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အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၈၃,၂၈၄)
ၶ ေန႔)
ဓ
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၁၅.၁၁.၂၀၁၅ (တနဂၤေႏြေန႔), ၁၆.၁၁.၂၀၁၅ (တနလၤာေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၁၆.၁၁.၁၅

7 Day Daily

ဦးသိန္းစိန္

No (919) p

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အာဏာလဲႊေျပာင္းေရး

သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း

စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း

မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ

(2)

အစိုးရသစ္ထံ တာဝန္လႊဲေျပာင္းမႈကို သတ္မွတ္ထားသည့္

The Voice

အခိ်န္တြင္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္း

Daily Vol (3)

ေရးကို ေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က

No (190) p

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သမၼတႏွင့္

(1,3)

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ေျပာသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေရး

ျပည္ျမန္မာ

ပါတီ ၉၁ ပါတီ ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္ပါတီ စုစုေပါင္း ၃၉ ပါတီႏွင့္

အတြဲ (၃)

နယ္ပါတီ စုစုေပါင္း ၄၇ပါတီ စုစုေပါင္း ၈၆ ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

အမွတ္ (၄၉) p

ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က ၅ မိနစ္ဝန္းက်င္စီ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြး

(1,5)

ခဲ့ၾကသည္။ သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲသည္ နံနက္ ၁၀

The

နာရီ မွ ၁၁ နာရီခြဲထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အာဏာ

Messenger

လႊဲေျပာင္းေရး၊ ေခ်ာေမြ႔ေရး၊ လာမည့္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ

p(3)

အစိုးရအဖြဲ႔ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

Democracy

ေရး၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

Today အတြဲ

ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းကို ေခ်ာ

(၂) အမွတ္

ေမြ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြး

(၃၀၀) p (1,3)

ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစုိးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္း

The Myanmar

ရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသူတစ္ဦး

Post အတြဲ (၇)

တည္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္

အမွတ္ (၄၄) p

သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးရဲထြဋ္က

(2)

မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္

ဆုိသည္။
ရန္မ်ိဳးႏုိင္

၂

၁၆.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၄၉) p
(2)

ဦးသိန္းစိန္

ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေသာ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား
မ်ားျပန္လႊတ္ေပးေရးကို တရာစီရင္ေရးက႑ၿပီးမွ သမၼတစဥ္းစား
မည္
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ

The Myanmar

ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပး

Post အတြဲ (၇)

ေရးမွာ တရားစီရင္ေရး၏ အခန္းက႑ၿပီးမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ (၄၄) p

က စဥ္းစားရမည့့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာေရးဆို

(3)

ခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ကဆုိသည္။ ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵျပ
သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို သမၼတ
ႀကီး၏ သက္တမ္းအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးပါဟု လူမ်ိဳး
ေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ

ကယားျပည္နယ္မွ

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္

ေနာ္ႏူဒီး၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ယခုကိစၥသည္ တရားရံုးတြင္ အမႈစြဲ
ထားသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္
ခြင့္မရွိေၾကာင္း တရားရံးုကိစၥၿပီးျပတ္သြားမွသာ သမၼတက အေျခခံ
ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း
ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ေအဝိုင္အီး၊ ျမတ္သူေအာင္
၃

၁၆.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ဦးသိန္းစိန္

အတြဲ (၃)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ဖခင္ႀကီးဟုေျပာၿပီး တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး
ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားအစိုးရဖြဲ႔ရန္ NLD ကို ဦးေနမ်ိဳးေဝ တုိက္

အမွတ္ (၄၉) p

တြန္း

(6)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ စနစ္ေျပာင္း ေခတ္ေျပာင္းတြင္
ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ၏ဖခင္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး အစိုးရ
သစ္တာဝန္ယူမည့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း တုိင္းရင္းသား ၁၃၅
မ်ိဳးကိုသာကိုယ္စားျပဳေသာ
ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း

