ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၇၁)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စြဲ။ ၃.၁၁.၂၀၁၅ (တနလၤာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၃.၁၁.၁၅

The

ဦးသိန္းစိန္

Messenger Pg

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ယေန႔ရခိုင္သြားမည္
ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔

(3)

(ယေန႔) တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သ႔ို သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ
သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔
ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေျမာက္ဦး
ၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ရခုိင္လူ
ထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္ဟု ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အစိးု ရအဖြဲ႔ ဥပေဒ
ခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

၂

၃.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

ဦးသိန္းစိန္န

အတြဲ (၃)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျမာက္ဦးဘုရားထီးေတာ္တင္ ခရီး
စဥ္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကဲေသာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ALP ေဝဖန္

အမွတ္ (၉၂၃)

မဟာပညာေက်ာ္ဘုရား ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴေရးအတြက္

p (1,2)

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ဥးီ ေရွးေဟာင္း
ယာဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ သြားေရာက္မည္
ျဖစ္ရာ သမၼတ၏ခရီးစဥ္ကို ဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ႏုိင္ငံ
ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ပိုကဲသည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ကေဝဖန္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သမၼတ၏ ေျမာက္ဦးခရီးစဥ္
အေပၚ သံသယဝင္မိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ သမၼတတစ္ဦး
အျဖစ္ လာေရာက္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္
လာေရာက္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ မခြဲျခား
ႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္း ALP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးဦးလွေစာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သမၼတ၏ ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ေမးခြန္းထုတ္ ခဲ့သည္။
ခ်န္နယ္နယူးစ္ေအးရွား

၃

၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (895) p

စုၾကည္

(1,2)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗဟန္းတြင္ မဲေပးမည္
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ မဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သည္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

အေရြးခံမည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲမေပးဘဲ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မဲ
ေပးမည္ျဖစ္ရာ တစ္သီးပုဂၢလ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ အႀကိတ္
အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေလာင္း ဦးထြန္းျမင့္ အတြက္
အားတက္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္
ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခ့သ
ဲ ည့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ဝါသၤခ
ေက်းရြာတြင္ မဲေပးခဲ့သည္။
နႏၵ (ရန္ကုန္)
၄

၃.၁၁.၁၅

The

Election

Messenger Pg

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔ အစီရင္ခံစာ (၄၈) နာရီအတြင္း ထုတ္ျပန္မည္
၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ အေထြ

(6, 10,)

ေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြ႔မ
ဲ ွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ကနဦး
အစီရင္ခံစာကို (၄၈) နာရီအတြင္း ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု သိရ
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ (၂၀၀၀) ကို
ေစလႊတ္၍ မဲရံု (၁၀၀၀) ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ၿပီး မဲရံုတစ္ရံု
တြင္လည္း လူႏွစ္ဦးစီထားရွိကာ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္ရန္အတြက္လည္း လူဦးေရ (၄၅၀)
ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ကနဦး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သြား
မည္ဟု ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးရဲေက်ာ္စြာျမင့္က
ေျပာသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ SMS Reporting စနစ္
ကို အသံုးျပဳကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါန
ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာ Charity Oriented Myanmar COM မွ အဖြ႔ဲ
အစည္းဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ထိုက္မင္းက ေျပာသည္။

၅

၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (895) p
(5)

Election

PACE အဖြဲ႔က ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ ွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုဆို
ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္
သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ PACE က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ ၄၀ ခန္႔ကို ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း PACE အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က
ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ၄င္းတိ႔အ
ု ဖြ႔က
ဲ
မဲရံုေပါင္းတစ္
ေထာင္ကို လူဦးေရႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ေစာင္ၾ့ ကည့မ
္ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။ ေဒသအသီးသီးရွိ မဲရံုေစာင့္ၾကည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅၀
ဦးခန္႔က ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၄င္းတိ႔သ
ု တ္မွတ္ထားသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္
ေျပးညီ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔မည္ဟုဆုိသည္။ ယင္း
သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို PACE အဖြဲ႔၏ Call Center မွ ဝန္ထမ္း
၃၀ ဦးခန္႔ကမွတ္တမ္းယူ၍ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္ပံုစံအတြင္း
ထည့္သြင္းျဖည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရက္တြင္ မနက္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ညေနပိုင္း (သို႔) ညပိုင္းတစ္ႀကိမ္တြင္ ေတြ႔ရ
ြ ွိခ်က္
မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာကို ၄၈ နာရီ
အတြင္းႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးပါဝင္မည့္ အစီ
ရင္ခံစာကို တစ္လအတြငး္ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း
ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။
မုိးမင္း
၆

၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

No (895) p

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိရွိလာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ျပည္တြင္း

(9)

ျပည္ပမွ ေလ့ေလာေစာင့္ၾကည့္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၁၀၈၁၅)
ဦးခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္

ပြဲေကာ္

မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာသံရံုး ၃၂ ခုမွ ၄၇၀ ဦး၊
ႏုိင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေျခာက္ခု မွ ၄၆၅
ဦး၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အကူအညီေပးေနသည့္ ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းကိုးခုမွ ၁၈၃ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာမွ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္ၾကည့္သူ ၁၁၁၈ ဦးအား ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳ
ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ ၄၅ ဖြ႔မ
ဲ ွ ၂၉၁ ဦးကိလ
ု ည္း
ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျပည္တြင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္း ၁၃ ဖြ႔မ
ဲ ွ ေလ့လာေစာင့္
ၾကည့္သူ ၉၄၀၆ ဦး ကိုလည္း ေကာ္မရွင္က ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္မဲေပး
ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းကို ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ မဲဆႏၵရွင္
၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ မဲရံုေပါင္း ၄၀၀၀၀ေက်ာ္
ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။
နႏၵ
၇

၃.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (3)

Election

မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးမႈ

နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္

ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္

ပယ္မဲအမ်ားအျပားရွိလာႏုိင္ဟု ဒါန- ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြ႔ဲ ေျပာ
လာမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ပညာ
ေပးမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ပယ္မဲအမ်ားအျပား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း
ဒါန- ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြ႔က
ဲ
ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္
သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြ႔ရွိခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွ
သိရသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ ေစာင္ၾ့ ကည္သ
့ မ
ူ ်ားအား မလိုလားသည့္သေဘာ၊ ၿခိမ္း
ေျခာက္သည့္ ပံစ
ု ံမ်ိဳးမ်ား ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္
ျပပါရွိသည္။ ဒါန- ေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြ႔သ
ဲ ည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္
ပြဲအႀကိဳကာလ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအား

ကာလရွည္ေစာင့္

ၾကည့္ေလ့လာသူ ၃၁ ဦးျဖင့္ ေဒသ ၁၁ ခုရိွ ၿမိဳ႕န္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု၊ အမ်ိဳးသမီးစုမ်ား၊ မသန္မစြမ္း
သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးတည္အုပ္စုေလး
မ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၈

၃.၁၁.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (3)

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ႀကိဳရက္ပိုင္းအတြင္း အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ား ႏွင့္
ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္
စိုးရိမ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္

ရက္ပိုင္း

အလိုတြင္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားမွ အမုန္းစကားေျပာၾကားမႈမ်ား၊
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏွင့္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္
အေပၚ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက
ကုလသမဂၢက ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္
ခ်က္တြင္ သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ
သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အမွ်တဆံုး ေရြးေကာက္
ပြဲျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္းႏွင့္

အဆိုပါ

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္

တြင္ လူနည္းစုအစြန္းေရာက္မ်ားမွ လႊမ္းမိုးသည့္ ဘာသာေရးအရ
အမုန္းပြားမႈမ်ား

လႈံ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္

မဲဆႏၵရွင္မ်ား

အေနျဖင့္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူဝါဒမ်ားက်င့္သံုးႏုိင္သည့္ ကုိယ္
စားလွယ္မ်ားကို မဲမေပးရန္လည္း ဘန္ကီမြန္းက တုိက္တြန္းထား
သည္။
၉
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Daily Eleven
Pg (23, 24)

