
a.,lu·,p>wcjeq. ep>cj,svj,mé qiu²mhutj (72) }kimje\m.kj 
mWnjam[iÕ,q.,en²kiu gu$j\pÕ\Kcj,

 

    s.m[kj×H. ø 2 qui²

ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္အေထြ
ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် 
တေသာ   မဲရလာဒ္မ်ား  ရရွိရန္အတြက္  ျပည္
ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္     အေနျဖင့္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀) ကို ပယ္
ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု (ဗမာမဟုတ္ ေသာ) 
တိုင္းရင္းသားပါတီ (၅) ပါတီက ယုံၾကည္လ်က္
ရွိၿပီး   အဆိုပါနည္းဥပေဒကို   ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ 
အတြက္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္   တိုင္းရင္း 
သားေရးရာ ေကာ္မတီကို   ယခုလေနာက္ဆုံး
အပတ္တြင္ တင္ျပသြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန 
ေၾကာင္းမြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ တြဲဖက္အတြင္း 
ေရးမႉး (၁) ႏိုင္လယီတမ က ေျပာပါသည္။

 အဆိုပါ (၅) ပါတီမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္
ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္
ပါတီ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ 
ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမျပင္ပေရာက္ေနသူ
မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါေဒသတြင္ ရက္ေပါင္း 
(၉၀) ထက္မနည္း ေနထိုင္ၿပီးျဖစ္ပါက၎ေဒသ
တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

tr.,mH[teq. eRW,ek.kjpWY\fsjrnj 
nvj,xped (10) kiu pyjf[kjep,rnjliuhu 

tiucj,rcj,q.,p>tJm[.,Siu

   s.m[kj×H. ø 2 qui²

Inside
sJm·kinj,p[kj\pyjeq. lyjy.e\mm[.,kiu mUlpiucjrHcjT· ep,apjrnj S×¡\pet.cj,Siu (s.m[kj×H. ø3)

mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,= lépjrH.,mém[.,mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k 
lU²aKWcj<aer,Sr.\fsjqcjtnj, piu²K[ (s.m[kj×H. ø7)

mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,= lépjrH.,mém[.,mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k dJeret. 
ssjtmj,ek.kjyU\Kcj, (s.m[kj×H. ø10)

s.qcjK[injtiu,\m§cj<\Kcj,qvj pv.er,xped×Hcj< kiukjvJmémrHihuSiu (s.m[kj×H.ø12)

ek[.kjmJ,eqW,as., pltjstsjel.cjs.kiu e\p.cj,lYqu·,sWYrnj MCL ×Hcj< v§i×éicj,r.tWcj 
aKkjaKYm[., rHien  (s.m[kj×H. ø5)

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္   ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ 
မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ကမာၻတဝွမ္းလုံးရွိ မြန္ျပည္သူ လူထုမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳဆင္ 
ႏႊဲအပ္ပါသည္။  ယေန႔အခမ္းအနားမွတဆင့္  မြန္လူထုမ်ားအၾကားတြင္   စည္းလံုးညီၫြတ္မႈေပါက္ဖြားလာ
မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အားေကာင္းေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရး ပါတီ (၂) ေပါင္း 
စည္းခဲ့ေသာ “မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ” ဟူသည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ 
စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ခ်ီတက္ရသည္မွာ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
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a.,lu·,p>wcjeq. ep>cj,svj,mé qiu²mhutj (72) }kimje\m.kj 
mWnjam[iÕ,q.,en²kiu gu$j\pÕ\Kcj,

s.m[kjnH. (1) mH

tr.,mH[teq. eRW,ek.kjpWY\fsjrnj 
nvj,xped (10) kiu pyjf[kjep,rnjliuhu 

tiucj,rcj,q.,p>tJm[.,Siu

 “ယာယီေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမဲေတြေၾကာင့္ ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲရလာဒ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ 
တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလို႔ ေျပာလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြး 
ေကာက္ပြဲျဖစ္ခ်င္ရင္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀) ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လိုတယ္” 
ဟု ႏိုင္လယီတမ က ေျပာပါသည္။

 “ဒီႏွစ္မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကေတာ့အား 

လုံးအတြက္ တစ္မူထူးျခားတဲ့အခမ္းအနားတစ္ 

ခုပါပဲ။ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ပါတီတစ္ခုတည္း

အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္

ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။မြန္လူထု

အားလုံးက မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနျဖင့္အမတ္

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား အႏိုင္ရလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္

လင့္ေနၾကပါတယ္။ မြန္လူထုမဲ ဆႏၵရွင္မ်ားအေန

ျဖင့္  မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို  မဲေပး

ျခင္းျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ျပသရမွာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။

 ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္စည္းလုံး

ညီၫြတ္မႈဟာ အေရးပါလာတာနဲ႔အမွ် မြန္ 

ညီၫြတ္ ေရးပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လူငယ္မ်ား 

ညီမွ်စြာပါဝင္လာဖို႔က ပါးစပ္ေျပာျဖင့္မဟုတ္ဘဲ 

လက္ေတြ႕က်က်  အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔  လိုပါ

တယ္။ 

 လူၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ 

ေဆာင္ေျပာဆိုေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အားလုံးပါ 

ဝင္တဲ့မူဝါဒကို မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ က်င့္သုံးဖို႔ လို

ပါတယ္။ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈေတြေၾကာင့္ မြန္ညီ

ၫြတ္ေရးပါတီတြင္  အမ်ိဳးသမီးနဲ႔  လူငယ္မ်ားပါ

ဝင္မႈ နည္းပါးေနသည္ကို မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး 

ေဖာင္ေဒးရွင္းက တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  မြန္ 

ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္

ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ႏိုင္ကေဆာ့မြန္က ေျပာပါသည္။

 

 ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ကေဆာ့မြန္က“ႏိုင္ငံ 

ေရးအင္အားစု  အားလုံးပါဝင္ေသာ  လြတ္လပ္ၿပီး

မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ မြန္နဲ႔တစ္

ျခားတိုင္းရင္းသားေဒသက မဲေပးခြင့္ျငင္းပယ္ခံ 

ေနရသူမ်ားနဲ႔ ဖယ္ၾကဥ္ခံလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို 

အထူးအာ႐ုံစိုက္ၿပီး ကူညီပံ့ပိုးမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ေပးဖို႔ 

အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ကို တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

s.m[kjnH. (1) mH
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ဇန္နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၀

 ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာသ 
ျပင္ေက်း႐ြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္က 
ဇာသျပင္တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ စီမံကိန္းဟုဆုိကာ  ဘား 
အံၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီက ႏႈတ္မိန္ျဖင့္ လယ္သမား (၂၀)ဦးထံမွ 
လယ္ယာေျမ (၉၀. ၈၅) ဧကကို အတင္းအဓမၼ 
သိမ္းယူခဲ့သည္။

sJm·kinj,p[kj\pyjeq. lyjy.e\mm[.,kiu mUlpiucjrHcjT· ep,apjrnj S×¡\pet.cj,Siu

ယင္းတိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္  ပ်က္ျပ
ယ္ၿပီးျဖစ္ေသာစီမံကိန္းအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက 
တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္  အဆိုပါစီမံ
ကိန္းေၾကာင့္  သိမ္းယူခဲ့ေသာ  လယ္ယာေျမမ်ား
ကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရန္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားကသက္
ဆိုင္ရာဌာနထံ တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ္လည္းျပန္
လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မႉးမ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔က  အဆိုပါ 

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သက္ဆိုင္ရာေျမ 
စာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို အေရး
ယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အတြက္ လယ္သမား 
(၁၀) ဦးခန္႔က  ဇန္နဝါရီ ( ၂၂ ) ရက္ေန႔တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ 
ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

 “က်န္ေနတဲ့ဧကေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔
က စိုက္တာပ်ိဳးတာ လုပ္တဲ့အခါမွာ (အဲဒီလယ္ 
ေျမေပၚမွာ) က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနတဲ့သူေတြက 
တုတ္ေတြ၊   ဓါးေတြ  ကိုင္ၿပီးေတာ့    လူကို  ၿခိမ္း 
ေျခာက္သလို၊    စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့    အသီးေတြကို
လည္း ဖ်က္စီးပစ္တယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေတာ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ ရဲစခန္းကို တိုင္ 
ၾကားထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးယူမႈေတြမလုပ္
ဘူး” ဟု ဇာသျပင္ေက်း႐ြာမွ လယ္ေျမအသိမ္း 
ခံရသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ 
ခရီရပ္ကြက္တြင္  ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔က အသက္ 
(၁၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို 
အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒု-တပ္ၾကပ္ တစ္ဦး 
က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ
သည္။ 
 ဒု-တပ္ၾကပ္အုန္းသန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ 
(၂၈) ရက္ မတိုင္ခင္ တစ္ပတ္ခန္႔အတြင္းတြင္၎၏
အမ်ိဳးသမီးအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလးႀကိမ္ထက္မ
နည္း ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ဟု မိန္းကေလးက ေျပာျပခဲ့ 
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ 
 ယင္းစတုတၳတန္းေက်ာင္းသူကိုလိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ  ဒု-တပ္ၾကပ္    အုန္း 

(11) ×HsjaRWyjkel,cyjkiu  licjpiucj,Siucjr. es.jk.,mé \pÕlupjKY<eq. 
duøtpj]kpja., arpjBkjtr.,Ru·,qiu² läYe\p.cj,ssjeS,rnj

 miq.,suwcjm[.,k et.cj,Siu
သန္းအား မိန္းကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူက တရား 
လိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊   မုပြန္
နယ္ေျမရဲစခန္းက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ  ၃၇၇(ဓမၼတာ
ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမစပ္ယွက္မႈ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ 
ထားျခင္း  ျဖစ္သည္။
 ဓမၼတာႏွင့္ဆန္က်င့္ေသာ ကာမစပ္ယွက္
မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ 
ကြၽန္းျဖစ္ေစ၊ (၁၀) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ 
ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္ 
သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
 “ကြၽန္မတို႔ အမႈသြားဖြင့္တဲ့ေန႔ဆိုရင္ စစ္ 
တပ္က အရာရွိႏွစ္ေယာက္ကလာၿပီး  အမႈဖြင့္ၿပီးၿပီး
လားေပါ့။  သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က   ဒီအမႈကို  စစ္ခုံ႐ုံး 
ဘက္မွာပဲ စစ္ေဆးေစခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေျပာေန 
တယ္။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔က  သူ (ဒု- တပ္ၾကပ္) ကို 

ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ၿပီး အရပ္ဘက္တရား႐ုံးကို 
လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးေစခ်င္တယ္။ သူ႔အသက္ အ႐ြယ္
နဲ႔ ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ထိုက္တန္တဲ့အျပစ္ သူ႔ကို 
ေပးခ်င္တယ္။ သူ႔ကို ထိုက္တန္တဲ့အျပစ္မေပးခဲ့ရင္ 
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ   တျခားတစ္ေယာက္ကို   သူထပ္
က်ဴးလြန္မွာပဲ” ဟု  မိန္းကေလးငယ္၏ အေဒၚျဖစ္ 
သူက ေျပာသည္။ 
 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ (၂)  ရက္ေန႔က  မိန္း
ကေလးငယ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူေဆး႐ုံႀကီးတြင္ 
ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း မုပြန္ နယ္
ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးရဲအုပ္ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာ 
သည္။ 

 “ေဆးေတာ့စစ္ထားတယ္။ အေျဖက 
မရေသးဘူး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ဒု-တပ္ၾကပ္ကို  
အေရွေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ 
ဒီဘက္ကို မလႊဲရေသးဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

   s.m[kj×H. ø 5 qui²
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ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုအဖြဲ႕
ဝင္ (၁၁) ဦးျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီ (၁၄) ရက္ေန႔ 
တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္သည္  

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းအမ်ားစုကို စိန္ေခၚ ေနသည့္ သေဘာသက္
ေရာက္ေနေၾကာင္း   လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္  ျမႇင့္ 
တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးက ေျပာ 
သည္။
 “ လူ ႔ အ ခြ င့္ အေ ရး နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ ၿ ပီး  
လႈပ္ရွားေနတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုသက္
သက္မဲ့    စိန္ေခၚလိုက္တဲ့    သေဘာျဖစ္သြားတယ္။   
အဓိက, ကေတာ့    လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထဲမွာ 
လူ႔အခြင့္အေရး နားလည္တတ္ကြၽမ္းတဲ့ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြပါဝင္လာႏိုင္ 
ေအာင္ အလႊာစုံစနစ္ေတြနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ (အဲလို)ပါဝင္လာ
ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ထားတာရွိတယ္ 
(လို႔ဆိုတယ္)။ ဘယ္လိုအလႊာစုံစနစ္ေတြလဲေတာ့ 
မသိဘူး။ အခုခန္႔အပ္လိုက္တာက ဝန္ထမ္းဌာနဆိုင္
ရာေတြ ဖြဲ႕စည္းထားသလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎က 
ဆိုသည္။

