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ႏိုဝင္ဘာ ၆၊ ၂၀၂၀

အသက္ (၆၀) ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးမဲဆႏၵရွင္က ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔အထိ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိလာ 
အဆိုပါမဲေပးမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႊမ္းမိုးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

er,|miÕÁnyjtWcj \pvjKiucj|fiÕ,p>tJ mYRu·kiuyjs.,lHyjam[iÕ,qmJ,tsjxJ, 

limjlvjmé\fcj< améfWcj<K·r

ႏိုဝင္ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀
ယေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ 
ေရးၿမိဳ႕နယ္  အစင္ေက်း႐ြာနယ္ေျမ (၁၀) ရွိ မဲ႐ုံအမွတ္ (၆) အဝင္ေပါက္၌ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)ပါတီ၏ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ေရး 

စာ  - (၅) သို႕

စာ  - (၆) သို႕

စာ  - (၇) သို႕

စာ  - (၈) သို႕

q·\fêzrpj|miÕÁnyjtWcj eRäÁe\p.cj,alupjqm.,mYam[.,su\fcj< anjayjdJ a×iucjrhu 

eRW,ek.kjpWYek.jmrHcjaepã q·\fêzrpj|miÕÁnyjrHi ×iucjc·er,p>tJm[., sitjek[npjmémrHi

(72) }kimje\m.kj a\pvj\pvjSiucjr. lU²aKWcj<aer,en²kiu 
mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k gu$j\pÕ}kiÕSiup>qvj

Bu·mUw>d K[mHtj|pJ,mHq. "am[iÕ,q.,vJVWtjer,asiu,r" tWcj p>wcjrnj 
sxj,s.,mvjhu mWnjvJVWtjer,p>tJ Siu

စာ (၂) သုိ႕

စာ (၄) သုိ႕
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ႏိုဝင္ဘာ ၆၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက  သက္ဆိုင္ရာ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ 
(၅) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းထားမႈကိုေဖာ္ျပ
အပ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား  အား 
နည္းခ်က္မ်ား “ေနာက္ဆုံးမဲစာရင္း(Update)ကို  ကြၽန္ 
ေတာ္တို႔   မရထားဘူး။   ေကာ္မရွင္ကပဲ  ရထားေတာ့ 
ေကာ္မရွင္ကပဲ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ျဖန္႔ေဝေပး 
တယ္။

အဲေတာ့ သက္ေသခံလက္မွတ္ရတဲ့သူက ရသြားတယ္၊ 
မရတဲ့သူကမရဘူး၊ အဲသလိုျဖစ္သြားတယ္။ လက္မွတ္
မရတဲ့သူေတြက မဲေပးခြင့္ဆုံးရႈံးတာေတာ့  မဟုတ္ဘူး။ 
ဒါေပမယ့္   ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာျဖစ္ေနတာကို    သိလိုက္ရ
ေတာ့ မေန႔က (ႏိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွာ) ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီး 
ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြမျဖစ္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ 
ေက်းေကာ္မရွင္ကို  ၫႊန္ၾကားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္”  
ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ 
အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ဦးထြန္းျမင့္ေက်ာ္ (ခ) ႏိုင္မင္းလတ္က ေျပာပါသည္။

“မဲ႐ုံတစ္႐ုံနဲ႔တစ္႐ုံ မတူၾကသလို တစ္ပါတီနဲ႔တစ္ပါတီ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးတာေတြလည္း မတူၾကဘူး။ ႀကိဳတင္မဲ 
ဆိုတာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုရဲ႕ အခြင့္အေရးပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေကာ္မရွင္ေတြက    သူတို႔ကိုယ္တိုင္   ဥပေဒကို
မသိထားလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သိျပန္ေတာ့လည္းသတိ
မထားမိတဲ့အခါက်ေတာ့ အမွားေတြျဖစ္လာတယ္” ဟု 
ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မင္းေအာင္ထူးက ေျပာပါသည္။
“မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ မွားၿပီးထုတ္ေပးတာ 
တို႔ ဥပမာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲလက္မွတ္ကို တိုင္းရင္း
သားမဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္
ၿပီး ေကာ္မရွင္ေတြက မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ 
ျဖန္႔ေဝတဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာအဆင္ေျပတယ္။တစ္
ခ်ိဳ႕ေနရာမွာ အဆင္မေျပတာေတြရွိတယ္။ ဥပေဒ မွာက 
သက္ေသခံမဲလက္မွတ္ကို မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ အိမ္တိုင္ရာ
ေရာက္ ျဖန္႔ေဝေပးရမယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။ အခုက 
ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕႐ြာေတြမွာ ေကာ္မရွင္က အိမ္တိုင္ရာ 
ေရာက္ မျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ဘူး။ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ 
သြားယူရတာမ်ိဳး အဲသလိုေတြရွိတယ္” ဟု မင္းေအာင္ 
ထူးက ဆက္ေျပာပါသည္။

“ ေနာက္ၿပီး မဲလာထည့္တဲ့သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြမွာ 
တစ္ခ်ိဳ႕က အျမင္အာ႐ံုအားနည္းတဲ့သူေတြ၊   မသန္စြမ္း

သူေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔မွာက မိသားစုဝင္ေတြလည္းပါမ
လာဘူး။ အဲလူေတြက်ေတာ့ ကာယကံရွင္က  ေျပာတာ
တစ္မ်ိဳး ဝန္ထမ္းေတြက ထုေပးတာတစ္မ်ိဳး  အဲလိုေတြ
လည္းရွိတယ္” ဟု မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္  (၁)  မွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚၫြန္႔ရီ(ခ)မိစႏၵာနန္ကလည္း 
“ႀကိဳတင္မဲလာထည့္တဲ့  သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ၊  မဲမေပး 
တတ္တဲ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ၊ စာမဖတ္တတ္တဲ့ အ 
သက္ႀကီးသူေတြက်ေတာ့ သူတို႔နဲ႔အတူပါလာတ ့ဲမိသား
စုဝင္ေတြက ကူညီၿပီး တံဆိပ္တုံးထုေပးခြင့္ရွိ ေပမယ့္ရပ္
ေက်းေကာ္မရွင္က လက္မခံဘူး။ ရပ္ေက်းက လက္မခံ 
ေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ၿမိဳ႕နယ္အထိ ညႇိဳႏႈိင္းရတယ္။ အဆင္
ေျပသြားတယ္။ အဆင္ေျပသြားေပမယ့္ ေက်း႐ြာမွာ 
ေတာ့ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ ဆက္ၿပီး အက်ပ္ကိုင္ေနဆဲပဲ” 
ဟု ေျပာပါသည္။

“သေဘာကေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြကို ကိုယ္စားမထည့္
ခိုင္းဘူးေပါ့။ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္   ထည့္တတ္သလို
ထည့္ခိုင္းတယ္။ လုံးဝမလုပ္တတ္ရင္ေတာ့ မဲ႐ုံဝန္ထမ္း 

က ကူညီေပးမယ္။ ဝန္ထမ္းက ကူညီေပးတာကို မဲဆႏၵ
ရွင္က အယံုအၾကည္မရွိဘူး။ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒီကိစၥကို 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အထိ ညႇိဳႏႈိင္းရတယ္။ အဆင္ေတာ့ 
ေျပသြားပါတယ္” ဟု မိစႏၵာနန္က ေျပာသည္။

