ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၃,၂၆၄)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၂၅.၁၀.၂၀၁၅ (တနဂၤေႏြေန႔), ၂၆.၁၀.၂၀၁၅ (တနလၤာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး

မရႈမလွဆံုးႏိုင္သည္ဆိုေသာ

လွ်ဴိ႕ဝွက္စာတမ္းကို

ဦးေရႊမန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္

(9)

လာမည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမရႈမလွ

ရံႈးဖြယ္ရွိဟု ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိသည့္ လွ်ိဴ႕ဝွက္စာတမ္းကို
ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္
မတီဝင္မ်ားက

ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု

ဦးေရႊမန္းကဆိုသည္။

ယင္းစာတမ္းကို ႏုိင္ငံျခားသားပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔အေျခအေန
အမွန္ကို သိရွိသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည့္ ေပၚလစီအခ်ိဳ႕မွာ လ်ွဴိ႕
ဝွက္အပ္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ မတင္ျပ
သကဲ့သို႔ လူထုသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္မရည္ရြယ္ခဲ့ဟုဆိုသည္။
အထူးသျဖင့္ လူထုအက်ိဳးအတြက္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား
ေသာ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲ႔ြ ေခတ္
မီေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ပတ္သက္သည့္သတင္း

အခ်က္

အလက္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆိုး
ရြားဆံုးအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၁၆
ေနရာအထိ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ၿပီး NLD ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ပါတီမ်ားက အမ်ားစုအႏုိင္ရသြားႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းကို ကိုး
ကား၍ မဇၥ်ိမကေရးသားသည္။
ရဲႏိုင္
၂
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Daily Eleven p
(3)

သူရဦးေရႊမန္း

လာမည့္ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ ြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အႏုိင္ရရန္
ခက္ခဲမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္

အႏုိင္ရရန္ ခက္ခဲမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၅
ရက္တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္ မီဒီယာမ်ားအားေျဖၾကားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ယခင္ကအတုိင္းရွိေနၿပီး ဆက္
ဆံေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးစီးပြား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း

ႏုင
ိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္

ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားအက်ိဳးအတြက္

ေကာင္းသည္ဆိုပါက

ညွိႏိႈင္းႀကိဳးပမ္း

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ

ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားပါတီ
မ်ားႏွင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
စိုးမင္းထိုက္
၃
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စုၾကည္

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမွာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

ျပည္ပမွေခ်းေငြကို

ျပန္ေခ်းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

(1,2)

အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ျမစိမ္းေရာင္
စီမံကိန္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေပးထားေသာ
ေငြမ်ားကို

ျပည္သူမ်ားအား

ျပန္ေခ်းေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က လုပ္ခဲ့
သည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္င့အေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခ်းယူထားေသာ ေၾကြးၿမီ
မ်ား

မည္မွ်ရွိသနည္းဟု

က်ံဳဒရယ္ေက်းရြာ

ေမးျမန္းမႈကိုေျဖၾကားရာတြင္

ယခုကဲ့သို႔

ျပည္သူတစ္ဦး၏
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကို ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း
သံုးေသာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမြးေရေက်းလက္ဖြံ႔
ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲ
ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏စာရင္းအရ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေန
သည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္လိုေငြမွ က်ပ္
၃၆၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း တရားဝင္စာရင္းတြင္ေတြ႔ရသည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
၄
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ေဒၚေအာင္ဆန္း

ေရြးေကာက္ပြဲ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္သူမ်ားရွိ၍ ေရြး

Pg (2, 3)

စုၾကည္

ေကာက္ပန
ြဲ ီးမွ လူစိမ္းမ်ား ကိုယ့္ရြာသို႔ လာေရာက္ပါက အထူး
သတိထားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္သူမ်ားရွိ၍
ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ လူစိမ္းမ်ား ကိုယ့္ရြာသို႔လာေရာက္ပါက အထူး
သတိထားၾကရန္ႏွင့္ ရန္စမႈမ်ားရွိပါက ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္းရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ေကာ့
မွဴးေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စာြ က်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ ႏုင
ိ င
္ အ
ံ နာဂတ္
အတြက္

ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္

တည္ၿငိမ္မႈရွိေရး

ျပည္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္လည္း ေကာ့မွဴးေဒသခံမ်ားအား
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း
အခ်ိဳ႕သည္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အၾကား စိတ္ဝမ္းကြေ
ဲ အာင္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ လူ
နည္းစု လူမ်ားစုမေရြး အားလံုးတန္းတူညီတူအခြင့္ အေရးရရမည္
ဆိုသည္ကို ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းၿပီး
အာမခံထားေၾကာင္း၊ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
အေလးထားသည့္အေလွ်ာက္ အားလံုးကို မွ်မွ်တတ တန္းတူညီ
တူဆက္ဆံမည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား
သည္။
၅
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The Voice

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Daily Vol.3

စုၾကည္

ႏုင
ိ ္ငံေရးပါတီအားလံုး

ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ

ၾသဇာခံမဟုတ္ဟု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

No.171 Pg (3)

လက္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

တရားဝင္တည္ေထာင္ထား

ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးသည္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားအစိုး
The

ရမ်ား၏

ၾသဇာကင္းရွင္းသည့္ပါတီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

ေဒၚေအာင္

Messenger Pg

ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္

(10)

ကံဘဲ့လမ္းဆံု၌ ေဒသခံမ်ားအား ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္
သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ NLD ပါတီသည္ ႏုင
ိ င
္ ျံ ခား
ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး ယင္း
ေကာလာဟလမ်ားကို နားမေယာင္ဘဲ NLD ကိုသာ မဲထည့္ရန္
လည္း ေဒသခံမ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္
မ်ားအေနျဖင့္

မဲဆႏၵေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏

တစ္နည္းနည္းအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသူမ်ားကို စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္
အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဆို
ထားသည္။
၆

၂၆.၁၀.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)
No (172) p
(1,3)

Election

ပါတီႏွစ္ခုအၿပိဳင္ မဲဆြယ္မႈေၾကာင့္ ကိုကိုးကြ်န္းေဒသခံမ်ား စိတ္
ဝမ္းမကြေ
ဲ စရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္ NLD ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္
မႈေၾကာင့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာေဒသခံမ်ား စိတ္
ဝမ္းမကြေ
ဲ စရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္
ဝင္းက NLD ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးရံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့
သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ NLD ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈအၿပီးတြင္ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံ
သူ ေဒသခံတစ္ဦးက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အိမ္ကို လာေရာက္ဆဲဆို
မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလိုေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုကိုး
ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဝင္းကဆုိသည္။ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီအေန
ျဖင့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သည္ တစ္ရက္ခန္႔သာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ အခ်င္းခ်င္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ဝမ္းကြသ
ဲ ည့္အျဖစ္မ်ိဳး

ျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

၄င္းကဆို

သည္။ ကိုကိုကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုေဒသ
ခံမ်ားသည္ အာဏာပိုင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုမွေနၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္
ထားေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ေတြ႔ရ
ေၾကာင္း ဆိုျပန္သည္။
ကိုကိုးကြ်န္း
၇

၂၆.၁၀.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

ကိုကိုကြ်န္း GE တပ္ရင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို NLD ႏွင့္
NNDP ပါတီ မဲဆြယ္ခြင့္မရဟုဆို

No (172) p

ကိုကိုကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ

(7)

ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်ီနီယာတပ္

ရင္း GE တပ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို NLD ပါတီႏွင့္ NNDP တို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ မရဘဲ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတစ္ခုတည္းသာ မဲဆြယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ယင္းပါတီ
ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားက ေျပာသည္။

၈

၂၆.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

Election

အတြဲ (၃)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

အမွတ္ (၃၄) p

ေဒသႀကီးအတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္

(4)

လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္တုိင္း

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာ
၂၅ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳကၠဆံ
အားကစားကြင္းအေနာက္၊ ျပည္သူ႔ဟစ္တိုင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအႏုိင္ရရွိခ့ပ
ဲ ါက ရခိုင္ျပည္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးေရး
အေရးကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ရန္
ကုန္တုိင္းအတြင္း

ဝင္ေရာက္သည့္

လႊတ္ေတာ္ေနရာအားလံုး

အတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ရရွိထားသည္
ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုသိမ္းက ေျပာသည္။
ျမတ္သူေအာင္
၉

၂၆.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၃၄) p
(6)

Election

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးႏုိင္ေရး ၾသစ
ေၾတးလ်က ေဒၚလာ ၄ သန္းလွဴဒါန္းထား
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾသစေၾတးလ်က ေဒၚလာ
၄ သန္း ကူညီေပးထားေၾကာင္း တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္လာရန္ အလိုရွိေနေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနကို ကိုးကား၍ SBS သတင္းဌာနက ေရးသားထားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက ကူညီေပးထားသည့္ ေဒးလာ ၄ သန္းတြင္
ေဒၚလာတစ္သန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ သံုး
သန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စာြ က်င္းပႏုိင္ေရး အေထြေထြ
အသံုးစရိတ္အတြက္ဟု သိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္
ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကူညီေငြမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ တရား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွ်တေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးႏုိင္ေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား
ႏွင့္ ကူညီေပးသြားမည္ဟုဆုိသည္။
ေအဝိုင္အီး
၁၀

၂၅.၁၀.၁၅
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Election
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ျပည္သူမ်ား အနာဂတ္ဘဝလွပေရး ဦးခင္ရီ အာမခံ
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရမည္ဆိုပါက ျပည္သူ

(19)

မ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝလွပေရးအတြက္ အာမခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္
ၿဖိဳးပါတီဝင္

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳသြပ္ေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုး
ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ပညာတတ္
လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို အာမခံရဲေၾကာင္း၊ အသည္း
ၾကားက မဲတစ္ျပားကို ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စဥ္းစားကာ တိုင္းျပည္တိုး
တက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအား/ ပါဝါ အျပည့္ရွိသည့္ မိမိတို႔
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္မ်ားအား မဲေပးၾကရန္လည္း ဝန္ႀကီးက မဲဆြယ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၁
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ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၅ ဦး ေကာ္မရွင္ ပယ္ခ်ခံရ
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္

No.171 Pg (1,

ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထား

2)

သူမ်ားအနက္ ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သူ ၇၅ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေအာက္
တိုဘာ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kenpiski ဟိုတယ္တြင္
သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပယ္ခ်က္ခံရသူမ်ား
တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၃၂ ဦး၊ အျခားဘာသာဝင္ ၂၀ ဦး၊
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မျပည့္မီသူ ၈ ဦး၊ ႏုိင္ငံအတြင္း အနည္း
ဆံုး ဆယ္ႏွစ္တစ္ဆက္တည္းေနထုိင္မႈမရွိသူ ငါးဦး၊ ပါတီတြင္းမွ
ကန္႔ကြက္ခံရ၍ ပယ္ဖ်က္ခံရသူ ေလးဦး၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အခ်င္းခ်င္း ကန္႔ကြက္ပယ္ဖ်က္ခံရသူ ႏွစ္ဦး၊ အမည္စာရင္းလိမ္
လည္တင္သြင္းသူတစ္ဦးႏွင့္

ပါတီတံဆိပ္တင္သြင္းျခင္း

မရွိဘဲ

တစ္ဦးပုဂၢလအျဖစ္ တင္သြင္းသူ သံုးဦးျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာ
သည္။ အတည္ျပဳၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၆၅ ဦးရွိၿပီး
အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၂၇၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၀၀
ရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ပါဝင္မႈႏႈန္း ၁၃
ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။
၁၂
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Messenger Pg
(2)

Election

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားဘဝ

ျမွင့္တင္ေပးမည္ဟု

ဦးတင့္ဆန္း

မဲဆြယ္ေျပာၾကား
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရရွိပါက ေက်းလက္ေန
ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရးကို အေကာင္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင့္
ဆန္းက ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳသြပ္ေက်းရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာ
၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္း
ပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေသာက္သံုး
ေရရရွိေရးတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု

ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ေျမာင္းျမခရိုင္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၇၈၁၈၄၄) ဦးရွိၿပီး ေက်း
လက္ေနျပည္သူ (၆၈၇၄၄၁) ဦး ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။၂
၁၃
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7 Day Daily

Election

No. 897 Pg

သမၼတခိုင္း၍ ေရြးေကာက္ပဝ
ြဲ င္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တစ္သီးပုဂၢလ
အမတ္ေလာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

(1, 2)

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

နယ္ေျမအတြင္း

တစ္သီးပုဂၢလ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ၾကသူမ်ားသည္ အႀကီးအကဲကေစခိုင္း၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါနယ္ေျမမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္သီး
ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေအာင္
သန္းက ေျပာၾကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ဝင္
ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က မဲဆြယ္စည္းရံုးပြတ
ဲ ြင္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ဓာတ္ပံုအား အသံုးျပဳမဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 7
Day ၏ ေမးျမန္းမႈအား ဦးျမင့္ေအာင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ငါးဦး
တို႔သည္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဝင္
ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။
၁၄
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Daily Eleven

