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The Voice

ဦးသိန္းစိန္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေရႊဘိုတြင္

Daily Vol (3)

ေအာင္ေျမနင္း

No (170) p

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို

(1,28)

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္

အေလာင္းမင္းတရား နန္းစိုက္ရာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕သို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္
လႈိင္တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲခန္႔က
ေရႊဘုိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး မဟာနႏၵာကန္ေတာ္ႏွင့္ ေအာင္ေျမ
ေက်ာင္းတိုက္သို႔ သြားေရာက္ကာ ေအာင္ေျမနင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊဘို
ၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားထံ
မွ သိရသည္။ ေကာလင္း-ထီးခ်ိဳင့္မွ အျပန္တြင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ရွိ မဟာ
နႏၵာေအာင္ေျမေက်ာင္းတုိက္ရွိ အေလာင္းမင္းတရား ေအာင္ေျမ
သို႔ေရာက္ရွိ္ၿပီး ေအာင္ေျမနင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္ တပ္
ခ်ဳပ္တို႔ကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ
တီဝင္မ်ားအပါအဝင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းစုစု
ေပါင္း အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔က ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ေရႊဘို
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ေဒၚေအာင္ဆန္း

Pg (2, 3)

စုၾကည္

ႏုိင္ငံသားမ်ားမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲစာရင္းတြင္မပါဝင္၍ မဲ
မေပးႏုိင္သည့္ျပည္သူမ်ားစြာရွိေနျခင္းသည္

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး

မ်ား ဆံုးရႈံးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ္လည္း မဲစာရင္း
တြင္ အမည္မပါဝင္၍ မဲမေပးႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားစြာရွိေနၿပီး ျပည္
သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္း
ျဖတ္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး လူထုေဟာ
ေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
စနစ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္စနစ္၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္
ကိုက္ညီသည့္စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔
ထူေထာင္ရန္အတြက္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အခြင့္အေရး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ပါက ႏုိင္ငံ၏အနာ
ဂတ္မည္သို႔ျဖစ္သြားမည္ကို မွန္းဆမရေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က ေျပာသည္။ ေမွာင္ခိုလုပ္ေနၾကသည့္ ျပႆနာ၊ မူးယစ္
ေဆးဝါးျပႆနာ၊ သယံဇာတျပႆနာ စသည့္ျပႆနာမ်ားသည္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္တြဲရင္ဆိုင္ေျဖ
ရွင္းပါမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မ်ိဳးမင္းထက္၊ ၿငိမ္းကို
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စုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲအတြက္ အားကစား
ကြင္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္ အားကာမွဴး စံုခံုဖြဲ႔ စစ္ေဆးခံရ

(1,2)

NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္
စည္းရံုးေဟာေျပာပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္းကို အသံုးျပဳ
ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္းႏွင့္ ကာယပညာဦးစီး
ဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးကို စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ရွိသူမ်ား
က စံုခံုဖြဲ႔ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းသိရသည္။ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အားကစား
ကြင္းတြင္ ဂိတ္ေပါက္ႏွစ္ခုရွိၿပီး ဂိတ္ေပါက္တစ္ခုမွာ ကားအဝင္
အထြက္ ျပဳလုပ္၍မရဘဲ အျခားဂိတ္ေပါက္တစ္ခုမွာလည္း အား
ကစားကြင္းအလယ္မွ ျဖတ္သန္းသြားလာရမည္ျဖစ္၍ ေဟာေျပာပြဲ
စင္ျမင့္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေနရာတြင္ ၿခံစည္းရိုးကို ဖယ္ရွားကာ အဝင္
အထြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ
စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။ အားကစားကြင္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းသည္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးတစ္ဦးအေနျဖင့္
တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္
အားကာမွဴးကေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခႏၱီးၿမိဳ႕ခရီးစဥ္
အတြင္း မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပရန္ ေနရာ အခက္အခဲရွိခဲ့ၿပီး
ေဟာေျပာပြဲ မက်င္းပမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ခႏၱီးၿမိဳ႕မအားကစား
ကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။
ေမာင္ေတာ
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(1,28)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ပုတ္ခတ္ေရးသားသည့္ဗီႏုိင္းမ်ားကို

