မြန်ြာနိုငင
် ံ၏ ၂၀၂၀ အထ

ွေထ

ထ
ွေ ွေးထကာက်ပွေွဲထ ာင်ကကည်ထလလာထ ွေး
ကနဦွေးအ ီ င်ခံ ာ
သတင််းထုတ်ပြန်ပြင််း

MEON
၂၀၂၀ ြါတီစုဒီမုကရေစီရေ်းရကောက်ြွဲ၏ ရေ်းက်ြွဲကကြိုကောလနှင် ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့ပြစ်စဉ်တအ
ုေ့ ော်း
ပမန်မောနုင်ငရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းကန်ယက်၏ ရစောင်ကကည်ရလလောမှုမ ော်းနှင်
စြ်လ ဉ််းသည် ကနဦ်းအစီေင်ြစော

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

“ထ ွေးထကာက်ပွေွဲကကြိုကာလတွေင် ကိုဗ ်-၁၉ဆိုင် ာ ကန်သတ်ချက်အချြိုျို့နင
ှ ် အမငင်ွေးပာွေ ွေးြှုအချြိုျို့
ှခွဲထသာ်လည်ွေး ထ ွေးထကာက်ပွေွဲထနမြ ် ဉ်အြျာွေး ိုြှာ ငငြ်ွေးချြ်ွေး ွော ထအာင်မြင်ကျင်ွေးပငပီွေး ွေးီ ”

အကျဉ်ွေးချြိုပ်
၂၀၂၀ြုနှစ်၊ ြါတီစုဒီမုကရေစီအရထရထရေ်းရကောက်ြွဲအော်း ၂၀၂၀ပြညန
် ှစ်၊ နုဝင်ဘောလ (၈)ေက်ရနေ့တင်
က င််းြမည်အရကကောင််းကု ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်က (၂.၇.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တင် ရကကညောြွဲသည်။
ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှငအ
် ရနပြင် ၂၀၁၉ြုနှစ်အတင််း၌ ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော နည််းဥြရဒ
ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုမ ော်းကု

ရဆောင်ေက်ြွဲသည်။

နည််းဥြရဒမ ော်းြါ

(၃၉)နှင်အညီ

ြုဒမ
်

ထုပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမမ
ှု ော်းတင်

ြငလ
် င််းပမင်သောမှုေှရစေန်

သက်ဆင
ု ်ေော

တြ်မရ
ွဲ ုမ ော်းအော်း

ရေ်းရကောက်ြွဲ

တြ်ပြင်ြရနေောတင်

သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ရစပြင််း၊ ပြည်တင််းရပြောင််းရေွှေ့ရနထုငမ
် ှု ေက်ရြါင််း (၁၈၀)အစော်း ေက်ရြါင််း(၉၀) ရနထုင်ရုပြင်
မမရနထုင်ေောရဒသတင် တေော်းဝင်မွဲရြ်းနုင်ပြင််း၊ တုင််းေင််းသော်းလူမ ြို်းရေ်းေော လွှတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််း၏
ရေ်းရကောက်ြွဲအသု်းစော်းေတ်ကု
ရကော်မတီမ ော်းနှင်

သန််း

(၁၅၀)ဟု

တု်းပမြှင်ြင်ပြြိုပြင််း၊

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်း၏

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောရစစြ်ညြှနှုင််းရေ်း

အြန််းကဏ္ဍတက
ုေ့ ု

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

နည််းဥြရဒမ ော်းတင် ထည်သင််းပြင််းတုေ့ ြါဝင်သည်။
ယြင်ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်းနှင် ယြု ၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ၏ ကွဲပြော်းြ က်တစ်ေြ်မှော ကုဗစ်-၁၉
ကမ္ောကြ်ရဘ်းရကကောင် ရေောဂါကူ်းစက်ြ ွှေ့နမ
ှေ့ ှုမ ော်းကု ကောကယ်၊ ထန််းြ ြိုြ်ေန်အတက် ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲ
ရကော်မေှင်အရနနှင် က န််းမောရေ်းနှင်အော်းကစော်းဝန်ကကီ်းဌောနက ထုတ်ပြန်ထော်းရသော အမနေ့်ညန
ွှ ်ကကော်းြ က်မ ော်းနှင်
ကုကည
် ီရအောင် ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်တစ်ြုစီတုင််းအတက် အရသ်းစတ် ထည်သင််းစဉ််းစော်းရဆောင်ေက်သည်ကု
ရလလောရတွှေ့ေှေသည်။

နုင်ငရေ်းြါတီမ ော်း၊

လွှတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း၊

မွဲဆနဒေှငမ
် ော်း

လုကန
် ာေန်အတက်လည််း အမနေ့်ရကကညောြ က်မ ော်း ထုတ်ပြန်ြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။ မွဲရုလုြ်ငန််းစဉ်တင်လည််း
ကုဗစ်-၁၉

ရေောဂါကူ်းစက်ြ ွှေ့နမ
ှေ့ ှုမ ော်းကု

ကောကယ်၊

ထန််းြ ြိုြ်နုငမ
် ည်

စီမရဆောင်ေက်ြ က်မ ော်းအော်း

ထည်သင််းထော်းသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
ကုဗစ်-၁၉

ကြ်ရေောဂါဆုင်ေောကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်းမှော

နုင်ငရေ်းြါတီမ ော်းနှင်

လွှတ်ရတော်

ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်းသလ
ုေ့ ည််း သက်ရေောက်မှုေှြွဲသည်။ ၎င််းတအ
ုေ့ ရနပြင် မွဲဆယ်စည််းရု်းကောလ (၈.၉.၂၀၂၀မှ
၆.၁၁.၂၀၂၀ အထ)အတင််း ယြင်ရေ်းရကောက်ြမ
ွဲ ော်းကွဲသုေ့ လူထုစည််းရဝ်းရဟောရပြောြွဲမ ော်း၊ တစ်အမ်တက်ဆင််း
မွဲဆယ်စည််းရု်းမှုမ ော်းကု

ရဆောင်ေက်ပြင််းထက်

လူမှုကန်ေက်မ ော်း
1

အြါအဝင်

အန်လင
ု ််းအရပြပြြို

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

မွဲဆယ်စည််းရု်းမှုမ ော်းကု ရတွှေ့ေသည်။ သရ
ုေ့ သော် ရပမပြင်အရပြအရနတင်မူ ဝန််းေပြည်သူမ ော်း ဆသ
ု ူတက
ုေ့
မ မတုေ့
ရထောက်ြသည်

နုငင
် ရေ်းြါတီမ ော်းအတက်

အင်အော်းပြလှည်လည်ြွဲကကသည်ကု

ရလလောရတွှေ့ေှေသည်။

ထုအရပြအရန၏ ကနဦ်းကောလတင် ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်က တစ်စုတစ်ေော အရေ်းယူြွဲပြင််း
မေှဘွဲ ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့မတုင်မီ (၁၅)ေက်ြနေ့အ
် လု (၂၄.၁၀.၂၀၂၀ ေက်ရနေ့)မှသော အမနေ့်ရကကညောြ က်အမှတ်
(၁၉၉/၂၀၂၀)ပြင် က န််းမောရေ်းဆုင်ေောညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်းကု လုကန
် ာကကြါေန် နုငင
် ရေ်းြါတီမ ော်း၊ လွှတ်ရတော်
ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း၊ မွဲဆနဒေှင်ပြည်သူမ ော်းသုေ့ ရမတတောေြ်ြြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
သရ
ုေ့ သော်
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ကုဗစ်-၁၉

ကြ်ရေောဂါရကကောင်

အရထောက်အကူပြြိုြစစည််းမ ော်း

ြေီ်းသော်းလောမှုကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း
သယ်ယူြရ
ုေ့ ဆောင်ရေ်း