လႊတ္ေတာ္

Pg (17)

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမ်ား ကို
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ ျပန္လည္က်င္းပမည္
ပထမအႀကိမ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

(၁၃)

ႀကိမ္

ေျမာက္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ စည္းအေဝးမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁
နာရီခဲြအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က

သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစည္း

အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ေပးပိ႔ထ
ု ားသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္
ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္
အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္
ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
၁၅
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7 Day Daily
No. 897 Pg
(11)

ရခိုင္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မဲဆႏၵရွင္ ၁,၅၁၉ ဦး ရွိ
ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္တြင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ရွိသူ
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁, ၅၁၉ ဦးရွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမကေျပာသည္။ ေျမာက္ဦးခရိုင္တြင္
၈၂၄ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္တြင္ ၄၀၃ ဦး၊ စစ္ေတြခရိုင္တြင္ ၂၂၁ ဦး၊
ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ၇၁ ဦး တို႔ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္
ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္

ဝႈိက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား

မဲေပးခြင့္ရွိေသာ္

လည္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ဝိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား
မဲေပးခြင့္မရရွိေတာ့ေပ။
၁၆
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7 Day Daily

ရခိုင္

No. 897 Pg

ရခုိင္ျပည္နယ္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္

ရခုိင္ပါတီကို

မဲမေပးရန္

ၿခိမ္း

ေျခာက္မႈမ်ားရွိဟု ဆို

(17)

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္

ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ

(ANP) ကို မဲမေပးၾကရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း
ANP ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခုိင္ျပည္စိုးကေျပာ
သည္။ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ရိွ အမ္း၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္တ႔ရ
ို ိွ ေက်းရြာ
အခ်ိဳ႕တြင္

ယင္းသို႔

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း

ဦးခုိင္ျပည္စိုးကဆိုသည္။ ထိုသို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေနသူမ်ားတြင္
အျခားပါတီဝင္မ်ားပါဝင္ေနၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္
နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထ ေတြ႔ဆံုတင္ျပသြားမည္ဟု ANP မွ
သိရသည္။
၁၇
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ရခိုင္
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ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီ၏ မူဝါဒသံုးရပ္ကို ျပည္သူမ်ားအား
ရွင္းလင္း

(3)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP က တုိင္းရင္းသားအားလံုး တန္း
တူအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္မည့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေထာင္ရန္ အပါအဝင္ ပါတီမူဝါဒ သံုးရပ္ကို ျပည္သူမ်ားအား
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္
ေအာင္ႏုိင္ေရးအလံ အပ္ႏွင္းပြရ
ဲ ွင္းျပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံ
ဟစ္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ အခမ္းအနားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
က ပါတီ၏ မူဝါဒသံုးရပ္ျဖစ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအပါ
အဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားတုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီး
ပြားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္
ျဖစ္ထြန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေရးစသည့္ မူသံုးရပ္ကို ျပည္သူမ်ားအားရွင္း
လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာေျပာပြသ
ဲ ို႔ ျပည္သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေအာင္ခိုင္

၁၈

၂၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (898) p
(7)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NCA လက္မွတ္ မထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
အစည္းအေဝး UWSP ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ျပဳလုပ္မည္
NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား အဓိကတက္ေရာက္မည့္ ထိပ္သီး အစည္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဝးတစ္ခုကို “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးပါတီ UWSP/
UWSA

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ

ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္

လဆန္းပိုင္းက

ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ထိပ္သီးေခါင္း
ေဆာင္မ်ား အစည္းေဝးျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္
ကရင္နီအမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

KNU

အပါအဝင္

ၿပီးခဲ့သည့္

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖြဲ႔
အခ်ဳိ႕ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
ေအာင္ခိုင္
၁၉

၂၅.၁၀.၁၅

Daily Eleven

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Pg (3)

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္
မွတ္ထိုးျခင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ရွင္းလင္း
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္
လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) က ျပည္သူလူထူအားရွင္းလင္းပြက
ဲ ို
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယုဇနဟိုတယ္၌ ျပဳ
လုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဦးစြာလက္
ေတြ႔စမ္းသပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း ALP ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ALP ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
ေရးအဖြ႔၏
ဲ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားသည္။ ALP ဒုဥကၠ႒ ခုင
ိ စ
္ းုိ ႏုင
ိ ေ
္ အာင္ကလည္း အားလံုး
ပါဝင္ေရးမူကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားပါက ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးတံခါးေပါက္ကုိ
ေရာက္ရွိႏုိင္မည္

မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးတံခါးေပါက္ကို

ေရာက္ရွိေရး Political ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးေရးစားပြေ
ဲ ပၚသို႔ ေရာက္
ရွိရန္အတြက္ NCA အား လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။
၂၀

၂၅.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (16, 17)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မိုင္းရွဴး ဝမ္ေဆာ့တြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္
ေဆာ့ေဒသခံမ်ား မေနရဲေတာ့ဘဲ မိုင္းရွဴးသို႔ ထြက္ေျပးလာၾက
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ဝမ္

ေဆာ့၊ ဟိုင္းပါေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္
ပိုင္းက ဗံုးမ်ားထပ္မံကသ
ြဲ ျဖင့္ ဝမ္ေဆာ့ေဒသခံမ်ား ရာႏွငခ
့္ ်ီကာ
မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကား
သည္။ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕အနီးရွိ ဝမ္ေလြရြာ၊ မိုင္းအပ္ရြာ၊ ဝမ္ေဆာ့ရြာ၊
ေဟြမုန္ရာြ ၊ ကုန္က်ိဳင္းရြာ၊ နမ့္ပါမုန္း၊ ကုန္းနင္၊ ဖမ္ကီးရြာ၊ ေနာင္
ေခတ္၊ နားေပ၊ နမ့္လန္၊ နမ္ပပူရြာတို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပာြ းေန
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေက်းရြာမ်ားအနီးရွိ ကားလမ္းမမ်ားအေပၚ လက္
နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကသ
ြဲ ျဖင့္ ရြာသားမ်ားက ေဘးကင္း
ရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရေၾကာင္း SSPP မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိုင္းလကေျပာသည္။

