
atWcj,Dni]k.ek[,rW. r.aimjmHê,(rW.KWYeK>cj,eS.cj)k edqK·(5)xJ,kiu tr.,sWY

စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေခါဇာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မန္က်ည္းေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းဓနိၾကာေက်းရြာတြင္ ရာအိမ္မွဴး(ေဒသအေခၚ ရြာခြဲေခါင္းေဆာင္) နိုင္ဖက ၎၏ဂုဏ္သိကၡာ
ကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ ေဒသခံ (၅) ဦးကို တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ 
ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

COVID- 19 k.l mYSWyjr.tWcj lUmHÕkWnjrkj (Social Media) 
kiuq.aDika.,kiu,rmvjhuSiu

စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၂၀
၂၀၂၀  ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္   နိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို

စာ  - (၂) သို႕

စာ  - (၄) သို႕

စာ  - (၅) သို႕

စာ  - (၆) သို႕
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စာ (၂) သုိ႕

စာ (၃) သုိ႕



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

aqW.,al.knj²qtjT.,\Kcj,e]k.cj< mWnj\pvjqsjp>tJTinj,K[ÕpjedqtWcj 
erW,ek.kjpWYpv.ep,qcjtnj, piu²K[rnjKkjKY

ေအာက္တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀

Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ့မွဳေၾကာင့္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္
ရာ ေက်းရြာ (၃၀) ေက်ာ္တြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္
ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္   စက္တင္ဘာ
လ (၁၁) ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပညာေပးသင္ 
တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
အခက္အခဲမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီက သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွာ ဝင္ထြက္
သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားတယ္။  အဲေၾကာင့္   ေရး 
ေခ်ာင္းဖ်ားက    ျပည္သူေတြအတြက္   မဲေပးနည္းသင္ 

တန္းေပးဖို႔က သြားလို႔မရေသးဘူး။ သူတို႔ကို ေခၚလာၿပီး
ေတာ့ ဝယ္ဇင္ေက်းရြာ(ေရးၿမိဳ႕နယ္)က႐ုံးမွာ  သင္တန္း
ေပးရင္ အဆင္ေျပမလား စဥ္းစားေနတုန္းပဲ” ဟု ေရး 
ေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ မဲေပးခြင့္ရေရး ကူညီလွဳပ္ရွားေနသူ 
ေရးၿမိဳ႕ခံ နိုင္လြန္က ေျပာပါသည္။

ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ယခု ၂၀၂၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွ  ပထမဆုံးအႀကိမ္မဲေပးခြင့္   ရခဲ့ၿပီး 
ေအာက္တိုဘာ (၁)   ရက္ေန႔တြင္   စတင္ကပ္ထားေၾက
ညာသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းတြင္ ေဒသခံ(၂,၀၀၀) 
ေက်ာ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာအေတြ႕အၾကဳံမ်ား မရွိေသးသည့္အျပင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္လည္း 
ထိေတြ႕မွဳမရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမဲမ်ားသည္ 
ပယ္မဲျဖစ္သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“ခခု်နိ္ေတာ ့ေရးေခ်ာင္းဖ်ားကိ ုမသြားနိငု္ေသးဘူး။ေလာ
ေလာဆယ္   ေရးေတာင္ပိုင္းမွာပဲ    မဲေပးနည္းသင္တန္း
ေတြ ေပးေနတယ္။ (ေအာက္တိုဘာလ) (၁၈)  ရက္ေန႔
ေနာက္ပိုင္းမွ (ေရးေခ်ာင္းဖ်ား)ဘက္ကို သြားဖို႔ စီစဥ္ 
မယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးနည္းသင္တန္းပို႔ခ်ေနသူ 
နိုင္မြန္ေထာက ေျပာပါသည္။

Covid-19 ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳလည္း ေလ်ာ့က်သြား 
ျခင္း မရွိသျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း  ၎တို႔ထိန္း
ခ်ဳပ္ရာေဒသသို႔ ျပင္ပလူမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ကို 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားသည္။

“ေရးေခ်ာင္းဖ်ားက ရြာေတြမွာ မဲစာရင္းသြားေကာက္ 
တုန္းကေတာ့ သူတို႔ထဲကေန တစ္ရြာကို (၂) ေယာက္ 
(၃) ေယာက္ ေရးၿမိဳ႕ကို ေခၚလာၿပီးေတာ့ မဲေပးပုံေပး 
နည္း    တစ္ခါေတာ့    ျပေပးဖူးတယ္။    ဒါေပမယ့္  အဲ
ေလာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ သူတို႔ဆီကို သြားၿပီး မဲေပး
နည္းသင္တန္း ေပးကို ေပးရမယ္။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ 
သူတို႔မဲေပးတတ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု နိုင္လြန္က ေျပာပါ
သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာျခင္းမရွိသည့္ 
ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသခံ (၅၀၀) ေက်ာ္  မဲစာရင္းတြင္   ပါ 
ဝင္လာရန္အတြက္ ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ထပ္မံေလၽွာက္ထားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံ (၅) ဦးကို ပုဒ္မ (၅၀၀) အသေရဖ်က္မွဳျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဆရာေတာ္ကိုမူ မန္က်ည္းေက်းရြာအုပ္စု သံဃနာယကအဖြဲ႕ထံ တိုင္ၾကား 
ထားသည္။ 

ရာအိမ္မွဴးနိုင္ဖကို အမ်ားပိုင္ေျမႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း
အပါအဝင္ အျခားပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ အလြဲသံုးစားမွဳမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ 
တစ္ပါးႏွင့္ ေဒသခံ (၅) ဦးက ၂၀၁၉ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

atWcj,Dni]k.ek[,rW. r.aimjmHê,(rW.KWYeK>cj,eS.cj)k edqK·(5)xJ,kiu tr.,sWY
“ျဖစ္စဥ္အမွန္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္ၾကားထားတယ္။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မေျပာပါဘူး။ သက္ေသေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု တရားစြဲခံရသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ 
နိုင္ထြန္းဝင္း (ခ) နိုင္ရွယ္က ေျပာပါသည္။ တိုင္ၾကားမွဳေၾကာင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္နိုင္ဖ
ကို ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးက ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ရာ နိုင္ဖက ၎အား မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲၿပီး 
ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံ မ်ားကို တန္ျပန္တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔က မန္က်ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
ဖုန္းနဲ႔ေခၚတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ဆိုေတာ့ ဘယ္႐ုံးကို သြားရမွန္း မသိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မသြားျဖစ္လိုက္ဘူး။ (၁၃) ရက္ေန႔မွာ စာနဲ႔ထပ္ေခၚလို႔ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တရားစြဲထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္၊ အာမခံမရရင္ 
အခ်ဳပ္ထဲဝင္ရမယ္ ေျပာတယ္။ အာမခံရဖို႔ လုပ္ေနတုန္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ (၅) နာရီေလာက္ 
ေနလိုက္ရတယ္” ဟု တရားစြဲခံရသူ ဦးထြန္းဝင္းက ေျပာပါသည္။

တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ကုိမူ သံဃနာယကအဖြဲ႕က ယေန႔စက္တင္ဘာလ 
(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဆင့္ေခၚေမးျမန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ (၅) ဦးကိုမူ လာမည့္ ေအာက္တို
ဘာ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္႐ုံးခ်ိန္း ထပ္မံေခၚယူထားသည္ဟု သိရသည္။ 
ပုဒ္မ (၅၀၀) အသေရဖ်က္မွဳသည္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္နိုင္သည့္
ပုဒ္မ ျဖစ္သည္။
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COVID- 19 k.l mYSWyjr.tWcj lUmHÕkWnjrkj(Social Media)kiuq. 
aDika.,kiu,rmvjhu Siu

စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ
ရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ COVID-19  ကူးစက္ျမန္
ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား   ပါဝင္ေနသည့္
အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ လူမွဳကြန္ရက္မ်ားကိုသာ အားကိုးရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏  ေျပာ
ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ သြားရမလဲဆိုတာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္အရင္
ႏွစ္လိုပုံစံအတိုင္းေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာေသခ်ာ
သြားၿပီ။ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္
ေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေတာ့လည္း ထင္သေလာက္ 
ခရီးေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္
ဆင္းလုပ္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ လူ 
(၃၀) ထက္မပိုဘဲ စုမယ္ဆိုရင္လည္း  စိတ္မဝင္စား
ေတာ့ လာၾကမယ္မထင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီဟာကို 
လုပ္ေတာ့လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး Social Media  ကို
လည္း နည္းနည္းအားကိုးရမယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင ့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ   အတြင္း
ေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ေျပာပါသည္။

