ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၇၆,၂၇၇)
ၶဓေန႔)
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၈.၁၁.၂၀၁၅ (တနဂၤေႏြေန႔), ၉.၁၁.၂၀၁၅ (တနလၤာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ဦးသိန္းစိန္

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလက္ခံမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္

အတြဲ (၃)

သမၼတႏွင့္

အမွတ္ (၄၄) p

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔

မဲေပးစဥ္ေျပာ

ၾကား

(5)

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမည္ျဖစ္

စံေတာ္ခ်ိန္

ေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္

အတြဲ (၃)

ေရးဦးစီးခ်ုပ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ မဲထည့္စဥ္ မီဒီယာကိုေျဖ

အမွတ္ (၉၂၉)

ၾကားသည္။ ျပည္သူအားကိုးသည့္ပါတီ အႏုိင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း

p (1,4)

ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ဗိုလ္

The

ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကေျပာသည္။ ပါတီစံု ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ္

Messenger p

ကို သြားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရလာသည့္ရလဒ္အေပၚ ပါဝင္သူမ်ား

(7)

က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၉၀ ျဖစ္
စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္ႏင
ို ဟ
္ ေ
ု ျပာၾကားခဲၿ့ ပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာ
ဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆုိသည္။
IRIS

၂

၉.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

သူရဦးေရႊမန္း

မဲရလဒ္ကို လက္မခံစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

အတြဲ (၃)

မဲေပးၿပီးေနာက္တြင္ ရလဒ္ေပၚမူတည္၍ အတည္ျပဳၿပီး

အမွတ္ (၉၂၉)

သည့္ခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ရွိေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိလာ

p (3)

သည့္ရလဒ္ကို လက္မခံစရာအေၾကာင္းမရွိဟု သူရဦးေရႊမန္းက

The

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ေျပာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကညြတ္

Messenger p

ကြင္းၿမိဳ႕ရွိ ကြင္းေနာက္ (၁) မဲရံု အမွတ္ (၂) အထသက (၂) တြင္

(2)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔ကမဲေပးခဲ့သည္။ မဲေပးၿပီး
ေနာက္ပိုင္း

မဲရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီး

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစခ်င္

ေၾကာင္း၊ ရလာသည့္မဲအေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလံုး
ဝိုင္းဝန္းကာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥလည္းရွိ
ေၾကာင္း ရလာသည့္ရလဒ္ကိုလည္း လက္မခံႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း
ဆုိသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဇာ္နီ

၃

၈.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Pg (23)

စုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပုတ္
ခတ္ေရးသားထားေသာ စာရြက္၊ ဓာတ္ပံုမ်ား မန္းတြင္ပ်ံ႕ႏွ႕ံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အား ပုတ္ခတ္ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ား မႏၱ
ေလးၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ျဖန္႔ႀကဲမႈျဖစ္ပာြ းခဲ့
ေၾကာင္းသိရသည္။ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မွနတ
္ န္း၊ ေစ်းခ်ိဳ၊ ဆင္စြယ္
ပြတ္၊ အိုးေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ငယ္တိုး၊ ေရႊၾကက္ယက္ စသည့္ရပ္
ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေဖကိုဗန္းျပၿပီး လုပ္စား
ခဲ့သူ၊ အေမြဆိုင္အိမ္ကို အပိုင္စီးသူ၊ ကုလားကို ကုလားဟု ေခၚခြင့္
ပိတ္ပင္ခ့သ
ဲ ူ၊ ကုလားႏွင့္ ဖင္ေဆာ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္ဖ်က္ခဲ့သူ စသျဖင့္
ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ားအား မနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ျဖန္႔ႀကဲ
ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနခ်ိန္ ယင္းသို႔
ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခံကို မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ သက္
ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ၾကားထားသည္ဟု အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တုိင္း
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္

ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
၄

၈.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြ(ဲ ၃)

စုၾကည္

အမွတ္ (၉၂၈)

သမၼတအထက္မည္သူမွ်မရွိရဟု ေဒၚစုကို ဦးေဌးဦးတံ႔ျု ပန္ တပ္
မေတာ္အေနျဖင့္ သမၼတကိုသာသစၥာခံမည္ဟု သတိေပး
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌

Pg (1, 2)

