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တိင
ု း္ ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (Ethnic Nationalities Affairs Center - ENAC) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္
ဇူလင
ုိ လ
္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခၿ့ဲ ပီး လြတလ
္ ပ္ေသာ သုေတသနအဖြအ
႔ဲ စည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွးရႈလ်က္
ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝျခင္း
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း နည္းပညာပိုင္း
ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက www.burmaenac.org တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
(သို႔မဟုတ္) info@burmaenac.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

aus;Zl;wifv¸m
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္
ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အဓိကက်ေသာ အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
ေရးရာစင္တာ (ENAC) က အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သမ
ူ ်ား လိလ
ု ားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ပီျပင္စာြ ထြနး္ ကားလာေရးကို ေရွးရႈလ်က္ ဤသုေတသန
စာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းျပဳစုရာတြင္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပးခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္
အသီးသီးတို႔အား ENAC မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစာတမ္းေရးသားရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့ၿပီး
စာတမ္း (အၾကမ္း) ကို စိစစ္သံုးသပ္ေပးေသာ ENAC ၏ မူဝါဒအႀကံေပးအဖြဲ႔အားလည္းေကာင္း၊
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ပိုင္း အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ သေဘာတရားတို႔ကို ရွင္းျပေပးသည့္
အျပင္ ဤစာတမ္းပါ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ေသာ ပညာရွင္ Prof. Dr. Paul A. R. Hobson
အားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္းအတြက္ အမွာစာေရးေပးေသာ ENAC မူဝါဒအႀကံေပးႏွင့္ ENAC ဒါရိုက္တာ
ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာလာဂ်ာအားလည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္း မထုတ္ေဝခင္ စိစစ္
သံုးသပ္ေပးသည့္ UNFC မွ သုေတသနစာတမ္းသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႔အားလည္းေကာင္း၊ ဤစာတမ္းကို
အခ်ိန္ေပးၿပီး စစ္ေဆးဖတ္ရႈေပးခဲ့ေသာ ENAC မူဝါဒအႀကံေပးႏွင့္ SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
စိုင္းညႊန္႔လြင္အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ေရးသားတင္ျပထားေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ပညာရပ္ပိုင္းအားျဖင့္
နက္နေ
ဲ သာ အေၾကာင္းအရာတစ္ချု ဖစ္သျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ရွႏ
ိ င
ို ပ
္ ါသည္။
ဤစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့လွ်င္ ENAC
ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္း
လာေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု
အစည္းအေဝးတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အစုအဖြဲ႔အသီးသီးတို႔အတြက္ အသံုးဝင္မည့္ စာတမ္း
တစ္ေစာင္ျဖစ္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအတြက္ အားထားရေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဇိုသုန္းမႈန္
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

u
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“ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ - အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒမ
ီ က
ုိ ေရစီ ျပည္ေထာင္စျု မန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြက္
စဥ္းစားခ်က္မ်ား” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ ကမာၻ႔ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ား၌ က်င့္သုံးေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၌ က်င့္သံုးေနေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္တို႔ကို သုေတသနျပဳတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဝိေသသတစ္ချု ဖစ္သည့္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားခြေ
ဲ ဝျခင္း
(division of powers) တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအပါအဝင္ ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသာရွိၿပီး ဘ႑ာေရးအာဏာ ခ်ဳိ႕တဲ့
ေနလွ်င္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဟန္အ
႔ တား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ ျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
အရ ေပးထားေသာ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအာဏာမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား စနစ္တက်ႏွင့္
မွ်တစြာ ခြဲေဝထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို စတင္
ပံုေဖာ္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္
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(ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး)
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Arakan Liberation Party
(ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ)
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Chin National Front
(ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး)

DKBA

Democratic Karen Buddhist Army
(တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ႔)

FPD

The Framework for Political Dialogue
(ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္)

FPNCC
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(ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ)

IRD

Internal Revenue Department
(ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန)

KNU

Karen National Union
(ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး)

KNU/KNLA PC

Karen National Union/Karen National Liberation Army Peace Council
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KIO/KIA

Kachin Independence Organization/Kachin Independence Army
(ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔/ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)

LDU

Lahu Democratic Union
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး

MNTJP/MNDAA

Myanmar National Truth and Justice Party/
Myanmar National Democratic Alliance Army
(ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာ အမ်ဳိးသားပါတီ)

MSDP

Myanmar Sustainable Development Plan
(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း)

NA-B

Northern Alliance (Burma)
(ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ - ျမန္မာႏိုင္ငံ)

NCA

Nationwide Ceasefire Agreement
(တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္)

NLD

National League for Democracy
(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

NMSP

New Mon State Party
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

PNLO

Pa-Oh National Liberation Organization
ပအုိ႔ဝ္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

PSC/NDAA

Peace and Solidarity Committee/Shan State East National Democratic
Alliance Association
(ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ)

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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PSLF/TNLA

Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army (ပေလာင္
ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)

RCSS

Restoration Council of Shan State
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

SMEs

Small and Medium Enterprises
(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

SNLD

Shan Nationalities League for Democracy 					
(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

SSPP/SSA

Shan State Progress Party/Shan State Army
(ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ)

ULA/AA

United League of Arakan/Arakan Army
(ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္)

UPDJC

Union Peace Dialogue Joint Committee
(ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ)

UWSP/UWSA

United Wa State Party/United Wa State Army
(ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/ဝျပည္တပ္မေတာ္)

qkdif&m a0g[m&tokH;tE+ef;rsm;
စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ေဆာင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Administrative Federalism) - ဤဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ (ႏုိင္ငံေတာ္)
အဆင့္အစိုးရသည္ တရားေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္
သည္။ ထိုဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကိုေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဖက္ဒရယ္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။
အခ်ဳိးမညီဖက္ဒရယ္စနစ္ (Asymmetric Federalism) - ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက
အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ပိုရွိျခင္းကို ရည္ညႊန္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္း
ေကာင္း (သို႔မဟုတ္) သာမန္ဥပေဒမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အခ်ဳိးမညီ
မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Autonomy) - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး
က်င့္သံုးေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျဖစ္သည္။
လံုးလံုးခဲခဲဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း (Block Transfers) - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား
အား က႑တစ္ခုခု (ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး) အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခ်ေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားကို မည္သုိ႔အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား) ထားရွိထားျခင္း မရွိပါ။
အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြန္ (Broad-based Tax) - အခြန္အေျခခံအမ်ားအျပားကို စည္းၾကပ္ႏုိင္ေသာ ဘ႑ာေငြ
အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး (မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကီးမားေသာဘ႑ာေငြပမာဏကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည္။) ဥပမာ - ဝင္ေငြ
ခြန္သည္ အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အရက္ေသစာအေပၚစည္းၾကပ္သည့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္သည္ အခြန္အေျခခံ က်ဥ္းေျမာင္းသည္။
စြမ္းရည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း (Capacity Equalization) - တစ္ခါတစ္ရံ၌ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္
တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္အားလံုးကို ဘ႑ာေငြအားျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား တူညီ
ေသာ စြမ္းရည္ရွိေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔
ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ စြမ္းရည္သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္းသည္
(ျပည္နယ္မ်ား၏) လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ (၎တို႔၏) ဝင္ေငြမ်ားကို ညီတူမွ်တူ (တစ္ေျပးညီ)
ျဖစ္ေစသည္။
ဗဟိုအစိုးရအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Coercive Federalism) - ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္
(ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအေပၚ) လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုး
ညီညႊတ္ေရးအတြက္ အတင္းအက်ပ္ဆန္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဥပေဒအရ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္သည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Competitive Federalism) - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တို႔သည္
ႏို္င္ငံသားတို႔၏ သစၥာရွိမႈအတြက္ အားၿပိဳင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ မက္လံုးတို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း
ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ ပို၍ ႀကီးထြားလာေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္သည္။
ထပ္တူျပဳအာဏာမ်ား (Concurrent Powers) - ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ျပည္ေထာင္စု
အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားက မွ်ေဝက်င့္သံုးေသာ အာဏာမ်ားျဖစ္သည္။

ထပ္တူျပဳအာဏာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား

အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္လွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးမႈ ရွိသည္။ ဥပမာ - အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ထပ္ထူျပဳအာဏာမ်ား က်င့္သံုး ၾကသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (Conditional Grants) - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အထူးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔က
အဆိုျပဳသည့္ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။
ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညတ
ႊ မ
္ ရ
ႈ ျိွ ခင္း (Constitutionality) - ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒႏွငအ
့္ ညီျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၊
ျပ႒ာန္းဥပေဒ၊ အက္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိအေပၚ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ေသာ တရားေရးအဆင့္ တစ္ခုျဖစ္သည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေလးထား ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Cooperative Federalism) - ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
ဗဟိုအစိုးရတို႔သည္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္တို႔ကို မွ်ေဝရန္
သေဘာတူ ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentralization) - တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရမွ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္
ရွိသည့္ အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ကို က်င့္သံုးေစျခင္းကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဟုေခၚသည္။*
အာဏာဆင့္ကဲအပ္ႏွင္းျခင္း (Devolution) - လက္ေအာက္ခံအစိုးရအဆင့္ဆင့္အား အခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးေစျခင္း
ကို အာဏာဆင့္ကဲအပ္ႏွင္းျခင္းဟု ေခၚသည္။ အာဏာဆင့္ကဲအပ္ႏွင္းျခင္းသည္ ဗဟိုခ်ုဳပ္ကိုင္ခြင့္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တူေကာင္း
တူႏိုင္သည္။ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အသံုးအႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ရဲေနလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပင္
ဆင္တူႏိုင္သည္။*
အစိးု ရႏွစဆ
္ င္အ
့ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Dual Federalism) - ဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ တ
ံ စ္ခအ
ု တြငး္ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး
အာဏာခြဲေဝမႈရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုစီသည္ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာ
မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ (ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိစြာ) ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ေခတ္သစ္ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၌
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေလးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Cooperative federalism) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖက္ဒရယ္စနစ္
(Integrative Federalism) တို႔ကိုေပါင္းစည္းထားသည္။
စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ (Economic Union) - ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ေပါင္းစပ္သည့္မူဝါဒတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ကုန္သြယ္မႈ၊ အလုပ္သမားေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ
အဟန္႔အတားတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစည္းေပးသည့္ မူဝါဒျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈ
သည္ မူဝါဒထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေစသည္။
လုပ္ငန္းႀကီးျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူး (Economies of Scale) - ထြက္ကုန္ပမာဏ တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏
ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း (Equalization) - ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း၌ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု

အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္

အနိမ့္ဆံုးမွ်တမႈရွိေသာ

အရင္းအျမစ္စံႏႈန္းတစ္ခုကို

ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မည္သည့္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းတစ္ခု
ရရွိေစရန္အတြက္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုေသနည္းတစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ထိုပံုေသနည္းသည္
ဘ႑ာေငြလက္ခံရရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ဘ႑ာေငြေကာက္ခံႏုိင္စြမ္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏
အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား (မတူကြဲျပားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား) ႏွစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည္။ မည္သည့္ ပံေ
ု သနည္းတစ္ခခ
ု က
ု ုိ အသံးု ျပဳသြားသည္ျဖစ္ေစ ယင္းညီတမ
ူ ်ွ တူအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပိ၍
ု ဆင္းရဲေသာ
ျပည္နယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပ်မ္းမွ် သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပ်မ္းမွ်စံႏႈန္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေပး
ေလ့ရွိသည္။ ညီတူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပိုမိုခ်မ္းသာေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရွိဆံုးျဖစ္သည္။
သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (Equalization Payments) - ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ပိုခ်မ္းသာေသာျပည္နယ္တို႔က ဝင္ေငြနည္း
ေသာ အျခားျပည္နယ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ခ်ေပးေသာ ေထာက္ပံေငြမ်ားျဖစ္သည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္လႊမ္းမိုးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Executive Federalism) - အစိုးရအႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က လႊမ္းမိုးတတ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္
ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၏ အခန္းက႑သည္ မထင္မရွား ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ (ဥပမာ - ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔တြင္) အလြန္ေပၚလြင္သည္။ ယင္းဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အစိုးရအဆင့္တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ား၏ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကို ရရွိၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာတူထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔မ်ားက လက္ခံသည္ကမ်ားသည္။
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (Expenditure Responsibilities) - ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ကုန္စည္
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ အစိုးရ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္
အစိုးရအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအမ်ားစုကို ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္မ်ား
ရႈေထာင့္အားျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ထိုဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထပ္တူျပဳဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္အစိုးရအဆင့္က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္ကို အတိအလင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။
ဖက္ဒရယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Federal Mandate) - ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ တရားဝင္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ထုိလုိအပ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားကို စည္းေႏွာင္ထားသည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏
ဥပေဒသစ္တစ္ခုသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ပံုစံမ်ားကို ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားတာဝန္ယူရသည့္က႑တစ္ခုခုတြင္ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ မူဝါဒစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူေဘာင္
မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
အာဏာ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ႀကီးစိုးမႈစကားစုကိုအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကိုက်င့္သံုးသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြရသည့္ ျပည္နယ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (Fiscal Capacity) - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္ခုသည္ ၎၏ အခြန္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ စံအခြန္
ႏႈန္းထားျဖင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္း ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးအကန္႔အသတ္ (Fiscal Constraint) - တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီ၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္မႈ အစရွိသည့္ အညႊန္းကိန္း
မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံု (Fiscal Constitution) - ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔
မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းကမ္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဆင့္ဆင့္အၾကား ခြဲေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကြဲျပားၾကသည္။
ဘ႑ာေရးစည္းကမ္း (Fiscal Discipline) - အလြနအ
္ ကၽြံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဆက္ရေ
ိွ နသည့္ ဘတ္ဂ်က္လေ
ုိ ငြ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေႂကြးၿမီ
တို႔ကို အစိုးရက ေရွာင္ရွားႏုိင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ယူမႈ (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေရးအေျခအေန ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္ (Fiscal Disparity) - ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္း မတူညီမႈ ျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရစီးပြားေရးအားသာခ်က္ မတူညီမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ (Fiscal Federalism) - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊
ဘ႑ာေငြသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ အစီအမံ
မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ မရွိျခင္း (Fiscal Inequity) - အသားတင္ဘ႑ာေရးခံစားခြင့္ (NFB) မတူညီျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္တန္း
တူညီေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား (ျပည္နယ္မ်ား) အၾကား ဘ႑ာေရးအရ မွ်တမႈမရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ဘ႑ာေရးအရ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း (Fiscal Inefficiency) - (အသားတင္ဘ႑ာေရးခံစားခြင့္ (NFB) မတူညီျခင္းေၾကာင့္
(စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈရႈေထာင့္အရ) မထိေရာက္ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (Fiscal Referendum) - ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရေသာ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ
စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ျပည္လံုးကြ်တ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားက်င္းပကာ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း အစိုးရက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
စည္းဝါးညီေစျခင္း (Harmonization) - ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္စြမ္းကိုခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ျခင္းမဟုတ္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။
အလ်ားလိုက္ မညီမွ်မႈမ်ား (Horizontal Imbalance) - ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အျခားေသာ ျပည္ေ
ထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားထက္ တစ္ဦးခ်င္းဘ႑ာေငြေကာက္ခံရွိမႈ ပိုမ်ားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း / ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Intergovernmental Cooperation/
Coordination) - အစိုးရႏွစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ရပ္ထက္မက ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားေရာက္ရွိရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုေပးရန္
သို႔မဟုတ္ ဘံုျပႆနာတစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစီအမံျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးတို႔တြင္ လက္ရွိ သြားေနေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္း
ရန္အတြက္ အစီအမံျဖစ္ၿပီး ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွ ဆင္းသက္ေလ့ မရွိေပ။
တရားေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ (Judicial Review) - ဥပေဒတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုသည္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆံုးျဖတ္သည့္ တရားရံုးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒ
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္
ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ၎တို႔သည္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
အသားတင္ဘ႑ာေရးခံစားခြင့္ (Net Fiscal Benefits) - တစ္ဥးီ ခ်င္းခံစားခြငႏ
့္ င
ွ ့္ တစ္ဥးီ ခ်င္းအခြနေ
္ ပးေဆာင္ရမႈ ကြာဟခ်က္
ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေငြမွ်ေဝျခင္း/ခြဲေဝျခင္း (Revenue Sharing) - အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား
ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ ပံုေသနည္း
သို႔မဟုတ္ အေလ့အထႏွင့္အညီ ခြဲေဝျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-determination) - လူအုပ္စုမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) သီးျခားႏုိင္ငံေရးပံုစံတစ္ခုကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔၏
ႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ဆိုလိုသည္။*
အာဏာပိုင္းျခားျခင္း (Separation of Powers) - (ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္) အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခု၏ မ႑ိဳင္မ်ား
အၾကား အာဏာခြဲေဝျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။
အသံုးစရိတ္အာဏာ (Spending Power) - ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ နယ္ပယ္
မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲပိုင္ခြင့္ကို ဆိုလိုသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျပင္ပရွိ
ျပည္နယ္မ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသံုးစရိတ္အာဏာကို အသံုး
ျပဳသြားသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္နိနိမိတ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္မ်ားကို (ပညာေရး သို႔မဟုတ္
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က်န္းမာေရး ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္) ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံျခင္းျဖင့္ ထိုအသံုးစရိတ္အာဏာကို က်င့္သံုးႏုိ္င္သည္။
ထိုေထာက္ပံေငြမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ထားႏိုင္သည္။
ျပည္သူႏွင့္ ပိုနီးစပ္ေသာအစိုးရအဖြဲ႔အား အာဏာအပ္ႏွံျခင္း (Subsidiarity) - လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက က်င့္သံုးသင့္သည္ဟု ယူဆသည့္ အေျခခံမူ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ဤမူကို လက္ခံက်င့္သံုးသည္။
အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Tax autonomy) - အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုက အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ
သို႔မဟုတ္ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္းအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္းထက္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ အခြန္အေျခခံမ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အတိုင္းအတာ ျဖစ္သည္။
အခြန္အေျခခံ (Tax Base)- အခြန္စည္းၾကပ္သည့္အရာ (ဥပမာ- ဝင္ေငြခြန္အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ရွိေသာ တစ္ဦးခ်င္း
ဝင္ေငြ၊ ေရာင္းဝယ္ခြန္အတြက္ ေရာင္းဝယ္မႈတစ္ခု၏တန္ဖိုးႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္တစ္ခုအတြက္ ဓာတ္စီလီတာမ်ားတို႔) ျဖစ္သည္။
အခြန္ၿပိဳင္စနစ္(Tax Competition)- ကုန္ထုတ္အရင္းအျမစ္မ်ားစီးဝင္မႈကို အားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္အရင္းအျမစ္
မ်ား စီးထြက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရ
အဖြဲ႔မ်ားက မတူညီေသာ က႑မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္အရင္းအျမစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရာတြင္ (သို႔မဟုတ္)
ဟန္႔တားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အသံုးျပဳသည္။ ဤ
အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်သည့္နည္းဗ်ဴဟာကိုလည္း အသံုးျပဳၿပီး ယင္းစနစ္မ်ားကို အားေပးျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားအတြက္
လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအတြင္း အစိုးရ
အဆင့္ဆင့္တို႔က က်င့္သံုးေသာ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။
အခြန္ႏႈန္းထား (Tax Rate) - တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းတစ္ခု၏ အကဲျဖတ္တန္ဖိုးတို႔တြင္ကဲ့သို႔
သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏတစ္ခုအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ
ပမာဏတိုးလာလွ်င္ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ တိုးလာႏိုင္ (ႏႈန္းတိုးခြန္) ၊ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ (ႏႈန္းေလ်ာ့ခြန္) သို႔မဟုတ္ ပံုေသအတိုင္း
ရွိေနႏိုင္(အခ်ဳိးက်)သည္။
အသံုးစရိတ္ေထာက္ပံမႈ မပါသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Unfunded Mandate) - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရသည္ ေထာ
က္ပံ့ေငြမ်ားခ်မေပးဘဲျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား (Vertical Fiscal Imbalances) - ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုက (မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
အစိုးရက) ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ ဝင္ေငြမ်ားေကာက္ခံၿပီး အျခားအစိုးရအဖဲြ႔က (ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရက) ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြလံုေလာက္စြာ ေကာက္ခံရရွိမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။
မွတခ
္ ်က္ ။

။ ေဝါဟာရအမ်ားစုကုိ ၁) Embassy of Switzerland in Myanmar ၏ ပံပ
့ းုိ မႈျဖင့္ Pyidaungsu Institutte မွ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ “အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား (EnglishMyanmar Glossary of Federalism Terms)” စာအုပမ
္ ွ မွျီ ငမ္းကိးု ကားထားၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ၂) ENAC မွ ျပဳစုထားသည့္ “ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒႏွင့္ လကၡဏာမ်ား (မူၾကမ္း) (Key Principles and Characteristics
for a Federal Union of Burma (Draft) စာအုပ္* ႏွင့္ ၃) အင္တာနက္ဝက္ဆိုက္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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စာစုေသတၱာမ်ား
စာစုေသတၱာ (၁) NCA တြင္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု
စာစုေသတၱာ (၂) FPD တြင္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
စာစုေသတၱာ (၃) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းျပေျမပံု
စာစုေသတၱာ (၄) အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု
စာစုေသတၱာ (၅) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား
စာစုေသတၱာ (၆) အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္အခြန္အာဏာ ခြဲေဝျခင္း
စာစုေသတၱာ (၇) ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း

ဇယားမ်ား
ဇယား (၁)

စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း

ဇယား (၂)

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ကိုယ္စားျပဳအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

ဇယား (၃)

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ကိုယ္စားျပဳအခြန္အာဏာမ်ား

ဇယား (၄)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ဇယား (၅)

လုပ္ငန္းအလိုက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္မ်ား (ရာခိုင္ႏႈန္း)

ဇယား (၆)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝထားမႈ

ဇယား (၇)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ား

ဇယား (၈)

ကေနဒါအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဇယား (၉)

ကေနဒါအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား

ဇယား (၁၀)

ဂ်ာမဏီႏင
ို င
္ ရ
ံ ိွ အစိးု ရအဖြအ
႔ဲ သီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏင
ွ ့္ အမွနတ
္ ကယ္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးေသာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား

ဇယား (၁၁) ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ဇယား (၁၂) ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
ဇယား (၁၃) ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ		
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဇယား (၁၄) ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ဇယား (၁၅) ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
ဇယား (၁၆) ၾသစေၾတးႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဇယား (၁၇) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ဇယား (၁၈) ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
ဇယား (၁၉) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ အခြန္ဝင္ေငြအခ်ဳိးအစား
ဇယား (၂၀) အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ		
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဇယား (၂၁) အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္က်ခံမႈမ်ား*
ဇယား (၂၂) အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဘ႑ာခြဲေဝရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလးေပးမႈမ်ား
ဇယား (၂၃) အိႏၵိယျပည္နယ္စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ ပံုေသနည္း
ဇယား (၂၄) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း - ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၁) ႏွင့္ ဇယား (၂) (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္
ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားအပါအဝင္)
ဇယား (၂၅) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ား မွ်ေဝျခင္း
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ဇယား (၂၆) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ဇယား (၂၇) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ဇယား (၂၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပံုေသနည္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္္လာပံု
ဇယား (၂၉) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ၌
္ ျပည္နယ္/တိင
ု ္းေဒသႀကီးတိ၏
႔ု
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိက
ု ္
တစ္ဦးခ်င္းရေငြမ်ား (ျမန္မာက်ပ္သန္း)
ဇယား (၃၀) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ရေငြ (စုစုေပါင္းျပည္သူ႔ရေငြပမာဏ၏
ရာခိုင္ႏႈန္း)
ဇယား (၃၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
ဇယား (၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား (ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ (က) အရ)
ဇယား (၃၃) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္မ်ား
ဇယား (၃၄) ျမန္မာႏုိင္င့၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ား
ဇယား (၃၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
ဇယား (၃၆) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္သတၱဳခြန္ (royalty)
ဇယား (၃၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရတနာခြန္ (royalty)
ဇယား (၃၈) ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အခြန္ရာခုိင္ႏႈန္း
ဇယား (၃၉) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ေရနံစိမ္းခြဲေဝမႈအခ်ဳိး
ဇယား (၄၀) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ခြဲေဝမႈအခ်ဳိး
ဇယား (၄၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးခ
(ကန္ေဒၚလာ)
ဇယား (၄၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑ အခြန္ေငြစီးဝင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ဇယား (၄၃)

ဖက္ဒရယ္ႏင
ုိ င
္ အ
ံ ခ်ဳိ႕တြငေ
္ တြရ
႔ ေသာ အစိးု ရအဆင္ဆ
့ င္မ
့ ေ
ွ ကာက္ယေ
ူ နသည့္ ထြငး္ ထြက/္ ဓာတ္သတၱဳခြနမ
္ ်ား

ဇယား (၄၄) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာ အစိုးရအဆင့္ဆင့္မွ ေကာက္ယူေနသည့္ ေရနံအခြန္မ်ား

ပံုမ်ား
ပံု (၁)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား (ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက)

ပံု (၂)

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား၊ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)

ပံု (၃)

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္အလိုက္ တစ္ဦခ်င္းကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ လိုအပ္ခ်က္

ပုံ (၄)

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံု

ပံု (၅)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဖြ႔ဲစည္းပံု

ပံု (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္

ပံု (၇)

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိုက္ တစ္ဦးက်ရေငြမ်ား 		
(၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္)

ပံု (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိုက္ တစ္ဦးက်ရေငြမ်ား
(၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္)

ပံု (၉)

ျမန္မာ့သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္

ပံု (၁၀)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈက႑မွ ဝင္ေငြစီးဆင္းမႈ

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း)
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) “ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ”
ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား၊ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခံေပးေသာ
ဝန္ႀကီးဌာနခြဲမ်ား

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

9
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rl0g't}uHjyKcsufrsm;
အခြန္အာဏာမ်ား (Taxation Powers)

1

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါရွိေသာ မွ်ေဝ
အခြန္ဘ႑ာေငြ (the portion of shared tax revenue) အခ်ဳိးအစားကို တိုးျမႇင့္သြားရမည္။ ထိုမွ်ေဝအခြန္
မ်ားကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔

ေကာက္ခံရရွိသျဖင့္

ပိုႀကီးမားေသာ

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသင့္သည္။

မွ်ေဝအခြန္ခြဲေဝမႈေဝစုကို

မွ်ေဝအခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို

ေကာက္ခံရရွိမႈ ပိုမ်ားေလေလ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပန္လည္စီးဝင္မႈပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္
ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို တိုးတက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
၎တို႔၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈ ပိုရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

2

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြခြဲေဝျခင္း အစီအစဥ္တြင္ သဘာဝ
သယံဇာတ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး တိုးခ်ဲ႕သြားရမည္။ သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြမ်ား (natural
resources rents) သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ႀကီးမားၿပီး (ႏိုင္ငံအတြင္း) ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈျပဳရန္ သင့္ေတာ္
သည္။ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားအေပၚ အက်ဳိးခံစားခြငႏ
့္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ တရားဝင္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္
မွ်ေဝသင့္ပါသည္။

3

သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြ အခ်ဳိးအစားတစ္ခက
ု ုိ သဘာဝသယံဇာတထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ သာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားအား သယံဇာတထြက္ရွိရာ ေဒသအေျခခံၿပီး (derivation-based) ခြဲေဝ သြားရန္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ
ထုတ္လုပ္ျခင္း မရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား တူညေ
ီ သာ တစ္ဥးီ က်ရေငြ (equal per capita)
(သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပံေ
ု သနည္း အေျခခံၿပီး (formula- based) ခြေ
ဲ ဝရမည္။ သယံဇာတထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ သာ ျပည္နယ္/
တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားသည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကုစားရာတြင္ သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ မရွိသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ကုန္က်
စရိတ္ ပိုက်ခံရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသုိ႔ သယံဇာတ
ဝင္ေငြအခ်ဳိးအစား ပို၍ခြဲေဝေပးသင့္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။

။ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား (resource rents) သည္ သယံဇာတေရာင္းခ်မႈရေငြမ်ားမွ ေယဘူယ်

ဆန္ဆန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ကုန္က်စရိတ္၊
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စသည္တို႔ အပါအဝင္) ကို ခုႏွိမ္ထားၿပီးေသာ အသားတင္ ဝင္ေငြ
မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။)

4

မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြမွ ခုႏွိပ္ထားသည့္ပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိန္းညိႇသြားရမည္။ ထိုသို႔ ထိန္းညိႇေပးျခင္းသည္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ တူညီေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို
ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖန္႔က်က္မႈ အဆမတန္ကြာဟေနမႈမ်ားကို
ကာကြယ္တာဆီးသြားႏုိင္သည္။

5

တြကခ
္ ်က္မရ
ႈ ည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ မွ်ေဝအခြနဘ
္ ႑ာမ်ားကို ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္
ရမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ၊ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြ
(သယံဇာတအခြနေ
္ ငြမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စအ
ု ခြနမ
္ ်ားမွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ငြမ်ား) တိ႔ု
ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံမွီခို
ေနရမႈ ရွိ၊မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ (အေထြေထြ)
ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္းအခ်ဳိးကို အလြယ္တကူအကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

11

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (Expenditure Responsibilities)

1

(ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္) အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ခိုင္မာ
အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေအာင္ ျပဳလုပရ
္ မည္။ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအဆင္အ
့ စိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ အစိးု ရ
အဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔
အားလံုး၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္
သြားႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ထားရွိသင့္ပါသည္။

2

၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္ ေဖာ္ျပထားရမည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔သည္

၎တို႔၏

အခန္းက႑မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ပို၍

ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ
၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပို၍ ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

3

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအကူအညီမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကက်ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔သည္ ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကို
ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရထက္ ပိ၍
ု သိရန
ိွ ားလည္ၾကၿပီး ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ႏ
ု င
ွ ့္ နီးစပ္မရ
ႈ ေ
ိွ သာေၾကာင့္ ၎တိ၏
႔ု ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈရွိေသာ အဆိုပါ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မွ်ေဝက်ခံႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအစိးု ရတိ၏
႔ု ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ က
့္ ုိ က်ဴးေက်ာ္ထပ
ိ ါးလြနး္ သည့္ ပံစ
ု မ
ံ ်ဳိး မျဖစ္သင္ေ
့ ပ။
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ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကက်ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးမႈသည္
၎တို႔ထံသို႔ အခြန္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ (ညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီမႈ) ရွိရမည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား အမ်ားအျပားေပးထားၿပီး အခြန္ေငြေကာက္ခံရန္ အခြန္အာဏာ
မ်ားကို အနည္းငယ္သာ ေပးထားျခင္းသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ဝင္ေငြ
နည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံ မွီခိုေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္
ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရတို႔က

လိုက္နာရမည့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား) ပါရွိတတ္သည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္
သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို မယူလွ်င္ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ
အတြင္း လံုေလာက္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး
ႏိုင္စြမ္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အကယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရထက္ အခြန္အာဏာမ်ား (သို႔မဟုတ္) အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ပိုမ်ားေနလွ်င္ ဘ႑ာေရး
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈတို႔ ကြာျခားႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
အၾကား ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။
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အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ - ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း) အတြက္ ပို၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာ
ေငြပို၍ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္
သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ႏိႈးဆြေပးရမည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခြန္
ဘ႑ာအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိႈးဆြေပးျခင္းထက္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ႏိႈးဆြရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္
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အခြန္ႏႈန္းထားေလ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခြန္ သက္သာခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္
၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာရန္ ဆြဲေဆာင္
ၾကသည္။ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တစ္ခုတည္းေသာ
အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပးရျခင္းမွလြဲၿပီး
ဘာမွ မရလိုက္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔လည္း ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနကို လံုးပါးပါးေစေသာ
အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (wasteful tax competition) သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခဆိုက္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (race-tothe-bottom) ဟုလည္း ရည္ညႊန္းၾကသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
(Intergovernmental Fiscal Transfers)

1

အစိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလေ
ဲႊ ျပာင္းမႈစနစ္သည္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈရေ
ိွ အာင္ စီစဥ္ထားရမည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို စိစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ (မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္
အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားႏွစ္ခုလံုး ပါဝင္သည့္) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိသင့္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအေပၚ တရားဝင္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္လည္း
ရွိသည္။ အကယ္၍ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္သည္ “မွ်တမႈ” ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အားနည္းသြားေစမႈ ရွိမရွိတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား
(debate) ရွိသင့္ပါသည္။ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အေနအထားတို႔သည္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈ ရွိသင့္ပါသည္။)
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ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား (အထူးသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား) အေပၚ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ မွီခိုေနရမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အားေပးရမည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား (သဘာဝသယံဇာတ အခြန္ေငြမ်ား အပါအဝင္) ကို ထပ္တိုးေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လံုးလံုးခဲခဲေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (block grants) (သို႔မဟုတ္)
ျဖည့္စြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (matching grants) ခ်ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္သည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခြန္စနစ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အခြန္အာဏာမ်ား အားလံုးကို
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျပည့္အဝ မရွိေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏
ကိုယ္စား

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား

အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ေပးၿပီး

ေကာက္ခံရရွိေသာ

ဘ႑ာေငြမ်ားကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ေပးထားလွ်င္ ပို၍ အေျမာ္အျမင္ရွိရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လက္ရွိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းျဖင့္ အခြန္အားလံုးကို
ေကာက္ခမ
ံ ည္ဆပ
ုိ ါက အခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ က
ႈ န
ု က
္ ်စရိတသ
္ ည္ အခြနဘ
္ ႑ာေငြရရွမ
ိ ည့္ အလားအလာထက္ ပိမ
ု ်ား
ေနႏုိင္သည္။ လက္ရွိ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပ
(သို႔မဟုတ္) စက္မႈထြန္းကားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အဓိကေကာက္ခံရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအဆိုျပဳခ်က္သည္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေရးဦးစားေပးခ်က္ (cost-effective consideration) အေပၚ
အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

3

စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ပံုေသနည္းကို အေျခခံသည့္ လံုးလံုးခဲခဲေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (block grants) သို႔မဟုတ္
ျဖည့္စြက္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား (matching grants) မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ထိေရာက္ေသာ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ
နည္းလမ္းတစ္ခုခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားရမည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ လူဦးေရ
ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု (demographic structure) သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဆင့္ (level of development)
အားျဖင့္ အလြန္ကြာဟေနလွ်င္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ယင္း
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပို၍ ျမင့္မားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ တစ္ဦးခ်င္းအေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြရရွိမႈ ပိုရသြား
ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးညႊန္းကိန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္းမ်ားကို
အသံုးျပဳ သြားႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ မွ်တမႈရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြေဝစုကို သတ္မွတ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္အေျခခံသည့္
လူဦးေရ၊ ေျမဧရိယာႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈညႊန္းကိန္း၊ ဘ႑ာေရး-ကန္႔သတ္ခ်က္-အေျခခံသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီ၊
တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္အခြန္ေငြႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

4

ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္ဘ႑ာေငြအခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ သဘာဝ
သယံဇာတ ဝင္ေငြမ်ား) ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔ တိုက္ရိုက္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္
အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္တစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ပို၍ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းက
ဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါက စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ခုတည္း
သာ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးျခင္းထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဝင္ေငြခြဲေဝေပးျခင္းကို အားေပး
သြားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤခြဲေဝမႈပံုစံသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မ်ား ပိုရွိလာႏုိင္ၿပီး ၎တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်မႈမ်ား
ရွလ
ိ ာႏုင
ိ သ
္ ည္။ ၎တိက
႔ု ယ
ုိ စ
္ ား ဘ႑ာေငြတက
ုိ ရ
္ က
ုိ လ
္ ေ
ဲႊ ျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရအား ေဆာင္ရက
ြ ္
ေစျခင္းထက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားသည့္ ခ်မ္းသာေသာ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း နိမ့္က်သည့္
ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား မွ်ေဝေပးလိုသည့္ ေစတနာပိုရွိႏုိင္သည္။

5

မတူညီေသာအစိုးရအဆင့္ (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး) မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး ဆက္ႏြယ္မႈ
(ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈ) ႏွင့္ တူညီေသာ အစိုးရအဆင့္ (ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး) မ်ားအၾကား
ဘ႑ာေရးဆက္ႏယ
ြ မ
္ ႈ (အလ်ားလိက
ု ဘ
္ ႑ာေရးဆက္ႏယ
ြ မ
္ )ႈ ႏွစခ
္ လ
ု းုံ အတြက္ သဟဇာတရွေ
ိ သာ ဘ႑ာေရး
ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုကို က်င့္သံုးသြားျခင္းျဖင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရး (fiscal equalization) အေနအထားတစ္ခု
ကိုရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔တို႔အၾကား သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို (ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ
သည့္တိုင္) ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံ တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းသည္
မ်ားေသာ အားျဖင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရး
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းသြားႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။
ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္အာဏာ
မ်ား ႏွစ္မ်ဳိးလံုး) ကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား အပ္ႏွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားအၾကား အေပးအယူညိႇႏိႈင္းမႈ
တစ္ခု (a compromise) မျဖစ္မေနလိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကားရွိ လက္ရွိ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဆင့္အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ကို ဘ႑ာေရးအာဏာအားလံုး အပ္ႏွင္းထားျခင္းသည္ လိုလားအပ္ေသာ
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိျခင္း၏ အက်ဳိးတရားမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္
နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ (လူသားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစသည့္တို႔
အပါအဝင္) အရင္းအျမစ္အေနအထား မတူညီၾကျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မတူညီၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒကို အလံုးစံုေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္လွ်င္ လိုလားအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသို႔ တျဖည္းျဖည္း
ကူးေျပာင္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကာလတိုႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
ပို၍ လိုလားဖြယ္ေကာင္းသည္။
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tESpfcsKyf
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာ
ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရး
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ယခုသုေတသနစာတမ္းကို ျပဳစုေရးသားခဲ့
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ အ
ံ ခ်ဳိ႕က က်င္သ
့ းုံ လ်က္ရေ
ိွ သာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တက
႔ုိ ုိ ေလ့လာ
တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမႈႏိုင္ရန္ ဤစာတမ္းသည္ အသံုးဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
လြပ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရအစိုးရအဖြဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ကသာ အသာစီးရခဲ့ၾကၿပီး ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကီးစိုးသည့္ တျပည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အုပခ
္ ်ဳပ္လာခဲသ
့ ည္။
တိင
ု း္ ရင္းသားအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု
ဖက္ဒရယ္ရည္မန
ွ း္ ခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္သည့္နည္းကို
မလႊဲမေရွာင္သာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္
လည္း ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါး သက္စိုးရွည္ေနၿပီး မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေသးသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္
ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ
ေသာ့ခ်က္တစ္ခုဟု ရႈျမင္ကာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္

စနစ္ကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို တင္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားအရ
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား အပ္ႏွံ
ထားမႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို

က်င့္သံုးႏိုင္ရန္

ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား

အပ္ႏွံထားမႈတို႔သည္

သဟဇာတျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မတူညီၾကသျဖင့္ ၎တို႔၏
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အေျခခံတူညီခ်က္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။
ဥပမာ - အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ခြဲေဝမႈကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲ၌ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထား
ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကုိ ကုစားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရၿပီး
၎တို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားသည့္အျပင္ ေခတ္ကာလအလိုက္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာအပါအဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး စနစ္တက် ခြဲေဝထား
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ - ျပည္သူႏွင့္ အနီးဆံုးအစိုးရအဖြဲ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွံသည့္ (Subsidiarity
principle) မူအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင
္ န္းတာဝန္မ်ားကိသ
ု ာ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရအား ေပးအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ခြေ
ဲ ဝရာ
တြင္လည္း ထိေရာက္မႈ (efficiency) နွင့္ မွ်တမႈ (equity) မူတို႔ကို အေျခခံၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင
္ န္းကို
ပိ၍
ု ထိေရာက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးႏုင
ိ မ
္ ႈ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုနက
္ ်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ ႏုိငမ
္ ႈ) ႏွင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈကို ပို၍ အာမခံေပးႏုိင္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ
အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔၌ “ဒီမိုကေရစီနည္းက်” ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္သစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေနေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံ၏
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ား (ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရး) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးထားသျဖင့္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ရရွိၾကေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္
အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒျပဳေရးထက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအခ်ဳိ႕ကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့မႈကသာ ပို၍မ်ားေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွာလည္း
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ သို႔မဟုတ္ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္မႈ အလြန္နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဥပမာ - သံုးစရိတ္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္
ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခံရရွိရာေဒသအေပၚ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝ
ေပးေနျခင္းသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုမွ်ေဝ

အခြန္အခ်ဳိးအစားမ်ားသည္ အလြန္နည္းေနၿပီး ဆက္လက္တိုးျမင့္သြားရန္ လိုသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝသယံဇာတ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ

ရရွိေသာ

ဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္

မွ်ေဝေပးသင့္ၿပီး

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိသင့္ပါသည္။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရႏိုင္ေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္
ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤစာတမ္းပါ

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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အခန္း(၁)

ed'gef;
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သည္
“ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”၁ တည္ေဆာက္ရန္ အားခဲထားလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ က႑အသီးသီးကို အားတက္သေရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ တျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ ရာစုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါးျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ား
ျပည္သူလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အတူ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔သည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွာ

သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။

ထိုေၾကာင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ ခိုင္မာစြာျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္သြားရန္ လိုပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား၏ အေျခခံဝိေသသလကၡဏာမ်ားအရ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ) သည္၂ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာ အုပ္စုႀကီးသံုးရပ္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ) ကို
ခြဲေဝက်င့္သံုး (division of powers) ၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသည္ အဓိကက်ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္မူ
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ခြဲေဝက်င့္သံုး
သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ား
ႏွင့္ သဟဇာတရွေ
ိ သာ ဆက္ဆေ
ံ ရးကို ေရရွညတ
္ ည္ေဆာက္ႏင
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ ရးကို
အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား စနစ္တက်ခြဲေဝက်င့္သံုးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို
ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။

၁ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္း (available at: http://nldyangon.
org/%E1%80%A1%/)၊ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ မိန္႔ခြန္း (available at: http://www.president-office.gov.mm/?q=
briefing-room/speeches-and-remarks/2016/03/30/id-10049), accessed on 5 May 2018
၂ ဤစာတမ္းတြင္ သံုးႏႈန္းေသာ “အစိုးရအဖြဲမ်ား” စကားရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု/ဖက္ဒရယ္အဆင့္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစိုးရ စသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား႔ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ အခန္း (၁၀) ခန္း ပါရွိသည္။ အခန္း (၁) တြင္ နိဒါန္း၊ အခန္း (၂) တြင္ သုေတသန
စာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အခန္း (၃) တြင္ သုေတသနနည္းနာႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း
(၄) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းတို႔ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားၿပီး အခန္း (၅) တြင္
ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း (၄) ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊
အခန္း (၆) တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိုဖက္ဒရယ္
စနစ္မ်ား၏ ဘံုတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘံုျခားနားခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၇) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္
ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတိက
႔ု ုိ တင္ျပထားသည္။ အခန္း (၈) တြင္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အခြနမ
္ ်ား
အေၾကာင္းကို တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ
အဓိကအခြန္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အခြန္ ဆို္င္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္
အခန္း (၉) တြင္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံ
တကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ဘ႑ာေရးအာဏာ ခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ထိုပံုစံတစ္ခုစီ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာ
ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ အခန္း (၁၀) တြင္ သုေတသနစာတမ္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိလာ
ၾကၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားက
လိုအပ္ပါက ေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္
ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔ လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို
ပံုေဖာ္ရာတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ အဓိက ရည္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
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အခန္း(၂)

okawoe &nf&G,fcsuf
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ စနစ္တစ္ခုကို
ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အလို႔ငွာ ဤသုေသတနစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေအာက္ပါသုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ
သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားပါသည္။
(က) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား

ဘ႑ာေရးအာဏာ

(အသံုးစရိတ္အာဏာ၊ အခြန္အာဏာ၊ ဘ႑ာေရး ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းျခင္း
အစီအစဥ္) မ်ားကို မည့္သို႔ ခြဲေဝက်င့္သံုးၾကသနည္း။
(ခ)

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ မည္သည့္ အားသားခ်က္ႏွင့္ အာနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါသနည္း။

(ဂ)

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုေဖာ္ရာတြင္ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသနည္း။

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးပါသနည္း။
(င)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစနစ္အရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ) ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဘ႑ာေရးအာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ
အေျခအေနတို႔သည္ မည္သို႔ ရွိပါသနည္း။

(င)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိ္င္မည့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္သြားႏိုင္သနည္း။

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
သို႔မွသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အားေပး
ေထာက္ခံမႈႏွင့္

လိုအပ္ပါက

ဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ေပးမႈတို႔ကို

ထိေရာက္စြာ

ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရး
ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္ဟု ဤစာတမ္းက အခိင
ု အ
္ မာယူဆထားပါသည္။ ထိေ
ု ၾကာင့္ အထက္ပါ ေမးခြနး္ မ်ားကို အေျခခံၿပီး
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အမ်ားနားလည္ႏိုင္ ေအာင္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အခန္း(၃)

okawoe enf;emESifh v$rf;_cHKr+
ဤသုေတသနစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ တစ္ဆင့္ခံ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား
ေရးသားထုတ္ေဝထားသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ သုေတသန
စာတမ္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ထဲထဝ
ဲ င္ဝင္ သိရန
ိွ ားလည္သည့္ ပညာရွင္
Robin Boardway and Anwar Shah တို႔၏ စာအုပ္မ်ား)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစနစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အေၾကာင္းတို႔ကို ေရးသားထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းအခ်ဳိ႕ကို မွီျငမ္း
ကိုးကားထား ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိကၽြမ္းနားလည္သည့္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Prof. Dr. Paul A. R. Hobson၃ ႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ

စာတမ္းပါ အခန္း အခ်ဳိ႕ကို သံုးသပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ENAC မွ ထုတ္ေဝေသာ “အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား)”
စာအုပ္မွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ကို (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ ရႈ) အေျခခံၿပီး အခြန္ဘ႑ာ
ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္စာတမ္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရးသားေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး
၎အစား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအေၾကာင္းကိုသာ ေရးသားထားသည့္ စာတမ္းမ်ား
ကိုသာ ေတြ႔ရပါသည္။
ယခုသုေတသနစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္
ဖက္ဒရယ္

ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တို႔၏

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို

ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။

“ဘ႑ာေရး

ဖက္ဒရယ္စနစ္” သည္ ပညာရပ္ပိုင္းအားျဖင့္ နက္နဲမႈရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအတြက္ အကၽြမ္းတဝင္
မရွိလွေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေထာင္မည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပီျပင္စြာ
ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္။ ဤစာတမ္းထဲတြင္ ထိုလိုအပ္
ခ်က္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳတို႔ကို အမ်ားနားလည္ႏိုင္သည့္ ေရးသားတင္ဆက္မႈပံုစံျဖင့္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားတင္ျပထားပါသည္။
၃ Prof. Dr. Paul A.R. Hobson သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ Nova Scotia ျပည္နယ္ရွိ အာေကးဒီးယားတကၱသိုလ္ (Acadia
University) ၏ ေဘာဂေဗဒ ဌာန၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ဒါလဟိုစီတကၠသိုလ္ (Dalhousie
University) ၏ ဘြဲလြန္ပညာေရးဌာန၏ တြဲဖက္ပါေမာကၡ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ Prof. Paul Hobson သည္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ား
ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၊ ေဒသႏၱရဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္မူဝါဒမ်ားအျပင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိရွိနားလည္သည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံအျပင္ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို
လည္း သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Prof. Paul Hobson သည္ ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ပါးမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာ
ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ Acadia University အျပင္ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ University of Toronto, Western
University and Queen’s တို႔တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ Jinam ခရိုင္ရွိ
Shandong University of Finance and Economics တြင္ Visiting Professor အျဖစ္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားကို
သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

21

22
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ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးကို
ရိုက္ခတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးက႑ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုနည္းတူပင္ ဘ႑ာေရးစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈ မရွိလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑
တို႔ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ ထိုႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အခင္းအက်င္းတို႔ကို အပိုင္း (၄) ပုိင္း (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး
အခင္းအက်င္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း မူဝါဒမ်ားတို႔ကို) ခြဲၿပီး ၿခံဳငံုသံုးသပ္ထားပါသည္။
ထိုအခင္းအက်င္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလိုသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အတားအဆီး
မ်ား ျဖစ္ႏုိင္မႈတို႔ကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကေက်ာရိုးျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား - ၁
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳ စာရင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇယား - ၂
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ဇယား - ၅ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ
အခြန္အခစာရင္းတို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ခြဲေဝ
ေပးထားသည္။၄

ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားသည္

ဖက္ဒရယ္စနစ္

(federalism) အသြင္ေဆာင္ေသာ္လည္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသျဖင့္ ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပဳျခင္း (federalization) အသြင္ေဆာင္ျခင္း
သာ ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္

၄ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ (၇) ခုႏွင့္ တိုင္း (၇) တိုင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တိုင္းမ်ားကို “တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚၿပီး ယခင္ “ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း” ကို ယခု “တိုင္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္” ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚလာျခင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို စကားလံုးျဖင့္ ႏွိမ္ထားသည့္သေဘာရွိ
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦေရးႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာမဟုတ္
ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ၿပီး တိုင္းမ်ားတြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာကလြဲၿပီး (ကိုးကားေသာ မူရင္းအရင္းအျမစ္တြင္ ေခၚေဝၚသည့္အတိုင္း ေခၚေဝၚျခင္း)
“ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား” ဟုသာ သံုးႏႈန္းသြားမည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းႏွစ္ခုလံုးကို ရည္ညႊန္းၿပီး
“ျပည္နယ္” ဟုသာ သံုးႏႈန္းသြားမည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ထြက္လာၿပီး ထိုဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္စာရင္း (ဇယား - ၂ ႏွင့္ ဇယား - ၅) တို႔ကို
တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည္။ အဆိုပါတိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/ တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမွ
အခ်ဳိ႕ကို ခြဲေပးထားျခင္းသာ (ဥပမာ - ပညာေရးက႑တြင္ မူလတန္းအဆင့္ကိုသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား
ေပးထားၿပီး အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား အပ္ႏွင္းထားသည္)
ျဖစ္ၿပီး “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ” စကားရပ္ႏွင့္ခံကာ အဆိုပါ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွစ္ခုလံုးက ပူးတြဲက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေရးပါမႈမ်ားေသာ
ထပ္တူျပဳအာဏာစာရင္းမ်ား (concurrent powers with Union / federal paramountcy) အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုတိုးခဲ်႕စာရင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို

ျပည္နယ္မ်ားႏွွင့္

မွ်ေဝျခင္းသည္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း (decentralization) သာ ျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား) သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာ စုပံုေနေသးသျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကီးစိုးေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္
ႏွင့္သာ ရွိသည္။ ဝင္ေငြအလံုးအရင္းရႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆက္လက္ျပင္ဆင္
သြားရန္ လိုပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး
အစုအဖြဲ႔အသီးသီးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို နည္းမ်ဳိးစံု (ဆႏၵလက္မွတ္ခံယူပြဲ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ ဆႏၵျပပြဲ၊ ဖိုရမ္ႏွင့္
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္း) ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား၅ ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူလိုလားေသာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်
ႏိုင္သည့္အျပင္

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္လည္း

အေထာက္ကူျပဳႏိုင္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲေနသည္။ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) အရ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံမႈအျပင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲမ်ားရရွိမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္သူ လူထုေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္မွ တင္ေျမႇာက္
ထားေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ
အာဏာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ရုတ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈကို ေထာက္ခံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏိုင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ျခင္းထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း
ရွာေဖြေဖာ္ထတ
ု သ
္ ာြ းရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္ရသ
ိွ ာြ းေနသည့္ လႊတေ
္ တာ္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္း (၄.၃ ရႈ) မွာလည္း အျငင္းပြား
စရာ ရွိေနသည္။

