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တစ္ဦးျဖစ္သည္။

2018 © Copyright by Konrad-Adenauer Stiftung Ltd., Myanmar and London School of Economics 
and Political Science, London, United Kingdom

ISBN 978-99971-0-4779

ထုတ္ေ၀သူ
Konrad-Adenauer Stiftung Ltd.
Myanmar Representative Offi ce
Yangon, Myanmar
info.myanmar@kas.de
www.kas.de/myanmar/en/

 ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳ၊ မူပိုင္ခြင့္ရိွထားသူ 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေ၀သူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပရန္ အသိေပးအပ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ခြန္ရာ့(ဒ္) အာ့ဒင္နာ၀ါ 
ရွတစ္(ဖ္) တြန္လီမိတက္ ျမန္မာ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားျခင္းမရိွပါ။



မာတိကာ
နိဒါန္း  ၅

၁။ အေထြေထြမူဝါဒမ်ား  ၇
 ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား  ၁၀
  ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား  ၁၁
  ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ား  ၁၂
 ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား  ၁၅
  လုပ္ငန္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း ၁၆
  လုပ္ငန္းျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ျခင္း  ၁၈
  လုပ္ငန္းတည္ၿငိမ္ခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း  ၂၁
  လုိေငြမ်ား၊ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ  ၂၅
  ယုိယြင္းေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္  ၂၇
 ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ႔လုိလားခ်က္  ၂၉
  အခြန္ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ  ၃၀
 ဖက္ဒရယ္စနစ္  ၃၂
  ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပုံစံမ်ား  ၃၄
  ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ား  ၄၁
 ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေရးစနစ္  ၄၃
       ဗဟုိအစုိးရ၏ေထာက္ပ့ံံေၾကးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ၄၅
      လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား   ၅၀

၂။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ား (အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အျခားဘ႑ာေငြမ်ား)  ၅၅
 ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းအားျဖင့္ပ့ံပုိးျခင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးျခင္းႏွင့္ အထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံေရး ၅၅
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ရိွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံံကူညီျခင္း  ၅၈
  အသုံးစရိတ္မ်ား   ၆၇
  ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္မ်ား   ၆၈
  အခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္နႈန္းထားမ်ား   ၇၃
  ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ၇၆

၃။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ ၇၇
 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအသုံးစရိတ္မ်ား   ၇၇
 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ၈၀
 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  ၈၂

၄။ စစ္ဖက္စီးပြားေရးစနစ္မွ စစ္မွန္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း   ၈၄
 စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သုံးသပ္ယူဆခ်က္မ်ား   ၈၇

ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)၊ ရသုံးမွန္းေခ်ေငြစာရင္းကုိက္ညီမႈရိွမရိွခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ (စာရင္းကုိင္နည္းလမ္းႏွင့္
လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား) ၈၉

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဇယားမ်ား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄   ၉၁

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္  ၁၀၀





5

နိဒါန္းနိဒါန္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ 
ဦးထင္ေက်ာ္တုိ႔၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္က စတင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဦးဆုံး ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ 
အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရ၏အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးရိွ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုကုိ 
NLD ပါတီက ရရိွထားသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္အသစ္ကုိ ျပ႒ာန္း 
ခ်မွတ္ထားၿပီး အဆုိပါေၾကညာစာတမ္း၌ NLD သည္ “လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရိွျခင္း၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ 
ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းတည္းဟူေသာ မူမ်ားကုိအေျခခံလ်က္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚ 
လာရန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားမည္”ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။1

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ အစုိးရကအေကာင္အထည္ေဖာ္လုိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ 
တုိင္ ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ခက္ခၿဲပီး ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဗီတုိအာဏာအပ္ႏွင္း 
ထားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ပုိ၍ပင္ခက္ခဲသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 
အမွန္တကယ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မေတြ႕ရပါက အလြယ္တကူ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ဖြယ္ရာရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
စိန္ေခၚခ်က္ကား စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒမုိီကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္း႐ံုသာမဟုတ္၊ 
စစ္ဘက္စီးပြားေရးစနစ္မွ စစ္မွန္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ထိတုိင္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္သည္။ ထုိကူးေျပာင္းမႈႏွစ္ရပ္ 
အၾကား၌ ဆက္ႏႊယ္မႈရိွေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္မီ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာရန္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈက အခရာျဖစ္သည္။

NLD ေၾကညာစာတမ္းတြင္ “လြတ္လပ္၊ လုံၿခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အထူးဦးစားေပးေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းကုိ NLD ၏ ပထမဦးစားေပးစီးပြားေရးမူအျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္ကုိ ေၾကညာထားပါသည္-

“၁။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ ထိေရာက္စြာက်င့္သုံးႏုိင္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားစနစ္တက် အျပည့္အ၀ရရိွေရး အေမွ်ာ္
အျမင္ရိွရိွသုံးစြဲေရးတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရးက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ 
ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

က။ အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားကလုိလားစြာ ထမ္းေဆာင္လုိစိတ္ရိွေစသည့္ အခြန္စနစ္ 
(အခြန္အေျခခံခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္) ေပၚေပါက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။ မေရႊ႕ 
ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္မႈမွ ရရိွသည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ 
စနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ခံသြားမည္။ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ားသုံးစြပုံဲကုိ အမ်ားျပည္သူသိရိွ 

1 NLD ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
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ေစရန္ ထုတ္ျပန္မည္။
ခ။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေျဖေလ်ာ့ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္ 
မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ခြဲေ၀သုံးစြဲႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သုံးစြဲေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မမွ်တမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏိႈင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
တုိင္းျပည္ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထုိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေရးတည္းဟူေသာ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အရင္းခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ မပါမျဖစ္ေသာ အျခင္းအရာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ အစုိးရသည္ -

 ျပည္ေထာင္စု၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအားလုံး ဟန္ခ်က္ညီညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
ေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။

 သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူရာမွ ရရိွလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ 
အညီ ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရိွေစရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားသည့္အေလ်ာက္ နည္းပညာဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပုိင္း၌ ျမင့္မားရန္လည္း 
လုိအပ္သည္။ ဤစာအုပ္ငယ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ 
နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္လ်က္ 
ေခတ္မီျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိုဳးတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိလည္း ရံဖန္ရံခါ 

ကုိးကားႏုိင္ပါသည္။
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၁။ အေထြေထြမူဝါဒမ်ား၁။ အေထြေထြမူဝါဒမ်ား

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေစ်းကြက္မ်ားက ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ဖလွယ္မႈျပဳေလ့ရိွသည့္ 
ပုဂၢလိကပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းပ့ံပုိး၊ သုံးစြဲၾကသည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ဟူ၍ ခြဲျခားသိျမင္ 
နားလည္ထားၾကပါသည္။ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အစရိွသည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ား ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္လွ၏။ ယင္းတုိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ျဖည့္စြမ္းေပးေသာ 
အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကပစၥည္းမ်ားပုိ၍ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 

ကုန္စည္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိးေပးလ်က္ရိွသည္။ ၎တုိ႔မပါဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းပ့ံပုိးေပးျခင္းသည္ အစုိးရ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္၏ သေဘာသဘာ၀အရ 
အစုိးရမွ ဖြ႕ဲစည္းပုံအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ - ဗဟုိ၊ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏ  ၱရ အစုိးရအဖြ႕ဲမ်ား 
အျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးေနေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း၊ 
ဗလီမ်ား)၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား (ကလပ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)တုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) ကလည္း ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
(UNDP) က NGO ဆုိသည္ကုိ ေဒသႏ ၱရအဆင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္အလိုက္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္     
“ အက်ိိဳးအျမတ္မယူ၊ ပရဟိတစိတ္ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိမဆုိ 
ဆုိလုိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ ဦးထိပ္ထားတတ္သည့္ အက်ဳိးတူလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ပါဝင္ဦးစီးလုပ္ဆာင္ေနၾကေသာ NGOမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ အစုိးရထံတင္ျပေပးျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္အကခဲတ္ 
သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ လူထုမွ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈအေပၚ အားေပးပ့ံပုိးျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။2 
ဤသ႔ိုျဖင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအား အေရးႀကီး 
သည့္က႑မွ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ၏အခန္းက႑က အဆုံးအျဖတ္ေပးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ေပးလ်က္ရိွသည့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢလိကက႑က အျပန္အလွန္အက်ဳိးအျမတ္ရိွေရး မက္လုံးမ်ားေပးရန္ ေစ်းကြက္ယႏ  ၱရားကုိ အားကုိးအားထားျပဳေနစဥ္ 
တြင္ NGO မ်ားက အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားထားလုပ္ကုိင္ၾကသကဲ့သုိ႔ အစုိးရက ၎တုိ႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အင္အားကုိ မၾကာခဏ အားကုိးတတ္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ 
အစုိးရဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔က ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ တရားဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရသာ 

2 UNDP လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၀၃-(တုိဒါး႐ုိး၊ မုိက္ကယ္လ္ ပီႏွင့္ စတီဖန္ စီ စမစ္ ၂၀၁၅၊ စာ-၅၆၉) မွ ကုိးကားသည္။
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ျဖစ္ရမည္။  ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္က ၎၏ဆႏၵကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစသည့္ ျပင္ပၾသဇာ 
တစ္ရပ္မျဖစ္သင့္ဘ ဲျပည္သူတုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္သာျဖစ္သင့္သည္။ အဓိကက်သည့္ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ အစုိးရသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားမည္ကဲ့သို႔ 
စုစည္းကာ ျပည္သူအမ်ားလုိလားသည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေပးေခ်မည္ 
နည္းဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး သီအုိရီအရ အေျဖတစ္ခ်ဳိ႕ရရိွပါသည္။ အစုိးရမ်ားက ပုဂၢလိကႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး ကုန္စည္မ်ားေပးမႈအေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ 
ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရင္းအျမစ္ ေထြေထြထူးထူးလုိအပ္လွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။  ဤစာအုပ္ 
ငယ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သုိ႔ စုစည္းျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ေပးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအား အဓိကထား 

တင္ျပထားပါသည္။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ အားလုံးသည္ ျပည္သူ႔က႑တြင္ပါ၀င္ၿပီး ပုဂၢလိကပစၥည္းမ်ားက ပုဂၢလိက 
က႑အတြက္ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဥပေဒသမ်ား အစုအေဝးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဟုေခၚစမတ္ျပဳၾကသည္။ အစုိးရသည္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ လုပ္ငန္းဥပေဒသမ်ားကုိခ်မွတ္ကာ ၎တုိမွပ့ံပုိးေပးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား  အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ 
အသီးသီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခြဲေဝပုိင္းျခားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ 
ယင္း၏၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ 
ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္း၌လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား၊ ရတဲပ္ဖြ႕ဲႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟုိဘဏ္၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ျခင္းႏွင့္ အမိႈက္သိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အထူး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးသည္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ႐ုပ္၀တၳဳ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားလုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမွ ၎တုိ႔အား မည္သို႔ထိေရာက္စြာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ 
ရမည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြ႕ဲ (OECD) 
ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈဖူလုံေရးလႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔က႑အတြက္ ထင္ရွားသည့္အပုိင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
၎တုိ႔သည္ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏ ၱရအစုိးရဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္သည္။3 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈဖူလုံေရးအသုံးစရိတ္ 
သည္ မျဖစ္စေလာက္သာရိွသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအမ်ားစုကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤသို႔အာဏာကုိဗဟုိမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ဟု ကံေသကံမ ဆုိ၍ကားမရပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာေရး ကိစၥရပ္သည္ ျပည္သူ႔က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက္ အပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစားေပးကိစၥတစ္ရပ္ အျဖစ္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္၏။

3 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံ-၈ စာမ်က္ႏွာ ၃၅ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေခတ္သစ္စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳၾကေသာ ေငြေၾကးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ကုိမူ 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ေစ်းကြက္မ်ားသည္ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္တားဆီးထား 
သည့္ ခုိင္မာေသာစည္းစနစ္မူေဘာင္မ်ား လုိအပ္သည္။4

မိ႐ုိးဖလာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ႐ုပ္၀တၳဳကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖလွယ္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္္မ်ားအား စုေပါင္း 
ထည့္၀င္ၿပီး ခြဲေ၀သုံးစြဲမႈအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုိလုိနီစနစ္မွ ေငြေၾကးအေျခခံ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ 
အေမြရရိွခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ စနစ္တြင္ ေငြေၾကးမ်ားဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားအား 
ဖိႏိွပ္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္သူပုိင္သိမ္းျခင္းမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ 
စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ အစုိးရမွ တုိက္႐ုိက္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ “စပါးက်ီ 
ဟု တင္စားေခၚခဲ့ရသည့္ဘ၀မွ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သု႔ိ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းခ်င္း 
ဖလွယ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ မၾကာခဏ ေခတ္ေနာက္ျပန္ေရာက္သြားသည္။5 စားသုံးသူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေပၚ 
အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၏အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ား၊ မအလုိက္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္သည့္ 
ကုိတာစနစ္ကုိ ခ်မွတ္က်င့္သုံးသည္။ ဗဟုိဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ရိွၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ ေဘာင္ခတ္ထားသည္။6

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ စီးပြားေရးအစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ျပန္လည္လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
ေပးခဲ့ရာ ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ အထူးခြင့္အေရးေပး လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္၂၀၁၂ခုႏွစ္မွသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား ေပါင္းစည္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အတိတ္၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမွာကား ေလးလံလြန္းလွ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ ဗဟုိဦးစီး စီးပြားေရးစနစမွ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 
စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမ်ိဳး၌ ျပည္သူ႔လူထု၏ အခန္းက႑မွာ ထိေရာက္မႈ အလြန္နိမ့္ပါး 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမမွန္၊ လမ္း၊ ကားႏွင့္ ရထားမ်ားတုိ႔၏ အေျခအေနမေကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္အတန္းမီရန္ အလွမ္းကြာလြန္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္၀န္ေဆာင္မႈမရိွ။ ႀကိဳးနီစနစ္က တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ဟန္႔တား 
ဖိႏိွပ္ထားသည္။ တရား၀င္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ျပည္သူ႔က႑သည္ ႏွစ္စဥ္ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
စုစုေပါင္းတန္ဖုိး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ထည့္တြက္မထားသျဖင့္ အမွန္တကယ္ပမာဏမွာ ထုိထက္ပင္ ပုိမုိမ်ားျပားေနပါသည္။ 

4 ယင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ဂ်ာမန္စီးပြားေရးကုိ အ့ံဖြယ္တုိးတက္လာေစရန္ အေျခခံတည္ေဆာက္ေပးသည့္- ေစ်းကြက္မ်ား၏ 
လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေရးရန္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ အစုိးရအား လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည့္ “ေအာ္ဒို 
လစ္ဘရယ္စနစ္” အယူအဆ၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (နစ္ကုိးလ္စ္ ၁၉၉၄ တြင္ၾကည့္ပါ)။

5 ျမန္မာ့စံျပည္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ယင္း၏ စီးပြားေရးဂယက္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ (ေတလာ ၁၉၈၇) တြင္ၾကည့္ပါ။

6 ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ ၁၇/၃၁။ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဘ႑ာေငြက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ စာ-၄။
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ယင္းတုိ႔အနက္ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူသုံးကုန္စည္မ်ား ပ့ံပုိးေပးသည့္ အသုံး၀င္အေရးႀကီးေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကူညီျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ ေစ်းကြက္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဒမုိီကေရစီ အစုိးရမ်ားေနရာတြင္အစားထုိးမိသည့္အခါ ထိခုိက္မႈအႏ ၱရာယ္မ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစနုိင္သည္။

ထိေရာက္ေသာ ေစ်းကြက္ယႏၱရားမ်ား ခ်မွတ္ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဥစၥာဓနဖန္တီးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ 
အတြက္ ႀကိဳတင္ရိွေနရမည့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑ အသြင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျပည္သူတုိ႔၏လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ဒမုိီကေရစီ 
နည္းလမ္းတက် ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ စည္းစနစ္မ်ားဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား ထည့္သြင္းေရးကုိ ခုိင္မာေစျခင္း စသည္တုိ႔လုိအပ္သည္။ ထုိအဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေျပာင္း 
အလမဲ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရပါမည္။ လုိလားသည့္အေျဖရရိွရန္မွာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ရပ္သုိ႔ ကူူးေျပာင္းရန္မွာ အစုိးရအရာရိွ 
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံဖန္တီးရမည္တုိ႔ကုိ သိနားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ 

ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳေရးတုိ႔ကုိ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။7

ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ေထာက္ပ့ံဖန္တီးေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြကုိ အခြန္ဘ႑ာျဖင့္ ျဖည့္တင္း 
ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးက႑အေၾကာင္း အနီးကပ္မေလ့လာမီ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ားအေၾကာင္း သေဘာတရားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပပါက အသုံး၀င္ပါမည္။ ပုဂၢလိကပုိင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္မ်ား 
အၾကား ကြာျခားခ်က္သည္ ဤအေျခအေနတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္၊ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ေနရာသည္ ထိေရာက္မႈအရိွဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟူေသာ စီပြားေရးသီအုိရီထြက္ေပၚ
လာခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ယႏ ရၱားသည္ တန္ဖုိးတစ္ရပ္တြင္ စားသုံးသူက မိမိအႀကိဳက္ဆုံးအရာကုိ 
ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်သူမ်ားက ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးသူမ်ားကုိသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက စားသုံးသူမ်ားအား ၎တုိ႔၀ယ္ယူလုိေသာပစၥည္းကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူခြင့္ 
ရရိွေစမည္ျဖစ္ၿပီး စားသုံးသူ၏ အၿမ၀ဲယ္ယူအားေပးမႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိလည္း ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းပကား ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေကာင္းက်ဳိး 
ခ်မ္းသာမ်ားကုိ တုိးပြားလာေစပါသည္။ ၎သည္ ေခတ္သစ္လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈကုိ အျမစ္တြယ္ေစပါသည္။

ေစ်းကြက္ယႏ ၱရား၏ထိေရာက္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေစ်းကြက္အားနည္းခ်က္ ျပႆနာသည္ လူသိမ်ားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းအားျဖင့္ 
ထိေရာက္စြာေရာင္းခ်နုိင္ျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အမ်ားအျပားရိွေနပါသည္။ ထုိႏွစ္ရပ္အၾကား မွန္ကန္ေသာဟန္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အယူအဆသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

7 (ဒစ္ဆင္ဂ်ံဳးစ္၊ ဂီးလ္စ္- အက္စ္ ဒီ ကာေနး- အန္ဒရီယာ ဆမူရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ပီ အိတ္စ္။)
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ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

“ျပင္ပသက္ေရာက္မႈမ်ား” က ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအားလံုး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကုိ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ေစ်းကြက္အားနည္းခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကုန္ပစၥည္း 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုက ထုတ္လုပ္သူႏွင့္သုံးစြသူဲကုိသာမက အျခားသူမ်ားအေပၚသုိ႔ပါ သက္ေရာက္႐ုိက္ခတ္မႈ 
ရိွျခင္းသည္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။8  ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ 
ကုမၸဏီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ “အပုိ” ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကုန္က်စရိတ္ (အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ျပင္ပဆုိးကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
အားလုံးအတြက္က်ခံရမည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အပုိအက်ဳိးအျမတ္ (အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပင္ပေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ) 
မ်ား အားလုံးကုိလည္း ခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ ေပါက္ေစ်း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ 
အေပၚ ထင္ဟပ္မႈမရိွဘဲ အျခားသူမ်ားအေပၚ၌ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ေနသည္။ ထုိကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မူရင္းက်ခံရန္ 
တာဝန္ရိွသူအား (ျပင္ပဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေပၚေစမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာသူတုိ႔အား တာဝန္ခံေစျခင္းဟုလည္း ေခၚပါသည္) 
ျပန္လည္တာ၀န္ယူေစသည့္နည္းစနစ္မရိွပါက ေပါက္ေစ်းသည္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ မွန္ကန္စြာ ထင္ဟပ္ေစမည္ 
မဟုတ္ေခ်။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္လည္း ထိုသေဘာအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းေသာ အကိ်ဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားသည္ အခမဲ့အက်ဳိး ခံစားခြင့္ရၾကသျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အလြန္အကၽြံ 
သုံးစြဲမိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ျပင္ပအကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အခါ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ ကုန္စည္ဟုေခၚပါသည္။ 
ဥပမာ - ကေလးမ်ားေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးပုိမုိရရိွေလေလ၊ ၎ကေလးမ်ား ႀကီးျပင္း၍ လုပ္ငန္းခြင္ထဲသုိ႔ေရာက္ရိွ
လာသည့္အခါ ၎တုိ႔၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားပုိမိ္္ုိျမင့္မားလာၿပီး လူ႔ေဘာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
ပုိမုိတုိးတက္ျမင့္မားလာေလေလျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာျမစ္မ်ား၊ သန္႔စင္ေသာေလ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာတတ္ လုပ္သားအင္အားစု၊ ေကာင္းစြာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားေသာလမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး 
လုပ္ငန္းစသည္တုိ႔အားလုံးသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အားလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ 
ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕သည္ ထိခုိက္နစ္နာမႈကုိျဖစ္ေစကာ 
ယင္းတုိ႔ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ “ျပည္သူအတြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား”ဟု ေခၚၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေရဆုိးမ်ားကုိ အနီးရိွျမစ္အတြင္း 
သုိ႔ စြန္႔ထုတ္ပစ္ျခင္းမွာ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္စရာရိွေသာ္လည္း ယင္းသည္ ျမစ္ေၾကာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာသူမ်ားအဖို႔ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕လာေစႏုိင္သည့္ ျပင္ပဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္ပဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္း 
ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္မူ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ- ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္ပဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စက္႐ုံတြင္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ 
စနစ္တစ္ရပ္ တင္းၾကပ္စြာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့့္ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ထုတ္ကုန္ 
ပစၥည္း၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္တန္ဖုိးမ်ား ပုိမုိျမင့္မားလာေစႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္းသည္ 
ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ ကုန္စည္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

8 (မီႏုိလက္တီ ၂၀၁၆၊ စာ-၁၄) 



12

ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအၾကား ျခားနားမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားဟူသည္ ပုဂၢလိကသုံးကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ 
အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းကုိ ျပည္သူ႔ခ်ဳပ္ကုိင္မႈလြန္ကဲပါက 
ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမႈကုိ ၾကပ္တည္းေစသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အဟန္႔ 
အတား ျဖစ္ေစပါသည္။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ား

ဘ၀တြင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ပ့ံပုိးမႈသည္ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားျပားသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားဆုိသကဲ့သုိ႔ မည္သည့္အရာမွ် အလကားမရ။ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား၀ယ္ယူရသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလုိအပ္သည္။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ 
ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကားမရိွ။ အေၾကာင္းမွာ 
ပုဂၢလိကပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ “ယွဥ္ၿပိဳင္ကုန္စည္” မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အခါ အသုံးျပဳသူက 
ေပါက္ေစ်း အတုိင္းမေပးလွ်င္၊ ထုတ္လုပ္သူက ေပါက္ေစ်းအတုိင္းမရရိွလွ်င္ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအား 
အသုံးမျပဳဘဲ၊ ထုတ္လုပ္မႈမျပဳဘဲ ထားႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - ပန္းသီးတစ္လုံးသည္ သင္ေရာ ကၽြႏ္ုပ္ပါ စားသုံးႏုိင္သျဖင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ကုန္စည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အၿပိဳင္စားသုံးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပန္းသီးကုိသင္အလုိရိွပါက သင္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္၏အသုံးျပဳခြင့္ စြန္႔လႊတ္ရမႈအတြက္ ေပးေခ်ရပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအေျခအေနသည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားကုိ မသုံးစြဲႏုိင္ရန္ ဖက္ခ်န္ထား မရႏုိင္ပါ။  
ယင္းတုိ႔ကုိ ပ့ံပုိးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိေစမည့္ ေစ်းကြက္မရိွပါ။ ထုိကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ 
ကုန္စည္မ်ားမဟုတ္ပါ။ ယင္းတုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ရသည့္ ကုန္က်စရ္ိတ္အတြက္ က်သင့္ေသာ ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ေတာင္းခံရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ သုံးစြဲသူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ထည့္ဝင္ 
က်ခံထားျခင္းအေပၚ အခမဲ့အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရိွၾကသည္။ လမ္းမီးသည္ ညဘက္မီးလာခ်ိန္တြင္ သင္ေရာ၊ ကၽြႏု္ပ္ပါ 
အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး အခြန္မေဆာင္သူအား ခ်န္ထားရန္မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကုန္စည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူက 
ပန္းသီးဘယ္ႏွလုံးစားရမည္ကုိ ေပါက္ေစ်းအားျဖင့္ သတ္မွတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမီးတ္ုိင္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ 
ေငြေၾကးမထည့္၀င္ထားသူအား မီးထြန္းထားသည့္လမ္းေပၚတြက္ မေလွ်ာက္ေအာင္ တားျမစ္၍မရပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံရရိွေငြသည္ ထုတ္လုပ္စရိတ္မေလာက္သည့္အခါ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းကုိ ပမာဏလုံေလာက္စြာ ေထာက္ပ့ံ 
ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထုိအၾကာင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္သူကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္ကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏ 
အတုိင္းအတာအထိ ပ့ံပုိးေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ အနည္းဆုံး အစုိးရက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်ဳိ႕ သတ္မွတ္ေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား 
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ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ေရးကုိ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။9  ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ အက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာေငြပမာဏ စုေဆာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရက အခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
တစ္နည္းဆုိရေသာ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရိွပါက ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားမရရိွႏုိင္ပါ။ ယင္းတုိ႔မရရွပိါက ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ။

ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္စစ္စစ္မ်ားသည္ ေရာင္းလုိအားႏွင့္ ၀ယ္လုိအားမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာ ကုန္စည္မ်ား 

မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ခၽြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ရိွသည့္ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္စစ္စစ္ မဟုတ္သည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

 (Club Goods) သည္ ၎ပစၥည္းျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္သည့္ေငြကုိ ေပးခ်င္စိတ္ရိွၿပီး အမွန္တကယ္ 
ေပးႏုိင္သူမ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ကလပ္အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ ယင္းေနာက္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ပူးတြဲေ၀မွ်သုံးစြကဲာ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အခြန္ေကာက္ခံ 
သည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တံတားမ်ားပင္ (Club Goods) မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤတြင္ လူတုိင္း 
အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအစား ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူ 
သုံးစြဲသူအေပၚသာ အခြန္ေကာက္ခံသင့္ပါသလားဟူသည့္ ေမးခြန္းေပၚလာပါသည္။

 အမ်ားပုိင္စြမ္းအားစုကုန္စည္ဆုိသည္မွာ ေရာင္းလုိအားအကန္႔အသတ္ရိွသည့္ အရင္းအျမစ္ စြမ္းအားစုမ်ား 
ရရိွရန္ ကန္႔သတ္မႈမျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးရရိွရန္အတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရိွသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကုန္စည္ 
မ်ားကုိေခၚသည္။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ သုိ႔မဟုတ္ အဖုိးတန္ဓာတ္သတၱဳ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အမ်ားပုိင္စြမ္းအားစုက ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းတုိ႔ကုိရရိွေရးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာင္းလုိအားက 
အကန္႔အသတ္ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြသဲည့္ “သုံးစြသူဲ” 
တုိင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရႏုိင္သမွ် အမ်ားဆုံးရရိွေအာင္ ရွာေဖြၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ လူတုိင္းအတြက္ 
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားထြက္ ေပၚလာသည့္တုိင္ ထုိအမ်ားပုိင္စြမ္းအားစုကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အလြန္အကၽြံ 
ထုတ္ယူသုံးစြဲမည့္အႏရၱာယ္ ရိွေနပါသည္။10  ယင္းကား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 
အဖုိးတန္ဓာတ္သတၱဳမ်ားစေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အထူးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ျပင္ပဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
အစုိးရက ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ၊ ညီညြတ္မွ်တေသာ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားခ်မွတ္ၿပီး 
ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာစုစည္းထားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္။

9 ေရာ္နယ္ကုိ႔စ္ (၁၉၆၀) သည္ လူမႈေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ျပင္ပအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသူႏွင့္ ခံစားရသူတုိ႔အၾကား 
ညႇိႏိႈင္းႏုိင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးျဖစ္သည္ဟူေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏုိဘယ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအယူအဆ 
သည္ လူတစ္စုအတြက္သာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ျပင္ပအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဒဏ္ကုိခံရသည့္ ျပည္သူဦးေရ လြန္စြာမ်ားျပားသည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရိွပါ။ (ေကာ္လစ္ႏြန္ ၂၀၀၃၊ ေနာက္ဆက္တြဲ) တြင္ ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စေကာ့တလန္လူမ်ဳိး 
အေတြးအေခၚပညာရွင္ ေဒးဗစ္ ဟူးမ္က လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔က ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ 
အစုိးရကုိဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ (ဟူးမ္ ၁၉၇၈[၁၇၃၉]၊ စာ-၅၃၄-၅၃၉) တြင္ ၾကည့္ပါ။

10 ယင္းကုိ (ဟာဒင္ ၁၉၆၉) ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရိွသည့္စာတမ္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပုဂၢလိကကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ လႊမ္းမုိးလ်က္ရိွပါသည္။ ပုဂၢလိကကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိအသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ယင္းအတြက္ ေငြေပးသူမ်ားက ထပ္တူက်ေလ့ရိွသည္။ အကယ္၍ 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ေစ်းတြင္ လုံခ်ည္တစ္ကြင္း၀ယ္ယူပါက ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္သည့္အေရာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ ေပါက္ေစ်းေပးၿပီး 
၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ကုိယ္တုိင္၀တ္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ၀တ္ဆင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာ၌ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေငြမညမွ္် 
သုံးမည္ ၎တုိ႔၏ဓနအင္အားကုိ မည္သုိ႔ခြဲေ၀မည္ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္ 
တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္၊ ခြဲေ၀ရာတြင္ လူတုိင္းပါ၀င္ 
ဆုံးျဖတ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ မူအားျဖင့္ 
ရွင္းလင္းပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအယူအဆႏွစ္ရပ္အတြင္း အျပန္အလွန္တူညီမႈမ်ားရိွေနရာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လူတုိင္းအတြက္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ 
ရရိွေစရန္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ကာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ား 
အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္စစ္စစ္အျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးကာ 
ယင္းအတြက္စရိတ္ကုိ ျပည္သူမ်ားက အခြန္ေငြအားျဖင့္ေပးပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ယင္းကုိ (Club 
Goods) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ပုဂၢလိကဆရာ၀န္မ်ားအား ကုန္က်စရိတ္ ေကာက္ယူခြင့္ျပဳပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိက 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာသုံးစြခဲြင့္ကုိ အကန္႔အသတ္အတားအဆီး ျဖစ္ေနျခင္းက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မလုံေလာက္ 
သည့္ ျပင္ပအက်ဳိးဆုတ္ယုတ္မႈျဖစ္ေပၚေစကာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ထိေရာက္စြာေထာက္ပ့ံဖန္တီးေပးေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ 
ျပည္သူလူထုအား ၎တုိ႔၏အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းသည္ အစုိးရက ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔တာ၀န္ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထအရိွဆုံးေသာ ကိစၥရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုံးစြန္အေနႏွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္က်င့္သိကၡာသည္ အခြန္ကုိ လုိလားစြာထမ္းေဆာင္လုိ 
စိတ္အေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္သူတုိ႔လုိလားသည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ အသီးသီးကုိ တံု႔ျပန္္ 
ျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္မည့္ အစုိးရ၏ တရား၀င္ရပ္တည္နုိင္မႈ အတုိင္းအတာေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာမူတည္သည္။ ယင္းသည္ 
လူထုက ၎တုိ႔ႏွစ္သက္ခံစားနုိင္မည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္သာ အခြန္ဘ႑ာ 
ေပးေဆာင္သင့္ၿပီး ၎တုိ႔လက္လွမ္းမမီသည့္ အရာမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္မသင့္ဟူေသာ သေဘာသက္ေရာက္သည္။  
ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိသည္မွာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ ေရေျမအေနအထားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမတူညီေသာ ေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မည္သုိ႔ကုိက္ညီလုိက္ဖက္ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အညႊန္းသီအုိရီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ ရရိွႏုိင္ေသာအရင္းအျမစ္တုိ႔ ကုိက္ညီ 
ေစေရးအတြက္ ထုိကုန္စည္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ သုံးစြသဲည့္ျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ေဒသႏရၱ၊ ေဒသတြင္း၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေ၀းေျပး 
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လမ္းမတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း စုစည္းမႈေပးႏုိင္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ရြာတစ္ရြာႏွင့္ ထုိလမ္းမႀကီးကုိ ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရြာသားမ်ား 
ကသာ အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ ယင္းသည္ ေဒသႏရၱအဆင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေဒသႏရၱလမ္းျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အနီးရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ 
ေရာင္းခ်ႏ္ုိင္သျဖင့္ လူတုိင္းအတြက္ ဓနဥစၥာႏွင့္၀င္ေငြကုိ  ဖန္တီးေပးႏုိင္ရာ ေဒသႏရၱ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ား 
သည္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္  ကမာၻ႕အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လုိအပ္သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမာၻ႕အဆင့္ ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

ျပည္သူကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား၏ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစြသူဲမ်ားအုပ္စုႏွင့္ ထုိပစၥည္း 
မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးေဆာင္ရသူမ်ားအုပ္စုတုိ႔ကုိ ကိက္ုညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကား 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တာ၀န္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္မ်ား 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္လုိအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းျခင္း စေသာကိစၥရပ္မ်ားအား 
သြယ္ဝုိက္ရည္ညြန္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ထင္ထားသည္ထက္ ပုိမုိခက္ခဲသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ 

