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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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“ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရဆီက
ဘာေတြ သင္ခန္းစာယူမလဲ”

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

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရဆီက ဘာေတြ သင္ခန္းစာယူမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ  ရန္ကုန္ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ YBS ၿမိဳ႕တြင္း ခရီး
သည္ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္ဟာ  တစ္ႏွစ္သက္တမ္း  ျပည့္သြားပါၿပီ။ ရန္
ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ အႀကီးစားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ
ထဲမွာ YBS စနစ္ဟာ ေ၀ဖန္ခံရဆံုး ျဖစ္သလုိ၊ လက္္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ
အေကာင္းဆံုး  အေျပာင္းအလဲလို႔ေျပာရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
နာမည္ဆုိးတဲ့ မထသကို အစားထိုးလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕
YBS  စနစ္ဟာ   ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေပမယ့္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းမွာ
ေတာ့ ေ၀ဖန္စရာေတြ  ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “ကြီးၿဖိဳး” ေခါင္းေဆာင္တဲ့  ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ တျခားစြန္႔စားခန္းေတြကလည္း YBS  လုိပဲ  ပူညံ
ပူညံၾကားက ထြက္ေပၚလာေလ့ ရွိပါတယ္။
အျငင္းပြားဖြယ္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ကလည္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ  
Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ပႏၷက္တင္မဂၤလာနဲ႔ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ Alliance Star Group of Companies တို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
တာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ၃ မိုင္ ၁ ဖာလံုအနီးရိွ
က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ကို ဇြန္လအတြင္းက ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့
စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔  
အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကို အေသးစိတ္ရွင္းျပတာ မရွိခဲ့တဲ့အေပၚမွာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မေက်နပ္ၾကပါဘူး။  
ၾကည့္ျမင္တင
ို ္ တစ္ဖက္ကမ္းမွာရွတ
ိ ဲ့ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္စမ
ီ က
ံ န
ိ ္း  
အတြက္ Master Plan ကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္
ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တြံေတး၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္
သံုးၿမိဳ႕နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္
စီမံကိန္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္မလဲ ဆုိတာကိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က
လႊတ္ေတာ္မွာ အတိအက် မေျပာခဲ့ပါဘူး။  
လႊတ္ေတာ္ကို အစိုးရက ျပန္ထိန္းေက်ာင္း
တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဟာ အသက္အ၀င္ဆံုးလို႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ အန္အယ္
ဒီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္တဲ့  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို လႊတ္
ေတာ္ကေန  အဓိက  ေ၀ဖန္သူေတြဟာလည္း  တခ်ိန္က  သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္ အန္အယ္ဒီအမတ္ေတြျဖစ္ေနတာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔  ႀကိဳးပမ္းတယ္လို႔
ေ၀ဖန္ခံရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မတုိင္ခင္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး
အစုိးရအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒တုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတာမ်ဳိးကို  တုိင္းအ
စိုးရက စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ‘ရန္
ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္  တင္ျပ ေဆြးေႏြးမည့္
ေမးခြန္းႏွင့္ အဆုိမ်ား၊ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ား အႀကိဳ ညႇိႏိႈင္းအစည္း
အေဝး’ ဆိုၿပီး ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
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မႏၱေလးက ေျခတစ္လွမ္းသာ
ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ စြန္႔စားခန္းေတြ မီဒီယာမွာ  ပူညံပူညံ
ျဖစ္ေနတုန္း ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြရဲ႕ အသံတိတ္ ေတာ္လွန္ေရးေတြက
အမွတ္ရသြားတာမ်ဳိး  ရွိခဲ့ပါတယ္။  မၾကာခင္က  မႏၱေလးတုိင္း အစိုးရက
အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလမွာ အရင္အစိုးရက ခ်ေပးခဲ့တဲ့ အမ်ားျပည္
သူႏွင့္ သက္ဆုိင္တဲ့ ပလပ္ေျမ ၁၃၅ ကြက္  (ဧကေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္) ကို
ဂရန္ေတြ  ျပန္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။  ဒီေျမကြက္ေတြဟာ  ေက်ာင္း၊  အားကစား
ကြင္း၊ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ဖို႔နဲ႔ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားတဲ့
ေျမကြက္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီလို အခက္အခဲေတြ  ၾကားထဲကပဲ ေနာက္ထပ္  စီးပြားေရးဇုန္
တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္
လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို ပံုမွန္နဲ႔ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေပးဖို႔၊ ေရးေပး
စနစ္၊ ေရဆုိးထုတ္စနစ္ကို အဆင္ေျပေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးတဲ့
အခ်ိန္မွာ အစိုးရဆီက ဒီလို စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေတြသာမက၊
ေျမေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း၊ ေျမေအာက္ရထား၊  မိုးပ်ံရထားတို႔လို စိတ္
ကူးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက ေျမငွားစာခ်ဳပ္ေတြ
ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္တုိင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ရသင့္ရထုိက္တဲ့
ဘ႑ာေငြ ဆံုးရံႈးေနတာေၾကာင့္ အရင္အစုိးရလက္ထက္က  စာခ်ဳပ္ေတြ
ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖို႔  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက  ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ကို တုိက္တန္းေပမယ့္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္
လည္စိစစ္သင့္တဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြထဲမွာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ ျပည္သူ႔ဥ
ယ်ာဥ္၊  မဂၤလာပန္းျခံတို႔ကို  ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေျမငွားရမ္းထားမႈေတြ  ပါ၀င္ပါ
တယ္။ ဥပမာ - ကရဝိက္ဥယ်ာဥ္ အငွားစာခ်ဳပ္ဟာ ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႔
တြက္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က လစဥ္ က်ပ္သန္း ၁,၆၆၀ နစ္နာေနတာေၾကာင့္
တစ္ႏွစ္မွာ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ဘီလီယံအထိ နစ္နာေနတယ္လုိ႔ အမတ္ေတြ
က ေထာက္ျပပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေနဘုန္းလတ္ တင္ခဲ့တဲ့  အမ်ားျပည္သူႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ေရး အဆို
ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ  တိုင္းေဒသ
ႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔က အေရးတယူ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
အခြင့္အေရးေကာ္မတီက သံုးသပ္ပါတယ္။
အထပ္ျမင့္မ်ားကိစၥမွာ မွားခဲ့သလား
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး  အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕  ညႊန္ၾကားခ်က္အရ  ရပ္
ဆုိင္းထားခဲ့ရတဲ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကို  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ
ႀကီး လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊   စီမံကိန္းႏွင့္  စီးပြားေရးေကာ္မတီက  သြား
ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ  စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပင္ဖုိ႔  လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္  မထြက္လာ
ခင္မွာ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရတ့ဲအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ၊
အလုပ္သမားေတြေရာ ၀င္ေငြ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။
ႀကိဳတင္မတုိင္ပင္တဲ့ စီမံကိန္းမ်ား
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုမွာ ေရသံုးစြဲမႈ
စနစ္မက်တဲ့အတြက္   တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔က   ၀င္ေရာက္   ႀကီးၾကပ္မယ့္အ
ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္
ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ သီလ၀ါက စီးပြားေရး ဇုန္က
လြဲလို႔ က်န္စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ေျမေအာက္ေရကို စနစ္တက် အသံုးမျပဳတာ
နဲ႔ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္စနစ္ မပါ၀င္တာေၾကာင့္ အစိုးရက ၀င္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔
ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