COVID -  19   ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္  ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လူစုလူေဝးျဖင့္   ေဟာေျပာျခင္း   မျပဳလုပ္ရ 
သည့္အတြက္ တစ္အိမ္တက္,တစ္အိမ္ဆင္း စည္း႐ုံး
ေရးလုပ္မည္ဆိုပါက အိမ္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္   အခက္အခဲမ်ား
စြာ ရွိနိုင္သျဖင့္ လူမွဳကြန္ရက္(Social Media)ကိုသာ 
အားကိုးေနရမည့္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ညည္းညဴေနသည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲ ေတာ့အမ်ား
ႀကီး ရွိပါတယ္။ လူ (၃၀) ထက္မပိုရ၊ (၆) ေပအကြာ
ေနရမယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္အိမ္တက္တစ္ 
အိမ္ဆင္းပဲ လုပ္လုိ႔ရမယ္။ အဲဒါကိုလည္း အိမ္ရွင္ 
ေတြလက္ခံေအာင္ ကိုယ္ကရွင္းျပေပးနိုင္ဖို႔ လို 
တယ္။ ကုိယ့္ကိုကိုယ္လည္း က်န္းမာေအာင္ဂ႐ုစိုက္
ရတယ္။ ခက္တာက အိမ္ရွင္ေတြ ကိုယ့္အေပၚ အယုံ
အၾကည္မရွိမွာ စိုးတယ္။   ကိုယ္ကလည္းတစ္ရြာၿပီး
တစ္ရြာ   အဝင္အထြက္လုပ္ေနရတဲ့အတြက္   ဒါက
လည္း အခက္အခဲတစ္ခုပဲ” ဟု က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ဝင္ 
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မိစႏၵနန္က ရွင္းျပသည္။

အလားတူ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ  တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မ်ိဳး
သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း    ဦးေအာင္
နိုင္ဝင္းက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ   မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး
ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္တစ္သီး
ပုဂၢလျဖစ္သည့္အတြက္ လူစုလူေဝးျဖင့္ စည္း႐ုံးရန္ 
အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

“COVID-19 ေရာဂါက  ကမၻာအဆင့္ကပ္ေရာဂါျဖစ္
တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကိုတိတိ
က်က်လိုက္နာဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္။ စည္း႐ုံးေရးလုပ္
တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ့မူဝါဒေတြကို ရွင္းျပဖို႔ တစ္အိမ္ 
တက္,တစ္အိမ္ဆင္း ထိေတြ႕ေျပာဆိုတာမ်ိဳး   လုပ္ဖို႔ 
စဥ္းစားထားတယ္။ ဒါကလည္း  အိမ္ရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ
မွပဲ ဝင္လို႔ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ့မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္း 
စဥ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို လူမွဳကြန္ရက္(Social 
Media)မွာ ရွင္းျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု 

ဦးေအာင္နိုင္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

COVID-19 ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ   လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္  တား
ျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စတစ္ကာ၊ ဗီနိုင္း
ႏွင့္ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္
ကို အသံုးျပဳၿပီး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ လိုက္လံႏွိဳးေဆာ္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ တြဲဖက္
အတြင္းေရးမွဴး (၁) နိုင္လယိတမက ေျပာသည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ့အခါမွာ   အက်ပ္အတည္းေတာ့ 
ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးဌာနရ့ဲ ညြန္ၾကား 
ခ်က္ကို နိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားလုံးလိုက္နာရမယ္။ 
လူစုလူေဝးလုပ္လို႔မရတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုေတြ
ကို ပါတီမူဝါဒအေၾကာင္း ရွင္းျပခြင့္မရတဲ့အတြက္ 
ထိခိုက္မွဳေတာ့ရွိတာေပ့ါ။   အဲဒီအစား  လက္ကမ္းစာ
ေစာင္တို႔၊ ဗီးနိုင္းတို႔၊ စတစ္ကာတို႔၊   ေလာ္စပီကာနဲ႔ 
အသံခ်ဲ႕စက္တို႔ကို အသုံးျပဳၿပီး လိုက္လံႏွိဳးေဆာ္တာ
တို႔ပဲ လုပ္သြားရမယ္” ဟု နိုင္လယိတမက ေျပာပါ
သည္။

COVID-19 ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ျပည္သူလူထု
မ်ား    နိုင္ငံေရးအေပၚ    စိတ္ဝင္စားမွဳေလ်ာ့နည္းေန
သည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္    မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး
လုပ္ငန္းမ်ား သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ 
ပို၍ အခက္အခဲရွိနိုင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေမာ္ဦးက ေျပာ
သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားအၾကား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရ
မည့္   ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္  တားျမစ္
ထားသည့္အမိန္႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ 
သေဘာထားမ်ားက မည္သို႔ရွိေနသည္ကိုေကာ္မရွင္
က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စာ (၄) သုိ႕



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

aqkj (6) ×HsjarWyj kel,cyjkiu aimjnJ,n.,K[cj,k aDm?\pÕk[cj<

စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္မြန္ျပည္
နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၌ အသက္ 
(၅၀) ႏွစ္အရြယ္ အိမ္နီးနားခ်င္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦး
က အသက္ (၆) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္
ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မိန္းကေလးငယ္က  ၎ေနအိမ္တြင္  လာေရာက္
ေဆာ့ကစားေနစဥ္ က်ဴးလြန္သူက   ကေလးငယ္
ကို အိမ္ေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မက အိမ္မွာ ထမင္းဟင္းခ်က္ေနတယ္။ 
ေယာက္်ားကလည္း အလုပ္သြားေနတယ္။ 
ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးကစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ---
-----က သမီးကို ေခၚသြားတယ္။ အခ်ိန္နည္းနည္း
ၾကာၿပီးမွ ကေလးက သူ႔အိမ္ကေန ထြက္လာ 
တယ္။ လက္ထဲမွာလည္းပိုက္ဆံ(၁၀၀)ကိုင္ထား
တယ္” ဟု ကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ 
ေဆ့ာကစားေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း 
ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ အိမ္နီးနားခ်င္းနဲ႔   ကၽြန္မကသမီးကို   ဝိုင္းၿပီးေမး 
ၾကေတာ့ ပိုက္ဆံ(၁၀၀)ေပးတာ သုံးႀကိမ္ေလာက္
ရွိေနၿပီလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ဴးလြန္

တဲ့သူကို  တရားဥပေဒအတိုင္း  ဆက္ၿပီးရင္ဆိုင္
သြားမယ္” ဟု မိခင္က ဆက္ေျပာပါသည္။

လက္ရွိတြင္    ကေလးငယ္၏   ဥပေဒေရးရာကိစၥ 
မ်ား၊ သြားလာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး   ေမာ္
လၿမိဳင္အေျခစိုက္ ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္အဖြဲ႕က 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မယ့္ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနတယ္။အမွဳ
စစစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔သြားဖို႔လာဖို႔အတြက္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က ကူညီေပးမယ္။ သက္ငယ္မု
ဒိမ္းမွဳႏွင့္ပတ္သက္တာဆိုေတာ့ လူမွဳဝန္ထမ္းကို
လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္” ဟု ေႏြးေထြး
ရင္ခြင္အဖြဲ႕မွ ကိုေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာပါသည္။

မိခင္ျဖစ္သူက တရားလိုျပဳလုပ္၍ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္
သူကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ (၃၇၆) မုဒိမ္းမွဳႏွင့္ 
(၅၁၁) ပစ္မွဳက်ဴးလြန္ရန္အားထုတ္မွဳတို႔ျဖင့္အမွဳ
ဖြင့္ထားၿပီး က်ဴးလြန္သူကို   မုပြန္နယ္ေျမရဲစခန္း
တြင္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“   ဥပမာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္
ဆင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္ကတားျမစ္ထားတဲ့
အမိန္႔နဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ့ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိ
လဲအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးထားဖို႔ လိုတယ္။ ကတိ
ကဝတ္ (ေသေသခ်ာခ်ာ)မရွိဘဲနဲ႔   ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လုပ္လိုက္ၿပီးေတာ့မွ  ဒါက အက်ဳံးမဝင္ဘူး၊ေဘာင္
မဝင္ဘူး၊ ေဖာက္ဖ်က္ပါတယ္ဆိုလာလို႔ရွိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပဲ နစ္နာမယ္” ဟု ဦးဝင္းေမာ္ဦး 
ကဆက္ေျပာသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၆) နာရီမွ 
နိုဝင္ဘာလ(၆) ရက္ေန႔ ည(၁၂) အထိ ရက္ေပါင္း 
(၆၀) ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ
က္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

စာ (၃) မွ
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စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၂၀

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
မြန္ေက်းရြာမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွ 
ပထမဆုံးမဲေပးခြင့္ရေသာေၾကာင့္  လြဲေခ်ာ္မွဳမ်ားျဖစ္
ပြားၿပီး    ပယ္မဲမ်ား ျဖစ္သြားမည္ကို   စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊
နိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္   အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန
ျဖင့္  အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပး 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း 
အဆိုပါေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ေျပာပါသည္။

