ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၁၀)
ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား
အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.
org/publication/local-economic-governance-in-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား- ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၆) တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

တစ္။ ။ နိဒါန္း

အဖြဲ ႔မ်ားအေၾကာင္းကို အဓိကထား၍ ေလ႔လာဆန္းစစ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

အေၾကာင္းႏွင့္ စတုတၳပိုင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တတိယပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား
အခ်ိဳ႕ကို ေလလံမ်ားမွတဆင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္အေၾကာင္းကို

လူမ်ားစု ရရွိခံစားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရးစီမံ

ေလ႔လာသံုးသပ္ထားသည္။ မူဝါဒေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ဳပ္ကို ေဒသႏၲရ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနသည္။ ၎တို႔

အဆင့္ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္

သည္ အေျခခံျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိက

နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို မျဖည့္
ဆည္းႏိုင္ပါကလည္း ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားကို ပထမဦးဆံုးႀကံဳရသူမ်ား

၁.၁။ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လိုသည့္ ဆႏၵမ်ား အထူးရွိေနတတ္
သည္။ ၎တို႔၏ အကန္႔အသတ္မ်ားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း၌

ဤမူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသမားမ်ားမွ

ရွိေနပါက မူဝါဒသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

စကာ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးမ်ား

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ သေဘာထားမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ေဒသႏၲရ

အထိ ပါဝင္ေအာင္ ပံုေဖာ္ထားသည့္၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈ

အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေနေသာ

မ်ားကို

၄င္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေအာက္တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးစံု

မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အၾကားတြင္ ျခားေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလႊာေပါင္းစံု

ပါဝင္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအေပၚ

ဗဟိုျပဳေလ့လာထားပါသည္။

၄င္း

အျပင္ ေဒသတြငး္ အက်ဳိးစီးပြားႏွငပ
့္ တ္သက္ကာ စိတပ
္ ါဝင္စားမႈမ်ားစြာ
•

ရွိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို က်င့္သံုးအားထုတ္ရာတြင္

ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္း - လုပ္ငန္း
လိုင္စင္ (အထူးသီးသန္႔လိုင္စင္ႏွင့္ ပံုမွန္လိုင္စင္မ်ား)၊ က႑/

ေႏွးေကြးသူမ်ားလည္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းရပ္အလိုက္ထုတ္ေပးေသာ လိုင္စင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦ
ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ားအမ်ားစုအတြက္ အဓိကဆက္ဆရ
ံ ေသာ အစိးု ရအဆင့္

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳစာမ်ား

မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားတြင္

ထုတ္ေပးျခင္း

အခြနအ
္ ခမ်ားေကာက္ချံ ခင္း၊ လုပက
္ က
ြ မ
္ ်ားခ်ထားေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး
•

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးျခင္း စသည္ျဖင့္

အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံျခင္း

-

အခြန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊

ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခားဝင္ေငြမ်ား

က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းရပ္အလိုက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်
•

ေပးထားေသာ အခြငအ
့္ ာဏာမ်ားရွၾိ ကသလို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာေဒသအတြငး္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း - ေဒသႏၲရအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား

ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က႑အလိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး

ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာလည္း ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း

လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွေပးအပ္ေသာ

က်ေရာက္ေနသေရြ႕

ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံမ်ားကို

စမ္းသပ္

ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
•

မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏တာဝန္မွာ စီးပြားေရး

စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း -

လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းထက္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္

လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံရန္သာ အဓိကအာ႐ံုထား

မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္

လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ စည္းမ်ဥ္း

အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မွာလည္း
•

'လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ တစ္လံုးတစ္ရင္းတည္း အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း’

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ထိေတြ ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္

ေတြ ႔ဆံု

အေပၚတြင္သာ အဓိကမီွခိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရစနစ္မွ

ေဆြးေႏြးျခင္း - သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လုထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔ဆက္ဆံ

အေမြဆက္ခံရရွိသည့္ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။၁

ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း

ဤမူဝါဒေဆြးေႏြးခ်က္ကို က်ယ္ျပန္႔သည့္ 'ေဒသႏၲရစီးပြားေရးဆိုင္ရာ

၁.၂။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္' ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား

အစျပဳထားၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အာဏာကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ဒုတိယ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသ

အပိင
ု း္ တြင္ စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဖ
ႈ ဲြ စ
႔ ည္းပံမ
ု ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး

ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ႔ဝန္ႀကီးမ်ား၊

၁

အစိုးရအတြက္ ထိုသို႔ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ထားေသာစနစ္ျဖင့္ လိုက္နာမႈအားနည္းသည့္ကိစၥကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
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ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး လႊတေ
္ တာ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသ

ျဖစ္သည္။

ႀကီးအဆင့္ အုပခ
္ ်ဳပ္မဖ
ႈ ဲြ စ
႔ ည္းပံမ
ု ်ားကို ျပဌာန္းခဲၿ့ ပီး ၄င္းတိ၏
႔ု လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကို အစီရင္ခံရသလို ၎မွတစ္ဆင့္

၂

ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံရသည္။ ဆံုးျဖတ္ခြင့္

ထိုသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာခြဲေဝသည့္ ပံုစံအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ

မည္မွ်ရွသ
ိ နည္းဟူေသာ အခ်က္ကလ
ို ည္း မည္သည္စ
့ ီးပြားေရးလုပင
္ န္း

ႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ရွိၿပီး အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

ႏွင့္ သက္ဆိုင္သနည္းဟူေသာ အခ်က္က အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။

စီးပြားေရးက႑မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအစိးု ရက လုပင
္ န္း

ထိုသို႔ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်သည့္ ပံုစံမ်ားသည္ ျပည္နယ္/

လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ို္င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သည့္ အာဏာရွိၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။၃ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုတြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအဖြဲ ႔အစည္း

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

အခြန္ေကာက္ခံသည့္

မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ေရာ ျပည္ေထာင္စု

အခ်ိဳ႕က႑မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး

အစိုးရအတြက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး

ဌာနမ်ားသည္

ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ပင္

ထိုက႑မ်ားတြင္ စီမံလုပ္ကိုင္သည္။၄

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေန

သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံေပး (သို႔မဟုတ္ အခြန္ေကာက္ခံ

ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

ရာတြင္ အကူအညီေပး) ၾကရသည္။၅ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး အစိးု ရ

အဓိကအက်ဆံုး ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုကို ၫႊန္ျပေနသည္။ ယင္း

မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏အခြန္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ္လည္း

မွာ 'ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ လက္ရွိ ဖြဲ ႔စည္းပံု

ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳစီစစ္ျခင္းႏွင့္

အတြင္း၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး

အေရးပါေသာ

ဖြဲ ႔စည္းပံုမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း မဟုတ္' ဟူေသာ အခ်က္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရရွိဆဲျဖစ္သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏

အခန္းက႑မ်ားျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္

၂

ထိုဇယားမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ခံႏိုင္သည့္ စာရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ရွင္းလင္း

၃

ဥပမာ - (ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား၂ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိေသာ) ေရခ်ိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

၄

ဥပမာ - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔

တိက်စြာ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း လမ္းညႊန္ျပသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရသည္။
အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဗဟိုအစိုးရမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို အကူအညီေပးျခင္း”
စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ Jared Bissinger and Linn Maung, Subnational Governments and Business in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation
and Myanmar Development Research Institute-CESD, February 2014), 15
၅

၄င္းတို႔လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ရန္ပံုေငြမ်ားခ်ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရန္ပံုေငြမ်ား၏ အမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြမွ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

|

2

|

ႏွစ္။ ။

တာဝန္ယူထားေသာ ဌာနမ်ားတြင္ အထက္မွခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးေသာ

ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို

ပံုစံထုတ္ယူျခင္း

လိုင္စင္မ်ား၊ အခြန္မ်ားရွိသည္။ အစိုးရဌာန တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအဆင္တ
့ င
ြ ္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးဝန္ႀကီး

ေနျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။၁၀ ေဒသႏၲရအဆင့္၌လည္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈ္င္း

လုပ္ငန္းတာဝန္ ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ထပ္တည္းတူညီ
မႈမ်ား အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဥပမာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္

မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္၌ က်ေရာက္ေနေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္

အပတ္စဥ္ စံုညီအစည္းအေဝး က်င္းပေလ့ရွိသည္။

လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။၆ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိရွိေသာ ဌာန
ဆိုင္ရာအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ္လည္း အေရးအပါဆံုး ဌာနမ်ား

၂.၁။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား

အားလံးု မွာ ၿမိဳန
႕ ယ္အဆင္တ
့ င
ြ ရ
္ ၾိွ ကသည္။ ၄င္းတိအ
႔ု ထဲတင
ြ ္ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ေျမစာရင္း

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္

ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။၇ စည္ပင္သာယာ

စီးပြားေရးက႑မ်ိဳးစံုတြင္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္

ဆိုင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္းသံုးခုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္

ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား

ပံုမွန္သေဘာေဆာင္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ထိေတြ ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလက္ေအာက္မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ

လုပ္ေလ့ရွိသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္လည္း စီးပြားေရး

မ်ားလက္ေအာက္သို႔ အျပည့္အဝ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္

ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ရွိၾကသည္။ ၎တို႔

ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏

သည္ ၿမိဳ႕ ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းတို႔ကို

ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ျဖစ္မႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အဓိကလုပ္ကိုင္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳန
႕ ယ္

အဆင့္ အစိုးရမ်ားတြင္ မူတည္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စည္ပင္သာယာ

အဆင္တ
့ င
ြ ္ အာဏာအရွဆ
ိ းုံ အဖြဲ အ
႔ စည္းျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ညႏ
ႇိ င
ႈိ း္ ျခင္း၊

ေရးအဖြဲ ႔ ဥပေဒမ်ားကို အသီးသီး ျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။၁၁ ထို႔ေၾကာင့္

ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းကြပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။

၄င္းတိသ
႔ု ည္ ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီးဌာနတစ္ခခ
ု ႏ
ု င
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ ျ္ ခင္းမရွိ

ျပည္တြင္းအခြန္၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာမူ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပင္ျဖစ္

ေတာ့ဘဲ

သည္။

၈

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစီရင္ခံရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဌာနမ်ား

ဝန္ႀကီးသည္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးသို႔
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ ႔မွတဆင့္ 'ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာယာေရးအဖြဲ ႔

ရွိၿပီး အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ

႐ံုးမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း' ျပဳလုပ္

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။၉ ေနာက္ဆံုး

သည္။၁၂ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ

အေနႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဇံုမ်ားရွိၿပီး ၎တို႔ကို

အေရးအပါဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ ျပလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္

အစိုးရတစ္ပိုင္းပံုစံ လုပ္ငန္းရပ္မ်ဳိးက်င့္သံုးသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ျပဳျပင္ထ္ိန္းသိမ္းျခင္း၊ မိလာႅ ႏွင့္ သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရး၊ လမ္းမီးထြနး္ ညိျႇ ခင္းႏွင့္

မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား၊ အေထြေထြ
ျပည္တြင္းအခြန္တို႔မွအပ

အစိုးရအဖြဲ ႔စနစ္

အတြင္း အေျခခံအက်ဆံုး ၿမိဳ႕ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး

ေရးအဖြဲ ႔၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္ဟူေသာ ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ၿမိဳ႕ ျပေရေပးေဝေရး လုပင
္ န္းမ်ားျဖစ္သည္။၁၃ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

က႑အလိုက္

၆

ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီေသာဌာနမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဖြဲ ႔စည္းပံုမ်ားလည္း ကြဲျပားႏိုင္သည္။

၇

အျခားဌာနမ်ားမွာ ေဒသႏၲရစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ကာ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳန
႕ ယ္မ်ားတြငသ
္ ာရွသ
ိ ည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ၊႔ အိးု အိမဥ
္ းီ စီးဌာန စသည္တသ
႔ုိ ည္ ၿမိဳ႕ ျပ
အေျချပဳအဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အခန္းက႑သည္ ၿမိဳ႕ ျပပိုဆန္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပိုအေရးပါတတ္သည္။ ေက်းလက္ဆန္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန စသည့္ ဌာနမ်ားက ပိုမိုအဓိကက်ေသာအခန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္သည္။ ေနရာေဒသ အေနအထား
အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနမ်ားအၾကားတြင္လည္း ကြာျခားမႈမ်ားရွိသည္။

၈

ေထြ/အုပ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔တို႔သည္ စီးပြားေရးက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနည္းတူ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံစုေဆာင္းမႈ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈသည္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအခြန္မွာမူ ႏုိင္ငံ၏
ဘတ္ဂ်က္တြင္ အေရးပါေသာပမာဏရွိသည့္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံေရး ကိစၥရပ္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

၉

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔ဆက္ဆံမႈ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းရွိၾကေသာ ဌာနအမ်ားစုကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ စာရင္းအျပည့္

၁၀

ဥပမာ - စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ရန္တာဝန္ယူရၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ လမ္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေက်းလက္

၁၁

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုဥပေဒမ်ားအားလံုးသည္ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ႔က စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အစံု မဟုတ္ေခ်။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာေပါင္း ၉၀ ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္သည္။
ေဒသ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ လမ္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္မူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူရသည္။
တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ ႏွင့္ ဆင္တူမေနလွ်င္ အနည္းငယ္သာကြဲျပားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ခ်မွတ္ထား
သည့္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ ကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားႏိုင္သည္။
၁၂

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကိုင္တြယ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္႐ံုးမ်ားက ေပးအပ္ေသာ
“ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုမွန္ ျမဴနီစီပယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း” စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၃

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဆိုင္ငယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ အေႏွးယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား
ပါဝင္သည္။

|

3

|

မ်ားသည္ လုပင
္ န္းမ်ား၊ အႏၲရာယ္ရေ
ိွ သာ ကုနပ
္ စၥညး္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ားမွရေသာ ေငြပမာဏမွ စည္ပင္သာယာေရး

ေသာ

အဖြဲ ႔မ်ား စုစုေပါင္းဝင္ေငြအခ်ိဳး၏ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ေယဘုယ်

လိုင္စင္မ်ားကိုလည္း

စီစစ္ခ်ထားေပးသည္။

ထို႔အျပင္

သားသတ္႐ံုမ်ား၊ ကူးတို႔ လုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ အေပါင္ဆင
ုိ မ
္ ်ားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ

အားျဖင့္

လုပင
္ န္းက႑မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးသည္။၁၄

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ အေဆာက္အဦကို အဓိကစစ္ေဆးသူမ်ား ျဖစ္

၁၀%

ေအာက္တြင္သာ

ရွိတတ္သည္။

စည္ပင္မွ

ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ

သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္
ပါမစ္ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း ၎တို႔ပါဝင္သည္။

အစိးု ရတင္ဒါမ်ားမွတစ္ဆင္ေ
့ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာ ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရးစီမခ
ံ ်က္
မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲသည့္စနစ္မွာ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္

လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း - လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားခ်ထားေပးျခင္းသည္

ေရးစီမခ
ံ ်က္မ်ားႏွင့္ ကြျဲ ပားသည္။၁၆ ထုစ
ိ နစ္တင
ြ ္ ၿမိဳန
႕ ယ္အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး၊

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ အဓိကအက်ဆံုး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

စည္ပင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(ဥပမာ

လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရ

သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ

ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈအတြက္

အစိုးရအရာရွိမ်ား

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ေသာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားမွ ခ်ထားေပးေသာ လိုင္စင္ ႏွစ္မ်ဳိး

အရာရွိ) ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ပါ

ႏွစ္စားရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ပံုမွန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား (စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဝင္သည္။ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ

မည္ေရႊ႕မည္မွ်ကိုသာ လိုင္စင္ခ်ထားေပးရမည္ဟူေသာ အေရအတြက္

စစ္ေဆးေရးတာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ) ႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံလိုင္စင္မ်ား တို႔ျဖစ္သည္။ ကြၽဲ

မဟုတ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္/

ႏြား ေစ်းကြက္မ်ား၊ သားသတ္႐ံုမ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ေစ်းမ်ား၊ အေသးစား

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံ

ေငြေခ်းလုပ္ငန္း (အေပါင္ဆိုင္) မ်ားႏွင့္ ကူးတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္

ကိန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးခ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၾကသည္။

ေလလံစနစ္ျဖင့္

လိုင္စင္မ်ား

ခ်ထားေပးေလ့ရွိသည္။

လမ္းေဘး

ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ မုန္႔တိုက္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ

ဝင္ေငြမ်ား - စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြ

ကုန္စည္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ အေႏွးယာဥ္လိုင္စင္မ်ားမွာမူ အေရ

အမ်ားစုကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွပင္ ေကာက္ခံစုေဆာင္းရရွိ

အတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ ပံုမွန္လိုင္စင္အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္

ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ရန္ပံုေငြလက္ခံရရွိျခင္း မရွိၾကေပ။

သည္။

ေစ်းၿပိဳင္ေလလံေၾကးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အဓိကအက်ဆံုး ဝင္ေငြ

၁၅

ျဖင့္

ၿပိဳင္ဆိုင္စရာမလိုေသာ လိုင္စင္ရယူလိုသည့္ လုပ္ငန္းအေန

ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံု၊

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္

လိုင္စင္ေၾကး၊

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊

အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။၁၇ အျခား ေစ်းၿပိဳင္မဟုတ္ေသာ

ေထာက္ခံခ်က္

လိင
ု စ
္ င္ေၾကးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဆိင
ု း္ ဘုတခ
္ န
ြ မ
္ ်ားသည္လည္း

စသည္တို႔ကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔သို႔ တင္သြင္းရသည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔အမ်ားအျပားအတြက္ အေရးပါေသာ ဝင္ေငြ
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း

အခြန္မ်ားႏွင့္

စည္ပင္အဖြဲ ႔မ်ား၏

ဒဏ္ေၾကးမ်ားမွ

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ မ
႔ ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ ေၾကာ္ျငာဆိင
ု း္ ဘုတ္

ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ

မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအလုပ္ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ၿပီး လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း

အနည္းငယ္သာရွိသည္။

ဝင္ေငြတြင္

ပါဝင္မႈအခ်ိဳး

ႏွင့္ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ဆိုင္းဘုတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ အထက္ အာဏာပို္င္

ကုန္က်စရိတ္က

မ်ားသို႔ တင္ျပေတာင္းခံရသည္။

သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ဒဏ္႐ိုက္သည့္အစား

စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို

ရရွိႏိုင္သည့္ေငြထက္

မ်ားတတ္သျဖင့္

ဒဏ္ေငြ
စည္ပင္

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံၾကရသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ
အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား - အေဆာက္အဦေဆာက္

ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေကာင္းစြာတားဆီးႏုိင္ျခင္း မရွိ

လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ခ်ေပးရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရ

ေသးေအာင္ ဟန္႔တားထားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ေစာင့္ရခ်ိန္မွာ
စီမံကိန္းအရြယ္အစားေပၚ မူတည္၍ ၁၄ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ၾကာႏိုင္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ အျခားဌာနမ်ားက ဝင္ေငြခြဲေဝသည့္

သည္။ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္မည့္သူက စည္ပင္သာယာေရး

အစီအစဥ္မ်ားမွလည္း အက်ိဳးရရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျပည္တြင္း

အဖြဲ ႔ကို ေပးရေသာ “ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးခ” (ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်

အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္ စုစုေပါင္းေငြ

စရိတ္၏ ၁%) မွာ မနည္းေသာပမာဏျဖစ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း

ပမာဏ၏ ၅% ကို ရရွိသည္။၁၈

၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မွ ေပးအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

၁၅

အမ်ိဳးအစားအားလံုးပါေသာ စာရင္းကုန္မဟုတ္ေသးပါ သို႔ေသာ္ အဓိကက်ေသာ အကန္႔အသတ္ရွိလိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရွိလိုင္စင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္

၁၆

အစိုးရစီမံခ်က္မ်ားအတြက္မူ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ ၂၅%၊ ၅၀%၊ ၇၅% ႏွင့္ ၁၀၀% ရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ ႔က စစ္ေဆးရသည္။

၁၇

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြ၏ ၃၅% မွ ၇၀% မွာ ေလလံလိုင္စင္မ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

၁၈

ထိုသို႔လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္

သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္

ျပည္နယ/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔အၾကား

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးမွတဆင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(အစိုးရႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးအမွတ္ ၀၃၂ - ၂၀၁၅၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးအမွတ္ ၀၃၈ - ၂၀၁၅၊ ဇူလိုင္ ၂၀) ထိုသို႔လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕

|

4

|

ငန္းမ်ားအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ သေဘာ

၂.၂။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

သဘာဝ၊ ယခင္ႏွစ္ကေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ပမာဏ၊ လုပ္ငန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

