အခန္း (၂၆)
Inter-governmental Fiscal Relations
အစိးု ရ(အလႊာမ်ား) အၾကား ဘ႑ာေရး ဆက္ဆမ
ံ ဳွ
၁။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ားအား ဥပေဒျပဌာန္းအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ေပးသည္။ ယင္းသည္ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း
ပမာဏႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စီမံခ်က္မ်ား - projects အတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား အရ ေထာက္ပ့ေ
ံ ပး
သည္။

ယခင္က အေထြေထြရေငြ ခဲြေဝမႈ (general revenue sharing) ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစီမံခ်က္မ်ား - projects အတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားတြင္ ျပည္နယ္
ႏွင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ားရရွိေသာ ပမာဏမွာ
သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္

ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ား၏

၄င္းတို႔၏ သံုးစြမ
ဲ ႈပမာဏအေပၚတြင္ မူတည္
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္

မွ

အတိုးနႈန္းအေပၚတြင္

ေကာက္ခေ
ံ သာအခြန္အား ကင္းလြတ္ေပးျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
အစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းခြန္မ်ားအေပၚ ႏႈတ္ရသည္႔ အခြန္ပေငြမ်ား (tax deductions)
ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္ ေထာက္ပမ
ံ့ ႈမ်ားလည္းေပးသည္။
၂။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္

ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ားအား
လူ႔အဖြဲ႕

အစည္း၏

ျပည္သူ႔ကုန္စည္မ်ား

(public

goods)

ပိုမိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသည္မွာ

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈအေပၚ

ေပးေဆာင္ရာတြင္

ေဒသဆိုင္ရာအစိးု ရမ်ားသည္
ပိုမို

တံု႔ျပန္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရာတြင္လည္း ပိုမို စြမ္းရည္ျပည့္ဝေကာင္းမြန္စြာ ေပးႏိုငသ
္ ည့္ မက္လံုး
မ်ားလည္း

ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုအစိုးရ၏

ႏိုင္ငံေရး

အျမင္မ်ား

သို႔ေသာ္

ျပည္နယ္ႏွင့္

တူညီမွဳမရွိသည့္

ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ားႏွင့္

အတြက္ေႀကာင္႔္

အထူသျဖင္႔ လူတန္းစား မညီမွ်မႈ ႀကီးထြားလာမႈကို ေျဖရွင္းရာတြင္

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား

ဗဟုိအစိုးရက ကိုယ္တြယ္

ေျဖရွင္းသင္႔သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားရွိသည္။
၃။ ေဒသဆိုင္ရာ အမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္သဝ
ူ႔ န္ေဆာင္မႈ ကုန္စည္မ်ားသည္ ယင္းေဒသ
တြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာသူမ်ားကိုသာ
Tiebout

၏

အဆိုသည္

အက်ိဳးျပဳသာ

လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈကုန္စည္မ်ား
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္

ျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကုန္စည္မ်ား ေပးရာတြင္ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀ႏိုင္သည္ဟု အဆိုျပဳ
ထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္

စြကဖ
္ က္မႈ လိုအပ္သည္မွာ ေဈးကြက္ ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈ

မ်ား (ျပင္ပလုပ္ေဆာင္မွဳေႀကာင္႔ က်ေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား - externalities၊
အထူးသျဖင့္ တည္ေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအျပည္႔အ၀မရွိျခင္း) ႏွင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
(redistribution) (ေဒသအဆင့္ တြင္ ဝင္ေငြအား ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုငမ
္ ႈမွာ အကန္႔အသတ္ ရွိျခင္း)
မ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။
၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားအၾကားတြင္ ျပည္သဝ
ူ႔ န္ေဆာင္မႈ ေပးေ၀မႈႏွင့္ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြ income
per

capita

တြင္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားရွိ

သိသိသာေသာ
မညီမွ်မႈမ်ား

ကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည္။
(လူတစ္ဦးခ်င္း

အစိုးရ၏

မညီမွ်မႈမ်ားထက္)

မူဝါဒမ်ားသည္
ကို

ေလ်ာ့ခ်ရန္

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္႔၊မသင္႔မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေပသည္။
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၅။

