ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
မိူင််းမၼ်််ႊ
တွ်််ႊၵၢၼ််ႁဵ်််း
လၵၢ််း်မ််းေႃႈ

ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ဢ််ၵၢဵဝ်ႇ် ၵၢပ််းလွင် ငမ််းယဵ််

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

ပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််ၸႈၼ တဝ
ို ်း် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ်
ေႃႈ ်ႇမို််း် ၼဝ််ႇငၼဝ််း်ႈၼ်း်ႈၼ ၽႈၼေႃႈၵၢ လိူဢၼ်််ႇၸႈၼ တိုဝ််းလ ႁႂ်ႈ် ပဵ်် လွင် ၵၢမ် ထႅမ်
် ႈၼ်း
ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဢ်် ငိူပ် ၺ ဢိုပ်ႇ် ဢိူဝ်း် တ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင်
ယိူင် ပိူင်ၾတ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇတ်ႇ မိူဝ်ႇ် ေႃႈ ်ႇ ်ႇ ်ႈၼ်းမိူင်း် မၼ်််ႊ် ယိူ်ႇ လၵၢ််းၵၢၼ်် ွ်် ;
ပင
ိူ ၾ
် တ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇ်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ ၾ ်ႇၵၢၼ််မင
ိူ ်း် ၊ ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််ရလ ၵၢၼ််င်
ို ်း်
ၸိူဝ်း် ် မ်းဝ တွ််ႊ
် လိူင် ွငတ
် ်
ွ ််ႊ တွ်််ႊဢွ်််ႇ ႖ တွ်််ႊ ်ႈၼ်းပပ် ်
ပဵ််လွင် ပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊယဝ်
ၽို်လ
် ၵၢ် ေႃႈ မို််း် ၵၢိူ်ႊ ဢ်် ၸၼင််ႊလိူတ်ႇ် ဢဝ်တ ်ႈၼ်း ေႃႈယ်းလၵၢ် ၾ (website)
ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််း :

www.asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/

င်ၸိူဝ် ဝ လိူဝ််ႇေႃႈ မို်််း ၊ေႃႈ ထၼမ် ဢမ််ႇ််် ႈၼ ယွ်််း
ၼႈ င် ေႃႈ ၸိူဝ် ေႃႈ ပိူင် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ်် ၸိုင် ႅ်််းေႃႈတ ်ႇ
တတ််းတ ်ႇထၼမ်ႁ တ :
Nicola Williams, Peace Team Manager,
nicola.williams@asiafoundation.org
Kyaw Myo Oo, Senior Program Officer,
kyaw.oo@asiafoundation.org

လမ််း်ႈ်းၼ လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ်
ိုပ်ႇ် မိုတ် လွင် ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ

တွ်််ႊ

႑

တွ်််ႊ

႒

ၵၢၼ််လိူတ်း် ယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်၊ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ ၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

တွ်််ႊ

႓

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇရလ လွင် ၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

တွ်််ႊ

႔

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇရလ လွင် ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း

တွ်််ႊ

႕

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ၊ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမင
ိူ ််း၊ လွင် ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ်
ရလ ႁႅင််းတ်
ို ််းၵၢိူ်််း

တွ်််ႊ

႖

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇရလ ၵၢၼ််ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းလွင် ငမ််းယဵ်မ
် ိူင််းမၼ်််ႊ

တွၼ်ႊ

႑

တွ်််ႊၵၢၼ်် ပ
ို ််ႇမိုတ်
ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်

႑

ပိူငၾ
် ႅတ််ႇတရ ်ႇ ဢ််ဝ ် ပွင််ႇ
င်

႒

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
ဢ််ဝ ် ပွင််ႇ င်

႓

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
မိူင််းမၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်် ပဵ််
ၾၼင်ႁၼင််ႊၸိူင် ႁိုဝ်ဝ
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ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ၵၢၼ််မႅင််ႇပို်် ၽွ်််း ဢ််လိုၵၢ် တ လိုမ််းၽွင််းလိူင်ငဝ် ငို်််းၸိူ်း လိုမ််းထၼ်် တႈၼ ၊
ပိူဝ် တ ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းမ်း ႁႅင််းပွငရ
် လ

်
ို ််ႇတႅပ််းတတ််း်ိူဝၵၢ
် ၼ််ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ

ေႃႈတဢမ််ႇ လ တိူဝ််းလိူဝ်ပ်် လွင် လွတ် လႅဝ််းတ ၵၢၼ််င်
ို ််း

ငဝ် ပ်
ို ် လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ်
ယ်််ဝ
ိူ ်ႁူဝ််ပ် ်
ွ ််ႇင်
ို ််း ဝ် တ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
််် ေႃႈ

ၸႅၵၢ်ႇ် ပ််ၵၢ််

ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၾ ်ႇၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ၸိုမ််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ဢ််ယိူ်ႇႁႂ်ႈ် မႅ်် ငၼမ််ႇၸွမ််း ်ႈၼ်းရၵၢ ငဝ််းလ ်း
ေႃႈ

တႅပ််းတတ််းၵၢၼ််မိူင််း

ၵၢၼ််ႁဝ် ၸင် ၽဵင််ႇပဵင်း်
်ပ်

ွ်််ႇပ ်းၵၢိူ်ႊပွတ််းတွ်််ႊ ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပဵင််းပဵင််း

ပိူငၾ
် ႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် လ ဢဝ်လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ွတ််ႇ
ၽွတ် ဝ ေႃႈ

လိူင်ပွင််ႊၸိုင်ၵၢိူ်ႊၸ်် ထၼ်် ် မ်းလွင် ပွင််ႊ

တႅပ််းတတ််းလွတ် လဵဝ််းႁင််းၽႈၼမ်််း (လိူၺ်
် ပဵ််ၾၼင်ႁၼင််ႊ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊယဝ်
1
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ၼင် ရလ

ၼ်် တ််းတင််း ပိူင်မိူင််းၸိုင် လဵဝ်)

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ပိူင်ၵၢၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇဢ််ဝ ် ပဵ်် လွင် ႁဵင််းပွင််ႊ
ဢ််ၵၢဵဝ်ႇ် ၵၢပ််း ၵၢၼ််ၵၢဵပ််း ွ်််ႇ၊ လ ်းၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်၊ င်
ို ််းဢိူ်််းမႅင််ႇ(transfar) ရလ လွင် မၵၢ််းမ််

ပ််ၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ််းတွင််း ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် ၵၢၼင်ရလ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမဢ
် ််ဝ ် ပဵ်င
် ်
ို ််းၽဵင် ၽဵင် ၊ ပဵ်တ
် ဝ
ိူ ်င်
ို ််း
ၵၢမ််း

ိုဝ် ဢ််ဢမ််ႇလိူဝ််ႇ

ပွင််ႊၸင
ို ် ်င််ႇၵၢ်် လိူဝ်ေႃႈ
ၸိုမ််း

တႅ်််းၵၢ်် ို်််း ်ႈၼ်းရၵၢ ၸိုမ််း ၾ ်ႇလိူင်
််် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်

ို်််ႇလဵဝ်ရလ ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ ေႃႈၵၢ ််် ေႃႈၵၢ ႁွင် ဝ င်
ို ််း

ၵၢမ် ထႅမ်ယဝ် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်် ၸိုမ််း ဢ််လ ပ််င်
ို ််း်််
ေႃႈတႁွင် ဝ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇေႃႈ

ၸိုမ််းဢ််လ ႁပ် င်
ို ််း်််

ေႃႈတႁွင် ဝ င်
ို ််း ဝ် ်ယဝ်

ၸိုမ်း် ၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
် ၵၢၼ််တိူင််ႇၵၢိူ်််း်မ်လ - ပ ်းယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊
လွင် ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢ််ၵၢိူ်််း ရလ ၵၢၼ််ႁပ် ပဝ််ႊ ဢ််ၵၢိူ်််းမိူင််းၵၢိူ်ႊ ေႃႈၵၢ
မ်းတိုဝ် တၼင််းရလ မ်း
1
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ို်််ႇလ ႁပ်

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ႁႅင််းပွငဢ
် ််ၵၢဝ
ဵ ်ႇ် ၵၢပ််းၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇ
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၾႅတ််ႇတေႃႈ ်ႇ ၸႈၼ တိုဝ်း် ႁႅင််းပွင်ပ်
ဵ ်လ ႁႂ်ႈ် ပဵ်လ
် ွင်
ၵၢမ် ထႅမ် ယိူင််းဢ်််းၸိုင် မိူင််း ်ႈၼ်းၸ်် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

ပ်
ို ် ငဝ် ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ်
တွ်််ႊဢ််လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ ရလ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း
ၵၢဵပ််း ွ်််ႇလ ၽဵင်ႇ် ပဵင််းၵၢ်် တိူဝယ
် ၼင််ႇ - င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ
လႈၼေႃႈၵၢ ််် ရလ ၵၢၼ််

ိုဝ်

လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ငမ််ႇ ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ်
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ဢ််လ မ ်းၸိူဝ်း် ််် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ််ၵၢိူ်ႊ
ေႃႈၸ်ႊတွ်််ႊ
ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ်
ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် ၾႅတ််ႇတ
ရ ်ႇ၊ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
ၵၢၼ််ဢ်
ိူ ်း် မႅင်ႇ် င်
ို ်း် (ၵၢၼ််လၺ
ွ ်း် င်
ို ်း် )

ၵၢၼ််

ိူင််ႇ ႁူဝ််ပ် င်
ို ််း ဝ် (င်
ို ််း ွ်််ႇ ဢမ််ႇ််် ဢ််ဢမ််ႇၸႈၼ

င်
ို ််း ွ်််ႇ) ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ်င််ႇၵၢ််
1
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ပိူငၾ
် တ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇဢ််ဝ ််် ပွင််ႇ င်
ပိူင်ၾတ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် လ ဢဝ်လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ွတ််ႇၽွတ်

ဝ ေႃႈ

လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင်ၵၢိူ်ႊၸ်် ထၼ်် ် မ်း

လႅဝ််းႁင််းၽႈၼမ်််း (

်
ို ််ႇပွင်

ၼင် ရလ တႅပ််းတတ််းလွတ်

ၼ်် တ််းတင််း ပိူင်မိူင််းၸိုင် လဵဝ်) ် ပဵ််ၾၼင်ႁၼင််ႊ မိူင််းႁူမ်

တိုမ််ႊယဝ်
ႁႅင််းပွငလ
် ိူင်ပွင််ႊၸိုင်

ႁႅင််းပွင်လိူင်ပွင််ႊၸိုင်

ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ

ၸင
ို ် မိူင််း

လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
ႁႅင််းပွင်

ႁူမ်

1
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ပိူငၾ
် ၼင်ၽ်
ဵ ် ယိူင် ၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ

●

မ်းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် တ ်ႇတင််းၸိုင် မိူင််းရလ မ်းလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တ ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းႁင််းၽႈၼမ်််း

●

မ်းလၵၢ််းမိူင််း ဢ်် ်
ဵ ််ႇတႅမ် ဝ

●

မ်းၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ေႃႈ

မ်းၽွင််းတိုမ််ႊ

●

်ႈၼ်းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ်ိူင် ဢ်််
တ ေႃႈဢ်ႇ ိုတ််းမ်််း
လ မ်းလိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် ၵၢၼင် ဢမ််ႇ ်််
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊရလ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း ဢမ််ႇ်််
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ယဝ်

●

တ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊမၼင််ႊဢ်််
ပ မ်းပ ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ပ်
ို ် တ ၵၢွ်််ႇ
တိူဝယ
် ၼင််ႇ မ်််းရတ မိူင််း််ႇေႃႈပ ်း ်
ၸွမ််းလိူၺ် လၵၢ််းမိူင််းေႃႈ
လ ရၽႁႅင််းပွင်
် ႈၼ်းရၵၢ ထၼ်် လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ၸိူဝ််း််် ဝ

ို်််ႇႁႅင််းပွငမ
် ိူ်းမိူင််းရလ ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ််း

်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၸွမ််းလ ်းတၼင််းဢ််

●

ထၼ်် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ်

ွငဢ
် ််ေႃႈ

ၼင််ႇထိုၵၢ််ႇ

တ ်ႇဢ်််င
ိူ ် ််် ယိူင််း

ဵင်ၵၢၼ််

ၸႈၼၵၢိူ်််းမိူင််း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ် ဝ် ပ ်း်ႈၼ်းၵၢၼ််တၼမ််းဝၼင််းမိူ်ႇ
ပိူင် ၸ်် ၸိုင် မိူင််း ထႅင် ဢ်််င
ိူ ် ၸမ််း ယိူင််းဢၼ်််းတ ်ႇ
ၸ်် ၸိုင် မိူင််း (ဢမ််ႇ်််) မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊယဝ်

●

FISCAL FEDERALISM INTRODUCTION
မ်းလ ်းၵၢၼ်် တ ်ႇေႃႈၵၢ1 လ
တ် လွင် ထဵင်ေႃႈမ ်းၵၢ််

်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ်င််ႇၵၢ်် ဢမ််ႇ်််
်ႈၼ်းထၼ်် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဢ််ရၽဝ

1
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ပိူင်ၵၢၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ဢ််ဝ ်

ပွင််ႇ င်
ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ဢ််ဝ ် မ်််းဢမ််ႇၸႈၼ လိူတ််း ႁႅင််းပွင်

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ

ရလ ပို်် ၽွ််း် ငဝ် ငို််း် လ လ ၵၢွၺ််း

လိူတ််းယွမ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ငို််း်

ပဵ်ပ
် ်း ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း် တွင်း်
်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင်

်ႈၼ်းပို်် ၽွ််း် ၵၢၼ််ႁ င်
ို ်း်
ဝ် ရလ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ

င
ွ ထ
် ၼ််

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်

ၸိုမ််းၽွမ်

ၸိုမ်း် ၽွမ်

ႁူမ် ၵၢၼ််

ႁူမ်

မၼၵၢ် မ်း

1
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ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််
င်
ို ််း

ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်

ၵၢႈၼမ််း ိူ်းေႃႈမ လိူင် ေႃႈ ်ႇ်ႅလ်ႇ် ဝႅတ်

“

…်ႈၼ်းပိူငၾ
် ႅတ််ႇတရ ်ႇၵၢမ် ်မ်် ဢမ််ႇလ မၵၢ််း ၼ်််း
ႁႅင််းပွငၵၢ
် ၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ်း် ေႃႈတ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸိုင် ် တ ဢိုပ် ပိူင််ႇ ႁင််းေႃႈ ၊
ၼင် ၽင် မိူင််းႁင််းေႃႈ ရလ တႅပ််းတတ််းတတ ်းႁင််းေႃႈ
ဝ်
ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ်းၵၢႅပ် ၵၢႅပ် ၵၢ်််းၵၢ်််း ၵၢမ် ်မ််မ်ရတ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဝ်် ေႃႈပ ်းလ ဝ
ႁႅင််းပွင်တ ်ႇၸႈၼ ၸ ်ႇ ငို်််းၵၢိူ်ႊလွင် လွင် ဝ ယဝ် ၵၢွပ် ်််ရလ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ် ၸႈၼ တိုဝ််း
ႁႅင််းပွငၸ
် ႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ်း် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် ဝ် ပိူဝ် တ ်ႇႁဵတ််း ၼင်
ႁႂ်ႈ် ် တ ဢ််မ်း ို်််ႇတႅပ််းတတ််းႁင််းေႃႈ ဝ် ထင
ို ်ယိူင််းဢၼ်််း လိူၺ် ၵၢမ်
ထႅမ်ပ်် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်လင
ိူ ်ပွင််ႊၸိုင် ပ်
ို ် တ ေႃႈ ၽမ
ိူ ် ထႅမ်ပ််
ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း တ ဢ်် ဝ်ဢမ််ႇပွင်ပဵ််လ

“

ေႃႈ

Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition). Institute of Intergovernmental
Relations, School of Policy Studies, Queen’s University. McGill-Queens University Press. P.100.
1
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ပိူငၾ
် တ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇၾ ်ႇင်
ို ်း် တွင်း် ဢ််ဝ ််် ပွင််ႇ င်
ပ်
ို ် ငဝ် ၼမ််ႇ ပိူင်ၾတ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇၾ ်ႇင်
ို ်း် တွင်း်

ပို်် ထၼ််င်
ို ်း်
ွ််ႇ်

ွ်််ႇ

ရလ

လွင် ပ် င
ို ် ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ််ႇ
ရၽင်
ို ်း် ဝ်

်
ို ််ႇလဵဝ်

င်
ို ််း ဝ် ဢ််လ

ွ်််ႇႁူမ်

တ ွ်််ႇရလ
ွင်ငဝ် တ်
ို ််း

ဝ
ိူ ််း

လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽင််ႇ
ငမ်ၵၢ််

ွ်််ႇ ရလ

င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ

င်
ို ်း် ဢိူ််း် ရလ
င်
ို ်း် ၵၢမ် ၸွၺ်
ၵၢၼ််ၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇ

ပဵင််းရလ လွင် ၸႈၼ
တိုဝ််းႁႅင််းပွငၵၢ
် ၼ််
ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ််းလိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ၾႅတ််ႇတ ရ ်ႇ

1
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လွင် လိူတ်း် ယွမ်း် ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်
်ႈၼ်းမင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ

ေႃႈ

လိူင်ပွင်ႊ
် ၽင် မင
ိူ ်း် (ၾ ်ႇႁဵတ်း် ဢွၵၢ်ႇ် ၽင် မင
ိူ ်း် )
•
•

မိူင််းမၼ်််ႊ် ပဵ်မ
် ိူင််းဢ်် လိူင်ပွင််ႊၸိုင်
ဝ် တၵၢ
ို ် တ််းၸႈၼလိူတ််းယွမ််း လွင် ငဝ် ငို်််း
ၵၢိုမ််းထင််း််် ၵၢမ််းလွၺ််းလွၺ််းယိူ်ႇ

လမ််ႇလွင် ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်
တႅ်််းၽွင််းေႃႈၸ်ႊမိူင််း (state legislatures)
်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ႒႐႐႘ ပို်် ၽွ်််းလိူင်ပွင််ႊၽင် မိူင််း
ၸွမ််း်င််ႇၽင်
မိူင််း လွၵၢ််းမ (႒) ဢ််လ ရမ်းဝ မိူဝ်ပ်ႊ ႒႐႑႕

လိူင်ပွင်ႊ
် ၸင
ို ် မင
ိူ ်း် (ၾ ်ႇဢိုပ် ပင
ိူ ်ႇ် )
•
•

•

ၸိုမ််းၾ ်ႇၽွင််းလိူင်ရလ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
ပို််ၽွ်််းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််း ၸွမ််း်င််ႇဢ််
လ မၵၢ််းမ်် ဝ တ လွၵၢ််းမ (႒)််် (လိူၺ် ပို််
ၽွ်််းၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇ)
်
ို ််ႇၵၢဵပ််းင်
ို ််း ွ်််ႇ ရလ ငိူ်် လ င်
ို ််း ဝ် တိူင််း ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၸွမ််း်င််ႇဢ််လ ရ်ဝ တ လွၵၢ်း် မ (႕)်််

လိူင်ပွင်ႊ
် မိူ်းမင
ိူ ်း် (ၾ ်ႇတွ််ႇ် တတ််းၽင် )
•

ၵၢၼ််တွ်််ႇတတ််းၽင် တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
ဢ််ယိူ်ႇၽ ်ႇတႈၼ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ဢမ််ႇလ ရ်ဝ တွ်််ႊတ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ပ
် ်
ို ် တ
င်
မိူင််းမၼ်််ႊေႃႈတ လဵဝ်
်
မ်းၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််ပ်
ို ် တ ေႃႈ တ
ဢမ််ႇမ်းလိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ

1
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လၵၢ််းမင
ိူ ်း်
မိူင်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ

႒႐႐႘

လွၵၢ််းမ
႑

ဵ်် ႁႅင််းပွင် ရလ ပို်် ၽွ်််း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
်
ၵၢိူ်ႊတွ်််ႊတွ်််ႊ
● တွ်််ႊၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း
● တွ်််ႊၵၢၼ််ၵၢိူ်််း
● တွ်််ႊၾ်းၾ ၊ တၼင် ႁႅင််း ရလ တွ်််ႊ ိုတ််းရႁ်ႊ
● တွ်််ႊၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ်် (ၵၢၼ််ဢိုပ် ပိူင််ႇၵၢိူ်ႊလွင် လွင် )

႒

ဵ်် ႁႅင််းပွင် ရလ ပို်် ၽွ်််း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၵၢိူ်ႊတွ်််ႊတွ်််ႊ (မ်
ိူ ််င််ႇပ ်ဝ
ိူ )်

႕
1

ဵ်် င်
ို ််းထၼမ််း ရလ င်
ို ််း ွ််ႇ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
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Source: Intergovernmental Fiscal Relations In Myanmar. 2016. CESD & JICA.

လၵၢ််းမင
ိူ ်း်
မိူင်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ

႒႐႐႘

လွင် ၵၢိုမ်း် ရမ်း လွၵၢ််းမ (႒) ရလ (႕) မိူဝ် ပ်ႊ (႒႐႑႕)

ေႃႈ
●
●
●
●

1

လမ််ႇလွင်
လွင် ရၽမႅင််ႇ ႁႅင််းပွင်ဢိုပ် ပိူင််ႇၵၢႈၼ်််းထင််း ရလ ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ််း ွ်််ႇငဝ် ( ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ွ်််ႇၵၢ )
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် ၸိုမ််ႊ ိူင််ႊ ၼင် လ ်းတၼင််းၸႅၵၢ်ႇ် ပ််င်
ို ်း် ဝ်
ယွ်် ေႃႈ ၵၢႈၼမ််းဢ််ပွင််ႇၸႈၼယၼပ််ႇ၊ ဢ်််ႇဢမ််ႇၸႅင် လႅင််းၸိူဝ််း်််
ရလ မိူဝ််း် မ ်း ၸၼင််ႊၵၢတ
ိူ ််ႇပဵ်် မ မ မႈၼ်ႇမ ်း
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တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်
ၸ််

႑

တိူၺ််းတ ေႃႈၸ ဢ််လ ၸႅၵၢ််ႇဝ ပ််််် ေႃႈ

ထတ််း

ၼင်

ို်််း လၵၢ််းမိူင််း လွၵၢ်း် မ (႑)၊ (႒) ရလ (႕) ဢၵၢ််ႇတင််း ဢ််
ို်််းရမ်းဝ ၸိူဝ််း်််

ၸ််

႒

ၽွတ် ၸိုမ်း် ေႃႈ ဢိုပ်ႇ် ဢိူဝ်း် ၵၢ်် - (႑႐ မဵတ် )
ေႃႈ

ဢ််ရမ်းဝ မိူဝ် ႒႐႑႕ ််် ၸွင််ႇမ်််းတိူဝ် ယမ်ရလ

မ်းတ ပွင််ႇ ၸႈၼ /ဢမ််ႇၸႈၼ

……. ၵၢွပ်

င်

တၼင််ႇလၼတ် ၵၢမ််းၸိုမ်း် ၸိုမ်း် - (႑႐ မဵတ် )
ၸ််
1
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႓

ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််း ဝ် ်
ို ််းလၵၢ
ိူ ် ၵၢိူ််း် ်ႈၼ်းၸိုမ်း် ဝ်
ို်် မ ်းတၼင််ႇလၼတ်

လ ်း တ
ွ ်ႇ် ၽွတ် လိူင်ပင
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ
လၵၢ််းမိူင််း ႒႐႐႘် လ ွတ််ႇၽွတ် ၽွင််းတိုမ်ႊ
် တင
ိူ ််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဝ လိူဝ်််် ဢမ််ႇၵၢ ်း ပ််ပို််
ၽွ်််း ပွင််ႊၽင် မိူင််းဢၵၢ််ႇ ်
ို ်ႇ် ၵၢႅပ််း ွ်််ႇ ရလ
်
ို ်ႇ် ၸႈၼ တဝ
ို ််း တ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တင
ိူ ််း ရလ ေႃႈၸ်ႊ
မိူင််းဝ ထႅင် ၵၢွ်််ႇယဝ်

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
်
ေႃႈ််ႇပ ်ႇေႃႈတ ်ႇ

တင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် (႑႔)

(လႅ််ႊ
် လ််မင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် ) (႑)

တင
ိူ ်း် ဢိုပ် ပင
ိူ ်ႇ် ႁင််းေႃႈ ်ႇ (႑)
် တ ဢိုပ် ပင
ိူ ်ႇ် ႁင််းေႃႈ ်ႇ
(႕)

1
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ေႃႈၸ်ႊတွ််ႊ
် (႗႑)

ေႃႈၸ်ႊတွ််ႊ
် (႒)

ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် (႓႒႒)

ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် (႘)

ပွၵၢ် ရလ ဝၼ်် (႑႖႕႑႖)

ပွၵၢ် ရလ ဝၼ်် (႒႔႓)

လ ်းဢိုပ် ပင
ိူ ်ႇ် ၽွင်း် ငမ််း မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ
င်
ို ်း် ဢၼ်််းၸႈၼ ၸင
ို ် မင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
်
ၵၢၼ််ဢ်
ိူ ််းငို်််းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊
ငို်််းၵၢမ် ထႅမ်ရလ လွင်
ၸွၺ် ်ွၵၢ် မိူင််း

လိုမ််းၽွင်း် လိူင်
ၸ်် မင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
်
ဢ််တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ်
ႈၼ်ႇမ ်း

ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ်
ဢ််မ်းတႈၼ မဝ
ို ်း် ၸိုမ်း် ၾ ်ႇတင
ိူ ်း်
ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ဢၵၢ််ႇတင််း
ၸိုမ််းၾ ်ႇလိုမ်း် ၽွင်း် လူင်

မ်းႁွင် ၵၢၼ်် ႓႐ ပ ႁူမ် ပ ်း
ႁွင် ၵၢၼ််ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇရလ ပ ်းယိူ်ႇလ
1
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တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း်

ႁွင် ၵၢၼ်် ်ႈၼ်းတိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ဢ််ၸႈၼ င်
ို ််း
မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ဢၵၢ််ႇတင််း
ငို်််းဢၼ်််းၸႈၼ တိူင််း ရလ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
မ်းႁွင် ၵၢၼ်် ႒႐ ပ ႁူမ် ပ ်း
ၾ ်ႇၽိုၵၢ််ႇ ွမ် ၊ ၾ ်ႇၵၢၼ်််မ် ၊
ၵၢ််ရႁ်ႊ၊ ၵၢၼ််ၾ်းၾ
ဵ်် တ
တၼင််းရလ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇ

လွၵၢ််းမ ႕ လွင် ွ်််ႇဢ််
လ ၸွမ််း ဝ
ိူ ််းတို်််းႁင််းေႃႈ

ႁွင် ၵၢၼ်် ်ႈၼ်းတိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ဢ််ၸႈၼ
ငို်််းဢၼ်််းၸႈၼ တင
ိူ ်း် ရလ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

လိုမ််း DAO၊
လိုမ််းလိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် ရလ လိုမ််းတတ ်း

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်
်ႈၼ်းမင
ိူ ်း် မၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်

ငိူ်် လ င်
ို ်း် ဝ်
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
•

•

်
ို ်ႇ် တိူဝ် တိူင်း် ရလ

လွင် တၼင််းၵၢမ် ပ ်မ်် လဵၵၢ် ေႃႈၵၢ်ႇေႃႈဢ်ႇ
မၼင််ႊႁႅင််း
“ ွ်််ႇင်
ို ််း လွၵၢ််းမ (႕) ်််
ႈၼ်ႇဝ ငဝ် တို်််းင်
ို ််းၵၢဵပ််း တိူဝ််းဝ

ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ ွ်််ႇင်
ို ်း် ဝ်
•
•

လ ်းၸတ််းၵၢၼ််မႈၼ်ႇ ရတ်ႇမိူဝ် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗
ၸွမ််း်င််ႇဢ််လ ရမ်းလၵၢ််းမင
ိူ ််းဝ မိူဝ်
ပ်ႊ ႒႐႑႕ ််် မ်း ို်််ႇၵၢဵပ််း ွ်််ႇၵၢၼ််
ၵၢ ရလ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် တ လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ်ႊ
ိူ လွင် လွင်
•
•
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ရတ်ႇၸႈၼ တိုဝ််း လ ်းပိူင်
် ပ် ၼင် ေႃႈ
ဢိူ်််းင်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ဢ််လိူဝ််ႇ်််
မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႕-႑႖
်ႈၼ်းပိူင်ပ်
ဵ ်ဢ််ေႃႈတ မ်််းရတ ေႃႈၵၢ တၵၢ
ို ်
မ်းလွင် ွင် မ်တင််း်မ်

ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်
မိူင်း် မၼ်််ႊ ယၼမ််းလဵဝ်
ၵၢၼ််င်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
•
ွ်််ႇ ိူဝ််း်ႈၼ်းမိူင််းရလ ွ်််ႇတ ႁိူဝ််း/ႁိူဝ််းဝ််
• ငို််း် တွ်််း ်ႈၼ်းၵၢၼ််လိူင််းတ်
ို ်း် တင
ိူ ််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
•
ွ်််ႇငို်််း ဝ်
•
ွ်််ႇ ၵၢၼ််လိူင််းတို်််းရလ ၵၢၼ််ႁပ် ပဝ်
•
ွ်် ၵၢၼ််ၵၢ ရလ ွ်််ႇႁူင််းၵၢၼ််ၸၼၵၢ်
ႁု်် မို််း် မိုင် ်ႇ
• ငို်််းဢ််လ တ ၸိုမ််းၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း
ၵၢၼ််ၵၢပ််း ပ
ို ်ႇ် ၵၢပ််း ၼ််
•
ွ်််ႇၵၢ ်ႊ ဵ်် တၼင််းရလ ဝ
ိူ ် ဢ််တိူင််း/ေႃႈၸ်းမိူင််း
ၸတ််းၵၢၼ််
•
ွ်််ႇလိူတ််ႇၵၢ ်း ရလ ွ်််ႇႁိူဝ််းၸၼၵၢ်
်မ်
်ႈၼ်းမိူင််း
•
ွ်််ႇ ႁဵတ််း ၊ ရမ်း ၊ လိုမ််းလ ်း ႁိူဝ််း
•
ွ်််ႇေႃႈတ ်ႇ ိူင််ႇ ၸွမ််းလႅင်ဝ်် ( ၵၢၼင်ႁၼဝ်)
ၵၢၼ််လ ်ႊ်မ် ရလ ပ ်ႇထ်
ိူ ်ႇ်
•
ွ်််ႇမ ၵၢိူ်ႊၸိူဝ််းၸိူဝ််း (ဢမ််ႇပ ်း မ ၵၢ််းရလ မ ႅင်
မ ႅမ် မၼင််ႊၸိူဝ််း ဢ််မၵၢ််း ်် ဝ )
•
ွ်််ႇလ ၸွမ််း ပ ်မ် ၸၼင် (ဢမ််ႇၸႈၼ ပၼင််ႇလ ်ႇ)
•
ွ်််ႇၵၢၼ််တမ််ႇင ၸွမ််း ၼပ််ႇ်မ် ပၼင််ႇလ ်ႇ

်မ် ရလ လ််
●
ွ်််ႇလ််
●
ွ်််ႇ်မ် ရလ ၾ
ၵၢၼ််ရႁ်ႊရလ ၵၢၼ်် ်
ို ်း် ဝ
ိူ ်း် တ်
ို ်း်
●
ွ်််ႇထၼင်ရႁ်ႊရလ ွ်််ႇၵၢၼ်် ို်််း ိူဝ််းတို်််း
●
ွ်််ႇ်မ် မ်််းမဵ််ရလ ဝ
ိူ ််းထၼတ် ၵၢႈ်််း
●
ွ်််ႇၵၢိူဝ်
ၵၢၼ််ထင
ွ ်ႊ
် ထဵဝ် ရလ ၵၢၼ််ႁူင််းလႅမ်း် /ႁႅမ်း်
●
ွ်််ႇ ႁူင််းလႅမ််းရလ ႁူင််းႁႅမ််း /ႁူင််းလိုဝ်
●
ွ်််ႇၵၢၼ််ထွင််ႊထဵဝ်

ဝ််း

တိူင််ႇၵၢိူ််း်
●
ွ်််ႇႁူင််းႁဵ််း် ်
ို ်ႇ် တိူဝ်ရလ ်
ွ ်ႇ် ပၼင် ွ််
ၼဝ််းပွတ််း
●
ွ်််ႇႁူင််းယ ို်််ႇတိူဝ်ရလ ႁွင် ယ
●
ွ်််ႇႁိူ်််းေႃႈယ်းရလ ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇ
●
ွ်််ႇ ၵၢၼ််ပ ်းမွ်််း၊ ၽဵင််းၵၢႈၼမ််းရလ ငဝ််းတိူင်
လိုမ််းတတ ်း
● ၵၢ တၼမ််ႇ ဢ််လိုမ်တတ ်း မၵၢ််းၵၢဵပ််း
●
ွ်််ႇလ ၸွမ််းၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
လိူင်ပင
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
်
● ငို်််းလ တ
ဵ်် ငို်််းေႃႈယ်း မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ

1
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တၼင််ႇၸဝ
ိူ ်း်
● ငို်််းေႃႈယ်းၵၢိူ်််းမိူင််း
● ငို်််းတၼင််ႇၸိူဝ််းရလ

ိူဝ််း င
ွ ပ
် ိူင််ႇ

င်
ိူ ် လ င်
ို ်း်
လမ််ႇလွင်
တ ်ႇတင
ိူ ်း် ရလ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်
မိူင်း် မၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်

ၵၢၼ််ရၽ ်
ွ ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ်
• ၵၢၼ််ရၽ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ် ၵၢဵဝ််ႇၵၢပ််းၵၢ််တင််းင်
ို ််း
ဝ် ဢ််လ ရမ်းဝ လၵၢ််းမိူင််းမဝ
ိူ ် ႒႐႑႕ ဢၵၢ််ႇတင််း
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ ွ်််ႇၵၢ

•

င်
ို ််း ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ်ႇ႙(်ႇ႙% ) ွင်င်
ို ််း ဝ် တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတင််းလိုမ် (႒႐႑႖-႒႐႑႗)
•
•
•

•

1
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ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ႑႕ င
ွ ်င်
ို ််း ဝ် တ ွ်််ႇၵၢ
(ဢမ််ႇၸႈၼ ၵၢို်််ႇ ဝ် )၊ ဝ
ိူ ််းၵၢို်််ႇ ိုၵၢ် ်း
ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ႕ ွင် ွ်််ႇဢ််လ တ ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ
််် (မဝ
ိူ ် ဢွ်တ
် ၼင််း ၾ ်ႇႁု်် မို်််းမိုင် ်ႇ ဝ်
ရၽပ််)
ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ႒ င
ွ ်င်
ို ််း ဝ် ၸိုမ် ၵၢိူ်ႊေႃႈၸ်ႊဝဵင််း
(မိူဝ် ဢွ်တ
် ၼင််း ၾ ်ႇႁု်် မို်််းမိုင် ်ႇ ဝ်
ရၽပ််)

လ ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ယ်််ဝ
ိူ ် ပ်
ို ် ငဝ် တ်
ို ်း် ရလ
လွင် ရၽ တွ််း်

ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်
မိူင်း် မၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်

င်
ို ်း် ်င
ိူ ် ပၼၵၢ််ႇလၼ််
တ ်ႇေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ဢ််လႈၼ
ဢ်််််

င်
ို ်း် ၵၢွငၵၢ
် ၼင်ၵၢၼ််ႁု်် မို််း်
ၸွမ်း် လိူၺ် ် တ
လၵၢ
ိူ ် တင် ဢ််လဢ
ႈၼ ်််််

•

ရတ်ႇတင် မ ်းမိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႓ -႒႐႑႔

•

ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႑ (႑%) င်
ို ််းဢိူ်််းတင််းလိုမ်

•

်ိူင် ေႃႈၸ်ႊဝဵင််း် ႑႐႐လၼ််

• ဢမ််ႇၽဵင််ႇငမ််ႇတွ်််ႊတ ်ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ
်််

•

င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊပ်ႊ တွ်််ႊတ ်ႇၵၢၼ််
ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ရလ ၵၢၼ််လိူင််းတ်
ို ််း
လၼင််းၵၢမ် ၽွင်

• လိူၺ် ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၵၢိူ်ႊေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ေႃႈ
•

1
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လိူၵၢ် ဢဝ်ၸွမ််း်င််ႇ ၽႅ််ၵၢၼ််
လိူၵၢ် ပဵ်မ
် ်း ၸွမ််းလိူၺ် မ ပ် ၵၢၼ်် ဢ််
ၸတ််းတႈၼ ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၸ်် ေႃႈၸ်ႊ
ဝဵင််း ဝ်

ငိူ်် လ င်
ို ်း် ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ််် တ
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗
လိူင်ပွင််ႊၸိုင်
မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊရၽ ိူင််ႇငို်််းၸိူ်း
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တင
ိူ ််း လိူၺ်
လွင် တၼင််း႓ မဵဝ််း ၵၢၼ််ရၽမႅင််ႇ တ ်ႇ
ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် ၊
ၵၢၼ််ရၽမႅင််ႇငို်််း ွ်််ႇရလ ငို်််းၵၢွင်ၵၢၼင်
တ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််းၸိူဝ််း် ယဝ်
ဢ််လၵၢ
ို ် တ ငဝ် ၸိုင် ေႃႈ
ၸႅၵၢ််ႇရၽငို်််းဢၼ်််းၸႈၼ ် ဢမ််ႇၸႈၼ ဝ
မ်းတ မိူင််းမၼ်််ႊၵၢွၺ််း
ၵၢၼ််ရၽမႅင််ႇ
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ိူ်ႊလွင် လွင် ် ပဵ််
ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ပ််ၸိူ်း
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း ်မ်ေႃႈ ပ်
ိူ ် ယဝ် ဢ််
်မ်ေႃႈ ပ်
ိူ ် ထ ွင်ၸမ််း ပဵ််ၵၢၼ််ရၽ
မႅင််ႇငို်််း ွ်််ႇယဝ် ငို်််း ွ်််ႇ
တ ်ႇ်င
ိူ ် ၵၢွင် ််် လ ို်််း ိူင််ႇပ််ၸိူ်း
တ
ဵ ််ႇ ဵင် ဢ််ၵၢဵပ််း
ွ်််ႇလ မ ်း််် ယဝ်
1
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Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

ၵၢၼ််ရၽမႅင်ႇ် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် တ တင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖ -႒႐႑႗

300000

ို ်း် မၼ်််ႊ)
ၵၢ ႅပ် (င်
ဢၼ်််ႇလၼ််

250000

လ်ၵ

ၼၼ

200000
150000
100000
50000
0

1

ငၼ
ို ်းင်ႉ ထႅ်ႉ ၸွ်ႉ်းလူၺ်ႈငၼ
ို ်းၶဝ်ႈ်ႈၵ
်ႉ်းလွင်ႈပႅၵႅ ပႅၵူင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းလ ။

FISCAL FEDERALISM INTRODUCTION | PAGE 22

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တင််းမိူင််း

Source: Data from the Budget Department, MOPF

ွ်််ႇင်
ို ်း် ဝ် တင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ဢ််လ ရၽဝ
ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗
35000
30000

ို ်း် မၼ်််ႊ)
ၵၢ ႅပ် (င်

25000

လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ထၼင််ႇၸႅင် ်ိူဝ် ွ်််ႇင်
ို ််း
ဝ် ဢ််လ ရၽဝ

20000
15000
10000
5000
0
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ၽတ် ၽဵင််ႇ
တင််းမိူင်း်

Source: Data from the Budget Department, MOPF

င်
ိူ ် င်
ို ်း် ဝ် ်
ို ််ႇတိူဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် 2016/2017

45000
40000

ို ််းမၼ်််ႊ
င်

35000

မ်းလွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပိူင် ယႈ်ႇၼ လိူင် တ င်
ိူ ် င်
ို ််း ဝ်
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၵၢိူ်ႊဢ််

်
ို ််ႇတိူဝ် ်ႈၼ်းေႃႈၵၢ

30000
25000
20000

15000
10000

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တင််းမိူင်း်

5000
0
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Source: Data from the Budget Department, MOPF

ႁူဝ်ႁုပ် လွင် တၼင််း
ဢ််လမ််ႇလွင်

1
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•

ပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇဢ််ဝ ်
ပဵ််လ ်းၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း တွင််း်ႈၼ်းရၵၢ လိူငပ
် ွင််ႊၸိုင်
ဢ််ထၼ်် ဢမ််ႇမ်
ိူ ်ၵၢ််််် ယဝ် ဢ််် ် ပဵ်် “ယၼင်”
်ႈၼ်းရၵၢ ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ်မို်််း ရလ
ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ ၸႈၼ ယဝ်

•

ပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇမင
ိူ ််းမၼ်််ႊ်
ပဵ်ပ
် ိူငဢ
် ််တၵၢ
ို ် လႅၵၢ် လ ်ႊ ဝ ဢ်််ိူင် ေႃႈၵၢ ၸႈၼ ယဝ်

•

လၵၢ််းမိူင််း႒႐႐႘ ရလ ေႃႈ ဢ််လ ရမ်းဝ မိူဝ် ပ်ႊ႒႐႑႕ ်််
တိူဝ် ႁႂ်ႈ် မ်းတိုဝ် တၼင််း်ိူဝ် ပို်် ၽွ်််းၵၢၼ််င်
ို ််းတိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း တိူဝ််း လိူဝ်မ ်း

•

ငိူ်် လ ငို်််း ဝ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ၵၢမ် ်မ််မ်ရတ
လဵၵၢ် ေႃႈၵၢ်ႇေႃႈဢ်ႇ မၼင််ႊေႃႈတ ေႃႈတ

•

တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်
တၵၢ
ို ် လ ဢင်ပိုင် င်
ို ််းဢိူ်််းလိူင်ပွင်ႊ
် ၸင
ို ် မိူင််း
ႁူမ် တိုမ််ႊ(င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ိူ်ႊလွင် လွင် )ယိူ်ႇ

•

လွင် ထၼင််ႇၸႅင် ၵၢၼ််ပႅၵၢ််ႇပိူင် င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ်််
တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

•

ေႃႈပ ်းမ ်းႁူမ် ေႃႈ တိူၺ််းၸိုင် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၽတ် ၽႅင်ႇ် ၵၢိူ်််း်ိူင် ေႃႈၵၢ
်င
ိူ ် ေႃႈၵၢ ်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် တိူဝ်း် ်မ်လိူဝ်ေႃႈ ်ႈ်းၼ တိူင်း် ယဝ်

တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််

1

႑

်
ို ််းတိူၺ််း ်
ို ်း် တွ်််ႊင်
ို ််း ဝ် ၵၢမ််းေႃႈၵၢ ေႃႈၵၢ ်််
တ

ၸ််

႒

ၽွတ် ၸိုမ်း် ေႃႈ ဢိုပ်ႇ် ဢိူဝ်း် ၵၢ််(႑႐မဵတ် )
လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ််းတွင််း် ၸွင််ႇပဵ််
လွင် ွင် မ် ၸႈၼ /ဢမ််ႇၸႈၼ ……. ၵၢွပ် င်

ၸ််

႓

တၼင််ႇလၼတ် ၵၢမ််းၸိုမ်း် ၸိုမ်း် - (႑႐ မဵတ် )
ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််း ဝ် ်
ို ််းလၵၢ
ိူ ် ၵၢိူ်််း်ႈ်းၼ ၸိုမ််း ဝ် ်
ို ် မ ်း
တၼင််ႇလၼတ်
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တွ်််ႊ

႒

ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်၊
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽင်
ို ််း ဝ် ရလ
ၵၢၼ််မို်််းလႅင််းၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ််း

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

င်
ို ်း် ၸႈၼ ၸ ်ႇပဵ်ၵၢ
် ်
ွ ် ပဵ်မ
် မ်

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ပႅင််ႇေႃႈ ၵၢ ်ႊၸႈၼ ၸ ်ႇၵၢၼ်် ိုၵၢ််းယဝ် လွင် ၽင်တ်
ို ််းလၼင််း တ
ၵၢၼ််ရမ်းၵၢိုမ််းလိုမ််းလ ်း ိူဝ််း ွင် ၼဝ််းယၼဝ််း ်င််ႇ ဵ််
တၼင််းရလ ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇ ၵၢ ်ႇၸဝ
ိူ ််း်််

င်
ို ်း် ဝ် ပဵ်ၵၢ
် ်
ွ ် ပဵ်မ
် မ်
င်
ို ််း လ ိူဝ််း ွင်ပိူင််ႇ၊ င်
ို ််းဢ််လ တ င်
ို ််းၵၢွင်ၵၢၼင်
တိူဝ်၊ င်
ို ််းဢ််လ တ လွင် ၵၢမ် ထႅမ်
် ွၵၢ် မိူင််း

ို်််ႇ

ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ငို််း်

ပဵ််ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင် ၸႅၵၢ််ႇရၽမႅင််ႇ ပို်် ၽွ်််း၊ ို်််ႇ
ဢိုပ် ပိူင််ႇ ရလ
ို်််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ၸိူဝ််း် ပ််ၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် ထၼ်် တႈၼ (ဢမ််ႇ်််) လိူင်ပွင််ႊၸိုင်
ဢ််မ်းလွင် လွတ် လႅဝ််း ပွတ််းဢွ်််ႇတွ်််ႊ်ိူင်

လိူတ်း် ယွမ်း် လွင် တိုမ််ႊၵၢွငယ
် ်ႇိူ တ လဵဝ်

တၼင််းဢ်် လိုမ််းၽွင််းလိူင်ငဝ် ငို်််း ဝ်
ရၽပို်် ၽွ်််းပ််ၸိူ်း
ႁွင် ၵၢၼ််ဢ််ႁဵ်််းယိူ်ႇ်ႈၼ်းပ်
ို ် တ ေႃႈ ပ််ႁႂ်ႈ် ဝ် တိူဝ်း် မ်း
ို်််ႇတႅပ််းတတ််းၸတ််းၵၢၼ်် ဢိုပ် ပိူင််ႇႁင််းေႃႈ ယဝ်
ိုပ််ႇပဵ််
ၵၢင််ႇ ရၽ ငဝ် ၵၢို်််း ပွတ််းဢွ်််ႇတွ်််ႊ်ိူင် ေႃႈ
ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းယိူ်ႇဢိူမ် ၸမ််းႁဵတ််း ၼင် ၸွမ််းၵၢိူ်််းမိူင််း
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ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ၵၢၼ်် ၼင် တ ်ႇင်
ို ််းရၽမႅင်ႇ် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

ငို်််းဢ်် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ပ််ၸိူ်းတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း တ ်ႇ
ၼင် လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် တ ဢ်် ၵၢၼ််လ င်
ို ််း ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ််ရလ ၵၢၼ််
ၸႈၼ ၸ ်ႇငို်််း ်ႈၼ်းၵၢၼ််ၸွင်း် ေႃႈၸ်း

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း လ ်းလိူတ််းယွမ်း် ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ်း် ၵၢမ်

ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််း လ ်းလိူတ််းယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ်း် ၵၢမ်ဢ််ဝ ် ႈၼ ယင
ိူ ်း် ထင
ို ်
လွင် ၵၢၼ််မႅ်် ငမ််ႇရလ ၵၢၼ််ဢဝ်ပို််ၽွ်််း ငဝ် တို်််း ငို်််းတွင််း
ဢ်််ွပ််ႇယို်် ၵၢမ် ထႅမပ
် ်် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် တိူင်း် ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ယဝ်
ို်််ႇတႅပ််းတတ််းႁင််းေႃႈ လိုမ်း်
ၽွင်း် လိူင်မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ်ဝ
ိူ ်ၵၢၼ််ငို်််းၵၢမ် ၽွင် ် ယိူဝရ
် ်းေႃႈတပ််
လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် ထၼ်် တႈၼ ဝ ဢမ််ႇ််် တိူဝ်း် ပ််လင
ိူ ပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင်
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၵၢိုမ််းၵၢမ်လိုမ််းလိုမ်း် ်ဝ
ိူ ်ၵၢၼ််ၽႅ််ၵၢၼ််ငို်််းရလ ငို်််း
ၸႈၼ ၸ ်ႇ၊ ၵၢၼ််ဢိူ်််းငို်််း်ႈၼ်းရၵၢ မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း၊
ငို်််း ဝ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း၊ ရလ ငို်််းၵၢိူ ငို်််းယမ်ၸိူဝ်း် ်

င်
ို ််း ဝ် ေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််

လွင် ရၽငို်််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ်််

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ဝ်

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ ွ််ႇ် ငို်််း ဝ် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸိူ်းထိုင်
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
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လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
႑

တ ်ႇလိူတ််းယွမ််းႁႅင််းပွင်ငဝ် ငို်််းၾ ်ႇင်
ို ််းတွ
င််း််် မိူ်ႇပိူင််ႇယၼမ််း လဵဝ်

မ်

ပဵ်င
် ဝ််းလ ၸင
ိူ ် ႁိုဝ်ဝ

႒

်ႈ်းၼ ၵၢၼ််လိူတ်း် ယွမ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ငို်််း
ၾ ်ႇငို်််းတွင််း် မ်းလွင် လႅၵၢ် လ ်ႊမ ်း
ၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်

႓

ၵၢၼ််မို်််းလႅင််းႁႅင််းၵၢၼ််ၵၢိူ်််းရလ
င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ််် လိူ်း
မ်းလွင် လႅၵၢ် လ ်ႊမ ်းၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်
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င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် င
ို ် ်
ို ် မ ်း
ပ်ႊ ႒႐႑႒-႒႐႑႓ ် ပဵ််ပ်ႊဢွ််တၼင််း

ိုတ််း ဢ််တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
လ င်
ို ််း ဢၼ်််းၸႈၼ ေႃႈ ေႃႈ
တ မင
ိူ ််းႁူမ် တိုမ််ႊယဝ် င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
မိူဝ် ရတ်ႇ ်ႈၼ်း ႒႐႑႒-႒႐႑႓ ််် လ
864,122 လၼ်် ေႃႈ

႒႐႑႘ ်
လၼ််

်ႈၼ်းပ်ႊ ႒႐႑႗-

ိုင် ်
ို ် မ ်းထိုင် 2,474,942
ၼတ်လၼမ််းတိူၺ််းၸိုင်

ၵၢ ်ႊၸႈၼ ၸ ်ႇ လိုၵၢ် တ ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ 6.4 ေႃႈ
ို်် ၵၢႈ ်ႇ ထိုင် ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ 12 ဝၼၵၢ် ယိူ်ႇ

ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်းမိူင်း် ဝ််
်ႈၼ်းတိူင််းတင််း ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ႑႔ ဢ်််််
ေႃႈပ ်းၽတ််းၽဵင််ႇတိူၺ််းၸိုင် ်ိူင် ေႃႈၵၢ
ေႃႈတမႅ်် မွၵၢ် ႕႐႐႐႐ ပ ်း (ၵၢႅပ် ) ယဝ်
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င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇတင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ; ေႃႈပ ်း်င
ိူ ်း် တင််း
တၼင််ႇမင
ိူ ်း် ၸင
ို ် တၵၢ
ို ် ေႃႈဢ်ႇယိူ်ႇ
လွင် ဢ်် ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်မ် ို်် မ ်း် ႁႂ်ႈ် ႁူဝ်
်ပ် ဢ််မၵၢ််းမ်် ဝ ််် ရလ ၵၢွင်ငို်််းရၽတင််းလိုမ် ်ႈၼ်းၸိုမ််း
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဝ်ေႃႈၵၢ ်မ် ို်် မ ်းေႃႈ

တိူဝ််းမ်းတိုဝ် တၼင််း တ ်ႇၽိူမ်

ထႅမ် တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ််း် မိူင််း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယဝ်

ႁူမ် ဝ ်မ် ို်် မ ်းေႃႈ
ၸိုင် တင််းလိုမ် ေႃႈ

တ ေႃႈပ ်းဢဝ် ငို်််းဢၼ်််းၸႈၼ တ ်ႇလိူင်ပွင််ႊ

ရၽၵၢွင်ၵၢ််တၺ
ိူ ််းၸိုင် တၵၢ
ို ် လ ေႃႈဢ်ႇယိူ်ႇ

ငို်််းၸႅၵၢ််ႇပ်် တ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ််
ေႃႈပ ်း်ိူင််းတင််း တၼင််ႇမိူင််း ်ႈၼ်းၵၢို်လ
် ိူင်ေႃႈဢ်း

်းယႈၼ်း်ၸင
ို ်

တၵၢ
ို ် ေႃႈဢ်ႇယိူ်ႇ
Source: Adapted from Minoletti 2016; International figures (2009) taken from
Dickenson-Jones, De, and Smurra 2015, 44; Myanmar figure (2017/18) from
Union Citizen’s Budget and MOPF data.
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် ၵၢၼ််ၵၢမ် ၽွင် ဢ််လင
ိူ ပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ မ်း ်
ို ်ႇ် ၸႈၼ
တိုဝ််းင်
ို ်း် လ တ မင
ိူ ်း် ၵၢမ် ၽွင် ်ႈၼ်းၵၢို်လ
် င
ိူ ် ေႃႈဢ်း ်းယႈ်းၼ

ၽင် ပင
ိူ ် ဢိုပ် ပင
ိူ ်ႇ် ႁင််းေႃႈ ပ်
ို ် တ

ၽင် ပင
ိူ ် ပ ်ႇ ်ႇ

မိူင်း် ််ႇေႃႈပ ်း (႑်ႇ႙်ႇ႙်ႇ႙)

မိူင်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် ပင််းၵၢလ ်းတဵ

ၸိုမ်း် ်ၼမ််း

ပ ်ႇ ်ႇ

ၼင် ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

တ
ႅ ် (႒႐႐်ႇ႙)
်

ႅတ် မင
ိူ ််းႁူမ် တိုမ််ႊ

ဝၼ်် ဢိူင်ႇ် (ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််းၽတ််းၽဵင်ႇ် (ႁူမ် ်မ် ၵၢိူ်််း ၽတ််းၽဵင်ႇ် (႒႗
႑႐႐႐႐)
•
•

႐႐႐)

်မ် ၵၢ််

•

ိူဝ်း် ၸႈၼ ၵၢၼ််ႁဵ်််း ပ ်း

ဵ်် တၼင််းဝၼ််

•

ပင
ိူ ်ၾ ်မ် ဝၼ််

တ်းယ ်း (1994)
ၵၢ မ််ႇ ပ်််ႇ ်ႇ ႅတ် ်
ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််းၽတ််းၽဵင််ႇ
႒႕ ႐႐႐
•

ိူ််
2

ွမ်ႊ
် မဝ််ႇရ််ႇရလ
မ
ွ ်ႊ
် မဝ််ႇရ််ႇ

ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း ၽတ််းၽဵင်ႇ်
႘ ႐႐႐

ႁူင််းႁဵ်််းၸ်် ဢွ််၊ ၸ််

•

ငဝ် ရလ ၊ ၸ်် ငဝ် လဝ
ိူ ်

•

ပင
ိူ ်ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ်မ် ၸ်် ဝၼ််
ပင
ိူ ်ၾ ရလ မင
ိူ ် ၸ်် ဝၼ််

•

ႁွင် ယ ရလ ႁူင််းယ

•

ၸၼၵၢ် လိုတ််ႇ်မ် ၊ ယွင်
် မ်

•

ပင
ိူ ်ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ်မ် ၸ်် ဝၼ််

•

•

ပင
ိူ ် ၾ ်မ် ရလ ပင
ိူ ်ႁွင််ႊ်မ်

•

ပင
ိူ ပ
် တ
ႅ ် ယိုၵၢ်း် ယၵၢ််း

•

ၾ်းတၼင််း

•

ထၼင်ရလ ႁွင် ဢၼပ််ႇ်မ်
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ၵၢိူ််မင
ိူ ်း်
•

င််ႇ တ်

မိူင်း် မ််ႇေႃႈပ ်းတ်းယႈ်းၼ ႒႐႐႑

ေႃႈမ ်ႇ်မ် / တိုင််း်မ် ၊ ်ွင်

•

ိူဝ်း် ၸႈၼ ပ ်းယိူ်ႇလပ်
ို ် ထၼ််

•

ပိူငဢ
် ပ
ို ် ပင
ိူ ်ႇ် ၸတ််းၵၢၼ််

ပိူငလ
် င
ိူ ပ
် င
ွ ၸ
် င
ို ် ပ်
ို ် တ ဢ်််း

ႁွင််ႊ်မ် တႈၼ လ််

ပၺ််ႇၺ ်ႇထၼ်် ငဝ်
•

ဵ်် တၼင််းဝၼ်် ၊

်ႇလ ်ႇ- ဢင််းတ်းယ ်း

ဵ်် တၼင််းဝၼ်် ရလ

ိူဝ်

ိူဝ်း် ၸႈၼ ၵၢၼ််ႁဵ်််းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ၸ်် ငဝ်

•

ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမၾ
် ်ႇၵၢၼ််လိုမ််းလ ်း
ပ ်းယိူ်ႇလပ်
ို ် ထၼ််

ႁူင််းႁဵ်််းတိူၺ််းလိူ လိုၵၢ် ဢွ်််ႇ
ၵၢၼင်ဝ်််း
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Avg. pop. = average population

င်
ို ််းၸ ်ႇပဵ်ၵၢ
် ်
ွ ် ပဵ်် မမ်
ဢ််တင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ႁူမ် ၸႈၼ ်ႈၼ်းၵၢ ်ႊ
င်
ို ််းၸႈ်းၼ ၸ ်ႇတင််း င
ဵ ်
ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖-႒႐႑႗

မ်းလွင် လႅၵၢ် လ ်ႊထၼင််ႇၸႅင် ်ႈၼ်းတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ( မိူင််းမွ်််း
ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႔႐ ရလ မိူင််းယၼင််းလႅင် ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႗႐ ) င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇပဵ််
ၵၢွ်် ပဵ််မမ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းႁူမ် ၵၢ််် ်ႈၼ်းပ်ႊ႒႐႑႓-႑႔
််် မ်း ႓႖% ေႃႈ

်ႈၼ်းပ်ႊ ႒႐႑႖-႒႐႑႗ ်

်
ို ် မ ်းထိုင် ႕႕%
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Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇတင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် တဝ
ိူ ််းပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် ၵၢ််မ ်း
ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖-႒႐႑႖
SHARE STATE/REGION EXPENDITURE BY MINISTRY AS OF TOTAL
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င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇတင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ် တိူဝ််းပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ်
ၵၢ််မ ်း