အမ်ိဳးသားအစိုးရတစ္ရပ္ကို

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္

ေဖာ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၏

ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ိဳးေဝကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္
မိမိတို႔ႏိုင္ငံ စနစ္ေျပာင္းေခတ္ေျပာင္းတြင္ ဦးေဆာင္ရသည့္ ႏုိင္ငံ
၏ဖခင္ႀကီးအျဖစ္ မိမိတို႔ပါတီရင္ထဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါ
ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြား
ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံ့ဖခင္ႀကီးအတုိင္း ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိသည့္
ျပည္သူလူထုမ်ားကို အခါအခြင့္သင့္သလို ေဟာေျပာဆုံးမေပးပါ
ရန္အလိုရွိေၾကာင္းဆုိသည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသား
ေရးဟူေသာစကားလံုးကို ပါတီထိပ္ဆံုးတြင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္
အမ်ိဳးသားေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ေစလိုေၾကာင္းေျပာသည္။
Iris
၄

၁၆.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (919) p
(5)

သူရဦးေရႊမန္း

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္
ေတြ႔ဆံုမည္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထားကို အျခခံ

Daily Eleven p

သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက

(2)

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္

The Myanmar

ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္

Post အတြဲ (၇)

သည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုမႈမတိုင္ခင္ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ နုိဝင္ဘာ ၁၅

အမွတ္ (၄၄) p

ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပဏာမေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

(3)

ရန္မ်ိဳးႏုိင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅

၁၅.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Pg (15)

စုၾကည္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို

ဂုဏ္ယူေသာ္လည္း

အေျပာင္းအလဲကာလ၌ မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေရး
အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈမ်ား

ရပ္တန္႔ရန္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေမတၱာရပ္ခံ
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း

အစာငတ္ခံ

ဆႏၵျပေနေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ယူေသာ္လည္း အေျပာင္း
အလဲကာလ၌

မလိုလားအပ္ေသာ

ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚမည္စိုး

ေသာေၾကာင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္
ခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးဝင္ထိန္မွတစ္ဆင့္ေျပာ
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈမွတစ္ဆင့္ေဘးထြက္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲကာလ၌ ပဋိပကၡအသြင္
ေဆာင္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပမႈကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ

လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္သည္ဟု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးဝင္းထိန္မွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား ေျပာဆိုခိုင္းခဲ့သည္။ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈတြင္ ကိုေအာင္မႈိင္း
ဆန္းအပါအဝင္ ကိုသန္းထိုက္၊ ကိုမာေနာ္၊ ကိုေဆြလင္းထြန္း၊
ကိုေက်ာ္စြာလင္း၊

ကိုမ်ိဳးထက္ႏုိင္၊

ကိုၿဖိဳးဓနခ်စ္လင္းသုိက္ႏွင့္

ကိုမ်ိဳးျမတ္စံတို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။
၆

၁၆.၁၁.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ေဒၚေအာင္ဆန္း

သမၼတအထက္တြင္ ေနမည္ဆုိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

အတြဲ (၃)

စုၾကည္

စကားကို ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအား

အမွတ္ (၄၉) p
(3)

ဦးေကာင္းျမတ္ထြဋ္ တင္ျပ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သည့္ သမၼတအထက္မွေန
၍ ညႊန္ၾကားမႈ ေပးမည္ဆုိသည့္စကားကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ကို ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ကာလံုအစည္းအေဝး
အရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ာုးကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံ
ေတာ္ သမၼတအား တင္ျပပါသည္ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္
ပါတီမွ ဦးေကာင္းျမတ္ထြဋ္ကေျပာသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔ႏုိင္ရန္
အလားအလာရွိသည့္ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ
သတင္းဌာနမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအထက္
တြင္ ၄င္းကတည္ရွိၿပီ းႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္သြားမည္ ေနာက္တက္
မည့္ သမၼတအသစ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ၄င္းက
သာ ညႊန္ၾကားခုိင္းေစမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္အခ်က္ကို ရည္
ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တင္ျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရး

ေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည္ကို ေဆာင္ရြက္ေပး
ပါေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။
ျမတ္သူေအာင္၊ Iris
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၇

၁၅.၁၁.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (5)

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေလးခုရွိ မဲရံုမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္မႈအရ ပယ္မဲ
ထက္ဝက္ခန္႔မွာ မဲရံုမွဴးလက္မွတ္မပါ၍ျဖစ္ေၾကာင္း Hornbill အဖြ႔ဲ
၏ ေရြးေကာက္ပြဲကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေလးခုရွိ မဲရံုေနရာ ၃၅၀ ေနရာ
အား

