
mnjk[vj,ek[,rW. blY<KpW.,et.cjatWkj edqK·\pvjqUtiu²k aK[kj(4) K[kj et.cj,Siu

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မန္က်ည္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဗလဲ့ခပြားေတာင္တြင္ ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္ကုမၸဏီက လာ 
ေရာက္ကမ္းလွမ္းေနမွဳေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္ရန္အတြက္  ေရးၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္  မြန္ေဒသရပ္ရြာဖြံ့ၿဖိဳးေရး
အဖြဲ႕ (မဂဒူး)ႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္တို႔ ပူးေပါင္း ၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ “ဗလဲ့ခပြားေတာင္အမွီျပဳ လူမွဳစီးပြားသုေတသန” စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုခဲ့သည္။

စာ  - (၃) သို႕

စာ  - (၂) သို႕

erW,ek.kjpWYktikwtjm[.,kiu mef.jeS.cjniucj\Kcj,k 

niucjc·er,sitjp>wcjs.,mHÕkiu TiKiukjes

ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၂၀ 
 ၂၀၂၀  အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို    ဇူလိုင္လ 
(၂၅) ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔အထိ (၁၄) ရက္ၾကာ ကပ္ထား ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက နိုင္ငံေရးအေပၚစိတ္ပါဝင္စားမွဳနည္းပါးေနသျဖင့္ 
လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူ နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

စာ  - (၂) သို႕

စာ  - (၄) သို႕

စာ  - (၅) သို႕

စာ  - (၆) သို႕

(bm.mhutjeq.) tiucj,rcj,q.,m[.,kiu "bm." hu s.rcj,qWcj,ef.j\pT.,q\fc<j 
tiucj,rcj,q.,aKWcj<aer, Su·,rHÕ·,en

pu·s· (7) \pnjlvjqimj,yUrnj |miÕÁnyjlyjsJ vänj]k.,´ kumP$Jwcjer.kjl.mvjkiu 
edqK·m[.,siu,rimj

ls.nvj,p>,q\fcj< arvjaeqW,\mcj< am[iÕ,q.,ek[.cj,Sr.Sr.mm[., 
Knj²apjniucjrnj KkjKY

lUcyjm[.,a]k., mYmep,er, "        " tiukjtWnj,mHÕm[.,rHieneq.e]k.cj< 
mYep,]krnj svj,Ru·,lHÕ·ÁeS.j

No Vote



၂       ....................................................................................................... mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjk Tutje0qvj

erW,ek.kjpWYktikwtjm[.,kiu mef.jeS.cjniucj\Kcj,k niucjc·er,sitjp>wcjs.,mHÕkiu 
TiKiukjes

ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၂၀ 
 ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို   ဇူလိုင္လ   ( ၂၅ )  ရက္ေန႔မွ 
ဩဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔အထိ (၁၄) ရက္ၾကာ ကပ္ထား 
ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက 
နိုင္ငံေရးအေပၚစိတ္ပါဝင္စားမွဳနည္းပါးေနသျဖင့္ လတ္
တေလာအခ်ိန္အထိ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူ 
နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “သမီးတို႔ရြာမွာဆို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အသံ 
ခ်ဲ႕စက္နဲ႔ လိုက္ႏွိဳးေဆာ္ေနတယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ

ကို မဲစာရင္းသြားၾကည့္ဖို႔ ေျပာေတာ့ သူတို႔က ဘာျပန္
ေျပာလဲဆိုေတာ့   “ ဘာလို႔မဲေပးမွာလဲ။   သူတို႔မဲနိုင္ၿပီး
(ေရြးေကာက္ခံၿပီး)ရင္  သူတို႔အမ်ိဳး သူတို႔မိသားစုေတြပဲ 
အခြင့္အေရးရသြားတာ။ ငါတို႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးတာ 
ရွိလို႔လဲ” လို႔ အဲလို ေျပာၾကတယ္။ ရြာသူရြာသားအေတာ္
မ်ားမ်ားရဲ့စိတ္ထဲမွာလည္း အဲလိုပဲရွိေနေတာ့ မဲစာရင္း 
(မွန္ကန္မွဳရွိမရွိဆိုတဲ့)အေပၚမွာ သိပ္အေလးမထားဘူး” 
ဟု ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူငယ္အေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားေန 
သူ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ မိစိုက္ႏြန္က ေျပာပါသည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး 

မဆုံးရွဳံးေစရန္အတြက္ မဲစာရင္းသြားၾကည့္ၾကရန္ႏွင့္ မဲ
စာရင္းတြင္ မိမိတို႔၏အမည္ပါဝင္ေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ
႒က တိုက္တြန္းထားသည္။

 “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္က   ( ၉ ) နာရီ 
ေလာက္မွာ မဲစာရင္းသြားၾကည့္ၾကတယ္။  အဲအခ်ိန္မွာ 
တျခားဘယ္သူမွ မရွိဘူး။ ရပ္ရြာထဲလိုက္ေမးေတာ့ 
လည္း (မဲစာရင္းကပ္ထားတဲ့အေၾကာင္း) သိတဲ့လူ မရွိ 
ဘူး။ (မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႔) သူတို႔စိတ္ထဲ မရွိဘူး။  ၾကည့္ရ
မွန္းလည္း သိပုံမေပၚဘူး။ သူတို႔ကို ေျပာမွ “ေအာ္ ဟုတ္
လား၊ ဘာအတြက္လဲ” ဆိုၿပီး အဲလိုျပန္ေမးၾကတယ္” 
ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ကေလာ့ေသာ့ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံ 
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္  အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ( ၂၀၁၅ ) ေရြးေကာက္ပြဲ  ကတိ 
ကဝတ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊  တရားဥပေဒစိုး
မိုးမွဳ ရွိေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးဟူ 
သည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လႊ
တ္ေတာ္တြင္းေရာက္ရွိလာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆို 
ပါကတိကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္း ေဝဖန္သုံးသပ္မွဳမ်ား ရွိေနသည္။

ဩဂုတ္ ၁၄၊ ၂၀၂၀

 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုျပင္ပျဖစ္သည့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ (ဗမာမဟုတ္ေသာ)တိုင္းရင္း 
သားမ်ားကို လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနက 
“ဗမာ” ဟု စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားရာ ၎တို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္
အေရး ဆုံးရွဳံးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 “၂၀၁၃ မွာ စာရင္းေကာက္ေတာ့ (မြန္လူမ်ိဳး) (၆) ေသာင္းေက်ာ္ 

(bm.mhutjeq.) tiucj,rcj,q.,m[.,kiu "bm." hu s.rcj,qWcj,ef.j\pT.,q\fc<j 
tiucj,rcj,q.,aKWcj<aer, Su·,rHÕ·,en

ရွိတယ္။  အဲစာရင္းကုိ  သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို  ၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲအမီပို႔ခ့ဲတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ မြန္လူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ေနရာ ရမလာခဲ့ ဘူး။ သူတို႔
(အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ) ေျပာတာကေတာ့ သူတို႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအတိုင္း ဆိုရင္ 
(မြန္လူမ်ိဳးက) သုံးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္တဲ့။  ( သူတို႔စာရင္းအရ  ငါးေသာင္း
မေက်ာ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး မရဘူးေပါ့။ ဒီ ၂၀၂၀ မွာလည္း 
ဆက္တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြက္ မြန္လူမ်ိဳး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေနရာ သတ္မွတ္မေပးခဲ့ဘူး” ဟု တနင္ၝာရီ တုိင္းေဒ 
သႀကီးရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားစာရင္း ေကာက္ခံေရး ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူ မိေငြေလးက 
ေျပာပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္က နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
(ဗမာမဟုတ္ေသာ)တိုင္းရင္းသားမ်ားကို “ဗမာ/ဗုဒၶ” ဟုသာ အလြယ္တကူစာရင္းသြင္းခဲ့
သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာႀကီးႀကီး 
မားမား ရွိလာခဲ့သည္။

