
အႏွစ္ခ်ဳပ္

•  မိမိတုုိ႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွထြက္သည့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္မ်ားသည္ မိမိေဒသကုုိ အက်ိဳးျဖစ္ ေစရန္ မွာလြတ္ေတာ္
   အမတ္မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႔၏အခန္းက႑မွာလည္း အေရးပါသည္။
•  ေဒသအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုုိ စနစ္တက် ပံုုစံထုုတ္ အသံုုးျပဳရန္လုုိသည္။
   ဘ႑ာေရးစနစ္ကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးဆြဲပုုံေဖာ္ထားႏိုုင္သည္ဆိုုပါက ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ မ်ားမွ အခြန္
   အခကိုု အျမင့္ဆုုံးပမာဏထိ ေကာက္ယူရရွိႏုုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ထိုုအခြန္အခမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ၿပီး လူမႈ
   စီးပြားတိုုးတက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။
•  လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အဆိုုးအေကာင္းကုုိ သိထားရန္လိုုအပ္သလိုု
   တြင္းထြက္က႑ကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ႏုုိင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလည္း ေက်ညက္ထားရမည္
   ျဖစ္သည္။ 
•  ဘ႑ာေရးစနစ္ပုုံစံထုုတ္သည့္အခါတြင္ ယိုုေပါက္၊ အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ရေအာင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွ အဓိကတာ
   ၀န္ယူေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရင္းေငြ နည္းနည္း ျဖင့္လုုပ္ငန္းလုုပ္ကုုိင္ျခင္း ( ကုုမၼဏီတခုု၏
   အရင္းအႏီွးပါ၀င္မႈ ပံုုစံ တခုု။ အခြန္အာဏာပိုုင္မ်ားအျမင္တြင္ ၄င္းကုုမၼဏီ၏ အရင္းအႏွီးတြင္ အစုုအလြန္နည္းၿပီး
   ေခ်းယူေငြ အလြန္မ်ားသည္။ အခ်ိဳ ႔ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေခ်းေငြအတုုိးကုုိ အျမတ္ခြဲေ၀မႈ ကဲ့သိုု႔
   သေဘာထားျဖင့္ အတိုုးႏႈန္းေပးမႈတြင္ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ကုုိ ျငင္းဆိုုၾကသည္။) ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းညိႈႏိႈင္းရာတြင္ မသမာျခင္း
   လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္၊ အဓိကပါ၀င္ရမည့္က႑မွာ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား ေရးဆြဲ ၿပီးၿပီဆုုိပါက လက္
   ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိရန္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာ
   မႈကုုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ျပရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 

အဖြင့္
သယံဇာတျကြယ္၀သည့္ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မိမိေဒသကုုိ အက်ိဳး
ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အဓိကေနရာမွတိုုက္ပြဲ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ရသည္။ စနစ္တက်ကုုိင္တြယ္ႏုုိင္ပါက
သဘာ၀သယံဇာတသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုုိ ပေပ်ာက္ ေစႏုုိင္သည္။ လူမႈေရး စီးပြားေရးကုုိ တည္ၿငိမ္ေစသည္။ တြင္းထြက္
က႑မွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုုိ အမိအရ ဆုုပ္ကိုုင္ႏုုိင္ရန္အတြက အေရးအႀကီးဆံုုးအခ်က္မွာ ဘ႑ာေရးစနစ္ပုုံစံ၊ ႏွင့္ ယင္းကုုိ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အေသအခ်ာျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ ဘ႑ာေရးနစ္သည္ ႏိုုင္ငံအတြက္ အခြန္အခမ်ားကုုိလည္းရရွိေစသကဲ့သုုိ႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူ
မ်ားအတြက္လည္း မနစ္နာေစသည့္ အစီအမံမ်ိဳးကုုိဆုုိလိုုပါသည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ေကာင္းတခုု ေပၚ
ေပါက္လာရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုုိၾကတ္မတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ အတည္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္
ပံ့ပုုိးႏိုုင္သည္။
        (၁) အကန္႔အသတ္ရွိရင္းျမစ္မ်ားဆံုုးရႈံးရရွိမႈမ်ားျပန္ကာမိေစရန္ အနည္းဆံုုးျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ သတ္ မွတ္ခ်က္
        (၂) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာသည့္အခါတြင္ အျမတ္ေ၀စုုပမာဏ လုံုုလံုုေလာက္ေလာက္ ရရွိႏုုိင္ရန္
        (၃) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တင့္သင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိေသာ 
        (၄) ယုုိေပါက္မ်ားကုုိ အခြင့္အေရးမယူႏုုိင္ေအာင္ ဥပမာ  အရင္းေငြအနည္းအက်ဥ္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကိုုင္ျခင္း ႏွင့္
        ေစ်းႏႈန္းညိႈႏိႈင္းရာတြင္ မသမာျခင္း 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏိုုင္ငံအက်ိဳး
အျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅

အခြန္ေကာက္ယူပုုံႏွင့ ္စာခ်ဳပ္ပါသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားသည ္ႏုုိင္ငံအား ၄င္း၏သယံဇာတ
ရင္းျမစ္မ်ား၏ တန္ဖုုိးအျပည့ ္အ၀ ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ရမည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကိုုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္ရမည္။ ေျပာင္းလဲ
လ်က္ရွ ိေသာအ ေျခအေနမ်ားေပၚတြင္လည္း
လ်င္ျမန္စြာတုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရမည္။ 
  ဥပေဒသ ၄၊ သဘာ၀သယံဇာတ က်င့္ထုုံး



ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္

ဘ႑ာေရးစနစ္ဆိုုသည္မွာ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ေငြမ်ားကုုိအစုုိးရနွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအၾကား
မည္သိုု႔ခြဲေ၀မည္ကုုိ ဆံုုးျဖတ္ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ (အခြန္မ်ား၊ အခြန္ေတာ္မ်ား၊ အျမတ္ခြဲေ၀မႈ အစရွိသျဖင့္)
ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွျပဌာန္းသည္မ်ားရွိသလိုု သီးျခားစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္သည္လည္း
ရွိသည္။  ဘ႑ာေရးစနစ္တခုုကုုိ ပုုံစံထုုတ္သည့္အခါ သိုု႔မဟုုတ္ အသံုုးခ်သည့္အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနႏွင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ မ်က္ေျခမျပတ္ရန္လိုုသည္။

ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္ႏုုိင္ရမည္။

တြင္းထြက္ထုုတ္ယူသည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အလြန္အကုုန္အက်မ်ားသည္။ တူးေဖာ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း အတြက္ ေငြေၾကးစုုိက္
ထုုတ္ထားရသည္။ ထုုတ္လုုပ္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း အခ်ိန္ၾကာ သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
ခုုတမ်ိဳးေတာ္ၾကာတမ်ိဳး မျဖစ္ေစရဟုု ကုုမၼဏီကုုိ အာမခံႏုုိင္ရမည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူကိုုေရာ ႏုုိင္ငံအတြက္ပါ အက်ိဳးမ်ားေစသည့္
ဘ႑ာေရးစနစ္ဆိုုပါက စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ညိႈႏိႈင္းရန္ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားေပၚေပါက္ရန္ အလားအလာနည္းသည္။

လုုပ္ငန္းဆံုုးရႈံးႏုုိင္မႈကုုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ႏုုိင္ငံအား မွ်မွ်တတ ခြဲေ၀ခံယူေစသည့္

ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ရမည္။

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ မေရရာမႈ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားသည္
နည္းပညာအခက္အခဲ သိုု႔မဟုုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေစ်းတက္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ေစ်းက်မႈတိုု႔ႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ရႏုုိင္သည္။ ထိုုအခါမ်ိဳးတြင္
ျဖစ္ေလသမွ်အရႈံးတိုု႔အတြက္ႏုုိင္ငံကခ်ည္းသာ ခါးစည္းခံရသည္မ်ိဳး၊ အျမတ္ႏွင့္မကာမိေအာင္ စုုိက္ထုုတ္ ရသည္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္
ဘ႑ာေရးစနစ္က ၾကတ္မတ္ရမည္။

စီမံကိန္းအက်ိဳးအျမတ္ကိုုပဓာနမထား၊ ဆံုုးရႈံးသြားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ႏုုိင္ငံကုုိ

နစ္နာေၾကး ေပးသြင္းသင့္သည္။ 

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔၊ တြင္းထြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ထုုတ္ယူသံုုးစြဲၿပီးပါက ေနာက္တႀကိမ္ထုုတ္မရႏုုိင္ေသာ ေၾကာင့္ နစ္နာေၾကး
ေပးသြင္းသင့္သည္။ အခြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ထားလိုုက္ပါက စီမံကိန္းအရႈံးေပၚသည့္ တိုုင္ႏုုိင္ငံအတြက္ မနစ္နာေတာ့ပါ။

ဘ႑ာစနစ္တခုုသည္ တက္သာ ဆုုတ္သာရွိရမည္။

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္အစြန္း အလြန္မ်ားႏုုိ္င္သည္။  ဌားရမ္းစရိတ္ သည္ ကုုမၼဏီတခုုအေနႏွင့္
အျမတ္အစြန္းရရွိေအာင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္လိုုအပ္သည့္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုုိဆုုလိုုျခင္းျဖစ္သည္။
အျမတ္အစြန္းပမာဏကုုိ တိုုင္းတာ၊ အခြန္ေကာက္ ႏုုိင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းတက္သည့္အခါ ႏုုိင္ငံ၏
အခြန္အခ၀င္ေငြကုုိ တိုုးတက္ေစႏိုုင္သက့ဲသိုု႔ ေစ်းက်သည့္အခါတြင္လည္း ကုုမၼဏီအတြက္ခုုသာခံသာ ေအာင္ျပင္ဆင္ေပးႏိုုင္သည္။
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တြင္းထြက္က႑မွ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားသည္
စီမံကိန္း အလုုိက္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားသည္။
IMF မွျပဳလုုပ္ ထားသည့္ ႏုုိင္ငံတကာေလ့လာ
ခ်က္အရ မုုိင္းတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သုုံး
ပုုံတပုုံေအာက္အခြန္ေကာက္သည့္ ဘ႑ာေရး
စနစ္၊ ေရနံအတြက္ ၆၅=၈၅ ရာခုုိင္ႏႈန္း 
ေကာက္သည့္ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ျပႆနာ
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ ပမာဏမ်ား
သည္ အတိုုင္း အတာသေဘာ မွ်သာ ျဖစ္သည္။
အေျခ အေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္စီမံကိန္းတခုုမွ
ထုုိက္သင့္ေသာပမာဏဆိုုသည္မွာ အျခားစီမံ
ကိန္းမွထုုိက္သင့္ေသာပမာဏႏွင့္ ကြဲျပားႏုုိင္
သည္။ သဘာ၀သယံဇာတ က်င့္ထုုံး ဥပေဒ
သ၄ တြင္ အၾကံျပဳထားသည္မွာရရွိလာသည့္
အျမတ္ကုုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ႏုုိင္ငံအၾကားတြင္
ခြဲေ၀ယူရမည္။ ႏုုိင္ငံအေနႏွင့္လည္း၄င္းဆံုုးရႈံး
ရသည့္သယံဇာတတန္ဖုုိးအျပည့္အ၀ ရရွိေစ
သကဲ့သုုိ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုုပ္သည့္ ပုုဂၢလိက
ကုုမၼဏီအေနႏွင့္လည္း ၄င္းကုုန္က်စရိတ္မ်ား
ျပန္ကာမိေစရမည္။  
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ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု စာခ်ဳပ္တခုုျခင္းအလိုုက္ သတ္မွတ္သည္ထက္

ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းျခင္းက ပုုိသင့္ေတာ္သည္။

တြင္းထြက္က႑တြင္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကိုုအသံုုးျပဳသည္ ထက္ ညိွိနိႈင္းျခင္းကပုုိတြင္က်ယ္
သည္။ စာခ်ဳပ္သေဘာသဘာ၀မွာ လွ်ိဳ ႔၀ွက္ေဆာင္ရြက္ ရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ ဥပေဒျပဳျခင္းျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ပိုုမုုိျမင့္မားသည္။ ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား သည္လည္း လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ အၾကံ
အဖန္မႈမ်ားကုုိ ပိုုမုုိေပၚေပါက္ေစႏုုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စာခ်ဳပ္တခုုႏွင့္ တခုု ကြဲျပားေနပါက
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျပဳလုုပ္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ မူ၀ါဒဆိုုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ျကုုိးစားေနသည့္ မူ၀ါဒ
ေရးဆြဲသူမ်ား မ်ား၏ အားထုုတ္မႈကိုုလည္း စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ ေစမည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တသတ္မတ္တည္းရွိမႈတုုိ႔က ႏုုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုု အားေကာင္းေစသည္။ 

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑ၾကားတြင္ အေနအထားကြဲျပားမႈ အလြန္ႀကီးမားသည့္လုုပ္ငန္း
ဟုု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ႏိုုင္ငံက အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိပုုိင္ဆုုိင္ သျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွရာတြင္ ခိုုင္ခုုိင္မာမာရပ္တည္ႏုုိင္သည္။
သိုု႔ေသာ္လည္း ကုုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ စီမံကိန္းျပဳလုုပ္မည့္ေနရာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိပုုိမုုိသိရွိျခင္း၊ အခြန္စီမံရာတြင္ ကြ်မ္း
က်င္ျခင္း တိုု႔ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းရာတြင္ အသာစီးရသည္မ်ားလည္း ရိွတတ္သည္။

အေျခခံအားျဖင့္ အသုုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဘ႑ာေရးအစီအမံမ်ား

အခြန္ေတာ္မ်ား - သယံဇာတတူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ ယူနစ္အလိုုက္တြက္ခ်က္ၿပီး သယံဇာတမ်ား ၏ မူလပုုိင္ရွင္သိုု႔ေပး
ရသည့္ ေပးသြင္းမူျဖစ္သည္။ ပံုုမွန္အားျဖင့္ အစုုိးရက ျပည္သူမ်ားကိုုယ္စား လက္ခံသည္။ (လက္ရွိအစုုိးရ၊ တက္လာမည့္အစုုိးရ)
အခြန္ေတာ္ကိုု ထုုတ္ယူသည့္သယံဇာတ တန္ဖုုိး၏ ရာခိုုင္ႏႈန္းမည္ေရြ ႔မည္မွ် ေပးရမည္ဟုု သတ္မွတ္ေကာက္ယူသည္။ ထိုုသိုု႔
သတ္မွတ္ ေကာက္ယူရာတြင္ ထုုတ္လုုပ္ေရးစရိတ္၊ အျခားစရိတ္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိပါ။

၀င္ေငြခြန္မ်ား - စိမံကိန္းတခုု၏ ခြင့္ျပဳအသံုုးစရိတ္မ်ားထုုတ္ႏႈတ္ၿပီးက်န္သည့္ အသားတင္အျမတ္ ေပၚတြင္ ရာခိုုင္ႏႈန္း
အလိုုက္ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ား။

ဆုုေၾကးမ်ား - တူးေဖာ္ခြင့္ရရန္အတြက္ ကုုမၼဏီက အစိုုးရသိုု႔ တလံုုးတခဲေပးသြင္းမႈကုုိ ဆိုုလိုုသည္။ စီမံကိ္န္းအဆင့္
အလိုုက္ေပးသြင္းသည့္ ဆုုေၾကး လည္းရိွသည္။ (ဥပမာ - ထုုတ္လုုပ္မႈအဆင့္ တစုုံတရာတိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းသည့္အခါမ်ိဳးတြင္မွ
ေပးသြင္းသည္မ်ိဳးလည္းရိွ သည္)

ပင္ရင္းႏႈတ္ယူေပးသြင္းခြန္ –  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ မိုုင္းလုုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တဆင့္ခံ ကန္ထရုုိက္တာမ်ား၊
ေငြေၾကး စိုုက္ထုုတ္သူမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံအေနႏွင့္ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ရိွသည္ဟုု မတင္မက်လက္ခံထားၾကသည္။
သိုု႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ ႔ေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွသည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ အသံုုးမ်ားသည့္
ေျဖရွင္းပံုုတခုုမွာ တတိယအင္အားစုုမ်ားထံသိုု႔ ကုုမၼဏီကေပးသြင္းရမည္မ်ားကုုိ ကုုမၼဏီကပင္စုုစည္းထားၿပီး အစုုိးရထံသိုု႔
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ိဳးကုုိ အသံုုးျပဳၾကသည္။ 

