ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၈)

ေန႔စဲြ။ ၃၁.၁၀.၂၀၁၅ (စေနေန႔)

ၶဓေန႔)
စဥ္

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၁

၃၁.၁၀.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (895) p

စုၾကည္

(9)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ ြင္

ဒီခ်ဳပ္က

မည္သည့္

ရလဒ္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လက္ခံၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္
တြန္း
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီသည္

မည္သည့္ရလဒ္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ

တည္တည္ၿငိမ္

ၿငိမ္ျဖင့္ လက္ခံၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။ လာ
မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
ကဲ့သို႔ပင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး မည္
သည့္ရလဒ္ကိုမဆို လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီ
အားေထာက္ခံသူ တာေမြၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဦးဝင္းမ်ိဳးက ေျပာ
သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မိမိအမည္စာရင္းတြင္
မပါသျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရပါကလည္း ျပႆနာမရွာဘဲ ညွိႏိႈင္းၾကရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္
ညတြင္

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

ျဖစ္စဥ္အၿပီး

ေနာက္တစ္ရက္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ အသိေပး
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့
သည့္ ရုပ္သံဗီဒီယုိဖိုင္ သည္ ၇ မိနစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး မဲေပးရမည့္
ေန႔တြင္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးႏုိင္
ေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ ၄င္းကိုယ္တုိင္ သရုပ္
ျပခဲ့သည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၂

၃၁.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(6)

Election

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အႏုပညာရွင္မ်ားလာ
ေရာက္မဲဆြယ္စည္းရံုး
မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွစ၍ အႏုပညာရွင္မ်ား လာေရာက္မဲ
ဆြယ္စည္းရံုးေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရး
မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ ဆာတိုရီရုပ္ရွင္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးမွ ဒါရိုက္
တာရီေဇာ္ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္သစ္ေဒါင္းတို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်း
ရြာမ်ားတြင္ လွည့္လည္ကာ ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရး ႏႈန္းေဆာ္မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ခ့ၿဲ ပီး ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္၊ ၂ ရက္မ်ား
တြင္ ဒါရိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ႏွင့္ အဖြဲ႔၊ အႏုပညာရွင္မ်ားက မင္း
ဘူး၊ မင္းလွၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လိုက္လံစည္းရံံုးမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တို
ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ သရုပ္ေဆာင္ ေနယံ၊ ေဒါင္းႏွင့္ ဝင့္ယမံုလႈိင္တို႔
ကလည္း စည္သူၿဖိဳးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ႏင
ွ ့္ ပူးေပါင္း၍ မေကြးၿမိဳ႕
ေပၚတြင္ လွည့္လည္ကာ ဒီခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖ
မည္ျဖစ္သည္။
မိုးေက်ာ္
၃

၃၁.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (895) p

မြန္ျပည္နယ္တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သည့္

အဖြ႔ခ
ဲ န
ု စ္ဖြဲ႔

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္

(12)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
မဲစာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ခုနစ္ဖ႔ရ
ဲြ ွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္မွသိရသည္။

ယင္းခုနစ္ဖြ႔အ
ဲ နက္

ဖန္တီးအိမ္၊

People

Alliance For Credible Elections (PACE)၊ အမ်ိဳးသားလူငယ္
ကြန္ဂရက္၊ စကားျဖဴႏွင့္ Rain Maker အဖြ႔တ
ဲ ို႔သည္ ျပည္နယ္
ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္
မည္ျဖစ္သည္။ က်န္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖဲ႔အ
ြ နက္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔သ
ဲ ည္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္း
သူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ရံုးတို႔သည္ လမုိင္းၿမိဳ႕နယ္တ႔တ
ို ြင္ ေစာင္ၾ့ ကည့္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႊန္
ၾကားေရးမွဴး ဦးဟိဏ္းလင္းထက္ကဆုိသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဖန္တီးအိမ္မွ ၇၀ ဦး၊ PACE မွ ၅၇ ဦး၊
အမ်ိဳးသားလူငယ္ ကြန္ဂရက္မွ ၃၆ ဦး၊ စကားျဖဴ အဖြ႔မ
ဲ ွ ၁၈ ဦး၊
Rain Maker မွ ၁၅၆ ဦး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္
ေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ ၄၂ ဦး၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ားေရွ႕ေဆာင္မွ ၁၅ ဦးျဖင့္ ေစာင့္
ၾကည့္သူဦးေရ စုစုေပါင္း ၃၉၄ ဦး ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
သႏၱာလႈိင္
၄

