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                                                                 ြြုြြင် 

ေြြာင်ဵလဲ                          ေဆာင်ရွက်                                          

                        ြဖစ် ါသည်။ ထုိသ့ုိြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲ                                       

         ရာတွင် အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵ         ြြည်သူ   လဳုဵ                           

         ြဖင်ဴ ဝိုင်ဵ ဝန်ဵြူဵေြါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန်          ါ     နုိင်ငဳေတာ်                  

       အတွက် ြြည်တွင်ဵထုတ်လုြ်မှုနှင်ဴဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖုိဵ ( Gross Domestic Product-GDP) 

ြမငဴ်မာဵလာေစေရဵ ေဆာငရွ်က်ရန်လိအုြ်သကဲဴသ့ုိ အခွန်အေကာက် ေကာက်ခဳရရိှေငွ ြမငဴ်မာဵ 

တိုဵတက်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်မှာလည်ဵ အေရဵကကီဵြါသည်။ 

 တိုင်ဵြြည်၏အခွန်အေကာက်ရေငနွှငဴ ် ြြည်တွင်ဵထုတ်လုြ်မှုနှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှုတန်ဖိုဵ၏ 

အချ ိုဵ (Tax to GDP Ratio)   ငဴ်မာဵလာမှသာ အစိုဵရတစ်ရြ်အေနြဖငဴ် ြြည်သူမျာဵအတွက် 

လိအုြ်လျက်ရိှေသာ အေြခခဳအေဆာက်အအဳုမျာဵအြါအဝင ် ဝန်ေဆာငမ်ှုလုြ်ငန်ဵမျာဵကို လိအုြ် 

သည်ဴေနရာမျာဵအတွက် အချနိ်နှင်ဴတစ်ေြြဵညီ ေဆာငရွ်က်ေြဵနိုင်မည်ြဖစ်ြါသည်။  အခွန်ရရိှမှု 

နည်ဵ ြါဵြါက ဒီမိုကေရစီအစိုဵရတစ်ရြ်အေနြဖငဴ် စစ်မှန်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေြဵအြ်နိုင်ရန် 

ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။ ထို့အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွဲ့စည်ဵြဳု 

အေြခခဳဥြေဒ ြုဒ်မ ၃၈၉ြါ ြြဋ္ဌာန်ဵချက်အရ နိုငင်ဳသာဵတိုင်ဵသည် ဥြေဒအရေြဵေဆာင်ရမညဴ် 

အခွန်အေကာက်မျာဵကုိ ေြဵေဆာင်ရန်တာဝန်ရိှြါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ နုိင်ငဳေတာ်မှ ြြဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

ဥြေဒ၊ နည်ဵဥြေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ ေလဵစာဵလုိက်နာြခင်ဵြဖင်ဴ ကျွနု်ြ်တ့ုိေလျှောက်လှမ်ဵ 

ေနသည်ဴ ြန်ဵတိုင်ြဖစ်ေသာ ေခတ်မီဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်သည်ဴ ဒီမုိကေရစီနုိင်ငဳေတာ်ကကီဵဆီသ့ုိ အေရာက် 

ေလျှောက်လှမ်ဵနုိင်မည် ြဖစ်ြါသည်။ 

 ကျွန်ေတာ်တို ့နိုင်ငဳတွင် အခွန်အေကာက်အမျ ိုဵအစာဵ (၂၂) မျ ိုဵကို ြြည်ေထာင်စု 

အစိုဵရက ေကာက်ခဳလျက်ရိှြါသည်။ ၎င်ဵတို့အနက် (၆) မျ ိုဵကို ြြည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနက 

တာဝန်ယေူကာက်ခဳေြဵေနေ ကာင်ဵ  သိရှိရြါသည်။ ဝငေ်ငွခွန်၊ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်၊ အထူဵ 

ကုန်စည်ခွန် ၊ တဳဆိြ်ေခါင်ဵခွန် ၊ ေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆုခွန်နှငဴ ် ရတနာခွန်တို ့ ြဖစ်ြါသည်။ 