ျပည္နယ္မ်ား

အတြက္

ဘ႑ာေငြအလံုးအရင္းလုိက္

လိုခ်င္ေသာရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း
ပိုမိုထိေရာက္ေသာ္လည္း
(deadweight

အသံုးစရိတ္မ်ား

ယင္းတို႔ကို

loss/allocative

ေတြးေတာယူဆခ်က္မ်ား

သံုးစြဲရာဖို႔

inefficiency)

သံုးစြဲႏွိဳင္ရန္

ခဲြေ၀ရာတြင္
ေစႏိုင္သည္။

(traditional theoretical

ေထာက္ပ့ေ
ံ ၾကးမ်ားသည္
အားေပးရာတြင္

ထိေရာက္ျပည္႔စုံျခင္းမရွိျဖစ္
ရွိရင္းစြဲ

သီအိုရီမ်ားတြင္

arguments) အရ ေငြလံုးေငြရင္း

ပမာဏေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးစဲေ
ြ စကာမူ ဝင္ေငြ
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသင္႔သည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္
တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးသည္ႏွင္႔ အလားတူျဖစ္သင္႔သည္။ သို႔ေသာ လက္ေတြ႔ေလ႔လာ
တြက္ရွိခ်က္အရ (empirical evidence) ေဒသ၀င္ေငြပမာဏ တိုးလာရမည္႔အစား ေဒသျပည္သူ႔
၀န္ေဆာင္မွဳသံုးစြဲျခင္းအဆင္႔ကို ျမင္႔တက္ေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ (flypaper effect)
ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
၆။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ား၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မွ အတိုးနႈန္းအေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ
အခြန္ကင္းလြတ္မႈမ်ားအပါအဝင္

အခြန္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသည္

အမ်ားျပည္သူအတြက္

ေပးေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္စည္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္လာေစၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္
ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ား၏ ေငြလံုးေငြရင္းရင္းႏွးီ ႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစသည္။
၇။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ား၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မွ အတိုးနႈန္းအေပၚတြင္ ေကာက္ခံေသာ
အခြန္ကင္းလြတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအခြန္ေထာက္ပံ့ေၾကးပံုစံမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား

အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈနည္းေသာ ေထာက္ပ့ံနည္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္
အခ်ိဳ႕ေသာ

ေဒသလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထက္

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔

လူခ်မ္းသာမ်ားက

ေဒသလူ႔အဖြဲ႕အစည္း

ေရာက္ရသ
ွိ ြားေစသည္။

အတြင္း

ပိုမိုခံစားရသည္။
ေနထိုင္သူမ်ားထက္

အခြန္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မက
ႈ ုန္စည္မ်ားအား မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထက္ ဝင္ေငြျမင့္ေသာ
သူမ်ာအား ပိုမို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားမႈမ်ားရွိသည္။

Key Concepts
Block

grant

-

အေထြေထြအသံုးစရိတ္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း

အလံုးအရင္းအလုိက္

ေထာက္ပ့ေ
ံ ပးေသာ ပံုေသေငြသားပမာဏ။
Economic gardening - ေဒသတြငး္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမွင႔တ
္ င္ ေပးျခင္းႏွင့္ ရွိၿပီးသား
ႏွင့္ အသစ္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အားေပးပံ့ပိုးျခင္း (ဥပမာ
လုပ္ငန္းေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား Stragies ႏွင႔္ ပတ္သက္ျပီး ကူညီေပးျခင္းႏွင္႔ ၄င္းတိ႔လ
ု ုပ္ငန္းႏွင႔္
ကိုက္ညီသည္႔ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ ကူညီပံ႔ပိုးျခင္း။
Fiscal federalism - ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုငရ
္ ာအစိုးရမ်ား အၾကား
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ခြဲေဝပိုင္းျခားမႈ။
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Flypaper effect - အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ ေဒသ၀င္ေငြပမာဏ တိုးလာရမည္႔အစား
ေဒသျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ သံုးစြျဲ ခင္းမ်ား (expenditures) ကို ျမင္႔တက္ေစေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။
General revenue sharing - ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ရေငြမ်ား (revenues) ကို စုေဆာင္းရာတြင္
ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျပီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး
ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ားအား ယင္း၏ရေငြမ်ားအား ခြဲေဝေပးမႈ၊
International

