မူဝါဒမတည္ျငိမ္မႈေတြက ကားေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစသလား
ကိုအရည္ၾကိဳ (ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြဲ႕၊ တြဖ
ဲ က္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး)
ကိုၾကည္သာဟန္ (ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
Special Guests
ဦးမင္းမင္း (ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္) စီးပြားကူးသန္းဝန္ၾကီးဌာန
ကိုမ်ိဳးေဇာ္ဟိန္း (ရန္ကုန္တိုင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း၊ ဒုဥကၠဌ
----------------------------------------------------------------------------------------“ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သင
ြ ္းခြင့္နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး အခုထုတ္ျပန္လိုက္တ့မ
ဲ ူဝါဒက စီးပြားေရးနဲ႔မပတ္သတ္ပဲ
လူေတြရ႕ဲ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔တက
ြ ္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေမာင္းမူဝါဒက မွန္ကန္တ့စ
ဲ နစ္လို႔ေျပာလု႔ရ
ိ ပါ
တယ္။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လမ္းစနစ္ကညာဖက္ကိုကပ္ေမာင္းတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘယ္ဖက္မွာထိုင္ျပီးကား
ေမာင္းတာျဖစ္တာေၾကာင့္ တကယ္လို႔ေရွ႕ကားကိုေက်ာ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကားေခါင္းေလးကို ေစာင္း
လိုက္တာနဲ႔ လူက ဟိုဖက္ကကားလာလား၊မလာဘူးလား ဆိုတာျမင္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကားလာေန
တယ္ဆိုတာကိုျမင္တာနဲ႔ေခါင္းေလးျပန္တိမ္းလိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့က်
ေစတယ္။တကယ္လို႔ညာေမာင္း ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေဘးမွာလူတစ္ေယာက္မပါဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က
ကားကိုအစီးလိုကခ
္ ်ည္းထြက္တာျဖစ္လို႔ ဟိုဖက္ကကားသာလာေနတယ္ဆိုရင္ ေခါင္းကိုျပန္ယိမ္းဖု႔ိ
အတြက္ အခ်ိန္မရတဲ့အခါမွာ မေတာ္တဆမႈေတြျဖစ္ရလို႔ လူ႔အသက္အႏၱရာယ္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခက
အရမ္းမ်ားပါတယ္” အရည္ၾကိဳ
-------------------------------------------------------------------------------------------------“ကားေစ်းေတြတက္သာြ းတာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဒါကေတာ့ ဘယ္ကိုင္းေျပာင္းလိုက္တာေၾကာင့္
လည္းပါတယ္။ျပီးေတာ့က်ေနာ္တို႔ကေနာက္ႏွစ္သြင္းလို႔ရိွရင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကေနသြင္းရေတာ့မယ္။
ဘာလု႔ိလဆ
ဲ ုိေတာ့ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကေနစသြင္းရမွာျဖစ္လို႔ ကားတန္ဖိုးကၾကီးျမင့္သာြ းျပီ။အဲ့အေပၚမွာ
ေဆာင္ရမယ့္အခြန္တန္ဖိုးကလည္း က်ေနာ္တ႔ျို မင့္မားအံုးမယ္။အဲ့လိုျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ က်ေနာ္တို႔

အခုေစ်းကြက္ထဲမွာ သိန္း၁၀၀ေက်ာ္ကေန ၅၀၀ဝန္းက်င္ကားေလးေတြအထိ ေစ်းျမင့္တ့အ
ဲ ထဲ
မွာပါသြားတယ္။ဒါကလည္း ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပါပဲျမင့္သြားတာ။ဒါကေတာ့ model year သတ္မွတ္
