ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၆၉,၂၇၀)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၁.၁၁.၂၀၁၅ (တနဂၤေႏြေန႔), ၂.၁၁.၂၀၁၅ (တနလၤာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ
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ဦးသိန္းစိန္

(2)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္

တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ

ၿမိတ္၊ ကြ်န္းစု၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပုေလာၿမဳိ႕နယ္မ်ားသိ႔ု သြားေရာက္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္အတူ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း
ရွိ ၿမိတ္၊ ကြ်န္းစု၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသိ႔ု ႏုိဝင္ဘာ ၁
ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာန
မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္
ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးစိုးသိန္း၊

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ေက်ာ္ေဆြ၊

ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးဝင္းထြန္း၊ ဦးေဇယ်ာေအာင္၊ ေဒါက္တာသန္းေအာင္၊
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကို၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။
ၾကည္ႏုိင္
၂

၂.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol.3
No.177 Pg (1,
4)

ဦးသိန္းစိန္

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပျြဲ ဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္
မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာ
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ လုပ္
ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တို
ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ
မ်ား၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုင
ုိ င
္ တ
ံ ကာမွ စိတ္ဝင္တစား
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေအးေအးခ်မ္း
ခ်မ္း က်င္းပႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္အားလည္း မွာၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွလည္း
ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ
က ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခက္ခဲဆံုးမွာ ျပည္
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ ေကာ့ေသာင္း၊ ထားဝယ္ ခရီးစဥ္သို႔
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္
အတူလုိက္ပါခဲ့သည္။
Dawei Watch
၃
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ

ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

No.177 Pg (2)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ဥကၠ႒အျဖစ္မွ

NLD

ပါတီ

ဥကၠ႒

ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္

ႀကံခိုင္ေရးပါတီ

ဖယ္ရွားခံရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ

ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က
ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ကညြတ္ကြင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူ
ဆ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေပၚ သမၼတေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုအဖြဲ႔
က

သေဘာထားကြလ
ဲ ခ
ြဲ ဲ့သည့္ ပံုစံရွိခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္

ေပၚလာသည္ဟု

ယူဆရေၾကာင္း၊

မည္သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက

ႏုတ္

ထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပါတီေကာင္းက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္
ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ယွဥ္လာပါက မည္သည့္
ပါတီႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
၄
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သူရဦးေရႊမန္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ဦးႏုိင္ငံလင္းအား

ဓားျဖင့္ခုတ္မႈ

ေအာက္တန္းက်ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ျဖစ္သူ ဦးႏုိင္ငံလင္းအား ဓားျဖင့္ခုတ္မႈမွာ ေအာက္တန္းက်ေသာ
လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုင
ိ င
္ ဂ
ံ ဏ
ု သ
္ က
ိ ာၡ ကို ထိခိုက္
ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိအေနျဖင့္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က
ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္

ေျပာၾကားခဲ့

သည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူအားလံုးအား ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ

တိတိက်က်

အေရးယူေပးရန္

ေစာင့္ၾကည့္သြား

မည္ျဖစ္ၿပီး တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္နာက
တစ္ဦးအေနႏွင့္ တိုက္တြန္းစရာရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္တြန္း
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။ ဦးႏုိင္ငံလင္းသည္
ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ညက သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပါတီ
မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ ဓားထိုးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သ႔မ
ို ်ွ မတံု႔ျပန္ၾကရန္ NLD
က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းထားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆင္း
ရဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲေန
ျခင္းေၾကာင့္

ႏုင
ိ င
္ ဆ
ံ င္းရဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး

ေျမယာမူဝါဒမ်ားအျပင္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳးရွိေစမည့္မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ကညြတ္
ကြင္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေတာ္မူခန္းမႀကီး၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ အခြင့္အ
ေရးကို ကာကြယ္ေပးမည့္မူဝါဒမ်ား လိုအပ္ေကာင္းႏွင့္ ယင္းမူဝါဒ
မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆို
သည္မွာ ပါးစပ္ျဖင့္ေျပာ၍မရဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ
ဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရး
မ်ားတြင္

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္

ယခုထက္ပိုမို

ပါဝင္ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟုလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
ေဇာ္ဝင္းခ်စ္ (ေတာင္ငူ)
၆

၂.၁၁.၁၅

The Voice

သူရဦးေရႊမန္း

Daily Vol (3)

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး

က်င္းပမည့္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္

ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ အဓိကထား ေဆြးေႏြး

No (178) p

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္

(3)

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၅- ၁၆ အတြင္း သံုးစြမ
ဲ ည့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက
ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ က်န္ရွိေသာ
ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၄ ခုႏွင့္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပိ႔ထ
ု ား
ေသာ

ဥပေဒၾကမ္းအပါအဝင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

အတည္ျပဳရန္ဥပေဒၾကမ္း ၆ ခုကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္တာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္
၇

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (905) p

စုၾကည္

(2)

ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေစရန္ ဆရာ
ေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက ဆုေတာင္း
ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကသည္ (၃၂)
ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊပါရမီ ေသြးလွဴဒါန္းပြတ
ဲ ြင္ ဦးေဆာင္လွဴဒါန္းၿပီး
ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူတုိင္း မဲေပးခြင့္ရ
ၿပီး NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရကာ ေဒၚေအာင္ဆန္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။
ဒုတိယဆုေတာင္းမွာ ျပည္သူလူထု ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးေထာက္ခံသည့္
NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရၿပီး အစိုးဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါေစဟု ဆရာ
ေတာ္က ဆုေတာင္းေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသည္။ တတိယဆုေတာင္း
မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးျဖစ္ပါေစဟု
ဆုေတာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မွသာ တုိင္း
ျပည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန႔ၾ္ ကားသည္။
နႏၵ
၈

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

No (905) p

ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေပးမည္ဟု ဦးျမင့္လႈိင္ေျပာ

(2)