သည္။ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိသည္မွာ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းျခင္း၊ 
စီးပြားေရးေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အက်ဳိးဆက္တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦ ခြဲတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္အတြက္ ဦးစားေပးအရာမ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္း၊ ယင္း 
တုိ႔အတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ မည္သုိ႔ေပးေခ်မည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ကာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေစ၍ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအရင္းအျမစ္ပမာဏကုိ ခြဲေ၀ေပးကာ အခြန္ 
ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အခြနမ္်ားစြာမေပးေဆာင္ရဘ ဲျပည္သူအက်ဳိးျပဳကုန္စည္မ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ ေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ေလလြင့္မႈႏွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးသီအုိရီတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးရပ္ ပါရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ လုပ္ငန္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းျဖန္႔ေဝ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတည္ၿငိမ္ခိုင္မာရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း 
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံး ပါ၀င္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရ၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း 
မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး 
သုိ႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအစရိွသည့္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကုိ ခြဲေ၀သတ္မွတ္သုံးစြဲသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္အတြင္း 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရိွ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ေဝပုံက်မွာ GDP ၏ ၂၅ ႏွင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြင္း အေျပာင္းအလမဲ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္သာရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိေ၀စုမ်ားသည္ စာရင္း၌ေဖာ္ျပထားသာ 
အစုိးရမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဦးစားေပးအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပးမႈသည္ 
ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရအေနႏွင့္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ခ်ထားေရး ယႏရၱားမွာ 
အစုိးရ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အခြန္၀င္ေငြႏွင့္ 
အသုံးစရိတ္မွန္းေျခကုိ ႀကိဳတင္အဆုိျပဳတင္ျပသည့္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ရသုံး 
မွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒတစ္ရပ္အေနႏွင္ ့ထုတ္ျပန္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက 
အတည္ျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတင္ျပပုံမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြ႕ဲ (IMF)၏ 

အစုိးရဘ႑ာေရး စာရင္းအင္းမူေဘာင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မႈ မရိွေသးပါ။11

သုိ႔ေသာ္ ယခုကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
အသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္မႈသည္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ 
ရိွၾကပါသည္။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ 
ထုိ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ က်န္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံး၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တုိးျမႇင့္မႈႏႈန္း 
ပုိမုိျမန္ဆန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေ၀စု စုစုေပါင္းသည္ တုိးျမႇင့္လာသည္။ ပုံ-၁ တြင္ၾကည့္ပါ။

11 ဥပမာ အစုိးရ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆ္ုိင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈတုိ႔ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္အလုိ႔ငွာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
“စေတာ့” ႏွင့္ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတုိ႔ “စီးဆင္းမႈတုိ႔” ႏွစ္မ်ိဳးလုံးအား 
တိက်စြာေဖာ္ျပသင့္သည္။  (ဒက္ကင္ဆန္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂီးလ္စ္- အက္စ္ ဒီ ကန္ေနး- အန္ဒရီယာ ဆမူရာ စက္တင္ဘာ၊၂၀၁၅၊ စာ-၁၇-၁၈) တုိ႔တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ တြင္ (ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု ၂၀၁၇) ၏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပုံ - ၁။ပုံ - ၁။

အသုံးစရိတ္တုိးျမင့္မႈႏႈန္း(အညႊန္း၊၂၀၀၉/၁၀=၁၀၀)အသုံးစရိတ္တုိးျမင့္မႈႏႈန္း(အညႊန္း၊၂၀၀၉/၁၀=၁၀၀) 

မူယင္း - (ကမာၻ ႔ဘဏ္အုပ္စု ၂၀၁၇)မူယင္း - (ကမာၻ ႔ဘဏ္အုပ္စု ၂၀၁၇)

အသုံးစရိတ္ပမာဏ(၀န္ႀကီးဌာနအားလုံး၏%)အသုံးစရိတ္ပမာဏ(၀န္ႀကီးဌာနအားလုံး၏%)

ကာကြယ္ေရးကာကြယ္ေရး ကာကြယ္ေရးကာကြယ္ေရးစိုက္ပ်ဳိးေရးစိုက္ပ်ဳိးေရး စိုက္ပ်ဳိးေရးစိုက္ပ်ဳိးေရးစြမ္းအင္စြမ္းအင္ စြမ္းအင္စြမ္းအင္
ပညာေရးပညာေရး ပညာေရးပညာေရးက်န္းမာေရးက်န္းမာေရး က်န္းမာေရးက်န္းမာေရးစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း

၀င္ေငြတူႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သုံးစြဲေသာ အသုံးစရိတ္သည္ GDP ေဝစု 
ပမာဏမွာမ်ားၿပီး က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမႈပမာဏက 
ပုိမုိနည္းပါးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ အျခားအစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ 
ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရက အတုိးႏွင့္ေခ်းယူသုံးစြရဲသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးမဟုတ္သည့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းတုိ႔အေၾကာင္း ေပါင္းဆုံကာ ထိုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမဟုတ္ေသာ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ တေျဖးေျဖးညီမွ်စြာ ျပန္လည္ 
ထိန္းညႇိသုံးစြဲလာျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေငြတစက္်ပ္ပုိမုိသုံးစြဲျခင္းက နဂုိကပုိမုိမ်ားျပားေနၿပီးျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္တြင္ ေငြတစ္က်ပ္ပုိထည့္ေပါင္း 

ျခင္းထက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားေကာင္းက်ဳိးကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ရည္ညႊန္းေျပာဆုိသည္။12 
ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရက 
ယင္း၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တြင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ခြဲေ၀မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္မွာ အသုံးစရိတ္မ်ား အဆက္မျပတ္ရရိွသုံးစြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
မည္မွ်သုံးစြမဲည္၊ ျပည္သူ႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မည္မွ်ျပဳလုပ္မည္ဆုိျခင္းသည္လည္း ခြဲေ၀မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ခမ်ား၊ လစာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား သုံးစြဲျခင္းတုိ႔အတြက္ 
အဆက္မျပတ္ကုန္က်သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားက အမ်ားဆုံးပမာဏကုိ ကုိယ္စားျပဳေနသည္။ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑မ်ား 
ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အစုိးရရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
လုိအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
တုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သိသိသာသာ လုိအပ္ေနသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 

12 (ကမ ၻာ႔ဘဏ္အုပ္စု ၂၀၁၇၊ စာ- ၃၄)
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အတြက္ အသုံးစရိတ္သည္ နည္းပါးကာ က်ဆင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ မၾကာမီက 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးညိႇႏိႈင္းမႈအရ ျပည္သူ႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ GDP ၏ ၇.၆% မွ လက္ရိွ ၂၀၁၇-၁၈ 
တြင္ ၄.၇ % သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ထိေရာက္မႈ၊ ဆုိလုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔အေျခခံ အေဆာက္ 
အအုံသည္ လက္ရိွအတုိင္း အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အသုံးစရိတ္၏ အစြန္းထြက္ထုတ္ကုန္သည္ ျမင့္မားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။13

ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရတုိ႔၏ အေမြအျဖစ္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိက 
က႑တြင္ ခြဲေ၀မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွပါသည္။ စုစုေပါင္း 
ျပည္သူ႔က႑သည္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၀.၂% ရိွရာ SEE မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေ၀စုသည္ နည္းပါးေပ်ာက္ကြယ္ 
လာလ်က္ရိွေသာ္လည္း ယင္း၏ ထက္၀က္ကုိအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သုံးပုံတစ္ပုံ အသုံးျပဳလ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းေျပာင္းလမဲႈ 
သည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ အသုံးစရိတ္အေပၚ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစြမ္းအားကုိ နိမ့္က်ေစပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ပုိမုိႀကီးမားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ 
ကုစားႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အခြန္၀င္ေငြတုိးတက္ရရိွရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
အားလုံးေတြ႕ျမင္ၾကရသည့္အတုိင္း ဘ႑ာေရးကြာျခားခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းသည္ ဆုိလုိသည္မွာ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ခြဲေ၀မႈစြမ္းရည္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းသည္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး တည္ၿငိမ္မႈ 
ရိွရန္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အခြနစ္နစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ထုိျပႆနာမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္ 
မည္။

လုပ္ငန္းျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ျပည္သူ႔က႑သည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ လွ်င္မည္မွ် 
ႀကီးမားသင့္သည္ဆုိသည့္အေပၚ မူတည္၍လည္းေကာင္း “မည္သူက မည့္သည့္အတြက္ ေငြေပးေခ်ရမည္” ဆုိသည့္ 
အေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ရပ္တြင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားေ၀ျခမ္းရာတြင္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ေစၿပီး 
စားသုံးသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ၀င္ေငြအကန္႔အသတ္ေပၚမူတည္၍ ၎တုိ႔၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ 
ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္း မက္လုံးမ်ားကုိလုိက္၍ ျပဳလုပ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း ေစ်းကြက္ယႏရၱားသည္ အေကာင္းဆုံးလည္ပတ္ႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
တစ္ဖက္တြင္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေနျခင္းက ေစ်းကြက္မေအာင္ျမင္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ 
တြင္လည္း မတူညီၾကေသာ ေဒသမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစြမ္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
ေငြေၾကးမ်ား၊ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ဓနအင္အားမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ခြဲေ၀ေပးမႈရလဒ္သည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈအေျခခံအယူအဆ 
မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အခါ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရိွႏုိင္ပါ။ ယင္းသည္ တပ္အင္အားႏွင့္ ထိန္းသိမ္း၍မရႏုိင္ေသာ လူမႈေရး 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

13 (ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု ၂၀၁၇၊ စာ- ၄၃)
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အစုိးရသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားအားပ့ံပုိးကာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံတြင္ ညီမွ်ေသာလူမႈအေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးရန္ 
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြဲေ၀သင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ လူမႈေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္လည္ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးအတြက္ ႐ုိးရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းကား ႏႈန္းတုိးခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏႈန္းတုိးခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံေငြမ်ားသည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
၀င္ေငြျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ စြန္႔စားရမႈေ၀မွ်ရင္ဆုိင္ျခင္း ယႏရၱားတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္ အဆုိတင္ 
သြင္းခဲ့သည့္ အစုိးရ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွ ခ်ေပးေသာေဒသဆုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
လူထုအုပ္စုအဖြ႕ဲမ်ားအၾကား စုေပါင္းျပန္လည္ခြဲေ၀သုံးစြမဲႈျပဳသည့္ ယႏရၱားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပုိမုိခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားက ပိမုိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသမ်ားကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ ကူညီေပးမႈကုိ ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ 
ေစပါသည္။

  ႏႈန္းတုိးခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိသည္မွာ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားထက္ ၀င္ေငြပုိမုိျမင့္မားေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ အခြန္ႏႈန္းကုိ ပုိမုိေပးေဆာင္ရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ ပုိမုိရရိွျခင္းသည္ 
၀င္ေငြတစ္ကုေဋ (၁၀ သန္းက်ပ္) ရရိွသူထက္ ဝင္ေငြတစ္သိန္း (၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္) သာ ရရိွသူအတြက္ 
ယင္း ၁၀၀၀ က်ပ္၏ အသုံး၀င္မႈက ပုိမုိႏုိင္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒတြင္ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ႏွစ္၀င္ေငြ သုညႏွင့္ ၂ သန္းက်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ 
၁၆၆၆) ရရိွသူမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး ၀% ႏွင့္ က်ပ္သန္း ၃၀ (ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀) ႏွင့္အထက္ 
ရရိွသူမ်ားအား အျမင့္ဆုံး ၂၅% ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳျပ|ာန္းထားသည္။ ထုိပမာဏျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္ႏႈန္း အလယ္အလတ္ထက္နိမ့္သည့္အဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

  လူမႈေရးမညီမွ်မႈကုိေလွ်ာ့ခ်မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရးေၾကးထည့္၀င္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ လူထုအတြင္းမွ သတ္မွတ္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ 
ဥပမာ- ၀င္ေငြနည္းအုပ္စုမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက လစဥ္ထည့္၀င္ေငြႏႈန္းထားမွာ အလုပ္ရွင္က ေထာက္ပ့ံေၾကးအပါအ၀င္ 
အလုပ္သမား၏ လစာစုစုေပါင္း(အျမင့္ဆုံးလစာ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည္) ၏ ၃% 
ႏင့္ွ အလုပ္သမားက ၂% အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။ စက္မႈႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတုိ႔တြင္ ၀င္ေငြျပန္လည္ခြဲေ၀ 
ျခင္းကုုိ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးရိွေသာအဆင့္၏ စုေပါင္းအာမခံစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးမႈေၾကာင့္ အစုိးရမ်ားသည္ ၀င္ေငြနည္းအုပ္စုမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ 

အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၏ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုက ေပးႏုိင္စြမ္းအားျဖစ္ပါသည္။ 
အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြမွာ ဖူလုံမႈအဆင့္ေလာက္သာရိွသည့္အခါ လူထုအေပၚ အခြန္ေကာက္ရန္မွာ ျပည္သူလူထု၏ေပးႏုိင္ 
စြမ္းအားက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္။ စီးပြာေရးျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာကာ လူလတ္တန္းစားမ်ားလည္း ေခ်ာင္လည္ၿပီး 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္အခါ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားလာပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏေၱလး 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ပုိမုိၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ၁၅% ကုိသာ ဆင္းရသဲည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 
လူဦးေရ၏ ၇၀% ေသာျပည္သူမ်ားေနထုိင္ၾကသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ေက်းလက္လူဦးေရ၏ 
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၂၉.၂% သည္  ဆင္းရသူဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရ 
ေလာက္ေသာ ၀င္ေငြမရရိွသည့္အတြက္ ဆင္းရဲလြန္းၾကပါသည္။14  သုိ႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္သည္ လြန္စြာျမင့္မားသည္။ ပုံ - ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံ၏ထုိအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ထုတ္ယူရမည့္ အခြန္အေျခခံသည္ လြန္စြာနည္းပါးရာ ဗဟုိအစုိးရက အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ျပည္သူ႕ကုန္စည္သုိ႔မဟုတ္အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ဖန္တီးျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ရံပုံေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားသည္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွ ေဒသမ်ားအတြင္း ဘ႑ာေငြျပန္လည္ခြဲေ၀သုံးစြဲျခင္းနည္း

လမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုံ - ၂။ပုံ - ၂။

ခ်င္းခ်င္း

ဆင္းရဲသားဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၁၀ဆင္းရဲသားဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၁၀

ရွမ္းအေရွ႕ရွမ္းအေရွ႕
ရခိုင္ရခိုင္
ရွမ္းေျမာက္ရွမ္းေျမာက္
ရွမ္းရွမ္း
တနသၤာရီတနသၤာရီ
ဧရာ၀တီဧရာ၀တီ
ေက်းလက္ေက်းလက္
ကခ်င္ကခ်င္
မေကြးမေကြး
မႏၱေလးမႏၱေလး
ျပည္ေထာင္စုျပည္ေထာင္စု
ရွမ္းေတာင္ရွမ္းေတာင္
ပဲခူးအေရွ႕ပဲခူးအေရွ႕
ပဲခူးပဲခူး
ကရင္ကရင္
မြန္မြန္
ရန္ကုန္ရန္ကုန္
ပဲခူးအေနာက္ပဲခူးအေနာက္
ၿမိဳ႕ျပၿမိဳ႕ျပ
စကိုင္းစကိုင္း
ကယားကယား

14 ဤတြင္ ကုိးကားထားေသာ ေဒတာမ်ားသည္ (ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၁) ကုိ အေျခခံထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္က လူဦးေရ၏ ၆.၅ % သည္သာ ဆင္းရဲ (မြဲေတ) ၾကသည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဆင္းရဲသားဦးေရအခ်ဳိး တစ္ေန႔လွ်င္ ၁.၉၀ 
ေဒၚလာ (၂၀၁၁ ပီပီပီ) ထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ထားပါသည္။
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ပုံ - ၃က တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိိင္းပင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပုိမုိၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသည့္အခါ ၀င္ေငြမမွ်တမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလားအလာရိွပါသည္။15  ႏုိင္ငံ၏အေတြ႕အႀကံဳက အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွရာ ယင္းသည္ အားနည္းသည့္ 
အလားအလာျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ၀င္ေငြႏွင့္ဓနအင္အားကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇလုိိေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ 
ရိွမႈအေနအထားကုိ ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဆင္းရဲမႈအတုိင္းအတာ 
အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္ေငြမမွ်တမႈသည္ နည္းပါးပါသည္ (ပုံ - ၃(ခ) တြင္ၾကည့္ပါ)။  ဤအခ်က္သည္ ဆင္းရဲမႈ 
ျပႆနာကုိ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ယုံမွ်မက ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္မ်ား ဖန္တီးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အခြန္ထမ္းႏုိင္မည့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူ အေရအတြက္နည္းပါးေၾကာင္းကုိလည္း 
ျပသေနပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကအဆီးအတားတစ္ခု 
ျဖစ္ေနပါသည္။

ပုံ - ၃ (က)ပုံ - ၃ (က)

မူယင္း - ကမာၻ ႔ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တင္ျပျခင္းမူယင္း - ကမာၻ ႔ဘဏ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တင္ျပျခင္း

ပုံ - ၃ (ခ)ပုံ - ၃ (ခ)

မူယင္း - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မူယင္း - အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ကမ ၻာ႔တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြႏွင့္ မညီမွ်မႈကမ ၻာ႔တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြႏွင့္ မညီမွ်မႈ ႏိုင္ငံအလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနသည့္ 
လူဦးေရ (%)လူဦးေရ (%)

ဂီနီ
ေျ
မႇာ
က္
ေဖ
ာ္ကိ

န္း
ဂီနီ
ေျ
မႇာ
က္
ေဖ
ာ္ကိ

န္း

ျမန္မာျမန္မာ

ျမန္မာျမန္မာ

လာအိုလာအို

ဖိလစ္ပိုင္ဖိလစ္ပိုင္

အင္ဒုိနီးရွားအင္ဒုိနီးရွား

ဗီယက္နမ္ဗီယက္နမ္

ထိုင္းထိုင္း

မေလးရွားမေလးရွား

ကေမ ၻာဒီးယားကေမ ၻာဒီးယား

လုပ္ငန္းတည္ၿငိမ္ခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းတည္ၿငိမ္ခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အစုိးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္သည္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌ သိသာထင္ရွားသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ရာ ဘ႑ာေရး 
မူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံတစ္ခု တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈအေတာ္က်ယ္ျပန္႔ေလ၏။ ဘ႑ာေရး
က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေပးရန္မွာ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္အေရးပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦ  “စစ္စစ္” တြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရး၊ ၀င္ေငြ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးတုိ႔တြင္ အလားတူအေရးပါသည္။ ေငြေၾကးတန္ဖုိးတည္ၿငိမ္မႈမရိွဘဲႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္၌ဥေရာပတြင္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမတည္ၿငိမ္မႈကပင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ေပၚေပါက္လာရန္ 

15 ၀င္ေငြမညီမွ်မႈကုိ အသုံးအမ်ားဆုံးေသာအတ္ုိိင္းအတာျဖစ္သည့္ ဂီနီေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္းႏွင့္ တုိင္းတာႏုိင္ပါသည္။ တန္ဖုိးအားလုံးတူညီသည့္အခ်ိန္
တြင္ (ဥပမာ- လူတုိင္းသည္ ၀င္ေငြပမာဏ တူညီၾကသည့္အခါ)  ဂီနီေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း သုညသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ညီမွ်မႈကုိေဖာ္ျပသည္။ 
ဂီနီေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္း ၁၀၀% သည္ တန္ဖုိးမ်ားအၾကား အျမင့္မားဆုံးမညီမွ်မႈမ်ား (ဥပမာ- လူမ်ားစြာတုိ႔ အနက္ တစ္ဦးတည္းကသာ ၀င္ေငြ 
သုိ႔မဟုတ္ စားသုံးမႈအားလုံးရရိွၿပီး က်န္သူအားလုံးတုိ႔သည္ လုံး၀မရရိွသည့္အခါ ဂီနီေျမႇာက္ေဖာ္ကိန္းသည္ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။) 
ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။
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အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္တင္အေမရိကတြင္လည္း အလားတူသင္ခန္းစာမ်ိဳး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ရရိွခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမတည္ၿငိမ္မႈ၏ အထင္ရွားဆုံးလကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းသည္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးကုိ က်ဆင္းေစၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစ 
သည္။ ယင္းသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိလည္း ဆုံး႐ံႈးေစၿပီး အလြန္တန္ဖုိးဆြဲျမႇင့္ထားသည့္ေငြေၾကးသည္ ပုံမွန္ေငြေၾကး 
လဲလွယ္မႈႏႈန္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္ တန္ဖုိးေလွ်ာ့ခ်သည့္အခါ အတက္အက် ၾကမ္းေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိလည္း ပ်က္ျပားေစသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္လုိေငြမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ျပင္ပမွ 
ေခ်းယူပါက ႏုိင္ငံျခားေၾကြးၿမီဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားကုိ ေရရွည္ေတာင့္မခံႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံး၌ ေၾကြးၿမီျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံ၏ 
ႀကီးစြာေသာ ဓနအင္အားအစိတ္အပုိင္းကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေပလိမ့္မည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းသည္ လူသားစြမ္းရည္ 
ေလလြင့္မႈျဖစ္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ၏ႀကီးပြားတုိးတက္ႏုိင္စြမ္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

ေငြေၾကးအလြန္အမင္းထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိျဖစ္ေပၚေစကာ အစုိးရေၾကြးၿမီမ်ားျပားလြန္းျခင္းသည္ 
ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အားနည္းေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခိုင္မာက်စ္လ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္မရိွပါက 
အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာတည္ၿငိမ္သည့္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ပါက ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္သည္လည္း ခိုင္မာေတာင့္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္အားျဖည့္ေထာက္ပ့ံံေပးေနသည့္အတြက္ ေရရွည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္တ့ံံံခုိင္ၿမဲေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ 
ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက ျမင့္မားလ်က္ရိွၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကး 
ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ခုိင္မာတည္တ့ံံေနရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အစတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ 
၁၆% ရိွၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ထုိပမာဏမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ၇.၈% သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။16

ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ GDP ၏ ၄.၈% ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)က ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းအတုိင္း ထုိဘ႑ာေငြလုိအပ္ခ်က္မွာ ၅% ထက္မပုိရန္ အစုိးရမွ 
ေသခ်ာေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
အမ်ိဳးသားရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအတြင္း ဘ႑ာေရး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အေနအထား 
ေကာင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာနုိင္မည္ျဖစ္သည္။17  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အပူတျပင္းအေျခသုိ႔ ေရာက္ရိွေနပုံေပါက္ 
ေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အေသးစားစီးပြားေရး၏ ဟန္ခ်က္မညီေသာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကုိ 
အသုံးျပဳသည္။ ထုိဟန္ခ်က္မညီမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္တကြ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေရး၊ 
ျပည္ပေငြစာရင္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ရည္မွန္းခ်မွတ္ထားရမည္။ 
ပုံ-၄ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသသည္။

16 ပုံ-၄ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဂရပ္သည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကိန္းမ်ားကုိ ၀ွက္ထားသည္။

17 တာနယ္ ၂၀၁၇
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စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္

အခ်က္အလက္ - IMFအခ်က္အလက္ - IMF

အမွန္အမွန္

စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ယင္းသည္ လုံေလာက္မႈမရိွပါ။ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ 
လူထုက ၎တုိ႔၏ေငြေၾကးမ်ားကုိ ကုမၸဏီေထာင္ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဓနဥစၥာ 
ဖန္တီးျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳဘ ဲေငြသားလက္၀ယ္ထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏံွထားတတ္
ၾကသည့္အေၾကာင္းတရားမွာ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံကုိ ေထာက္ပ့ံဖန္တီးေပးသည္။ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ရာ၌ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးမႈအေပၚ 
အစုိးရ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအား ဦးစားေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီး၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအသုံးစရိတ္ 
အတြက္ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ နည္းလမ္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ အီသီ 
ယုိးပီးယားႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတုိက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းအျမင့္မားဆုံး ႏုိင္ငံထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
အလားတူ ကနဦးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ရေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈသာဓကတစ္ခုအျဖစ္ ျပနုိင္သည့္ နုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အီသီယုိးပီးယားသည္ အစုိးရအသုံးစရိတ္ကုိေလွ်ာ့ခ ၿ်ပီး ဘ႑ာေငြကုိ အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။18  ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ဦးစားေပး မွန္ကန္ 
ျခင္းသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္တြင္ ျပည္သူ႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ အခြန္မ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း 
သည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ မတည္ရင္းႏီွးမႈ အက်ဳိးအျမတ္အခ်ိဴးအစားကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအားႏွင့္ ဓနအင္အားမ်ားခြဲေ၀မႈတြင္ 

18 (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ၊ ၂၄ ရက္)
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အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစပါသည္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စားသုံးကုန္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စားသုံးျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလာၾကရာ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးရာႀကီးထြားမႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ႐ုိက္ခတ္သက္ေရာက္လာဖြယ္ရာရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြ႕ဲအစည္းႀကီးမ်ားအားလုံးက 
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၌ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တရား၀င္ျဖစ္မႈအပုိင္း 
တုိ႔ကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားလုိအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အတြက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတြင္ လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရိွရမည္ဟု တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေျပာဆုိေနခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရန္မွာ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္လည္း ႐ုတ္တရက္ 
စီးပြားေရးကေမာက္ကမျဖစ္ပြားမႈအၿပီး တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည။္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ သဘာ၀ေဘးအႏရၱာယ္မ်ား အမ်ားဆုံး 
ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးပါသည္။19  အသက္၊ 
အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ဆုံးရံႈးျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကုိဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး ေဘးဒဏ္ခံစားရၿပီးေနာက္ လတ္တေလာ 
အပူတျပင္း ေငြလုိအပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
ျပင္ပသက္ေရာက္မႈအေနအထားကုိ စုိးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္ေပၚေစသျဖင္ ့ရာသီဥတုႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သဘာဝေဘး 
အႏရၱာယ္၊ အဖ်က္အဆီးႀကီးမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ မဟာစီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း IMF က ယူဆ 
ပါသည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြကုိ ေဘးဒဏ္ခံစားရၿပီး ဒတိုယႏွစ္ေရာက္မွသာ ရရိွႏုိင္သည္က 
မ်ားသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ IMF ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ 
ပ်က္စီးမႈသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ GDP ၏ ၁ မွ ၂.၅ ရာခ္ုိင္ႏႈန္းအတြင္းရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကစ၍ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ 
ေလးႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားက ႀကီးမားလွသည္။ နာဂစ္မုန္တ္ုိင္းသည္ အဆုိး၀ါးဆုံး အေတြ႕အႀကံဳ 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဆုိင္ကလံုး (ကုိမန္) မုန္တုိင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရေဘးသင့္မႈ 
သည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေနွးေကြးေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလသမဂၢေလ့လာခ်က္မ်ားအရ20  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ား 
ယာယီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတြင္းထ ဲသက္ဆင္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ဘ႑ာေရးစြန္႔စားမႈဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြအကူအညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ရသုံးမွန္းေခ်ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အား အလုိက္သင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွမႈႏွင့္ အစုိးရ၏ အေရးေပၚအကူအညီ၊ ပုဂၢလိကက႑ (အထူးသျဖင့္ NGO) 
အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ျပည္ပအကူအညီတုိ႔ေပါင္းစပ္လ်က္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ စုစည္းျခင္းျဖင့္ 

19 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး မေ၀းေသးသည့္အတိတ္ကာလက ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ဳိ႕ေဘးဒဏ္မ်ားသည္ အသက္၊ 
အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ေဘးအႏရၱာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခဇယားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ 
ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခ "အႏရၱာယ္အမ်ားဆုံး" အဆင့္တြင္ ရိွေနသည္။ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ 
ေဒသတုိ႔တြင္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၊ မုန္တုိင္းဒီေရႏွင့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသည္။ ႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပုိင္းအမ်ားစုတြင္လည္း မုိးရာသီတြင္ 
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ မုိးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ ခံစားရေလ့ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ကမာၻ႔ငလ်င္ေၾကာႀကီး ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရိွရာ ႏုိင္င့ံံဧရိယာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံရေလ့ရိွသည္။” (http://www.
give2asia.org/disaster-preparedness-and-resilience-myanmar-1/). ပုိမုိအေသးစိတ္သိရိွလုိပါက ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ ၁၇/၃၁။ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဘ႑ာေငြက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ 
စာ-၂၈-၄၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။

20 (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ၊ ၂၄ ရက္)
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“အခြန္ဘ႑ာေရးထြက္ေပါက္” ဖန္တီးသမႈျပဳၾကရာ၌ ေကာင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိအပ္သည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္လုိအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ နည္းစနစ္က်ေသာ ဝယ္လိုအား 
စီမံခန္႔ခြမဲႈျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မ်ားတြင္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားေနခ်ိန္၌ 
ပုဂၢလိက႑တြင္ တက္ရိပ္ရိွသျဖင့္ တတ္နုိင္သည္ထက္ပုိ၍ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ကာလ၊ ၀ယ္လုိအားလုံေလာက္စြာမရိွသည့္ 
ကာလႏွင့္ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းတြင္းက်ေရာက္သည့္ ကာလမ်ားရိွၾကသည္ကုိ ေကာင္းစြာသိရိွၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒတုိ႔ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိက 
က႑၏ ၀ယ္လုိအားကြာဟမႈကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေစကာ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အစိုးရ 
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ၎တုိ႔အား အခက္အခၾဲကားမွအလ်င္အျမန္၊ 
ေအာင္ျမင္စြာဆြဲထုတ္ႏုိင္မည့္ နည္းပါးသည့္အတုိးႏႈန္းတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း 
ကာလတြင္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။

လုိေငြမ်ား၊ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈလုိေငြမ်ား၊ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ

အစုိးရ၏ အခြန္ဘ႑ာသည္ အသုံးစရိတ္အတြက္ မလုံေလာက္သည့္အခါ ရသုံးမွန္ေျခဘတ္ဂ်က္တြင္ လုိေငြျပသည့္ 
အတြက္ ေၾကြးၿမီမ်ားေခ်းယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တုိေတာင္းသည့္ကာလအတြင္း ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ 
ျဖည့္ဆည္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစရန္ ေငြေခ်းရျခင္းသည္ အမွားမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လုိေငြကုိ စီမံကုိင္တြယ္ 
ႏုိင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီကုိ ေရရွည္ထိန္္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားအၿမဲရိွေနရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ တင္ရိွေနေသာ ေၾကြးၿမီအဆင့္အတန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ထုိေၾကြးၿမီကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူပုိင္က႑အတြက္ ေခ်းေငြ 
ရယူႏုိင္မည့္ အရင္းအျမစ္ ၃ ခုရိွပါသည္။ ျပည္တြင္းရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စုေဆာင္းေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြရွင္မ်ား၏ 
စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံျခားအလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပ့ံေငြလည္း ရရိွႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင္အ့ေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပ့ံရရိွမႈသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကမွ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။21  သုိ႔ရာတြင္ ပမာဏမ်ားက နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံရပ္ျခား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအကူအညီ၏ အခ်ဳိးသည္ အသားတင္တုိင္းျပည္၀င္ေငြ၏ ၁-၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြင္း၌သာခဲရိွ့ကာ၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ၆.၇ ရာခ္ုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ခန္ုတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္  ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြား 
ခဲ့သည္။ ကေမ ၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ ထုိအခ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန 
တုိးတက္ကာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အက်ဳိးရိွစြာၿပီးဆုံးသြားပါက 
ဤအေျခအေနကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

21 ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ပုံမွန္ေငြေခ်းသည့္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) 
သည္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလက ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (IDA) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ 
ယင္း၏ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စတင္ခဲ့သည္။
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အစုိးရကေခ်းယူျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ ေခ်ာေမြ႕မွ်တလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရသည့္အခ်ိန္တုိ႔ တုိက္ဆုိင္မႈမရိွ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ယခုအခါ မီးရထားစနစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လုိပါက ႀကီးမားသည့္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ ဟန္ခ်က္ညီရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက 
ေၾကြးၿမီကုိ ေရရွည္မရရိွႏုိင္ပါ။ အစုိးရသည္ အေၾကြးဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့သည့္အခါႏွင့္ ေငြရွင္မ်ားက အစုိးရအား ေငြေခ်း 
ေပးထုိက္သည္ဟု အယုံအၾကည္မရိွေတာ့သည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ၎တင္ရိွေနေသာတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ေလ 
ေတာ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေငြရွင္မ်ားဘက္မွ ၎တုိ႔အားဂတိေပးထားသည့္အရာမ်ား ျပန္လည္မရရိွႏုိင္ေတာ့ျခင္းႏွင့္
အစုိးရက ၎၏ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးႏုိင္ေတာ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ အစုိးရတစ္ရပ္သည္ ေငြေခ်းယူသည့္အခါ ၎သည္ ေခ်းေငြကုိ အတုိးႏွင့္ေပါင္း၍ ေနာင္ရလာမည့္အခြန္ 
ဘ႑ာမွ ျပန္လည္ေပးေခ်ပါမည္ဟု ကတိအျဖစ္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ဘီလ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးရပါသည္။ ထြန္းသစ္စ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ထုိေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား (ကာလတုိ) ႏွင့္ အစုိးရစာခ်ဳပ္မ်ား (ကာလ 
ရွည္) ကုိ ဘ႑ာေငြေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါ သည္။ ဘဏ္မ်ားသည္ ထုိခံ၀န္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပး 
ၿပီးေနာက္ ယင္းတုိ႔ကုိ ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား (ပင္စင္ရန္ပုံေငြကဲ့သုိ႔ေသာ) တုိ႔ထံ 
ေရာင္းခ်ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ မက္ေလာက္စရာရလဒ္ ျပန္လည္ရရိွႏုိင္မွသာ 
ထုိခံ၀န္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ အတုိးႏႈန္းထက္ျမင့္မားပါက ယင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္မညမ္ဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ အစုိးရက ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရပါက ေကာင္းမြန္စြာ 
လည္ပတ္ႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေငြေစ်းကြက္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကံအေၾကာင္းမလွစြာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဘဏ္မ်ားအား ပုိမုိ၀ယ္ယူေအာင္ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ တီဘီလ္ 
(T-bill) အတုိးႏႈန္းေပးရန္ ၀န္ေလးပုံရသျဖင့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လုံေလာက္ေသာပမာဏ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။22 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ေငြေၾကး ျဖည့္ဆည္းမႈအေပၚ လြန္စြာမီွခုိအားထားေနရပါသည္။ 

ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရခံစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ မ၀ယ္ယူလုိပါက ယင္းတုိ႔ကုိ ဗဟုိဘဏ္က 
၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီး အစုိးရအားေငြတုိက္႐ိက္ုထုတ္ေပးပါသည္။ ယင္းကုိ ဘ႑ာေရးလုိေငြအား ေငြေၾကးျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
ဟုေခၚပါသည္။ ျပည္သူ႔လုိေငြမ်ားကုိ ေငြေၾကးျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားေစသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။ IMF ကရွင္းျပထားသည့္အတုိိင္း - “ဘ႑ာေငြလုိအပ္ခ်က္သည္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅/၁၆ 
တြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာကာ GDP ၏ ၄.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ ထုိသုိ႔ျမင့္မားလာရျခင္းမွာ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္း 
က်ဆင္းမႈႏွင့္ မလုံေလာက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔က႑ လုပ္အားချမင့္မားလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္အခါ ဘ႑ာေငြရရိွမႈက်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အသားတင္ 
အားျဖင့္ လုိေငြတစ္ရပ္လုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ (CBM)က ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား အလုိအေလ်ာက္၀ယ္ယူျခင္း 
အားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္”23  IMF အရ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီအား ေငြေၾကးျဖင့္ျဖည့္ဆည္းျခင္းသည္ အစားအေသာက္ 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အတိတ္မွ အင္နားရွားသေဘာတုိ႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအဆုိး
မ်ားအားလုံး၏ ၂၅% ကုိ ရွင္းထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

22 ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၁၇/၃၁။ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဘ႑ာေငြက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ စာ-၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။

23 ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာပုိဒ ္၄၊ ေဆြးေႏြးခ်က္- သတင္းစာရွင္းလင္းခ်က္-ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ၏ 
၀န္ထမ္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ စာ-၅) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား-၂ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတြင္လည္း ၾကည့္ပါ။
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ယုိယြင္းေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ယုိယြင္းေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္

ေငြေၾကးျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ (ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ) စနစ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သင့္ေတာ္ေသာမဟာဗ်ဴဟာမွာ ဘ႑ာေရး 
ေစ်းကြက္ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘဏ္စနစ္ကုိလည္း ထပ္မံေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အျခားစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ 
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္မ်ားသည္ အစုိးရမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအၾကား 
ကြာဟမႈကုိ ျပန္လည္က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစမည့္ အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္သြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ 
မဖြံ႕ၿဖိဳးဘရိွဲေနသေရြ႕ ဘဏ္မ်ားသည္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ လႊဲေပးသည့္ 
အဓိကၾကားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ျပဳမူၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ဘဏ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအား ေခ်းေငြေထာက္ပ့ံေပးလွ်က္ရိွရာ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ တုိက္႐ုိက္ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 
ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္ႀကီးေလးခုသည္ ၎တုိ႔၏ေငြေခ်းမႈကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူပုိင္က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဦးတည္ 
လ်က္ရိွကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ ထက္၀က္နီးပါးအတြက္ အေရးပါဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
၂၀၁၅/၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုိဘဏ္ႀကီး ၄ ခုမွ အစုိးရအတြက္ ႀကီးမားေသာပမာဏျဖစ္သည့္ ၄၉% ေခ်းေပးခဲ့ရာ ယင္းအနက္  
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ၈၀% ရရိွခဲ့ၿပီး က်န္ပမာဏမွာအဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ယင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးအၾကား၊ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အေရးပါသည့္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏ္ုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား ေငြမ်ားေခ်းေပးလွ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ စီး
ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘ႑ာေရးက႑တြင္ 
လွ်င္ျမန္စြာခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွစုေဆာင္းေငြ အခ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္နိမ့္ပါးေနဆဲျဖစ္ကာ 
ႏိုင္္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံသည္ ေငြစုေဆာင္းမႈ လုံး၀မရိွၾကပါ။24  ယင္းကုိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ (ပုံ-၂ တြင္ၾကည့္ပါ) 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျမင့္မားျခင္း အဆင့္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားႏုိင္ပါေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ 
သည္ အၿမဲတေစျမင့္မားလ်က္ရိွရာ အမွန္အတုိးႏႈန္းမ်ားသည္ နိမ့္သည့္အဆင့္သုိ႔ ျပန္လည္က်ေရာက္သြားသျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းရန္ မက္လုံးသည္လည္း အားနည္းပါသည္။ တစ္ဖန္ စုေဆာင္းမႈနည္းပါးျခင္းသည္ ေခ်းေငြထုတ္ 
ေခ်းမႈကုိ နည္းေစပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား ၃.၅ သန္းေက်ာ္သည္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ေျမဩဇာမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ 
ေခ်းေငြမရရိွႏုိင္ၾကပါ။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြအလြန္ နည္းပါးစြာရရိွၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
က႑သည္ GDP ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ကုိယ္စားျပဳကာ၊ လူဦးေရ၏ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိအလုပ္အကုိင္ေပးလ်က္ရိွရာ 
မ်ားျပားသည့္ ေခ်းေငြ၏ ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိသာ ဤက႑အတြက္ ေပးၾကပါသည္။25  ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္အား ထိေရာက္၊ 
မွ်တစြာ ေကာက္ခံသည့္စနစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား မီွခုိရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာေစ 

24 (ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ ၁၇/၃၁။ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဘ႑ာေငြက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

25 ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ (ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ ၁၇/၃၁။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား (ဘ႑ာေငြက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ စာ-၁၆) မွ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားက 
စုိက္ပ်ိဳးေရးသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၈ သုိ႔မဟုတ္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိပင္ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္းႏွင့္ လူဦးေရ၏ ၆၀ သုိ႔မဟုတ္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ 
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ (ဇုိယာ ၂၀၁၆) ႏွင့္ http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/agriculture-myanmar-
struggles-grow-its-potential တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ယုံမွ်မက အခြန္ဘ႑ာေရးကြာျခားမႈ ပုိမုိႀကီးထြားလာေစသည့္ ဇာတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစႏုိင္သည့္ မ်ားျပားလာေသာ
အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းလုိအပ္ခ်က္အေပၚ အခြန္ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ နည္းလမ္းသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုစားရန္နည္းလမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚအမီွအခုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

လုိေငြမ်ားကုိ ေငြစကၠဴအသစ္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္မွာမွန္ေသာ္ 
လည္း အေကာင္းဆုံးအေျခအေနေရာက္ေအာင္ အတုိးအေလွ်ာ့၊ အေပးအယူလုပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အတုိးေပးရသည့္ 
ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီသည္ သိသိသာသာနည္းၿပီး ယခုတုိင္ ေရရွည္ရရိွႏုိင္လ်က္ရိွသည္။26 GDP မွျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီအခ်ဳိးသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀% နီးပါးရိွကာ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေတာင္အာရွတြင္ ပ်မ္းမွ် ၅၅%၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၉.၃% ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏ္ုိင္ငံတြင္ 
၁၈၇ % ရိွပါသည္။ ဥေရာပေဒသတြင္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေၾကြးၿမီ/GDP အခ်ိဳး ၆၀%  ကုိ ျမင့္မားသည့္အတုိင္း 
အတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွရာ စီးပြားေရးသည္ 
တည္ၿငိမ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဘ႑ာေရး မူ၀ါဒရပ္၀န္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွေစကာ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားသည္ ပုိမုိတိတ္ဆိတ္လာႏုိင္ကာ ေၾကြးၿမီအခ်ဳိးသည္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရိွပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေခတ္မီစီးပြားေရးအေဆာက္အဦ  
တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ မရိွမျဖစ္အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ပုဂၢလိကရင္းႏီီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေစ်းကြက္အတုိးႏႈန္းျဖင့္ေပးရန္ 
လက္ခံျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အကန္႔အသတ္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အတုိးပိမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္မွာ ထင္ရွားသျဖင့္ ေၾကြးၿမီ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ 
ရေငြမွ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။ ေၾကြးၿမီႏွင့္ အတုိိးမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းသည္ 
ေရရွည္တည္တ့ံမႈမရိွသည့္ “ၿမီရွင္သစ္ထံမွေခ်းေငြျဖင့္ ၿမီရွင္ေဟာင္းအားဖလွယ္ေပးသည့္ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ငါးၾကင္းေၾကာ္ 
နိယာမ - ပြန္ဇီနိယာမ” ျဖစ္ပါသည္။27 ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီသည္ အစုိးရ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အသားတင္မွအတုိးေပးရန္ 
ေငြသည ္ေၾကြးၿမီ၀န္ေဆာငမ္ႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွေပၚထြက္လာသည့္ အပုိ၀င္ေငြတိုးပြားရရိွမႈအၾကား ျခားနားခ်က္ကုိ 
ကာမိပါက ေရရွည္တည္တ့ံပါသည္။28  ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္ အေထြေထြစီးပြားေရးဟန္ခ်က္ညီမႈ 
အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။

26 ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာပုိဒ္ ၄၊ ေဆြးေႏြးခ်က္- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ေၾကြးၿမီေရရွည္တည္တ့ံမႈ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) တြင္ၾကည့္ပါ။

27 ပြန္ဇီစနစ္သည္ မမွန္ကန္ေသာရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ကာ တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ေငြကုန္သြယ္မႈမွ 
အျမတ္အစြန္းျဖင့္ေပးျခင္းထက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူအသစ္မ်ား၏ အခြန္၀င္ေငြမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူ အေဟာင္းမ်ားအား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကုိ 
၁၉၂၀ ခုႏွစ္မ်ားက ေဘာ့စ္တြန္ၿမိဳ႕တြင္ ယင္းစံနစ္ကုိအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ အမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ ခ်ားလ္စ္ ပြန္ဇီအား အစြဲျပဳ၍ ပြန္ဇီစနစ္ဟု 
ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

28 ေရရွည္တည္တ့ံေသာေၾကြးၿမီအတြက္ ပုံေသနည္းတစ္ခုမွာ - s>(i-g) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ s သည္ အသားတင္အတုိး၏ ဘတ္ဂ်က္ 
အေနအထားျဖစ္ကာ (အေျခခံပုိေငြ ဟုလည္းေခၚသည္)၊ i သည္ အစုိးရေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အတုိးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး g သည္ 
စီးပြားတုိးတက္မႈႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလုိပါက (ေကာ္လစ္ႏြန္၊ ဘ႑ာေငြမူ၀ါဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီမ်ား 
ေရရွည္တည္တ့ံေရး-၂၀၁၂) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေငြစကၠဴထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းကုိ ယခင္အစုိးရမ်ားက အခြန္ေကာက္ခံလုိသည့္ပမာဏထက္ ပုိမုိ 
အသုံးျပဳရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ  အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ေသာ စနစ္ေနရာတြင္ အစုိးရသစ္က ၎သည္ ေငြစကၠဴထုတ္ေ၀ျခင္း 
အားျဖင့္ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းမႈကုိ အသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ  ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ေငြတုိိက္ဘီလ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား 
ေရာင္းခ်ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည့္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီအား ေစ်းကြက္အတုိးႏႈန္းႏွင့္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံး 
ေနၾကသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေရွ႕တက္လွမ္းသည့္ ေျခလွမ္း 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲသူဦးေရေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ကာ ပုိမုိခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ အလယ္အလတ္ 
တန္းလႊာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အလယ္အလတ္တန္းလႊာမ်ား၏ ပုိမုိထမ္းေဆာင္လာေသာ 
အခြန္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕ရေငြကုိတုိးေစျခင္း (မလုိအပ္ဘဲ တုိးျမႇင့္ျခင္းမရိွေသာ)၊ ေငြစကၠဴထုတ္ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေငြ 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ အေပၚအားထားေနမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ကာ တုိးတက္ေရးအတြက္အေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ 
ေပးမည့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသံသရာကုိ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလယ္အလတ္တန္းလႊာမ်ား အင္အား 
ေတာင့္တင္းခုိင္မာျခင္းသည္ ေခတ္မီဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအတြက္ လူမႈအက်ဳိးျပဳေဗဒအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ႔လုိလားခ်က္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ႔လုိလားခ်က္

လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားအား 
ခြဲေ၀ေပးျခင္းကုိ ျပည္သူ႔ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဘ႑ာေငြမည္မွ်သုံးစဲြရန္ႏွင့္ ယင္းအတြက္ ဘ႑ာေငြမည္သုိ႔ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒတြင္ အာဏာအပ္ႏွင္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအား အစုိးရက ထုတ္လုပ္သင့္သလား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမွထုတ္ၿပီး 
အစုိးရသုိ႔ ေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသင့္သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ၀ယ္ရမည္လားဆုိသည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ကုိ 
သိေစပါသည္။ ဥပမာ- အစုိးရသည္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ NGO မ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆး႐ုံမ်ားအတြက္ ေငြစုိက္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ေဆး၀ါးမ်ား 
တင္သြင္းျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးေရးကုိ ေမာင္းႏွင္ရမည့္ အစုိးရ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုိဦးတည္ခ်က္မ်ား ၿပီးစီးမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ ၎တုိ႔တတ္ႏုိင္သည့္ 
အတုိင္းအတာအတြင္း ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းစုေပါင္းထည့္၀င္ၾကသည္ဆိပုါစုိ႔။ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
လုိအပ္သည့္အရာကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ 
ဤအယူအဆကုိ ေၾကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ - “ကုိယ္စားျပဳမႈမရိွဘဲ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရ” ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ႏိင္ုငသံားမ်ား၏ စုေပါင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ဒမုိီကေရစီအေျခခံမရိွပါက ယင္းႏုိင္ငံသားမ်ားအား သေဘာတူညီထားျခင္း 
မရိွသည့္ အခြန္ကုိ အဓမၼေပးေဆာင္ေစျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံၾကရသည့္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေလးစားျခင္းမရိွသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ 
ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမည္ မဟုတ္ပါ။



30

အာဏာရွင္ဆန္ေသာအစုိးရသည္ အထက္တန္းလႊာလူနည္းစု သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာဆုပ္ကုိင္ထားေသာ လူတစ္စု 
အတြက္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ လူထုအတြက္ မည္သည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား 
လုိအပ္သည္၊ မည္မွ်လုိအပ္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည့္ ယႏရၱားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အာဏာရွင္စနစ္မွ ေခတ္မီဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသုိ႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔က႑ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး 
စနစ္မ်ား၌ပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေခတ္မီဒမုိီကေရစီႏုိင္ငံမ်ားသည္ အစုိးရကအဆုိျပဳသည့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးဆုံးျဖတ္သည့္ 
ျပည္သူကုိကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတြင္ ၎၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေငြမည္မွ်လုိအပ္သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအျမင္ရိွ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ ဥပေဒအျဖစ္မေျပာင္း 
လဲမီ သက္ဆုိင္ရာျပညသူ္လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆုိလာပါက အစုိးရ 
၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကုိ မဲေပးဆုံးျဖတ္ျခင္း 
သည္ ဒမုိီကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျပည္သူလူထု အေျခအတင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ စုေပါင္းလုိလားခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈအခြန္ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ

ျပည္သူ႔ကုန္စည္သုိ႔မဟုတ္အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈရိွၿပီး 
ထိေရာက္မႈရိွရပါမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားအားလုံးက လြယ္ကူစြာနားလည္ႏုိင္ၿပီး အနက္ေထြျပားျခင္းမရိွဘ ဲအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ႐ုိးစင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈအားလုံး 
တုိ႔သည္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစြဲျခင္းကုိ ေဘာင္ခတ္ေပးသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သား 
သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား၊ ကာလတုိ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမူေဘာင္ 
တစ္ရပ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကက်သည့္လက္နက္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၌ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသည့္အတုိင္းအတာအထိ ထုိကိရိယာ 
မ်ားအား အမ်ိဳးသား လက္ေအာက္ခံအဆင့္တြင္ ရရိွႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားခြဲေ၀ေပးရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္မႈရိွေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဆင့္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအုပ္စုမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ 
ေစေရးအတြက္ ျပည္သူအားခ်ျပကာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒမုိီကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ဤအကဲျဖတ္ 
ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား မည္သည့္ NGO မ်ား၊ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရမည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား 
ပါ၀င္ေစမည္ကုိ လူထုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ျပည္သူလူထုအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အဆုံးစြန္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ကုိယ္စားျပဳမႈအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က အစုိးရ၏ 
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒမုိီကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ စုေပါင္းဆႏၵျဖင့္ 
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ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ အၿမတဲမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရသည္မဟုတ္။ ပဋိပကၡမ်ားက မလြမဲေသြရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ- လူငယ္မိသားစုတစ္စုသည္ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိ မုိမုိႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အၿငိမ္းစား 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လုိလားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးလုံး 
အတြက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ပ့ံပုိးမည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ကဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္မွာ လုိေငြရိွလာႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
အခြန္ပုိမုိေကာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနႏွင့္ ဦးစားေပးက႑ သတ္မွတ္ကာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ အမ်ားစုေထာက္ခံ 
မဲေပးမႈအေပၚ အစုိးရကမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂၽြန္စတြာ့တ္ ေမးလ္ (John 
Stuart Mill) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္သည့္ ဒမုိီကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ “အမ်ားစု၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္”  ဆက္ဆံခံရမႈမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရမည္ 
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ၎တုိ႔လုိလားခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိိွေစသည္။

အစုိးရ၏ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဒမုိီကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိထင္ဟပ္သည္ 
ဆုိပါစုိ႔။ မည္သူက ေငြမည္မွ်သုံးသင့္သနည္းဆုိသည္မွာ အေျခခံက်သည့္ေမးခြန္းျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ “မည္သူ” 
ဆုိသည့္ေမးခြန္းသည္ အခြန္ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ ဆုိသည့္စနစ္၏ အခ်က္အျခာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်လဆုိဲသည့္ေမးခြန္းသည္ 
ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက႑မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဟန္ခ်က္ညီမႈသည္ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည္။ ယင္းကုိ အၿမဲတမ္းအတြက္ ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး
စကားစစ္ထုိးပြမဲ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္တုိ႔အေပၚမူတည္သည္။ စီးပြားေရးတြင္ လက္ယာတိမ္းသည့္ လစ္ဘရယ္ပါတီမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူက႑အက်ဳိးကုိ အနည္းငယ္သာေရွးရႈေလ့ရိွၿပီး လက္၀ယိဲမ္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
မၾကာခဏ ပုိမုိေတာင္းဆုိၾကသည္။ ယင္းကြာဟမႈမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း စကားစစ္ထုိးပြတဲြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုဂၢလိကကုနစ္ည္သည္ ေစ်းကြက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သည့္အတြက္း ေပးႏုိင္စြမ္းရိွသူကသာ ၀ယ္ယူႏုိင္သျဖင့္ 
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ မေပးႏုိင္ပါက မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးမွ်တမႈကုိ မရရိွႏုိင္ပါ။ ထုိအခါ ဆင္းရဲသူမ်ားျပားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္  
လူမႈေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အယူအဆႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေသာအေျခအေန ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ႀကီးထြား 
လာသည့္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္အေျဖျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ယင္းသည္ 
ျပည္သူပုိင္က႑ကုိ သိသိသာသာ ႀကီးထြားလာေစသည္။ OECD ႏုိင္ငံမ်ားတြြင္ ပ်မ္းမွ်အသားတင္ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္ 
စုစုေပါင္းသည္ GDP ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒအရ ပင္စင္အပါအ၀င္ 
လူမႈ၀န္ထမ္းအသုံးစရိတ္သည္ ရသုံးမွန္းေျခ၏ ၀.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ GDP ၏ ၀.၀၄ ရာခုိင္းႏႈန္းခန္႔သာ  ရိွခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ လူမႈေရးညီမွ်မႈႏွင့္ သမာသမတ္က်ျခင္းတုိ႔သည္ အေရးႀကီးေလ့ရိွသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈတုိ႔သည္ လူမႈေရးအရ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ နယ္ခ ဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 
အတြက္ ကုိလုိနီေငြေၾကးဆုိင္ရာစီးပြားေရး အေဆာက္အအုံႏွင့္ အေနာက္ကုိလုိနီစနစ္ကုိဆန္႔က်င္မႈတုိ႔မွ ေပၚထြက္လာ 
သည့္ ႀကီးထြားလာေသာ မညီမွ်မႈမ်ား၊ တရားမမွ်တမႈမ်ားက တြန္းအားျဖစ္ခဲ့သည္။29 သုိ႔ရာတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၏ 

29 စေကာ့ (၁၉၇၆) ကုိ ၾကည့္ပါ။
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အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆုိရွယ္လစ္စံစနစ္သည္ က်႐ံႈးခဲ့သည္။ 
ယခုအသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည့္တ့ံႏုိင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္း 
ႏိင္ုရန္မွာ လူမႈေရးမ၀ူါဒမ်ားသည္ ဓနကုိ မွ်တစြာခြဲေ၀ေပးႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ခြဲေ၀မႈသည္ ဒမုိီကေရစ ီ
အစုိးရ၏ တာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္

အကယ္၍ဒီမုိကေရစီသည္ ျပည္သူလူထု၏ စုေပါင္းလုိလားခ်က္မ်ားကုိ ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အကဆဲတ္ၿပီး ရလဒ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈမရိွဘ ဲအၿမတဲေစရိွေနမည္မဟုတ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဒမုိီကေရစီနုိင္ငံမ်ားအား 
ပုိမုိေတာင္တ့င္းခုိင္မာေစသည္ ့ယႏရၱားျဖစသ္ည္။ ယင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားမွ စည္းလုံးမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားသည္ အနည္းငယ္သာေျပာင္းလဲ 
တုိးတက္မႈရိွကာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးအစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသာျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘူမိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမီွသဟဲျပဳေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ 
“အလြန္အင္အားႀကီးၿပီး ဗဟုိဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္မည္ကုိ ေၾကာက္ရြံသည့္ အသီးသီးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ 
ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားအားစုစည္းရန္ အေကာင္းဆုံးစနစ္” ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။30

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အစုိးရ၏ ေပါင္းစည္းနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအစုိးရအား ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ား (ျပည္နယ္ 
(provincial)၊ ျပည္နယ္ (state)၊ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေအာက္ေျခအဆင့္အစုိးရမ်ား) ႏွင့္ေပါင္းစပ္ 
ထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အစုိးရအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႕အသီးသီး 
အတြင္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ သီအုိရီတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခဥံပေဒသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ယႏရၱားမ်ားကုိ ဗဟိုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ဟူ၍ ခြဲေ၀ေပးထားသည္။ ဘ႑ာေငြ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရိွသည္။ ေအာက္ပါအသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ 
အစုိးရအဆင့္အသီးသီးအတြင္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။31

  ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္း ဆုိသည္မွာ ဗဟုိအစုိးရသည္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားထံ ေပးအပ္လုိက္ရသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသည္ ဗဟုိအဆင့္မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွပါက 
ဗဟုိဦးစီးစနစ္ျဖစ္သည္။

  (တာ၀န္၊ အာဏာ) လႊဲအပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ တာ၀န္မ်ားကုိ ဗဟုိအစုိးရအဖြဲ႕၏  ျပင္ပတြင္ရိွသည့္ တစ္၀က္ 
သုိ႔မဟုတ္ လုံးလုံးလြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (ဥပမာ- ဗဟုိဘဏ္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
လြတ္လပ္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားအားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလက္သုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း) ျဖစ္ပါသည္။ 

30 (မီယာ-ရီဆန္ဒီ ၂၀၁၇)

31 (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဥေရာပသမဂၢ သုိ႔မဟုတ္ အာဆီယံကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္
ရာတြင္ သီးသန္႔တာ၀န္မ်ား ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္  ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား (တာ၀န္၊ 
အာဏာ) လႊဲအပ္ေလ့ရိွသည္။

  ဗဟုိမွအာဏာကုိ လက္ေအာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ခြဲေ၀ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ဗဟုိအစုိးရသည္ တရား၀င္ 
တာ၀န္ခံျဖစ္ကာ ေဒသအစုိးရမ်ားထံမွ အာဏာမ်ားကုိ အေ၀းမွ အခ်ိန္မေရြးသိမ္းယူႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒသ 
အစုိးရတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရိွသည့္ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး 
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တာ၀န္ခံပါသည္။ 

  တုိက္႐ုိက္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒါင္လုိက္ဗဟုိအစုိးရ၏လုပ္ပ္ုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ေဒသအစုိးရသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆုိသည္မွာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု(စံအားျဖင့္ 
၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု)၏ လက္ေအာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိတာ၀န္မ်ားအတြက္ 
ဗဟုိအာဏာပုိင္မ်ားက တာ၀န္ခံရျခင္းျဖစသ္ည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ျပည္နယ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးသည္ တုိက္႐ုိက္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အခ်ဳိ႕ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟုိအစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ 
အာဏာမ်ားကုိ ေဒသအစုိးရသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ဆုိျခင္းသည္ တုိက္႐ုိက္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း၏ 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။32

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမရိွေသာ ယခင္က တစ္စုတစ္စည္းတည္းရိွေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္ 
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္အတြက္ ဟုမ္း႐ူလ္ႏွင့္ စေကာ့ႏွင့္ ၀ဲလ္ရ္ွ ပါလီမန္မ်ား ဖန္းတီးေပးျခင္းသည္ ဗဟုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ 
အဂၤလန္၊ ေျမာက္အုိင္ယာလန္၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အဂၤလိပ္ကုန္စည္သန္႔သန္႔တုိ႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲေပးေနရသည့္ ၀က္စ္မင္စတာ ပါလီမန္တစ္ခုတည္းကသာ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံအတြက္ 
စနစ္တက်မရိွေသာ စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ကံေၾကာင္းမလွသည္မွာ အဂၤလန္အား ဗဟုိတြင္ အထူးအဆင့္အတန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ထားသည့္ ၿဗိတိသွ်စနစ္ကုိ ၁၉၄၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆုံး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ကုိ တည္ေထာင္တဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအေနနဲ႔ 
တည္ေထာင္မလား၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထည္ေထာင္မလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား 
အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ေသျခာစြာေရးဆြထဲားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ 
သင့္သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ၎၏ဂႏ၀ၳင္လက္ရာျဖစ္သည့္ ဗမာ့ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုကုိတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဘုိးေဘးမ်ား၏ ပင္လုံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ 

32 (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွား ၄၆-၄၇) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ျပည္နယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ဆုိလုိသည္မွာ ပါလီမန္၊ အစုိးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ ရိွသင့္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။33  
“ျမန္မာျပည္မ” သည္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရလက္ေအာက္မွ ျပည္နယ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဗဟုိအစုိးရသည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံအတြက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႐ႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြရဲန္အေၾကာင္း 
ဖန္လာခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ 
က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေနရာမေပးသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ 
ျဖစ္ပြားေစသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ၇ ခုႏွင့္ ျမန္မာျပည္မအတြက္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခု ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဦးတည္ခ်က္မွန္ကန္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
တကယ္တန္းတြင္ ထုိျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ က္ုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ယင္းကုိ 
တုိက္႐ုိက္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းဟု ေဖာ္ျပရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ တုိက္ရုိက္အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ ဗဟုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္အရိွဆုံးပုံစံ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကုိ မည္သည့္နည္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအျဖစ္ေပၚေပါကလ္ာႏုိင္မည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရန္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အေမရကိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနတုိ္႔၏ 
စံပုံစံမ်ားကုိ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေဒါင္လုိက္ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ 
အက်ံဳး၀င္ဆဲျဖစ္သည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အေျခခံကာ ဂ်ာမန္စနစ္သည္ ယခင္ ၁၆ ရာစုႏွစ္ ဗဟုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္ကုိ အေျခခံသည္။ ယင္းက ထိုဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၏ ခုိင္မာမႈကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပုံစံမ်ားဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပုံစံမ်ား

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ၀ါစဥ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
အတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပထ၀ီနယ္ေျမႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္သည့္ 
သီးသန္႔တာ၀န္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ ဥပေဒျပဳေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္အမ်ား 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ခ်ထားေပးေရးအတြက္ ဥေပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသည္။ ထုိတာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္တြင္ရိွသည့္အစုိးရက ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏လက္ေအာက္ခံအစုိးရမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 

33 (ေ၀လွ်ံ၊ ေဒးဗစ္ စီႏွင့္ စခုံ၊ လီယံ အိပ္ခ်္ ၂၀၀၅၊ စာ ၄၀) ကုိ ကုိးကားသည္။
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ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမရိွသေရြ႕ ၎တုိ႔၏ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခြင့္ရိွေနသည္။34  သုိ႔ရာတြင္လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ ထပ္ေနသည္က 
မ်ားေနသျဖင့္ အစုိးရအဆင့္အသီးသီးအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းပုံစံ လုိအပ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ာမဏီဖက္ဒရယ္ သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ပုံစံ ၂ မ်ိဳးကုိ 
ကိုယ္စားျပဳၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ ရွင္းလင္းထင္ရွားသည္။ ဥပမာ- 
ျပည္နယ္ရဲသည္ သတ္မွတ္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရကာ  FBI သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကုိ အာဏာသက္၀င္ေစသည့္ ရတဲပ္ဖြ႕ဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ သီးျခား 
တာ၀န္၀တၱရားအသီးသီး ရွင္းလင္းစြာရိွၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အစုိးရမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သီးျခားစီေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ား၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည့္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ထုိျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀ေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎တုိ႔၏ဩဇာ 
အာဏာကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ပုံစံမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ေရာက္ရိွမႈအေပၚမူတည္၍ 
၀ါစဥ္အလုိက္စဥ္ထားသျဖင့္ ေဒါင္လုိက္ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးမည့္အတုိင္း ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါင္လုိက္ အခြန္ဘ႑ာေခါက္ခ်ိဳး 
ညီမႈႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ထိပ္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ ျပည္နယ္ခ်င္းဆက္ 
အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးစသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အားလုံးထံေရာက္ရိွသည့္ အမ်ိိဳးသားအဆင့္ ျပည္သူ႔ 
ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေအာက္ဖက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ သီးျခား 
နယ္ေျမေဒသအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ တံတား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ စီခံခန္႔ခြဲၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ 
နယ္နိမိတ္အဆင့္ အစုိးရမ်ားသည္ ေဒသရိွ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူသည္။ 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒကုိ အားေပ်ာ့ေစသည္။ ပုံ-၅ တြင္ၾကည့္ပါ။

34 ဥပမာ- ဂ်ာမန္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၀ [ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ လန္ဒါ(ျပည္နယ္မ်ား) အၾကား အာဏာခြဲေ၀ေပးျခင္း] တြင္ “(၁) လန္ဒါတြင္ 
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ရိွသည္ဆုိရာ၌ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ခြဲေ၀ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ (၂) ဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ လန္ဒါတုိ႔အၾကား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးျခင္းကုိ သီးျခားႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၇၂ တြင္လည္း [တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးအားဏာ]တြင္ (၁) တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာတြင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖက္ဒေရးရွင္းက ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းကာ ယင္း၏ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ 
မက်င့္သုံးမခ်င္း၊ က်င့္သုံးသည့္အတုိင္းအတာအထိ လန္ဒါတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာရိွရမည္။ (၂) ဖက္ဒရယ္နယ္နိမိတ္တစ္ခုလုံးတြင္ ညီမွ်ေသာ 
လူေနမႈဘ၀ အေျခအေန ထူေထာင္ႏုိင္ပါက၊ ထူေထာင္ႏုိင္သည့္အတုိင္းအတာအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးညီညြတ္မႈကုိ 
ထိန္းထားႏုိင္မႈသည္ အမ်ိဳးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစပါက ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ပုဒ္မ 
၇၄၊ အပုိဒ္ (၁) ရိွ ပုဒ္မခြဲ ၄၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၉ က၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တုိ႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရိွရမည္။ 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0367 တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ပုံ - ၅။ပုံ - ၅။

ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒါက္လိုက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒါက္လိုက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုစံ

ဖက္ဒရယ္အစိုးရဖက္ဒရယ္အစိုးရ

ျပည္သူလူထု / ႏ္ုင္ငံသားမ်ားျပည္သူလူထု / ႏ္ုင္ငံသားမ်ား

ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ ဤပုံစံႏွင့္မတူ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေပါင္းစပ္ဖြ႕ဲစည္းမႈပုိမုိသည္။ ဂ်ာမဏီတစ္ႏုိင္ငံလုံး (Geasamtstaat) 
သည္ တုိင္းျပည္ကုိကုိယ္စားျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ေဒသျပည္နယ္မ်ား (lander) တုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည္။ ပုံ-၆ တြင္ 
ယင္းကုိ အနီေရာင္ႀတိဂံျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳထားသည္။ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္အခ်ဳိ႕တုိ႔အတြက္ 
မူ၀ါဒလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္တုိ႔သုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း 
မၾကာခဏပင္ ေရာလ်က္ေပးထားသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစုိးရမ်ားကုိ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္ Lander အဆင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ 
အဆင့္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္အစုိးရအား ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္ 
(the Bundestag) က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မ်ား 
(Bundesrat) ရိွကာ ယင္းတုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။35  ယင္းသည္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက 
ဂ်ာမဏီတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ တာ၀န္မ်ားယူထားသည္ကုိ ျပသလ်က္ရိွသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ 
ခြဲေ၀ယူၾကၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ကဲ့သုိ႔ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္တာ၀န္မ်ားက ပိင္ုးျခားထားျခင္းမရိွပါ။ 
ဤစနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရအဆင့္အားလုံး၏တာ၀န္မ်ားကုိ 
အျပည့္အ၀ယူထားသည့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္က်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံဆန္္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လည္း ကြဲျပားလ်က္ ရိွသည္။ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရကသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကသာ သီးသန္႔တာ၀န္မ်ား 
ယူရသည့္ နယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ရိွသည္။ ဥပမာ- ဖက္ဒရယ္အစုိးရကသာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဖက္ဒရယ္သမၼတႏုိင္ငံကုိ ကိုယ္စား 

