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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းမႈကျပည္သူအတြက္ေကာင္းက်ိဳးလားဆိုးက်ိဳးလား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ပုဂၢလိက လြဲေျပာင္းမႈက ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးလား၊ ဆိုးက်ိဳးလား….
ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ ရသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ
မူၾကမ္းနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီးအ႐ံႈးေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ နိုင္ငံပိုင္စက္ရံုေတြကို စိစစ္သံုး
သပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး ရပ္ဆိုင္းသင့္ရင္ရပ္ဆိုင္း ၊ ဆိုင္းငံ့သင့္ရင့္ ဆိုင္းငံ့၊ ဆက္ထားသင့္တာကိုထားဖ႔ို
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ အရံႈးေပၚေနတယ္ဆိုရင္ ဆက္မလုပ္သင့္
ေတာ့ ဘူးဆိုတဲ့အျမင္ေတြရွိသလို ဒါဆိုဘာလုပ္မွာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္းရွိလာမွာပါ။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကိုပုဂၢလိကလႊဲေျပာင္းတာမ်ိဳး (privatization) လုပ္ေလ့ရွိသလိုအစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကပူးေပါင္း
ၿပီး (Corporate) လုပ္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။
၂၀၁၇- ၁၈ ဘ႑ာနွစ္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး
အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ (သာမန္၊ ကုန္သြယ္မႈ) အရံႈးအျမတ္ စာရင္းအရဆိုရင္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းလိုင္းက
ျပေနတဲ့လိုေငြက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၅၀၊ ျမန္မာ့ မီးရထားက ျပေနတဲ့ လိုေငြက က်ပ္သန္းေပါင္း
၈၁၇၁၆၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄၀၆၊ ျမန္မာ့စာတိုက္ လုပ္ငန္းကက်ပ္ သန္းေပါင္း
၁၁၉၃၄၊ လွ်ပ္စက္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၇၀၅၉၊ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန
တစ္ခုလံုးက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၁၉၅၆ နဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းက က်ပ္သန္းေပါင္း
၁၃၇၇၉ အသီးသီးရွိေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အတိတ္က ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့သလဲ…
နို္င္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မတိုင္မီနဲ႔ သူ႕လက္ထက္မွာ လုပ္ငန္းေပါင္း ၇၀ ရာႏႈန္း
ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိက လက္ထဲကို လႊဲေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို လႊဲေျပာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိခဲ့သလို နီးစပ္ရာကို လက္သိပ္ထိုးေပးခဲ့တယ္ လို႔လည္း ေ၀ဖန္သံေတြထြက္ေပၚခဲ့တာပါ။
အဲဒီလို ပုဂၢလိကကိုၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ လႊဲေျပာင္းတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေလာက္စလုပ္
ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SOEs) ၉၁ ခုအထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
မွာ ပထမအႀကိမ္ ၉၈ ခုနဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ ၅၇ ခုုျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ဂိုေဒါင္ ၁၄၇ လံုးလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၀ ခုနွစ္မွာ နိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၂၄၆ ဆုိင္ကို လုပ္ခဲ့သလို ၂၀၁၀ မွာ ေနာက္ထပ္နိုင္
ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁၀ ခု၊ နိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံု ၃၂၃ ခု နဲ ့ အတူဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း၊
ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္း၊ ပန္းဆိုးတန္း နန္းသီတာ ဆိပ္ကမ္း၊ က်န္းမာေရး ဆိပ္ကမ္း၊ ဆူးေလဆိပ္ကမ္း၊
