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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က
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စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကျြဲ ပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြ႕ဲ ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

“How to clean the country?” ျဖစ္ပါတယ္။

အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

(ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၆ ဒုတိယပြအ
ဲ ျဖစ္ ရိုက္ကူးသည္)။

 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

DVB ဒီဘိတ္ ဒုတိယပြ-ဲ ``အမိႈက္ျပႆနာ အေျဖရွာ၊ အမႈိကက
္ ို ဘယ္လို ထိန္းမလဲ၊ ဘယ္လို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးေကာက္ယူခဲ့ေသာ အမိႈက္စစ္တမ္းအရ

သိမ္းမလဲ`` ဒီဘိတက
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးဖိုေခ်ာင္ထက
ြ ္အမိႈက္ ၇၃ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပလတ္စတစ္ ၁၇ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ျခံထက
ြ ္အမိႈက္ ၃ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စကၠဴ ၂ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ၀တ္စ ၁ ဒသမ ၁၄

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္
အမွိဳက္ႏိုင္ငံေရး (ႏိုင္ငံေရးအမႈိက္ မဟုတ္ပါ) ကို တခ်က္အစြမ္းျပခဲ့ေသးသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ
ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ အမႈိက္ေကာက္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအားလည္း အမႈိက္ေကာက္ေစခဲ့သည္။ တခဏပဲေကာက္ေကာက္၊
တရက္ပဲေကာက္ေကာက္၊ ခဏခဏေကာက္ေကာက္ အမႈိက္ျပႆနာ အေရးႀကီးေၾကာင္း

ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သတၱဳ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖန္အမိႈက္ ၀ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားအမိႈက္ ၁ ဒသမ
၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိသည္။
ရန္ကုန္တင
ြ ္ ေန႔စဥ္ အမိႈက္တန္ ေထာင္ခ်ီထက
ြ ္ၿပီး၊ မႏၱေလးတြင္ အမိႈက္တန္ ရာခ်ီထက
ြ ္ေနသည္။
ကြမ္းေသြးေထြးျခင္း၊ လမ္းေပၚ အမိႈက္ခ်ျခင္း၊ အမိႈက္ကို စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားထဲ
စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အမိႈက္စြန္႔ျခင္း၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံ၊ ဟိုတယ္မိုတယ္ႏွင့္ ပန္းၿခံအတြင္းႏွင့္

မီးေမာင္းထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အနီးအနားရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွထက
ြ ္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အမႈိက္ကို စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ နည္းႏွင့္လမ္းႏွင့္ စြန္႔တတ္ ပစ္တတ္ရန္ ျမန္မာအမ်ားစု (ဗမာအပါအ၀င္

သန္႔ရွင္းေသာ စည္းကမ္းရွိေသာ က်န္းမာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ လွမ္းတက္ႏိုင္ေစရန္ DVB

တိုင္းရင္းသားမ်ား) က နားမလည္ၾကပါ။ အမိႈက္ကို အလြယ္တကူပင္ စြန္႔ပစ္ၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ယခုအခါ အမိႈက္အမ်ဳိးေပါင္းကား မ်ားစြာ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ အမိႈက္ေၾကာင့္ ႀကီးစြာေသာ
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္သာမက
လူထု၏ က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္လာေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အမႈိက္ကို တရက္မသိမ္းသည္ႏွင့္
ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္စာ အမိႈက္ျဖစ္လာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္သည္ ခ်က္ခ်င္းဒုကၡမ်ားေတာ့သည္။
အမိႈက္ကို လက္ေတြ႕က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းသားလူငယ္္မ်ားကို စတင္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ကေလးက စတင္လိုက္လွ်င္
တသက္လုံး အေလ့အက်င့္ေကာင္း ရသြားႏိုင္သည္။ အမိႈက္ကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏိုင္လွ်င္
အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းစဥ္၌ မ်ားစြာ အေထာက္အကူရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရနည္းေသာ
ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၀ သုညအမိႈက္ စီမံကိန္းျဖင့္ အမိႈက္ကို အမ်ဳိးအစား ၃၄ မ်ဳိးအထိကို ခြျဲ ခမ္း
စြန္႔ပစ္ေစသည္။ အမိႈက္ပစ္သူတုိ႔ကလည္း လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္သုံးၾကသည္။ အမိႈက္ပစ္စဥ္
အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပိုယူလိုက္ရုံျဖင့္ ေနာက္ဆက္တဲျြ ပႆနာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီးျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ အမိႈက္စြန္႔ရာဟု သေဘာထားသူ
ေထာင္ေသာင္းခ်ီရွိသည္။ အမိႈက္ေစာ္နံသည္ဆိုၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ စည္းေႏွာင္ ထုတ္ပိုးမထားေသာ
အမိႈက္အိတ္ကို လက္တကမ္းက လႊပ
ဲ စ္လုိက္သည္။ ၾကြက္ေသ၊ ေၾကာင္ေသ၊ ေခြးေသမ်ားကို
အိတ္ျဖင့္ အနံ႔လုံေအာင္ စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ဘဲ အမိႈက္ပုံတင
ြ ္ အနံ႔တေဟာင္းေဟာင္းျဖင့္ ပစ္သည္။

တတိုင္းတျပည္လုံး အမိႈက္ပြေနၾကသည္။ အမိႈက္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္မွသည္ အမိႈက္ကင္းေသာ
ဒီဘိတ္က ``အမႈိက္ျပႆနာ အေျဖရွာ၊ အမိႈက္ကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲ၊ ဘယ္လိုသိမ္းမလဲ`` ကို
တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
``စည္းကမ္း မရွိဘူး၊ အမႈိက္ပံုးရွိပါရက္နဲ႔ အမႈိက္ကို ေကာင္းေကာင္းမပစ္ဘူး။ ေျပာျပန္ရင္
လည္း ကြၽန္မတို႔ အေပါက္ဆိုးတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္`` ေဆးရုံသန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းတဦး။
``ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ေတြမွာ ႀကံဳရတာက ျမစ္နား၊ ေခ်ာင္းနားမွာ
အမိႈက္ေတြျဖစ္သလို စြန္႔ပစ္ထားတာပဲ`` ဦးစည္သူလြင္ - သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ပညာေပးသူ။
``ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထြက္ရွိေနတဲ့ အမိႈက္ေတြထမ
ဲ ွာ ေျမေဆြးလုပ္လ႔ရ
ို တဲ့
အမိႈက္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါတယ္`` အမိႈက္ သုေတသီတဦး။ ``အမႈိက္က ထြကရ
္ ွိတဲ့ မီသိန္းဟာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းေစတာ
ထက္ ၂၁ ဆ ပိုပါတယ္`` ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူ။

အမိႈက္ကို စည္ပင္သာယာက ႀကိဳးစားၿပီး ႏိုင္နင္းေအာင္ ထိန္းေနေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

Information links:

စနစ္တရပ္လိုေသးသည္။ အမိႈက္ကတဆင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

dvbdebate.net

အမိႈက္မွ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းစဥ္ (Waste to Energy) ဟု ေခၚသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအ၀င္
ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္လမ္းမႀကီးမ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေစရန္ အမိႈက္သိမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္
လူထုတရပ္လုံးပါဖို႔ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အမိႈက္ႏိုင္ငံေရးသည္ ေအာင္ျမင္မွ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

7daydaily.com

