
တွ်််ႊ ႓

ပ ိူင်ၵၢၼ််င ိ်ု ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇရလ 

ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း



ၽိူ ၸ ိူဝ််းပ  တႈၼ  ် လ  ႁူမ် ၵၢ််တႅမ် လၵ်ၢ်းၵၢၼ်် ွ််ဢ််  ် ဝ   

ေႃႈဢ်း   ်းၾင််ႇေႃႈတ်း   ် ််းရလ 
 ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson 

Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ်် ွ််ဢ်််  ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ  ်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိ်ု ််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမ ိူင််းမ ိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမ ိူင််း မ ိူင််းဢရမ်း  ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ် 

ဝ   လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ်် ွ်တ်င််းမိူတ််း်  ပဵ်ပ်ွင် ၵၢႈၼမ််း

ေႃႈဢ်း   ်းၾင််ႇေႃႈတ်း   ်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ  တၼင်တိူဝ် တၼင််း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ  ်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမ ိူင််းမ ိူင််း မ ိူင််းဢရမ်း

  ်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပငွ််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းဢရမ်း  ်ႇၵၢၼ်် 



လွင် တၼင််း

ဢ်် ဝ် ပ ်း ႈ်ၼ်းတွ်််ႊ  ် 

တွ်််ႊၵၢ်််ႊ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ၵၢွ်််း
ၵၢ ိူင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းပ ိူငၾ်တႅ််ႇတရ ်ႇ

 ် ပွင််ႇ င် 

လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢၼ််ဢိူ်််းင ိ်ု ််းတွင််း်ႈၼ်း
မ ိူင််းမၼ်််ႊ်  မ ်းၸ ိူင် ႁိုဝ် လ လ  

လွင် တၼင််းဢ်် ၼင် ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၽဵင််ႇ ပဵင််း
ႈ်ၼ်းပ ိူငၵ်ၢၼ််ဢိူ်််းင ိ်ု ််းမ ိူင််းမၼ ်််ႊ  ် 

ႁဵတ််းႁိုဝႁဵ်တ််းၵၢၼ််ဝ   တ  ငဝ််းလ ်း
တၼင််ႇၸ ိူဝ််း တၼင််ႇဢ်််   မ် ႁဵတ််းႁိုဝ်
 ၼင် ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း 

ၸွင််ႇၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း  ် 
ၸ  ပ ိူင််းရ် တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢိူ်ႊၸ ိူဝ််း ၸ ိူဝ််း
တ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် တတ ်းယိူ်ႇႁ   

႑

႒

႓

႔
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လွင် ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း :
ငဝ််းလ ်းဢ်မ် ်းလွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််းဝ   ပ ိူင်လိူင်မ်််း
တ  ထ်် ထၼ်် ၊  ို်််ႇ ရလ တ ိုဝ ်တၼင််း 

လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း : လွင် ဢ်် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ ဢမ််ႇၸွမ််းၽ ်ႇ -
မ ်းလွင် တတ ်း ၸမွ််းလိူၺ် ၾ င်  ိူင််းၵၢၼင် 

လွင် ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း ႈ်ၼ်းၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််း:င ိ်ု ််းဢ
်လ်ိူင််ွင််ႊၸ ိုင်မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸႅၵၢ််ႇပ်် လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
လိူၺ် ယ ိူင််းဢၼ်််း ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းၵၢၼ််ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် တ  င ိ်ု ််း
 ဝ် ဢ််လ  မ ်း ရလ တ  င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမၵ်ၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း 

လွင် ဢမ််ႇၽဵင််ႇပဵင််း ႈ်ၼ်းၵၢၼ််င ိ်ု ််းတွင််း :
လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ပ်် ို်််ႇတ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ်် ၸမွ််းလိူၺ် လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ်မ် မႅတ် င ိ်ု ််းဢ််ၵၢ ိုတ််းဝ   

်မ် မႅတ် င ိ်ု ််းဢ််ၵၢ ိုတ််းဝ  : လွင် ပၵႅၢ််ႇပ ိူင် ်ႈၼ်းရၵၢ ်မ် မႅတ် 
င ိ်ု ််းဢ််ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် လ  ႁပ် ရလ င ိ်ု ််း ွ်််ႇ ဢ််
ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် လ   ႈၼ်ႇ 