အလံုဆိပ္ကမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ သံလ်က္စြန္း လုပ္ငန္းစတာေတြကို လႊဲေျပာင္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပုဂၢလိက ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေနအထားေတြဟာ နိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြ၊ နို္င္ငံပိုင္ အေဆာက္အဦးေတြ၊ နိုင္ငံပိုင္ေျမေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။
နိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းေတြကို မတန္တဆေစ်းနဲ႔ လူတစ္စုက ခြဲယူၾကတာသာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ နိုင္
ငံျခားသားေတြ၊ ခရိုနီေတြ ခံစားခြင့္ရေပမယ့္ နိုင္ငံသားေတြက ငုတ္တုတ္ထိုင္ၾကည့္ေနခဲ့ရတဲ့ အေနအ
ထားျဖစ္ခဲ့ရတာေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မရွိတဲ့အေပၚမွာ အခြင့္အေရးယူၿပီးေတာ့ က
စားသြားျခင္းသာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ နႈန္းထားေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေတာ္နစ္နာေန
တဲ့ အတြက္ ဥပေဒမျဖစ္မေနျပဌန္းဖို႔ လိုေနတဲ့အေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သယ္မ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ဗဟို
အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ေဇာ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လူေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္
ခြငရ
့္ တ
ွိ ဲလ
့ ူေတြက မေတာ္ေလာဘနဲ႔ လုပသ
္ ြားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တဲအ
့ ေၾကာင္း၊ National Champion Theory
ကိုလက္ခံေပမယ့္လည္း National Champion ကိုေမြးထုတ္ေပးသည့္ သီအိုရီကိုလက္မခံတဲ့အေၾကာင္း၊
ျမန္မာျပည္မွာ တစ္သက္နဲ႔ တစ္ကုိယ္ စက္ရံုထဲ အေျခခ်ဖူးတဲ့သူေတြကို စက္ရံုႀကီးေတြေပးၿပီး ခ်န္ပီယံ
လုပ္ခိုင္းေနတာ မွားတယ္လို႔ျမင္တဲ့အေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။
“အခုအစိုးရက ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။
တစ္ခုရွိတာက အရင္အစိုးရက
ဘယ္ေလာက္ပဲေျမေတြ၊ အေဆာက္အဦးေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကိုယ္က်ိဳးရွာၿပီး လြဲခဲ့က်န္ခဲ့တဲ့
ဟာေလးေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီရွိစုမဲ့စုေလးေတြကိုေတာ့ အရင္လိုမဟုတ္ဘဲ ပိုၿပီးတိုင္းျပည္အတြက္အ

က်ိဳးရွိတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ေစခ်င္တယ္။” လို႔ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြအရဆိုရင္ေတာ့ အင္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ေရာက္တဲ့အ
ခ်ိန္မွာ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၄၄ ခုေလာက္ က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္လုပ္ငန္းကိုဆိုင္းငံံ့၊ ဘယ္လုပ္
ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး၊ ဘယ္လုပ္ငန္း ကိုပုဂၢလိကလြဲ မွာလည္းဆိုတာ စိတ္၀င္ စားစရာျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း
လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေမလမွာ ထြက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ဘတ္ဂ်က္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီရင္
ခံစာမွာေတာ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးနွင့္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ စကၠဴနွင့္အိမ္သံုးပစၥည္း လုပ္
ငန္း၊ ျမန္မာ့ မီးရထား နွင့္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာနွစ္စဥ္ အရံႈး
ေပၚေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္လို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္စိစစ္ၿပီးပုဂၢလိက လက္ထဲကိုလႊဲေျပာင္းဖို ့ စီစဥ္သင့္
တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အလားတူ အမ်ားျပည္သူအတြက္အေရးပါၿပီး သဘာ၀အားျဖင့္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခ
အေနရွိတဲ့ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို အထိမ္းအကြပ္မဲ့ ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းေပးမႈေတြကိုအ
ေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးဌာန
ေတြအေနနဲ႔ အရံႈးေပၚတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စာရင္းတင္ဖို႕လို လာပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာနိင
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ံ ွာ ဆိရ
ု ယ
ွ လ
္ စ္ေခတ္ကျပည္သပ
ူ င
ို သ
္ မ
ိ ္းၿပီး SOEs ေတြေထာင္ခၾဲ့ ကပါတယ္။ဒီဘက္
ေခတ္က်ေတာ့ မကိုက္လို႔ဆိုၿပီး နီးစပ္ရာေတြကို လာဒ္ေပးလာဒ္ယူေတြနဲ႔ထိုးေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ တစ္
မွားၿပီး နွစ္မွား ျဖစ္ကုန္တယ္ လို႔သံုးသပ္တာမ်ိဳးေတြလည္းရွိပါတယ္။

မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္
ဒီလို ပုဂၢလိကလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းတယ္ဆိုတာက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေလ်ာ့သြားေအာင္၊ ထုတ္
လုပ္မႈတက္လာေအာင္၊ ၿပီးရင္ ပုဂၢလိကပိုင္က႑ရဲ႕ ျပည္ပပို႕ကုန္တိုးတက္လာေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္ၾက
တာမ်ိဳးဆိုေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္အထိေျပာင္းလဲ လာနိုင္လဲဆို တာေတာ့စနစ္တ
က်ေလ့လာဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို (စီးပြားေရးေပၚလစီ) ကေျပာပါတယ္။
“တကယ္လို႕ Privatization လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတာ့ ရွိရလိမ့္မယ္။
အ႐ံႈးေပၚတိုင္း ေတာ့လုပ္ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး (National
Security) နဲ ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုဘယ္ေလာက္ပဲ အရံႈးေပၚေနေပၚေန လုပ္လို႔မ ျဖစ္နိုင္သလို၊
ပုဂၢလိက လႊဲတိုင္းလည္း အားလံုးေကာင္းသြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေစ်းကြက္
ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္သြားတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာ စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်း တက္ရင္
လိုက္တက္တတ္ေပမယ့္ က်ရင္ေတာ့ေတာ္တာ္နဲ႔ခ်မေရာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘက္စံုစဥ္းစားဖို႕ေတာ့လို
လိမ့္မယ္” လို႔သူကေထာက္ျပပါတယ္။

ေကာ္ပရိတ္တိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ပရိုက္ဗက္တိုက္ေဇးရွင္း
“Corporation ဆိုတာကေတာ့ ပုဂၢလိက လြဲေျပာင္းမႈပါ၊ Privatization နဲ႔ မတူဘဲ ၀န္ထမ္းရဲ႕
ရွယ္ယာေတြ ဒီအထဲမွာျပန္ပါတယ္။ ဒါကနိုင္ငံတကာမွာလုပ္တဲ့ပံုစံပါ။ ဒါေပမယ့္နိုင္ငံတကာမွာ လုပ္တဲ့
ပံုစံနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ပံုစံေတာ့ မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တာေတြ
ကလည္း စနစ္တက်ရွိလွတာမေတြ႕ရပါဘူး” လို႔ ဦးတင္ေမာင္သန္းကေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
အခုလို အရံႈးေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြနဲ႕အတူ
ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္ (Myanmar Economic Holding Limited) နဲ႕ MEC (Mynamar Economic Corporation) ေတြကေကာ ဘယ္အထဲမွာပါလဲဆိုတဲ့ အသံေတြလည္းထြက္ေပၚလာပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းအႀကံျပဳခ်က္တင္တဲ့အထဲမွာေတာ့ ဆိုင္းငံ့မလား၊ ပိတ္သိမ္းမလားဆိုတဲ့ ေနရာ
မ်ိဳးေတြမွာ ဆက္ လုပ္လို႔ လည္း အက်ိဳးမရွိေတာ့ တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ နည္းပညာ လည္းမရွိ၊ ပစၥည္းေတြက
လည္းမေကာင္း၊ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈကလည္းႀကီးေနၿပီး အလြန္အမင္းအရံႈးေပၚေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြကို ရပ္
ပစ္လုိက္ျခင္း ကသာအေကာင္း ဆံုးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းသံုးသပ္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
ဒီေလာက္လြဲေျပာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလဲ၊ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြကို လြဲေျပာင္း
မလဲ ဆိုတာေတြကေတာ့ အေလး အနက္ထားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြလို႔ ျမင္မိပါေၾကာင္း...။
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