“ဒီဘက္က ရြာသူရြာသားေတြက မဲဘယ္လိုေပးရ 
မယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ မဲထည့္ဖို႔စိတ္ဝင္စားတယ္
ဆိုေပမယ့္ (လူဦးေရ)တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕က မဲေပးနည္းသင္တန္းေတြ လိုခ်င္တယ္ 
ေျပာထားတာရွိတယ္။ မဲမထည့္တတ္တဲ့အတြက္ 
စိတ္ပူရတာတစ္မ်ိဳး၊ ပယ္မဲျဖစ္သြားမွာကုိ စိတ္ပူရ 
တာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ သူတို႔ စိတ္မေအးဘူး ျဖစ္ေနတယ္” 
ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) 
တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ နိုင္ခ်မ္းမြန္က ေျပာပါ 
သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္  ဇူလိုင္လ  (၂၅)  ရက္ေန႔တြင္   စတင္ကပ္
ထားေၾကညာသည့္    မဲစာရင္း၌   မွားယြင္းမွဳအမ်ား

pTmSu·,mYep,KWcj<rqvj< ]k.acj,Sipj}kJ,|miÕÁnyj mWnjek[,rW.m[.,tWcj 
mYS×¡rHcjpv.ep,qcjtnj,m[., aer,t}kJ,liuapjen

အျပား ပါဝင္ေနၿပီး မဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္လာသူမ်ား 
လည္း ရွိေနသည္။ မဲစာရင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားကို 
ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ျပန္လည္ေလၽွာက္ထားနိုင္ရန္  ေဒသခံ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကူညီေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

“ေကာ္မရွင္က (၃) ရြာကို မဲ႐ုံ (၁) ႐ုံ ႏွဳန္း စီစဥ္ထား
တယ္။  နီးကပ္တဲ့ရြာေတြဆိုရင္   အဆင္ေျပပါတယ္။ 
ဒီဘက္ကလူေတြက  မဲထည့္ရတဲ့ပုံစံကို  နားမလည္
ၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို တစ္အိမ္တစ္ေယာက္သြားရင္ရၿပီ
လို႔ ထင္ေနတာလည္း ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း 
လိုက္ရွင္းျပေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ား 
က မသိၾကဘူး။ အခက္ဆုံးက မဲေပးပုံေပးနည္း မသိ
ၾကတာပါပဲ” ဟု ၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ေျပာ
ပါသည္။

ေဒသခံမ်ား  ဆႏၵမဲေပးရျခင္း၏တန္ဖိုးကုိ  နားလည္
လာေစရန္ႏွင္     မဲေပးပုံေပးနည္းမွန္ကန္ေစရန္  အ 
တြက္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္   အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္တိုက္
တြန္းႏွိဳးေဆာ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ေပးရန္  လိုအပ္သည္
ဟု ၎ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ဆက္ေျပာသည္။

“ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးဘက္က လူေတြက ခုမွပထမဆုံး
အႀကိမ္ မဲေပးခြင့္ရတယ္ဆိုေတာ့ မဲလာမေပးမွာ 
စိုးရိမ္ေနရတယ္။ မဲလာေပးရင္လည္း ပယ္မဲျဖစ္သြား

မွာ စိတ္ပူရျပန္တယ္” ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ 
မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး နိုင္သိန္းေဇာ္က 
ေျပာပါသည္။

၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကာအင္း
ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ မြန္ေက်းရြာအမ်ားစုကုိ ေမာ္လၿမိဳင္
ခ႐ိုင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီလက္ေအာက္တြင္တည္ရွိေန
သျဖင့္ အမဲေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ မရရွိခဲ့ေခ်။

“  ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးဘက္က 

လူေတြက 

ခုမွပထမဆံုးအႀကိမ္ 

မဲေပးခြင့္ရတယ္ဆုိေတာ့ 

မဲလာမေပးမွာ 

စိုးရိမ္ေနရတယ္။ 

မဲလာေပးရင္လည္း 

ပယ္မဲျဖစ္သြားမွာ 

စိတ္ပူရျပန္တယ္ ”

Photo - S Doung Nyan
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၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ 
တစ္လသာက်န္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတို႔၏မဲဆြယ္စည္း
႐ုံးေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ အာဏာပိုင္ 
မ်ားက ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ 
ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားက နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 
၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ေထာက္ခံမွဳျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားစာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ႏွဳတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေဈးႀကီးအတြင္းရွိ ေဈးသည္ 
မ်ားက ၎တို႔ေထာက္ခံအားေပးသည့္ 
နိုင္ငံေရးပါတီ၏အလံမ်ားကို ၎တို႔ဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ 
စိုက္ထူခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက 
ညႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ၿပီး တားျမစ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္
ေသာ ညႊန္ၾကားစာတြင္ “ေရးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ 

erW,ek.kjpWYnJ,kpjl.K[injtWcj mYSWyjsvj,Ru·,er,kiu knj²qtjrnj 
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ေရးအဖြဲ႕ပိုင္ ေဈးမ်ားအတြင္းရွိ ေဈးဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ …. ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္လာေရာက္သူ
မ်ားအေပၚ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
စည္း႐ုံးဆြဲေဆာင္  ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား   လုံးဝ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ဒါက အၾကပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ပုံစံတစ္မ်ိဳးပဲ။  မဲ
ဆြယ္စည္း႐ုံးတယ္ဆိုတာမ်ိဳးက သူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔
သူ- သူ႔ေထာက္ခံမွဳနဲ႔သူ ရွိၾကတာခ်ည္းပဲ။ 
မေထာက္ခံနဲ႔ အားမေပးနဲ႔လို႔ တားလို႔မရဘူး။ ေနာ
က္တစ္ခုက(တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို)      အင္နဲ႔
အားနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံလိုက္ေတာ့သူတို႔(အာ 
ဏာပိုင္)ေတြက ၾကည့္မရဘူး ထင္ပါတယ္။ 
(ဘာျဖစ္ျဖစ္) ဒီကိစၥက ၿခိမ္းေျခာက္တာလို႔ပဲ 
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက 
ေျပာပါသည္။

အလားတူ   ေအာက္တိုဘာလ  (၆)   ရက္ေန႔တြင္ 

လည္း   “မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  သဘင္အႏုပညာ
သမားကို ကိုဗစ္ကာလတြင္   လူစုလူေဝးျဖင့္  ကျပ 
သီဆိုခြင့္ ေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ကျပ
ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလၽွင္ တရားဥပေဒအတိုင္း  ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမြန္ျပည္နယ္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွဳတ္မိန္႔” ဟု မြန္ျပည္နယ္သဘင္အစည္း
အ႐ုံး Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆) ရက္ေန႔
မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ မြန္ဇာတ္မင္းသားခ်မ္းညီခ်မ္း
က ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မြန္ညီညြတ္ 
ေရးပါတီအမတ္ေလာင္းကို  ေထာက္ခံကျပသီဆိုၿပီး
ေနာက္ သဘင္အစည္းအ႐ုံးက ထိုသုိ႔ သတိေပး 
လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

အထက္ပါ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာလ   (၆) 
ရက္ေန႔ ည (၉) နာရီ (၁၀) မိနစ္တြင္   ေရးသားခဲ့ၿပီး
ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔   နံနက္ (၈)  နာရီခြဲ
အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ဗမာတိုင္း
ရင္းသားဝန္ႀကီး ဦးေရႊျမင့္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ သဘင္ 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ တစ္တင္းခြဲဝင္ဆန္အိတ္ 
(၁၀၀) ကို ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ 
လွဴဒါန္းေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ သဘင္အစည္းအ႐ုံး 
Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရး 
မွဴး မုံရြာေအာင္ရွင္က ၎တို႔အား လူစုလူေဝးျဖင့္ 
ဝန္းရံေထာက္ခံေနသူမ်ားကို အေရးယူရန္ မျဖစ္နိုင္ 
ေၾကာင္း ဧရာဝတီသတင္းဌာနကို မၾကာေသးမီက 
ေျပာၾကားထားသည္။
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မြန္ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳ 
မ်ားျပားလာသျဖင့္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကို တားျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသြား 
အလာကန္႔သတ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၿပီးခဲ့
သည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသခံမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္   ၂၀၁၀
ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း မြန္ျပည္ 
သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီက    တစ္နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ    အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို   လက္မွတ္ေရးထိုး  ထား
ျခင္း မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကေခ်။

dutiya}kimjmYs.rcj,tWcj mWnj\pvjqsjp>tJTinj,K[Õpjr. er,eK[.cj,f[.,edqmH 
mYep,piucjKWcj<rHiqU (2,000) ek[.j s.rcj,p>l.