ၵၢၼ််ရၽင ိ်ု ််း ဝ် - ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊၸိူ်း
လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 

ၵၢၼ််ပ ိုတ််ႇတ  ပွင််ႇ
ေႃႈ   ၸႈၼ 

ႈ်ၼ်းတွ်််ႊ  ် 

FISCAL FEDERALISM AND EQUALIZATION | PAGE 493



လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း ရလ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း်  ပဵ််လွင် ပဵင််းၵၢ်တ်  
ထၼ်် ၊  ို်််ႇ ရလ တ ိုဝ် တၼင််းယဝ်  

လငွ ်ႈၽဵငင်  ပ်င ်း လငွ တ  ်းၽဵငင်  ပ်င ်း

လွင် တတ ်းၽငဵ််ႇပငဵ််း်  ၸမ််း ပဵ် လ်ငွ် ၽငဵ််ႇပဵင််း
ၵၢ ိုင််ႇၵၢမ််ႇၵၢ််ရလ ဢမ််ႇၸွမ််းၽ ်ႇယၼဝ်  တတ ်း
ၾ င် တ ိ်ု ််း ိူင််းၵၢၼင် 
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်မ် မႅတ် င ိ်ု ််း ဢ််ၵၢ ိုတ််းဝ  (NFB)

ၵၢိူ်််းမ ိူင််း ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ပ််င ိ်ု ််း ွ် ််ႇဢ််

လ  ပ််

်မ် မႅတ် ဢ််
လ  ႁပ် 

NFB = ်မ် မႅတ် ဢ််လ  ႁပ် - င ိ်ု ််း ွ်််ႇဢ််လ  ပ််

NFBs ဢ််ဝ  ်  ပဵ််ၵၢၼ်် ွ်််ႇထွ်် ်ႈၼ်းရၵၢ ်မ် မႅတ ်ဢ်ၵ်ၢိူ်််း
ေႃႈၵၢ  လႈၼ/်် ်လ  ႁပ် ရလ င ိ်ု ််း ွ်််ႇဢ််ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/်် ်လ  ပ် ်
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လွင် ပႅၵ်ၢ်ႇပ ိူင် ်မ် မႅတ် 
င ိ်ု ််းဢ််ၵၢ ိုတ််း

• တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ််င ိ်ု ််း ဝ ်ေႃႈဢ်ႇ
လ ိူဝ်ေႃႈ င ိ်ု ််း ဝ ်ၽတ် ၽဵင််ႇ််် 
ၵၢိူ်််းမ ိူင််းေႃႈၵၢ  ေႃႈတလ  ်မ် မႅတ် ်
မ် တွ်််းေႃႈဢ်ႇၸမ်ွ်း 

• ၵၢိူ်််း်ႈၼ်းတ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
ဢ်မ် ်းင ိ်ု ််း ဝ ််မ်လ ိူဝ်င ိ်ု ််း ဝ် 
ၽတ် ၽဵင််ႇေႃႈတလ  
်မ ်တွ်််း်မလ် ိူဝ်ေႃႈ 
တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းၸ ိူဝ််းင ိ်ု ််း ဝ ်ေႃႈဢ်ႇ
ေႃႈ င ိ်ု ််း ဝ ်ၽတ် ၽဵင််ႇ 

• ဢ်််  ႁွင် ဝ  
လွင် ဢမ််ႇမ ်းလွင် တတ ်း/ ဢမ််ႇမ ်း
လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ႈ်ၼ်းၵၢၼ််င ိ်ု ််းတွင််း
ယဝ်  
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ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

● တွ် ််ႊတ ်ႇ NFBs ေႃႈတမ ်းလွင် ၽငဵ််ႇပဵင််းၵၢ််််် လိူဝ််ႇၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််းပ်် ၽငဵ််ႇၽငဵ််ႇပဵင််းပဵင််း
● လွင် တၼင််းၵၢမ် ၽငွ် ဢ််ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ NFBs ပၵႅၢ််ႇပ ိူင််ႇၵၢ်််  မ ်း်င််ႇပ  တႈၼ ်  ယဝ်  

● ႁူဝ်် ပ် င ိ်ု ််း ွ်််ႇ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 
● င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမၵ်ၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ဢ််ၵၢဝဵ််ႇၵၢပ််းၵၢိူ်််းမ ိူင််း ႈ်ၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 
● တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 

