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The Voice

ဦးသိန္းစိန္

သမၼတကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ ကဗ်ာေရးသားခဲ့သူ ေမာင္

Daily Vol (3)

ေဆာင္းခ အဖမ္းခံရ

No (128) p

လူမႈကြန္ရက္

(2)

ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္

သမၼတ ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ ကဗ်ာေရးသားခဲ့သူ အသက္
၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခကို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္
နံနက္ ၁၁ နာရီက ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးေရွ႕တြင္ ဖမ္းမိခဲ့
ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴး
ႀကီး ေက်ာ္ထြဋ္ကေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ကိုစည္သူေအာင္ (ခ)
ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခမွာ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က
Maung Saungkha အမည္ပါ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္အေကာင့္ျဖင့္ သမၼတ
ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ ကဗ်ာကိုေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ေအာက္
တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ဆက္သြယ္
ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရ
သူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္
ဆင္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ
ခြဲခဲ့မႈအေပၚ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း လက္ပတ္ျဖဴဝတ္ အသံတိတ္ဆႏၵထုတ္
ေဖာ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀
ရက္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ၿဲ ပီး ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီီး
ခံရေၾကာင္း ၄င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္

၂
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Daily Vol (3)
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(7)

သူရဦးေရႊမန္း

သူရဦးေရႊမန္းအတြက္ မဲဆြယ္ေပးမႈျဖင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး
စစ္ေဆးခံရဟု သတင္းထြက္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း သူရဦးေရႊမန္းကို မဲထည့္ရန္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား
မဲဆြယ္စည္းရံုးေနသည္ဟုဆိုကာ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ျဖဴးၿမိဳ႕
နယ္ ပညာေရးမွဴး ေဒၚအုန္းၾကင္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခၚယူစစ္
ေဆးေနသည္ဟု ပညာေရးဝန္ထမ္း အသိုင္းအဝိုင္းမွသိရသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ ျဖဴး
ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးသို႔ The Voice မွ ေမးျမန္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ဆရာမႀကီး ေဒၚအုန္းက်င္သည္ ေနျပည္
ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး အဆင့္ရွိ
သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚအုန္းၾကင္မွာ ရပ္ကြက္ေက်း
ရြာအဆင့္ မဲရံုမွဴးမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေဆြးမ်ိဳး
အသိုင္းအဝုိင္းမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့
ေသာေၾကာင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
သည္ တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္၊ မရွိႏုိင္ဟူသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားခံေနရသူ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚယူစစ္ေဆးေနသည္ဆိုေသာ
ကိစၥမွာ ယင္းျပႆနာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ မသက္ဆုိင္သည္ဆုိ
သည္ကိုမသိေၾကာင္း ေတာင္ငူခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ
သိရသည္။
ေတာင္ငူ
၃
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စံေတာ္ခ်ိန္

သူရဦးေရႊမန္း

အတြဲ (၃)

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး ေဒၚစုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု သူရ
ဦးေရႊမန္းေျပာ

အမွတ္ (၉၂၆)

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္

p (1,2)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

NLD ပါတီသည္ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ အခုိင္အမာဆံုး
ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္အၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္တြင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း လက္ရွိ အာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက
ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္က ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ မိမိတို႔
မၾကာခဏေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏုိင္သည့္ ဘံုရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ရယူႏုိင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက
ရိုက္တာသတင္းတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ မိမိတို႔ေတြ႔ဆံုတုိင္း ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ည္ၿငိမေ
္ ရး
ႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးတုိ႔အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို
အၿမဲလိုလို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က
ေျပာသည္။
ျဖဴး
၄
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7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (908) p

စုၾကည္

(1,2)

ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရလွ်င္

သမၼတအထက္မွ

အစိုးရအဖြ႔က
ဲ ို

ဦးေဆာင္

သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရ
ၿပီး အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္ပါက ၄င္းကပင္ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ၏
အထက္တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မက်င္းပမီသံုးရက္အလို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္၏ေရြးေကာက္
ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ၿခံအမွတ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၅၄) ၌ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္မွ ႏုင
ိ င
္ ံ
ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက ဦးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္မွ မၾကာခဏေျပာၾကားၿပီး အစိုးရအဖြ႔က
ဲ ို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်ေပးသည့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ပါက

လက္ရွိအစိုးရလုပ္

ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားထဲမွ လက္ခံသင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ခံမည္ျဖစ္ကာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု
ဆုိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးထူ
ေထာင္ႏုိင္ရန္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

ရင္ၾကားေစ့ေရးလမ္းစဥ္ကို

ဒီခ်ဳပ္က ကိုင္စြဲထားမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္
သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖေလွ်ာ့သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္းဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွိေသာ အစိုးရ
အဖြ႔အ
ဲ ျဖစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္
အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္၊ မင္းဟိန္းေက်ာ္
၅

၆.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ေဒၚေအာင္ဆန္း

ႀကိဳတင္မဲမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေကာ္

အတြ(ဲ ၃)

စု ၾကည္

မရွင္တို႔ ပူးေပါင္းေနသည္ဟု သတင္းရထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္

အမွတ္ (၄၂)

ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

Pg (2)

မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္
ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအဝင္ ေကာ္မရွင္တို႔ကပါ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိထားၿပီး သက္ေသ
အေထာက္အထားခိုင္လံုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္
ဘာ ၅ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ရိပ္သာရွိ သူမ၏ေနအိမ္တြင္ျပဳလုပ္
သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္သြားခ်င္
သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လြတ္
လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္
ရြက္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားမွာ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားမွ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္
ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္
တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္မွ အေရးယူကိုင္တြယ္မႈ အနည္း
အက်ဥ္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၆

၆.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

Election

အတြ(ဲ ၃)

ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ မဲစာရင္းၾကည့္သူနည္း၍ မဲစာ
ရင္းမွားရျခင္းျဖစ္

အမွတ္ (၄၂)

မဲစာရင္းေၾကညာခ်ိန္က

Pg (2)

ပါတီႀကီးတစ္ခု၏

ေဝဖန္မႈ

ေၾကာင့္ မဲစာရင္းလာေရာက္ၾကည့္ရႈသူနည္းပါးခဲ့ၿပီး အမွန္စာရင္း
မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မွားေနေသာမဲစာရင္းအား ေဝဖန္ေနရံုျဖင့္ မွန္
ကန္ေသာမဲစာရင္း

ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဟု

ျပည္ေထာင္စုေရြး

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္
လိုက္သည္။

မဲစာရင္းကပ္ခ်ိန္တြင္ မွားေနသာမဲစာရင္းအား ျပစ္

တင္ေဝဖန္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္အား မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားမွ ေျပာဆိုစည္းရံုးျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ မွန္
ကန္ေသာ မဲစာရင္းျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္
ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေအဝိုင္အီး
၇

၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (908) p
(7)

Election

မဲဆႏၵရွင္မ်ား

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ပါဝင္ရန္

စိတ္အားထက္သန္

ေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈအေပၚ သံသယရွိေနဟု ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြ႔ဲ တစ္ဖ႔ေ
ြဲ ျပာ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ရန္ စိတ္အား
ထက္သန္ေနၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္
တရားမွ်တမႈအေပၚ သံသယစိတ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ပညာေပးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား EEOP အဖြဲ႔
စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ EEOP အဖြ႔သ
ဲ ည္ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္
ျပည္နယ္မွလ၍
ြဲ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္
၃၁၅ ဦးအား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာ
လ မဲဆႏၵရွင္၏ သေဘာထားစစ္တမ္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္က ထုတ္
ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ စစ္တမ္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီးတရား
မွ်တမႈရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းအေပၚ ေျဖၾကားသူ ေလးပံုတစ္ပံု ၂၆ ရာခိုင္
ႏႈန္းကလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ္လည္း
၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သံသယမ်ား သိသာစြာရွိေနသည္ဟု ေတြ႔ရွိ
ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ EEOP အဖြ႔သ
ဲ ည္ ႏုိင္ငံ အႏွံ႔ အျပားမွ
အဖြ႔အ
ဲ စည္း ၂၃ ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔
တြင္ ကာလရွည၊္ ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေပါင္း ၁၅၀၀
ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁၄ ခုတြင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြး
ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္

စစ္တမ္းတစ္ေစာင္

ထုတ္ျပန္မည္ဟုေျပာ

သည္။
ထက္အာကာေက်ာ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၈

၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (908) p

လြတ္လပ္မွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကာဒီနယ္
ခ်ားလ္စ္ဘို ေတာင္းဆို

(7)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္
လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကာဒီနယ္
ခ်ားလ္စ္ဘိုက ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြး
ေကာက္ပြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆို
လုိက္သည္။ “ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ အေၾကာက္
တရားကင္းစြာ၊ ေထာက္ထားညွာတာျခင္းကင္းစြာ၊ ရဲရင့္စြာ မဲထည့္
ၾကပါစို႔” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္
ဘာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ျမန္မာႏုိ္င္ငံသား ခရစ္ယာန္
ျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိအား ဗာတီကန္နန္းေတာ္ဆိုင္ရာ
ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကာဒီနယ္ အမတ္အျဖစ္ တရားဝင္
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

၉

၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily

Election

No (908) p

ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမည့္သူမဟုတ္

၍ ၄င္းအားမဲေပးရန္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းတုိက္တြန္း

(9)

ဒီမုိကေရစီအေရး အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္

မိမိသည္

ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမည့္သူျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ ဗဟန္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း မိမိအား
တစ္ေနရာစာ မဲေပးၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေလးရက္
အလို ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ
၄င္း၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ေျပာသည္။
ႀကံဳေတြ႔ေစကာမူ

မိမိအေနျဖင့္

မည္သည့္အခက္အခဲ

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏင
ုိ ္ေရးကို

ဆက္လက္အားစိုက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ား
ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည့္ၾကားမွ

မိမိကို

ယံုၾကည္ေထာက္ခံသူမ်ားအားလံုးကို

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာ
လတြင္ နာက်င္အံ့ၾသစရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအျဖစ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ
ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားကို တစ္သီးပုဂၢလ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက
၄င္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝထားသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၀

၆.၁၁.၁၅

Democracy
Today အတြဲ
(၂) အမွတ္
(၃၀၀) p (23)

Election

ဖလံု-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ သာမညတြင္မဲဆြယ္ရာ ကရင္
တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိခဲ့
ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ဖလံ-ု စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ
သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အင္အားျပလွည့္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္
သာမညေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံမ်ားအား မဲဆြယ္
စည္းရံုးခဲ့ရာ ကရင္တုိင္းရင္းသား ေဒသခံမ်ားမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခ့ၾဲ ကသည္။ ၄င္းပါတီအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္
ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၄ ဦး
ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ZMT
၁၁

၆.၁၁.၁၅

Democracy

Election

Today အတြဲ

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလတြင္

ေစာင့္ၾကည့္မည့္သူမ်ားအား

ျမန္မာ

ေဒသအႏွံ႔သို႔ အီးယူအဖြ႔ဲ ထပ္မံေစလႊတ္

(၂) အမွတ္

ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး

(၃၀၀) p (5)

အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မည့္သူ
၆၂ ဦးကို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔
ထပ္မံေစလႊတ္လိုက္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္သည့္ အဖြဲ႔
သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွ႔တ
ံ ြင္ ေရာက္
ရွိေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ေစလႊတ္ထားသည့္ ကာလရွည္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းလုပ္

ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ေလ့လာသူေပါင္း ၁၅၀
ေက်ာ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ပဏာမအစီရင္ခံစာ
ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္
ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္သြား
မည္ျဖစ္သည္။
HM
၁၂

၆.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (2)

Election

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္

မဲရံုေလးေသာင္းေက်ာ္၌

ျပည္တြင္းျပည္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားမွ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ၾကည့္မည္
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲရံုေလး
ေသာင္းေက်ာ္၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေစာင္ၾ့ ကည့္ေလ့လာသူတစ္
ေသာင္းေက်ာ္ အပါအဝင္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားမွ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္
သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ
သံရံုး ၃၂ ရံုးမွ ေလ့လာသူ ၄၇၀၊ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာ
ေရးအဖြ႔ဲ ေျခာက္ခုမွ ၄၆၅ ဦး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္

အကူအညီေပးေနသည့္

ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲ

အစည္း ကိုးခုမွ ၁၈၃ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ျပည္ပေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္သူ ၁၁၁၈ ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔
အစည္း ၁၃ ခုမွ ၉၄၀၆ ဦး၊ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ ၄၅ ဖြ႔မ
ဲ ွ ၂၉၁ ဦး
ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၂
ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌
မဲရံုတစ္ရံုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္
အကူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထားရွိခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို
လည္း ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား
ထံမွ သိရသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာ္ဇင္ဝင္း

၁၃
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Daily Eleven

Election

Pg (3)

ဥေရာပသမဂၢ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ လ့လာေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၆၂ ဦး ထပ္မံေစလႊတ္
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအား ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာရန္ ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ ကာ
လတိုေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၆၂ ဦးအား ျမန္မာႏုိင္
ငံအႏွံ႔သုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ထပ္မံေစလႊတ္ခဲ့သည္ဟု သိရ
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲေပးေနစဥ္၊ မဲေရတြက္ေနစဥ္ႏွင့္ မဲရ
လဒ္စာရင္းသြင္းေနစဥ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္
သည္ဟု ဥေရာပသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ ေလ့လာ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Alexander Graf Lambsdorff ကေျပာသည္။ ဥေရာပ
သမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲ
အၿပီး ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ပဏာမထုတ္ျပန္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၁၄
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Daily Eleven

Election

Pg (16, 17)

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာအခ်ိဳ႕၌ မဲေပးထားၿပီးေသာ ႀကိဳတင္
မဲပံုးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္တြင္ သိမ္းထားသည့္အေပၚ NLD
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္

စားလွယ္ေလာင္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေက်ာက္
တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္
မဲေပးထားၿပီးေသာ ႀကိဳတင္မဲပံုးမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
အိမ္တြင္ သိမ္းထားသည့္အေပၚ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက တရားဝင္ကန္႔ကြက္စာတင္ခဲ့
သည္ဟုသိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္မဲပံုးမ်ား လိုက္စစ္ခ်ိန္
တြင္ သီလဝါ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္၌ မဲပံုမ်ားအား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးအိမ္တြင္ သိမ္းထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ အလားတူ
ေရႊေပ်ာက္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔လည္း
တံတားၿမိဳ႕ တံတားအမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္တြင္လည္း မဲပံုမ်ားအား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း
ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကေျပာသည္။ ကန္႔ကြက္စာအား NLD ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားအား
ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ေအာင္ထက္ခုိင္
၁၅

၆.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (908) p
(9)

Election

မဲဆြယ္ကာလ အျငင္းပြားမႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔တြင္ ပဋိပကၡ
အသြင္ေဆာင္သည့္ ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ေစာင့္ၾကည့္အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖ႔ေ
ြဲ ျပာ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရွစ္ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အႀကိဳကာလ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ မဲဆြယ္ကာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔

တြင္ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း
Myanmar Election Observation Network ဥကၠ႒ ဦးသန္႔စင္
ေအာင္ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ မဲဆြယ္
စည္းရံုးရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလတြင္ ျဖစ္
ပြားခဲ့သည့္

တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကထိ

ေရာက္စြာအေရးယူျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ကြဲ က်င္းပ
သည့္ေန႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒါသမ်ား ေပါက္ကြက
ဲ ာ ပဋိပကၡ
အသြင္ေဆာင္ေသာ

ျပႆနာမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

ေျပာသည္။

ပဲခူးတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယား၊
ခ်င္းႏွင့္ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၂၀၁၄ ဇြန္လမွ စတင္ကာ ၂၀၁၅
ေအာက္တိုဘာအထိ

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ

စစ္တမ္းမ်ား

ေကာက္ယူခဲ့ရာမွ သိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္
သည့္ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ပဲြတြင္ ဦးသန္႔စင္ေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္းေဒသမ်ားအနက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တုိင္း
တြင္ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ လွည္းကူး၊ မႏၱေလးတုိင္းတြင္
ပုသိမ္ႀကီး၊