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအရ

ပယ္မဲႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး

ထက္ဝက္ခန္႔မွာ မဲရံုမွဴးလက္မွတ္မပါ၍ျဖစ္ၿပီး က်န္ပယ္မဲမ်ားမွာ
မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အသိပညာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း Hornbill
အဖြဲ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကနဦးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာက
ေဖာ္ျပသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အသိပညာေပးမႈ အား
နည္းျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုယ္စား
မဲေပးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့
ေၾကာင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာမဲေပးႏုိင္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
၆၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ မဲရံုအတြင္း ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားျပားထူထပ္ေနျခင္း၊
မဲရံုတြင္မသက္ဆုိင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝင္ထြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕
ဝွက္ဆႏၵမဲေပးမႈျဖစ္စဥ္အား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္ သက္၍
ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒိုတြင္ သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆန္းထူးေအာင္
၈

၁၆.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (919) p
(1,2)

NLD

ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ျခင္း၏ေကာင္းက်ိဳး ျပည္ပေရာက္ ျမန္
မာလုပ္သားမ်ား စတင္ခံစားရ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အႏုိင္ရရွိမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြား
ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ အလုပ္
ရွင္မ်ားက ေျပာဆုိဆက္ဆံလာမႈ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လုပ္အားခ
လစာတိုးျမွင့္ေပးမႈမ်ား

ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရ

ေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳ
စကားေျပာၾကားၿပီး ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း
တုိင္းတစ္ပါးသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္
သားမ်ားကဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မာ်းမွာလည္း ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ ရက္မွန္ေၾကးမ်ား စတင္ေပးေန
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရး
ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌးကေျပာသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ အလုပ္
ရွင္အခ်ိဳ႕လကည္း ၄င္းတို႔၏ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဂုဏ္
ျပဳေျပာၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုျမင့္ဝင္း
ကေျပာသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း
၉

၁၆.၁၁.၁၅

The

NLD

Messenger p

NLD ႏွင့္ ဆရာမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္
အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ မဖြဲ႔စည္းခင္ NLD ပါတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

(3)

ဆုိင္ရာ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆရာမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။ NLD ပါတီသည္ အစိုးရ
သစ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတီ အစိုးရ
သစ္တစ္ရပ္မဖြဲ႔စည္းခင္ အခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာမ်ား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဥကၠ႒

ေဒါက္တာသက္ႏုိင္ဦးကဆုိသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္

ပညာေရးဆုိင္ရာ

ဆရာမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊

ေအာက္ေျခပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။
K.W.M
၁၀

၁၅.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္

NLD

အတြဲ (၃)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၁၅၀ အနက္ NLD ပါတီ ၈၇၁
ဦးအထိ အႏုိင္ရထား

အမွတ္ (၉၃၅)

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္

Pg (24, 3)

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း
မ်ားအား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ၿပီး
သည့္စာရင္းမ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ စုစုေပါင္းကိုယ္စား
လွယ္ ၁၁၅၀ ရွိသည့္အနက္ NLD က ၈၇၀ ဦးအထိ အႏုိင္ရရွိထား
ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
ေပါင္း အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၇၈ ဦး ရွိသည့္အနက္
NLD က ၃၈၇ ဦး ပါဝင္ကာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အႏုိင္ရရွိထား
သည္။ ထို႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္
လည္း ကိုယ္စားလွယ္ ၆၁၂ ဦးရွိသည့္အနက္ NLD က ၄၆၉ ဦး
အႏုိင္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာတြင္လည္း စုစုေပါင္း ၂၉ ေနရာရွိသည့္အနက္ ၁၅ ေနရာ
အထိ အႏုိင္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

၁၁
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The Voice
Daily Vol (3)
No (190) p
(3)

