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သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

ပမနမ်ောနှိိုငင်ရံရ ွေးရကောက်ပ ွဲရစောင့််ကကည့််ရလ့်လောရရွေးက နယ်က်   

             ၂၀၂၀ပပည့််န စ်၊ နှိိုဝငဘ်ောလ၊(၇) 

၁။ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသညေ့့်အဖ ွဲအ ည့််းဆ ိုင့်ရောအြျဉ်း 

မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းြ န့်ယြ့်အဖ ွဲွဲ့သည့်မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖ ့်

 ဉစလေ့လောြှုလိုပ့်ငန့််း ဉြျော်းတ င့် ၂၀၁၃ ခိုန ှ့်ြှ တင့်ြော ဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖ ့် ဉ တ ့် စလ ောြ့် 

စဆောင့်ရ ြ့်ခွဲေ့စသော လ တ့်လပ့်ပပီ်းတရော်းြ တြှုရှ သည့်် ဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြျော်းရှင့်သန့် 

အော်းစြောင့််းစ ရန့်စဆောင့်ရ ြ့်စနစသော အဖ ွဲွဲ့အ ည့််းတ ့်ရပ့်မဖ ့်ပါသည့်၊၊ 

မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖတ့်သန့််းြှုြောလတ ့်စလ ောြ့် န ိုင့်ငသံော်းနငှေ့့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲအ ီအ ဉ 

ြျော်းမဖ ့်စသော ပထြအကြ ြ့်ြွဲစပ်းြညေ့့်လူငယ့်ြျော်းနငှေ့့် အြျ  ်းသြီ်းြျော်း၏ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲတ င့်ပါဝင့်ြှုမြငေ့့် 

တင့်စရ်းအ ီအ ဉနငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုလိုပ့်ငန့််း ဉနငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရော 

ဉပစဒစရ်းရောြူစ ောင့်နငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောအမငင့််းပ ော်းြှုြျော်းအော်း စလေ့လောသညေ့့်လိုပ့်ငန့််း ဉြျော်းြ ို 

စဆောင့်ရ ြ့်လ ြ့်ရှ ပါသည့်။ ထ ို ေ့မပင့် မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းြ န့်ယြ့်၏ 

လိုပ့်ငန့််းစြော့်ြတီအဖ ွဲွဲ့ဝင့်မျောွေးမဖ ့်ပပီ်း မြန့်ြောန ိုင့်ငတံ ့်န ိုင့်ငံလံို်းရှ  စဒသခံအဖ ွဲွဲ့အ ည့််းစပါင့််း(၂၈)ဖ ွဲွဲ့ နငှေ့့် အတူ 

ဒြီ ိုြစရ ီနငှေ့့် ပင ြ့််းချြ့််းစရ်း ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းမှုအော်းစြောင့််းစ စရ်းနငှေ့့် န ိုင့်ငဖံ ံပဖ  ်းတ ို်းတြ့်စရ်းြဏ္ဍြျော်းတ င့် 

 ဉဆြ့်ြမပတ့်စဆောင့်ရ ြ့်စနသညေ့့် လ တ့်လပ့်ပပီ်း အြှီအခ ိုြင့််းစသောအဖ ွဲွဲ့အ ည့််းမျောွေးမဖ ့်ပါသည့်။ 

၂၀၂၀-ပါတ ီံိုဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲတ င့် ြဒ်ူးလူငယ့်ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းတ ို်းတြ့်စရ်းအသင့််း၊ ပွဲခူ်းတ ိုင့််း 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းအဖ ွဲွဲ့ နငှေ့့် RAIN MAKER တ ို ေ့ြဉီှ်းစဆောင့်ြော စဒသခံအဖ ွဲွဲ့အ ည့််း(၂၈)ဖ ွဲွဲ့တ ို ေ့ပဖင့်် 

ပူ်းစပါင့််းပပ ွေး စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖ ့် ဉစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုစဆောင့်ရ ြ့်လ ြ့်ရှ သည့်။၂၀၂၀-စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ 

မဖ ့် ဉ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောရန့် စဒသအလ ိုြ့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ (၁၃၀၃)ဉီ်းမဖငေ့့် ဒြီ ိုြစရ ီစရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲ ံနှုန့််း ြ ိုြ့်ညီြှုြရှ စသောအချြ့်ြျော်းြ ို စလေ့လောစဖော့်ထိုတ့်ြောစနောင့်လောြညေ့့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ 

ြျော်းတ င့်ပ ိုြ ို စြောင့််းြ န့်စသော စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောဉပစဒစရ်းရောြူစ ောင့်မပ မပင့်စမပောင့််းလွဲြှုြျော်း ထ စရောြ့်  ော 

စဆောင့်ရ ြ့်န ိုင့်ရန့်ရည့်ရ ယ့်သည့်။ 

၂။ ၂၀၂၀-ပါတီ ံိုဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှု 

၂၀၂၀-စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းလိုပ့်ငန့််း ဉမပင့်ဆင့်ြှုတ င့်  စလေ့လောစရ်းအဖ ွဲွဲ့သည့် 

