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ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

အစိုးရဖြ႔ပ
ဲ ါက ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားကို စိတ္ကူးမယဥ္ၾကရန္

Pg (2, 3)

စုၾကည္

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သတိေပး
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္
ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို

စိတ္ကူးမယဥ္ၾကရန္

လႊတ္ေတာ္

အစိုးရဖြ႔ပ
ဲ ါက

ဝန္ႀကီး၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က
သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပန္လည္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ NLD ပါတီကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုး
ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေျပာၾကား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌

ႏိုဝင္ဘာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

၈

ရက္ေန႔
အမ်ိဳးသား

လႊတ္ေတာ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္လးုံ တြင္ ေနရာအမ်ားစုအႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီး အစိုးရဖြ႔ခ
ဲ ြင့္
ရရွေ
ိ နၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရြးေကာ္ပြဲအႏုိင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္
ခုနစ္ခုမွ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္၌
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၂
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7 Day Daily
No (920) p
(9)

လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒၾကမ္းမ်ား

ၿပီးျပတ္ေရး

အဓိကထားရန္

အမ်ိဳးသားလႊတ္

ေတာ္အမတ္မ်ားအား ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိက္တြန္း
ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးတြင္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း
မ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

လက္ရွိခ်ိန္ထိ

အမ်ိဳးသားလႊတ္

ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ၃၃ ခု ရွေ
ိ နၿပီး
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၁၄ ခု၊ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္သို႔ ေပးပိ႔ထ
ု ားသည့္ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိေပးပို႔သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္ ၁၆ ခုတ႔ျို ဖစ္သည္။
ရဲႏုိင္
၃
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7 Day Daily

NLD

ဒီခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္

No (920) p

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားေသာ

(9)

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားေၾက
ညာၿပီးခ်ိန္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ပါတီ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ဦးဉာဏ္ဝင္းကဆုိ

သည္။ NLD အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္
အႏုိင္ရပါက ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြေ
ဲ ဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေၾကာင့္ အစိုးရ
သစ္ဖြဲ႔ႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္း
သားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထားရွိ
ရန္လိုေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေနာင္
ကေျပာသည္။
ရန္မိ်ဳးႏုိင္
၄
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The Voice

NLD

Daily Vol (3)

ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ထူေထာင္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ထိ NLD ႏွင့္
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ ပူးေပါင္းမည္

No (131) p

၈၈

(2)

အေနႏွင့္

မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္

ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ေပၚေပါက္သည့္အခ်ိန္ထိ

NLD ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဂ်င္မီက ေျပာ
သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္အဖြ႔မ
ဲ ွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္
ပါတီထူ ေထာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ ပြင့္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔
အစည္းအျဖစ္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ၈၈ ၿငိမ္း/
ပြင့္ အဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္ NLD ပါတီတို႔သည္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ
၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား
သည္။
ရန္ကုန္
၅

၁၇.၁၁.၁၅

Daily Eleven
Pg (16, 17)

USDP

ဧရာဝတီတိုင္း

ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

တိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ
အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္
ၾကားမႈအမ်ားဆံုးမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ

ဥကၠ႒

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကေျပာ

ၾကားသည္။ တိုင္ၾကားမႈ အေရအတြက္အတိအက်ကို မသိရေသး
ေသာ္လည္း

မွတ္တမ္းမ်ားအရ

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွာ

အမ်ားဆံုးျဖစ္

ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕မွာ သက္ေသမခိုင္လံုျခင္း၊ ေကာ္မရွင္
အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရဲအေရးပိုင္သည့္ အမႈမ်ားပါ
ဝင္ေနေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
၆

၁၇.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ပါတီ

Pg (3)

NLD အေနျဖင့္ အစိုးရဖြ႔စ
ဲ ည္းရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လက္ခံႏုိင္
သည့္

ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား

တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက

လူထုေထာက္ခံမႈ ဆက္လက္မ်ားေနမည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္
ေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္

အစုိးရဖြဲ႔စည္း

ရာ၌ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာာင္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက အဖြ႔အ
ဲ ခ်ဳပ္အား လူထု
ေထာက္ခံမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ကေျပာသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ
ယခုအတိုင္း

