
အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ



အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အၾကား လူမႈပဋိညာဥ္၏ အေရးႀကီးဆုံး 
အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အေရး 
ႀကီးသည့္ ႏိုုင္ငံသားတာဝန္တစ္ရပ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ အခြန္ထမ္း 
ျခင္းက  ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ 
အာဏာကုိ ေပးစြမ္းသည္။ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္တြင္ ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုုင္ခဲ့ရသည့္အေလ်ာက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပ်က္စီးယုိယြင္းခဲ့သည့္ လူမႈပဋိညာဥ္၊ ျပည္သူလူထုုအား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာမ်ားကုိ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္ရရွိမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္အေျခအေနအခ်ိန္ကာလမ်ား ေျပာင္းလဲလာေနၿပီျဖစ္သည္။ အစုိးရမွ 
ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း 
ျမင့္တက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကၿပီလား။ 
ယင္းေမးခြန္းမွာအခြန္မ်ားႏွင့္ အခြန္စနစ္အေပၚ ျပည္သူလူထုက မည္သုိ႔ထင္ျမင္၊ ယုံၾကည္သည္ 
ဆုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ တည္မွီေနပါသည္။ ယေန႔အထိ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားမွာ နည္းပါးေနၿပီး အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားအေပၚတြင္သာ 
မ်ားစြာအေျခခံလ်က္ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအျမင္မ်ားသည္ မည္မွ်တိက်မႈရွိပါသနည္း။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ယခုုသုေတသနစီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ စနစ္တက်အကဲျဖတ္ေလ့လာထားပါသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ 
အခြန္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထု၏ လက္ခံယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အေျခအေန 
ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုံး အခြန္သုံးမ်ဳိးအေပၚတြင္ အဓိကထား၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
ဤသုေတသနသည္ အာ႐ွေဖာင္ေဒး႐ွင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း (Yangon School of Political 
Science) တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 
ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အခြန္အေကာက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပ၍ 
သုုေတသနတစ္ခုလုံး၌ အသုံးျပဳသည့္ သုုေတသနနည္းလမ္းမ်ားကုိ တင္ျပကာ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
အက်ဥ္း႐ုံး၍ ၿမိဳ ႔ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းမွ ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏုိင္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုုသုုံးသပ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အစုိးရအတြက္ မည္သိုု႕အသုုံးခ်ႏိုုင္သည္တိုု႔ကိုု ဆန္းစစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

မူရင္းအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ ကို 
www.asiafoundation.org တြင္ ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။



အခြန္အေကာက္မ်ား

အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အစုိးရအဖြဲ႔႔အစည္းကိုု မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရသည့္ 
အခေၾကးေငြျဖစ္ၿပီး ယင္းဝင္ေငြမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအတုိင္း 
ခြဲေဝသုံးစြဲႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖစ္လာသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္ခ 
(ဥပမာ - အမႈိက္သိမ္းခ)ကဲ့သုိ႔ အစုိးရထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုရရွိေစရန္အတြက္ ေပးရျခင္းမ်ဳိး 
မဟုတ္ေပ။

 l ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူသည့္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈရယူသည့္ စားသုံးသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္  
 l စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပုိင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္  
 lလုပ္ခ၊လစာရရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ျဖင့္  
 lအေဆာက္အအုံေနရာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား (သို႔) ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္  
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္မ်ား ေပးေဆာင္ႏုိင္သည္။

အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ အစုိးရဘ႑ာေငြ 
ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး မွီခုိ 
အားထားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္သြယ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဤဘ႑ာေငြကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ 
လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊  
က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အၿငိမ္းစား 
ပင္စင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 
တုိက္႐ုိက္ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ လစာမ်ားေပးရန္အတြက္ လ်ာထား 
သတ္မွတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔မွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြ 
မ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံလူတစ္စု၏ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ခံရသည့္အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ မ်ားစြာႀကဳံေတြ႔ခဲ့ 
ရသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ 
ဘ႑ာေငြမ်ားကိုု မွီခုုိအားထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ 
ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈပဋိညာဥ္မွာ အားနည္းျခင္း 
(သိုု႔) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိသူမ်ားအားလုုံး
အတြက္ အႀကံဳးမဝင္ျခင္းတိုု႔ ျဖစ္တတ္သည္။   

အခြန္မ်ား

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အရာမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အစုိးရ ႏိုင္ငံသား

အခြန္အေကာက္မ်ားမွာမူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ နားလည္အတည္ျပဳမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံမႈလုိအပ္ပါသည္။ အခြန္ေပး 
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုုးရထံမွ 
တစ္စုုံတစ္ခုုျပန္လည္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ 
ထိုု႔ေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား 
ဆက္ဆံေရး၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္အျဖစ္ 
တည္ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 

ျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရွင္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ျပတ္ေတာက္ကာ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့မႈ 
တိုု႔ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနခဲ့သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကုိလည္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။   
 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အခြန္အေကာက္ရရွိမႈမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၆-၇ % 
သာလွ်င္ ရွိပါသည္။ ဝင္ေငြပမာဏတူညီသည့္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံ 
မ်ားတြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ဝ မွ ၂ဝ% အထိ ေကာက္ခံ 
ရရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္ 
ရရွိမႈႏႈန္း ဤမွ်နည္းပါးေနျခင္းသည္ 
အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ကိစၥမဟုတ္ေခ်။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ား 
ျပည္သူ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည့္ 
အရာမ်ား (သို႔) လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈ နည္းပါး 
ခဲ့သည့္အတြက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ 
ႏုိင္ေသာ အခြန္အေကာက္ တုိးျမႇင့္မႈမ်ဳိးကုိ 
မလုပ္ေဆာင္ရဲဘဲ ရွိေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အခြန္ဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ကိုု ဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ 
ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 
ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္အေကာက္ရရွိမႈ 
အနည္းပါးဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအနက္မွ 
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

ပုံ ၁
လူမႈပဋိညာဥ္



အစိုုးရာအရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ 
သားမ်ားက အခြန္ေကာက္ခံမႈကိုု 
အလြန္ဆန္႔က်င္ၾကသည္ဟုု ယုုံၾကည္ 
လ်က္ရွိၿပီး အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ရန္ 
သတိထားၾကသည္။

