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ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၁.၁၁.၁၅

The Voice

ဦးသိန္းစိန္

NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

Daily Vol (3)

ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာမည္

No (186) p

၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ား

(1,4)

စုတြင္ အႏုိင္ရရွိထားသည့္ NLD ပါတီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ
ရံုးႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္
ပြဲရလဒ္အားလံုး ထုတ္ျပန္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ယင္းဂုဏ္ျပဳပြက
ဲ ို ျပဳလုပ္ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။
ရန္ကုန္

၂

၁၁.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြဲ (၃)

စုၾကည္

အာဏာအလႊဲအေျပာင္းကိစၥ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD ေဆြးေႏြးထား
ဟုဆို

အမွတ္ (၉၃၁)
p (1,2)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ
ကို ေလးစားေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ကေျပာသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ NLD ပါတီက ျပတ္
သားစြာ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို
ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရလဒ္
ေကာင္းမ်ား အျပည့္အဝရရွိထားၿပီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီမွ တာဝန္ရွိ
သူမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအလႊဲအေျပာင္း

ကိစၥရပ္မ်ား

အတြက္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ လွိွ်ဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆစ္ဒနီေအာနင္းဟာရဲလ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ NLD ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္

ရည္မွန္းထားသည့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

အစိုးရအဖြ႔ဲ ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီး ဆစ္ဒနီေမာ
နင္းဟာရဲလ္သတင္းစာ၏ အဆိုအရ သိရသည္။
ဆစ္ဒနီေမာနင္းဟာရဲလ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃
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စံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြဲ (၃)

စုၾကည္

အမွတ္ (၉၃၁)

NLD အစိုးရ၏သမၼတ အာဏာရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚစုဆို
NLD ပါတီသာ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက သမၼတတြင္ အာဏာရွိ
လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္

p (1,2)

ဆန္းစုၾကည္က

စင္ကာပူအေျခစိုက္

ခ်န္နယ္နယူးစ္ေအးရွား

သတင္းဌာနႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။ NLD
အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ခ့လ
ဲ ွ်င္ က်င့္သံုးဆဲ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

အက်ံဳးဝင္ေစရန္မ်ွ သာ

သမၼတရာထူးထားရွိ

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။ NLD အစိုးရ ဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက တာဝန္
ယူမည့္ သမၼတအေနျဖင့္ ၄င္းတြင္ အာဏာရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟူ
ေသာအခ်က္ႏွင့္ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားနွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္
ဟူေသာအခ်က္ကို အျပည့္အဝ နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာသည္။ NLD အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ပါက တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သမၼတအေနျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး၊ စီးပြားေရးလမ္း
ညႊန္ခ်က္မွန္သမွ်သည္

အႏုိင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္

မိမိ

ထံမွသာ ဆင္းသက္လာမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို နားလည္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္
၄

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (913) p

စုၾကည္

(A2)

အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ မဲရလဒ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘီဘီစီသို႔ ေျပာ
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို

တာဝန္ရွိသူမ်ားက

ေၾကညာဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ေခါင္း
ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္ရန္ လံုေလာက္
သည့္ မဲရလဒ္မ်ားကိုရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ဖာဂယ္ကိန္းက
ေဖာ္ျပသည္။ သတင္းေထာက္ဖာဂယ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏ ယေန႔ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိၿပီး တစ္ခုမွာ
ဂႏၶီလမ္းစဥ္လုိက္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
ဖာဂယ္က ျမန္မာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ
၄င္းက တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု
ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီ၏ ဝါရင့္လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးကို သမၼတတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အားလံုးကို

၄င္းကသာေဆာင္ရြက္မည့္

သေဘာရွိေၾကာင္းဆုိ

သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္း၏ ပါတီအစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုင
ိ ေ
္ ရး
အတြက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းဆုိသည္။
ရန္ကုန္ Ref; Marca

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅

၁၁.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အတြဲ (၃)

စုၾကည္

သမၼတမျဖစ္ႏုိင္သည့္တုိင္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ ရပ္တည္
သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

အမွတ္ (၉၃၁)

တရားဝင္ရလဒ္မ်ား မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ထြက္

p (1,2)

ေပၚေနသည့္ အႀကိဳရလဒ္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကို
NLD ပါတီက ရယူထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က ႏုိဝင္ဘာ ၀ ရက္က ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒအရ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္သည့္တုိင္ မိမိအေနျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ခါင္း
ေဆာင္သစ္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
အႏုိင္ရပါတီတစ္ရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်
ခ်မွတ္ႏုိင္ခင
ြ ့္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျဖင့္ တားဆီး၍
ရလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊

သမၼတရာထူးကို

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးမိတဖ
္ က္

တစ္ဦးက ရယူထားခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ် ခ်မွတ္မည့္သူ
မွာ မိမိသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘီဘီစီသတင္း
ဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘီဘီစီ
၆

၁၁.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

Election

အတြဲ (၃)

လား႐ိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲတစ္ေသာင္းေက်ာ္ အျငင္းပြားမႈ
အထင္လျြဲ ခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဆို

အမွတ္ (၉၃၁)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္

p (1,3)

သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ
စိုင္းေမာက္ခမ္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ လား႐ိႈးမဲဆႏၵနယ္တြင္
ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွ
ေက်ာ္ကိစၥသည္

ေရာက္လာသည့္

ႀကိဳတင္မဲတစ္ေသာင္း

အထင္လျြဲ ခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒

ျပည္ေထာင္စု

ဦးတင္ေအးကဆုိသည္။

ေရြး

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႀကိဳတင္မဲ သံုးမ်ိဳးရွိၿပီး
၄င္းတို႔ကို ပံစ
ု ံ ၁-၁၊ ၁-၂၊ ၁-၃ တို႔တြင္ တိက်စြာ ျဖည့္သြင္းရၿပီး
အဆုိပါ ႀကိဳတင္မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ားစာရင္းကို မဲရံုမ်ားတြင္ ႀကိဳ
တင္ကပ္ထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး
ပံစ
ု ံမ်ားတြင္

ႀကိဳတင္မဲဆႏၵမ်ားသည္

ျဖည့္သြင္းထားရသည့္

အထက္ပါ

အေရအတြက္ထက္ပိုရန္

အေၾကာင္းမရွိဟုဆုိသည္။
ထုိက္သူေဇာ္
၇

၁၁.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၉၃၁)
p (2)

Election

အေမရိကန္ႏွင့္သာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမဆက္ဆံရန္ ျမန္မာကို တရုတ္
တုိက္တြန္း
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္၏ NLD ပါတီ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္သာလွ်င္ ရင္း
ရင္းႏွီးႏွီးမဆက္ဆံရန္

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္

ဂလို

ဘယ္လ္တုိင္မ္းသတင္းစာက ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ တုိက္တြန္း
ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ေနာက္ပိုင္းကာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လအတြင္း တရုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အနီးကပ္ဆံုး
မဟာမိတ္ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အကာအကြယ္မ်ား
ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
သာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံမည္ဆိုလွ်င္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္
ရင္းႏွီးမႈ အေျခခံမူဝါဒမ်ားမွရယူႏုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာအခြင့္အလမ္း
မ်ားသာ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
ဂလိုဘယ္လ္တုိင္းမ္
၈

၁၁.၁၁.၁၅

The Voice

Election

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း အႏုိင္ရမႈ NLD ပါတီ ကန္႔ကြက္မည္

Daily Vol (3)

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္

No (186) p

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား

(7)

ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသည္ဆုိကာ NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း

လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္း ဦးထြန္းေရႊကေျပာသည္။ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ရံုးက ပံုစံ ၁၉ ကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါ
တီမွ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ၃၀၉၀၉ မဲ၊ NLD

ပါတီ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၂၆၇၂၆ မဲ၊ SNLD ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းက ၁၇၂၇၇ မဲ ရရွိေၾကာင္း သိရသညဘ္။ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ နယ္
NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ႀကိဳတင္မဲ ၇၃ မဲ၊
SNLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ႀကိဳတင္မဲ ေျခာက္မဲ၊ SNDP
ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ႀကိဳတင္မဲ ၁၂ မဲ ရရွိခ်ိန္တြင္
ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက

ႀကိဳတင္မဲ

၃၈၀၀

ရရွိခ့သ
ဲ ည္။

ယင္းႀကိဳတင္မဲမ်ားသည္ ညေနေလးနာရီ မဲရံုပိတ္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
ေရာက္ရွိလာသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကဆုိသည္။
ရန္ကုန္
၉

၁၁.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)

Election

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ ွိမည္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦး
ဆို

No (186) p
(24)

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး၏ မဲရလဒ္မ်ားကို လက္ခံသည္ဆုိ
သည္မွာ

အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့
သည့္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ

ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒

ဦးေဌးဦးကဆုိသည္။ ဦးေဌးဦးႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ရီက မဲအေရအတြက္ ၁၁၄၁၆၃ မဲရရွိခ့ၿဲ ပီး
ဦးေဌးဦးက မဲအေရအတြက္ ၆၇၁၉၈ မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည္။
ဟသၤာတ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၀