ြြည်ေထာင်စုအစုိဵရက ေကာက်ခဳရမည်ဴအခွန်အေကာက်စုစုေြါင်ဵမှာ ၈၆၁၅. ၇၇၇ ဘီလီယဳေကျာ် 

ရိှဖြီဵ၊ ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနက ေကာက်ခဳရမည်ဴအခွန်စုစုေြါင်ဵမှာ ၆၈၃၅. ၃၅၈ ဘီလီယဳ 

ေကျာ်ရိှေ ကာင်ဵ  ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ် ြြည်ေထာငစ်ု၏အခွန်အေကာက် ဥြေဒ(မူ ကမ်ဵ) ဇယာဵ (၁) ြါ 

မူလ လျာထာဵချက်အရ ေတွ့ရိှရသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ြြည်ေထာငစ်ုအစိုဵရက ေကာက်ခဳရမည်ဴ အခွန် 

အေကာက်စုစုေြါင်ဵ၏ ၈၀% ခန့်ကို ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနက ေကာက်ခဳေြဵရမည် 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရြါသည်။ 
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 အဆိြုါ ဥြေဒ (မူ ကမ်ဵ) အရ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ကဏ္ဍတွင် ေကာက်ခဳရမညဴ် အခွန် 

ြမာဏမှာ  ၂၂၀၁.၉၅၄ ဘီလီယဳေကျာ်ရိှေ ကာင်ဵ  ေတွ့ရှရိဖြီဵ ြြည်ေထာငစ်ုအစိုဵရက ေကာက်ခဳ 

ရမည်ဴ အခွန်အေကာက်စုစုေြါင်ဵ၏ ၂၆ % ခန့် ြါဝင်ေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရြါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ နုိင်ငဳေတာ် 

ဖဳွ ဖ့ဖိုဵ တုိဵတက်မှုအတွက် လုိအြ်သည်ဴဘဏ္ဍာေငွရရိှေရဵတွင် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်သည် အေရ ကဵကီဵ 

သည်ဴ အခန်ဵကဏ္ဍအြဖစ် ြါဝင်ေနြါသည်။ 

 ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဆုိသည်မှာ ကုန်စည်နှင်ဴဝန်ေဆာင်မှုမျာဵသဳုဵစဲွမှုအတွက် ကုန်စည် 

ဝယ်ယူသူ (    ) ဝန်ေဆာင်မှုရယူသူ ( End User ) က ကျခဳရသည်ဴအခွန်အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ြါသည်။ 

ကုန်စည်ေရာင်ဵချသူ (    ) ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ေြဵသူက မိမိ၏ေရာင်ဵရေငွ (    ) ဝန်ေဆာင်မှု 

ရေငွနှငဴ်အတူ စာဵသုဳဵသူမျာဵထဳမှ တစ်ြါတည်ဵေကာက်ခဳဖြီဵ နိုင်ငဳေတာ်သို ့ ေြဵသွင်ဵရသညဴ် 

သွယ်ဝုိက်ခွန် ( Indirect Tax ) အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်သည်။ ဥြမာ စာဵေသာက်ဆုိင် တစ်ဆုိင်၌ ေြြစာ 

ေြါ်တွင် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ကြ်ဖြီဵ ေငွေတာင်ဵခဳသည်ဴအခါ ေြဵေဆာင်လုိက်ရသည်ဴ အခွန်နှင်ဴ  

တယ်လီဖုန်ဵ Hand Set မျာဵ ဝယ်ယူရာ၌ Hand Set ဘူဵခဳွေြါ်တွင် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ကြ်ဖြီဵ 

ေြဵေဆာငလ်ိုက်ရသည်ဴအခွန်တို့သည် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်အမျ ိုဵအစာဵမျာဵ ြဖစ် ကြါသည်။ 

ထို့ေ ကာငဴ် စာဵေသာက်ဆိုင်တွင် စာဵသုဳဵ ဖြီဵ ကျသငဴ်ေငေွြဵေချရာတွင် စာဵသဳုဵသူအာဵ  ေြြစာ 

