ne\္

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၈၇)

ေန႔စဲြ။ ၁၉.၁၁.၂၀၁၅ (ၾကာသပေတးေန)႔

စဥ္

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁

၁၉.၁၁.၁၅

Daily Eleven

သူရဦးေရႊမန္း

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ ပူးတြဲ

Pg (4)

ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးတိ႔ု သီးျခားစီေတြ႔ဆံု
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္
စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ ပူးတြဥ
ဲ ကၠ႒ ဦးေဌးဦးတို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ရက္ေန႔က နံနက္ပိုင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးခန္း၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾက
သည္ဟုသိရသည္။

ေတြ႔ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

ဦးေဌးဦးကသာ

ေၾကာင္းမာေၾကာင္းသာ ေမးျမန္းေျပာဆိုၿပီး ထူးထူးျခားျခားေျပာဆို
ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ႏိဝ
ု င္
ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးခဲၿ့ ပီး ယေန႔တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္သည္။
၂
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Daily Eleven

သူရဦးေရႊမန္း

Pg (16)

NLD အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒကို က်င့္သံုး
မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္

ျပည္သူ႔အက်ိဳး

ေဆာင္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒကိုက်င့္သံုးမည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္
ေန႔က ဆင္ဟြာသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ NLD အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ပါက ပိုအဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ႏုိငင
္ ံသားအမ်ားစုအေနျဖင့္ NLD
အား အႏုိင္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ တာဝန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔
ေၾကာင့္ အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အာဏာလႊဲ
ေျပာင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ အစိုးရသစ္လက္
ထက္တြင္ တရုတ္- ျမန္မာဆက္ဆံေရး အေျခအေနသည္ စိုးရိမ္ပူ
ပန္စရာမရွဘ
ိ ဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ ယခုထက္ပိုမိုပင
ြ ့္
လင္းျမင္သာစြာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရက
ြ ္ပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္း
မြန္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၃
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7 Day Daily

ေဒၚေအာင္ဆန္း

No (922) p

စုၾကည္

(1,2)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္သံအမတ္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္သံအမတ္ ဟုန္လ်န္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

The Voice

မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္က လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဟုန္လ်န္သည္

Daily Vol (3)

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ

No (139)

တကာ သံအမတ္မ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုး လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသူျဖစ္

စံေတာ္ခ်ိန္

သည္။ ယခုကဲ့သို႔ တရုတ္သံအမတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမျပဳမီ ႏိဝ
ု င္

အတြ(ဲ ၃)

ဘာ ၁၇ ရက္က တရုတ္သတင္းဌာန တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဆင္ဟြာ

အမွတ္ (၉၃၉)

သတင္းဌာနသည္

p (1,3)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

ေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။

သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု

ေတြ႔ဆံုရာတြင္

ေဆြးေႏြးသည့္

အေၾကာင္းအရာကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိ
ေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ မည္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္
ေစအလိုအပ္ဆံုးမွာ

ျပည္သူမ်ား၏

ယံုၾကည္မႈကိုရယူရန္ျဖစ္ၿပီး

ျပည္သူမ်ားက ယင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးသည္
မိမိတို႔ ႏုိင္ငံကို အက်ိဳးျပဳပါသလားဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ပါက
သေဘာေပါက္သေလာက္ တုိးတက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ား
ပိမ
ု ေ
ုိ ႏြးေထြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

တရုတ္သတင္းဌာနတစ္ခုႏွင့္

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္၊ ရန္မ်ိဳးႏုိင္
၄
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Daily Eleven
Pg (2, 3)

လႊတ္ေတာ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ဘ႑ာႏွစ္

ဒုတိယေျခာက္လပတ္တြင္

အခြန္

အေကာက္မွာ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလထက္ ဘီလ်ံ ၈၇၀ ေက်ာ္
ေလ်ာ့နည္းေန၍

အျမန္ဆံုးအေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တိုက္တြန္း
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္၌ အခြန္
အေကာက္မွာ ယခင္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အလားတူကာလ
ထက္ဘီလ်ံေပါင္း ၈၇၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ အျမန္
ဆံုး အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈
ရက္ေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္
တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳး
သားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ
ဝန္ႀကီး ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေမာက္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံ
ႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအတက္အက်ကို ေဖာ္ျပ
ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းကို ယခုထက္
ပိုမိုဆက္စပ္ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ သက္ဆုိင္ရာဝန္
ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာ
ေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏

အေလးထားစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားကို
ဦးေအးေမာက္က

၅
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Daily Eleven

လႊတ္ေတာ္

Pg (2, 3)

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို

ျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
ၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း
ႏုင
ိ င
္ ျံ ခားရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ ႈ

ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္

ဥပေဒ

ၾကမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္
သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္
ႀကီးဌာနက ႏိဝ
ု င္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း
အေဝးသို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုအား ျပင္ဆင္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခြဲေဝေပးႏုိင္သည့္
အခြင့္အာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထည့္သြင္းရန္၊

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ံွ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
မ်ားကို စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိမ
ု ျုိ မန္
ဆန္သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္
ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိ
ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္၏စီးပြားေရး ရည္မွန္း
ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်ိဳးက်မွ်
တစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ျပင္ဆင္တင္သြင္း

ယင္းအဆုိတင္သြင္းသည့္ ဒုဝန္ႀကီး ေဒၚလဲ့လဲ့

သိန္းက ေျပာသည္။
၆

၁၉.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (922) p
(6)

လႊတ္ေတာ္

ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ လက္နက္အက္ဥပေဒကို ျပင္
ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း
ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က လက္နက္အက္ဥပေဒသည္
ကာလႏွင့္မကိုက္ညီေတာ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္
မ်ားတုိးျမွင့္သတ္မွတ္ထားသာ