 “ရန္ကုန္မွာလိုမ်ိဳးဆိုရင္ မြန္လူမ်ိဳးေတြက သိန္းနဲ႔ခ်ီ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္(လူဝင္ 
မွဳႀကီးၾကပ္ေရး)စာရင္းမွာ ဗမာလို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ မြန္လူမ်ိဳးအေနနဲ႔ စာရင္း 

စာ  - (၄) သို႕



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjk Tutje0qvj.................................................................................... ၃

mnjk[vj,ek[,rW. blY<KpW.,et.cjatWkj edqK·\pvjqUtiu²k 
aK[kj(4) K[kj et.cj,Siu

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မန္
က်ည္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဗလဲ့ခပြားေတာင္တြင္ 
ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္ကုမၸဏီက 
လာေရာက္ကမ္းလွမ္းေနမွဳေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသရွိ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို သိရွိနားလည္
ရန္အတြက္  ေရးၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္  မြန္ေဒသရပ္ရြာ
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (မဂဒူး)ႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္တို႔ ပူးေပါင္း 
၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ “ဗလဲ့ခပြားေတာင္အမွီျပဳ 
လူမွဳစီးပြားသုေတသန” စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုခဲ့ 
သည္။

 ထို စာ တ မ္း ပါ အ ခ် က္ အ လ က္ မ်ား ကို  
တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔
၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တို႔ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ 
ဆုံခဲ့ၿပီး အခ်က္(၄) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိသည္။

 အခ်က္(၄) ခ်က္တြင္ ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔ေဒသမွ အျမန္ဆုံးထြက္ခြာ
ေပးရန္၊ ေဒသအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ႐ိုးရာဓေလ့
ထုံးတမ္းေျမယာသုံးစြဲမွဳပုံစံအတိုင္း  ဆက္လက္လုပ္
ကိုင္ခြင့္ေပးသြားရန္၊ ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူႏွင့္ကုမၸဏီ
တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမေနရာမ်ားကို မသမာေသာ နည္း
ျဖင့္  အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနမွဳကို  ျပန္လည္စိစစ္
ေပးရန္ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာျပႆနာ 
အျငင္းပြားမွဳမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ 

အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 “ကုမၸဏီက ေျမဝယ္တဲ့အခါမွာ ေျမပိုင္ရွင္ 
အားလုံးကို မေခၚဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုပဲေခၚၿပီး ေျမ 
ေနရာလိုက္ျပခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း
အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတယ္။ ေျမဝယ္တဲ့အခါမွာ 
တစ္ဧကဆိုရင္ သိန္း (၃၀) ကေန (၇၅) သိန္း အထိ 
ေပါက္ေဈးရွိတယ္လို႔    ေျပာထားေပမယ့္    တကယ္
ေရာင္းဝယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ဧကကို (၁၂) သိန္း
ပဲေပးတယ္။    ဒီေျမယာျပႆနာေတြေၾကာင့္ပဲ  ရြာ
သားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲသြားၾကတယ္။ ေနာက္တစ္
ခုက ေျမတိုင္းတဲ့အခါမွာလည္း ေျမစာရင္းမပါဘဲ 
ကုမၸဏီကလူေတြပဲ  ေျမတိုင္းသြားတယ္။     ဒီလိုမ်ိဳး
မသမာမွဳေတြရွိေနတာကို    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေတြက ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ကူညီေျဖရွင္းေပး 
ေစခ်င္လို႔ လာေရာက္တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု 
မန္က်ည္းေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

 ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိပိုင္ေျမ 
ေနရာမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ ပုံစံ 
(၇) ေလၽွာက္ထားရယူရန္ႏွင့္ လတ္တေလာတြင္ 
ေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေ
တာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က အၾကဳံျပဳခဲ့သည္။

 စစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရ   ေဒသခံျပည္ 
သူအမ်ားစုက    ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းမ်ား၊   ေရအရင္း
အျမစ္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဗလဲ့ခပြားေတာင္ 
ကို အမွီျပဳေနရၿပီး ၎တို႔မိသားစုဝမ္းစာေရးအတြက္ 
ဗလဲ့ခပြားေတာင္ကို အားကိုးေနရသည္။ ၎ေတာင္

တြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက   အနီးအနားရွိ
ေက်းရြာမ်ားက ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္မ်ား  ၾကဳံေတြ႕ခံစား
ရမည့္အျပင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္  သယံဇာ
တမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးသြားမည္ကို ေဒသခံ 
အမ်ားစုက စိုးရိမ္ၾကသည္။

 “ဒီေတာင္ႀကီးက ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ရြာအား
လုံးနီးပါး    မွီခိုအားထားရတဲ့ေတာင္ႀကီးပါ။  ေတာင္
ေပၚကေန  က်လာတဲ့ေရကိုလည္း   ရြာအားလုံးနီးပါး 
သုံးေနၾကတယ္။ ဒီေတာင္ တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြ အမ်ားႀကီးထိခိုက္သြားနုိင္
တယ္” ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဗလဲ့ခပြားေတာင္တြင္      ေက်ာက္ထုတ္ 
လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္ 
ကုမၸဏီက ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းမွဳ 
မ်ားမရွိသည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏  သေဘာ
ထားဆႏၵကိုရယူခဲ့ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္းသိရ 
သည္။
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ဩဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၂၀

 ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း    တည္
ေဆာက္မည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ မြန္ျပည္ 
နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ဓမင္းဆိပ္အနီးရွိ ေျမေန 
ရာ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံ (၇) မ်ားကို 
ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ေရးၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံ
ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ(လယ္စီ)က ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ 
(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ေက်းလယ္စီကုိ ထပ္မံညႊန္
ၾကားလာခဲ့ရာ အဆိုပါေျမေနရာကို ကုမၸဏီတစ္ခု
ခုက လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္ေလၽွာက္ထားလာမည္
ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

 “ထုတ္ေပးထားတဲ့ ပုံစံ (၇) က ဥပေဒနဲ႔ 
မညီဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြဆီက ျပန္ 
သိမ္းၿပီးရင္ စီမံကိန္းလုပ္မယ့္ကုမၸဏီကို (လုပ္ပိုင္
ခြင့္)ျပန္ခ်ေပးလုိက္မွာကုိ ေဒသခံေတြကသံသယ
ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေဒသခံေတြက ကမ္းလြန္ 
ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းေဆာက္မွာကို ကန္႔ကြက္ 
ထားၾကတယ္။ ဒါကို ကုမၸဏီ(တစ္ခုခု)က တရား
ဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေအာင္ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ 
လိုက္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္” ဟု အံဒင္ေက်းရြာ 
လယ္စီဥကၠ႒ နိုင္စိုးမိုးေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

 လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၿ မိဳ ႕နယ္လယ္စီ၏  
ညႊန္ၾကားခ်က္အား     သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ    အ 
ေၾကာင္းၾကားျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေက်းရြာလယ္စီ 
တြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ဦးမည္ဟုသိရ
သည္။

 “ပံုစံ (၇) ထြက္လာတုန္းကအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မွဴးက ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ ပုံစံ (၇)  ဘယ္လို
ေလၽွာက္ၿပီး  ဘယ္လိုရလာသလဲဆိုတာ    ကၽြန္ 
ေတာ္မသိဘူး။   ခုညႊန္ၾကားစာမွာေတာ့  ပုံစံ (၇) 
ေတြက ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေတာင္း
ခံၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔တကြ ျပန္လည္တင္
ျပရမယ္လို႔ ဆိုတယ္” ဟု နိုင္စိုးမိုးေက်ာ္က ဆက္ 
ေျပာပါသည္။

 အဆိုပါေနရာအတြင္းရွိ ပုံစံ (၇) မ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ 
ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေဆာက္မယ္
ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ဒီ ပုံစံ (၇) ကို ျပန္သိမ္းဖို႔ 
လုပ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေခၚ 
လိုက္၊ လယ္စီက ေခၚလိုက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း 
လမ္းစရိတ္ကုန္တာ မနည္းေတာ့ဘူး။ ႏွစ္တိုင္းလို
လိုပဲ။ အဲမွာ ပုံစံ (၇) ရထားတဲ့သူေတြတစ္ေယာက္
မွ ေအးေအးေဆးေဆး မေနရဘူး” ဟုအံဒင္ေက်း
ရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းကို Fore
ver ThanLwin Company Ltd က တည္ေဆာက္
မည္ဟု   သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ဖူးၿပီး   လယ္ယာေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမွဳေၾကာင့္ အံဒင္လယ္စီအဖြဲ႕
ဝင္ (၂) ဦးကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၂၀၁၇ႏွစ္
ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖိအားေပးႏွဳတ္ထြက္ေစခဲ့ဖူးသည္။

