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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။

“Is the new YBS better?”
ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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လတ္တေလာ ျပည္သူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတာက ကားအဆင့္
ဆင့္စီးရတာ၊ စီးရမယ့္လုိင္းကားနည္းပါးတာ၊ စရိတ္ပိုတက္သြားတာေတြ
က ျပည္သူေတြရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလဲ ေသခ်ာ မသိၾကပါဘူး။ အမ်ားပိုင္စနစ္နဲ႔ အလုအယက္ ကားေျပး
ဆြဲတာေတြ မလုပ္ရပဲ ဘံုအခ်ဳိးက် ခြဲေဝယူတာေတြ လုပ္မယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ေပ
မယ့္လည္း YBS စနစ္ စတင္ၿပီး လဝက္အၾကာမွာေတာ့ အရင္ မထသ
စနစ္ေဟာင္းကိုပဲ ျပန္လည္က်င့္သံုးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္က နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္
ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ (မထသ) ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဇန္နဝါရီလ
၁၆ ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ YBS
ဟာ အခုဆုိရင္ လဝက္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ျပည္သူ
ေတြ အမ်ားစုကေတာ့ အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးေဝးတဲ့သူဆိုရင္ ကား ၃ ဆင့္ စီးရလို႔ အေတာ္ကို ေမာေမာ
ပန္းပန္း သြားလာေနရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စား ျပည္
သူတခ်ဳိ႕ကေတာ့ သြားလာစရိတ္တက္သြားလို႔ ဝင္ေငြကို အေတာ္ထိခိုက္
တယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တရက္ ခရီးသည္ဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္ သြားလာ
ေနၿပီး မထသ လက္ေအာက္မွာ အရင္က လုိင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ယာဥ္
စီးေရေပါင္း ၄၆၀၀ ခန္႔နဲ႔ ေျပးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ YBS စတင္လုိက္ခ်ိန္
မွာေတာ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၈ ခုက ယာဥ္စီးေရ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔
ေျပးဆြဲေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ သိရပါ
တယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာတဲ့ မထသဟာ လုိင္း
ေတြမ်ားျပားၿပီး ယာဥ္ေတြ အလြန္မ်ားျပားပါတယ္။ အလုအယက္ အၿပိဳင္
အဆုိင္ ေမာင္းၾက၊ ခရီးသည္ေတြအေပၚ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း ဆက္ဆံၾကတဲ့
တကယ့္ကို လူမိုက္ဂိုဏ္းလိုပါပဲ။ မထသကို ဖ်က္သိမ္းတာ မွန္ကန္တဲ့
လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လိုင္း
အားလံုးကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး ယာဥ္လုိင္း ၇၀ နဲ႔ ျပန္လည္ေျပးဆြဲတာက
ျပည္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။

YBS အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဟာ မထသကို ျပည္သူေတြရဲ႕
ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး စတင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္း
အစိုးရက ဆုိပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ အမ်ား
ျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ YBS စနစ္
က ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာခဲ့
ပါတယ္။

အဆင့္ဆင့္စီးရမယ့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ကားေတြ အဆင္သင့္မရွိ
ပဲ ယာဥ္လုိင္းေတြ ဖ်က္သိမ္းတာေၾကာင့္ ရံုးတက္ရံုးဆင္းခ်ိန္ လုိင္းကား
မရွိလို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ လမ္းမေပၚမွာ ဒုနဲ႔ေဒးနဲ႔ ရွိေနပါ
တယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ၊ မမာမက်န္းသူေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြလည္း
YBS စနစ္သစ္နဲ႔ သြားလာဖုိ႔ အေတာ္ကို ခက္ေနပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ YBS စတင္ခ်ိန္ကတည္းက ျပည္သူ
ေတြၾကားမွာ ရိုက္ခတ္မႈ အေတာ္ကို ႀကီးမားခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ေတာ့ YBS
မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေတာ္
ေတာ္ကို အခက္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။
မထသမဖ်က္သိမ္းခင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမွာ လုိင္းကား
တဆင့္တည္းေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြဟာ အနည္းဆံုး လုိင္းကား ၂ ဆင့္
စီးရပါတယ္။ ခရီးေဝးသူေတြဆုိရင္ လိုင္းကား ၃ ဆင့္ေတာင္ စီးရပါတယ္။
ႏို္င္ငံတကာပံုစံ ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ေလ်ာ့ခ်လုိၿပီး အမ်ား
ျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက
ထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူအမ်ားစု YBS နဲ႔
အဆင္မေျပၾကပါဘူး။
မထသူကို ျပည္သူေတြက မႀကိဳက္ၾကေပမယ့္လည္း လက္ရွိမွာ
အဆင့္ဆင့္စီးရတဲ့ YBS ကလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ လတ္တေလာ
အဆင္ျပမႈေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္း မေပးႏုိ္င္ေသးပါဘူး။

