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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ ပဋိပကၡေတြၾကား ထဲက ရခုိင္ စီးပြားေရး ဘယ္လဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ပဋိပကၡေတြၾကား ထဲက ရခုိင္ စီးပြားေရး ဘယ္လဲ (ယမင္းျမတ္ေအး)

အလားတူပဲ တ႐ုတ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံ
ကိန္းေတြအရ ခ်ိတ္ဆက္နို္င္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ OBOR (One Belt One Road) မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာနိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း လက္ရွိ

မွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း

ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ စီးပြားေရးအတြက္ အႀကီးမားဆုံး အႏၲရာယ္ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရခိုင္ေဒသမွာ အမ်ားအျပားရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားတာလို႔ ယူဆလို႔ ရပါတယ္။ လက္ရွိအေျခ

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း အႀကံေပးကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Asia Group Advisors ကၫႊန္

အေနမွာေတာ့ တရုတ္ဟာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ေနေသာ ေဒသမွာ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ

ၾကားေရးမွဴး Romain Caillaud က CNBC သတင္းဌာနကို မၾကာမီက ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထားႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။

အထူးသျဖင့္ ျပည္ပနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား

အျမင္နွစ္မ်ိဳး

လုပ္ငန္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို သြားၿပီးရိုက္ခတ္နိုင္တဲ့အေၾကာင္း ၊အိႏၵိယနိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမယ့္ စစ္ေတြ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း နဲ႔ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ေ
က်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းေတြဟာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္
စီမံကိန္းေတြဆိုေပမယ့္ လက္ရွိျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ အၾကပ္အတည္းေတြဟာ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈကို ထိ
ခိုက္ေစမယ့္ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္လာမွာ ကို စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက စိုးရိမ္ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ရရွိထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ေ
တာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေန
အထားဟာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံေက်ာ္ ပိုမိုဝင္ေရာက္တဲ့ အေနအထားဆိုေပမ
ယ့္ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ဆင္းသြားနိုင္တဲ့ အႏၱရယ္ေတြလည္းရွိေန
ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တရုတ္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ နွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးကေတာ့
လက္ရွိ အၾကပ္ အတည္းျဖစ္ ေနတဲ့ေဒသေတြဟာ တရုတ္စီမံကိန္းေတြအတြက္ အဖိုးတန္ ေျမေတြ
ျဖစ္လာမွာမို႔ တရုတ္က ကစားတာလို႔ ျမင္တဲ့အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဒၚလာ ကိုးဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ တဲ့
ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းပါ။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴ ဟာ မၾကာေသး
ခင္က အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာရွိေနပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ တရုတ္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြ
ကိုယ္တိုင္ မ်က္ခမ္း လႈပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အၾကားမွာ စစ္အစိုးရ
အုပ္စိုးေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံထားတဲ့ တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕ ပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅
ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနၿပီး သတၱဳတြင္းနဲ႔ စြမ္းအင္ က႑ေတြမွာ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေနတာေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားေတြကို ကမၻာကလည္းအာရုံ စိုက္ေနၾကသလို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔
ကိုယ္ အသီးသီေဝဖန္ေနၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အခုလို အၾကမ္းဖက္ မႈေတြ ဆက္

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း
ရခိင
ု ္ေဒသမွာ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နဖ
ွံ ႔ို စိတဝ
္ င္စားၾကတာကေတာ့တရုတန
္ ဲ႔ အႏၵယ
ိ နိင
ု င
္ ံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ဒီနိုင္ငံႀကီးနွစ္နိုင္ငံအတြက္ ရခိုင္ေဒသဟာ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ေဒသတစ္ခုဆိုရင္ မွား
မွာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္လည္း တရုတ္နိုင္ငံက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ဦးစြာထိုးေဖာက္
ဝင္ေရာက္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၅ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္
မေဒးကြ်န္းကေန ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ကိုဆက္သြယ္
ထားတဲ့ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းဟာ ဆိုရင္လည္း တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံ
ကိန္းတစ္ခုလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီစီမံကိန္း ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက
ေရနံစိမ္း တင္သြင္းဖို႔ အတြက္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကိုေဖာ္ေဆာင္သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းပါ။ ဇုန္ဧရိယာ အ
ေနနဲ႔ ေျမဧက ၄ ေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳခြင့္ရထားတာျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ CITIC Group Corporation ဦးေဆာင္တဲ႔ လုပ္ ငန္းစုက တင္ဒါ ေအာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ျဖစ္ပြား ေနမယ္ဆိုရင္ IS လို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေျခကုပ္စခန္း
ရရွိသြားႏုိင္တယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့က ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က
သတိေပးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြဟာ
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္ ားေနၿပီဆို တဲ့ အျမင္လည္းရွိေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အ
ေရးကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ျပႆနာပိုႀကီး ထြားေစမယ့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ
ေတြ တြန္းအားေပးေနမယ့္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ဳိးေရး အ႐ႈပ္အရွင္းေတြကို နားလည္ေပးဖုိ႔နဲ႔
ရခုုိင္ျပည္နယ္အေရးကို မွ်မွ်တတ ျမင္ၾကဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ က
Channel NewsAsia နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခန္းမွာေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ

သဘာဝရင္းျမစ္ေတြ ရွိေပမယ့္လည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင္းရဲဆံုး

ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရရဲ႕ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္း (Poverty line) ေအာက္ကိုေရာက္ ေနသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာအနာ
ဂတ္ရွိေသးရဲ႕လား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ဘယ္ေလာက္ဆက္စပ္ေနလဲ။
ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္မလဲဆိုတာ ဒီတစ္ပတ္ DVB စီးပြားေရး ဒီဘိတ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