“  ႀကိဳတင္မဲပထမေန႔က  က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕မွာ    ျဖစ္သြား 
တယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲလက္မွတ္ကို ထုတ္မေပး
ဘူး။  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာလႊတ္ေတာ္ကိုပဲ  ထုတ္
ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလူေတြကို   ျပန္ေခၚၿပီး   အသစ္
ျပန္ထည့္ခိုင္းလိုက္တယ္ ” ဟု မိစႏၵာနန္က    ဆက္ေျပာ
ပါသည္။

ေကာ္မရွင္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ

“ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆို   ကြၽန္ေတာ္တို႔
ဘက္မွာေတာ့    မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံ လက္မွတ္ျဖန္႔ေဝ
တဲ့အခါမွာ ေကာ္မရွင္ေတြက ျဖန္႔ေဝရတယ္။ ျဖန္႔ေဝတဲ့
အခါမွာ ဘာကိုသြားေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္ 
အားလုံးကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေပ့ါေနာ္။ ---    ပါတီကို
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ေထာက္ခံတဲ့ေကာ္မရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က သက္ေသခံလက္ 
မွတ္ျဖန္႔ေဝတဲ့အခါမွာ --- ---  ပါတီကိုေထာက္ခံတဲ့ျပည္
သူေတြကိုပဲ သက္ေသခံ မဲလက္မွတ္ေဝေပးတယ္။ 
မေထာက္ခံတဲ့သူက်ေတာ့ သူတို႔မေပးဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ေကာ္မရွင္က  ---   ပါတီ ကိုေထာက္ခံ
တဲ့ ရာအိမ္မႉး၊   ဆယ္အိမ္မႉးကိုပဲ  သက္ေသခံမဲ  လက္ 
မွတ္ ျဖန္႔ေဝခိုင္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ သက္ေသခံလက္မွတ္
ရတဲ့သူေတြပဲ  မဲ႐ုံကိုေရာက္လာတယ္။   မရတဲ့သူေတြ
ကေတာ့ မဲ႐ုံကို ေရာက္မလာခဲ့ဘူး။ မဲ႐ုံေရာက္လာ 
တဲ့သူေတြက --- ပါတီ ကိုေထာက္ခံတဲ့သူေတြခ်ည္း
ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာက မဲ႐ုံအားလုံးမွာေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ --- ပါတီ ကိုေထာက္ခံတဲ့ ေကာ္မရွင္ 
(မဲ႐ုံ)ေတြမွာပဲ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ႀကိဳတင္မဲလာေပးတဲ့ အသက္ႀကီး 
႐ြယ္အိုေတြမွာ အျမင္အာ႐ုံအားနည္းတဲ့သူေတြ၊  လက္
တုန္ေနတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔မွာ မိသားစုဝင္ေတြ 
ပါမလာေတာ့ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းက ကူညီၿပီး တံဆိပ္တုံးထုေပး
တာဟာ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီေပမယ့္ --- ပါတီကကန္႔ကြက္

တာမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။ အဲျပႆနာကေတာ့ အခုထိမၿပီး
ျပတ္ေသးဘူး။ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ေစာင့္ေနဆဲပါ” ဟု ႏိုင္မင္းလတ္က ေျပာပါသည္။

မင္းေအာင္ထူးက “ ေနာက္တစ္ခုက  တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြ
မွာ ပါတီေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ေျပာရ
မယ္ဆို --- ပါတီ ဆိုပါစို႔။ သူတို႔ၾသဇာရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ 
သူတို႔လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနၾကတာေတြ   ရွိတယ္။  တစ္ 
ျခားေနရာေတြမွာလဲ  သူတို႔က  ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ
မ်ိဳးရွိတယ္။ ဥပမာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ  ေၾကာက္လာ
ေအာင္ ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြရွိတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ 
ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

“ ကြမ္ငန္းေက်း႐ြာမွာက်ေတာ့ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး 
ႏွစ္ေသာင္း လက္ခံထားတဲ့သူေတြကေတာ့   ႀကိဳတင္မဲ 
သြားမေပးရဲဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ 
ပါတီကို မဲမေပးရမွာစုိးလို႔။   ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွစ္ေသာင္း
ရထားတဲ့သူေတြက --- ပါတီကိုပဲ မဲေပးရမယ္လို႔ 

ေထာက္ပံ့ေၾကးလာေပးသြားတဲ့သူက  ၿခိမ္းေျခာက္ထား
တာရွိတယ္။  အဲလူေတြကို   ကြၽန္မတို႔က ျပန္ရွင္းျပေပး
လိုက္တယ္။   ဒါေပမယ့္   ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွစ္ေသာင္းရ
ထားတဲ့သူေတြကို မဲသြားေပးတဲ့ေန႔က်ရင္ ကားနဲ႔လာ 
ႀကိဳမယ္၊ ၿပီးရင္ သူတို႔ကို မဲထည့္ေပးရမယ္လို႔ အဲဒီလိုမ
တရားၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒီဘက္မွာက်ေတာ့ 
အဓိကျပႆနာက ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွစ္ေသာင္း လက္ခံ
ထားတဲ့သူေတြကို အက်ပ္ကိုင္ေနတာပဲ” ဟု က်ိဳက္မ 
ေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာ
င္း မိစႏၵာနန္က ေျပာပါသည္။

လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တမႈ အားနည္းျခင္း

“ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုၿခဳံၿပီး  ေျပာရ
မယ္ဆို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
လို႔ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့အေနအထားမွာ အားနည္းေန
ေသးတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မယ့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ ႕ေတြအားလုံး 
ဝိုင္းဝန္းၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာေစာင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး
ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္။ ကိုဗစ္ကာလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပရတာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ဘူး” ဟု ႏိုင္မင္းလတ္ 
က သုံးသပ္ပါသည္။

“ႀကိဳတင္မဲရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔ 
မဲေပးမယ့္ရက္က်ရင္ လူနည္းသြားတာမွန္ေပမယ့္  လုပ္
သြားတာကေတာ့ အမွားေတြရွိေနတာကို  ေတြ႕ျမင္ေနရ
တယ္” ဟု မင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။
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ႏိုဝင္ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀

ယေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္  
အစင္ေက်း႐ြာနယ္ေျမ  (၁၀) ရွိ   မဲ႐ုံအမွတ္  (၆) 
အဝင္ေပါက္၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရး(ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)ပါတီ၏ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ေရး  ကို
ယ္စားလွယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ UEC  အမွတ္
အသားပါ  တံဆိပ္တုံးတစ္ခုႏွင့္   တံဆိပ္တုံးအတု
တစ္ခု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးကို 
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ (၄၂၀/၄၆၈) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ 
အေရးယူထားေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္းထံမွ 
သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးကို မသကၤာသျဖင့္ အထူးရဲက 
ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ၎ထံမွ မဲလက္မွတ္နမူနာ 
(၄) စာင္အပါအဝင္ တံဆိပ္တုံးအတုႏွင့္  တံဆိပ္
တုံးအစစ္ ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

