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“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What do State and Regional Hluttaws?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “(တိင
ု း္ ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္) လႊတေ
္ တာ္ေတြရဲ႕ အသက္ဝင္မ”ႈ
ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
NLD ပါတီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အမတ္ေန
ရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္
နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္ေတြ စတင္ အသက္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကလြဲရင္ က်န္
တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ အားလံုးမွာ NLD ပါတီဝင္ေတြက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ
အျဖစ္ ပါဝင္ခင
ြ ့္ ရရွိထားပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္န႔ဲ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနၿပီး စစ္ေဘး
ေရွာင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာျပႆနာ၊ မူးယစ္
ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး သက္ဆိင
ု ္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဒီအေရးကိစၥေတြမွာ တစံု
တရာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အေရးကိစၥန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Maran Ja Seng Hkawn က ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္
ေတာ္မွာ တင္ျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက
ပယ္ခ်ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလို အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္တ့ဲ ဥပေဒျပဳအာဏာ မရွိဘူးဆိုတ့ဲ အ
ခ်က္န႔ဲ ပယ္ခ်ခဲ့တာပါ။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြကိစၥ၊ စစ္ေဘးေရွာင္အေရးကိစၥေတြမွာလည္း
ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ထူးထူးျခားျခား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသလို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ
ကိုလည္း တစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ တိုကတ
္ ြန္းႏိုင္ခ့တ
ဲ ာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။
ၾသဂုတလ
္ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္န႔ဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြၾကား တုိက္ပေ
ဲြ တြ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ၿပီး
SNLD ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဒၚန န္းစန္းစန္းေအးက တုိက္ပြဲေတြကိစၥ ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မွာ
အဆုိတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာသာ ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိတယ္ဆိၿု ပီး ပယ္ခ်ခဲ့
ပါတယ္။
ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း စက္တင္ဘာလမွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
နဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA) ခြထ
ဲ က
ြ ္ အဖဲ႔တ
ြ ုိ႔ၾကား ၿမိဳင္ႀကီးငူန႔ဲ မဲသေဝါ
ေဒသမွာ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားလို႔ ေဒသခံ ၄၀၀၀ နီးပါး စစ္ေဘးေရွာင္ၿပီး အတိဒုကၡ ေရာက္ခ့ဲၾကရပါ
တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကရင္ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မွာ ဒီစစ္ေဘးေရွာင္ေတြအေရး၊ တုိက္ပြဲေတြရပ္တန္႔
ဖို႔ ေဆြေႏြးမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။
ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ႀကီးစိုးထားေပမယ့္လည္း NLD
ႀကီးစိုးတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္မွာ စက္
တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ကိုဖီအာနန္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္တ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္

ကို ကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတေ
္ တာ္ရဲ႕အဆိုက
တစံုတရာ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဧရာဝတီန႔ဲ မေကြးတိုင္းေတြ အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ေတြမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကို အစိုးရအဖြ႔ဲ
က ေသခ်ာျပန္မေျဖတာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား ျပႆနာ
တခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။
မြန္ျပည္နယ္မွာလည္း ဇြန္လဆန္းပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ထည့္သြင္း
ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါဝင္တ့ဲ မြန္ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတယ္ဆိၿု ပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔
လႊတ္ေတာ္အၾကား တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္
ေတာ္မွာ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရ႕ဲ လူေတြပါဝင္တ့ဲ မြန္ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကက
ြ ္
ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကို တင္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့တ့အ
ဲ ထိ အေျခအေနေတြ တင္းမာေနခဲ့ပါတယ္။
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေဆာင္ရက
ြ ္မေပးႏုိင္တ့ဲ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္
ေတာ္ေတြကို အခြင့္အာဏာေပးထားမႈ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းလွတာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းေနတာနဲ႔
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရ႕ဲ အရည္အခ်င္းပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒဇယား ၂ မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြ ဥပေဒျပဳေဆာင္
ရြက္ခြင့္ရွိတ့ဲ က႑ ၈ ခုရွိၿပီး အမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္န႔ဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္
ထားပါတယ္။
ဘ႑ာေရးနဲ႔ စီမံကိန္းက႑မွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရေတြက ဘတ္ဂ်က္န႔ဲ စီမံ
ကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြဲေဝေပးတဲ
ဘတ္ဂ်က္ကုိ အဓိက မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါတယ္။
စီးပြားေရးက႑မွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြက တစံုတရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ လုပ္
ေဆာင္ခင
ြ ့္မရွိပဲ ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ေပးထားတာေတြကိုသာ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳနဲ႔ သစ္ေတာက႑မွာလည္း လြတလ
္ ပ္စြာ
မူဝါဒခ်မွတ္ လုပေ
္ ဆာင္ခြင့္မရွိပဲ သယံဇာတမွန္သမွ် ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က တုိကရ
္ ိုက္ စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္
ထားပါတယ္။
ပညာေရး၊ လူမႈေရးက႑မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒနဲ႔ ဥပေဒေတြကို
သာ လုိက္နာရၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေတြက သီးျခား ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စာေပ၊ ဘာသာစ
ကား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခင
ြ ့္ လံုးဝ မရွိပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားလြန္းၿပီး သက္ဆိင
ု ္ရာ တုိင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ဥပေဒေတြ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ေပးမထားပါဘူး။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္က အခုအခ်ိန္ထိလည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးပါဘူး။ အရင္အတုိင္းနဲ႔
သိပ္ၿပီး ကြျဲ ပားျခားနားမႈ မရွိဘူး။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ အရင္လိုပဲ ဘာမွ ကြျဲ ပားျခားနားမႈ မရွိေသး
ပါဘူး” (ေဒါက္တာတူးဂ်ာ - ဥကၠဌ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမက
ို ေရစီပါတီ)