ဤသိုု႔ အခြန္ရရွိမႈနည္းပါးျခင္းက လမ္းမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ 
မလုပ္မျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ အရာမ်ားအတြက္ သုုံးစြဲရန္ 
ဘ႑ာအခြန္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းပါးေစ 
သည္္။ အစုိးရအရာရွိမ်ားစြာကမူ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မွသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ 
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ 
ေနၾကေသးသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ 
အခြန္အေကာက္ေပးရျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္စိတ္ 
ျပင္းထန္ၾကသည္ဟုလည္း ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူ တစ္ဦးကမူ “အခြန္တုိးေကာက္ဖုိ႔ 
ဟုတ္လား။ လမ္းေတြေပၚမွာ ဆူပူတာေတြ 
ျဖစ္ကုန္လိမ့္မယ္”ဟုပင္ သတိေပး 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အေျခအေနသည္ 
ပုိ၍႐ႈပ္ေထြးသည္။ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ 
ၾကသူမ်ားက အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ အခြန္ 
ေပးေဆာင္ျခင္းအေတြ႔အႀကဳံမ်ားအေပၚ  အမွန္ 
တကယ္ မည္သုိ႔ေတြးထင္ယူဆသည္ကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ အတတ္ႏုိင္ဆုံး 
ယုံၾကည္အားအထားရဆုံး အေျဖမ်ား ရရွိႏုိင္ 
ေစရန္ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ အခြန္စနစ္ကုိ 
နားလည္မႈပုိရွိႏိုုင္ေသာ ၿမိဳ ႔ျပတြင္ေနထုိင္ၾကသူ 
မ်ားကုိ ဦးတည္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မူလအႀကိဳ 
ယူဆခ်က္ျဖစ္သည့္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မႈအလြန္
အားနည္းလွသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ 

ဤေလ့လာခ်က္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။  
ပုိ၍ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ၿမိဳ ႔ျပေန 
ျပည္သူလူထု၏ အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ 
သေဘာထားအယူအဆမ်ားမွာ မူလခန္႔မွန္းထား 
သည္ႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိသည္ကိုု ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ 
ေျဖဆုိသူမ်ားမွာ အစုိးရအရာရွိမ်ား ယုံၾကည္ 
ထားသေလာက္ အခြန္အေကာက္ေပးရျခင္းကုိ 
ဆန္႔က်င္မႈမရွိလွေပ။ 

အခြန္ေပးေဆာင္မႈကိုု ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ 
တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး 
အစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ 
အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံၾက 
သည္။  ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ 
ပစၥည္းခြန္မ်ားအားလည္း အားလုံး “မွ်တမႈ” 
ရွိပါသည္ဟု ေျဖဆုိၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈပုိင္း 
ဆုိင္ရာတြင္ တုိးတက္လာပါက အခြန္အေကာက္ 
မ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကုိ လက္ခံပါမည္ဟု 
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူဦးေရ၏ ၆ဝ% ေက်ာ္က 
ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အစုိးရ 
အေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ 
တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ဳိး 
မယူသင့္ေပ။ အစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္မူဝါဒႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆိုုမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုု 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး  ျပည္သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခြန္အေကာက္မ်ား 
ကုိ ေပးရန္လုိအပ္သည္၊ အခြန္အေကာက္မွ 
ရရွိေငြမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ သုံးစြဲမည္ 
စသည္တိုု႔ကိုု ေသခ်ာစြာ အသိေပးရွင္းလင္း 
ေျပာျပပါက အစုိးရအရာရွိမ်ား ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည္ထက္ပုိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္
အေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ဤစစ္တမ္း 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္မွာ မတူညီေသာ 
ဌာနအသီးသီးမွ ေကာက္ယူေသာ 
အခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလွပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ 
အရွိဆုံးေသာ အခြန္သုံးမ်ဳိးကုိ ဤသုုေတသန 
တြင္ ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့သည္။
 
ဝင္ေငြခြနသ္ည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 2017 Public 
Expenditure Review အရ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုုႏွစ္ 
တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃.၂% ရွိသျဖင့္ အေရးႀကီးဆုံး 
ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

တစ္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ က်ပ္ႏွစ္သန္း (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁,၅ဝဝ) ေအာက္ ရရွိသူမ်ားသည္ 
ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေခ်။ 
ဤပမာဏထက္ပုိေသာ ဝင္ေငြကိုု အခြန္ 
စတင္ေကာက္ခံၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားကုိ 
တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရာ က်ပ္ေငြ 
၃ဝသန္းႏွင့္အထက္ ဝင္ေငြရရွိသူမ်ားအား 
၂၅%အထိ ေကာက္ခံသည္။ အိမ္ေထာင္ 
ဖက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္း 
လြတ္ခြင့္ေပးပါသည္။ ဝင္ေငြခြန္ကိုု  
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္ 
မ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံပါသည္။  

ကုန္သြယ္ခြနက္ုိ ပစၥည္း (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဝယ္ယူရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်သင့္ေငြ၏ 
၅% ေကာက္ခံပါသည္။ ကုန္သြယ္ခြန္သည္ 
ဒုတိယအေရးႀကီးဆုံး အခြန္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆-
၂ဝ၁၇ခုုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂.၆% ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ 
အမ်ားစုတြင္ ဤအခြန္အမ်ိဳးအစားကို အခြန္ႏႈန္း 
တေျပးညီေကာက္ခံေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ကိုု ၿမိဳ႕ျပေဒသ 
မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ (သို႔) ေခတ္မီလုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္သာ စည္းၾကပ္ေလ့ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အဆင္း 
ရဲဆုံး ျပည္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဤအခြန္ကိုု မေပးေဆာင္ၾကေခ်။ ဤအခြန္ကိုု 
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျပည္တြင္း 
အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည္။  

ပစၥည္းခြနသ္ည္ ပမာဏအလြန္နည္းေသာ 
ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ဘ႑ာအခြန္ 



ရရွိမႈေဝစုအေနျဖင့္ အလြန္နည္းပါးသည္။ 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ဝ.
ဝ၃%မွ်သာ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမင္သာ 
ထင္သာသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးေဆာင္ၾကၿပီး 

အခြန္ေပးေဆာင္ႀကိမ္ေရမ်ား၍ သိသာထင္ရွား 
သည္။  ယင္းကုိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံ 
သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မျဖစ္မေန 

လိုအပ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး 
ထိုုလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ျပည္သူလူထုႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခြန္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္ခမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည္။

အခြန္အေကာက္

ရရွိသည့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား/

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ဝင္ေငြခြန္

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန

ေကာက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း

ကုန္သြယ္ခြန္ ပစၥည္းခြန္

ပုံ ၂
ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓိကလက္ခံရရွိၾကသူမ်ား  

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား/
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ဤေလ့လာခ်က္၏အဓိကဦးတည္မႈမွာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု၏ 
အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ သေဘာ 
ထားအျမင္မ်ားျဖစ္သည္။ စားသုံးသူမ်ား၊ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ား/ေနထုိင္သူ 
မ်ားစသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ သူတုိ႔ေပး 
ရသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ အခြန္စနစ္ 
ႏွင့္ အခြန္ေပးရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံတုိ႔ 
အေပၚ မည္သိုု႕ထင္ျမင္သည္ကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။  

