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7 Day Daily

ဦးသိန္းစိန္

N0 (917) p

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္
လက္ရွိ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအေျခအေနမ်ားနွငပ
့္ တ္သက္၍ သမၼတ

(3)

ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅
ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေတြ႔ဆံုရန္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးပါတီမ်ားကို ဖိတ္
ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္
နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးတြင္ ျပဳ
လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္သမၼတႏွငအ
့္ တူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္း လက္ရွိျဖစ္
ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ထည့္သြင္းေရးသားထားေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္

အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ကေျပာသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲရလဒ္အေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း သမၼတက
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒
ဦးသုေဝကေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္ သမၼတအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ေရာအမ်ားဆံုး အႏုိင္ရပါတီႏွင့္ ေရွးဦးစြာ ေတြ႔ဆုံမႈျပဳလုပ္ၿပီး
မွသာ အျခားေသာပါတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္း
ပါးေရးသားသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေျပာသည္။
ရန္မ်ိဳးနုိင္
၂
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Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ိစၥမ်ား မၿပီးစီးေသးသျဖင့္ လာမည့္ လမ်ားအတြင္း

Pg (16, 17)

စုၾကည္

ျပည္သူမ်ား ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ႏုိင္ ေအာင္ထိန္းကာ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္မႈ
မ်ားကိုသတိထားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတိေပး
ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမ်ား

မၿပီးျပတ္ေသးသျဖင့္

လာမည့္

ကာလမ်ားအတြင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္း
ကာ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားအားသတိထားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က RFA သတင္းဌာနက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္လႊင့္သည့္
‘ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္’ အစီအစဥ္တြင္
သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေလွ်ာက္ေနသည့္
အခ်ိန္တြင္

ေဘးမွအဖ်က္ရန္သူမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊

အားလံုး

ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္နားလည္မႈထား
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿပီး

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ပန္းတိုင္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ အင္မတန္

အေရးႀကီးသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။ ႀကံ့ခိုင္
ေရးပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မွ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို ဝန္ခံၿပီး
ၿပိဳင္ဘက္ ကိုယ္စားလ်ယ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္
သက္၍လည္း သိကၡာရွိသည့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရိုးသားသျဖင့္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၃
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Daily Eleven

Election

Pg (3)

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္
ဆံေရး ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ
ျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္
စြာက်င္းပႏုိင္ခ့ျဲ ခင္းကို

ဝမ္းသာေၾကာင္းႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး
ဆက္လက္ထားရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီး Wang Yi က ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္
လြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းအေကာင္းအေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ြငး္ မတူညီေသာပါတီမ်ားအၾကား အတူ
တကြပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတက္
ေရးကို လုိလားေၾကာင္းလည္းေျပာခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအား

ေထာက္ပံ့ကူညီ

ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕
ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။
၄
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7 Day Daily
N0 (917) p
(1,2)

Eelection

ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိငၿ္ ပီ
UEC မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ထိေၾကညာၿပီးခဲ့ေသာ ေရြး
ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ NLD က အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ေသာအေရအတြက္
ထက္ပို၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၇၈ ေနရာ ရရွိသြားၿပီ
ျဖစ္သည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္
၄၆၈ ေနရာ ေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၃၇၈ ဦး ရရွိထားျခင္းျဖစ္
၍ ၈၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ အႏုိင္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္
အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၀၈ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္
၁၆၀ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၆၀၀ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး ေၾကညာၿပီး
ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၈၉ ဦး ေၾကညာခဲ့
ၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၅၀ ဦးရွိရာ ၉၄ ဒသမ
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကညာၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ထပ္မံေၾကညာရန္ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၈ ဦး၊ တုိင္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၀ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳး ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၆၁ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။
ရန္ကုန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅
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7 Day Daily

Eelection

N0 (917) p

ပါတီငယ္မ်ား

စုေပါင္း၍

တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းရန္

စီစဥ္မည္ဟု

ဦးသိန္းညြန္႔ေျပာ

(9)