ေပါက္မေနဘူး။ သူတုိ႔ေတြ မြန္လူမ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္း 
ေပါက္ဖို႔က ျပင္ဆင္မွဳအဆင့္ဆင့္ လုပ္မွရမယ္” ဟု 
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) 
ျဖစ္သူ နိုင္စံတင္က ေျပာပါသည္။

 မြန္လူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္
ႀကီးေနရာ  ရရွိရန္အတြက္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တြင္ အလားတူႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ 
အထိ မရရွိေသးေခ်။

 ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ နိုင္ငံေတာ္
၏လူဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ သန္း  (၅၀)  ေက်ာ္ ရွိသ
ျဖင့္ လူဦးေရ (၅) ေသာင္းေက်ာ္ပါက သက္ဆိုင္ 
ရာျ ပ ည္ န ယ္ / တို င္းေ ဒ သ ႀ ကီး လႊ တ္ေ တာ္ တြ င္  
တို င္း ရ င္း သား လူ မ်ိဳးေ ရး ရာ ဝ န္ ႀ ကီး တ စ္ေ န ရာ  
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စာ  - (၂) မွ
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ဩဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၂၀

 မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ နိုင္ငံသား  အ
ခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ 
မဲမေပးေရး “ No  Vote ”  တိုက္တြန္းမွဳမ်ား  ရွိေန 
ေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀  နိုဝင္ဘာလ  (၈)  ရက္ေန႔
တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအားလုံး ဆႏၵမဲ လာေရာက္
ေပးၾကရန္ မြန္ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ
က စည္း႐ုံးလွဳံ႕ေဆာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ေကာ္
မတီအဖြဲ႕ဝင္ မိဇင္ဝင္းမြန္က မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္
အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေျပာပါသည္။

 “မဲေပးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ် 
ဖို႔လိုတယ္။ ဒါက နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးလည္း 
ဟုတ္တယ္။ နိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းျဖစ္တဲ့
အတြက္ လူငယ္အားလုံးကို မဲေပးေစခ်င္တယ္။
ကၽြန္မတို႔  မြန္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အေနနဲ႔
လည္းတိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္တာေတြ လုပ္သြား 
မယ္” ဟု မိဇင္ဝင္းမြန္က ေျပာပါသည္။

 မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး မဲေပးေရး 
စည္း႐ုံးလွဳံ႕ေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ ပိုစကာမ်ား 
ကပ္ျခင္း၊ လကက္မ္းစာေစာငမ္်ား ေဝငွျခင္းမ်ားကိ ု
ဩဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

lUcyjm[.,a]k., mYmep,er,  "       " tiukjtWnj,mHÕm[.,rHieneq.e]k.cj< 
mYep,]krnj svj,Ru·,lHÕ·ÁeS.j

လူငယ္မ်ားေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ   မစတင္ 
ေသးတဲ့အတြက္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ (ျပည္သူ  လူ 
ထုအၾကား)ပညာေပးသင္တန္းေတြကုိမလုပ္ေသး
ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ 
သင္တန္းေပးထားတယ္။ သူတို႔ကေနတဆင့္ 
ေက်းရြာမွာရွိေနတဲ့ လူငယ္ေတြကို တိုက္တြန္းႏွိဳး
ေဆာ္သြားမယ္။ မဲဘယ္လိုထည့္ရမယ္ဆိုတာကို 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းသေဘာမ်ိဳး ေပးသြားမယ္” 
ဟု မိဇင္ဝင္းမြန္က ရွင္းျပပါသည္။

 ယခုလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ   လူ 
ငယ္မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမွဳ ပိုမိုျမင့္  တက္လာသည္
ဟု ေျပာဆိုမွဳမ်ားရွိသကဲ့သို႔   ပထမဆုံးအႀကိမ္မဲ
ေပးမည့္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးပုံနည္းစနစ္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိျမင္နားလည္မွဳ နည္းပါး 
ေနသည္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

 “မဲသြားေပးဖို႔က မဲစာရင္းမွာ ကိုယ့္ 
နာမည္ ပါသလား မပါဘူးလားဆိုတာေတာင္ 
မၾကည့္ရေသးဘူး။ မဲကေတာ့ ေပးခ်င္တယ္။ဒီႏွစ္
မွ စေပးရမယ္ဆိုေတာ့ မဲသြားေပးရင္ ဘာေတြယူ
သြားရမလဲဆိုတာ မသိဘူး။    ရြာကတခ်ိဳ႕လူငယ္

ေတြဆို မွတ္ပုံတင္ မရွိဘူး။ မွတ္ပုံတင္မရွိရင္ မဲမ 
ေပးရေတာ့ဘူးလား။   ကၽြန္မတို႔မွာ  အဲဒီအခက္
အခဲေတာ့ ရွိေနတယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ 
အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက 
ေျပာသည္။

 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္ 
နယ္၌ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ (၁၇) သိန္း (၆) 
ေသာင္းေက်ာ္တြင္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ (၂) သိန္း 
ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

လူငယ္ေတြကုိေတာ့
 ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ 

သင္တန္းေပးထားတယ္။ 
သူတုိ႔ကေနတဆင့္ 
ေက်းရြာမွာရွိေနတဲ့ 

လူငယ္ေတြကုိ တုိက္တြန္း
ႏွိဳးေဆာ္သြားမယ္။

No Vote
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ဇူလိုင္ ၁၄၊ ၂၀၂၀
 
 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ  အေန
ျဖင့္   မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း    ဆရာဆရာမအတြက္ 
လုပ္ခလစာမ်ားကို  သင့္တင့္႐ုံမၽွသာ  ေထာက္ပံ့နိုင္
သျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဆရာ-ဆရာမ 
မ်ားကို ခန္႔အပ္နိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းအေရးကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ 
ေပးေနသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
ေပးေနသည့္ နိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက မြန္အမ်ိဳး
သားဆရာဆရာမမ်ားအတြက္   လစာေထာက္ပံ့ေငြ
မ်ားကို ေက်ာင္းမပိတ္ခင္အခ်ိန္ကတည္းကပင္ 
ေလၽွာ့ခဲ့သျဖင့္ ဆရာဆရာမတစ္ဦးလၽွင္ လုပ္ခလစာ 
(၆) ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔သာ ရရွိေနသည္။ ေဒသခံ အ
လွဴရွင္မ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ ထပ္ေဆာင္း အလွဴေငြ
မ်ား ရရွိသျဖင့္ တစ္ဦးလၽွင္ လုပ္ခလစာ က်ပ္တစ္ 
သိန္းနီးပါး ရရွိသည္လည္း ရွိသည္။

 “အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ 
ဆရာမေတြ ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႕ရေတြက လစာမ်ားမ်ားလို
ခ်င္ၾကတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သင့္တင့္႐ုံပဲေပး
နိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းဆရာေတြကိုမခန္႔နိုင္
ဘူး။ ဆယ္တန္းၿပီးတ့ဲသူေတြ အေဝးသင္ တက္ေန 

ls.nvj,p>,q\fcj< arvjaeqW,\mcj< am[iÕ,q.,ek[.cj,Sr.Sr.mm[., 
Knj²apjniucjrnj KkjKY

တဲ့သူေတြပဲ ခန္႔လို႔ရမယ္။ အေဝးသင္ေတြကို  ခန္႔
ျပန္ေတာ့ သူတို႔ အနီးကပ္က်ဴရွင္ေတြ  တက္ရတဲ့
အခ်ိန္မွာ ဆရာဆရာမအခက္အခဲ    ျဖစ္ျပန္တာပဲ။ 
ဆရာဆရာမ,  မလုံေလာက္ေတာ့   ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူေတြလည္း ဒုကၡေရာက္တာေပါ့။အဓိက
ျပႆနာအရင္းျမစ္က လစာ  (မ်ား မ်ား) မေပးနိုင္
တာပဲ” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္    ပငေက်းရြာမွ   မြန္
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းအေရးကို   ကူညီလုပ္ေဆာင္ 
ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဆရာ - 
ဆရာမမ်ား မခန္႔အပ္နိုင္မွဳသည္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ 
႐ိုက္ခတ္မွဳရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

