ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၁)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၂၄.၁၀.၂၀၁၅ (စေနေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၂.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ မဲဆြယ္မည္

No (895) p

စုၾကည္

(6)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ မွစတင္ကာ ႏွစ္
ရက္ၾကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရးအတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာကာလ
အတြင္း ေနာက္ဆံုးသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း
တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ ၄င္း၏ မဲဆႏၵနယ္သို႔
သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၄
ရက္ နံနက္တြင္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္ရပ္
နားၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း
ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတၱပတ္
အလို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ရွိ က်ိဳက္ဝိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေဟာ
ေျပာပြတ
ဲ စ္ခု ျပဳလုပ္မည္သည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္

၂

၂၄.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြဲ (၃)

စုၾကည္

အမွတ္ (၃၃) p
(2)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေရးသားသည့္ ဗီႏုိင္းႏွင့္ ပတ္
သက္ၿပီး မန္းမဘသ ျငင္းခ်က္ထုတ္
NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးပုတ္
ခတ္ေရးသားထားသည့္ ဗီႏုိင္းေအာက္မွ ဘုန္းႀကီးစီးဖိနပ္မွာ မိမိ
တို႔ႏင
ွ ့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္
ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (အထက္ျမန္မာျပည္) မွ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး
ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣႏၵာစကၠာဘိဝံသက ျငင္းဆုိလိုက္
သည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီအလုပ္လုပ္ျခင္းကို
မကန္႔ကြက္ဘဲ ႀကိဳဆိုၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သားကို ပုတ္ခတ္
သည့္အလုပ္မ်ိဳးကို အျခားသူမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ (အထပ္ျမန္မာျပည္) မႏၱေလးတုိင္း ေဒသ
ႀကီးသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မေရာယွက္၊ အမ်ိဳးသားေရး သက္
သက္သာ ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြ႔ဲတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာင္း၊

ယင္းလုပ္ရပ္သည္

အမ်ိဳးဘာသာ၊

သာသနာေစာင့္

ေရွာက္အဖြ႔ဲ (အထက္ျမန္မာျပည္) မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္
သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာင္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးမွ
ေသြဖည္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ မည္သည့္ ေျပာဆိုမႈ
ကိုမွ လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္
တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
ထက္ေအာင္ၿဖိဳး
၃

၂၂.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (895) p

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သူမ်ားသည္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သူ
မ်ားျဖစ္ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ဆို

(5)

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သူမ်ားသည္
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လက္ထဲတြင္ ကိုင္စဲြထားသည့္
အာဏာကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ လက္ရွိအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္
ျမင့္ကေျပာသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း
က ဦးေဆာင္ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရးစနစ္
ေျပာင္းလဲမႈကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ၄င္း
ကဆိုသည္။

ႏုင
ိ င
္ ဂ
့ံ ဏ
ု သ
္ က
ိ ာၡ အတြက္

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ

သည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္
ျမင့္က ေျပာၾကားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ
မတုိင္မီ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးအေၾကာင္းျပကာ ေဟာေျပာစည္းရံုးမႈ
မ်ားသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း တစ္ပါ
တီ အာဏာရွင္စနစ္မျဖစ္ပာြ းေစေရး ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေရးအတြက္
တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာင္ေတာ
၄

၂၂.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p

Election

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလူထုေဟာေျပာပြသ
ဲ ို႔ သြားမည္ဆုိပါက ပါတီအမွတ္တံ
ဆိပ္ပါ အဝတ္အစားမ်ား အသံုးမျပဳရန္ ဒီခ်ဳပ္ညႊန္ၾကား

(8)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လူထု
ေဟာေျပာပြသ
ဲ ို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုပါ အက်ႌႏွင့္ ပါတီအမွတ္
တံဆိပ္ပါ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္မသြားရန္ ပါတီမ်ားအား ၿမိဳ႕
နယ္ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။ ေက်ာက္ပန္း
ေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊနဒီပရဟိတကြင္းတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္
ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္
တို႔တြင္
ေလာင္း

ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔က

ေလးဦးစီယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္
သမၼတရံုးဝန္ႀကီး

ဦးလွထြန္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳကာ က်ာက္ပန္းေတာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီကလည္း

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕

နယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္သစ္လြင္
၅

၂၂.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (895) p

ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ ေမွ်ာ္လင့္သလိုမျဖစ္ပါက ကန္- ျမန္မာဆက္
ဆံေရးခက္ခဲမည္ဟု ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာ

(9)

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံ
တကာအသိုင္းအဝုိင္းက ေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုမျဖစ္လွ်င္ အေမရိ
ကန္-ျမန္မာ

ဆက္ဆံေရးတြင္

အျပဳသေဘာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္

ဆက္လက္ဆက္ဆံရန္ပိုခက္ခဲေစမည္ဟု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္
ေရးရာဌာန၊

အေမရိကန္

လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္

ဒန္နီရယ္အာရ္ရပ္ဆဲလ္က

ဝါရွင္တန္တြင္

ႀကီး

ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ကြန္

ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲတြင္ ေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၁
ရက္က ကြန္ဂရက္ၾကားနာပြဲတြင္ “ျမန္မာ၏ စိန္ေခၚမႈ၊ ဒီမုိကေရစီ၊
လူ႔အခြင့္အေရး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာ

အက်ဥ္းအက်ပ္”

အမည္ျဖင့္စာတမ္းကို ၾကားနာစဥ္ မစၥတာရပ္ဆဲလ္က ယင္းသို႔
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တံခါးပြင့္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရးစိန္ေခၚခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္
ရန္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူကာ ႀကိဳးစားရန္လိုေၾကာင္း ကန္
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ၾကားနာပြဲ
တြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြက
ဲ ို အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုၿပီး က်န္လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္
အဖြ႔မ
ဲ ်ား ပါဝင္လာႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္လည္းတုိက္တြန္းသည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
၆

