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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အထည္ခ်ဳပ္ က႑ တိုးတက္လာၿပီလား ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

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

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္ က႑ တိုးတက္လာၿပီလား ( ယမင္းျမတ္ေအး)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလကုန္ပိုင္းအထိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရဲ႕ျပည္ပတင္ပို႔
မႈ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁ ဒႆမ ၆၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအမ်ားဆံုး
ျပည္ပ ပို႔ကုန္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ပထမ အမ်ားဆံုးကေတာ့ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတင္ပို႔မႈ
ျမင့္လာ တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း CPM စနစ္လို႔ေခၚတဲ့ လခစား စနစ္နဲ႔ သာတင္ပို႔နိုင္ေသးတဲ့ အတြက္
တင္ပို႔မႈရဲ႕ ပွ်မ္းမွ် ၁၀ % ေလာက္ကိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံ က ရရွိေနတာပါ။ အလားတူူ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈလည္းတိုး
တက္လာမႈနဲ႔အတူ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပသာနာေတြ၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တိုးျမင့္ေတာင္းဆုိမႈ
ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရဲ႕ ေယဘူးယ် အေနအထားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္အေနအထားန႔ဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ
ျပည္ပတင္ပို႔မႈကိုေလ့လာရင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေဒၚလာ
တစ္ဘီလီယံနီးပါးပိုမိုရရွိထားတယ္လို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား
ထားပါတယ္။ “ CMP လို႔ေခၚတဲ့ ခ်ဳပ္ၿပီးသား အထည္ေတြ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈက မႏွစ္တုန္းက လက္ရွိအခ်ိန္
အထိ ေဒၚလာ ၆၉၄ သန္းရခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၁၆၄၉ သန္းရရွိ ထားတဲ့ အကြက္ မႏွစ္ကထက္
တစ္ဘီလီယံနီးပါး ပိုမိုရရွိထား ပါတယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက
လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း CMP လက္ခစားအထည ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္
မႈ က႑မွာ အမ်ား ဆံုး၀င္ေရာက္လာတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေနတာတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြဆီက အ၀ယ္ေအာ္ဒါ အျမင့္
ဆံုးနိုင္ငံေတြကေတာ့ အီးယူနဲ႔ဂ်ပန္နုိင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ယခင္က ဂ်ပန္နိုင္ငံကအမွာမ်ားေပမယ့္လည္း
၂၀၁၃ ခုနွစ္ အီးယူကျမန္မာနုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ရုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းအခြန္သက္
သာခြင့္ကိုပါ ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ အီးယူက ျမင့္တက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ လည္း
သတင္းရရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြကေန ျပည္ပတင္ပို႔မႈအေျခအေနကို ေလ့လာ
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္ကို ၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အီးယူေစ်းကြက္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီနုိင္ငံ
ကို ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို ၂၅ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကားေစ်းကြက္ကို ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔
တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ကို ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တင္ပို႔ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္က႑မွာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ
၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းက တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ကိုရီယားကုမၸဏီေတြလည္းရွိသလို၊ ျပည္တြင္းျပည္
ပ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေတြ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ေစ်းကြက္အေနအထားမွာ အထိုက္အေလွ်ာက္ျမင့္တက္ေန
ေပမယ့္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ရွိေနေသးသလို FOB စံနစ္နဲ႕တင္ပို႔နိုင္ျခင္း
မရွိေသးတဲ့အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက
ရရွိတဲ့ သတင္းေတြ အရသိရပါတယ္။ အလားတူပဲ
ေစ်းကြက္အရ ေကာင္းမြန္ေနေပမယ့္လည္း
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ တိုးေပး
ေရးေတာင္းဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ကေမၻာဒီယား နိႈင္းယွဥ္ခ်က္
ကေမၻာဒီးယားမွာ ၂၀၁၇ မွစျပီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာကို ၁၅၃
