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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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“ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြကို တရားဝင္
ခြင့္ျပဳသင့္လား”

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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“ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသင့္လား”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုုပ္အကုုိင္ရွားပါးမႈေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲျမန္မာႏိုင္
ငံမွာရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ကို ျပည့္တန္ဆာေတြအျဖစ္ အသက္ေမြးအ
လုုပ္လုပ္ဖုိ႔ တြန္းပုုိ႔ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ျပည့္တန္ဆာေတြအျဖစ္ အသက္ေမြးရင္ ႏွိပ္ကြပ္မယ့္
ဥပေဒႀကီးရွိေနၿပီး အၿမဲတမ္းလိုလို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာေတြလည္း ရွိေန
ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းေတြဟာ ႏုုိင္ငံတကာမွာ တရား၀င္လုပ္ငန္း
ေတြအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေနတာမုုိ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာေရာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြ
ကုုိ တရား၀င္ခြင့္ျပဳပါသလား။
ျပည့္တန္ဆာေတြ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းကရွိခဲ့လဲ
ေထရ၀ါဒဗုုဒၶဘာသာကိုကုိးကြယ္တဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ျပည့္တန္
ဆာေတြဟာ ဘုုရားရွင္လက္ထက္ကတည္းက ရွိေနခဲ့တယ္လို႔ ဘာသာ
ေရးဆုုိင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သီရီမာ၊ အဗၺပါ
လီလို႔ေခၚတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ဘုုရားရွင္ရဲ႕ တရား
ေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ အကၽြတ္တရားရလို႔ ရဟႏၱာမေတြအျဖစ္ ဘ၀နိဂုံး
ခ်ဳပ္သြားတယ္ဆုိတာလည္း ဗုုဒၶနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဇာတ္ေတာ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။ ဒါဆုရ
ုိ င္ ျပည့တ
္ န္ဆာေတြဟာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္း
က ရွိေနခဲ့တယ္ဆုိတာ ဘာသာေရးအရ ျငင္းလုုိ႔မရႏုုိင္ဘူးဆုုိတာ အေသ
အခ်ာပါပဲ။
လိင္အလုုပ္သမေတြေပၚထြန္းရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ျပည့္တန္ဆာအလုုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးၾက
တဲ့ လိင္အလုုပ္သမေတြမ်ားစြာရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတ
မႈနဲ႔ အလုုပ္အကုုိင္ရွားပါးမႈေတြက အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ကို လိင္အလုုပ္သမ
ေတြအျဖစ္ အလုုပ္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ တြန္းပုုိ႔ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြအျပင္
အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္
လည္း ျမန္မာႏုုိ္င္ငံမွာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းဟာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းအ
ျဖစ္တည္ရွိၿပီး ျပည့္တန္ဆာေတြဟာ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ တရားမ၀င္ေတြ
အျဖစ္ လုုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။ တရားမ၀င္၊ ခုုိးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ လုုပ္ကုိင္တယ္
ဆုုိေပမယ့္လည္း ၿမိဳ႕ ႀကီးျပႀကီးနဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းေတြ၊
လိင္အလုုပ္သမေတြ ရွိေနပါတယ္။
၁၉၄၉ ခုုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒ
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းကို ႏွိပ္ကြပ္အေရးယူႏိုင္ဖို႔
၁၉၄၉ ခုုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုုိ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ ဒီဥပေဒဟာ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းေတြကုိ မျဖစ္ထြန္းလာ
ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒရွိေနေပမယ့္လည္း ၁၉၄၉  ခုုႏွစ္ကေန အခုုအ
ခ်ိန္အထိ ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းဟာ မပေပ်ာက္တဲ့အျပင္ ဆင္းရဲက်ပ္
တည္းမႈက ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္းေတြကို ပုုိၿပီးေတာင္ ႀကီးထြားလာေစတဲ့
အေျခအေနပါ။ ျပည့္တန္ဆာဥပေဒမွာ ပုုဒ္မ ၁၈ ခုုပါရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္
ျပည့္တန္ဆာလုုပ္ငန္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကစလို႔ ျပည့္တန္ဆာေတြကို
အနည္းဆုုံး ေထာင္ဒဏ္ ၆ လကေန ၃ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏုုိင္တယ္လို႔
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အျပစ္ေပးႏုုိင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ တကယ္ေတာ့
ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ အသက္၀င္
ေနေသးတာမို႔ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာဘ၀ ေရာက္ရွိေနတဲ့
အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပုုိမုိၿပီး ေခါင္းပုုံျဖတ္ အႏုုိင္က်င့္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔
လည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။
ကြန္ဒုံးေဆာင္လုိ႔ ျပည့္တန္ဆာမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးမႈ
စစ္အာဏာရွင္ေခတ္လက္ထက္မွာ ကြန္ဒုံးလက္၀ယ္ေတြ႔ရွိတာ
နဲ႔ ျပည့္တန္ဆာမႈနဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္အထိလည္း ကြန္ဒုံးသြားေ၀တာကို ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး
ဥပေဒပါ ေက်ာ္ေစာမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိေနပါ
တယ္။
ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ကို လုုပ္ႀကံ
အႏုုိင္က်င့္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ ေတြရွိသလို အာဏာပုုိင္တခ်ဳိ႕ေတြဘက္ကလည္း
ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတြမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြလည္း
ရွိခဲ့တဲ့ သာဓကျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ျပည့္တန္ဆာဥပေဒ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေသး
ျမန္မာႏိုိင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚေပါက္လာ
တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ
လႊတ္ေတာ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လႊတ္
ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
“ျပည့္တန္ဆာဆိုသည္မွာ ဗုဒၶေခတ္ကတည္းကရွိခဲ့ၿပီး၊ ဒီေန႔
ေခတ္မွာလည္း ကမၻာ့ႏင
ို င
္ အ
ံ သီးသီးတြင္ ျပည့တ
္ န္ဆာမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊
ဘာသာေရးအထိန္းအကြပ္ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံ
ႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံသာလွ်င္ ကြာျခားလ်က္ရွိရာ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ကမၻာႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျပ႒ာန္းထားၾက
ပါေၾကာင္း၊ အာရွေဒသတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ေဈးကြက္ အျဖစ္ကို သတ္မွတ္ေပးထားပါ
ေၾကာင္း၊ ဤကိစၥရပ္မ်ားမွာ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္
သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္
မဆို ျပည့္တန္ဆာမွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိေနၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း
ျပည့္တန္ဆာဆိုသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ
ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲ
ေတမႈျပႆနာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္လည္း
ေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈ
မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရွိေသာ လုပ္အားခမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း
တခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ဤဘဝကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊
ေငြကိုလြယ္လြယ္ရလိုမႈ အလုပ္အကိုင္မရွိလို႔ လုပ္ရာကေန နစ္မြန္းသြားၿပီး
မထူးဇာတ္ ခင္းၾကေသာသူမ်ားလည္း အမ်ားႀကီးရွိသလို၊ ေကာင္းရာ
ေကာင္းေၾကာင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး ဒီဘဝက ႐ုန္းထြက္ခ်င္သူမ်ားလည္း အမ်ား
ႀကီးရွိပါေၾကာင္း။
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ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါေၾကာင္း-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၁၉၄၉
ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအရ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အေရးယူခဲ့ေသာ မႈခင္းအ
ေရအတြက္ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။
အဆိုပါမူခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆ
နာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ျပႆနာတို႔ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာ မူခင္းအမ်ားစုျဖစ္
လာၿပီး ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ေပး႐ုံျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ ျပည့္တန္ဆာ အေရအ
တြက္ေတြ မ်ားျပားလာျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္လား။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ HIV, AIDS ေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးအ
တြက္လည္းေကာင္း၊
ဘဝသစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္မွ႐ႈျမင္ၿပီး ေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ
သည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီထားပါသနည္း။
အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ မူလျပည့္တန္ဆာ
လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္မေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထား
ရွိပါသနည္း။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ယေန႔
ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြမႈ မရွိသည့့္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း  ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္
မွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ျပည့္တန္
ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုုိ မျပင္ဆင္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔သာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့
ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ဒီေန႔ေခတ္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔လည္း
မကုုိက္ညီဘူး လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ဆုုိပါတယ္။
ျပည့္တန္ဆာဆုုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီ
ျပည့္တန္ဆာေတြကို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့အခါ ေထာင္မခ်ပဲ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔ လုုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ ထုုတ္ေပးဖို႔၊ ျပည့္တန္ဆာေတြ
အတြက္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးႏုုိင္ဖုိ႔အပါအ၀င္
ျပည့္တန္ဆာဆုုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကုိ အစုုိးရဘက္က အခုု ေရးဆြဲ
ေနပါတယ္။
အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ပထမတစ္ႀကိမ္ ဖမ္းမိခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည့္
တန္ဆာေတြအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ဆိုတာ မပါေတာ့ဘဲ ျပည့္တန္ဆာေတြ
ကို လိင္အလုုပ္သမလုုပ္ငန္းေတြက ရုုန္းထြက္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဥပ
ေဒၾကမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းေပးၿပီးမွ ျပန္လည္က်ဴးလြန္ရင္
ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ဖို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျပည့္တန္ဆာဥပေဒၾကမ္းက ျပည့္တန္ဆာေလာကသုုိ႔ ေျခ
ေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး အတားအဆီးမ်ားကို ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္သူ
မ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး အခန္း ၁၀ ခန္း
ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၁ ခု ပါ၀င္ပါတယ္။

