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30 September 2017

ဦးမ်ိဳးျမင့္ (MKT ေဆာက္လုပ္ေရး) ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (EC)
ဦးျမင့္ေဆြ (ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ျငိမ္း)

ဦးေအာင္ခ်ိန္ဘာြ း (စီးပြားေရးေဆာင္းပါးရွင္)
ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ (အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္)
ကိုေက်ာ္ၾကီး (ကန္ထရိုက္တာ)

“ျပီးခဲ့တ၂
ဲ့ ၀၁၄ခုႏွစ္တုန္းက အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ အျမင့္ဆံုးနဲ႔အတက္ဆံုးကာလပါ။အဲ့ဒီေနာက္၂၀၁၅ မွာ
ေဆာက္လုပ္ေရးတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Farther Land ေဆာက္လုပ္ေရးကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ျဖစ္တ့ဲ
အခ်ိန္မွာ လူေတြရ႕ဲ ယံၾု ကည္မႈက စေပ်ာက္တယ္။ေနာက္ ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၆ အကူးမွာ ႏိုင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကိုလူထုကေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ဘာပဲေျပာေျပာ NLD အစိုးရ အကယ္၍မ်ား
တက္ခဲ့ရင္ဆိုတဲ့အေတြးအျမင္ရိွခဲ့တယ္။ဒါမွမဟုတ္မတက္ခဲ့ရင္ေပါ့ေနာ္။အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္လူေတြက
အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ဘာမ်ားျဖစ္မလဲေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့အစိုးရသစ္တက္
လာတာ့အထပ္ျမင့္ေတြကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတယ္။အဲ့ေတာ့အဲ့ဒီ့အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ပဲ အိမ္ျခံေျမေစ်း
ေတြကေတာက္ေလွ်ာက္က်လာခဲ့လိုက္တာ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိပ။ဲ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ေစ်းက
တန္းေနတဲ့သေဘာရိွပါတယ္” ဦးမ်ိဳးျမင့္
-----------------------------------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔သ
ို ိရသေလာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရပံုစံအရက တရုတ္ကုမၸဏီေတြဟာ ကုမၸဏီေထာင္
ျပီဆုိရင္ Loan ေတြေခ်း လိ႔ရ
ု တယ္။Project Loan။ အဲ့ဒီ Loan ေတြက ဒီႏိုင္ငံထဲကလ
ို ာျပီးေတာ့
အိမ္ျခံ ေျမထဲမွာေစ်းကစားတယ္။အဲ့ဒီေစ်းကစားတာေတြက ဗမာေတြ အမည္နဲ႔ မႏၱေလးမွာစတာပဲ။

မႏၱေလး က ရန္ကုန္ကိုဆင္းလာတယ္။အဲ့ေတာ့ ေက်ာက္ပဲြေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာေကာင္းျပီ
ျဖစ္ျပီဆိုရင္ အဲ့ဒီ့ ေနာက္တဆက္တည္းမွာ က်ေနာ္တို႔ကေစ်းေတြတက္ေလ့ရိွတယ္။ အဲ့ေတာ့
ေစ်းတက္တ့အ
ဲ ေနအထား ေတြဟာ ေစ်းကြက္ရဲ႕ အမွန္တကယ္ဝယ္လိုအားထက္ ေစ်းကစားလိုခ်င္တဲ့
သေဘာျဖစ္တ့ဲ ေငြမဲေတြနဲ႔ ကစားတဲ့အားေတြပါပါတယ္။အဲ့ေတာ့ဒါေတြက အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္
အေပၚယံုၾကည္မႈကိုေလွ်ာ့က်သြားတာပဲ” ဦးျမင့္ေဆြ
---------------------------------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္တ႔ေ
ို ဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြက ေယဘုယ်အားအားျဖင့္ က်မယ့္ဘက္ကို မမွန္းဘူးေပါ့။
ျပီးေတာ့က်ေနာ္တို႔ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးမွာ ၈ထပ္ခဲြ ေဆာက္တ့အ
ဲ ထပ္ျမင့္က ရာဂဏန္းပဲရွိပါတယ္။
