ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၆)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၂၉.၁၀.၂၀၁၅ (ၾကာသပေတးေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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ဦးသိန္းစိန္

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို ႀကိဳဆိုျခင္းအျဖစ္ ႏုိင္က်ဥ္းမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္

No (895) p

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က သမၼတထံတင္ျပ

(5)

ေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္
မ်ားရွိ

ႏိုင္ငံေအက်ဥ္းသားမ်ားကို

ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံတင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက ႏုင
ိ င
္ ံ
ေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၊
ဝန္းရံျပည္သူမ်ား သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ ခြင့္
ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြမတုိင္မီ လက္ရွိအစိုးရက ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားသူ
အားလံုးကို

ျခြင္းခ်က္မရွိ

ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေရး

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ဦးညိဳထြန္းက ေျပာသည္။
ၿဖိဳးေဝလင္း
၂
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ဦးသိန္းစိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တပ္မေတာ္အေပၚ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သျဖင့္
ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံၾကရန္ စာမ်ားျဖန္႔ေဝ
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊

အိမ္မၿဲ မိဳ႕ေပၚတြင္

အမ်ိဳးဘာ

သာ၊ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကဆိုသည့္ စာသားပါစာရြက္မ်ား
ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ျဖန္႔ေဝ ခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ကန္ႀကီးေဒါင့္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သဖန္းပင္ဆိပ္
ေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ိဳက္ပိေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု
ဦးစိန္ျမင့္ကဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္း
ျမ၊ ဝါးခယ္မ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုဝဏၰ
အားကစားကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေထာက္ခံပြဲ
တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္က သံဃာငယ္မ်ား တပ္ဦးမက်ိဳးၾကရန္
ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
မ်ိဳးေက်ာ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃
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ျပည္ျမန္မာ

Election

မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ၿပီ

အတြဲ (၃)

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား

အမွတ္ (၃၆) p

အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးလိုပါက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ မွ စတင္

(11)

ကာ ပံစ
ု ံ (၁၃) ျဖင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး အခ်က္အလက္
ခိုင္ခံုပါက ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္
မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွစ္ခုရွိၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ ၁ တြင္ ရပ္ကြက္
ငါးခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စု၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ ၂ တြင္ ရပ္
ကြက္သံုးခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၁ စုတ႔ို ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ရက္/ေက်း
ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲေပါင္း ၅၄ ဖြ႔ရ
ဲ ွိၿပီး၊ ရပ္/ေက်း မဲရံု ၇၉ ရံု၊ တပ္ရင္း/
တပ္ဖြဲ႔ မဲရံုကိုးရံုႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံု မဲရံုတစ္ရံုတ႔တ
ို ြင္ ဆႏၵမေ
ဲ ပးပိုင္
ခြင့္ရွိသူေပါင္း ၁၇၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔
ခြဲမွ သိရသည္။
ေအာင္ျမင့္ထြန္း (ျမစ္မခ)

၄
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မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရးေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ပရိသတ္
တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္တက္ေရာက္

(3)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္

ေရး အတြက္ နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၈
ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မေနာ္ရမၼံ ျပည္သူ႔ဟစ္တုိင္ကြင္းသို႔ လာ
ေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ ပရိသတ္ တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္တက္ေရာက္
ခဲ့သည္။ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရး အႏုပညာရွင္မ်ားအဖြ႔သ
ဲ ည္
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ သန္လ်င္၊ ပခုကၠဴ၊ ျမင္းၿခံ၊
လား႐ိႈး၊ ျပည္၊ ဘားအံ၊ ျမဝတီ၊ ေတာင္သာ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ေကာ့
မွဴး၊ ဘိုကေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ တြံေတး၊ ဒလ၊ မႏၱေလး အပါအဝင္
ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၈ ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ႏုိင္ေရးေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘုတလင္
ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္
သည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
၅
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တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို ယံုၾကည္မႈ
မရွိ
ျပည္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္
သားမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ေကာ္မရွင္ကို

ယံုၾကည္မႈမရွိ

ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္
ျမင့္ကေျပာသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တပ္မေတာ္ မဲရံု
(၃၅) ရံရ
ု ရ
ိွ ာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (ခန္႔မွန္း) တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္း
တို႔အေပၚ မွီခိုသူ မိသားစု စုစုေပါင္း ၁၃၈၁၁ ဦးရွိသည္။ အေမရိ
ကန္သံရံုး ၿဗိတိသွ်သံရံုး အီးယူသံရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္
ေတြ႔ဆံုရာေကာ္မရွင္ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏုိင္သည့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္းေမးသည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကေျပာသည္။ ေရွ႕တန္းေရာက္ တပ္မေတာ္
သားမ်ားႀကိဳတင္မဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႀကိဳတင္မဲမ်ားကို ေအာက္
တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီထိ ႀကိဳ
တင္မဲေပးႏုိင္သည္။
(ပုသိမ)္ မ်ိဳးမင္းပိုင္
၆
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တပ္မေတာ္သားႏွစ္ရာ၏ မဲစာရင္းမ်ား ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းႏွင့္ ကိုကိုး
ကြ်န္း ႏွစ္ေနရာလံုးပါဝင္ေန၍

ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ NLD ကိုယ္

စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္ျပထား
တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ တပ္မေတာ္သားႏွစ္ရာ၏ မဲစာရင္း
မ်ားဟိုင္းႀကီးကြ်န္းရွိ ပမၼဝတီေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုကိုးကြ်န္း
ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၇) အေျခစိုက္ ေရတပ္စခန္းတို႔ရွိ ႏွစ္ေနရာစလံုး
တြင္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔

စာျဖင့္ေရးသားတင္ျပထားေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးဝင္းမင္းကေျပာသည္။

ဟိုင္းႀကီးကြ်န္း

ေရတပ္စခန္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ
၁၄၃၀ ရွၿိ ပီး

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂၇) အေျခစိုက္ ေရတပ္

စခန္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမွာ ၅၇၀ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါစာရင္း
ႏွစ္ခုအား တိုက္ဆိုင္စစ္ေရးရာတြင္ ယင္းသို႔ အမည္စာရင္းထပ္ေန
သည္ကိုေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္

ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ကိုကိုးကြ်န္းသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ႏွစ္
ပတ္ေက်ာ္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္မွ

သြားေရာက္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာ္

လည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ မဲဆြယ္
စည္းရံုးခြင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ကို အျပည့္အဝမဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ရရွိ
ထားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၇
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Daily Eleven
Pg (3)

Election

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအမည္စာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာ
၂ ရက္မွစ၍ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ရံုးခြမ
ဲ ်ား၌ ကပ္ထား
မည္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူအမည္
စာရင္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာရပ္
ကြက္ေကာ္မရွင္ရံုးခြမ
ဲ ်ားတြင္
ျပည္ေထာင္စု

ေၾကညာကပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴခ်ဳပ္

ဦးတင္ထြန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားသည္။ ပံစ
ု ံ
၃ (က) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ရိုက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွပ
ိ ေ
္ နၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္
ရံုးခြမ
ဲ ်ားတြင္ ကပ္ထားမည္ဟုလည္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကား
သည္။
၈
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Election

Pg (15)

ကယားျပည္နယ္၌ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အား
နည္းလ်က္ရွိရာ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလတြင္ မဲမသမာမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္
မဲမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္လ်က္ရွိ
ကယားျပည္နယ္အတြင္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္သူမ်ား
အားနည္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္မဲမသမာ
မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအေပၚတြင္ စိးု ရိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားမွသိရသည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္
ႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရွားေတာ၊ ေဘာလခဲႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး
တစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင္ၾ့ ကည့္သူ
မ်ားမွာ သတင္းအျပည့္အစံု မရသည့္အျပင္ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား
လည္း ႀကံဳေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္
ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္သည္
လည္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းေပါမ်ား
ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းပန္းခက္ခဲျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ဗမာ
စကားမတတ္ျခင္း၊

စစ္တပ္ေနရာခ်ထားမႈ

မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သင့္
သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။
မခိုင္
၉
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စံေတာ္ခ်ိန္
အတြ(ဲ ၃)
အမွတ္ (၉၁၈)
Pg (1, 2)

Election

မဲေပးခြင့္ဆံုးရႈံးမႈ

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္

ႏုိင္ငံေရးဟန္ခ်က္ပ်က္ေန

ေၾကာင္း ကာတာစင္တာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲအတြက္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ဆံုးရႈံးေနရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ကာတာစင္တာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က

ေအာက္တို

ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း
မ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ

အထိုက္အေလ်ာက္ၿငိမ္းခ်မ္း၍

လြတ္လပ္မႈရွိခ့ေ
ဲ သာ္

လည္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအရ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ား၊ ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္
လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအေျခအေနမွာ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေန
သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတိေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲအစီစဥ္ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕အေရအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္ မ်ားျပားခဲ့ရာ
ျပည္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ဆံုးရံႈးခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္
မိသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၀

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily

NLD

No (895) p

ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရာထူးႀကီးယူခဲ့သူမ်ား ဝင္
ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲစာရင္းအပိုမ်ားစြာ ပါဝင္ေနဟု ဒီခ်ဳပ္

(9)

ေၾကညာခ်က္ထုတ္
တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရာထူးႀကီးႀကီးယူခဲ့သူ
မ်ား ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိ မဲစာရင္းတြင္ လူပိုမဆ
ဲ ႏၵရွင္
အေရအတြက္မ်ားစြာ ပါဝင္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာ
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း NLD က
ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရေသာ မဲစာရင္းမ်ားတြင္ ေနရပ္
လိပ္စာ၊ မွတ္ပုံတင္တူၿပီး အမွန္တကယ္ေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လူ
အမည္စာရင္းမ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊
အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ မ်ား
ျပားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္

၁၁

၂၉.၁၀.၁၅

Daily Eleven

NLD

Pg (21)

မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အင္အားျပမဲဆြယ္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ
ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းအေပၚ ဥပေဒႏွင့္
မညီညြတ္၍ ေကာ္မရွင္သို႔ NLD တိုင္ၾကား
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ၏ ေအာက္တို
ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌ ဥပေဒႏွင့္
မညီညတ
ြ ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခရိုင္ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားသည္ဟုသိရသည္။ ျပည္
ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌တြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကားမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ယာဥ္မ်ားကို အသံုး
ျပဳျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္မဲဆြယ္ျခင္းတို႔ရွိခဲ့
သည္ဟုဆိုကာ NLD မအူပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးစိန္ဝင္းက မအူပင္ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေအာက္
တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ တုိင္
ၾကားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးဟု သိရသည္။
သက္မင္း

၁၂

၂၉.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (3)

NLD

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း NLD
ပါတီအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္လာဟု NLD ပါတီ ရခိုင္
ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ေနာက္
ပိင
ု း္ NLD ပါတီအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္နယ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတြင္း ေနရာအမ်ားစု ေအာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညီပုက ေျပာၾကားသည္။ လူထု
သည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ NLD ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမပ
ႈ ရ
ုိ ိွ
လာေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အမ်ားစုအႏုိင္ရ
မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ သံတြၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ေတာင္
ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္ အႏုိင္ရရွိရန္ေသခ်ာေၾကာင္း ဦးညီပုက ဆို
သည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေက်းရြာအမ်ားစုသို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
ဆင္းရာတြင္လည္း အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်း
ရြာအားလံုးသို႔ စည္းရံုးေရးမဆင္းႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း အမ်ားစုကြင္း
ဆင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သားေရႊဦး (ကစၦပ)
၁၃

၂၉.၁၀.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

USDP

အတြ(ဲ ၃)

ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား မဲေပးလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီ
တာမ်ားခ်ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုစည္းရံုးေနဟု ဆို

အမွတ္ (၉၁၈)

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၌ လွ်ပ္

Pg (24, 3)

စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္
ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအား မဲထည့္ပါက လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားခ်ေပးမည္ဟု ေျပာ
ဆိုစည္းရံုးမႈမ်ား ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။

ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္

ေက်ာင္းစုေက်းရြာမွ

ရြာမေက်းရြာအုပ္စု

လွ်ပ္စစ္မီတာမရွိသည့္

ေတာင္

ေဒသခံမ်ားအား

ေက်းရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ဦးျမသိန္းႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးႏုိင္ေအးတို႔က
ေခၚယူေတြ႔ဆံုကာ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုစည္းရံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔
ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေဒၚစိန္ရီကေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာ
မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မီတာရယူ
ထားေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲမထည့္ပါက ယင္းမီတာမ်ား
ကို ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုစည္းရံုးခဲ့ေၾကာင္း
ေတာင္ေက်ာင္းစုေက်းရြာေဒသခံ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။
၁၄

၂၉.၁၀.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြ(ဲ ၃)
အမွတ္ (၉၁၈)
Pg (1, 2)

ပါတီ

က်ားေခါင္းႏွင့္ NLD ေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြ႔မ
ဲ ည္စိုးေသာေၾကာင့္ ေလး
ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦး သံုးသပ္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ႏွင့္
NLD ပါတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႔မည္ကိုစိုးရိမ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္
ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၌ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျခင္းျဖစ္ႏုိင္
ေၾကာင္း SNLD ပါတီ ဥကၠ႒ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၈
ရက္ေန႔က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းရွဴး၊
ေက်းသီး၊ တန္႔ယန္းႏွင့္ ဟိုပန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်
တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေအာက္တို
ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး ယင္းကို ကန္႔ကြက္
ေၾကာင္း SNLD က ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကို ကြင္းဆင္းေလ့
လာစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမျပဳဘဲ ခိုင္လံုမႈမရွိသည့္ အေၾကာင္း
ျပခ်က္ျဖင့္

တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္လုိက္သည့္

ေကာ္မရွင္၏

ေၾကညာခ်က္ကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။
၁၅

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ပါတီ

No (895) p

ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဟသၤာတ
လူထုႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႔မည္

(27)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဌးဦး ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္
တြင္ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္
တြင္ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔
သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးဦးစီျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေလးခု
စလံုးတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေလးရက္အလို ႏုိဝင္
ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္ရီကေျပာသည္။

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ေက်းရြာ

အုပ္စု ၁၂၄ အုပ္စု၊ မဲရုံ ၂၈၃ ရံုရွိကာ မဲဆႏၵရွင္ ၂၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ
သည္ဟု ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ သိရ
သည္။
ေအာင္သစ္လြင္
၁၆

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ပါတီ

No (895) p

ရန္ပံုေငြနည္း၍ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကို အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကဲ့သို႔
မျပဳလုပ္ႏုိင္ဟု ဒိုင္းနက္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ေျပာ

(12)

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္ ေနာက္
ဆံုးမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ဒိုင္းနက္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာတြင္ ရန္ပေ
ုံ ငြအား
နည္းသည့္အတြက္ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ားကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျဖစ္
ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ဒိုင္းနက္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီတြင္
ပါတိဝင္ဦးေရ ၇၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာင္
ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေန
ရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ၊ စုစုေပါင္း သံုးေနရာ တစ္
ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သံုးေနရာသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း
ထားသည္။
ေမာင္ကံ

၁၇

၂၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)

ပါတီ

KUDP ပါတီတံဆိပ္ ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ဘားအံတြင္ မဲဆြယ္
KUDP

ပါတီမွ

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္

အမွတ္ (၃၆) p

ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ေက်ာ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး

(9)

ဝန္ႀကီးျဖစ္ပါက ေတြ႔ဆံုခြင့္မေပးမည့္ KUDP ပါတီ တံဆိပ္ပါေသာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မဲဆြယ္
စည္းရံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။ KUDP ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ေက်ာ္၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ဘား
အံၿမိဳ႕နယ္ သာမည မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ ၄င္းဝန္ႀကီးျဖစ္
ပါက ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးမည့္ ကတ္ျပားဟုဆိုကာ

ေဒသခံမ်ားအား

ေဝေပးခဲ့သည္။ ယင္းပါတီမွ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္
ျပည္နယ္အတြင္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ (၂) မွ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ဗမာ
တုိင္းရင္းသားေရး လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ငါးဦး
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ပီတီတီ (ျမစ္မခ)
၁၈

၂၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြဲ (၃)

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ေနာက္ဆက္တက
ြဲ ိစၥကို အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
အဖြ႔ဲ ရွစ္ဖ႔ြဲ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္) စတင္ေဆြးေႏြး

အမွတ္ (၃၆) p

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္

(3)

နက္ကိုင္

ရွစ္ဖဲ႔ႏ
ြ င
ွ ့္

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

ေကာ္မတီတို႔ၾကား NCA ၏ Joint (ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ပူးတြေ
ဲ စာင့္
ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ-JMC) အစည္းအေဝးကို ယေန႔ (ေအာက္တို
ဘာ ၂၉ ရက္) တြင္ MPC ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ JMC အစည္းအေဝး
သည္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖ႔တ
ြဲ ို႔အၾကား ပူး
တြဖ
ဲ ြဲ႔စည္းထားေသာ

အဖြ႔ဲ၏အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး

ယေန႔မစ
ွ ၍

သံုးရက္ၾကာ ဆက္တုိက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္လက္
မွတ္ မေရးထိုးရေသးေသာ အဖြ႔မ
ဲ ်ားကလည္း ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃
ရက္အထိ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္
ရန္ရွိေနေၾကာင္းေျပာသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ အစိုးရဘက္မွ
မည္သူ႔ကိုမွ် အသိေပးဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ညီလာ
ခံတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွသာ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥကို
စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ မည္သည့္ညွိႏိႈင္း
မႈမ်ားျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေဘာင္

ေရွ႕ဆက္သြားမည္ဆုိသည္ကို

အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။
IRIS
၁၉

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(1,2)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရွမ္းေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပဟု ေၾကညာ
ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တုိက္ပပ
ြဲ ိုမိုျပင္းထန္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲမက်င္းပေတာ့ဟု ေၾကညာၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ မုိင္းရွဴးႏွင့္ ေက်း
သီးၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ကို SNLD ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြက္ေနၾကသည္။ SNLD အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔
လြင္က ၄င္းတိ႔ပ
ု ါတီႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို
တမင္အေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္းေျပာသည္။ အမွန္တကယ္တုိက္ပြဲျဖစ္သည့္ေနရာမွာ မိုင္း
ရွဴးႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အစြန္အဖ်ားေနရာသာျဖစ္ၿပီၚ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု
စလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပေတာ့ျခင္းသည္ SNLD ပါတီ အႏုိင္ရ
သည့္ေဒသမ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္
သည္ဟု စိုးလြယ္ခမ္းကေျပာသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမး္
ျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA တုိ႔တုိက္ပြဲသည္ ေအာက္
တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျပင္းထန္လာၿပီး မုိင္းရွဴး ၿမိဳကထဲသို႔ ေရာက္ရွိ
လာသည္ဟု သတင္းၾကားေနရ၍ ေဒသခံမ်ား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစ
ရန္

ယင္းအေျခအေနကို

ကန္႔ကြက္မည္ဟု

ရွမ္းလူမႈေရးအဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးႏွစ္ဆန္းဦးက တန္႔
ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္အုပ္စုသည္ SSA ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္
ႏွင့္ နီးကပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဟိုပန္မွာ “ဝ” ေဒသျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္

လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ မက်င္းပႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္းရွင္းျပသည္။
ေအာင္သစ္လြင္၊ အိမြန္ျဖဴ
၂၀

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရွမ္း/ေတာင္ လူငယ္ကြန္ရက္ စစ္ပမ
ြဲ ်ား ရပ္ဆုိင္းရန ကမ္ပိန္းျပဳ လုပ္

No (895) p
(7)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လက္ရွိ
ျဖစ္ပာြ းေနသည့္တုိက္ပြဲမ်ား