ခ်က္လည္းပါတယ္။ျပီးေတာ့ညာကိုင္းေတြမဝင္ဘူးဆိုတဲ့ရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲတ့အ
ဲ ေတြးအေခၚ
ေၾကာင့္လည္းကုန္ေတြလိုက္စုတဲ့သူေတြေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ဝယ္သိမ္းတဲ့လူေတြေၾကာင့္လည္း
ပါပါတယ္” ကိုၾကည္သာဟန္
---------------------------------------------------------------------------------------------“က်ေနာ္ review ေျပာရရင္ေတာ့ ေပၚလစီ အစကိုစေျပာမယ္ေနာ္။က်ေနာ္တို႔ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း
ဖ်က္သိမ္းေရးအထူးစီမံခ်က္ဆိုျပီးဝုန္းကနဲလုပ္လိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ေရႊငါး သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္
တန္ရိွတဲ့ကားက သိန္းတစ္ရာအထိက်သြားခဲ့တယ္။ေပၚလစီတစ္ခအ
ု ကူးအေျပာင္းေတြမွာအဲ့လို
အလႈပအ
္ ခတ္ေတြကအျမဲတမ္းရွိေလ့ရိွထရိွတယ္။ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအထူးဖ်က္သိမ္းေရး
စီမံခ်က္ဆိုတာက အရင္အစိုးရလက္ထက္ကေန လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္အထိ ကားေဟာင္း
ေတြကိုဖ်က္ေနတဲ့ဟာၾကီးက အရမ္းကိုပလ
ဲ ဲမ
ြ ွားေနတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္ကမူဝါဒအကူးအေျပာင္း
မွာဝယ္ေရာင္းေတြကပဲဝယ္ျပီးစုေနတာ။ဒါေၾကာင့္ပဲေစ်းကြက္ကလႈပ္ခတ္ေနတာဗ်” အရည္ၾကိဳ
---------------------------------------------------------------------------------------------“ရန္ကုန္တိုင္းမွာက်ေနာ္တို႔ဘတ္စ္ကားေတြကိုသံရည္က်ိဳတယ္။ကညနရဲ႕မူအရ လူစီးစလစ္ကို
လူစီးပဲေပးရမယ္။ဘတ္စ္ကားကိုလူစီးေပးလို႔မရဘူး။ဒါေပမယ့္ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ပို႔ေဆာင္ေရး
ဝန္ၾကီးတိ႔ည
ု ိွလိုက္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းကဘတ္စ္ေတြကိုသံရည္က်ိဳခ်င္လို႔လူစီးစလစ္ေပးလိုက္တယ္။
အဲ့လိုပဲ လြန္ခဲ့တ့တ
ဲ စ္ႏွစ္ ေက်ာ္မွာစက္မႈဇုန္ကားလိုက္ထရက္ေတြကိုလူစီးစလစ္မေပးေတာ့ဘူး။
ဒီေတာ့အဲ့ကားေတြက လမ္းေပၚမွရိွေနျပီး road safety မရိွဘူး။သံရည္က်ိဳစလစ္ကလည္းအခုဆိုရင္
သိန္း၁၅၀ရိွေနတယ္။ စလစ္ေစ်းကအဲ့ဒီေလာက္ခ်ည္းမ်ားေနတာကျပည္သူလူထုအတြက္လည္း
မေကာင္းဘူး။ေစ်းကြက္ အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး။စလစ္ေစ်းကိုက်ခ်င္တယ္ဆိုရင္စက္မႈဇုန္
လိုက္ထရက္ေတြကိုလူစီးစလစ္ ေပးခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္စလစ္ေစ်းက သိန္း၉၀ေလာက္ခ်က္ခ်င္း
တန္းက်သြားမယ္။ဒါကေဆးျမီးတိုလို႔ ေျပာေပမယ့္ျပည္သူလူထုအတြက္အက်ိဳးရိွသလို road safety
မျဖစ္တ့က
ဲ ားေတြကိုလည္းဖ်က္သိမ္းဖို႔အတြက္လည္းလြယ္တယ္။အခုကအဲ့ဒီ့ကားေတြကိုမဖ်က္ပဲ
၁၉၉၇ခုႏွစ္ကားေတြကိုဖ်က္ေနတာႏိုင္ငံအတြက္လည္းအရမ္းနစ္နာရတယ္” အရည္ၾကိဳ
--------------------------------------------------------------------------------------“ႏိုင္ငံျခားကေနသြင္းလာတဲ့ကား ဒီဟာက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေငြက တျခားႏိုင္ငံကို
