသည္။  တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax-PIT) 
သည္လည္း ႏႈန္းတုိးခြန္ျဖစ္ပါသည္။  ဝင္ေငြနိမ့္သူမ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး၊ ဝင္ေငြစည္းၾကပ္မႈအလႊာ 
တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် အခြန္ႏႈန္းလည္း တိုးလာပါသည္။  ဝင္ေငြစည္းၾကပ္မႈအလႊာမ်ားကုိ  သတ္မွတ္ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြပမာဏရရိွသူ အခြန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ မလုိသည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ လာအုိ ႏုိင္ငံ၊ ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
တြင္မူ  ပ်မ္းမွ်လစာအေပၚတြင္  ၅  ရာခုိင္ႏႈန္း  ေပးေဆာင္ရပါသည္။  မေလးရွားတြင္  ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း  ေပးေဆာင္ရပါ
သည္။27  ျမန္မာအစုိးရသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခြန္ထမ္း၏ အတူေနမိဘ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား 
အတြက္ သက္သာခြင့္မ်ားကိုလည္း  ေပးထားပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္  ေပးေဆာင္ရသည့္  
အျမင့္ဆုံးအခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ပမာဏႏွင့္ နီးစပ္ပါသည္။ (ပံု ၄ တြင္ရႈ)။28

တရားဝင္အခြန္မ်ား (formal taxes) ႏွင့္ စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္တြင္ရွိေသာအခြန္မ်ား 
(informal taxes) သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ 
မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသနည္း။ 

၈



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ႏႈန္းေလ်ာ့ပံုစံ (အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ တုိးတက္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ်  ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္စနစ္)  ျဖစ္ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၏ 
ႏႈန္းေလ်ာ့ျခင္းဆုိင္ရာ  အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္  ကုန္စည္မ်ားႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊  အခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို  အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။  
အခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္းသည္  ေဒသတြင္းအျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္  မ်ားစြာနည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။  အျခား ႏႈန္းေလ်ာ့ပုံစံ 
တစ္ခုမွာ အိမ္ၿခံေျမငွားရမ္းျခင္းမွ  ရရိွေသာဝင္ေငြကုိ  အျခားေသာ  ရင္းျမစ္မ်ားမွရရိွသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ားအေပၚ 
စည္းၾကပ္သည့္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာနည္းပါး၍ စည္းၾကပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ အိမ္ၿခံေျမ အေဆာက္အအုံပုိင္
ရွင္မ်ားအား လစာဝင္ေငြရရွိသူမ်ားထက္ပို၍ အခ်ိဳးမညီစြာ အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အခြန္စနစ္တြင္ မည္သုိ႔ျပ႒ာန္းထားေစကာမူ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ႏႈန္းတုိးနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေကာက္ခံျခင္း ရွိ၊ မရွိပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြတ္သေဘာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ 
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ကုိ အခြန္ထမ္းအနည္းငယ္ကသာ ေပးေဆာင္ၿပီး၊  အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာလည္း  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး 
မ်ားအေပၚတြင္သာ  ဦးတည္ထားပါသည္။  ထို႔အတူပင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ စီးပြား 
ေရးက႑တြင္သာ  စည္းၾကပ္သည္ျဖစ္ရာ၊  ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ  မ်ားေသာအားျဖင့္  အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပါ။29  ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္  တုိက္႐ုိက္အခြန္မွရရိွေသာ  ရေငြမ်ားသည္ အျခားေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားထက္ အခ်ိဳးအစားအနည္းငယ္ပုိ၍ 
ျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ ႏႈန္းတုိးအခြန္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိရိွသည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။30သုိ႔ေသာ္ 
လည္း  ဝင္ေငြခြန္မွ  အခြန္ရရွိမႈသည္ က်ဆင္းေနၿပီး၊ အခန္း ၃ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔ုပင္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑ရွိ  အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုိသည္ထက္ပို၍ အခြန္မက္လံုး 
ေပးျခင္းမ်ား  ရိွေနသျဖင့္  ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ  အခြန္ထမ္းမ်ားသည္  ၎တုိ႔၏   အခြန္ေဝစုကို   ေပးေဆာင္ျခင္း 
မရွိၾကပါ။31

အစုိးရအခြန္အရာရိွမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခြန္ရေငြေကာက္ခံမႈမ်ားသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ  အေထာက္အကူ 
ျပဳေစသည့္  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပ့ံရာတြင္သာမက ဒီမုိကေရစီအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္လည္း အလြန္အေရးပါေသာအခန္းက႑၌ 
ရိွေနပါသည္။  သုိ႔တုိင္ေအာင္  တရားဝင္ေပးေဆာင္သည့္  အခြန္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္)  
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္  ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံရန္  တစ္ခုတည္းေသာ  နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကမီးေမာင္း ထုိးျပလ်က္ရွိပါ
သည္။32   အမွန္ဆိုရပါမူ   အစုိးရမဟုတ္ေသာ   အာဏာပုိင္အစုအဖြဲ႕မ်ားကျဖစ္ေစ  သုိ႔မဟုတ္  အစုိးရအရာရိွမ်ားက 
ျဖစ္ေစ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  သုိ႔မဟုတ္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္  အမ်ားျပည္သူထံမွ  အလြတ္သေဘာ  
ေကာက္ခံရရိွသည့္  အခြန္မ်ားသည္  အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားအေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး 
မ်ားအနက္ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ 
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ထုိကဲ့သုိ႔ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းစနစ္၊ ျပန္လည္ျဖန႔္ေဝေပးျခင္းႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးျခင္း
တုိ႔သည္  အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏  ယံုၾကည္မႈအဆင့္ကို  တိုးလာေစပါသည္။  အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါသမား႐ုိးက်မဟုတ္
သည့္ စနစ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႕မႈ ရွိေနကာ၊ အကူအညီလိုအပ္ၿပီး  မလုံၿခဳံမႈမ်ားရွိေနသည့္  
အခ်ိန္မ်ားတြင္  မ်ားစြာေသာ  အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ  ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။   သုိ႔ေသာ္  စာရင္း 
ျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရိွ  အခြန္မ်ားကုိ ဝင္ေငြထဲမွ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးစာလွ်င္  ဆင္းရဲသားျပည္သူ
မ်ားက ပိုမိုေပးေဆာင္ရၿပီး၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အမ်ိဳးသားမ်ားထက္  မ်ားစြာပို၍ ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားတြင္  ႀကီးမားစြာ  ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေနသည့္  သာတူညီမွ်မရွိမႈတို႔ကုိ  မီးေမာင္းထုိးျပ
လ်က္ရွိပါသည္။34  အဆုိပါ  သမား႐ုိးက်  မဟုတ္သည့္  (အလြတ္သေဘာ)  အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကုိ  အခြန္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  ထို႔ျပင္  အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  ေဆာင္႐ြက္ 
သည့္အခါ  ဆင္းရဲေသာ  အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚတြင္   ပုိမိုခက္ခဲေစရမည္မဟုတ္ဘဲ   မညီမွ်မႈမ်ားကုိ   ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အတြက္ ႏႈန္းတုိးအခြန္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးကုိသာ အေထာက္အကူျပဳသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၉



ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ မရိွမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက မိမိတုိ႔၏  ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကး  
ျဖင့္ စိုက္ထုတ္က်ခံရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္  သိသာထင္ရွားေသာ 
“အခ” သို႔မဟုတ္ (တရားဝင္ သို ႔မဟုတ္ စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္) သို ႔မဟုတ္ ‘အခြန္’မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အာဆီယံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုိယ္ပုိင္  
ေငြေၾကးျဖင့္ စိုက္ထုတ္က်ခံရသည့္ စရိတ္အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။35 အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ အခြန္မ်ားကို 
တရားဝင္ေပးေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊  အလြတ္သေဘာ  သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခမ်ားအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရသည္ 
ျဖစ္ေစ ၎တို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အရင္းခံအေၾကာင္းမွာ စုစုေပါင္းထမ္းေဆာင္ရသည့္ အခြန္ပမာဏသာလွ်င္ 
ျဖစ္ပါသည္။  စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရွိ  အခြန္မ်ားကဲ့သို႔ပင္  အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး 
ျဖင့္  က်ခံရျခင္းသည္လည္း  ပုိမုိဆင္းရဲေသာ  အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၀င္ေငြရသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ကြာျခားသြားျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္  ၄င္းတို႔၏ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစားအမ်ားအျပားကို  ကုန္က်ေစၿပီး ႏႈန္းေလ်ာ့စနစ္ကို အားေပးသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အႀကီးမားဆုံး အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ခြဲေဝမႈသည္ စီမံကိန္း၊  ဘ႑ာေရး 
ႏွင့္   စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္    လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔    ေရာက္ရွိပါသည္။   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ 
အတြက္    အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီရရွိသည့္   အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခမွာ   ျပည္ေထာင္စု၏   အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ 
(ဘတ္ဂ်က္)၏  ငါးပံုတစ္ပုံေက်ာ္ခန႔္ ျဖစ္ပါသည္။   တတိယဝန္ႀကီးဌာမွာ  ခန႔္မွန္းေျခ  ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း  ရရွိသည့္ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။  က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္  လူမႈဖူလုံေရးက႑မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ထား 
ေသာ အသုံးစရိတ္မွာ  ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္္။(ပံု ၅ တြင္ရႈ)

က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးရျခင္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ 
ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က အဆိုပါက႑မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္း၏  အေမြပင္ျဖစ္ပါသည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ 
ဘတ္ဂ်က္ခြေဲဝမႈမွာ  ဆက္တုိက္တုိးတက္လာခ့ဲေသာ္လည္း (ပံု ၆ တြင္ရႈ)၊ ေဒသတြင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ နိမ့္က် 
လ်က္ပင္ ရိွေနပါေသးသည္ (ပံု ၇ တြင္ရႈ)။36 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ ခ့ဲေသာ Oxfam ၏ Commitment to Reducing 
Inequality Index  အရ က်န္းမာေရး၊  ပညာေရးႏွင့္  လူမႈဖူလံုေရးက႑မ်ားတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရိွေနၿပီး၊ တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္တြင္ ေအာက္ဆုံးမွ ေရတြက္ 
လွ်င္ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ရိွေနပါသည္။37

အစိုးရသည္ အခြန္ရေငြမ်ားကို မည္သည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳပါသနည္း။ 

၁၀



ယင္းက႑မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္သည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္သုိ႔ မ်ားစြာက်ဆင္းလ်က္
ရိွပါသည္။ ဥပမာ အင္ခြၽန္းေၾကညာခ်က္ (Incheon Declaration) သည္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္ကုိ ၁၅ မွ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြရဲန္တုိက္တြန္းထားသည္။38

 ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားအတြက္  အသံုးစရိတ္မ်ား  ခ်ထားေပးသည့္တုိင္ေအာင္  ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ 
ၾကျခင္းမရိွပါ။ ဘတ္ဂ်က္အား လက္ေတြ႕သံုးစြဲေရးသည္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၃ -၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍   အ႐ြယ္အစား   အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္   ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုးသည္   ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ 
၎တုိ႔၏ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
အရ   က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္  ၎ရရိွသည့္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာလွ်င္ သံုးစြသဲည္ဟု 
သိရသည္။39  ထုိ႔ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ရေငြမ်ား  ပုိမုိတုိးတက္ရွာေဖြရန္သာမကဘဲ  ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း 
ႏိုင္ငံအတြက္  အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ပုံစံျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား သုံးစြဲႏိုင္သည့္စနစ္ ရိွလာေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား
ရွိလာရန္ အာမခံႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

၁၁



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ေရးဆြဲျခင္းကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္  
ႀကီးမားေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊  သိရွိရန္လည္း မလြယ္ကူပါ။  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ရွိလာေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ  
ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာမူ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရိွေနပါေသးသည္။

စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္  ႏွစ္စဥ္  အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။ (ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ 
ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္အထိျဖစ္ပါသည္။) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက 
တင္ျပလာေသာအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တင္ျပရၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ကာ အတည္ျပဳ 
ခ်က္ရယူရပါသည္။  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနမ်ားအတြက္  စီမံကိန္းမ်ားကုိ  ၿမိဳ႕နယ္၊  ခ႐ိုင္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္အသီးသီးတုိ႔တြင္ ညႇႏိႈင္ိးတုိင္ပင္ကာ ေရးဆြၾဲကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြေတာင္းခံေသာ စီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ
မ်ားက ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက စုစည္းေပးကာ ျပည္ေထာင္စု၏   
ဘတ္ဂ်က္အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္  အတည္ျပဳပါသည္။  တုိင္းေဒႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏  ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံေသာ 
စီမံကိန္းအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ       တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ       အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက   
ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက စိစစ္ကာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳပါသည္။40

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးက႑မ်ား အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားစုကုိ  သံုးစြႏုိဲင္သည့္  အခြင့္အာဏာသည္  
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံတြင္ ရိွသည္။  လက္ရွိတြင္  အစုိးရအသံုးစရိတ္၏ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာလွ်င္ 
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည္။41 ဤပမာဏမွာ အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားအျပား
ထက္  မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။  ဥပမာ  အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္  က်န္းမာေရး  
ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကုိ  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္  (ေဒသႏၲရအဆင့္) အစုိးရမ်ားက  ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္  ခ်ထားေပးေသာ  ဘတ္ဂ်က္မ်ားအနက္မွ အမ်ားစုကုိ အေဆာက္အအုံ
မ်ား၊  လမ္း၊  တံတားကဲ့သို႔ေသာ  အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအား  ထိန္းသိမ္းျခင္း၊  ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊  စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊  ဆည္ေျမာင္းစနစ္ႏွင့္  သစ္ေတာက႑တုိ႔အတြက္ 
အသံုးျပဳၾကသည္။42

သို႔ေသာ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းခုိင္မာလာေစေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး
/ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား  ေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍  ၎တုိ႔၏  ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္  သံုးဆခန႔္ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး၊ 
ဘ႑ာေငြမ်ားအား မည္သို႔သုံးစြဲမည္ကုိ  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက  ပိုမိုဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္လာႏုိင္ခဲ့ပါ
သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ (၂၀၁၁-၂၀၁၆) သည္ “ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ” သေဘာတရား  စတင္အသံုးျပဳခဲ့
ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစုိးရသည္လည္း “ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔တင္ျပသည့္” စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္း
ကို အေလးေပးအသံုးျပဳခဲ့ရာ  အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး ပါဝင္အေထာက္အကူျပဳခဲ့
ၾကပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေငြလံုးေငြရင္းဆုိင္ရာ  ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းအသစ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအသစ္မ်ား၊ 
က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္အခါတြင္ အထူးအေရးပါလာပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
ကို  သက္ဆိုင္ရာေဒသႏၲရအဆင့္မွ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္ 
လည္းဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈတြင္ အထက္မွေအာက္သုိ႔ စီးဆင္းသည့္ ပံုစံျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္လ်က္ ရိွေနပါေသးသည္။43

စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြျဲခင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏  ပါဝင္ႏုိင္မႈမွာ  အကန႔ ္
အသတ္ျဖင့္သာ  ရိွေနပါသည္။  “ေအာက္ေျခမွ  အထက္သို႔  ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းနည္းလမ္း” ျဖင့္  ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းမွာ

အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔ ခ်မွတ္ပါသနည္း။ 

၁၂



တိုးတက္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ရပ္ကြက္  သုိ႔မဟုတ္  ေက်း႐ြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္   အလားအလာရိွေသာ   စီမံကိန္းမ်ားကုိ  ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ၾကပါသည္။44  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊  ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ 
စီမံကိန္း  ေရးဆဲြသည့္  ေကာ္မတီမ်ားတြင္  အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားကုိ  ထည့္သြင္းလာၾကသည္။45  သုိ႔ေသာ္လည္း  အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား  ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ၊    ေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း    အားလံုးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ    ရႈေထာင့္တြင္  
မျပည့္စုံမႈမ်ား  ရိွေနပါေသးသည္။ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား အတည္ျပဳရာတြင္ ေဒသႏၲရအဆင့္၏  ဩဇာလႊမ္းမုိး 
ႏိုင္မႈမွာ မ်ားစြာအကန႔္အသတ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားရွိ အႀကီးအကဲ
မ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါေသးသည္။46 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ရရွိမႈနည္းပါးရျခင္းမွာ အားနည္းေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္ ခ်ထား 
ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အခြန္ေရွာင္မႈတုိ႔ အပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔၏ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လုိသည္ထက္ပုိ၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားေသာ  အခြန္မက္လံုး 
မ်ားႏွင့္  အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို  အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း မရိွျခင္းကလည္း ရေငြမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ယုိေပါက္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ကို ဤအခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရေငြမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုမွာ  အားနည္းေသာ  အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္  ေခတ္မီအခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ထားေပးေသာ အရင္း
အျမစ္မ်ားသည္ အျခားေသာ၀င္ေငြနည္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္း
ပိုင္းဆိုင္ရာ  စြမ္းရည္မွာ  ထပ္မံအားျဖည့္ရန္  လိုအပ္ေနၿပီး၊ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ခ်မွတ္လ်က္ရွိကာ  အဂတိလိုက္စားမႈကို  ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။  ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္
အတြက္  အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ တြန႔ဆု္တ္လ်က္ရိွၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အခြန္လုိက္နာေပးေဆာင္ရာ၌ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အခြန္ထမ္း 
အေရအတြက္မွာ ၂၀၀,၀၀၀ ခန႔္သာ ရွိပါသည္။  ထိုပမာဏမွာ လုပ္သားအင္အား၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ 
ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။47

