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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔
စီးပြြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕
အခန္းက႑” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး
ကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ တုိင္းျပည္
ရဲ႕စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ပါတယ္။ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္စီး
ပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေန
လင့္ကစား စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ကို ရယူ ခ်မ္းသာလာၾက
တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ အဓိ
ကအားျဖင့္ေတာ့ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရင္း
သူတို႔ေတြ ခ်မ္းသာလာၾကတာပါ။
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးလက္ထက္မွာ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး
တက္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္လည္း ႏုိ္င္ငံရဲ႕သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈနဲ႔ ႀကီး
ပြားလာၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ႏုတ္ဆိ္တ္ေနၾကဆဲပါ။ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္မႈက နည္းပါး
ေနဆဲပါ။
ခရိုနီေတြ ေပၚထြန္းလာျခင္း
ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမွာ စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္သူေတြ၊ အာဏာ
ရွိသူေတြနဲ႔ နီးစပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသူေတြကို ခရိုနီရယ္လုိ႔
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲလာၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ လက္
ခ်ဳိးေရတြက္လို႔ရႏိုင္တဲ့ ခရိုနီေတြ ေပၚထြန္းလာပံုကလည္း စိတ္ဝင္စား    
စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္
အစိုးရ တက္လာခ်ိန္ကစၿပီး တုိင္းျပည္မွာ တံခါးပိတ္ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ဆုိ
ရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ် ျပည္
သူပိုင္ သိမ္းဆည္းခဲ့တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္
ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ
အားလံုးကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာနဲ႔ စီးပြားေရး ေခါင္းနဲ႔
ပန္းလို ခြဲျခားမရတာမို႔ အာဏာခိုင္ၿမဲဖို႔ စီးပြားေရးအင္အား တည္ေဆာက္
ရသလို စီးပြားေရးအင္အား တည္ၿမဲလာတာနဲ႔အမွ် အာဏာဟာလည္း
ခုိင္မာမႈ ရွိလာတာမို႔ အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရဟာ စီးပြားေရးၾသဇာ ခ်ဲ႕ထြင္
လာပါတယ္။
သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မ်က္တူး
ေဖာ္ခြင့္၊ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္အပါအဝင္ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္
ေတြ၊ ကုုန္သြယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ကားတင္သြင္းခြင့္၊ စားသံုးဆီနဲ႔ စက္သံုး
ဆီ တင္သြင္းခြင့္ စတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို စစ္အစိုးရက ကိုယ္
တုိင္လုပ္ေဆာင္သလို နီးစပ္တဲ့ အက်ဳိးတူ စီးပြားေရးသမားေတြကိုလည္း
လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။
စစ္တပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိ
တက္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔ စီးပြားေရးေတြလုပ္
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ကိုင္သလို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြဟာ
လည္း စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ ခရိုနီသူေဌးႀကီးေတြ
ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္
ေတြနဲ႔ မူးယစ္ရာဇာတခ်ဳိ႕ဟာလည္း အစိုးရဆီမွာ အလင္းဝင္ အညံ့ခံၿပီး
စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ရယူခ်မ္းသာလာၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ်မ္းသာလာတဲ့ ခရိုနီသူေဌးႀကီးေတြ
စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးရွိၿပီး သူတို႔ဟာ ႏုိ္င္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏို္င္ၾကတဲ့အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။၂၀၁၃ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီးရင္ခံစာအရ ဦးေတဇ (ထူးထ
ေရးဒင္း)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မက္စ္ျမန္မာ)၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္(ေအးရွားေ၀ါလ္)၊
ဦးေက်ာ္၀င္း (ေရႊသံလြင္)၊ ဦးေအာင္ကုိ၀င္း(ကေမၻာဇ)၊ ဦး၀င္းေအာင္ (ဒဂုုံ
အင္တာေနရွင္နယ္)၊ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္ (ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳး
ကုုမၸဏီႏွင့္ IGE)၊ ဦးေအာင္သက္မန္း (ဧရာေရႊ၀ါ)၊ မုုိက္ကယ္မုိးျမင့္ (ျမင့္
ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအုုပ္စု)၊ ဦးေန၀င္းထြန္း (ပတၱျမားနဂါး)၊ ဦးခင္ေရႊ (ေဇ
ကမၻာ)၊ ဦးေဌးျမင့္ (ယုုဇန)၊ ဦးအုုိက္ထြန္း (အုုိလံပစ္)၊ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ဧဒင္)၊
ဦးတင္၀င္း (တင္၀င္းထြန္း)၊ ဦးေအာင္ျမတ္ (မားသားထရိတ္ဒင္း) တုိ႔ ၁၇
ဦးဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အႀကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာလာတဲ့ ခရိုနီေတြ
အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ်မ္းသာလာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏို္င္ငံႀကီးေတြရဲ႕
စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနတာမို႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ စီးပြား
