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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“စစ္ပြဲေတြက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္နစ္နာသလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

စစ္ပြဲေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္ ရိုက္ခတ္ ေနလဲ?

ဘိန္းစီးပြားေရး

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ၂၉ ရက္ေန႔မွာစီမံကိန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အခ်က္ ၁၂ ခ်က္
ပါတဲ့ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ထဲမွာ “အမ်ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္
စုႀကီးျဖစ္တည္ လာေစေရး ” ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပါရွိပါတယ္။
ဒီလို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ရင္ၾကားေစ့မယ္ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကိစၥအျပင္၊ ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႕ ခ်ီၿပီးလည္ ပတ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡ စီးပြားေရး (Conflict Business) ေတြနဲ႕
ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရသစ္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ မွာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီကိစၥေတြ ဟာ
ဘယ္ေလာက္ အထိနက္ရွိုင္းပါသလဲ။ ဒါဟာ NLD အတြက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အတူ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္
စင္ပါ ေျဖရွင္းမယ့္ ျပသာနာတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

သစ္နဲ႕ ေက်ာက္စိမ္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုက ဘိန္းစီး
ပြားေရးပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ TNI (Transnational Institutue) အဖြဲ႔က
အစီရင္ခံစာ တခုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ၊ လာအိုနဲ႔ ထိုင္း
နိုင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငဲရဲ႕ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈဟာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႕ လက္
နက္ ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႕အတူ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတို႔က အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အ
ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားတာပါ။
စီးပြားေရးပညာရွင္ SeanTurnell ကေတာ့ “တိုင္းျပည္စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာဖို႔၊ တရားမွ်
တမႈရွိဖို႔နဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြ တရားမွ်တမႈရွိရွိ ခြဲေဝနိုင္ဖို႕ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အခုလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အင္မတန္ အေရးပါတဲ့အေၾကာင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းေလာကနဲ႔ပဋိပကၡစီးပြားေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာလမွာ Global Witness က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႀကီးမား ေသာနိုင္ငံ
ေတာ္လ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္အမည္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ
ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္းဝယ္မႈေတြေၾကာင့္ ရရွိေနတဲ့ ေဒၚလာသန္းေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို စစ္တပ္အသိုင္း
အဝိုင္း၊ အေမရီကန္နိုင္ငံပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ မူးယစ္ရာဇာေတြ နဲ႕ အတိတ္ကလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ခရိုနီ
ကုမၸဏီေတြက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိမ္း ခ်ဳပ္ ထားတယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေက်ာက္စိမ္းက႑မွာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ တစ္နွစ္ထဲ တရုတ္နိုင္ငံဘက္ကို တင္ပို႔မႈပမာဏ အေမရီ
ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ ေလာက္ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ တန္ဖိုး ပမာဏအရဆိုရင္ ၃၁ ဘီလီယံ
ေလာက္ရွိေနတယ္လို႔တရုတ္နုိင္ငံဘက္က ရရွိတဲ့ သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္ေတြ ကိုမူတည္ၿပီး Global
Witness က ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အလားတူပဲ ေက်ာက္စိမ္း ဟာ KIA၊ KIO အတြက္ ဝင္ေငြ အဓိက
ရရွိေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ေက်ာ္စိမ္းကဝင္ေငြေတြကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထား နိုင္ဖို႕
တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲေနတာဟာ နွစ္ဖက္ စလံုးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာ တဲ့အ ေၾကာင္း
လည္းေဖၚျပထားပါ တယ္။
ဒါေတြဟာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြအတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္လည္း
ကခ်င္လူထုအတြက္ေတာ့ ေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရတာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ
ကိုပဲခံစားရဖို႔ တြန္းအားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးေပၚလစီ) ကေတာ့သူရဲ႕
ပုဂၢလိက အျမင္အရဆိုရင္ေတာ့ informal sector စီးပြားေရးေတြ အားေကာင္းေနတာ conflict ေတြ
ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သလို ဒီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္လည္း conflict ေတြျဖစ္ေနၾက တာ
လို႕ သံုးသပ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