Election

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ေနာက္ဆံုးမဲစာရင္း ထုတ္ျပန္
ရာ၌ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မဲေပးႏုိင္သူဦးေရ အနည္း
ငယ္တိုးလာႏုိင္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္
ေန႔က အၿပီးသတ္ထုတ္ျပန္သည့္ မဲစာရင္း၌ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္
စီနယ္ေျမတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ ၇၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမွားျပင္
ဆင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မဲေပးႏုိင္သူဦးေရ အနည္းငယ္ ထပ္မံတိုး
လာႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြဲရံုးမွ
သိရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ရွစၿ္ မိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယ
အႀကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္စဥ္က ၇၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုး
ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဦးေရ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ တိုးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနာက္တိုးလူဦးေရစာရင္း အနည္းငယ္တိုးလာ
ႏုိင္သည့္အတြက္ လူဦးေရစာရင္း အတိအက်ေျပာဆို၍မရႏုိင္ေသး
ဟု ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းေဇာ္ကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္
ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း ျပည္ခရိုင္အတြင္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ထုတ္
ျပန္သည့္ မဲစာရင္းတြင္လည္း ပံစ
ု ုံ (၃) ျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား
သူမ်ားႏွင့္ ပံစ
ု ံ (၃) (က) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားပါလာ၍ ခုနစ္
ေထာင္နီးပါးအထိ တိုးလာသည္ဟု သိရသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၀
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Daily Eleven

Election

Pg (24)

ေရြးေကာက္ပန
ြဲ ီးလာသည့္ႏွင့္အမွ် ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ မဲရံု
ပယ္ဖ်က္မည္ကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်
ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳးတြင္းေဒသ
တြင္ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပ၍ မဲရံုပယ္ဖ်က္မည္ကို ေဒသခံမ်ားမွ
စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသတြင္
ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းၿပီး ေျမၿပိဳမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ေဒသခံ ၂၈ ဦး ေသဆံုးကာ
ခဲတူးေဖာ္မႈအား ဒီဇင္ဘာအထိ တရားဝင္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေရႊ႕
ေျပာင္းလုပ္သား ၃၀၀၀ နီးပါးခန္႔မာွ ဇာတိရပ္ရာြ မ်ားသို႔ ျပန္သြား
ၾကသည္ဟုသိရသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားကို
အားထားသည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွာ အခက္ေတြ႔ေနေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳ
ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ညစ္ပတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ
မည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္
ေဒသခံမ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရအမ်ားဆံုးေနထိုင္
ရာေဒသျဖစ္သည့္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသသည္ လဝကဒုဝန္ႀကီး
ဦးဝင္းျမင့္က ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
မခိုင္

၁၁
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The

Election

Messenger Pg

မဲရံုတစ္ရံုလွ်င္ ပါတီဝင္ႏွစ္ဦးစီျဖင့္ NDF ေစာင့္ၾကည့္မည္
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ

(2)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ မဲရံုတစ္ရံုလွ်င္ ပါတီဝင္
(သို႔) ပါတီေထာက္ခံသူႏွစ္ဦးစီျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
(NDF) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္
အျငင္းပြားဖြယ္ျပႆနာမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ပါတီဝင္
ႏွစ္ဦးစီထားရွိကာ

ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ကာ

သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမတြင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္

မဲရံုငါးရံုအား
လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသူႏွင့္ ဦးေဆာင္ကာ ကြန္ရက္
သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆို
သည္။ ယင္းသို႔ ေစာင့္ၾကည့္မႈအား NDF အေနျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္း
အတြင္းသာျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
K.W.M
၁၂
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7 Day Daily
No (895) p
(9)

Election

ကာတာစင္တာမွ

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ လ့လာသူ

၆၀

ဦးေက်ာ္လာ

ေရာက္မည္
အေမရိကန္အေျခစိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင္ၾ့ ကည့ေ
္ လ့လာ
သူအဖြဲ႔ ကာတာစင္တာမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကည့္ရန္ အုိင္ယာခန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း၊ နီေပါႏုိင္ငံေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ (အၿငိမ္းစား) တို႔ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၅
ႏုိင္ငံမွ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၆၀ ဦးေက်ာ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း
ထုတ္ျပန္သည္။ ကာတာစင္တာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္
ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို စတင္သိရွိခ့သ
ဲ ည့္ ၾသဂုတ္လအစပိုင္းမွ
စတင္ကာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ေရရွည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ
ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ ကာတာစင္တာ
ကို ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာ
တာႏွင့္ ဇနီးတို႔က အီမုိရီ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၁၉၈၂ တြင္
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၃
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The Voice

NLD

Daily Vol (3)

အျခားပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အမႈေပါင္း
၁၀၀ ေက်ာ္ NLD ပါတီ ေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကားထားဟုဆုိ

No (179) p

မဲဆြယ္စည္းရံုးသည့္ အခ်ိန္ကာလမွစတင္ကာ ယခုခ်ိန္ထိ

(1,4)

ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္
ေဆာင္မႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုNLD ပါတီက သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ အသီးသီးထံ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း NLD ပါတီဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က
က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ သုဝဏၰ
ရပ္ကြက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ NLD ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းလံုး
ကြ်တ္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္
သည္။ NLD ပါတီက ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို
ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႔မ
ဲ ွ ၿခိမ္းေျခာက္တားဆီးခဲ့
ေသာေၾကာင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္ရံုးတြင္

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ရန္ကုန္
၁၄
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Daily Eleven
Pg (22)

NLD

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ အာင္ႏုိင္
ေရး ေဖ်ာ္ေျဖပြမ
ဲ ်ားတြင္ ျပည္သူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ဝန္းရံခဲ့ၿပီး
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္က မေကြး
ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္
ႏုင
ိ ေ
္ ရး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားက NLD
ပါတီအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသဝန္းရံခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္အားေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ ႏွင္းဆီပန္းအနီ
မ်ား ၿပိဳင္တူပန္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား ဖရဲသီးအလွဴေပးျခင္းႏွင့္
အလ်ား ေပ ၁၀၀၀ အရွည္ရွိ NLD ပါတီ တံဆိပ္ပါ အလံႀကီးကို
ျပည္သူမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းသည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမစတင္မီ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ မဲေပးရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲေပးနည္း
တို႔ကို ပညာေပးေျပာၾကားခဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
ေအာင္သူၿငိမ္း
၁၅
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ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမဲရံုကိုယ္စားလွယ္အား

NLD

မဲရံု

ကိုယ္စားလွယ္မွ

ေဆာင့္တြန္းသျဖင့္ အမႈဖြင့္

(6)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား NLD မဲရံု
ကိုယ္စားလွယ္မွ ေဆာင့္တြန္းလိုက္သျဖင့္

NLD ကိုယ္စားလွယ္

အား ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု သိရ
သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ NLD
ပါတီဥကၠ႒မွ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ရံုးတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသည့္ကိစၥ
အား ေကာ္မရွင္အဖြ႔အ
ဲ ားေမးျမန္းမႈကို ရပ္ၾကည့္ေနသည့္ USDP မွ
မဲရံုကိုယ္စားလွယ္

မေအးေအးစိုးအား

တစ္ရပ္ကြက္တည္းေန

NLD ပါတီ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ ကိုေအာင္ထြန္းဦးဆိုသူက ၆ ေပ
အကြာမွ ေျပးလာကာ သူမ၏ယာလက္ေမာင္းအား ေဆာင့္တြန္း
သျဖင့္ ယိုင္လဲခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ မေအး
ေအးစိုးက ကာယိေျႏၵပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္
တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၆
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The
Messenger Pg
(20)

NLD

မန္းတိုင္းအတြင္း NLD ဆိုင္းဘုတ္ တစ္ဒါဇင္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္
ဆီးခံရ
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ရ သည့္
အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ ဖ်က္ဆီးခံရ
သည့္ျဖစ္စဥ္ (၃၀) ရွိၿပီး NLD ပါတီက (၁၂) ခု ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္
ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္
ႏိင
ု ေ
္ ရးအဖြဲ႔မွ သိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕
နယ္၊ မဟာေအာင္ျမၿမိဳ႕နယ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာ
စည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာစည္ၿမိဳ႕ႏယ္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕
နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ စသည္မ်ားတြင္ ဆိုင္း
ဘုတ္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ စည္းရံုးေရးယာဥ္တန္းမ်ား ဟန္႔တားခံရ
ျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္မရျခင္း၊ ခဲျဖင့္ အေပါက္ခံရျခင္းႏွင့္ မဖြယ္
မရာျပဳမူျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု NLD ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ
သိရသည္။ ပါတီအသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္
စည္းရံုးခြင့္အား ေကာ္မရွင္မွ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၆
ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း (၆၀) ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၇

၃.၁၁.၁၅

The Voice

USDP

Daily Vol (3)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာမ်ား ျပန္ရေရး
ခင္ဦးေတာင္သူမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္

No (179) p

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ကံသစ္ေက်းရြာႏွင့္

(11)