ဒီ့ျပင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဘာမွ်မရိွပါဘူး။ဒါ့ၾကာင့္ က်မယ့္ဘက္မမွန္းဘဲနဲ႔ အကယ္၍အစိုးရသစ္
တက္လာရင္ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေထာက္အပံ့ရမယ္။ျပီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာဝင္လာရင္
ရံုးခန္းေကာင္းေကာင္းမရိွဘူး။ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အစိုးအေျပာင္းအလဲမွာ ဒါေတြ
ျဖစ္လာႏိုင္မယ္၊လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းမယ္ ဆိုျပီးအဓိကရည္ရြယ္ျပီးေဆာက္ၾကတာပါ။
ေရာင္းတာနဲ႔ဝယ္တဲ့သူရဲ႕က႑မွာေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူ ကေတာ့ေစ်းမ်ားမ်ားရေလသူကေတာ့
လိုခ်င္မွာပဲ။ဒါေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ႕သေဘာတရားအရေပါ့ ေနာ္။ထိုနည္းတူဝယ္တ့သ
ဲ ူကလည္း
သူကေတာ့တန္ဖိုးနည္းနည္းရေလဝယ္ခ်င္ေလဆိုတ့အ
ဲ ခ်က္ျဖစ္မွာေပါ့။အဲ့ေတာ့ေဆာာက္တ့သ
ဲ ူတင္
တာဝန္ရိွတာလားဆိုေတာ့ ေဆာက္တ့သ
ဲ ူတင္ တာဝန္ရိွတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး” ဦးမ်ိဳးျမင့္
--------------------------------------------------------------------------------------------------“ဥပမာ-ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒဆိုလို႔ရိွရင္လည္း က်ေနာ္တို႔က ဘာေခၚမလဲဆိုေတာ့ ဗူးသီးႏုႏုကို
အေမႊးသပ္သလို ျဖစ္သာြ းတာ။ဥပေဒကလည္း အလြန္ၾကာတယ္။တစ္ခါ ဥပေဒထြက္ျပန္ေတာ့လည္း
By Law ကလည္း အခုအထိမထြက္ေသးဘူး။ဆိုလိုတာက အဲ့ဒီ့လိုျဖစ္ခဲ့တာေတြက ေစ်းကြက္မွာ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီလူေတြအတြက္ လိုတာပဲေလ။ဒါေတြကက်ေနာ္တို႔သင္ခန္းစာ
ယူရမယ့္အပိုင္းေပါ့ေနာ္။ ဒါကအျမင့္ပိုင္းေပါ့။အနိမ့္ပိုင္းကလည္းဘာျဖစ္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဝင္ေငြနည္းတဲ့
သူေတြ လက္လွမ္းမီတဲ့ေစ်းကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ။ဒီ့အတြက္ဝယ္လိုအားကရိွတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲ့အပိုင္းမွာ ပုဂၢလိကမ်ားမ်ား ဝင္လာႏိုင္တ့န
ဲ ည္းေတြကလည္း က်ေနာ္တို႔မလုပ္ႏိုင္ေသး
ဘူး” ဦးျမင့္ေဆြ
-----------------------------------------------------------------------------------------------“အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဝင္ေငြနည္းတဲ့သူေတြအတြက္ focus ထားျပီးထုတ္လုပ္ဖို႔
ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ဒါေပမယ့္ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းကဘာပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို

ေျမအလကားေပးသင့္တယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့က်ေနာ္တို႔လည္းအျမတ္ကို ပါးပါးေလးပဲလုပ္လို႔
ရတယ္ဆိုတဲ့အဆင့္ပဲက်ေနာ္တို႔လုပ္မယ္။ျပီးေတာ့တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအတြက္ သံေခ်ာင္းေတြနဲ႔
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာက က်ေနာ္တို႔သင
ြ ္းေနရတာ။ဒီတင္သင
ြ ္းေနရတဲ့ဟာ
ေတြကိုႏိုင္ငံေတာ္က free ေပးမယ္ေပါ့။ေနာက္တစ္ခါျပည္သူလူထုအတြက္ သူတ႔တ
ို ကယ္ဝယ္
ႏိုင္ေအာင္အခြန္အခမေကာက္နဲ႔။ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာလည္းလုပ္ငန္းရွင္ကိုမေခ်းခ်င္ရင္ေနပါေစ။
ဝယ္တဲ့သူကိုေခ်းရင္ ဥပမာ-က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းရွင္က ဒီတစ္ခုကိုေဆာက္လိုက္လို႔ျပီးမွေရာင္း