● လွင် ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၽငဵ််ႇပဵင််း်  ၸၼင််ႊလိူတ််းယွမ််းလ  လွင် ပၵႅၢ််ႇပ ိူင် NFBs ်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 
● ယ််် ိူဝႁ်ူဝ်် ပ် င ိ်ု ််း ွ်််ႇ၊ တၼင််းလိူဝ််ႇ ရလ င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ၵၢိူ်််းမ ိူင််း

ႈ်ၼ်းေႃႈၸ်ႊဝဵင််း 

● ယ ိူင််းဢၼ်််းရတ တ ်ႇႁ်ႂ်ႈ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းၸၼင််ႊၵၢမ် ထႅမ်ပ််ၽငဵ််ႇၽငဵ််ႇပဵင််းပဵင််း
တ  ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းဢ််ၵၢ ိုင််ႇငမ််ႇ ရလ ၵၢၼ််ၵၢဵပ််းင ို်််း ွ်််ႇဢ််ၵၢ ိုင််ႇငမ််ႇ 
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ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ လွင် ပႅၵ်ၢ်ႇပ ိူင် တ  
တၼင််းလိူဝ််ႇ
ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ပ ိူင်တႅၵၢ် ဢ််ယ််် ိူဝ်
တၼင် တႅၵၢ် တၼင််းလိူဝ််ႇ မ ိ်ူ ််င််ႇ
● ႁူဝ််ပ် ၵၢိူ်််း
● ၵၢ  ်ႇတ ်ႇၽ ်ႇ

ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် 
● ထၼ်် တၼင််းၽၼ််
● ၵၢၼ််ယိူ်ႇ ၼင် ၵၢ ်် ဝ််းၵၢိ်ူ ််း
● လွင် ႁူဝ််ပ ်ၵၢိူ်််း တ် 

ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ င ိ်ု ််း ွ်််ႇဢ််ပ ိူ
င် မ ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််းမ ်း

ပ ိူင်တႅၵၢ် ဢ််ယ််် ိူဝ်
လွင် ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ 
 ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/်

်် မ ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း 
● င ိူ်် လ  င ို်််းၵၢိူ်ႊလွင် ၊

 ဝ် ပ ်း  ိူဝ််း ွင်
ငဝ် တ ိ်ု ််း 

တၼင် ၸဵင် ၵၢိူ်ႊၸ ိူဝ် ၵၢိူ်ႊမဵဝ််း :
● ၽတ််းၽဵင််ႇၸ ိုင် မ ိူင််း
● လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ထၼ်် ် ိူဝ်
● ၸိုမ််းတၼင်တိူဝ် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
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တိူဝ်ယၼင််ႇ လွင် ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း  ၼမ်ဢ််

မ ိူင််းေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်းလ ်းယႈၼ်း

လွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း မ ိူင််း
ေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်းလ ်းယႈၼ်း်  ရတ 
ေႃႈတ ယ််် ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇေႃႈ 
ပဵ်် ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၾ ်ႇၵၢမ် 
ထႅမ် င ိ်ု ််းပ ို်် တ   ဝ်
ၵၢိုမ််းၵၢမ်ဝ   တ jမ ိူင််းေႃႈဢ ်း ေႃႈတ်း
လ ်းယႈၼ်း်  ၵၢဵဝ််ႇ ၵၢပ််းလိူၺ် င ိ်ု ််း
ၸႈၼ ၸ ်ႇရတ ေႃႈတ ဢမ််ႇေႃႈပ ်းမ ်း
လွင် ငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ် ေႃႈ တ  
တ  ၵၢၼ််ၵၢပ်ဵ်းင ို်််း ွ်််ႇ ရတ 
ၵၢၼ််ၵၢိုမ််းၵၢမ်ငဝ် ငို်််း ိုင်ဝ  
ေႃႈတ ေႃႈတ ယဝ်  

