ne\

အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂၇၈)
ၶ ေန႔)
ဓ
စဥ္
၁

ေန႔စဲြ။ ၁၀.၁၁.၂၀၁၅ (အဂၤါေန႔)

ေန႔စြဲ

သတင္းဌာန

အေၾကာင္းအရာ

၁၀.၁၁.၁၅

Daily Eleven

ေဒၚေအာင္ဆန္း

Pg (2, 3)

စုၾကည္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

ျဖစ္ေျမာက္ျခင္း

ျပည္သူလူထု

အား

ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူ
လူထု၏

ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ၊ သတၱိရွိမႈ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈတို႔

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေျမာက္သြားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အထူး
ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးေရွ႕တြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲရလဒ္အား

လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္

ျပည္သူမ်ားအား

ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ျခင္း၊ ရႈံးျခင္းဆိုသည့္ မဲ
အေရအတြက္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ မိမိဝင္ပါသည့္အခါမွာ မည္မွ်သိကၡာ
ရွိသည္၊ မည္မွ်ေလာက္ ျပည္သူအေပၚတြင္ ေစတနာထားသည္
ႏွင့္သာဆိုင္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၾကရန္
လိုေၾကာင္း၊
ရံႈးသည္၊

လူဆိုသည္မွာရံႈးျခင္း၊

ႏုိင္သည္ဆိုသည္မွာ

ႏုိင္ျခင္းထက္

ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း၊

မည္ကဲ့သို႔
ရႈံးသည့္

သူမ်ားသည္ သတၱိရွိရွိ၊ ဣေျႏၵရွိရွိျဖင့္ အရႈံးခံႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္
သည့္သူမ်ားသည္လည္း ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်၍ သေဘာထားႀကီး
စြာျဖင့္ အႏုိင္ကိုရင္ဆုိင္မွသာ တကယ့္ေအာင္ျမင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့
သည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၂
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Daily Eleven
Pg (3)

Election

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပႏုိင္ေရး ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္
ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီခ်ီးက်ဴး
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

သမိုင္းဝင္

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္

က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ
ျပည္သူအားလံုးႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလုိက္

ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီက ႏိုဝင္
ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူတို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပသခဲ့သည့္ သူရသတၱိႏွင့္ စြန္႔
လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ား၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္
ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ မဲေရတြက္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ မွန္
ကန္မႈရွိရန္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေလ်ာ္
ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾက
ရန္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးသို႔ ကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္
ကယ္ရီက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
၃
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7 Day Daily

Election

No (913) p

ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ပတ္သက္၍

ဥေပေဒႏွင့္မညီေသာ

လုပ္ရပ္မ်ားကို

တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒီခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

(3)

ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ ကို သိရၿပီး
ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္
ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက အေရး
ေပၚေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၃) ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္
ေက်းရြာ တစ္ရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရပါက ျပန္ေပးစရာ
မလိုဟု ေျပာၾကားကာ အိမ္တုိင္းေစ့အား က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းေခ်း
ငွားေနသည္ဟု သတင္းရရွိေၾကာင္း အေရးေပၚေၾကညာခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
မင္းဟိန္းေက်ာ္

၄

၁၀.၁၁.၁၅

စံေတာ္ခ်ိန္
အတြဲ (၃)
အမွတ္ (၉၃၀)
P (2)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ထုိင္းအစိုးရ လံုၿခံဳေရးတုိးျမွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္

ျပႆနာမ်ား

သို႔မဟုတ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာ- ထုိင္း
နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထုိင္းလံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားက လံုၿခံဳ
ေရးအဆင့္ တိုးျမွင့္ထားေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္က သတင္းထုတ္
ျပန္လိုက္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပ
စဥ္ကလည္း

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

တုိက္ပြဲမ်ား

ေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသိုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္
ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္တြင္ ပံုမွန္အေျခ
အေနရွိေသာ္လည္း ထုိင္းလုံၿခံဳေရး အာဏာပိုင္မ်ား က ႏုိဝင္ဘာ ၈
ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အၾကမ္းဖက္တုိကခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္
၍ နယ္ေက်ာ္ကူးစက္လာပါက ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အား
ေဘးလြတ္ရာ

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေရးအပါအဝင္

လံုၿခံဳေရးအစီအမံ

မ်ားေရးဆြဲထားသည္။
ဗန္ေကာက္ပို႔စ္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅
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7 Day Daily