“သူ႔အိတ္ထဲပါလာတဲ့ တံဆိပ္တုံးေတြက မဲဆြယ္
စည္း႐ုံးေရးအခ်ိန္က  နမူနာျပဖို႔  အသုံးျပဳခဲ့တဲ့တံ

ဆိပ္တုံးေတြပါတဲ့။   အခုေတာ့  သူ႔ကို  ေရးၿမိဳ႕မရဲ
စခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ သူ႔ကို မစစ္ေဆးရ
ေသးဘူး” ဟု ေရးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူရဲ 
အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္ တံဆိပ္တံုးအတုျဖင့္ 
မဲစာ႐ြက္မ်ားအေပၚ    ႐ိုက္ႏွိပ္မႈ   မျပဳလုပ္ရေသး
ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္ 
နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
မဲဆႏၵ နယ္ေျမအမွတ္  (၁) တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) မွျပည္ 
နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ကို
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္၏     မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက   ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၂) ခုျဖင့္   ေခ်ာင္းႏွစ္ခြ
နယ္ေျမရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ( ၈)   ရက္   ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ ေပါ့
ေလာေက်း႐ြာမွ ႐ြာသူ႐ြာသား (၁၈) ဦး  မဲေပးႏိုင္
ရန္အတြက္ ရပ္ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို 

ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္    မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ   ႏွစ္သိန္းသုံး
ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံစုစုေပါင္း (၁၃၀) ႐ုံ ရွိ 
သည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
“အဓိက,က မဲစာရင္းမွာ မပါတဲ့သူ ေတြကိုအတင္း
မဲေပးခိုင္းတာ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ 
ေယာက္ရဲ႕ အာဏာကိုသုံးၿပီးေတာ့  မဲ႐ုံပရဝုဏ္နဲ႔ 
ေပ (၂၀) (၃၀) အတြင္းမွာ  ေက်း႐ြာေ႐ြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဒီလို မတရား
တာေတြကို ျပည္သူေတြက ၾကားသိရင္ ႏိုင္ငံေရး
ကို စိတ္ကုန္သြားမွာစိုးတဲ့အတြက္  အမႈဖြင့္တိုင္ 
ၾကားရတာပါ  ” ဟု  မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္  မိစုမြန္က 
ေျပာပါသည္။

ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္ကို ျပည္နယ္ (သို႔)   တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ 
(၆၁) မဲ႐ုံတြင္းျဖစ္ေစ မဲ႐ုံမွ ကိုက္ (၅၀၀) အကြာ
အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ဆႏၵမဲေပးရန္ သို႔မဟုတ္ မေပးရန္ 
တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ (၆၂) မဲ႐ုံမႉးႏွင့္ 
မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟူသည့္ 
ပုဒ္မ (၂) ခုျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ေခ်ာင္းႏွစ္ခြ
နယ္ေျမရဲစခန္းမွ   စခန္းမႉးဦးလွထြန္းက  ေျပာပါ
သည္။

“  က်န္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကိုေတာ့ ေျပာျပေပးလို႔  မရ
ဘူး။ တိငုၾ္ကားစာလာေပးလို႔ အမႈဖြင္ထ့ားပါတယ။္ 
တိုင္ၾကားတဲ့အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ စစ္ေဆးဆဲ

ကာလမို႔ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး” ဟု ဦးလွထြန္းက 
ေျပာပါသည္။

အမႈဖြင့္ထားေသာ ပုဒ္မ (၂) မ်ိဳးစလုံးမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္တစ္
ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊  က်ပ္တစ္
သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊   ဒဏ္ႏွစ္ရပ္
လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္
ပြဲဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တြင္  NLD 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင့္က  မဲအေရ
အတြက္ (၂၅,၂၇၂) မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး 
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေဒၚၫြန္႔ရီ (ေခၚ မိစႏၵာႏြန္က မဲအေရအတြက္ 
(၉,၃၃၄) မဲ ျဖင့္  ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့သည္။
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ႏိုဝင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)  ရက္ေန႔တြင္က်င္းပၿပီးစီး
ခဲ့သည့္  အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္    မြန္ျပည္ 
နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ (၄)   ေနရာရိွသည့္အနက္   အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(အန္အယ္ဒီ)က (၃) ေနရာ
အႏိငုရ္ရွခိဲၿ့ပီးေဒသခတံိငု္းရင္းသားပါတီျဖစသ္ည္ ့
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီက (၁) ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိ
ခဲ့ရာ     ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား    မဲအမ်ားစုျဖင့္ 
အန္အယ္ဒီ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ 
ညီၫြတ္ေရးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ 
ႏိုင္ခိုစိုက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြက္ထားကေတာ့   ၿမိဳ႕ေပၚမွာ   မဲ
အေရအတြက္တစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ ရဖို႔ရွိ 
တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခုက အဲတစ္ဝက္ကို  မရ
ဘူး။ ရပ္ကြက္ (၂) ခုပဲ ႏိုင္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္
မွာဆို   မဲကြာဟခ်က္  အမ်ားအျပားနဲ႔ကို  ရႈံးတာ။ 
အဲဒါကို သံသယျဖစ္ေတာ့ မဲစာရင္းကိုၾကည့္ေတာ့
လည္း မဲဆႏၵရွင္ဦးေရက မ်ားေနတယ္။အဓိပၸာယ္
ကေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ မ်ားလာတာပဲ။ 
ဒီလိုရႈံးရတာက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမဲေတြေၾကာင့္ 
လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံသယျဖစ္မိတယ္။ သက္ေသ
အခိုင္အမာနဲ႔ ဆက္လုပ္သြားႏိုင္ဖို႔ကုိ အစည္း 
အေဝးေခၚၿပီး ( လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ) ” ဟု ႏိုင္ခို 

q·\fêzrpj|miÕÁnyjtWcj eRäÁe\p.cj,alupjqm.,mYam[.,su\fcj< anjayjdJ a×iucjrhu 
mWnjea.cj×iucjer,ek.jmtJ q·qy\fsj

စိုက္က ေျပာပါသည္။

သံျဖဴရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ 
အန္အယ္ဒီက (၃၅,၃၃၀) မဲ၊မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ
က (၂၉,၆၉၁) ဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ အန္အယ္ဒီက (၃၅,၀၂၈)
မဲ၊ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီက (၃၂,၆၄၅) မဲ 
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ 
(၁) တြင္ အန္အယ္ဒီက (၂၂,၆၃၀) မဲ၊မြန္ညီၫြတ္
ေရးပါတီက (၁၂,၃၁၈) မဲ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၂) တြင္ မြန္ညီၫြတ္
ေရးပါတီက (၂၀,၆၆၈)၊ အန္အယ္ဒီက (၁၂,၀၆၄) 
မဲ ျဖင့္လည္းေကာင္း   အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္
ဟု သိရသည္။

“ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိရသေလာက္ေတာ့   ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားေတြက မဲထည့္ၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔ေနရာကို 
သူတို႔ျပန္သြားၾကၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာ   သူတို႔ေနထိုင္
စားေသာက္ဖို႔ကို အန္အယ္ဒီက   စီစဥ္ေထာက္ပံ့
ေပးထားတယ္လို႔လည္း ၾကားရတယ္။ မဲထည့္ၿပီး
တာနဲ႔ ျပန္သြားတယ္ဆိုေတာ့ မဲစာရင္းမွာသူတို႔လူ
ပိုပါေအာင္ လုပ္ထားတာပဲ။ အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
မဲအေရအတြက္က နည္းသြားတာေပ့ါ။ ဒီကိစၥကို 
ဆက္လက္အေျဖရွာသြားႏိုင္ဖို႔ကို ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ 
ရွိတယ္” ဟု ႏိုင္ခိုစိုက္က ဆက္ေျပာပါသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
နည္းဥပေဒ (၁၀) ျဖင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီးအဆိုပါနည္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို    တိုင္းရင္း
သားပါတီအမ်ားအျပားက    ကန္႔ကြက္ခဲ့     ေသာ္
လည္းျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုေအာင္ျမ
င္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း 
မဲဆႏၵနယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသည့္   လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအမည္စာရင္းကို ျပည္ 
ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က  အၿပီးသတ္
ထုတ္ျပန္ျခင္း  မရွိေသးေသာ္လည္း     အမ်ိဳးသားဒီ
မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(အန္အယ္ဒီ)က  တစ္ပါတီ
တည္းျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ အေရအတြက္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္အႏိုင္ရရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ေပၚ
ေနသည့္ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
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ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၏ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မြန္ျပည္ 
နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက   ေက်
နပ္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ညီၫြတ္ 
ေရးပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕
ခြဲ၏ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔  လာမည့္  ဒီဇင္ဘာလ  (၁၅) ရက္ 
ေန႔တြင္လည္း သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္
ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟု 
သိရွိရသည္။

“မဲစာရင္းေတြ ျပန္ညႇိဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွာ   စာရင္းေတြ  ေတာင္းထား 
တယ္။  အစက  ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္က  ခြင့္ျပဳရင္  ရမယ္
ေျပာတယ္။     ေနာက္က်ေတာ့   ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳမွ   ေပးလို႔ရမယ္  ထပ္
ေျပာျပန္တယ္။   ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ   လိုက္ေလ်ာ
မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္လာတယ္” ဟု 
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ဗညားအိန္ 
ေခၚ ႏိုင္ေအာင္ျမင့္စိန္က ေျပာပါသည္။

eRW,ek.kjpWYek.jmrHcjaepã q·\fêzrpj|miÕÁnyjrHi ×iucjc·er,p>tJm[., sitjek[npjmémrHi

ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ 
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို
ယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္ဦး (ေခၚ) ႏိုင္တလခ်န္း၊  
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း   ႏိုင္ 
ဗညားအိန္ႏွင့္    ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္    (၁) 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း   ႏိုင္မင္းလတ္ 
(ေခၚ) ဦးထြန္းျမင့္ေက်ာ္တို႔က သတင္းေထာက္မ်ား
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံသယျဖစ္တာကေတာ့ မဲလာေပး
တဲ့သူအေရအတြက္ ပိုမ်ားေနတာ၊  အသက္မျပည့္
ေသးတဲ့သူေတြ မဲလာေပးတာ၊ မဲစာရင္းကပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈမရွိတာ အဲဒါေတြေပါ့။ ဒါေတြကို ျပန္စိစစ္
ႏိုင္ဖို႔ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ဆီမွာ စာရင္းေတြ 
ေတာင္းေနတာ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိ စာတင္ဖို႔ 
စဥ္းစားထားတယ္” ဟု ႏိုင္ဗညားအိန္ကဆက္ေျပာ
ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအျငင္း 
ပြားမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သက္ဆိုင္ရာေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ    အခန္း  (၁၃)
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ 
အခန္း (၁၄) တရားမဲျပဳက်င့္မႈမ်ားအတိုင္းသာ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ   (၁၅)   ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္  ဆႏၵေဖာ္ 
ထုတ္ပြဲသည္ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ   ေက်နပ္ျခင္း   မရွိ၍
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံျဖဴဇရပ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအား 
ျဖင့္   ေ႐ြးေကာက္ပြဲ   ကန္႔ကြက္လႊာေပါင္း (၅၀) ႏွင့္
အထက္ တင္သြင္းသြားမည္ဟု ေျပာဆိုထားသကဲ့သို႔ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကလည္း အႏိုင္ရ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးကို ကန္႔ကြက္သြား
မည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။
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တို႔ကို အာဏာရပါတီက ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

“အရင္ဦးဆုံး ဘုံမူဝါဒအတြက္ ေဆြးေႏြးရမယ္။ 
ၿပီးရင္ သေဘာတူညီထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ရမယ္။ 
ဒါမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေခ်ာေမြ႕မယ္။ (ကြၽန္ေတာ္
တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့) ဘုံမူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးမွပဲ 
အစိုးရပိုင္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ကို စဥ္းစားမယ္” ဟု ႏိုင္လယိ
တမက ဆက္ေျပာပါသည္။

NLD က ၎တို႔ေဖာ္ေဆာင္မည့္ “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒ
ရယ္ျပည္ေထာင္စု” တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကရန္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီ    (၄၈)   ပါတီကို   ဖိတ္ၾကားႏႈိး 
ေဆာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။    “  မည္သည့္အေျခအေန
တြင္ျဖစ္ေစ “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” 
ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္” ဟု  ဖိတ္
ေခၚခ်က္တြင္ NLD က ကတိျပဳထားသည္။

အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုပါက  တိုင္းရင္းသားပါတီ
မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေတြ႕ဆံုၿပီး ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို 
နားေထာငသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိငု္းရင္းသားတို႔၏ 
သေဘာဆႏၵမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ အစိုးရ 
သစ္ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” NLD ပါတီ၏ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ ေျပာဆိုထား
သည္။
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ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အေနျဖင့္ 
“အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ” ကို ေဖာ္ေဆာင္ 
မည္ဆိုပါက တစ္ပါတီတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍ 
မရသည့္အျပင္ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္ ဘုံမူဝါဒကို 
ဦးစြာခ်မွတ္ရန္ လိုေၾကာင္း မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ 
တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကား 
လိုက္သည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး (၄) ရက္အၾကာႏိုဝင္ဘာ
လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ပါတီတည္းျဖင့္ အစိုးရ 
ဖြဲ႕ႏိုင္သည္အထိ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရခဲ့သည့္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ    (NLD)      က 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကိုအေလးထား
မည့္ “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကို  ေဖာ္
ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီေသာ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾက 
ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“NLD ဖိတ္ေခၚတဲ့အတုိင္း   “ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး
အစိုးရ” တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ 
ပထမဦးဆုံးအေန
နဲ႔ ပါဝင္မယ့္ ပါတီေတြအၾကား မူဝါဒခ်မွတ္ေဆြးေႏြး
ဖို႔လိုတယ္။ “အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ” 
ဆိုၿပီး တစ္ပါတီတည္းက 
လုပ္သြားမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့မရ
ဘူးေပါ့” ဟု မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ တြဲဖက္ 
အတြင္း
ေရးမႉး ႏိုင္လယိတမက ေျပာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ “  အမ်ိဳး
သားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ” တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္      ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္
အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာ 
ေအာင္မိုးညိဳႏွင့္   ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္   ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ဆမ္