NLD

ျပတ္ျပတ္သားသား

အႏုိင္ရပါက မိမိအေနျဖင့္ သမၼတ၏အထက္တြင္ ရပ္တည္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္

ကိုက္ညီမႈမရွိဟု

ႀကံ့ခုိင္ေရးပူးတြဲ

ဥကၠ႒

ဦးေဌးဦးက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအရ
သမၼတတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးအႀကီးအကဲျဖစ္
ၿပီး သမၼတအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိရဟူေသာအခ်က္မွာ ထင္ရွား
ေၾကာင္း၊ သမၼတရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း၊ သမၼတကို ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ား
သည္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေဌးဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နစ္ကိုင္းေအးရွားရီဗ်ဴး
စီးပြားေရးဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုသာ နာခံမည္
ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္
နာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။
၅
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The Voice
Daily Vol.3
No. 183 Pg
(2)

Election

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ်င္းပရန္ နာရီပိုင္းအလိုတြင္ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ား လမ္းမတြင္ ျပန္႔က်ဲ
မႏၱေလးနန္းတြင္း အေရွ႕ေပါက္ရွိ ၆၆ လမ္းႏွင့္ ၁၉ လမ္း
ေထာင့္မီးပိြဳင့္တြင္ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ျပန္႔က်ဲေန
သည္ကို ေတြ႔ရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခန္႔က
NLD ပါတီေအာင္ေျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။ သတင္း
ေပးခ်က္အရ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာ သက္ေသခံလက္မွတ္ ၂၂
ေစာင္ခန္႔ ေတြ႔ရွိခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေပၚတြင္ မဲဆႏၵရွင္အမည္
မပါဝင္ေသးဘဲ

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊

ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ကြက္

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ၏ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ေကာ္မရွင္တံဆိပ္
တံုးရိုက္ႏွိပ္ထားသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ျမသာစံ
ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းကေျပာသည္။
၆
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စံေတာ္ခ်ိန္

Election

အတြဲ (၃)

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ အသာရေနေသာ္လည္း
မဲရလဒ္မွာ မတိမ္းမယိမ္း အေနအထားတြင္ရွိ

အမွတ္ (၉၂၉)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

p (3)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသား
ပါတီက အသာစီးရေနေသာ္လည္း အင္အားႀကီးပါတီမ်ားအၾကား
မဲရရွိမႈ အေနအထားမွာ မတိမ္းမယိမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ANPက ဆႏၵမဲမ်ား အသာရလ်က္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
NLD ႏွင့္ USDP တုိ႔က အသာရလ်က္ရွိၿပီး က်န္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
မွာ ဆႏၵမဲ ရရွိမႈ နည္းပါးသည္။ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕
မ်ားတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္
ျဖစ္ေနၿပီး NLD ပါတီမွာ နည္းပါးေၾကာင္း သြားေရာက္ေလ့လာ
သည့္ ဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္.
Rakhine News Agency

၇

၉.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)

Election

NLD ပါတီ အႏုိင္ရစာရင္းေၾကညာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ေနျပည္ေတာ္

အမွတ္ (၉၂၉)

ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဦးသန္႔စင္ထြန္း (ျပည္သူ႔လႊတ္တာ္)၊ ရန္ကုန္

p (3)

တုိင္းေဒသႀကီး ပုဇန
ြ ္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးျမင့္လြင္ (ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္)၊ ပုဇန
ြ ္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးတင့္လြင္ (တုိင္းေဒသႀကီး-၂)၊ ပုဇန
ြ ္
ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (တုိင္းေဒသႀကီး-၁)၊ လသာၿမိဳ႕
နယ္ ေဒၚခင္မ႔မ
ို ု႔ဝ
ိ င္း (ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ ေတာ္)၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
ဦးေရႊလဝင္း

(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)၊

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္

(တုိင္းေဒသႀကီး-၁)၊ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္)
အမွတ္ (၂) ဦးဇင္မင္းေထြး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္
ဦးစိုးပိုင္ေဌး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) တို႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ရန္ကုန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၈

၉.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

Election

တြံေတးတြင္ NLD ပါတီအႏုိင္ရ

အတြဲ (၃)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD ပါတီ

အမွတ္ (၉၂၉)

က ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခ့သ
ဲ ည္။ ျပည္သူ႔

p (3)

လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ပါတီမွ ဦးျမင့္လြင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵ
နယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး
အမွတ္ (၂) တြင္ ဦးေနႏုိင္ဦးတိ႔ု အႏုိင္ရရွိခ့သ
ဲ ည္။
ရန္ကုန္

၉

၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

Election

အတြဲ (၃)

ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ကို ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ (ယေန႔) ညေန ၃ နာရီမွ
စတင္ေၾကညာမည္

အမွတ္ (၄၄) p

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရလဒ္မ်ားကို ႏိဝ
ု င္

(5)

ဘာ ၉ ရက္မွ စတင္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္
မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ရလဒ္ထုတ္ျပန္မည့္ မီဒီယာစင္တာ
ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ ရံုးအမွတ္ ၂၂ တြင္ ညေန ၃ နာရီခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ျပဳ
လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

လည္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြက
ဲ ို

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီ

ေပါင္း ၉၂ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ အေရြးခ်ယ္ခံခ့သ
ဲ ည္။
MN
၁၀

၉.၁၀.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၄၄) p
(9)

Election

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ၃၀၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ေနာက္က်၍
ပယ္မဲျဖစ္
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ထား
ေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမွ မဲရံုသ႔ေ
ို ရာက္ရွိရမည့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္
ေနာက္က်မွ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳကနယ္ ပ်ဥ္းမ
ပင္ေက်းရြာမွ ႀကိဳတင္မဲ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္
လိုက္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရ
သည္။ ပ်ဥ္းမပင္ေက်းရြာ ရွိ မဲရံု အမွတ္ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ မဲရံု ေလးရံုသို႔
ေရာက္ရွိလာေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္
ထက္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ေနက္က်ၿပီးမွ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္
ရွိပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမွာ အမွတ္ ၃
မဲရံုမွ ၁၇၆ မဲ၊ အမွတ္ ၄ မဲရံုတြင္ ၃၀ မဲ၊ အမွတ္ ၅ မဲရံုတြင္ ၇၀ မဲႏွင့္
အမွတ္ ၆ မဲရံုတြင္ ၂၇ မဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပ်ဥ္းမပင္ ေက်းရြာ
တြင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတိ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္
ပါတီသစ္၊ မတူကျြဲ ပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသား
တုိးတက္ေရးပါတီ စသည့္ပါတီမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။
လဝန္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၁
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ျပည္ျမန္မာ

Election

ေက်ာက္ျဖဴ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဘဂၤါလီ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵမဲေပး

အတြဲ (၃)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္

အမွတ္ (၄၄) p

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာက္တစ္လံုး ဒုကၡ

(11)

သည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဆႏၵမဲေပး
ခြင့္ရွိသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး တစ္ရာေက်ာ္သည္ ဂံုးခြ်ိန္ေက်းရြာအုပ္စု
မဲရံုအမွတ္ (၅) တြင္ ဆႏၵမဲေပးခဲသ
့ ည္။ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္း
တြင္ လူဦးေရ ၁၂၆၄ ဦးေနထုိင္ၿပီး၊ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၁၅ ဦးရွိ
ကာ က်ား ၅၇ ဦး၊ မ ၅၈ ဦးျဖစ္သည္။
Rakhine News Agency

၁၂
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7 Day Daily

Election

မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဒီခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေန

No (912) p

သူရဦးေရႊမန္း ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ျဖဴးၿမိဳနယ္တြင္ မဲရံု ၂၂၁ ရံု

(2)

ရွိသည့္အနက္ မဲရံုေပါင္း ၈၀မွ မဲရလဒ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

ျပည္ျမန္မာ

အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးထက္ မဲေပါင္း တစ္ေသာင္းပိုေနသည္။

အတြဲ (၃)

ဒုတိယ သမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း

အမွတ္ (၄၄) p

တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း ၅၁ ရံု ရွိသည့္

(1,3,4)

အနက္ မဲရံုတစ္ရံုတြင္သာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီမွ အႏုိင္ရထား
ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္မေ
ဲ ပးခဲ့ၿပီး တစ္သီး
ပုဂလ
ၢ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