မယူြါက ကျသငဴ်ေငွသက်သာမည်ဟု ေြြာဆိုသညဴ်လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ ေြြစာထုတ်မေြဵသညဴ်  

လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊ ေြြစာထုတ်ေြဵေသာ်လည်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ြြည်ဴဝစွာကြ်နှိြေ်ြဵြခင်ဵ  

မရိှသည်ဴ လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵ၊  ထုိသ့ုိ ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူသည်ဴ စာဵသဳုဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ 

ကုိယ်တုိင် အခွန်တိမ်ဵေရှာင်သူမျာဵ၊ အခွန်တိမ်ဵေရှာင်ြခင်ဵကုိ အာဵေြဵသူမျာဵ ြဖစ်မှန်ဵမသိ ြဖစ်ေန 

သည်ကုိ သတိြြု ေရှာင်ရှာဵသင်ဴ ကေြသည်။ 

 လုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအဆငဴတ်စ်ခုချင်ဵစီတိုင်ဵ ၏ ေရာင်ဵရေငွ / ရေငွ (Turnover) 

ေြါ်မှာေကာက်ခဳြခင်ဵ ြဖစ်ေသာလ်ည်ဵ လုြ်ငန်ဵရှငမ်ျာဵအေနြဖင်ဴ ြြည်ြမှကုန်စည်တင်သွင်ဵစဉ်၊  

ကုန်စည်ဝယ်ယူစဉ် ၊ ဝန်ေဆာင်မှုရယူစဉ်က မိမိေြဵေဆာငခ်ဲဴရသည်ဴ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ကို 

စာဵသဳုဵသူမျာဵေြဵေဆာင်ခဲဴသည်ဴ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်မှ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ခုနှိမ်ခွငဴ် 

ရိှေ ကာင်ဵ ကိုလည်ဵ ေလဴလာသိရိှရြါသည်။ ယခင်က တင်သွင်ဵ လာသည်ဴ ြုဳေသြိုင်ြစ္စည်ဵမျာဵ 

အတွက် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ခုနှိမ်ခွငဴ် မရရိှခဲဴေသာ်လည်ဵ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵ 

ဌာန၏ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ရက်စွဲြါ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၅၆ / ၂၀၂၀ ) ြဖင်ဴ လုြ်ငန်ဵ၏ ြုဳေသြိုင် 

ြစ္စည်ဵအတွက် ေြဵေဆာင်ခဲဴရေသာ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်မျာဵကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်မှစ၍ ခုနှိမခ်ွငဴ်မျာဵေြဵခဲဴြါသည်။ ထို့ေ ကာငဴ် ကျွန်ေတာ်တို့ြမန်မာနိုင်ငတဳွင် ေကာက်ခဳလျက် 

ရိှသည်ဴ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်သည် အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵတွင် ကျငဴ်သုဳဵသညဴ်  ကုန်စည်နှငဴ်ဝန်ေဆာင်မှု 

အခွန် ( Goods & Services Tax)နှငဴ ် ထြတ်ိုဵတန်ဖိုဵြဖည်ဴအခွန် ( Value Added Tax ) တို့နှင်ဴ 

ြုဳစဳခြ်ဆင်ဆင ်တူညီေ ကာင်ဵ ေတွ့ရိှရြါသည်။ 
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 ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်သည် အခွန်အေြခ  (  Tax Base  ) ြုိမုိ ကျယ်ြြန့်သြဖင်ဴ စာဵသဳုဵသူ 

အာဵလဳုဵ ြါဝင်ေြဵေဆာင်ရသည်ဴ အခွန်စနစ် ( All Inclusive Tax System ) တစ်ရြ်လည်ဵ ြဖစ်ြါ 

သည်။ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဥြေဒကို ၁၉၉၀ ြြည်ဴနှစ်တွင် ြြဋ္ဌာန်ဵခဲဴဖြီဵ နိုငင်ြဳိုင်၊ သမဝါယမနှငဴ် 