ြက်ြွဲပြင််း

ေှရနသပြင်
(သမ
ုေ့ ဟုတ်)

အြ န်မီရေောက်ေေန်
ှ
ြက်ြွဲပြင််း၊ လူမှုဘဝတင် ြြ်ြောြောရနထုင်ေပြင််း (social distancing)ရကကောင် မွဲဆနဒေှင်
ပြည်သူမ ော်းကု အသြညောရြ်းပြင််း၊ ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုရကော်မေှင်အြွဲွှေ့ြွဲဝင်မ ော်းနှင် မွဲရုဝန်ထမ််းမ ော်းအော်း
သင်တန််းရြ်းပြင််းတတ
ုေ့ င် အော်းနည််းမှုမ ော်း ေှြွဲသည်။ အက ြို်းဆက်အော်းပြင် ကကြိုတင်ဆနဒမွဲ ရြ်းသည်ပြစ်စဉ်နှင်
ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့

ပြစ်စဉ်တုေ့တင်

ကုဗစ်-၁၉

ရေောဂါကူ်းစက်ြ ွှေ့နှမ
ေ့ ှုမ ော်းကု

အော်းနည််းနင
ု ်မည် အရပြအရနမ ော်းကုလည််းရကောင််း၊

ကောကယ်၊

ထန််းြ ြိုြ်နုငမ
် ှု

ကကြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းေောတင် မွဲဆနဒေှငမ
် ော်း လုခြြိုစတ်ြ စော

လ ြိုွှေ့ဝှက်ဆနဒပြြိုနုငမ
် ှု အော်းနည််းသည်ကလ
ု ည််းရကောင််း ရစောင်ကကည်ရလလောရတွှေ့ေှေသည်။
ခြြိုငုကကည်ေလ င် ၂၀၂၀ - အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲသည် ကုဗစ်-၁၉ ကြ်ရေောဂါဆုင်ေောကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း
အကကော်းမှ က င််းြြွဲေရသော ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်သလု ထုကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်းမှောလည််း ရေ်းရကောက်ြဆ
ွဲ ုင်ေော ဆက်စြ်
ြတ်သက်သူမ ော်းအော်း

သက်ရေောက်မှုကကီ်းမော်းစော

ပြစ်ရြေါ်ရစြွဲသည်ကု

ရတွှေ့ေသည်။

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ဆက်စြ်ြတ်သက်သူအြ ြိုွှေ့မှော သတင််းအြ က်အလက် (သုေ့မဟုတ်) ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော အသြညော (သမ
ုေ့ ဟုတ်)
ရေ်းရကောက်ြွဲအရထောက်အကူပြြိုြစစည််းမ ော်း အြ န်မီေေှနင
ု ်မှု အော်းနည််းရသောရကကောင် ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်အတင််း
အော်းလု်းအက ြို်းဝင်ြါဝင်နုငမ
် ှု အော်းနည််းသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။

သရ
ုေ့ သော်

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့ပြစ်စဉ်အမ ော်းစုမှော

အရနှာင်အယှက် တစ်စုတစ်ေောမေှဘွဲ ငငမ််းြ မ််းစော ရအောင်ပမင်က င််းြငြီ်းစီ်းြွဲြါသည်။
ထ ာင်ကကည်ထလလာသည် အြွေွဲျို့အ ည်ွေးဆိုင် ာ အကျဉ်ွေးချြိုပ်
ပမန်မောနင
ု ်ငရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းကန်ယက်

(Myanmar

Election

Observation

Network - MEON)အြွဲွှေ့သည် ပမန်မောနုငင
် ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ် ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်မ ော်းကု
၂၀၁၃ ြုနှစ်မှ စတင်ကော ဒီမုကရေစီနည််းက ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်တစ်ရလ ောက် ရဆောင်ေက်ြွဲရသော၊ လတ်လြ်ငြီ်း
တေော်းမ တမှု ေှသည် ဒီမုကရေစီနည််းက ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်း ေှင်သန်အော်းရကောင််းရစေန် ရဆောင်ေက်ရနရသော
အြွဲွှေ့အစည််းတစ်ေြ် ပြစ်ြါသည်။
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၂၀၂၀

ြါတီစုဒီမုကရေစီရေ်းရကောက်ြွဲတင်

ကဒူ်းလူငယ်ြွှေ့ငြြို်းတု်းတက်ရေ်းအသင််း၊

ြွဲြူ်းတုင််း

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းအြွဲွှေ့နှင် Rain Makerတမ
ုေ့ ှ ဦ်းရဆောင်ကော ရဒသြအြွဲွှေ့အစည််း (၂၈)ြွဲွှေ့တန
ုေ့ ှင် ြူ်းရြါင််းငြီ်း
ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်ရစောင်ကကည်ရလလောမှုကု
ရစောင်ကကည်ရလလောနုင်ေန်အတက်

ရဆောင်ေက်လ က်ေြါသည်
ှ
။

ရဒသအလုက်

၂၀၂၀

ရစောင်ကကည်ရလလောသူ

ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်ကု

(၁,၃၀၃)ဦ်းပြင်

ဒီမုကရေစီ

ရေ်းရကောက်ြွဲစနှုန််း ကုကည
် ီမှုအတုင််းအတောကု ရလလောရြော်ထုတ်ကော ရနာင်လောမည် ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်းတင်
ြုမုရကောင််းမန်ရသော

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောဥြရဒရေ်းေောမူရဘောင်ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမမ
ှု ော်း

ထရေောက်စော

ရဆောင်ေက်နုင်ေန် ေည်ေယ်ြါသည်။
ရေ်းရကောက်ြွဲကကြိုကောလကု
လူရတွှေ့ရမ်းပမန််းပြင််းနှင်

ရစောင်ကကည်ရလလောေောတင်

စစ်တမ််းရမ်းြန််းလွှောအသု်းပြြိုရလလောပြင််း၊

စောေက်စောတမ််းမ ော်းမှတစ်ဆင်ရလလောပြင််းနည််းလမ််းမ ော်းကု

အသု်းပြြိုြွဲငြီ်း

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့၌ မွဲရမ
ု ော်းကု ရစောင်ကကည်ရလလောေောတင် “ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့ ရစောင်ကကည်ရလလောမှုဆုင်ေော
စစ်တမ််းရမ်းြန််းလွှော”ကု အသု်းပြြိုရစောင်ကကည်ြွဲြါသည်။
ထ ွေးထကာက်ပွေွဲထ ာင်ကကည်ထလလာြှုနည်ွေး န ်
၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊

ြါတီစုဒီမုကရေစီအရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းလုြင
် န််းစဉ်ကု

ရဆောင်ေက်ေောတင် ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်၏ ဥြရဒရေ်းေောမူရဘောင်ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲမှုနှင် ကုဗစ် ၁၉

ကြ်ရေောဂါရဘ်း

အော်းလု်းအက ြို်းဝင်ြါဝင်မှု၊

ပြစ်ြော်းမှုကောလအတင််း

ရေ်းရကောက်ြွဲစီမြနေ့်ြွဲမှု၊

ရေ်းရကောက်ြွဲအပငင််းြော်းမှုမ ော်း

ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်တင်

ရပြေှင််းပြင််းအြါအဝင်

နင
ု ်ငရေ်းြါတီမ ော်းအတက်

မ တရသော ရေ်းရကောက်ြွဲအြင််းအက င််းတအ
ုေ့ ော်း တစ်နုင်ငလု်းအတုင််းအတောပြင် ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲြါသည်။
ထုသရ
ုေ့ စောင်ကကည်ရလလောေောတင် ရေ်းရကောက်ြအ
ွဲ ကကြိုကောလကု ကောလေှည်ရစောင်ကကည်ရလလောသူ (၂၄၁)ဦ်းက
လည််းရကောင််း၊