မ ိူင််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ

လွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း မ ိူင််းၵၢေႃႈ််ႇ
တ ်ႇရတ ေႃႈတယ််် ိူဝ် ပ ိူင်င ိ်ု ််း
 ွ်််ႇတၼင်တိူဝ် (Representative 
Tax System -RTS)ဢ် ်ၼင် ဝ  
ပ ိူဝ် တ ်ႇ ယိုၵ်ၢ တ ိူဝ််းပ်် င ိ်ု ််း
ၵၢမ် ထႅမ် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းၸ ိူဝ််းဢ်င် ိ်ု ််း
 ဝ် ေႃႈဢ်ႇ ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ်းထ ိုင်တၼင် ၽတ် 
ၽႅင််ႇၸ ိုင် မ ိူင််း “Gross” scheme  
် ေႃႈၵၢ  ႁွင် ယဝ်  မ ိူင််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ်  
တ  ၵၢၼ််ဢဝ်ပို်် ၽွ်််းၵၢၼ််ၸႈၼ 
ၸ ်ႇင ိ်ု ််း၊  ိူဝ််း ွင် ငဝ် တ ိ်ု ််း ရလ 
တ  ႁႅင််းပွင်ၵၢၼ််ၵဵၢပ််း ွ်််ႇၸ ိူဝ််း်  
လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ငဝ် ငို်််းေႃႈဢ်ႇဝ  ေႃႈတ 
ေႃႈတ  

မ ိူင််းၵၢ  ်ႇမ  ််ႇ

ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််းမ ိူင််းၵၢ  ်ႇမ် ်ႇ
်  ဢဝ်လွင် ၵဵၢပ််း ွ်််ႇလမ််ႇလွင် 
ပဵ်င်ဝ် ငို်််းေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း ႁဵတ််း ၼင် 
မ ိ်ူ ််င််ႇ net scheme ယဝ်  ၵၢၼ််
ၵဵၢပ််းင ိ်ု ််း ွ်််ႇလမ််ႇလွင် ်  လ   ၼမ််ႇ
တင််းငဝ် ငို်််းၵၢိုမ််းၵၢမ်ဝ  လိူၺ် ၵၢၼ််
ၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ဢ််
ယ််် ိူဝ်လွင် ၽဵင််ႇပဵင််းဝ  ၵၢိူ်ႊလွင်  
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ််င ိ်ု ််း ဝ်  ိုင်
ဝ  ််် ေႃႈတလ   ၼမ််ႇတတ််းႁႂ်ႈ် ၽင်ဵ်ႇ
ပဵင််းၵၢၼ််တင််း တၼင် ၽတ် ၽႅင််ႇၸ ိုင် 
မ ိူင််း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ်င် ိ်ု ််း ဝ် ေႃႈဢ်ႇဝ  
်််  မ် ေႃႈတလ   ၼမ််ႇၽ ိူမ် ထႅမ်ပ််
ႁႂ်ႈ်   ိုတ််းတၼင် ၽတ် ၽႅင််ႇၸ ိုင် မ ိူင််း 
လ ်းၸတ််းၵၢၼ််ဢ််ၸ ိူင် ် ်  
လ  မၵ်ၢ်းမ်် ဝ  ်ႈၼ်းလၵ်ၢ်းမ ိူင််း ဝ်ၵၢမ််း
လဵဝ်ယဝ်  
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ၸ်် 

တွ်််ႊၽ ိုၵ်ၢ်းလႅ်််ႇ

  ိ်ု ််းရမ်းတိူၺ််း  ိ်ု ််း တွ်််ႊဢ်ေ်ႃႈ်ဝ  လွင် တတ ်း
ၽဵင််ႇပဵင််း၊ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် 
ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း 

ဢိုပ််ႇၵၢိုမ်ၸွမ််းၸိုမ််း - (႑႐မဵတ် )
ၵၢွပ ်ပ ိူဝ်  င် မ ိူင််းမၼ်််ႊ်  လိူဝ််ႇၵၢၼ ်် ၼင် လွင် 
ၵၢွ်််းၵၢ ိူင််းၽဵင််ႇပဵင််း 
်မ် တွ်််းၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း်   မ် ေႃႈတ
ၸၼင််ႊမ ်း င် 

တၼင််ႇလၼတ်   ိ်ု ််းၸိုမ််းလႈၼၸိုမ််း််် - (႑႐ မဵတ် )
လ ိူၵၢ် ဢဝ်ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  ် ိူင် ႁႂ်ႈ် တၼင်တိူဝၸ်ိုမ််းေႃႈ 
တၼင််ႇလၼတ်  

ၸ်် 

ၸ်် ႓

႒

႑
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မဵဝ််း ႅ်််းင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ရလ 
င ိ်ု ််းဢိ်ူ ််း