၂၄.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (7)

Election

ပံုစံ (၃- က) မဲေပးခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပံစ
ု ုံ (၃- က)
ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔
က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္

ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ားသိ႔ု ပံစ
ု ံ (၃- က)
ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ စုစုေပါင္း ၁၀, ၃၁၅, ၅၉ ဦးရွိၿပီး

ပံစ
ု ံ (၃-

က) ျဖင့္ အမ်ားဆံုးေလွ်ာက္ထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္
နယ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆၀၄၉၆၂ ဦး၊ မႏၱေလး
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၂၀၁၀၅ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၇၁၉၇၀၊
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၈၈၈၄ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတြင္ ၄၅၇၈၄
ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၇

၂၄.၁၀.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg ( )

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲသြားေပးၾကရန္ ၿဗိတိ
သွ်သံအမတ္ႀကီး တိုက္တြန္း
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၌
မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲသြားေပးၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္
မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္
ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး အင္ဒရူးပက္ထရစ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၂
ရက္ေန႔က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ
သည္ လံုးဝျပည့္စံုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မထင္ေသာ္
လည္း

ေကာင္းမြန္းသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု

ထင္ျမင္

ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တ
မႈမရွိေစကာမူ မဲေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မဲမေပးမိပါက မိမိတို႔ႏင
ို င
္ ၏
ံ
အနာဂတ္ကို ပါဝင္ဆႏၵျပဳခြင့္ဆံုးရံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္
ႀကီးက ေျပာသည္။
၈
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Daily Eleven

Election

Pg (15)

မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၊ မဲေပးခြင့္မဆံုးရံႈးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထား
ေၾကာင္းႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္

ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးတင္ေအးေျပာ
မဲစာရင္းမည္မွ်မွားမွား မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူအားလံုး၊ မဲစာရင္း
ပါသူအားလံုး မဲေပးခြင့္မဆံုးရႈံးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ စီ
စဥ္ထားေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ဥကၠ႒

ဦးတင္ေအးက ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္းျပည္ပ
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္၏ ေရြးေကာက္ပစ
ြဲ နစ္သည္ မေပးမေနရ စနစ္မဟုတ္
ေၾကာင္း၊ ေပးခ်င္သူေပး၊ မေပးခ်င္သူမေပး၍ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္
၂၀၁၂ မွာ မဲေပးမႈက ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူမ်ား
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကား
သည္။
၉

၂၄.၁၀.၁၅

The
Messenger Pg
(2)

Election

TNLA ေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရုပ္သိမ္းႏုိင္
တေအာင္း

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္မေတာ္

(TNLA) လႈပ္ရွားရာေဒသအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တို႔၏
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲရုပ္သိမ္း
ႏုိင္သည့္အေနအထားရွိေၾကာင္း TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
တာဘုန္းေက်ာ္ကေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္
ကာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊တာမိုးနဲေဒသတြင္ KIA/ KIO ၊ TNLA
ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သိရ
သည္။ TNLA တပ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္လာမႈ
မ်ားမွာစဥ္းစားစရာျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ယံုၾကည္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မႈကင္းမဲ့ေအာင္လုပ္ခ်င္သည့္သေဘာ

သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း

ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္ကေျပာသည္။ SNDP ပါတီကလည္း
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း SSPP/ SSA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲ
မ်ားေၾကာင့္ မိုင္းရွဴး၊ ေက်းသီးႏွင့္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ေခတၱယာယီရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။
ဆုမင္းကို
၁၀
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The

Election

Messenger Pg

ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကို တင္ျပရန္ညႊန္ၾကား
နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

(3)

ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားကို တင္ျပရန္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒ
သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကား
ထားသည္ဟု သိရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္တို႔မွ တင္ျပလာသည့္အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က

သံုးသပ္ဆံုျဖတ္ၿပီး

ယခုရက္ပိုင္း

အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ေနရာမ်ား
ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ SNDP မွ တိုက္
ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲ ယာယီရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္
ေန႔ကတင္ျပခဲ့သည္။
၁၁
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7 Day Daily

ရခိုင္

No (895) p

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

လက္

မွတ္ေရးထိုးျခင္းအေၾကာင္း လူထုသို႔ ရွင္းျပမည္

(6)

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာ
ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုရွင္းလင္းပြတ
ဲ စ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒရွ္႕
နယ္စပ္တြင္ ALP ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔တို႔ တုိက္
ပြဲျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္းပတ္သက္၍ ထည့္သြင္း
ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ALP သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေအာက္
တိုဘာ ၁၅ ရက္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ ၈ ဖြ႔တ
ဲ ြင္ ALP လည္းပါဝင္သည္။ NCA ရွငး္
လင္းပြသ
ဲ ို႔ ရခိုင္လူမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအားလံုးကို ALP က ဖိတ္ၾကား
ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာင္ခိုင္

၁၂

၂၄.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)

တပ္မေတာ္

ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ကို
အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထား ဟု
Global Witness ဖြင့္ခ်

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ (၃၃) p

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

(2)

တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံခန္႔တန္ေၾကးရွိေနၿပီး ယင္း

7 Day Daily

ကို အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္

No (895) p

အေမွာင္ဆံုးေန႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မူး

(1,7)