NLD

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူ ကိုင္စြဲကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္
ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းေျပာ
NLD ပါတီက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို ဆက္လက္
ကိုင္စြဲကာ လုပ္စရာရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ
ေဆာင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၈၆
ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံု
ရာတြင္ဆုိသည္။ ၁၉၈၈ ပါတီစေထာင္စဥ္ကပင္ ယင္းမူဝါဒကို
လက္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္မိမိတုိ႔ပါတီ အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့လွ်င္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လည္း ယင္းမူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ ကိုင္စဲြသြားမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္
၁၂

၁၆.၁၁.၁၅

Democracy

ပါတီ

Today အတြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားအတြက္ UNA အစည္းေဝးျပဳလုပ္

(၂) အမွတ္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ရပ္တည္ရန္

(၃၀၀) p (4)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ UNA မွ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္၊
ဦးေအးသာေအာင္တုိ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ အၿပီးသတ္ရလဒ္မ်ားေၾကညာၿပီးေနာက္ UNA အစည္း
ေဝးျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ UNA တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား
မ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊
ကရင္အမ်ိဳး သားပါတီ၊ ဇိုမီးေနရွင္နယ္ကြန္ဂရက္၊ ကခ်င္ KNCT၊
ကိုးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ စသည့္တုိင္းရင္းသားပါတီ ရွစ္ခုျဖင့္
မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
TS

၁၃

၁၅.၁၁.၁၅

The

ပါတီ

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ ေဆြးေႏြး

Messenger Pg

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္

(4)

အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ေရး
အတြက္

အဓိကအားထားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္

မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္

ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတြင္းစည္းရံုးေရးႏွင့္ လမ္းစဥ္မူ
ဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ
ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း
စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား လူထုေထာက္ခံသည့္ပြဲ
တစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ၎အေန
ျဖင့္

ပါတီမွႏႈတ္မထြက္ဘဲ

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ

ဆက္လက္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရး၊ ရခုိင္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မားမားမတ္
မတ္ဆက္လက္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပမည္
ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။
၁၄
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7 Day Daily
No (919) p
(6)

မဘသ

NLD အႏုိင္ရမႈကို မဘသ ဆရာေတာ္မ်ား သတိထားႀကိဳဆုိ
NLD ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိ
သြားျခင္းကို မဘသ ဆရာေတာ္တခ်ိဳ႕က ေသာၾကာေန႔တြင္ ႀကိဳဆို
လိုက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္း
ေရးမ်ားကို မလုပ္ရန္လည္း သတိေပးလိုက္သည္။ NLD ပါတီကို
မဲမေပးဖို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္သည့္ ပါတီကိုသာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မဲေပးရန္ တုိက္ရိုက္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ သြယ္ဝိုက္လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္
ႏုိင္ငံအႏွံ႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ NLD သာ အႏုိင္
ရခဲ့လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္သြား
မယ္ဟု ကန္႔ကြက္သူမ်ားကဆိုသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဝိမလဗုဒၶိက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးဟု
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္၊

NLD

ဖ်က္သိမ္းမည္ကို

အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးလွ်င္
စိုးရိမ္ေၾကာင္း

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။ မဘသ၏ ရပ္တည္ခ်က္
ကိုက ယင္းဥပေဒမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ဆရာ
ေတာ္မ်ားက အတိအလင္းေၾကညာထားသည္။
အိခ်ယ္ရီေအာင္၊ ၿဖိဳးသီဟ/ခ်ိဳ
၁၅
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The

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Messenger p

ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ရွိပါက လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ရွိဟု UNFC ဆို

(5)

ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ အာမခံခ်က္ရွိပါက လက္ရွိ
အစိုးရလက္ထက္တြင္

က်န္တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔

အစည္းမ်ားက NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း
UNFC မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာကဆိုသည္။ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔တို႔သာ လက္မွတ္ထုိးထား
ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ႏွင့္ ပအိုဝ့္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္တို႔ UNFC အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆုိင္းခံထားရသည္။ UNFC တြင္
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၂ ဖြဲ႔ ပါဝင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႔မွာ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ေနာက္
တက္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္မွ လက္မွတ္ထုိးမည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ိဳးမရွိဘဲ မည္သည့္အစိုးရႏွင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၄င္းတို႔လိုခ်င္သည့္
အာမခံခ်က္မ်ိဳးရရွိလွ်င္ လက္မွတ္ထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ဟံသာ
ကေျပာသည္။
ဆုမင္းကို
၁၆