မယ္ဆရ
ို င္ သိန္းတစ္ရာနဲ႔ေရာင္းမယ့္ပစၥည္းဟာ ၾကိပိြဳင့္နဲ႔ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က
သိန္းရွစ္ဆယ္နဲ႔ေရာင္းလိ႔ရ
ု တယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့စီးပြားေရးသေဘာတရားအရ က်ေနာ္တို႔
တည္ေဆာက္တ့က
ဲ ာလတစ္ႏွစ္ၾကာရင္ သူရ႕ဲ အတိုးႏႈန္းကရိွတယ္။က်ေနာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံမွာ အတိုးႏႈန္းက
၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတယ္။ဒါနဲ႔ထည့္ေပါင္းလိုက္လ႔ရ
ို ိွရင္ က်ေနာ္တို႔ကရွစ္ဆယ္န႔မ
ဲ ေရာင္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ေနာက္တစ္ခါဘဏ္ေတြကလည္း က်ေနာ္တ႔ေ
ို ခ်းတဲ့အခါ အကုန္လံုးျပီးမွဝယ္တဲ့သူကို ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း
သြင္းျပီး ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းေခ်းရတဲ့အခါမွာ တလံုးတည္းတခဲတည္းျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ဒီ့အစားက်ေနာ္တို႔
စေဆာက္တက
့ဲ ာလကတည္းက ဝယ္တဲ့သူေတြကိုေခ်းလိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က စရံေပးရမယ္
ဆိုရင္ေတာင္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းေလးပဲေပးရမယ္။foundation ျပီးလို႔ရိွရင္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု
ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ ဝယ္သူအတြက္လည္းအတိုးႏႈန္းကအင္မတန္သက္သာသြားမယ္။ေစာေစာစီးစီး
စေပးလိုက္ရင္ အတိုးလည္းနည္းတယ္၊အရင္းလည္းနည္းတယ္။ေရာင္းတဲ့သူကလည္းေစ်းကိုခ်ျပီး
ေရာင္းလိ႔ရ
ု တယ္။အဲ့ဒါဆိုရင္ ဒီေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခုလံုးလည္းလည္ပတ္သာြ းႏိုင္တယ္။ဒီေတာ့
ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အခန္းက႑ကအရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္” ဦးမ်ိဳးျမင့္
---------------------------------------------------------------------------------------“အစိုးရမွာေျမက ရိွေတာ့ရိွတယ္။ဒါေပမယ့္တစ္ခုရွိတာက က်ေနာ္တို႔ကတန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးမွ်တ
လိ႔ေ
ု ျပာလိုက္ရင္ ေျပးျမင္လိုက္တာကေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတို႔ကိုေျပးျမင္မယ္။ဒီျမိဳ႕လယ္
မွာလည္းထိုက္သင့္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္တ့ေ
ဲ ျမေတြရိွတယ္။တခ်ိဳ႕ဟာေတြအသံုးခ်လိ႔ရ
ု တယ္။ဒါေပမယ့္
အဲ့ဒီ့ေျမေတြကလက္ရိွေပါက္ေစ်းနဲ႔တက
ြ ္မယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးနည္းေအာင္ေတာ့လုပ္လို႔မရဘူး။ဘာလို႔လဲ
ဆိုေတာ့က်ေနာ္တ႔က
ို ေျမတန္ဖိုးၾကီးျပီဆိုရင္ အထပ္ကိုျမင့္ျမင့္ေဆာက္လ႔ရ
ို တယ္။အဲ့မွာႏိုင္ငံေတာ္က
မွားတာတစ္ခုရိွတယ္။ဥပမာ-ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီအမ
ိ ္ရာေပါ့ေနာ္။က်ေနာ္တို႔စတည္ကတည္းကေျပာပါ
တယ္။တန္ဖိုးနည္းခန္းခ်ည္း ၁၈ထပ္ေဆာက္ခိုင္းတယ္။တစ္ေပပတ္လည္တစ္သိန္းႏႈန္းနဲ႔ ၆၀၀ square
feet ကိုသိန္း ၆၀၀နဲ႔ေရာင္းေနရတယ္။အဲ့တာဘယ္လိုလုပ္တန္ဖိုးနည္းမယ္လို႔ေခၚမွာလဲ။ဒီေတာ့
ေျမေနရာတန္ဖိုးၾကီးရင္အထပ္ျမင့္ျမင့္ေဆာက္ရမယ္။အထပ္ျမင့္ျမင့္ေဆာက္ရင္အေဆာက္အဦးရဲ႕

သေဘာအရ foundation အပိုင္းမွာအမ်ားၾကီးကုန္တယ္။ကုန္တဲ့အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်