ယစ္ရာဇာမ်ားက တိတ္တဆိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း လန္ဒန္
အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႔က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္
သတင္းစာရွင္းလင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Global Witness အဖြ႔ဲ
က တစ္ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့လာသုေတသန ျပဳထားမႈကို ရန္
ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာဒိဌရံုးခန္း တြင္ မီဒီယာ
မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြင့္ခ်ထုတ္ျပန္
လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “ေက်ာက္စိမ္းျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီး” ဟူ၍ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ
သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္း
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏစ
ွ ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံထိမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံက ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားသည့္ မူးယစ္ရာဇာ ေဝေရွာက္ခန္
သည္ နာမည္ခံကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွတစ္ဆင့္ ဤလုပ္ငန္းတြင္
လႊမ္းမိုးထားႏုိင္သည့္ အခန္းက႑ကိုယူထားေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္
နယ္အတြင္း အရာရွိအခ်ိဳကကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံမႈ
မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။
Iris

၁၃
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The Voice
Daily Vol (11)

တပ္မေတာ္

ႏုိင္ငံသားတုို္င္း စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္အတြက္ႀကိဳျပင္ရန္ တပ္ခ်ဳပ္
ေျပာ

No (40) p
(33)

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒ
အရ ႏုိင္ငံသားတုိင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္
ဆင္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း

ေအာင္လႈိင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား
ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းစစ္မႈ
မထမ္းမေနရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ
ယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးေကာင္စီေခတ္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္
တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္သူ႔စစ္မႈ
ထမ္း ဥပေဒ ၂၀၁၀ ကို အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၆ တြင္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွငအ
့္ ညီ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာ
ကြယ္ေရးအတြက္

စစ္မႈထမ္းရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု

ေဖာ္ျပထား

သည္။
ရန္ကုန္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၄
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Daily Eleven

NLD

Pg (2, 3)

ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဝင္ၿပိဳင္
မည့္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ NLD ပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေဖ်ာ္ေျဖပြၿဲ မိဳ႕ လံုးကြ်တ္
ေထာက္ခံအားေပး
ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးဉာဏ္ဝင္းတိ႔ု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပဲခူးတိုင္း သာယာဝတီ
ခရိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕၌ NLD ပါတီ၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က
ျပဳလုပ္သည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ ၿမိဳ႕လံုးကြ်တ္
ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕၊ ေစ်းလမ္းႏွင့္
ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၌ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အနီးနားၿမိဳ႕နယ္၊
ေက်းရြာမ်ားမွ

ေထာက္လာဂ်ီ၊

သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္

ရြာ

အလိုက္ အိုးစည္ဒုိးပတ္ဝိုင္းမ်ားျဖင့္ မဲဆြယ္သီခ်င္းမ်ား ဖြင့္လွစ္
ကခုန္ကာ ၿမိဳ႕အႏွ႔လ
ံ ွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ၿပီး ေစာင့္
ဆိုင္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးပြမ
ဲ ်ားအနက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ လူအင္အား
အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕လံုးကြ်တ္တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။
၁၅
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Daily Eleven
Pg (3)

ပါတီ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ အစိုးရဖြ႔မ
ဲ ည့္ပါတီသည္ ဝန္ႀကီး
ခ်ဳပ္အား ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုသာ ခန္႔
အပ္ေစလိုေၾကာင္း ဖလံု- စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေျပာ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားအျပားရရွိရန္ ေမွ်ာ္
မွန္းထားေသာ္လည္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခင
ြ ့္မရွိသျဖင့္ အစိုးရဖြ႔မ
ဲ ည့္ပါတီသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား
ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုသာ ခန္႔အပ္ေစလို
ေၾကာင္း ဖလံ-ု စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ကရင္ျပည္
နယ္ လႊတ္ေတာ္ လႈိင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးက ေျပာၾကားသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ဥ္းေျမာင္း
သည္ဟု အခ်ိဳ႕မွ ယူဆေကာင္းယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းအယူ
အဆကို ေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ လက္ရွိ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း
ရွိခ့သ
ဲ ည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္

ကရင္ဒီမုိ

ကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဦးေက်ာ္ဝမ္းက
လည္း ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေရြးေကာက္ခံ ကရင္တိုင္း
ရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္
သို႔မွသာ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳ၍ အရည္အခ်င္းရွိရွိ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အဝင္

စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္

မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး

ႏွိမ္နင္းေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ မႏၱေလး- လားရႈိး ျပည္ေထာင္
စုကားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အဝင္ ေအးရွားေဝါလ္တိုးဂိတ္
အနီးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းက လားရိႈးမူးစ္တပ္ဖြဲ႔စု
(၂၄) မွ Mark- II အျဖဴေရာင္ယာဥ္အား သက္ဆိုင္ရာမွ ရွာေဖြစစ္
ေဆးစဥ္ ယာဥ္ေပၚပါလာသူက ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ ခုခပ
ံ စ္ခတ္မႈ
ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါယာဥ္ေပၚတါင္ ယာဥ္ေမာင္း
သူအပါအဝင္ စုစုေပါင္းႏွစ္ဦးပါရွိၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူအား မူးယစ္
တပ္ဖြဲ႔စု (၂၄) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးစဥ္ ယာဥ္ေမာင္းမွာ
ေကာင္းမြန္စြာစစ္ေဆးခံေသာ္လည္း အတူလုိက္ပါလာသူက စစ္
ေဆးခံရန္ျပဳၿပီး ရုတ္တရက္ထိုင္ခ်လိုက္ကာ ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္
ေလး၊ ငါးခ်က္ခန္႔ ခုခံပစ္ခတ္သျဖင့္ မူးယစ္တပ္ဖ႔စ
ြဲ မ
ု ွ တာဝန္က်
သူမ်ားက လံုးေထြးထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးကင္းတာဝန္ရွိသူ
က ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔
ျပန္လည္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ခုခံသူသည္ ယာဥ္ေပၚသို႔ျပန္လည္တက္
ေရာက္၍ ေအးရွားေဝါလ္ တန္ပိုစစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိ ကုနတ
္ င္ကား
မ်ား တန္ပိုခ်ိန္သည့္ ကတၱားခ်ိန္ေသာလမ္းမွ ေမာင္းတံအား တိုက္
ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဟု သိရ
သည္။ မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွျဖစ္သည္ကို မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသး
ဘဲ လက္ရွိတြင္ တရားခံဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေန
ေၾကာင္း အမွတ္ (၂၄) မူးယစ္တပ္ဖ႔စ
ြဲ ုမွဴး၊ ရဲမွဴး ရဲႏုိင္ကေျပာသည္။
ထြန္းေနလႈိင္