ေရာက္သြား တာ။တကယ္တမ္းေျပာရရင္က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ကဆံုးရံႈးတယ္။အဲ့ေတာ့ road safety
မျဖစ္ေတာ့တဲ့ ကားေတြကိုသံရည္က်ိဳခြင့္ေပးျပီး လူစီးစနစ္ေပးမယ္ ဒီဖက္ကအလြန္အမင္းေစ်းကြက္

ကစားတဲသ
့ ူေတြ ေစ်းဆြဲတင္ခ်င္တိုင္းဆြတ
ဲ င္လို႔မရေတာ့ဘူး။ျပီးေတာ့အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
လည္းကားေစ်းကိုထိန္းႏိုင္မယ္။ဒါေၾကာင့္ road safety မျဖစ္တ့စ
ဲ က္မႈဇုန္ထုတ္လိုက္ထရက္ေတြကို
လူစီးေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားကေနမွာယူျပီးသြင္းတဲ့ကားကိုဖ်က္တာထက္စာရင္ အမ်ားၾကီး
ဆံုးရံႈးမႈသက္သာတယ္။ဒါကကားေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈကို ေဆးျမီးတိုနဲ႔ကုတ့ေ
ဲ နရာမွာအေကာင္းဆံုး
နည္းလမ္းေပါ့ဗ်ာ” ကိုၾကည္သာဟန္
------------------------------------------------------------------------------------------------“Road safety နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေျပာတာကေတာ့ ဘယ္ေမာင္းတင္သြင္းတာကမွန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္
က်ေနာ္တ႔ျုိ မန္မာျပည္မွာလည္းလတ္တေလာအေနအထားက ညာေမာင္းကအသံုးျပဳေနတာၾကာျပီ
ဆိုေတာ့ ညာေမာင္းအသံုးျပဳတဲ့သူေတြအမ်ားစုကေတာ့ ညာေမာင္းေစ်းကြက္ကိုပဲဝယ္လိုအားမ်ား
ေနလိ႔က
ု ားေစ်းႏႈန္းေတြကလည္းျမင့္လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘယ္ေမာင္းေတြက ၂၀၁၄
ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔သင
ြ ္းရမွာျဖစ္လို႔ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ျပီးေတာ့ကားစီးမယ့္
လူအမ်ားစုရဲ႕အိမ္မက္ကလည္း ညာေမာင္းေပါ့ေနာ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့သိန္း၁၀၀ေက်ာ္တန္၊ ၂၀၀
ေက်ာ္တန္ကားေလးေတြကို မွန္းတာေပါ့။ဒီ့အတြက္သူတို႔ေငြစုျပီး ကားစီမယ္ဆိုတဲ့အိပ္မက္ေလး
ေတြက အခုေတာ့ အခက္အခဲနည္းနည္းရွိသာြ းတာေပါ့ေနာ္” မ်ိဳးေဇာ္ဟိန္း
-------------------------------------------------------------------------------------------------------“ျမန္မာျပည္မွာကားေတြက ႏွစ္၄၀၊ ႏွစ၃
္ ၀၊ ႏွစ၂
္ ၀ ဆိုေတာ့ သိပ္ေဟာင္းႏြမ္းျပီးေတာ့ၾကည့္လို႔
မေကာင္းေတာ့တဲ့အေျခအေနျဖစ္လို႔ ဒါကိုေရတိုကာလတစ္ခုအေနနဲ႔ စီမံခ်က္ခ်ျပီးေတာ့ ယာဥ္အို
ယာဥ္ေဟာင္း လဲလွယ္မယ္ဆိုျပီးစခဲ့တာေပါ့ေနာ္။စီမံကိန္းတစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္တ့ေ
ဲ နရာမွာ ကာလ
လယ္မွာသံုးသပ္တာေတြလုပ္ရပါတယ္။ဒီေတာ့ရည္မွန္းထားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္သလား
ဆိုတာျပန္ၾကည္ရ
့ ပါတယ္။အဲ့လုိျပန္ၾကည့္တ့ေ
ဲ နရာမွာ ဘာေတြ႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ခြင့္ျပဳထားတဲ့
ေမာ္ဒယ္ေတြက ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ေမာ္ဒယ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ေမာ္ဒယ္ေတြျဖစ္ေန
ေတာ့ ကနဦးမွာ ကုန္က်စရိတ္ကနည္းတယ္။ဒါေပမယ့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုတ့ျဲ ပႆနာကရိွလာ
တယ္။ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေမာ္ဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျမွင့္ဖို႔လုပ္လာတာပါ” ဦးမင္းမင္း