4² 2? jrefrmEkdifiH. vuf&SdpD;yGm;a&;tcif;tusif;
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွး
ေနသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန (စစ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ၊ ထို႔ေနာက္
အရပ္သားအစိုးရဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္) ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
အသစ္မ်ားျပ႒ာန္းကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္
လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာတာရွည္စီးပြားေရးျပႆနာအခ်ဳိ႕ (ဥပမာဆင္းရဲမေ
ဲြ တြမ၊ႈ အလုပလ
္ က္မျ့ဲ ဖစ္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ကုနေ
္ စ်းႏႈနး္ ျမင္မ
့ ားမႈ) ကို ထိေရာက္စာြ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ႏိင
ု ျ္ ခင္း မရွခ
ိ ေ
့ဲ ပ။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္
၅ http://archive-1.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/14817-2013-10-13-16-50-04.html, https://burma.
irrawaddy.com/news/2014/01/31/54204.html, http://www.m-mediagroup.com/news/24752, https://burmese.
voanews.com/a/lower-house-approved-for-constitution-amedment/1622132.html, http://www.rfa.org/burmese/
multimedia/constitution-amendment-ygn-03042014012218.html, http://www.rfa.org/burmese/news/unfc-federalconstitution-02122016093316.html, https://myanmar.mmtimes.com/news/105496.html , accessed on 5 May 2018
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင၆့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ
အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အခြင့္ထူးခံအာဏာမ်ား ရရွိထားေသာ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပဳေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား
တြင္ ဝင္ေရာက္ ျခယ္လွယ္ေနေသးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ခရီးမေပါက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။၇

ဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး (၄) လအၾကာတြင္ အေျခခံမူ (၁၂) ခ်က္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
စီးပြားေရးမူဝါဒကို ခ်ျပခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ ရႈ) ယင္းမူဝါဒသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးကို ဦးတည္ၿပီး စီးပြားေရးက႑မ်ားစြာကို
လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈတို႔ကို အားေပးေသာ မူဝါဒမ်ားဟု
အေကာင္း ရႈျမင္ေပးသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး ေသခ်ာေရရာမႈမရွိေသာ မူဝါဒမ်ားဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။
အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ျမႇင့္တင္ရန္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေႏွးေကြးေနၿပီး စီးပြားေရး
တိုးတက္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ၌ အခ်က္ (၂၃၈) ခ်က္ပါ စီးပြားေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္ (အတိအက်ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
စီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၈ ထိုအစီအစဥ္ကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုသာ ဦးတည္ထားၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား) လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈမ်ားကို လံုးဝနီးပါး ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

4² 3? jrefrmEkdifiH. vuf&SdEkdifiHa&; tcif;tusif;
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြက္ အလွမ္းေဝးေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို စစ္ေရးနည္းလမ္းထက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ား (ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းမ်ား) ျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ ေသာ္လည္း
တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရရွိေသးေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ တစ္ႏို္င္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၉ကို

၆ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ အာဏာရလာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတရာထူးမွ
ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=administration%2Fpresident%2Fid-11070, accessed on
5 May 2018
၇ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအရ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိထားၿပီး
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထား
ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာ (၂၁) ခု အနက္ အေရးႀကီးေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို တာဝန္ယူထားသည္။
၈ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္
(Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) သည္ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ (၅) ခု၊ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၈) ခုႏွင့္ စီမံ
ကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ (၂၃၈) ခု ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ http://
www.7daydaily.com/story/121749, accessed on 5 May 2018
၉ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား
ကို အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ထိုးသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္စဲေစခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ (စာခ်ဳပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈ) ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အစိုးရဘက္မွ
စတင္ကမ္းလွမး္ လာခဲသ
့ ည္။ ဦးသိနး္ စိနအ
္ စိးု ရ လက္ထက္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြ႔ဲ (၂၁) ဖြအ
႔ဲ နက္
(၈) ဖြဲ႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ NCA ထိုးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ယခုစာတမ္းေရးေနခ်ိန္တြင္
ေနာက္ထပ္ (၂) ဖြဲ႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ NCA ထိုးထားသည့္
အဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔ရွိသည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားက

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ

မူေဘာင္ (FPD) ခ်မွတ္ကာ ထိုမူေဘာင္အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြားရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တတိယ
အဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔
တြင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိုသို႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားသည့္ ပံုစံႏွင့္ ေသြဖီေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၂၁) ခုရွိသည့္အနက္ လက္ရွိတြင္ (၁၀) ဖြဲ႔သာ NCA

ထိုးထားသည္။၁၀ လက္ရွိအစိုးရသည္ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တိုးတက္မႈ
အေျခအေနမွာ ေရရာမႈမရွိသည့္အျပင္ NCA ထိုးထားၿပီးေသာ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရံဖန္ရံခါ
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဟု မွတ္ယူရန္ ခက္ခဲ
ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း NCA မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္
တုင
ုိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္ ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးအဖြအ
႔ဲ စည္းအခ်ဳိ႕က ဖြစ
႔ဲ ည္းလိက
ု သ
္ ည့္ ျပည္ေထာင္စႏ
ု င
ုိ င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ေရး
ေကာ္မတီ (FPNCC) က၁၁ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ NCA ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္မွာ
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိသြားေနေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ေဖာ္ျပသြားမည္။ NCA ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုအရ (စာစု

ေသတၱာ - ၁ ရႈ) NCA ထိုးၿပီးလွ်င္ FPD၁၂ ေရးဆြဲၿပီး FPD ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္
စာစုေသတၱာ (၁) NCA တြင္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အခန္း (၅) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုခ်မွတ္ျခင္း
၂၀။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ (က) တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။
(ခ) အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
ဆိုင္ရာမူေဘာင္” (The Framework for Political Dialogue) ကို ေရးဆြဲသေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း။
(ဂ) ထိမ
ု ေ
ူ ဘာင္ကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားအဆင္ႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပျခင္း၊ လံၿု ခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ျပန္လည္
ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ
ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္း။
(င) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။
(စ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။
(ဆ) “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Pyidaungsu Accord)” ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၁၀ NCA ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ CNF, ABSDF, ALP, RCSS, KNU, KNU/KNLA PC, DKBA, PNLO,
NMSP and LDU တို႔ ျဖစ္သည္။
၁၁ FPNCC ၏ လက္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ULA/AA, KIO/KIA, MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, SSPP/SSA, PSC/NDAA
and UWSP/UWSA တို႔ ျဖစ္သည္။
၁၂ FPD ကို အစိးု ရအဖြ၊႔ဲ လႊတေ
္ တာ္ႏင
ွ ့္ တပ္မေတာ္တမ
႔ုိ ွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ား၊ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတဲေကာ္မတီ (UPDJC) က
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ FPD ကို လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္) ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈ္င္း အတည္ျပဳထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္အတည္ျပဳျခင္း မျပဳရေသးပါ။ FPD ကို သက္ဆိုင္ရာ
အစုအဖြဲ႔မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
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စာစုေသတၱာ (၂) FPD တြင္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္
(မွတ္ခ်က္။

။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ JICM အစည္းအေဝးတြင္

အတည္ျပဳသည္။)
အခန္း (၅) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
၅။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာ
အေသးစိတ္ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
ဆုိင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ပါဝင္ေသာ မူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ (က) ႏုိင္ငံေရး
(၁) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလုိက္ ခံစားသင့္ခံစားထုိက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ စုေပါင္း အခြင့္အေရး
ကိစၥရပ္မ်ား။
(ခ) လူမႈေရး
(၁) ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
(၂) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
(ဂ) စီးပြားေရး
(၁) ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂) ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
(ဃ) လုံၿခံဳေရး
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
(၂) လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား။
(င) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ား
(၁) ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။

၆။

UPDJC သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းခ်မွတ္ေပးရမည္။

ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင့္ က်င္းပသြားရန္ျဖစ္သည္။ (စာစုေသတၱာ - ၂ ရႈ) FPD ပါ အခန္း (၅) ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား (ျပည္နယ္
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင့္
သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားဟူ၍ က႑ႀကီး (၅) ရပ္အားျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ ထိုက႑ႀကီး (၅) ခုႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၁၃ က ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး
ခ်မွတ္ေပးသည္။
၁၃ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒
အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ (available at: http://thevoicemyanmar.
com/it/13214-dak), accessed on 5 May 2018
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရတက္လာေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ “ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု” ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (စာစုေသတၱာ -

၃ ရႈ)၁၄ ထိုလမ္းျပေျမပံုတြင္ အဆင့္ (၇) ဆင့္ပါၿပီး အဆင့္ (၃) တြင္ ဆက္လက္အတည္ျပဳၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု က်င္းပျခင္းပါဝင္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို (၂) ႀကိမ္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏
ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတို႔ကို ေအာက္တြင္ ၿခံဳငံုတင္ျပထားသည္။
စာစုေသတၱာ (၃) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းျပေျမပံု
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု
၁။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။

၂။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။

၃။

ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)
ရာစုပင္လံုက်င္းပျခင္း။

၄။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံရလဒ္မ်ားအား စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ 21st Century Panglon
Conference Agreement လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

၅။

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း အတည္ျပဳျခင္း။

၆။

ျပင္ဆင္ေရးသားအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

၇။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ျခင္း။

(အရင္းအျမစ္။

။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာ-၆၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္
ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔အထိ (၄) ရက္ ၾကာက်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုျပဳစာတမ္းစုစုေပါင္း (၇၂) ေစာင္ကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့သည္။ စာတမ္း အမ်ားစုတြင္
ပင္လံုစာခ်ဳပ္သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုင္ရာအာဏာခြဲေဝမႈတို႔ကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။
စာတမ္းအခ်ဳိ႕၌သာ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ပါရွိၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးရန္၊ မွ်တၿပီး ထိေရာက္မႈ
ရွိေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္၊ သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကို ခြဲေဝရန္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ရန္ စသည့္
ေယဘုယ်ဆန္ေသာ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳမူဝါဒမ်ား ပါဝင္သည္။ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို စာတမ္းတင္သြင္း

ဖတ္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမရွိသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား
မထြက္ေပၚခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ညီလာခံကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ အသီးသီး၏
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သိခြင့္ရခဲ့သည္။
၁၄ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေ
ရးႏွင့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပေျမပံု” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေ
တာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ဇေဝဇဝါျဖစ္ေစသည္။ ထိုလမ္းျပေျမပံုသည္ NCA လမ္းျပေျမပံုႏွင့္တူ၊ မတူႏွင့္ ေနာက္ထပ္ လမ္းျပ
ေျမပံုတစ္ခုေလာ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကၿပီး၊ တပ္မေတာ္ ဘက္မွလည္း NCA လမ္းျပေျမပံုအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ဟုဆိုကာ အျပင္း
အထန္ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ေအာက္တိုလာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အမွား ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ “လမ္းျပေျမပံု” အစား “အစိုးရမူဝါဒမ်ား”
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖတ္ရႈရန္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ရသည္။ (Source: ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ UNFC မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ Stakeholders’
Consultation စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)
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ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔မွ
(၂၉) ရက္ေန႔အထိ (၆) ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းမျပဳမီ ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ား၁၅ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UPDJC ၏ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားသိ၁၆
ု႔

တင္သြင္းခြင့္ရခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထုိအလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ စိစစ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကသည္။ UPDJC အလုပ္အဖြဲ႔သို႔ စုစုေပါင္း စာတမ္း (၈) ေစာင္ တင္းသြင္းခဲ့

ေသာ္လည္း စာတမ္းအခ်ဳိ႕၌သာ စီးပြားေရးက႑အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။၁၇ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္
တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ (၄၅) ခ်က္ အနက္ (၃၇) ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း (၁)
အျဖစ္ ညီလာခံတက္ခဲ့ေသာ အစုအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ စီးပြားေရး
က႑တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၁) ခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ (ေနာက္္ဆက္တြဲ - ၃ ရႈ)

၃။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသအသီးသီး
တို႔တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္
အခြန္ေငြမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။
စီးပြားေရးက႑မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ (၃) ႏွင့္ (၄)
ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွ ရလဒ္မ်ား (သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္) ထြက္ေပၚ
လာေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားမွာ အျငင္းပြားစရာႏွင့္ ေဝဖန္စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအာလံုး ပါဝင္ခြင့္ (ဥပမာ - NCA မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ခြင့္) မရခဲ့သျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ညီလာခံ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ေဆြးေႏြးမႈ) အတြင္း တင္းမာမႈ
မ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ညီလာခံက်င္းပသည့္ရက္ကို တစ္ရက္ထပ္တိုးၿပီး က်င္းပခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ရရွိလာေသာ က႑အလိုက္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အညီ” စကားရပ္ပါရွိၿပီး ထိုစကားရပ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု မူေဘာင္ကို ရည္ညႊန္း
ေနျခင္းျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္တြင္ ပံုေဖာ္သြားမည့္ သေဘာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေနသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးလာျခင္းမရွိသည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဇယား-၁ ရႈ)
ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးရလဒ္ကို မၾကာေသးမီက (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ကို
မသိရေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအစည္းအေဝးမ်ားမွာလည္း တိုင္းရင္းသား
၁၅ ပထမအႀကိမ္လူမ်ဳိးအလိုက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေဒသအလိုက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၁၆ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ (FPD) ၏ က႑ႀကီး (၅) ရပ္
(ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတ) အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ UPDJC အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။
၁၇ UPDJC အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားႏွင့္ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဒသအလိုက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္လာေသာ
က႑အလိုက္မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔တို႔မွတင္သြင္းလာေသာ က႑အလိုက္ အဆိုျပဳခ်က္
မ်ားကို စုစည္းစိစစ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ျပည္သူမ်ား လိုလားေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ NCA ထိုးထားၿပီးေသာ အဖြဲ႔
မ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
က်င္းပခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနခ်ိန္၌ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အခ်ဳိ႕
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္
အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵျပည့္ဝမႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
ဇယား (၁) စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း
၂၁-ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွ
ရရွိလာေသာ စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္မ်ားး
၁။ ဖက္ဒရယ္စနစ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
၁။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ပုဒ္မ
(၃၅) ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး
စနစ္ ျဖစ္သည္။

၂။ (က) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး

ပုဒ္မ ၂၇၉ (က) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖြဲ႔

အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔သည္ -

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမ်ားက ခိုင္မာသည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊

(က) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ မိမိ

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္။

နယ္ေျမေဒသအတြင္း ဘက္စံုးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

(မွတ္ခ်က္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔ မ်ားက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္း

မ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ သက္က္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး

ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဆာင္ရြက္ရန္

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းထားရွိရမည္။

ျဖစ္သည္။
၃။ (ခ) အဆိုပါမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိက

ပုဒ္မ ၃၆ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ

စီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူေနမႈအဆင့္

အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အေထြအေထြ အရင္းအႏွီးမ်ား

အတန္း ျမႇင့္မားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈစီးပြား

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္မည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့
ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (sustainable Development) တို႔ကို
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ (ဂ) ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္

ပုဒ္မ ၃၆ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တားဆီး

တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တစ္ဦး

ကာကြယ္ရန္။

တစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ လက္ဝါးႀကီးအုပ္
ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကစားမႈ ျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ား
ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ တားဆီး
ကာကြယ္မည္။

၅။ ၂။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုက ျဖစ္ေစ၊

ပုဒ္မ ၃၆ (ခ)

စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး
အတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးရန္။
၆။ ၃။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္

ပုဒ္မ ၂၂၅ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ အသီးသီးတို႔တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္

တိုးတက္မႈအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဦးစီးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ

ရရွိေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔တို႔ကလည္းေကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ
ရွိေစေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးသည္။

ရ။ ၄။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ
မ်ားအၾကား ဘ႑ေငြႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။
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ပုဒ္မ ၂၃၁ (က) ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ
ရန္ပံုေငြကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။

၂၁-ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွ
ရရွိလာေသာ စီးပြားေရးက႑သေဘာတူညီခ်က္မ်ားး
၈။ ၅။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ပုဒ္မ (၂၅၀) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္

ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအၾကား

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွငေ
့္ သာ္လည္းေကာင္း

မ်ားႏွင့္အညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝရန္။

မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဆာင္ရြက္ရမည္။

၉။ ၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္
စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈရွိစြာျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၀။ ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား

ပုဒ္မ (၂၂) (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္

၁။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရး စီးပြားတိုးတက္

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊

ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကိုယ္

လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး စသည္တ႔ုိ ပါဝင္ေသာ လူမစ
ႈ းီ ပြားေရး

ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း၍

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား (regional
Comprehensive Development Plans) ေရးဆြဲ အေကာင္

ပုဒ္မ (၃၇၁) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး

အထည္ေဖာ္ရန္။

တိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္မႈ

(မွတ္ခ်က္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္းအစရွိသည္တို႔ကို ရွရွိေစရန္ ကူညီမည္။

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္း
ေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၁။ ၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/

ဇယား ၂-၂။ စီးပြားေရးက႑

ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ

(က) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္း

တကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ

ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္

မ်ားႏွင့္အညီ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ

စီးပြားေရးကိစၥမ်ား

အစီအစဥ္မ်ား ေရဆြဲခ်မွတ္အေကာင္ေဖာ္ရန္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အခန္း(၅)

zuf'&,fpepf. oabmw&m;rsm;
‘ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္’ သည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ရည္ညႊန္း
ေလ့ရွိၿပီး ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ေသာ တျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေျပာဆိုရာ
တြင္ ‘ဘ႑ာေရး ဆက္ႏႊယ္မႈ (fiscal relation)’ သို႔မဟုတ္ ‘ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
(fiscal decentralization)’ စကားရပ္ကိုသာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ‘ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္’ ႏွင့္ ‘ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ စကားရပ္တို႔ကို အဓိပၸါယ္တစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ ေျပာဆိုေနမႈ
မ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရေပၚလြင္ေရးကို ေရွးရႈၿပီး ‘ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္’
ဟုသာ ဤစာတမ္းက သံုးႏႈန္းသြားမည္။ အေၾကာင္းမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အၾကား
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား စနစ္တက်ခြဲေဝထားရွိမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
"…… တျပည္ေထာင္စနစ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
တို႔အၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား စနစ္တက် ခြဲေဝထားရွိမႈကို
မီးေမာင္းထိုးျပလုိျခင္း……”

“ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္’ စကားရပ္ကို ဂ်ာမန္-အေမရိကန္ပညာရွင္ ရစ္ခ်ာ့မာ့စ္ဂေရ႕ (Richard Musgrave)
က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။၁၈ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္သည္ဟု ယင္းပညာရွင္က ဆိုသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားၿပီး
ေခတ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ဘ႑ာေရးအာဏာ အမ်ားစုကို
ျပည္ေထာင္စုအား အပ္ႏွင္းထားၿပီး အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ထိုအာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား
ပို၍ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ အစပိုင္းတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပို၍ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအာဏာအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္
ျပည္ေထာင္စုထံသို႔

အပ္ႏွင္းမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအလိုက္

ဘ႑ာေရးအာဏာကြဲျပားမႈႏွင့္

ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို အခန္း (၆) တြင္ တင္ျပထားသည္။

5² 1?

zuf'&,fpepf

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို Richard Musgrave (1959) ႏွင့္ Wallace Oats (1972) တို႔က “ အစိုးရအဖြဲ႔
အဆင့္ဆင့္ တို႔၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစနစ္တစ္ခု” ဟုလည္းေကာင္း၊
Anwar Shah က “ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြင္းရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္တို႔၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား” ဟု
၁၈ https://www.britannica.com/topic/fiscal-federalism, accessed on 5 May 2018
၁၉ http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11719/5/c-chapter-ii.docx, accessed on 5 May 2018

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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လည္းေကာင္း ရည္ညန
ႊ း္ ၾကသည္။၂၀ ထိျ႔ု ပင္ “ဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ တ
ံ စ္ခ၏
ု အစိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ားအၾကား အခြနေ
္ ကာက္ချံ ခင္း၊
ဘ႑ာေငြသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ
အစီအမံမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား” ဟုလည္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။၂၁ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ဖြင့္ဆိုၾကေသာ္လည္း

သေဘာတရားအားျဖင့္

တူညီသည္။

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား

(ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) အၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္
စနစ္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားဟု ဆိုရာတြင္
ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊

ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္

အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမညီမွ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈတို႔ကို ကုစားေပးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔
မ်ားအၾကား (ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္သို႔) ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံခြင့္အာဏာမ်ား ပါဝင္သည္။

5² 2?

zuf'&,fpepf. tajccHtpdwftykdif;rsm;

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း (၄) ခု မွာ
၁) အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (Expenditure Responsibilities)
၂) အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (Revenue-raising or taxation powers)
၃) ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား (Fiscal Imbalances) ႏွင့္
၄) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (Intergovernmental transfers) တို႔ ျဖစ္သည္။
ေအာက္တင
ြ ္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အစိတပ
္ င
ုိ း္ တစ္ခခ
ု ်င္းစီအလုက
ိ ္
တင္ျပထားသည္။

၅.၂.၁။ အသုံးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
(Expenditure Responsibilities)
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) သည္ မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္
အတြငး္ ရွိ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ား၏ အေျခခံလေ
ူ နမႈအဆင္အ
့ တန္းကို ထိနး္ သိမး္ ရန္ႏင
ွ ့္ လူမစ
ႈ းီ ပြားအေျခအေန ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္ရန္
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံျပည္သူ႔ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။
ဥပမာ - အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား တည္
ေဆာက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္
ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းေၾကာင္းေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားစြာရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ ယင္းအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုတည္းကသာ (ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ)
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) အၾကား အသံုးစရိတ္တာဝန္
မ်ားကို ခြဲေဝယူၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အေျခခံျပည္သူ႔ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးသင့္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ဳိ႕အေပၚ

၂၀ “Comparative Conclusions on Fiscal Federalism” by Anwar Shah 2007 (available at: http://www.thomasfleiner.ch/
files/categories/FiscalFederalism/Compared.pdf), accessed on 5 May 2018
၂၁ Embassy of Switzerland in Myanmar ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Pyidaungsu Institutte မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ “အဂၤလိပ္ျမန္မာ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား (English-Myanmar Glossary of Federalism Terms)” စာအုပ္
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အေျခခံသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေအာက္ေျခအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား) သည္ ျပည္သူလူထု
ႏွင့္ ပိုနီးစပ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ပုိသိႏိုင္ၿပီး တုန္႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အလားအလာ ပိုရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပထဝီအေနအထား၊ လူဦးေရးဖြဲ႔စည္းပံု၊ ကုန္ေစ်း
ႏႈန္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မတူကြဲျပားႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိေရးအတြက္
အသံးု စရိတတ
္ ာဝန္မ်ားကို တစ္သမတ္တည္းပံစ
ု ျံ ဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ လ့ရသ
ိွ ျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အႀကိဳက္
(သို႔မဟုတ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ပိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေအာက္ေျခအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ခြဲေဝသင့္သည္။
ဒုတယ
ိ အခ်က္မာွ အစိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ရရွမ
ိ ႈ မတူညျီ ခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေန
မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ေဒသအေျခအေနကို ပိုသိကၽြမ္းသျဖင့္
ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္

ကုန္က်စရိတ္

သက္သာစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သိရွိထားမွသာလွ်င္ အရင္းအျမစ္ေလလြင့္မႈနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
မည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုနီးစပ္ၿပီး မိမိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ပိုသိႏိုင္သျဖင့္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝယူသင့္သည္။
တတိယအခ်က္မွာ ျပည္နယ္မ်ားအား အသံုးစရိတ္တာဝန္ခြဲေဝေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား
သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိလွ်င္ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား ဆန္းသစ္လာႏုိင္
သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာႏုိင္သည့္ အလားအလာ ပိုရွိႏုိင္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ အစိုးရ၏
တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ
မ်ားႏွင့္ ပိုနီးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈ ပိုရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝသင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ
သည္ ျပည္သူႏွင့္နီးစပ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္
လည္း ထိုနီးစပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈအေလ့အထမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အထူး
သတိျပဳရန္ လိုသည္။
အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ ပကတိ
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးေရးအဆင့္ သို႔မဟုတ္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္
တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
အဆင့္နိမ့္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္မ်ား နည္းေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္
လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အသံုးစရိတ္ တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို
မျဖစ္မေနခြဲေဝသြားရန္ လိုသျဖင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုး
သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြား
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္သာ ပို၍သက္ဆိုင္
ေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ပိုသက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွစ္ခု (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္
ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး) အား အပ္ႏွင္းေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
သည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုထက္မက) သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္ႏိုင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အားလံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ရွိလွ်င္ ပိုထိေရာက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ထိေရာက္မႈ အေျခခံမူျဖင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား
ခြဲေဝေလ့ ရွိသည္။
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား) အၾကား အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား အပါအဝင္
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခြဲေဝႏိုင္ပံုကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါဇယား (ဇယား -၂ ရႈ) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ စသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းရာတြင္ ထိုအာဏာႏွစ္ရပ္လံုးအက်ဳံးဝင္မႈသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ႏွင့္ အသံုး
စရိတ္တာဝန္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ဥပမာ - ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ အသံုး
စရိတ္တာဝန္ အမ်ားစုကို ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
ထိုအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္
ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သီးျခားအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခြင့္ အာဏာ ႏွစ္ရပ္လံုး ရရွိၾကသည္။ ဇယား (၁) အရ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ားစုအတြက္ မူဝါဒ၊
စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ထဲတြင္ ထားရွိၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔အားလံုး၏ လက္ထဲတြင္
ထားရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အခ်ဳိ႕အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား
ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ ပီျပင္
အားေကာင္းလာေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏုင
ိ သ
္ ည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ထိအ
ု ာဏာခြေ
ဲ ဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားက
အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ပံုစံႏွင့္ အရည္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
ေပါင္းစည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမႈတို႔ကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႔မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား စည္းဝါးညီရန္ (harmonize) အေရးႀကီးပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏
အေျခခံဝိေသသ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိန္းညိႇၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက က်န္ေသာ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ခါ
တစ္ရံ၌ ထပ္တူက်ႏုိင္ျခင္း (overlap) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ျပည္နယ္
တစ္ခုထက္မက ရွိႏိုင္ျခင္း (Spillovers)၂၂ တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား လိုလာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားကို သဟဇာတရွိစြာ ခြဲေဝ
က်င့္သံုးသြားရန္ လိုသည္။

၂၂ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္သားမ်ားအျပင္ အျခားျပည္နယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္
အိမ္နီးခ်င္း ျပည္နယ္မ်ား) ၏ ျပည္နယ္သားမ်ားကလည္း ရယူခံစားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္
စိတ္ႀကိဳက္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားပါက

ျပည္နယ္မ်ားသည္

သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳသြားႏိုင္သည္။
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၎တို႔၏

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို

ေလ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဇယား (၂) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ကိုယ္စားျပဳအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

လုပ္ငန္းတာဝန္ (Functions)

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း
(Interregional and International conflicts resolution)
အေျခခံလူအခြင့္အေရး မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Protection of
Fundamental Rights)
ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး (External Trade)
ဆက္သြယ္ေရး (Telecommunication)
ေငြေၾကးလုပ္ငန္း (Financial Transactions)
ပတ္ဝန္းက်င္ (Environment)
ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
(Foregin Direct Investment)
ကာကြယ္ေရး (Defense)
ႏိုင္ငံျခားေရးရာ (Foreign Affairs)
ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း
(Monetary Policy, Currency and Banking)

မူဝါဒ၊ စံႏႈန္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္

ထိန္းေၾကာင္းမႈ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(Policy, Standards

(Provision and

(Production and

and Oversight)

Administration)

Distribution)

U

U

N, P

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က် စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အထိ

U, N

N

N, P

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရႈေထာင့္

U

U, N, S

P

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအထိ

U, N

P

P

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရႈေထာင့္

U, N, S, L

U, N, S, L

N, S, L, P

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရႈေထာင့္

N, L

L

P

ႏိုင္ငံတကာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ နယ္နိမိတ္

N, L

L

P

ေဒသႏၱရအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အေရးပါမႈ

N

N

N, P

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအထိ

N

N

N

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအထိ

U, ICB

ICB

ICB, P

Constitution, N

N

P

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
(Interstate Commerce)

မွတ္ခ်က္
(Comments)

သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။

သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။

အတြင္း (ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏) ျပင္ပအက်ဳိးဆက္မ်ား

သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။
သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။
အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ အမွီအခိုကင္းမႈ အေရးပါျခင္း၊
ဘံုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအခန္းက႑အခ်ဳိ႕
ကုန္ထုတ္သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္းမႈ
(mobility) အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေ
ပးမႈသည္အေရးပါျခင္း။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး(Immigration)

U, N

N

N

အတင္းအဓမၼ ထြက္ခြာေစျခင္း

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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လုပ္ငန္းတာဝန္ (Functions)

ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (Transferred Payments)
ျပစ္မႈႏွင့္ တရားမမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Criminal and Civil Law)

မူဝါဒ၊ စံႏႈန္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္

ထိန္းေၾကာင္းမႈ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း

(Policy, Standards

(Provision and

(Production and

and Oversight)

Administration)

Distribution)

N

N

N

N, S

N, S

N, S

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမူဝါဒ

မွတ္ခ်က္
(Comments)

ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း
တရားဥပေဒစိးု မိးု မႈ (တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ ႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ စိးု ရိမပ
္ ပ
ူ န္မတ
ႈ စ္ခ)ု

အဆိုးဘက္ေရာက္သြားႏုိင္သည့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဝါဒမ်ား (beggarN

(Industrial Policy)

N

P

thy-neighbor policies) ကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္အတြက္

ရည္ရြယ္သည္။
N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္

ဘ႑ာေရးမူဝါဒ (Fiscal Policy)

N

N,SL

N,S,L,P

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း။

သဘာဝသယံဇာတ (Natural Resources)

N

N,S,L

N,S,L,P

ေဒသတြင္းမွ်တေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဘံုေစ်းကြက္တို႔ကို

N,S,L

S,L

S,L,P

ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းမႈ

N,S,L

N,S,L

S,L,P

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအထိ

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအထိ

S,L

S,L

S,L

အဓိကအားျဖင့္ ေဒသႏၱရအက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိျခင္း။

L

L

L,P

အဓိကအားျဖင့္ ေဒသႏၱရအက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိျခင္း။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး (Regulation)

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

လူမႈဖူလံုေရး

(Educaiton,

Health and Social Welfare)

လမ္းမႀကီးမ်ား (Highways)
ပန္းၿခံႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား (Parks and Recreations)
ရဲတပ္ဖြဲ႔ (Poilce)
ေရ၊ မိလႅာ၊ အမိႈက္ႏွင့္ မီးေဘး ကာကြယ္ေရး
(Water, sewer, refuse and fire protection)

ျမႇင့္တင္ ေပးသည္။

သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။
သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း။

U = ႏိုင္ငံလြန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (Supranational responsibility), ICB = လြတ္လပ္ေသာဗဟိုဘဏ္ (Independent Central Bank),
N = ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ/ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ (National Government), S = ျပည္နယ္အစိုးရ (State or provincial government), L = ေဒသႏၱရအစိုးရ (Local government),
P = အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (non-governmental sectors or civil society)
Source: A Global Dialogue on Federalism: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, Volume-4, Forum of Federation, p14-15
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၅.၂.၂။ အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
(Revenue-raising or Taxation Powers)
အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျဖစ္

ရႈျမင္ႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏

အေရးအႀကီးဆံုးေသာ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို

အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြအေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာ
သက္ဆိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား မ်ားျပားေနလွ်င္ ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္
လံေ
ု လာက္ေသာ ကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ ေ
္ ငြ အရင္းအျမစ္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အခြနေ
္ ကာက္ခခ
ံ င
ြ အ
့္ ာဏာရွရ
ိ န္ အေရးႀကီးသည္။ ျပည္နယ္
အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေငြအရင္းအျမစ္ (အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ
ဝင္ေငြမ်ား) အျပင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား/ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါလာႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈ
ကို ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိပါးလာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္
ဟန္ခ်က္ညီရန္ အေရးႀကီးသည္။
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝက်င့္သံုးရာတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ
အခ်ဳိ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ (Efficiency of the Internal
Common Market)၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သာတူညီမွ်မႈ (national equity)၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္
(Administrative and compliance costs) နွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈ (fiscal accountability) တုိ႔ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမူအရ အရင္းအျမစ္အားလံုး (လုပ္သား၊ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ရွိလွ်င္ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္

ျဖစ္ထြန္းမည္

ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္အေျခခံ ဖြင့္ဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈ မတူညီေသာ အခြန္
စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သံုးလွ်င္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အရင္းအျမစ္
အခ်ဳိ႕၏ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အခြန္
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တာဝန္ယူေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္စနစ္မ်ားကို
စည္းဝါးညီေစျခင္း (ဥပမာ - အခြန္အေျခခံမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ တူညီေစျခင္း) ျဖင့္ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္
ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္အေျခခံမူမွာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး သာတူ
ညီမွ်ေရး ျဖစ္သည္။ ဤမူအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အစိုးရ၏ “လူမႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္းမ်ား (social welfare
functions)” ကို သာတူညမ
ီ ်ွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွသ
ိ ည္။ ဆိလ
ု သ
ုိ ည္မာွ တူညေ
ီ သာ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားကို
အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ထိုအတြက္ အစိုးရသည္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးရမည့္
တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုထက္ အခြန္အာဏာမ်ား ပိုရွိေနလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ်တမႈအတြက္ တာဝန္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏို္င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈအတြက္
သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အေျခခံ (အခြန္အမ်ဳိးအစား) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးအား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ေပးရန္ လိုပါသည္။
ထို႔အျပင္ အခြန္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုထက္မက
အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံၾကသျဖင့္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိုက္နာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားက အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက်င့္သံုးႏုိင္သျဖင့္ အခြန္ေရွာင္သည့္ အလားအလာမွာလည္း ပိုမ်ား
လာနုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခြန္ေျခခံမ်ားရွိသည့္ အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံလွ်င္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းအျပင္ အခြန္ထပ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္မေကာက္မိျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ရိုးရွင္းေသာ အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံုထားရွိျခင္း၊ အခြန္အေျခခံတိုးခ်ဲ႔ျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်
ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အထက္ပါအေျခခံမမ
ူ ်ားအျပင္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခမ
ံ သ
ႈ ည္ အစိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ားအၾကား အခြနအ
္ ာဏာခြေ
ဲ ဝရန္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္ (အခြန္ရေငြမ်ား) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုလွ်င္ ဘ႑ာေရးတာဝန္ယူမႈ ပိုရွိႏိုင္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို အလြန္
အကၽြံ မွီခိုေနလွ်င္ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈ အားနည္းသြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
သို႔မွသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး
တာဝန္ခံမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အခြန္အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးသင့္သည့္

အထက္ပါစဥ္းစားခ်က္မ်ားအျပင္

အခြန္တစ္ခု၏

အေျခခံအခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု

(အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား) သေဘာတရား (စာစုေသတၱာ - ၄ ရႈ) ဦးစြာ သိရွိထားရန္လိုၿပီး ထို႔ေနာက္
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ အခြန္မ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား/အေျခခံမူမ်ား (စာစု
ေသတၱာ - ၅ ရႈ) ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ အေျခခံမူမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဆီေလ်ာ္မႈသည္ အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္
ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္။ (စာစုေသတၱာ - ၅ ရႈ) ထို႔အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား
အား အပ္ႏွင္းသည့္ အာဏာမ်ားအေပၚ၌လည္း မူတည္သည္။ ထိုမူမ်ားအားလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရး
ထိေရာက္မႈ (efficiency)၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ်တမႈ (equity)၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မႈ (administrative feasibility) ႏွင့္
ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြလံုေလာက္မႈ (fiscal needs or revenue adequacy) စသည့္ အေျခခံမူ
(၄) ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။၂၃ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထိုမူမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ-

သဘာဝသယံဇာတအခြန္၏ အခြန္အေျခခံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ နည္းသျဖင့္ ထိေရာက္မႈအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားက
စည္းၾကပ္သင့္သည္။ ထို႔အတူ သယံဇာတက႑သည္ ဝင္ေငြမ်ားစြာေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သျဖင့္ မွ်တမႈအားျဖင့္
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စည္းၾကပ္သင့္သည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာခြဲေဝမႈအေျခခံ သေဘာတရားအရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝႏိုင္ပံုကို ဇယား (၃) တြင္
(ဇယား - ၃ ရႈ) ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

၂၃ စီးပြားေရးထိေရာက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္းဘံုေစ်းကြက္
ျဖစ္ထြန္းမႈ (efficiency of internal common market) ကို ဆိုလိုသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုးမွ်တမႈသည္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္
ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကြ႔ပ္ကဲႏိုင္မႈသည္ အခြန္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွႈင့္ (အခြန္ေဆာင္ရန္) လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြလံုေလာက္မႈသည္ သံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခြန္ရင္းျမစ္
မ်ားမွ အခြန္ေငြလံုေလာက္စြာရွာေဖြႏုိင္စြမ္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ (source: A Global Dialogue on Fedderalism, Volume 4, “
The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives”, edited by Anwar Shah, 2006
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စာစုေသတၱာ (၄) အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု
အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု (Tax Structure)
အခြန္တစ္ခု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ စည္းၾကပ္ႏုိင္ေသာ အခြန္အေျခခံ (Tax Base) ႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားဖြဲ႕စည္းပံု (Rate
Structure) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိၿပီး ၎တို႔ကိုအေျခခံၿပီး အခြန္ထမ္းတစ္ဦး (tax payer) ေပးေဆာင္ရမည့္ က်သင့္
အခြန္ေငြပမာဏ (Tax Liability) ကို တြက္ခ်က္ယူသည္။
အခြန္အေျခခံသည္ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္သလို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ-ဝင္ေငြခြန္အေျခခံ
တြင္ ဝင္ေငြအမ်ဳိးမ်ိုဳး (ပင္စင္၊ လူမႈဖူလံုေရးပံ့ပိုးေငြႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဝင္ေငြ စသည္တို႔ အပါအဝင္) ထည့္ထားလွ်င္
က်ယ္ျပန္႕ေသာ အေျခခံရွိေသာ အခြန္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ကိုသာ
စည္းၾကပ္လွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခြန္အေျခခံရွိသည့္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကသည္။
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ပံုေသႏႈန္းထားတစ္ခု (a flat rate) သို႔မဟုတ္ ႏႈန္းတိုးႏႈန္းထားမ်ား (progressive rates)
ႏွင့္ ႏႈန္းေလ်ာ့ႏႈန္းထားမ်ား (regressive rates) ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ိုးရွိသည္။ ပံုေသႏႈန္းထားသည္ အခြန္တစ္ခုကို အခြန္
ႏႈန္းထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ႏႈန္းတိုး ႏႈန္းထားသည္ အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ိုးမ်ဳိးကို တိုးျမင့္
သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းေလ်ာ့ႏႈန္းထားသည္ အခြန္ႏႈန္းထား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ပမာဏတြက္ခ်က္သည့္ ပံုေသနည္းကို
ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားပါသည္။

•

ႏႈန္းထားဖြဲ႕စည္းပံု (t)

•

(Tax Brackets)

အခြန္အေျခခံ (M)

ႏႈန္းထား အုပ္စုမ်ား

•

ဝင္ေငြပမာဏ

ႏႈန္းထား

၀ - ၂၀,၀၀၀

၁၀ %

၂၀,၀၀၁ - ၄၀,၀၀၀

၂၀ %

၄၀,၀၀၀ အထက္

၃၀ %

အခြန္ထမ္းတစ္ဦး (i) ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏ (Ti = ti Mi)

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္တြက္ခ်က္ပံု
ဝင္ေငြ ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ရွိေသာ အခြန္ထမ္းတစ္ဦး (i) က ေပးေဆာင္ရမည့္ က်သင့္အခြန္ေငြပမာဏကို ေအာက္ပါ
အတိုင္း တြက္ယူႏိုင္သည္။ အခြန္ထမ္း (i) ၏ ဝင္ေငြ = Mi = ၄၅,၀၀၀ က်ပ္
အခြန္ထမ္း (i) ေပးေဆာင္ရမည့္
အခြန္ပမာဏ

Ti = ၂၀,၀၀၀ x ၁၀% + (၄၀,၀၀၀-၂၀,၀၀၀) x ၂၀% + (၄၅,၀၀၀ - ၄၀,၀၀၀) x ၃၀%
= ၂,၀၀၀ + ၄,၀၀၀ +၁,၅၀၀
=

၇,၅၀၀ က်ပ္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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စာစုေသတၱာ (၅)
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝရာတြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

၁) အခြန္အေျခခံ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ
(Mobility of the Tax Base)
အျခားအေျခအေနမ်ားတူညီေနလွ်င္

ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈမ်ားေသာ

အခြန္အေျခခံရွိသည့္

အခြန္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈ
နည္းေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားရွိသည့္ အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုင
ိ ေ
္ သာ အခြနအ
္ ေျခခံ
ရွသ
ိ ည္အ
့ ခြနမ
္ ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခလ
ံ ်ွ င္ ယိဖ
ု တ
ိ မ
္ မ
ႈ ်ား (spillovers) မ်ား
ရွိလာႏုိင္ၿပီး ထိုယိုဖိတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အရင္းအျမစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ
စီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ယိုဖိတ္မႈသည္ ျပည္နယ္
တစ္ခု၏ အခြန္စနစ္က အျခားျပည္၏ အခြန္ရေငြအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းကို ရည္ညႊန္း
သည္။)

၂) ျပည္လည္ျဖန္႔ေဝရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အေျခခံ
(Suitability of the Tax Base for redistributive purposes)
အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ မွ်တမႈအေျခခံ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈအတြက္ သင့္
ေတာ္ေသာ အခြန္အေျခခံ မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခြန္မ်ားသည္
အခြန္ထားတိုးျမင့္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုအခြန္ရေငြမ်ားသည္
ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။
မွ်တမႈအတြက္ အခြန္ဘ႑ာျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအျပင္ ျပည္နယ္
အစိုးရမ်ားလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

၃) အခြန္အေျခခံျဖန္႔က်က္မႈ မတူညီျခင္း
(Unequal Distribution of the Tax Bases)
အခြန္အေျခခံမ်ားျဖန္႔က်က္မႈသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္
အလိုက္ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္း မတူညီၾကေပ။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆို
လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ
ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံအတြင္း သဘာဝသယံဇာတ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈ အလြန္
ကြာဟေနလွ်င္ သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သယံဇာတ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားထက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္အေျခခံျဖန္႔က်က္မႈ
အလြန္ကြာဟေသာ အခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေကာက္ခံလွ်င္ ပိုသင့္ေတာ္
မည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။

၄) အခြန္အေျခခံ က်ယ္ျပန္႔မႈ
(Breadth of the Tax Bases)
ဝင္ေငြအမ်ားအျပား ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာ အခြန္မ်ားသည္ အခြန္အေျခခံ က်ယ္ျပန္႔
ေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ေသာ အခြန္မ်ားသည္
အခြန္အေျခခံ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခြန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္၊ ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏွင့္
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လုပ္ခလစာခြန္တို႔သည္ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္အေျခခံ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္္
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ေျခခံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
ႏွစ္ခုလံုးအား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည္။

၅) အခြန္ေျခခံမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း
(Elasticity of the Tax Bases)
အခြန္အေျခခံအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈအျပင္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ

တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းမွာလည္း

မတူညီၾကေပ။

အခြန္ႏႈန္းထား

တိုးျမႇင့္

ေကာက္ခံလွ်င္ (အခြန္အေျခခံေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းမ်ားေၾကာင့္) အခြန္
အေျခခံက်ဥ္းေျမာင္းသြားႏုိင္ၿပီး အခြန္ေငြဆံုးရံႈးမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သျဖင့္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း
ျမင့္ေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ရာတြင္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္း
ေအာင္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ အခြန္အေျခခံတူေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏
ထပ္တူျပဳအခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ
လွ်င္ အခြန္အေျခခံက်ဥ္းသြားႏိုင္ၿပီး အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး၏ အခြန္ရေငြမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြား
ေစႏိုင္သည္။

၆) အခႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အခြန္
(User Fees and Benefit Tax)
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာ ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေသာ
ျပည္တြင္း ဘံုေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးမွ်တမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလိုငွာ

အခ်ဳိ႕ေသာ

အခြန္မ်ားကို

အက်ဳိးခံစားခြင့္အေျခခံမူ

(benefit

principle) ျဖင့္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ဤမူအရ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူခံစားသူမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အခြန္ေဆာင္သင့္သည္။ ပစၥည္းခြန္၊ ယစ္မ်ဳိးခြန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အသံုးျပဳခတို႔သည္
အက်ဳိးခံစားခြင့္မူျဖင့္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္အခမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္
အစိုးရမ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အခမ်ား ျဖစ္သည္။

၇) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္
(administrative cost considerations)
အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြဲျပားႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး က်င့္သံုးခြင့္ရွိလွ်င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း
ပိုမ်ားလာႏုိင္သည္။ အခြန္အေျခခံရႈပ္ေထြးေသာ အခြန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုတည္းက
သာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္တိုင္ အခြန္စနစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏုိင္
သျဖင့္ အစိုးရတစ္ခုထက္မက ေကာက္ခံလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ားသြားႏိုင္သည္။
ဥပမာ - တန္းဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT) သည္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ အဆင့္ဆင့္ကို အခြန္
ေကာက္ခံသျဖင့္ အခြန္အေျခခံရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။
Source: Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Goverance by
Robin Boardway and Anwar Shah, 2009

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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စာစုေသတၱာ (၆)

အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အခြန္အာဏာခြဲေဝျခင္း
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္
(Personal Income Taxes)
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ေကာက္ခံေသာ တိုက္ရိုက္အခြန္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိေသးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္သည္ ျပန္လည္ျဖန္႕ေဝရန္
သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အေျခခံရွိသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ အျခားအခြန္မ်ားႏွင့္မတူေသာ အခ်က္မွာ
အခြန္ႏႈန္းထားဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ တိုးျမႇင့္ႏႈန္းထားမ်ားကို လိုသလို သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္အေျခခံ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြခြန္တြင္ (အခြန္အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္) ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ
အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၏ အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားဖြဲ႔စည္းပံု
တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မႈတို႔သည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားသြားသည္။ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝရန္ သင့္ေတာ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္အေျခခံ
က်ယ္ျပန္႔မႈ အလားအလားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လံုးက ေကာက္ခံသင့္ေသာ
အခြန္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလွ်င္ (အခြန္သက္သာခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္
စသည့္) အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးမွ်တမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသား
လံုးသာတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား
ရွိရန္ျဖစ္သည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဝင္ေငြခြန္
(Corporation Income Taxes)
အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နိမိတ္တစ္ခုအတြင္း အရင္းအႏွီးမွရေသာ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ တိုက္ရိုက္
အခြန္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ေရႊြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ အခြန္အေျခခံရွိသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားလည္းျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ အရင္းအႏွီးမ်ား (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား) ကို ဆြဲေဆာင္ရန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ၿပီး ထိုၿပိဳင္
ဆိုင္မႈသည္အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ထိခိုက္သြားသည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား
သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုထဲတြင္မက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ျပည္နယ္သံုးေလးခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ ရႈပ္ေထြးႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရိုးရွင္းရန္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ခြင့္အာဏာကို
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား အပ္ႏွင္းေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတို႔တြင္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္
ရွိသည္။

အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္
(General Sales Taxes)
စားသံးု ကုနစ
္ ည္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခေ
ံ သာ အခြနျ္ ဖစ္သည္။ ေရာင္းဝယ္ခန
ြ မ
္ ်ားကို ေရာင္းဝယ္သည့္ အဆင့္
တစ္ခုတည္းကိုသာ ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ျဖင့္ (single-stage sale tax) လည္းေကာင္၊ အဆင့္တစ္ခုထက္မက
ေကာက္ခံသည့္စနစ္ျဖင့္ (multi-stage sale tax) လည္းေကာင္း ေကာက္ခံၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္
ျပည္နယ္မ်ားေကာက္ခံသည့္ အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္သည္ ေရာင္းဝယ္သည့္ အဆင့္တစ္ခုတည္းကိုသာ
ေကာက္ခံသည့္ ေရာင္းဝယ္ခြန္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္
ေပးလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ်တမႈအေပၚ မထိခိုက္ႏုိင္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေစ်းဝယ္ထြက္သည့္ အေျခအေန
မ်ား (ေရာင္းဝယ္ခြန္ျမင့္မားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္ခြန္နည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔
သြားေရာက္ေစ်းဝယ္ျခင္း) ရွိလာႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အဆင့္တစ္ခုထက္မက ေကာက္ခံသည့္
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ေရာင္းဝယ္ခြန္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ေသာ တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အခြန္စနစ္မဖြံ႔ၿဖိဴးေသးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ VAT ေကာက္ခံရန္ အဆင္သင့္
မရွိၾကေပ။

ယစ္မ်ဳိးခြန္
(Excises Taxes)
ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ေရာင္းဝယ္မႈအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ သြယ္ဝိုက္အခြန္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ေအာ္တို
မိုဘိုင္း (ေမာ္ေတာ္ကား)၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေဆးလိပ္ႀကီး၊ စီးကရက္ႏွင့္ အရက္ေသစာ စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
ေရာင္းဝယ္စားသံးု ျခင္းအေပၚ ေကာက္ခေ
ံ လ့ရသ
ိွ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ အေလာင္းအစားႏွင့္ ေလာင္းကစားျပဳလုပျ္ ခင္းစသည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌လည္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ ယစ္မ်ဳိးခြန္ အခ်ဳိ႕သည္ အရင္းအျမစ္
စီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမႈနည္းသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္အမ်ဳိးအစား
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာက္ရွိရာေဒသအေျခခံၿပီး စည္းၾကပ္လွ်င္ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈကို မထိခိုက္
ႏုိင္ေပ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ မူလထုတ္လုပ္ရာ ေဒသအေျခခံၿပီး စည္းၾကပ္လွ်င္ ယစ္မ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္ေရွာင္ရန္္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သျဖင့္ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထိုယစ္မ်ဳိး
ခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ခုတည္းသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
အခြန္အေျခခံႏွင့္

ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ၿပီး

ျပည္နယ္မ်ားအား

ေကာက္ခံေစျခင္းတို႔ျဖင့္

စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈ

အတားအဆီးမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ သည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္
သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ယစ္မ်ိိဳးခြန္မ်ား (ဥပမာ - အရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး) ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
ႏွစ္ရပ္လံုးက ေကာက္ခံသင့္သည္။

လုပ္ခလစာခြန္
(Payroll Taxes)
လုပ္ခလစာအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေကာက္ခံ
ေလ့ရွိၿပီး

(အထူးသျဖင့္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္)

လူမႈေရးအာမခံ/လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ား

(social

insurance schemes)ကို ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ခလစာထဲမွ ႏုတ္ယူရသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရလြယ္ကူေစေသာ အခြန္
အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈဖူလံုေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား အခြန္ႏႈန္းထား အလြန္ကြာဟမႈမရွိလွ်င္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈကို ထိုခိုက္ႏုိင္သည့္ အလား
အလာနည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ခလစာခြန္သည္ ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
အခြန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စက္မႈထြန္းကားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ (ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါႏွင့္
အေမရိကန္) တို႔တြင္ လုပ္ခလစာခြန္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္စနစ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။

သယံဇာတအခြန္
(Resource Taxes)
သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအေျခခံမူ
ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ တိုက္ရိုက္ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္
သဘာဝသယံဇာတ အခြန္အေျခခံသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္မႈ မရွိသျဖင့္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲလွ်င္
ျပည္တင
ြ း္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈကုိ မထိခက
ုိ ႏ
္ င
ို သ
္ ျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္သင္သ
့ ည္။ အျခားတစ္ဘက္တင
ြ ္
ျပည္နယ္မ်ား၏ သယံဇာတႂကြယ္ဝမႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မတူညီၾကသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ ေကာက္ခံ
ႏုိင္စြမ္း (tax capacities) ကြဲျပားႏုိင္ၿပီး ဘ႑ာေရးမထိေရာက္မႈ (fiscal inefficiencies) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

