ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၇)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၃၀.၁၀.၂၀၁၅ (ေသာၾကာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၃၀.၁၀.၁၅

Daily Eleven

ဦးသိန္းစိန္

Pg (5)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတာ
ေျပာင္းရန္

The Voice

အျခားမရွိဘဲ

ဘာကိုေျပာတာလဲႏွင့္

ေနာက္ထပ္

ကြန္ျမဴနစ္ပဲရွိေတာ့တယ္ဟု

သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ေျပာ

Daily Vol.3

ျမန္မာႏုိင္ငံအား တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္မွ

No.176 Pg

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံေျပာင္း

(1, 28)

လဲရန္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ငပုေတာၿမိဳ႕ ဥသွ်စ္
ကြင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စနစ္
ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား

ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္

ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေသြး
ထြက္သံယိုမႈနည္းပါးေအာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရ
စီစနစ္ ေရွ႕ဆက္ရွင္သန္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရန္သာလိုအပ္
ေၾကာင္း သမၼတကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ ငပုေတာခရီးစဥ္
သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးသိန္းညြန႔တ
္ ို႔ အတူလိုက္
ပါခဲ့ၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အက်ီၤဝတ္ဆင္ထားသူ
မ်ားက သမၼတႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ပါ ျပကၡဒိန္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍
ႀကိဳဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။
၂

၁.၁၁.၁၅

မြန္းတည့္ေန

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြ-ဲ ၂

စုၾကည္

အမွတ-္ ၃၃ Pg
(2)

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ တာဝန္ယူမႈလံုးဝမရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ ေျပာ
မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္သက္ေသခံ ကတ္ျပား
ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ

တာဝန္ယူမႈ

တာဝန္ခံမႈ

လံုးဝမရွိဟု

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တို
၂၉ ရက္ေန႔ RFA မနက္ပိုင္း သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္ ‘ ဒီမိုကေရစီ
ခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ အစီအစဥ္၏ ေမးျမန္းခ်က္
အေပၚေျဖၾကားရာတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာႏုိင္သည့္
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အျခားႏုိင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႔အ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ားမွ တက္တက္ၾကြၾကြ စိတ္ဝင္စားပံုမရွိဘဲ NLD ပါတီတစ္ခု
သာ ရုန္းကန္ေနရသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
၃

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (895) p

စုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ေဟာေျပာပြဲ တုိင္းအစိုးရ
ခြင့္မျပဳ

(2)

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏ ေဟာေျပာပြက
ဲ ို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း တုိင္းအစုိးရက အေၾကာင္း
ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္
ေဟာေျပာခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထု
ေဟာေျပာပြက
ဲ ို သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သုဝဏၰၿမိဳ႕ ဦးေစတီကြင္း
တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ေဟာေျပာပြက
ဲ ို ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းေပၚရွိ Myanmar
Convention Center တြင္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အျခား
ပြဲတစ္ပြဲႏွင့္

အခ်ိန္တုိက္ေနေသာေၾကာင့္

မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ

က်ိဳက္ဝိုင္းကြင္းတြင္ ေဟာေျပာခြင့္ရခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကြင္း
သည္ ေနရာက်ဥ္းေသာေၾကာင့္

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္

ထပ္မံစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဗဟို
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္
၄

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (895) p

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္

မဲရလဒ္တူညီေနပါက

ျပည္ေထာင္စု

ေရြး

ေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္မည္

(9)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခိုင္
လံုမဲအေရအတြက္ခ်င္း တူညီေနပါက ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ထပ္မံ
က်င္းပေပးရန္ (သို႔) ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က

ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲနည္း

ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္တြင္ ခိုင္လံု
မဲအမ်ားဆံုးရရွိထားသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ တူညီေနသျဖင့္
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ ထပ္မံက်င္းပရန္ သင့္၊ မသင့္ကို တုိင္းေဒသ
ႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲသည္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္
ႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္သို႔ အျမန္ဆံုးအစီရင္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား
သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္က မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ၃၄ သန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
နႏၵ
၅

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(12)