--------------------------------------------------------------------------------------------------ပရိသတ္-သန္႔ဇင္ဝင္း ((အခုကားေလးေတြအတြက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အစားထိုးဖို႕ရိွေနျပီေပါ့။
ဒါေပမယ့္လုပ္ငန္းသံုးကားေတြအတြက္အစားထိုးဖို႔က အဆင္သင့္အစားထိုးေပးႏိုင္တ့က
ဲ ားေတြ
မရိွေသးဘူး။ဘယ္ေမာင္းအတြက္ကိုေပါ့ေနာ္။အဲ့ေတာ့အစားထိုးဖို႔အတြက္ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးအစီအစဥ္ရိွ
လာမလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္))

“လုပ္ငန္းသံုးကားေတြအတြက္ လက္ရိွအေနအထားမွာကုမၸဏီေတြကိုတင္သြင္း ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။
အဲ့ဒီ့ေနရာမွာဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းသံုးေျပာတဲ့ေနရာမွာ ဘတ္စ္နဲ႔ထရက္ကားေပါ့ေနာ္။
အဲ့ေတာ့ဘတ္စ္ကားမွာေတာ့ ဘယ္ေမာင္းဆိုျပီးေတာက္ ေလွ်ာက္ေျပာလာတဲ့အတြက္အသားက်
လာျပီေနာ္။ဒါေပမယ့္လုပ္ငန္းသံုးထရက္ကားမွာ စပယ္ယာနဲ႔ ဒါရိုက္ဘာသြားတဲ့ဒီလုိအေနအထား
မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။အဲ့ေတာ့ဘာျဖစ္လဆ
ဲ ိုေတာ့တန္မ်ားတဲ့ကားၾကီး ေတြမွာ ဂ်ပန္ကားဆိုေပမယ့္
သံုးထားတဲ့ကီလိုက restart လုပ္ျပီးျပန္ဝင္လာတဲ့ကားေတြျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္
ကားေစ်းကြက္မွာ အမိႈက္ပံုျဖစ္ေစတာေပါ့ေနာ္။ဒါေၾကာင့္အခုဆိုရင္ ကားအေရာင္းစင္တာ
၂၀ေလာက္မွာ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားပါတယ္” ဦးမင္းမင္း
-----------------------------------------------------------------------------------------“ကားေစ်းနဲ႔အတူေဒၚလာေစ်းတက္သြားတာနဲ႔ပတ္သတ္လ႔ို ဒါက က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွာ
ျဖစ္ေနက်ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုလည္းက်ေနာ္တို႔က ဒီအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို နည္းေအာင္ေပါ့။
ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာမွတ္ပုံတင္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ မွတ္ပံုမတင္ပေ
ဲ ဆာင္ရြက္
ေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ဆိုျပီး အပိုင္း၂ခုခြျဲ ပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။မွတ္ပံုတင္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ showroom
စင္တာသမားအတြက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဆင္ေျပတဲ့မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္မရွိပဲလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ျပစ္ဒဏ္
ကေထာင္ဒဏ္အထိခ်လိ႔ရ
ု ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာလည္းက်ေနာ္တို႔ေစ်းကြက္ထဲမွာၾကားေနရတာက
တခ်ိဳ႕ေတြေပါ့ ေစ်းကြက္ကိုပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေနတဲ့ပံုစံေတြရိွေနကို သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ဆက္
စပ္ျပီးေဆာင္ရြက္သာြ းဖို႔ရွိပါတယ္” ဦးမင္းမင္း
