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

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္မလဲ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

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

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္မလဲ
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရ ၁၈ သန္းပဲရွိပါတယ္။အခုခ်ိန္မွာ ၅၁
ဒႆမ ၄ သန္းေက်ာ္ရွိေနပါၿပီ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕လူဦးေရကလည္းေျခာက္သန္းေလာက္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္
လူနဲ႔ေျမႀကီးအခ်ိဳးအဆ (land and men ratio) ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။လူဦးေရတိုးပြားလာမႈ နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပေရႊ႕
ေျပာင္းေနထိုင္မႈ (Urbanization) ကိုတားမရေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာတစ္ေနရာစာရဖို႕
ဆိုတာအိမ္မက္သဖြယ္ျဖစ္လာပါၿပီ။ဒါ့အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြနိမ့္က်တာ၊ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာအလြန္
အမင္း ေစ်းကစားခဲ့ၾကတာကလည္းမီးေလာင္ရာေလပင့္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြပါ။အဲ့ဒီမွာတင္က်ဴး
ျပႆနာေတြစတင္လာပါေတာ့တယ္။
လက္ရွိအေနအထားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္က စံခ်ိန္မမီတဲ့
အိမ္ (Slum) ေတြမွာေနေနရပါတယ္။ဥပမာ ဒီလိုစံခ်ိန္မမီအိမ္ရာေတြဟာ ၿမိဳ႕အစြန္ေတြမွာရွိသလို
Down Town နဲ႔မေဝးလွတဲ့ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္လို၊ ဝင္ဒါမီယာေအာက္ခ်ိဳင့္လိုေနရာ မ်ိဳးေတြမွာေတာင္ရွိေန
ပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ Housing နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ယူေန
တယ္လို႔ေျပာထားပါတယ္။Slum ဆိုတာစံမမီအိမ္ရာလို႔ ဘာသာျပန္ထားေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ စုတ္
ျပတ္သတ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ိဳးကိုေျပာတာပါ။ဒါေၾကာင့္လည္း Slum နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ Slum Upgrading
Policy ေတြခ်မွတ္နိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။Slum မွာအစစ္ရွိသလို အတုေတြ (Profrssional Slum) ေတြလည္း
ရွိေနတဲ့အတြက္ပါပဲ။
တခ်ိဳ႕နိုင္ငံေတြမွာ Housing ကိုဘယ္ေလာက္ဦးစားေပးလည္းဆို ရင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ထဲမွာေတာင္ထည့္ဆြဲၾကတဲ့အထိပါပဲ။ဒီလိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ထဲမွာထည့္ဆြဲတဲ့ နိုင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္
ေလာက္ရွိေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ေနေရးအတြက္ အစိုးရက လုပ္ေပးတဲ့ နိုင္ငံေတြပါ။ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့
အဲ့ဒီလိုထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ျခင္းသိပ္မရွိေသးပါဘူး။