NLD ဖိတ္ေခၚတဲ့အတိုင္း   
“ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး

အစိုးရ” 
တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ 

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ 
ပါဝင္မယ့္ ပါတီေတြအၾကား 

မူဝါဒခ်မွတ္
ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္။ 

“အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ”
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ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ (၇၂) 
ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကို မြန္ျပည္လူ႔အ
ခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ 
ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ လူသားအားလုံးအေနျဖင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ 
ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္
ေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ကပ္ေရာဂါကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံးရႈံး 
ျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား   မလုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ 
တိုက္ပြဲမ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအထူး
သျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကလည္း က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။   မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
အပါအဝင္ အျခားေသာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ 
အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိေနသည္။ ၎တို႔အနက္ ဥပေဒျပင္ပသတ္ျဖတ္
ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊  မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေနရပ္စြန္႔ခြာ
ေစျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚ အေျခခံ
ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္
သည္။ 

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကို သက္တမ္းတိုးေနေသာ္ 
လည္း   တုိက္ပြဲအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားရာ   ရခိုင္ျပည္နယ္ကို   ခ်န္လွပ္ထားဆဲျဖစ္ 
သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  ရခိုင္ျပည္သူမ်ားနည္းတူ   ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
စနစ္တက်က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနၾက 
ရသည္။

အဆိုး႐ြားဆုံးအေနအားျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ 
မ်ားကို အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္  ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္
ထားလ်က္ရွိၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို   ဆက္လက္ျဖစ္
ပြားေနေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည္။ အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ကာကြယ္ေရး 
အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပ
စ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးျခင္းမရွ၊ိ တာဝနယ္တူာဝနခ္ံျခင္း မရွိေစဘဲ က်ဴးလြနမ္ႈမ်ားကုိဆကလ္က္
ခြင့္ျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္   လြတ္လပ္စြာ  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ဖိႏွိပ္သည့္
ဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
က်င့္သုံးေတာင္းဆိုေနသည့္ တက္ႂကြသူျပည္သူလူထုမ်ားကို ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမွန္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၊ သတင္းေထာက္
မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္  ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊   ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္  တိုက္ 
ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 

မ်ားအေနျဖင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားကို   ခံစားေနရ   ဆဲျဖစ္ၿပီး  တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏငွ့္တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားအေနျဖင့္၎တို႔ကုိပိုမိုကာကြယ္
ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ေဒသႏၲရအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက COVID-19 ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္လည္း ဥပေဒ
ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္က်င့္သုံးျခင္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
မတရားဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးအပ္သူ
မ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ COVID-19 ဆိုင္ရာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ
င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမွ 
ျပည္သူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာ
က္ထားမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ အစိုးရကေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုမရရိွ
ခဲ့ၾကေခ်။ 

ယခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔၏ 
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ေဆာင္ပုဒ္သည္   “ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နလံထူလာႏိုင္ေရး  ”  ျဖစ္သည္။ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ    နလံထူလာႏိုင္ရန္အတြက္   လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  ကတိ
ကဝတ္မ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို   အေရးယူ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ လူသားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းယႏၲရားမ်ားကို    ဖန္တီးက်င့္သုံး
ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္ သက္ဆိုင္
ရာအင္အားစုမ်ားအားလုံး သူ႔က႑ႏွင့္သူ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ ဤကမာၻေျမေပၚတြင္ အတူတကြရွင္သန္ေနထိုင္ၾက
သူမ်ား ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တျခင္း၊ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ် 
ျခင္းတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္  ဦးတည္ခ်က္မ်ား  ျဖစ္
သည္။

မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္  အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္   ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို   ေတာင္းဆုိ
အပ္ပါသည္။

• ေနာက္ငါးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္သြားရန္

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအားလုံးကို ရပ္တန္႔ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေသာ မိမိတို႔၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို 
အျပစ္ေပးအေရးယူရန္

• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္   COVID-19 ဆုိင္ရာ                                                                               
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ကို လံုလုံေလာက္ေလာက္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ထိုသို႔ 
ေထာက္ပံ့ရာတြင္    အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္    ျပည္သူတိုင္းကို 
ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္၊       ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏    အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း 
အတိုင္း အာမခံႏိုင္ေစရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေပးအပ္ 
ရာတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေဒသမွ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေစရန္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္   လြတ္လပ္စြာ  

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

စုေဝးျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ဖိႏွိပ္သည့္

ဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

က်င့္သုံးေတာင္းဆိုေနသည့္ 

တက္ႂကြသူျပည္သူလူထုမ်ားကို

 ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လ်က္ရွိသည္။
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ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ကာလအတြင္း မိသားစုစားဝတ္ေနေရး 
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ 
ပိုမိုျဖစ္ပြားလာသည္ကို ၾကားသိေနရေသာ္လည္း 
ႏိုဝင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔ 
အထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ 
ေရးအတြက္  လူထုအသိပညာေပးေရး  (၁၆)  ရက္
တာလႈပ္ရွားမႈအေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္ 
စားမႈက အားနည္းေနသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈကို   ကမာၻတစ္ဝန္း 
လုံးက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္နည္းတူ မြန္ျပည္နယ္ 
တြင္လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳ လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ 
(MWO) ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ေစတနာေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕၊ 
မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ရက္၊ စံျပလူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿ
ဖိဳးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ 
လူအင္အား (၂၀) ခန္႔တို႔က “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ 
ေပး” စာတန္းပါ ဆင္တူအက်ီဝတ္ဆင္ၿပီး စက္ဘီး 
စီးကမ္းပိန္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီ (၁၆) ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မွာ မြန္အမ်ိဳး 
သမီးအဖြဲ႕နဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေလာ

က္ပဲ ပါဝင္လာတယ္။ အဲဒါကေတာ့(လူမ်ားမ်ားပါဝင္ 
လာဖို႔က) အခက္အခဲရွိေနေသးတယ္။    ေျပာရမယ္ 
ဆို အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီလႈပ္ရွားမႈ 
အေပၚ စိတ္မဝင္စားၾကဘူးလို႔ ကြၽန္မျမင္တယ္။ 
ဒီလႈပ္ရွားမႈအေပၚမွာ ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ အား
နည္းေနေသးတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့  ” ဟု  မြန္အမ်ိဳး
သမီးအဖြဲ႕မွ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ မိပြန္းဥာဏ္ခ်ိဳင္းက 
ေျပာပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ    ပေပ်ာက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈကို ျပည္သူလူထုမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ အား 
နည္းေနျခင္းသည္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ Covid 
- 19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းလည္း 
၎က သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“ကြၽန္မအထင္ေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔  ကိုဗစ္ေၾကာင့္ဆိုရင္
ေတာ့ ဘယ္လိုအေျခအေနဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ
မွာ ပိုစ့္ေလးေရးတင္ၿပီး ပါဝင္အားေပးလို႔ရတယ္။ 
(ခုက အဲလုိေတာင္ မေရးၾကေတာ့) ကိုဗစ္ေၾကာင့္လို႔ 
ေျပာလို႔မရဘူး။ အျပင္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ်င္တယ္ဆို
ရင္လည္း ပါဝင္လို႔ရလား ေမးလာရင္ေတာ့ “ ကြၽန္မ
တို႔ လူမျပည့္ေသးဘူး၊  ပါဝင္လို႔ရပါတယ္” လို႔  အၿမဲ
တမ္းျပန္ေျဖေပးပါတယ္” ဟု မိပြန္းဥာဏ္ခ်ိဳင္းက 
ဆက္ေျပာသည္။
(၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ

တြင္ Covid -19  ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္  
ခါတိုင္းႏွစ္သကဲ့သို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား 
ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

(၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိလာပါကလည္း ၎တုိ႔အမ်ား စု 
သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပ 
ေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက အမ်ိဳး
သားမ်ားပါ   ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္  လိုအပ္
ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက တိုက္တြန္းေျပာဆို
ထားသည္။

“ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ လူတိုင္းပါဝင္လာမွပဲ  ဒီအေၾကာင္း
ကို   ပိုသိရိွနားလည္လာမယ္။   လူစုလူေဝးမလုပ္ရ
ေတာ့ လူတိုင္းမပါဝင္လာႏိုင္ဘူး။ ဒါေတာ့ ခက္ခဲ 
ႀကီးႀကီးမားမားပဲ” ဟု (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈတြင္ 
ပါဝင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
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ႏိုဝင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၀

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္  အလႉရွင္မ်ားက   မြန္
အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနသို႔  ပုံမွန္ေပးအပ္ေနက်
ျဖစ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို  ရပ္ဆိုင္းမည္
ျဖစ္သည့္ ဌာနအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြအခက္အခဲႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ဖြယ္ရွိေၾကာင္း      မြန္အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ 
သည့္ ဆရာမင္းေအာင္ေဇက ေျပာပါသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕အလႉရွင္ေတြက အေၾကာင္းၾကားလာၿပီ။ 
လာမယ့္   ၂၀၂၁   ေမလကုန္ဆိုရင္ ေထာက္ပံ့မႈ
ေတြ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ဆိုၿပီး ဆက္သြယ္လာတာ
ရွိတယ္။  ဒီကိစၥအေပၚ ဘယ္လိုဆက္လက္  လုပ္
ေဆာင္မယ္၊ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆို 
ေတာ့   ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနတုန္းပဲ။   ခက္ခဲလာဖို႔
ေတာ့ ရွိတာေပါ့ ” ဟု ဆရာမင္းေအာင္ေဇကေျပာ
သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္
ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္   အလႉရွင္
မ်ား၏  ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္    အဓိကလည္ပတ္
ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မရရွိႏိုင္ပါက 
ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၏ လစာေပးအပ္ရာ 
တြင္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္

သည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ဆရာဆရာမလစာအတြက္ 
ဘ႑ာေငြ အခက္အခဲပဲ။ သင္ၾကားေရးနဲ႔ေဆာက္
လုပ္ေရးပိုင္းေတာ့ တစ္ျခားအလႉရွင္ေတြ ထပ္ရွာ
လို႔ ရႏိုင္ေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆရာဆရာမ 
လစာေငြ ေထာက္ပ့ံတာက အစိုးရက လုပ္ေပးရ 
မွာ။ သူတို႔က လုပ္မေပးေတာ့ အလႉရွင္ေတြကို 
အားကိုးေနရတယ္။ အခု အလႉရွင္ေတြကလည္း 
ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္မယ္ဆိုေတာ့ ဒုကၡျဖစ္တာပဲ” ဟု 
ဆရာမင္းေအာင္ေဇက ဆက္ေျပာပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ        အေနျဖင့္
ဆရာဆရာမမ်ား၏ လစာေငြေပးေခ်ျခင္း၊စာသင္
ေက်ာင္းမ်ား    ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊   သင္ၾကားေရး
အတြက္ ကုန္က်ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအတြက္   စာသင္ႏွစ္  (၁)  ႏွစ္
လွ်င္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀,၀၀၀) ခန္႔  ကုန္
က်သုံးစြဲေနရသည္။   အဆိုပါကုန္က်စရိတ္    စုစု
ေပါင္း၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆရာဆရာမမ်ား၏ 
လစာေငြေပးေခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း 
သိရသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ား၏လစာ
ေငြမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
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ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားကို 
တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း  စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္
ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးခ်က္အရ မြန္ 
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဗဟိုဌာနသို႔  တင္ျပခဲ့ရာ   “ တိုင္းရင္းသားစာသင္
ေက်ာင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကိစၥသည္ တစ္ႏိုင္ငံ 
လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၿခဳံငုံစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ 
ရမည့္ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အားလုံးညီညီမွ်မွ် ေထာက္
ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ယခုကိစၥကို ဆိုင္း
ငံ့ထားရန္ ”   ဟုသာ  စာျဖင့္   အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါ
သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနသည္   မိခင္ဘာသာ
စကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို 
အသုံးျပဳေန
သည့္ တုိင္းရင္းသားပညာေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔လက္ေအာက္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
(၁၃၃) ေက်ာင္း၊ ဆရာဆရာမ (၇၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၂၅,၀၀၀) ေက်ာ္ 
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။



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

ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္    မြန္ျပည္နယ္  အ
တြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕၏   ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္
မ်ားအေပၚ သံသယရွိသျဖင့္  ထပ္မံအတည္ျပဳႏိုင္
ရန္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲစာရင္းပုံစံ 
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံ ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မ်ားက မဲစာရင္းပုံစံမ်ား ေပးအပ္
ႏိုင္ရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္   အဆင့္ဆင့္တင္ျပရန္လို
အပ္ေၾကာင္း    အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု   မြန္ညီ
ၫြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီက 
ေျပာပါသည္။

“တကယ္ဆို ပုံစံ (၁) မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ေကာ္မ
ရွင္က  ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္တဲ့   ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းေတြကို ေပးထားရမွာ။ ခုက ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ပါတီက ေတာင္းတာေတာင္ မေပးဘူး။ဒီအေပၚ
မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံသယဝင္တာမ်ိဳး ရွိတာ
ေပါ့” ဟု မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေအာင္ႏိုင္ေရး
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက ေျပာပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္၊ က်ိဳက္မေရာႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕
နယ္မ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္
အေပၚ သံသယရွိသျဖင့္ ပုံစံ (၁) မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ 
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ပုံစံ (၁၆) သက္ဆိုင္ရာမဲ႐ုံမ်ားက ေပးပို႔လာေသာ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  ရရွိသည့္ 
ဆႏၵမဲစာရင္း၊ ပုံစံ (၁၈) ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္
မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား 
ရရွိသည့္ ဆႏၵမဲစာရင္းႏွင့္ ပုံစံ  (၁၉)  အႏိုင္အရႈံး
ရလာဒ္မဲစာရင္းမ်ားကို ေတာင္းခံထားေသာ္ 
လည္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ
ရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက ေပးအပ္ျခင္း မရွိေခ်။