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါဝင္ႏုိင္ေရးရည္ရြယ္ကာ

တတိယအင္အားအျဖစ္

မူဝါဒမ်ားတူညီေသာ

အားစုပါတီငယ္မ်ားစုေပါင္း၍

တပ္ေပါင္းစုတစ္ခု

ဒီမုိကေရစီအင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္

ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔
ကေျပာသည္။ တပ္ေပါင္းစုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး လက္ရွိႏုိင္ငံေရး
ပါတီ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း
ဥပေဒတြင္ တပ္ေပါင္းစုကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး
အခ်က္အား ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ကာ တပ္ေပါင္းစုဖြ႔စ
ဲ ည္း
ႏုင
ိ ေ
္ ရးအတြက္ NDF ပါတီ၊ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေဝ ဦး
ေဆာင္သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) တို႔ႏင
ွ ့္ ဦးစြာေဆြးေႏြး
မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တပ္ေပါင္းစုတစ္ရပ္ဖဲြ႔စည္း ေဆာင္ရြက္
သင့္သည္မွာအမွန္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒကိုအေျခခံဖြဲ႔စည္းေသာ အတုိက္
အခံအင္အားစုျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကဆုိသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္
၆
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7 Day Daily
N0 (917) p
(1,2)

Eelection

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး တပ္ခ်ဳပ္၊ဦးတင္ေအးႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း
တို႔ကို တစ္ရက္တည္းေတြ႔ဆံု
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား
လာမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္လ္သည္

တပ္မေတာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊

ျပည္

ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးတုိ႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္
တြင္ ဆက္တုိက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမားအေနျဖင့္ ျမန္
မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနၿပီး ႏိဝ
ု င္
ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ မေလးရွား
ႏိုင္ငံသို႔ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္စည္းအေဝး
မ်ားတက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္

ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္
ဆက္ဆံေရးရလဒ္မ်ား

ထြက္ေပၚလာႏုိင္မႈတုိ႔ကို

ေဆြးေႏြးၿပီး

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ေအးသူစံ၊ ပိုင္စိုးသူ၊ ရဲႏုိင္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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7 Day Daily

Eelection

N0 (917) p

ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္က မဲမေပးရန္ ေျပာထား
ေသာေၾကာင့္ဟုဆုိ

(31)

မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ဇိုမီး ဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တင္ ႐ံႈးနိမ့္
ရျခင္းမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလတြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး
သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက မဲမေပးရန္ ေျပာ
ဆုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဂင္ကမ္းလွ်န္ကေျပာသည္။ ဇိမ
ု းီ ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္က တီးတိန္
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD မွ ဝင္မၿပိဳင္ရန္ေျပာထားခဲ့ၿပီး ယခုယွဥ္ၿပိဳင္သူ
မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း၊ မဲေပးပါက ၄င္းတု႔က
ိ ို
မဲေပးရန္တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း တီးတိန္ၿမိဳကနယ္တြင္ NLD ႏုိင္ရ
ျခင္းမွာ

လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အျပည့္

မၿပိဳင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္

ေၾကာင္း NLD မွ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႐ံႈးနိမ့္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ ဦးထန္ဒိုးလ်န္ကေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းပါတီ
မ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း

ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ပါတီတစ္ခု

တည္းသာအႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီး က်န္ပါတီမ်ား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ မဲအမ်ား
ဆံုးအႏုိင္ရရွိသည့္ပါတီမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီျဖစ္
သည္။
အိျဖဴမြန္
၈
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Daily Eleven
Pg (6)

လႊတ္ေတာ္

ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္မ်ားကိုအေျချပဳ၍

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

မ်ားေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသတင္းထုတ္ျပန္
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုအေျချပဳ၍ လႊတ္ေတာ္အစည္း
အေဝးမ်ား

ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေရး

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္
ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား ႏုင
ိ င
္ တ
ံ စ္ဝန္းတည္တည္ၿငိမၿ္ ငိမျ္ ဖင့္ ေအာင္
ျမင္စာြ က်င္းပႏုိင္ေၾကာင္း၊

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိ
ယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာန/ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအသီး
သီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္း၍ တည္ဆဲဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္

သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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Daily Eleven

တပ္မေတာ္

Pg (4)

ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္လွည့္ရန္မရွိဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာ
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္

ေစ၊ အျခားတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္မရွိ
ဘဲ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္လက္တ၍
ြဲ တုိင္းျပည္ေကာင္း
ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ စိတ္သာရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏိဝ
ု င္
ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္သံ
အမတ္ႀကီးတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သီးျခားစီေတြ႔
ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုစဥ္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေရးကို ဝိုင္းဝန္း
လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္မွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးတို႔
အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
၁၀
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The Voice

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Weekly Vol.11

တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္

စစ္ေဘးေရွာင္သူ

ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ရွိလာ

အကူအညီမ်ား လိုအပ္

No.43 Pg (2)
Daily Eleven

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္း

Pg (24, 25)

ျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/ SSA) တို႔အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္

DEMOCRACY

ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္

Today အတြဲ

စစ္ေဘးေရွာင္သူ ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ေနၿပီဟု သိရသည္။ စစ္ေရွာင္

(၂) အမွတ္

သူမ်ားအတြက္

(၃၀၈) Pg (22)

မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕ေပၚတြင္

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တစ္လစာဆန္ဖူ
လံုမႈရွိေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရသည့္ ခရမ္းခ်ဥ္
သီး၊ ၾကက္သြန္စသည္တို႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေဆးဝါးႏွင့္
ၿခံဳေစာင္မ်ားလည္း

လိုအပ္ေနသည္ဟုသိရသည္။

ဝမ္ဟိုင္းနယ္ဘက္တြင္လည္း
ဝမ္ေဆာ့၊

တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္

ဝမ္ထန္ေက်းရြာမ်ားမွေဒသခံမ်ား

မဂၤလာမန္ဆူရွမ္းေက်ာင္း၌

အလားတူ

လားရိႈးၿမိဳ႕

သိရီ

လာေရာက္ခိုလႈံေနရသည္ဟု

သိရ

သည္။
၁၁

၁၄.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (15)

NLD

ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ုန္က်စရိတ္မ်ား

တင္သြင္းရန္ႏွင့္

အစီရင္ခံစာ

ေပးပို႔ၾကရန္ NLD ထုတ္ျပန္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္နယ္/ တိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕
နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္
ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ား တင္သြင္းရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပးပို႔ၾကရန္ NLD ဗဟိုအလုပ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားစာ
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေရြး
ေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒမ်ား အခန္း (၁၃) တြင္ ပါရွိေသာျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏အမည္ကို

ေၾကညာ

ေသာေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တင္သြင္းရမည္ဟူ၍လည္း
ေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္
မေထာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္န္/
တိုင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ႏွစ္ဖဲ႔ေ
ြ ပါင္း၍ ျပဳစု
ေသာ အစီရင္ခံစာတိ႔က
ု ို ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ၾကရန္ဟု
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
၁၂

၁၄.၉.၁၅

The Voice

ပါတီ

Weekly Vol.11

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရႈံးနိမ့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား အမ်ိဳး
သားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးေရးကို ထိခုိက္ႏိုင္

No.43 Pg (32)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္

ရႈံးနိမ့္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဝဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား

Daily Eleven

သည္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရးႏွင့္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီ

Pg (24)

ညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေၾကညာ
ခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရႈံးနိမ့္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအၾကား အမုန္း
စကား ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားရွိေနၿပီး ပါတီထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္အခ်င္း
ခ်င္းေသြးကြဲေစေသာ

ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု

သိရ

သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္ေအးေမာင္က ၎ရႈံးနိမ့္ခ့မ
ဲ ႈ
အတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္ အျပစ္မရွိသျဖင့္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမ်ား
မလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈအားနည္းခဲ့ျခင္း၊ ပါတီ
တစ္ခုလံုး၏ေအာင္ႏုိင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း
ရံုးခ်ိန္ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင္း ရႈံးနိမ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္၎အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းဆိုကာ
ကြျဲ ပားေနသည့္အစြမ
ဲ ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိသည္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သြားေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။
၁၃

၁၄.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၄၈) p
(4)

Other

ျပည္တြင္ PR စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
အျခားအမႈမ်ားကိုပါ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးခ်မွတ္
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ PR စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
သူမ်ားအား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရံုးတင္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေထာင္
ဒဏ္ေလးလစီခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး

အျခားဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကိုလည္း

ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္လုိက္
သည္။ PR စနစ္ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္သူ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမွာ ဦးေမာင္ေမာင္တိုး၊ ကိုေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးဝဏၰ၊ ဥိီးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္
ကိုမ်ိဳးသူထြဋ္တို႔ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ တရားရံုးတြင္
အမိန္႔ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔မာွ ပင္ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉ တုိ႔
ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကိုေက်ာ္ေဆြႏွင့္ ကိုဝင္းလိႈင္တုိ႔ကိုပါ
အမိန္႔ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
သီဟလြင္

ONLINE NEWS
MILITARY
ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ုိ သံသယကင္းကင္း မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ကာခ်ဴပ္ေျပာ
13.11.2015
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ေရြးေကာက္ပြဲကုိစတင္ေဆာင္ရြက္
ခ်ိန္မွေရြးေကာက္ပြဲကာလ အထိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမွ မိမိတ႔အ
ို ေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သံသယကင္းပါ
ေၾကာင္း ေျပာဆုိခသ
ဲ့ ည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသား ထား သည္။ ဆႏၵမဲ ရလဒ္ အား
အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏိုင္မႈအေျခ
အေန၊လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊
ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ ပိမ
ု ုိ
ေကာင္းမြန္ သည့္ ဆက္ဆံေရးရလဒ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္မႈတ႔အ
ို ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/11/13/101425.html

DAW AUNG SAN SU KYI
အားလုံးပါဝင္သည့္ အစိုးရသစ္ ေပၚလာေရး အိုဘားမားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး
14.11.2015

ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ ေစသည့္ အားလုံး ပါဝင္သည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာရန္ အေရးႀကီ
သည္ဟု သမၼတ အိုးဘားမားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ တယ္လီဖုန္း ျဖင့္ ေျပာခဲ့ ၾကသည္ ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ မွ
ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ တရားဝင္ ထြက္လာ ခဲ့ျပီး ေနာက္ နိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ပါတီမ်ားမွ ရလာဒ္ အေပၚ
ေလးစား လိုက္နာကာ အစိုးရသစ္ ေပၚထြန္း လာေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။
http://www.bbc.com/burmese

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာကို အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳး လုပ္ၾကည့္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
13.11.2015
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္မလုပ္ဖူးသည့္ေမတၱာကိုအေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးလုပ္ၾကည့္လိုသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္
က ေနအိ္မ္တြင္ အႏု ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေျပာျခင္းမွာ
အစိုးရတစ္ခုတည္းကိုသာေျပာျခင္းမဟုပ္၊ ႏုင
ိ ္ငံေရးစနစ္တစ္ခုတည္းကို ေျပာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံကိုလည္းေျပာင္းလဲ
ခ်င္ျပီး လူမႈ ေရး စနစ္မ်ား လည္း ပိုၿပီး ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္ ေႀကာင္း လုပ္လို႔ရ မည္ ဟုလည္း ယံု ၾကည္ေႀကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။ နႏၵ