ၿမိဳ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ (Urbanization)
၁၈ရာစုမွာ ကမၻာေပၚမွာၿမိဳ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ (Urbanization) က ၂ ရာခိုင္နႈန္းပဲရွိတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံတာမို႔လို႔ပါ။ဒါေပမယ့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ေတာ
ကလူေတြၿမိဳ႕ေျပာင္းလာၾကပါတယ္။၂၁ ရာစုအစမွာ ကမၻာကလူဦးေရထက္ဝက္ေလာက္က ၿမိဳ႕ျပလူဦး
ေရေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ဥပမာ မေလးရွားမွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား ၈၅ ရာခိုင္နႈန္းနဲ႔ ေတာေနလူ
တန္းစား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့တယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ၇၀၊ ၃၀ေလာက္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ဒါေပမယ့္
ၿမိဳ႕ေတြကသိပ္မဖြံ႔ၿဖိဳးပါဘူး။ဒါေတြဟာေသခ်ာေပါက္ Urbanization ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြပါ။
ျဖစ္ဖို႔တြန္းအားေတြ ဆြဲအားေတြကလည္းရွိေနတယ္။တြန္းအား (Push Factor) ေတြထဲမွာ
ေတာ့ ေက်းလက္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိတဲ့ျပႆနာပါ။ျမန္မာနိုင္ငံမွာလူ ၁၀၀ မွာ ၇၀
က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို မီွခိုေနခဲ့ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈေတြရွိေနတာ၊ သီးနွံ
ေစ်း ထင္သေလာက္တက္မလာတာ၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္ကိုမကာမိတာနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းမွာအား
နည္းခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကိုစြန္႔လႊတ္လာၾကၿပီးၿမိဳ႕ေပၚတက္
လာၾကပါတယ္။
ဆြဲအားကေတာ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ေတာမွာ
မရနိုင္တာေတြ ၿမိဳ႕မွာရွိေနတာပါ။ဒါေတြေၾကာင့္ပဲ ေတာကလူေတြၿမိဳ႕တက္လာၿပီး Urbanization
ျဖစ္ေနတာပါ။Urbanization ပံုမက်ရင္ေတာ့ၿမိဳ႕မွာလူမႈေရးဆိုင္ရာျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ေတာမွာ
ျဖစ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈထက္ ၿမိဳ႕မွာျဖစ္ေနတဲ့ Urban Poor ကပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ေၾကာက္စရာေကာင္း
ေနေသးတယ္။ဒီေန႔ေခတ္မွာ လမ္းေဘးမွာအိပ္တဲ့သူေတြလည္း ေပါမ်ားလာပါၿပီ။
နိုင္ငံတကာမွာေတာ့ သီအိုရီနွစ္ခုရွိပါတယ္။သီအိုရီတစ္ခုအရေတာ့ ေတာကလူေတြၿမိဳ႕တက္
မလာေအာင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေပးဖိ႔ုဆိုတဲ့ သီအုိရီပါ။ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အားလံုးၿမိဳ႕တက္လာရင္
ၿမိဳ႕ကဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာမွာပါ။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕တိုးတက္လာတဲ့ လူဦးေရေၾကာင့္ၿမိဳ႕အ
တြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြေပးဖို႔ လိုအပ္ လာပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕ႀကီးက စနစ္တက်
မဖ႔ြံၿဖိဳးလာဘူး ဆိုရင္ေတာ့ Urban Crime ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။

အခုလည္း ျဖစ္ေနတာ ရွိပါတယ္။
ေဘာဂေဗဒမွာ Urbanlization နဲ႔ Economic Growth ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တာနဲ႔က်ဴးျပႆနာ
ေပၚလာတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိုက္ကေရးရွင္းေတြကို professional Training ဘယ္လိုေပးမလဲ၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ
ဘယ္လိုေနရာခ်မလဲ၊ Housing Demand နဲ႔ Housing Supply တက္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့
စဥ္းစားခ်က္ အစိုးရမွာရွိဖို႔ လိုလာပါၿပီ။
		