ၵၢၼ််ဢိ်ူ ််းင ိ်ု ််း ဝ် ဢ််ၸႅၵ်ၢ်ႇဝ  

င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်
ပ ိူဝ် တ ်ႇယ ိူင််းဢၼ်််းဢ်် တႅတ် ်ႅတ် 
• င ိ်ု ််းဢ််ပ််ပဵ််ၵၢွ်် ပဵ်မ်မ် 

ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
• ႁ်ႂ်ႈ င ိ်ု ််းဢ်် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းၵၢမ် ထႅမ်ပ်် တ  ပ ်း

ယိူ်ႇလ ၊ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇရလ ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢၼ််
ၵၢိူ်််း််် မႅ်် ငမ််ႇ 

• ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ ိ်ု ် ငဝ် 
• ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း လွၵၢ််းလ ်းပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ

  ိုတ််းၸ်် 

င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ ်တိုမ််ႊ
• င ို်််းဢ််ၵၢမ် ထႅမ်ပ််ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ပ ိူဝ် တ ်ႇ

ၸႈၼ ၸ ်ႇတ  ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းဢ်လ်မ််ႇလွင် 
• ႁူဝ်် ပ် ၸမွ််းလိူၺ် ၽတ််းၽငဵ််ႇ

တ ်ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼေႃႈၵၢ  ််် 
• ႁူဝ်် ပ် ၸွမ််းလိူၺ် တၼင််းလိူဝ််ႇ
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ၵၢၼ််ရၽ ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ရလ ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ ၵွၢ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ပ််ႁငႅ််းပငွၵ်ၢပဵ််း ွ်််ႇၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင ်ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း တိူဝ်ယၼင််ႇ -  ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ ်  ို်််ႇတိူဝ၊်
 ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ ် ႁူင််းၵၢၼ််လိူင၊်  ွ်််ႇ  ိုဝ ်   
● င ိ်ု ််း ွ်််ႇဢ်ယ်််် ိူဝ်လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမေ်ႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ရလ  ််င ိ်ု ််း
● ငဝ််းလ ်းလ တွ်််ႊတ ်ႇ လွင် ပၵႅၢ််ႇပ ိူင် ၵၢၼ်င် ိ်ု ််းၵၢိူ်ႊေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

ၵၢၼ််ၵၢပဵ််း ွ်််ႇ ဢ််လိုၵၢ ်တ  ငဝ ်ငိ်ု ််းၵၢိုမ််းၵၢမ၊် ပို်် ဢ််  ိ်ု ််းၸႅၵၢ််ႇၸိူ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း  ိ်ု ််း ( ႁူဝ်် ပ ်
င ိ်ု ််းဢ််ၵၢပဵ််း ႈ်ၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း   ိ်ု ််း ဝ ် ႈ်ၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း  ိ်ု ််း)
● ေႃႈ   ပ ိုတ််ႇတ  ပွင််ႇႁူမ် တ ်ႇ ွ်််ႇၵၢိူ်ႊၸ ိူဝ််းၸ ိူဝ််း 
● ႁူဝ်် ပ် င ိ်ု ််းဢ်ပ််် တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတပဵ် လ်ွင် ၽႅင််ႇပဵင််း 

ၵၢၼ််ၵၢပဵ််း ွ်််ႇ ဢ််လိုၵၢ ်တ  ငဝ ်ငိ်ု ််းၵၢိုမ််းၵၢမ၊် ပို်် ၵၢိ်ူ ််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် 
ဢ််ရၽဝ  ၽဵင််ႇၽဵင််ႇပငဵ််း တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
● ဢဝ်င ိ်ု ််း ဝ် ၽတ် ၽငဵ််ႇၵၢိူ ််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ၽတ််းၽငဵ််ႇၵၢ််တင််း

တၼင် ၸငဵ်ပတ် ပ ိ်ု ် ၸ ိုင် မ ိူင််း 
● တ  ပွင််ႇႁူမ် ် ိူဝ်  ွ်််ႇၵၢိူ်ႊမဵဝ််းမဵဝ််း 
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တ  လ ် ်
ႁူဝ်် ပ ်ၵၢိ်ူ ််း