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

No (913) p

၃၂၉ ေနရာရလွ်င္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္မည္ျဖစ္ရာ ဒီခ်ဳပ္ ၁၄၈ ေနရာ
ရရွိထား

(A1,A9)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၉ ေနရာရလွ်င္ အစိုးရ
ဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တရား
ဝင္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြ႔ခ
ဲ ြဲမ်ား
၏ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ NLD မွ
၁၄၈ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေနရာအတြက္ ၇၈ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၉ ေနရာ
အႏုိင္ရရွိထားရာ စုစုေပါင္း ၁၀၇ ေနရာထိ အႏုိင္ရထား ေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထား
သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ၃၈၈ ေနရာ အႏုိင္
ရရွိခ့သ
ဲ ည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား
အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္ိုယ္စားလွယ္ ၂၁၂ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။
နႏၵ

၁၁
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7 Day Daily

Election

No (913) p

အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္တီရွပ္ အေျမာက္အျမား ဝယ္ယူသြားေၾကာင္း သိရသျဖင့္
သတိထားၾကရန္ ဒီခ်ဳပ္ႏႈိးေဆာ္

(A2)

ေစ်းအခ်ိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္က အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အမွတ္တံဆိပ္ပါ

အနီေရာင္တံဆိပ္မ်ားကုိ

အမ်ားအျပား ဝယ္ယူသြားေၾကာင္းသိရ၍ ရလဒ္ေစာင့္ဆုိင္းေနရ
သည့္ကာလတြင္ မသမာသူအခ်ိဳ႕က အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ တီရွပ္ဝတ္ဆင္ကာ
ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဖန္တီးလာႏုိင္သျဖင့္

သတိျပဳရန္

ဒီခ်ဳပ္က

ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညဦးပိုင္းက သတိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္
ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္၏ တီရွပ္၊ နဖူးစည္း၊ လြယ္အိမ္မ်ား ဝတ္ဆင္
ကိုင္ေဆာင္တုိင္း အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီဝင္ မဟုတ္ႏုိင္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ရန္
ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
ရန္ကုန္
၁၂

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (913) p
(A3)

Election

ကြယ္လြန္သူ ျမင္းမူဒီခ်ဳပ္အမတ္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း ဥပေဒအရ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ကို အႏုိင္ေပး
ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ကြယ္လြန္သြားသည့္ စစ္ကိုင္း
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျမင္းမူမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ ယွဥ္
ၿပိဳင္မည့္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးျမင့္သည္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးျဖင့္

အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒအရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလာင္းကို အႏုိင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမင္းမူဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေဒၚနီလာလြင္
ကေျပာသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၁)
မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေသာင္းျမင့္သည္ ဆႏၵမဲ
၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုးျမင့္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းတည့္
၁၂ နာရီခန္႔က ျမင္းမူၿမိဳ႕ ေစ်းေထာင့္အနီးတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သန္းေဌး၊ မ်ိဳးမင္းဦး
၁၃

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

သူရဦးေအာင္ကို ဒီခ်ဳပ္အမတ္ကို ၄၉ မဲျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္

No (913) p

ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပတ္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏုိင္ရသည့္

(A3)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ NLD မွ
ဦးစံခင္ကို ေနာက္ဆံုး မဲ ၄၉ မဲျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊
ကန္ပက္လက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္
ၿပိဳင္သည့္ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ မဲစာရင္း
မ်ားအရ ဦးေဆာင္ေနၿပီး အႏုိင္ရထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္
လည္း ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးပိတ္စာရင္း တြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည္။
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္တြင္ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ခုတြင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ၊

ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ သံုးေနရာ၊ NLD က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစေ
္ နရာ၊
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးေနရာ၊ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ေန
ရာအႏုိင္ရရွိထားသည္။
ထြန္းထြန္းမင္း
၁၄

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (913) p

Election

မဲမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတင္ျပမႈကို ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ အဖြ႔ခ
ဲ ြဲ ပယ္ခ်

(A9)

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္
မႈအတြက္ ဆႏၵမဲမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏
တင္ျပမႈကို

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲကလည္း

တင္ျပမႈကို

ၿမိဳ႕နယ္ေရြး
ပယ္ခ်လုိက္

ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ တုိင္ၾကားမႈနွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး မဲမ်ားျပန္လည္ေရတြက္ၾကည့္လိုသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာမႈမရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
ဥပေဒ၊

နည္းဥပေဒမ်ားတြင္

မေဖာ္ျပထား၍

ဥပေဒနွင့္လည္း

ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲ
ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရည္မန
ြ ္က ေျပာ
သည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိုင္၊ ပိုင္စိုးသူ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၅

