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ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ
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ေကာင္းမြန္ေသာ

အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္စနစ္တစ္ခုသည္
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တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္၊
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အခြန္မ်ားမွာ
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ံ သာအခြန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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-
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ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

အင္အားေတာင့္တင္းေသာ

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း

(ေဒသႏၱရ)

အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒအတြက္ အေရးပါသည့္အစိတ္အပိင
ု း္ တစ္ခုအျဖစ္ရိွၾကသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွ

ရရိွသည့္

အေရးႀကီးဆံုးေကာင္းက်ိဳးျဖစ္သည့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ တိုးတက္လာရျခင္းမွာ ျပည္သလ
ူ ူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္မႈရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
ေၾကာင္ျ့ ဖစ္သည္ (Oates 1972) ။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္မွာ လြန္စြာရိုးရွင္းလွသည္။ ျပည္သူလူထု၏
ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ (ဥပမာ - ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳးစုကြဲျပားမႈ၊ ရာသီဥတု၊
စီးပြားေရးအေျခအေန

ကြဲျပားမႈႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရ

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားအား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ

မတူညီမႈတို႔ေၾကာင့္) ႏွစ္သက္သေဘာက်မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္ဟု ယူဆၾကည့္ပါ။ ေနာက္ထပ္အေနျဖင့္
ေဒသတစ္ခတ
ု ည္းမွာပင္ ႏွစ္သက္ သေဘာက်မႈအားလံုး တူညီေသာ ျပည္သူလူထုရိွသည္ဟု ယူဆ
ၾကည့္ပါ။

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

ထိုသို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ

ႏွစ္သက္သေဘာက်မႈမ်ား

အေပၚလိုက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ပါက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
ေပးေသာ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း

မတူညီႏိုင္ေပ။

အထက္မွ

ေအာက္ေျခသို႕အဆင့္ဆင့္

တာဝန္ခံရေသာစနစ္တစ္ခုအတြင္း မဲေပးသည့္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ား
ရရိွလာေၾကာင့္

လူေနမႈဘဝဖူလေ
ံု ရးလည္း

ေကာင္းမြန္လာသည္။

ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ

ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ တာဝန္ခံရေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္တြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္
တစ္သမတ္တည္း တူညီေသာေၾကာင့္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႕၏ဆႏၵအလိုက္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွၾကေပ။ ႏိုင္ငံအတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေလေလ လူေနမႈဘဝဖူလံုေရးတြင္
တစ္သမတ္တည္း တူညီမႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္စရိတ္ ပိုၾကီးေလေလျဖစ္သည္။
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ဤစာတမ္းသည္ မတ္လ၊ ၂၀၀၈ တြင္ ေတာင္ဖရိကႏိုင္ငံ Pretoria ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခေ
့ဲ သာ ေတာင္ဖရိကႏိုင္ငံ၏ အခြနစ
္ နစ္အေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ပြဲမွ

မူရင္းစာတမ္းအား ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ထားေသာစာတမ္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူမ်ားသည္ ဤေခါင္းစဥ္အား ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေရးသားခဲေ
့ သာေၾကာင့္ ယခင္ေရးသားခ်က္မ်ားမွ အမ်ားအျပားျပန္လည္ပါဝင္ေနသည္႔အတြက္ ကိယ
ု ္တင
ို ္ေရးသားမႈမ်ားကို အလြန္အကၽြံမွီျငမ္းျခင္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာမွီျငမ္းခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ျပထားပါ။ ယခုစာတမ္းတြင္ Bahl ႏွင့္
းေဖာ္ျပထားပါသည္။

Bird (၂၀၀၆)တိ႔ေ
ု ရးသားခ်က္မ်ားမွ အမ်ားဆံု

ဘ႑ာေရးအရဗဟိုခ်ဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို အခိုငအ
္ မာ ယံုၾကည္သူမ်ားမွ အဆိုျပဳသည္မွာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက လူေနမႈဘဝဖူလံုေရး တိုက္ရိုက္
တိုးတက္မႈရိွေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ၊

ရေငြမ်ားအားခြဲေဝခ်ထားမႈ၊

ဆန္းသစ္ေသာ

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုငမ
္ ႈ၊

ေရြးေကာက္ခံအရာရိွမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ၊ ေဒသႏၱရအစိုးရအဆင့္ စြမ္းရည္ျမွင့တ
္ င္မႈႏင
ွ ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္
ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ပါဝင္ႏင
ို ္မႈစသည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္ဟု
ဆိုထားသည္။ 2 ယင္းစနစ္မွ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုခု ရရိွေအာင္ျမင္ရန္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္
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ယင္းတို႔လက္ေအာက္ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွရ
ိ ၿပီး ေဒသေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း
ယင္းတို႔ေဒသရိွ
ရိွရမည္မွာ

အစိုးရမ်ားအား

(ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္)

ေမးခြနး္ ထုတ္ဖြယ္ရိွသည္။

ထို႔အျပင္

ထိန္းကြပ္ႏိုင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ယင္းတို႔ေဒသရိွ

အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျပည့္စံုတိက်ေ
သာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း လံုေလာက္စြာ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ား
အျပားတြင္ ယင္းအေျခအေနမ်ားထဲမွ တစ္ခုေတာင္ ျပည့္မီမႈမရိွေပ။
ဘ႑ာေရးအရဗဟိုခ်ဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းမွ ရေငြခြဲေဝခ်ထားမႈ တိုးတက္လာရျခင္း အေၾကာင္း
အရင္းတစ္ခုမွာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းတြင္ တုိက္ရိုက္ ပိုမိုပါဝင္လာျခင္းျဖင့္
ဂ်ီဒီပီပါဝင္မႈမွာလည္း အခြန္စနစ္ေၾကာင့္ ပိုမိုတိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ကုမၸဏီဝင္ေငြခြန္၊ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြနႏ
္ ွင့္ အေကာက္ခန
ြ ္မ်ား
အေပၚတြင္

မွီခိုေနသည္။

သို႔ေသာ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ယင္းအခြန္မ်ားသည္

အျမင့္ဆံုး

သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏရိွသည္။ 3 ယင္းသတ္မွတ္ပမာဏႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းတို႔ေပါင္းစပ္လိုက္
2

ေသာအခါ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား
သည္ အခြန္အေျခတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈစနစ္အား
ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္ထားပါက (ေအာက္တင
ြ ္ေဆြးေႏြးထားသည္) ဗဟိုအစိုးရမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ေသာ အခြန္အေျခအတြက္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွၿပီ မက္လံုးမ်ားရိွ
လာႏိုင္ည္ဟူေသာ ရေငြခြဲေဝခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။
2

အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ လြယက
္ ူေစရန္ ေဒသႏၱရ (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဟုဆရ
ို မည့္အစား) ဟုသုးံ ထားျခင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့တ
္ ိုင္းအဆင့္သာမက ေဒသႏၱရ

အဆင္႔ဟု ဆိလ
ု ိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကာလေဒသအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ကလ
ြဲ ြဲႏိုင္ပါသည္။
3

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြနမ
္ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ေ
့ လ်ာ္သည့္ သတ္မတ
ွ ္ပမာဏအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ကို Keen and Mintz (2004)

တြငေ
္ တြ႔ႏိုင္ၿပီး ယင္းစာေရးသူမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖးို အခြနသ
္ တ္မတ
ွ ပ
္ မာဏသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုးံ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။
၂၀၀၈ခုႏွစ္ေတာင္ဖရိကႏိုင္ငံ၏
ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဘတ္ဂ်က္တြင္

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္သတ္မတ
ွ ပ
္ မာဏ

တျဖည္းျဖည္းတိးု ျမင့္လာသည္ကို

လတ္တေလာ

ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ

မွန္ကန္ခဲ့ေသာ္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏

အခြန္ရေငြတိုးလာျခင္းသည္

ဗဟိုအစိုးရ၏ အခြန္ရေငြေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းကို မေခ်ဖ်က္သြားေပ။ စင္စစ္တြင္မူ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ
ရေငြခြဲေဝခ်ထားမႈတိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ဗဟိုအစိးု ရမွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းခြဲေဝေပး
ေသာပမာဏမွာ

ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ႏိုငင
္ ံအမ်ားအျပားတြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္

အတိုင္းအတာတစ္ခုအေလ်ာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ ပစၥည္းမ်ား
ေရာင္းခ်ျခင္း၊

လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏွင့္

ပိုင္ဆုိင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္

စည္းၾကပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့အ
္ တူ အခြန္အေျခအား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား
သည္ အခြန္အနည္းစုကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ေကာက္ခံခြင့္ရပါက သိသိသာသာ အားေကာင္းလာႏိုင္ေပ
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ လိုင္စင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ
ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ရသည့္အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအရ ေျမယာအေရာင္း
အဝယ္မ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔တြင္

အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္မႈတို႔အား
ေဒသတြင္းရိွ

လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
ယင္းလုပင
္ န္းမ်ား၏

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေပသည္။ လက္ရိွအာဏာရသက္တမ္းတြင္ ရေငြပမ
ို ိုရရိွႏိုင္
ေသာ အလားအလာမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရမ်ားထက္ ယင္းလုပင
္ န္းေဆာင္တာမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမို စိတ္အား
ထက္သန္ေပသည္။
ဖက္ဒရယ္

ဘ႑ာေရး၏

သာမရိုးက်

သီအိုရီသေဘာတြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္

အခြန္အေျခမွာ အကန္႔အသတ္ရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္မ်ား
သည္သာလွ်င္

ေဒသအတြငး္

ေကာက္ခံရလြယ္ကူၿပီး

ေဒသတြငး္ ေနျပည္သူမ်ားကိုသာ

အဓိကေကာက္ခံႏိုင္ယံုသာမက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအခ်င္းခ်င္းၾကား (ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား
အခ်င္းခ်င္းၾကား) ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း သို႔ တစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း မျဖစ္ေစေသာ
အခြန္မ်ားကို

ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 4

ပစၥည္းခြန္ျဖစ္ၿပီး

3

ယင္းအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားထဲမွ

ဒုတိယအဓိကရင္းျမစ္မွာ

ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားအေပၚ

အဓိကရေငြရင္းျမစ္မွာ
ေကာက္ခေ
ံ သာအခြန္ႏွင့္

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳခေၾကးေငြတို႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဗဟိုအစိုးရမွ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားသို႔ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အေရာင္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ဆုင
ိ ္ေသာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့
4

ေရွးက်ေသာ အခြနခ
္ ြဲေဝမႈဆိုငရ
္ ာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို Musgrave (1983) ကအဆိုျပဳခဲ့ၿပီး Oates (1998) က ျပန္လည္ေဖာ္ထုတခ
္ ဲ့သည္။ Martinez-

Vazquez ၊ McLure ႏွင့္ Vaillancourt (2006) မွာ တက္သစ္စစီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဆိုငေ
္ သာ လတ္တေလာ အသံုးဝင္ေသာ ရႈေထာင့္ျဖစ္သည္။

ေငြေပးရန္ ျငင္းပယ္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပစၥည္းခြန္မူဝါဒတစ္ခုတည္းသာလွ်င္
အသံုးျပဳ ေျဖရွင္းႏိုင္ေပသည္။
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔

အခြင့္အာဏာပိုေပးရန္

ျငင္းပယ္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းေကာင္းမ်ားရိွႏိုင္ေပသည္။ ဥပမာ - ေမခရိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာ ေပ်ာက္ဆံု
စိုးရိမ္မႈ။ 5

းမည္ကို

4

အဓိကအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

တိုးတက္မႈအပိုင္းကို

ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္လိုမႈ

သည္လည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေငြလံုး
ေငြရင္းအသံုးစရိတ္ကို အမ်ားဆံးု သံုးစြဲေသာ ဗဟိုအစိုးရဆီမွ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုငရ
္ န္
အမ်ားဆံးု သံုးစြဲရေသာ
သည္။

အကယ္၍

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံသို႔

ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္

သံုးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားပါက

ႏိုင္ငံတိုး

တက္မႈႏႈန္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ဗဟိုအစိုးရ၏ေငြလံုးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဦးစားေပးက႑မ်ားသည္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ေငြလံုးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္စည္တန္ဖိုးတိုးျမွင့္လာ
ျခင္းျဖစ္ေသာ Network Effect ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိႏိုင္ေပ။
ထို႔အျပင္
ႀကီးမားစြာ

ဘ႑ာေရးအရ

မွီခိုေစေသာ

လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ကို
ေဒသမ်ားတြင္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္

နည္းလမ္းျဖစ္ပါက

ပိုမိုေပးအပ္ရမည္။
မညီမွ်မႈမ်ားကို

ကိုယ္ပင
ို ္ရေငြမ်ားအေပၚတြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

ရေငြမ်ားကို

ပိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းသည္
ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ

ရေငြမ်ားကို

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းမွ ရရိွေသာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ စရိတ္က ပိုႀကီးသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္မရွိၾကပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားသည္လည္း ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ထပ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား
ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 6
5

ကိုယ္ပင
ို ္အခြန္ရင္းျမစ္အေပၚ မွီခိုရပ္တည္မႈသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား
5
6

ခ်မွတ္ရာတြင္

အေရးႀကီးေသာ

အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

Tanzi (1996) တြင္ၾကည့္ပါ။ Boadway ႏွင့္ Shah တြငလ
္ ည္း ပိုမို ဘက္ညီေသာ အကဲျဖတ္သုးံ သပ္ခ်က္ကို ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

အဂတိလက
ို ္စားမႈအၾကား

ဆက္စပ္မႈအား

အေထာက္အထားအခိုင္အမာ

မျပႏုိင္ပါ။

ဥပမာ

-

ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို ္မႈနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂတိလက
ို ္စားမႈပန
ို ည္းေၾကာင္းကို Fisman ႏွင့္ Gatti (2002) မွ ေတြ႔ရွထ
ိ ားသည္။ Treisman (2000) ကမူ
ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ို ္ေသာႏိုင္ငမ
ံ ်ားထက္

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အဂတိလက
ို ္စားမႈပမ
ို ်ားသည္ကို

ေတြ႕ရိထ
ွ ားသည္။

စာေတြ႕သေဘာတရားအရ သံုးသပ္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခက
ု ို Martinez-Vazquez ၊ Arze ႏွင့္ Boex (2007) တြင္ ေလ့လာႏိုငသ
္ ည္။

အဆိုပါအခ်က္အေပၚ

ကိုယ္ပင
ို ္ရင္းျမစ္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြရာွ ေဖြျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အခြန္ႏႈန္းကို တိုးျမင့္
လာၿပီး ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္အေပၚ ဗဟိုမွ ဖိအားေပးမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ဗဟိုမွ
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္

အသံုးစရိတ္မာဂ်င္ကိုေတာင္

မကာမိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္

ေသခ်ာ

မစီမံႏိုင္ပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံးု ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ဗဟိုမွ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြအေပၚ
ႀကီးစြာမွီခိုမႈသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရိွႏိုင္ေပသည္။
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ေပးမႈကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အမ်ားဆံးု ေတြ႕ရသည္ (OECD 1999, 2006) ။ အစြန္းတစ္ဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္
အေႏွာင့္အယွက္

ကေနဒါရိွ

ျပည္နယ္မ်ားသည္

တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါက

ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္အာဏာ

ရိွသည္္။

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏အသံုးစရိတ္၏

ႏွစ္ျပည္နယ္ကုန္သြယ္ေရးအေပၚတြင္

မည္သည္အ
့ ခြန္အေျခမဆို

ဒိန္းမတ္ႏွင့္

ဆြီဒင္တြင္

တစ္ဝက္နီးပါး

ေရြးခ်ယ္ၿပီး

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ

ကာမိသည္။

အလံုးစံု

အခြန္မ်ားသည္

ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံတြင္

ေဒသႏၱရ

အစိုးရမ်ားမွ ရရိွေသာ အခြန္ရေငြသည္ ဗဟိုမွ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားထက္ ပမာဏမ်ားသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

ကိုယ္ပင
ို ္အခြန္ေကာက္ခပ
ံ ိုင္ခြင့ေ
္ ပးမႈတြင္

အျခားေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားေအာက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားအၾကား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္တစ္ခု

ျပဳလုပ္သည့္အေနျဖင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို အေတာ္တန္ လႊဲေျပာင္းေပးေနၿပီျဖစ္သည္ (Ikawa)။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ဗဟိုအစိုးရသည္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံ

ကိုယ္ပိုင္အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ရန္ ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း
အခြန္ရေငြမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္မ်ားပါဝင္မႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရိၿွ ပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား
တြင္ ၂၀ ရာခိုင္းႏႈန္းရိွသည္။ ယင္းကိနး္ ဂဏန္းမ်ားသည္ လြန္ခေ
ဲ့ သာႏွစ္၃၀အတြငး္ အနည္းငယ္
ေျပာင္းလဲမႈရိွသည္။ 7
6

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏

အသံုးစရိတ္အမ်ားစုသည္

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ အဓိကသံုးစြဲသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္
ေသာ ယင္းအခြန္မ်ားသည္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ စရိတ္ပိုမိုကုန္က်ေစၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရသည္မွာလည္း ခက္ခဲသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲခအခြန္ႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

စိုကပ
္ ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဝင္ေငြခြန္၊

အိမ္ၿခံေျမမ်ားလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ

ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ားအား

ေကာက္ခံခြင့္ေပးလိုက္သည္။ ယင္းရလဒ္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အခြန္ရေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁
7

IMF၏

ႏွစ္အလိက
ု ္

အစိုးရ၏ဘ႑ာေရးဆိင
ု ္ရာစာရင္းမ်ားစာအုပႏ
္ ွင့္

ေကာက္ယတ
ူ က
ြ ္ခ်က္ထားသည္။

ႏိုင္ငံအလိုကေ
္ လ့လာမႈ

(Bahl

ႏွင့္

Wallace

2005)

တိ႔မ
ု ွ

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ (Bahl ၊ Wallace ႏွင့္ Cyan 2008)။ ကေမၻာဒီးယား၊
တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ကိုယ္ပင
ို ္အခြန္ရေငြမ်ား အားလံုးတန္း
တူ နည္းပါးၿပီး ကိုယ္ပင
ုိ ္ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ေကာက္ခံရရိွသည္ (Taliercio
2005)။ 8 သို႕ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ကိုလမ္ဘီယာတို႔တြင္
7

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ သံုးပံုတစ္ပံု သို႔ သံုးပံုတစ္ပံုထက္မ်ားေသာ အသံုးစရိတ္ကို ကိုယ္ပိုင္ရေငြ
မ်ားမွ သံုးစြဲသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပစၥည္းခြန္အျပင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

စည္းၾကပ္သည့္အခြန္အခ်ိဳ႕မွ

ရေငြရရိွသည္။

ယင္းအခ်က္အား

ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။
ဤစာတမ္းတြင္ မွ်တမႈရိွေစရန္ မည္သို႕ေသာအခြန္မ်ားအား ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွ ေကာက္ခံ
သင့္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ပထမဆံုးေဆြးေႏြးထားၿပီး ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေကာက္ခံရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဓိကအခြန္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာက႑မ်ား
အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 9
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ေဒသႏၱရအစိးု ရမ်ားမွ မည္သေ
႔ို သာအခြနမ
္ ်ား ေကာက္ခံသင့္သနည္း?
အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

မည္သူမွ

မည္သည့္အခြန္မ်ား

ေကာက္ခံသင့္ၿပီး

မည္သေ
ို႔ ကာင္းမြန္ေအာင္ ေကာက္ခရ
ံ မည္မွာ အဓိကရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။
အစိုးရအလႊာအဆင့္ဆင့္တြင္
မရိွသည္အ
့ ျပင္

မွန္ကန္ေသာ

လက္ေတြ႔တြင္

ျပႆနာႏွစ္ရပ္ရိွသည္။

ရေငြေကာက္ခံခြဲေဝမႈမွာ

မူအရအားျဖင့္

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။

ပထမအခ်က္မွာ

ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္

ရွင္းလင္းမႈ

အဓိကက်ေသာ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထက္

အခြန္အမ်ားစုကို အစဥ္အဆက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝေကာက္ခံႏိုင္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

အလားအလာရိွသည့္

အခြန္အေျခမ်ားမွာ

အခြင့္အာဏာေပၚမူတည္ၿပီး

အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ဗဟိုမွ ေကာက္ခံေသာအခြန္မ်ားအေပၚ အပိုေၾကး
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခံႏိုင္ရွပ
ိ ါက ယင္းျပႆနာမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးတစ္ခုကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအရ
ေျဖရွင္းႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ေအာက္မညီမွ်မႈကို ရေငြေကာက္ခံခြဲေဝမႈမ်ားအား အတိုး

8
9

ေနာက္ပင
ို ္းမွ သိရွရ
ိ သည္မွာ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသိ႔ူ ခြဲေဝေပးေသာ ဗဟိုမွ အခြနေ
္ ဝစုမပါဝင္ပါ။
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအား အသံုးျပဳခေၾကးေငြသည္လည္း အလားအလာရိွေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အဓိကရေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း

ဤစာတမ္းတြင္ ထည့္သင
ြ ္းမေဆြးေႏြးထားပါ။

အေလ်ာ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့က
္ ို ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္း
ျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ပိုမ်ားေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ နည္းေသာသူထက္
ရေငြပရ
ို လာေသာေၾကာင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအခ်င္းခ်င္း

မညီမွ်မႈသည္

ပိုမိုဆိုးရြာလာေစသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မူဝါသေဘာအရ တရားစီရင္ေရးဆိင
ု ္ရာ ကြာဟခ်က္တစ္ခု
မကရိွေသာ

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္

ေကာက္ခပ
ံ ိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာအခြန္မ်ားသည္

ဆင္းရဲေသာေဒသ

မ်ားအတြက္ မွ်တမႈျဖစ္ေစေသာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ 10
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ေဒသႏၱရဆိင
ု ရ
္ ာအခြနတ
္ စ္ခဆ
ု ိုသည္မာွ အဘယ္နည္း?
ေဆြးေႏြးခ်က္ကို

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက

မည္သို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္ကို

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္ကို

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပလွ်င္

အသံုးဝင္ႏိုင္ေပသည္။

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္စင္စစ္ဆိုသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထင္ရွားေသာ အေျခအေန ၆ ခုအား
ေျပလည္ေစေသာအရာဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။
(၁) ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ မေကာက္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
(၂) ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ တိက်ေသာ အခြန္အေျခကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
(၃) အခြန္ႏႈန္းကိုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(၄)

တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

မည္သည့္အခြန္ထမ္းကိုမဆို

အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။
(၅) အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္။
(၆) ေကာက္ခံရရိွေသာအခြန္ဟူသမွ်ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အခြန္အမ်ားစုတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွ တစ္ခ်က္ သို႕ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္သာ
ကိုက္ညီၿပီး မည္သူမွာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရိွသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။
ဥပမာအားျဖင့္

အာဂ်င္တးီ နားတြင္

အခြန္အမ်ားစုမွ

ေကာက္ခရ
ံ ေငြတစ္စိတ္တစ္ေဒသကို

ေဒသသို႕ခြဲေဝေပးရန္ရိွေသာ္လည္း အခြန္ႏႈန္း (ႏွင့္ အခြန္အေျခ)ကို ဗဟိုအစိးု ရမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
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May (1969)မွ အဆိုျပဳသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈသေဘာထားသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မ်ားစြာ ကြဲျပားႏိင
ု သ
္ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါရိွ

အလုပ္အကိင
ု ္မ့အ
ဲ ာမခံစနစ္တြင္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ေဒသအခ်င္းခ်င္းၾကား

ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝမႈႏွင့္

အေမရိကန္ႏိုငင
္ ံရွိ

ျပည္နယ္အလိက
ု ္

ခြေ
ဲ ဝမႈ

(ညီမွ်မႈမရိ)ွ တိ႔အ
ု ား

သည့္အျပင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္ျခင္းကိုလည္းလုပ္ေဆာင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေဒသႏၱရ
အခြန္မ်ားသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ားစု
တြင္ ယင္အခြနမ
္ ်ားအား ဗဟိုအစိုးရ၏အခြန္မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသိ႔ု (အားလံုး
သို႔

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)

ေထာက္ပ့ေ
ံ ငြပမာဏႏွင့္
အနည္းငယ္သာ

ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွ

ရိွေသာအေျခအေန

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္သည္

လႊဲေျပာင္း

ေကာက္ခရ
ံ ရိွေသာအခြန္ပမာဏတို႔၏

(ဂ်ာမနီကဲ့သို႕ႏိုင္ငံ)တြင္

ဆက္စပ္မႈ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ေကာက္ခံရရိွမႈပမာဏအေပၚမူတည္၍

ရေငြမ်ားအား

့အေျခအေနတြင္

ယင္းအေျခအေနသည္ အတိင
ု ္းအတာတစ္ခုအထိ

ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္

သိသိသာသာ

ျဖစ္ႏိုင္သည္

(တရုတ္ကဲ့သို႕ေသာႏိုင္ငံ)။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း
ေကာက္ခေ
ံ သာအခြန္သည္

သက္ဆိုငရ
္ ာလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံေငြအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ

အခ်ိဳ႔ေသာယူဆခ်က္မ်ားတြင္

ေဒသႏၱရအခြန္ႏွင့္

ဗဟိုမွ

ပံုစံတူသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ (က) အခြန္တစ္ခုေကာက္ခံသင့္ မသင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။ (ခ)
အခြန္အေျခအား

သတ္မတ
ွ ္သည္။

အခြန္ေကာက္ခံေသာ္လည္း
ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္
အခြန္အေျခကို

(ဂ)

အခြန္ႏႈန္းအား

အခြန္ရေငြအားလံုးကို
သို႕

ဘဏ္စာရင္းရိွေငြပမာဏေပၚမူတည္၍

(ဃ)