ေဒၚညိဳညိဳသင္းယွဥ္ၿပိဳင္သည့္

ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲရုံ ၆၅ ရံု အနက္ ၆၃ ရံုတြင္ အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုး အႏုိင္ရရွိ
ေၾကာင္း၊ ေဒၚဇင္မာေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရန္ကင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္
မဲရံု ၅၃ ရံုမွ ၅၁ ရံုတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
တြင္ မဲရံု ၂၃၈ ရံု အနက္ ၆၉ ရံုတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တံ
တားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနမ်ိဳးထက္သည္ မဲရလဒ္ေပါင္း
၁၂၄၅၀ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္း
ဦးဘမ်ိဳးသိန္းသည္ ၁၂၄၀၃ မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရေသာ္
လည္း ႀကိဳတင္မဲ သံုးပံုးေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျငင္းခံုေနေၾကာင္း
ႀကိဳတင္မဲပံုး ၃ ပံုးတြင္ မဲလက္မွတ္ ငါးရာခန္႔ ပါဝင္ၿပီး NLD ပါတီ
အတြက္ မဲမွာ ၁၄ မဲ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ပုဇန
ြ ္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံု
၂၆ ရံု စလံုးတြင္ NLD မွ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိထားေၾကာင္း၊
အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီမွ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၁၈၉၀၈ မဲ၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားေနရာအတြက္ ၂၅၆ မဲႏွင့္ ရခိုင္
တုိင္းရင္းသားအတြက္ ၁၁ မဲရရွိထားေၾကာင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
မဲရံုေပါင္း ၈၅ ရံုတြင္ NLD မွ ၇၅ ရာခိုငႏ
္ ႈန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
မဲရံုေပါင္း ၃၅ ရံုတြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲရံုေပါင္း ၃၅ ရံ၏
ု
၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို NLD
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္တန္းရွိ
ေက်းရြာမ်ား ၄၀ တြင္ NLD မွ အႏုိင္ရရွိေနၿပီး ေက်းရြာ ၈၀ ခန္႔မွ
အစြန္အဖ်ားရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္သာ ဒီခ်ဳပ္မွ ႐ံႈးနိမ့္ေနေၾကာင္း၊
ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္

ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ

၈၀

ရာခိုင္ႏႈန္း

အႏိုင္ရရွိထား

ေၾကာင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံုေပါင္း ၂၃၃ ရံု တြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ
အႏုိင္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီအား မဲေလးဆျဖင့္ အႏုိင္ရရွိေသာ္လည္း မဆယ္ဆိပ္ေက်း
ရြာအုပ္စုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးရပ္စလံုး ႐ႈံးနိမ့္ေနေၾကာင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္း
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံု ၁၂၀ ရွရ
ိ ာ ၁၂၀ လံုးတြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ အႏုိင္ရရွိေန
ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုတြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ေန
ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD က ၆၅၉၀၅၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ
၁၄၃၈၈၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ NLD က ၅၈၅၉၀၊
တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ NLD က ၂၃၈၃၄၊
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၆၃၁၂၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂) အတြက္
NLD က ၂၈၇၇၆၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၆၄၈၃ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ မဲရံု ၃၈၀ ရွရ
ိ ာ မဲရံု ၂၅ ရံုတြင္ ဒီခ်ဳပ္
႐ႈံးနိမ့္ေနသည္။ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္
မင္းက မဲ ၆၀၀ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနေၾကာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း
တြင္ NLD မွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိၿပီး လသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ NLD မွ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း
ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အခ်က္
အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။
၁၃

၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (912) p
(3)

Election

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္
ေန
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစၿ္ မိဳ႕နယ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႏုင
ိ ္ငေ
ံ ရး
ပါတီမ်ာအနက္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီႏွင့္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည္။ ေဇယ်ာသီ
ရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲရံု ၇၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၀ ေက်ာ္တြင္ NLD က အႏုိင္
ရထားေသာ္လည္း တပ္တြင္းမဲရံုမ်ားတြင္ မဲႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရရွိ
ထားေၾကာင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္း အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕
နယ္တြင္ မဲရံု ၃၃ ရံု ရွိသည့္အနက္ ၁၂ ရံုတြင္ အႏုိင္ရရွိထားသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မဲေပးသြားသည့္ အမွတ္ (၁) မဲရံုတြင္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ
ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာက ၅၇၀ မဲႏွင့္ ေလတပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဟာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း ဦးျမတ္ဟိန္းက ၁၀၃၁ မဲရရွိထားသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမွတ္
ႀကီးက မဲ ၉၃၀ ရရွိထားၿပီး ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္
မင္းဦးက ၅၉၆ မဲ ရရွထားသည္။ ပ်ဥ္းအနားတြင္ မဲရံု ၉၃ ရံရ
ု ရ
ိွ ာ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးသန္းစိုးေအာင္သည္ ၁၇၁၇၉ မဲျဖင့္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚဝင္းဝင္းသီ
သည္ ၅၅၄၅ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္
၁၃