http://www.7daydaily.com/story/50837

ELECTION
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳမရွိသည့္ NLD မည္သုိ႔ အစိုးရ ဖြ႔မ
ဲ ည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု NDF ပါတီဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္ေဆြေျပာ
14.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံသည့္ ပါတီအႏုိင္ရသြားျခင္းသည္ ထူးဆန္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ဟု NDF
မွ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆုိ သည္။ NLD ပါတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔ အႀကံဳ မရွိေသး သည့္ အတြက္အစိုးရဖြ႔မ
ဲ ည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ဟုလည္းဆုိသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြဦးေဆာင္မွ NDF သည္NLD အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းအတြကႏ
္ ုိဝင္ဘာ ၁၁
ရက္တြင္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ သည္။NDF သည္လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပ၌အျခားေသာဒီမုိကေရစီအင္အား
စု မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျပည္သူ ေထာက္ခံသည့္ ပါတီ အႏိုင္ရသြားျပီးNDF အားျပည္သူမေထာက္ခံ
ေတာ့သည့္ အတြက္ အႏိုင္မရခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမရွိေသာေႀကာင့္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပပါတီ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးကို
ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသြားသည္။ ေဇာ္ခမ္းဟိန္း

http://mizzimaburmese.com/article/7406#sthash.uhX81nVm.dpuf

http://mizzimaburmese.com/article/7406
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ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ တာမိုးညဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေသနတ္အပစ္ခံရ
14.11.2015
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း တာမုိးညဲ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ျပည္ခိုင္ဖ႔ြံ ျဖိဳး ပါတီ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးျမင့္လြင္ သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္တာမုိးညဲမွ ရန္ကုန္သုိ႔ အသြား တာမုိးညဲႏွင့္၇မုိင္အကြာတြင္ေခ်ာင္းေျမာင္း
ပစ္ခတ္ခံရေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးမွ ေျပာဆုိသည္။ထုိပစ္ခတ္မႈ၌ ဦးျမင့္လြင္မွာထိခိုက္ မႈ မရွိ ေသာ္လဲ ၊လံုျခံဳေရးလိုက္ပါ
ပို႔ ေဆာင္ ေသာျပည္ သူစစ္ ႏွစ္ဦး မွာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွခ
ိ ့ဲ သည္။ပစ္ခတ္မႈတြင္ မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ ပစ္ခတ္သည္
ကုိမူ မသိရရွိရေပ။ တာ မိုး ညဲ၌ NLD ပါ တီ၊SNLD ပါ တီ ႏွင္ တအာင္း(ပ ေလာင္ )ပါတီ တို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့
ၾက သည္။
The Irrawaddy (Burmese Version)

ျမန္မာ အေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ US ႐ုပ္သိမ္းဦးမည္ မဟုတ္
14.11.2015
ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ျပီးတုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ႏုင
ိ ္ငံေရး၊လူ႔
အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ရန္
မရွိေသးေႀကာင္း အေမရိကန္ မွေျပာဆုိ လိုက္သည္ ။ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမက
ို ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ား ဆက္လုပ္ မလုပ္ ကုိေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္
ေျပာခြင့္ရ Mark Toners မွ ေသာၾကာေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာဆိုသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ျဖစ္ပာြ းေနသည့္
ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားမည္ဟု မစၥတာ Toners က ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
http://burmese.voanews.com/content/state-department-on-myanmar-elections/3057237.html