Election

ေအာင္လံၿမိဳ႕

ဒီခ်ဳပ္ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

လူသံုးေသာင္း

ေက်ာ္ လာေရာက္
ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီ အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေရး
ယာဥ္အပါအဝင္ ယာဥ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလွညလ
့္ ည္အင္းအားျပ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မဲဆြယ္ပြဲတြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ စုစုေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္
ပူးေပါင္းပါဝင္လွည့္လည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၉
ရက္က ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ယင္းပြတ
ဲ ြင္ ယာဥ္အစီးေရ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊
ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္ႏွင့္ သံုးဘီးယာဥ္ အစီးေရ သံုးဆယ္ခန္႔၊ ဆုိင္
ကယ္၊ ဆုိက္ကားအစီးငါးရာခန္႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ အက်ႌ
မ်ား၊ ဗီႏင
ို း္ ပိစ
ု တာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လွည့္လည္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္း
ခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ အစီအ
စဥ္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လင္းသက္ႏုိင္
၆

၃၀.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

Election

အတြဲ (၃)

ေက်းသီး၊ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ရႊ႕
ဆုိင္းရျခင္းမွာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ဟု ဆုိ

အမွတ္ (၃၇) p

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ မုင
ိ း္ ႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕

(3)

တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆုိင္းရျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ေကာ္မ
ရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ေနျပည္ေတာ္
တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးဗဟို
ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၃/ ၂၀၁၅
တြင္ ေျပာၾကား လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ယ္ငးနယ္
ေျမေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆုိင္းရျခင္းမွာ ေကာ္မရွင္
တစ္ခုတည္းမွမဟုတ္ဘဲ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္

အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ားက

၄င္းေဒသမ်ားတြင္

လံုၿခံဳေရး

အေျခအေနအရ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိ
သည္။
ေအဝိုင္အီး
၇

၃၀.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (15)

USDP

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ သမၼတအေနနဲ႔သြားတာ လား
ပါတီဥကၠ႒အေနနဲ႔

သြားတာလား

စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဦးေဌးဦး ေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္အတြင္း ႏုိင္ငံ
ေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္
ေပၚလ်က္ရွိၿပီး သမၼတအေနနဲ႔သြားတာလား၊ ပါတီဥကၠ႒အေနျဖင့္
သြားတာလား

စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပူးတြဲ

ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ဟသၤာတၿမိဳ႕၊
နတ္ေမာ္၊ ေဝဠဳဝန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတအေနျဖင့္ ပါတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ သြားပါ
က မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတအေနျဖင့္ သြားသည္ဆိုပါက

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဝဖန္သူမ်ား၏

စိုးရိမ္လြန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ဦးေဌးဦးကဆို

သည္။
၈

၃၀.၁၀.၁၅

The Voice

USDP

Daily Vol.3

လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ

မရွိေသးဟု

ႀကံ့ခိုင္ေရးပူးတြဲ

ဥကၠ႒

ဦးေဌးဦးဆို

No. 176 Pg

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အားေပး

(3)

ေထာက္ခံထားသည့္ ပါတီအဖြ႔အ
ဲ စည္းမရွိေသးသည့္အတြက္ လူ
ထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ မရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့
ခိင
ု ေ
္ ရးႏွင့္ ပူးတြပ
ဲ ါတီဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္
ေန႔က

ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အမွန္တကယ္ယံုၾကည္မႈရွိသည့္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အသိုင္းအဝိုင္း
လုပ္ႏိုင္စမ
ြ ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အင္အားႀကီးမားသည့္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီပင္လွ်င္ ျပည္သူတစ္ရပ္
လံုးပါဝင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ႀကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး သန္း
၅၀ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားစာရင္း၌ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္
ေသာ္လည္း

အျခားပါတီက

မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္

တစ္ခုခုကို

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက

အျခားပါတီ

အားေပးသည္ဟုမဆိုႏုိင္

ေၾကာင္း၊ ၎ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ၏ တာဝန္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုေခါင္း
ေဆာင္

မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္

ပါတီေခါင္းေဆာင္သာျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၉
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7 Day Daily
No (895) p
(1,2)

NLD

ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား သာေကတတြင္ မဲဆြယ္စဥ္ ဓားခုတ္ခံရ
NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ သာေကတၿမ္ိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား

သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေအာင္ႏုိင္ေရး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းစဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပရပ္ကြက္ ၈
လမ္းထိပ္တြင္ ဓားျဖင့္အခုတ္ခံရၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ အမတ္
ဦးႏုိင္ငံလင္းအပါအဝင္ ပါတီဝင္ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့သ
ဲ ည္။ သာေက
တၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပရပ္ကြကအ
္ တြငး္ အလွျပယာဥ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း
ရံုးေရးဆင္းရာ မာန္ေျပ (၈) လမ္းထိပ္အေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသား
တစ္ဦးက ဓားျဖင့္ ရန္စတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္၏လက္ရွိျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
တုိင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းျဖစ္ေသာ