ထၼ်် ၵၢတ်ွ်းၽၼ််

ၵၢၼ််ၵၢပဵ််းင ိ်ု ််း ွ်််ႇၵၢိ်ူ ််းေႃႈၵၢ  /််် 
GDP ၵၢိူ ််း ႈ်ၼ်းဝငဵ််း ေႃႈၵၢ  /လႈၼ် ်် 

႕႐%႕႐%

င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် 
င ိ်ု ််း ဝ ်ရလ င ို်််းဢိူ ််း
ဢ််ယ််် ိူဝတ်ၼင််းလိူဝ််ႇရလ 
ႁူဝ််ပ ်င ိ်ု ််း ယ််် ိူဝ်
လ ်းပ ိူင်မ ိူဝ် ႒႐႑႕- ႒႐႑႖  

င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် 

ၵၢၼ််မၵ်ၢ်း ၼ်််းင ိ်ု ််းတၼင် ၸဵင်တၼင််းလိူဝ််ႇ

ပ ိူင်ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇ (ႁ ဝ် ၸင် )
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လ ်းၸတ််းၵၢၼ််င ိ်ု ််း
မ ိူင််းမၼ်််ႊယၼမ််းလဵဝ်

င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် 
● မ ိူဝ် ပိ်ူ ် မ ်း

တွ်််ႊတ ်ႇ“ၵၢၼ််ၸႈၼ င ိ်ု ််းလိူ်် လ ိူဝ်”
● တင် ရတ်ႇပ ်ႊ႒႐႑႕- ႒႐႑႖ မ ်း ယ််် ိူဝ်ပ ိူင်င ိ်ု ််း

င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇဢ််တ ိူဝ််းမ ်း 
● င ိ်ု ််းမ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊဢ်ေ်ႃႈတၸႅၵၢ််ႇပ်် တ ိူင််းရလ 

ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 
● တၼင် ၸဵင်ဢ််ယ််် ိူဝ်တၼင််းလိူဝ််ႇ 
● တၼင် ၸဵင်ဢ််ယ််် ိူဝ်

လွင်  ၼတ်  ွပ််ႇၵၢၼ်င် ိ်ု ််းတွင််း 
● ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ဢ််ၵၢ ိုတ််းလ ိူဝ်ဝ   

● တၼင် ၸဵငဢ်််ယၼမ ်ၸႈၼ တ ိုဝ််းမ ်း 
● တၼင် ၸဵင် ဢ််ၵဵၢဝ််ႇလိူၺ် တၼင််းလိူဝ််ႇ

● ႁူဝ််ပ် ၵၢိ်ူ ််း တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
● ထၼ်် တၼင််းၽၼ်် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
● လႅ်််ႊၵၢႈၼင် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

● တၼင် ၸဵငဢ်််ယ််  ်ိူဝ်
လွင်  ၼတ်  ွပ််ႇၵၢၼ််င ိ်ု ််းတွင််း
● GDP ၵၢိ်ူ ််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ်ႈၼ်း

တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
● ႁူဝ််ပ ်ၵၢိူ်််းဢ်ယ်ိူ်ႇ်ႈၼ်းဝဵင််း

တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
● ၵၢၼ််ၵၢပ်ဵ်းင ိ်ု ််း ွ်််ႇၵၢိူ်််း ေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် 

်ႈၼ်းတ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

● ႁ ဝ် ၸင ်ၽဵင််ႇပငဵ််း

ပ ိူင်တႅတ် ၵၢၼ််ၸႅၵ်ၢ်ႇရၽ (ႁ ဝ် ၸင် )

ထၼ်် ၸၼင််းလိူဝ််ႇ ၵၢၼ််ၵၢွ် ််းထ င််းင ိ်ု ််းတွင််း

50% 50%
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ၵၢၼ််ၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် 

● မ ိူဝ် ဢွ်တ်ၼင််း ၵၢၼ််ဢိ်ူ ််းင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်  ် လ  ႁပ် ႁ််ဝ  ဝ  ပဵ ််
“ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ် င ိ်ု ််းလိူဝ််ႇ” 
● လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊထတ််း ၼင်   ိ်ု ််း် ိူဝ် ၵၢၼ််လဝ််ႊယွ် ််းင ိ်ု ််းဢၼ်််းၸႈၼ ႁုပ် ပ ်ႊေႃႈ 

တႅပ််းတတ််းမၵ်ၢ်းမ်် ပ်် တ ်ႇတ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 