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့ကု

ကောလတုရစောင်ကကည်ရလလောသူ

(၁,၀၈၃)ဦ်းကလည််းရကောင််း

ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်၏ အသအမှတ်ပြြိုမှုပြင် ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲပြင််းပြစ်ြါသည်။
ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းတင်
မူဝါဒမ ော်းနှင်
ဥြရဒမ ော်း၊

ဒီမုကရေစီနည််းက
နည််းဥြရဒမ ော်း၊

အသု်းပြြိုရသော
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

လမ််းညွှန်ြ က်မ ော်းနှင်အညီ

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းကန်ယက်သည်
ရဆောင်ေက်ေောတင်

စစ်တမ််းရမ်းြန််းြုစမ ော်းကု
စနှုန််းသတ်မှတ်ြ က်မ ော်း၊
ပြင်ဆင်ထော်းြါသည်။

ရေ်းရကောက်ြွဲဆုင်ေော

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်း

ဒီမုကရေစီနုင်ငမ ော်း၏
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ပမန်မောနုငင
် ရေ်းရကောက်ြွဲ

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်ကု

လုကန
် ာေမည်

က ငဝ
် တ်မ ော်းအော်း

တက စော

လုကန
် ာငြီ်း ပြည်ရထောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု ်င၏ တည်ဆွဲဥြရဒမ ော်းနှင်အညီ နုငင
် သော်းတစ်ဦ်း လုကန
် ာေမည်
တောဝန်နှင် ဝတတေော်းအတုင််း ရဆောင်ေက်ြွဲြါသည်။
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(၈.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့တင် က င််းြရသော ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့တင် ရစောင်ကကည်ရလလောသူ (၁,၂၉၅)ဦ်းက
မွဲရုရြါင််းတစ်ရထောင်ရက ော်သုေ့ လှည်လည်သော်းရေောက်ငြီ်း မွဲရုလြ
ု ်ငန််းစဉ်မ ော်းကု ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲကကြါသည်။
လက်ေအြ
ှ
န်တင် မွဲရုရြါင််း (၁,၁၃၅)ရမ
ု ှသော သတင််းရြ်းြြ
ုေ့ က်မ ော်းကု ေေှထော်းြါရသ်းသည်။
ဤကနဦ်းအစီေင်ြစောကု
ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့ဆုင်ေော
လက်ြေယူရနဆွဲ

ထုတ်ပြန်ရနဆွဲအြ န်အထ

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းအြ က်အလက်မ ော်းကု

ပြစ်ြါသည်။

ကုယ်စော်းပြြိုြါသည်။

ရေ်းရကောက်ြွဲကကြိုကောလဆုငေ
် ောနှင်

ထရ
ုေ့ ကကောင်

၂၀၂၁ြုနှစ်တင်

ဤအစီေင်ြစောသည်

ထုတ်ပြန်မည်

ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းထမှ
ရယဘုယ ရတွှေ့ေှြ က်မ ော်းကုသော

အငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောတင်

အရသ်းစတ်

အြ က်အလက်မ ော်းကု စနစ်တက ဆန််းစစ်ရလလောငြီ်း အကကပြြိုြ က်မ ော်းနှင်တက ထည်သင််းရြော်ပြြါမည်။
ထ ွေးထကာက်ပွေွဲထ ာင်ကကည်ထလလာထ ွေး ထတွေျို့ ှချက်ြျာွေး
၁။ အထ

ထ
ွေ

ွေထနောက်ခံအထမခအထန

၁.၁။ ထ ွေးထကာက်ပွေွဲဆင
ို ် ာ ဥပထေြူထ

ာင် မပြိုမပင်ထမပာင်ွေးလွဲြှုြျာွေး

၂၀၁၅ - ၂၀၂၀ ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်အော်း ပြန်လည်ြွဲွှေ့စည််းငြီ်းသည်ရနာက်ြင
ု ််းပြစ်ရသော
၂၀၁၉

ြုနှစ်၊

ရြရြော်ဝါေီလ(၁၅)ေက်တင်

“ပြည်ရထောင်စုပမန်မောနင
ု ်ငရတော်

ြွဲွှေ့စည််းြုအရပြြဥြရဒကု

ပြင်ဆင်သည် ဥြရဒကကမ််းအတည်ပြြိုရေ်း ပြည်လု်းကျွတ်ဆနဒြယူြွဲ နည််းဥြရဒ” အတည်ပြြိုပြင််းနှင် သက်ဆင
ု ်ေော
ရေ်းရကောက်ြွဲ နည််းဥြရဒမ ော်းြါ နည််းဥြရဒြုဒမ
် (၃၉)နှငအ
် ညီ ြငလ
် င််းပမင်သောမှုေှရစေန် တြ်မွဲရုမ ော်းအော်း
တြ်ပြင်ြရနေောတင်
ေက်ရြါင််း(၉၀)

သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ရစပြင််း၊

ရနထင
ု ်ရုပြင်

ပြည်တင််းရပြောင််းရေွှေ့ရနထင
ု ်မှု

မမရနထုင်ေောရဒသတင်

တေော်းဝင်မွဲရြ်းနုင်ပြင််း၊

ေက်ရြါင််း

(၁၈၀)အစော်း

တုင််းေင််းသော်းလူမ ြို်းရေ်းေော

လွှတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််း၏ ရေ်းရကောက်ြွဲအသု်းစော်းေတ်ကု သန််း (၁၅၀)ဟု တု်းပမြှင်ြင်ပြြိုပြင််းတက
ုေ့ ု
အတည်ပြြိုြွဲသည်။
ထပုေ့ ြင်

၂၀၁၅

အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ၊

ကကော်းပြတ်ရေ်းရကောက်ြွဲတတ
ုေ့ င်

အမနေ့်ရကကညောြ က်မ ော်းနှင်သော

ရစစြ်ညြှနှုင််းရေ်းရကော်မတီမ ော်းကုလည််းရကောင််း၊
အြွဲွှေ့အစည််းမ ော်းကုလည််းရကောင််း

၂၀၁၇

ြင်ပြြိုြွဲရသော

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

အတည်ပြြိုြွဲသည်။
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ကကော်းပြတ်ရေ်းရကောက်ြွဲနှင်
ြွဲွှေ့စည််းြွဲရသော

၂၀၁၈

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောရေ်း

နည််းဥြရဒအသီ်းသီ်းတင်

ထည်သင််းပြဋ္ဌောန််း

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

၁.၂။ ကိုဗ ်-၁၉ ထ ာဂါဆိုင် ာ အ

ူွေး ီြံထဆာင် က်ချက်ြျာွေး

ကုဗစ်-၁၉ ကမ္ောကြ်ရေောဂါရကကောင် ပမန်မောနုငင
် ေှ ငမြိုွှေ့နယ်အမ ော်းအပြော်းတင် ြေီ်းသော်းလောရေ်းဆုင်ေော
ကနေ့်သတ်ြ က်မ ော်း၊

ရနအမ်တင််း

ထရတွှေ့မှုေှသူမ ော်းအော်း

ရနထုင်ရေ်းအစီအစဉ်

ကောေန်တင််းဝင်ရစပြင််း

စသည်

(stay

at

home)၊

အရပြအရနမ ော်းသည်

ကူ်းစက်ြေသူမ ော်းနှင်

ရေ်းရကောက်ြွဲက င််းြမှုနင
ှ ်

ြတ်သက်ငြီ်း မွဲဆနဒေှင်မ ော်း၏ စု်းေမ်ရကကောင်ကကမှုကု ပမင်တက်ရစြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
အပြော်းတစ်ြက်တင်မူ

ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်အရနပြင်

ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်အတင််း

ကုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကု တတ်နုင်သမ ကောကယ်၊ ထန််းြ ြိုြ်ေန်အတက် က န််းမောရေ်းနှင်အော်းကစော်း
ဝန်ကကီ်းဌောနမှ သတ်မှတ်ြ က်မ ော်း၊ လုြ်ထု်းလုြန
် ည််းမ ော်းနှငအ
် ညီ ရေ်းရကောက်ြွဲက င််းြနုင်ေန် ပြင်ဆင်ြွဲသလု
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ဆက်စြ်ြတ်သက်သူမ ော်းနှင်

ထုတ်ပြန်ြွဲသည်ကုလည််း

ရတွှေ့ေသည်။

ကောကယ်၊

ထန််းြ ြိုြ်ရေ်းဆုင်ေော

လုြ်ငန််းလမ််းညွှနမ
် ော်းတင်လည််း

သက်ဆင
ု ်ရသော

မွဲဆယ်စည််းရု်းရေ်းဆုင်ေော

ညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်း၊

က န််းမောရေ်းစလုြ်ငန််းလမ််းညွှန်
ကောကယ်၊

ရကကညောြ က်အမ ြို်းမ ြို်းအော်း

(SOP)မ ော်းကု

ထန််းြ ြိုြ်ရေ်းဆုင်ေော

ကုဗစ်-၁၉

ထုတ်ပြန်ြွဲသလု

လုြထ
် ု်းလုြန
် ည််းမ ော်းကု

ရေောဂါ
မွဲရု

ထည်သင််း

သတ်မှတြ
် ွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
ထပုေ့ ြင် ကြ်ရေောဂါ ကူ်းစက်ပြနေ့ြ
် ော်းမှုကောလအတင််း အသက် (၆၀)နှင်အထက် ေှသူမ ော်း ကကြိုတင်မွဲ
ရြ်းနုင်ေန်

ရကကညောြ က်အမှတ်

(၁၈၉/၂၀၂၀)အော်း

၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊

ရအောက်တုဘောလ

(၁၀)ေက်ရနေ့တင်

ထုတ်ပြန်ြွဲြါသည်။
၁.၃။ ထ ွေးထကာက်ပထ
ွေွဲ လလာထ ွေးအြွေျို့ွဲ အ ည်ွေးြျာွေးဆိုင် ာ ထတွေျို့ ှချက်ြျာွေး
၂၀၁၉ြုနှစ်တင်

ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်က

နည််းဥြရဒပြင်ဆင်ြ က်မ ော်းအနက်
ြင်ပြြိုြွဲရသော

တစ်ြ က်မှော

ရဆောင်ေက်ြွဲရသော

ယြင်ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်းက

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောရေ်း

အြွဲွှေ့အစည််းမ ော်း၏

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

အမနေ့်ရကကညောြ က်မ ော်းနှင်သော
ရစောင်ကကည်ရလလောြင်ကု

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော နည််းဥြရဒအသီ်းသီ်းတင် ထည်သင််းပြဋ္ဌောန််း အတည်ပြြိုြွဲပြင််းြင် ပြစ်သည်။
အပြော်းတစ်ြက်တင်မူ

၂၀၂၀အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲအတက်

ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်မ ော်းဆုင်ေော

ထုတ်ပြန်ရသော

အမနေ့်ရကကော်ပငောစောမ ော်းတင်

ရေ်းရကောက်ြွဲ

ယြင်ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်းက

ရစောင်ကကည်ရလလောြင်ပြြိုြွဲသည် ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်စဉ်တစ်ြ ြိုွှေ့ကု ပြြိုတ်ြယ်ထော်းပြင််း၊ ဥြရဒ အကောအကယ်နှင်
လုခြြိုရေ်းအကောအကယ် ေယူြုင်ြင်ကု ပြြိုတ်ြယ်ထော်းပြင််းတက
ုေ့ ု ရတွှေ့ေသည်။
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၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်း၏
အြ က်တစ်ြ က်မှော

မမတအ
ုေ့ ြွဲွှေ့မှ

တောဝန်အရနနှင်

ရလလောသူဦ်းရေနှင်

ထြ်မထည်သင််းလုကရ
် သော

ရလလောြွဲသည်

မွဲရအ
ု လုက်

အင်အော်းစောေင််း

မှန်ကန်ရကကောင််း မွဲရုမှ ်းထမှ ပူွေးတွေွဲ ( )ြါ ြုစနှင် ရထောက်ြြ က်ေယူေန်ဟူ၍ ပြစ်သည်။
၂။ ထ ွေးထကာက်ပွေွဲအကကြိုကာလ ထတွေျို့ ှချက်ြျာွေး
၂.၁။ ြွဲဆနဒ ှင် ာ င်ွေး
၂၀၂၀အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲအတက် ြထမအကကမ် အရပြြမွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြ်ထော်းရကကညောပြင််းကု
ဇူလုင်လ ၂၅ေက်ရနေ့မှ ဩဂုတ်လ ၁၄ေက်ရနေ့အထလည််းရကောင််း၊ ဒုတယအကကမ် အရပြြမွဲဆနဒေှင်စောေင််း
ကြ်ထော်းရကကညောပြင််းကု ရအောက်တုဘောလ ၁ ေက်ရနေ့မှ ၁၄ ေက်ရနေ့အထလည််းရကောင််း ပြြိုလုြ်ြြါသည်
ွဲ
။
ဒုတယအကကမ်တင်မူ

အန်လုင််းမှြါ

မွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြ်ထော်းရကကညောပြင််းကု
စနမူနာ

မွဲစောေင််းစစ်ရဆ်းနုင်ရအောင်

ရဆောင်ေက်ြွဲသည်။

ရစောင်ကကည်ရလလောေောတင်
(၁၄)ငမြိုွှေ့နယ်ေှ၁

ငမြိုွှေ့နယ်တစ်ငမြိုွှေ့နယ်စနစ်နှုန််းပြင်

MEONအရနပြင်

ပြည်နယ်/တုင််းရဒသကကီ်းတစ်ြုလ င်

မွဲဆနဒေှင်စောေင််းကြ်ထော်းရကကညောပြင််းကု

ရစောင်ကကည်ရလလော မှတ်တမ််းေယူြွဲသည်။ ထုသုေ့ ရလလောေောတင် မွဲဆနဒေှင်စောေင််း၏ အဓကမှော်းယင််းရလေှရသော
အြ က်မ ော်းနှင်

အနီ်းစြ်ဆု်း

မွဲဆနဒေှင်စောေင််း

ေေှနုင်ေန်အတက်

လုအြ်ြ က်မ ော်းကုပြင်ဆင်နင
ု ် မည်

အြ က်အလက်မ ော်းကု ေေှနုင်ရစေန်ဟူရသော အဓကေည်ေယ်ြ က်ပြင် ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်။၂
၂.၂။ ၂၀၂၀ အထ

ွေထ

ွေထ ွေးထကာက်ပန
ွေွဲ ှင် နင
ို ်ငထ
ံ ွေးပါတီြျာွေး၊ လွှတ်ထတာ်ကိုယ် ာွေးလှယ်ထလာင်ွေးြျာွေး၏

ြွဲဆွေယ် ည်ွေးရံိုွေးထ ွေးကာလ ထတွေျို့ ှချက်ြျာွေး
နုင်ငရေ်းြါတီမ ော်းနှင်

လွှတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းမ ော်း

စတင်မွဲဆယ်စည််းရု်းြငေ
် ှသည်

ကောလပြစ်ရသော စက်တင်ဘောလ ၈ေက်ရနေ့မှော ပမန်မောနုငင
် အတင််း ကဗ
ု စ်-၁၉ ကမ္ောကြ်ရေောဂါ ကူ်းစက်ပြနေ့်ြော်းမှု
ဒုတယလှုင််း
ရနအမ်တင််း
ရဒသနတေအမနေ့်