ဦးႏုိင္ငံလင္း ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္
စဥ္အတြက္ သံသယ ရွိသူ သံုးဦးကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သာေက
တၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုၿငိမ္းေက်ာ္က
ေျပာသည္။ ဓားျဖင့္ ခုတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဦးႏုိင္ငံလင္းႏွင့္ လာမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚသက္ထားႏြယ္၏ ေရြး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာက္ပြဲမန္ေနဂ်ာ NLD ပါတီဝင္ မသႏၱာေမာ္၊ ပါတီဝင္ျဖစ္သူ
ဦးေက်ာ္သူတို႔ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသြားေၾကာင္း ကိုၿငိမ္းေက်ာ္ကေျပာ
သည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ ၿဖိဳးေဝလင္း
၁၀
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Daily Eleven

NLD

Pg (3)

လူပိုစာရင္းမ်ား

ပါဝင္လာသည့္အတြက္

ေရြးေကာက္ပြရ
ဲ လဒ္

ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏုိင္ဟု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္
ေျပာ
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္

လူပိုစာရင္းမ်ား

ပါဝင္လာသည့္

အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္
က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကား
သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး
က

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ

မုိင္းရွဴးႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္

ပတ္

သက္၍ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့အၿပီး မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ အဆိုပါက ကိစႏ
ၥ ွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔က်င္းပသည့္ ေတြ႔
ဆံုပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ
သူအားလံုး မဲေပးခြင့္မဆံုးရံႈးေအာင္ စီစဥ္ေပးဖို႔

ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲ

ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔
ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီခုနစ္ခုခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့
ၾကသည္။
၁၁
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စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)

NLD

NLD ေအာင္ႏုိင္ေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္
၇၅ မႈခန္႔ရွိ

အမွတ္ (၉၁၉)
p (1,3)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္
ႏုင
ိ ေ
္ ရး မဲဆြယ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနၿပီး
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၇၅ မႈခန္႔ရေ
ိွ နၿပီး ႏွစ္မႈကိုသာ
အေရးယူေျဖရွင္း ၿပီးေသးေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္
ယွက္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက ျပဳလုပ္သည့္
အမႈ ၁၀ မႈခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ တရားခံမေပၚေသးသည့္ အမႈမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္

၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

ဦးစခုန္တိန႔ယ
္ ိန္းဦးေဆာင္သည့္
အတြင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း

နယ္ျခားေစာင့္

မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္

တပ္နယ္ေျမ

အဆင္မေျပမႈမ်ား

ရွိခ့ၿဲ ပီး ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းအဖြဲ႔မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ
မ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားပါ ျဖစ္
ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
ႏုိင္လင္း (ေနျပည္ေတာ္)
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၂

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ပါတီ

No (895) p

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီက

ေတာင္ႀကီးတြင္

ပါတီကိုယ္စား

လွယ္ေလာင္း လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေဝငွ

(12)

တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၃ ပါတီျဖင့္ စုစည္းဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္း

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို

ေဒသခံတုိင္းရင္း

သားပါတီမ်ားက တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေဝငွခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုပါတီႏွင့္

ပူးေပါင္းထားသည့္

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ ၾကသည္ဟု FUP မွ သိရ
သည္။
ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း
၁၃

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၆၂၆) ေထာက္ပို႔တပ္ေရွ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲ

No (895) p

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့

(3)

တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၆၂၆) ေထာက္ပို႔တပ္ေရွ႕တြင္ ေအာက္တို
ဘာ ၂၉ ရက္ ညက ဗံုးေပါက္ကမ
ြဲ ႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိ
သူမရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။ ရွမ္းျပည္
နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က
ကားတစ္စီးအတြင္းသို႔ ဗံုးပစ္ခတ္ ေဖာက္ခြဲခံရသလို ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္က
ဗံုးတစ္လံုးေပါက္ကက
ြဲ ာ ေက်ာင္းသူသံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခ့သ
ဲ ည္။ ယခု
ျဖစ္ရပ္သည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း တတိယအႀကိမ္ ေဖာက္ခြဲ
ခံရျခင္းသည္။ လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္
ေျမာက္ပိုင္း SSPP/ SSA တို႔ တုိက္ပြဲသည္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွ
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု
ရွမ္းျပည္နယ္ လူမႈေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ သိရသည္။
ေအာင္သစ္လြင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း