ဆက္လက္သြားမည္ဆိုပါက

ျပည္သူလူထု၏

ေထာက္ခမ
ံ ႈ ဆံုးရႈံးရလိမ့္မည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္
အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မ႑ိဳင္
ႀကီးသံုးရပ္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းညွိၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို
ခိင
ု မ
္ ာေအာင္တည္ေဆာက္မည္ဟု

ခံစားရေၾကာင္း

ေဒါက္တာ

ေအးေမာင္ကဆိုသည္။
၇
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၈၈၈၈

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ေတာ့မည္
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္၏ လက္
ေအာက္သို႔က်ေရာက္ေနေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံအား

ႏုိင္ငံေရး

အေျပာင္းအလဲပံုစံသစ္ ရရွိေစရန္အတြက္ တကကၠသိုလ္ ေက်ာင္း
သားမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စတင္ခဲ့ၾက
သည္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ မွ အာဏာ
သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔
တိမ္းေရွာင္ခ့ၿဲ ပီး ျပည္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု
မွာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ခံခ့ရ
ဲ သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ပါတီ တည္
ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္း
မ်ားအဖြဲ႔၊ ၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦးတုိ႔အားေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚမည့္အစီအစဥ္
ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးသက္ဦးက
ေျပာသည္။ ေရရွည္ႏုိင္ငံေရးပံုစံအရ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား စုစည္းၿပီး
ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္

ရည္တည္သြားရန္

လုပ္မည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးမွ ေျပာသည္။

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ
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တပ္မေတာ္

Messenger Pg

တပ္မေတာ္သည္

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး

ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ

ထြက္ခြာသြားဖို႔ ဆႏၵမရွ၊ိ NLD အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညွိႏႈိုင္း

(5)

ေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယမရွိ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္
မႈအခန္းက႑မွ ထြက္ခြာသြားရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းႏွင့္ NLD အေန
ျဖင့္တပ္မေတာ္၏ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာကာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အေလွ်ာ့
အတင္းလုပ္ၿပီးမွ

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ကို

သံသမရွိေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကား
သည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမစမီ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမး
ျမန္းမႈအား

၎ကတပ္မေတာ္အေနျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

အားျပင္ဆင္ရန္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ အဓိကႀကိဳး
စားပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ က်န္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္
ျဖစ္ေစ အေပးအယူ၊

အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္သည့္အခါ

အတား

အဆီးျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကာလတစ္ခုအထိ တည္ဆဲဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုး
သပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊
ေစတနာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္လာသည့္အခါတြင္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို

လိုလုိလားလား

လိုက္ေလ်ာႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ေရွာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သူရဦးေအာင္ကိုက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
MDN
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တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပျြဲ ဖစ္ပြားမႈတြင္ UPWC က ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္း မႈ
အားနည္းသည္ဟု SSPP/SSA ထုတ္ျပန္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ SSPP/ SSA တို႔အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ းမႈတြင္ UPWC
အေနႏွင့္ ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသည္ဟု ရွမး္
ျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP/ SSA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို UPWC ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္း
ေမာက္မ္းထံသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတင္ျပခဲ့သလို လူခ်င္းေတြ႔
ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ျဖစ္သည္ဟု SSPP မွ သတင္းထုတ္ျပန္
သည္။ UPWC ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္
မင္း၊ စိုးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ဦး ခင္ေမာင္စိုးတု႔ထ
ိ ံ ေတြ႔ဆံုညွိ
ႏိႈင္းတင္ျပခဲ့ၿပိးေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိသည့္
အျပင္ SSPP တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၾကည္း၊ ေလ ႏွစ္ဖက္ညွပ္ကာ တုိက္
ခိုက္ခဲ့သည္ဟု SSPP အဖြ႔က
ဲ ေျပာသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပာြ းရျခင္း
မွာလည္း SSPP မွ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တပ္ဌာန
ခ်ဳပ္မ်ားကို SSPP အဖြ႔က
ဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္ပစ္ခတ္ေသာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တန္ျပန္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္း
ထုတ္ျပန္သည္။ SSPP/ SSA ၏ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္
မုင
ိ း္ ႐ွဴး၊ မုိင္းေနာင္၊ ပိန္းေကာက္အပါအဝင္ ေနရာအသီးသီးတြင္
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ယေန႔
အထိ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု SSPP/
SSA အဖြ႔၏
ဲ ေျပာေရးဆိုခြငရ
့္ ွိသူ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းဆုက သတင္းထုတ္
ျပန္သည္။
ရန္ကုန္
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နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြ႔က
ဲ ို အၾကမ္းဖက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္ အိႏၵိယ
ေၾကညာ

