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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္”အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB Multimedia
Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္
ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

H
DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊
ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့
ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို
လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB Debate မွာ
ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

!
ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“Young Professionals: What are their challenges?”
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
❖ မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is YOUNG PROFESSIONALS

•

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပင္ပကမာၻနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလုိက္ျခင္းဟာ

Historical context:

လူငယ္ေတြအတြက္အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရလာေစမယ့္သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာႏိုင္ငံေရးအ၀န္း၀ိုင္းကဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊

အေျခခံက်တဲ့အလုပ္ေတြကလြဲလို႔ တစ္ျခားအလုပ္ေတြအတြက္ လူငယ္ အမ်ားစုဟာ

ႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ညံ့ဖ်င္းမႈနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားနည္းမႈေတြေၾကာင့္

အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီၾကပါဘူး။

ႏုိင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွးေကြးသြားျပီး လူငယ္ေတြအတြက္
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမရွိသေလာက္ျဖစ္သြားေစခဲ့ပါတ
ယ္။အသက္အရြယ္နဲ႔အေတြ႔အၾကံဳကိုဦးစားေပးတတ္တာဟာအာရွရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ အသက္ၾကီးသူေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအရ
တီထြင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ထက္ အသက္အရြယ္၀ါၾကီးမႈကို တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။
ဒီလိုသေဘာထားေတြဟာ စီးပြားေရးအ၀န္း၀ိုင္းမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာျပီး

•

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
ကမာၻ႔အလုပ္လက္မဲ႔လူဦးေရသန္း160ထဲမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 40% ေလာက္ဟာ
အသက္15ႏွစ္ကေန အသက္ 24ႏွစ္အရြယ္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုလူဦးေရ 1
ဘီလီယံထဲက အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ 85ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ေတြကလို႔
သိရပါတယ္။

ေရွးရိုးစြဲဆန္ဆန္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕တိုးတက္မႈအတြက္
အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္း ေတာ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ
လစာနည္းမႈနဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာမလုိတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေၾကာင့္
လူငယ္ေတြဟာစြမ္းေဆာင္ရည္အပိုင္းမွာအားနည္းမႈ ျဖစ္သြား ေစခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရရဲ႕သက္ေမြးသင္တန္းပံ့ပုိးမႈနဲ႔ လူငယ္ေတြကိုအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ
ၾကိဳးပမ္းခ်က္ေတြအားနည္းတာေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအတြက္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးပိုင္းမွာ
အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕
ျပဌာန္းစာအုပ္အေျခခံတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈနဲ႔ အနာဂတ္ သက္ေမြး
လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ ဒါမွမဟုတ္ သင္ရုိးျပင္ပေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြ ကင္းမဲ့ေနပါတယ္။
ျမန္မာအစုိးရသစ္ဟာ 2011ခုႏွစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္ကစလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔
စီးပါြးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ အံ့မခန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေပမယ့္ လူငယ္ေတြမွာ
ျဖစ္ထြန္းလာမယ့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္ ေတြနဲ႔ အံ့၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမယ့္
အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ ေလ့က်င့္မႈေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ေခါင္းပါးေနဆဲ ျဖစ္တာမုိ႔
လုပ္ငန္းသစ္အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ျပည္ပက ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြကုိပဲ ခန္႔ထားေနရပါတယ္။
Facts and Figures
• မန္မာႏိုင္ငံမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အသက္15ႏွစ္ကေန 24ႏွစ္အရြယ္လူငယ္ေပါင္း
52.50% ေလာက္ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔

•

လူငယ္ေတြဆီမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔က သိပ္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ေတြရဲ႕စကားသံေတြကိုနားေထာင္ရမယ္၊ သူတို႔ေတြကို
ကာကြယ္ေပးရမယ္။ ေနာက္ျပီး သူတို႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး တာ၀န္ေတြေပးအပ္ရမယ္လို႔"
လူမႈဖူ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီး႒ာနရဲ႕ ဒုတိယအေထြေထြ
ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ ကဆိုပါတယ္။
“လူငယ္ေတြဆိုတာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အဖိုးမျဖတ္ႏို္င္တဲ့အၾကီးက်ယ္ဆံုးရတနာပါပဲ။
ပညာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရရွိျပီး ကိုယ့္ကေလးငယ္ေတြဟာ
ကေလးဘ၀ကေနလူလားေျမာက္တဲ့ထိ ျဖတ္သန္းရာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ
ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ ဂရုစိုက္ေပးပါလုိ႔ လူတိုင္းကို
ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူတို႔ေတြၾကီးပြားေအာင္ျမင္ျပီး
ဒီႏိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ ပ့့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔”
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစို္င္းေမာက္ခမ္းက
ဆိုပါတယ္။

ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္ဦးေရထက္ အသက္ 60 နဲ႔ အသက္82ႏွစ္ၾကားမွာရွိတဲ့

“ဘဲြ႕ရေပမယ့္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ အင္မတန္မ်ားပါတယ္။ ဘဲြ႕ ေတာ့ရထားၿပီ၊ ဘာအလုပ္မွ
မရွိဘူး။ အလုပ္စရာ အလုပ္ကလည္း မရွိဘူး။ အဲဒါ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံလူငယ္ေတြရဲ႕
ျပႆနာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီျပႆနာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတာက မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥ
အလုပ္မရွိတဲ့ လူငယ္ေတြက စိတ္ ေလတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ သြားတာ ျပႆနာပဲ” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ပါလီမန္အဖြဲ႔ေေတြက ရာခိုင္ႏႈန္း 50%ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Information links:

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
•

Points of view:
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ စီပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ပ်မ္းမွ်အသက္ 59ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့

လူဦးေရသန္း 50 ထဲက ခန္႔မွန္းေျခ 9သန္းေလာက္ဟာ အသက္
15ႏွစ္ကေန24ႏွစ္ၾကားရွိတယ္လို႔ ႏို္င္ငံျခားေရးရာ၀န္ၾကီး႒ာနရဲ႕ သတင္းအရသိရပါတယ္။

www.mymclub.net
www.mol.gov.mm
www.myprofessionalclub.com
www.myanmaryouthforum.net
www.dvb.no
www.facebook.com/MyanmarYouthNetwork www.myanmarjobsdb.com