၁၄

၃၀.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (5)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ရွိ တိုက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ေနျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အသက္
မ်ားကို

တန္ဖိုးထားၾကရန္

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္

ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၌ KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ ေျပာ
လက္ရွိတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မေရး
ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္
ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္
သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူရွိေသာေၾကာင့္

လူ႔အသက္မ်ားကို

တန္ဖိုးထား

ၾကရန္ KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္
ေန႔က MPC ၌ျပဳလုပ္သည့္ JMC အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကား
သည္။ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ႔တ
ဲ ို႔၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈပူးတြဲ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ ရး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မတီ (JMC) အစည္းအေဝးသို႔ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တုိင္း
ရင္းသားမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးတက္ေရာက္
ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးအား ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ အထိ
ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
၁၅

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

No (895) p

ထားဝယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြက
ဲ ို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲ ျပဳလုပ္
မည္

(12)

ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ထားဝယ္ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႀကိဳဆိုေထာက္
ခံပဲြကို ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ထားဝယ္ခရိုင္
ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ
ေရႊဝယ္သီရိ မုိးလံုေလလံု အားကစားခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာသည္။ ယင္း NCA စာခ်ဳပ္
ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပဲြ အခမ္းအနားကို တနသၤာရီရွိ တုိင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ (၄) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္
ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခမ္းအနားကို ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း
ခရိုင္မ်ားတြင္လည္းဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
စိုးမုိးေအာင္

၁၆

၃၀.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(7)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

SSPP/ SSA ဌာနခ်ဳပ္အနီး တြင္ တုိက္ပမ
ြဲ ်ား အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/ SSa ဌာနခ်ဳပ္
အနီးတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဒသခံမ်ား မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕မ်ား သို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ရွမ္းလူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ကြန္ရက္
မွသိရသည္။ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္သူဦးေရ ေလးေထာင္မွ
ငါးေထာင္ၾကားထိ ျမင့္တက္လာကာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး
အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု ရွမ္းလူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းကြန္ရက္
မွ စိုင္းဆုိင္မိန္းကေျပာသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ ည ၉
နာရီခန္႔က မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းစံၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခလရ (၁၅၀) ကို
SSPP/ SSA က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အခ်က္ ၃၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္
ဟု ရဲ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။ ေအာက္ဆိုဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္
အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ အနီးသိ႔ု
လက္နက္

ႀကီးေလးလံုးပစ္ခတ္ၿပီး

ေနအိမ္ႏွင့္

ကားအခ်ိဳက

ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု SSPP/ SSA မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာငည္။
ေဒသခံမ်ားက မုင
ိ း္ ႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပေတာ့ဟု ေၾကညာထား၍ ေဒသတြင္း စစ္ေရးအရွိန္ဆက္
ျမင့္ေနမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သစ္လြင္

၁၇
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DEMOCRACY

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးအဖြဲ႔မ်ားအား လူႏံု၊ လူအဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္

Today အတြဲ

အေကာင္းမျမင္မႈမ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္းကို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္

(၂) အမွတ္

သက္ေသျပမည္ဟု JMC တုိင္းရင္းသားအဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ ကတိျပဳ

(၂၉၃) Pg (1,

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္

8)

နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား

လူႏံုလူအဟု

အေကာင္းမျမင္မႈတို႔ရွိေနၿပီး
မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို

ယင္းသို႔

ေျပာဆိုစြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္
ေျပာဆိုေနၾကသကဲ့သို႔

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္

သက္ေသျပရ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC အဖဲြဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္
ေန႔က MPC ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ JMC အစည္းအေဝး၌ ေျပာ
ၾကားသည္။ ယင္းသို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္
သက္ေသျပၾကရမည့္အျပင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖင့္လည္း NCA လက္
မွတ္မေရးထိုးႏုိင္ေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရးကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ JMC အစည္းအေဝးသို႔
ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ၿပီး NCA ပါ JMC
၏ တာဝန္မ်ားကိုအဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆြသ
ဲ ြား
မည္ျဖစ္သည္။
YM
၁၈

၃၁-

ျမန္မာသံေတာ္

၆.၁၀.၁၅

ဆင့္ အတြဲ-၄
အမွတ-္ ၃၄ Pg
(က)