စရိတ္တင္အမ်ားၾကီးတက္သာြ းတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ပါ” ဦးမ်ိဳးျမင့္
---------------------------------------------------------------------------------------“ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက market economy အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက export
ကေနအမ်ားၾကီးဝင္ေငြရတယ္။အဲ့ဒီ export ဝင္ေငြနဲ႔ေဒၚလာျပန္ေရာင္းရင္မကိုက္လို႔ import
ျပန္လုပ္တယ္။import ျပန္လုပ္ေတာ့ဝင္ေငြေတြအမ်ားၾကီးျပန္ရလာတယ္။အဲ့ဒီ့မွာအစိုးရက
ဘာေၾကာင့္လမ
ဲ သိ ဘူး။သြင္းကုန္အစားထိုးဦးစားေပးဆိုတဲ့စနစ္ကိုဖ်က္လိုက္တယ္။ျပီးေတာ့မွ
သြင္းကုန္သမားေတြကို တင္သြင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္အစိုးရက အထူးကုန္စည္ေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္း
ဘယ္ေလာက္သင
ြ ္းျပီးမွ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ဟာသြင္းရမယ္ဆိုေတာ့ အရိုး၊အသားျပႆနာေတြ
ေပၚလာတယ္။အဲ့လိုေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလူေတြက import မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး။ဒီေနရာမွာ
ပိုလာတဲ့ေဒၚလာေတြကိုပိုက္ထားျပီးေတာ့ ဘာလုပ္ ရမွန္းမသိျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္
ကလည္း ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးေတြလုပ္တယ္။အရင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထပ္မွာ
လည္းျမိဳ႕သစ္ေတြလုပ္ခဲ့တာပဲ။ဒါေပမယ့္အဲ့တုန္းကဘာမွမလႈပ္ဘူး။ အခုလႈပ္ရျခင္းအေၾကာင္းက
အစိုးရ import ေတြခက္ေအာင္လုပ္လိုက္လို႔ exporter ၾကီးေတြက export ကရထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြ
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့အခ်ိန္နဲ႔အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္သာြ းတာ။ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့အဲ့တုန္းက အစိုးရက
ဝန္ထမ္းေတြ တပ္မေတာ္သားေတြ အျပင္ အႏုပညာအဖြဲ႕ေတြ စာေရးဆရာအဖြ႕ဲ ေတြကို ေျမကြက္
ေတြေပးတယ္။ေပးေတာ့အဲ့ဒီ့လူေတြက အဲ့ေျမကြက္ေတြကိုျပန္ ေရာင္းၾကတာ။ျပန္ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ
ခုနေငြထုတ္ပိုက္ထားျပီးဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့သူေတြက တခါတည္းတအားဝယ္ၾကတာ။ အဲ့လို
ဝယ္ၾကေတာ့ဒီေျမကြက္ေလးေတြက တစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း သြင္းရတာကေန တခါတည္း
တစ္သိန္း၊ႏွစ္သိန္း ကေန ဆယ္သိန္းအထိတက္သာြ းတာ။အဲ့ဒီကစျပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ၾကီး
တက္သာြ းတာ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတက္ခ့ဲတ့ႏ
ဲ ႈန္းနဲ႔ရာခိုင္ႏႈန္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊
၁၉၉၇ခုႏွစ္ေတြမွာတက္တာက တကယ္က
့ ိုၾကီးၾကီးမားမားတက္သာြ းခဲ့တာ” ဦးေအာင္ခ်ိန္ဘာြ း
-----------------------------------------------------------------------------------------“အခုျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းၾကီးဖြဲ႕လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာေတာ့ စည္းနဲ႔စနစ္နဲ႔လုပ္လာၾက
ပါတယ္။ဒါေပမယ့္အျပင္မွာလုပ္ေနတဲ့သူေတြကရိွေနေသးတယ္။ဒီထမ
ဲ ွာဘာျဖစ္လဆ
ဲ ိုေတာ့ႏိုင္ငံ
