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

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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ ?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ ?
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းေတြဟာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ေတြ ဆက္တုိက္ဆိုသလို
ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲေတြအျပင္ အခြန္ႏႈန္းထား
ႀကီးျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိးဆံုးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကတာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့
ၿပီးခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မႀကံဳစဖူးေအာင္အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ျမင့္
တက္ခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ခုလို႔ေျပာရမွာပါ။ ဒီကာလ အတြင္းမွာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ေငြမဲစီးဝင္မႈ
ေတြ ျမင့္မားခဲ့သလို တက္ေစ်းကိုလိုက္ၿပီး ေစ်းကစားမႈေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုအစိုး
ရအေနနဲ႔လည္း မကုိင္တြယ္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ အင္အယ္ဒီ အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျမင့္တက္ေနတဲ့
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ဟာ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆတ္ကူးမတ္ကူးကာလ
မွာ ေျမႀကီးကို ေစ်းျမင့္ေပးၿပီး ဝယ္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ လက္ရွိမွာအထိနာေန
ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ထဲမွာ အိမ္ၿခံေျမနဲ႔ တိုက္တာအေဆာက္အအံုေတြရဲ႕
ေစ်းနႈန္းေတြသိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ေစ်းကြက္ကေတာ့ ျပန္တက္မ
လာပါဘူး။ ေဈးကြက္ထဲမွာ တန္ဖိုးႀကီးေျမကြက္ေတြနဲ႔ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြအေရာင္း အဝယ္ရပ္ေနၿပီး
တန္ဖိုးနည္းေျမကြက္နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၂၀ဝ၊ ၃၀ဝ ဝန္းက်င္ တိုက္ခန္းေတြေလာက္သာ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္
ေနတယ္ လို႔သိရပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္က ကေမာက္ကမေတြ
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမေစ်းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့သလို အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ လုပ္
တဲ့ ေနရာမွာလည္းစာရြက္စာတမ္းအတုေတြ၊ စာခ်ဳပ္အတုေတြနဲ႔ လိမ္လည္လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ၊
ခုိင္မာမႈမရွိတဲ့ ပြဲစား ေတြရဲ႕ လိမ္လည္မႈေတြေၾကာင့္ အိမ္၊ ေျမဝယ္ယူသူေတြဘက္မွာလည္း ျပႆနာ
အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ေပးေနတဲ့ မေလ်ာ္
ကန္တဲ့ အက်ိဳး ေဆာင္ေတြကို လည္း စနစ္တက် အေရးယူနိင္ဖို႔ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒ တစ္ရပ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ဆႏၵရွိေနၾကပါ တယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ေငြမဲေတြကိုေငြျဖဴအျဖစ္
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္
ေစ်းကြက္ထဲမွာလည္ပတ္တဲ့ ေငြပမာဏကေတာ့မ်ားေနတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္သလို ျဖစ္ခဲ့တာ
လည္းရွိပါတယ္။ အစိုးရ သစ္တက္လာတဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာေတာ့ အခြန္ႏႈန္းထားေတြ ျမင့္တက္သြားတာမ်ိဳး
ေတြ ျဖစ္လာတာအျပင္ ထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို ဆိုင္းငံ့လိုက္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္႔
ၿပီးေစ်းကြက္အတြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ နည္းသြားခဲ့တာေတြေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္အေပၚ အ
ယံုအၾကည္နည္းတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေလာ့လာသူေတြကေတာ့ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာအ
ေဆာက္အအံုေတြ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖို႔ဆိုရင္ ဒီက႑အတြက္ ေျမနဲ႔ေငြကို ထပ္ထည့္ေပးနိုင္မွျဖစ္မယ္
လို႔သံုးသပ္ေနၾကတာရွိပါတယ္ ။

ေျမနဲ႔ေငြ ကို ဘယ္လိုထပ္ထည့္နိုင္မလဲ
ေငြထပ္ထည့္ဖို႔ဆိုတာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မွာ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားတဲ့
အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုေျမေကာဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပၚလာမွာပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ရွင္ႀကီးတစ္ဦးကေတာ့ အစိုးရကေျမပဲစိုက္ပါ၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႔ လက္လွမ္း မီ
တဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ထုတ္ေပးနိုင္ပါတယ္လို႔ေျပာဖူးပါတယ္။
ျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲကေတာ့ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကို တားမရ
ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလူေတြကို ေနရာေပးဖို႕လိုအပ္လာသလို တဘက္မွာလည္း ေျမေတြကို လက္ညႇိဳးထိုးမ
လြဲေခါင္းစဥ္ရွာၿပီး အေမြခြဲသလို ယူထားၾကတာေတြကို ျပန္မသိမ္းရဲတဲ့ အခ်ိန္မွာျမင္သာျမင္ မက်င္ရတဲ့

