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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ လိုေနၿပီလား”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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မႈကြန္ရက္ျဖစ္တဲ့ Facebook ေပၚမွာ ကိုယ္တုိင္ေရးသား ဒါမွမဟုတ္ ျပန္
လည္မွ်ေဝ (Share) တာေၾကာင့္ တရားစြဲခံရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက
ျပႆနာတစ္ခုက ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားစြဲခံရသူေတြဟာ အမႈစစ္ေဆးတာ
မၿပီးမခ်င္း လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ဳပ္သား ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ပုဒ္မ (၆၆) ရွိသင့္တယ္လုိ႔ ရပ္ခံသူေတြကေတာင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ
အရ တရားစြဲဆုိတဲ့ အမႈအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္
သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးေနတာဟာ ဥပေဒျပဌာန္း
ျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ေနာက္
ဆံုး လူသိမ်ားတဲ့ အမႈတစ္ခုက သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ The Voice
ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာနဲ႔ သေရာ္စာ ေရးသားသူတို႔ ႏွစ္ဦးကို အာမခံမေပး
ပဲ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနတဲ့အမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လုိ႔ ေမလဆန္းပိုင္းက မီဒီယာေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္
ေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက ၆၆ (ဃ) ထဲက
“ျပင္သင့္တာေတြ ျပင္ဖုိ႔၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တာ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔၊ အသစ္ျပဌာန္း
သင့္တာ ျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္” လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားတယ္လုိ႔ ေကာ္
မရွင္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါတယ္။
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“၆၆ (ဃ) ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ လိုေနၿပီလား”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြကို ေဝဖန္ရင္ ေထာင္နန္းစံရတဲ့ေခတ္ဟာ
ျမန္မာျပည္မွာ မကုန္ဆံုးေသးပါဘူး။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီ
ေခတ္ကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါ တခ်ိန္က နာမည္ဆုိးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မ
ေတြေနရာမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မက အစားဝင္လာပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္ေတြကေန လႊတ္ေပးေန
တဲ့ အခ်ိန္မွာ ၆၆ (ဃ) ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားသူ အေရအတြက္
ဟာ တျဖည္းျဖည္း တုိးလာေနပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လဆန္းအထိ
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားစြဲတဲ့ အမႈ စုစုေပါင္း (၇၀) နီးပါးထဲမွာ တပ္မေတာ္၊
NLD ပါတီ၊ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အမႈေပါင္း သံုးပံုတစ္ပံု ပါဝင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဝိေရာဓိ
ေမလဆန္းပိုင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး (HRW) အ
ဖြဲ႔က ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေရွ႕ေန
ခ်ဳပ္ရံုးတို႔ဆီကို လိပ္မူေပးပို႔တဲ့ အိတ္ဖြင့္ေပးစာမွာ “ပုဒ္မ ၆၆ သည္ ႏုိင္ငံ
တကာ ဥပေဒအရၾကည့္လွ်င္ သိသာေသာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ သို႔
မဟုတ္ အမ်ားအျပား ျပင္ဆင္သင့္” တယ္လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုက “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး
ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္” လို႔
ဆုိထားေပမယ့္ တကယ္တမ္း တရားရံုးေရာက္တဲ့ အမႈေတြနဲ႔ အျပစ္ဒဏ္
ေပးမႈေတြကိုၾကည့္ရင္ ဥပေဒရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကြဲလြဲေနသလား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လိုလာပါတယ္။ ပိုဆုိးတာက လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ပထမ
တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အမႈေပါင္းဟာ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ သိသိသာသာ တိုးမ်ားလာတာ ျဖစ္
ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္း
လတ္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဟာ ျပည္သူေတြ
အေပၚ တရားဝင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္ရထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတဲ့အ
တြက္ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ လံုးဝကို ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခု
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အခ်ဳပ္က်ဖုိ႔ေသခ်ာ
ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ “ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အ
သံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏို္င္အထက္
ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္
ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” အတြက္ ေထာင္
ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိ္င္တဲ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ား
ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး လူ

ဥပေဒခ်င္းပဋိပကၡ
၆၆ (ဃ) အမႈေတြကိုၾကည့္ရင္ အသေရဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ထိ
ခိုက္နစ္နာလို႔ တရားစြဲတာက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဆက္
သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ထက္ တစ္ႏွစ္ ေနာက္က်ၿပီး ေရးဆြဲထားတဲ့
သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒမွာ “အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ဆုိင္
သည့္ သတင္းေရးသားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္
ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တမင္ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားမ်ဳိး ေဖာ္ျပျခင္း” တို႔ ျဖစ္လာရင္
ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ဆယ္သိန္းအထိ
ခ်မွတ္ရမည္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ The Voice ဂ်ာနယ္နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔
ၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ အမႈမ်ဳိးအတြက္ ၆၆ (ဃ) အစား၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ
ကိုသာ သံုးသင့္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပသူေတြထဲမွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္
က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္း
အတိုင္းဆုိရင္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ အမႈေတြကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
က ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို၊ တျခားအ
မႈေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာမေမးနဲ႔
ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ အမႈေတြထဲမွာ Eleven မီဒီယာနဲ႔ ရန္ကုန္
တုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အမႈ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို Facebook မွာ ေဝဖန္ေရးသားတဲ့ အန္အယ္ဒီဗဟုိ သုေတသနအရာရွိ ဦးမ်ဳိးရန္
ေနာင္သိန္းရဲ႕အမႈ၊ ဦးဝီရသူအေပၚ ေရးသားခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၆၆ (ဃ)
နဲ႔ တရားစြဲခံထားရတဲ့ ျမန္မာေနာင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းတို႔ အမႈ
ေတြက ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ၆၆ (ဃ) နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းမယ့္ကိစၥကို အန္အယ္ဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးရဲ
ထြဋ္ (စာေရးဆရာ ဝင္းထြဋ္ေဇာ္) ကႏွစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေပမယ့္ အန္အယ္
ဒီပါတီ စိစစ္ေရးက ခြင့္မျပဳလုိ႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒၚႏုႏုယဥ္
က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ တရားစြဲဆုိခံရသူေတြကို အာ
မခံေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးစြဲထား

အစိုးရကို နာမည္ပ်က္ေစ
ျပည္သူေတြကို အေၾကာက္တရားကေန ကင္းေဝးေစဖုိ႔၊ လြတ္
လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြအ
တြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ
၆၆ (ဃ) ဟာ ဆက္ရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒလား။ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အင္တာနက္၊
Facebook အသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခါစ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက၊
အကဲဆက္လြန္းတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ထိန္းေၾကာင္းေပးဖုိ႔ ဒီ
ဥပေဒ လိုအပ္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသံေတြကို ဖိႏွိပ္ဖို႔၊
တလြဲအသံုးခ်ဖုိ႔အတြက္ ဒီဥပေဒဟာ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနသ
လား ဆိုတာေတြက ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျပင္သင့္မျပင္သင့္ ႏိုင္ငံ
တကာဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေလ့လာေနတယ္လုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ
အတြင္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
“ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္
ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္ၿပီး သံုးသပ္ေနပါတယ္။ သံုးသပ္
တယ္ဆုိတာကလည္း အစစအရာရာ ဥပေဒကို ေရးဆြဲထားတာလည္း
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ World
Bank အကူအညီနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥမွာလည္း ႏုိင္ငံ
တကာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ World Bank တို႔ ADB တို႔နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီး
ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထံုးနဲ႔အညီ ျပင္သင့္မျပင္သင့္ ျပန္ၿပီး ေလ့လာ
လ်က္ ရွိပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး (HRW) အဖဲြ႔က “ထိုဥပေဒကို
ဆက္လက္သံုးစြဲေနသည့္အတြက္ ႏို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားသစ္မ်ား ထပ္
ထပ္တိုးလာကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ
အစိုးရကို နာမည္ပ်က္ေစပါသည္” လို႔ သတိေပးပါတယ္။