၁၇

၂၄.၁၀.၁၅

Democracy
အတြဲ (၂)

Other

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရွိေရး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အေျခခံပညာမွ ညႊန္ၾကား

အမွတ္ (၂၈၇)
p (15)

ပါတီႏုိင္ငံေရးတြင္

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရွိဟူေသာ

ပါတီႏုိင္ငံေရးကိစၥတြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္

ေၾကာင္းသိရသည္။ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ၏
၂၀.၁၀.၂၀၁၅ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ဌၾနခြဲ (၁-က)/၈၈၇၉ အရ ယခု
အခ်ိန္တြင္

ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကာလ

နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္

အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး
အတြက္

စည္းရံုးလႈ႔ေ
ံ ဆာင္မႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ - ၁၀ အပိုဒ္ (၁) အရ ႏုင
ိ င
္ ဝ
့ံ န္ထမ္းမ်ား
သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ဟု ပါရွိၿပီးျဖစ္၍ ပညာေရးဝန္
ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး
ၿပီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသိ႔ု ျပန္လည္တင္ျပရမည္ဟု ထုတ္ျပန္
ထားသည္။ မဆလေခတ္မွစတင္ၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုင
ိ င
္ ဝ
ံ န္ထမ္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒမွ စတင္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုင
ိ င
္ ဝ
ံ န္ထမ္း
ဥပေဒအထိ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းျခင္းကို ျပ႒ာန္း
ထားခဲ့သည္။
ATK

ONLINE NEWS
DAW AUNG SUN SU KYI
တပ္ႏွင့္ NLD အၾကား အထင္မွားေစသည့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈ မယုံၾကည္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပန္ၾကား
24.10.2015
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLDအႏုိင္ရရွိ၍ အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္လွ်င္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အခက္အခဲႀကဳံေစမည့္
ျပႆနာရွာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲတပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD အၾကား အထင္အျမင္မွားေစမည္၀
့ ါဒျဖန္႔
မႈမ်ားကိုလည္း မယုံၾကည္ၾကရန္ ျပည္သူမ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အေဖ်ာက္ ေက်းရြာ
မဲဆြယ္ ေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆိသ
ု ည္။၎အေနျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားတြင္ ေျပာဆိုေနသကဲ့
သို႔ တပ္မေတာ္သည္မည္သူ႔ကိုမွ တိုက္ခိုက္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမရွိ၊အေရးယူဖို႔ ျပႆနာရွာ ဖု႔ရ
ိ ည္ရြယ္ ခ်က္လည္း
မရွိ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။ေမစစ္ပိုင္

http://burma.irrawaddy.org/news/2015/10/24/97920.html
PEACE/ARM CONFLICT
NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြ႕ဲ မ်ား ပန္ခမ္းတြင္ ညီလာခံ ျပဳလုပ္မည္
24.10.2015
NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေဝးကို ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္း
ညီညႊတ္ေရး ပါတီ၊ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSP/UWSA)ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာပန္ခမ္းၿမိဳ႕
၌က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ
UWSP/UWSA အပါအဝင္ စုစုေပါင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၂ ကိုဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ပန္ခမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ထံမွသိရ
သည္။UWSP/UWSA မွ ဦးေက်ာက္ေလွ်ာက္ဖူ ေျပာရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး
တက္လာမည့္အစိုးရသစ္ႏွင့္မည္သို႔ဆက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းမလဲဆိုသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ဧရာဝတီ
သို႔ေျပာ သည္။ ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြ႔ဲ တြင္ (KIO)၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု
(NDAA)၊ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ (MNDAA) ကုိးကန္႔ တပ္ဖြဲ႔၊
ပေလာင္ (တအာင္း)(TNLA)၊ ရကၡိဳင့္(AA)၊နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စ-ီ ကပ္ပလန္(NSCN-K)တို႔ပါဝင ္သည္။
ထို႔အျပင္ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (KNDO)၊ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ(KNLP)တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ေက်ာ္ခ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mobile.irrawaddy.org/news/2015/10/24/97902.html

ရခိုင္ျပည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဖို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးဟု ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ေျပာ
ဟိန္းကိုစိုး
24.10.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရခိုင္လူထုႏွင့္ ALP ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ NCA
ကို ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ခိုင္ရလ
ဲ င္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္တြင္ေျပာသည္။ ရခိုင္လူဦးေရ
ေလးသန္းခန္႔ တြင္ သံုးသန္းခန္႔မွာ အလုပ္အကိုင္ မရိွသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ထြက္ေနၾက သျဖင့္ ျပည္နယ္ တိုးတက္ ရန္ ရခုိင္
လူထု၊တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ဖ႔ရ
ို န္လြတ္လပ္စြာ လုပ္ႏိုင္ရန္ဆက္ေဆြးေႏြးဖိ႔ရ
ု ိွေနေသးသည္ဟရ
ု န္ကုန္တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးရခိုင္လူထုေတြ႔ဆံုပမ
ြဲ ျပဳလုပ္မတ
ီ ြင္ေျပာဆိုသည္။ရွင္းလင္းပြသ
ဲ ို႔
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရခိုင္လူထုႏွင့္ ရခိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ဦးစားေပး ဖိတ္ၾကားကာ၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ေမးျမန္မႈ
မ်ားကို ေျဖဆိခ
ု သ
ဲ့ ည္။

