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အေၾကာင္းအရာ
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Daily Eleven

ဦးသိန္းစိန္

Pg (3)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကန္သမၼတ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ

ဖုန္းဆက္ၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္အေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေျပာ
အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္
ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔လည္း ဖုန္းဆက္ကာ အမ်ားျပည္
သူေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့မႈကို ခ်ီး
က်ဴးဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံ၏
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရွ႕သို႔တက္လွမ္းႏုိင္မည့္ အေရးႀကီး
သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အစိုးရ
သစ္တာဝန္မယူမီ ကာလအတြင္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈမ်ား ေနာက္
ထပ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အခ်ိန္မေရြးအဆင္
သင့္ရွိႏုိင္သည္ဟုလည္း အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရ
စီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပို၍ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ၾကြယ္ဝသည့္ အနာဂတ္
ဆီ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ေရး အားထုတ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္ျဖစ္
သည္ဟု အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂
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Daily Eleven
Pg (2)

သူရဦးေရႊမန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး
မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္
ဟု ဦးေရႊမန္းေျပာ
ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္
အစည္းအေဝးမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပျပဳ
လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

အေရးႀကီးသည့္ဥပေဒမ်ားအား

အလုိက္

ရရွိသည့္အခ်ိန္ေပၚ

ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက

ဦးစားေပး

မူတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
သူရဦးေရႊမန္းက

ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်င္းပမည့္ လႊတ္
ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာ
ေငြခြဲေဝသံုးစြေ
ဲ ရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိ
ေၾကာင္း၊ ဦးစားေပးအလိုက္ ရရွိသည့္အခ်ိန္ေပၚ မူတည္ေဆာင္
ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃
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Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အႏု

Pg (15)

စုၾကည္

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေက်းဇူးတင္ၿပီး အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ား
ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္သည္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ ေနအိမ္တြင္ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ေရြး
ေကာက္ပြဲစည္းရုံးလွဳပ္ရွားမႈ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့

အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲ

သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ေအာင္
ႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး

အႏုပညာရွင္မ်ားကုိ

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကူညီခဲ့

သည့္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကားဆို
ခဲ့သည္။
၄
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7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (913) p

စုၾကည္

(9)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္သံုးဦး ဒီဇင္ဘာ
ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေတြ႔ဆုံရန္ရွိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မ
ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတိ႔ထ
ု ံ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားကို အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးရန္
ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ရက္ေပါင္း ၄၅ ရက္ဟု သတ္မွတ္
ထားျခင္းေၾကာင့္

ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေတြ႔ဆံုဖြယ္ရွိ

ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္
က ဆုိသည္။
ပိင
ု စ
္ းုိ သူ၊ ရဲႏုိင္
၅
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Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Pg (2, 3)

စုၾကည္

ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ အာင္ျမင္မႈအတြက္ အိုဘားမားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ
က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္
ေဆာင္အျဖစ္

ကာလရွည္ၾကာစြာ

ရပ္တည္ခဲ့သည့္

အေမရိကန္သမၼတ

ဒီမိုကေရစီေခါင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

အိုဘားမားက

ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့

ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္
ျပန္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖုန္းဆက္၍ ပါဝင္သင့္သူ
မ်ား ပို၍ပါဝင္လာေသာ၊ ပို၍ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေစ
ရန္အတြက္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

မနားမေန

အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္

ေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္
ႏုိင္ငံသမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီတ႔က
ို
လည္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အေပၚ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ႏွင့္စိတ္ဓာတ္ကို ခ်ီးက်ဴး
ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။
၆
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Daily Eleven

Election

Pg (19)

လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ဟိုနမ့္ေက်းရြာမွ သယ္လာသည့္မဲပံုးကို မိတၳဴဆိုင္
တြင္ဖြင့္ခဲ့ျခင္းမွာ

သေဘာရိုးျဖင့္

မွားယြင္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ေျပာ
လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟိုနမ့္ေက်းရြာမွ သယ္လာသည့္ မဲပံုး
အား မိတၳဴဆိုင္တြင္ ဖြင့္ခ့ျဲ ခင္းမွာ သေဘာရိုးျဖင့္ မွားယြင္းျခင္းျဖစ္
ေသာေၾကာင့္

အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း

ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးနစ္ဆန္းဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က လား
ရႈိးတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႀကိဳတင္မဲကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူမႈကြန္ရက္တြင္
ေဖာ္ျပသည့္သတင္းမ်ားမွာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ ဟိုနမ့္ေက်းရြာ
မဲပံုအား သယ္ေဆာင္လာရာ၌ ပံုစံစာရြက္တစ္ရြက္ကို မိတၳဴကူးရန္
ရွိသျဖင့္ မိတၳဴဆိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေမွာင္ေနသျဖင့္
ကားေပၚမွမဲပံုးကို မိတၳဴဆိုင္တြင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိတၳဴကူးမည့္ ပံုစံ
စာရြက္မွာ မဲပံုးထဲတြင္ရွိေနသျဖင့္ မဲပံုးအဖံုးကိုလွပ္၍ စာရြက္ႏႈိက္
ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မဲပံုးေဖာက္ျခင္းဟုမသံုးဘဲ မဲပံုးႏႈိက္ျခင္း
ဟုသံုးႏႈန္းသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၌ မဲရလဒ္မ်ား
ကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သို႔ပု႔ရ
ိ ာ၌ မည္သည့္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ျခင္း
မျပဳဘဲ တုိက္ရိုက္ေပးပိ႔ရ
ု မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္
မဲရံုဝန္ထမ္း၏ ရိုးသားလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညတ
ြ ္ေၾကာင္း
ဦးနစ္ဆန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၇

၁၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (913) p
(1,2)

Election

ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ရန္ ေသခ်ာ
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္မ်ားကို ေၾကညာရာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ အထိ NLD အဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
ေပါင္းတြင္ ၃၂၇ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္
၃၂၁ ေနရာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကိုးေနရာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပဲ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၈ ေနရာ (၃၂၇ ဒသမ ၅)
ေနရာသာ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၄၀၇ ေနရာတြင္
အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါတီမ်ားေၾကညာၿပီးခ်ိန္ ဒီခ်ဳပ္က ၃၂၇
ေနရာရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသား

တပ္မေတာ္သား

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦး ရွရ
ိ ာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ကိုးေနရာ မက်င္းပ၍ ၆၅၅ ေနရာရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၄၀၇ ေနရာ ေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္
၃၂၇ ေနရာကို ဒီခ်ဳပ္ကအႏုိင္ရထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီက ၄၀ ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ၁၅ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၆ ေနရာ အႏုိင္ရရွိ
ထားသည္။
၈

၁၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Election

No (913) p

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၄ ဦး
ေၾကညာရာတြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ ၃၈၂ ဦး အထိ ပါဝင္

(5)

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္
ည ၉ နာရီထိ အႏုိင္ရတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းအရ

၄၉၄ ဦးရွိေနၿပီး

အမ်ိဳးသားဒီမုိ

ကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၂ ဦး ပါဝင္သည္
၄၉၄ ဦးတြင္ NLD ပါတီမွ ၃၈၂ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါဝင္ ၿပီး ျပည္
ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၅၄ ဦး၊ ရွမး္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၂၆ ဦး၊
တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေျခာက္ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳး
သားပါတီမွ သံုးဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ သံုးဦး၊ မြန္
အမ်ိဳးသားပါတီက ႏွစ္ဦး၊ “ဝ” ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ဇိမ
ု းီ
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏွစ္ဦး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ စည္းလံုးညီညြတ္
ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီ၊ “ဝ”
အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိက
ေရစီပါတီႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) တို႔မွ တစ္ဦးစီႏွင့္
တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။
၉
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7 Day Daily

Election

No (913) p

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္

ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညြန္႔ေမာင္ အား ေရြးခ်ယ္

(10)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕
နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္
ဝန္အျဖစ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထဲမွ ၁၂ ဦးက မဲေပးေရြး
ခ်ယ္ရာ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညြန႔ေ
္ မာင္က
ရွစ္မျဲ ဖင့္ အႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့
ေၾကာင္း

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး

ဦးသက္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။
ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္
၁၀

၁၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (913) p
(27)