ဗဟိုအစိုးရမွ

ေဒသႏၱရအစိုးရမွရရိွေသာအေျခအေနတြင္

ကိုယ္စားေကာက္ခံသူအေနျဖင့္သာ

ေလ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း

သတ္မွတ္သည္။
ေဆာင္ရြက္သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္

ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ျခြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ

မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း

ဥပမာအားျဖင့္

ယင္းအေျခအေနကို

ကေနဒါႏိုင္ငံရိွျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ျပည္နယ္၏တစ္ဦးက်ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံပံုကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္
သိႏိုင္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရကို ကိုယ္စားအခြန္ေကာက္ခသ
ံ ူအေနျဖင့္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

စာရင္းအင္းနည္းေသာ

သေဘာထားအေျခအေနမွလႊဲၿပီး

ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဗဟိုမွ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ လံုးဝမရိွေပ။
အစြန္းေရာက္

အေျခအေနႏွစ္ခုမဟုတ္ဘဲ

ၾကားအေျခအေနမ်ားလည္းရိွႏိုင္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္ (VAT ICMS)အား သတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံခြင့္ရိွေသာ္လည္း အခြန္ႏန
ႈ ္းကိုမူ ဗဟိုမွ သတ္မွတ္ေပးသည္။
အထက္တြင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုငး္

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္

(VAT)

ေကာက္ခရ
ံ ေငြကို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ပံုေသနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ၿပီး ခြဲေဝေပးသည္။ က်ဴးဘားႏွင့္
ကေနဒါတြင္

ဖက္ဒရယ္ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္(GST)အား

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွ

ေကာက္ခံၿပီး

ေကာက္ခရ
ံ ေငြမ်ားအား ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း
ကေနဒါႏိုင္ငံရိွ

ျပည္နယ္

၃

ခုတြင္မူ

ျပည္နယ္၏ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္

(VAT)

အား

ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခရ
ံ ေငြမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္
းအပ္ႏရ
ွံ သည့္အေျခအေနမွာ
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏

ေမးခြနး္ ထုတ္စရာျဖစ္သည္။

အထက္ပါမည္သည့္

အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့အ
္ ာဏာမွာ

အေျခအေနတြင္

အားေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသနည္း?

သီအိုရီအရႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ကေနဒါႏိုင္ငံ (အထူးသျဖင့္ က်ဴးဘား)မွာ အေကာင္းဆံုးဟု
ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း

အတိုင္းအတာတစ္ခုအရ

ကိုယ္ပိုင္ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးအခြန္

ယင္းျပည္နယ္မ်ားရိွ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္လွ်င္

မေကာက္ခၾံ ကေပ။ 11

(VAT)ကို

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း?

10

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့အ
္ ာဏာအတြက္ အဓိကအေရး
ႀကီးေသာ ယူဆခ်က္မွာ အခြန္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ရွသ
ိ ူမွာ မည္သူျဖစ္သည္ဆို
သည္မွာ

အဓိကျဖစ္သည္။

အားလံုးသည္

ေဒသႏၱဆိုင္ရာ

အခြန္ရေငြမည္မွ်ရရိွေအာင္

အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ေကာက္ခံမည္ကို

တာဝန္ခံမႈက်င့္ဝတ္မ်ား

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး

မိမိလုပ္

ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ျပည္သူအေပၚတာဝန္ယူမႈရေ
ိွ သာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအေပၚတြင္မူတည္သည္။
ဤအဆိုသည္
အားေပးၿပီး

ေဒသႏၱရအစိုးရအားလံုးနီးပါးသည္

စိတ္အားထက္သန္စြာ

မေကာက္ခံပါက

ပစၥည္းခြန္ကို

ေဝဖန္ျခင္းခံရသည္။

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

အလြန္ေကာင္းေသာ

ထိုအတိုင္းအတာသည္

ေအာက္တြက္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္

ေဒသႏၱအစိုးရအမ်ားစုအတြက္

ပိမ
ု ိုေကာက္ခံျခင္းကို
ပစၥည္းခြန္သည္

ေဒသႏၱဆိုင္ရာအခြန္တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းတြင္

သို႔ေသာ္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္
လိုအပ္သည္ထက္

သက္သာ

ေစပါသည္။

ေကာင္းမြနေ
္ သာ ေဒသႏၱဆင
ုိ ရ
္ ာအခြန္တစ္ခဆ
ု သ
ို ည္မာွ အဘယ္နည္း?
ေဒသႏၱအစိုးရမ်ားအား ရေငြမ်ားခြဲေဝရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ အေျခခံသေဘာတရား (၄)ခု
မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

11

လက္ရွဖ
ိ က္ဒရယ္ႏွင္ျ့ ပည ္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ လက္ရွိ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ VATေကာက္ခံေပးေနေသာ ျပည္နယ္သုးံ ခုတင
ြ ္

အခြန္ႏႈန္းမွာ အတူတူျဖစ္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းအား ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အခ်ိနမ
္ ေရြး ေျပာင္းလဲသတ္မတ
ွ ္ႏိုငသ
္ ည္။ Smart and Bird
(2006)

မွ

အဆိုျပဳသည္မွာ

အထက္ပါလိုအပ္ခ်က္အတြက္

မည္သည့္ျပည္နယ္မဆို ကိယ
ု ္ပင
ို ္အခြနႏ
္ ႈန္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။

ပညာရပ္ဆင
ို ္ရာအေၾကာင္းျပခ်က္

တစ္စတ
ုံ စ္ရာ

မရိွပါ။

သေဘာတရားအရ

(၁) ပထမအခ်က္မွာ ေဒသႏၱဆိုင္ရာအခြန္မ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝရာတြင္ ထည့္သြင္းမစဥ္းစား
သင့္ပါ။
(၂) ဒုတိယအခ်က္မွာ တတ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအေလ်ာက္ အစိုးရအလႊာအားလံုးသည္
ႏိုင္ငံေရးအရ တာဝန္ရွသ
ိ ည့္အရ မိမိတို႔အသံုးစရိတ္မာဂ်င္ကို ကာမိေအာင္ ဘ႑ာေငြရာွ ေဖြရမည့္
တာဝန္ရိွသင့္သည္။
(၃) တတိယအခ်က္မွာ အခ်မ္းသာဆံုးေသာေဒသႏၱအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ားကို
သံုး၍

မိမိတို႔ေဒသတြင္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးအား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ကိုယ္ပိုင္ရေငြမ်ား

အလံုအေလာက္ရိွသင့္သည္။
(၄) စတုတၳအခ်က္မွာ တတ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအေလ်ာက္ ေဒသႏၱဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ရယူေသာ ေဒသတြငး္ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္မ်ားအား ေကာက္ခံသင့္သည္။
ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္

ယင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ

ပထမဆံုးအခ်က္ကို

အဓိကထား

ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာအျခားႏွစခ
္ ်က္မွာလည္း အေရးႀကီးျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ
အထက္ေအာက္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမညီမွ်မႈကို

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာသေဘာထားသာမက

ဗဟိုႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရအၾကား ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မမ
ႈ ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပးထားသည္။
ဗဟိုႏွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရအၾကား

ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္

ေလေလ သက္ဆိုငရ
္ ာအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေလျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံ
မႈတုိးတက္ရန္စေသာ အခ်က္မ်ားကို သိသိသာသာ ေထာက္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒသႏၱရဆို
င္ရာဘ႑ာေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏
အဓိကလုပင
္ န္းတာဝန္မ်ားတြင္ ရေငြမ်ားျပန္လည္ခြဲေဝမႈမပါဝင္သင့္ဟူေသာအခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစ
သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာျပည္သူမ်ားအား အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား
ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ဘ႑ာေငြရာွ ေဖြရမည့္ ျပန္လည္ခြဲေဝမႈအပိုင္းတြင္
မည္သို႔မွ မသင့္ေတာ္ေပ။ 12
ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္တစ္ခုတြင္ ရိွရမည့္လကၡဏာရပ္မ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

12

ဤအဆို၏ ေနာက္ထပ္အခ်က္မ်ားအား Bird ႏွင့္ Rodriguez (1999) တြင္ ၾကည့္ပါ။

(၁) ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ႏန
ႈ ္းအား အတိုးအေလ်ာ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရိွၿပီး အခြန္အေျခမွာ
တသတ္မတ္တည္းျဖစ္သင့္သည္။
(၂)

အခြန္ရေငြသည္

အခ်ိန္ႏင
ွ ့တ
္ စ္ေျပးညီ

ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အလံုအေလာက္

ျဖည့္ဆည္းရန္

အလံုအေလာက္ရိွသင့္ၿပီး

တိုးတက္ေနသင့္သည္။

(ဆိုလိုသည္မွာ

အသံုးစရိတ္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အခြန္ရေငြလည္း တိုးလာသင့္သည္။)
(၃) အခြန္ရေငြသည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္ရမည္။
(၄) အခြန္သည္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမဟုတ္သူမ်ားသို႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားစြာ မေပးသင္ပ
့ ါ။
(၅) တာဝန္ခံမႈရိွေစရန္ အခြန္အေျခသည္ ျပတ္သားရွင္းလင္းသင့္သည္။
(၆) အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အခြန္ျဖစ္သင့္သည္။
(၇)

ေကာင္းမြန္ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ

စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ

အခြန္ျဖစ္သင့္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္သည္ အခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈ၏ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ပမာဏသာရိွသင့္သည္။ 13
အထက္ပါလကၡဏာမ်ားအားလံးု သည္

ေသခ်ာေပါက္

သို႔

တန္းတူ

ျဖစ္ရမည္

ဟူေသာအခ်က္ကို အားလံုး လက္ခံသေဘာတူခ်င္မွတူမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
ေၾကာင့္ အခြန္အေျခ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားသို႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏန
ႈ ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ်ားအား ကာကြယ္သင့္သည္မွာ ေကာင္းပါသလား? ထို႔ျပင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ား၏

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္တစ္ခုအေပၚ

ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွငအ
္ ညီ

အခြန္ရေငြသည္

သတ္မွတ္ေသာလကၡဏာမ်ားလည္း
တည္ၿငိမ္ၿပီး

မတူညီေပ။

အလံုအေလာက္ရိွသင့္သည္

ႏွင့္

အခြန္အေျခသည္ မေျပာင္းလဲသင့္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ သေဘာတူ
လက္ခံႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခြန္သည္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမဟုတ္သူမ်ားသို႔
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားစြာ

မေပးသင့္သည္သာမက

တာဝန္ခံမႈရိွေစရန္

အခြန္အေျခသည္

ျပတ္သား

ရွင္းလင္းသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္သင့္သည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားအေနျဖင့္

အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အျမင္ကလ
ြဲ ြဲႏိုင္ေျခရိသ
ွ ည္။

ေနာက္ဆုးံ အေနျဖင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအားလံုးသည္လည္း မတူညီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
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ယင္းအခ်က္ႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီး

ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား

Gallagher

(2004)

တြင္ၾကည့္ပါ။

ကုနက
္ ်သည္စ
့ ရိတ္မ်ားလည္း သင့္တင့္ရမည္ဟု Evans (2003) တြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။

လိက
ု ္နာေအာင္

ေစာင္ၾ့ ကည့္ရာတြင္

မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင္း အစိုးရအလႊာအရပ္ရပ္ၾကားတြင္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္
ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြဲျပားသြားႏိုင္သည္။ 14
မည္သည့္အေျခအေနတြငမ
္ ဆို

အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတ႔ရ
ို ေငြမ်ားပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏကို ေျပာင္းလဲရန္ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အာဏာမရိွပါက
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
ယင္းအေျခအေနသည္

တာဝန္ခံမႈတို႔မွာလည္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အဓိပၸာယ္မရိွေပ။

ေတြ႔ရခဲေသာ္လည္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အခြန္တစ္ခုသည္

ေဒသ

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူလူထုအေပၚ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွ
ပိုမိုတာဝန္ခံမႈရွေ
ိ ၾကာင္းျပသရာတြင္

ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါက

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာရေငြမ်ား၏

အဓိက

က်ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းထားသည္လည္း အေရးပါသည္။ 15
အခ်ိဳ႕က အဆိုျပဳသည္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့ေ
္ ပးလိုက္ျခင္းသည္
အႏၱရာယ္ကို

ဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္သည္။

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္

ေကာက္ခံခြင့္ေပးလိုက္ေသာ

ရေငြရင္းျမစ္မ်ားအားလံုးအား အျပည့္အဝ မေကာက္ခႏ
ံ ိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္
းမ်ားသည္

အရည္အေသြးသာမက

ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္လည္း

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈပုစ
ံ ံမ်ားအား

က်ဆင္းပ်က္စီးႏိုင္သည္။

ဗဟိုမွ

ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္ထားပါက ျပႆနာ

မရိွပါ။ 16 ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဗဟိုအဆင့္ အေရးပါမႈတစ္ခု (သုေတသန) သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းရန္မွာ