၃၁.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(12)

Election

ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္
ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ KNCD က ေအာက္တုိ
ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ကားမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္
စီတန္းလွည့္လည္ကာ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ကားအစီးေရ ၃၀ ခန္႔ ႏွင့္ အတူ
လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ပါရွိေၾကာင္း KNCD မွ ျမစ္ႀကီးနားျပည္သူ႔လႊတ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးထြယ္ေနာ္က ေျပာသည္။ ဒီခ်ဳပ္
ႏွင့္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသာ

စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္

လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံပါတီမ်ားမွာ ယခုကဲ့သို႔ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။ KNCD ပါတီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္
၁၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၇ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္
သည္။
မရန္
၅

၃၁.၁၀.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (3)

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ SNLD ပါတီက ေဒသခံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္၏ လက္မွတ္
ေကာက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ျပန္လည္သံုးသပ္ စဥ္းစား
ေပးရန္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္ထံစာပို႔
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းရွဴးႏွင္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အား ျပန္
လည္သံုးသပ္စဥ္းစားေပးရန္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ SNLD က်ားေခါင္းပါ
တီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မိုင္းရွဴးေဒသ
ခံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္၏ လက္မွတ္မ်ားေကာက္ခံကာ ခရိုင္ေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု မိင
ု း္
ရွဴးၿမိဳ႕နယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အဆြယ္အပြားပါတီမ်ားသည္
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ SNLD ႏွင့္ NLD ပါတီမ်ား
မဲကေ
ြဲ အာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ကာ အဆိုပါ ပါတီမ်ားသည္
လက္ရွိ အာဏာရပါတီႀကီးကို အတိုက္အခံသိပ္မလုပ္ဘဲ အတိုက္
အခံပါတီႀကီးမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ေနသည္မွာ စဥ္းစားစရာကိစၥ
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း က်ားေခါင္းပါတီ တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္း
လိတ္ကေျပာသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံ ပါတီမ်ား၏
ေနာက္ကြယ္တြင္ အာဏာရပါတီ၏ ဆက္စပ္မႈကိုၾကည့္လိုကလွ်င္
အေျဖထြက္ႏုိင္ေၾကာင္း မိုင္းရွဴးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးစိုင္းထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။
စည္သာ (ေတာင္ႀကီး)
၆
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Election

မုိင္းရွဴး၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ တန္႔ယန္း၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ရပ္
ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္

ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ က်င္းပရျခင္းအေပၚ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရွင္း
လင္းခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းခ်က္၌

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တို႔အား ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးစီႏွင့္
တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း
ရြာအုပ္စု ၅၀ တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳေၾကာင္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊
ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခ႔မ
ြဲ ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား
အေပၚသံုးသပ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားကလည္း

နယ္ေျမေဒသအေျခအေနေၾကာင့္

ေရြး

ေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပခဲ့သည္ဟု ထုတ္
ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၇
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လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံေရးပါတီ

အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတြင္

ဒီခ်ဳပ္

ဦးေဆာင္

(2)

ေဖ့ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲသူမ်ားအားေကာက္ခံခဲ့သည့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး
ပါတီမ်ား လူႀကိဳက္မ်ားမႈ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ NLD ပါတီ
သည္ အားေပးေထာက္ခံသူ တစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ရာခိုင္
ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ၇က္မွ ၃၀ ရက္ေန႔
အထိ ေဖ့ဘြတ္ခ္သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီအလံ
အား Profile Picture ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ရက္သတၱပတ္အတြင္း အသံုးျပဳသူ တစ္သိန္းခြခ
ဲ န္႔ကို အေျခခံ
ေကာက္ယူ၍ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ၁၃၀၈၃၅ ဦးက
ဒီခ်ဳပ္၏အလံကို ပရိဖ
ု င
ို ေ
္ ျပာင္းလဲခဲ့၍ စစ္တမ္း၏ ၉၃ ဒသမ ၂
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၄၀၀၆ ဦးျဖင့္
စစ္တမ္း ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ဒုတိယေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ိဳး
သားပါတီ ANP ၂၆၅၃ ဦးျဖင့္ တတိယေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား
မ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD က ၇၆၉ ဦးျဖင့္ စတုတၳေနရာ
အသီးသီးရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းကို ခ်ာပါတီအမည္ျဖင့္ အြန္
လိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခငး္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီအနက္ ၁၂
ပါတီ၏အလံမ်ား ထားရွိေပးကာ ေဖ့ဘြတ္ခ္သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၏ ပရိုဖုိင္
ကို မိမိတို႔အားေပးသည့္ ပါတီအလံပံုျဖင့္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖစ္
သည္။
ထက္အာကာေက်ာ္