ျမင္းၿခံႏွင့္

ေရြးေကာက္ပဲြ

ပခုကၠဴၾကားရွိ

ၿမိဳ႕နယ္

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

အခ်ိဳ႕တို႔တြင္

ဦးသန္႔စင္ေအာင္က

ေျပာသည္။ MMMyanmar Election Observation Network
အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ျပည္တြင္း အဖြဲ႔
အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ကယားလူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႔၊ တနသၤာရီတိုင္း
လူငယ္မ်ားအဖြ႔၊ဲ အားသစ္ေရာင္ျခည္ (ကရင္) အဖြ႔၊ဲ Rain Maker
Forword Institution၊ Bago Observe Group အဖြ႔တ
ဲ ို႔ ပါဝင္ထား
သည္။
သက္ေအာင္
၁၆
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ကိုကိုးကြ်န္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္ တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ကို တပ္မ
ေတာ္ အရာရွိက မဲရံုျပင္ပသိ႔ု ယူေဆာင္၍ NLD ကန္႔ကက
ြ ္
ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ နယ္နိမိတ္
အတြင္းရွိ မဲရံုမွမလ
ဲ က္မွတ္ ၁၈၀ ခန္႔ကို အမွတ္ (၁၇) ေရတပ္
စခန္းမွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းသက္ႏုိင္က မဲရံုျပင္ပသိ႔ု ထုတ္ယူသြား၍
ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္းကေျပာသည္။ ယင္းကြ်န္းတြင္ ေနထုိင္
ေသာ အမွတ္ (၂၇) ေရတပ္စခန္းမွ အရာရွိ စစ္သည္ မ်ား သည္
စစ္ေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသျဖင့္ မဲရံုသ႔ို မလာႏုိင္
ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္
မရွင္ရံုး NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံ ေျဖရွင္းေျပာျပခဲ့
ေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းကေျပာသည္။ ယင္းကိစၥသည္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒကို မလုိက္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နာဘဲ တရားမဲ့ျပဳက်င့္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ အခ်ိန္
တြင္ ဥပေဒအရလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ ကိုးကိုး
ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္တြင္ အမွတ္ (၂၇) ေရတပ္
စခန္းမွ တပ္မေတာ္ မိသားစုမ်ားမွ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၆၃၄ ဦး ရွၿိ ပီး
ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ စာရင္းမွာ ၃၄၁ ဦးရွိေၾကာင္းေကာ္မရွင္မွ သိရ
သည္။
ရန္ကုန္
၁၇
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Messenger Pg

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ကို ဗ.က.သ ဆန္႔က်င္မည္

(2)

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ျပဳလုပ္သည့္ မည္
သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုမဆို (ဗ.က.သ) မ်ား အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ လက္မခံဘဲ
ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ
မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ပါတီ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရ
စီစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရွိသည့္
အတြက္ လက္ရွိဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု လက္ေအာက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ာကို
ဆက္လက္ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေျပာ
သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္း
ဆိုခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး

ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ကို

လြတ္လပ္စြာ

ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္
ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဝရမ္းထုတ္ျခင္းမ်ားသည္
လက္ေတြ႔မဆန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္အေဆာင္မ်ားသာျဖစ္
သည္ဟု
၁၈
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ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈမရွိပါက ၂၀၀၇ ထက္ ပိုမိုျပင္းထန္
သည့္

လႈပ္ရွားမႈျဖစ္လာႏုိင္ဟု

ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားကြန္

ရက္မွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ သတိေပး
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္
တရားမွ်တမႈမရွိပါက ၂၀၀၇ ထက္ အရွိန္ျပင္းသည့္ ေတာ္လွန္ေရး
ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း

ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားကြန္ရက္မွ

ဦး

ေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ပ႑ဝံသက ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က
ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္သည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ
ျဖစ္ပါက ျပည္သူႏွင့္ ထပ္တူႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၇ ထက္ပို
ၿပီး အစီအမံေကာင္းမ်ားႏွင့္ အရွိန္ျပင္းျပင္း ျပည္သူလူထုဘက္က
ေနၿပီး တစ္စံုတစ္ခု ထိခိုက္ျခင္း၊ က်ဆံုးျခင္း၊ နစ္နာျခင္း မရွိေအာင္
ေရႊဝါေရာင္ေတြ သံဃာေတာ္ေတြအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕တြင္
မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ
ၾကားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မိန္႔

ေနမင္းခ

၁၉
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဟာေျပာခဲ့သည့္

သုဝဏၰၿမိဳ႕ဦးေစတီ

ကြင္းတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမည္

No (128) p

NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္တုိင္း

(3)

လံုးကြ်တ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
သုဝဏၰရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ဦးေစတီတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက မဲဆြယ္စည္း
ရံုးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္လႈိင္ကေျပာသည္။

ေဟာ

ေျပာပြက
ဲ ို မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ၏ ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္ေသာ
ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ (ယေန႔) ညေန ၃ နာရီခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္
သည္။ ေဟာေျပာပဲတ
ြ ြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းအလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား မဲဆြယ္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃၁၈
ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၆၅ ေနရာ၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒ
သႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၆၅၁ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္
၂၀
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ကရင္တုိင္းရင္းသားမို႔ မဲေပးမည္ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးစြမ
ဲ ထားဘဲ လူ
ေတာ္လူေကာင္းကို မဲေပးပါဟု ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္
ႀကီး ဦးခင္ရီမဲဆြယ္
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ ကရင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစြမ
ဲ ထားဘဲ လူေတာ္လူေကာင္း
ကိုသာ ေရြးခ်ယ္မဲေပးပါဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဦးခင္ရီက

ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္က ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ပါတီ၏ မဲဆြယ္
စည္းရံုးပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူေတာ္လူေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္
ပါမွ ဘဝလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲမထားဘဲ
လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးခင္ရီ
က မဲဆြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ဦးခင္ရီႏွင့္ အဓိက
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ ကရင္လူမ်ိဳး ပညာေရးဝန္ထမ္းေဟာင္း
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမန္းထြန္းႀကိဳင္ျဖစ္သည္။ ဦးခင္ရီ၏ ယင္းသို႔
မဲဆြယ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက
ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။
မင္းသူဝင္းထြဋ္
၂၁
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လူကိုမၾကည့္ဘဲ