ရပ္ဆုိင္းေပးရန္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ

ရွမး္ /ေတာင္ လူငယ္ကြန္ရက္က ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္တြင္
ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စုဠာမုနိဘုရား
ရင္ျပင္တြင္ စစ္ပဲမ
ြ ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသား
ထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ ေဝမွ်
ေပးျခင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသီခ်င္းမ်ား

သီဆိုျခင္းတု႔က
ိ ို

ရွမး္ /

ေတာင္ လူငယ္ကြန္ရက္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၅၀ ခန္႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့
ၾကသည္ဟု လူငယ္ စိုင္းေသာင္းထြဋ္စိုးကေျပာသည္။ စူဠာမုနိ
ေစတီေတာ္ရင္ျပင္တြင္ ရွမ္းေတာင္ လူငယ္ကြန္ရက္အဖြ႔ဲ လူငယ္
မ်ားက

စစ္ေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္

ျပည္သူမ်ားအတြက္

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ခဲ့ၾကၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္ သူမ်ားအတြက္
သီခ်င္းဆိုအလွဴခံေပးမည္ျဖစ္ကာ ရရွိလာသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို
ရွမ္းလူငယ္အဖြ႔အ
ဲ စည္း

မွတစ္ဆင့္

လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း ရွမ္းလူငယ္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ခြန္ေခတ္စံက ေျပာသည္။
ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၁

၂၉.၁၀.၁၅

Daily Eleven

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Pg (2, 3)

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး
ပြမ
ဲ ူေဘာင္ေရးဆြျဲ ခင္းကိစၥ

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း

အေကာင္အ

ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ မေသခ်ာ
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးအၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းလုပ္
ေဆာင္ရမည့္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

မူေဘာင္ေရးဆြျဲ ခင္းကိစၥကို

သတ္မွတ္အခ်ိန္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္

လက္ရွိ

အေနအထားမ်ားအရ ေသခ်ာမႈမရွိေသးဟုသိရသည္။ မူေဘာင္
အား အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏင
ွ ့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြရ
ဲ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အာရံု
စိုက္ေဆာင္ရြက္ေနရသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂၁ ဖြ႔ဲ
အနက္ ၁၃ ဖြ႕ဲ မွာလည္း NCA ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္
အတြင္း

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္အား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

သတ္မွတ္ခ်ိန္

အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေန

သည္။ PNLO ဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းကလည္း ရက္ေပါင္း ၆၀
အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေရးဆြႏ
ဲ ုိင္ျခင္း
ရွိ မရွေ
ိ ျပာဆိရ
ု န္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာ ပထမပတ္
အတြင္း ခ်င္းမိုင္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြး
ေႏြးပြျဲ ပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူေဘာင္ကိစၥအား အဓိ
ကထားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ

အဆင္ေျပပါက

အစိုးရႏွင့္

ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
၂၂

၂၉.၁၀.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြ(ဲ ၃)
အမွတ္ (၉၁၈)
Pg (3)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပန္ဆန္းညီလာခံရလဒ္

ထြက္ေပၚလာပါကလည္း

အစိုးရ၏လုပ္

ငန္းစဥ္အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္မည္
‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ပန္ဆန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အစည္းအေဝးရလဒ္ မည္
သုိ႔ပင္ထြက္ေပၚလာေစကာမူ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတိုင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPC မွ
အႀကီးတန္းအႀကံေပးအရာရွိ ဦးလွေမာင္ေရႊက

ေအာက္တိုဘာ

၂၈ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ ပန္ဆန္းအစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း အစိုးရအား အသိေပးျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိဟု
လည္း ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။ အစည္းအေဝးအား ႏိုဝင္ဘာ
၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး NCA တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြ႔မ
ဲ ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။
ေဇယ်ာေမာ္၊ ေကာင္းထက္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၃

၂၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

Other

အတြဲ (၃)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

လႊတ္ေပးေရးေက်ာင္းသားႏွင့္

ဝန္းရံ

ျပည္သူသံုးဦး ဒုတိယအႀကိမ္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

အမွတ္ (၃၆) p

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္

(9)

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ျပန္

လႊတ္ေပးေရးအတြက္ သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေက်ာင္း
သားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူသံုးဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္
ဒုတိယအႀကိမ္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
မႈကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသန္းထုိက္၊
ကိုမ်ိဳးထက္ပိုင္ႏွင့္ ကိုမ်ိဳးျမတ္စံတို႔သံုးဦးက ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ

ကိုေအာင္ေနပိုင္က

ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားအနက္
တရားစီရင္ေရးကို အယံုအၾကည္မရွိဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၇
ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဗကသ ေက်ာင္း
သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသန္းထုိက္၊ ကိုမန္ေနာ္၊ ကိုေဆြလင္းထြန္း၊
ကိုမ်ိဳးထက္ပိုင္၊ ကိုခန္႔ေအာင္တ႔င
ုိ ါးဦးႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူ ကိုမ်ိဳးျမတ္
စံ၊ ကိုသိန္းႏွင့္ ကိုျမတ္စိုးဦးတို႔ သံုးဦးက ေရွ႕ေနပါဝါ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾက
သည္။
ထက္ေအာင္ၿဖိဳး
၂၄

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(3)

Other

Doing Business ၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈ အဆင့္ တြင္
ျမန္မာ ၁၀ ဆင့္တက္
ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္
Doing Business စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အလြယ္ကူဆံုး
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခင္ႏွစ္ထက္ အဆင့္
၁၀ ဆင့္ တက္လာေသာ္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ေအာက္ဆံုးအဆင့္၌သာ

ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

Doing

Business စစ္တမ္းက စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးအဆင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၉ ႏုိင္ငံ စာရင္းထုတ္ျပန္ရာ ၂၀၁၅
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၁၇၇ ရွၿိ ပီး ၂၀၁၆ တြင္ အဆင့္ ၁၆၇
သို႔ျမင့္တက္လာသည္။ Doing Business စစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏုိင္ငံမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အဆင့္ (၁)
တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အလြယ္
ကူဆံုး ဒုတိယႏုိင္ငံမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး မဆင့္ (၁၈) တြင္
ရွိသည္။ ထုိင္းမွာလည္းအဆင့္ (၄၉) တြင္ ရပ္တည္သည္။ ဗီယက္
နမ္က အဆင့္ (၉၀)၊ ကေမာၻဒီးယားက (၁၂၇)၊ လာအိုႏုိင္ငံက
အဆင့္ (၁၃၄) တြင္ ရွၿိ ပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ အနိမ့္ဆံုး
ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြား
ေရးလုပ္ရန္ အဆက္ခံမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းဟု
စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။
ျပည္သိမ္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၅

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Other

No (895) p

ဦးခြန္ဂ်ာလီႏွင့္ မေခ်ာစုထြန္းအမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ်သံ ရံုး
သေဘာထားထုတ္ျပန္

(5)