ေဒၚလာအျဖစ္ တုိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
ေတြက ရရွိတဲ့ပမာဏ ၆ ဘီလီယံထိ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြရွိေနပါတယ္။ေက်းလက္ေဒသက မိသားစုေတြ အပါ
အ၀င္ အလုပ္သမား ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို အလုပ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပက္သက္လာရင္ ဗီယက္နမ္နဲ ့အင္ဒုိနီး
ရွားၿပီးရင္ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံဟာ တတိယအႀကီးဆံုးတင္ပို ့သူအျဖစ္ရွိ ေနတာပါ။ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ
၁၂၈ ကေန ၁၄၀ ေဒၚလာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္တိုးျမွင့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနစ္မွာေတာ့ အခုလို
၉.၄ ရာႏွဳန္း တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာ
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳရတဲ့ နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံျဖစ္
လာပါၿပီ။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းနဲ႔အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ ့အညီလုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္မႈကိုတိုင္းတာတဲ့ ILO ရဲ႕အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ေတာ့ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံဟာ Levi’s, Gap,
Sears, Wal-Mart,and Disney စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေတြကို သူတုိ႔နိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေစဖို႔
တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ စက္ရံုေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သားေပါင္း နွစ္သိန္း
ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး၊ နိုင္ငံရဲ႕စုစုေပါင္းပို ့ကုန္ရဲ႕ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါၿပီလို႔ ေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။ အဓီကအားျဖင့္ေတာ့ အေမရီကန္နဲ ့အီးယူေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္နိုင္တဲ့ အေနအထားပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေနအထားကေတာ့ ၁၉၉၄ တုန္းကစက္ရံု ၂၅ ရံု၊ လူ ၇၀၀၀ ေလာက္ကေန
ဒီေန႔ဆို စက္ရံု ၄၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လူ ၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၅၀၀၀၀၀ ေလာက္ခန္႔ထားၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
“၁၉၉၄ ခုုနွစ္ေလာက္တုန္းက ရံုတစ္ရံုရဲ႕ပ်မ္းမွ်က ၂၅၀၊ ၃၀၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ၁၀၀၀ နဲ႔
၁၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ သင္တန္းေက်ာင္းက အခုေလာေလာဆယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ သင္နိုင္တဲ့
အေန အထားကေန အခု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန တိဘက္ ဌာနနဲ႔တြဲၿပီး သင္တန္းသား ၇၀၀၀ ေလာက္
အထိ တိုးျမႇင့္သင္ၾကား ေပးနုိင္ဖို႔စီစဥ္ ေနပါတယ္” လို႔ ျမန္မာနုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း
အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ ကေျပာၾကားထားပါတယ္။
အိုင္အယ္အိုရဲ႕ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၅ မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အေနအ
ထားက နိုင္ငံတကာက ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဇစ္၊ ၾကယ္သီး၊ သုိးေမႊး၊ ကအစ စံခ်ိန္
စံညႊန္းမွီေအာင္ ထုတ္လုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ အေၾကာင္း၊ အမ်ားစုကိုႏိုင္ငံျခားကေနမွာယူတင္
သြင္းရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးတဲ့အေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္းလုပ္ခလစာနည္းပါးတာ၊ အလုပ္သမားေပါမ်ားတာအေပၚမွာ နိုင္ငံတကာကုမၸ
ဏီႀကီးေတြက စိတ္ဝင္စားေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိင္ငံအေနနဲ႔ေဒသတြင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ဗီယက္နမ္
တရုတ္၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေဝစုကိုရနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ျခံဳငံုသံုးသပ္ရင္
ေတာ့ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ဲ႕အထည္ခ်ဳပ္က႑မွာ အလားအလားေတြရွိေနသလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္းရွိေနပါေသး
တယ္။
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀မရတာ။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လစာတိုးျမႇင့္ေတာင္းဆို
မႈကို မလုိက္ေလ်ာနိုင္တာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတာ၊ အီးယူေစ်းကြက္၊ အေမရီကန္ေစ်း
ကြက္ေတြရဲ႕စံခ်ိန္စံညြန္း မျဖည့္ဆည္း နိုင္ေသးတာကေတာ့ အဲဒီအတားအဆီးေတြထဲက အေရးပါတဲ့
အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေနမယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။