35 ဘြန္ဒက္စ္ ရက္(“ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီသည္”) အမ်ိိဳးသားအဆင့္တြင္ လန္ဒါ ၁၆ ခု (ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ား) အားကုိယ္စားျပဳသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ေအာက္ရိွ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဘြန္ဒက္စ္ရက္သည္ ဥပေဒျပဳေရးကုိ ဘန္ဒက္စ္တက္ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းကုိ 
ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဂ်ာမန္ျပည္သူမ်ားက တုိက္႐ုိက္ေရြးေကာက္သည္။ ဘန္ဒက္စ္ရက္၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာပုိင္သည္ ဘန္ဒက္စ္တက္ 
ေအာက္တြင္ရိွေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ဥပေဒျပဳေရး ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမႈအား
လုံးတုိ႔ကုိ ဘန္ဒတ္စ္ရက္အား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္မွသာ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ဘန္ဒက္စ္တက္သုိ႔တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာ အာဏာကုိ လန္ဒါအားေပးရန္ႏွင့္ လန္ဒက္က ဖက္ဒရယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ဘန္ဒက္စ္ရက္သည္ ဥပေဒျပဳေရးက သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားအားအတည္ျပဳေပးရပါမည္။ ဘန္ဒက္ရက္သည္ 
က်ဥ္းေျမာင္းစြာမဟုတ္ဘဲ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျမယာအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဥပေဒေရးရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လာခဲ့သည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဘန္ဒက္စ္တက္ႏွင့္ ဘန္ဒက္ရက္တုိ႔မွ မဲအားလုံး၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ တုိ႔က ေထာက္ခံရန္လုိအပ္ 
သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဘန္ဒက္စ္ရက္အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဗီတုိအာဏာ ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bundesrat_of_Germany တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ျပဳခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပညာေရးသည္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ အခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ရိွသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသားဥပေဒ၏ အနည္းဆုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ့့မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ 
ဥပေဒအားလုံးတုိ႔ကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Bundesrat) ကအတည္ျပဳေပးရသည္။ ဤလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသား 
လြႊတ္ေတာ္ (bundertag) ကအတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ တားျမစ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား 
အားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း အလ်ားလုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း ေဒသတြင္း 
မူ၀ါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မလုံေလာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။  ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ယင္းကုိ lander မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားသည္။ Bundesrat 
၏ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ အမ်ားသေဘာတူသည့္အေျဖမ်ားရရိွေအာင္ မၾကာခဏပင္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရၿပီး ညႇိႏိႈင္္းၾကကာ ယင္းေနာက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ က်င့္သုံးၾကသည္။ 
ဥပမာ- ျပည္နယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၊ ပညာေရး အေဆာက္အဦးႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြရဲန္ အခြင့္အာဏာရိွစဥ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈျမင့္မားသည့္ ဂ်ာမန္စြမ္းေဆာင္ရည္ထုတ္စက္အတြက္ 
ကစားမည့္ကြင္းအဆင့္ကုိ ထူေထာင္ရာတြင္မူ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကုိ ပူးတြဲသတ္မွတ္ၾကသည္။ ဤစနစ္တြင္ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အရင္းအျမစ္မွ ဗဟုိအစုိးရသုိ႔ေထာက္ပံ့သည့္ Germen Reih ကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ 
၁၉ ရာစု ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံအား စုစည္းထူေထာင္သည့္ သမုိင္းစဥ္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။36 ဤစနစ္၏ အားသာခ်က္မွာ ေဒသ 
ဆ္ုိင္ရာ ၀ိေသသမ်ားသည္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးအား အခုိင္အမာ ဩဇာလႊမ္းမုိးလ်က္ရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္မွာ 
ႏိင္ုငံသားမ်ား၏ မူ၀ါဒထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထက္ ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈ နည္းပါးစဥ္တြင္ အစုိးရအလုိက် ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ 
ဆန္သည့္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပုံတြင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ဤအလ်ားလုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံ 
သည္ အခြန္ဘ႑ာေငြ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္တြင္ ေထာက္ပ့ံေငြလႊဲေပးသည့္စနစ္အတြက္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။

ပုံ - ၆။ပုံ - ၆။

အလ်ားလုိက္ ဗဟုိအစုိးရ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာစသည္ကို ေဒသအစုိးရသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ အလ်ားလုိက္ ဗဟုိအစုိးရ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာစသည္ကို ေဒသအစုိးရသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဂ်ာမန္ပုံစံဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဂ်ာမန္ပုံစံ

ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက အစိုးရက 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကို 

ျပ႒ာန္းသည္ျပ႒ာန္းသည္

ဘန္ဒက္စ္ရက္ဘန္ဒက္စ္ရက္

ျပည္သူလူထု / ႏိုင္ငံသားမ်ားျပည္သူလူထု / ႏိုင္ငံသားမ်ား

ဖက္ဒရယ္ဖက္ဒရယ္
အစိုးရဘန္ဒက္စတက္အစိုးရဘန္ဒက္စတက္

ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား
စည္ပင္နယ္နိမိတ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္

ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား
စည္ပင္နယ္နိမိတ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္

ျပည္နယ္မ်ားျပည္နယ္မ်ား
စည္ပင္နယ္နိမိတ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္

မူယင္း- (ဂ်က္ဖရီ ၁၉၉၈) ကုိ အေျခခံ၍ကုိယ္ပုိင္ေရးဆြဲထားျခင္းမူယင္း- (ဂ်က္ဖရီ ၁၉၉၈) ကုိ အေျခခံ၍ကုိယ္ပုိင္ေရးဆြဲထားျခင္း

36 ျပည္နယ္မ်ားအား ပရပ္ရွားတုိ႔ကုိ သိမ္းပုိက္ထားၿပီး အဓမၼလုိက္နာေစသည့္အတြက္ ဤသည္မွာ လုံးလုံးၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းစနစ္ကုိ ျပည္နယ္မ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ဗဟုိအစုိးရအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ Reigh (ဗဟုိ) သည္ 
လန္ဒါ၏ အသုံးစရိတ္ (ေကာ့စ္ဂန္ဂ်ာ) ျဖင့္ ရပ္တည္သည္ဟု ေဖာ္ျပသုံးႏႈန္းပါသည္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားအားလုံးတြင္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဇယား ၁၊ ၂၊ ၅ တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆက္တြ ဲ၂ တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ယင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမူေဘာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲ တစ္ခုတည္းကုိသာ ကုိယ္စားျပဳေသာစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ 
ထားသည္- ယင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု (အေပါင္း ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ - ေနျပည္ေတာ္) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး 
ပုိမုိေသးငယ္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဆင့္အုပ္စုမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား-၁ တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ခ႐ုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေဒသတြင္း ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားေပးရာတြင္ ပုိမုိအေရးပါႏုိင္ေျခရိွသည္။37 ဇယား-၁ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္းမႈကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား - ၁။  တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ ဧရိယာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္မ်ားဇယား - ၁။  တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလုိက္ ဧရိယာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္မ်ား

ဧရိယာ (km2)ဧရိယာ (km2) ခ႐ုိင္္ခ႐ုိင္္ ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာမ်ားေက်းရြာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၆၇၆၅၅၂.၇၀ ၇၄ ၃၃၀ ၄၄၂ ၃၃၀၁ ၁၃၅၈၈ ၆၃၇၉၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၈၉၀၃၈.၅၈ ၄ ၁၈ ၃၀ ၁၆၀ ၅၉၆ ၂၅၄၇

ကယားျပည္နယ္ ၁၁၇၃၁.၁၀ ၂ ၇ ၈ ၃၇ ၇၄ ၅၆

ကရင္ျပည္နယ္ ၃၀၃၈၁.၆၄ ၄ ၇ ၁၈ ၈၆ ၃၇၆ ၂၀၉၇

ခ်င္းျပည္နယ္ ၃၆၁၀၇.၅၈ ၃ ၉ ၁၅ ၄၆ ၄၆၉ ၁၃၆၃

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၉၄၆၂၁.၀၇ ၁၀ ၃၇ ၄၆ ၂၃၈ ၁၇၅၄ ၆၀၀၀

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၄၈၃၄၃.၃၄ ၃ ၁၀ ၁၇ ၈၇ ၂၆၄ ၁၂၂၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၃၉၄၀၃.၀၀ ၄ ၂၈ ၅၁ ၃၂၅ ၁၄၁၀ ၆၄၄၁

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၄၄၈၁၈.၉၆ ၅ ၂၅ ၃၀ ၁၈၄ ၁၅၃၅ ၄၇၈၁

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၂၉၉၅၄.၃၃ ၇ ၂၈ ၂၈ ၂၇၁ ၁၄၁၅ ၄၇၇၉

မြန္ျပည္နယ္ ၁၂၂၉၆.၁၉ ၂ ၁၀ ၁၆ ၁၀၀ ၃၆၈ ၁၁၅၃

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၃၆၇၇၆.၇၂ ၅ ၁၇ ၂၆ ၁၇၀ ၁၀၃၅ ၃၇၃၈

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၀၁၇၀.၈၉ ၄ ၄၅ ၂၁ ၇၄၃ ၆၁၉ ၂၁၂၆

ရွမ္းျပည္နယ္ ၁၅၅၇၉၅.၇၂ ၁၃ ၅၅ ၈၅ ၅၀၅ ၁၅၆၆ ၁၄၃၃၄

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၃၅၁၃၆.၀၅ ၆ ၂၆ ၄၃ ၂၉၂ ၁၉၂၀ ၁၁၉၁၀

ေနျပည္ေတာ္ ၇၀၆၇.၅၀ ၂ ၈ ၈ ၅၇ ၁၈၇ ၇၉၅

မူယင္း- ခရတ္စ္၊ ဖေရာ့ခ္၊ ရီဂ်င္း ဆဖုိနာ၊ ေအးေအးျမင့္ ၂၀၁၇မူယင္း- ခရတ္စ္၊ ဖေရာ့ခ္၊ ရီဂ်င္း ဆဖုိနာ၊ ေအးေအးျမင့္ ၂၀၁၇

37 (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ- ၁၀) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဂ်ာမဏီကဲ့သုိ႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ပုံစံစစ္စစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးေနမႈမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲ အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ကြာျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဗဟုိ-ျပည္နယ္-စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အဆင့္ 
၃ ဆင့္အတြင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားသည့္ 
တာ၀န္၀တၱရား မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွသည္။ တတိယတန္းစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္ရိွသည့္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္မ်ားအား ျပည္နယ္မ်ား (lander) မ်ား၏ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
လုံးလုံးျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ထုိ Lander မ်ားက ယင္းတုိ႔၏ေငြေၾကးရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ေပးျခင္းမရိွပါ။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခ႐ုိင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး (DAO) မ်ားသည္  ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ၎တုိ႔သည္ အခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔ေကာက္ခံေသာရေငြ 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရိွသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွစ္သက္လုိလားသည့္ အရာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ ေအာက္ေျခမွ 
အထက္သုိ႔တင္ျပရာတြင္ အေျခခံအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အထက္ရိွ 
ထိေရာက္စြာ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးသည့္တံတား ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ဖြဲ႕စည္းပုံအားျဖင့္ ျခားနားမႈကုိ ပုံ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

ပုံ-၇။ပုံ-၇။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလႊာအဆင့္ဆင့္ - ဂ်ာမဏီႏွင့္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအလႊာအဆင့္ဆင့္ - ဂ်ာမဏီႏွင့္ ျမန္မာ

ဂ်ာမဏီ ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံဂ်ာမဏီ ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံ

ဖက္ဒရယ္အစိုးရဖက္ဒရယ္အစိုးရ
အထက္လႊတ္ေတာ္ း Bundesrat
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ း Bundestag

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
ေငြေၾကးဆိုင္ရာေကာ္မတီ (အဖဲြ႕၀င္ ၁၇ ဦး)
လႊတ္ေတာ္ း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား (lander)
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား

အလႊာစံုအစိုးရမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ား

အလႊာစံု

DAO GAD & IRD

SEE

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
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သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အခြန္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ယင္း၏  
ဇယား ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၅ တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစုိးရအလႊာအသီးသီးတုိ႔တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳေရးႏွင့္ 
စုစည္းေရးတုိ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ပုိမုိအေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကုိ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္သည့္ 
ေနာက္ထပ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ယင္းသုိ႔ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေအာက္ရိွ 
အလႊာမ်ားတြင္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ရိွႏွင့္ၿပီးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမတင္ရ 
ေသးေသာ အေျခခုိင္ေနေသာ အေလ့အထမ်ားအားျဖင့္ အဓိကစီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။38 ယင္းအေလ့အထမ်ား 
သည္ အဂတိလုိက္စားမႈအတြက္ မေကာင္းေသာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းငယ္ရိွေသာ ေရွးက အထက္-
ေအာက္ဆက္ဆံေရး (Patromulient relationships) ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေပသည္။ အာဏာသည္  အဓိကအားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံတြင္ မျဖစ္အေနတည္ရိွသည္။39  ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပမထားျခင္းက 
ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေသာ မလုံၿခံဳသည့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္လည္း အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္မွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔  
အေမြဆက္ခံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ဗဟုိကထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာသူမ်ားက အေလးထားလာၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာအဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္မွာ 
လက္ရိွဖြဲ႕စည္းပုံအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာပုိမုိေပးႏုိင္ၿပီး လူနည္းစု 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေျပာင္းလရဲန္ 
လုိအပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူအား ေသခ်ာစြာေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ စနစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ နယ္ေျမခြဲထြက္ရန္ ေသြးေဆာင္ 
ဖ်ားေယာင္းမႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတစ္ခုအတြင္း လုိအင္ဆႏၵအားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏိင္ုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအား ခြဲေ၀ရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံသည္ 
ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတင္းအားမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည့္ 
ေအာင္ျမင္ေသာစံျပႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အလႊာအသီးသီးတြင္ ႀကီးစုိးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

38 (ေရွ႕တန္၊ ေရာ္ဂ်ာ- ဇင္၀င့္ရည္၊ ခင္ပြင့္ဦး၂၀၁၆၊ စာ-၂)

39 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။
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အကြက္ - ၁ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုမွအာဏာကို လက္ေအာက္သို႔ ခဲြေ၀ေပးျခင္းအကြက္ - ၁ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုမွအာဏာကို လက္ေအာက္သို႔ ခဲြေ၀ေပးျခင္း

ကမ ၻာ႔ဘဏ္၏40  အဆုိအရ “ကင္ညာႏုိင္ငံသည္ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ကုိ အစမွအသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအသစ္၏စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလန္းမ်ားကုိရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ယင္း၏  
ဗဟုိဦးစီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဗဟိုမွအာဏာကုိ 
လက္ေအာက္သုိ႔ခြဲေ၀ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ အလ်င္ျမန္ဆုံးႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အႀကီးမားဆုံး 
ျဖစ္ပါသည္။

ကင္္ညာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသမုုိင္းတြင္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ မွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား 
အျပင္ အစုိးရအတြင္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လြတ္ေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ 
အခန္းက႑ကုိ ပုိမုိျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လႊတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ႏွင့္ တုိးတက္မႈအရိွဆုံးေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္တုိ႔ကုိ ရရိွေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိပါအေျခခံဥပေဒသည္ 
သယံဇာတမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ဗဟုိမွ ေအာက္အဆင့္သုိ႔ ခြဲေ၀ေပးႏုိင္ခဲ့႐ုံသာမက၊ ႏုိင္ငံအစုိးရ 
အလႊာသစ္တစ္ခုလုံးကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံမူေဘာင္တုိ႔ကုိ လုံး၀ဥႆုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲာမွ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအသစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အစုိးရအသစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္းအပါအ၀င္ ဗဟုိမွအာဏာကုိ လက္ေအာက္သုိ႔ခြဲေ၀ရန္ 
တာ၀န္ရိွသည့္ ေဒသနၱရဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားစြာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသႏရၱဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္။”

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ 
၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိသာ ဦးတည္ေဆြးေႏြးၾကသည္ကမ်ားသည္။ ယင္းသည္ သမုိင္းေၾကာင္းရွည္လ်ားၿပီး ကုိလုိနီ 
ေခတ္၏ ဆုိးေမြမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကံအေၾကာင္းမလွသည္မွာ စီးပြားေရးအရ ယုတိၱတန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရိွျခင္းတုိ႔အတြက္ 
လက္ေတြ႕အသုံး၀င္သည့္စံႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈရိွခဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကား၊ ကုိးကြယ္သည့္ 
ဘာသာတုိ႔ ကြဲျပားသည့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ အထင္ရွားဆုံးေတြ႕ရသည္။
ယင္းကုိယ္ပုိင္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္အေသြးစုံၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရိွသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္း၏ 
ဗဟုစနစ္ျဖစ္တည္ေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားရန္ ထုိက္တန္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ 
မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးအတြက္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ခြင့္ရိွေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈရိွသည့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တ္ုိင္း 

40 မူယင္း - (ကမာၻ႔ဘဏ္ (၀က္ဘ္ဆုိဒ္) [၂၀၁၇]၊ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ အတြင္းက်က် ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ၾကည့္ပါ။
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ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဗဟုစနစ္ကုိ တန္ဖုိးထားသျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ 
ေနႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီအား ကြဲျပားျခားနားစြာ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္အခြင့္အေရးေပးထားကာ အစုိးရက “အုပ္ခ်ဳပ္” ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘ ဲ၎တုိ႔အသီးသီး၏ ကုိယ္ပုိင္၀ိေသသ 
လကၡဏာမ်ားကုိ ခုိင္မာေစေရးအတြက္ လူထုအား ၀င္ေရာက္အားေပး ကူညီမႈျပဳသည္။41 ဤယုတိၱေဗဒေနာက္တြင္ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ သီအုိရီေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေအာက္တြင္ 
ျပည္သူလူထု၏လုိလားခ်က္မ်ားက ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္က်င့္သုံး 
ျခင္းျဖင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကုိ ပုိမုိရရိွေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ 
အစုိးရမ်ားသည္ အမ်ားသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုိလားခ်က္ 
အသီးသီးကုိ ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။42  သုိ႔ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားသည္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း 
မ်ား / ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ 
လက္ေအာက္ခံ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရသည့္အစုိးရမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေစႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပင္ပအက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွရန္မွာ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ပုိမုိလုိအပ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ 
လုိလားခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရသည့္အုပ္စုမ်ားမွ သေဘာမတူညီမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ရာ ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ 
လြတ္လပ္လုိစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသည္ ထုိအေျခအေန ၂ ရပ္ကုိ မွ်တေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ အၿမဲပုိမုိသက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္မဟုတ္ပါ။

ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ေဒသအစုိးရမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္ရာ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ 
အျခားခ႐ုိင္မ်ားသုိ႔ေရာက္ရိွသြားသည့္အခါ အျခားသုိ႔ လွ်ံထြက္သြားမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ျပည္သူပုိင္ပစၥည္း မလုံေလာက္ 
ျဖစ္ရသည္။ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ အားလုံးအတြက္တစ္ခုတည္းေသာ ရလဒ္ကုိသာ ထြက္ေပၚလာ 
ေစသည့္အတြက္ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွျခင္းျဖစ္သည္။ သီအုိရမ္အရ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရိွပါက 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္စနစ္သည္ ပုိမုိႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မရိွပါက အေကာင္းဆုံးအေျခအေနေရာက္ေအာင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာေဒသတြင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အတုိးအေလွ်ာ႔ လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းအတုိး 
အေလွ်ာ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏အႀကိဳက္ႏွင့္ အတုိင္းအတာပမာဏအေပၚ မူတည္ပါသည္။43

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဗဟုိႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ညီတူညီမွ်ရိွမႈသည္ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲရိွသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ ဗဟုိႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
တြင္ ဒမုိီကရက္တစ္သမၼတမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖရန္ကလင္ ႐ုစဘဲ့လ္မွ လင္ဒန္ ဂၽြန္ဆင္တုိ႔ လက္ထက္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရသည္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အေရးပါလာသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ေရာ္နယ္ရီဂင္မွ 
စ၍ ရီပတ္ပလင္ကန္ သမၼတမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အမ်ားအျပားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ 

41 (ေအ့စ္ ေမာ့ဂ္လူ၊ ဒီ အင္ ေဂ် ေရာ္ဘင္ဆင္ ၂၀၁၂) ၏ အေရးႀကီးေသာေလ့လာခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။

42 (ဂက္ဒန္နီ၊ လူစီႏွင့္ မုိနီကာ ဆင္းဟဲလ္ ၂၀၁၄)- (အုိေအတတ္စ္ ၁၉၇၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။

43 (ဘက္စ္ေလ၊ တီမုိသီႏွင့္ စတီဖန္ ကုတ္ ၂၀၀၃)
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ေျပာင္းလႊဲမႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေတြးအေခၚဆႏၵမ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ 
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လည္ေပါင္းစည္းစဥ္ကစ၍ ယင္း၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး
မ်ားအား မွ်တစြာ ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္သာ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရတြင္ထားရိွၿပီး မည္သည္တုိ႔ကုိဗဟုိမွ လက္ေအာက္ခံအဆင့္သုိ႔ 
ခြဲေ၀ေပးသင့္သည္ကုိ၎ ထုိတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္မႈအတြက္မည္ကဲ့သို႔ ေပးမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွပါက အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေထာက္အပ့ံမွ်သာျဖစ္ေသာမူသည္ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမူအရ 
လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ နီးစပ္မႈအရိွဆုံးအဆင့္ (ယင္းသည္ ေဒသအဆင့္) 
တြင္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည့္တာ၀န္မ်ားကုိ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ရမည္၊ 
မည္သည္ကုိ ဗဟုိအဆင့္တြင္ထားရမည္ဆုိသည္ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ 
အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တြင္ အေထာက္အပ့ံမွ်သာျဖစ္ေသာဟူေသာ ေ၀ါဟာရအား “ဗဟုိအာဏာပုိင္သည္ အေထာက္အပံ့ 
မွ်သာေပးေသာ တာ၀န္ကိုသာယူၿပီး ေဒသအဆင့္တြင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရိွသည့္တာ၀န္မ်ားကုိသာ ထမ္းေဆာင္ရမည့္မူ” 
ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ထိုေရာက္မႈႏွင့္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရိွျခင္း၊ မည္သည့္ 
တာ၀န္မ်ားကုိ ေဒသအဆင့္တြင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွျခင္း-မရိွျခင္းကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားမႈ မရိွျခင္း၊ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည့္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
ေနာက္ပုိင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈရိွသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အမ်ားျပည္သူသုံးပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကုိ 
၎တုိ႔၏ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအရ ဖြင့္ဆုိပါက မည္သည့္အစုိးရအဆင့္သည္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရိွသည္ကုိ လြယ္ကူစြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအဆင့္အသီးသီး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရန္ 
သင့္ေတာ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာက္ရိွမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေရးစနစ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေရးစနစ္

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ စီးပြားေရးအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္၏ မူမ်ားသည္ “ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ မည္သူက 
ေပးေဆာင္မည္နည္း” ဟူသည့္ေမးခြန္းကို အေျဖေပးထားပါသည္။ အေျဖကား မူအားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသူ မည္သူ 
မဆုိျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ရသုံးမွန္းေခ်မွ ေထာက္ပ့ံေပး 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏရၱအဆင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသႏရၱ 
အစုိးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ားျဖင့္ ေပးေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဤတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဒါင္လုိက္ 
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ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအခ်ိဳးညီမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။44  ယင္းက ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္ႏွင့္ ခြဲေ၀ေပးျခင္းအား ဗဟုိအဆင့္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္သုိ႔ 
ခြဲေ၀ေပးထားသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ရေငြခြန္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံရသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။45

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ ဗဟုိအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏရၱအဆင့္ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသႏရၱအဆင့္ျပည္သူသံုး  
ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိယ္၌က ႏုိင္ငံအတြက္ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚ 
ေစၿပီး ထုိပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟုိအစုိးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအစုိးရမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အဆုိပါ အစုိးရႏွစ္ရပ္လုံးကေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ပုံေငြျဖည့္ဆည္းေပးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဒါင္လုိက္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳိးမညီမႈကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔အခ်ိဳးမညီရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း ႀကီးမားေသာ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ 
ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကၿပီး စုေပါင္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြပုိမုိေထာက္ပ့ံရကာ 
က်န္ေဒသမ်ားသည္ ဆင္းရဲၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားပုိမုိရိွၾကပါသည္။ ဘ႑ာေရးအခ်ဳိးညီမွ်ျခင္းသည္ ပုိမုိဆင္းရဲသည့္ 
ေဒသမ်ားအတြက္ ေရရည္မတည္တ့ံႏုိင္သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဗဟုိအစုိးရက 
ေဒသႏရၱ ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သီအုိရီသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးသယ္ပုိးရန္အတြက္ အစုိးရမ်ားသည္ ေငြေၾကး 
အင္အားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေပါင္းစပ္ရမည္နည္းဟူသည့္ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ 
စနစ္၏ စံနမူနာျဖစ္ေသာ သီအုိရီမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည့္အခါမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း 
ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ပုံစံသည္ မ်ားစြာရိွၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ အေရးအႀကီးဆုံးဟု ထင္ရသည့္ပုံစံမွာ ဗဟုိ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ပုံစံျဖင့္က်င့္သုံးျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးၿပီး ဥေရာပ 
သမဂၢႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ျပည္နယ္မ်ားက ပုိမုိႏြမ္းပါးသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားလႊဲေပးပါသည္။ ဂ်ာမန္တုိ႔၏ သမ၀ါယမပုံစံသည္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ 
ခ်မ္းသာေသာျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္မ်ားအၾကား လႊဲေပးသည့္ရန္ပုံေငြႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရအသုံးစရိတ္အမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕တြင္ ဘ႑ာေရးအခ်ိဳးညီမႈရရိွရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္သည္ 
ရေငြတုိးျမႇင့္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကုိက္ညီရန္မလုိအပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾကေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ 

44 (ရွာမာ၊ ကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားအလြန္- အစုိးရအခ်င္းခ်င္းဘ႑ေရးဆက္ဆံမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပန္လည္ပုံစံခ်ထားျခင္း 
၂၀၁၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။

45 (ဂက္ဒန္နီ၊ လူစီႏွင့္ မုိနီကာ ဆင္းဟဲလ္ ၂၀၁၄) တုိ႔သည္ ေဒါင္လုိက္ဘ႑ာေရးအခ်ဳိးမညီမႈ၏ ရလဒ္ကုိ ဘ႑ာေရးကြာျခားခ်က္ 
ဟုေခၚၾကသည္။ ထုိကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏ္ုိင္ငံမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုိမုိမၾကာမၾကာႏွင့္ မ်ားမ်ားစားစား ေတြ႕ရိွရသည္။



45

လက္ေအာက္ခံအစုိးရမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကြာဟခ်က္ကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေစပါသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိ အျပည့္အ၀စုစည္းရန္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ လမ္းတစ္လမ္း 
ေဖာက္လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါေသာ္လည္း ေဒသတြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ေဒသႏရၱေငြေၾကးရွာေဖြႏုိင္စြမ္းသည္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုိမုိဆင္းရဲသည့္ ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဗဟုိအစုိးရက 
အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သာဓကမ်ားကုိ 
ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည။္ အိႏၵယိႏုိင္ငံတြင္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဩဇာအာဏာသည္ အကန္႔အသတ္ရိွရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတ္ုိင္းအတာ 
ႏင့္ွ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရန္ လုံေလာက္ေသာအမ်ိဳးသားလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ အတားအဆီး 
ျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဗဟုိအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံစုစည္းေရးအတြက္ လြန္စြာတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံအတြက္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ ျပင္ပတြင္ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္မ်ား 
ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွးေကြးေစ 
ပါသည္။ အကယ္၍ ဆင္းရဲသည့္ေဒသတစ္ခုသည္ ယင္း၏ ေဒသႏရၱစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အားလုံးကုိ ရွာေဖြေပးရမည္ဆုိပါက ျမင့္မားသည့္အခြန္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ အတား 
အဆီးျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ျဖစ္လုိသည့္အေျခအေနႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ မက္လုံး 
မ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွဘဲ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ေပးရန္ေငြေၾကး 
၀န္တာကုိ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ခြဲေ၀က်ခံရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ခြဲေ၀ 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေရးႀကီးသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေဒသတြင္း စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားႏွင့္ 
ရေငြတုိးျမႇင့္ႏုိင္စြမ္းအတြက္ သီးသန္႔တာ၀န္ရိွေသာ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား အလြန္အမင္းေျဖေလွ်ာ့ျခင္းသည္ 
ေဒသအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတူမရိွမႈကုိ ပုိမုိနက္ရိႈင္းေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ 
ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အႏရၱာယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အႏရၱာယ္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ဂ်ာမန္ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္း၏ဖက္ဒရယ္နယ္ေျမတစ္ခြင္အတြင္း တန္းတူညီမွ်သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတည္ေဆာက္ 

ေရးကုိ အေျခခံဥပေဒမူတစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။46

ဗဟုိအစုိးရ၏ေထာက္ပ့ံံေၾကးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဗဟုိအစုိးရ၏ေထာက္ပ့ံံေၾကးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္၏ 
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ဗဟုိအစုိးရတြင္ 
ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တုိက္႐ုိက္ညႊန္ၾကားရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။47  ထုိအာဏာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား 
မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူညီတူရိွမႈတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
အေပၚ မူတည္ေနသည္ကုိလည္း အာ႐ုံစုိက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုံးစံအတိုင္းပင္ အစုိးရသည္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးႏုိင္သည္။ အခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။ ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေထာက္ပ့ံႏုိင္သည္။ ၀င္ေငြမ်ားအား 
ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ပါသည္။

46 ေအာက္ေျခမွတ္စု ၃၄ တြင္ၾကည့္ပါ။

47 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ဖတ္႐ႈရန္ (စတစ္လစ္ဇ္ ၁၉၈၈) တြင္ ၾကည့္ပါ။
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 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးအတြက္ 
အက်ံဳး၀င္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ဗဟုိအစုိးရအား အပ္ႏွင္းထားသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန 
စသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

 ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွမည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား တုိက္႐ုိက္ထုတ္လုပ္ေရး 
တာ၀န္ကုိ ဗဟုိအစုိးရက ရယူပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရတဲပ္ဖဲြ႕မ်ားအားျဖင့္ 
လုံၿခံဳမႈေပးသည့္ ထူးျခားေသာ စံနမူနာျပ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္ပါသည္ (အကယ္၍ ယင္းတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ 
အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအရျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္ 
အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားပါက)။ ထုိအေျခအေနတြင္ ဗဟုိအစုိးရသည္ အခြန္၀င္ေငြကုိ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ 
သုိ႔မဟတ္ု အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ တုိက္႐ုိက္အသုံးျပဳပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ သီးသန္႔အစီအစဥ္မ်ားစီမံခန္႔ခြခဲြင့္အား ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပး 
ႏိင္ုပါသည္။ ထုိျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ 
ႏိင္ုငံအတြက္ အက်ဳိးရိွႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရမ်ားသည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရိွသည့္ 
ေဒသႏရၱအဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပုိမုိအက်ဳိးရိွေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက မည္ကဲ့သုိ႔ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည့္ နည္းလမ္း 
ျဖစ္ပါသည္။

 ဗဟုိအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေပးႏ္ုိင္သည့္မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မက္လုံးေပးႏုိင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းမက္လုံး 
မ်ားသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေပးသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည့္ သီးသန္႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ဗဟုိအစုိးရထံမွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။

 လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကုိ ပုံစံ ၂ မ်ဳိးျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

 ဗဟုိအစုိးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကဲသုိ႔ေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
အမ်ိဳးအစားအလုိက္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ေက်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အဦ မ်ား ေဆာက္လုပ္သည္။

 ေဒသႏရၱအခြန္ေပၚအားထားရသည့္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရေထာက္ပ့ံေငြ 
(Matching grant) သည္ ေဒသႏရၱအသုံးစရိတ္ကုိ က်ားကန္ေပးထားသည္။ ဥပမာ- ဥေရာပ 
သမဂၢႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦ အတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားေပးရာတြင္ ေဒသႏရၱအခြန္ႏွင့္ အစုိးရ 
ေထာက္ပ့ံေငြပမာဏတုိ႔ ၅၀း၅၀ အခ်ဳိးက်သည့္ ဆင္းရဲေသာေဒသမ်ားတြင္ ေငြ ၂ ဆ အသုံးျပဳ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ေဒသႏရၱအစုိးရတစ္ရပ္သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
လုိက္နာမႈမရိွပါက ထုိရန္ပုံေငြမ်ားရရိွမည့္ အခြင့္အလမ္း ဆုံး႐ံႈးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 လူမႈ၀န္ထမ္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ခ်ေပးသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ (Block 
Grant) သည္ အေထြေထြ ရေငြခြဲေ၀သုံးစြသဲည့္ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒသႏရၱအစုိးရဆႏၵရိွသည့္ 
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မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တြက္မဆုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဗဟုိအစုိးရကေပးသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြျဖစ္ပါသည္။ 
မၾကာခဏပင္ ယင္းေထာက္ပ့ံေငြကုိ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဆင့္မ်ားတြင္ ရသုံးမွန္းေျခ 
ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈကုိ ကာမိေစရန္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းကုိ ထိေရာက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ 
ခ်ိန္ညႇသိည္။ ဥပမာ- ဗဟုိအစုိးရသည္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားထက္ အခြန္ကုိပုိမုိထိေရာက္စြာ 
ေကာက္ႏုိင္စြမ္းရိွသည့္အတြက္ ထုိအခြန္ဘ႑၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ အခြန္ေကာက္ခံရရိွသည့္ေဒသသုိ႔ 
block grant အားျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ေပးပါသည္။ Block grants မ်ားသည္ သာတူညီမွ်ေသာ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းမ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရ ညီညြတ္မႈကုိထိန္းသိမ္းရန္ 

ရည္ရြယ္လ်က္ ၀င္ေငြႏွင့္ ၾကြယ္၀မႈမ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးသည့္စနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။48

ထုိကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ ေဆာငရ္ြက္ရမည္ဆုိသည္မွာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မည္သည္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလည္း ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းမရိွပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အေထြေထြမူႏွစ္ရပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ထုိက္တန္ပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔၏ သေဘာ 
သဘာ၀ကုိ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည္သူကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ 
ႏိင္ုငံသားမ်ားထံ သက္ေရာက္သည့္အတုိင္းအတာႏွင့္ ေရာက္ရိွမႈတုိ႔အရ အတန္းအစားခြဲျခားထားပါသည္။ ထုိအယူအဆ 
အရ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာမွ်ေျခကုိ ျပသပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အက်ဳိးေက်းဇူူးမ်ားကုိ အျခားေသာ 
အခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္မႈရိွရာ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးကုိ စုစည္းေစျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအက်ဳိးျပဳၿပီး ရြာလမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုကုိ အဓိက 
အက်ဳိးျပဳေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ၏  ေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာစနစ္ 
တစ္ခုသည္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳကာ လယ္သမားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္အားပုိမုိေကာင္းလာမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏႏွင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ အက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင ္ေငြေၾကးအျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေ၀းလံေခါငသီ္ 
သည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသုိ႔ပင္ ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါက ျပည္သူလူထုသည္ ႏုိင္ငံခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ လူတုိင္းအတြက္ အက်ဳိးရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနႏွင့္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ ေငြေၾကးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိက္႐ုိက္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ထုိက္တန္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အသုံးစရိတ္သည္ လြန္စြာႀကီးမားသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားသည္ 
ယခုအခါ အျမင့္ဆုံးလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားရရိွသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၈.၇၅% 

48 ေအာက္ေျခမွတ္စု ၃၄ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ထိ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္က ၂.၂ % ႏႈန္းသာရိွသည္။49  ၿပီးျပည့္စုံျခင္းမရိွေသာ္လည္း 
အစုိးရသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ခြဲေ၀ေပးရာတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ ပုံေသနည္း 
စနစ္ကုိ အသုံးျပဳပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အႀကိဳက္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ 
မည္သည့္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ဗဟုိအစုိးရသည္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္ လြန္စြာရွည္လ်ားၿပီး ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ တာ၀န္ယူမႈမရိွျခင္းတုိ႔ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေသးစား 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပတင္ပုိ႔ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ ပါမစ္ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကရရာ ႀကိဳးနီ 
စနစ္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း အေျခအေနမ်ား လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာလုိက္နာအသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အေထြအေထြစံႏႈန္းအခ်ဳိကုိသာ ျပည္ေထာငစု္ဗဟိုက 
ခ်မွတ္မည္ဆုိလွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါမည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ စုေပါင္းလုိလားခ်က္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမည္နည္းဆုိသည့္ ခက္ခဲသည့္ေမးခြန္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏လုိလားခ်က္မ်ားကုိ (အသုံးျပဳႏုိင္မႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္) ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားရာ ဤေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ စီးပြားေရး 
ပညာရွင္မ်ားက လုိလားခ်က္မ်ားသည္ မေျပာင္းလဘဲတူဲညီသည္ဟု ယူဆေလ့ရိွၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လုိလားခ်က္ခ်င္း 
မတူညီၾကသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ေစတီ၊ ပုထုိးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ဘုရားရိွခုိး 
ေက်ာင္းမ်ား၊ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ဗလီမ်ား ရိွသင့္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထုိအုပ္စုအသီးသီးတုိ႔သည္ ၎တုိ႔လုိအပ္သည့္ 
ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ဘာသာ ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းႏုိင္ၾကရာ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရိွပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရက ထုိဘာသာေရး ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏အက်င့္စာရိတၱက္ုိ 
ေကာင္းမြန္ေစသည္၊ ပုိမုိ႐ုိးသာလာေစႏုိင္သည္၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္ဟု မွတ္ယူသည္ဟု ဆုိပါစုိ ႔။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရာမွ 
စုေဆာင္းထားသည့္ေငြျဖင့္ ဘာသာအသီးသီးတုိ႔၏ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရာေနရာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ 
ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သူက မည္မွ်ရသင့္သနည္း။ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဗုဒၶဘာသာမ်ားေလာက္ ေထာက္ပ့ံသင့္ပါသလား 
ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။

ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ လြန္ကဲစြာအသုံးျပဳသည့္အစုိးရမ်ားတြင္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳးကုိင္ခံရျခင္း (agency 
capture) သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအသုံးအႏႈန္းသည္ ဥပေဒခ်မွတ္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ယခု 

49 ယင္းကုိ ထုိေဒသမ်ားတြင္ေနထုိသူလူဦးေရးအမ်ားစုက ရွင္းျပပါသည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္း၊ ကယား ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း 
ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ တစ္ဦးခ်င္းလႊဲေျပာင္းေပးေငြပမာဏ အျမင့္မားဆုံးရရိွခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း ၂၆၂,၀၀၀ 
က်ပ္ခန္႔၊ ၁၇၄,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၁၀၃,၀၀၀ က်ပ္ ခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ထုိခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ကုိျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕မွာ ရွင္းလင္းမႈ 
မရိွေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္း အသက္ေမြးရန္လံုေလာက္ေသာ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ အျမင့္ဆုံးရရိွၾကသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ 
အက်ိဳးမရိွမႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦ ကြာျခားခ်က္ျမင့္မားမႈတုိ႔ကုိ ခံစားရေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာေတြ႕ရိွရပါသည္။ (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ 
ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ- ၂၉) တြင္ၾကည့္ပါ။ စာေပအသုံးအႏႈန္းမွာ အုိလီဂါ့ခ္ ျဖစ္ပါသည္။
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အေနအထားတြင္ ဗဟုိအစုိးရသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား အခြင့္ထူးခံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သူေဌးသူၾကြယ္ 
မ်ား50 အတြက္ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးရအရ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ရသည့္ အရာမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္သည့္အခါ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အစုိးရ၏ အားနည္းမႈပုံစံတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတႏုိင္ငံကုိ ထူေထာင္ 
ခဲ့ၾကသည့္ အလက္ဇႏၵား ဟာမစ္တန္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ဒီစန္တုိ႔က ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အာဏာကုုိအညီအမွ်ခြဲေ၀ယူၾက 
ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေအဂ်င္စီ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳးကုိင္ခံရျခင္း (agency capture) ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးသည္ဟု တံု႔ျပန္ 
ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။51

လုိလားခ်က္မ်ား ေသာင္းေျပာင္းေထြလာျဖစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔၏ေက်နပ္မႈ၊ မေက်နပ္မႈ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ 
အၿငိမ္းစားဦးေရ လြန္စြာမ်ားျပားသည့္အတြက္ ရေငြအမ်ားစုကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရၿပီး ကေလးမ်ားအား 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အနည္းငယ္အသုံးျပဳသည္ဆုိပါစုိ႔။ ထုိအခါ ကေလးငယ္မ်ားရိွသည့္ မိသားစုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးေကာင္းမြန္မည့္ အျခားျပည္နယ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ 
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးၿပီး ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေငြမ်ားစြာအသုံးျပဳရန္လုိအပ္သည့္ ကုန္ထုတ္ 
ႏုိင္စြမ္းမရိွ လူထုႏွင့္ ဇာတ္သိမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနႏွင့္အက်ဳိးမရိွႏုိင္
ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာသင္ၾကားေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရထံမွ ေပၚေပါက္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာေပတြင္ေရးသားထားေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ႏွင့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္အား 
ေျဖေလ်ာ့ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ အစဥ္တစ္စုိက္ အေျခအတင္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသည္ ရႈပ္ေထြး 
ပါသည္။ ဗဟုိဦးစီးသည့္အေလ့အထ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ၊ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ အေလ့ 
အထသည္ လုိလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ အဓိကထားသည္။52 အလုပ္တာ၀န္မ်ားသည္ အစုိးရအသုံးျပဳသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါသည္။ ျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္ေျခရိိွရာ 
မတ္စ္ဂေရ႕ဗ္က ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား တည္ၿမဲေရးႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရအဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္တာ၀န္မ်ားျဖစ္သည္ဟု တင္္ျပျငင္းဆုိပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲေ၀ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ “ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
အမ်ားျပည္သူဘုံသုံးပစၥည္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူူးမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္္ရိွေနပါသည္။ ယခုထိ က်ယ္ျပန္႔လာသည္မွာ 

50 (၀င္းတားစ္ ၂၀၁၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

51 (ဟာမီလ္တန္၊ အလက္ဇန္းဒါး၊ မက္ဒီဆန္၊ ဂ်ိမ္းစ္၊ ေဂ်း၊ ဂၽြန္- ၁၇၈၈)

52 “ဘ႑ာေငြအား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အယူအဆမူေဘာင္အား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဖက္ဒရယ္စနစ္ စာေပတြင္ ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ 
ထားၿပီး စတစ္ဂလာ၊ ဆယ္ျမဴရယ္ဆန္၊ မတ္စ္ဂေရ႕ဗ္၊ အုတ္စ္၊ ဘရန္နန္ႏွင့္ ဘူခ်နန္တုိ႔၏ ေရးသားမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ အင္မန္၊ ႐ူဘင္ဖီးလ္စ္၊ 
၀ိန္းဂတ္စ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အေရးပါေသာ ပါ၀င္ေရးသားမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဒတိုယမ်ိဳးဆက္ သီအုိရီကုိ ပုိမုိနားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစပါသည္။ အဓိိကေပးလုိသည့္ သေဘာတရားမွာ တုိးတက္မႈႏွင့္ဆင္းရဲမႈ (အေစာပုိင္း ပါရာဒုိင္းမ်ားမေအာင္ျမင္မႈႀကံဳရၿပီးေနာက္ 
ကမာၻတစ္၀ွမ္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းသည့္ ညႇိႏိႈင္းမႈ) တုိ႔၏ အဓိကျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ျခင္းမရိွပါက ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ‘၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစြန္းေရာက္ေအာင္အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ 
လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားသည္။
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လမ္းမီးထြန္းျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အသီးသီးအတြက္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံး 
ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုိလားခ်က္မ်ား မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးတြင္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ 
ျခင္းက ရပ္ရြာလူထုလုိလားႏွစ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သည့္ ရသုံးမွန္ေျခဘတ္ဂ်က္ပုံစံကုိ ပုံတူကူး၍ 
က်င့္သုံးခြင့္ေပးသည္။”53 သုိ႔ရာတြင္ ထုိသီအုိရီမ်ားကုိ ပုိမုိထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာပါက စီးပြားေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္း 
က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးယွက္ႏႊယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီးပြားေရးလစ္ဘရယ္မ်ားက အစုိးရ၏ 
အခန္းက႑ကုိ အေသးငယ္ဆုံးျဖစ္ေစလုိၾကၿပီး ဗဟုိဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္အစုိးရ၏စြက္ဖက္မႈ ေလ်ာ့နည္း 
ေစလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ လူမႈေရးလစ္ဘရယ္မ်ားက တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ တရား 
နည္းလမ္းက်မႈတုိ႔အေပၚ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကၿပီး ေစ်းကြက္မွေပၚထြက္လာမည့္ တြန္းအားမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ေရး 
အတြက္ အစုိးရကုိအသုံးခ်ကာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိကုစားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပုံမွန္လကၡဏာတစ္ခ်ဳိ႕ ရိွလာေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႕တြင္မူ အာဏာသည္ ျမင့္မားသည့္ ဗဟုိဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈရိွေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား - ၁ ႏွင့္ 
- ၂ တုိ႔တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အစီအရီေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အခက္အခဲမွာ 
ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားရရိွမႈအေပၚ အမီွသဟဲ ျပဳေနရျခင္း ျဖစ္သည္။54

အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံရန္ ထိေရာက္ေသာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေအာက္ရိွ 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အသုံးစရိတ္ကုိသတ္မွတ္ရန္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ နည္းပါးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ေဒသအဆင့္ အသုံးစရိတ္ကုိ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ တင္သြင္းရၿပီး 
ဒတိုယသမၼတႏွစ္ဦး၏ ဩဇာအာဏာေအာက္တြင္ရိွသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ယင္းတုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ 
ႏင့္ွ ေပါင္းစည္းကာ အမ်ိိဳးသားအဆင့္ေအာက္ရိွ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယင္းမွအကူအညီႏွင့္ေငြပုိလႊမဲ်ား ရရိွၾကသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ရိွၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္၏
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ ၎တုိ႔၏မိခင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ တာ၀န္ခံၾကရသည္။55 

ဤစနစ္သည္ ေခတ္မီဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ၏ပုံစံႏွင့္မတူဘဲ အခြန္ႏွင့္ ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားကုိ အျငင္းပြားရကာ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေဒါင္လုိက္ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အထက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးကုိထိေရာက္စြာ တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္ အခြနဘ္႑ာရွာေဖြျခင္း၊ 
ေကာက္ခံျခင္း၊ သုံးစြဲျခင္းတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိေဒသအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ 
သိရိွသည့္ လက္ေအာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ဖက္ဒရယ္အစုိးရထက္ ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီး ဥပမာ- အေဆာက္အအုံကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္ႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာမက္လုံးမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားမရရိွႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 

53 (မတ္စ္ဂေရ႕ဗ္၊ ရစ္ခ်တ္ ေအႏွင့္ ပက္ဂီ ဘီ မတ္ဂေရ႕ဗ္ ၁၉၈၉)

54 (ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏ္ုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈) (ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ၂၀၁၃)

55 (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ- ၆)
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ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိႏုိင္ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားထံ ခြဲေ၀ေပးရန ္ဖက္ဒရယ္အခြန္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံ့့ေငြမ်ားက 
စီးပြားေရးကုိ တည္ၿငိမ္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒေရးဆြ ဲခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အစုိးရမ်ားအားေပး၍ ဖက္ဒရယ္မူ၀ါဒမ်ားအား 
ဦးစားေပးေရးဆြဲေစသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအစုိးရမ်ားအား 
ေထာက္ပ့ံေငြ ၆၀၇ ဘီလီယံေဒၚလာ ခြဲေ၀ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေငြ၏ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
GDP ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအစုိးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ ေလးပံတုစ္ပုံရိွသည္။ ထုိပမာဏ၏ ထက္၀က္ 
နီးပါးသည္ ေဆး၀ါးအသုံးစရိတ္အတြက္ ျဖစ္သည္။56

ဂ်ာမန္ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ဘတ္ဂ်က္မွ စည္ပင္သာယာအာဏာပုိင္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ 
မ်ားသုိ႔ ေဒါင္လုိက္ခ်ေပးကာ ပုိမုိခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာျပည္နယ္မ်ားက ပုိမုိဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔လည္း အလွ်ား 
လုိက္ ေ၀မွ်ေပးသည္။ ယင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးညီမွ်မႈစနစ္ (fi nanzausgleich) ဟုလည္းေခၚသည္။ အေသးစိတ္ 
သိရိွရန္ ဇယား-၂ တြင္ၾကည့္ပါ။

ဇယား - ၂ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ဖက္ဒရယ္ ဘ႑ာေရးညီမွ်မႈစနစ္ဇယား - ၂ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ဖက္ဒရယ္ ဘ႑ာေရးညီမွ်မႈစနစ္

ဂ်ာမဏီဖက္ဒရယ္သမၼတႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒေရးရွင္း (bund) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ (lander) ၁၆ 
ခုျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ Lander သည္ လြတ္လပ္ေသာ အစုိးရအလႊာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားရိွသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
အမီွအခုိကင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ Lander မ်ား ရန္ပုံေငြကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မ်ားအထိ 
ရရိွေစရန္အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ အခြန္ဘ႑ာကုိ အဆင့္ေလးဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။

၁။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ အခြန္ရေငြအားလုံးကုိ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ lander မ်ားအာလုံးျဖစ္သည့္ 
အစုိးရအလႊာ ႏွစ္လႊာသုိ႔ခြဲေ၀ေပးသည္။ ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားသည္ အခြန္ရေငြမွ အပုိေထာက္ပံ့ 
ေငြကုိ ရရိွၾကသည္။ (ေဒါင္လုိက္ခြဲေ၀ေပးျခင္း)။

 ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ႏွင့္ VAT တုိ႔မွာ ပူးတြဲအခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီးယင္းတုိ႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခြဲေ၀ 
ၾကပါသည္။

56 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ မက္ဒီအိတ္ (Medicaid) သည္ အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရရိွေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ 
တုိ႔အတြက္ လူမႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအား ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့့ေငြႏွင့္ 
သမ၀ါယမစာခ်ဳပ္အက္ဥပေဒ ၁၉၇၇ တြင္ U.S. Code ပုဒ္မ ၆၃၀၄၊ ေခါင္းစဥ္ ၃၁ ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
ေထာက္ပ့ံေငြဆုိသည္မွာ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခု၊ ေဒသႏရၱအစိုးရတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာအဖြဲ႕တုိ႔သည္
၁) ဆက္ဆံေရး၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တန္ဖုိးရိွေသာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္၊ ေဒသႏရၱအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
လက္ခံရရိွသူအေနနွင့္ ျပည္သူအမ်ားအသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရအတြက္ တုိက္႐ုိက္အက်ိဳးျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ (၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္း၊ ဖလွယ္) ျခင္းျဖင့္ ရယူမည့္အစား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒတစ္ရပ္အရ အခြင့္အာဏာျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ၊ ႏွင့္ ၂) အမႈေဆာင္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ေေဒသႏရၱအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ လက္ခံရရိွသူမ်ားႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္စဥ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြင္ အထူးတလည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမရိွသည့္အခါ  ယင္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ တရားဥပေဒကိရိယာ တန္ဆာပလာ ျဖစ္ပါသည္။”
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 ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ၀င္ေငြခြန္၏ ၄၂.၅ %၊ အျမတ္ခြန္၏ ၅၀%၊ VAT ၏ ၅၂% 
ရရိွသည္။

 Lander မ်ားအားလုံးသည္ ၀င္ေငြခြန္၏ ၄၂.၅%၊ အျမတ္ခြန္၏ ၅၀%၊ VAT ၏ 
၄၅.၅ % ရရိွသည္။

 ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္၏ ၁၅%ႏွင့္ VAT ၏ ၂.၅% တုိ႔ရရိွသည္။

 ဖက္ဒရယ္အခြန္စစ္စစ္သည္ ယစ္မ်ဳိးခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ (စြမ္းအင္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အာမခံအခြန္)

 Lander အခြန္စစ္စစ္မ်ားမွာ အေမြဆက္ခံမႈအခြန္၊ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းခြန္တုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။

 ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားသည္ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ ေဒသႏရၱယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ားကုိ အခြန္ရေငြအျဖစ္ရရိွ 
ၾကသည္။

၂။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ Lander အားလုံးအတြက္ရရိွသည့္ အခြန္ရေငြေ၀စုကုိ Lander အသီးသီး 
အား ခြဲေ၀ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (ေရျပင္ညီအလုိက္ ခြဲေ၀ေပးျခင္း)

 Lander အားလုံးအတြက္ရရိွသည့္ အခြန္ရေငြကုိ Lander ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအား ခြဲေ၀ 
ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ VAT မွလြ၍ဲ Lander ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မူအရ အခြန္ရေငြဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္မ်ားက မိမိတုိ႔နယ္နိမိတ္အတြင္း ေကာက္ခံရရ္ိွေသာ အခြန္ရေငြေငြမ်ားကုိ ရပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္ (ေဒသဆုိင္ရာအခြန္ဘ႑ာမူ)။ ခ်မ္းသာေသာ Lander ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ Lander 
မ်ားအၾကား ကြာဟမႈကုိ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈအခ်ဳိ႕ရိွသည္။

၃။ တတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ Lander ႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ Lander တုိ႔အၾကား 
ညီမွ်ေစရန္ ျပဳလုပ္မႈရိွသည္။

 ဆင္းရဲေသာ Lander မ်ားသည္ ခ်ိန္ညႇိေပးကမ္းမႈကုိ ခ်မ္းသာေသာျပည္နယ္မွ ေပးေသာ 
ရန္ပုံေငြအားျဖင့္ရရိွသည္။ Lander မ်ားအၾကား ေငြေၾကးညီမွ်မႈအတြက္ စတင္တြက္ခ်က္ 
ရေသာအခ်က္မွာ ထုိ lander အသီးသီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုိင္စြမ္းျဖစ္ 
သည္။ ေျမတစ္ရပ္၏၀င္ေငြကုိ ၎လက္ခံရရိွသည့္ ေငြစုစုေပါင္းအား ထုိတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 
ေဒသႏရၱအစုိးရမ်ားက ရရိွသည့္ေငြ၏ ၆၄% ႏွင့္ေပါင္းျခင္းျဖင့္ ရရိွပါသည္။ Lander မ်ားအၾကား 
ေငြေၾကးညီမွ်မႈစနစ္အရ lander မ်ားအားလုံးတြင္ မီွတင္းေနထုိင္ၾကသူတုိင္းအတြက္ လုိအပ္ 
ေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားတူညီသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိအယူအဆသည္ ဘာလင္၊ 
ဘရီမန္းႏွင့္ ဟမ္းဘတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ Lander မ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈ 
မရိွပါ။ ထုိၿမိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ကို 
ေဒသႏရၱအစုိးရအေနႏွင့္ေရာ Lander ျပည္နယ္အျဖစ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ရရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီမွ်မႈစနစ္အရ ခြဲေ၀ေပးရန္မွန္းထားသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ 
စာလွ်င္ ၎ lander မ်ားတြင္ေနထုိင္သူဦးေရသည္ ၃၅% ျမင့္မားလ်က္ရိွသည္ဟု ထင္ရသည္။ 
လူဦးေရက်ဲပါးသည့္ Lander ျပည္နယ္ ၃ ခုတြင္မူ ေနထုိင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ရန္ပုံေငြ 
လုိအပ္မႈ ျမင့္မားသည္။
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 ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းရည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြအၾကား 
ကြာဟမႈကုိ ခ်မ္းသာေသာ (ပ်မ္းမွ်အထက္) lander မ်ားမွ ေရျပင္ညီလႊဲေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ေထမိေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ lader မ်ားအၾကား ေငြေၾကးညီမွ်မႈစနစ္သည္ 
၎တုိ႔၏ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အဆင့္ ျခားနားမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ lander ၏ 
ေငြေၾကးကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ယင္းတုိ႔အၾကားရရိွေငြ 
ကြာျခားျခင္းကုိ ေငြေၾကးညီမွ်မႈစနစ္ျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ ဆင္းရဲေသာ lander မ်ားသည္ ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ဖက္ဒရယ္အပုိေဆာင္း ေထာက္ပ့ံေငြကုိ 
ရရိွၾကသည္။ Lander မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးညီမွ်မႈကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရသည္ 
ဆင္းရဲေသာ lander မ်ားအား အပုိေဆာင္းေထာက္ပ့ံေငြကုိ ခ်ေပးသည္။ ယင္းရန္ပုံေငြမ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရက ဂတိက၀တ္မေပးထားဘ ဲေပးအပ္သည့္ ေငြလုံးေငြရင္း ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြဘ႑ာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းေငြလုံးေငြရင္းေထာက္ပ့ံေငြ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရိွပါသည္။ အေထြေထြ ထပ္ေဆာင္းဖက္ဒရယ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းဖက္ဒရယ္ ေထာက္ပ့ံေၾကးတုိ႔ 

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ အသုံးစရိတ္အားလုံး၏ ၈၀% ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသုိ႔ ၁၂% လႊဲေျပာင္းေပးသည္။57  ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဂ်ာမဏီနုိင္ငံတြင္ ဗဟုိအသုံးစရိတ္ ၆၀% ရိွၿပီး အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံတြင္ ၅၀% ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိေျဖေလွ်ာ့ရန္ 
ယခုအခါ အာ႐ုံစုိက္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ေရးဆြဲရာတြင္ အထူးဂ႐ုစုိက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ရွာမာညႊန္ျပသကဲ့သုိ႔ “ အမွန္တကယ္တြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ 
အဆင့္တြင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ပါက အႏရၱာယ္မ်ားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစၿပီး 
အခြန္လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္တာ၀န္တုိ႔ကုိ ေလ်ာ္ကန္စြာ ခြဲေ၀ေပးေရးသည္လြန္စြာ ႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတြ႕ရိွရသည့္ျပႆနာမွာ မည္သည့္အရာကုိ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေျဖေလွ်ာ့ရမည္နည္း (သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ ဗဟုိအစုိးရ၊ ေဒသအစုိးရႏွင့္ ေဒသႏရၱအစုိးရ မည္သည့္အဆင့္က 
ေပးသင့္သနည္း) စသည္တုိ႔မဟုတ္ပါ။ အဆင့္အသီးသီးက ၀န္ေဆာင္မႈကုိ မည္သုိ႔တြဲဖက္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေပးမည္ 
(စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ေပးမည္) ဆုိသည့္အခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိပေဟဠိအား ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ 
က်ဥ္းေျမာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည့္အစား ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၏ အခြန္ဘ႑ာေငြဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ 
႐ႈေထာင့္စုံမွ သုံးသပ္ရန္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္သာ အေျဖညႇိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္” ဟူေသာ မွန္ကန္ေသာ ညီမွ်ျခင္း 
ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။58

57 (ဟြတ္ခ္၊ ေဒးဗစ္၊ တင္ေမာင္သန္း၊ ကင္ အန္ဘီနင္း ၂၀၁၅) ႏွင့္ (ေတလာ ၁၉၈၇) တြင္ၾကည့္ပါ။

58 (ရွာမာ ၂၀၀၅)
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ပထ၀ီအေနအထားအရ အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေ၀ရာတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား 
ခြဲေ၀ေပးသည့္အေျခအေနအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြအတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား ရရိွႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ 
စုပုံေနၾကသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေၾကာင္းကုိလည္း 
ျပည္သူ႔အစုိးရမ်ားအၾကား ေရျပင္ညီဘ႑ာေရးဆက္ဆံေရးစနစ္က ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ ရိွသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ 
ရရိွႏုိင္မည့္ အလားအလာရိွေသာအခြန္ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီပါ။ ဥပမာ- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏေၱလး 
ၿမိဳတုိ႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းတုိ႔ထက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားစြာသာ၍ ရရိွၾကသည္။ 
ထုိမညီမွ်ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားက ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ပုံစံျဖစ္သည့္ ေရျပင္ညီအခ်ိဳးမညီမႈကုိ 
ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရိွသည္။ အထက္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဗဟုိအစုိးရကခ်ထား 
ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ခ်မ္းသာသည့္ေဒသမွ ဆင္းရဲသည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေဒါင္လုိက္အခ်ဳိးမညီမႈကုိ အလ်ားလုိက္အခ်ိဳးမညီမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ာမဏီကဲ့သုိ႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရျပင္ညီေငြပုိလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုစားျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း 
ဗဟုိမွေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္္ေလ့ရိွသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရျပင္ညီအခ်ိဳးမညီျခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရေငြခြဲေ၀မႈသေဘာတူညီခ်က္သည္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမွ ရရိွလာသည့္ ၀င္ေငြမ်ား 
ခြဲေ၀ယူေရးအတြက္သာမက အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ပါ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္င့ံံ GDP တုိးတက္ေစသည့္ 
အဓိကက်ေသာအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင္သာ အပ္ႏွင္းထားေၾကာင္း 
ဇယား-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲေရးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ခြဲေ၀ရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈရိွေနသည္။ 
သိသိသာသာကြာျခားမႈကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ဇယား-၂ တြင္ ေဒသဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားက စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ 
ရိွေသာ နယ္ပယ္ ၅ ရပ္ကုိသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဆားထုတ္လုပ္ေရး၊ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေသြးျခင္း၊ ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္းႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သဘာ၀ အရင္း 
အျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳးမညီမႈမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကုိ မည္သူသံသယရိွပါသနည္း။ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားသည္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသုံးစြဲေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။59

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ဘ႑ာေငြခ်ထားေရး 
ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ပုံေသနည္းတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ထုိပုံေသနည္းသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာကာ ယင္းပုံေသနည္း 
အားျဖင့္ လႊဲမည့္ေငြကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လူဦးေရပမာဏ၊ တစ္ဦးခ်င္း အသားတင္ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဘုိး (GDP)၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္၊ ေျမအက်ယ္အ၀န္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွင့္ စုစုေပါင္း 
လူဦးေရအခ်ဳိးတုိ႔အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ရန္ေရးဆြထဲားသည္။ ယင္းေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာ ေ၀မွ်သုံးစြရဲာတြင္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ပုိမုိအေျခခံေသာစနစ္သုိ႔ တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ေအာက္ အစုိးရအရာရိွမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပုံေသနည္းကုိအသုံးျပဳရမည့္အစား 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ အေပၚမူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွၾက ပါသည္။60

59 (ခ်ီယာ၊ ဂ်က္စမင္၊ ေအာင္၊ ရန္မင္း၊ ကာရင္ဘရန္ ေရွာင္ -၂၀၁၆)

60 (မီႏုိလက္တီ ၂၀၁၆၊ စာ-၁၈)
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၂။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္မ်ား-(အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ၂။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္မ်ား-(အေကာက္ခြန္ႏွင့္ 

အျခားဘ႑ာေငြမ်ား)အျခားဘ႑ာေငြမ်ား)

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ အစုိးရသည္ 
ရရိွႏုိင္ေသာ ႐ုပ္၀တၳဳအရင္းအျမစ္အစစ္အမွန္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ 
လူတုိ႔၏ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ သဘာ၀ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ား စသည့္ ကမာၻေျမႀကီးကေပးေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း အျမတ္အစြန္းမ်ားရရိွျခင္းႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွလည္း ၀င္ေငြရရိွပါသည္။ ေနာက္ဆုံး အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္းမွ ရရိွေသာေငြထက္ 
ပုိမုိသုံးစြဲလုိပါက အစုိးရသည္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မွ ေခ်းယူသုုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား လ်ာထားရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိလည္း အမီွသဟဲျပဳရပါသည္။ 
စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္းမ်ားရရိွရန္ ေယဘုယ်အက်ဆုံးနည္းလမ္းမွာ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာ 
တြင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရိွမည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံမွ တုိက္႐ုိက္ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွလည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအားရိွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွပါသည္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
စက္႐ုံမ်ားအတြက္ စက္ယႏရၱားမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိႏုိင္ငံျခား 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၾကသည္ကမ်ားသည္။ အစုိးရက သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ 
မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပုိမုိရရိွလာေသာ ၀င္ေငြတစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိသုံးစြဲသည္။ အစုိးရသည္ 
ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေငြအသြင္ျဖင့္ ရရိွသည့္ ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ 
ကမာၻ႔ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ) 
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေသာ ဘဏ္မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားရယူျခင္းျဖင့္ ယင္း၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ 
ႀကီးထြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ေအာင္ျမင္ေသာ တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
ရရိွေစရန္ ျပည္တြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အမ်ားျပည္သူက႑အတြက္ မည္သုိ႔ဘ႑ာေငြရယူေၾကာင္းကုိ ေလ့လာၾကပါမည္။

႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းအားျဖင့္ပ့ံပုိးျခင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးျခင္းႏွင့္႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းအားျဖင့္ပ့ံပုိးျခင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးျခင္းႏွင့္
ေအာက္-အထက္ ဆက္ဆံေရးေအာက္-အထက္ ဆက္ဆံေရး

အမ်ားျပည္သူက႑အတြက္ ဘ႑ာေငြရွာႀကံသည့္ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးမီ ေခတ္မီစီးပြားေရးစနစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဒမုိီကေရစီလူ႔ေဘာင္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရိွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသုံးစြသဲည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု 
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္လူ႔ေဘာင္မ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အစုိးရထံတုိက္႐ုိက္ပုိ႔ေပးရန္၊ လႊဲေပးရန္ အစုိးရက လူထုအား အမိန္႔ေပးေလ့ရိွသည္။ ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
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အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား (နန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေစတီပုထုိးမ်ား) တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း မုိးေခါင္ေရရွားေဒသတြင္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း ဤစနစ္ကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳခဲ့သည္။61 ရြာသားမ်ားအား လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္အားေပး 
ေစသည္။ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆန္ကုိ သတ္မွတ္၀န္တာျဖင့္ 
အစုိးရထံသြင္းရၿပီး ထုိဆန္မ်ားကုိ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည္။