ပါတီကိုၾကည့္၍

ေရြးခ်ယ္ပါဟူေသာစကားကို

ဦးေဌးဦး တံု႔ျပန္
လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္ပါဟု ေျပာဆို
ျခင္းသည္ ၎တိ႔ု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လူလိုသေဘာမထားရာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ႏိုဝင္ဘာ
၅ ရက္ေန႔က ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ကရင္အင္းေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က ပါတီကိုသာၾကည့္ၿပီး လူကိုမၾကည့္ရန္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ
မ်ားတြင္ မဲဆြယ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဌးဦးက ယင္း
သို႔ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ညာျခင္း
ႏွင့္ ဥပမာေပးကာ ေၾကာ္ျငာေကာင္း၍ ပစၥည္းမွားပါက လႊတ္ပစ္
လိုက္ရံုသာရွိသည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေစတနာရွိၿပီး စြမ္း
ရည္ျပည့္ဝေသာ မိမိေဒသ ရပ္ရာြ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္
ႏုိင္သူအား ေရြးခ်ယ္မဲေပးရန္လည္း ဦးေဌးဦး ေဒသခံမ်ားအား
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
၂၂
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တုိက္ႀကီးတြင္ NLD ကို သိကၡာခ်သည့္ စာရြက္မ်ားေဝသည္ဆို
သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ ရွစ္ဦးကို အမႈဖြင့္

No (128) p

တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠံၿမိဳ႕ ဖလံုရြာမေက်းရြာအုပ္စု ဗမာ

(26)

မွန္နီးကုန္းေက်းရြာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ ည ၁၀ နာရီက တုိက္ႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီကို အပုပ္ခ်သည့္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ေဝသည္ဟု စြပ္စဲြခံရသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္ရွစ္ဦးကို
ဥကၠံၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာ

၅

ရက္က

အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့

ေၾကာင္း တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္
ေမာင္ၾကည္ကေျပာသည္။ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္
ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ NLD ပါတီမွတာဝန္
ရွိသူမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေျပာဆို
၍မရေသးေၾကာင္း

တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

အဖြ႔ခ
ဲ ြဲ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
မင္းမင္းေအာင္
၂၃
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(27)

NLD

NLD က သမၼတေလာင္း တာဝန္ေပးပါက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း
ေဒါက္တာမ်ိဳးဝင္းေျပာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိသားစုဆရာဝန္အျဖစ္ လူသိ
မ်ားသည့္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းအေနျဖင့္ NLD ပါတီက သမၼတ
ေလာင္းအျဖစ္

တင္ေျမွာက္ပါက

တာဝန္အရ

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္

ေၾကာင္း NLD ပါတီ က်န္းမာေရးကြန္ဂရက္၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ
တင္မ်ိဳးဝင္းကေျပာသည္။ တုိင္းျပည္ေကာင္းရန္အတြက္ တာဝန္
ေပးအပ္လာပါက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ေခါင္းေဆာင္မႈကို

ခံယူသြားမည္ဟု

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပည္တြင္းသတင္းဌာန
တစ္ခု၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒါက္
တာတင္မ်ိဳးဝင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိသားစုဆရာဝန္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ၿပီး NLD က်န္းမာေရးဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ရးရာ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အဆင့္
ျမွင့္ေရး ေကာ္မတီတြင္လည္း ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္
ယူထားသူျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္
၂၄
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သမၼတေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ ေၾကညာ
ခ်က္မွာ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း NLD ျငင္း
သမၼတေလာင္းလ်ာထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ အေရးေပၚေၾက
ညာခ်က္ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ထြက္ေပၚလာသည့္ ေၾကညာ
ခ်က္မွာ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း NLD ဗဟိုအုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္
ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အတု၌ ပါတီ၏
သမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းႏွင့္ ဦးကိုနီတို႔
အား ယာယီလ်ာထားၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား အမည္စာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္
ေျပာႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူလူထုမွ NLD က တင္
ေျမာက္မည့္ သမၼတေလာင္းအား သိရွိလိုစိတ္ ျပင္းျပေနသည္ကို
သတိထားမိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုမွ ေမးျမန္းလာခဲ့
သည္ရွိပါက ပါတီက သတ္မွတ္ထားေသာ မူဝါဒါမ်ားႏွင့္အညီ
အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

၂၅
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စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၉၂၆)
p (1,2)

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏

ႀကိဳတင္မဲေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတံခါး

ပိတ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားေျပာ
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တပ္မေတာ္သား
မ်ား၏ ႀကဳိတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲမ်ားကို
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ေရာက္ရွိေနသည့္

တံခါးပိတ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း
ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာေရြးေကာက္ပြဲ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကေျပာသည္။ တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္
ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္

အရပ္သားဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္

ေရြးေကာက္ပြဲ

မတုိင္မီ ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္မွစတင္ကာ ႀကိဳတင္မဲေပးေရးလုပင
္ န္း
စဥ္ကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ထားေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ံ
တကာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
ႏုိင္င့တကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္
ေနရာအမ်ားစု၏ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာႏိုင္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္ေျမမ်ားရွိ မဲရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ အခက္
အခဲရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။
ေဝါလ္စထရိဂ်ာနယ္
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မဘသအေပၚ ထင္ေယာင္ထင္မွား သတင္းေရးသားပါက ဥပေဒ
အဆံုးအျဖတ္ခံရမည္

(9)

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ႀဲ ကီးအေပၚ
ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ သတင္းမ်ား
အား ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည့္ လူမႈကြန္ရက္၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၏
စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖရွင္း
ျခင္းမျပဳပါလွ်င္ မည္သူမဆို ဥပေဒ၏အဆံုးအျဖတ္ကို ခံရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း မဘသ(ဗဟိ)ု က ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအပါအဝင္ မဘသေဆာင္

ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်သည္

အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏

တုိင္းျပည္ႏွင့္

လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆာင္
ရြက္ေ ျခင္းျဖစ္၍ မဘသ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်အား ေႏွာင့္ယွက္၊ ဟန္႔
တားသူမ်ားအား

ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္းႏွင့္

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

လည္း ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားၾကရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။
၂၇
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Other

ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု ရဲစခန္းေရွ႕
တြင္ လူရာခ်ိီစုေဝး
ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ၁၁ ဦး
ဖမ္းဆီးခံရသည္တိုသည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က သတင္းထြက္ေပၚ
ခဲ့သျဖင့္ ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ လူရာႏွင့္ခ်ီ စုေဝးမႈျဖစ္ပာြ းခဲ့ေၾကာင္း
ယင္းၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးကေျပာသည္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕
မိၿမိဳ႕ဖက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ေကာ္မတီက ကမ္းထိန္းနံရံ
တည္ေဆာက္ေနရာကို ၿခံစည္းရိုးကာရံရာတြင္ ထမင္းဆုိင္ႏွစ္ဆုိင္
ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းထမင္းဆုိင္က ၄င္းတိ႔က
ု ို ဆဲဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္း
ေျခာက္ျခင္း၊ ပိတ္ေလွာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ည္ဆုိကာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ၁၁ ဦးမွ
တုိင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔
နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ ေဒသခံ
၅၀ ခန္႔ကို ေခၚလာခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးကဆိုသည္။ ၿမိဳ႕မိ
ၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ

ေဒါက္တာထြန္းေအးက

ကမ္းထိန္းနံရံတည္

ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲ ၄၄ လံုရွိရာမွ ၂၂ လံုးမွာ
ကာယကံရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ၿဖိဳဖ်က္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ထမင္းဆုိင္
မ်ားမွာမဖ်က္ဘဲ ျငင္းဆန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ ေက်ာက္
ေတာ္ၿမဳိ႕ ကမ္းနားလမ္း သာယာလွပေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း

တာဝန္ယူေနစဥ္က

က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္

ေက်ာ္ခ်ေပးမည္္ဟု ကတိေပးထားၿပီး ပထမ တစ္ရစ္အျဖစ္ ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၆၃၅ သိန္း ကုိ ဇူလိုင္လအတြင္းက ခ်ေပးခဲ့
သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ကန္ထရိုက္မေပးဘဲ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ၁၁ ဦးက
ဦးေဆာင္ကာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
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ပူးေပါင္းကာ ၄၂ ဦးပါသည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္
ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒါက္တာထြန္းေအးကေျပာသည္။

ONLINE NEWS
THURA U SHWE MANN
NLD ပါတီသည္ နုိင္ငံအတြင္း လူႀကဳိက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ
6.11.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကNLD
ပါတီသည္ နုိင္ငံအတြင္း လူႀကဳိက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကား ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးပါက လႊတ္ေတာ္ အတြင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ လာမည့္လႊတ္ေတာ္
တြင္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အတူတူ အလုပ္လုပ္သြားမည္ ဟု ဦးေရႊမန္းကဆုိသည္။
အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည့္ မဲဆြယ္ပြတ
ဲ ြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စံျပပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဟု ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ KHTun
Ref - Reuters
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http://www.thithtoolwin.com/2015/11/nld_23.html
DAW AUNG SAN SU KYI

သမၼတအထက္မွာ ရွိမည္ဆိုသည့္ ေဒၚစုအား အေမရိကန္ ပညာရွင္ ေဝဖန္
6.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD ႏိုင္ ၍ အစိုးရ ဖြဲ႕ လွ်င္ အေရးႀကီး သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ကို လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း သည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အယူအဆ ကို ေသြဖီ ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု
ျမန္မာ႔အေရးသံုးသပ္သူ အေမရိကန္ ပါေမာကၡ David Steinberg ကသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္
ျပီး သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ သမၼတအထက္တြင္ တစံုတေယာက္ရွိ ေန
ျခင္းႏွင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိဟု ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ by ဦးေက်ာ္ဇံသာ

http://burmese.voanews.com/content/david-steinberg-on-daw-aung-san-suu-kyi/3040966.html

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELECTION
ေရြးေကာက္ပလ
ြဲ ြတ္လပ္မွ်တေရး အာမခံဖုိ႔ေကာ္မရွင္ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
5.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္မ်ွတသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္
စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္ ။ ပါတီႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တခ်ဳိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား အား NLD မွ ထပ္တလဲလဲ တင္ျပ
တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မေျပာပေလာက္သည့္ အေရးယူမႈသာ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ရုိဟင္ဂ်ာႏွငပ
့္ တ္သက္
သည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖႀကားရာတြင္ တုိင္းျပည္တြင္ေနထုိင္သူမွန္သမွ်လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ၊တရားဥပေဒႏွင့္
အညီသင့္ေတာ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိအညီအမွ်ရေစရမည္ဟုကတိျပဳပါေႀကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-press-conference-nov5-11052015095642.html
6.11.2015
ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ US အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္
6.11.2015
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ရွိမရွိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္
ရန္ျပင္ဆင္ ထားသည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာဆုိ ပါသည္။အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Derek
Mitchell သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား၊အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ လက္ေထာက္အႀကီးအကဲ Jonathan Stivers
ႏွင့္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြ ကာလ တေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ သြားမည္ ျဖစ္
ေၾကာင္းၾကာသပေတးေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိငင
္ ျံ ခားေရးဌာန ပုမ
ံ န
ွ သ
္ တင္းစာရွင္းလင္းပဲအ
ြ တြင္း ေျပာခြင့္ရ John Kirby
မွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အေမရိကန္ သံ႐ုံး လည္း ဥေရာပသမဂၢ၊ ကာတာစင္တာ ႏွင့္
လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး အာရွကြနယ
္ က္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာကအကဲခတ္အဖဲြ႔မ်ားမွကုိယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ လည္း အနီးကပ္ လက္တၿဲြ ပီး ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။
http://burmese.voanews.com/content/us-closely-watching-myanmar-elections/3041462.html

