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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးက စီးပြားေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္ရဲ႕လား ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္မႈက စီးပြားေရး ကို အေထာက္အကူျဖစ္ရဲ႕လား
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာ မွာ Global Witness အဖြဲ ့က “ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမား
ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္” အမည္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံ
စာမွာ ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္း၀ယ္မႈေတြေၾကာင့္ ရရွိေနတဲ့ ေဒၚလာသန္းေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို
စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မူးယစ္ ရာဇာ ေတြနဲ ့ ခရိုနီေတြက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို ့
ေရးထားပါတယ္။
“၂၀၁၄ ခုနွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ တန္ဖိုး
ပမာဏက ၃၁ ဘီလ်ံေလာက္ရွိပါတယ္။ အဓိကလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားတဲ့ ေနရာကေတာ့ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္
ထားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ျမိဳနယ္ထဲက ေဒသေတြျဖစ္တယ္” လို ့တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကရရွိတဲ့သြင္း
ကုန္ အခ်က္အလက္ေတြကို မူတည္ ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရဲ႕ ၀င္ေငြအေနအထားကို Global Witness ရဲ႕အစီရင္ခံစာထဲမွာ အခုလိုတြက္ျပ ထားပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္က ကေမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းထြက္သလို မိုး
ကုတ္က ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုးပတၱာျမားထြက္ တယ္ဆိုေပမယ့္ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္း၀ယ္မႈေတြက ရတဲ့
ေငြေၾကးေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တကယ္အေထာက္ အကူျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါ
တယ္။

ဆန္ရွင္ (Sanction) ရုပ္သိမ္းမႈ နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္အလားအလာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့
စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈေတြကို ရုပ္သိမ္း ေပးလိုက္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားရဲ႕လက္မွတ္ပါတဲ့
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို U.S. Treasury Department က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာပိတ္ဆို႔မႈ အက္ဥပေဒ ( JADE- Junta’s Anti- Democratic Effort ) ပါ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ အပါအ၀င္ အျခားတားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြကို
ဖယ္ရွားေပးလိုက္တဲ့အတြက္ OFAC ( The Department of the Treasury’s Office of Foreign
Assets Control) က ထုတ္ျပန္ တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈေတြ
ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
အလားတူပဲ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဒဏ္ခတ္မႈ စည္းမ်ဥ္း( BSR- The Burmese Sanction Regulations) အရ ပိတ္ ပင္ထားျမစ္ခံထားရတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း စာရင္းထဲက
ပယ္ဖ်က္ေပးထားပါတယ္။ ထို႕အတူ ျမန္မာနိုင္ငံက တင္သြင္းမယ့္ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမားအပါအ၀င္
လက္၀တ္ရတနာေတြအေပၚမွာ တား ဆီး ပိတ္ပင္မႈ ေတြကိုလည္း ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျပန္ပါတယ္။
ဒီလို ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႔က ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခံရတဲ့
ေက်ာက္မ်က္က႑ တကယ္ပဲ ပြင့္လန္းလာနိုင္မလားဆိုတာလည္း ေဆြးေႏြးစရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္
လာပါတယ္။
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေတာ့ ဆန္ရွင္ဖြင့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ကလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က ေက်ာက္မ်က္ အသင္းမွာလာၿပီး အစည္း အေ၀းလုပ္သြားတဲ့အေၾကာင္း၊ အေမ
ရီကန္ေတြက အနီနဲ႔ အျပာလို႔ ေခၚၾကတဲ့ ပတၱျမားနဲ႔ နီိလာကို သာႀကိဳက္ၾကၿပီး၊ ေက်ာက္စိမ္းကိုေတာ့
စိတ္၀င္စားမႈ သိပ္မရွိဘဲ တရုတ္လူမ်ိဳး ေတြကသာ စိတ္၀င္စားမႈရွိတာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ တေျဖးေျဖးက်လာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊
၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ေလာက္မွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတဲ့ ျမစ္ဆံုကိစၥ ေနာက္ပုိင္း နိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေတြ
ရွိလာသလို ေက်ာက္စိမ္းတင္သြင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္အစိုးရက ဥပေဒနဲ႔အတိအက် ကိုင္တတ္လာတဲ့

သတင္း ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္န္တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အက်င့္ပ်က္ရွစားမႈေတြ တိုက္
ဖ်က္ခဲ့တာ၊ တရုတ္ စေတာ့ေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာခဲ့တာေတြကလည္း ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္အေပၚမွာ
သက္ေရာက္မႈ ရွိလာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီလိုေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ
ေဟာင္ေကာင္ဘဏ္ မွာ မျဖတ္မေတာက္ပဲနဲ႔ သိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြ အမ်ားအျပားရွိေန
ၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံနဲ႔ အေမရီကန္နိုင္ငံမွာေက်ာက္စိမ္းထြက္ေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံက
ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ အရည္အေသြးျခင္းယွဥ္လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ နုိင္ငံမွာေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္
မျဖစ္ဘဲ တရုတ္နုိင္ငံ ကြန္က်ိဳးမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္ေစ်းႀကီးကသာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနတယ္လို႔
လည္းသိရပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ေပမယ့္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိတာ ၊ အက်င့္ပ်က္ျခ
စားမႈေတြ မ်ားေနတာ၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က်ေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံရတာနဲ႔ ပဋိပကၡ
စီးပြားေရးပံုစံေတြေၾကာင့္ ထြက္သမွ် ေက်ာက္စိမ္း ဟာ တရုတ္နုိင္ငံဘက္ကိုပဲ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေရာက္ရွိ
သြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အျပင္ နည္းပညာပိုင္းအားနည္းတဲ့အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းကို လက္၀တ္လက္စားအျဖစ္ ျပန္
လည္ျပဳျပင္တဲ့ အခါမွာေတာင္ လက္ရာေျမာက္ေအာင္၊ တန္း၀င္ေအာင္ မထုတ္လုပ္နုိင္တဲ့အတြက္ ျမန္
မာနုိင္ငံက အက်ိဳးခံစား ရမႈ နည္းေနတဲ့အေၾကာင္း သံုးသပ္မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့လဲ
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္အေျခစိုက္ Revenue Watch ရဲ႔ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ထုတ္
ျပန္လိုက္တဲ့ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ ညြန္းကိန္း အရဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္
ငံဟာ နိုင္ငံေပါင္း ၅၈ နိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၅၈ ကိုေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီနိုင္ငံေတြထဲမွာ ေနာ္ေ၀၊ အေမရီကန္၊ ၿဗိတိန္နို္င္ငံေတြ က ထိပ္ပိုင္းမွာရွိေနၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊
အီရန္၊ ကာတာ၊လစ္ဗ်ား၊ ဂီနီ၊ တာမစ္နစ္စတန္နဲ႔ ျမန္မာတို႔ကေတာ့ ေအာက္ဆံုးမွာရွိေနတဲ့ နိုင္ငံေတြ
ျဖစ္ေနပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈကို ျပန္ၾကည့္ရင္ NLD အစိုးရတက္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း သယံဇာ
တတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထပ္ခ်ေပးထားတာေတာ့မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္
ထက္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဘ႑ာနွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာအထိ ရရွိထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ
ဆိုရင္ေတာ့ ဒီက႑ာမွာ စုစုေပါင္းနိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ အေမရီကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရွိ
ခဲ့တာေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းေတြမွာ
ျဖစ္ေနတဲ့ ျခစားမႈေတြကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီး စီးပြားေရးကိုအေထာက္အကူျပဳတဲ့ က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္
ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုတာေတာ့…..

ယမင္းျမတ္ေအး