အတြက္အခြန္ဘ႑ဆံုးရံႈးရတာဘာေတြရိွလဆ
ဲ ိုေတာ့ လက္ရိွကအခြန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔အိမ္ျခံေျမ
ဝယ္တဲ့အခါမွာသတ္မွတ္ထားတဲ့တန္ဖိုးနဲ႔အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကိုက်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္
အိမ္ျခံေျမအသင္းဝင္တ့သ
ဲ ူေတြအားလံုးသိထားပါတယ္။သိထားတဲ့အေနအထားနဲ႔အခြန္ေဆာင္ဖို႔လို
အပ္တာကိုလူေတြကမေဆာင္ခ်င္ၾကတာ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းကိုသတ္မွတ္

ထားတာကလက္ရိွေပါက္ေစ်းထပ္ျမင့္ေနတယ္။အဲ့ဒီ့ေတာ့ဒီေဆာင္ရမယ့္ေငြကျမင့္ေနေတာ့မေဆာင္
ခ်င္ၾကဘူး။မေဆာင္ခ်င္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ခ်ဳပ္ၾကတယ္။အရပ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ခ်ဳပ္လိုက္တ့ဲ
အတြက္ေၾကာင့္ဒီဟာကအစိုးရကိုလည္းအခြန္ဘ႑အေနနဲ႔ေရာက္မသြားဘူး။တရားမဝင္ေစ်းကြက္
ေတြလည္းျဖစ္ေနတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြလည္းက်ေနတယ္။ေစ်းႏႈန္းျမင့္တ့ဟ
ဲ ာက်ေတာ့
လည္းအခြန္ေဆာင္ရမွာေၾကာက္လို႔မဝယ္ၾကတာေတြကလည္းမ်ားေနတယ္။အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းက အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္ကို
တင္သြင္းထားတာရိွပါတယ္။ဒီဥပေဒကလည္းျပန္လည္က်လာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွပါတယ္”
ဦးတင္ထြန္းႏိုင္
------------------------------------------------------------------------------------------“အစိုးရအေျပာင္းအလဲမတိုင္ခင္နဲ႔ ဒီဘက္အေျပာင္းအလဲမတိုင္ခင္မွာ ဒီေလာက္ခက္ခလ
ဲ ိမ့္မယ္လို႔
ဘယ္သူမွ်မေမွ်ာ္လင့္ထားၾကဘူး။ဒါေျမျပင္မွာေဆာက္ေနတဲ့သူေတြအသိဆံုးပဲ။ဘယ္လိုအခက္အခဲ
ေတြရိွေနလဲ၊ဘယ္လိုဝန္ထမ္းစရိတ္ေတြေထာင္းေနလဲ။ျပီးေတာ့ ဘယ္သ႔မ
ူ ွာတာဝန္ရိွေနလဲဆိုတာက
ပထမစစ္အစိုးရမဆင္းခင္ကတည္းက တခ်ိဳ႕သိတဲ့သူေတြကဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုတာကိုၾကိဳသိထားတယ္။
ဒါေပမယ့္ကန္ထရိုက္တာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေလာက္အေျခအေနဆိုးမယ္လို႔မထင္ထားၾကဘူး။
ေနာက္ျပီးေတာ့ဘဏ္စနစ္ကလည္းတအားအားနည္းတယ္။တက္လာတဲ့အစိုးရသစ္မွာလည္း အား
နည္းခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္။သူတို႔အလုပ္မလုပ္တတ္ေသးဘူးေပါ့။အလုပ္မလုက္တတ္ေသးပဲနဲ႔
သင္ေနရတဲ့အဆင့္ပဲရိွေသးတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့လူမွန္ေနရာမွန္ေတြမျဖစ္ေသးဘူး။အဲေတာ့
ကန္ထရိုက္ေတြမွာဘယ္ေလာက္အထိအခက္အခဲရိွသာြ းေစလဲဆိုတာက ဥပမာေဆာက္ျပီးၾကျပီေပါ့။
၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းမယ္။ဒီတိုက္ခန္းေတြကိုေရာင္းေပးမယ္။ဒါေပမယ့္ဘဏ္ေတြနဲ႔ျပည္သူေတြအၾကား
အခ်ိတ္အဆက္ေပါ့။လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္ကိုအစိုးရကပဲလုပ္ေပးႏုိင္မယ္။အစိုးရမွာ
အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ႑ာေရးေပၚလစီရိွရမယ္။ဒါမွေခ်ာင္လည္လိမ့္မယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့
ဘယ္ေလာက္အထိၾကပ္တည္းေနရလည္းဆိုရင္ကာယကံရွင္ေတြအသိဆံုးပဲ။အဓိကကေတာ့
လုပ္ငန္းရွင္ေတြမေမွ်ာ္မွန္းပဲနဲ႔အဆိုးဆံုးအေျခအေနကိုေရာက္ေနတယ္” ကိုေက်ာ္ၾကီး
