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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

How to solve the land dispute?
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 LAND
Historical context:
ကိုလိုနီေခတ္ ၁၈၉၄
ဥပေဒတြင္

RIGHTS

ခုႏွစ္တြင္

အစိုးရက

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
မည္သည့္

•
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ
ပုဂၢလိကပိုင္

ေျမကိုမဆို

ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ
ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူႏိုင္သည္ဟု
ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထိုဥပေဒက
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို

•

ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ေျမအသံုးခ်မႈ
စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ လယ္ေျမအမႈေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္တြင္
တပ္မေတာ္နဲ႔ဆုိင္သည့္ အမႈေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္ေန။
အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ေျမယာအသံုးခ်ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးအား ဦးေဆာင္ေစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။
အစပိုင္းမွာေတာ့
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို
စစ္အစိုးရႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္တဲ့

•

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္
၁၉၈၈
ခုႏွစ္
“န၀တ”အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက

အစိုးရ၏ ေျမယာျပန္လည္ရရွိေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက
ေျမယာသိမ္းမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါ။

•

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါသည္။

စစ္အစိုးရကို ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္
အာဏာရလာေသာ

သမၼတဦးသိန္းစိန္

အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျမယာ ျပႆနာမ်ားဟာ တိုင္းျပည္၏ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။
ႏုိင္ငံရဲ႕
သံုးပံုႏွစ္ပံု
ျပည္သူမ်ားဟာ
ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ေျမယာသိမ္းမႈမ်ား
အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားဟာ သတင္းစာတိုင္းရဲ႕ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ ေနရာ
ယူလာပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕
အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြကို ရရွိလာတဲ့ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို
ေငြေၾကးဓနအင္အား
ခ႐ိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားက

ရွိလာေသာ္လည္း
ဦးစြာပထမ

လယ္သမားေတြကေတာ့
ႀကံဳေတြ႕လာၾကရပါသည္။

ေတာင့္တင္းၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအရၾသဇာရွိတဲ့
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၏
အကူအညီျဖင့္

ေခတ္သစ္လယ္ယာသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါ၀င္လာၾကပါသည္။
Facts and Figures :
• လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏုိင္ငံတ၀န္း စစ္တပ္က သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမဧကေပါင္း ၂
သိန္းခြဲေလာက္ ရွိလို႔ သိရ။
• ျမန္မာစစ္တပ္က သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိငသ
္ တင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့။
• အစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ကုမၸဏီေတြက တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔သိမ္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထားကာ အၿပီးအျပတ္ ျပန္ေပးဖုိ႔
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္လုိက္။
• ေျမယာေကာ္မရွင္က အစုိးရဆီ ေပးပုိ႔ထားတဲ့ လယ္ေျမအမႈတြဲေပါင္း ၈၄၀၀
ေက်ာ္ရွိၿပီး အစုိးရကေျဖရွင္းေပးထားႏုိင္တဲ့ အမႈက ၄၀၀ ေလာက္ပဲရွိ။

Points of view:
ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာတစ္ခုခုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြပဲ
႐ႈံးၾကရတယ္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြအဖဲြ႕ေတြက စာရြက္စာတမ္းရွိတဲ့သူေတြပဲ
တရား၀င္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ဥပေဒအရ
အေရးယူျခင္းခံၾကရတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို အေသအခ်ာစိစစ္သင့္တယ္။
(သူရဦးေရႊမန္း)
“အကယ္၍ လယ္သမားေတြက ထြက္မသြားဘူးဆုိလွ်င္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄
အရ သူတို႔က လယ္သမားေတြရဲ႕အိမ္ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ”
(ကေနာင္ေခ်ာင္း၀ရြာမွ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ ဦးၾကည္စိုး)
“လယ္သမားေတြက စတင္ၿပီးေတာ့ ေျပာထြက္လာၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္
တာ၀န္ရွိသူ
ေတြဟာ
လယ္သမားေတြရဲ႕
အေရးကိစၥေတြကို
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
ေျဖ႐ွင္းေပးဖို႔
လုိလာပါၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္
တို႔ကလည္း
လယ္သမားေတြရဲ႕
ရင္တြင္းအသံေတြကို
ဒီထက္ပိုၿပီး
ထုတ္ေျပာခြင့္
ရေအာင္
အခြငအ
့္ ေရးေတြ
လိုခ်င္ပါတယ္။”
(လယ္သမားအေရး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူ ကိုမ်ိဳးသန္႔)
“တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြဟာ

သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္

အျခားေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြေပၚမွာ
၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီး
ထိုေျမေတြကို
သူတုိ႔ကို္ယ္ပို္င္ေျမေတြလို႔ ေျပာဆိုလာျခင္းေတြက ေျမယာျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ
ႀကီးမားေသာအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။”
(ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိ္န္)

Information links:
http://displacementsolutions.org/
http://farmlandgrab.org/
www.dvb.no