●

င်
ို ််းၸႅၵၢ််ႇရၽ တ ်ႇလိုမ််းၽွင််းလိူငၾ
် ်ႇၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ
ၸိုင် မိူင််းရလ

ၼင် ၊ ပိူင်လိူင်မ်််း ၾ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ

ၼင်

ဵ်် တၼင််းလိူင်

ဝ
ိူ ်် မိူဝ် ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ််း ႒႐႑႓-႑႔ ််် င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ မ်းထိုင် ႕႔% ေႃႈ

ထိုင် ႒႐႑႖-

႒႐႑႗ မ ်း လိူင််းၵၢႈ ်ႇထိုင် ႓႘%
●

ၵၢွပ် ပဝ
ိူ ် င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ယွမ်း် လိူင်း် မ ်းရလ လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ဝ်ေႃႈၵၢ လ မၵၢ််း ၼ်််း လႅ်််ႊၵၢၼ််
ၸႈၼ ၸ ်ႇငို်််းမ ်း ်ႈၼ်းၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇ ၾ်းၾ ် မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႓-႑႔ ််် မ
႒႐႑႗ မ ်းရတ ်ႈၼ်းတိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ႑႒ ဢ််််် မ်း ႑႒% ေႃႈ

●

ို်် ၵၢွၺ််းေႃႈ

တ မိူင််း တ်ၼင််း

ထိုင် ႒႐႑႖-

်ႇ ်ႇရတ မ်း ႖%

င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၵၢမ် ပ ်မ်် ၸၼင််ႊလိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တိူင််းတင််းေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ် လဝ််ႊယွဝ််းင်
ို ််းဢၼ်််း
ၸႈၼ ေႃႈ

မ် ၸၼင််ႊပ််တၼင််းႁ််ထိုင် တ ်ႇတ်
ို ််းႁႅင််းၵၢိူ်််းမိူင််း ်မ်တိူဝ််းမ ်းယဝ်
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လွင်

င
ဵ ်ႇ် ်င
ိူ ် ်ႈၼ်းရၵၢ င်
ို ််း ဝ်

်
ို ်ႇ် တိူဝ်

ရလ င်
ို ််းဢ််ရၽမႅင်ႇ် မ ်း (ဢၼ်််ႇလၼ်် )
●

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸႅၵၢ်ႇ် မႅင််ႇင်
ို ််းၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း လိူၺ် ၾၼင်ႁၼင််ႊ

ၼမ်မဵဝ််း - :

င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ်ႊ
ိူ လွင် လွင် ၊ ၵၢၼ််မင
ႅ ်ႇ် ရၽ ငို််း် ဝ် ရလ င်
ို ််းၵၢွငၵၢ
် ၼင်တ ်ႇ ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း် ၸဝ
ိူ ်း် ် ယဝ်
●

င်
ို ််းၵၢမ် တႅမ်ၵၢ်ႊ
ိူ လွင် လွင် ် ပဵ်င
် ်
ို ််းၵၢွ်် ဢ်််မ်ေႃႈ

ပ်
ိူ ် ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရၽမႅင််ႇၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း

တင််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယဝ်
●

်ႈၼ်းပ်ႊ ႒႐႑႒-႒႐႑႓ ေႃႈတ ်ႇ ပ်ႊ ႒႐႑႗-႒႐႑႘ ် ် ႁူဝ််ပ် ႁူမ် င်
ို ််း ဝ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ်

(ၸမ်ၸမ်

်
ို ် မ ်းထိုင် ႒႗႓%

ၼမ်ပို်် ) ယဝ် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢ်ႊ
ိူ လွင် လွင် တ ်ႇပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ််း ႒႐႑႗/႒႐႑႘ ် မ်းထိုင် ႖်ႇ႙% ်ႈၼ်းၵၢ ်ႊ င်
ို ််း

ဝ် ႁူမ် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၵၢိူ်ႊဢ််ယဝ်
●

င်
ို ််း ဝ်

ို်််ႇတိူဝ် ်ႈၼ်းၵၢ ်ႊင်
ို ််း ဝ် တင
ိူ ််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းတင််း

င်
ို ််း ဝ် ႁင််းေႃႈ

ဵင် ေႃႈ
●

င
ဵ ် ််် လ ယွမ််းေႃႈဢ်ႇမ ်း ေႃႈတ ေႃႈတ ဝ ဝ

တိူဝ်ယၼင််ႇ

တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယၼင််း မိူဝ် ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ််း ႒႐႑႓-႒႐႑႔ ််် မ်း ႖႐% ်ႈၼ်းင်
ို ််း ဝ် တင််း

မိူဝ် ႒႐႑႗-႒႐႑႘ ််် မ်း ႔ . ႘ %

ေႃႈပ ်းဢဝ်င်
ို ််းမၼ်််ႊဝ ၸင
ို ် မိူဝ် ပ်ႊၵၢၼ််ငို်််း ႒႐႑႒-႑႓ ််် မ်း ႔႓႗ လၼ်် လ်် ပ ်းေႃႈ

်ႈၼ်းပ်ႊ ႒႐႑႗-႑႘ ်််

်
ို ် မ ်းထိုင် ႑႗႐႗ လၼ်် လ်် ပ ်း င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢ်ႊ
ိူ လွင် လွင် ဢ််ရၽမႅင််ႇပ််ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတင််းတိူင််း ၵၢိူ်ႊဢ်် တ ်ႇပ်ႊ
ၵၢၼ််င်
ို ််း ႒႐႑႗-႑႘ ််် ် မ်း ႖်ႇ႙% ်ႈၼ်းၵၢ ်ႊ င်
ို ််း ဝ် ႁူမ် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတင််း
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င
ဵ ်

ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် င်
ို ်း် ်
ွ ်ႇ် ၸိုမ်း် ၾ ်ႇၵၢၼ််ႁု််
မို်််းမိုင် ်ႇရလ ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း် ဝဵင်း် လိူင်
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ် ၸိုမ်း် ၾ ်ႇႁု်် မို််း် မိုင်
600

်ႇ - ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ် ်ဝ
ိူ ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််
4,000

Kachin
Kayah

(ဢၼ်််ႇလၼ်် )

ို ််းမၼ်််ႊ
ၵၢ ႅပ် /ပ ်း -ငငၼ
်
ို ်းမၢၼ်ႊ

500

Kayin

3,000

Chin

400

Sagaing

300

Tanintharyi

2,000

Bago
Magway

200

Mon

1,000

Rakhine

100

Shan
Ayeyarwady

0

0
2012 FY

2016 FY

2012 FY

*ၸို်ႉ်းၼၢ်ႉ်းသၢင်ႈ ၢၼ်ႉိုၼ်းလႅင်း်ႈဵင်းလူငတတ ်ႉ်းတ်ႈ တ ်ႈ င
ို ်ႈတလ်ႈ ်ႈဵင်းလူ်ႈ “

2 DECENTRALIZATION,
*City DevelopmentREVENUE
Committees
(CDC) areAND
present
in Yangon and Mandalay
TRANSFERS,
SOCIAL

2016 FY

.

Mandalay
Yangon

င်
ို ်း် ်
ွ ်ႇ် ဢ််လ ၵၢဵပ်း် လိူၺ် လွင် တၼင််းဢ််လဢ
ႈၼ ်််််
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ရလ တိူင််း ၵၢိူ်ႊဢ််ဢ််

တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် တင််းမိူတ်း် (ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ) ႒႐႑႖-႒႐႑႗ BE)
12,000
10,000

Wheel Tax
Property Tax

8,000

Excise Tax

6,000

Tax on Production of Forest

4,000
2,000
0
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Tax on Fisheries
Tax on Production of Minerals
Water and Embankment Tax
Land Tax

Source: Ministry of Planning and Finance and RI staff estimates

မ ၸ ပင
ိူ ်း် လွင် ်
ို ် ယႈ်ႇၼ
ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း်
ထတ််းတႅၵၢ် လွင် ်
ို ် ယႈ်ႇၼ
တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
• လွင် ်
ို ် ယႈၼ်ႇေႃႈၸ်ႊဝဵင််း ဢ််ယ််

်ိူဝ် ဵ််
မ ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း မိူင််း
ႁူမ် တိုမ်ႊ
် မိူင််းမၼ်််ႊ (႒႐႑႔)

• လွင် ်
ို ် ယႈၼ်ႇေႃႈၸ်ႊဝဵင််း် ပဵ််

လွင် ဢ််ႁူမ် ေႃႈ ၸ ၸမ် ေႃႈ်ဝ
်ိူဝ်လင
ွ ် ထၼ်် ၵၢၼ််ယိူ်ႇၵၢ််၊ ပ ်း
ယိူ်ႇလ ရလ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ႁၼင််ႊ
ၽႅ်််ႇတ ဢ််ရ်ဝ ၽ ်ႇ ႈ ်
ၸ ၸမ် ေႃႈ်ဝ ပ်် ထၼ်် ို်် ယႈၼ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊဝဵင််း ဢ််ယ်််ိူဝ် ဝၼၵၢ်
လွင် ်
ို ် ယႈၼ်ႇႁူဝ်ၵၢိူ်််း ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊ
ဝဵင််း
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ၽႅ််ႇ် တ ၸ ၸမ် ရ် “ထၼ်် ”
လွင် ်
ို ် ယႈ်ႇၼ ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း်

မ ၸ ပင
ိူ ်း် င်
ို ််း ဝ် ေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််
5
4
3
2
1
0
-1

ရလ

ႅ််

ႈၼ၊ လ ၾ်းၾ

ိူဝ််းပိူင််ႇမိုင် ေႃႈႁ ႁိူ်််း ဝ်

Yangon

Tanintharyi

Shan

Sagaing

Rakhine

Mon

Magway

Kayin

Kayah

Kachin

Chin

0.8

ဝ
ိူ ််းပိူင််ႇ

ိူ ်း်
မ ၸ ပင

််် ယဝ်

Bago

မ ၸ ပင
ိူ ်း် ထၼ်် ယိူ်ႇ ဝ််းၵၢ်် ၼင်

ဢ််ႁူမ်ၵၢ််ပဵ််
မ ၸ ပိူင််းငဝ််းလ ်းမိုင် ေႃႈႁ ႁိူ်််းရလ

Mandalay

**မ ၸ ပိူင််း ထၼ်် ၵၢိူ်််းၽတ််းၽဵင်ႇ် ်
ပဵ််ဢ်် မ်း်မ် ဢ််

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တင််းမိူင်း်
Ayeyarwady

ိူ ်း်
မ ၸ ပင

လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် င်
ို ််း ဝ် ရလ
လွင် ်
ို ် ယႈ်ႇၼ မို််း် လႅင်း်
တ ်ႇၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််

0.4
0.0
-0.4

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တင််းမိူင်း်

-0.8
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* State and Region per capita revenue divided by average per capita revenue

လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် င်
ို ််း ဝ် ရလ လွင် ်
ို ် ယႈ်ႇၼ မို််း် လႅင်း်
်ႈၼ်းရၵၢ ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ်််
မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ငို်််း ဝ် ထၼင််ႇၸႅင် တ ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/်််
်ႈ်းၼ တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းတင််းလ

ၸွမ််းလိူၺ် ငို်််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/််် ် ရတ ဢၼပ်
ဢမ််ႇမ်းလွင် တင် ၸႈၼၸႅၵၢ််ႇရၽ ်ႈၼ်းရၵၢ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််လႈၼ

်ႈ်းၼ ၵၢၼ်် ို်် ယႈၼ်ႇမို်််းလႅင််း တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း်
မ်
ိူ ်ႁၼင် မ်း လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ဝ

င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ််် ် ဢမ််ႇပင
ိူ ််းရ်လ ဢမ််ႇ်််
ဢမ််ႇတွပ််ႇပ််လ တၼင််းလိူဝ်တ ်ႇၵၢၼ််ႁု်် မို်််း တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း
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ၵၢၼ််ထတ််း ၼင် လွင် လိူတ်း် ယွမ်း်
ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း်
●

လွင် ဢ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ရမ်းၵၢိုမ််း ်
ို ်း် ၵၢၼ််ၽင
ွ ်း် ငမ််းမိူင်း်
မၼ်််ႊ် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် တဝ
ိူ ်း် ပဵ်် ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ႁႅင်း် ပွင်
ၼင် ထၼ်် ်ဝ
ိူ ၸ
် ်းိူ ထၼ်် တႈၼ လဝ
ိူ ်ေႃႈ
ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်

●

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ်ႇ် ႁႅင််းပွင် ၼင် ထၼ်် ်ိူဝ် ်ႇိူ ၸိူ်းထၼ််
တႈၼ ် ၸၼင််ႊႁ််လ ဝ တိုၵၢ် မ်းယိူ်ႇ်ိူဝ်
ဵ််
တၼင််းဢ််မၼ်််ႇမႅ်် မိူ််မိူဝ် ႁူဝ်တ်း််် ယိူ်ႇ

●

ဝ ်််ေႃႈ တ ေႃႈၵၢ ၵၢ် ၵၢၼ််ဢ််် ် ေႃႈတ
ဢမ််ႇႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢတ
ိူ ်ႇ် ပဵ်် ယိူင် ၵၢႅ်််ႇ ႅင် တ ်ႇလွင် ယိုမ််ႇ
ယမ်တမ််းၸႈၼလ ဢ််ေႃႈတၵၢတ
ိူ ််ႇပဵ်မ
် ်းလိူၺ်
ၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််း ်
ို ်ႇ် တႅပ််းတတ််းငဝ် ငို််း်
ဢ််မ်် ၵၢိုမ််း််် လ

2 DECENTRALIZATION, REVENUE TRANSFERS, AND SOCIAL DEVELOPMENT | PAGE 43

ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇပ််ပို်် ၽွ်််း ဢ််လိုၵၢ် တ
လိူင် ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင်ရၽမႅင််ႇ ် ၵၢၼ််ပို်် ၽွ်််း
်
ို ််ႇဢိုပ််ႇပိူင််ႇရလ
်
ို ််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ပ််ၸိူ်း
ၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင်ထၼ်် တႈၼ ဢမ််ႇ်််
လႅ်််ႊတ ဢမ်မ်းလွင် လွတ် လႅဝ််း ပဵ််ပွတ််း
ပဵ််တ်
ွ ််ႊ
ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ႁႅင်း် ပွင် ၼင် ထၼ်် ်ဝ
ိူ ် ်ႇိူ ၸိူ်းထၼ််
တႈၼ
လိူၺ် လိုမ််းၽွင််းလိူင် ငဝ် ငို်််း ရၽမႅင် ပို််
ၽွ်ရ
် လ
်
ို ််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ပ််ၸိူ်း ႁွင် ၵၢၼ််
ထၼ်် တႈၼ ေႃႈ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် တိူဝ််းဢမ
ိူ ် ၸမ်ၵၢိူ်််းမိူင််း
မ ်း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်း တိုၵၢ် ပဵ်် ပွတ််းတွ်််ႊဢွ်််ႇ်င
ိူ ်
်ႈၼ်းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်ၵၢွၺ််း်င််ႇၵၢဝ််ႇ

ၵၢၼ််ထၼတ််း ၼင် ပိူင်ၵၢၼ််င်
ို ်း် လ ်းလိူတ်း် ယွမ်း်
ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်
● ၸိုမ််းၾ ်ႇလိုမ််းၽွင််းလိူင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
ဢၵၢ််ႇၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းဢ််ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း ပိူင််ႇၸိူဝ််း်
တၼင်တိူဝ်ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ ်ႇတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ွင်လိုမ််းၽွင််း လိူင်မိူင််း
ႁူမ် တိုမ်ႊ
် ယိူ်ႇေႃႈ တ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတၼင််းလ ် တၵၢ
ို ် လ
ပိုင် ဢင််ဝ
ိူ ် ိူဝ််းတ်
ို ််း
ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ေႃႈတၸႅၵၢ််ႇပ််််် တဵမ်တဵမ်ယိူ်ႇ (ဢမ််ႇပ ်း
မိုၵၢ် ၸိုမ််း ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း/ႁွင် ၵၢၼ််ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း)
● DAOs ် ပဵ််တိူဝ်ယၼင််ႇဢ််ယမ်ဢ်််င
ိူ ် ဢ််ရ်ပ််လ
လ ်းၵၢၼ်် လိူတ််းယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်မိူင််းမၼ်််ႊ DAOs ဝ် ်
ၵၢဵပ််းႁွမ်တွမ််ႊင်
ို ််း ဝ် ႁင််းေႃႈ ဝ်ေႃႈ
ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ််း ို်််ႇတိူဝ်ၸိုမ််း ဝ် တွ်််ႊတ ်ႇတၼင််းလိူဝ််ႇ တိူင််ႇတ
(တိူဝ််းၸႈၼ တိုဝ််းတ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းေႃႈၸ်ႊဝဵင််း လိူဝ်ေႃႈ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ရလ ပ ်းယိူ်ႇလ)

● ေႃႈပ ်းႁူမ် ေႃႈ တိူၺ််းၸိုင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် ်
တၵၢ
ို ် လ ၼမ််ႇလိူင်ပွင််ႊ ၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ၸတ််းၵၢၼ််တဵမ်တဵမ်ထ်
ိူ ် ထိူ်် ယိူ်ႇ
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ၸိုမ််းၾ ်ႇႁု်် မို်််း
မိုင်

်ႇ် လ ႁပ်

ပို်် ၽွ်််းတ လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/

ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းယဝ်

ႁူဝ်ႁုပ် လွင် တၼင််း
ဢ််လမ််ႇလွင်

●

ယွ်် ၵၢၼ််ဢိူ်််းငို်််းမႅင်ႇ် ဢ််လိုၵၢ် တ လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် မိူင််းႁူမ်
တိုမ််ႊမ ်းရလ ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတိူဝ််း ိုင် ို်် မ ်း

●

ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတိူဝ််း ိုင် ို်် မ ်းေႃႈ ယဝ်
ဢွင် တ
ၵၢၼ်် ဢ််ေႃႈတလ ၸႈၼ ၸ ်ႇငို်််းေႃႈၵၢ
်မ်တိူဝ်း် ို်် မ ်း (တိူဝ်ယၼင််ႇ - လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမိူင််း၊
ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇ၊ ိူဝ်း် ွငင
် ဝ် တ်
ို ််း၊ ၵၢၼ်် ႁု်် မို်််းမိုင် ်ႇ)

●

ယွ်် တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတင််းလ ် တိုၵၢ် လ ပိုင် ဢင််ဝ
ိူ ်
ိူဝ်း် တို်််း ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊေႃႈတၸႅၵၢ််ႇပ််််် တဵမ်တဵမ်ယိူ်ႇ
ရလ လွင် ရမ်းၵၢိုမ်း် ို်််း ၵၢၼ််ဢိုပ် ပိူင််ႇမိူင်း် မၼ်််ႊ မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႑
််် တိူဝ်း် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ပဵ်် လွင် ဢ််လၵၢ
ို ် တၼင််း်ိူဝ် ၸ င််ႇလိူင်း်
တၼင််းတႈၼ လိူဝ်ေႃႈ ၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ်း် ၵၢမ်

●

လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ် တိုၵၢ် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်
ၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း
ငို်််းတွင််းရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ်် တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတ
ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း

●
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ေႃႈတလ တိူဝ်း် လိူတ််းယွမ််း
ႁႅင််းပွင်တႅပ််းတတ််းဢ််ယ်််ဝ
ိူ ် ိူ်ႇတႈၼ
တ ်ႇ ၼင် ယိူင် ၵၢၼ််ေႃႈမ ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််းရလ
ပ်် ို်််ႇတႅပ််းတတ််း
တ ်ႇယိူင််းႁဵတ််း ၼင် ပ််တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ်််းမိူင်း်

ၼင် ၸိုမ်း် ၽွမ်

တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််

႑

်
ို ််းတိူၺ််း ်
ို ်း် တွ်််ႊဢ််ရ်ဝ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင်
ၵၢၼ်် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမို်််းလႅင််း ရလ ငို်််း ဝ်

ၸ််

႒

ဢိုပ််ႇဢိူဝ်း် ၸွမ်း် ၸိုမ်း်

- ႑႐မဵတ်
ၸွင််ႇၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ််
ေႃႈၵၢ လ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢၼ်် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမို်််းလႅင််းယိူ်ႇႁ
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တွ်််ႊ

႓

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇရလ

ၵၢၼ််ႁတ
ဵ ်း် ႁႂ်ႈ် ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင််း

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
႑

တွ်််ႊၵၢ်််ႊ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ၵၢွ်််း
ၵၢိူင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းပင
ိူ ၾ
် တ
ႅ ််ႇတရ ်ႇ
် ပွင််ႇ င်

႒

လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢၼ််ဢိူ်််းင်
ို ််းတွင််း်ႈၼ်း
မိူင််းမၼ်််ႊ် မ်းၸိူင် ႁိုဝ် လ လ

႓

လွင် တၼင််းဢ်် ၼင် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇ ပဵင််း
်ႈ်းၼ ပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််ဢိူ်််းင်
ို ််းမင
ိူ ််းမၼ်််ႊ ်
ႁဵတ််းႁိုဝ်ႁတ
ဵ ််းၵၢၼ််ဝ တ ငဝ််းလ ်း
တၼင််ႇၸဝ
ိူ ််း တၼင််ႇဢ််် မ် ႁဵတ််းႁိုဝ်
ၼင် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

႔

ၸွင််ႇၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင််ႇပဵင််း်
ၸ ပိူင််းရ် တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ်ႊၸိူဝ််း ၸိူဝ််း
တ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် တတ ်းယိူ်ႇႁ
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ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် :

ငဝ််းလ ်းဢ််မ်းလွင် ၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇပဵင််းဝ ပိူင်လိူင်မ်််း
တ ထ်် ထၼ်် ၊ ို်််ႇ ရလ တိုဝ် တၼင််း

လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် : လွင် ဢ်် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ
မ်းလွင် တတ ်း ၸွမ််းလိူၺ် ၾင် င
ိူ ််းၵၢၼင်

ဢမ််ႇၸွမ််းၽ ်ႇ -

လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ်ႈ်းၼ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ်း် :င်
ို ််းဢ

််လိူင််ွင််ႊၸင
ို ်မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸႅၵၢ််ႇပ်် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
လိူၺ် ယိူင််းဢၼ်််း ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းၵၢၼ််ပႅၵၢ််ႇပိူင် တ င်
ို ််း
ဝ် ဢ််လ မ ်း ရလ တ င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း

လွင် ဢမ််ႇၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ်ႈ်းၼ ၵၢၼ််င်
ို ်း် တွင်း် :

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ပ်် ို်််ႇတင
ိူ ််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ်် ၸွမ််းလိူၺ် လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်မ် မႅတ် င်
ို ််းဢ််ၵၢိုတ််းဝ

်မ် မႅတ် င်
ို ်း် ဢ််ၵၢတ
ို ်း် ဝ :

လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်ႈၼ်းရၵၢ ်မ် မႅတ်
င်
ို ််းဢ််ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/််် လ ႁပ် ရလ င်
ို ််း ွ်််ႇ ဢ််
ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/််် လ ႈၼ်ႇ

ၵၢၼ််ရၽင်
ို ်း် ဝ် -

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊၸိူ်း
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
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လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ရလ လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
လွင်ႈၽဵင်င ပ်င်း

လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း် ပဵ််လွင် ပဵင််းၵၢ််တ
ထၼ်် ၊ ို်််ႇ ရလ တဝ
ို ် တၼင််းယဝ်
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လွငတ

်းၽဵင်င ပ်င်း

လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း် ၸမ််း ပဵ်လ
် ွင် ၽဵင််ႇပဵင််း
ၵၢိုင််ႇၵၢမ််ႇၵၢ််ရလ ဢမ််ႇၸွမ််းၽ ်ႇယၼဝ် တတ ်း
ၾင် တ်
ို ််း င
ိူ ််းၵၢၼင်

်မ် မႅတ် င်
ို ်း် ဢ််ၵၢတ
ို ်း် ဝ (NFB)
NFB = ်မ် မႅတ် ဢ််လ ႁပ် - င်
ို ််း ်
ွ ်ႇ် ဢ််လ ပ််
NFBs ဢ််ဝ ် ပဵ််ၵၢၼ်် ွ်််ႇထွ်် ်ႈၼ်းရၵၢ ်မ် မႅတ် ဢ််ၵၢိူ််း်
ေႃႈၵၢ လႈၼ/််် လ ႁပ် ရလ င်
ို ််း ွ်််ႇဢ််ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈၼ/််် လ ပ််

ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း်

င်
ို ််း ်
ွ ်ႇ် ဢ််
လ ပ််

်မ် မႅတ် ဢ််
လ ႁပ်
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ၵၢၼ််ၸင
ွ ်း် ေႃႈၸ်း
ဢ််လင
ိူ ပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ််

လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် ်မ် မႅတ်
င်
ို ််းဢ််ၵၢတ
ို ်း်
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•

တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််င်
ို ််း ဝ် ေႃႈဢ်ႇ
လဝ
ိူ ်ေႃႈ င်
ို ််း ဝ် ၽတ် ၽဵင််ႇ်််
ၵၢိူ်််းမိူင််းေႃႈၵၢ ေႃႈတလ ်မ် မႅတ် ်
မ် တွ်််းေႃႈဢ်ႇၸွမ််း

•

ၵၢိူ်််း်ႈၼ်းတိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
ဢ််မ်းင်
ို ််း ဝ် ်မ်လဝ
ိူ ်င်
ို ််း ဝ်
ၽတ် ၽဵင််ႇေႃႈတလ
်မ် တွ်််း်မ်လဝ
ိူ ်ေႃႈ
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူဝ််းင်
ို ််း ဝ် ေႃႈဢ်ႇ
ေႃႈ င်
ို ််း ဝ် ၽတ် ၽဵင််ႇ

•

ဢ််် ႁွင် ဝ
လွင် ဢမ််ႇမ်းလွင် တတ ်း/ ဢမ််ႇမ်း
လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ်း် တွင်း်
ယဝ်

ၵၢၼ််ႁတ
ဵ ်း် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

●
●

တွ်််ႊတ ်ႇ NFBs ေႃႈတမ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ််််် လိူဝ််ႇၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််းပ်် ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပဵင်း် ပဵင်း်
လွင် တၼင််းၵၢမ် ၽွင် ဢ််ႁတ
ဵ ််းႁႂ်ႈ် NFBs ပႅၵၢ််ႇပိူင််ႇၵၢ််် မ်း်င််ႇပ တႈၼ ် ယဝ်
● ႁူဝ််ပ် င်
ို ််း ွ်််ႇ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
● င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ဢ််ၵၢဝ
ဵ ််ႇၵၢပ််းၵၢိူ်််းမိူင််း ်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
● တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမိူင််း

●

လွင် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၽဵင််ႇပဵင််း် ၸၼင််ႊလိူတ််းယွမ််းလ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် NFBs ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမိူင််း
● ယ်််ိူဝ်ႁူဝ််ပ် င်
ို ််း ွ်််ႇ၊ တၼင််းလိူဝ််ႇ ရလ င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ၵၢိူ်််းမင
ိူ ််း
်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း်

●

ယိူင််းဢၼ်််းရတ တ ်ႇႁႂ်ႈ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸၼင််ႊၵၢမ် ထႅမ်ပ််ၽင
ဵ ််ႇၽဵင််ႇပဵင်း် ပဵင်း်
တ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းဢ််ၵၢင
ို ််ႇငမ််ႇ ရလ ၵၢၼ််ၵၢဵပ််းငို်််း ွ်််ႇဢ််ၵၢိုင််ႇငမ််ႇ
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ၵၢၼ််ႁတ
ဵ ်း် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

ႁဵတ်း် ႁႂ်ႈ် လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် တ
တၼင််းလိူဝ်ႇ်
ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
ပိူင်တႅၵၢ် ဢ််ယ်််ိူဝ်
တၼင် တႅၵၢ် တၼင််းလိူဝ််ႇ မ်
ိူ ််င််ႇ
● ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း
● ၵၢ ်ႇတ်ႇၽ်ႇ
ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/်််
● ထၼ်် တၼင််းၽၼ််
● ၵၢၼ််ယိူ်ႇ ၼင် ၵၢ်် ဝ််းၵၢိူ်််း
● လွင် ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း တ်
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ႁဵတ်း် ႁႂ်ႈ် င်
ို ်း် ်
ွ ်ႇ် ဢ််ပိူ
င် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် မ ်း
ပိူင်တႅၵၢ် ဢ််ယ်််ိူဝ်
လွင် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ်
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/်
်် မ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း
●
ငိူ်် လ ငို်််းၵၢိူ်ႊလွင် ၊
ဝ် ပ ်း ဝ
ိူ ််း ွင်
ငဝ် တ်
ို ််း

တၼင် ၸဵင် ၵၢိူ်ႊၸိူဝ် ၵၢိူ်ႊမဵဝ််း :
●
ၽတ််းၽဵင်ႇ် ၸိုင် မိူင််း
●
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ထၼ်် ်ိူဝ်
●
ၸိုမ််းတၼင်တိူဝ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

