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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

Foreign Aid: Where does it go?
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 FOREIGN AID
Historical context:

Points of view:

စစ္အစုိးရလက္ေအာက္မွာရွိတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ အထူးသျဖင့္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတင္းမာသြားခဲ့ပါတယ္။

''ဒီမွာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ သံတမာန္
ဆက္ဆံေရးေတြျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမွာ
စစ္တပ္က ရက္စက္စြာ ျဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အေနာက္အုပ္စုက စစ္ေရးေထာက္ပံ့မႈေတြကုိ
လုံး၀ရပ္ဆုိင္းပစ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ စစ္အစုိးရဟာ တရုတ္၊ ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔
ရုရွားက လက္နက္ကုန္သည္ေတြဆီကုိ ဦးလွည့္သြားပါေတာ့တယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခဲ့ၾကသလုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး
အကူအညီကလြဲရင္ အေထာက္အပံ့မွန္သမွ် ျဖတ္ေတာက္လုိက္ပါေတာ့တယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္သြားတာေတြထဲက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သမွ် ကမၻာ့အဆုိး၀ါးဆုံး
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြထဲက တခုလုိ႔ဆုိရမယ့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းအျပီးမွာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့အကူအညီေပးေရး ကိစၥဘက္ကုိ
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက အာရုံစုိက္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း
မုန္တုိင္းေၾကာင့္ UN အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြအဖုိ႔
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ
ခုိင္မာတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးေတြလုပ္ဖုိ႔လုိေနျပီ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁မွာ
အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ ျမန္မာအစုိးရသစ္ရဲ႕ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတဲ့
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေတြတုိးျမင့္လာခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚကန္႔သတ္ထားတဲ့
ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ကုိ ေျဖေလ ွ်ာ့ေပးခဲ့သလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံအမ်ားစုကလည္း
အလားတူေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ
အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္ျပလာခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ေတြဟာ အခုဆုိရင္
ျမန္မာႏုိင္ငံထဲကုိ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Facts and Figures:
• ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးက႑အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၈၀
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
• အခုေလာေလာဆယ္မွာ ႏုိင္ငံတကာေအဂ်င္စီ ၂၃ခုက ရခုိင္ေဒသမွာ အေထာက္အပံ့ေတြ
ေပးေနၾကပါတယ္။
• ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC)က
ပုဂၢလိကက႑ျဖစ္တဲ့
အၾကီးစားဟုိတယ္ေတြနဲ႔ အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သန္း(၁၇၀)ျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔
ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။
• ဥေရာပသမဂၢရဲ႕စီမံကိန္းေတြဟာ အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေပါင္စတာလင္သန္း(၂၀၀)ထိ
ေရာက္ရွိ သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ကေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၁
ဘီလီယံအထိ ျမွဳပ္ႏွံသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာပါ။

စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့

NGOေတြလဲ

ရွိပါတယ္။

သူတုိ႔လုပ္ေပးတာက
ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သလုိျဖစ္ေနတယ္။''လုိ႔
ဌာေန
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ေျပာေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္းမ္စ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္
NGO

''အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ေနရာမွာလဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ေပးမွ
ထိေရာက္ပါမယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ခုိင္မာေစျပီး စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္ရဲ႕
မူေတြကုိ တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။''လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆုိပါတယ္။
''ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့

ေထာက္ပံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနဲ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
စတင္လုပ္ကုိင္၊
အမွားေတြထပ္ျဖစ္ေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာNGOေတြက

တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔
ပုိေကာင္းတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔

စုိင္းျပင္းေနၾကပါျပီ။
စီပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ
ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည္တာမ်ိဳးလဲျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။''လုိ႔ Brookings Institution ရဲ႕ Too
Much Too Soon အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
“INGO
ေတြက
အစီရင္ခံစာ
တကယ္ထိေရာက္တဲ့
ေနရာေတြ၊

ေရးသားျခင္းနဲ႔
အလွဴရွင္ေတြစိတ္ႀကိဳက္လုပ္ႏိုင္ရင္
ျပည္သူျပည္သားေတြဆီေရာက္တာ
နည္းတယ္။

(ဦးျမတ္သူ၀င္း၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း)

Information Links:
www.mm.undp.org
www.gov.uk/government/world/organisations/dfid-burma
www.foreignassistance.gov
www.actionaid.org
www.msf.org
www.irrawaddy.org
www.dvb.no