ေနျပည္ေတာ္

ဒကၡိဏသိရိၿမိဳ႕နယ္တြင္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္

လယ္ဆည္ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္က ၄င္းတိ႔က
ု တိျပၾထားသည့္ အခ်က္
ခုနစ္ခ်က္ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္ ဟု
ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ
စတင္ကာ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္ျမင္ေက်းရြာတြင္ ဒကၡိဏ
သီရိ ၿမိဳ႕နယ္လံုးကြ်တ္ ပါတီဝင္မ်ား စံုညီစုေပါင္းစည္းရံုးပြဲကို တစ္
နာရီၾကာျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး

ပါတီဝင္တစ္ေထာင္ေက်ာ္

တက္ေရာက္ခဲ့

သည့္ အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အမ်ိဳး
သားႏုိ္င္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္
ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္
ေပးမည္ျဖစ္၍ ျခေသၤ့ပါတီကို ယံုၾကည္စြာ မဲထည့္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ၄င္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဒကၡိဏသီ၇ိၿမိဳ႕နယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက မဘသ တံဆိပ္ျဖင့္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြပ
ဲ ခ်ဳပ္ကို မဲမေပးရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္
မ်ားေဝငွမႈ၊ မီတာေဘာက္စ္မ်ားေပးကာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ၊ ဒီခ်ဳပ္
အမတ္ေလာင္းမ်ား တုိက္ခိုက္ခံရမႈတို႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
နယ္ေျမျဖစ္သည္။
ရဲႏုိင္
၉

၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (25)

Election

လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္း အထူးရဲလံုၿခံဳေရး ရဲ ၂၀၀ နီးပါးရွိေသာ္
လည္း အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားျဖစ္၍ အမိန႔အ
္ ာဏာ
အသံုးျပဳကာ မဲမသမာမႈျပဳလုပ္မည္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စိုးရိမ္ေန
ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္ အထူးရဲလံုၿခံဳေရး ရဲ ၂၀၀ နီးပါးရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ
တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားျဖစ္၍

အမိန္႔အာဏာကို

အသံုးျပဳကာ

မဲမသမာမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက
ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုကိုးရုံရွိကာ ေဒသခံ ကယား
ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ေသာ အထူးရဲကိုးဦး ခန္႔ထားၿပီး ေဒသခံ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားစကားအား ေျပာဆိုႏုိင္ၾကသည္ဟုသိရသည္။ လြိဳင္
ေကာ္ခရိုင္အတြင္း ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ သြားလာရခက္ခဲ၍
ဆက္သြယ္ေရးမရေသာ ေက်းရြာမဲရံုမ်ားလည္းရွိရာ မဲမသာမာမႈ
မ်ားကို အခ်ိန္မီသိရွိႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားအထိ ကြင္းဆင္း
ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေျပာၾကား
သည္။
မခိုင(္ လြိဳင္ေကာ္)
၁၀

၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (3)

အာဏာရပါတီႏွင့္

တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕မွ

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းမ်ားသည္ ေငြေပး၍ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြး
ေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ေအာက္ခ်င္းလူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ၏
ကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
အာဏာရပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးရာ၌ ေငြေပး
မဲဆြယ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ေအာက္ခ်င္း လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း (Hornbill Organization) ၏
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ ကနဦးေလ့လာေတြ႔
ရွိခ်က္

အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း လူမ်ိဳး
ေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕
ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕မွ
ရာထူး၊ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား အသံုး
ျပဳ မဲဆြယ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာျ္ပထား
သည္။ အဆိုပါအဖြ႔သ
ဲ ည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ေအာက္တိုဘ
၂၈ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္း
တိုင္းအထက္ပိုင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၊
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာသူ

၂၀

ဦးျဖင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္

ကနဦး အစီရင္ခံစာအား ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ခဝဲၿခံရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ထုတ္ျပန္ခ့ဲ
ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၁

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (905) p
(10)

Election

ဒီခ်ဳပ္တင္မည့္ သမၼတေလာင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္အသိုင္း
အဝုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ဟု
လယ္ရီေဂ်ဂင္ခန္႔မွန္း
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရပါက အမ်ိဳး
သားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္
ေျမွာက္မည့္သူမွာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး
မႈရွိသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ လယ္ရီေဂ်ဂင္က
ခန္႔မွန္းသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ စကား
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္နွင့္ ထင္ျမင္ယူဆ
ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံကာ ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ သို႔ေသာ္
ယင္းသို႔ လယ္ရီေဂ်ဂင္၏ ေျပာဆုိခ်က္မွာ ၿဖီးျဖန္းေျပာဆိုျခင္းသာ
ျဖစ္ၿပီးဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ တင္ေျမွာက္မည့္ ဒုသမၼတေလာင္း မည္သူမည္
ဝါျဖစ္လာမည္ဆုိသည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးစီးခ်ိန္မွသာ အမ်ား
ျပည္သူသို႔

အသိေပးထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိ

ကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာ
၁၂

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

No (905) p

ေအာင္လံတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးဆုိင္းဘုတ္ ဖ်က္ဆီး
ခံရ

(12)

မေကြးတုိင္း၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္၌
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက

အင္အားျပ၍

မဲဆြယ္သည္းရံုးေရးလွည့္စဥ္

ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္း ၁၀ လမ္းေထာင့္တြင္ စုိက္ထူထားေသာ ဆုိင္း
ဘုတ္ႏွစ္ခုအနက္ သမၼတပံုပါသည့္ မဲဆြယ္ဆုိင္းဘုတ္မွ ေအာက္
ေျခဘက္တြင္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရြးေကာက္
ပြဲနီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္
ဒီခ်ဳပ္ပါတီတို႔၏ မဲဆြယ္မႈမွာ အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေနၿပီး ေအာက္တို
ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၿမိဳ႕တြင္း လွည္လည့္စည္းရံုးၿပီး
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက အင္အားျပ
စည္းရံုးခဲ့သည္။
၁၃

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (905) p

Election

ေရြးေကာက္ပြဲ

လင္းသက္ႏုိင္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္

ျပည္ပအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

အား မေၾကာက္ၾကရန္ အားေပးထားဟုဆုိ

(27)