တိူဝ်ယၼင််ႇ လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

ၼမ်ဢ််

မိူင််းေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်းလ်းယႈ်းၼ

မိူင််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ

မိူင််းၵၢ ်ႇမ််ႇ

လွင် ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင််ႇပဵင််း မိူင််း
ေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်းလ်းယႈၼ်း် ရတ
ေႃႈတ ယ်််ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇေႃႈ
ပဵ်် ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၾ ်ႇၵၢမ်
ထႅမ် င်
ို ််းပို်် တ ဝ်
ၵၢိုမ််းၵၢမ်ဝ တjမိူင််းေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်း
လ်းယႈၼ်း် ၵၢဵဝ််ႇ ၵၢပ််းလိူၺ် င်
ို ််း
ၸႈၼ ၸ ်ႇရတ ေႃႈတ ဢမ််ႇေႃႈပ ်းမ်း
လွင် ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ် ေႃႈ တ
တ ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််းငို်််း ်
ွ ််ႇ ရတ
ၵၢၼ််ၵၢမ
ို ််းၵၢမ်ငဝ် ငို်််း ိုင်ဝ
ေႃႈတ ေႃႈတ ယဝ်

လွင် ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင််ႇပဵင််း မိူင််းၵၢေႃႈ််ႇ
တ ်ႇရတ ေႃႈတယ်််ဝ
ိူ ် ပင
ိူ ်င်
ို ််း
ွ်််ႇတၼင်တိူဝ် (Representative
Tax System -RTS)ဢ်် ၼင် ဝ
ပိူဝ် တ ်ႇ ယိုၵၢ် တိူဝ််းပ်် င်
ို ််း
ၵၢမ် ထႅမ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူဝ််းဢ််င်
ို ််း
ဝ် ေႃႈဢ်ႇ ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ်းထိုင်တၼင် ၽတ်
ၽႅင််ႇၸိုင် မိူင််း “Gross” scheme
်ေႃႈၵၢ ႁွင် ယဝ် မိူင််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ်
တ ၵၢၼ််ဢဝ်ပို်် ၽွ်််းၵၢၼ််ၸႈၼ
ၸ ်ႇင်
ို ််း၊ ိူဝ််း ွင် ငဝ် တ်
ို ််း ရလ
တ ႁႅင််းပွငၵၢ
် ၼ််ၵၢဵပ််း ်
ွ ််ႇၸဝ
ိူ ််း်
လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ငဝ် ငို်််းေႃႈဢ်ႇဝ ေႃႈတ
ေႃႈတ

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််းမိူင််းၵၢ ်ႇမ််ႇ
် ဢဝ်လွင် ၵၢဵပ််း ွ်််ႇလမ််ႇလွင်
ပဵ်င
် ဝ် ငို်််းေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း ႁဵတ််း ၼင်
မ်
ိူ ််င််ႇ net scheme ယဝ် ၵၢၼ််
ၵၢဵပ််းင်
ို ််း ွ်််ႇလမ််ႇလွင် ် လ ၼမ််ႇ
တင််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်ဝ လိူၺ် ၵၢၼ််
ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ််း ဝ် ဢ််
ယ်််ဝ
ိူ ်လွင် ၽဵင််ႇပဵင််းဝ ၵၢိူ်ႊလွင်
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််င်
ို ််း ဝ် ိုင်
ဝ ််် ေႃႈတလ ၼမ််ႇတတ််းႁႂ်ႈ် ၽဵင််ႇ
ပဵင််းၵၢၼ််တင််း တၼင် ၽတ် ၽႅင််ႇၸိုင်
မိူင််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််င်
ို ််း ဝ် ေႃႈဢ်ႇဝ
််် မ် ေႃႈတလ ၼမ််ႇၽိူမ် ထႅမ်ပ််
ႁႂ်ႈ် ိုတ််းတၼင် ၽတ် ၽႅင််ႇၸင
ို ် မိူင််း
လ ်းၸတ််းၵၢၼ််ဢ််ၸိူင် ််
လ မၵၢ််းမ်် ဝ ်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ဝ်ၵၢမ််း
လဵဝ်ယဝ်
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တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်
ၸ််

႑

ၸ််

႒

ၸ််
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႓

်
ို ််းရမ်းတိူၺ်း် ်
ို ််း တွ််ႊ
် ဢ််ေႃႈ်ဝ လွင် တတ ်း
ၽဵင််ႇပဵင််း၊ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ ၵၢၼ်် ၼင် လွင်
ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ် ၽဵင််ႇပဵင််း

ဢိုပ််ႇၵၢိုမၸ
် မ
ွ ်း် ၸိုမ်း် - (႑႐မဵတ် )

ၵၢွပ် ပိူဝ် င် မိူင််းမၼ်််ႊ် လိူဝ််ႇၵၢၼ်် ၼင် လွင်
ၵၢွ်််းၵၢင
ိူ ််းၽဵင််ႇပဵင််း
်မ် တွ်််းၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင််ႇပဵင််း်
ၸၼင််ႊမ်း င်

မ် ေႃႈတ

တၼင််ႇလၼတ် ်
ို ်း် ၸိုမ်း် လႈၸ
ၼ မ
ို ်း် ််် - (႑႐ မဵတ် )
လၵၢ
ိူ ် ဢဝ်ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ ်င
ိူ ် ႁႂ်ႈ် တၼင်တိူဝ်ၸိုမ််းေႃႈ
တၼင််ႇလၼတ်

မဵဝ််း ်
ႅ ်း် င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမရ
် လ
င်
ို ်း် ဢိူ််း်

ၵၢၼ််ဢ်
ိူ ်း် င်
ို ်း် ဝ် ဢ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ဝ
င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမ်
ပိူဝ် တ ်ႇယင
ိူ ်း် ဢၼ်််းဢ်် တႅတ် ်ႅတ်

•

င်
ို ််းဢ််ပ််ပဵ််ၵၢွ်် ပဵ်မ
် မ်

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း် ၸႈၼ ၸ ်ႇ
• ႁႂ်ႈ် င်
ို ််းဢ်် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၵၢမ် ထႅမ်ပ်် တ ပ ်း
•
•

ယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇရလ ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢၼ််
ၵၢိူ်််း််် မႅ်် ငမ််ႇ
ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ်
ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း လွၵၢ််းလ ်းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ိုတ််းၸ််

င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် မင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
်

•
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ငို်််းဢ််ၵၢမ် ထႅမ်ပ််ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ပိူဝ် တ ်ႇ
ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းဢ််လမ််ႇလွင်
• ႁူဝ််ပ် ၸွမ််းလိူၺ် ၽတ််းၽဵင််ႇ
တ ်ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ်််
• ႁူဝ််ပ် ၸွမ််းလိူၺ် တၼင််းလိူဝ််ႇ

ၵၢၼ််ရၽ ်
ွ ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ် ရလ ၵၢၼ််ႁတ
ဵ ်း် ႁႂ်ႈ် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
ပ််ႁင
ႅ ်း် ပွငၵၢ
် ပ
ဵ ််း ်
ွ ်ႇ် ၸိူ်း လိူင်ပွင်ႊ
် ၸင
ို ် ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် တိူဝ်ယၼင််ႇ - ွ်််ႇင်
ို ်း် ဝ်
ွ်််ႇင်
ို ်း် ဝ် ႁူင််းၵၢၼ််လင
ိူ ၊် ွ်််ႇ ိုဝ်
● င်
ို ််း ွ်််ႇဢ််ယ်််ိူဝ်လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ ််င်
ို ််း
● ငဝ််းလ ်းလတွ်််ႊတ ်ႇ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢၼ််င်
ို ််းၵၢိူ်ႊေႃႈၸ်ႊမိူင််း

ို်််ႇတိူဝ၊်

ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ် ဢ််လၵၢ
ို ် တ ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်၊ ပို်် ဢ်် ်
ို ်း် ၸႅၵၢ်ႇ် ၸိူ်းေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ်
ို ်း် ( ႁူဝ််ပ်
င်
ို ််းဢ််ၵၢပ
ဵ ််း်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ်
ို ််း ဝ် ်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ်
ို ်း် )
●
ေႃႈ ပိုတ်ႇ် တ ပွင်ႇ် ႁူမ် တ ်ႇ ွ်််ႇၵၢိူ်ႊၸဝ
ိူ ််းၸိူဝ််း
●
ႁူဝ််ပ် င်
ို ််းဢ််ပ်် တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတပဵ်လ
် ွင် ၽႅင််ႇပဵင််း
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် ်
ွ ်ႇ် ဢ််လၵၢ
ို ် တ ငဝ် ငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်၊ ပို်် ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ်််
ဢ််ရၽဝ ၽဵင်ႇ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
●
ဢဝ်င်
ို ််း ဝ် ၽတ် ၽဵင််ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/််် ၽတ််းၽဵင််ႇၵၢ််တင််း
တၼင် ၸဵင်ပတ် ပ်
ို ် ၸိုင် မိူင််း
●
တ ပွင်ႇ် ႁူမ် ်ိူဝ် ွ်််ႇၵၢိူ်ႊမဵဝ်း် မဵဝ်း်
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င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်
င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ်ႊ
ိူ လွင် လွင်
င်
ို ််း ဝ် ရလ ငို်််းဢိူ်််း
ဢ််ယ်််ဝ
ိူ တ
် ၼင််းလိူဝ််ႇရလ
ႁူဝ််ပ် င်
ို ််း ယ်််ိူဝ်
လ ်းပိူင်မိူဝ် ႒႐႑႕- ႒႐႑႖

ပိူင်ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ (ႁဝ် ၸင် )

႕႐%
တ လ််
ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ််း်
ထၼ်် ၵၢွတ်း် ၽၼ််

တၼင် ၸဵငတ
် ၼင််းလိူဝ်ႇ်
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႕႐%
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ်း် င်
ို ်း် ်
ွ ်ႇ် ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ /်််
GDP ၵၢိူ််း် ်ႈ်းၼ ဝဵင်း် ေႃႈၵၢ /လႈ်
ၼ ််

ၵၢၼ််မၵၢ််း ၼ်််းင်
ို ်း်

လ ်းၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း်
မိူင်း် မၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်

င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်
●
●

မဝ
ိူ ် ပိူ်် မ ်း
တွ်််ႊတ ်ႇ“ၵၢၼ််ၸႈၼ င်
ို ််းလိူ်် လိူဝ်”
တင် ရတ်ႇပ်ႊ႒႐႑႕- ႒႐႑႖ မ ်း ယ်််ိူဝ်ပိူင်င်
ို ််း
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇဢ််တိူဝ််းမ ်း
●

●
●

ပိူင်တတ
ႅ ် ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ (ႁဝ် ၸင် )

●

●

50%

50%

င်
ို ််းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊဢ််ေႃႈတၸႅၵၢ်ႇ် ပ်် တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
တၼင် ၸဵင်ဢ််ယ်််ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇ
တၼင် ၸဵင်ဢ််ယ်််ိူဝ်
လွင် ၼတ် ွပ််ႇၵၢၼ််င်
ို ််းတွင််း
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ဝ် ဢ််ၵၢတ
ို ််းလဝ
ိူ ်ဝ

တၼင် ၸဵငဢ
် ််ယၼမ် ၸႈၼ တဝ
ို ်း် မ ်း
●

တၼင် ၸဵင် ဢ််ၵၢဵဝ််ႇလိူၺ် တၼင််းလိူဝ််ႇ
●
ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
●
ထၼ်် တၼင််းၽၼ်် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း
●
လႅ်််ႊၵၢႈၼင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

●

တၼင် ၸဵငဢ
် ််ယ်််ဝ
ိူ ်
လွင် ၼတ် ပ
ွ ်ႇ် ၵၢၼ််င်
ို ်း် တွင်း်
●
●

ထၼ်် ၸၼင််းလိူဝ်ႇ်

●

ၵၢၼ််ၵၢ်
ွ ်း် ထင််းင်
ို ်း် တွင်း်
●
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GDP ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ်ႈၼ်း
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််းဢ််ယိူ်ႇ်ႈၼ်းဝဵင််း
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််းင်
ို ််း ွ်််ႇၵၢိူ်််း ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ်််
်ႈၼ်းတိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

ႁဝ် ၸင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်
●

မိူဝ် ဢွ်တ
် ၼင််း ၵၢၼ််ဢ်
ိူ ််းင်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ိူ်ႊလွင် လွင် ် လ ႁပ် ႁ််ဝ ဝ ပဵ််
“ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ် င်
ို ််းလိူဝ််ႇ”
●

●

ရတ်ႇၸဵမ်မိူဝ် ႒႐႑႕-႒႐႑႖ ််် ဢဝ်လ ်းဢ််ယ်််ိူဝ် လ ်းပိူင်တႅတ် ေႃႈ
တၼင်ၸႈၼ တိုဝ််းမ ်း
●
●

●

တၼင် ၸဵင်ဢ််ၸႈၼ တိုဝ်း် မိူဝ် ႒႐႑႕- ႒႐႑႖
ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း၊ ထၼ်် တၼင််းၽၼ််၊ GDP ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/်််

တၼင် ၸဵင်ဢ်် ်
ို ််းၽိူမ် ထႅင် မိူဝ် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗
●

●

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊထတ််း ၼင် ်
ို ််း်ိူဝ် ၵၢၼ််လဝ််ႊယွ်််းင်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ႁုပ် ပ်ႊေႃႈ
တႅပ််းတတ််းမၵၢ််းမ်် ပ်် တ ်ႇတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

လႅ်််ႊတၼင််းၵၢႈၼင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း၊ ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇႁုပ် ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််းဢ််ယိူ်ႇဝဵင်း် ၊ ၵၢၼ််ၵၢဵပ််းငို်််း
ွ်််ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/်််

ပိူင်တႅတ် ် ၵၢွၺ််းၸႈၼ တ ၵၢၼ််
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ွ်််ႇင်
ို ််း ႁုပ် ပ်ႊ တ ်ႇင်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်

ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် င်
ို ်း် ၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်
●

ငို်််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ်ႈၼ်းရၵၢ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ််ႁႅင််း
●

ဢမ််ႇၸႈၼ ၵၢွပ် ႁႅင််းပွင်ပ်
ဵ ်လ ်ႈၼ်းၵၢၼ််ႁ င်
ို ််း ဢမ််ႇ််် တၼင််းလိူဝ််ႇ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

●

တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဢ််မ်းႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း ရလ ထၼ်် တၼင််းၽၼ််င ်းၵၢ်််််
ၵၢ မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် တ င်
ို ််း ဝ် ရလ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ

●

တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဢ််ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််းရလ ထၼ်် တၼင််းၽၼ််
ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇၵၢ ေႃႈဢ်ႇဝ

●

မ ၸ ပိူင််းတၼင််းလိူဝ််ႇ ရလ င်
ို ််းၸႈၼ ၊ င်
ို ််း ဝ်

●

ငို်််းဢ််ၵၢပ
ဵ ််းလ တ ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ်ႈၼ်းတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်
မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ််ႁႅင််း
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ိုင်််် င်
ို ််း ဝ် ရလ

ွငဢ
် ််် ဢမ််ႇမ်းလွင် ၵၢွင် ၵၢ ်ႇ ၵၢ််

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ် င်
ို ်း် ဝ် ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ်််
်ႈၼ်းတင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
င်
ို ်း် ပ်ႊ ႒႐႑႖ -႒႐႑႗
80000

ို ််းမၼ်််ႊ
ၵၢ ႅပ် - င်

70000
60000
50000

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တ ၵၢိုင် ရလ
ဝဵင််းလိူဝ််ႇ

40000
30000

ၽတ််းၽႅင််ႇ
တင််းမိူင််း

20000
10000
0

Own revenue
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Shared Tax Revenues

ဢမ််ႇပ ်း
တ ်ႇ ၵၢိုင် ၊
ဝဵင််းလိူဝ််ႇ၊
ယၼင််းၽိူၵၢ်ႇ်
ရလ
ေႃႈဢ်ႇယ ်ႇဝတ်ႇ

မ ၸ ပင
ိူ ်း် င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ််း် ေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ်ႈၼ်း
တင
ိူ ်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

ပ်ႊၵၢၼ််င်
ို ်း် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗

5

ိူ ်း် င်
ို ်း် ဝ်
မ ၸ ပင

4
3
2

င်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ ်ႇလႈၼ/််် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်
်ွင််ႇၵၢ ်ႇတင််းၽတ် ၽဵင််ႇင်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼ/််် ဝ
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် ယၼမ််းလဵဝ််
မ်
ိူ ်ႁၼင််ႊဢမ််ႇႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ႁူဝ််ပ် င်
ို ််း ွ်််ႇ ရလ
တၼင််းလိူဝ််ႇၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ််

1
0

ၽတ််းၽႅင််ႇ
တင််းမိူင်း်

-1
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Index: Total per capita revenue divided by average per capita revenue

ႁူဝ်ႁုပ် လွင် တၼင််း
ဢ််လမ််ႇလွင်
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•

တွ်််ႊၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း်ႈၼ်းပိူငၾ
် ႅတ််ႇတရ ်ႇ်
ေႃႈတႁဵတ််းႁႂ်ႈ် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ၵၢမ် ထႅမ်ပ််လ ၵၢၼ််ၸင
ွ ််းေႃႈၸ်း ၵၢိူ်််းမ်
ိူ ််း
ႁႂ်ႈ် ၵၢင
ို ််ႇငမ််ႇင်
ို ််း ွ်််ႇ

•

လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢၼ််ဢိူ်််းင်
ို ််းမိူင််းမၼ်််ႊ် ပဵ််
တ င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢၼ််ႁု်် မို်််းတိူင််ႇၵၢိူ်််း၊
င်
ို ််းႁူမ် ( ွ်််ႇၵၢ ်ႇ၊ ွ်််ႇ ၵၢို်််ႇ ၵၢ
ို ် တွ်််း၊
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ ွ်််ႇၸိုမ် ) ရလ
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင်

•

ၵၢၼ််ရၽင်
ို ််း ဝ် မိူင််းမၼ်််ႊ် ၵၢွပ် ယ်််ဝ
ိူ ်
ၵၢို်််ႇငဝ် ရလ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢၼ််င်
ို ််း တင
ိူ ််း ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းႁၼင််ႇၵၢၵၢ််

•

်ႈ်းၼ ပိူင်မ်််းရတ ေႃႈၵၢ င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ိူ်ႊလွင် လွင် ်
ၼင် ဝ တွ်််ႊတ ်ႇ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် လွင် င်
ို ််းႁၼင််ႇ်််
ၽဵင််ႇၵၢ််မ ်း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ်ႈၼ်းပိူင်ပ်
ဵ ်ေႃႈတ မ်််း
ဢမ််ႇပဵ််််် လွင် င်
ို ််းႁၼင််ႇၵၢ််၊ ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ်််
တၵၢ
ို ် ပဵ်ဝ
် ယိူ်ႇ ်ႈၼ်းတိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း မိူင််းမၼ်််ႊ

တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််

႑

်
ို ််းထတ််း
ဢိူ်််း

ၸ််

႒

ဢိုပ််ႇၵၢိုမၸ
် မ
ွ ်း် ၸိုမ်း် (႑႕ - မဵတ် )

ၸ််
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ၼင် ်
ို ််း လွင် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ရလ င်
ို ််း

ၸွင််ႇၵၢင
ို ််ႇလဢဝ်င်
ို ််း ဝ် တ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််မ်း်််
ပ််ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််ၽၼ််ေႃႈ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇ
ပဵင််း
႓

တၼင််ႇလၼတ် ၵၢမ််းၸိုမ်း် ၸိုမ်း် - (႑႐ မဵတ် )
ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််း ဝ် ်
ို ််းလၵၢ
ိူ ် ၵၢိူ်််း်ႈ်းၼ ၸိုမ််း ဝ်
်
ို ် မ ်းတၼင််ႇလၼတ်

တွ်််ႊ

႔

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း ်ႈၼ်းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ႁႅင််း ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

်မ် တွ််း် ်
ွ ်ႇ် င်
ို ်း် ဢ််လဝ
ိူ ၵၢ
် တ
ို ်း် ဝ
ၵၢၼ်် ွ်််ႇထွ်် ်ႈၼ်းရၵၢ င်
ို ််းတွ်််း
ဢ််လ ႁပ် တ ို်််ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ််် ရလ
င်
ို ််း ွ်််ႇ ဢ်် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ််် လ ပ််
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တ ်ႇပဵ်လ
် င
ွ ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
င်
ို ််းဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ပ််ၸိူ်း
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
တွ်််ႊတ ်ႇၽတ််းၽဵင််ႇလ လွင် ပႅၵၢ််ႇပင
ိူ ် ်ႈၼ်းရၵၢ
င်
ို ််း ဝ် ဢ််မ်းဝ ရလ ငို်််းၵၢမ် ထႅမ်တ ်ႇၵၢၼ််
ၸွင််းေႃႈၸ်း
ၵၢ ်ႊ တ
ို ်း် ႁဵတ်း် ိူဝ််း င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
င်
ို ််းၵၢိုတ််းႁူမ် ဝ ်း ွ်််ႇယဝ် င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ဵင်
်ႈၼ်းၵၢၼ်် ိုတ်ဢဝ် ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း၊ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
ၵၢ ်ႊပႈၼ ပ ်း ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် တ်
ို ််းပဵ််၊ ၵၢ ်ႊင်
ို ််း
ဢ််လ ပ််ယွ်် ် ၵၢၼ်် ိုတ််းဢဝ် ိူဝ် ွင်ငဝ် တ်
ို ််း
ၸိူဝ််း်
ၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ််း် ်ဝ
ိူ ် ိူဝ််း င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
်
ို ််ႇပိူင််ႇရလ
ို်််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ်
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း
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လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
႑

ၵၢၼ်် ိုတ််းဢဝ် ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််းၸိူဝ်း် ်််
မ်းယိူ်ႇတ လႈၼၽွင်

႒

တ ်ႇၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း
ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ် ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း်််
မ်းတၼင််းလိူၵၢ် င်ၽွင်

႓

တ ်ႇၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ င်
ို ််း ဝ်
ဢ််လ မ ်းတ ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း်််
မ်းတၼင််းလိူၵၢ် င်ၽွင်

႔

င်
ို ််း ဝ် ဢ််လ မ ်းတ
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း််် မ်းၽွ်််းယွ်် ်ဝ
ိူ ်
်မ် တွ်််းၵၢၼ််င်
ို ််း (NBFs) ၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်

႕

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ်ိူဝ်တွ်််ႊ
င်
ို ််းပႅၵၢ််ႇပိူင် ်ႈၼ်းင်
ို ််း ဝ် ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ်
တ်
ို ််း် ပဵ််ၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်
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မ်

ႁႅင််း ဝ
ိူ ်း် ငဝ် တ်
ို ်း် ဢ််မ်း်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ
●

ၵၢၼ်် ိုတ််းႁဵတ််း ိူဝ််း ွင် ငဝ် တို်််း် ပဵ််ဢဵ််ႁႅင််းလမ််ႇလွင် လိူင် ဢ််ပ်််ႇၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်း
မိူင််းမၼ်််ႊယဝ်

●

ဝ
ိူ ််း

ိူင််ႇဢွၵၢ််ႇ်ွၵၢ် မိူင််း ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႗႐ ဝၼၵၢ် တ ်ႇပ်ႊ ႒႐႑႒-႒႐႑႓ ် ပဵ်် ၵၢႈ်််းထၼတ် ၊

ၵၢၼ်် ိုတ််း ဝ
ိူ ််းရႁ်ႊရလ ၵၢၼ််ၽတ််းမ ၸဝ
ိူ ််း် ယဝ်
●

ၵၢႈတ််းထၼတ် တ်
ို ််းပဵ််် ပဵ်် ိူဝ််း
မ်း ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႕႐ ်ႈၼ်း ဝ
ိူ ််း

●

ွင််ႇဢွၵၢ််ႇတ ်ိူင် မင
ိူ ််းမၼ်််ႊယဝ် ်ႈၼ်းပ်ႊ ႒႐႑႗-႑႘ ်

ိူင််ႇဢွၵၢ််ႇတင််း

ဵင်

လွင် ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း် ပဵ်လ
် ွင် တၼင််းပင
ိူ ်လိူင် ဢ််ပ ်း်ႈၼ်း ပၼင်ဢပ
ို ််ႇဢဝ််း
လွင် ငမ််းယဵ်ယ
် ဝ် မ်််းၵၢပ််းၵၢ ်ႇပ ်းတင််း ပိူင်မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊ ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း
ၸိူဝ််း် ထႅင် ၵၢွ်််ႇ

●

ၵၢၼ််

ၼင် ႁႂ်ႈ် လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ်် ိူဝ််းတို်််းရလ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ်မ် တွ််း်

တိူဝ််းလမ ်း််် ပဵ်် တွ်််ႊလမ််ႇလွင် လိူင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််တမ််းမၵၢ််းၽင် ပိူင်ရလ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ
လွင် လႅၵၢ် လ ်ႊ
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ၼင်

ႁႅင််း ဝ
ိူ ်း် ငဝ် တ်
ို ်း် ဢ််မ်း်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ
●

ၽင် ပိူင် ေႃႈမ ်ႇရႁ်ႊ ပ်ႊ ႒႐႑႕ ် ပဵ််ဢ်် မိူ်် ရမ်းဝ ၽင် ပိူင် ဝ
ိူ ််းရႁ်ႊ ပ်ႊ ႑်ႇ႙်ႇ႙႔ ယဝ်
ၵၢွပ် ၵၢၼ််မ်
ိူ ် ရမ်းဢွ််် ရလ တၼင််းယၼပ််ႇ်ႈၼ်းလွၵၢ််းလ ်းၵၢၼ််

ၼင် ေႃႈ

ၵၢၼ််မၵၢ််းမ်် ၽင် မိူင််း််် လ ၸိူင် ်ၼ်််းမ ်း
●

ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်းလိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် ် ႁ ပ်် င်
ို ််း ဝ် ပိူင်လိူင် တ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ယဝ် (႕႐ %) ၵၢၼ််
ၵၢမ် ပ ်မ်ရတ ပဵ်ၵၢ
် ၼ်် တ
ို ််းဢွၵၢ််ႇ ိူဝ််းတို်််း ဢ််လိူငပ
် ွင််ႊၸိုင် ႁူမ် လိူင််းတ်
ို ််း််် ယဝ်
ၵၢၼ်််မ် မ်််းမဵ််ရလ ၵၢႈ်််းထၼတ် တ်
ို ််းပဵ််၊ ၵၢၼ််

ႅငၵၢ
် ႅဝ် င်
ို ််း မ််း၊ရလ ၵၢၼ််မ

်ႈ်းၼ မင
ိူ ််းမၼ်််ႊ် ပဵ််ၵၢၼ််လိူင်ရလ ပဵ််ဢ််ဢဵ််ႁႅင််းယႈၼ်ႇေႃႈ
●

ပ်
ိူ ် တ ်ႇမင
ိူ ််းမၼ်််ႊယဝ်

မိူင််းမၼ်််ႊ် ပဵ််ၽိူ ဝ် ၸိုမ််း Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ေႃႈ
တၵၢ
ို ် ႁဵတ််း

ၼင် တ ်ႇမ်းၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််းရလ လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ်ႈၼ်းၵၢၼ်် ိုတ််း

ႁဵတ််း ိူဝ််းတ်
ို ််း
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လၵၢ််းမင
ိူ ်း် (႒႐႐႘) ၵၢ်််ႊ (႓႗)
႓႗ ၸင
ို ် မင
ိူ ်း် ်
ၵၢ) ပဵ််ၸဝ် ွင် ငဝ် ေႃႈတ ်ႇ ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ်ိူဝ်လ််တႈၼ လ််၊ ်ိူဝ််မ် တႈၼ ်မ် ရလ
်ႈၼ်းလိူမ််းတင််း ဵင် ဢ််မ်း်ႈၼ်းလႅ််ႊ
် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
) ေႃႈတလ မၵၢ််းတမ််း ၽင် မိူင််း တ ်ႇၵၢိုမ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ််လ ်ဝ
ိူ ် ၸိုမ််းၵၢၼ််
မၼၵၢ် မ်းဢ်် တ
ို ်း် ဢဝ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််းၸိုင် မိူင်း်
င) တ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင်း် မ်း ို််ႇ် ပိူင််ႇ ဝ
ိူ ််း င
ွ ်၊ မ်း ို််ႇ် ၸၼမ််ႇပိူၺ် ဝ
ိူ ််းမွ််ႇ် ၊ မ်း ို််ႇ် ၼင် ပွငႁ
် င််းေႃႈ ၊
မ်း ို််ႇ် ိူင််ႊ ၼင် ရလ မ်း ို််ႇ် ပဵ််ၸဝ် င
ွ ် ၸိူဝ်း် ််် ေႃႈတလ ပ်် ်
ို ်ႇ် ပ်် ႈၼင်
ၸွမ််းလိူၺ် ပၵၢ််းပိူင်ဢ််မၵၢ််းတမ််းဝ
်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ႒႐႐႘ ််် လၼတ် ဝ ဝ ၸဝ် ွင်

