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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“မူဝါဒ မတည္ၿငိမ္မႈေတြက ကားေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစသလား?”
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

မူဝါဒ မတည္ၿငိမ္မႈေတြက ကားေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစသလား
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေမာ္ေတာ္ယဥ္တင္သြင္းျခင္းနဲ႔ သက္
ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္ ျပည္ပက ေမာ္ေတာ္ယဥ္တင္သြင္း
ရာမွာ ခုနွစ္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာစာကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူ
ညီခ်က္နဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ဒီအမိန္႔ေၾကျငာစာထဲမွာ ယဥ္အိုယဥ္ေဟာင္း အစီအစဥ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအစီအစဥ္၊
ပုံမွန္လိုင္စင္နဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ အစိုးရဌာနေတြရဲ႕ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေလွ်ာက္ထားမႈစတဲ့
ေခါင္းစဥ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး အဲဒီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အက်ံဳးဝင္ေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ တင္သြင္းမႈ အားလံုး
ဘယ္ေမာင္းေတြ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီလို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ
ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကားေစ်းကြက္ထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ညာေမာင္းလား၊ ဘယ္ေမာင္းလား
ဒီမွာတင္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ ညာေမာင္းစနစ္နဲ႔ ကားေတြက အႏၲရာယ္မ်ားတယ္
လုိ႔ ျမင္တဲ့ သူေတြက ဒီမူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံၾကတာရွိပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့
လမ္းအႏၱရယ္ကင္းရွင္းမႈ (road safety) ကိုပါထည့္သြင္း စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေမာင္းပဲ ျဖစ္သင့္
တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ေထာက္ခံၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ မူဝါဒဟာ အေသး စားနဲ႔
အလတ္စား ကုမၸဏီ ေတြကိုတိုက္ရိုက္ထိခို္က္နက္နာေစတယ္ဆိုတယ္လို႔ျမင္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ ကားအမ်ားစုဟာ ဂ်ပန္က တင္သြင္း လာတဲ့
ညာေမာင္းကားေတြျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဥပမာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ဂ်ပန္ကေန တစ္ပတ္ရစ္ ကား
အစီးေရတစ္သိန္း နွစ္ေသာင္း (၁၂၀,၀၀၀) ေလာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တင္သြင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာလည္း ကားေဟာင္း တင္သြင္းမႈက အားေကာင္း ေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို မူဝါဒ
ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကားေစ်းကြက္ကိုေတာ့ လႈပ္ရွားသြားေစတာ အမွန္ပါပဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ပတ္ရစ္ ကားေဟာင္းေတြ တင္ပို႔ခြင့္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္တဲ့
၂၀၁၂ ကစလုိ႔ ကားတင္သြင္းမႈက တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္ ဆိုရင္မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
၂၀၁၄ နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕ ကားေဟာင္း တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါ
တယ္။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ထိ စာရင္းေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ခရီးသည္သံုး
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ကုန္တင္ ကားေတြ မပါဝင္) စီးေရ ၅၄၀,၀၀၀ နီးပါးမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ဟာဂ်
ပန္မွာ တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တစ္ပတ္ ရစ္ကားေဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ လည္း
ဇန္နဝါရီကေန ေအာက္တို ဘာလထိ စာရင္း ေတြအရဆိုရင္လည္း ဂ်ပန္ဟာ ဒုတိယ ေနရာက ရပ္တည္
ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ညာေမာင္း တစ္ပတ္ရစ္ ကားေတြကို တင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းဟာ
ဂ်ပန္ ဘက္က ကားေဟာင္းတင္သြင္း သူေတြ ကိုလည္း မလြဲမေသြ ထိခိုက္ေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္
ၾကပါတယ္။ ကားေလာက သားအမ်ားစုကေတာ့ အခုမူဝါဒသစ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ကားေစ်းေတြ
ဟာ လူတန္းစား လက္လွမ္းမမီ ႏုိင္ေအာင္ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။
“အခုက ကားေစ်းကြက္ထဲမွာေစ်းေတြ ေတာ္ေတာ္တက္ကုန္တယ္။ ဥပမာ ဟြန္တာဖစ္ ၁၆၀
ေလာက္ ကားကအခုဆို ၂၀၀ လာေပးေနၿပီ။ အသစ္ကေတာ့ေပးသြင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဂရိတ္က နိမ့္
တယ္။ ျဖစ္ေနတာေတြက လူေတြက ဂ်ပန္ domestic ကားေတြကိုႀကိဳက္ၾကတယ္။ခံနိုင္ရည္ရွိတယ္။
ျဖစ္ေနတာက ဆူစူကီး (Suzuki) တို႔၊ Ford တို႔က်ေတာ့လည္း ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္နာမည္ႀကီးႀကီး