ျပည္ပႏုိင္ငံသံရံုးတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေလ့လာေရး
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲရံုမ်ားတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွ၊ိ မရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေလ့လာမည္ျဖစ္၍
ေဒသတြင္း မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မေနရန္ အား
ေပးထားေၾကာင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္
မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒ
သႀကီးမဲရံုမ်ားသို႔ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အီးယူ သံရံုးတာဝန္ရွိသူမ်ား
ႏွင့္ ကာတာစင္တာအပါအဝင္ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္း သံုးခု ထက္
မနည္း

လာေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျပည္ေထာင္စုေရြး

ဦးေသာင္းလႈိင္ကေျပာ

သည္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ဟသၤာတ၊ အဂၤပ၊ူ ျမန္ေအာင္၊
မအူပင္၊ ေျမာင္းျမႏွင့္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးေလ့လာသူ
မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္သစ္လြင္

၁၄

၂.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လက္ပူတုိက္ ကုထံုးျဖင့္
ေဆာင္ရြက္၍ မရ ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္ (ၿငိမ္း) ေျပာ

No (178) p

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လက္ပူ

(5)

တုိက္ကုထံုးျဖင့္

ကုသ၍မရေၾကာင္း

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအမတ္

ေလာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္က ေျပာသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါ
တီအမတ္ေလာင္း ၁၀ ဦးက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဥပၸါတသႏၱိေစတီဝင္း
အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ မဲဆြယ္စည္းရုံးေဟာေျပာပြဲတြင္ ယင္းသို႔
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည့္ျပင္ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္လွည့္ေနသည္ဟု

ေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ

ေျပာင္းလဲေနေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လိုက္ပါျခင္း မရွိဘဲ
မ်က္စိစံုမွိတ္ေအာ္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာငည္။ ယင္းႀကံ့ခိုင္
ေရးပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုပြဲအား တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အင္အားတစ္
ေထာင္ခန္႔

တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး

တက္ေရာက္အင္အား

တစ္

ေသာင္းဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္
တစ္ဦးက ဆုိသည္။
ကိုေပါက္
၁၅

၂.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

ပါတီႀကီးႏွစ္ခုလံုးတြင္

သမၼတေနရာအတြက္

လ်ာထားျခင္းမရွိ

ေသးဟုဆုိ

No (178) p

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္အားႀကီး ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ USDP

(10)

ႏွင့္ NLD ပါတီႏွစ္ခုလံုးတြင္ သမၼတေနရာအတြက္ လ်ာထားျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္
သည့္ ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္၏ “ေမးျမန္းစရာ ဒီခ်ိန္ခါ”
ရိုက္ကူးတင္ဆက္မႈတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္သူမ်ား ေမးျမန္းမႈ
ကိုေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံအရ သမၼတကိုတုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၍ မရဘဲ
ပါတီမ်ား၏ ေအာင္ႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီ၏
ေအာင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနကို အေျခခံၿပီးမွ မည္သ႔ေ
ို ဆာင္ရြက္သင့္
သည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
မႏၱေလး

၁၆

၂.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)
No (178) p
(10)

Election

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္
ပြသ
ဲ ပိတ္ေမွာက္မည္
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားျပင္းထန္လွ်က္ရွိရာ စစ္ကိုင္းတုိင္း
ေဒသႀကီး ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္

တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္

ဦးစိန္လွက

ေရြး

ေကာက္ပြဲကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့သျဖင့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္
ထုတ္ျပန္ကာ သပိတ္ေမွာက္မည္ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳ
ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ထီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားစာရင္းမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးစိုးစိုး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ဦးစိန္လွ၊
တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရးပါတီမွ ဦးစိန္လႈိင္၊ NLD အဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္
ပါတီ ဦးဝင္းေၾကြတ႔ျို ဖစ္သည္။ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ေရးသားထား သည့္
ဗီႏုိင္းမ်ား မႏၱေလးက်ံဳးေဘးတြင္ကပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားအေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ စသည္တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
က အေရးယူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္
ေၾကာင္းဆုိသည္။
မႏၱေလး
၁၇
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NLD ပါတီနာယက ဦးတင္ဦး၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္
ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ စတင္မည္

No (178) p

NLD နာယက ဦးတင္ဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး

(5)

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္
တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ၾကာ
မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြ၊ အမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တ႕ုိ တြင္ မဲဆြယ္
စည္းရံုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ ရခိုင္ျပည္
နယ္ ဥကၠ႒ ဦးညီပုက ေျပာသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အာရီယာန္ခန္းမတြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
လည္းျဖစ္သူ ဦးတင္ဦးသည္ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္တြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္
အေကာင္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္သ႔ို သြား
ေရာက္မဲဆြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းဆႏၵနယ္တြင္

တပ္မေတာ္သား

အမ်ားစုေနထုိင္ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
Rakhine News Agency
၁၈

၂.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၃၉) p
(2)

Election

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနရေသာ ပါတီမ်ား နားလည္မႈ
ရွိၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျပင္ပအင္အားစုမ်ား မစြက္ဖက္ေစလို
ေၾကာင္း တရုတ္သံအမတ္ေျပာ
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္

ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြက္

ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
သည္းခံနားလည္မႈျဖင့္ အတူတကြရင္ဆုိင္၍ ေကာင္းမြန္စာြ ေျဖရွင္း
သြားႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျပင္ပမွအင္အားမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္
ဖက္ျခင္းမျပဳရန္တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ တရုတ္
သံအမတ္ႀကီး မစၥတာေဟာင္လ်ံက ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ Sky Net
ရုပ္သံလုိင္းမွတစ္ဆင့္ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး
ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေပါက္ေဖာ္ညီအစ္ကိုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဆင္ေျပစြာ က်င္းပႏုိင္
မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏ ႏိင
ု င
္ အ
ံ သြငက
္ းူ ေျပာင္းေရး တည္ၿငိမ္စာြ ေရွ႕သို႔ တုိးတက္ေရး
အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။
ေအဝိုင္အီး
၁၉
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ရွားေတာၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ကပ္ ဆုိင္
ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္မဲေပးသူအခ်ိဳ႕ေတြ႔ရဟုဆို
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