No (131) p

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ျမန္မာ- အိႏၵိယ

(9)

နယ္စပ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္လႈပ္ရွားေသာ နာဂအမ်ိဳးသားဆုိရွယ္လစ္
ေကာင္စီ-ခပ္ပလန္အဖြ႔က
ဲ ို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အိႏၵိယ
ႏုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေၾကညာ
လိုက္ေၾကာင္းနယူးေဒလီအေျခစုိက္ F.INDIA သတင္းဌာနတစ္ခု
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဥပေဒမဲ့ျပဳမူေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားဥပေဒအရ

ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္

အေျခစိုက္

ေသာ အက္စ္အက္စ္ခက္ပလန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ NSCN-K အဖြဲ႔
ကို အၾကမ္းဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခုအျဖစ္ ေၾကညာေၾကာင္းေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစႏ
္ င
ို င
္ ံ နယ္စပ္အနီး အိႏၵိယဘက္

ျခမ္းရွိ မဏိပူရ္ျပည္နယ္၊ ခ်န္ေဒးခရိုင္အတြင္း အိႏၵိယတပ္မေတာ္
မွ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာယာဥ္တန္းကို ဇြန္လပထမပတ္
အတြင္း နာဂလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔ NSCN-K အဖြ႔က
ဲ
ၿခံဳခိုတုိက္
ခိုက္ခဲ့ရာ

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕

က်ဆံုးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ထို႔ေနာက္ NSCN-K အဖြ႔က
ဲ ို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမရွိေသာ အဖြ႔ဲ
အစည္းအျဖစ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾက
ညာသည္။
ရန္ကုန္
၁၁
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Tomorrow No
(37) Vol (2) p
(8)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စေ
ဲ ရးစာခ်ဳပ္ကို ဆက္
လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ
တြင္ေျပာသည္။ လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းမွာ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္
တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အႏုိင္ရရွိသည့္

ပါတီမွ

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္

အစိုးရသစ္တက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္

ယခုတည္းက

အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ကာ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပိုင္ေလး
၁၂

၁၉.၉.၁၅

ျပည္ျမန္မာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အမွတ္ (၉၉၉)

SSA ဝမ္ဟိုင္းႏွင့္ တိုက္ပမ
ြဲ ွာ NCA

လက္မွတ္မထိုးေသာေၾကာင့္

မဟုတ္ဘဲ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈေၾကာင့္ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာ

Pg (7)

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSA ဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ႔
တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ းေနရျခင္းမွာ NCA ၌ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ
ဝမ္ဟုိင္းဘက္က

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၿပီးသား

စည္းကမ္းကို

လုိက္နာမႈမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျပန္

ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္
သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာ
၁၅ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ပါတီမ်ားေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတိဒုကၡေရာက္ေနရမႈကို ပါတီ
မ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္
SSPP/SSA တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ
ခံအမ်ားအျပား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
၁၃
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DEMOCRACY
Today အတြဲ
(၂) အမွတ္
(၃၁၁) Pg (2)

CSO

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား

ပူးေပါင္းၿပီး

အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ထူေထာင္မည္
အစိုးရသစ္အဖြ႔အ
ဲ ား ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ကူညီႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္မရခဲ့
သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ က႑အသီးသီတြင္ တက္ၾကြ
စြာပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအသီးသီးပါဝင္မည့္

အဖြ႔ဲ

အစည္းတစ္ခုကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းသြားမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း
အား လက္ရွိတြင္ Political Monitoring and Evaluation Society
of Myanmar (PMESM) ဟု ယာယီအမည္ေပးထားၿပီး က႑
အသီးသီးမွ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအပါ
အဝင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၊ အတုိက္
အခံအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းကာ တတိယအင္အားစုအျဖစ္ ရပ္
တည္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းအဖြ႔တ
ဲ ြင္ပါဝင္မည့္သူမ်ားမွသိရသည္။
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုအေျခခံကာ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းမႈကို ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး က႑အလိုက္ ကြ်မ္း
က်င္သူမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကမည္ျဖစ္သည္။
HM