ၿဗိတိသွ်အစုိးရက စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ေငြကုိအေျခခံ၍ အခြန္မ်ားတင္းၾကပ္စြာစည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္သည္ 
ပုန္ကန္ျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ ရြာသားအမ်ားစုသည္ ၀မ္းေရးဖူလုံ႐ုံမွ် အဆင့္အတန္းနီးနီးအဆင့္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ 
လယ္သမားမ်ားသည္ မုန္တုိင္းမိ၍ ဆန္ေရစပါး ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးကာ စားနပရိ္ကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 
ပုံေသသတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ လုပ္အားခအေပၚ အခ်ဳိးက်ေကာက္ခံေသာ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ 
ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ လူထုသည္ ၀မ္းစာဖူလုံယုံမွ်ေလာက္ေသာ အေနအထား၏ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ “အထက္” 
ပုဂၢိဳလ္ဆုိသည္မွာ ၾကပ္တည္းေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိ၏ လယ္လုပ္သူစာရင္းငွားႏွင့္ ၎၏မိသားစုမ်ားကုိ တာ၀န္ယူရသည့္ 
လယ္ပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ သီးႏံွေ၀စုတစ္စုကုိေပးသြင္းရသည္။ 
အထြက္ႏႈန္းနည္းပါးသည့္အခါ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိစာရင္းငွားမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ လူမႈေရးအရတာ၀န္ရိွသည္။ “ေအာက္” ဆုိသည္မွာ လယ္စာရင္းငွားျဖစ္ၿပီး လယ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ 
အျပန္အလွန္အမီွသဟဲျပဳကာ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။62  လယ္ရွင္ႏွင့္ စာရင္းငွားတုိ႔ 
အၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ေသေရးရွင္ေရးကိစၥႀကံဳလာသည့္အခါ ထုိလယ္သမားမ်ားအေပၚထားသည့္ အာမခံႏွင့္ 
လုံၿခံဳေရးအကာအကြယ္ေပးမႈတုိ႔အေပၚ ၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ထုံးစံအားျဖင့္ ၀မ္းစာဖူလုံ႐ုံသာရိွေသာ
စီးပြားေရးအေျခအေနတြင္ လုံၿခံဳေရးကုိ ကုိယ္ပ္ုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ထက္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏တန္းတူညီမွ်ေရးထက္ 
လည္းေကာင္း၊ ဘက္လုိက္မႈမရိွေသာ တရားမွ်တမႈထက္လည္းေကာင္း တန္ဖုိးထားၾကသည္။ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ 
“လုံၿခံဳေရးသည္ပထမ” ဆုိသည့္စနစ္ျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ထားရိွေသာသစၥာတရားသည္ အစဥ္အလာထိန္းသိမ္း 
သည့္ႏုိင္ငအံတြက္ အေျခခံျဖစ္လာပါသည္။ အမွန္တြင္ ယင္းသည္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဂ႐ုစုိက္သည့္ 
ရွင္ဘုရင္ ဓမၼရာဇာ၏ အာဏာႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိေလ့ရိွသည္။63 အထက္ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းႏွင့္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တုိ႔သည္ သဒၵါတရား 
ထက္သန္ၿပီး ေဘးဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ အာမခံခ်က္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ကုန္ထုတ္စရိတ္၊ အျမတ္ေငြႏွင့္ 
အမေတာ္ေၾကးမ်ားခ်ေပးသည္။64 “မင္းဆုိး” တုိ႔က အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္က်ဳိးႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ လက္သင့္ရာစားေတာ္ 
ေခၚသူမ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါး၏ လက္ထက္တြင္ပင္ လူမ်ားသည္ မိမိ
တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အျပန္အလွန္သာတူညီမွ်ရိွမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ံႈးၾကသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းေထာက္ပ့ံျခင္းကုိ အခြန္ေငြေကာက္ျခင္း၊ ၎တုိ႔ကုိင္ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသည့္ 
မွ်တေသာစနစ္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ 

61 (ေတလာ ၁၉၈၇၊ စာ-၄၃)

62 အေသးစိတ္ကုိ (စေကာ့ ၁၉၇၆)၊ အထူးသျဖင့္ အခန္း-၂ တြင္ၾကည့္ပါ။

63 (ေတလာ ၁၉၈၇၊ စာ-၅၆)

64 (စေကာ့ ၁၉၆၇၊ စာ-၅၀)
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သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔မည္မွ်အသုံးျပဳလုိေၾကာင္းကုိ ၀ုိင္း၀န္းဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး 
အေတြးအေခၚပညာရွင္ ေဂ်ာ့္ရ္ွဆင္းမဲလ္က ေငြေၾကးအေျခခံ စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈကုိ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ေခတ္ကာလအေျခအေနတုိ႔၏ ဆက္စပ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပစၥည္းအေပးအယူ 
စနစ္အစား အခြန္စည္းၾကပ္ခြဲေ၀သုံးစြဲမႈပုံစံ က်င့္သုံးလာျခင္းျဖင့္ သခင္ႏွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သား ဆက္ဆံေရးအစား 
လြတ္ေျမာက္လာျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ႏႊယ္မႈအစား ပုဂၢိဳလ္ေရးမဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ အစားထုိးလာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။65 အမွန္တကယ္တြင္ ပစၥည္းအေပးအယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ေခာတ္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေတာ့ပါ။

ေခတ္မီတုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႐ုပ္၀တၳဳအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေငြေၾကးျဖင့္လ်ာထားသည္။ အစုိးရသည္ 
၎၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ လုိအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလိက က႑ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ လုပ္အားခမ်ားေပး၍ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားငွားရမ္း 
ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အေႏွာက္အယွက္ 
ႀကီးႀကီးမားမားမရိွဘဲ မွန္ကန္စြာလည္ပတ္ေနရပါမည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားအား ေငြေၾကးအသြင္ျဖင့္ေကာက္ယူရန္ ထိေရာက္ေသာဖြဲ႕စည္းပုံ ရိွရပါမည္။ ဘက္လုိက္မႈမရိွဘဲ 
တရားမွ်တသည့္စနစ္ရိွသည့္ ေခတ္မီႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္လက္ခံ 
ႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ မွ်တမႈႏွင့္ တရားမႈစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ “ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးသည္ပထမ” 
ဆုိသည့္ လူ႔က်င့္၀တ္မူႏွင့္ မၾကာခဏ ပဋိပကၡေသာ္လည္း ဆက္လက္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းပဋိပကၡသည္ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားဆုံး႐ံႈးၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အေရးမရရိွသည့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္သြားသည့္အခါပုိမုိျပင္းထန္လာပါသည္။ ယင္းပဋိပကၡမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေန 
သည့္ အဂတိလုိက္စားသည့္အသြင္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ရွင္က ငွားရမ္းခမ်ားကုိယူလုိက္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား အထူး 
အက်ဳိးအျမတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏ္ုိင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္မီအခြန္စနစ္ဖန္တီးေရး ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဤအေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ခံသမုိင္းကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရပါမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း 
စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
၏ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ ရိွပါသည္။ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး 
က႑သည္ GDP ၏ ၄၅% ခန္႔ရိွၿပီး လုပ္သားအင္အား ၇၀% အတြက္ အလုပ္အကုိင္ေပးထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။66  
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္းမွာ လြန္စြာနည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ရရိွသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ အာရွတြင္အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး OECD က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ လက္ရိွအေနအထားတြင္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၀၂,၀၀၀ က်ပ္ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀) တြင္ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းကုိ တစ္ဦးခ်င္း အမ်ိဳးသား 
GDP ၁.၁ သန္းက်ပ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀) ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ပါသည္။67 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစြာ 
တုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ေနထုိင္လာခဲ့ၾကရသည့္ ၀မ္းစာဖူလုံ႐ုံအဆင့္ နီးပါးေလာက္တြင္သာ ေနထုိင္ေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး 

65 ဤအေျပာင္းအလဲသည္ ဥေရာပတြင ္၁၂ ရာစု (ခရစ္ႏွစ္) တြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ (ဆင္းမဲလ ္၂၀၀၁၊ ၃၁၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။

66 ေအာက္ေျခမွတ္စု ၂၅ တြင္ၾကည့္ပါ။

67 http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/agriculture-myanmar-struggles-grow-its-potential
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ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအရ ေစာင့္ေရွာက္သည့္စနစ္သည္ ၎တုိ႔အတြက္ အႀကံဳး၀င္ဆဲျဖစ္ေနပါသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ အခြနရ္ရိွႏုိင္သည့္အေျခခသံည္ က်ဥ္းေျမာင္းဆဲျဖစ္႐ုံသာမက အခြနမ္်ားေပးရန ္လက္ခံသည့္အခါ ၀မ္းစာဖူလုံ 
႐ုံသာရရိွသူမ်ားအတြက္ မူျဖစ္သည္ ့“ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးသည္ ပထမ” ကုိ အေလးထားသည့္ လူမႈေရးအရေစာင့္ေရွာက္ 
သည့္အားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံေပးရမည္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွရပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ရိွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ရိွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံံကူညီျခင္းေငြေၾကးေထာက္ပ့ံံကူညီျခင္း

ယခု ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိေငြေၾကးက႑မွ ႐ႈျမင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွျပည္သူက႑အတြက္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ရေငြစီးဆင္းမႈကုိ 
ေလ့လာသုံးသပ္ၾကပါမည္။

ျပည္သူ႔က႑ကုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူထုအတြက္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း 
(ယင္းမွာ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး- GDP)တုိ႔ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ ရပါသည္။ ပုံ-၉ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဟုေခၚသည့္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က အဓိကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ႏိင္ုငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ မရိွမျဖစ္အေရးပါလ်က္ ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြး 
မည့္အတုိင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ကလည္း လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရိွၿပီး ဤအတုိင္းအတာအထိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရပါ။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ဟုေသာစကားရပ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏ္ုိင္ငံမ်ားတြင္ အေထြေထြအစုိးရ ဟုေခၚဆုိပါသည္။ ဥပမာ- ဥေရာပ 
စာရင္းအင္းစနစ္ (ESA) တြင္ အေထြေထြအစုိးရက႑အား က႑ခြဲ ၄ ရပ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 ဗဟုိအစုိးရ

 ျပည္နယ္အစုိးရ (ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမဏ၊ီ စပိန္၊ ဩစႀတီးယား၊ ဆြစ္ဇာလနက္ဲ့သို႔ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား 
အတြက္သာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။)

 ေဒသႏရၱအစိုးရ (ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အာဏာပုိင္)

 လူမႈဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ စီစဥ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ရိွသူ၏ ရာထူးအဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားအေပၚ 
မူတည္ေရးဆြထဲားသည့္ ဇယားမ်ားစြာပါရိွပါသည္ (၁၇ ခုအထိရိွပါသည္)။68  ျပည္သူ႔က႑မွ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္မ်ားကုိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။

68 မၾကာခဏ သုိ႔ရာတြင္ အၿမဲတစ္ေစမဟုတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ သမၼတသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြ 
ေပးရာ၌ပင္ “တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္”  ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ဩဂုတ္လ၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ သမၼတ၏အထက္တြင္ထားျခင္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
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 ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏ ၱရအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွရရိွသည္ေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
စရိတ္အျဖစ္ တုိက္႐ုိက္သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဟုိအစုိးရသည္ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ 
အမ်ားဆုံးကုိ သုံးစြဲၿပီး အခြန္၀င္ေငြမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး GPD ၏ ၆-၇ % သာ ရိွသည္။

 အမ်ားပိုင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား (ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) ယင္းတုိ႔တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ 
ပုိမုိလြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကုိ 
စီးပြားေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လည္ပတ္လ်က္ရိွၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပါ။

 ပုဂၢလိက-အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပုဂၢလိကလက္၀ယ္ ေပးအပ္ျခင္း။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္သည္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွရေငြ၏ ေ၀စုအမ်ားအျပား ရရိွသည္။

 ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏ္ုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းစနစ္သည္ တရား၀င္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း (ပင္စင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ)ႏွင့္ လူမႈေရးအႏရၱာယ္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက မိမိအလုပ္ 
သမားအား အာမခံေၾကးအျဖစ္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အာမခံထားေပးသည့္ ေငြမ်ားပါ၀င္သည့္ လူမႈေရး 
အတြက္ ထည့္၀င္ေငြ (လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ၊ အေထြေထြအစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့့ 
သည့္အစီအစဥ္) တုိ႔ကုိ အေျခခံသည္။ ထုိသုိ႔ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုံမွန္ေပးအပ္လ်က္ 
ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ရခဲသည္။

ပုံ- ၈ တြင္ၾကည့္ပါ။ပုံ- ၈ တြင္ၾကည့္ပါ။

ဂ်ာမဏီ

ဗဟိုအစိုးရ

လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြမ်ား အသားတင္ SEEတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား

ျပည္နယ္အစိုးရ ေဒသႏရၱအစိုးရ

ျမန္မာ

လူထုက႑အသံုးစရိတ္လူထုက႑အသံုးစရိတ္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ %)

မူရင္း - Eurostat and World Bankမူရင္း - Eurostat and World Bank
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ပုံ - ၉ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စုစုေပါင္းလူထုအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ရေငြတုိ႔ကုိ GDP ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ အသုံးစရိတ္သည္ ၂၂ % နီးပါးရိွၿပီး ရေငြရရိွမႈမွာ ၁၇% အနည္းငယ္ေက်ာ္သည္။ ယင္းသည္ လုိေငြမွာ GDP 
၏ ၅ % ေအာက္တြင္သာရိွေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွသည္။69 ဤလုိေငြေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားသုံးကုန္စည္ ခြဲေ၀ေပးႏုိင္စြမ္းကုိ လြန္စြာနည္းပါးေစသည္။ လုိေငြ ၅% ေက်ာ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး 
တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အႏရၱာယ္ရိွသည္ဟု IMF က သတ္မွတ္ၿပီး အစုိးရသစ္သည္ လူထုအသုံးစရိတ္ကုိ မၾကာမီကမွ 
စီမံခန္႔ခြပဲါသည္။ ယင္းသည္ ကာလတုိတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေႏွးေကြးေစေသာ္လည္း အထက္တြင္ေတြ႕ရိွခ်က္ 
မ်ားအရ သုံးစြရဲန္ဦးစားေပးအဆင့္မ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေရရွည္တြင္ စီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပ႒ာန္း 
ခဲ့သည့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒတြင္ ပညာေရးအသုုံးစရိတ္ကို (+၈.၆%) တုိးျမႇင့္ထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ (- ၁၃.၇%) ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားက ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိး၀ါး 
ေစခဲ့သည္။ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ဆုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ 
ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ရေငြမ်ားအေပၚ မီွခုိေနရၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏရၱာယ္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွကာ 
ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံ က်ဥ္းေျမာင္းသည္။ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း 
ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏရၱာယ္မ်ားက ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အႏရၱာယ္မ်ား ျမင့္တက္လာေစသည္။ တုိးတက္မႈသည္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ တြင္ခန္႔မွန္းေျခ ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ 
က်ဆင္းသြားသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ (တစ္ႏွစ္ထက္ 
တစ္ႏွစ္) အျမင့္ဆုံးေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ေလ်ာ့က်သြားသည္။70

ပုံ- ၉။ပုံ- ၉။

မူယင္း - IMF ႏွင့္ World Bankမူယင္း - IMF ႏွင့္ World Bank

အသံုးစရိတ္
ရေငြ
လိုေငြ

လူထုက႑ အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္လူထုက႑ အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္

69 ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖဲြ႕ ၊ စာပုိဒ္ (၄) ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနမွ ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု၏ ရသုံးမွန္းေျခဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၂၀၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ 
အမွတ္ ၃၇၊ ၂၀၁၆)၊ ၃၁၊ ဩဂုတ္၊ ၂၀၁၆ တြင္ လုိေငြ ၄% နီးပါးရိွေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ ေအာက္ပါ ဇယား ၁ တြင္ၾကည့္ပါ။

70 (ကမာၻ႔ဘဏ္ အုပ္စု ၂၀၁၇)
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွိၿပီး ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ႏွင့္ လူထုအား အခြန္စည္းၾကပ္နုိင္ခြင့့္ရွိေနေစကာမူ လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္သာလွ်င္ ထုိအေရးကိစၥ 
အတြက္ ဦးစီးကြပ္ကဲတာဝန္ယူရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တုိ႔သည္ တုိင္းအဆင့္မ်ားအတြက္ 
ဘ႑ာေရးေငြေၾကးမ်ား တရားခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခမွတက္လာသည့္ အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ 
ျပင္ဆင္၊ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
တုိ႔တြင္ အလားတူဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိၿပီး ၎တုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးရေငြအားလုံး၏ 
၅၀% အား အသုံးျပဳပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္။

ဒုတိယအေရးအႀကီးဆုံးမွာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနျဖစ္ၿပီး ရေငြ၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏုွန္းရိွၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ (ဥပမာ-လမ္း၊ တံတား၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ 
အျခားအေဆာက္အအုံမ်ား)၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs) သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ကုိမူ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲအစည္း (DAO) သည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရိွၿပီး မိမိတုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခန္းက႑အား ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ အက်ဳိးရွိရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏေၱလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းေသာ 
စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ အဓိကက႑၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သီးသန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား ရွိပါသည္။ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs) အားလံုး၏ရေငြမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးရေငြ၏ ၅ ရာခုိင္ႏုွန္း၊ မႏေၱလး 
ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၃ ရာခုိင္ႏုွန္း၊ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ၁၀ 
ရာခုိင္ႏုွန္းျဖင့္ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ခ႐ုိင္အမ်ားစုမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အထက္အရာရွိအဆင့္မ်ားထိ 

မိမိ၏ႀကီးၾကပ္မႈရွိသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။71

ဇယား (၂) သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးဥပေဒအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပထားသည့္ ဇယားျဖစ္ပါသည္။ 
ဘ႑ာေရးဥပေဒအရ အေကာက္အခြန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ေငြစရင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီမွ်နီးနီးျဖစ္ပါသည္။ GDP တုိင္းတာခ်က္အရ ၃ ရာခုိင္ႏုွန္းခန္႔ 
နည္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေရာင္းခြန္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအရ တန္းတူညီမွ်နီးနီး 
ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေဖာ္ျပပါအခြန္မ်ား 
ကဲ့သုိ႔ တူညီေသာရေငြပမာဏကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လ်က္ရွိသည္။ သံုးစဲြမႈအပုိင္းတြင္မူ ကာကြယ္ေရးပုိင္းသည္ အျခား 
ေသာ အခန္းက႑မ်ားထက္ ပုိမုိသံုးစဲြမႈရွိေနပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပင္စင္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ GDP 
၏ ၃ % ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEE) သည္ အျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္ အသုံးစရိတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားထံသုိ႔ 
လႊအဲပ္ေပးသည့္ပမာဏမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရသုံးမွန္းေျခဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းေနၿပီး 
GDP ၂ ရာခုိင္ႏုွန္းသာ ရွိပါသည္။

71 (ေဇာ္ဦး၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း၊ ေပါလ္ မီႏုိလက္တီ၊ ဖူးပြင့္ျဖဴ၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ ငု၀ါ၀င္း၊ အီယံ ေပၚတာ၊ မာရီ အုိင္း၊ အန္ဒရီယာ ဆမူရာ- ၂၀၁၅ (ဇြန္)၊ 
စာ-၂၂)
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(ေရာင္းရေငြမဟုတ္သည့္) သက္မွတ္ထားသည့္ အသံုးစရိတ္ ရသုံးမွန္းေျခဘတ္ဂ်က္လုိေငြမွာ GDP ၃.၉ ရာခုိင္ႏုွန္းျဖစ္ၿပီး 
Broad Money stock ၏ ၈.၄ ရာခုိင္ႏုွန္းႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ထုိလုိေငြပမာဏအတုိင္း ျပန္လည္ရရွိပါက ရရွိလာသည့္ပမာဏ 
အတုိင္း ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Broad Money မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ၁၇.၄ ရာခုိင္ႏုွန္းတုိးလာၿပီး 
GDP အတုိးႏႈန္းမွာ ၆.၅ ရာခုိင္ႏုွန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္လုိေငြသည္ ေငြေၾကး 
အလြန္တရာတုိးပြားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
(အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ဇယား ၂ တြင္ၾကည့္ပါ)
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္၏ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး 
အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးစဲြရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ သုံးစြမဲႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ လြယ္လြယ္ျဖင့္ သိရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍သိရွိႏုိင္ပါက ဇယား-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ရသုံးမွန္ေျခေငြစာရင္းဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖဲြ႕တုိ႔မွ ထုတ္ေဝ 
လုိက္သည့္ အခ်က္အလတ္မ်ား၏ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေငြစရင္းသတ္မွတ္ထားမႈ ပမာဏ 
မ်ားျပားမႈရွိသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ၿပီး အမွန္တကယ္ သံုးစဲြလုိက္သည့္ ေငြပမာဏ ကဲြျပားႏုိင္သည္။ ဇယား-၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ စီမံေရးရာ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ သက္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစဲြ 
ထားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဤအစုိးရဌာနသံုးခုတုိ႔၏ သံုးစဲြမႈကြာျခားခ်က္မွာ မူလသက္မွတ္ထားသည့္ေငြပမာဏမ်ားထက္ 
၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ရွိပါသည္။ ဤေငြပမာဏ ေက်ာ္လြန္သံုးစဲြထားမႈသည္ ေရရွည္အတြက္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေရး ဗ်ဴဟာ 
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိပါ။ ေငြပမာဏသက္မွတ္ထားျခင္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ေငြပမာဏအတြင္း ကန္႔သတ္သံုးစဲြေစျခင္းတုိ႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၃ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ အမွန္အသုံးစရိတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း (က်ပ္၊ ဘီလီယံ)ဇယား ၃ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ အမွန္အသုံးစရိတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း (က်ပ္၊ ဘီလီယံ)
၂၀၁၀-၁၁

မူလမူလ ညႇိၿပီးညႇိၿပီး အမွန္တကယ္အမွန္တကယ္ ျခားနားမႈျခားနားမႈ ျခားနားမႈ %ျခားနားမႈ %

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၆၆၆.၀ ၁၄၃၂.၄ ၁၂၆၁.၈ ၅၉၅.၈ ၈၉.၅%

ဘ႑ာႏွင့္အခြန္၊ excl အရံ ရန္ပုံေငြ ၄၈၈.၉ ၆၂၅.၉ ၅၅၈.၂ ၆၉.၃ ၁၄.၂%

ကာကြယ္ေရး ၈၄၉.၈ ၁၃၂၃.၁ ၁၂၉၇.၁ ၄၄၇.၂ ၅၂.၆%

ျပည္ထဲေရး ၉၄.၁ ၁၁၂.၅ ၁၁၅.၄ ၂၁.၄ ၂၂.၇%

ပညာေရး ၂၆၂.၉ ၂၆၆.၉ ၂၆၆.၇ ၃.၈ ၁.၄%

က်န္းမာေရး ၆၉.၈ ၇၈.၄ ၇၇.၀ ၇.၃ ၁၀.၅%

ပတ္၀န္းက်င္ ၁၄၃.၂ ၁၄၆.၇ ၁၄၇.၇ ၄.၅ ၃.၁%

ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၈၅.၂ ၈၃.၂ ၈၃.၀ ၂.၃ ၂.၇%

ဆက္သြယ္ေရး ၂၈၈.၇ ၃၀၂.၉ ၃၀၉.၁ ၂၀.၄ ၇.၁%

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၁ ၂၂၇.၆ ၂၄၂.၅ ၂၃၉.၃ ၁၁.၈ ၅.၂%

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၂ ၄၄၅.၂ ၄၅၁.၅ ၄၁၅.၅ ၂၉.၈ ၆.၇%

စြမ္းအင္ ၉၃၂.၇ ၈၆၅.၉ ၈၁၇.၁ ၁၁၅.၆ ၁၂.၄%

သတၱဳတြင္း ၅၂.၂ ၄၇.၈ ၄၇.၆ ၄.၆ ၈.၈%

စက္မႈ ၄၃၃.၄ ၃၇၅.၇ ၃၄၈.၉ ၈၄.၅ ၁၉.၅%

ေဆာက္လုပ္ေရး ၃၀၁.၃ ၄၂၂.၉ ၄၄၆.၉ ၁၄၅.၆ ၄၈.၃%

ျပန္ၾကားေရး ၂၉.၄ ၃၀.၉ ၂၇.၄ ၂.၀ ၆.၈%

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၂၁၆.၅ ၂၈၉.၇ ၂၈၂.၁ ၆၅.၆ ၃၀.၃%

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ၅၅.၉ ၅၅.၉ ၄၀.၀ ၁၅.၉ ၂၈.၄%

သိပၸြံ ၃၄.၆ ၄၂.၅ ၄၂.၃ ၇.၇ ၂၂.၃%

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၁၇၁.၃ ၁၈၇.၁ ၁၈၆.၁ ၁၄.၈ ၈.၆%

အျခား၊ အားလုံး ၉၉.၄ ၁၁၂.၇ ၁၃၈.၂ ၃၈.၉ ၃၉.၁%

Pl-2 အတြက္ စုစုေပါင္း ၅၉၄၇.၉ ၇၄၉၆.၉ ၇၁၄၇.၃ ၁၁၉၉.၄ ၂၀.၂%

အေရးေပၚ ၀.၁ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၀%

Pl-1 အတြက္စုစုေပါင္း ၅၉၄၈.၀ ၇၄၉၇.၀ ၇၁၄၇.၃ ၁၁၉၉.၃ ၂၀.၂%
မူယင္း- ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၃မူယင္း- ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၃
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အသံုးစရိတ္အသံုးစရိတ္

ပုဂၢလိကအခန္းက႑သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္တကြ ပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွ အခြန္၀င္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားအား စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၂ ခုရွိသည့္ 
အနက္ ၆ ခုတုိ႔မွာ ဝန္္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ (၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၊ 
ပင္စင္ႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇယား-၂ တြင္ၾကည့္ပါ။)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ တကယ့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
အခြန္အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာႏုိင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ပုံ ၁၀ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
သံုးစဲြလုိက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ GDP ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈႏွင့္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ စီးပြားေရးအဟုန္ ျမင့္မားလာမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ 
ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွယ္ယာက်ဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏အသုံးစရိတ္မွာ အၾကမ္းဖ်င္း 
အားျဖင့္ သုံးပုံတစ္ပုံရိွေနသျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖုိး (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင့္ထိ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရိွရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ အစုိးရမွျပန္လည္ေပးေခ်သည့္ လုပ္အားခရွယ္ယာမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားထံ လႊဲေပးလုိက္သည့္ပမာဏႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ပါသည္။ လုပ္အားခမ်ား 
နည္းပါးေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္သုိ႔ လူထုေပးေဆာင္မႈ နည္းပါးေနသည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ 
ရင္းႏွစ္ျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ စားသံုးမႈမ်ားမွာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသုံးစြမဲႈစရိတ္နွင့္ အေတာ္ညီမွ် 
ေနသည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေရရွည္ခုိင္မာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြန္းအားမ်ားမွာ ထုိ႔အတြက္မ်ားေၾကာင့္ 
အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ရသည္။

ပုံ-၁၀။ပုံ-၁၀။

သုံးစြဲသည့္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ကုန္က်သည့္အသုံးစရိတ္သုံးစြဲသည့္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ကုန္က်သည့္အသုံးစရိတ္

ျပည္ေထာင္စုလုပ္အားခမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား ျပည္ေထာင္စုအတိုး ျပည္ေထာင္စုအျခား

ျပည္ေထာင္စုအရင္းအႏီွး SEE အရင္းအႏီွး SEE လည္ပတ္ေငြ

သံုးစဲြလိုက္သည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအလိုက္အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစဲြလိုက္သည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအလိုက္အသံုးစရိတ္မ်ား 
GDP ရာခုိင္ႏႈန္းGDP ရာခုိင္ႏႈန္း

မူယင္း - ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားအရ စာေရးသူမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားမႈ (ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္) မူယင္း - ရရွိလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားအရ စာေရးသူမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားမႈ (ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္) 
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ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္မ်ားဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္မ်ား

တုိင္းျပည္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အစုိးရ၏အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေကာက္ခံရရွိလာသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားမွ သုံးစဲြျခင္းျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အဖုိးအခမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးအခြန္မ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိင္ုေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အခြန္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္လုိအပ္ခ်က္ 
အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား အဓိကရရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးပါေသာ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည။္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက အခြနစ္ည္းၾကပ္ႏုိင္မႈေဘာင္က က်ဥ္းေျမာင္းေစ 
သည္။ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရး တည္ျငိမ္ရန္ ေၾကြးၿမီမ်ားေလွ်ာ့ခ်မွျဖစ္မည္။ အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ စုစည္းေကာက္ခံႏုိင္မႈ 
စြမ္းအားနည္းပါက  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ အေဆာက္အအုံ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ GDP တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေကာက္အခြန္ 
စည္းၾကပ္မႈ အနိမ့္ဆုံးနုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ တုိင္းျပည္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ပုိမုိေကာင္းလာေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလုိအပ္ေနေၾကာင္း ျပသလုိက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပုံ (၁၁) တြင္ၾကည့္ ပါ။ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ 
အခြန္ပမာဏမွာ GDP တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ တတိယအဆင့္တြင္ရွိၿပီး စကန္ဒီေနဗီယားႏုိင္ငံတြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
အထက္တြင္ ရွိပါသည္။72

ပုံ-၁၁။ပုံ-၁၁။

အခြန္-ဘ႑ာေငြ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အခြန္-ဘ႑ာေငြ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

(GDP ရာခုိင္ႏႈန္း)(GDP ရာခုိင္ႏႈန္း)

72 ဤဇယားမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာပုိဒ္ (၄) ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ - သတင္းစာရွင္းလင္းမႈ။ 
ဝန္ထမ္းအစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ ေျပာဆုိခ်က္)၊ OECD Data Bank မွ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။
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ေကာင္းမြန္ေသာ အခြန္စနစ္၏ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရာစုႏွင့္ခ်၍ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားတုိ႔
က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် လက္ခံထားခ်က္မ်ားအရ စနစ္ေကာင္းတစ္ခုသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။73

 အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္ရသည့္ပမာဏသည္ တရားမွ်တမႈရွိရပါမည္။ သုိ႔မွသာ လူတုိင္းအတြက္ မွ်တ 
သည့္ ပမာဏအား ေပးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ေစ်းကြက္မ်ားထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏုိင္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အခြန္ဘ႑ာကိစၥမ်ားက စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေစ်းကြက္အင္အားခ်ိနဲ႔သည့္အခါမ်ိဳး၌ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးသင့္သည္။ 

 အခြန္ဘ႑ာစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လည္ပတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္း အေထာက္အပ့ံ 
ျဖစ္ေစရမည္။ 

 အခြန္ဘ႑ာစနစ္၏စီမံေရးရာသည္လည္း ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္၊ အျမတ္ထုတ္မႈ မ်ားေရွာင္ရွား 
ရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္၊ အခြန္ေပးေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း သေဘာေပါက္နားလည္လြယ္ 
ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

 ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအတြက္ မက္လံုးၾကည့္ၿပီး 
မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတုိ႔ မျဖစ္ေပၚေစဘဲ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ၾကဥ္းမႈ စရိတ္မ်ားကုိ 
နည္းနုိင္သမွ်နည္းေအာင္ သုံးစြဲရမည္။

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအတြက္ 
ဝင္ေငြမ်ားရရွိေစပါသည္။ ထုိရရွိလာသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ အစုိးရထံသုိ႔လႊဲအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔၏ 
ေစ်းကြက္အား လက္ဝါးႀကီးအုပ္လုိသည့္ ပါဝါမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားမရွိသည့္အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည္ 
လည္း အသင့္အတင့္သာ ရရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ား၏ ေစ်းကြက္မဲ့စီးပြားေရး မ်ားက်႐ႈံးရျခင္း၏ 
လက္ေတြ႕အေၾကာင္းတရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလ့ရွိၿပီး ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏုိင္သည့္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
၎တုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသအတြင္းတြင္ အဓိကဝယ္ယူၾကေသာေၾကာင့္ ဤအမ်ားပုိင္ 
ကုမၸဏီမ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစသည့္တုိ႔မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာထိရွိသည့္ 
စာတုိက္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ မီးရထားေၾကာင္းစနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈစြမ္းရည္မ်ား မလံုေလာက္ပါက 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ားသံုးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။

73 အက်ဥ္းခ်ဴပ္အား (Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave 1989) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရသည္ တာရွည္ခံသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ 
ဥပေဒအရ ရရွိထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေရာင္းခ် 
လုိက္သည့္ အဓိကအေရးပါသည့္ အဖုိးတန္ေသာအရာမွာ ေျမေနရာအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္လုိင္စင္မ်ားခ်ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကဲ့သုိ႔ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လုိပါက အခ်က္ (၃) ခ်က္အား လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ 
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္သက္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုိင္ရွင္မ်ားအားလံုးမွ တရားဝင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ခြင့္ 
ရွိရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေန မဟုတ္ပါ။ တရားရုံးမ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအား တရားမွ်တေသာနည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားရပါမည္။

ဒတိုယအခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားအား ေလလံေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ ၿ်ပီး ထုိပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
ေလလံတင္လုိသည့္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ပါသည္။

ေစ်းကြက္သတ္မွတ္ထားမႈအတုိင္း ေရာင္းလုိအားမွ ဝင္ေငြမ်ားရရိွႏုိင္သည္ကုိ ဤတစ္နည္းသာ အာမခံေပးႏုိင္လိမ့္မည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အာမခံႏုိင္မႈမရွိပါက အခြင့္ထူးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ လူနည္းစုအာဏာပုိင္ 
ခ႐ုိနီမ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိသြားလိမ့္မည္။ အမ်ားျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၏ အဓိကက်ဆံုးေသာ ဇာစ္ျမစ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားနည္းပါးလာၿပီး ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ျဖစ္သည့္သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား၏ အခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္မဟုတ္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာ 
မီွခုိေနပါသည္။ လြန္စြာတန္ဖုိးမ်ားလြန္း သည့္ တရားဝင္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ေရနံစက္႐ုံမ်ားပုိင္ဆုိင္ 
ထားသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား၏တန္ဖုိးမ်ားအား အဖုန္ဖုန္ပုံပ်က္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ 
ထုိဘ႑ာေငြမ်ားပမာဏသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဝင္ေငြမ်ား၏ သံုးပုံတစ္ပုံ ခန္႔ရရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။74

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရွယ္ယာအျမင့္ဆံုး (၃၇%) ရရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားေသာ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမွ (၂၀% ႏွင့္အထက္) ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္အတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ 
ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းသည္ အစုိးရအတြက္ အဓိကက်ဆံုးေသာ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
Global Witness မွ ခန္႔မွန္းသည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတင္သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ တရားဝင္ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ အေမရကိန္ေဒၚလာေငြ ၁၂ ဘီလီယံရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ခန္႔မွန္းရသည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ၃၁ ဘီလီယံခန္႔ရွိပါသည္။ ဤပမာဏမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ GDP ၏ ၄၈% ႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး အစုိးရ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ေငြ စုစုေပါင္းထက္ ၄၆ ႀကိမ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ 
အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား အလြန္ဆုံး႐ႈံးမႈရွိေနသည္ကုိ ေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။75

74 (ေဇာ္ဦး၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း၊ ေပါလ္ မီႏုိလက္တီ၊ ဖူးပြင့္ျဖဴ၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ ငု၀ါ၀င္း၊ အီယံ ေပၚတာ၊ မာရီ အုိင္း၊ အန္ဒရီယာ ဆမူရာ- ၂၀၁၅ (ဇြန္)၊ 

75 (Global Witness 2015)