ေဘြကုန္းေက်းရြာတြင္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၄ ဦးပိုင္ ေျမ၄၃ ဧက
ကိုဘက္စံုစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးၿခံ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္း
ျပ၍

သိမ္းဆည္းခဲ့ရာမွ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး

အသင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ အဆုိပါယာေျမမ်ား ျပန္လည္
ရရွေ
ိ ရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံ မ်ားထံမွ
သိရသည္။

ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားကို

ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္

၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္
မရွင္ထံသို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္းေပးသည့္
အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား
ကဆုိသည္။ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး
ပါတီက တစ္ဧကလွ်င္ စပါး ၂၅ တင္းႏႈန္းျဖင့္ သီးစားခ်ထား
ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
မႏၱေလး
၁၈

၃.၁၁.၁၅

The Voice

၈၈၈၈

Daily Vol (3)

မိတၳီလာတြင္ ဦးဂ်င္မီႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဇာ္ခိုင္ဦးတို႔ NLD ေအာင္
ႏုိင္ေရး ေဟာေျပာမည္

No (179) p

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳကတြင္ NLD ပါတီ

(11)

ေအာင္ႏုိင္ေရး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းက ဦးဂ်င္မီႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဇာ္ခိုင္ဦး
(မႏၱေလး) တို႔က ၿမိဳ႕လံုးကြ်တ္ လွည့္လည္ကာ ေတးဂီတယာဥ္ျဖင့္
စည္းရံုးေဟာေျပာမႈကို ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တ႔တ
ို ြင္ ျပဳလုပ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ
ဦးမင္းသုဝဏ္ ေျပာသည္။
မိတၳီလာ

၁၉

၃.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)
No (179) p
(11)

Other

ျပည္သူ႔ဘဝက္ုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ ပါတီကိုသာ ေရြးခ်ယ္မဲေပးရန္
ဦးဝီရသူ မိန႔ၾ္ ကား
လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔
ဘဝကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို သာ
ေရြးခ်ယ္မဲေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အထက္ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳး
ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးဝီရ
သူက မိန္႔ၾကားသည္။ အတုမရွိအမ်ိဳးသားေရး သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေတြ႔ဆံု
မိတ္ဆက္ျခင္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာနယ္တုိက္
တည္ရွိရာ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္
တြင္ျပဳလုပ္ရာ ဆရာေတာ္က ယင္းသို႔ မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦးႏွင့္ အတုမရွိ အမ်ိဳးသားေရးဂ်ာနယ္
တို႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ “ေခါက္ၾကည့္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ပါ” DVD
ခ်ပ္ေရး တစ္ေသာင္းကို အခမဲ့ေဝငွခ့သ
ဲ ည္။
မႏၱေလး
၂၀

၃.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

Other

အတြဲ (၃)

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြ႔ဲအား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ကိစၥ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ ဖ်က္သိမ္း

အမွတ္ (၉၂၃)

ကရင္ျပည္နယ္အဖြ႔အ
ဲ ား

p (24,3)

ေျမယာကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍

နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္
စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္ညွိႏိႈင္း ေျပလည္မႈရရွိခ့သ
ဲ ျဖင့္ အစီ
အစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးသိန္းေဇာ္မင္းကေျပာသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘား
အံၿမိဳ႕နယ္

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာခ်စ္သူကို လိပ္မူ၍ လယ္ယာေျမ
ေျခာက္ဧကေက်ာ္အား ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ရွိဘဲ အျခားနည္းအသံုးျပဳသည္
ဆုိကာ

ဒုတိယအႀကိမ္

ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေသာ

ေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိက္သူေဇာ္

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
အက်င့္ေဟာင္း ေဖ်ာက္ဖို႔ သူ႔အတြက္ အလြန္ခက္သည့္ အလုပ္ ျဖစ္ခဲ့ ဟုသမၼတဆို
3.11.2015

သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ သူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဖၚၫႊန္းေျပာဆိုရာတြင္သူ၏သမၼတသက္တမ္းအတြင္း
အက်င့္ေဟာင္း၊ အေတြးအေခၚေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ေရွ႕တန္းတင္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ရၿပီးအလြန္ခက္ခက္ခဲ
ခဲ့သည္ဟု လစဥ္ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆို သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသြားသည္မွာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို လက္ခံၾကရန္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ႐ိုးသားတည္ၾကည္မႈ၊ စိတ္ရွည္ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈစသည့္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားတန္ဖိုး၊ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား ႏွလံုးသြင္းကာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၾကေစလိုသည္
ဟုေျပာသည္။အစိုးရအဖဲ႕ြ အေနျဖင့္ သန္႔႐ွင္းလြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ရာႏႈန္းျပည့္
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း အသိေပး ေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာတုိ႔ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ႏုိင္
ေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ သမၼတမွေျပာႀကားသြားသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/6854#sthash.IaTSpyjc.dpuf
http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/11/03/98502.html

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

THURA U SHWE MANN
ဦးသူရေရႊမန္း မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ ေပါင္းသျဖင့္ ပါတီကရာထူးခ်ခံရျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဦးလွေဆြ ေဝဖန္ခ်က္
3.11.2015
ေဒၚစုႀကည္ႏွင့္ ေပါင္းလို႔ ပါတီ ကရာထူးခ်လိုက္ျခင္းသည္ နိုင္ငံ့အက်ိဳးဟု ေျပာမည့္ (အစိမ္းအုပ္စု) ရွိသကဲ့သို႔ ေဒၚစု
ႏွငေ
့္ ပါင္းမွနင
ုိ င
္ အ
ံ က်ိဳးဟု ေျပာသူ(အနီအပ
ု စ
္ )ု မ်ားလည္းရွေ
ိ နမည္။ေဒၚစုနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္နအဖေခတ္ကတည္း
ကႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္းမက္ဒလင္းေအာဘရိုက္ေရာက္ျပီးေနာက္တစိမ္းျပင္ျပင္ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ျပီးယခုလည္းအဂၤလိပ္
တစ္ေယာက္လည္းေဒၚစုသြားေလရာပါေန။ေဒၚစုအေနျဖင့္ပါဝါရွယ္ယာအဆင့္မလိုလားဘဲအႀကြင္းမဲ့အာဏာကိုသာ
ရယူျခင္ သည္ မွာ သူ႕၏ လုပ္ရပ္ မ်ားေႀကာင့္ သိသာလာ သည္။ ဥပမာ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္း ရွိသည့္ ကိုကိုႀကီး၊
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းတို႔အားပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မသံုးခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ထင္ရွားေနသည္ ။ ဦးေရႊမန္း
အားႀကံ႕ခိုင္ေရးမွသီးျခားခြထ
ဲ ုတ္စည္းရံုးျပီးအိပ္ကပ္ထဲထည့္ျခင္းသည္လည္းပါတီ၊လႊတ္ေတာ္၊အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္
အား အက္ေႀကာင္း ျဖစ္ေစခဲ့ သျဖင့့္ ဦးေရႊမန္း အား ဖယ္ရွားျပီး ပါတီအား အခ်ိန္မွီ ျပန္လည္ ရင္ႀကားေစ့နိုင္ခ့။ဲ ယခု
လည္း သူရဦး ေရႊမန္းမွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း သည္ အနီဘက္ လူမ်ား၏ စာနာမႈ႕ ခံယူျပီး မဲ ေတာင္းျခင္းသာ ျဖစ္
ေႀကာင္း ဦးလွေဆြမွ၎၏ အျမင္ကို Facebook တြင္တင္ထားသည္ ။

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္ မရွိသူေတြကို ဦးေ႐ႊမန္း ေဝဖန္
2.11.2015
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွငဖ
့္ ႕ြံ ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္း မွ ရာထူး ဖယ္ရွားခံရသည့္ အေၾကာင္း ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ ၎အေနျဖင့္ ပါတီမွ မထြက္ဘဲ မည္ သူႏွငမ
့္ ဆို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လိုသည္ဟု
ေျပာဆိုၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္ မရွိသူမ်ာသည္ “ ဘယ္လို လို လူေတြလဲ” ဟု ေမးခြန္း ထုတ္သြား ေၾကာင္း
အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ိဳးလုပ္ေနတဲ့အစိုးရကုိ ေနာက္တခါ မဲမေပးရန္ သူရဦးေရြႊမန္းေျပာ ပါသည္။အခ်ိဳ႕မွ သူသည္
အေျပာင္းအလဲ လိုခ်င္ ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲ လာသည္ ဟု သုံးသပ္ထားသည္။
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151102_ushweman?ocid=socialflow_facebook