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၄
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Tomorrow No

Other

(37) Vol (2) p

ABSDF ေတာတြင္းျပန္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ပထမဆံုး ေရြး
ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္လာ

(2)

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္
တပ္ဦး ABSDF ၉၀၁ တပ္ရင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္

ဦးဦးသန္းႏုိင္သည္

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏုိင္ရရွိၿပီး
ေတာတြင္းျပန္ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ

ပထမဆံုး

ေရြးေကာက္ခံ

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးဦးသန္းႏုိင္သည္ ၁၉၈၈
က စစ္ေတြေကာလိပ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ ရုကၡေဗဒအဓိကျဖင့္ ပညာ
သင္ခဲ့ၿပီးရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ခ့ၿဲ ပီး ABSDF ေက်ာင္း
သားတပ္မေတာ္ ရခုိင္စစ္ေဒသတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ျဖစ္
လာခဲ့ၿပီးျပန္ၾကားေရးတာဝန္ယူခဲ့သည္။
၁၅

၁၇.၁၁.၁၅

7 Day Daily

Other

No (920) p

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေငြလဲေကာင္တာအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြစတင္လဲ
လွယ္ေပး

(3)

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ေငြလဲ ေကာင္တာအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာေငြ
မ်ား လက္ခံလဲလွယ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ စင္ကာပူႏုိင္
ငံ Yew Tee Square ရွိ China Town ရွိ ေငြလဲေကာင္တာအခ်ိဳ႕
တြင္ ျမန္မာေငြမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ စတင္လဲလွယ္ေပး
ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားကေျပာသည္။ စင္
ကာပူတြင္ ယင္းသို႔ ျမန္မာေငြမ်ား လဲလွယ္ေပးျခင္းသည္ ေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအႏုင
ိ ရ
္ ရွမ
ိ ေ
ႈ ၾကာင့္
ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း

စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားကေျပာသည္။

ႏုိဝင္

ဘာ ၁၆ ရက္က Nanayam ေငြလဲဆိုင္တြင္ ျမန္မာေငြ ဝယ္ယူပါက
စင္ကာပူ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၇၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာေငြ
ျပန္ေရာင္းပါက စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္
ထားေၾကာင္း ကိုလင္းေအာင္ကေျပာသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က
စင္ကာပူ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၉၁၁ က်ပ္ ရွိသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္း
၁၆
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Daily Eleven
Pg (5)

Other

အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္
အခ်ိန္အထိေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္

ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်ိဳ႕

ေမတၱာ

ရပ္ခံ
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း

အစာငတ္ခံ

ဆႏၵျပေနေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံျပည္သူအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဆႏၵျပမႈအား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပး
ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအဖြဲ႔အစည္း ကိုးဖြ႔မ
ဲ ွ ႏိုဝင္ဘာ
၁၆ ရက္ေန႔က ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ေက်ာင္း
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သားမ်ား၏

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု

တရားမွ်တေသာ

လက္ခံယံုၾကည္ေၾကာင္း၊

သို႔

ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျပည္သူလူထုမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာ
လႊဲေျပာင္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပသူမ်ားကိုလည္း

ျပည္သူလူထုမွ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေသာ

ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေမတၱာရပ္ခံ
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ေၾကညာ
ခ်က္အား