ပါတီတစ္ခုက ျဖန္႔ေဝျခင္းဟု မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ တစ္ပါး
မိန႔ၾ္ ကား
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒

ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

ၾကည္ကို ပုဂိၢဳလ္ေရးအပုပ္ခ်ဗီႏုိင္းမ်ားကို အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္
အခ်ိဳ႕က မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လိုက္လံျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္း
အထက္ျမန္မာျပည္ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔
ၾကားသည္။ ယင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခိုက္
သည့္ စာသားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းသည္ ေအာက္တန္းက်
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ မဘသ အေနျဖင့္
ယင္းလုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မဘသ သံဃာေတာ္မ်ားမွ
ေျပာသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ က်ံဳးပတ္လည္သံဆန္ခါမ်ားႏွင့္ ျပည္
ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္
ေက်ာင္းတုိက္ဝန္းက်င္အနီးတြင္

ယင္းဗီႏုိင္းမ်ားကို

ၿမိဳ႕ခံတို႔က

ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဟာၿမိဳင္ ေက်ာင္းတုိက္အနီး ခ်ိတ္ဆြဲထား
သည့္ ဗီႏုိင္းေျခရင္းတြင္ သံဃာေတာ္ စီးဖိနပ္တစ္ရန္ ေတြ႔ရွိခဲ့
ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။
မႏၱေလး
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(2)

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

တုိင္းျပည္အေရးႀကီးကိစၥ

မ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသမွ် အတုအေယာင္ ဒီမုိကေရစီ
သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္းျပည္ အေရး
ႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို

မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသမွ်

အတုအေယာင္

ဒီမုိကေရစီသာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲတြင္
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ရွိ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္
ေျပာသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျပည္သူ တစ္ေသာင္းခန္႔ လာေရာက္အားေပး
ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
နႏၵ
၆

၂၃.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

အၿပီးသတ္မဲစာရင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္

No (895) p
(9)

အၿပီးသတ္မဲစာရင္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ထုတ္
ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး

မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို

တစ္ပါတည္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁
ရက္မွစတင္ကာ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္
မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲရံုးမ်ားတြင္ အၿပီးသတ္မဲစာရင္းမ်ား ကပ္ထားမည္ျဖစ္
ၿပီး

ယင္းမဲစာရင္းသည္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း

ဦးဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္
မဲဆႏၵရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ စသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား၊

မဲစာရင္းအမွတ္၊

မဲရံုအမွတ္မ်ား

စသည့္

အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္
အလက္မားကို သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက ျပဳစုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ပါရွိသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၇
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Daily Eleven

Election

Pg (3)

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္းရွဴး
ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္းငံ့ရန္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္၏ တင္
ျပမႈ SNLD ပါတီ ကန္႔ကြက္
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
ေက်းသီးႏွင့္

တိုက္ပြဲမ်ား

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္

ျဖစ္ပြားေနသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္းငံ့ရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပထားသည္ လြိဳင္
လင္ခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးသိန္း
ႏုိင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ SNDP က်ားျဖဴ
ပါတီကလည္း

ယင္းေဒသမ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆုိင္းရန္

ေကာ္မရွင္သို႔

စာေပးပို႔တင္ျပထားသည္ဟုသိရၿပီး

တိုက္ပြဲမ်ား

ေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္အား အဆင္ေျပစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ေဒသခံမ်ားက မယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ေက်း
သီး၊ မိုင္းရွဴး၊ တန္႔ယန္း သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ဆိုင္း
ငံ့ျခင္းျပဳလုပ္ေပးၿပီး အေျခအေနတည္ၿငိမ္မွသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ အခ်န္ကာလ၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္က်င္းပသင့္
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက SNDP သို႔ ဆႏၵျပဳတင္ျပလာမႈအား ေကာ္
မရွင္မွ