ိူဝ််းတ်
ို ််းတင််း

င
ဵ ် ် ပဵ််ၸိုင် မိူင််းပင
ိူ ််ႇ်ေႃႈ

ဢမ််ႇမ်းလွင် ေႃႈႁ

ႁမ် ေႃႈတ ်ႇ ၵၢၼ််ၽိူမ် တိူမ််းၸႅၵၢ်ႇ် ရၽ င်
ို ််း ဝ် ိူဝ််းတ်
ို ််း ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ၊ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းဝ
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လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ႒႐႐႘ လွၵၢ််းမ ႕
လွၵၢ််းမ ႕႒်ႇ႙ - ွ်််ႇ်မ် မ်််းမဵ်ရ
် လ ၵၢႈ််း် ထၼတ် တ်
ို ်း် ပဵ်် ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် မ်း

ို်််ႇႁဵတ််း

ၼင် ်ႈၼ်းတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၸွမ််းလိူၺ် ၽင် မိူင််း ဢ််တမ််းဝ

႓႐ - ွ််ႇ် ဝ
ိူ ်း် ရႁ်ႊရလ ေႃႈမ ်ႇရႁ်း ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် မ

ို်််ႇႁဵတ််း

ၼင် ်ႈၼ်းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ

ၸွမ််းလိူၺ် ၽင် မိူင််းဢ််မၵၢ််းတမ််းဝ
်ႈၼ်းလွၵၢ်း် မ ႕ ််် မၵၢ််းမ ဝ ႁႂ်ႈ် တင
ိူ ််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ် မ်း

်
ို ််ႇၵၢဵပ််း ွ်််ႇ ်မ် မ်််းမဵ််ရလ ၵၢႈ်််းထၼတ် တ်
ို ််းပဵ််

ၸွမ််းလိူၺ် ၽင် မိူင််း မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၵၢွပ် မၵၢ််းမ်် ဝ ်င််ႇ်ရလ တိူင််းတင််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၸၼင််ႊရမ်ႇ င်
ို ််း ဝ် ႁင််းေႃႈ

တိူဝ််း်မ်မ ်း
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ငဝ််းလ ်းၵၢၼ်် တ
ို ်း် ဢဝ်
ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
• ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ င်
ို ််း ိူဝ် ိူဝ််းတ်
ို ််း ်ႈၼ်း
ရၵၢ တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း တ မင
ိူ ််းမၼ်််ႊ်
မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ််ႁႅင််း

• ၸွမ််းလိူၺ် ႅပ််းႁၼင််ႊ်ိူဝ်လၼဝ်ၽၼင််း မိူဝ်
႒႐႑႖ ေႃႈ
ၼတ် လၼမ််းတိူၺ််း ေႃႈမ ရႁ်ႊ
ၸိုင် တ တိူင််းေႃႈၸ်ႊၵၢႅင််း် ၵၢၼ်် ိုတ််း
ဢွၵၢ််ႇ်မ်ေႃႈ ပ်
ိူ ် တ မိူင််း ၼင််း မ်
ေႃႈဢ်ႇေႃႈ ပ်
ိူ ် ယဝ်

• ပိူဝ် တ ်ႇ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် တိူဝ် ၸိုင် မိူင််းရလ
တ ်ႇႁႂ်ႈ် ၵၢိူ်််းမိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ လ ၸၼမ််ႇလွင်
ိူဝ််းတ်
ို ််းလင
ိူ ််ႇၵၢ်
ို ််း် ေႃႈ ရလ
တိူဝ််းလိူဝ််ႇ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း်
မ ်း
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တၼင််းလၵၢ
ိူ ် တ ်ႇၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ််း်
်ဝ
ိူ ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
႑

တွ်််ႊဢ်် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ပိူင််ႇငမ််းရလ ၸတ််းၵၢၼ််

႒

တွ်််ႊဢ်် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း ပိူင််ႇငမ််းရလ ၸတ််းၵၢၼ််

႓

တွ်််ႊဢ်် ႁူမ် ၵၢ်် ( ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း ႁူမ် ၸွမ််း မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ) ပိူင််ႇငမ််းရလ
ၸတ််းၵၢၼ််

႔

တွ််ႊ
် ဢ််ႁူမ် ၵၢ်် (မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ႁူမ် ၸွမ််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း) ပိူင််ႇငမ််းရလ
ၸတ််းၵၢၼ််
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တၼင််းလၵၢ
ိူ ်
တ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ်း် လိူၺ် တၼင််းၽၼတ် /တၼင််းပ်််ႇၾ

တိူဝ်ယၼင််ႇ - ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်င်
ို ််းတွင််း တ ်ႇၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ
်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း

ၼင် ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ်

ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ်း် လိူၺ် တၼင််း ဝ
ို ် / ၵၢမ််း ဝ
ို ်
•
•
•

လိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း
လိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ေႃႈၸ်းမိူင််း/တိူင််း ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း/တိူင််း
လိုၵၢ် တ လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း/တိူင်း် ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် မင
ိူ ််းႁူမ် တိုမ််ႊ
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င်
ို ််း ဝ် ဢ််လ မ ်းတ ဝ
ိူ ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း်
●

တ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တွ်််ႊင်
ို ််း ဝ် ဢ််လ ၸွမ််း ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း ်််
လ ပဵ်လ
် ွင် ထဵင်ေႃႈမ ်းၵၢ််လိူင်ဝ ၵၢိူ်ႊတ

●

င်ၸိူဝ် ဝ ၵၢၼ််ပင
ိူ ််ႇငမ််း ိူဝ်း် င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း် မ်း်ႈ်းၼ မိုဝ််းလိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် ၵၢၼင်ၸိုင်
ၸၼင််ႊပ််ၽွ်််းလ ၸၼမ််ႇပိူၺ် ေႃႈတ ်ႇ ၵၢိူ်််းမိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ
မ မ - ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း် ပင
ို ်ႇ် ငမ််း ဝ
ိူ ််း ွင်
် ်းႈၼ မိူင်း် ်င
ိူ ် မင
ိူ ်း်

●

င်ၸဝ
ိူ ် ဝ ၵၢၼ််ပိူင််ႇငမ််း ိူဝ်း် င
ွ ်ငဝ် တို်််း််် မ်း်ႈၼ်းမိုဝ်း် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိုင် ၸၼင််ႊပဵ််မ ်း
လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ်် ်မ် မႅတ် င်
ို ််း ဝ်
မ မ - တွ်််ႊၵၢၼ််ယ်ႇိူ ဝ််း်ႈ်းၼ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ််် ၸၼင််ႊဢၼပ် ်ွပ်ႇ် ပ်် ို်််ႇပိူင်ႇ် ငမ််း ေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ်််

●

ႁႂ်ႈ် မ်းၽွ်််းလ ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းတွ်််ႊၵၢၼ််င်
ို ််း််် ၸင
ို ် မိူင််း ေႃႈတလ ၽတ််းၽဵင်ႇ် ပ်် လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်ႈၼ်း
်မ် မႅတ် င်
ို ််း (NBFs) ဢ််ပ်
ဵ ်ၸွမ််းလိူၺ် ်
ို ််ႇပိူင််ႇငမ််း

●

ၵၢၼ််တိုမ် တိူဝ် ႁမ််းႁွမ််း ရလ ၾင် တ်
ို ််းပဵ်် ယွ်် လိူၺ် ၵၢၼ်် ိုတ်း် ႁဵတ်း် ိူဝ််းတို်််း ််် ေႃႈၵၢ
ေႃႈတလ ၸႈၼပ ်း ်ႈၼ်းၵၢၼ််မင
ႅ ််ႇရၽင်
ို ််း ဝ် ယိူ်ႇ
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ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ်း် တွင်း်

●

လွင် မၵၢ််း ၼ်််းဢ်််င
ိူ ် ရတ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ် င်
ို ််း ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ်
တို်််းဢ််ဝ ််် ပဵ််ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ် ( ပဵ််င်
ို ််းၵၢိုတ်း် လိူဝ်
ဝ ်းေႃႈ ်ပ် ွ်််ႇထွ်် ို်််း ၵၢ ်ႊၸႈၼ ၸ ်ႇ တွ်််ႊ ိုတ််းဢွၵၢ််ႇ ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တို်််း၊
ၵၢ ်ႊလိုမ််းလ ်းပႈၼ ပ ်း ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် ၵၢ ်ႊႁႅင််းၵၢၼ််ၵၢိူ်််း ၸိူဝ််း််် တင််း ဵင် ) လ လ ၵၢွၺ််း
ဢမ််ႇၸႈၼ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇငို်််း ဢ်် ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း််် ေႃႈ လ မ ်း
ၵၢွပ် ပိူဝ် လွၵၢ် မၵၢ််း ၼ်််း် ရလ ငို်််းၸတ််းၸ်ၵၢ်ႇ် ေႃႈၵၢ ဢမ််ႇလ ်င််ႇ င်
ို ််း ဝ် ဢ််လ မ ်းၸွမ််း
ိူဝ််းငဝ် တ်
ို ််း််် ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇတဵမ် ်
ို ််းလ

●

ၵၢ ်ႊၸိူဝ််ႊ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ပိူင်ႇ် ငမ််း်ဝ
ိူ ် ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််းဝ ််် ရတ
တို်််းေႃႈတပ်ႇၸၼင််ႊေႃႈႁ ႁၼမ် လ လွင် ၵၢၼ််ၸတ််း ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ် ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ တိူင််း ၸွမ််းလိူၺ် ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း ဝ်လ

●

ယ်််ဝ
ိူ ် ဝ
ိူ ််းငဝ် တ်
ို ််းေႃႈ ၸၼင််ႊၸတ််းၵၢၼ််လ ေႃႈ
င်
ို ််း မ် ၸၼင််ႊတိူဝ််းႁႅင််းမ ်း
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တ ေႃႈၵၢ

လွင် ပႅၵၢ််ႇပင
ိူ ် ၵၢ်် ်ႈ်းၼ ၵၢၼ််

ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ်
ထႅင် လ ်း်င
ိူ ် ၸမ််း ယ်််ဝ
ိူ ် “တၼင််းလိူဝ်ႇ် ” ေႃႈ

ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ်ေႃႈၵၢ ၸၼင််ႊႁဵတ်း် လ တိူဝ်ယၼင််ႇ - လ ်းတၼင််း

ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ်း် ပ်် ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််းၵၢၼ််ႁု်် မို််း် ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ထၼ်် မဝ
ိူ ် ၽွင်း် ဢ်် တၼင််းလိူဝ်ႇ် ် မ်းၽွ််း်
ယွ်် ေႃႈတ ်ႇ လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ််် လ တၼင််း်င််ႇ်် ၸၼင််ႊေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ယိူ်ႇ

တၼင််းလၵၢ
ိူ ် တ ်ႇ ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽ ၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ်

ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် မႅင််ႇၸိူ်း ေႃႈၸ်ႊမိူင်း်
(လ ်း

ိုဝ် ပဵင််း)

ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် မႅင်ႇ် ၸိူ်းမင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ််ႊ
(လ ်းယ််တႈၼ

ိူ်ႇ်ိူဝ)်

င်
ို ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ် ၵၢမ် ၽွင် ဢ််မႅင််ႇမ ်းၸိူ်း
မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ််် ၸၼင််ႊလႈၼ လ တ ်ႇ
ၽိူမ် ထႅမ်ပ်် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၸိူဝ််းဢမ််ႇမ်း ိူဝ််းတ်
ို ််း
ဢမ််ႇ်််
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ိူင််းၵၢၼ်် ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း

ၸိုင် မိူင််းတင််းလိုမ်

်မ် မႅတ် င်
ို ်း် ဢ််ၵၢတ
ို ်း် ဝ
NFB = င်
ို ်း် တွ််း် တင််း င
ဵ ် ဢ််လ ႁပ် ဝ - ွ််ႇ် ဢ််ပ််ဝ
SERVICES PROVIDED
BY THE GOVERNMENT
င်
ို ််း ွ်််ႇ ဢ််ပ််ဝ

င်
ို ််း ွ်််ႇဢ််ပ််ဝ
ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ဢ််လ ႁပ် ၸၼမ််ႇ

ၵၢိူ််း် ပ်
ို ် တ
တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

ၵၢိူ််း် ပ်
ို ် တ
တိူင်း် /ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်

င်
ို ််းဢ််လ တ
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ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ဢ််လ ႁပ် ၸၼမ််ႇ

ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း

ဢမ််ႇမ်း င်
ို ််းဢ််လ တ
ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း

ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ်
ေႃႈပ ်းဝ ၵၢၼ််ၵၢမ
ို ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ််ေႃႈတ ်ႇ ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း််် မ်း်ႈ်းၼ မိုဝ်း် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ တင
ိူ ််း
်ၸိုင် ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ တိူင််း််် ၸၼင််ႊမ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ယႈၼ်ႇလိူင်
်ႈၼ်းၵၢၼ်် င်
ို ််းယဝ်
ဵ်် တၼင််းလၵၢ
ိူ ် တ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င်
ို ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ်

ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ေႃႈတ ်ႇေႃႈၸ်ႊမိူင််း
(လ ်း ိုဝ် ပဵင််း)
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ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ေႃႈတ ်ႇမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
(လ ်းယ််တႈၼ ်ႇိူ ်ိူဝ်)

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင် ၸၼင််ႊဢဝ်
င်
ို ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယမ်ၵၢမ် ၽွင်
ဢ်် င
ိူ ််ႇမ ်းၸိူ်း ဝ်််် ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် င
ိူ ််ႇၸိူ်း
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢ််ဢမ််ႇမ်း ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း/
ဢမ််ႇ််် ၸႈၼ ၸ ်ႇတ
ိူင််းၵၢၼ််ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််းၸိုင် မိူင််းတင််းလိုမ်

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း် ဢ််လ မ ်းလိူၺ်
ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
ပဵ်ၵၢ
် ၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽင်
ို ်း်
ဢ််လၵၢ
ို ် တ
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ရလ တိူင််း ၸဝ
ိူ ််းလ ႁပ် င်
ို ်း်
်မ် မႅတ် ဝ
ိူ ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ်မ်လဝ
ိူ ေႃႈ
်
ဢ််ၵၢ်
ိူ ်း် ၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ ေႃႈၵၢ ၵၢင
ို ်ႇ် လ ႁပ် ၽတ််းၽဵင်ႇ်
််် ေႃႈ ရၽမႅင်ႇ် င
ိူ ်ႇ် ၸိူ်းထင
ို ် ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
ၸဝ
ိူ ်း် လ ႁပ် င်
ို ်း် ေႃႈဢ်ႇလဝ
ိူ ေႃႈ
်
ဢ််ၵၢင
ို ်ႇ်
လ ႁပ် ၊
(ေႃႈပ ်းလၼတ် ထႅင် လ ်း်င
ိူ ် ေႃႈၵၢ )
ပဵ်လ
် ်းၸတ််းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ႁႂ်ႈ် လ ႁႂ်ႈ် လ မ်
ိူ ၵၢ
် ၼ််
ၽတ် ၽဵင်ႇ် တင််းမင
ိူ ်း်
မ်
ိူ ်ၵၢ််တင််း ွင်ပိူင််ႇငမ််းလိူငပ
် ွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်
ဢ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇမႅင််ႇပ််ၸိူ်း တင
ိူ ််း ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ် ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပဵင််းပဵင််း
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ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း် ဢ််လ မ ်းလိူၺ်
ိူဝ်း် င
ွ င
် ဝ် တ်
ို ်း် ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်
●

●

င်ၸဝ
ိူ ် ဝ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်် ႁဵတ််း ၼင် ပ််
ႁႂ်ႈ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ တိူင််း ၸိူဝ််းလ ႁပ် င်
ို ််းေႃႈဢ်ႇလိူဝ်ေႃႈ
ပိူငၽ
် ဵ်် ််် ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ်းလ ႁပ် ပဵင််း ၸ်် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
်
ဢမ််ႇ််် ႁႂ်ႈ် လ ၽဵင််ႇ ပဵင််းၵၢ််တင််း
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတင််းတိူင််းဢ််မၼၵၢ် မ်းၸိူဝ််း််် ၸိုင် တၼင််းယၼပ််ႇ
ဢ််ၸၼင််ႊၵၢိူတ််ႇပဵ်မ
် ်း််် ရတ ၸၼင််ႊပဵ််
ပို်် ၽွ်််း်ၵၢ််းလိူင် တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်
ၵၢွပ် ဝ်ဢမ််ႇၸၼင််ႊ ယ်
ို ််းထိုင်လ ် တ ဢ််မ်း ိူဝ််း
ွင်ငဝ် တ်
ို ််း််် ယိူ်ႇ
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ
ွ်််ႇႁဵတ််းဢွၵၢ််ႇ ဝ
ိူ ််း ွငၸ
် မ
ို ််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ၸိူဝ််းၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း
ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တို်််းၸိူဝ််း််် ၸၼင််ႊပဵ််ငဝ် င ်ႇလွင်
ဢ််ႁဵတ််းပဵ်လ
် ွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ််းရလ ႁဵတ််း
ႁႂ်ႈ် ပဵ်လ
် ွင် ဢမ််ႇထိုင်တ
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တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််
ၸ််

ၸ််

႑

ထတ််း ၼင်ပ်် လ ်းတၼင််းၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ်
ိူဝ််းတို်််းၸဝ
ိူ ််း််် ၽွင်

႒

ဢိုပ််ႇၵၢိုမၸ
် မ
ွ ်း် ၸိုမ်း် ( ႒႐ မဵတ် )

ၸၼင််ႊဢဝ်လ ်းတၼင််းၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ်း် လ ်းမႈၼ်ႇၸိူင် ႁိုဝ်
ေႃႈ ၸတ််းၸႅၵၢ်ႇ် ဝ
ိူ ််း ွင်ငဝ် တို််း် လ
်ႈၼ်း ၼဝ််းပွတ််း ၼဝ််း ယၼဝ််း် ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ ၸိူင် ႁိုဝ်
႓
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ဢိုပ််ႇဢိူဝ်း် ၸွမ်း် ၸိုမ်း် ( ႑႕ မဵတ် )

ႁႂ်ႈ် လၵၢ
ိူ ် ၵၢိူ်််း်ိူင် ေႃႈၵၢ တ ်ႇတၼင်တိူဝၸ
် မ
ို ််းေႃႈ
တၼင််ႇလၼတ်

တွ်််ႊႁုပ်
ေႃႈ လမ််ႇ
လွင် တင််းလ
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●

တွ်််ႊလ ၸၼမ််ႇပိူၺ် ဝ
ိူ ််းတို်််းတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ်ႈၼ်း
မိူင််းမၼ်််ႊ ် မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ်် လိူင်လၼင်ေႃႈတ ေႃႈတ

●

တ ်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ႒႐႐႘ ််် ဢမ််ႇမ်းေႃႈ ဢ််ေႃႈတေႃႈႁ ႁမ်
တ ်ႇေႃႈတမၵၢ််းမ်် ေႃႈ လ ၸႈၼ်င််ႇ ႁႂ်ႈ် လိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင်
ၵၢၼင်ေႃႈ ၸၵၢ််းၸႅၵၢ််ႇမႅင််ႇရၽ ငို်််း ဝ် ဝ
ိူ ််းတ်
ို ််း ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ တိူင််း

●

လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် တ ၵၢၼ််ပိူင််ႇၵၢမ််း ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ရလ တိူင််း််် ၸၼင််ႊႁႂ်ႈ် ၵၢိူတ််ႇပဵ်် လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ယႈၼ်ႇလိူင်
်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ််းယိူ်ႇ ေႃႈတလ ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ိုတ် ႁ ႁႂ်ႈ် မ်းလွင်
ၽဵင််ႇပဵင်း် ယိူ်ႇ

●

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ်််းၵၢိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း််် ၸၼင််ႊလိုၵၢ် တ
ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ဝ် ဝ
ိူ ််းတို်််း ်ႈၼ်းရၵၢ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ
တိူင်း် ေႃႈ ပဵ်မ
် ်း

●

လိူဝ်
် ်် ၸၼင််ႊမၵၢ််းမ်် လ ေႃႈ လ ၸႈၼ တ ်ႇၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ
ငို်််း ဝ် ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်ရလ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ်ယိူ်ႇ

တွ်််ႊ

႕

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ :
ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ၵၢိူ်််းမိူင််း၊

ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ၵၢိူ်််းမိူင််း ရလ
ႁႅင််းတ်
ို ််းၵၢိူ််း်

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

ၵၢၼ််ပတ
ို ်ႇ် တ ပွင်ႇ်
ေႃႈ ၸႈၼ
်ႈၼ်းတွ််ႊ
် ်

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽင်
ို ်း် ၸႈၼ ၸ ်ႇ
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ဢ််ၸႅၵၢ််ႇဝ ်ႈၼ်းရၵၢ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရလ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ႁႂ်ႈ် ၽဵင်ႇ် ငမ််ႇၵၢ််တင််းင်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်

ယိူင််းဢၼ်််း လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ရလ လွင် ထင
ို တ
်

တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတႁဵတ််းပ််ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း( ၸိုမ််းၽွမ်
ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း) ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပဵင်း် ပဵင်း် ရလ တ ်ႇယိုၵၢ် မို်််းပ််
ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း( ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ််ႇမို်််း) ်ေႃႈ
မ်းယိူင်း် ဢၼ်််း ွငဢ
် ််ယဝ်

လွင် ၵၢွင် ၵၢ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း် ်ႈၼ်းရၵၢ ၸိုမ်း် ၾ ်ႇလိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ်

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း ်ႈၼ်းရၵၢ ၸိုမ််းၾ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸိုင် -- ၵၢၼ််
ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ငို်််းၵၢမ် ထႅမ်၊ င်
ို ််းရၽမႅင််ႇ

ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် င်
ို ်း် ဝ်

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ ွ်််ႇငို်််းမိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊပ််ၸိူ်းတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊ
မိူင််း

ၸိုမ်း် ၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်

ၵၢ် ၵၢၼ်် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း - ပ ်းယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊ ၵၢၼ််ၸွၺ်
ထႅမ်ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း၊ ၵၢၼ််ႁပ် ပဝ််ႊၵၢၼ််ၵၢိူ်််း ၸိူဝ််း်
ေႃႈတလ ႁွတ် ထိုင်ၵၢိူ်််းမိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ

5 FISCAL FEDERALISM: PUBLIC... | PAGE 87

လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
႑

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတေႃႈ ်ႇ်
ေႃႈတၸၼင််ႊႁဵတ််းႁိုဝ်ၸွၺ် ၼင် ပ််လ
ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ
ပိူင်လင
ိူ ်မ်််းရတ
ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် တိူင််ႇၵၢိူ်််း

႒

်ႈၼ်းၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း
် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းေႃႈတၸၼင််ႊ
ဝ် ႁဵတ််း ၼင် တွ်််ႊလႈၼ

႓

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ်် ဢ််
ယ်််ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇ် ေႃႈတၸၼင််ႊ
ႁဵတ််းႁိုဝ်ႁု်် မို်််းပ််လ ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇ၊
ပ ်းယိူ်ႇလ ရလ တၼင််းလိူဝ််ႇတိူင််ႇၵၢိူ်််း
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ၵၢႈၼမ််း ိူ်းေႃႈမ လိူင် ရိူဝရ
် ်(လ်)ဝႅတ်

“

တ မိူင််း ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရၽမႅင််ႇ
ႁႅင််းပွင်ၽင် မိူင််းၵၢမ် ၽွင် ပ််ၸိူ်းလိူင်ပွင််ႊၸိုင်
တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ၸွမ််းလိူၺ် လၵၢ််းမိူင််းၸိူဝ််း်််
် … ပို်် ၽွ်််းရလ ်
ို ််ႇၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ််း ွင် လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း၊ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဢ််မ်း်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််းေႃႈၸ်ႊ
မိူင််း ဝ်််် မ်််းၵၢႈၼင် ၼႈ င်လိူဝ်ေႃႈ ဢ််လိူင်ပွင််ႊ
ၸင
ို ် ၵၢၼင်ေႃႈၵၢ လဵဝ် ဢဝ်ပို်် ၽွ်််း ၾ ်ႇႁဵတ််းဢွၵၢ််ႇၽင်
မိူင််းဝ ််် ဢဝ
ိူ ်
Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition). Institute of
Intergovernmental Relations, School of Policy Studies, Queen’s University. McGillQueens University Press.
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“

ေႃႈ

ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ၵၢိူ််း် မင
ိူ ်း် ရလ
ၵၢၼ််ၸင
ွ ်း် ေႃႈၸ်းၵၢိူ််း် မင
ိူ ်း်
● င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တွ်််ႊတ ်ႇ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း် ရလ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ၵၢိူ်််းမိူင််း်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ် တိုၵၢ် မ်းလွင် ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ် ိုငဝ
် ယိူ်ႇ
● မိူင််းၵၢမ် ်မ််မ်ရတ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇမိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ် ၵၢ ရလ်ႇရၽဢဝ်တ လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ၵၢိူ်ႊထၼ်် ထၼ်် ယဝ်
● ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ႁဵတ််းတၼင််းရလ ိူဝ် ်ႈၼ်းပိူငၾ
် ႅတ််ႇတရ ်ႇ် ပဵ််ၵၢၼ််ၵၢမ်
ၸွၺ် ပ်် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းႁႂ်ႈ် တိူဝ််း ႅင်ေႃႈ ၊ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ႁူင််း ႁဵ်််းရလ
ႁူင််းယ ်ႇ် မ် ပဵ််ၵၢၼ်် ၼင် ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း တိူဝ််း ႅင် ႁႅင််းမ ်း
● လဝ
ိူ ်ေႃႈ ််် ၵၢၼ်် ၼင် ႁႅင််းတ်
ို ််းၵၢိူ်််း် ေႃႈတႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢၼ််ၸတ််း ၵၢၼ််
ၾ ်ႇလိုမ််းၽွင််းလိူင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ဢၵၢ််ႇ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းတဝ
ိူ ််း ိူင််ႇ ၵၢမ
ို ််းမ ်းေႃႈ
ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ််း
ၵၢႅ်််ႇ ႅငမ
် ်းထႅင် ၵၢွ််ယဝ်
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ဢမ််ႇၵၢ ်း

ိူဝ်း် ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း်
●

ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ႁဵတ်း် တၼင််း် ပဵ််ၵၢၼ််ႁု်် မို််း်
ဢ််ထၼ်် ိုင် ိုတ်း် တ ်ႇလိူငပ
် ွင်ႊ
် ၸိုင် ယဝ် လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ၵၢိူ်ႊၾ ်ႇၵၢိူ်ႊၸိုမ်း် ေႃႈၵၢ ဝ် ႁူမ် ၼင် ၸွမ််း
်ႈၼ်းၵၢၼ််ႁဵတ််းတၼင််း ရတ်ႇဢဝ် ်
ဵ ် တၼင််းလိူင်
ၸိုင် မိူင််း ေႃႈတ ်ႇထိုင် ဵ်် တၼင််း်ႈၼ်းတိူင်ႇ် တ
်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ

●

ငို်််းဢ််တမ််းဝၼင််းပ်် တ ်ႇႁု်် မို်််းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ
ၵၢ ်ႇပို်် ငဝ် ၵၢိူ််း် မိူင််း် ဢမ််ႇၵၢ မႅ််ႇ် ငမ််ႇတင််း
တၼင််းလိူဝ််ႇတင
ိူ ််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

●

်
ဵ ်တ
တၼင််း် ပဵ်ၵၢ
် ၼ််ဢ်် ၼင််ႇထိုၵၢ််ႇေႃႈ
ပိူ်် တွ်််ႊတ ်ႇၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽငို််း် ၸႈၼ ၸ ်ႇ
်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မင
ိူ ်း် ႁူမ် တိုမ်ႊ
် ရလ လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် တိူင််းဢၵၢ််ႇေႃႈၸ်ႊမိူင်း်
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လွင် ်
ဵ ်တ
်မ်လင
ိူ ်ႇ်

တၼင််း

ၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
ပို်် ၽွ်််းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ၵၢင
ို ်ႇ် လမ်း်မ်လဝ
ိူ ေႃႈ
်
ၵၢၼ်် ၼင် တၼင််းရလ ိူဝ် ပိူဝ် တ ်ႇတိူဝ််းပ်် ပို်် ၽွ်််းၵၢၼ််င်
ို ််း၊
တ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််းရလ ယိုၵၢ် မို်််းပ််ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း

● ၵၢၼ်် ၼင် ႁူင််းယ ၊ ႁူင််းႁဵ်််း ရလ
ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ်
ို ် ငဝ် ၵၢိူ်််းမိူင််းတၼင််ႇၸိူဝ််း ( ဢွင် လိုဝ် ႁိူဝ် ၊
ႁူင််းေႃႈႁ ၾ ်ႇယဵ်််ႇရင ၽင် ထိုင််း၊ ိူ််မွၵၢ််ႇ ရလ ဢွင် ၵၢိူ််း် ်မ် )
● ၵၢၼ််ႁဵတ််းပ််ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းႁႂ်ႈ် ထိုင်တ ရလ ၵၢၼ််လိုမ််းလ ်း
ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင််း
် ၵၢၼ်််င််ႇ ၵၢၼ််ႁု်် မို််း် ဢ််ပ်
ဵ ၸ
် ်် ၸင
ို ် မင
ိူ ်း်
မိူ််
် င််ႇပ ်းယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊ ယိုၵၢ် မို််း် ၵၢိူ်ႊတွ််ႊ
် တွ််ႊ
် ၊
ၵၢၼ််ႁူမ် ၼင် ၵၢိူ်ႊၾ ်ႇၾ ်ႇ၊ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် င လိူမၸ
် ရ
ႈၼ လ
ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း် မင
ိူ ်း် ၸိူဝ််း် ၸၼင််ႊဢိုပ််ႇဢိူဝ််းငိူပ် င ၵၢ်််ႈၼ်းရၵၢ
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊ တိူင််း၊ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ရလ
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
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ၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
လွင် ယိုၵၢ် ပ််ထၼ်် ၵၢၼ််
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း
တ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း မ်
ိူ ််င််ႇ ပ ်းယိူ်ႇလ၊
ပ ်း ပၺ််ႇၺ ်ႇ ၸဝ
ိူ ််း် ေႃႈတ
လိူဝ််ႇင်
ို ််းဢိူ််း် င်
ို ်း် ဝ် ဢ််ၵၢိုင််ႇ
တင််းပို်် ၽွ်််း ဝ်
်ႈၼ်းပိူငၾ
် တ
ႅ ််ႇတရ ်ႇ် လွင် ၵၢွင် ၵၢ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း်
်ႈၼ်းရၵၢ လိူင် ပွင််ႊၸင
ို ် ်််
ၵၢိုင််ႇလမ်းၽွ်််းယွ်် ေႃႈတ ်ႇ ယင
ိူ ််းဢၼ်််း
လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ရလ လွင် ထင
ို တ
်
ၸိုင် မင
ိူ ််း

ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇ
ၵၢၼ််ၸင
ွ ်း်
ေႃႈၸ်း
ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း်

ဢ််် ေႃႈၵၢ ပဵ််ၵၢၼ််ဢ်် ၼင််ႇထိုၵၢ််ႇေႃႈ ပ်
ိူ ်
တွ်််ႊတ ်ႇ ပင
ိူ ်ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽင်
ို ်း်
်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊
လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် တိူင်း် ၊ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ရလ
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
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ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇ
ၵၢၼ််ၸင
ွ ်း်
ေႃႈၸ်း
ၵၢိူ်််းမင
ိူ ်း်

ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် - ပ ်းယိူ်ႇလ
လၵ်းမငင်း ႒႐႐႘ :

တွ်််ႊ ႓႖႗ : ၸွမ််း်င််ႇမ ်ႇမjပ ်းယိူ်ႇလ ဢ််မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ လ တမ််းဝၼင််းမ ်း ််် ၊
ၵၢိူ််း် မိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ မ်း ို််ႇ် ႁပ် ဢဝ် ်
ို ်ႇ် လ ်
ို ်ႇ် ပဵ်် ဢ််ၵၢဝ
ဵ ််ႇလိူၺ် ပ ်းယိူ်ႇလ
မိူင််းမၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်
်
ၸႈၼ တဝ
ို ်း် င်
ို ်း် ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇႁုပ် 5.23 တွ််ႊ
် တ ်ႇပ ်းယိူ်ႇလ
ႁူဝ််ပ် င်
ို ်း် ် မ်််း်မ်မ ်းလဝ
ိူ ် ပ်ႊၵၢ ေႃႈ တ ်ႇ ေႃႈပ ်းဢဝ်တၼင် ၸဵင် လိုမ်
ၾ ရလ ဝၼ်် မင
ိူ ်း် ဝ ရတ တၵၢ
ို ် လဵၵၢ် ေႃႈၵၢ်ႇေႃႈဢ်ႇမၼင််ႊဝ ေႃႈတ ေႃႈတ

ၽႅ်ၵၢ
် ၼ်် ပ ်းယိူ်ႇလမင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ (႒႐႑႗- ႒႐႒႑)
မၵၢ််းမ်် ၸိုမ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊၸဝ
ိူ ််းၸိူဝ််း မိူ််
် င််ႇ ၸိုမ််းပ ်းယိူ်ႇလၸၼဝ််း ဝ
ိူ ်း် (EHOs)၊
ၸိုမ််းဢ််ဢမ််ႇၸႈၼ လိူငပ
် ွင်ႊ
် ၸိုင် (NGOs)၊ ၸိုမ််း ို််ႇ် လဵဝ််ႇ ဢ််ၵၢမ် ထႅမ်ပိူဝ်
တ ်ႇ်မ် မႅတ် တွ််း် ၸိူဝ််း်
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ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် ပ ်းယိူ်ႇလ
်ႈၼ်းပိူင်မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ၵၢမ် ပ ်မ်် တ ၵၢၼ််ပ ်းယိူ်ႇလ််် ၵၢ ပဵ််
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််းဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း တိူဝ််ႇယၼင််ႇ ႁွင် ၵၢၼ််ပ ်းယိူ်ႇလ ရလ ၵၢၼ််ၸတ််း ၵၢၼ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် တိူင််း /ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
လွင် ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽင်
ို ်း် ၸႈၼ ၸ ်ႇ
● ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ် ေႃႈတယ်််ိူဝတ
် ၼင် တႅၵၢ်
င်
ို ််းတွ်််ႊၵၢိူ်််းမိူင််း််် ေႃႈ ၸၼင််မ် ႈၼ်ႇလ
● ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ် ႁႂ်ႈ် မ်် တၼင််းလိူဝ််ႇ် ၸၼင််ႊေႃႈၵၢ လတ် ပ််
တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ်ႊ ၸိူဝ််းၸိူဝ််း ်ႈၼ်းရၵၢ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းလ
ဢမ််ႇမ်
ိူ ်တင််း ဢ််ပ်် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်
ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ လႈ/ၼ ််် ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပဵင််းပဵင််း
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ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ို ််ႇၸတ််းၵၢၼ်် င်
်
ို ််းၸိုမ််းၾ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸိုင် တင
ိူ ််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်
မ်းလွင် မၵၢ််း ၼ်််းဝ ေႃႈ လၵၢ််း်မ််း၊ င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ရလ
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၾ ်ႇပ ်းပၺ််ႇ ၺ ်ႇမိူင််းမၼ်် ် တၵၢ
ို ် မ်း
လွင် ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ် ိုငဝ
် ယိူ်ႇ
ၾ ်ႇၸတ််းၵၢၼ််ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၵၢမ် ်မ််မ်ရတ မ်း်ႈၼ်းပိူင်
ၾႅတ််ႇ တရ ်ႇယိူ်ႇ ၸွမ််း်င််ႇေႃႈ ၸ ၸမ် လိူၺ် ၸ်် ထၼ်် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ၊
တိူင််း၊ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း််် ေႃႈတၵၢမ် ထႅမ်ပ်် ်
ို ််ႇၵၢၼ််ႁဵ်််း၊ လွင် ဝ် ပ ်းလ
်ႈၼ်းၵၢၼ််ႁဵ်််း၊ ပို်် ၽဵ်် ေႃႈမ ွ်််ႇရလ လိုၵၢ် ႁဵ်််းၸိူဝ််း်
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ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် - ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ႒႐႐႘
တွ််ႊ
် ႓႖႖
ၸွမ််း်င််ႇလၵၢ််း်မ််းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ဢ််ၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် တမ််းဝ ််် ၵၢိူ်််းမိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ (ၵၢ) မ်း ို်််ႇႁဵ်််းပၺ််ႇၺ ်ႇၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ
( ) ပ်
ို ် ငဝ် ၼမ််ႇပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇဢ််ဢမ််ႇ ွ်််ႇဢမ််ႇလ ၸွမ််း်င််ႇၽင် မိူင််း်််
ၵၢိူ်််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ တ်
ို ််းေႃႈတလ ွ််

တွ််ႊ
် ်ႇ႙
တွ််ႊ
် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
(ၵၢ)လၵၢ််းႁဵ်််းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊ ပ ်းႁဵ်််း၊ လွၵၢ်း် လ ်းပိူင် ွ််၊ ၵၢၼ််လမ််းတ်
ို ််း၊ ၽႅ််ၵၢၼ််၊ ်
ၵၢၼ်် ရလ တၼင် ၸဵင်
( )ၸ်် ၸွမ်(Degree Colleges)၊ ၸ်် ၸွမ်လင
ိူ (် University)၊ ၸိုမ််း၊ ရလ
ၸိုမ််းၾ ်ႇပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇထၼ်် ိုင်
(င)ပၼင်ထတ််းထ်် ဢ််ၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊတမ််းဝၼင််းၸတ််းၵၢၼ််ပ််
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ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် - ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ဢ်် ်
ို ်း် ရမ်းဝ မိူဝ် ႒႐႑႕
ႁူင််းႁဵ်််းပ်
ို ် ငဝ် ၼမ််ႇပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ်ႈၼ်းတိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူဝ််း် ၸၼင််ႊၸတ််း
ၵၢၼ််ၵၢႈၼ်််းထင််းလ ၸွမ််း်င််ႇၽင် မိူင််း မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် တမ််းဝ

မ မ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇၸဝ
ိူ ် ၸၼတ် ( ႒႐႑႔ ၊ မ မ ၽွင်း် တိုမ်ႊ
် မ - ႔႑)
တွ််ႊ
် (႓) ပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ဝ ်မ် ်ၵၢ််း်ိူဝ် ်မ် ၵၢတ် ၽိူ ႁၼပ််ႇၵၢၼ််ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ရလ ၸတ် ပၼ်် ဝ်ေႃႈ
ပိူၵၢ််းပွင်လင
ွ ် ႁဵတ််း ၼင် ဝ် ႁႂ်ႈ် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်း ယ်််ိူဝ်
် မ် ၵၢတ် ၵၢၼ််တႅပ််းတတ််း
ရလ ၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း ဝ်ဢ်် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်း််် ေႃႈ ေႃႈတႁဵတ််း ၼင် ၵၢၼ််
လိူတ်း် ယွမ််း ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်ၵၢႈ ်ႇ
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ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် - ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
ပိူငပ
် ်းပၺ််ႇၺ ်ႇႁူမ် (ဢ်် ဝ် ပ ်းၵၢိူ်ႊၾ ်ႇၵၢိူ်ႊဢ််)မိူင််းမၼ်််ႊ် လိူဝ််ႇႁႂ်ႈ် ဝ် ပ ်းၵၢိူ်ႊၸိူဝ် ၵၢိူ်ႊမဵဝ််း မ်
ိူ ််င််ႇ
ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇဢ််ယ်််ိူဝ်ၽ ်ႇ ်ႇၵၢႈၼမ််းငဝ် ၸဝ် ၵၢဝ််ႇ ရလ ၽ ်ႇ ်ႇ ၵၢိူ်ႊမဵဝ််း ၸွမ််း်င််ႇတၼင် ၸဵင်ၸိုင် မိူင်း်
ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း တ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ် ၵၢင
ို ််ႇလႁႂ်ႈ် မ်််းမႅ်် ငမ််ႇၸွမ််း ၸ်် ထၼ်် ၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင်း်
●

လွင် ၽမ
ိူ ် တိူမ််းၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင်
ို ််း ွ်််ႇ ဝ်
●

●

ႁ လ ်း

ၼင် လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း်

ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ- င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်တ ်ႇပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇဢ််မလိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ မႅင််ႇၸိူ်း
ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် /တိူင််း၊ လႅ်််ႊတွ်််ႊ :
●

ႁူဝ််ပ် ငို်််းၵၢမ် ထႅမ် လိုၵၢ် ႁဵ်််းေႃႈၵၢ ်ႇလႈ/ၼ ််် ်ႈၼ်းတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ႁႂ်ႈ် မိူ််ၵၢ်် ၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ

●

လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် မင
ိူ ််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရလ တိူင်း် / ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ႁူမ် ၸ ်ႇပ််ေႃႈၵၢ

ိုင်

တ ၸ်် ၸိုင် မိူင်း် ်ႈၼ်းမိူင်း် မၼ်််ႊ် ေႃႈတလ ယိုၵၢ် မို်််း ယိူင် ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇ ဢ်် ဝ် ပ ်းၵၢိူ်ႊၽ ်ႇၽ ်ႇ ၸွမ််းလိူၺ်
ဵ်် တၼင််း ဢ််ယ်််ိူဝ် ၵၢႈၼမ််းငဝ်
ၸဝ
ိူ ် ဝ
ိူ ််းရလ ပိူငၵၢ
် ၼ််ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ၸႈၼ တိုဝ််းၵၢႈၼမ််းလၼတ် လ လ ၾ ်ႇ လိူၺ် ပဵ်ၸ
် ွမ််း်င််ႇ ၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပိူင်ႇ် ၸတ််းၵၢၼ်် ွငမ
် ဵဝ််း ိူ်််းေႃႈလ ၵၢ််ရလ
ၵၢၼ််ၸွၺ် ထႅမ်ၸင
ွ ််းေႃႈၸ်း င
ွ ၾ
် ်ႇ တ ်ႈၼ်း် တ ပ်ႇ်မ် ဝ််းၸိူဝ််း််် ေႃႈ
ၵၢၼ်် ိုပ်ႇ် ႁဵတ််းၸွမ််း လ ်းႁူမ် ႁွမ််းႁဵတ််းၵၢၼ်် ်ႈၼ်းရၵၢ
ၸိုမ််းလၼၵၢ််ႇလ ် တိုၵၢ် လမ််ႇလွင် တ ်ႇၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ငမ််းယဵ််ရလ ၵၢၼ်် ၼင် ပိူငၾ
် ႅတ််ႇတရ ်ႇ ်ႈၼ်းမိူဝ်း် ် တိူဝ်ယၼင််ႇ ၸိုမ််းၸွၺ် ထႅမ်
ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင်း် ဢ်် ်င
ိူ ် ရတ ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇၸိူဝ် ၸၼတ် မွ််း် (MNEC) ဢ်် ွတ််ႇၽွတ် မ ်းလိူၺ် ပ ်ႇတ်ႇမႈၼ်ႇမိူင်း် မွ်််း
(NMSP) ််် ယဝ်
•
•
•

MNEC ၸွၺ် ထႅမႁ
် ဵတ််း ၼင် ပ်် ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇ ပ်
ို ် ထၼ််ၸ်် ငဝ် ၊ ပ်
ို ် ထၼ််ၸ်် ၵၢၼင်၊ ပ်
ို ် ထၼ််ၸ်် ိုင် တ ်ႈၼ်း် တ ၵၢတ
ို ််း ၵၢ
ို ််း
ရလ ် တ ၸတ််းၵၢၼ်် ွ်် ၸွမ််းလိူၺ် ၵၢႈၼမ််းလၼတ် ွငမ
် ဵဝ််း တင် ရတ်ႇ 1995 ဝ ်းေႃႈ
ဝ်ၵၢတ
ို ််းတၵၢ
ို ််းၵၢ််တင််း လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် ၵၢ
ို ််းၵၢဝ််ႇ
MNEC ႁ င်
ို ််း်ႈၼ်းတိူင််ႇၵၢိူ်််းရလ ၽိူ ၸွၺ် ထႅမ် ်ွၵၢ် မိူင်း် ဝ်
လၵၢ််းႁဵ်််း ႁူင််းႁဵ်််း် ပဵ််ဢ်် လၵၢ််းႁဵ်််းလိူင်ပင
ွ ်ၸိုင် ရလ လၵၢ််းႁဵ်််း MNEC ဝ် ွငဢ
် ်် ိူ်််းေႃႈလ ်းၵၢ််ဝ
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မ ၸ ပင
ိူ ်း် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ*

ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
်ႈၼ်းမင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ

●

တ ႁၼင််ႊ််် ထ်် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ
တိူင််းၵၢွၺ််းေႃႈၵၢ မ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ်််မ်ေႃႈတ

●

တႅမ််ႇေႃႈ မင
ိူ ််း င
ႅ ််ႇရလ မင
ိူ ််းယၼင််းယဝ် ေႃႈၸ်ႊဝဵင််း
ၵၢမ် ၽွင် ်ႈ်းၼ မိူင််းတ်း် ထၼ်် ပ ်းပ်ႇၺ ်ႇ ဝ်
တႅမ််ႇေႃႈ ပ်
ိူ ် ယဝ်

●

ထၼ်် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ တ မိူင််းတ ၵၢိုင် ၊ မိူင််း ၼင်ရလ
ေႃႈ််ႇပ ်ႇေႃႈတ ်ႇ ဝ််
ိုင်ေႃႈ ပိူ်် ဝ

●

ထၼ်် ပ ်းပၺ်ၺ ်ႇ် ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် လဵဝ်ၵၢွၺ််းေႃႈၵၢ
်ႈၼ်းဝဵင်း် ရလ ်ႈၼ်းဝၼ်် ် မ်းလွင် ပ

လွင် င
ဵ ်ႇ် ်င
ိူ ်း် ်ႈၼ်းဝဵင်း် ရလ ်ႈၼ်းဝၼ််
ၸ်် ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း်
1
0.8
0.6
0.4
0.2

ၽတ် ၽဵင််ႇ
တင််းမိူင််း

0
-0.2
-0.4

Urban (wards)
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Rural (village tracts)

* Made up of: School enrolment, Primary school
attainment, middle school attainment, literacy rate.

ၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ်း် ၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း် - လွင် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ႒႐႐႘
တွ််ႊ
် ်ႇ႙ - ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်

လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ဢ်် ်
ို ်း် ရမ်းဝ မဝ
ိူ ် ပ်ႊ ႒႐႑႕

(ၵၢ) ၵၢၼ််လ်
ဵ ် ႁႅင််း
( ) ၵၢၼ်် ႅၵၢ််ႇလပၼင်ၸ လိုၵၢ် ဢွ်််ႇ၊
ၵၢိူ်််း်ိုမ်ႇ် ၊ ်ၼင််းယင််း၊ တိုၵၢ်
တ ( ၵၢိူ်််းဢမ််ႇၵၢႅ်််ႇ ႅင်)၊ ၵၢိူ်််း
ထဝ် ၊ ၵၢိူ်််းႁၼမ််းတ ယိူ်ႇ
(င)လွင် ၵၢမ် ထႅမ် ဝ် ်မ် တၼင််းၵၢ််
ရလ ၵၢၼ်််း ို်််းပိူၵၢ််းပွင်

လၵၢ််းမင
ိူ ်း် လွၵၢ််းမ (႒) - ၵၢၼ််ႁတ
ဵ ်း် ဢွၵၢ်ႇ် မ မ တိူင််း/
ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
(ၵၢ)ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ် ရလ လိုမ််းလ ်းပ်် လိုၵၢ် ဢွ်််ႇ၊
ၵၢိူ်််း်ိုမ််ႇ၊ ်ၼင််းယင််း၊ ၵၢိူ်််းတိုၵၢ် တ ၊
ၵၢိူ်််းထဝ် ၵၢိူ်််းဢ််ဢမ််ႇပွင်ပဵ််လ တိူင််း/
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း တလ ႁဵတ််း ၸွမ််း်င််ႇမ မ ဢ််
ၸိုင် မိူင််းတမ််းဝ

႘ တွ််ႊ
် ၸတ််းၵၢၼ််
(ၵၢ)် ၵၢၼ်် ၵၢၼ််မို်််းလႅင််း
( )ၵၢၼ််မ်
ို ််းလႅင််း ႁူဝ်ႁိူ်််း ရလ
ဝဵင််း

( )ၸွမ််း်င််ႇမ မ ဢ််ၸိုင် မိူင််းတမ််းဝ ်််
ၵၢၼ်် ၵၢမ် ထႅမ် ဝ် ်မ်တၼင််းၵၢ်် ရလ
ၵၢၼ်််း ို်််းပိူၵၢ််းပွင်ၸိူဝ််း် တိူင််းရလ
ရၸ မိူင််းေႃႈတလ ႁဵတ််း ၼင်
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ၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ်း် ၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း် လွင် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
ၸွမ််းလိူၺ် ပ ်းယိူ်ႇလရလ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇေႃႈ ၵၢၼ််မ်
ို ််းလႅင််း ရလ ၵၢၼ််
လိူတ်း် ယွမ််း လွင် တၼင််းၽၼ််် မ်််းလမ််ႇလွင် ပို်် တ ်ႇ မိူင််းၸိူဝ််းဢ််တၵၢ
ို ် ို်် ယႈ်ႇၼ
လိူၺ် ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ရၽင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇေႃႈ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ် ေႃႈတလ ႁဵတ််း
ၼင် ႁႂ်ႈ် ထၼ်် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ်် တ ၵၢၼ််ၸွၺ် ထႅမ်ၵၢၼ််မို်််းလႅင််းရလ
ၵၢၼ််လိူတ်း် ယွမ််းလွင် တၼင််းၽၼ််
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ေႃႈတလ တိူဝ််းၾၼင် ႁူ လွင် ၵၢၼ််ၸွၺ် ထႅမ်
ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ််း ၵၢိူ်ႊမဵဝ််းမဵဝ််း မ်
ိူ ်ၸဝ
ိူ ် ်င််ႇပ တႈၼ ်
● င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ပ်် တ ်ႇၸိူဝ််းင်
ို ််း ဝ် ေႃႈဢ်ႇ
● ၵၢၼ်် ို်််းပိူၵၢ််းပွင်ထႅမ်ပ်် ၵၢိူ်််းၸိူဝ််းထိူပ််းေႃႈၽ်းမိူၺ် လိူင် ရလ လွင် ွင် မ်
ၵၢၼ်် ိုၵၢ််း
● လၵၢ််း်မ််း ဢ််ပ်် ို်််ႇဢွ်် ၵၢၼ််လိူတ်း် ယွမ််းတၼင််းၽၼ််
● ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် တ ယိူ်ႇ ဝ််းၵၢိူ်််းမိူင််း
● င်
ို ််းႁူဝ်လိူ််ၵၢိူ်််းလိုဝ် ၵၢၼ်် (pensions)
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ထၼ််
ၵၢၼ််ယ်ႇိူ ဝ််း

မ ၸ ပင
ိူ ်း် ထၼ်် ၵၢၼ််ယ်ႇိူ ဝ််း
●

ထၼ်် ၵၢၼ််ယိူ်ႇ ဝ််း ( ဝ
ိူ ််းပိူင််ႇႁူဝ်ႁိူ်််း ရလ ငဝ််း
လ ်း) ်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ် ဝဵင်း် ်ိူင် တင််းဝဵင််း်င
ိူ ် မ်း
လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢ််ႁင
ႅ ််း

●

ထၼ်် ၵၢၼ််ယိူ်ႇ ဝ််း ်ႈၼ်းဝဵင််း ရလ ်ႈၼ်းဝၼ််
်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ် တၵၢ
ို ် ပႅၵၢ််ႇပင
ိူ ် ၵၢ််ႁႅင််း ေႃႈ တ ်ႇ
ႁု်် မို်််းပ်် ဝ်ၸမ််း လိူဝ််ႇဝိူ်် ၼင် ပ်် ၾ်းၾ
(ဢမ််ႇ််် ) ၵၢမ် ထႅမ်ပ်် ်မ် ဢ်် ႅ်် ႈၼ
ၸဝ
ိူ ််း် ယိူ်ႇ

●

တ ်ႇၸႅၵၢ််ႇရၽၵၢမ် ထႅမ်င်
ို ််းတွင််း််် ေႃႈတလ ႁူ
ထၼ်် ၵၢၼ််ယိူ်ႇ ဝ််းရလ ထၼ်် ၵၢွတ််းၽၼ်် ယိူ်ႇ
် လမ် လွင် ေႃႈတ ေႃႈတ

ၸႅၵၢ်ႇ် တိူၺ်း် ၸတ် ဝၼ်် ရလ ဝဵင််း
်ႈၼ်းၸ်် ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း်
1
0.8
0.6
0.4
0.2

ၽတ် ၽဵင််ႇ
ၸိုင် မင
ိူ ််း

0
-0.2
-0.4

Urban (wards)
5 FISCAL FEDERALISM: PUBLIC INFRASTRUCTURE, PUBLIC... | PAGE 103

Rural (village tracts)

မ ၸ ပင
ိူ ်း် ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း်
ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ၊ ဝၼ်် ရလ
ပွၵၢ် ၽ ်ႇ

တၼင််းဢ်် ၸႅၵၢ််ႇရၽ
ို်််ႇႁဵတ််း ၼင် ၵၢၼ််
ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ််း ပ််ၸိူ်း
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ်
တိူဝ််းၸွၺ် ၼင် ပ််လ ၵၢၼ််
လိူတ်း် တၼင််းၽၼ်် ရလ ၸွၺ် ထႅမ်
တၼင််း လိူဝ််ႇၵၢိူ်််းမိူင််းယဝ်

မ ၸ ပိူင််း ဢ််ၵၢဝ
ဵ ််ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််းေႃႈၸ်ႊ
ဝဵင််းရလ ေႃႈၸ်ႊဝဵင််းရၽ် ေႃႈတၸ ပိူင််းရ်
လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ၵၢၼ််မို်််းလႅင််းရလ လွင် ဢ််
မ်းတၼင််းလိူဝ််ႇဝ ယႈၼ်ႇလိူင်
ထၼ်် ၵၢၼ််မို်််း လႅင််းေႃႈၸ်ႊဝဵင််းလွၺ်ေႃႈၵၢ ်ႇရတ
ိုင်ေႃႈ ၽတ် ၽဵင််ႇၸိုင် မိူင််းေႃႈ ေႃႈၸ်ႊဝဵင််း
်းေႃႈတ ်းရတ ပဵ််ဢ််ေႃႈဢ်ႇလဝ
ိူ ေႃႈ
်
ပ်
ိူ ်
တင််းမိူင််းယဝ်
ဝၼၵၢ် မ ၸ ပင
ိူ ်း် ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း် ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း်
်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် ယၼင််းလႅင်
0.5

ၽတ််းၽဵင််ႇ
ၸင
ို ် မင
ိူ ််း

0
-0.5
-1
-1.5
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Mese

Hpasawng

Bawlakhe

Shadaw

Hpruso

Demoso

Loikaw

-2

မ ၸ ပင
ိူ ်း် ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း် ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ရလ
ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ရၽ (TDI)
ေႃႈပ ်းမ ်းတိူၺ််း ေႃႈၸ်ႊဝဵင််းဢ်် TDI ိုင် ိုတ််း ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမိူင််းယၼင််းလႅငၸ
် င
ို ် လွၺ်ေႃႈၵၢ ်ႇ် ပဵ်ေႃႈ
် ၸ်ႊ
ဝဵင််း ဢ််ထၼ်် ၵၢၼ််မို််း် လႅင််း ပွၵၢ် ၽ ်ႇရလ ဝၼ််
ိုင်ေႃႈ ပိူ်် ယဝ် ်ႈၼ်းဝဵင််း် တိူဝ််း လ ႁ််
မ်း လွင် ႁု်် မို််း် လိူဝ်ေႃႈ ်ႈၼ်းဝၼ််

မ ၸ ပင
ိူ ်း် ၵၢၼ််မ်
ို ်း် လႅင်း် ေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် ရၽ ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊဝဵင်း် လွၺေႃႈ
် ၵၢ ်ႇ
1.5

ပွၵၢ် ၽ ်ႇ
မိူ်ႇဝၼ်် ၊ဢင
ိူ ််ႇ

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
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ၽတ် ၽႅင်ႇ်
ၸင
ို ် မင
ိူ ််း

ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ၸ ်း၊ ယင််း ်ႈ်းၼ

ၸိုမ်း် ၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ််း်

လိူၺ် ၽမ
ိူ ် တိူမ််းပ်် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ပင
ိူ ်လိူင်မ်််း ်ႈၼ်း် တ ဢ််ဢမ််ႇမ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ၸ ်း/ယင််း ေႃႈ
ၸၼင် ၸႈၼ တိုဝ်း် တ ်ႇၵၢမ် ထႅမ် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း်ႈၼ်းရၵၢ ၸ ်းယင််း ရလ ၵၢၼ်် ၼင် တၼင် ႁႅင််း ်ၼင််းယင််း ●
ၸိူဝ််းဢမ််ႇ ိုတ််းထၼ်် ႁူင််းႁဵ်််းၸ်် ိုင်
●
ၸိူဝ််းမ်းၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ်ႈၼ်းႁႅင််းၵၢၼ်် ၸ ်း၊ ယင််း ိုင် - ၵၢၼ််ၸတ််းရၽင်
ို ််း ဝ် ဢမ််ႇမ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

1

ထၼ််

0
-1
-2
-3
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Yangon

Tanintharyi

Shan

Sagaing

Rakhine

Naypyitaw
Council

Mon

Mandalay

Magway

Kayin

Kayah

Kachin

Chin

ၸ ်း
2

Bago

ယင််း

Ayeyarwady

မ ၸ ပင
ိူ ် ထၼ်် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ (ၸ ်း/ယင််း)

ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ၸ ်း၊ ယင််း ်ႈ်းၼ
ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်
်ႈၼ်းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း တ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၊ တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူဝ််း််် ၸၼင််ႊ ၸႈၼ ႈၼ်ႇပ ်း ယိူင်း် မ ရလ င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ တ ်ႇၵၢၼ််
ၽဵင််ႇပဵင််းယင််းၸ
●
တိူဝယ
် ၼင််ႇ - ယိူ်ႇတ ၸဵင််ႇ ပ ်းယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပ်ႇၺ ရလ ် ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်
ၵၢၼ််ၵၢိူ်််းၸိူဝ်း် ် ေႃႈ ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ
လ တမ််းယိူင််းဢၼ်််းလိူင်ေႃႈ ဢဝ်င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ၸႈၼ ၸ ်ႇႁဵတ််း ၼင် တ
် ၵၢၼ််ၸိူဝ််း် ဝ ●
ပၼင် ွ််တွ်််ႊတ ်ၼင််းယင််း ၸိူဝ််းဢ််ႁတ
ဵ ််းၵၢၼ်် လ ်ႊ်မ် ရလ ၵၢၼ််ႁ်ႊ် ်း
●
ပၼင် ွ််တွ်််ႊတ ်ၼင််းယင််း ၸိူဝ််းဢ်် ႈၼ ပ်
ို ််ႇ ိူင််ႊႁဵတ််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းႁင််းေႃႈ
ယိူင််းၸိူ်းတွ်််ႊတ ်ႇ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း်ႈၼ်းရၵၢ ၸ ်း၊ ယင််း ရလ ၵၢၼ််ပဵ််ၸ ်းယင််းေႃႈ
လိူဝ််ႇလ ႁု်် မို်််း ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် မိူင််းမၼ်််ႊ
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တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််