 “ဒီႏွစ္လည္း ဘာမွထူးထူးျခားျခား  တိုး
တက္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ႀကိဳးစားတာ
ေတာ့  သူသူကိုယ္ကုိယ ္ ႀကိဳးစားၾကတာပဲ။   ဒါေပ 
မယ့္ဘာမွ ျဖည့္ဆည္းမေပးနိုင္ဘူးေလ။  အဓိက,
ကေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဆရာ-ဆရာမေတြရဖို႔
ေပ့ါ။ ရန္ပုံေငြအလုံအေလာက္မရွိေတာ့ ခက္တာပဲ
ဗ်ာ” ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ 
ဒါ႐ိုက္တာ နိုင္မင္းေအာင္ေဇက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၈-၁၉ စာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ 

တန္းဝင္စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ မြန္အမ်ိဳးသား 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၁၄) ဦးရွိၿပီး (၁၁) ဦး 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏွဳန္း (၉.၆၅) 
ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔သာ ရွိသည္။

Sr. Sr.m, 
mlu·el.kjet.<  
ek[.cj,q.,

ek[.cj,qUetWlvj, 
dukÉer.kjt.ep><â
aDik\pQn.
arcj,\msjk 

ls.(m[., m[.,) 
mep,niucjt.pY
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သားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္ကုမၸဏီက ေက်ာက္
ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ ဓနိၾကာေက်းရြာအနီးရွိ 
ဗလဲ့ခပြဲေတာင္သည္ အက်ယ္အဝန္း (၁,၅၀၀) ဧက 
ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီက လယ္ေျမဧက (၆၄၆) 
ဧကကို ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

 “ကုမၸဏီက ဝယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မေရာင္း 
ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းက် ေထြအုပ္က လာၿပီးေတာ့ 
အပိုင္သိမ္းမွာပဲ ေျပာေနတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ 
လယ္ေျမက ကိုယ္မေရာင္းလည္းပဲ   လာသိမ္းသြား
မလားဆိုၿပီး စိတ္က စိုးရိမ္ေနတယ္ ”  ဟု     ဓနိၾကာ
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ဓနိၾကာစံျပေက်းရြာ         စီမံကိန္းတည္ 
ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက 
သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္
ငန္း (Eco-Tourism Zone) ဧရိယာတြင္အက်ဳံးဝင္ေန
သည္။

Dni]k.s·\pek[,rW.tvjeS.kjer, qeB.tUvJmHÕ ryUr.tWcj kumP$Jk ssjtpjacja.,kiu 
akUavJryUKY<

ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း မန္က်ည္းေက်း
ရြာအုပ္စု (အျပင္)  ဓနိၾကာႏွင့္  (အတြင္း)   ဓနိၾကာ
ေက်းရြာအၾကားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္   အ
ျငင္းပြားဖြယ္ ဓနိၾကာစံျပေက်းရြာတည္ ေဆာက္ေရး
အတြက္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ  သေဘာတူညီမွဳ
ရယူရာတြင္ ျမန္မာေရႊဧကရာဇ္ကုမၸဏီက နယ္ေျမခံ
စစ္တပ္ျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၂၈၅) ေျခလ်င္တပ္ရင္း 
(ခလရ-၂၈၅) မွ စစ္သည္ (၂) ဦး၏ အကူအညီရယူ
ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “(ကုမၸဏီကို)လယ္ေျမေရာင္း   လိုက္တဲ့
သူေတြက (၆၇) ေယာက္ ရွိတယ္။ အခု (  ဇူလိုင္လ 
(၁၅) ရက္) လက္မွတ္ထိုးဖို႔သြားတာက အေယာက္ 
(၁၁၀) ဆိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ လူေတြက   မ်ားေနတာ
လဲ။ စစ္တပ္အင္အားကို ယူၿပီးေတာ့ ရြာသားေတြကို
ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာလား။ ရြာသားေတြကလည္း 
စစ္တပ္ပါလာလို႔   ေၾကာက္ၿပီး  လက္မွတ္ထိုးလိုက္
တာလား။ ေနာက္ၿပီး ကုမၸဏီကလည္း (ၿခိမ္းေျခာက္ 
တဲ့နည္းနဲ႔) ေဒသခံေတြရဲ့ သေဘာတူညီမွဳကို  ယူခဲ့
တာလား။ (ေမးခြန္းေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး) ေပါ့” ဟု 
ဓနိသၾကားေက်းရြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ (၁၄)   ရက္ေန႔တြင္ 
လည္း ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ဓနိၾကာေက်း

ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က   ကုမၸဏီထံသို႔   လယ္ေျမ
ေရာင္းခ်ခဲ့သူမ်ားအား   ေရးၿမိဳ႕နယ္  
အေထြေထြအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ေျမေတြ ၿခံေျမ 
ေတြရဖို႔နဲ႔ စီမံကိန္း လုပ္ဖို႔အတြက္ ရြာသားေတြ 
ေၾကာက္လန႔္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မယ္ဆုိရင္ လက္
မခံနိုင္ဘူး။  ကၽြန္ေတာ္တို႔   ရြာသားေတြက  ပညာ
လည္း မရွိ၊ အျမင္လည္း မက်ယ္ၾကဘူး။ (သူတို႔မွာ) 
ေငြေတြအမ်ားႀကီးရွိလို႔    ရြာသားေတြအေပၚ  ဒီလို 
လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနတာလား” ဟု ဓနိၾကာေဒသခံ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ဓနိၾကာစံျပေက်းရြာ စီမံကိန္းေနရာ 
သည္အမ်ားပိုင္စားက်က္ေျမျဖစ္ေနသည့္အတြက္
ေဒသခံရြာသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ေခ်။ ၎ျပင္ကုမၸ
ဏီအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္  ဉယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား
ကို လက္သိပ္ထိုးဝယ္ယူေနသည္။

 “ရြာသားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို 
သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ဒီအတိုင္းပဲ လႊတ္ထားမွာ
လား။ ဒီကုမၸဏီေၾကာင့္ ေရာင္းသူနဲ႔ ဝယ္သူရြာသား
အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္ေတာ့မယ္။ ဥကၠ႒ 
ကလည္း ရြာသားေတြကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနေတာ့ သူ႔
ကိုလည္း ႏွဳတ္ထြက္ေစခ်င္တယ္” ဟု ဓနိၾကာရြာ 

စာ  - (၈) သို႕
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ဇူလိုင္လ ၁၇၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသား

ပညာေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ   မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ(ညီသာစခန္း) မြန္အမ်ိဳးသားအထက္

တန္းေက်ာင္းတြင္  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ   (၂) 

ဆနီးပါး တိုးပြားလာသျဖင့္   အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား

ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ေရး ၾကပ္တည္း ေန 

သည့္အျပင္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

Physical Distancing  လမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာက်င့္

သုံးရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း  မြန္အမ်ိဳးသားပညာ

ေရးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

 “ညသီာမွာဆိရုင ္မူးယစ္ေဆးဝါးလည္းကင္း

စင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးလူေရာေႏွာတာေတြလည္းမရွိ 

ေတာ့ ဒီမွာလာအပ္ထားရင္ မိဘေတြက စိတ္ခ်ရတယ္” 

ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ဒါ႐ိုက္တာမင္းေအာင္ 

ေဇက ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 

ညီ သာ မြ န္ အ မ်ိဳး သား အ ထ က္ တ န္းေ က်ာ င္း ရွိ  

နဝမတန္း

ႏွင့္ ဒသမတန္း၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ (၁၆၀) 

ဦးရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ (၂၀၀) ေက်ာ္အထိ ရွိလာသည္။

၎ျပင္ ထပ္မံေရာက္လာမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

မ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 “ဒီႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ႏွစ္ 

ဆတိုးလာတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာက ေက်ာင္း

အိပ္ေက်ာင္းစားေတြရွိတဲ့အခါက်ေတာ့  ကၽြန္ေတာ္တို႔

မွာ ေနစရာအခက္အခဲေတြရွိလာတယ္။ COVID-19 

ကာလမွာ Physical Distancing လမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ (၆) ေပအကြာ   အိပ္ရမယ္

ဆိုရင္ ေနရာက မဆံ့ေတာ့ဘူး။ အခုလက္ရိွမွာတစ္ျခား

အတန္းေတြ မဖြင့္ေသးေတာ့ အဆင္ေျပေနေသးတယ္။ 

အတန္းေတြ  အကုန္ဖြင့္ရင္ေတာ့  ေနစရာအခက္အခဲ

ျဖစ္နိုင္တယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂၀၂၀

 Covid-19 ေၾကာင့္ အသြားအလာကန္႔
သတ္ခံထားရသူမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္  ၂၀၂၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲျဖင့္   ဆႏၵမဲေပးနိုင္
ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရွိရသည္။

 “Quarantine ဝင္ေနသူေတြကေဆး႐ုံ
တက္ေနတဲ့ လူနာေတြနဲ႔ (အခြင့္အေရး)အတူတူ
ပါပဲ။ (သူတို႔ကို ေဆး႐ုံမွာ ထားဖို႔) ေနရာမရွိလို႔ 
အျပင္မွာ ေန,ေနရတာပါ။ သူတို႔အတြက္ သီးျခား
မဲ႐ုံထားေပးဖို႔က မျဖစ္နိုင္ဘူး။   က်န္းမာေရးဝန္
ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့အတြက္ (ေဆး႐ုံ
တက္ေနတဲ့  အတြင္းလူနာအျဖစ္  သတ္မွတ္တဲ့
အတြက္) ႀကိဳတင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ဥပေဒမွာ  ပါေနပါ
တယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
အဖြဲ႕ခြဲ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က 

ေျပာပါသည္။
 မြန္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိQuarantine
ဝင္ေနသူမ်ား ( အသြားအလာကန္႔သတ္ထားသူ
မ်ား) အေနျဖင့္ ၎တို႔၏မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ႀကိဳ 
တင္မဲေပးနိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးဟိဏ္းလင္း
ထက္က ေျပာပါသည္။

 “Quarantine ဝင္ေနတဲ့သူေတြထဲမွာ 
မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့သူရွိရင္  ပုံစံ  (၁၅) 
အတိုင္း ႀကိဳတင္မဲ ေပးရမယ္။ ကိုယ့္ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာထဲမွာ Quarantine ဝင္ေနတဲ့သူဆိုရင္ 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမွာပဲ ႀကိဳတင္မဲေပးရမယ္” ဟု  
ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ရွင္းျပပါသည္။

 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏  ဇူလိုင္လ 
(၁၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မြန္ျပည္နယ္ 
တြင္ Community Based Facility Quaran 

tine  – CBFQ (၅) ခု ရွိၿပီး လက္ရွိ  Quarantine 
ဝင္ေန သူ (အသြားအလာကန္႔သတ္ထားသူ) 
(၁,၄၀၀) ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Covid 19 e]k.cj< aqW.,al.knj²qtjK·T.,rqUm[., }kiÕtcjmY\fcj< S×¡mYep,niucj



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjk Tutje0qvj..................................................................................... ၉

ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  စစ္ကဲကုန္း
ရပ္ကြက္ သာသနာ ၂၅၀၀ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 
ဝင္းအတြင္းရွိ  ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္   ေဆာက္လုပ္
ထားသည့္ (၄) ထပ္အေဆာက္အဦးသည္ ၿပိဳက်နိုင္
ေခ် မရွိေၾကာင္း (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ 
အစိုးရက အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ 
ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႔၌ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္ပြားၿပီး လူတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

 “အေဆာက္အဦးကို ဆက္လက္ေဆာက္
လုပ္နိုင္ဖို႔  ဇြန္လေလာက္ကတည္းက   ေျမထိန္းနံရံ
ေတြ လုပ္ေနတယ္။ ေျမထိန္းနံရံလုပ္ဖို႔ အပင္ေတြကို 

mWnj\pvjnyjasiu,rafWYÁk a.mK·K[kjep,T.,eq. lupjcnj,KWcj e\m|piÕk[´ lUtsjxJ,eqSu·,

ခုတ္လိုက္တယ္။    အပင္ခုတ္လိုက္ေတာ့   ေျမႀကီး 
အက္လာၿပီး ေျမၿပိဳက်လာတယ္။ ေသဆုံးသြားတဲ့သူ
ကေတာ့ ေျမထိန္းနံရံလုပ္ေနတဲ့   အလုပ္သမားတစ္
ေယာက္ပဲ” ဟု စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ဦးတင္ထြဋ္က ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
ေျမၿပိဳမွဳမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ သာသနာ ၂၅၀၀ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း 
ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္ပြားမည္ကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက 
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံသို႔ 
တိုင္ၾကားမွဳရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 “အခု(လက္ရွိ)ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔  စည္
ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က အာမခံေပးထား

တဲ့ေနရာမွာ ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္တာ။ မိုးမရြာေသးဘူး  ဒီလို
ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္  ေနာက္မိုးအမ်ားႀကီး   ရြာလာတဲ့
အခါက် ဒီေတာင္ေစာင္းေအာက္မွာေနတဲ့   ျပည္သူ
ေတြအတြက္ေတာ့ မေတြးရဲစရာပဲ” ဟု ေတာင္ 
ေစာင္းေအာက္တြင္ေနထိုင္သူ ျပည္သူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျမၿပိဳ က်မွဳေၾကာင့္
လူတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သျဖင့္     ေတာင္ေစာင္းေအာက္
တြင္ေနထိုင္သူ   ျပည္သူမ်ားက   ၎တို႔၏အသက္
အႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

 “ပစၥည္းဆုံးရွဳံးတာက ကိစၥမရွိဘူး။ျပန္ယူ
(ရွာ)လုိ႔ရတယ္။ အသက္ဆံုးသြားရင္ေတာ့ဘာမွလုပ္
လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေျမႀကီးကလည္း အက္ေနတုန္းပဲ။ 
ပိုက္ဆံရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ တျခားေနရာကို ေျပာင္း
သြားၾကၿပီ။ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ မေျပာင္းနိုင္တဲ့သူေတြ အ
တြက္ အစုိးရက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ဆို မိုးရြာတဲ့အခါ ေျမၿပိဳမွာေၾကာက္ၿပီးမိသား
စုအကုန္လုံးက အျပင္မွာ အိပ္ေနရတယ္” ဟု 
ေတာင္ေစာင္းႏွင့္အနီးဆုံးေနရာတြင္ ေနထိုင္ေနသူ 
ကိုေအာင္သူရက ေျပာပါသည္။

 ေျမၿပိဳမွဳျဖစ္ပြားရာ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္ 
ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ လူေနအိမ္ (၂၂) လုံး ရွိ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 လာမည့္   ၂၀၂၀   ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ယခင္က  မဲမေပးဘူးသူမ်ား    ပါဝင္ဆႏၵမဲေပးနိုင္
သည့္   အေျခအေနမ်ားရွိေနသျဖင့္  မဲေပးပုံစနစ္
မက်ျခင္းေၾကာင့္    ၎တို႔ဆႏၵမဲမ်ားသည္  ပယ္မဲ

မ်ားျဖစ္သြားမည္ကို ပထမဦးဆုံးမဲေပးမည့္ ေဒသ 
ခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာ မဲစာရင္းေတာ့ 
လာေကာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ဒီ  ၂၀၂၀ မွာ  မဲေပးခြင့္ရွိ
လာၿပီဆိုေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြက ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔က အစေပ့ါေလ တစ္ခါမွ မဲမေပးဘူးဘူး။   အဲ
ေတာ့ ပယ္မဲျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနတယ္  ”  ဟု 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါ 
သည္။