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သုေတသနသည္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေန 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 

ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ်ားမွန္ကန္မႈ 
ရွိမရွိကုိ ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
အခြန္အေကာက္ေပးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကိုု 
သိရွိရန္အတြက္ အုပ္စုဖြဲ႔ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အခြန္အရာရွိမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူ 
မ်ားႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားအရ ထိုုသူတိုု႔တြင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာ

နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္၍ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ျပ 
ေနရာ ငါးေနရာအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ ၂၇ ခုတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာကုိ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ ၂ဝ၁၇ ခုုႏွစ္ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းမွ ရရွိသည့္ 
ရလဒ္မ်ားအေပၚ အဓိကအေျခခံပါသည္။  

အခြန္ေကာက္ခံမႈဆုိသည္မွာ နားလည္ရန္ 
ခက္ခဲႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း 
ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ စစ္တမ္းကိုု အစမ္း 
ေကာက္ယူကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတိုု႔ 



တူလက္ခံထားခ်က္မ်ားရွိသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနတြင္ ယင္းအျမင္မ်ား 
အနက္အခ်ဳိ႕ကုိ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆး အေျဖ 
ထုတ္ခဲ့သည္။ လူမ်ားစြာကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းမွ ရလဒ္မ်ားကိုု အစုိးရ 
အရာရွိအခ်ဳိ ႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ 
စစ္တမ္းငယ္မွ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ခဲ့ 
ပါသည္။  

ဤသုုေတသနကိုု အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရန္ကုုန္ 
ႏိုုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ 
စစ္တမ္းအေပၚ အဓိကအေျခခံ၍ ေရးသားပါ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤသုိ႔ေသာ စစ္တမ္းမ်ဳိး 
ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ ဘဝအေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကုိ အခ်ိန္ 
ကာလအလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနအလိုုက္ 
တိုုင္းတာသိရွိရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္တမ္းပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိပင္ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ေမးျမန္း 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ 
စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္း 
အလဲမ်ား သိသာစြာျပဳလုပ္ေနသည့္ ကာလ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ကာလအလိုုက္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ 
ၿမိဳ ႔နယ္ငါးခုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ဳိးသမီး၊ 
အမ်ဳိးသား စုစုေပါင္း ၁၄ဝဝ ဦးကုိ ေမးျမန္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်ာက္တံတား 
ၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕ 
နယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

စစ္တမ္းတြင္ အႀကိဳယူဆခ်က္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးရန္အလုိ႔ငွာ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေယဘုယ်သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ အဓိက 
အခြန္သုံးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
တည္ေဆာက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္တမ္းတြင္ 
ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနကုိ 
ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း ၁၂ ခု၊ ၿမိဳ႕၏ 
ေနခ်င္စဖြယ္ အေျခအေန၊ အစိုုးရဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ရယူႏိုုင္မႈ၊ အခြန္သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ 
ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း 
ေပါင္း ၁ဝ၆ ခု ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းႏွစ္ခုမွ 

လြဲ၍ က်န္ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးမွာ ေပးထား 
သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆုိေပးရသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။  

စာရြက္ေပၚမွ ေမးခြန္းမ်ားအား မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
လ ၂၈ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ 
အတြင္းတြင္ ၿမိဳ ႔နယ္ငါးၿမိဳ ႔နယ္၌ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲသူ ေလးဦးႏွင့္ လုိက္လံေမးျမန္းသူ ၂ဝ 
ဦး ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည့္ 
နည္းလမ္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာ 
ငါးခုတြင္ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ လူဦးေရစာရင္းအလိုက္ 
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေစရန္ က်ပန္းစနစ္ (random) 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ သုံးဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားကုိ 
ၿမိဳ႕ျပေနရာ ငါးခုအတြင္း က်ပန္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ 
အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အံုမ်ားမွ အခန္းမ်ားကိုပါ 
က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းမႈ စုစုေပါင္း၏ ၂၁% မွာ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္မႈရွိေနသည္။ ယင္းျပန္လည္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေမးျမန္းစဥ္အတြင္း 
တုိက္႐ုိက္ေလ့လာၾကည့္ျခင္း (ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈ အႀကိမ္ေရ ၂ဝဝ၊ ၁၄%) (သို႔) 
ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္သြားျခင္းျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အိမ္သုိ႔ 
ညႇိႏႈိင္းေရး႐ုံးမွ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း (ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈ ၉၈ ႀကိမ္၊ ၇%)တုိ႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ 
ပါသည္။  

စည္ပင္အခြန္အရာရွိမ်ားစစ္တမ္း။ ျပည္သူ 
လူထု၏သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚ 
စည္ပင္အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူ 
မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ 
ဆန္းစစ္ရန္ အရာရွိ ၃၆ ဦး ႏွင့္ စစ္တမ္းငယ္ 
တစ္ခုကုိ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီး ေလးဦးႏွင့္ အရာရွိ 
၂၁ ဦးတိုု႕ ပါဝင္ခဲ့သည္။  

အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕

မ်ား၌ အုပ္စုုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ႏွစ္ႀကိမ္စလုံးတြင္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၿပီး အခြန္အေကာက္ႏွင့္ 
အခြန္အေပၚသေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စီစဥ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကိုု ဆက္လက္ေမးျမန္းသည့္ပုံစံမ်ဳိး 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အခြန္အရာရွိမ်ားကုိ ေမးျမန္းျခင္း။ ဤအစီရင္ 
ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည့္ အခြန္ 
အမ်ဳိးအစားသုံးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဌာနမ်ား 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ အစုိးရအရာရွိမ်ား 
ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

ဤသုုေတသနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းသည္ 
ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္ 
မ်ားအေပၚတြင္သာ အျပည့္အဝ ဦးတည္ေမးျမန္း 
ထားပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း 
စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ 
၃ဝရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ 
ၾကၿပီး ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားမွာ အရြယ္အစား ႀကီးမားလာ 
ၿပီး ပုိမို႐ႈပ္ေထြးလာၾကသည္။ ဤသုုေတသနကိုု 
အတန္းပညာအားျဖင့္ ပုိျမင့္မားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ပိုထိေတြ႔မႈရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူ 
လူထုမ်ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။   

ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္ 
အေကာက္မ်ားႏွင့္လည္း ပုိ၍ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ 
ရွိၾကကာ ပုိမိုနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ 
ကနဦးပုိင္းသုေတသနတြင္ ပညာတတ္ စစ္တမ္း 
ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကား၌ပင္ အခြန္အေကာက္ 
အေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ 
စစ္တမ္းတြင္ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
နားလည္ႏုိင္ေျခမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ 
လူထုုကိုု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား 
သည္ လူဦးေရပမာဏ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခ 
အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံတို႔မွာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကရာ ထိုုၿမိဳ႕မ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အေျခ 
အေနမ်ားကိုုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုုင္မည္ဟုုဆိုုႏိုုင္ 
သည္။ ေလ့လာခ်က္တြင္မပါရွိသည့္ အျခားၿမိဳ႕ 
ႀကီးမ်ား(ဥပမာ - မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ 
ပဲခူးၿမိဳ႕) တုိ႔သည္ လူဦးေရပမာဏႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈအေနအထားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ 



ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔အၾကားတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ 
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဤေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ေသာ အျခားၿမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားႏွင့္လည္း အလားသ႑ာန္တူႏုိင္ပါသည္။  
ဤသုုေတသနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 

အားလုံး (သို႔) ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
ကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ မရည္ရြယ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ဝင္ေငြႏွင့္ကုန္သြယ္ခြန္အမ်ားစုကုိ 
ေကာက္ခံသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ 
ျပည္သူလူထု၏ အခြန္အေကာက္အေပၚ 

သေဘာထားအျမင္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕လတ္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ငယ္တုိ႔အၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ေလ့လာမႈလည္း ျဖစ္သည္။  

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ ႔နယ္လုံးမွ စစ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာထားခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အဓိကဦးစားေပး 
ေဖာ္ျပလုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ဇယားကြက္ႏွင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔ျပလူထုမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာမဆန္႔က်င္ၾကပါ။   
 l ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၉၄%က အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာတူညီသည္။
 l အစုိးရတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည္ဆုိသည္ကုိ ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ၈၁%နီးပါးက သေဘာတူၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံ 
တကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစင္တာ၏ စစ္တမ္းတြင္မူ ထိုုေမးခြန္းကိုု ေက်းလက္ေဒသမွ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅ဝ%ကသာလွ်င္ သေဘာတူၾကသည္။

 l ဝင္ေငြခြန္၊ ကုုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တုိ႔ကိုု မွ်တမႈရွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ (ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ၇ဝ%၊ ၇ဝ% ႏွင့္ ၇၂% အသီးသီးျဖစ္သည္)
 l အကယ္၍ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တုိးတက္လာမည္ဆုိပါက ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားပုိေပးရန္ 
ဆႏၵရွိသည္ဆိုုသည့္ အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရွိရသည္။ (ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ၆ဝ%တုိ႔သည္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာလွ်င္ 
ပစၥည္းခြန္တိုုးျမႇင့္ျခင္းကိုု ေထာက္ခံမည္ဟု ဆိုၾကသည္။)

 l စစ္တမ္းေျဖဆိုုသူအမ်ားက ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိေပးေဆာင္ေနသည္ထက္ အခြန္အေကာက္မ်ား ပိုု၍ေပးေဆာင္သင့္သည္ဟုု 
အၾကံျပဳေျပာဆိုုၾကသည္။ စစ္တမ္း၏ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတြင္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားထက္ သံုးဆခန္႔ပိုမိုေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထုသည္ ခ်မ္းသာသူမ်ားက ဆင္းရဲသူမ်ားထက္ သူတိုု႔၏ဝင္ေငြမွ အခြန္ပုုိေပးရသည္႔ တျဖည္းျဖည္းတုိးျမႇင့္ 
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္စနစ္မ်ိဳးကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည္။  

သုိ႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားသည္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ အားနည္းေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။  

 l ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ၆ဝ% သည္ မည္သည့္အစုိးရအဆင့္မ်ားက အခြန္သုံးမ်ဳိး၏ ဘ႑ာေငြအမ်ားစုကုိ ရရွိေၾကာင္း မသိရွိပါဟုု ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ထိုုေမးခြန္းကိုု ေျဖဆိုုခဲ့သူမ်ားအနက္ သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္က ဝင္ေငြခြန္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သိုု႔ ေရာက္ရွိေသာအခြန္ဟုု 
နားလည္ရမည့္အစား ထိုုအခြန္သည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ 
အေရးႀကီးဆုုံးအခြန္ျဖစ္သည္ဟုု ထင္မွတ္မွားၾကသည္။

 l အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားအေၾကာင္း မၾကားဖူးၾကပါ။ 
 l ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူလူထုအေပၚရႈျမင္သည့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာေပါက္နားလည္မႈ
အားနည္းသည္ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေနသည္။  

သုိ႔ေသာ္ ေျဖဆုိသမူ်ား၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံက အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိလုိၾကသည္ဟု 
ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ အျပည့္အဝသေဘာတူၾကပါသည္။  

 l ၉ဝ%နီးပါးေသာေျဖဆုိသူမ်ားက အစုိးရထံမွ အခြန္အေကာက္မ်ားကိုု မည္သိုု႔သုုံးစြဲေနသည္ဆိုုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိလွ်င္ 
ေကာင္းမည္ဟုုေျဖဆုိၾကသည္။  

ပစၥည္းခြန္သည္ ေလ့လာခဲ့သည့္အခြန္အမ်ဳိးအစားသုံးမ်ဳိးအနက္ သိသာထင္ရွားဆုံးႏွင့္ ေပးေဆာင္သူအမ်ားဆုံး 
အခြန္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ယင္းအခြန္ကိုု မွ်တမႈအရွိဆုံးဟုလည္း ေျဖဆုိၾကပါသည္။ ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္မႈသည္ ပုုံမွန္ျဖစ္ၿပီး 
ျမင္သာထင္သာလည္းရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပစၥည္းခြန္ေပးေဆာင္သင့္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာသည္ အခြန္မေပးေနၾကေခ်။   

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ ၿမိဳ ႔ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ထက္ပုိ၍ ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူလူထုက 
အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ အဆုိးျမင္သည့္အယူအဆမ်ားရွိသည္ဟု တသမတ္တည္း ယုံၾကည္ေနလ်က္ရွိသည္။   

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 



ျပည္သူလူထုက အစုိးရႏွင့္ 
အျခားျပည္သူလူထုမ်ားကုိ 
မည္သုိ႔ရႈျမင္ေတြးထင္သည္ဆုိသည့္ 
အခ်က္က အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 
ပုံေဖာ္ေပးပါသည္။ ယင္းအျမင္မ်ားကုိ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ 
အျခားသူမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
မီဒီယာႏွင့္အစုိးရတိုု႔က အဓိကအခန္းက႑
မွပါဝင္လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုုံတြင္ အခြန္အေပၚ ျပည္
သူလူထု၏သေဘာထားယူဆခ်က္မ်ားကုိ 
လႊမ္းမုိးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ရွိသည့္ 
အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ 
သေဘာတရားေရးရာ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
တင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိ 
ကေရစီစနစ္ အကူးအေျပာင္းျဖစ္သည့္ ယခု 
ကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္တြင္ စဥ္းစားရာ၌ 
ျမန္မာလူထုသည္ အစုိးရအရာရွိမ်ား ယုံၾကည္ 
ထားသကဲ့သုိ႔ အခြန္အေကာက္ေပးရန္ 
မလုိလားသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပး 
ႏုိင္ရန္ ဤအခ်က္မ်ားက အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။   