အရြယ္အစားႏွင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ခ်ိန္ထိုးတြက္ခ်က္ၿပီး အခြန္ေပး

တြင္ အခ်က္အျခာအက်ဆံုးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအရွိဆံုး အဖြဲ႕

ေဆာင္ရမည့္ ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ဝင္ေငြခြန္သည္ အျခားအေရး

အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ပံုမွန္ထိေတြ ႔ဆက္ဆံရေသာ

ပါေသာ အခြန္အ မ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသားတင္ဝင္ေငြေပၚမူတည္၍

အာဏာပိုင္အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္

လူတစ္ဦးခ်င္းေရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္

ဗဟိုခ်က္က်ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

သည္။၂၁ လက္ေတြ ႔တြင္ ဝင္ေငြမ်ားခြန္ေကာက္ခံမႈကိုလည္း ညိႇႏိႈ္င္းႏိုင္

ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အပတ္စဥ္ ဌာနဆိုင္ရာစံုညီအစည္း

သည္။

အေဝးမ်ားကိလ
ု ည္း ေခၚယူက်င္းပရန္တာဝန္ရသ
ိွ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္

အတြက္သာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေကာက္ခံေပးသည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ား

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

အတြင္းရွိ လူဦးေရစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ စာရင္းေပါင္းျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈ
မ်ား ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ေထြအုပ္၏ စီးပြားေရး

၂.၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ က႑အလိုက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္

က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း

စက္မႈဇုံမ်ား

ႏွင့္ ကန္႔သတ္ကုန္၊ ပစၥည္းမ်ား (အေဖ်ာ္ယမကာ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ
စသျဖင့္) ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ေျမယာလႊဲေျပာင္း မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ က႑အလိုက္ဖြဲ ႔စည္းတည္ေထာင္

စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ထားသည့္ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာရွိသည္။ သစ္ေတာႏွင့္

ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေျမ

ေရလုပ္ငန္းဌာနကဲ့သို႔ေသာ ဌာနမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ

ခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ဓာတ္သတၱဳခြန္၊ တာတမံခြန္ စသည္ျဖင့္ အခြန္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/

ေလးမ်ိဳးကို ေကာက္ခံရန္တာဝန္ရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တို႔က မည္ကဲ့သို႔မွ်ေဝပို္င္ဆိုင္ၾကေၾကာင္း ျပသ

၁၉

ေနေသာ အေကာင္းဆံုးဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ

၂.၃။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန

မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္း၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
သာရွိသည္္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေရးအပါ

မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု

ဆံုး အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ႐ံုးဌာနျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလိုတြင္

အဆင့္တြင္ လိုင္စင္ရယူစဥ္က ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ လိုက္နာ

တည္ရွိသည္။

ေစာင္ထ
့ န
ိ း္ ရမည္အ
့ ခ်က္မ်ား လိက
ု န
္ ာျခင္းရွ/ိ မရွိ ေစာင္ၾ့ ကည္ထ
့ န
ိ း္ သိမး္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္

တိုင္းျပည္တြင္

ရမည့္ တာဝန္လည္းရွိသည္။၂၂

အဓိကအမ်ားဆံုး အခြန္ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္
ဝင္ေငြခြန္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ေကာက္ခံသည့္အျပင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား
ႏွင့္

အျခားေသာ

အခြန္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း

သစ္ေတာဦးစီးဌာန - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သစ္ေတာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္

ေကာက္ခံသည္။
က႑

အဓိကအက်ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း

အလို္က္ ႏႈန္းေသသတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ႏွင့္

က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္။ ပုဂၢလိက

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ၏ ၅% ကို

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ္သည္။ သစ္ႏွင့္

ေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္မႈေဖာ္ျမဴလာအရ အခ်ဳိ႕ေသာ

အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ယူေသာ ကုန္ၾကမ္းထုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

သြင္းအားစုကုန္ၾကမ္းမ်ား

သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစ္ခြဲစက္၊ ပရိေဘာဂ

အတြက္ ကုန္က်ေငြကို အခြန္တြက္ခ်က္မႈမွ ႏႈတ္ယူရန္ လိုအပ္ေသာ္

လုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္ခြဲသားမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္း/ဝယ္ေသာလုပ္ငန္း

လည္း ျပဳလုပ္ေလ႔နည္းသည္။၂၀ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္႐ံုးသည္ စီးပြားေရးလုပ္

မ်ား စသည့္ ဒုတိယအဆင့္ ကုန္ၾကမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္သည္

စုုစုေပါင္းဝင္ေငြေပၚမူတည္၍

အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား ဝင္ေငြကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေစၿပီး အခ်ိဳ႕အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္မူ လႊဲေျပာင္းေငြသည္ ၄င္းတို႔စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၁% ေအာက္ပင္ မရွိေပ။
၁၉

ေထြအုပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားေသာအခန္းက႑အား တာဝန္ယူထားသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမွီ ေထြအုပ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးရေလ႔ရွိသည္။

၂၀

အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သြင္းကုန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ
ႏုတ္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသြင္းကုန္မ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္းတင္ျပရသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္သည္ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ပိုေသာ အခြန္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည့္အျပင္ ၄င္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား
လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ျမင့္မားသလို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈလည္း အားနည္းေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လခစားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔

၂၂

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ လုုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားသည္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွိမ်ားက လိုင္စင္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ

ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳၾကေပ။
မ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝါးထုတ္ယူခြင့္လိုင္စင္တြင္ ဝါးပင္စုစုေပါင္း မည္ေရႊ႕မည္မွ်ကိုသာ ထုတ္ယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာအရာရွိက ထုိသတ္မွတ္ခ်က္အတို္င္း လိုက္နာျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးသည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပိုလြန္ၿပီး ထုတ္ယူလိုပါက အပိုႏႈန္းထားကို
ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္လိုသည္။
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ေကာင္း ထိေတြ ႔ဆက္ဆံေနရသည္။ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံျခင္းမွာ

ေမြးျမဴေရးဌာန - ေမြးျမဴေရးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းလိုလိုတြင္ရွိၿပီး

ဌာန၏ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္

၂၃

အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ား

ယွဥ္ပါက

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို

ကို ထုတ္လုပ္ရန္ လိုင္စင္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ

အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ ဌာနအရာရွိမ်ား၏ အဆို

ခ်ထားေပးေသာ္လည္း အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သစ္ေတာဦးစီး

အရ ဌာနသည္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း တိရစၧာန္

ဌာနသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ေမြးျမဴသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္သည့္စနစ္ကိုမူ က်င့္သံုးေၾကာင္း သိရ

အဆင့္

သည္။၂၉ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာလည္း နည္းပါးသည္။

၂၄

၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရသည့္ တာဝန္ရွိ

သည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန - စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနသည္ ေက်းလက္စီးပြားေရးက႑
သစ္မ်ား၊ ဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခုတ္လွဲ ထုတ္

တြင္ အေရးပါေသာေနရာ၌ရွိေသာ္လည္း ၎တြင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး

လုပ္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာဝန္အနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။

စစ္ေဆးရသည္။ လိင
ု စ
္ င္ေၾကးမ်ားကို သစ္ေတာအရာရွက
ိ ေကာက္ခံ

သို႔ေသာ္ အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာစီးပြားေရး

ျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာ့စးီ ပြားေရးဘဏ္သ႔ုိ သစ္ခတ
ု ရ
္ ာသီမစတင္မီ ေပးသြငး္

လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေနသည္။

၂၅

ထားရသည္။ ပစၥညး္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ကာ ျပည္ေထာင္စသ
ု မ
႔ုိ ဟုတ္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

စိုက္ပ်ဳိးေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာန - စိုက္ပ်ဳိးေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး

မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ဳိး လံုးဝမျပဳလုပ္ဘဲ

ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနသည္ ေျမစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ သြားသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္

တြင္ အဓိကအက်ဆံုး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ယင္း၏ လုပ္ငန္း

အရာရွိမ်ားက ဆိုၾကသည္။

တာဝန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတိ႔ု ပါဝင္သည္။ လယ္ယာေျမခြန္ေတာင္းခံလႊာ
မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာေျမခြန္ကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီးေနာက္

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန - ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္း

အခြန္ေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္

လုပ္ငန္း၊ ကုန္းတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးကန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရေန

ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

သတၱဝါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး

တာတမံခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ငါးဖမ္း

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္

လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေပးေဆာင္ရန္

ေပးၿပီး

ရွိသည္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ လိုင္စင္စနစ္သည္ ဌာန၏ အဓိကဝင္ေငြ

ေကာက္ခံသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဌာန၏

အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္လည္း ဌာန၏ အဓိက

တာဝန္မွာ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား မွတ္ပံုတင္

အက်ဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။

ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

၂၆

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ေဘာက္ခ်ာမ်ားကို

ၿမိဳ႕ ျပေျမအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဆည္ေျမာင္း
အခြန္မ်ားကို

အစိုးရမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ နယ္နိမိတ္အတြင္း
ငါးဖမ္းမႈႏင
ွ ့္ ကုနး္ တြငး္ ငါးဖမ္းမႈမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္စမ
ီ ပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ ရ
့္ သ
ိွ ည္။၂၇

ေျမယာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ေသာ ေျမယာ

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/

အသံုးခ်မႈ စီစစ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။၃၀ ထို

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔မွ မွ်ေဝက်ခံရသည္။၂၈

ဘုတအ
္ ဖြသ
႕ဲ ည္ မည္သည္အ
့ ခြနမ
္ ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ တံဆပ
ိ ေ
္ ခါင္း
ခြန္ မည္မွ်ေဆာင္ရမည္စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ လြႊဲေျပာင္းေပး
မည့္ ေျမယာ၏တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ရသည္။၃၁

၂၃

သစ္မာမ်ားအေပၚေကာက္ခံသည့္အခြန္ (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသြားသည္)၊ ဝါးႏွင့္ သစ္မာ မဟုတ္ေသာ အျခားသစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ အခြန္ စသည္ျဖင့္၊ သစ္ႏွင့္
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပရိေဘာဂမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ဆင္အသံုးျပဳမႈအေပၚ ေကာက္ခံ
သည့္အခြန္ စသည္တို႔ကို တာဝန္ယူေကာက္ခံသည္။