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊

ဟံသာဝတီ

ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ညီညတ
ြ ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း ကိုးဖြ႔တ
ဲ ို႔မွ
ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ONLINE NEWS
U THEIN SEIN
“အာဏာသိမ္းပါလို႔ လူပံုအလည္မွာ ေျပာတာကို ဦးသိန္းစိန္က ခြင့္ျပဳသတဲ့လား”(ေဆာင္းပါး)
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NLD ၏ရပ္တည္ခ်က္သည္ ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈကို
နိိုင္ငံေရးအရ ႏွင့္စစ္ေရးအရထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီဟုဦးေကာင္းျမတ္ထြဋ္မွ၎တိ႔ု ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြနဂ
္ ရက္ပါတီ
က မွတ္ယူေသာေႀကာင့္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚရင္ဝယ္
သားကဲ့သို႔ သက္ညႇာ ေစာင့္ေရွာက္ ေသာအားျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီနွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ ထိုက္သည္မ်ားကို စတင္နိုင္
ရန္ ရုိေသေလးစားစြာ ပန္ၾကား အပ္ပါသည္ဟု သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္ ။ယခု
ကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုမႈအား ေဆင္းပါးရွင္စည္သူေအာင္ျမင့္မွယခုကဲ့သို႔လူထုေထာက္ခံမႈ လံုး၀ မရ ထားသည့္ ပါတီ မ်ားအား
ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ ရသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္းထားျပီး ဆက္ဆံျခင္းမွာ အစိုးရ၏ မူမမွန္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး
ယခုကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ အတြက္ အလြန္အႏၱရယ္မ်ားသည့္စကား ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း သည္လည္း သမၼတ ေျပာခြင့္ရ အပါအ၀င္
အစိုးရဘက္က တစ္စံုတစ္ရာမွသေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိျခင္းသည္လည္းရိုးသားမႈမရိွဟုယူဆႏုိင္ေႀကာင္း။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမႈ လံုး၀ မရွသ
ိ ည့္ ပါတီမ်ားမွ တုိင္းျပည္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစရန္ေျပာဆိုမႈမ်ား
အားလ်စ္လ်ဴရွဳသည့္လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္း သင့္ ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပထား သည္။
http://mizzimaburmese.com/article/7508#sthash.TLizhh0R.dpuf
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စည္သူေအာင္ျမင့္

DAW AUNG SAN SU KYI
သီရိလကၤာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း စာခ်ြ်န္ေတာ္ ေပးပုိ႔
17.11.2015

မၾကာေသးခင္က ျပဴလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံသည့္ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သီရီလကၤာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Ranil Wickremesinghe က ခ်ိဴးက်ဴးဂုဏ္ယူေၾကာင္း
အမွာစကား ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။အဆိုပါ အမွာစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒီမိုကေရစီအတြက္
မဆုတ္မနစ္ျငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္ အနစ္နာခံမွဳက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါတီအတြက္အျပတ္အသတ္ေအာင္ပဲြကို
ေပးအပ္ခဲ ့ပါသည္။ျပည္သူ ေပးလိုက္သည့္ ျပတ္သားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုးတက္ၾကီးပြားခ်မ္းသာ
လာေစဖို႔ လမ္းျပ ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေပၚ ျပည္သူ ျပည္သား မ်ား နက္နက္ ရွိဳင္းရွိဳင္း
ယုံၾကည္အားကိုးမွဳကို ျပသေနပါသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

http://www.colombopage.com/archive_15B/Nov14_1447515097CH.php
PEACE/ARM CONFLICT
ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ ရာ
ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ
ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္း
အစည္းအေ၀းအား ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ရက္ Horizon Lake View ဟုိတယ္တြင္ က်င္ပခဲ့ျပီးအဆိုပါေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ား တခါး
ပိတ္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ သည္။
ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသိ႔ႏ
ု ိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြ႕ဲ ၊လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊NCAလက္မွတ္ေရးထိုး
ထားၾက သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြ႕ဲ ၀င္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီႏွင့္ အႀကံေပးသံုးဦးစီ
ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။Eleven Media Group