Other

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူ
မ်ားအတြက္ သံဃာေတာ္မ်ား ဆုေတာင္းပြျဲ ပဳလုပ္မည္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး
လႊတ္ေပးေရးအတြက္ သာယာဝတီေထာင္တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ
ေနသူမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ သံ
ဃာ့အေရးအခင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္၍ လမ္းေလွ်ာက္ဆု
ေတာင္းပြတ
ဲ စ္ရပ္အား ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေရႊဝါေရာင္ဦးေဆာင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ
ဦးစႏၵာသီရိ (ဦးဇင္းပုရစ္) က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က မိန္႔
ၾကားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားအတြက္
မိမိတို႔တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆူးေလ
ဘုရားတြင္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးစႏၵာသီရိ (ဦးဇင္းပုရစ္)
က မိန္႔ၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္
မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပး
ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာက်င္း
ပ ေပးေရးတိ႔ႏ
ု င
ွ ့္ ပတ္သက္၍လည္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္
တစ္ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ေအာင္မွဴး

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္ သမၼတျဖစ္လာႏုိင္ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္
ခန္႔မွန္း

(10)

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရ
အဖြ႔သ
ဲ စ္ကို
အမ်ိဳးသားဒီမုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က

ဦးေဆာင္သည့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ

စစ္တပ္အလိုက် လက္ရွိ သမၼတရံုး အမွတ္ (၂) ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္
သမၼတသစ္

ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း

ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူ

လယ္ရီေဂ်ဂင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္
ျပဳလုပ္သည့္

ေရြး

ေကာက္ပြဲအလြန္

ျမန္မာ့ေရးရာႏွင့္

လားရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
ပါတီသည္ လူထုေထာက္ ခံမႈ အားေကာင္းသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္

မဟုတ္ေသာ္

လည္း

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို

ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္ကေျပာသည္။
ဦးစိုးေမာင္ကိုသမၼတအျဖစ္တင္ေျမွာက္ၿပီးအခ်ိဳ႕ကိုေနာက္ကြယ္မွ
ထိန္းခ်ဳပ္ကာ

လူထု

ေထာက္ခံမႈ

NLD

အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ႏွင့္အတူ

လက္တလ
ြဲ ုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ဖြယ္ရွိေၾကာင္းဆုိသည္။ လက္ရွိ
သမၼတရံုးဝန္ႀကီးတာဝန္ယူထားသည့္ ဦးစိုးေမာင္ေနာက္ကြယ္တင္
စစ္တပ္ႏွင့္ အားေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိၿပီး တပ္မေတာ္သား
(သို႔)ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမအ
ွ မည္ စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ဒုသမၼတ
ေလာင္းျဖစ္လာကာသမၼတရာထူးရယူဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ထား
သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတသည္ ၂၀၂၀
ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျဖစ္လာ ႏုင
ိ ေ
္ ျခရွေ
ိ ၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။
ေမာင္ေတာ၊ ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
၂၀
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ဘဂၤါလီအေရး ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပခ်က္
ျမန္မာအစိုးရ ကန္႔ကြက္
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ျမန္
မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္၍
တင္ျပခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သမၼတရံးု မွ ညႊန္
ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေအာက္တိုဘာ
၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ဘဂၤါလီမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေနမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္
ျပည္နယ္ရွိဘဂၤါလီမ်ားသည္ လက္ထပ္ခင
ြ ့္၊ သားဖြားခြင့္၊ လြတ္လပ္
စြာသြားလာခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရၿပီး ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားအခြငအ
့္ ေရးမ်ား ဆံုးရႈံး
ကာ ဆင္းဆင္းရဲရေ
ဲ နရသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၉၀ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းမျပည့္မီဟုဆို
ကာ ပယ္ခ်မႈ၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ မဲေပး
ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) မ်ား မဲေပးခြင့္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီမ်ား)
ေလွစီးထြက္ေျပးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း မစၥယန္ဟီး
လီကေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ဦးေဇာ္ေဌးက

ကေလးေမြးဖြားခြင့္မွာ စြပ္စဲြခ်က္ အေဟာင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မွာ

