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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က

DVB DEBATE

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
ဒီဘိတ္ရ႕ဲ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ာွ ပါ၀င္ဖု႔က
ိ ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရ႕ဲ
ေဖ့စဘ
္ ုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပေ
ုံ ငြ ရွိပါတယ္လ႔ို အသိေပးလိုပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How to fix Jurisdiction” ျဖစ္ပါတယ္။
(ေမ ၇၊ ၂၀၁၆ ဒုတိယပြအ
ဲ ျဖစ္ ရိုက္ကူးသည္)။

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

DVB ဒီဘိတ္ ဒုတိယပြ-ဲ ``တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာေအာင္ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ``

(ဂ) အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရး။

ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သိ႔ဆ
ု ုိလွ်င္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာေအာင္ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ DVB ဒီဘိတ္တင
ြ ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္း တရားခြင္သ႔ို ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တင
ြ ္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္
သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ မတ္တပ္ရပ္ အရိုအေသေပးၾကသည္။ တကယ္ေတာ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက မတရား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္
သက္တမ္းျပည့္လခ
ု ်ိန္တင
ြ ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဂၽြန္ယက္ေတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္
အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္ကို အင္းလ်ားကန္မွတဆင့္ ေက်ာ္နင္း ၀င္ေရာက္မႈကို
လက္ခံခဲ့သျဖင့္ အမႈစဆ
ြဲ ုိၿပီး အျပစ္ရွိသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္၊ ထိုမွတဆင့္
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းတႏွစ္ခြဲ ထပ္မံအျပစ္ေပးလိုက္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အကြက္ခ်
စီမံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပၿြဲ ပီးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္
စီမံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ (လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ႏွစ္၀န္းက်င္) က ျဖစ္သည္။
အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္းတရားခြင္သ႔ို ေရာက္လာေသာ သံတမန္မ်ားဆီသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေလွ်ာက္လွမ္းလာၿပီး စကားတခြန္းေျပာလိုက္သည္။ ``ကၽြန္မတရားခြင္ကို ရွင္တ႔လ
ို ာေရာက္ၾကလို႔
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ေနာင္မွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖို႔ အတူလက္တြၿဲ ပီး

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုစရာမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးကို အရအမိယူေဆာင္ရင္း
ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဘိတ္ျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီစဥ္ တင္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳဆိုပါသည္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
``တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ တရားမွ်တမႈ ရွိရမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံထား
တဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရမယ္။`` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္။
``မွ်တတဲ့တရားစီရင္ျခင္းဆိုတာဟာ အဆိုရွိပါတယ္။ လုပ္႐ုံတင္နဲ႔မၿပီးဘူး၊ လုပ္ပါတယ္ဆိုတာ
ထင္ရွားရမယ္။`` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္။
``တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့မူတစ္ခုကေတာ့ မည္သူမဆို အျပစ္
ရွိတယ္ဆိုတာကို ခိုင္လုံတဲ့သက္ေသသာဓက မရွိလ႔ရ
ို ွိရင္ အျပစ္မဲ့လို႔ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။

လုပ္ေဆာင္စရာေတြ ရွိပါတယ္``

`` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ (၀ါ) ယိုင္နဲ႔ပ်က္စီး ၿပိဳက်လုျဖစ္ေနေသာ

``တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာဟာ ျပည္သူေတြကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေၾကာင္းကို တရားခြင္တင
ြ ္းကိုယ္တုိင္ ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ၊ မတရားေသာ
စီရင္မႈကို ကိုယ္ေတြ႕ခံစားရဖူးေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာင္းစြာသိထားၿပီးျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တည့္မတ္ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကား မ်ားစြာရွိေပသည္။
အႏွစ္ႏွစ္အလလ အမွားပုံစံက် အလုပ္ျဖစ္ေနေသာ စနစ္တခုကို အသစ္တဖန္ ေျပာင္းလဲၾကရမည္။
တရားရုံးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကမည္ဆုိလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားလိဘ
ု က္၊ တရားခံဘက္
(ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္) ႏွင့္ ဥပေဒပါႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံၿပီး အေၾကာင္းခ်င္းရာအလိုက္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ၾကရမည့္ တရားသူႀကီး
စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ပါ၀င္သူအားလုံးသည္ ဆိုင္ရာကိုယ္စီ
အသီးသီး ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ အလုပ္ ညီညတ
ြ ္မွ်တၾကရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတိုင္း ျပ႒ာန္း
ထားသည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို တရားစီရင္ေရးမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္(က) ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရး၊
(ခ) ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သ႔ေ
ူ ရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခံဳမႈေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။`` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္။
``တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕အေပၚမွာ အၿမဲရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒနဲ႔ၿငိစြန္း
တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွန္သမွ်ကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရပါမယ္``
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္၊ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ။
``ျမန္မာႏိုင္ငံဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ႏ
ို ိုင္ငံသားေတြ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္
အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဥပေဒကို သိဖို႔တတ္ဖို႔၊ ကြ်မ္းက်င္တ့ပ
ဲ ုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္
ပါဝင္နိုင္မွ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးေရာက္နိုင္မွာပါ`` သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ၿငိမ္း)။
Information links:
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