သင့္ေလ်ာ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္

ထပ္ဆင့္တင္ျပ

သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းရန္
စီစဥ္ေနျခင္းအား လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ေက်းသီးႏွင့္
မိုင္းရွဴးမွာ SNLD ရာႏႈန္းျပည့္အနုိင္ရမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္
ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက ေကာ္မရွင္သို႔ ေသြးထိုးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊
အကယ္၍ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
၏ သမိုင္းတြင္ အမည္းစက္ထင္က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၈
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7 Day Daily
No (895) p
(9)

Election

ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကိုကိုးကြ်န္းတြင္ စတင္မဲဆြယ္
တပ္မေတာ္သား

မိသားစုႏွင့္

ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား

ေနထုိင္ေသာ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈကို သတ္မွတ္ကာလမကုန္ဆံုးမီ ၁၅ ရက္
အလိုတြင္ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားထံ
သို႔ စတင္မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္
ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေရး အေရးႀကီးကာ အျပတ္အသတ္
အႏုိင္ရရွိရန္လည္း လိုအပ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ မဲတစ္မဲသည္
လည္း အေရးႀကီး၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္
ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗီဒီယုိဖိုင္တြင္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူမ်ားအား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆာ္ၾသထားသည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္

ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ
စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ကာ
ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးႏုငိ္မည့္ မဲဆႏၵရွင္သည္ ၁၅၇၁ ဦး
ရွိသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္
၉
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Daily Eleven

ဦးေအာင္မင္း

Pg (4)

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ KNPP ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဆႏၵမဲထည့္ရာတြင္ ေဒသ
ခံမ်ားအား တိုက္တြန္းမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေျပာ
ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္နီတိုးတက္
ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔၏ ဆက္
ဆံေရးအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵမဲထည့္ရာတြင္လည္း ေဒသခံ
မ်ားအား တိုက္တြန္းမႈျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ဦးေအာင္မင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ခရီး
စဥ္မ်ား၌ KNPP မွ စကားျပန္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စကား
ျပန္ေပးရာတြင္ ဦးေအာင္မင္းအား မဲထည့္ရန္အတြက္ စကားျပန္
ဆိုေပးသည္ကို ေဒသခံအမ်ားစုမွာ KNPP မွ ဦးေအာင္မင္းအား မဲ
ထည့္ၾကရန္တိုက္တြန္းသည္ဟု

ေဒသခံမ်ားက

ျမင္ၾကေၾကာင္း

သရီးဒါး၊ ေဒါဝယ္ေရာရြာသားမ်ားက ဆိုသည္။ KNPP ရံုးမွ တာဝန္
ခံ ခူးေညးရယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးေအာင္မင္း
ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ္လည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ KNPP အေန
ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရးထိ
ခိုက္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း၏
အကူအညီေတာင္းဆိုမႈအား ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားသည္။
မခိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)
၁၀

၂၃.၁၀.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ(၃)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကအိုင္ေအတပ္စခန္းသို႔

ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္

ႏွစ္ႀကိမ္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ဟုဆို

အမွတ္ (၉၁၂)
Pg (24, 2)

တပ္မေတာ္ဘက္မွ

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လြယ္ခမ္ ေတာင္ဘက္ရွိ
ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ (၄)၊ တပ္ရင္း (၉) နယ္ ေျမဘက္သို႔ တပ္
မေတာ္ဘက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔ ညေနပိုင္းက ရဟတ္
ယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္အို နည္း
ပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးက
ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔

နံနက္ပိုင္းမွစတင္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးႀကဲမႈအၿပီး တိုက္ပြဲ
မ်ားျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲအတြင္း တပ္မေတာ္
ဘက္မွ

ပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္

ထိခုိက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျပားခဲ့

ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလပိုင္းအတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေရွ႕တန္း
စခန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေဒါင္ခါးကေျပာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သည္။ သမၼတက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ အနာဂတ္အတြက္
အေရးႀကီးသည့္သမိုင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၿပီး ဦးေအာင္မင္းက NCA
သည္ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး လႊမ္းၿခံဳေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္
လည္းလက္ရွိအေနအထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဒါင္ခါး
က ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။
၁၁
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The Voice