http://mizzimaburmese.com/article/6461#sthash.5XKDlqj7.dpuf

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း တပ္အသြင္ေျပာင္းမည္မဟုတ္ဟု KNLA ေျပာ
21.10.2015
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရပ္တည္ခ်က္မူ ၆
ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး အစုိးရမွ တပ္အသြင္ ေျပာင္းခုိင္း ခဲ့ေသာ္ လုံး၀ ေျပာင္းမည္ မဟုတ္ဟု KNLA တြဖ
ဲ က္
စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ မန္းရွာထူးေ၀ၚမွ ေျပာပါသည္။၎မွ DKBA ကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားျခင္း
ျဖစ္ကာ အသြင္မေျပာင္းဘဲ ကရင္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္ ႏွင့္သာဆက္လက္ရပ္တည္သြား
မည္ ဆုိသည္ကို ျပန္လည္၍ တိတိက်က် ေဖာ္ျပတာျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာ သည္။ KNLA ခ်မွတ္သည့္ မူ ၆ ခ်က္
တြင္ ၎တိ႔၏
ု နယ္ေျမတြငအ
္ စုိးရတပ္အင္အားတုိးခ်ဲခ်ထားျခင္း၊လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ျဖည္ဆည္းမႈမလုပ္ရန္အစိုးရ
တပ္မေတာ္၏ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းတခ်ဳိ႔ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္အေၾကာင္း တစုံတရာေၾကာင့္ KNLA နယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္
သန္းသြားလာလွ်င္ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရန္၊KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းKNLA တပ္ဖြ႔ဲ သြားလာ
လွႈပ္ရွားစည္း႐ုံးမႈကုိ အစုိးရတပ္မွ တာဆီးကန္႔ကြက္မႈ မလုပ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲလွ်င္ ထိပ္တုိက္ျဖစ္
စဥ္မ်ားျပန္လည္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု လည္း သတိေပးထားပါသည္။Karen Share

ေနာ္ႏိုရင္း

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ ေကအဲန္ယူ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္အခ်ဳိ႕ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရ
22.10.2015
ရြာသားမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ေခ်ာင္းေရမ်ား ေနာက္ေနသျဖင့္ ေဒသခံေတြေတာင္းဆိုမႈေႀကာင့္ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ
နာရီ၀က္ႀကာမွာ ထြက္လာသည့္ တာ၀န္ခံဆိုသည့္ လူတစ္ဦး မွပမာမခန္႔ ခါးေထာက္ကာ လူႀကီးေတြ မအားဘူး။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘာမွမသိဘူးေျပာကာ လွည့္ထြက္သြားသျဖင့္ ဗိုလ္တာအယ္မွ ေဒါသျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ ႏွစ္ခ်က္ေဖာက္ခဲ့သည္ကို
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ရွိ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း
မန္ေနဂ်ာမွ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္ကာ အင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ ေမတၱာ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ရဲစခန္းသုိ ့လာေရာက္ အမႈဖင
ြ ့္
တုိင္ၾကားထားသည္ဟုKNLA မွေျပာသည္။သတၱဳမိုင္းလုပ္ငန္းမွစည္းကမ္းမဲ့ စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားေၾကာင့္ျမစ္၊ေခ်ာင္းေရ
ေနာက္က်ိလာျခင္း၊ေဒသခံမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ထိခိုက္လာျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာသြားျခင္း
မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရပ္စဲရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ၊္ ႏိုဝင္ဘာ လ ၂၂ရက္ေန႔၌ KNU၊ ဘိတ္-ထားဝယ္ ခ႐ိုင္
အေနျဖင့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခ့ဖ
ဲ ူး သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားပိုင္ MPC (ျမန္မာပြန္ပီပက္) သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွ
ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း နယ္ေျမအတြင္း ခဲမျဖဴ သတၱဳတူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇က္ေန႔မွစ၍
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ကုမၸဏီ
၆၅ရာခိုင္ႏႈန္း အစိုးရ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

http://kicnews.org/2015/10/

SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္အနီးသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေႀကာင္းမ်ားကိစၥ ညိွႏိႈင္းတင္ျပ ျခင္း
ေႀကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
23.10.2015
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ က်န္ေနေသာ ဝိန္းေကာင္႐ွိ တပ္ရင္ဌါနခ်ဳပ္ ကို တိုက္သည္မွာ ၎တို႔မဟုတ္ေၾကာင္း အကယ္၍
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္စစ္ေရးအနည္းျဖင့္ေျဖ႐ွင္းလိုလ်ွင္မိမိတို႔အားတရားဝင္အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္းSSPP/SSA
မွအစိုးရသို႔ စာပိ႔ထ
ု ားပါ သည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေ႐ွ႕တန္းတြင္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ ကိုယ္တိုင္ ကြပ္ကဲ လ်က္႐ွိၿပီး
SSPP/SSA တို႔ဘက္မွလည္း KIA , TNLA တပ္အခ်ိဳ႕ အင္အားျဖည့္ေရာက္႐ွိေနၾကသည္ဟု သိရသည္။စပ္ေခးတိုင္း၊
အဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Sithu Soe
http://7daydaily.com/story/49275

ELECTION
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု ျပင္ေပးမည္ ေထာက္ခံၾကပါဟု ႀက့ံခိုင္ေရး ေၾကညာ
24.10.2015