 ေပးကမ္းရက္ေရာမႈ

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သေဘာထားအျမင္မ်ား
ကုိ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားက အျခားျပည္သူ 
လူထုမ်ားသည္ မည္သည့္အတိုုင္းအတာအထိ 
မိမိတုိ႔၏ကူညီပံ့ပုိးမႈကို ရရွိထုိက္သူမ်ားဟု 
ယုံၾကည္ခ်က္က လႊမ္းမုိးမႈရွိပါသည္။ ေလ့လာမႈ 
မ်ားစြာတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ကမာၻ 
ေပၚတြင္ ေပးကမ္းရက္ေရာမႈအရွိဆုံးသူမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူမ်ားစြာသည္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ - ေရေဘး 
ကူညီျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးရွိေစမည့္ကိစၥ
မ်ား) ကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ၎တိုု႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးမ်ားကိုု ပုုံမွန္လွဴဒါန္းေလ့ရွိပါသည္။ 

 ျပညသူ္မ်ား၏ လိုအပခ္်ကမ္်ား  
 အေပၚ အစိုးရ၏   
 တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ

အကယ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တရားဝင္ 
မဟုုတ္ဟုုသတ္မွတ္လွ်င္၊ အဂတိလုိက္စား 
သည္၊ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္မႈမရွိ (သို႔) အခြင့္ထူးခံ 
လူတစ္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာ 
ျဖစ္တည္သည္ဟု ႐ႈျမင္လွ်င္ ျပည္သူလူထု 
အေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ အဆုိး 
ျမင္သည့္ သေဘာမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေတာ္က 
ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမွာ 
မရွိသေလာက္နည္းပါးလွၿပီး ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
အစုိးရအခြန္အရာရွိမ်ားက  ယင္းအခ်က္ကိုုပင္ 
အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ 
အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။  ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းတြင္ 
ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၆၇% က “ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ဳိး 
ပုိရွိလာသည္” ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သေဘာတူ 
ေထာက္ခံၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔ေပးသည့္ 
အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို အလုိအပ္ဆုံး 
ေနရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္ဟု 
ယုုံၾကည္သူဦးေရမွာ ၄၇% ျဖစ္ၿပီး မေသခ်ာပါဟု 
ေျဖဆုိသူဦးေရ (၂၆%) ထက္ ပုိမ်ားသည္ကိုု 
ေတြ႕ရသည္။  

 ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္၏ အင္အား  

အခြန္ေပးသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ထံမွ ေကာက္ယူ 
သည့္အခြန္မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ 

ေဒၚနန္းသူဇာဝင္း
ဒုတိယဥကၠ႒၊ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္



အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ 
အရာမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကုိ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အျခားသူ 
မ်ားအား မွ်ေဝေပးသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သူတုိ႔၏ အခြန္ေငြကုိ 
သူတုိ႔ႏွစ္သက္ေသာသူ၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္မႈရွိသူမ်ား၊ တူညီသည့္ အက်ဳိးစီးပြား 
ရွိသူမ်ားႏွင့္မွ်ေဝလွ်င္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ 
ပုိ၍အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ဳိး ရွိႏုိင္ 
ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ 
သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ထက္ ေဒသႏၲရ 

အဆင့္တြင္ ပုိ၍အားေကာင္းပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ 
ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္သည္  အခြန္အေကာက္ 
ဆုိင္ရာသေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမွာမူ တိက်ေသခ်ာျခင္း မရွိေသး 
ဘဲ ေ႔ရွဆက္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္သင့္ပါသည္။ 
 
 အခြန္စနစ္အေပၚ 
 နားလည္သေဘာေပါက္မႈ   

အခြန္စနစ္မွာ အလြန္ပင္႐ႈပ္ေထြးလွခ်ိန္တြင္ 
(သုိ႔) အခြန္စနစ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 

အခြန္ေပးသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ၊ အခြန္ပညာေပးမႈႏွင့္ အခြန္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 
ေျပာဆုိရွင္းျပမႈတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ 
သေဘာထားအယူအဆမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရာတြင္ အစုိးရသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ 
ရွိေနပါသည္။ 

အျခားသတင္း
အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား

လူမႈမီဒီယာ

အစိုးရ မီဒီယာ

ျပည္သူလူထု

ပုံ ၃
ေခတ္သစ္သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ား

နည္းပါးလွခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ 
အခြန္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ 
ပုိ၍သံသယ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဤသုေတသနက 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထုသည္ပင္ 
နားလည္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန 
သည္။ ယင္းက အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပုိမိုခက္ခဲေစႏုိင္ပါသည္။  

အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ အစုိးရႏွင့္ 
ထိေတြ႕သည့္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ သူ႔ႏိုုင္ငံတြင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံမႈအေပၚ သေဘာထားအျမင္မွာ 



အခြန္ေပးေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုုဆက္ဆံရာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ပစၥည္းခြန္ကုိ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ 
တုိက္႐ုိက္ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အခြန္ထမ္းသူ 
မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ေျပာဆိုုခြင့္ရွိသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံမႈအားလုံးသည္ ျပည္သူလူထု၏ 
အခြန္အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကသာ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ 
မဟုတ္ေပ။ အစုိးရႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလုုံး
သည္ အစုိးရႏွင့္ အခြန္မ်ားအေပၚ 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ဥပမာ 
- လူထုေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆုိျခင္း 
(သိုု႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရရွိရန္ လာဘ္ေပး 
ရျခင္းအထိ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၏ 
သေဘာသဘာဝက အစုိးရ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မႈ 
အတုိင္းအတာအေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ႐ႈျမင္ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
ႏုိင္သည္။ ထုိသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ 
ျပည္သူလူထု၏ အခြန္အေပၚ သေဘာထား 
မ်ားအား ထပ္မံသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။