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သိရသည္မွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ အခြန္ေတာင္းခံလႊာမ်ား
ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္  အဆင္မေျပမႈတစ္ခုမွာ  အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္  ရေငြႏွင့္ အျမတ္
အစြန္းၾကားကြာျခားမႈကုိ နားမလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္မွာ အခြန္အရာရိွမ်ား
သည္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္ေသာ  ဝင္ေငြကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္  ကုမၸဏီ၏  ေငြစာရင္းအေပၚတြင္  အေျခမခံဘဲ  စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ အ႐ြယ္အစား သို႔မဟုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ စသည့္ အခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ထမ္းမ်ား  ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္  သက္သာခြင့္ရရွိႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား
အၾကား တစ္သမတ္တည္း မရွ ိ ၾကပါ။  အခြန္အရာရွ ိမ်ားသည္  အခြန္ေၾကညာလႊာ  မွားယြင္းတင္သြင္းျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္  ေပးေဆာင္ရက္ေနာက္က်ျခင္းစသည့္  ေသးငယ္ေသာ  အမွားအယြင္းမ်ားအတြက္   အခ်ိဳ းအစားမညီသည့္ 
ဒဏ္ေငြမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

၃။ ထိေရာက္ေသာ အခြန္မူဝါဒႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ရွိ 
အဓိကအတားအဆီးမ်ား 

အားနည္းေသာ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

၁၃



ထုိသုိ႔  တစ္ေျပးညီမျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္  ေကာက္ယူမႈစနစ္အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္  အဂတိ  
လုိက္စားမႈမ်ား  ရိွေနႏိုင္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား အခြန္ထမ္းႏွင့္  အခြန္အရာရိွမ်ားအၾကား ညႇႏိႈင္ိးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေနၾကသည္ကို မၾကာခဏေတြ႕ေနရပါသည္။ ယူဆခ်က္မ်ားအရ အခြန္ထမ္းႏွင့္အခြန္အရာရွိတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး 
ေကာင္းမြန္သည္ႏွင့္အမွ် အခြန္ေတာင္းခံလႊာပါ ပမာဏေဖာ္ျပခ်က္သည္လည္း နည္းပါးႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ကုိ  ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ 
အခြန္ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကုိ 
ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။48

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္  အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အားေကာင္းခုိင္မာလာေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္း 
လာေစရန္ႏွင့္  ေခတ္မီေသာ  အခြန္စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္  ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။  ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ 
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာအခြန္႐ုံးႏွင့္   အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာအခြန္႐ံုးတုိ႔ကုိ   ဖြင့္လွစ္ခ့ဲျခင္းမွာလည္း 
အဓိကက်သည့္  အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မူေဘာင္ရႈေထာင့္အရ ၾကည့္ရပါမူ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ 
အခြန္ထမ္းမ်ား၏သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအလုိက္ အခြန္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကုိ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက  ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္  ဌာနမွ 
တြက္ခ်က္ေပးေသာစနစ္မွ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္သို ႔ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွ ိပါသည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏အခြန္က်သင့္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခြန္အရာရွိ
မ်ားက အခြန္ေၾကညာလႊာမ်ားအား စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ထုိသို႔  ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ  ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္အရာရိွတို႔အၾကားထိေတြ႕ရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ကာ အဂတိလုိက္စား
မႈကုိလည္း တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မည္  ျဖစ္ပါသည္။  ယေန႔အခ်ိန္အထိ  အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္  အလယ္အလတ္အဆင့္  အခြန္
ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အခြန္က်သင့္မႈမ်ားအား အခြန္ထမ္းကုိယ္တိုင္ စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ 
ေရရွည္တြင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္တြက္ခ်က္လာႏုိင္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။  ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္  တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ  ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး၊  ႀကီးမားေသာ  စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း 
က်န္ရိွေနပါေသးသည္။  ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေခတ္မီေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္  ပိုမိုရည္မွန္းခ်က္ျပင္းျပေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  ျဖစ္လာရန္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား
ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လံုေလာက္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ  ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖစ္ေပၚေန 
သည့္အတြက္ ရေငြဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏  စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထပ္မံအားျဖည့္ရန္  လုိအပ္ေနပါသည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းသည့္အတြက္  ကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္  ၎တုိ႔၏ဝင္ေငြကုိ  ေလ်ာ့နည္းေၾကညာျခင္း  သို႔မဟုတ္   ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ   ပိုမိုေၾကညာျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္၍ အခြန္က်သင့္ေငြပမာဏမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစလ်က္ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ရမည့္  ဝင္ေငြအနက္မွ သက္သာခြင့္ရႏိုင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သတ္မွတ္သည့္ စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စနစ္တက်မရိွဘဲ လီွးလႊတဲင္ျပႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရိွေနပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအတြင္း 
ေျဖၾကားသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလုိက္နာရန္ ေဆာင္႐ြက္ 
ျခင္းမ်ား မရွိလုနီးပါးျဖစ္သည့္အတြက္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ  ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္  ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရာ 
တြင္ အစုိးရ၏  အျမင္ၾကည္လင္မႈရရွိရန္အတြက္မွ်သာ ဆႏၵအေလ်ာက္ အခြန္ေဆာင္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မွသာ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားအား  တိုက္ဖ်က္သည့္  ဥပေဒဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို  အစိုးရက  စတင္ 
က်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။49 သုိ႔တုိင္ေအာင္ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ မႈန္ဝါးဝါးပင္ရိွေနပါေသးသည္။ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္း 
ကုိ  အတူတကြ ျပဳလုပ္ၾကေသာကုမၸဏီမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ေျဖၾကားသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္  အခြန္အာဏာပုိင္မ်ားထံတြင္  မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းပင္မရိွသည့္အတြက္  ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္

အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း

၁၄



အဓိကစိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။  သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္လည္း  အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔ျ္ပန႔ ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။  အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒၚလာ 
ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္  ဝင္ေငြမ်ားကို ေလ်ာ့နည္း 
ေၾကညာျခင္း၊ တန္ဖုိးေလွ်ာ့တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ထုတ္ယူရရိွမႈမ်ားမွ အစိတ္အပုိင္းအမ်ားအျပားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ 
ခုိးထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္လ်က္ရိွရာ  ၎တုိ႔ေပးေဆာင္ရမည့္  အခြန္ပမာဏ၏  အစြန္းထြက္ကုိသာ   ေပးေဆာင္ 
ေနၾကပါသည္။50  အဆုိပါ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ထံသုိ႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကုိ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ေနၾကရပါသည္။51 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ  ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအား အခြန္မက္လုံးမ်ား သတ္မွတ္ေပးထား
ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဥပေဒပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္  
ျဖင့္  လည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာအေပၚတြင္ မူတည္၍ ၃ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိ  
အခြန္အားလပ္ရက္ (Tax holidays) မ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒအရ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားလည္း ေပးထားပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔တြင္  အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊  ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ဝင္ေငြခြန္
သက္သာခြင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။52 အဆုိပါ မက္လံုးမ်ား ရရိွခံစားႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွ ံမႈဥပေဒအေဟာင္းတြင္  ပါဝင္ေသာ  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ပို၍တင္းၾကပ္ပါသည္။ 
သို႔တုိင္ေအာင္  အခြန္မက္လံုးမ်ားမွာ  က်ယ္ျပန႔္ၿပီး၊ လုိသည္ထက္ပို၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အခြန္ 
မက္လံုးမ်ားကုိ   အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္လည္း   သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
ဥပေဒတြင္  စတင္လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၅ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိ ဝင္ေငြခြန္အားလပ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ယင္းကာလေနာက္တြင္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားသည့္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္  အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိလည္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။53 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအနက္  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ  လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး  က်န္ႏွစ္ခုမွာ  တည္ေဆာက္
ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။54

ျမန္မာအစုိးရ၏ မူဝါဒမွာ အခြန္မက္လံုးမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဆြေဲဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ 
ဟူေသာ  ယုံမွားမႈအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ အခြန္မက္လုံးမ်ားသည္ အခ်ည္းအႏွီးသာျဖစ္ၿပီး၊  တည္ၿငိမ္မႈ၊  
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား  ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္မႈစေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာပုိ၍ အေရးပါသည္ကို သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက ျပဆုိလ်က္ရွိပါသည္။55ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အနည္းငယ္မွ်သာ အေထာက္အကူျပဳေသာ အခြန္မက္လံုးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရေငြ
မ်ားဆံုးရႈံးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္တည္း 
မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  အႀကီးမားဆံုးအခြန္ထမ္း ၁၃ ဦးအား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား  ခံစားေစခ့ဲသည့္အတြက္ ျပည္
တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ က်ပ္ေငြ ၄၁ ဘီလ်ံခန႔္ (ခန႔္မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း) ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။56 
ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ၏  ခန႔မွ္န္းခ်က္မွာ “ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္မ်ားကုိ 
လိုသည္ထက္ပို၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားၿပီး အလ်ဥ္းသင့္သလို သတ္မွတ္ေပးေသာ အခြန္မက္လုံးမ်ားသည္  ကုမၸဏီ
ဝင္ေငြခြန္မွ  ရေငြစုစုေပါင္း၏  ၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္းကို  ေက်ာ္လြန္လ်က္  တိုက္႐ိုက္နစ္နာမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာမည္”ဟု 
ခန႔္မွန္းပါသည္။57

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခြန္ႏွစ္ထပ္မက်သင့္ေစေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊  ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား
ကုိ လက္မွတ္ထုိးထားပါသည္။  ထုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ 
မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 2019 Corporate Tax Havens Index အရ ကမာၻ႔အဆင့္ ၈ တြင္ရွိေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္  အခြန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္  အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိရန္  စာရင္းလီွးလႊဲ တင္ျပႏိုင္ေသာ အခြင့္  
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္ စိစစ္သင့ပ္ါသည္။

လိုသည္ထက္ပို၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားေသာ အခြန္မက္လံုးမ်ား 

၁၅



၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္  စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ  ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား အခြန္ေပးေဆာင္လာရန္ 
တြန္းအားေပးသည့္   အစီအမံမ်ားကို  ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။   ထိုအစီအမံမ်ားအရ  ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို  စည္းၾကပ္မႈမွ 
ကင္းလြတ္ေနေသာ  ဝင္ေငြမ်ားကုိ အျခားပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံ 
ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳလုိက္ပါက အခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားပါသည္။58  ထုိျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
အခြန္လိုက္နာေပးေဆာင္ရန္ မက္လုံးေပးျခင္းအျပင္ အထူးသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအုံေဈးကြက္၌ စီးပြားေရး
ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ဟု အစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။59 ထုိအခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ 
လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအစီအမံမ်ားသည္ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကုိ ဆုေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ 
ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာကုိယ္က်င့္တရား (လူအမ်ား၏ အခြန္ေပးေဆာင္လိုစိတ္) အေပၚတြင္ ဆိုး႐ြား
စြာ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟုစိုးရိမ္ၾကပါသည္။60 အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ စနစ္အား အလြဲသံုးစားျပဳသူ 
မ်ားအား အက်ိဳးခံစားရေစၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာသူမ်ားအတြက္လည္း မေကာင္းသည့္ နမူနာတစ္ရပ္  
သတ္မွတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ မမွန္ကန္ေသာ ျပဳက်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ယခင္ကာလမ်ားတြင္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ သာဓကရွိၿပီး၊ ယခု
အႀကိမ္သည္လည္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိပါ။61