ကုုန္စည္ခြဲေ၀ျခင္း – ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔စီမံကိိန္းမ်ားတြင္ အသံုုးမ်ား သည့္ ပံုုစံျဖစ္သည္။  ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူ ပုုဂၢလိက
ကုုမၼဏီနွင့္ ႏိုုင္ငံအၾကား ထြက္ရွိသည့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔မ်ားကိုု သတ္မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္အညီခြဲေ၀သည္။ (ရံဖန္ရံခါ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္
ငန္းမ်ားက တဆင့္ခြဲေ၀သည္)

ႏုုိင္ငံ၊ အစုုိးရ ရွယ္ယာ - ကုုမၼဏီတြင္း အျမတ္ခြဲေ၀သည့္အခါ အစုုိးရ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္။  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္
တြင္းထြက္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္က ရွယ္ယာ ၀ယ္ယူျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ညိႈႏိႈင္းကာ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုသုုိ႔ အျမတ္ပါ
၀င္ရယူျခင္းေၾကာင့္ နိုုင္ငံအေနႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္အခ်က္မ်ား ပိုုလာႏိုုင္သည္။



ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

4

ယုုိကြက္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား

ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ အျငင္းအခုုန္မ်ားျဖစ္လာၿပီဆိုုပါက အခြန္ေတာ္ႏႈန္း၊ အခြန္ႏႈန္း၊ ႏိုုင္ငံအတြက္ အျမတ္ခြဲေ၀မႈတုုိ႔သည္ ျပည္သူ
က အမ်ားဆံုုးအာရံုုစုုိက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုု ဘ႑ာေရး ဆိုုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိဳ ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားအ
တြက္သာျဖစ္သည္။ ထိုုေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္ကိုု မည္သိုု႔အသံုုးခ်သည္ဆုုိသည့္အခ်က္ကလည္း အခြန္ရရွိမႈ
ပမာဏ တြက္ခ်က္ရာတြင္  အခြန္ႏႈန္းထား နည္းတူအေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေတာ္ႏႈန္းထားသည္ျမင့္သည္ဆိုုေသာ္
လည္း အခြန္ေတာ္တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုုးျပဳသည့္ ေစ်းႏႈန္းက နည္းေနသည္ဆိုုပါက ကုုမၼဏီမွ ေပးသြင္းရေငြမွာလည္းနည္း
မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား အခြန္ေတာ္ႏႈန္းသည္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူ လက္ခံရရွိသည့္ ေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္အေျခခံထားသည္ဆုုိပါက
တြင္းထြက္မ်ား၏ တန္ဖုုိးအမွန္အတိုုင္း ရရန္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မ်ိဳးရိွသနည္း။ ထိုု႔ အတူပင္ အခြန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္၍
ထုုထတ္လုုပ္မႈ စရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်တင္ျပျခင္းမ်ိဳး မရွိေအာင္မည္သုုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ သင့္ေတာ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈမရွိပါက
ကုုမၼဏီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုုင္ငံသိုု႔ေပးသြင္းရသည့္ အခြန္ေရွာင္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းမသမာမႈျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည္။ ( နိမ့္လြန္း ျမင့္လြန္း
သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုုျဖင့္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း) ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဳးကုုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အခြန္ေတာ္၊
အခြန္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုုိ ပြင့္လင္းစြာျပဌာန္းေစရန္ တိုုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည္။
ေနာက္ထပ္အျဖစ္မ်ားသည့္ ျပႆနာတရပ္မွာ အရင္းေငြအနည္းအက်ဥ္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကုုိ 
အေၾကြးထူူထူျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ကုုမၼဏီအေနႏွင့္ အတိုုးႏႈန္းကိုု စရိတ္ျပၿပီး
အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ ေပးပါရန္ အျကံအဖန္ လိုုပ္ၿပီး ၀င္ေငြခြန္ေရွာင္ႏုုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံအေနႏွင့္ ရသင့္သည့္ အခြန္မ်ား မဆံုုး႐ႈံးရ
ေလေအာင္ အတုုိးႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးသည္ပမာဏကိုု သင့္ေတာ္သည့္ ပမာဏတရပ္ သတ္မွတ္ ေပးျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။

အျမတ္အစြန္းခြန္ - ႏုုိင္ငံတကာကုုန္စည္ေစ်းႏႈန္းတက္သျဖင့္ အျမတ္အစြန္းပိုုလာသည့္ အခါတြင္ ဆုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ရန္ အထူး
ေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္ပုုံစံတမ်ိဳး။ အစိုုးရအေနႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ ဘ႑ာေရးျပဌာန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျခဳံငုုံအသံုုးခ်ပုုံေပၚ
မူတည္ၿပီး အခြန္အခ၀င္ေငြပမာဏ အနိမ့္အျမင့္ကြဲျပားႏိုုင္သည္။ တခုုျခင္းအသံုုးျပဳျခင္းထက္ အတြဲလိုုက္ အသုုံးခ်ျခင္းက
ပုုိထိေရာက္သည္။

တြင္းထြက္တူးေဖာ္ရာမွ ၀င္ေငြ

ထုုတ္လုုပ္မႈစရိတ္

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူ
ရရွိသည့္ အသားတင္

အျမတ္

အစုုိးရဘ႑ာ

အျမတ္

အခြန္ေတာ္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူသိုု႔ရရွိသည့္ ၀င္ေငြစုုစုုေပါင္း