7 Day Daily

မည့္ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္

No. 904 Pg

ေန႔မွစ၍ ႀကိဳတင္မဲေပးလ်က္ရွိရာတြင္ မဲစာရင္းကြာဟမႈႏွင့္ ျပည္

(1, 2)

ခိုင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ကပ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္မဲေပးမႈမ်ားရိွခဲ့
သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထံမွ

သိရသည္။ က်ားျဖဴပါတီကလည္း မဲရံုအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
သည္ဟုဆိုကာ မဲရံုေရွ႕တြင္ က်ားျဖဴတံဆိပ္ပါသည့္ ကားႀကီးအား
ရပ္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရွားေတာၿမိဳ႕ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္
တြင္ ႀကိဳတင္မဲ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မဲရံုထဲ
သို႔ ဝင္ေရာက္သူ ၂၄ ဦးသာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္
တြင္ႀကိဳတင္မဲလာေရာက္ေပးသူ ၃၁ ဦးသာ ေတြ႔ရေသာ္လည္း
မဲစာရင္းေရတြက္သည့္အခါ ၃၂ ဦးျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရ
သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲေပးရာ၌အသံုးျပဳသည့္ UEC
၏ အမွန္ျခစ္တံဆိပ္တံုးမွ မင္ယိုစိမ့္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု
သိရသည္။ ယင္းသို႔ မင္ယိုစိမ့္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ မဲလက္မွတ္မ်ားမွာ
ပယ္မဲမျဖစ္ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္

ပဲခူးတိုင္း

ေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ၾကည္ကေျပာသည္။
မခိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)
၂၀
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7 Day Daily
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(27)

USDP

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ စိန္ခဲ၊ ျမခဲ၊ ပတၱျမား
မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးၾကရန္ ဦးဉာဏ္ဝင္း မဲဆြယ္
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ စိန္ခ၊ဲ ျမခဲ၊ ပတၱျမားခဲမ်ားသျဖင့္ မဲေပးၾကပါရန္ ပဲခူးတိုင္း
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔
က ျပည္ၿမိဳ႕ ေလးထပ္ျပင္အားကစားကြင္းႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္
မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္
တန္ၿပီဟု ေျပာဆိုသူမ်ားအား မည္သည့္အရာကို ေျပာင္းလဲခ်င္
သည္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊၂ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ တရားသျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ င
္ ံ
တည္ေဆာက္သည့္အခါတြင္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡပင္လယ္ေဝေစ
ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးမေရာက္ေစရဟု ကတိေပးေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးဘာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား
စိတ္ခ်ရန္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဲဆြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၁

၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ပါတီ

Pg (24, 25)

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားသားမ်ား တည္ေဆာက္မွသာ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားရလာမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ANP အား ဝန္းရံၾကရန္
ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာ
ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အား ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တည္ေဆာက္
မွသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားရလာမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ANP အား ဝန္းရံ
ၾကရန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ေတာင္ကုတ္ က်ိႏၱလီႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕
ေအာင္ႏုိင္ေရးမဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တိုက္
တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါလီမန္အား ခ်ဳပ္ကိုင္ထား
ႏုင
ိ ေ
္ ရး၊

သယံဇာတခြေ
ဲ ဝေရး၊

အမိရခုိင္ေျမလံုၿခံဳေရး၊

တည္

ေဆာက္လတၱံ႔ေသာ အနာဂတ္ရခုိင္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အမိေျမ၊ အမ်ိဳး
သားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တည္ေထာင္သြားႏုိင္
မည့္ အခင္းအက်င္းအားလံုးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုင
ိ ္
အမ်ိဳးသားပါတီအား ဝန္းရံဖ႔လ
ို ိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီ၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္၌ ျပည္နယ္

အစိုးရျဖစ္လာလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္
အလြန္စိုးရိမ္စရာျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္
က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သားေရႊဦး (ကစၦပ)
၂၂

၂.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)
No (178) p
(1,27)

၈၈၈၈

ကြျဲ ပားေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမည့္
သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္လိုဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရရွိမည့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီက
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

ကြက
ဲ ျြဲ ပားျပားျဖစ္ေနေသာ

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးမည့္

သမၼတ

ေလာင္းကို တင္ေျမွာက္ရန္လုိအပ္ၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္မွ ဦးကိုကို
ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာပြဲတြင္
ဆုိသည္။ ယင္းသို႔ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ေနာက္လာမည့္ သမၼတ
တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အကြအ
ဲ ၿပဲကိစၥအမ်ား
အျပားကို ေနာင္လာမည့္ သမၼတအေနႏွင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ဆိုသည္မွာ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဥကၠ႒
ဦးသုေဝက ေျပာသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၃

၂.၁၁.၁၅

The Voice

၈၈၈၈

Daily Vol (3)

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္ မဲမသမာမႈ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ ဦးမင္းကို
ႏုိင္တုိက္တြန္း

No (178) p

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

(11)

ေတြ႔ႀကံဳလာမည့္ မဲမသမာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြားၾကရန္ ၈၈
မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဦးမင္း
ကိုႏုိင္က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပလိပၿ္ မိဳ႕ ေျမြဘုရားေဘာလံုး
ကြင္းတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီက ျပဳလုပ္သည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြႏ
ဲ ွင့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ
တြင္ ၄င္းက ယင္းသို႔ေျပာသည္။ မဲမသာမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္
အတြက္ NLD ပါတီကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ လူထုသည္ မိမိေရွ႕တြင္
မဲမသမာမႈမ်ား

ေတြ႔ရွိခ့ပ
ဲ ါက

ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္

တိုက္တြန္းလို

ေၾကာင္း NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က
ေျပာသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္မွ ဦးမင္းကိုႏုိင္၊ ဦးဂ်င္
မီႏွင့္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာမ်ားကို
ေဟာေျပာခဲ့သည္။
မႏၱေလး
၂၄
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7 Day Daily

