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

DVB DEBATE

“ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ”္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပဲြအစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သ
တင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗြီဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ အစီ
အစဥ္အတုိင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို

လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္
ေဆာက္ႏိုင္ဖ႔၊ို ျမန္မာ့အနာဂတ္

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊

အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို
မတူကြဲျပားတာေတြကို

အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊

လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊

လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး

အေခ်အတင္

ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ေဆြးေႏြးတဲ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ပြင့္လင္း

တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖို႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ
ပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္း

ကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔
၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How to promote Youth leadership?”
ျဖစ္ပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတပတ္မာွ ေတာ့ “တုိငး္ ျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ လူငယ့္ အခန္းက႑ကို
ဘယ္လို ျမႇင့တ
္ င္မလဲ” ဆိတ
ု ဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗဘ
ြီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္လူဦးေရမွာ လူငယ္ဦးေရက မ်ားျပားတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ

အသံုးခ်ႏုိင္ရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္လာႏုိ္ငပ
္ ါတယ္။ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ လူငယ္ဦးေရ
မ်ားျခင္း (တနည္း) လူဦးေရ အက်ဳိးအျမတ္ အားသာခ်က္ (Population Dividend) ဟာ “အာရွနဂါး”

ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္ နိမ့္က်ခဲတ
့ ာေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဟာ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ
နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ပညာေရးနိမ့ပ
္ ါးေနတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ထည့္
ေျပာဖူးသလို၊ အရင္သမၼတ ဦးသိန္းစိနက
္ လည္း ေတြ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းခန္းတခုမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ ဦးေဆာင္

ႏိုင္တဲ့ လူငယ္လလ
ူ တ္ေတြ အဆင္သင့္ မရွိေသးတဲအ
့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။

မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ဆိေ
ု ပမယ့္ ေက်ာင္းထြက္မႏ
ႈ ႈန္း ျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ အတန္း

လိ႔ု တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့ ႏုိငင
္ ံေတြမွာ တုိးတက္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးေစတဲ့ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ ကုလသမဂၢ

ပညာသာမက (သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား) ကိုပါ သင္ၾကားေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္လပ
ု သ
္ ားအဆင့္ရေအာင္

က်က် အသံုးခ်တာမ်ဳိး ျဖစ္ဖိ႔ဆ
ု ိရ
ု င္ စနစ္က်တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုိအပ္တယ္လိ႔ု ေထာက္ျပပါတယ္။

ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲပ
့ ါတယ္။

လူဦးေရ ရန္ပုေ
ံ ငြအဖဲြ႔ (UNFPA) က မီးေမာင္းထုိးျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူငယ္အင္အားကို လက္ေတြ႔

အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ မိသားစုစီမက
ံ ိန္းမ်ား ခ်မွတရ
္ ာမွာ ပိုမိုပါဝင္ခြင့ရ
္ ရွိေရး၊

ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မမ
ႈ ်ားကို ပိုမလ
ို က္လွမ္းမွီေစေရး၊ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို

လက္လွမး္ မွီေစေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို ပိုမသ
ို င္ယူခင
ြ ့ရ
္ ရွိေရး၊ အလုပအ
္ ကိင
ု ္
အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုငတ
္ ဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ရရွိေစေရး စသည့္ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ားကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လ႔ို (UNFPA) က အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ဟာ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒမရွိတဲ့ (၃၁) ႏုိင္ငထ
ံ ဲက တႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇

ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္မွာ မူၾကမ္းထြကလ
္ ာဖိ႔ု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာထားေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မန
ွ ္းထားပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေရးဆြရ
ဲ ာမွ လူငယ္ေတြ ပါဝင္ႏုိငခ
္ ြင့္ ရွိလာေစဖိ႔ု ရည္ရယ
ြ ္ပါတယ္။
ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂဳၢိ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းနဲ႔

ျပည္နယ္ အသီးသီးက လူငယ္ ၁၈ ေယာက္န႔ဲ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္ကို “ႏုိငင
္ ံအ

