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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

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

Constitution Change: Now or Later?
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။

•

လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ႏုိင္ငံေရးလြတ္ေရးရခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး
အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စစ္အစိုးရဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
အေျခခံဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ အသစ္တခုကိုထပ္မံေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း၃၀

•

၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ေထာက္ခံထားပါတယ္။ (အေျခခံဥပေဒ
ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ)
အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္

ေလာက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ က်င့္သံုးလ်က္ရွိတဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ
တတိယအႀကိမ္ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း

Points of view:

This week’s topic is CONSTITUTION
Historical context:

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားရမႈသမိုင္းမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးေတြထဲက
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးတဲ့
ေနာက္ေန႔ေတြမွာပဲ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔
ႏိုင္ငံျခားမွ ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ ဒါဟာ အတုအေယာင္ မဲေပးပြဲတစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔
သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႀကိဳတင္အမွတ္အသားျပဳထားတဲ့မဲေတြနဲ႔
မဲေပးသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြအျပင္၊ မဲရံုေတြဆီ လာေရာက္မဲေပးၾကသူ အေရအတြက္
နည္းပါးလြန္းတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာေတာ့ ျမင့္မားလွတဲ့
မဲရလာဒ္ေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ စတဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ
ရွိေနတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနစဥ္မွာလဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စစ္တပ္ကို
ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑ကိုေပးအပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အေျခခံမူ ၆ ခုကို တိတိက်က် ကိုင္ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။
ဒါအျပင္ အေျခခံဥပေဒဟာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ ကေလးမ်ားက ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ရဲ႕
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူထားတာေၾကာင့္ဆိုၿပီး သမၼတျဖစ္ခြင့္ကေန ထိထိေရာက္ေရာက္
တားျမစ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။

Facts and Figures :
•
•

မန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မ်ားရွိပါတယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

•

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၅% ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းတဲ့
စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ (အေျခခံဥပေဒ

•

ပုဒ္မ ၁၀၉(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၄၁(ခ)
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ အရ သမၼတဟာ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ မိဘ၊ ဇနီး
သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ႏွင့္ သားသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ရဲ႕

•

ႏိုင္ငံသားျဖစ္လို႔မရပါဘူး။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလမွာ မဲေပးသူ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
(၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ)

၁၀၉

ဦးရွိပါတယ္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥက တိုင္းျပည္အနာဂတ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သလို၊
အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အထိအခိုက္မခံတဲ့ ကိစၥျဖစ္တာမို႔လို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔
ၾကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အခုလက္ရွိေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနတာေတြထက္ ပိုၿပီး
အစီအစဥ္က်နတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ရွိဖို႔လိုပါတယ္” (ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ - သမၼအႀကံေပး)
“ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့အေျခခံဥပေဒဆိုတာဟာ က်ေနာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕
လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္၊ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ျပင္ဆင္ေနရမွာပဲျဖစ္တယ္လို႔
က်ေနာ့္အေနဲ႔ယံုၾကည္ပါတယ္” (သမၼတဦးသိန္းစိန္)
“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္မႈရွိတဲ့ မွ်တတဲ့ယွဥ္ၿပိင္မႈတခုကို
ျမင္ေတြ႔လိုပါတယ္” (ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ - အေမရိကန္သံအမတ္)
“တကယ္တမ္းေတာ့ ဥပေဒျပင္ဖို႔ အတြက္က လူတစ္ေယာက္ပဲလိုပါတယ္။ အဲဒါ
ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ သား တစ္ေယာက္ ပဲ။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ညီမယ္။
အားလုံးက သေဘာတူမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္ ကို ေရြးလိုက္။ ဒါဆိုရင္
ျပင္လို႔ရမယ္” (ဆလိုင္း ငြန္က်ံဳးလန္)

Information links:
www.burma-center.org/en/publications/documents/item/288-constitutionof-the-republic-of-the-union-of-myanmar/
www.thailawforum.com/database1/constmyanmar.html
www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0508chronology.pdf
www.globaljusticecenter.net
www.dvb.no/elections/changes-to-constitution-must-be-made-in-time-for2015-elections-shwe-mann-burma-myanmar/37419
www.myawadynews.blogspot.com/
www.elevenmyanmar.com/
www.irrawaddy.org/
www.dvb.no/