ရခိုင္

No (905) p

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ဆုိင္းဘုတ္
မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈ ပိုမ်ားလာ

(4)

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ
ပါတီ

အသီးသီးႏွင့္

ေလာင္းမ်ား၏

နီးကပ္လာခ်ိန္

တစ္သီးပုဂၢလ

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မဲဆြယ္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈ

မ်ားလာ

ေၾကာင္းသိရသည္။ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ား၏ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံေနရျခင္းမွာ ပါတီတစ္ခု
တည္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ တစ္ဦးတည္း၏ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံ
ေနရျခင္းမဟုတ္ဘဲ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ NLD၊ ရခိုင္
အမိ်ဳးသားပါတီႏွင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔၏

ဆုိင္းဘုတ္မ်ားလည္း

ဖ်က္ဆီးခံေနရေၾကာင္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာ
သည္။ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္သာမက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း လူထု
ေထာက္ခံမႈ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိရရွိထားသည့္ ရွမ္းတုိင္း
ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မဲဆြယ္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားလည္း
ဖ်က္ဆီးခံရသည္။
ေမာင္ကံ
၂၅
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Daily Vol (3)
No (178) p
(2)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မံေမာ္ရြာႏွင့္ ေလာ္ကြာက်ိဳင္းရြာၾကား တပ္မေတာ္ရိကၡပို႔ယာဥ္ တန္း
တုိက္ခုိက္ခံရ၊ တပ္မေတာ္သားေလးဦးက်ဆံုး
ေလာက္ကိုင္ေဒသမွ ရွင္ပင္ကိုင္းေက်းရြာသို႔ ေထာက္ပံ့
ပစၥည္းမ်ား ပို႔ၿပီးျပန္လာသည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းသည္ မံေမာ္
ရြာႏွင့္ ေလာ္ကြာက်ိဳင္းရြာၾကားအေရာက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္
ေန႔ ညေန ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္တြင္ အင္အား ၂၀ ခန္႔ရိွ လက္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အရာရွိတစ္ဦးနွင့္
အျခားအဆင့္ သံုးဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အေရွ႕ေျမာက္ပင
ို ္းတုိင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွသိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ နယ္ေျမခံ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။
ရန္ကုန္
၂၆
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Daily Vol (3)

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြ႔မ
ဲ ်ား လိုက္နာမည့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္
ရာက်င့္ဝတ္ကို တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝမည္

No (178) p

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

(3)

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရ
မည့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားအျပင္
တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊ
ကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း
မရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္
စားျပဳဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ အစီအစဥ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ
မင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္

JMC

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္
အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္

တပ္ပုိင္းဆုငိ္ရာ က်င့္ဝတ္ကို ေရးဆြဲ သေဘာတူခဲ့ၿပီး လာမည့္
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ JICM
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္အဖြ႔ဲ
အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္
၂၇

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (905) p

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မည္သည့္အစုိးရသစ္ႏွင့္မဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အျမန္ဆံုးအေကာင္

အထည္ေဖာ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးေပါက္ယိုခ်မ္ေျပာ

(7,31)

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ မည္သည့္ပါတီမွ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေသာ
အစိုးရသစ္ႏွင့္မဆို တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္
ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတူပူးေပါင္းမည္ဟု “ဝ” လက္
နက္ကိုင္ အဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယိုခ်မ္က နုိဝင္ဘာ ၁ ရက္
တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္

တစ္ပတ္တိတိ

သာ လိုေတာ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ မွ စတင္ကာ သံုးရက္ၾကာ “ဝ”
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ပန္ဆမ္းၿမိဳ႕တြင္
NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔
၁၁ ဖြဲ႔ ညီလာခံကို က်င္းပလ်က္ရွိရာ အိမ္ရွင္ “ဝ” လက္နက္ကိုင္
အဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္က သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေၾကညာ
ခဲ့သည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္

၂၈

၂.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြဲ (၃)

ဝမ္ဟိုင္းအဖြ႔က
ဲ မုိင္းေနာင္၊ မုိင္း႐ွဴးတို႔ရွိ တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား ကို
၁၀ ႀကိမ္ထက္မနည္း တုိက္ခိုက္မႈရွိေန

အမွတ္ (၃၉) p

SSA ဝမ္ဟိုင္းအဖြ႔က
ဲ အင္အား ၂၀၀ ျဖင့္ လြိဳင္လင္ခရိုင္၊

(2)

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕အနီး ဝိန္းေကာင္ေက်းရြာရွိ တပ္မ
ေတာ္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္တို႔
တြင္ လာေရာက္တုိက္ခုိက္သည္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တပ္
မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းတုိက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ တပ္
မေတာ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္အခ်ိဳ႕က်ဆံုးၿပီး ထိုခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ
မ်ားရွိခဲ့သည့္အျပင္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၄၊ ၂၆ ႏွင့္
၂၈ ရက္တ႔က
ို လည္းဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ႔က သတ္မွတ္နယ္ေျမေက်ာ္လြန္
၍ မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕အနီး ဝိန္းေကာင္ေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း
ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မုင
ိ း္ ႐ွဴးၿမိဳ႕ နယ္၊ မုိင္းစံေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း
ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိသည္။
IRIS

၂၉

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

No (905) p

NCA လက္မွတ္မေရးထိုးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ညီလာခံ
KNU ဒုဥကၠ႒ တက္ေရာက္

(8)

KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္သည္ တစ္ႏုိင္ငလ
ံ ံုး ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္ တုိင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔ ညီလာခံသို႔
တက္ေရာက္လာသည္။ ေနာ္စဖ
ီ းုိ ရာစိနသ
္ ည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက
ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ပထမအႀကိ္မ ပန္ဆန္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့
ၿပီး

ယခုတစ္ႀကိမ္တက္ေရာက္ရာတြင္လည္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ား

မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ KNDO အေနျဖင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း မျပလုပ္ခဲ KNU
ဥကၠ႒အျဖစ္သာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပန္ဆန္းညီလာခံကို ႏုိဝင္
ဘာ ၁ ရက္မွ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထား၊ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရ
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး စသည္တုိ႔ကို အဓိကထားေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
၃၀

၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (24)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရွဴးတြင္ တုိက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕
တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္ဟု SPPP ေျပာခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴႀကီး စိုင္းလက ေျပာ
ၾကားသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕ အနီးတစ္ဝိက္ရွိ ေက်း
ရြာမ်ားမွ ရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ ေဘးကင္းရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္း
ေရွာင္ေနၾကရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေန႔မွ ျဖစ္ပာြ းလာခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲေပါင္း ၆၀ နီးပါးရွိးခဲ့ၿပီး မိုင္းရွဴး
တစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၆၀၀၀ နီးပါးသည္ စစ္ေဘးဒဏ္
ႏွင့္ ကင္းေဝးရာေနရာဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၾက
သည္ဟု သိရသည္။
၃၁

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

တပ္မေတာ္

No. 904 Pg

တပ္မေတာ္ကို

အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး

စြမ္းရည္ထက္ျမက္ရန္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဦးလွေဌးဝင္းေျပာ

(7)

ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တပ္မ
ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ တပ္မ
ေတာ္အား

အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး

စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္

ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဇယ်ာ
သီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းက
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေရွးရႈၿပီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးစနစ္မွ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အသြင္ကို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္
ႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။
နန္းေအာင္
၃၂

၂.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Other

No (905) p

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္
ႏုိင္/က်ဥ္းမ်ား ျပန္လႊတ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

(6)

ဖမ္းဆီးခံ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား
ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္
ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္သမား ၅၀ ခန္႔က ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္
သိမ္ႀကီးေစ်းမွ ဆူးေလေစတီေတာ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ပန္း
ဆိုးတန္းလမ္းမွ သိမ္ႀကီးေစ်းအထိ ထိုမွတစ္ဆင့္ အေနာ္ရထာ
လမ္းအတုိင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီး
ခံထားရေသာ အလုပ္သမား ခုနစ္ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား
ေခါင္းေဆာင္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးကေျပာသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘ
ိ ဲ ဆႏၵျပမႈ
ေၾကာင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏင
ွ ့္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု သိရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္း

၃၃

၂.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (21)

Other

အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ေတာင္းဆိုခ်က္

အား အစိုးရအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာေပးရန္ NNER ေတာင္းဆို
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနသူမ်ား၏
ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္
လႊတ္ေပးေရးအား အစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးလိုက္ေလ်ာေပးရန္
NNER မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကညာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
အဝင္

ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္းအပါ

ေက်ာင္းသားေလးဦး၏ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနမႈအေပၚ

NNER မွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူ
မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္မွာ ကာလၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သျဖင့္
တရားမွ်တမႈကို လုိလားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။
ဉာဏ္ဝင္းရွိန္
၃၄

၂.၁၁.၁၅

The Voice

Other

Daily Vol (3)

အပန္းေျဖကစားကြင္း ေဆာက္လုပ္မႈကို တားျမစ္မႈေၾကာင့္ BGF
အဖြ႔အ
ဲ င္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟုဆို

No (178) p

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF အဖြ႔က
ဲ
ကရင္

(5)

ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အပန္းေျဖ အားကစားကြင္း
ေဆာက္ျခင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔က
ဲ တားျမစ္ျခင္းေၾကာင့္ BGF
အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း BGF အဖြ႔မ
ဲ ွ ဗိုလ္မွဴးႏုိင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။
ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္အဖြဲ႔
ရံုးေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ လုိက္ပါ မည့္
BGF

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအားလံုး

စစ္ထြက္ဝတ္စံု၊

လက္နက္ခဲယမ္း

အျပည့္အစံု ပါရွိရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း BGF အဖြဲ႔
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရန္ကုန္

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
သမၼတ ပါတီ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ေနသလား
01.11.2015
ပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္အစိုးရတာ၀န္ႏွင့္ခြဲချြဲ ခားျခားလုပ္ၾကရန္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိေနပါေသာ္
လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခ်မွတ္ထား သည့္
ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖါက္ကာဆက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။သမၼတ၏ခရီးစဥ္အား ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမဲဆြယ္စည္းရံုး
ေရးပံုစံလုပ္ျပီး ဘက္မလိုက္ပါ၊ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ားမထည့္ပါဆိုသည့္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ေဖာ္ျပ
ေနၾက သည္။ သမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင႔္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာ၏ လုပ္ရပ္ မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္မွ အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္ မဟုတ္သျဖင့္သမၼတ၊ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္အစိုးရ
သတင္းစာမ်ားအားျပည္သူလူထုမွပပ
ုိ ျုိ ပီးအယံုအၾကည္နည္းေစသည့္အက်ိဳးဆက္သာ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းသံုးသပ္
တင္ျပထားသည္။ စည္သူေအာင္ျမင့္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://burmese.voanews.com/content/news-analysis-sithu-aungmyint-president-thein-sein-votingcampaign/3031914.html

THURA U SHWE MANN

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
သူရဦးေရႊမန္းဆို
ေတာင္ငူ၊ 31.10.2015
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ဥကၠ႒ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။၎ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ျဖဴးၿမဳိ႕နယ္ကညြတ္ကြင္းတြင္ မီဒီယာမ်ား
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အတိုက္အခံပါတီ အပါအဝင္ပါတီ
မ်ား၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေပၚ သမၼတ ေခါင္းေဆာင္သည့္
အစုအဖြဲ႔မွ သေဘာထားကြလ
ဲ ခ
ြဲ ဲ့သည့္ ပုံစံရွိခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္းသူရဦးေရႊမန္း
က ဆိုသည္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အာဏာရေအာင္ယူမယ္ ဆိုသည့္ ကိစၥသည္ အင္မတန္ ခက္ခဲသည္ဟ၎
ု က
ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မည္သို႔ ပင္ထြက္ေပၚသည္ ျဖစ္ေစ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္မည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ (ပူးတြ)ဲ ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကား သည္။ ပါတီတြင္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္ ေပးအပ္မရ
ႈ ွိ
ပါက ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လိုေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/8747-das#sthash.DXkXzVdK.dpuf
http://mizzimaburmese.com/article/6793#sthash.lBAzRw00.dpuf
NLD