အျမတ္ခြန္အခြန္ေဆာင္ၿပီးအျမတ္

အျမတ္အစြန္းခြန္ေဆာင္ၿပီး
က်န္သည့္အျမတ္  

အျမတ္
အစြန္းခြန္

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူအတြက္
က်န္ရွိသည့္အျမတ္

အစုုိးရ
အျမတ္

ပင္ရင္းထုုတ္ႏႈတ္ခြန္
ေဆာင္ၿပီးအျမတ္

ပင္ရင္း
ထုုတ္ႏႈတ္ခြန္

အခြန္ေတာ္စနစ္ျဖင့္ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခြန္မ်ားခြဲေ၀ပုုံ

မွတ္ခ်က္။ ။ စာလံုုးေနရာအႀကီးအေသး သည္ ေငြေၾကး ပမာဏအနဲအမ်ားနွင့္မဆုုိင္ပါ။



ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ ႔လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အဓိကအားျဖင့္ ကုုန္စည္ခြဲေ၀ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တိုုးထုုတ္ယူျခင္း စာခ်ဳပ္
မ်ားျဖင့္  အဓိက ေဆာင္ရြက္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိလုုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္သည့္ မည္သည့္လုုပ္ငန္း မဆိုု ကုုန္
စည္ခြဲေ၀ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ထပ္တိုုးထုုတ္ယူျခင္း စာခ်ဳပ္  ႏွင့္ျဖစ္ေစ အခြန္ေတာ္အျဖစ္ အစုုိးရသိုု႔ ၁၂.၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းေပး
သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုုန္စည္ခြဲေ၀ေရး စာခ်ဳပ္မ်ားပံုုစံတြင္ အစိုုးရရွယ္ယာအေနျဖင့္  ကုုန္းတြင္း လုုပ္ကြက္မ်ားအတြက္
အျမတ္ဆီ သိုု႔မဟုုတ္ ဓာတ္ေငြ ႔ ၆၀ - ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုု၊ ထုုတ္လုုပ္မႈပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႔လုုပ္
ငန္း (MOGE) မွတဆင့္  ေကာက္ယူသည္။ ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အျမတ္ဆီအတြက္ ၆၀ - ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး၊
အျမတ္ဓာတ္ေငြ ႔အတြက္ ၅၅ - ၉၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ထုုတ္လုုပ္မႈ ပမာဏႏွင့္ ေရအတိမ္အနက္ေပၚမူတည္ကြဲျပားသည္။
ထပ္တုုိးထုုတ္ယူျခင္း စာခ်ဳပ္ တြင္မူ ကုုန္းတြင္းလုုပ္ကြက္မ်ား အတြက္ အစုုိးရရွယ္ယာသည္ အျမတ္ဆီ ၆၀ - ၈၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊
အျမတ္ ဓာတ္ေငြ ႔ ၆၀ ရာခုုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံအေနႏွင့္ MOGE မွတဆင့္ ရွယ္ယာ  လည္းယူူသည္။ စာခ်ဳပ္ပုုံစံေပၚမူတည္ၿပီး
၁၅ မွ ၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းယူသည္။ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပစၥည္း သိုု႔မဟုုတ္ အျမတ္ခြဲေ၀မႈ ပံုုစံျဖင့္သြားသည္။
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုုိသူအေနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုုးေၾကး ၊ ေျမဌားခ၊ အခြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားေပးသြင္းမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရမည္။
ပစၥည္း သိုု႔မဟုုတ္ အျမတ္ခြဲေ၀ရာတြင္ ႏိုုင္ငံက ၃၀ ရာခိုုင္နႈန္းကုုိ သက္ဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံပုုိင္လုုပ္ငန္းမွတဆင့္ရယူၿပီး ၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း
ကုုိေတာ့ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူက ခံစားသည္။ အခြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၁၉ ၉ ၄ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ သတၱဳတြင္းလုုပ္ကြက္ရ
သူသည္ တြင္းထြက္ေရာင္းရေငြပမာဏလိုုက္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုုင္း  အခြန္ေတာ္ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
သိုု႔ေသာ္လည္း ၁၉ ၉ ၅ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒတြင္ေတာ့ ေက်ာက္မ်က္အတြက္ႏႈန္းမွာ သပ္သပ္ျဖစ္သည္။ စိန္၊ နီလာ၊ ပတၱျမား
ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုုိ႔အတြက္ ၂၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ၁၉ ၉ ၄ သတၱဳ
တြင္းဥပေဒတြင္ေတာ့ မည္သည့္ ေက်ာက္မ်က္မဆိုု ၅ - ၇.၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းထိသာျဖစ္သည္။ ၁၉ ၉ ၅ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒကုုိ
၁၉ ၉ ၄ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ ေက်ာက္မ်က္ဆိုုင္ရာ ပုုဒ္မမ်ားတြင္ အစားအသံုုးခ်လိုုက္သည္။

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
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ေရႊ၊ ေငြ၊ ပလက္တီနမ္၊ အိုုင္ရီဒီယမ္ ၊
ပလာဒီယမ္ ၊ ရုုသာနီယမ္၊ ရိုုဒီယမ္၊

တန္တလြန္၊ ကိုုလြမ္ဘီယမ္ ၊ နီအုုိဘီယမ္၊
ယူေရနီယမ္၊ သိုုရီယမ္ ၊ႏွင့္ အျခားေသာ

အဖိုုးတန္ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား

၄ -၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း

ေက်ာက္မ်က္ (၁၉ ၉ ၅ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအရ ) စိန္၊ နီလာ၊ ပတၱျမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုုိ႔အတြက္
၂၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေက်ာက္မ်က္

