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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

“အေျပာင္းအလဲမွာ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းေတြက
ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါလဲ”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“အေျပာင္းအလဲမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ
အေရးပါလဲ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
မိုဘိုင္းဖုန္းကဒ္ ၁ ကဒ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔
သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ေစ်းႏႈန္း သတ္
မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊
လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲေတြမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္လာ
ေနပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ တယ္လီေနာ၊ ေအာ္ရီဒူး၊ MPT (ျမန္မာ့ဆက္
သြယ္ေရး) တို႔ ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း မိုဘိုင္း
ဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး စာရင္းဇယားေတြအရ မို
ဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ၄၉ သန္း ရွိလာေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရ
တာ ၃ ခုရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ
Mytel ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီကို ၄ ခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္
စင္ခ်ထားေပးလိုက္တာမို႔ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ ထပ္မံ
တိုးတက္လာမယ့္ အေျခအေနေတြ ရွိေနပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္

လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုး
ျပဳသူ ၄၉ သန္းရွိေနၿပီး မိုဘိုင္း အသံုးျပဳသူေတြမွာ ၁၂ သန္းေက်ာ္က
လူ မႈကြန္ရက္လို႔ ေခၚတဲ့ Facebook ကို သံုးစြဲၾကတယ္လို႔ Facebook
ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။
Facebook သံုးစြဲသူအမ်ားစုဟာ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ရန္
ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၆ သန္းခန္႔နဲ႔ မႏၱေလးမွာ ၄ သန္းခြဲေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ လူမႈကြန္
ရက္ကို မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚကတဆင့္ အမ်ားစုက သံုးစြဲၾကတာျဖစ္ၿပီး လူမႈ
ကြန္ရက္ေတြေပၚက ျဖန္႔ေဝတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ
ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲအေပၚကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ
ရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းက႑

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ
က အႀကီးအက်ယ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ ျငင္းမရတဲ့ အခ်က္
တစ္ခုပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း
ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးပါခဲ့ပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲ၊ မဲစာရင္းကြဲလြဲမႈ၊
မဲေပးမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ဓာတ္ပံု၊
ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းေတြ လူမႈကြန္ရက္ကတဆင့္ ျဖန္႔ေဝပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာေတြလည္း
ေတြ႔ရပါတယ္။
လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားေစဖို႔ ရည္
ရြယ္တဲ့ လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြမွာလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာ အဓိက အခန္းက႑
က ပါဝင္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခတည္
လာတဲ့ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြဟာ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြ ပိုမို
ေပါမ်ား လာတဲ့အခါ လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ပိုမို တိုးပြားလာပါတယ္။ အလားတူ
ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ ျပစ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ရာမွာလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကတဆင့္
ခ်ိတ္ဆက္က်ဴးလြန္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းမွန္
သမွ် ၂၀၁၇ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား မွတ္ပံုတင္ရမယ္လို႔
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ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး မွတ္ပံုမတင္တဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆုိင္း
ဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြကို အက်ဳိးျပဳဖို႔လိုေနဆဲ
တိုးတက္မ်ားျပားလာေနတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရအတြက္ေၾကာင့္
က႑ေပါင္းစံုမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ကစ
လို႔ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈေတြအထိ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြေပၚကေန လုပ္ႏို္င္လာပါ
ၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္
ေတာ့ သာမန္ ဖုန္းဆက္ေျပာဆိုႏို္င္တဲ့ အဆင့္ေလာက္သာ ထိေတြ႔ႏို္င္
ေသးတာကလည္း အားနည္းခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ မိုဘိုင္းက႑ျဖစ္ဖို႔ အစိုးရတင္မက ဆက္သြယ္ေရး
ေအာ္ပေရတာကုမၸဏီေတြကပါ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေန
ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရ၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ က႑ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လို္အပ္
ပါတယ္။