၁၆.၁၁.၁၅

Daily eleven p
(2,3)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျခာက္မုိင္ခန္႔ႏွင့္ မုိင္းပုတ္
ေက်းရြာ၊ ေညာင္ကိုင္းေက်းရြာမ်ားမွ သံုးမုိင္ခန္႔သာေဝးၿပီး မုိးညွင္း
ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားရွိ အေရွ႕ေတာင္ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ ေကအုိင္ေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ
ညေန ၄ နာရီထိ လက္နက္ငယ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္
တုိက္ခိုက္သံကိုၾကားရေၾကာင္း မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ
ဦးေအာင္မုိင္းက ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္က ေျပာသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ယင္းပစ္ခတ္မႈမ်ားကို
ၾကားသိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မိုးညွင္းအေရွ႕ေတာင္တြင္ ေကအုိင္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိုတပ္ရင္း (၅) မွာ ျဖတ္သန္းျခင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ား အေျခက်
ရာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထြန္းလင္းေအာင္
၁၇

၁၅.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

Pg (3) The

လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည့္ ညွိႏႈိင္း

Voice Daily

အစည္းအေဝး က်င္းပမည္

Vol.3 No.189

NCA ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ေရး

Pg (2, 10)

အတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္း
အေဝး (JICM) ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္၌
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။ အစည္းအေဝးတြင္း လက္ရွိ
ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တင္ျပေတာင္း
ဆုိသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု PNLO မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းကဆိုသည္။
အစည္းအေဝးသို႔အစိုးရဘက္မွ ဒုသမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း
ဦးေဆာင္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦး

တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ကာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းရွစ္ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/ SSA) တို႔ ႏိုဝင္
ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ ဝမ္ေစာၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္
ပြားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔အၾကား ေအာက္တိုဘာလ
၆ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ
အခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
၁၈

၁၅.၁၁.၁၅

The

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Messenger Pg

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ပင္လံုကတိကဝတ္မ်ားကို

လုပ္

ေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု UNFC ဆို

(9)

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ႏွင့္ UNFC တို႔ အျမင္တူညီေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္လံုကတိ
ကဝတ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း UNFC
ဒုဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။ NLD အေနျဖင့္ အာဏာရ
လာပါက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္း
လံုးညီညြတ္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက ဒီမိုကေရစီကိုလည္း
တည္ေဆာက္၍ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။
၁၉

၁၆.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (919) p
(24)

Other

ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္း ပရဟိတ ေတာင္ကုန္းတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္စာတိုင္ စိုက္ထူ
ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္း

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္

ေရႊဘံုသာ

ျပည္ျမန္မာ

ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ပရဟိတ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္

အတြဲ (၃)

ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပရဟိတ ေက်ာက္စာတုိင္စိုက္ထူခဲ့
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ (၄၉) p

ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္

(16) စံေတာ္ခ်ိန္

ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္းရန္ကုန္ ဥကၠ႒

အတြဲ (၃)

ဦးေက်ာ္သူ

တည္ထားကိုးကြယ္သည့္

မဟာပ႑ိတပရဟိတ

အမွတ္ (၉၃၆)

ေအာင္ေတာ္မူေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ရွိ ေအာင္ေျမ

p (4)

တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ပရဟိတ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား တက္ေရာက္

Democracy

ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္

Today အတြဲ

ဘာသာ၊

ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္

အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္

(၂) အမွတ္

မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာက္စာတုိင္

(၃၀၀) p (11)

တြင္ ဦးေက်ာ္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာသားပရဟိတ ဥဒါန္းေက်ာက္စာ
မ်ားပါဝင္ၿပီး ပင္မ လက္သ႑န္တစ္ခုအား ဘာသာႀကီးေလးမ်ိဳးကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ လက္ေလးေခ်ာင္းမွ ယွက္ျဖာ ဆက္ႏႊယ္ထား
သည့္ ပံုသ႑န္ျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။
ေဇာ္မင္းထိုက္

၂၀

၁၆.၁၁.၁၅

The Voice

Other

Daily Vol (3)

