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DVB DEBATE

“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္”အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB Multimedia
Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္
ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

H
DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့

!

ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

“Do you like your new SIM?”

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို

ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

!

ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ

❖

အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB Debate မွာ

မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊ de-

ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

bate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔

!

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is SIM CARDS

•

တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီ(၃)ခုစလုံးက သူတုိ႔ ဆင္းကတ္ေတြကုိ ျမန္မာေငြက်ပ္(၁၅၀၀) – ေဒၚလာ(၁.၅)
တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

•

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ဂ်ီအက္စ္အမ္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း သန္း ၃၀
ခ်ထားေပးမည့္ စီမံကိန္းတရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္
ႏုိင္ငံတကာပုံစံအတုိင္း လူတုိင္း ဖုန္းကိုင္ႏုိင္မည္ဟု အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

•

ေဒသတြင္း မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္း သုံးစြဲမႈတြင္ ျမန္မာသည္ လာအို၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႕ထက္
အဆင့္မ်ားစြာ နိမ့္က်လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅.၄၄ သာ မိုဘိုင္းဖုန္း
တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားသူရွိ၍ တိုင္းျပည္ လူဦးေရ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲႏိုင္သည္။!

•

တယ္လီေနာက လာမယ့္(၅)ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕(၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းထိ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔
ၾကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

•

အခုခ်ိန္မွာ လူဦးေရရဲ႕ (၁၂.၃)ရာႏႈန္းသာ အေျခခံမုိဘုိင္း ဆက္သြယ္မႈကုိ သုံးႏုိင္ေနပါေသးတယ္။

Historical context:
စစ္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။
အစုိးရပုိင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီဟာ တစ္ခုတည္းေသာကုမၸဏီျဖစ္လာကာ အစုိးရက
ဆက္သြယ္ေရးက႑ကုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ
ျပည္သူအမ်ားစုမ၀ယ္ႏုိင္တဲ့ မတန္တဆေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ဆင္းကတ္ေတြကို
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့(၁၅)ႏွစ္က ဒီဆင္းကတ္ေတြကုိ
စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွာ ဆင္းကတ္တကတ္ဟာ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ျဖစ္ျပီး
လူတစ္ဦးရဲ႕တစ္ႏွစ္၀င္ေငြထက္ အဆမ်ားစြာ ျမင့္မားပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕မုန္ဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳမႈဟာ ကမာၻ႔မွာ အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းမွာ ဆင္းကတ္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
အစုိးရသစ္ တက္လာခ်ိန္မွာ ဆင္းကတ္ေစ်းႏႈန္းေတြ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလုိ႔
တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္အခ်ိန္အတြင္း ဆင္းကတ္တစ္ခုကုိ ေဒၚလာ(၂၅၀)ေလာက္ထိ
ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေစ်းဟာ သာမန္ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီႏုိင္တဲ့

!!

ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရးရဲ႕(၅)ရာခုိင္ႏႈန္းသာ
မုုိဘုိင္းဖုန္းဆက္သြယ္မႈကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ဟာ ႏုိင္ငံျခားက အတတ္ပညာနဲ႔

Points of view:

အရင္းအႏွီးမပါဘဲ လုိအပ္တဲ့အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြအတြက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြကုိ

"က်ေနာ္တုိ႔မွာ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အေကာင္းဆုံးနည္းပညာေတြရွိပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာ
အားလုံးက အေတြ႔အၾကံဳရွိကုမၸဏီေတြဆုိေတာ့ အားၾကီးတဲ့ျပိဳင္ဆုိင္မႈေတြရွိမယ္ဆုိတာကုိ
သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ MPTကလဲ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးဖုိ႔
ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။"လုိ႔ MPT-KDDI-Sumitomo တြဲဖက္ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးခင္ေမာင္ထြန္းကဆုိပါတယ္။

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြတုိးလာေအာင္ ၾကံေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ MPTရဲ႕
လက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ျပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္
ျပိဳင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က အစုိးရကေန
ခ်ေပးတဲ့လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွစ္ခုအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာမွာ ကုမၸဏီေပါင္း(၉၀)ေက်ာ္က ရင္းႏွီးဖုိ႔
စိတ္၀င္စားတာကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ကာတာအေျခစုိက္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီက ၾသဂုတ္လမွာ

"အခုဆုိရင္ ေအာ္ရီဒူးနဲ႔ တယ္လီေနာကုမၸဏီမွာ ရွိေနတဲ့ အရင္းအျမစ္နဲ႔

ဆင္းကတ္(၁)သန္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျပီး ေနာ္ေ၀မွ တယ္လီေနာကုမၸဏီက စက္တင္ဘာ

အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ျဖိဳးမႈေတြ လုပ္တာ ေရဒီယုိလႈိင္းခြင္ေတြ

လကုန္မွာ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံတြင္းက ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံး

ထပ္တုိးတာေတြလုပ္ထားတဲ့အေပၚမွာ နည္းနည္းသံသယ၀င္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ရင္ဆုိင္ရမယ့္

အလယ္ေလာက္မွာ ထူးျခားတဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ရေတာ့မွာပါ။ ေျမျပင္

စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။

စေတရွင္ေတြတုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔အတြက္ ေျမေနရာရဖုိ႔ ဆင္းကတ္ျဖန္႔ခ်ိဖုိ႔နဲ႔ တာ၀ါတုိင္ေတြေဆာက္ဖုိ႔

Facts and Figures
•

•

စတဲ့လုပ္ငန္းေတြ အေခ်ာသတ္ဖုိ႔ကုိ အခ်ိန္ယူေနရလုိ႔ပါ။" လုိ႔ IDC သုေတသနကုမၸဏီမွ

ေနာ္ေ၀အေျခစုိက္ တယ္လီေနာကုမၸဏီဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
လုပ္ခြင့္ရတဲ့ တတိယေျမာက္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔က မႏၱေလးျမိဳ႕မွာ
စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါတယ္။ ကာတာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီကေတာ့
ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔က ၀န္ေဆာင္မႈစေပးခဲ့ပါတယ္။	


ဂ်ရစ္ဆစ္ဒူးကဆုိပါတယ္။
"ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာေတာင္ လယ္သမားတစ္ေယာက္က ခါးမွာဖုန္းခိ်တ္ ၿပီးေတာ့ သူက
ေျပာေနတာမ်ဳိး အဆင့္မ်ဳိး ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တယ္လီဖုန္း Density

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(MPT)ဟာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ဆူမီတုိမုိ၊
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ဒုတိယအၾကီးဆုံးၾကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ KDDI တုိ႔နဲ႔ပူးေပါင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒီကုမၸဏီေတြက လက္ရွိဖုန္းလုိင္းကြန္ယက္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရာမွာ ေဒၚလာ (၂)ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔
သေဘာတူထားပါတယ္။

Information links:

www.ooredoo.com.mm

www.telenor.com.mm

(သိပ္သည္းဆ) က ကြ်န္ေတာ္ ထင္တယ္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲ ရိွမယ္ထင္တယ္။
ေတာ္ေတာ္ ေလးကို နည္း ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒါဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္
တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါလည္း ႀကိဳးစားၿပီး တာ့ ျမႇင့္တင္ေနပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာသည္။

www.roaming-myanmar.com

www.mcit.gov.mm

www.myanmaposts.net.mm

www.yatanarpon.net.mm