လက္နက္အက္ဥပေဒ

ျပင္ဆင္

သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္သို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တင္သြင္းသည္။ ယခုျပင္ဆင္
လုိက္သည့္

လက္နက္အက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္

တုိးျမွင့္သတ္မွတ္

ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္
က်ပ္ငါးသိန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၁ လက္နက္အက္ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ပုန္ကန္မႈက်ဴးလြန္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

လက္နက္ႏွင့္

ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္
တြင္ထားရွိျခင္းတို႔အတြက္ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ၏
ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၉ (က) အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ျပစ္
ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ သီးျခားျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပုဒ္မ ၁၉
(က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ယာယီ အျဖစ္ ျပ႒ာန္း
ျခင္းမျပဳဘဲ ယခုျပင္ဆင္လိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဥ္
က်ပ္ငါးသိန္းျပစ္ဒဏ္တို႔ကို ျဖည့စ
္ ြက္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း လက္
နက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရဲႏုိင္
၇

၁၉.၁၁.၁၅

ျမန္မာပို႔္စ္

လႊတ္ေတာ္

ဂလိုဘယ္

NLD အစိုးရဖြ႔ၿဲ ပီးပါက လက္ရွိျပ႒ာန္းၿပီးသာ လယ္ယာေျမဥပေဒ ကို
ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုမည္

အမွတ္ (၂၃၆)

လက္ရွိျပ႒ာန္းထားသည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္

p (3)

သည့္ဥပေဒေတြက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိ
သည့္အတြက္ NLD အစိုးရဖြ႔ၿဲ ပီးပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပး
ရန္

ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

လယ္သိမ္းခံေတာင္သူလယ္

သမားမ်ားကဆုိသည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္
၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအပါအဝင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဥေပဒ၊
ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရး
ဥပေဒေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ေစလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔
အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံတစ္ရပ္ေခၚယူကာ ျပည္
ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား

ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢႀကီးတစ္ခု

ေပၚေပါက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား
အႀကိဳညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
အလင္းဒီ
၈

၁၉.၁၁.၁၅

The

USDP

Messenger Pg

တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္

လက္ရွိအစိုးရကို

တြျဲ မင္ေသာေၾကာင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရႈံးနိမ့္ရျခင္းျဖစ္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေျပာ

(5)

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့

သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရအား တြျဲ မင္ေနေသာ
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဧရာဝတီတိုင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းကိုက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းသို႔ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အတူတူဟုသတ္မွတ္ေသာ
ေၾကာင့္ မိမိတ႔၏
ို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔
ဝန္ႀကီးမ်ားအလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရႈံးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည္။
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတုိင္း ေနာင္အစိုးရအား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြ႔ဲ
သစ္အား အႀကံျပဳခြင့္မရမည္ဆိုပါက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ပံစ
ု ျံ ဖင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဦးဝင္းကို ေျပာသည္။
၉

၁၉.၁၁.၁၅

7 Day Daily
No (922) p
(1,2)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တုိက္ပမ
ြဲ ်ားက အစိုးရသစ္ကို အဆက္ေတြ႔ႏုိင္ဟု ႏုိင္ငံေရးအင္
အားစုမ်ား သံုးသပ္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔
မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ လာမည့္
အစိုးရသစ္ကို အခက္အခဲေတြ႔ေစႏုိင္ေၾကာင္း ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအင္အား
စုမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ အာဏာအလႊဲအေျပာင္း
ကာလတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ပာြ းသင့္ဘဲ ယင္းသို႔တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အမ်ိဳး
သားညီညတ
ြ ္ေရးကိုၿပိဳကြေ
ဲ စေၾကာင္း

၈၈

မ်ိဳးဆက္

ၿငိမ္းပြင့္မွ

ကိုျမေအးကဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ တုိင္း
ျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ
အသစ္အတြက္

အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္အတြက္

တပ္မေတာ္

အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္အေကာင္
အထည္ေဖာ္မွသာ အစိုးရအသစ္အတြက္လည္း ေရွ႕ဆက္အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ကိုပါ အားစိုက္ၿပီးလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ
သူ ဦးစိုင္းလိတ္ကဆုိသည္။
ေအာင္ခိုင္
၁၀

၁၉.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Pg (16, 17)

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ NLD ပါတီအစိုး
ရဖြ႔ႏ
ဲ ုိင္ေရး ဝန္းရံေပးရန္ ျပည္သူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ သံုးဖြ႔ဲ
တုိက္တြန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရပ္စဲၿပီး ေခတ္မီတိုး
တက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္
ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီ NLD မွ အစိုးရဖြ႔စ
ဲ ည္း
ႏုင
ိ ေ
္ ရးကို တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူအားလံုး ဝန္းရံပံ့ပိုးၾကပါရန္
တိုက္တြန္းေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္
TNLA၊ AA၊ MNDAA တို႔က ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ပူးတြေ
ဲ ၾက
ညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ လက္ရွိအစိုးရ၏ မေအာင္ျမင္ႏုိင္
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အႏုိင္ရပါတီမွ ေသခ်ာစြာသံုး
သပ္ကာ ပူးေပါင္းအေျဖရွာသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ပင္လံု
ကတိ၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံၿပီး စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စုႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ NLD ႏွင့္ လက္တြဲ
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ သေဘာ
ထားထုတ္ေဖာ္ခ့ၾဲ ကသည္။

