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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ေတာင္သူေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပႆနာ ဘယ္ေတာ့ေျပလည္မလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ေတာင္သူေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြျပႆနာ ဘယ္ေတာ့ေျပလည္မလဲ?
(ယမင္းျမတ္ေအး)

ျမန္မာနိုင္ငံဟာဆန္စပါးကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသလို အဓိကစားသံုးတဲ့ နိုင္ငံဆိုရင္မွားမွာ မဟုတ္
ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္္တစ္နွစ္ကို မိုးစပါးဧက ၁၄-၁၅ သန္းေလာက္အထိ္
စိုက္ပ်ိဳးၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆန္စားသံုးမႈကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ တစ္ဦးခ်င္းတစ္နွစ္စားသံုးမႈ
၁၅၅ ကီလိုဂရမ္ရွိတာ ေတြ႔ရတဲ့ အတြက္ တစ္နွစ္ပ်မ္းမွ် ဆန္စားသံုးမႈ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈ သန္းေလာက္ရွိေန
တယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္ ကိုရည္မွန္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး မဟာ
ဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈအတြက္ မက္ထရစ္တန္ ၉ ဒသမ ၉ သန္းနဲ႔
ျပည္ပ တင္ပုိ႔ဖို႔ မက္ထရစ္တန္ ၆ သန္း စုစုေပါင္း ဆန္မက္ထရစ္တန္ ၁၇ ဒသမ ၇ သန္း ထြက္ရွိႏုိင္ဖို႔
ရည္ရြယ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

စားသံုးမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ
ဒီလိုရည္မွန္းထားေပမယ့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းနို္င္ငံေတြနဲ႔ နိႈင္းယွဥ္ရင္ ဆန္စပါး
အထြက္နႈန္း က်ဆင္းေနတဲ့နိုင္ငံလို႔ေျပာရမွာပါ။ ဥပမာဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းအစရွိတဲ့ နိုင္ငံေတြရဲ႕ စပါးထြက္
ႏႈန္းက တစ္ဧက တင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာ့စပါး ထြက္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္ဧကပ်မ္းမွ် တင္း ၇၀
ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိပါ ေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕လယ္ေတြဆိုရင္ တင္း ၃၀ ၊တင္း ၄၀ေလာက္ပဲ ထြက္တဲ့အတြက္
ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ တြက္ေျခမကုိက္တဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသ
ႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးစတဲ့ ဆည္ေရေသာက္ေဒသေတြနဲ႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးစတဲ့ေဒသေတြ
ဟာ ေျမေကာင္းၿပီး ေရေတာ္မိုးေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထြက္ေကာင္းေပမယ့္ အထြက္မေကာင္းတဲ့အျခား
ေဒသေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
မ်ိဳးစပါးကို တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ နုိင္ငံေတာ္က မေထာက္ပံ့နိုင္တာအျပင္ ေတာင္သူ
ေတြ ဘက္ကလည္း စနစ္တက် မေရြးခ်ယ္နိုင္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကတာ၊ နည္းပညာ အားနည္းတာ၊ သြင္း
အားစုေတြမထည့္နိုင္တာ၊ နွစ္စဥ္ေရႀကီးေရလ်ံမႈ ေတြျဖစ္ေနတာေတြဟာ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အထြက္
နႈန္းက်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးေလာက တိုးတက္ဖို႔ ဘာေတြ
လုပ္ေဆာင္သင့္ သလဲ၊ နို္င္ငံေတာ္ရဲ႕မူဝါဒေတြ ဘယ္ေလာက္အားေကာင္းေနၿပီလဲ လက္ေတြ႔က်က်
သံုးသပ္ဖုိ႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။
ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ စက္ကိရိယာေတြမသံုးနိုင္ေသးတာဟာလည္း ႀကီးမားတဲ့ အတား
အဆီးတစ္ခုလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမွာခ်ိန္ဆလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ေတာင္
သူလယ္သမားေတြအဖို႔ လုပ္သားရွားပါးလာတဲ့ အခက္အခဲက ဒီလုပ္ငန္းကိုထိခိုက္လာတဲ့အထိပ်က္စီး
ဆံုးရံႈးမႈေတြ ျဖစ္လာေစတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းမွာလယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြ အလွ်င္
အျမန္ အစားထုိးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့အေၾကာင္းလည္းသံုးသပ္ၾကပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ထိေရာက္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြ ပံ့ပိုး
ေပးဖို႔ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လက္ရွိဘ႑ာေရးနွစ္
ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္မွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၈၃ သံုးထားတယ္ လို႔လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ရရွိတဲ့ သတင္းေတြ အရသိရပါတယ္။ ၂၀၁၅- ၁၆ တုန္းကေတာ့
က်ပ္ဘီလီယံ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုနွစ္ ပိုသံုးထားတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။
အဲဒီလိုေပးတဲ့ေနရာမွာ လယ္တစ္တစ္ဧကကို တစ္သိန္းခြဲ (၁၅၀၀၀၀)၊ ယာတစ္ဧကကိုေတာ့
က်ပ္ တစ္ေသာင္း ( ၁၀၀၀၀ ) ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး လယ္သမားတစ္ဦးကို ၁၀ ဧကအထိ ထုတ္ေခ်းေပးတယ္
လို႔လည္းသိရပါတယ္။ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ၈ ဒႆမ ၅ % ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ေခ်းေငြ