၁၁.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ကို

စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္

ရင္ၾကားေစ့ေရးကို

လက္ခံႏုိင္ရ အေရးႀကီးဟု EU အထူးကိုယ္စားလွယ္ ထုတ္ျပန္

No (186) p

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

(1,4)

၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို

အဖြဲ႔

အစည္းအားလံုးက စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ကာ လက္ခံ
ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏

ျမန္မာ့အေထြေထြ ေရြး

ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Fredeica Mogherini
က ထုတ္ျပန္သည္ လက္ရွိတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္း
ေဆာင္ေသာ အတုိက္အခံပါတီသည္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္မလ
ွ ြ၍
ဲ က်န္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အႏုိင္ရရွိထားၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
မ်ားအရသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရး
အသြင္ကူးေျပာင္းေနမႈ၊
ခ်မ္းေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္တည္ၿငိမေ
္ အး

စီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရးကို

ေဆာင္ႏုိင္ရန္

ဥေရာပသမဂၢက

ဆက္လက္ေဖာ္

ကူညီအားေပး

ေထာက္ပံ့ရန္

အသင့္ရွိေၾကာင္း EU က ထုတ္ျပန္သည္။
၁၆

၁၁.၁၁.၁၅

Daily Eleven p

Election

(24)

ေရြးေကာက္ပြဲ

အေျခအေနအေပၚ

ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားရန္ရွိ

ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦးေျပာ
ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနအေပၚ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကား
သြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ႏုဝ
ိ င္
ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ေျပာသည္။ ယခုေရြး
ေကာက္ပြဲအား တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းမႈရွိသည္ကို ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ
မွလည္းေျပာေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ငါးနွစ္တစ္ႀကိမ္ရွိေနမည္
ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ရွိမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း

ထုိ႔ေၾကာင့္

အားနည္းခ်က္ရွိလွ်င္

တုိင္မည္ဆိုသည့္

သေဘာထက္စာလွ်င္ ျပဳျပင္ေပးေစလိုသည့္သေဘာႏွင့္ ေျပာမွာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာသည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
မွ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္
ႀကီးဌာန ဦးအုန္းသန္း၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ၊ သတၱဳ
ဝန္ႀကီး ဦးသိမ္းစိုးတိ႔ု ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိ
ကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ NLD ပါတီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားက လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ ေနရာရရွိခဲ့သည္။
ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး
၁၇

၁၁.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (913) p
(A2)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္အား SSA အဖြဲ႔က လာေရာက္တုိက္
ခိုက္ရာမွ တုိက္ပျြဲ ဖစ္ပြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္
အား SSA အဖြ႔က
ဲ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္
လာေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တပ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တန္ျပန္ပစ္ခတ္တုိက္
ခိုက္ၿပီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ းခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္ ေက်းသီးၿမိဳနယ္ မုင
ိ း္
ေနာင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ SSA အဖြ႔မ
ဲ ွ အင္အား ၁၂၀ ခန္႔သည္
ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ ညတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္တြင္
တစ္ႀကိမ္ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္
ခဲ့ေၾကာင္းျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မုိင္းေနာင္
ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လိုအပ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္
SSA အဖြ႔က
ဲ အမ်ားျပည္သူ ေနထုိင္ရာရပ္ကြက္အတြင္းမွ ျပည္သူ
မ်ားအား အကာအကြယ္ယူ တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ
အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ က်ဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ရန္ကုန္
၁၈

၁၁.၁၁.၁၅

Daily Eleven p

Other

(24,25)

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ေျမသိမ္းသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား အလိုမရွိ
ေၾကာင္း ကံသစ္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရြႊဘုိခရိုင္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္
ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒အား အလိုမရွိေၾကာင္း ကံသစ္ေက်း
ရြာေဒသခံမ်ားက ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးရံုး
ေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ၾဲ ကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပါတီေကာင္စီ
ေခတ္က သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ယာေျမမ်ားျပန္ရေရးအတြက္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေန
ၿပီးသီးစားခ်ထားေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ယာေျမမ်ား
ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္ထားသည္ကို ၿမိဳ႕
နယ္ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ခ်ေပးလုိက္ေၾကာင္း ယာေျမ
မ်ားအား ပါတီေကာင္စီေခတ္က ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ႏွင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့
ေၾကာင္း၊

မိမိတုိ႔ပါတီရန္ပံုေငြအတြက္သာ

ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒

လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း

ဦးေအာင္မ်ိဳးၿငိမ္းကေျပာ

သည္။ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ကံသစ္ေက်းရြာ ေဒသခံ
၁၄ ဦးတိ႔အ
ု ၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ယာေျမမ်ား
အား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ခင္ဦးၿမိဳ႕
ျမကန္သာရပ္ကြက္မွ စတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးေရွ႕၊
ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ရံုး၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနရံုးေရွ႕
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား အလိုမရွိ၊ အဓမၼ
သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး တုိ႔အေရး၊ စသည္
ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ၾဲ ကသည္။
ေဌးလွေအာင္