၂၄

ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး ဝါး၊ ထင္း၊ သစ္မာမဟုတ္ေသာသစ္မ်ား၊ ဓနိႏွင့္ သစ္ေခါက္မ်ား စသည့္
အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။

၂၅
၂၆

လိုင္စင္ရရွိထားသူသည္ ၄င္းလိုင္စင္၏ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားပါက ခုတ္လွဲမႈကို ရပ္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြထပ္မံေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။
ဌာနမွခ်ထားေပးေသာ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ားတြင္ ကိစၥရပ္ႏွစ္မ်ိဳး(ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ား)အတြက္ အခမ်ားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအတြက္
လိုင္စင္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရရွိလာေသာငါးမ်ားကို ကမ္းသို႔ျပန္လည္သယ္ယူသည့္ ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္တို႔ျဖစ္သည္။

၂၇

၄င္းလုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ သဘာဝေရးကန္မ်ားအတြင္း ငါးေမြးျမဴခြင့္လိုင္စင္၊ ကုန္းတြင္းေရမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ ေလလံ၊ ေရခ်ိဳငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ အခမ်ားႏွင့္ ရွိၿပီး
လူလုပ္ငါးကန္မ်ားအား လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

၂၈

ကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားျပည္ေထာင္စုလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးၿပီး၊ ကမ္းနီးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း

၂၉

ဥပမာ - ၾကက္တစ္ေကာင္မွ အေကာင္ ၂၀၀ အတြင္းေမြးျမဴသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္သာ ေပးေဆာင္ရၿပီး ၾကက္ေကာင္ေရး ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေမြးျမဴသူမ်ား

၃၀

ဘုတ္အဖြဲ ႔တြင္ ျပည္တြင္အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးဌာန (ၿမိဳ႕နယ္အလို္က္)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ႔၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

၃၁

အကယ္၍ သေဘာမတူညီမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးႏႈန္းထားကို ဘုတ္အဖြဲ ႔က သတ္မွတ္ေပးရသည္။

ေဒသႀကီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ကုန္းတြင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ က်ခံရသည္။
က တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ သာ ေပးေဆာင္ရသည္။
ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔တို႔ ပါဝင္သည္။
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အေဝးေျပးလမ္းမ်ားဌာန - အေဝးေျပးလမ္းမ်ားဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု
လမ္းမႀကီးမ်ားအတြက္

အဓိကတာဝန္ရွိေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ရွိတတ္သည္။ အေဝးေျပး

စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန - စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

လမ္းမ်ားဌာနသည္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔

စစ္ေဆးေရးဌာန (DISI) သည္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏

ျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒတြင္ အက်ံဳးဝင္

၂၀၁၅/၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အစတြင္ ဌာနကို သီးျခားဌာနသစ္ေလးခုအျဖစ္

ေသာ (ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏

ခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားဌာန၊ တံတားမ်ားဌာန၊

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အေဆာက္အဦဌာန၊ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဌာန တို႔ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

ကင္းလြတ္ခြင့္)

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ မတူေသာအခ်က္မွာ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားဌာနသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္

စစ္ေရးဌာနမွ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း

ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္

မွာ DISI တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာ၌ လိုင္စင္တစ္ခါတည္းက်ၿပီး

ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္

ျဖစ္ရန္ လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဆာက္

ဌာနဆိုင္ရာအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးတြင္လည္း စက္မႈႀကီးၾကပ္

လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား

ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာနသည္

ေစ်းၿပိဳင္ေလလံေခၚယူသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလဲ

အဓိက အခန္းက႑မွ ရွိေနသည္။

လုပက
္ င
ို သ
္ ည္။ ဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားအား

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္

ဘီအိုတီ (တည္ေဆာက္-လုပ္ကိုင္-လႊဲေျပာင္း) စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္

နည္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္လည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရ

ေပးသည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ပံံ့ပိုးကူညီေပးသည္။

သည္။

၃၂

ေဒသႀကီးအဆင့္

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္

ျပည္နယ္/တိုင္း

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမမ်ား

သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန - သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု

လုုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရွိ

အဆင့္ကို အဓိကထားသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သတၳဳတြင္းတည္ရွိသည့္

ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္

ေဒသမ်ားတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

ခ်က္မ်ားကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲခြင့္ ရွိၾကသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။
အဓိကအားျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ
ု ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လပ
ု ္ကင
ို ္ေန

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန - ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ

ေသာ ပုုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို မွ်ေဝခံစားမည့္ စာခ်ဳပ္

ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား

ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားတည္ရွိသည္။

သည္ ဝင္ေငြ၏ ၃၀% ကို ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေပးသြင္းရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းသည္ ဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားက ၃၅% ေပးသြင္းရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ကို္ယ္တိုင္

အၾကား အဓိကက်ေသာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္

တည္းခိုခန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊၃၃ ပို႔ေဆာင္ေရး (ကားႏွင့္ ေရ

ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား

ယာဥ္မ်ားအတြက္ နံပါတ္ျပား အျပာမ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား

ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည္) လိုင္စင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္

ကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။၃၄

ခရီးသြားက႑ရွိ

ခ်ထားေပးျခင္း၊

ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။ ကုမၸဏီ
မ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနထံ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္

ဦးစြာ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံတြင္

ညိႇႏိႈင္းေရးဌာနခြဲ - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ႀကီးၾကပ္

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက တင္ျပလာ

ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးဌာနခြဲသည္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး

ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထပ္မံစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္က

ဌာန၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကို

၃၂

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ ႏွစ္သံုးဆယ္သက္တမ္းရွိသည္။ ဘီအိုတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟု ေခၚဆိုေသာ္လည္း
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လမ္းအသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုအစား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲ လမ္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္
ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကိုသာ လုပ္ကိုင္ရသည္။

၃၃

တည္းခိုခန္းလိုင္စင္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားမွ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေသာ
တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္သာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တည္းခိုခြင့္ရွိသည္။

၃၄

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္ အရြယ္အစား အႀကီးအေသးအလိုက္ နွင့္ အေျခအေန တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လိုင္စင္ေၾကးကိုလည္း ေပး
ေဆာင္ရသည္။ ၄င္းလိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔ ႀကိဳတင္သေဘာတူ ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ ထြက္ရွိႏိုင္မည့္ပမာဏအေပၚတြင္ အေျခခံ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီသည္ ထိုပမာဏအထိ တူးေဖာ္ရရွိျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လိုင္စင္ေၾကးကို ေပးေဆာင္ရသည္။ လိုင္စင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကာလတိုျဖစ္ၿပီး
သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္သည္ သိုေသာ္ မိုင္းအႀကီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္သည္။ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားအတြက္မူ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္သာ ခ်ထားေပး
သည္။
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လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။၃၅ သယ္ယူ ပိေ
႔ု ဆာင္ေရး

စက္မႈဇံုမ်ား - စက္မႈဇံုမ်ားကို အစိုးရေကာ ပုဂၢလိကက႑ပါ ပါဝင္

ဌာနခြသ
ဲ ည္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏ အျပည္အ
့ ဝ ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊

ရွိသည္။

စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန႐ံုး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

၃၆

ရွိသည္။ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးဌာန႐ံုးေအာက္ရွိ စက္မႈဇံု
ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဌာန - ကုန္သြယ္မႈ

တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ဇံုကိုႀကီးၾကပ္ေသာ စက္မႈဇံုကြပ္ကဲေရးေကာ္မတီႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဌာနသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း

လက္ေတြ ႔လုပ္ငန္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ စက္မႈဇံုစီမံခန္႔ခြဲေရး

ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ရွိေနေသာ အဓိက

ေကာ္မတီ၃၈ တုိ႔ ရွိၾကသည္။ ဇံုမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္လိုင္စင္

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အရာရွိမ်ား

မ်ားကိုလည္း ခ်ေပးၿပီး ၄င္းမွ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေကာက္ခံ

ရွသ
ိ ည္။ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအဆင္တ
့ င
ြ မ
္ ူ ဌာနသည္ ျပည္နယ္/

သည္။ စက္မႈဇံုမ်ားသည္ ဇံုျပင္ပမွ ဝင္ေငြမ်ားရရွိျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္

တိုင္းေဒသႀကီး အခ်င္းခ်င္းၾကား ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ေစာင့္ၾကည့္

ဇံုအမ်ားအျပားတြင္ ရန္ပံုေငြ ရွားပါးျပတ္လပ္မႈျဖင့္ ႀကံဳေနရေလ့ရွိ

တိုင္းတာသည္။ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာေလ႔ရွိၿပီး

သည္။

ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အဓိကတြန္းအားမွာ အစိုးရ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။

၃၇

စက္မႈဇံုမ်ားအတြင္းတြင္

ဇံံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေကာ္မတီမ်ားသည္

ကို ပူပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃၅

ထိုအထဲတြင္ အငွားယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား စသည့္ ေဒသတြင္း ျပည္သူ႔ပိုေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သလို ၿမိဳ႕တြင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

၃၆

သို႔ေသာ္ လိုင္စင္မ်ားသည္ ခ်ေပးထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္သာ အက်ံဳးဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတူညီေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား

၃၇

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ဆန္စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း ႏွင့္ ႏွမ္း စသည့္ ထြက္ကုန္တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ျဖစ္သည္။

၃၈

စက္မႈဇံုစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီကမူ အစိုးရတစ္ခုတည္း ပါဝင္သည္။

ခရီးသည္အတင္အခ်ျပဳလုပ္လိုေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္စင္ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။
စပါးသည္ အႀကီးအကဲမ်ားေမးေလ႔ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထိပ္ဆံုး၌ရွိသလို ဌာနအတြက္လည္း အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းကို အဓိကဦးစားေပးသည္။
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သံုး။ ။ ေဒသတြင္းအခြန္ဝင္ေငြမ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းမႈပံုစံ

ဝင္ေငြ အၾကား အဆက္အစပ္မရွသ
ိ ည့္ အေထာက္အထားႏွစခ
္ ရ
ု သ
ွိ ည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး

လုုပ္ငန္း အႀကီးအေသးကိုလိုက္ၿပီး ကြဲျပားမႈ မ်ားမ်ားစားစားမရွိသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ

အဓိကအားျဖင့္

ပထမအခ်က္မွာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီးပြားေရး
အတြက္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ားၾကားတြင္ လိုင္စင္ထုတ္

“ခြင့္ျပဳခ်က္

ေပးရသည့္စရိတ္ အႀကီးအက်ယ္ကြာျခားေနစရာ မလိုပါ။ ဒုတိယ

အတြက္ အခြန္အခ” ေတာင္းခံသည့္ ပုံစံသာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေထာက္အထားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ ကြာဟခ်က္ျဖစ္သည္။

တစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ လိုင္စင္ေၾကးေငြ

ထိုအျခင္းအရာက လိုင္စင္ေၾကးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်

မ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးေခ်ရေလ့ရွိသည္။ ထိုစနစ္ေၾကာင့္ အက်ယ္အျပန္႔

စရိတ္ႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခအ
ု ျဖစ္

ေကာက္ခံၿပီး တိုးတက္မႈမရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားအေပၚ အက်ိဳး

အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ထပ္မံျပသေနသည္။

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သလို မရည္ရြယ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ

၃.၂။ အခြန္မ်ား

ေစႏိုင္သည္။၃၉ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေအာက္တြင္ အက်ယ္အျပန္႔
ေကာက္ခံေသာ ေျမခြန္ႏွင့္ အေဆာက္အဦခြန္ကဲ့သို႔ အခြန္တစ္ခ်ဳိ႕
ရွိေသာ္လည္း ထိုတိုက္႐ိုက္ခြန္မ်ား၏ အခ်ဳိးအစားမွာ စုစုေပါင္းေဒသ

အထင္ရွားဆံုး အခြန္ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးမွာ ေျမခြန္ႏွင့္ အေဆာက္အဦခြန္ တို႔

ဝင္ေငြ၏ အလြန္နည္းပါးေသာအခ်ဳိးအစားသာရွိသည္။ ထိုသို႔ အသံုး

ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုအခြန္

ျပဳခ ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ား ေရာေႏွာထားေသာ အစိုးရဝင္ေငြ ရွာေဖြ

ႏွစမ
္ ်ဳိးစလံးု ၏ ႏႈနး္ ထားမ်ားမွာနိမက
့္ ်ၿပီး ေဒသႏၲရအဆင္တ
့ င
ြ ္ ေကာက္ခံ

စုေဆာင္းသည့္စနစ္သည္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပး

ရရွိေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ အလြန္နည္းပါးေသာ အခ်ဳိးအစားကိုသာ

လ်က္ရွိၿပီး လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအတြင္းရွိ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားအေပၚတြင္ ေၾကာင္း

ကိုယ္စားျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိစနစ္ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈပံုစံတို႔တြင္

က်ဳိးတက်၊ တသမတ္တည္းမဟုတ္သည့္၊ မညီမွ်ေသာ အခြန္ဝန္ထုပ္

လည္း ႀကီးမားေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။

ဝန္ပိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။၄၀ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုတြင္ စတင္ဝင္
ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်ာ္လႊား ရမည့္အတားအဆီးမ်ားကို

ေျမခြန္ - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမခြန္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နိမ့္က်ေလ့ရွိ

ျမႇင့္တင္ထားျခင္းအားျဖင့္လည္း

သည္။၄၁ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးက႑

အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈႈကို အားေပးရာမေရာက္ဘဲ ယင္းတြင္ ပါဝင္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို

အေျခခံ၍

ေကာက္ယူရ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ဳိးအစားစံုလင္မႈကိုပါ

သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္

ကန္႔သတ္တားဆီးထားရာေရာက္သည္။

မွာ ေျမခြန္သည္ အလြြယ္တကူ တိုင္းတာသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ သေဘာ
ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ရြာတစ္ခု
၌ မည္သူက ေျမပိုင္ဆိုင္သည္ကိုလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ သိထားၾက

၃.၁။ အသံုးျပဳခႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ား

ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမခြန္တိ္ုးျမႇင့္ျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ ေျမခြန္

အသံုးျပဳခမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ အေတြ႕ရမ်ားၿပီး သံုးစြဲသူသာ

ေစသည္ဟူေသာ

တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာ

ေပးေဆာင္ရန္လိုေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ သက္ဆိုင္ရာ

၄င္းကို

ကို သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းထက္ပိုမိုမွသာ တိုးျမႇင့္သင့္ၿပီး သတ္မွတ္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ကုန္သည့္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

ဧကေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္အျဖစ္

မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လိုင္စင္တစ္ခုထုတ္ေပးရာတြင္

သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္။

အစိုးရက ကုန္က်သည့္စရိတ္ႏွင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမွရေသာ
၃၉

ႏုိင္ငံေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အနိမ့္ဆံုးအက်ယ္အဝန္း ပမာဏတစ္ခု

အက်ယ္အျပန္႔ေကာက္ခံေသာ အခြန္ဘ႑ာဆိုသည္မွာ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ တိုးတက္မႈမရွိသည့္ သေဘာတရားမွာ
စုစုေပါင္းဝင္ေငြတိုးတက္လာေသာ္လည္း ဝင္ေငြမွေပးေဆာင္ေနသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း နိမ္႔က်သြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အခြန္ထမ္းမွေပးေဆာင္ေသာ
စုစုေပါင္းပမာဏကို ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ပဲ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွေပးေဆာင္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိထားရန္လိုသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဝင္ေငြေပးေဆာင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းကို တိုးတက္မႈရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာဟုေခၚသည္။

၄၀

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားအတြက္ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေနၿပီး တြဲဆက္၍သံုးစြဲေသာ ေဝါဟာရႏွစ္ခု ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္တြင္မူ ၎တို႔
ႏွစ္မ်ဳိးမွာ အေျခခံက်က်ကြဲလြဲေနေသာ ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တြဲစပ္သံုးစြဲေနေသာ ‘အခြန္အခမ်ား’ ဆိုသည့္ အသံုးကို ျပန္လည္ခြဲထုတ္ရန္လိုၿပီး ယင္းသည္
‘အစိုးရဝင္ေငြ’ ႏွင့္ ဖလွယ္သံုးစြဲ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ေသာ အသံုးတစ္ခု မဟုတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္သည္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ သဘာဝမတူဘဲ
မေပးမေနရ ေပးေဆာင္ရသည့္သေဘာရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ ၎တို႔ႏွစ္မ်ဳိးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါ ဝိေသသလကၡဏာ
သံုးမ်ဳိးအားျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္သည္။ “(၁) အသံုးျပဳခသည္ (အစိုးရ၏ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုုတ္) ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိေစရန္
ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး အခြန္မွာမူ တိုင္းျပည္၏ အေထြေထြသံုးဝင္ေငြ ရရွိရန္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္၊ (၂) စစ္မွန္ေသာ အသံုးျပဳခသည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈေပးေဆာင္ရာတြင္
မျဖစ္မေန ကုန္က်ေသာစရိတ္ႏွင့္ အခ်ဳိးညီမွ်ၿပီး၊ အခြန္မွာမူ ထိုသို႔ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္ျဖစ္သည္၊ (၃) အသုံးျပဳခသည္ အသံုးျပဳလိုမွသာ ေပးေဆာင္ရန္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
အခြန္မွာမူ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရသည္။” ထိုခြဲျခားသတ္မွတ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသႏၲရအဆင့္ဝင္ေငြ၏
အခ်ဳိးအစားအမ်ားစုကို အသံုးျပဳခေငြမ်ားမွေန၍ ေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအသံုးျပဳခမ်ားမွာ အခ ဟုေခၚေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ အစိုးရဝင္ေငြ
ရရွိရန္အတြက္ ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ မီခ်ီဂန္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ Foudation of Economic Education မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္၊ ‘အခြန္သည္
ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခ မဟုတ္ပါ’ http://fee.org/freeman/a-tax-is-not-a-user-fee/.

၄၁

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ေျမခြန္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပို္င္ခြင့္အျဖစ္ ခြဲေဝေပးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားအျပားတြင္ ၂၀၁၃၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွသာ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလာသည္။
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အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္ - အိုးအိမ္ခြန္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

ေၾကာင္း စည္ပင္အရာရွိမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယင္းသည္ အခ်ိန္မီေပး

မ်ားက ေကာက္ခံၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုဝင္ေငြ၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္

ေဆာင္ျခင္းကို အားမေပးသည့္အျပင္ အစိုးရက အတိုးမဲ့ေခ်းငွားေပး

အပိုင္းအျဖစ္သာပါဝင္သည္။ အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈခြန္ဆိုသည္မွာ ပိုင္ဆိုင္

ထားရသည့္ သေဘာလည္း သက္ေရာက္သြားသည္။

မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပစၥည္းခြန္ေလးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦခြန္၊

၃.၃။ သြယ္ဝိုက္ခြန္ ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား

အမိႈက္ခြန္၊ ေရခြန္ႏွင့္ (ရွိပါက) လမ္းမီးခြန္တို႔ကို ေပါင္းၿပီး ေခၚေဝၚျခင္း
ျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္ခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အခြန္စနစ္ကို ျပင္ဆင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သြယ္ဝို္က္ခြန္ပံုစံေဆာင္ေသာ သံုးစြဲခ အမ်ားအျပားရွိ

ဖြဲ ႔စည္းျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ သီအိုရီအရ

သည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ေလလံလိုင္စင္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး

ဆိုလွ်င္

လက္ေတြ ႔အေကာင္

လုပ္ငန္းမ်ားက ေငြပမာဏအမ်ားအျပား ေပးေဆာင္ရန္လိုၿပီး ထိုေငြ

အထည္ ေ ဖာ္ ရ ာတြ င ္ မ ူ စိ န ္ ေ ခၚမႈ အမ်ားအျပား ႀကံ ဳ ရႏု ိ င ္ သ ည္ ။

ပမာဏသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရကကုန္က်ေသာ

အေဆာက္အဦခြန္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိဳးမက်ေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ

ဥပေဒမ်ားကိလ
ု က
ုိ ၿ္ ပီး တစ္ေနရာႏွငတ
့္ စ္ေနရာ မတူညၾီ ကေပ။ သိေ
႔ု သာ္

လိုင္စင္ေၾကးေငြကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံုေသငွားခ၏ ၁၀% ကို တန္းတူသတ္မွတ္ထား