ဘဝနဲ႕အစိုးရအတြက္လည္း ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရေဘးၾကပ္ရင္ ျပည္သူလည္းေဘး
ၾကပ္တာပါပဲ။ ဒီလိုအေနထားမွာ ေျမေတြကိုထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္တဲ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္က လက္ပိုက္ၾကည့္
လုို႔ေကာင္းေနတုန္း လုိ႔ေျပာရမွာပါ။
အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ြံၿဖိဳးမႈနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ လူဦးေရေျခာက္သန္းကို ေန
ရာေပးဖို႔လိုလာတဲ့ အခါ Housing need ဆိုတဲ့ စကားေပၚလာပါတယ္။ လူတိုင္းသည္ အိမ္လိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မဝယ္နိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မဝယ္နိုင္လဲ ဆုိေတာ့ မတန္တဆျမင့္မားေနတဲ့ ေစ်းနႈန္းေတြကို
အမွီမလိုက္နိုင္တဲ့ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြေၾကာင့္လို႔ေျပာရမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ေစ်းနႈန္းေတြ ျမင့္တက္
ခဲ့သလဲဆိုရင္ သာမန္ျပည္သူအတြက္ေတာ့ က်ေစ်းလို႔ေျပာတဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ ေစ်းနႈန္းကိုေတာင္အလွမ္း
မမီနိုင္ေတာ့တဲ့အထိပါပဲ။
ေနာက္တစ္ခုက ရန္ကုန္ ေျမျပႆနာပါ။ ေျမကြက္တစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳးေျမကေန အိမ္ယာေျမ
ေျပာင္းမလား၊ မေျပာင္းဘူးလား၊ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထားမလား၊ အစိုးရမွာ Master Plan ေတြရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ၂၀၄၀ မွာျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္လာမယ္လုိ႕ခန္႕မွန္း
ထားတဲ့အတြက္ သန္း ၁၀၀ အတြက္ လယ္ယာေျမ ဘယ္ေလာက္ခ်န္ထားမလဲ၊ သစ္ေတာေတြ ဘယ္
ေလာက္ခ်န္ထားမလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာရွိ လာပါတယ္။ ဒီလို အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို
ေဘးခ်ဲ႕လို႕မရရင္ စင္ကာပူလို အေပၚတက္ရမွာပါ။ အဲဒီလို အေပၚတက္ရင္ လွ်ပ္စစ္လိုလာမွာပါ။ ေလာ
ေလာဆယ္မွာ လွ်ပ္စစ္ကလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔ ရွိေနတဲ့ကာလမွာ ဒီနည္းကို သံုးဖို႔သိပ္မျဖစ္နိုင္ေသး
ဘူးလို႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။

ေျမေစ်းတက္တာကုိဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္မလဲ
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အိမ္တစ္လံုးကို ေဆာက္လိုက္တာနဲ႕အဲဒီအိမ္ရဲ႕ေျမႀကီးကဘ
ယ္ေလာက္က်ယ္တယ္၊ အေဆာက္အဦးက ဘယ္နွစ္ခုနွစ္က ေဆာက္တယ္။ တန္္ဖိုးကဘယ္ေလာက္၊
အခုခ်ိန္ေရာင္းရင္ ဘယ္ေစ်းရွိတယ္ဆိုတာ တစ္ခါထဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်ျပထားၿပီးသားပါ။ ဒါေတြအတြ
က္နည္းပညာလိုပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ထိန္းထား တဲ့သေဘာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အခြန္နဲ႕ထိမ္းၾကပါ
တယ္။ အခြန္ေဆာင္ရပါတယ္။ နွစ္တိုင္း တန္ဖိုးကို ေၾကညာရသလို အဲဒီတန္ဖိုး အေပၚမွာ properties
gain tax ေကာက္ၾကပါတယ္။ ဒီနွစ္ သိန္း ၁၀၀ က ေနာက္တစ္နွစ္မွာ သိန္း ၁၂၀ ျဖစ္ရင္ အဲဒီ ၂၀ အေပၚမွာ
အခြန္ထပ္ ေကာက္ပါတယ္။ အိမ္ဖိုးေတြ ကေတာ့့ အၿမဲတမ္းတက္တတ္တဲ့ သေဘာေတာ့ရွိပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ လူတိုင္း ကိုယ့္ ပိုက္ဆံတိုး ခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။
အလားတူပဲ ေျမေစ်းတက္တာက အစိုးရ project ေတြေၾကာင့္ တက္သြားတာဆိုရင္
ႏိုင္ငံျခားမွာေတာ့ အစိုးရက အခြန္ေကာက္ပါတယ္။ အဲဒါကို Betterment tax လို႕ေခၚပါတယ္၊ ၇၀
ရာခိုင္နႈန္း ေလာက္ေကာက္ လိုက္တတ္ပါတယ္။ ေျမေတြကိုယူထားၿပီးဘာမွ အသံုးမခ်ဘဲထားရင္ Idle
tax ေကာက္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလို ေျမေတြကို အကုန္ယူထားၿပီး ေစ်းကစားဖို႔ ထိုင္ေစာင့္ေနတာမ်ိဳး
လုပ္လို႔မရပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ဘယ္လုိ ထုတ္မလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းပါ။ ပံုစံေတြကအမ်ားႀကီးပါ။ နိုင္ငံတ
ကာမွာ လုပ္ေလ့့ရွိတဲ့ ပံုစံက သူေဌးအတြက္ဆို တစ္မ်ိဳး၊ ေနာက္ဝင္ေငြအလည္အလတ္နဲ႕၊ ဝင္ေငြ
နည္းေတြျပည္သူအတြက္ သပ္သပ္တစ္မ်ိဳးထုတ္ေပးၾကတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက အဲဒီအတြက္ ေပၚလစီ
မရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ေလ့လာသူေတြကေတာ့ အစိုးရမွာကိုင္ထားတဲ့ေျမေတြရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ အျငင္းပြားစ
ရာေတာ့မဟုတ္ဘဲ အစိုးရမွာ သတၱိပဲလိုပါတယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကတာလဲ ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တာေတြ သင္
ပုန္းေခ်လိုက္ေတာ့ မယ္ဆို ရင္လည္း land use ေပၚလစီကို တရားမွ်တမႈ ရွိရွိ ေျပာင္းဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။
ဒါမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေျမလည္းထပ္ထည့္ နိုင္မွာ မဟုတ္သလို ျမန္မာနိုင္ငံေရး အိမ္ျခံေျမ အေဆာက္အ
အံုက႑မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ျပႆနာေတြကိုလည္းေျဖရွင္းနိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

