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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈတိုးတက္လာနိုင္ဦးမလား?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

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

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ တိုးတက္လာနိုင္ဦးမလား
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၉
ဒႆမ ၄၈ ဘီလီယံ အထိေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွာေတာ့
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ၆ ဒႆမ ၈ ဘီလီယံေလာက္သာ၀င္ခဲ့ပါတယ္။NLD အစိုးရ
လက္ထက္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကေန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ တစ္နွစ္ကို ပ်မ္းမွ် ၆ ဘီလီယံေလာက္
ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အတြက္ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္နဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့
က်ဆင္းေနတာေတြ႔ရမွာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈဘာေၾကာင့္ က်ဆင္းေနရတာပါလဲ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးသက္တမ္းမွာ
၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ကေန ၂၀၁၅-၁၆
ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
၂၇ ဒႆမ ၅
ဘီလီယံ၀င္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။၂၀၁၅- ၁၆ မွာ ၀င္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ
၉ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑မွာ
ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ၄ ဒႆမ ၈ ဘီလီယံ အထိ ရွိေနပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၁ ဘီလီယံေလာက္ ၀င္ၿပီး
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးမွာေတာ့ ၁ ဒႆမ ၉ ဘီလီယံအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါ
တယ္။လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မွာ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီးသန္း ၇၀၀ ပဲ ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အမ်ားဆံုးတရုတ္နို္င္ငံ
ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွၾကည့္ရင္ တရုတ္နိုင္ငံကပဲ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အမ်ားဆံုးရင္းနွီးျမႇဳပ္
နွံသူျဖစ္ၿပီးေတာ့ စင္ကာပူကေတာ့ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လိုက္ေနပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ထိုင္းနိုင္ငံနဲ႔
ေဟာင္ေကာင္က တတိယနဲ႔ စတုတၳေနရာမွာ အသီးသီး ရပ္တည္ေနပါတယ္။က႑အလိုက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္
နွံမႈမွာ ဆုိရင္လည္း ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑က အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ စြမ္းအင္ကေတာ့
ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။Tele communication ကေတာ့ တတိယေနရာမွာရွိေနပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အိမ္ျခံေျမ က႑ ကလိုက္ေနပါတယ္။
“ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈက႑မွာ ၁၉၉၀ ကေန ၂၀၁၁ ေလာက္အထိကာလကိုၾကည့္လိုက္ရင္
၀င္လာၾကတဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြက သဘာ၀သယံဇာတ အေပၚအမွိျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ေနတယ္။
၂၀၁၅ အထိ ကာလကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အလုပ္သမားအရင္းျပဳလုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္း (Labour
Intensive Industry) ေတြကိုပဲ အဓိက ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေနခဲ့ရတယ္။အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ကၽြမ္းက်င္မႈအေလးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းကို တိုးတက္လာဖို႔ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။” လို႔
ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္ကေန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၆၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္က်ဆင္းေနသလဲ
၂၀၁၆ ခုနွစ္ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြ ထင္ထားသေလာက္ ၀င္မလာတဲ့ နွစ္
လို႔ေျပာရမွာပါ။ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြၾကားမွာဆိုရင္လည္း NLD အစိုးရတက္လာရင္
ယခင္ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြကို နွိပ္ကြပ္မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ အဲဒီစိုးရိမ္မႈေတြကပဲ
ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလြမ္းမိုးတယ္လို႔သိရပါတယ္။
အဲဒီစိုးရိမ္မႈက ၂၀၁၆ နွစ္တစ္၀က္ေလာက္ အထိရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေနွးေကြးခဲ့တယ္လို႔လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာျပပါတယ္။အလားတူပဲ
နိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြ အရင္းအနွီးတိုးခ်င္တာေတာင္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ တိုးခ်င္တဲ့ သေဘာေတြ
ေတြ႔ရၿပီး စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္နွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြေနွးေကြးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္းသိ
ရပါတယ္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီဆိုရင္ ဝိတိုရိယေဆးရံုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ဟာကိုေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တယ္။
မက္ကိုနဲ႔မက္ဆူရီနဲ႔လုပ္မယ့္ဟာမွာလည္း မက္ဆူရီက ၆ လေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ပါဦးမယ္ဆုိၿပီးေျပာခဲ့
တယ္။သီလဝါအကြက္ (၂၈) မွာလုပ္မယ့္စီမံကိန္းကိုလည္း ၆ လေလာက္ေစာင့္မယ္လို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္

တယ္။”လုိ႔ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါး
အသင္းခ်ဳပ္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ကိုရဲမင္းေအာင္က
ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
သက္ဆိုင္ရာရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကေန
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဒုတိယ ကာလတုိ
ငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို တြန္းအားေပးၿပီး ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑
ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိုေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ထုတ္
ျပန္ထားပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေရးမွာ ကန္႔သတ္ေနတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကုိ
ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားတဲ့
ေျမယာေစ်းႏႈန္းနဲ႔
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖိုဆုိၿပီး အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမွာ
ေဖာ္ျပထားတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ
NLD
အစိုးရလက္ထက္
အခုခ်ိန္ထိ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ
ထင္သေလာက္
၀င္မလာခဲ့တာဟာ ဥပေဒ ထြက္ေပမယ့္ နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးတာန႔ဲလည္း သက္ဆိုင္တယ္လို႔ သံုး
သပ္တာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။လက္ရွိဥပေဒသစ္ရဲ႕ ထူးရွားခ်က္ကေတာ့ ယခင္ကလိုလုပ္ငန္းတိုင္းကို ျမန္
မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ( MIC ) က လုိက္ၿပီး စိစစ္ေနေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းေလးမ်ဳိးကိုသာ စိစစ္
သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။မဟာဗ်ဳဟာ အရ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး ပမာဏ ႀကီးႀကီးမားမား
သံုးၿပီး လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ကိုထိခိုက္ေစနိုင္တဲ့ လုပ္
ငန္းမ်ား၊ အစိုးရက စိစစ္ဖို ့ညြန္ၾကားလာတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလးမ်ဳိးကလြဲရင္
က်န္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို MIC ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာမလိုဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ ့
လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ဥပေဒသစ္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းနိုင္သမွ် နည္းေအာင္
ဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူကုိလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခိုင္မာတဲ့
အကာအကြယ္ ေတြ ေပးထားတယ္” လို႔ ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။
အလားတူ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၆၆ ခုေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္
မယ္ဆိုရင္ ခုနစ္ႏွစ္ အထိအခြန္ေပးေဆာင္စရာမလိုဘဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ
MIC မွထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ တယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာ အသစ္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပ
ေဒအသစ္မွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ရင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္ အလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါ
ဝင္ေနၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးတဲ့ ေဒသေတြကိုဇုန္ (၁) အျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (၇) ႏွစ္၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသင့္အ
တင့္ရွိေသာေဒသမ်ားကိုဇုန္ (၂) အျဖစ္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (၅) ႏွစ္၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာင္းမြန္ေသာေဒသမ်ား
ကိုဇုန္ (၃) အျဖစ္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (၃) ႏွစ္ရရွိမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္
စိန္ေခၚမႈမ်ား
စြာရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊
အထူးသျဖင့္
အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြ မလံုေလာက္မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးည့ံဖ်င္းမႈ
လွ်ပ္စစ္မီးလံု ေလာက္စြာ မရရွိမႈ နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္ေတြမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းၾကန္ ့ၾကာမႈတြဟာ
တကယ့္အဓိကျပသနာေတြျဖစ္
ေနတဲ့
အေၾကာင္း
ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက
သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး