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရရွိႏိုင္မည္ဟု သိနားလည္ထားသည့္အခါ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ဝင္ေငြမ်ားကို  ယခုုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေၾကညာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္  အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္  ထပ္မံရရွိၿပီး  
ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္  အခြန္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ ယခင္က 
အလြဲသံုးစားျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ  အခြန္ထမ္းမ်ားအား  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ စိစစ္ရမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ယေန႔အထိ မွန္ကန္စြာေၾကညာ၍  အခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ  အခြန္
ထမ္းမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ေၾကညာလုိျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည့္  အခ်ိန္အထိ  
ေစာင့္ဆိုင္းသြားႏုိင္ပါသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္  မူဝါဒအရ တရားဝင္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ - အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအံု ငွားရမ္း  
ခမ်ား) မွ ရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ေၾကညာရာတြင္သာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ အစုိးရအေနျဖင့္  တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွ 
ရရွိေသာ ေငြမည္းခဝါခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအား မည္သို႔တားဆီးမည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ  ေဖာ္ျပထားျခင္း  
မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြမည္းပမာဏ  အေျမာက္အမ်ားကို ခဝါခ်သည့္ ရလဒ္ 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။62

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူ
မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ  စတင္၍ အသက္ 
ဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေရာက္သည္အထိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ  မထုတ္ျပန္  
ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းျခင္း 

၁၆



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဩဇာသက္ေရာက္မႈႀကီးမားပါသည္။  စီးပြားေရး၏  က႑ 
အမ်ားစုတြင္  ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  အဓိကအခန္းက႑မွ  ပါဝင္ေနၾကၿပီး၊ အစိုးရ၏ရေငြမ်ားအနက္မွ အဓိက 
ရင္းျမစ္တစ္ခုလည္း  ျဖစ္ပါသည္။  ဗဟိုဘဏ္မွ  လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားႏွင့္အတူ  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ 
ရရွိေသာ  လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္  ၂၀၁၈-၂၀၁၉   ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္   ျပည္ေထာင္စုရေငြ၏  ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး 
ရွိပါသည္။63

နားလည္ရခက္ခဲၿပီး  အားေကာင္းခုိင္မာျခင္းမရွိေသာ  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ရေငြဆံုးရႈံးရေသာ အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္  ၎တုိ႔ရရွိေသာ  အျမတ္အစြန္းမ်ား၏  ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ  ျပည္ေထာင္စု အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းထဲသုိ႔ 
ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ   အျခားေငြစာရင္း  (Other Accounts) မ်ားထဲတြင္   ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။   ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလအထိ  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  အျခားေငြစာရင္းမ်ားထဲတြင္  ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ ေငြ
ပမာဏမွာ  က်ပ္ေငြ  ၁၁.၄၅ထရီလီယံ  (ခန႔္မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၈.၆ ဘီလ်ံ)  ရွိပါသည္။  အဆိုပါပမာဏ 
သည္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ ႏွစ္ခုေပါင္းထက္ အဆမ်ားစြာေက်ာ္လြန္လ်က္ရွိပါသည္။64 
၂၀၁၉ခုႏွစ္   ဇြန္လတြင္  အစုိးရသည္   အျခားေငြစာရင္းမ်ားကုိ  ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊   ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ေငြတိုက္ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပး
ရန္  ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  ထိုသို႔  ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖင့္  ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို  ျပည္သူ႔ 
ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွရန္ အလားအလာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။65

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း  ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း
သည္  စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစပါသည္။  အထူးသျဖင့္  သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ 
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ 
တစ္စုံတစ္ရာရွိပါသည္။  စာခ်ဳပ္ပါအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို  မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၾကသည္။ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္  တာဝန္ခံမႈအားနည္းျခင္းတို႔သည္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္  မ်ားစြာအသာစီးရေစမည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏  ပုဂၢလိက 
မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္  ၎တုိ႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားအား ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲရန္လည္း ခက္ခဲလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ 
အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္  အေကာက္ခြန္မ်ားကုိ  ၎ႏွင့္အတူ  မိတ္ဖက္အျဖစ္  လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္  ကမ္းလြန္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုယ္စား ေပးေဆာင္ပါသည္။  ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့ ္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၂၀၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ 
ဆံုးရႈးံခ့ဲပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရပါမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။66

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) 
တြင္  ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး႑မ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္  လိုအပ္ပါသည္။  အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဘ႑ာေငြမ်ား  လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ကြၽမ္းက်င္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ  ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားသည္  ၎တို႔၏ အခြန္ေဝစုမ်ားကို မွ်တစြာ ေပးေဆာင္လာေစေရး 
အတြက္  တိက်စြာ  ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို အသုံးျပဳ၍ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈတုိ႔ကို တုိက္ဖ်က္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

၄။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၇



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္  အားလံုးလႊမ္းၿခဳံပါဝင္ႏိုင္သည့္  လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳယႏၲရားမ်ား လုိအပ္သည္ကို 
COVID-19 အၾကပ္အတည္းက မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိပါသည္။ COVID-19 သည္  ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အတြက္  ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔ေ္သာ  ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ကပ္ေရာဂါ 
ကာလအတြင္း  ဝင္ေငြမရရိွမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စုေဆာင္းေငြမ်ား အလြန္နည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အၾကပ္အတည္းကာလအတြင္း  အျခားေသာ  အေထာက္အကူမ်ားမရရွိျခင္းတို႔ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ 
ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စက္႐ံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ၾကမ္းကြင္းဆက္မ်ား  ပ်က္ယြင္းရျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္   ေရတုိစီးပြားေရး႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကုိ  ပုိမုိျမင္သာလာသည့္  အခ်ိန္မွာပင္  ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း 
လာမည့္လမ်ားတြင္  ခံစားရႏုိင္သည္သာမက  ႏွစ္ကာလအပုိင္းအျခားအထိပါ  ခံစားရဖြယ္ရိွပါသည္။  ယခုႀကဳံေတြ႕ေနရ 
သည့္ အၾကပ္အတည္းမွ သာတူညီမွ်ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္မွာ MSDP 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကအစီအမံမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္    ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအနည္းဆုံး    အစုအဖြဲ႕မ်ားအား    အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေရွ႕ဆက္ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ အခြန္စနစ္ကုိ ပုိမုိမွ်တေသာ စနစ္အျဖစ္သုိ႔  ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑မ်ားတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္သံုးစြရဲန္ ျဖစ္ပါသည္။  COVID-19 စီးပြားေရးထိခုိက္ 
မႈ သက္သာေရးစီမံခ်က္ (CERP) ကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို  လတ္တေလာ 
စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊  တရားဝင္လုပ္သားမ်ား၊  စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရိွ  လုပ္သားမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရိွ 
ေစမည့္  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ  အေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  လာမည့္လမ်ားအတြင္း  က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  အားေကာင္းခိုင္မာေသာ 
လူမႈေရးအာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ လုပ္သားေဈးကြက္အတြက္ကာကြယ္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
တုိ႔မွာ အလြန္အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။ ပုိမုိမွ်တေသာ အခြန္စနစ္သည္ အဆုိပါဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေရရွည္တြင္  အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု  ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။  မွ်တ၍  ထိေရာက္မႈရွိေသာ  အခြန္စနစ္ကုိ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ အလြန္အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈလုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ၏  ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား  ေအာင္ျမင္
ရန္ အခရာလည္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ကုိ 
တိုးျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ၊ ပိုမိုမွ်တေသာ အခြန္စနစ္သုိ႔ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲပါ။ 

