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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။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

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။
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“ေက်းရြာေတြ ဘယ္ေတာ့ မီးလင္းမလဲ”
ျ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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“ေက်းရြားေတြ ဘယ္ေတာ့ မီးလင္းမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွွ်ပ္စစ္
မီးရၿပီး ၂၀၃၀ က်ရင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျပည့္အဝ
ရဖို႔ အစုိးရက ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေနထူထပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ ႀကီး
ေတြမွာေတာင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပ်က္ေတာက္မႈေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေန
ၿမဲ၊ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေ၀လံေခါင္
ဖ်ားေက်းရြာေတြ မီးလင္းေရးကေတာ့ ထင္သေလာက္ မလြယ္ေသးပါဘူး။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးတဲ့ လူဦးေရသန္း ၃၀ ကို
လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း
အင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က မတ္လက သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။
ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္တစ္အိမ္
လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔အတြက္   အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀   ေလာက္ကုန္က်မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀.၈၉ သန္းေလာက္ရွိတဲ့
အထဲက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃.၆၅ သန္းသာ ရွိ
ေသးတဲ့အတြက္ က်န္အိမ္ေထာင္စုေတြ မီးလင္းေရးဖို႔ နုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ
ကေန အလံုးအရင္းနဲ႔ သံုးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူ၀ါဒ
ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရ
အားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ျဖစ္ႏိုင္ေျခဟာ ၁၀၈၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္အထိရွိလို႔ စီမံကိန္း
အသစ္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္မယ္လို႔ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မူ၀ါဒမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ စီမံကိန္း
၇ ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး ၄ ခုကို ပုဂၢလိက
က႑က ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အဲဒီကေန မဂၢါ၀ပ္နာရီ ၈၀၀၀
ေလာက္ ထြက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။
ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေနအား၊ ေလအားနဲ႔အေသး
စားေရအားစီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းကို ကြင္းဆင္းၿပီး ေလ့လာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို
ဆက္စပ္တဲ႔
ဌာနအဖြဲ႔အစည္းေတြန႔ဲ
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း စြမ္းအင္မူ၀ါဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေလစြမ္းအင္က လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေတြရွိရင္ မြန္၊
ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းမွာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဆိုပါ
တယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အေျခခံ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၈ ရံု ထပ္ေဆာက္
မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ရည္ (LNG) ကို ျပည္ပက
တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္၊ ပို႔လႊတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းေတြ
သြက္လက္ ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြ တည္ေထာင္
တာ၊ Transboundry Interconnection Grid ေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး
Electricity Regulator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ စြမ္း
အင္မူ၀ါဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
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စစ္ကိုင္တုိင္း ေက်းရြာေတြ မီးလင္းေရး
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈႏွစ္စဥ္
ျမင့္တက္ေနရာမွာ တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ် ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္သံုးစဲြေနပါ
တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အစိုးရကေပးတဲ့ ဓာတ္အားအျပင္ ဆိုလာ
စနစ္၊ ဒီဇယ္သံုးစက္ေမာင္းစနစ္၊ တာဘိုင္ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ စပါးခြံေလာင္
စာသံုးစနစ္၊ ႏြားေခ်းကေန မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔တဆင့္ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြကို
စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ သံုးစဲြေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၁၀ ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈
ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၁၆၄၈ ရြာမွာ အစိုးရလွ်ပ္စစ္နဲ႔ ရြာေပါင္း ၃၃၀၀ မွာ
တျခားနည္းလမ္းကရရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေတြကို သံုးစဲြေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
စုစုေပါင္း ၄၉၅၈ ရြာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ နာဂေဒသ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းေဒသေတြက
ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၁၀၅၂ ရြာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ႏွစ္
ေတြမွာ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသ
ႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းပန္း၊ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီး ဦးသန္းညြန္႔ဝင္း
က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။
အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ စစ္ကိုင္း
တုိင္းအတြင္းက မီးမလင္းေသးတဲ့ ရြာေတြကိုမီးေပးဖုိ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့
လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း
မႏွစ္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈ ၁၉၀ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ
အခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္သံုးစဲြမႈ ၂၀၈ မဂၢါဝပ္ရွိေနကာ ေႏြရာသီကာလၿပီးဆံုးရင္
၂၄၀ မဂၢါဝပ္ထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
မေကြးတိုင္းရဲ႕ အစီအစဥ္သစ္
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္း
အင္၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တို႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အစီအစဥ္ကို မေကြး
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ Parami Energy Services Co., Ltd.၊
ျပင္သစ္ကုမၸဏီ EDF Co., Ltd တုိ႔ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္လမွာ လက္မွတ္ေရးထိုး
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ၾကားက ေက်းရြာေတြမီးလင္း
ေရးစီမံကိန္းကုိ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့
ပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာေပါင္း ၄၀
ေက်ာ္ကုိ မီးလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ
ေဒသခံေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလုိက္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္
လုိ႔  တုိင္းအစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီဘက္က ဆုိပါတယ္။
ေက်းလက္မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြ
ႏုိင္ငံအဝွမ္းက ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီေတြအတြင္းမွာ
ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ား ရွိေနတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ သင့္၊ မသင့္
ကို မႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ  ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊  
ေက်းလက္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီေတြဟာ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစား လုပ္ေန
တာေၾကာင့္ ေကာ္မတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိကြန္ခ်မ္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
“မီတာတစ္လံုးကို ၁၂ သိန္းေပးမွသာ မီးလင္းရပါတယ္။ ေငြေၾကး အကုန္
အက်ခံႏုိင္တဲ့သူက စတင္ထည့္ဝင္ၿပီး ဥပမာ - သိန္း(၂)ေထာင္ ကုန္က်
မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေျခ (၁၀၀၀) ရွိခဲ့ရင္ တစ္အိမ္ကို ၂သိန္းသာ ကုန္ပါမယ္။
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ႀကိဳတင္စိုက္တဲ့အိမ္မ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးလင္း
ေရးေကာ္မတီကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိဘဲ ၁၂ သိန္းကေန ၁၀
သိန္း၊ ၇ သိန္း၊ ၅ သိန္း တျဖည္းျဖည္း ေကာက္ခံတဲ့အတြက္ အရင္ပိုေပးခဲ့
ရတဲ့သူေတြက ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ေတာင္းခံေတာ့ အလြဲသံုးစားလာတာ
ေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္” လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
၂၀၃၀ အထိေမွ်ာ္
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးျမင့္
သံုးစြဲလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေန
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး
စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနက လာမယ့္သံုးႏွစ္အတြင္း
ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၂၀၃၀ မွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အ
ျပည့္အဝရရွိေရး စီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္း
အင္ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖ
ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသအားလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရဖို႔အတြက္
ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ နဲ႔ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန
တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေရတုိအေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အထိ
၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုးစက္႐ုံ စီမံကိန္းေပါင္း
၂၀ ထက္ မနည္းကေန မဂၢါ၀ပ္ ၃၆၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္လည္း
စီမံေဆာင္ရြက္ ထားတယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။
အေသးစားနဲ႔ ဆုိလာဓာတ္အားစနစ္
မဟာဓာတ္အားလံုးနဲ႔ လက္လွမ္းမမီတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြ
အတြက္ အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့
အေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ
ေအာင္သူက ၂၀၁၇ ေမလမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပ
ခဲ့တဲ့ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာဖုိရမ္မွာ ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးက ေရွ႕ ေျပးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၂၁ အထိ ပထမ
ငါးႏွစ္တာအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္ကို အေသးစား
ဓာတ္အားေပးစနစ္၊ အိမ္သံုးဆုိလာစနစ္ကိုသံုးၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္
ေထာင္စုေပါင္း ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္
မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