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Daily Vol (3)

ႏုိင္ငံလံုးခ်ီ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ မေရးထိုးေသးေသာ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ား သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု

No (170) p

မည္

(2)

NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျခင္းမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္မ်ား သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းကေျပာသည္။ KNU ႏွင့္ လက္
မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိသည့္

အျခားတုိင္းရင္းသား

အဖြဲ႔မ်ားကို

ႏုိင္ငံလံုးခ်ီ

အေၾကာင္းႏွင့္

လက္ရွိအေျခအေနကိုရွင္းျပရန္

လက္နက္ကိုင္

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း
ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္

သည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုမႈကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္
ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္
ရာ JICM ပြဲမတုိင္မီ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း NCA စာ
ခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
က ဆုိသည္။ KNPP, KIO, SSPP, NMSP, MNDAA, TNLA, AA
တို႔က အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း
သိရသည္။
ရန္ကုန္
၁၂
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Daily Eleven
Pg (2 )

USDP

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

သံုးပံုႏွစ္ပံု အႏုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ပါတီဒုတိယဥကၠ႒
သူရဦးေအးျမင့္ေျပာ
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး)
အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံ
လံုး၌ သံုးပံုႏွစ္ပံု အႏုိင္ရရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ပါတီဒုတိယ
ဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က စစ္ကိုင္း
တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူထုေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး မဇၥ်ိမသတင္း
ဌာန၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္
ေလးပံုသံုးပံု အႏုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
တြင္လည္း

အထိုက္အေလ်ာက္

အႏုိင္ရရွိရန္

ေမွ်ာ္မွန္းထား

ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပါတီ၏မဲဆြယ္
စည္းရံုးရာတြင္

ျပည္သူလူထု၏

ေထာက္ခံမႈ

အျပည့္အဝရရွိ

ေၾကာင္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္

ပါတီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္

အတြက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္

လံုးဝအာမခံပါေၾကာင္း

သူရဦးေအးျမင့္က ေျပာသည္။
၁၃
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Pg (26)

သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညြန္႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မအူပင္ၿမိဳ႕
တြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ NLD
ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒အား ရိုက္ႏွက္မႈျဖစ္ပြား
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌

သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညြန္႔

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အူပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္
ေန႔ ညေနပိုင္းက ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒
တစ္ဦးမွ NLD

ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠ႒တစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္မႈ

တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲကေလးေက်းရြာ၏
ေအာင္ႏုိင္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ဇင္လတ္သည္ ေက်း
ရြာလမ္းမီးျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး ျပန္လာစဥ္ ျပည္
ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ဦးစိန္လႈိင္မွ ေနအိမ္မွ ထြက္လာ၍ ‘ မင္းလားကြ NLD’ ဟု
ဆိုကာ ရန္ၿငိဳးတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာ
သန္႔ဇင္လတ္မွာ ဘယ္လက္ညိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္တြင္ ေပါက္ၿပဲ
ဒဏ္ရာ၊ ညာလက္ျပင္တြင္

ဖူးေယာင္ဒဏ္ရာမ်ား

ရရွိခဲ့သည္။

အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာသန္႔ဇင္လတ္၏ တိုင္ၾကား
မႈအရ ေရႊေတာင္ေမွာ္ရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၃၂၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး
ေနသည္ဟု သိရသည္။
၁၄

၂၃.၁၀.၁၅

The

USDP

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရ

Messenger Pg

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပသာေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ

(19)

တီ မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ရပ္/ ေက်း ဆိုင္းဘုတ္တို႔ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရ
သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ (၂၀) ရက္က အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားသည္
ဟု တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ သိရသည္။ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊
သေျပသာေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ဦးရဲႏုိင္၏ေနအိမ္ဝင္းအတြင္း
စိုက္ထူထားသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းပံုပါ
ဆိုင္းဘုတ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသျဖင့္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္
ရာသို႔

တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္

သက္၍ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ရာႀကီးအမႈအမွတ္ (၇၁၄/
၂၀၁၅) ျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
၁၅