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
အခ်ိန္မီ အာဏာလႊဲေပးမည္ဟု သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္
11.11.2015
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ႐ံုး၏ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈရရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲ သည့္ NLD
ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးက်ဴးထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာပါတီဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လႈိက္လွဲဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္” ဟု
ပါရွိသည္။အလားတူ“ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္မဲဆႏၵရွင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္
ကုိေလးစားလိုက္နာၿပီးသတ္မွတ္အခ်ိန္မ်ားအတုိင္းေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္စာြ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္”
ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ အလားတူ “ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၾကားကာလ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေစရန္ အတြက္
အားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
http://www.searchmyanmar.com/link/frame/sid/2000/domain/presidentoffice.gov.mmhttp://mizzimaburmese.com/article/7296#sthash.70hiz6Df.dpuf

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီကို သမၼတကိုယ္စား ဦးရဲထြဋ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အား သမၼတကိုယ္စား
ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးအစိုးရမွ တရား၀င္ ပထမဆံုး တံု႔ျပန္ခ်က္အျဖစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏
ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါ သည္ ။ CNN ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာ သမၼတ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအား ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါ သည္။ သမၼတႏွင့္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အားေလးစားမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၿပီးျဖစ္ကာ ၁၉၉၀
ကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါသည္။

http://burmese.dvb.no/archives/121950
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔မည္ဟု သမၼတ ျပန္ၾကား
11.11.2015
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေတြ႔ဆုံႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံသည့္စာအား သမၼတႀကီးမွလက္ခံရရွိခ့ၿဲ ပီးေတြ႔ဆုံ
မည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ပါ သည္ ဟု သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ ၏ Facebook မွတဆင့္ ေဖၚျပထား သည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးခ်ိန္ တြင္ ၂ ဘက္ ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မွသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ သူရ ဦေရႊမန္းတိ႔အ
ု ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုထားသည္။သူရဦးေရႊမန္းမွ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္
ဟု ယေန႔မနက္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ထံမွ
အခုခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားခ်က္ မရရွိေသးပါ။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://burmese.dvb.no/archives/121998

http://burmese.dvb.no/archives/121985

DAW AUNG SU KYI
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
နာယကႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ စာမ်ာေပးပို႔
11.11.2015
အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ႏွင့္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ
ဖိတ္ၾကားသည့္ ၁၀-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ စာမ်ားအားေပးပို႔ထားပါသည္။
H.E. Thura U Shwe Mann Facebok
National League for Democracy Facebook

http://burmese.dvb.no/archives/121979

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလဒ္ကို ေထာက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိုဘားမား လာေရာက္လိမ့္မည္ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ထား
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရျခင္းကိုေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား
က လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္
ဟုဆို သည္။ ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သမၼတအိုဘားမား ထပ္မံ လာေရာက္ျခင္းသည္ စစ္တပ္
အႀကီးအကဲမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ဖိအားေပးသည့္
သတင္းစကားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။သမၼတအိုဘားမားသည္APEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသိ႔ု တက္ေရာက္ရန္ဖိလစ္ပိုင္
သို႔လာေရာက္ရန္ရွိျပိးယင္းမွတစ္ဆင့္အေရွ႕အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ားထိပ္သီးညီလာခံသ႔တ
ို က္ေရာက္ရန္လည္း မေလးရွား
ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7277#sthash.BnHZstyw.s7cKKXFz.dpuf

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ELECTION
ေရြးေကာက္ပြဲ မွ်တမႈ မရွိေသာလည္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ မ်ားစြာရွိဟု ေဒၚစုေျပာ
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး "မွ်တမႈ မရွိေပမယ့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း" ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဘီဘီစႏ
ီ င
ွ ့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆိုသည္။အခ်ိန္အခါအေျခေနမ်ားလည္းေျပာင္းလဲေနျပီး ျဖစ္ကာျပည္သူမ်ားလည္း
အရင္ ကဲ့သ႔ို မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲ ေနပါျပီ ဟုေျပာ သည္။ ေဒၚစုမွ ဆက္လက္ ေျပာရာတြင္ အစိုးရဖြ႕ဲ ႏိုင္ရန္
လံုေလာက္ သည့္ မဲရလဒ္မ်ားကို ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း BBC တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7270#sthash.R72V6fr9.dpuf
http://www.7daydaily.com/story/50672
http://mizzimaburmese.com/article/7265#sthash.NTpZRcBx.jROXkFSJ.dpuf