၈
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၈၈၈၈

ေနာင္လာမည့္ အစိုးရသစ္ ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရး ျပင္
ဆင္ထားရန္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေျပာ

(9)

ေနာင္လာမည့္ အစိုးရသစ္သည္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို
တာဝန္ယူေျဖရွင္းေရး မူဝါဒမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာ

သည္။ ေျမယာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ မူဝါဒအလြမ
ဲ ်ားေၾကာင့္ လယ္
သမားမ်ား ဘဝနစ္နာမႈကိုသာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရက
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိေရာက္သည့္

ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး

မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

၈၈

မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ ေျမယာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

ခိင
ု မ
္ ာတိက်ေသာမူဝါဒကို

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ဆြႏ
ဲ ုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတိ႔အ
ု ေနျဖင့္လည္း
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေန၍ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးျမေအးက
ေျပာသည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ လယ္ယာစီး
ပြားႏွင့္

ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဌာနအေနျဖင့္

ခုနစ္ခုရွိ

ေျမယာအမႈအခင္း

တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို

ျပည္နယ္
တစ္ႏွစ္ႏွင့္

ႏွစ္လၾကာ သြားေရာက္ၾကားနာေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေတြ႔ရိွ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္အႀကံျပဳစာတမ္းကို ေအာက္တို
ဘာ ၃၀ တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
မုိးမင္း၊ ထက္အာကာ
၉
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အစိုးရသိမ္းသည့္ ေျမယာအမ်ားဆံုးျဖစ္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ထုတ္ျပန္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေနထိုင္
သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ေလ့လာ

The Voice

ၾကည့္ပါက အစိုးရမွသိမ္းဆည္းသည့္ပမာဏမွာ ၃၈ ဒသမ ၂ ရာ

Weekly Vol.11

ခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး စစ္တပ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္ပမာဏ ၃၄

No.41 Pg (3)

ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ ပြင)့္ ေတာင္
သူလယ္သမားေရးရာဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္
ျပန္သည့္ ‘ေတာင္ယာခင္းႏွင့္ ေသြးခ်င္းမ်က္ရည္’’ မွ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရႈပ္အရွင္း
ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားေနေၾကာင္း၊ ေလ့လာခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္
နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာအသိမ္းခံရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္မွာ လူထုကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာမွ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ ပြင)့္ မွ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္က
ေျပာသည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွ ျပည္နယ္
ခုနစ္ခုသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ကြင္းဆင္း၍ လယ္ယာေျမအမႈ
ေပါင္းမ်ားစြာကို ထုတ္ေဖာ္ခ့ျဲ ခင္းမွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

၁၀

၃၁.၁၀.၁၅

Daily Eleven
Pg (17)

USDP

ေရြးေကာက္ပ၌
ြဲ အႏုိင္ရခဲ့လွ်င္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တစ္ဦး
တစ္ေယာက္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္မရွိေၾကာင္း ဦးေဌးဦး ေျပာ
လာမည့္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ

အေနျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါက ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တစ္ဦးတစ္
ေယာက္အတြက္

ျပင္ဆင္ရန္မရွိေၾကာင္း

ပါတီပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒

ဦးေဌးဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊
နတ္ေမာ္၊ ေဝဠဳဝန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အၿမဲတမ္းမွန္ကန္သည့္

ဥပေဒဆိုသည္မွာ

မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲ
ေနရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ဥပေဒအား
ျပင္ဆင္ရန္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ လုိအပ္သည္
ဆိုပါက အားလံုးအတူတကြ ဝုိင္းဝန္းစဥ္းစားျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၁