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ၾကပ္မတ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

အခြန္အရာရိွမ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးမွာ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခန႔မွ္န္း 
ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္က်သင့္ျခင္းကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ညႇႏိႈင္ိးျခင္းမ်ား အနည္း 
ဆုံးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး  သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း 
အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္  အခြန္ထမ္းကုိယ္တုိင္ တြက္ခ်က္ျခင္းစနစ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး၊  မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ 
အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္းႏွင့္  အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
အသုံးျပဳသင့္ၿပီး  အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား  ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ  အခြန္ဌာနအသီးသီးၾကား  တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး၊ ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၁၈



ထုိ႔ျပင္  အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား  ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအတြင္း  အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။

အဆိုပါအစီအမံမ်ားကို  ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္  စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ဥပေဒအရၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္အတူ  တြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္  စည္းၾကပ္ျခင္းစနစ္ကို က်င့္သုံး 
သည့္အခါ  စနစ္အေပၚတြင္ အလြဲသုံးစားျပဳက်င့္ေသာ အခြန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိေစမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ အခြန္စနစ္အတြင္းသုိ႔ ထည့္
သြင္းရန္လိုအပ္ၿပီး၊  ၎တို႔ ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အခြန္ပမာဏကို တိက်စြာ ေပးေဆာင္လာေစရန္ ထိေရာက္ 
ေသာ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပထားေသာ အစီအမံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားေကာင္းခုိင္မာလာေစေရး စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိက်ေသာ အစီအမံမ်ားအျဖစ္ ရိွႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။67 ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား  ေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္မွာ  အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ အခြန္မက္လံုးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ဆြေဲဆာင္သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္  တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္  မွန္းဆႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အခြန္မက္လံုးမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
ထားရိွမည္ဆုိပါက  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အေလးထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ 
မ်ားအပါအဝင္  က်ယ္ျပန႔္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး မွ်တမႈ 
ရွိေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္  အေျခခံသင့္ပါသည္။  အခြန္မက္လုံးမ်ား၏  သေဘာသဘာဝကို  ျပန္လည္ 
စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါသည္။  အခြန္မက္လုံးမ်ားသည္  စြန႔္စားမႈမ်ားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စတင္လည္ပတ္ရာ 
တြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသင့္ၿပီး၊ ေရရွည္တြင္လည္း  ရေငြမ်ားႏွင့္  အလုပ္ 
အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္အလားအလာ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္မက္လုံးမ်ား
သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ စိစစ္မႈကုိ  ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရ
မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
အစုိးရသည္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါ
သည္။  ပထမအဆင့္အျဖစ္ အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
အေသးစိတ္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။   အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ   အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္   ထပ္မံေပးေတာ့မည္  မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ 
အစုိးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလအကုန္တြင္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ 
ခြင့္အား လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အာမခံရမည္ျဖစ္
ပါသည္။ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အသုံးျပဳေသာ အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခြန္
ဆုိင္ရာ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ  လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္  တင္းၾကပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးအစီအမံမ်ားျဖင့္ စိစစ္မႈကုိ 
ခံယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္မက္လုံးမ်ားႏွင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ 

၁၉



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  အခြန္မူဝါဒမွာ ႏႈန္းတုိးအခြန္စနစ္သုိ႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခြန္တိမ္းေရွာင္ 
မႈမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အခြန္မက္လံုးေပးျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔မွာ သီးျခားအခြန္ႏႈန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းထက္ ပုိ၍အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏႈန္းတုိးစနစ္ရွိသည့္ အခြန္မူေဘာင္မ်ားကုိ  အားေကာင္းခုိင္မာလာ 
ေစမည့္ ႐ုိးရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈကို  
ေလ်ာ့နည္းေစမည့္  နည္းလမ္းျဖစ္သည္သာမက  က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါ  မညီမွ်မႈမ်ားကုိ  ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္  
နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏႈန္းေလ်ာ့အခြန္စနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ယႏၲရား
မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို အခ်ိဳးမညီစြာ ခံစားရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္ဆုိင္ရာမူဝါဒအား ႏႈန္းတုိးစနစ္ပံုစံ ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားရိွပါသည္။  ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစုိးရသည္ ပစၥည္းငွားရမ္းခမ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္အား အေထြေထြဝင္ေငြ
ခြန္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိန္ညႇႏုိိင္ပါသည္။  ဤနည္းအားျဖင့္ ပစၥည္းပုိင္ရွင္မ်ားအား  လစာေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ေပးေဆာင္ရသူမ်ား
ထက္ ပို၍ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ားကုိ ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္ပါ
သည္။  ပစၥည္းခြန္တြင္ ပါဝင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအုံမ်ား၏  တန္ဖိုးတြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအုံပိုင္ရွင္မ်ား  ေပးေဆာင္ရမည့္  ပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားကို  တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္  အစုိးရမ်ားသည္ ရေငြမ်ားကုိ တုိးတက္ရွာေဖြႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအခ်က္
အေနျဖင့္  အစုိးရသည္  ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္သြင္းရမည့္ 
ပုံစံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  
တည္ဆဲအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကုိ  ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း  သုိ႔မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား  ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။  
ႏႈန္းေလ်ာ့စနစ္ျဖစ္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳခအျဖစ္အခေၾကးေငြေပးေနရမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္   စာရင္းျပင္ပစည္းလြတ္ခြင္ရွိ   အခြန္ေကာက္ခံေနမႈမ်ားကို   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး   လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားအသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေျဖရွာရန္လိုအပ္သည္။