ELECTION
ေရြးေကာက္ပြဲ မပ်က္မကြက္မဲေပးၾကရန္ ကန္သံအမတ္ တုိက္တြန္း
3.11.2015
ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အညီ က်င္းပသည့္ သမုိင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူ ကို ေခါင္းေဆာင္သင့္သည္ ဆိုသည္ ကို
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မဲေပးႀကရန္အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးDerek Mitchell မွတုိက္တြန္း ေျပာၾကားထားသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ လည္း ယခုကဲသ
့ ို႔အေရးပါသည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကူညီပံ့ပုိးေပးေနသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အေရးအပါဆုံးပုဂၢဳိလ္သည္ သမၼတ ႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လည္းမဟုတ္ဘဲ အေရးအပါဆုံးသည္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး မွ
သမၼတ Obama ေျပာႀကားခ်က္အား ျပန္လည္ ကုိးကား ေျပာဆုိသြားသည္။

ကိုေဇာ္ဝင္းလႈိင္

http://burmese.voanews.com/content/derek-mitchell-urges-to-myanmar-people-to-choose-for-thierleader-/3033544.html

· မဲလက္မွတ္မွာ

ပါတီတံဆိပ္အေရာင္ကလ
ြဲ မ
ြဲ ႈ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကန္႔ကြက္

2.11.2015
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ေဝ ထားသည့္ မဲလက္မွတ္မ်ား တြင္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ- MNP
၏အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ ၾကယ္ျဖဴႏွင့္ ဟသၤာပံုမ်ားသည္အေရာင္ကလ
ြဲ ေ
ြဲ နသျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွကန္႔ကြက္
ထား သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္မွ ေကာ္မရွင္ကထုတ္ေဝသည့္ မဲ
လက္မွတ္သည္အဝါေရာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ပါတီတံဆိပ္မ်ားသည္အျဖဴေရာင္အမွတ္အသားမ်ားသည္မဲလက္မွတ္
ေအာက္ခံျဖစ္သည့္ အဝါေရာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ပါတီ တခုတည္း၏ အမွတ္တံဆိပ္သာ အေရာင္ေျပာင္းျခင္းမဟုတ္
ေၾကာင္း၊ပါတီတံဆိပ္ပံုစံလည္းပ်က္ယြင္းမသြားေၾကာင္းေျပာပါသည္။မြန္ျပည္နယ္တြင္မဲေပးခြင့္ရွိသူတသန္းခြရ
ဲ ွိၿပီး၊
မြန္ျပည္နယ္ အတြက္ မဲလက္မွတ္ စုစုေပါင္း တသန္း ၇ သိန္း ေပးပို႔ထားသည္။RFA Burmese TV Channel

PEACE/ARM CONFLICT
Karen BGF issued a protest statement
3.11.2015
ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲလုပ္မည့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးဗိုလ္မွဴး
ခ်စ္သူဦးစီးသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္းခဲ့ၾကရသည္။နယ္ျခား
ေစာင့္ အဖြဲ႔ မွာ ေျပာရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် ျပည္နယ္အစိုးရဘက္မွအသိအမွတ္
မျပဳ သည့္ အျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ တမင္ပိတ္ပင္တားဆီးသည္ဟု ၎တို႔ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမျိပည္နယ္ထိခိုက္
နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ျပသနာမရွာလိုေၾကာင္းကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဦးစီးသူဗိုလ္မွဴးခ်စ္သူမွတင္ျပမည္ဟုေျပာသည္။
ျပည္နယ္အစိုးရမွ ကရင့္အမ်ဳိးသားဥယ်ဥ္ေတာ္စီမံကိန္း ပိတ္ပင္တာဆီးမႈသည္ လယ္ယာဦးစီးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း၊အဆင္ေျပရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိက၀တ္ ေပးခဲ့ျပီးေဆြးေႏြးပြဲအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔
သြားခဲ့သည္။ by - saw da da bu
Karen Share

