
mWnj\pvjqsjp>tJ= COVID-19 er.g>k.kWyjTinj,K[Õpjer,lupjcnj,m[.,kiu asiu,r×Hcj<
tpjmet.jk hnj²t.,e×H.cj<yHkj\Kcj, mrHihuSiu

ေမ ၁၉၊ ၂၀၂၀ 
 တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agree 
ment – NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာမြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္    လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  COVID  - 19 
ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိရာ   အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို  အစိုးရႏွင့္ တပ္
မေတာ္တို႔က ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာတာဝန္ခံႏိုင္ဗညား 
လယ္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

  

\pvjper.kj\mnjm.m[.,atWkj mYRu·m[.,piumiuT.,ep,rnj 
mWnjlätjet.jduxkÒ- tiukjtWnj,

စာ  - (၂) သို႕
စာ  - (၂) သို႕

e\m\m§Õpjmiucj,ep>kjkWYmém[.,×Hcj<ptjqkj¹ 
mWnjarpjBkjlUméafWYÁasvj,m[., 

e]kv.K[kjTutj\pnj

ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၂၀
 ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ 
ပေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ 
ပိုမိုေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးတစ္ခုတည္း 
တြင္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား
တြင္လည္း မဲ႐ုံမ်ား ပိုမိုထားရွိေပးသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္
နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး
က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ စာ  - (၃) သို႕

er,eK[.cj,f[.,edqrHi \pvjqUm[., mYep,KWcj<rxJ,mvjmhutj
စာ  - (၃) သို႕

mWnj\pvjnyjr.B.es[,kWkjkiu asiu,rk m\fsjmenkyjtcjrnj liuapj
စာ  - (၄) သို႕

ek[.cj,apjK[injtWcj tiucj,rcj,q.,amvjwieqqm[.,\fc<j apj×H·×iucjeq.jlvj, 
aRWyjer.kjl.p>k bm.wieqqkiu aqu·,\pÕrmvj စာ  - (၅) သို႕

myu·]kvjmé×Hcj< mqirHimétiu²e]k.cj< mU,ysjaTU,tiucj]k.,er,#.nqiu² mWnj\pvjnyjmH 
\pvjqUm[., qtcj,ep,tiucj]k.,\Kcj,mrHi စာ  - (၆) သို႕



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

mWnj\pvjqsjp>tJ= COVID-19 er.g>k.kWyjTinj,K[Õpjer,lupjcnj,m[.,kiu asiu,r×Hcj<
tpjmet.jk hnj²t.,e×H.cj<yHkj\Kcj, mrHihuSiu

ေမ ၁၉၊ ၂၀၂၀ 

 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏တပ္ရင္း(၃)အေျခ
စိုက္ရာ ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ ဂ်ပန္ေရတြင္း ေက်း
႐ြာအဝင္ဝတြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္  နယ္ေျမခံစစ္တပ္ႏွင့္   ညႇိ 
ႏႈိင္းၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ   စစ္ 
တပ္က ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္  ၎တို႔  ဂိတ္စ
ခန္းကို   ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ  က
လည္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ေမလ 
(၁၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ပါတီ၏ သေဘာ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း၊ 

စစ္တပ္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ 
႐ုပ္သိမ္းျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ဗညားလယ္က 
ရွင္းျပပါသည္။
 “အဲဒီေနရာက အရင္က လူအဝင္အ 
ထြက္ ပိတ္ထားတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနရာကို 
ပိတ္ဖို႔ စစ္တပ္နဲ႔လည္း ညႇိႏႈိင္းထားတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔က ဂ်ပန္ေရတြင္းအလြန္ တပ္ရင္း (၃)မွာ 
ေနရာယူ (က်န္း မာေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္ ဖြ င့္ ) 
ထားတယ္။ စစ္တပ္က ဘုရားသုံးဆူမေရာက္ခင္ 
ေနရာမွာ ဂိတ္ခ်(က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္ 
ဖြင့္) ထားတယ္။ အဲဒီေနရာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

(အၿမဲတမ္း)ဂိတ္စခန္း မဟုတ္ဘူး။ COVID - 19 
ကာလမို႔ လူအဝင္အထြက္ စစ္ေဆးဖို႔  စစ္တပ္နဲ႔ 
ညႇိႏႈိင္းထားတာ။ စစ္တပ္က အရင္႐ုပ္သိမ္းလိုက္
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ 
တယ္” ဟု  ႏိုင္ဗညားလယ္က ဆက္ေျပာပါသည္။
 ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ 
ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း COVI D- 
19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ 
ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ကိုကိုေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕
ဝင္မ်ားက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ေရာဂါကာကြယ္ 
ေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္း 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္ကာ
လအတြင္း ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဗဟို၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ
မ်ား အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး က်န္းမာေရးဂိတ္
စခန္း (၁၈) ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွျပန္လာသူမ်ား 
ေနထိုင္ရန္အတြက္  အသြားအလာ  ကန္႔သတ္စ
ခန္း(Quarantine Center) (၁၂) ခု ဖြင့္လွစ္ ထား
ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၁၊ ၂၀၂၀
 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမျမႇဳပ္
မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယေန႔ ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင ္“အရပ္သားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကိုဆက္
လက္သုံးစြဲေနသည္မွာ လူမဆန္ေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မြန္အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။
 “ဒီေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥက ခဏခဏ ျဖစ္ေနတာ။ အဲေတာ့  ေဒသခံ႐ြာသားေတြ ခံစားေနရတဲ့ 
ေဝဒနာေတြကို (သက္သာေအာင္) ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမိုင္းေတြ ကို 
ဘယ္သူက ေထာင္ထားသလဲ၊ ေထာင္ထားတဲ့သူကလည္း တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစဖို႔နဲ႔ အရပ္သား
မ်ား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္က ကင္းစင္လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” 
ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ မိကြန္းခ်မ္း 
ႏြန္က ေျပာပါသည္။
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတို႔က 
အျမန္ဆုံးအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား 
လူမႈေရးအရ စာနာေထာက္ထားစြာျဖင့္ (က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားက) ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရန္ 
ေၾကညာခ်က္က ေတာင္းဆိုထားသည္။

e\m\m§Õpjmiucj,ep>kjkWYmém[.,×Hcj<ptjqkj¹ mWnjarpjBkjlUméafWYÁasvj,m[., e]kv.K[kjTutj\pnj
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ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၂၀

 “ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ႀကိဳတင္မဲ အဆင္ေျပ
ေျပေပးႏိုင္ဖို႔က သံ႐ုံးတစ္ခုတည္းမွာပဲ မဲ႐ုံထားေပးလို႔  မလုံေလာက္

\pvjper.kj\mnjm.m[.,atWkj mYRu·m[.,piumiuT.,ep,rnj mWnjlätjet.jduxkÒ- tiukjtWnj,

ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အမ်ားစုရွိတဲ့ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳု႔နယ္ ေတြ ဥပမာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆို ဖူးခက္တို႔ မဟာခ်ိဳင္တို႔မွာ မဲ႐ုံေတြ ထား ေပးဖို႔ သင့္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး 
စီစဥ္ေပးရမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ 
မဲလက္မွတ္အျပည့္အဝ မရရွိျခင္း၊ မဲလက္မွတ္မ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံမွားယြင္းၿပီး ေပးပို႔ျခင္း၊ 
ေကာ္မရွင္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ဆုံးရႈံးျခင္းႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း မဲေပး 
ခြင့္မရျခင္းမ်ားစသည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