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ

ဟိုင္းပါဘုန္းေတာ္ႀကီး

ေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း
၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၄၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဒုကၡသည္မ်ား၏
စားဝတ္ေနေရးအျပင္ ေဆးဝါးအကူအညီမ်ား အေရးေပၚလုိအပ္
လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းလူကယ္ကြန္ရက္မွ သိရသည္။
စည္သာ (ေတာင္ႀကီး)
၂၁

၂၅.၁၀.၁၅

The Voice

USDP

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္

Daily Vol.3

သိမ္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖြ႔စ
ဲ ည္းမည္ဟု ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေၾက

No.171 Pg

ညာစာတမ္း ေဖာ္ျပ

(10)

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္

က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္

အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ၏ ေအာက္
တိုဘာ ၂၂ ရက္ကထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာ
ေရးကိုလည္း ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံ
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္
ညွိႏႈိင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို

လက္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဆက္

အမ်ိဳးသမီးက႑

တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုႏွင့္
အညီ ကာကြယ္ကူညီေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၂

၂၅.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (2)

USDP

အစိုးရမုန္းတီးေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လူထုဆႏၵျပ၊ အံုၾကြေပါက္
ကြမ
ဲ ွ ကိုယ္အႏုိင္ရရန္ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းသည္ သည္းထိတ္ရင္ဖို
ျဖစ္ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ေျပာ
အစိုးရမုန္းတီးေရးကို

ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး

လူထုဆႏၵျပ၊

အံုၾကြေပါက္ကမ
ြဲ ွ ကိုယ္အႏုိင္ရရန္ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းသည္ သည္း
ထိတ္ရင္ဖိုျဖစ္ရသည္ဟု

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးျမင့္လႈိင္က

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ

ပုလဲသြယ္စပ္မ်ိဳးစပါး

ဝတ္မႈန္ကူးပြေ
ဲ တာ္တြင္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ႏင
ု္ိ င
္ တ
ံ ြင္ လက္နက္ကိုင္ျပႆနာၿပီးဆံုး
ရန္အတြက္ သမၼတႀကီးကလည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊
ျပဳျပင္ေျပင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ မ်က္စိ
မွိတ္ထားျခင္းကို အံ့ၾသမိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္
ခိင
ု မ
္ ာသည့္ ျပည္သူလူထုအင္အားရွိေၾကာင္း၊ ခုင
ိ မ
္ ာသည့္ အစိုးရရွိ
ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္ တိုင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကမာၻမွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လို႔

ယေန႔အထိ

ရပ္တည္ႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္ဟု

ဦးျမင့္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
၂၃

၂၅.၁၀.၁၅
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တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ပါတီသည္ အစိုးျဖစ္ႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္း အမ်ား
ဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း လံုၿခံဳ/ နယ္စပ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း
ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ေျပာ
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔
အစည္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ပါတီသည္ အစိုးရျဖစ္ႏုိင္ေျခ အခြင့္အ
လမ္းအမ်ားဆံုးပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳ
ေရးႏွင့္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး

(ၿငိမ္း)

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေလးမ်က္ႏ်ာၿမိဳ႕နယ္ အေသာကရာမ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္

ျပဳလုပ္ေသာ

မဲဆြယ္စည္းရံုးပြတ
ဲ ြင္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၅ ရာခိုင္
ႏႈန္းသာ အႏုိင္ရမည္ဆိုပါကလည္း တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ႏွင့္
ေပါင္း၍ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ား
ဆံုး ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
NLD ပါတီမွ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို ပါတီႏိုင္ငံ
ေရးႏွငေ
့္ ရာေထြးကာ တပ္မေတာ္အား မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္
သံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္းမွာ

မျဖစ္သင့္ဟု

သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ
ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလး
မ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး (ဟသာၤတ)
၂၄

၂၆.၁၀.၁၅
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ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ သြယ္ဝိုက္မဲဆြယ္
ဟု သတင္းမီဒီယာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း အခ်ိဳ႕ေဝဖန္

No.171 Pg (2)

ႏုင
ိ င
္ ပ
ံ ုိင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္ေသာ

ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္

ေၾကးမံုသတင္းစာတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး
ပါတီအတြက္ သြယ္ဝိုက္မဲဆြယ္ေပးေနေၾကာင္း

သတင္းမီဒီယာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၄
ရက္ေန႔ထုတ္

ေၾကးမံုႏွင့္

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွစ္ေစာင္၏

မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ‘ မိတၳီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၳီလာလြင္ျပင္တစ္ခုလံုး အစိမ္း
ေရာင္လြင္ျပင္ျဖစ္ရမည္’ ဆိုသည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သမၼတႏွင့္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏

ၿမိဳ႕ႀကီးေရေလွာင္တမံ

စီမံကိန္းသို႔

သြားေရာက္သည့္သတင္းကို တြ၍
ဲ ေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယခုကဲ့သို႔

ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ

သတင္းမီဒီယာ

ေကာင္စီတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ျပန္ၾကားေရးဝန္
ႀကီးဌာနအေနႏွင့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားသည္

အမ်ားျပည္သူ

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သြားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းသို႔ ပါတီတစ္ခုအတြက္
မဲဆြယ္ရန္မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္
ကြန္ရက္မွ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဦးေဇယ်ာလႈိင္ကလည္း

ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာခ်ိန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပါ
သည္ဟု ေျပာ၍ရေၾကာင္းး ေျပာဆိုသည္။
၂၅

၂၅.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Interfaith

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပက
ြဲ ်င္းပ

No. 897 Pg

ဘာသာေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ

(11)

ႏွီးေႏွာဖလွယ္

ေတြ႔ဆံုပြဲ

တစ္ခုက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပည္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ရတနာ
ခန္းမတြင္

ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ

ဘာသာေပါင္းစံု

ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြ႔ဲ

(Religions For Peace) က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရ
သည္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားႏွင့္

ေဆာက္ရသကဲ့သို႔

ကိုးကြယ္ရာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္

ဘာသာမတူသူမ်ားအေနျဖင့္

လည္း ေအးခ်မ္းစြာ၊ အတူတကြေမတၱရားေရွ႕ထားၿပီး ေနထုိင္ၾက
ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ွ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဘာသာေလးခုမွ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကကာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဘာသာေရး

ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၆
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The

Other

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ တရားပြဲ တားဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရ

Messenger Pg

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရႊညဝါဆရာေတာ္၏

(9)