69

သဘာဝသယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ သဘာဝသယံဇာတနည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးသည္မွာ 
လူအမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္ ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာ အျခားေသာ 
က႑မ်ားျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ လူအင္အားႏွင့္ ေငြအရင္းအျမစ္ကုန္က်မႈမ်ားမွာ 
အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနအား သယံဇာတက်ိန္စာ 
ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္ 
အခြန္က႑ဂယက္ခတ္မႈအား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေစရန္ အသြင္ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
ရရွိလာသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအတြက္ ျပည့္သူ႔ဘ႑ာစနစ္အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ျပန္လည္ အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့သည့္ 
သဘာဝအရင္းမ်ား ဥပမာ- သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဆီမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမွရရွိလာသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားသည္ 
အစုိးရလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သုံးစဲြျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထုိသုိ႔အသံုးျပဳမည့္အစား ထုိအခြန္ဘ႑ာမ်ားအား ေရရွည္ 
ဝင္ေငြရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွျပန္ၾကည့္ေသာ္ ထုိအခြန္ဘ႑ာ 
မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္သံုးစဲြ၍ ကုန္သြားေသာ္ ထုိရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးမႈအတြက္ အာမခံအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိ 
ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မွရရွိလာသည့္ အခြန္ဘ႑ာသည္ လြန္္စြာတည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ မေရရာမႈမ်ား အလြန္ျမင့္မားပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခင္ကာလမ်ားမွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားမွာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အား သက္ေရာက္မႈရွိေစခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေစ်းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္သံုးႏွစ္ 
အတြင္း ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွရရွိလာသည့္ ရေငြ 
မ်ားမွာ အေျမာက္အမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ထုိေငြမ်ားအား လက္ေတြ႕မက်သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးျဖဳန္းခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ 

သည္။76

76 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အခန္းက႑အတြင္း အခြန္ဘ႑ာေပးေခ်မႈႏွင့္ ေပးေဆာင္မႈအတြက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ပါဝင္မႈမွာ အပုိဆံုးခန္႔မွန္းမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ၃၀% ခန္႔ရွိပါသည္။ ဤပမာဏမွာ ခဲြေဝထားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ 
အမွန္တကယ္ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ ၅% မွ ၆% ထိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေပးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပုံမွန္အခြန္ဝင္ေငြမ်ား 
(ဥပမာ- MOGE ၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈေငြ အသားတင္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္မႈ အသားတင္ (ဥပမာ- လုိင္စင္ေၾကး)) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ 
သံုးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေလ်ာ့က် ေနခဲ့ပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားၾကြယ္ဝသည့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ထုိဝင္ေငြမ်ား စုစည္းသိမ္းဆည္းထားႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးရန္ပုံေငြ (National Wealth Fund) 
မ်ားအတြက္ ပုိမုိလံုၿခံဳၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ျပည့္သူဘ႑ာအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
   (ကမၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၇၊ တင္ျပရွင္းလင္းမႈစာမ်က္နွာ
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သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈ (Resource Curse) ဆုိသည္မွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕  
ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ထက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
မ်ား နည္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေတာ္လည္ပတ္ႏုိင္မႈ ဆိုးရြားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရင္း 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ ကြာျခားၾကပါသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းပါက အျခားေသာအေရာင္းအဝယ္က႑မ်ား 
အတြက္ ေငြလလွဲယ္မႈမ်ားေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ေလ်ာ့က်ေစေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအား 
ပုံပ်က္ေစပါသည္။

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ား ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား၊ လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အစုိးရတစ္ရပ္တည္ေထာင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
သည္ မွန္ကန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပုံ-၁၃ သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရ၏ အခြန္ဝင္ေငြရရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (IMF) မွ ယခုႏွစ္အတြင္း ထုိႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွရရွိမည့္ ဝင္ေငြမ်ား က်ဆင္းႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အခြန္ေငြ 
ႏွင့္ အခြန္ေငြမဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ ေငြပမာဏ 
မ်ားႏွင့္ အေရးပါလုနီးနီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေနသည္ အလြတ္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးတုိးခ်႕ဲရန္ 
အရိပ္အျမြက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု 
ထင္ရေသာ္ျငားလည္း အခြန္ဝင္ေငြမ်ား သိသိသာသာ တုိးပြားလာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ 

ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ လြန္စြာေနာက္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားသည္လည္း 
သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာပါက ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း 
ထားပါသည္။ ေရနံႏွင္ ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈသည္ အခြနမ္ဟုတ္သည့္ဝင္ေငြမ်ား ေဖာင္းပြေစခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ 
ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

77 (ဟြတ္ခ္၊ ေဒးဗစ္၊ တင္ေမာင္သန္း၊ ကင္ အန္ဘီ နင္း ၂၀၁၅၊ စာ-၂၃)
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ပုံ-၁၃။ပုံ-၁၃။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရရိွသည့္ % GDP အခြန္၀င္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရရိွသည့္ % GDP အခြန္၀င္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား

အခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကုိ 
ဝင္ေငြအခြန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအခြန္ေငြမ်ားအျဖစ္ တန္းတူခဲြေဝမႈအား ျပဳလုပ္မႈနည္းပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ ထုိအေျခအေနမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွထုတ္လုပ္မႈနည္း 
ျခင္းသည္ ဝင္ေငြအခြန္မ်ားမွ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားရရန္ အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး 
ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရာင္းအားအခြန္မ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိအားေကာင္း 
သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသည္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဓိကအခြန္ဝင္ေငြ 
မ်ားမွာ -

 ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခြန္ႏႈန္းမွာ ၅% ခန္႔ရွိသည့္ ေရာင္းအားအခြန္ျဖစ္ၿပီး ႁခြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ 
ႏုိင္ငံအတြင္းေရာင္းခ်ရန္ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ ဆန္စပါးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အတြက္ အခြန္ႏႈန္း 
နည္းၿပီး (အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။) သုိ႔မဟုတ္ တင္သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံသားပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရၾကသည္ (၂% ခန္႔သာ 
ေပးေဆာင္ရပါသည္။)။78 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာဥပေဒသည္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားအား သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ လာမည့္ 
ကာလမ်ားအတြင္း VAT စနစ္ျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။79 

78 http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/burma-2017-union-tax-law-passed/

79 (တာနယ္ ၂၀၁၇)
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ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ အျခားေသာႏုိင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ 
ပူးေပါင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ VAT ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။

 ေကာ္ပုိေရးရွင္းခြန္မွာ ရရွိသည့္အျမတ္စြန္း၏ ၂၅% ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 
အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒ ၁၉၅၀ အရ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ထံမွ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ပါမစ္ရရွိထားသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားသမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စည္းၾကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။80

 အရင္းအႏီွး အက်ိဳးအျမတ္အခြန္ႏႈန္းထားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒသစ္အတုိင္း စည္း 
ၾကပ္ၿပီး ၁၀% အတုိင္း ဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မႈ ၎တုိ႔ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းမွ အခြန္းႏႈန္း ၄၀% မွ ၅၀% ထိ 
စည္းၾကပ္ပါသည္။

 အထူးကုန္ပစၥည္းခြန္အား ပထမဦးဆံုး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း၊ တင္သြင္း၊ တင္ပုိ႔သည့္
အထူးကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္အျပင္ ထပ္မံေပး 
ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။81 အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလုိသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းမ်ားမွာ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ 
ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္မ်ား၊ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာမ်ား၊ တန္ဖုိးျမင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာ 
မ်ား၊ ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီးကရက္မ်ား (တစ္လိပ္လွ်င္ ၁ က်ပ္ႏႈန္း)၊ 
ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား၊ ေဆးျပင္းလိပ္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကြမ္းမ်ားအတြက္ (၂၀% မွ ၈၀% ထိ 
တုိးျမႇင့္ျခင္း)၊ အရက္ျပင္းႏွင့္ ဝုိင္ (ဘီယာ မပါ၊ ၆၀% ထိရွိေနၿပီး) မ်ားအား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာေျပာင္းလလဲာပါသည္။ သစ္လုံးမ်ားအတြက္ အခြန္မွာ သိသိ 
သာသာေလ်ာ့နည္းလာၿပီး (၂၀% မွ ၅% ထိေလ်ာ့ခၿ်ပီး)၊ ပုံမသြင္းရေသးသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္ 
လည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈရွိလာပါသည္။ ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းမွာ အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ 
၂၀% မွ ၁၀% ထိေလွ်ာ့ခ်လာၿပီး အထူးသျဖင့္ သစ္လံုးမ်ားႏွင့္ ၂၀% မွ ၁၅% ထိအတြက္ ပုံမသြင္းရေသး 
သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ား၊ ၂၀% မွ ၁၀% ထိအတြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား စသည့္ျဖင့္ အသီးသီး 
ေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။82

80 (ဇဲလ္ဒင္ ၂၀၁၇)

81 (Myanmar: Union Tax Law 2016 Passed, EY TAX INSIGHTS (May 2, 2016) quoted by (Zeldin 2017)

82 ဤကဲ့သုိ႔ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္မွာ လြန္စြာ ပေဟဠိဆန္လြန္းပါသည္။ မိတ္ဆက္ 
အပုိင္းတြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း NLD အစုိးရမွ ကတိျပဳခဲ့သည္မွာ “အခြန္ပုိမုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေစရန္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္”။ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အျမင္ဘက္မွ  သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာတန္ဖုိးျမင့္ ေက်ာက္တံုးမ်ား 
တူးေဖာ္မႈဘက္မွ အျမင္တြင္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တုိးတက္လာေစရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္၊ ဘယ္လုိ တုိးျမႇင့္လာႏုိင္မည္ကုိ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
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၃) ထပ္တုိးတန္ဖုိးခြန္ (VAT) ဆုိင္ရာ ဇယား၃) ထပ္တုိးတန္ဖုိးခြန္ (VAT) ဆုိင္ရာ ဇယား

ထပ္တုိးတန္ဖုိးအခြန္ (VAT) ဆုိသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးရသည့္ အခြန္ 
ျဖစ္ပါသည္။83 ဤသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တစ္ဆင့္ျခင္းအေပၚ ထပ္တုိး 
ေပးရသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ေယဘုယ်သံုးစဲြမႈအခြန္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ 
ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအား တပ္တုိးအခြန္ပမာဏအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

(ဥပမာအားျဖင့္ လက္ဖက္ရြက္မ်ား စတင္ခူးဆြတ္သည့္ကနဦးဆင့္မွ စသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္) 
ထုိကဲ့သုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တုိင္းတြင္ ပုိမုိတန္ဖုိးျမင့္လာသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ 
ဆင့္အား ေတြးေတာလုိက္ပါ။ ေနာက္ဆံုး စားသံုးသူမွ ဝယ္ယူလုိက္ပါက ၎တုိ႔သည္ ထပ္တုိးအခြန္ 
အားေပးလုိက္႐ုံမက (ဥပမာ- လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္၏) ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တုိင္းအတြက္ (ဥပမာ- 
လက္ဖက္ရြက္မ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စာ;ေသာက္ဆုိင္စရိတ္ 
စသည့္) အဆင့္တုိင္းတြင္ ထပ္တုိးအခြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ေပးေဆာင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထပ္တုိးအခြန္အား ေနာက္ဆံုးဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ သိရွိရန္ကန္႔သတ္ထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သိရွိေစေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ 
ေကာက္ခံလုိက္သည့္ ထပ္တုိးအခြန္သည္ ေရာင္းခ်မႈဝင္ေငြမ်ား၏ ထပ္တုိးအခြန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ 
လုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေပးရသည့္ ထပ္တုိးအခြန္မ်ားႏွင့္ 
ကြာျခားေနပါလိိမ့္မည္။ ကြားျခားခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီမွ ထပ္တုိးလုိက္သည့္ တန္းဖုိမ်ား၏ 
အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရးငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ စည္းၾကပ္ 
သည့္ အခြန္စုစုေပါင္းမွာ အၿမဲမပ်က္ထပ္တုိးလုိက္သည့္ အပုိင္းအစမ်ား ျဖစ္သည္။

ထပ္တုိးအခြန္သည္ ေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္တုိင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏေပးရေသာေၾကာင့္ သာမန္ 
အေရာင္းအခြန္မ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း၏ 
ထပ္တုိးမႈအေပၚ အခြန္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူမႈတစ္ခု၏ တန္ဖုိးအျပည့္အတုိင္း ေရာင္းခ်မႈအခြန္၏ 
အဆင့္ဆင့္ေဆာင္မႈကုိ ေရွာင္လႊဲေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ 
မွ်တမႈရွိေစၿပီး ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုေၾကးမ်ားဖန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွလည္း ေရွာင္လႊဲေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တစ္ကမ ၻာလံုးတြင္ ထပ္တုိးအခြန္ (VAT) မွာ သာမန္ေရာင္းအားအခြန္မ်ားထက္ ပုိမုိအသားေပးျခင္း 
ခံထားရပါသည္။

ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္

ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ၏ ထပ္တုိးအခြန္စနစ္အား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အစပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ေရာင္းအားအခြန္မ်ားႏွင့္ 
ယစ္မ်ိဳးခြန္အမ်ားစုအတြက္ အစားထုိးခဲ့သည္။ ၂၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း ထပ္တုိးအခြန္မွာ ထုိႏုိင္ငံေတာ္ 
ဝင္ေငြမ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးအရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၅၆% ေသာ ဝင္ေငြအခြန္မ်ားသည္ 
ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ၏ ထပ္တုိးအခြန္ ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ထပ္တုိးအခြန္ႏႈန္းထားမွာ ၁၅% 
ျဖစ္သည္။ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ကုန္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာမရွိပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ႏႈန္းထားမ်ားရွိေသာ္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖတ္ေတာက္ႏႈန္း (Truncated Rate) ဟုေခၚသည့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏႈန္းမ်ားအနည္းငယ္ 
ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသည္။

83 https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax တြင္ၾကည့္ပါ။
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ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

ဇယား ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ တုိ႔တြင္ ျမင္ခဲ့သည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဝင္ေငြအတြက္ 
အႀကီးမားဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 
လုပ္ကုိင္လsက္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး စုစုေပါင္းအေရအတြက္ ၄၄ ခုရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းနီးနီးရွိၿပီး GDP ၏ ၇ % မွ် ထပ္တုိးပမာဏအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔မွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္စက္မ်ား၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား တင္သြင္းကုန္မ်ား၊ စူပါမားကက္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ႏွင့္ 
ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စတီးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ 
စက္႐ုံမ်ား စသည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ဤကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္အတြက္ 
တုိက္႐ုိက္ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း တာဝန္မရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအတြင္းသုိ႔ 
အစီရင္ခံရန္ တာဝန္မရွိပါ။84 ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏုိင္သည့္ ရာထူးမ်ားေၾကာင့္ အျမတ္ 
မ်ားစြာရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိေရာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေႏွာင့္ေႏွးတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ 
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမွာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတစ္လံုးအတြက္ တုိးတက္ 
မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္ (ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားထံမွ အပါအဝင္)။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ဘ႑ာအတြင္း အျမတ္အခြန္၏ ၂၅%၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစုေပၚ အျမတ္၏ ၂၀% ျဖည့္ဆည္းၿပီး က်န္ဘ႑ာေငြမ်ားအား 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရန္ သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

84 (ဟြတ္ခ္၊ ေဒးဗစ္၊ တင္ေမာင္သန္း၊ ကင္ အန္ဘီ နင္း ၂၀၁၅၊ စာ-၂၃)
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၃။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ၃။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံမႈ

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳး 
မျဖစ္ေသးသည္မွာ ျမင္သာထင္ရွားေနေသးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္ပါ 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအား ဘ႑ာေငြခဲြေဝမႈအား ေလ့လာၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပုိမုိသိသာပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ျပည္ေတာင္စုအစုိးရ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ အေဆာက္အဦ ၊ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ေဝမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား 
တူးေဖာ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တုိ႔အား ခ႐ုိင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ မွ်တစြာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခဲြေဝထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ တာဝန္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသအတြင္း 
ႏင့္ွ ဝန္ေဆာင္မႈအေသးစားမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးဝနႀ္ကီး 
ဌာနမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခဲြသည့္ ဆည္မ်ား၊ တမံမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားအား တာဝန္ယူၿပီး 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခဲြရသည့္ ဆည္မ်ား၊ တမံမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား 
အတြက္ သီးျခားတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ သေဘာသဘာဝအရ 
လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိစီမံခန္႔္ခဲြႏုိင္ရန္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရွိသည္မွာ ျမင္သာပါသည္။85

၂၀၁၃/၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အမ်ားျပည္သူက႑ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ရွိသည့္ ပမာဏအား စာရင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ၎ပမာဏမွာ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ပါက ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ရွိပါသည္။ ဇယား ၄ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေအာက္ဆံုးဆင့္ရွိ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ မေကြးတုိင္းတုိ႔မွာ စီးပြားေရအရ 
အႀကီးမားဆံုးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအရ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွာ သံုးစဲြမႈအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၾကသည္။

ေဒသအတြင္းဝင္ေငြမွာ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ဤတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ 
အသံုးစရိတ္အား ႏိုင္ငံသုိ႔လႊဲေပးသည့္ ပမာဏထဲမွ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစသ္ည္။86 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ 
စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈမ်ားတြင္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ လစာမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး (၁၁ % မွ ၂၀ %) 

85 စာရင္းအေသးစိတ္အား (World Bank Group 2013, Annex 3) အားၾကည့္ပါ။

86 (World Bank Group 2013, P. 83)
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အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိသိသာသာကဲြျပားပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္သုံးစဲြမႈမွာ ထင္သာျမင္သာစြာ ကဲြျပားပါသည္။ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ၁၇၇,၄၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ပခူဲးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ၈၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရထူထပ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ရွမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြက္ အသံုးစရိတ္ အနည္းဆံုးတြင္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄/၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး၏ ထက္ဝက္မွ်ရွိသည့္ အသံုးစရိတ္အား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေပးပုိ ႔ခဲ့ ၿပီး 
ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ဧရာဝတီႏွင့္ မေကြးကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အသံုးစရိတ္၏ ၈၀% နီးနီးရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 
ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ အျခားျပင္ပအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ေဒသအတြင္းစီးပြားေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမဟုတ္သည့္ လမ္းမမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။87

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ 
ပတ္သက္ေနမႈရွိေၾကာင္းမွာ ျမင္သာမႈလြန္စြာနည္းေနပါသည္။ လူဦးေရနည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး) ႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဓိကအေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန 
ေၾကာင္း မွတ္ယူထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအျမင့္ဆံုး အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး 
လူဦးေရနည္းပါေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေငြလႊဲေပးပုိ႔မႈႏႈန္း ျမင့္ေနျခင္းအား ေက်းဇူးတင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပုံ (၁၅) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု 
ခ်င္းစီသုိ႔ လႊဲေပးလုိက္သည့္ပမာဏမွာ ဆင္းရဲႏုံျခာမႈႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယား 
ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔မွာ ပုံမွန္လႊဲေပးသည္ထက္ မ်ားစြာလက္ခံရရွိပါသည္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာ 
(၃၂ ဦး၊ ကီလုိမီတာ ၂)၊ ကယားျပည္နယ္မွာ (၂၄ ဦး၊ ကီလုိမီတာ ၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ (၁၉ ဦး၊ ကီလုိမီတာ ၂)၊ ႏွင့္ 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ (၁၃ ဦး၊ ကီလုိမီတာ ၂) ရွိသည္ဆုိပါက ၎တုိ႔သည္ လူဦးေရအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရမွ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ လူဦးေရနည္းပါးမႈအေပၚ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ လႊဲေပးလုိက္သည္မွာ ျမင္သာထင္ရွားရွိပါသည္။

87 (World Bank Group 2017, P. 55)
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ဇယား (၄)ဇယား (၄)
၂၀၁၃-၁၄၂၀၁၃-၁၄ အသုံးစရိတ္(က်ပ္သန္းေပါင္း)အသုံးစရိတ္(က်ပ္သန္းေပါင္း)

 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဌာနမ်ားႏွင့္

DAO မ်ား
 SEE မ်ား

စုစုေပါင္း (က်ပ္ 

သန္း)

% 

ပမာဏ

တစ္ဦးခ်င္း

အသုံးစရိတ္

စုစုေပါင္း (၀၀၀ က်ပ္)

GDP %

ရွမ္း ၇ ၄၆၃ ၉၆၀၈၀ ၆၈၆၆၂ ၁၇၂၂၀၅ ၁၄.၇ ၂၉.၅၇ ၀.၂

ရန္ကုန္ ၁၈၃၆၈ ၁၄၆၃၇၃ ၃၉၄၂ ၁၆၈၆၈၃ ၁၄.၄ ၂၂.၉၂ ၀.၂

မေကြး ၄၉၄၈ ၁၁၀၂၄၄ ၂၅၉၂၂ ၁၄၁၁၁၃ ၁၂.၁ ၃၆.၀၃ ၀.၂

စစ္ကုိင္း ၁၁၅၆၂ ၆၃၆၀၀ ၂၉၂၇၄ ၁၀၄၄၃၆ ၈.၉ ၁၉.၆၁ ၀.၁

ဧရာ၀တီ ၄၅၄၃ ၆၁၂၂၅ ၃၄၁၆၅ ၉၉၉၃၃ ၈.၅ ၁၆.၁၆ ဝ.၁

မႏေၱလး ၈၀၉၂ ၈၀၇၉၅ ၁၀၉၃၄ ၉၉၈၂၂ ၈.၅ ၁၆.၁၉ ၀.၁

ရခုိင္ ၁၂၉၇၁ ၄၀၄၉၇ ၂၅၄၂၄ ၇၈၈၉၂ ၆.၇ ၃၇.၅၉ ၀.၁

ပဲခူး ၅၄၂၄ ၄၁၇၀၁ ၁၈၈၈၂ ၆၆၀၀၆ ၅.၆ ၁၃.၅၆ ၀.၁

ကခ်င္ ၃၅၉၈  ၃၃၉၇၁ ၁၆၈၇၅ ၅၄၄၄၄ ၄.၇ ၃၃.၁၄ ၀.၁

ခ်င္း ၁၀၆၁၁ ၂၃၉၆၁ ၁၄၃၉၈ ၄၈၉၆၉ ၄.၂ ၁၀၂.၂၇ ဝ.၁

တနသၤာရီ ၈၆၈၉ ၂၄၄၁၆ ၁၃၃၄၇ ၄၆၄၅၃ ၄.၀ ၃၂.၉၈ ၀.၁

မြန္ ၃၆၁၀ ၁၈၉၇၂ ၉၁၉၁ ၃၁၇၇၃ ၂.၇ ၁၅.၄၇ ၀.၀

ကရင္ ၃၇၂၆ ၁၆၇၇၇ ၉၅၂၄ ၃၀၀၂၈ ၂.၆ ၁၉.၉၆ ၀.၀

ကယား ၄၇၇၀ ၁၃၁၉၇ ၈၂၃၆ ၂၆၂၀၄ ၂.၂ ၉၁.၄၂ ၀.၀

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း ၁၀၈၃၇၆၁၀၈၃၇၆ ၇၇၁၈၀၈၇၇၁၈၀၈ ၂၈၈၇၇၈၂၈၈၇၇၈ ၁၁၆၈၉၆၁၁၁၆၈၉၆၁ ၁၀၀.၀၁၀၀.၀ ၂၃.၂၅၂၃.၂၅ ၁.၄၁.၄

ပုံ-၁၅။ပုံ-၁၅။

ကယားကယား

ကခ်င္ကခ်င္

ရွမ္းရွမ္း ကရင္ကရင္
ပဲခူးပဲခူး

မႏေၱလးမႏေၱလးမြန္မြန္

တနသၤာရီတနသၤာရီ

ရခိုင္ရခိုင္

ရန္ကုန္ရန္ကုန္

လူဦးေရမွ ဆင္းရဲသားရာခိုင္ႏႈန္းလူဦးေရမွ ဆင္းရဲသားရာခိုင္ႏႈန္း

ဧရာ၀တီဧရာ၀တီ
စစ္ကိုင္းစစ္ကိုင္း

မေကြးမေကြး

ခ်င္းခ်င္း

တ
စ္ဦ
းခ
်င္
းအ
တ
ြက္

 အ
သုံ
းစ
ရိတ္

တ
စ္ဦ
းခ
်င္
းအ
တ
ြက္

 အ
သုံ
းစ
ရိတ္

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

မူရင္း - ကမ ၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၇ မွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းၿပီး မူပုိင္ရွင္းျပထားျခင္းမူရင္း - ကမ ၻာ့ဘဏ္အဖဲြ႕ ၂၀၁၇ မွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းၿပီး မူပုိင္ရွင္းျပထားျခင္း
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဝင္ေငြေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မႈမွာ အသံုးစရိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထူးထူးျခားျခား 
ဆင္တူသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ဇယား-၅ တြင္ၾကည့္ပါ။ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ထပ္တူနီးနီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အေၾကာင္းမွာ အစုိးရဘက္မွ ထုိေဒသမ်ားအတြင္း လုိေငြမ်ားအား ေငြလႊဲေပးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ပုံ-၁၆ သည္ အဆင္းရဲဆံုးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ ေငြလႊဲေပးမႈအေပၚတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လ်ွင္ အထူး 
မွီခုိေနသည္ကုိ ျပသေနၿပီး ၅၀% ႏွင့္ အထက္မွာ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ဝင္ေငြမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ လြန္စြာနည္းပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဤအဆင့္မ်ားရွိ အစုိးရ ရေငြအမ်ားစုမွာ ဒုတိယအဆင့္ရွိ ကုန္စည္ (club goods) ဟုေခၚသည့္ ကုန္စည္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးေနျဖင္းျဖစ္သည္။ DAOs မ်ားသည္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အဖုိးအခမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ အမိႈက္သိမ္းေရးႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရး စသည့္တုိ႔ 
အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ပုံမွန္ေဒသအတြင္း အခြန္မ်ားမွာ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ၊ ဘီးခြန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား 
စသည့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မႏေၱလးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ အျခားေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထံမွဘီးခြန္ 
မ်ားမွ ဝင္ေငြအမ်ားစုရရွိၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၎တုိ႔၏ DAO ဝင္ေငြအမ်ားစုအား ပုိင္ဆုိင္မႈအခြန္မ်ား မွရရွိပါသည္။

ဇယား (၅)ဇယား (၅)

အခြန္ဘ႑ာ (က်ပ္သန္းေပါင္း)အခြန္ဘ႑ာ (က်ပ္သန္းေပါင္း)

 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဌာနမ်ားႏွင့္ 

DAO မ်ား
 SEE မ်ား

စုစုေပါင္း

(က်ပ္ သန္း)

%

ပမာဏ

တစ္ဦးခ်င္း

အသုံးစရိတ္

စုစုေပါင္း(၀၀၀ က်ပ္)

GDP %

ရွမ္း ၂၈၄၅ ၁၀၅၃၅၈ ၆၄၀၀၂ ၁၇၂၂၀၅ ၁၄.၈ ၂၉.၅၇ ၀.၂

ရန္ကုန္ ၁၄၉၂ ၁၆၄၄၈၀ ၂၇၁၁ ၁၆၈၆၈၃ ၁၄.၅ ၂၂.၉၂ ၀.၂

မေကြး ၁၉၅၄ ၁၁၄၁၂၄ ၂၅၀၃၅ ၁၄၁၁၁၃ ၁၂.၁ ၃၆.၀၃ ၀.၂

စစ္ကုိင္း ၂၃၃၇ ၆၄၃၃၀ ၂၉၇၇၀ ၉၆၄၃၇ ၈.၃ ၁၈.၁၁ ၀.၁

ဧရာ၀တီ ၁၇၅၄ ၆၃၆၆၁ ၃၄၅၁၉ ၉၉၉၃၄ ၈.၆ ၁၆.၁၆ ဝ.၁

မႏၱေလး ၃၃၅၃ ၈၅၄၈၀ ၁၀၉၈၉ ၉၉၈၂၂ ၆.၈ ၁၆.၁၉ ၀.၁

ရခုိင္ ၁၁၁၀ ၅၂၀၉၇ ၂၅၆၈၄ ၇၈၈၉၁ ၆.၈ ၃၇.၅၉ ၀.၁

ပဲခူး ၃၀၅၆ ၄၄၈၇၄ ၁၉၀၇၆ ၆၇၀၀၆ ၅.၈ ၁၃.၇၇ ၀.၁

ကခ်င္ ၂၄၁၄ ၃၅၈၇၀ ၁၇၁၆၀ ၅၅၄၄၄ ၄.၈ ၃၃.၇၅ ၀.၁

ခ်င္း ၂၀၆၆ ၃၃၈၀၂ ၁၄၁၀၂ ၄၉၉၇၀ ၄.၃ ၁၀၄.၃၆ ဝ.၁

တနသၤာရီ ၂၀၄၅ ၃၁၀၀၄ ၁၃၅၇၂ ၄၆၆၂၁ ၄.၀ ၃၃.၁၀ ၀.၁

မြန္ ၂၄၀၁ ၂၀၀၄၂ ၉၃၃၁ ၃၁၇၇၄ ၂.၇ ၁၅.၄၇ ၀.၀

ကရင္ ၁၄၉၉ ၁၉၀၇၅ ၉၄၅၄ ၃၀၀၂၈ ၂.၆ ၁၉.၉၆ ၀.၀

ကယား ၁၂၁၄ ၁၄၆၉၂ ၈၃၁၇ ၂၄၂၂၃ ၂.၁ ၈၄.၅၁ ၀.၀

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း ၂၉၅၄၀၂၉၅၄၀ ၈၄၈၈၈၉၈၄၈၈၈၉ ၂၈၃၇၂၂၂၈၃၇၂၂ ၁၁၆၈၉၆၁၁၁၆၈၉၆၁ ၁၀၀.၀၁၀၀.၀ ၂၃.၂၅၂၃.၂၅ ၁.၄၁.၄
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ပုံ-၁၆။ပုံ-၁၆။

၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးအစားခဲြထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀င္ေငြမ်ား၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးအစားခဲြထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀င္ေငြမ်ား
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အခြန္ဘ႑ာေငြအခြန္ဘ႑ာေငြ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
အျခား၀င္ေငြအျခား၀င္ေငြ ေငြလံုးေငြရင္း ၀င္ေငြေငြလံုးေငြရင္း ၀င္ေငြ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႈမွ ၀င္ေငြျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံမႈမွ ၀င္ေငြ
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ေခ်းေငြမွ ၀င္ေငြေခ်းေငြမွ ၀င္ေငြ

မူရင္း - (Dickenson-Jones, Giles; S.Kanay; Andrea Smurra September 2015, p.24)မူရင္း - (Dickenson-Jones, Giles; S.Kanay; Andrea Smurra September 2015, p.24)

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏေၱလး အျပင္ဘက္တြင္ 
အဓိကက်သည့္ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္၏ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ားအား 
DAO ဝင္ေငြမဟုတ္သည့္စာရင္းတြင္တင္ျပၿပီး အဓိကခြ်င္းခ်က္ထားေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏေၱလး ထုိတုိင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ 
ယစ္မ်ိဳးခြန္မွာ အေတာ္ျမင့္မားစြာ ရရွိေနပါသည္။ ေျမခြန္မ်ားအျပင္ ကယားျပည္နယ္သည္ ၎တုိ႔၏အခြန္မ်ားအား 
သစ္ေတာ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၎တုိ႔၏ အခြန္မ်ားအား ေရကန္ 
မ်ားႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွ အဓိကေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ (ပုံ - ၁၇ တြင္ၾကည့္ပါ။)

ပုံ-၁၇။ပုံ-၁၇။

၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီ၏ အခြန္၀င္ေငြ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီ၏ အခြန္၀င္ေငြ
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သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းခြန္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းခြန္
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မူရင္း - (Dickenson-Jones, Giles; S. De Kanay; Andrea Smurra September 2015, p. 26)မူရင္း - (Dickenson-Jones, Giles; S. De Kanay; Andrea Smurra September 2015, p. 26)



80

Dickenson et. alt.88 တုိ႔သည္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလလဲာခဲ့ပုံကုိ ၁၀ စုႏွစ္ ၁ ခုေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာ 
ခဲ့ၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ-

 ပုိ႔ေဆာင္ေရးအခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးအခြန္ႏွင့္ ေရကန္၊ ေခ်ာင္းအခြန္မ်ားသည္ အခ်ဳိးက် အလားတူ ရရွိပါသည္။ 
ယစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဘီးခြန္မ်ားသည္ လက္ခံရရိွေငြ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။

 တမံအခြန္ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းတူးေဖာ္မႈအခြန္မ်ားသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
သိသိသာသာနည္းေနပါသည္။ 

 သစ္ေတာခြန္ႏွင့္ ေျမယာအခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ 
မတည္ေပးႏုိင္မႈအရ အမ်ားအျပားကြာဟေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈအခြန္သည္ ဝင္ေငြ 
အတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ သိသိသာသာ ပမာဏေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေျခမွာ 
ဝင္ေငြခဲြေဝမႈသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတုိ႔အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမယာအခြန္တုိးျမင့္လာမႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနတြင္ လယ္ယာေျမ အသံုးျပဳ 
ခြင့္စာခ်ဴပ္အား စိုက္ပ်ဳိးေျမအသံုးျပဳသူမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္လာသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဆက္သြယ္မႈ၏ အေရးပါသည့္ အဂၤါရပ္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ခြင့္မရွိဘ ဲႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားကုိယ္စား ေငြေခ်းႏုိင္ပါသည္။89 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမလံုေလာက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
ဗဟုိဘဏ္အပါအဝင္ ဘဏ္မ်ားမွေငြေခ်းယူၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ ဗဟုိမွလႊဲေပးလုိက္သည့္ ေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈအတြက္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 
တည္ၿငိမ္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အေရးပါသည့္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစာတမ္းတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းသည္ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွ အထူးသျဖင့္ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံမွ သိရိွရသည္မွာ ျပည္နယ္ 
အဆင့္တြင္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္အား ေခ်းယူမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုိက္ပါက အျခားေသာဌာနမ်ားတြင္ 
ေဒသအတြင္းအာဏာပုိင္ မ်ားကုိဆြဲေဆာင္မႈ  ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ပုိမုိႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးမလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး 

88 (ဒစ္ကန္စင္-ဂ်ံဳးစ္၊ ဂုိင္းလ္၊ အက္စ္ ဒီကာေနး၊ အန္ဒရီယာစမူရာ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ စာမ်က္ႏွာ- ၂၇-၂၈)