 “ဒီေကာ္မရွင္သစ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ေတြ
ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆိုေပမယ့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာရရင္ ဒီေ႐ြးခ်ယ္မႈကို စိတ္ပ်က္ပါတယ္” ဟု မြန္ 
ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Program Di 
rector ႏိုင္အဲမြန္က ေျပာသည္။ 

mltjet.cje\m|piÕmé \fsjpW.,|pJ, (5) l]k.qvjaTi \pnjlvjTU
eT.cjer,asJasxjkiu atiak[ mqirHirqvj<a\pcj eT.kjp·<ecWm[.,

kiulvj, lkjK·rrHi\Kcj, mrHieq,

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၀
 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲျပားကုန္းေက်း႐ြာ 
အနီးရွိ မလတ္ေတာင္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ  ေနအိမ္မ်ား  ပ်က္စီးဆုံးရႈံးၿပီး  လူအေယာက္  (၇၀)  ေက်ာ္ ေသ
ဆုံးခဲ့ရသည္။ အဆိုပါေနရာသို႔ ဒုတိယသမၼတက ဩဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၿပီး 
ထိခိုက္နစ္နာသူအိမ္ေထာင္စုစာရင္းကို ေကာက္ခံခဲ့ရာ အိမ္ေထာင္စု (၁၈) ကိုသာ အ တည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ဒုသမၼတက ထိခိုက္နစ္နာသူ တစ္အိမ္ေထာင္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 သို႔ေသာ္ ကာယကံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီး (၅) လၾကာသည္အထိ အဆိုပါေထာက္ 

ပံ့ေငြမ်ားကို မရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 “ဒုသမၼတလာတုန္းက အေလာင္းေတြကို 
အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဘူး။ ဒုသမၼတ (ေထာက္ပံ့ေငြ)
လ ာေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ (၁၈)ေယာက္ပဲစာရင္းေကာက္
ႏိုင္တယ္။ (၁၈) ေယာက္စာကို သိန္း (၉၀)ေထာက္ပံ့
ခဲ့တယ္။ အဲတုန္းက ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္အေနနဲ႔ 
တစ္ေယာက္ပဲလာေတာ့ အဲတစ္ေယာက္ကိုပဲ 
ေထာက္ပံ့ေငြ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ က်န္တဲ့ေငြ 
(၈၅) သိန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအပါအဝင္ လူ (၃)ဦးနဲ႔
ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ယာယီထိန္းသိမ္းထား တယ္။
  
 က်န္တဲ့သူေတြကို ထုတ္ေပးဖို႔ ဇန္နဝါရီ
(၇) ရက္ေန႔မွာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုတင္ျပ
ထားတယ္” ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဦးမ်ိဳးကိုကိုက ေျပာသည္။
 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက 
၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမေနရာတြင္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး   လုပ္ငန္းမ်ားကို    လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ 
သည္။ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက မူလေျမေနရာျပန္လည္ 
ရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္
ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ အသားခံစာတင္
ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ပ်ား
ေတာင္ေဒသတြင္  ေက်ာက္မီး  ေသြးသုံးစြမ္းအင္
ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ  ေမာ္လၿမိဳင္  ဘိလပ္
ေျမစက္႐ုံ (Mawlamyine  Cement  Lim   ited
– MCL) ကို ေက်ာက္မီးေသြးအစား စြန္႔ပစ္ 
ပလတ္စတစ္မ်ားကို ေလာင္စာအျဖစ္  ေျပာင္းလဲ
အသုံးျပဳရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕  သယံဇာတ
ႏွင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး  ဝန္ႀကီး
ဌာနက ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လတြင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ 
ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ 
လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ 
မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာပါသည္။

 ၂၀၁၉ ဩဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ 
အ႒မအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ 
မ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 
ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဌာန 
ဆိုင္ရာမ်ားက  သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္   ညႇိ
ႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး အစီအမံမ်ားေရးဆြဲရန္ ဆုံး 
ျဖတ္ခဲ့သည္။
 
 “  ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း    ေက်ာက္မီး 
ေသြးသုံးဘိလပ္ေျမစက္႐ုံရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ 
အစိုးရေတြက သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီနဲ႔ ညႇိႏႈိင္း 
မယ္။ ညႇိႏႈိင္းလို႔ သူတို႔က လက္ခံႏိုင္ရင္ ေျပာထား
တဲ့အတိုင္း ေက်ာက္မီးေသြးအစား စြန္႔ပစ္ ပလတ္ 

ek[.kjmJ,eqW,as., pltjstsjel.cjs.kiu e\p.cj,lYqu·,sWYrnj MCL ×Hcj< v§i×éicj,r.tWcj 
aKkjaKYm[., rHien

စတစ္ေတြကို အစားထိုးသြားမယ္ေပါ့။ MCL 
စက္႐ုံကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ 
(ဒါေပမယ့္) သူတို႔ဘက္က ဘာမွ အေၾကာင္းမျပန္
ေသးပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက 
ေျပာပါသည္။

 ေက်ာက္မီးေသြးအစား ပလတ္စတစ္
ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳမည္ဆိုပါကပလတ္
စတစ္စြန္႔ပစ္ အမႈိက္မ်ားကို  စုစည္းေပးရန္  အဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ 
မ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အနံ႔ဆိုးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္
ရန္အတြက္ နည္းပညာလိုေၾကာင္း MCL ဘိလပ္
ေျမစက္႐ုံမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးၾကည္ေမာင္ဝင္းက 
ေျပာပါသည္။

 “ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ    ဒါကို   သုံးေနပါတယ္။
အဲဒီကထြက္လာတဲ့အနံ႔ကို မနည္းထိန္းေနရပါ 
တယ္။ ေတာ္ေတာ္နံပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး 
ထက္ နံပါတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ စြန္႔ပစ္
အမႈိက္ကို ဖ်က္ဆီး(အသုံးခ်)ေပးႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္က  ပိုက္ဆံေပးပါတယ္။   ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ
ေတာ့ အမႈိက္ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ထက္အမႈိက္သယ္လာ
တဲ့လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ   အနံ႔ဆိုးေတြကို   ထိန္း
သိမ္းဖို႔က အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ 
လုပ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရက အကုန္လုံး ေထာက္ပံ့ 
ေပးရမယ္။  သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း  အစိုးရက 
ေထာက္ပံ့ေပးေနတာပဲ” ဟု  ဦးၾကည္ေမာင္ဝင္းက 
ေျပာပါသည္။

 MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံသည္ အေမရိ 

ကန္ေဒၚလာ သန္း (၄၀၀) ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ 
တန္ခ်ိန္ (၅,၀၀၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျပစ္မႉက်ဴးလြန္ခဲ့သူ ဒု-တပ္ၾကပ္အုန္းသန္းကို အရပ္
ဘက္တရား႐ုံးသို႔  လႊဲေျပာင္းေပးရန္  အေရွ႕ေတာင္ 
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ထံ  ဇန္နဝါရီ  (၇)  ရက္ေန႔တြင္  စာတင္
ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာ 
သည္။ 