အစုိးရ၏  ရေငြမ်ား တုိးတက္ရရွိလာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
မ်ားစြာအေရးပါသည္။  မၾကာမီက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အျခားေငြစာရင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းေစသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာကုိ  ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္  အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း 
အစုိးရအေနျဖင့္  ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ပုိမိုျဖစ္
ေပၚလာေစေရး  လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ပိုမိုအားေကာင္းေသာ 
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ စိစစ္မႈတုိ႔ကုိ လုိက္နာသင့္ပါသည္။  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္  ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၏  ဘ႑ာေရးႏွင့္  လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ
ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္မ်ား
ကုိ ေပးေဆာင္ရန္  လုိအပ္ပါသည္။   ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ  အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္  ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း၊ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား  ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္  လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏  စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ပံုမွန္
ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။68  ေရရွည္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား  ရေငြရွာေဖြေပးသူ
မ်ားအျဖစ္ မီွခိုေနရမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္ပါသည္။ 

အခြန္မူဝါဒအား ႏႈန္းတိုးစနစ္ပုံစံ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ 

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားအား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

၂၀



ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား  တည္ရွိသည့္  လူမႈပဋိညာဥ္ကို  အားေကာင္းလာေစရန္  
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ  ျပည္သူအမ်ားအျပားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ 
ျခင္းအား  ႏိုင္ငံသားတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု  ယူဆထားၿပီးျဖစ္ကာ  အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ထင္သာျမင္သာရွိ  
ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဆိုပါက  အခြန္ပိုမိုေပးေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။69

သို႔ေသာ္လည္း  ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ  ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   
အတြက္  ႏိုင္ငံသားမ်ားက  အစုိးရအေပၚ မွီခိုျခင္းမျပဳသည့္ စနစ္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအစား လူမႈအသုိက္
အဝန္းမ်ားအတြင္း  အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  အစုိးရ၏  ေထာက္ပံ့မႈမပါဘဲ ကုိယ္တုိင္ ေငြေၾကးရွာေဖြျခင္းမွာ 
အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။70 အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးက႑မ်ား
တြင္  ထင္သာျမင္သာရွိေသာ  ရလဒ္မ်ား  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို အစိုးရက အာမခံေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထို
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား  ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
အရအသံုးခန႔မွ္န္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္လာေစရန္ပင္  ျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား
သည္  ၎တို႔  ေပးေဆာင္လိုက္ေသာ  အခြန္မ်ားကို  မည္သည္တို႔တြင္  သုံးစြဲလိုက္သည္ကို   သိရွိလိုၾကသည္ဟု 
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက  ဆိုပါသည္။71  အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ
သားမ်ား၏  ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ  အစိုးရက  ပိုမိုတာဝန္ခံလာျခင္းျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 
အားေကာင္းလာေစမည္  ျဖစ္ပါသည္။  ဤအခ်က္မွာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္း 
ခဲ့ၿပီး  အစုိးရအေပၚတြင္  ယံုၾကည္မႈအတုိင္းအတာ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့ေသာ ေက်းလက္ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား
အတြက္  အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ အစုအဖြဲ႕ 
မ်ားအား  အစိုးရ၏  အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိ 
လာေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။      

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အသံုး 
ျပဳ၍ က်ား၊မ ေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈကုိ  ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  ဌာနမ်ားအားလံုး၏   စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္  မူဝါဒမ်ား
တြင္ က်ား၊မေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါက႑ကုိ  အေလးေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ  MSDP တြင္ 
ပါဝင္သည့္  က်ား၊မေရးရာ ဂ်ဲန္ဒါတြင္  တန္းတူရည္တူရွိေစေရးအား  အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ 
ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးရမည္  ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရ
အသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား  ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္  ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊  မတူကြဲျပားေသာ  
အစုအဖြဲ႕မ်ား၏  သီးျခားဦးစားေပးမႈမ်ား၊  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း  အေလးေပးထည့္သြင္းရ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဆုိလုိသည္မွာ ေရတုိကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာပါဝင္မႈကုိ  အာမခံေပးႏုိင္ေရး 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္  ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား 
ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈ နည္းပါးေနျခင္းကို  ေျဖရွင္းေဆာင္ 
႐ြက္ရန္  ျဖစ္ပါသည္။  အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏  ရလဒ္သည္  က်ား၊မေရးရာ  ဂ်ဲန္ဒါမညီမွ်မႈမ်ားကို  
ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္  ျဖစ္ပါသည္။  ဆုိလိုသည္မွာ  ပညာေရး၊  က်န္းမာေရးႏွင့္  လူမႈဖူလုံေရးက႑မ်ားအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ  ဘ႑ာေငြမ်ား  ခြဲေဝသံုးစြဲရန္  လုိအပ္ၿပီး၊  သံုးစြဲလုိက္သည့္  ဘ႑ာေငြမ်ားမွာလည္း ထိေရာက္မႈ
ရွိေစေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။     

အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ဖန္တီးပါ။ 

က်ား၊မေရးရာ  ဂ်ဲန္ဒါအေလးေပးေသာ   စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္   အရအသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း 
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ပါ။ 
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