၁၁
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7 Day Daily
No (922) p
(7)
စံေတာ္ခ်ိန္
အတြ(ဲ ၃)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကေလးငယ္မ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ လက္နက္ကိုင္တုိက္ခိုက္ျခင္း မွ
ကာကြယ္ေပးရန္ ယူနီဆက္ေတာင္းဆို
မုိင္းေပါက္ကမ
ြဲ ႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မွ
ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား
ရွိေနသည့္

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို

လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္

အမွတ္ (၉၃၉)

ျခင္းမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား

p (24, 3)

ကို ယူနီဆက္ကႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္က ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ထုတ္
ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ႏုိဝင္ ဘာ ၁၆ ရက္က လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မတ္လန္းေက်း
ရြာတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အတြင္း ထည့္ထားသည့္ ဘက္ထရီအုိးႏွင့္
ျပဳလုပ္ထားသည့္ မုိင္းကိုေကာက္ယူမိေသာ အသက္ (၈) ႏွစ္ႏွင့္
(၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦး မုိင္းေပါက္ကြမ
ဲ ႈေၾကာင့္ ေသ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မုိင္းႏွင့္
မေပါက္ကေ
ြဲ သးသည့္ ဗံုးသီးမ်ားေၾကာင့္ကေလးငယ္ ၁၀ ဦး ေသ
ဆံုးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ေအာင္သစ္လြင္
၁၂
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

No (922) p

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

(31)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေ
ဲ ရးဆုိင္
ရာ ပူးတြေ
ဲ စာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္
၂၆ ဦးျဖင့္

ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေ
ဲ ရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ JICM တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္
က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး KNU မွ ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက ဒုဥကၠ႒
(၁)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွ ေဒါက္တာေရႊခါးက အတြင္းေရးမွဴး
(၁)

အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္

ေျခာက္ဦးပါဝင္သည္။ JICM အစည္းအဝးတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား
လိုက္နာရမည့္စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္ COC ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ
က်င့္ဝတ္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကို ေရးဆြအ
ဲ တည္ျပဳခဲ့သည္။
ေအာင္ခိုင္၊ ပိင
ု စ
္ းုိ သူ
၁၃
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မုိင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္

ဂ်ာမနီေငြ

က်ပ္သိန္းခုနစ္ေထာင္

ေထာက္ပံ့

No (139) p

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္သံုးခုရွိ မုိင္းဒဏ္ခံရကာ ထိခိုက္

(7)

ဒဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္

ဂ်ာမနီအစိုးရ

ေငြက်ပ္သိန္း၇၀၀၀

ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ာမနီသံရံုးက သတင္း
ထုတ္ျပန္သည္။ ဂ်ာမနီအစိုးရက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ
ေကာ္မတီ ကိုယ္ကာယ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး စီမံကိန္းအတြက္
လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလွဴဒါန္းေငြမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိင
ု ္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုိင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား
အတြက္ သံုးစြမ
ဲ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ လွဴဒါန္းေငြကို ေျခတုတပ္ဆင္ျခင္း၊ ကိုယ္ကာယျပန္လည္
သန္စြမ္းေရးစင္တာမ်ား အားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အျခား ကိုယ္လက္
အဂၤါ၊

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအတြက္

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္

သည္။
ရန္ကုန္
၁၄

၁၉.၁၁.၁၅

The
Messenger Pg
(2)

969

တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူမႈ (၂၂) မႈအထိရွိ လာ
မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္း
ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၃) ျဖင့္ အေရးယူမႈ (၂၂) မႈအထိ ရွိလာ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွသိရသည္။ အဆို
ပါ (၂၂) မႈတြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာ
ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမွာ္ဘီ၊ ဗဟန္း၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕
နယ္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ေရႊျပည္
သာ၊ မဂၤလာဒံု၊ တိုက္ႀကီး၊ တြံေတး အစရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္
ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈငါးမႈျဖင့္ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပာြ းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၅

၁၉-

ရန္ကုန္တုိင္းမ္

၂၅.၁၁.၁၅

အတြဲ (၁၁)

Other

ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ျခင္းထက္ တိုင္းျပည္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္း
သိမ္းသင့္ဟု ဦးဝီရသူ မိန႔ၾ္ ကား

အမွတ္ (၄၅)

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ သစ္ျဖစ္လာမည့္

Pg (ခ)

ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ရ

မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းထက္ တိုင္းျပည္ကို
တည္ၿငိမ္ေအာင္

ဦးစြာထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း

အမ်ိဳးဘာသာ၊

သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ) ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက
မိန္႔ၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ ပါတီအားလည္း
မုဒိတာပြားၿပီး ရႈံးနိမ့္သည့္ပါတီမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားသည္။ မဘသအေနျဖင့္ မည္သည့္
အစိုးရတက္လာသည္ျဖစ္ေစ အဖြ႔၏
ဲ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုမွန္
အတိုင္းသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
၁၆
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Other

မိတၳီလာတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင
ြ ့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က်င္းပမည္
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕ ပထမလမ္းမေတာ္
ရွိ စိန႔အ
္ န္ေထာ္နီ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္က
ဘာသာေပါင္းစံုမွ ကေလးငယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ကမာၻ႔ကေလးသူငယ္
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္
ေန႔အခမ္းအနားက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထီလာသုခ သမဂၢီအဖြဲ႔
ဥကၠ႒ေဒါက္တာခင္စိုးက ေျပာသည္။ Myanmar Interfaith for
Children ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေဒသခံ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔
မ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ား စုေပါင္း၍ ၂၆ ႏွစေ
္ ျမာက္ ကမာၻ႔ကေလးသူ
ငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္
လည္အခမ္းအနားကို မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၉ ခုႏစ
ွ ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀
ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ခန္႔က ကမာၻ႔ကေလးသူငယ္အခြင့္
အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္
ထုိးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂
ရက္ေန႔က အသက္ဝင္ခ့ၿဲ ပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္
လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၁၉၆ ႏုင
ိ င
္ ထ
ံ ိ ပါဝင္လာၿပီျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။
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မိတၳီလာ
၁၇