၃၁.၁၀.၁၅

Daily Eleven

USDP

Pg (25)

ေျပာင္းလဲခ်င္သည္ဟုေျပာဆိုေနသူမ်ား အာဏာကို ငမ္းငမ္းတက္
လိုခ်င္ေနမႈ၊ အခြငအ
့္ ေရးလိုခ်င္မႈႏွင့္ မနာလိုမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေအးျမင့္ ေျပာ
ေျပာင္းလဲခ်င္သည္ဟု

ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္

အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲရမည္မွာ အာဏာကို ငမ္းငမ္းတက္မက္
ေမာေနမႈ၊
ေၾကာင္း

အခြင့္အေရးအားလံုးရယူလိုမႈႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္

မနာလိုမႈမ်ားျဖစ္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ

ဒုဥကၠ႒

သူရဦးေအးျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ေရဦးၿမိဳ႕နယ္
တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
အေျပာင္းအလဲဟုဆိုတိုင္း မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲပံုမမွန္
သည့္အတြက္ ကမာၻေပၚတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ မီးဟုန္းဟုန္း
ေတာက္ေနသည့္ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားစြာရွေ
ိ နေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီကိုလြန္ပါ
က မင္းမဲ့စရုိက္ႏွင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္
သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
သြားခဲ့သည္။
၁၂

၃၁.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(6)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္
ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ေဒသအဆင့္ ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးဆုိင္ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC
အစည္းအေဝးတြင္

အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ပါဝင္ေသာ

ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို ေဒသအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ဖဲြ႔စည္း
ႏုိင္ရန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ေအာက္တို
ဘာ ၂၉ ၇က္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမ
အႀကိမ္ JMC အစည္းအေဝးတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ား
ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္
ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး
ေနေၾကာင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားကဆုိသည္။ NCA
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးလက္

မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္း JICM ကို ေခၚယူရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း JMC ႏွင့္ UPDJC ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္း
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ခိုင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၃
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Daily Eleven
Pg (17)

တပ္မေတာ္

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္
စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္၏

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အညီသာ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး
ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္
ေန႔က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) အစည္းအေဝးခန္းမ၌
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမမ
ြ ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/ ၂၀၁၅) မွ သင္တန္း
သား/သူ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
တြင္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ တျဖည္း
ျဖည္းခ်င္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ယိုင္မသြားေစရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုး
မိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ရပ္တည္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္
ပြဲျဖစ္ရမည္ဟု တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီသာ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ONLINE NEWS
MILITARY
Mind-set မ်ား ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနေသး
31.10.2015
ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ စနစ္တက်သြားႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရ မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရအမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း
Mind-set မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသး ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိ ရမည္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကဳိတင္မဲ ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵ
ေပးရာတြင္ျဖစ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္းခ်ျပရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊မိမိတို႔အေနျဖင္ႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ တာ္အလံကင
ုိ ၿ္ ပီး ေန႔စဥ္
ေန႔တုိင္း သစၥာေလးခ်က္ ရြတ္ဆိုေနၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစၥာမမဲ့ရန္ ၊ သစၥာၿမဲရန္လိုေၾကာင္း၊ငါ့ႏိုင္ငံ
ေတာ္၊ငါ့ႏုိင္ငံသား၊ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ငါ၏အသက္ကိုစြန႔လ
္ ႊတ္ရန္ အဓိဌာန္ျပဳပါ၏ဆိုေသာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိသည့္
သစၥာစကားႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္သားဘ၀မွအၿငိမ္းစားယူၿပီးေသသည္အထိ မိမိကိုယ္မိမိအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊
တပ္မေတာ္ အေပၚ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း သစၥာရွိၿပီး ေကာင္းေအာင္ ႀကဳိးပမ္း
လုပ္ေဆာင္မည့္စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္မေ
ွ ျပာႀကား
သြားသည္။Kamayut Media