 “ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြရဲ႕ မဲစာရင္းကို ဘယ္သူကမွ အပင္ပန္းခံၿပီး မလုပ္ 
ဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ မဲထည့္ဖို႔က အေတာ္ေလးခက္ေနတယ္။ သူတို႔အေရအတြက္က 
နည္းတာမ ဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက 
ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (၂) သန္းေက်ာ္ 
တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ လူဦးေရ (၅၀၀) ခန္႔သာ 
ႀကိဳတင္မဲ ေပးခြင့္ရခဲ့ၿပီး တရားဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား (၄) သိန္းဝန္းက်င္ရွိသည့္ မေလး 
ရွားႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ (၄၀၀) ေက်ာ္သာ မဲေပးခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၂၀
 မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ား
ေဒသရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံ  ေက်း႐ြာ 
(၇) ႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား အေန
ျဖင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိ
ဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔မဲေပးခြင့္ရေရးအတြက္ 
လႈပ္ရွားေနသူ ေရးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 “ေရးေခ်ာင္းဖ်ားကလူေတြ မဲေပးခြင့္ရဖို႔ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အခုအခ်ိန္ထိ မဲစာရင္းေကာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသး

er,eK[.cj,f[.,edqrHi \pvjqUm[., mYep,KWcj<rxJ,mvjmhutj

ဘူးျဖစ္ေနတယ္။  အခက္အခဲေတြ  ရွိေနတယ္ဆိုပါ
ေတာ့” ဟု အဆိုပါတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူက ေျပာပါ 
သည္။

 ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ေက်း႐ြာ (၇) ႐ြာ
တြင္  မဲစာရင္းေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္  ေရးၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 
ေက်ာင္း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက မဲစာရင္းေကာက္ခံရန္ 
လုံၿခဳံမႈမရွိဟု တင္ျပထားသျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိခဲ့ 
ေခ်။

 “  မဲစာရင္းေကာက္ဖို႔က  အဆင္သင့္ျဖစ္
ေနပါၿပီ။    အကူအညီေပးမယ့္   အဖြဲ႕ေတြလည္း  ရွိ 
တယ္။ မွတ္ပုံတင္ မရွိတဲ့သူေတြ  မွတ္ပုံတင္လုပ္ဖို႔
ကိုလည္း လဝက (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန)နဲ႔ 
ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မႉးက လုံၿခဳံမႈမရွိဘူးဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို 
တင္ျပလိုက္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔က ခက္သြားတယ္” 
ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။

 အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါ
တီလက္ေအာက္ခံေက်း႐ြာမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၀ 
ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း မဲေပးခြင့္ 
မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၂၀၁၈
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္  ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ  ပစ္ခတ္  တိုက္
ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္ 
မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရရန္ အဆိုပါေက်း႐ြာရွိ ျပည္သူမ်ား 
က ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 “ေရးေခ်ာင္းဖ်ားကျပည္သူေတြ မဲေပးခြင့္
ရဖို႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီေရာ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီပါ 
ႀကိဳးစားေပးဖို႔လိုမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။   သူ
တို႔အေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးေနတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္
ဘူးေလ”  ဟု ေက်ာင္း႐ြာက မြန္အမ်ိဳးသားပါတီဝင္
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ( ၁ ) အဆက္

စာ  - (၅) သို႕
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ေမလ ၁၊ ၂၀၂၀

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ကာလအတြင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
ရာဘာေဈးသည္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ 
ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အဆိုပါအေျခအေနဆိုးမွ  
လြတ္ေျမာက္ရန္  အစိုးရက တစ္နည္းတစ္ဖုံ ေျဖ
ရွင္းေပးရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း ရာဘာအဝယ္ဒိုင္
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 လက္ရွိေပါက္ေဈးအရ  နံပါတ္ (၃) အ
လႊာပါး ရာဘာတစ္ေပါင္လွ်င္  (၄၅၀)   က်ပ္ႏွင့္  
နံပါတ္ (၅) ရာဘာတစ္ေပါင္လွ်င္ (၃၅၀)က်ပ္ျဖင့္
အေရာင္း အဝယ္  ျပဳလုပ္ေနသည္။  အဆိုပါေဈး
ႏႈန္းသည္    ရာဘာအေရာင္းအဝယ္ကာလ တစ္
ေလွ်ာက္ အနိမ့္ဆုံးေဈးႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 “   ဒီ့ထက္ေဈးက်ရင္   အလကား ေပး
ပစ္ လိုက္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။  ရာဘာၿခံရွင္ေတြ  စားဖို႔ 
ေသာက္ဖို႔ ဝယ္ေတာ့ ေဈးႀကီးေပး ဝယ္ရတယ္။ 
ကိုယ့္ဆီ ကထုတ္တဲ့ပစၥည္းက်ေတာ့ အလကား
နီးပါးေဈးနဲ႔ ေရာင္းေနရတယ္။ ဆီနဲ႔ေရလို ကြာေန
တယ္။ အစိုးရက     ဘာမွမေျဖရွင္းေပးဘဲ ဒီ 
အတိုင္းပဲ   ဆက္ထား,  ထားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
ရာဘာၿခံရွင္ေတြ ေရတိမ္ နစ္မွာပဲ ” ဟု ႏိုင္ဗလိုင္ 
က ေျပာပါသည္။

 ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ နံပါတ္ (၃) ရာဘာ တစ္
ေပါင္လွ်င္ (၆၅၀/၇၀၀) က်ပ္ႏွင့္ နံပါတ္ (၅) 
ရာဘာတစ္ေပါင္လွ်င္ (၅၀၀/၅၅၀) က်ပ္ေဈး
ေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ကာလအတြင္း ရာဘာေဈး    တရိပ္
ရိပ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အနိမ့္ဆုံးေဈးသို႔ 
ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္  ရာဘာစိုက္ဧက(၅) 
သိန္းခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ဧက (၃) သိန္းတြင္ ရာ 
ဘာ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲ 
အတြက္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆို
င္ ရာတို င္းေဒ ႀကီး /ျ ပည္နယ္ေကာ္ မရွ င္ ခြဲ မ်ားႏွ
င့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဇြန္လတတိယအပတ္တြင္ 
ေခၚယူေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ
႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က 
ေျပာၾကားထားသည္။

 ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္  ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဝျပည္ေသြး စည္း
ညီၫြတ္ေရးပါတီက ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတြ႕ 
ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖစ္ၿပီး   တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္မ်ား   ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ား
တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမရွိ 
ေခ်။