ပြန်လည်ပြစ်ြော်းရနြ န်ပြစ်ငြီ်း ေြုင်ပြည်နယ်၊ မန်ပြည်နယ်နင
ှ ် ေန်ကုန်တုင််းရဒသကကီ်းတတ
ုေ့ င်
ရနထင
ု ်ေန်

ကနေ့်သတ်ထော်းရသောကောလပြစ်ရနြွဲသည်။

လမ််းညွှန်ြ က်မ ော်းအေ

ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲ

ငမြိုွှေ့နယ်အြ ြိုွှေ့မှောလည််း

ကနေ့်သတ်မှုမ ော်းေှရနသည်

ရကော်မေှင်ကလည််း

မွဲဆယ်စည််းရု်းေောတင်

ကောလ

ပြစ်သည်။

ကုဗစ်-၁၉

ရေောဂါ

သက်ဆင
ု ်ေော
ထရ
ုေ့ ကကောင်
ကောကယ်၊

ထန််းြ ြိုြ်ရေ်းဆုင်ေော လုကန
် ာေမည် အြ က်မ ော်း ြါဝင်သည် ရကကညောြ က်မ ော်း ထုတ်ပြန်ြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။

၁

လှုင်သောယော၊ ြြုကက ၊ ပမင််းခြ၊ ြ ောြု၊ ြော်းကနေ့်၊ တီ်းတန်၊ ရတောင်ကုတ်၊ မုေော၊ က ြိုက်မရေော၊ ဘော်းအ၊ ဒီရမောဆု်း၊ တနသသောေီ၊ ရတောင်ကကီ်း၊ ြွဲြူ်း။

၂

အရသ်းစတ်အြ က်အလက်ကု MEON မှ (၆.၁၁.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တင် ထုတ်ပြန်ြွဲရသော အစီေင်ြစောတင် ကကည်ရှုြါ။

https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing
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၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

မွဲဆယ်စည််းရု်းကောလမတုင်မမ
ီ ှောြင် NLD, USDP, PPP, UDP, SNLDနှင် PPတသ
ုေ့ ည် ြါတီစည််းရု်းရေ်းဟု
နင
ု ်ငရေ်းြါတီ (၁၅)ြု၏၃

ရြါင််းစဉ်တြ်ထော်းရသော လှုြ်ေှော်းမှုမ ော်း ေှြွဲသည်။ မွဲဆယ်စည််းရု်းကောလအတင််း
မွဲဆယ်စည််းရု်းလှုြ်ေှော်းမှုအကကမ်ရြါင််း (၂၂၈)ကကမ်ကု ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲြါသည်။၄
၂.၃။ ထ ွေးထကာက်ပွေွဲဆင
ို ် ာထ
၂၀၁၉ြုနှစ်၌
ပြင်ဆင်ေောတင်

ပ်ညနှုင်ွေးထ ွေး ထကာ်ြတီ

ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်က

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောရစစြ်ညန
ြှ ှုင််းရေ်းရကော်မတီကလ
ု ည််း

နည််းဥြရဒမ ော်းကု

နည််းဥြရဒမ ော်းတင်

ထည်သင််း

ပြဋ္ဌောန််းြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။ MEONအြွဲွှေ့သည် ရစောင်ကကည်ရလလောစဉ်ကောလအတင််း တုင််း/ပြည်နယ်/ြရုင်/
ငမြိုွှေ့နယ်အဆင် ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောရစစြ်ညြှနင
ှု ်း် ရေ်းရကော်မတီ (၁၄)ြုကု ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲငြီ်း ရကော်မတီ
အစည််းအရဝ်း စုစုရြါင််း (၂၈)ကကမ်ကလ
ု ည််း တက်ရေောက်ရလလောြွဲသည်။
ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်
ရပြေှင််းပြင််းလုြင
် န််းစဉ်မ ော်းကု
ကောလတင်

ရစစြ်ညြှနှုင််းရေ်းရကော်မတီမ ော်း၏

အရသ်းစတ်

ထုရကော်မတီမ ော်းကု

ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောအပငင််းြော်းမှုမ ော်း

ဆန််းစစ်ရလလောနုင်ေန်အတက်

ဆက်သယ်ငြီ်း

လူရတွှေ့ရမ်းပမန််းမှုကု

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့

ရနာက်ြုင််း

လုြ်ရဆောင်သော်းမည်

ပြစ်သည်။

ရတွှေ့ေှြ က်မ ော်းကု အငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောတင် ထည်သင််းရြော်ပြသော်းြါမည်။
၂.၄။ ကကြိုတင်ဆနဒြထ
ွဲ ပွေးမခင်ွေး
MEON၏ ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းသည် (၂၉.၁၀.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့မှ (၅.၁၁.၂၀၂၀)
ေက်ရနေ့အတင််း ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုအတင််း ကကြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းပြင််းကု ရစောင်ကကည်ရလလောမှု (၆၄) ကကမ်၊
(၆.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့နင
ှ ် (၇.၁၁.၂၀၂၀) ေက်ရနေ့တတ
ုေ့ င် ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်အြွဲွှေ့ြရ
ွဲ ု်း
မ ော်း၌ ကကြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းပြင််းကု ရစောင်ကကည်ရလလောမှု အကကမ်ရေ (၁၂၀) တက
ုေ့ ု ရဆောင်ေက်ြွဲြါသည်။
ရစောင်ကကည်ရလလောမှုအေ

ရယဘုယ အော်းပြင်

ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်

အြွဲွှေ့ြွဲမ ော်းအရနပြင် ဆနဒမွဲြု်းအော်း ပြင်ဆင်သမ််းဆည််းေောတင် အော်းနည််းပြင််း၊ မွဲဆနဒေှင်မ ော်း မွဲရြ်းနုင်ရစေန်

၃

အမ ြို်းသော်းဒီမုကရေစီအြွဲွှေ့ြ ြိုြ်၊ ပြည်ရထောင်စုကကြုင်ရေ်းနှင် ြွှေ့ငြြို်းရေ်းြါတီ၊ တုင််းေင််းသော်းစည််းလု်းညီညတ်ရေ်းြါတီ၊ ပြည်ရထောင်စု

ရကောင််းက ြို်းရဆောင်ြါတီ၊ ကြ င်ပြည်နယ်ပြည်သူူ့ြါတီ၊ ေှမ််းတုင််းေင််းသော်းမ ော်းဒီမုကရေစီအြွဲွှေ့ြ ြိုြ်၊ အမ ြို်းသော်းဒီမုကရေစီအင်အော်းစုြါတီ၊
ပြည်သူူ့ရေှွှေ့ရဆောင်ြါတီ၊

မန်ညီညတ်ရေ်းြါတီ၊

မန်အမ ြို်းသမီ်းြါတီ၊

ေြုင်အမ ြို်းသော်းြါတီ၊

ပြည်သူူ့ြါတီ၊

ဒီမုကေက်တစ်ြါတီ၊ ကေင်ပြည်သူူ့ြါတီ၊ ြ င််းအမ ြိုသော်းဒီမုကေက်တစ်ြါတီ။
၄

အရသ်းစတ်အြ က်အလက်ကု MEON မှ (၆.၁၁.၂၀၂၀)ေက်ရနေ့တင် ထုတ်ပြန်ြွဲရသော အစီေင်ြစောတင် ကကည်ရှုြါ။

https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing
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ကယန််းပြည်နယ်

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

စီမရဆောင်ေက်ေောတင် စနစ်က မှုအော်းနည််းပြင််းနှင် ကုဗစ်-၁၉ ရေောဂါဆုင်ေောညွှန်ကကော်းြ က်မ ော်းကု လုကန
် ာေန်
အော်းနည််းပြင််းတက
ုေ့ ု ရတွှေ့ေှေသည်။
ထပုေ့ ြင်