UNHCR ရဲ႕ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဦးေရ
၅၈၇၀၀၀
(၂၀၁၅) ရွိေၾကာင္းနဲ႔ (IDMC) ရဲ႕ ခန႔္မွန္းခ်က္ အရဆိုရင္ ၆၄၃၀၀၀ (၂၀၁၄) ေလာက္ရွိတယ္လို႔ သိရ
ပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ဒုကၡသည္စခန္း (IDP Camps) ေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြကေတာ့ ေသာင္းဂဏန္း
ေလာက္သာရွိၿပီးေတာ့ အမ်ားစုက စစ္ေဘးေရွာင္ရင္း ႀကံဳသလို ေနထိုင္စားေသာက္ ေနထိုင္ၾကရတာ
မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သတင္းေတြမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရကို ၁ ဒႆမ ၁ သန္း
အထိ ေဖာ္ျပထားတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါ ေပၚလုိက္ၿပီး ဂဏန္းေတြ ေျပာင္း
လဲသြားတာလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
စစ္ေဘး ဒုကၡေတြဟာ ထိုင္းနယ္စပ္နဲ႔ တရုတ္နယ္စပ္ေတြမွာ ပ်ံ႕နွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။
စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူေတြဟာ မိမိရပ္တည္ေရးအတြက္ဘာမွ မေသခ်ာတဲ့ သူေတြ ျဖစ္သလို တိုင္း
ျပည္တစ္ျပည္ လံုးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး စီးပြားေရး ရႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈမဲ့ ေနသူေတြ အျဖစ္
ေတြ႔ရမယ့္ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ အေနနဲ႔ ဒီလူေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ အားကို မယူနိုင္တဲ့အျပင္
စစ္ေၾကာင့္ ပုန္းေရွာင္ ေနရတဲ့ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီေပးဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့တြက္ အတြက္
ကုန္က် စရိတ္ေတြ ျမင့္တက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ စစ္ေဘး ဒုကၡသယ္ တစ္ဦးကို တစ္ရက္ စားစရိတ္ေငြ တစ္ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ရင္ေတာင္
သံုးနွစ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါက ေနရာထိုင္ ခင္းနဲ႔ စားစရိတ္သက္
သက္ပါ။ ပညာသင္စရိတ္နဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မပါ၀င္ ေသးပါဘူး။ အလားတူပဲ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့
တိုင္းျပည္မွာ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ေတြ ျမင့္တက္ ေနတတ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဥပမာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝရာမွာ စစ္သံုးစရိတ္က နွစ္စဥ္ ဂဏန္းနွစ္လံုးျဖင့္ ဦး
ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဥပမာ ၂၀၁၂ - ၁၃ ဘ႑ာနွစ္မွာ ၁၆ ဒႆမ ၄၆ %၊ ၂၀၁၃ - ၁၄ ဘ႑ာနွစ္ မွာ
၁၃ ဒႆမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာနွစ္ မွာ ၁၃ ဒႆမ ၄၄%၊ ၂၀၁၅ - ၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ
၁၃ ဒႆမ ၃၄ % (ထပ္တိုးမပါ) ၊ ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘ႑ာနွစ္ မွာ ၁၃ ဒသာမ ၄၄ % (ထပ္တိုးမပါ) အသီး
သီးျဖစ္ၾကပါတယ္။
ဥပမာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘ႑ာနွစ္ GDP ကို အေမရီကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဘီလ်ံနဲ႔
တြက္ရင္ေတာင္ ထပ္တိုးမပါပဲ မူလ ခန္႔မွန္း ေျခအေပၚ မူတည္ တြက္တဲ့ စစ္သံုးစရိတ္ဟာ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၁၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ ရင္လည္း စစ္ပြဲေတြ
ရွိေနတာ အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ၿပီး လုိေငြျပဘတ္ဂ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသလို
စစ္ေဘးေရွာင္ေတြ
ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အစစ ပ်က္သုဥ္းေနတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အဓိက လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခု
ျဖစ္လို႔ေနပါေတာ့တယ္။

သစ္ေမွာင္ခို ျပသာနာ
အလားတူပဲ ပဋိပကၡစီးပြာေရး (conflict Business) ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာေတြ
လည္း တစ္ေန႕တျခား ပ်က္သုဥ္းလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ UNODC
ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ယခင္က သစ္ေတာဖုံုးလြမ္းမႈ ဧရိယာ ၄၄.၂ % ေလာက္အထိရွိရာ
ကေန တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္း လာတာေတြ႔ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္နဲ႕ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အတြင္း အေန
အထား ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ကမၻာေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယ အျမင့္ဆံုး နိုင္ငံျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔
နွစ္စဥ္ တစ္နွစ္ကို ဟက္တာ ေပါင္း ၅၄၆၀၀၀ ဆံုးရံႈးေနတဲ့အေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။
ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Enviromental Investigation Agency (EIA) ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့
ျမန္မာနိုင္ငံက သစ္ေတြ တရုတ္နိုင္ငံကို ခိုးထုတ္ရာမွာ သစ္တစ္လံုးခ်င္း ဝယ္ယူတာထက္ ေတာင္အလံုး
လိုက္ ဝယ္ယူမႈ ေတြ ကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္တယ္
လို႔ေဖၚျပထားပါတယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး ေရးသားတင္ဆက္သည္။