public

goods

-

တစ္ကမၻာတ၀န္းလံုးရွိ

လူမ်ားအတြက္

အကိ်ဳးျပဳေသာ

ကုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။
Local public goods - ေဒသတစ္ခုခုတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း သူမ်ားအတြက္သာ
အကိ်ဳးျပဳေသာ ကုန္စည္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။
National public goods - တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးျပဳေသာ ကုန္စည္ႏွင္႔
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။
Matching grants - ျပည္နယ္အစိုးရမွ မိမိတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္ပမာဏကို (သတ္မွတ္ထားေသာ
ပမာဏအတြင္း)

ဆံုးျဖတ္ျပီး

ေငြလံုးေငြရင္းေထာက္ပံ့ေငြ။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ

ယင္းေထာက္ပံ႔ေငြသည္

ယင္းစရိတ္၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ

ျပည္နယ္၏ တစ္ဦးခ်င္း၏၀င္ေငြ (per

capita income) အေပၚတြင္မူတတ္သည္။
Tax competition - ေဒသအစိုးရမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္
လူ႔စြမး္ အားရင္းျမစ္မ်ားကို မိမိတို႔ ေဒသမ်ားမွ ရရွိဖဆ
ို႔ ြဲေဆာင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အခြန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းျဖင္႔ ဆြဲေဆာင္ေသာနည္း။
Tiebout hypothesis - ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈအျပည္အ၀ရွိျခင္းသည္ ကုန္စည္မ်ား
ေပးေ၀ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႔၀ေစသလို ျပည္သူ႔က႑တြင္လည္း ေဒသလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ား လိုအပ္သည့္
ပံုစံႏွင့္အညီ လုံေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္။
Waivers - ဖက္ဒရယ္အစိုးရ မွ ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင္႔ ယင္းတို႔ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုငရ
္ န္ ဖက္ဒရယ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား ကင္းလႊတ္
ေပးေၾကာင္းတရားဝင္စာ။
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အခန္း (၂၇)
Subnational Taxes and Expenditures
ျပည္နယ္ ႏွင႔္ တိင
ု း္ အဆင္႔ အခြနေ
္ ငြ ႏွင႔္ အသံုးစရိတမ
္ ်ား
၁။ အရင္းအႏွီး ႏွင္႔ လုပ္သားမ်ားသည္ ေျပာင္းေရွြ႔ႏွိဳင္ပါက မည္သည္႔အခြန္ ခြဲေ၀က်ခံမွဳကိုမဆို
ေျပာင္းေရွြ႔ႏွိဳင္ျခင္းမရွိေသာ ကုန္ထုတစ
္ ြမ္းအားစု (ဥပမာ - ေျမယာ) ေပၚသို႔သက္ေရာက္မွဳ
ရွိေစႏွိဳင္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ လုပ္သားအရင္းအႏွီး labor capital သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ
ေျပာင္းေရွြ႔ႏွိဳင္ပါက အခ်ိဳ႔ေသာ အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသည္ ၄င္းအေပၚသက္ေရာက္မွဳရွိႏွိဳင္သည္။
၂။ ေရွြ႔ေျပာင္းႏွိဳင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းအားစု အေပၚ စည္းႀကပ္သည္႔ ေဒသဆိုငရ
္ ာအခြန္
မ်ား- (ဥပမာ - ၀င္ေငြခန
ြ ္ ႏွင္႔ ညီမွ်ေသာ ေရာင္းကုန္ခြန္ (Sales taxex)၊ လုပ္ခအေပၚ
ေကာက္ခသ
ံ ည္႔အခြန္ (wage taxes)၊ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀င္ေငြခြန္ (corporate income
taxes) ႏွင္႔ အေဆာက္အဦအေပၚေကာက္ခံသည္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈခြန္ (property taxes) တိ႔ု သည္
ေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈမ်ားကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစႏွိဳင္သည္။
၃။