45

စာစုေသတၱာ (၆) အဆက္
(fiscal inequities) တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတခြန္မ်ားကို အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တည္းထက္
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝသင့္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ဥပမာ - သယံဇာတ ငွားရမ္းခ (အျမတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔)
(resource rent-profit and income taxes) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စည္းၾကပ္ေလ့ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ/
ထြက္ရွိမႈအေပၚ စည္းၾကပ္သည့္ ခိုင္ေၾကး၊ အဖိုးအခႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမေစ့မီ လုပ္ငန္းရပ္တန္႔ခြန္တို႔သည္
ေဒသတြင္းဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အေျခခံအေဆာက္အံုဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္ ၎တို႔ကို
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱအစိုးရက စည္းၾကပ္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈကို တားဆီး
ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအခြန္ကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။

သယံဇာတအခြန္မ်ား
သယံဇာတ ငွားရမ္းခ
(အျမတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြ) ခြန္

အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

သတ္မွတ္ျခင္း

သတ္မွတ္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

F

F

F, I

ခိုင္ေၾကး၊ အဖိုးအခႏွင့္
ထုတ္လုပ္မႈ၊ ထြက္ရွိမႈ

ထိန္းသိမ္းခမ်ား

အခြန္အေျခခံ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈ
အလြန္ ကြာျခားျခင္း။
ျပည္နယ္ ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈ

S, L

S, L

S, L, I

ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ား
ပတ္ဝန္းက်င္

မွတ္ခ်က္

မ်ားအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္
အခြန္ႏွင့္ အခမ်ား။

S, L

S, L

S, L, I

ေဒသႏၱရ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း။

F = ျပည္ေထာင္စု၊ S = ျပည္နယ္၊ L = ေဒသႏၱရ၊ I = လြတ္လပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔

ပစၥည္းခြန္
(Property Taxes)
အိမ္းၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းခြန္အေျခခံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
နယ္နိမိတ္မ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈ မရွိသျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားက ရရွိၾကသျဖင့္ ပစၥည္းခြန္သည္ အခြန္
ေပးေဆာင္သူ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အခြန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ပစၥည္း
ခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပစၥည္းခြန္တန္ဖိုးကို စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ႏုိင္သျဖင့္ ပစၥည္းခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္
အစိုးရ၏ အခန္းက႑တစ္ခု ရွိသင့္သည္ ယူဆၾကသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပစၥည္း
တန္ဖးုိ မ်ားကို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ျပည္နယ္အက်ဳိးေဆာင္ အဖြတ
႔ဲ စ္ခတ
ု ည္းကသာ အကဲျဖတ္သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီး ယင္းျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက ၎တို႔၏ ပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို အသီးအသီး သတ္မွတ္ကာ ပစၥည္းခြန္ကို
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပစၥည္းခြန္ကို

ေဒသႏၱရအစိုးရက

စည္းၾကပ္

ေကာက္ခံၿပီး ပစၥည္းတန္ဖိုးအလြန္အကၽြံ ျမင့္တက္လာမွသာ ျပည္နယ္အစိုးရက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဖိုးအခသတ္မွတ္ျခင္း
(Princing for Public Services)
အသံုးျပဳသူေပးေဆာင္ရေသာ အဖိုးအခ (user fees) ႏွင့္ လိုင္စင္ေၾကး (licenses) တို႔ကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေရ၊ အမိႈက္၊ ေဒသႏၱရအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ား အစရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ တြကအ
္ ခေၾကးေငြ ေကာက္ခသ
ံ ည္မ
့ ူ (fees-for-service principle) ကို
အသံုးခ်ထား သျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကဆန္ၿပီး (အသံုးျပဳသူသာ ေပးေဆာင္ရၿပီး) စီမံခန္႔္ခြဲရန္ လြယ္ကူ
ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက ေကာက္ခံရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အဖိုးအခမ်ား ျဖစ္သည္။
Source: Fiscal Feeralism: Principles and Practice of Multiorder Goverance by Robin Boardway and
Anwar Shah, 2009
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ဇယား (၃) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ကိုယ္စားျပဳအခြန္အာဏာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

အခြန္အမ်ဳိးအစား (Type of Tax)

အေကာက္ခြန္ (Customs)
ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြ (Corporate income)

ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အေျခခံ

ႏႈန္းထား

(Base)

(Rate)

N

N

N, P

နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအခြန္မ်ား

N,U

N,U

N,U

ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ သံုးသည့္ လက္နက္ကိရိယာ

N

N

N

S,L

S,L

S,L,P

အက်ဳိးခံစားခြင့္အခြန္မ်ား/ျပည္နယ္ - ေဒသႏၱရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

S,L

S,L

S,L,P

ေဒသႏၱရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္

N

N,S,L

N

N

N,S

N

N,S

N,S

N,S

အက်ဳိးခံစားခြငအ
့္ ခေၾကးေငြ၊ ဥပမာ - လူမဖ
ႈ လ
ူ ေ
ုံ ရးအတြက္ ကာမိေစရန္

N

N,S

N,S

ဖက္ဒရယ္အစိုးရေအာက္တြင္ နယ္စပ္အခြန္ကို အလိုက္သင့္ ေကာက္ခံ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Collection

မွတ္ခ်က္ (Comments)

and Administration)

သဘာဝသယံဇာတခြန္ (Resource taxes)
သယံဇာတဝင္ေငြခြန္ (အျမတ္၊ ဝင္ေငြ)
Resources rent tax (profits, income)
ခိုင္ေၾကး၊ အဖိုးအခ၊ အခ၊ စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းမေစ့မီ
အလုပ္ရပ္နား ေစျခင္းေၾကာင့္ ေပးရေသာ ေလ်ာ္ေၾကး
(Royalties, fees, charges, severance taxes ;)
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအခ (Conservation
charges)
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ (Personal income)

အလြန္မညီမွ်စြာျဖန္႔က်က္တည္ရွိသည့္ အခြန္အေျခခံမ်ား

ေပးရေသာ အခေၾကးေငြမ်ား

ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္
သံုးသည့္ လက္နက္ကိရိယာ

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈအခြန္
(အေျခ ပစၥည္း၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈ
လြဲေျပာင္းျခင္း၊ အေမြ ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ အေမြပစၥည္း)
Wealth taxes (taxes on capital, wealth, Wealth
transfers, inheritances, and bequests)
လုပ္ခလစာ (payroll)
အဆင့္ဆင့္ေကာက္ခံေသာ ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ား
(တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္) Multistage sales taxes (VAT)

ႏုိင္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လက္နက္ကိရိယာ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

47

ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အေျခခံ

ႏႈန္းထား

(Base)

(Rate)

ေရြးခ်ယ္မႈ (က) Option A

S

S,L

S,L

လိုက္နာရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုျမႇင့္မားျခင္း

ေရြးခ်ယ္မႈ (ခ) Option B

N

S

N

လိုက္နာရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုနည္းျခင္း

N,S

N,S

N,S,P

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ မွ်ေဝတာဝန္ယူမႈတစ္ခုျဖစ္ျခင္း

S,L

S,L

S,L,P

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရတာဝန္မ်ား

ထီမ်ား (Lotteries)

S,L

S,L

S,L,P

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရတာဝန္မ်ား

ျပိဳင္ပြဲမ်ား (Race tracks)

S,L

S,L

S,L,P

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရတာဝန္မ်ား

N,U

N,U

N,U

ကမၻာလံးု ဆိင
ု ရ
္ ာ/တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းုံ ဆိင
္ု ရ
္ ာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ တိက
ု ဖ
္ ်က္ရန္

ဇီဝစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခြန္ (BTU taxes)

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

ေလထုညစ္ညမ္းမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ေဒသတြင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလာင္စာဆီအခြန္ (Motor fuels)

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

ဖက္ဒရယ္/ ျပည္နယ္ / ေဒသႏၱရလမ္းမ်ား

စက္ရံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအခြန္ (Effluent charges)

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေပးရေသာ အေကာက္ခြန္မ်ား

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

ႏိုင္ငံ၊ ျမဴနီစည္ပယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ အခြန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရႏ္

L

L

L,P

အခြန္အမ်ဳိးအစား (Type of Tax)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Collection

မွတ္ခ်က္ (Comments)

and Administration)

ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တစ္ခုကိုသာ ေကာက္ခံသည့္ ေရာင္းဝယ္
ခြန္မ်ား (ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ကား၊ လက္လီ) Single-stage
sale taxes (manufacturing, wholesale, retail)

“ဒုစရိုက္ျပစ္မႈ”ဆိုင္ရာ အခြန္မ်ား (“sin” Taxes)
အရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးယစ္မ်ဳိး (Excises on alcohol
and tobacco)
အေလာင္းအစားျပဳျခင္း၊ ေလာင္း ကစားျခင္း (Betting,
gambling)

“ဆိုးရြားမႈမ်ား” အခြန္မ်ား Taxation of “bads”
ကာဗြန္ (Carbon)

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေပးရေသာ အေကာက္
(Congession tolls)
ယာဥ္ရပ္နားခ (Parking fees)
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သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း။

ေဒသႏၱရအတြင္း ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အေျခခံ

ႏႈန္းထား

(Base)

(Rate)

S

S

S

ျပည္နယ္တာဝန္

S

S

S

ျပည္နယ္တာဝန္

S

S

S

အက်ဳိးခံစားခြင့္အခြန္

S,L

S,L

S,L

အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ (Property)

S

L

L

လံုးဝမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္အခြန္

ေျမယာ (Land)

S

L

L

လံုးဝမေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္း၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္အခြန္

S,L

L

L

ကုန္က်စရိတ္ျပည္လည္ရရွိျခင္း

မဲထည့္ျခင္း (Poll)

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား

သံုးသူအား ေကာက္ခံျခင္း (User Charges)

N,S,L

N,S,L

N,S,L,P

လက္ခံရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား

အခြန္အမ်ဳိးအစား (Type of Tax)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Collection

မွတ္ခ်က္ (Comments)

and Administration)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား (Motor vehicles)
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းအခြန္ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး
(Registration, transfer taxes and annual fees)
ဒရုိက္ဘာမီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္အခေၾကးေငြ (Driver’s Kitchern and
fees)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြန္ (Business Taxes)
ယစ္မ်ဳိး (Excises)

ၿခံေရွ၊ ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (Frontage, betterment)

ေနထိုင္ရာ အေျခခံေကာက္သည့္ အခြန္မ်ား

U = ႏိုင္ငံလြန္ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ (Supranational agency), ICB = လြတ္လပ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ (Independent Central Bank),
N = ဖက္ဒရယ္/ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ (National Government), S = ျပည္နယ္အစိုးရ (State or provincial government), L = ေဒသႏၱရအစိုးရ (Municipal or local) 		
P = ပုဂၢလိက (Private)
Source: A Global Dialogue on Federalism: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, Volume-4, Forum of Federation, p14-15

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၃) အရ အခြန္အာဏာမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲေဝႏိုင္ပံုကို ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ (ျပည္ေထာင္စု
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏) သီးျခားအခြန္အာဏာ (အခြန္အေျခခံ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အခြန္
ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ထပ္ထူျပဳ
အခြန္အာဏာ (ျပည္ေထာင္စုက အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုက အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႏႈန္းထားမ်ား
ကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း) ဟူ၍ အုပ္စုႀကီး (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားသံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္
မွ်တမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေျခခံမူႏွစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အခြန္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ခြဲေဝထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုမူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူအခ်ဳိ႕ (ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္)
ႏွင့္ ပဋိပကၡထိပ္တိုက္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ပိုေပးထားလွ်င္ စီးပြားေရးအေျခခံမူျဖင့္ ခြဲေဝရန္ ခက္ခဲသြားႏုိင္သည္။ ဥပမာ သဘာဝသယံဇာတအခြန္အားလံုးကို ျပည္နယ္မ်ားကိုသာ အပ္ႏွင္းထားလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္
ခြင့္သည္ အလြန္ျမင့္မားႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးအရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈအလြန္ျခားနားေနလွ်င္
အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ားသည္ သယံဇာတအခြန္အာဏာ ရွိေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းသည္ မတူညီႏုိင္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတအပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ထပ္တူျပဳအခြန္
အာဏာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။
ထပ္တူျပဳအခြန္အာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခြန္ထပ္ျခင္း (အခြန္ႏွစ္ခါ ေကာက္မိျခင္း) ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္သည့္
ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ား အေလအလြင့္နည္းပါးသြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလည္း စနစ္တက် က်င့္သုံးသြားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ အခြန္စနစ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စည္းဝါးညီေစျခင္း (tax harmonization) ျပဳလုပ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အခြန္စနစ္ စည္းဝါး
ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။၂၄ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း (revenue

sharing) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခြဲေဝေပးမည့္ (အခြန္တစ္ခုစီ၏) အခြန္ရေငြ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကို ႀကိဳတင္
သတ္မွတ္ၿပီး ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ခြဲေဝရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ (၂) ခ်က္မွာ ျပည္နယ္အားလံုးတြက္
ခြဲေဝေပးမည့္ အခြန္ေငြ အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ထိုအခ်ဳိးအစားကို ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခြဲေဝမည့္ အခ်ဳိးအစားတို႔
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ (Landers) အားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအခြန္ရေငြ၏
၄၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲေဝၿပီး ထိုေဝစုကို ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္ခြဲေဝရာတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေကာက္ခံ
ရရွိသည့္ ပမာဏအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲေဝသည္။ ထို႔အျပင္ တန္းဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT) ရေငြ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္
အားလံုးအတြက္ႏွင့္ ထိုစုေပါင္း ရရွိသည့္ အခြန္ေငြကို ျပည္နယ္တို႔အား အညီအမွ် ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။ ဤပံုစံ
သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ
မရွိသေလာက္နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ VAT ကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားစည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ မသင့္ေသာအခြန္မ်ားကုိသာ
ဤပံုစံသံုးသင့္သည္။
ဒုတိယအခြန္စနစ္စည္းဝါးညီေစသည့္ပံုစံမွာ

ျပည္နယ္ထပ္တိုးအခြန္ (state surtax) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္

မိမိတို႔ ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံတြင္
အခြန္တစ္ခု၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔၏
သီးျခား အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္နယ္ထပ္တိုး အခြန္သည္ အခြန္အေပၚအခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ (tax-on-tax sytem) တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္
ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ႏႈန္းတိုးအခြန္ကို ျပည္နယ္ကိုယ္စားေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ား
ကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဤပံုစံသည္ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းပံုစံ (revenue sharing) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္
ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရွိေနသလိုျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျပာင္းလိုက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ရေငြအျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္
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ရေငြအေပၚ၌လည္း သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို မူဝါဒဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
တတိယနည္းမွာ တူညီေသာအခြန္ေျခခံေပၚတြင္ မတူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (Tax on
base sytem) ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ ထပ္ထူျပဳအခြန္မ်ားအတြက္ ဘံုအခြန္
အေျခခံကို ျပည္ေထာင္စုက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး မတူကြဲျပားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္
မ်ားက အသီးသီး သတ္မွတ္ၾကသည္။ သတ္မွတ္အခြန္ႏႈန္းထားအတိုင္း

အစိုးရတစ္ခုတည္းက အခြန္ေကာက္ခံ

ေပးၿပီး လြႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ သေဘာတူခ်က္မ်ား (Tax Collection
Agreements) အရ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိုးထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကို စည္းၾကပ္ရာတြင္
ျပည္ေထာင္စုဖြင့္ဆိုထားေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သီးျခားအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရက ကိုယ္စားေကာက္ခံၿပီး ၎တို႔ထံ လႊဲေျပာင္းသည္။ ဤပံုစံသည္ အထက္ပါအခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစသည့္
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ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္ (administrative and compliance costs) သက္သာႏုိင္ၿပီး
ႏႈန္းထားမတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ အားေပးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤပံုစံသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာထိန္းညႇိရာတြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပံုစံတစ္ခုအျဖစ္သတ္
မွတ္ၾကသည္။
အခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစသည့္စနစ္အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုထက္ အခြန္အာဏာပိုေပးထားလွ်င္
ဘ႑ာေရး မထိေရာက္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ကုစားႏိုင္သည့္ အခြန္
ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းကို ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစသည့္စနစ္တစ္ခု (a system of equalization of revenue-raising
capacities) စီစဥ္ထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္

ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိမည္ ျဖစ္သည္။၂၅ ညီတူမွ်တူစနစ္ကို ဤအခန္း၏

အပိုင္း (၂.၂.၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခြန္စနစ္ စည္းဝါးညီေစျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း သာတူညီမွ်
ျဖစ္ေစသည့္ စနစ္တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး ဆက္ႏႊယ္မႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစီအစဥ္ နွစ္ခုလံုးကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ထည့္သြင္းထားေလ့ရွိသည္။

၅.၂.၃။ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား
(Fiscal Imbalances)
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈသည္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မညီမွ်သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္း
သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဝင္ေငြ (အခြန္အပါအဝင္ အျခားေသာ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားအားလံုး) ႏွင့္ ထြက္ေငြ (ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအားလံုး) မညီမွ်ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းၿပီး ထြက္ေငြ မ်ားေနသည့္
အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား အပ္ႏွင္းေသာ
ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ား) သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ သို႔မဟုတ္ ညီမွ်မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ်ားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ အသံုးစရိတ္အာဏာ (တာဝန္မ်ား) သည္ ၎တို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြန္
အာဏာမ်ားထက္ ပိုမ်ားေလ့ရွိသျဖင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈသည္ သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခုပမာ ရွိေနသည္။ ထိုဘ႑ာေရး
မညီမွ်မႈအတိုင္းအတာသည္ ဘ႑ာေရး အာဏာခြဲေဝသည့္ အတိုင္းအတာေပၚ မူတည္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္
ကြဲျပားသြားသည္။
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈပံုစံ (၂) မ်ဳိး ရွိသည္။ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ (vertical fiscal imbalance) ႏွင့္ အလ်ား
လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ (horizontal fiscal imbalance) တို႔ ျဖစ္သည္။ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈသည္
၂၅ ညီတူမွ်တူစနစ္သည္ ျပည္နယ္ အားလံုး တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္ရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ရပ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္
ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား မညီမွ်သည့္ အေျခအေန
(ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ဘ႑ာေရးအာဏာပိုရွိျခင္း) ကို ရည္ညႊန္းသည္။ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရး
မညီမွ်မႈသည္ ျပည္နယ္မ်ားက တူညီေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ရည္ညႊန္းသည္။
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈသည္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (အသံုးစရိတ္တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာ)
မညီမွ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္း (စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ထိေရာက္မႈ
မရွိျခင္း) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ သယံဇာတ
ႂကြယ္ဝမႈအဆင့္မတူညီျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခစိုက္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေနအထား မတူညီျခင္း၊ ပထဝီ အေနအထား
ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးအာဏာခြဲေဝမႈပံုစံေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို
နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္သည္။ မူအရ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မွႈမ်ားကို နည္းလမ္း (၄) ခု ျဖင့္
ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္သည္။၂၆ ၎တို႔မွာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္းျခင္း (ျပည္နယ္၏ တာဝန္အခ်ဳိ႕ကို ျပည္ေထာင္စုက လႊဲေျပာင္းယူျခင္း)၊ အခြန္အာဏာမ်ားကို
ျပန္လည္သတ္မွတ္ခြဲေဝျခင္း (ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္း)၊ အစိုးရအဖြဲ႔
မ်ားအၾကား (ျပည္ေထာင္စမ
ု ွ ျပည္နယ္မ်ားသိ)႔ု ဘ႑ာေငြလေ
ဲႊ ျပာင္းျခင္း၊ (အခြန)္ ဝင္ေငြခေ
ဲြ ဝမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာ
စြာခ်မွတ္ထားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား (ျပည္ေထာင္စုမွ
ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နည္မ်ားမွ ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားသို႔) ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊
ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အာဏာကို တိုးေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္စနစ္ထြန္ကားေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ကုစားႏုိင္သည္။

၅.၂.၄။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
(Intergovernmental Transfers)
အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္
အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ
အမ်ားစုတြင္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကသည္။ ထိုမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္အစီအမံမ်ား
(သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူျဖစ္ေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ား (fiscal equalization) သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။
(စာစုအကြက္ - ၇ ရႈ) ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိၿပီး ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈအားလံုးကို
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ကုစားေပးႏိုင္သည္။ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈ
မ်ားကို ကုစားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃) မ်ဳိး ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း
(revenue sharing)၊ ေထာက္ပံ့ေငြခ်ေပးျခင္း (grants) ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
(intergovernmental transfers) တို႔ ျဖစ္သည္။
ဝင္ေငြခြဲေဝသည့္နည္းသည္ အခြန္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အခြန္ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္း (tax-by-tax sharing) (သို႔မဟုတ္)
အခြန္ဝင္ေငြအားလုံး စုေပါင္းထားသည့္ စုေပါင္းဘ႑ာေငြမွ ခြဲေဝျခင္း (sharing from total pool) စသည့္ ပံုစံ
တစ္ခုခုျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားအား အခြန္ေငြခြဲေဝသည့္

အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ထိုအစီအစဥ္ျဖင့္

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ထိုနည္းလမ္းအရ ခြဲေဝမည့္အခြန္အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို အေျခခံမူ
(၂) ရပ္ျဖင့္ (ေကာက္ခံရာေဒသ အေျခခံမူႏွင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝမႈအေျခခံမူ - Derivation and Redistribution
principles) သတ္မွတ္ကာ

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္ေငြခြဲေဝသည္။ ထိုအေျခခံမူမ်ားအရ အခြန္ေကာက္ခံ

ရရွိသည့္ ေဒသအတြက္ သီးသန္႔အခြန္ အခ်ဳိးအစားတစ္ခု ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) စုေပါင္းအခြန္
ဘ႑ာေငြမွ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ ပံုေသနည္းတစ္ခုခုျဖင့္လည္းေကာင္း အခြန္ေငြခြဲေဝၿပီး ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို
ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္သည္။
၂၆ Brian Dollery, “A Century of Vertical Fiscal Imbalance in Australian Federalism,” University of New England,
School of Economics, Working Paper Series in Economics, No. 2001-14, Sept 2001, p4
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စာစုေသတၱာ (၇) ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း

ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္း/အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္း
(revenue-raising capacity) သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္ (public service cost) တို႔
မတူညီမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္/အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး
အရင္းအျမစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းသည္ ျပည္နယ္အားလံုး
တေျပးညီျဖစ္ေစျခင္း မဟုတ္ဘဲ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ထိမ္းထားႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္
မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူ ျဖစ္ေစျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို လႊဲေငြ
လားရာအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္

အလ်ားလိုက္ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္း

(horizontal equalization)

ႏွင့္

ေဒါင္လိုက္ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္း (vertical equalization) ဟူ၍ ပံုစံ (၂) မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မညီမွ်
အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ဝင္ေငြညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္း (revenue equalization) ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္
ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္း (cost equalization) ဟူ၍ ပံုစံ (၂) မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သည္။
ပထမပံုစံအရ အလ်ားလိုက္ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ
မ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒါင္လိုက္ညီတူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဗဟို/
ျပည္ေထာင္စု/ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းသည္။ ဒုတိယပံုစံအရ ဝင္ေငြညီတူ
မွ်တူျဖစ္ေစျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္္ ျပည္နယ္/အုပ္အုပ္မႈနယ္ေျမမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ရွာေဖြႏုိင္စြမ္း/
အခြန္ေငြ ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္း (per capita revenue raising capaicity) မတူညီမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ရည္ရႊယ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းအခ်ဳိ႕
ထိန္းညိႇသည့္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္က်စရိတ္ မတူညီမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့့ခ်ရန္ရည္ရႊယ္သည္။
ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းပံုစံမ်ားတြင္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ အားသာ
ခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို အၿမဲတမ္းမဟုတ္သည့္တိုင္ တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္ တစ္ဝက္ သို႔မဟုတ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုနီးပါး ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈအားလံုးကို
ပေပ်ာက္လုနီးပါး ကုစားႏုိင္သည္။ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ဝင္ေငြ/အခြန္ေငြ ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းသည္
ျပည္နယ္အားလံုး၏ အနိမ့္ဆံုးဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (minimum fiscal capacity) တူညီေရး
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအား ဘ႑ာေငြ လြဲေပးသျဖင့္ ျပည္နယ္/အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမတစ္ခု၏
အခြန္အားထုတ္မႈ (tax effort) (ဂ်ီဒီပီတြင္ ကိုယ္စားျပဳအခြန္အခ်ဳိး/ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ေလ်ာ့့က်ေစႏုိင္ျခင္းႏွင့္
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခု ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း (အခြန္ေငြ
ေကာက္ခံရရွိမႈ မရွိသျဖင့္ သို႔မဟုတ္ နည္းသျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား ပိုလက္ခံရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ အခြန္ေငြရရွိလာနုိင္သည့္ စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အားမစိုက္လိုျခင္း)၊ ကုန္က်
စရိတ္ ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းသည္

အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာင္းပြေစႏုိင္ျခင္း (လုိအပ္သည္

ထက္ ပိုေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးရယူျခင္း (rent seeking) (သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း
ပံုေသနည္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားေပးျခယ္လွယ္ျခင္း) တို႔ ျဖစ္သည္။
အထက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ညီတူမွ်တူျဖစ္ေစျခင္းပံုစံတိုင္းတြင္ အားသာခ်က္ႏွင့္
အားနည္းခ်က္မ်ားရိွသျဖင့္ လက္ေတြ႔တြင္ ပံုစံတစ္ခုတည္းထက္ ပံုစံမ်ားကိုေရာေႏွာအသံုးျပဳထားသည့္
ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ားကိုသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအမ်ား၌္ ေတြ႔ရသည္။
(Source: Fiscal Equalization by Hansjorg Blochlinger and Claire Charbit, OECD Economic
Studies No. 44, 2008/1, 2008, available at: https://www.oecd.org/eco/42506135.pdf )

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ေထာက္ပံ့ေငြခ်ေပးရာတြင္လည္း ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္မပါ
ေသာ အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (unconditional grants) ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ (ျပည္နယ္မ်ား
လိုက္နာရမည့္ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားပါရွိေသာ) အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (special grants) လည္း ျပည္နယ္မ်ားအား
ခ်ေပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စအ
ု ထူးေထာက္ပေ
့ံ ငြသည္ အေျခခံအေဆာက္အုံ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးအတြကသ
္ ာ အသံးု ခ်
ရမည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ခြငျ့္ ပဳထားေသာ အရက္ဝယ္ယသ
ူ းုံ စြႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည့္ အသက္အရြယက
္ ုိ တိးု ျမႇငရ
့္ မည္ အစ
ရွိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိပါက ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမွသာလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏
အထူးအေထာက္အပံ့ကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈ မရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရယူေလ့ရွိသည္။
ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံေငြခ်ေပးျခင္း နည္းလမ္းတို႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ (ျပည္ေထာင္စုမွ
ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သိုမဟုတ္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွ အျခားျပည္နယ္မ်ားသို႔) ဘ႑ာေငြလႊဲေပးသည့္ နည္းလမ္း (intergovernmental transfers) ျဖင့္လည္း ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြမ်ား (budget deficit) အတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။ ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီမ်ား တိုးပြားလာႏုိင္သျဖင့္ ေၾကြးၿမီပမာဏ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ထားရွိလာၾက
သည္။ (စာစုေသတၱာ - ၈ ရႈ) သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုခုက ဘ႑ာေရး
အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ အလိုက္သင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးသည္က မ်ားပါသည္။ ထိုသို႔ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္း ေပးျခင္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ကူညီကယ္ထုတ္မႈမ်ား (federal bailout) (တစ္နည္း
ခ်က္စာအုပ္ထုတ္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ - cheque book federalism) ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ထိုကူညီကယ္ထုတ္
မႈသည္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သျဖင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ ဘ႑ာေငြလႊဲေပးျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ကုစားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း

စာစုေသတၱာ (၈) ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္ပံုစံမ်ား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီကန္႔သတ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပံုစံ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ စည္းကမ္း ေလ်ာ့ရဲေသာ ဘတ္ဂ်က္
ကန္႔သတ္ခ်က္ (soft budget constraint) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္
ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းသည့္တိုင္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားအတြက္ ဘ႑ာ
ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္
သတ္ခ်က္ (hard budget constraint) ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ယူေပးျခင္း
မရွိေပ။
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ထိုအေလ့အထသည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအရ မွီခိုေနရမႈ (fiscal
dependency) ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ (fiscal accountability) တို႔အေပၚ သက္ေရာက္
ႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္မ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုအေပၚ

ဘ႑ာေရးအရ

မွီခိုေနရမႈမ်ားေလေလ

ျပည္နယ္မ်ား၏

ဘ႑ာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (fiscal autonomy) ထိခိုက္ေလေလ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အသံုး
စရိတ္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းမက်သည့္
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္
ျပည္ေထာင္စု၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေပးရသည့္အခါ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အားနည္းသြား
ေစသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ ကူညီမႈႏွင့္အတူ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့
ေငြအေပၚ အလြန္အကြ်ံအားထားမႈသည္ ေရရွည္အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏
ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ (fiscal capacity) ခိုင္မာ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ား ခြဲေဝျခင္း)

ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးရႈေထာင့္ (ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တာဝန္ယူ/တာဝန္ခံမႈ စသည့္

အေျခခံမူမ်ား) ႏွင့္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ (ထိေရာက္မႈ၊ မွ်တမႈစသည့္ အေျခခံမူမ်ား) ႏွစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
လိုအပ္ၿပီး ထိုရႈေထာင့္မ်ားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထုိးကာ ဆံုးျဖတ္သြားရန္ လိုပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ (ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္)
တစ္ခုခုကို ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ား (အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား) ကို မညီမွ်စြာ အပ္ႏွင္းထားလွ်င္
(တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ဘ႑ာေရး အာဏာတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္လံုးကို
ပိုေပးထားလွ်င္) ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ား (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရးအရ ဘ႑ာေရး
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရွိျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး
သာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း) ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား (ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်မႈျဖစ္ေစျခင္းအစီအစဥ္
မ်ား) ကို စနစ္တက် ခ်မွတ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ဘ႑ာေရး
အာဏာ ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး မည္မွ်ပင္ စနစ္တက်ခြဲေဝသြားသည့္တိုင္ ကမာၻေပၚတြင္ လံုးဝ
ၿပီးျပည့္ေသာ ခြဲေဝမႈပံုစံ မရွိပါ။ အားနည္းခ်က္မ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ ရွိေနႏုိင္သျဖင့္ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို ကုစားႏုိင္
သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီး
ဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အခန္း(၆)
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အခန္း (၅) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို
လက္ေတြက
႔ ်င္သ
့ းုံ ရာတြင္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ခ၏
ု သမိင
ု း္ ေၾကာင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ေျပာင္းလဲတးုိ တက္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္
ႏိုင္ငံအလိုက္ တူညီႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားသည္ လံုးဝနီးပါးတူညီႏိုင္သည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္သည့္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသည္
အျခားဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္
က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ မ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး
ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားပါက ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူဝါဒမ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္ကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခန္းတြင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ (၆) ခု ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။
ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္
မ်ားမွာလည္း

ဖက္ဒရယ္ရႈေထာင့္အားျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ စနစ္တက် ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေလ့လာရန္

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦးရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ
မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ပံုတူကားခ်ပ္ ကူးယူက်င့္သံုးရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အနာဂတ္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္မည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပရာတြင္ ဘ႑ာေရး
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း (၄) ခု (အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္အာဏာမ်ား၊
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္

ထိုဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို

ကုစားသည့္

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား

ဘ႑ာေငြ

လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား) အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အတိအက်အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ား (အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား) ခြဲေဝပံုႏွင့္ ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာ
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရး အာဏာ
မ်ား ခြဲေဝရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခခံမူအခ်ဳိ႕တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္း
ေဆြးေႏြးထားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္မ်ားမွ
မွတ္သားဖြယ္ရာ ဘံုတူညိီခ်က္ႏွင့္ ဘံုျခားနားခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေသာ (ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။၂၇
ျပည္နယ္စုစုေပါင္း (၅၀) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္ အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရ (၂) ရပ္တို႔ျဖင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (dual federalism) ကို က်င့္သံုးသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။၂၈ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိေသာ အာဏာမ်ားရွိၿပီး အာဏာအခ်ဳိ႕ကိုသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးထား
သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၀) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးထားျခင္း မရွိသည့္ လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာမ်ားအားလံုးကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္
ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား
ရွိေနပါသည္။၂၉
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဒသႏၱရ
အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္နယ္၏ အေရးကိစၥမ်ား (ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္
၂၇ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈ (၂၆)
ခုသာ ရွိသည္။
၂၈ ဖက္ဒရယ္အဆင့္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရကို ရည္ညြန္းသည္။
၂၉ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြ႔ဲကို ေကာင္းတီး (county) အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေကာင္းတီး
ေအာက္တြင္ ေကာင္းတီးခြဲအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (subcounty governments) ရွိၿပီး ၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ျပ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားဟု ေခၚေဝၚသည္။
ေကာင္းတီးခြဲအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေထြေထြျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔
အျပင္ အထူးရည္ရြယ္ထားေသာ ခရိုင္မ်ား (special-purpose districts) လည္းရွိၿပီး ထိုခရိုင္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု
သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ ေဆးရံု၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊
အိမရ
္ ာ၊ ေရေပးေဝမႈ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း၊ ဟိင
ု ္းေဝးလမ္း၊ ေျမဆီလႊာထိမ္းသိမ္းေရး စသည့္ ကိစတ
ၥ စ္ခခ
ု က
ု ို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေလ့ရသ
ွိ ည္။
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အခြန္ေကာက္ခံျခင္း စသည္တို႔) ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑သည္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္
ပထမကမာၻစစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးစစ္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွလြဲၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔တို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္း
ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲၿပီးေနာက္ မဟာစီးပြားေရးပ်က္ကပ္ (The Great Depression)
ဆိုက္ေရာက္သည့္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀- ၄၅ ႏွစ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ အခန္းက႑မွာ
စိုးမိုးခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအားေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
တရားေရးအဖြဲ႔က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ (ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား
အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - Medicaid၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - Medicare၊
လူမႈဖူလံုေရး - Social Security ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္)
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးေပးရသည္။
ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
ျပည္လည္ညီလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အခ်ဳိ႕အေပၚ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ဘံုနားလည္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအေလ့အထႏွင့္ တရားေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေနၿပီး ေခတ္ကလအလိုက္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား၊
ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခု (a fiscal
constitution) မပါရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကို ေပးအပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားမွာ
အထိုက္အေလ်ာက္ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာ ခြဲေဝမႈမ်ားကို
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအလိုက္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

၆.၁.၁။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳတာဝန္ (legislative responsibitilies) ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးျခင္းတာဝန္ (responsibilities for actual provision of services) ဟူ၍ ခြဲျခားသိျမင္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ (ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား၊
အထူးသျဖင့္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အသံုး
စရိတ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္အမ်ားစုကိုမူ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္
ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို (ဇယား - ၄ ရႈ) ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔
မ်ားသည္ မၾကာမဏဆိုသလို ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္မ်ားကို (အနည္းဆံုး အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ) မွ်ေဝယူၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ က႑/လုပ္ငန္းအလိုက္ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္မ်ား
(ဇယား - ၅ ရႈ) သည္ အစိုးရတစ္ခုတည္းကသာ တာဝန္ယူရသည့္ သီးျခားအသံုးစရိတ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားပူးတြဲတာ
ဝန္ယူရသည့္ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခား အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအာမခံလုပ္ငန္းသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္
အစိုးရတို႔၏ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
တိုက္ရိုက္ေပးသည့္ အခန္းက႑ အနည္းငယ္သာ ယူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မၾကာခဏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပ့ံ
ေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
အသံုးခ်ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အား ဖိအားေပးလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ဥေပေဒျပဳခြင့္မရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒ
ျပဳအာဏာေအာက္ရွိေသာ

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏

ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (၂၁) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း အရက္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္
ေသာက္သံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္
မ်ားကို ျဖတ္သြားေသာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္းဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရယူလိုပါက မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အရက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိသည့္ အသက္အရြယ္
(၂၁ ႏွစ္ေအာက္)ကို တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
၎မွ တိုက္ရိုက္ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိသည့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမပါေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ား (unfunded mandates)ကို အသံုးခ်ျခင္း
ျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔အေပၚ ဖက္ဒရယ္ဦးစားေပးခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖိအားေပး
ႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ “မည္သည့္ကေလးမွ ေနာက္မက်န္ရ ဥပေဒ (No Child Left Behind legislation)”
အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေငြခ်ေပးျခင္း မရွိသည့္တိုင္ မသန္စြမ္း
ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးမ်ားအားလံုး၏ ပညာေရးအတြက္ မျဖစ္မေန တာဝန္ယူေပးရသည္။ ေနာက္ထပ္
ဖက္ဒရယ္အမိန္႔အာဏာပံုစံ တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအေပၚ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (federal control over interstrate commerce) ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုပါဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Trade and Commerce Clause)အရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႔ကို အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္
အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏
အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (သို႔မဟုတ္)
အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္ (၄) ခုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ ၁) အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ရမည္။ ၂) ဖက္ဒရယ္လြတ္ေတာ္သည္
ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ ထိုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို
လက္ခံျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အသိေပးရမည္။ ၃) ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္
ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိပါက ေထာက္ပံေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ တရားဝင္
မႈကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။ ၄) ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္သည္ အျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို
ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးရသည္။
ျပည္နယ္မ်ား၏

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားထဲတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏
အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျဖစ္ရမည္ဟုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရအား သီးျခားအပ္ႏွင္းထားသည့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (ဝင္ေၾကးထုတ္ေဝျခင္းနွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး
အပါအဝင္) ကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ - ၁၀ အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုရအား အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္
အာဏာမ်ားအားလံုးကို က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ထားေပးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ဇယား (၄) အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
ဥပေဒျပဳတာဝန္ (တရားဝင္)
(Legislative Repsponsibility) De
jure

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
(Public service)

လက္ေတြ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
(Actual allocation of function)
De facto

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (Higher education)

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

မူလတန္း/အလယ္တန္းပညာေရး (Primary/ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ
Secondary education)

ဖက္ဒရယ္

ကာကြယ္ေရး (Defence)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ရဲလုပ္ငန္း (Police)

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

မီး (Fire)

ေဒသႏၱရ

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

(ဘဝ) ျပဳျပင္ေရး (Corrections)

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

က်န္းမာေရး/ေဆးရံု

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

အစိုင္အခဲအညစ္အေၾကး (Solid waste)

ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ေရႏုတ္ေျမာင္း (Sewerage)

ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ေရ (Water)

ေဒသႏၱရ

ဖက္ဒရယ္

စာတိုက္လုပ္ငန္း (Postal service)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ပန္းၿခံႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

(Parks and Recereations)
ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ဟိုင္းေဝးလမ္းမႀကီးမ်ား (highways)

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fisacl Federalism: Compartiave
Perspectives, p351
ဇယား (၅) လုပ္ငန္းအလိုက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္မ်ား (ရာခိုင္ႏႈန္း)
လုပ္ငန္း
(Function)

ဖက္ဒရယ္
(Federal)

ျပည္နယ္ (သို႔) ခရိုင္
(State or Provincial)

ေဒသႏၱရ
(Local)

အားလံုး
(All)

၁၀၀.၀

၀

၀

၁၀၀

အတိုးႏႈန္း (Interest)

၆၅.၇

၁၃.၈

၂၀.၅

၁၀၀

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (General administration)

၄၀.၀

၂၅.၉

၃၄.၁

၁၀၀

ကာကြယ္ေရး (Defence)

ဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ (Law and order)

၁၀၀

စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Economic services)

၁၀၀

လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Social Services)

၁၀၀

က်န္းမာေရး (Health)
ပညာေရး (Education)

၆၆.၈

၁၄.၅

၁၈.၇

၁၀၀

၄.၄

၂၆.၄

၆၉.၂

၁၀၀

အမေတာ္ေၾကး (Subsidies)

၁၀၀

စုစုေပါင္း (Total)
ေဒသႏၱရျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Local Public Services)*

၄၅.၇

၂၄.၄

၂၉.၉

၁၀၀

၈.၇

၂၇.၀

၆၄.၂

၁၀၀

“ေဒသႏၱရျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” တြင္ မူလတန္းႏွင့္ မူႀကိဳပညာေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေဆးရံု၊ ၿမိဳ႕ျပဟိုင္းေဝးလမ္းမ်ား၊
ၿမိဳ႕ျပပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေသာက္ေရႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရး၊ လွ်စ္စစ္မီးေပးေဝေရး၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရး၊
ၿငိမ္ဝပ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ရဲလုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္သည္။
Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fiscal Federalism: Comparative
Perspectives, p352
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၆.၁.၂။ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
အစိုးရ၏ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း (အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
သတ္မွတ္ျခင္း) ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အျပင္ အခြန္ဝင္ေငြခြဲေဝမႈမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားသိရွိ
ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ၎တို႔
ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ခြင့္ ရွိၾကၿပီး ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အခြန္စည္းၾကပ္ခြင့္သည္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီးကြဲျပားသြားသည္။ (ဇယား-၆ ရႈ) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏
အခြန္အာဏာမ်ား (ဇယား-၇ ရႈ) ကို သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ားႏွင့္ ထပ္ထူျပဳအခြန္အာဏာမ်ား ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္သည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားအခြန္အာဏာ မ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္၊ လက္ေဆာင္ခြန္ႏွင့္ လုပ္ခလစာခြန္တို႔ ပါဝင္ၿပီး
ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏

သီးျခားအခြန္အာဏာ

မ်ားတြင္

အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္၊

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္တို႔ ပါဝင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ထပ္တူျပဳအခြန္အာဏာမ်ားတြင္
ဝင္ေငြခြန္၊ ယစ္မ်ဳိးခြန္ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမခြန္တို႔ပါဝင္ၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ထပ္တူျပဳအခြန္
အာဏာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြခြန္၊ ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္တို႔ ပါဝင္သည္။
ဇယား (၆) အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
သတ္မွတ္ျခင္း
အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

အခြန္ေငြေဝစု (ရာခိုင္ႏႈန္း)

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ ေဒသႏၱရ အားလံုး

ဖက္ဒရယ္
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြ

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ဓာတ္ဆီ၁

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

ေရာင္းဝယ္ေရး

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

ဓာတ္ဆီ

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

အိမ္ၿခံေျမပစၥည္း

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

အရက္/ေဆးရြက္ႀကီး

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

အသံုးျပဳခ

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

အိမ္ၿခံေျမပစၥည္း

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

၁၀၀

ေရာင္းဝယ္ေရး

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

၁၀၀

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

၁၀၀

ယစ္မ်ဳိး

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

၁၀၀

အသံုးျပဳခ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၁၀၀

၁၀၀

ျပည္နယ္/ခရိုင၂္

ေဒသႏၱရ၃

၁။ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္း
၂။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္း
၃။ ျပည္နယ္အလိုက္ က်င့္သံုးမႈ မတူညီျခင္း
Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fiscal Federalism: Comparative
Perspectives, p354
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ဇယား (၇) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ား
ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရ

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္

လူမႈေရးအာမခံ (လုပ္ခလစာခြန္)

အိမ္ၿခံေျမခြန္

အိမ္ၿခံေျမခြန္

ယစ္မ်ဳိးခြန္

အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္

အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာခြန္ ေမာ္ေတာ္ဓာတ္ဆီေရာင္းရခြန္

ေမာ္တာဓာတ္ဆီေရာင္းရခြန္

အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အဖိုးအခမ်ား

ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္ေရာင္းရခြန္

ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္ေရာင္းရခြန္

အရက္ေရာင္းရခြန္

အရက္ေရာင္းရခြန္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္

ေမာေတာ္ယဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္

အျခား

အျခား

Source: Gianluigi Bizioli, Claudiio Sacchetoo, “Tax Aspects of Fiscal Federalism, A Comparative
Analysis”, Nov 2011, Ch2
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔ေသာ (ဝင္ေငြမ်ားစြာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ေသာ) အခြန္မ်ား
(ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္မ်ား) အေပၚ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရအျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကိုလည္း
ေပးထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္သည္ ဝင္ေငြခြန္အေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး မွီခိုေနရသည္။
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအခြန္ရေငြ၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစု
စုေပါင္းဝင္ေငြခြန္ရေငြ၏ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္အျပင္
အေထြေထြေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ားမွလည္း ဝင္ေငြမ်ားစြာ ေကာက္ခံရရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္
ျဖန္႔က်က္မႈသည္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏

ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖန္႔က်က္မႈမ်ားထက္

ပိုမ်ားသည္။

ေဒသႏၱရအစိုးရ

အခြန္ဝင္ေငြအားလံုး၏ ေလးပံုသံုးပံုနီးပါးကို ပစၥည္းခြန္မ်ားမွ ရရွိသျဖင့္ ပစၥည္းခြန္သည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္
ဝင္ေငြအျမင့္ဆံုးရေစေသာ အခြန္အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
(အခြန္ အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး) က်င့္သံုးၾကၿပီး ထိုမတူညီေသာ အခြန္စနစ္မ်ားကို စနစ္တက်
စည္းဝါး ညီေစသည့္အစီအစဥ္ (formal tax harmonization) မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ
သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အခြန္အာဏာမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အစိုးရအဖြဲမ်ား၏ အခြန္ဖြ႔ဲစည္းပံုမ်ားသည္
အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္စနစ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲခ်မွတ္
ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အခြန္
အေျခခံမ်ားကို ယူထားသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖက္ဒရယ္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံၾကသည္။
ဥပမာ - ျပည္နယ္ (၃၇) ခု သည္ ၎တို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ အေျခခံအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဝင္ေငြခြန္အေပၚ ျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္
ထပ္ေကာက္ခံျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဝင္ေငြခြန္စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားအေပၚ
ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေကာက္ျခင္း - piggybacking) ကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း မည္သည့္ ျပည္နယ္မွ ထိုနည္းကို
မေရြးခ်ယ္ၾကေပ။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
အခြန္ဥပေဒလုိက္နာမႈကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝရန္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။
အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈွႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို
ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပဌာန္းခ်က္ (၅) ခုႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ ရွိရမည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၁) ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အခြန္၊
အေကာက္ခြန္၊ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္တို႔ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာရွိသည္။ ၂) ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္
မည္သည့္ျပည္နယ္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ မရွိပါ။ ၃) ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားသည္ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တေျပးညီျဖစ္ရမည္။ ၄) လူဦးေရအရ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္မွ်ေဝျခင္း မျပဳေသာ မည့္သည့္တိုက္ရိုက္
ခြန္မွ စည္းၾကပ္ခြင့္ မရွိပါ။ ၅) ဘ႑ာေရးမူၾကမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Represen-

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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tatives) မွ တစ္ဆင့္ ဆင္းသက္လာရမည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ - ၅ အရ “ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ျခင္း” ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို ေလ်ာ့ရဲစြာ ကန္႔သတ္ထား သည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုထဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္
(၂) ခုျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ၁) ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား
(interstate commerce) အေပၚ ျပည္နယ္မ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္ႏွင့္ ၂) ႏိုင္ငံ
တကာကုန္သြယ္မႈမ်ား (international trade) အေပၚ ျပည္နယ္မ်ားမွ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္
တားျမစ္ထားသည္။၃၀

၆.၁.၃။ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ ဘ႑ာေရးမညီမ်ွ မႈမ်ားသည္ ပံမ
ု န
ွ ျ္ ဖစ္စဥ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ရွေ
ိ နသည္။ ျပည္နယ္ တစ္ခစ
ု ၏
ီ
ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (fiscal capacity)၊ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝမႈ (natural resource endowment)
ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ (economic status) ေပၚမူတည္ၿပီး ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္
ကြျဲ ပားသြားသည္။ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြငး္ ေဒါင္လက
ုိ ႏ
္ င
ွ ့္ အလ်ားလိက
ု ဘ
္ ႑ာေရးမညီမ်ွ မႈမ်ား ရွေ
ိ နၿပီး အလ်ားလိက
ု ဘ
္ ႑ာေရး
မညီမွ်မႈမ်ားမွာ အလြန္ျမင့္မားေနသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြန္
ေကာက္ခႏ
ံ င
ို စ
္ မ
ြ း္ ) မတူညၾီ ကသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တစ္ေျပးညီအခြနႏ
္ န
ႈ း္ တစ္ချု ဖင့္ အခြနေ
္ ကာက္ခၿံ ပီး မွ်တေသာ
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ၎တို႔၏ အခြန္အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိၾကသျဖင့္
ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို မွီခိုအားထားရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို
အလြန္အကြ်ံမွီခိုေနရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပ့ံေငြ အနည္းငယ္ကိုသာ ရယူၾကသည္။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို (အခြန္ႏႈန္းတိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္အေျခခံခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္) အတိုး
အေလ်ာ့ျပဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါေလ့ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြအေပၚ အနည္းႏွင့္အမ်ား မွီခို
အားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မွီခိုအားထားေနရမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္
ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈမ်ားကို အားနည္းေစႏုိင္သည္ကို ျပည္နယ္အမ်ားစုက သိရွိနားလည္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔
တြင္ ဘ႑ာေရးအရ အမွီအခိုကင္းေသာ ျပည္နယ္သည္ အလြန္ရွားပါသည္။

၆.၁.၄။ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ဘ
္ ႑ာေရးညီတမ
ူ ်ွ တူအစီအစဥ္မ်ား (direct fiscal equalization scheme)
ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစား ဘ႑ာေငြလြဲေပးမႈအမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါေသာ ေဒါင္လိုက္ ေထာက္ပံ့
ေငြ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခ်ေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား) (conditional vertical transfers) ျဖစ္ၿပီး
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အထူးေထာက္ပံေငြ အစီအစဥ္အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ က႑မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္
လ်က္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ အဓိက
အားျဖင့္ အမ်ဳိးအစား (၂) မ်ဳိး ရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေငြ (project grants) ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္
ကာလတစ္ခုအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခုအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ပံုေသနည္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (formula grants) ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရည္ညြန္းသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္တစ္ခုခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ
အားလံုးထက္ စုစုေပါင္းလိုေငြ၏ အခ်ဳိးအစား တစ္ခုကိုသာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါသေလာက္ နည္းေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (block grants) ကိုလည္း ျပည္နယ္
မ်ားအတြက္ ခ်ေပးသည္။
၃၀ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ထိန္းေၾကာင္းမႈအာဏာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ေပးအပ္ထားၿပီး ျပည္နယ္
မ်ားအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း
ျဖင့္ ျပည္နယ္သားမဟုတ္သူမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္မ်ားမွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
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ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ သက္တမ္းရင့္ေသာ (ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္) ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။၃၁
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ (၃) ဆင့္တို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္နယ္(province)
(၁၀) ခုႏွင့္ နယ္ေျမ (territories) (၃) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။၃၂ ေဒသႏၱရ အဆင့္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္
အဆင့္အစိုးရမ်ားကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္မွထပ္ဆင့္လႊဲအပ္သည့္
အာဏာမ်ားကိုသာ က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ မူလဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၿဗိတိန္သွ်ပါလီမာန္၏ သာမာန္
ျပ႒ာန္းဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်၏ ဒိုမီနီယမ္ကေနဒါ (Dominion Canada) ကို
မူလအစတြင္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း (Confederation) အျဖစ္ စီရင္စု (၅) ခု (ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ မူလျပည္နယ္ (၄) ခုႏွင့္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။၃၃ အစပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရလက္ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ပိုရွိၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရလက္ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနည္းသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပို၍ႏွစ္သက္
ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။၃၄
ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ဝက္မင္နင္စတာ၏ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ျပ႒ာန္း
ဥပေဒတစ္ခုမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရသည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ကေနဒါအက္ဥပေဒ (Canada Act) ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္အထိ
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ထင္ရွားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
၃၁ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။
၃၂ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ နယ္ေျမဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒမ်ားမရွပ
ိ ါ။ လႊတေ
္ တာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္တျ႔ုိ ဖင့္ ဖြစ
႔ဲ ည္းထားေသာ
ဖက္ဒရယ္လတ
ႊ ေ
္ တာ္ (a federal parliament) ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ နယ္ေျမတစ္ခစ
ု တ
ီ တ
႔ုိ င
ြ ္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြ႔ဲ (a legislature) တိ႔ု ရွသ
ိ ည္။
၃၃ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ မူလျပည္နယ္ (၄) ခုမွာ Quebec, New Brunswick, (lllll) တို႔ျဖစ္သည္။ Quebec သည္ ျပင္သစ္စကားကို ေျပာမ်ား
ၿပီး က်န္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ရံုးသံုးဘာသာ
စကားျဖစ္သည္။
၃၄ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ မူလျပည္နယ္ (၄) ခုက British North America Act ထုတ္ျပန္ၿပီး ဒိုမီနီယမ္ကေနဒါကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၁) လြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ာတာ (the Charter of Rights of Freedoms) - ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
လူ႔အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာလူအခြင့္အေရးခ်ာတာျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္ဥပေဒ မ်ားသည္ ခ်ာတာကို ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိရမည္။
၂) သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ထပ္တိုးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (Additional provincial powers over
natural resources) - ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။
၃) ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ား (Fiscal Equalizations) - ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
အရင္းအျမစ္မ်ားျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား ခ်ေပးသည္။

