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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္

DVB DEBATE

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က
စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို
တည္ေဆာက္ႏင
ို ္ဖ႔၊ို ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယ္ပါတယ္။
္ င္းတဲ့
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့လ
ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရက
ို ္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“What are our consumer ritghts?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “စားသံုးသူအခြင့အ
္ ေရး ဘယ္ေလာက္ထရ
ိ ေနၿပီလ”ဲ ဆိတ
ု ဲ့
ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗဘ
ြီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ က
္ ို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္န႔အ
ဲ မွ် စားေသာက္သုးံ စြဲေနရတဲ့ အစားအစာေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ေတြဟာ
က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညတ
ြ ္ဘူး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမမွီဘူး ဆုိတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေျပာလာတာ
ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ စားသံုးရန္မသင့္ဆုိၿပီး အစိုးရကေၾကျငာခဲ့တ့ဲ စားေသာက္ကုန္ေတြ
အမ်ားအျပား ရွိခ့ဲေပမယ့္ လက္လမ
ွ ္းမမွီတ့ဲ ေနရာေဒသေတြမွာေတာ့ တားျမစ္ထားတဲ့
စားေသာက္ကုန္ေတြကို ဆုိင္ေတြေပၚမွာ ေရာင္းခ်ေနဆဲပါ။
စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒထဲမွာ မည့္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မဆို ျပဌာန္း
ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားလို႔ စီရင္ျခင္းခံရပါက
သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ခံရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တ့ဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ျပစ္ဒဏ္ေပး
တယ္ဆတ
ို ့ဲ သတင္းေတြကို မၾကားရပါဘူး။

၂၀၁၃ စာရင္းေတြအရ ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ ၂၂ ႏုိင္ငံရဲ႕ အစားအေသာက္န႔ဲ ေဆးဝါး
ေတြရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အညႊန္းကိန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေအာက္ဆုးံ မွာ ရွိေနတယ္လ႔ို
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲ႔ြ (WHO) စစ္တမ္းအရ ကမၻာေပၚမွာ အစား
အေသာက္ေၾကာင့္ ေရာဂါရၿပီး ေသဆံုးသူမွာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။
အမ်ဳိးသားအဆင့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းကို တာဝန္ယူထားရတဲ့ FDA မွာ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အနည္းဆံုးရတဲ့ ဌာနခြဲတခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ မွာေတာ့ ဌာနခြဲ
အဆင့္ကေန ဦးစီးဌာနအဆင့္ကို ေျပာင္းလဲခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းအပံုအရ ဝန္ထမ္း
၂၈၀၀ ရွိရမယ့္ ေနရာမွာ ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္န႔သ
ဲ ာ လည္ပတ္ေနရတာပါ။ ျပည္တြင္း
စားေသာက္ကုန္ေတြ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔ အစားအေသာက္န႔ဲ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး
ဦးစီးဌာန ဓာတ္ခဲြခန္းအျပင္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ လက္ခယ
ံ ုၾံ ကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ
ရွိလာဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးနဲ႔ သက္ဆိင
ု ္တ့ဲ ဥပေဒေတြကို အာဆီယံႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ
ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံအတြင္း တင္္သြင္းလာတဲ့ စားေသာက္ကုန္အပါအဝင္
ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုကို စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး သတ္မွတ္ခ်က္န႔ဲ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ

အာမခံခ်က္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ဘာမွမေပးနိုင္တ့ဲ စားေသာက္ကုန္၊ ေဆးဝါး၊ အသံုးအေဆာင္နဲ႔

အထူးၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳၾကပါတယ္။

နည္းပညာပစၥည္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္ေနတာပါ။ ဒါေတြကို တိတိ
က်က်စစ္ေဆးသြားဖုိ႔အတြက္ ျပည္နယ္တိင
ု ္းေဒသႀကီးကေန ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ရပ္ကြက၊္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ျပဌာန္းခဲ့တ့ဲ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒက

ေက်းရြာေတြထိေအာင္ စားေသာက္ကုန္စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႔ေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္ပါတယ္။

စားသံုးသူအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္အသစ္ျပန္လည္

ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထက
ု လ
ို ည္း မိမိတို႔မွာ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆတ
ို ့ဲ

ေရးဆြသ
ဲ ာြ းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။

အေၾကာင္း အစိုးရနဲ႔အရပ္ဖက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းေတြေပါင္းၿပီး ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတြကို
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖု႔ိ လိုအပ္ပါတယ္။

သူတ႔အ
ို ျမင္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို စားသံုးဖုိ႔မသင့္တ့ဲ ကုန္ပစၥည္းေတြ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေနတဲလ
့ မ္းေၾကာင္းက

“ဒီမသန္႔ရွင္းတဲ့ အစားအေသာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔

တရုတ္န႔ဲ အိႏိၵယဘက္က ျဖစ္တယ္လိ႔ု စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက

က်ိန္းေသေပါက္ စားသံုးေနရတာပဲ။ အက်ဳိးဆက္က ကၽြန္ေတာ္တ႔မ
ို ်ဳိးဆက္ေတြ ဥာဏ္ရည္

ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ (Mobile

ခ်ဳိ႕တဲ့လာမယ္။ ထြားက်ဳိင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။” (အာဟာရပညာရွင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္း)

Team) ကို ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း သံုးစြဲရန္
မသင့္တ့ဲ စားေသာက္ကုန္န႔ပ
ဲ စၥည္းေတြ ပိုၿပီးပ်ံ႕ႏွ႔ံႏုိင္တယ္လ႔ို ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။

“တကယ္ေတာ့ အစားအေသာက္ဆုိတာ အမ်ိဳးသားေရး အဆင့္ဗ်။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး

လက္ရွိျပည္တြင္းေစ်းကြကက
္ စားေသာက္သုးံ စြဲရန္မသင့္တ့ဲ အစားေသာက္၊ အလွကန
ု ္န႔ဲ

က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေရးလို႔ ေအာ္ထားၿပီး စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ၊

ေဆးဝါး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနတာပါ။

ယင္တေလာင္းေလာင္း၊ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း အစာေတြ၊ ဆုိးေဆးေတြကိပ
ု ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႏိုင္ငံအဝွမ္း အေျခခံလူတန္းစားေတြ စားသံုးေနရတဲ့ အစားအေသာက္ရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
မွာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိသလို ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အႏၱရာယ္ရွိတ့ဲ အစားအေသာက္န႔ဲ ဆုိးေဆး
အပါအဝင္ တျခားေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစႏုိင္တ့ဲ ဓာတု ပစၥည္းေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
လည္ပတ္ေနတဲ့ စားသံုးဆီေတြရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေရာေႏွာဆီမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး စားသံုး
ရန္ စံခ်ိန္မမွီပါဘူး။

ေန႔စဥ္မ်ိဳခ်ေနရတယ္” (အမည္မေဖာ္လသ
ို ူ အရာရွတ
ိ စ္ဥးီ )
Imformation Links:
http://www.7daydaily.com/
http://burma.irrawaddy.com/