အစာငတ္ခံ တုိက္ပြဲဝင္မႈ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈကို ေလးစား
ေသာ္လည္း ဆက္လက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမည္

No (190) p

ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

(1,12)

မ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အစာငတ္

The

ခံဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ အစာငတ္ခံ တုိက္ပြဲဝင္မႈကိုရပ္တန္႔ေပး

Messenger p

ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္း

(11)

ထိန္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေျပာေသာ္လည္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပ

Daily Eleven p

မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ

(3)

ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ
ကိုရဲရင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဝန္းရံသူ ၅၂
ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၆ ဦး ဖမ္းဆီးထားရၿပီး တရားလို ရဲမွဴးဖုန္းျမင့္က
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၃၃၂/၅၀၅ (ခ) ျဖင့္
တရားစြဲဆိုထားသည္။
မင္းမင္းေအာင္

၂၁

၁၆.၁၁.၁၅

Daily Eleven p
(16)

Other

ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳက်င့္မႈ
စစ္ေတြတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့
ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ျပဳက်င့္မႈ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၅ နာရီခြဲက စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ စက္ရံုစု
ရပ္ကြက္ (မီးေလာင္ကြင္း) တြင္ ေနထုိင္ေသာ ငါးႏွစ္အရြယ္ က
ေလးငယ္အား အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ
(တပ္ေျပးတစ္ဦးျဖစ္သူ) က အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ လူစုေဝးမႈျဖစ္ပြားခဲ့
ၿပီး ယင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၂၃၄/
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၂၀၁၅၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/၃၇၇ အရ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရ
သည္။
သန္းလႈိင္ (စစ္ေတြ )
၂၂
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DEMOCRACY
Today အတြဲ
(၂) အမွတ္

Other

အာရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားပါရွိသည့္ ျပကၡဒိန္မွာ အစိုးရသစ္အ
လွည့္အေျပာင္း

ေနရာဝင္ယူႏုိင္သည့္

ကစကားကြက္ျဖစ္ႏုိင္ဟု

ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ သံုးသပ္

(၃၀၉) Pg (7)

ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အာရဗီ သံုးဘာသာျဖင့္ ပါရွိသည့္
ျပကၡဒိန္မ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔လ
ံ ်က္ရွိၿပီး ယင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕
ေပၚတြင္ မေတြ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္တစ္ခု အလွည့္အေျပာင္း
၌ ေနရာတစ္ေနရာရရွိေရးအတြက္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးကစား
ကြက္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

စစ္ေတြရခိုင္လူမႈကြန္ရက္မွ

ကိုသူရိန္က

ေျပာသည္။ ယင္းျပကၡဒိန္တြင္ ဦးခင္ေအာင္ (စစ္ေတြ) ၏ “သား
ေကာင္” သတင္းစံုဂ်ာနယ္ဆိုသည့္ စာသားပါရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
အစိုးရအလွည့္အေျပာင္း

ၾကားကာလတြင္

ေနရာတစ္ေနရာအ

တြက္ အခိုင္အမာတိုက္ပြဲဝင္သည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္ဟု ကိုသူ
ရိန္က ဆိုသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယင္းျပကၡဒိန္မ်ားကို မေတြ႔ရ
ဘဲ ဘဂၤါလီမ်ား စုေဝးေနထိုင္သည့္ေနရာ၌သာ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္ႏုိင္
သည္ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
TS

ONLINE NEWS
THURA U SHWE MANN
အမတ္ေတြ သစၥာရွိရွိ အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ ဦးေရႊမန္း သတိေပး
16.11.2015

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေသာ္ လည္း က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္း ေစတနာပါပါ၊ သစၥာရွိရွိ ျဖင့္
အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္တုိင္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ သူရဦးေရႊမန္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၆ရက္တြင္သတိေပး
ေျပာဆိုလိုက္သည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး
ႏွစ္လခန္႔သာလိုေတာ့သည္။ေနာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာရန္
လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္လမ္းခင္းေပးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေစတနာပါပါ၊
သစၥာရွိရွိ တာ၀န္ေက်ေက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ဟု အမတ္မ်ားကို ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အစိုးရႏွင့္ တိုင္ျပည္၏ ဂုဏ္
သိကၡာတို႔ကို ျမင့္မားေစသည္ဟုလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။ မင္းမင္း
http://mizzimaburmese.com/article/7460#sthash.O0lbQMt1.dpuf
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အစုိးရအသစ္ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေရးကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
16.11.2015

NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ဦးဆုံး ပထမ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္ မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျပာင္း အလဲ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဟု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္
ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး အေကာင္အထည္ အေဖာ္ျခင္း သည္ ပထမဆုံး အႀကီးဆုံး
ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က RFA သတင္းဌာန၏ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းအစီအစဥ္တြင္
ေျပာဆိုခဲ့ သည္။အစိုးရ၏ တာ၀န္အရ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ အတြင္း မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ မည္ကို
ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပရမည္ ယင္းကိုလည္း စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဆြဲေပးထား သည္မ်ား ရွိေၾကာင္းတိတိက်က်
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အလုပ္ကို ခ်ျပေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_318.html

NLD
တရုတ္အစုိးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ ရွိ
16.11.2015
NLD ျပတ္ျပတ္သားသားအႏုိင္ရခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိယင္း၏ တန္ဖိုး
မ်ားစြာရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။အစုိးရ
သစ္ တက္လာေသာ္လည္းျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္
ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀န္ယီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး
စုေပါင္းကာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ၊ ဟန္ခ်က္ညီေသာ ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေသာ ၊ ညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံ
အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လုိသည္ဟု၀န္ယီက ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ကုိေျပာၾကားခဲ့
သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ဟုကတိျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္စင္ဟြာသတင္း
ဌာနကေဖာ္ျပသည္။ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့
ေရးကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္ၿပီး နယ္စပ္လံုၿခဳံေရးကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ႏိႈးေဆာ္ခဲ့
သည္။တ႐ုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ၾကား ဘက္လုိက္ ျခင္း သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ေနရာ ႏွင့္
သယံဇာတ အားသာ ခ်က္ ကုိ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိသည္ ဟု တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ ဂလုိဘယ္တုိင္း သတင္းစာ ပါ
ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ထုိေဆာင္းပါးတြင္ NLD ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ အစြန္းေရာက္
စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ျမန္မာအစုိးရသစ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိသာ အာ႐ံုစုိက္ေဆာင္ရြက္သင့္ျခင္းျဖင့္
တ႐ုတ္၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ KHTun
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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PEACE/ARM CONFLICT
15.11.2015
၁၅.၁၁.၂၀၁၅ တြင္ မိုးညွင္းျမိဳ ့ အေရွ ့ဘက္ေတာင္ေၾကာသို ့ KIA အင္အား ၃၀၀ ခန္ ့ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ လံုျခံဳေရး ယူထား
ေသာ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမခံ လွဳပ္ရွားစစ္ေၾကာင္း တစ္ခုႏွင့္ စတင္ထိေတြ ့တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးတိုက္ပြဲမ်ားယခုထအ
ိ ျပင္း
အထန္ ျဖစ္ပြားဆဲ ျဖစ္ျပီး စကခ ၃ လက္ေအာက္ခံ စစ္ကူ တပ္ရင္းမ်ားမွ စစ္ကူ ေရာက္ရွိသြားျပီ မိုးညွင္းျမိဳ ့ရွိ အေျမာက္
တပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ရာ ေတာင္ေၾကာသို ့ အေျမာက္ ပစ္ကူမ်ားပစ္ခတ္လ်က္ရွိသည္။မိုးညွင္းျမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
နိူ၀င္ဘာလ၂၇ရက္ ဆူပူမွဳမ်ား အရွိန္မေသေသးစ အခ်ိန္တြင္ KIA ၏ ၀င္ေရာက္စီးနင္း မီးရွိဳ ့ဖ်က္ဆီး မွဳကို ခံခဲ့ရဖူးသည္။