ႏုိင္ငံသားတိုင္းရရွိၿပီး

ႏုိင္ငံသား

မဟုတ္သူမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္
စခန္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေလွစီးထြက္ေျပးေနၾကသည္မွာ မမွန္ကန္ဟု
တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ONLINE NEWS
NLD
သာေကတမွာ ဓားျဖင့္ ခုတ္သူ မည္သည့္ ပါတီဝင္မွ မဟုတ္ဟု အစိုးရေျပာ
30.10.2015
NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ ပါတီဝင္ ၂ဦး သာေကတတြင္ ဓားခုတ္ၿပီး ရန္ျပဳခံခဲ့ရ သည့္
ျဖစ္ရပ္မွာ ကြမ္းယာဝယ္ရာမွ စကားမ်ားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ ပါတီဝင္မွ မဟုတ္ဟု
ျမန္မာအစိုးရ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွဆိုပါသည္။ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ပုဂၢဳိ္လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရန္ျဖစ္ပာြ းမႈသာ
ျဖစ္ၿပီး ပါတီစည္းရုံးေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေန မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား ၏ ေျပာၾကား
ခ်က္အရ သိရသည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဆိုပါတယ္။
Kamayut Media

RAKHINE NEWS
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားမရွိဟု ျမန္မာအစိုးရေျပာ
29.10.2015

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိမူဆလင္႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကိုလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ခိုင္လုံသည့္သက္ေသမ်ားျဖင့္
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ကိုလုံးလုံး လက္ခံစရာမရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္ျငင္းပယ္
လိုက္သည္။ Fortify Rights ဆိုသည့္အဖြဲ႔မွ “Persecution of Rohingya Muslims.” ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကို
ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္းဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာအားေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား၏ ေဘးဒုကၡကိုအျပည့္အဝလြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ေတာင္းဆို
လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာအား Allard K Lowenstein International ႏွငေ
့္ ယးလ္ဥပေဒေက်ာင္းမွ Human
Rights Clinic တုိ႔ပူးေပါင္းသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား သုံးႏွစ္ၾကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္
ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ ၎
တို႔ထံမသ
ွ တင္းမ်ား ရႏိင
ု ္ ၾကားသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ေျမျပင္သို႔သြားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အထက္က ေျပာဆိုစြပ္စဲြခ်က္မ်ား
မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အစီရင္ခံစာရည္ရြယ္ခ်က္သည္ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္ရည္ရြယ္ခ်က္
ရွရ
ိ ိွ ၾကံစည္မႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။Mark Yang, Marc Jacob
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/6707

MA BA THA
ဆရာေတာ္ကေတာ့ ဒဲ့ေမးေနျပီမဘသေတြ လာေျဖလွည့္ပါလား ????
29.10.2015
တရားသျဖင့္ ျဖစ္ရေအာင္ ေမးခ်င္မိတယ္။
"'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမိုင္းလည္းေပ်ာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမ်ဳိးဆက္လည္းေပ်ာက္ေအာင္
အမ်ဳိးမ်ဳိးယုတ္မာခဲ့တာေတြ သိၾကပါရဲ႕လား။"'(ဒီပဲယင္း)
"မ်ဳိးမေစာင့္ဘဲ ဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခားေတြနဲ႔ ေပါင္းစားၿပီး ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္ေရေျမေတြကို ဖ်က္စီးေနတာ
ဘယ္သူေတြလဲ၊"
"ေ႐ႊနိုင္ငံကေန နိုင္ငံတကာလိုက္ၿပီး ကြၽန္ခံေနရတဲ့ ကြၽန္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။"
"ေပါက္ေစ်းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီးမွရလာတဲ့ ရာထူးေတြ၊ အာဏာေတြ နဲ႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း
ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနၾကတာ ဘယ္သူေတြလဲ။"
"ဥပေဒအထက္ကေန ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ၿပီး ကိုယ့္လူမ်ဳိးေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိး နိွပ္ကြပ္ေနတာ
ဘယ္သူေတြလဲ၊"
"ဘာသာ သာသနာကို ခ်စ္သလိုနဲ႔ ေျခာက္လိုက္ ေျမႇာက္လိုက္ သတ္လိုက္ ျဖတ္လိုက္ မီးဗံုးနဲ႔ ပူေဇာ္လိုက္ လိုသလို
မႈိင္းတိုက္လိုက္ လုပ္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ"
"ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံၿပီး ဘုရားမ်က္နွာမွ မေထာက္ ငါးပါးသီလေတာင္ မလံုဘဲ ရရင္ ရသလို ခိုးဆိုး၊ လာဘ္စား၊ ျခစား၊
ရသမွ်စားလို႔ ေဆြမ်ဳိးတစ္စု ေကာင္းက်ဳိးျပဳၿပီး တိုင္းျပည္ႀကီး ခြၽတ္ျခဳံက် စုတ္ျပတ္သတ္ေစတာ ဘယ္သူေတြလဲ။''
ဒီေလာက္ ယုတ္မာပက္စက္ေနၾကတဲ့ ၾကားထဲက ခုခ်ိန္အထိ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ တိုင္းျပည္အတြက္ ရပ္တည္ေနတဲ့
အဖြားအ႐ြယ္၊ အေမအ႐ြယ္ႀကီးကိုမွ အားမနာ ဆဲဆိုေနလိုက္ၾကတာ။ အံ့ၾသစရာပါပဲ။
စိတ္ခ်ပါ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးဆိုတာ တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာဦးမွာပါ။
ငရဲ ရိွတယ္၊ တိရစၧာန္ ရိွတယ္၊ ၿပိတၱာ ရိွတယ္၊ အသူရကာယ္ ရိွတယ္ ေသၾကရဦးမယ္ သတိထားၾကပါ။
ေရးသူ = အရွင္စႏၵေဇာတိ (သာသနာႏြယ္)