မိမိတုိ႔၏အစုိးရႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈတုိ႔အေပၚ 
ျပည္သူမ်ား၏အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ အျခား 
အဖြဲ႔မ်ားက ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကလည္း လႊမ္းမုိးႏုိင္ပါသည္။ 
ယင္းတတိယအုပ္စုမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ၿပီး 
အုပ္စုခြဲရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား (think tanks)၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။  အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ယင္းအုပ္စုမ်ားအနက္သုံးခု၏ ရပ္တည္မႈ 
မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပး 
ထားပါသည္။  

 l ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ မိမိတုိ႔၏မူဝါဒ 
ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ဳိး မရွိ 
ေသးေခ်။ ထိုု႔ေၾကာင့္လည္း သိသာ 
ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အကြဲအၿပဲ 
မ်ဳိးလည္းမရွိေခ်။  

 l ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား (think tanks) (သုိ႔)
မူဝါဒဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳ ႔မ်ားက အစုိးရ၏ 
မူဝါဒကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
Renaissance Institute ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
လက္ရွိပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ ေလ့လာ 
သုံးသပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔၏ 
အြန္လုိင္းဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား (online budget 
dashboard) ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Spectrum ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ေပးသည့္ 
နမူနာမ်ားအားလုံးပင္ျဖစ္သည္။  

 l ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ 
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားမွ 
အလွဴေငြေကာက္ခံၿပီး အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ 
ရာတြင္ တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 
၎တိုု႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ခံရသည့္ သတင္းေဝငွ 
သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခြန္အေကာက္ကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ အခန္း 
က႑မ်ဳိးမွပင္ ပါဝင္ႏုိင္ၾကပါသည္။  

မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝရာတြင္ ၾကားခံမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ 
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔သည္ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါသည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အခြန္အေကာက္ 
ဆုိင္ရာ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 

အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ 
တတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
မီဒီယာမ်ား၏ အခြန္စနစ္အေပၚ နားလည္မႈမွာ 
အားနည္းလွသည့္အတြက္ သတင္းေရးသား 
ရာတြင္ မွားယြင္းေရးသားႏိုုင္ၿပီး အခြန္ 
အေကာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ 
မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိပါ ထိခုိက္ေစ 
ပါသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ ျမန္မာသတင္း 
မီဒီယာတြင္ မွားယြင္းစြာ ေရးသားေလ့ရွိၾက 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း 
(ပစၥည္းဝယ္ယူ/ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြေပးေခ်မႈ) 
ကုိ (ၿမိဳ ႔တစ္ၿမိဳ ႔တြင္ ေနထုိင္မႈအတြက္ ပုံမွန္ေပး 
ရသည့္) ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ ပုံမွန္ပင္မွားယြင္းေနတတ္ 
သည္။ 

အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔ထုုတ္ျပန္ေသာ အခြန္ 
အေကာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္အရည္အေသြးႏွင့္ ရရွိႏိုုင္မႈကိုု 
တုိးတက္ေအာင္ အာ႐ုံစုိက္၍ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း 
မႈ ရွိမေနလွ်င္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားက မွ်ေဝေပးသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြး 
မွာ ညံ့ဖ်င္းေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။  

လူမႈမီဒီယာ၏ လ်င္ျမင္စြာႀကီးထြားလာမႈ၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္မူ လူမႈကြန္ယက္ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ 
၏ ႀကီးစုိးမႈသည္ (အစုိးရအပါအဝင္) ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးကုိ သမ႐ုိးက် သတင္း 
မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပရန္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ 
မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အစိုုးရအား လူအမ်ား 
အျပားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႔ ဆက္စပ္မႈကုိ 
စတင္ေစပါသည္။ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
ေျဖဆုိသူမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ယုံၾကည္ရမႈ 
အေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိေန 
ၾကစဥ္တြင္ပင္ လူအမ်ားအျပားသည္ သတင္း 
အမ်ားစုကုိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတဆင့္ ရရွိေနၾကပါ 
သည္။ လူမႈမီဒီယာေၾကာင့္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားထံမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ရရွိ 
ေစႏုိင္မႈႏွင့္ အျခားေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသုံးျပဳသူမ်ား
အခ်င္းခ်င္းထံမွလည္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တုိက္႐ုိက္ရရွိေစႏုိင္မႈ ျမင့္တက္လာပါသည္။  



ပုံမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အခြန္ 
အေကာက္မ်ားႏွင့္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား 
ပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ၎တုိ႔၏တာဝန္ဟု 
မ႐ႈျမင္ေခ်။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
အားနည္းလြန္းလွသည့္ အခြန္မူဝါဒက 
အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ၿပီး 
ရွိႏွင့္ၿပီးသား အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ 
သေဘာထားမ်ားအျမင္မ်ားကုိလည္း 
ထိခုိက္ေစကာ အခြန္ဆိုုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားကိုုလည္း ခက္ခဲေစပါသည္။

ဤသုေတသနတြင္ ၿမဳိ႕ျပျပည္သူလူထုသည္ 
မၾကာခဏေျပာဆုိေနၾကသကဲ့သုိ႔ အခြန္ 
အေကာက္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္မႈမရွိေၾကာင္း 
သက္ေသသာဓကမ်ား တင္ျပထားေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕ျပျပည္သူလူထုတြင္ ထုိစိတ္ေစတနာေကာင္း 
မ်ား အၿမဲရွိေနမည္ဟု ယူဆထား၍မရႏုိင္ေခ်။ 
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း အခြန္အေကာက္ 
မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေနရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ မည္သည့္ အခြန္အေကာက္ 

မ်ား သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေပးရမည္ႏွင့္ သူတုိ႔ေပး 
ေဆာင္သည့္ အခြန္အခမ်ားအား မည္သုိ႔ 
သုံးစြဲမည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုအား 
အခြန္ပညာေပးမႈမွာ မရွိသေလာက္နီးပါးပင္ 
ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူ႐ုိးရွင္း၍ စိတ္ဝင္စားစရာ 
ေကာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
မေတြ႔ရသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အခြန္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထု 
အမ်ားစု ရရွိလြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
မွ်ေဝေပးမႈလည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
လူထုအတြက္ မည္သုိ႔ေသာအခြန္ဆုိင္ရာ 
ပညာေပးမႈမ်ား ရွိပါသလဲဟု ေမးျမန္းရာတြင္ 
အခြန္ အရာရွိမ်ားက မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္  အခြန္ဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ 
အရာရွိမ်ားက လူထုအမ်ားစုသည္ 
သူတုိ႔၏အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ 
မသိရွိၾကေၾကာင္းႏွင့္ အသုံးမျပဳၾကေၾကာင္း 
ေျပာဆုိညည္းတြားၾကေသာ္လည္း 
အနည္းစုကသာလွ်င္  ယင္းလက္ေတြ႔ျဖစ္ပ်က္ 
ေနမႈႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိ
ခဲ့သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပး
သည့္လုပ္ငန္းကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ေန 
ခ်ိန္တြင္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကြက္လပ္ 
ကုိ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး 
တိက်မွန္ကန္မႈ မရွိသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား မ်ားျပားလာႏုိင္သည္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ ပုိ၍သိရွိလုိၾကသည္ဟုု စစ္တမ္းက ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ မေျဖၾကား 
ေပးသည့္အခါ အျခားရႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္
မ်ားဖက္မွ ရယူၾကရသည္။ လူမႈသတင္းမီဒီယာ
မ်ားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူလူထု 
အတြက္ မူဝါဒတစ္ခုသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ 
ေဆာင္သည္ကုိ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ 
ဝင္ေရာက္ေျပာဆို ရွင္းျပမႈမ်ားသည္ အလြန္ 
လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ႏုိင္သည္။ အက်ဳိးဆက္အား 
ျဖင့္ အစုိးရ၏ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားေလ်ာ့ေစႏိုင္သည္။ ယင္း 
အခ်က္က အစိုးရအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေစာေစာစီးစီးေပးရန္ႏွင့္ 
မွ်ေဝရာတြင္ လြယ္ကူစြာနားလည္သေဘာ 
ေပါက္ႏုိင္ေစၿပီး ရရွိလြယ္ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
မျဖစ္မေနလုိအပ္ေနၿပီဟုုေဖာ္ျပေနသည္။



အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားထင္ျမင္ယူဆထားသကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူလူထုသည္ အခြန္အေကာက္ကုိ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ဳိးကုိ မေဖာ္ျပၾကေခ်။ ေျဖဆုိသူမ်ားအားလုံးနီးပါး (၉၄%) က အခြန္ေပးျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကုိ သေဘာတူၾကသည္။ အစုိးရကုိ လက္မခံလွ်င္ပင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေပးရမည္ကုိ ၈၁% 
က လက္ခံၾကသည္။ ဝင္ေငြ၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ားမွာ မွ်တမႈရွိသည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။  

စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့သည့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက ၿမိဳ ႔ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သေဘာထား 
အျမင္မ်ားအေပၚ အစဥ္တစုိက္ အထင္အျမင္မွားေလ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့သည့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ ေတြးထင္ 
မွန္းဆထားခဲ့သည္မွာ ေျဖဆုိသူဦးေရ၏ ၆၄% ကသာလွ်င္ အခြန္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏တာဝန္ဟု သေဘာတူညီလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ 
ခဲ့ၿပီး အမွန္တြင္ ေျဖဆုိသူဦးေရ၏ ၉၄%က သေဘာတူေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းခြန္က မွ်တမႈရွိသည္ဟု ေျဖဆုိမည့္သူ ၅၂% 
ဟုထင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ၇၂% က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔၏အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ရက္ေရာစြာေပးလွဴတတ္ၾကၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိး 
ရွိမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းလုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒါနျပဳသည့္အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
World Giving Index တြင္ အၿမဲတမ္း ထိပ္တန္းေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္ 
မ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးရန္ ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စုစည္းလုပ္ေဆာင္သည္မွာ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ဓေလ့ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ တနည္းအားျဖင့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္သည့္သေဘာလည္း သက္ေရာက္ပါသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ကုသို္လ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံက ေျဖၾကားၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူုထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 
အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါးမွ်က ေကာက္ခံသည့္အခြန္ေငြမ်ားသည္ 
အလုိအပ္ဆုံးေနရာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။  

ၿမိဳ ႔ျပေနျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ လက္ခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း မည္သည့္အခြန္အေကာက္ 
အေျပာင္းအလဲမဆုိႏွင့္ အားလုံးကုိ ေက်နပ္စြာ လက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု မယူဆႏုိင္ပါ။ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ မည္သုိ႔ရွင္းလင္းေျပာျပသည္ဆုိ
သည့္အခ်က္က အေရးပါလွပါသည္။  

အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ အခြန္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအားနည္းျခင္းက အစုိးရအေပၚ 
မယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဝင္ေငြခြန္ကုိၾကားဖူးသည္ဟု ေျဖဆုိသူအေရအတြက္မွာ ၅၅% သာရွိၿပီး ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ 
ရွိသည့္ အေရအတြက္မွာ ၆၉% ရွိသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔မွ 
မေကာက္ခံေသာ အခြန္အခမ်ားကိုပါ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေကာက္ခံရရွိေနသည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားက ထင္မွတ္မွားလ်က္ရွိသည္။ 
ယင္းထင္မွတ္မွားမႈက အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာသံသယႏွင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ အခြန္ပညာေပးမႈမွာ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ 

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ အခြန္စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိ၍ရရွိလုိၾကသည္။ ေျဖဆုိသူ စုစု 
ေပါင္း၏ ၉ဝ%နီးပါးက သူတုိ႔ေပးရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပုိ၍ရလွ်င္ေကာင္းမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ 
၈၉% က သူတုိ႔၏ေပးေဆာင္သည့္အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲမည္ကုိ သိရွိလုိၾကသည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံသားဘတ္ဂ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ မွ်ေဝေဖာ္ျပမႈကုိ အျပည့္အဝေထာက္ခံသည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။  

အခြန္ေဆာင္သည့္အေတြ႔အႀကဳံတုိးတက္လာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိ၍ေပးျခင္းက အစုိးရႏွင့္ျပည္သူလူထုအၾကား အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ေတြ႔ထိဆက္ဆံမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ လက္ရွိပစၥည္းခြန္ေျပစာမ်ားသည္ မေရမရာႏွင့္ရႈပ္ေထြးမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အခြန္ 
ေကာက္ခံသူမ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မည္သုိ႔ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံရမည္ကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခံထားရျခင္းမရွိေပ။ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲၾကသည္ကုုိလည္း ေကာင္းစြာရွင္းလင္းေျပာျပႏုိင္မႈမရွိေခ်။ 

ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သတိထားထိန္းညႇိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အခြန္မူဝါဒ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ပုံစံႏွင့္ မည္သုိ႔ရွင္းလင္းေျပာျပမည္ကုိ ဂ႐ုစုိက္အေလးထားမႈမရွိလွ်င္ 
ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ကုန္ခမ္းသြားေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္အမင္းဂ႐ုစုိက္လြန္းျခင္း (သို႔) 
မလုပ္ေဆာင္ဘဲထားျခင္းျဖင့္လည္း အလားတူအက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အစုိးရထံမွ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပုိ၍ေမွ်ာ္လင့္လာေသာ 
အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးႏုိင္ရန္ အခြန္အေကာက္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။   



အခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပုိ၍ ျမင့္ျမင့္မားမားထားရွိရန္။ 
ဤသုေတသနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ 
သမုိင္းဝင္ကာလတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထုမ်ားသည္ 
ေတြးထင္ယူဆထားသည့္ထက္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ပုိၿပီးလက္ခံၾကသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေကာက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔ 
အသတ္မ်ားအေပၚ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