မ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း

တြင္းထြက္ အခြန္ႏႈန္း

သံ၊ သြပ္၊ ေၾကး၊ ခဲ၊ သံျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္၊
နီကယ္၊ ခေနာက္စိမ္း၊ အလူမီမီယမ္၊

အာဆင္းနစ္၊ ဘစ္စ္မြတ္ ၊ ကဒ္ဒမီယမ္၊
ခရီုုမီယမ္၊ ကုုိေဘာ့၊ မဂၢနိ္စ္

၃ -၄ ရာခိုုင္ႏႈန္း

စက္မႈလုုပ္ငန္းသံုုးတြင္းထြက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေက်ာက္ ၁ - ၃ ရာခိုုင္ႏႈန္း

သိုု႔မဟုုတ္ သယံဇာတ အျမတ္ေပၚေကာက္ သည့္အခြန္ ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုုိင္သည္။ ယင္းအခြန္တြင္ လုုပ္ငန္းလည္
ပတ္ျခင္းတြင္ အသံုုးျပဳသည့္ေငြ အတိုုးႏႈန္းကုုိ ေလ်ာ့ေပးျခင္းမရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အခြန္ေတာ္ႏႈန္းထားမ်ား ကုုိးကား။ ျမန္မာသတၱဳတြင္းဥပေဒ ၁၉ ၉ ၄၊ အခန္း ၄။

ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ၁၉ ၉ ၅ - ၀၈ အခန္း ၉ c



ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုုိ သက္ဆိုုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္
လည္စစ္ေဆးေနသည္။ ေရနံဥပေဒသစ္မွာလည္း မူၾကမ္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔ဘ႑ာေရးစ
နစ္မ်ား အေျပာင္းအလဲ မ်ားပါ၀င္ႏုုိင္သည္။ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမ်ားမွာလည္း ျပင္ဆင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္
သည္။ ယင္းသည္လည္း လက္ရွိတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကိုု အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္
ႏုုိင္သည္။

မူ၀ါဒေကာင္းမ်ားထူေထာင္ႏုုိင္ေရး၊ ထိေရာက္သည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ သံုုးသပ္ျခင္း၊ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္  ပ့ံပုုိးေပးႏိုုင္သည္။ ကနဦးအဆင့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔
ႏွင့္ တြင္းထြက္ တူးေဖာ္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ အခြန္ေတာ္ ႏႈန္းကုုိ သတ္မွတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ  သယံဇာတအျမတ္ခြန္ကုုိလည္း
သတ္မွတ္သည္။ ထိုုဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံအျမတ္ရွယ္ယာပမာဏ၊ ပစၥည္းခြဲေ၀ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုုေၾကးမ်ား
အတြက္အေျခအေနမ်ားကုုိ သတ္မွတ္သည္။ အခြန္ဥပေဒမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္၊ ပင္ရင္းထုုတ္ႏႈတ္ခြန္တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေျခခံ
ျဖစ္သည္။ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုုင္သည့္ ယိုုေပါက္မ်ားကုုိပိတ္ဆုုိ႔ႏုုိင္သည္။ အခြန္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔
ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားအတြက္ အထူးပုုဒ္မမ်ား ထုုတ္ျပန္ႏုုိင္သည္။  ဥပမာ ေနအိမ္၊ ရံုုး အသုုံးစရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္၊ အထူး
ကြင္းလြတ္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊  အခြန္အရႈံးကိုု ဆက္လက္ သယ္သြားျခင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအလိုုက္ အခြန္ခြဲျခား
ေကာက္ခံမႈမ်ား ဟုုေခၚသည္မ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ ေငြရွင္မ်ားကုုိ ဆြဲေဆာင္
မႈမ်ားျပဳလုုပ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္ကုုမၼဏီမ်ားကုုိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးျခင္း။ စာခ်ဳပ္မ်ား
ကုုိလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရန္လိုုအပ္သည့္ႏုုိင္ငံမ်ားဆိုုပါက ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားထည့္သြင္းႏိုုင္သည္။ (ပံုုမွန္ျပဳလုုပ္ေနက်ျဖစ္ ေသာ္လည္း တတ္ႏုုိင္ပါက ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ဘ႑ာေရးစနစ္တည္ၿငိမ္ေရး
အတြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ စီမံကိန္းအလိုုက္ထည့္သြင္းႏိုုင္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိုု အားစုုိက္မည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္

•  ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္စီမံကိန္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္ မႈ မ်ားရိွလာႏိုုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား
    အားလံုုးသည္ တသတ္မတ္တည္းျဖစ္ေနရမည္။ ႏိုုင္ငံ အခ်ိဳ ႔တြင္ ဥပေဒ တခုုႏွင့္တခုု မညီမညာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အခက္
    အခဲ မ်ားေတြ႔ေနၾက သည္။ ဥပမာ - သတၱဳတြင္းဥပေဒေကာ၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈျမင့္တင္ေရးဥပေဒပါ ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားျပဳလုုပ္ရန္
    မက္လုုံးထုုတ္ၾကသည္။ ႏွစ္ခုုေပါင္းသည့္အခါတြင္ေတာ့ လိုုက္ေလ်ာ လြန္သြား သည္လည္းရိွႏုုိင္သည္။ ေရာေထြးၿပီး မရွင္း
    မလင္းျဖစ္သြားသည္ လည္း ျဖစ္သြားႏိုုင္သည္။
•  စီမံကိန္းအႀကီးမ်ားမွ ရရွိလာႏိုုင္သည့္ ခန္႔မွန္း၀င္ေငြကိုု အစုုိးရထံမွ ေတာင္းယူပါ။ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာအထူးကင္းလြတ္ခြင့္
    သိုု႔မဟုုတ္ ပ့ံပုုိးမႈ (မက္လုုံးေပးမႈ) မ်ားရိွသည္ဆိုုပါ က ပိုု၍အေလးထားေတာင္းယူသင့္သည္။ ၀င္ေငြခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္
    အသံုုးျပဳခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ ကုုန္က်ေငြ အစရွိသည္မ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းကုုိလည္းေတာင္းယူပါ။ ထိုု႔ေနာက္ ဥပေဒ
    ျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမွ အမွန္တကယ္ရရွိလာသည့္ ႏိုုင္ငံ့၀င္ေငြ ဘယ္မွ်ရွိသည္ကိုု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္ႏွင့္
    တိုုက္ဆိုုင္စစ္ေဆးရမည္။ အစုုိးရက ၀င္ေငြစာရင္းကုုိ ပံုုမွန္တင္ျပရမည္။