 “စစ္တပ္ဘက္က အေၾကာင္းျပန္လာတာ
က တပ္ရဲ႕စည္းကမ္းအရ တပ္ထဲကေန႔ သူကို ထုတ္ 
ပယ္ၿပီးရင္ေတာ့ အရပ္ဘက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးမယ္
တဲ့။ လက္ရွိကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမွာပဲ ရွိေနတယ္။ 
သူတို႔ဘက္က  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ  လုပ္ေဆာင္
ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကို အေၾကာင္းၾကားမယ္ 
လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္။ တရားခံကို တကယ္လို႔ 
အရပ္ဘက္တရား႐ုံးကို မလႊဲေပးဘူးဆိုရင္ (တပ္ 
မေတာ္)ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အထိ တင္ျပသြား 
မယ္” ဟု  ေတာက္ပၾကယ္ ဘာသာေပါင္းစုံ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုး 
ကူညီသူမ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။ 

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
တြင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၈၀) မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ  သက္ငယ္ 
မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၅၇) မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီမွ 
ႏိုဝင္ဘာအထိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၉၀) မႈ
အနက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း (၆၉) မႈအထိ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း  
မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

s.m[kjnH. (3) mH

(11) ×HsjaRWyjkel,cyjkiu  licjpiucj,
Siucjr. es.jk.,mé \pÕlupjKY<eq. 

duøtpj]kpja., arpjBkjtr.,Ru·,qiu² 
läYe\p.cj,ssjeS,rnj

 miq.,suwcjm[.,k et.cj,Siu



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

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၁၇ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
“ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ 
(ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒ)” တြင္ ပါရွိေသာ ပုဒ္မ ၈ (စ)
ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ အျခားပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္
ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခုလုံးအား ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ေပးရန္ “အသံအဖြဲ႕” က ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 “ပုဒ္မ ၈(စ) က အသေရဖ်က္မႈ ျဖစ္ 

lWtjlpjsW.Tutjef.je\p.SiuKWcj<kiu knj²qtjqvj< ×iucjlWtjlu·xpedkiu 
\pcjScjep,rnj et.cj,Siu

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရကို ေဝ 
ဖန္တဲ့အခါ အဲဒီပုဒ္မနဲ႔   တရားစြဲခံရတယ္။     ဒီ
ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးကတည္းက လြတ္လပ္စြာထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ 
ေတာက္ေလွ်ာက္   ျဖစ္လာေနတယ္။    အဲဒါ
ေၾကာင့္ ဒီပုဒ္မ ၈ (စ) ကို အျမန္ဆုံးဖ်က္သိမ္း 
ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု အသံအဖြဲ႕မွ 
သုေတသနမန္ေနဂ်ာ ဦးရဲေဝၿဖိဳးေအာင္ကေျပာ 
ပါသည္။

 ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ 
အထိ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈေပါင္း 

(၄၆) မႈ ရွိၿပီး တရားစြဲခံရသူစုစုေပါင္း (၁၁၃)
ဦးအထိ ရွိလာသည္ဟု အသံအဖြဲ႕၏ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကညာ
ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ၂၀၂၀  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ( ၁၈ )  ရက္ေန႔
တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ 
က ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ၎ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး  ဦးရဲေဝၿဖိဳးေအာင္က “ဒါက ျပည္သူ႔အသံမပါ 
တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ပဲ။ ဒီဥပေဒနဲ႔တရားအစြဲခံထား ရ
တဲ့သူအမ်ားစုက ျပည္သူေတြပဲ။ အဲေတာ့ျပည္သူ႔
အသံမပါဘဲ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ဥပေဒ
က အလကားပဲ (ဆက္)ျဖစ္ေနမယ္” ဟု ေျပာပါ 
သည္။

 ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို     ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳေသာ အရပ္သားပညာရွင္မ်ား၊ေရွ႕ေန
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  အသံမ်ား
ကို ရယူသင့္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာ 
ဆိုပါသည္။

 အသံအဖြဲ႕ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခြင့္ကို တန္ဖိုးထား ျမႇင့္တင္လိုသည့္ 
လူငယ္မ်ားက (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) 
ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းထည္ေထာင္ခဲ့သည္။

×iucjlWtjlu·xpedkiu    

 \pcjScjqvj< 

xped]kmj,kiu er,SWYr.tWcj 

\pvjqUm[.,kiu kiuyjs.,\pÕeq. 

arpjq.,pv.rHcjm[.,´

erHÁenm[.,×Hcj< 

arpjBkjafWYÁasvj,m[.,=  

aq·m[.,kiu ryUqcj<e]k.cj, 
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 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္  လူ႔အခြင့္ 
အေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား    က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္၊  ေဒသတြင္းလူငယ္
မ်ားကို  လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူအျဖစ္   ေမြး
ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္၊  လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔
ေဒသတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လူ႔အခြင့္အေရး 
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္
ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး သင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။

 သင္တန္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး
ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊
ေစ့စပ္ေဆာ္ဩသူတစ္ဦးတြင္ ရွိရမည့္အရည္ 
အေသြးမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈလမ္းၫႊန္ (Module) 
ေရးဆြဲနည္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပို႔ခ်ခဲ့ 
ေၾကာင္းသိရသည္။

mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,= lépjrH.,mém[.,
mWnj\pvjlU²aKWcj<aer,ef.cjed,rHcj,k lU²aKWcj<aer,Sr.\fsjqcjtnj, piu²K[

ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက လူ႔အခြင့္အေရးဆရာျဖစ္သင္တန္း (Human 
Rights for Training of Trainers) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ 
အမ်ိဳးသား (၄) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁၄) ဦး စုစုေပါင္း (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၀

 တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  ရာဘာ
ၿခံေျမမ်ားကို တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့ရာအဆို
ပါသိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကႀကိဳးပမ္း
လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု ၿခံေျမသိမ္း ဆည္းခံ
ခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

 ဝဲကလိ တပ္မေတာ္တန္းျမင့္ေလ့က်င့္ 
ေရးေက်ာင္းႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ၿခံေျမမ်ား၊ သံျဖဴဇ
ရပ္-ဘုရားသုံးဆူကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္စခန္း 
ႀကီးေက်း႐ြာရွိ ဝဲကလိအေျခစိုက္တပ္စခန္းႏွင့္ထိ 
စပ္ေနေသာ  ၿခံေျမမ်ားႏွင့္   အမွတ္ ( ၃၁၅ )  အ 
ေျမာက္တပ္ရင္းႏွင့္  ထိစပ္ေနေသာ      ၿခံေျမမ်ား 
သည္စက္ပစ္ကြင္းႏွင့္နီးကပ္လ်က္ရွိသျဖင့္တပ္ 
ပိုင္  ေျမဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူခဲ့ျခင္း 

tpjmet.jasiu,rlkjTkjk qimj,yUKY<eq. |K·e\mm[., \pnjlvjrrHirnjatWkj mWnj\pvjqsjp>tJk 
lupjeS.cjep,qcj<e]k.cj, edqK·m[., Siu