PEACE/ARM CONFLICT
NLD အစိုးရ ေဖၚေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သံသယမရွိဟု KIO ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ေျပာ
14.11.2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သံသယမရိွေၾကာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။အစိုးရအသစ္ သည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလဲဆိုသည့္
အပိုင္းကိုသတိထားေစာင့္မည္ဟု ဆိုသည္။NLD အစိုးရဖြ႔ဲႏိုင္ပါကလက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ေကာင္းသည့္
အရာမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ကာ၊ မေကာင္းသည္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္NLDမွ ေဆာင္ရြက္မည္
ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ၁ရက္ အလိုတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျဖၾကားထား သည္။
၎ေျဖဆိုခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ကႀကိဳဆိခ
ု ဲ့ျပီး လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္သင့္ ရိွေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။ ဟိန္းကိုစိုး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/7413
ဖားကန္႕ျမိဳ႕အတြင္း KIA မွ ရွမ္းလူမ်ိဳး (၂) ဦးအား သတ္ျဖတ္ျပျပီးေနာက္ ျမိဳ႕တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားပါမက်န္ ေၾကာက္လန္႔၍ ဆက္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို
14.11.2015
ရွမ္းလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးအား ရက္စက္စြာအသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ျမစ္ၾကီးနားအေျခစိုကK
္ IO ပဋိပကၡညိႈႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးရုံး
သို႔ စာပိ႕ု အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ျမစ္ၾကီးနား
တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ရန္ စီတန္းလွည့္လည္ ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ခြင့္ေတာင္းထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း
ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြ႕ဲ ၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးထံမွ သိရ သည္။ KIA မွ ဖားကန္႕ျမိဳ႕ေပၚတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး (၂) ဦးအား
ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျပလိုက္သျဖင့္ ဖားကန္႔ ျမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေက်ာက္အေရာင္း
အ၀ယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ာ၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားမ်ားပါ ေၾကာက္လန္႔၍ ဆက္ေၾကး
ေပးေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ KIA/KIO အဖြ႕ဲ မွထိုလအတြင္း ဆက္ေၾကးေငြ သိန္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ရရွိခဲ့လိမ့္မည္ဟုေဒသခံ
ေက်ာက္အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ကုန္စံုဆုိင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။မေနာေျမ မီဒီယာ
By Voice Of Kachin

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြမ
ဲ ်ား ျပင္းထန္ေနဟု PSLF/TNLA ေျပာ
14.11.2015
ရွမ္းျပည္နယ္ ဝမ္ဟုိင္းႏွင့္ မုိငး္ ႐ႈး ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရ တပ္မ်ား ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ထုိးစစ္ ဆင္မႈမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပား
လာျခင္းေၾကာင့္တည္ၿငိမ္မႈမရွေ
ိ စရန္တုိက္ပြဲမ်ားဖန္တီးေနသည္ဟုပေလာင္ျပည္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA
၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မုိင္ဘုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း
ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁၀ မုိင္ ေက်ာ္အကြာတြင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပာြ းေနသလုိ၊မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ပန္ကန္းေက်းရြာတြင္
လည္း တုိက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု မုိင္ဘုန္းေက်ာ္က ဆုိသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/7411#sthash.Vl1n7oLj.dpuf

MA BA THA
မဘသ ဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒ
14.11.2015
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိန္႔ႀကား ရာတြင္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵျဖင့္ ေရြခ်ယ္ တင္ေျမွာက္သည္ကို ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ႀကိဳ ဆိုႀကပါ
ေရြးေကာက္ပြဲမွာႏုိင္သင့္ႏုိင္ထုိက္သူမ်ား အႏုိင္ရခဲ့သည္အ
့ တြကဝ
္ မ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္
ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျမင္ မႀကည္မႈမ်ား ကို ရပ္တမ္းကရပ္ပါ၊ဆရာေတာ္မွ ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံ ပါ ေႀကာင္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ဒီမိုကေရစီကိုေလွ်က္လွမ္းသည့္အခါတြင္ဥပေဒႏွင့္အညီေလွ်ာက္လွမ္းႀကပါျပသနာျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ စိတ္လိုက္
မာန္ပါ မျပဳလုပ္ဘဲ ညွိညွိႏိႈ္င္းႏိႈင္ ျပဳလုပ္ရမည္၊တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အလြန္ အေရးႀကီးေႀကာင္းမည္သည့္လူမ်ိဳး ဘာသာ
မဆိုတရားဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ေအာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏိုင္လွ်င္မည္သည့္ျပသနာမွမျဖစ္ေႀကာင္းမိန္႔ႀကား
သြားသည္။RFA
https://www.facebook.com/39218993127/videos/vb.39218993127/10153824485683128/?type=2&theater