၆.၂.၁။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရားရံုးမ်ားက ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိေရးကို
အေလးေပးသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၆ (က) အရ ပညာေရး၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း

လံုေလာက္စြာ ရရွိေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ကို
ပူးတဲြအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထိုတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္
ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ကို
ထိန္းညိႇေပးသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရမႈ နည္းလာေလေလ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္သြားသည့္ အသံုးစရိတ္ဆို္င္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ား သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားလက္ခံႏိုင္မႈ
ေလ်ာ့နည္းလာေလေလ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္
ႏွစ္ခုလံုး သေဘာတူညီမွသာ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အဆိုျပဳ ထားသည့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈမူေဘာင္သေဘာတူညီ
ခ်က္ (Social Union Framework Agreement) ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ (၁၀) ခုအနက္
ျပည္နယ္ (၉) ခုက ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးသန္႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ေျမအတြင္း ဖက္ဒရယ္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားပါက ဖက္ဒရယ္အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက
အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ဟု ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ (peace,
order and good government)” အတြက္ လိအ
ု ပ္သလို ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွသ
ိ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳခြငက
့္ လ
ို ည္း
တာဆီးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ထိုအာဏာကို အသံုးျပဳခဲသည္။ ၾကြင္းက်န္အာဏာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရ
အဖြဲ႔ကိုမွ ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေသာ အာဏာ) မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား ေပးအပ္ထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အစိုးရအဖြဲ႔
မ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (ဇယား - ၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကေနဒါ
ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈ (division of powers) သည္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထအေျခခံမူမ်ား (bestpractice principles) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္အစိုးရအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ လႊမ္းၿခံဳေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ျပည္နယ္မ်ားအားလည္းေကာင္း တာဝန္ေပးထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတြင္
လံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံတကာ
ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ႔အာမခံ၊ ေဒဝါလီခံရမႈႏွင့္ ကြာရွင္းမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးျခား
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို႔
ပါဝင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ မွ်ေဝ ယူၾကသည့္ ထပ္ထူျပဳအာဏာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတို႔ပါဝင္သည္။
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ဇယား (၈) ကေနဒါအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Legislative Responsibility and actual provision of services by different orders of government)
ဥပေဒျပဳတာဝန္(ဥပေဒအရ)
Legislative responsibility (de jure)

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Public service

အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ ခြဲေဝျခင္း (လက္ေတြ႔အရ)
Actual allocation of function (de facto)

F

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (Trade and Commerce)

F

F

အလုပ္လက္မဲ့အာမခံလုပ္ငန္း (Unemployment insurance)

F

F

ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္ (Banking and currency)

F

F

စာတိုက္လုပ္ငန္း (Postal Service)

F

F

သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ စာရင္းအင္း (Census and statistics)

F

F

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး (Defense and foreign affairs)

F

F

ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္း (Shipping and offshore)

F

F

ေဒဝါလီခံျခင္း (Bankruptcy)

F

F

ဒီဇိုင္းမူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကူးယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္ (Patents, copyrights)

F

F

အင္ဒီယန္းလူမ်ဳိးမ်ား (Indians)

F

F

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း (Citizenships)

F

F

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္လင္မယားကြာရွင္းျခင္း (Marriage and divorce)

F

F

ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈမ်ား (Criminal Law and Penitentiaries)

F

F and P

ပင္စင္မ်ား (Pensions)

F and P

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (Immigration)

F and P

စိုက္ပ်ိဳးေရး (Agriculture)

F and P
F
F and P

P

တရားေရးက႑လုပ္ငန္းမ်ား (Administration of justice)

P

P

ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား (Civil and property rights)

P

P

ျပည္သူပိုင္ေျမႏွင့္သဘာဝသယံဇာတ (Public Lands and natural resources)

P

P

က်န္းမာေရး (Health)

P

P

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း (Licensing)

P

P

ျမဴနီစီပယ္/စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Municipal institutions)

P

P

ကုမၸဏီအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း (Incorporation of companies)

P

P

ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Local services)

L

P

ပညာေရး (Education)

P and L

P

လူမႈဖူလံုေရး (Social welfare)

P and L

Source: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism, Volume IV, 2007, p103
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၉) ကေနဒါအစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား
(Tax assignment for various orders of government)
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Determination of)

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

အေျခခံ (Base)

ႏႈန္းထား (Rate)

(Tax collection and administration)

ဝင္ေငြခြန္ (Income tax)

F

F

F

စားသံုးခြန္ (Consumption tax)

F

F

F

လုပ္ခလစာအခြန္ (Payroll tax)

F

F

F

အသံုးျပဳသူေပးရသည့္ အခေၾကးေငြ (User fees)

F

F

F

ဝင္ေငြခြန္ (Income tax)

F

P

F

စားသံုးခြန္ (Consumption tax)

P

P

F and P

လုပ္ခလစာအခြန္ (Payroll tax)

F

P

F

သဘာဝသယံဇာတအခြန္ (Resource tax)

P

P

P

က်န္းမာေရး အာမခံ (Health premium)

P

P

P

အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းအခြန္ (Property tax)

P

P

P

အသံုးျပဳသူေပးရသည့္ အခေၾကးေငြ (User fees)

P

P

P

အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းအခြန္ (Property tax)

P

L

P

အသံုးျပဳသူေပးရသည့္ အခေၾကးေငြ (User fees)

L

L

L

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (Federal)

ျပည္နယ္အစိုးရ (State or provincial)

ေဒသႏၱရအစိုးရ (Local)

F= ဖက္ဒရယ္/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (Federal), P = ျပည္နယ္အစိုးရ (Provincial or State), L = ေဒသႏၱရအစိုးရ (Local) 					
အရင္းအျမစ္။
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။ The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism, Volume IV, 2007, p105

၆.၂.၂။ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ေပးအပ္ထားသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားတြင္လည္း အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ရွိၿပီး ထိုအခြန္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္
ဥပေဒမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခြန္အားလံုးနီးပါးကို စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံခြင့္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ “တိုက္ရုိက္ခြန္” ကို အဓိကေကာက္ခံၿပီး “လုိင္စင္ေၾကး” ကို အရံအျဖစ္
ေကာက္ခံသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို (ဇယား - ၉ ရႈ) ၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အဓိက အခြန္မ်ား (ဥပမာ- ဝင္ေငြခြန္၊ စားသံုးခြန္၊ လုပ္ခလစာခြန္ႏွင့္ အသံုးျပဳခ) ကို ၎တို႔၏
ကုိယ္ပိုင္အခြန္စနစ္ (အခြန္ ဖြဲ႔စည္းပံု) မ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရစည္းၾကပ္ခြင့္ မရွိသည့္ အခြန္အေျခခံအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ အခြန္
အေျခခံ အားလံုးနီးပါးကို ရရွိထားသည္။ ျပည္နယ္အားလံုးသည္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္၊ လုပ္ခ
လစာခြန္၊ အရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ကဲ့သို႔ေသာ ယစ္မ်ဳိးခြန္ႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္တို႔
အပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ အျမတ္ခြန္တို႔ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရသည္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမခြန္ကလြဲၿပီး ျပည္နယ္မ်ား ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ားစြာကိုလည္း
ေကာက္ခံသည္။
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ၎တို႔မွာ
၁) ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေသာ အခြန္မ်ားကိုသာ ေကာက္ခံေရးအတြက္ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းသြားရန္
(democratic taxation)၊ ၂) ကေနဒါႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း
အေကာက္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံ့ျခင္း မျပဳရန္ (no internal custom duties) ၊ ၃) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အိမ္ၿခံေျမ
ခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္ (no inter-governmental taxation) ႏွင့္ ၄) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို လြဲအပ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုသာ လြဲအပ္ရန္ (delegation) တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္စနစ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္က်င့္သံုးခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
- ျပည္နယ္အခြန္စည္းဝါးညီေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ အခြန္အခ်ဳိ႕အတြက္ အခြန္စည္းဝါးညီေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ဘဲ ၎တို႔အစီအစဥ္ (ကုိယ္ပိုင္အခြန္စနစ္မ်ား) ျဖင့္ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံသည္။ ဥပမာ - ေခးဘက္ျပည္နယ္ (Quebec) သည္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို
စည္းဝါးညီအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေပ။ ေခးဘက္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ပင္ အယ္ဘာတာျပည္နယ္ႏွင့္ အြန္တာရီယို
ျပည္နယ္တို႔သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (corporate tax collection
agreements) ကိ၃၅
ု
ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံ
ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခးဘက္ျပည္နယ္သည္ ေခးဘက္ျပည္နယ္အတြက္အျပင္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရအတြက္လည္း

တန္ဖိုးျမင့္ခြန္ေကာက္ခံေပးသည္။

အျခားျပည္နယ္မ်ားသည္လည္း

ေခးဘက္

ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳၾကေပ။
ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား (ေဒသႏၱရရဲလုပ္ငန္း၊ ေရ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ အမိႈက္၊
လမ္းမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္မ်ား) အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ ပစၥည္းခြန္(အိမ္ၿခံေျမအပါအဝင္)
ႏွင့္ အသံုးျပဳခမ်ားကို အဓိကအားထားၿပီး ထိုအခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ျပည္နယ္အားလံုးသည္ ပစၥည္းခြန္မ်ားကို အခြန္စည္းဝါညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပစၥည္းခြန္
အေျခခံသည္ ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းကြက္ တန္ဖိုးျဖစ္ၿပီး စံႏႈန္းအကဲဲျဖတ္မူတို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး သတ္မွတ္သည္။ ျပည္နယ္
အမ်ားစုသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း) ကို
သာတူညီမွ်ေစသည့္ စနစ္မ်ား ရွိၾကသည္။

၃၅ ထိုစာခ်ဳပ္အရ သက္ဆုိင္ရာအခြန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေကာက္ခံေပးၿပီး အခြန္ရေငြမ်ားကို စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံရာတြင္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္အေျခခံကို ယူၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံေပးသည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုအခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
အခ်ဳိ႕အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳတင္လ်ာထားသည္/ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ - လုပ္ခလစာခြန္မ်ားကို တစ္ခါ
တစ္ရံတြင္ လူမႈေရးအာမခံအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕(ပင္စင္၊ အလုပ္လက္မဲ့အာမခံ) တြင္ အသံုးျပဳရန္လ်ာထားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္ အေထြေထြဘ႑ာေငြမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ထို႔ျပင္ ပစၥည္းခြန္အခ်ဳိးစားတစ္ခုကို
လည္း ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ လွ်ာထားေလ့ရွိသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္
အခြန္ အခ်ဳိ႕ကို ယခင္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳေတာ့သည့္ အခြန္မ်ားလည္း
ရွိသည္။ ဥပမာ - အေမြခြန္ကို ျပည္နယ္မ်ားက ယခင္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားအၾကား (အခြန္ႏႈန္းထား
ေလွ်ာ့ေပါ့ ေကာက္ခံသည့္ ) အခြန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာက္ခံျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

၆.၂.၃။ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား
ကေနဒါႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အျခားေသာဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ မ
ံ ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိင
ႈ း္ ယွဥၾ္ ကည္လ
့ ်ွ င္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္
တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား ပိုရွိၾကေသာ္လည္း ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈွ
စသည့္ ဘ႑ာေရးျပႆနာႏွစ္မ်ဳိးလံုးရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထိုအာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕က
ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ထိုမညီမွ်မႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္
နည္းလမ္း (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီး ျပည္နယ္အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကို
တိုးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္၏ အခြန္အာဏာ (tax room) အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္
နည္းလမ္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ျပည္နယ္မ်ား (ဥပမာ - ေခးဘက္ႏွင့္ အာဘာတာ) က ဖက္ဒရယ္အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ျခင္းနည္းလမ္းကို
ပိုလိုလားၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ား (ဥပမာ - အတၱလႏၱိတ္ေဒသ ျပည္နယ္မ်ား) က ဖက္ဒရယ္
လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏ တိုးေပးျခင္းနည္းလမ္းကို ပိုလိုလားၾကသည္။
ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျမင့္မားမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရး
မညီမွ်မႈ အလြန္မ်ားလာသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုပံုေနသည့္ အြန္တာရီယိုျပည္နယ္ႏွင့္ သဘာဝ
သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အာဘာတာျပည္နယ္တို႔သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အလြန္
ကြာဟေနသည္။ ကေနဒါဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ယင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ထိုဘ႑ာေရးျပႆနာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက သာတူညီမွ်ေရး ေပးေငြမ်ား/လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း
ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ သာတူညီမွ်ေရးစနစ္အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈ
ရွိသျဖင့္ (သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား ထပ္တိုးေပးရသျဖင့္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ သာတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္အတြက္
ပညာရွင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အစီစဥ္အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးပြားလာၿပီး ေကာက္ခံ
ရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအစားႀကီးမားစြာ ကာမိေစႏိုင္သျဖင့္
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားထက္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားက ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အဓိကဘ႑ာေရး
ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ထိုဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ား (ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရး
မညီမွ်မႈမ်ား) သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအရၾကားဝင္မႈကို လိုအပ္ေစသည္။ ဖက္ဒရယ္စိုးရသည္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား လႊဲေပးရန္္ႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို
ထိန္းေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။
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၆.၂.၄။ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္
လိုအပ္ေသာ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်လာသည္ႏွင့္အမွ်

ဘ႑ာေငြမ်ားကို

ျပည္နယ္မ်ားသည္

ကိုယ္ပိုင္အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္

၎တို႔အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

အခ်ဳိးအစားႀကီးမားစြာ

တစ္ျဖည္းျဖည္း

ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေပၚ အားထားမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား တစိတ္
တေဒသအားျဖင့္ အားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို
ကုစားႏုိင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္မ်ား (Fiscal Transfer Schemes) ခ်မွတ္ထားသည္။
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ပါဝင္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား (intergovernmental forums) က်င္းပၿပီး
ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾက သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားမွထြက္လာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (၄) ခု ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ၁) ကေနဒါက်န္းမာေရးလႊဲအပ္ေငြ
(Canada Health Transfer)၊ ၂) ကေနဒါလူမႈေရးလႊဲအပ္ေငြ (Canada Social Transfer)၊ ၃) သာတူညီမွ်ေရး
လႊဲအပ္ေငြ (equalization) ႏွင့္ ၄) နယ္ေျမအေျခခံ ပံုေသနည္းေပးအပ္ေငြ (Territorial Formula Financing) တို႔
ျဖစ္သည္။၃၆ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလႊဲအပ္ေငြမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား (conditional
transfers) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတို႔အေပၚ
မူတည္ၿပီး ခ်ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၏ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ေပးသည္။ ကေနဒါလူမႈေရး
လႊဲအပ္ေငြသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အထက္တန္းလြန္ပညာေရး၊ လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား
အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ သာတူညီမွ်ေရးေရး လြဲအပ္ေငြႏွင့္ နယ္ေျမအေျခခံ ပံုေသနည္းေပးအပ္ေငြတို႔သည္ ျပည္နယ္
ႏွင့္ နယ္ေျမတို႔ကို ခ်ေပးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ လႊဲအပ္ေငြမ်ား (unconditional transfers) ျဖစ္သည္။
တန္းတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (equalization payments)ကို ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္း၏
ညီမွ်ေရးအစီအစဥ္တြင၃၇
္
ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ၿပီးခ်ေပးသည္။ တန္းတူ ညီမွ်ေရးေပးေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ရာတြင္
ျပည္နယ္အားလံုး၏ ေယဘုယ်ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အနိမ့္ဆံုး
စံနႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထ႔ိုေနာက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ယင္းစံႏႈန္းေအာက္ ေရာက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား
အတြက္ စံႏႈန္းႏွင့္နီးစပ္မႈအလိုက္ တန္းတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားကို ခ်ေပးသည္။ ထိုစံႏႈန္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏
သယံဇာတဝင္ေငြကို ထည့္တြက္သျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးျမင့္သယံဇာတဝင္ေငြ ရွိသည့္
ျပည္နယ္မ်ားက ခံစားခြင့္ မရွိပါ။

၃၆ Tuomo Virkola, “Fiscal Federalism in Four Federal Countries”, 31 Oct 2014. (available at: https://www.etla.fi/wpcontent/uploads/ETLA-Raportit-Reports-38.pdf), accessed on 3 April 2018
၃၇ ၁၉၈၂

ခုႏွစ္

ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ

သင့္တင့္မွ်တေသာ

ျပည္သူ႔

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္”

“သင့္တင့္မွ်တေသာ

ရည္ရြက္လ်က္

အခြန္စနစ္မ်ားႏွင့္

သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား

(equalization payments) ကို ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးရန္ ပါရွိသည္။ (၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မခြဲ ၃၆.၂)
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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6² 3? *smr%DEkdifiH
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ အစိုးရအဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ
(Bund)၊ ျပည္နယ္အအစိုးရ (Lander) ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ (Germinden) ဟူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ (၃) ဆင့္
ရွိသည္။ ေဒသႏၱရ အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိသည့္ ျပည္နယ္ေအာက္ရွိ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေပါင္း (၁၆) ခု ရွိေသာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္

ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

အေလးထားေသာ

ပူးေပါင္းေရးဖက္ဒရယ္စနစ္

(cooperative federalism) ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား၊ ဘ႑ာေရး
ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံု (Finanzverfassung) ကို ဂ်ာမဏီဖြဲ႔စည္းပံု
သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမဏီအေျခခံဥပေဒ (German Constitution or the Basic Law)၃၈ ၏ အခန္း (၁၀) တြင၃၉
္ သီးျခား
အခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏
အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၆.၃.၁။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အဓိကက်င့္သံုးၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ရဲလုပ္ငန္း) တိုက္ရိုက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ဖက္ဒရယ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အေလးထား
သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ပူးတြဲယူၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္
မႈအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဥပေဒျပဳ
ေပးၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက ထိုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သေဘာ
ထားမ်ားကို တင္ျပခြင့္ရွိသည္။
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား (ဇယား - ၁၀ ရႈ) ကို ဥပေဒျပဳျခင္း (legislation)၊
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း (execution) ႏွင့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း (expenditure) တာဝန္ (၃) ရပ္အားျဖင့္ ခြဲျခား
ေလ့လာၾကည့္လွ်င္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္

ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထက္ ဥပေဒျပဳတာဝန္ပိုရွိသည္ကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကိုသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ထိုပူးတြဲအာဏာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
တိုးခ်ဲ႕အသံုးျပဳလာသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္။
ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ေဒသႏၱအစိုးရတို႔၏

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္မ်ားသည္

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္မ်ားထက္

ပိုမ်ားသည္။

ျပည္နယ္မ်ားသည္

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပူးတြဲတာဝန္မ်ားကိုလည္း
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအတြက္

၃၈ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာတည္လာၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမဏီတို႔
ပူးေပါင္းကာ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာသည့္ေနာက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ အဓိကတိုးတက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။
၃၉ အခန္း (၁၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ
မ်ားသာပါရွိၿပီး အဖိုးအခ သို႔မဟုတ္ လူမႈလံုၿခံဳေရး ထည့္ဝင္ေငြမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေကာက္ခံေငြမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု၏
အျခားအခန္းတြင္ ထည့္ထားသည္။
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အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၁၀) ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Legislative Responsibility and actual provision of services by different orders of government)
ဥပေဒျပဳတာဝန္ (ဥပေဒအရ)
Legislative responsibility (de jure)

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Public service

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝျခင္း (လက္ေတြ႔အရ)
Actual allocation of function (de facto)
ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ေငြေၾကးမူဝါဒ (Monetary policy)

EU

EU

အေကာက္ခြန္ (Customs)

EU

F

ကာကြယ္ေရး (Defence)

F

F

ႏုိင္ငံျခားေရး (Foreign affairs)

F

EU

F

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း (Citizenship)

F

F

အေကာက္ခြန္ (Customs)

F

F

မီးရထားႏွင့္ ေလေၾကာင္းပိုေဆာင္ေရး (Rail and air transport)

F

F

စာတိုက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (Post and telecommunication)

F

F

လူမႈလံုၿခံဳေရး (Social security)

F

က်န္းမာေရး (Health including health insurance and local health facilities)

F , S and L

F

လူမႈေရးအေထာက္အပ့ံ (Social assistance – supplementary welfare)

F, S and L

F

အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း (Waste Disposal)

L

F, S and L joint task

ေဒသတြင္းစီးပြားေရးမူဝါဒ (Regional economic policy)

S

F, S and L joint task

ကမ္းရိုးတမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း (Coastline preservation)

S

F, S and L joint task

စိုက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒ (Agricultural policy)

S

F, S and L joint task

ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသန (Publicly funded research)

F and S

F and S

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး (Environmental protection)

S

F and S

ေရေပးေဝေရး (Water supply)

L

F and S

ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား (Sewerage)

L

S

တရားဥပေဒစီုးမိုးေရး (Law and order)

S

S

ယဥ္ေက်းမႈ (Culture)

S

S

ေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရး (Schools and education)

S

S

တကၠသိုလ္မ်ား (Universities)

S

L

ေဒသႏၱရလမ္းမ်ား (Local roads)

L

L

အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖျခင္း (Sports and recreation)

L

L

ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး (School construction)

L

L

ျပည္သူ႔အိမ္ရာ (Public Housing)

L

EU = ဥေရာပသမဂၢ၊ F = federal (ဖက္ဒရယ္အစိုးရ)၊ S = State or Lander (ျပည္နယ္အစိုးရ)၊ L= Local (ေဒသႏၱရအစိုးရ)
Source: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism, Volume IV, 2007, p136
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F and S

ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း တာဝန္အမ်ားစုကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ခြဲေဝယူၾကသည္ (ဇယား - ၁၁ ရႈ)။
အစိုးရတစ္ရပ္၏ သီးျခားတာဝန္အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ဥပမာ - လံုၿခံဳေရးသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားအသံုး
စရိတ္ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၱရ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းအခ်ဳိ႕ကိလ
ု ည္း ဖက္ဒရယ္အစိးု ရက က်ခံေပးျခင္းမရွေ
ိ ပ။
အလားတူပင္ လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ဳိ႕ (ဥပမာ- တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား) အတြက္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈေဝစုသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ေဝစုထက္ ပို၍ မ်ားေနသည္။
ဇယား (၁၁) ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
(Direct Responsibilities by functions and sphere of government in Germany)
လုပ္ငန္း (functions)

ဖက္ဒရယ္ (%) ျပည္နယ္ (%)

ကာကြယ္ေရး

ေဒသႏၱရ (%) အားလံုး (%)

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေၾကြးၿမီဆပ္ျခင္း

၇၇

၁၉

၄

၁၀၀

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၁၉

၂၉

၅၂

၁၀၀

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

၁၁

၆၀

၂၉

၁၀၀

၀

၈၀

၂၀

၁၀၀

တကၠသိုလ္မ်ား

၁၀

၉၀

၀

၁၀၀

အျခားပညာေရး

၂၀

၅၆

၂၄

၁၀၀

သိပၸံႏွင့္ သုေတသန

၇၂

၂၆

၂

၁၀၀

လူမႈလံုၿခံဳေရး

၆၅

၁၃

၂၂

၁၀၀

၇

၄၀

၅၃

၁၀၀

၁၆

၄၇

၃၇

၁၀၀

၀

၄

၉၆

၁၀၀

အမေတာ္ေၾကးမ်ား

၃၉

၅၁

၁၀

၁၀၀

ယာဥ္ေၾကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

၄၄

၂၆

၃၀

၁၀၀

အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၆၃

၁၃

၂၃

၁၀၀

စုစုေပါင္း

၄၇

၃၇

၁၇

၁၀၀

ေဒသႏၱရလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၂)

၁၁

၅၃

၃၆

ေက်ာင္းမ်ား

က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အားကစားႏွင့္
အပန္းေျဖစခန္း
အိမ္ရာ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
ေဒသႏၱရလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၁)

ေဒသႏၱရလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၁) တြင္ လမ္းမီး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း၊ အမိႈက္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရးတို႔ ပါဝင္သည္။
ေဒသႏၱရလူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၂) တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အျခားပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆို္င္ရာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္၊ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း၊ အိမ္ရာ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရလူမႈေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၁) တို႔ ပါဝင္သည္။

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fiscal Federalism: Comparative
Perspectives, p137
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ဇယား (၁၂) ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
(Tax assignment of various orders of governments)
သတ္မွတ္ျခင္း
အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္

အခြန္ေငြေဝစု (ရာခိုင္ႏႈန္း)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ ေဒသႏၱရ အားလံုး

ဖက္ဒရယ္
ေရနံခြန္ (Mineral oil)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေဆးရြက္ႀကီးခြန္ (Tobacco tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

အရက္ခြန္ (Spirits tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ဝိုင္ခြန္ (Sparkling wine tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ကုန္ပစၥည္းခြန္ (Intermediate good tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေကာ္ဖီခြန္ (Coffee tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

အာမခံခြန္ (Insurance tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

လွ်ပ္စစ္မီးခြန္ (Electricity tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးခြန္ (Solidarity levy)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ပစၥည္း (ပိုင္ဆိုင္မႈ) ခြန္ (Property/wealth tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

အေမြခြန္ (Inheritance tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

အိမ္ၿခံေျမဝယ္ခြန္ (Real estate purchase tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္ (Motor vehicle tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

အေလာင္းအစားႏွင့္ထီခြန(္ Betting and lottery tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

မီးေဘးကာကြယ္ေရးခြန္ (Fire protection tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

ဘီယာခြန္ (Beer tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္ (Business tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

၄.၄

၁၅.၄

၈၀.၂

၁၀၀

အိမ္ၿခံေျမခြန္ (Real estate taxes)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

၀

၀

၁၀၀

၁၀၀

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ျပည္နယ္

၄၂.၅၀

၄၂.၅၀

၁၅

၁၀၀

အတိုးသက္သာခြင့္ (Interest rebate)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ျပည္နယ္

၄၄

၄၄

၁၂

၁၀၀

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ (Corporate tax)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ျပည္နယ္

၅၀

၅၀

၀

၁၀၀

တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (VAT)

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲ

ျပည္နယ္

၄၉.၅၀

၄၈.၄၀

၂.၁၀

၁၀၀

ျပည္နယ္/ခရိုင္

ေဒသႏၱရ

မွ်ေဝအခြန္မ်ား

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fisacl Federalism: Compartiave Perspectives, p141-142
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၆.၃.၂။ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (ဇယား-၁၂ ရႈ) ကို အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္
ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအာဏာ (၃) ရပ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
အျခားအစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ) ထက္ အဆမတန္ အခြန္အာဏာမ်ားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားအခြန္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၏ ပူးတြဲ အခြန္မ်ားအတြက္
အခြန္အေျခခံႏွင့္

အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား

သတ္မွတ္ခြင့္အျပင္

ေဒသႏၱရအခြန္မ်ား၏

အခြန္အေျခခံမ်ားကိုလည္း

သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအတြင္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္
အားလံုး၏ အခြန္အေျခခံမ်ားကို သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
အာဏာကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
အာဏာမ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အခြန္အျပင္ ဖက္ဒရယ္အခြန္အခ်ဳိ႕
ကိုလည္း ေကာက္ခံေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားကိုလည္း ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေကာက္ခံ
ေပးရသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္
အခြန္ရေငြမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရကလည္းေကာင္း
အျပည့္အဝရရွိၾကသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ ေဒသႏၱရအတြင္းရွိ အိမ္ၿခံေျမခြန္ ရေငြမ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ (ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကိုသာ ခြဲေဝေပးသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ ဝင္ေငြခြန္မွလြဲၿပီး) မွ်ေဝအခြန္မ်ားမွ
ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ (၃) ခုလံုးအတြက္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားအလိုက္ ျပန္လည္
ခြဲေဝသည္။
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားတစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈ (tax-base and tax-rate uniformity) ကို အသားေပးထားသည္။
ျပည္နယ္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
တို႔၏ ပူးတြဲအာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက သတ္မွတ္သြားသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လံုးဝနီးပါး မရွိပါ။ (ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း
ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) မွ တစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး
အခြန္ဥပေဒမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္သာ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။) ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ အခြန္မ်ားကို
စည္းဝါးညီေအာင္ျပဳမႈသည္ (tax harmonization) အလြန္ျမင့္မားေနသည္။ ထိုအခ်က္သည္ တစ္ဘက္တြင္
ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏
အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစသည္။
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္
စီးပြားေရးႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမခြန္မ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ခြင့္ရွိသျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ ရွိသည္။ အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္သာ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ အိမ္ၿခံေျမခြန္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရးပါသေလာက္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ
တြင္ အေရးမပါေပ (အေရးပါမႈကို ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာသည္)။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုအခြန္ရေငြ
မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။

၆.၃.၃။ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား
အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဂ်ာမဏီျပည္နယ္မ်ားအၾကားတြင္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ရွိသည္။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရွိျခင္း (ျပည္နယ္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္
ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ခြင့္မရွိျခင္း) ႏွင့္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း
(ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တစ္ခုကို ျပည္နယ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္း) တို႔
ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ
မွီခိုေနရသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား အခြန္ေငြခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ို ဘ
္ ႑ာေရးမညီမွ်မႈ အနည္းငယ္ သာ ရွသ
ိ ည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိက
ု ္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူစနစ္ (fiscal equalization system) ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ထိုစနစ္
အေၾကာင္းကို အပိုင္းခြဲ (၆.၃.၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လိုေငြမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္

ျဖည့္ဆည္းႏုိင္သကဲ့သို႔

ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္လည္း

ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္

ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ေၾကြးၿမီဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အလြန္အကၽြံ မပိေရးအတြက္ ေၾကြးၿမီကန္႔သတ္မႈ (debt break) ႏွင့္
ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (fiscal deficit) ကို တားျမစ္ထားသည္။
သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆို္င္ခဲ့ရေသာ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ကို ကူညီ
ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ကူညီကယ္တင္မႈ (bailout) သည္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲ
ေသာ ဘ႑ာေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (soft budget constraits) ကိုသာ က်င့္သံုးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ ကူညီကယ္တင္မႈရႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အလြန္အကြ်ံသံုးရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လို
ေငြျပရန္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

၆.၃.၄။ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (၃) ခု၄၀ ရွိသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမး္ ေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ကို အတိင
ု း္ အတာတစ္ခထ
ု ိ တန္းညိေ
ႇ ပးသည္ (သာတူညမ
ီ ်ွ ျဖစ္ေစသည္)။
ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို တန္းညိႇေပးရသည့္ ရည္ရႊယ္
ခ်က္မ်ားမွာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ တူညီေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္
ထိမ္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ (၃) ခုလံုးသည္ မူအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (unconditional transfers) ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံမွ
လက္ခံရရွိေသာ ဖက္ဒရယ္လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳ
ႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါရွိသည္။
ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္ရေငြမ်ားကို ခြဲေဝျခင္း (Revenue sharing of the value added tax)
တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို (ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈ) တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ေအာက္ ေရာက္
ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခြဲေဝေပးၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ တစ္သီးခ်င္း
ရေငြ တူညီမႈအေျခခံ (equal per capita basis) ျဖင့္ ခြဲေဝသည္။ ပို၍ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး
အေျခအေနကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
 အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအစီအစဥ္ (Horizontal fiscal equalization)
ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈကို အေျခခံ အားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (fiscal capacity) ျဖင့္
တိုင္းတာသည္။ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းျမင့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနိမ့္ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်ေရး ေပးေငြမ်ား (equalization payments) လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
 ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕အတြက္ ခ်ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား - (Federal grants to individual Lander)
ညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပ်မ္းမွ်ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၏ ၉၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေအာက္ ေရာက္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရသည္ ထိုျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
အေျခခံအေဆာက္အံု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ဂ်ာမဏီအေရွ႕ဘက္ျခမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
(ဥပမာ - ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ေထာက္ပ့ံေငြ - Solidarity Pact grants) ခ်ေပးသည္။

၄၀ Tuomo Virkola, “Fiscal Federalism in Four Federal Countries”, 31 Oct 2014. (available at: https://www.etla.fi/
wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-38.pdf) , accessed on 7 March 2018
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ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္
စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သည္ အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒျပဳ
အာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိတို႔၏အသံမ်ားကို တို္က္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရအေပၚ
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ အလြန္ႀကီးမားေနပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားေရာေထြးမႈေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစသျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအက္ဥပေဒ
(Federal Reform Act) ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူညမ
ီ ႈ ရယူရန္လအ
ုိ ပ္ေသာ နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ကို ကန္သ
႔ တ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမွ ေသြဖခ
ီ င
ြ ရ
့္ ေ
ိွ သာ ေျဖေလ်ာ့မႈ
မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္လိုသည့္
သေဘာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဂ်ာမဏီႏို္င္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ဆန္ေသာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ ေပါက္ေနသည္။ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကိုသာ ျပည္နယ္မ်ားအား
မွ်ေဝထားသည့္သျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (an administrative or executive
federalism)ကို က်င့္သံုးေနသည္ဟုသာ အမ်ားက သံုးသပ္ရႈျမင္ၾကသည္။

6² 4? qGpfZmvefEkdifiH
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ၌ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းပံုစံ (Confederation) ျဖင့္ ၁၃ ရာစုကတည္းက တည္ရွိ
ခဲသ
့ ည္။၄၁ ဆြစဇ
္ ာလန္ႏင
ုိ င
္ သ
ံ ည္ ၁၈၄၈ ခုနစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ စတင္က်င္သ
့ းုံ သည္။ ႏိင
ု င
္ က
ံ ုိ အစိးု ရအဆင့္ (၃)
ဆင့္ - ဖက္ဒရယ္ (confederation)၊ ျပည္နယ္ (canton) ႏွင့္ ေဒသႏၱရ (Communnes) တို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ေဒသႏၱရအစိုးရတြင္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမွ
အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွိသည္။ ျပည္နယ္ေပါင္း (၂၆) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္
လြတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ (the Federal Assembly)၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ (၇)
ဦးပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ (the Federal Council) ႏွင့္ တရားေရးအာဏာအျမင့္ဆံုးရွိေသာ ဖက္ဒရယ္
တရားလႊတ္ေတာ္ (the Federal Court) တို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ားကို ပိုင္းျခားထားသည္။ ျပည္နယ္
တိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ား ရွိသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တစ္မူထူးျခားခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသည္
ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဖက္ဒရယ္အက္ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ တရားရံုး
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (judicial review) မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသည္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းလိုက္
ေသာ ဥပေဒအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိသည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ ယူဆၿပီး ထိုဥပေဒအတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ညီညြတ္မႈ
ရွိမရွိကိုမူ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (referendum)
ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဆင့္ (၄) ခု လံုးတြင္ ဥပေဒတစ္ခုျပဳတိုင္း (ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္) လူထုဆႏၵ
ခံယူပြဲကို က်င္းပလိုက က်င္းပခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဥေပဒတိုင္းအတြက္ တိုက္ရိုက္
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိၾကသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို အခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သီးျခားထည့္သြင္းထားသည္။
ထိုဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ တင္ျပသြားပါမည္။

၄၁ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းစနစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္/ဗဟိုအစိုးရထက္ အာဏာပိုရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္မူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
မ်ားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ က်င့္သံုးသည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၆.၄.၁။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္း
ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဆြစအ
္ စိးု ရအဖြမ
႔ဲ ်ား၏ လုပင
္ န္းတာဝန္ခေ
ဲြ ဝမႈမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (ဇယား - ၁၃ ရႈ)
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဇယား (၁၃) ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Legislative Responsibility and actual provision of services by different orders of government)
အမွန္တကယ္

ဥပေဒျပဳတာဝန္
(Legislative
Responsibility)

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(Execution)

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး (International relations)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ကာကြယ္ေရး (Defence)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ အေကာက္ခြန္ (Monetary policy, customs)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

စာတုိက္လုပ္ငန္း၊ တယ္လီကြန္၊ မီဒီယာ(Postal services,
telecom, mass media)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

မီးရထားလမ္း၊ ေလေၾကာင္း (Railway, avaiation)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

အဏုျမဴ စြမ္းအင္ (Atomic power)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ေရစြမ္းအင္ (Water power)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

လူမႈလံုၿခံဳေရး (Social security)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ႏုိင္ငံေတာ္လမ္းမႀကီးမ်ား ( National roads)

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး (Agriculture)

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒ (civic and criminal law)

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ရဲလုပ္ငန္း (Police)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ဘုရားေက်ာင္း (Churches)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ပညာေရး (Education)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္

လူမႈလံုၿခံဳေရး (Social security)

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

သဘာဝပတ္ဝန္က်င့္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (Environmental policy)

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္လမ္းမ်ား (Cantonal roads)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရလမ္းမ်ား (Local roads)

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား (Primary schools)

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Public care)

ေဒသႏၱရ

ေဒသႏၱရ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Public service

ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္ရံု၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ျခင္း
(Trade, industry, employee legislation)

အခြန္မ်ား (Taxes)

ေဒသႏၱရပို႔ေဆာင္ေရး (ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္)
(Local transport in cities)
ေဒသႏၱရသဘာဝဓာတ္ေငြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရေပးေဝေရး၊ အမိႈက္)
(Local gas, electricity and water supply, waste)

Source: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism,
Volume IV, 2007, p323

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရအဖြဲမ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္အမ်ားစု
သည္ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္အာဏာ ႏွစ္ခုလံုး အက်ဳံးဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတာဝန္ ႏွစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခားတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ႏိုင္ငံ
တကာဆက္ဆံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ အေကာက္ခြန္)၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးျခားတာဝန္မ်ား (ဥပမာ ရဲလပ
ု င
္ န္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းပညာေရးႏွင့္ ျပည္နယ္လမ္းမ်ား)၊ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရက ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္
အစိုးရမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ - ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ကုန္သြယ္
ေရး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒ)၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ပူးတြဲဥပေဒျပဳၿပီး ပူတြဲတာဝန္ယူၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္ - ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္မ်ား လည္း (ဥပမာ
- ထိုတာဝန္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒ၊ အခြန္မ်ား) ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ သီးျခားတာဝန္မ်ား
(ဥပမာ - ေဒသႏၱရလမ္း၊ ေဒသႏၱရပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဒသႏၱရ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရေပး ေဝေရးႏွင့္ အမႈိက္၊
မူလတန္းပညာေရး) ဟူ၍ အုပ္စု (၄) ခုအားျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္သည္။ ထိုတာဝန္အသီးအသီးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား (အသံုးစရိတ္မ်ား) ကို အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီးက အခ်ဳိးအစားတစ္ခုခုျဖင့္ က်ခံေပးရသည္။
(ဇယား - ၁၄ ရႈ) အခ်ဳိ႕ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား (ကာကြယ္ေရး၊ ေႂကြးမီဆပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ကို
ဖက္ဒရယ္အစိုးရက အဓိကက်ခံေပးရၿပီး အခ်ဳိ႕ကို (ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးတို႔ကို) ျပည္နယ္မ်ားက အဓိကက်ခံေပးရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဇယား (၁၄) ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
(Direct Responsibilities by functions and level of government in Switzerland)
လုပ္ငန္း (functions)
ကာကြယ္ေရး (Defence)

ဖက္ဒရယ္ (%) ျပည္နယ္ (%)

ေဒသႏၱရ (%) အားလံုး (%)

၉၀

၄.၈

၄.၄

၁၀၀

၅၉.၆

၂၃.၀

၁၇.၄

၁၀၀

၂၀.၇

၃၈.၃

၄၁.၀

၁၀၀

၉.၃

၆၅.၇

၂၅.၀

၁၀၀

စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Economic services)

၄၁.၁

၃၆.၁

၂၂.၈

၁၀၀

လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Social services)

၂၀.၆

၄၈.၃

၃၁.၀

၁၀၀

၁.၀

၅၇.၈

၄၁.၂

၁၀၀

ပညာေရး (Education)

၁၃.၇

၅၄.၃

၃၂.၀

၁၀၀

အမေတာ္ေၾကး (Subsidies)

၄၁.၄

၃၅.၄

၂၂.၉

၁၀၀

စုစုေပါင္း (Total)

၃၁.၄

၄၁.၆

၂၇.၀

၁၀၀

၅.၂

၅၁.၅

၄၃.၂

၁၀၀

ေႂကြးၿမီဆပ္ျခင္း (Debt servicing)
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Gerneral
administration)
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Law and order)

က်န္းမာေရး (Health)

ေဒသႏၱရအဆင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Local
public services)

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fiscal Federalism: Comparative
Perspectives, p137

82

ဆြစ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရက ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းအဓမၸဖိအားေပး၍ မရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဥပေဒျပဳသည့္အခါ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏကို ကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္
ထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားက ထိုဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားကို အေရးယူခြင့္
မရွိသေလာက္နည္းသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္ေငြ ခြဲေဝမႈမ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ အေရးယူခြင့္မရွိပါ။ ထိုအေျခအေနသည္ ဆြစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္
ရႈျမင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားအေပၚ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ဥပေဒသစ္တစ္ခုခုကို
ျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို မ်ားစြာ ထိပါးလာလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ (အနည္းဆံုးျပည္နယ္ ၈
ခုသည္)

လူထု

ဆႏၵေခၚယူပြဲကို

ေခၚယူက်င္းပႏိုင္သည္။

(လူထုဆႏၵေခၚယူရန္

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

လက္မွတ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ လုိအပ္သည္။)

၆.၄.၂) အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို စနစ္တက်ခြဲေဝထားသည္ (ဇယား-၁၅ ရႈ)။၄၂ အစိုးရ
အဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎တို႔၏ အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝရာတြင္လည္း တိက်ရွင္းလင္းမႈ ရွိသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံ
ျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္အခြန္အားလုံးအတြက္ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္
ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔က ဖက္ဒရယ္အခြန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကိုယ္စား
ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို (တိုက္ရိုက္ဖက္ဒရယ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ပင္ရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ေငြကလြဲၿပီး)
ဖက္ဒရယ္အစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ျပည္နယ္အခြနအ
္ ားလံးု နီးပါး၏ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြနက
္ လြၿဲ ပီး) အခြနအ
္ ေျခခံမ်ားကိသ
ု ာ သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီး အခြနႏ
္ န
ႈ း္ ထား
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္အခြန္မ်ားမွ
ေကာက္ခံရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားသာ ခြဲေဝၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား
ခြဲေဝေပးရန္ မလိုေပ။ ျပည္နယ္အခြန္ရေငြမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
အၾကား အညီအမွ်နီးပါး ခြဲေဝၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအား အခ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ခြဲေပးသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ႏွစ္ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ယာယီစည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈသာ ခြင့္ျပဳထားသည္။
ဥပမာ - တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္ခြန္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိသာ ေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည္။ အျခားႏုိင္ငံႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ
စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္အာဏာသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရလက္ထက္တြင္သာ ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ား အတြင္းအခြန္အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးၿပီး စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိၾကသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခြန္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္မ်ားသည္ အလြန္ကြာျခားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရွင္းႀကီး
မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလြင့္မ်ားစြာျဖစ္ေစသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

၄၂ ကြန္ဖက္ဒေရးရွႈင္းစနစ္က်င့္သံုးခဲ့စဥ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မွာ အေကာက္ခြန္
ျဖစ္ၿပီး ၎ကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခြဲေဝရသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၁၅) ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
သတ္မွတ္ျခင္း

အခြန္ေငြေဝစု (ရာခိုင္ႏႈန္း)

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရ

အားလံုး

တိုက္ရိုက္ဖက္ဒရယ္ဝင္ေငြခြန္ (Direct federal income tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၇၀

၃၀

၀

၁၀၀

ပင္ရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ေငြ (Withholding tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၉၀.၅

၉.၅

၀

၁၀၀

အရင္းအႏွီးလႊဲေျပာင္းခြန္ (Capital transfer tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

တန္ဖိုးျမင့္ခြန္ (Value added tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ယစ္မ်ဳိးခြန္ (Excise taxes)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

သြင္းကုန္ခြန္ (Import duties)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ယာဥ္ေၾကာခြန္ (Traffic duties)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

စိုက္ပ်ိဳးေရးခြန္ (Agriculture duties)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

အျပဳမူေျပာင္းေရးအခြန္ (Steering tax)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေလာင္းကစားပြဲရုံခြန္ (Gambling house taxes)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြန္ (Patents and concessions)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြန္အခ (Fees for legal acts)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

ေဆးရံုဆိုင္ရာ အခ (Hospital fees)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

အသံုးျပဳခ (User fees, services)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

အျခား (Other)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၁၀၀

၀

၀

၁၀၀

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ (Personal income taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၅၄.၉

၄၅.၁

၁၀၀

ပစၥည္းခြန္ (Property taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၅၅.၃

၄၄.၇

၁၀၀

ေကာ္ပိုရိတ္ခြန္ (Corporate income taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၅၅.၆

၄၄.၄

၁၀၀

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္
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သတ္မွတ္ျခင္း

အခြန္ေငြေဝစု (ရာခိုင္ႏႈန္း)

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရ

အားလံုး

အရင္းအႏွီးခြန္ (Capital taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၆၀.၆

၃၉.၄

၁၀၀

အိမ္ၿခံေျမခြန္ (Real estate taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၂၆.၅

၇၃.၅

၁၀၀

ပစၥည္းအျမတ္ခြန္ (Property gain taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၅၃.၈

၄၆.၂

၁၀၀

ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းမႈအခြန္ (Property transfer taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၇၂.၂

၂၇.၈

၁၀၀

အေမြႏွင့္ လက္ေဆာင္ခြန္ (Heritage and gift taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၉၁.၅

၈.၅

၁၀၀

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္ (Motor vehicle taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

၀

၁၀၀

၀

၁၀၀

အပန္းေျဖကစားစရာေနရာ (Amusement taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၃၁.၈

၆၈.၂

၁၀၀

ေခြးခြန္ (dog taxes)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၂၅.၆

၇၄.၄

၁၀၀

အျခားပစၥည္းႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ခြန္(otherproperty&expense

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၇၆.၀

၂၄

၁၀၀

မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြန္ (Patents and concessions)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၈၄.၅

၁၅.၅

၁၀၀

ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြန္အခ (Fees for legal acts)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၇၆.၄

၂၃.၆

၁၀၀

ေဆးရံုဆိုင္ရာ အခ (Hospital fees)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၄၄.၄

၅၅.၆

၁၀၀

အသံုးျပဳခ၊ ဝန္ေဆာင္ခ (User fees, services)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၂၆.၅

၇၃.၅

၁၀၀

အျခား (Other)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

၀

၄၉.၂

၅၀.၈

၁၀၀

taxes)

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fisacl Federalism: Compartiave Perspectives, p330-331

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံတြင္ အဓိကအခြန္အခ်ဳိ႕ကို (ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ခြန္)
အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုး (ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္) မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ အခြန္စနစ္မ်ားကို စည္းဝါး
ညီေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား (tax harmonization) ရွိသည္။ အခြန္အားလံုးထက္ တိုက္ရိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္
ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံမ်ားကိုသာ စည္းဝါးညီေစသည္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
သည္ ထိုအခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရာတြင္ ဘံုအေျခခံမ်ားကို အသံုးျပဳ ၾကသည္။) တိုက္ရိုက္ ခြန္စည္းဝါးညီ
ေရးဥပေဒ (Law on Harmonization of Direct Taxes) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္ဥပေဒမ်ားကို
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခြန္ စည္းဝါးညီေရးဥပေဒတို႔ႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေနသ၍ လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ (ျပည္နယ္အခြန္ေျခခံႏွင့္အခြန္ႏႈန္းထား
တို႔ကို သတ္မွတ္ခြင့္ရွိျခင္း) သည္ အလြန္ျမင့္မားသည္ဟု သံုးသပ္ရႈျမင္ၾကသည္။

၆.၄.၃) ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ အပ္ႏွင္းထားသျဖင့္
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေရးျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္ဘ႑ာေရး
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ အလ်ားလိုက္

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း ကုစားသည္။ ညီတူမွ်တူအစီအစဥ္ကို ေအာက္တြင္ (၆.၄.၄) ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအျပင္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္လိုေငြမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ေၾကြးၿမီအလြန္အကြ်ံ မတင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား (fiscal discipline)
ခ်ထားသည္။ ထိုစည္းကမ္းအရ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (budget deficit) ကို တားျမစ္ထားၿပီး ေၾကြးၿမီ
ပမာဏကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္း ထားရွိသည္။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား လိုက္နာေစရန္ ဖက္ဒရယ္မက္လံုး
(၂) ခု ထားရွသ
ိ ည္။ ပထမတစ္ခမ
ု ာွ ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လူထဆ
ု ႏၵခယ
ံ ပ
ူ ဲြ (fiscal referendum) ျဖစ္ၿပီး ျပည္သမ
ူ ်ားသည္
အစိုးရ၏ မည္သည့္ အစီအစဥ္ကိုမဆို မဲထည့္ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန ေကာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္
ပိုလွ်ံေနသည့္ ဘ႑ာေငြအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး ဘ႑ာေရးအေျခအေနမေကာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၆.၄.၄) ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
ဆြစ္ဇာလန္ႏို္င္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ ထားရွိသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၀၈
ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူစနစ္ကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူစနစ္သစ္တြင္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းျခင္း
အစီအစဥ္ (၃) ခု ပါရွိသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁) အရင္းအျမစ္သာတူညီမွ်ေရး (Resource Equalization)
ျပည္နယ္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရင္းအျမစ္အေျခခံအညႊန္းကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး
ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (equalization payments) လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ထိုသာတူညီမွ်ေရး
ေပးေငြမ်ားကို လိအ
ု ပ္ခ်က္ရေ
ိွ သာ ျပည္နယ္မ်ားထံသ႔ုိ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရမွလည္းေကာင္း၊ စြမး္ ေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ နိမက
့္ ်ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွလည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
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၂) ဖက္ဒရယ္ကုန္က်စရိတ္ထုတ္ေပးေရး (Federal Cost Compensation)
ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္ မ်ားထံသို႔ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏
ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ မတူညီမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိ
တ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ပထဝီတည္ေနရာႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားတို႔ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး ေတာင္ထူထပ္ၿပီး ေက်းလက္ဆန္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အျပင္
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လူဦးေရ ဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

၃) ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး ရန္ပံုေငြ (Cohesion Fund)
ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္
ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတစ္ခ်ဳိ႕
ေလ်ာ့က်သြားႏုင
ိ သ
္ ျဖင့္ စနစ္သစ္ႏင
ွ ့္ အံဝင္ဂင
ြ က
္ ် ျဖစ္သာြ းသည္အထိ လိအ
ု ပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကူညေ
ီ ပးရန္
ျဖစ္သည္။ ဤေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရးရန္ပံုေငြကို ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအားေကာင္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားက
မတည္ထည့္ဝင္ေပးၿပီး ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေရးအားနည္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္
လႊဲေျပာင္းသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အားေကာင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လံုေလာက္စြာေပးထားၿပီး အျခားတစ္ဘက္တြင္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းနိမ့္က်ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထားရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး
မွ်တေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရအျပင္ ဘ႑ာေရးစြမး္ ေဆာင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ း္ ျမင္ေ
့ သာ ျပည္နယ္မ်ားကလည္း သာတူညမ
ီ ်ွ ေရး
ေပးေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းျခင့္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးသည္။ ထိုအခ်က္သည္ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရာ
လည္း ေရာက္သည္။