၉.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

Election

အတြဲ (၃)

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေက်ာက္တံတားတြင္ အျပတ္
အသတ္ အႏုိင္ရရွိ

အမွတ္ (၉၂၉)

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္ မဲရံု အမွတ္

p (1,2)

(၂) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ မဲအေရအတြက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ NLD
ပါတီက အႏုိင္ရရွိခ့သ
ဲ ည္။ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ပယ္မဲ
မရွိဘဲ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ႀကိဳ
တင္မဲ ၂၀ အပါအဝင္ ၄၄၉ မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္တြင္ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက
ပယ္မဲတစ္မဲႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲ ၂၀ အပါအဝင္ ၄၄၅ မဲျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက ပယ္မဲတစ္မဲႏွင့္ ႀကိဳတင္မဲ ၂၀ အပါ
အဝင္ ၄၄၅ မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနမ်ိဳးထက္က ပယ္မဲေလးမဲႏွင့္ ႀကိဳတင္
မဲ ၂၀ အပါအဝင္ ၄၄၉ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခ့သ
ဲ ည္။ ဒုတိယ မဲအမ်ား
ဆံုးအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးသိန္း (ခ) ျမသိန္း က မဲ ၄၀ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္ေအာင္က ၄၁
မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးစိုးဝင္းက ၃၈ မဲျဖင့္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ခဲ့သည္။
ေမစႏိုး၊ နဒီ

၁၄

၉.၁၀.၁၅

7 Day Daily
No (912) p
(25)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈတြင္ တားဆီးခံရမႈအခ်ိဳ႕ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ
ေၾကာင္း PACE အဖြ႔ဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္
ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔
အစည္း PACE မွ လက္ခံရရွိထားသည့္ အစီရင္ခံစာအရ မဲေပးမႈ
ျဖစ္စဥ္တြင္ မဲရံုမ်ားအတြင္း လူမ်ားျပားေနမႈေၾကာင့္ ေစာင့္ ၾကည့္
သူအခ်ိဳ႕ မဲရံုထဲမွ ထြက္ခြာေပးရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္း၊ မဲေပးမႈ
မစတင္မီ မဲရံုအတြင္းသိ႔ု ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာမႈမွတ္တမ္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္မရွိျခင္း စသည့္တားဆီးမႈမ်ား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း မဲရံုပိတ္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ PACE အဖြဲ႔
မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ႏွစ္ေထာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ျပည္
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးရွိ မဲရံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ကိုကိုးကြ်န္း
ၿမိဳ႕နယ္သ႔ို ခရီးသြားေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံထားရသျဖင့္ PACE
အဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ မဲရံုမ်ားသိ႔ု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ခြင့္မရေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ပါရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္တြင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္
သူ ကိုးေထာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္ပေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ တစ္ရာ
ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေစာင္ၾ့ ကည့ခ
္ ဲၿ့ ပီး ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
မီဒီယာမွ သတင္းသမား ၇၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ထားသည္။
၁၅

၉.၁၁.၁၅

The

Election

ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲေပး

Messenger p

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္

(6)

ေလာင္း ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊသည္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ကို မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားထား
သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီတို႔မွ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ င
ို ္
ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ပါတီႏွစ္ခုစလံုး အျပတ္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္း
ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၅၀ ႏွင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားသာ
အႏုိင္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထား
ၿပီး၊ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖူးပြင့္သူ

၁၆

၈.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (3)

Election

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔ ေနျပည္
ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳတင္မဲေပး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္တို႔
ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္
ႀကီးအုပ္စု ေက်းရြာမဲရံုတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းမဲရံုတြင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအပါအဝင္

