dvbdebate.com facebook.com/dvb.debateTwitter@dvbdebate

DVB DEBATE

“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို
လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖ႔၊ို အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖိ႔၊ု လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အ
တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖ႔၊ို လူတိုင္းပါ၀င္ႏင
ို ္ၿပီး မတူ
ကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတလ
္ ပ္ပြင့လ
္ င္း
တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမာွ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြန႔ဲ ဒီဘိတ္ကာတြန္း
ကို ရုပ္သံရိုကက
္ ူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How do the elderly survive?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “သက္ႀကီးရြယ္အေ
ို တြ ဘယ္လရ
ို ပ္တည္ေနရလဲ” ဆိတ
ု ဲ့
ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗဘ
ြီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိလ
ု ုိ႔ေျပာရင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္န႔ဲ အထက္ကို ရည္
ညႊန္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ သက္ႀကီးရြယ္အေ
ို တြ မ်ားေနတာဟာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္တစ္မ်ဳိးလို႔
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြဟာ က်န္းမာမွ အသက္ရွည္ေနႏိုင္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္
ႏိုင္ငံမွာ လူေတြ အရင္ထက္ အသက္ပိုရွည္လာေပမယ့္ သက္ႀကီးရြယ္အိေ
ု တြအတြက္ လံုေလာက္တ့ဲ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဘိုးအဘြားေတြ အိုဇာ
တာ မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္ေနတဲ့ အဘိုးအဘြားေတြကို လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပႆ
နာေတြထဲ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို စုစု
ေပါင္း ၃ သန္းနီးပါး ရွိပါတယ္။ သူတ႔ထ
ို ဲက ငါးပံုတစ္ပံုဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတုိ႔လို
ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အလုပ္လုပေ
္ နၾကတုန္းပါပဲ။ အဘုိးအဘြားေတြဟာ အလုပ္မရွိ၊ ဝင္
ေငြမရွိတ့အ
ဲ ခါ၊ နဂိုက စုေဆာင္းထားတာ မရွိတ့အ
ဲ ခါ မ်က္ႏွာငယ္ၾကပါတယ္။ အဘုိးအဘြားေတြ
အတြကဆ
္ ိုရင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ကြယလ
္ ြန္သြားတဲအ
့ ခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အားကိုးရတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွ
မေတြ ဆံုးပါးသြားတဲ့အခါ ကူကယ္ရာမဲ့ ဘဝမ်ဳိးနဲ႔ က်န္ရစ္တက္ပါတယ္။
ျမန္္မာျပည္မွာ ဓေလ့အရေရာ၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမအရေရာ သက္ႀကီးရြယ္အေ
ို တြကုိ
ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္တာကို တန္ဖုိးထားပါတယ္။ မဂၤလာတရားေတာ္န႔ဲ ညီညတ
ြ တ
္ ့၊ဲ ျမင့္ျမတ္တ့ဲ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္လိ႔ု သတ္မွတ္ၾကၿပီး ဂုဏ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖိအားေတြ
ေအာက္မွာ၊ လူေနမႈပံုစံေတြ တျဖည္းျဖည္း ၿမိဳ႕ျပဆန္လာတဲ့ အေျခအေနမွာ မိသားစုဆက္ဆံေရး
ပံုစံေတြလည္း အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္တစ္ႏုိင္ငံတည္း ၾကံဳေနရတဲ့
ျပႆနာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ စက္မႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးၿပီးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္
ေတြကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္းၾကပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူလို ႏုိင္ငံေတြမွာ သက္ႀကီး
ရြယ္အိုေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေတြက အေျခတက် ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သက္ႀကီး
ရြယ္အိျု ပႆနာကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားနဲ႔ ေမာ္လဒုိက္တို႔လို
ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တ့အ
ဲ စုိးရလက္ထက္ထိ ပင္စင္စားမဟုတ္တ့ဲ သက္ႀကီးဘုိးဘြားေတြကို
လစဥ္ေထာက္ပ့ံေပးမယ့္ အစီအစဥ္မ်ဳိး လက္ေတြ႔မွာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ တကယ္
ေတာ့ ပင္စင္လစာဆုိတာကလည္း မေျပာပေလာက္တ့ဲ ေငြေၾကးပမာဏပါပဲ။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္
မွာေတာ့ ၉၀ ႏွစ္န႔အ
ဲ ထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို ၁ ႏွစ္စာ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္ ၁၅၀၀၀၊
အသက္ ၁၀၀ နဲ႔အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိေ
ု တြကို ၁ ႏွစ္စာ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံ
တဝွမ္းမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖဲ႔အ
ြ စည္းေတြက ထူေထာင္ထားတဲ့ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ၆၀ ေက်ာ္မွာ

ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အို ၃၀၀၀ ေက်ာ္အတြကက
္ ို လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္
လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီႏွစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။
သက္ႀကီးရြယ္အိမ
ု ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္္ေက်ာ္
က အဆုိျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေတြန႔ဲ အိုမင္းမစြမ္းေတြအတြက္ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ရည္ရယ
ြ ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိေ
ု တြကို အ
ေထာက္အပံ့ေပးအပ္ဖုိ႔၊ အဘိုးအဘြားေတြန႔ဲ သင့္ေတာ္တ့ဲ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔၊ မိသား
စုအဆင့္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဆင့္ကေန ဘုိးဘြားရိပ္သာေတြမွာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ အစီအမံေတြ ပါဝင္
ို တြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္က်န္းမာေရးစနစ္မွာလည္း သက္ႀကီးရြယ္အေ
မႈ အလြယ္တကူရရွိေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ဖုိ႔ အတည္မျပဳရေသးတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ
ထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ရင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြက ဥပေဒနဲ႔အညီ ရသင့္ရထုိက္တ့ဲ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုမ်ဳိး အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ဲ အဖဲြ႔အစည္း
ေတြဟာ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံရပါလိမ့္မယ္။
ေခတ္ေရစီးနဲ႔အတူ လူေနမႈပံုစံအေျပာင္းအလဲ၊ စီးပြားေရး လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲကာလမွာ
သက္ႀကီးရြယ္အေ
ို တြ ကိယ
ု ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဘာေတြ လုိအပ္
မလဲ။ အစိုးရပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လုိသလဲဆိတ
ု ာ ဒီတစ္ပါတ္
ဒီဗီဘ
ြ ဒ
ီ ီဘိတ္မွာ မတူညီတ့ဲ ႐ႈ႕ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟာ ခ်မ္းသာလာေလေလ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုအေရအတြက္ မ်ားလာေလေလ
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ရမွာ ဓမၼတာပါပဲ။ ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္တ့ေ
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စီးပြားေရးအေျခအေနအရ ေျပာင္းေရႊ႕အသက္ေမြးမႈဟာ အေရးတႀကီးကိစၥ ျဖစ္လာတယ္။
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အဘြားေတြဟာ မက်န္းမာတဲ့ၾကားက စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ ပူပင္ေသာက မ်ားၾကပါတယ္။ ဒီဒုကၡ
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