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဓာတ္ပံုကို ျပဳျပင္
ကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ခဲ့သည့္ တရာစြဲဆုိခံထားရ
သူ ဦးခြန္ဂ်ာလီႏွင့္ မေခ်ာစႏၵီထြန္းတု႔ိအမႈကို စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္
ၾကည့္ေနၿပီး လြတ္လပ္စာြ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ ပူပန္မႈကို
လည္း ျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံရံုးကို ေအာက္တိုဘာ ၂၈
ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕
ကိုျပဳျပင္ကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚ ေရးသားျဖန္႔ေဝ ခဲ့သည္
ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနျခင္းမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ႏုင
ိ င
္ ံ
ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂြ်န္ကာဘီက ေအာက္
တုိဘာ ၁၅ ရက္ က ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ထုိသူမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္
ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေအာက္တိုဘာ
၁၅ ရက္ ပံမ
ု န
ွ သ
္ တင္းစာရွငး္ လင္းပြတ
ဲ ြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္
၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သူရသတိၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အမ်ိဳးသမီးဆု
ရွင္ ေဒၚေမစံပယ္ျဖဴ၏ခင္ပြန္း ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီကို ၂၀၁၃ ဆက္
သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္

တရားစြဲခဲ့သည့္အေပၚ

စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း

ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး မေခ်ာစႏၵီကိုလည္း အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ေရး

ဥပေဒျဖင့္

အေရးယူထားသည္ကို

သိရွိထား

ေၾကာင္း ဂြ်န္ကာဘီကေျပာသည္။
ၿဖိဳးေဝလင္း
၂၆

၂၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(8)

Other

ႏုိင္က်ဥ္းမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး အစာငတ္ခံဆႏၵျပေသာ ကိုေအာင္
မိႈင္းဆန္းကို လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြ႔မ
ဲ ်ား ေထာက္ခံ
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

လြတ္ေျမာက္ရန္

အက်ဥ္း

ေထာင္တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေသာ ကိုအာင္မိႈင္းဆန္းကို လူ႔
အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ အဖြ႔ဲ (၁၃) ဖြ႔က
ဲ
ေထာက္ခံခ့ၿဲ ပီး ၄င္းႏွင့္အတူ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လူ႔
အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇
ရက္က က်င္းပေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား ဖိုရမ္တြင္
ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္း
လမ္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားကို အစိုးရက တရားလိုျပဳ၍ တရားစဲြ
ဆိုထားေသာအမႈမ်ားကို

ပယ္ဖ်က္ေပးရန္

ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားေနေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္
လက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ အေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္းကို လူ႔အခြင့္အေရး ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ အဖြ႔ဲ (၁၃) ဖြ႔က
ဲ
႐ႈတ္ခ်သည္။ ေတာင္းဆိုသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ Action Committee
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

For Democracy and Development၊ National Congress၊
ရန္ကုန္လူငယ္မ်ားကြန္ရက္၊

အီကြယ္လတီျမန္မာ၊

Human

Rights Educators ကြန္ရက္၊ မန္တီသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း၊ ျပင္ဦး
လြင္ အစိမ္းေရာင္အဖြ႔၊ဲ စမုိင္းပညာေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊
ဂ်န္နေရးရွင္းေဝ့ဗ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔၊ Genuine
People Servant၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ Civil
Rights Defenders အဖြ႔တ
ဲ ို႔က ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
အိျဖဴမြန္
၂၇

၂၉.၁၀.၁၅

DEMOCRACY
Today အတြဲ
(၂) အမွတ္
(၂၉၂) Pg (2)

Other

အယ္လ္ဂ်ားဇီးရား၏

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ

အထင္အျမင္လြမ
ဲ ွား

ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သတင္းဌာနႏွင့္ Facebook ကို ကန္႔
ကြက္သြားမည္ဟု

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

အဆင့္ျမင္အ
့ ရာရွိႀကီး

တစ္ဦးေျပာ
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည့္ဆိုသည့္ အယ္လ္ဂ်ားဇီးရား သတင္းဌာန၏ ေအာက္တိုဘာ
၂၈ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ၊ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ကမၻာတစ္ဝန္းက
အထင္အျမင္လမ
ြဲ ွားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့
သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကို ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကား
လိုက္သည္။ အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနက အဆုိပါသတင္း
ကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း Partners
in Genocide? ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ New evidence of collaboration
between Myanmar’s army and Buddhist monks in the
genocide of Rohinga muslims ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားမွာ တည္
ၿငိမ္စျပဳေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ပြားလာေအာင္ ရည္
ရြက္ခ်က္ရွိရွိ

လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု

သံသယျဖစ္မိေၾကာင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားအေပၚ ကမၻာတစ္ဝန္းက အထင္
အျမင္လမ
ြဲ ွားမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း အဆို
ပါအရာရွိႀကီးကေျပာသည္။
DT
ONLINE NEWS
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U THEIN SEIN

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတာ ဘာကုိ ေျပာတာလဲဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေမး
29.10.2015
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ငပုေတာၿမိဳ႕၊ဥသွ်စ္ကြင္းေက်းရြာသုိ႔ေအာက္တိုဘာလ၂၉ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိစဥ္ ဒီမုိကေရစီ
စနစ္အေျပာင္းအလဲကိုသူ၏အစိုးရကစတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ထပ္ဘာမ်ားေျပာင္းလဲလိုေသးသနည္း၊ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆို
တာဘာကို ဆိုလိုသလဲဟုေဒသခံမ်ားကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ သည္။စနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွစနစ္သစ္တစ္ခုကူးေျပာင္းရသည္
မွာ အႏၱရာယ္မ်ားေႀကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ထဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံ အမ်ားႀကီးရွိျပီးအာရပ္
ႏိုင္ငံ၊မူဆလင္ ႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားႀကီးရွိရာတြင္ ယေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေျပာင္းႏိုင္ဘဲ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း သမၼတ မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။အစိုးရမွတလွမ္းခ်င္းသတိထားေျပာင္းလဲႏိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ အတြက္ေၾကာင့္
ယခုဒီမိုကေရစီစနစ္အား ေသြးထြက္သံယိုမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ေျပာင္းလဲဖု႔အ
ိ ခ်ိန္တန္ၿပီ
ဆိုသည္မွာ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေျပာင္းလဲပါၿပီ ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။စည္သူေမာင္ေမာင္
http://mizzimaburmese.com/article/6695#sthash.qR2M63Nv.dpuf