ဗဟို၏

အျပင္းထန္ဆံုးဆႏၵ

(ဆင္းရဲမဲေ
ြ တမႈေလ်ာ့ခ်ေရးသို႔

စုေပါင္းဗဟိုအဆင့္

ကြန္ရက္)ျဖစ္ပါက ဗဟိုအစိးု ရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ ဗဟို၏ အျပင္းထန္ဆံုး
ဆႏၵမဟုတ္ပါက ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္း?
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့ေ
္ ပးေသာ စနစ္၏ရလဒ္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားအၾကား

ကြဲျပားေစသည္။

သက္သာႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႔ေဒသတြင္

အခြန္ႏႈန္းျမင့္ၿပီး

တစ္သတ္မတ္တည္းရိွေနေသာစနစ္ကို

အခ်ိဳ႔ေဒသတြင္

ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ေသာ

အခြန္ႏႈန္း

ဗဟိုအစိုးရသည္

ယင္းဗ်ဴဟာကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်သူမ်ားသည္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ
အခြန္အား အရည္အေသြးသာမက အခြန္အမ်ိဳးအစားေပါင္းစံအ
ု ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရရိွၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ
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ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈပုစ
ံ ံမတူညသ
ီ ည္ကို Slack (2007) ႏွင့္ Birdႏွင့္ Slack (2008)တြင္ ဥပမာအေနျဖင့္

ၾကည့္ႏိုင္သည္။
15

Weingast (2005) မွ ယင္းအခ်က္အား ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဆိင
ု ္ရာ ဒုတယ
ိ မ်ိဳးဆက္၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
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လႊေ
ဲ ျပာင္းေထာက္ပေ
ံ့ ငြပုစ
ံ ံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို Bahl (2008)ႏွင့္ Bird ႏွင့္ Smart (2002) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။

ေပးသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳခေပးရေသာ ေဒသႏၱရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚမွ ရရိွေသာအက်ိဳး
အျမတ္ဟု အေကာင္းဆံုးထင္ျမင္ၾကသည္။
ေဒသတြင္း ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသရိွအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
မႏွစ္သက္ပါက

ေနာက္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ယင္းအစိုးရ

ဝင္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏင
ို ္ရန္

(ႀကိဳးစား)လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အမွားလုပ္ပိုင္ခြင့ႏ
္ ွင့္ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ အမွား၏ အက်ိဳးဆက္ကို
လက္ခံႏိုင္မႈသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္တြင္ အေရးႀကီးေသာ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

စင္စစ္တင
ြ ္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

အမွားလုပ္ပိုငခ
္ ြင့္

(ျပည္သူလထ
ူ ုအားတာဝန္ခံႏုင
ိ ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစရန္)ႏွင့္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာရေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
လုပ္ပင
ို ္ခြင့္အာဏာမရိွပါက တာဝန္သိတတ္ေသာ မဆိုင္းမတြတံု႔ျပန္မႈရိွေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္မွာ

မေရရာေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ကနဦးေဆြးေႏြးခ်က္အေျခအေန

(ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္) မ်ားမရိွပါက သို႔
ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သို႔ ရေငြမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝမသံုးစြဲႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
မထုတ္ပယ္ဘဲ

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ

ရေငြပမ
ို ိုရရိွေအာင္ျမင္ရန္

ေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေစ

ျပန္လည္ေရြခ်ယ္ခံသည္။

ဗဟိုမွေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားသည္

ေျဖရွင္းေပးေသာ္လည္း

ေဒသရိွအစိုးရအား

မည္သေ
ို႔ သာအေၾကာင္းရင္း

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈပုစ
ံ ံအား

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်မႈကို

သင့္ေတာ္စြာ

စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္

ျပႆနာမ်ား

ပိုရိွလာႏိုင္သလို ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားလည္း ရရိွမႈနည္းပါးႏိုင္သည္။
ေနာက္ထပ္အႏၱရာယ္တစ္ခုမာွ
ရင္းျမစ္မ်ားမွ

ရေငြမ်ားရရိွရန္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္

ႀကိဳးစားၾကေသာေၾကာင့္

ယင္းတိတ
ု႔ ာဝန္ခံစရာမလိေ
ု သာ

ယင္းတို႔၏ျဖစ္တည္မႈကို

အေျခခံက်က်

အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္ကို ဖယ္ထုတ္သလိုရိွသည္။ ယင္းျပႆနာကို ေရွာင္လဲရ
ႊ န္ ေျခလွမး္ ႏွစ္ရပ္
လွမ္းဖို႔လိုသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ေဒသတြငး္ ေနထိုင္သူမဟုတသ
္ ူမ်ားအား အဓိကေကာက္ခံေနေသာ
အခြန္မ်ား

(သဘာဝသယံဇာတအခြနမ
္ ်ား၊

မဟုတ္သူ

မ်ား၏

ပစၥည္းခြန္)

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္

ကို

အႀကိဳလက္လီအေရာင္းခြနႏ
္ ွင့္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

တသတ္မတ္တည္းရိွေနေသာ

ေဒသတြငး္ ေနထိုင္သူ

မေကာက္ခရ
ံ န္

အခြန္အေျခမ်ားအား

ကန္႔သတ္ရမည္။
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား

(ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား)အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏႈ
န္းႏွငအ
့္ တူ

ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။

မသင့္ေတာ္ေသာ

အခြန္အေျခအား

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔

သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါက မလိုလားအပ္ေသာ ေဒသျပင္ပရိွ ျပည္သူမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

အခ်ိန္ကုန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အလံုအေလာက္မရိွေသာ
အခြန္အေျခအား ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသိ႔ု သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါက မလိုလားအပ္ေသာ အခြန္အခ
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ပရိွ

တရားမဝင္ေသာ

အခေၾကးမ်ား

ေကာက္ချံ ခင္းကို
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ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားရွာေဖြျခင္း
ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ (ဥပမာ - အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊
ဘရာဇီး၊ ေတာင္အာဖရိက ႏွင့္ ရုရွား) အခြန္ခေ
ြဲ ဝမႈစနစ္မွာ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ေကာင္းမြန္သည္ဟု
ယူဆႏုိင္ဖုိ႕ခဲယဥ္းပါသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ရေငြႏွင့္သံုးေငြ မမၽွတသျဖင့္
ေဒသႏၱရအစုိးမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္
အစရွိသည္တုိ႕အေပၚတြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ
အခက္အခဲတစ္ရပ္မွာ

ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာစနစ္ေၾကာင့္

မလုိလားအပ္ပဲ

အပုိစရိတ္မ်ား

ကုန္က်ေလ့ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား အျပင္ အခြန္စနစ္၏အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝရာမွ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား 18ပါဝင္သည္။
သီအုိရီအရ

ရရွိေသာအခြန္ဝင္ေငြႏွင့္

ျပည္သူလူထုအတြက္အသံုးစရိတ္တုိ႕

နီးစပ္မရ
ႈ ွိေလေလ

ေဒသႏၱရအစုိးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိမ
ု ုိေကာင္းမြန္ေလေလျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စီရင္စတ
ု စ္ခုအတြင္း

ေနထုိင္ေသာ

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ရရွိေသာအစုိးရ၏

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

အစုိးရကုိ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္အခမ်ား ကုိက္ညီမႈရွိေနပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ရာတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္စုမ်ား

အက်ိဳးေက်းဇူးအလုိက္

ေရာယွကလ
္ ာေသာအခါ

အခြန္ကုိလည္း

ခြဲေဝ၍

ျပည္သူ႕အေနျဖင့္

မိမိတုိ႕ရရွိသည့္

သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ဆီသုိ႕

ခြဲေဝ၍

ေပးေဆာင္ရမည္ဟု Principle of Fiscal Equivalence (ဘ႑ာေရးညီမၽွမႈ နိယာမ) က ဆုိပါသည္။
ဤနိယာမအတြက္
ခြဲေဝျခင္း
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အေရးအၾကီးဆံုးလုိအပ္ခ်က္မွာ

ယႏၱရားေကာင္းမြန္စြာ

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏

လည္ပတ္ေနရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့

ဥပမာျပရလွ်င္

အခ်ိဳ႕ေသာ

ယင္းလိင
ု ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ လံုးဝမတူညေ
ီ သာ ဥပမာႏွစ္ခအ
ု ား Prudhomme (1992) ႏွင့္ Wong ႏွင့္ Bird (2002) တြင္ ၾကည့္ပါ။
ေဒသတစ္ခုႏွငတ
့္ စ္ခု

ရရွိေသာ

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

ကြာျခားသည့္အတြက္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွ

ဤအခြနမ
္ ်ားႏွင့္

အခြန္မ်ားမွ

ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ မည္ကသ
ဲ့ ိ႕ု ခြဲေဝမည္ကို အျငင္းပြားရေလ့ရွိတတ္သည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငမ
ံ ်ားတြင္ ဤအခ်က္မွာ အေရးၾကီးလွေသာ္လည္း
ယခု စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။

အခြန္မ်ားသည္
အျခားေဒသတြင္

မိမိတ႕ုိ အေနျဖင့္

ေပးေဆာင္လုိက္ေသာ္လည္း

ေနထုိငေ
္ သာျပည္သူမ်ားကုိပါ

မိမိေဒသအတြက္တြင္သာမက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရေစႏုိင္ပါသည္။

အျခားေဒသ

မွရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္လည္း မိမိေဒသ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မ်ားလည္း
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ရံဖန္ရခ
ံ ါတြင္ ညီမၽွစြာခြဲေဝေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအခက္အခဲမ်ားကုိ ငဲ့ညွာ၍
ေျဖရွင္းရေလ့ရွိျပီး ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခြန္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပဌာန္းေကာက္ခံ
သံုးစြေ
ဲ ပးရတတ္ပါသည္။

ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားကုိ

လံုေလာက္စြာ

ေကာက္ခံႏုိင္လွ်င္မူကား

ဤေထာက္ပံ့ေငြကိစၥကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလုိအပ္ေခ်။ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား၏ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး
ရရွိေသာ ဌာနဆုိငရ
္ ာမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ဗဟုိအစုိးရ
၏အေထာက္အပံ့မွ ကင္းလြတ္သြားေသာေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႕ေဒသအတြက္ မည္ကဲ့သုိ႕အက်ိဳးရွိ
ေအာင္သံုးစြဲမည္ဆုိသည္မ်ားကုိ

မိမိတ႕ုိ ေဒသႏၱရအစုိးရမွ

လံုးလံုးလ်ားလ်ား

တာဝန္ယရ
ူ ေတာ့

မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားသည္ သီအုိရအ
ီ ားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္ႏွင့္
ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားသည္ ေဒသ၏ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး
ရရွိေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကုိ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ အမွီအခုိကင္းကင္းႏွင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္
လံုေလာက္ဖုိ႕လုိအပ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္

ေဒသႏၱရအစုိးရမွ

ဘ႑ာေငြစီမံခန္႕ခြဲမႈကို

လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာဝန္ယူ စီမံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၱရအစုိးရအသီးသီး
အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကက်ေသာ အခြန္မ်ားအပါအဝင္
မိမိတုိ႕ေဒသ၏ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ဘာသာသတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိမွသာ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတ႕ုိ ၏ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈအေပၚတြင္ တာဝန္ခံႏုိင္ျပီး မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္သည္ဟု
ဆိုႏုိင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ၾကီးမားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္(သုိ႕)ေဒသႏၱရကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍
လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အၾကီးမားဆံုးအခက္အခဲမွာ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအရ
တာဝန္ခံႏုိင္သည့္ အခြနအ
္ ေျခတစ္ရပ္ကုိ ပီျပင္စာြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ျဖိဳး
ဆဲႏုိငင
္ ံမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားလွ်င္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ
19

ယင္◌းလႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ထာက�ေ◌ြငမ်
ံ ့
ားသည္ ◌ျပ��ယ�ခ်င္◌းခ်င္◌းၾကား သို႔ ◌ျမဴနစ
ီ ီပယ�ခ်င္◌းခ်င္◌းၾကား ေ◌ဘးတိက
ု � ႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌းမႈ◌ျဖစ�ပီး

အစိးု အလႊ◌ာအဆင္◌ ့ဆင္◌ ့ လႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌း◌ျခင္◌းမဟုတါ� ။

ရွိေသာနည္းလမ္း ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax) ႏွင့္ ထပ္ဆင့္တုိးတန္ဖုိးခြန္
(VAT) အေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ ပူးတြဲေကာက္ခံျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္
မိမိတ႕ုိ ၏ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကုိ

ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းျဖင့္

အသံုးစရိတ္ကုိပုိမုိသံုးစြဲေစလုိျပီး

ျပည္ေထာင္စုမွေထာက္ပေ
ံ့ ငြအေပၚတြင္ မမွီခိေ
ု စလုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေျခ (tax base) မွ
ေကာက္ခခ
ံ ြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ထပ္ဆင့္ပူးတြဲေထာက္ခံခြင့္ျပဳမွသာ ႏုိင္ငံေရးအရ တာဝန္ယမ
ူ ႈ၊
တာဝန္ခံႏုိင္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍

ေနာက္ပိင
ု ္းတြင္

အက်ယ္တဝံ့

ေဆြးေႏြးပါမည္။
ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ဖုိ႕ရန္လုိအပ္သည့္ အေျခခံမူ ၃ မ်ိဳး
ရွိပါသည္။

