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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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“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈအတြက္
ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိလဲ”

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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“လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈအတြက္ ဘယ္သူ႔မွာ
တာဝန္ရွိလဲ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မုဒိမ္းမႈ၊ ကေလးငယ္
ေတြကုိ မုုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈဆုိတဲ့ သတင္းေတြက နားမဆန္႔ေအာင္
ေန႔စဥ္လိုလို ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိေနရပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈသတင္းေတြေၾကာင့္ပဲ
လူထုၾကားမွာလည္း မုုဒိမ္းမွန္သမွ် ေသဒဏ္ခ်ဆုုိတဲ့ ေတာင္းဆုုိမႈေတြ
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္
လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈေတြကုိ ဘယ္လို တားဆီးမလဲ
ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိပါသလဲ။ သက္ဆုိင္ရာမွာ တာ၀န္ရွိသလား။ မိဘမွာ
တာ၀န္ရွိေနတာလား။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တာ၀န္ရွိလား။ ဘယ္သူက
အဓိက တာ၀န္အရွိဆုံးပါလဲ။
ျပည္သူကုိ စိတ္ထိခိုက္ေစတဲ့ လူသတ္မုဒိမ္းမႈေတြ
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ မုုဒိမ္းမႈသတင္း
ေတြ အဆက္မျပတ္ ၾကားေနရတဲ့အထဲမွာ မတၱရာက ၂ ႏွစ္ ၅ လအရြယ္
သမီးငယ္တစ္ဦး  မုုဒိမ္းက်င့္ အသတ္ခံရတဲ့အမႈ၊  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ Taxi ငွား
စီးရင္း မုုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ မေရႊရည္၀င္းအမႈတုိ႔ဟာ လူထုရဲ႕
စိတ္ႏွလုံးကို ထိခုိက္၀မ္းနည္းမႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးတုုိင္း
မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ၀န္စုေက်းရြာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ၂ ႏွစ္
၅ လအရြယ္ သမီးငယ္ေလးကို တရားခံၿဖိဳးထက္ေအာင္က မုုဒိမ္းက်င့္
သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္  မတၱရာတစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံး ျပည္
သူေတြ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး တရားခံကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး
စီရင္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆိုသံေတြ ဆႏၵျပမႈေတြ ဆက္တုိက္ဆိုသလုုိ ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့ပါတယ္။  
အလားတူပါပဲ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလည္း ည ၈ နာရီအခ်ိန္ Taxi
ငွားစီးရင္း အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ FDA ဒုုဦးစီးမွဴး မေရႊရည္၀င္းဟာ
မုုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရပါတယ္။  တရားခံမ်ဳိးေဇာ္ဦးကို ရက္ပုိင္းအ
တြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က  ဖမ္းဆီးလုုိက္ႏုိင္ေပမယ့္လည္း   ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာ  ဒီလို
မုုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုု  ေၾကာက္လန္႔သြားၾက
သလို မုုဒိမ္းမႈေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးေပးဖို႔ ေတာင္းဆုုိမႈေတြ
ညံလာပါတယ္။  ဆက္တုိက္သလို ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့  မုုဒိမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္
သူလူထုအတြင္းမွာ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးအတြက္ ေတာင္းဆုုိမႈေတြရွိလာ
ၿပီး မုုဒိမ္းေကာင္ေတြကုိ ေသဒဏ္စီရင္သတ္ေပးဖုုိ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း
ဆက္တုိက္ဆိုသလုုိ ရွိလာေနပါတယ္။
လိင္အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈေတြမွာ မုုဒိမ္းမႈက ဦးေဆာင္ေန