ကကြိုတင်မွဲရြ်းကကမည်

စနစ်တက

မွဲရြ်းတတ်မှုအော်းနည််းသည်ကု

ရတွှေ့ေသည်။

ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုအတင််း လှည်လည်ရကောက်ြရသော ကကြိုတင်မွဲရြ်းပြင််းလုြ်ငန််းစဉ်မှောလည််း မွဲဆနဒေှင်မ ော်း
လုခြြိုစတ်ြ စော

လ ြိုွှေ့ဝှက်ဆနဒပြြိုနင
ု ်မှု

ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စု
ဆနဒပြြိုသည်ကု

အော်းနည််းသည်ကု

အမ ော်းအပြော်း၌

ပမင်နုင်သည်

မွဲဆနဒေှင်မ ော်းက

အရပြအရနမ ော်းကုြင်

ရတွှေ့ေသည်။

ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်

မည်သည်လွှတ်ရတော်ကုယ်စော်းလှယ်ရလောင််းအော်း
ရတွှေ့ေသည်။

ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုအတင််း

ကကြိုတင်မွဲမ ော်းကု လှည်လည်ရကောက်ြေော၌ ကကြိုတင်မွဲြု်းမ ော်းကု သယ်ရဆောင်သော်းငြီ်း ကကြိုတင်မလ
ွဲ က်မှတ်မ ော်းကု
အဆုြါမွဲြု်းထွဲသုေ့

ထည်သင််းရစေမည်

ပြစ်ရသော်လည််း

အြ ြိုွှေ့ငမြိုွှေ့နယ်မ ော်းတင်မူ

ကကြိုတင်မွဲြု်းမ ော်းအော်း

ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုအတင််း သယ်ရဆောင်သော်းပြင််းမေှဘွဲ ြလတ်စတစ်အတ်မ ော်းနှင်သော သယ်ရဆောင်သည်ကု
ရတွှေ့ေသည်။
ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုအတင််း ကကြိုတင်မွဲမ ော်းကု လှည်လည်ရကောက်ြေောတင် မွဲရုကယ
ု ်စော်းလှယ်မ ော်း/
အကူကယ
ု ်စော်းလှယ်မ ော်း

လုကြ
် ါရစောင်ကကညရ
် လလောကကသည်ကု

ရတွှေ့ေသည်။

အြ ြိုွှေ့ငမြိုွှေ့နယ်မ ော်းတင်

ြါတီဝင်မ ော်းပြစ်ကကရသော အဆုြါမွဲရုကုယ်စော်းလှယ်/အကူကယ
ု ်စော်းလှယ်မ ော်းက ြါတီအမှတ်တဆြ် (လုဂ)ု မ ော်း
တဆြ်ရုကထ
် ော်းရသော တီေှြ်၊ ဦ်းထုြ်၊ မ က်နှာြု်း စသည်တက
ုေ့ ု ဝတ်စော်းဆင်ယင်ထော်းကကသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
မွဲဆနဒေှငမ
် ော်းကုယ်စော်း ကကြိုတင်ဆနဒမွဲလက်မှတ်မ ော်းရြေါ် ဆနဒပြြိုတဆြ်တု်းထု မွဲရြ်းသည်ကုလည််း ရတွှေ့ေသည်။
၂.၅။ ြွဲဆွေယ် ည်ွေးရံိုွေး ပ်နောွေးကာလ
၂၀၂၀

အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲအတက်

မွဲဆယ်စည််းရု်းေြ်နာ်းကောလမှော

နုဝင်ဘောလ

၆ေက်ရနေ့

ညသန််းရြါင်တင် စတင်သက်ရေောက်ြါသည်။ ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်ရနေောအမ ော်းစုတင် ရယဘုယ အော်းပြင်
ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်၏

မွဲဆယ်စည််းရု်းေြ်နာ်းပြင််းဆင
ု ်ေော

ထုတ်ပြန်ြ က်မ ော်းအော်း

လုကန
် ာကကသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
၃။ ထ ွေးထကာက်ပထ
ွေွဲ န ထတွေျို့ ှချက်ြျာွေး
ယြုအြ န်အထ

လက်ြေေှထော်းရသော

အြ က်အလက်မ ော်းအေ

MEON၏

ရစောင်ကကည်ရလလောသူ

(၁,၂၉၅)ဦ်းက မွဲရုရြါင််းတစ်ရထောင်ရက ော်သုေ့ လှည်လည်သော်းရေောက်ငြီ်း မွဲရုလုြင
် န််းစဉ်မ ော်းကု ရစောင်ကကည်
ရလလောြွဲကကြါသည်။

လက်ေအြ
ှ
န်တင်

မွဲရုရြါင််း

ေေှထော်းြါရသ်းသည်။
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(၁,၁၃၅)ရမ
ု ှသော

သတင််းရြ်းြြ
ုေ့ က်မ ော်းကု

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

၃.၁။ ြွဲရံိုပတ်ဝန်ွေးကျင်အထနအ

ာွေးနှင် ြွဲရံိုြွေင်ချန် မြ ် ဉ်

ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းသည်

မနက်ရပြောက်နာေီမထု်းမီ

မွဲရုမ ော်းသုေ့

သော်းရေောက်ြွဲကကငြီ်း

မွဲရု

ြတ်ဝန််းက င် အရနအထော်း၊ မွဲရမ
ု ြငမ
် ီ အရပြအရနနှင် မွဲရုြင်ြ န်တုေ့ကု ရလလောြွဲကကသည်။
မွဲရုအမ ော်းစုမှော စောသင်ရက ောင််းမ ော်းကု မွဲရုမ ော်းအပြစ် အသု်းပြြိုြွဲကကသည်။ နုင်ငရေ်းြါတီတစ်စုတစ်ြု၏
ဘက်လုကမ
် ှုဆန်ရသော ရနေောမ ြို်း (သမ
ုေ့ ဟုတ်) ဘောသောရေ်းအရဆောက်အုမ ော်းတင် ေှရနရသော မွဲရုမ ော်းကုလည််း
အမ ော်းအပြော်း ရတွှေ့ေသည်။၅
မွဲရုမ ော်းအရနပြင် ကုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကောကယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းကု ရဆောင်ေက်ထော်းသည်ကု
ရတွှေ့ေသည်။

မွဲရုဝန်ထမ််းအမ ော်းစုမှောလည််း

ကုဗစ်-၁၉

ရေောဂါ

တတ်နုင်သမ

လုကန
် ာရဆောင်ေက်ကကသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။

ကူ်းစက်မှုကောကယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းကု

သရ
ုေ့ သော်

အြ ြိုွှေ့မွဲရုမ ော်းတင်မူ

မွဲဆနဒေှင်ဦ်းရေ

မ ော်းပြော်းလန််းပြင််း၊ မွဲဆနဒေှငမ
် ော်းက social distancing စည််းကမ််းမ ော်းကု လုက်နာေန် အော်းနည််းပြင််းနှင်
ေောသီဥတု အရပြအရနတရ
ုေ့ ကကောင် ကုဗစ်-၁၉ ရေောဂါ ကူ်းစက်မှုကောကယ်ရေ်းအစီအစဉ်မ ော်းအော်း လုကန
် ာမှု
အော်းနည််းသည်ကလ
ု ည််း ရလလောရတွှေ့ေှေြါသည်။
ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည် မွဲရုမ ော်းအနက် (၁,၀၅၄)ရမ
ု ှော မနက် ၆နာေီတတတင် မွဲရုြငလ
် စ
ှ ်ြွဲငြီ်း
ဆနဒမွဲရြ်းပြင််း