သံုးသပ္ျပီး

ေျမျပင္အေျခအေနျဖင့္

မကုိက္ညီပါက

ထုိအေျခခံမူမ်ားကုိ

ဖ်က္သိမ္း

ဝင္ေငြမ်ားျပားသည့္

အေရးၾကီး

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအေျခခံမူမွာ

သမားရုိးက်အတုိင္း

သည့္အခြန္မ်ားကုိ

ေကာက္ခံသင့္သည္ဟူသည့္

အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ
မူ

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေျခခံမူမွာ

အသံုးစရိတ္လုိအပ္ခ်က္ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ၊

ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္

သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိပါ။

မည္သည့္

အသံုးစရိတ္မ်ားသည့္

အသံုးစရိတ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပားမႈအေပၚတြင္

ေဒသႏၱရအစုိးရမွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရွိေစရန္အတြက္ ေဒသႏၱရအစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံ
ျခင္းအေပၚတြင္လည္း

ပုိမုိတုိးျမွင့္၍တာဝန္ယူရပါမည္။

သုိ႕မဟုတ္ပါက

မိမိတုိ႕ေဒသအတြက္

အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေပၚတြင္ ဆက္လက္မွီခုိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။
VAT

သည္

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအမ်ားစု၏

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမ်ားအတြက္

ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။

ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္

အေရးအပါဆံုးေသာ

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္

VAT ကုိ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားဆီသုိ႕လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တြန္႕ဆုတ္ေလ့ရွိၾကျပီး သမားရုိးက်သီအုိရီအရ
ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ

VAT

ကုိေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားဆီသုိ႕လႊဲေပးလွ်င္

လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ

စီမံခန္႕ခြဲမႈအရ ခက္ခဲလိမ့္မည္၊ မျဖစ္ႏင
ုိ ္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၾကေလ့ရွိၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ား၌

ထုိဒုတိယအေျခခံမူကုိ

ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႕ရန္

လုိအပ္ျပီး

ေဒသႏၱရ

အစုိးရမ်ားအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
တတိယအေျခခံမူမွာ ပစၥည္းခြန္ (Property Tax) ကုိ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြပုိမုိ
ရရွိႏုိင္သည့္

အခြန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္

ေထာက္ပ့ံအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သီအုိရအ
ီ ရမွန္ကန္ေသာ

္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ပစၥည္းခြန္သည္ ေကာက္ခံရသည္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွသည္။ အထူးသျဖင့္

အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားသည့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အခြန္အေျခကုိ
ပစၥည္းခြန္မွရရန္

မလြယ္ကူေခ်။

ထုိ႕ေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏

ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္

ဘ႑ာေရးအရ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ မသင့္ေလ်ာ္
ေသာအခြနမ
္ ်ားကုိ ေကာက္ခံမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဒသႏၱရ
လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ျပီး
ေကာက္ခံႏုိင္မွသာ

နည္းပါးေသာ

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို

အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ

ျပဌာန္း၍

ထိခုိကေ
္ စသည့္အခြန္အခမ်ားကုိ

တစ္ေျပးညီ

ဖယ္ရွားႏုိင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏

အခြန္ႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ

အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္လိမမ
့္ ည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မေျပာႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း မွန္ကန္သည့္လမ္း
ေၾကာင္းေပၚသုိ႕ ေျဖးေျဖးခ်င္းေရာက္ရလ
ွိ ာလိမ့္မည္ဟု တပ္အပ္ေျပာႏုိင္ပါသည္။

ပစၥညး္ ခြနေ
္ ကာက္ချံ ခင္း (Real Property Tax)
လာမည့္အနာဂတ္တြင္
ခက္ေသာ္ျငားလည္း

ေဒသႏၱရအခြန္မ်ားသည္
လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ

အားစုိက္ထုတ္လာၾကသည္ကုိ

ေတြ႕ရသည္။

မည္ကဲ့သုိ႕ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္ကုိ

ခန္႕မွနး္ ရ

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက

ပစၥညး္ ခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ

ပစၥည္းခြန္သည္

ရုိးရွင္းျပီး

ပုိမုိ

စည္းၾကပ္ပုသ
ံ ည္

တသမတ္တည္းျဖစ္ရမည္။ အိမ္ေျခစာရင္းကုိ ပံုမွန္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေနရမည္ျဖစ္ျပီး တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း
(ဝါ) ရာျဖတ္ျခင္းသည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရွိရမည့္အျပင္ တရားမွ်တျပီး တသမတ္တည္း
ျဖစ္ရမည္။ စနစ္ကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစလုပ
ိ ါက အိမ္ေဆာက္ခြင့္လုိင္စင္၊ အိမ္ေျခစာရင္း၊ ေရမီးဆက္သြ
ယ္မႈ အစရွိသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပအိမ္ေျခအခ်က္အလက္ကုိ ရသည့္နည္းျဖင့္ တတ္စြမး္ သမွ် ျဖည့္စြက္ထား
ရမည္။ ဝင္ေငြရရွိေရးကုိ အသားေပးလုိလွ်င္ ဌာနဆုိင္ရာ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏
အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ကုိဦးစြာ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ရန္လုိအပ္ျပီး အိမေ
္ ျခအခ်က္အလက္ကုိ
ျပည့္စေ
ံု အာင္ေကာက္ခံျခင္းအပုိင္းကုိ
ေနာက္မွေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရရွည္အတြက္ေရရွည္အတြက္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ေမွ်ာ္မွန္း၍

အိမ္ေျခအခ်က္အလက္ကုိ

ျဖည့္စြက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျပီး လက္ရွိတြင္ အခြန္ဝင္ေငြတုိးျမွငရ
့္ ရွိဖိ႕ု ရန္
မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ႏိင
ု ္ငံအႏွံ႕အျပားက ေဒသႏၱရအစုးိ ရမ်ား သိရွိနားလည္ခသ
ဲ့ ည္မွာ ပစၥည္းခြန္သည္
ျပည္သူမ်ားအတြက္

အေထြေထြအခြန္တစ္ခုကဲ့သုိ႕

အခြန္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ပစၥည္းခြန္တစ္ခုတည္းျဖင့္
ုေလာက္မႈမရွိပါ။

သုိ႕ရာတြင္

ရရွိသည္ဝ
့ င္ေငြသည္

ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္

ယူဆ၍ရႏုိင္ျပီး

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း

ျမိဳ႕ျပတစ္ခု

ေဒသႏၱရ

အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ

(သုိ႕)

ေဒသတစ္ခုအတြက္လံ

ပစၥည္းခြန္တစ္ခုတည္းျဖင့္

အစုိးရ၏အသံုး

စရိတ္အား ျပည့္မေ
ွီ အာင္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။
မည္သည့္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံတြင္မဆုိ အသံုးစရိတ္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ပစၥည္းခြန္မွ ရရွိသည္ဆုိသည့္
အမွီအခုိကင္းေသာ ေဒသႏၱရအစုိးရ မရွိပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပစၥည္းခြန္သည္ ကုိယ္ပုိင္ရွာေဖြ
ရေငြ၏ ၂၀ ရာခုိငႏ
္ ႈန္းထက္ ပုိေလ့မရွိပဲ အသံုးစရိတ္၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပင္ နည္းပါးေလ့ရွိပါသည္။
ပစၥည္းခြန္သည္ မရွိမျဖစ္အသံုးဝင္ျပီး လုိအပ္ေသာဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုဆုိေသာ္ျငားလည္း
အသံုးစရိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လံုေလာက္ေအာင္မေထာက္ပံ့ႏုိင္ေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ပစၥည္းခြန္၏အေရးပါပံုကို မသိမျပဳမိၾကေခ်။
စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားေသာ ပစၥည္းခြန္စနစ္တစ္ခုသည္ပင္ ေဒသ၏ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား
ကုိ

(ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး

အစရွိသျဖင့္)

လံုေလာက္ေအာင္

ေထာက္ပ့မ
ံ ေပးႏုိင္ပါ။

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျပီး ၾကီးမားေသာ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္သာ လံုေလာက္စြာ ေကာက္ခံရေလ့ရွိပါသည္။
ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ပစၥည္းခြန္မွရေငြကုိ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားက ျမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အတြက္သာ
သီးသန္႕သံုးလွ်င္သံုး၊
မ်ားတြငသ
္ ာမက

သုိ႕မဟုတ္ပါက

ေထာက္ပံ့ေငြကုိ

ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ

ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကုိ

ဗဟုိအစုိးရက

အားျပဳရတတ္သည္ကုိ

ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။

မေထာက္ပံ့သျဖင့္

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ

OECD

ႏုိင္ငမ
ံ ်ားတြင္

ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားသည္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္အခြန္ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအစုိးရမွေကာက္ခံ
သည့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားအေပၚတြင္ ထပ္ဆင္ပ
့ ူးတြဲေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းေလ့ရွိၾက
သည္။
ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

သမားရုးိ က်

အယူအဆသည္

အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ား

(အထူးသျဖင့္

အရြယ္အစားၾကီးမားေသာႏုိင္ငံမ်ား) ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိအစုိးရ၏
လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚတြင္

အေရးပါသက္ေရာက္မႈကုိ

ထုိက္သင့္သေလာက္

ထည့္သြင္း

စဥ္းစားထားျခင္းမရွိေခ်။ ေဒသ၏ ျမဴနီစပ
ီ ယ္အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ေဒသဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား
ကုိ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ အျခားသံးု စြဲခမ်ားမွ လံုေလာက္စြာရရွိႏုိင္ေကာင္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းႏွင့္

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္မူ

အျခားလူမႈအသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚတြင္

သံုးစြဲႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗဟုိအစုိးရအေနျဖင့္ ပစၥည္းခြန္ကုိ အသားေပးလြန္းသျဖင့္ အျခားေသာ
ေဒသတြငး္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကုိ

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

အားနည္းသြားတတ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

တစ္ႏုိင္ငံၾကား အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကြာျခားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေျခကုိ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားႏွင့္
ခြဲေဝေပးရမည္ကို ဗဟုိအစုးိ ရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တြန္႕ဆုတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
ေဒသႏၱရဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္

ပစၥည္းခြန္ကုိ

အားကုိးအားထားျပဳႏုိင္သည္ဟူေသာ

အယူ

အဆမွာ လံုးဝဥႆံုမွနက
္ ုန္သည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ လြယ္ကူစြာျမင္သာျပီး
ေရႊ႕ေျပာင္း၍မရႏုိင္ဟူေသာ အယူအဆမွာ မွန္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ရာျဖတ္ျခင္းသည္ သိပၸံနည္းက်
ထက္ပုိျပီး သိမ္ေမြ႕ေသာအပုိင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခြန္ေျခကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာမ်ား တည္ရွိေနျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိင
ု ္ရာ အခက္အခဲမ်ားလည္း မ်ားစြာေပၚေပါက္လာႏုိငပ
္ ါ
သည္။ အေဆာက္အဦတစ္ခုကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ရာတြင္ လက္ရွိေပါက္ေဈးကို အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ရ
မည္ဆုိရာတြင္

ေပါက္ေဈးကုိ

ဝယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူၾကား

သေဘာတူသည့္ၾကိဳက္ေဈး

အေနျဖင့္

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေလ့ရွိၾကသည္။ ခုိင္မာေသာ ပစၥည္းခြန္စနစ္တစ္ခု၌ပင္ ရာျဖတ္တန္ဖုိးႏွင့္ ေဈးကြက္
ေပါက္ေဈး

မတူညီေသာျပႆနာမ်ား

ျမဴနီစပ
ီ ယ္အသီးသီးတြင္

(ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ေျဖရွင္းရေလ့ရွိတတ္သည္။

အိမ္နီးနားခ်င္းတုိ႕၏အခြန္မ်ားႏွင့္

နည္းပညာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ)

အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

ကုိ

မိမိတုိ႕၏

လြယ္လင့္တကူႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည့္အခါရာျဖတ္တန္ဖုိးသည္

ေပါက္ေဈးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု ခံစားရပါက အယူခံဝင္ေလ့ရွိၾကသျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ
တရားေရးစရိတ္မ်ားပုိမိက
ု ုန္က်ျပီး အစိုးရအေပၚတြင္လည္း အခြန္ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္
ဖိအားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္မာွ
ပစၥည္းခြန္အတြက္

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္
မွန္ေသာ္လည္း

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္မွာ

ပစၥည္းခြန္စနစ္ကို

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္

ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားျပားေသာ
ခက္ခဲေသာေၾကာင့္

ေခတ္ကာလတြင္

ဤပစၥည္းခြန္မွရေသာဝင္ေငြသည္

အခ်ိန္တုိအတြင္း အမ်ားအျပားတုိးျမွင့္ရရွိရန္ မလြယ္ကူေခ်။
ပစၥည္းခြန္ကုိ

အဆျဖင့္

တုိးျမွင့္ေကာက္ခံလွ်င္

အခြန္ထမ္းမ်ားက

ပုိမုိျပင္းထန္စြာ

ဆန္႕က်င္

ေလ့ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပစၥည္းခြနသ
္ ည္ လြန္စြာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕အျပင္

အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္

တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး

တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ

တစ္ေပါင္းတည္း ေပးေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ တစ္လတစ္ခါ (သုိ႕) တစ္ပတ္တစ္ခါေပးရေသာ
အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္ေပါင္းတည္းေပးရေသာ အခြန္ကို ပုိမ်ားသည္ဟု ခံစားမိသည္မွာ

သဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။
အေပၚတြင္

အခြန္ပမာဏၾကီးမားေသာေၾကာင့္

တာဝန္ခံရမည္ကုိ

အစုိးရအေနျဖင့္

ပုိမုိႏွလံုးသြင္းလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အခြန္ထမ္းျပည္သူ

အခြန္ထမ္းအေနျဖင့္မူ

ပစၥည္းခြန္ကုိ အနည္းအက်ဥ္း တုိးျမွင့္လွ်င္ပင္ ၾကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။
ပစၥည္းခြန္၏ အခြန္ေျခသည္ အလုိအေလ်ာက္ တုိးတက္ေလ့မရွိသည့္အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေျပာင္းလဲလာေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ကာမိေအာင္ ဝင္ေငြရရန္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ ျပင္ဆင္ရေ
လ့ရွိပါသည္။ ပစၥည္းခြန္၏ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မွာ အစုိးရ၏ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူကုိ
ရွင္းျပရန္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္မူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ
သည့္အခြန္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္တိးု ျမွင့္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဖိအားကုိ မလုိလားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပစၥည္းခြန္

ဝင္ေငြကို

ျမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားႏွင့္

အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္

အမႈိက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ဤျမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္

ေကာင္းျခင္းဆုိးျခင္းကုိ

ပစၥည္းခြန္ႏွင့္

တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - မိမိတုိ႕လမ္းထဲတြင္ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျပီဟု
ဆုိလွ်င္ အခြန္ထမ္းမ်ားက ျမဴနီစပ
ီ ယ္အစုိးရသည္ မိမိတ႕ုိ ေပးေဆာင္ထားေသာအခြန္မ်ားကုိ မည္ကဲ့
သုိ႕ သံုးေနပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္လာႏုိင္ပါသည္။ သီအုိရီအရ ပစၥည္းခြန္သည္ အစုိးရအေနျဖင့္
ျပည္သူလူထုကုိ

ပုိမုိတာဝန္ခံရသျဖင့္

ေကာင္းမြန္ေသာ

ေဒသႏၱရဝင္ေငြရလမ္းျဖစ္သည္ဟု

ဆုိေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ႏုိင္ငံေရးဖိအားကုိ ပုိမုိခံရေလ့ရွိပါ
သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္

ပညာရွင္မ်ားက

ပစၥည္းခြနႏ
္ ွင့္ပတ္သက္လွ်င္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထက္စာလွ်င္ ပုိမုိစိတ္အားထက္သန္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ပစၥည္းခြန္ကုိ

ေကာက္ခရ
ံ န္အတြက္

ႏုိင္ငံေရးအရခက္ခဲ

ေလ့ရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရပုိမုိလြယက
္ ူေသာ အျခားဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခု ရွိေနသ၍ ပစၥည္း
ခြန္အေပၚတြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရက အားစုိက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေထာက္ပ့ေ
ံ ငြမ်ား (သူတစ္ပါးေဒသမွ
ေငြ)၊ ေခ်းေငြ (ေနာက္လာမည့္ အစုိးရသက္တမ္းအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး)၊ ေဒသခံ မဟုတ္သည့္
ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခေ
ံ သာအခြန္ အစရွိသျဖင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားသည္
ပစၥည္းခြန္ထက္

ပုိလုိလြယ္ကူ၍

ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မည့္အစား
ရံဖန္ရခ
ံ ါ

ပစၥည္းခြန္၏ဝန္ကုိ

မိမိတုိ႕ေဒသမွ

အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား

ထုိအျခားဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကုိသာ
လူေနအိမေ
္ ျခမ်ားမဟုတ္သည့္

ရွင္းျပေျပာဆုိျပီး

အာရံုစိက
ု ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အေဆာက္အဦမ်ားက

ဆတုိး

ထမ္းေဆာင္ရျပီး ေဒသခံမဟုတ္သည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားက ပုိမုိေပးေဆာင္ရသည့္အတြက္ ပစၥည္းခြန္၏

အေျခခံမတ
ူ စ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒသႏၱရအခြန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မွားယြင္းေစသည္ဟု အခ်ိဳ႕
ပညာရွငမ
္ ်ားက ထင္ျမင္ယူဆသျဖင့္ ပစၥည္းခြန္ကုိ အားမေပးၾကေခ်။
၎ကဲ့သုိ႕

ေဒသခံမ်ားထက္

ေဒသျပင္ပမွ

အခြန္ထမ္းမ်ားက

အခြန္ပိေ
ု ပးေဆာင္ျခင္း

မျဖစ္ရေလေအာင္ လူေနအိမေ
္ ျခမဟုတ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားေပၚတြင္ ပစၥည္းခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း
ကုိ

စနစ္တက်ကန္႕သတ္၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ခံစားခြင့(္ သုိ႕မဟုတ္)

အျမတ္အေပၚတြင္မူတည္၍

ေဒသတြငး္ ရွိ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

စည္းၾကပ္ရမည္မွာ

မွန္ေသာ္ျငားလည္း

ေဒသတြငး္ ရွိ ျမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ ျပင္ပအခြန္ထမ္းမ်ားက အခြန္ဝန္ကုိ
ပုိမုိထမ္းေဆာင္ေနျခင္းကုိမူ ကန္႕သတ္ရေပမည္။
မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ပစၥည္းခြန္ကုိ

ေဒသတြငး္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးကုိ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မလြဲမေသြျပဳလုပ္ရ
မည္ျဖစ္သည္။
အေရးၾကီးဆံုးအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ မိမိတုိ႕ေဒသအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားကုိ မိမိတုိ႕ဘာသာ
သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား၌ ဤအခြင့အ
္ ာဏာ
မရွိေခ်။ အကယ္၍ မိမိဘာသာအခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ပင္ ဗဟုိအစုိးရေထာက္ပံ့
ေငြ အမ်ားအျပားရေနပါက ပစၥည္းခြန္ႏႈန္းထားကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္မွတ္ျပဌာန္းေလ့မရွိပါ။ (ဥပမာ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဂ်ပန္)
ဒုတိယအေနျဖင့္

အခြန္ေျခကုိ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ရမည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ျဖစ္တတ္

ေသာႏုိငင
္ ံမ်ားတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြန္ေျခကုိ ထိန္းညွိသည့္အညႊန္းကိန္းမ်ား
သတ္မွတ္ကာ ထည့္သြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ (ဥပမာ - ကိုလံဘီယာ)
တတိယအေနျဖင့္

မိမိႏုိင္ငံတြင္

ပစၥည္းခြန္ကုိ

ဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္ပါက

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိေဒသ၏အခြန္ေျခကုိ အခ်ိန္ႏင
ွ ့တ
္ စ္ေျပးညီ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဘ႑ာေရး
မက္လံုးမ်ားရွိဖုိ႕လုိအပ္သည္။ (ဥပမာ - ကိုလံဘီယာ)
စတုတၳအေနျဖင့္
သည္။

ပိုင္ဆုိင္မႈေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိလည္း

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္

သည့္အတြက္

ျပည္သူသည္

ပုိင္ဆုိင္မႈေျပာင္းလဲျခင္း
ရွိရင္းစြဲေပါက္ေဈးထက္

အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္

ဂရုျပဳသင့္
ျမင့္မားလြန္း

ေလ်ာ့နည္း၍မွတ္တမ္းတင္ၾကေလ့ရွိသျဖင့္

ပစၥည္းခြန္အတြက္ ရာျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးသတိျပဳရန္လုိအပ္သည္မွာ အခြန္ေကာက္ခံေရး စီမံကြပက
္ ဲမႈလြယ္ကူေစျခင္း၊ ရာျဖတ္မႈ
တိက်မွနက
္ န္ေစျခင္း

ႏွင့္

အခြန္ေျခကုိအခ်ိန္ႏွင့တ
္ စ္ေျပးညီ

မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္း

စသျဖင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ စိတ္ရွည္လက္ရွည္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္မ်ားသည္ လြယ္ကူသည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူလူထုကုိ
တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံသည့္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစလုိသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ဤခက္ခဲေသာ
လမ္းၾကမ္းကုိ ေလွ်ာက္ရမည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ေအာင္ျမင္ေသာ ေဒသႏၱရပစၥည္းခြန္အတြက္ ျဖတ္လမ္း
မရွိပါ။
တသမတ္တည္းရွိျပီး ႏႈန္းထားနည္းသည့္ ပစၥည္းခြနသ
္ ည္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ
ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ

ေျမပုိငဆ
္ ိင
ု ္မႈအေပၚတြင္

ေကာက္ခံသည့္ေဒသႏၱရ

အခြန္မ်ားသည္လည္း ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုစာတမ္းတြင္
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားအတြက္ ပစၥည္းခြန္၏
အေရးပါမႈကုိ

မေလ်ာ့နည္းေစလုိလွ်င္

အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိအစုိးရမ်ား

(ျပည္နယ္/တုိင္း)

အေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ့သုိ႕ေသာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိတာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕၍ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကုလ
ိ ည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေကာက္ခခ
ံ ြင့္
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ယစ္မ်ိဳးခြန္ (Excise Tax)
ေဒသအစုးိ ရ (ျပည္နယ္/တုိင္း)မွ ေကာက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အခြန္မ်ားမွာ ယစ္မ်ိဳးခြန္ (Excise Tax)၊
လစာခြန္ (Payroll Tax)၊ ေကာ္ပရ
ုိ ိတ္ဝင္ေငြခြန္ (Corporate Income Tax)၊ ပုဂၢဳလိကဝင္ေငြခြန္
(Personal Income Tax)၊ ကုန္သြယ္ခြန္ (Retail Sale Tax)၊ ႏွင့္ ထပ္ဆင့္တုိးတန္ဖုိးခြန္ (VAT)
တုိ႕ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ယစ္မ်ိဳးခြန္သည္ အေရးပါေသာ
ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤအခြန္သည္

ေကာက္ခံရလြယ္ကူသည့္အျပင္

ေဒသအလုိက္

အခြန္ႏႈန္းထားအသီးသီးျဖင့္လည္း ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ကုိ ေနရာေပၚ
အေျခခံ၍ေကာက္လွ်င္ ေဒသအတြက္ ေဘးထြက္ထိခုိက္မႈ နည္းပါးသည္။ ယစ္မ်ိဳးခြန္ကုိ ေဒသအစုးိ ရ
(ျပည္နယ္/တုိင္း) မွေကာက္ခံသင့္သည့္ ဥပမာမ်ားမွာ ေဆးလိပ၊္ ယမကာ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခြန္မ်ားျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကုိ

ေဒသအစုးိ ရက တာဝန္ယူရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယစ္မ်ိဳးကုန္စည္ခြန္ (Sin Tax) က အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ ရွိ၊မရွိ ကုိမူ သက္ေသျပရန္ခက္ခဲေသးပါသည္။ ယစ္မ်ိဳးကုန္စည္ခြန္ကုိ ေကာက္ခရ
ံ န္

စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္ကမ်ားျပားျပီး အခြန္ထမ္းကလည္း အခြန္ေရွာင္ဖုိ႕ရန္လြယ္ကူသည့္အတြက္
စည္းၾကပ္မႈသည္ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူပါ။ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ
တကူ

မေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္

အခြန္ဝင္ေငြႏွင့္

လုိအပ္ခ်က္အရ

လြယ္လင့္

လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႕ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ေဘာဂေဗဒရႈေထာင့္ေကာ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈရႈေထာင္အ
့ ရပါ အလြယ္ကူဆံုးယစ္မ်ိဳးခြန္မွာ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

အခြန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ဤအခြန္ကုိ

အျပည့္အဝအသံုးခ်ျခင္းမရွိေသးသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခြန္မ်ားထဲမွ အရုိးရွင္းဆံုးႏွင့္ စရိတ္အနည္းဆံုးအခြန္မွာ ေလာင္စာဆီခြန္
ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုိအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္

အစုိးရမ်ားက

ပုိမုိတရားမွ်တစြာ

ဤေလာင္စာဆီခြန္ကုိ

စည္းၾကပ္ႏုိငဖ
္ ုိ႕ရန္

ေကာက္ယူလုိေသာ္လည္း

သင့္ေတာ္ပါသည္။

ေဒသ

ေဒသအသီးသီးမွ

မိမိတုိ႕ေဒသအလုိက္ အခြန္ႏန
ႈ ္းထား သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ေဒသအစုးိ ရမ်ားက
ေဒသနီးခ်င္းအစုိးရမ်ား၏ႏႈန္းထားႏွင့္