ဦးေဌးဦးမွ ပါတီ ၏အမွားႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကို ေလာေလာဆယ္ အေျဖရွာမရ ေသးဟု သတင္းေထာက္
မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
11.11.2015

စည္း႐ံုးေရး အား ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ သာ္ လည္း မိမိ ဇာတိၿမိဳ႕မွာ သာမက ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ မဲ႐ံုတြင္ ပါ
ၿပိဳင္ဘက္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သဥ
ူ ီးေဌးဦးကပါတီ၏အမွားႏွငအ
့္ ားနည္းခ်က္ကိုေလာေလာဆယ္
အေျဖရွာမရ ေသးဟု သတင္းေထာက္မ်ားအားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ႏုိင္ငံေရး
က႑ၿပီးဆံုးသြားျခင္းမဟုတဘ
္ ဲ ယခုအစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ေပးရ
သည့္တိုင္ ေဒသတြင္းအက်ိဳးကိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ငါးႏွစ္အ ၾကာတြင္ျပန္လည္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္
ဟု ဦးေဌးဦးကေျပာသည္။ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းကို ျပိဳင္ဖက္အာဏာရပါတီမွ ပူးတြဥ
ဲ ကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဌးဦး
ကယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔ ထင္ထားသည္ ထက္ အႀကီးအက်ယ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္ ဟု ၀န္ခံထားသည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7274#sthash.4g4tJ6cW.HgdwLSIi.dpuf
http://www.7daydaily.com/story/50602

ေက်ာင္းကုန္းတြင္ NLDႏွင့္ ႀက့ံခိုင္ေရး ျပႆနာတက္ေန
11.11.2015
ဧရာ၀တီတုိင္း ေက်ာင္းကုန္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ မဲေရတြက္ၿပီးေနာက္ NLD ႏုိင္ေသာ္လည္း
ေကာ္မရွင္ရလဒ္တြင္ ႀကံ့ခင
ုိ ေ
္ ရး အႏုင
ိ ရ
္ ဟုထုတ္ျပန္မႈအျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနျပီးဧရာ၀တီတိုင္းေကာ္မရွင္ကျပန္လည္
စိစစ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။NLDျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ မဲေရတြက္ၿပီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ အႏုိင္ရရွိထားေသာ္လည္း ရလဒ္မထုတ္ျပန္ဘဲ၂ ရက္အၾကာတြင္ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း၊ ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ မွအႏုိင္
ရေၾကာင္း အသိေပးရာမွ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆလုိင္းသန္႔စင္

The Irrawaddy (Burmese Version) .

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SNLD ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၅ ေနရာ အႏိုင္ရရွိ
11.11.2015
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ SLND သည္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္၂၅ေနရာ
အႏိုင္ရရွိခ့သ
ဲ ည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။ယေန႔ မဲေရတြက္ၿပီးေနာက္ဆံုးစာရင္း
အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၅ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၁၂ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာအႏိုင္ရရွိခဲ့
သည္ဟု ေတာင္ႀကီးရံုးမွေျပာသည္။အႏိုင္ရရွိေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေ နရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မဲ မဲဆႏၵနယ္၁-၂၊
သီေပါ ၁-၂၊ နမၼတူ ၂၊ သိႏၷီ ၁-၂၊ တန္႔ယန္း ၂၊ မိုင္းရယ္ ၁-၂၊ မူဆယ္ ၁၊ လြိဳင္လင္ ၂၊ လဲခ်ား ၁-၂၊ မိုင္းကိုင္ ၁-၂၊
ကြန္ဟိန္း ၁-၂၊ လင္းေခး ၁-၂၊ မိုးနဲ ၁-၂၊ ေမာက္မယ္ ၁၊ နမ့္စန္ ၂၊ မန္စီ ၂ တို႔ျဖစ္ၾက သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ေနရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ နမၼတူ၊ သိႏၷီ၊ တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ မူဆယ္၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ ကြန္ဟိန္း၊ လင္းေခး၊
မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္တ႔ျို ဖစ္ၿပီးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားမွာရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊(၃)ႏွင့္(၄) တို႔ျဖစ္သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7263#sthash.IKirZ8WA.dpuf