စာ  - (၃) မွ

lkjrHiep>kje{,ar  

n·p>tj (3) alä.p>, 

r.B.tsjep>cjlH[cj  

(450)k[pj×Hcj<n·p>tj (5) 

r.B.tsjep>cjlH[cj 

(350)k[pj\fcj<

aer.cj,awyj 

 \pÕlupjenqvjâ
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ေမ ၂၇၊ ၂၀၂၀

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ     အေျခခံပညာေက်ာင္း
မ်ား၌ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းစ 
တင္အပ္ႏွံခ်ိန္တြင္    မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏  သ
ေဘာဆႏၵအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမည္ဝိေသသျဖစ္ေသာ “ေစာ၊စိုင္း၊ 
မင္း၊ ႏိုင္၊ ဆလိုင္း၊ ေနာ္၊ နန္း၊  နန္႔၊  ဂါ့၊ မိ၊   မိုင္” 
စသည္ျဖင့္ အမည္စာရင္း ထည့္သြင္း ေရးသားႏိုင္
သည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကား 
ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 “ဒီႏွစ္မွ မဟုတ္ဘူး၊ အရင္ႏွစ္ကလည္း 
တိုင္းရင္းသားနာမည္ကို လက္ခံပါတယ္။ေက်ာင္း
သားမိဘေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵအတိုင္း  ကြၽန္ေတာ္
တို႔ လက္ခံေပးရတယ္။ ေက်ာင္းလာအပ္ရင္ အဓိ
က, က ေမြးစာရင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္းတယ္။ 
ေမြးစာရင္းသူနာျပဳဆရာမက ဗမာျဖစ္ေနလို႔ 
ေမာင္/မ ေတြထည့္လာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
လည္း ထည့္ေပးရတယ္။ ေမာင္/မ မထည့္ခ်င္ရင္ 
ေမြးစာရင္းမွာကတည္းက မထည့္တာ ပိုေကာင္း
တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြက ျပန္ျပင္ခ်င္ လို႔ရွိ
ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပင္ေပးပါတယ္။တစ္ခ်ိ ႕ဳ
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ဆရာဆရာမေတြက   မသိဘဲနဲ႔  ေမာင္/မ  ထည့္ 
လိုက္တယ္ဆိုရင္ မိဘေတြက မထည့္ခ်င္ဘူး ဆို 
ေျပာရမယ္။ မေျပာဘဲ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ထဲဝင္ 
သြားရင္ေတာ့ ျပန္ျပင္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး ”  ဟု 
ေရးၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး ဦးမင္းေဌးဦးက 
ရွင္းျပသည္။

 ေက်ာင္းစတင္အပ္ႏွံခ်ိန္တြင္  ကေလး
မ်ား၏ ေမြးစာရင္း (သို႔မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း
တြင္ ပါရွိေသာနာမည္အတိုင္း ေက်ာင္းအပ္လက္
ခံေပးရန္ႏွင့္ ေမြးစာရင္း/သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား 
မတင္ျပႏိုင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္  တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူ
တို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း   ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ
ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ၫႊန္
ၾကားခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

 ေက်ာင္းစတင္အပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမည္နာမေရွ႕တြင္ပါရွိေသာ 
ဝိေသသစကားလုံးမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္
ေသာ္လည္း       အသက္အ႐ြယ္ႀကီးျပင္းလာလွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ႏိုင္ငံဝန္းထမ္းျဖစ္လာလွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း    တိုင္းရင္းသားအမည္နာမ

ေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက (ဦး)၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္
ပါက (ေဒၚ) စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးသားရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

 မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး ေဒါက္တာ 
ခ်ိဳခ်ိဳျမတ္ေအာင္က “အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ 
ေမာင္အ႐ြယ္ဆိုေမာင္၊ ကိုအ႐ြယ္ဆိုကုိ၊ ဦးအ႐ြယ္ 
ဆိုဦးေပါ့ အဲလိုရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အသက္အ႐ြယ္ဟာ 
“ေဒၚ” တပ္ေခၚရမယ့္အ႐ြယ္ျဖစ္ေနရင္ သူ႔ကို 
ေလးစားသမႈနဲ႔ “ ေဒၚ ” တပ္ေခၚေပးရတယ္။ 
က်န္တာေတာ့ သူတို႔တပ္တဲ့နာမည္အတိုင္း 
ကြၽန္မတို႔ အကုန္လက္ခံေပးပါတယ္။ နာမည္ 
အေရွ႕မွာ ဦးတို႔ ေဒၚတို႔ ထည့္တာက ႏိုင္ငံရဲ႕ထုံး
တမ္းစဥ္လာျဖစ္ေနေတာ့ ကြၽန္မက အဲဒါကိုေတာ့ 
မေဆြးေႏြးလိုပါဘူး” ဟု ေျပာပါသည္။

 သို႔ေသာ္ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ရက္မွ 
အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ  မိေငြေလးက “အသက္
ႀကီးလာရင္လည္း ဦး/ေဒၚ မတပ္သင့္ပါဘူး။ 
ဘာလို႔လဆဲိုေတာ ့ဥပမာ ကြၽနမ္တုိ႔မြနလ္မူ်ိဳးဆုိရင ္
ကေလးအ႐ြယ္မွာ “မင္း” အသက္ႀကီးလာလည္း 
“ႏိုင္” လို႔ ထည့္ရတယ္။ ဒါက ကြၽန္မတုိ႔ မြန္လူမ်ိဳး
ေတြက လက္ခံ(ထားတဲ့ဓေလ့)ပဲ။ (အဲဒါကို) ဦး/
ေဒၚထည့္လိုက္ေတာ့ ဘာမွမထူးေတာ့ဘူးေပါ့။ 
ကြၽန္မတို႔ျဖစ္ခ်င္တာက နာမည္ေရွ႕မွာ   မြန္လူမ်ိဳး
ေတြအသိမွတ္ျပဳထားတဲ့ “မင္း၊ မိ၊ ႏိုင္”   ပဲထည့္
ခ်င္တယ္” ဟု မိေငြေလးက ေျပာပါသည္။

 အမည္နာမေပးရာတြင္ပါရွိေသာ    ေရွ႕
ေဆာင္စကားလုံးမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
၏ ဘာသာစကားအတိုင္း ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းေ
ရးသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား 
အသိပညာေပးရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေက်ာင္း အပ္ႏွံ
ေရး ရက္သတၱပတ္မတိုင္မီ အသိေပးေဆာင္႐ြက္
ေပးရန္လည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကၫႊန္ၾကား
ထားသည္။
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ဇြန္ ၄၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္တိုင္ၾကား
ေပးပို႔လာေသာ   မူးယစ္ေဆးဝါးသတင္းမ်ားႏွင့္  စပ္
လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
႐ုံးက   ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။    အဆိုပါထုတ္ျပန္
ခ်က္တြင္  “ မူးယစ္ေဆးဝါး  အထူးသတင္းတိုင္ၾကား
ေရးဌာန” သို႔ တိုင္ၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ မူးယစ္အမႈေပါင္း (၁၈) မႈ ကို ေဖာ္ျပ
ထားရာ မြန္ျပည္နယ္မွ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုမွ မပါရွိ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 “မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ  အမ်ားဆုံးထဲမွာ 
မြန္ျပည္နယ္က ထိပ္ပိုင္းမွာရွိတယ္။ (အဲဒါကို)ဘာ 
လို႔မတိုင္တာလဲဆိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ 
ဒီတိုင္ၾကားေရးလမ္းစဥ္ကို မယုံၾကည္လို႔ မတိုင္တာ
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ပါ” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