ဦးေမာင္ေအး၊

သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဦးစိုးရွိန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း) ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိတို႔လည္း ပါဝင္
သည္ဟု ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးျမတ္သူမ်ိဳးက ေျပာသည္။ ႀကိဳတင္မဲ
မ်ားကို မဲရံုသ႔ို ၎တိ႔က
ု ိုယ္တိုင္ လာေရာက္မဲေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ေနထိုင္သည့္အိမ္သို႔

သြားေရာက္ရယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

သိရ

သည္။
ေနရိုင္း၊ ေက်ာ္မ်ိဳး

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၇

၈.၁၁.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (5)

သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းဝင္ၿပိဳင္မည့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး
သားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ၁၃
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႀကိဳတင္မဲေပးထားေၾကာင္း သိရ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ
နယ္ အမွတ္ (၉) တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၉၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည့္
အနက္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းအထိ ႀကိဳတင္မဲေပးထားသူ
၄၀၀ ဦး (၁၃ ဒသမ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္ဟု သိရသည္။
မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူ ၆၇၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္တြင္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) ႏွင့္ အမွတ္ (၉)
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) တြင္ ပြန္ေခ်ာင္း
အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ရြာသစ္၊ မိုင္းထမ္း၊ ခ်ိကြ႕ဲ ၊ ဝမ္းခ်ယ္၊ နန္းေနာက္၊
ေစာင္းေလာ့၊ ေရနီေပါက္၊ ဝမ္ဗလ စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား
အပါအဝင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အမွတ္ (၁၀၀၅)
နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ပါဝင္သည္ဟုသိရသည္။ ဦးစိုးသိန္းအေန
ျဖင့္ မဲဆြယ္ကာလမေရာက္ခင္က ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဝန္
ထမ္းမ်ား၊ တပ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕အား စကိုင္းနက္ရုပ္
သံဖမ္းစက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာလိုင္းေၾကး အခမဲ့ၾကည့္ရႈခင
ြ ့္၊ ေဘာလခဲ
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ေငြေၾကးေပး
ျခင္းႏွင့္ ေဘာလံုးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု
ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း

၁၈

၈.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (7)

Election

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည့္ NCA လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ပါတီကိုသာ မဲေပးၾကရန္ သေဘာ
ေဆာင္သည့္စာမွာ အတုသာျဖစ္ဟု RCSS/ SSA ရွင္းလင္း
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္

ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည့္

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ပါတီကိုသာ မဲေပး
ၾကရန္ႏွင့္ SNLD ပါတီအား မဲမေပးရန္ သေဘာပါရွိေသာစာမ်ား
ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားမွာ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/ SSA) ေျပာခြင့္ရွိသူ
ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလကေျပာၾကားသည္။ ျပန္႔လြင့္ေနသည့္စာသည္
တရားမဝင္ျဖစ္ေနသည့္

ပံုစံကိုေတြ႔ရသျဖင့္

အဆိုပါစာသည္

RCSS/ SSA မွ ျဖန္႔ေဝသည့္စာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ SNDP က်ားျဖဴပါ
တီအား မဲေပးရန္ုတိုက္တြန္းသည့္ပံုစံျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊
လဲခ်ားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႕ံ လ်က္ရွိကာ ျဖန္႔ေဝရာတြင္လည္း မဲဆြယ္
စည္းရံုးခြင့္မရွိေတာ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ
ဆန္ဆန္ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း

ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

SNLD ေျပာခြင့္ရွိသူ

၁၉

၉.၁၁.၁၅

The

USDP

သမၼတအထက္ ေဒၚစုရွိေနမည္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသိအမွတ္ မျပဳ

Messenger p

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အႏုိင္ရပါက သမၼတ

(2)

အထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိေနမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းကို
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္

အသိအမွတ္ျပဳမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ဦးေဌးဦးကဆုိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စသည့္ျပည္ေထာင္
စုလႊတ္ေတာ္တြင္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သမၼတကို ရြး
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတေရြးၿပီးလွ်င္ အစိုးရဖြဲ႔မယ္။ သမၼတသည္
ႏုိင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္ ႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အႀကီးအကဲ၊ ႏုင
ိ င
္ ေ
့ံ ခါင္းေဆာင္
ျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတအထက္တြင္မည္သူမွ် မရွိသင့္ေၾကာင္း
ႏွင့္ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ေျပာသည္။
မ်ိဳးမင္းပိုင္
၂၀
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သက္ေသခံလက္မွတ္ မ်ားျပားစြာ ပိုမိုထုတ္ေပးေနျခင္းမွာ ေရြး
ေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ အပိုမဲလက္မွတ္မ်ား အနီး
ကပ္ဆံုးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ရန္ NLD ေၾကညာခ်က္
ထုတ္
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား မ်ားျပား
စြာ ပိုမိုထုတ္ေပးေနျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ျဖစ္ေစႏုိင္
သျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ အပိုလက္မွတ္မ်ားအား အနီးကပ္ဆံုး
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ရန္ NLD က ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က
အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ
ႀကီးအတြင္း

ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္

သက္ေသခံလက္မွတ္အပိုမ်ား

ေဖာင္းပြေနသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ကိုယ္တုိင္လည္း

ဝန္ခံထားၿပီးျဖစ္

ေၾကာင္း၊ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ မိသားစုတစ္ခုတည္းကို အပို
လက္မွတ္ ၃၈ ခုအထိ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လက္မွတ္
အပိုမ်ားစြာ ပိုမိုထုတ္ေပးျခင္းမွာ ရိုးေျဖာင့္ေသာလုပ္ရပ္မဟုတ္ဟု
သံုးသပ္ရေၾကာင္း၊ မသမာေသာ မဲဆႏၵေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္
ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၂၁
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၈၈၈၈

မဲမသမာမႈမ်ားကို ၈၈ မ်ိဳးဆက္သို႔ သတင္းေပးႏုိင္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔၌ မဲသမာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ေတြ႔ရွိပါက ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင)့္ သို႔ သတင္းေပးႏုိင္ေၾကာင္း
၈၈ မ်ိဳးဆက္မွသိရသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ျပည္သူ
လူထုတစ္ရပ္လံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ား၏

အမွားအယြင္းမ်ားမွာ

သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ

ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္အေနျဖင့္ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တမ္းအေနျဖင့္ထားရွိၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တရားစြဆ
ဲ ိုႏုိင္ေရး၊ ကန္႔
ကြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ စုေဆာင္းထားသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း
ကိုဂ်င္မီက ဆိုသည္။
၂၂
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ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုအား

ျပည္ပအဖြ႔ႏ
ဲ ွစ္ဖ႔က
ြဲ

တရားစြဆ
ဲ ိုရန္ တိုက္တြန္း

(27)

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုအား
နယူးေယာက္ႏွင့္ ဂ်နီဗာအေျခစိုက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အဖြ႔ႀဲ ကီး
ႏွစ္ဖဲြ႔က လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈတို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီး
တရားစြဲဆိုရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္အား
ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၀၈
အတြင္း ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးျဖစ္ေသာ လက္ရွိ
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႏ
ႈ င
ွ ့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ
ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ ယခုေၾကညာခ်က္မွာ ၂၀၀၄ တြင္ ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္၏ Inernational Human Rights Clinic က ထုတ္
ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ အစီရင္ခံစာအေပၚ ထပ္ဆင့္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတ
ကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၅၀၀ ေက်ာ္၏ အသနားခံလႊာတို႔ႏင
ွ ့္
ခ်ိတ္ဆက္ထုတ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ONLINE NEWS
MILITARY
ေကာ္မရွင္အဆုံးျဖတ္ လက္ခံရန္ ကာခ်ဳပ္တိုက္တြန္း
9.11.2015
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မွ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အႏိုင္ရ ပါတီ အား အာဏာ လႊဲ မေပး သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး
ကဲ့သို႔ သမိုင္းတေက်ာ့ ျပန္မလည္ ေစရ ဟု ကတိေပးခဲ့ပါ သည္ ။ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္မည့္
ေ႐ြးေကာက္ပရ
ြဲ လာဒ္ ေၾကညာခ်က္ကိုလိုက္နာၾကရန္ လိုသည္ဟုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာပါ သည္။ ထြက္ေပၚ
လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္မတ
ွ ဆင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္
သြားႏိုင္ရန္ေမၽွာ္လင့္ သည္ ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန ႔ေနျပည္ေတာ္ တြင္ မဲေပး အၿပီး သတင္း မီဒီယာအား ေျပာၾကား ခဲ့
ျခင္း ျဖစ္သည္။