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသိမ္းဆည္းေျမစုစုေပါင္း 
သည္ဧက (၂,၅၀၀) ခန္႔ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား 
က ေျပာပါသည္။

 “အရင္ကေတာ့ အန္အယ္ဒီပါတီ 
အေပၚ ယုံၾကည္ခဲ့တာေပါ့။ သူတို႔အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရင္ 
ၿခံေျမျပန္ရဖို႔ တင္ျပလို႔  အဆင္ေျပမယ္လို႔  ထင္
ခဲ့တယ္။ အဲလိုပဲ ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔  အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀ ကိဳးစားၿပီး  တင္ျပ
ခဲ့တယ္။ ဘာမွလည္း ထူးမလာဘူး။  အခုေတာ့
မြန္ျပည္သစ္ပါတီက   NCA    လက္မွတ္ထိုးၿပီး
ေတာ့ အစိုးရ၊   တပ္မေတာ္တို႔နဲ႔   ထိုက္သင့္တဲ့
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ မြန္ျပည္ 
သစ္ပါတီအေနနဲ႔ အဲလိုေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ဒီေျမအသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့  ကိစၥကို   ထည့္သြင္းေဆြး
ေႏြးေပးေစခ်င္တယ္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက တင္
ျပေပးမယ္ဆိုရင္ တစ္ခုခုထူးျခားလာမယ္လို႔ 

ထင္တယ္” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မွ ၿခံေျမသိမ္းဆည္း 
ခံရသူ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၁ 
ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း စခန္းႀကီးေက်း႐ြာ 
အနီးတဝိုက္ရွိ ၿခံေျမဧက (၁,၀၀၀) ေက်ာ္၊ဝဲကလိ
တပ္စခန္းအနီးရွိ ၿခံေျမဧက (၁,၀၀၀) ခန္႔ႏွင့္ 
အမွတ္  (၃၁၅)  အေျမာက္တပ္ရင္းအနီးရွိ  ၿခံေျမ
ဧက (၄၀၀) ခန္႔တို႔ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းယူ 
ခဲ့သည္။

 “  ဒီအစုိးရလက္ထက္မွာ    ျပန္မရရင္ 
ေနာက္အစိုးရလက္ထက္ေပါ့။ မရမခ်င္း ႀကိဳးစား
ေနရမွာပဲ” ဟု ၿခံေျမသိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ားကို 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာပါ 
သည္။

 amHtj ( 315 )  

ae\m.kjtpjrcj,×Hcj<  

Tispjeneq.|K·e\mm[., 

qvjskjpsjkWcj,×Hcj<nJ,kpjl[kj

rHiq\fcj<tpjpiucj  

e\mhuSiuk. tpjmet.jk 

qimj,yUKY<\Kcj,\fsjqvjâ 

aSiup>qimj,Svj,e\m

susuep>cj,qvj

Äk (2,500) Knj²rHiqvjhu 

edqK·m[.,k e\p.p>qvjâ
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ဇန္နဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္  က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္  ပ်ား
ေတာင္ေဒသရွိ ေကာ့ဒြန္းႏွင့္ ေကာ့ပေနာ့ေက်း႐ြာ
အနီးတြင္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္
ရွိေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံသည္ 
အတၳရံျမစ္ေၾကာင္းကို အသုံးျပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္း 
မ်ားကို သယ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
 ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား၏ ျဖတ္သန္း 
ခုတ္ေမာင္းမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းေရလႈိင္း
မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆိုပါလႈိင္းမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈ 
ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနအိမ္မ်ား 

kunjtcjqeBá.}kJ,m[., \ftjqnj,qW.,l.mé= en.kjSkjtWYSiu,k[iÕ,e]k.cj< 
yiuyWcj,p[kjsJ,qW.,eq. enaimjm[.,atWkj kumP$Jk t.wnjyU´ t.wnjK·mémrHi

အက္ကြဲျခင္းႏွင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ခဲ့သည္။
 အဆိုပါ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ားကို 
ကုမၸဏီမွ  တာဝန္ရွိသူမ်ားက   လာေရာက္ၾကည့္
ရႈခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာေနအိမ္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေပး 
မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
ျပဳျပင္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ကြမ္ငန္းေက်း႐ြာမွ ေဒ 
သခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။
 “သူတို႔ျပင္ေပးမွာကို ေစာင့္ေနရင္ တစ္ 
အိမ္လုံး ၿပိဳက်သြားလိမ့္မယ္။ အခုေတာင္ ကြၽန္မ
တို႔ အိမ္ထဲမွာ မေနရဲဘူး။ ေနလို႔လည္း မရေတာ့
ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ပိုက္ဆံနဲ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ ျပင္ရေတာ့ 

မယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။
 ေက်ာက္မီးေသြးတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား 
ျဖတ္သန္းသြားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
လႈိင္းပုတ္ခတ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား အက္ 
ကြဲျခင္း၊ ကြၽံက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု ေဒ 
သခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
 “အစ္မက ဒီ႐ြာမွာ အႏွစ္ (၄၀) ေက်ာ္ၿပီ 
ေနလာခဲ့တာ။ ဒီလုိမ်ိဳး အိမ္ေတြ အက္ကြဲတာ 
တစ္ခါမွ မျမင္ဘူးဘူး။ ဒီ (၃) ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ 
ေတာ္ေတာ္ဆိုးလာတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဆို ပိုဆိုး 
မယ္ ထင္တယ္။ အစိုးရကို လာၾကည့္ေပးဖို႔အစ္မ
တို႔က   အကူအညီေတာင္းခ်င္တယ္။   အစ္မတို႔
မွာလည္း တစ္ျခားေျပာင္းေနဖို႔ ေနရာကလည္း မရွိ 
ဘူး” ဟု ကြမ္ငန္းေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။
 အတၳရံျ မစ္ေ ၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ  
ေက်း႐ြာမ်ားအနက္  ကြမ္ငန္းေက်း႐ြာသည္   ထိ 
ခိုက္မႈအမ်ားဆုံးေက်း႐ြာ ျဖစ္သည္။   အိမ္ေျခစုစု
ေပါင္း (၄၆၆) အိမ္ ရွိသည့္အနက္ ဆိုး႐ြားစြာအက္
ကြဲေနသည့္အိမ္ (၄၄) ရွိၿပီး အက္ကြဲေၾကာင္း 
စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တစ္ျခားအိမ္ေျခမ်ားလည္း 
ရွိေၾကာင္း ၎႐ြာ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ သိရွိရ 
သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေယာင္ေဒါင္း
ေက်း႐ြာ  အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ လကၡဏာ
ေဗဒင္ဆရာအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေန
သည့္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္အ႐ြယ္  သီဟေအာင္(ခ) 
သီဟဆိုသူက   သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕တြင္  ေနထိုင္ေသာ 
သတၱမ တန္းေက်ာင္းသူ (၃) ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ 
ခဲ့ေၾကာင္း  မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ံုးထံမွ သိရ 
သည္။