● ရတ်ႇၸမ်ဵမ ိူဝ် ႒႐႑႕-႒႐႑႖ ််် ဢဝ်လ ်းဢ််ယ််် ိူဝ် လ ်းပ ိူင်တႅတ် ေႃႈ 
တၼငၸ်ႈၼ တ ိုဝ််းမ ်း
● တၼင် ၸငဵဢ်််ၸႈၼ တ ိုဝ််းမ ိူဝ် ႒႐႑႕- ႒႐႑႖
● ႁူဝ်် ပ် ၵၢိူ ််း တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း၊ ထၼ်် တၼင််းၽၼ််၊ GDP ၵၢိူ ််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် 

● တၼင ်ၸင်ဵဢ််  ိ်ု ််းၽ ိူမ် ထႅင် မ ိူဝ် ႒႐႑႖- ႒႐႑႗
● လႅ် ််ႊတၼင််းၵၢႈၼင် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း၊ ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇႁုပ် ႁူဝ််ပ် ၵၢိ်ူ ််းဢ််ယိူ်ႇဝဵင််း၊ ၵၢၼ််ၵၢဵပ််းင ို်််း

 ွ်််ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် 

● ပ ိူင်တႅတ် ်  ၵၢွၺ််းၸႈၼ တ  ၵၢၼ်် ွ် ််ႇင ိ်ု ််း   ႁုပ ်ပ ်ႊ တ ်ႇင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် 

FISCAL FEDERALISM AND EQUALIZATION | PAGE 613



● င ို်််း ဝ ်ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ်ႈၼ်းရၵၢ တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း်  မ ်းလင်ွ ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ််ႁႅင််း 
● ဢမ််ႇၸႈၼ ၵၢွပ် ႁႅင််းပငွ်ပဵ် ်လ  ်ႈၼ်းၵၢၼ််ႁ င ိ်ု ််း ဢမ််ႇ််် တၼင််းလိူဝ််ႇ တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း 

● တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ဢ်မ် ်းႁူဝ််ပ ်ၵၢိူ်််း ရလ ထၼ်် တၼင််းၽၼ််င ်းၵၢ််််် 
ၵၢ  မ ်းလင်ွ ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် တ  င ိ်ု ််း ဝ ်ရလ င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ 

● တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ဢ််ႁူဝ််ပ ်ၵၢိူ်််းရလ ထၼ်် တၼင််းၽၼ်် ိုင်််် င ိ်ု ််း ဝ ်ရလ 
င ို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇၵၢ  ေႃႈဢ်ႇဝ   

● မ ၸ  ပ ိူင််းတၼင််းလိူဝ််ႇ ရလ င ိ်ု ််းၸႈၼ ၊ င ိ်ု ််း ဝ ်  ွင်ဢ်််   ဢမ််ႇမ ်းလင်ွ ၵၢွင် ၵၢ ်ႇ ၵၢ်် 

● င ို်််းဢ််ၵၢပ်ဵ်းလ  တ  ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ်ႈၼ်းတ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း်  
မ ်းလွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ််ႁႅင််း  

ၵၢၼ််ၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ် ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် 
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ၵၢ 
ႅပ ်

-င
 ိ်ု

််းမ
ၼ််

်ႊ

င ိ်ု ််းပ ်ႊ ႒႐႑႖ -႒႐႑႗

ၽတ််းၽႅင််ႇ
တင််းမ ိူင််း

ၽတ််းၽဵင််ႇ
တ  ၵၢိုင် ရလ 
ဝဵင််းလ ိူဝ််ႇ

ဢမ််ႇပ ်း
တ ်ႇ ၵၢိုင် ၊
ဝဵင််းလ ိူဝ််ႇ၊
ယၼင််းၽ ိူၵ်ၢ်ႇ
ရလ 
ေႃႈဢ်ႇယ ်ႇဝတ ်ႇ 
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မ ၸ  ပ ိူင််း င ိ်ု ််း ဝ် ၵၢိ်ူ ််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ႈ်ၼ်း
တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

မ
 ၸ

  ပ
 ိူင်း

င
 ိ်ု

်း 
ဝ ်

ပ ်ႊၵၢၼ််င ိ်ု ််း ႒႐႑႖- ႒႐႑႗

ၽတ််းၽငႅ််ႇ
တင််းမ ိူင််း
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Index: Total per capita revenue divided by average per capita revenue