၁၉.၁၁.၁၅

The

Other

ယခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ (၅၀၀) နီးပါးအထိ ရွိ

Messenger Pg
(4)

၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ (၄၉၀) ဦးအထိရွိခ့ၿဲ ပီး ယင္းတို႔အထဲ
မွ (၄၄၁) ဦးကို ျပန္လည္ကယ္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတား
ဆီးႏွိမ္နင္းေရး

ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ

ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ

သိရ

သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊
မႏၱေလးတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မျွ ဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ တရုတ္
ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခံရျခင္းျဖစ္ကာ အဓမၼလက္ထပ္ျခင္း၊ အဓမၼေစခုိင္းမႈ
ႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ားက်ဴးလြန္ခံခ့ၾဲ ကရသည္ဟု မႏၱေလးတိုင္း
ေဒသႀကီး လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွရမ
ဲ ွဴး ေဖသိန္း
ေက်ာ္က ေျပာသည္။
T.L.H

ONLINE NEWS
HLUTTAW
လႊတ္ေတာ္သစ္ ေခၚယူႏုိင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း သေဘာတူ
19.11.2015
ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အရ လႊတ္ေတာ္သစ္မ်ား ေခၚယူႏုိင္ေရး
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၂ ဖက္ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ေသာေၾကညာခ်က္အရသိရွိရသည္။၂ဖက္ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီး ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္
ေသာေၾကညာခ်က္တြင္အခ်က္ ၅ခ်က္ပါ၀င္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကုိတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း
စြာ စနစ္တက် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွလုံး
စိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းမႈရရွိေစရန္၊ျပည္သူ႔အသံလႊတ္ေတာ္အသံ၊ျပည္သူ႕ဆႏၵလႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ မူ၀ါဒေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးမႈ
ကုိဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊လႊတ္ေတာ္မ်ားဖဲြ႕စည္းရာတြင္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွငတ
့္ ုိင္းရင္း
သားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ကိုပါ အေလးအနက္ထား ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အျခား
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ ေလးစားၿပီး
သဟဇာတျဖစ္ေသာအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေခၚယူ
ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

http://mobile.irrawaddy.org/news/2015/11/19/101842.html
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-shwemann-meet-11182015231915.html
အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းမည္
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အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၈ဖဲ႔ြ ေရးထိုးထားသည့္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း
တြင္ တင္သြင္းသြားမည္ဟု ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်င္းပသည့္ NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္း
အစည္းအေဝး JICM အၿပီးတြင္ PNLO မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ေျပာပါ သည္။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ဖြ႕ဲ စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ ႏွင့္ ကိုက္ မကိုက္ လႊတ္ေတာ္ကစိစစ္ရမည္၊ တင္ရင္ အခက္အခဲမရွိ ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရမည္ဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါေႀကာင္း၊ယေန႔ ေဆြးေႏြးပဲတ
ြ ြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားလိုက္နာ
ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား ေအာက္ေျခ တပ္အထိ ခိင
ု မ
္ ာမႈရေ
ိွ စရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဖာက္ဖ်က္
မည္ဆိုလွ်င္အေရးယူသြားမည္ဟုပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာပါ သည္။NCA အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္း
အစည္း အေဝး JICM ကို ယေန႔ ညေနပိုင္း အၿပီးသတ္ ခဲ့ၿပီး JICM ၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ကို အျပန္
အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ထိုင္းနိုင္ငံ လို ရွပ္နီ ရွပ္ဝါ ျပသနာ မ်ိဳး ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ္
19.11.2015
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု အနိုင္ ရျပီး ဆိုကာ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အေဆာတလ်ွင္ ကိုင္တြယ္ရန္
ၾကိဳးစား ၾကမည္ ဆို္လွ်င္ ထိုင္း နိုင္ငံ ကဲ့သို႔ ရွပ္နီ ရွပ္ဝါ ျပသနာ မ်ိဳး ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ ရမည္ ဆိုသည္ ကို ၂၀၁၆
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရကို ၾကိဳတင္သတိေပးထား သည္ ဟု Moe Hein Kyaw facebook မွ တင္ထားသည္။

THURA U SHWE MANN
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး စိုးရိမ္ ပူပန္စရာမရွိ၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္ႏိုင္ဟု ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းဆို
18.11.2015
အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနသည္ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာမရွိဘဲ ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာႏိုင္
ေၾကာင္းသူရ ဦးေရႊမန္း ယေန႕ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန၏ သီးသန္႕ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ
ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ထဲက ေကာင္းမြန္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာသေဘာထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြ႔ၿံ ဖိဳး တိုးတက္ ေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိျခင္း စသည့္ စိတ္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မည့္သည့္ အစိုးရ တက္တက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ဆို သည္။ နာယကႀကီးမွ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ တြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ရာတြင္ ယခုထက္ ပိုမို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို
ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ပိုးလမ္းမႀကီးသည္ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒ စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။ NLD အေနျဖင့္ ျပည္သူ အက်ိဳးေဆာင္ႏိုင္သည့္ မူဝါဒအား
က်င့္သံုးမည္ဟု ယံုၾကည္ျပီး အျခားပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုလွ်င္ ပိုအဆင္ေျပမည္ဟ၎
ု က
ဆို သည္။ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းသည့္ ကိစၥတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႕က်င္ရန္မရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္
ပူပန္ရန္ မလို ဟု ဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။ (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/politics/1984-2015-11-18-13-4624#.VkyBaJEfYdI.facebook