လက္ေတြ သ
႔ က္ေရာက္မအ
ႈ ရ ေစ်းၿပိဳင္လင
ုိ စ
္ င္စနစ္သည္ သြယဝ
္ က
ုိ ခ
္ န
ြ ္

သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုႏႈန္းထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္

အမ်ဳိးအစားကို ဖန္တီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ္လည္း

စားသံုးသူမ်ားထံမွ

ျပန္လည္ရယူေသာ္လည္း

တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏႈန္းထားကို ျပင္ဆင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္

ၿမိဳ႕ ျပေဒသတြင္သာ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို အဓိကေကာက္ခံရရွိျခင္း -

က အတည္ျပဳေပးရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏

မ်ားသည္္ အေဆာက္အဦမ်ားကို အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲၿပီး အမ်ဳိးအစား

အခြန္မွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းရရွိျခင္းျဖစ္သည္။၄၃ ဘတ္ဂ်က္ကိန္းဂဏန္း

တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

ျပန္လည္

မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား

သတ္မွတ္ၾကသည္လည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ေပးေဆာင္ရန္

က လက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြခြန္လႊဲေျပာင္းေပးေငြသည္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွ

ရွိသည့္ အိုးအိမ္ခြန္အတိုင္းမျဖစ္ေတာ့ဘဲ သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမင့္

ေပးေဆာင္လိုက္ေသာ ဝင္ေငြခြန္အခ်ဳိးႏွင့္ ညီမွ်ေနသျဖင့္ ျပည္နယ္/

ဆံုးႏႈန္းကိုသာ ေပးေဆာင္ရန္လိုသည့္ အေျခအေနကို မရည္ရြယ္ဘဲ

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ ျပန္လည္ခြဲေဝမႈမရွိဟု ေကာက္

ဖန္တီးမိရက္သားျဖစ္သြားသည္။ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။ ထိုစနစ္၏ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိျခင္း၊

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတြင္

အနိမ့္ဆံုးႏွင့္

အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ား

ေသခ်ာေရးဆြဲထားသည့္

နည္းဗ်ဴဟာမရွိျခင္း

အခ်ဳိ႕ေသာဝင္ေငြမ်ားကို

ျပည္တြင္း

အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေသာ

စသည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္

ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကျပန္လည္သံုးစြဲသလို ျဖစ္ေစ

အိုးအိမ္ခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။၄၂ ထို႔

သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္သူ အလြန္အမင္းနည္းပါး

အျပင္ အိုးအိမ္ခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံသည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား

သည့္ အခ်က္ကလည္း ယင္းကိ္ုျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဝင္ေငြခြန္

သည္ ဥပေဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္မူ အျခားေသာ

အမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ လစာေပးေသာ အစိုးရအမႈထမ္း

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို အားကိုးရၿပီး ဌာနခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက

မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရိၿပီး တဖန္ အစုိးရဝန္ထမ္းအမ်ားစု အေျခစိုက္

အခရာက်သည္။ အိုးအိမ္ခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းကိ္ု

ေနထိုင္ရာ ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္သာ ျပန္လည္အသံုး

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အရာရွိက

ခ်သည့္ စက္ဝန္းပံုစံကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

စည္ပင္႐ံုးသို႔

တင္ျပၿပီး ယင္းမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးသို႔ ဝရမ္းႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည့္

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွ်တစြာ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။

‘သိမ္းဆည္းခြင့္အာဏာ (collector power)’ ကို ေပးအပ္သည္။ ထို
အာဏာကို

က်င့္သံုးၿပီး

အခြန္ေႂကြးက်န္

ကာမိေစရန္အတြက္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔

ဝင္ေငြမ်ားကို

ေက်းလက္မွ

ၿမိဳ႕ ျပသို႔

အေဆာက္အဦကို သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေလလံတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း - မၾကာေသးမီကေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ

ရြက္ႏုိင္သည္။

ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းမႈတြင္

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ျပန္လည္ခြဲေဝမႈမ်ားျပဳရာတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ ျပသို႔
ထိသ
ု လ
႔ို က္ေတြက
႕ ်င္သ
့ ံုးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအသက္ဝင္ေအာင္လပ
ု ္ျခင္းမ်ား

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ရန္ပံုေငြမ်ား ေျပာင္းျပန္စီးဆင္းမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္

တြင္

ပြားေစခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပ

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည့္အျပင္

အတြက္လည္း

အခ်ိန္မီ

အေဆာက္အဦပိုင္ရွင္မ်ား

အခြန္ေပးေဆာင္ရန္

တြန္းအားေပးမည့္

ေရာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး

မက္လံုးတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ ေနာက္က်ေပးေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္

ရန္

ေၾကး သို႔မဟုတ္ ရက္လြန္ေၾကး သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိ္းလည္း မရွိ

ေကာက္ခံရရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ ျပေရာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ပါ

အခြင့္အာဏာရွိၿပီး

ယင္းမွတစ္ဆင့္

အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား

၄၂

လူအမ်ားက ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းေပၚတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလိုဟု ထင္ျမင္ၾကေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားက ေျပာျပသည္။

၄၃

၄င္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
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ေစ်းၿပိဳင္ေလလံမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေလလံခမ်ားကိုလည္း ရယူသည္။

ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၄၄ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လိုင္စင္ခ်

ထိုအသံုးျပဳခေငြမ်ားႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားမွာ စည္ပင္သာေရးအဖြဲ ႔မ်ား

ထားေပးျခင္း၊ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား

အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာ

ထိေတြ ႔ဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ားမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ႀကံဳသလိုေဆာင္

တြင္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ တံတားငယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေရအရင္းအျမစ္

ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ မွ်တမႈမရွိဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ မၾကာ

မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထန
ိ း္ သိမး္ ျခင္းကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ေက်းလက္

ခဏဆိုသလို ႐ွဳျမင္ၾကေလ့ရွိသည္။ ထိုသမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံရွိေသာ

ေဒသအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ မ
႔ ်ားတာဝန္ယခ
ူ ေ
့ဲ သာ လုပင
္ န္း

ေၾကာင့္

ရပ္အမ်ားအျပားကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက

ေျဖာင့္မတ္မႈမရွိၾကဟု အခြန္အရာရွိမ်ားကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္

လက္လႊဲေျပာင္းရယူလိုက္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက်းလက္စီးပြား

အရာရွိမ်ားသည္

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစံုကို

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ

အခြန္ကို

သက္ဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္

က်သင့္အခြန္ေငြကိုတြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္

အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

နည္းလမ္း

ေနာက္ဆံုးရလဒ္အေနႏွင့္

ေက်းလက္ ရပ္ရြာေဒသမ်ားဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်လုပ္ပို္င္ခြင့္

ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနက

မိမိေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ကို

မရွိေတာ့ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (စည္ပင္အဖြဲ ႔မ်ား) စီးဆင္းသြားျခင္း

ဆံုးျဖတ္ေစသည့္စနစ္ကို အားေပးေထာက္ခံေသာ္လည္း ကြင္းဆင္း

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္သည္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲ

အရာရွိမ်ားက ထိုစနစ္ကို လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုစနစ္တြင္

ေသာ) ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို (ေယဘုယ်အား

အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈ္င္းႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားစြာရွိေနသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္

ျဖင့္ ပိုမိုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ) ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေနျခင္းပင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

ျဖစ္သည္။

မ်ားျပားလြန္းေနသည္ဟု ယူဆၿပီး ဆိုင္အရြယ္အစားအလိုက္ အခြန္

၎တို႔ေပးေဆာင္ရမည့္

မိမိဖာသာ

အခြန္သည္

ႏႈန္းထားသစ္တစ္ခုကို အခြန္ဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းသတ္မွတ္ၾကသည္။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ ႀကံဳရေသာ
အခက္အခဲမ်ား - ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ - တံဆိပ္ေခါင္းခြန္သည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန

တြင္ ပမာဏအေတာ္အတန္ႀကီးမားသည့္ အေရးပါေသာ အခြန္အမ်ဳိး

အတြက္ ပံမ
ု န
ွ ဝ
္ င္ေငြတစ္မ်ဳိး္ ပင္ျဖစ္သည္။ စာရြကစ
္ ာတမ္းေပါင္း မ်ားစြာ

အစားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိအခြန္အမ်ားစုကို ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား

တို႔ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစေရးတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို သံုးရန္လို

ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေကာက္ခံသည္။ ထိုအခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ

သည္။ အထက္တင
ြ ေ
္ ဆြးေႏြးထားေသာ အခြနအ
္ မ်ဳိးအစားမ်ားနည္းတူ

ပံုစံတြင္ နည္းမမွန္ျခင္း၊ စံသတ္မွတ္မႈအတိုင္း မဟုတ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္

ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ သံုးရမည့္ အခြန္တံဆိပ္

ခံယူမႈ အားနည္းျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားရွိသည္။ ထိုျပႆနာမ်ား

ေခါင္း၏ ေစ်းႏႈန္းကို ၿမိဳ႕နယ္အခြန္အရာရွိဦးေဆာင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔က

အားလံုး၏ အဓိကဇစ္ျမစ္မွာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ အျမစ္စြဲေန

ဆံုးျဖတ္သည္။

သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္

၄၄

၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကာလအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ တရားဝင္မႈမရွိေပ။ လူအမ်ားစုသည္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ထို႔ထက္
ဆိုးေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ ႀကံဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိုဝွက္ထားၾကသည္။

|
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|

ေလး။ ။ ေစ်းၿပိဳင္ ေလလံလိုင္စင္မ်ား

၄.၂။ သားသတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား

အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးက႑မ်ားရွိ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံလိုင္စင္မ်ားသည္ အစိုးရ

သားသတ္လိုင္စင္မ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔က ေဆာင္ရြက္

ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းအမ်ားအျပား၊ အထူးသျဖင့္ စည္ပင္သာယာ

ေသာ လိုင္စင္မ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး အက်ဳိ္းအျမတ္လည္း

ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္

ႀကီးမားေသာ လိုင္စင္မ်ားျဖစ္သည္။၄၇ သို႔ေသာ္ လိုင္စင္၏တန္ဖိုးမွာ

တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားအျပားတို႔သည္ ဥပေဒမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာက႑အေပၚ

ျပဌာန္းၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးစိုးမႈပံုစံမ်ားကို ဖန္တီး

ပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ယူေနၾကသည္။ ထိုေနာက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သဘာဝႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေသာ လက္ဝါးႀကီး

ေလလံလိုင္စင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ထားေပးၿပီး ထိုမွရရွိ

အုပ္မႈကို ျဖစ္ေစကာ ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေပးရ

ေသာ အက်ဳိးအျမတ္အခ်ဳိ႕ကို အစိုးရအေနႏွင့္ ျပန္လည္ရယူသည့္ ပံုစံ

သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အျမတ္အစြန္းမ်ား ေပၚ

ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္/ေပးသြင္းသူတို႔က ၄င္း

ထြက္လာၿပီး ယင္းကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ႏွင့္ လုိင္စင္ေအာင္သူတို႔

သြယ္ဝိုက္ခြန္စနစ္၏ ဝန္မ်ားကို ယူရသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

မွ်ေဝခံစားၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားမွ အသားထြက္

သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားသည္

ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို

သတၱဝါမ်ားကို ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲရွိအသားကို ေစ်းတင္ေသာ

ေပ်ာက္ကြယ္ေစၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာက႑မ်ားတြင္ ႀကံရြယ္စီစဥ္

အေျခအေနသို႔ ဦးတည္သြားသည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္ကို ေဒသတြင္း

သည့္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေဒသအဆင့္

မူဝါဒခ်မွတ္သူအမ်ားအျပားက သတိျပဳမိၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္မွ

လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းအား

ေစ်းၿပိဳင္

အခ်ဳိ႕သည္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ

ေလလံလိုင္စင္စနစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ထိုေလလံစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စတင္ႀကိဳးစားလာၾကသည္။၄၈

အစိုးရမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက ထိုသို႔

ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားအတြင္းရွိ အသားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အမွန္တကယ္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ကို ထင္ဟပ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား

ေစ်းကြက္၏

စမ္းသပ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ

တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈ

က သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၄.၁။ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံလုပ္ငန္းစဥ္

ေလလံလိုင္စင္စနစ္တြင္

ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနသည္။

ပထမဦးဆံုး

တြင္က်ယ္စြာ

အေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑က သတ္မွတ္သည့္ ႏွစ္စဥ္ေစ်းတက္မႈ

က်င့္သံုးေသာ စနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ လုပ္ကိုင္

ႏႈန္းထားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ

ေဆာင္ရြက္ပံုကြာျခားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလလံႀကီးၾကပ္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမရွိေသာ သဘာဝမက်သည့္

သည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း

ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ

ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက ကြပ္ကဲေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်

ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သေဘာအရ သဘာဝမက်ေသာ

အားျဖင့္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံမ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာေလ့ရွိၿပီး

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ၿပ္ိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္

လူတိုင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလလံေအာင္သူသည္

အက်ဳိးအျမတ္ကို

လိုင္စင္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထိုလက္ဝါးႀကီးအုပ္ လိုင္စင္စနစ္သည္

အခ်ဳိ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္

ေစ်းကြက္ကို အခ်င္းခ်င္းမဆက္စပ္ေသာ အပိုင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲ

သာယာေရးအဖြဲ ႔က သတ္မွတ္ေပးေသာ ၾကမ္းခင္းေစ်းရွိၿပီး ယင္းကို

ထုတ္လိုက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အရြယ္အစားႀကီးထြား

ႀကိဳတင္ေၾကညာသည္။

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စေကးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္ေသာ

ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္သည္

၄၅

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္

ေလလံေအာင္သူသည္ လိုင္စင္အတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား

ခြဲေဝရယူမႈကို

ထိေရာက္စြာထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမွတစ္ဆင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားရယူသည့္

စေပၚေငြကို ေလလံေအာင္သည့္ေန႔၌ပင္ ေပးေခ်ရန္လိုအပ္သည္။

၄၆

အျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္တားဆီးမိရက္သား ျဖစ္သြား
ေစသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းက
အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ ၄င္းစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
၄၅

ၾကမ္းခင္းေစ်းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေလလံမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ တစ္ဦးမွမရွိေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္ကို ၾကမ္းခင္းေစ်းေအာက္ ေလ်ာ့ေသာ
ေစ်းႏွင့္ ေပးလိုက္ရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

၄၆

အခ်ဳိ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေလလံေၾကး ငါးသိန္းထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အရစ္က်ခြဲေပးျခင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း ငါးသိန္းေအာက္ေၾကးမ်ားကိုမူ တလံုးတရင္းတည္း
ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရသည္။ ေလလံဆြဲလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာပံုစံကို ျဖည့္သြင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဖာ္ျပကာ စာအိတ္ပိတ္ၿပီး ေလလံေကာ္မတီသို႔
တင္ရသည္။ ေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

၄၇

အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ ဝင္ေငြ၏ အႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္း (အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ငါးဆယ္ရာႏႈန္းေက်ာ္) ျဖစ္သည္။

၄၈

နည္းဥပေဒထဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ လိုင္စင္ရသူသည္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသားေရာင္းခ်ပုိင္ခြင့္ကို ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္ခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ ထို
ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ စားသံုးသူသည္ အနီးအနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ပိုမိုေစ်းသက္သာသည့္ အသားကို ဝယ္ယူခြင့္ဆံုး႐ံႈးသြားသည္။ အခ်ဳိ႕
ေသာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္ေန႔အတြင္း သတ္ျဖတ္ႏုိင္ေသာ တိရစၧာန္အေကာင္ေရကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ နည္းဥပေဒတြင္
သားသတ္႐ံုမန္ေနဂ်ာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရာင္းစာေရးႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ကိ္ုယ္ေရးမွတ္တမ္း၊ မွတ္ပံုတင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ရဲစခန္း
ေထာက္ခံခ်က္ စသည္တို႔ကို တင္သြင္းရန္လိုေၾကာင္းကိုလည္း ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။
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ေသာ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ အသားထုတ္ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္

ကူးတို႔လိုင္စင္မ်ားသည္ ေလလံလိုင္စင္စနစ္၏ အျခားအေရးပါေသာ

အရွင္ေစ်းႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်သြားေစျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိစနစ္သည္

ပံုစံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သားသတ္လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ စနစ္ျခင္း တူညီ

တိရစၧာန္အရွင္ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပဳစရာ ေစ်းကြက္မရွိ

သလို ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ကူးတို႔လိုင္စင္ကို သတ္မွတ္

ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ အေျခခံက်က်ဆိုရေသာ္ လိုင္စင္စနစ္

ေဒသတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးတည္းကိုသာ သီးသန္႔ေပးအပ္

သည္ ဝက္၊ အမဲႏွင့္ ဆိတ္သား ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ

ၿပီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ က
႔ သတ္မတ
ွ ေ
္ သာႏႈနး္ ထားျဖင့္ တစ္ႏစ
ွ စ
္ ာ

ဝိေသသအမ်ားအျပားကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ၿပီး အစိုးရ စီမံကိန္း စီးပြား

သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။၅၀ ကူးတို႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ

ေရးစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေသာ စနစ္မ်ဳိးကို ဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္သည္။

မ်ားစြာျဖင့္

၄၉

စတင္တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရွင္သည္

ကူးတို႔သေဘၤာမ်ားကို ဝယ္ယူရသည့္အျပင္ အကယ္၍လိုအပ္ပါက
သက္ဆိုင္ရာက႑ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေလလံလိုင္စင္စနစ္

ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ နားခိုေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ရသည္။၅၁

ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပိ္ဳင္ဆိုင္သူအသစ္မ်ား ေပၚ

ကူးတို႔လုိင္စင္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ

ေပါက္လာၿပီး

စတင္က်

မႈမ်ား၏ မလံုၿခံဳမႈကို သိရွိနားလည္လာၾကၿပီး ထိုမလံုၿခံဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်

ဆင္းလာသည္ကို သတိျပဳမိၾကသည္ဟုဆိုသည္။ စည္ပင္သာယာေရး

လက္လီလက္ကားအသားေစ်းမ်ားလည္း

ႏုို္င္ရန္အတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ေနရာတို္င္းလိုလိုတြင္

အဖြဲ ႔၏ ဝင္ေငြလည္း က်ဆင္းလာၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ လက္ဝါးႀကီး

က်င့္သံုးေသာ လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ ဟူေသာစနစ္သည္ ေရရွည္

အုပ္မႈ၏

စီမံကိန္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အားမေပးေခ်။၅၂

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

ေလလံလိုင္စင္စနစ္ကို

က်ဆင္းလာျခင္းကို

ၫႊန္းဆိုသည္။

ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

အသားထုတ္

၄.၄။ အျခားေသာ ေလလံလိုင္စင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား

ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းလည္း စတင္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း

လက္ရွိစနစ္တြင္

ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားဖန္တးီ ေပးႏုင
ိ ျ္ ခင္း၊ အသားေစ်းကို တည္ၿငိမ္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔က ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ အျခားေသာ ေလလံ

ေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ

လိုင္စင္ အမ်ဳိးအစားမ်ားလည္းရွိၿပီး ယင္းတို႔၏ သေဘာသဘာဝမ်ား

ရွိသည္။

မွာ မတူညီပါ။ သားသတ္႐ံုမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အေပါင္ဆိုင္မ်ားသည္လည္း
သတ္မွတ္ေဒသအတြင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔က ကန္႔သတ္ထား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တင္းၾကပ္ေသာ ဝက္၊ အမဲ၊ ဆိတသ
္ ားေစ်းကြက္ႏင
ွ ့္

ေသာ လိုင္စင္စနစ္အရ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကိုရရွိသည္။ အျခားေသာ

အျခားေစ်းကြက္မ်ားထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ၾကက္၊ ငါးေစ်းကြက္

ေလလံလိုင္စင္အမ်ဳိးအစား အမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား

တို႔သည္ သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲျပားသည္။ ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူ

အခြန္အခမ်ားေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္

အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဝက္၊ အမဲႏွင့္ ဆိတ္သားစားသံုးသူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူ

ေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားမွ ေကာက္ယူ

မ်ားသည္ သတ္သတ္လြတ္စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ မတူစြာ အဘယ္ေၾကာင့္

ရမည့္အခြန္ကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားက ကိုယ္တိုင္ေကာက္ယူ

အခြန္ေဆာင္ရျခင္းဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရပါသနည္း။ ထိုသို႔ ေလလံ