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မမွန္ကန္လွ်င္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ျပန္ဆိုးႏိုင္
5.11.2015
အကယ္၍ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမရွိဘဲရလဒ္မ်ားမမွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ ႀကီးမားသည့္ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ၏ လံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိ Ben Rhodes မွ ႏု၀
ိ င္ဘာလ၄ရက္
ေန႔တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့ပါ သည္။ မၾကာေသးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ Ben Rhodes မွ ေျပာရာတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲအား တကမာၻလုံးမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကေၾကာင္း
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္
ျပီး ထုိေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း Rhodes ကမွတ္ခ်က္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရရာမႈ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏုိင္
ရေျခရွိေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ားစြာ ရႈပ္ေထြးႏုိင္ေၾကာင္း Rhodes က ေျပာသည္။

http://burma.irrawaddy.org/election/news
ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္ မဲ႐ုံေလးေသာင္းေက်ာ္၌္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္
အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ၾကည့္မည္
6.11.2015
လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံတကာသံ႐ုံး ၃၂ ႐ုံးမွ
ေလ့လာသူ ၄၇၀ ၊ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေျခာက္ခမ
ု ွ ၄၆၅ ဦး၊ဒီမုိကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအားအကူအညီေပးေနသည့္ႏင
ို င
္ တ
ံ ကာအဖြဲ႕အစည္းကုိးခုမ၁
ွ ၈၃ဦးအပါအ၀င္စုစုေပါင္းျပည္ပေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ
၁၁၁၈ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ အစည္း ၁၃ ခုမွ၉၄၀၆ဦး၊ျပည္ပသတင္း
မီဒီယာ ၄၅ ဖြ႕ဲ မွ ၂၉၁ ဦး ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ http://goo.gl/Usr32q

USDP
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွေခ်းေပးသည္ဟု ျပည္သူမ်ားထင္မွား
6.11.2015

ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာေခ်းေငြစီမံကိန္းအား

ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခင
ုိ ေ
္ ရးးႏွငဖ
့္ ြ႕ံ ၿဖိဳးေရပါတီမွ ေခ်းေပးသည္

ဟု ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္ေနႀကသည္။၄င္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ကာလတြင္
ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း၀င္ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေဆာက္ေပးျခင္း၊ေရသယ္ေပးျခင္း၊လမ္းခင္းေပး
ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ ေပးျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ရွိသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမလ
ွ ုပ္
ေဆာင္ေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလာပိတေက်းရြာအုပ္စု ရွိရာြ သားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
စီမံကိန္း၀င္ လ်က္ရွိေသာ ေလာပိတေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကန္နီေက်းရြာသည္ ပါတီစမ
ံု ဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ရွေ
ိ န ေသာ္လည္း
ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကိုသာအားေပးေထာက္ခံသူမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာ စီမံကိန္း သည္
ႏိုင္ငံေတာ္မွစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေနေသာေက်းရြာမ်ားအားအဓိကေခ်းေငြခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ သည္။
ၿဖိဳးေဝေအာင္ Kantarawaddy Times
https://www.facebook.com/kantarawaddytimes/

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားမဲေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ စိုးရိမ္
5.11.2015
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ဦးေရအထူးမ်ားျပားၿပီး၊စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အမ်ားရွိေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္
ကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ဆႏၵမဲ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတဦး က ေျပာပါ သည္။ by ရဲေခါင္
http://burmese.voanews.com/content/kachin-voters-list/3037767.html

မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳတင္မဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံပါတီ ပါမလာေၾကာင္း ေတြ႔ရ
6.11.2015
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးခရိုင္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္႔ေန႔တြင္ ႀကိဳတင္မဲ သြားေရာက္ေပး သည့္အခါ
ေပးသည့္အခါ မဲလက္မွတ္ တံဆိပ္တံုးထုသည့္ ေနရာတြင္ က်ားေခါင္းပါတီတံဆိပ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း အမည္ မပါ လာသည္ကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း SNLD ၏ တြဖ
ဲ က္ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းလိတ္ က ေျပာ သည္။
ထို ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လင္းေခးခရိုင္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးဟန္ မွ
မဲစာရြက္ ၂ ရြက္သာ အျခားေဒသမွ ကပ္ပါလာျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ယခု ထိုႏွစ္ရက
ြ ္အား ဖယ္ထုတ္ၿပီးျပီဟု ျပန္လည္
ရွင္းလင္းသည္။မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ (NLD)၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ
ႏွင့္ ရွမ္းတုိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေနရာျဖစ္ သည္။ နန္းဆုိင္ႏြမ္
http://burma.irrawaddy.org/election/news