ေအာက္တိုဘာ ၂၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ 
ကပ္ထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္အေျခခံမဲစာရင္းတြင္ 
မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းရာ 
ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ေက်းရြာ  (၉) ရြာမွ   ေဒသခံ
ျပည္သူ (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္လာေၾကာင္းေရးခ်ာင္း
ဖ်ားေဒသမဲေပးပိုင္ခြင့္ရေရး ကူညီလွဳပ္ရွားေနသူ 
တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

“ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသကလူေတြ မဲစာရင္းမွာ  ပါလာ
ၿပီ။ ဒီတစ္ခါ (၂,၂၃၂) ဦး ပါလာတယ္။ (၅၀၀) ေက်ာ္
ေတာ့ က်န္ေနေသးတယ္။ သူတို႔က ေမြးသကၠရာဇ္ 
မွားေနတာတို႔ တျခားအခ်က္အလက္ မွားေနတာ 
တို႔ေၾကာင့္ ပါမလာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုံစံ (၃) 
နဲ႔ ျပန္ေလၽွာက္မယ္” ဟု ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသမဲေပး 
ပိုင္ခြင့္ရေရး ကူညီလွဳပ္ရွားေနသူ နိုင္လြန္က ေျပာပါ 
သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ  (၂၅)  ရက္ေန႔တြင္  စတင္ကပ္
ထားေၾကညာသည့္ ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္းတြင္ 
ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ   မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား  ပါဝင္
လာျခင္း မရိွသည့္အတြက္ ေရးၿမိ ႕ဳနယ္လူငယ္အသင္း
ကဩဂုတ္လမကုန္မီအခ်ိန္တြင္အဆိုပါေက်းရြာမ်ား
သို႔ သြားေရာကၿ္ပီး မစဲာရင္းေကာကခ္ခံဲသ့ည။္ရရွလိာ
ေသာ စာရင္းမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ဒုတိယအႀကိမ္
မဲစာရင္းတြင္ လူဦးေရ (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ မဲစာရင္း 
တြင္ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရးေခ်ာင္းဖ်ားက (၈) ရြာ၊ ခ်တုိဲကရ္ြာအပါအဝငဆ္ိ ု
(၉) ရြာေပါ့။ ခ်ဲတိုက္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၁၉၃) ဦး 
ပါလာတယ္။ အားလုံးေလာေလာဆယ္ (၂,၂၃၂) 
ေယာက္ပါလာတယ္။ ခ်ဲတိုက္က ေက်ာင္းရြာမွာ 
မဲထည့္ရမယ္။ က်န္ (၈) ရြာက (၁၉၃၉)  ေယာက္ 
ကေတာ့ က်ဳံေလာင္းမွာ မဲထည့္ရမယ္။   သြားေရး
လာေရးကလည္း ခက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံ (၁) ႐ုံမွာ 
အေယာက္ (၂,၅၀၀) ေက်ာ္ မဲထည့္ရမွာဆိုေတာ့ 
မဲ႐ုံတစ္႐ုံထပ္တိုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသြားမယ္” ဟု 
နိုင္လြန္က ဆက္ေျပာပါသည္။

မဲ႐ုံေဝးကြာလြန္းသျဖင့္ သြားလာေရးပိုမိုအဆင္ေျပ
ေစရန္အတြက္ ဖလန္းေခ်ာင္းဝေက်းရြာတြင္ 
ေနာက္ထပ္မဲ႐ုံ (၁)႐ုံ ထားရွိေပးရန္အတြက္ သက္
ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံ တင္ျပ 
ထားသည္ဟု သိရသည္။

ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္   COVID-19   ကူးစက္
ေရာဂါဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ားလည္း   ရွိ 
ေနသည့္အတြက္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသခံမ်ားမဲေပး
ရာတြင္ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ရွိလာမည္ကို ကူညီ 
လွဳပ္ရွားေနသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။ 
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ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၂၀

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ကိုယ္စား

လွယ္ေလာင္းမ်ားကို   အသေရပ်က္ေအာင္   Mi Htaw 

Mon အေကာင့္ပိုင္ရွင္က   ျပည္သူလူထု  အထင္အျမင္ 

လြဲမွားေစသည့္ အေရးအသားမ်ားကို လူမွဳကြန္ရက္ေပၚ

တြင္ ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာ 

(၃) ရက္ေန႔က ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္၊ ကမနင္းေက်းရြာ 

(NLD)ပါတီ ရပ္ေက်းအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူဦးနိုင္နိုင္ဝင္း

က   အဆိုပါအေကာင့္ပိုင္ရွင္ကို   ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္  အမွဳဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း  သတင္း

ရရွိသည္။ အဆိုပါတုိင္တန္းမွဳေၾကာင့္  Mi Htaw Mon  

အေကာင့္ပိုင္ရွင္ကို ေအာင္တိုဘာ (၄) ရက္ေန႔တြင္ 

ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့သည္။

“အစ္မတင္ထားတဲ့ ပိုစ့္ေၾကာင့္ ရပ္ေက်းအတြင္းေရးမွဴး 

ဦးနိုင္နိုင္ဝင္းက အစ္မကို ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔  အမွဳဖြင့္ထား

တယ္။ ၆၆(ဃ) ေျမာက္/မေျမာက္ဆိုတာကို စစ္ေဆး 

မယ္၊ စစ္ေဆးလို႔ ေျမာက္ရင္ အမွဳရင္ဆိုင္ရမယ္ေပါ့။အခု

ေလာေလာဆယ္ေတာ့    အစ္မသုံးေနတဲ့ဖုန္းကို   သိမ္း

ထားတယ္။ အစ္မ အာမခံရဖို႔ လူတစ္ေယာက္က 

လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရတယ္။ သေဘာက အစ္မက 

တရားခံေပါ့” ဟု အမွဳဖြင့္ခံရသူ မိတင္ေဌးမြန္က ဆို

သည္။

Mi Htaw Mon အေကာင့္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ မိတင္ေဌးမြန္က 

(NLD) ပါတီအပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တင္ထားေသာ 

ပိုစ့္သည္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) မေျမာက္ေၾကာင္းလည္း ေျပာ 

ဆိုခဲ့သည္။

“၆၆(ဃ)နဲ႔ အမွဳမေျမာက္,ေျမာက္ေအာင္ အတင္းလုပ္

လိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အစ္မအေနနဲ႔ အမွဳရင္ဆိုင္ဖို႔ 

အဆင့္သင့္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္တာကို ဟုတ္ေအာင္ 

လုပ္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ သူတို႔က အနိုင္က်င့္လို႔ ရ

တယ္။ သူတို႔အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ 

လုပ္သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအားလုံးက 

သူတို႔ဟာ အနိုင္က်င့္တဲ့သူပါလားဆိုတာ  သိသြားတဲ့

အတြက္ အစ္မေက်နပ္တယ္” ဟု အမွဳဖြင့္ခံရသူ မိတင္ 

ေဌးမြန္က ဆိုသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွဳဖြင့္တိုင္ၾကားသူ ေခ်ာင္းဆုံ

ၿမိဳ႕နယ္ (NLD)ပါတီ ရပ္ေက်းအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ 

ဦးနိုင္နိုင္ဝင္းကို ဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ ဘာမၽွမေျပာ 

ဆိုလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ဆက္သြယ္ 

ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍ တစ္ဦးဦးအား 

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္

ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္မွဳထင္ 

ရွားစီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းထက္မပိုေသာ

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ  ခ်မွတ္နိုင္သည့္

ပုဒ္မ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၂၀

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ COVID-19 ေရာဂါ
ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳ ျမင့္မားေနသည့္အျပင္ 
မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း ပိုးေတြ႕သူဦးေရ  တစ္ေန႔
တစ္ျခား မ်ားျပားလာသျဖင့္ နိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္
ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို 
ေရႊ႕ဆိုင္းသင့္သည္ဟု    ထင္ျမင္ေၾကာင္း  မြန္ညီ
ညြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး နိုင္စံတင္  
က ေျပာပါသည္။

“COVID-19 ေရာဂါအေျခအေနအရ ၂၀၂၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆုိင္းသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ 
အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔   ပိုးေတြ႕တဲ့
သူက တစ္ရာ ႏွစ္ရာ သုံးရာ ျဖစ္ေနတယ္။ေရွ႕ဘာ
ဆက္ျဖစ္မယ္လည္း မသိနိုင္ဘူး။  ဒီလုိပိုးေတြ႕လူ
နာေတြ ဆက္မ်ားေနမယ္ဆို  ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္
ဖို႔ကအေတာ့က္ိခုက္မယ။္ဒါေပမယ့္(ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ကေတာ့) (နိုင္ငံေရးပါတီေတြ   ေျပာ
တာ) ဘာမွနားမေထာင္ဘူး။    ေကာင္းတာေျပာ
လည္း အေရးမလုပ္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူး။ 

တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
ေရႊ႕လိုက္ရင္လည္း ရတာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ 
ျမင္တယ္” ဟု နိုင္စံတင္က ေျပာပါသည္။

ယခုအခါ     ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳျမင့္မားလာျခင္း
ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္အျပင္   အျခားျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္ကို ေန
အိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး(Stay at Home)အစီအစဥ္
တြင္ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း    က်န္းမာေရးႏွင့္  အား
ကစားဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ 
ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

“တစ္ေန႔တစ္ေန႔   ပိုးေတြ႕လူနာက   ရာနဲ႔ခ်ီတိုးေန
တယ္။ အခုက မဲဆြယ္ကာလဆိုေတာ့ မသြားလို႔
လည္း မရျပန္ဘူး။ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ သြားရ 
တာပဲ။ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ဆိုေတာ့ လူမ်ား
ရင္ ရြာခံေတြက လက္မခံဘူးျဖစ္လာမယ္” ဟု 
နိုင္စံတင္က ဆက္ေျပာပါသည္။
ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ 
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္ 

အခဲမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆင္းဖို႔က ခက္ေနတာေပ့ါ။ 
မလုပ္လို႔လည္း မရေတာ့ ထိုက္သင့္သေလာက္ 
သတိထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနရတာပဲ။     ခက္ခဲတာ
ေတာ့ ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့။ မဆင္းျပန္ရင္လည္းမဲက 
ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဆင္းမယ္ဆိုေတာ့လည္း ေရာဂါ
အေျခအေနကို ၾကည့္ရတယ္။ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ 
အေျခအေနပါပဲ” ဟု မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ေျပာ
ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နိုင္တလညီက ေျပာပါသည္။

COVID-19  ေရာဂါ   ျပည္တြင္းကူးစက္မွဳျမင့္မား
လာျခင္းေၾကာင့္    ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္
ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္
ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီ 
(၂၄) ပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္
ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ထံ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

COVID-19 kU,skjer.g>e]k.cj< erW,ek.kjpWYkiu eräÁSiucj,qcj<hu mWnjvJvWtjer,p>tJSiu



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

ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၂၀

Covid- 19   ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း  အသြားအလာ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ရွိ 

ေနသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသျဖင့္မဲေပးခြင့္

မဆုံးရွဳံးေစရန္ ပုံစံ-၃(က)ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားကာ မဲဆႏၵ

နယ္ေျမေျပာင္းလဲၿပီး   မဲေပးမည့္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ

ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတြင္ ပုံစံ-၃(က) ျဖင့္ လာေရာက္ 

Covid-19 k.l aqW.,al.knj²qtjT.,\Kcj,e]k.cj< mYS×¡nyje\p.cj,|pJ, mYep,qUm[.,l.

ေလၽွာက္ထားသူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာပုဂၢလိက

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။

“Covid-19 ကာလမွာ Lockdown တို႔ Stay at Home 

တို႔ သတ္မွတ္လိုက္ေတာ့ ကိုယ့္ေနရပ္ကို ျပန္ၿပီး မဲသြား

ေပးဖို႔က ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပဘူး။ အဲေတာ့ မဲေပးခြင့္

လည္း မဆုံးရွဳံးရေအာင္ နီးစပ္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာပဲ မဲေပး

မယ္ဆိုတဲ့သူေတြ  မ်ားလာလို႔   အခုလို ပုံစံ- ၃ (က)  နဲ႔ 

လာေလၽွာက္တဲ့သူ   မ်ားလာတယ္လို႔ ထင္တယ္ ”  ဟု 

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေစာေဖက မွတ္ခ်က္ျပဳပါ 

သည္။

မိမိလက္ရွိေရာက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 

ရက္ေပါင္း (၉၀)ႏွင့္အထက္ ေနထိုင္ၿပီးသူမ်ားသည္ ပုံစံ-

၃ (က) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီး လက္ရွိမိမိေနထိုင္ေသာ 

မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ မဲေပးခြင့္ရရွိ

မည္ျဖစ္သည္။

“ပုံစံ-၃(က)နဲ႔ ေလၽွာက္ထားတဲ့သူေတြရဲ့ မူလမဲစာရင္း 

ေနရာမွာ သူတို႔ရဲ့အမည္စာရင္းကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ 

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ကို ပို႔မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က ပုံစံ-၃

(ခ)နဲ႔ တစ္ခါတည္းတြဲတင္ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အခုေတာ့ ပုံစံ-၃(က)နဲ႔ ေလၽွာက္လို႔မရေတာ့ဘူး။ 

ေအာက္တိုဘာ  (၁၀)  ရက္ေန႔အထိပဲ  သတ္မွတ္ထား

တယ္။ ပုံစံ(၁၅)(ႀကိဳတင္မဲ)နဲ႔ေတာ့ ေလၽွာက္လို႔ရတယ္” 

ဟု ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ

မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးစိန္ေသာင္းၿမိဳင္ကေျပာသည္။ 

Lockdown ခ်မွတ္ထားသည့္ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲ 

စာရင္းကို လာေရာက္ၾကည့္ရွဳသူ နည္းပါးေသာ္လည္း 

ပုံစံ-၃(က)ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ မ်ားေနေၾကာင္း ေကာ္ 

မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးသီကေျပာ 

သည္။

“ကၽြန္မတို႔ ရပ္ကြက္မွာေတာ့ ပုံစံ-၃(က)နဲ႔  ေလၽွာက္တဲ့

သူမ်ားေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္းထမ္းေတြေပါ့။ 

အဲဒါကို ကၽြန္မတို႔က Code နံပါတ္နဲ႔ ေကာ္မရွင္ကိုလွမ္းပို႔

ေပးရတယ္” ဟု ေဒၚေအးေအးသီက ဆိုသည္။

မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္မ 

ျပန္ဘဲ မိမိတို႔၏ မူလမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ မဲေပးလိုပါက 

ပုံစံ(၁၅) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေလၽွာက္ထားနိုင္သည္။ 

ပုံစံ(၁၅) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားလိုပါက မူလမဲဆႏၵနယ္တြင္ 

မိမိ၏အမည္စာရင္း  ပါရွိမွသာ  ေလၽွာက္ထားခြင့္ရမည္

ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့သတ္ 
ေက်းရြာတြင္ ပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ထူ
ထားသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ကို 
၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ 
(၂) နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အသက္ (၂၈)ႏွစ္အရြယ္
ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ၎ကိုက်ိဳက္
မေရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
ဥပေဒပုဒ္မ (၅၇/၅၈) ျဖင့္  အမွဳဖြင့္အေရးယူထား
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ပထမက ပုဒ္မ (၄၂၇) နဲ႔ ဖြင့္ဖို႔ လုပ္တယ္။  ပုဒ္မ 
(၄၂၇) က ရဲအေရးပိုင္မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔   သက္
ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အေၾကာင္း 
ၾကားၿပီး ပုဒ္မ (၅၇/၅၈) နဲ႔ အမွဳဖြင့္လိုက္တယ္။ 
ရဲအေရးပိုင္တဲ့အမွဳဆိုရင္   ေထာင္ဒဏ္  (၃)  ႏွစ္
ေအာက္ ပုဒ္မဆို အာမခံေပးလို႔ ရတယ္။  အခုစြဲ
ထားတဲ့ပုဒ္မကလည္း အာမခံေပးရတဲ့ပုဒ္မမို႔ အာ

မခံေပးထားပါတယ္” ဟု လက္ရွိအမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား
တစ္ဦးက မြန္ေက်းရြာတြင္ NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္
စိုက္ထူထားျခင္းကို လက္မခံနိုင္သည့္အတြက္ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို   အေရးယူမည္ဆိုပါ
က တာဝန္ယူေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေျပာ
ဆိုခဲ့သည္ဟု ေကာ့သတ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ဦးမင္းေအာင္ဝိန္းထံမွ သိရသည္။

ေကာ့သတ္ေက်းရြာ ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက 
လာေရာက္ၿပီး ဖ်က္ဆီးထားေသာ ဗီနိုင္းဆိုင္း 
ဘုတ္ကို ျပဳျပင္ၿပီး ျပန္လည္စိုက္ထူေပးရန္ေျပာဆို
ေသာ္လည္း ဆိုင္းဘုတ္ဖ်က္ဆီးခဲ့သူအမ်ိဳးသား
က လက္မခံသည့္အတြက္ ညႇိဳႏွိဳင္းမွဳအဆင္မေျပ
ေသာေၾကာင့္ အမွဳဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္ 
ဆိုသည္။

“ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး သူကိုယ္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္

ေရးမွဴး႐ုံးကို လာတယ္။ သားေလး ဘာလုပ္ထား
လို႔လဲ ေမးေတာ့ ဘာမွမေျပာဘဲ သူဖ်က္ဆီးထား
တဲ့ဆိုင္းဘုတ္ကို သြားျပန္ယူလာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ 
သူ႔မိဘေတြ၊ ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုေခၚ
ၿပီး ညႇိႏွိဳင္းတယ္။ ညႇိႏွိဳင္းတာ အဆင္မေျပလို႔ 
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကို အပ္လိုက္တယ္” 
ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

k[iÕkjmer.|miÕÁnyjtWcj kiuyjs.,lHyjel.cj,Siucj,Butjf[kjSJ,qU am[iÕ,q.,tsjxJ,amHÕfWcj<K·r

စာ (၁၁) သုိ႕
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ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္   သုံးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့သည့္   “ မြန္ျပည္ 
နယ္ အေထြေထြပိုလၽွံရန္ပုံေငြ” ကို ျပည္နယ္ေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအတြင္းေရးမွဴး ဦးဟိဏ္း
လင္းထက္က မမွန္မကန္သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သထုံခ႐ိုင္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ႏွစ္ဦးတို႔က ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔ 
သထုံၿမိဳ႕ သုဝဏၰရံသီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ 
ျပဳလုပ္သည့္   သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္   ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

