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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

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

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား (ယမင္းျမတ္ေအး)

သစ္ေမွာင္ခို

“ေရရွည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုမွ က်မတို႔ထိန္းထားနိုင္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးဘက္က ဘယ္ေလာက္ပဲ တိုးတက္တိုးတက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿပိဳၿပီဆိုတာနဲ႔
တိုးတက္မႈကလည္း ၿပိဳသြားနိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အဓိက အေရးၾကီးတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အေရးႀကီးတယ္ဆိုလို႔ စီးပြားေရးတို႔၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကိုလစ္လ်ဳရႈ႕ထားမယ္လို႔ေတာ့မ
ဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လုပ္သြားရမယ့္ ကိစၥပါ။” လို႔ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔
က ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟ ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီ
(UPDJC) အစည္းအေဝးမွာလည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ပဋိပကၡစီးပြာေရး (Conflict Business) ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာ
ေတြလည္း တစ္ေန႕တျခား ပ်က္သုဥ္းလာေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ UNODC ရဲ႕
အစီရင္ခံစာ အရ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ယခင္က ၄၄ ရာႏႈန္းေလာက္အထိ သစ္ေတာဖုံုးလႊမ္းမႈ ရွိခဲ့တဲ့ အေန
အထားကေန တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္း လာတာေတြ႔ရ တဲ့အေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္နဲ ့၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း
အေနအထားကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ကမၻာေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီးေတာ့
ႏွစ္စဥ္ ဟက္တာေပါင္း ငါးသိန္းခြဲ (၅၄၆၀၀၀) ဆံုးရံႈးေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ
နိုင္ငံ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိဆိုရင္ ၂၆ ရာႏႈန္းအထိ ျပဳန္းတီးသြား ခဲ့တဲ့အ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ၾကားေစ့ေရးမူဝါဒနဲ႔ ပဋိပကၡစီးပြားေရး
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာစီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး႒ာနကအခ်က္ ၁၂ ခ်က္
ပါတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္
တည္လာေစေရးကိုအေထာက္အပံံ့ ျဖစ္ေစေသာမူဝါဒအျဖစ္ က်င့္သံုးရန္” ဆိုတဲ့အခ်က္တခ်က္ပါဝင္ပါ
တယ္။
အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဘယ္လို
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာက စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။ ပဋိပကၡစီးပြားေရးေတြနဲ ့ ခ်ာခ်ာလည္
ေနခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးကို ရင္ၾကား ေစ့ေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဆြဲတင္ဖို ့အတြက္ အစိုးရသစ္
က ဘယ္လိုကိုင္ တြယ္မွာပါလဲ။ ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ ့ ခ်ီတဲ့ ပဋိပကၡစီးပြားေရးအတြင္းမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ခရိုနီ
ေတြ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ေတြနဲ ့ လက္တြဲၿပီး ရင္ၾကားေစ့စီးပြားေရးကို ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ ့ လုုပ္
မွာပါလဲ။ ဒါဟာ NLD အတြက္ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့အတူ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ေျဖရွင္းရ မယ့္ အႀကီးမား
ဆံုး ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။

ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ပဋိပကၡ
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာလမွာ Global Witness အဖြဲ ့က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမား
ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္ အမည္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။
အစီရင္ခံစာမွာ ေက်ာက္ စိမ္း ေရာင္း၀ယ္မႈ ေတြေၾကာင့္ ရရွိေနတဲ့ ေဒၚလာသန္းေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို
စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မူးယစ္ရာဇာေတြနဲ႔ ခရိုနီေတြက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို ့ေရး
ထားပါတယ္။
“၂၀၁၄ ခုနွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ တန္ဖိုး
ပမာဏက ၃၁ ဘီလ်ံ ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဓိကလုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားတဲ့ေနရာကေတာ့ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထား
တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ၿမိဳနယ္ ထဲက ေဒသေတြျဖစ္တယ္” လို ့တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ရရွိတဲ့
သြင္းကုန္ အခ်က္အလက္ေတြကို မူတည္ ၿပီး ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းရဲ႕ ၀င္ေငြအေနအထားကို Global
Witness ရဲ ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အခုလို တြက္ျပ ထားပါတယ္။
အလားတူပဲ ေက်ာက္စိမ္းဟာ KIA ၊ KIO အတြက္ ၀င္ေငြ ရရွိေစတဲ့ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့
အေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းကရမယ့္ ၀င္ေငြေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ဖို႔ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနတာ
ဟာ ႏွစ္ဖက္စလံုး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် တဲ့ ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။ဒီလို ပဋိပကၡစီးပြားေရး အတြင္းမွာ နစ္နာသူေတြကေတာ့ ကခ်င္လူထုပါပဲ။ ေျမယာသိမ္းပိုက္ခံ
ရတာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရတာက အမ်ားအျပားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ က႑ (Informal Sector) ထဲက စီးပြားေရးေတြ အားေကာင္းေနတာက
ပဋိပကၡေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ေန သလို ဒီလို စီးပြားေရးေတြေၾကာင့္လည္း ပဋိပကၡေတြ ထပ္ထပ္ျဖစ္ေနရတယ္
လို ့ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရး ေပၚလစီ) က ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပပါတယ္။