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တပ္ခ်ဳပ္မွ

PEACE/ARM CONFLICT

TNLA တပ္ရင္း ၇၇၇ စခန္းမ်ားအား တပ္ ၉၉မွ ထပ္မံတုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ ။
30.10.2015
TNLA ေသာင္းက်န္းသူ တပ္ရင္း ၇၇၇ အဖြ႕ဲ သည္ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ဟူျဖတ္ေက်းရြာေျမာက္ဘက္လြယ္တန္ေတာင္ေက်ာ
တြင္ေျခကုတ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္းဆပ္ေၾကးေကာက္ျခင္းေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား
ျပန္ေပးဆြ၍
ဲ ေငြျဖင့္ျပန္လည္ ေရြးေစျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာေၾကာင့္တပ္မ(၉၉)ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္ရင္းမ်ား
မွ ယေန႔ နံနက္၀၆၀၀ ခ်ိန္ တြင္ စတင္တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းရာ TNLA အဖြ႕ဲ သည္ တပ္းရင္း ၇၇၇ စခန္းမ်ား အားစြန္႔ပစ္၍
ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါသည္။တုိက္ပြဲတြငT
္ NLAတပ္မဟာ ၅ရင္း၇၇၇၏ စခန္းမ်ားအား သိမ္းပုိက္းရရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ အေန ျဖင့္
ထိခုိက္က်ဆုံးမႈ မရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား Facebook

SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္အနီးရွိ စကခ ၂ မွ တိုက္ပအ
ြဲ တု ဆင္ႏႊဲ
31.10.2015

သၽွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ခရိုင္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ အေျခ စိုက္ အမွတ္ ၂ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွု ဌာနခ်ဳပ္၌
တိုက္ပြအ
ဲ တု တခု အား ေအာက္တိုဘာ၂၉ ရက္ မွယေန႔ နံနက္ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ေန႔နံပိုင္းအထိအစိုးရတပ္မည
ွ လုံးေပါက္
ဆင္ႏြေ
ဲ သာေၾကာင့္ ေဒ သခံမ်ား စိုးရိမ္ထိပ္လန႔္ေနၾကသည္။ ထို႔အတူ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းစံၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ခလရ ၁၅၀ မွလည္း
သီတင္း ကၽြတ္ လျပည့္ညက မုိင္းစန္ေဒသခံမ်ား တိုးနယား ကိႏၷရီကိႏၷရာအကတို ႔ ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရည္စူး၍ပူေဇာ္ကျပ
စဥ္ လက္နက္ႀကီးလက္နက္ ငယ္မ်ားပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ပြလ
ဲ န႔္ကာထြက္ေျပးၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တက္နင္းမိ၍ဒဏ္ရာရသူ
မ်ားရွိသည္ဟုသိရသည္။၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ‘SSA ဝမ့္ဟိုင္းမွ သၽွမ္းျပည္ တပ္မ ေတာ္ က မိမိတို႔၏
တပ္စခန္းမ်ားအား ၁၈ ရက္ေန႔တႀကိမ္၊ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တႀကိမ္လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ
လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္း လိုက္ရသည္ ဟု ပါရွိသည္။သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ ၂၀၁၂ ခု
တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တပ္ျဖစ္သည္။သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြ႕ဲ မ်ား ႏွင့္ မထိုးရေသးသည့္ အဖြ႕ဲ မ်ား ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမည္
31.10.2015
အစိုးရႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ္ လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္အဖြ႔မ
ဲ ်ား
ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား ညိႇႏႈိင္းရန္အတြက္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ပထမပတ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္
ျဖစ္သည္။လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြ႔တ
ဲ ုိ႔မွ NCA ကုိ အစုိးရႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၿပီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ပုိင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးသြား မည္ ဟု (KNU) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ပဒိုကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္အစုိးရႏွင့္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားေသာ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ
(JMC)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ(UPDJC) အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားလည္း၎တို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားကုိ တင္ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိအစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္။
NCA အားမည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ျပီးလက္မွတ္ထုိးသည္အဖြဲ႔တြင္ မပါ
သည့္အဖြဲ႔မ်ားမည္သ႔ဆ
ို က္စပ္သြားၾကမည္ဆိုသည္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းလက ေျပာသည္။ဖနိဒါ
http://mizzimaburmese.com/article/6756#sthash.4om3V8fJ.dpuf