 ထို႔ျပင္ ( ၄ ) ေယာက္ေျမာက္   မိန္းက 
ေလးကို ထပ္မံစည္း႐ုံးခဲ့ရာ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရဖူး 
သူ မိန္းကေလးငယ္ (၃) ဦးက (၄) ေယာက္ေျမာက္ 
မိန္းကေလးအား အေျခအေနမွန္ကို ဖြင့္ေျပာခဲ့ 
သည္။ (၄) ေယာက္ေျမာက္ မိန္းကေလးက 
ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ မိဘမ်ားကို ဖြင့္ေျပာခဲ့ရာမွ 
အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားက အျဖစ္မွန္ကို သိရွိခဲ့သည္
ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

q·\fêzrpjtWcj qtÐmtnj,ek[.cj,qU(3)xJ,kiu ebdcjSr.k aDm?\pÕk[cj<
 ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသီဟေအာင္
(ခ) သီဟႏွင့္ ေဒၚ --------- တို႔ကို က်ဴးလြန္ခံရသူ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ား 
တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ဇန္ 
နဝါရီ (၃၀) ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။  ရဲစခန္းက 
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ (၃၇၆)၊ (၃၆၃)ႏွင့္ (၁၁၄) 
ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း  
မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 “ကေလးငယ္ေတြက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ 
ေက်ာင္းဆက္တက္ေနတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ 
ႏွစ္ေယာက္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၄) ရက္ေန႔က်ရင္ 
တရား႐ုံးမွာ တရားစြဲဆိုသြားမယ္” ဟု ၎က 
ဆိုသည္။ 

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း 
မုဒိမ္းမႈေပါင္း (၉၀) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ (၇၂) မႈမွာသက္
ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံး 
၏ စာရင္းအရ သိရွိရသည္။

“ကေလးငယ္ေတြက 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ 

ေက်ာင္းဆက္တက္ေနတယ္။ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့
 ႏွစ္ေယာက္ကို 

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၄) ရက္ေန႔က်ရင္ 
တရား႐ုံးမွာ 

တရားစြဲဆိုသြားမယ္”
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dJeret. ssjtmj,ek.kjyU\Kcj,
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၇ရက္ 
ေန႔တြင္ ဒီေရေတာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသင္တန္းကို  မြန္ျပည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးစီးၿပီး မြန္ 
ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္းကြၽန္းေက်း႐ြာ၌ 
ပို႔ခ်ခဲ့ရာ ေဒသခံလူငယ္ အေယာက္ (၂၀)ပါဝင္
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 သင္တန္းၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၁၈)  ရက္ေန႔တြင္  ဒီေရေတာေကာ္မတီ
ဝင္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး သဃၤန္းကြၽန္း ေက်း႐ြာ
အနီးရွိ ဒီေရေတာတြင္ က်က္စားေန ထိုင္ေန 
သည့္ ငါး၊ ခ႐ု၊ ဂဏန္းႏွင့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို 
စတင္စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။



mWnj\pvjlUÁaKWcj<aer,ef.cj,ed,RHcjk Tutje0qvj  ..................................................................................... ၁၁

ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀

 ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ 
မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ ႀကံ့ခိုင္ေရးရပ္ကြက္ရွိ 
ဟံသာေထာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌  လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ အသိအျမင္ဖြင့္စကားဝုိင္းတစ္ခုကို 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ 
 ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး
အသိအျမင္မ်ားကို သိရွိနားလည္ကာ ၎တို႔ကိုယ္ 
တိုင္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လာရန္၊ ေက်း႐ြာ အဆင့္တြင္ 
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား
အား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္သည့္ 
ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္  ရည္
႐ြယ္၍ စကားဝိုင္းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစကားဝိုင္းသို႔ ေဒသခံ (၃၀) ဦးခန္ံ့ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ထိုစကားဝိုင္းတြင္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေ
ရးေဖာင္ေဒးရွင္က မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း၊ ရာမညမြန္ေရွ႕ေန 

မ်ားကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ    တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန    ႏိုင္ 
ေအာင္ဆန္းဦးက     လူအခြင့္ေရးႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး 
စံျပလူထု အေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ Program Co or 
dinator  မိဟံသာေထာက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္  ကေလး
သူငယ္ အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ေဒသခံမ်ားက ဆားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း 

q·\fêzrpj|miÕÁnyjtWcj lU²aKWcj<aer,Siucjr. aqia\mcjfWcj<sk.,wiucj, \pÕlupj

ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ 
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား လုပ္ကိုင္ 
ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အျပင္ 
မီးလင္းေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုယက္သတ္ျဖတ္မႈ 
ျပႆနာမ်ားကိုလည္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

mU,ysjeS,w>,\pQn.kiu \pvjqUm[.,k qtcj,ep,tiucj]k.,
eq.jlvj, rYtpjfWYÁkaer,yUeS.cjRWkjmémrHi

ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  မူး 
ယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကုိ ျပည္သူလူထုက သတင္း 
ေပးတိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ရဲ 
တပ္ဖြဲ႕က အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေၾကာင္း  ဇန္
နဝါရီ (၂၃) ရက္ေန႔က  ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္ 

နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ 
တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ
သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြး
ပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 “ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ

ေတြ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုၿပီးေတာ့မ်ားလာ 
တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္ (၇) တန္းေလာက္ 
ကစၿပီး သုံးေနၿပီ။ ေက်ာင္းသားအသုိင္းအဝိုင္းမွာ 
(မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ) အမ်ားႀကီးပ်ံ႕ေနၿပီ။ ေနာက္ 
တစ္ခုက မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲ 
တပ္ဖြဲ႕ကို အားမရဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥကိုျပည္ 
သူကသိရင္  တိုင္တယ္။  ဒါေပမယ့္  (ရဲတပ္ဖြဲ႕က)
တုံ႔ျပန္မႈမရွိသလို (အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာ ေတြ
လည္း) အရမ္းကို ေႏွးေကြးလြန္းတယ္” ဟုေရးၿမိဳ႕
ေဒသခံ ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္းက ေျပာပါသည္။ 