႑

ရမ်းတိူၺ််း ို်််း တွ်််ႊၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း(
ပ ်း ယိူ်ႇလ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊ လွင် ၵၢမ် ထႅမၵၢ
် ၼ််ၵၢိူ်််း)

ၸ််

႒

ဢိုပ််ႇဢိူဝ်း် ပဵ်ၸ
် မ
ို ်း် (႑႕ မဵတ် )

ၸ််

႓

ပို်် ၽွ်််း တိူင််း၊ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
်ႈၼ်းၵၢၼ်် ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ်် ၵၢိူ်််း် ပဵ််ဢ
ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််းၸိူင် ႁိုဝ်် ေႃႈတ
ၸၼင််ႊၵၢမ် ထႅမ်ပ််လ ပို်် ၽွ်််းဢ်််

တၼင််ႇလၼတ် ၵၢမ််းၸိုမ်း် ၸိုမ်း် - (႑႐ မဵတ် )
ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််း ဝ် ို်််းလၵၢ
ိူ ် ၵၢိူ်််း်ႈၼ်းၸိုမ််း ဝ်
ို်် မ ်းတၼင််ႇလၼတ်
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င်

ၵၢၼ်် တ
ွ ်ႇ် ၽွတ် လိူင်ပင
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
တ လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ ်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ် မ်းလွင် င
ွ ် မ်လင
ိူ ်
ၵၢပ််းၵၢ ်ႇ လိူၺ် ၵၢၼ််ႁူ ေႃႈတ ်ႇပို်် ၽွ််း် ၊ ၵၢၼ််ႁူမ် ၼင် ရလ
ၵၢၼ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ််း် ၸဝ
ိူ ်း် ် ယိူ်ႇ တ မင
ိူ ်း် မၼ်််ႊ်
မ်းၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပင
ိူ ်ႇ် ပ်
ို ် တ ေႃႈ တ ဢမ််ႇမ်း လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
●

တ ပ်
ို ် တ ််် လိူဝ််ႇ ွတ််ႇၽွတ် လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ထၼ််
မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊၵၢမ် ပ ်မ် မ်းလိူင်ပင
ွ ််ႊၸင
ို ် ထၼ်် ၼမ်

●

ဢဝ်ပိူင်မ်််းဝ ၸင
ို ် ၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််းႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် ပ််ၸိူ်း လိူင်
ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ ် ၸၼင််ႊေႃႈၵၢ်ႊလတ် လ လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် လၼၵၢ််ႇလ ရလ
ၸၼင််ႊၽိူမ် ထႅမ်ပ်် တၼင််းလိူဝ််ႇပ်
ို ် တ ယိူ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ပ်
ို ် တ
ပဵ််ၸိုမ််းလမ််ႇလွင် လိူင် တ ်ႇႁူမ် မိုဝ်း် ႁဵတ််းၵၢၼ််ၸွမ််းၵၢိူ်််း မိူင််းရလ
ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢိူ်််းမိူင််း

●

လွင် ဢ််မ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင်
ၼမ်ထၼ်် ် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် မၵၢ််းမ်် လ
ေႃႈ တႅပ်း် တတ််း တ ်ႇတၼင််းလိူဝ််ႇပ်
ို ် တ ေႃႈ ႁႅင််းတ်
ို ််း မ်််းေႃႈၵၢ
ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇၸႈၼ ၸ ်ႇလ ၵၢမ််း ိုဝ်
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ၼမ်ယိူ်ႇ

ၵၢၼ်် တ
ွ ်ႇ် ၽွတ် လိူင်ပင
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ
်ႈၼ်းပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််လင
ိူ ပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ၼမ်ထၼ်် ်င််ႇ််
လွငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ပ်
ို ် တ လိူဝ််ႇမ်း င်
ိူ ် လ င်
ို ်း် ဝ်
ႁင််းၵၢွၺ်း် ယိူ်ႇ
●

တ တၼင််ႇမိူင််းရတ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ပ်
ို ် တ မ်းငို်််း ဝ်
ဢ််လ တ ွ်််ႇလ််ရလ င်
ို ််း ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်
ဢၵၢ််ႇတင််း လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဝ် ရၽမႅင််ႇပ်််််
ယိူ

●

မၼင််ႊတ ေႃႈတ လိူင်ပွင်ႊ
် ၸိုင် ပ်
ို ် တ ၸၼင််ႊလ င်
ို ််းတ
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၵၢိူ်််းမိူင််းရလ ၵၢိူ်််းၵၢ ၸိူဝ််း် ယိူ်ႇ

●

ႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် ယွမ််းမ ်း်မ်ၵၢ ်ႊႁိုဝ်ေႃႈၵၢ တၼင််းလိူဝ််ႇလိူင်
ပွင််ႊၸင
ို ် ပ်
ို ် တ တ ်ႇမ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း််် တိူဝ််း ိုင်
မ ်းယဝ်

ေႃႈပ ်း ႈၼ လ ေႃႈ

မို််း် ထႅင် တိူၺ်း် တ ပပ် Building a

Local Government ််် ေႃႈ ၵၢမ််း
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ႁူဝ်ႁုပ်
ေႃႈ လမ််ႇလွင် ်ႈ်းၼ
တွ်််ႊ်
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•

ဢ််ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််းၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇငို်််း ပ််ဝ တ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸိုင်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း််် မ်််းတိူဝ််း ၵၢႈၼင် ႈၼင်
လိူဝ် ေႃႈ ပ််ႁင
ႅ ််းပွင် ၵၢၼ််ႁဵတ််းဢွၵၢ််ႇၽင် မိူင််း
လ လ ၵၢွၺ််း််် ယိူ်ႇ

•

်ွၵၢ် လိူဝ်ေႃႈ ၵၢၼ််ႁဵတ််းတၼင််း ႁဵတ််း ဝ
ိူ ်ယဝ်
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် တင
ိူ ််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ၵၢိုင််ႇလဢဝ်ပို်် ၽွ်််းႁႂ်ႈ် ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း
ဝ် တိူဝ််းမ်းလွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း ရလ
ႁဵတ််း ၼင် ပ််ၵၢၼ််မ်
ို ််းလႅင််း

•

ေႃႈပ ်းယိုၵၢ် မို်််းပ််ထၼ်် ၵၢၼ်် လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် တိူင််းရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််း တ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း(်င််ႇ
မိူ်််င််ႇပ ်းယိူ်ႇလ၊ ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ် ပ ်းပၺ််ႇ ၺ ်ႇၸိူဝ််း် )
ယဝ် ေႃႈၵၢ ေႃႈတ ေႃႈတလ တိူမ််း ပ်် ငို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ဝ်
ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ၵၢင
ို ််ႇငၼမ််ႇ် ၵၢၼ်် ၸဝ
ိူ ််း််် ယိူ်ႇ

•

ၵၢၼ််ၵၢပ််း ၼ််လွင် ငို်််းတွင််း်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ်င််ႇၵၢ််
် ၵၢင
ို ််ႇလမ်းၽွ်််းယွ်် ေႃႈတ ်ႇ
ယိူင််းဢၼ်််းတ ်ႇမ်းလွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း ရလ
တ ်ႇၵၢၼ််ၵၢိူ်ႊဢ််ထိုင်တ

•

တွ်််ႊတ ်ႇမို်််းလႅင််းပို်် တ ေႃႈ ေႃႈၽ ်ႇ်မ် ေႃႈ်တိူဝ်
ၵၢၼ််ဢိူ်််းငို်််းပို်် တ ရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််
ဢ််ယ်််ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ်််းမိူင််း််် မ်းလၵၢ််း
ထၼ်််မ်လ ေႃႈတ ေႃႈတ

တွ်််ႊ

႖

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ရလ

ၵၢၼ််ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း် လွင် ငမ််းယဵ်် မိူင််းမၼ်််ႊ

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
1

်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငဝ််းယဵ််ယၼမ််းလဵဝ််
လ ဵတ် ထဵင်ၵၢ််
မဵဝ်း် ႅ်််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢၼ််
ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််းၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်

2

ၽဵ််ၵၢၼ်် ၼဝ််းပွတ််းရလ ၼဝ််းယၼဝ််း
တ ်ႇ ိုတ် ၸိူ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ
ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ်် င်
ို ််းလ ်းမႈၼ်ႇ တၼင််း်ွၵၢ် ရလ
တၼင််း်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််် မ်းၸိူင် ႁိုဝ်
ၸၼင််ႊမ်းမိူ်ႇပင
ိူ ် ၸိူင် ႁိုဝ်လ လ

3

်င််ႇႁိုဝ် ေႃႈပ ်းေႃႈတဢွၵၢ််ႇၾၼင်ႁၼင််ႊ
ၽ်
ို ်ေႃႈ လ ၸႈၼငမ််းယဵ်် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ်််
ၵၢိုင််ႇလ ဢဝ် ပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် မဵဝ််းၸိူင် ႁိုဝ်
ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းပ ်း
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ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ရလ
●

်ႈၼ်းပၼင်ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းၵၢၼ််မင
ိူ ််း်ဝ
ိူ ် ၵၢၼ််
မၼၵၢ် မို််း် ရလ ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််းလ ်း
ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇၸွမ််း ႁူဝ်ေႃႈ
ၵၢႈၼင် ႈၼင် ဢ််ၸိုမ််းၵၢိူ်ႊၾ ်ႇလ
ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းဝ ််် ယိူ်ႇ

●

ပိူင်ၵၢၼ််ငို််း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ်
ပဵ််တွ််ႊ
် လမ််ႇလွင် ဝ ်ႈၼ်းၵၢၼ််
ဢိုပ််ႇ ဢိူဝ််း်ဝ
ိူ ် ယိူင် ပိူင်ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
ၸႅတ် ၸၼင််ႇ၊ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် တိူင်ႇ် ဝိူင်း်
ၽွမ် ႁူမ် ၊ ၵၢၼ််ႁု်် မို််း် ဢွၵၢ််ႇ
ပိူင်တႅၵၢ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ်
ွ ်ႇ် ရလ
ငို်််း ဝ် ဝ
ိူ ််းငဝ် တ်
ို ််း ၸိူဝ််း်

●

ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းႁူမ်
် လ တိူဝ််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ် ၵၢၼ််ၸတ််း
ၵၢၼ်် ငို််း် ၵၢိူ််း် မိူင််း ရလ လၵၢ််း်မ််း
ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
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်
ိူ ႁ
် ်ႊ် ်း
ရလ ဝ
ိူ ်း် င
ွ ်
ငဝ် တ်
ို ်း်

ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

ၵၢၼ််မင
ိူ ်း်
ပိူငၾ
် တ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇ

ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ

ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ၵၢၼ််ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််
်ိူဝၵၢ
် ၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ််် ၵၢ
လ တိူဝ််း ႈၼ်ႇႁႅင််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ် ိူဝ််း ွင်
ငဝ် တ်
ို ််းယဝ် မ်််းလိူဝ််ႇၵၢၼ်် ၸႈၼ
ၵၢႈၼင် ႈၼင််ိူဝ် ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ ႁႂ်ႈ် မ်း လွင်
ၵၢွ်််း ၵၢင
ိူ ် ်ိူဝ်-( ိူဝ််းပင
ိူ ််ႇ၊ ွ်််ႇ ိူဝ််း
ၵၢို်််ႇ ရလ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ွ်််ႇၵၢ ်ႊ
ၸိုမ် ရတ်ႇၵၢႈ ်ႇၸိူဝ််း် …) ရလ ၵၢၼ််
ပ် ႁႅ်််း်ိူဝ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း
ွ်််ႇ ၸိူဝ််း် ယိူ်ႇ
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ပင
ိူ ်ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ င်
ို ််း ဝ်
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း
်ႈၼ်းပိူငၵၢ
် ၼ််ၸဵၵၢ််ႇရၽ င်
ို ််း ဝ်
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် ရၵၢ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊရလ
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ဝ်
ပ ်းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ၼဝ််းယၼဝ််း၊ ပ် ၵၢၼ််မို်််းလႅင််း
ရလ ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း၊ ၵၢၼ်် ၼင် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇရလ
ပ ်းယိူ်ႇလ ဢ်််ႇၵၢႅ်််ႇ ႅင်၊ ၵၢၼ််ၽိူမ် တိူမ််း တ်
ို ််း
လၼင််းတ ်ႇ ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပ်
ို ် ထၼ််ၸိူဝ််း် ယဝ်
မိူဝ် ၽွင််းၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ိူင််ႇ ို်််း င်
ို ််း ဝ် ဝ
ိူ ််း ွင်
ငဝ် တ်
ို ််း််် လ ႈၼ်ႇၸႈၼပ ်း ၵၢၼ််တိုမ် တိူဝ်
ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် ရလ တိူင််ႇၵၢိူ်််း ၵၢွပ် ၵၢၼ်် ိုတ််း
ႁဵတ််း ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ၵၢၼ်် ပ် ႁႅင်း် ပင
ိူ ၸ
် ၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ ်
ွ ်ႇ်

ၵၢၼ်် ၼင် လွၵၢ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် :

ၽွင််းတိုမ််ႊလိူင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရလ လိူင်ပွင််ႊ ၸိုင်
မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ် မၵၢ််းမ်် တ ်ႇေႃႈတႁဵတ််း
ပိူင်ပို်် ငဝ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််းၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းရလ တိူင်း် ႁႂ်ႈ် မ်းင်
ို ််းၵၢိုမ််ႇထိူ််
တ ်ႇၵၢမ် ထႅမ််ႈၼ်း ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း ႁႂ်ႈ်
ၵၢိုင််ႇငမ််ႇတင််း င်
ို ််း ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းလ
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ွ််ႇ် ႁူမ်
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင် ၸႅၵၢ််ႇရၽ ွ်််ႇ ဢ််လ မ ်း တ
( ွ်််ႇငို်််း ဝ် ၊ ွ်််ႇႁူမ် လိူင််းတို်််း၊ ွ်််ႇၵၢ
၊ ွ်််ႇပိူင််ႇ ဝ
ိူ ််း င
ွ )် ပ််ၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယဝ် ၵၢၼ််ပ််င်
ို ််း
ၸိူ်းတိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ေႃႈတလ မ်း
လွင် ်ပ် တႅၵၢ် ၽဵင််ႇၽဵင််ႇ ပဵင််းပဵင်း် ယဝ်
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ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ်
်င််ႇႁိုဝ် ေႃႈတမ်းလွင် ႈၼ ယႈၼ်ႇ ်ႈၼ်းၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း
ရလ ထိုင်တ တ ်ႇတိူင််း ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း််် လိူင်
ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင် ေႃႈတလ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း
်ႈၼ်းၵၢၼ််ၵၢဵပ််း ွ်််ႇ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယိူ်ႇ

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
●

ၽိူ လမ််ႇလွင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ငမ််းယဵ်် ဝ်် ၸၼင််ႊ
ၸႈၼၸႈၼ တိုဝ်း် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်လမ််ႇလွင် တ ်ႇပဵ်် ၽွ်််းလၸိူ်း
ၽိူ်းၸိူဝ်း် လ ၼမ််ႇတၼမ််ႇ ေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ရလ လွင် တၼင််းတၼင််ႇၸဝ
ိူ ််း

●

တ ေႃႈ ဢ််ဝ ၽိူ ၸိူဝ််းလ ၼမ််ႇတၼမ််ႇေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ဝ် ပ ်း ၽိူ
ၸိူဝ််းလ ပ ်ႊ/ထိုၵၢ််ႇႁုပ််ႇၸိူ ၊ ၺ ်းၵၢၼ််လိူလ ေႃႈပ ၵၢ််လ ်းႁၼဝ် ၊
ၸိူဝ််းလ ပဵ်တ
် ိုၵၢ် တ ၵၢွပ် ပၼင်တၵၢ
ို ််း၊ ၸဝ
ိူ ််းၵၢၼ််ႁ ၵၢ််လဵင်
တွင် လိူ ိုမ််း၊ မ်းပ ်ွင် ဢ််လ ၼမ််ႇေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း၊ ၸဝ
ိူ ််းလ
မ်းလွင် တိုမ် တိူဝ် တ ၸႈၼ ရလ လွင်တိုမ် တိူဝ် တွ်််ႊၸႈၼတၼင််ႇ
ၸိူဝ််း

●

တ ၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ရလ တၼင််းၸွၺ် ထႅမ််ႇ တ ်ႇၵၢၼ််
ို်််းရမ်းပိူၵၢ််းပွင်တိူင််ႇၵၢိူ်််း ဝ ်းပၼင်တၵၢ
ို ််းရလ ်ႈၼ်းၵၢၼ်် ၼင်
လွင် ၽွင် ႁူမ် ၸိူဝ် ၸၼတ် ် လ ၸႈၼဝ်
ိူ ် ွ်််ႇပ ်း ၽိူ
ယင််းၽိူ ၸ ဢၵၢ််ႇၵၢိူ်််း်ိုမ််ႇၸဝ
ိူ ််းၺ ်းေႃႈၽ်း််် တင််း ဵင် ယိူ်ႇ
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င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်် ၽိူမ် ထႅမ် ပ််
တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢၼ််တိူင််ႇ ၵၢိူ်််း ရလ
ၵၢၼ််မ်
ို ််းလႅင််း ဢင်လိူၺ် ႁူဝ်
်ပ် ၵၢိူ်််း ေႃႈ ယဝ် ို်််း ေႃႈၵၢ
ဢဝ် ပို်် ၽွ်််းပ််ၵၢၼ််ဢမ််ႇ
ၽဵင််ႇပဵင််းၸ ်း ယင််း ေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း
တိူဝ််းပၵၢ််းၸႈၼ ၵၢမ် ထႅမ်ပ်် ၵၢိူ်််း
ၸိုတ် ၵၢႅင် ၊ ၽိူ ထိူပ််းၺ ်း ေႃႈၽ်းတိူၵၢ််း
ၽၼ််၊ ေႃႈၽ်းမိူၺ် လိူင် ရလ
ေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ၸိူဝ််း် ယဝ်
* ၢၼ ်ႉ ထႅ်ႉၼ ပႅၵဵၼငၼ
ို ်းၸွၺ်ႈထႅ်ႉ ဢ်ႉ
ၼၼ ပႅၵဵၼ ၢၼဢူၼ်း်ႉႅင ငၼ
ို ်း ၼ််းတ ်ႈၸို်ႉ်း
လူငပႅၵွင်ႊၸိုင်ႈ ဢ်ႉ ၼၼ ၼ််းတ ်ႈ ်ႉို ၸို်ႉ်း
လၢလၢ်ႉူင်း တလ်ႈ လူငပႅၵွင်ႊၸိုင်ႈ်ႉူင်းယ်ႈ ။

ဢွင် တ ဢ််မ်းၵၢိူ််း် ပ ်ႊေႃႈၽ်း်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း်
2006, 2016

ႁၼင််ႊ ွငဢ
် ််် ပဵ််
ၽ်
ို ်မၵၢ််းမ ၸိုမ််းႁဵတ််းၵၢၼ််
ၸွၺ် ထႅမ်ၸၼဝ််းၵၢိူ်််း ဝ်
ႁဵတ််းဝ ်ႈၼ်း ၼဝ််းယၼမ််း
ဢ််ဢမ််ႇမ်
ိူ ်ၵၢ်််််
ေႃႈ
မ် ၸ ပိူင််းရ်လွင်
ထင်မ်းၵၢိူ်််းပ ်ႊေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း
ေႃႈ မို်််းဢ််ပိူင််းရ်
ၵၢိူ်််းပ ်ႊေႃႈၽ်း် ၸၼင််ႊ
ဢဝ်ၸႈၼ တ ်ႇ ၽမ
ိူ ် တိူမ်း်
ၸွၺ် ထႅမ် ၵၢိူ်််းမင
ိူ ််းၸိူဝ််း
ၺ ်းတၼမ််ႇ ိုၵၢ််း ႁႅင််းႁႅင််း .
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
လွင် လိူင် လႅင်း် ႁ််ၸင
ႅ ် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််ၵၢ်် ်းိူ ၵၢ််လၼပ်
●

ေႃႈ မို်််း ်
ဵ ်
မ င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ဢ််ပ်
ို ််ႊပ််ၸိူ်းၵၢိူ်််းမိူင််းေႃႈ
မ်းလွင် မၵၢ််း ၼ်််းႁႅင််း ် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ေႃႈဢ်ႇ ေႃႈ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဝ်

●

မၼင််ႊပွၵၢ် မၼင််ႊလႈမ
ၼ ်း တ ်ႇေႃႈတႁူ လ လွင် ဝ ႁဵတ််းႁိုဝ်ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽင်
ို ််း ပ််ၸိူ်း တိူင််း/ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူင် ႁိုဝ် ၵၢ ်ႊႁိုဝ် ်ေႃႈၵၢ ယင််းမ်းလွင် ယၼပ််ႇယိူ်ႇ လွင် ် ရတ ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်း
ႅ်််းမ ်းလွၺ််းလွၺ််း ၸွမ််းတင််း လွင် ပ်
ို ််ႊၽၼဝ််ႇလိူင်ပွင််ႊ ၸိုင် ဢ််ၽိူမ် တိူဝ််းပ််
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင််း််် ယိူ်ႇ

●

ၵၢၼ််လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ််း် လမ်း်မ်လိူဝ်ေႃႈ
်ႈၼ်း ိူင််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း
ဢ််ဢိုပ််ႇၵၢ်် မၵၢ််းမ်် ဝ မိူဝ် ေႃႈမ်ႇ ႒႐႑႗ တ ပၼင်တိုမ််းလိူင် ပၼင်လိူင်််် ယိူ်ႇ တ ်ႇေႃႈၵၢ ၼင်
လွင် ယိုမ််ႇယမ် တင််းတိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ်ႈၼ်းပၼင်ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းၸ်် ၸိူဝ်
ၸၼတ် တ တွ်််ႊၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််း််် တ ၵၢၼ်် ဢိုပ် ပိူင််ႇၵၢိူ်ႊထၼ်် ထၼ်် ််် ေႃႈတလ မ်း
ၵၢၼ််ႁူ ေႃႈတ ်ႇပို်် ၽွ်််းရလ လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင်

●

ၽိူ လမ််ႇလွင် ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ် လတႅမ် ၸ်် ၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ရလ
လႁူမ် ႁွမ််းႁဵတ််း ၼင် ် ၵၢၼ်် ်
ို ််ႇဢွ််ၸိူဝ််း််် ယိူ်ႇ ် ပဵ််တ ်ႇ
●

ၸၼင််ႊႁ လ င ်််
ဢမ််ႇႁူ လ လွင် ၸႈၼ ၸ ်ႇ

I) တ ်ႇၵၢၼ််ယိုၵၢ် ်မ် ၵၢတ် ၽိူ ဢွ််ႁူဝ် ်ႈၼ်းယိူင် ၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပိူင်ႇ် မိူဝ်း် ် ရလ II) တ ်ႇ ၼင်
လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ရလ ၵၢၼ််လိူတ််းႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် တ ၵၢၼ်် င်
ို ််းၸိူဝ််း ််် ယဝ်
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ၸင
ို ် ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း် တ
်ႈၼ်းရလ ်ွၵၢ် ပၼင်ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း်
မိူဝ် ၽွင််းႁဵတ််း ၼင် ၵၢၼ််လၵၢ
ႅ ် လ ်ႊၽင် ပင
ိူ ်ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း တ ်ႇ ၼဝ််း
ယၼဝ််း (လိူဝ််ႇရမ်းပ ်းလၵၢ််းမိူင််း) ယိူ်ႇ််် ် တ ်ႇပဵ််လွင် ၵၢမ် ထႅမ် ပိူင်
ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ တ်ႇမိူဝ််ႇ ေႃႈ ်ႇ ်ႇ််် ယိူ်ႇ်ႈၼ်း လ ်းၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ဢ််ၸႈၼ ယိူ်ႇယၼမ််းလဵဝ်် ေႃႈ ေႃႈၵၢ ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ ၽွင် ယိူ်ႇ
ၽွင် ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းတ ်ႇ ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််ၸိုင် မိူင််းယိူ်ႇ ၸိူဝ် ်င််ႇယၼမ််းလဵဝ်
် ် ်ႈၼ်းပိူငၸ
် တ််း ၵၢၼတ်ငို်််း ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၸႈၼ ယိူ်ႇ် ေႃႈၵၢ
မ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇ လိူတ်း် ယွမ််း ႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ််း
ယိူ်ႇ (ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ - တၼင််းလိူၵၢ် တ ်ႇ ၸိူဝ််ႊ ၼဝ််းရလ
ၼဝ််းယၼဝ််း).
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််ရမ်းပိူၵၢ်း် တင် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်း တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် (SEEs)
SEE ဝ် ႁ ပ််လ မ ်း င်
ို ််း ဝ် တ ်ႇၸိုင် မိူင််း မွၵၢ် ႕႐% ေႃႈ
ပိူင်လင
ိူ ်မ်််းရတ လ ်ႈၼ်း ၵၢၼ်် ိူတ််းႁဵတ််း ိူဝ််းရႁ်ႊ
ယိုၵၢ် လဝ်ပ်် ၵၢၼ််ရလ်းပိူၵၢ််းတင် SEE ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းမ်းလွင် လွင် လႅင််း
ႁ််ၸႅင် ရလ မ်းလွင် ၵၢမ််းၵၢမ်ထ်
ိူ ် ထ်ႇ ် ၸွၺ် ၼင် ႁႂ်ႈ် ပ ်းမၼၵၢ် မ
တ ၸ်် ထၼ်် ် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်းၵၢွၺ််းေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်း
ၸိုင် မိူင််းရလ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ၵၢိူ်််းမိူင််း တ ်ႇပဵ််ၽွ်််းလၸိူ်းလၵၢိူ်််း
မိူင််း််် ေႃႈၵၢ တိူဝ််း်မ်လိူဝ်မ ်း
ေႃႈပ ်း ႈၼ လ ေႃႈ မို်််း်မ်လိူဝ်် ၸင
ို ် ႁ တ :
Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar: The Case of Natural Resource
Enterprises. Natural Resource Governance Institute & Renaissance Institute.
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််ယၵၢ
ို ် မို််း် ်မ် ၵၢတ် ၾ ်ႇၽင် ပင
ိူ ်
တ ်ႇပွင််ႇၸႈၼ ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ်တရ ်ႇ ပဵ်ၸ
် ိူင် ႁိုဝ်ရလ မ်းဝ ႁႅင််းဢ်း
ၾ ်ႇၽင် ပိူင်လၵၢ််း်မ််းၸိူင် ႁိုဝ််််် ေႃႈတလ မ်း ပၼင်ယၵၢ
ို ် မို်််း်မ်
ၵၢတ် ၾ ်ႇၽင် ပိူင် ပ်် တ ်ႇၽိူ ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း ၵၢ််းၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ်ယိူ်ႇ
တ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လ ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ််င်
ို ််း ်ႈၼ်းႁွင် ၵၢၼ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈ
မ်းပ ်းလွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ရလ ၽွ်််းယွ်် လ ၵၢမ််း ိုဝ် ေႃႈတ ်ႇ
ၵၢိူ်််းမိူင််း််် ၸိုမ််းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဢၵၢ််ႇတင််း ၸိူဝ်း် ဢမ််ႇၸႈၼ လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ်ေႃႈၵၢ ၸၼင််ႊႁူမ် ၼင် ပ ်း
ၸွမ်း် ်ႈၼ်း် ၵၢၼ််် ယိူ်ႇ
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ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ :
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ၊ ၽင် မင
ိူ ်း် ရလ လၵၢ််း်မ််း
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် မင
ိူ ််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽႅင်ႇ် ပဵင်း် ရလ
လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် ရၵၢ ၵၢိူ်ႊ လႅ််ႊ
် တွ််ႊ
်

မိူင််းဢ််ၸႈၼ တိုဝ််း ပိူင်မိူင််း ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
ၵၢမ် ပ ်မ်် ေႃႈတဢမ််ႇၵၢ ဢဝ် လွင် တၼင််း
ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ရလ ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း တႅမ်

ႈၼ်ႇဝ

်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ဝ် လွင် တၼင််းၸိူဝ််း် ်
ေႃႈတတႅမ်
ေႃႈ