င ိ်ု ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ ်ႇလႈၼ/််် တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း်  
်ွင််ႇၵၢ ်ႇတင််းၽတ ်ၽဵင််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼ/််် ဝ   

ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင် ယၼမ််းလဵဝ််  
မ ိ်ူ ်ႁၼင််ႊဢမ််ႇႁဵတ််းႁ်ႂ်ႈ ႁူဝ်် ပ် င ိ်ု ််း ွ်််ႇ ရလ 
တၼင််းလိူဝ််ႇၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ်် 
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ႁူဝ်ႁုပ် လွင် တၼင််း
ဢ််လမ််ႇလွင် 

• တွ် ််ႊၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽဵင််ႇပဵင််း်ႈၼ်းပ ိူင်ၾတႅ််ႇတရ ်ႇ်  
ေႃႈတႁတဵ််းႁႂ်ႈ် လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
ၵၢမ် ထႅမ်ပ်လ်  ၵၢၼ််ၸင်ွ်းေႃႈၸ်း ၵၢိူ ််းမ ိ်ူ ််း
ႁႂ်ႈ် ၵၢ ိုင််ႇငမ််ႇင ိ်ု ််း ွ်််ႇ 

• လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢၼ််ဢိူ်််းင ိ်ု ််းမ ိူင််းမၼ်််ႊ်  ပဵ ််
တ  င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢၼ််ႁု်် မို်််းတိူင််ႇၵၢိူ ််း၊
င ိ်ု ််းႁူမ် ( ွ်််ႇၵၢ    ်ႇ၊  ွ်််ႇ ၵၢို်််ႇ  ိုၵၢ် တွ် ််း၊
 ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ ် ရလ  ွ်််ႇၸိုမ် ) ရလ 
င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင်  

• ၵၢၼ််ရၽင ိ်ု ််း ဝ ် မ ိူင််းမၼ်််ႊ်  ၵၢပ်ွ ယ််် ိူဝ်
ၵၢို်််ႇငဝ် ရလ ႁတဵ််းႁႂ်ႈ် ၵၢၼ််င ိ်ု ််း တ ိူင််း ရလ 
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းႁၼင််ႇၵၢ ၵၢ်် 

• ႈ်ၼ်းပ ိူင်မ်််းရတ ေႃႈၵၢ  င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢိူ်ႊလွင် လွင်  ် 
 ၼင် ဝ  တွ် ််ႊတ ်ႇ ႁတဵ််းႁႂ်ႈ် လွင် င ိ်ု ််းႁၼင််ႇ််် 
ၽဵင််ႇၵၢ််မ ်း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ်ႈၼ်းပ ိူင်ပဵ်ေ်ႃႈတ မ်််း
ဢမ််ႇပဵ််််် လွင် င ိ်ု ််းႁၼင််ႇၵၢ််၊ ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ်််  
တ ိုၵၢ် ပဵ်ဝ်  ယိူ်ႇ ်ႈၼ်းတ ိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း မ ိူင််းမၼ်််ႊ 
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ၸ်် 

တွ်််ႊၽ ိုၵ်ၢ်းလႅ်််ႇ

  ိ်ု ််းထတ််း ၼင်   ိ်ု ််း လွင် င ိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်ရလ င ိ်ု ််း
ဢိ်ူ ််း 

ဢိုပ််ႇၵၢိုမ်ၸွမ််းၸိုမ််း (႑႕ - မဵတ် )
ၸွင််ႇၵၢ ိုင််ႇလ ဢဝ်င ိ်ု ််း ဝ် တ  ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ်မ် ်း််် 
ပ််ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ်ၽ်ၼ်ေ်ႃႈ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် မ ်းလွင် ၽဵင််ႇ
ပဵင််း 

တၼင််ႇလၼတ် ၵၢမ််းၸိုမ််းၸိုမ််း - (႑႐ မဵတ် )
ႁႂ်ႈ် ၸိုမ််း ဝ်   ိ်ု ််းလ ိူၵၢ် ၵၢိ်ူ ််း်ႈၼ်းၸိုမ််း ဝ်
  ိ်ု ် မ ်းတၼင််ႇလၼတ်  

ၸ်် 

ၸ်် 

႑

႒

႓
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