လုြ်ငန််းစဉ်ကု

စတင်နုင်ြွဲသည်။

က န်မွဲရု

ေှစ်ရမ
ု ှောမူ

မနက်

၆နာေီြွဲရက ော်မှသော

မွဲရု

ြင်လှစ်နုင်ြွဲသည်။ မွဲရြ
ု င်လှစ်ြ န် ရနာက်က ေသည် အရကကောင််းေင််းကု စစစ်ရနဆွဲပြစ်ြါသည်။
၃.၂။ ြွဲထပွေးချန်မြ ် ဉ်
မွဲဆနဒေှငမ
် ော်း

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့

မွဲရြ်းသည်ပြစ်စဉ်မ ော်းမှော

ရယဘုယ အော်းပြင်

အရနှာင်အယှက်

တစ်စုတစ်ေောမေှဘွဲ အဆင်ရပြရပြ ရဆောင်ေက်နုင်ြွဲသည်ဟု ရကောက်ြ က်ြ နုငြ
် ါသည်။ မွဲရုအနည််းစုတင်မူ
မွဲဆနဒေှင်စောေင််းတင်

အမည်ြါဝင်ပြင််းမေှဘွဲ

မွဲရြ်းြင်ေေန်

ရတောင််းဆုသူမ ော်း

မွဲရြ်းပြင််းပြစ်စဉ်ကု ထြါ်းရနှာင်ယှကန
် ုင်ရလောက်သည်အရပြအရနမ ြို်း ပြစ်ရြေါ်ြွဲပြင််း မေှြါ။
၃.၃။ ြွဲရံိုပတ်ချန်မြ ် ဉ်

၅

အရသ်းစတ် ဆန််းစစ်ရလလောြ က်မ ော်းကု အငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောတင် တင်ပြြါမည်။

9

ေှြွဲကကရသော်လည််း

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

ယြုအြ န်အထ

လက်ြေေှထော်းရသော

အြ က်အလက်မ ော်းအေ

ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်

မွဲရုမ ော်းအနက် ညရနရလ်းနာေီ မတုင်မီ ြတ်သည် မွဲရု (၅)ရု ေှြါသည်။ ညရနရလ်းနာေီတတတင် ြတ်သည် မွဲရု
(၁,၀၅၇)ရု ေှြါသည်။ မွဲရုြုေဝုဏ်အတင််း မွဲရြ်းမည်သူမ ော်း ေှရသ်းရသောရကကောင် ညရနရလ်းနာေီရနာက်ြုင််းအထ
မြတ်နုင်ရသ်းရသော မွဲရုမေှြါ။
ရယဘုယ အော်းပြင် မွဲရအ
ု မ ော်းစုသည် မွဲရုြတ်သမ််းရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်အော်း လုြထ
် ု်းလုြန
် ည််းမ ော်းနှင်အညီ
ရဆောင်ေက်ြွဲသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။
၃.၄။

ွေးူ မခာွေးမြ ် ဉ်ြျာွေး

ယြုအြ န်အထ လက်ြေေှရသော အြ က်အလက်မ ော်းအေ ထူ်းပြော်းပြစ်စဉ်အပြစ် သတ်မှတ်နုင်သည်
ပြစ်စဉ် စုစုရြါင််း (၆၀)ရက ော် ေှြွဲသည်။ အမ ော်းစုမှော မွဲရုအြွဲွှေ့ဝင်မ ော်း၊ မွဲရုကုယ်စော်းလှယ်မ ော်း၊ မွဲဆနဒေှငမ
် ော်းက
တုင်ကကော်းသည် ရေ်းရကောက်ြွဲအပငင််းြော်းမှုမ ော်း (သမ
ုေ့ ဟုတ်) ရေ်းရကောက်ြွဲပြစ်မှုမ ော်း ပြစ်ကကသည်။
MEON အရနပြင် ယြုရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းလုြ်ငန််းစဉ်၏ အစတ်အြုင််းတစ်ြုအပြစ်
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော

အပငင််းြော်းမှုမ ော်း

ရပြေှင််းပြင််းကု

ရစောင်ကကည်ရလလောရနသည်ပြစ်ေော

ယြုထူ်းပြော်းပြစ်စဉ်မ ော်းကုလည််း ဆက်လက်ရစောင်ကကည်ရလလောငြီ်း အငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောတင် တင်ပြြါမည်။

၄။ MEON၏ ထ ွေးထကာက်ပွေွဲထ ာင်ကကည်ထလလာသူြျာွေးနှင် ပ်လျဉ်ွေးသည်
ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်း၏

ူွေးမခာွေးမြ ် ဉ်ြျာွေး

ကကြိုတင်ဆနဒမွဲရြ်းေောတင်

ရေ်းရကောက်ြွဲရလလောသူ

ကတ်ပြော်းကု အရထောက်အထော်းပြငြီ်း ကကြိုတင်မွဲရြ်းြင်ေသူမ ော်း ေှသလု အြွဲွှေ့အစည််း၏ ရထောက်ြြ က်ကြ
ု ါ
အရထောက်အထော်းအပြစ် တင်ပြမှသော ကကြိုတင်မွဲရြ်းြင်ေြွဲသည် ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းလည််း ေှြွဲသည်။
က န်ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းကမူ မွဲရ၌
ု သော ေှြါသည်။
ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စု ကကြိုတင်မွဲမ ော်း လှည်လည်ရကောက်ြပြင််းပြစ်စဉ်ကု ရစောင်ကကည်ရလလောေောတင်
ေြ်ကက်/ရက ်းေောအုြ်စုရကော်မေှင်အြွဲွှေ့ြဝ
ွဲ င်မ ော်းက
ရတောင််းဆုငြီ်း

တင်ပြပြင််းမေှြါက

ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းကု

ရစောင်ကကည်ရလလောြငမ
် ပြြိုနုင်ရကကောင််း

ြုစ(စ)ကု၅

ရပြောဆြ
ု ွဲသည်

တင်ပြေန်

ပြစ်စဉ်အြ ြိုွှေ့ကု

ရတွှေ့ကကြိုေသည်။

၅။ ြွဲရံိုြျာွေးအတွေင်ွေး MEON ထ ွေးထကာက်ပထ
ွေွဲ ာင်ကကည်ထလလာသူြျာွေး၏ အထမခအထန

၅

ပြည်တင််းရေ်းရကောက်ြွဲရလလောသူမ ော်းရဆောင်ေက်ေမည် လုြ်ငန််းစဉ်၊ အြုဒ် ၃၃(စ)၊ “မမတအ
ုေ့ ြွဲွှေ့မှ ရလလောသူဦ်းရေနှင်

ရလလောြွဲသည် မွဲရုအလုက် အင်အော်းစောေင််းမှန်ကန်ရကကောင််း မွဲရုမှ ်းထမှ ြုစ(စ)ြါ ြုစနှင် ရထောက်ြြ က်ေယူေန်၊”
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MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

MEON၏ ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်း သော်းရေောက်ြွဲရသော မွဲရုမ ော်းအနက် မွဲရုရြါင််း (၇၀၀) တင်သော
မွဲရုအတင််းသုေ့ ဝင်ရေောက် ရလလောြင်ေြွဲငြီ်း က န်မွဲရု (၃၆၂)ရုတင်မူ ဝင်ရေောက်ြင်မေြါ။ ဝင်ရေောက်ြင်မေြွဲရသော
မွဲရုမ ော်းအနက် မွဲရုရြါင််း (၈၀)တင် မွဲရုကုယ်စော်းလှယ်/အကူကယ
ု ်စော်းလှယ်မ ော်းနှင်သော သက်ဆင
ု ရ
် သော ြုစ (၈)
ကု ရြ်းအြ်ေန် မွဲရုမှ ်းက ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းအော်း ရတောင််းဆုြငြီ
ွဲ ်း ြုစ (၈) မရြ်းအြ်နုင်ရသောရကကောင်
ဝင်ြင်မပြြိုပြင််း