အခြန္စနစ္ကုိ ျပည္သူလူထု၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။  

 lအခြန္စနစ္ကုိ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ ႐ႈပ္ေထြးမႈသည္ အခြန္ေပးေဆာင္သူ၏ အမူ 
အက်င့္ကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္းလည္း မက်ေခ်။

 lအခြန္ပညာေပးမႈ ေကာင္းမြန္တုိးတက္လာေစရန္။ 
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သူတုိ႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ 
အေကာက္မ်ား မည္မွ်ေပးရမည္ႏွင့္ ယင္းအခြန္ေငြမ်ားအား 
မည္သူထံေရာက္မည္ကုိ သိရွိလုိၾကသည္။ ဤသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားက အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ အစုိးရ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္ဝမႈ စသည္တုိ႔အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။  

 l ျပည္သူလူထုအား အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲသည္ကုိ 
တင္ျပရန္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္(Citizen's Budget) စာေစာင္မ်ားကို 
ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကလည္း 
လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းမွာ 
ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူမ်ားရရွိႏိုုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မ်ားျပားလာၿပီး လြယ္ကူစြာ ရရွိလာေစသည္။ 

အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ပုိ၍စစ္မွန္စြာနားလည္ၿပီး 
အခြန္မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္။ အခြန္စနစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
ပုံစံမေရးဆြဲမီ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

ဤေလ့လာခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး 
တာဝန္ခံမႈရွိ၍ ျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးသည့္ အစုိးရအျဖစ္ ျပည္သူလူထု၏အျမင္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစရန္၊ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပုိ၍လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  

အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္။
အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ကုိယ္တုိင္အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အေလးထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပုိမုိေပးႏုိင္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ မည္သုိ႔ေျပာဆုိဆက္ဆံရမည္ကုိ 
အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားအား သင္တန္းေပးၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ 

အခြန္မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၏ ဆက္သြယ္ 
ေျပာဆုိမႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။
မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအားလုံးတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ထားရွိသင့္သည္။ 
ျပည္သူလူထုအား မူဝါဒအေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္ရန္ ဘာေၾကာင့္ 
လိုုအပ္သည္ဆိုုေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အပါအဝင္ 
အဓိကေျပာၾကားမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသား 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ အေထာက္အထားျဖင့္ ယင္းသတင္း 
အခ်က္အလက္ကုိ ပံ့ပုိးေပးသင့္သည္။ ေပးမည့္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပရိသတ္လြယ္ကူစြာနားလည္ 
သေဘာေပါက္ႏုုိင္သည့္ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖင့္ 
ျဖစ္သင့္သည္။ 

အခြန္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏တာဝန္ဆုိသည္ကုိ 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုိးတက္လာေစရန္ 
အာ႐ုံစုိက္၍ လက္ရွိဆက္သြယ္စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈ 
(campaign)ကုိ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရန္။  

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ 
အေကာက္မ်ား၊ ေပးေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အသုံးျပဳမည့္ပုံစံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ဖက္သုိ႔ 
ဆက္သြယ္စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈ(campaign)ပုံစံကုိ 
ေျပာင္းလဲရန္။
ျပည္သူလူထုသည္ ဤအခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတာင္းဆုိ
ထားသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ သက္ေသသာဓကတုိ႔ကလည္း 
ျပည္သူမ်ားအား ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါက အခြန္ေပးေဆာင္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာႏုိင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ 

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန 



အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ 
အေတြ႔အႀကဳံအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ 
သုေတသနျပဳလုပ္ေစရန္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ 
သေဘာထားအယူအဆမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည့္စုံမႈမရွိေနေသးေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပေနသည္။ 
 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၌ 
အခြန္ထမ္းစာရင္းတြင္ အိမ္မ်ားပုိ၍ထည့္သြင္းသည့္ 
လုပ္ငန္းကုိ အဓိကဦးစားေပးရန္။  
ပစၥည္းခြန္ကုိ လက္ရွိတြင္ မွ်တမႈရွိသည္ဟု သုံးသပ္႐ႈျမင္ၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပစၥည္းခြန္မ်ားကုိ လက္ရွိတြင္ အလြန္နည္း 
ပါးသည့္အဆင့္မ်ားမွ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလွ်င္ အခြန္ေပးေနသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အခြန္စာရင္းတြင္မပါသူမ်ားအၾကား 
ကြာဟမႈမွာ ပုိ၍ႀကီးမားသြားမည္။ စနစ္ကုိ ပုိ၍မွ်တမႈရွိေစရန္ 
အတြက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အခြန္ပုိ၍ေပးေဆာင္ရန္ 
မေတာင္းခံမီ မေပးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ စာရင္းထဲသို႔ 
ဦးစြာထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။  

အခြန္ေကာက္သူမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သင္တန္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္း 
မ်ားေရးဆြဲရန္။  
သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္ဆံ 
ေျပာဆုိရမည္ႏွင့္ ေျပာဆုိရန္ခက္ခဲသူမ်ားအား ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းနည္းတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္။ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားအား 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ရရွိသည့္အခြန္အခမ်ားကုိ 

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သုံးစြဲသည္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပနည္း 
မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ အခြန္ေကာက္ခံသူ 
အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
ဤသင္တန္းမ်ဳိးေပးျခင္းက ၎တုိ႔အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ 
ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ျပည္သူလူထုမ်ား စိတ္ဝင္စားၿပီး နားလည္ႏုိင္သည့္ 
ပုံစံမ်ားျဖင့္ သုံးစြဲမႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရန္။
ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ပုိစတာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သမ႐ုိးက်ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ား (သို႔) 
လူမႈမီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပုိ၍သစ္လြင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 
အခြန္မ်ားအျပင္ အစုိးရတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သေဘာထားအျမင္မ်ား ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ျပည္သူလူထု 
လုိခ်င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခြန္ေတာင္းခံသည့္ ေျပစာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စမ္းသပ္သင့္သည္။  





႐ံုးခ်ဳပ္
၄၆၅ ကယ္လီဖိုးနီးယားလမ္း၊ ၉ လႊာ၊ ဆန္ဖရန္စၥကို၊ CA 94104 USA

ဖုန္း ၄၁၅-၉၈၂-၄၆၄ဝ  
အီးေမးလ္  info.sf@asiafoundation.org

ျမန္မာ
အမွတ္ ၁၁၊ ကိုယ္႔မင္းကိုယ္႔ခ်င္းရိပ္သာလမ္း၊ အေနာက္ငါးထပ္ႀကီးရပ္ကြက္ 

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္။

ဖုန္း (+၉၅ ၉) ၄၂၆၅၂ ၂၆၈၁     ဖက္(စ္) (+၉၅ ၁) ၅၅၈၂၃၈
အီးေမးလ္ myanmar.general@asiafoundation.org

www.asiafoundation.org