ေရးလုပ္ဖုိ႔ အဆင္မေျပခဲ့ၾကပါဘူး။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရတက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဒဏ္ခံေနရတဲ့ ခရိုနီေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအားလံုး အေနာက္ႏုိ္င္ငံႀကီးေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈကေန လြတ္
ေျမာက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
တခ်ိန္က တို္င္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တရား
မဝင္ ရယူခ်မ္းသာခဲ့ၾကတဲ့ ခရိုနီနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈ
ေတြဟာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ကင္းလြတ္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ      
အထိ လႊဲေျပာင္းလို႔ရတဲ့ တရားဝင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တခ်ဳိ႕ေသာ ခရိုနီႀကီးမ်ားဟာ တုိင္းျပည္ကို
အမွန္တကယ္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံကို အေထာက္အကူျပဳတာေတြ
ရွိေပမယ့္လည္း အမ်ားစုေသာ ခရိုနီေတြကေတာ့ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနၾက
ဆဲပါပဲ။ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ကိုေတာ့ တိမ္းေရွာင္ေနတဲ့အတြက္ တုိင္း
ျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑မွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနဆဲပါပဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ခရိုနီေတြ ဘာေၾကာင့္ မပါဝင္ေသးတာလဲ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက ခရိုနီေတြ၊
စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သံုးစြဲပါဝင္ၾကဖုိ႔ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့
ျပည္ၿမိဳ႕မွာလုပ္တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေထာက္ခံပြဲမွာ တုိက္တြန္းခဲ့
ပါတယ္။
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“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ
မႈေတြကို မိမိတုိ႔ရဲ႕ တစ္ဘဝစာေလး မၾကည့္ဘဲနဲ႔ မိမိတို႔ ေထာက္ခံအားေပး
ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းတယ္” လို႔ ဦး
တင္ဦးက ဆုိပါတယ္။
NLD နာယက ဦးတင္ဦး တုိက္တြန္းေနရတာကလည္း စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မဆိုင္သလုိ ေနေနၾကလုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္
ကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္လို႔ရမယ့္ လမ္းေတြ ဖြင့္ေပးဖုိ႔ လိုေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
NLD အစိုးရသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး       
အတြက္ သိပ္မၾကာခင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၅ သန္း အသံုးျပဳဖုိ႔
ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဲဒီေငြေၾကးေတြဟာလည္း ႏုိ္င္ငံတကာအစိုးရေတြနဲ႔
အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္
တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခရိုနီေတြဘက္က လွဴဒါန္းထားတဲ့ ေငြ
ေၾကးက မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က သိပ္မၾကာေသးခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြအတြက္
ျပည္သူေတြအားလံုး ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကဖုိ႔ အလွဴခံခဲ့ေပမယ့္လည္း စီးပြား
ေရးသမားေတြပါဝင္မႈ အေတာ္ကို နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး ေခၚ B4P
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံကုန္သည္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) နဲ႔
United Nation Global Compact Network Myanmar တို႔ ဧၿပီလ ၄
ရက္ေန႔ ရန္ကုန္မွာ စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာ
ခၽြန္လႊာအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနတဲ့ ေဒသေတြကို ဦးစားေပးကာ ျပည္တြင္း
လူမႈ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈျဖင့္ အလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းအတြင္း
ကုနစ
္ ည္နဲ  ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းကြကအ
္ တြင္း၊ လူအ
႔ ဖဲြအ
႔ စည္းအတြင္းၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးရရွိတည္ၿမဲေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္တာေတြကို ေလ့လာသင္ယူ ညႇိႏိႈင္းစု
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Global Compact ဟာ ၂၀၁၂ မွာ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုနဲ႔ စတင္ခဲ့တာ
ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ မွာ ကုမၸဏီ ၃၀၀ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ UMFCCI မွာ ကုမၸဏီ
ေပါင္း ၃၀၀၀၀ ရွိသည့္အနက္ ကုမၸဏီ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ကို အဖြဲ႔ဝင္ဖုိ႔ ကမ္း
လွမ္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Global Impact နဲ႔ UMFCCI တို႔ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ
အရ လတ္တေလာ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေတြ အပါအဝင္ ျပည္
နယ္၊ တုိင္းေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္သိ တာဝန္ယူတက္
တဲ့ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ၊ တုိင္းေဒ
သႀကီး အစိုးရေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
တာေတြ လုပ္ေဆာင္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊
ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တကယ္ပဲ စီးပြားေရးက႑ကေန
ပါဝင္ေနသလား၊ မပါဝင္ဖူးလား ဆုိတာကေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္
သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