အစိုးရမွျဖည္႔ဆည္း

ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ ငွါးရမ္းသံုးစြဲခမ်ားအေနျဖင္႔ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ အျပည္႔အ၀ယွဥ္ျပိဳင္မွဳရွိေသာ
ပတ္၀န္းက်င္တြင္
ေကာင္းမြန္ေသာ

တန္းတူအေနအထားရွိေသာ
အစိုးရ၏

၀န္ေဆာင္မႈမွ

လူမ်ားပါ၀င္သည္႔

ေဒသအမ်ားအျပားရွိျပီး

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

ေျမပိုငရ
္ ွင္မ်ားသာလွ်င္

ရရွိေလ႔ရွိသည္။
၄။ အနာဂါတ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ႏွင္႔ အခြန္ရေငြမ်ားသည္လက္ရွိေျမယာတန္ဘိုးတြင္ မတည္
ရင္းႏွီးေငြ အျဖစ္ ထည္႔၀င္တြက္ခ်က္ေဖၚျပႏွိဳင္သည္။
၅။

ေျမယာငွါးရမ္းခ

တန္ဘိုးေၾကာင္႔

အက်ိဳးမ်ားလာျခင္း၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳသည္

လူ႔အဖြအ
ဲ႔ စည္းတစ္ခုတည္းတြင္သာ အက်ိဳးမ်ားလာျခင္းျဖစ္သလား၊ (သို႔) လူ႔အဖြအ
ဲ႔ စည္းအားလံုး
တြင္ အက်ိဳးမ်ားလာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သလား ဆိုသည္႔အေပၚမူတည္သည္။
၆။

အသံုးစရိတ္မ်ား၏

ပမာဏသည္

ပိုင္ဆိုင္မွဳတန္ဘိုး

(property

values)

ကို

အျမင္႔ဆုးံ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျပီး၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ အျပည္႔အ၀
ရွိခဲ႔ပါက အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေ၀မွဳ (allocation of resources)၏ ရလဒ္သည္ ပေရတိုသေဘာအရ
အလံုးစံု ျပည္႔စံုထိေရာက္သည္႔ ခဲြေ၀မႈ (Pareto efficient)ကို ျဖစ္ေစသည္။
၇။ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အျပည္႔အ၀ မရွိခ႔ေ
ဲ သာ္ အားမွ်ေျခရလဒ္သည္ (Pareto efficient) မဟုတ္ေတာ႔ေပ။
ေျမပိုင္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးက

ႀကီးစုးိ ေသာ

ေဒသမ်ားမွ

ေပးေဆာင္သည္႔

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအၾကား

သိသိသာသာကဲြျပားမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
၈။ အထက္ေဖာ္ျပပါႏွင္႔ ျခားနားမႈမွာ ငွါးရမ္းသံုးစြဲသူမ်ား ႀကီးစုိးေသာေဒသမ်ားတြငမ
္ ူ ေပးေဆာင္
သည္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအၾကား အလြန္အမင္းကြဲျပား ျခားနားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ႔
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျမာက္မ်ားစြာ သံုးစြဲႀကေသာ ေဒသမ်ားသည္ ေငြေႀကးသံုးစြဲမႈလည္း
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ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကိုေတြ႔ရျပီး အနည္းငယ္မွ်သာ သံုးစြဲႀကေသာ ေဒသမ်ားသည္္ေငြေႀကး သံုးစြဲမွဳမွာ
လည္း လြန္စြာနည္းပါးသည္။
၉။ အစိုးရမွေပးေဆာင္သည္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊မရွိအေပၚ
ငွါးရမ္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင္႔ အေလးထားဂရုျပဳျခင္းမရွိေပ။
၁၀။ ကုိယ္ပိုင္အခြန္ ျပဌာန္းစည္းၾကပ္ေကာက္ခံႏိုင္သည္႔ ေဒသ၊မ်ဳနီစီပယ္နယ္ေျမ အမ်ားအျပား
ရွိေသာ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ျပႆနာ ႏွွစ္ရပ္ထပ္မံေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမအေနျဖင္႔ ေတြ႔ရသည္မွာ
အခ်ိဳ႔ေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား

၄င္းတို႔၏ အခြန္အေျခခံ

ဆြဲေဆာင္မွဳျဖစ္ေစမည္႔

ႀကီးထြားလာေစရန္

အခြန္ေလ်ွာ႔ေပါ႔သည္႔

ႏွင္႔

ျပည္သူမ်ား၊

မူ၀ါဒ(ေပၚလစီ)ကို

က်င္႔သံုးႀကေသာေႀကာင္႔ ရလဒ္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမွ
လြတ္ေျမာက္သြား ႀကေႀကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယအေနျဖင္႔ ေတြ႔ရသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္အခြန္
ျပဌာန္းသည္႔

ေဒသမ်ားအတြင္းရွိေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက္

၀င္ေငြ

ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ ပါ၀င္ပတ္သည္႔ေနသည္ ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ခဲယဥ္းျခင္း ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ပိုင္အခြန္ျပဌာန္းသည္႔ေဒသမ်ား

(jurisdictions) အတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ အခြန္

ႏွဳန္းထားမ်ားသည္ တည္ေနရာအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လြဲေခ်ာ္မွဳကို ျဖစ္္ေစႏွိဳင္သည္။
Key Concepts
Capitalized - မတည္ အရင္းအႏွီး အျဖစ္ ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္မႈ
Inframarginal

-

ေဒသခံမ်ားက

၄င္းတို႔ေဒသ၏

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ

ရရွိေသာ

အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ားက ၄င္းတိ႔ေ
ု ပးရေသာ အခြန္ႏွင္႔ အခမ်ားထက္ပိုေသာ အေျခအေန။
Partially capitalized - တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မတည္ အရင္းအႏွီး ထည္႔သြင္းတြက္ခ်က္မႈ
Rent control - ငွါးရမ္းခထိန္းခ်ဳပ္မွဳ
Unitary tax system - ကုန္စည္တစ္ယူနစ္စီအေပၚ ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္စနစ္
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အခန္း (၂၈)
Fiscal Deficits and Government Debt
ဘ႑ာေရး လိေ
ု ငြမ်ား ႏွင႔္ အစိးု ရ၏ ေႀကြးျမီတင္ရမ
ွိ ဳွ

၁။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အေစာပိင
ု ္းကာလမ်ား ကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ၏ အရအသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း
လိုေငြျပမွဳ အရြယ္အစား ရုတ္တရက္တိုးလာျခင္း အေနအထားအားျဖင္႔ သတ္မွတ္သည္။
၂။ ႏွစ္ဆယ္႔တစ္ရာစု ၏ ပထမ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလမ်ား တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏
ဘ႑ာေရး အေနအထား သည္ မွတ္သားေလာက္ေသာ ယိုယြင္းမွဳမ်ား ႏွင္႔ေတြ႔ႀကံဳခဲ႔ရသည္။
ထိုသို႔ေသာ အခ်ိဳးအေကြ႔ ျဖစ္ရျခင္း ၏ အဓိက အေႀကာင္းရင္း ေလးရပ္မာွ ၀င္ေငြျမင္႔မားသည္႔
ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊

အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားကို

ေငြကုန္ေႀကးက်မ်ားသည္႔

ရည္ရြယ္ျပီး

စစ္ပြဲႀကီးႏွစ္ပြဲ

အခြန္ႏွဳန္းထားမ်ားကို

ျဖစ္ရျခင္း

ႏွင္႔အတူ

မ်ားစြာ

ကာကြယ္ေရး

အသံုးစရိတ္ သိသိသာသာ ျမင္႔မားျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳေအာက္ရွိ - အက်ိဳးေက်းဇူး
ရွိေစမည္႔ ေဆး၀ါးသစ္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင္႔ ေဆး၀ါးကုမၸဏီႀကီးမ်ား drug companies ႏွင႔္
ေစ်းႏွဳန္းညွိမရ သည္႔ခြ်င္းခ်က္ ႏွင္႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္စတင္ခဲ႔သည္႔ စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳႀကီး
တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
၃။ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမွဳ ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမွစတင္ျပီး အခြန္ေကာက္ခံမွဳ
တိုးျမွင္႔ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း - (အထူးသျဖင္႔ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ေလွ်ာ႔ခ်ႏွိဳင္ျခင္း)
ႏွင္႔ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ျခင္း တို႔ျဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏွိဳင္ခ႔သ
ဲ ည္။
၄။ ေဖၚျပခဲျ႔ ပီးေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္သည္႔ အျခားေသာနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင္႔
ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမွဳအားထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏွိဳင္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔
စြမ္းအားစုမ်ား အေပၚ အခြန္စည္းႀကပ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အျမတ္ေငြမ်ား ႏွင္႔ အျမတ္ေ၀စု
မ်ားအား သာမန္၀င္ေငြခြနႏ
္ ွဳန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံျခင္း၊ ျပည္သအ
ူ႔ ရင္းအျမစ္စြမ္းအားစုမ်ား
public resources ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ (ေရနံ ႏွင႔္ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီမ်ား - oil and
mining

companies

၏

ေစ်းကြက္တန္ဘိုးအတိုင္း

အက်ိုးေက်းဇူးကိုရယူခံစား)
ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊

သူမ်ားအား

၄င္းအရင္းအျမစ္မ်ား၏

လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး

အတြက္ေပးေသာ ေစာင္႔ေရွာက္မွဳကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ အထူးသျဖင္႔ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား
အတြက္ သီးသန္႔ပံ႔ပိုးထားသည္႔ (“အခြန္ ကိုဒ-ဥပေဒ tax code” ေဘာင္အတြင္းခြင္႔ျပဳသေလာက္)
ဥပေဒျပဳအခြန္ႏွဳန္းထက္

ပိုမိုေလ်ာ႔ေပါ႔ေကာက္ခံထားသည္႔

လက္ေတြေ
႔ ပးေဆာင္ရသည္႔

အခြန္ႏွဳန္းထား (effective tax rate) (အထူးအားျဖင္႔) မ်ားအားေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။
၅။

အစိုးရအသံုးစရိတ္၏

ေထာက္ပံ႔မွဳပံုစံျဖင္႔

တိုးျမင္႔လာေသာ

ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး၊

ေ၀စုရွယယ
္ ာမွ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသို႔

ခ်ီးျမွင္႔

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အေနအထားရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ၄င္းအစီအစဥ္မွာ- ကာလရွည္အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါေဆာင္ရက
ြ ္မွဳ ကို ဆယ္စုႏွစ္
မဆိုထားႏွင္႔၊

လာမည္႔ႏစ
ွ ္မ်ားအနည္းငယ္အတြက္ေသာ္မွ

ခန္႔မွနး္ ရန္မလြယ္ကူေပ။

လက္ရွိစီမံခ်က္ အေနအထားမ်ားကိုအေျခခံျပီး လူမွဳဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ား social security
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programs အား အေသးစားညွိႏွိဳင္းမွဳျပဳျခင္း အားျဖင္႔ ပံုမွန္အေနအထားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီမႈကို
ျဖစ္ေစႏွိဳင္မည္။
က်န္းမာေရး

ေစာင္႔ေရွာက္မႈ

အစီအစဥ္၏

အခက္အခဲသည္

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား

ေဆး၀ါးကုသမွဳ ကုန္က်စရိတ္ ျမင္႔တက္မွဳႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ မ်ားမႀကာမွီႏွစ္မ်ားက
၄င္းႏွဳန္းထားမ်ား အနည္းငယ္ေလ်ာ႔က်လာျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ရအသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း
ယိုစိမ္႔မွဳအား

ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳႏွိဳင္ေစကာမူ

သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်ႏွိဳင္မည္႔

အေသးစား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖင္႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏွိဳင္ ေပလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးကုသမွဳ စရိတ္
ေဖါင္းပြမွဳသည္ ယခင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ဖူးေသာ ျမင္႔မားသည္႔အဆင္႔သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ႔မည္ဆိုလွ်င္
ဘ႑ာေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