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
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ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
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•  ကုုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုုးဖြင့္ျပရန္ေတာင္းဆိုုရမည္။ သိုု႔မွသာ သမရုုိးက် ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြင့္မ
    ျပဳႏုုိင္သည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ပ့ံပုုိးမႈမ်ား၊ အေပးအယူ မည္မွ်ရိွေနသည္ကုုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ သိႏုုိင္မည္ျဖစ္
    သည္။ စာခ်ဳပ္မ်ားကုုိ လႊတ္ေတာ္ကေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပေရးသည္ သည္ မရွိမျဖစ္
    လိုုအပ္သည္။ 
•  ျပင္ပအခြန္စစ္ေဆးမႈအပါအ၀င္ အစိုုးရအရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လုုိက္နာမႈရွိမရွိကိုုရွင္းျပရန္
    အစိုုးရအရာရိွမ်ားကုုိ ဖိတ္ေခၚရမည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေမးသင့္သည့္ေမးခြန္း 

    •    စီမံကိန္းတခုု၏ လႊမ္းျခဳံဘ႑ာေရးစနစ္တခုု ကိုုသတ္မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္
         မည္မွ်ရွိသနည္း။ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကုုိ လိုုက္ေလ်ာၿပီး မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုုိ ကိုုင္ထားမည္နည္း။ လိုုက္ေလ်ာႏိုုင္
         သည့္အရာမ်ား အတြက္ မည္ကဲ့သုုိ႔ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ထားသနည္း။
    •    မည္သည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုုိ အေျခခံသည္ျဖစ္ေစကာမူ စီမံကိန္းမွရလာႏိုုင္သည့္ အခြန္အခမ်ားကုုိ ခန္႔မွန္းရာတြင္
         မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုုိအေျခခံသနည္း။ (ဥပေဒအရသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေစ၊ ညိႈႏိႈင္းသည္ျဖစ္ေစ) ကုုမၼဏီ၏
         တိုုက္တြန္းခ်က္၊ တင္ျပခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ျခင္းေလာ သိုု႔မဟုုတ္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ သံုုးသပ္မႈ၊ အကဲျဖတ္
         မႈေလာ။ 
    •    အစုုိးရႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားက မည္ကဲ့သိုု႔ေသာ ဆံုုးရႈံးမႈျကုုိတင္သံုုးသပ္ျခင္း မ်ားျပဳလုုပ္ၿပီးၿပီလဲ။ ေစ်းႏႈန္း
         ၅၀၊ ၂၀၀၊ ၁၀၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းတက္သြား သည္ဆုုိပါက ကုုမၼဏီသိုု႔၀င္ေငြ၊ ႏိုုင္ငံသိုု႔၀င္ေငြ မည္သိုု႔ေျပာင္းလဲသြားမည္နည္း။
         ေစ်းႏႈန္း ၂၅ ရာခိုုင္ႏႈန္း၊ ၅၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း သိုု႔မဟုုတ္ ထိုုထက္ပုုိက်ပါက ဘာျဖစ္ႏုုိင္သလဲ။
    •    ေစ်းႏႈန္းမသမာမႈတိုုက္ဖ်က္ရန္ အစုုိးရအေနႏွင့္ဘာေတြျပင္ဆင္ထားသလဲ။ စီမံကိန္း တခုု၏ အခြန္ေတာ္ႏွင့္အခြန္မ်ား
         တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုုးျပဳႏုုိင္သည့္ ႏိုုင္ငံတကာသံုုး ေစ်းႏႈန္းအညြန္းရိွပါသလား။ ရိွသည္ဆုုိပါက ၄င္းတိုု႔ကိုုမသံုုးရျခင္း
         ၏ ယုုတိၱဆန္ေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းေလ်ာ္ေသာအေျဖ။ 
    •    ႏုုိင္ငံႏွင့္၊ တြင္းထြက္က႑ကုုိ ဘ႑ာေရးစနစ္က မည္သိုု႔ထိန္းညိွေပးသနည္း။ 
    •    ကုုမၼဏီတခုုက ဥပေဒႏွင့္ျခားနားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းယူေနသည္ဆိုုပါက အစုုိးရ
         အေနႏွင့္ မည္မွ်နစ္နာမည္နည္း။ အျခားကုုမၼဏီ မ်ားလိုုက္နာရသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သိုု႔ကြာျခားေနသနည္း။ ကြာျခားမႈအတြက္
         ေျဖရွင္းခ်က္။ စာခ်ဳပ္တည္ၿငိမ္ေရးအပုုိဒ္မ်ားထည့္သြင္းမည္ဆိုုပါက အစိုုးရအေနႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
         လုုပ္ႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ စဥ္းစားၿပီးၿပီလား။ (ဥပမာ အခ်ိန္ ကာလ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တသတ္မတ္တည္း
         ေကာက္သည့္ အခြန္အမ်ိဳးအစားကုုိ ကန္႔သတ္လိုုက္ျခင္း
    •    တူးေဖာ္ေရးကုုမၼဏီမ်ားက စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပရန္ ဆႏၵရွိၾကပါသလား။ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္မရွိၾကသနည္း။
         စာခ်ဳပ္ဖြင့္ျပေရးကုုိအားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုုိ အစုုိးရက ခ်မွတ္ လ်က္ရွိသလား။ လႊတ္ေတာ္၏ေစာင့္ၾကည့္ေရး
         တာ၀န္မ်ားကုုိ ပိုုမုုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ႏုုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ တသားတည္း
         ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သနည္း။