ကို နွစ္စဥ္ေမလေလာက္မွာ ထုတ္ေခ်းတတ္ေပမယ့္ ေနရာေဒသေပၚလုိက္ၿပီး ကြဲလြဲမႈ ရွိတယ္လို႔သိရပါ
တယ္။ ေခ်းေငြေနာက္က်ရင္ေတာ့ေတာင္သူေတြက အျပင္က ၂၀ %၊ ၃၀ % နဲ႔ ေငြေခ်းၿပီး စိုက္ၾကရပါ
တယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ကေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း သန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းခြဲ (က်ပ္သန္း ၁၈၀၀၀၀) ကို
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နဲ႔ အဲဒီေငြကုိ ၃ နွစ္ကေန ၅ နွစ္အတြင္း မွာျပန္ဆပ္ခြင့္ေပးဖို႔ သတင္းေတြၾကားရေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း
ေတာ့ အဲဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွတိတိက် မသိရ၊ မၾကားရေတာ့ပါဘူး။

ျပည္ပတင္ပို႔မႈ
ျပည္ပတင္ပို႔မႈကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ေတာ့ တိုးတက္လာတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။ ယခုနွစ္ ၾသဂုတ္
ပထမပတ္ အထိ ေလးလတာ ကာလအတြင္း ျပည္ပကိုဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း ေက်ာ္တင္ပို႔
ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခင္နွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္း (၆၂၀၀၀၀) ေက်ာ္
ပိုမိုတင္ပို႔ထားတယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အ
လက္ေတြ အရသိရပါတယ္။
လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္မွာ ၾသဂုတ္လပထမပတ္အထိ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းနဲ႔ နွစ္ေသာင္း
(၁၀၂၄၄၅၉) ေက်ာ္တင္ပို႔ထားၿပီး ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ နီးပါးရရွိထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ
နွစ္မွာေတာ့ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းကိုးေသာင္း ( ၃၉၂၀၂၈) ေက်ာ္သာတင္ပို႔နိုင္ေသးတဲ့အတြက္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၅ သန္းေလာက္သာရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္း ဆန္တင္ပို႔မႈကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ သီရီလကၤာနုိင္ငံကို ဧည့္မထဆန္ တန္
ခ်ိန္ ၆၂၀၊ အာဖဂၢန္နစ္စတန္နိုင္ငံကို ဧည့္မထဆန္ ၃၅၅၀ တန္၊ တရုတ္နိုင္ငံကို ဧည့္မထဆန္ တန္ခ်ိန္
၈၇၅၀ တန္နဲ႔ ေပါင္းဆန္ ၃၇၅ တန္၊ ငစိန္ဆန္ ၁၉၂ တန္၊ ရုရွားနိုင္ငံကိုတန္ခ်ိန္ ၇၂၅ တန္၊ ေတာင္အာဖ
ရိက နိုင္ငံကို ၃၇၅ တန္၊ အီးယူနိုင္ငံေတြကို ၁၅၉၆ တန္နဲ႔ အျခားနိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အသီးသီးတင္
ပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေစ်းကြက္အေနအထားကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ျမန္မာဆန္ေတြကို ပံုမွန္အတိုင္း
တရုတ္နိုင္ငံနဲ႔ အာဖရိကနုိင္ငံေတြက အဝယ္မ်ားေနဆဲျဖစ္ၿပီး အီးယူေစ်းကြက္ ရရွိထားေပမယ့္ သိသိ
သာသာေတာ့ မတင္ပို႔နိုင္ေသးပါဘူး။
ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ေလာက္ကစၿပီးနွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္တစ္သန္း ေက်ာ္စီ တင္
ပို႔နိုင္တာေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၄- ၁၅ မွာေတာ့ ၁ ဒႆမ ၈ သန္းေလာက္အထိ ျမင့္တက္သြား ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ
ဘ႑ာနွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ မွာေတာ့ ျပည္ပကို ဆန္နဲ႔ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၂ သန္းေက်ာ္ေလာက္အထိ
ပို႔နုိင္ဖို႔ လ်ာထားထားတယ္လို႔လည္း ျမန္မာနုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က ရရွိတဲ့သတင္းေတြအရ သိရ
ပါတယ္။
အခုလို ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈ အားေကာင္းလာေပမယ့္လည္း ျမန္မာ့ဆန္ရဲ႕အရည္အေသြးေၾကာင့္
ေစ်းေကာင္း မရရွိနိုင္ေသးသလို ေစ်းနႈန္းလည္းတည္ၿငိမ္မႈ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာ့ဆန္အမ်ားစုကို ပံုေသေဈး
ႏႈန္းနဲ႔ အာဖရိကကိုတင္ပို႔ၿပီး နယ္စပ္ကေန တရုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ေနတာဟာလည္း ဆန္ေဈးမတည္ၿငိမ္
ရတဲ့အေၾကာင္းတခု ျဖစ္တယ္လို႔သံုးသပ္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဆန္တင္ပို႔တာကို ျမန္မာဘက္က
တရားဝင္လို႔ သတ္မွတ္ေပမယ့္ တရုတ္ကတရားမဝင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္တာဟာ ျပႆနာ ျဖစ္ေစတဲ့အ
ေၾကာင္း၊ တရုတ္ဘက္က အဖမ္းအဆီးလုပ္တိုင္း ျမန္မာ့ဆန္ေဈး ထိုးက်သြားတဲ့အေၾကာင္းကိုေထာက္
ျပၾကတာပါ။ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္ေဈးကြက္ကို မတိုးႏိုင္လို႔ ျပည္တြင္းဆန္ေဈးႏႈန္း
မတည္ၿငိမ္ရတာလို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။
ဆန္ေဈးႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆက္စပ္ေနပံုကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက (၂၀၁၄)
မွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖို႔ အႀကံျပဳေပးထားတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စိုက္ပ်ဳိးေျမ
(၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆန္စပါးစိုက္ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ တန္းဖုိးရဲ႕ (၃၀) ရာခိုင္
ႏႈန္းကို ဆန္စပါးကရေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ တုိးပြားလာရင္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ က်ဆင္းႏိုင္ေစနိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ျပထားတာလို႔ ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။