ဒီခ်ဳပ္တင္မည့္ သမၼတေလာင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ
ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္ခန္႔မွန္း
2.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရခဲ့ပါ က NLD မွ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
သံတမန္အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့ရ
္ င္းႏွီးမႈရိွသည့္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မပ
ွ ါတီ၀င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္းျမန္မာ့ႏင
ို င
္ ေ
ံ ရး
ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ လယ္ရီေဂ်ဂင္က ခန္႔မွန္းေျပာ ၾကားသည္။NLD မွတင္ ေျမႇာက္သည့္ ဒုသမၼတေလာင္း
သည္လြန္ခဲ့သည္သ
့ ံုးလခန္႔ မွ ဗဟန္း တြငပ
္ ါတီ၀င္ထားၿပီးႏုိင္ငံတကာသံတမန္အသုိင္းအ၀ုိင္း၌အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖးူ သူ၊
ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကဲ့သ႔ို နာမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရိွေသာ္လည္းေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကဲ့သုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္
အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့ရ
္ င္းႏွးီ သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္လာႏုင
ိ ္ဖယ
ြ ္ရိွသည္ဟုခန္႔မွန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ၎၏
ခန္႔မွန္းမႈမ်ားမွာ ၿဖီးျဖန္းေျပာဆို ျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ တင္ေျမႇာက္မည့္ ဒုသမၼတေလာင္းမည္သူမည္၀ါျဖစ္
လာမည္ဆုိ သည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးခ်ိန္ မွသာ အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပး ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟုိ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာ သည္။ျပည္တြင္းႏုင
ိ ္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားကမူ လယ္ရီေဂ်ဂင္၏ ခန္႔မွန္းမႈမာွ ဗဟန္း
NLD ပါတီ၀င္၊ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္၏ သား ဦးထင္ေက်ာ္ကပ
ို ါတီ၏ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာႏုင
ိ ္သူအျဖစ္ထင္ျမင္ခ်က္
ေပး ျခင္းျဖစ္ႏိင
ု ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာ ၾကားၾကသည္။

http://www.7daydaily.com/story/50013
PEACE/ARM CONFLICT

မည္သည့္အစုိးရသစ္ႏွင့္မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု
ဦးေပါက္ယုိခ်မ္ေျပာ
2.11.2015
ေရြးေကာက္ ပြဲ ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ပါတီမွ ဖြ႕ဲ စည္းေသာ အစုိးရသစ္ႏွင့္ မဆုိ တစ္ႏင
ို င
္ လ
ံ းံု ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတူပူးေပါင္းမည္ဟ‘ု ၀’ လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္ဦးေပါက္ယုိခ်မ္ကႏု၀
ိ င္ ဘာ
၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။၎မွဆက္လက္ေျပာရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေခ်ာေမြ႕ ေျပျပစ္
မႈမရွိဘဲ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျငင္းခုံမႈ ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈရွိၿပီး ေသြးထြက္ သံယုိမႈမရွိေသာတုိက္ပြဲျဖစ္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူနည္းစု
တုိင္းရင္းသားမ်ား ပိုမုိစည္း႐ုံးၿပီးယင္းအခက္အခဲမ်ားကိရ
ု င္ဆုိင္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ယခုေတြ႕ဆုံျခင္းမွာေရြး ေကာက္ပြဲ
ၿပီးေနာက္ အေျခအေန အရ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးရန္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွ်တစြာေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕က်င္းပႏုင
ိ ေ
္ ရးကို ေထာက္ခေ
ံ ၾကာင္း၊အစုိးရသစ္ကုိ ပင္လုံ
စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ ရန္တုိက္တြန္းေၾကာင္း အခ်က္ ေလးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ႏုိ၀င္ဘာ၃ရက္တြင္
သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ၿငိမး္ ၿငိမ္းျပည့္
http://www.7daydaily.com/story/50007

အပစ္ရပ္ကာလ စည္းမ်ဥ္း NCA ေစာင့္ၾကည့္အဖြ႔ေ
ဲ ဆြးေႏြး
01.11.2015
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတဲြ ေစာင့္ၾကည့္ ေကာ္မီတီ (Joint Monitoring Committee- JMC) အစည္း
အေဝးအားယမန္ေန႔တြင္MPC ၌ ေနာက္ဆုံးေန႔အျဖစ္က်င္းပခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (Code of Conduct) မ်ားအား လာမည့္ တစ္လ
အတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း MPC မွေျပာပါသည္။

ဉာဏ္ဝင္းေအာင္

http://burmese.voanews.com/content/cease-fire-period-code-of-conducts-nca-talks-/3031303.html
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RAKHINE NEWS

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေကာက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္
1.11.2015 M-Media
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိယ္တုိင္ ျငင္းဆုိသည့္ ဘဂၤလီ အမည္နာမအား သတ္မွတ္ရန္ျမန္မာအစုိးရ၏ မူ၀ါဒအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မူၾကမ္းတစ္ခု ကုလသမဂၢတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျပည့္အ၀ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရအား
ထုိမၾူ ကမ္း၌ တုိက္တြန္းထားသည္။ဥေရာပသမဂၢမွ တင္သြင္းေသာ အဆုိပါမူၾကမ္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ
မူ၀ါမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါကႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယသီတင္းပတ္၌ သမၼတဘာရက္အုိဘားမားမလာေရာက္ခင္အလ်င္
ေျပာင္းလဲရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးထားသည္။ထုိ႔ျပင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အလြန္
အမင္းစုိးရိမ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးရန္၊ျပည္၀ေသာ
ႏုိင္ငံသားသတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင၎
့္ တုိ႔အား၎တုိ႔၏သေဘာဆႏၵအတုိင္းသတ္မွတ္ခြင့္ေပးရန္ျမန္မာအစုိးရအားတုိက္တြန္း
ထား သည္။ ျမန္မာ အစုိးရမွ ၎တုိ႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္
အျပင္မၾကားေသးမီကာလတြင္ “ရခုိင္စီမံခ်က္” အစီအစဥ္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုိအစီအစဥ္အရ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ
သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရဘဲဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရကာ တုိင္းျပည္မႏ
ွ ွင္ထုတ္ျခင္းကုိခံရဖြယ္ရွိေနသည္။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးသံတမန္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားမွလည္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား
အသိမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။AP