မကြာေအာင္

ဂရုစုိက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ

ေသာ္ အခြန္ေျခမွာ ေရြ႕လ်ားႏုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈအရ
စဥ္းစားလၽွင္လည္း ေလာင္စာဆီ လက္ကားျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သူ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ေဒသအစုိးရ
အစား ေရနံခ်က္စက္ရံု(သုိ႕)ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာမွ ေကာက္ခံေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။
ေလာင္စာဆီခြန္ကုိ လမ္းအသံုးျပဳမႈ သာမကပဲ ယာဥ္တုိက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ႏြမ္းမႈ၊
ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ
ေသာ္ျငားလည္း

အစရွိသည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚတြင္

အၾကမ္းဖ်င္းစည္းၾကပ္ႏင
ုိ ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

တိတိက်က်မဟုတ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္

သက္ဆုိငေ
္ သာအခြန္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦေပၚတြငသ
္ ာမက
အျခားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ပါ သံုးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
တုိးဂိတေ
္ ၾကးမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ေၾကးသည္ ၎ကဲ့သုိ႕အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ သီအုိရီအရ
စည္းၾကပ္ရာတြင္ မွ်တမႈရွိပါသည္။ ဥပမာ - ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေၾကးကုိ စည္းၾကပ္ရာတြင္
ကား၏သက္တမ္းႏွင့္

အင္ဂ်င္အရြယ္အစား

(သက္တမ္းၾကာျပီး

အင္ဂ်င္ၾကီးေသာကားမ်ားသည္

ေလထုညစ္ႏြမ္းမႈကုိ အားေပးသည္)၊ ကား၏တည္ေနရာ (ျမိဳ႕ျပရွိကားသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မႈႏွင့္
ေလထုညစ္ႏြမ္းမႈကုိ

အားေပးသည္)

လမ္းပ်က္စီးေလေလျဖစ္သည္)

ႏွင့္

ယာဥ္၏အေလးခ်ိန္

(ယာဥ္၏အေလးခ်ိန္မ်ားေလေလ

တုိ႕အေပၚမူတည္၍ စည္းၾကပ္ရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိလည္း

အာမခံပရီမီယံေၾကးကဲ့သ႕ုိ ပင္ ယာဥ္မႈစစ္မွတ္တမ္း၊ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခား အစရွိသျဖင့္ ညႊန္း
ကိန္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္၍ စည္းၾကပ္ႏုိင္သည္။
ေဒသႏၱရအစုိးရမွ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခြန္မ်ားကို

စည္းၾကပ္သည္မွာ

သင့္ေလ်ာ္

သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ား
အျပားတြင္မူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခြန္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပျ္ ပီး ရေငြႏွင့္
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျပည္နယ္/တုိင္း

မ်ားကုိ ေလာင္စာဆီခြန္အေပၚတြင္ ထပ္ဆင္ပ
့ ူးတြဲေကာက္ခံေစျခင္းျဖင့္လည္း ဝင္ေငြကို တုိးျမွင့္ရရွိေစ
ပါသည္။

ေရြ႕လ်ားယာဥ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအခြန္၏

အတြက္

ျပင္လြယေ
္ ျပာင္းလြယ္ႏိင
ု ္ေသာ

အဓိကအားသာခ်က္မွာ

ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား

ဝင္ေငြရလမ္းအရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္

က်န္းမာေရးႏွင့္

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကဲ့သ႕ုိ ေသာ အသံုးစရိတ္အရွင္ကုိ လုိက္လံျပီး ညွိႏိႈင္းရလြယ္ကူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ေရြ႕လ်ားယာဥ္အခြန္သီးသန္႕ျဖင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရတစ္ရပ္သည္ မရပ္တည္ႏုိင္
ေခ်။

တစ္ဥးီ က်ဝင္ေငြခြန္
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

အမွီအခိုကင္းစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္

ပိုမိုေဆာင္ရြက္ရန္

ကိုယ္ပို္င္ဝင္ေငြပိုမိုရရွိရန္

သို႔မဟုတ္

ဝင္ေငြခြန္အေပၚတြင္

မွီခိုသင့္ေၾကာင္း OECD အဖြဲ႔မွ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ပစၥည္းခြန္ကဲ့သို႔ပင္ ဝင္ေငြခြန္သည္လည္း
ျမင္သာၿပီး တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိပါသည္။
အသံုးစရိတ္အေျမာက္အမ်ားသံုးစြဲခြင့္ရၿွိ ပီး
ေဒသႏၱရအစိုးရအနည္းစုမာွ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္

အျပည့္အဝရရွိေသာ

စကင္ဒီေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေပးေဆာင္ရေသာ ေဒသႏၱရဝင္ေငြခြန္သည္ အေကာင္းဆံုးစံနမူနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Soderstrom
1991) ေဒသႏၱရဝင္ေငြခြန္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ေကာက္ခံေသာ national ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားအတုင
ိ ္း
ေကာက္ခံပါသည္။

ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံတြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရက

နယ္ေျမအလိုက္

ဝင္ေငြခြန္

ေကာက္ခႏ
ံ ႈန္းထားခ်င္း တူညီေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္မူ ဗဟိုအစိုးရက ေကာက္ခံေသာ
ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝင္ေငြခြန္တို႔မွာ မတူညီၾကပါ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဝင္ေငြခြန္ကို ေကာက္ခံေလ့ရွိေသာ္လည္း သိသာမႈ

မရွိပါ။ စီးပြားေရးအကူး

အေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ဝင္ေငြခြန္မွရရွိေငြ အေတာ္အသင့္ရွိၾကပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေငြခြန္ ၁၀၀% ကို ေဒသႏၱရအစိုးရက ရရွိပါသည္။ မည္သည့္
ႏိုင္ငံတြင္မွ် local အစိုးရသည္ အခြန္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ခြင့္မရွိပါ။
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ဗဟိုအစိုးရမ်ား၏

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား

အဓိက

ဝင္ေငြသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံခြငေ
့္ ပးေလ့မရွိျခင္းမွာ

ဝင္ေငြခြန္ေပၚတြင္

ဗဟိုအစိုးရမ်ားပင္

မွီတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခရ
ံ ာတြင္

အခက္အခဲမ်ား

ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ (Bird and Zolt 2005) ဗဟိုအဆင့္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈအားနည္းျခင္း၊
အခြန္စနစ္ကို ပိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရမွ
ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသို႔

အခြန္ေငြေဝမွ်ရန္

ၾကန္႔ၾကာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ေဒသႏၱရဝင္ေငြမ်ားကို

တိုးျမင့္လာေအာင္ ျမန္ဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏ္င
ို ္ေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏

ဝင္ေငြခန
ြ ္ေကာက္ခံမႈကုိ

အထူးသျဖင့္

ဝင္ေငြခြနေ
္ ကာက္ခံမႈသည္

ေနရာမ်ားတြင္

ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္တစ္ချု ဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံေလ့လာသင့္ပါသည္။

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ

ထိုကဲ့သို႔ေကာက္ခံမႈသည္

တစ္ေဒသႏွင့္

တစ္ေဒသ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာက္ခံခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္း
အရ အမွားအယြင္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ အခြန္ႏန
ႈ ္းထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။

လုပခ
္ လစာအခြန္
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္

ေကာက္ခံေသာ

လုပ္ခလစာအခြန္သည္

မက္စီကိုႏိုင္ငံကဲ့သို႔

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ ဝင္ေငြျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအခြန္သည္
အားသာခ်က္မ်ားရွိသလို

အားနည္းခ်က္

အနည္းဆံုး

(၂)ခု

ရွိပါသည္။

အားသာခ်က္မ်ားမွာ

၄င္းအခြန္သည္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ ေကာက္ခႏ
ံ ိုင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထား သိသာစြာ
နည္းျခင္းတုိ႔

ျဖစ္ပါသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ

အလုပ္အကိုင္ရရွိမအ
ႈ တြက္

အခြန္အဟန္႔

အတားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္အားအစား ရင္းႏွးီ ေငြကို အစားထိးု မႈျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးမႈ
ျဖစ္ေစျခင္းတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာအခြန္သည္ လူမႈဖူလုေ
ံ ရးရံပံုေငြအတြက္
အသံုးျပဳၾကပါသည္။

လုပ္ခလစာအခြန္ကို ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဝင္ေငြခြန္ကိုလည္း
ထိုနည္းတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ေရာ လုပ္ခလစာအခြန္ပါ
ေကာက္ခမ
ံ ႈအေျခခံခ်င္း

တူညီၾကေသာ္လည္း

ဝင္ေငြခြန္သည္

အလုပ္သမားမ်ားထံမွ

ေကာက္ချံ ခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ခလစာအခြန္သည္ အလုပ္ရွင္မ်ား ထံမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္
အျပည့္အဝ ေကာက္ချံ ခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူအားျဖင့္ ေဒသႏၱရဝင္ေငြခြန္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္အေပၚ
အေျခမခံဘဲ

ေနရပ္အေပၚမူတည္ၿပီးေကာက္ခံပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးအရတာဝန္ယူမက
ႈ ို

အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရွိ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ခလစာအခြန္ေကာက္ခံမက
ႈ ို
ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကေသာ္လည္း ဝင္ေငြခြန္ကို တသမတ္တည္းေကာက္ခံျခင္းသည္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္
ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

စားသံုးခြန္
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စီးပြားေရးပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရ အလားအလာေကာင္း
ေသာ ေဒသႏၱရဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ရရွိရန္ အေရာင္းခြန္ေပၚတြင္ မွီတည္ၾကပါသည္။ ယင္းအခြန္ရေ
ငြမ်ားတြင္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ႏွင့္

ေလာင္စာခြန္မ်ားမွလြဲ၍

ယစ္မ်ဳိးခြန္ေပၚတြင္

အတိုင္းအတာ

တစ္ခုအထိ မွီတည္ပါသည္။ ပစၥည္းခြန္ကိုလည္း အက်ဳိးရွိစြာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ပစၥည္းခြန္မွ ရေငြအေျမာက္အမ်ားရရွိရန္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါ။ လုပ္ခလစာအခြန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

လူမႈေရးအာမခံရံပုေ
ံ ငြအတြက္

အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္

အၿမဲတမ္း

ပိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း

အသံုးျပဳပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိပါ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

၄င္းအခြန္သည္

ေဒသႏၱရအဆင့္မွ
၄င္းအခြန္ကို

ေဒသႏၱရ

ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ

စနစ္တက်အေကာင္အထည္

ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
အေရာင္းခြန္သာ က်န္ရွိပါေတာ့သည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ေတြရ
႔ ေသာ အေရာင္းခြန္မွာ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္လီ
အေရာင္းခြန္ကို ေဒသႏၱရအခြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ (Musgrave 1983) အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္
ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိပါသည္။
တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ

အေျခခံ၍

၄င္းခန္႔မွန္းခ်က္သည္

ေစာလြန္းပါေသးသည္။

အခြန္စနစ္တြင္

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ မၾကာေသးမီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး

အနာဂတ္ကာလသည္

ေမွးမွိန္သည္ဟု

ထင္ရေသာ္လည္း

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္သည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏

အလြနအ
္ ားေကာင္းေသာအခြနျ္ ဖစ္ပါသည္။

(Keen

and

Lockwood

2006)

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္သည္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား ေငြေၾကးရရွိရန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။
အခြန္အေၾကာင္းဆန္းစစ္သူမ်ားသည္
ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ဟုသာ

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ဟုဆိုလွ်င္

ဗဟိုမွ

ေတြးထင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ခံေသာ

ေဒသႏၱရထပ္ဆင့္တိုး

တန္ဖိုးခြန္မ်ားကို မျဖစ္ႏုင
ိ ္ သို႔မဟုတ္ မလိုလားရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း၊ေမခရိုေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ လြတ္ထြက္သြားႏိုင္ျခင္း၊
ဗဟိုအစိုးရမ်ား၏ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ကို မွ်ေဝေပးရန္

တံု႔ဆိုင္းျခင္းႏွင့္

နယ္စပ္ကန
ု ္သြယ္ေရး

မွေပၚေပါက္လာေသာျပႆနာမ်ား တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ေဒသႏၱရထပ္ဆင့္တိုး
တန္ဖိုးခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ခိုင္မာေစပါသည္။
ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြကေ
္ နေသာ destination-base ေဒသႏၱရထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖုးိ ခြန္သည္
ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ (Bird, Mintz and Wilson 2006) ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္
မတူညီေသာ စနစ္(၂)ခုကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။
•

Quebec

Sales

Tax

(QST)

ႏွင့္

ဖက္ဒရယ္

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္

(ကုန္စည္ႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ GST) တို႔သည္ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ႏစ
ွ ္ခုျဖစ္ေသာစနစ္ (dual VAT) ျဖစ္လာၿပီး
၄င္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာမွ မရွိပါ။ ၄င္းအခြန္ႏွစ္ခု၏ႏႈန္းထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရအသီးသီးက သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ အခြန္အေျခမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း
အေျခခံအားျဖင့္ တူညီၾကပါသည္။ ကနဦးကတည္းက ထိုအခြန္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုတည္းမွ
ေကာက္ခံပါသည္။