“ကိုယ္စားလွယ္က ေတာင္းခံမယ္ဆိုရင္ ပုံစံအား
လုံးကို ေပးရမွာပါ။ ဒါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပဲ။ခုက 
မဲစာရင္းက ညႇိထားတာလား ကြာဟတာမ်ိဳး ရွိေန
တာလားဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးေပါ့။ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ေတာင္းခံလို႔ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ 
အဆင့္ဆင့္ကို တက္ရမွာပဲ” ဟု အတြင္းေရးမႉး 
ႏိုင္သန္းေ႐ႊက ေျပာပါသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ (၄) ေနရာ ရွိ 
သည့္အနက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၂) ႏွင့္   က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္   မဲဆႏၵ
နယ္ (၄) ေနရာ ရွိသည့္အနက္ ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တို႔တြင္သာ မြန္ညီ 
ၫြတ္ေရးပါတီက ေအာင္ႏိုင္ထားၿပီး ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္
ရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးကို    လက္ရွိအာဏာရပါတီ
ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 

ေအာင္ႏိုင္ထားသည္။

“ႏိုဝင္ဘာ (၁၁) ရက္ေန႔က ပုံစံ (၁၆) သြားယူ 
ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က ေပးပိုင္ခြင့္မရွိဘူးေျပာ
တယ္။ ပုံစံ (၁၆)  လိုခ်င္ရင္  ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္
အလိုက္ မိတၱဴကူးယူလို႔ ေျပာတယ္။ က်ိဳက္မေရာ
မွာ မဲ႐ုံ (၉၀) လာက္ရွိတာ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္လို
လုပ္ႏိုင္မလဲ။ …. ၂၀၁၅ တုန္းကလည္း ကြၽန္မ 
ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က ပုံစံ (၁၆) နဲ႔ 
ပုံစံ (၁၉) ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္က သြားေတာင္းလည္း 
မေပးဘူး” ဟု က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီလႊတ္ေတာ္ကို
ယ္စားလွယ္ေလာင္း မိစႏၵာနန္က ေျပာပါသည္။

“ တရားစြဲတာတို႔ဘာတို႔က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ 
အေပၚမွာပဲ ေျပာလုိ႔ရမယ္။ အခုကေတာ့ ေသခ်ာ 
အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ပုံစံေတြ ရဖို႔ကိုပဲ လုပ္ေနတယ္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ေတြဆီကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတရားျပဳ
က်င့္မႈေတြကို ေတာင္းခံထားတာ ရွိတယ္။   ခုထိ
ေတာ့ ေပးပို႔လာတာ မရွိေသးဘူး” ဟု ႏိုင္သန္းေ႐ႊ
က မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။
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ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၂၀

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္   အင္းေျဗာင္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊   တံခြန္တိုင္
ေက်း႐ြာရွိ မဲ႐ုံအမွတ္ (၁) တြင္  ၂၀၂၀  ေအာက္တို 
ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔က စတင္၍ အသက္(၆၀) 
ႏွင့္အထက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးခဲ့ရာ 
UEC အမွတ္အသားမပါ တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ႀကိဳတင္
မဲေပးေနျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာ(၁) ရက္ေန႔ကစိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့
သည္။ အဆုိပါတံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ ထုထားေသာႀကိဳ
တင္မဲမ်ားကို    ပယ္မဲအျဖစ္သတ္မွတ္ပါက    လုံးဝ 
လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း     လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးထားသူ မဲဆႏၵရွင္ 
(၂၃) ဦးအထိရွိၿပီး   ၎တို႔ကို ႀကိဳတင္မဲ  အသစ္ျပန္
လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေ
ကာ္မရွင္က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေပါင္
ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္   ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္းက ေျပာသည္။

“တံဆိပ္တုံးအတုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး UEC  ကပဲ  တာဝန္
ယူရမယ္။ မဲ႐ုံေတြရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ UECကပဲ 
စီမံခန္႔ခြဲေနတာ။ အခုႀကိဳတင္မဲလာထည့္တဲ့သူက 
လူငယ္မရွိဘူး၊ လူႀကီးေတြခ်ည္းပဲ။ တံဆိပ္တုံးအတု
က မဲ႐ုံေရာက္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေလ။   အခုလိုမ်ိဳး 
ျဖစ္သြားတာကို UEC က တာဝန္ယူရမယ္။ တံဆိပ္ 
တုံးအတုနဲ႔    မဲေပးတဲ့ဟာကို   ပယ္မဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ 
ကြၽန္မတို႔ (လုံးဝ) လက္မခံႏိုင္ဘူး။ တံဆိပ္တုံးအတု
နဲ႔ ေပးထားတဲ့မဲေတြကို ခိုင္လုံမဲျဖစ္ဖို႔ UECကတာဝန္ 
ယူရမယ္။ အဲလိုမဟုတ္ရင္ အသစ္ျပန္လည္မဲေပးႏိုင္
ဖို႔ကို စီစဥ္ေပးရမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တံဆိပ္တုံးအတုျဖင့္ ဆႏၵျပဳထားေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို ႏိုဝင္ဘာ (၃) 
ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ 
ၫႊန္ၾကားမႈ နာခံထားၿပီး ထိုမွတဆင့္   ျပည္ေထာင္စု
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ    ထပ္မံတင္ျပသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သထံုခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႕ခြဲ အတြင္းေရးမႉးဦးသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါသည္။

“တံဆိပ္အတုကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူလဲ သြား 
သလဲဆိုတာ မသိလိုက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က UEC 
တံဆိပ္တုံးေတြပဲ ျဖန္႔ေဝေပးထားတယ္။ ေျပာရမယ္
ဆို တစ္ေယာက္ေယာက္က လဲသြားလို႔သာ အခုလို
ျဖစ္သြားတာ။ တစ္ေယာက္ေယာက္က မလဲရင္ဒါမ်ိဳး
ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။တံဆိပ္တုံး(၄)ခုေလာက္ 
ထားထားတယ္။ တစ္ခုက UEC တံဆိပ္တုံးမဟုတ္
တဲ့ဟာျဖစ္သြားတယ္” ဟု ဦးသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာ
သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏  ၫႊန္ၾကား
ခ်က္အတိုင္း   လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုေနေသာ္လည္း   တံဆိပ္တုံး
အတုျဖင့္ ဆႏၵျပဳထားေသာမဲမ်ားကို ပယ္မဲအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္   ေစ့စပ္ညႇိဳႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က  ဆုံးျဖတ္ထား
ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ UEC ဘက္ကေတာ့ သူတို႔သေဘာထားအတိုင္း 
သူတို႔ထုတ္ျပန္မယ္ေပါ့။     ကြၽန္ေတာ္တို႔က   ဥပေဒ 
အတိုင္းပဲသြားတယ္။ ဥပေဒမွာက အတုကို ခိုင္လုံမဲ
သြားေပးလို႔မရဘူး။ ခိုင္လုံမဲ ဘယ္လိုသြားေပးလို႔ရ 
မလဲ။    ခိုင္လုံမဲေပးလိုက္မယ္ဆို   ေနာက္ဆက္တြဲ

ျပႆနာကို ဘယ္သူရွင္းေပးမလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္” 
ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေစ့စပ္ညႇိဳႏိုင္း 
ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေထြးဦးက ေျပာသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပး
ပိုင္ခြင့္ရွိသူ ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံ 
ေပါင္း (၉၈) ႐ုံ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးထံမွ သိရသည္။

