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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

Will the census bring consensus?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is THE

CENSUS

Historical context:
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း
ပထမဆံုးေကာက္ယူသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္သည္။
နယ္ေျမေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို မေကာက္ယူပဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမိုင္းတြင္
အၿပီးျပည့္စံုဆံုးေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ကိုလိုနီေခတ္က
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏
လက္ႏွက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တ၀ွမ္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို
ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူပုန္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားမွ ရလာဒ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ
အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာျပည္၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရမွာ ၄၈
သန္းမွ ၆၅ သန္းအထိရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ဖယ္ရွားပစ္ရန္
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မွားယြင္မႈမ်ား ပါရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
အစိုးရအားေတာင္းဆို ထားပါသည္း။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ၂၀၁၄
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ယူသည့္
အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္မွာျဖစ္သည္ဟု သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။
Facts and Figures :
● အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ ေဒတာ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူေပါင္း ၈၅ ၀၀၀ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး ၂၆ ၀၀၀ ကို
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၿပီးျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေမ်ာ္လင့္ထားၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ေဒသခံ
ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားျဖစ္သည္။
● သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စာရိတ္ကုိ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
● သန္ေခါင္းစာရင္းတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၄၁ ခု ပါရွိသည္။
● ၂၀၁၄ ျမန္မာ့သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမႈသည္ တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္
ေကာက္ယူမႈျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ေန႔အထိ ေကာက္ယူရန္
စီစဥ္ထားသည္။
● ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ၁၉၈၃
ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။

Points of view:
မူအရေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတာဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးႏိုင္ခင္အရင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္။ အစိုးရဘက္နဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္။
ဖဒို မန္းမန္း ေကအန္ယူ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
• သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လူထုၾကားမွာ
သိျမင္နားလည္မႈေရခ်ိန္က အရမ္းနိမ့္ေနတယ္။ လူထုအထဲမွာ စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔
ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိေနတယ္။
ဦးညီညီ -ညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန
• သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တယ္ဆိုတာ လူေတြအေနနဲ႔ တရား၀င္ေနတာျဖစ္ေစ
တရားမ၀င္ေနထိုင္တာျဖစ္ေစ အဲဒါေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တယ္ဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ
လူဘယ္ေလာက္ေနထိုင္ေနၾကသလဲ ဆိုတာကိုပဲ စစ္တမ္းေကာက္ယူတာျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်က္နက္ဂ်က္ဆင္ -UNFPA ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
• KIA အေနနဲ႔ သူ႔ပိုင္နက္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ တရုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ
စာရင္းေကာက္ယူမယ့္သူေတြကို အခ်က္အလက္ေဒတာေတြ ေကာက္ယူစုေဆာင္းဖို႔
ခြင့္ျပဳေပးမယ့္ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။
ဦးလနမ္၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
• သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြမွာက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့
အခ်က္ေတြပါ၀င္ေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္မွာလုပ္ရမွာက
လူဦးေရအခ်ိဳးအစားပမာဏ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို
ေကာက္ယူတာနဲ႔ ဘယ္လို ခြဲေ၀ေရးေတြလုပ္မယ္ဆိုတာပါ။ ၿပီးေတာ့
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းမွာပါေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈႏြယ္ေနတဲ့
ေမးခြန္း ၅ ခု ၆ ခုေလာက္ကို ဖယ္ရွားသင့္ပါတယ္။
ေဒးဗစ္အိုင္စတိန္းဘက္၊ ပေရာ္ဖက္ဆာ၊ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတကၠသိုလ္
အာရွေလ့လာေရးဌာန
•

Information links:

www.networkmyanmar.org/index.php/politics/myanmar-census2014
www.countryoffice.unfpa.org/myanmar/census/
www.thediplomat.com/2014/02/myanmars-census-controversy/
www.facebook.com/pages/2014-Myanmar-Population-andHousing-Census/332301026870830
www.sdc.admin.ch/en/Home/Projects/Project_Detail?projectdbID=22
4981
www.mnped.gov.mm
www.dvb.no