မုိဘိုင္းဖုန္းေၾကာင့္ အိုစီတီတိုးတက္မႈ အညႊန္းကိန္းျမင့္တဲ့ ျမန္မာ

မိုဘိုင္းဖုန္းအေရအတြက္ ၄၉ သန္း အသံုးျပဳေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈတုိးတက္လာတာေၾကာင့္ International Telecommunication Union (ITU) ရဲ႕၂၀၁၆ ကမၻာ့အိုင္စီတီ အသံုးျပဳမႈညႊန္း
ကိန္းမွာ အဆင့္ ၁၄၀ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးဆံုးေသာ
ေနရာသို႔ တက္လွမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏိုင္ငံမွာ ျမန္
မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိုင္စီတီအသံုးျပဳမႈညႊန္းကိန္းက အဆင့္ ၁၄၀ မွာ ရွိၿပီး လာအို
ႏိုင္ငံထက္ ၄ ဆင့္ ပိုမို ျမင့္တက္လာကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွိနဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္
ငံရဲ႕ အထက္ကို ၂၀၁၆ အတြင္းမွာ ျမင့္တြက္သြားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အိုင္စီတီညႊန္းကိန္းက အဆင့္ ၁၄၂ ေနရာမွာပဲ
ရွိေနခဲ့တာပါ။

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လိုေနဆဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ရဲ႕ ၇၀ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က Smartphone ေတြကို အဓိက သံုးေနၾကတာလို႔ GSMA
အဖဲြ႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ Smartphone ပိုင္ဆုိင္မႈ အခ်ဳိးအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံေတြ စာရင္းမွာ ပါ
ဝင္ေနၿပီး (Smartphone Penetration) အခ်ဳိးအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ျမန္မာက
ထိပ္တန္းက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ Smartphone ပိုင္ဆုိင္
မႈ အခ်ဳိးအစားဟာ မေလးရွားက ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တရုတ္က ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ဂ်ပန္က ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္က ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၂၁
ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္က ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတာမို႔ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ Smartphone ပိုင္ဆုိင္မႈ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတာ အင္မတန္ကို ျမင့္မားေနတာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ျမင့္မားလာေနေပမယ့္
အမ်ားစုကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကၿပီး
အဓိကအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသံုးခ်ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေန
ပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ စိတ္အပန္းေျဖစရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခု၊ သတင္းရ
ယူရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္သာ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားေနတာပါ။ e-government ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အေသးစားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ
မရေသးတာဟာလည္း အားနည္းခ်က္တစ္ခုပါပဲ။
မိုဘိုင္းဖုန္းေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲက႑
အသီးသီးမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနေပမယ့္လည္း ျပည္သူ
လူထုရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈ အရည္အေသြး ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အမွ် မို
ဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကလည္း ပိုၿပီး ေရွ႕တန္းေရာက္လာမယ့္
အေျခအေန ရွိေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

မုိဘုိင္းဖုန္းေၾကာင့္ တုိးပြားလာတဲ့ စီးပြား

သူတို႔အျမင္

စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် ဒီအေပၚကို အမွီ
ျပဳတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိလာပါတယ္။
SMS ကတဆင့္ သတင္းေပးပို႔မႈ၊ သီခ်င္းေရာင္းခ်မႈ၊ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္း
အပါအဝင္ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈေတြ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မို
ဘိုင္းဖုန္းကတဆင့္ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ အ
လုပ္ရွာတာ၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္တ၊ ကားအေရာင္းအဝယ္ စတာေတြက
လည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ကို ေပၚထြန္းလာတာပါ။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက Mobile Money ဝန္ေဆာင္မႈကို ဒီႏွစ္
အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ
ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒါမတိုင္ခင္ Telenor နဲ႔ ရိုးမဘဏ္ပူးေပါင္းၿပီး
Wave Money အမည္နဲ႔ Mobile Mobile ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ
က စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ Telenor နဲ႔ ရိုးမဘဏ္က Mobile Money  
ဝန္ေဆာင္မႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၂ သန္း စုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား
ၿပီး Wave Money အေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္
မႈအတြက္ ၂၀၁၇ အတြင္း ေအးဂ်င့္ တစ္ေသာင္းခြဲ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ႏို္င္ဖုိ႔
ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“အခုေခတ္မွာေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြက လူေတြအတြက္ မရွိမ
ျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီ။ လူတုိင္းလက္ထဲမွာ မုိဘိုင္းဖုန္းေတြ
ရွိေနတာ သိပ္ေတာင္မဆန္းေတာ့ဘူး။ သံုးတက္ရင္ေဆး မသံုးတက္ရင္
ေဘးပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လို သံုးၾကသလဲဆုိတာကသာ အဓိကပါ”
(သင္ကာ - စာေရးဆရာ)