ELECTION
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သတင္းမ်ားကို သတင္းမီဒီယာအနည္းစုသာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေဖာ္ျပဟု MID အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ
31.10.2015
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္းႏိင
ု ္ငံေရးပါတီမ်ား၏သတင္းမ်ားတင္ဆက္ေဖာ္ ျပရာတြင္သတင္းမီဒီယာအနည္း
စုသာဓမၼဓိ႒ာန္က်က်မွ်တစြာေရးသားေဖာ္ျပထားမႈေတြ႕ရွိရေၾကာင္းမီဒီယာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕Myanmar
Ins-titute Democracy (MID) မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ ၌ ေဖာ္ျပထား သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကို သတင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပမႈ၌အစိုးရ
ပိင
ု ္သတင္း မီဒီယာမွ အနည္း အက်ဥ္း သာေဖာ္ျပၿပီးလက္ရအ
ွိ စိုးရ၏ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာတင္ဆက္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးႏွငေ
့္ ရြးေကာက္ပြဲဆိုငရ
္ ာ
သတင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပရာတြင္ျမန္မာ့အလင္း ႏွင့္ေၾကးမံုသတင္းစာ၌ အစိုးရသတင္းေဖာ္ျပမႈ ၃၇.၇%၊NLD ၀.၁% ႏွင့္
USDP ပါတီသတင္းေဖာ္ျပမႈ၁.၀% ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ပုဂၢလိကပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖစ္
သည့္ Eleven သတင္းစာ၌ NLD သတင္းေဖာ္ျပမႈ ၅၇ %၊ USDP ၁၉ %၊ 7Day ၌ NLD သတင္းေဖာ္ျပမႈ ၅၀.၄%၊
USDP ၁၈.၇%၊ The Voice သတင္းစာ၌ NLDသတင္းေဖာ္ျပမႈ ၃၀.၈%၊ USDP ၁၉.၆% ရွိကာ ဒီမိုကေရ စီတူေဒး၊
Messenger News ၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ TOMORROW ဂ်ာနယ္တို႔ တြင္ NLD သတင္း ေဖာ္ျပမႈမွာလည္း USDP ထက္
ပိုမ်ားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။DVB သတင္းဌာနသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ား
ေဖာ္ျပရာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ၊မွ်တစြာ ေဖာ္ျပေပးသည္ကို မစၥတာRasto Kuzel ကဆက္လက္ေျပာသည္။ အင္တာနက္
မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥ်ိမႏွင့္ Eleven သတင္းဌာနတို႔သည္ USDP ထက္ NLD သတင္းကို ပိုမိုေဖာ္ျပၾက
သည္ဟုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ယင္းအစီရင္ခစ
ံ ာမွာ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားလိုင္း၅ လိုင္း၊ေရဒီယိုလိုင္း ၈လိုင္း၊
သတင္းစာ၁၀ေစာင္ႏွင့္ အင္တာနက္သတင္းမီ ဒီယာသံုးခုတို႔မွစစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။သက္ေအာင္
http://www.7daydaily.com/story/49899

UEC အေပၚ က်ေနာ္ အယုံအၾကည္ မရွိေတာ့ဘူး
30.10.2015
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၁၀ရက္ခန္႔အလိတ
ု ြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္၂ခုႏင
ွ ေ
့္ က်းရြာ၅၀တြင္ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပေတာ့မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင(္ UEC) မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ သည္ကို
တိုင္းရင္းသားပါတီတခု ျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲ
သည္။ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ (SNLD)၏ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ေသာရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) မွ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး (SNDP) မွာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏
မဟာမိတ္ ျဖစ္သည္။ (SNLD) ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးမွေျပာႀကားရာတြင္နာဂစ္၊ရခုိင္ေရေဘခ်င္းျပည္နယ္မ်ား
တြင္ သဘာဝေဘး က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု႔ကဲ့သို႔ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္သျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔လုပ္သည္
ဟု ယူဆေႀကာင္း မတရားဟုသတ္မွတ္ လက္မခံပါ။ တုိက္ပြဲ ျဖစ္မည့္ ကိစၥကို ေကာ္မရွင္မ၁
ွ ၀ရက္ခန္႔ႀကိဳသိ သည္
ကိုသိခ်င္ေႀကာင္း ေမးပါသည္။ေသခ်ာသည္မွာ SNDP မွ၎တု႔ိ ႐ံႈးႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္း
ေပးရန္ေျပာျပီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွလည္းကြင္းဆင္းမၾကည့္ဘဲအတည္ျပဳသျဖင့္နစ္နာေႀကာင္းေျပာ ပါသည္။
SNLD ႏွင့္ NLD မဟာမိတ္ဖြဲ႔မည္ ကို တားဆီးရန္ လုပ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေႀကာင္းUEC အေပၚအယုံအၾကည္မရွိ
ေတာ့ေႀကာင္း ဦးခြန္ထြန္းဦးမွ ေျပာပါသည္။