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Credit ; Sanda Zaw Teet Khaing Thitsar Facebook
Owner's Link ; https://www.facebook.com/Tharthananwe
Breaking News 30.10.2015
သာေကတျမဳိ ့နယ္မာန္ေျပ ၈ လမ္းထိပ္၌ ဓားျဖင့္အခုတ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးႏိုင္ငံလင္းတို ့၏အမႈမွ
ဖမ္းဆီးခံတရားခံ(၃)ဦးျဖစ္သည့္ေဇာ္လတ္၊ထက္ေအာင္ႏင
ို ၊္ မ်ဳိးမင္းႏိုင္တို ့သည္ သာေကတျမဳိ ့နယ္အမ်ဳိးဘာသာသာ
သနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေျမာက္လာေစရန္ ရန္ကုန္ျမဳိ ့မွ
မေကြးဆရာေတာ္အရွင္ပါေမာကၡႏင
ွ ့္မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢအဖြဲ ့ညႇိနႈိင္းေတြ ့ဆုံခဲ့ၿပီးသာေကတ ျမဳိ ့နယ္
ရဲမွဴးအား ယေန ့ညေန၌ ဖိအားေပးသြားေရာက္ေတြ ့ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ပါေမာကၡမွ7 Day Daily
သတင္းေထာက္ကိုရဲႏိုင္ သို ့ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ျမန္မာ့သတင္းထူးသတင္းဦးမ်ား Facebook

ELECTION
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ ႐ုန္းသုံးကားျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္းကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကြၽမ္းက်င္သူသတိေပး
ေအအက္ဖ္ပီ

30.10.2015
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္မလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၀႐ုန္း သုံးကား
အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္ းကုလသမဂၢလ႔အ
ူ ခြင့္အေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး၂၉ရက္ေန႔ တြင္သတိေပးထား
သည္။ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အလြတ္လပ္ဆုံးႏွင့္
အမွ်တဆုံးျဖစ္မည္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီလီးက စိုးရိမ္စရာမ်ားစြာကို တင္ျပ ခဲ့ရာ တြင္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီဟုဆိုကာ အပယ္ခံရျခင္း၊ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
တြင္ မဲေပးခဲ႔သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မဲေပးခြင့္ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္မ်ားလည္း တားဆီးခံခဲ႔ရ
သည့္အျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ားလည္းက်ယ္ျပန္႔စြာရွိေနသည္ဟုလီကဆိုသည္။ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားလက္ခံျခင္း
မရွိပါကေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလႏွင့္သမၼတသစ္ခန္႔အပ္ေရး၊အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေရးအႀကိဳကာလတြငမ
္ တည္ၿငိမ္မႈ
ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ စ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