တရားပြဲအား

ၿမိဳ႕နယ္သံဃာနာယကအဖြဲ႔က

ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့

သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္ဟု တရားပြအ
ဲ လွဴရွင္ မိသားစုထံမွ
သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာက္၍မဟုတ္ဘဲ
ေရြးေကာက္ပြဲအား ထိခုိက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားပါ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တရားပြဲအလွဴရွင္ ကိုသားငယ္ကေျပာသည္။ အလွဴရွင္မိသားစု
အေနျဖင့္ ဖခင္ႀကီး (၅၈) ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔အထူးဓမၼသဘင္အား
ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပရန္ရည္ရြယ္
ထားၿပီး ေရႊညဝါဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္
ေဟာၾကားရန္စီစဥ္ထားရာမွ

ယခုကဲ့သို႔

ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္

သည္။
K.W.M
၂၇

၂၆.၁၀.၁၅
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Other

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား

ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားျခင္း

အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ေဝဖန္
သစ္ခိုးတရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္
ေထာင္ခ်ထားရာမွ

ရာဇဝတ္သားမ်ားကို

ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသား

ပညာေရးဥပေဒအတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အစိုးရက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္
မ်ားကို အစိုးရက အၿငိဳးထားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ေဝဖန္လိုက္သည္။ အစိုးရ
သည္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားကို

ဖမ္းမိသည့္

တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး

ရက္

ပိုင္းအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးျခင္း၊ ရာဇဝတ္သားမ်ားအား
အႀကိမ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး
ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းအေျခ
အေနတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ
ေဝဖန္ခဲ့သည္။
ထြန္းခိုင္
၂၈

၂၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Other

No (898) p

EITI လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစိုးရ တင္ျပေသာ စာရင္းႏွင့္ Global
Witness စာရင္း အဆ ၅၀ ခန္႔ကြာဟ

(6)

သဘာဝသယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွေ
ိ စ
ေရး ေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးမႈ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ လုပ္
ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆိုျပဳထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ
ရရွိေငြသည္ GW အဖြ႔က
ဲ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမွ
ရရွိေငြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဆ ၅၀ ခန္႔ ကြာဟေနေၾကာင္း EITI
အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝမ္ေအာင္က ေျပာသည္။ ယင္းသို႔
စာရင္းကြာယေနမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တြင္း
ထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေရး
EITI လုပ္ငန္းစဥ္၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရတင္ျပထား
သည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆး
မည္ဟု ဦးဝမ္ေအာင္ကဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ
ေသာ စာရင္းသည္ ထိုသို႔ကြာဟေနပါက အစိုးရစာရင္းကို အတည္
ယူ၍ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ ၂၀၁၆ တြင္ တက္လာမည့္ အစိုးရ
အေနျဖင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း
ျဖစ္ေစမည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို EITI အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေလာင္းႏုိင္ငံ
အျဖစ္ EITI ဘုတ္အဖြ႔က
ဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေလာင္းမွ စံ
ခ်ိန္မီအဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း ႏုင
ိ င
္ ျံ ဖစ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္
EITI အစီရင္ခံစာကို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ EITI အဖြ႔သ
ဲ ို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္
သည္။
အိျဖဴမြန္

၂၉

၂၆.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၃၄) p
(2)

Other

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကေမာၻဇဘဏ္ ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ေပါက္ကြမ
ဲ ႈျဖစ္ပြား
ၿပီး သံုးဦးဒဏ္ရာရ
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ကေမာၻဇဘဏ္အနီးၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ဗံုးဟုယူဆရေသာ
အရာတစ္ခု ေပါက္ကမ
ြဲ ႈ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ၿပီး လူသံုးဦး ဒဏ္ရာရကာ ကား
တစ္စီး ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ကေမာၻဇဘဏ္အနီး ေအာင္ေအာင္စတိုး
ဆုိင္ေရွ႕တြင္ ည ၈ နာရီခဲြတြင္ျဖစ္ပြားျခင္းဟု သိရသည္။ Iris
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မန္သာေက်းရြာဝန္းက်င္မွ တရုတ္သစ္ကားမ်ားရွိသည္ဟု သတင္း
အရသြားေရာက္ၿပီး မံသာေက်းရြာႏွင့္ ဟန္ထက္ေက်းရြာရွိ လိုင္စင္
မဲ့ကားႀကီးမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး
မန္သာေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္မွ တရုတ္သစ္ကားမ်ားရွိ
သည္ဟု သတင္းအရသြားေရာက္ၿပီး မန္သာေက်းရြာႏွင့္ ဟန္
ထက္ ေက်းရြာရွိ လုိင္စင္မ့က
ဲ ားႀကီးမ်ားအား စစ္တပ္မွ ေအာက္တို
ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားယူ၍ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း
သိရသည္။ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ မန္သာေက်းရြာႏွင့္ ဟန္
ထက္ေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္အတြင္းထားရွိေသာ အယ္ဇူး၊ ယမ္း
ေဖာင္၊ ေဖာက္ခ်ဲႏွင့္ တုန္ဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ လိုင္စင္မ့က
ဲ ားႀကီးမ်ားကို
မံစီၿမိဳ႕နယ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထံမွ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္

ဦးထြန္းထြန္း ခရီးစဥ္မတုိင္မီ ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ဗ်ဴဟာ (၂) ဗ်ဴဟာ
မွဴးဦးစီးေသာ စစ္ေၾကာင္းသည္ မန္သာေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာ
ၿပီး

ေက်းရြာအနီးဝန္းက်င္တြင္

သတင္းရေၾကာင္း
မေတြ႔ရ

ျဖင့္

တရုတ္သစ္ကားမ်ားရွိသည္ဟု

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုေခၚေျပာကာ
ရြာအတြင္းရွိေသာ

ကားႀကီးမ်ားစာရင္း

ေတာင္းၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားယူကာ ရြာအဝင္အထြက္
လမ္းမ်ားအားလံုး

တြင္

စစ္တပ္မွ

ရြာအတြင္းရွိ

ကားႀကီးမ်ားမထြက္ေစရန္ အေစာင့္ခ် ထားၿပီး ထုိကားမ်ားကို
လိုင္စင္မရွိေသာေၾကာင့္ဖမ္းလုိက္ေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားမွေျပာသည္။

