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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္

DVB DEBATE

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က
စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို
တည္ေဆာက္ႏင
ို ္ဖ႔၊ို ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယ္ပါတယ္။
္ င္းတဲ့
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့လ
ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရက
ို ္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How to speed up transport?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “ၿမိဳ႕ျပေနထုိငမ
္ ႏ
ႈ ွင့္ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရး” ဆိတ
ု ဲ့ ဒီဘတ
ိ က
္ ို
ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆ႔မ
ို ႈဟာ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝမွာ ဒီကိစၥဟာ ႀကီးမားတဲ့ ထုိးႏွက္ခ်က္တစ္ခပ
ု ါ။
လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို အခ်ိန္မွီေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အရင္ အိမ္ကထြကတ
္ ့အ
ဲ ခ်ိန္ထက္ ၁ နာရီ
ေလာက္ေစာၿပီး ထြက္ေနၾကရပါတယ္။ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ စတဲ့ေနရာေတြက
အလုပ္သမား လူတန္းစားေတြဆိရ
ု င္ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္အခ်ိန္ ၅ နာရီ ေလာက္ကို
လိုင္းကားေတြေပၚမွာပဲ ကုန္ဆံုးေနရပါတယ္။
ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ကုန္းေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းေတြကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္တ့ဲ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု
မဟုတ္ခ့ပ
ဲ ါဘူူး။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္းေက်ာ္တံတား မၿပီးခင္ကာလကဆုိ ၈ နာရီေလာက္
ၾကာျမင့္တ့ဲ ကားပိတ္ဆ႔မ
ို ႈေတြေတာင္ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ၿမိဳ႕ပတ္ရထားစနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲႏိုင္ခ့မ
ဲ ယ္ဆုိရင္ ကားပိတ္ဆို႔မႈကို
အနည္းနဲ႔အမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မယ္လ႔ို ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပထားပါတယ္။
ကားလမ္းေၾကာေတြ ပိတတ
္ ့အ
ဲ တြက္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအသံုးျပဳမႈကို ခရီးသြား ခရီးသြားျပည္သူ
ေတြက ပိုမုိလုပ္ေဆာင္လာေနေပမယ့္ ရထားခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား
ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳမႈ နည္းေနပါေသးတယ္။ တြဲဆိင
ု ္းေတြကို
အရင္ကထက္ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္ တင္လာႏုိင္ျခင္းကေတာ့ ေကာင္းမြန္တ့ဲ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ပိုမိုအသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေခါက္တိးု ေျပဆြဲေပးဖုိ႔န႔ဲ
တိက်တဲ့ အခ်ိန္န႔ဲ ေျပးဆြဲေပးဖို႔ေတြကို ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ထက္ လူစီးကိုယ္ပိုင္ယာဥ္အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား
ေနတာေၾကာင့္ ေနာက္္ပိုင္းမွာ လူစီးယာဥ္တင္သြင္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္သြားမယ့္
သေဘာရွိတယ္လ႔ို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူေတြက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟုိေကာ္မတီ (မထသ)
အေနနဲ႔လည္း စည္းကမ္းမဲ့လုိင္းကားေတြန႔ဲ အငွားကားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္
ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲ႔ြကေတာ့
ရန္ကန
ု ္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖဲ႔ဆ
ြ ုိၿပီး အသစ္
ဖဲ႔စ
ြ ည္းကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔အစည္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လံုျခံဳေရးဝန္ႀကီး၊
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး၊ တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ပါဝင္လာမွာပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတလ
္ ကုန္အထိ စာရင္းေတြအရဆုိရင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ တရားဝင္
မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရရွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီပမာဏထဲက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရက ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံ
လံုးမွာ ပမာဏ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့တ့ဲ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ကားတင္သေဘၤာ ၆၅၀ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ့ၿဲ ပီး
ကားအစီးေရ ၆၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းထားပါတယ္။ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒေတြ
အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲတာေတြ ရွိခ့ေ
ဲ ပမယ့္ ကားတင္သြင္းမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္
ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာဆုိရင္ ကားအစီးေရ ၁၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္္ အထိေတာင္
တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

သူတ႔အ
ို ျမင္
လက္ရွိမွာေတာ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြက

ေရတို

ေျဖရွင္းနည္းေတြန႔ဲ ေျဖရွင္းေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာျပရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွာဆိုရင္ ခံုးေက်ာ္တံတားေတြ ေဆာက္ေနပါတယ္။
ေဆာက္ေပမယ့္လည္း ဒီပိြဳင့္ကိုေက်ာ္ၿပီးရင္ ေနာက္ပိြဳင့္တစ္ခုမွာ ထပ္ပိတ္ေနပါတယ္။
အနီးဆံုးျဖစ္တ့ဲ ဘန္ေကာက္မွာလို အတြင္းပတ္လမ္း၊ အျပင္ပတ္လမ္းေတြန႔ဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
ေဆာင္ရက
ြ ္ရမွာပါ။ ခံုးေက်ာ္တံတား တစ္ခုဟာ တစ္ေနရာကိုပဲ ေျဖရွင္းလို႔ ရပါတယ္။
ေနာက္မီးပြိဳင့္ေရာက္ရင္ ပိတ္သြားမွာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ထပ္လမ္းေတြလုပ္ဖို႔လို
ခံုးေက်ာ္တံတားေတြကို ဟိုေနရာတစ္ခု၊ ဒီေနရာတစ္ခု ေဆာက္ေနတာဟာ မွန္ကန္တ့ဲ
ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ပါဘူး။ (ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိးု - လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ားလွယ္)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆိ႔မ
ု ႈက အျမင့္မားဆုံးအခ်ိန္ ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္န႔ဲ ျပည္သူေတြက ဒီျပႆနာကို အေရးတႀကီး
ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီျပႆနာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တအ
ဲြ ေနနဲ႔ ယာဥ္စီးနင္းတဲသ
့ ူေတြ
သာမက ျပည္သူေတြရ႕ဲ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအထိပါ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ
ရွိေနပါတယ္။ (လသာၿမိဳ႕နယ္မဆ
ဲ ႏၵနယ္ - ၁ - လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္းႏိင
ု )္
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