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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

What’s behind the scenes of the movie business?
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 MOVIE MADNESS

• ေအာင္ျမင္တဲ့ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ေသာင္းေလာက္
၀င္ေငြရွာေပးႏုိင္ပါတယ္။

Historical context:
ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းဟာ ဘာမားဖလင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူလဲျဖစ္ ရုပ္ရွင္ဖခင္ၾကီးလဲ ျဖစ္တဲ့
ဦးအုံးေမာင္က ပထမဆုံးဗမာ့အသံတိတ္ရုပ္ရွင္ကုိထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္က
အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္းမွာ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီအစုိးရက
အခ်ိဳ႕ဇာတ္ကားေတြကုိ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေတြလုပ္ေပမယ့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြဟာ
လူထုၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲပ
့ ါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္း
ဗမာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းတုိးတက္လာခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံေရးအသားေပးတဲ့ဇာတ္ကားေတြကုိ
ရုံတင္ျပသခဲ့တာဟာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူတဲ့ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ေတြထိပါပဲ။
ရုပ္ရွင္ရုံေတြကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းလုိက္သလုိ ရုပ္ရွင္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္း
ေဘာင္က်ဥ္းကန္႔သတ္လုိက္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြကုိလည္း အစုိးရရဲ႕

Points of view:
“၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒလည္းေျပာင္းလဲခဲ့သလို အစိုးရလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္၊ ဒါနဲ႔
ရုပ္ရွင္ဥပေဒကို ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ မေရးဆြဲေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အေနနဲ႕ေရးဆြဲဖို႔
ဝန္ၾကီးဌာနက သိထားသမွ်ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့တယ္၊ သူတို႔လိုတာေတြလည္း ကူညီေပးခဲ့တယ္၊ သူတို႔ဆီက
ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ ေလာကသားေတြ ေပါင္းျပီးေရးဆြဲေနတာ။”
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္
“၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က ျမန္မာျပည္မွာရုပ္ရွင္ရံုေပါင္း ၂၉၈ ရံုနဲ႔ စတူဒီယုိေပါင္း ၆၁ ခုထိရိွခဲ့တယ္။ န၀တ၊
နအဖလက္ထက္မွာ ရုပ္ရွင္ရုံေနရာေတြမွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ၊

ဆုိရွယ္လစ္သေဘာတရားေယာင္ေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ဇာတ္ကားေတြကုိ တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔
အမိန္႔ေပးခဲပ
့ ါတယ္။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းေတြကုိလဲ ဆင္ဆာျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ
ႏုိင္ငံျခားရုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမႈျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါတယ္။ ၁၉၈၉

ေရွာ့ပင္းေမာလ္ေတြျဖစ္သြားၿပီး တခ်ိဳ႕ဆိုဂိုေဒါင္ေတြပါျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ရုပ္ရွင္စတူဒီယို
လံုး၀မရိွေတာ့ဘဲ ရုပ္ရွင္အႏုပညာရပ္အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာအနိမ့္ဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္ေနရၿပီ။”
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူမင္း

ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကုိ ပုဂၢလိကလက္ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျပီး
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ၾကယ္ပြင့္ေတြကုိလဲ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ
ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖြဲ႔ရဲ႕တင္းၾကပ္တဲ့

“ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြဟာ လက္မွတ္တခုခုရွိထားရမယ္။ ဒီအတြက္
ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရုပ္ရွင္သမားေတြ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေအာက္မွာ ဇာတ္ကားအမ်ားစု
ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားေတြမပါေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ဟာသေတြသာ
အားစုိက္ရုိက္ကူးလာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္
ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ လမ္းပြင့္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီျပီး ကမာၻကအက်ဥ္ခံခဲ့ရတာမုိ႔ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအေပၚ
ဆုိး၀ါးတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရုပ္ရွင္ ေစ်းကြက္ကုိလည္း
ဖန္တီးမႈအရည္အေသြးထက္ အျမတ္အစြန္းအတြက္သာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကပါတယ္။
ေစ်းကြက္ထဲမွာ ထုိင္း၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား

၀င္လာတဲ့အခါ….ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ
ကၽြမ္းက်င္မႈထပ္တိုးဖို႔ ဘာထရိန္နင္ေတြရွိမလဲ။ ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြမွာ
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မရွိၾကဘူး။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ေတြ႔ရင္ ဂၽြမ္းပစ္ကုန္မွာ။ ဒါရိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္
''ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းရဲ႕အၾကီးဆုံးျပႆနာေတြထဲမွာ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့အေတြးအျမင္က တခုအပါအ၀င္ပဲ။
ရုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွာက ဆုံးရႈံးမွာ မေအာင္ျမင္မွာ သိပ္ေၾကာက္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား
အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္သူေတြထဲကပဲ အရဲစြန္႔ျပီးလုပ္တာမ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။''လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္မႈ
အၾကံေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသူဘ စ္ လ ္ ေ ဘာင္ း လင္ း ကေျပာပါတယ္။

ခုိးကူးေခြေတြနဲ႔ျပည့္ေနျပီး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း က်ဆင္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ရုပ္ရွင္အသုိက္အ၀န္းဟာ အခုဆုိရင္ ရုိက္ကူးစရိတ္သက္သာတဲ့ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယုိ
ထုတ္လုပ္ေရးဘက္ကုိသာ ဦးစားေပးေနပါေတာ့တယ္။

Facts and Figures:
• ပထမဆုံးျမန္မာ့အသံထြက္ရုပ္ရွင္ကုိ ၁၉၃၂ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။
• ရုပ္ရွင္လပ
ု ္ငန္းအဆင့္အတန္းျမင့္လာေရးအတြက္ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ကစလုိ႔
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲကုိ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။
• ၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကုိ အစုိးရ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိရာမွာ အသုံးခ်ဖုိ႔
ရုပ္ရွင္ရုံေတြကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းျပီး ရုပ္ရွင္ေကာင္စီကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။
• ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ရုံေတြမွာတင္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ ၁၇
ကားပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြတုန္းက ၁ႏွစ္ကုိ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၇၀
ေလာက္ထြက္ရွိခဲ့တာပါ။

Information Links:

www.moi.gov.mm/mmpdd
www.yangonfilmschool.org
www.hrhdiff.org
www.myanmarmovie.org
www.burmeseclassic.com
www.allmyanmarmovie.com
www.wathannfilmfest.net
www.myanmaracademyawards.com