PEACE/ARM CONFLICT

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေလးထားမည္ဟု ဦးလွေဌး၀င္းေျပာ
29.20.2015
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မွဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ရင့္က်က္ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္အေလးထား
ေဆာင္ရြက္သြားမည္၊ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအားရင့္က်က္ခုိင္မာေရးကုိ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္
ရြက္သြားရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေဌး၀င္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေအာက္တုိဘာလ
(၂၈) ရက္ သီတင္းကြၽတ္ မီးပုံပ်ံ လႊင့္တင္ျခင္းအခမ္းနား၌ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိက္တက္သည့္ဒီမုိကေရစီ
ႏုိင္ငံျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္အရးႀကီးသည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအျမန္
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားရုိးရာမီးပုံးပ်ံပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ဦးလွေဌး၀င္းမွ ေျပာ
ၾကားသြားသည္။အခမ္းအနား၌ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားသည့္လူငယ္မ်ား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ တံဆိပ္ပါ
သည့္ မီးပုံပ်ံကုိ လႊင့္တင့္ခဲ့သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6679#sthash.qJGC9uCe.dpuf

အစိုးရ စစ္တပ္ သိမ္းယူထားသည့္ ေတာင္ကုန္းအား SSPP/SSA ျပန္လည္သိမ္းယူ
29.10.2015
SSPP/SSA သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္နွင့္ အစိုးရ စစ္တပ္တို႔အၾကား မိုင္းရွဴးျမိဳ႕ နယ္ မိန္းအက္္ ေဒသတြင္ ယခုလ ၂၇
ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္း ထန္စြာျဖစ္ပာြ းခဲ့ျပီး အစိုးရစစ္တပ္ မွသိမ္းယူထားေသာ တပ္စခန္းတခုအားသွ်မ္းျပည္
တပ္မေတာ္မွျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္ သ်ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေျပာခြင့္ရဗိုလ္မွဴးၾကီး စိုင္းလ၂၈
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရက္ေန႔တြင္ ေျပာ သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စထ
ဲ ားသည့္ သ်ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ ပိုင္းနွင့္
အစိုးရစစ္တပ္အၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပာြ းေနသည္မွာတလနီးပါးခန္႔ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ျပီးNCAလက္မွတ္ေရးထိုး
ရာတြင္လည္း အားလံုးပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ဟု SSPP/SSA က ဆုိသျဖင့္ အစိုးရ တပ္မွ
ရမယ္ရာွ တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သ်ွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ကေျပာဆုိသည္။သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္/ စိုင္းထြန္းေအာင္လငြ ္
Panglong(Burmese) Facebook

SSPP/SSA ႒ာနခ်ဳပ္ရွိသည့္ ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခံရ
29.10.2015
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မုိင္းရႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း အဖြ႔ဲ
(SSPP/SSA)႒ာန ခ်ဳပ္ရွိေသာ ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာသည္ယမန္ေန႔ည သန္းေခါင္အခ်ိန္ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္လက္နက္ႀကီး
မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ သည္အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထိခုိက္
မႈ မရွိေသာ္လည္း ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာရွိ ေဒသခံ တဦး၏ ေနအိမ္ကို လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ခ့ၿဲ ပီး ေနအိမ္ႏွင့္ ကားပ်က္စီး
သြားေၾကာင္း၊ ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား ေၾကာက္ လန္႔၍ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနၾက ေၾကာင္း SSPP/SSA
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလ ဧရာဝတီကိုေျပာ သည္။ အေရးပါသည့္ ေတာင္ကုန္း(ကုန္လင္) အားျပန္လည္
သိမ္းပိုက္ ႏုိင္ခ့ဲ သည္ကို မေက်နပ္ သျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္သည္ဟု ထင္ေႀကာင္း လူထိခိုက္မႈ မရွိ ဟု ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး
စိုင္းလက ေျပာျပသည္။အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/SSAတုိ႔အၾကား ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မစ
ွ တင္၍ ယေန႔အထိ
တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပင္းထန္ေနသည္။ SSPP ဌာနခ်ဳပ္၀မ့္ဟုိင္းအား ဗံုးႀကဲမည္ဆိုေသာ ေကာလာဟလေၾကာင့္
ေဒသခံမ်ား မေနရဲေတာ့ဘဲ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ နန္းဆိုင္ႏမ
ြ ္
http://mobile.irrawaddy.org/news/2015/10/29/98150.html
http://goo.gl/sE42y6
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မြတ္ဆလင္မ်ားမွာျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ညစ္ညမ္းေစသည္ဟုဦး၀ီရသူက60Minutes အင္တာဗ်ဴ းတြင္ ေျဖၾကား
28.10.2015
အေမရိကန္တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ 60 Minutesမွအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ
Bill Whitaker သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လူမူေရး ဘာသာေရးနယ္ပယ္မွာ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕ျဖင့္
ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း ခဲ့သည္ မ်ားကုိစုစည္းၿပီး The NEW Burma ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယခုလ၂၅ CBS သတင္း အစီအစဥ္မွ
ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ရာ မ.ဘ.သ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမွ ၎ေနျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ဆုိသည့္ စကားလံုးကုိ ဂုဏ္ယူစြာ
လက္ခံျပီး ဒလုိင္းလားမားအား ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ပြဲစားျဖစ္ေသာေႀကင့္ မေလးစားပါဟုေျပာသည္။ မြတ္ဆလင္္မ်ား
အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနရာရွိပါသလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖႀကားရာတြင္ ဦး၀ီရသူ၏ ျပန္လည္
တံု႔ျပန္ပံုမွာ လြန္စာြ ၾကမ္းတမ္း သျဖင့္ CBS သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေၾကာင္း Bill Whitaker
မွေရးသားထားသည္။ဦးဝီရသူမွမတ
ြ ္ဆလင္မ်ားမွာျမန္မာႏုင
ိ ္ငံကုိ ညစ္ညမ္းေစသည္ဟုဆုိၿပီးေၿပာၾကားမႈကုိအထင္
အရွားေတြ႔ျမင္ရသည္။၎မွဆက္လက္မိန္႔ရာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ တစ္ႏင
ုိ ္ငံလံုးကုိ လႊမ္းမုိး ခ်င္ေနသည္သာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မက တစ္ကမၻာလံုး အစၥလာမ္ဘာသာေျပာင္းမွ ေက်နပ္ၾက မည္ဟုမိန္႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လည္း
အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ လံုၿခဳံေရးအရ လုံး၀ အသံုးမက် ပါဟု ေဝဖန္ထားသည္။CBS News
The Ladies News Journal https://m.facebook.com/story.php…

ELECTION
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္းက ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို
မဇၩိမ
29.10.2015
မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕အား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္
ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း သည္ ေကာ္မရွင္ တစ္ခုတည္း ကဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ UEC ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေအာက္တိုဘာ ၂၉ တြင္ ေျပာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ UEC ရံုး၌ ေရြးေကာက္
ပြဆ
ဲ ိုင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇ ခုမွ တာဝန္ခံမ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6703#sthash.y57TyVvr.dpuf