--------------------------------------------------------------------------------------“အခြန္ကလည္းက်ေနာ္တို႔ၾကီးမားတဲ့ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပါ။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကအခြန္ရိွမွရပ္တည္တယ္ဆိုေပ
မယ့္တခါတေလက်ရင္ tax holiday ေပးတာမ်ိဳးတိ႔ု ျပီးေတာ့တိုင္းျပည္မွာစီးပြားေရးမေကာင္းဘူးဆိုရင္
ဒါကိုတရားေသစြဲကိုင္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲေလွ်ာ့သင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုး
တက္လာတာနဲ႔အမွ် ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းေတြရလာ
မယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့သူနဲ႔ဆက္စပ္တ့ဲ stakeholder ကအက်ယ္ၾကီးပါ။ဒါေၾကာင့္မို႔အခြန္အခနဲ႔ပတ္

သတ္လ႔အ
ို မ်ားၾကီးေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ေဆာက္လုပ္တဲ့သူေတြလည္း ဥပမာ-က်ေနာ္တို႔
ကဘဏ္ေတြဆီကေခ်းတယ္။အခုတခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြဆိုရင္ တရားဝင္စာထုတ္ထားၾကတယ္။ေဆာက္
လုပ္ေရးေတြကိုလံုးဝေငြမေခ်းဘူး။အမွန္ဒီလိုအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာကူညီရမွာကို ေရနစ္ရာ
ဝါးကူထိုးေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ေနာက္တစ္ခုကလည္း ႏိုင္ငံတကာကဝင္လာတဲ့ကုမဏီေတြၾက
ေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံက အတိုးက ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရိွလို႔ က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္
ေတြက ဘယ္လိုမွ်မယွဥ္ႏိုင္ၾကဘူး။ျပီးေတာ့ သူတို႔ကဝင္လာျပီးေတာ့ BOT နဲ႔ေဆာက္တ့ေ
ဲ နရာမွာ
သူတို႔က ၁၀၀ေဆာက္ရင္ ၁၀၀လံုးလံုးရတယ္။က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေဆာက္ရင္ ေျမဖိုးက
တစ္ဝက္ ကန္ထရိုက္ကရတာ တစ္ဝက္ဆုိေတာ့ သူတို႔ေရာင္းတဲ့ေစ်းနဲ႔ယွဥ္ရင္လည္းက်ေနာ္တို႔က
မယွဥ္ႏို္င္ဘူး။အဲ့ေတာ့ဒါေတြကအရမ္းကိုဆိုးဝါးတဲ့ျပႆနာတစ္ခုပါပဲ” ဦးမ်ိဳးျမင့္
--------------------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္-ကိုေနမင္းသူ (imyanmarhouse.com MD)
((တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေတြကိုအစိုးရကေနတာဝန္ယူျပီးေတာ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနတယ္။
ျပည္သူေတြေရာင္းခ်ေပးေနတယ္။ဒါကိုလည္းက်ေနာ္တို႔ကအမ်ားၾကီးၾကိဳဆိုပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း
တစ္ဖက္မွာဘာေတြရိွေနလဲဆိုေတာ့ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေတြကိုအမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုတဲ့သူေတြ
လက္ထေ
ဲ ရာက္ေအာင္မထည့္ႏိုင္ေသးတာေတြ႔ရတယ္။ဒါဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲေပါ့ေနာ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကျမိဳ႕နယ္သစ္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အရင္ကလည္းျမိဳ႕နယ္သစ္စီမံကိန္းေတြ
ဥပမာ-လိႈင္သာယာ၊ေရႊျပည္သာေပါ့။ဒီျမိဳ႕နယ္ေတြကေအာင္ျမင္ျပီလားလို႔ေမးရင္ မေအာင္ျမင္ေသး
တာေတြ႔ရတယ္။လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရိွေသးတယ္။အဲ့ေတာ့ ေနာက္လုပ္မယ့္စီမံကိန္းသစ္ေတြက
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခဘယ္ေလာက္ရိွႏိုင္မလဲဆိုတာေမးခ်င္ပါတယ္))
ပရိသတ္-ကိုေက်ာ္ႏိုင္ (iGreen development and engineering group director)