ၿပီးခဲသ့ည္ ့၂၀၁၉ ခုႏစွတ္ြင ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိငုရ္ာလုပ္
ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က 
ပိုလၽွံရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း   (၁၂၀၀)    ေက်ာ္ကို   ျပည္ 
နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအား အသုံးျပဳ 
ခြင့္ ခ်ေပးခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  အသုံးျပဳရန္ 
ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (Copier Cartridge 
Toner) ဆးေတာင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူဦးေရေပၚ 
မူတည္ၿပီး ေဆးေတာင့္ (၃၇) ေတာင့္မွ (၃၈)ေတာင့္
အထိ ခြဲေဝေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ၿမိဳ႕နယ္ 
လၽွင္ (၆) ေတာင့္စီသာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ 
ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးက 
ေဆးေတာင့္ဝယ္ယူခဲ့ေသာ   စာရင္းမ်ား   တင္ျပရာ 
တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပေသာစာရင္း
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပ
ေသာ စာရင္းမ်ား ကြဲလြဲမွဳရွိေနေၾကာင္း သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပြဲပါ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အဆိုပါကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 
မရွင္၊ အဂတိလိုက္စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ 
ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
(၂) ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ဆင့္တရားဝင္တိုင္ၾကား
ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမွဳျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ သထုံခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးတို႔က ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ 
သည္ဟုလည္း သိရသည္။

သထုံခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ႏုတ္ 
ထြက္ခဲ့သူ (၃) ဦးမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ဦးေမာင္
ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚမိုးမိုးခိုင္ႏွင့္ ဦးသက္ဦး
တို႔ျဖစ္သည္။  ဦးေမာင္ဦးက ေအာက္တိုဘာလ (၁) 
ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ
ရွင္ထံသို႔ ႏွဳတ္ထြက္စာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚမိုးမိုးခိုင္ႏွင့္ 
ဦးသက္ဦးတို႔က ေအာက္တိုဘာ(၂) ရက္ေန႔တြင္ 
ႏွဳတ္ထြက္စာအသီးသီးေပးပို႔ကာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ရာထူးမွႏွဳတ္ထြက္ခဲ့သူ သထုံခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေမာင္ဦးက   “ ကၽြန္ေတာ္
တို႔က   အဆင့္ဆင့္တိုင္ၾကားခဲ့တယ္။   တာဝန္ရွိသူ 
ေတြက အေရးမယူဘူး။   တရားဝင္တင္ျပထားတဲ့စာ
ကို အေရးမယူဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တန္ဖိုး 
မထားတဲ့သေဘာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ သေဘာပဲ။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိဘူး။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို 
အေရးယူဖို႔ေတာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိဘူးဆိုရင္ 
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမယ္
ဆိုတာ ယံုၾကည့္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္
တို႔ကို မယံုၾကည္တဲ့သူ၊ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့သူေတြရဲ့ 
လက္ေအာက္မွာ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနလုိ႔ေရာ ဘာ 

ထူးမွာလဲ။ အဲေၾကာင့္မို႔ ႏွဳတ္ထြက္လိုက္တယ္” ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ဦး၏ စုံစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပိုလၽွံရန္ပုံေငြ 
မမွန္မကန္သုံးစြဲသည့္ကိစၥကို      ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
က ဦးေဆာင္ကာ ပဏာမစစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မြ
န္ျပည္နယ္ေရြးေကာ္အတြင္းေရးမွဴးကို    ႏွစ္တိုးလ
စာရပ္ဆိုင္းသည့္ ျပစ္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎ ျပင္   အဆိုပါအေရးယူမွဳကို    တရားဝင္စာထုတ္
ျပန္ထားျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကိုလည္း တရားဝင္ (အေၾကာင္း 
ၾကား)စာမလာဘူး။ ျပည္နယ္႐ုံးကိုလည္း တရားဝင္
စာမလာဘူး။ ဒါေပမယ့္ UEC (ျပည္ေထာင္စုေရြး 
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) ကေနၿပီးေတာ့ ပဏာမစုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးလာစစ္တယ္။ စစ္ၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ ဘာ 
အေျဖမွ မရေတာ့ အဲဒါနဲ႔ ၾကာလွခ်ည္လားဆိုၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က    ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔   လိုက္စုံ 
စမ္းၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး
ကို ႏွစ္တိုးလစာ ေလၽွာ့ခ်လိုက္တယ္လို႔ပဲ သိရတယ္။ 
ဒါကစုံစမ္းလို႔သိရတာ၊ တရားဝင္စာမေရာက္ဘူး။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိလား၊    မရွိလား  စဥ္းစားၾကည့္
ေတာ့။ တုိင္ၾကားထားတာက အလကားပဲျဖစ္သြား 
တယ္” ဟု ဦးမင္းဦးက ေျပာပါသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ 
ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအတြင္းေရးမွဴးကို   ဖုန္းျဖင့္ဆက္
သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားျခင္း
မရွိေခ်။

မြန္ျပည္နယ္

အစိုးရအဖြဲ႕က 

ပိုလၽွံရန္ပုံေငြ 

က်ပ္သိန္း   (၁၂၀၀)   

 ေက်ာ္ကို   

ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအား 

အသုံးျပဳခြင့္ 

ခ်ေပးခဲ့သည္။
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ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၂) မွ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို
ယ္စားလွယ္ေလာင္း တရနာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးျဖစ္သူ မိသန္းေဌး ေခၚ မိက်လြန္းေထာသည္ 
၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၁) 
နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ လုယက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရ 
သည္။

ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ သြား 
ေရာက္စဥ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လွိဳင္ရပ္ကြက္တြင္ 
လုယက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ 
ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၌ ေဆးကုသမွဳ 
ခံယူေနရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္  ျပည္နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔     သြားေရာက္ရန္ 
၎သူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေန
စဥ္ တစ္ျခားဆိုင္ကယ္ေပၚမွ အမ်ိဳးသား (၃)ဦးက
ေဘးခ်င္းကပ္လာၿပီး ၎ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ 
လက္ကိုင္အိတ္ကို    ဆြဲလုရာမွ    ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းအမ်ိဳးသမီးက  ဆိုင္ကယ္ေပၚ ျပဳတ္က်သ
ျဖင့္ ဘယ္ဘက္ လက္ေခ်ာင္းသုံးေခ်ာင္းႏွင့္ ဒူး 
ေခါင္းဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု လုယက္ခံရသူက 
ေျပာပါသည္။

“လက္ကိုင္အိတ္ထဲမွာေတာ့ ျမန္မာေငြ  ႏွစ္သိန္း
ေက်ာ္နဲ႔ ကန္ေဒၚလာ (၃၅၃)ေဒၚလာ၊ (ၿပီးေတာ့) 
ဖုန္းႏွစ္လုံးနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေတြ ပါသြား 
တယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ လက္ေခ်ာင္း (၃) ေခ်ာင္း 
ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ လက္တစ္ေခ်ာင္းကေတာ့ 
စတီးထည့္ထားရတယ္။  ေနာက္ ဒူးေခါင္းထိသြား
တယ္။ ခြဲရမလား၊ မခြဲရဘူးလားေတာ့ မသိေသး

ဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လမ္းေလၽွာက္လို႔မရ
ေသးဘူး။ ဝွစ္းခ်ဲလ္(လက္တြန္းလွည္း)နဲ႔ သြားေန
ရတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔     ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွဳေၾကာင့္    ေရြး
ေကာကပ္ြဆဲိငုရ္ာလုပင္န္းမ်ား ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္
အခက္အခဲရွိနိုင္ေၾကာင္း၊၎အျပင္   ေဆး႐ုံတြင္
ေဆးကုသခံေနရေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္
ရာလည္း   ထိခိုက္မွဳရွိနိုင္ေၾကာင္း    ၎ကဆက္
ေျပာသည္။

အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔တြင္ပင္ လွိဳင္ရပ္ကြက္အု
ပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္ ဒိုင္းဝန္းကြင္းရဲစခန္းသို႔ 
အေၾကာင္းၾကားၿပီး အမွဳဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။

“အဲေန႔မွာပဲ တရားခံတစ္ဦးကို ဖမ္းမိတယ္။ ဖမ္းမိ
တဲ့တရားခံက ေျမနီကုန္းကလို႔ေျပာတယ္။   က်န္ 
ႏွစ္ဦးကေတာ့ ေဇယ်ာၿမိဳင္က။ ခုထိ မမိေသးဘူး
လို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကၽြန္မဆီကို ဖုန္း
ဆက္အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ ကၽြန္မလက္ 
ကိုင္အိတ္ေတာ့ မရေသးဘူး။ တစ္ဦးကိုေတာ့ 
ဖမ္းမိၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးကေတာ့ (၄) ရက္ ရွိၿပီ၊အခုထိ
မမိေသးဘူး။ အဲဒါကိုပဲ ကၽြန္မ သံသယဝင္ေန 
တယ္” ဟု မိသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ဒိုင္းဝန္းကြင္းရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 
“တစ္ဦးကိုေတာ့ အဲေန႔မွာပဲ ဖမ္းမိတယ္။ က်န္ႏွစ္
ဦးကိုေတာ့ စုံစမ္းေနဆဲပါ။ စုံစမ္းဆဲမို႔ ဒါကို 
ေျပာျပလို႔မရေသးဘူး” ဟု ရွင္းျပပါသည္။