Election

No (913) p

လား႐ိႈးၿမိဳ႕

ႀကိဳတင္မဲတစ္ေသာင္းေက်ာ္

ျပႆနာသေဘာရိုး

မဟုတ္ဟုဆိုၿပီး ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ က်ားေခါင္းပါတီတို႔က အျပင္းအထန္

(4)

ကန္႔ကြက္
လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္မဲတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေရာက္ရွိ
လာျခင္းသည္ သာမန္သေဘာရိုးမဟုတ္ဟုဆိုၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္း) ပါတီတို႔
က ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကား
ခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္မဲအားလံုးသည္ ျပန္႔ျပဴးညီညာစြာရွိေနၿပီး ယုတိၱ
မရွိေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္
ေလာင္း ဦးစိုင္းျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္

ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ

ဒုသမၼတ

ႀကိဳတင္မဲ

၃၈၀၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းငက ၃၇၉၅ ၊
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ၃၇၉၉ မဲ ရရွိထား
သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႀကိဳတင္မဲ ၇၂ မဲ ရရွိကာ က်ားေခါင္းပါတီက
ခုနစ္မဲသာရရွိထားသည္။ ႀကိဳင္မဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္
နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲတာဝန္ခံ ဦးႏွစ္ဆန္းဦးထံ ေမး
ျမန္းရာ ႀကိဳတင္မဲမ်ားသည္ မဲရံုမပိတ္မီ ၄ နာရီ မတုိင္မီကတည္း
က ေရာက္ရွိေနၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္း
၆

၁၀.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု NLD ပါတီအႏုိင္ရ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္

No (185) p

အမ်ားစုတြင္ NLD ပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕

(2)

နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္
ေတာ္သံုးရပ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၃၇ ေန
ရာအႏုိင္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက မဲဆႏၵနယ္
၃ ေနရာ အႏုိင္ရရွိထားၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ
ဒီမုိကေရစီပါတီတို႔က မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာစီ အႏုိင္ရရွိထားသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာလံုးကို NLD ပါတီက
အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခု ၁၂ နယ္
ရွိသည့္အနက္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္
NLD ပါတီက ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

၇

၁၀.၁၁.၁၅

The Voice
Daily Vol (3)
No (185) p
(2)

Election

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္သာရႈံးၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုး
NLD ပါတီအႏုိင္ရ
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ရွစ္ၿမိဳ႕
နယ္တြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွလြဲ၍ က်န္ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး
NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရး
ပါတီမွအႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္းေသာ

ကိုယ္စားလွယ္

ဦးလွေဌးဝင္းသည္

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏

ႀကိဳတင္မဲမ်ားက

အေထာက္အပံ့ေကာင္းခဲ့ၿပီး အရပ္သားမ်ားေပးခဲ့သည့္ မဲစာရင္း
အရ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္မ်ိဳးသြင္က အသာ
စီးရခဲ့ေသာ္လည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္၏ ထုတ္
ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္
၈

၁၀.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

မိတၳီလာတြင္

ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီ

လႊတ္

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးေနရာလံုး အႏုိင္ရ

No (185) p

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး

(2)

ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ NLD ႏွင့္ USDP တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား၏ ဆႏၵမဲအေရအတြက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းေနရာအတြက္ USDP မွ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက ၉၆၃၁၄
မဲ၊ NLD မွ ေဒါက္တာဝင္းစုိးဦးက ၅၉၂၇၇ မဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ USDP မွ ဦးစိုးေအာင္ ၉၇၃၇၈ မဲ၊
NLD မွ ဦးေက်ာ္မင္းက ၅၉၆၄၅ မဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စာလးွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ေနရာအတြက္ USDP မွ
ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ၄၈၃၆၀ မဲ၊ NLD မွ ဦးတင္ကိုကိုက ၂၈၈၇၉
မဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္
(၂) ေနရာအတြက္ YSDP မွ ဦးစိုးေအာင္က ၄၅၁၇၄ မဲ၊ NLD မွ
ေဒါက္တာခင္စိုးတို႔က ၂၈၆၃၄ မဲ ျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အႏုိင္ရ
ရွိခဲ့သည္။
မိတၳီလာ

၉

၁၀.၁၁.၁၅

The Voice

Election

Daily Vol (3)

ရမည္းသင္းတြင္ ဘာသာေရးမဲဆြယ္မႈႏွင့္ ပါတီတြင္း မညီညြတ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ NLD ပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ဟုဆို