http://burma.irrawaddy.org/election/interview/uec
“ပဲခူးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ျပည္တြင္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာ”
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ပဲခူးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္လုိင္ၿဖိဳး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေလးထပ္ျပင္အားကစားကြင္း
အတြင္းတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေအာင္ႏင
ို ္ေရး မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ၿပီးေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔
ဆုံပြဲတြင္ေျပာရာ ေၿပာင္းလဲဖ႕ို အခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရ စီေၿပာင္းလဲဖို႕ လား အၿခားဘာေတြေၿပာင္း ခ်င္လ႕ို လဲ
ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေႀကာင္း ၊ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားသျဖင့္ယွည္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူသြားမည္ျဖစ္ျပီး၎ တို႕အစိုးရသည္
အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္မည္သူ႕မ်က္နွာမွမေထာက္ပဲကိုယ့္လူမ်ိဳးဘက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္သြား မည္
ျဖစ္ျပီး ျပည္ခုိင္ျဖိဳးသည္မိမိလူမ်ိဳး၊မိမိႏိုင္ငံ၊မိမိ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ စရိုက္မ်ားကိုဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာဇာတိပုညဂုဏ္မာနကို
တန္ဖိုးထားပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႕လူမ်ိဳးအေနျဖင့္ စာရင္းမ၀င္သည့္ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွႏိုင္ငံသားအျဖစ္၊
လက္ခံမွာမ ဟုတ္ေၾကာင္းပါတီ ကိုယ္စားရဲရတ
ဲ င္းတင္းေျပာၾကားလိုပါသည္ဟု ဦး ဥာဏ္၀င္းကေၿပာသည္။
̒7Day News Journal

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရာထူး အရွိန္အ၀ါ အသံုးျပဳကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ဧရာ၀တီတိုင္း
ေဒသႀကီးအတြင္း မဲဆြယ္ေနသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေန
31.10.2015
လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျမင့္ အာဏာ ရရွိထားသူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊမ္းမုိးမႈရရွိရန္ႏွင့္ အခြင့္ထူးရရန္မိမိတို႔၏
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အာဏာမ်ား အသံုးမျပဳရဆိုသည္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက်င့္၀တ္
Code of Conduct တြငပ
္ ါၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္အသာစီး
ရရန္ လႊမ္းမိုးမႈရရန္အသံုးခ်ေနသည္မွာ ေပၚလြင္ေနသည္ ဟု ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ
မ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။http://goo.gl/m5AWjg

Eleven Media Group
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“ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးလွေဌးဝင္းဆုိ”
31.10.2015
ဒု႔တ
ိ ာဝန္အေရးသုံးတည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးအတြက္တပ္မေတာ္အခန္းက႑တြင္အင္အားေတာင့္တင္းျပီးစြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္
ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္းဖြ႔ျံ ဖဳိး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ေဇယ်ာသီရိ
ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ေလာင္းဦးလွေဌးဝင္းကေျပာသည္။ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္
ဥပၼါသႏၱိ ေစတီ တေပါင္းကြင္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ ့ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း (ျငိမး္)
ဦးလွေဌးဝင္းႏွင့္ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း(ျငိမ္း)ဦးေဝလြင္တုိ႔ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ပါတီေတြ႔ဆုံပတ
ြဲ ြင္ပါတီကုိ္ယ္စားလွယ္ေလာင္
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဦးလွေဌးဝင္း၊ဦးေဝလြင္၊ဦးျမတ္ဟိန္း၊ဦးမတ္ၾကီး၊ဦးျမင့္လႈိင္တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အင္အား
ႏွစ္ေထာင္နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ႔သည္။7Day News Journal
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