ြုဂ္ဂလကိကဏ္ဍ(၃) ရြ်လုဳဵ အေြါ်တွင် အကျ ိုဵသက်ေရာက်ခဲဴြါသည်။ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်သည် 

ြြည်တွင်ဵ၌ ကုန်စည်ထုတ်လုြ်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ ၊ ကုန်စည်တင်သွင်ဵြခင်ဵ ၊ ကုန်သွယ်မှုေဆာငရွ်က် 

ြခင်ဵ နှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  စသည်ဴလုြ်ငန်ဵမျာဵအေြါ်တွင် ေကာက်ခဳြါသည်။ 

 ကမ္ဘာဴနိုင်ငအဳသီဵသီဵ၏ သွယ်ဝိုကခ်ွန်ဥြေဒမျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵ၊ 

ြညာေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလုြ်ငန်ဵ၊ ဘဏ်လုြ်ငန်ဵဆိုငရ်ာဝန်ေဆာင်မှုလုြ်ငန်ဵ စသည်ဴ ဝန်ေဆာငမ်ှု 

လုြ်ငန်ဵမျာဵကိုသာ အခွန်မကျသငဴ်သည်ဴဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်ဖြီဵ ကျန်ဝန်ေဆာင်မှု 

လုြ်ငန်ဵမျာဵအေြါ် အခွန်ေကာက်ခဳသညဴ်ြု ဳစဳမျ ိုဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွက် ကသည်ကို ေတွ့ရှိရြါသည်။ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်ဥြေဒကိုြြဋ္ဌာန်ဵစဉ်က ခရီဵသည်ြို့ေဆာငေ်ရဵလုြ်ငန်ဵ၊ ေဖျာ်ေြဖမှုလုြ်ငန်ဵ၊ 

ကုန်စည်ဝယ်ယူေရာင်ဵချသညဴ် ကုန်သွယ်မှုလုြ်ငန်ဵ၊ ဟိုတယ် / တည်ခိ ုဵခန်ဵလုြ်ငန်ဵနှငဴ ်    

စာဵေသာက်ဖွယ် ေရာင်ဵချေရဵလုြ်ငန်ဵ စသည်ဴလုြ်ငန်ဵမျာဵအေြါ် ၅% မှ ၁၂၀% အထိ ကုန်သွယ် 

လုြ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ်ေစခဲဴေ ကာင်ဵ  သိရိှရသည်။ ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ၂၀၁၂ 

ခုနှစ်မှစ၍  နိုင်ငဳတကာအခွန်ဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ၏ အကကဳြြုချက်မျာဵကိုရယူ၍ အခွန် 

ဆိုင်ရာ ြြုြြငေ်ြြာင်ဵ လဲမှုမျာဵ ေဆာငရွ်က်ခဲဴြါသည်။ ဝန်ေဆာင်မှု (၁၄) မျ ိုဵအာဵ အခွန် ကျသငဴ် 

သည်ဴဝန်ေဆာငမ်ှု အြဖစ် သတ်မှတ်ဖြီဵ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန် ၅% ေကာက်ခဳခဲဴြါသည်။ ထို့ြြင် 

၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ြြည်ေထာငစ်ု၏ အခွန်အေကာက်ဥြေဒတွင် အခွန်မကျသငဴ်သည်ဴ ဝန်ေဆာငမ်ှု 

လုြ်ငန်ဵမျာဵမှအြ ကျန်ဝန်ေဆာင်မှု လုြ်ငန်ဵမျာဵအေြါ် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ်ေစရန် 

ေြြာင်ဵလဲြြငဆ်င ်ြြဋ္ဌာန်ဵနိုငခ်ဲဴေ ကာင်ဵ သိရှရိြါသည်။ 

 နုိင်ငဳေတာ်၏ဝင်ေငွတည်ဖငိမ်မှုြဖစ်ေစရန်အတွက် အခွန်မူဝါဒကုိ ေြြာင်ဵလဲချမှတ်ရန်လုိအြ် 

ြါသည်။ ထ့ုိေ ကာင်ဴ အခွန်ဥြေဒမျာဵအာဵ ေခတ်နှင်ဴေလျာ်ညီေစရန် ြြင်ဆင်ြခင်ဵ/ အသစ် ြြဋ္ဌာန်ဵ 