ပြစ်သည်။

မွဲရု

(၂၇၇)ရတ
ု င်မူ

ငမြိုွှေ့နယ်ရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်က

ြင်မပြြိုဟူရသော

အရကကောင််းပြြ က်ပြင် ဝင်ြင်မပြြိုပြင််းပြစ်သည်။ က န် မွဲရု (၅)ရုတင်မူ ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်
လက်မှတ်ြါ

ပြည်တင််းရေ်းရကောက်ြွဲရလလောသူ

သက်ရသြကတ်ပြော်းကု

အတည်မပြြိုဟူရသော

အရကကောင််းပြြ က်ပြင် ပြစ်သည်။
ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်

မည်သည်မွဲရုတင်မ

ြုစ

(စ)

အဆင်သင်ေှမရနြါ။

ထရ
ုေ့ ကကောင်

ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းက မတတ ကူ်းယူငြီ်း မွဲရုမှ ်းမ ော်းကု ပြည်စက်ရစြွဲေသည်။ မွဲရုရြါင််း (၇၂၀) တင်မူ
ြုစ(စ) ကု မွဲရုမှ ်းကသော ပြည်စက်သမ််းဆည််းထော်းငြီ်း ရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းကု မတတ ပြန်ရြ်းပြင််း မေှြါ။
မွဲရုဝန်ထမ််းအြ ြိုွှေ့မှော

ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းနှင်

ြတ်သက်ငြီ်း

အသြညော

အော်းနည််းသည်ကု ရတွှေ့ေသည်။ ထပုေ့ ြင် ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်မှ အသစ်သတ်မှတ်လုကရ
် သော
အြ က်မှော ရေ်းရကောက်ြွဲရစောင်ကကည်ရလလောသူမ ော်းအရနပြင် လက်ရတွှေ့လြ
ု ်ရဆောင်ေောတင် ဝန်ထုြ်ဝန်ြု်းတစ်ေြ်
ပြစ်လ က်

ေှြါသည်။

လတ်လြ်စော

ရစောင်ကကည်ရလလောနုင်သည်

အြင််းအက င််း

အော်းနည််းသည်ဟု

ရကောက်ြ က်ြ နုင်ြါသည်။

၆။ ဆက်လက်ထ ာင်ကကည်ထလလာသွောွေးြည် ထ ွေးထကာက်ပွေွဲမြ ် ဉ်ြျာွေး
MEONရလလောရေ်းအြွဲွှေ့သည် ရေ်းရကောက်ြွဲေလဒ်မ ော်း ရကကညောပြင််းပြစ်စဉ်ကု သက်ဆင
ု ်ေောမွဲရုမ ော်းနှင်
ငမြိုွှေ့နယ်မ ော်းတင် လည််းရကောင််း၊ ရေ်းရကောက်ြွဲကန
ု ်က စေတ်မ ော်း စောေင််းတင်သင််းပြင််းကု သက်ဆင
ု ်ေောြရုင်
ရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်အြွဲွှေ့ြွဲရု်းမ ော်းတင်လည််းရကောင််း၊ ရေ်းရကောက်ြွဲကနေ့်ကက်လွှောအမှုမ ော်းကု ပြည်ရထောင်စု
ရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်ရု်းတင်လည််းရကောင််း ရစောင်ကကည်ရလလောသော်းြါမည်။
ထပုေ့ ြင်

ရစောင်ကကည်ရလလောြွဲသည်

ငမြိုွှေ့နယ်မ ော်းအတင််း

ရေ်းရကောက်ြွဲအကကြိုကောလနှင်

ရေ်းရကောက်ြွဲရနေ့တတ
ုေ့ င် ရြေါ်ရြါက်ြွဲရသော ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော အပငင််းြော်းမှုမ ော်းအရကကောင််းကု အရသ်းစတ်
ြုမုရလလောနုင်ေန်အတက်

သက်ဆင
ု ်ေောငမြိုွှေ့နယ်ရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်အြွဲွှေ့ြွဲမ ော်းကု

ရမ်းပမန််းမှုမ ော်း လုြ်ရဆောင်သော်းြါမည်။
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ြ တ်ဆက်ငြီ်း

လူရတွှေ့

MEON

၂၀၂၀ အရထရထရေ်းရကောက်ြွဲ ရစောင်ကကည်ရလလောရေ်းဆုင်ေော ကနဦ်းအစီေင်ြစော

၇။ MEON၏ ထ ှျို့ဆက်လိုပ်ထဆာင်သွောွေးြည် လိုပ်ငန်ွေး ဉ်ြျာွေး
ရေ်းရကောက်ြွဲရနှာင််းြုင််းကောလပြစ်စဉ်မ ော်းကု

ရစောင်ကကည်ရလလောငြီ်းသည်ရနာက်တင်

ေေှလောရသော

ရတွှေ့ေှြ က်မ ော်းကု စနစ်တက ဆန််းစစ်ရလလောကော ၂၀၂၁ ြုနှစ်တင် အငြီ်းထုတအ
် စီေင်ြစောကု ထုတ်ပြန်မည်
ပြစ်ြါသည်။
အဆုြါအငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောကု ပြည်ရထောင်စုရေ်းရကောက်ြွဲရကော်မေှင်သလ
ုေ့ ည််းရကောင််း၊ ပြည်ရထောင်စု
လွှတ်ရတော်သလ
ုေ့ ည််းရကောင််း ရြ်းြသ
ုေ့ ော်းမည်ပြစ်သလု အပြော်းရသော ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေော ဆက်စြ်ြါဝင်သူမ ော်း
ပြစ်ကကရသော

နုင်ငရေ်းြါတီမ ော်း၊

ပြစ်သည်။

ထအ
ုေ့ ပြင်

မီဒီယောမ ော်းနှင်

အေြ်ဘက်လူမအ
ှု ြွဲွှေ့အစည််း မ ော်းသလ
ုေ့ ည််း

အငြီ်းသတ်အစီေင်ြစောြါ

အကကပြြိုြ က်မ ော်းကု

အရပြြငြီ်း

ပြနေ့်ရဝသော်းမည်
ရနာင်လောမည်

အရထရထရေ်းရကောက်ြမ
ွဲ ော်းနှင် ကကော်းပြတ်ရေ်းရကောက်ြွဲမ ော်းအော်း က င််းြေောတင် ြုမအ
ု ဆင်ရပြရြ ောရမွှေ့ရစမည်၊
အော်းလု်းအက ြို်းဝင်ြါဝင်မှုကု အော်းရြ်းပမြှင်တင်မည်၊ နုင်ငတကောစနှုန််းမ ော်းနှင် ကုကည
် ီသည် ဒီမက
ု ရေစီနည််းက
ရေ်းရကောက်ြွဲဆင
ု ်ေောဥြရဒမူရဘောင်မ ော်း ပြစ်ရြေါ်လောရစေန် ပြြိုပြင်ရပြောင််းလွဲရေ်းအတက် အဆုပြြိုတုကတ
် န််းပြင််း
လုြ်ငန််းစဉ်ကုလည််း ဆက်လက်ရဆောင်ေက်သော်းြါမည်။

ဆက်သွေယ် န် အချက်အလက်ြျာွေး
ြုန််းနြါတ်။ 09-428046272, 09-420066222, 09-421162217
အီ်းရမ်းလ်လြ်စော။ kaduthanzaw@gmail.com, rainmaker.mm.org@gmail.com
ကနဦ်းအစီေင်ြစော

အပြည်အစုကု

https://drive.google.com/file/d/1YZ8BZQHZrCKwTGLK3kVa-

uIeEzEg9rTE/view?usp=sharing တင်လည််း ကကည်ရှုနုငြ
် ါသည်။
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