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ John McCain ခ်ီးက်ဴး
11.11.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င္းပခဲသ
့ ည့္သမုိင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲသည္လြတ္လပ္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္အျပင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ၿပီးစီးသြားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားအားခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းအေမရိကန္အမတ္John McCain
မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားပါ သည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္အားလုံး ယခုခ်ိန္မွ စၿပီး စစ္မွန္သည့္ အမ်ဳိးသား
ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အထူးသျဖင့္ မတူညီသည္တ
့ ုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အၾကား စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
ဖုိ႔ရန္ ၎ အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕တုိး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈအတြက္ အနာဂတ္တြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္
လုိပါေၾကာင္း John McCain၏ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈအတုိင္းအတာေပၚ
မူတည္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္စဥ္းစားဖြယ္ရာရွိသည္
ဟုသမၼတ Barack Obama ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးလက္ေထာက္အႀကံေပးBen Rhodes မွလည္းေျပာၾကားခဲ့ေသး
သည္ ။ VOA

http://burmese.voanews.com/content/john-mccain-burma-election/3052828.html
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ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပအ
ဲြ ေပၚ ျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္
10.11.2015
ျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပ
ျပီးခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုေၾကျငာခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပဲြအားဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္သည္အ
့ ေရးၾကီးေသာေျခလွမ္း
ဟုေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။ယခုသမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတြက္အေရးပါျပီး
အေျပာင္းအလဲအတြက္၎တို႔၏ ဆႏၵကိုရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ခ့ေ
ဲ သာျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္လည္းေအာင္ပဲြ
ျဖစ္ပါသည္။အစိုးရအသစ္ဖဲြ႔စည္းခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ စနစ္က်ေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေစရန္ပါတီ
မ်ား အားလံုး ယခုအခ်ိန္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုး၍တာဝန္ယူမႈ
ရွိေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ UK သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ယခုေရြးေကာက္ပဲြ
တြင္ မဲထည့္ခြင့္မရွိခ့ေ
ဲ သာသူမ်ား ကို ပံ့ပိုးသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
https://www.gov.uk/government/news/burmese-elections-prime-ministers-statement
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/11/11/100952.html
British Embassy Rangoon

NLD အႏိုင္ရသည္ကို ဒိန္းမတ္အစိုးရ ႀကိဳဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မဲေပးလိုက္ၾကၿပီဟုေျပာ
11.11.2015
ခ်ီးမႊမ္းရေလာက္သည္ထိေအာင္ပြဲရခဲ့သည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLDအားဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းဒိန္းမတ္ႏင
ုိ င
္ ျံ ခားေရး
၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္မဲေပးခဲ့ ၾကသည္ကို
ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Kristian Jensen ေျပာၾကား သည္။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အဆင့္ဆင့္
တည္ေဆာက္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသးကာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းေျပာင္းလဲေရးအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး
သည္ဟု ေထာက္ျပထား သည္။ထို႔ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ)မ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ရန္ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံု းၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးရရန္ လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ဒိန္းမတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲ
ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆက္လက္ေထာက္ကူသြားမည္ဟု သိရသည္။
Ministry of Foreign Affairs of Denmark
http://mizzimaburmese.com/article/7278#sthash.RcJCGplM.dpuf
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ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အတြင္း၌လည္း အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည့္
စိတ္အခ်ိဳ႕ရွိေနၾက
11.11.2015
လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္လိႈင္ မွ အင္တို္က္အားတိုက္မဲဆြယ္ခဲ့ေသာ္လည္းဒကိၡဏသီရိျမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္ေပ်က္ကဲ့သို႔
ျဖစ္ေနေသာ NLD အမတ္ေလာင္းအားရႈံးခဲ့ရျခင္းမွာ မယံုႏုိင္စရာ ျဖစ္ေႀကာင္းဦးျမင့္လိႈင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးမွမွတ္ခ်က္
ျပဳ သည္။ အဓိကအေႀကင္း အရာမွာ လူထုမွ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္အား ေထာက္ခံေနသည့္ ျပည္ခုိငၿ္ ဖိဳး
အား မုန္းတီးသည္ကိုသက္ေသျပျခင္းျဖစ္ျပီး လူထုမွ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ေႀကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ
ဦးေအာင္ဒင္ ကေျပာသည္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အတြင္း၌လည္းအေျပာင္းအလဲကို
လိုလားသည့္ စိတ္အခ်ိဳ႕ရွိေနၾက ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားအရသိရသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားအုပ္ခ်ဳပ္ရာ
တြင္ စစ္တပ္ကဲ့သို႔ အမိန႔အ
္ ာဏာျပ သည္ကို မႀကိဳက္ေႀကာင္း ဌာနတြင္ လူႀကီးမ်ားမွာ စစ္တပ္မွသာ ျဖစ္သျဖင့္အစိုးရ
ေျပာင္းသည္ ဆိုရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါ ေျပာင္းရမည္ ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး က ေျပာ သည္။
အစိုးရေျပာင္းသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ ေျပာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းဌာန မ်ားတြင္ လည္ပတ္မည့္သူ
မ်ားမွာ ဌာနတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု၎မွဆက္ ေျပာသည္။
http://www.7daydaily.com/story/50649