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

MA BA THA
ဦးဝီရသူ
3.11.2015
ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွႀကီးမွဴး၍မႏၲေလးျမဳိ ့မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ႀကီး၌ မိဘျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ သားဆက္ျခားေရးဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးမိဘျပည္သူမ်ားမွ သားဆက္ျခားေရးကိစၥအဝဝမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးရာ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွသားဆက္ျခားသည့္ေဆးဝါးမ်ားသည္ တခ်ိန္ ကိုယ္သားသမီးျပန္
လိုခ်င္သည့္အခါတြင္အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သည့္ အတြက္ထိုေဆးဝါးအားမသုံးစြတ
ဲ ူတူေနႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ကြန္ဒုံးျဖင့္သာ လိင္ဆက္ဆံလွ်င္မည္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမွမရွိႏိုင္ေၾကာင္း မိန္ ့ေတာ္မူခ့ၿဲ ပီး ကြန္ဒုံး
မ်ားအားတက္ေရာက္လာသူအေပါင္းတို ့အတြက္လိုအပ္သေလာက္ အခမဲ့ေဝဌခဲ့ေၾကာင္းThe Messenger News
သတင္းေထာက္ ကိုမင္းကိုဝင္းမွသတင္းေပးပို ့ထားသည္။မင္းကိုဝင္း Messenger News
၄:၃၀p.m
ဖုန္းနံပါတ္ - 09970000245
ျမန္မာ့သတင္းထူးသတင္းဦးမ်ား

RAKHINE NEWS
ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စီမံႏိုင္ေစလိုေၾကာင္း ဦးတင္ဦး ေျပာ
3.11.2015
ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥမ်ား ကို ရခိုင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ စီမံခန္႔ခဲြနုိင္ရန္ လာမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရၿပီး ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္
ရရိွႏိုင္ပါေစရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက ေျပာပါသည္။
http://bitly.com/1kmmutb

OTHER
စေကာက္ အလန္ မာရွယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္အျဖစ္ အဆိုျပဳ
2.11.2015
သမၼတ အိုဘားမားသည္ Scot Alan Marciel ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္အဆိုျပဳ
လ်ာထားေၾကာင္း မၾကာေသးမီ က သတင္းထုုတ္ျပန္ထား သည္။ Scot Alan Marciel သည္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွ စ၍
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဒုု လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ သည္။ ယင္းမတိုင္မီ
အင္ဒိုနီးရွားဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး၊အာဆီယံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး၊အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရေၾကာင္းရံုး
ညႊန္ၾကားေရးမႉး စသည္ျဖင့္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/20/president-obama-announces-morekey-administration-posts
http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/11/02/98457.html
ေဆာ္ဒီေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္ လက္ခံ
3.11.2015

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ တဝက္ျဖစ္သည့္ ၁၂၅,၀၀၀
ေက်ာ္အားေဆာ္ဒီအစုိးရမွဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္၄ႏွစ္ၾကာေနထုိင္ခင
ြ ့္ျပဳမည့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ သည္။ ထို
ပါမစ္အား Makkah ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငက
ံ ူးလက္မွတ္ဌာတြင္ ထုတ္ေပးၿပီး က်န္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကိစၥမ်ားကို လည္း ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ေနထုိင္ခင
ြ ့္ပါမစ္ရရွိသူမ်ားသည္ အခမဲက
့ ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊အခမဲ့ပညာသင္
ၾကားခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပါမစ္ထုတ္ေပးေရး ေဆာ္ဒီအစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သိရွိခင
ြ ့္
ရရန္ UNHCR ႐ုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

http://burmese.voanews.com/content/saudi-accepts-more-than-20000-as-refugees-for-4-year-permit/3033611.html
·ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲ

ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမေစ်းသည္ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၆၀၅ ေဒၚလာျဖင့္

အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေန
3.11.2015
ျမန္မာႏိုင္၏ အိမ္ျခံေျမ က႑ သည္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံထက္ပင္ မ်ားျပား ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အမ်ားစု မွ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ
လက္ကုိင္ထားၿပီးကစားေနသျဖင့္ႏုိင္ငံျခားမွ အမွန္တကယ္လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲဆုံးႏွင့္
အကုန္အက်ဆုံးမွာ ေျမေနရာအတြက္ျဖစ္ကာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေျမေနရာအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း
ကုန္က်စရိတ္၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ၀န္းက်င္သာ ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀အထိ ရွိေနဆဲ
ျဖစ္ေနသည္ဟု ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ Savills မွ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ Sushant Bihani က ေျပာၾကားသည္။
http://goo.gl/suUdI6
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