ြခင်ဵ မျာဵ ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင၍် ြြည်ေထာငစ်ု ၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒကို 

နှစ်စဉ်ြြဋ္ဌာန်ဵခဲဴေ ကာင်ဵ  ေတွ့ရှရိြါသည်။ ထို့ြြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုြ်ချုြ်မှု 

ဥြေဒကိ ု ြြဋ္ဌာန်ဵခဲဴဖြီဵ ဝငေ်ငွခွန်ဥြေဒအာဵ ြြင်ဆင်ြြဋ္ဌာန်ဵနိုငရ်န် ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ နှင်ဴ ထြတ်ိုဵ 

တန်ဖုိဵြဖည်ဴအခွန် (Value Added Tax) မူဝါဒ ေရဵဆဲွြြုစုြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ 

ေလဴလာသိရိှရြါသည်။  

 ကျွန်ေတာ်တ့ုိနုိင်ငဳတွင် ေကာက်ခဳလျက်ရိှသည်ဴ  ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်နှုန်ဵထာဵမျာဵအာဵ 

ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအသီဵသီဵတွင် ေကာက်ခဳလျက်ရှိေသာ သွယ်ဝိုက်ခွန်နှုန်ဵထာဵမျာဵနှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်      

 ကည်ဴြါက အလွန်နည်ဵြါဵေနသည်ကုိ ေတွ့ရိှရမည်ြဖစ်ြါသည်။ ဖဳွ့ဖဖိုဵဖြီဵနုိင်ငဳမျာဵြဖစ်ေသာ ဖြိတိန် 

နိုငင်တဳွင ် ၂၀%၊ အေမရိကန်နိုငင်တဳွင ် ၁၀%၊ ြြငသ်စ်နိုငင်တဳွင် ၂၀%၊ ဂျာမနီနိုင်ငတဳွင် ၁၆%၊ 
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ေနာ်ေဝနိုင်ငဳတွင ် ၂၅ %၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုငင်တဳွင် ၇ %၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငတဳွင် ၂၃ %၊ ဩစေ တဵလျ 

နိုငင်တဳွင၁်၀ %၊ အိုင်စလန်နိုင်ငတဳွင် ၂၄ % ၊ဆွီဒင်နိုင်ငတဳွင် ၂၅ %၊ နယ်သာလန်နိုင်ငတဳွင် ၂၁ % ၊ 

တရုတ်နိုငင်တဳွင ် ၁၃%၊ ဂျြနန်ိုင်ငတဳွင် ၁၀%၊ ကိုဵရီဵ ယာဵနိုင်ငတဳွင် ၁၀% ြဖငဴ် အသီဵသီဵ 

ေကာက်ခဳလျက်ရိှြါသည်။ အာဆီယဳနိုင်ငဳမျာဵြဖစ်ေသာ ကေမ္ဘာဒီဵယာဵ၊ အင်ဒိုနီဵရှာဵနှငဴ် လာအို 

နိုငင်တဳို့တွင ် ၁၀ % ၊ မေလဵရှာဵနိုငင်တဳွင ်  ၆ %၊ စင်ကာြနူိုင်ငဳတွင ် ၇% ၊ ထိငု်ဵ နိုငင်တဳွင ် ၇% ၊ 

ြီယက်နမ်နိုင်ငတဳွင်  ၁၀%၊ ဖိလစ်ြိုင်နိုငင်တဳွင ်၁၂% အသီဵသီဵ ေကာက်ခဳလျက်ရှိြါသည်။ ကမ္ဘာဴ 

နိုငင်ဳအသီဵသီဵ၏ သွယ်ဝိုက်ခွန်ေကာက်ခဳမှုနှုန်ဵသည် ြျမ်ဵ မျှေအာဵြဖငဴ် ၁၅.၅% ရိှဖြီဵ ြမန်မာနိုင်ငဳ 