ႀကံ့ခိုင္ေရးေနရာ ဖယ္ေပးရန္မရွိဟု ရထား၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေဌး ေျပာ
29.10.2015
ျပည္ခင
ို ္ၿဖိဳးအေနျဖင္ႏ
့ ုိင္ငံႏွငလ
့္ ူမ်ဳိးအတြက္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာသူမ်ားအတြက္ေနရာဖယ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ လည္းျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးက ေျပာ
ဆိုလုိက္သည္။သာယာ၀တီခရုိင္ေဘာလုံးအားကစားကြင္းတြင္ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၏ လူထု
ေတြ႕ဆံုပြဲတြငအ
္ ထက္ပါအတုိင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီထက္ အလုပ္ပို၍ မလုပ္ႏုိင္ေသာပါတီမ်ား
ကို ေနရာဖယ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္ထားသူမ်ားကို ေနရာဖယ္ေပးရန္ မရွိဟု
ဦးသန္းေဌးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။မိမိကိုယ္ကိုကိုယ္တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထု အထင္ႀကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ မွတ္ယူ
ေနသူ မ်ားကို လည္း မေရြးခ်ယ္ ၾကရန္ လုိေၾကာင္း ၊ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ ပါက မိမိ၏ ေသတြင္း မိမိတူး
သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေသြးထြက္သံယုိမရွိဘဲဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္
ျခင္းမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိ သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရး
ပါတီသည္ျမန္မာလူမ်ဳိးကမၻာ့ေျမပုံမွမေပ်ာက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၊မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒသည္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ၏
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ဘာသာေရးကိုႏုိင္ငံေရးကို အသုံးခ်ေနသည္ဟု ေျပာဆို
ေနသူမ်ားသည္ေအာက္တန္းက်သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆုိသည္။ ဦးသန္းေဌးသည္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီကုိယ္စားျပဳ
၍ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ထက္ဦးေက်ာ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mobile.irrawaddy.org/election/news/
ကုလလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာအစီရင္ခံစာ တင္သြင္း
29.10.2015
မႀကာမီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည့္ အေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုင
ိ င
္ ံ
ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလ႔အ
ူ ခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားပါ သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားလူ႔အခြင့္
အေရး ျပႆနာမ်ား စိန္ေခၚမႈရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအားအထူးကုိယ္စားလွယ္ Yanghee Lee မွ ကုလသမဂၢ
႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီတြင္ တင္ျပသြားခဲ့သည္။
by မနႏၵာခ်မ္း
http://burmese.voanews.com/content/un-burma-human-rights-report/3027531.html

ျမန္မာလူ႔အခြငအ
့္ ေရး အစီရင္ခံစာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တံု႔ျပန္
29.10.2015
ကုလသမဂၢ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Yanhee Lee အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယ ေကာ္မတီတြင္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိခ့သ
ဲ ည့္
စိုးရိမ္ မကင္း ျဖစ္မႈမ်ား အား တင္ျပခဲ့ရာမွာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြ႔ဲ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး
ဦးေက်ာ္တင့္မွအစီရင္ခံစာကိုေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။ဦးေက်ာ္တြင္မွေျပာရာတြင္လြပ္လပ္သည့္သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး
တဦးအေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္မွ်တသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား အၿမဲ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟုအေလးအနက္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္
လည္း မျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္းမိေႀကာင္း၊ အစီရင္ခံစာတြင္ မမွန္ကန္မႈမ်ား၊လုပ္ႀကံမႈမ်ား၊အထင္လမ
ြဲ ွားေစသည့္
စြပ္စဲြခ်က္အမ်ားအျပားပါေနျပီးအျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္႐ႈေထာင့္မွေရးသားထားတာေတြ႔ရေႀကာင္း ေထာက္ျပခဲ့
ပါသည္။ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္
ပတ္သက္၍စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ားကိုတင္ျပခဲ့ျပီး တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းအား ခ်ီးက်ဴးထားပါသည္။အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
မူဆလင္ မ်ားအား ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ ခံေနရသည့္ အေၾကာင္း စိုးရိမ္မကင္း ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။EUကိုယ္စား
ခ်က္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိးတက္မႈေတြကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္းယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ေနၾကသူ
အားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္္။အီရန္၊ က်ဴးဘား၊ ႐ုရွား၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ေလာႏိုင္ငံမွကိုယ္စား
လွယ္မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚလူ႔အခြင့္အေရးအထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးခန္႔အပ္ၿပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ
အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီမွတင္ျပေဆြးေႏြးသည္ထက္ ဂ်နီဗာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ က်င္းပ
သည့္UPR ေခၚ ႏုိင္ငံတကာပံုမွန္ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ စနစ္အရ ေဆြးေႏြးရန္လိုလားေၾကာင္းတိုက္တြန္း
ခဲ့ၾကသည္ ။ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စ၏
ီ UPR တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ရွိပါသည္။
by ေဒၚလွလွသန္း
http://burmese.voanews.com/content/reacts-on-burma-hr-reports/3027558.html?nocache=1

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘိတ္ခရိုင္ ေက်းရြာေလးမ်ားတြင္ မသိနားမလည္သည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အား NLD ႏိုင္ရင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ဗုဒၶဘာသာေျပာင္းရမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေန
29.10.2015
ဘိတ္ခရိုင္ ကြ်န္းစုျမိဳ႕နယ္မွ ကရင္ ေက်းရြာေလးမ်ား တြင္ မသိနားမလည္ သည့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား
NLD ႏိုင္ရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန ဗုဒၶဘာသာေျပာင္းရမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေနၾကပါ သည္ NLD ကို မဲထည့္
ရင္ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္မည္ဟု လည္း ျခိမ္းေျခာက္ပါ သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကို ဗုဒၶ
ဘာသာေျပာင္းရမည္ဟု မိႈင္းတိုက္ထားသကဲ့သို႔ေတာနယ္ ေဒသေတြမ်ားတြင္NLD ႏိုင္ရင္ မြတ္စလင္ တိုင္းျပည္
ျဖစ္မည္ ကုလားေတြအုပ္စိုးမည္ဟု ဝါဒမိႈင္းျဖန္႔ေနပါသည္။
သက္ႏွင္း သုႏၵရီ Facebook
RAKHINE NEWS