 မူးယစ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္လာပါက 
“မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန” 
သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္ၾကား ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းကို ျပည္သူမ်ား သိရွိျခင္း မရွိေသး 
ေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 “မူးယစ္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးလုပ္ 
ငန္း ေတြမွာ ထိေရာက္မႈရွိဖို႔အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ စီမံ 
ခ်က္လိုမ်ိဳး စနစ္တက်လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္း 
မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူက ေျပာပါသည္။

 

 မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္း တိုင္ၾကား
ေရးဌာန စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ဇြန္လ   (၂၆) 
ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔ (၂)   ႏွစ္တာ
ကာလအတြင္း အမႈေပါင္း (၁,၁၅၆) မႈကို ဖမ္းဆီး 
အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

 “မူးယစ္ဆုိင္ရာ 

အသိပညာေပး

လုပ္ငန္းေတြမွာ 

ထိေရာက္မႈရွိဖို႔

အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ 

စီမံ ခ်က္လိုမ်ိဳး 

စနစ္တက်

လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ 

ပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ 

ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္”
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 မြန္လူမ်ိဳးတို႔ေနထိုင္ရာေဒသတြင္     ေျမ 
ျမႇဳပ္မိုင္းအမ်ားဆုံးေပါက္ကြဲရာ     ေၾကာင္လွ်ာကြင္း 
ေဒသသည္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း 
နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ 
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတို႔  ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးလႈပ္ရွား
သည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမၾကာခဏျဖစ္ 
ပြားေလ့ရွိၿပီး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈလည္း    အႀကိမ္
ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

 “ဆႏၵျပသင့္တဲ့ရည္႐ြက္ခ်က္ကေတာ့ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥက ဘယ္သူ႔မွာ  တာဝန္ရွိ  သလဲဆို
တာေဖာ္ထုတ္ဖို႔ပဲ။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းက စစ္ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ
ေပါက္တာမဟုတ္ဘူး၊ လူေနတဲ့ေနရာမွာ  ေပါက္ကြဲ
တာ။ အစိုးရကလည္း ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာဖုိ႔ တာဝန္ယူ
ဖို႔ ေတာင္းဆိုရမယ္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ဘယ္သူပဲ
ထိခိုက္ထိခိုက္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲထိခိုက္ထိခိုက္ ပထမ
ဆုံးအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ 
ဒုတိယအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ မြန္၊ ကရင္တပ္ေတြ
နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔က ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာရမယ္” ဟု 
ဦးဇင္းေဇာ္လတ္က ထပ္မံမိန္႔ၾကားပါသည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ 
ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ (၁) ေသဆုံးခဲ့ၿပီး (၃) ဦး ေျခ 
ေထာက္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

 “တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္တာ
ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မြန္ျပည္နယ္က 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္
လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
မြန္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက အားေလ်ာ့ေန 
တယ္။ တမ်ိဳးသားလုံးအေနနဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
တရားမွ်တမႈ  ေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔   ကြၽန္ေတာ္
ျမင္တယ္” ဟု ေရးေဒသခံ ရာမညအီခ်ိဳင္းက 
ေျပာပါသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း
က ဒီမိုင္းကုိ ျမႇဳပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာမေျပာ
ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့တာမွ 
မဟုတ္တာ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ေျမျမႇဳပ္
မိုင္းေပါက္ကြဲတာက မြန္ျပည္သစ္ပါတီနယ္ေျမဘက္
က မဟုတ္ဘူး။ KNU(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး)
ဘက္မွာ ေပါက္တာ” ဟု ေမ်ာက္ေခ်ာေက်း႐ြာ 
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈအတြက္       မည္ 
သည့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ကုိ အေျဖမရွာ
ႏိငု္ေသးေသာလ္ည္း နယ္ေျမေအးခ်မ္းေရးအတြကမ္ ူ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ KNU(ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း
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ေမ ၁၁၊ ၂၀၂၀

 တနသၤာရီတိုင္း    ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္  ေၾကာင္
လွ်ာကြင္းေဒသတြင္  ျဖစ္ပြားေနေသာ   ေျမျမႇဳပ္မိုင္း
ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား   ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရရွိမႈတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ မျဖစ္မေန လုပ္
ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အေျခအေနသို႔   ေရာက္ရွိေန
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မြန္ရဟန္းေတာ္ 
တစ္ပါးျဖစ္သည့္ အရွင္အဇၨ ေခၚ ဦးဇင္းေဇာ္လတ္က 
မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကာင္ 
လွ်ာကြင္းေဒသ၌ ၿခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ဟံဂံေက်း႐ြာသားတစ္ဦး  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိၿပီး   ညာ
ဘက္ေျခခ်င္းဝတ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမျမႇဳပ္

မိုင္းႏုင္းမိသူ (၁၀) ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ၎တို႔ 
အနက္ (၅) ဦးမွာ    ေၾကာင္လွ်ာကြင္းေဒသမွ   ျဖစ္
သည္။

 “  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥကတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ကိစၥမဟုတ္ေတာ့ဘူး။  ခုဆို  လူ  (၁၀)   ေယာက္
အထိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနင္းမိေနၿပီ။ ဒီ (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာ 
(၈) ေယာက္ (၉) ေယာက္ေလာက္ ေျခလက္ေတြ 
ျပတ္ကုန္ၿပီ။ အဲအထဲမွာ စစ္သားတစ္ေယာက္ပဲပါ
တယ္။ က်န္တာ အကုန္အရပ္သားစစ္စစ္ေတခ်ည္း
ပဲ။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥက ႏိုင္ငံတကာက  လက္ခံႏိုင္
တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဦးဇင္းတို႔မြန္ေတြလည္း  လက္
မခံႏိုင္ဘူး။ ဘီလူးကြၽန္းတံတား ဆႏၵျပတုန္းကလိုပဲ 
တမ်ိဳးသားလုံးအဆင့္နဲ႔ ဆႏၵျပရမယ္။ တရားမွ်တမႈ
ရေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္” ဟု ဦးဇင္းေဇာ္လတ္က 
မိန္႔ၾကားပါသည္။

စာ  - (၈) သို႕
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ဇြန္ ၂၊ ၂၀၂၀

 ယခုအခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းဖြင့္ ကာလျဖစ္သ

ျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

မည္သည့္  COVID-19  ကူးစက္ေရာဂါ  ကာကြယ္ေရး

နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ကို အ 

ခ်ကအ္လကမ္်ား ေကာကခ္စံုေဆာင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး

က ေျပာၾကားပါသည္။

 “ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္အ 

လက္ေတြ ေကာက္ေနတုန္းပဲ။  ေက်ာင္းဖြင့္ရင္  စာသင္

ခ်ိန္ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊  အသုတ္လိုက္  ခြဲတက္ခိုင္းမ

လား၊ မနက္ညေနခြဲတက္ခိုင္းမလား စဥ္းစားေနတုန္းပါ

ပဲ။ ေနာက္ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ဖို႔အတြက္ဘာေတြလိုအပ္