 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွဳ မ်ားျပားသည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားရွိ  ျပည္ 
သူလူထုမ်ားအတြက္  ဆႏၵမဲေပးရာတြင္  ခက္ခဲမွဳ
တစ္စုံတရာ မရွိေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္သီေက်း
ရြာမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္မူ ဆႏၵမဲေပးရ

မည့္နည္းလမ္းကို   စနစ္တက်သိရွိထားျခင္း  မရွိ
ေခ်။

 “ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသက လူေတြမဲေပး
နိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔   ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  ဒီတစ္
ႀကိမ္ေတာ့ မဲေပးခြင့္ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ (ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့) ပညာေပးလုပ္ငန္း
ေတြ   မဲေပးပုံေပးနည္းသင္တန္းေတြ   ဘာမွမရွိ
ေသးဘူး။ အဲေတာ့ (မဲေပးခြင့္ရခဲ့ရင္ေတာင္) ပယ္
မဲေတြ မ်ားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕ေဒသ
ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ နိုင္လြန္က ေျပာပါသည္။

 ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသတြင္ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီလက္ေအာက္ခံ ေက်းရြာ (၁၉) ရြာ ရွိၿပီး 
ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ေက်းရြာ(၁၀)ရြာ
ရွိသည္။
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ဇူလိုင္ ၂၂၊၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ား 
ေတာင္ေဒသရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (Maw 
lamyine Cement Limited – MCL) သည္ ၂၀၂၀ 
ဇူလိုင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္  လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳ   ရပ္ 
ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္   စက္႐ုံတြင္   အလုပ္လုပ္ေန
ေသာ ေန႔စားအလုပ္သမားေထာင္ခ်ီ  အလုပ္လက္မဲ့
ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ျပင္  ၎တို႔အေနျဖင့္   မည္သည့္နစ္
နာေၾကးမၽွ မရရွိနိုင္သည္ကို  သေဘာတူေၾကာင္းကို
လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရသည္ဟု စက္႐ုံအလုပ္ 
သမားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

 “စက္႐ုံမပိတ္ခင္ တစ္လအႀကိဳမွာအလုပ္
သမားေတြကိုေခၚၿပီးေျပာတယ္။ စက္႐ုံပိတ္မယ္  ဆို 
ရင္ေလ်ာ္ေၾကးေတြဘာေတြ  ဘာမွမေပးနိုင္   ဘူးဆို 
တဲ့အေၾကာင္း (အဲဒါကို သေဘာတူဖို႔) ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။   လက္မွတ္မထိုးဘူးဆို
ရင္   စက္႐ုံျပန္ဖြင့္တဲ့အခါမွာ   အဲမွာအလုပ္မလုပ္ရ 
ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စား
သူေတြက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ (အလုပ္ရဖို႔ အဓိက
ပဲေလ)။ အဲလိုနဲ႔ပဲ လက္မွတ္ထိုးလိုက္တယ္” ဟု 
ေန႔စားအလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

 လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းလိုက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားဦးေရ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ အလုပ္
လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စက္႐ုံျပန္ 
လည္,လည္ပတ္မည္ကို မသိရွိနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 

မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ နစ္နာေၾကး တစ္စုံ 
တစ္ရာ ရရွိရန္  ၎တို႔က ေမၽွာ္လင့္ေနသည္။
ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္   အလုပ္လုပ္   ေနသူမ်ား
သည္ MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား 
ေသာ  အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ 
အလုပ္ဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လၽွင္ လုပ္ခ 
(၉,၀၀၀) က်ပ္ႏွဳန္း  ရရွိေနသည္။   သို႔ေသာ္  ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္ မည္သည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မၽွ ခ်ဳပ္ဆိုထား
ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အျခားမည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို
လည္း မရရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာပါ 
သည္။

 “ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို  လက္လုပ္  လက္စား 
ေတြကေတာ့ ဘာအခြင့္အေရးမွ  မရွိဘူး။  ကိုယ္ျဖစ္
ရင္ကိုယ္ခံပဲ။ ေနာက္ဆုံး အသက္အႏၲရာယ္ ေရာက္
တဲ့အထိ ( ျဖစ္လာရင္ေတာင္ )  ကိုယ့္မွာ   ဘာေမၽွာ္
လင့္ခ်က္မွမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးရတဲ့
ကိစၥက MCLက ထိုးခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔အလုပ္သမားဌာန       ( အလုပ္သမားရွာေဖြေရး 
ကုမၸဏီ)က ထိုးခိုင္းတာ။  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့  MCL 
စက္႐ုံက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးရင္ သူတို႔လည္း  မတတ္
နိုင္ဘူး။ သူတို႔က အလုပ္သမားရွာေပးတဲ့ကုမၸဏီပဲ။ 
အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို   လက္မွတ္ထိုးခိုင္း 
တာ ”  ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

 ယခုအခ်ိန္   COVID-19  ကူးစက္ေရာဂါ
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားသည့္ကာ
လျဖစ္သည့္အတြက္ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ 

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ    ေန႔စားအလုပ္သမား
မ်ား၏  မိသားစုစားဝတ္ေနေရးမွာ 
လြန္စြာခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားက       ၎တို႔၏ေနရပ္တို႔ ျပန္လို
ေသာ္လည္း လမ္းစရိတ္မရွိသျဖင့္ မျပန္နိုင္ၾကေခ်။

 “သူတို႔(ကုမၸဏီ)က စက္႐ုံမလည္ ေတာ့
ဘူး၊   ခဏရပ္ထားမယ္လို႔ လြယ္လြယ္ပဲ ေျပာသြား
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို မရွိဆင္းရဲသားေတြအတြက္
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးဒုကၡေရာက္သြားတယ္။ 
ေနာက္အလုပ္တစ္ခုခုရွာဖို႔ဆိုတာလည္း    ဒီေရာဂါ
(ကာလ)နဲ႔ ဘယ္ေနရာမွလက္မခံဘူး။ လက္လုပ္ 
လက္စားသမားေတြက တစ္ေန႔ရတဲ့ဝင္ေငြနဲ႔ပဲ 
မိသားစု  (စားဝတ္ေနေရး)  အတြက္  လုံးပန္းေနရ
တယ္။     အလုပ္လံုးဝမရွိေတာ့ဘူးဆို  ေတာ္ေတာ္ 
ေလးအခက္အခဲျဖစ္မယ္” ဟု အလုပ္သမား တစ္ဦး 
က ဆိုသည္။

 MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအတြက္ေက်ာက္
မိုင္းခြဲျခင္းလုပ္ငန္းကို   ဇြန္လ  ( ၁ )   ရက္ေန႔တြင္
အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ
တြင္ အဓိကကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာထုံးေက်ာက္   ျပတ္
လပ္မွဳေၾကာင့္   ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
လည္း ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ရပ္ဆိုင္း လိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။
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ဇူလိုင္၂၃၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  မြန္ျပည္နယ္
ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
ထိန္းခ်ဳပ္ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားမဲေပး နိုင္ 
ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳအား
နည္းျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါလွဳပ္ရွားမွဳကို   ယာယီရပ္
နားထားေၾကာင္း မဲေပးခြင့္ရေရး  ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

 “မဲစာရင္းေကာက္ဖို႔ကအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အားလုံး စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔လည္း 
လုံျခဳံေရးကိစၥေတြ ေျပာထားၿပီးၿပီ။   ဒါေပမယ့္   ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  (အဖြဲ႕ခြဲ)နဲ႔  အစိုးရအာဏာပိုင္ 
ေတြကေတာ့ ဘာမွ(ပါဝင္ကူညီ)လွဳပ္ရွားတာမရွိဘူး
” ဟု   ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ   မဲေပးခြင့္ရေရး   ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ နိုင္ေမာင္ 
ၿငိမ္းက ေျပာပါသည္။

 ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသတြင္   မြန္ျပည္သစ္
ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေက်းရြာ (၁၉) ရြာ  ရွိၿပီး  အဆိုပါေက်း
ရြာမွ ျပည္သူလူထုမ်ား မဲေပးခြင့္ရေရး ကူညီေဆာင္

ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္
အဖြဲ႕ခြဲႏငွ္ ့အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားက ပါဝငပ္ူးေပါင္းျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ေဒသခံတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကေျပာ
ပါသည္။
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ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ခ်ိဳ႕၏  ေျပာၾကား
ခ်က္အရ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဝင္စားမွဳျမင့္တက္ 
လာၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္အထိ 
ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမွဳရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြထက္စာရင္ လူထုစိတ္ဝင္စားမွဳက ပိုလာ 

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
 (အဖြဲ႕ခြဲ)နဲ႔  

အစိုးရအာဏာပိုင္ 
ေတြကေတာ့ 

ဘာမွ(ပါဝင္ကူညီ)
လွဳပ္ရွားတာမရွိဘူး

တယ္။ အရင္က ရြာ(လူဦးေရ)ရဲ့ သုံးပုံတစ္ပုံေလာက္ပဲ အမ်ားဆုံး 
စိတ္ဝင္စားၾကတာ၊ အခုတစ္ႀကိမ္ေတာ့ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က 
စိတ္ဝင္စားတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ မဲစာရင္းေတြလည္း လာၾကည့္ 
မယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ေနၾကေတာ့ (ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ) စိတ္စားဝင္စားမွဳ မ်ား 
လာတယ္ ေျပာရမယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတ
စ္ဦးျဖစ္သူ နိုင္ထာဝရက ေျပာပါသည္။
 ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအ 
ေနျဖင့္ မဲစာရင္းေၾကညာရန္ႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ႏွိဳးေဆာ္ရန္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ (ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္) လူငယ္အဖြဲ႕ေလး
တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ထားတယ္။ မဲစာရင္းကပ္တဲ့အခါက်ရင္ အဲလူငယ္အဖြဲ႕က  ရြာသူ
ရြာသားေတြကို လိုက္ေျပာမယ္။ သူတို႔ မဲစာရင္းၾကည့္တာေတြ ၿပီးေတာ့ 
စာရင္းမွားေနတာရွိရင္ ျပန္ျပင္တာေတြ ကူညီဖို႔ပါ။ အဲလို စီစဥ္ထားတယ္” 
ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ နိုင္လွဳံေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နိုင္မြန္စိုးႏြယ္က ေျပာပါ 
သည္။
 အေျခခံမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ (၂၅)ရက္ေန႔မွ
ဩဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔အထိ (၁၄) ရက္တိုင္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္
/ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အဆိုပါကာလအတြင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား
ကို ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖစ္သည့္ မြန္ဘာသာစကားကို စနစ္တက်
သင္ၾကားေလ့လာတတ္ေျမာက္နိုင္ရန္အတြက္ 
မြန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးသင္တန္း Mon 
Language Class တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္သြားရန္စီစဥ္
ေနေၾကာင္း  ေရးၿမိဳ႕နယ္  မြန္ဘာသာစကား  သင္
ၾကားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ နိုင္လြင္က ေျပာပါ 
သည္။

 “မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္လည္း မြန္စကား 
မတတ္ဘူး။ မြန္စာမတတ္ဘူး။ အဲလိုလူေတြကို 
သင္ၾကားေပးဖို႔ပါ။ ကုိယ့္ဘာသာစကားကိုမတတ္
ရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။ 

er,|miÕÁtWcj mWnjB.q.sk.,qcj]k.,er,atWkj Mon Language Class tsjKu fWcj<lHsjqW.,mvj

မိခင္ဘာသာစကား  သင္ၾကားေပးဖို႔ကုိ  မိဘေတြ
ကလည္း ေတာင္းဆိုလာတာမ်ားေတာ့ ဒီသင္ 
တန္းကို ဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ရတာပါ” ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ 
ေျပာပါသည္။

 မြန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးသင္ 
တန္း Mon Language Class ကို လာမည့္ဩဂုတ္
လတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားနိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး သင္တန္း 
ကာလမွာ (၄၅) ရက္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

 “(၄၅) ရက္စလုံး ဆက္တိုက္ သင္ေပး 
သြားမယ္။ တစ္ေန႔ကုိ (၄) နာရီေလာက္ သင္ေပး
မယ္။ အဲအခ်ိန္နဲ႔ဆုိ တက္တဲ့သူ (၉၀) ရာခိုင္ႏွဳန္း
ေလာက္က   မိခင္ဘာသာစကားကို   တတ္သြား
မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္” ဟု နိုင္လြန္က ေျပာ

ပါသည္။

 မြန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးသင္ 
တန္း Mon Language Class ကို လက္ရွိတြင္ 
ေရးၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းတြင္သာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေသးၿပီးအ
ျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အတြက္မူ ေကာ္
မတီအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “ရြာေတြဘက္ကလည္း သင္တန္းဖြင့္ဖို႔ 
ေတာင္းဆိုလာတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မတီ
က  ဘယ္သူ႔အေထာက္အပံ့မွ မရဘူး။   ကိုယ္ထူ
ကိုယ္ထ လုပ္ေနရတယ္။  သင္တန္းသားေတြကို
လမ္းစရိတ္လည္း မေပးနိုင္ဘူး။  ေရရွည္သြားနိုင္ဖို႔
အတြက္ သင္တန္းဆရာဆရာမေတြကိုပဲေထာက္
ပံ့ေပးနိုင္မယ္” ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ နိုင္လြင္က 
ေျပာပါသည္။

 မြန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးသင္ 
တန္း Mon Language Class အတြက္ သင္ၾကား
ေရးနည္းစနစ္ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲရာတြင္ 
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီက ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
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dutiya}kimj ecWe]k,eT.kjp·<mHÕtWcj mWnj\pvjqsjp>tJTinj,K[ÕpjedqmH aimjeT.cjsu 
tsjeq.cj,KWYnJ,p>, s.rcj,tcj\pT.,eq.jlvj, asiu,rk qu·,eT.cjek[.jq. eT.kjp·<niucj

ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၂၀

 COVID-19 ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုး
ရ၏    ဒုတိယအႀကိမ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳတြင္  မြန္ႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္  တနသာၤရီတိုင္းရွိ  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၄,၀၀၀) ေက်ာ္ 
ကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္   မြန္ျပည္သစ္ပါတီက  မြန္ျပည္ 
နယ္အစိုးရကို  တင္ျပထားေသာ္လည္း  အစိုးရက  အိမ္
ေထာင္စု (၃,၅၀၀) ေက်ာ္အတြက္သာ ေထာက္ပံ့မွဳေပး
အပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္မွဳ 
ေဆာင္ပါတီဝင္ ျပည္တြင္းေရးရာတာဝန္ခံ နိုင္ဗညား 
လယ္က ေျပာပါသည္။

 “မြန္ျပည္နယ္ထဲမွာရွိတဲ့   ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
က(အိမ္ေထာင္စုေတြအတြက္ပဲ) မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက 
ေပးတယ္။ က်န္တဲ့ ကရင္က ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးနဲ႔ 
တနင္ၝာရီတိုင္းတို႔က မပါဘူး။ တနသာၤရီတိုင္းအတြက္က 
တနင္ၝာရီအစိုးရက အိမ္ေထာင္စု (၄၀၀) အတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္ ”  ဟု နိုင္ဗညားလယ္က  ေျပာပါ
သည္။

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ     ေထာက္ပံ့မွဳရရွိခဲ့
ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ မြန္ျပည္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရး
ေခ်ာင္းဖ်ားေဒသႏွင့္ အနီးတဝိုက္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသ 
ခံမ်ားျဖစ္သည္။

 “ေက်းရြာတိုင္းေတာ့ ရတာမွန္တယ္။  ဒါေပ
မယ့္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း မရဘူး။  အစိုးရက    ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မွဳအေနနဲ႔  (အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကို) က်ပ္တစ္
ေသာင္းခြဲ ေထာက္ပံ့တယ္။ (စာရင္းတင္ထားတဲ့အတိုင္း 
မရဘူးဆိုေတာ့) အိမ္ေထာင္စုတိုင္းရဖို႔အတြက္မြန္ျပည္
သစ္ပါတီက   ညႇိႏွိဳင္းစီစဥ္ရတယ္။   အိမ္ေထာင္စုနည္း
တဲ့ရြာမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုဆိုရင္ (၁၂,၀၀၀) 
က်ပ္ ရတယ္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတဲ့ရြာက်ေတာ့  ( တစ္ 
အိမ္ကို) (၁၀,၀၀၀) က်ပ္ပဲ ေပးနိုင္တယ္” ဟု နိုင္ဗညား 
လယ္က ေျပာပါသည္။

 နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဒတိုယအႀကိမ္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့မွဳတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွအိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇) 
ေသာင္းေက်ာ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ ရရွိခဲ့သည္ဟု 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအဖြဲ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

aimjeT.cjsu
nvj,tY<rW.mH.et.< 

aimjeT.cjsutsjsuSiurcj 
(12,000)k[pjrtyjâ 

aimjeT.cjsu
m[.,tY<rW.k[et.< 
 ( tsjaimjkiu) 
(10,000)k[pjpY
ep,niucjtyj
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ဇူလိုင္ ၃၀၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၈)  ရက္ေန႔
တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံအေထြေထြ ေရြးေကာက္
ပြဲအတြက္ ပထမအႀကိမ္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ကို ဇူလိုင္ (၂၅)   ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္ (၇)  ရက္ေန႔
အထိ (၁၄) ရက္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာအုပ္စု   ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲ႐ုံးမ်ား
တြင္ ကပ္ထားေၾကညာလ်က္ရွိၿပီးေနာက္   ( ၄ )
ရက္ေျမာက္ေန႔အထိ ေရးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး  အေန
ျဖင့္ မဲစာရင္း လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူ (၄,၀၀၀) 
ေက်ာ္ရွိၿပီး အခ်က္အလက္လြဲမွားမွဳလည္းရွိေ
နေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာရပ္/ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

 “ မဲစာရင္းလာၾကည့္တဲ့သူေတြက   အ
မည္မွား၊    မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မွားတာေတြကို    ပုံစံ 
ေလၽွာက္လႊာနဲ႔ေလၽွာက္ၿပီးရင္    ျပန္ျပင္ေပးတာရွိ
တယ္။ မဲစာရင္းမွာမပါတဲ့သူေတြ ေနာက္ၿပီးမွတ္ပုံ
တင္မရွိတဲ့သူေတြကိုေတာ့ (ျပန္ၿပီး)တင္ျပထား
တယ္။ အခ်က္အလက္အမွားေတြ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္
စြက္တာနဲ႔ပဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ေတြက  ေန႔တိုင္း   အ 
လုပ္ရွဳပ္ေနရတယ္” ဟု ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ  ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္
ဦးကေျပာသည္။

er,|miÕÁnyjtWcj mYs.rcj,kpj|pJ, (4) rkja]k. l.er.kj]kvj<rHÕqU (4000) 
ek[.jq.rHi|pJ, aK[kjalkjlWYmH.,mHÕm[.,rHien

 မဲစာရင္းတြင္  အမည္  မပါဝင္သူမ်ားစု
သည္ ေနရပ္လိပ္စာအေျပာင္းအလဲရွိခဲ့သည့္အ
တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 “ အရင္က   တစ္ျခား   ရပ္ကြက္မွာေန
တယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ဒီရပ္ကြက္ကို ေျပာင္းလာ
တယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္း
က အရင္ေနတဲ့ရပ္ကြက္မွာရွိေနတယ္။ အဲေတာ့ 
မဲစာရင္းထဲမွာ နာမည္မထည့္ထားဘူး။ ဒါေပမယ့္
ကာယကံရွင္က ဒီရပ္ကြက္မွာပဲ မဲထည့္ခ်င္တယ္
လို႔ဆိုလာရင္ေတာ့ ထည့္ေပးလိုက္တယ္”   ဟု 
ေရးၿမိ ႕ဳ ရနမ္်ိဳးေအာငရ္ပက္ြက ္ေရြးေကာကပ္ြဲေကာ ္
မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠဌ ဦးထြန္းျမင့္ဦးက ေျပာပါသည္။

 ဝမ္းေရးအတြက္    ႐ုန္းကန္ေနရေသာ
ေၾကာင့္ မဲစာရင္းကို တကူးတကလာၾကည့္ရန္ 
အခ်ိန္မေပးနိုင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ နိုင္ငံေရးကို စိ
တ္ပါဝင္စားမွဳနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မဲစာရင္းကို 
တမင္သက္သက္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း မျပဳသူ
လည္းရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၏    ေျပာျပခ်က္
အရ သိရွိရသည္။

mYs.rcj,l.]kvj<tY<qUetWk  

 amvjmH.,´    

mHtjpu·tcjn·p>tjmH.,t.etWkiu    

pu·s· elºH.kjlä.nY²

elºH.kj|pJ,rcj  

  \pnj\pcjep,t.rHityjâ 

mYs.rcj,mH.mp>tY<qUetW

 en.kj|pJ,mHtjpu·

tcjmrHitY<qUetWkiuet.< 

(\pnj|pJ,)tcj\pT.,tyj
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၁၆

qB.weB,a×Ðr.yj}kiÕtcjk.kWyjer,lupjcnj,tWcj asiu,raen\fcj< 

edqK·lUmHÕkUvJer,aqcj,m[.,×Hcj< pU,ep>cj,rnj liu

ဩဂုတ္ ၈၊ ၂၀၂၀

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္  မြန္ 
ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမွဳ
မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး လူေပါင္းေသာင္းခ်ီ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္အျပင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ 
သဲျဖဴကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ မလတ္ေတာင္ေျမၿပိဳမွဳေၾကာင့္ လူေပါင္း (၇၀) 
ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးရာသီ၌   သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေလ့
ရွိသျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အစိုးရ 
က ေဒသခံလူမွဳကူညီေရးအသင္းမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဘိုဘိုဝင္းအေရး 
ေပၚကယ္ဆယ္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုဝင္းက ေျပာပါသည္။

 “အခုျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကိုဗစ္ေရာဂါ(မွာ အားလုံးပါဝင္ပူးေပါင္းတာ)
ကို နမူနာယူသင့္တယ္။ အဖြဲ႕ေပါင္းစံု ပူးေပါင္းလိုက္လို႔ (ကိုဗစ္ေရာဂါကို) 
ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့တယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီးမွ 
ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းမတုံ႔ျပန္နိုင္သလို လိုအပ္တဲ့အကူအညီ
ကိုလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မေပးနုိင္ဘူး။ ၾကားထဲက ျပည္သူေတြပဲ 
ဒုကၡေရာက္မယ္။ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္
ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ကိုင္လာနိုင္မယ္” ဟု ဦးဘိုဘိုဝင္း
က ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိတြင္ လူမွဳကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕အမ်ားစုက သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ 
ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 “အစိုးရနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းဖို႔က လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ညႇိႏွိဳင္း 
ထားတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီးသူတုိ႔
နဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမွာပါ” ဟု ဦးဘိုဘိုဝင္းက ေျပာပါသည္။

 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၁၇) မ်ိဳးကို သိုေလွာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ အရန္သင့္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ စက္ေလွမ်ားကိုျဖန္႔က်က္
ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ
မွဳဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 “ အရင္ကဆို  အၿမဲတမ္းေရႀကီးေရျမဳပ္တတ္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာဆုိ
ရင္ (သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္) ေလ့က်င့္မွဳ 
ေတြ အၿမဲတမ္း လုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္က ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူစုလူေဝး 
မလုပ္ရဘူးဆိုေတာ့ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေဟာေျပာပြဲေတြလည္း  မလုပ္ရ 
ဘူး။ ပညာေပးအေနနဲ႔က hand-speaker (လက္ကိုင္အသံခ်ဲ႕စက္)နဲ႔ 
လိုက္လံႏွိဳး ေဆာ္ေပးေနတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ 
ရာစီမံခန္႔ခြဲမွဳဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚဇင္ဝင္းမြန္က 
ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လ (၂) ရက္ေန႔က မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း 
မွဳႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မွဳေၾကာင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ အနင္းေက်းရြာတြင္ 
လူေနအိမ္ (၂၀) ေက်ာ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ကုလားဂုတ္ကၽြန္းအေပၚဆိပ္တြင္ လူေန
အိမ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ငါးလွန္းစင္ (၄၀) ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
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