၀ါကၽြတ္လျပည့္ေန႕ ALA သီခ်င္း အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ဖြင့္ရာမွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ျပီး
လူငယ္ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္ပြား
28.10.2015 ေက်ာက္ေတာ္
ေအာက္တိုဘာ၂၈ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ျပိန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွထုတ္ထားသည့္သီခ်င္းေခြအားအသံခ်ဲ႕
စက္ျဖင့္ ဖြင့္ရာ မွ ယင္းေက်ာင္း တြင္ စစ္တပ္မွ ၀င္ေရာက္ျပီး လူငယ္ ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈျဖစ္ပြားခဲသ
့ ည္။
အေျမာက္တပ္ ၃၇၇တပ္ရင္းမွဴးအပါအဝင္ စစ္သား၂၀ ခန္႔ႏွင့္လက္နက္မပါသည့္၁၀ ေယာက္ေက်ာင္းထဲ၀င္လာျပီး
က်န္၁၀ေယာက္မွ လက္နက္ႏွင့္ေက်ာင္းကို ၀ုိင္းထားကာ ေဆာင္းေဘာက္ႏွစ္လံုးႏွင့္ တီဗီ အေပၚစက္ေအာက္စက္
ယူသြားျပီးအေခြဖြင့္သည့္ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုလည္းဖမ္းယူသြားသည္ဟုအဆုိပါဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ေက်ာင္းထိုင္
ဆရာေတာ္ ဦးဝရသာမိက နိရဥၥရာသုိ႔ မိန႔ၾ္ ကားသည္။ထို႔ေနာက္စစ္တပ္မွအေပါက္၀ ရဲစခန္းသု႕ိ လြေ
ဲ ျပာင္းလိုက္ျပီး
ညေန ၄ နာရီတြင္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးကို ခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္ ရဲစခန္းမွျပန္လည္လြတ္ေပးလိုက္ သည္။တပ္ရင္းမွဴးမွ AAသီခ်င္း
ဟု ထင္မွတ္သည့္ အတြက္ ဖမ္းေႀကာင္း။ တရားစြမ
ဲ ည္ဆိုလွ်င္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲအသံခ်ဲ႕
စက္ ဖြင့္မႈျဖင့္တရားစြႏ
ဲ ိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)
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OTHER
“ကြၽန္ေတာ္တ႔ို မိသားစုကအရွိန္အ၀ါသံုးၿပီးမေလ်ာ္ၾသဇာနဲ႔ ရွာထားတာကိုသာသက္ေသျပ၊အဲဒီျပတဲ့လူကိုကြၽန္ေတာ္
သူျပတဲ့ပမာဏာထက္ ဆယ္ဆျပန္ေလ်ာ္ေပးမယ္လို႔ စိန္ေခၚရဲပါတယ္’’ ေအးေန၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
29.10.2015
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုအေနနဲ႔ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ဟုတ္ႏိုးႏိုး ေျပာခဲ့ၾကတာ အခုလို
၀ီကီလိခ္ ေခတ္လည္းက်ေရာ ဘာမွလက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပစရာ စြပ္စြဲခ်က္မရွိ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို လွ်ဳိ႕၀ွက္ဘဏ္
စာရင္းရွိတာကအစ ေဖာ္ ထုတ္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မိသားစုပိုငဆ
္ ိုင္တဲ့ ေငြ စာရင္း အပိတ္ခံရတာ၊အိမ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတြ၊လုပ္ငန္း ေတြ ခ်ိပ္ပိတ္ခံရတာ လည္း မရွိ။ တစ္ကမၻာလံုး ဘယ္ ႏိုင္ငံကမွ လည္း ဗီဇာျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္တာ မရွိ။
ေနာက္ဆံုးႏုိင္ငံ ေတာ္ ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ဖမ္းေတာ့ မသမာမႈေတြ အကုန္အိတ္သြန္ဖာ ေမွာက္ရွာတာေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔
လုပ္ငန္းေတြတစ္ခုမွ ျပန္သိမ္းရတယ္ဆိုတာမွမရွိ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔တင္ လိပ္ျပာသန္႔ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုက
အရွိန္ အ၀ါသံုးၿပီး မေလ်ာ္ၾသဇာနဲ႔ ရွာထားတာကိုသာ သက္ေသျပ၊ အဲဒီျပတဲ့လူကို ကြၽန္ေတာ္သူျပတဲ့ ပမာဏာထက္
ဆယ္ဆျပန္ေလ်ာ္ေပးမယ္လို႔စိန္ေခၚရဲပါတယ္။ေအးသူစံ

http://www.7daydaily.com/story/49731
အစိုးရနဲ႔ အလြမ္းသင့္တဲ့ ကုမၸဏီေတြပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႀကီးႀကီးမားမားရထားတဲ့ ျပႆနာက တိုင္းျပည္ေရရွည္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္
ေရႊဂက္စ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ EITI သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔မွ အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀မ္ေအာင္ႏင
ွ ့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
28.10.2015
ရခိုင္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူဦး၀မ္ေအာင္သည္ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံသည့္သယံဇာတခြေ
ဲ ၀မႈမ်ားကိအ
ု စဥ္ေလ့လာ
ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ေနထိုင္ကာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈစာတမ္းျပဳစု
ခဲ့သည္။၂၀၁၂တြင္ျမန္မာ့သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အဂၤလန္အေျခစိုက္RevenueWatchအဖြ႕ဲ ႏွငပ
့္ ူးေပါင္း၍
(ယခုအသြင္ေျပာင္းဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ေသာသယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႕ဲ အစည္းNRGIအဖြ႕ဲ ) ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သယံ
ဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစာတမ္းကိုျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းေသာ၄၅ႏုိင္ငံ
စာရင္းတြင္ကမၻာ့စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြန္ညံ့ဖ်င္းသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၄ တြင္ျမန္မာ
ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။လက္ရသ
ွိ ယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားမွာဗဟို
ထိန္းခ်ဳပ္ မႈျပႆနာ မ်ားျပီး အႀကီးစား သယံဇာတတူးေဖာ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဗဟိုက ထိန္း ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္
ျပႆနာ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေနဆဲ ထို႔ေႀကာင့္္ဗဟိုဦးစီးေလွ်ာ့ခ်မႈ
မလုပ္မခ်င္း ေဒသခံႏွင့္ အစိုးရ၊ ေဒသခံႏွင့္ကုမၸဏီ၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနဦးမည္။
အျခားတစ္ခ်က္တြင္လည္း အစိုးရႏွင့္အလြမ္းသင့္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသာလုပ္ခင
ြ ့္ႀကီးႀကီးမားမားရေနျခင္းသည္တိုင္းျပည္
ေရရွညဖ
္ ႕ြံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျပီး တိုင္းျပည္ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈသည္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေန သည္။
ကိစၥတစ္ခုကိုစနစ္တစ္ခုအစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္းႏွင့္မလုပ္ႏုိင္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ာအရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားေကာင္း
လာရမည္ျဖစ္ျပီးထိေရာက္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္လာရဦး မည္။သိုင္းသိုင္း၀ိုင္း၀ိုင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ အိျဖဴမြန္
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