 `ၿပီးခဲ့သည့္ (၂၀၁၉) ႏိုဝင္ဘာလ (၁) 
ရက္ေန႔တြင္လည္း ေရးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ မြန္ေဒသရပ္
႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (မဂဒူး - Mon Area Commu 
nity Development Organization – MACDO) 
ႏွင့္ မြန္လူငယ္ကြန္ရက္(ေရး)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မူး
ယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈတ
စ္ခုကို ေရးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၉
 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္အေျခ
ခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ စာသင္ခ်ိန္ကို    မတ္လကုန္
အထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္    ပညာေရး
ဝန္ႀကီး ဌာနက ျပ႒ာန္းထားေသာ    ဘက္စုံလႊမ္း
ၿခဳံႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသုံးသပ္ေရး     
လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာ 
ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၊   အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ 
အေျခခံပညာေရး ဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ 

s.qcjK[injtiu,\m§cj<\Kcj,qvj pv.er,xped×Hcj< kiukjvJmémrHihuSiu

ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဆရာဆရာမမ်ား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ    အေျခခံပညာက႑တာဝန္ခံ ဦးေအး 
မင္းထိုက္က ေျပာဆိုသည္။

 “အခု   သူတို႔လုပ္ေနတဲ့    စာေမးပြဲကို 
မတ္ လ(၂၅) ရက္ေန႔မွာ    အၿပီးစစ္မယ္    ဆိုတဲ့ 
မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲက သူတို႔(ကိုယ္တိုင္)ျပ႒ာန္း
ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ၊ ဥပေဒေတြနဲ႔ ကိုက္ 
ညီမႈမရွိဘူး ဆိုတာ သြားေတြ႕ေနရတယ္” ဟု 

ဦးေအးမင္းထိုက္က ေျပာပါသည္။

 ဆရာဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္စာ 
သင္ကာလတိုးျမႇင့္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ 
(၂၂) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ 
(၅) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
တုံ႔ျပန္မႈတစ္စုံတ ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

 “ကြၽန္ေတာ္တို႔  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕   အဖြဲ႕ခြဲေတြ 
ၿမိဳ႕နယ္ (၃၀)  ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတယ္။    အဲဒီၿမိဳ႕နယ္က
ဆရာ- ဆရာမေတြရဲ႕ သေဘာထားကုိ စစ္တမ္း 
ေကာက္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ အစီရင္ခံစာထုတ္မယ္။ 
ဒီလ(၂၇) ရက္ေန႔မွာ အစီရင္ခံစာကို   အၿပီးထုတ္
 မယ္။ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပညာေရး
ျမႇင့္တင္မႈ  ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပညာ
ေရးျမႇင့္ တင္မႈေကာ္မတီကို ေပးပို႔သြားမယ္” ဟု 
ဦးေအးမင္းထိုက္က ေျပာပါသည္။

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီး
ရွိပညာေရးေကာလိပ္မ်ားက မတ္လကုန္အထိ 
စာသင္ ခ်ိန္တိုးျမႇင့္မည္ဟုဆိုေသာ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကုိ ဖဲႀကိဳး စိ
မ္းလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
မဲေပးမည့္လူငယ္မ်း ေတြ႕ဆုံပြဲကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ 
Strand Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူငယ္ 
စုစုေပါင္း (၁၆၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု 
သိရသည္။

2020 eRW,ek.kjpWYtWcj mYep,rnj lUcyjm[., sitjwcjs.,

 ပထမဆံုးအႀကိမ္မဲေပးမည့္လူငယ္မ်ား 
မဲေပးတတ္ေစရန္ႏွင့္   မဲစာရင္းၾကည့္ရႈ  စစ္ေဆး
တတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 “လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို 
လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ  ပိုမ်ားလာတာ   ေတြ႕ရ
တယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ (၈၀)ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ 

အရင္ကမဲေပးခြင့္မရွိတဲ့ေနရာေတြ  အခု   ၂၀၂၀ 
မွာ မဲေပးခြင့္ ရွိလာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေ႐ြးေကာက္ပြဲ
အသိပညာေပးတဲ့    အဖြဲ႕အစည္းေတြ    မ်ားလာ 
ေတာ့ လူငယ္ေတြ မဲေပးဖို႔ စိတ္ဝင္စားလာတယ္။
မြန္ႏိငုင္ံေရးပါတ ီတစခ္တုည္းျဖစသ္ြားတဲအ့တြက္
လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လူငယ္ေတြ ပိုစိတ္ဝင္ 
စားလာတယ္” ဟု မြန္လူငယ္မ်ားဆုံရပ္မွ ႏိုင္မြန္ 
ေထာက ေျပာပါသည္။

 မဲစတင္ေပးမည့္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔၏ဆႏၵမဲမ်ား အလဟႆဆုံးရႈံးမႈ မျဖစ္ပြား 
ေစရန္အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင္း မြန္ျပည္
နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွအတြင္း 
ေရးမႉး ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာပါသည္။

 “မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတာ့ရွိတယ္။ (ဒါေပ 
မယ့္) မဲမေပးတတ္ေတာ့ ပယ္မဲျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ 
အဲေတာ့ လူငယ္ေတြ မဲေပးတတ္ေအာင္ဆိုၿပီး 
သ႐ုပ္ျပအစီအစဥ္ပါ ထည့္သြင္းျပသဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
တို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က 
ေျပာပါသည္။

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ 
(၁၇) သိန္း (၅) ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ မဲစ 
တင္ေပးမည့္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္ (၂) သိန္းဝန္းက်င္
ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ 
ရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၏ စာရင္းအရ သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္   ၾကာ 
အင္းေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၃၉) 
ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳ 
က်င့္မႈေၾကာင့္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီး 
ျဖစ္သူမွာ ကိုယ္ဝန္ရရွိခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးငယ္၏ 
အစ္ကိုျဖစ္သူက က်ဴးလြန္သူဖခင္ကုိ မုပြန္နယ္ 
ေျမရဲစခန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁) ရက္ေန႔ကအမႈ
ဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 အစ္ကိုျဖစ္သူက မိန္းကေလး ငယ္၏ 

fKcj\fsjqU= mudimj,k[cj<mée]k.cj< qmJ,\fsjqU 
kiuyjwnjrrHi

ေနအိမ္သို႔   သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္   ညီမျဖစ္
သူ၏ ဝမ္းဗိုက္မွာ သာမန္ထက္ႀကီးထြားေနသည္
ကို သတိျပဳမိသျဖင့္ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပ
သရာမွ ကိုယ္ဝန္ (၆) လခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ ညီမျဖစ္သူအား ေမးျမန္းရာ   လြန္ခဲ့
ေသာ (၆) လ (၇) လ ဝန္းက်င္ခန္႔က ဖခင္ျဖစ္သူ 
က သူ႔ကို (၅) ႀကိမ္ခန္႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဖြင့္
ေျပာခဲ့သည္။