မလဲ။ ႏွာေခါင္းစည္းတို႔ လက္ေဆးရည္တို႔ကအစ လက္

ေဆးမည့္ေနရာကို ဘယ္လိုစီစဥ္မလဲ အဲလိုမ်ိဳးေပါ့။ 

အဲဒါေတြကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲဆိုတာ အခ်က္အ 

လက္ေတြ ေကာက္ေနတယ္” ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပ

ညာေရးေကာ္မတီဒါ႐ိုက္တာ ႏိုင္မင္းေအာင္ေဇက 

ေျပာပါသည္။

 ေက်ာ င္းျ ပ န္ ဖြ င့္ မ ည့္ ကာ လ တြ င္ လ ည္း  

COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းစင္သြားမည္ မဟုတ္

သျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္  ေရာဂါကာ 

ကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေန 

ေၾကာင္း သိရသည္။

 မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီလက္  

ေအာက္တြင္  စာသင္ေက်ာင္း  (၁၃၃)  ေက်ာင္း  ရွိၿပီး 

ပညာေရးဝန္ထမ္း (၇၀၀) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း 

သူဦးေရ (၂၅,၀၀၀) ဦး ရွိသည္။

အ႐ုံး) ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးတြင္ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိသည္ဟု 
ထားဝယ္ခ႐ိုင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 “ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္
ပါတီနဲ႔ KNU က  ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္တာေပါ့။ 
ဒါေပမယ့္ သိပ္ၿပီးေတာ့ ခရီးမေရာက္ဘူး။ ေဆြးေႏြး 
တာလည္း လုပ္ေနတယ္၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကလည္း 
ေပါက္ေနတယ္ အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ ေဆြးေႏြး တာ
ကို (ႏွစ္ဖက္စလုံးက)    တန္ဖိုးမထားသလို    ျဖစ္ေန
တယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ ျပႆနာက ၿငိမ္းခ်မ္းသြား 
ရမယ္ေလ။ အခုက်ေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ 
ဒီေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္ကို ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို 
အေလးအနက္ တန္ဖိုးမထားဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ျမင္တယ္” ဟု ေမ်ာက္ေခ်ာေဒသခံက ေျပာပါသည္။

KNU နယ္ေျမအတြင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ 
လယ္ယာေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက 
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထား
ၿပီးျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို 
KNU ကဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္၊  ေတာင္ယာ
လုပ္ငန္းတြင္ စပါးမဟုတ္ေသာ အျခားစိုက္ပ်ိဳးပင္ 
မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ ေရပိုက္သြယ္တန္းမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက 
ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ KNUက 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ စသည့္  အခ်က္မ်ားကို  ေဒသခံ 
မ်ားက KNUႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။

 “လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳ
မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ KNUက ေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ ျငင္းလိုက္
တယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကိုေတာ့ တာဝန္ရွိသူ 
အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ 
တစ္ပတ္အတြင္း မွန္ကန္တဲ့ တရားမွ်တမႈ ရႏိုင္ 
ေအာင္ေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ KNUက 
ေျပာသြားတယ္” ဟု ေမ်ာက္ေခ်ာေဒသခံက ေျပာ 
ပါသည္။

 ေၾကာင္လွ်ာကြင္းေဒသ KNU နယ္ေျမ 
ဖက္တြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံ 
အေယာက္ (၂၀၀) ခန္႔ ရွိၿပီး စိုက္ဧက (၂,၀၀၀) ခန္႔ 
ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို သာမန္ျပည္သူ
အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာ
ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္   မရရွိေသးေသာ္လည္း  (KNU)  ကို 
အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

 ေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖရလာဒ္ထြက္ေပၚ
လာရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း      ထားဝယ္ခ႐ိုင္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မတ္ (၁၆) ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 “မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေဒသခံေတြနဲ႔ ပူး 
ေပါင္းၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥက အဆင္ေျပတယ္။ 
လုပ္မယ္ဆိုရင္ အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္။ 
အဲလိုမလုပ္ရင္ေတာ့ ဒီေျမျမႇဳပ္မိုင္းျပႆနာက ပိုၿပီး 
ေတာ့ ျဖစ္လာမယ္” ဟု  ေမ်ာက္ေခ်ာေဒသခံကဆက္
ေျပာပါသည္။

စာ  - (၈) မွ
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ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၂၀

 “ႏိုင္ငံျခားသြားလို႔ရရင္ ကြၽန္မ ဒီေလာက္ 
ဒုကၡမေရာက္ဘူး။ အခုသြားလို႔မရလို႔သာ သည္းခံၿပီး 
ေန,ေနတာ။ လမ္းဖြင့္တာနဲ႔ ကြၽန္မနဲ႔ သားႀကီးက 
မေလးရွားမွာ အလုပ္သြားလုပ္မယ္” ဟု ေဒၚဥမၼာ 
တစ္ေယာက္ မခ်ိတင္ကဲေရ႐ြတ္ေနသည္။
 ေဒၚဥမၼာသည္ မၾကာေသးခင္ကမွခင္ပြန္း
ျဖစ္သူႏွင့္ ကြာရွင္းထားသည့္ သားႏွစ္ေယာက္မိခင္
တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္သက္အတြင္း ေခ်းယူခဲ့ 
ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ 
႐ုန္းကန္ေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းေဟာင္းက
ေခ်းယူခဲ့ေသာအေႂကြးမ်ားကို မွ်ေဝေပးဆပ္ရန္ ျငင္း
ဆိုခဲ့သည့္အျပင္ သားႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ စရိတ္စကမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူျခင္း မရွိ 
ေခ်။
 “ကြၽန္မက သားႏွစ္ေယာက္ကို တာဝန္ 
ယူထားတယ္။ အႀကီးေကာင္က (၁၀) တန္းေျဖထား
တယ္။ အငယ္ေကာင္က (၃) တန္း။ အိမ္ေထာင္ေရး
အဆင္မေျပတယ္ၾကားေတာ့    အေႂကြးရွင္ေတြ  က 
လည္းအေႂကြးလာေတာင္းၾကတယ္။ ကြၽန္မအရမ္း 
စိတ္ညစ္ရတယ္။ တစ္ခါတေလ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ 
ေသပစ္လိုက္ခ်င္တဲ့အထိ စိတ္ထိခိုက္ရတယ္” ဟု 
ေဒၚဥမၼာက ၎ခံစားရေနေသာ စိတ္ဒုကၡမ်ားကို 
ရင္ဖြင့္သည္။
 COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကိုလည္း  ပိတ္
သိမ္းထားသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစု  အလုပ္
လက္မဲ့ျဖစ္ကာ အခက္အခဲမ်ားစြာ   ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕
ေနရသည္။ ၎တို႔၏ဝင္ေငြအေပၚ မွီခိုေနရေသာ 
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ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ရသည့္ မိသားစုဝင္ 
မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္ပမွေပးပို႔လာေသာဝင္ေငြ 
မရွိသျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းေနသည္။
 “အမ်ိဳးသားက ပိုက္ဆံမပို႔တာ (၂) လ 
ရွိၿပီ။ ကြၽန္မတို႔သားအမိေလးေယာက္ စားေသာက္ဖို႔ 
အရမ္းအခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ ေငြေခ်းဖို႔ကလည္း 
ခုခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွ မေခ်းေပးခ်င္ဘူး။ အခုဆို 
ေက်ာင္း လည္း ျပန္ဖြင့္ခါနီးၿပီ။ ေက်ာင္းဝတ္စုံေတြက 
မဝယ္လို႔လည္း မရဘူး။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒီေရာဂါ
နဲ႔ဆို ကြၽန္မတို႔ သားအမိေတြ ဒီလိုပုံစံနဲ႔ပဲ  သြားရမွာ
ေပါ့။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းမွ မဟုတ္တာ၊  တစ္ 
ကမာၻလုံး ျဖစ္ေနတာေလ” ဟု ကေလးသုံးေယာက္ 
မိခင္တစ္ဦးက ညည္းသည္။
 ျပညပ္သို႔ သြားေရာက္အလပုလု္ပက္ိငု္ေန 
သူမ်ားအနက္ တရားဝင္သြားေရာက္သူမ်ားကသက္
ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွိသျဖင့္ 
အနည္းငယ္  အသက္ရႉေခ်ာင္ေသာ္လည္း    တရား 
မဝင္  သြားေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္         မည္သည့္ 
ေထာက္ပံ့မႈမွ မရရွိသည့္အျပင္ အေနအထိုင္အသြား
အလာလည္း ဆင္ျခင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
 “ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္မသြားရဘဲ 
အေဆာင္ထဲမွာ ေန,ေနတာ (၂) လ ေက်ာ္ၿပီ။ ဒါေပ
မယ့္ ဝင္ေငြရဲ႕ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရက ေထာက္
ပံ့ေပးတယ္။ က်န္တဲ့ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္ရွင္က 
ေပးတယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
မတူၾကဘူး။ အလုပ္ရွင္ေကာင္းရင္  ေထာက္ပံ့ေၾကး
အျပည့္ရတာေပါ့” ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္
သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ မြန္အမ်ိဳးသား
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 
 သို႔ေသာ္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္
 သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
“ပါမစ္ရွိတဲ့အလုပ္သမားဆို အစိုးရက (၂၅၀)ရင္းဂစ္