No (185) p

ယခု က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕

102)

နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၌NLD ပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမွာ ပါတီတြင္း
မညီညြတ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ မဲဆြယ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏုိင္ေရး
အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးဝင္းဦးကေျပာသည္။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔တြင္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္

ပတ္

သက္ၿပီး မေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္
အခ်ိဳ႕ကို ပါတီဗဟိုက တာဝန္မွရပ္နားခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
သည္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး NLD ကို အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ရမည္းသင္း
၁၀

၁၀.၁၁.၁၅

Tomorrow Vol
(2) No (36) p

Election

ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

ၾကားျဖတ္ေရြး

ေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္

(3)
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေသာ
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးကာလတြင္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရန္
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားက

အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္

ရွမ္းျပည္တပ္

မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း SSPP/ SSA တို႔ၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သျဖင့္ ယင္းေဒသရွိ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္မ်ားမွာ မဲေပးခြင့္ဆံုးရံႈးေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္
ဒုကၡသည္မ်ားအား မုိင္းေနာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ဟိုက္ပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဝမ္ေဖာ့ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ မုိင္း႐ွဴး
ေတာင္ေက်ာင္းတို႔တြင္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္ေပးထားရ

ေၾကာင္း ေဒၚနန္းႏြမ္မိုက ေျပာသည္။
ကိုလူသစ္
၁၁

၁၀.၁၁.၁၅

Daily Eleven

Election

Pg (18)

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို

သက္ဆိုင္သူအားလံုး

လက္ခံ

ၾကရန္ ဥေရာသမဂၢတိုက္တြန္း
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္
ငံ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအား သက္ဆိုင္သူအား
လံုးအေနျဖင့္ လက္ခံၾကရန္ ဥေရာပသမဂၢက ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔
က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္း၊ စနစ္တက်ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပ
သမဂၢ၏ ျပည္ပမူဝါဒေရးရာအႀကီးအကဲ Federica Mogherini က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မဲလာထည့္သူ အေရတြက္ ျမင့္မားမႈက ႏုိင္ငံကို
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူ
မ်ား၏ ကတိျပဳမႈကိုျပသေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံညီ
ညြတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္
သူအားလံုးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံၾကရန္ အလြန္
အမင္းအေရးႀကီးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
AFP

၁၂

၁၀.၁၁.၁၅

DEMOCRACY
Today
အတြဲ(၂)

Election

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို

အျပည့္အစံုထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္

ႏွစ္ပတ္ခန္႔

ၾကာမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ေျပာ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား အျပည့္အစံုအား

အမွတ္ (၃၉၄)

အေစာဆံုးႏွစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Pg (2)

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္
ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါက အေစာ
ဆံုးေၾကညာႏုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္
မရွင္အေနျဖင့္

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ မွန္ကန္တိက်ျမန္ဆန္ေရး

အတြက္ စိစစ္ေနဟု ၎ကဆိုသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ
မွာ လိုအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း မွန္ကန္တိက်သည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္
ေျပာဆိုေနၾကသည္။
၁၃
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DEMOCRACY

Election

Today

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခား
ျဖစ္စဥ္ ၄၈ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေျပာ

အတြဲ(၂)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေရြး

အမွတ္ (၃၉၄)

ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ၄၈ ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

Pg (6)

ျဖစ္ပြားမႈရာႏႈန္း သုညဒသမ ၁၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျပည္
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏိုဝင္ဘာ
၉ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ ထူျခားျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ အေယာင္ေဆာင္
မဲစာရင္း ၄ ခု၊ မဲလက္မွတ္မွားယြင္းျခင္း ၁၄ ခု၊ မဲရံုမွဴးလက္မွတ္
မပါေသာ မဲလက္မွတ္ ၃ ခု၊ တရားမဝင္ မဲဆြယ္စည္းရံုျခင္းျဖစ္စဥ္
၁၂ ခု၊ အျခားျဖစ္စဥ္ ၁၅ ခု အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၉
ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မဲရလဒ္စာရင္းမ်ားကို ေၾကညာျခင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္း
အနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
MP, MO

၁၄
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Daily Eleven

NLD

Pg (3)