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အေရး NLD ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ UWSA ေမွ်ာ္လင့္
15.11.2015
UWSA ဝျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ NLDပါတီဖ႔စ
ြဲ ည္းမည့္အစိုးရသည္စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ား ေမ်ွာ္မွန္းေနသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္နိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ လိမ့္မည္ ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည္႔ရဦးမွာျဖစ္ေႀကာင္း UWSA ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံမွ RFA အား
ေျပာပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/uwsa-hopes-nld-peace-federal-11152015120401.html
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မုိးညွင္းအနီး တိုက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ KIA စခန္းတခ်ိဳ႕ ဆုုတ္ခြာေပးရ
17.11.2015
ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းခရိုင္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တ၀ိုက္တြင္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ (KIA) တိ႔အ
ု ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ း ေနသည္မာွ ၄ ရက္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး KIAတို႔၏ တပ္မဟာ(၈)၊ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရွ႕တန္း
တပ္စခန္းတခ်ိဳ႕ဆုတ္ခြာေပးလိုက္ရၿပီဟုKIA၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးလနန္ကေျပာ သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္း တပ္မေတာ္
ဘက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။တိုက္ပြဲမွာ ႏို၀င္ဘာ ၁၄
ရက္တြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမရွိ ဘဲ
တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရုတ္တရတ္ ထိုးစစ္ဆင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးလနန္က ေျပာသည္။
http://burma.irrawaddy.org/news/2015/11/17/101693.html

http://burmese.voanews.com/content/kachin-independencs-army-fighting-with-burmesearmy/3059868.html

ELECTION
အႏုိင္ရပါတီႏွင့္ အစုိးရအဖြ႔ဲ တုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ ေရြးေကက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ဥကၠဌ တိုက္တြန္း
15.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ကာလ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေရး အႏုိင္ရ ပါတီႏွင့္ လက္ရွိ အစုိးရ တုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးကတုိက္တြန္းေျပာဆုိပါသည္။ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတရားမဲ့ျပဳက်င္႔မႈ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားမႈမ်ား ကုိ လည္း ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈရွိရွိစီရင္ဆုံးျဖတ္ေပး
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဦးတင္ေအးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/election-commission-holds-press-conference11152015112624.html
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အႏိုင္ရ
16.11.0215
ေရြးေကာက္ပြဲ တရား၀င္ မဲရလဒ္မ်ား အရ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး ပါတီမမ
ွ ဲအမ်ားစုျဖင့္
အႏိုင္ရသြားပါ သည္။ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွ၃၂ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က၂၅
ေနရာႏွင့္ NLD မွ ၂၄ ေနရာျဖင့္ အႏိုင္ရသြားပါ သည္။ အဆိုပါရလဒ္အရ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ
သည္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေပါင္းကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ထက္၀က္
ေက်ာ္ျဖင့္ အင္အားေကာင္းေကာင္း ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္
ရၿပီးတက္လာမည့္အစိုးရကိုထန
ိ ္းေၾကာင္းသြားႏုိင္လိမ့္မည္ ဟုဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းျမင့္က
သံုးသပ္ေျပာထားသည္။

http://burmese.dvb.no/archives/122823
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Bush လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းဆင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရြးခံရ
7.11.2015

သမၼတေဟာင္း George W.Bush ကသူ႔ရဲ႕ Bush Institute မွာဖြင့္ထားတဲ့ Liberty and Leadership သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ မထူးေမ သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) တြင္
ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ ANP ၏ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံ ရ သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သမၼတေဟာင္း George W.Bush မွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည္အ
့ ေပၚမထူးေမကႀကဳိဆိုျပီး
Bush Institute မွ သင္ယူခဲ့သည့္ Liberty and Leadership သင္တန္းမ်ားသည္သူ႔၏ ႏိုင္ငံေရးဘ၀တြငတ
္ ိုက္႐ုိက္
အသုံး၀င္ၿပီးအက်ဳးိျပဳသည္ဟုအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မထူးေမကဆုိပါသည္။2014တြင္Bush Institute
မွ စတင္ခဲ့သည့္ Liberty and Leadershipသင္တန္းကို2015 ခုႏွစ္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္တခ်ဳိ႕တက္ေရာက္
ေစခဲ့ပါသည္။ by ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္
http://burmese.voanews.com/content/bush-center-scholar-win-election/3061219.html