-----------------------------------------------------------------------------------------------“မႏွစ္ကဆိုရင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သင
ြ ္းမႈကထိပ္ဆံုးေရာက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅-၁၆မွာ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလီယံရိွခ့တ
ဲ ယ္။သြင္းကုန္အားလံုးမွာထိပ္ဆံုးမွာေရာက္ေနတာက
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ဒါကျဖစ္သင့္သလား။အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တ႔ို
ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာျဖစ္သင့္သလားဆိုတာျပန္သံုးသပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။၂၀၁၆-၁၇မွာ ေရနံထက
ြ ္ပစၥည္း
၂ဒႆမ၅ ဘီလီယံရိွခဲ့တယ္။ဒီေတာ့က်ေနာ္တို႔မွာ ကားတင္သြင္းမႈမ်ားလာတာနဲ႔အမွ်ဆီတင္သင
ြ ္းမႈ
ကလည္းမ်ားလာတယ္။ဒါေၾကာင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုဒီႏွစ္ကစျပီးထိန္းလို္က္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သင
ြ ္းမႈက ေဆးဝါးထက္ အရင္က ၆ဆရိွခ့ရ
ဲ ာကေန အခု ၂ဆေလာက္အထိ
က်ေနာ္တ႔ေ
ို လွ်ာခ်ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္” ဦးမင္းမင္း
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ပရိသတ္-ကိုေသာင္းဟန္ (( ကုန္သြယ္မႈလိုေငြက ၅ဘီလီယံက်သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ျပီးေတာ့ မႏွစ္က
ကားတင္သင
ြ ္းမႈကလည္းအမ်ားဆံုးရိွသြားတယ္ေနာ္။အခု၂၀၁၈မွာဆိိုရင္ညာေမာင္းကိုရပ္ျပီး
ဘယ္ကိုင္းပဲသင
ြ ္းမယ္ေပါ့။အဲ့ဒါဆိုရင္ ၂၀၁၈မွာကုန္သြယ္မႈလိုေငြကဘယ္ေလာက္အထိက်သြား
ႏိုင္လ။ဲ ျပီးေတာ့တျခားက႑ေတြကေကာဘယ္ေလာက္အထိတိုးတက္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ
သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်))
ပရိသတ္-R-ဝီရလင္း(မာန္ေအာင္လူငယ္ကန
ြ ္ရက္) (( ကားေတြကိုဖ်က္သိမ္းတယ္ဆိုေတာ့။ဥပမာသံအရည္က်ိဳလိုက္တယ္ဆိုတာဘယ္လိုကားမ်ိဳးေတြကိုသံရည္က်ိဳလိုက္တာလဲ။ေနာက္တစ္ခ်က္က
လမ္းနဲ႔ကားမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြကအရမ္းျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။ဒါေပမယ့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္
ျမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေတြေကာင္းျပီး ကားပိုင္ရွင္ေတြအရမ္းမ်ားတယ္။ဒါေပမယ့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ
နည္းတယ္။ဒီမွာကမူဝါဒေတြအားနည္းလို႔ကားေတြအရမ္းၾကပ္ေနတာလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္))
------------------------------------------------------------------------------------------------“လက္ရိွအေနအထားအရ ဒီႏွစ္ပိုင္းထဲမွာဆိုရင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အျပင္ မလုိအပ္တ့ပ
ဲ စၥည္းေပါ့၊ ဥပမာ
အီလက္ထေရာနစ္ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြကိုတင္သင
ြ ္တဲ့အပိုင္းမွာေတာ္ေတာ္ေလးေလးစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေန
တဲ့အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ေမာ္ေတာ္ကားကလည္း commodity အပိုင္းထဲမွာပါဝင္တ့အ
ဲ မယ္တစ္ခုပါဘဲ။
ဒါကလည္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ဒါမူဝါဒေသေသခ်ာခ်ာခ်ျပီး
ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ေနာက္တစ္ခ်က္က ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းတာနဲ႔ပတ္သတ္္လို႔
အခုဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သင
ြ ္းမႈကို တစ္ဖက္ကေနေလွ်ာ့ခ်တယ္။ဒါေပမယ့္ဒီတစ္ခုတည္းနဲ႔
အားလံုးကိုေျဖရွင္းႏိုင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။က်န္တ့ဲအပိုင္းကေတာ့သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊တိုင္း
အစိုးရေတြနဲ႔ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးမႈေတြနဲ႔လည္းအမ်ားၾကီးသက္ဆိုင္ပါတယ္လ႔ေ
ို ျဖၾကားလိုပါတယ္” ဦးမင္းမင္း
------------------------------------------------------------------------------------------------“ေစ်းတက္သာြ းတယ္ဆိုတာက ဘယ္ညာေျပာင္းတဲ့မူဝါဒတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ႏွစ္တစ္ႏွစ္
ကုန္တိုင္းက်ေနာ္တ႔က
ို ားေစ်းကအလႈပ္ဆိုတာရိွပါတယ္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာၾကီး
ၾကပ္ေရးေကာ္မတီက အခု ၁၀ လပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္တာက ကားသမားေတြအားလံုးအတြက္
နည္းနည္းေလးေလးခံသာသြားတယ္။တကယ္လ႔ို ၁၂လပိုင္းမွသာထုတ္ျပန္လိုက္မယ္ဆိုရင္
ကားေတြသြင္းဖု႔လ
ိ က္မမွီေတာ့ဘူး။မႏွစ္ကလည္းဒီလပ
ို ါဘဲ။ျပီးရင္ျပန္က်သြားပါလိမ့္မယ္။ဘာလို႔လဲ
ဆုိေတာ့သူတ႔အ
ို တြက္ေရြးခ်ယ္စရာကားေတြရိွတယ္။ဥပမာ brand news ေတြဒီမွာတပ္ဆင္ထုတ္
လုပ္တဲ့ ၂၀၁၇ ဂ်ပန္ဆလြန္းကားကို ကိုယ့္မွာေငြျဖဴရိွတယ္ဆိုရင္ ၂၄၅သိန္း နဲ႔စီးလို႔ရေနျပီ။လူေတြမွာ
ေရြးခ်ယ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိသာြ းေတာ့ေစ်းကစားခ်င္တ့သ
ဲ ူေတြ ကစားခ်င္တိုင္းကစားလို႔မရေတာ့
ဘူး” ကိုၾကည္သာဟန္

--------------------------------------------------------------------------------------------------------“အခုကားေစ်းတက္ကျပန္က်မယ္ဆိုတာကိုလက္ခံပါတယ္။ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့အခုက်ေနာ္တို႔
ေစ်းကြက္ျမွင့္ေနရတာက အရည္က်ိဳစလစ္ေတြကအရမ္းေစ်းၾကီးေနလိ႔ပ
ု ါ။ျပီးေတာ့အခုအခ်ိန္မွာ
အရည္က်ိဳသမားေတြကိုေျပာခ်င္တာက ေရာင္းဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါ။သိန္း ၁၄၀ဆိုရင္ေရာင္း
ပါ။ဘာလို႔လဲ သိန္း ၁၅၀ ကိုယ္ျမတ္မယ့္ ၁၀သိန္းကုိမျမင္ပါနဲ႔။သိန္း၉၀ ျဖစ္သာြ းရင္ ကိုယ္ရံႈးမယ့္ဟာ
ကိုျမင္ရပါမယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာဒီအရည္က်ိဳစလစ္ေတြကို ဘယ္သူမွ်မဝယ္ေတာ့
ပါဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာက်ေနာ္ထင္ပါတယ္။အခုအရည္က်ိဳစလစ္ေတြနဲ႔ သြင္းထားတဲ့သူေတြရံႈးဖို႔
ေတာင္မ်ားပါေသးတယ္” အရည္ၾကိဳ
-------------------------------------------------------------------------------------------------အဆံုးသတ္