YBS ကို စတင္လုိက္ခ်ိန္မွာ ေစတနာဝန္ထမ္းေတြက ျပည္သူ
လူထုကို ၅ ရက္နီးပါး အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ YBS ကို ျပည္သူလူထုက ႀကိဳတင္သိခြင့္မရပဲ မထသ ဖ်က္သိမ္းလုိက္
ခ်ိန္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြ အကူအညီနဲ႔ လုိင္းကားရွာေဖြ စီးနင္းရတာ
မို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြ မရွိေတာ့ခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူေတြ အခက္အခဲ
ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေတာ့
လတ္တေလာ ျပည္သူေတြ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။
လုိင္းကားရွားပါးမႈ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
အစိုးရက ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၆၀ အသံုးျပဳၿပီး ကားေတြတင္သြင္းဖို႔ လ်ာ
ထားၿပီး လတ္တေလာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ၂၀၀၈ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္မွာသံုးၿပီးသား
ဘက္စ္ကား ၁၀၀၀ ဝယ္ယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီကားေတြ မ
ေရာက္မခ်င္း ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ လုိင္းကားေတြ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမွာ
မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။
မထသကေန YBS စနစ္ကို အစိုးရက ေျပာင္းလဲလုိက္ေပမယ့္
လည္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ စပယ္ယာ၊ ယာဥ္ေမာင္းေတြက အမ်ားပိုင္စနစ္ဆိုတာ

YBS မွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၈ ခု ပါဝင္ေနၿပီး အဲဒီ ကုမၸဏီေတြက
(၁) ဗႏၶဳလအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၊ (၂) Yangon Bus Public Co., Ltd၊
ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ Transport Public Co., Ltd၊ (၃) Omni Focus Services Co., Ltd + Tran Link Co.,Ltd၊ (၄) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားျပည္သူ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ (YUPT)၊ (၅) Power Eleven အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီ + အေရွ႕သံလြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ + အၿမဲစိမ္း + Lucky Family + ေရႊျပည္သာသား + တိုက္ႀကီးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္၊
(၆) ကပရ + စံေဝလ + ေခတ္သစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး + ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း
အမ်ားပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး + ေရႊအင္းဝ၊ ေရႊလမ္းခင္း အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီ + ေခတ္သစ္ဘုရင့္ေနာင္၊ (၇) အနာဂတ္ အမ်ားျပည္သူခရီးသည္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး + City Liner Bus Public Co., Ltd. (သန္ျမန္သူ)၊
(၈) ကုန္းေဘာင္ရန္ကုန္ + ေရႊေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ + ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္(ထက္
ျမက္သူ) အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေတြဟာ YBS စနစ္မွာ ဘယ္လုိ ပါဝင္လဲ၊
ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမလဲ YBS စနစ္မွာ
ဘယ္ကုမၸဏီေတြက ဘယ္လမ္းေၾကာင္းေတြကို တာဝန္ယူၿပီး ေျပးဆြဲေန
ပါသလဲ။ လက္ရွိ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို
ဘယ္လုိ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးမလဲဆုိတာေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ
ေသးပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ လုိင္းကား ၄၀၀၀ မွာ GPS ေတြ တပ္ခြင့္ရသြားတဲ့
Bsmart ကုမၸဏီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုိအပ္ေနတယ္
လို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အျငင္းပြားမႈ၊ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ စတင္ခဲ့
တဲ့ YBS စနစ္ဟာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္
သူေတြက လခ်ီ အဆင္မေျပမႈေတြ ဆက္လက္ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အေျခအ
ေန ရွိေနပါတယ္။
သူတို႔အျမင္
‘‘ဒီစနစ္က တကယ္လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိရဲ႕လား ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈတခု လုပ္မယ္။ တခုက ဂ်ပန္က JICA ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေရရွည္
အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ဆြဲထားတယ္။ သူတို႔ကို ထပ္ၿပီးေလ့လာခိုင္းမယ္။
ေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္မယ္။
(ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း)