http://www.m-mediagroup.com/news/33704

သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ေဟာေျပာပြျဲ ပဳလုပ္
စစ္ေတြ၊ 2.11.2015
သမိုင္း ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း သည္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၌
ရခိုင္သမိုင္းကေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြတ
ဲ စ္ခုကို ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
၎အခမ္းအနားကိုနယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ေဒါက္တာစံေရႊေအာင္၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည္။ယခုေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ ဘဂၤလီ အေၾကာင္းေဇာင္းေပးၿပီး ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းမဟုပ္ဘဲ ရခိင
ု မ
္ ်ားႀကိဳးစား
ခဲ့သည့္အႀကာင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီး ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ ဘုရင္ႏ
့ ုင
ိ ္ငံ ထူေထာင္ႏုင
ိ ္ခ့သ
ဲ ည္ကို ေဟာေျပာခဲ့
သည္ဟုေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕လူမႈကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဇာ္၀င္းက နိရဥၥရာသတင္းဌာနသိ႔ေ
ု ျပာသည္။ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား
၏ အားနည္းခ်က္ က်ဆံုးခန္းမ်ားကို ရခိင
ု ္ သမိုင္းေၾကာင္းထဲမွ ေကာက္ႏတ
ႈ ္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ေဟာေျပာပြဲ အၿပီးတြင္
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေနာက္ကို လိုက္ရန္၊ ရခိင
ု ္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦး
အား မဲေပးရန္ ၂၀၀ခန္႔ရွိေသာ ပရိသတ္အားေဟာေျပာခဲသ
့ ည္။ႏို၀င္ဘာလ၄ ရက္ေန႔တြင္ထိုေခါင္းစဥ္ျဖင့္ပင္မင္းျပား
ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေဟာေျပာသြားမည္ဟု သိရသည္။ စံေမာင္သန္း
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Arakan State

ELECTION
ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ အစိုးရသစ္ ထိုင္ခုံအတြက္ အလုပ္မ်ားေနသူ သုံးဦး
1.11.2015
အာဏာရႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုအၾကား ရွာမေတြ႔ႏင
ုိ ေ
္ သးသည့္ ဘုံလမ္းစဥ္က ၂၀၁၅ အလြန္အေျပာင္း အလဲတို႔
၏ေျခလွမ္းသစ္ကိုစိုးရိမ္ ဖြယအ
္ ေနအထားတစ္ရပ္သို႔ တြန္းပို႔ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕မွသတိေပး
လ်က္ ရွိသည္။“ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္က တကယ္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတယ္” ဟုဥေရာပသံအရာရွိတစ္ဦး The Voice သို႔
ေျပာဆိုသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ အဆုံးအျဖတ္ျပဳခ်ိန္ အႏိုင္အတြက္ ေမာ္ႂကြားသူႏွင္အ
့ ႐ႈံးကိလ
ု က္မခံႏိုင္သူမ်ားထိပ္တိုက္
တိုးလွ်င္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦး၏ ၾကားကာလ အေျခအေနမွာ
ခန္႔မွန္းရခက္ေၾကာင္း အထက္ပါ သံအရာရွိက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေအးခဲသြား
ေသာ ဆက္ဆံေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD တို႔ အေစးမကပ္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ အတိုက္အခံပါတီ အႏိုင္ရလွ်င္
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ရန္ မလြယ္ဟု ေလ့လာသူတို႔က ခန္႔မွန္းထားသည္။
ေနာ္ကိုကို
http://thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/8751-bkt#sthash.45DvRiL4.dpuf
http://thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/8751-bkt
OTHER

သစ္ခိုးထုတ္မႈ အရွိန္ရေနဆဲ
2.11.2015
လြန္ခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းကို သစ္ခိုးထုတ္မႈ (၆၀၀) ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ၿပီး၊ က်ပ္ေငြသန္း (၃၀၀၀)
တန္းဖိုးရွိေၾကာင္းတရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ မၾကာမီမွ ေၾကညာထားေသာ္လည္း
ယူနန္သို႔သစ္ခိုးထုတ္သည့္ ပမာဏဟာ ကုဗမီတာ (၉) သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီဟုလန္ဒန္အေျခစိုက္ EIA-Environmental
Investigation Agency ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သစ္ခိုးထုတ္မႈတြင္ ေဒသခံ အစိုးရပါဝင္ေၾကာင္းေဒၚစု
မွ မိုးေမာက္တြင္ ေဟာေျပာသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပန္
ကန္႔ကြက္ထားသည္။ႏွစ္စဥ္ေတာျပဳန္းႏႈန္းသည္ ဧက (၂) သိန္းေက်ာ္ရွိ ရာ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ (၂) ဆတိုးၿပီး
ဧက (၄) သိန္းခြဲ ျဖစ္လာသည္။ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com
Rohingya Peace Network Of Thailand
2.11.2015 ·
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ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရိုဟင္ဂ်ာ ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအာ
ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးတိင
ု ္ပင္ခဲ့ႀကသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေလွစီးေျပးရိုဟင္ဂ်ာ
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္႔ပါတ္ျပီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မူ႔ Genocide ျဖစ္စဥ္မ်ား
အား Muslim Foundation of Thailand မွ အၾကီးအကဲမ်ားမွ ေမးျမန္းခဲ႔ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းက်င္းပမည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
အစည္းေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆို ရွင္းျပခဲ႔သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ညီလာခံၾကီးအား ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္တင
ြ ္က်င္းပသြားမည္ ။ ရိုဟင္ဂ်ာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္တာဝန္ခံ ဟာဂ်ီအီစမိုင္း
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