MILITARY
တပ္ခ်ဳပ္၏ ဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင္ႏွင့္ တပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္(ေဆာင္းပါး)
19.11.2015
ယေန႔ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ တပ္ခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ႏိုင္၊အမည္စာရင္းတင္သြင္း
ခန္႔အပ္ ႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတပုံ အေရအတြက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ စစ္တပ္
ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားသည္တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားကိုအမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳ သည့္
တပ္မေတာ္ အဖြဲ႔ အစည္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ( သိ႔)ု ကာခ်ဳပ္ တဦးတည္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို
ကြက
ဲ ျြဲ ပားျပားခြခ
ဲ ြဲျခားျခားရန္လိုအပ္ပါသည္။အဆိုပါ ပညတ္ပိုင္ရွင္ အႀကီးအကဲသည္ တရားသေဘာအရ႐ုတ္တရက္
ခႏၶာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ကင္းေပ်ာက္ သြားခဲ့လွ်င္ (သို႔) ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ပထမဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရင္း ႐ုတ္တရက္အသိအာ႐ုံခ်ဳိ႕ယြင္းေျပာင္းလြသ
ဲ ြားခဲ့လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဥပေဒ သေဘာတရား အရအႀကီး
အကဲခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လည္းတရား၀င္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္မရွိ၊လႊဲအပ္ထားေသာ တာ၀န္
မွ ရပ္စဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ပဋိညာဥ္ဥပေဒအခန္း၁၀၊ပုဒ္မ-၂၀၁၊ အႀကီးအကဲႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ရည္ညႊန္းပါ သည္။
ယင္းသုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပုံတပုံသည္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ ႐ုတ္တရက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဆုိလွ်င္
မူလလႊတ္ေတာ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကိုပါ ထိပါးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။တည္ၿငိမ္မႈကို လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ပုံမ်ား
တြင္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္အေရးေပၚ အေျခအေနတြငဥ
္ ပေဒႏွင့္ အညီ အာဏာလႊဲအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား အသင့္
ေရးဆြထ
ဲ ားၿပီး ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းသို႔ မရွိသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
အားအမ်ားျပည္သူဆႏၵႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ရန္ သု႔ိမဟုတ္ အသစ္ ေရးဆြရ
ဲ န္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတရပ္လုံးအာ႐ုံျပဳ
ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ေနၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ေနမင္း မွတင္ ျပထားသည္။

http://burma.irrawaddy.org/opinion/viewpoint/2015/11/19/101861.html

DAW AUNG SAN SU KYI
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ားေတြ႕ဆုံ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

19.11.2015
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ ယေန႔မြန္းလြပ
ဲ ိုင္းတြင္နင
ုိ င
္ တ
ံ ကာသံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္လႊတ္ေတာ္ရွိ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီရုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ျပီး စင္ကာပူ ၊ ႀသစေႀတးလ်
အေမရိကန္၊လာအို၊မေလးရွား၊ဘရူနိုင္း၊ဘရာဇီးလ္၊ေျမာက္ကိုရီးယားစသည့္နိုင္ငံမ်ားမွသံတမန္မ်ားေရာက္ရွိႀကျပီး
ျဖစ္သည္။ႏိင
ု င
္ ံ ၃၈နိင
ု င
္ မ
ံ သ
ွ တ
ံ မန္ ၅၄ ဦး ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ရာ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွသံတမန္မ်ားလည္း လာေရာက္
လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔နိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကို တစုတစည္းတည္းေတြ႕ဆုံမႈ သည္ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ NLD အနိုင္ရျပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံမႈ လည္းျဖစ္သည္။
http://www.reuters.com/article/2015/11/19/us-myanmar-politics-idUSKCN0T818J20151119
http://www.reuters.com/article/2015/11/19/us-myanmar-politicsidUSKCN0T818J20151119#oGIw6WySILAkTgO7.97
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံရသည့္အေႀကာင္း ဦးခင္ေရႊ ဆုိ
19.11.2015
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္လာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ၎တိ႔ု Crony မ်ား
ႏွင့္မည္သူမွမကင္းႏိုင္ေႀကာင္း၊ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကုိလမ္းေဘးေစ်းသည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး
၍ မရ ေသာေႀကာင့္ အမည္ပ်က္စာရင္းမ်ားမွ Crony မ်ား၏ အမည္ကုိဖယ္ရွားေပးရပါမည္။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္
ရန္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ ပံုရိပ္မေကာင္း ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါေႀကာင္း တစ္ကမၻာလံုးမွလူတုိင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ သိၾကေသာေႀကာင့္ ထိုအခြင့္အလမ္းကုိ လက္လႊတ္ခံ၍ မျဖစ္သျဖင့္ ၎မွ ေဒၚစုကုိ
ယံုၾကည္ျပီး NLD မွအစုိးရသစ္ ဖြ႕ဲ မည္ကုိ အမွန္ တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္မိပါေႀကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေရႊ ကေျပာပါသည္။
The Ladies News Journal

http://www.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_423.html
https://www.facebook.com/News.TheLadies
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CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ိုင္တန္းခ်က္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းရန္ အေမရိကန္တိုက္တြန္း
19.11.2015
ျမန္မာအစိုးရသည္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကား ေနာက္တက္လာမည့္အစိုးရအတြက္
အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး၊ေဆြးေႏြးပြဲမလုပ္ခင္ တလေက်ာ္ အခ်ိန္ယူမည္ဟု ေျပာဆိုျပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ႏင
ွ ့္
VOA ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဟု ေျပာဆိုလိုက္ပါ သည္။ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ မူမမွန္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္
သတင္းမ်ားယခုထိမရရွိေသးပါဟု ေျပာပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား လက္ခံေနဆဲ ရွိျပီး တိုင္တန္းခ်က္
မ်ား ေျဖရွင္းေပးသည့္ ေနရာတြင္ လွ်င္ျမန္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ၊ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾက
ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ တိုက္တြန္းထား သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အကဲခတ္မ်ား နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ေျပာခြင့္ရသူ
John Kirby က VOA ကို ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာဆိုပါသည္။

http://burmese.voanews.com/content/us-burma-election/3064628.html

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကို အႏိုင္ရခဲ့သည့္ NLD အမတ္ေလာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
19.11.2015
ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာျမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ခံရသည္ NLD မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးေျပာႀကားရာတြင္ ၎ အေနျဖင့္
လႊတ္ေတာ္အမတ္တေယာက္ျဖစ္ၿပီဆိုသည္ကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသးေႀကာင္း၊အေၾကာင္းမွာေရွ႕တြင္
ဘာ ျဖစ္ဦးမည္ဆိုသည္ကို မသိေသးေႀကာင္း၊ယခု လကုန္ၿပီး တကယ္ေသခ်ာ မွ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုငမ
္ ည္ဟုထင္ျပီး
လက္ရွိ အေနအထားရ၊ ေဒသတြင္အလိအ
ု ပ္ဆံုး ႏွင့္အဓိကလုပ္ခ်င္သည္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရင္လည္း၎ကိစၥကို ပထမဆံုးအဆိုတင္ခ်င္
သည္ဟု ေျပာဆိုပါသည္။
http://burma.irrawaddy.org/interview/2015/11/19/101836.html

PEACE/ARM CONFLICT
NLD အစိုးရကုိ ဝန္းရံမည္ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၃ ဖြ႔ဲ ေျပာၾကား
18.11.2015

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီျဖစ္သည့္ NLD ပါတီ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာမည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စၿဲ ပီး ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ဝန္းရံသြားမည္ဟု ရခိုင့္တပ္မေတာ္ AA၊ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္ MNDAA ႏွင့္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ PSLF/TNLA အဖြ႕ဲ သံုးဖြ႔ဲ တို႔မွ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါ သည္။ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေျပာထားသည့္ အတိုင္း တိုင္းရင္းသား အေရး၊
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္
ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာပါ သည္။

http://www.rfa.org/burmese/news/aa-mndaa-tnla-support-nld-party-11182015113842.html
SSPP/SSA ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ UPWC ႏႈတ္အားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းဟု ဆို
19.11.2015
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) က ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္
(SSPP/SSA)ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ႏႈတ္အားျဖင့္ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း။UPWCအဖြ႔ဝ
ဲ င္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ဦးခင္ေမာင္စိုးက ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က SSPP/SSA ကို ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖုန္းျဖင့္ကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း၊
SSPP/SSA အေနျဖင့္ တရားဝင္စာျဖင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ေစာင့္ဆုိင္း ေနေၾကာင္း SSPP/SSA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္
ျဖစ္သည့္ စဝ္ေနာ္လိတ္ကဧရာဝတီကို ေျပာသည္။(NCA)လက္မွတ္ထိုးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာတြင္ အဖြ႔ဲ ၈ ဖြ႔လ
ဲ က္မွတ္
ထိုးၿပီး က်န္လက္မွတ္ မထိုးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ SSPP/SSA လည္း ပါဝင္ေနသည္။အစိုးရတပ္ႏွင့္ SSPP/SSAအၾကား
တုိက္ပြဲျဖစ္ပာြ း ေနသည့္ တလေက်ာ္ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီး၊ မုိင္းရႉး၊ လဲခ်ား၊ နမ့္စန္၊
လားရိႈး၊ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္
၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ သည္။ SSPP/SSA ၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉး စိုင္းဆုမွ ေျပာရာတြင္ အျမန္ဆံုး
လာေတြ႔ပါဟု ေျပာေႀကာင္း ဘယ္ေန႔ေတြ႔မည္ဆုိသည္ကို အေၾကာင္း မျပန္ေသးဘဲ မရမက ဝင္လာသည့္အစိုးရ
စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆုတ္ေပးမွ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ ဟု ေျပာဆိုသည္။နန္းဆိုင္ႏမ
ြ ္

http://mobile.irrawaddy.org/news/2015/11/19/101877.html

မိုးညႇင္းတြင္ တုိက္ပျြဲ ပင္းထန္လာ၍ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရ
19.11.2015

ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အစုိးရ စစ္တပ္ႏွင့္(KIA) တို႔အၾကားႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္နံနက္မွစတင္၍
မြန္းလြပ
ဲ ုိင္းတုိက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပာြ းေနသျဖင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားလုိက္ရသည္ဟု(NLD)ကုိယ္စား
လွယ္ေလာင္း ဦးတင္ေအး ကေျပာ သည္။ တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ လာသျဖင့္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားလုိက္ရျပီး မုးိ ညႇင္းၿမိဳ႕စြန္မ်ား မွ ေဒသခံမ်ား ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရား
ေက်ာင္းမ်ား သုိ႔ စုစုေပါင္း (၄၈၈) ဦး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာ သည္။ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း အစုိးရစစ္တပ္မွ နယ္ေျမညွင္းလင္းေရး ဟုဆုိကာ KIA တပ္မဟာ ၈ ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္စခန္း
မ်ားသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္လာသျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရကမွ စတင္၍ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ဖနိဒါ