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
သမၼတခရီးစဥ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေဖာ္ျပမႈ ေဝဖန္ခံေနရသည္
24.10.2015
ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ေၾကးမံုႏင
ုိ င
္ ပ
ံ င
ို သ
္ တင္းစာမ်ားတြငမ
္ ိတၳီလာၿမဳိ့ႏွင့္ မိတၳီလာလြင္ျပင္တခုလုံးအစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ျဖစ္ရ
မည္ဆိုသည့္ အစိမ္းေရာင္ေခါင္းစည္းစာတန္းျဖင့္ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ နယ္လွည့္ခရီးစဥ္
တြဲၿပီးေဖၚျပျခင္းသည္ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာအေနႏွင့္ပါတီတခုအတြက္ဘက္လုိက္ေဖၚျပရာေရာက္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္သတင္းသမားမ်ားမွေထာက္ျပေဝဖန္ၾကပါသည္။ျမန္မာ့အလင္း၊ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ာ၏ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ သမၼတ႐ုံးတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္
လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါ။ဉာဏ္ဝင္းေအာင္

http://burmese.voanews.com/content/state-media-was-criticized-publishing-for-propaganda-rulingparty-in-president-trip-/3021355.html
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THURA U SHWE MANN
သမၼတ လ်ာထားသည့္ ကိစၥ သဘာဝ မက်ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္း ေျပာဆို
25.10.2015
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါတီဥကၠဌျဖစ္သည့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လ်ာထားေၾကာင္း
ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝမက်ေၾကာင္းသမၼတေရြးခ်ယ္ေရး
ကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္
ေျပာပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/ushwemann-usdp-campaign-phuu-10252015070552.html
ႀကံ့ခုိင္ေရး ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟု ဦးေရႊမန္းေျပာဆုိမႈ ပါတီတြင္း မေက်နပ္မႈ ႀကီးထြား
26.10.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီအေနျဖင့္ အႏုိင္ရရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း ၏ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ေန႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္းေျပာဆုိခဲ့ရာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတြငမ
္ ေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ
ေနေၾကာင္း ဦးေရႊမန္း၏ေျပာၾကားခ်က္ႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍ ယခုက့ဲသို႔စကားမ်ားမွာရန္ဘက္က့ဲသို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့အ
္ တြက္
တုန္႔ျပန္ရန္မရိွေၾကာင္း ႀက့ံခင
ုိ ေ
္ ရးပါတီမွတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တဦးက ေျပာသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ
အေနျဖင့္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မရႈမလွရႈးံ နိမ့္ဖယ
ြ ္ရိွဟခ
ု န္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ ရိွသည့္လွ်ိဳ႕၀ွက္စာတမ္းကို လည္း
၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အေျခအေနမွန္ကိုသိရိွေသာပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွငျ့္ ပည္ပပညာရွင္မ်ားကပူးေပါင္း
ေရးဆြခ
ဲ ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေရႊမန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထြန္းထြန္း
The Irrawaddy (Burmese Version)

H.E. Thura U Shwe Mann Facebook
26.10.2015
သူရဦးေရႊမန္မွ စေနေန႔ခရီးစဥ္တြင္ လယ္သမားေတြကို ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားဟု ေျပာၾကေသာ္ လည္း ယေန႔
အခ်ိန္ တြင္ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေနေႀကာင္းထို႔ ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား အဆင္ေျပရန္ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္
ဟု ဆိုပါသည္။အေၾကြးမ်ားႏွင့္ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း ျဖစ္သည့္ ဘ၀မွ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ လည္လည္နဲ႔အဆင္ေျပေျပျဖစ္လာ
ရန္ မျဖစ္မေန ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမျဖစ္ႏိုင္ပါ။အမ်ား
အတြက္အမွနတ
္ ကယ္အက်ဳိးရွိေစရန္ တကယ္အလုပ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္မဆို
အတူလက္တၿြဲ ပီးလုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳႏိုင္လွ်င္တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးတို႔အတြကအ
္ ခက္အခဲျဖစ္မည္ျဖစ္ျပီးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္အခက္အခဲအတားဆီး
မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာသြားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ၂၄-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ (စေနေန႔)
ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားမႈ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)
The Irrawaddy (Burmese Version)

DAW AUNG SAN SU KYI
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြကို ျပန္ေခ်းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
26.10.2015
အစိုးရအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းသည္ျပည္သူမ်ားအတြက္ႏိုင္ငံတကာမွေပးထားေသာေငြမ်ား
ကို ျပည္သူမ်ားအား ျပန္ေခ်း ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ ပႏိုင္ငံမ်ား မွ ေခ်းယူထားေသာ ေႂကြးၿမီမ်ား
မည္မွ်ရွိ သနည္း ဟု ေက်းရြာျပည္သူ တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈ ကိုေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ ္သည္။
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းအား ေမြး/ ေရႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနျခင္းျဖစ္ျပိး ျမစိမ္းေရာင္
စီမံကိန္းအားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရတိုင္းေျခာက္ခုအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒ သႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမ
တို႔ရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း ၁,၁၅၀ ရြာတြင္ စီမံကိန္း၊ရန္ပံုေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၄ဒသမ ၅ ဘီလီယံ သံုးစြမ
ဲ ည္ဟုဧၿပီလ ၁ရက္
တြင္ ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကိ၂
ု ၀၁၄၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္အရင္းမေပ်ာက္
လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
http://www.7daydaily.com/story/49506

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ႀသစေၾတးလ်မွ ေဒၚလာ ၄ သန္းကူညီမည္
25.10.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ေဒၚလာ၄သန္းတိုက္ရိုက္
မဟုတ္သည့္အကူအညီမ်ားေပးေနသည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ႏိင
ု ္ငံျခားေရးဌာန အက္စ္ဘီအက္စသ
္ တင္းအားအတည္ျပဳ
ေျပာပါသည္။ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး ကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္မ်ား ဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕မွ တဆင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ုံ အမႈထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္း
ေပးရန္ ေဒၚလာ ၁သန္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
http://burmese.dvb.no/archives/118388

ELECTION
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစုိးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း ေျပာၾကား
24.10.2015

ဦးသက္ႏိုင္ဝင္းမွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူ၏အခန္းက႑အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာ သက္တမ္းကာလတြင္လည္း အရွိန္
အဟုန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရကို ဖြ႕ဲ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမ်ားစု
အႏိုင္ရမွသာ ဖြ႕ဲ စညး္ႏိုင္မည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျပည္သူလူထု ေပးမည့္ ဆႏၵမဲမ်ားအာ ၿမိတ္
မွကိုယ္စားလွယ္အားလံုးအားေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးၾကရန္ႏင
ွ ့္ၿပီးခဲ့သည့္၅ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
မွ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ့ေ
ဲ ႀကာင္း ဦးသက္ႏုိင္၀င္းက ေျပာခဲ့ပါသည္။ၿမိတ္ တြင္ ရပ္ကြက္ ၁၂ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု
၂၀ေက်ာ္ရွိၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁သိန္း၇ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/usdp-myeik-campaign-10242015120214.html
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွိသည့္ေဒသတြင္း လူထုအေနထား
25.10.2015
လက္ရွိ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးသည့္အဖြ႕ဲ ျဖစ္ေစ
မယူရေသးသည့္ အဖြ႔ျဲ ဖစ္ေစ ယင္းတို႔၏နယ္ေျမတြင္ သူတို႔ ၾသဇာရွိၿပီး သူတို႔ေထာက္ခံသည့္ပါတီကို လူထုက ႀကိဳက္
သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ျပန္ေျပာႏုိင္ဖို႔အခြင့္အေရးမရွိဟု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ
ဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။ DVB TV

PEACE/ARM CONFLICT
အဓိကဝင္ေငြ ေက်ာက္စိမ္းက ရလို႔ KIA ဝန္ခံ
25.10.2015
Gobal Witness အဖြ႕ဲ အစီရင္ခံစာသည္ အေျခအေနမွန္ ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု KIA တာဝန္ ရွိသူ တဦးကေျပာပါသည္။ ထို႔
အျပင္ KIA မွ၎ တို႔၏ အဓိက ဝင္ေငြ သည္ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ မွရသည္ဟု ဝန္ခံ ထားသည္ ။မႏၲေလး ေျမာက္
ဘက္ မိင
ု ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္အကြာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ါ ေဒသမ်ားသည္ကမၻာေပၚတြင္ေက်ာက္စိမ္း
အမ်ားဆုံး ထုတ္ေန သည့္ ေနရာ ျဖစ္ျပီး ယမန္ ႏွစ္ တႏွစ္တည္း တြင္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံ ဖိုးရွိသည္ ဟု Gobal Witness
က ေရးထားသည္။အစီရင္ခံစာ တြင္ KIA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈ အနည္းငယ္ ရွိသည္ဟု KIA
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဒါင္းခါးကဆိုပါသည္ ။အစိုးရခ်ေပးသည့္ ယႏၲရားသုံး ကုမၸဏီ ႀကီး မ်ား ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္း ေဒသ
ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ပိုမ်ားသည္ဟု လည္း ၎က ဆိုသည္။
http://www.bbc.com/burmese/burma
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပမ
ြဲ ်ားျပန္စ
26.10.2015
ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္နယ္စပ္ ဘီဘီ ၁၁၁ နဲ႔ ဘီပီ ၁၁၃ အၾကားတရက္တည္း တုိက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္အစိုးရထိုးစစ္
ေႀကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (အမ္အဲန္ဒီေအေအ) အေရးေပၚ
အေျခအေနႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ေၾကညာထားခ်က္အား ႏိ၀
ု င္ဘာ ၁၇ ရက္ထိ ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္း ၉၀ တတိယ
အႀကိမ္ ထပ္တိုးထားရ သည္။ ေနာ္ႏိုရင္း

http://burmese.dvb.no/archives/118543

ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း ၉ ကုိ အစုိးရတပ္က သိမ္းပုိက္
25.10.2015
ယခုလ ၂၃ - ၂၄ တြင္ သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့ကာ ႏွစ္ဘက္ ဒဏ္ရာရ က်ဆုံးေသာ္လည္း တိတိက်က်မသိရေသးပါ။
http://burmese.dvb.no/?p=118544

MA BA THA
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပဌာန္းမႈ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕က ေထာက္ခံႀကိဳဆို
26.10.2015
မဘသ အဖဲ႔ဝ
ြ င္မ်ား မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏုိင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမပန္းၿခံတြင္ယမန္ေန႔ ၌ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပဲြ က်င္းပၾကသည္။မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္
က်ဴးလြန္သူမ်ားကိတ
ု ရားရုံးထံတုိင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရးယူျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္မ.ဘ.သ အဖဲ႔မ
ြ လ
ွ ိုက္လံေဆာင္ရြက္
ေပးမည္ဟု ရမၼာဝတီဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱအကုၤရက မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႀကိဳဆုိေထာက္ခံပဲြတြင္ မိန္႔ပါသည္။ႀကိဳဆုိပဲြသို႔
မဘသ အဖြ႕ဲ မွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၅ဝဝ
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

RAKHINE NEWS
ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မဲဆြယ္မႈ နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ANP တိုင္ၾကား
25.10.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
အေပၚ ေဒါတာေအးေမာင္နဲ႔ Nld ကိုေပါင္းသြားၿပီစသည္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေနေသာ ေၾကာင့္
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကားထားပါတယ္။ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတာဝန္ရိွသူမ်ား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအား ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုး တြင္ ယေန႔ ေတာင္းပန္သည္ ဟု ဘူးသီးေတာင္ ရခိုင္
အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသန္းလိႈင္က ေျပာပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/anp-complain-usdp-campaign-10252015121242.html

ရခုိင္မွာ ပဋိပကၡအၿပီး ႏွစ္ ဘက္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလွမ္းေဝးေနေသးေၾကာင္း CDNH အဖြ႔ေ
ဲ ျပာ
23.10.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုသည့္ စကားလံုးသံုးၿပီး မြတ္စလင္ႏွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွစ္ဘက္စလံုး
မွ လက္မခံနုိင္ ေသးဘဲ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ ရန္မွာလည္း အခက္အခဲမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္
အေျခအေနသည္ ယခင္ထက္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ ပြားႏိုင္ သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေန
ေသးေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားသည္။လူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးထက္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုသာအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအၾကားအျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈအား
နည္းေနျပီးသံသယမ်ားႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည္ဟုကျြဲ ပားျခားနားမႈႏွင့္အမ်ဳိးသားေရးသဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာေလ့လာေရး
အဖြ႔(ဲ CDNH)ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Dr ေက်ာ္ရင္လိႈင္မွေျပာပါသည္ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လက္ရွိ
ျပည္နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္ တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/conflict-between-two-communities-rakhine-state10232015121048.html?searchterm:utf8:ustring=CDNH
http://www.rfa.org/burmese/interview/cdnh-dr-kyawyinhlaing-interview10242015050341.html?searchterm:utf8:ustring=CDNH