က်ဴးလြန္သူ  အမ်ိဳးသား  (၃) ဦးကို  ဒိုင္းဝန္ကြင္း
ရဲစခန္းက (ပ)-၄၂၃/၂၀၂၀ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ
ပုဒ္မ (၃၉၄) လုယက္မွဳက်ဴးလြန္ရာတြင္ မိမိအလို
အေလ်ာက္နာက်င္ေစမွဳျဖင့္   အမွဳဖြင့္  အေရးယူ

k[iÕkjmer.|miÕÁnyj \pvjnyjlätjet.jkiuyjs.,lHyjel.cj, am[iÕ,qmJ,tsjxJ, luykjK·r

ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ က်န္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး
နိုင္ေရးအတြက္ လိုက္လံစုံစမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ဗီနိုင္းဖ်က္ဆီးခံရသူ   လက္ရွိအမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက “အမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဆရာ
တို႔ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာ ၿပီးေတာ့ သူဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့ 
ဗီနိုင္းေပၚမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံ ပါတယ္။အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့    နာယကပုံလည္းပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္   ဂုဏ္သိကၡာအရ     အမွဳဖြင့္လိုက္
တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးအမွဳမဖြင့္ဘူးဆိုရင္   ဆရာတို႔ 
ေထာင္ထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ  တစ္ခုမွက်န္
မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အလားတူ       အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္    ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း၏ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္  ထန္းပင္ေခ်ာင္
ႀကီး ေက်းရြာတြင္ စိုက္ထူထားေသာ ဗီနိုင္းပိုစ 
တာသည္လည္း ဖ်က္ဆီးမွဳခံခဲ့ရၿပီး  ဖ်က္ဆီး
သူကို တရားဥပေဒအတိုင္း   ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ဟု      အဆိုပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းက  ၎၏    လူမွဳကြန္ရက္တြင္  ေျပာ
ၾကားထားသည္။

စာ (၉) မွ
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စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၀

လတ္တေလာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းကူး 
စက္မွဳျမင့္မားေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါကို 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ 
နိုင္လွဳံႏွင့္ လက္တက္ေက်းရြာမ်ား၌    လမ္းသြား
လမ္းလာျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူရယူနိုင္ရန္ 
ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို လမ္းေဘးေနရာမ်ားတြင္ 
စက္တာဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔မွစ၍  အခမဲ့ထားရွိ
ထားသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါဝန္ေဆာင္မွဳကို နိုင္လွဳံတိုက္နယ္   လူငယ္
အဖြဲ႕က  လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး   ႏွာေခါင္း 
စည္းတပ္ဆင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္လမ္းသြားျပည္
သူမ်ား ႏွာေခါင္းစည္းအလြယ္တကူ ရယူနိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) 
ေယာက္ေလာကပ္ဲ ရွတိယ။္ Mask(ႏွာေခါင္းစည္း) 
ေဝမယ္ဆို တစ္ေနရာတည္းမွာ ေဝေပးလို႔မရဘူး။ 
လူခြဲၿပီး လုပ္ရမယ္။ ေန႔တိုင္းဆိုရင္လည္း အ 
ခ်ိန္ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အလုပ္ကလည္းရွိေသး
တယ္ေလ။ … အဲဒါေၾကာင့္ လမ္းေဘးမွာခ်ိတ္ထား
ေပးတယ္” ဟု  နိုင္လွဳံတိုက္နယ္လူငယ္အဖြဲ႕မွ 
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မင္းပိုင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

နိုင္လွဳံတိုက္နယ္တြင္      လမ္းသြားျပည္သူမ်ားအ
တြက္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို ေနရာ (၃) ေနရာတြင္ 
အခမဲ့ထားရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ 
ေျပာပါသည္။

အဆိပုါလွဳပရ္ွားမွဳကိ ုရပရ္ြာျပညသ္မူ်ားကစတ္ိဝင္
စားမွဳရွိလာၿပီး   ႏွာေခါင္းစည္းႏွင့္    အလွဴေငြမ်ား 
လာေရာက္လွဴဒါန္းမွဳမ်ားလည္း         ရွိေၾကာင္း၊ 
ေနာက္ေနာင္တြင္ အလွဴရွင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္
ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း၊  ေရရွည္ဝန္ေဆာင္မွဳ   ေပး
နိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  နိုင္လွဳံတိုက္နယ္လူငယ္အဖြဲ႕က 
ေျပာပါသည္။

“အျခားရြာေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာလိုပဲ 
အျပင္ထြက္ရင္ Mask  (ႏွာေခါင္းစည္း) မတပ္တဲ့ 
လူေတြ ရွိတယ္။   အဲလူေတြအတြက္ Mask ( ႏွာ
ေခါင္းစည္း) ေတြ   ေဝေပးတာတို႔ ကိုယ္တိုင္တပ္
ေပးတာတို႔ လုပ္ေပးနိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္။ လူတိုင္း 
အျပင္ထြက္တဲ့အခါ Mask(ႏွာေခါင္းစည္း) တပ္ဖို႔ 
လုပ္(ပညာေပး)နိုင္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္း 
မယ္” ဟု မင္းပိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကာလအတြင္း ျပည္ပ
မွျပန္လာသူ  ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားအား    အ
သြားအလာကန္႔သတ္သည့္ဌာန (   Community 
Based Quarantine Center) တြင္ ေစတနာ့ဝန္
ထမ္းအျဖစ္ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေသာ လူငယ္မ်ား
ကို စုစည္းၿပီး နိုင္လွဳံတိုက္နယ္လူငယ္အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာလ (၂၆) 
ရက္ေန႔အထိ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ   စုစု
ေပါင္း (၂၂၂) ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။
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ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၂၀

ဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို   ၂၀၂၀ 
ေအာက္တိုဘာလ   (၁) ရက္ေန႔မွ   (၁၄) ရက္ေန႔အထိ 
သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ 
ကပ္ထားေၾကညာလ်က္ရွိရာ မြန္ျပည္နယ္   ေမာ္လၿမိဳင္
ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ မဲစာရင္းစစ္ေဆးရန္အခက္
အခဲရွိသူမ်ားကို မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီက ကူညီေဆာင္ 
ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မဲစာရင္းသြားစစ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိသူေတြ၊ နယ္ေဝး 
ေရာက္ေနတဲ့သူေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔   မဲစာရင္း
မစစ္ရေသးတဲ့သူေတြအတြက္    မဲစာရင္းအလြယ္တကူ
စစ္နိုင္ေအာင္ (ကူညီေပးမယ္)။ လူတိုင္း   မဲေပးနိုင္ေရး 
ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကူညီေပးတာပါ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္

ၿမိ ႕ဳနယ္ မစဲာရင္းစစ္ေဆးေရး ကညူီေဆာငရ္ြက္ေပးေနသ ူ
နိုင္လဝီမာန္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

မဲစာရင္းစစ္ေဆးေပးေစလိုေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေန 
ျဖင့္ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ ဖခင္အမည္ႏွင့္   ေနရပ္
လိပ္စာတို႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၇၅၈ ၃၈၇ ၆၉၁ သို႔ 
ဆက္သြယ္ေျပာျပၿပီး အကူအညီေတာင္းခံနိုင္သကဲ့သို႔ 
အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို မက္ေဆ့ေပးပို႔ၿပီး    မဲစာ
ရင္းစစ္ေဆးေပးရန္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄)  နာရီ
အတြင္း ေတာင္းဆိုနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေအာက္ 
တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔အတြင္းကူညီစစ္
ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေမာ္လၿမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္ေၿမ (၁) နဲ႔ (၂) ပဲ၊ အျခားၿမိဳ႕နယ္
ေတြ မပါဘူး။ လူတိုင္းလူတိုင္း မဲေပးလို႔ရေအာင္ ကူညီ
ေပးတာပါ။ ဘယ္ပါတီကို မဲထည့္ေပးပါဆိုတဲ့ သေဘာ
မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး” ဟု နိုင္လဝီမာန္ေအာင္ကရွင္းျပပါသည္။
မဲစာရင္းစတင္ကူညီစစ္ေဆးေပးမည့္ ယေန႔   ေအာက္
တိုဘာ (၆) ရက္ေန႔တြင္ အကူအညီေတာင္းခံသူ (၅) 
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္    စတင္ကပ္ထားေၾကညာ
သည့္          ပထမအႀကိမ္အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ 
အခ်က္အလက္မွားယြင္းသျဖင့္ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ေလၽွာက္ထားသူ (၁၁,၆၂၀) ဦးႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ 
နာမည္မပါသျဖင့္ ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ (၂) 
ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရွိရသည္။
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ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္   သထုံၿမိဳ႕နယ္  ကတိုက္ႀကီးေက်းရြာ
တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔က 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ  ( NLD )   ၏ 
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးကို သြားေရာက္ ဝန္း 
ရံမည့္ အသက္ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္ ေျမးျဖစ္သူအား 
တားျမစ္ရာမွ  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက  ပါတီတံဆိပ္
ပါနဖူးစည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဖြယ္မရာေျပာဆိုခဲ့ 
သည္ဟု ဆိုသည္။ 