Ye Moe

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆံုးေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ မုိးညွင္းေဒသအား KIA မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၎ေဒသတြင္
တပ္မဟာ အသစ္ဖ႕ြဲ စည္း
16.11.2015
ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ျပီးကခ်င္လူမ်ိဳးအနည္းငယ္သာရွိေသာမုိးညွင္းေဒသအား KIA မွ ရွမ္းေျမာက္ရွိတပ္မဟာ
(၄) ကဲ့သို႔ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၎ေဒသတြင္ တပ္မဟာ(၈)ဆိုျပီးအစိုးရႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို
စတင္ခ်ိဳးေဖာက္ကာ အသစ္ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ သည္။ထိုသို႔ တပ္မဟာ အသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း သည္ KIA ႏွင့္ အစိုးရတို႔ (၂)
ဘက္သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျပီးျပည္နယ္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမလိုလားပဲပ်က္ျပား
ေစရန္ အထူးေပၚလြင္ေနပါသည္။ထိုေဒသသည္လည္း ကခ်င္အနည္းစုသာရွိျပီးရွမ္းလူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာေအးခ်မ္း
တည္ျငိမ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ျပီး တပ္မဟာသစ္ တပ္ရင္းသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ေနျခင္း ကို ေဒသခံ ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားမွ
လက္မခံေၾကာင္း၊တပ္မဟာသစ္ လာေရာက္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ စ၍ မုိးညွင္းေဒသ အတြင္း လူသစ္ဆြဲ၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္၊
ေျမျမဳပ္မုိင္းဒဏ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခံစားေနၾကရသည္ဟု မုိးညွင္းေဒသခံမွ ေျပာျပသည္။ By Htar Nay

KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) မွ တပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းခံရသူ
(၁၁) ဦး လက္နက္မဲ့ အလင္း၀င္
16.11.2015
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာ စခန္းရွိ အစိုးရ တပ္ရင္း တစ္ရင္းသို႔ KIA မွ
စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး အလင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အလင္း၀င္လာသူ (၁၁) ဦးအနက္ (၉) ဦးမွာရွမ္းလူမ်ိဳး
ျဖစ္ျပီး က်န္ (၂) ဦးမွာ ကခ်င္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အလင္း၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ဆင္ဘိုျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာရြာမွ
ျဖစ္ျပီး ၎တို႔အားလံုးသည္ KIA မွ အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းခံၾကရေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

By Htar Nay
ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

NLD
ရန္ကုန္သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

NLD ပါတီတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထက္ အရည္အခ်င္းသာလြန္သူမ်ားရွိ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြ ေျပာ
10.11.2015

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ NLD မွ တစ္ႏိုင္ ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံ
ဆႏၵမဲမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး NLD ၏ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚတြင္ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီအစိုးရ
ဖြဲ႕ႏိုင္ပါက လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထက္ မညံ့ေသာ၊ သာလြန္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားရွိ ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္း
ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ေျပာၾကား
သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

OTHER
ဒီခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ျခင္း၏ေကာင္းက်ိဳး ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား စတင္ခံစားရ
16.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD အႏိုင္ရရွိမႈေၾကာင့္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္
ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ား ေျပာဆိုဆက္ ဆံမႈေျပာင္းလဲလာၿပီး လုပ္အားခ လစာတိုးျမႇင့္
ေပးမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို ႔မွ အလုပ္ရွင္မ်ား မွ NLD အႏုိင္ရရွိ
သြားေၾကာင္း သိရွိ၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား ေျပာၾကားၿပီး ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့
ေၾကာင္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာ လုပ္သားမ်ားက ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း
http://www.7daydaily.com/story/51027

RAKHINE NEWS
ပါတီတြင္း လုပ္ၾကံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ဦးေအးေမာင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းဟု ဆုိ
12.11.2015
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မာန္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဥကၠဌ Dr ေအးေမာင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းမွာ ပါတီတြင္း၊ ပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ စနစ္တက်
လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ANP ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ဦးခုိင္ျပည္စုိး
က RiA ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္ ။ဆက္လက္ျပီး Dr ေအးေမာင္အားေထက္ခံသည့္ လူထုေထာက္ခံပြဲတရပ္
က်င္းပႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတရပ္အား ႏု၀
ိ င္ဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမကုန္းေက်ာင္းတုိက္၌
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ ။RIA

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