ညီမွ်မည္႔

အေနအထားသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရန္

နိဳင္ငံ၏

က်န္းမာေရး

ေစာင္႔ေရွာက္မွဳစနစ္အား ထပ္မံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင္႔သာရရွိႏွိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
၆။ အစိုးရေငြေခ်းငွါးျခင္းသည္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစ
မည္႔နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ေငြေခ်းငွါးျခင္းအတြကေ
္ ပးဆပ္ရမည္႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး
ကို အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား က တာ၀န္ခံရလိမ္႔မည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။
၄င္းမွာ - ေရွ႔မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္မွ ေနာက္မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္သို႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို လႊဲေပးလိုက္ရ
သည္႔သေဘာသက္ေရာက္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ

အစိုးရေငြေခ်းငွါးျခင္းသည္

ပုဂၢလိက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ေလ်ာ႔ပါးသြားေစသျဖင္႔ အနာဂါတ္၏ ထြက္ကုန္ ႏွင္႔ လုပ္ခမ်ားအား ေလ်ာ႔က်
ေစသည္။ တတိယအခ်က္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
ထံမွေငြေခ်းငွါးရေသာ အခါ ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြ National Income ထဲမွ
အခ်ိဳ႕ကို

အျခားနိဳင္ငံသားမ်ားအား

အတိုးေငြ

(interest)

ျဖစ္ေသာေႀကာင္႔ ၄င္းတို႔၏ ေနထိုင္မွဳအဆင္႔အတန္းမ်ား

အျဖစ္

ႏွစ္စဥ္ေပးရမည္႔သေဘာ

standards of living ကို ေလ်ာ႔က်

ေစမည္ျဖစ္သည္။
၇။ Ricardian equivalence သေဘာတရားမွ အႀကံျပဳထားသည္႔အတိုင္း အစိုးရ၏လိုေငြမ်ားအား
(government deficits) ပုဂၢလိကစုေဆာင္းေငြမ်ား (private savings) ထဲက ကာမိေအာင္
ျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ႏွိဳင္မည္

မဟုတ္ေပ။

“မိမိကုိယ္ကို

အေႀကြးျပန္တင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္႔

ေႀကြးျမီတင္ျခင္းသည္-အေရးမဟုတ။္ ” (the debt does not matter because we only owe it
to ourselves ) ဟုေျပာဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္မွဳမရွိေပ။
၈။ ဘ႑ာေရးလိုေငြကို မည္သို႔ေလွ်ာ႔ခ်မည္ဆိုသည္႔အခ်က္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳအေပၚ
ႀကီးမားေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ျဖစ္ႏွိဳင္သည္။

စီးပြားေရးပညာရွငအ
္ ခ်ိဳ႕မွာ

အခြန္ကုိ

တိုးျမွင္႔ျခင္းျဖင္႔ လိုေငြ (deficit) ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေစျခင္းသည္ ေငြေႀကးစုေဆာင္းမွဳကို ေလ်ာ႔နည္း
သြားေစသည္႔အေႀကာင္းျဖစ္သည္ဟု စိုးရိမ္မွဳရွိႀကသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာပညာ
(econometrics) အေထာက္အထား အမ်ားစုအရ အဆိုပါသက္ေရာက္မွဳ အေနအထားသည္
အေသးအဖြမ
ဲ ွ်သာ

ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အျခားေသာ

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကလည္း

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကိုေလ်ာ႔နည္း ေစျခင္းအားျဖင္႔ လိုေငြကိုေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္
စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳကို

ထိခိုက္ေစမည္ဟု

၄င္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ိဳးသည္

ျပန္ရခ်က္

စိုးရိမ္ပူပန္ႀကေပသည္။

(returns)

ျမင္႔မားျပီး၊

အေႀကာင္းမွာ

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

တိုးပြားေစသည္ဟမ
ု ွတ္ယူျခင္းေႀကာင္႔ျဖစ္သည္။
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၉။