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

http://mizzimaburmese.com/article/7632#sthash.Ck40cc42.dpuf

ဝမ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ အစိုးရတပ္ ထိုးစစ္ဆင္
18.11.2015
ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP၊ SSA ရဲ႕ ဝမ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ ရွရ
ိ ာသို႔ အစိုးရတပ္မွထိုးစစ္ဆင္ကာပတ္ဝန္းက်င္
ေက်း႐ြာမ်ားမွ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ား တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး ထြက္ေျပး ခဲ့ ရပါသည္။ ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ ထဲတြင္
လည္း SSPP အစီ အစဥ္ျဖင့္ ေနရာ ခ်ထားေပးသည့္ဒုကၡသည္ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဗိုလ္မႉး စိုင္းလကေျပာသည္
မိင
ု း္ ႐ႉး၊သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊လဲခ်ား ႏွင့္ လား႐ႈိး ၿမိဳ႕ဘက္ ထြက္ေျပး ၾကသူေတြ လည္း ရွျိ ပီး ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္းေသာင္း
ခ်ီရွိႏိုင္သည္ ဟု ဒုကၡသည္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနသူ မ်ားက ဆိုပါသည္။
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151118_sspp_

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြ႔ဲ ဆံုးျဖတ္
17.11.2015
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရ NLD ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္အဖဲ႔ြ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕
ဆံုရန္ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ၀င္ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေနျပည္ေတာ္တြင္
က်င္းပေသာ JICM အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ေျပာပါ သည္။ ၎တိ႔ု ေလ့လာ ထားခ်က္ အရ NLD သည္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္သည့္အပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့အ
္ တြက္ေၾကာင္၎
့ ကိစၥကို
ေဆာင္ရြကမ
္ ည္ဟုယံုၾကည္ေႀကာင္း ေျပာသည္။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
အစိုးရတို႔အားလံုးပါ၀င္မည္ႏ
့ င
ို င
္ ေ
ံ ရးေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ားဦးေဆာင္က်င္းပသြားမည့္ ပူးတဲေ
ြ ကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပ
ရန္ ရွိသည္ဟု MPC မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာပါသည္။
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-meet-ethnic-groups-11172015131114.html
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ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္မူၾကမ္း UN ေထာက္ခံ
19.11.2015
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ၏ လူ႔အခြင့္အေရး တတိယ ေကာ္မတီမွ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံတြင္ လူနည္းစု
မူဆလင္ေတြအေပၚအစိုးရရဲ႕ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းတရပ္ကို အတည္ျပဳ သည္။ထို ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မူၾကမ္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံေနရျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ဴးလြန္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ခံေနရေန သည့္ အတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျပင္ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အပါ
အ၀င္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုထားၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အရပ္သား အစိုးရ
လက္ေအာက္ အားလံုး အတူတကြ စုစည္း ေနထိုင္ၾကရန္တိုက္တြန္းထား သည္။ထိုမူ ၾကမ္းကို ေရွ႕လကုလသမဂၢ
အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေနာက္ထပ္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳ မည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ မွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း
ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္ ။ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးယခု
သီတင္းပတ္အတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ ရွိပါသည္။

http://burmese.voanews.com/content/burma-unga-draft-resolution/3064594.html
http://mizzimaburmese.com/article/7626

အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခေ
ြဲ ရးသမားမ်ား စစ္ေတြကုိ ဦးတည္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆမႈေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတင္းၾကပ္
19.11.2015
ႏုိ၀င္ဘာ ၈အလြန္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ လုံၿခဳံေရးကုိယခင္ကထက္ ပုိမုိ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားလုိက္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းစစ္ေဆး
ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ႏု၀
ိ င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ မွစတင္ၿပီးတင္းၾကပ္စြာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။လတ္တေလာကခ်င္ျပည္နယ္
တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲေရးလုပ္ငန္မ်ား စစ္ေတြၿမဳိ႕သို႔ ဦးတည္ျပဳလုပ္
လာႏုိင္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းခ႐ုိင္ ဒုရဲမွဴးဦး၀င္းေနာင္က
RiA ကုိ ေျပာပါသည္။
RIA
MA BA THA
Wira Thu

“အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဘသအဖြ႔ဲ ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ်င္းပမည္”
18.11.2015
အဓိကကမွာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ေႏွာင့္ယွက္မည့္ အရာမ်ားအား
မည္သို႔ ဆက္လုပ္မည္ ကို ယခုကတည္းက စီစဥ္ထားမည္ စသည့္ အေႀကာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္ကာ
မ်ဳိးခ်စ္မ်ား အားလုံး အြန္လုိင္းမွ ဖိတ္ၾကားထားသည္ ဟု ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ မဘသအဖြ႔ဲ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးေနမိႏၵက
မိန္႔ၾကားသည္။ ေက်ာ္ေဝမင္း
19.11.2015 မႏၲေလးအလင္း

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

OTHER
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္မူဝါဒ ရီပတ္ဘလစ္ကန္အမတ္ Rubio ခ်ီးက်ဳး
19.11.2015

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး လမ္းဖြင့္ခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္သည့္ ပံုစံတခုျဖစ္သည္ဟု ရီပတ္ဘလီကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Marco Rubio
ကေျပာပါသည္။၎သည္၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္
ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစား ေနသူထဲ တြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငႏ
ံ ွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား
ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ လမ္းဖြင့္ ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အခြင့္
အလမ္းအခ်ဳိ႕ ပြင့္သြားကာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးနယ္ထဲ ၀င္ခြငလ
့္ ာေစသည္ ဟု
Mr Rubio ကေျပာပါသည္။က်ဴးဘားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေျပာရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဟုလည္း ေျပာသြားသည္။AP
http://burmese.voanews.com/content/what-happened-with-burma-is-prefect-rubio-said/3064904.html

ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္ ထိေရာက္မႈ မရွိဟု ေဝဖန္ခံရ
19.11.2015
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) သည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ မရွိဟု အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ားႏွင့္အာရွေဒသတြင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း(FORUM-ASIA)တို႔ကေထာက္ျပေျပာဆို
လိုက္သည္။အာရွေဒသ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာNGO မ်ား ကြန္ရက္ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သူမ်ား အဖြဲ႔ (Burma Partnership) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိျပဳလုပ္သည့္ MNHRC ၏
ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈတို႔အေပၚဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာ
တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာအဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦး၊ဝန္ထမ္း ၇ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေၾကာင္း၊ေကာ္မရွင္ ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစမ
္ တ္လ
တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိခ့ဲ ကာ ေျမသိမ္း ယာသိမ္း အမႈ
မ်ားသည္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ခိုင္ခိုင္ဝင္းက ေျပာဆို သည္။တင္ထက္ပိုင္
http://www.bbc.com/burmese/burma/2015/11/151118_human_rights_commission
http://www.rfa.org/burmese/news/observers-critize-mnhrc-11182015114112.html

ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ မစၥတာေရွာင္ထာနဲလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ( Interview ေကာက္ႏႈပ္ခ်က္)
19.11.2015
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစိုးရသစ္ လက္ေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပက႑ ႏွစ္ခုစလံုး ျမင့္တက္ လာမည္ ထင္ျပီး
ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား အမ်ားႀကီးပိုေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေန တစ္ခုကို ရင္ဆုိင္ ၾကရလိမ္ ့မည္၊
ပိုၿပီး တည္ၿငိမ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္

(ေရြး ေကာက္ခံမဟုတ္သည့္ တာဝန္မခံရ သည့္

အာဏာပိုင္မ်ား၏ အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး စိတ္မမွန္႐ုတ္တရက္စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္မႈအေပၚမွာ ခ်တတ္ၾက
သည့္ အတၱေနာမတိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေနာက္ ထပ္မရွိေတာ့သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္)ကိုလည္းပဲ ရင္ဆုိင္ၾက
ရမည္ ။NLD တြင္ ထူးခြၽန္ေကာင္းမြန္သည့္စီးပြားေရးအဖြ႕ဲ တစ္ခုရွိုျပီး ၎တုိ႔ အုိင္ဒီယာ ေကာင္းမ်ားစိတ္ကူးအႀကံ
ဉာဏ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းျပီး စိတ္အားထက္သန္ကာ ရဲရင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုမအ
ွ စိုးရသစ္ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိနအ
္ မ်ားႀကီးလိုအပ္ျပီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
မွ လမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္ ေရာက္ရန္ နည္းနည္းသာလုပ္ခ့ရ
ဲ ျပီးတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွ
၏ အေတာက္ပဆံုး ရတနာ တစ္ပါး ေနာက္တစ္ေခါက္ျဖစ္ လာဦးမည္ဟု ထင္ပါ ေႀကာင္းမစၥတာေရွာင္ထာနဲလ္က
ေျဖႀကားသြားသည္ ။ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
http://www.7daydaily.com/story/51301

ယဥ္ေက်းမႈ က႑ကို အစိုးရသစ္ လွည့္ၾကည့္ေပးႏုိင္မည္ ဆိုလွ်င္ အတုိင္းထက္ အလြန္ဟု ႐ုပ္ေသး
ပညာရွင္ မ်ားဆို
19.11.2015
အစိုးရေထာက္ပံ႔မႈ အား နည္းခဲ႔သည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္စံု သဘင္ အခန္းက႑ကို ေခတ္အဆက္ ဆက္အထိတိုင္ ေအာင္
ျမန္မာ့႐ုပ္ ေသးပညာ ရွင္မ်ားကဆက္လက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ုပ္စံု
သဘင္အသင္းထံမွ သိရသည္။ Popular News Journal

ရန္ကုန္ အေျချပဳ လွ်ပ္စစ္ ၊ ေျမေအာက္ ၊ ေကာင္းကင္ ရထား ေျပးဆြေ
ဲ ရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္း
18.11.2015
ရန္ကုန္-မႏၲေလး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ လၽွပ္စစ္ ရထား ေျပးဆြေ
ဲ ရး စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ေျမေအာက္ ရထား စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္မဂၤလာဒုံ-ဟံသာဝတီေကာင္းကင္ရထားေျပးဆြေ
ဲ ရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္အနာဂတ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုကမ္းလွမ္း ဖိတ္ေခၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ ့ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com/myanmar/science-technology/1979-2015-11-18-10-52-13
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ႏွစ္စဥ္ ဖ်က္ဆီးေနေသာ္လည္း ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွဘိန္းခင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာတြင္ ထပ္မံ
ဖ်က္ဆီးဦးမည္
19.11.2015
ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွဘိန္းခင္းမ်ားကိလ
ု ာမည့္ဒီဇင္ဘာလ၁ရက္ေန႔တြင္ရတ
ဲ ပ္ဖြဲ႕မွသြားေရာက္ဖ်က္ဆီးမည္
ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးကေျပာသည္။ႏွစ္စဥ္ ဖ်က္ဆီးေနက်အတိုင္း ဒီဇင္လာလ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္
ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ၂၅ရက္ေန႔မတိုငခ
္ င္အခ်ိန္အထိဘိန္းခင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီးသြားမည္
ႏွစ္စဥ္ ဖ်က္ဆီးေနမႈုျဖစ္ေႀကာင္း ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ ေထြးကေျပာသည္။

https://www.facebook.com/popularnewsjournal/?fref=nf
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