တြက္ သံုးၾကပါ။ ကိယ
ု ့က
္ ိုယက
္ ိယ
ု ္လည္း ႏုိငင
္ ံအတြက္ သံုးၾကပါ။ ကိယ
ု ့ရ
္ ဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကလ
ို ည္း
ႏုိင္ငအ
ံ တြက္ သံုးၾကပါ။ ကိယ
ု ့ရ
္ ဲ႕အသိုင္းအဝုိင္းကိလ
ု ည္း ႏုိငင
္ အ
ံ တြက္ လုပ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ
ရွိေအာင္ ေဆာ္ၾသပါ…” လုိ႔ တိုကတ
္ ြန္းခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတႏ
္ ုိ္ငေ
္ အာင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကဖုိ႔၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမက
ို

ေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စႀု ကီးေပၚလာဖုိ႔အတြကက
္ ို ညီညည
ီ ြတည
္ ြတ္န႔ဲ ႀကိဳးစားဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္
အတုိင္ပင္ခက
ံ တုိကတ
္ န
ြ ္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ NLD အပါအဝင္ ႏုိငင
္ ံေရးပါတီေတြ၊ လက္ရွိအစိုးရ တာဝန္ေတြမွာ ထူးခၽြန္ေျပာင္

ေျမာက္တဲ့ လူငယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို မေတြ႔ရသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း

ေတြကပဲ သိသသ
ိ ာသာ လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ဒီလိျု ဖစ္ရတာ လူငယ္ေတြမွာ အေတြ႔အၾကံဳ အားနည္း
တာနဲ႔ ပညာေရးအဆင့္ နိမ့္ပါးတာေၾကာင့္လို႔ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြက အေၾကာင္းျပေလ့ ရွိပါတယ္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔က ျပဳလုပတ
္ ဲ့ လူငယ္မူဝါဒ

အလုပ္အကိုငအ
္ ခြင့အ
္ လမ္းဘက္ကို ၾကည့္ရင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအရ ေနာက္ေလးႏွစ္တာ
ကာလအတြငး္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာသစ္ေပါင္း တစ္သန္း၊ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၃၀ ခုႏွစအ
္ ထိ အလုပအ
္ ကိုင္ ေနရာသစ္ေပါင္း ၃.၇ သန္း လိအ
ု ပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ႏုိငင
္ တ
ံ စ္ႏင
ုိ ္ငံမွာ လူဦးေရ ထက္ဝက္ရတ
ွိ ဲ့ အမ်ဳိးသမီးလုပသ
္ ားဦးေရ မ်ားျပားလာ
ေလေလ၊ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိနျ္ မင့္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရအ
ွိ ေျခအေနမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး

၅၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ လုပင
္ န္းခြငထ
္ ဲမွာရွေ
ိ နၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငက
ံ
၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏုိင္ပါ

တယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ပညာေရး၊ အလုပအ
္ ကိုင၊္ အသိအမွတျ္ ပဳခံရမႈ၊ ေျမယာပိင
ု ဆ
္ ိင
ု ္မႈ
စတာေတြမွာ တန္းတူအခြင့အ
္ ေရးေတြရဖိ႔ု လုိေနတယ္လိ႔ု သံုးသပ္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ လူငယ္ေတြအနာဂတ္အတြက္ အလုပအ
္ ကိုင၊္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈပညာ သင္တန္းေတြမာွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖိ႔ု အေကာင္းဆံုး အခ်ိနပ
္ ါပဲ..

အလုပ္အကိုငအ
္ ခြင့အ
္ လမ္း အသစ္ေတြကို မလာဖူးဆုိရင္ လူငယ္ေတြ အလုပလ
္ က္မဲ့ျဖစ္ၿပီး သူတ႔ို

ေနထုိငတ
္ ဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း အတြင္းမွာ အသိအမွတျ္ ပဳ မခံရတာေတြျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြ
တုိးပြား လာႏုိင္ပါတယ္… အလုပအ
္ ကိင
ု ္ေနရာသစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမေပးႏုိင္ရင္၊ လူဦးေရ
အခ်ဳိးအစားကေန ရႏိုငတ
္ ဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ အခြင့အ
္ လမ္းေတြကို ဆံုးရံႈးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…”

(မစၥ ဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္၊ ကုလသမဂၢလဥ
ူ းီ ေရ ရံပုေ
ံ ငြအဖဲြ႔ ျမန္မာႏုိ္ငင
္ ဆ
ံ ိင
ု ရ
္ ာ ဌာေနကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ )

