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မတ္ ၂၉၊ ၂၀၂၀
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (Covid-19) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္
သက္၍ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာသည့္လုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 “ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အတိုင္းပဲ (လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္)။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္တတ္ဖို႔၊ လူစုလူေဝးရွိတဲ့ေနရာကို မသြားဖို႔ 
ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို   ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။   ဒီေရာဂါက  ကူးစက္ျမန္ေရာဂါျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ 
ကိုယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာက အေကာင္းဆုံးပဲ” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီသထုံခ႐ုိင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
ဆိုသည္။

 am[iÕ,q.,aScj< ×iucjc·er,eSW,e×W,pWY 
m]k.mJk[cj,prnjrHi

မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၂၀

 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) အတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္       မြန္လူမ်ိဳးအ 
လိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ   ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္
ဝယ္ဇင္ေဒသတြင္   မၾကာမီက်င္းပသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားပါ 
သည္။
 စတုတၳအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို 
လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပသြားရန္ ရွိၿပီး အပစ္ရပ္ 
လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား  လက္နက္
ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္     မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပသြားရန္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း  မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ဗညားလယ္ 
ကေျပာပါသည္။
 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ (ေဆြးေႏြးပြဲကို) 
ဝယ္ဇင္မွာ (၂) ရက္တာ လုပ္မယ္လုိ႔ ရည္႐ြယ္ 
ထားတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အေယာက္ (၂၀၀) 
ေလာက္ ဖိတ္မယ္ေပါ့။ ေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ အရင္ 
ေရးမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကိုပဲ အေျခခံၿပီးေတာ့ 
ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး စတုတၳအႀကိမ္ (၂၁) 
ရာစုပင္လုံအတြက္လည္း ျပင္ဆင္သြားမွာပါ” ဟု 
ႏိုင္ဗညားလယ္က ေျပာပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၂ )သို႕

စာမ်က္ႏွာ ( ၃ )သုိ႕

Inside

စာမ်က္ႏွာ ( ၆ )

စာမ်က္ႏွာ ( ၅ )

စာမ်က္ႏွာ ( ၂ )

စာမ်က္ႏွာ ( ၃ )

စာမ်က္ႏွာ ( ၄ )

lätjet.jtWcj, e\Kx\pcjScjmé Tier.kjmémrHi×iucj huSiu
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 ယခုမတ္လေနာက္ဆုံးပတ္တြင္မြန္ေဒ 
သေျမယာမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ (အ,အာခရီး 
စဥ္) အဖြဲ႕တို႔က ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ ကာ 
ကြယ္ေရး PPEဝတ္စုံ၊ လက္ေဆးရည္၊ ပညာေပး
ဗီႏိုင္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံး(Surgical Mask) မ်ားကို
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သထုံခ႐ိုင္သို႔ လာေရာက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိသည္။

 “ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းေတြ  စက္ကိရိ 
ယာေတြရတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္က တာဝန္ရွိ

သူေတြ၊ က်န္းမာေရးဌာနေတြကို ဆင့္ေခၚၿပီး မြန္
ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာရွိတဲ့   ျပည္သူ
ေတြကို ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းေပးဖို႔၊ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံ
ျခားက ျပန္လာတဲ့သူေတြကိုလည္း စာရင္း 
ေကာက္ၿပီး သီးျခားေနရာမွာ (၁၄) ရက္ထားေစာင့္
ၾကည့္သြားဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္” ဟု သထုံ 
ခ႐ိုင္ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ 

 လကရ္ွတိြင ္ႏိငုင္ံျခားမွျပနလ္ာသမူ်ား၏ 
စာရင္းကို  ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္   ၿမိဳ႕ 

နယ္အလိုက္ လူဦးေရစာရင္းကို မသိရွိႏိုင္ေသး 
ေၾကာင္း၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာမ်ားလုံလုံေလာ
က္ 
ေလာက္မရွိသျဖင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ 
ရွိေၾကာင္း ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။  

 “ အပူခ်ိန္တိုင္းတဲ့ကိရိယာေတြ  လုံလုံ
ေလာက္ေလာက္မရွိေသးေတာ့ ျပည္သူေတြ 
အကုန္လုံးကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔  တိုင္းမေပးႏိုင္
ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံျခား ကျပန္လာတဲ့သူေတြ
ကိုပဲ ဦးစားေပး  တိုင္းေပးေနရတယ္။   ဒါေပမယ့္
ပစၥည္းမလုံေလာက္ေတာ့ ေန႔တိုင္း တိုင္းမေပးႏိုင္
ဘူး” ဟု သထံုခ႐ိုင္အလုပ္မႈေဆာင္ပါတီဝင္ 
ႏိုင္ေဇာ္မင္းဦးက ဆိုသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
တြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ 
သံသယလူနာ မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း၊  ေတြ႕ရွိပါ
က အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကုသ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာ 
ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၁ ) အဆက္

စာမ်က္ႏွာ ( ၅)သုိ႕

 သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္း
ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံ 
သာက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျခဥျပင္ဖို႔က သိပ္အားကိုးလို႔မရဘူး။ 
မလြယ္ဘူး၊ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ႏိုင္ဟံသာက 
ဆိုသည္။
 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္မူ 
လာမည့္ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါက ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက မွတ္ခ်က္ 
ျပဳသည္။
 “ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို  တပ္ကပဲ  အဓိကေရးဆြဲထားတာ၊  သူတို႔က
မျပင္ခ်င္ဘူး။ အဲေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျခဥျပင္တာကို သိပ္အားကိုး
လို႔မရဘူး။ ျပင္မယ္ဆုိလည္း သိပ္အေရးမႀကီးတဲ့ပုဒ္မေလာက္ပဲ ျပင္ႏိုင္
မယ္” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ဆက္ေျပာသည္။
 လက္ရွိတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အျပန္အလွန္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို   ၾကည့္ျခင္း
အားျဖင့္ NLD အစိုးရႏွင့္  တပ္မေတာ္အၾကား  ႏိုင္ငံေရးအရ  ေဆြးေႏြး

မတ္ ၄၊ ၂၀၂၀ 

 ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပလ်က္ရွိရာ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ား 
အေပၚ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ 

lätjet.jtWcj, e\Kx\pcjScjmé Tier.kjmémrHi×iucj huSiu
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မတ္ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကလယ္ေက်း႐ြာတြင္ ၂၀၂၀ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီခြဲအခ်ိန္၌ 
မီးေလာင္ေနေသာၿခံကို မီးၿငိမ္းသတ္ရန္  ဆိုင္ကယ္
ျဖင့္သြားရာမွ ႐ြာသားတစ္ဦး ေျမျမႇပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ေျမျမႇပ္မိုင္းနင္းမိေသာ အသက္ (၂၆)ႏွစ္
အ႐ြယ္ရွိ မင္းစိုက္လြင္သည္ ညာဘက္လက္တြင္ 
ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခဲ့ၿပီး ၎စီးနင္းလာေသာ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၏အေရွ႕ဘီး ပ်က္စီး သြားခဲ့ 
ေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။

 “သူမ်ားၿခံ မီးေလာင္  ေနတာေတြ႕လို႔   မီး
သြားၿငိမ္းေပးတာ။ မီးေလာင္တဲ့ေနရာေတာင္ မ 
ေရာက္ေသးဘူး။ လူသြားလမ္းမွာ ေျမျမႇပ္မိုင္းနင္းမိ
သြားတယ္။ လူက လက္မွာနည္းနည္းထိသြားတယ္။ 
ဆိုင္ကယ္ကေတာ့ အေရွ႕ဘီးတစ္ခုလံုး ပ်က္စီး 
သြားတယ္” ဟု မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

er\fêedqK·tsjxJ, e\m\m§pjmiucj, ncj,mi

 မင္းစိုက္လြင္သည္  လက္မွရရွိေသာဒဏ္ 
ရာေၾကာင့္ ေဆးကုသခံေနရၿပီး လက္ရွိတြင္  က်န္း
မာေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ 
လတ္တေလာတြင္ အလုပ္နားထားေၾကာင္း 
မိခင္ျဖစ္သူက ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ မတ္လ(၁) 
ရက္ေန႔တြင္လည္း (ေဒသအေခၚ)  ေတာလြီႏွင့္   က
လယ္အၾကား လူသြားရာလမ္းတြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္း 
ေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရာဖူးေက်း႐ြာ
အုပ္စုမွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဦးထံမွ 
သိရသည္။

 “ဒီေျမျမႇပ္မိုင္းကေတာ့ ဒါကဘယ္သူ 
လက္ခ်က္လဲဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာလို႔မရ
ဘူး။ ေနာက္ထပ္ဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ဖို႔ (လက္နက္ကိုင္) 
ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
 
 ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းကဲ့သို႔ 
ထပ္မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ လာမည့္ မတ္လ (၉) 
ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွ
င့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ေတြဆုံညႇိဳႏိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံမွ 
သိရသည္။

 ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္းေထာင္ထား 
ေသာေနရာသည္ လူသြားရာလမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား  ၿခံသြားလာ 
ရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရ 
သည္။

 ကလယ္ေက်း႐ြာတြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ လုပ္ 
ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ  မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား  
စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ (၂၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရ (၁၀၀)  
ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း ရာဖူးေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ 
သိရသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္း (၈)
ႀကိမ္ထက္မနည္း ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားလည္း 
ထိခိုက္မႈဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ( Nationwide 
Ceasefire Agreement – NCA) ကို လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ား၊ 
အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတိုင္းရင္း 
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္   မိမိတို႔ေဒသ
တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ 
ရလာဒ္မ်ားကို (၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ တင္ျပရန္ 
ဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္။
 “ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ 
အျမင္ေတြကို အဓိကထားတာေပ့ါ။  ကြၽန္ေတာ္တို႔

 am[iÕ,q.,aScj< ×iucjc·er,eSW,e×W,pWY m]k.mJk[cj,prnjrHi

ဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ထား 
ၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကို 
ျပည္သူလူထုကို ခ်ၿပီးၿပီး သူတို႔ဆီက အႀကံျပဳခ်က္ 
ေတြကို ေတာင္းခံသြားမယ္” ဟု ႏိုင္ဗညားလယ္က 
ဆက္ေျပာပါသည္။
 “အရင္ပုံစံနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းကြာသြား 
မယ္။ အရင္က ေအာက္ေျခက ေဆြးေႏြးတာကို ျပည္ 
ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ 
(UPDJC – Union Peace Dialogue Joint Com 
mittee) ကို တင္ျပၿပီး သူတို႔က ျပန္သုံးသပ္တာ။ 
အခုဟာက အဲလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ UPDJC က 
ထုတ္ ႏႈတ္လာတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုကို 
ခ်ျပၿပီး ျပန္ေဆြးေႏြးရမယ္။ အဲေဆြးေႏြးခ်က္ကို 
UPDJC ကို တစ္ခါျပန္တင္ၿပီး အဲေနာက္မွ  ပင္လုံမွာ 

ထပ္ေဆြးေႏြးမယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာေရး 
ဆိုင္ခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ေအာင္မေငက ေျပာပါသည္။

 ပထမအႀကိမ္   မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္  အမ်ိဳး
သားအဆင့္     ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို    ေရးၿမိဳ႕တြင္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔မွ (၇) ရက္ေန႔အထိ 
(၃) ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဟူ၍ 
က႑ (၄) ခုျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၁ ) အဆက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ 

ျပည္သူလူထုရဲ႕ 

အျမင္ေတြကို 

အဓိကထားတာေပ့ါ။  

ကြၽန္ေတာ္တို႔

ဘက္ကလည္း 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုဖို႔ 

ျပင္ဆင္ထား ၿပီးပါၿပီ။
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မတ္ ၂၇၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ COVID- 19 ကူးစက္ 
ေရာဂါေၾကာင့္ ျပည္ပမွေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကို  
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာနတို႔က ပူးေပါင္းၿပီး စာရင္းေကာက္ခံကာ 
က်န္းမားေရးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည့္အျပင္ 
အဆိုပါေနရပ္ျပန္မ်ားကို ေနအိမ္တြင္ (၁၄) ရက္ 
ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိ 
ရသည္။ 

 “  တျခားႏိုင္ငံကေန   ျပန္လာသူေတြက 
ဖ်ားတာတို႔ ေခ်ာင္းဆိုးတို႔ လကၡဏာျပလာရင္ အနီး
ဆုံးေဆး႐ုံကို ေခၚသြားေပးဖို႔၊  ေရာက္လာတဲ့လူေတြ
က လက္ရွိမိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ သီးသန္႔ေနထိုင္ဖို႔ 
စာရင္းေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၫႊန္ၾကားထားတယ္။ 
သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုလည္း ၁၄- ရက္ 

ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားမဝင္ျပန္လာ
တဲ့လူေတြအေနနဲ႔လည္း ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို 
စာရင္းလာေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေၾကညာစာေတြ 
ကပ္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တရားမဝင္ျပန္လာ
တဲ့သူေတြရွိရင္လည္း ေဘးပတ္ဝန္းက်င္လူေတြက 
သတင္းေပးဖို႔  ေျပာထားတယ္” ဟု က်ိဳက္မေရာ 
ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ျမင့္က 
ဆိုသည္။ 

 မတ္လ (၂၄) ရက္စာရင္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသူ အေယာက္  (၄,၅၀၀)
ေက်ာ္ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္သို႔  ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ
သူ (၆၄၃) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွမြန္
ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာသူမ်ားကို  မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ
အဖြဲ႕မွကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးေစာေအာင္
ျမင့္ခိုင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က  ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္  သြား
ေရာက္ေခၚေဆာင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 “ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သြားေခၚတဲ့ 
လူေတြထဲမွာ  ကြၽန္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ျပန္လာတဲ့သူေတြ 
ပါလာရင္ သူတို႔ကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြအရင္
လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ေနအိမ္ကို ပို႔ၿပီးေတာ့က်န္းမာ
ေရးအေျခအေနကို  (၁၄) ရက္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္သြား
မယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအဝင္   ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မြန္
ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေနအိမ္၌ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ခြဲျခားေနထိုင္ရန္၊  မလို
လားအပ္ဘဲ  မိသားစုဝင္မ်ား  ရင္းႏွီးပူးကပ္စြာ ေန
ထိုင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ သတ္မွတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာလ 
(၁၄) ရက္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသုံးမ်က္
ႏွာဖုံး (Surgical Mask) အခ်ိန္ျပည့္  တပ္ဆင္ထား
ရန္၊  အစာစားခ်ိန္တြင္  မိသားစုႏွင့္  အတူတကြစား
ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ကာလ
အတြင္း   လူစုလူေဝးရွိေသာေနရာသို႔   သြားေရာက္
ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္   ေရာဂါလကၡဏာတစ္စုံတစ္ရာ  ျဖစ္ 
ပြားလာပါက က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကထုတ္
ျပန္ထားသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ြာကို အစိုးရအဖြဲ႕ကပညာ
ေပးအေနနဲ႔   လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ  ေဝေပးထား
တယ္။ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြလည္း လုပ္ေပး 
ထားတယ္။ လက္ရွိ ႐ြာထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားကေနျပန္လာ
သူေတြကို စာရင္းေကာက္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္” 
ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္   မတ္လ  (၂၇)  ရက္ေန႔
အထိ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ COVID-19 
ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူ (၅) ဦးရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယလူနာႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ 
(၂၁) ဦး ရွိေၾကာင္း၊ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
COVID-19 သံသယလူနာမ်ားကို ကုသထားရွိရန္ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကုတင္ (၈၀၀) နီးပါး ျပင္ဆင္ထား
ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံ
မွ သိရသည္။

 ျပည္ပမွေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား   အေနျဖင့္  
COVID-19 စစ္ေဆးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ  မရွိ
ပါက ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရး
ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး
ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြးက ေျပာဆိုထားသည္။
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မတ္ ၁၃၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိ ႕ဳနယ္၊ ေနာင္ 
ခရီရပ္ကြက္၌ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ 
အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အသက္ (၅၅) 
ႏွစ္အ႐ြယ္   ဒု- တပ္ၾကပ္အုန္းသန္းက (၁၁)  ႏွစ္
အ႐ြယ္စတုတၱတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးကိုလိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေမာ္လၿမိဳင္  မုပြန္
နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္   ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ   ၃၇၇
(ဓမၼတာႏွင့္   ဆန္က်င့္ေသာျပစ္မႈ)ျဖင့္   အမႈဖြင့္
အေရးယူခဲ့သည္။ အေရွေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
ကမူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို  တပ္၏စည္းမ်ဥ္း စည္း
ကမ္းအရ တပ္မွ ထုတ္ပယ္ၿပီးမွသာ  အရပ္ဘက္
တရား႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္။ 

 သို႔ေသာ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုတပ္တြင္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္မွာ  (၃)  လနီးပါးၾကာၿပီးျဖစ္
ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ၎ကို သက္ဆိုင္ရာနယ္
ေျမရဲစခန္းထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိေသး 
ေၾကာင္း အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနသူ 
ေတာက္ပၾကယ္ ဘာသာေပါင္းစုံပူးေပါင္းေဆာင္ 
႐ြက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီ 
သူမ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

 “ျပစ္မႉက်ဴးလြန္သူကို အခုအခ်ိန္ထိလႊဲ
မေပးေသးဘူး။   စစ္တပ္ကပဲ   အေရးယူမယ္လို႔ 
ေျပာေနတယ္။  ရဲစခန္းကို  သြားေျပာတဲ့ အခါက်
ေတာ့ စခန္းမႉးက ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို  တင္ထား
တယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္။ ဘာလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ
ကိလုည္း  မေျပာျပဘူး။ ဘာမလွဲ ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈ 
မရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္သိန္းကေျပာသည္။
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 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အရပ္ဘက္တရား
႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းမႈ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ 
ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးထံ တင္ျပရာ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးကရဲစခန္း
က စစ္တပ္ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
ကေလးသူငယ္     အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ထံ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ စာတင္ျပထား 
ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 

 “ရဲစခန္းအေနနဲ႔က အမႈပဲ ဖြင့္လို႕ရမယ္။ 
တပ္အထိ သြားဖမ္းဖို႔က လုပ္လို႔ မရဘူး။ တပ္မွာ
ဌာနတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီဌာနနဲ႔ ရဲနဲ႔  ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
ေတာ့ပဲ လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ပဲ ေျပာလာတယ္။ဒီေခတ္
မွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ အမွန္တရား
ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာ 
သည္။ 

 အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  မုပြန္နယ္
ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးရဲအုပ္ေအာင္ႏိုင္ဦးက  ျပစ္မႉ
က်ဴးလြန္သူ ဒု-တပ္ၾကပ္အုန္းသန္းကို  စစ္တပ္က
မလႊဲေျပာင္းေသးေၾကာင္း၊      လႊဲေျပာင္းလာပါက 
အရပ္ဘက္တရား႐ုံးတြင္      တရားစြဲဆိုသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၂ ) အဆက္

 ညႇိဳႏႈိင္းၿပီး ျပင္ဆင္သည့္လမ္း 
ေၾကာင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ သည့္ 
ရလာဒ္ထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေၾကာင္း 
မြန္ညီၫြတ္ေရး ပါတီမွ အတြင္းေရးမႉး (၁) ႏိုင္ 
လယိတမက ေျပာသည္။

 “ကြ ၽန္ေတာ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ 
တင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း (၁၁၄) 
ခ်က္မွာ  တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ပုဒ္
မ၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ပုဒ္မ၊  ဖယ္ဒရယ္
နဲ႔ဆိုင္ေသာပုဒ္မေတြ    ဘာတစ္ခုမွမပါဘူး။  အဲ 
ေတာ့ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ 
အတြက္ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး” ဟု ႏိုင္ 
လယိတမက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ နီးကပ္ 
လာသည့္အခ်ိန္တြင္မွ     အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ 
သည့္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အတြ
က္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏  လုပ္ေဆာင္
ခ်က္သည္    မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး  သေဘာသက္ 
ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေန 
သည္။
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ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၂၀

 ကူးစက္ျမန္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါထိန္း
ခ်ဳပ္ေရးအတြက္   ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားကို   သီးသန္႔ခြဲ
ထားၿပီး   အသြားအလာ   ကန္႔သတ္ရမည္ဟု  ႏိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လူထုအေျချပဳ သြားလာ
ကန္႔သတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို    စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့
သည္။

 သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သြားလာကန္႔သတ္ျခင္း
အေဆာက္အဦး    (Quarantine Center)  မ်ား  အ 
တြက္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္   ေရာဂါကာကြယ္
ေရးပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီစဥ္ျဖည့္ 
ဆည္းေပးႏိုင္းျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုကကိုယ္
ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္  လုပ္ကိုင္ေနရ
ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိ
ရသည္။

 “ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ 
ေနရာမွာ ဆရာဝန္ေတြလည္း အလုံအေလာက္ မရွိ
ဘူး။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းေတြလည္း မရွိဘူး။
က်န္းမာေရးဌာနက    ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပမွာ   ခဏေလာက္ 
အဖ်ားလာတိုင္းေပးတာပဲ ရွိတယ္။    သူတို႔ေျပာတာ 
ကေတာ ့ဦးစီးဌာနက အလဲိုၫႊနၾ္ကားထားတဲအ့တြက ္
သူတို႔လည္း အဲလိုပဲ လုပ္ရတယ္တဲ့။ မ်က္ႏွာဖုံးေတြ 
လက္ေဆးရည္ေတြ မလုံေလာက္ဘူး။ သူတို႔က (၃) 
ရက္တစ္ခါ   လာေပးမယ္ေျပာတယ္။      ဒါေပမယ့္ 
ပစၥည္းေတြကလည္း ျပတ္လပ္ေနေတာ့   ကိုယ့္ဟာ
ကိုယ္ပဲ ႀကံဖန္ဝယ္ေနရတယ္” ဟု ႏိုင္လႈံေက်း႐ြာမွ 
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ 
ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိန္း 
သိမ္းထားရွိထားၿပီး    အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္  တာ 
ဝန္ရွိသူမ်ားက    ေထာက္ပံ့မႈတစ္စုံတရာ   ေပးအပ္ 
ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလႉ 
ေငြေကာက္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနရေၾကာင္း 
သိရသည္။

 “ ထိုင္းကျပန္လာတဲ့သူေတြကို   ၾကည့္ရႈ
ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာမွာ ရပ္ေက်းအပုခ္်ဳပ္ေရးဘက္
က    ဘာမွလာမေထာက္ပံ့ဘူး။  ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း
ၾကားထဲမွာ   ပိုက္ဆံလိုက္ေကာက္တာ ( ၄ )  သိန္း
ေလာက္ရေတာ့ မ်က္ႏွာဖုံးေတြဝယ္၊ လက္ေဆးရည္
ေတြဝယ္ လုပ္ေနရတယ္။  အဲလိုျဖစ္ေနေတာ့  ကိုယ့္
သားသမီး ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္တာဝန္ 
ယူၾကေတာ့” ဟု အာ႐ုေတာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ
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တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားကို    သီးသန္႔ ခြဲထား
ကာ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရသျဖင္  ့ ျပည္ေတာ္ျပန္
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအၾကားတြင္ 
အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း 
သိရသည္။

 “ ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြကို ၾကည့္ရႈ  ေစာင့္
ေရွာက္ေပးဖို႔ ကိုယ့္ရပ္႐ြာမွာရွိတဲ့  က်န္းမာေရးဝန္
ထမ္းေတြကိုပဲ အကူအညီေတာင္းထားရတယ္။ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္းပဲ 
ေက်း႐ြာစာသင္ေက်ာင္းမွာ သူတို႔ကို သီးသန္႔ထား
တယ္။ အဲလိုသီးသန္႔ခြဲထားေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က ျပည္ 
ေတာ္ျပန္ေတြကို  ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့သူေတြလို႔  ထင္ 
ျမင္ေနတာမ်ိဳးရွိေတာ့  သူတို႔ကို   ေစာင့္ေရွာက္ေန
တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကလည္း အခက္အခဲျဖစ္ 
လာတယ္” ဟု ႏိုင္လႈံ႐ြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါ 
သည္။

 “သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လိုက္ 
နာတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း 
ေအာက္လမ္းက   ျပန္လာၿပီးေတာ့  မ်က္ႏွာမျပဘဲ
ပုန္းကြယ္ေနတာလည္း ရွိတယ္။     ကြၽန္ေတာ္တို႔
အဖြဲ႕က သိရင္ေတာ့ သူတို႔ကို လိုက္ရွာၿပီး သြားလာ 
ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေနရာကို ပို႔ေပးတယ္။ ကန္႔သတ္
ေနရာမွာ အစားအေသာက္ကိစၥေတာ့ အခက္အခဲ 
မရွိဘူး။ မ်က္ႏွာဖုံး၊ ေဆးရည္နဲ႔ အဖ်ားတုိင္း   ကိရိ 
ယာေတြပဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္” ဟု အာ႐ု 

ေတာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 မတ္လ (၂၂)  ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း   ျပည္
ေတာ္ျပန္လာသူမ်ားကို စာရင္းေကာက္ခံၿပီး (၁၄)
ရက္ၾကာ သီးသန္႔ထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ က်န္းမာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကား
ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ၂၀၂၀ ဧၿပီလ (၃) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ Coronavirus ကူးစက္ခံရသူေပါင္း (၂၀) 
ဦး ရွိၿပီး (၁) ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Tiucj,k\pnjl.tY<qUetWkiu  
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 rpjek[,aupjK[Õpjer,Bkjk   
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 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မြန္ျပည္သစ္ 
ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ (၁၂) ဦး တက္
ေရာက္ခဲ့ၿပီး  GPS  အေျခခံ သေဘာတရား
မ်ား၊ GPS အသုံးျပဳပုံႏွင့္ အသုံးဝင္ပုံမ်ားကို 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးေနာက္ GPS 
ျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျမယာတိုင္းတာျခင္းကို စု 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

e\my.tiucj,t.\Kcj, qcjtnj,piu²K[\Kcj,

မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ မတ္လ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ 
ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေမ်ာက္ေခ်ာ ေက်း႐ြာ၌ GPS - Global Positioning System ကို အသုံးျပဳၿပီး 
ေျမယာတိုင္းတာသည့္ သင္တန္းတစ္ခုကို မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦး 
ေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၂၀

 လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္(စ္) COVID-19 ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရ
သူမ်ား  ေတြ႕ရွိလာသျဖင့္  ျပည္နယ္ႏွင့္  တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအသီးသီးတို႔တြင္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
ထို႔အတူ    မြန္ျပည္သစ္ပါတီ   ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား 
တြင္လည္း COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
ရန္အတြက္     လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ     ထိုသို႔လုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္  က်န္းမာေရးအေထာက္အကူပစၥည္း
မ်ား  လိုအပ္လ်က္ရွိသျဖင့္   ၎ပစၥည္းမ်ားကို  လာ
ေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္     အလႉရွင္မ်ား   ဖိတ္ေခၚ
ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္မွတာဝန္
ရွိသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ႏိုင္ 
ငံရပ္ျခားမွျပန္လာသူမ်ားကို (၁၄) ရက္သီးျခားေစာင့္
ၾကည့္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္
တြင္ လူဦးေရ (၃၀၀) ေက်ာ္ကို လက္ခံထားၿပီးလက္
ရွိအခ်ိန္တြင္ (၁၄) ရက္ျပည့္သူမ်ားကို  ျပန္လည္ေစ
လႊတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ    ေရာဂါကာကြယ္ဖို႔
အတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူပစၥည္းေတြ 
အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဥပမာ လူနာတစ္ 
ေယာက္ ေတြ႕ၿပီဆိုပါစို႔၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြက 
အဲလူနာနဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါမွာ (ဝတ္ဆင္ဖုိ႔) PPE ဝတ္
စုံေတြ တစ္ျခားအကာအကြယ္ပစၥည္းေတြ ဘာမွမရွိ
ဘူး။ လာလႉေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိေပမယ့္  မလုံ
ေလာက္ေသးဘူး။ လိအုပတ္ဲက့်န္းမာေရးအေထာက ္
အကူပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့ေပးမယ့္ အလႉရွင္ေတြ 
လိုတယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေမာ္လၿမိင္ခ႐ိုင္မွ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

mWnj\pvjqsjp>tJTinj,K[Õpjnyje\mtWcj COVID-19 er.g> k.kWyjer,atWkj 
eT.kjp·<ep,mvj<alçrHcjm[., liuapjen

 လက္ရွိတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လဒုတိယ 
အပတ္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က လႉဒါန္း
ေပးထားေသာ အပူခ်ိန္တိုင္းစက္ (၅) လုံးျဖင့္က်န္း
မာေရးစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို  ေဆာက္႐ြက္ေပး
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 က်န္းမာေရးအေထာက္အကူပစ ၥည္း  
မ်ားျဖစ္ေသာ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္၊ လက္ 
သန္႔ ေဆးရည္၊ သာမိုမီတာ (အပူတိုင္းစက္)၊  PPE 
ဝတ္စုံ၊   ပိုးသတ္ေဆးရည္  စသည့္ပစၥည္းမ်ား  လုံ 
ေလာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္  က်န္းမာေရးစစ္ေဆး
မႈ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ 
ပစၥည္းျပတ္ လပ္မႈရိွသျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္း 
မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း၎
ကဆိုသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက က်န္းမာေရးအေ
ထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ 
ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရေက်းလက္က်န္း 
မာေရးဌာနရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆိုပါဌာနမ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

 “အစိုးရကေတာ့ သူတို႔က်န္းမာေရး 
ဌာနရွိတဲ့ေနရာကိုပဲ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ 
အဲကေနတဆင့္ က်န္းမာေရးမႉးက  ျပန္လည္ေဝမွ် 
ေပးလိုက္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတယ္။ သူတို႔မွာလည္း 
ပစၥည္းမလုံေလာက္ဘူး။ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က်န္းမာေရးဌာနတို႔     ပူးေပါင္းလိုက္
ေတာ့ ေရာဂါစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပသြား 
တယ္” ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္လႉဒါန္း

ရာတြင္     မြန္ျပည္သစ္တီသက္ဆိုင္ရာဌာနကို   အ 
ေၾကာင္းမၾကားဘဲ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္လႉဒါန္း 
ေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနကို အေၾကာင္းမၾကား 
သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမသိ
ရွိနိင္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအ 
တြင္းဝင္ေရာက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို  
အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္း  တာဝန္ရွိသူက  ဆို
သည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနကို အေၾကာင္းၾကား 
ရင္လုံၿခဳံေရးေပးသင့္တဲ့ေနရာမွာ လုံၿခဳံေရးေပးဖို႔ (စီ
စဥ္ေပးလို႔ရတယ္)။  ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လံုၿခဳံေရး  ေပး 
ရမယ့္တာဝန္ရွိပါတယ္။  မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္
ထားဖို႔လိုတယ္။  ျဖစ္ၿပီးမွဆို ဘယ္သူမွ မေကာင္း 
ဘူး” ဟု တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ COVID  -19 
ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဆင့္ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္း
ထားၿပီး   ထိုမွတဆင့္  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  သက္
ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔  ဆက္လက္  ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  ယခုအခါတြင္  ကိုယ္အပူခ်ိန္
စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား မွျပန္လာသူမ်ား 
ကို (၁၄) ရက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္းတြင္ ေနထိုင္ရန္ 
စည္း႐ုံးတိုက္တြန္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ 
အတြင္း ကူးစက္လူနာေတြ႕ရွိပါက အစိုးရက်န္းမာ 
ေရးဌာနတြင္ ေဆးကုသႏိုင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ 
႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ 
ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လုံၿခဳံေရး  

ေပးရမယ့္တာဝန္ရွိပါတယ္။  

မျဖစ္ခင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္

ထားဖို႔လိုတယ္။ 

 ျဖစ္ၿပီးမွဆို 

ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူး” 
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မတ္ ၃၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ( ၁၃ ) ရက္ေန႔တြင္
မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္႐ိုက္ေက်း႐ြာ 
အုပ္စု ကဒါေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္(၁၂)
ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို အသက္ (၃၃) 
ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 က်ဴးလြန္သူသည္ မိန္းကေလးငယ္၏ 
မိဘမ်ားႏွင့္    အလုပ္အတူတူလုပ္ကိုင္ၿပီး  ရင္းႏွီးသူ
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၃) ရက္ေန႔ 
တြင္ လယ္ေတာ၌   နတ္ေကြၽးသည့္အတြက္ မုန္႔စား
ဖိတ္သည္ဟုဆိုကာ မိန္းကေလးငယ္၏  မိဘမ်ားထံ 
က်ဴးလြန္သူ၏   မိန္းမျဖစ္သူက  ခြင့္ေတာင္းၿပီး  မိန္း
ကေလးငယ္ကို က်ဴးလြန္သူက ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ 
သည္။

 “အၿမဲတမ္း     အဲလိုပဲ   လာေခၚေနက်ဆို
ေတာ့   ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးထင္လို႔  ယုံယုံၾကည္
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ၾကည္နဲ႔ ထည့္ေပးလိုက္တာ။ သမီးေျပာျပသ 
ေလာက္ဆိုရင္ သူ႔ကိုေခၚၿပီးေတာ့  လယ္ကြင္းအနား
မွရွိတဲ့ အရက္ဆိုင္မွာ အရက္ထိုင္ေသာက္ေနတယ္။ 
သမီးကိုအျပင္မွာ ေပးေစာင့္ခိုင္းထားတယ္။  အရက္
ဆိုင္ကေန   ထြက္လာၿပီး  လယ္ကြင္းျပင္ကို  ေမာင္း
သြားၿပီးေတာ့ ကေလးကို ဆိုင္ကယ္ေပၚကေန  ဆြဲခ်
ၿပီး သူက အဓမၼျပဳက်င့္တယ္။ အဲအခ်ိန္မွာ ျမက္လာ
ရိတ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးက သူတို႔ဘက္ကို ဓာတ္မီးနဲ႔ (မီး
ေရာင္)လွမ္းထိုးလိုက္ေတာ့ သူက ကြၽန္မသမီးလက္
ကိုကိုင္ၿပီး ထြက္ေျပးတယ္။ သူက သမီးကိုေရွ႕ေရာက္
ရင္ ျပန္လုပ္မယ္ေျပာေတာ့ သမီးကလည္းသူရဲ႕လက္
ကို ကိုက္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးလာတယ္။႐ြာထဲေရာက္
ေတာ့ ကြၽန္မတို႔တဲကုိ ေစာင့္ေနတဲ့ ၿခံပိုင္ရွင္ အိမ္ကို 
ေရာက္ၿပီး အကုန္လံုးကို ေျပာျပခဲ့တယ္” ဟု မိန္းက 
ေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။ 

 ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၏  ေဆး 
စစ္ခ်က္အရ မိန္းကေလးငယ္သည္   အဓမၼျပဳက်င့္ခံ
ရသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ္ 
လည္းလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အမႈဖြင့္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး 

ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကေလးမေလးရဲ႕ အေဖအရင္းရဲ႕နာမည္ 
လိုတယ္ေျပာတယ္။ သူက အခု ပေထြးနဲ႔ ေနေနတာ။ 
ေနာက္ၿပီး ေဆးစစ္ခ်က္စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုလည္း 
လိုေသးတယ္တဲ့။ ဥပေဒအရာရွိ၊ စခန္းမႉး တို႔နဲ႔ေဆြး
ေႏြးၿပီးပါၿပီ။ စခန္းမႉးက လက္ရွိမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာ 
ရွိေနတယ္။ ဒီလအတြင္းေတာ့ အမႈဖြင့္သြားမွာပါ” ဟု 
အမႈကို လိုက္ပါကူညီေပးသူ ေခ်ာင္းဆုံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚခင္ေလးသန္းက 
ေျပာပါသည္။

 “အမႈကို တရားေတာ့မစြဲ(တရား႐ုံးမတင္)
ရေသးဘူး။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ( ၁၈  ) ရက္ေန႔က  လူမႈဝန္
ထမ္း႐ုံးနဲ႔  ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွာပဲ  ကေလးကို 
ေခၚၿပီးစစ္ေဆးမႈေတြ     လုပ္ခဲ့တယ္။   ေတာသူတစ္ 
ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးအမႈကို တစ္ခါမွ မႀကဳံဖူး 
ဘူး။ ေတြ႕လည္း မေတြ႕ဘူးဘူး။ တရားဥပေဒအတိုင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရင္ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေက်နပ္ပါတယ္” 
ဟု မိန္းကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေဖေဖာ္
ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး
၏ ယမန္ျဖင့္ ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။

kel,mel,rYÁ aefarcj,rYÁn.mvj 

liutyje\p.tyjâ qUk aKu 

peTW,nY² enent.â 

en.kj|pJ, eS,ssjK[kjs.RWkjs.tmj,

tsjKulvj, liueq,tyjtY<â 

xpedar.rHi´ sKnj,mç,tiu²nY²

eSW,e×W,|pJ,p>|pJâ 

sKnj,mç,k lkjrHimH. en\pvjet.jmH. 

rHientyjâ dJlatWcj,et.< 

améfWcj<qW.,mH.p>
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မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ ကိုလြင္မိသားစုမိုတယ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္စကားဝိုင္းတစ္ခုကို မြန္ 
ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသခံ (၂၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ယင္းစကားဝိုင္းတြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္မွ Program Coordinator ႏိုင္ခြၽန္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအေျခအေန 
မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ရာမညမြန္ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန 
ႏိုင္ေအာင္ဆန္းဦးက လူအခြင့္အေရးႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ
ျခင္းႏွင့္ မြန္ေဒသရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ခံ မိမာလာမြန္က (မဂဒူးအဖြဲ႕ တာဝန္ခံ)  က ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန 
မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေဒသခံမ်ားက မီးရထားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေခါဇာၿမိဳ႕ 
နယ္ခြဲ၊ မန္က်ည္းေက်း႐ြာႏွင့္ (အျပင္)ဓနိသၾကားေက်း႐ြာအနီးရွိ ဗလဲ့ခဗြဲေတာင္တြင္ ျမန္မာေ႐ႊဧကရာဇ္ကုမၸဏီက ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႐ြာပိုင္ေျမ မ်ားဝယ္ယူထားရွိမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈျပႆနာ 
မ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

er,|miÕÁnyjtWcj lU²aKWcj<aer,Siucjr. aqia\mcjfWcj<sk.,wiucj,\pÕlupj
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မတ္လ ၁၆၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္မြန္ျပည္
နယ္   သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕   ႀကံ့ခိုင္ေရးရပ္ကြက္ရွိ   ဟံသာ 
ေထာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္
ရာ Community Consultation (ရပ္႐ြာအသိုင္း 
အဝိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း) တစ္ခုကို မြန္ျပည္
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပ 
ခဲ့သည္။

 ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံ
ရမႈျပႆနာမ်ားကို ေဒသခံအခ်င္းခ်င္းၾကား  အျမင္
ဖလွယ္ႏိုင္လာေစရန္၊ ေဒသတြင္း ႀကဳံေတြ႕ခံစားေန 
ရသည့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္     အားလုံးပူးေပါင္းဝိုင္းဝန္း
အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္၊ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္   ၎တို႔
ကိုယ္တိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သည့္ယႏၲရားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ 
႐ြယ္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ယင္းရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဒသခံ (၂၇) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
မူးယစ္ေဆးျပႆနာမ်ား၊ တပ္သိမ္းေျမမ်ား၊ သဘာ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ သက္ငယ္လိင္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

lU²a\Kcj<ear,ea]k.cj, rpjRW.aqiucj,awiucj,×Hcj< tiucjpcjeSW,enW,\Kcj, 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

e\m\m§Õpjmiucj,ncj,miqUm[.,a., eT.kjp·<ecWep,apj
မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၀

 တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရာဖူး 
ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကလယ္ေက်း႐ြာတြင္ ၂၀၂၀ 
မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္၌ ေဒသခံ 
ႏွစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္တစ္ဖက္စီ 
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားခဲ့သည္။ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းနင္းမိသူ 
ေဒသခံ(၂) ဦးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသခံယူေနၿပီး  အကူ 
အညီမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

 မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္လူ႔
အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မဂဒူး မြန္ေဒသရပ္
႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕တို႔က ထိခိုက္သူေဒသခံႏွစ္ဦးႏွင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အား
ေပးစကားေျပာၾကားကာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပး 
အပ္ခဲ့သည္။
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မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၀

 ကေလးမ်ားကို ကေလးလုပ္သား 
အျဖစ္ ဆိုးဝါးစြာခိုင္းေစမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္
ေစရန္၊ မွန္ကန္သည့္ ကေလးအလုပ္သမားစာရင္း 
ရရွိေစရန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား   အသိ
ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္   ကေလးငယ္
မ်ားအတြက္     ပညာေရးႏွင့္     အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ   သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား  ေဆာင္ 
႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္
၌ ၂၀၂၀ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔မွစၿပီး ကေလး 
လုပ္သားအေရအတြက္ကို စစ္တမ္းေကာက္ခံ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ယင္းစစ္တမ္းကို  ျပည္နယ္ဗဟိုစာရင္း
စစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက တာဝန္ယူေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး  
ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ဆပ္ 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေကာ္မတီ (၈) ခု ဖြဲ႕စည္းကာ 

mWnj\pvjnyjtWcj kel,lupjq.,aeratWkjkiu ssjtmj,ek.kjK·qW.,mvj

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 ကေလးလုပ္သားစစ္တမ္းကို ၂၀၁၉ မွ 
၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ပထမႏွစ္စီမံကိန္းအေနျဖင့္ 
မြန္ျပည္နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  အစားအစာ
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ 
ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း က႑ႏွစ္ခုတြင္ အသက္ (၁၇) 
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလုပ္သား ရွိ၊ မရွိကုိ  စစ္တမ္း 
ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဗဟို
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဒုတိယၫႊန္
ၾကားေရးမႉး ေဒၚလွလွက ေျပာသည္။

 “စစ္တမ္းေကာက္ခံဖို႔အတြက္ႀကီးၾကပ္
ေရးမႉး (၁၀) ေယာက္နဲ႔ စာရင္းေကာက္ 
အေယာက္ (၃၀) တို႔ကို မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔နဲ႔
(၁၂) ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္ရက္တာ  သင္တန္းေပးထား
တယ္။ စစ္တမ္းကိုေတာ့ (၇) ရက္တိတိ ေကာက္

သြားမယ္။     စစ္တမ္းေတြကေန    ထြက္လာတဲ့  
ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဆပ္ 
ေကာ္တီအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္” ဟု 
ေဒၚလွလွက ေျပာပါသည္။ 

 စစ္တမ္းကို မြန္ျပည္နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းရွိ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း  
(၃၅၉) ခုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း 
(၉၁၂) ခုတုိ႔တြင္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မြန္ျပည္နယ္ ဗဟိုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ သိရသည္။
 “စစ္တမ္းသြားေကာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ  
အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း ပူေပါင္းပါဝင္ေပးဖို႔ လိုပါ 
တယ္။ အခ်က္အလက္  မွန္မွန္ကန္ကန္ရမွ (လို 
အပ္တာကို) ကြၽန္မတို႔ လုပ္ေပးလို႔ရမယ္။ကေလး
လုပ္သား စစ္တမ္းေကာက္ေပမယ့္  ကေလးလုပ္
သား လုံးဝပေပ်ာက္သြားေအာင္ေတာ့  မလုပ္ႏိုင္
ေသးဘူး။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းလာဖို႔ေတာ့ 
(လုပ္ႏိုင္)မယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ေဒၚလွလွက 
ေျပာပါသည္။ 

 ကေ လး လု ပ္ သား စ စ္ တ မ္းေ ကာ က္  
ယူျခင္းအတြက္ ကနဦးဦးစားေပး    စီမံကိန္းနယ္
ေျမမ်ားအျဖစ္ မြန္ျပည္နယ္၊     ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ
ႀကီး၊    ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊   ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ
ႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း
လည္း သိရသည္။
 “ကေလးအလုပ္သမား စစ္တမ္း 
ေကာက္တာက ေကာင္းတာေပါ့။   အရင္တုန္းက 
ILO   –  International  Labor  Organization
( ကမာၻ႔အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္   )က လာေကာက္
တုန္းက ကြၽန္မတို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ 
မသိလိုက္ရဘူး။ ခ်ျပတာမ်ိဳးလည္း မရွိဘူး။  ဌာန
ဆိုင္ရာေတြကိုပဲ ခ်ျပတယ္။ ေဒတာအခ်က္ 
အလက္မွန္မွန္ကန္ကန္  ရဖို႔အတြက္  အလုပ္ရွင္
ေတြကလည္း ပူေပါင္းပါဝင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”  
ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေမတၱာဆုံဆည္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ 
ေဒၚသီသီႏြယ္က ေျပာသည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သား 
အင္အားစစ္တမ္းအရ  အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၇) 
ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ား၏ (၉.၃)  ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္
ေသာ ကေလး (၁.၁၃) သန္းသည္ ကေလးလုပ္
သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ား၏ ထက္ 
ဝက္ခန္႔သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္
တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။
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မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၀

 တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရာဖူး 
ေက်း႐ြာအုပ္စု၊     ကလယ္ေက်း႐ြာတြင္   ၂၀၂၀ 
မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္၌ ေဒသခံ 
ႏွစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္တစ္ဖက္စီ 
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ေမ်ာက္ေခ်ာေက်း႐ြာ    ႏွင့္     ကလယ္ 
ေခ်ာင္းဖ်ားေက်း႐ြာအၾကား သြယ္တန္းထား 
ေသာ ေရပိုက္လိုင္း ပ်က္စီးေနသျဖင့္ ေဒသခံ႐ြာ 
သားမ်ားက သြားေရာက္ျပဳျပင္ရာ အသက္(၃၅) 
ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေမာင္အပိုင္က ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိ၍ 
ညာဘက္ေျခေထာက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ 

 ၎ျပင္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးဝင္း 
လႈိင္သည္လည္း ကလယ္ေက်း႐ြာသို႔ ၿခံလုပ္ငန္း 
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိ၍ 
ဘယ္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ေၾကာင္း 
ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိသူ ေဒသခံ၂ ဦးသည္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္
ေဆးကုသခံယူေနၿပီး ဆရာဝန္၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ 
ေျခေထာက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည္ဟု 

er\fê|miÕÁnyjtWcj tsjrkjatWcj, edqK·×HsjxJ, 
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ေတာလဝီေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႏိုင္ဗညားထံမွ 
သိရွိရသည္။

 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲသည့္အနီးတဝို
က္တြင္ရွိေသာ အမ်ားသုံးေရပိုက္လိုင္းမွာ ဖ်က္စီး
ခံထားရသည့္အျပင္ အနီးအနားရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား
တြင္လည္း နာရီပိုင္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ (၅)ႀကိမ္
ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ယခုျဖစ္ 
စဥ္သည္ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။

 ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍     ထားဝယ္
ခ႐ိုင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ      တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
“အခုျဖစ္ေနတာက    ကရင္ထိန္းခ်ဳယ္နယ္ေျမမွာ
လို႔ပဲ ေျပာရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ 
ေျမဘက္မွာေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒီျပႆနာ 
ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လုံၿခဳံ 
ေရးအဖြဲ႕ဝင္ေတြကို တိုးျမႇင့္မွရမယ္။  လူဦးေရမ်ား
လာရင္ေတာ့ (အေျခအေန)ကို (ထိန္းခ်ဳပ္) ႏိုင္ 
မယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္  ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား   ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမွ
သာ ယခုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၉) ရက္ေန႔က 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔က 
ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း    ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဘက္မွ   တာဝန္ရွိသူမ်ား
မအားလပ္သျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျဖစ္ေျမာက္
ခဲ့ေၾကာင္း ေတာလဝီေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ႏိုင္ဗညားက ေျပာပါသည္။

 “ဒီကိစၥကို အျမန္ဆုံး မေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ 
ဘူးဆုိရင္ ႐ြာသားေတြ ေရွ႕ဆက ္ဒီထက္အမ်ားႀကီး 
ပိုဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒီေဒသကလူေတြက 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုရင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၊    ေရာ္ 
ဘာၿခံေတြပဲ အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ။ 
ကိုယ့္ၿခံေတြကို မသြားရဘူး၊     မီးေဘးအႏၲရာယ္
ေတြ မကာကြယ္ရဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕အႏၲရာယ္က 
လည္ပင္းနားအထိ ေရာက္ေနၿပီေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္
ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အျမန္ဆုံးညႇိႏႈိင္းေပးသင့္ 
တယ္” ဟု ၎က ဆက္ဆိုသည္။

 အဆိုပါေဒသတြင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္း (၃) ႀကိမ္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေဒသခံ (၁) 
ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေဒသခံ(၂) ဦး 
ေျခေထာက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။
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မတ္ ၁၂၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ ႕ဳနယ္ဇီးႏွစ္ပင္
ဂိတ္စခန္း ေနရာေဟာင္းအနီးတြင္ ပါတီ႐ုံး သစ္ 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက 
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်
က္ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “႐ုံးသစ္ေဆာက္မယ့္ေနရာကိုေတာ့  
နယ္လုံဝန္ႀကီးကေတာ့   လာညႇိႏႈိင္းၿပီးၿပီ။   ဒါေပ 
မယ့္ကရင္ဘက္ကို ညႇိဖို႔လိုသလို ၿခံေျမဂရန္ကိစၥ
လည္း ရွိေသးတယ္။ အခုေတာ့ ႐ုံးေဆာက္မယ့္ၿခံ
ေနရာအတြက္ ေျမဂရန္ရဖို႔ကိုပဲ လုပ္ေနတယ္။ 
ဂရန္က်ၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥေတြ ဆက္လုပ္ 
မယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည္လတြင္   မြန္ျပည္နယ္  လုံၿခဳံ 
ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေန 
ထြန္းဦးက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဇီးႏွစ္ပင္ဂိတ္ 
စခန္းေဟာင္းေနရာသို႔   လာေရာက္ခဲ့ၿပီး   ႐ုံးသစ္ 
တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ 
သည္။

 “ဇီးႏွစ္ပင္ဂိတ္ကေန ေတာင္ေပၚကို 
နည္းနည္းတက္လိုက္ရင္ (႐ုံးသစ္ေဆာက္မယ့္ၿခံ
ေနရာကို ေရာက္မယ္)။ ႐ုံးသစ္ေနရာက (သံျဖဴ
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ဇရပ္-ဘုရားသုံးဆူ)လမ္းမေပၚေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ 
အထဲနည္းနည္း ဝင္ရတယ္” ဟု ၎တာဝန္ရွိသူ 
က ဆက္ေျပာပါသည္။ 

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဇီးႏွစ္ပင္ဂိတ္ 
စခန္းႏွင့္ ဘုရားေတာင္ဂိတ္စခန္း (၂) ကို  တပ္မ
ေတာ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဝင္ေရာက္ထိန္း
ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
မရွိေသးေခ်။ 

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္    တစ္ႏိုင္ငံ
လုံးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement 
- NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရ
ပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ 
(Joint Monitoring Committee (State) – 
JMC-S) တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနခဲ့
သည္။

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီက မြန္ျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး-
JMC တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 
အစိုးရက မြန္ျပည္နယ္ JMC တစ္ခုတည္းတြင္သာ 
ပါဝင္ခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ တစ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
သည္။

 “JMC-S ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရဖို႔  မြန္ျပည္
သစ္ပါတီအေနနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။   ဒါေပမယ့္  ဒီေန႔ထိ  မေျပ 
လည္ေသးပါဘူး။  ေအာက္ေျခမွာေတာ့  ညႇိႏႈိင္းမႈ
ေတြ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဂိတ္စခန္းေတြကို   ျပန္လည္ေပးအပ္
ဖို႔ကိုလည္း တင္ျပထားပါတယ္။ ညႇိႏႈိင္းလို႔ ရသ 
မွ်ေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ JMC-S မွာ  
ပါဝင္ခြင့္မရေသးေတာ့ အစည္းအေဝးေတြမွာ 
တရားဝင္တင္ျပတာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး” 
ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ 
ႏိုင္ေအာင္မေငက ေျပာပါသည္။ 

 ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္     မုဒုံၿမိဳ႕
နယ္   အဘစ္ေက်း႐ြာအနီးရွိ    ပိႏၷဲကုန္းဂိတ္စခန္း
တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
က ဝင္ေရာက္ေနရာယူရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရ
သည္။
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