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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွာျမန္မာ့ဆန္ဘယ္ေလာက္ေနရာရေနၿပီလဲ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာျမန္မာ့ဆန္ဘယ္ေလာက္ေနရာရေနၿပီလဲ
ဆန္စပါးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးပို႔ကုန္ ဆိုရင္မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
လည္း အရည္အေသြးျမင့္ဆန္ေတြကို ထုတ္လုပ္တင္ပို႔နိုင္တဲ့ အဆင့္မရွိေသးဘဲ အာဖရိကေစ်းကြက္က
အဝယ္လိုက္တဲ့ဧည့္မထ ၂၅ မတ္ဆန္ေတြကိုသာအဓိက အားျပဳတင္ပို႔ေနရတာပါ။ အာဖရိကေစ်းကြက္
ၿပီးရင္ေနာက္ထပ္ရရွိထားတဲ့လက္ႀကီးေစ်းကြက္တစ္ခုကေတာ့ မူဆယ္နယ္စပ္ကတစ္ဆင့္တင္ပို႔ေနတဲ့
တရုတ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ေစ်းကြက္ဟာ ေရာင္းသူေစ်းကြက္မဟုတ္ဘဲ ဝယ္သူေစ်းကြက္သာျဖစ္တဲ့အတြက္အ
ခက္အခဲေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ဆန္ပို႔ကုန္အမ်ားဆံုးကို တရုတ္ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ေနရေပမယ့္
တရားဝင္တင္ပို႔မႈဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ပမာဏေတြကေတာ့ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္း
ကေနတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ တရုတ္ကုန္သည္ေတြကို္ယ္တိုင္ ျမန္မာနိုင္ငံထဲကို လာ
ေရာက္ၿပီးတုိက္ရိုက္ဝယ္ယူေနတာလည္းရွိပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕စပါးက်ီလို႔ တင္စားေျပာဆိုခဲ့ရတဲ့နိုင္ငံပါ။ ၁၉၅၆ ခုနွစ္
က ၁၉၆၁ ခုနွစ္အထိျပည္တြင္းစားသံုးမႈပိုလွ်ံဆန္ေတြကို အႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာ
မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပ နဲ႔ အျခားနိုင္ငံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတ
ယ္။ ၁၉၆၁ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာ့ဆန္စပါးေစ်းကြက္ တျဖည္းျဖည္း ယိမ္းယိုင္လာခဲ့တယ္ လို႔
ေျပာနိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္အေျခအေန

အခက္အခဲေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားထဲက ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာဆန္စပါးေစ်းကြက္ဟာ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ (၇) ေနရာကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာနိုင္ငံ
ေပါင္း ၅၄ နိုင္ငံကို ျမန္မာ့ဆန္ေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၅၄ နိုင္ငံထဲမွာ ၂၂ နိုင္ငံကေတာ့ ဆန္ရွင္
ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ၿပီးမွ ရရွိလာတဲ့ေစ်းကြက္အသစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေစ်းကြက္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့
တာကေတာ့ ၃၂ နိုင္ငံရွိပါတယ္။ ဆန္တင္ပို႔မႈအတြက္ ေစ်းကြက္သစ္ရရွိထားတဲ့နိုင္ငံေတြကေတာ့
ၾသစေၾတးလွ်၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘီနင္၊ ကင္မရြန္း၊ ကိုလံဘီယာ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္၊ ခ႐ုိေအး
ရွား၊ ဆုိက္ပရပ္စ္၊ အက္စ္တုိးနီးယား၊ ဂီနီ၊ အစၥေရး၊ မက္ဒါဂါစကား၊ ႏုိက္ဂ်ီးနီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ပါပူ၀ါန
ယူးဂီနီ၊ ဆလုိဗက္ကီးယား၊ စလုိေဘးနီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ တုိဂုိ၊ အေမရိကန္၊ ဗင္နီဇြဲလားစတဲ့ နိုင္ငံေတြ
ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးနွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈဟာ ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို တန္
ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းကေန ၂ သန္းအထိရွိေနတယ္ လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာ
နက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၄ သန္းအထိႏွစ္ဆ တိုးၿပီး တင္ပို႔ဖို႔ လ်ာထားတာလည္း
ရွိပါတယ္။
ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ဒီလိုေစ်းကြက္ေလးေတြ အထိုက္အေလွ်ာက္ ျပန္ပြင့္လာတယ္ ဆို
ေပမယ့္လည္း ဆန္အရည္အေသြးအရဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္စပါးေစ်းကြက္မွာ နိမ့္က်ေနတဲ့
အေနအထားလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ လယ္သမားဦးႀကီးေတြအတြက္ အမွန္တကယ္
လိုအပ္ေနတဲ့ သြင္းအားစုေတြျဖစ္တဲ့ မ်ဳိးစပါး၊ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ ေဆးေတြကိုလံုေလာက္ေအာင္ပံ့
ပိုးေပးနိုင္ျခင္း မရွိတာကလည္း အရည္ေသြးနိမ့္က်ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါ့အ
ျပင္ စက္ကရိယာေတြ အသံုးခ် မႈနည္းေနတာ၊ နည္းပညာအားနည္းတာ၊ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေတြ ရွိေနတာ
ကလည္း အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစတဲ့အေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဥပမာ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္
နဲ႔တုိင္း ၄ ခုက စိုက္ပ်ိဳးဧကေပါင္း ငါးသန္းေက်ာ္ ( ၅၈၄ ၅၇၂ ) ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၄
သိန္းေက်ာ္ထိက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ (Flood in Myanmar Impact Rice Production and Export) ထုတ္
ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အစီရင္ခံစာ (Economic and Sector Work report 2014) မွာ