6² 5? -opa-w;vsEkdifiH
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္ (State) (၆) ခု ႏွင့္ နယ္ေျမ (territory) (၂) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏွစ္ေပါင္း
(၁၀၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို
အစိုးရ အဆင့္ (၂) ဆင့္ - ဖက္ဒရယ္ (the Commonwealth) ႏွင့္ ျပည္နယ္ (States) ကိုသာ ခြဲေဝေပးသည္။ ေဒသႏၱရ
အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
က်င့္သံုးၿပီး ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္ - Senate ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ House of Representatives) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
လူမႈေရးစသည့္ အစိုးရ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိေပ။ ျပည္နယ္
မ်ားကသာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ကန္႔သတ္ခ်က္
မထားသည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္ကိုမဆို ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒထဲတြင္
ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း
အားျဖင့္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၆.၅.၁) အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္
မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို (ဇယား ၁၆ ရႈ) ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ (အသံုးစရိတ္) က်ခံျခင္းတို႔ကို ေလ့လာ
သံုးသပ္ ၾကည့္လွ်င္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္သည္။ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တာဝန္
ႏွစ္ခုလံုး အက်ဳံးဝင္သည့္ သီးျခားဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား (ဥပမာ- ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖူလံုေရး၊
ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး)၊ ျပည္နယ္/နယ္ေျမ
မ်ား၏ သီးျခားလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား (ဥပမာ- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရမ်ား
ပူးတြလ
ဲ ပ
ု ပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - အိမရ
္ ာႏွင့္ လူမအ
ႈ ေဆာက္အအံမ
ု ်ား၊ အပန္းေျခစခန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ)၊ ဖက္ဒရယ္
ႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္း
လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး) ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔သံုးခုလံုး၏ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ပို႔ေဆာင္ေရး
ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု) ဟူ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈပံုစံ (၅) မ်ဳိး ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္က်ခံမႈကိုမူ (ဖက္ဒရယ္ အစိုးရတစ္ခုတည္းသာ အျပည့္အဝက်ခံသည့္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကလြဲၿပီး
က်န္တာဝန္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခ်ဳိးအစားအသီးသီးျဖင့္ တာဝန္ယူၾကသည္
(ဇယား - ၁၇ ရႈ)။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထက္
အခ်ဳိးအစားပိုမ်ားစြာ ခြဲေဝယူထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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ဇယား (၁၆) ၾသစေၾတးႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Legislative Responsibility and actual provision of services by different orders of government)
ဥပေဒျပဳတာဝန္ (ဥပေဒအရ)
Legislative responsibility
(de jure)

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
Public service

အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္
ခြဲေဝျခင္း (လက္ေတြ႔အရ)
Actual allocation of function
(de facto)

ဖက္ဒရယ္

ကာကြယ္ေရး (Defence)

ဖက္ဒရယ္

လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖူလံုေရး
(Social security and welfare)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

ႏုိင္ငံျခားေရး (Foreign affairs)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

အေကာက္ခြန္ (Customs)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (Immigration)

ဖက္ဒရယ္

ဖက္ဒရယ္

စာတိုက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း
(Post and telecommunication)

ဖက္ဒရယ္

ျပည္နယ္/နယ္ေျမ

ပညာေရး (Education)

ျပည္နယ္ (အမ်ဳိးသား ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္
ဖက္ဒရယ္ေငြေၾကး
အကူအညီေပးျခင္း)

ျပည္နယ္/နယ္ေျမ

က်န္းမာေရး (Health)

ျပည္နယ္ (အမ်ဳိးသား ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္
ဖက္ဒရယ္ေငြေၾကး
အကူအညီေပးျခင္း)

ျပည္နယ္/နယ္ေျမ

ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး (Public order and
safety)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

အိမ္ရာႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔ပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ
(Housing and community amenities)

ျပည္နယ္/ေဒသႏၱရ

အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
(Recreation and culture)

ဖက္ဒရယ္/ ျပည္နယ္
(ျပည္နယ္မ်ားက စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ယူျခင္း)

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊
ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္
သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
(Agriculture, forestry, fishing, mining
and manufacturing, construction)

ဖက္ဒရယ္ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္
လမ္းမႀကီး)
ျပည္နယ္ (ဥပမာ - ပင္မလမ္း)၊
ေဒသႏၱရ (ဥပမာ - ေဒသႏၱရလမ္း)

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
(Transport and infrasture)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ဖက္ဒရယ္/ ျပည္နယ္/ ေဒသႏၱရ

Source: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism,
Volume IV, 2007, p51

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၁၇) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
(Direct Responsibilities by functions and level of government in Australia)
လုပ္ငန္း (functions)

ဖက္ဒရယ္ (%) ျပည္နယ္ (%)

ကာကြယ္ေရး (Defence)

ေဒသႏၱရ (%) အားလံုး (%)

၁၀၀

ေႂကြးၿမီဆပ္ျခင္း (Debt servicing)

၁၀၀

၆၄

၃၁

၅

၁၀၀

၅၈

၂၇

၁၅

၁၀၀

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Law and order)

၁၇

၈၀

၃

၁၀၀

စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Economic services)

၅၉

၃၄

၇

၁၀၀

လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Social services)

၉၂

၇

၃

၁၀၀

က်န္းမာေရး (Health)

၆၁

၃၈

၁

၁၀၀

ပညာေရး (Education)

၃၀

၇၀

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Gerneral
administration)

၁၀၀

အမေတာ္ေၾကး (Subsidies)

၁၀၀

စုစုေပါင္း (Total)

၁၀၀

ေဒသႏၱရအဆင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Local public services)

၄၀

၅၆

၄

၁၀၀

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of FiscalFederalism: Comparative
Perspectives, p52
လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားအနက္ ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္ပူးတြဲတာဝန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္-ျပည္နယ္-ေဒသႏၱရ ပူးတြဲ
တာဝန္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိးု ရတြင္ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံက
ု အပ္ႏင
ွ း္ ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္အသံးု စရိတအ
္ ာဏာ (federal spending power) မ်ားရွသ
ိ ည္။
ထိုအသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ
က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။၄၃ ဥပမာ - ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္သည္ အခမဲ့ေဆးဝါးထုတ္ေပးမည့္
ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဳရန္

ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ

ထိုကိစၥသည္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏

ဥပေဒျပဳအာဏာတြင္

မပါဝင္ဟု

အေၾကာင္းျပကာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက
ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို ပိုလိုလားၾက သျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခုက်င္းပၿပီး
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ကုန္က်
စရိတ္အခ်ဳိ႕ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက က်ခံေပးသည္။

၄၃ Source: Gianluigi Bizioli and Claudio Sacchetoo, “Tax Aspects of Fiscal Federalism: A Comparative Study,”
Nov 2011, Chapter 4, p148
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၆.၅.၂) အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အခြန္အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား (အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား) ခြဲေဝထားသည္ (ဇယား - ၁၈ ရႈ)။ အခြန္အာဏာမ်ားခြဲေဝမႈမ်ားကို အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္
ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အခြန္အေျခခံမ်ားကို ဘံုတူညီမႈ မရွိ
သေလာက္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏွင့္ လုပ္ခလစာခြန္မ်ား၏ အခြန္
အေျခခံမ်ားသာ ဘံသ
ု တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ထားရွသ
ိ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ အခြနတ
္ စ္ခအ
ု ေပၚ အခြနထ
္ ပ္ေကာက္သည္စ
့ နစ္ (surtax or
piggybacking) ကို က်င့္သံုးျခင္း မရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္အခြန္အမ်ားစုကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး
ျပည္နယ္အခြန္အမ်ားစုကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ထိုနည္းတူ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏
အခြန္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကသာ ရရွိၾကၿပီး အျခားအစိုးရ
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခြဲေဝျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရ၏ အခြန္အာဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္မ်ား၏
ပစၥည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ဒုတိယ ကန္႔သတ္ခ်က္
တစ္ခုမ်ာ အခြန္မူၾကမ္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ အထက္
လႊတ္ေတာ္သည္ ထိုမူၾကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိပါ။ တတိယကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္
စနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီျဖစ္ရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္အခြန္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈမရွိရန္လိုသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ မရွိေပ။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ယင္းျပည္နယ္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာအခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္
အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတၾကြယဝ
္ ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အခြနဘ
္ ႑ာေငြမ်ားစြာကို
ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈသည္ ေခတ္
ကာလအေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ခြန္တို႔ကို
္ ခြန၊္
ယခင္ေကာက္ခခ
ံ ေ
့ဲ သာ္လည္း ယခုတင
ြ မ
္ ူ စည္းၾကပ္ေကာက္ချံ ခင္း မရွေ
ိ တာ့ေပ။၄၄ ထိျ႔ု ပင္ ခ်မ္းသာၾကြယဝ
အေမြခန
ြ ႏ
္ ွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းခြန္တို႔ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရႏွစ္ခုလံုးက ေကာက္ခံျခင္း
မရွိေတာ့ေပ။၄၅

၄၄ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္ခင္တြင္ ျပည္နယ္အားလံုးသည္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္တြင္
ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို စတင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻစစ္အတြင္း စစ္အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္
စည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပန္ရယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ခုတည္းသာ
ဝင္ေငြခြန္ကို ဆက္လက္ေကာက္ခံလာခဲ့သည္။
၄၅ အေမြဆက္ခံခြန္ (inheritance tax) ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးက ယခင္ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၇
ခုႏွစ္တြင္ Queensland ျပည္နယ္အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားလည္း ေနာက္
ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုနည္းတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူမ်ားသည္ အခြန္ေရွာင္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
Queensland ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (https://epublications.bond.edu.
au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1230&context=rlj)
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

91

ဇယား (၁၈) ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အခြန္အာဏာမ်ား ခြဲေဝထားမႈ
(Tax assignment for various orders of government)
သတ္မွတ္ျခင္း

အခြန္ေငြေဝစု (ရာခိုင္ႏႈန္း)

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ဖက္ဒရယ္

ဝင္ေငြခြန္ (Income tax)

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (ကုမၸဏီ) ခြန္ (Enterprise (Company) tax)

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ေရာင္းဝယ္ခြန္ (Sale tax)

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ (Goods and Services tax)

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ဖက္ဒရယ္ယစ္မ်ဳိးခြန္ (Commonwealth excise tax)

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

၁၀၀

ဖက္ဒရယ္/ျပည္နယ္

၉၉

ဖက္ဒရယ္

၁၀၀

ျပည္နယ္/ဖက္ဒရယ္

၂၅

အခြန္အေျခခံ

အခြန္ႏႈန္းထား

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရ

အားလံုး

ဖက္ဒရယ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈအခြန္အခမ်ား (Agricultural production excise)
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ (Taxes on international trade)

၁

၁၀၀
၁၀၀

ျပည္နယ္
လုပ္ခလစာခြန္ (Payroll tax)

၇၅

၁၀၀

ေျမခြန္ (Land tax)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

ေငြေၾကးႏွင့္ အရင္းအႏွီးခြန္ (Financial and capital taxes)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

အျခားပစၥည္းအျမတ္ခြန္ (Other property taxes)

ျပည္နယ္

၉၉.၄

၁၀၀

ေလာင္းကစားခြန္ (Real estate taxes)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

ျပည္သူပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚေကာက္ေသာအခြန(္ Taxes from public

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

အာမခံလုပ္ငန္းအေပၚေကာက္ေသာအခြန္ (Taxes on insurance)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြန္အခ (Franchise fees)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၁၀၀

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္ (Mining revenue)

ျပည္နယ္

၁၀၀

၀.၆

enterprises)

ေဒသႏၱရ
ျမဴနီစီပယ္အခြန္အခ (Municipal rates)

ေဒသႏၱရ

Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fisacl Federalism: Compartiave Perspectives, p54
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၁၀၀

၁၀၀

၆.၅.၃) ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား
ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား အလြန္ျမင့္မားေနသည္။
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရထက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ပိုမ်ားေနၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္ဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားမွာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေဒါင္လိုက္
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ဖက္ဒရယ္စနစ္ စတင္က်င့္သံုးခ်ိန္ကတည္းကပင္ ရွိၿပီး ယခုတိုင္ ရွိေန သည္။
ထိမ
ု ညီမ်ွ မႈမ်ားသည္ ႏွစအ
္ လိက
ု က
္ ျဲြ ပားၿပီး ေျပာင္းလဲမရ
ႈ သ
ိွ ည္ (ပံု - ၁ ရႈ)။ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေဒသႏၱရအစိးု ရ
တို႔သည္ စုစုေပါင္းအခြန္ ဘ႑ာေငြ၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၾသစေၾတးလ် ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
က်န္ရွိေသာ အခြန္ (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ (ဇယား - ၁၉ ရႈ)၄၆ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အဓိက
အခြန္အေျခခံ (၃) ခု (ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္၊ အေကာက္ခြန္) ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက လက္ဝါးႀကီး
အုပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္နည္းပါးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား
သည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ အခ်ဳိ႕အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရ
သည္ (ပံု - ၂ ရႈ)။ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရ အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္အမ်ားစု (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၈၃
ရာခိုင္နႈန္း) ကို ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္အမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္
အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။၄၇

ပံု (၁) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား
(ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက)
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Source: Australia National Commission of Audit
(available at: http://www.ncoa.gov.au/report/appendix-vol-1/8-3-addressing-vertical-fiscalimbalance.html)

၄၆ Alan Fenna, “Commonwealth Fiscal Power and Australian Federalism”, UNSW Law Journal, Volume 31 (2),
p501-529, 2008.
၄၇ Gianluigi Bizioli, Claudiio Sacchetoo, “Tax Aspects of Fiscal Federalism, A Comparative Analysis”, Nov 2011,
ch4, p163
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၁၉) ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ အခြန္ဝင္ေငြအခ်ဳိးအစား
အစိုးရအဆင့္

ကုိယ္ပိုင္အခြန္ဝင္ေငြ
အခ်ဳိးအစား (%)

ဖက္ဒရယ္ (commonwealth)

၈၂ %

ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမမ်ား (States and Territories)

၁၅ %

ေဒသႏၱအစိုးရ (Local Government)

၃%

Source: Bhajan S. Grewal, ‘Tax Sharing and Fiscal Equalization in Australia”, 1 Dec 2011

ပံု (၂) ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ဝင္ေငြမ်ား၊ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္
ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)
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0

Source: 2013-2014 State Budgets, Australian Government
(available at: http://www.ncoa.gov.au/report/appendix-vol-1/8-3-addressing-vertical-fiscalimbalance.html)

ထို႔အျပင္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားသည္ လူဦးေရ၊ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈ မတူညီ
သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွာလည္း မတူကြဲျပားၾကၿပီး ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္
ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူဦးေရနည္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံေသာ
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္
ေသာ ဘ႑ာေငြကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ယင္းအလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို အစပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္
အစိုးရက

ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေသာ

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္

အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ား

ခ်ေပးကာ ကုစားခဲ့ရာမွ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ၎၏ ညီမွ်တူမွ်တူ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (fiscal equalization grants) ခ်ေပးသည္။
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၆.၅.၄) ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအေျခခံမူမွာ “ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုစီသည္
အေထြေထြ မူဝါဒမ်ားေအာက္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အံုႏွင့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ တူညီ
ေသာ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။”၄၈ ထိုအေျခခံမူသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း
မတူညီမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မတူညီမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ (fiscal equity) ရွိေရးကို ေရွးရႈထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္
ႀကီးမားေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသျဖင့္ ႏွစ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ျပည္နယ္ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္
အသံုးစရိတ္ တစ္ဝက္ခန္႔ကိုသာ ကာမိသည္။ က်န္ရွိေသာ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။
ျပည္နယ္မ်ားအား ခ်ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ (၂) မ်ဳိး ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ၁) သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ
ေထာက္ပ့ံေငြ (Tied grants) ႏွင့္ ၂) သတ္မွတ္ခ်က္ မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ (untied grants) တို႔ ျဖစ္သည္။၄၉
ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံေငြမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရ သတ္မွတ္ထားသည့္
လုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္
ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (သို႔မဟုတ္) အထူးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား (specific
purpose payments-SPPs) ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
ရည္ရြယ္သည္။ SPPs အမ်ားစုကို က်န္းမာေရး (၃၂%) ၊ ပညာေရး (၂၈%)၊ ပို႔ေဆာင္ေရး (၁၅%) ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား
(၂၅%) တြင္ အသံုးျပဳေစသည္။၅၀ အဓိကအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (အေထြေထြေထာက္ပံ့
ေငြမ်ား) ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (GST)၅၁ တို႔မွ ရေသာ
အခြန္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထုတ္ေပးသည္။
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္
ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္စြမ္း) သည္ ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြမေပးလွ်င္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္
အေသြးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္
အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအစီအစဥ္ (horizontal fiscal equalization) တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္
ေထာက္ပံ့ေငြေကာ္မရွင္ (the Commonweath Grants Commission - CGC) တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုအစီအစဥ္ကို
ႀကီးၾကပ္ေစခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျခားနားမႈကို ေျဖေလ်ာ့ရန္
ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခြန္ဝင္ေငြကို အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးမူႏွင့္အညီ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝေပး
သည္။ CGC ၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္
အားလံုးအတြက္ ခြဲေဝရာတြင္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္
စြမ္းျမင့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ပို၍ ရရွိၾကသည္။ (ပံု-၃ ရႈ)

၄၈ https://theconversation.com/explainer-coag-and-the-gst-carve-up-40323, accessed on 5 May 2018
၄၉ https://cgc.gov.au/index.php?option=com_docman&view=document&Itemid=524&layout=default&ali
as=949-introduction-to-fiscal-equalisation-in-australia-pdf&category_slug=about-fiscal-equalisation,
accessed pm 5 May 2018
၅၀ Bhajan S. Grewal, “Tax Sharing and Fiscal Equalization in Australia”, 1 Dec 2011 (available at http://vises.
org.au/documents/events/2011-Wshop-CUFE/GREWAL2011__Fiscal_Federalism.pdf) , accessed on 5 May
2018
၅၁ GST သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေကာက္ခံေသာ အေထြေထြစားသံုးခြန္ ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈ အားလံုးအေပၚ
ေကာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဝယ္ယူစားသံုးသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ဝက္ခန္႔အေပၚတြင္သာ ပံုေသ
အခြန္ႏႈန္း ၁၀ % ျဖင့္ ေကာက္ခံသည္။ ကုန္စိမ္း (fresh food)၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
ေရႏွင့္ မိလႅာလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ပံု (၃) ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္အလိုက္ တစ္ဦခ်င္းကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ လိုအပ္ခ်က္
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Source: https://cgc.gov.au/index.php?option=com_docman&view=document&Itemid=524&layout=default&ali
as=949-introduction-to-fiscal-equalisation-in-australia-pdf&category_slug=about-fiscal-equalisation

အထက္ပါပံုအရ ျပည္နယ္အားလံုး၏ အသံုးစရိတ္ (အျပာ) သည္ ၎တို႔ကုိယ္ပိုင္ဝင္ေငြ (လိေမၼာ္) ထက္ ပိုမ်ားေန
သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ (ခရမ္း) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မွ ခြဲေဝေပးေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈခြန္မ်ား (အစိမ္း)ျဖင့္
ျပည္နယ္၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရ သည္။ ျပည္နယ္အလိုက္ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္
မတူညီသျဖင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ လက္ခံရရွိေသာ GST ပမာဏမ်ားလည္း မတူညီၾကပါ။ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္
GST ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရးမီွခိုေနရမႈမွာ နာတာရွည္ေရာဂါပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ဖက္ဒရယ္
အကူအညီမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈကို အားနည္းေစႏိုင္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ၾသဇာခံမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္သုိ႔ ယိမ္းေနသည္။
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္တို႔သည္ သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ားအျပင္ ပူးတြဲအခြန္အာဏာမ်ားကို ရရွိထားၾကေသာ္လည္း
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အခြန္မ်ားထက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အားျဖင့္ ပိုႀကီးမားေန
သည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိးု ရသည္ ပူးတြအ
ဲ ခြနအ
္ ာဏာမ်ားကိလ
ု ည္း ျပည္နယ္အစိးု ရထက္ ပိက
ု ်င္သ
့ းုံ ၿပီး ျပည္နယ္
အစိုးရက ထိုအာဏာအခ်ဳိ႕ (ဥပမာ - ျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေရာင္းဝယ္ခြန္) ကို လက္လႊတ္ေပးရသည္အထိ
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ ေပးထားေသာ ဖက္ဒရယ္အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ား (ဥပမာျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအတြက္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးျခင္း) ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္၏ ဥပေဒျပဳ
ခြင့္စာရင္းတြင္ မပါေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
စသည္တို႔) ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။
ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္ယိမ္းေနေသာ္လည္း အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။ အခြန္အခ်ဳိ႕
ကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရကသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အခြန္စနစ္ကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစျခင္း (uniformity) ႏွင့္ အခြန္စီမံ
ခန္႔ခြဲရန္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူျခင္း (simplicity) စသည့္ အားသားခ်က္မ်ား ရရွိေစသည္။ ထို႔အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏
အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးညီမွ်ေရးအစီအစဥ္ (Horizontal fiscal equalization) သည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားဘ
႑ာေရးညီမွ်မႈအဆင့္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြေကာ္မရွင္ (FGC) က ဖက္ဒရယ္ အစိုးရကသာ ေကာက္ခံေသာ GST

အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စနစ္တက်ႏွင့္ မွ်မွ်တတခြဲေဝႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳေပးျခင္း၅၂ စသည္တို႔ေၾကာင့္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရးကို ကူညီေပးသည္။
၅၂ Horizontal Fiscal Equalization, Productivity Commission Draft Report, Oct 2017 (available at: https://
www.pc.gov.au/inquiries/current/horizontal-fiscal-equalisation/draft/horizontal-fiscal-equalisationdraft-overview.pdf) , accessed on 5 May 2018
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အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားမႈ (ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး
ေပါင္းစံု) ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ (၂၈) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (၇) ခု တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။၅၃ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္
က်င့္သံုးသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာင္စီ) တို႔ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားသည္။၅၄ ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျပည္သူတို႔က တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကာင္စီဝန္ႀကီးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က
လည္းေကာင္း တာဝန္ယူထားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ တရားေရးအာဏာမ်ားကိုလည္း
ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ
မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာတို႔ ပါဝင္သည့္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္း (Union List)၊ ျပည္နယ္စာရင္း (State List) ႏွင့္ ထပ္တူျပဳစာရင္း (Concurrent List) တို႔ကို
ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ဇယား (၇) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။၅၅ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ မပါေသာ ကြ်င္းက်န္အာဏာ (residual
powers) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထပ္တူျပဳအာဏာမွတစ္ဆင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္
ျပည္နယ္ဥပေဒတစ္ခုသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ပဋိပကၡတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးခြင့္ (supremacy) ရွိသည္။ အိႏၵိယ
ဖြဲ႔စည္းပံုကို စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္၌ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေသာအခါ (ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ) ေဒသႏၱရ
အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား) ကို ထပ္ထည့္ထားေသာ ဇယား ၁၁ ႏွင့္ ၁၂
တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။၅၆
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံု (ပံု - ၄ ရႈ) ကို အေျခခံထားသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေလ့လာ
တင္ျပထားသည္။

၅၃ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂ အရ ဗဟို/ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္ကို ျပင္ဆင္ခြင့္
သို႔မဟုတ္ လက္ရွိျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္နယ္သစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရွိသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ (၁၄) ခုႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (၆) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ (၂၈) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ
(၈) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တည္လာသည္။
၅၄ အႏိုင္ရသူအကုန္ယူစနစ္ - FPTP စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (the
Lok Sabha or people’s assembly) ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ သြယ္ဝိုက္ၿပီးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ
ျပည္နယ္ေကာင္စီ (the Rajya Sabha or States’ council)
၅၅ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုကသာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားပါရွိၿပီး ျပည္နယ္စာရင္းတြင္
ျပည္နယ္မ်ား ကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားပါရွိသည္။ ထပ္တူျပဳစာရင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္န
ယ္အစိုးရတို႔ ဥပေဒျပဳ ခြင့္ရွိေသာ အစိုးရလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားပါရွိသည္။
၅၆ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ အိႏၵိယဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ ၇၃ ႏွင့္ ၇၄ တြင္ (ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ) ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို
ထည့္ထားသည္။
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ပုံ (၄) အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဆင့္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံု

ဗဟုိအစုိုးရ

ဗဟုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား

ျပည္နယ္အစုိးရ

ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစုိးရ

ေက်းလက္ေဒသႏၱရအစုိးရ

ခရုိင္

တာလု/ဘေလာက္

ေက်းရြာ
Source: M. Govinda Rao, “Chainging Contours in Fiscal Federalism in India”, P5, available at:
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kokyo/APPPsympo04/PDF-papers-nov/Rao-Final2.pdf

၆.၆.၁။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၇) တြင္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရကသာ ဥပေဒျပဳခြငရ
့္ ေ
ိွ သာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
စာရင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္စာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုး ပူးတြဲဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ထပ္တူျပဳစာရင္းတို႔ ပါရွိသည္။ ၾကြင္းက်န္
အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အပ္ႏွံထားသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ (၇၃) ႏွင့္ (၇၄) တို႔ႏွင့္
အတူ ထပ္ထည့္ထားေသာ ဇယား (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) တို႔တြင္ ေက်းလက္ေဒသႏၱရအစိုးရႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။၅၇ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပါရွိေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားမွာ

ျပည္နယ္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားႏွင့္

ထပ္တူက်ေနေသာ္လည္း

ျပည္နယ္အစိုးရက ေဒသႏၱရအစိုးရကို အမွန္တကယ္ ခြဲေဝေပးသည့္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္
မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးလိုသည့္
အတိုင္းအတာအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည္နယ္မွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံသို႔ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္
လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းဥေပေဒအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
သည္ ေဒသႏၱအစိုးရ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္အဆင့္) ကို ဝင္ေငြဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ (revenue
autonomy) ေပးအပ္မႈ အလြန္နည္းေနသည္။၅၈

၅၇ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ (၉၇) ခု၊ ျပည္နယ္စာရင္းတြင္ (၆၇) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔၏
ထပ္တူျပဳစာရင္းတြင္ (၄၇) ခု ပါဝင္သည္။ စာရင္း (၁၁) ေက်းလက္ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္စာရင္းတြင္ အေၾကာင္း
အရာ (၂၉) ခုပါဝင္ၿပီး စာရင္း (၁၂) ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္စာရင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ (၁၈) ခု ပါဝင္သည္။
၅၈ Nirvikar Signh, “Fiscal Federalism and Decentralization in India”, University of California, Santa Cruz, Jan
2007. P9
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ဇယား (၂၀) အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳတာဝန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Legislative Responsibility and actual provision of services by different orders of government)
ဥပေဒျပဳတာဝန္(ဥပေဒအရ)
Legislative responsibility (de jure)
ျပည္ေထာင္စု

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Public service
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (International trade and

အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ ခြဲေဝျခင္း (လက္ေတြ႔အရ)
Actual allocation of function (de facto)
ျပည္ေထာင္စု

commerce)
ျပည္ေထာင္စု

အဓိကသတၱဳမ်ား (Major minerals)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကး (Banking, insurance, and currency)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

မီးရထားလမ္းေၾကာင္း (Railways)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

စာတိုက္လုပ္ငန္း (Postal service)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

သန္းေခါင္စာရင္း (Census)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး (Defence and foregin affairs)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

သေဘၤာျဖင့္ ပစၥည္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ရွာေဖြေရး (Shipping and offshore

ျပည္ေထာင္စု

exploration)
ျပည္ေထာင္စု

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား (Airways)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

မူပိုင္ခြင့္မ်ား (Patents and copyrights)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ (Cititzenship)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (Interstate trade &

ျပည္ေထာင္စု

commerce)
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ျပည္ေထာင္စု

ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ျမစ္မ်ား (Interstate rivers)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ဘဏ္လုပ္ငန္း (Banking)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စု

ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္း (Emigration)

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ရာဇဝတ္မႈဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Criminal law and procedures)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ႏုိင္ငံသားဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Civil procedure)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း (Marriage and divorce)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ေဒဝါလီခံျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီမဆပ္ႏုိင္ျခင္း (Bankruptcy and insolvency)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ပညာေရး (Education)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Healthcare)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ဥပေဒျပဳတာဝန္(ဥပေဒအရ)
Legislative responsibility (de jure)

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
Public service

အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းတာဝန္ ခြဲေဝျခင္း (လက္ေတြ႔အရ)
Actual allocation of function (de facto)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

စာခ်ဳပ္မ်ား (Contracts)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ (Environment and forests)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း (Economic and social planning)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

လူမႈလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈေရးအာမခံ (Social security and insurance)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

လွ်ပ္စစ္မီး (Electricity)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး (Police and public order)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

တရားမွ်တေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Administration of justice)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

အက်ဥ္းေထာင္၊ ျပဳျပင္ေရးဌာနမ်ား စသည္ (Prisons, reformatories etc.)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး (Public health and sanitation)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရ စၦာန္ေမြးျမဴေရး (Agriculture and animal husbadary)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

ေရ (Water)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

သစ္ေတာ (Forests)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

အေသးစားသတၱဳတြင္းမ်ား (Minor minerals)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

တရားေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ရဲလုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Admninistation of justice,

ျပည္နယ္

jails, & police)
ျပည္နယ္

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား (Civil and property rights)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား (Public lands and natural resources)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - ၿမိဳ႕ျပေဒသျမဴနီစီပယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ပန္ခ်ာရတီအဖြဲ႔မ်ား (Local body insittutions – municipal institutions in urban
areas and Panchayati Raj Institutions in rural areas)
ျပည္နယ္

ေရေပးေဝျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး (Water supply and sanitation)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (Incorportion of companies)

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္

ေဒသႏၱရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Local serices)

ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

ပညာေရး (Education)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

ျပည္နယ္

လူမႈဖူလံုေရး (Social welfare)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ

Source: The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives, A Global Dialogue on Federalism, Volume IV, 2007, p158

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခားထားျခင္းအေျခခံမူ (the principle of separation)
ျဖင့္ ခြဲေဝေပးထားသည္ (ဇယား -၂၀ ရႈ)။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္က်ခံျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္တာဝန္ ႏွစ္ရပ္လံုးအက်ဳံးဝင္သည့္
သီးျခားျပည္ေထာင္စတ
ု ာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ၊ႈ စာတိက
ု လ
္ ပ
ု င
္ န္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ကာကြယေ
္ ရး
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ)၊ သီးျခားျပည္နယ္ တာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ရဲလုပ္ငန္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အေသးစားသတၱဳတြင္း
လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆို္င္မႈ အခြင့္အေရး)၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ထပ္တူျပဳတာဝန္မ်ား (ဥပမာ
- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး)၊ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္
ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး၊
ေရ၊ သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး) ႏွင့္ ျပည္နယ္က ဥပေဒျပဳၿပီး ေဒသႏၱရအစိုးရက
ေဆာင္ရြက္သည့္ ပူးတြဲတာဝန္မ်ား (ဥပမာ - ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ဟူ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈ အမ်ဳိးအစား
(၅) မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္က်ခံျခင္းအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရး၊
မီးရထားလမ္း၊ စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အာကာသႏွင့္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ (Atomic
power) သုေတသနလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အဓိကက်ခံသည္။ က်န္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔အားလံုးက အသံုး
စရိတ္ ပူးတြဲက်ခံၾကသည္ (ဇယား - ၂၁ ရႈ)။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး၊
သစ္ေတာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ဆည္ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထက္ အသံုးစရိတ္က်ခံမႈ ပိုမ်ားသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္
လည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အသံုးစရိတ္က်ခံမႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏
အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရႏိုင္သျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္
က်ခံမႈအနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ၾကသည္။ ဥပမာ-ေဒသႏၱရအစိုး၏ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အသံုးစရိတ္
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္း (ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ %) သာ ရွိသည္။
ဇယား (၂၁) အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္က်ခံမႈမ်ား*
(Shares of different levels of government in total expenditures)
အသံုးစရိတ္အမ်ဳိးအစားမ်ား
(က) အတိုးေပးေခ်မႈမ်ား (Interest payment)

ျပည္နယ္

အားလံုး

(%)

(%)

(%)

၅၃.၈

၄၆.၂

၁၀၀

၁၀၀

၀.၀

၁၀၀

၅၁.၆

၄၈.၄

၁၀၀

၁၇.၃

၈၂.၇

၁၀၀

• ပညာေရး (Education)

၁၃.၀

၈၇.၇

၁၀၀

• ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး (Medical and health)

၁၁.၂

၈၈.၈

၁၀၀

• မိသားစုဖူလံုေရး (Family welfare)

၂၀.၉

၇၉.၁

၁၀၀

• အျခား (Others)

၃၃.၃

၆၆.၇

၁၀၀

၄၂.၆

၅၇.၄

၁၀၀

• စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Agri. And allied services)

၃၈.၈

၆၁.၂

၁၀၀

• စက္ရံုႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ (Industry and minerals)

၇၇.၉

၂၂.၁

၁၀၀

၁၂.၆

၈၇.၄

၁၀၀

၄၇.၄

၅၂.၆

၁၀၀

(ခ) ကာကြယ္ေရး (Defence)
(ဂ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Administrative service)
(ဃ) လူမႈေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔စည္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Social &
community services)

(င) စီးပြားေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Subsidies)

• စြမ္းအင္၊ ဆည္ေရသြင္းမႈႏွင့္ ေရေဘးကာကြယ္ေရး
(Power, irri. & flood control)
• ဆက္သြယ္ေရး (Tpt. and communication)
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ျပည္ေထာင္စု

• အျခား (Others)
(စ) အျခား (Others)
(ဆ) ေခ်းေငြႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြမ်ား (Loans and advances)
စုစုေပါင္း (Total)

၆၉.၅

၃၀.၅

၁၀၀

၄၁.၇

၅၈.၃

၁၀၀

၂.၁

၉၇.၉

၁၀၀

၄၂.၆

၅၇.၄

၁၀၀

*ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။
Source: A Global Dialogue on Federalism, Volume 4, The Practice of Fiscal Federalism: Comparative
Perspectives, p52

၆.၆.၂) အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
အိႏၵိယဖြဲ႔စည္းပံုပါ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ အခြန္အာဏာမ်ားကို (ဇယား - ၂၀ ရႈ) အခြန္
အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ႏွင့္ ျပည္နယ္အခြန္မ်ား
သည္ အခြန္အာဏာသံုးရပ္လံုး (အခြန္အေျခခံဖြင့္ဆိုျခင္း၊ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္း)
အက်ဳံးဝင္သည့္ သီးျခားအခြန္အာဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ခြဲေဝၿပီး ျပည္နယ္
အခြန္ရေငြ မ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝသည္။၅၉ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုပါ
ဇယား (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) တို႔တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ထိုတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထည့္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြဲေဝေပး
ေသာ အခြန္ ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။
အိႏၵိယအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ အခြန္အာဏာမ်ားကို ဝင္ေငြေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္စြမ္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္လွ်င္ အခြန္အေျခခံ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႏႈန္းတိုးေကာက္ခံႏိုင္ေသာ အခြန္မ်ား (ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္) ကို
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား ေပးအပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း
ေရာင္းဝယ္ခြန္ (sale tax) ကလြဲၿပီး က်န္အခြန္မ်ားစုမွာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အားျဖင့္ အေရးမပါလွေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ
ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခြန္အရင္းအျမစ္သည္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ၾကြင္းက်န္အခြန္အာဏာမ်ားကို
လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ေပးအပ္ထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္မ်ားထက္ အခြန္ အာဏာပိုရွိေနသည့္
သေဘာျဖစ္သည္။
အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႔စည္းပံုျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္မႈမရွိဟု ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က
ေထာက္ျပသည္။၆၀ ဥပမာ - ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ခြန္ကို ကုန္စည္တင္ပို႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအား ေကာက္ခံခြင့္
ေပးထားျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သြင္းကုန္ႏွင့္
ပို႔ကုန္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္း ကို တားျမစ္ထားျခင္း (ပုဒ္မ၂၈၆) ႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္လာေသာ
ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရွိျခင္း (ပုဒ္မ ၅၂) စသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ညီညြတ္မႈ မရွိသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ “ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား (public interest)” အေၾကာင္းျပခ်က္
ျဖင့္ ျပည္နယ္အာဏာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထား
သည္။ (ပုဒ္မ ၃၀၂ အရ)
၅၉ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕၏ အခြန္ရေငြမ်ားကိုသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ယခင္ခြဲေဝေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယဖြဲ႔စည္းပံု
ျပင္ဆင္ေသာအခါ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၈၀) အရ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အားလံုး၏ ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခြဲေဝရန္ ျပ႒ာန္း
လိုက္သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္ေဆာင္စုအခြန္အားလံုးမွ ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ခြဲေဝယူသည္။
၆၀ Nirvikar Signh, “Fiscal Federalism and Decentralization in India”, University of California, Santa Cruz, Jan
2007. P9
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၆.၆.၃) ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား
ဖြဲ႔စည္းပံုမွ

အပ္ႏွင္းထားေသာ

အခြန္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးကြာဟခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ျပည္နယ္မ်ားမွ
ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ စုစုေပါင္းအခြန္ဝင္ေငြ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သာ ရွိေသာ္
လည္း ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယျပည္နယ္
မ်ား၏ ဝင္ေငြရွာေဖြနိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔သည္ မတူညီသျဖင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ
လည္း ျပည္နယ္အလိုက္ ကြာျခားမႈ ရွိေနသည္။၆၁ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္ - ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးတို႔သည္ ျပည္နယ္အလိုက္
မတူညီေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုအလ်ားလိုက္
ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ထိန္းညိႇေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာမညီမွ်မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ပို၍ ႀကီးမားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၆.၆.၄) ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
အႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
(အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔) ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း
အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား အခြန္ေငြ ခြဲေဝေပးျခင္း (tax
devolution) ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း (grants in aid) အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္ေငြမ်ားကို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားခြဲေဝမႈ
အစီအစဥ္ မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း (၄) မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သည္။၆၂

၁) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ လႊဲေျပာင္းေငြ (Finance Commission Transfers)
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို သမၼတမွ (၅) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္
ထိုထက္ေစာၿပီး ခန္႔အပ္သည္။ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္သို႔ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ေပးျခင္း
တို႔အတြက္ အႀကံျပဳေပး ရသည္။ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (criteria)
ႏွင့္ အေလးေပးမႈမ်ား (weighting) သည္ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အလိုက္ ကြဲျပားသည္ (ဇယား - ၂၂ ရႈ)။ အလားတူပင္
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို စနစ္တက် ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အဆင့္
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို (၅) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ၁) ျပည္နယ္ ႏွင့္ေဒသႏၱရအၾကားဘ
႑ာေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔စီအား ခြဲေပးမည့္ ဘ႑ာေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၂) ေက်းလက္ႏွင့္
ၿမိဳ႕ျပေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာအာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၃) ေဒသႏၱရအစိုးရကို
ေပးမည့္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြ ပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို တာဝန္ယူရသည္။

၆၁ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားကို အေနအထားဆင္တူရွိေသာ “ေယ်ဘုယ်အုပ္စုျပည္နယ္မ်ား (homogenous general-category
states) (၁၇) ခုႏွင့္ ေတာင္ထူထပ္ေသာ “အထူးအုပ္စုျပည္နယ္မ်ား (Special category states) (၁၁) ခု ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။
၆၂ M. Govinda Rao, “Changing Contours in Fiscal Federalism in India,” New Delhi: National Institute of Public
Finance and Policy, 2004.
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ဇယား (၂၂) အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဘ႑ာခြဲေဝရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလးေပးမႈမ်ား
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေလးေပးမႈ (ရာခိုင္ႏႈန္း)

ဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္

လူဦးေရ

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ

ထည့္ဝင္မႈ

ေျပာင္းျပန္

အကြာအေဝး

ဆင္းရဲမြဲ

အေျခခံအေဆာက္

ေတမႈအခ်ဳိး

အအံုအညႊန္းကိန္း

ေျမဧရိယာ

ဘ႑ာေရး

အခြန္

လူဦးေရးဖြဲ႔စည္းပံု

သစ္ေတာ

စည္းကမ္း

အားထုတ္မႈ

ေျပာင္းလဲမႈ

ဖုံးလြမ္းမႈ

ပထမ

၈၀

၂၀*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ဒုတိယ

၉၀

၁၀*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

တတိယ

၈၀

၂၀*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

စတုတၳ

၈၀

၂၀*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ပဥၥမ

၉၀

၁၀#

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ဆ႒မ

၉၀

၁၀#

-

-

-

-

-

-

-

-

-

သတၱမ

၉၀

၁၀#

-

-

-

-

-

-

-

-

-

အ႒မ

၂၂.၅

၁၀#

၂၂.၅

၄၅

-

-

-

-

-

-

-

နဝမ (၁)

၂၂.၅

၁၀#

၁၁.၂၅

၄၅

၁၁.၂၅

-

-

-

-

-

-

နဝမ (၂)

၂၂.၅

၁၀#

၁၁.၂၅

၄၅

၁၁.၂၅**

-

-

-

-

-

ဒသမ

၂၀

-

-

၆၀

-

၅+

၅

-

-

-

-

ဧကဒသမ

၁၀

-

-

၆၂.၅

-

၇.၅

၇.၅

၇.၅

၁၀

-

-

ဒြာဒသမ

၂၅

-

-

၅၀

-

-

၁၀

၇.၅

၅

-

-

တေရသ

၂၅

-

-

၄၇.၅

-

-

၁၀

၁၇.၅

-

-

-

စတုဒသ

၁၇.၅

-

-

၅၀

-

-

၁၅

-

-

၁၀

၇.၅

* ေကာက္ခံရရွိမႈ

# အကဲျဖတ္မႈ

**ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈအညႊန္းကိန္း

+အေျခခံအေဆာက္အံုအညႊန္း (စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ား ရွိေနမႈကို ရည္ညႊန္းသည္။)

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအကြာအေဝးသည္ တစ္ဦးခ်င္းအျမင့္ဆံုးဝင္ေငြရွိေသာျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္တစ္ခုခု၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအကြာအေဝးကိုရည္ညႊန္းသည္။
အခြန္အားထုတ္မသ
ႈ ည္ ျပည္နယ္၏ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္ပိုင္အခြန္ႏွင့္ ၎၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအခ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းသည္။
ဘ႑ာေရးစည္းကမ္းသည္ ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရရွိမႈႏွင့္ ၎၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြအခ်ဳိးတိုးတက္မႈကို ရည္ရြယ္သည္။
သစ္ေတာဖံုးလြမ္းမႈသည္ ေဂဟစနစ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ စီမံခြန္႔ခြဲမႈကို ရည္ညႊန္းသည္။

Source: Fiscal Federalims in India, table 3.1, p60; various India’s Fianace Commison of Reports
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၂) စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ လႊဲေျပာင္းေငြ
(Planning Commission Transfers)
စီမံကိန္းေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ (အိမ္ၿခံေျမ) ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္တို႔ကို ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ၿပီး ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ အသံုးခ်သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း
ေကာ္မရွငသ
္ ည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးေကာင္စီ (National Development Council) မွ၆၃ ေရးဆြဲ
ခ်မွတ္ထားေသာ ပံုေသနည္း (ဇယား-၂၃ ရႈ) အတိုင္း ျပည္နယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးသည္။

ဇယား (၂၃) အိႏၵိယျပည္နယ္စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ ပံုေသနည္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေလးေပးမႈ (ရာခိုင္ႏႈန္း)

၁။ လူဦးေရ (၁၉၇၁) (Population)

၆၀.၀

၂။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ (Per capita SDP)

၂၅.၀

၁) ျပည္နယ္၏ ေယဘုယ်တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွ ေသြဖီျခင္း
၂) အေထြေထြစာရင္းဝင္ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး၏
အျမင့္ဆံုးတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွ အကြာအေဝး
၃။ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မႈ (Fiscal Performance)

၂၀.၀
၅.၀
၇.၅

၁) အခြန္ဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈ

၂.၅

၂) ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

၂.၅

၃) ႏိုင္ငံေတာ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂.၅

၄။ အထူးျပႆနာမ်ား (Special Problems)
စုစုေပါင္း (Total)

၇.၅
၁၀၀.၀

Source: M. Govinda Rao, “Fiscal Federalism in India: Emerging Challenges”

၃) ဗဟိုအစိုးရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဗဟိုမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေငြ
(Transfers for central programs)
ျပည္ေထာင္စုစိုးရလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အထူးရည္ရြယ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
ဘ႑ာေငြမ်ားကို အျပည့္အဝ (သို႔မဟုတ္) တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ခ်ေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္
အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရပါက အစိုးရသည္ ထိုစီမံကိန္းအတြက္

ဘ႑ာေငြမ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျပည့္အဝက်ခံေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွ ကုန္က်စရိတ္ပူးတြဲက်ခံေပးရေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
သည္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ ထုတ္ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ေဒသႏၱရအစိုးရကလည္း အေကာင္

၆၃ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ သဘာပတိအျဖစ္ ပါဝင္သည္။
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အထည္ေဖာ္ေပးရၿပီး

ထိုလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္

ရည္ရြယ္ထားေသာ

ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခ်ေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္း၊ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆို္င္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

၄) ျပည္နယ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ
(Loans for State infrastructures)
ျပည္နယ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဓိကေငြေၾကးအရင္း
အျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း (ပုဒ္မ ၂၉၃) ျပည္နယ္မ်ား
သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွလည္းေကာင္း၊ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ (market borrowing) မ်ားမွ လည္းေကာင္း၆၄
ေငြမ်ားေခ်းယူႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ အေၾကြးတင္ ထားပါက ေငြေခ်းယူ
ျခင္းမျပဳမီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုပါသည္။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္သည္ စည္ကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ
ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္မႈ (hard budget constraint) အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက က်င့္သံုးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု
ဆိုႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္

ေငြစုေဆာင္းမႈမ်ားမွာ

တျဖည္းျဖည္းနည္းလာသည္ႏွင့္အမွ်

ေခ်းေငြမ်ားသည္

ျပည္နယ္မ်ား၏ အရင္းအႏွီး အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္သာမက လက္ရွိအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ပါ အေရးပါေသာ
အရင္းအျမစ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာသည္။ ဘ႑ာေရးစည္းကမ္း ရွိေရးအတြက္ အစိုးရ လိုေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဘ႑ာေရး
တာဝန္ယူမႈဥပေဒ (fiscal responsibility legislation) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအခ်ဳိ႕က ထုတ္ျပန္
ၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈအပိုင္း၌ အားနည္းေနေသးသည္။
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရေသာ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား
ေပးထားေသာ္လည္း ဗဟို/ျပည္ေထာင္စုအား အပ္ႏွင္းထားေသာ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြအရင္း
အျမစ္ႀကီးမားေသာ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဘ႑ာေငြခြဲေဝေပးခြင့္ႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးခြင့္)
က ပိုမ်ားေနသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ (fiscal autonomy) အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေန
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အသံုးစရိတ္ႏွင့္
ဝင္ေငြဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ကြဲျပား
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ေရးကြာဟခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္
ႏွစ္စဥ္ကုစား ေနရေသာ ဘ႑ာေရးအားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား (အစိုးရ၏ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လိုေငြမ်ား)ကို ျဖည့္စြက္ ေပးရံုသက္သက္သာ ရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး
မညီမွ်မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအာဏာ (အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္) မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္မႈ မက္လံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္
ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္မ်ား၏
ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။

၆၄ ေစ်းကြက္ေခ်းေငြ (market borrowings) မ်ားသည္ ျပည္နယ္မွ ထုတ္ေပးေသာ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံ
ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ား၊ အစိးု ရႏွငမ
့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ ပင္စင္မ်ားႏွင့္ တစ္ဥးီ ခ်င္းဝင္ေငြ စုေဆာင္းမႈစနစ္တင
ြ ထ
္ ားေသာ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၆.၇.၁) တူညီေသာအခ်က္မ်ား
၁) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္) အၾကား သီးျခားဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို
ႏုိင္ငံ၏

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္

ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၾကသည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရကို အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထက္ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို ပိုေပးထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကို အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထက္ အသံုး
စရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ပိုေပးထားၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ားအေပၚ၌လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္အခြန္မ်ားသည္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား တစ္ေျပးညီျဖစ္ရန္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း အခြန္ေကာက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္
အခြန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ေကာက္ခံသြားရန္ စသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားၾကသည္။
၂) အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈ မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ
အၾကား ေဒါင္လက
ုိ ဘ
္ ႑ာေရးမညီမ်ွ မႈမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစြမး္ ေဆာင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ း္ မတူညမ
ီ ေ
ႈ သာေၾကာင့္
ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိက
ု ္ ဘ႑ာေရးမညီမ်ွ မႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားသည့္ ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ကြဲျပားေစသည္။
၃) ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိုင္း (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ လြဲၿပီး) တြင္ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစား
ေပးသည့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ - ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား) ထားရွိ
ၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း နိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုး
စရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးသလို

ထိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ

အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား

သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (conditions) ပါလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊမ္းမိုးေစႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဟု
ရႈျမင္ၾကသည္။ (ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက တိုက္ရိုက္ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္
ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းျဖင့္

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ေဆာင္သြားသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။) ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ
ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျပင္ပတြင္ ရွိေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္
ေပးထားသည္။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတို႔၌လည္း ထိုအာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံု
ထဲတြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ က်င့္သံုးၾကသည္။
ထိုသို႔က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အျမင့္ဆံုး တရားေရးအာဏာရွိေသာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုး၏ ဥပေဒအဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုေပးမႈသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။
၄) ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ
ခြဲေဝေပးျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို အဓိကအားျဖင့္ မွ်တေရးအေျခခံမူအေပၚတြင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအားထုတ္မႈအေပၚ
သက္ေရာက္သည္။ (ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပေ
့ံ ငြအေပၚ မွခ
ီ ေ
ုိ နရမႈမ်ားလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အားထုတ္မႈတို႔ကို အားနည္းသြားေစႏိုင္သည္။)
၅)

တင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ အ
ံ ားလံးု ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ သမိင
ု း္ ေၾကာင္း၊
လက္ရွိႏုိ္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခင္းအက်င္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ရွိသည္။ ယခင္ ဘ႑ာေရးအာဏာအခ်ဳိ႕ကို လက္ရွိမက်င့္သံုးေတာ့ျခင္း (ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ်
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ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အေရာင္းခြန္တို႔ကို ယခင္စည္းၾကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစည္းၾကပ္မႈ
မျပဳေတာ့ျခင္း)၊ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ ျပည္ေထာင္စုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသို႔
ကူးေျပာင္းသြားျခင္း (ဥပမာ - ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္

ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေျပာင္းလဲသြားျခင္း (ဥပမာ - အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အဆက္
ဆက္က ခ်မွတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုစီ
အတြက္ အေလးေပးမႈမ်ား) စသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်ဳိးအေကြ႔မ်ား ရွိခဲ့သည္။

၆.၇.၂) မတူညီေသာ အခ်က္မ်ား
၁) ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ဗဟို
ေျဖေလ်ာ့မႈအားျဖင့္ မတူညီၾကေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အားေပးမႈအတိုင္းအတာ မတူညီပါ။
အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ - ဂ်ာမဏီ။ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ)၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္
ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္သို႔ ပိုယိမ္းေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ - အေမရိကန္၊
ကေနဒါ) ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုေျဖေလွ်ာ့ခ်မႈဘက္သို႔ ပိုယိမ္းေနသည္္။
၂) ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (အခြန္အာဏာခြဲေဝျခင္း၊
ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူ အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးျခင္း) ျဖင့္
ေျဖရွင္းၾကေသာ္လည္း ထိုနည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚ အဓိက အေလးေပးမႈသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ
အလိုက္ ကြဲျပားသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာခြဲေဝေရး
အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္
အသံုးျပဳသည္။
၃) ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ မွီခိုေနရမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
ဘ႑ာေရး စည္းကမ္းမ်ားရွိေစရန္ ခ်မွတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္မႈမ်ား (hard
budget constraint) ထားရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲ
ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သက္ခ်က္မ်ား (soft budget constrait) ကိုသာ ထားရွိၾကသည္။ ဥပမာ
- ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက်ေရာက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္
အစိုးရက ကူညီကယ္ထုတ္မႈမ်ား (federal bailout) ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ က်င့္သံုးသြားသည့္ သေဘာရွိသည္။
၄) ေလ့လာတင္ျပထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုစီတြင္ တမူထူးျခားခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားအတြက္ အထူးခ်မွတ္ထား
ေသာ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူအစီအစဥ္မ်ား (fiscal equalization) မထားရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္
ခ်က္ပါေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္သာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ခ်ေပးသည္။ ကေနဒါျပည္နယ္အခ်ဳိ႕
(Quebec and Alberta) သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားထက္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (ဥပမာ
ျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္) ကို ျပည္နယ္လက္ထဲတြင္သာ ထားၾကသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွစ္ခုလံုး၌ အခြန္ဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို
လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္လည္း အခြန္
အမ်ားစုကို ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ကသာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိၿပီး

ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ

အခြန္ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္
ျပည္နယ္အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ အေမြဆက္ခံမႈႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားအေပၚ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၏ သီးျခားအခြန္အာဏာ
မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မထပ္ေအာင္ ခြဲေဝထားသည္။
၅) ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိလာပါက ၾကားဝင္ဆံုးျဖတ္ေပးရသည့္
တာဝန္ရွိေသာ

အျမင့္ဆံုးတရားရံုး၏

တရားေရးအာဏာမ်ားသည္

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလုိက္

ကြဲျပားသည္။ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္
ညီညြတ္မႈ (constitutionality) ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးရသည္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ
ျပည္ေထာင္စုဘက္ ပိုယိမ္းၿပီး တစ္ခါတရံတြင္ ျပည္နယ္ဘက္ ပိုယိမ္းသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႀကီးစိုးမႈ (supremacy) ႏွင့္လည္း
သက္ဆိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား ၿငိစြန္းပါက ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္ဥပေဒကသာ ႀကီးစိုးသည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။ ဥပမာ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကို ႀကီးစိုးခြင့္
ေပးထားသည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႀကီးစိုးခြင့္ ပါရွိေသာ္လည္း
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ
ဥပေဒမ်ားအေပၚ တရားေရးအာဏာအျမင့္ဆံုးရွိေသာ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးက ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ညီညြတ္မႈ
ရွိ၊ မရွိအတြက္ တရားေရးသံုးသပ္ခ်က္ (judicial review) ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိဘဲ ထိုဥပေဒအတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ
တျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်သည့္ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္
သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ အားခဲေနသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ
အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာ သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳ
ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား) အၾကား
ခြဲေဝ ထားသျဖင့္ အေပၚယံအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူေနေသာ္လည္း ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ား
ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ႀကီးစိုးေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဆင့္ကဲခြဲေဝေပးျခင္း (devolution) ထက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ျဖန္႔က်က္ျခင္း (deconcentration) က ပိုမ်ားေနသျဖင့္
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထက္ စစ္အစိုးရ
ေရးဆြဲပံုေဖာ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (quasi-federalism) တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ တ
ံ င
ြ ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စစ
ု နစ္ ပီျပင္စာြ ေပၚထြနး္ လာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံျု ပင္ဆင္ေရးသည္
အဓိကက်သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ (၇) ခု နီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရး
အတြက္ လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ရွိရန္လိုပါသည္။
မၾကာေသးမီကလည္း လက္ရွိသမၼတဦးထင္ေက်ာ္က အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း သြားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္း”
ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။၆၅ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးပါ။ ဤစာတမ္းသည္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို
အာမခံခ်က္ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္တင
ြ း္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ယူဆထားၿပီး
ထိုဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းလာႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏
အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။
၆၅ http://www.7daydaily.com/story/119860#, http://www.7daydaily.com/story/120296 (Accessed on 20
Feb 2018)
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၂၀၀၈ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အဓိကေက်ာရိးု ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏင
ို င
္ အ
ံ ခ်ဳိ႕တြင္ ေတြရ
႔ ေသာ
ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပုံ (fiscal constitution) ကို ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ သီးသန္႔က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း
မရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဘ႑ာေရး
အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ဘ႑ာေရးအာဏာ (fiscal power) သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္ (legislative, administrative and regulatory rights) တို႔ကို ရည္ညႊန္း
ေလ့ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား
သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုအာဏာ (၃) ရပ္လံုး အက်ဳံးမဝင္ဘဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားသာ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္ဟု အၿမဲတမ္း မွတ္ယူ၍
မရပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရသည္။
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ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား (၁) ႏွင့္
(၂) တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ဇယား (၂) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဥပေဒျပဳစာရင္းတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားထက္ ဥပေဒျပဳအာဏာ
ပိုမ်ားသည္။၆၆ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထားသည္ (ဇယား -၂၄ ရႈ)။
ထိုဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား(၂) တြင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၃၅) ခုတိုးလာၿပီး ဇယား (၅) တြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားစာရင္းတြင္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (၇၅) ခု တိုးလာသည္။
တိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းထဲမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
အား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာခ်မႈမ်ားဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းသည္ က႑တစ္ခုလံုးကို
ဥပေဒျပဳခြင့္ထက္ သက္ဆိုင္ရာက႑၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကိုသာ ခြဲထားသျဖင့္ ထိုစာရင္းသစ္သည္ ျပည္ေထာင္စု
ႏွင့္ ျပည္နည္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ပူးတြဲက်င့္သံုးခြင့္ ရွိေသာထပ္တူျပဳအာဏာမ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။
သို႔ရာတြင္ ဇယား (၁) ႏွင့္ ဇယား (၂) တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ “ဥပေဒျပဳစာရင္း”
မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ရွင္းလင္းျပည္စံုမႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ကိုက္ညီမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ၎၏ သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို
ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး အျပည့္အဝတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏
သီးျခားလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ တ
့္ ာဝန္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားက ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးေနရသည္။၆၇ ဥပမာ - တနသၤာရီ
တိုင္းအတြင္းရွိ

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ား

ေဖာက္လုပ္ရာတြင္

ကုန္က်စရိတ္အခ်ဳိ႕ကို

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး

အစိုးရက က်ခံေပးရသည္။ ထို႔အျပင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္အမ်ားအျပားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ထားရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးအဆင့္

ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ

အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မွာ

မရွိသေလာက္ပင္

နည္းပါးေနပါသည္။

၆၆ ဇယား (၁) တြင္ က႑ႀကီး ၁၁ ခုရွိၿပီး အေၾကာင္းအရာ (၁၂၂) ခု ရွိသည္။ ဇယား (၂) က႑ႀကီး ၈ ခုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
(၄၁) ခု ပါရွိသည္။
၆၇ Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and Budgeting in
Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute and The Asia
Foundation, December 2016 (available at: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/Stateand-Region-Financing-Budgeting-and-Planning-in-Myanmar_ENG-version.pdf), accessed 20 Feb 2018
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အဓိကပံုစံ(၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားၾကည့္ႏုိင္သည္။ (ပံု-၅
ရႈ) ပထမ အသံုးစရိတ္ပံုစံမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို တရားဝင္အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ
လႊဲေျပာင္း အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (devolved expenditure responsibilities) ျဖစ္သည္။ ဤအသံုးစရိတ္
တာဝန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝေပးအပ္ထားေသာ အသံုး
စရိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအသံုးစရိတ္ပံုစံမွာ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဗဟိုေျဖေလွ်ာ့အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (deconcentrated expenditure responsibilities)
ျဖစ္သည္။ ဤအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္
၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ား ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ
အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။

ပံု (၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဖြ႔ဲစည္းပံု
ဗဟိုေျဖေလ်ာ့အသံုးစရိတ္မ်ား
(Deconcentrated expenditure)

လႊဲေျပာင္းအသံုးစရိတ္မ်ား
(Devolved expenditure)

ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ

ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးဌာန ၁
(က်န္းမာေရး)

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးဌာန ၂
(ပညာေရး)

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးရန္ပုံေငြ

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား
ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီးအဆင့္
ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးဌာန
(က်န္းမာေရး)

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီးအဆင့္
ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးဌာန
(ပညာေရး)

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီး
ဇယား ၂ ဌာန ၁
(သစ္ေတာ)

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီး
ဇယား ၂ ဌာန ၂
(အုိးအိမ္)

ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီး
ေဆာက္လုပ္ေရး
ဌာန

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး
ေကာက္ခံရရွိသည့္
အခြန္ေငြ

Source: Hamish Nixon and Cindy Joelene, “Fiscal Decentralization in Myanmar: Towards a Roadmap
for Reform”, MDRi and The Asia Foundation, June 2014, p12 (Accessed on ...)

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၂၄) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း - ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၁) ႏွင့္ ဇယား (၂)
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပါ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းမ်ားအပါအဝင္)
ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း -

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမ အစိတ္အပုိင္းမ်ား
ကာကြယ္ေရး၊ ယင္းသို႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံ
ျပင္ဆင္ျခင္း။
(ခ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စက္မႈလက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဂ) ဇီဝဓာတုစသည့္ လက္နက္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္သည့္
ပစၥည္းမ်ား၊
(ဃ) အဏုျမဴစြမ္းအင္၊ အဏုျမဴေလာင္စာ၊ အဏုျမဴ
ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဓာတ္
သတၱဳ ပင္ရင္းအေျခအျမစ္မ်ား၊
(င) စစ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း၊
(စ) ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္
တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊
(ဆ) ရဲတပ္ဖြဲ႔။
ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း ႏိုင္ငံျခားေရးက႑
(က) သံတမန္ေရးရာ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ အျခားေရးရာ
ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ခ) ကုလသမဂၢၢ၊
(ဂ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္
ဆုိင္ရာညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ အစည္းအေဝး
မ်ား၊ အသင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို အထေျမာက္ေစေရး၊
(ဃ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား၊
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ႏွစ္ျပည္
ေထာင္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကို
ခ်ဳပ္ဆုိေရးႏွင့္ အထေျမာက္ေစေရး၊
(င) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊
(စ) ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔
ဝင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာ ခြင့္ျပဳ
ေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေရး၊
(ဆ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္
လႊဲအပ္ေပးေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမွ
ေတာင္းဆုိေရး။
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ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း -

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) ျပည္ေထာင္စုအရအသုံးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း၊

(က) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အရအသုံးခန္႔မွ

(ခ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြ၊

န္းေျခေငြစာရင္း၊

(ဂ) ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္ေရး၊ ဒဂၤါးထုတ္လုပ္ေရး၊
(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္

(ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြ၊
(ဂ) ေျမယာခြန္၊

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

(ဃ) ယစ္မ်ဳိးခြန္ (မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္

(င) ႏုိင္ငံျခားေငြ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး၊

စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားမပါ)၊

(စ) အရင္းအႏွီးႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊

(င) အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊

(ဆ) အာမခံလုပ္ငန္း၊

ဘီးခြန္ စသည့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ

(ဇ) ဝင္ေငြခြန္၊

အခြန္အခမ်ား၊

(စ်) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊

(စ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏

(ည) တံဆိပ္ေကာင္းခြန္၊

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

(ဋ) အေကာက္ခြန္၊

(ဆ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ား

(ဌ) ေအာင္ဘာေလထီ၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္

(ဍ) အခြန္အယူခံျခင္း၊
(ဎ) ျပည္ေထာင္စု၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဏ)ျပည္ေထာင္စုပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(တ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္း၊
(ထ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊
(ဓ) ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပစၥည္းရယူျခင္း၊
(န) ျပည္ပမွ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့။

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဇ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ
မ်ား ျပည္တြင္း၌ထုတ္ေခ်းျခင္း၊
(ဈ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ
မ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္း၊
(ည) ေဒသႏၱရစီမံကိန္း၊
(ဋ) အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း
ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းလုိ္က္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္
ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ အရင္းအႏွီး၊
(ဍ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
အာမခံလုပ္ငန္း၊
(ဎ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ဝင္ေငြခြန္၊
(ဏ)ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊
(တ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း၊
(ထ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ပစၥည္းရယူျခင္း၊
(ဒ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ျပည္ပမွ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

115

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း - ဘ႑ာေရးႏွင့္
စီမံကိန္းက႑

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း
ယူျခင္း။“(ဌ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းလုိ္က္သည့္
ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
က အတြင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ အရင္းအႏွီး၊
(ဍ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
အာမခံလုပ္ငန္း၊
(ဎ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ဝင္ေငြခြန္၊
(ဏ)ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊
(ဏ)ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊
(တ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း၊
(ထ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ပစၥည္းရယူျခင္း၊
(ဒ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သိမ
႔ ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိ ွ ည့္ ျပည္ပ
မွ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း။

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း စီးပြားေရးက႑
(က) စီးပြားေရး၊

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း
(က) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

(ခ) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္

(ဂ) သမဝါယမ၊

စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊

(ဃ) ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႔၊ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊
အစုအစပ္၊
(င) သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏
အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း၊
(စ) ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိခန္း၊
(ဆ) ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္း
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္
သည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္း
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္
သည့္ သမဝါယမကိစၥမ်ား
ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဃ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိးခန္းလုပ္ငန္း၊
(င) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း။
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ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း - စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)

ေမြးျမဴေရးက႑

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊

(က) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊

(ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရုိင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

(ခ) အပင္ႏွင့္ ဖ်က္ပုိးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္

(ဂ) ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း၊

ႏွိမ္းနင္းေရး၊

(ဃ) ေျမတုိင္း၊

(ဂ) ဓာတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက်သုံးစြဲေရးႏွင့္

(င) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း၊
တာတမံႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊
(စ) မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေရး၊

သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက်ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေရး၊
(ဃ) စိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြႏွင့္ စုေငြမ်ား၊
(င) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က

(ဆ) စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ေရး၊

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ ေရကန္၊

(ဇ) စက္မႈလယ္ယာ၊

ေရႏုတ္ ေျမာင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

(ဈ) စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန၊

(စ) ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း၊

(ည) ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး၊

(ဆ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိစ

(ဋ) ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း၊

ၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္းေရး။

(ဌ) တိရစၦာန္မ်ဳိးပြားေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊
ကုသေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား။

ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဇ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္
ေျမရုိင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
(စ်) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း။
(ည) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနလုပ္ငန္း၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ပင္လယ္ကမ္းနီး ငါးလုပ္ငန္း၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္
မုိးေလဝသလုပ္ငန္း။

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း - စြမ္းအင္၊
လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑
(က) ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း
(က) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စ

ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းေစ

စ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္

တတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားအရည္

အားလုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီး

အခဲ စသည္မ်ား၊

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အလတ္

(ခ) ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊

စားႏွင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊

(ဂ) သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္း အလုပ္သမား (ခ) ဆားႏွင့္ဆားထြက္ပစၥည္း၊
ေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊

(ဂ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း
ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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(ဃ) ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊

(ဃ) ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္း၊

(င) ပုလဲ၊

(င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊

(စ) သစ္ေတာ၊

ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္။

(ဆ) ေတာရုိင္းတိရစ ၦာန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားနွင့္
သဘာဝနယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။

ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(စ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
မိမိထုတ္လုပ္ေသာသယံဇာတမ်ားကို အခ်ဳိးအစား
သတ္မွတ္ေပးေရး၊
(ဆ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
သတၱဳအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ငန္း၊
(ဇ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
သတၱဳတြင္းအလုပ္သမား ေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝ
ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္
တည္ေဆာက္ေရး၊
(စ်) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္
လက္စားလုပ္ငန္း၊
(ည) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ကၽြန္းအုပ္စု (၁) အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္ေသာ
သစ္ယာ၊ အင္ၾကင္း၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ပိေတာက္၊
သဃၤန္းနက္၊ တမလန္းမွ အပ က်န္သစ္မ်ား၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္
ေတာရုိ္င္းတိရစာၦန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္
သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။”

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း စက္မႈလက္မႈက႑
(က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၊
(ခ) စက္မႈဇုန္မ်ား၊
(ဂ) ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ ပစၥညး္ မ်ားအတြက္ အေျခခံစည
ံ န
ႊ း္ မ်ား၊
(ဃ) သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ
သုေတသန၊
(င) အေလးတင္းေတာင္း၊ အတုိင္းအတာ စသည္တုိ႔ကို
စံျပဳျခင္း၊
(စ) မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္
တံဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဆုိင္ရာဒီဇုိင္းမ်ားစည့္ အသိဉာဏ္
ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား။
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ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း
(က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ
အျခားစက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား။
(ခ) အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား။
ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဂ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း - ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
(က) ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
(ခ) ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း
(က) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိ
သည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား၊

(ဂ) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္
(ဃ) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(င) ပင္လယ္ကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား၊

ရွိသည့္လမ္မ်ား၊ တံတားမ်ား၊
(ဂ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းသာသြား

(စ) မီးျပတုိက္၊ မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မီးျပအစီအမံမ်ား၊
(ဆ) သေဘာၤတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(ဇ) ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(ဈ) ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေလယာဥ္
ကြင္းတည္ေဆာက္ေရး၊

လာသည္ပ
့ ဂ
ု လိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြႏ
ဲ င
ို ေ
္ ရး။
ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဃ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊

(ည) ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊

(င) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

(ဋ) မီးရထား၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊
တံတားႀကီးမ်ား၊
(ဍ) စာတုိက္၊ ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္(စ္)၊
အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္ႏွင့္ အလား
တူ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊
(ဎ) ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရး၊ အသံလႊင့္
အသံဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အလားတူဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊
အိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ
စက္ေလွႏွင့္ သေဘၤာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္
ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(ဆ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊
(ဇ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
အိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား။”

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း - လူမႈေရးက႑

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊

(က) ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည့္

သင္ရုိးမာတိကာ၊ သင္ျပနည္းစနစ္၊ သုေတသန၊

တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ

စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ႏွင့္စံမ်ား၊

တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊

(ခ) တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊

(ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း

သိပၸံစသည့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဂ) မီးေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုကသတ္မွတ္သည့္ စာေမးပြဲမ်ား၊

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊

(ဃ) ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊

(ဃ) ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊

(င) အမ်ဳိးသားအားကစား၊

(င) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က

(စ) အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး၊

စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ -

(ဆ) တုိင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါး ဖြံ႔ၿဖိဳး

(၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး၊

တုိးတက္ေရး၊

(၂) ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား။

(ဇ) ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊
ပုဂၢလိကေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊

(ဆ) ဓာတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စသည့္ျပပြဲမ်ား။

(ဈ) မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား

(ည) ၾကက္ေျခနီအသင္း၊
(ဋ) အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္
စသည္တုိ႔ တုပေရာေႏွာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေရး၊

(စ) ဇာတ္ရုံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ ဗီဒီယုိရုံ၊

(ဇ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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(ဌ) ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

(စ်) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အေျခအေန

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

မဲ့မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက

(ဍ) ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္
ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊

ေဆးရုံးမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊
(ည) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

(ဎ) မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

(ဏ)အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္

အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၦရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊
(တ) ဝါဏိဇၨပဋိပကၡ၊
(ထ) လူမႈဖူလုံေရး၊

စသည္တုိ႔ တုပေရာေႏွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေရး၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

(ဒ) အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

(ဓ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

(၁) ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္
သမိုင္းဝင္ေဒသမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊
အထိမး္ အမွတမ
္ ်ား၊ မွတတ
္ မ္းမ်ား၊

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ အေျခအေန
မဲ့မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ

ေက်ာက္စာမ်ား၊ မင္စာမ်ား၊ ေပပုရပိက
ု မ
္ ်ား၊ လက္

ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

ေရးစာမ်ား၊ လက္ရာမ်ား၊ ရုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ေ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား၊

ရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊
(၂) ျပတုိက္မ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္မ်ား။

(ဍ) ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသ
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္

(န) စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ရိုးရာပန္း၊ ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊

စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ရုိးရာပန္း၊ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို

(ပ) ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး။

လုပ္ငန္းမ်ား။”

ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း -

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)

စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

(က) စည္ပင္သာယာေရး၊

(ခ) ရြာေျမ၊ ၿမိဳ႕ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး၊

(ခ) ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊

(ဂ) အိမ္ငွား၊ ေျမငွား၊

(ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္

(ဃ) မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္
စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆးဝါး၊
(င) ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္
ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊
(စ) အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊
(ဆ) အက်ဥ္းေထာင္၊
(ဇ) နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊
(ဈ) သန္းေခါင္စာရင္း၊
(ည) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္း၊
ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွရပ္စဲျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းျခင္း၊
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေရးလုပ္ငန္း၊

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား။
ထပ္တုိးစာရင္းမ်ား
(ဃ) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ယစ္မ်ဳိးစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ဆုိင္ရာကိစၥ
ရပ္မ်ား။
(င) ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ
တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္င
န္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား။

(ဋ) ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူး။
ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း -

ဇယား (၂) တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္)

တရားစီရင္ေရးက႑

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း

(က) တရားစီရင္ေရး၊
(ခ) ေရွ႕ေနမ်ား၊
(ဂ) ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊
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(ဃ) တရားမ ဥပေဒမ်ား၊ က်င္ထ
့ းံု မ်ားအပါအဝင္၊ ပဋိညာဥ္၊
အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး၊ တရားစြဲဆုိ ပုိင္ခြင့္ရွိ
ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ လူမြဲအျဖစ္ ခံယူျခင္း၊ ယုံမွတ္
အပ္ႏွံထားသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အေမြထိန္းႏွင့္
ပစၥည္းထိန္း၊ မိသားစုဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူ
မ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းခံရသူမ်ား၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း၊
အေမြဆက္ခံေရး၊
(င) သက္ေသခံဥပေဒ၊
(စ) ကာလစည္းကမ္းသတ္၊
(ဆ) အမႈတန္ဖုိးသတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဇ) သီးျခားသက္သာခြင့္၊
(ဈ) ႏုိင္ငံျခားစီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊
(ည) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းစီရင္ပုိင္ခြင့္၊
(ဋ) ပင္လယ္ဓာျပမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာပင္လယ္ျပင္
သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ား၊
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ေျမျပင္
သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာပင္လယ္ျပင္ သို႔မဟုတ္
ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား။

7² 2? tcGefqkdif&m vkyfykdifcGifhtm%mrsm; (Revenue Raising Power)
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား (၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ
ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြန္မ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း
ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအစုရက ေကာက္ခံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခြန္ဘ႑ာေငြ
အားလံုး၏ (၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္တို႔မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား
ျဖစ္သည္။၆၈ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြအတြက္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ
အခြန္အခမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၅) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက
ေကာက္ခေ
ံ သာ အခြနမ
္ ်ား (ပံု - ၆ ရႈ) တြင္ ေျမခြနႏ
္ င
ွ ့္ ယစ္မ်ဳိးခြနမ
္ လ
ွ ၿဲြ ပီး က်န္အခြနမ
္ ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး
မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္ကိုသာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝင္ေငြ၏ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ကုိယ္စားျပဳသည္။၆၉
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထက္ အခြန္ဝင္ေငြ ပိုေကာက္ခံရရွိျခင္း
သည္ မဆန္းက်ယ္ေပ။

၆၈ Jared Bissinger and Linn Maung Maung, Subnational Governments and Businesses in Myanmar, MDRi and The
Asia Foundation, Feb 2014, p24 (https://asiafoundation.org/resources/pdfs/SubnationalGovernmentsandBus
inessinMyanmarEnglish.pdf) (Accessed on 20 Feb 2018)
၆၉ Giles Dickenson-Jones, S Kanay De, and Andrea Smurra, “State and Region Public Finances in Myanmar”, MDRi,
ICG, The Asia Foundation, p12, Sept 2015 (available at: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/
SRPublicFinancesENG.pdf) (Accessed on 20 Feb 2018)

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ပံု (၆) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္
ပစၥည္းခြန္
ျပည္နယ္/တုိင္း
ေဒသႀကီး အစုိးရ

စည္းပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

ဘီးခြန္

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

အင္းအုင
ိ ခ
္ န
ြ ္

သစ္ေတာဌာန

သစ္ေတာခြန္

ျပည္ေထာင္စု
အစုိးရ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား

ေျမခြန္

ေျမခြန္
တာတမံခြန္

ဓာတ္သတၱဳခြန္

Source: Giles Dickenson-Jones, S Kanay De, and Andrea Smurra, “State and Region Public Finances in
Myanmar”, MDRi, ICG, The Asia Foundation, p12, Sept 2015 (available at: https://asiafoundation.org/
resources/pdfs/SRPublicFinancesENG.pdf)
ပုံ (၆) တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားကို စည္ပင္သာယာ
ေရးအဖြဲ႔ (DAO) က လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (Township GAD) က လည္းေကာင္း၊
ျပည္တင
ြ း္ အခြနဥ
္ းီ စီးဌာန (IRD) ကလည္းေကာင္း ေကာက္ခၿံ ပီး ေကာက္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ အခြနဘ
္ ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ေပးအပ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား (၅) တြင္ ျပ႒ာန္း
ထားေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဇယား (၂) တြင္လည္း ထည့္ထားေသာ ေျမခြန္၊ ယစ္မ်ဳိးခြန္
ႏွင့္ စည္ပင္သာယာခြန္က လြဲၿပီး က်န္အခြန္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားက
သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ဇယား (၅) ကို “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား” ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ထိုအခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္အျပင္ ဥပေဒျပ႒ာန္း
ခြင့္ ရွိ၊ မရွိမွာ မေသခ်ာေပ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အတူ ဖြဲ႔စည္းပံုပါဇယား (၂) တြင္ ဥပေဒျပဳ
စာရင္းတိုးလာသကဲ့သို႔

ဇယား (၅) တြင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခ

သည္ ယခင္ (၁၆) မ်ဳိးမွ ယခု (၃၉) မ်ဳိးအထိ အခု (၂၀) တိုးလာသည္။ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းတြင္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု
လက္ထဲတြင္သာရွိခဲ့ေသာ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ထိုအခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာတို႔ကို
မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ အသံုးခ်သြားႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းသည္
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းမွ မွ်ေဝေပးထားေသာ အခြန္ဆို္င္ရာ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ထိုစာရင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ ပူးတြဲက်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ ထပ္ထူျပဳအခြန္
အာဏာမ်ား (concurrent taxation power)ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္
တိုးခ်ဲ႕စာရင္းပါ အခြန္အာဏာမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕ ခြဲေဝေပး
ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရေသာ ေနာက္ထပ္ဗဟို ေျဖေလွ်ာ့မႈပံုစံတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေငြအခ်ဳိ႕၏ အခ်ဳိးအစား
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တစ္ခုကို ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုကသာ ေကာက္ခံခြင့္ ရွိေသာ
အခြန္မ်ားျဖစ္သည့္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊

အထူးကုန္စည္ခြန္၊

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔မွ

ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ (ဇယား-၂၅ ရႈ) ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) သည္ ထိုအခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြက္ ေကာက္ခံ
ေပးၿပီး ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး ရန္ပေ
ုံ ငြစာရင္းထဲသ႔ုိ သတ္မတ
ွ အ
္ ခ်ဳိးအစား (ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ) အတိင
ု း္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ လ
္ ေ
ဲႊ ျပာင္း
ေပးသည္။၇၀ ထိုလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ မွ်ေငြအခြန္ဝင္ေငြမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက
လက္ခံရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္နည္းေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ား၏ ဝင္ေငြပံုစံ (revenue patterns) ကို အနည္းငယ္သာ ေျပာင္းလဲေစသည္။၇၁ ဥပမာ - ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္
အတြင္း ျပည္နည္/ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ မွ်ေဝပမာဏသည္
ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၂၁၃) ဘီလီယံသာ ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၇၀၀ ဘီလီယ်ံ)၏
၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မွ်ေဝပမာဏသည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ား၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။

ဇယား (၂၅) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ရေငြမ်ား မွ်ေဝျခင္း
ျပည္ေထာင္စုအခြန္မ်ား
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (သြင္းကုန္မွ အပ)
(၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္သည္။)

မွ်ေဝေသာ

၁၅ %

အထူးကုန္စည္ခြန္ (သြင္းကုန္အေပၚ ေကာက္ခံသည့္
အသားတင္ရရွိေသာ အခြန္)

၁၅ %

(၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္သည္။)
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္သည္။)
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (၃) ရပ္*
(၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မွ်ေဝသည္။)

မွတ္ခ်က္

အခ်ဳိးအစား (%)

၅%
၂%

ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအား
ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအား
ေကာက္ခံရရွိေသာ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား
ေကာက္ခံရရွိေသာ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား

*တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းစာခ်ဳပ္၊ အစုရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ေကာက္ခံသည္။
Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and
Budgeting in Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute
and The Asia Foundation, December 2016, p24 (available at: https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2017/02/State-and-Region-Financing-Budgeting-and-Planning-in-Myanmar_ENG-version.
pdf)
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (IRD) မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝရာတြင္ ရယူသည့္ အရင္းခံ (derivation) ေပၚ အေျခခံၿပီး (တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြန္
ေကာက္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး သိမ
႔ု ဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အေပၚ အေျခခံၿပီး) သတ္မတ
ွ အ
္ ခ်ဳိးအစား (ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ )

၇၀ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္တို႔၏ မွ်ေဝအခြန္ပမာဏကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီး ရန္ပံုေငြစာရင္းထဲသို႔ လႊဲေပးၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား၏ မွ်ေဝအခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးအတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားအား လႊဲေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔၏ မွ်ေဝအခြန္ပမာဏကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လ်ာထားမႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘဲ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြစာရင္းထဲသုိ႔ တိုက္ရိုက္လႊဲေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
၇၁ Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and Budgeting in
Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute and The Asia
Foundation, December 2016, p25 (available at: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/
State-and-Region-Financing-Budgeting-and-Planning-in-Myanmar_ENG-version.pdf)

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အလိုက္ မွ်ေဝသည္။၇၂ ထိုသတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္သြားသျဖင့္ ထိုအခ်ဳိးအစား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမ်ားရွိလွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြပမာဏအေပၚ အက်ဳိး
သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ထိုမွ်ေဝအခြန္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္သင့္ေတာ္သလို
အသံုးျပဳခြင့္ရွိေသာ္လည္း ခြဲေဝမည့္အခ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိသျဖင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဝိေသသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
(Fiscal autonomy) ကို အားေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးအစားမွတ္ၿပီး ထိုသို႔မွ်ေဝလိုက္ျခင္း
သည္ ယခင္အစိးု ရအဆက္ဆက္ မရွခ
ိ ဘ
့ဲ းူ ေသာ အခြနရ
္ ေငြခေ
ဲြ ဝမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ တစ္ချု ဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အခ်ဳိ႕မွ အခြန္ရေငြမ်ားႏွင္ မွ်ေဝ
အခြန္ရေငြအခ်ဳိးအစားတို႔ကို သိရွိခြင့္ရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္
ႏုိင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ ရေငြမွ်ေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုထက္မက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ မွ်ေဝအခ်ဳိး
အစားသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑တစ္ခုခု ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း တြန္းအား
ေပးသြားရန္ လိုပါသည္။

7² 3?

rnDrSsr+rsm; (Fiscal Imbalance)

ႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စု၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား
ထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို လက္ရွိအပ္ႏွင္းထားေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး
ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ထိုသို႔ အေျခခံအခ်ဳိးမညီမႈ (basic asymmetry) သည္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးကြာဟမႈ (vertical
fiscal gap) ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုဘ႑ာေရးကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို မွီခိုအားထား ေနရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ၎တို႔၏
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံမွီခိုအားထားေနရပါက
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ႏုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ လိုပါသည္။

7² 4?

aiG v¸Jajymif;r+rsm; (Fiscal Transfers)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရး ကြာဟမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳသည္။ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အစီအမံမ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ဆက္ဆံေရး

(fiscal

relation) အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ
နည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (grant transfers) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြ မွ်ေဝျခင္း (sharing
of Union tax revenues) ဟူ၍ ပံုစံ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြ မွ်ေဝျခင္းအေၾကာင္းကို
ေရွ႕ပိုင္းတြင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ရာ ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု
ရန္ပံုေငြမွ ခ်ေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား (ဇယား-၂၇ ရႈ) ကို တစ္ခုခ်င္းစီ သံုးသပ္တင္ျပသြားပါမည္။
၇၂ ထိသ
ု တ္မတ
ွ အ
္ ခ်ဳိးအစားကို ျပည္တင
ြ း္ အခြနဥ
္ းီ စီးဌာန (IRD) က အဆိျု ပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စရ
ု သံးု ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန
ထံသို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းသည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုရသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္
IRD သည္ အတည္ျပဳထားေသာ သတ္မွတ္အခြန္ေငြ အခ်ဳိးအစားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြစာရင္းသို႔ ေလးလ
တစ္ႀကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
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ဇယား (၂၇) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
လႊဲေျပာင္းသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ထားေသာ ‘လိုေငြ’ ေထာက္ပံ့ေငြ
(ကာလ ရွည္ၾကာ တည္ရွိထားသည့္ ပံုစံ)

ျပည္နယ္/တိုင္းေသသႀကီးမ်ားအၾကား
လ်ာထားမႈ အေျခခံမ်ား
စည္းမ်ဥ္းအေျခခံၿပီး လ်ာထားသည္။ ယခင္က
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လံုးဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္)
ညိႇႏိႈင္းမႈကို အေျခခံသည္။

မဲဆႏၵနယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ (ကာလ ရွည္ၾကာ

တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း (၁၀၀)

တည္ရွိထားသည့္ ပံုစံ)

ခ်ေပးသည္။

အေျခအေနအရ ေထာက္ပံ့ေငြ (သဘာဝေဘး
အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား)

အေျခအေနအေပၚ မူတည္သည္။

Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and Budgeting
in Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute and The Asia
Foundation, December 2016, p24

၁) ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ထားေသာ ‘လိုေငြေထာက္ပံ့ေငြ’ (General purpose ‘deficit grant’)
အေထြေထြ ‘လိုေငြေထာက္ပံ့မႈ’ ကို ယခင္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လံုးဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ညိႇႏႈိင္းမႈပံုစံမ်ဳိးျဖင့္
ခ်ေပးခဲ့ရာမွ ယခုတြင္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည္။ စည္းမ်ဥ္း အေျခခံ
ခ်ေပးရာတြင္ စုေပါင္းထည့္ဝင္မႈသတ္မွတ္ျခင္း (determining the total pool) ႏွင့္ လ်ာထားခြဲေဝမႈ ပံုေသနည္း
(the allocation formula) ဟူ၍ (၂) ပိုင္း ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အတြက္ခ်ေပးမည့္
စုေပါင္းထည္ဝ
့ င္မႈ (အေထြေထြေထာက္ပေ
့ံ ငြႏင
ွ ့္ မွ်ေဝကုနသ
္ ယ
ြ လ
္ ပ
ု င
္ န္းခြန)္ ကို သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီးေနာက္ ခ်မွတထ
္ ားေသာ
ပံုေသနည္း(ဇယား - ၂၈ ရႈ) အတိုင္း ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးမ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။
ဇယား (၂၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပံုေသနည္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္္လာပံု
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားမွာ
•

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (Total Population)
-- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျချပဳထားသည္။ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား)

•

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဆင္းရဲမႈညႊန္ကိန္း (Poverty Index)
-- ၂၀၀၉ - ၁၀ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္းလူမႈဘဝစစ္တမ္းကို အေျချပဳထားသည္။ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား)

•

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး၏ တစ္ဥးီ က် ပွ်မ္းမွ်အသားတင္ထတ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ဝန္ေဆာင္မတ
ႈ န္ဖးုိ (Per Capita GDP)
-- စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းေျခအေပၚ အေျချပဳထားသည္။ (ဘ႑ာေငြအကန္႔အသတ္)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္း (၃) ခု ထပ္တိုးထားသည္။
•

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း (Area)
-- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျချပဳထားသည္။ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား)

•

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအလိက
ု ္ စုစေ
ု ပါင္း လူဦးေရတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ပါဝင္မႈအခ်ဳိး (Urban Population as
Percent of Total State/Region population)
-- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကို အေျချပဳထားသည္။ (ဘ႑ာေငြအကန္႔အသတ္မ်ား)

•

တစ္ဥးီ က်အခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ ႈ (Per Capita Tax Collection)
-- ဘ႑ာႏွစ္ N-1 ၌ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အမွန္အခြန္ရေငြကို အေျချပဳထားသည္။ (ဘ႑ာေငြအကန္႔အသတ္)

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ၊္ ရသံးု ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခေငြစာရင္းဆုင
ိ ရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ား (Citizen’s Budget)၊ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရသံးု မွနေ
္ ျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and Budgeting in
Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute and The Asia Foundation,
December 2016, p29
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၂) မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ (Constituency Development Fund)
မဲဆႏၵနယ္ဖၿ႔ံြ ဖိဳးေရး ရန္ပေ
ုံ ငြသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစတ
္ င
ြ ္ စတင္အသံးု ျပဳေသာ ဘ႑ာေငြလေ
ဲႊ ျပာင္းမႈ နည္းလမ္း
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္
သီးသန္႔လ်ာထားေငြမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀)
အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀ မီလီယံစီ ညီတူညီမွ်ထုတ္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရသည္ ၂၀၀၀ မွ
၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရမတူသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းရေငြ အေနျဖင့္ တြက္ၾကည့္လွ်င္ လူဦးေရနည္းေသာ
ၿမိဳ႕နယ္သည္ လူဦးေရမ်ားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပိုရရွိၾကသည္။ လူဦးေရထူထပ္သိပ္သည္းေသာ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၅၀ မွ ေတာင္တန္းေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္ငယ္မ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ အထိ
၁း၂၀၀ အခ်ဳိးအစားထိ ကြာဟသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသည္ သာတူညီမွ်မႈ/
မွ်တမႈ (equity) စံႏႈန္းျဖင့္တိုင္းတာလွ်င္ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနမည္။

၃) အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးအရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (Various ad hoc grants)
အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးအရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ အစရွိသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ခ်ေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (ေထာက္ပ့ံေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္
ေငြမွ်ေဝျခင္း) ကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါဇယား (ဇယား-၂၉ ရႈ) ႏွင့္ ပံုမ်ား (ပံု-၇-၈ ရႈ) ကို အသံုးျပဳသြားမည္။
ဇယား (၂၉) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိုက္
တစ္ဦးခ်င္းရေငြမ်ား (ျမန္မာက်ပ္သန္း)
ျပည္နယ္/ တိုင္း
ေဒသႀကီး

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္
လူဦးေရ

ကုိယ္ပိုင္
ရေငြ

ေထာက္ပံ့ေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈ

စုစုေပါင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
ကိုယ္ပိုင္
ရေငြ

မွ်ေဝ
အခြန္ရေငြ

ေထာက္ပံ့ေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈ

စုစုေပါင္း

ဧရာဝတီ

၆,၁၈၄,၈၂၉

၄,၃၈၈

၁၇,၈၄၇

၂၂,၂၃၅

၃,၃၂၂

၃၂၀

၁၈,၇၈၈

၂၂,၄၃၀

ပဲခူး

၄,၈၆၇,၃၇၃

၇,၄၅၅

၂၄,၈၄၇

၃၂,၃၀၂

၄,၅၇၂

၃၃၃

၂၅,၉၆၂

၃၀,၈၆၆

ခ်င္း

၄၇၈,၈၀၁

၁၄,၉၇၄

၂၅၆,၅၅၇

၂၇၁,၅၃၂

၃,၅၇၇

၂,၁၉၇

၂၇၃,၀၅၅ ၂၇၈,၈၂၉

ကခ်င္

၁,၆၄၂,၈၄၁

၉,၁၂၈

၉၈,၃၃၅

၉၈,၄၆၃

၇,၁၃၄

၇၇၇

၉၂,၆၉၉ ၁၀၀,၆၁၀

ကယား

၂၈၆,၆၂၇

၂၄,၈၉၂

၁၆၃,၆၈၈

၁၈၈,၅၈၀

၇,၆၅၆

၄၂၂

၁၇၅,၉၇၁ ၁၈၄,၀၄၈

ကရင္

၁,၅၀၄,၃၂၆

၅,၄၆၃

၄၅,၅၁၀

၅၀,၉၇၄

၃,၁၃၆

၃၀၄

၄၉,၁၂၄

၅၂,၅၆၄

မေကြး

၃,၉၁၇,၀၅၅

၅,၁၀၂

၃၄,၈၁၃

၃၉,၉၁၆

၃,၆၀၃

၇၈၂

၃၆,၁၃၀

၄၀,၅၁၅

မႏၱေလး

၆,၁၆၅,၇၂၃

၂၂,၂၁၇

၁၇,၅၇၅

၃၉,၇၉၂

၁၈,၂၅၇

၂,၀၃၄

၁၇,၃၉၀

၃၇,၆၈၂

မြန္

၂,၀၅၄,၃၉၃

၆,၂၄၆

၃၄,၂၄၄

၄၀,၄၉၀

၄,၀၄၃

၃၇၃

၃၄,၅၄၄

၃၈,၉၆၀

ရခိုင္

၂,၀၉၈,၈၀၇

၅,၆၀၃

၆၃,၈၂၆

၆၉,၄၂၉

၃,၂၆၇

၄၉၉

၆၆,၈၉၉

၇၀,၆၆၅

စစ္ကိုင္း

၅,၃၂၅,၃၄၇

၄,၉၇၀

၃၂,၀၀၀

၃၆,၉၇၀

၄,၁၀၂

၇၂၁

၃၂,၉၅၇

၃၇,၇၇၉

ရွမ္း

၅,၈၂၄,၄၃၂

၇,၄၈၄

၃၅,၇၁၅

၄၃,၂၀၀

၅,၇၁၆

၆၆၉

၃၇,၁၅၅

၄၃,၅၄၀

တနသၤာရီ

၁,၄၀၈,၄၀၁

၆,၄၀၅

၁၀၀,၈၇၇

၁၀၇,၂၈၂

၄,၂၈၄

၈၈၁

ရန္ကုန္

၇,၃၆၀,၇၀၃

၅၆,၅၅၆

၁၆,၃၉၄

၇၂,၉၅၀

၄၀,၁၂၇

၂၉,၆၀၀

၅,၅၅၁

၇၅,၂၇၈

၁၅,၈၃၆

၃၄,၇၄၂

၅၀,၅၇၈

၁၁,၄၃၂

၅,၁၀၆

၃၄,၃၇၀

၅၀,၉၀၇

ပွ်မ္းမွ်

၁၀၃,၂၃၁ ၁၀၈,၃၉၆

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (Citizen’s Budget)၊ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန (စာမ်က္ႏွာ ၃၁)
Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and Budgeting in
Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute and The Asia Foundation,
December 2016, p39
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ပံု (၇) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိုက္
တစ္ဦးက်ရေငြမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္)
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Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and
Budgeting in Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance
Institute and The Asia Foundation, December 2016, p55

ပံု (၈) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အလိုက္
တစ္ဦးက်ရေငြမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္)
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Source: Roger Shotton, Zin WInt Yee and Khin Pwint Oo, State and Region Financing, Planning and
Budgeting in Myanmar: What are the Procedures and What are the Outcomes?, Renaissance Institute
and The Asia Foundation, December 2016, p55

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အထက္ပါဇယားႏွင့္ ပံုမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပ
ထားသည္။

တစ္ဦးက်ကိုယ္ပိုင္အခြန္ရေငြ (per capita own tax revenue)
ဘ႑ာႏွစ္ (၂) ႏွစ္လံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔တြင္ တစ္ဦးက် ကုိယ္ပိုင္အခြန္
ရေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အဆင့္ကြာဟမႈသည္ ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္
သည္။

တစ္ဦးက်ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ (per capita transfer)
ဘ႑ာႏွစ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ တစ္ဦးက်
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ
မ်ားေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းေနသည္။ ထိတ
ု င
ုိ း္ ႏွစခ
္ ၏
ု တစ္ဥးီ ခ်င္းကုယ
ိ ပ
္ င
ုိ အ
္ ခြနရ
္ ေငြသည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/
တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား ထက္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ထားျခင္း
လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္ရေငြ (per capita shared tax revenue)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕ (တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊
အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္) မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးသည္။ ေကာက္ခံရရွိရာေဒသ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿမိဳ႕နယ္) ကို အေျခခံၿပီး
သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားတစ္ခု (ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာအခိ်ဳ႕ကို ခြဲေဝျခင္းျဖစ္ရာ
အခြန္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈ မ်ားေလေလ ခြဲေဝေပးမည့္ အခြန္ေငြပမာဏမ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထား
သည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဆန္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔၏ တစ္ဦးက် မွ်ေဝအခြန္ရေငြသည္ အျခား
ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ တစ္ဦးက် အခြန္ရေငြမ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္။ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္
ရေငြသည္ မႏၱေလးတိုင္းထက္ ပိုမ်ားေနသည္။

စုစုေပါင္းတစ္ဦးက်ရေငြ (total per capita revenue)
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီမ်ား၏ စုစုေပါင္း
တစ္ဦးက် ရေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုမ်ားၿပီး လူဦးေရထူထပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းတို႔၏
စုစုေပါင္း တစ္ဦးက်ရေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနည္းၿပီး လူဦးေရနည္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယား
ျပည္နယ္တို႔၏ စုစုေပါင္း တစ္ဦးက်ရေငြမ်ားေအာက္ နည္းေနသည္။
ဇယားပါအခ်က္အလက္မ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေအာက္ပါ
ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ စံႏႈန္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ သံုးသပ္သြားပါမည္။

ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ (fiscal equity)
တစ္ဦးက်မွ်ေဝအခြန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရရွိရာေဒသ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝ
သျဖင့္

မွ်တမႈကို အေျခခံထားသည္။ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္ခံရရွိလွ်င္ မွ်ေဝအခြန္ရေငြမ်ားမ်ား ျပန္လည္

ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သင့္ေလ်ာ္သလို ဆံုးျဖတ္
သြားျခင္းထက္ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံပံုေသနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ေပးသျဖင့္ မွ်တမႈကို အေျခခံထားသည္။
အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ ပိုရွိႏုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပိုေပးသည့္
သေဘာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ

128

ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ (revenue sources) ညီမွ်ေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ား (ကိုယ္ပိုင္အခြန္ရေငြ၊ မွ်ေဝအခြန္ရေငြႏွင့္ အေထြေထြေထာက္ပ့ံ ေငြ) ကို ထိန္းညိႇထားမႈ
မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ တစ္ဥးီ က်ရေငြသည္
ပွ်မ္းမွ် က်ပ္ (၅၀,၅၇၈) သန္း၊ အနိမဆ
့္ းုံ က်ပ္ (၂၂,၂၃၅) သန္း ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ (၂၇၁,၅၃၂) သန္းရွိရာ
အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအခ်ဳိးမွာ (၁၂.၂) ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း
တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ပွ်မ္းမွ် က်ပ္ (၅၀,၉၀၇) သန္း၊ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ (၂၂,၄၃၀) သန္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္
(၂၇၈,၈၂၉) သန္းရွိရာ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအခ်ဳိးမွာ (၁၂.၄) ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အလြန္ကြာဟမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ မရွိဟု ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်မႈ ျဖစ္ေစျခင္း (Fiscal Equalization)
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပ့ံေငြ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း မရွိေသးသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံသို႔

လႊဲေျပာင္းေပးေသာ

ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးက်ေထာက္ပံ့ေငြ

(average per capita grant transfer) သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ၃၄,၇၄၂ သန္းရွိၿပီးႏွင့္
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ၃၄,၃၇၀ သန္းရွိသည္။ ထိုပ်မ္းမွ် ပမာဏေအာက္ ရရိွေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အေရအတြက္ မွာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ (၆) ခုႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၅) ခု
ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ရေငြ
ကြာဟမႈကို

ညီေအာင္ညိႇေပးရမည့္အစား

ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းသည့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔

လႊဲေပးေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ အလြန္မ်ားေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
စုစုေပါင္းတစ္ဦးက်ရေငြသည္ ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စုစုေပါင္းတစ္ဦးက်
ရေငြမ်ားထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ဥပမာ - ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ရေငြနည္းေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏
တစ္ဦးက်ရေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ ၂၇၈,၈၂၉ သန္းရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ားေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၏ တစ္ဦးက်
ရေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၅,၂၇၈ သန္းသာ ရွိသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Fiscal Autonomy)
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္အရင္းအျမစ္ (ကိုယ္ပိုင္ရေငြ၊ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ) အခ်ဳိးအစားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစု၏ ကုိယ္ပိုင္ရေငြမ်ားသည္ (ရန္ကုန္
တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းကလြဲၿပီး) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြ (အေထြေထြေထာက္ပ့ံေငြ) မ်ား
ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ထိုနည္းတူ မွ်ေဝအခြန္ေငြ စတင္ခြဲေဝသည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ (ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းမွ လြဲၿပီး) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အမ်ားစု၏ ကိုယ္ပိုင္ရေငြႏွင့္ မွ်ေဝအခြန္ေငြ စုစုေပါင္းထက္ ပိုမ်ားေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ပံုမွန္မွီခိုေနရသည့္သေဘာ ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခ်ဳိ႕ (တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္
ေခါင္းခြန္) တို႔မွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာအခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝရာတြင္ ခြဲေဝမည့္
အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ သင့္ေတာ္သလို ဆံုးျဖတ္သြားသည့္ သေဘာရွိ
သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေဒသမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားအေပၚ မည္မွ်ခံစားခြင့္ရွိသည္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Fiscal Transparency)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားမႈအားျဖင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းငယ္ရွိလာသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္
ရေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလႊဲေျပာင္းေငြ (ေထာက္ပံ့ေငြ) ဟူ၍ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ “မွ်ေဝအခြန္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္နယ္/

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အခြန္အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတိုးလာသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ထိုမွ်ေဝအခြန္သည္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ အခြန္ကို ေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည့္သေဘာသာ
ရွိသည္။ (ထိုအခြန္ေငြမ်ားကို အျခားဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ေရာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေထြေထြ
ေထာက္ပေ
့ံ ငြမ်ားသာ ျဖစ္သည္။) သိရ
႔ု ာတြင္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအလိက
ု ္ ေကာက္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေငြမ်ားသည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဝမွ်ထားသည္ကို (ေဝမွ်
ေပးသည့္ အခ်ဳိးအစား နည္းေနေသးသည့္တိုင္) သိရွိရသျဖင့္ ဘ႑ာေရးပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ယခင္
ထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ရွိလာသည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ
ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝထားမႈရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိဘ႑ာေရးအာဏာ
ခြဲေဝမႈအေနအထားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ ပို၍ စုပံုေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
ဘ႑ာေရး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အေပၚယံအားျဖင့္သာ ေပးအပ္ထားသည့္သေဘာ ရွိသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရး
အရ မွီခိုအားထားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈ
(အလားတူ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ား) ရွိေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဘ႑ာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ခ်ေပးသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို အတိုင္းတာ
တစ္ခုထိ တည္ၿငိမ္ေစေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမမ်ား၏ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို
အားနည္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္း
သည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ကို စနစ္တက်
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ လိုပါသည္။
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အခန္း(၈)

jrefrmEkdifiH. tcGefpepf
8² 1? tcGefaumufcHjcif;ESifh tcGeftrsKd;tpm;rsm;
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ (အစုိးရအသံုးစရိတ္) မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္
ျဖည့္ဆည္းၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ
အခြန္စနစ္တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရသည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္
မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးက႑ေအာက္ရွိ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို) အခြန္
ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ကာမိေစရန္ႏင
ွ ့္ အစိးု ရ၏ အခြနဝ
္ င္ေငြမ်ား တိးု ပြားလာေစရန္ အလိင
ု ာွ အခြနမ
္ ဝ
ူ ါဒဆိင
ု ရ
္ ာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕သည္ အစိုးရ၏
အခြန္ဘ႑ာေငြတိုးပြားမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္သေဘာ ရွိသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ)၇၃ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ)၇၄ တို႔သည္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင့္ (tax exemptions and reliefs) ခံစားခြင့္
ေပးထားသျဖင့္ အစိုးရေကာက္ခံရရွိႏိုင္မည့္ အခြန္ေငြပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏုိင္သည့္ သေဘာရိွသည္။၇၅

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို
ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၃၈၉)၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