 “ကေလးက သူ႔ဖေအနဲ႔ အတူေန,ေနပါ
တယ္။ သူ႔အေမက ထိုင္းမွာ သြားအလုပ္လုပ္ေန
တယ္။ ကေလးမေလးက (၇) တန္း ေက်ာင္းသူပါ။ 

လက္ရွိမွာေတာ့ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေစာင့္ 
ေရွာက္ထားပါတယ္” ဟု မုပြန္ရဲစခန္းမွ တာဝန္ 
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 က်ဴးလြန္သူဖခင္ကို မုပြန္ရဲစခန္းက 
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ (၃၇၆) မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ 
ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ဴးလြန္သူက ထြက္ေျပး
လြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။



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

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၀

 မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးေခ်ာင္း 
ဖ်ား ေဒသရွိ ဟသၤာ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာတြင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား  မီးဖြားရာတြင္  ဆရာဝန္ႏွင့္  သားဖြား
ဆရာမ မရွိျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ကာကြယ္ေဆး
ထိုးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ေဆးဝါးမလုံေလာက္မႈ ျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္း စသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ

hqá.RW.qsjek[,RW.tWcj ek[,lkjk[nj,m.er,#.ntsjKu T.,rHirnj 
edqK·m[.,k et.cj,Siu 

မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ေက်းလက္က်န္း
မာေရးဌာနတစ္ခု ထားရွိေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက 
ေတာင္းဆိုေနသည္။ 

 “အဲဒီ႐ြာက အျခားေက်း႐ြာေတြနဲ႔  ေဝး
ေနတယ္။ အဓိက,က အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးမီး 
ဖြားမယ္ဆိုရင္     ဆရာဝန္မေျပာနဲ႔   လက္သည္
ဆရာမေတာင ္မရွဘိူး။  ကေလးမီးဖြားၿပီးရငလ္ည္း 

မိခင္ကို ဒီအတိုင္းပဲ ထား,ထားရတယ္။ ဘာေဆး
ေသာက္ရမယ္ဆိုတာအစ ဘာမွမရွိဘူး။ ေမြးဖြား 
လာတဲ့ ကေလးကိုလည္း ဘာကာကြယ္ေဆးမွ 
မထိုးႏိုင္ဘူး” ဟု ဟသၤာေက်း႐ြာသစ္ကို ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာခဲ့သူ ႏိုင္ဗ်ဴဟာမြန္က ေျပာပါသည္။

 ထိုေက်း႐ြာကို  ကိုရင္ေလးဆရာေတာ္
က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး 
အိမ္ေျခ (၂၄) လုံး ရွိကာ လူဦးေရ  (၃၆) ဦးသာရွိ
သည္။ အမ်ားစုမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ 
အဓိက လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဟသၤာ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာတြင္ အထက္ပါျပႆနာ 
မ်ားအျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေမြးဖြားစာရင္း 
မထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊  ေရတြင္းမရွိျခင္း၊   လမ္းပန္ဆက္
သြယ္ေရးမေကာင္းျခင္း စသည့္ မ်ားစြာေသာ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သူ ႏိုင္ဗ်ဴဟာမြန္ကေျပာျပခဲ့
သည္။ 

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၀ 
 မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝယ္ကဝါေက်း႐ြာအနီးရွိ မိန္ဗလာေတာင္တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ 
အတြင္းက  ဂ်ပန္ေခတ္  လက္က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ Royal Eagle Devel opment Group 
ကုမၸဏီက ေလ့လာစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည္ ဧၿပီလက စတင္တူးေဖာ္ေနၿပီး အဆိုပါတူးေဖာ္ေနသည့္ 
ေနရာကို မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ဇန္နဝါရီ (၉) ရက္ႏွင့္ (၁၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (၂) 
ရက္တိုင္တိုင္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္မူ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာ
င္း  သိရသည္။
 “ႏွစ္ႀကိမ္လာတယ္။ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး(ဖို႔လာတာ) မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သိသ 
ေလာက္က လုပ္ငန္းကို သူ(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနလည္း 
ပါတယ္။ အဲဒီပေရာဂ်က္မွာ သူ(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)က တာဝန္ရွိလို႔ သြားၾကည့္တာျဖစ္တယ္။ လုံးဝ ေတြ႕ခြင့္မရွိဘူး။ 
မႏွစ္ကလည္း အဲလုိပဲ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံမယ္ေျပာၿပီးေတာ့ ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး” ဟု  သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ 

minjbl.et.cj tU,ef.jqvj<enr.kiu mWnj\pvjnyjwnj}kJ,K[Õpj qW.,er.
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ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

 မိန္မလာေတာင္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာ 
ပိုင္းက ရန္ကုန္အေျခစိုက္  Golden Geo Myanmar 
Co., Ltd  က တူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မဲ့ တူးေဖာ္သည့္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ
က တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Royal Eagle Myan
mar Development Groupကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ
တြင္ စမ္းသပ္တူးေဖာ္မႈ (၃) လ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း  ကုမၸဏီ
ဘက္ (၃) လအတြင္း ရွာေဖြတြ႕ရွိမႈ   တစ္စုံတစ္ရာ
တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္မႈကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ 
သည္။ 

 သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္  ဇန္နဝါရီ  (၄)  ရက္ေန႔
မွစၿပီး Royal  Eagle   Myanmar   Development
Groupကုမၸဏီက တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ 
ေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 မိန္ဗလာေတာင္ကို တူးေဖာ္ ေနသည့္ 
အနီးအနားတစ္ဝိုက္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏  ေရာ္ဘာၿခံ
မ်ား၊    ကြမ္သီးၿခံမ်ား၊     ဒူးရင္းၿခံမ်ားစြာရွိေနသည့္
အတြက္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား ပ်က္စီး 
လာမည္ကို  ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း 
သိရသည္။
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၀

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိေစရန္ရည္
႐ြယ္၍မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး၊ စံျပလူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ Kon-
hongsar အဖြဲ႕ ႏွင့္ Rehmonnya Institute for Civic Engagement (RICE) အဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၅)၊  (၁၇) ႏွင့္ (၁၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

eRW,ek.kjpWYSiucjr. lépjrH.,mé

ျပည္သူလူထု၊ လူငယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားႏွင့္ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း   (၄၆)  ဦးႏွင့္  ေတြ႕ဆုံၿပီး  အဖြဲ႕အလိုက္
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ 
ေဒသခံတို႔ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ 
သည္။