ေဒသတြင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔

အေရာင္းအဝယ္အေပၚေ

ကာက္ခံေသာအခြန္မ်ားကို ယခုဥေရာပသမဂၢတြင္ အလားတူက်င့္သံုးေနေသာ ေရႊ႕ဆိုင္းေငြေပးေခ်မႈ
စနစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။
•

ထို႔အျပင္ ေဒသငယ္(၃)ခုတြင္ ဖက္ဒရယ္ GST ႏွင့္ အခြန္အေျခတူေသာ Harmonized Sales

Tax (HST) ကို စည္းၾကပ္ပါသည္။ ၄င္းေဒသဆိုင္ရာအခြန္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေကာက္ခံၿပီး
ရရွိေငြကို ေဒသတစ္ခခ
ု ်င္းစီ ခန္႔မွနး္ ေျခအခြန္ေကာက္ခံရရွိႏိုင္မႈအေျခခံ၍ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးပါသည္။
ေဒသတြင္း အေရာင္းမ်ားကို QST စနစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းပါသည္။ သေဘာတူညီ
ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ

HST

ေဒသမ်ားတြင္

အခြန္ႏႈန္းတူညီစြာ

ေကာက္ခေ
ံ နေသာ္လည္း

ဤစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုမဟုတ္ပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာအခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္သည္
ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို

ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္

destination

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို

basis

ျဖင့္

ကေနဒါႏိုင္ငံဥပမာက

သက္ေသျပပါသည္။ မူအားျဖင့္ အခြန္စနစ္ တစ္ခုရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုရိျွ ခင္းသည္ အေရးမႀကီးလွပါ။
တစ္ခုတည္းရွိသည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အဆင့္က ေဆာင္ရြက္သည္ကို သိသင့္ပါသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏
ဝင္ေငြခြန္စနစ္ကဲ့သို႔ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတည္းႏွင့္ တူညီေသာအခြန္အေျခသည္ ပိုမိုအက်ဳိးမ်ား
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္(၂)ခု ျပည့္စံုရန္ မျဖစ္မေန မလိုအပ္ပါ။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ
ထိပ္ပိုင္းအစိုးရတြင္း စာရင္းအင္းပိုင္းဆိုငရ
္ ာယံုၾကည္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္လက္ေဝမွ်ျခင္းရွိမႈတို႔ျဖစ္ပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံေသာ အစိုးရသည္
ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ႏႈန္းထားကို လြတ္လပ္စြာသတ္မွတ္ႏိုင္သင့္ပါသည္။
သို႔ေသာ္

ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္

ေကာင္းမြန္ေသာအခြန္စနစ္မရွိေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္

ဘာမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အလားအလာရွိ
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ (Varsano 1999) ဗဟိုထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္အပိုေကာက္ချံ ခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ McLure (2000) က အစားထိးု ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ (compensating VAT) ဟု ေခၚပါသည္။
၄င္းအဆိုျပဳခ်က္သည္

ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္

မွတ္ပမ
ံု တင္ထားေသာ

ကုန္သည္မ်ားသည္ တျခားျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသလိုဟန္ေဆာင္၍ အခြန္ေရွာင္ျခင္း
ျပႆနာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္ေကာင္းစြာမဖြ႔ၿံ ဖိဳးေသးေသာ ေဒသႏၱရ
အစိုးရအဆင့္မ်ား၏

ရေငြအရင္းအျမစ္ကို

အေတာ္အသင့္

အသံုးစရိတ္အေျမာက္အမ်ားသံုးရေသာျပည္နယ္မ်ားရွိသည့္
ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ကို

ေကာက္ခံရန္ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေပးရာေရာက္ပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္မူ

ေဒသႏၱရ

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္သည္

အမွန္တ

ကယ္အလားအလာရွိေသာ ရေငြအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခြန္စနစ္သည္ ကေနဒါစံခ်ိန္စံႏႈန္း
ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈေတာ့

မရွိပါ။

အလားအလာရွိေသာ

ေဒသႏၱရ

ရေငြအရင္းအျမစ္ကို

ရွာေဖြရန္

စိတ္ဝင္စားေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ကို destination basis အရ ခြဲေဝေသာ
ကေနဒါ HST နည္းလမ္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပင
္ န္းခြန္
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ေကာက္ခေ
ံ သာ

အခြန္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္

စက္မႈလုပ္ငန္း၊

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းခြန္အမ်ဳိးစံု တို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုင
ိ ္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းအခြန္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစရ
ၥ ပ္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ဒီမက
ို ရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္
းတြင္

ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအရ

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္

အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ရွိၾကပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရမွလႊဲေျပာင္းေငြ
အေပၚ အားကိုးအားထားမႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ ရေငြကိုတိုးျမွင့္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြနမ
္ ်ားသည္ တစ္ခုတည္းေသာနည္း
လမ္းျဖစ္လာပါသည္။
ေဒသႏၱရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္မ်ားသည္

က်ယ္ျပန္႔ရံုသာမက

အရာရွိမ်ားႏွင့္

ျပည္သူမ်ား

ၾကားတြင္ လူသိမ်ားရေသာအေၾကာင္းအရင္း (၂)ခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းခြန္မွ ရေငြပမာဏ အေျမာက္အျမားရရွိပါသည္။ ဥပမာ ပစၥည္းခြန္ထက္ပင္ အခြန္ပမာဏသည္
အေျပာင္းအလဲပိုမ်ားပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂဃနဏ
မသိၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမဟုတ္ပဲ တျခားတစ္ေယာက္ကေပးသည္ဟု ယူဆဖို႔လြယ္ကူပါသည္။
ပညာရွငမ
္ ်ားသည္

ေဒသႏၱရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြန္မ်ား၏

ျပႆနာမ်ားကို

ေတြ႔ရွိၿပီး

“ေကာက္ခံ

ရန္မလို” ဟု ေျပာၾကပါသည္။ (McLure 1994) သို႔ေသာ္ ၄င္းအခြန္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရွိ
ေနေသာေၾကာင့္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ျပႆနာသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရ
မ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္းဆိုသည့္ အေတြးအေခၚေၾကာင့္လား ယခုလက္ရွိေကာက္ခံ
ေနေသာနည္းလမ္းေၾကာင့္လားဆိုတာကို အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္းသည္
၄င္းအက်ဳိးအျမတ္အခြန္မ်ားသည္

ေယဘူယ်အားျဖင့္

အက်ဳိးအျမတ္အခြန္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဳိးရွိထိေရာက္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခမွ

အသံုးစရိတ္ျပန္လည္ကာမိရန္ မျဖစ္ႏင
ို ္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားေသာအေထြေထြခြန္ကို
ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ခလစာအခြန္ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏီးွ္ ေငြ (ေကာ္ပရ
ို ိတ္ဝင္ေငြခြန္၊
လုပ္ငန္းပစၥည္းခြန္)

တို႔

တစ္ခုခုမွ

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္

မလြယ္ကူပါ။

၄င္းအစား

ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္ေစရန္ က်ယ္ျပန္႔၍ အမ်ဳိးအစားစံုေပၚေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ဳိးေကာက္ခံသင့္
ပါသည္။ ဥပမာ - ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ကဲ့သို႔ေသာအခြန္
ထိုသို႔ရည္ရြယ္၍ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ပံုစံမွာ သံုးစြဲမႈကို အေျခခံမည့္အစား
ထုတ္လုပ္မႈ/ဝင္ေငြအေပၚအေျခခံေသာ

ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္

သို႔မဟုတ္

ထပ္္ဆင့္တိုးတန္ဖိုး

ဝင္ေငြခြန္ ျဖစ္ပါသည္။ သမားရိုးက်ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္ႏွင့္မတူဘဲ စီးပြားေရးတန္ဖိုးခြန္ (business
value tax or BVT) ဟု ေခၚရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း(၃)ခုရွိပါသည္။

(၁)

သံုးစြမ
ဲ ႈေပၚတြင္

မဟုတ္ဘဲ

အျမတ္ႏင
ွ ့္လုပ္ခလစာႏွစခ
္ ုေပါင္း

ဝင္ေငြေပၚတြင္

ေကာက္ခံပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သံုးစြမ
ဲ ႈအေပၚမွာပါ ေကာက္ခံပါသည္။
(၂)

သံုးစြမ
ဲ ႈအေပၚ

အေျခမခံဘဲ

စတင္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚအေျခခံ၍

ေပၚတြင္မူတည္၍

ေကာက္ခံပါသည္။

ေကာက္ခံပါသည္။
တင္သြင္းကုန္မ်ားကို

အခြန္မေကာက္ခံဘဲ တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို ေကာက္ခံပါသည္။
(၃)

ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍

အေရာင္းအဝယ္၊

ေျပစာနည္းလမ္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ

ေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ စည္းၾကပ္ပါသည္။
အခြန္ကိုတျခားတိုင္းျပည္သို႔ေပးပို႔ျခင္း (tax exporting) ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းကို
အထိနာေစသည့္အခြန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

(beggar-my-neighbour

tax

competition)

တို႔ေၾကာင့္

၄င္းအခြန္တို႔အေပၚ ၾကမ္းခင္းႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အခြန္ယဥ
ွ ္ၿပိဳင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
အနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းထားတစ္ခုထားရွိသင့္ပါသည္။ (အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အခြန္အေျခ
မ်ားျပားလာေစၿပီး အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့ပ
္ ိုမိုအားေကာင္းလာပါသည္။) အခြန္ကိုတျခားတိုင္းျပည္သို
႔ေပးပိျု႔ ခင္းမွ

ကာကြယ္ႏုင
ိ ္ရန္

(အရက္ခ်က္စက္ရံုမ်ားႏွင့္

အျမင့္ဆံုး

အခြန္ႏႈန္းထားတစ္ခုကို

ဓါတ္ေငြ႔ျဖန္႔ျဖဴးေရးပိုက္လိုင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ထားရွိသင့္ပါသည္။
မ်ားျပားေသာအခြန္မ်ား

ေကာက္ချံ ခင္းမွာ အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြငန
့္ ယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္သူ
မ်ားမဟုတ္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။)
စီးပြားေရးတန္ဖိုးခြန္ (BVT) သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို အားမေပးေသာ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး
ခြန္ထက္ အမွားအယြင္းနည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းကို သံသယျဖစ္မႈ
နည္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္ၿငိမ္မႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးခြန္ကဲ့သို႔
တူညီေသာ

ဝင္ေငြရရွိရန္

BVT

ႏႈန္းထားကို

သတ္မွတ္ပါက

၄င္းအားသာခ်က္မ်ားသည္လည္း

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမႈအေပၚ အေျခခံ
ေသာနည္းလမ္းႏွင့္

ကိုက္ညီရန္

အခြန္ႏႈန္းထားကို

သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက

ေယဘူယ်အားျဖင့္

အခြန္ႏႈန္းထားပိုနည္းပါသည္။ တျခားအားသာခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အေလအလြင့္
မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး တာဝန္ယမ
ူ ႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ရွိေသာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကို အားေပးရာ
လည္းေရာက္ပါသည္။

နိဂုးံ
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္
မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး

အစိုးရတြင္းေငြေရးေၾကးေရးအရဆက္ႏြယ္မႈသည္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး

မွန္ကန္စြာ

စနစ္တစ္ခုအျဖစ္

ျဖစ္ေျမာက္ရန္

ထုိစနစ္အတြင္းရွိ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေနရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာအစိးု ရအဖြ႔မ
ဲ ်ားသို႔
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ

အသံုးစရိတ္ခြဲေဝမႈမ်ား

သတ္မွတ္မေပးဘဲႏွင့္

ေဒသႏၱရအခြန္စနစ္ေကာင္း

တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူ အညီအမွ်မျဖစ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
အခ်ဳိ႕ကို ကာမိေစသည့္ အစိုးရတြင္းေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္ အတည္တက်မရွိဘဲႏွင့္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရမ်ားထံသို႔ ဝင္ေငြအေျမာက္အမ်ားကိုေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္စြမ္းအတိုင္းအတာကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား တူညီေသာ အခြန္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
ဗဟိုမွေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမွာလည္း

မျဖစ္သင့္ပါ။

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကို

မည္သည့္အခြန္ကို ေကာက္ခခ
ံ ြင့္ေပးမည္၊ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ လြတ္လပ္စြာ ေကာက္ခခ
ံ ြင့္
ျပဳမည္တို႔ကို မဆံုးျဖတ္မီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စာေတြ႔လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ခိုင္မာစြာ အႀကံျပဳၾကသည္မွာ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရ
ရွိေရးအတြက္ဆိုပါက

ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားသည္ ယခုရွိေနေသာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာထက္

ပိုရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက သံုးစြဲခြင့္ရွိသည့္
ခိုင္မာၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာအခြန္မ်ား - တစ္ဦးက်ဝင္ေငြခြန္၊ ပစၥည္းခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္၊
လုပ္ခလစာအခြန္ႏွင့္ ေဒသႏၱရထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးခြန္၊ ေဒသႏၱရ စီးပြားေရးခြန္မ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
ရွိေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