Election

ကယားျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး၏ ေလးပံုသံုးပံု ဒီခ်ဳပ္
အႏုိင္ရ
ကယားျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လႊတ္ေတာ္
ေနရာအသီးသီးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ ေနရာႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာရွိရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က ၂၆ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ခုနစ္
ေနရာရွိသည့္အနက္ ေျခာက္ေနရာအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္တြင္ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာအရ ၁၂ ေနရာတြင္ ကိုးေန
ရာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ထြန္းခိုင္
၁၁

၁၃.၁၁.၁၅

7 Day Daily

တပ္မေတာ္

No (913) p

ေပၚေပါက္လာမည့္

အစိုးရသစ္ႏွင့္လက္တ၍
ြဲ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာ

(9)

တပ္မေတာ္သည္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ ခိင
ု ခ
္ င
ို မ
္ ာမာ
ရွေ
ိ စေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏
အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည့္ ႏု္ိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ထာဝဂရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး တုိ႔
ကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည့္
မည္သည့္ပါတီကိုမဆို

တပ္မေတာ္က

လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေပၚေပါက္လာမည့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ လက္တက
ြဲ ာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေနျပည္
ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္
တပ္မေတာ္ ဗဟိုစည္းရံုးေရး ဗဟိုဦးစီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
တြင္ေျပာသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၁၂

၁၃.၁၁.၁၅

The Voice

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Daily Vol (3)

ႏုိင္ငံလံုးခ်ီ အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေနာက္အစိုးရႏွင့္ ဆက္
ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္မည္ဟု ဦးေအာင္မင္းဆုိ

No (187) p

NCA ကို ၂၀၁၆ တြင္ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဆြး

(1,12)

ေႏြးရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ႏုိဝင္ဘာ
၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္
ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ JMC ႏွင့္ UPDJC ဖြဲ႔စည္းမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြး
ေႏြးပြတ
ဲ ြင္ေျပာသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ င
ို ရ
္ န္
အႏုိင္ရရွိထားသည့္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္ ေျပာသည္။
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၁၃.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (2, 3)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

NLD အေနျဖင့္ NCA အား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လာမည့္အစိုးရသစ္
ကအားလံုးကိုစုစည္းကာ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ SNLD အႀကံျပဳ
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) ကို NLD အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေနာင္တက္လာမည့္
အစိုးရက အားလံုးကိုစုစည္းကာ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း
ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ SNLD နည္းပပညာအေထာက္
အကူျပဳအဖြဲ႔မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညန
ြ ္႔က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က MPC
၌ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ UPDFC၊ UPWC ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စား

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လွယ္မ်ား၏ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ NCA သည္
လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္က သေဘာတူ
ထားသည့္ Single Text ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တက္လာမည့္
အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းစာအခ်ဳပ္အေပၚ မွန္ကုန္သည့္ဦးေဆာင္မႈျပဳ
လုပ္ၿပီး လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားကိုလည္း ေခါင္း
ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ
သည္ဟုလည္း

ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔ကေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးမႈ

အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္မႈရယူရမည္ဟု NLD မွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကားခဲ့
သည္။
၁၄
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Pg (21)

စစ္ေရးနည္းျဖင့္

ေျဖရွင္းေနမႈကို

အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔၍

ႏုိင္ငံေရး

နည္းျဖင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္ေရး လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္တက္
လာမည့္ အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ ား ေလးနက္စြာေတာင္းဆိုေၾကာင္း UNFC
ထုတ္ျပန္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရးကို ဦးတည္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေန
မႈကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔၍ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးနည္းျဖင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း
ေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရအဖြ႔ဲ
အား ေလးနက္စြာေတာင္းဆိုေၾကာင္း UNFC က ႏုိဝင္ဘာ ၁၂
ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ လက္ရွိ
တြင္ SSPP/ SSA ဝမ္ဟိုင္းေဒသကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေျမျပင္မွ
သာမက ေဝဟင္ကပါ အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ေန
ေၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေသေက်ပ်က္စီးၿပီး
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္
ေနပါက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား
ေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္
ျပထားသည္။ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ NLD မွာ အႏုိင္
ရမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ
ပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္း
ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

၁၅
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ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၄၇) P
(9)

Other

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေန
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္း
သားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕တြင္
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ခရုိင္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္း
သားေဟာင္းမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္
ခ်ိတ္ဆျြဲ ခင္းႏွင့္

စာသားပါဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးအတြက္

ကဗ်ာ

ရြတ္ဆို ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
သီဟလြင္

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
သမၼတ အိုဘားမား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔မည္
13.11.2015
အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ျပီး
မေလးရွားတြင္ ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းကိုလည္း သြားေရာက္မည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး အရာရွိမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲ
သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ အိုဘားမားသည္ ဦးသိန္းစိ္န္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုဖြယ္ရွိသည္ဟု
အိမ္ျဖဴဳေတာ္ အမ်ိဳးသားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Ben Rhodes ကေျပာၾကားသြားပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိ္န္ႏွင့္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး အားတက္ စရာေကာင္းသည္ ဟု၎ကဆက္
ေျပာပါသည္။ ဦးေက်ာ္ဇံသာ
http://burmese.voanews.com/content/us-president-will-meet-with-myanmar-president-/3055523.html

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔မည္
13.11.2015

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေကာ္မတီ Union
Political Dialogue Joint Committee ( UPDJC ) တြင္ ပါ၀င္ ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း UPDJC
အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာ သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုလွ်င္ (၂) ဦး တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားၿပီး
သမၼတဦးသိန္းစိန္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေဆြးေႏြးမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ (UPDJC)
တြင္ ပါ၀င္ ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေယာသပ္က
ေျပာသည္။ေဇာ္ခမ္းဟိန္း
http://mizzimaburmese.com/article/7371#sthash.nTG7KcQF.dpuf
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စီမံကိန္းမ်ားမၿပီးပါက ပိုလွ်ံေငြမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ျပန္အပ္ရန္ သမၼတေျပာ
13.11.2015
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကလက္ ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ မၿပီးစီးႏိုင္ပါက ပိုလွ်ံေငြမ်ား
ကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ျပဳလုပ္
သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၌ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀း၌သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ NLD အာဏာရပါတီ တစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ သစ္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခ်ိန္တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ရွင္းလင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သမၼတက
ယခုကဲ့သို႔ရည္ၫန
ြ ္းေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စီးပြားေရးမွာ ေဒၚလာတန္ဖိုးခိုင္မာ လာမႈေၾကာင့္ျပည္တြင္းေငြ
တန္ဖိုးက် ဆင္းျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။
http://www.7daydaily.com/story/50833

MILITARY
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္
သံအမတ္ႀကီးအားေတြ႕ဆုံ
13.11.2015
ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား ေအာင္ျမင္စာြ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ရန္မွာ
တပ္မေတာ္ ၏ ဆႏၵပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သံသယရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
သက္တမ္း တြင္တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပသရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သည္ျပည္သူကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊
ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္တိုင္းျပည္၏ လုံၿခဳံမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဒီမိုကေရစီတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပရေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားယြင္းပါကမည္သို႔မ်ွ လက္ခံမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အထိ မိမိတ႔အ
ို ေန
ျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သံသယကင္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ H.E.Mr. Derek Mitchell
အား လက္ခံေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ Senior General Min Aung Hlaing Facebook

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ
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CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊အျခားတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္မရွိဘဲ
အနာဂတ္တြင္လက္ရွိသြားေနသည့္ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေရး၊NCA လက္မွတ္ေရးထိုး
ရန္က်န္ရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္လာေစၿပီးထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈရွိေရး၊တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို အားလုံး၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္တပ္မေတာ္မွလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ေရး တို႔အား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ အစုိးရသစ္ ႏွင့္ လက္တြဲ ၍
တုိင္းျပည္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိသည့္စိတ္ရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Tateshi HIGUCHI အား လက္ခံေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
Senior General Min Aung Hlaing Facebook

NLD
NLD ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လုပ္ဖို႔ရန္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ေျပာ
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အစိုးရဖြ႔ခ
ဲ ြင့္ရသြားၿပီျဖစ္သည့္ NLD ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရန္
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ျပည္သူမွေရြးလိုက္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီသည့္
အစိုးရဆိုလွ်င္ ထိုအစိုးရသည္ျမန္မာႏုိင္ငံအားပိုမို တိုးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီး ပါေႀကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံမွဴးႀကီးMr.MARUYAMAေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးသိ႔ေ
ု ရာက္ရွိလာစဥ္Media သို႔ေျပာႀကား
သည္။ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္လ္မွ လည္း NLD အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
ေရွ႕ဆက္သြားရပါေတာ့မည္ဟုဆိုသည္။အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္မူျမန္မာႏုင
ိ ္ငံအတြက္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့
မႈမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုအေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကတစ္ခဲနက္ေျပာဆို
သြား သည္။ NLD ပါတီ အစိုး ျဖစ္လာ ပါက အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းသည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစ ရမည္ဟု လည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ မင္းမင္း
http://mizzimaburmese.com/article/7357#sthash.NOqPB0lM.dpuf

ELECTION
ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးနမ့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ ေျပာႀကားခ်က္
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ အဖြ႔ဲ အေနႏွင့္ အျခား ဒီမိုကေရစီ ႏုင
ိ င
္ ံ အစိုးရမ်ား ကဲ့သို ၎တို႔၏
သက္ဆိုင္ရာ သက္တမ္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ခုတည္းအတြက္ သံုးသပ္ခံထားရျခင္း မဟုတ္ဘဲလြန္ခ့သ
ဲ ည့္
ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ပါတည္း ျပည္သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းကို ခံရ
သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရေႀကာင္း ဦးရဲထြတ္မွ ၎၏ အျမင္ကို
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Facebook တြင္တင္ျပထား သည္။ ဆက္လက္ျပီး ၎မွ ေနာင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အစိုးရ သည္ တပ္မေတာ္အား
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါသလား၊သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္သည့္ အင္အားစုတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါ သလားဆို
သည္ကိုလည္း ေမးဖိ႔ု လိုေႀကာင္း ။အေႀကာင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေသာေႀကာင္းဟုဆို သည္။
U Ye Htut Facebook

http://tv.dvb.no/videos
ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ တ႐ုတ္ကို အေနၾကပ္ေစ
13.11.0215
တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားေရး သတင္းစာ The Global Times သတင္းစာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာ လြေ
ဲ ျပာင္းမႈ သည္
တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ထိခုိက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပိုျပီး
နီးစပ္ရန္မလိုဟုသတိေပးေရးသားခဲ့သည္။Macquarie University မွ Sean Turnellမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္ကုိ တရုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အမွန္ တကယ္ ႀကိဳဆုိမည္ ဆုိသည္ မွာ အံၾသ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။
တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ပံုရိပ္ ျပန္ဆယ္ ရန္ ၾကိဳးစား ျပီး အတိုက္ အခံ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး လမ္းေဖာက္ မည္ ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ အတြင္း “တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္”တဦး ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံခဲ့ သည္ကို
Sean Turnell က ရည္ၫႊန္း ေျပာဆို သည္။သို႔ေသာ္္ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေပၚျပဴလာ မျဖစ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို မယုံ ဟု Jinan University ပါေမာကၡ Lin Xixing က ဆို သည္။
အေႀကာင္းမွာ ေဒၚစု၏ ဖခင္မွာတ႐ုတ္ကို တိုက္သည့္ ဂ်ပန္အား ကူညီခဲ့ျပီး ၎ကုိုယ္တိုင္မွာလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံ
ႏွင့္ နီးစပ္ ျပီး အိႏိၵယ တြင္ ႀကီးျပင္း ကာ ဥေရာပတြင္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ က်သည္ဟု ၎က

The

Newyork Times သတင္းစာကို ေျပာဆိုသည္။
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/11/13/101312.html