89 ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီးစီမံခန္႔ခဲြမႈဥပေဒ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၊ ၂၀၁၆) ၏အခန္း (၂) ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အစုိးရသည္ (ေခ်းယူျခင္းႏွင့္ 
ေခ်းယူရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္း)၊ ၃) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ 
ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူႏုိင္သည္။ 

 (က) ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမလံုေလာက္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းရန္။
 (ဆ) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစုိးရထံတြင္ အစုိးရေခ်းေငြအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ေခ်းေပးရန္။
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မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကုိပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခုိက္လာပါလိမ့္မည္။90 တင္းက်ပ္သည့္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ျပႆနာမ်ား ပါဝင္ေစႏုိင္ၿပီး မလုိက္နာမႈသည္လည္း 
ရွည္ၾကာႏုိင္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား ေငြေခ်းမႈဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား ဗဟုိခ်ဳပ္မႈ 
ျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ တည္ျငိမ္မႈအေျခအေနအားထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူလာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေ၀းကြာေနေသးသည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအခ်ဳိ႕တြင္ ေငြစာရင္းကုိက္ညီမႈမရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေငြလႊ ဲ
လုိက္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘ႑ာေငြစုစုေပါင္းမွာ စာရင္းကုိက္ညီမႈရွိေစပါသည္ (ဇယား 
(၄) ႏွင့္ (၅) တြင္ၾကည့္ပါ)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတုိ႔တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ GDP တုိင္းတာမႈအရ 
၀.၂ % ထိ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာပမာဏအား တုိင္းတာႏုိင္မည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈမရွိေသးပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္း 
အသံုးစရိတ္မွာ ျမန္မာ့ GDP ၏ ၁.၄ % သာရွိပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ သံုးစဲြမႈအမ်ားဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ေနာက္တြင္ မေကြးတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

90 (Poterba, James M. and Jürgen von Hagen 1999)
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၄။ စစ္ဖက္စီးပြားေရးစနစ္မွ စစ္မွန္ေသာ ၄။ စစ္ဖက္စီးပြားေရးစနစ္မွ စစ္မွန္ေသာ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚအေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ 
လက္ရွိအခ်ိန္ထိေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္ပဲြကုိအေျချပဳရပ္တည္ေသာ စီးပြားေရးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေခတ္မီေသာ ေစ်းကြက္ 
စီးပြားေရးေစ်းကြက္သုိ႔ ကူူးေျပာင္းလာမႈအေျခအေနအား ေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military အရ War Economy ဆုိသည္မွာ စစ္ပဲြမ်ားအား ပုိမုိရွည္ၾကာေစရန္ 
ထိန္းထားႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။91  Dennis et al.92 မွ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ပထမဦးဆံုးတာဝန္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ပုန္ကန္မႈအေျခအေနအား ခုိက္ရန္ေဒါသစိတ္မရွိဘဲ 
ကာကြယ္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္လည္း အရာအားလုံးကုိ လက္ေအာက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ရန္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု အဆုိျပဳထားပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ စစ္ပဲြမ်ားသည္ ပါဝါအျမင့္ဆံုး 
ေအဂ်င့္ျဖစ္ၿပီး စစ္ပဲြျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္အတြင္း ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ခံစားေနရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏ္ုိင္ငံ၏ သာယာ 
ဝေျပာရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကနဦးအစပုိင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အတုိင္း 
ခက္ခက္ခဲခဲလည္ပတ္ခဲ့ရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
ေတာင္းဆုိမႈ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခဲြေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲြတန္းခ်ထားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ကာလမ်ားထက္ ႏုိင္ငံကုန္စည္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ပမာဏမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
စသည့္ကိစၥရပ္တုိ႔တြင္ ဝင္ေရာင္ေျဖရွင္းေပးရန္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စစ္ဖက္စီးပြားေရး (War Economy) တစ္ခုသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားခဲြေဝမႈမ်ားအတြက္ ဗဟုိမွ ကြပ္ကမဲႈတစ္ရပ္ 
အား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစရန္ ရရွိႏုိင္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးကုိ အသံုးျပဳရန္ ပါဝါရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေပးသည့္အရာမ်ားတြင္ (သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
တစ္ဖက္တြင္) တုိင္းရင္းသားမ်ားလုံုၿခံဳေရးသည္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားထက္ ပုိမုိသိသာထင္ရွားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ခုိင္ၿမဲရွည္ၾကာသည့္ War Economy မွ စစ္ေရးက႑အတြက္ ပုဂၢိဳလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္အတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆက္လက္ထုတ္ယူသံုးစဲြလ်က္ရွိသည္။ Price Mechanism အား ေခတၱဖယ္ထားၿပီး အေသး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္သည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
သံုးစဲြမႈသည္ က်န္ရွိေငြမ်ားအတြက္ တုိက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ War Economy ပုိမုိရွည္ၾကာေလေလ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ပုိပုံပ်က္ေလျဖစ္ၿပီး ထုိစစ္ပဲြႀကီးၿပီးဆံုးသည့္တုိင္ ဆက္လက္ရွည္ၾကာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။93

91 (The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military 2001)

92 (Dennis, et al. 2009)

93 (Duncan 2013) 
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ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ခံယူထားေသာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပုန္ကန္ထၾကြမႈအား 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၊ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူေျဖရွင္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ War Economy ကုိ အၿမတဲမ္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 
သည္။ တုိင္းရင္းသားပုန္ကန္မႈအား တုိက္ခုိက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလံုးအား 
တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ ရွိေစခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္အစုိးရ  
လႊမ္းမုိးမႈအား ျပန္လည္ေခ်မႈန္းျခင္းျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လက္ေအာက္ထားရွိမႈအေျခအေန ဖန္တီးထားပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ 
ေနသည့္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ျပည္တြင္းစစ္တုိက္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအား 
ခုိင္မာသည့္ အထက္ေအာက္နည္းလမ္းအား စဲြကုိင္ထားၾကသည္။ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း အေရးပါသည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာဆက္ဆံမႈအား တရားဝင္ခြင့္မျပဳထားသည့္ ေမွာင္ခုိ 
ေစ်းကြက္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ဤလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ျပည္သူအေပၚ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္သည့္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ားပါ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အေရးပါသည္ ့ပုိင္နက္နယ္ေျမမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အခြန္မ်ားမွာ ေငြသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအလားတူအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤနည္းသည္ ပါတီမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ေဒသနယ္ေျမအတြင္း ကုန္စည္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမျဖစ္ေစပါ။ လံုေလာက္႐ုံမွ်ေသာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားရွိၿပီး ဆင္းရဲမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီဆန္ဆန္ဖဲြ႕ပုံသည္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေထာက္ခံမူသည္ တစ္ခါတစရံ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားအတြက္ ညိႇႏႈင္ိး 
တုိင္ပင္သူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝမ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံေပးေရးအတြက္ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစ 
ပါသည္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေဆာက္အဦ မ်ား၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားေရး၊ သစ္ေတာစီမံေရးႏွင့္  စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအေထာက္ 
အပ့ံမ်ားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းမ်ားထိပင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
အခန္းက႑မွာ ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား 
ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ တဲြဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ပဋိပကၡ 
မ်ားရွိေနၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ တဲြဖက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ အစုိးရလုပ္သားမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္အရ သေဘာတူညီမႈရွိထားၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၾကသည္။ ဇယား (၆) တြင္ Paul 
Minoletti’s အစီရင္ခံမွ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေနသည္ကုိ ျပသပါသည္။94

94 (Minoletti 2016, 32-34)
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ဇယား (၆) - တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဇယား (၆) - တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံေပးမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တုိင္းရင္းသား တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား

တာဝန္ရိွအစုိးရ/တာဝန္ရိွအစုိးရ/
အုပ္ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံေရးဌာနစီမံေရးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/စီမံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/စီမံေရး 
ဌာနမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဌာနမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ 

သီးျခားျဖစ္သည္သီးျခားျဖစ္သည္

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း

လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျပည့္ျပည့္ဝဝ 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

DKBA မရွိ N/A ဟုတ္ မဟုတ္

KIO ရွိ ျဖစ္ ဟုတ္ ဟုတ္

KNPP ရွိ ျဖစ္ ကန္႔သတ္ ဟုတ္

KNU ရွိ ျဖစ္ (စစ္တပ္ဘက္မွ 

ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္)

ကန္႔သတ္ ဟုတ္

NDAA မသိ မသိ ဟုတ္ မသိ

NMSP ရွိ ျဖစ္ ဟုတ္ ဟုတ္

PNLO ရွိ မျဖစ္ ကန္႔သတ္ ကန္႔သတ္

PSLF ရွိ မျဖစ္ ကန္႔သတ္ ဟုတ္

RCSS ရွိ မျဖစ္ ကန္႔သက္ ကန္႔သက္

UWSA ရွိ ျဖစ္ ဟုတ္ ဟုတ္

SSPP ရွိ မျဖစ္ မသိ ကန္႔သတ္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေနျခင္းသည္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား 
ႏင့္ွ လူသားမ်ား၏ ေဘးဒုကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ  
၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဴပ္မႈေအာက္အတြင္းမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူႏုိင္စြမ္းမရွိေပ။ 
သူပုန္မ်ားထၾကြမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားသည္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရွာျခင္းသည္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား ကုန္သြယ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထိေရာက္မႈနည္းသည္ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ 
သည္။95 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း မွန္ကန္ေနပါသည္။ စစ္တပ္လႊမ္းမုိးေသာ ျပည္သူ႔က႑ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာျခင္း 
သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစပါသည္။

ဝမ္းေရးဖူလံု႐ုံမွ် လူေနမႈအဆင့္အတန္းအတြက္ ကုန္စည္မ်ားျဖန္႔ေဝသူမွ ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရေကာင္းရႏုိင္ 
ေသာ္လည္း ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္မျဖစ္္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုိသလုိခဲြေဝေပးလုိက္သည့္ ေငြမ်ားစသည္ 
တုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆံုးျဖတ္မႈအခန္းက႑သည္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီက်က် ေရြးခ်ယ္မႈ 
မ်ားဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားသည္ လြန္စြာမွနားလည္ရန္ ခတ္ခဲလွပါသည္။ Permanent War Economy 
ကိစၥအား ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ 
ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သုံးသပ္ယူဆခ်က္မ်ားသုံးသပ္ယူဆခ်က္မ်ား

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ မိမိတို႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု နုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ တရားဝင္ကုိယ္စားျပဳ 
ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္လက္ထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အရ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ခုိင္မာေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ား ရိွနုုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ 
တူညီခ်က္ေအာက္ရိွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္ခံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ 
မ်ားစြာအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆုိပါစီးပြားေရး အသြင္ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ 
အတြက္ ေလးစားလုိက္နာရမည့့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ရိွေနေပသည္။

 စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒမုိီကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ နုိင္ငံအလုိက္၊ ျပည္နယ္အလုိက္ႏွင့္ ေဒသအလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္နုိင္မႈမ်ားကုိ တိက်စြာျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၊ 
တုိင္းေဒသၾကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ မလုိလားအပ္ေသာ ျပင္ပဆုိးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစဘဲ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ လုိအင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ကုိ ျပန္လည္မွ်တေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္သာမက 
အျခားလုပ္ဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားလည္း ရိွေနေပသည္။ ထုိသုိ႔ ေဒသႏရၱအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရိွရန္အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ နုိင္ငံသားမ်ားကလည္း 
၎တုိ႔အစုိးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမုိးသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရိွရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ခန္႔အပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဗဟုိအစုိးရမွ ခန္႔အပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုိလုိပါသည္။

 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြ႕ဲမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္မရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ရိွေနသျဖင့္ နွစ္ဖက္စလုံးသည္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းသည္ နုိင္ငံေတာ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ လြန္စြာ 
သက္သာေစမည္ျဖစ္ၿပီး  အခ်ဳပ္အျခာအမိန္႔အာဏာသည္ ဒမုိီကေရစီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေနေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

 ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေစမည့္နည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအင္အားမ်ားကုိခ်ထားၿပီး အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ နုိင္င့ံဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသက္ဝင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ ေဒသဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ဥပေဒႏွင့္အမိန္႔မ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

 ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္က ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ သက္ေရာက္ထင္ဟပ္ေနေစရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္မ်ားတြင္  စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ နုိင္ငံတစ္ကာသိပၸ ံ
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စံနႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ေပသည္။

 ေဒသတြင္းအခြန္သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၏ အာဏာသက္ေရာက္မႈကုိ တုိးျမင့္ေစသည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာဝင္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈရိွေသာ ေဒသအသီးသီးၾကား အဆင္ေျပေစရန္ အခြန္ 
ဘ႑ာမွ်ေဝသုံးစြမဲႈ ယႏရၱားစနစ္တစ္ခု ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိစနစ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ နုိင္ငံေရးတုိ႔အေပၚ အေျခခံမႈ 
မရိွေစပဲ ဥပေဒအေပၚတြင္သာ အေျခခံတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုမွ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားသုိ႔ လြဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး 
နုိင္ငံေရးအရ လြမ္းမုိးမႈမရိွေစရ။

 ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ သီးသန္႔အာဏာေအာက္တြင္ ဆက္လက္တည္ရိွသင့္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထင္စုအစုိးရအဖြ႕ဲသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၏ ဖက္ဒရယ္ 
မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိကိုင္တြယ္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ သမဝါယမ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးကုိ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိိးရကုိလည္း အဆုိပါဘဏ္မ်ားမွ 
ေငြေခ်းယူခြင့့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

 တရား႐ုံးခ်ဳပ္သည္ ေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္မအတြင္းရိွ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ေပးရာ 
ေနရာ ျဖစ္သင့္္သည္။

 ေရာင္းကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ထပ္ဆင့္တုိးျမႇင့္အေကာက္ခြန္ (VAT) အထိေရာက္ဆုံး အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဝင္ေငြျမင့္မားသူမ်ားႏွင့္ အရင္ႏီွးအက်ိဳးျမတ္မ်ားအတြက္ အခြန္ကုိ  လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္  
အညီ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္နုွန္းမ်ားတုိးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကြယ္ဝေသာျမန္မာနုိင္ငံသား 
မ်ား နုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားေစေလာက္ေအာင္ အႏရၱာယ္ရိွလိမ့္မည္ကား မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အရင္းႏီိွးမ်ား ျပည္ပသုိ႔ လႊဲေျပာင္းသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ထိန္းညိႇရမည္ျဖစ္သည္။

 နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမရိွပ ဲလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ  ကမ ၻာအရပ္ရပ္ရိွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကသည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေရွရွည္ခုိင္ၿမဲေသာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုအတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေပသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)၊ ရသုံးမွန္းေခ်ေငြစာရင္းကုိက္ညီမႈရိွ မရိွ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)၊ ရသုံးမွန္းေခ်ေငြစာရင္းကုိက္ညီမႈရိွ မရိွ 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ (စာရင္းကုိင္နည္းလမ္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ (စာရင္းကုိင္နည္းလမ္းႏွင့္ 
လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား)လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား)

(ကမ ၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ ၂၀၁၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ မွ)

ခန္႔မွန္းဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရိွပါသည္။

စာရင္းကုိင္နည္းလမ္း :စာရင္းကုိင္နည္းလမ္း : ျမန္မာနုိင္ငံရိွ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြက္ခ်က္မႈသည္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားပါသည္။ စာရင္းကုိင္ 
နည္းလမ္းသည္ စုစုေပါင္းေငြလက္ခံရရိွျခင္း( အစုိးရဝင္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြ) ႏွင့္ စုစုေပါင္းေငြေပးေခ်မႈ (အစုိးရအသုံးစရိတ္ႏွင့္ 
ေခ်းေငြအရစက္်ျပနဆ္ပ္ျခင္း) တုိ႔အၾကားျခားနားခ်က္ ျဖစ္ပါသည။္ လုိေငြမ်ားကုိ ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းပါ 
သည္။

လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္နည္းလမ္း : လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္နည္းလမ္း :  ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတြင္ ဖယ္ထားရမည္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြသည္ အစုိးရ၏အသားတင္အေၾကြးပမာဏ ( အဆပ္နည္းၿပီး အသစ္ထပ္ေခ်းယူျခင္း) 
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ အစုိးရ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကုိ လက္ေတြ႕ 
တြက္ခ်က္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေငြျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိလည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္နံွမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားမွ ျပန္နုတ္ရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး အသားတင္ကုန္က်မႈ ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘာသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျမန္မာဘာသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

A အခြန္ဘ႑ာေငြ (B + C + D + E)A အခြန္ဘ႑ာေငြ (B + C + D + E) အခြန္ဘ႑ာေငြ (B + C)အခြန္ဘ႑ာေငြ (B + C)
အခြန္အခြန္

လည္ပတ္ေငြလည္ပတ္ေငြ

အခြန္မဲ့အခြန္မဲ့

ေငြလံုးေငြရင္း (G - H)ေငြလံုးေငြရင္း (G - H)

ေငြလံုးေငြရင္းအျမတ္ေငြေငြလံုးေငြရင္းအျမတ္ေငြ
ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

ဘ႑ာေရးအျမတ္ေငြမ်ားဘ႑ာေရးအျမတ္ေငြမ်ား

ဘ႑ာေရးအသံုးဘ႑ာေရးအသံုး

ညိႇႏႈိင္းမႈ (J - K)ညိႇႏႈိင္းမႈ (J - K)

အသံုးစရိတ္ (E + F)အသံုးစရိတ္ (E + F)

B အခြန္B အခြန္
C အခြန္မဲ့C အခြန္မဲ့
D မတည္ပစၥည္းအျမတ္ေငြD မတည္ပစၥည္းအျမတ္ေငြ

E ဘ႑ာေရးအျမတ္ေငြE ဘ႑ာေရးအျမတ္ေငြ

F အသံုးစရိတ္ (G + H + I)F အသံုးစရိတ္ (G + H + I)

G လည္ပတ္ေငြG လည္ပတ္ေငြ

H ေငြလံုးေငြရင္းH ေငြလံုးေငြရင္း

I ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္I ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္

J ညိႇႏႈိင္းမႈ (A - F)J ညိႇႏႈိင္းမႈ (A - F)

K ျပည္တြင္းေခ်းေငြK ျပည္တြင္းေခ်းေငြ

ႏိုင္ငံတကာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏိုင္ငံတကာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
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အဆိုပါ လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္သည့္နည္းလမ္းသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ 
ေစပါသည္။ အစုိးရကုိလည္း ေငြေခ်းယူမႈဆ္ိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစပါသည္။ 
ျပည္နယ္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေခ်းေငြသည္ ျပည္နယ္တြင္း ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီၿပီး စာရင္းကုိင္နည္းလမ္းႏွင့္လည္း ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေခ်းေငြႏွင့္ နုိင္ငံျခား 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာမ်ား မပါဝင္ေပ။

လႊမ္းၿခံဳညႇိႏႈိင္းမႈလႊမ္းၿခံဳညႇိႏႈိင္းမႈ

(လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္နည္း)(လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္နည္း)

အရင္းအႏီွးအသံုးစရိတ္အရင္းအႏီွးအသံုးစရိတ္

(လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္နည္း)(လက္ေတြ႕တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္နည္း)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုဇယားမ်ား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပံုဇယားမ်ား ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄

ဇယား ၁ဇယား ၁

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း 

(ပုဒ္မ ၉၆ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္)(ပုဒ္မ ၉၆ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္)

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအခန္း က႑၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအခန္း က႑
 (က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအစိတ္အပုိင္းမ်ား ကာကြယ္ေရး၊ 

ယင္းသုိ႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံျပင္ဆင္ျခင္း                   
 (ခ) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
 (ဂ) ဇီဝဓာတုစသည့္ လက္နက္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ခယဲမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ပစၥည္းမ်ား
 (ဃ) အဏုျမဴစြမ္းအင္၊ အဏုျမဴေလာင္စာ၊ အဏုျမဴေရာင္ျခည္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဓာတ္သတၱဳ 

ပင္ရင္းအေျခအျမစ္မ်ား
 (င) စစ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း
 (စ) နုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
 (ဆ) ရဲတပ္ဖြဲ႕

၂၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ က႑၂၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ က႑
 (က) သံတမန္ေရးရာ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ အျခားေရးရာဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
 (ခ) ကုလသမဂၢ
 (ဂ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ အစည္းအေဝး 

မ်ား၊ အသင္းမ်ားနွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အထေျမာက္ေစေရး။

 (ဃ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာစာခ်ုဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ 
ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိေရးႏွင့္ အထေျမာက္ေစေရး

 (င) နုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
 (စ) ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ဝင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ 

ျပဳေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေရး၊
 (ဆ) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လႊအဲပ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမွ ေတာင္းဆုိေရး
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၃။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း က႑၃။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း က႑
 (က) ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
 (ခ) ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြ
 (ဂ) ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္ေရး၊ ဒဂၤါးသြန္းလုပ္ေရး 
 (ဃ) ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 (င) ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး
 (စ) အရင္းအနီွးႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္
 (ဆ) အာမခံလုပ္ငန္း
 (ဇ) ဝင္ေငြခြန္
 (စ်) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
 (ည) တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
 (ဋ) အေကာက္ခြန္
 (ဌ) ေအာင္ဘာေလထီ
 (ဍ) အခြန္အယူခံျခင္း
 (ဎ) ျပည္ေထာင္စု၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
 (ဏ) ျပည္ေထာင္စုပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 (တ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမ်ားထုတ္ေခ်းျခင္း
 (ထ) ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္း
 (ဒ) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း
 (ဓ) ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပစၥည္းရယူျခင္း
 (န) ျပည္ပမွ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပ့ံံ

၄။ စီးပြားေရး က႑၄။ စီးပြားေရး က႑
 (က) စီးပြားေရး
 (ခ) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
 (ဂ) သမဝါယမ
 (ဃ) ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၊လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ အစုစပ္
 (င) သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း
 (စ) ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိခန္း
 (ဆ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း

၅။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑၅။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑
 (က) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
 (ခ) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း
 (ဂ) ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္း
 (ဃ) ေျမတုိင္း
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 (င) ျပည္ေထာင္စုမွစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း တာတမံႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား
 (စ) မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ေျမငလ်င္တုိင္းတာေရး
 (ဆ) စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း
 (ဇ) စက္မႈလယ္ယာ 
 (စ်) စုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန
 (ည) ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့့္ ပုိးသတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး
 (ဋ) ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း
 (ဌ) တိရစ ၦာန္မ်ိဳးပြားေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

၆ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳနွင့္ သစ္ေတာ က႑၆ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳနွင့္ သစ္ေတာ က႑
 (က) ေရနံ၊  သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအရ ေဘးအႏရၱာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္း 

ေစတတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားအရည္အခဲ စသည္မ်ား
 (ခ) ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး
 (ဂ) သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊
 (ဃ) ေက်ာက္မ်က္ရတနာ
 (င) ပုလဲ
 (စ) သစ္ေတာ
 (ဆ) ေတာ႐ုိင္းတိရစ ၦာန္မ်ား၊ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ 

ေရးႏွင့္ ထိန္းသိန္းေရး

၇။ စက္မႈလက္မႈ က႑၇။ စက္မႈလက္မႈ က႑
 (က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
 (ခ) စက္မႈဇုန္မ်ား
 (ဂ) ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေျခခံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား
 (ဃ) သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ား
 (င) အေလးတင္းေတာင္း အတုိင္းအတာ စသည္တုိ႔ကုိ စံျပဳျခင္း
 (စ)  မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တီထြင္မႈ မူပုိင္ခြင့္မ်ား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဆုိင္ရာဒီဇုိင္းမ်ားစသည့္ အသိဉာဏ္ 

ဆုိင္ရာပစၥည္္းမ်ား

၈။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး က႑၈။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး က႑
 (က) ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး
 (ခ) ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
 (ဂ) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
 (ဃ) ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
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 (င) ပင္လယ္ကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ား
 (စ) မီးျပတုိက္၊ မီးျပသေဘၤာႏွင့္ မီးျပအစီအမံမ်ား
 (ဆ) သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
 (ဇ) ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
 (စ်) ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ထိန္းသိန္းေရးႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရး
 (ည) ကုန္းလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
 (ဋ) မီးရထား
 (ဌ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား
 (ဍ) စာတုိက္မ်ား၊ ေၾကးနန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္နွင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ အလားတူ 

ဆက္သြယ္မႈမ်ား
 (ဎ) ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး၊ အသံလႊင့္အသံဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ 

အိမ္ရႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား

၉။ လူမႈေရး က႑၉။ လူမႈေရး က႑
 (က) ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ုိးမာတိကာ၊ သင္ျပနည္းစနစ္၊ သုေတသန၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ 

စီမံခ်က္ႏွင့္ စံမ်ား
 (ခ) တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊  သိပၸံစသည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာအျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 (ဂ) ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္သည့္ စာေမးပြဲမ်ား
 (ဃ) ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
 (င) အမ်ိဳးသားအားကစား
 (စ) အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး
 (ဆ) တုိင္းရင္းေဆးပညာႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးဝါးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
 (ဇ) ကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား
 (စ်) မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး
 (ည) ၾကက္ေျခနီအသင္း
 (ဋ) အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္စသည္တုိ႔ တုပေရာေႏွာ ထုပ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ေရး
 (ဌ) ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ အေျခေနမဲ့ 

မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး
 (ဍ) ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ား
 (ဎ) မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕
 (ဏ) အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ နားခ်ိန္မ်ား၊ အားလပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏရၱာယ္လုံၿခံဳေရး
 (တ) ဝါဏိဇၹပဋိပကၡ
 (ထ) လူမႈဖူလုံေရး
 (ဒ) အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 (ဓ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္
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       ၁။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ သမုိင္းဝင္ေဒသမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္စာမ်ား၊ မင္စာမ်ား၊ ေပစာပုရပုိက္မ်ား၊ လက္ေရးမူမ်ား၊ လက္ရာမ်ား၊ 
႐ုပ္ဝထၳဳပစၥည္းမ်ား ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

       ၂။ ျပတုိက္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား
      ၃ စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ုိးရာပန္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ား
      ၄။ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ေရး

၁၀။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑၁၀။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑
 (က) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
 (ခ) ရြာေျမၿမိဳ႕ျပ စီမံခန္႔ခြဲေရး
 (ဂ) အိမ္ငွား၊ ေျမငွား
 (ဃ) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေတတ္သာ အရာမ်ား
 (င) ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား
 (စ) အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
 (ဆ) အက်ဥ္းေထာင္မ်ား
 (ဇ) နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
 (စ်) သန္းေခါင္စာရင္း
 (ည) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးႏွင့္ 

မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း
 (ဇ) ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး

၁၁။ တရားစီရင္ေရး က႑၁၁။ တရားစီရင္ေရး က႑
 (က) တရားစီရင္ေရး
 (ခ) ေရွ႕ေနမ်ား
 (ဂ) ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ က်င့္ထုံးမ်ား
 (ဃ) တရားမဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ားအပါအဝင္ ပဋိညာဥ္၊ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး၊ တရားစြဆုိဲပုိင္ခြင့္ရိွေသာ 

နစ္နာခ်က္မ်ား၊ လူမြဲအျဖစ္ခံယူျခင္း၊ ယုံမွတ္အပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ ယုံမွတ္အပ္ႏံွထားသျဖင့္ စီမံပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ား၊ 
အေမြထိန္းႏွင့္ ပစၥည္းထိန္း၊ မိသားစုဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းခံရသူမ်ား၊ ပစၥည္း 
လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အေမြဆက္ခံေရး

 (င) သက္ေသခံ ဥပေဒ
 (စ) ကာလစည္းကမ္းသတ္
 (ဆ) အမႈတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း
 (ဇ) သီးျခားသက္သာခြင့္
 (စ်) ႏုိင္ငံရပ္ျခား စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ
 (ည) ပင္လယ္ေရေၾကာင္းစီိရင္ပုိင္ခြင့္
 (ဋ) ပင္လယ္ဓားျပမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာပင္လယ္ျပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ 
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ေျမျပင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိိင္ငံတကာ ပင္လယ္ျပင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေကာင္းကင္ယံ၌ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ား

ဇယား ၂ဇယား ၂

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း 

(ပုဒ္မ ၁၈၈ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)(ပုဒ္မ ၁၈၈ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)

၁။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း က႑၁။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း က႑
 (က) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း
 (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြ
 (ဂ) ေျမယာခြန္
 (ဃ) ယစ္မ်ိဳးခြန္ (မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစတတ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားမပါဝင္ေပ)
 (င) အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ဘီးခြန္ အစရိွသည့္ စည္ပင္သာယာဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား
 (စ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 (ဆ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 (ဇ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမ်ား ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္ေခ်းျခင္း
 (စ်) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရံပုံေငြႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္နံွျခင္း
 (ည) ေဒသႏရၱစီမံကိိန္း
 (ဋ) အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား

၂။ စီးပြားေရး က႑၂။ စီးပြားေရး က႑
 (က) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

သည့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား
 (ခ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

သည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား
 (ဂ) ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

သည့္ သမဝါယမကိစၥရပ္မ်ား
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၃။ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑၃။ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑
 (က) လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး
 (ခ) အပင္ႏံွ သီးႏံွဖ်က္ ပုိးမႊားေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိွမ္ႏွင္းေရး
 (ဂ) ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက်သုံးစြဲေရးႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ 

အသုံးျပဳျခင္း
 (ဃ) စုိက္ပ်ိဳးေရး ေခ်းေငြႏွင့္ စုေငြမ်ား
 (င) ေရကာတာမ်ား၊ တာတမံမ်ား၊ ေရကန္၊ ေရေျမာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွေသာ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ေရကန္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေရရရိွေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား

 (စ) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း
 (ဆ) ျပည္ေထာင္စုမွျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိရစ ၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္းေရး

၄။ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ က႑၄။ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ က႑
 (က) ျပည္ေထာငစု္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလုိင္း 

ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွေသာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုပ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး

 (ခ) ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္း
 (ဂ) တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း
 (ဃ) ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္း
 (င) အပန္းေျဖစခန္း၊ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္မ်ား

၅။ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑၅။ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑
 (က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
 (ခ) အ္ိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

၆။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑၆။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑
 (က) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား
 (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား
 (ဂ) တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာသည့္ ပုဂၢလိကကယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲေရး

၇။ လူမႈေရးက႑၇။ လူမႈေရးက႑
 (က) ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ တုိင္းရင္းေဆး 

ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား
 (ခ) တုိင္းေဒေသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား
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 (ဂ) မီးေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏရၱာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
 (ဃ) ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား
 (င) တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္
        (၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး
        (၂) ျပတုိက္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား
        (၃) ရုပ္ရွင္ရုံ၊ ဇာတ္ရုံႏွင့္ ဗီဒီယုိ ရံုမ်ား
  (၄)  ဓာတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ ႏွင့္ ပန္းပု ျပပြဲမ်ား

၈။ စီမံခန္႔ခြဲေရး က႑၈။ စီမံခန္႔ခြဲေရး က႑
 (က) စည္ပင္သာယာေရး
 (ခ) ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
 (ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

ဇယား ၃ဇယား ၃

ကုိယ္ပုိင္စီမံခြင့္ရတုိင္း၊ေဒသမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအဖြ႔ဲ၏ ဥေဒျပဳစာရင္း ကုိယ္ပုိင္စီမံခြင့္ရတုိင္း၊ေဒသမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအဖြ႔ဲ၏ ဥေဒျပဳစာရင္း 

(ပုဒ္မ ၁၉၆ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)(ပုဒ္မ ၁၉၆ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)

၁။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ား
၂။ လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္၊ တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္ထိိန္းသိမ္းေရး
၃။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
၄။ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅။ မီးေဘးအႏရၱာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
၆။ စားက်က္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး
၇။ သစ္ေတာမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး
၈။ ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
၉။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာကိစၥရပ္
၁၀။ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေစ်းမ်ားဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
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ဇယား ၅ဇယား ၅

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား 

(ပုဒ္မ ၂၅၄ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)(ပုဒ္မ ၂၅၄ ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။)

၁။ ေျမယာခြန္
၂။ ယစ္မ်ိဳးခြန္
၃။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ ဆည္မ်ား၊ တမံမ်ားကုိ အရင္းခံသည့္ ေရခြန္၊ တာတမံ 

ခြန္ႏွင့္ ထုိဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ား၏ ေရအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရရိွသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစဲြခ
၄။ တုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွသည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျဖတ္သန္းခ
၅။ (က) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ ဘ႑ာေတာ္ေၾကး
 (ခ) သတ္မွတ္ထားေသာ အကြာအေဝးအတြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ 

ဘ႑ာေတာ္ေၾကး၊
၆။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းသုံးယာဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ေသာ အခြန္၊
၇။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမွရရိွေသာ အျခား 

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
၈။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ အခ 

ေၾကးေငြမ်ား၊ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ား 
၉။ တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တရားရံုးမ်ားက ခ်မွတ္သည့္ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ 
အျခားရေငြမ်ား

၁၀။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ရ ရန္ပုံေငြမ်ားထုတ္ေခ်းသျဖင့္ ရရိွေသာအတုိးမ်ား
၁၁။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
၁၂။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ သစ္ေတာမ်ားမွ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ထုပ္ယူသည့္အတြက္ 

ေကာက္ခံသည္ အခြန္အခမ်ား
      (က) ကၽြန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္မာမ်ားမွအပ က်န္သစ္မ်ားေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္
     (ခ) ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ငွက္သုိက္၊ သစ္ဂ်ပုိး၊ သနပ္ခါး၊ထင္း႐ွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းမ်ား 

စသည္တုိ႔အေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊
၁၃။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး
၁၄။ ပြဲခြန္
၁၅။ ဆားခြန္
၁၆။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား
၁၇။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား
၁၈။ ပုိင္ရွင္မေပၚေသာ သြင္းထားေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား
၁၉။ ရတနာသုိက္
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