ေပးတယ္။ ဆန္၊ ဆီစတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ 
ေထာက္ပံ့တယ္။ ပါမစ္မရွိတဲ့သူက ဘာေထာက္ပံ့မႈမွ 
မရတဲ့အျပင္ အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း ျပန္မ 
ၾကည့္ဘူး။ ဒီအတိုင္းပစ္ထားတယ္” ဟု ေျပာပါ 
သည္။ 
 ႏိုင္ငံျခားသို႔ မတရားဝင္သြားေရာက္   အ
လုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ    ျမန္မာႏိုင္ငံသား     အေျမာက္
အျမား ရွိေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားမဝင္အလုပ္သမား (၂) သန္း
ခန္႔ ရွိေနသည္။ ယခုအခါတြင္ ၎တို႔အားလုံးသည္ 
COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ   တားျမစ္ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး ဝင္ေငြ 
မရွိျဖစ္ေနၾကသည္။
 “မိဘဆီ ပိုက္ဆံပို႔ဖို႔ မေျပာနဲ႔၊ ကိုယ္စား
ဖို႔ေတာင္ ပိုက္ဆံမရွိဘူး။ အရမ္းအခက္အခဲျဖစ္ 
တယ္” ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ တရားမဝင္အလုပ္သမာ 
တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID - 19    ေရာဂါကို
ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားရမည့္    ကူး 
စက္ေရာဂါအျဖစ္ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈ရက္ေန႔
တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္
လာခဲ့သည္မွာ   သုံးလေက်ာ္     ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္
သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း  အသြားအလာ  ကန္႔
သတ္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးကို  တားျမစ္ျခင္းႏွင့္   စက္႐ုံ
အလုပ္႐ုံမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ
ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးကာ 
စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလ်က္ရွိသည္။
 တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ကာလၾကာျမင့္လာ 
သည္ႏွင့္အမွ် စားဝတ္ေနေရးဒုကၡသည္   ပိုမိုႀကီး
ထြားလာသည္။ COVID-19 ကာလ အတြင္းအလုပ္
လက္မဲ့ျဖစ္ကာ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းသျဖင့္ 
၂၀၂၀   ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း  မေလးရွားေရာက္
ျမန္မာအလုပ္သမား (၅) ဦး မိမိကိုယ္မိမိ ဆြဲႀကိဳး 
ခ်အဆုံးစီရင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ   COVID
-19 ေရာဂါကူးစက္မည္ကို  ေၾကာက္႐ြံ႕စုိးရိမ္   သည္ 
ထက္ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ရန္အတြက္   အလုပ္
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္သာ စိတ္ေစာေန 
ၾကသည္။

 “ေကာက္စိုက္ခ်ိန္ေရာက္လို႔မွ လမ္းမဖြင့္ 
ေသးရင္ေတာ့ အငွားလိုက္ေကာက္စိုက္မယ္” ဟု 
ေဒၚဥမၼာက အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ ျပင္းထန္စြာျဖင့္ 
ေျပာသည္။
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ဇြန္ ၁၅၊ ၂၀၂၀

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား   ေန 
သည့္ကာလအတြင္း တရားဝင္ လက္ခံေရးစခန္းမရွိ
ေသာ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား
ႏွင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္းသိလ်က္ႏွင့္ 
လက္ခံထားသူမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Cornavi
rus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္း 
ခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီက 
ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 အလားတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း 
၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း
မ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ေရတြင္း၊ ႀကံေတာႏွင့္ ဘုရားသုံး
ဆူဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူ 
မ်ားကို လက္ခံျဖတ္သန္းေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေမလေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ ၫႊန္ၾကား ထားၿပီးျဖစ္ 
သည္ဟု သိရသည္။

 “တကယ္လို႔ ပြဲစားနဲ႔ ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ 
ပြဲစားကို (ထိုင္း)ဘတ္ေငြ ငါးေသာင္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ 
(၆) လ ခ်မွတ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၫႊန္ၾကားထားတာ 
ရွိတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဂိတ္စခန္းကေန 
(လုံးဝ) ဝင္လာလို႔မရေအာင္ လုံၿခဳံေရးအျပည့္ခ်ၿပီး 
ပိတ္ထားပါတယ္” မြန္ျပည္သစ္ပါတီ    ဗဟိုအလုပ္မႈ
ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ေအာင္မေငးက ေျပာပါ 

သည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္နယ္စပ္ဂိတ္
မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ 
မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ေရး 
ၿမိဳ႕နယ္ လမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ပမွျပန္လာသူ (၅) ဦး 
ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ တရားဝင္ဂိတ္စခန္းမွ 
ျပန္ဝင္ၿပီး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း စနစ္ 
တက်ခံယူခဲ့ေၾကာင္း လမိုင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ (၂) ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႏိုင္ေဝထံမွ သိရွိရသည္။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွာေတာ့႐ြာ
သားေတြကို ႏႈိးေဆာ္ထားတာ ရွိတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ 
သားပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးနားခ်င္းကပဲျဖစ္ျဖစ္   ျပည္ပက
ျပန္လာတယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးကုိ သတင္း 
ေပးဖို႔၊ ပ်က္ကြက္ရင္ အေရးယူမယ္လို႔ ႐ြာလွည့္ၿပီး 
ႏႈိးေဆာ္ထားတယ္” ဟု ႏိုင္ေဝက ေျပာပါသည္။

