ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအေရး ဦးစားေပးခ်င္သည့္ AMDP မြန္ပါတီ
သတင္းရင္းျမစ္ > သဲသဲ
အဂၤါေန႔၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၀ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မြန္လူထုအတြင္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ျပည္ပထြက္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ
မ်ားလာသျဖင့္ မြန္ေဒသ၌ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း
မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP က ေျပာဆိုသည္။
အလုပ္အကိုင္ရွားသျဖင့္ ကူးသန္းရလြယ္ကူေသာ ထိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မြန္လူထု သိန္းနဲ႔ခ်ီကာ
ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္သျဖင့္ ျပည္နယ္လုပ္အား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ရေရးကို
ျပည္နယ္အစိုးရ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ AMDP က လိုလားျခင္း ျဖစ္သည္။
“မြန္မွာရွိတဲ့ ရာဘာၿခံလည္း အကုန္လုံး အလုပ္မရ၊ တျခား စက္႐ံုအလုပ္႐ံုရယ္လို႔ မယ္မယ္ရရ မရွိေတာ့
ဟိုဘက္ကူးၾကတယ္။ တဖက္ႏိုင္ငံဆိုတာကလည္း အိမ္လည္သြားသလို ကူးရတာ သိပ္လြယ္ေတာ့
အဘတို႔ဆီမွာ က်ီးေမာင္း ၾကက္ေမာင္း၊ အဘိုး အဘြားနဲ႔ ကေလးေတြပဲ က်န္တာမ်ားတယ္” ဟု AMDP ဥကၠ႒
ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ ျပည္နယ္စီးပြားေရး မေတာင့္တင္းသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
ျပႆနာႏွင့္အတူ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေက်ာင္းထြက္ကာ အလုပ္လုပ္ၾကသျဖင့္ ပညာေရး အေဟာသိကံလည္း
ျဖစ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။
ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတြင္ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ မြန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ
စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း မြန္သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တခုလံုးတြင္ လူဦးေရ ၈
သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ၾကသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ရာဘာၿခံလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ားပင္ ဝင္ေငြပိုရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ရာဘာၿခံမ်ားသို႔
သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ကာ ျမန္မာျပည္ရွိ မိသားစုမ်ားထံ ေငြေထာက္ပံ့ေနၾကေၾကာင္း ထိုင္းအေျခစိုက္
လြတ္လပ္ေသာ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ အြန္လိုင္းအယ္ဒီတာ မိ႐ိုင္မေရာ့ကလည္း မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“ထိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားဆံုးပဲ။ မြန္ျပည္နယ္က နယ္စပ္ဆိုေတာ့ ကူးရတာ လြယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး
ရာဘာၿခံလုပ္တာခ်င္း အတူတူ ထိုင္းမွာ ပိုရေတာ့ ထိုင္းက ရာဘာၿခံေတြမွာ အလုပ္လုပ္၊ ေငြစုၿပီး
အိမ္ျပန္ပို႔ၾကတာ မ်ားတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရး အဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းယူမႈ ျပႆနာမ်ားမွာလည္း
ျပည္နယ္အစိုးရ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥဟု ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာသည္။
“ရာဘာၿခံေတြကို စစ္တပ္က သိမ္းတာေတြ၊ လယ္ေတြသိမ္းလုိ႔ တဖက္နဲ႔တဖက္ ျပႆနာေတြ
တက္ၾကတာေတြ ရွိေနေတာ့ ဒါေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရက ေျဖရွင္းၿပီး၊ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္
လူထုက ၀မ္းသာတာေပါ့” ဟု သူက ဆုိသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္
ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ၉ ဦးတြင္ AMDP မွ ၂ ဦး ပါ၀င္သည္။
မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
၁ မွ ဦးႏိုင္လ၀ီေအာင္ (ခ) ဦးႏိုင္ျမင့္ေဆြမွာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။
ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ ၎တို႔ ပါ၀င္ေသာ္လည္း အႏိုင္ရပါတီ၏ မူ၀ါဒကို ၀န္ႀကီးမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရန္သာ
အခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဒသခံလူထု၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္
လက္တဲြေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိေရးမွာ စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးႏိုင္ေငြသိန္း သံုးသပ္သည္။
“လူထုက သံသယမ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္ေနဆဲပဲဆိုေတာ့ ဒါကို ေပ်ာက္သြားဖို႔၊ ယံုၾကည္မႈ ရလာဖို႔က
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ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအေရး ဦးစားေပးခ်င္သည့္ AMDP မြန္ပါတီ
သတင္းရင္းျမစ္ > သဲသဲ
အဂၤါေန႔၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၀ မိနစ္

အေရးႀကီးတယ္။ အရင္တုန္းကလို ဟန္ႀကီးပန္ႀကီးနဲ႔ေနၿပီး လူထုနဲ႔ မထိစပ္ဘူးဆိုရင္ ခက္ခဲမယ္ထင္တယ္္” ဟု
AMDP ဥကၠ႒က ဆုိသည္။
မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၃၁ ေနရာရွိသည့္အနက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ၁၄ ဦး၊ AMDP မွ ၇ ဦး၊
တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ - တစည မွ ၂ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး
ပါ၀င္သည္။
၀န္ႀကီးမ်ား စာရင္း
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေ႒းျမင့္ေအာင္ (တပ္
လံုၿခံ
မဳေတာ္
ေရးႏွင
သ့္ နယ္
ား ကိ
စပ္
ုယေ္စရးရာ
ားလွယ္)
ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္ (ႀကံ႕စီ
ဖြးံ႔)ပြားေရး
ေဒါက္တာတုိးတိုးေအာင္ (ႀကံစက္
႕ဖြံ႔) မႈ
ေဒါက္တာလွဦး (ႀကံ႕ဖြံ႔)
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဦးမ်ဳိးညြန္႔ (ႀကံ႕ဖြံ႔)
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး
ဦး၀င္းေမာ္ဦး (ႀကံ႕ဖြံ႔)
သစ္ေတာ
ဦးထြန္းလႈိင္ (တစည)
သာသနာေရးႏွင့္ အလုပ္သမား
ဦးႏိုင္လ၀ီေအာင္ (ခ) ဦးႏိုင္ျမင္
စြမ
့ေ္းဆြ
အင္(AMDP)
ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး (AMDP)လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
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