၇၃ အထူးစီးပြားေရးဇုနတ
္ င
ြ ္ ကင္းလြတဇ
္ န
ု ႏ
္ င
ွ ့္ လုပင
္ န္းျမႇငတ
့္ င္ေရးဇုနဟ
္ ၍
ူ သီးသန္ဇ
႔ န
ု မ
္ ်ား ခြျဲ ခားသတ္မတ
ွ ထ
္ ားၿပီး ထိဇ
ု န
ု မ
္ ်ား
အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္တို႔ကို ေပးထားသည္။ ကင္းလြတ္ဇုန္
အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမခုနွစ္နွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္
လုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လည္ပတ္သည့္ေန႔မွ ပထမ (၅) ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ
ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ကို ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဇုန္ႏွစ္ခုလံုးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒုတိယ (၅) ႏွစ္
အတြက္ တည္ဆဲဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား၏ ၅၀ % သက္သာခြင့္၊ တတိယ (၅) ႏွစ္အတြက္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံလွ်င္ တည္ဆဲဝင္ေငြခြန္ႏႈန္း ထား၏ ၅၀% သက္သာခြင့္တို႔ကို ေပးထားသည္။
၇၄ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခအေနအလိုက္ ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး
ထိုဇုန္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းပါး
ေသာ ေဒသမ်ား (ဇုန္-၁) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စတင္သည့္ႏွစ္မွ (၇) ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအသင့္
အတင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ား (ဇုန္-၂) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စတင္သည့္ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ေဒသမ်ား (ဇုန္-၃) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စတင္သည့္ေန႔မွ (၃) ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း
ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသက္သာခြင့္မ်ားလည္း ေပးထားသည္။
၇၅ http://burmese.dvb.no/archives/256807 (Accessed on 5 Mar 2018)

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဘ႑ာႏွစအ
္ လိက
ု ္ အစိးု ရ၏ အခြနေ
္ ကာက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ ပမာဏသည္ ျပည္သရ
႔ူ ေငြ၏ အခ်ဳိးအစား (ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ) အားျဖင့္
တိုးပြားလာေသာ္လည္း (ဇယား - ၃၀ ရႈ) ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ေသးငယ္ေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုကိုသာ ကာမိ
ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ အခြန္ဘ႑ာတိုးလာေစရန္ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုး
ဆိုင္ရာဥပေဒ (Union Budget Law) ကို အမ်ားျပည္သူအားခ်ျပျခင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာရံုးမ်ား
(Taxpayer Office) ထားရွိျခင္းႏွင့္ အခြန္အခ်ဳိ႕၏ ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ
ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ၂၀၁ရ ခုႏွစ္၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာရင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
အခြန္ရေငြတိုးလာေရးအတြက္ မၾကာေသးမီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ အခြန္
အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း” တြင၇၆
္ “ဝင္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ဝင္ေငြခြန္
(၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း (၃၀) အထိ ေကာက္ခံမႈ ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အခြန္မေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
မ်ားအတြက္ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ်ာ့ခ်” ထားသည္။ ထိုေလ်ာ့ခ်မႈ
သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ရေငြကို တိုးေစႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြမဲကို ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳလုိက္သကဲ့သို႔
ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္ရႈပ္ခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။၇၇ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာတိုးေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ္
လည္း ေရတိအ
ု ခြနရ
္ ေငြ တစ္ခတ
ု ည္းထက္ ေရရွညအ
္ က်ိဳးဆက္မ်ားကိလ
ု ည္း ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရန္ လိအ
ု ပ္သည္။
ဇယား (၃၀) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ရေငြ
(စုစုေပါင္းျပည္သူ႔ရေငြပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ဘ႑ာႏွစ္

ရာခိုင္ႏႈန္း

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၇ %

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၅ %

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၉ %

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၅ %

အရင္းအျမစ္ ။
။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔မွ တင္သြင္း
ဖတ္ၾကားေသာ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔၏ “အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း” စာတမ္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ၊ (၃) ရက္)
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အခြန္ဝင္ေငြတိုးပြားေရးအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္
အတူ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စနစ္တက် ခြဲေဝက်င့္သံုး
သြားရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီအခ်ိန္ထိတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔
သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ အခြန္
ေကာက္ခံခြင့္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္စာရင္း
ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၇၈ အခြန္အာဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခြင့္အားျဖင့္ၾကည့္
လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ထဲတြင္သာ စုပံုေနေသးသည္။၇၉ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ အခြန္ဆိုင္ရာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား (ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စည္းၾကပ္ခြင့္၊ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္) ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
၇၆ https://pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/37gJia_5-2-2018%20Draft%20of%202018%20Union%20
Taxation%20Law%20version%201.2.pdf (Accessed on 5 Mar 2018)
၇၇ http://news-eleven.com/features/38965, http://news-eleven.com/features/40126 (accessed on 5 Mar
2018)
၇၈ https://pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/PnzhcH_45._constitution_law_436_b_10-7-2015.pdf
(Accessed on 5 Mar 2018)
၇၉ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခစာရင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေပးထားေသာ္လည္း ထိုအခြန္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စည္းၾကပ္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္စသည့္ အခြန္အာဏာမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။
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အစိုးရမ်ားအၾကား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔
ေကာက္ခခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခြန္မ်ားကို မည္သည့္အစိုးရ (ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္)
အား အပ္ႏွင္းသင့္သည္တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္သြားရန္ လိုသည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေကာက္ခေ
ံ သာ အခြနမ
္ ်ားသည္ အုပစ
္ အ
ု ားျဖင့္ (၄) မ်ဳိး ရွသ
ိ ည္။ ၎တိမ
႔ု ာွ (၁) ျပည္တင
ြ း္ ထြကက
္ န
ု ႏ
္ င
ွ ့္
ျပည္သူျပည္သားမ်ား သံုးစြဲမႈအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္အေကာက္၊ (၂) ပိုင္ဆုိင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္
အေကာက္၊ (၃) အေကာက္အခြန္ႏွင့္ (၄) ႏုိင္ငံပိုင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္
အေကာက္တ႔ုိ ျဖစ္သည္။ ထိအ
ု ခြနအ
္ ပ
ု စ
္ မ
ု ်ားေအာက္ရိွ အခြနမ
္ ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိးု ရက ေကာက္ခေ
ံ သာ အခြနမ
္ ်ား
(၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဇယား - ၁) ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ား (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၊
ဇယား - ၅) ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး ထိုအခြန္မ်ားကို အခြန္ရံုးတစ္ခုတည္းကသာ ေကာက္ခံျခင္းထက္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၄ ရႈ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား (၁) ႏွင့္
ဇယား (၅) တြင္ ပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္မ်ားမွ အဓိကက်ေသာ အခြန္
အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုး
ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။

၁။ ဝင္ေငြခြန္ (Income Tax)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေကာက္ခံခဲ့သည္။၈၀ ဝင္ေငြခြန္သည္ တိုက္ရိုက္ခြန္ ျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားအားလံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအေပၚ စည္းၾကပ္သည္။၈၁ လစာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းငွားရမ္းခ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေသာ ဝင္ေငြႏွင့္အျခား ရလမ္းမ်ားမွ
ရေသာ ဝင္ေငြစသည့္ ဝင္ေငြအုပ္စု (၇) ခု အေပၚ စည္းၾကပ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ လက္ရွိ
ေကာက္ခံေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားသည္ အခြန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား/ဝင္ေငြအလိုက္ ကြဲျပားသည္။ (ဇယား - ၃၁ ရႈ)
ထို႔ျပင္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (ဇယား - ၃၂) ႏွင့္ သက္သာခြင့္ (ဇယား - ၃၃) တို႔ကိုလည္း ေပးထားသည္။
ဇယား (၃၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
စဥ္

အခြန္ထမ္းအမ်ဳိးအစား/ဝင္ေငြ

အခြန္ႏႈန္း (%)

(၁) ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား ကင္းလြတ္ခြင့္ရေငြမွအပ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ၿပီး က်န္ေငြအေပၚ

၁၀ %

(၂) ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သမဝါယမအသင္း

၂၅ %

(၃) ျပည္ပေန ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ

၃၅ %

(၄) စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြ
(၅) လစာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝင္ေငြႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းဝင္ေငြ

၀ % - ၂၅ %

(ႏႈန္းတိုး)
(၆) အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ား
• ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသား

၁၀ %

• ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသား

၄၀ %

• ျမတ္စြန္းေငြ (ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔)
- ညီမွ်က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀) အထိ

၄၀ %

- ညီမွ်က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၀,၀၀၁) မွ (၁၅၀,၀၀၀) အထိ

၄၅ %

- ညီမွ်က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၅၀,၀၀၁) ႏွင့္ အထက္

၅၀ %

အရင္းအျမစ္ ။

။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ

၈၀ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒကို ၁၉၈၉၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
၈၁ ႏိုင္ငံသားဆိုသည္မွာ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ဇယား (၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား (ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ (က) အရ)
စဥ္

ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

(၁)

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးရမႈအေပၚ ဆုေငြ
ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အစီအစဥ္အရ ဝင္ေငြႏွစ္အတြင္း ဆုေငြကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖစ္ေစ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိျခင္း
ျဖစ္ေစရရွိသည့္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ၊

(၂)

တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမႈအေပၚ ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အစီအစဥ္အရ ဝင္ေငြႏွစ္အတြင္း ဆုေငြကို
တစ္ႀကိမ္တည္းျဖစ္ေစ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိျခင္း ျဖစ္ေစရရွိသည့္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ၊

(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး တံဆိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ရရွိသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား၊

(၄)

ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပတြင္ ႏို္ငငံျခားေငြျဖင့္ ရရွိေသာ လစာေခါင္းစဥ္မွ ဝင္ေငြ၊

(၅)

အစိုးရေအာင္ဘာေလသိန္းဆုမဲမွ ထုတ္ယူရရွိေငြ၊

(၆)

ႏို္င္ငံ့ဝန္ထမ္း အၿငိမ္းစားယူသည့္အခါ ရရွိသည့္ ပင္စင္ႏွင့္ ဂရုဏာေၾကး၊

(၇)

ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ လွဴဒါန္းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝင္ေငြခြန္ကိစၥရပ္မ်ား

(၈)

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝင္ေငြခြန္ကိစၥရပ္မ်ား၊

အရင္းအျမစ္ ။

။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ

ဇယား (၃၃) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္သက္သာခြင့္မ်ား
စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

၁။

တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
• အေျခခံခြင့္ျပဳေငြ ဝင္ေငြ၏ ၂၀% က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ထက္ မပိုရ
• အတူေနမိဘ (ဝင္ေငြမရွိ) ေယာကၡမ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ
• အိမ္ေထာင္ဖက္ (အတူေန/ေထာက္ပံ့၊ ဝင္ေငြမရွိ) တစ္ဦးတည္းအတြက္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း
• သားသမီး (အရင္း/လင္ပါမယားပါ/ဥပေဒႏွင့္အညီ ေမြးစား)သည္ အိမ္ေထာင္မရွိ၊ ဝင္ေငြမရွိ၊ ၁၈
ႏွစ္ေအာက္၊ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေနပါက တစ္ဦး က်ပ္ ၅ သိန္းစီ

၂။

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္မရွိ၊ ႏုတ္ပယ္ခြင့္မရွိေသာ စရိတ္မ်ား
-

မတည္စရိတ္

-

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာစရိတ္

-

မဆီေလ်ာ္သည့္စရိတ္၊ လုပ္ငန္းပမာဏႏွင့္ မမွ်ေအာင္မ်ားသည့္ စရိတ္

အရင္းအျမစ္ ။

။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ

၂။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (Commercial Tax)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စည္းၾကပ္ခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္
သြယ္ဝိုက္ခြန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပမွ ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အေပၚ စည္းၾကပ္သည္။၈၂ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္
အေကာက္ဥပေဒအရ ကုန္စည္ (၈ရ) မ်ဳိးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (၂၉) မ်ဳိးမွအပ က်န္ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္ပမွ
တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္ေစသည္။
ထို႔အတူ ႏႈန္းထားကြဲျပားမႈရွိေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဇယား - ၃၄ ရႈ) ရွိၿပီး အခြန္ ဥေပဒႏွင့္အညီ
၈၂ ကုနစ
္ ည္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ေ
္ ရာင္းခ်ျခင္း၊ ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ေ
ႈ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းတိအ
႔ု တြက္ ဝယ္သထ
ူ မ
ံ ွ တပါတည္း
ေကာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္းအတြက္ တင္သြင္းသူက ေပးေဆာင္ရသည္။
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ကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္ ခုႏွိမ္ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳသည့္
ေရာင္းရေငြမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္
ျခင္းတို႔အတြက္ ေရာင္းရေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မေက်ာ္လွ်င္ စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳေပ။
ဇယား (၃၄) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ား
ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈ

ႏႈန္းထား

• ကုန္စည္ (၈ရ) မ်ဳိးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (၂၉) မ်ဳိး

၅%

• ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း

၁%

• ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီး ပို႔ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း

၃%

• အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း

၃%

• လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ျခင္း

၈%

• ေရနံစိမ္းျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း

၅%

• က်န္ကုန္စည္မ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း

၀%

အရင္းအျမစ္ ။

။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ

၃။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (Stamp Duties)
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မခ်ဳပ္ဆိုမီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေနခ်ိန္တို႔တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို တရားရံုးသံုးတံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ တရားရံုးသံုးမဟုတ္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ေရာင္းခ် ျခင္းျဖင့္
ေကာက္ခံရရွိသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ဆိုသည့္စကားရပ္တြင္ ရံုးခြန္ (judicial stamp duties) ႏွင့္ တံဆိပ္ခြန္ (nonjudicial stamp duties) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးပါဝင္သည္။ ရံုးခြန္ ကို ရံုးခြန္အက္ဥပေဒ (Court Fees Act) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ (Myanmar Stamp Act) ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး
ေကာက္ခံသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ လံုေလာက္စြာကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိပါက က်သင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အျပင္ ယင္း

က်သင့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၏ (၁၀) ဆ ကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားသည္ စာခ်ဳပ္
အမိ်ဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားသည္။ (ဇယား - ၃၅ ရႈ)
ဇယား (၃၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ား
စဥ္

စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစား

၁။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အျခားနည္းျဖင့္ ျပ႒ာန္းမထားလွ်င္)

၂။

ကုမၸဏီသင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း

၃။

ႏႈန္းထား (%)
၃၀၀ က်ပ္

- မတည္ေငြရင္းမရွိလွ်င္/သိန္း ၁၀၀၀ ထက္မပို

၅၀,၀၀၀ က်ပ္

- သိန္း ၁၀၀၀ ထက္ပိုလွ်င္

၁၅,၀၀၀ က်ပ္

ကုမၸဏီသင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္း
- သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း ပူးတြဲပါလွ်င္
- သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း မပါလွ်င္

၁၅,၀၀၀ က်ပ္
၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၄။

ပစၥည္းလႊဲစာခ်ဳပ္ တန္ဘိုးအေပၚ

၂%

၅။

ေမတၱာသက္သက္ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္ (gift deed) တန္ဘိုးအေပၚ

၂%

၆။

အငွားစာခ်ဳပ္
- (ငွားရမ္းခ ၁ ႏွစ္ထက္မပို) ငွားရမ္းခရေငြ၏
- (ငွားရမ္းခ ၃ ႏွစ္ထက္မပို) တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ငွားရမ္းခရေငြ၏
- (ငွားရမ္းခ ၃ ႏွစ္ထက္ပို) တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ငွားရမ္းခရေငြ၏

အရင္းအျမစ္ ။

၀.၅%
၀.၅%
၂%

။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ (State Lottery Tax)
ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ဘာေလသိန္းဆုသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေသာ တစ္ခုတည္း ေသာ
တရားဝင္ထီလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲကို ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လစဥ္က်င္းပၿပီး ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုေၾကးေငြအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ
ထီေပါက္သူမ်ားအား ေပးအပ္သည္။ က်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံၿပီး၈၃ ထိုအခြန္ႏွင့္အတူ
လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိသည့္ ထီေပါက္မဲမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ (ျမန္မာႏုိင္ငံေအာင္ဘာ
ေလသိန္းဆုခြန္) အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသည္။

၅။ အထူးကုန္စည္ခြန္ (Special Good Tax)
အထူးကုန္စည္ခြန္သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တြင္ မူလကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ေသာ အခြန္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ထိခိုက္
ေစေသာ ကုန္စည္ (၁၀) မ်ဳိး၊ သယံဇာတ (၅) မ်ဳိးႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေမာ္ေတာ္ကားတို႔အေပၚ စည္းၾကပ္သည္။ အထူး
ကုန္စည္ခြန္သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တစ္မ်ဳိးအျဖစ္သာ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ
အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျပင္ ထပ္မံေပးေဆာင္ရေသာ
အခြန္တစ္ခုအျဖစ္ စည္းၾကပ္သည္။ အထူးကုန္စည္ခြန္ကို လစဥ္ စည္းၾကပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူ၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းသူႏွင့္
ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သူမ်ားက မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္
ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။ အထူးကုန္စည္ခြန္က်သင့္သည့္ ကုန္စည္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ အထူးကုန္စည္
က်သင့္သည့္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပ႒ာန္း သတ္မွတ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ
တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးရြက္ၿပီး၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ ေဆးျပင္းလိပ္
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၂၀၀ တိတိသာရွိလွ်င္
အထူးကုန္စည္ခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳေပ။

၆။ အေကာက္ခြန္ (Custom Duties)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္မ်ားကို ၁၈၇၈ ခုႏွစ္၊ပင္လယ္ေၾကာင္းအေကာက္ခြန္အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊
ကုန္းလမ္း အေကာက္ခြန္အက္ဥပေဒတို႔ျဖင့္ ေရလမ္းႏွင့္ကုန္လမ္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ခံလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုဥပေဒႏွစ္ခုကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဆီယမ္ (၁၀) ႏိုင္ငံ
အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားေသာ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ျဖတ္သန္းခေၾကးေငြ (transit fees) ေကာက္ခံျခင္းကို ဖ်က္သိမ္း
ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အေကာက္ခြန္အဖြဲ႔ႏွင့္ အာဆီယံ
စည္းဝါးညီ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း အမည္ေပးစနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရႊက္လ်က္
ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိ
ေသာ NACCS ႏွင့္ CIS စနစ္တို႔ကို အေျခခံၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီႏွင့္ ဂ်ပန္အေကာက္ခြန္တို႔၏
အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္အတြက္ MACCS ႏွင့္ MCIS စနစ္တို႔ကို ေရးဆြဲတပ္ဆင္အေကာင္ထည္ေဖာ္
လ်က္ရွိသည္။

၇။ ယစ္မ်ဳိးခြန္ (Excise Tax)
ယစ္မ်ဳိးခြန္ကို အရက္၊ ဘီယာ၊ ကေဇာ္ႏွင့္ ဝိုင္စသည့္ အေျခခံယစ္မ်ဳိး (၄) မ်ဳိးအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ ယစ္မ်ဳိး
လိုင္စင္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကရွိခဲ့သည့္ ယစ္မ်ဳိး လိုင္စင္
(၄၁) မ်ဳိးကို ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္(၂၈) မ်ဳိးကိုသာ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ယစ္မ်ဳိးခြန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ၁၉၁၇ ခုနွစ္၊ ယစ္မ်ဳိးအက္
ဥပေဒကို အေျခခံထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ယစ္မ်ဳိးခြန္ကို ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္
ေကာက္ခံခြင့္ရွိသျဖင့္ ယခုအခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ႏွင့္
၈၃ ထီတစ္ေစာင္ေရာင္းရေငြတြင္ အခြန္ေငြ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ၿပီး က်န္သည့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုမဲအျဖစ္ အခ်ဳိးက် ျပန္လည္
ခ်ီးျမႇင့္သည္။
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ဥပေဒမ်ားကို သီးျခားျပ႒ာန္းေပးလ်က္ရသ
ိွ ည္။ လိင
ု စ
္ င္အသစ္မ်ား ခ်ေပးျခင္းကို ခရိင
ု အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္းေကာင္း၊
လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး က်သင့္ေသာ ယစ္မ်ဳိးခြန္
မ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (Myanmar Economic Bank) သို႔ ေပးသြင္းေစသည္။

၈။ ေျမခြန္ (Land Tax)
ေျမခြန္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ ေျမယာအခ်ဳိ႕အေပၚ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေျမခြန္သည္ ေျမယာအမ်ဳိးအစား (ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း)၈၄ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ား၏ ေျမယာဥပေဒအရ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားေသာ ေျမယာနည္းဥပေဒပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး ကြဲျပားသြားသည္။ ေျမခြန္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွ ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခံရရွိေသာ ေျမခြန္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ေပးသြင္းသည္။

၉။ ေရႏွင့္ တာတမံခြန္ (Water and Embarkment Tax)
ေရႏွင့္ တာတမံခန
ြ သ
္ ည္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအစိးု ရမွ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ သာ ဆည္ႏင
ွ ္ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရကို သံးု စြဲ
သျဖင့္ ေပးရေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ တာတမံခြန္ကို ဆည္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧကအေပၚ အေျခခံၿပီး
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ဥပေဒတြင္ ေရခြန္ႏွင့္
တာတမံခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကိုလည္း ထည့္ထားသည္။

၁၀။ ဓာတ္သတၱဳခြန္ (Mineral Tax)
ဓာတ္သတၱဳခြနက
္ ုိ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ေ
္ သာ နယ္ေျမမ်ားအတြငး္ ဓာတ္သတၱဳပစၥညး္ မ်ား ထုတယ
္ ျူ ခင္း
အေပၚေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဲထုတ္ယူျခင္း၊ အုတ္လုပ္ငန္းစသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ဓာတ္သတၱဳခြန္ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေကာက္ခံသည္။

၁၁။ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းျခင္းအခြန္ (Tax on nucleus insertion of oysters)
မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶကုိယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ ပုလဲမ်ားကို သဘာဝပုလဲႏွင့္ ေမြးပုလဲဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္သည္။
သဘာဝပုလဲသည္ မုတ္ေကာင္၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေမြးပုလဲသည္ သဘာဝ
ပုလဲ ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္စဥ္ကို လူတို႔က ျပဳျပင္ဖန္တီးရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။၈၅ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းျခင္းအခြန္သည္
ေမြးပုလဲမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ ျဖစ္သည္။ မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းသည့္ အခြန္ကို လက္ရွိတြင္ သယံဇာတ
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းက ေကာက္ခံၿပီး တည္ဆဲ ျမန္မာ့
ပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒအရ၈၆ မုတ္ေကာင္တစ္ေကာင္အား တစ္ႀကိမ္ဝတ္ဆံသြင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရသို႔ အခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရသည္။

၈၄ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ဆိုသည္မွာ ယခင္က သီးစားခံယူလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ သီးစား
ခံယူလုပ္ကိုင္သူ မရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သီးသန္႔လ်ာထား
သတ္မွတ္သည့္ ေျမမ်ားကို ဆိုသည္။ ေျမရိုင္းဆိုသည္မွာ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္ သို႔မဟုတ္ ခ်ံဳႏြယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္
ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ပထဝီအေနအထားအရ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ညီညာမႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ေျမသစ္ျဖစ္သည့္ ေျမရိုင္းႏွင့္ ေတာရိုင္းေျမမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္း၊ ေမြးေျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ အျခား
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အလို႔ငွာ တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အင္းအိုင္ေျမမ်ား
လည္း ပါဝင္သည္။ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ)
၈၅ ပုလဲသား၏ သိပ္သည္းျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ ဝတ္ဆံလံုး (nucleus) ကို ဆက္သားစ (mantle) ႏွင့္အတူ မုတ္ေကာင္၏
ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔

ထည့္သြင္းေပးရာတြင္

ဝတ္ဆန္လံုးအလြယ္တကူျပန္ထြက္မသြားေစရန္ႏွင့္

လံုးဝန္းႀကီးမားေသာ

ပုလဲရရွိေစရန္အတြက္ မုတ္ေကာင္၏ ခႏၶာကိုယ္အား ခြဲစိတ္၍ သတ္မွတ္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက
ဝတ္ဆံသြင္းယူရျခင္း ျဖစ္သည္။
၈၆ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္
ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၁၂။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းခြန္ (Tax for extraction from forests)
သစ္ေတာ္ထြက္ပစၥည္းခြန္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္သစ္မာမ်ားမွအပ က်န္သစ္ေတာထြက္
ပစၥည္းမ်ား အားလံုးအေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ ျဖစ္သည္။ ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ငွက္သိုက္၊ ရွားေစး၊ သနပ္ခါး၊
ထင္းရွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းစသည္တို႔ကို တည္ဆဲသစ္ေတာဥပေဒႏွင့္အညီ၈၇ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

၁၃။ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ (Royalty)
ဓာတ္သတၱဳခြန္သည္ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား ေရာင္းခ်သည့္
အခါ ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္သတၱဳတန္ဖိုးအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ ျဖစ္ၿပီး ရတာနာခြန္သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအရိုင္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ျဖစ္သည္။၈၈
တည္ဆဲ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ဓာတ္သတၱဳခြန္ကိုလည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
ဥပေဒႏွင့္အညီ ရတနာခြန္ကိုလည္းေကာင္း သတၱဳဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။၈၉ (ဇယား - ၃၆ ႏွင့္ ၃၇ ရႈ)
ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ခြန္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ ၎တို႔ကို ေရာင္းခ်
ျခင္းျပဳလွ်င္ ဓာတ္သတၱဳအခြန္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္အျပင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ အျခားေသာ
အခြန္မ်ားကိုလည္း ေပးေဆာင္ရသည္။ (ဇယား - ၃၈ ရႈ)
ဇယား (၃၆) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္သတၱဳခြန္ (royalty)
စဥ္
(က)

ဓာတ္သတၱဳအမ်ဳိးအစား

ႏႈန္းထားမ်ား (%)

ေရႊ၊ ပလက္တီနမ္၊ ယူေရနီယမ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏

၅

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍
သတ္မွတ္သည့္ အဖုိးတန္သတၱဳမ်ား
(ခ)

ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ နီကယ္၊ အေလးစီးသဲ၊ ေမာ္လစ္ဒီနမ္၊

၄

အီရီဒီယမ္၊ ေအာစ္မီယမ္၊ ပလက္ဒီယမ္၊ ရုသာနီယမ္၊ ရုိဒီယမ္၊ တန္လလန္၊
ကိုလံဘီယမ္၊ ႏုိင္အုိဘီယမ္၊ သုိရီယမ္၊ ကက္ဒ္မီယမ္၊ ေျမရွားသတၱဳ၊ ဗယ္ရယ္
လီယမ္၊ တုိက္ေတနီယမ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍
သတ္မွတ္သည့္ သတၱဳမ်ား

(ဂ)

သံ၊ သြပ္၊ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ အလူမီနီယမ္၊ အာဆင္းနစ္၊ ဘစ္မတ္၊ ခရုိမီ ယမ္၊

၃

ကိုေဘာ့လ္၊ မင္းဂနီးစ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ
ထုတ္ျပန္၍သတ္မွတ္သည့္ သတၱဳမ်ား

(ဃ)

စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္

အရင္းအျမစ္။

၂

။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

၈၇ ျမန္မာ့သစ္ေတာဥပေဒကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ၂၀၁၇
ခုႏွစ္တြင္ ထြက္လာေသာ္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိတည္ဆဲသစ္ေ
တာဥပေဒသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒ ျဖစ္သည္။
၈၈ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္ႏွစ္ခုလံုးကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ Royalty ဟုသာ သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚသည္။
၈၉ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဥပေဒကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ တ
႔ုိ င
ြ ္ အသီးသီးျပ႒ာန္းခဲသ
့ ည္။ လက္ရတ
ိွ င
ြ ္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)တြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနသည္။
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ဇယား (၃၇) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရတနာခြန္ (royalty)
စဥ္

ရတနာအမ်ဳိးအစား

ႏႈန္းထားမ်ား (%)

၁။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာအရုိင္းကို ေရာင္းခ်ပါက အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖုိး၏

၃

၂။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာအရုိင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းျပဳလုပ္ ၿပီးေသာ

၁

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာအေခ်ာထည္ကိုျဖစ္ေစ၊ လက္ဝတ္ ရတနာကုိျဖစ္ေစ၊
ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းကို ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ပါက
အမွန္တကယ္ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖုိး၏
အရင္းအျမစ္ ။

။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

ဇယား (၃၈) ေက်ာက္မ်က္ရတနာခြန္ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အခြန္ရာခုိင္ႏႈန္း
စဥ္
၁။

အခြန္

ပုဒ္မ

အမ်ဳိးအစား
ရတနာခြန္

၁၉၉၅ ခုႏစ
ွ ္ ေက်ာက္မ်က္

(တြင္းဝခြန္)

ရတနာ ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၇

တြက္ခ်က္မႈ
ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္း၏ ရာျဖတ္ တန္ဖုိးအေပၚ

အခြန္
ရာခုိင္ႏႈန္း
၂၀%

(က) (၁)
(က) ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္
အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္

(အရုိင္းမ်ား) (ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း)

အေကာက္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ခ) ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္
ပုဒ္မ ၁၁ (က)
အျခားအဖုးိ တန္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားအရ
(အေခ်ာထည္မ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား)
၂။

၁၅%

၅%

(ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း)

အထူး
ကုန္စည္ခြန္

(က) ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္
အေကာက္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ (ခ)
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားအရ

အျခားအဖုိးတန္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ
(အရုိင္းမ်ား) (ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ျခင္း)

၂၀%

(ခ) ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္
အျခားအဖုိးတန္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ
(အေခ်ာထည္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား)

၅%

(ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔ျခင္း)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု
၃။

ကုန္သြယ္

၏ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း

လုပ္ငန္းခြန္

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ (က) (၂)၊ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ

၅%

၁၄ (ဂ)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု
၄။

ဝင္ေငြခြန္

၏ အခြန္အေကာက္
ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁

လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီ၏ အသားတင္အျမတ္
အေပၚတြင္

၂၅%

ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္
၅။

ဝန္ေဆာင္ခ

သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းခ်မႈအေပၚတြင္

၃%

ရတနာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈
အရင္းအျမစ္။ ။ ENAC မွ ထုတ္ေဝေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ - ပုိင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္
သက္ေရာက္မႈ၊” သုေတသနစာတမ္း
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၁၄။ ေရအားအရင္းအျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္ ဓာတ္အားခ
(Tax on Hydro-Electric Power Extraction)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲသူထံမွ တည္ဆဲ လွ်ပ္စစ္
ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ လွ်ပ္စစ္ႏင
ွ ့္ စြမး္ အင္ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရက ေကာက္ခလ
ံ ်က္ရသ
ိွ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္
ထိုဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသတို႔သည္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း မိမိတို႔
အစီအစဥ္ျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ေဒသဆိုင္ရာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏႈန္းထားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
စရိတ္မ်ားကို

ေဒသအလိုက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ႏႈန္းထားမ်ားကို

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ခြင့္ရွိသည္။

ထိုႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၁၅။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ (Oil and Gas Tax)
ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္
အညီ၉၀ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူျခင္း
အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရွိေသာ စာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား (Production Sharing
Contracts-PSCs) ႏွင့္ ေရနံတြင္းေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Improved Petroleum Recovery
Contracts - IPRCs) တိျ႔ု ဖစ္သည္။၉၁ PSCs အရ အစုးိ ရရေသာ ခြတ
ဲ မ္းမ်ားသည္ ေရနံႏင
ွ ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတယ
္ ူ
သည့္ ပမာဏေပၚ ကြဲျပားသြားသည္။ (ဇယား - ၃၉ ႏွင့္ ဇယား - ၄၀ ရႈ)
ဇယား (၃၉) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ေရနံစိမ္းခြဲေဝမႈအခ်ဳိး
တစ္ရက္အတြင္း ေရနံထုတ္လုပ္မႈ (စည္ေပါင္း)

MOGE ခြဲေဝမႈႏႈန္း (%)

ကန္ထရုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း

၀ - ၁၀,၀၀၀

၆၀%

၄၀%

၁၀,၀၀၁ - ၂၀,၀၀၀

၆၅%

၃၅%

၂၀၀,၀၁ - ၅၀,၀၀၀

၇၀%

၃၀%

၅၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀

၈၀%

၂၀%

၁၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀

၈၅%

၁၅%

>၁၅၀,၀၀၀

၉၀%

၁၀%

Source: Institutional and regulatory Assessment of the Extractive Industries in Myanmar, Adam Smith
International and MDRI
ဇယား (၄၀) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ခြဲေဝမႈအခ်ဳိး
တစ္ရက္အတြင္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ

MOGE ခြဲေဝမႈႏႈန္း (%)

ကန္ထရုိက္ရာခုိင္ႏႈန္း

၆၀

၆၀%

၄၀%

၆၁ - ၁၂၀

၆၅%

၃၅%

(မီလီယံကုဗေပ)

၉၀ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑အေပၚ လႊမ္းၿခံဳအက်ဳိးသက္ေရာက္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွာ Oil-Field Act 1918, OilFields Rules 1918, Notitifcations under the Oil-Fields Act 1918, Petroleum Act 1934, and Petroleum Rules
1934 တို႔ျဖစ္သည္။
၉၁ PSCs သည္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားက အဓိကခ်ဳပ္ဆိုရသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး
IPRCs အရ ေရနံကုမၸဏီသည္ ေရနံစူစမ္းရွာေဖြမႈအဆင့္မွ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အထိ အစိုးရအတြက္ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၿပီး ထိုအတြက္ အစိုးရထံမွ တိက်ေသာ ဝန္ေဆာင္ခတစ္ခုကို ျပန္ေပးရသည္။
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၁၂၁ - ၃၀၀

၇၀%

၃၀%

၃၀၁ - ၆၀၀

၈၀%

၂၀%

၆၀၁ - ၉၀၀

၈၅%

၁၅%

>၉၀၀

၉၀%

၁၀%

အရင္းအျမစ္။ Institutional and regulatory Assessment of the Extractive Industries in Myanmar, Adam
Smith International and MDRI
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားမွ ခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးခ (ဇယား - ၄၁ ရႈ) အပါအဝင္ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကိုလည္း (ပုံ - ၉ ရႈ) ရရွိ
သည္။ အခြန္ဝင္ေငြ အတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ခံၿပီး အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာာက္ရွိ MOGE က ေကာက္ခံသည္ဟု ယူဆရသည္။ (ပုံ-၁၀ ရႈ)
ဇယား (၄၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံစိမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ
ေပးေဆာင္ရေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးခ (ကန္ေဒၚလာ)
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ထုပ္လုပ္မႈမမာဏ
ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၁၀,၀၀၀)
ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း

ေရနံစိမ္း

ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၂၀,၀၀၀)
ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၅၀,၀၀၀၀)
ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀)
ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း (၁၅၀,၀၀၀)
ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း(၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈကုဗေပ (၆)သန္း

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

ထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ ကုဗေပ (၁၂၀)
သန္းထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ ကုဗေပ (၃၀၀)
သန္းထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ ကုဗေပ (၆၀၀)
သန္းထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း
ရက္ေပါင္း (၉၀) ၾကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ ကုဗေပ (၉၀၀)
သန္းထြက္ရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း

ေဒၚလာ
၅ သိန္း
၁.၅ သန္း
၂ သန္း
၃ သန္း
၄ သန္း
၆ သန္း
၅ သိန္း
၁.၅ သန္း
၂ သန္း
၃ သန္း
၄ သန္း
၆ သန္း

အရင္းအျမစ္။။ Institutional and regulatory Assessment of the Extractive Industries in Myanmar, Adam
Smith International and MDRI

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ပံု (၉) ျမန္မာ့သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္သည့္
ဝင္ေငြမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

သယံဇာတႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

သယံဇာတႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တရားဝင္အမိန္႔မ်ား

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊
ေရအားလ်ွပ္စစ္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန

ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ (Corporate Income Tax)
ပင္ရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ေငြ (Withholding Taxes)
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (Commercial Tax)
အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ (Capital Gains Tax)
အေကာက္ခြန္ (Customs Duties)
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (Stamp Duties)
ပစၥည္းခြန္ (Property Tax)*

အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား - စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန +
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန+လ်ွစ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

ခိုင္ေၾကး (Royalties)
ထုတ္လုပ္မႈကို မ်ွေဝျခင္း (Production Split)
ေျမငွားရမ္းခ (Land Rent)
လက္မွတ္ထိုးခ (Signature Bonuses)
အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြ (Data Fee)
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းရန္ပံုေငြ (Training Fund)
သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (Research & Devt Fund)
အစိုးရရွယ္ယာမွ ျမတ္စြန္းေငြ (State Participation)

*ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္တြင္ တည္ရွိသည့္ မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ
အခြန္ျဖစ္သည္။
Source: Institutional and regulatory Assessment of the Extractive Industries in Myanmar, Adam Smith
International and MDR
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ပံု (၁၀) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑မွ ၀င္ေငြမ်ားစီး၀င္မႈ

စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

စြမ္းအင္စီမံေရးဦးစီးဌာန (EPD)

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း(MOGE)
ျမစ္ညာက႑

အမ်ဳိးသားဗဟိုဘဏ္ ေငြစာရင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
(MEB- ျပည္နယ္ပုိင္စီးပြားျဖစ္ဘဏ္)

ခုိင္ေၾကး
ထုတ္လုပ္မႈကို မွ်ေ၀ျခင္း
ေျမငွားရမ္းခ
လက္မွတ္ထုိးခ
ထုတ္လုပ္မႈ ဆုေၾကးေငြ
ေဒတာအခေၾကးေငြ
ေလ့က်င့္ေရးရန္ပုံေငြ
သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ
အစုိးရရွယ္ယာမွ ျမတ္စြန္းေငြ

ျမန္မာေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း (MPE)
ေရစုန္က႑
အေလအလြန္႔ျဖစ္ႏုိင္သည့္
အလားအလာ
ႏုိင္ငံျခားအေကာင့္မွ
ဘတ္ဂ်က္သုိ႕ ျပန္ေပးေသာ
အခြန္ရာခုိင္ႏႈန္း

ျမန္မာ့ေရနံထြက္ ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPPE)
လက္လီ/လကၠား ျဖန္႔ျဖဴးေရး)
အေကာက္အခြန္
ေကာ္ပုိရိတ္၀င္ေငြခြန္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
ယစ္မ်ဳိးခြန္

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
အေကာက္အခြန္
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန

တြင္းထြက္သယံဇာတလုပ္ငန္း၀င္ေငြ
(ျမန္မာေငြ)

တြင္းထြက္သယံဇာတလုပ္ငန္း၀င္ေငြ
(ျမန္မာေငြ)

တြင္းထြက္သယံဇာတလုပ္ငန္း၀င္ေငြ
(ႏုိင္ငံျခားေငြ)

တြင္းထြက္သယံဇာတလုပ္ငန္း၀င္ေငြ
(ႏုိင္ငံျခားေငြ)

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္
(ရန္ကုန္)

ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္

အရင္းအျမစ္။

။ Institutional and regulatory Assessment of the Extractive Industries in Myanmar, Adam Smith International and MDRI

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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၁၆။ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခ (Fisheries Tax)
ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခကို ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသူက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္အခ
ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပင
္ န္းလိင
ု စ
္ င္ေၾကး၊ မွတပ
္ တ
ုံ င္ေၾကးႏွင့္ အျခားေသာ အခြနအ
္ ခမ်ား ပါဝင္သည္။ ငါးလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခြန္
အခကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက တည္ဆဲငါးလုပ္ငန္း
ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

၁၇။ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေငြမ်ား
(Fees for Vehicles, driver-license, and businesses licenses)
ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေငြမ်ားကို တည္ဆဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒႏွင့္
အညီ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။၉၂

၁၈။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခ
(Tax on Telecommunication Services)
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားကို တည္ဆဲဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အညီ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။၉၃

၁၉။ သြင္းကုန္အတြက္ လိုင္စင္ေၾကး၊ ပါမစ္ေၾကးမ်ား (License Fees for Imports)
သြင္းကုန္လိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္ေၾကးမ်ားသည္ တည္ဆဲသြင္းကုန္ပို႔ကုန္ဥပေဒႏွင့္အညီ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္
ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား ျဖစ္သည္။၉၄

၂၀။ ခရီးလွည့္လည္ေရးလိုင္စင္/ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္/ခရီးသြားလာသူမ်ား ပို႔ေဆာင္ေရး
လိုင္စင္/ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ေၾကး (Fees from tour, hotel, motel,
inn licenses; tourist transportation licenses)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး
သြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား ျဖစ္သည္။၉၅

၂၁။ အင္းအိုင္ခြန္ (Lake and Stream tax)
အင္းအိုင္ခြန္ကို ေရခ်ိဳေခ်ာင္းမ်ားမွ ငါးဖမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္
အတြက္ ေကာက္ခသ
ံ ည့္ အခြနေ
္ ငြ ျဖစ္သည္။ ထိအ
ု ခြနမ
္ ်ားကို ေရျပင္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လုပင
္ န္းပမာဏ အႀကီးအေသး
အေပၚမူတည္ၿပီး ေကာက္ခံသည္။ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းအတြက္ ေလလံေၾကးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ဒါၿပိဳင္ေစၿပီး
ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ငါးဖမ္းေလွအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ငါးဖမ္းနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္း ေကာက္ခံ
သည္။
၉၂ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ဥပေဒကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ထိုဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒက
ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
၉၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒမ်ား
ထိုဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
၉၄ ယခင္သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ (The Control of Imports and Exports (Temporary) Act, 1947) ကို ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ရုပ္သိမ္းၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒျဖစ္သည္။
၉၅ ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒကို ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးလွည့္လည္ေရး
ႏွင့္ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရးဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္
မထြက္ေပၚလာေသးပါ။

144

၂၂။ ပစၥည္းခြန္ (Property Tax)
ပစၥည္းခြန္သည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးႏွင့္ အမိႈက္
သိမး္ ဆည္းျခင္း လုပင
္ န္းမ်ားအတြကအ
္ ခြန္ စသည္တက
႔ုိ ုိ ရည္ညန
ႊ း္ ပါသည္။ ပစၥညး္ ခြနႏ
္ န
ႈ း္ ထားမ်ား သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းသည္
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာသယာေရးအဖြဲ႔က လူေနအိမ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲျခား
သတ္မွတ္သည္။

၂၃။ ဘီးခြန္ (Wheel Tax)
ဘီးခြန္သည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရေၾကာင္း သြားလာေရးယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ (သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ထားေသာ အဖြဲ႔) မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးအတြင္း တည္ဆဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ဘီးခြန္
ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေသာ ေဒသတြင္ ေကာက္ခံသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးအျဖစ္လည္း ေကာက္ခံသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘီးခြန္သည္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းေကာက္ခံေသာ အခြန္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေသာ ေဒသတြင္ တစ္ႀကိမ္၊
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အထြက္ယာဥ္ ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္
တစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္ရသည္။ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ လမ္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား/တန္ခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္
သည္။

8² 2? jrefrmEkdifiH. vuf&SdtcGefpepfudk
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္သည္ တစ္မူထူးျခားေနၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားလာေရး
အတြက္ အခြန္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနဆဲကာလ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးမွ ရေသာ
အခြန္ေငြမ်ားသည္ အခ်ဳိးမညီျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြ
အလံုးအရင္းရႏိုင္သည့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားအေပၚ အဓိကမီွခိုအားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္
အားျဖင့္ သယံဇာတက႑မွ ရေသာ ဝင္ေငြပမာဏအေျပာင္းလဲသည္ အစိုရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈႀကီးမားႏိုင္သည္။ ထို႔အေျခအေနမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ အျခားအခြန္ရေငြမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို တိုးခ်ဲ႕
သြားရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိစည္းၾကပ္လ်က္ရွိေသာ အခြန္အမ်ားစုသည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အေနအထားအရ ဝင္ေငြေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မႈ နည္းေနသည့္အျပင္ စည္းၾကပ္ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕၏ အခြန္အေျခခံမ်ား
ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အစိုးရ၏ အခြန္ရေငြပမာဏကို ေလ်ာ့နည္း သြားေစႏိုင္ပါသည္။၉၆
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အခြန္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္ပါးေနရေသးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းေနာက္တစ္ခုမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ား ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း
တို႔သည္ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔ကို တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲသြားရန္လိုသည္။

ထို႔အျပင္

ႏိုင္ငံအတြင္း

စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း

ညံ့ဖ်င္းျခင္း

(economic

inefficiency) ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သက္္ေရာက္မႈ (trade effects) မ်ားေၾကာင့္လည္း အခြန္ေငြေကာက္ခံ

၉၆ အခြန္အခ်ဳိ႕၏ အခြန္အေျခခံအကန္႔အသတ္မ်ားမွာ သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ား
ကိုသာ ေကာက္ခံခြင့္ရွိျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္အမ်ားစုသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ က႑အခ်ဳိ႕ရွိ အလုပ္သမား၏ လုပ္ခ
လစာမ်ားမွသာ ရရွိေနျခင္း၊ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြန္မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ငေြရႏိုင္ေသာ အခြန္
အေျခခံက်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ခြန္မ်ားသည္ လာဒ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားဝင္ေကာက္ခံရရွိမႈနည္းျခင္း စသည့္တို႔
ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ရရွိမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈႏွင့္ ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲ
ေစႏိုင္သည့္အျပင္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေသာ

က႑မ်ားတြင္လည္း

အရင္းအႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလႊဲေခ်ာ္ျခင္း

(misallocation of capital) မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ သြင္းကုန္ခြန္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေရွာင္လိုသူ
မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခားလုပ္သူမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား (corruption) ႏွင့္ လာဒ္ထိုးမႈမ်ား (rent
seeking) ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအခြန္မူဝါႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အခြန္ျဖန္႔ႏွံ႔မႈအားျဖင့္
ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လက္ရွိအခြန္စနစ္ (အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္စနစ္) တြင္
ႏႈန္းတိုးခြန္စနစ္ (progressive rate structure) ကို က်င့္သံုးေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ႏႈန္းေလ်ာ့ေစသည့္ အစိတ္
အပိုင္း မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္ျမင့္မားသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတိုးမွ ရေသာဝင္ေငြမ်ားကို
စည္းၾကပ္မႈ မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြျမင့္မားသူမ်ားက ထမ္းေဆာင္ရေသာ အခြန္ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုးႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူ
မ်ားက ထမ္းေဆာင္ရေသာ အခြန္ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးတို႔ ညီမွ်မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒါင္လိုက္မညီမွ်မ်ားသည္
ဆင္တူေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ခု၌ အခြန္ထမ္းမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ပမာဏ မတူညီျခင္းကို
ရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ - အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား၊ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္
အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ က႑တစ္ခုခုကို မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ အခြန္မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္
အလ်ားလိုက္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးပြားလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအခြန္စနစ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္္ခုတည္းကသာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးအစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေလးထားၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား ရွင္းလင္းတိက်စြာ ခြဲေဝသြားရန္အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
မ်ား ပံုေဖာ္လိုေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား
ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း အခြန္အာဏာအမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၌သာ စုပံုေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္အာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳခြင့္၊
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝေပးထားျခင္းမရွိေပ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္မ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုအခြန္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ နည္ပါးျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း
က်င့္သံုးလိုေသာ အခြန္အာဏာမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ပိုင္အခြန္အရင္းအျမစ္ရေငြမ်ား
မွာ နည္းပါးေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုး စရိတ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္

မိမိတို႔၏

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

အသံုးစရိတ္မ်ား

ကာမိေစရန္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအား မွီခိုအားထားေနရ သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္

ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

အစိုးရမ်ား၏

ျပည္သူ႔

ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔သို႔
ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြလြဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ႏြယ္မႈအေနအထားတစ္ခု

ျဖစ္သည္။

ထိုဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္မႈသည္

ျပည္နယ္၏

အေရးကိစၥမ်ားတြင္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ကူညီမႈ ျဖစ္ႏိုင္သလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုျခယ္လွယ္မႈလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္
ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို အားေကာင္းေစႏိုင္သလို ထိခိုက္မႈလည္း ျဖစ္ေစ
ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ကာမိရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အမွီအခိုကင္းမႈ (fiscal independence) ရွိရန္အတြက္ အနည္းဆံုး လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အခြန္ဘ႑ာေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား ရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားက အခြန္စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက်င့္သံုးေနလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ (economic
union) အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို (အထူး
သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးက ဥပေဒျပဳေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားအတြက္) စည္းဝါး
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ညီေအာင္ (harmonization) ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဥပမာ - တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သက္ဆိုင္ရာအခြန္မ်ား၏ အခြန္
အေျခခံမ်ား တသမတ္တည္းျဖစ္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခြန္အေျခခံမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး
ထိုအခြန္မ်ား၏ ႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားက မိမိတို႔ ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ႏႈန္းထား
မ်ားကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ အခြနေ
္ ကာက္ချံ ခင္းဆိင
္ု ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ (Tax Collection Agreement)
မွတစ္ဆင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြန္ေကာက္သည့္ ရံုးဌာန (Tax Collection Department) ထားရွိကာ အခြန္
အခ်ဳိ႕ကို စည္းဝါးညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္္အခြန္မ်ား၏ အခြန္ အေျခခံ
မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးသည့္အျပင္ ထိုအခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက သတ္မွတ္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္
ေကာက္ခံေပးၿပီး ရရွိလာေသာ ျပည္နယ္ အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုးခြင့္ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားသည္
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိမႈသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ နည္းႏိုင္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ဘ႑ေရးမညီမွ်မ်ား (fiscal inequities) မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနကို
ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း (fiscal equalization) အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကုစားေလ့ရွိသည္။ အေျခခံျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာေသာ
ျပည္နယ္မ်ားမွလည္းေကာင္း ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္အားလံုး ဘ႑ာေငြတူညီေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ပွ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္
ဘ႑ာေငြအေနအထား ရရွိေရးအတြက္သာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံ
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း အစီအစဥ္ကို (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွလြဲၿပီး)
ဖက္ဒရယ္ႏို္င္ငံအမ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရသည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္လည္း ျပည္နယ္မ်ားအား အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား
ႏွင့္အတူ အခြန္ဆိုင္ရာ စည္းဝါးညီေရး (tax harmonization) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးသာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း (fiscal
equalization) တိက
႔ု ုိ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းရန္ လိသ
ု ည္။ အခြနအ
္ ာဏာခြေ
ဲ ဝရာတြင္ စီးပြားေရးရႈေဆာင္အားျဖင့္ ထိေရာက္
မႈ (efficiency) ႏွင့္ မွ်တမႈ (equity) စံႏႈန္းနွစ္ခုကို အဓိကအေျခခံသြားရန္လိုသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္မ်ားသည္
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွမ
ိ အ
ႈ ားျဖင့္ ျပည္နယ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစိးု ရမ်ားက ေကာက္ခလ
ံ ်ွ င္ ပိမ
ု ထ
ုိ ေ
ိ ရာက္
ႏို္င္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးကြာဟမႈကို ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေစနိုင္သျဖင့္
ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရကလည္းေကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္ေထာင္စႏ
ု င
ွ ျ့္ ပည္နယ္ အစိးု ရနွစခ
္ လ
ု းုံ ကလည္းေကာင္း စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံသင့္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အခန္းက႑
ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ အခြန္စီးဝါးညီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအား ေပးအပ္ရႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ အခြန္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္္လွ်င္ အခြန္အခ်ိဴ႕ကလြဲၿပီး က်န္အခြန္အမ်ားစုမွာ
အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ နည္းေနသည္။
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕မွာ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ဆို္င္ေသာ အခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း
ခြန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔အား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြန္ရ
ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား မွ်ေဝေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေဒသ
တြင္း

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

အခြန္ဘ႑ာေငြ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

တိုးခ်ဲ႕ႏို္င္သည္။

ထိုနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္သည္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားရွိသည္။ ပထမနည္းလမ္း သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏
ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (fiscal autonomy) ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အမွီအခိုကင္းမႈ(fiscal independence) ကို
အားေကာင္းေစၿပီး အျခာတစ္ဘက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၏ အခြန္စည္းဝါးညီမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး ညီတူမွ်တူ
ျဖစ္ေစမႈကို အားနည္းသြားေစႏို္င္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းသည္ ပထမနည္းလမ္း၏ ဆန္႔က်င့္ဘက္သေဘာတရား
မ်ားရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုက ျပည္နယ္ႏွင့္မွ်ေဝမည့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္မ်ားက ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအမွီအခိုကင္းမႈကို
ထိပါးသြားႏို္ငသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ဆၿပီး အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္
သြားသင့္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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0ifaiGcGef
ဝင္ေငြခန
ြ သ
္ ည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ အခြနအ
္ မ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြခန
ြ သ
္ ည္ အမ်ားဆံးု ျပန္လည္
ျဖန္႔ေဝသံုးစြဲႏိုင္ေသာ အခြန္တစ္ခု (the most redistributive tax) ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံခြင့္ကို

ျပည္ေထာင္စုအျပင္ ျပည္နယ္မ်ားကပါ ရရွိသင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ရႈျမင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္

ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ လူမႈေရးက႑အစီအစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္
ရြက္လွ်င္ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေနအထားအရ ဝင္ေငြခြန္ အားလံုးကို
ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္တိုင္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို
ျပည္နယ္ကိုယ္ပိုင္ အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ကာမိေစရန္ ဝင္ေငြခြန္အခ်ဳိ႕စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္နယ္မ်ား
အား အပ္ႏွင္းသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္အားလံုးနီးပါးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံ
လ်က္ရွိသည္။၉၇ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထား
သည့္ ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ” ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအတြငး္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ေ
ိွ သာ ဝင္ေငြခန
ြ မ
္ ်ား စည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္
ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာရွိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။
ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ
ျပည္ေထာင္စုဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြခြန္တြင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္
ႏွင့္ တစ္ဥးီ ခ်င္းဝင္ေငြခန
ြ ဟ
္ ၍
ူ ႏွစမ
္ ်ဳိးရွရ
ိ ာ လက္ရမ
ိွ ်ွ ေဝေနေသာ ဝင္ေငြခန
ြ မ
္ ာွ တစ္ဥးီ ခ်င္း ဝင္ေငြခန
ြ ျ္ ဖစ္သည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္း
ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္လည္မွ်ေဝေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာေငြ စာရင္းမွ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေငြပံုစံျဖင့္သာ ယခင္
က်င့္သံုးလာခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို မွ်ေဝအခြန္ႏွင့္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့
ေငြဟူ၍ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ဘ႑ာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းလ်က္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္း
ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ရေငြမ်ားကို အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း
ဝင္ေငြခြန္အျပင္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္ မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြန္ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ရေငြမ်ားအေပၚ ခံစားခြင့္
ရွိသင့္သည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ ဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္ အခြန္အမ်ားစု၏ အခြန္ေျခခံမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္
က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး ဝင္ေငြခြန္အမ်ားစုကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွသာ ေကာက္ခံရရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေသာ
အခြနတ
္ စ္ခု အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ၍
္ မရႏိင
ု ္ေသးပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ တစ္ဘက္တြင္ ဝင္ေငြအေျခခံကို တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕သြားၿပီး
တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ မွ်ေဝအခြန္ေငြ အခ်ဳိးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို တိုးျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြခြန္
တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္လံုးစည္းၾကပ္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္နယ္မ်ားအား အျပည့္အဝေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးသင့္သည္။ ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးမ်ား
အား အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြခ်မွတ္ထားရမည္။
၉၇ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ဝင္ေငြခြန္ ပါရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္သည္ ျပည္ေထာင္စုကသာ
ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား (၂) ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ဇယား
(၅) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခစာရင္း တို႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားသည္။ တိုးခ်ဲ႕စာရင္းတြင္
“ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ ဝင္ေငြခြန္”
(ဇယား - ၂) ႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရွိသည့္ ဝင္ေငြခြန္ဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊” (ဇယား - ၅) ပါရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသတြင္းရွိ ဝင္ေငြ
ခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။
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a&mif;0,fcGef (ukefoG,fvkyfief;cGef)
ေရာင္းဝယ္ခန
ြ သ
္ ည္ အစိးု ရအတြက္ ဝင္ေငြအေတာ္အသင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိင
ု ေ
္ သာ သြယဝ
္ က
ုိ အ
္ ခြနတ
္ စ္ချု ဖစ္သည္။
ေရာင္းဝယ္ခြန္ကို ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု ေရာင္းဝယ္မႈျပဳတိုင္း စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသျဖင့္ တိုက္ရိုက္ခြန္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို ေရွာင္သူမ်ားပင္ ေရွာင္လႊဲရခက္ေစသည့္ အခြန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရာင္းဝယ္ခြန္သည္
ကုန္စည္/ဝန္ေဆာင္မႈစာသံုးျခင္းအေပၚ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ရာ မူလကပင္ ဝင္ေငြခြန္ထက္ ပိုတည္ၿမဲသည့္သေဘာရွိၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္
အဆင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ျပည္နယ္ေရာင္းဝယ္ခြန္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဆင့္က စည္းၾကပ္
ေကာက္ခံသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္ စားသံုးမႈအေပၚ
ေကာက္ခံသည့္ ေရာင္းဝယ္ခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ
ကုန္စည္အခိ်ဳ႕မွလြဲၿပီး ကုန္စည္အမ်ားစုအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသျဖင့္
ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစု ကုန္က်စရိတ္ခုႏွိပ္ခြင့္ မရွိသလို
ျဖစ္ေနသည္။ ကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္သည္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တည္ၿငိမ္ေသာ အခြန္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ လက္ရွိအခြန္စနစ္ တိုးတက္မႈအေနအထားအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေခတ္မီက႑မ်ား၌သာ
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံႏိုင္ေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕အေပၚ ကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း
ေပးထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိကုန္စည္လုပ္ငန္းခြန္စနစ္သည္ အစိုးရဘ႑ာေငြအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝင္ေငြ
မ်ားကို ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္။၉၈
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေကာက္ခံၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္းေကာက္ခံရရွိလာေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ရေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရရွိေသာ
၎ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၎ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီး
မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ားက အျပည့္အဝ မဟုတ္သည့္တိုင္ လက္ရွိအခိ်ဳးအစား (ရာခိုင္ႏႈန္း) ထက္မ်ားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္
ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ရေငြမ်ားကို မွ်ေဝသင့္သည္။ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္မားလာသည့္အခါ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံသြား သင့္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈ
သည္ ျပည္နယ္၏ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ျပည္နယ္အဆင့္ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံကာတာဝန္ခံယူ/တာဝန္ခံသင့္သည္။

obm0o,HZmwtcGef
သဘာဝသယံဇာတအခြန္သည္ (အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးသယံဇာတထုတ္ထူမႈမ်ာအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ သဘာဝ
သယံဇာတအခြနသ
္ ည္) ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ဘ႑ာေငြအတြက္ ဝင္ေငြအလံးု အရင္းေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိင
ု ေ
္ သာ အခြနအ
္ မ်ဳိးအစား
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သဘာဝသယံဇာတက႑မွ ရရွိေသာ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြ မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝသယံဇာတပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတဝင္ေငြခြဲေဝမႈတို႔ကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ခုလုံးအားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရတစ္ခုတည္း
အားလည္းေကာင္း အပ္ႏွင္းထားသည္။

ေရနံ၊

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္

ေက်ာက္စိမ္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးႀကီး

၉၈ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိသြယ္ဝိုက္ခြန္စနစ္ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို တန္ဖိုး
ျဖည့္ခြန္ (VAT) သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ (GST) အျဖစ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
လက္ရွိကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ကုန္စည္အခ်ဳိ႕က လြဲ၍ ၅ % တေျပးညီသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခုႏွိမ္ခြင့္ရရွိခံစားႏိုင္ရန္
လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားသတ္မွတ္ ေျဖေလ်ာ့ ေပးျခင္းမ်ား ရွိသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

149

သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ အခြန္အခမ်ားစည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအျပင္
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကလည္း

ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္

ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနယ္နိမိတ္ အတြင္း၌တည္ရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔
ေဒသတြင္း သယံဇာတထုတ္ယူမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိသင့္ပါသည္။
ထိုလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ေဒသခံ
မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သယံဇာတ
မ်ားကို ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအဆိုကို တုန္႔ျပန္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း စသည့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ စိုးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္သည္။၉၉
သဘာဝသယံဇာတအခြန္သည္ သဘာဝသယံဇာတအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္
စနစ္ (ပံုစံႏွင့္ႏႈန္းထား) မ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတဆိုင္ရာအခြန္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္ မ်ားအၾကား ခြဲေဝလိုပါက သယံဇာတအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေကာက္ခံေလ့ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားသည္
စီးပြားေရးအရ ထိေရာက္မႈ (efficiency) ႏွင့္ မွ်တမႈ (equity) ရႈေထာင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သြားရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးႀကီး သယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြန္အခမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး
ေကာက္ခံရရွိေသာ သယံဇာတအခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ျပည္လည္ခြဲေဝေပးသည္ဟု
ယူဆရေသာ္လည္း မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ ခြဲေဝေပးသည္ကိုမသိရေပ။ သယံဇာတအခြန္မ်ားကို
တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံခြင့္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္အစိုးရမ်ားအား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစိုးရလက္ထဲသို႔ အခြန္ေငြမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သယံဇာတက႑အတြက္ သယံဇာတဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝသည့္ သယံဇာတဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုကို
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံုေဖာ္သြားရန္လိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးမူေဘာင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးမွ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေကာက္ခံသည္။
တြင္းထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ သယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္မ်ားအနက္ အေရးႀကီး
ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါဇယား (ဇယား-၄၂ ရႈ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခြန္မ်ားသည္ အစိုးရဘ႑ာေငြ
အတြက္ ဝင္ေငြ တစ္လံုးတစ္ခဲေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအား
အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ခြဲေဝေပးေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ (ဇယား-၄၃ ႏွင့္ ၄၄ ရႈ)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ သယံဇာတဆိုင္ရာ အခြန္အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး
ထိုအခြန္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား
အတြက္ ဝင္ေငြေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မႈ နည္းေနႏိုင္ ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္း တိက်ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သယံဇာတအခြန္မ်ားအျပင္ အခြန္မဟုတ္ေသာ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား
ကိုလည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝေပးေရးတို႔ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနစ္ ေရွးရႈကာ ေဆာင္ရြက္
သြားသင့္ပါသည္။
သယံဇာတဝင္ဆိုင္ရာ အခြန္ေငြႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးမ်ားအၾကား ခြဲေဝေရးအျပင္ ေကာက္ခံရရွိလာေသာ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ သယံဇာတက႑မွ ဝင္ေငြမ်ား
ကိုလည္း ေရရွည္ခံစားခြင့္အက်ိဳးငွာ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္လိုသည္။ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားသည္ အခ်ိန္တို
အတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ သယံဇာတမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္
စည္းကမ္းမဲ့

သံုးစြဲမႈမ်ားကို

အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူသံုးစြဲမ်ား၊
ျပည္ေထာင္စုအစိုရႏွင့္

သယံဇာဝင္ေငြအေပၚ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားပါ

အေရးႀကီးသည္။

၉၉ “Natural Resource Federalism: Consideration for Myanmar,” NGRI
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အလြန္အကြ်ံမွီခိုေနမႈမ်ားႏွင့္
ေရွာင္ၾကဥ္သြားရန္

ဇယား (၄၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑ အခြန္ေငြစီးဝင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား
စဥ္

အခြန္စီးဝင္မႈလမ္းေၾကာင္း

၁။

လိုင္စင္ေၾကး

၂။

အစိုးရပါဝင္မႈ

ေဖာ္ျပခ်က္
လိုင္စင္သစ္ရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ႀကိမ္တည္း ေပးေဆာင္ရေသာ
အခြန္ေငြ
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္ဆိုင္မႈ
အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ အျမတ္မ်ား။
သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပါဝင္

၃။

အစိုးရေဝစု

ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ေရနံ သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္းအခ်ဳိး
တစ္ရပ္ကို တိုက္ရိုက္လက္ခံရွရွိျခင္း။

၄။
၅။

သယံဇာတတူးေဖာ္မႈတြင္ ပမာဏႏွင့္တန္ဖိုးေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိးက်

တြင္းဝခြန္

ေပးေဆာင္ျခင္း။

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြေပၚတြင္

(ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္)

ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား

၆။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

၇။

ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မႈအေပၚ
တြင္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား
ေရနံ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်တြင္
ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား

Source: “Natural Resource Federalism: Consideration for Myanmar,” NGRI
ဇယား (၄၃) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာ အစိုးရအဆင့္ဆင့္မွ ေကာက္ယူေနသည့္ ထြင္းထြက္/
ဓာတ္သတၱဳအခြန္မ်ား

ႏုိင္ငံ

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္
ျပည္ေထာင္စု

ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စု

အာဂ်င္တီးနား

X

ၾသစေၾတးလ်

X

X*

ဘရာဇီး

X

X

ကေနဒါ

X

အိႏၵိယ

X

မေလးရွား

X

မကၠဆီကို

x

ရုရွား

X

ယူေအအီး
ယူအက္စ္

အအံု/ေျမယာခြန္မ်ား

ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စု

X

X

X*

X

X

X
X

X

x
X*

X

X*

X

X

X

X

X
X

X
X*

ျပည္နယ္

X

X
X

X

ပစၥည္းဥစၥာ၊ အိမ္ရာ၊ အေဆာက္

တြင္းဝခြန္မ်ား

X
X

X

X

X

X* ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
Source: “Natural Resource Federalism: Consideration for Myanmar,” NGRI
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ဇယား (၄၄) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႔ရေသာ အစိုးရအဆင့္ဆင့္မွ
ေကာက္ယူေနသည့္ ေရနံအခြန္မ်ား

ႏုိင္ငံ

ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္
ျပည္ေထာင္စု

ျပည္နယ္

ျပည္နယ္
X

X

X*

ဘရာဇီး

X

X

ကေနဒါ

X

အိႏၵိယ
မေလးရွား

ျပည္ေထာင္စု

X
X

X

X

X

X**

X

X

X

X
X

X

X

X*

X
X

X

X

X

X* ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
X** ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ
အရင္းအျမစ္။
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ျပည္နယ္

X*

ယူေအအီး
ယူအက္စ္

အအံု/ေျမယာခြန္မ်ား

ျပည္ေထာင္စု

ၾသစေၾတးလ်

X

ပစၥည္းဥစၥာ၊ အိမ္ရာ၊ အေဆာက္

တြင္းဝခြန္မ်ား

။ “Natural Resource Federalism: Consideration for Myanmar,” NGRI

အခန္း(၉)

pOf;pm;okH;oyfcsufrsm; =
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ကို

tm%mcGJa0r+ykHpHrsm;

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္

သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္

အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ အားသာခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပရလွ်င္ ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္

အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝထားရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစသည့္ ဖက္ဒရယ္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအဂၤါရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး
စနစ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခြန္စနစ္ကို ေခတ္မီေသာ အခြန္စနစ္သို႔
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ဥပမာ - အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့ျခင္း၊ အခြနထ
္ မ္းရံးု မ်ားဖြင့္
လွစျ္ ခင္း၊ အခြနထ
္ မ္းရံးု မွ ေခၚယူစည္းၾကပ္သည္စ
့ နစ္မွ ကုယ
ိ တ
္ င
ုိ အ
္ ခြန္ စည္းၾကပ္မႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ
က်င့္သံုးျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သယံဇာတအခြန္ရေငြအေပၚ အဓိက မွီခို
အားထားေနျခင္းမွ အျခားအခြန္ရေငြမ်ားကိုလည္း အားထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း
ခြန္ကို တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ - VAT (သို႔မဟုတ္) ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ - GST စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္
တည္ဆဲအခြန္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္းစသည္တို႔ကုိ) ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ

ဖြဲ႔စည္းပံုအရ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား

အပ္ႏွင္းထားေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား တျဖည္းျဖည္း မွ်ေဝေပးျခင္း (ဥပမာ -၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္
အခစာရင္းတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
အခြန္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္
ေခါင္းခြန္) ကို အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္။
အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနမႈသည္ အဓိကအားနည္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့္ ာဏာမ်ားသည္ အကန္အ
႔ သတ္မ်ားစြာရွေ
ိ နၿပီး ဘ႑ာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (fiscal autonomy) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အမွီအခိုကင္းမႈ (fiscal independence)
တို႔သည္ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
သီးျခားအသံုးစရိတ္တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရသည့္ ထပ္ထူျပဳအ
သံုးစရိတ္ႏွင့္အခြန္အာဏာမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထိုအာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခစာရင္းပါ
အခြန္အခ

အခ်ဳိ႕ကို

သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအခြန္

ဥပေဒျဖင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ

စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေကာက္ခံခြင့္
ရွိေသာ အခြန္တိုင္းအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို မရရွိၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက
ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားသည္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာ အခြန္မ်ား
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္မွီခိုအားထားေနရသည္။ ထိုသို႔ လႊဲေျပာင္းေငြအေပၚ
မွီခိုမႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (fiscal capacity) အေပၚ
ထိခက
ုိ ၿ္ ပီး ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံးု စရိတအ
္ ာဏာမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏ လႊမး္ မုးိ
မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္က ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒသစ္အရ ျပည္ေထာင္စု

အခြန္အခ်ဳိ႕ (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္) မွ
ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္
ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ျပည္လည္မွ်ေဝမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မွ်ေဝအခ်ဳိး
အစားမ်ား (၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ အလြန္နည္းေနၿပီး ထိုမွ်ေဝအခ်ဳိးအစား
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

9² 1? jynfaxmifpkESifh jynfe,ftpkd;&tzGJ@rsm;t-um;
tcGeftm%mcGJa0r+ykHpHrsm;
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူလိုလားေသာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္
ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ အသံုးစရိတ္အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားၿပီး ပံုစံတစ္ခုစီ၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

ykHpH (1) jynfe,fESifh a'oEœ&tpkd;&vufxufwGif tcGeftm%mtm;vkH;&Sdjcif;

(Exclusive taxation powers of the State and Local government)
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ အခြန္အားလံုးကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ား
ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခု
အားျဖင့္ ထည့္ဝင္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္း က်င့္သံုးမည့္ အခြန္
စနစ္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိဘဲ ျပည္နယ္ကိုယ္တိုင္
(ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္) ခ်မွတ္သြားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားသည္။

tm;omcsufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္စသည့္ အခြန္အာဏာမ်ားကို
အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္မ်ား၏ မတူညီေသာ အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ (အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိး
သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္) ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ (internal economic union) ကိုလည္းေကာင္း၊
အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္း မတူညီျခင္းေၾကာင့္ အခြန္စနစ္မွ်တမႈႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ တာဝန္မ်ား
အတြက္ အသံုးစရိတ္မွ်တမႈကိုလည္ေကာင္း ထိခုိက္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာျပည္နယ္တစ္ခု၏ အခြန္စနစ္
သည္ အျခားျပည္နယ္တစ္ခု၏ အခြန္စနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈကို
လည္းေကာင္း ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ပမာဏသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ အလြန္
ကြာျခားသြားႏုိင္သျဖင့္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။
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ykHpH (2) jynfaxmifpktpkd;&vufxJwGif tcGeftm%mtm;vkH;&Sdjcif;

(Exclusive taxation powers of Union or Federal government)
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အားလံုးကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြအခ်ဳိ႕ (သေဘာ
တူ/ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခ)ု ကို ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ေဒသႏၱရအစိးု ရတိ၏
႔ု အသံးု စရိတမ
္ ်ားအတြက္
လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဤပံုစံသည္ ပံုစံ - ၁ ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္ဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားသည္။

tm;omcsufrsm;

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အခြန္စနစ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား
သျဖင့္ အခြန္စနစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၏
စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေနအထား မတူညီမႈမ်ားကို ထိန္းညိႇေပးႏိုင္ျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္
မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ တည္ၿမဲေသာ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုထံမွ ရရွိျခင္း) စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြ
သည္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ၿပီး ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ဘ႑ာေငြ
ပမာဏကို သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္း
ေငြျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ရာ ထိုအသံုးစရိတ္အေပၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈအားနည္းႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ကို
ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ သံုးစြဲရာတြင္
ျပည္နယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အခြန္ရေငြမ်ားကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
လူမႈေရးက႑ အသံုးစရိတ္မ်ားထက္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုသံုးစြဲေနျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝရာတြင္ ပံုစံ (၃) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲေဝႏိုင္သည္။
ပထမပံုစံမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္
ပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲေဝေပးသည့္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေဒသအေျခခံ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္း
(Derivation-based revenue sharing) သည္။ ဒုတိယပံုစံမွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆံုးျဖတ္သြားသည့္

လိုအပ္ခ်က္အေျခခံ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္း

(Need-based revenue sharing) ျဖစ္သည္။ တတိယပံုစံမွာ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ရေငြတူညီေသာ အခြန္
ေငြခြဲေဝျခင္း (equal per capita revenue sharing) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္မည္မွ် ေကာက္ခံ
ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ တူညီေသာ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ရေငြ
မ်ားကိုသာ ရရွိၾကသည္။ ပံုစံသံုးခုလံုးသည္ မွ်တမႈမူကို အေျခခံေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ykHpH (3) tcGeftajccHus,fjyef@aom tcGefrsm;udk jynfaxmifpk pnf;-uyfaumufcHjcif;ESifh cGJa0jcif;

(Taxation assigning broad-based taxes to the Union or Federal government)
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး က်န္အခြန္
အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ဤပံုစံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕
ရွိၿပီး ထိုအခြန္ အာဏာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ မလုံေလာက္ပါက ျပည္ေထာင္စု
၏ ေထာက္ပံေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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tm;omcsufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သီးျခားအခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသျဖင့္

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား

ဘ႑ာေရးမွ်တမႈမ်ားအတြက္

ထိုအခြန္အာဏမ်ားကို အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္အစိုးသည္ သီးျခားအခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ထိုအခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ
ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါက ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ
မွီခိုေနရမႈမွာ မ်ားသြားႏုိင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္လာႏိုင္ၿပီး
ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းယုတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။

ykHpH (4) bkHtcGeftajccHrsm;ay:wGif rwlnDaom tcGefE+ef;xm;jzifh tcGefaumufcHjcif;

(Taxation usining common bases but different rates by the Union and State
governments)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ တူညီေသာ အခြန္အေျခခံမ်ားထားရွိၿပီး ထိုအခြန္အေျခခံမ်ား
အေပၚ မတူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၾကသည္။

tm;omcsufrsm;

အစိးု ရႏွစရ
္ ပ္လးုံ တြင္ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မႈ အသံးု စရိတအ
္ တြက္ အခြနအ
္ ာဏာမ်ားရွသ
ိ ည္။ အခြနအ
္ ေျခခံမ်ား
တူညီသျဖင့္အစိုးရမွ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္မည့္ အခြန္ႏႈန္းထား
မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
တိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

tm;enf;csufrsm;

အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးက မတူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေနသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရးတာဝန္မ်ား ထပ္နိုင္ၿပီး (overlap) ရွားပါးအရင္းအျမစ္မ်ား အေလအလြင့္ျဖစ္ကာ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္
မွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အခြန္ေရွာင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္းတီးေပးျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္သည္။

ykHpH (5) tcGefpepfwpfckvkH;ukd jynfaxmifpktpkd;&u csrSwf_yD; jynfe,frsm;u taumiftxnfazmfjcif;

(Taxation with Union/federal government having the legislative role and the
States the implementation role)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက
ထိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အခြန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္
ေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးအစားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက မွ်ေဝၾကသည္။

tm;omcsufrsm;

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏
အခြန္အာဏာမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္
မ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း အခြန္ဥပေဒမ်ားကို လိုလိုလားလားနွင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္သြားရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စုမွခ်မွတ္သြားမည့္ အခြန္စနစ္အေပၚ လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္းစသည့္ အားသာ
ခ်က္မ်ားရွိသည္။
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tm;enf;csufrsm;

ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အခြန္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏
သေဘာထားမ်ားရယူမႈႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈ မရွိပါက) ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏ ယႏၱရားအဆင့္သာ ရွိေနမည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု
အား ေပးအပ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
အထက္ပါ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား အခြန္အာဏာ ခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး
ခဲ့ေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေနေသာ ပံုစံမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တိုင္းလိုလိုသည္ ထိုအခြန္အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားကို သီးျခားက်င့္သံုးျခင္းထက္ ေရာေႏွာက်င့္သံုး
လာၾကသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ အခြန္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ က်င့္သံုးသည့္ အခြန္စနစ္ကြဲျပားသြားသည္။ အခ်ဳိ႕အခြန္
မ်ားကို ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ က်င့္သံုးၿပီး အခ်ဳိ႕ကို အျခားပံုစံျဖင့္ က်င့္သံုးသည္။ ဥပမာ - ဝင္ေငြခြန္ကို ပံုစံ - ၄ ျဖင့္
က်င့္သံုးၿပီး ပစၥည္းခြန္ကို ပံုစံ - ၁ သို႔မဟုတ္ ပံုစံ - ၅ ျဖင့္ က်င့္သံုးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္
မ်ားအၾကား အခြန္အာဏာ ခြဲေဝမႈစနစ္သည္ ပံုစံ - ၃ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပံုစံ - ၃ တြင္ကဲ့သုိ႔
ျမန္မာႏိင
ု ္ငံရွိ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခြနအ
္ ာဏာသည္ အလြနေ
္ သးငယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏ လႊေ
ဲ ျပာင္းေငြမ်ား
အေပၚ မွခ
ီ ေ
ုိ နရမႈမွ ရုနး္ ထြကႏ
္ င
ုိ ျ္ ခင္း မရွေ
ိ သးပါ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္မည္ဆိုပါက ထိုအခြန္အာဏာခြဲေဝမႈ
ပံုစံကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ခြဲေဝမႈ ပံုစံမွ ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းေသာ ခြဲေဝမႈပံုစံသို႔
ေျပာင္းလဲသြားရန္လိုပါသည္။

9² 2? jynfaxmifpkESifh jynfe,ftpkd;&tzGJ@rsm;t-um;
tokH;p&dwftm%mcGJa0r+ykHpHrsm;
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အခြန္ခြဲေဝမႈစနစ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေသာ အခ်က္
မွာ အခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ရန္ လိုသည္။ “ဘ႑ာေရးသည္
အသံုးစရိတ္ေနာက္လိုက္သည္။ (Finance follows functions)” ဆိုသည့္ အေျခခံမူျဖင့္ အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားကို
ခြဲေဝသြားရန္ လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခြန္ခြဲေဝမႈ ပံုစံမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္အာဏာ
ခြဲေဝမႈပံုစံမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားရန္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ားကို မွ်တစြာ
(သို႔မဟုတ္) သဟဇာတရွိစြာျဖင့္ ေရရွည္က်င့္သံုးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ အသံုးစရိတ္တာဝန္ ႀကီးမား
လွ်င္ ထိုအသံုးစရိတ္တာဝန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည့္ အခြန္ဘ႑ာ ခြဲေဝမႈ
စနစ္ကို က်င့္သံုးသြားရန္လိုသည္။ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားၿပီး အခြန္အာဏာနည္းလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အသံုးစရိတ္
တာဝန္နည္းၿပီး အခြန္အာဏာမ်ားေနလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား
မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ခြဲေဝ
က်င့္သံုးမည့္အသံုးစရိတ္

တာဝန္မ်ား

ခ်မွတ္ရာတြင္

အေထာက္ကူျပဳႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ

အသံုးစရိတ္ပံုစံတို႔ကို

ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

ykHpH (1) jynfe,frsm;. oD;jcm;tokH;p&dwfwm0efrsm;

(Exclusive expenditure responsibilities of States with or
without federal oversight)
ျပည္နယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္
မ်ား၏ သီးျခားအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေၾကာင္းမႈ (federal
oversight) ႏွင့္အတူ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေၾကာင္းမႈ မပါဘဲ (without
federal oversight) ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိေသာ သီးျခား အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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tm;omcsufrsm;

ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ကို အျပည့္အဝနီးပါး က်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည္။
ျပည္နယ္အလိုက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခခံ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး မတူညီျခင္းႏွင့္ အျခား
ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ခံစားခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ အသံုးစရိတ္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသား
မ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ထိပါးသြားႏိုင္သည္။

ykHpH (2) jynfaxmifpkESifh jynfe,frsm;. r#a0tokH;p&dwfwm0efrsm;

ပံုစံ (၂) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား
(Shared expenditure responsibilities by Federal and States with either federal or
State paramountcy)
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ခုလံုးက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္ၿပီး
ထိုအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးပါမႈအဓိကက်ျခင္း (federal paramountcy) (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အေရးပါမႈအဓိကက်ျခင္း(state paramountcy)
ဟူ၍ ပံုစံ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားႏိုင္သည္။ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ
ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္ရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေရးပါမႈ အဓိက်ျခင္းသေဘာ ေဆာင္ပါ
သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္မ်ားက မွ်ေဝအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ခြင့္အျပင္ ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေၾကာင္းခြင့္တို႔ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ပိုမ်ားေနလွ်င္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ အေရးပါမႈအဓိကက်ျခင္း သေဘာကို ေဆာင္သည္။

tm;omcsufrsm;

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခြဲေဝမႈႏွင့္အတူ ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏
အေရးပါမႈမ်ားလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ ဘံုစံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ရ လြယ္ကူေစႏိုင္ၿပီး
ျပည္နယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားေနလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ
မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးပါမႈမ်ားေနလွ်င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊမ္းမိုး ျခယ္လွယ္မႈကို
ခံရႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ားလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ ဘံုစံႏႈန္းမ်ား
ကို ထိန္းညိႇရန္ ခက္ခဲသြားႏုိင္သည္။

ykHpH (3) jynfaxmifpku Oya'jyK_yD; jynfe,frsm;tm; pDrHtkyfcsKyfcGifhay;xm;aom tokH;p&dwfwm0efrsm;
(Expenditure responsibilities with federal legislative power and state
administrative power)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။

tm;omcsufrsm;

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းညိႇရလြယ္ကူေစသည္။ ျပည္နယ္မ်ားကလည္း
ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ား မရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား ဆံးု ရံးႈ ေနသည္။ အက်ိဳးဆက္မာွ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသံးု စရိတတ
္ ာဝန္မ်ားက ထိေရာက္စာြ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိုသည့္ ဆႏၵႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပံုမ်ားသည္ ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

ykHpH (4) jynfaxmifpk tpkd;&. oD;jcm;tokH;p&dwfwm0efrsm;

(Exclusive expenditure responsibilities of Federal governments)

ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရကသာ အျပည္အ
့ ဝလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ၿိွ ပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို လံးု ဝမေပးထားေသာ
ျပည္ေထာင္စု၏ သီးျခားအသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းၿပီး
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ သီးျခားအသံုး
စရိတ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။

tm;omcsufrsm;

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းညိႇေပးႏိုင္သည္။ အသံုး
စရိတ္စံႏႈန္း တစ္ေျပးညီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အသံုးစရိတ္မွ်တမႈကို ရရွိေစသည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တို႔ မရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း
စသည့္တို႔ကို ေတြ႔ရႏိုင္သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အထက္ပါအသံုးစရိတ္ပံုစံမ်ားကို အသံုးစရိတ္တာဝန္ အားလံုး
အတြက္ သီးျခားအသံုးျပဳျခင္းထက္ အသံုးစရိတ္တာဝန္ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ေရာေႏွာအသံုးျပဳ
ၾကသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအားလုံးနီးပါးကို ျပည္နယ္အစုိးရ
ကသာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ သြားသျဖင့္ ထိုအသံုးစရိတ္တာဝန္အတြက္ ပံုစံ (၄) ကို က်င့္သံုးသြားသည္။
သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုးေရး ကိစၥမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က မွ်ေဝတာဝန္
ယူၾကသျဖင့္ ပံုစံ (၂) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ထိုသို႔ ေရာေႏွာ က်င့္သံုးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း
သင့္ေလ်ာ္စြာ ေရာေႏွာက်င့္သံုးသြားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ စံႏႈန္းထိန္းညိႇခြင့္တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္လည္း အသံုးစရိတ္ပံုစံမ်ား ေရာေႏွာက်င့္သံုးသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားရရွိေသာ အခ်ဳိ႕ အသံုးစရိတ္
တာဝန္မ်ားသည္ က႑တစ္ခုလံုး (ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး) အတြက္ မဟုတ္ဘဲ က႑တစ္ခု၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာ ေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္

ျပည္ေထာင္စု၏

အသံုးစရိတ္တာဝန္အခ်ဳိ႕ကို

ျပည္နယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသျဖင့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ပံုစံ
ေလးခုလံုးကို

ေရာေႏွာက်င့္သံုးေနသည္။

ထိုေရာေႏွာ

က်င့္သံုးမႈသည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုသာ

အာဏာပိုေပးထားသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားသည္ အလွမ္း
ေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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9² 3? tpkd;&tzGJ@rsm;t-um;

aiGv¸Jajymif;r+ tpDtpOfrsm;

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို မည္မွ်ပင္ စနစ္
တက် ခြဲေဝထားသည္ျဖစ္ေစ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္/ႏွင့္
ျပည္နယ္ အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားရန္ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈ

အစီအစဥ္မ်ားကို

ႏုိင္ငံတစ္ခု၏

ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္လည္းေကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏

ျပ႒ာန္း

ဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔
မဟုတဘ
္ ဲ ျပည္ေထာင္စႏ
ု င
ွ ့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းအၾကား နားလည္မျႈ ဖင့္ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူထားျခင္းျဖင့္လည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်ေရးအစီအစဥ္) မ်ားကို ခ်မွတ္ထားၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ စနစ္တက်ခ်မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားမရွိဘဲ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔
ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳၾကသည္။
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေယဘူယ်ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈပံုစံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသားခ်က္ႏွင့္
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ykHpH (1) a'gifvkduftcGef

aiG v¸Jajymif;jcif;

(Vertical fiscal transfers)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရန္ပံုေငြမ်ားမွ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ား
ထံသို႔ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ
လႊဲေျပာင္းေငြ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

tm;omcsufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသံုးစရိတ္လိုေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ရယူႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
သည္ အမ်ဳိးသားရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေသာ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအတြက္
ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
ခ်ေပးျခင္းျဖင့္) ျပည္နယ္မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တြန္းအားေပးနုိင္သည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္နယ္
မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရးအရ မွီခိုေနရမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
ပါေသာ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား ရယူလိုလွ်င္ ျပည္နယ္၏ သေဘာထားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
မက်ႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာေပးရႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ykHpH (2) tvsm;vkduf

aiG v¸Jajymif;jcif;

(Horizontal fiscal transfers)

ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာ (သို႔မဟုတ္)
ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း (အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း) ျမင့္မားေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ဆင္းရဲေသာ
(သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း နိမ့္က်ေသာ ျပည္နယ္မ်ားထံသို႔ ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္း
ေပးသည္။ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ဘ႑ာေငြ ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏

စီးပြားေရး

(သို႔မဟုတ္) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုေငြမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပါေလ့ မရွိပါ။

160

tm;omcsufrsm;

ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ေသြးစည္း
ညီညႊတ္မႈကိုလည္း အားေကာင္းေစသည္။

tm;enf;csufrsm;

ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရးမွီခိုေနရမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး
ထိုအေနအထားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဥပေဒျပဳရာတြင္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားကို
လႊမ္းမိုးေစႏုိင္သည္။

ykHpH (3) a'gifvkdufESifh tvsm;vkduf

aiG v¸Jajymif;jcif; (Vertical and Horizontal fiscal transfers)

ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ပံုစံ (၂) မ်ဳိးလံုးကို ေရာေႏွာထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ား
အၾကား ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူျဖစ္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မႈ
နိမ့္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးအေနအထားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကသည္။

tm;omcsufrsm;

ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔
အားလံုးကို ေသြးစည္းညီညႊတ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အားေကာင္းေစႏုိင္သည္။

tm;enf;csufrsm;

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ားကို ရယူႏုိင္သျဖင့္
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား) သည္ ဘ႑ာေရး အားထုတ္မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္သည္။
အထက္ပါ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ပံုစံမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး
လႊဲေျပာင္းေပးရသည့္ ဘ႑ာေငြပမာဏမွာလည္း အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို
အာဏာပိုေပးထားလွ်င္ ေဒါင္လိုက္လႊဲေျပာင္းမႈပမာဏလည္း မ်ားသြားႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာ
ပိုေပးထားလွ်င္ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္လက္ထဲတြင္ ပိုရွိသျဖင့္ ေဒါင္လိုက္လႊဲေျပာင္းမႈ
ထက္ အလ်ားလိုက္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားက ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာ ပိုရွိႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခြန္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈထက္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို
သာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အခန္း(၁၀)

ed*kH;
ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အဓိက
ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္မႈမ်ား ပိုမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္
စနစ္တစ္ခုကို ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ပံုေဖာ္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ပံုေဖာ္ရာတြင္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို ပံုတူကူးခ်ရန္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အေနအထားႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ႏုိင္မည့္ ေကာင္းႏိုးရာရာႏွင့္ သင္ခန္းစာယူစရာ ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရန္မ်ားကို
ေလ့လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရ
သည္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအစရွိသည့္ က႑အသီးသီးတို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္း
လာေရးကို ေရွးရႈသြားရန္ လိုသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါး ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္း
စစ္မီးမ်ား ေလ်ာ့နည္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ယူေဆာင္
ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏

အဓိက

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းကို

ဤသုေတသနစာတမ္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြျဖစ္ႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိ အေျခ
အေနမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းတို႔ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳ
သိရွိနားလည္ထားႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ လက္ရွိတည္ဆဲ
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအခ်ဳိ႕ အပ္ႏွင္း
ထားေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္မႈျပဳထားသည့္ သေဘာမ်ားေတြ႔ရသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွ တစ္ဆင့္သြားေနၿပီး ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံုေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္ (ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရး အစုအဖြဲ႔အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမႈ) ႏွင့္ လားရာ (ဥပမာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည့္ ပန္းတိုင္) တို႔မွာ ေသခ်ာေရရာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔သို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိသည့္ ပံုစံ
ေပၚေနသည့္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို အယံုအၾကည္မရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔ အစည္းအခ်ဳိ႕က NCA ျပင္ပလမ္းေၾကာင္း (ဥပမာ - FPNCC ) ကို ရွာေဖြေနခ်ိန္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက
NCA လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အဓိကေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းအရ စီးပြားေရးမူဝါဒသစ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္
တို႔ကို ခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
လာေရးအတြက္ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနဆဲဟု သံုးသပ္ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
လက္ရွိအစိုးရ၏

စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို

အဓိကထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်က္ (၂၃၈) ခ်က္ပါ ေရွရွည္တည့္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီ
အစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အခြန္ဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈအပိုင္းအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕အပ္ႏွင္းေပးသြားရန္ လိုပါသည္။
အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခင္းအက်ဥ္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္၏

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

တင္ျပထားပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကိုလည္း

အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ

အသံုးစရိတ္

တာဝန္မ်ား၊ အခြန္အာဏာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ
မ်ားကို ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္/ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အစိုးရအား
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား

ပို၍အပ္ႏွံထားသည့္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဘက္

ယိမ္းသည့္

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး (ဥပမာ- ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ) အခ်ဳိ႕ဖက္ဒရယ္
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားပို၍ ေပးထားသည့္ ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္ (ဥပမာ- ကေနဒါႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)။

ထို႔အျပင္

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔သည္

တူညီေသာ အခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာေလ့လာတင္ျပထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကို

ႏုိင္ငံ၏

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္

ျပ႒ာန္းထားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားရာတြင္ ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သံုးၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။
လက္ရွိ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ကို (ဥပမာ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား

ခြဲေဝေပးျခင္း၊

ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အခ်ဳိ႕ (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္
ေခါင္းခြန္) မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း) ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့
ခ်ျခင္းအသြင္သာေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ကို အားေပးျမႇင့္တင္မႈ အားနည္းေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္
စနစ္ရႈေထာင့္ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ခြဲေဝေပးထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္
ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ -

ျပည္နယ္/တိုင္း

ေဒသႀကီးမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားအားလံုးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက ဥပေဒျပဳခြင့္
ရွိ၊မရွိမွာ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ သီးျခားအခြန္အာဏာ
မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ ရယူပိုင္ခြင့္သေဘာသာေဆာင္ၿပီး ထိုအခြန္အားလံုးအတြက္ ဥပေဒျပဳ
အာဏာက်င့္သံုးခြင့္ မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔
ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိၾကသျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအေပၚ ႏွစ္စဥ္လိုလို မွီခိုအားထား ေနရသည္ကို ေတြ႔ရ
ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ႏုိင္မည့္ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္
စနစ္တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္
မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္း
ခ်က္မ်ားကို

တင္ျပထားသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ကို

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္

ဘ႑ာေရးအာဏာ ပို၍ ေပးထားေသာ ပံုစံမ်ားမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔၏
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို
ဘ႑ာေရးအာဏာ ပိုေပးအပ္ထားသည့္ ပံုစံမ်ားအစရွိသည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထား
သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕တို႔ကို အဆိုျပဳတင္ျပထားပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနဆဲျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရး
အာဏာခြဲေဝမႈပံုစံမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးထား
သည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားရန္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ဳိ႕
(ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မွ်ေဝအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ေပးအပ္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
၎တို႔၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္
ဝင္ေငြမ်ား ေပးအပ္ရန္ အစရွိသည္တို႔) ပါဝင္သည့္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳထားသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္မႈမရွိေသာ သူမ်ားအတြက္
ခက္ခဲနက္နဲႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
ျဖစ္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနေလ့လာထားသင့္
ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယခု
သုေတသနစာတမ္းသည္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိေစၿပီး ျပည္သူလူထုနွင့္ မူဝါဒ
ေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရန္ ႏိႈးဆြေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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အရင္းအျမစ္ - တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ
“အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ
က႑အလုိက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း)”
စာအုပ္၊ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) စာမ်က္ႏွာ ၅၉ - ၆၁

ဦးတည္ခ်က္
ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ လူမႈဘဝလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးအတြက္ စနစ္က်သည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား အခြန္ေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲေဝသုံးစြဲပိုင္ခြင့္အာဏာကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထားသည့္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား
၁။

အခြန္ဆုိင္ရာစည္းၾကပ္ခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားၾကားတြင္ ဖက္ဒရယ္မူကို
အေျခခံၿပီး ဥပေဒမ်ားကို သီးျခားျပ႒ာန္းရမည္။

၂။

အခြန္ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ လုိက္သူမ်ား
ျဖစ္ရမည္။

၃။

ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ဘဝလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရမည္။

၄။

အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားမရွိေစရ။

၅။

ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအေပၚအေျခခံေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ (Progressive Taxation) ေပၚ အေျခခံၿပီး အခြန္ ဆုိင္ရာ
ဥပေဒေရးဆြဲရမည္။

၆။

အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။

၇။

အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားအား သုံးစြဲရာတြင္ မွ်တ၍ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ သုံးစြဲရမည္။

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအၾကားတြင္ မွ်တမႈရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ရမည္။

၂။

အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တုိက္ဖ်က္မည့္ ဥပေဒႏွင့္ယႏၱရား ထားရွိရမည္။

၃။

ျပည္နယ္အစုိးရေအာက္တြင္ရွိေသာ အခြန္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနကို ဥပေဒအရထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူ
ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို အခြန္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနေအာက္တြင္ မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္စြာထားရွိရမည္။

၄။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔အေနျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ပမာဏႏွင့္ ထုိအခြန္မ်ား
အား က႑အလုိက္သုံးစြဲသည့္ ပမာဏကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက သိပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

၅။

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင္မ်ားကို လူထုအလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရမည္။

၆။

ျပည္နယ္အလုိက္ သီးျခားအခြန္စည္းၾကပ္ရန္ဌာနႏွင့္ အခြန္ေငြထိန္းသိမ္းရန္ ဘဏ္(စာရင္း) မ်ားဖြင့္ လွစ္ထားရွိ
ရမည္။

၇။

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္တြင္းတန္ဖုိးရွိေသာ စြမ္းအင္၊ တြင္းထြက္သယံဇာတ၊ ေရနံ၊ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႔၊ ကၽြန္းသစ္အပါအဝင္ အဖုိးတန္သစ္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာအခြန္မ်ား သတ္မွတ္ခြင့္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္
ေကာက္ခံခြင့္ရရွိရမည္။ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သုံးစြဲရာတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် သုံးစြဲရမည္။

၈။
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ထုိသုိ႔အခြန္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရာတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းျခင္းမျပဳမွီ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုႏွင့္

အခြန္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းကာ သေဘာထားရယူၿပီး အခြန္ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲရ
မည္။ ျဖည့္စြက္ပိုင္ဆုိင္မႈကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္
လုိအပ္ပါသည္။
၉။

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက်ခ်မွတ္
ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေသာ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ အျမတ္ခြန္ကို သင့္ေတာ္ေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံ
ရမည္။

၁၀။ ေျမခြန္မ်ားကို ေျမပုိင္ဆုိင္မႈအနည္းအမ်ားအလုိက္ စဥ္းမ်ဥ္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ၿပီး တုိက္ျမႇင့္ေကာက္ခံရမည္။
၁၁။ ရုိးရာဓေလ့ပုိင္ေျမမ်ားကို ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေျမအသုံးျပဳၿပီးရရွိေသာ ဝင္ေငြေပၚ အေျခခံၿပီး
အခြန္ေကာက္ရမည္။
၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာခြန္ႏွင့္ သီးႏွံခြန္မ်ားအျပင္ အမွန္တကယ္ မလုပ္ကိုင္၊ အသုံးမခ်ေသာ (ပလပ္
ထားေသာ) ေျမယာမ်ားအေပၚ သီးျခားစည္းၾကပ္ခြန္ ေကာက္ခံရမည္။
၁၃။ ေျမယာမွန္ကန္စြာ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ အစုိးရမွ ေျမယာအငွားခ်ထားမူ (ေျမဂရမ္) မ်ားကို အခမဲ့ေပးအပ္ရမည္။
၁၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္
အေပၚအေျခခံ၍ မွ်တစြာခြဲေဝသုံးစြဲရမည္။ (Equalization Payment ကိုရည္ညႊန္းသည္)
၁၅။ ျပည္နယ္စည္းၾကပ္ခြန္၊ ဗဟုိစည္းၾကပ္ခြန္ ျခားနားခ်က္မ်ားအေရးႀကီးမႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ
လူထုသိရွိၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိလာေစရန္ ထိေရာက္စြာ အသိပညာေပးရမည္။
၁၆။ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္/အခြန္သက္သာခြင့္ကို ကာလ
အတုိင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၁၇။ လူတုိင္း ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို မွန္ကန္စြာ တင္ျပႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း) မ်ား
၁၈။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔
သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၁၉။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္မွေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္ေငြ၏ ၆၀% မွ ၈၀% ရာခိုင္ႏႈန္း
ကို သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္မည့္ ေဒသအတြက္ သုံးစြဲမည္။
၂၀။ ယခင္စီမံကိန္းမ်ားမွရရွိသည့္ အခြန္မ်ားထဲမွ အနည္းဆုံး (၆၀%) ကို သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မွ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။
၂၁။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကုိ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

aemufqufwGJ (2) EkdifiHawmf. pD;yGm;a&;rl0g'
မွတ္ခ်က္။
		

။ NLD အစိုးရတက္လာၿပီး (၄) လအၾကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္
ထုတ္ျပန္ေသာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ ျပည္သူကိုဗဟုိျပဳ၍ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ အစဥ္အဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈ ရရွိေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူရရွိေစရန္ ဦးတည္၍ သဘာဝသယံဇာတ အရင္း
အျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလ်က္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား မွ်တမွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအသုံးခ်ႏုိင္မည့္
စီးပြားေရးမူေဘာင္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
၁။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စည္းလုံညီညြတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး
ျဖစ္တည္လာေစေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ မူဝါဒအျဖစ္ က်င့္သုံးရန္၊

၂။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘက္ညီမွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေန
ေကာင္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၃။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အဖက္ဖက္မွ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒအျဖစ္ က်င့္သုံးရန္၊

၄။

ႏုိင္ငံသားအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ၿပီး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ တုိးတက္မႈ ရလဒ္ေကာင္း
မ်ားကို အစဥ္အဆက္ ရယူထိန္းသိမ္းႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္။

ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား
(၁) ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား
တုိးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၂) ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အျပင္ လုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္၊
(၃) ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရးကို ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေစသည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္း
ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၄) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားစသည့္ အေျခခံစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာ
ေစေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ Data ID Card System၊ Digital Government Strategy ႏွင့္
e-Government System တုိ႔ကို ထူေထာင္သြားရန္၊
(၅) ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတုိအတြင္း ပိုမုိဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၆) ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ လယ္ယာက႑၊ ေမြးျမဴေရး
က႑ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ား ဘက္ညီစြာ တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ လယ္ယာစက္မႈက႑ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီသည့္
စီးပြားေရးပုံစံ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၇) ေစ်းကြက္စီးပြားစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကက႑ တုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မိမိတုိ႔လုပ္ကို္င္လိုသည့္္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္
မူဝါဒမ်ား သီးျခားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈရွိေစေရး အတြက္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၈) အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး အေထာက္
အကူျပဳႏုိင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၉) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ေရရွည္ထိ္န္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တည္ေထာင္
ရန္၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္တုိ႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေနရာမ်ား တုိးခ်ဲ႕
ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမုိေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၁၀)ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြတုိးတက္ရရွိရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး မွ်တေသာအခြန္စနစ္ ထူေထာင္၍ ျပည္သူမ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ အကာအကြယ္ေပးရန္၊
(၁၁)တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတုိးတက္မႈမ်ားကို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အသိ
ဉာဏ္ပစၥညး္ ပုင
ိ ဆ
္ င
ို မ
္ အ
ႈ တြက္ အေထာက္အပံျ့ ဖစ္ေစေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္၊
(၁၂)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဆီယံေဒသအတြင္းသာမက အျခားေဒသမ်ားအတြင္း၌လည္း
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အေျမာ္အျမင္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အေျခတည္ထူေထာင္ရန္။
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ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁)၊ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္)
(အရင္းအျမစ္ ။

။ http://www.statecounsellor.gov.mm/nrpczg/node/199)

ဖက္ဒရယ္စနစ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၁။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး
(က) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသမ်ားက ခိုင္မာသည့္မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္။
မွတ္ခ်က္။

။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားက မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။
(ခ) အဆိုပါမူဝါဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူေနမႈ
အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ့ခ်ေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟခ်က္မ်ား ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Sustainable Development) တို႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဴးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တားဆီး
ကာကြယ္ရန္။
၂။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုကျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ
ေစေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္။
၃။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ စီးပြားေရး
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တန္းတူညီမ်ွေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္
၄။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသအသီးသီးတို႔တြင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တန္းတူညီမ်ွေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၅။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား
အၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ မ်ွတစြာ ခြဲေဝရန္။
၆။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ စီးပြားေရးစီးမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈ ရွိစြာျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေဒသႏၱရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၁။ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၊တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကို
ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္း၍ ေဒသဆုိင္ရာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား (Regional
Comprehensive Development Plans) ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတ
ကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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စဥ္
၁

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏

အခြန္ေကာက္ခံေပးသည့္

တာဝန္ခံ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနခြဲမ်ား

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

အေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

၁။

ယစ္မ်ဳိးခြန္၊

(GAD)

၂။

ေျမယာေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္

၃။

တာတမံခြန္

၄။

ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္

အခြန္မ်ား

ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ (စက္မႈ ကုန္ၾကမ္း
တြင္းထြက္ႏွင့္ အလွဆင္ေက်ာက္ မ်ားမပါ)
၂

စီမံကိန္းႏွင့္

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(IRD)

၁။

ဝင္ေငြခြန္

၂။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊

၃။
၄။
၅။
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန (MCD)
၃

ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္

ပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန (DOT)

၆။
၁။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

အထူးကုန္စည္ခြန္ဝင္ေငြခြန္၊
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံေအာင္ဘာေလသန္းဆု၊
အေကာက္အခြန္၊
ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၊ လုပ္ငန္း
လုိင္စင္ဆုိင္ရာ အခေငြမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

၂။

လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္
အခြန္အခ၊

၄

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(MOEP)

ဝန္ႀကီးဌာန ၁။

ေရအားအရင္အျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္
ဓာတ္အားခ

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ

၂။

ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE)
၅

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊
၁။

ယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၆

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူသည့္
သြင္းကုန္အတြက္လုိင္စင္ေၾကး၊
ပါမစ္ေၾကးမ်ား၊

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး

၁။

ဝန္ႀကီးဌာန

ခရီးလွည့္လည္ေရးလုိင္စင္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္
တည္းခုိရိပ္သာလုိင္စင္၊ ခရီးသြား လာသူမ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးလုိင္စင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ လုပ္ငန္း
လုိင္စင္မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေၾကး၊

၇

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္

၁။

ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြန္အခ၊

၁။

မုတ္ေကာင္ဝတ္ဆံသြင္းအခြန္၊

၂။

ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္၊

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၈

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္

ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္

ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဝန္ႀကီးဌာန

(MPE)
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန (DoM)

အရင္းအျမစ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
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။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေကာက္ဥပေဒ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၁) ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
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