စီးပြားေရးႀကပ္တည္းက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္

ကာလတိုေႀကြးျမီစာရင္း

တိုးလာသည္႔တိုင္၊

အစိုးရ၏

ေငြေႀကးသံုးစြဲမွဳ

ကာလတိုတြင္ေရာ

ပိုမိုလာျခင္းသည္

ကာလရွည္မွာပါ

ထြက္ကုန္

output ကိုတိုးလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား (ဥပမာ - အေျခခံအေဆာက္အအံု၊
ပညာေရး ၊ နည္းပညာ) တို႔အေပၚ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမွင္႔သံုးစြဲျခင္းသည္နိင္ငံ၏
ဘ႑ာေရး

အေနအထားအားလံုးကို

တိုးတက္သြားေစႏွိဳင္သည္။

အေႀကာင္းမွာ

နိဳင္ငံ၏

ရရန္ပင
ို ္ခြင႔္ (assets) သည္ ေပးရန္တာ၀န္ liabilities ထက္ပိုျပီးတိုးတက္ပြားမ်ားလာေစႏွိဳင္ေသာ
ေႀကာင္႔ ျဖစ္သည္။
၁၀။ အစိုးရသည္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဘတ္ဂ်က္ေျမွာက္ေဖၚကိန္း - balanced budget multiplier
အားျဖင္႔၊ ေငြေႀကးသံုးစြဲမွဳ တိုးျမွင္႔လာျခင္း ႏွင္႔တျပိဳင္နက္တည္း အခြန္အေကာက္မ်ားတိုးျမင္႔
ေကာက္ခံျခင္းျဖင္႔ စီးပြားေရးတခုလံုးကို economy ကို ျပန္လည္သြက္လက္လာေစႏွိဳင္သည္။
Key Concepts
Automatic stabilizers - အလိုအေလ်ာက္ - တည္ျငိမမ
္ ွဳရွိေစျခင္း၊ တည္တံ႔ခိုင္ျမဲမွဳရွိေစျခင္း
Balanced budget amendment - ဟန္ခ်က္ညီဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ
Balanced budget multiplier - ဟန္ခ်က္ညီဘတ္ဂ်က္ ေျမွာက္ေဖၚကိန္း
Complements - ျဖည္႔စြက္မွဳမ်ား
Crowding

in

–

စီးပြားေရးက်ဆင္းေနသည္႔အခိုက္

အစိုးရဘ႑ာေငြ

ပိုမိုသံုးစဲြျခင္းသည္

ပုဂၢလိကေငြသံုးစဲြျခင္းကုိလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေစသည္ဟူေသာ (သီအိုရီ) အယူအဆ (အခန္း ၁၀
- key concepts တြင္ ရွင္းျပထားခ်က္ကို လည္းျပန္ႀကည္႔ႏွိဳင္သည္)
Crowding out – အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွ အစိုးရက ေခ်းျခင္းေႀကာင္႔ အတိုးႏွႈန္းျမင္႔လာျပီး
ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ေလ်ာ႔က်သြားဟူေသာ အယူအဆ (အခန္း ၁၀ - key concepts
တြင္ ရွင္းျပထားခ်က္ ကိုလည္းျပန္ႀကည္႔ႏွိဳင္သည္)
Discretionary programs - လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ရန္ခြင္႔ျပဳေပးေသာ (သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္စြာ
ဆံုးျဖတ္သည္႔အတိုင္း ျပဳလုပေ
္ သာ အစီအစဥ္မ်ား
Entitlement programs – (အစုိးရ၏ သက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီသူမ်ား ရရွိေသာ) ခံစားခြင္႔
အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ- လူမႈဖူလုေ
ံ ရး၊က်န္မာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ)
Fiscal consolidation – ဘ႑ာေရးခိုင္မာစုစည္းမွဳ
Fiscal deficit - ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမွဳ
Line

item

veto

–

ဘတ္ဂ်က္အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ

အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သအ
ူ႔ သံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ သမၼတမွ ဗီတိုအခြင္႔အာဏာသံုး၍ တားျမစ္ပိုင္ခြင႔္
Ricardian

equivalence

-

အစိုးရ၏လိုေငြမ်ားအား

(government

deficits)

ပုဂၢလိကစုေဆာင္းေငြမ်ား (private savings) က ကာမိေအာင္ျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ႏွိဳင္မည္ဟုယူဆ
သည္႔ သေဘာတရား။
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