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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group ကေန

DVB DEBATE

အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း
ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံ
လုိင္းကေနတဆင့္ ထုတ္လႊင့္
ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့
ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖို႔
ရည္ရြယ္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့
ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖို႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ
ျပဳလုပ္မယ့္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီဘိတ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြ ရွိပါတယ္လို႔ အသိေပးလိုပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“Does Burma nurture its nature?”
ျဖစ္ပါတယ္။
! မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက
ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ နဲ႔ debate@dvb.no ကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ``ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး``
ဒီဘိတ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တြင္းထြက္နဲ႔ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြ ေပါၾကြယ္၀ေပမယ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အလြဲေတြနဲ႔ ထင္သလို ျပဳလုပ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲပါ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး EITI အဖြဲ႕၀င္ ၀င္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။ EITI ဘုတ္အဖြဲ႕က အခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လမွာေတာ့ EITI အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံခဲ့ ပါတယ္။
ထား၀ယ္ဘက္က ေက်းရြာတခ်ဳိ႕မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းကို
စတင္လုပ္ကိုင္တာမွာ ကုမၸဏီနဲ႔ ေဒသခံေတြအၾကား သေဘာထား တင္းမာမႈေတြ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
အင္းေလးကန္ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္ေတာင္တန္းေတြမွာလည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက သစ္ပင္ခုတ္
ေတာင္ယာစိုက္တာေတြ၊ မီးေသြးဖုတ္တာေတြ၊ ကၽြန္းေမ်ာေပၚက ပိန္းပင္ေတြကို
အေျခာက္လွန္းၿပီး တရုတ္ျပည္ပို႔တာေတြဟာ အင္းေလးကန္နဲ႔ သူ႔၀န္းက်င္က သဘာ၀
သယံဇာတေတြကို ပ်က္စီးေစခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီတခိုက ငွက္ေတြကိုလည္း စားက်က္ေျမ
ရွားပါးေစခဲ့ပါတယ္။
တိုင္းျပည္ရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမယ့္အေရးကို မစဥ္းစားဘဲ လက္လြတ္စပယ္
လုပ္တာေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ရဲ႕ဒဏ္ခတ္မႈကို စတင္ခံစားေနရၿပီလို႔ ျမန္မာ့ထိပ္တန္း
အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဖူးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္သာမက ကမၻာ့ျပည္သူေတြအတြက္ပါ
သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိရေလေအာင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းကေန
ဆိုင္သူအားလုံးက ပါ၀င္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရ၊ ေဒသအာဏာပိုင္၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္
ျပည္သူေတြရဲ႕ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာေပါင္းၿပီး အားလုံး စုေပါင္း ညီညာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို လက္ရွိအေနအထားကေန ပိုၿပီး ဆိုးရြားစြာ မပ်က္စီးေအာင္
ထိန္းႏိုင္ၾကမွာပါ။
ဒီေနရာမွာလည္း အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ပါတယ္။ ဥပေဒေရးရာေတြကို တိက်စြာ
လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းၾကေအာင္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကြဲရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သဘာ၀၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္နဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈေတြလည္း
ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာကို ဒီထက္မပ်က္စီးေစဖို႔ ဒီသတင္းပတ္ စေန (ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၄) မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွာ
တင္ဆက္သြားမယ့္ DVB Debate မွာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံ အေျဖရွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႔အျမင္
``Inclusive Green Economy အားလံုးပါ၀င္ဖို႔ လိုတဲ့အျပင္ လူမႈစီးပြားနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရိွတဲ့ green economy ျဖစ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္``
ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ - သမၼတစီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပး။
``လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဟာ တကယ့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ
ေရွးရႈတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ျဖစ္သင့္တယ္``
ဦးေမာင္ေမာင္သန္း - ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကၽြမ္းက်င္သူ။
``ဖယ္လိုက္တဲ့ ေျမႀကီးေတြေၾကာင့္ ေရစီးေရလာပိတ္တာေတြ၊ တူးမဲ့သတၱဳေၾကာင့္ ေျမေပၚ
ေျမေအာက္ ေရညစ္ညမ္းတာေတြ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြက ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစသလဲ
ဆိုတာေတြကို တင္ျပခိုင္းတယ္``
ဦးေဇာ္၀င္းသန္း - ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဓာတ္သတၱဳႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန။
``အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္ျပင္းေတာ့ က်ေနာ္တို႔က
ကုစားေနရတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ဘာကို စလုပ္လို႔
လုပ္ရမွန္းမသိဘူး``
ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီဦးစုိးညြန္႔ - အင္န္အယ္လ္ဒီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒။

Information links:
www.shwe.org
https://eiti.org/Myanmar
http://www.worldbank.org/
http://myanmareiti.org/presidential-decree
http://www.myanmarsurveyresearch.com/