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာ
စာတမ္းတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု ျပင္မည္ဟု ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပထား သည္။ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ “ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး
ေဆာက္ရြက္ေပးမည္” ဟူသည့္ အခ်က္ကို တတိယ အခ်က္အျဖစ္ ေဖၚျပျပီး “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေပး
မည္၊ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ထူေထာင္ေပးမည္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေဖၚေဆာင္ေပးမည္၊ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မည္”ဟုေဖၚျပထားကာမိမိတ႔ပ
ို ါတီအားေထာက္ခံလက္တြပ
ဲ ူးေပါင္းၾကပါရန္ပန္ၾကားသည္ဟုေဖၚျပသည္။ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုျပင္ဆင္
ေရး အေသးစိတ္ ေဖၚျပခ်က္မ်ား အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတိ႔က
ု ို တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခား
သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ပထမဆံုး အခ်က္အျဖစ္ ေဖၚျပ
သည္။အာဏာသံုးရပ္ကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ခြေ
ဲ ဝ အပ္ႏွင္းရာတြင္ ပိုမိုထိ
ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္မည္ဟု ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ေဖၚျပသည္။တတိယ အခ်က္တြင္မူဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ
ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ ႏုင
ိ ေ
္ ရး ထပ္မံ ျဖည့စ
္ ြက္ ျပင္ဆင္သြား မည္ဟု ပါရွိ သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ေနာက္ဆံုး
အခ်က္အျဖစ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေဖၚျပမႈတြင္ “ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္႔ ဖြ႔ၿံ ဖိဳး ရင့္က်က္ခိုင္မာေသာ အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္
ရန္ မပါမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္သြားမည္” ဟု ပါရွိသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6473#sthash.EM16n7jI.dpuf

၀န္ထမ္းမဲစာရင္း၊ မဲနံပါတ္စာရင္းနဲ႔ မဲရုံတည္ေနရာေတြ ေတာင္းခံတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲ။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဘာလဲ
24.10.2015
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုံႏပ
ွိ ေ
္ ရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း(ေနျပည္ေတာ္)မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မွီခိုသူ ၀န္ထမ္း
မိသားစု မ်ား၏ မဲစာရင္း၊ မဲနံပါတ္စာရင္း၊ မဲရုံ တည္ေနရာမ်ားအား ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ပိ႔ေ
ု ပးရန္ အမိန႔္
ညႊန္ၾကားခ်က္ တေစာင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ုခဲ့သည္။
The Irrawaddy (Burmese Version) .

ျပိဳင္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို စကားစစ္ထုိးပြဲ လုပ္ရန္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း စိန္ေခၚ
22.10.2015
ေဒၚညိဳညိဳသင္းမွ ၿပည္သူ႕လူထု အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပး တယ္ဆိုတာ ၿပိဳင္ေၿပာၾကမယ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ
လက္ေတြ႕က်က် ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြ လုပ္ၾကမယ္ ၿပည္သူလူထု ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေၿဖမယ္ ဒါေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား ကို
ရိုးရိုးသားသား ဖိတ္ေခၚပါရေစ ဟုေၿပာပါသည္။ ကိုသက္ၿဖိဳး
ကုမုျဒာ Internet Journal

" ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး Kyeet (ၾကည့္) Application ကို စတင္မိတ္ဆက္ "
23.10.2015
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔ရက္၌ ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊အခက္အခဲမ်ား
အပါအဝင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တင္ဆက္ေပးမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
Kyeet (ၾကည့္) Application ကို စတင္ မိတ္ဆက္ လိုက္သည္။ Kyeet (ၾကည့္) Mobile Application ကို MIDO ႏွင့္
Center For Civic Technology (CCT) တို႔ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္နည္းပညာ
ပိုင္း ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ရန္မဟာမိတ္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္
ေသာအေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Google Play တြင္တင္ဆက္ထားေသာ Vote Detail MM, Vote MM,
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မဲစာရင္း, Yway, mVoter 2015, Vote Up, Mae, MaePaySoh, Doh Sanda, Mae Pay Mal, Tara Vote အစရွိ
သည့္ Applicaition မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုငသ
္ ည္။
http://www.internetjournal.media/news/4567

NLD ကုိယ္စားလွယ္ကို ႀကိဳဆိုတဲ့ ဝက္လက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္ ႐ိုက္ႏွက္
ဆံုးမခံရ
23.10.2015
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ဆိမ့္ႀကီး ေက်းရြာတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား မဲဆြယ္စဥ္
ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၀ဦးကို အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာက ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကေအာက္တိုဘာ၂၃ရက္တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုး သို႔ လက္မွတ္ထိုး၍
တိုင္ၾကားထားသည္ဟုေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏မိခင္မွမဇၩိမကို ေျပာသည္။ထိုသို႔အ႐ိုက္ခံရေသာေက်ာင္းသား အခ်ိဳ႕မွာ
၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သ႔ူ ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူၿပီး ေဆးစာမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးထံ
သြားေရာက္၍ ညိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးရန္ မိဘမ်ားသြားေရာက္ေျပာဆိုေသာ္လည္းညိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္မေပးေသာေၾကာင့္မဘ
ိ
မ်ားကတိုင္ၾကားျခင္းဟုဆုိသည္။၀က္လက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး မွအဆိပ
ု ါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းစံုမသိရွိရ
ေသးဟုဆိုကာ ေျဖဆိုရန္ျငင္းဆိုသည္။ေအာင္ကိုဦး
http://mizzimaburmese.com/article/6411#sthash.AjczgXzG.dpuf

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ Mitch McConnell ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားဆဲ
23.10.2015
အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ ၎၏
အျမင္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္ၿပီး
တရားမွ်တမွဳရွိလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အားတက္ဖြယ္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရေသာ္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါေႀကာင္း။ ထြက္လာမည့္ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု ေျပာသြားသည္။VOA (ျမန္မာပုိင္း)

http://burmese.voanews.com/content/mitch-mcconnell-remark-on-myanmar-election2015/3019127.html

