“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ
အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တာဝန္ေတြလက္ခံယူၿပီး လပိုင္းအတြင္းမွာပဲ အဂတိလိုက္
စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။ မီဒီယာကုမၸဏီႀကီး
တစ္ခုက အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပီေအကို ေငြသိန္းငါးဆယ္ ေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။
ဒါဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္လာတ့ဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
ဓေလ့ကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အန္အယ္ဒီ အစိုးရဟာ အဂတိကင္းတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ
အခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ “စိန္ေခၚမႈေတြအနက္ အဓိက အက်ဆံုးကေတာ့
အဂတိလိုက္စားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးတာကေတာ့ ယံုမွား
သံသယ မရွိနိုင္ပါဘူး။” လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္တဲ့ Transparency International အဖဲြ႔ရဲ႕ ၂၀၁၆ စစ္တမ္းသစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ အေျခအေနက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ
ေပါင္း ၁၇၅ ႏုိင္ငံထဲ အဆင့္ ၁၃၆ မွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈအဆင့္တူ
ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ကြန္ဂိုႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ဒ္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ အနည္း
ဆုံးႏုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာရဲ႕ အာဆီယံ မိတ္ေဆြ စင္ကာပူႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အတူ
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၃ မွာဖြဲ႔စည္း
ခဲ့ၿပီး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၄ မတ္လမွာ စဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မ
ရွင္ဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူတာ နည္းပါးပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
ဦးျမဝင္းက ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈ အဆုိးသံသရာမွာ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က “တိုင္တန္းတဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြမွာ ထိထိေရာက္
ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိတာေတြ၊ တိုင္ၾကားတဲ့လူေတြကို လက္တုံ႔ျပန္ႏႈတ္ပိတ္ၿပီးေတာ့
တရားစြဲဆိုမႈေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္တိုင္မယ့္သူေတြက ေၾကာက္ရြံ႕သြားေတာ့ ဒီအဂ
တိ လိုက္စားမႈသံသရာကို ဆုံးေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာ။” လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။
အန္အယ္ဒီ အစိုးရ လက္ထက္မွာ အမ်ားသိတဲ့ ကိစတ
ၥ စ္ခက
ု ေတာ့ အရင္မေကြးတိင
ု ္းေဒသႀကီး
အစိုးရလက္ထက္မွာ စာရင္းေပ်ာက္ေနတဲ့ မေကြးတိုင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းေတြက ရရွိတဲ့ က်ပ္သိန္း
ေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းယူႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းတခ်ဳိ႕မွာ
လည္း ဒီလိုအျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေငြေၾကးအရွပ္ေတာ္ပံုေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ မေကြးတုိင္းမွာလိုမ်ဳိး ျပန္
လည္ေပးသြင္းတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္မလာပါဘူး။
စီးပြားေရး ေလာကကို ၾကည့္ရင္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရွိပါတယ္။
ဥပမာ အားနည္းတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ ရႈပ္ေထြးၿပီး ပြင့္လင္းမႈ အားနည္းတဲ့ လိုင္စင္စနစ္ေတြဟာ
စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဖြ႔ံၿဖဳိးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။
ကုလသမဂၢရဲ ့၂၀၁၄ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္အလြန္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈေတြေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္

စစ္တမ္းအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မွတ္ပံုတင္ဖို႔၊ လုိင္စင္ရဖို႔၊
ဒါမွမဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လာဘ္ထုိးရတယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီလို လာဘ္ထုိးခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲက
တဝက္က ေဒၚလာ ၅၀၀ အထက္ေပးရၿပီး၊ ကုမၸဏီတစ္ဒါဇင္ေလာက္က ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေလာက္ထိ
လာဘ္ထိုးရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္မွာ ေဝစားမွ်စား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ မေပ်ာက္ႏိုင္တဲ့ အဓိက
အေၾကာင္းတစ္ခုက ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လစာနည္းပါတာကို ေထာက္ျပတာေတြ ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္စီးပြား
ေရးကေႏွးေကြး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ အေထြေထြေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္မားေနတဲ့ ဒီႏွစ္ေတြအတြင္း လစာ
နည္းပါးတဲ့ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အပိုေငြရွာေနတဲ့ ျပႆနာကို အန္အယ္ဒီအစုိးရ လက္ထက္မွာ
ေျဖရွင္းႏိုင္မလားဆုိတာက ႀကီးမားတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ေနဆဲပါ။
မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး နည္းနာေတြ
ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အစိုးရလက္ထက္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအ
တြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔ “ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ အဂတိ
လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားေပးဖို႔၊ တုိင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေရး ဆုိင္
ရာယႏၱရား ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံ ရွိသူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာဖို႔၊
နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလုိက္စား
ႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းကို နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္
ထားပါတယ္” လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။
“အဂတိ လုိက္စားျခင္းဟာ လူအနည္းငယ္ရဲ ့ အက်ဳိးကို အမ်ားအက်ဳိးအထက္မွာ ထားရွိျခင္း
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဗဟိုမူျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိပါးေစပါတယ္”
လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပပါတယ္။

ေနသြင္ညိဏ္း

