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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က

DVB DEBATE

စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

``How to cut down power cuts?`` ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကို
ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းမလဲ``ဆိုတဲ့ ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ စြမ္းအင္ေလာင္စာ သုံးစြႏ
ဲ ိုင္မႈသည္ အလြန္ေရးႀကီးပါသည္။
မည္မွ်ပင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို သုံးစြသ
ဲ ုံးၿပီး ေခတ္လြန္ေနေစကာမူ ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကို
မျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းၿပီး ေနာက္က်က်န္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္မွာ အတိုင္းအဆႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား တိုးတက္ရရွိေရး အကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြႏ
ဲ ိုင္မႈမွာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၏ ေလးပုံတစ္ပုံသာ ရွိေနေသးသည္။
ျမန္မာ့ေက်းလက္ေတာရြာအမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးပါ။ လွ်ပ္စစ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္တိုင္ေအာင္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို မတည္ေဆာက္ရေသးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လက္ရွိဓာတ္အားရရွိမႈ၏
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ထုတ္ယူရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား စာက်က္ရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိရန္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အားလုံးပါ၀င္ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခုံ၊ အေျဖရွာႏိုင္ၾကပါရန္ DVB ဒီဘိတ္က တိုက္တန
ြ ္း
ႏႈိးေဆာ္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

သူတို႔အျမင္
“ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက မဆင္းရဲဘူး၊ ျပည္သူေတြသာ ဆင္းရဲေနတာ။ ကၽြန္မတိ႔ႏ
ု ိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္မီး
မွန္မွန္မရတာ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ စနစ္က မမွန္လ႔ဘ
ို ဲလို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္တယ္”
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ လူထုေခါင္းေဆာင္။

“ဓာတ္ႀကိဳးေတြ ျပဳတ္က်ရင္ေတာင္ အႏၱရာယ္ မျဖစ္နိုင္ေအာင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာသံုးတဲ့ နည္းပညာ
တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ နိုင္လန
ြ ္ပလတ္စတစ္ေတြနဲ႔ လင့္ေကာ္နက္ရွင္ယူၿပီး တပ္ဆင္ေနပါတယ္”
ဦးေမာ္သာေထြး - ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ား တိုးတက္ လုပ္ကိုင္ရန္
စိတ၀
္ င္စားသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ား မ်ားစြာရွိလာေသာ္လည္း ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္
မျဖည့္စြမ္းႏိုင္သျဖင့္ ေနာက္လန္က်ကုန္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု တြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားက ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကပါသည္။
ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိတင
ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိေသာ္လည္း
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္က မ်ားေနၿပီး၊ အစိုးရက ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ပုဂၢလိကမွ
ျပည္လည္ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေနရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ယူနစ္သန္းေပါင္း ၁,၀၀၀ ခန္႔ တုိးျမႇင့္သုံးစြလ
ဲ ်က္ရွိရာ
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံးစြမ
ဲ ႈသည္ ယူနစ္သန္းေပါင္း
၉,၆၁၃ အထိရွိခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေသာ အမ်ဳိးသားဓာတ္အားလုိင္းကြန္ရက္မွာလည္း ဓာတ္အားဆုံးရႈံး
မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်သျဖင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ လူေသဆုံးမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။
တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို အေရးတႀကီး ျဖည့္ဆည္း
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီအတြက္ DVB ဒီဘိတ္က အခုအစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“အခုလုိ မီးရလိ႔ု ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ဝမ္းသာမဆံုးေတာ့ ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ အိပ္မက္တစ္ခုကေန
လန္႔ႏိုးလာသလုိ ခံစားရတယ္” ဦးစံေရႊေက်ာ္ - ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ခံ။
‘‘မီးေတြ ခဏခဏျပတ္တ့ဲ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တ႔ဓ
ို ာတ္အားလိုင္းေတြ
ေဟာင္းႏြမ္းေနတာေၾကာင့္ပါ`` ဦးရန္လင္း - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဓာတ္အားေပးေရးဘုတ္အဖြဲ႕။
``လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပႆနာကို အရင္ မရွင္းရင္ေတာ့ တယ္လီဖုန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ၊
အင္တာနက္လိုင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား
အလုပ္ဆက္လုပ္လ႔ို မရႏို္င္ပါဘူး`` ကိုေနဘုန္းလတ္ - အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ၊ MIDO
Information links:
http://www.worldbank.org
http://www.mmtimes.com
http://www.narinjara.com
http://dvbdebate.net
htt://www.dvb.no