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မဲေပးရမည့္ေန႔တြင္ မဲစားရင္း၌ မပါသူမ်ား ျပႆနာ စတင္မည္ကို ေနျပည္ေတာ္ရဲ စိုးရိမ္
မဇၥ်ိမ
22.10.2015
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးမည့္ေန႔ တြင္ မဲဆႏၵရွင္ စားရင္း၌ အမည္ မပါဝင္သူမ်ား မဲ႐ုံပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္
မရရွိမႈအေၾကာင္းျပ၍ ျပႆနာ စတင္ျဖစ္ပာြ းမည္ကုိစိုးရိမ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲမွဴး ဦးစုိးညႊန္႔
ကေျပာသည္။ယင္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးမဲ႐ံုမွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာအဓိကက်သည္
ဟု ေျပာသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6358#sthash.u0AiLDHL.dpuf

ႀကံံ့ခိုင္ေရး မအူပင္ၿမိဳ႕ မဲဆြယ္ပဲ စည္ပင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနဆိုင္ရာကားမ်ား အသံုးျပဳဟုဆို
24.10.2015
ဧရာဝတီတိုင္း အူပင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေအာက္တိုဘာလ၂၀ရက္က လွည့္လွည္
စည္း႐ံုးစဥ္ လွည့္လည္ပဲြအတြက္စည္ပင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနဆိုင္ရာ ကားမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဆိုကာတိုင္ၾကား
ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု မအူပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။အူပင္တြင္ဝင္ေရာက္
ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ တိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းမွ၎ တို႔ စီမံျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင့္ေတာ္ရာေကာင္းမြန္
ေၾကာင္းႏွင့္ ခင္ရာမင္ရာ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္ဟု ေျပာသည္။စည္သူေမာင္ေမာင္

http://mizzimaburmese.com/article/6455#sthash.kCqUuvTs.dpuf

ဇာဂနာ(ဦးသူရ) ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ Interview ေကာက္ႏႈပ္ခ်က္
23.10.2015

ဇာဂနာ(ဦးသူရ) မွ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္က သကဲ့သို႔ တစ္ျခမ္း ေယာက်္ား၊ တစ္ျခမ္း မိန္းမ
ဒီဘက္ကဖက္လိုက္ဟိုဘက္ကျပန္ဖက္ႏွင့္တစ္ေယာက္တည္းက လုပ္ျပျပီးလူအမ်ားအားရယ္ေစေႀကာင္း ၂၅%
ေသခ်ာ ေနသည့္ တပ္မေတာ္ တစ္ဘက္ႏွင့္ အျခား တစ္ဘက္တြင္ အစိမ္းေရာင္ ႀကံ႕ဖြ႕ံ ျဖင့္ ႏွစ္ကိုယ့္ တစ္စိတ္
ေပါင္းကေန သည္ဟု 7daydaily Interview တြင္ေျပာသြားသည္ ။
http://www.7daydaily.com/story/49286
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RAKHINE NEWS
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တိုက္ပျြဲ ဖစ္
ဧရာ၀တီ|October 23, 2015
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP/ ALA)ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGB)တို႔ ေအာက္တိုဘာ၁၇
ရက္တြင္ နုယ္စပ္ ရွိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ း ခ့ဲသည္ဟု ALP ကေျပာ သည္။ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္ ႀတိဂံေဒသတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအဖြ႔ဲ (RSO) ၀င္မ်ား လႈပ္ရွားမႈ
ရိွေၾကာင္း သတင္းအရ လွည့္ကင္းဆင္းရာမွ BGB တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၿပီး မွားယြင္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပာြ းခ့ဲျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းALPအတြင္းေရးမႉးအဖြ႔၀
ဲ င္ ဦးခိုင္ေအာင္ဇံျဖဴကေျပာသည္။ယခုအခ်ိန္တြင္တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားမႈ
မရိေ
ွ တာ့ေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ အေျခအေနရိွေနေၾကာင္း ALP ထံမွ သိရသည္။ (ALP)သည္ယခုလ ၁၅
ရက္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔တ
ဲ ခု ျဖစ္သည္။

http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/10/23/97785.html
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တပ္ႏွင့္ မွားယြင္းပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ALP မွ ဒဏ္ရာရ ဒုဗိုလ္ စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ခြစ
ဲ ိတ္မွဳခံယူ
မဇၥ်ိမ/DMG
23.10.2015

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စ္တပ္တို႔ ျမန္မာ-အိႏၵိယ-ဘဂၤလာားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ အနီးတြင္
ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က တိုက္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ALP ဖက္မွ တစ္ဦးက်ဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးမွာလည္း
စစ္ေတြေဆး႐ုံ ၌ ခြစ
ဲ ိတ္ ကုသမႈခံယူေနရ သည္။ အဆိုပါ ပစ္ခတ္မႈ သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
နယ္စပ္အနီးRohingya Solidarity Organisation-RSOမ်ားေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ALP ဖက္မသ
ွ တင္းရရွိသျဖင့္တိုက္
ကင္းထြက္ရာမွ ဘဂၤလားစစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ကာအထင္မွားၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပာြ း ခဲ့ရေၾကာင္း ALPအတြင္း
ေရးမွဴး ခိုင္ေအာင္ဇံျဖဴက ေျပာသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6426#sthash.qmLOsV7r.dpuf