တွင် ြျမ်ဵမျှေအာဵြဖငဴ် ၅%သာေကာက်ခဳလျက်ရှိေသာေ ကာငဴ် ကမ္ဘာဴသွယ်ဝိုက်ခွန်နှုန်ဵထာဵ၏ 

သုဳဵြုဳတစ်ြု ဳခန့်သာ ရိှေ ကာင်ဵ  ေတွ့ရှရိြါသည်။ ထို့ေ ကာင် ဴ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငဳ၏ ကုန်သွယ်ခွန် 

ေကာက်ခဳမှုနှုန်ဵထာဵသည် ကမ္ဘာဴနိုငင်မဳျာဵတွင်သာမက အာဆီယဳနိုငင်ဳမျာဵတွင်ြင ် အနည်ဵဆုဳဵ 

ြဖစ်ေနသည်ကို ေလဴလာသိရိှရြါသည်။  

 နိုင်ငဳေတာ်အေနြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန်နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေလျှောဴချေကာက်ခဳလျက် 

ရိှသည်ဴအြြင် ကင်ဵ လွတ်ခွငဴ်၊ သက်သာခွငဴ်မျာဵကိုလည်ဵ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥြေဒ 

တွင် ထည်ဴသွင်ဵြြဋ္ဌာန်ဵကာ ကုန်စည် (၄၂) မျ ိုဵနှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု (၃၂) မျ ိုဵအာဵ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ် 

ြြုထာဵြါသည်။ ထို ့ြြင် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွ / ရေငွကျြ်သိန်ဵ ( ၅၀၀ ) အထိ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်ဵခွန် စည်ဵ ကြ်ြခင်ဵမရှိေ ကာင်ဵ သိရှိရြါသည်။ ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအသီဵသီဵတွင် 

ကျွန်ေတာ်တို ့ နိုငင်ဳကဴဲသ့ုိ ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴမျာဵစွာ ခွင်ဴြြုထာဵြခင်ဵမျာဵမရိှေ ကာင်ဵကုိလည်ဵ ေလဴလာ 

သိရိှရြါသည်။ 

 ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငဳ၏ Tax To GDP Ratio     ကမ္ဘာနဴိုင်ငဳမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵ ယှဉ်ြါက 

အလွန်နိမဴ်ကျလျက်ရိှြါသည်။ ကမ္ဘာဴဘဏ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ကိန်ဵဂဏန်ဵ အချက်အလက် 

မျာဵအရ ဖွဳ့ဖဖိုဵဖြီဵ နိုငင်မဳျာဵ၏ Tax To GDP Ratio သည် ဖြိတိန်နိုငင်တဳွင် ၂၅.၅ %၊ 

အေမရိကန်နိုင်ငတဳွင် ၉.၆%၊ ြြင်သစ်နိုင်ငတဳွင် ၂၄.၂%၊ ဂျာမနီနိုင်ငဳတွင် ၁၁.၅%၊ ေနာ်ေဝ 

နိုငင်တဳွင ် ၂၃.၉%၊ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငတဳွင် ၁၀.၁%၊ အိုင်ယာလန်နိုငင်တဳွင် ၁၈.၃%၊ ဩစေတဵလျ 

နိုငင်တဳွင ် ၂၃%၊ အိုင်စလန် နိုငင်တဳွင ် ၂၃.၄%၊ ဆွီဒင်နိုငင်တဳွင် ၂၇.၉%၊ နယ်သာလန်နိုင်ငဳတွင် 

၂၃%၊ တရုတ်နိုင်ငတဳွင် ၉.၄%၊ ဂျြန်နိုငင်တဳွင် ၁၁.၉%၊ ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳတွင် ၁၅.၆% အသီဵသီဵ 

ရိှြါသည်။ Tax To GDP Ratio သည် အာဆီယဳနိုငင်ဳမျာဵြဖစ်ေသာ ကေမ္ဘာဒီဵယာဵနိုငင်တဳွင် 

၁၇.၁%၊ အင်ဒိနုီဵရှာဵနိုင်ငတဳွင် ၁၀.၂% ၊ မေလဵရှာဵနိုင်ငဳတွင် ၁၂ %၊ စင်ကာြနူိုငင်ဳတွင် ၁၃.၁%၊ 