ႈၼ်ႇဝ ်ႈၼ်း ၽင် မိူင််း ရလ လၵၢ််း်မ််း

ၸႈၼ တိုဝ််းဝ ၵၢွၺ််း

ဝ ၸင
ိူ ် ႁိုဝ်ေႃႈၵၢ ယဝ် ်ႈၼ်းလၵၢ််းမင
ိူ ််း
ၸၼဝ််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ(Cannadian)မိူဝ် ပ်ႊ႑်ႇ႙႘႒််် ဝ်
ပ ်းဝ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပိူင် လၼၵၢ််ႇလ
်ႈၼ်းပ်
ို ် တ ယိူ်ႇ (်င်ပ တႈၼ )
တႅမ် ဝ တ ်ႇပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် ဢ်််င
ိူ ် ၵၢွၺ််း
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႓႖
(1)လိူၺ် ဢမ််ႇလႅၵၢ် လ ်ႊႁႅင််းပွင် ၼင် ၽင် မိူင်း် ၽွင််းတိုမ််ႊ ဢမ််ႇ််် တိူင််း
ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ဢမ််ႇ််် ်ႈၼ်း ွငဢ
် ််ပ ်ဝ
ိူ ််
ဢ််လႈၼမႅ်် ေႃႈၵၢ ေႃႈတလ ဝ ်မ် ်ၵၢ််းေႃႈ
ၸႈၼ တိုဝ််းႁႅင်း် ပွင် ၼင် ၽင် မင
ိူ ််း ဝ်ၵၢႈ ်ႇ ယွ်် ်််ရလ ၽွင််းတိုမ််ႊ၊
ၽိူ ႁဵတ််းဢွၵၢ််ႇၽင် မိူင်း် ၊ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ေႃႈ််ႇတ ်ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ဝ် ၸင််ႇလ ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း်ိူဝ်--a) ယိုၵၢ် မို်််းတိုဝ် တၼင််း ဢ််ၽဵင််ႇပဵင််းတွ်််ႊတ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင်း် ေႃႈ််ႇတ ်ႇ
တ ်ႇမၼၵၢ် မ်းလပဵ််
b) လိူၺ် ႁု်် မို်််းၵၢၼ််မို်််းလႅင််းေႃႈ လိူတ််းယွမ််း လွင် တိုဝ် တၼင််း
ဢမ််ႇၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ်် ရလ
c) ၵၢမ် ၸွၺ် ပ််ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ဢ််ဢမ််ႇမ်းဢမ််ႇပဵ််ေႃႈ
ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢိူ််း် မိူင်း် ေႃႈ်တ ်ႇ လ ႁပ် လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း
(2) ၽွင််းတိုမ််ႊရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ေႃႈ်တ ်ႇ ဝ် ၸင််ႇလ ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း
်ိူဝ် ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၽဵင််ႇပဵင််း ပိူဝ် တ ်ႇမ်် ၸႈၼဝ
လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ်
မ်းင်
ို ််း ဝ် တ ်ႇေႃႈတၵၢမ် ထႅမ်လ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း ႁႂ်ႈ် ၵၢင
ို ််ႇငမ််ႇတင််း
ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းလ (႑်ႇ႙)

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ်း်
ရလ ၼဝ််းယၼဝ််း

တၼင််းလၵၢ
ိူ ် ်မ်လ တ ်ႇယၼမ််းလဵဝ်
်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ် ၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််းလွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်င်
ို ််းတွင််း
ရလ ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင်း် ်ိူဝ်င်
ို ််းတွင််း် ေႃႈပ ်းႁဵတ််း ၼင် ဝ
ယိူ်ႇယဝ် ပိူငၾ
် ၼင်လၵၢ််းမိူင််း႒႐႐႘ ဢ််တႅမ် ဝ ရလ င်
တၼင််း်ွၵၢ် ရလ င် (ေႃႈ ၽမ
ိူ ် ထႅမ်မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႕)်််
မ်််းေႃႈပ ်းမ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇေႃႈတ ပ် ႁႅ်််းႁဵတ််း ၼင်
လ ပိူင်ငို်််းမႈၼ်ႇယိူ်ႇယဝ်
ၸိူဝ််ႊယႅ်် ယႅ်် ်
●

●

●
●

●
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ေႃႈတလ ႁု်် မို်််း ယိုၵၢ် မို်််း ႁွင် ၵၢၼ််
ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း်ိူဝ်င်
ို ််းတွင််း ( တိူဝ်ယၼင််ႇ- ်
ို ််းရမ်းလႅၵၢ် လ ်ႊ
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢ်ႊ
ိူ လွင် လွင် ႁႂ်ႈ် မ်းၾၼင်ႁၼင််ႊၽဵင်ႇ် ပဵင််း
တွ်််ႊတ ်ႇႁု်် မို်််း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ်််
ၸႈၼ တိုဝ််းင်
ို ််းၵၢမ် လိူၺ် လွင် တၼင််းေႃႈ ႁႂ်ႈ် ၽႅဝ််ႈၼ်း
ႁွင် ၵၢၼ််ၸိုမ််းႁဵတ််းၵၢၼ််တိူင််ႇၵၢိူ်််း
လိူဝ််ႇမ်းၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ွ်််ႇ ဝ
ိူ ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း ထိုင်
တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း တိူင််း၊ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ
ၽိူ ၸွၺ် ထႅမ်လိူလွမ််ႈၼ်းတိူင််ႇ တ ်ႇ်ႈၼ်းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပ ်း
ပၺ််ႇၺ ်ႇ လိူၺ် လ ်း လ ်ႊၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပင
ိူ ််ႇ ရလ
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
ႁႂ်ႈ် လိူဝ်ပ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ််ဝ
ိူ ်ႁူဝ်ေႃႈ ဢ််လႈၼဢ််််် ၊
မ်
ိူ ််င််ႇ- ၵၢိူ်််းထိူပ််းေႃႈၽ်း ၽ ်ႇဝ ၊
ၵၢိူ်််း ၼမ််ႇတၼမ််ႇလွင် ွင် မ်(ပၼင်တိုၵၢ်း် )ၸဝ
ိူ ််း်

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ်း်
ရလ ၼဝ််းယၼဝ််း

တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းယၼဝ််း
●

●

မိူ်် ရမ်းလၵၢ််းမိူင််း တွ်််ႊ ႓႗ တ ်ႇ ေႃႈတပဵ််
ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်ေႃႈတ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််တ်းလ်် ရလ
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း
တွ်််ႊတ ်ႇတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ေႃႈတၸႈၼ တိုဝ််းလ
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ ွ်််ႇ ိူဝ််းၵၢို်််ႇၵၢမ််း ိုဝ် ်််
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ေႃႈတလ တမ််းဝၼင််းပ််ယဝ်

●

ႁု်် မို်််း ႁွင် ၵၢၼ်််မ််း ပ ်းယိူ်ႇလ ရလ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
်ႈ်းၼ တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ႁႂ်ႈ် ထိုငၸ
် ််
တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ်

●

ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပၼင်လိူၵၢ် တၼင်
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ထၼ်် ၼမ်(ပို်် တ )
●
●
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ပ် ႁႅင််းႁဵတ််း ၼင် ႁႂ်ႈ် ပဵ်မ
် ်း ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း ၸ်် ဝဵင််း၊
ၸ်် ဢင
ိူ ််ႇ၊ ၸ်် ဝၼ််
တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတၽိူမ် ထႅမ်တၼင််းလိူဝ််ႇ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
်ႈၼ်းတိူင််ႇ်််
်
ို ််းၸႈၼတိုဝ််းင်
ို ််း ွ်််ႇဢ််လ မ ်းတ ိူဝ် ပိူင််ႇ်််
ေႃႈ ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢႈ ်ႇလ ယိူ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်
လွင် တၼင််း
လွ်် မွ််း် မ်််း

6 FISCAL FEDERALISM AND MYANMAR’S... | PAGE 127

•

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် လ ဝ ပဵ််ပိူငလ
် င
ိူ ်မ်််း
ေႃႈ ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းတ ်ႇေႃႈတ ၼင် မ ်း ယိူင် ပင
ိူ ်ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
တ ်ႇၸႈၼ လ ဢ်််င
ိူ ် ၊ ၼင် လွင် တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ် ၊
ႁု်် မို်််းလၵၢ််းပင
ိူ ် ွ်််ႇဢ််မႅ်် ငမ််ႇ ရလ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ
ရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ

•

ၵၢၼ််ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ်ိူဝ်ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ
င်
ို ််း ွ်််ႇ််် ၵၢ လ တိူဝ််း ႈၼ်ႇႁႅင််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ်
ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််းယဝ် မ်််းလိူဝ််ႇၵၢၼ်် ၸႈၼၵၢႈၼင် ႈၼင််ဝ
ိူ ်
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၵၢွ်််း ၵၢင
ိူ ် ်ိူဝ်-( ိူဝ််းပိူင််ႇ၊
ွ်််ႇ ိူဝ််းၵၢို်််ႇ ရလ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ွ်််ႇၵၢ ်ႊၸိုမ်
ရတ်ႇၵၢႈ ်ႇၸဝ
ိူ ််း် …) ရလ ၵၢၼ်် ပ် ႁႅ်််း်ိူဝ်
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ ပ ်းယိူ်ႇ

•

ပိူငၾ
် ၼင်လၵၢ််းမိူင််း႒႐႐႘ ဢ််တႅမ် ဝ ရလ င် တၼင််း်ွၵၢ်
ရလ င် (ေႃႈ ၽမ
ိူ ် ထႅမ်မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႕)််် မ်််းေႃႈပ ်း
မ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇေႃႈတ ပ် ႁႅ်််းႁဵတ််း ၼင်
လ ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းမႈၼ်ႇတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ််းလ ယိူ်ႇ
တွ်််ႊတ ်ႇ ၼဝ််းယၼဝ််းရတ လိူဝ််ႇလ ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းထႅင် ယိူ်ႇ

•

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ် ၸၼင််ႊပဵ််လ ်းတၼင််း
ဢ်် ၼင် လ ၵၢၼ််မၵၢ် မ်းႁူမ် ရလ တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ်
ဢ််လမ််ႇလွင် တွ််ႊ
် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််
ၸ််

႑

ၽ်
ို ် တိူၺ််း ို်််း ် လၵၢ် လမ််ႇလွင် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ် ၵၢၼ််
မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

႒

ၵၢၼ််ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း် ပဵ််ၸမ
ို ်း်

မဵဝ််း ႅ်််း ် ၵၢၼ််ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ ရလ
ပိူင်တႅတ် ၸိူင် ႁိုဝ် ် ၸၼင််ႊ ႈၼ်ႇႁႅင််း ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း လၵၢ် ႁူမ်
မ ငမ််းယဵ််မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
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တွ်််ႊ ိုပ်ႇ် လင်

ပပ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ၸ
် ဝ
ိူ ်း် ် လိုၵၢ် တ မိုၵၢ် ၸိုမ်း် ေႃႈဢ်း ်းယႈ်းၼ ၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ၽိူ ႁူမ် ႁဵတ်း် ၵၢၼ််ၸမ
ွ ်း် ၸိုမ်း် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ၾ ်ႇၵၢၼ်် ပ် ႁႅ််း် င်
ို ်း် ်ႈၼ်းမင
ိူ ်း် မၼ်််ႊေႃႈ
တႅမ် ဢွၵၢ်ႇ် ပဵ်ပ
် ပ် မ ်းယဝ်

ၽဵငၼ
ို ဢၢင်ႈဢင

ၢင ၸဝ
င ်း-

Boadway, R. & Shah, A. 2009. Fiscal Federalism: Principles and Practice
of Multiorder Governance. Cambridge University Press.
Boadway, R.W & Hobson, P.A.R. 1993. Intergovernmental Fiscal
Relations in Canada: Canadian Tax Paper No. 96. Canadian Tax
Foundation.

Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar: The Case of Natural
Resource Enterprises. Natural Resource Governance Institute &
Renaissance Institute.
Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition). Institute of
Intergovernmental Relations, School of Policy Studies, Queen’s
University. McGill-Queens University Press.

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

င်
ို ််းၸႈၼ တဝ
ို ်း် တင််းလိုမ် :

င်
ို ််းဢ််လ ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇတင််းပ်ႊ တ
တွ်််ႊ ဝ
ိူ ််းၸႈၼ ၊ ၵၢၼ််ရမ်းၵၢိုမ််းႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇ ရလ
်
ဵ ်တ
တၼင််း်ႈၼ်းမင
ိူ ််း
တင််း င
ဵ ် ၊ ၵၢိူၺ််းဢမ််ႇ ွ်််ႇပ ်းၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇ်ႈ်းၼ တပ် ိုၵၢ််း

ွ််ႇ် ၵၢၼ််ၵၢ

- ပဵ ််င်
ို ််း

ွ်််ႇဢ််လ မ ်းတ ၵၢၼ််
ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် (်င််ႇ- ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ရလ ိူဝ််းၵၢို်််ႇ)

ိုဝ် ၵၢၼ််

ၵၢၼ်် ပ် ႁႅ််း် ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽၵၢ ်ႊၸႈၼ ၸ ်ႇ-

ၵၢၼ််ရၽင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းႁႂ်ႈ် မႅ်် ငမ််ႇတင််း
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်

င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၽဵ်် ၽဵ်် - င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၽဵ်် ၽဵ်် ပွင််ႇဝ

ပဵ်င
် ်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ဢတ််းဢတ််းဢွတ််းဢွတ်း် တိူဝ်ယၼင််ႇ င်
ို ််းလ်
ိူ ်ၽိူ ႁၼပ််ႇၵၢၼ််၊ င်
ို ််းႁူဝ်လ်
ိူ ်ၽိူ လဝ
ို ် ၵၢၼ််၊ ၵၢၼ််ၸွၺ် ထႅမ်
ပ််ၽွ်််းလ ၽိူ ႁၼပ််ႇၵၢၼ််၊ လၵၢ် ႁူမ် မ င်
ို ််းတွင််း င်
ို ််းၵၢိူ ယမ်ဢ််ၸႈၼ
ၸ ်ႇ်ႈၼ်းမိူင််း ရလ င်
ို ််းဢ််လ တႅ်််း်ွၵၢ် မင
ိူ ််း လိူဝ်ေႃႈ ် ၵၢၼ််
ဢ််လ ၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇတၼင််ႇတွ်််ႊ ရလ ဢ်် ၸႈၼ တိုဝ််းဝ ယိူ်ႇယၼမ််းလဵဝ်
ၸိူဝ််း််် ပ ်း်ႈၼ်းင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၽဵ်် ၽဵ်် ယဝ်

ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ယွမ်း် ငဝ််းငို််း် ၵၢိုမ်း် ၵၢမ်- ၵၢၼ််ရၽမႅင််ႇပို်် ၽွ်််း

ရလ ႁႅင််းပွငလ
် ိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင််ႊၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််း ရလ တင
ိူ ််း
ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းမ်း ်
ို ််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ရလ
်
ို ််ႇ တႅပ််းတတ််းလ ၊ ေႃႈပ ်း်််ၸင််ႇ
ေႃႈတ ိုတ် ၸမ်ၵၢ်
ိူ ််းမိူင််း လ လိူၺ် ဢမ််ႇလိူဝ််ႇလိူင်ပွင််ႊ ၸိုင် ၵၢၼင်

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

ၵၢၼ််ရၽႁႅင်း် ပွင် ပ််ထၼ်် တႈၼ - ၵၢၼ််ရၽမႅင််ႇ ပို်် ၽွ်််း ရလ ႁႅင််းပွငလ
် ိုၵၢ်
တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်ၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််း ရလ တိူင််း ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းမ်း
ၸတ််းၵၢၼ်် ရလ

်
ို ််ႇ တႅပ််းတတ််းလ ၊ ေႃႈပ ်း်််ၸင််ႇ ေႃႈတ

်
ို ််ႇ

ိုတ် ၸမ်ၵၢ်
ိူ ််းမိူင််း

လ လိူၺ် ဢမ််ႇလိူဝ််ႇလိူင်ပင
ွ ််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင်

ၵၢၼ််ဢမ််ႇၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ၵၢၼ််င်
ို ်း် - လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၸႈၼ တိုဝ််း်မ် တွ်််းင်
ို ််း
ဢ််လ မ ်း တ ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ရလ ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ််် ဢမ််ႇၽဵင််ႇပဵင််း

ယ်််ဝ
ိူ င
် ဝ် တ်
ို ်း် - င်
ို ််း ဝ် ်ႈၼ်း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊ မိူင််း်််
ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽၸွမ််း်င််ႇ ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းလ ်ႈၼ်း ိူဝ််းငဝ် တ်
ို ််းတ လႈတ
ၼ ်််

ၸိုမ််းၽွမ် ႁူမ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း် - ၵၢၼ််ႁူမ် မိုဝ််းၵၢ််ၸွမ််း်င််ႇ
ပၵၢ််းပိူငၵၢ
် ၼ််မိူင််းေႃႈ

ၼင် ၵၢၼ််မၼၵၢ််းမို်််းႁူမ် ်ႈၼ်းမင
ိူ ််း

ၵၢၼ််ပ််င်
ို ်း် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် - င်
ို ််းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် မင
ိူ ််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ပ််လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဢ််ယ်််ဝ
ိူ ်င်
ို ််း ဝ် ဢမ််ႇ်််
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇလွင် ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢၼ်် ၸွင််းေႃႈၸ်း

ၵၢၼ်််ပ်
်ပ်

်
ွ ်ႇ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ၵၢ််- ၵၢၼ်််ပ်

ွ်််ႇႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ွ်််ႇၵၢိူ်ႊဢ််ဢ််် ေႃႈတလ

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ- င်
ို ််းဢ််လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် လ ၸႈၼ ၸ ်ႇ တ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင််း
ႁႅင််းပွင် ၵၢၼ််ၸႈၼ ၸ ်ႇင်
ို ်း် လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ၸႈၼ တိုဝ််းင်
ို ််း ဝ် လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် မိူင််းႁူမ် တိုမ် ပိူဝ် တ ်ႇၵၢမ် ထႅမ်ပ််
ယိူင််းဢၼ်််းၸိုင် မိူင််းတ ၸ်် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း

ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ငို််း် ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း် :

ၵၢၼ််လိူတ််းႁႅင််းပွင်ငဝ် ငို်််း ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ််း ် ပွင််ႇဝ ၸ်် မိူင််း ရလ တိူင််း
မ်းပို်် ၽွ်််း ်ဝ
ိူ ်ၵၢၼ််င်
ို ််း ရလ ိူဝ််းငဝ် တ်
ို ််း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ
တိူင််းမ်းႁႅင််းပွင် ၸတ််းၵၢၼ်် ်ဝ
ိူ ် ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း၊ ်ႈၼ်းၽႅ််ၵၢၼ််တ ်ႇႁု်် မို်််း
၊ၵၢၼ််ၸႈၼ တိုဝ််း င်
ို ််း၊ င်
ို ််း ဝ် မိူင််း၊ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််းတ ်ႇ်ႈၼ်းဢိူင််ႇ ရလ
ၵၢၼ််ၵၢိူ်ႊယမ် င်
ို ််း ၸိူဝ််း် ႁင််းေႃႈ

ၵၢၼ််င်
ို ်း် ဢ််ဢမ််ႇမ်းလွင် တတ ်း-

ဢ််ဢမ််ႇမ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင်း် ်ိူဝၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း ဢ််လ မ ်း်််

ၵၢၼ််င်
ို ်း် တွင်း် ဢမ််ႇထင
ို တ
် -

ဢင််ဝ
ိူ ် လွင် ပႅၵၢ််ႇပိူင် ်မ် တွ်််းင်
ို ််း

ၵၢၼ််မႅင််ႇယ်
ို ် င်
ို ််းတွင််းဢမ််ႇထိုင်တ

ႁႅင််းပွင် ၼင် ်ဝ
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် - ႁႅင််းပွင် ၼင် တ ်ႇတတ််း ််

်ိူဝ် ွ်််ႇ ၸွမ််း်င််ႇ တၼင် ၸဵင် ွ်််ႇ ဢ််လ မၵၢ််းမ်််း ဝ ်််

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

ၵၢၼ််မၵၢ််းတတ််းင်
ို ်း် - ပဵ််ၵၢၼ််ဢ််တၵၢ
ႅ ် တိူၺ််း ၵၢ ်ႊ ််င်
ို ််း

ဢ််ယ်််ဝ
ိူ ် လ ်းတႅၵၢ် လ လ မဵဝ််း ်င််ႇ တႅၵၢ် ၸွမ််းGDPၽတ် ၽႅင််ႇ ရလ
င်
ို ််း ဝ် ၽတ် ၽဵင််ႇ ဝ်

င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ-် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ဢ််ဝ ် ပဵ််င်
ို ််းၸွၺ် ထႅမ် ဢမ််ႇ်််

ရၽမႅင််ႇၵၢ်််ႈၼ်းတွ်််ႊလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ဝ်၊ ်ႈၼ်းၸိုမ််းၸၼဝ််း ဝ
ိူ ််း ဢမ််ႇ်််
လိူင်ပွင််ႊေႃႈၸ်ႊမိူင််းရလ တိူင််း ဝ် ််် ယဝ် လိူဝ်််် ဢမ််ႇၵၢ ်း င်
ို ််းဢ််
ၸွၺ် ထႅမ်ပ််ၸိုမ််း ်
ို ််ႇလဵဝ် ဢမ််ႇ်််ၵၢ်
ိူ ််းေႃႈ ေႃႈၵၢ ေႃႈၵၢ ််် ေႃႈၵၢ
လၼတ် လ ဝ ပဵ်် င်
ို ််း ၵၢမ် ထႅမ်ယိူ်ႇ င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ပ်််််
လိုၵၢ် တ ၸိုမ််း်ိူင် ေႃႈ ပ်် ၵၢႈ ်ႇ၊
ၸိုမ််းဢ််လ ႁပ် ေႃႈၵၢ ပဵ််ၽိူ လ ႁပ် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်််် ယဝ်

လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် ၵၢ်် - ပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် တ ်ႇ တွ်် တ ်ႇ

လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ််််် ရတ မ်
ိူ ််င််ႇဝ “ၽိူ ၸိူဝ််းဢ်် လ လ
လ ပဵ််ဝ မိူဝ် ၽွင််းဢမ််ႇမ်းလိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ်််
င်မ်းလိူင်ပွင််ႊၸိုင်
မ ်းေႃႈၵၢ ေႃႈတလ ိုပ််ႇ လပဵ််ၵၢႈ ်ႇ” ်ယဝ် - မ်းလွင် တတ ်းၽဵင််ႇ ပဵင််း်ဝ
ိူ ်
လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ွ်််ႇင်
ို ်း် ဝ် - ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းတ င်
ို ််း ဝ် ေႃႈၵၢ လႈေႃႈ
ၼ ၵၢ ််် ်ႈၼ်း ်င
ိူ ် ပ်ႊ

ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇမ်််းေႃႈၵၢ ဢင််ဝ
ိူ ်ငဝ််းလ င်
ို ််း ဝ် ်မ်ေႃႈဢ်ႇ ေႃႈ
ၸၼင််ႊလိူဝ်ၸၼင််ႊယွမ််းယိူ်ႇ

လွင် ်ွင်ႇ် ၵၢ ်ႇ်ႈ်းၼ လိူငပ
် င
ွ ်ႊ
် ၸင
ို ် ်င််ႇၵၢ်် လိူၺ် ၵၢၼ််င်
ို ်း် ပဵ််ၵၢၼ်် ပ် ႁႅ်််းၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
ၵၢိူ်ႊထၼ်် ထၼ်် ်င််ႇ- ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ဝ် ၊ ပ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၸဝ
ိူ ််း်

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

င်
ို ်း် ဝ် ၸွမ်း် လ ်းတၼင််းၸဝ် ၵၢဝ််ႇ- ်ွၵၢ် လိူဝ်ေႃႈ ၵၢၼ််ငို်််းဢိူ်််း်ႈၼ်း ရၵၢ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ်င််ႇၵၢ််ယဝ် င်
ို ််း ဝ် တ ်ႇတိူင််း ေႃႈၸ်ႊမိူင််း်
ၸၼင််ႊလ လိူၺ် တမ််းပိူင်ၵၢဵပ််း ွ်််ႇ်ဝ
ိူ ် ၵၢ ်ႊယိူ်ႇ ဝ််း၊ ၵၢ ်ႊတ လ််၊
ၵၢၼ််ႁဵတ််းပ ်းမၼၵၢ် မ်း ရလ ၵၢၼ််ပ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ၸဝ
ိူ ််း် လ ၵၢမ််း ိုဝ်

ႁႅင််းပွင် င
ို ် တ
ို ်း် (မိူင််းႁူမ် တိုမ်ႊ
် ၊ မိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊတင
ိူ ်း် ): ပဵ််ၸ်် ထၼ််
ႁႅင််းပွင် ိုင် ိုတ််း်ႈၼ်းမိူင််း
်မ် မႅတ် င်
ို ်း် ဢ််ၵၢတ
ို ်း် လဝ
ိူ :် ၵၢၼ်် ်
ွ ််ႇထွ်် င်
ို ််း ဝ် ်ဝ
ိူ ်ၵၢိူ်််း
ေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ််် လ ႁပ် ရလ င်
ို ််း ွ်််ႇဢ်် ဝ်လ ပ်် ်််
င်
ို ်း် ဝ် : ပဵ်င
် ်
ို ််းၸိူ တွမ််ႊ ဢ််လ မ ်းတ ၵၢိူ်််းမိူင််း ၸွမ််း်င််ႇ
ႁႅင််းပွငႁူ
် မ််ႇငမ််း လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဝ် ႁဵတ််း ၼင် ဝ ််် ယဝ် င်
ို ််း ဝ် ်််
ၸၼင််ႊလ မ ်းတ လွင် တၼင််း လ လ လွင် ယိူ်ႇ၊ ဝ် ပ ်းတင််းွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ေႃႈၵၢ လႈၼေႃႈၵၢ ််် ၊ ွ်််ႇ ဝ
ိူ ််းမဝ််းမင််းတင််းလ ၊ ွ်််ႇဢ််ၵၢပ
ဵ ််း
်ဝ
ိူ ် ိူဝ််းပိူင််ႇ ရလ ိူဝ််းတွ်် ၊ ွ်််ႇၵၢ ်ႊယိူ်ႇ ဝ််း ရလ ငို်််းတၼမ််ႇ၊
ွ်််ႇင်
ို ််းႁပ် ပဝ် လွင် တိူင််ႇၵၢိူ်််း၊ င်
ို ််းဢ််လ မ ်းတ တၼင််ႇမဵဝ််း(
င်
ို ််းဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ႁ လ မ ်း၊ င်
ို ််းလိူ်ႇ င်
ို ််းၸွၺ် ထႅမ် တ ်ႇေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ရလ င်
ို ််းၵၢမ် တ ်ႇေႃႈၸ်ႊမိူင််း ဢ််ေႃႈ ေႃႈၵၢ ေႃႈၵၢ ပ််) ၸိူဝ််း် ယဝ်
ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽင်
ို ်း် ဝ် : ဢ််လိုၵၢ် တ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢၼင်ေႃႈ ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽ
င်
ို ််းပ်် တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ပဵ််ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ဝ် ယဝ်

တ ပွင်ႇ် ေႃႈ

ၸႈၼ

ၵၢၼ််ဢ်
ိူ ်း် မႅင်ႇ် င်
ို ်း် ဝ် : ၵၢၼ််ဢိူ်််းမႅင််ႇင်
ို ််း( င်
ို ််း ွ်််ႇဢၵၢ််ႇ
ဢ််ဢမ််ႇၸႈၼ င်
ို ််း ွ်််ႇ) ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၵၢိူ်ႊၸ်် ၸ််

ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ ွ််ႇ် ပ်
ို ် ထၼ််: လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊

လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ တိူင််း မ်း ို်််ႇၵၢဵပ််း ွ်််ႇ ပ်
ို ် ထၼ််
်င််ႇ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ်
်
ို ််ႇတိူဝ် ရလ ဝ
ိူ ််း ၸိူဝ််း်

ွ််ႇ် ၵၢို််ႇ် တ
ို ်

မႈၼ်ႊယ လႅင်

်း: ွ်််ႇ်ိူဝ် ၵၢို်််ႇမၼင််ႊဢ််၊ တိူဝယ
် ၼင််ႇ.,

တိူင်ႇ် ဝိူင်း် ၽွမ် ႁူမ် : ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် တိူင််ႇဝိူင်း် ်င််ႇ ပ ်ႇယိူ်ႇလ,၊
ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ၊ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်တိူင််ႇၵၢိူ်််း

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် င်
ို ်း် ်
ွ ်ႇ် - ၵၢၼ််ဢ်် ၼင် ႁႂ်ႈ်
လွင် ၵၢဵပ််း ွ်််ႇ မ်
ိူ ်ၵၢ််မ ်း၊ တ ဢ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇေႃႈဢ်ႇ်််
ႁႂ်ႈ် ၵၢဵပ််းပဵင််းတ ၸဝ
ိူ ််းၵၢဵပ််း်မ်

ၵၢၼ််

ၼင် လွင် တတ ်းၽဵင်ႇ် ပဵင်း် လ ်း ဝ
ို ် ပဵင်း် :

ပိူင်တႅတ် လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််းလ ်း ိုဝ် ပဵင််းၵၢ််ဢ််ဝ ်
မ်််း်ွင််ႇၵၢ ်ႇတင််း ဢ််ၽိူ ၸဝ
ိူ ််းမၼၵၢ် မ်း ဝ်ရၽမႅင််ႇပ််ၽိူ
ၸဝ
ိူ ််းဢ််ဢမ််ႇပွင်ပ်
ဵ ်လ ၸွမ််း်င််ႇၵၢိုင််ႇတၼ်််ႇ