((က်ေနာ္တ႔ျို ပီးခဲ့တဲ့အစိုးရသက္တမ္းမွာ အိမ္ျခံေျမေတြကို ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ေဆာင္လို႔ရိွရင္
အမည္ေပါက္ေျပာင္းလိ႔ရ
ု တယ္။ပိုင္ဆိုင္မႈေတြျဖစ္လာတယ္။လက္ရိွအစိုးရမွာလည္း ႏိုင္ငံဘ႑ာ
ေတြလိုအပ္ေနတယ္။ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြေတြလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ tax holiday ကိုအမ်ားၾကီး
မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္လ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးလ ေပးလိုက္လ႔ရ
ို ိွရင္ က်ေနာ္တို႔ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာပဲ
ျမန္မာတစ္ႏို္င္ငံလံုးနဲ႔ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ဘီလီယံတစ္ေသာင္းေလာက္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလိုက္
မယ္ဆိုရင္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ပဲတြက္ရင္ ၁၅၀၀ဘီလီယံေလာက္ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ရလာ
ႏုိင္ပါတယ္။ဒါဆိုရင္တိုင္းျပည္အတြက္လည္းဘ႑ာေငြရလာသလို က်ေနာ္တို႔စီးပြားေရး circle
ၾကီးတစ္ခုလံုးကလည္းေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းေတြေကာင္းလာျပီး

ကေမာက္ကမျဖစ္လာႏိုင္ဘူးလို႔သံုးသပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ tax holiday ကိုဘာေၾကာင့္မလုပ္
ရတာလည္းဆိုတဲ့ေမးခြန္းေမးခ်င္ပါတယ္))
--------------------------------------------------------------------------------------“အစိုးရတစ္ရပ္က အခြန္နဲ႔သာရပ္တည္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဆာင္သင့္ေဆာင္ထိုက္တဲ့ ျဖစ္သင့္
ျဖစ္ထိုက္တ့အ
ဲ ခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔မဟုတ္ရင္မေဆာင္ၾကဘူး။မေဆာင္ေတာ့တိုင္းျပည္ကအခြန္
မရဘူး။ေနာက္ျပီးေတာ့ legally အရလည္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ပို္င္ဆိုင္တ့ဲသူေတြအေနနဲ႔လည္း
တရားဝင္ legally မျဖစ္တ့အ
ဲ ခါ မလိုအပ္တ့မ
ဲ ႈခင္းေတြျဖစ္ေပၚေစတယ္။ဒါေၾကာင့္ tax holiday
ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပီးခဲ့တ့အ
ဲ စိုးရလက္ထပ္မွာလည္း ႏွစ္ခါ သံုးခါေလာက္လုပ္ဖူးပါတယ္။ အဲ့ခ်ိန္
မွာတိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာထဲကိုအရမ္းကိုလွိမ့္ဝင္ပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ အဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္သင့္
ျဖစ္ထိုက္ေဆာင္သင့္ေဆာင္ထိုက္တ့ႏ
ဲ ႈန္းထားဆိုရင္ျပည္သူကေဆာင္ခ်င္မွာပဲ။ဘယ္သူပျဲ ဖစ္ျဖစ္
ကိုယ့္အမည္ေပါက္ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ကိုယ့္အမည္ေပါက္မဟုတ္ပဲနဲ႔ သူမ်ားအမည္ၾကီးနဲ႔ေနေနရတာ
အမႈအခင္းေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးဖို႔္လိုပါတယ္။ျပီးေတာ့ တီဗီြ
မွာေတာ့အခြန္န႔ပ
ဲ တ္သတ္လို႔ၾကည့္ဖူးပါတယ္။အင္မတန္စိတ္ရွည္ပါတယ္။တကယ္ျပည္သူလူထု
တစ္ေယာက္အခြန္သြားေဆာင္ၾကည့္ပါ။ဒီေလာက္လယ
ြ ္ကူပါ့မလား။ဒီေလာက္အဆင္ေျပပါ့မလား
ဆိုတာကအားလံုးအသိပျဲ ဖစ္ပါတယ္” ဦးမ်ိဳးျမင့္
------------------------------------------------------------------------------------------------“တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြလက္ထဲေရာက္ဖို႔ဆိုတာက
ဒီမွာရိွတ့သ
