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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေနၿပီလား ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေနၿပီလား
ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ဖို႔ တင္ျပလာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြထဲက ဘဏ္ (၉) ခု
ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ ဖို႔ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ (၄) ဘဏ္နဲ႕ဆိုရင္ေတာ့စုစုေပါင္း
၁၃ ဘဏ္ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ေတြကိုသာ ဖြင့္ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြ
ၿပိဳလဲသြား ႏုိင္ တယ္ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္က ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပး လိုက္တဲ့
အတြက္ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အစိုးရဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတြ ဝင္ေရာက္လာ
ေရးမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပသနာတစ္ခုကိုခပ္ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့
သေဘာလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဘဏ္ေတြ ထဲမွာ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ ၾသစေၾတး
လ်၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား စတဲ့ ႏိုင္ငံစံုက ဘဏ္ႀကီးေတြ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
လာလုပ္ကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြကို ဝန္ေဆာင္မွဳ ေကာင္းေကာင္း ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္
ခဲ့ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီဘဏ္ ေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ လာလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီနဲ႔
လုပ္ငန္းေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဘဏ္ခြဲ တစ္ခုစီဖြင့္လွစ္သြား မယ္လို႔သိ
ရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ သံုးနွစ္ရွိသြားပါၿပီ။ ကို္ယ္စားလွယ္ ရံုးေတြ
လည္းလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္ ေတြကေန ဘဏ္တိုးနႈန္း
ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေခ်းယူအလုပ္လုပ္ ေနရတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္း ရွင္ေတြက နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ
ကေန ေငြေခ်းယူခြင့္ရဖို႔ေမွ်ာ္ လင့္ေနၾကတာပါ။

ႀကီးျမင့္ေနဆဲ ဘဏ္တိုးနႈန္း
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရိွဘဏ္တိုးနႈန္း ၁၃ ရာခိုင္နႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြရွာေဖြသြား
မယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့
အခမ္းအနားမွာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့
ဖူးပါတယ္။ ဘဏ္တိုးနႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အစိုးရနဲ႔ လြတ္ေတာ္ၾကားမွာလည္းေဆြးေႏြးမႈေတြ
ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘဏ္တိုးနႈန္းေတြ ႀကီးျမင့္ေနတာဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ
အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲေတြလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း စစ္အစိုးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက စုေဆာင္းေငြ အတိုး
ႏႈန္းထက္ မ်ားခဲ့တာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဘဏ္ေတြရဲ႕ စုေဆာင္းေငြအေပၚ သတ္
မွတ္ထားတဲ့ အတုိးႏႈန္း ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ပဲရွိၿပီး ေငြေခ်းအေပၚသပ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိးႏႈန္းက၁၃
ရာခုိင္ ႏႈန္းဝန္းက်င္ရွိ ေနပါတယ္။ ဒီအတုိးႏႈန္းေတြဟာ တစ္ႏွစ္ အတိုးႏႈန္း ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္လ
ခ်င္းအေနအထားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပ္ေငြအတြက္ ဘဏ္တိုးနႈန္းက ၀ ဒႆမ ၆ % နဲ႔ ေခ်းေငြ
ဘဏ္တိုးနႈန္းက ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနတာပါ။
ဘဏ္ကေခ်းေငြဆိုတာက အေပါင္ပစၥည္း ရွိမွရတဲ့အတြက္ အေပါင္ပစၥည္း မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္
ေတြက အျပင္မွာနား လည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ေခ်းရပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ
လည္ပတ္ေနတဲ့ ေခ်းေငြရဲ႕ျပင္ပ အတိုးနႈန္းေတြဟာ တစ္လ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း နဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း
ေလာက္အထိ ျမင့္မားေနတာေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြဟာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကို
ထိခိုက္သလို အထူးသျဖင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြ နလန္ထူဖို႔ မလြယ္တဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္လည္းျဖစ္
ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းေတြက ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိတဲ့
အတိုးနဲ႔ေခ်းယူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေနတဲ့ အတြက္ ျမန္မာနို္င္ငံရဲ႕ အေနအထားဟာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
တဲ့သူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ အခါမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္မယ့္ အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။

အာဆီယံႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမင့္ဆံုးနဲ႔ doing business report မွာ နံပတ္ ၁ အဆင့္မွာရွိေနတဲ့ စင္ကာပူနိုင္ငံအပါအဝင္ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕
အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီနိုင္ငံေတြဟာ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေဖာင္းပြမႈကို ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းထားႏုိင္ ၾကတာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ
လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အေနနဲ႔ သူတို႔
ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းနဲ႔ ေငြေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းက်သြားေစမယ့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔
သံုးသပ္ၾကတာလည္းရွိပါတယ္။

နိုင္ငံတကာဘဏ္နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္ နႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကေတာ့ နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္
ေပးမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ သက္တမ္း
နုနယ္ေသးသလို အရင္းအနွီးအားျဖင့္လည္း နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို မယွဥ္နိုင္တဲ့ အတြက္ စိုးရိမ္ၾက
တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရင္လည္း နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက
ျပည္တြင္းဘဏ္ကို ေငြေခ်းေပးၿပီး၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းရွင္ကို ျပန္ေခ်းေပးတဲ့
ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔သာ သြားလိုၾကတာပါ။
အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကးမေတာင့္တင္းမႈပါ။ ရင္းႏွီးမတည္
ေငြ ပမာဏမွာ ဆိုရင္လည္း နုိ္င္ငံတကာ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္း ဘဏ္ေတြရဲ႔ မတည္ေငြ ပမာဏဟာ
ကြာျခားလြန္းလွပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံက ဘဏ္ေတြဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံကဘဏ္ ေတြရဲ႕အပံု ၁၀၀ ပံုတစ္ပံု
ေလာက္ပဲရွိ တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အႀကီးဆံုးနဲ႔ ဘဏ္ခြဲ
အမ်ားဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္ရဲ႕ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၇၀ နီးပါးသာ
ရွိေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက အႀကီးဆံုး ဘန္္ေကာက္ဘဏ္က ေတာ့ က်ပ္ေငြနဲ႔ တြက္ရင္ ဘီလ်ံ ၇၀၀၀
နီးပါးရွိ ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္ရဲ႕ စုစုေပါင္း မတည္ရင္းႏွွီးေငြဟာ က်ပ္ေငြ
ဘီလ်ံ ၄၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိေပမယ့္ ထိုင္းကဘဏ္ ၁၆ ခုရဲ႕ မတည္ ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏကေတာ့ က်ပ္ေငြနဲ႔
တြက္ရင္ ဘီလ်ံ ၃ ေသာင္း နီးပါး ေလာက္ရွိတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဟာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းနိုင္
တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ထုတ္ေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျဖစ္ေစ၊
ျပည္တြင္း ဘဏ္ေတြက တဆင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္သြားနိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။
ဒီလို ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြနဲ႔ ေငြေခ်း
မယ္ဆိုရင္ အျခားျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအတြက္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အတိုးႏွဳန္း ၁၀ %
ကေန ၁၃ % ၾကားပဲယူရမယ္ ဆိုတဲ့စည္းကမ္းကိုလည္း လိုက္နာရမယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား
ေငြနဲ႔ ေခ်းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုးႏွဳန္း ဘယ္ေလာက္ယူရမယ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ေပးမထားတဲ့အေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္။
တကယ္တန္း ဘဏ္ေတြ အားေကာင္းၿပီး ရွင္သန္လာဖို႔ဆုိတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာတတ္ပါတယ္။
အေျခမခိုင္ေသးမီ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို လက္ခံရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ကို သံုးသူေတြ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကို
ေရာက္သြား ႏိုင္တာမို႔ ေငြေၾကးစနစ္ တခုလံုးအႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ပါတယ္လို႔ သံုးသပ္တာေတြ ရိွသလို
လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း ဘဏ္ေတြဟာ ကိုယ္လည္း မေခ်းနုိင္၊ ေခ်းနိုင္တဲ့ နိုင္ငံျခား
ဘဏ္ ေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးမို႔ ဒီပံုစံအတိုင္းဆို အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ
နလန္ထူဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ေနၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