PEACE/ARM CONFLICT
တပ္မေတာ္ ,BGF, KNU ,DKBA ပူးေပါင္းျပီး
10-11-2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ သည့္ ေအာင္ပြဲခံ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင္ ့10.11.2015 ရက္ေန႔တြင္ ကရင္
ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ထံုးတံတား ႐ြာလမ္းခင္းအတြက္ လုပ္အား ေပးကာ ထမင္းလက္ဆံု အတူ စားခဲ့ ၾကသည္။
( Mwd Saw Kyaye ,Ye Moe ) ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး ၂ ရက္အတြင္း ရွမ္းေတာင္ပိုင္း၌ တိုက္ပတ
ြဲ ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြား
11.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး၂ ရက္အတြင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)၏ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ ပိုင္းရွိ ၀မ္ဟိုင္း (ဗဟို)႒ာန ခ်ဳပ္ကုိ အစိုးရ တပ္မေတာ္က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳ
လုပ္ေၾကာင္း SSPP/SSA ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရိွသူ ဗိုလ္မႉးႀကီး စိုင္းလက ေျပာ သည္။ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ မွ
တိုက္ခိုက္လာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္စခန္း တခုအား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တဖြဲ႕မွ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသျဖင့္ ၉ ရက္
ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္တ၀ိုက္သို႔ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္မႈ ႏွင့္
အတူ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟုလည္း SSPP/SSA က ေျပာသည္။နန္းဆိုင္ႏမ
ြ ္/ထြန္းထြန္း

http://burma.irrawaddy.org/news/2015/11/10/100712.html
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မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ စကခ (၂) စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုက္ပအ
ြဲ တု ညလုံးေပါက္ ဆင္ႏြဲ - ဝမ့္ဟိုင္းအား တိုက္ေလယာဥ္
သုံးစီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္
10.11.2015

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ခရိုင္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕အေျခ စိုက္ အမွတ္ ၂ စစ္ဆင္ ေရး ကြပ္ကဲမွု
ဌာနခ်ဳပ္ စကခ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားက တိုက္ပြဲအတုမ်ား ည လုံးေပါက္ ဆင္ႏြဲကာ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္
သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ ဝမ့္ဟိုင္းအား တိုက္ေလယာဥ္ျဖင့္ယေန႔နန
ံ က္ပိုင္းတြင္တိုက္ခိုက္သည္
ဟု သိရသည္။ http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_481.html

MA BA THA
11.11.2015 ေန႔စျြဲ ဖင့္ Wira Thu Facebook တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ထားသည္
·

“ဦးကိုနီကုိ သမၼတေလာင္းအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚ ေဖာ္ျပခဲ့သူႏွစ္ဦးကို အမႈဖြင့္”
ရန္ကုန္။ ႏိုဝင္ဘာ ၈
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ ဗဟိုေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိဘဲ ဥပေဒအႀကံေပး
အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဦးကိုနီကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးကို အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္းတုိက္ႀကီးၿမဳိ႕မ
ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

OTHER
အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားသူက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေန
10.11.2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအား ၀ါရွင္တန္မွ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားသည့္ စတီဗင္ေလာ မွထိန္းခ်ဳပ္ထား
ေၾကာင္း သိရွိၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဘဏ္မ်ားကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကုန္သြယ္မႈဘ႑ာက႑ကိုေလွ်ာ့ခ်လ်က္ရွိၿပီး
ထြန္းသစ္စ အေမရိကန္-ျမန္မာ စီးပြားဆက္ဆံမႈအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိ သည္။Citigroup Inc ၊ Bank of America ၊
HSBC ႏွင့္ PNC Financial ဘဏ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘဏ္အခ်ဳိ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဘ႑ာေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား
ကန္႔သတ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္မွ ျမန္မာသိ႔ု ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သိသိသာသာေႏွးေကြးခဲ႔သည္ဟု အေရးယူမႈကိုစိစစ္သည့္
ေရွ႕ေနမ်ား၊ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ကြၽမ္း၀င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာ သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာၾကား စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ
မၾကားေသးေသာ္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေရးႀကီး ေသာ
ကာလ၌ ၀ါရွင္တန္၏ ၾသဇာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ အလြန္အေရးပါသည္ဟု အေမရိကန္သံတမန္မ်ားက ႐ႈျမင္
လ်က္ရွိသည္။ http://mizzimaburmese.com/article/7258#sthash.LeM5mIxj.TVySNPws.dpuf
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