PEACE/ARM CONFLICT
UPDJC အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ၁၆ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္း စတင္မည္
13.11.2015
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေကာ္မတီ Union Political Dialogue Joint Committee (UPDJC) အတြက္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ႏုိင္ငံေရး
စကားဝုိင္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္မည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာၾကား
သည္။UPDJC တြင္ အစိုးရဘက္က ၁၆ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ ၁၆ဦး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ
၁၆ဦး အခ်ဳိးက်ပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။အဆုိပါ ၄၈ဦးက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္ မူေဘာင္ကိုေဆြးေႏြး
ရမည္ျဖစ္သည္။လာမည့္ ၂၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ အျခား မူေဘာင္ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ (၁) အျပဳသေဘာ ေဆာင္ သည့္
ပံစ
ု ျံ ဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရန္။(၂)ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိၾကရန္။ (၃) အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပါကယင္းအေၾကာင္းအရာအေပၚအာရံစ
ု ုက
ိ ္၍ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၾကရန္။(၄)အခ်ိန္ကိုေလးစားလိုက္နာ
ေသာအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္။ (၅) အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ အခန္း
က႑ကို သေဘာ တူညီထားၾက ရန္ ႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု ပံ့ပိုးမႈကို ေလးစား လိုက္နာၾကရန္။ (၆) ေဆြးေႏြး ေနစဥ္ အတြင္း
ေခတၱရပ္နားရန္ လိုအပ္မႈကို တင္ျပလာပါက အမ်ားသေဘာတူခြင့္ျပဳေပးရန္။(၇)ေဆြးေႏြးေနစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဆြးေႏြးပြျဲ ပင္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းမည္သည့္အေၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးသည္ ကိုေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္ျငားမည္သူက
ေျပာဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရန္ ( Chatham House Rule) ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားစာမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔
ျဖန္႔ေဝထားသည္။ေဇာ္ခမ္းဟိန္း
http://mizzimaburmese.com/article/7369#sthash.cGYkCCse.dpuf

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကအန္ယူ တိုက္တြန္း
13.11.2015
NLD အစုိးရျဖစ္ေပၚလာပါကစစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အထူး ေမွ်ာ္မွန္းထား သည္ ဟု KNU ဒု-ဥကၠ႒ ေနာ္စီဖုိးရာစိနက
္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို႔သည့္ 12.11.2015 ေန႔စြဲျဖင့္ စာ ေရးသားထားသည္။စာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ေနရာ အမ်ားဆုံးရသည့္ အေပၚ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူမ်ား
ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတသည့္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရသည့္ အစုိးရ တရပ္ ေပၚေပါက္ လာသည္ကို
ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီဟုလည္းစာထဲတြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။အနာဂတ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆႏၵျပဳထားပါသည္။

http://burmese.dvb.no/archives/122344
ခ်င္းႏွင့္ ပအုိဝ္းအဖြ႔အ
ဲ ား UNFC အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား အျဖစ္ ယာယီရပ္ဆုိင္း
13.11.2015

အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ PNLO ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ခ
ဲ ်ဴပ္၊ CNF ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦးတုိ႔အား UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား အျဖစ္မွယာယီရပ္ဆိုင္း
လိုက္ၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ UNFC ေကာင္စီ အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ယေန႔ က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္
UNFC ဗဟိုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီတိုးခ်ဲ႕အေရးေပၚအစည္းအေ၀းျဖစ္သည့္ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္
ႏွစ္ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္ ဟု UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၁ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ခဲ့ သည့္
ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ အတည္ျပဳ ေျပာပါသည္။CNF ေခါင္းေဆာင္ Dr Salai Lian Hmong Sakhong မွေျပာရာတြင္
NCA လက္မွတ္ထိုးသည္ကို မေက်နပ္ေသာေႀကာင့္ ဟု ဆိုသည္။ RFA
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/unfc-suspened-pnlo-cnf-11122015101856.html

http://www.irrawaddy.org/burma/ceasefire-cited-as-ethnic-unfc-alliance-suspends-two-members.html
http://burmese.dvb.no/archives/122386
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/11/13/101257.html
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ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီီဥကၠ႒ ေနရာမွာ ဆက္ရွိမည္
12.11.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံဳးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္
သည္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာတြင္ပင္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ယေန႔ ေၾကညာခ်က္
တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ပါတီဥကၠ႒ ရွံဳးနိမ့္ခ့ျဲ ခင္းေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း
အားပဋိပကၡအသြငႏ
္ င
ွ အ
့္ မုနး္ ပြားေစရန္ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ား ရိွေနသည့္ အျပင္ ပါတီအေပၚ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား ရိွလာ
ျခင္း ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ုျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဦးခိုင္ျပည္စိုးက ေျပာပါသည္။ Dr ေအးေမာင္ႏွင့္
ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရွံဳးနိမ့္ခဲ့ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
RFA Burmese TV Channel

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