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမႈဖြင့္ခံရ
16.11.2015
ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရီ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား မဲ႐ုံမႉးမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ
သည့္ မဲ႐ုံအတြင္း ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္လိုက္ ပါတယ္။အမႈဖြင့္ ခံရသူက အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ အစိုးရ
ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္အား ႏိုင္ခဲ့သူ ဦးသန္႔စင္ထြန္း ျဖစ္ပါ သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ၿပိဳင္ဖက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီမွ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန႔ တြင္
စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151116_election_complaint?ocid=socialflow_face
book
USDP
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္မကြက္ရန္ ဦးေဌးဦး ေျပာ
17.11.2015
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအေပၚ
စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ကြက္မႈမျဖစ္ရန္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ယခုလ ၁၅ရက္ေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဦးေဌးဦး
က ေျပာႀကား သည္။၎မွ ျပည္သူမ်ား၏ အဆုံး အျဖတ္ကုိ နာခံရမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္သူအေပၚ စိတ္မပ်က္ ရန္စိတ္မကြက္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္လုိသည္ ။ပါတီမွျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိပါ
သည္ဟု ဦးေဌးဦး ကေျပာေၾကာင္း USDP Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။ မီဒီယာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ တြင္ မ႐ွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရံႈးနိမ့္ခဲရ
့ သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားထဲတြင္လည္း ယင္းအခ်က္က အဓိက
ပါဝင္ေနသည္ဟုလည္းေျပာသည္။
Popular News Journal
The Irrawaddy (Burmese Version)

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ က်ဆံုးရျခင္း အေၾကာင္းရင္း သူရဦးေအာင္ကို ေျပာၾကား
17.11.2015
ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖဲြ႔လက္နက္ကိုင္အင္အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျပီး ဥကၠ႒
ေနရာဖယ္ရွားမႈလုပ္သည့္ လုပရ
္ ပ္သည္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရံႈးရသည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူ႕ပါတီျဖစ္သည့္
အတြက္ျပည္သ႔အ
ူ က်ဳိးလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းမလုပ္ခ့ဘ
ဲ ဲ ပထမသက္တမ္းလႊတ္ေတာ္အတြင္းျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား
ထက္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အဖဲြ႔အစည္းတခု၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ျခင္း ပိုျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း
တနိုင္ငံလံုးက သိေနေသာအေႀကာင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ာအား စိတ္ဝမ္းကြေ
ဲ စကာ အခြင့္အေရေစာင့္ေနေသာ
သူမ်ားေႀကင့္ ပါတီရံႈးခဲ့ရေၾကာင္းကို News Watch သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။၎အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးတြင္ တာ၀န္မ်ား
မရိေ
ွ တာ့ ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိင
ု ္ငံသားအက်ဳိးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မည္သည့္ အဖဲ႔အ
ြ စည္း ပုဂၢိဳလ္မဆို
ကမ္းလွမ္းလာပါက နိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အစီအစဥ္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

NLD
ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႏုိင္ရ NLD လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈
ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္
17.11.2015
ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္အရေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏုိ၀င္ဘာ၂၈ရက္ တြငအ
္ ႏုိင္ရ လြႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီးထုိေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆုိင္ရွိ သီရိခန္းမတြင္
ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ျပည္သ႕ူ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဥးီ ၀င္းျမင့္
မွယခုေအာက္ျမန္မာျပည္အႏုင
ိ ္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရင္ေတြ႕ျပီး အထက္ျမန္မာျပည္ ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ ေနာက္ တစ္ပတ္ျခားတြင္ေတြ႕မည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။
http://goo.gl/z9VuGX

NLD အေပၚ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ယံုၾကည္မႈ နည္းသြားေစသည္ဟု ေျပာ
16.11.2015
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္NLD တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အနိုင္ရသြားျခင္း သည္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ေလ်ာ့နည္း
သြားေစျပီး တုိင္းရင္းသားနုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ခံစစ္ေၾကာင္းကို ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္
ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေအးေမာင္မွယေန႔ ေနျပည္ေတာ္္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမ
၌ RFAကိုေျပာပါသည္။အစိုးရဖဲ႔သ
ြ ည့္အခါတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈအားထင္ဟပ္မည္ဆုိလွ်င္လထ
ူ ယ
ု ံုၾကည္မႈ
ျပန္္ရနိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာပါ သည္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
NLD အမ်ားစုနုိင္သြားသည္ကို ဝမ္းသာ ေသာ္လည္း စိုးရိမ္စရာအေျခအေန ဟု ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္လည္း ေျပာ
ပါသည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/ethnic-parties-possible-less-confidence-nld11162015065006.html
N.L.D ကိုမဲေပးတဲ့သူေတြဟာ လူပိန္းေတြပါဟု( N.D.F) ေဒၚတင္ႏြယ္ဦ ေျပာဆို
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"ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကေတာ့ ဗမာၿပည္က သူေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္းနဲ႔ အရည္အခ်င္းကိုၿပလိုက္တာပဲ။ လူေတြက
တန္ရာတန္ရာအစိုးရပဲရမယ္။လူပိန္းေတြမ်ားၾကတာ ေနာက္တခုက ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုမေပးခ်င္တာနဲ႔ ဒီဘက္ကို
ပံုေအာေပးတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။" ဟု ဒဂံုၿမိဳ.သစ္ေၿမာက္ပိုင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက R.F.A
ၿမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ေၿပာၾကားလိုက္သည္။