ထုိင်ဵ နိုငင်တဳွင် ၁၄.၉%၊ ြီယက်နမ် နိုင်ငတဳွင် ၁၀%၊ ဖိလစ်ြိုငန်ိုင်ငဳတွင် ၁၄% ၊                   

၇.၁ % အသီဵသီဵရိှေ ကာင်ဵ  သိရိှရြါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ Tax To GDP Ratio သည် ကမ္ဘာ ဴ

နိုငင်မဳျာဵတွင်သာမက အာဆီယဳနိုငင်မဳျာဵတွင်ြင် အနိမဴ်ဆုဳဵအေြခအေနြဖစ်ေနသည်ကို ေတွ့ရှိ 

ရြါသည်။ 
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                                            အခွန်အေြခ (Tax Base) ချဲ့ထွင် 

ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ေန ကေသာ်လည်ဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵဆဲနိုငင်ဳမျာဵတွင် ေကာက်ခဳေနေသာ အခွန် 

နှုန်ဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ြါက လွန်စွာနည်ဵြါဵေနြခင်ဵ၊ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်/ သက်သာခွငဴ်မျာဵစွာ ေြဵထာဵ 

ြခင်ဵ ေ ကာငဴ ် နိုင်ငေဳတာ်တွင် ကျငဴ်သဳုဵေနသည်ဴ အခွန်စနစ်သည် ေမျှော်မှန်ဵသေလာက် ထိေရာက်မှု 

ရိှမည်မဟုတ်ေြ။ ထ့ုိြြင် နိုငင်ေဳတာ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် အသဳုဵြြုရန် လိုအြ်သည်ဴ ဘဏ္ဍာ

ေငရွရိှေရဵကို ေလျာဴနည်ဵေစဖြီဵ Tax To GDP Ratio နမိဴ်ြါဵမှုကိ ု ြဖစ်ေစသည်ဴ အေ ကာင်ဵရင်ဵ 

တစ်ရြ်ြဖစ်ေ ကာင်ဵကုိလည်ဵ  ေတွ့ရိှရြါသည်။  

 နုိင်ငဳေတာ်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုအတွက် လုိအြ်သည်ဴ ဘဏ္ဍာေငွမျာဵရရိှေရဵတွင် ကုန်သွယ် 

လုြ်ငန်ဵခွန်သည် အေရဵကကီဵသည်ဴ အခန်ဵကဏ္ဍမှြါဝင်လျက်ရိှဖြီဵ နိုငင်ဳ၏ အခွန်ေကာက်ခဳရရိှမှု 

တွင် ဒုတိယ ြမာဏအကကီဵမာဵဆဳုဵ ြဖစ်ြါသည်။ သ့ုိြဖစ်ရာ အာဆီယဳနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ နှုန်ဵထာဵမျာဵ 

ြြငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအသီဵသီဵတွင် ကျငဴ်သဳုဵလျက်ရှိသည်ဴ ထြ်တိုဵတန်ဖိုဵြဖည်ဴ အခွန်စနစ်သ့ုိ 

ကူဵေြြာင်ဵ နိုင်ေရဵအတွက် မူဝါဒမျာဵြြုြြငေ်ြြာင်ဵ လဲြခင်ဵ တို့ကိ ု ေဆာငရွ်က်ရန် လိုအြ်သည် 

သာမက တစ်ဖက်တွင်လည်ဵ အခွန်တိမ်ဵေရှာင်မှုမြဖစ်ေြါ်ေစေရဵ၊ နိုင်ငဳဴဘဏ္ဍာ တိုဵတက်ရရိှေရဵ 

တိုအ့တွက် အစိုဵရနှငဴ်ြြည်သူ ဟန်ချက်ညီစွာ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ                         

                                                                                        

                  ါ                                      

 

          သိန်ဵေဇာ် ( သဳုဵဆယ ်)  

 

Sources – https// merchantmachine.co,uk 

  https// data.worldbank.org 
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