ဘိန္းစီးပြားေရး
သစ္နဲ႔ေက်ာက္စိမ္းအျပင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး
တစ္ခုက ဘိန္းစီးပြားေရးပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ TNI (Transnational
Institutue) ကအစီရင္ခံစာတခု ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ
လာအိုႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေတြ ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ မႈဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနတဲ့အ
ေၾကာင္းနဲ႕ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြနဲ ့ အတူ နဲ႕ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈတို႕ က အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြ
ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြလည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
UNODC ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ “ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဟက္
တာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ (၂၁၀၀၀) ရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဟက္တာေပါင္း ငါးေသာင္း
ခုနစ္ေထာင္ (၅၇၀၀၀) အထိ ရွိလာတဲ့အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္မွာလည္း ၃၄၀ ကေနၿပီး ၆၇၀
အထိ တိုးလာခဲ့တယ္ ” လို ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယ္..စီးပြားေရးရယ္..
UNHCR ရဲ႕ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဦးေရ
၅၈၇၀၀၀
(၂၀၁၅) ရွိေနပါတယ္။ (IDMC) ရဲ႕ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ ၆၄၃၀၀၀ (၂၀၁၄) ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီဦးေရထဲမွာ
ဒုကၡသည္စခန္း (IDP Camps) ေတြမွာ ေနထိုင္သူက ေသာင္းဂဏန္း ေလာက္သာရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ
စစ္ေဘး ေရွာင္ရင္း ႀကံဳသလို ေနထိုင္စားေသာက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြဟာ ထိုင္းနပ္စပ္နဲ႔ တရုတ္နယ္စပ္ေတြမွာပ်ံ႕နွံ ့ေနထိုင္ၾကတာမ်ိဳးပါ။
စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူ ေတြဟာ မိမိရပ္တည္ေရးအတြက္ကိုေတာင္ ဘာမွေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္နိုင္တဲ့
သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ လံုးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး စီးပြားေရး ရႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း
ထုတ္လုပ္မႈမဲ့ ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေၾကာင့္ ပုန္းေရွာင္ ေနရတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ ကို
ကူညီေပးဖို႔ လိုအပ္ လာတဲ့ အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း စရိတ္ေထာင္းေစပါတယ္။
ဥပမာ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ တစ္ဦးကို တစ္ရက္ စားစရိတ္ေငြ တစ္ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ရင္ေတာင္
သံုးနွစ္ ဆိုရင္ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီပမာဏဟာ ေနရာထိုင္ ခင္းနဲ႔
စားစရိတ္သာျဖစ္ ပါတယ္။ ပညာသင္စရိတ္နဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မပါ၀င္ပါဘူး။ အလားတူပါပဲ
စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ကာကြယ္ ေရးအသံုးစရိတ္ေတြ ျမင့္တက္ ေနတတ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္က နွစ္စဥ္
က်ခံေနရပါတယ္။
ဥပမာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရာမႈကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္သံုးစရိတ္ဟာ
နွစ္စဥ္ ဂဏန္းနွစ္လံုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဥပမာ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑ာနွစ္မွာ ၁၆ ဒႆမ ၄၆ %၊
၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာနွစ္ မွာ ၁၃ ဒႆမ ၉၁ ရာခိုင္နႈန္း၊ ၂၀၁၄- ၁၅ ဘ႑ာနွစ္ မွာ ၁၃ ဒႆမ ၄၄%၊
၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ ၁၃ ဒႆမ ၃၄ % (ထပ္တိုးမပါ)၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာနွစ္ မွာ ၁၃ ဒႆမ
၄၄ % (ထပ္တိုးမပါ) အသီးသီးရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘ႑ာနွစ္ GDP ကို
အေမရီကန္ေဒၚလာ ၆၁ ဘီလ်ံနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ထပ္တိုးမပါပဲ မူလ ခန္႔မွန္း ေျခအေပၚ မူတည္
တြက္တဲ့ စစ္သံုးစရိတ္ဟာ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၁၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရး
အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ ရင္လည္း စစ္ပြဲေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ လိုအပ္ေနတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