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္

ႀကိဳတင္မဲ၊

ၿခိမ္းေျခာက္မဲမ်ားရွိခဲ့သည့္

အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရေျဖရွင္းသြားမည္ဟု NLD လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္းေျပာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရ ဦးသက္ေဆြ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ
ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္
အတြက္

ႀကိဳတင္မဲ၊

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ

ၿခိမ္းေျခာက္မဲမ်ားရွိခဲ့သည့္
ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု

NLD

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္းက ေျပာၾကားသည္။
ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၅၇၃ ဦးရွိၿပီး မဲရံုႏွစ္သာရွိ
ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ မဲစာရင္းရလဒ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၁၂၁၁ မဲ၊ NLD က ၂၄၆ မဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ၁၂၀၂ မဲ၊ NLD က ၂၄၇ မဲ ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္
ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ၉၃၆ မဲ၊ NLD က ၁၀၃၊
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက
၂၇၅ မဲ၊ NLD က ၁၅၂ မဲ ရရွိခဲ့ကာ အာဏာရပါတီမွ အႏုိင္ရရွိ
ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာရင္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားပါဝင္သည္ဟုသိရ
သည္။
ေက်ာ္ထင္
၁၅
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Daily Eleven
Pg (7)

NLD

ေအာင္ႏုိင္ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ပြဲလမ္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စီတန္း
လွည့္လည္ဟစ္ေၾကြးျခင္း၊

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို

အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ NLD ထုတ္ျပန္

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္း

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

NLD ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးကို

အေၾကာင္းျပ၍ ပြဲလမ္းမ်ားက်င္းပျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ ဟစ္
ေၾကြးျခင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းအျပဳအမူမ်ား ေရွာင္
ရွားရန္ NLD ဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔က ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ

ေၾကညာခ်က္၌

အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္

ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း

ပါတီ၏

ပတ္သက္၍

တရားဝင္ေအာင္ႏုိင္ေရး

စာရင္းမ်ားကိုေကာ္မရွင္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္မွသာ အတည္ျပဳ
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ေရြးခ်ယ္
ခံခဲ့ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေျဖၾကားျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေရး
သားေဖာ္ျပျခင္း၊ ေအာင္ႏုိင္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဧည့္ခံပြဲက်င္းပ
ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္လည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ညႊန္ၾကား
ထားသည္။
ေက်ာ္ဇင္ဝင္း
၁၆
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USDP

Pg (16)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ

ပူးတြဲဥကၠ႒

ဦးေဌးဦး ဝန္ခံ
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့သည့္ အေထြအေထြေရြး
ေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပူးတြဲဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက
ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္
သည္။

ဟသၤာတခရိုင္အတြင္း

မဲဆႏၵနယ္အားလံုးနီးပါး

ရံႈးနိမ့္

ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအေနျဖင့္ ရံႈးနိမ့္သည့္ရာခုိင္
ႏႈန္းမ်ားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္
လည္း ျပည္သူအတြက္အက်ိဳးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ကာ
ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း

ဦးေဌးဦးက

ေျပာၾကား

သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ မဲေရတြက္မႈမ်ားအရ ဧရာဝတီတိုင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္

လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၂) တို႔တြင္ NLD

တိုင္းေဒသႀကီး

ရာႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့

ေၾကာင္းသိရသည္။
၁၇
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DEMOCRACY
Today
အတြဲ(၂)
အမွတ္ (၃၉၄)
Pg (7)

ပါတီ

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္
နယ္အစိုးရကို ႀကီးၾကပ္သြားမည္ဟု ဆို
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအနက္ အႏုိင္ရရွိမႈ ကနဦးရလဒ္
အားေကာင္းေနေသာ

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္

ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရကို ႀကီးၾကပ္သြားမည္
ဟု ပါတီ ဒုဥကၠ႒ (၁) ဦးဘိုးမင္းက ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးႏွင့္လည္း ေရွ႕ဆက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္မာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အတတ္
ပညာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အတတ္ႏုိ္င္ဆံုး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု
CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

၇၇

ဦးျဖင့္

ရန္ကုန္၊

ဧရာဝတီ၊ ပလက္ဝ၊ ရခိုင္ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ANP
အေနျဖင့္ ဂြ၊ သံတြဲႏွင့္ မာန္ေအာင္တို႔တြင္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ကာ ေတာင္
ကုတ္တြင္ တစ္ေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး က်န္ေနရာအားလံုးတြင္ အႏိုင္
ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
MMA

CDNH မွ ျပဳစု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