PEACE/ARM CONFLICT
တုိင္းရင္းသားအားလုံး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ကရင္ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လုိလား
6.11.2015
လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔တုိ႔အၾကား ျပဳလုပ္ေနသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္(NCA)တြငတ
္ ုိင္းရင္း
သားအားလုံးပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လုိလားေၾကာင္းႏု၀
ိ င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ကရင္ျပည္နယ္၊ျမ၀တီၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္
သည့္ NCA လက္ မွတ္ေရးထုိးမႈ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပဲြ အခမ္းအနားတြင္ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရက
ွိ ရင္လူထုႏွင့္ကရင္ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ က ေျပာဆုိလိုက္သည္။ယခုကိစၥအေပၚ NCA ေထာက္ခံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္
သည့္ KNU မွ ဗုိလမ
္ ႉးႀကီးေစာေဖာဒုိ ေျပာရာတြင္ NCA မထိုးေသးသည့္အဖြ႔မ
ဲ ်ားတြငလ
္ က္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသး သည့္
အေႀကာင္းရင္း မ်ားႏွင့္အခက္အခဲမ်ားရွိမည္ျဖစ္ျပီး KNU ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထုိးသည္ကို အျမင္ မတူ
ေသးသည့္ သူမ်ား ရွိေနသည္ မွာ အမ်ား အသိပင္ ျဖစ္ေႀကာင္း ။ ထို႔ေႀကာင့္ တျဖည္းျဖည္း အားလုံး မွ ယုံၾကည္
လက္ခံႏုိင္ေအာင္ဆက္လုပ္သြားရမည္ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏင
ွ ့္လက္နက္ကုိင္အႀကီး အကဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသည္က်န္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားယုံၾကည္လားေစရန္ဆက္လုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္
ဟု ေျပာသည္။ အဆုိပါ (NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ လူထုေထာက္ခံပြဲသုိ႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖဲ႔၊ြ KNU တပ္မဟာ(၇) ဗ်ဴဟာမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒုိ၊ တပ္မဟာ(၆)စစ္ေၾကာင္းမႉး ဗုိလ္ႀကီးေစာလမင္း၊BGF မွ
ဗုိလ္မႉးေစာမုတ္သုန္၊ ျမ၀တီအေျခစုိက္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီအခ်ဳိ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၊ ကရင္၊ မြန္၊ သွ်မ္း၊ ဗမာ
ရပ္ဖိရပ္ဖတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွပရိႆတ္ ၁၀၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေစာသိန္းျမင့္
http://kicnews.org/2015/11

MA BA THA
အမ်ိဳးေစာင္႔ ဥပေဒ ေအာင္ပဆ
ြဲ ိုၿပီး ႀက႔ံခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ မဲဆြယ္တဲ႔ မ.ဘ.သ ကို ကေလးျမဳိ႕ခံမ်ားႏွင္႔
ေဂါပကလူႀကီးမ်ားက အၿပင္းထန္ကန္႔ကြက္
5.11.2015
အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာအတြက္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေထာက္ခံပဲြဟုဆိုကာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLDအား မဲမေပးရန္၊
ဘာသာတစ္ခုနွင့္တစ္ခု လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ား အခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားၾကီးထြားလာေစရန္ ေျပာဆုိျဖန္႔ေ၀ ေနမႈမ်ား
အေပၚ မ.ဘ.သ.အဖြ႕ဲ ၏ရပ္တည္ခ်က္၊အေျပာအဆုိအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မ.ဘ.သ ဘုန္းၾကီးအား ကေလးျမဳိ႕
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားေဂါပက လူႀကီးမ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႔ခံမ်ားက အၿပင္းထန္ကန္႔ကြတ္သည္။
LINK- https://soundcloud.com/kagawamusic/vr6dp3h7bz9u

OTHER
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးကိုကို စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ အေရးယူဖို႔ Global Justice တိုက္တြန္း
6.11.2015
ျမန္မာအစိုးရျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဦးကိုကို အားအေမရိကန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔တ
ဲ စ္ခုမွ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္
တစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စဲြၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ အေရးယူေပးရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ပါသည္။ဦးကိုကိုသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွငပ
့္ က္သက္ၿပီး
ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ၏ ပံုမွန္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန စစ္ေဆး ၾကားနာမႈ UPR ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံအားကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ ရန္ ရွိေနခ်ိနယ
္ ခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအား
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေျဖရွင္းရန္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္
Global Justice Center ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႕အခြငအ
့္ ေရး ခ်ိဳးဖာက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား မွတ္တမ္း
တင္ အေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Justice Trust ေရွ႕ေန အဖြ႔ဲ ပူးေပါင္းၿပီး ႏို၀င္ဘာလ၆ရက္ေန႔ စြဲျဖင့္ ေၾကညာ
ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ by ရဲေခါင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://burmese.voanews.com/content/global-justice-center-announcement-/3041471.html
http://hrp.law.harvard.edu/myanmar/international-human-rights-organizations-call-for-accountabilityof-myanmars-minister-of-home-affairs/

ထိုင္းနိုင္ငံ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ရွိသူ တဦး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို ့ ထြက္ေျပး တိမ္ေရွာင္
5.11.2015

ထိုင္း နိင
ု င
္ ံ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ရွိ အရာရွိတဦး ျမ၀တီ မဲေဆာက္ နယ္စပ္ ဂိတ္တံတား မွ ျမန္မာဘက္ သို ့
ေအာက္တိုဘာ (၃၁)ရက္ေနတြင္ တိမ္းေရွာင္သြား ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အရာရွိအား ျမန္မာဘက္ မွ တိုင္းရင္းသား
အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ႔မွကားတစီးျဖင့္ေစာင့္ၾကိဳေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းအတြက္ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီးအဆိုပါ
ထိုင္းဗိုလ္မွဴးအား ျပန္လည္လအ
ြဲ ပ္ရန္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္ခ်င္း ေတာင္းဆို ထားသည္။ ထိုင္းအစိုးရ ၏ အျမင့္ ဆံုး
ျပစ္မႈပုဒ္မ၁၁၂(တိုင္းျပည္၏ အျမင္ဆံုးဘုရင့္မိသားစုအား ေစာ္ကားျခင္း(သို ့)ဘုရင္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမည္တတ္၍
ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္း)အမႈတြင္အဆိုပါ အရာရွပ
ိ ါ၀င္ပါတ္သက္သျဖင့္စစ္ရံုးခ်ဳပ္မသ
ွ တင္းပို ့ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္ေရာက္လာ
စဥ္ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ The Nation Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