စြန္႔စားခန္းမ်ားအလြန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ YBS စနစ္ကို
သံုးရက္နဲ႔ ေျပာင္းလဲနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာေပမယ့္ ဒီေန႔အခ်ိန္
ထိလည္း အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ။ ညအခ်ိန္မွာ YBS ကားေတြမရွိ
တာေၾကာင့္ အရင္အတုိင္းပဲ ၾကားကားေတြကို  ေစ်းႀကီးေပး  စီးေနရတုန္း
ပါပဲ။ ကားခေပးတဲ့အခါ ေငြစကၠဴအေႂကြ ရွားပါးတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔
ကဒ္စနစ္ကို လပိုင္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က
ကတိေပးခဲ့ေပမယ့္ အခုအထိ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ ၂၀၁၈ မွာ
YBS စနစ္ကို ပိုၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔  စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ၀န္
ႀကီးခ်ဳပ္က YBS တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ထပ္ၿပီး ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္ထားတဲ့  water taxi  စနစ္သစ္
ဟာလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ လက္ေတြ႔ အသံုး၀င္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္စရာေတြ
ရွိေနပါေသးတယ္။  စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္  ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့  ညေစ်းတန္းဟာ
လည္း ညေနခင္း မိသားစုအပမ္းေျဖစရာ တကယ္ ျဖစ္မလာပါဘူး။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတြဟာ အရင္အတုိင္းပဲ ကားေတြ ပိတ္ေနဆဲပါပဲ။
သတင္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြက မၾကာခင္မွာ
ျပန္လည္က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕
တစ္ကိုယ္ေတာ္ စြန္႔စားခန္းေတြအလြန္ ဒီမိုကေရစီ ပိုၿပီး အသက္၀င္
လာဖို႔ ေရွ႕ေျပးလားဆုိရင္ ပိုၿပီး ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