MA BA THA
ဦးပါေမာကၡ မေကြးေက်ာင္းတိုက္ Facebook
ယေန႔ နံနက္(24-10-20125)09:45 မိနစ္ခန္႕၇၁ေစ်းထိပ္တြင္ကုလားခင္ေမာင္ဝင္း(ခ) အာစီမူလာအသက္ (28)နွစ္
၇၁ ရပ္ကြက္ေနသူမွ ေနလင္းအာင္(ဗမာ) ၇၀ ရပ္ကြက္ ေနထိုင္သူ (အငွားယဥ္ေမာင္း) အား လည္လွီး သတ္ျဖတ္မ႕ႈ
ျဖစ္ပာြ းခဲ႔ရာတြင္ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္နွင့္ မ်ဳိးခ်စ္မ်ား ေရာက္ရွိျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဦးပါေမာကၡ
(မေကြး ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္)
(၂၁.၁၀.၂၀၁၅, ညေန -၄:၁၅)တြင္ သီတင္းဝါကၽြတ္ ကန္ေတာ့လာၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
မိန္႔ၾကားေပးေသာ ၾသဝါဒ
ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္က ရဟန္းသံဃာမ်ား အား အဓိက သိေစလိုသည္မွာ ရဟန္းသံဃာ သည္ လူမႈေရး, ႏိုင္ငံေရး ထဲ
မပါဖို, ရဟန္းက ဘုရားျမတ္စြာ အလိုေတာ္က်အတိုင္း ရဟန္း အလုပ္ လုပ္ဖို, သာသနာပ်က္တာ သည္ ရဟန္းမ်ား
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ရဟန္း အလုပ္ မလုပ္လ႔,ို ရဟန္းတာဝန္ မေက်လို႔ ျဖစ္ စသည္ျဖင့္ ရဟန္း အလုပ္သာ လုပဖ
္ ုိ႔ရန္ ၾသဝါဒေပးခဲ့သည္
အသံဖမ္းႏွင့္ အသံမွ စာအျဖစ္ စီစဥ္/ Bhante Moon
အသံ file link-http://www.mediafire.com/…/Rector_Sayadaw%27s_Ovada_%2821-1…

အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒ ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ထိခိုက္ႏိုင္ဟုVijay Nambiar ေျပာၾကား
23.10.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ႀကီးထြားလာေနသည္ကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေတြ႔ေနရၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အထူးအႀကံေပး Vijay Nambiar ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နယူးေရာက္ ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္မွာ လူမႈေရး၊ လူ႔အခြင့္
အေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တတိယေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္ေရး အေျခေနေတြကို တင္ျပခ်ိန္တြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္ လိုအပ္ သည္ ဟု
Vijay Nambiar ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမင့္ရန္ႀကိဳးစား
ေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ရံးု ဖြင့္ခြင့္ ယခုထမ
ိ ရေသးဟု
ဆိုပါသည္ ။ ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္

http://burmese.voanews.com/content/un-nambiar-on-myanmar-election/3019137.html

OTHER
ဘီလ်ံခ်ီသည့္ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈရေငြမ်ား စစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားဟုဆို
23.10.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႀကီးမားလွသည့္ ေက်ာက္စိမ္း ကုန္သြယ္မႈကိုစစ္ဘက္အထက္လႊာမ်ား၊မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏
အဆိုးရြားဆုံး ေန႔ရက္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ား ကြန္ရက္က လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း Global
Witness ၏ ၁၂လၾကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက ေအာက္တိုဘာ ၂၃ တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေသာေႀကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းမွ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ႏင
ုိ င
္ တ
ံ ကာ မိတဖ
္ က္မ်ား အထူးသျဖင့အ
္ ေမရိကန္တို႔အတြက္က်ယ္ေလာင္ေသာ
သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္သည္ဆိုသည္။Global Witness ၏ ေလ႔လာမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္
မႈမွရရွိေသာတန္ဘိုးမွာ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ၃၁ဘီလ်ံအထိရွိကာ ႏိုင္ငံ့ ဂ်ီဒီပီ၏ ထက္၀က္နီးပါးရွိၿပီးက်န္းမာေရး
အသုံးစရိတ္၏ ၄၆ဆပိုမ်ားေနေသာ္လည္းျပည္သူလူထုမွာအက်ဳိးေက်းဇူးမခံစားရေပ။
http://mizzimaburmese.com/article/6422#sthash.6awU9qvy.dpuf

"ဓားမ ဦးခ် ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ လက္ရွိျဖစ္မႈ ဥပေဒ" ေပၚေပါက္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး
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လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ ဓါးမဦးခ်ေျမမ်ားတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ဆံုးရံႈးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္
ေနရသည့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး"ဓားမ ဦးခ် ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလက္ရွိျဖစ္မႈ
ဥပေဒ" တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားအႀကိဳညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ
သည္။ယင္းညီလာခံကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဒႆန္ခန္းမ၌ ယခုလ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိက်င္းပေနၿပီးျပည္နယ္
ႏွင့္ တိုင္း၁၄ ခုက လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြ
စြာ လႈပ္ရွားေနသည့္ လူမူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6424#sthash.a6gqOJIZ.dpuf

AEC အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးဟု ဆို
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ယခုႏွစ္ကုန္လွ်င္ စတင္မည့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္း(AEC) အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထား
မႈသည္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။AEC ျဖစ္လာလွ်င္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားၾကားကုန္စည္မ်ား၊၀န္ေဆာင္
မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အေကာက္ခြန္အတားအဆီးမဲ့ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ လာေတာ့
မည္ျဖစ္ၿပီး အေကာက္ အခြန္ မဟုတ္ ေသာ အတားအဆီး အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိ ေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ၊
ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဗီယက္ နမ္ စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၅ အကုန္ AEC စတင္သည္ႏွင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား
အတုိင္း အတားအဆီးမရွိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူ၍ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ခြငရ
့္ ရွိထား
သည္။AEC ျဖစ္လာပါက ျပည္ပမွထုတ္ကုန္မ်ား၊၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ား၊ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားပါ
အခ်င္းခ်င္းၾကား ၀င္ေရာက္မည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက ္တြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္းလက္ရွိတြင္ျပည္တြင္းရွိအမ်ားဆုံးေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ SME မ်ားသည္
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ သစ္ေနမိုး
http://burma.irrawaddy.org/business/2015/10/24/97860.html
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