ျခင္းမရွိဘဲ

လိုင္စင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေကာက္ခံေသာ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားသည္ ႀကံဳ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေတြ ႔ရသည္။ ယင္းအမ်ဳိးအစားေလလံလိုင္စင္မ်ားမွာ

သလိုေကာက္ခံသည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ဆင္းရဲေသာသူ

ဘီးခြန္ေကာက္ယူျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသံုးအိမ္သာႏွင့္ ေရအိမ္ခမ်ား

မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဝင္ေငြ၏ အခ်ိဳးအစားအေတာ္မ်ားမ်ားကို အစား

ေကာက္ခံျခင္း၊ ေစ်းေကာက္ ေကာက္ခံျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အေသာက္အတြက္ အသံုးခ်ရသျဖင့္ အခြန္ထမ္းႏုိင္စြမ္း နိမ့္ပါးသူ

စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြမွ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး လိုင္စင္ရ

မ်ားကို အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ပိုမိုထမ္းေဆာင္ေစသည့္ Regressive ပံုစံ

ယူသူက ေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားတစ္ခုကို

မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနသည္။

အေသသတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ေၾကးႏႈတ္ၿပီး

ကန္ထ႐ိုက္အခြဲ

ကန္ထ႐ို္က္အခြဲျပန္

ျပန္ခ်ေပးသည့္ပံုစံမ်ဳိးကို

အခ်ဳိ႕ေသာ

ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းရွင္ကရယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔က အမွန္ဝင္ေငြ၏

၄.၃။ ကူးတို႔လိုင္စင္

အမ်ားစုကိုရရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ အနည္းစုကိုသာ ရရွိျခင္းမ်ဳိးကို
လည္း ေတြ ႔ရသည္။

၄၉

လိုင္စင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သူသည္ ‘အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ’ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ‘ဝယ္ယူသူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရမည္’ ဟုလည္း ျပဌာန္းထား
သည္။ ထိုစံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္မီဟု သတ္မွတ္ယူဆခံရသူမ်ား၏ လိုင္စင္ကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။ ထိုေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ေဝဝါးမႈေၾကာင့္ ယင္းသည္
လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားဘက္မွ ၾကည့့္လွ်င္ မေရရာမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၅၀

ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းတြင္ ခြ်င္းခ်က္မ်ား

၅၁

အကယ္၍ လုပ္ငန္းရွင္သစ္က ေလလံေအာင္သြားပါက လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းထံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ဝယ္ယူရသည္။ သို႔ရာတြင္

လည္းရွိသည္။
လုပ္ငန္းရွင္ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ၾကား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြလံုးေငြရင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါဝင္သျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ
လုပ္ငန္းရွင္အေနႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သေဘာတူညီမႈမရပါက လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္းသည္ မိမိ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္။
၅၂

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုသို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားထားရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ႔သလို ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈလည္း
မရွိႏိုင္ေတာ႔ေပ (လိုင္စင္ခ်ထားေပးရာတြင္ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း မပါေနေပ။)။
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•

ငါး။ ။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

သဘာဝအေလွ်ာက္

ေပၚေပါက္လာေသာ

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ

အေျခအေနတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ရင္းႏွီး

၅.၁။ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ဝင္ေငြရွယ္ယာ တိုးတက္ျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ လက္ရွိေဒသႏၲရ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

သံုးသပ္သင့္သည္။

တြင္

ေတြ ႔ ႀကံဳေနရေသာ

မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေလလံလိုင္စင္စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုအေျခခံကာ

ေအာက္ပါ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလံုး

•

မေသခ်ာမႈမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား အေပၚတြင္

ကို စုေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ပါက ဝင္ေငြြတိုးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕
ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

(အထူးသျဖင့္

စားရိတ္ပိုလာေစသည့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းလိုင္စင္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်

ေလလံလိုင္စင္စနစ္ႏွင့္ဆိုင္

ရန္။

ေသာ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ ) ေၾကာင့္ ဝင္ေငြလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္
သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသအာဏာ
ပိုင္မ်ားသည္ ေလလံလိုင္စင္မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြကို အလြန္အမင္း မွီခို
အားထားေနရျခင္းေၾကာင့္လည္း
ထို႔ေၾကာင့္

ျပႆနာရွိႏိုင္ျခင္း

ေစ်းၿပိဳင္လိုင္စင္စနစ္ကုိ

•

ႀကိဳတင္လိုင္စင္ေၾကးသြင္းသည့္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္
လိုင္စင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အရစ္မ်ားခြဲကာ ေပးသြင္းလာ

ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္

အေဆာက္အဦခြန္ တိုးျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္မွ
သာလွ်င္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ဝင္ေငြ သိသိသာသာေလ်ာ့

•

လိုင္စင္ရရွိသြားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕၏ သန္႔ရွင္းေရး
ႏွင့္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိေရးတို႔အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္

က်ၿပီး အေရးပါေသာ ေဒသတြင္း အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား နိမ့္က်

မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေလ်ာ့ပါးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားၿပီး အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
•

•

အေရးပါေသာ အေထြေထြဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာေအာင္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္လြယ္ေျပာင္း
လြယ္ေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။

လိုင္စင္ခ်ထားေပးေသာစနစ္၅၃ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စမ္းသပ္
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဒသႏၲရစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

•

အေဆာက္အဦးခြန္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားအတြက္

•

ေျမခြန္ကို

အနည္းဆံုးေျမအက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ကာ ၄င္းအက်ယ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရဌာန

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အဝန္းေအာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိ

ကို အေျခခံေသာ ေဒသအလိုက္၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

•

သားသတ္႐ံုမ်ားမွထြက္ရွိေသာ အသားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား
သယ္ယူေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္သြယ္မႈ

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ျပဳျပင္

အေပၚထားရွိေသာ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြဲမအ
ႈ ဆီးအတားမ်ားကို

ေျပာင္းလဲေရးမလုပ္မီ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကို တည္

ေလွ်ာ႔ခ်သင့္သည္။

ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ကာ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရး

•

“ဘတ္စ္ကား

သို႔မဟုတ္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။

ေတာင္းခံေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စသည့္ ေဒသႏၲရစီးပြားေရး

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကိစၥရပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားသင့္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ား ကနဦးထူေထာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ

ႏွင့္ ႏွစ္စဥ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းပံုေသ
သတ္မွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ဆိုးမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ေစ်းၿပိဳင္

•

ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦခြန္မ်ားကို ေနာက္က်ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားကို ဒဏ္ေငြတပ္ အျပစ္ေပးသင့္

ေလလံစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္။

၅၃

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ”

ဟိုတယ္မ်ားအေပၚ

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ

•

အခြန္စတင္ေကာက္ခံရမည့္

ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။

မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

•

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး

သည္။

သီအိုရီအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာခ်ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္ကို သတိျပဳမွတ္သားသင့္ပါသည္။ မည္မွ်
လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ကို
အေတာ္အတန္

တြက္ခ်က္ရန္ခက္ခဲပါသည္။

ရွိေနေသးေၾကာင္းလည္း

သို႔ေသာ္

ေတြ ႔ရပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

ျပည္တြင္းႏွင့္

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္

ပမာဏတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

ထိုပမာဏေအာက္အတြက္

လုိင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုေလွ်ာ႔ခ်ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္းလည္း
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ား ရွိလာပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
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•

ေဒသႏၲရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာ

ရယူရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို

မူေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္း

စမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာႏိုင္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားသတင္း

သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ေဒသႏၲရအဆင့္စနစ္မ်ားကို ပိုမို

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု ပိုမိုလက္လွမ္းမွီႏိုင္ေအာင္

ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ပိုမ်ားသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပ
လိသ
ု ည္မွာ ေဒသႏၲရအဆင္အ
့ စိုးရမ်ားသည္ ၄င္းတိလ
႔ု က္ေအာက္တြင္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအမ်ားအျပား၊

အထူးသျဖင့္

ေလလံလိုင္စင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား လက္

ရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္ သိသိသာသာပင္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

ေအာက္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိစနစ္တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိ
ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ

အခ်ိဳ႕ေဒသႏၲရအရာရွိမ်ားက သိနားလည္ၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသႏၲရ

လိအ
ု ပ္ေန႐ံသ
ု ာမကဘဲ မူဝါဒခ်မွတသ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ ေရတိႏ
ု င
ွ ့္ ေရလတ္

အဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခြင္ျပဳခ်က္

ကာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လက္ေတြ ႔က်ပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

အမွန္တကယ္

ေျခာက္။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္
ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား
• ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လက္ရွိ ေဒသႏၲရစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္(မ်ား)၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။
• စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အျခား ေဒသႏၲရစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ လိုင္စင္ခ်ေပးသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မည္သို႔ေသာလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။
• ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မည္သို႔အေျချပဳလုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။
• ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက တိုးတက္မႈမရွိေသာ (regressive) ဝင္ေငြဖြဲ ႔စည္းပံုမ်ား
အေပၚ မွီခုိေနျခင္းအား ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္သင့္သနည္း။
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေျပာင္းအလဲမ်ား
လိုအပ္သနည္း။
• ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဒသႏၲရစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ဥပမာမ်ားမွတဆင့္ မည္သို႔ေသာ
သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္သနည္း။
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ မည္သို႔ေသာ အဓိကအခက္အခဲ၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးႏိုင္ေျခမ်ား
ရွိသနည္း။

ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္
• ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္)၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္ ၂၀၁၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ရန္ကုန္ : အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း - စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအဖြဲ ႔
• Bissinger, Jared, and Linn Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar. Yangon: The Asia
Foundation and Myanmar Development Research Institute-CESD.
• Arnold, Matthew, et al. 2015. Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs Organizations.
Yangon: The Asia Foundation and Myanmar Development Research Institute-CESD.
• Kyi Pyar Chit Saw, and Matthew Arnold. 2015. Administering the State in Myanmar: An Overview of the General
Administration Department. Yangon: The Asia Foundation and Myanmar Development Research Institute-CESD.
• Hendrix, Cullen, and Marcus Noland. 2015. Myanmar: Cross-cutting Governance Challenges. Economics Working
Paper Series. Yangon: ADB.
• UNDP Myanmar. 2014. ေဒသႏၲရအစုိးမ်ား. ရန္ကုန္: UNDP ျမန္မာ.
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