NCA စာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ဟုရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ မဲဆြယ္
26.10.2015

NCA စာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး တြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ေရာက္ရွိရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းရန္ကုနရ
္ ခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကေျပာသည္။
လြတ္လပ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၌အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိရၿပီး ယင္းအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုမဲေပးခြင့္ရွိေသာျပည္သူမ်ားသာ
ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံသားရခိုင္သားမ်ား သမၼတ၊ ဒုသမၼတ၊ ဝန္ႀကီး၊တရားသူႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၁၀၀၀ ခန႔္က လာေရာက္ေသာလူထုေဟာေျပာပြဲ ၎ကေျပာသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

RAKHINE ONLINE NEWS

ကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ခ်င့္ခ်ိန္ၾကရန္ ANP အႀကံျပဳ
25.10.2015
Facebook ေပၚတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရကၡိဳင့္တပ္မ ေတာ္ထိန္းခ်ဴပ္ နယ္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔ တပ္မေတာ္မွ စစ္
အင္အားျဖည့္တင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာေရြးေကာက္ပြဲ ထိခိုက္မည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)ကေအာက္တိုဘာ၂၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္အေပၚရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမတ
ွ ာ၀န္ရွိ
သူတစ္ဦးက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။၎မွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ရခိင
ု ျ္ ပည္တြင္ မရွေ
ိ သာေႀကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ းႏိင
ု ္
စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား ေစလိုသည္ ဟုရခိုင္
အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာ သည္။ သတင္း - MMK
The Ladies News Journal

ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေန ရာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ANP လ်ာထား
RFA ျမန္မာပိုင္း။
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရဖြဲ႔ႏုင
ိ ္သည့္ အထိ ႀကိဳးစား မည္ျဖစ္ၿပီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ လ်ာထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ ANP မဲဆြယ္ စည္းရံုး
ေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ ပါတီ ဒု ဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္ မွ ေျပာသည္။ANPသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္း
ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔တြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးေနရာအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၇၇ ဦးဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/anp-rakhine-minister-dr-ayemaung-10252015113604.html

ဖယ္ဒရယ္သည္ခထ
ြဲ ြက္ေရးမဟုတ္ေၾကာင္းပူးေပါင္းမႈမရွိပါကပရုပ္လံုးလိုလံုးပါးပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရခိုင္
ျပည္နယ္ေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းမည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း မဲဆြယ္စဥ္ေျပာၾကား
26.10.2015
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအမ်ိဳးကုိခ်စ္ျပီးတစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးမ်ားမွအခ်စ္လြန္းကာမည္သ႔က
ူ ုိမွမေပါင္းခ်င္မယံုဘဲမည္သ႔က
ူ ိုမွလည္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ မ်က္လုံးမွိတ္ထားလွ်င္မည္သည့္အရာမွလည္းျမင္ရမည္
မဟုတ္သျဖင့္ မိဘ ျပည္သူမ်ား မ်က္လုံးဖြင့္ၿပီး ခ်စ္ၾကပါဟု ေျပာပါ သည္။ မ်က္လုံး ျပဴေအာင္ ၾကည့္မွသာ ကုိယ့္ အမ်ိဳး
တကယ္ခ်စ္ရာေရာက္မည္၊ မည္သူႏွင့္မွ မေပါင္းခဲ့လွ်င္ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္သည္ ပရုပ္လုံးကဲ့သို႔ လုံးပါးပါးသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္
ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ အက်ိဳးရွိရန္ ပူးေပါင္းသင့္သည့္အရာကုိလည္း ပူးေပါင္းရမည္ ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရခုိင္ျပည္မွျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီအား ဗမာပါတီဟုထင္ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဗမာပါတီ မဟုတ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္း
သားမ်ား ႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ပါတီတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္ေကာင္းမွႏင
ုိ င
္ ေ
ံ တာ္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္
ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မည္ ဟု ေျပာဆိုသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ မဲဆြယ္ ေဟာေျပာပြဲစဥ္
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း မွ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္ ၏ အေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင့္
အေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ စူးဝင္ေနေသာ ဆူးတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/6554#sthash.EgsCSKP1.dpuf
http://goo.gl/AP6WGu

OTHER
ျပည္သူမ်ား လက္မခံႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အိမ္ျခံေျမပူေဖာင္း ေပါက္သြားႏိုင္ဟု သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ
26.10.2015

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ျပည္သူမ်ားလက္မခံႏိုင္သည့္ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ေၾကာင့္စီးပြားေရးပိတ္ဆ႔မ
ို ႈ
မ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚလာပါကအိမ္ျခံေျမပူေဖာင္း ေပါက္သြားႏိုင္ဟု Property Solutions ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည့္ ရန္ကုန္
ေဆာက္လုပ္ေရး/အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ သုေတသနႏွင့္ ေစ်းကြက္ အနာဂတ္ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏွစ္ေပါင္း၅၀အတြင္းျမန္မာႏိင
ု ္ငံသို႔တရားမ၀င္ စီး၀င္ခ့သ
ဲ ည္အ
့ ေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားစြာသည္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အတြင္း
သို႔ အဓိက စီး၀င္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ ၍ အမ်ားျပည္သူ ၀ယ္ယူႏုိင္စမ
ြ ္းရွိ သည့္
အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ထိုသို႔ တရားမ၀င္ စီး၀င္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ား ကို ပိတ္ဆို႔ႏင
ုိ ရ
္ န္ လိအ
ု ပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။ Myat Minn
Eleven Media Group

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စနစ္တက် မခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေနာင္တရလိမ့္မည္ဟု YHT သတိေပး
26.10.2015
ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည့္ အေျပာင္းအလဲကာလႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ား
ႀကိဳတင္မေရးဆြ၊ဲ စီမံကိန္းမ်ားစနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖင့္ ေနာင္တတရမည့္ အေျခ
အေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ YHT မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ရက္တြင္ သတိေပးလိုက္ သည္။ ေနာင္တြင္ ရန္ကုန္သည္ ႐ႈပ္ေထြး က်ပ္ညပ္ေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္း မႈမ်ားျဖင့္
ျပည့္ႏွက္ေနေသာ၊ ေနခ်င့္စဖြယ္ မရွိေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ သြင္ျပင္ မရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္သို႔ ဦးတည္ သြားႏုိင္
သည္ ဟု YTH ၏ သတိေပးထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6530#sthash.0fldeRT5.dpuf

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