ျမန္မာက မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ဂ်ပန္မွာက သူတို႔ ျပည္တြင္းက ဂ်ပန္ျပည္သူျပည္ သားေတြသံုးဖို႔ ထုတ္ထား
ေတြက အရည္အေသြးအရမ္းေကာင္းတယ္။ Export quality လို႔ေျပာတာနဲ႔အရည္အေသြးက က်သြား
တယ္။ အဲဒါကေတာ့ တစ္ပတ္ရစ္ကားကို ႀကိဳက္ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းပါပဲ။” လို႔ ကားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက
ေျပာျပပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ consignment နဲ႔ သြင္းတဲ့ သူေတြကအတြက္ အခ်ိန္ မီေသးလို႔
သြင္းလို႔ရေနေသးတယ္ဆိုေပမယ့္ ဆန္႔က်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေနနဲ႔ ေဒၚလာေစ်းေတြတက္လာ
ပါတယ္။

ေပၚလစီ အသစ္လား၊ အေဟာင္းလား
အမွန္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး ညာေမာင္း
တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြ တင္သြင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာမွာလည္း
လက္ရွိ မူဝါဒနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ေၾကညာခ်က္မ်ိဳး ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက တစ္ပတ္ရစ္
ကားတင္သြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တာေၾကာင့္ အဲဒီ သတ္မွတ္
ခ်က္ကို ျပန္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း ကားပြဲစားအခ်ိဳ႕ကေျပာျပၾကပါတယ္။
ေလ့လာသံုးသပ္သူ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီလို ေပၚလစီေျပာင္း
လဲလိုက္တာဟာ လမ္းအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးအျပင္ အျခားအေၾကာင္းတရားေတြလည္း ရွိနိုင္ေသးတဲ့
အေၾကာင္း၊ ဥပမာ ျပည္တြင္း မွာ ရွိတဲ့ကားနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း (Assembly) ေတြ၊ ကားထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေတြတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျခစိုက္ၿပီး ကားထုတ္လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ
အတြက္ပိုေကာင္း သြားေစပါလိမ့္ မယ္လို႔သံုးသပ္ၾကတာလည္း ေတြ႔ရပါ တယ္။

ဘာ့အတြက္လဲ
ဒီမူဝါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ေနခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြရဲ႕အျမင္ကေတာ့
အဲဒီေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ နည္းနည္းကြဲလြဲေနပါတယ္။ သူတို႔အျမင္ကေတာ့ အစိုးရဟာ နွစ္စဥ္လိုအပ္ေနတဲ့
ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြကို ေလ်ာ့ခ်ခ်င္ပံုရတဲ့ အေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ၂၀၁၇- ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာင္
ေျခာက္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံ ေလာက္ရွိ တဲ့အေၾကာင္းေထာက္
ျပၾကပါတယ္။
ဥပမာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္မွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး
ေဒၚလာ ၇၂၃၂ သန္းသာရွိၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၉၂၇၂ သန္း ပါဝင္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ ေဒၚလာ ၂၀၄၀ သန္း ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။
ဒီလို သြင္းကုန္ လိုေငြေတြ ဆက္တိုက္ျပေနတာ အင္အယ္ဒီအစိုးရ လက္ထက္က်မွ ျဖစ္တာ
ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ေလာက္ကစၿပီး ဆက္တိုက္ျပခဲ့တာပါ။
တစ္ခ်ိဳ႕နွစ္ေတြဆိုရင္ ၅ ဘီလ်ံေလာက္ အထိ ျပေနတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြလည္းျဖစ္ေနပါ
တယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကိုေလ်ာ့ ခ်မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတာ့
ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြေလ်ာ့ခ်ေရးပဲလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကေထာက္ျပေနၾကေနၾကေပမယ့္ လက္ရွိ
ကားေစ်းကြက္ထဲမွာ ကားေစ်းေတြ ျမင့္တက္ လာတာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဒဏ္ကို
ခံစားရမယ့္ အေနအထား တစ္ရပ္လည္းရွိေနပါတယ္။

ယမင္းျမတ္ေအး