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရကို ဦးဝီရသူ ေျပာ
14.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသူမ်ားထဲတြင္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိုကန္႔ကြက္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္းအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔
ဆႏၵကို ေျချဖင့္ဖ်က္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဦး၀ီရသူက မိန္႔သည္။ NLD ပါတီအႏိုင္ရပါက မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒအားျပန္လည္
ျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းမည္ကို စိုးရိမ္သည္ မဘသ အဖြ႔၀
ဲ င္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူက ယခု
ကဲ့သို႔ မိန႔ၾ္ ကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္း ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းၿပီး မတရား သျဖင့္ အာဏာႏွင့္
လုပ္ခ့ျဲ ခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံ သည့္ လက္မွတ္ ေလးသန္းခြျဲ ဖင့္ ေတာင္းဆိုၿပီး မွ ေပၚေပါက္လာျခင္း
ျဖစ္ေႀကာင္း ဦးဝီရသူမွမိန႔ႀ္ ကား သည္။ ထိုသို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း အေပၚNLD မွ ဦးဥာဏ္၀င္းတံ႔ျု ပန္ရာတြင္ ဥပေဒျပင္ျခင္း
ဖ်က္ျခင္းစသည္အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းသာျဖစ္ျပီးNLD လုပ္ငန္းမဟုတ္ေႀကာင္းNLDႏွငမ
့္ ဆိုင္ေႀကာင္း
အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ သပ္သပ္စီျဖစ္သည္ကုိ မကြျဲ ပားေသာေႀကာင္းျဖစ္ေႀကာင္းျပန္လည္ေျပာခဲ့သည္။ မ်ဳိးသူေအာင္
http://mizzimaburmese.com/article/7412#sthash.H99X0fSh.dpuf
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ေရြးေကာက္ပႏ
ြဲ ွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္
19.11.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား ရေစ ရန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္တက္
မည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ေဒသခံ ရခိုင္အမ်ဳးိသားေရးပါတီအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကမ္းလွမ္းေပးရန္ စဥ္းစားသင့္
သည္ဟု AA ရခိုင္တပ္မေတာ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသစစ္ေရးတာဝန္ခံ ဒုတိယ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ဟန္က ေျပာႀကား သည္။
VOA

OTHER
၈၈မ်ိဳးဆက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ေထာင္မည္
14.11.2015
၈၈ မ်ိဳးဆက္ အင္အားစု မ်ား အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခု တည္ေထာင္ သြားရန္ ရွိသည္ ဟု ဦးကိုကိုႀကီးမွ VOA
ျမန္မာပိုင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ေျပာႀကားပါသည္။အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ မွန္တာကို ေထာက္ခံၿပီး မွားတာကို ေ၀ဖန္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ လည္း ဆိုသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သားညြန္႔ဥးီ

http://burmese.voanews.com/content/generation-of-88-next-step/3057164.html

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ကို အေမရိကန္ နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္း
14.11.2015

အေမရိကန္ ဘ႑ာအခြနဝ
္ န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာေျမာက္ကိုရီးယားသံအမတ္ Kim Sok Chol အားနာမည္
ပ်က္ စာရင္းတြင္ ထည့္ သြင္း လိုက္ပါသည္။သံအမတ္ ကင္မ္ သည္ အေမရိကန္ မွ ပိတ္ဆ႔ို ကန္႔သတ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္
ထားသည့္ Komid ေခၚ ေျမာက္ကိုရီးယား လက္နက္ ကုမၸဏီ အတြက္ ၾကားဝင္ ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသူ တစ္ဦး
ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဟု အေမရိကန္ အစိုးရ က စြပ္စဲြ ထားသည္။ BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese
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