 တရားမဝင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေသာ္လည္း သတင္းေပးပို႔ပါက 
လူမႈဆက္ဆံေရး ထိခိုက္မည္ကို  စိုးရိမ္သျဖင့္     သ 
တင္းေပးပို႔ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေၾကာင္း ႐ြာသူ႐ြာသား 
မ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။

 tkyjliu² pWYs.,nY² 

wcjl.myjSiurcj pWYs.,kiu 

(Tiucj,)BtjecW c>,eq.cj,nY² 

eT.cjd$j (6) l 

K[mHtjfiu² kWºnjet.jtiu² 

Vänj]k.,T.,t.rHityjâ 

aKuK[injmH. kWºnjet.jtiu²

gitjsKnj,ken 

(lu·,w) wcjl.liu²mrea.cj 

lu·|KÕ·er,a\pvj<K[|pJ, 

pitjT.,p>tyj
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ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔အထိမြန္ျပည္
နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ 
(၁၆၄) ဦး ရွိသည့္အနက္ (၂) ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေမာ္
လၿမိဳင္ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ရာသီတုပ္ေကြးျဖစ္
ပြားမႈအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ 
ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန႐ုံးထံမွ 
သိရွိရသည္။

 “ေမာ္လၿမိဳင္ကေတာ့အျဖစ္အမ်ားဆုံးပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ ေသဆုံးမႈေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆုံးသြားတဲ့
ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္က ဆယ္လသားနဲ႔ 
(၈) ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ပါ။   ရာသီ တုပ္ 
ေကြးက လူဦးေရထူထပ္တဲ့ေနရာမွာ အျဖစ္မ်ား 
တယ္။ မႏွစ္ကေလာက္ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုေပမယ့္ 
အခု အျဖစ္မ်ားတဲ့ကာလကို ေရာက္ေနၿပီ  ”   ဟု
မြန္ျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီး 
ဌာန႐ုံးမွ ဒုျပည္နယ္မႉး(ေရာဂါကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရး) 
ေဒါက္တာသံလြင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

 ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ မိုးရာသီ
ကာလ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လတို႔တြင္ အမ်ားဆုံး
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ 

အဘိတ္(Abate)ေဆးခတ္ျခင္း၊ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း
ႏွင့္ ဖုံးသြန္လဲစစ္ ပိုးေလာက္လန္းႏွိမ္နင္းေရးနည္ 
စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္းဒုျပည္
နယ္မႉးက ေျပာပါသည္။

 “ေဆးကုဖို႔အတြက္ေတာ့    လုံေလာက္မႈ 
ရွိပါတယ္။   အားနည္းခ်က္တစ္ခုက   ေသြးလြန္တုပ္ 
ေကြးေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔ ေဆး႐ုံေဆးခန္းေတြ
မွာ ဓာတ္ခြဲပစၥည္းေတြ အလုံအေလာက္ မရွိေသး 

em.jl|miÕcj×Hcj< ep>cj|miÕÁnyjm[.,tWcj eqW,lWnjtupjekW,\fsjpW.,mé m[.,\p.,

ဘူး” ဟု ဒုျပည္နယ္မႉးက ေျပာပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေသြး 
လြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ (၁,၁၆၂) ဦး ရွိၿပီး (၄) ဦး
ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

eRäÁe\p.cj,alupjqm.,m[.,aen\fcj< mimitiu²enrcj,rpjRW.kiuyjs.,lHyjm[.,kiuq. mYep,rnj tiukjtWnj,

ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ 
ေျပာင္း    ေ႐ႊ႕လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္          ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏မူ လေနရပ္
ေဒသတြင္   ေ႐ြးေကာက္ပြဲပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္မဲျဖင့္ မဲေပးေ႐ြး 

ခ်ယ္ျခင္းကသာ အျဖစ္သင့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း 
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး 
(၁) ႏိုင္လယိတမက စာနယ္ဇင္းဌာနမ်ားကို 
ေျပာၾကားသည္။

 “တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိေနတဲ့ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ဆိုတာ 
မျဖစ္သင့္ဘူး။  သူတို႔ေနရင္းရပ္႐ြာက  ကိုယ္စား
လွယ္ေတြကိုပဲ  ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္    တာ 
ကပဲ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာပါ” ဟု ႏိုင္လယိ 
တမက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္ 
နယ္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား (၃) သိန္း (၄) 
ေသာင္းေက်ာ္ရွိရာ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားအား 
အစိုးရက သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား 
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔က မြန္ျပည္နယ္၌ ဆႏၵ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့သည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ  အ 
ေရအတြက္သည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  
(၁၀) သိန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္(၁၅) 
သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ယခုလာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲတြင္ (၁၇) သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာေၾကာင္း မြ
န္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲထံမွ သိရွိ 
ရသည္။
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ေမ ၈၊ ၂၀၂၀

 ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ပါတီစုံအေထြ
ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပႏိုင္သည္ဟု ျပ
ည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏  ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူ     ဦးျမင့္ႏိုင္က    အစိုးရပိုင္သတင္းဌာန
ကို ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္သည္ COVID-19ကူး
စက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္
ထားသည့္ကာလ ျဖစ္ရာ    အဆိုပါအေနအထား

COVID-19 kpjer.g>e]k.cj< mYSWyjsvj,Ru·,er,lupjcnj,m[., 
TiKiukjmvjkiu ×iucjc·er,p>tJm[., siu,rimj

သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး   လုပ္မ်ားအား႐ိုက္ခတ္
လာမည္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စိုးရိမ္ေန 
ၾကသည္။

 “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္း႐ုံးေရး ကာလ
ကို (၂)  ေလာက္ (ေပးကို)ေပးရမယ္။    ဒါကေ႐ြး
ေကာက္ပြဲဥပေဒပဲ။   စည္း႐ုံးေရးကာလ  မထိခိုက္
ေအာင္ ေကာ္မရွင္က ေဆာင္႐ြက္ေပးရမယ္။ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
စည္း႐ုံးေရးကာလကို ထိခိုက္မွာပဲ။    စည္း႐ုံးေရး

ထိခိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ 
အက်ိဳးယုတ္မယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

 မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီနည္းတူ    အျခား
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း အလားတူ စိုးရိမ္ပူပန္
မ်ား ရွိေနသည္။

 “အခုခ်ိန္က ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနတဲ့ ကာ 
လမို႔ အခ်ိန္(ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္)
လုံေလာက္ပါ့မလားလို႔ ပိုၿပီးေတာ့ သံသယျဖစ္ေန
တာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က 
႐ြာေတြ နယ္ေတြကုိ ဆင္းၿပီး ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ သြား
ေတြ႕မယ္ဆိုရင္ ေဒသႏၲရအမိန္႔ေတြကို  လြန္ဆန္ 
သလို ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ (ဘာမွ) လုပ္လို႔မရဘူး။
ဒီေရာဂါက ဩဂုတ္လအထိ  ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆို
ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔    အခက္အခဲျဖစ္သြားႏိုင္
တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ပါတီ၏ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
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ေမ ၂၁၊ ၂၀၂၀