ေတာ့ ေခတ္မမီတဲ့စက္ေတြကိုအသံုးျပဳေနရတဲ့အတြက္ အေရအတြက္ေရာ၊ အရည္အေသြးပါ က်ဆင္း
ေနရတဲ့အေၾကာင္း၊ အလားတူ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈ အဆင့္ဆင့္ ( logistic) ပိုင္းမွာ ေဒသတြင္းနိုင္ငံေတြထဲ
မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာေတြက ႀကီးမားတဲ့ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုန္စည္တင္ပို႔မႈ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးလိုက္တာ
ဟာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ အလားတူပဲ အေမရိကန္နုိင္ငံကလည္း ကုန္
စည္ အမယ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ကို တင္သြင္းဖို႔ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ ( GSP ) ေပးခဲ့တယ္။ဒါေပမယ့္လည္း
တကယ္တန္း အခြင့္အေရးကို ပိုင္ပိုင္ဆုပ္ကိုင္နိုင္တဲ့အေနအထားေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဆန္စပါးလုပ္
ငန္းကို အဓိကအားထားေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာကုန္သြယ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရလာခဲ့တဲ့ေနာက္မွာ
ရင္ဆိုင္ရမယ့္အခက္ အခဲေတြ ႐ွိေနပါေသးတယ္။

ေဒသတြင္းနုိင္ငံေတြရဲ႔အေနအထား
အိမ္နီးနားခ်င္း တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြဟာ တန္းျမင့္ဆန္
ေတြကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွာ ေနရာေတြယူထားၾကပါတယ္။ ဆန္စပါး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး မွာ စပါး အထြက္ ႏႈန္း သာမက ဆန္အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အိမ္
နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကအရည္အေသြးျမင့္ဆန္ေတြနဲ႔ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အရည္
အေသြးအနိမ့္ဆံုးကို ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဆန္ကေတာ့ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွာ နားပန္းလံုးေနရဆဲပါပဲ။
အရည္ အေသြးနိမ့္ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္ဟာစိန္ေခၚမႈေတြ၊ ဖိအားေပးမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ အေျခအ
ေနလည္း ရွိေနပါတယ္။
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ( Asean and Global Rice Sitution and
Outlook 5 ) မွာေတာ့ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို အာဆီယံေဒသက ထိုးေဖာက္နိုင္တဲ့ ပမာဏဟာ စုစုေပါင္း
ရဲ႕ ၅၃ ဒႆမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊ အာဆီယံနုိင္ငံေတြထဲမွာ အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ ထိုင္း
နိုင္ငံနဲ႔ ဗိယက္နမ္နွစ္နိုင္ငံရဲ႕ တင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္းကမၻာ့တင္ပို႔မႈရဲ႕ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္
ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ဗိယက္နမ္ ေလးနိုင္ငံ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာေတာ့ ျမန္မာနဲ႔
ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံရဲ႕အေနအထား သိသိသာသာက်ဆင္းေနတာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအမံအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါး
ထုတ္လုပ္မႈကုိ ၂၀၃၀ မွာ ဟက္တာေပါင္း ၇ ဒသမ ၇ သန္း (ဧက ၁၉ သန္း) စိုက္ပ်ဳိးၿပီး အထြက္ႏႈန္း
တစ္ဟက္တာမွာ ၄ ဒသမ ၁ မက္ထရစ္ တန္ထြက္ရွိႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတယ္လို႔ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
နဲ႔ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ အတြက္
မက္ထရစ္တန္ ၉ ဒသမ ၉ သန္းနဲ႔ ျပည္ပတင္ပုိ႔ဖို႔ မက္ထရစ္တန္ ၆ သန္း၊ စုစုေပါင္း ဆန္မက္ထရစ္
တန္ ၁၇ ဒသမ ၇ သန္း ထြက္ရွိႏုိင္ဖို႔ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအမံ ကို
ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ ပို႔ကုန္
မဟာ ဗ်ဴဟာအရ ဦးစားေပး က႑ေတြကိုေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ဆန္၊ ပဲမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ေရထြက္
ပစၥည္း၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္အထည္ အလိပ္၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ ေရာ္ဘာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
တို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ဘာေတြလုပ္
ေဆာင္သြားမွာပါလဲ။ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုနိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုပ့ံပိုးေပးမလဲ ဆိုတာကို DVB
စီးပြားေရးဒီဘိတ္အစီအစဥ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
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