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈေတြမွာ အဓိက
အားျဖင့္ မုုဒိမ္းမႈေတြက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕
ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွာ မုုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၁၁၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇
ခုုႏွစ္မွာ ၁၄၀၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာမုုိ႔ မုုဒိမ္းမႈအေရအတြက္က တစ္ႏွစ္ထက္
တစ္ႏွစ္ တုုိးတက္လာေနတာကို ျပသေနပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈေတြထဲမွာ
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြက ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွာ ၆၇၁ မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မွာ ၈၉၇ မႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ တုုိးပြားေနပါတယ္။ အဲဒီလို မုဒိမ္းမႈေတြမွာ
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အခ်ဳိ႕အမႈေတြက လူသတ္မုဒိမ္းမႈေတြအျဖစ္ ရက္စက္စြာ ပါ၀င္ေနတာမုုိ႔
ျမန္မာႏုုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆုုိထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အျပင္ မိဘမ်ား
အတြက္ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္
မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္  သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို
မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ၾကဖို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို  အျမန္ဆုံး ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ေရး ျပည္
သူတစ္ရပ္လုံးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို
ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖုိ႔ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူေတြကုိတုိက္တြန္းေၾကာင္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိလဲ
မုုဒိမ္းမႈေတြ မျဖစ္ပြားေစေရးနဲ႔ မုုဒိမ္းမႈကို က်ဴးလြန္သူေတြ
မက်ဴးလြန္ရဲေအာင္  အဓိကအေရးႀကီးဆုုံးက   ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္
ခတ္ေရးနဲ႔  တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးပါပဲ။  မုုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူေတြကုိ  ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ အျပစ္မေပးႏုုိင္တဲ့အခါ  ေၾကာက္လန္႔မႈမရွိဘဲ က်ဴးလြန္သူ
ေတြ ဒုုနဲ႔ေဒး ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔  သုုံးသပ္သူေတြလည္း ရွိပါ
တယ္။ မုုဒိမ္းမႈေတြကို စံနမူနာျပ ေသဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္မယ္ဆုိရင္ က်ဴးလြန္
သူေတြနဲ႔ က်ဴးလြန္မယ့္သူေတြ မဝံ့မရဲနဲ႔ ျပစ္မႈေတြ က်ဆင္းႏုုိင္တယ္လို႔
သုုံးသပ္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈေတြကုိ ကာကြယ္တားဆီးဖုုိ႔က
ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးျဖစ္ၿပီး မုုဒိမ္းမႈမွန္သမ်ွ ေသဒဏ္ခ်မွတ္
ႏုုိင္ရင္ အေကာင္းဆုုံးပဲလို႔ ဆုုိၾကပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ
ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္   အဓိက  တာ၀န္အရွိဆုံးက  တရားေရး
မ႑ဳိင္ျဖစ္သလို  ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္ကလည္း  မုုဒိမ္းမႈေတြကို ကာကြယ္
တားဆီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ့္ ဥပေဒေတြထပ္ၿပီး တင္ျပ
ေရးဆြဲ ထုတ
ု ္ျပန္ဖလ
႔ို ည္း လုုိေနပါတယ္။  အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိငဘ
္ က္ကလည္း
မုုဒိမ္းမႈေတြကုိ ေသဒဏ္ တရားရုုံးက အျပစ္ေပးလုုိက္ရင္ အမွန္တကယ္
စီရင္ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ကလည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။  ဒါမွလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ မုုဒိမ္းေကာင္ေတြ ထပ္မံလြတ္လာမွာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္
တားဆီးႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မုုဒိမ္းမႈေတြက ဘယ္ေနရာ အမ်ားဆုုံးျဖစ္လဲ
မုုဒိမ္းမႈအျဖစ္ဆုံး  တုုိင္းေဒသႀကီး၊  ျပည္နယ္ ၅ ခုုရွိၿပီး ရန္ကုန္
တုုိင္းက နံပါတ္ ၁ ေနရာက ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ ၂၀၁၇
ခုုႏွစ္အတြင္း မုုဒိမ္းမႈေပါင္း ၂၇၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ၂၄၃ မႈ၊
မႏၱေလးမွာ ၁၇၄ မႈ၊ ပဲခူးမွာ ၁၂၉  မႈ၊ စစ္ကုိင္းမွာ ၁၄၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ  ျဖစ္ပြားရတဲ့  အေၾကာင္းအရင္းေတြမွာ  သက္ငယ္
မိန္းကေလးေတြနဲ႔  ကာမဆက္ဆံရင္ ထူးျခားတဲ့ ခံစားမႈ ရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္
လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာေတြရွိသလို ဖခင္က သမီးအရင္း
ကုုိ အရက္မူး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုုံးစြဲၿပီး က်ဴးလြန္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ကေလးငယ္ေတြမွာ ပင္ကုိ အင္အားနည္းပါးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ လိင္မႈ
ကိစၥရပ္က်ဴးလြန္ဖို႔ လြယ္ကူတာမို႔ ပစ္မွတ္ထားခံေနရတဲ့ သားေကာင္ေတြ
မွာ ကေလးငယ္ေတြက ထိပ္ဆုံးက ပါ၀င္ေနပါတယ္။ မုုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားျခင္း
ရဲ႕ အျခားအေၾကာင္းအရင္းေတြမွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ ရုုပ္ရွင္၊ ဇာတ္လမ္းေတြ
ပါ၀င္သလို လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ တရားဥပေဒဗဟုုသုတ  အသိအျမင္နည္း
ပါးျခင္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
အျငင္းပြားဖြယ္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕  ထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့   မုုဒိမ္းမႈ
ေတြ မျဖစ္ပြားဖုုိ႔ မိန္းကေလးမ်ား ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကုိ ဆရာသမားမ်ား၊
လူႀကီးမိဘႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ၀ုုိင္း၀န္း တည့္မတ္ေပးရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား
ၿပီး အဲဒီ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအေပၚမွာ အျငင္းပြားမႈေတြလည္း အႀကီးအက်ယ္
ေပၚေပါက္ေနပါတယ္။  လူ႔အခြင့္အေရးအရ  အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔  မိမိ
၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ
သတိထားဖုုိ႔  သတိမေပးဘဲ  ခံရတဲ့  အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ  အျပစ္တင္သလို
ျဖစ္ေနတယ္ဆုိၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါ မုုဒိမ္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး ႏႈိးေဆာ္စာ
မွာ အဓိကအားျဖင့္  အမ်ဳိးသားေတြကုိ  မုုဒိမ္းမႈမက်ဴးလြန္ဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္တာ
မ်ဳိးမရွိဘဲ  အမ်ဳိးသမီးေတြကုိပဲ  အေနအထုုိင္ဆင္ျခင္ဖို႔  သတိေပးေနတာ
ဟာလည္း တရားမွ်တတဲ့ သတိေပးတုုိက္တြန္းခ်က္ မဟုုတ္ဘူးလို႔ အမ်ဳိး
သမီးအဖြဲ႔ေတြက ဆုုိပါတယ္။

ေသဒဏ္အျပစ္ေပးမွသာ
မုုဒိမ္းမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆုုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြက
မုုဒိမ္းမႈမွန္သမွ် ေသဒဏ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိမႈေတြ လုုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
လူသတ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ  တရားရံုးက  ေသဒဏ္အျပစ္ေပးေပ
မယ့္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လက္ေတြ႔သတ္ျဖတ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိ
မုုဒိမ္းမႈေတြကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးမယူတာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြဘက္
ကလည္း အရွက္နဲ႔ သိကၡာကို ငဲ့ညႇာၿပီး မေျပာဘဲ မတုုိင္ဘဲ ေနၾကတာေတြ
က မုုဒိမ္းမႈေတြ ပိုျဖစ္လာဖို႔  အားေပးသလိုပါပဲ။  မုုဒိမ္းမႈေတြကုိ ေသဒဏ္
အျပစ္ေပးသည့္တုိင္ လက္ေတြ႔မသတ္တာမို႔  ေသဒဏ္စီရင္ေပးဖုုိ႔ အထူး
လိုအပ္ေနတာက အေသအခ်ာပါပဲ။