“တံဆိပ္တုံးအတုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

UEC  ကပဲ  တာဝန္ယူရမယ္။ 

မဲ႐ုံေတြရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ကို 

UEC ကပဲ စီမံခန္႔ခြဲေနတာ။ 

အခုႀကိဳတင္မဲလာထည့္တဲ့သူက 

လူငယ္မရွိဘူး၊ 

လူႀကီးေတြခ်ည္းပဲ။ 

တံဆိပ္တုံးအတုက 

မဲ႐ုံေရာက္ဖို႔ဆိုတာ 

မလြယ္ဘူးေလ။   

အခုလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာကို 

UEC က တာဝန္ယူရမယ္။ 

တံဆိပ္ တုံးအတုနဲ႔   

မဲေပးတဲ့ဟာကို   

ပယ္မဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ 

ကြၽန္မတို႔ (လုံးဝ) 

လက္မခံႏိုင္ဘူး။
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ႏိုဝင္ဘာ ၄၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ Quarantine Center မ်ား
တြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ခံထားရသူ   မဲဆႏၵ
ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ကိုယ္တိုင္
ကိုယ္က် ေပးအပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္မဲယူ
ေဆာင္လာသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက (၆)ေပ
အကြာမွေန၍     ကုိယ္စားဆႏၵမဲေပးသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္   ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ
ရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

အသြားအလာကန္႔သတ္ခံထားရသူ      မဲဆႏၵရွင္ 
မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ကို လက္ျဖင့္    ထိ
ေတြ႕ကိုင္တြယ္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ဘဲ    က်န္းမာေရး
ဝန္ထမ္းက ကိုယ္စားတံဆိပ္တုံးႏွိပ္ကာ မဲဆႏၵ 
ရွင္အား ျပန္လည္ျပသအတည္ျပဳၿပီးေနာက္    စာ 
အိတ္ကို   ၎ေရွ႕ေမွာက္တြင္  ပိတ္ေပးသြားမည္
ျဖစ္သည္။

“က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္အတိုင္း ႀကိဳတင္မဲစာအိတ္ေတြကို 
လက္ခံထားတဲ့သူက   ပိုးသတ္ၿပီး သီးသန္႔မဲပုံးထဲ
မွာ ထည့္ရမယ္” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္မွ    တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက     ေျပာပါ
သည္။
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အဆိုပါသီးသန္႔မဲပုံးမ်ားကို    ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္   ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ   က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ
ျပဳေကာ္မတီ၏     အကူအညီျဖင့္   ရပ္ေက်းေ႐ြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးသို႔   ျပန္လည္သယ္
ယူလာၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္မဲပုံးအတြင္းသို႔ 
အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ လႊဲေျပာင္းထည့္
သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔မဲပုံးမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ကာလအတြင္း     ပိုးသတ္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို  စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္ၿပီး မသက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ထိေတြ႕ကိုင္ 
တြယ္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေခ်။

“ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့   (  Quarantine 
ဝင္ေနသူ) မဲဆႏၵရွင္ေတြကိုေတာ့ သီးျခားစာရင္း
ျပဳစုၿပီး သက္ဆိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြ
ကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။    သူတို႔
က ပုံစံ (၁၅) နဲ႔ ႀကိဳတင္မဲေပးရမယ္” ဟု ေမာ္လ
ၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူ
က ဆက္ေျပာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေအာက္တိုဘာလ   (၂၄)  ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဆး႐ုံ
တက္ေနသူမ်ား၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူမ်ား၊   မဲဆႏၵ
နယ္ေက်ာ္လြန္၍ ခရီးေဝးသြားလာေနသူမ်ား၊ 
အသက္ (၆၀) ႏွင့္အထက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ 
Quarantine ဝင္ေနသူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ေအာက္တိုဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ 
(၅) ရက္ေန႔အထိ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္းထုတ္
ျပန္ထားသည္။

Covid - 19 အတည္ျပဳလူနာႏွင့္   အသြားအလာ
ကန္႔သတ္ထားသူမ်ား၏ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္
မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ (၂၉) ရက္ေန႔မွစၿပီး 
ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔အထိ 
Covid - 19 အတည္ျပဳလူနာ  (၆၈၇) ဦး၊ ေရာဂါ
ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ (၅၈၉) ဦး 
ႏွင့္ ေသဆံုးလူနာ (၁၀) ဦး ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ေဆး႐ုံတက္ေနသူ အတည္ျပဳလူနာ (၈၂) ဦး 
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။



၁၅mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjk Tutje0qvj .....................................................................................



၁၆

}kiÕtcjmYam[.,a\p., pyjmY\fsjqW.,mvjkiu lätjet.jkiuyjs.,lHyjel.cj, siu,rimj

ႏိုဝင္ဘာ ၃၊ ၂၀၂၀

ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနမႈအေျခအေနမ်ားအရ ရပ္ကြက္
ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက   ဖြဲ႕စည္းထားရိွ
ေသာ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အသက္ (၆၀) 
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားကို ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔မွ 
ႏိဝုင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ကာလအတြင္း ေကာက္ယူေပးလ်က္ရိွသည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မဲေပးပုံနည္းစနစ္ သိရွိနားလည္မႈ အားနည္း
ျခင္းႏွင့္    အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္   ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ 
အမ်ားအျပားသည္ ပယ္မဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေၾကာင္း  ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“ ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့ (မဲေပးပုံနည္းစနစ္ကို) သိနားလည္တဲ့
သူ အေတာ္နည္းတယ္။   တစ္ခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္  တံဆိပ္တုံး 
မထုတတ္ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က် တံဆိပ္တံုးမထုဘဲ ဒီအတိုင္းေခါက္ၿပီးမဲပုံး
ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ တံဆိပ္တုံးထုၿပီး မဲထည့္ျပန္ေတာ့လည္း 
မဲပုံးမွားထည့္တာမ်ိဳးလည္း ရွိျပန္ေရာ  ” ဟ ု မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္
ၿမိဳ႕နယ္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကေျပာ
ပါသည္။

၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔
ကာလအတြင္း  အသက္ (၆၀)   ႏွင့္အထက္   သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား
အေနျဖင့္  သက္ဆိုင္ရာရပ္ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား
ထံတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး နာမက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိေနအိမ္မွေန၍ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“  သက္ႀကီးသမားေတြဆိုေတာ့ ေျခလက္ေတြလည္း တုန္၊ စာက 
လည္း သိပ္မတတ္ေတာ့ မဲေပးတဲ့ေနရာမွာ (အဆင္မေျပတာ ရွိ 
တယ္)။ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈ အားနည္းတာလည္း ပါတာေပ့ါေလ” ဟု 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္  မသမာမႈမ်ား  ႏိုင္ငံ
တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စာအိတ္ကို လုံၿခဳံစြာပိတ္ခဲ့မႈမရွိျခင္း၊ 
စာအိတ္ေကာ္ေၾကာင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ စြန္းထင္းျခင္း၊ စာအိတ္ 
ေဖာက္စဥ္ မဲလက္မွတ္စုတ္ၿပဲမႈျဖစ္ျခင္း၊ တံဆိပ္တုံးအစား  ေဘာပင္
ျဖင့္ ဆႏၵျပဳမိျခင္းႏွင့္ စာအိတ္လြဲမွားျခင္းမ်ားကို  ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္
မွတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က 
ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
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