၂၃.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(5)

ပါတီ

ဓႏုျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဒသခံလူ
ထုႏွင့္ မိတ္ဆက္
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္
ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေဒသခံလူထုႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲကို
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ငါးဦးရွိၿပီး ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အတူ ေဒသခံ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူထုအား လုိက္လံမိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဧရာဝတီတုိင္းေဒ
သႀကီး လႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဓႏုျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေထြးက ေျပာသည္။ ဧရာဝတီတုိင္း
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ
ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းက ေဒသခံလူထုကို
မိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုျခင္းအျပင္ မဲေပးနည္းသင္တန္းပါ လက္ေတြ႔လုပ္
ေဆာင္ေနသည္ဟုေျပာသည္။
ေအာင္သစ္လြင္
၁၆

၂၃.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ပါတီ

No (895) p

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔သည္ မဟာ
မိတ္ပါတီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပအိုဝ္းအမတ္ေလာင္းေျပာ

(2)

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ PNO ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
တို႔သည္ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း PNO မွယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္
ခံမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးခြန္ဝင္းကိုက
ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကံႀကီးရပ္ကြက္ရွိ
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြင္းခန္းမတြင္ က်င္းပ
သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ PNO မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုရာတြင္ေျပာသည္။ PNO က အမတ္ေလာင္း ၁၁ ဦး ဝင္
ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕
သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္
ၿဖိဳးပါတီက ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္က ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း

၁၇

၂၃.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(5)

Other

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားေရြးေကာက္
ပြဲအၿပီး ျပန္လည္စတင္ႏုိင္မည္
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စီမံကိန္း
မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သံုးလအတြင္းမွသာ ျပန္လည္စတင္
ႏုိင္မည္ဟု ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ပို႔ေဆာင္ေရးဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဟံစိန္က ေျပာသည္။ ထုိင္း
ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ေအဂ်င္စီဥကၠ႒ ဆင္စီရီက အဆိုပါကားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ ေမွ်ာ္
လင့္ထားသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာအား ေျဖၾကားထား
သည္။ စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ ေရနံဓာတု
ပစၥည္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္
မည္ျဖစ္သည္။
အိျဖဴမြန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၈

၂၃.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (16, 17)

Other

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို

တန္ဖိုးထား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

သည့္ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္
တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ

ေရပူဆရာေတာ္အား

ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္

လႊတ္ေပးရန္ ဒဠီမိတၱရဟန္းေတာ္မ်ား သေဘာထားေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို တန္းဖိုးထား ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေသာ သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္
ခရိုင္ တရားရံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတို႔တြင္ တရားစြဲဆိုခံထားရ
ေသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေရပူေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္အား ျခြင္းခ်က္မရွိ
ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ရွိ အသင္းသားဘဝ အတူေန
ခဲ့ဖူးေသာ ဒဠီမိတၱရဟန္းေတာ္မ်ားက တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေအာက္
တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထုတ္
ျပန္ခ်က္၌

ကနဦး

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္စဥ္ကတည္းက

မတရား

(အဓမၼ) အကြက္ဆင္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္
ေၾကာင္း၊ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းမ်ားအထိ လိုျပသက္ေသမ်ား
၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ စြဲဆိုထားသည့္ အမႈ (ပုဒ္မ) မ်ား မေျမာက္
ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္မိေၾကာင္း၊ အဆိုပါႏွစ္ခ်က္ကို ေထာက္ရႈ၍
အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို

တန္ဖိုးထားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အမႈအတြက္ ရံုးခ်ိန္းျဖစ္ေသာ ေအာက္
တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က တရားရံုးက ဆင့္ေခၚထားသာ တရားလိုျပ
သက္ေသျဖစ္သည့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးဌာနမွ
ညႊန္မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ရွိမ္းမွာ မိုးကုတ္သို႔ သမၼတေရာက္ရွိေန
ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္
သို႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။
စည္သာ (ေတာင္ႀကီး)

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