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151109_army_chief_promise

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELECTION
ေရြး/ေကာ္က တရား၀င္ေၾကျငာမွာ မဲရလဒ္အတည္ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္း ဦးတင္ေအး သတိေပးေျပာၾကား
9.11.2015

UEC မွာ ၉ ရက္ေန႔ နံက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၁၀း၁၅ နာရီအထိ အာဆီယံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့ၾ္ ကည္ ေလ့လာသူမ်ား ႏွင့္
ေရြေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ျပီး သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပဲတ
ြ ြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မ႐ွင္ေၾကညာမွသာ အတည္ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္း ဦးတင္ေအးမွ သတိေပးေျပာၾကား
သြားသည္ ။ ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္)
News Watch Journal
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ျပဳ
9.11.2015
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အမိအရဆုုပ္ကိုင္ကာ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပသ
ခဲ့သည့္ သူရသတၱိႏွင့္ စြန္႔လတ္အနစ္နာခံမႈမ်ား၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္ ဟုု ဂြ်န္ ကယ္ရီ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထား
သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ ကယ္ရီက ခ်ီးက်ဴး ဂုုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆို လိုက္
သည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဟန္႔ အတား မ်ားရွိေနျခင္း တို႔ကို ေထာက္ျပ ထားၿပီး ျပည့္ဝေသာ
ဒီမိုကရက္တစ္ ႏွင့္ အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕
တို႔သို႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။
http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249297.htm

http://indianexpress.com/article/world/world-news/kerry-congratulates-people-of-myanmaron-historic-election/
http://burma.irrawaddy.org/election/news
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151109_kwrry_myanmar_election
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ဧရာဝတီတစ္တုိင္းလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီရႈံး
9.11.2015

ဧရာဝတီတစ္တုိင္းလုံးတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ျပဳိင္ဘက္ဒီခ်ဳပ္ပါတီကုိ ႐ႈံးနိမ့္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒
ဦးေဌးဦး သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲဝန္းက်င္၌ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။ ဦးေဌးဦးမွ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး
ပါတီကို အမာခံ ေထာက္ခံမႈရွိသည္ ဆိုသည့္ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္ ဟသၤာတတြင္ ကိုယ္တုိင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားရျခင္း အေပၚ
အံ့ၾသရေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ျပီး ႐ႈံးရသည့္ အေႀကာင္းအရင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ဟု ေျပာပါသည္။
7Day News Journal
http://mizzimaburmese.com/article/7210#sthash.vWyzXCUM.v7lm5opW.dpuf

http://mizzimaburmese.com/article/7210

မဲရလဒ္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ေၾကညာေပးသြားမည္
9.11.2015
မဲရလဒ္မ်ားအားေႀကျငာ ရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ တက္လာသည့္ စာရင္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အလြန္ဆံုး ႏွစ္ပတ္အတြင္းေၾကညာေပးသြားမွာ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မ႐ွင္ အဖဲ႔ဝ
ြ င္ဦးျမင့္ႏင
ို မ
္ ွသ တင္းစာ႐ွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္
ေျပာပါ သည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ တင္သြင္းရ မည္
ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ ေငြေႀကးထက္ပုိမိုသံုးစြခ
ဲ ဲ့ေသာ္အနိုင္ရသူအျဖစ္မွပယ္ခ်နိုင္ကာ၊ တင္သြင္းမႈမျပဳလာသည့္ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေလ်ာက္ခြငမ
့္ ျပဳဟု
ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။ Kumudra

MA BA THA
ဦးဝီရသူ Facebook
“ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး လက္ခံလုိက္ပါ (၁)” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဦးဝီရသူ Facebook တြင္ယေန႔ ေရးထားသည္မွာ
ယွဥ္ၿပဳိင္မႈတုိင္းမွာ အႏို္င္အရႈံးဆိုတာ ရွိစၿမဲပါ။ တရားမွ်တတဲ့ အေျဖဆုိရင္ အားလုံး ေက်နပ္ရမွာပါ။ ရာထူး
အာဏာလိုလားလို႔ ၿပဳိင္တာလား?ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖု႔ိ အရည္အခ်င္းစမ္းသပ္တာလား? ျပည္သူ
အတြက္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔အဆုံးအျဖတ္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံလိုက္ပါ။
ဝီရသူ (မစုိးရိမ္)
9.11.2015 PM- 4:15
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