 



ဆက္လက္ေလ့လာလိုုပါက

    •    အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း သိုု႔မဟုုတ္ လႊတ္ေတာ္ရံုုး၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ ႏိုုင္ငံ၏ဘ႑ေရးစနစ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုုိျပင္ဆင္ခုုိင္းပါ။
         အျခားႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုုိ ပါ တပါတည္း ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေစပါ။
    •    ဘ႑ာေရးစနစ္၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ
         www.resource governance.org.တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုုိင္ပါသည္။
    •    သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုုိ အေကာင္းဆံုုးကိုုင္တြယ္အသုုံးခ်ႏုုိင္ရန္အတြက္ အစုုိးရမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအတြက္
         ျပင္ဆင္ေရးသားထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံမႈမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္ သဘာ၀သယံဇာတက်င့္ထုုံး 
         (Natural Resource Charter) www.naturalresourcecharter.org၊ အခြန္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကိုု
         http://naturalresourcecharter.org/content/precept-4  ဥပေဒသ ၄ တြင္ဖတ္ရႈႏုုိင္ပါသည္။ 
    •    ေရနံ၊တြင္းထြက္၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္အစုုစုုကိုု 
         http://www.resourcecontracts.org တြင္၀င္ေရာက္ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုုိင္ပါသည္။ 

  ့ြတေ္ကလ ္ညသ႔ ဲြဖအးပေံကၾအူမဲြခ႔္နခံမီစ္စမျအး္ငရအ တာဇံယံသ၀ာဘသ ့္ညသ္စဖျုခ္စတး္ညစအ ့ဲြဖအ တိဟရပ ာသေ္ပလ္တြလ
  ့ုိသီဆးာ်မဳွမးပေူကအ္ကာထေအ ့္ငွႏ းာ်မ္ဏာဥံကၾအ ာရ္ငုိဆာညပး္ညန၊းရေစေ္ကတးုိတးဳိဖျ ့ံြဖးာ်မုစးာအး္မြစ ့္ငွႏနသတေုသ ်ခးုံသအ

 ၏ဳွမ၀္ယြကၾ းာ်မး္ညၥစပ္ကြထး္ငြတဳၱတသ ့္ငွန ့ြငေ္တာဓ၊ံနရေ ာသေ္ကြထ ွမ္ညပျး္ငုိတ ့ုိတး္င၄ ့္ငဆတွမ ့ုိတဳွမ္ပကး္ဥ်ခ ိွရိွရဳွမးီတ္နဖ္ငြထီတ
gro.ecnanrevogecruoser.www -္နရာလ့လေးီပၿ္ပထ ။္ညသါပးပေီညူက ္နရစေ္ငုိန္ညလးာနိွရိသ းာ်မူသ္ညပျ ုိကးာ်မးူဇး်ကေးဳိ်ကအ

းာ်မ္ဥစာစ

 ူလ္နမာသ ၊းြထေ္ပႈရရအာညပး္ညန
 ္ငာအေ္ကာလေ္ငိုႏ္ညလမးာန

 ၊႔ြငေ္တာဓ ၊ံနရေ ့္ညသး၀ေး္မွလအ
 ္ကြတအးာ်မး္နင္ပုလး္ငြတဳၱတသ

 ္ကာရေ္ကာရေိထိထ
 ၊း္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ့္ညကၾ့္ငာစေ

 ႔ိုတး္ငချးပေသိအပျ့္ငြဖ ၊း္ငချဳပျဒေပဥ
 ့္ငွႏနေအးာ်မံင္ငိုႏ ။္ညသ္ပအိုလ

းဳိ်ကအ့္ညသိွရရ ွမ႑က္ကြထး္ငြတ
 ့္ငဖျဏာမပ းံုဆ့္ငမျအုိကးာ်မ္တမျအ

 က္ာတေတ္ႊလ ္ကြတအ္နရ္ငိုႏိွရရ
 းာ်မး္ငချး္ငာ်ကေး္နိထ္ကာရေ္င၀

  ္ကြတအ္နရ္ငိုႏ္ကြရ္ငာဆေ
း္ငတသ့ည္သ္ပအိုလ ္ညသIRGN
္က်လးပေးိုပ့ံပးာ်မ္ကလအ္က်ခအ
 ့္ညသ္ငိဆု့္ငွႏ္ာတေ္တႊလ ။္ညသိွရ

.www ုိကးာ်မ္ယငး္မတာစ
revenuewatch.org/parliaments 

 ။ည္သ္ငိုႏႈရ္တဖူယရ ္ငြတ

ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားမွ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးအျမတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း