https://soundcloud.com/burmeserfa/delszzpdonwj
RAKHINE NEWS
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူတစ္ဦး ပုန္းေအာင္းေနသည့္ေနအိမ္မွ လက္နက္
မ်ားသိမ္းဆည္းရမိ
16.11.2015
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သံဒါေက်းရြာအုပ္စု ဒုသံဒါေက်းရြာေန ရွားအာေလာင္ (၂၈ ႏွစ္)၏ေနအိမ္၌ ႏိုဝင္ဘာ
၁၅ ရက္ ည ၁၂ နာရီခြဲခန္႔က မသကၤာဖြယ္ရာ လူစိမ္းတစ္ဦး ေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း သတင္းအရ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ အမွတ္(၄) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေက်းရြာလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍စစ္ေဆးရာ
ေနအိမ္ ဧည့္ခန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူႏူအာေလာင္(၂၂ႏွစ္)ထို႔ေနာက္ေနအိမ္အားဆက္လက္ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ
ေနအိမ္အိပ္ခန္းအတြငတ
္ ြင္ အမည္းေရာင္ ခါးပတ္အိတ္ႏွင့္ အတူ USA စာတန္းပါ အရွည္ရွစ္လက္မခန္႔ရိွ ဆုံလည္ လုပ္
ေသနတ္တစ္လက္၊ အရွည္ေလးလက္မသံျဖင့္ျပဳလုပထ
္ ားသည့္ဂ်င္ကလိေျခာက္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုံး Simcard
ပါလက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံးတို႔ ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ရွားအာေလာင္အား အလယ္သံေက်ာ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွအမႈဖင
ြ ့္
အေရးယူခဲ့သည္။
http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_206.html
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OTHER
ကမၻာ့အလွဴအတန္း အရက္ေရာဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာသံုးႏွစ္ဆက္ ထိပ္ဆံုးရပ္တည္
17.11.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အလွဴအတန္း အရက္ေရာဆံုး ႏိင
ု ္ငံမ်ား စာရင္း၌သံုးႏွစ္ ဆက္တိုက္ပထမေနရာရပ္တည္ခဲ့
ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစိုက္ Charitable Aid ေဖာင္ေဒးရွင္း CAF က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့အလွဴဒါနၫႊန္းကိန္း စစ္တမ္း
၂၀၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းမွာ Gallup သုေတသနအဖြ႕ဲ ႏွင့္ CAF တို ့ပူးေပါင္းေကာက္ယူသည့္ စစ္တမ္း
ျဖစ္သည္။Gallup သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ယခုစစ္တမ္းအတြက္ အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားကိုအလွဴဒါနအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူေပါင္း တစ္သိန္းခြေ
ဲ က်ာ္အား အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္ ။

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Giving_Index
ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္
17.11.2015
ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ဗဟိုဘဏ္က တရား၀င္သတ္မွတ္ေသာေငြလဲႏႈန္းဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ႏင
ုိ င
္ ျံ ခား
အရန္ေငြ ေလ်ာ့နည္း လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက
သံုးသပ္ သည္။ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ ၏ ဇူလိုင္ ၁ ရက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ႏိုင္ငံျခားတိုက႐
္ ိုက္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ထက္ ေလ်ာ့နည္းေန သျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္ ၌ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြ ပမာဏမွ သြင္းကုန္
တန္ဖိုး၏ သံုးလအတြက္ (ေဒၚလာေလးဘီ လီယံခန္႔)သာရွိသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။

http://www.7daydaily.com/story/51104
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