အဆိုပါေျပာဆိုမွဳကို ပါတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ၾကား
သိခဲ့ၿပီး   ပါတီရပ္ေက်းအလုပ္မွဳေဆာင္ကို  သြား
ေရာက္တိုင္တန္းရာမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းမွဳ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မေျမးမေလးကို စိတ္ဆိုးလို႔  နင္အဲေလာက္
ျဖစ္ေနရင္ နဖူးစည္းကို နင့္--င္ၾကားထဲ ထည့္ထား
လိုက္လို႔ ေျပာလိုက္မိတယ္။ ညေနေရာက္ေတာ့ 
အိမ္ေဘးနားကတစ္ေယာက္က  လာေျပာတယ္။ 
ကၽြန္မေျပာလိုက္တဲ့စကားကို NLD အလုပ္မွဳ 
ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကိုရဲထြန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကို 
တိုင္ထားတယ္တဲ့” ဟု ေငြေတာင္းခံရသူ အမ်ိဳး 
သမီးက ေျပာပါသည္။

တိုင္ၾကားခံရၿပီးေနာက္ ေငြေတာင္းခံရသူ အမ်ိဳး 
သမီးက ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေျပာ

p>tJt·Sipjkiu mfWyjmr.e\p.SiuKY<qvjhuSiuk. am[iÕ,qmJ,tsjxJ,kiu NLD p>tJ

alupjmHÕeS.cjk |Kimj,e\K.kj|pJ, ecWe]k,et.cj,K·

ဆိုခဲ့မွဳအတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ အဲအခ်ိန္မွ  ကိုရဲထြန္းက    အစ္မေျပာလိုက္တဲ့
စကားက ေထာင္က်နိုင္တယ္တဲ့။ အစ္မလည္း 
ေၾကာက္သြားေတာ့ ေငြဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္ ႀကိမ္ဒဏ္ျဖစ္
ျဖစ္ ခံမယ္ ေျပာလိုက္မိတယ္။ (အဲမွာ) သူက ေငြ 
(၁၀) သိန္း ေတာင္းတယ္။ သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ 
ေတာင္းတာမဟုတ္၊ ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ 
ေတာင္းတာလို႔ သူက ေျပာတယ္” ဟု ေငြေတာင္း
ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး၏ ညီမျဖစ္သူက ေျပာပါသည္။

ေတာင္းခံသည့္ေငြပမာဏကို  မဖြယ္မရာေျပာဆို
ခဲ့သည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးက   ေပးေခ်နိုင္ျခင္း
မရွိသျဖင့္ ညႇိႏွိဳင္းရာမွ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေငြက်ပ္ 
(၆) သိန္း ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု 
ဆိုသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကာင္းေတာင္းခံသည့္ကိစၥႏွင့္ပ
တ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ 
သထုံၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒၊ ကတိုက္ႀကီးေက်း
ရြာအလုပ္မွဳေဆာင္ႏွင့္ ေငြေတာင္းခံရသူတို႔က 
ကတိုက္ ႀကီးေက်းရြာအု ပ္ ခ်ဳ ပ္ေရးမွဴး ႐ုံးတြ င္  
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒က ေမးေတာ့ ကိုရဲထြန္းက   သူေငြ
မေတာင္းဘူးလို႔ ျပန္ျငင္းတယ္။  ကၽြန္မနဲ႔အတူပါ
လာတဲ့ ရပ္ရြာကလူေတြ ဝိုင္းေျပာမွ သူက   ဝန္ခံ
တယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေငြ (၆) သိန္းကို မေပးရ

ေသးဘူး” ဟု ေငြေတာင္းခံရသူ၏ ညီမျဖစ္သူက 
ေျပာပါသည္။

ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို သိရွိရန္အတြက္   မြန္ျပည္
လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ကတိုက္ႀကီး 
ေက်းရြာ NLD ပါတီအလုပ္မွဳေဆာင္ကိုရဲထြန္းႏွင့္ 
သထုံၿမိဳ႕နယ္  NLD ပါတီဥကၠ႒ထံ   ဖုန္းျဖင့္ဆက္
သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သထုံၿမိဳ႕နယ္  NLD   ပါတီဥကၠ႒   ေဒၚမာမာခိုင္က 
ျဖစ္စဥ္    ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း   အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး   ေငြ
ေတာင္းခံသည့္ကိစၥကိုမူ    ဆက္လက္စုံစမ္းသြား
မည္ဟု သံလြင္တိုင္းမ္သတင္းဌာနကို ေျပာဆို 
ထားသည္။

“ အဲအခ်ိန္မွ  ကုိရဲထြန္းက    

အစ္မေျပာလိုက္တဲ့

စကားက 

ေထာင္က်နိုင္တယ္တဲ့။ 

အစ္မလည္း 

ေၾကာက္သြားေတာ့

 ေငြဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္ 

ႀကိမ္ဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္ခံမယ္ 

ေျပာလုိက္မိတယ္။ 

(အဲမွာ) 

သူက ေငြ(၁၀)သိန္း 

ေတာင္းတယ္။ 

သူ႔ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ 

ေတာင္းတာမဟုတ္၊ 

ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ 

ေတာင္းတာလုိ႔ 

သူကေျပာတယ္”
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ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၂၀

ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ အဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုမ်ား၏   ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ   အခက္ 
အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည္ ့ “ဖယ္ၾကဥ္ 
မရွိမွ လြတ္မၽွတ” ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ 
ေဒးရွင္းက ယေန႔ ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးတ့ဲေနာက္ပိုင္း အခုေရြးေကာက္ပြဲက (၃) 
ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာကပ္ြဲေပ့ါ။ ၿပီးခဲတ့ဲ ့၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြမဲွာေတာ ့မြန္ျပညန္ယက္ 
မဲဆႏၵရွင္တစ္ဝက္ေလာက္ပဲ မဲလာေပးၾကတယ္။ ဒီအေရအတြက္က နည္းတယ္လို႔ 
ေျပာရမယ္။ သူတို႔က အေျပာင္းအလဲကို လုိလားေပမယ့္ ဘာလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 
မဲလာမေပးၾကတာလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ 
အခက္အခဲေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရွိၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့ေျဖရွင္းမွဳေတြ 
ျပဳလုပ္ေပးသြားနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာကို လုပ္ျဖစ္တာပါ” ဟု  မြန္ 
ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ နိုင္အဲမြန္က ေျပာပါသည္။

အစီရင္ခံစာကို ၂၀၂၀ ဩဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ (၂) လၾကာ အခ်ိန္ယူျပဳ
စုခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနင္ၝာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္သို႔ ကြင္းဆင္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူ (၁၂၉) ဦးကို 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သကဲ့သို႔ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမွဳအျဖစ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၎ျပင္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Online ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အဓိကအခက္အခဲကေတာ့ COVID-19 ေပါ့။ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေသခ်ာျပင္ဆင္
ခဲ့ေပမယ့္ COVID-19 ေၾကာင့္ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာဘူး။   တစ္လခြဲေက်ာ္
ေက်ာ္ ေနာက္က်ၿပီးမွ အလုပ္စနိုင္တဲ့အျပင္ အသြားအလာကန္႔သတ္တာ social 
distancing ေတြ လိုက္နာရတာေတြေၾကာင့္ workshop (၂) ခု ကို မလုပ္နိုင္ခဲ့ဘူး။ 
ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းထားလို႔သာ အစီရင္ခံစာၿပီးတဲ့အထိ လုပ္နိုင္ခဲ့တာ” 
ဟု စီမံကိန္းညႇိႏွိဳင္းေရးမွဴး နိုင္ဗညားအက္ဗန္က ေျပာပါသည္။

ဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္  အမ်ိဳးသမီး

မ်ား၊ စာတတ္ေျမာက္မွဳႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္း
ခ်ဳပ္ရာေဒသမွ ျပည္သူမ်ား၊ ပထမဆုံးမဲေပးမည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္
စြမ္းသူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို   ဤအစီရင္ခံစာ
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္း
ခ်ဳပ္ရာေဒသမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ အမ်ားဆုံး ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီး  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ   သတင္း
အခ်က္အလက္ မရရွိျခင္း၊ မဲစာရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ခံထားရျခင္းႏွင့္ မဲ႐ုံအခက္အခဲအပါ
အဝင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ အျခားအခက္အခဲမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္   ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ရန္အတြက္   အထက္ပါအဖယ္ၾကဥ္ခံ
အုပ္စုမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သက္
ဆိုင္ရာဆိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျမန္ဆုံးရွာေဖြရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလုံး 
တန္းတူညီမၽွပါဝင္နိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးေပးရန္ အစီရင္ခံစာက ေတာင္း
ဆိုထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း (၉) ခန္း ပါရွိၿပီး 
ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ထုတ္ေဝသြားမည္ဟု သိရသည္။
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