“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မွဳသင္တန္းေက်ာင္းေတြက
အေရးပါေနၿပီလား?”

ျဖစ္ပါတယ္။

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

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မွဳသင္တန္းေက်ာင္းေတြက
အေရးပါေနျပီလား

ဒါေပမယ့္ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့အ သ
က္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာနဲ ့ပက္သက္ျပီး “ကၽြန္မတုိ႔ဟာရည္မွန္းခ်က္ႀကီးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းပညာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လဲ၊ ခံယူႏိုင္မလဲစဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာအေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီေခတ္သစ္ဆန္းခ်ိန္နဲ႔ အတူစီးပြားေရးေကာင္းမယ့္ အလားအလာ

ဆံုးႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္ေစခ်င္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

ရွိတယ္ လုိ႔ သံုးသပ္ၾကတဲ့ပညာရွင္ေတြရွိေနေပမယ့္လို႔ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ခါနီးထိေတာ့ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳေတြက

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံေတြမွာ တကၠသိုလ္ပညာကိုပဲ တန္ဖုိးထားၿပီးအသက္ေမြးဝမ္း

ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ စီးဝင္လာျခင္းေတာ့မရွိပါဘူး။ လူငယ္ထုအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းက

ေၾကာင္းပညာကို တန္ဖိုးမထားၾကဘဲဒုတိယတန္းစားပညာလို႔ သေဘာထားလြန္းတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အ

လည္း နည္းလြန္းပါတယ္။

တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာပါတယ္။		

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပထြက္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရအတြက္ဟာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္
လက္ထက္ထိ က်ဆင္းသြားတဲ့လကၡဏာမေတြ ့ရေသးပါဘူး။ စစ္တမ္းေတြအရ ထုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုထဲမွာ
တင္ တရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သား ႏွစ္သန္းနီးပါးရွိတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ မေလးရွား၊
ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူစတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း လူငယ္လူရြယ္ေတြ စႊန္ ့စားသြားလာ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ
ပါ။
ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေနမွဳႏွင္ ေက်ာင္းထြက္ႏွဳန္းျမင့္မားတဲ့အခ်ိဳးဟာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံလိုနိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ကြာဟခ်က္ၾကီးမားေနဆဲပါ။ ယေန႕ အခ်ိန္ထိ အေျခခံပညာမူလတန္းကေက်ာင္းသား
၁၀၀ တက္လာရင္ တကၠသိုလ္ကဘြဲ ့ရအေရအတြက္ကေတာ့ (၆) ဦးေလာက္သာက်န္တာေတြ ့ရပါတ
ယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းရဲ ့ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝတဲ့ The Occupation and
Industry report အစီရင္ခံစာအရ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္ၾကား အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကေလး ၁
ဒသမ ၇ သန္းရွိေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ တရားမဝင္သြားေရာက္ၿပီး ေအာက္ေျခသိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလုပ္ကိုင္
ၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြလည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ခ်င္ေနၾကပါၿပီ။ ဘြဲ႔ရ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ ေက်ာင္း
ျပင္ပမွာေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ထုအတြက္ အဓိက လိုိအပ္ခ်က္ဟာ အလုပ္အကိုင္ပါပဲ။ သူတို ့အတြက္
သက္ေမြးမွဳပညာတက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မွဳ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းကလည္း တိုင္းျပည္ဖြံၿဖိဳးေရး
အတြက္စိန္ေခၚမွဳ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အရည္အေသြးမမီတဲ့ လုပ္အား Unskilled labors ေတြကို

အရည္အေသြးမီ လုပ္အား

Skilled labors ျဖစ္လာေအာင္ သင္တန္းေပးတာေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ ့
အခ်ိန္မီပါေသးရဲ႕လား။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား
ပိုမိုရရွိလာေစဖုိ ့လိုအပ္ေနတဲ့ အရည္အေသြးေတြ ျဖည္႔တင္းေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မွဳသင္တန္းေက်ာင္း
ေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေနပါျပီလား။ ဒီအပတ္ ဒီဗြီဘီစီးပြားေရးဒီဘိတ္မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါ
တယ္။

“ဒီေန႔ေခတ္မွာအသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္ၾကားကေလး ၅ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္းက
သူတုိ႔ အရြယ္ေရာက္ လာတဲ့အခါ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းေတြ ရရွိဖုိ႕ နဲ႕ အလုပ္အကိုင္ လံုျခံဳမႈ ရွိဖို႕ အေ
ထာက္ အ ကူေ ပးႏုိ င္ တဲ့ ပ ညာေရးကုိ ဆုံး ရႈံးေနၾကရတယ္ ” လို ႕ ကု လ သမဂၢ လူ ဦးေရေငြေ ၾကးရံ ပုံေ ငြ အ ဖြဲ ႔
(United Nations Population Fund – UNFPA) ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ Janet E. Jackson က
ေၾကညာခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီကေလးေတြအတြက္ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္ကို အာမခံေပးႏိုင္မယ့္
သက္ေမြးမွဳသင္တန္းေက်ာင္းေတြ လုိအပ္ပါတယ္။
ဒီ့အျပင္ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကားကေလး ၅ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္
ဟာေက်ာင္းမတက္ဘဲ အလုပ္ခြင္ဝင္ ေနရေၾကာင္းမတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္
ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ေက်ာင္းျပင္ပမွာေရာက္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္နဲ႔ လူငယ္လူ
ရြယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ရင္ ျမန္မာျပည္ဖြံျဖိဳးေရးအိပ္မက္ေတြကလည္း အလွမ္း
ေဝးေနဦးမွာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ အဓိက ေထာက္ျပေျပာဆုိတာကေတာ့ အ
ေျခခံ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကစလို ့
နယ္ပယ္က႑စံုမွာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားေတြ ရွားပါးေနတုန္းပါပဲ။ ဒါဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္ေ
မြးဝမ္းေၾကာင္းပညာကိုတန္ဖိုးမထားျခင္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးလို႔လည္း ဆုိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ေနသြင္ညိဏ္း