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကာလအတြင္း 
ျပည္သူမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ေရွးရႉ၍ ၂၀၂၀ 
ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ အိမ္သုံး 
အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ (၁၅၀) ယူနစ္ 
အထိကိုလည္းေကာင္း၊ ေမလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၁၅)ရက္
ေန႔အထိ (၇၅) ယူနစ္အထိကိုလည္းေကာင္း အခမဲ့ သုံး
 စြဲခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း COVID-19 ကာကြယ္၊ 
ထနိ္းခ်ဳပ၊္ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင္ဗ့ဟုိေကာမ္တီႏငွ္ ့
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ထို႔အတူ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊        ဒီဇယ္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္
လည္းေကာင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔
ျဖဴးေနသည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီလ 
တစ္လ (၁) စာအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ 
လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀) ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံရန္မြန္ျပည္
နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ 

 သို႔ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ Southern Myan 
mar Development - SMD ကုမၸဏီက ဓာတ္အားခကို 
ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲနဂို
မူလအတိုင္း (၁) ယူနစ္လွ်င္ (၄၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံ
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ ေန 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 “အစိုးရက ေလွ်ာ့ေပးသလိုပဲ ပုဂၢလိက ကုမၸ 
ဏီေတြလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက စာ
ထုတ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာဆို  တစ္ယူနစ္
ကို က်ပ္ (၄၀၀) ကေန (၃၀၀) အထိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ၫႊန္ၾကား
ထားေပမယ့္ (ကုမၸဏီက) ေဒသခံေတြနဲ႔  ဘာမွေတြ႕ဆုံ
ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးမရွိဘဲ နဂိုအတိုင္းပဲ   (၄၀၀)  ေကာက္
သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ရပ္ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးရမယ္” ဟု မီတာ
ခေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူ ငပေက်း႐ြာသား 
တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

 Southern Myanmar Development - 
SMD ကုမၸဏီက ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို 
လမိုင္းၿမိဳ႕၊ ေတာင္ပုံ၊ ေသာင္ျပင္၊ ေကာ့ဒြတ္၊ ေမာ့က နင္၊ 
ေမာ့ကနင္ကုန္းေပၚ႐ြာသစ္၊ ႏွစ္ကရင္ႏွင့္   သေျပသစ္
ေက်း႐ြာတို႔က ဝယ္ယူသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။
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ဇြန္ ၈၊ ၂၀၂၀

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ျပည္သူ 
လူထုအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ 
ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို 
ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္ဘဲ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ
တြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးအေပၚ   စိတ္မဝင္ 
စားျခင္းသည္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ  တစ္ခု 
တည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရ
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ 
ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္မ်ား
ကြန္ရက္မွ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မင္းေအာင္ထူးက ေျပာ 
ပါသည္။

 “ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔က အခ်ိန္ (၅)လ

\pvjqUm[., ×iucjc·er,aepã sitjwcjs.,mé el[.<k[eneq.jlvj, 
eRW,ek.kjpWYkiu ×iuwcjB.ltWcj k[cj,pmvj

ေလာက္ လိုပါေသးတယ္။ လုပ္မယ္ဆို လုပ္လို႔ရ
တယ္။ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 
ေတာ့ခုခ်ိန္မွာ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။ က်န္
တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အတိုက္အခံပါတီေတြ 
ကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ေဒသႏၲရအမိန္႔ေၾကာင့္ အခက္
အခဲရွိႏိုင္တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ျပည္သူကိုယ့္
လူမ်ိဳးေတြရဲ႕   ဆႏၵမဲျပားေတြ   ကိုယ့္ဘက္ပါလာ
ေအာင္ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားရမယ္” ဟု မင္းေအာင္
ထူးက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို 
ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ 
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလလ (၈) 
ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့သည္။

\pvjqUm[., ×iucjc·er,aepã   

sitjmwcj s.,\Kcj,qvj 

 COVID-19 kU,skjer.g>  

tsjKutvj,e]k.cj< 

mhutjBY 

lkjrHia.$.rasiu,r= 

sWmj,eS.cjrvjm[.,×Hcj<lvj,

 qkjSiucj e]k.cj,



#.njdtnjaeK>cjar.mNihjp:Y;Õcjmnj  ......................................................................................... ၁၅



၁၆       ...........................................................................................................  ဌာန္ဒတန္အေခါင္အရာမှိဟ္ပႜဲဍဳင္မန္

COVID-19 kU,skjer.g>e]k.cj< \mnjm.×iucjc· aerHÁet.cjpiucj, ew,l·eK>cjqJeq.ek[,RW.m[.,rHi
 \pvjqUm[.,×Hcj< eRäÁe\p.cj,a e\KK[qUm[.,= lUmésJ,pW.,]kpjtvj,mém[.,ae]k.cj, 

RupjrHcjmHtjtmj,tiu Tutjläcj<\Kcj,

 ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္  မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔၏  အသြားအလာ  ကန္႔ 
သတ္မႈ (quarantine) ႏွင့္ သီးသန္႔ပိတ္ပင္ထားရွိမႈ (lockdown)   ေၾကာင့္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ေန႔စဥ္လူမႈစီးပြားဘဝ ၾကပ္ 
တည္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတိုတစ္ခုကို 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ယေန႔ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္လႊင့္လိုက္သည္။

 “ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအ
ညီေတြ မေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေဒသ  (ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔   ေရျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း) ေတြမွာရွိတဲ့  IDP  ( ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား )  ႐ြာနဲ႔ 
ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ႐ြာေတြကေတာ့ အေတာ္ေလးအခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိတ္လိုက္ တဲ့အခါ က် 
ေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြက ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ကိုယ့္ရပ္႐ြာေဒသကို 
ျပန္လာၾကတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ့ အသြားအလာကန္႔သတ္မႈေအာက္မွာပဲ 
ထားရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ဖို႔က်ေတာ့႐ြာ
ေတြမွာ အရင္းအျမစ္ေတြက မရွိျပန္ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈအလႉရွင္ေတြအေနနဲ႔ လႉဒါန္း ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ဖို႔ စီစဥ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီလို 
ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြနဲ႔ IDP ေက်း႐ြာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ 
ေတာင္းဆိုပါတယ္။ သူတို႔ကို မခ်န္ထားခဲ့ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟုမြန္ျပည္
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ Program Director ႏိုင္အဲမြန္က ေျပာပါ 
သည္။

 ၂၀၂၀ ဧၿပီလ အေစာပိုင္းမွစတင္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ  မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ
ရန္အတြက္ ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔က အသြားအလာကန္႔
သတ္ျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔ပိတ္ပင္ထားရွိျခင္း (lockdown) မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး 
ခဲ့သည္။

 အဆိုပါတားျမစ္မႈမ်ားက ေရာဂါျပန္႔ပြားျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ေသာ္
လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိ  ျပည္သူမ်ား
အပါအဝင္ ေအာက္ေျခေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈစီးပြား ဘဝ 
အေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  ၎ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
အၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနကို ဤမွတ္ 
တမ္း႐ုပ္ရွင္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ေဝးလံေခါင္သီေသာေက်း႐ြာရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်
သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့လိုေသာ အလႉရွင္မ်ားအေနျဖင့္  တိုက္႐ိုက္ေသာ္
လည္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ COVID-19 အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈေကာ္မတီမွ 
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပ့ံလႉ ဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိး 
ေဆာ္ပါသည္။

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္က ျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝအေျခအေနအ ေၾကာင္း 
အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကို မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၂၀ 
ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။