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္မလဲ

ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကိုထုတ္တဲ့အခါေငြေၾကးျပည့္စံုသူေတြအတြက္
တစ္မ်ိဳး၊ ဝင္ေငြအလတ္တန္းစား နဲ႔ ဝင္ေငြနည္းေတြအတြက္ တစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္
ခုက low cost ရဲ႕အဓိပၸာယ္ပါ။တကယ္ေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (low cost housing) ဆိုတာ အစိုးရ
ကစိုက္ထုတ္ရပါတယ္။ဥပမာ ေျမေသာ္လည္းေကာင္းေပးနိုင္ရပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ low cost
ဆိုတာ low quality ကိုေျပာသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အစိုးရကလည္းသိပ္ၿပီးစိုက္
ထုတ္နိုင္ျခင္းမရွိလို႔ပါ။ဆိုလိုတာက အိမ္ဘယ္လိုထုတ္မလဲဆိုတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရက ဘာလုပ္သင့္သလဲ
ပုဂၢလိက ကဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတာ မူဝါဒ တိတိက်က် ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ဒီေနရာမွာ အစိုးရမွာ ေျမမရွိ
ေတာ့ဘူးလို႔ျမင္တဲ့အျမင္ရွိသလို ေျမအတြက္အစိုးရအေနနဲ႔ land used policy ကိုေျပာင္းနိုင္ရင္ အဆင္
ေျပတယ္လို႔ေျပာတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။အလားတူ ကစားဖို႔ယူထားတဲ့ေျမကြက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ဥပေဒနည္းလမ္းအရ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ေျမအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္လို႔
သံုးသပ္ေနၾကတာလည္းရွိပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြတက္ေနတာ ေစ်းကစားလို႔တက္တာရွိသလို နည္းပညာပိုင္း
အားနည္းလို႔ေစ်းကစားမႈေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တာလည္းရွိပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားမွာ အိမ္တ
လံုးေဆာက္လိုက္တာနဲ႔ အဲဒီအိမ္ကေျမႀကီးဘယ္ေလာက္က်ယ္တယ္၊ အေဆာက္အဦးက ဘယ္နစ္ခု
နွစ္ကေဆာက္တယ္၊ မူလတန္ဖိုးကဘယ္ေလာက္၊ အခုအခ်ိန္ေရာင္းရင္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ
မွတ္တမ္းတင္နိုင္တဲ့နည္းပညာရွိပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက အခြန္နဲ႔ထိမ္းထားနိုင္ပါတယ္။Property gain Tax ေကာက္နိုင္သလို၊ Withholding Tax ေကာက္တာ၊ Betterment Tax ေကာက္တာမ်ိဳးနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။ဥပမာ
မေလးရွားနိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒအရဆို developmer တစ္ေယာက္ အိမ္ ၁၀၀ ထုတ္ရင္ ၃၀ ကတန္ဖိုးနည္းအိမ္
ရာျဖစ္ရပါမယ္၊ က်န္တဲ့ ၇၀ ကေတာ့စီးပြားျဖစ္ အေဆာက္အဦးေတြျဖစ္ပါတယ္။သူေဌးကိုေရာင္းတဲ့အ
ထဲက က်ားကန္ၿပီးဆင္းရဲသားကိုေရာင္းေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ေနာက္တစ္ခုက Housing Demand
ျပႆနာပါ။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ Demand မရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။အခ်ိဳးမညီျဖစ္ေနတာပါ။ဝယ္နိုင္တဲ့သူေတြ
ဟာအခန္းေပါင္းမ်ားစြာဝယ္နိုင္ေပမယ့္ မဝယ္နိုင္တဲ့သူေတြကလည္း ဘယ္လိုမွကိုလက္လွမ္းမမီတာပါ။
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတက္မွ ဝယ္နိုင္မယ္ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလစာ ၅ သိန္းေလာက္ရတဲ့သူေတာင္မ
ဝယ္နိုင္ပါဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေစ်းကစားထားလို႔ပါ။အေၾကာင္းအရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ တရားဥပ
ေဒစိုးမိုးမႈမရွိတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြရွိေနတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခုကနိုင္ငံတကာမွာအစိုးရကေစ်းကြက္ကိုထိန္းထားနိုင္တာေတြ႔ရပါတယ္။ဥပမာ
မေလးရွားမွာေရာ၊ စင္ကာပူမွာေရာ အစိုးရေရာင္းေပးတဲ့အိမ္ကို ငါးနွစ္အတြင္းျပန္ေရာင္းခြင့္မရွိပါဘူး။
ခက္တာက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီလိုေဆာက္ေပးရင္ေကာ ဝင္ေငြကိုဘယ္သူက အမွန္ေျပာမလဲဆိုတာရွိပါ
တယ္။ဒါေၾကာင့္ အိမ္ရာကိစၥမွာ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ နိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ဒီအ
ဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္သြားမွ ဘဏ္ေတြကလည္း ေခ်းေငြအတြက္ ပူးေပါင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္
လည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာထုတ္လုပ္မႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရ
အိမ္ရာထုတ္လုပ္သူ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ျပည္သူၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္နိုင္မွေအာင္ျမင္
မယ္လို႔သံုးသပ္မိပါတယ္။
ယမင္းျမတ္ေအး