http://mizzimaburmese.com/article/6727#sthash.rFOTo5Ql.dpuf
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အစုိးရပုိင္ပစၥည္း မသံုးစြရ
ဲ န္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးေဌးဦး ေျပာၾကား
30.10.2015
လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပ၀
ဲြ င္မည္ၾ့ ကံ့ခိုင္ဖ႔ၿံြ ဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္ စည္းရံုး
ရာတြင္အစိုးရဌာနဆုိင္ရာပစၥည္းအေဆာင္အေယာင္မ်ား မသံုးဖရန္ညႊန္ၾကားထားသည္ဟုဦးေဌးဦးမွ မဲဆြယ္စည္း
ရံုးစဥ္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ အေဆာင္အေယာင္ မ်ား သံုးစဲြေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးျမန္း ခ်က္အေပၚ ေျဖၾကား
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာပါသည္။ယခု အေတာအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္
မည့္ ႀကံ့ခုိင္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ လယ္/ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္အား မဲေပးရင္လွ်ပ္စစ္မီတာပံုးမ်ား
ခ်ထားေပးမည္ဟု ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား ေခၚယူေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားေျပာ
ပါသည္။RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese/

မွန္ကန္စြာ မဲထည့္ႏုိင္သူ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိမည္ဟု အရပ္ဖက္ႏွင့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုံးသပ္
29.10.2015
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕နယ္ ၇ၿမဳိ႕နယ္ရွိ မဲထည့္ပုိင္ ခြင့္ရွိသူမ်ားအနက္ မွန္မွန္ကန္ကန္
မဲထည့္ႏုိင္မည့္သူမွာ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိမည္ဟု မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရပ္ဖက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။ အေႀကာင္းမွာ စာမတတ္ျခင္း
ႏွင့္ tv ရွိေသာ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ာကဲ့သို႔ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား မႀကည့္ႏိုင္ျခင္းေႀကာင့္ တံဆိပ္တုံး မဖြင့္ တတ္သူမ်ား
ပင္ ရွီသည္ဟု KIC သို႔ ေျပာ သည္။ ယခင္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမွတ္အသား ျခစ္ေပး႐ုံသာ ျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္
တံဆိပ္တုံးထုရမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ တံဆိပ္တုံးအား ႏွစ္ႀကိမ္ထုပါက ပယ္မဲျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေန႔တြင္ မွန္ကန္စြာမဲထည့္ ႏိုင္မႈရလဒ္မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။အမတ္တစ္ဦးမွလည္း
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွာ မဲထည့္ရန္ အဆင္သင့္မရွိေသးသည့္အျပင္ မဲပညာေပးလုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ား
ေဒသတိုင္းသို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ သည့္ အတြက္ မွန္ကန္စြာ မဲထည့္ႏုိင္မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္၀က္ မေက်ာ္လြန္ႏုိင္
ေၾကာင္းသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ တသီးပုဂၢလႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ ၁၈ ပါတီမက
ွ ုိယ္စားလွယ္
ေလာင္း စုစုေပါင္း ၂၅၆ဦးရွိၿပီး တစ္ ျပည္နယ္လုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၈သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။
http://kicnews.org/2015/10
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ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မည့္ေန႔ မသိေသးသူ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ရွိေနဆဲ
30.10.2015
မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိ
ပညာ အားေနၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကုိပင္ မသိၾကေၾကာင္းသိရသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေန႔
မသိသည့္အျပင္ပါတီမ်ားမွလည္း ကုမၸဏီသို႔ လာျခင္းမရွဟ
ိ ု ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္ သပိတ္က်င္း
ၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေသရြာရွိ ထာ၀ရ ေရႊတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ ကြင္းဆရာ ကုိအုိက္ေမာင္က ေျပာသည္။ သပိတ္က်င္း
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀
အတြင္း ေန ထုိင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ ပုံစံ (၃-က) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိ
ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ မဲစာရင္းအရ သိရသည္။

http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/10/30/98278.html

PEACE/ARM CONFLICT
ယမန္ေန႔ညက တိုက္ပတ
ြဲ ြင္ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕က်ဆံုးမႈ႐ွိ
30.10.2015
SSPP/ SSA အင္အား ( ၅၀၀) ခန႔္သည္ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ညေန (၅:၂၀) မွ စျပီး ဝိန္းေကာင္ရွိ တပ္ရင္း
ဌာနခ်ဳပ္အားဝိုင္းပတ္သိမ္းယူရန္ ျကိုးစားခဲ႔ကာတိုက္ပမ
ဲြ ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားျပီး လက္တကမ္းတိုက္ပမ
ဲြ ်ားအထိျဖစ္ပြား
ခဲပ
့ ါသည္။တိုက္ပသ
ဲြ ည္ႀကာခ်ိန၅
္ နာရီရွိခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
CREDIT Tin Ko Win
ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား Facebook
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