ဲ တ္မွတ္ခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ျပင္ကိုျပင္ရအံုးမွာပါ။အခုလည္းသူတို႔ျပင္မယ္လို႔သတင္း
ေတြထမ
ဲ ွာၾကားရတယ္။အဓိကကေတာ့ ဘဏ္ေပါ့။ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တ့အ
ဲ ခါမွာ သူက default
ျဖစ္မွာသိပ္ေၾကာက္တာ။သိပ္စိုးရိမ္တ့အ
ဲ ခါက်ေတာ့ သူကအနိမ့္ဆံုး တစ္လဝင္ေငြ သံုးသိန္းရိွရမယ္
ေပါ့ေနာ္။ဒါေပမယ့္ လက္ရိွအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာနဲ႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွမရဘူး။အဲေတာ့ဒီ သံုးသိန္းဆိုတာ
ရယ္ ျပီးေတာ့သိန္းသံုးဆယ္ရယ္၊ ဆယ္ႏွစ္ရယ္ဆိုတ့ဲ အဲ့ဒီ့အတားအဆီးေတြေၾကာင့္ မဝယ္ႏိုင္တ့ဲ
သူေတြ ကအမ်ားၾကီးက်န္ေနတယ္။ဒါကိုက်ေနာ္တို႔ကျပင္ကုိျပင္ရမယ္။အဲ့ေတာ့ျပင္ႏိုင္လို႔ရိွရင္
လူအမ်ားစုက ဝင္လာႏိုင္မွာဆိုေတာ့ အခြင့္ထူးခံေတြရဲ႕ဝယ္လိုအားကေမွးမွိန္လာလိမ့္မယ္” ဦးျမင့္ေဆြ
---------------------------------------------------------------------------------------------“ႏိုင္ငံျခားကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာျပီးေတာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ္ဆိုတ့ေ
ဲ ကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက စီးပြားေရး
သမားၾကီးေတြပါ။ျမန္မာျပည္မွာလာျပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အက်ိဳးအျမတ္ဘယ္ေလာက္ရိွမ
လဲတက
ြ ္တာေပါ့။ျပီးေတာ့အရင္းေၾကကာလျမန္မလားတြက္ၾကမယ္။ဒီေတာ့ဘယ္စီးပြးေရးသမားပဲဆို

ဆို ျမန္မာႏို္င္ငံကုန္သည္ေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ အျမတ္မရိွရင္ေတာ့ဘယ္သူမွဒီစီးပြားေရးကိုဆက္မလုပ္ပါဘူး။
ဘာလိ႔လ
ု ဆ
ဲ ိုေတာ့ ျပဳတ္သာြ းမွာစိုးလိ႔ပ
ု ါ။အဓိကကေတာ့ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္ေတြမ်ားမ်ားဖြင့္ေပးရမယ္။တရုတ္ျပည္ၾကီးႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာတာ အထူးစီးပြား
ေရးဇုန္ၾကီး ၆ခု တျပိဳင္တည္းစလုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၂ခု ထက္လုပ္တယ္ ေအာင္ျမင္တယ္။ ၅၇ ခု ျဖစ္လာ
တယ္၊ ေအာင္ျမင္တယ္။ဆိုလိုတာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုတာ အထူးဥပေဒထုတ္ျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခား
သားေတြလာလုပ္ရင္ အထူးအခြင့္အေရးေပးတာျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ ျပည္တြင္းကတည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔
အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစဘူးဆိုျပီးလုပ္တာပါ။ဒီမွာအခု သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုနဲ႔ အရင္
လုပ္ခ့တ
ဲ ့ထ
ဲ ားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္က ရပ္ေနတယ္။ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေတာ့ စေန
ပါျပီ။ေနာက္ထပ္ထက္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ဒီေတာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြေပၚလာရင္ ႏိုင္ငံျခားရင္း
ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာဖို႔အခြင့္အလန္းေတြရိွပါတယ္” ဦးေအာင္ခ်ိန္ဘာြ း
------------------------------------------------------------------------------------အဆံုးသတ္
--------------------------------------------------------------------------------------------------