၂၀၁၉ ခိုန စ် နှိိုဝငဘ်ောလြှ တင့်ြော စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းဆ ိုင့်ရော အ ီအ ဉနငှေ့့်ြူဝါဒဆ ိုင့်ရောြျော်း 

ြ ိုမပင့်ဆင့်ခွဲေ့ပါသည့်။ ထ ိုသ ို ေ့မပင့်ဆင့်ရောတ င့် န ိုင့်ငသံော်းအသ ပညောစပ်းနငှေ့့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့ 

လောစရ်းအော်းစဆောင့်ရ ြ့်ရောတ င့် န ိုင့်ငသံော်းစြောင့််းနငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲသင့်တန့််းြျော်း အပတ့် ဉ(၁၂)ကြ ြ့် 
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တ တ နငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်း ဆ ိုင့်ရောသင့်တန့််း(၉)ကြ ြ့်တ တ အော်း မြန့်ြောန ိုင့်ငံ 

စဒသအသီ်းသီ်းရှ  ြ တ့် ြ့်အဖ ွဲအ ည့််းြျော်းနငှေ့့်ပူ်းစပါင့််းြော လူငယ့်(၆၃၀)ဉီ်းအော်း သင့်တန့််းပ ို ေ့ချစပ်း 

ခွဲေ့ပါသည့်။ထ ို ေ့မပင့်လြ့်ရှ  ြူ်း ြ့်စရောဂါ မပန ေ့့်ပ ော်းြှုအစမခအစနအရ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ(၈၀၀)ဉီ်းအော်း 

online ြှတဆငေ့့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်း သင့်တန့််းြျော်း ီ ဉခွဲေ့ပါသည့်။ 

၃။ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုနည့််း ံန ့်ပ ိုင့််းဆ ိုင့်ရော 

၂၀၂၀ပပည့််န စ်၊ ပါတီ ံိုဒြီ ိုြစရ ီအထ ရထ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းလိုပ့်ငန့််း ဉ 

စဆောင့်ရ ြ့်ရောတ င့် မပည့်စထောင့် ို စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်၏ ဉပစဒစရ်းရောြူစ ောင့်မပ မပင့်စမပောင့််းလွဲြှု နငှေ့့် 

ြပ့်စရောဂါစ ်းမဖ ့်ပ ော်းြှုြောလအတ င့််း စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ ီြံခန ေ့့်ခ ွဲြှု၊ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲနငှေ့့်အော်းလံို်း အြျံ ်း 

ဝင့်ပါဝင့်ြှု၊ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောအမငင့််းပ ော်းြှုနငှေ့့်န ိုင့်ငစံရ်းပါတီြျော်းြ တစသော စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲအခင့််း 

အြျင့််းတ ို ေ့အော်း စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောခွဲေ့ပါသည့်။ ထ ိုသ ို ေ့စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောရောတ င့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့် 

ကြညေ့့်စလေ့လောသူ (၁၃၀၃)ဉီ်းအော်း မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်မ  တရော်းဝင့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့် 

စလေ့လောခ ငေ့့်မပ ခွဲေ့ပပီ်း တ ့်န ိုင့်ငလံံို်းအတ ိုင့််းအတောမဖငေ့့် စ ောငေ့့်ကြညေ့့်ရောတ င့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြတ ိုင့်ြီ ြောလ 

စရရှည့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ (၂၄၁)ဉီ်းနငှေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစန ေ့စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ (၁၀၈၃)ဉီ်းြှ 

တောဝန့်ယူစဆောင့်ရ ြ့် ရနပါသည်။ 

စရရှည့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ(၂၄၁)ဉီ်းအနြ့်ြှ ကြ  တင့်ြွဲနငှေ့့်ြွဲ ောရင့််းအစမခအစနစ ောငေ့့် ကြညေ့့် 

စလေ့လောသူ(၇၆)ဉီ်းန င့််အ ူ အြျ  ်းသြီ်းြ ိုယ့် ော်းလှယ့်ပါဝင့်ြှု ှိို ့်အော်းစ ောငေ့့်ကြညေ့့် စလေ့လောသူ(၁၂၀)ဉီ်း 

နငှေ့့်န ိုင့်ငစံရ်းပါတီ(၁၅)ခို၏ပါတီြျငေ့့်ဝတ့်နငှေ့့်ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြောလစရ ်း/စြော့်ထိုတ့်မပန့်ချြ့်မျောွေး 

စြော််ြတီညွှန့်ကြော်းချြ့်နငှေ့့် ပါတီြျငေ့့်ဝတ့်ပ ိုင့််းဆှိိုငရ်ော ှိို ့်ကှိို စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောခွဲေ့သူ(၄၅)ဉီ်း ှိို ့်ပဖင့်် 

စနရောချထော်းခွဲေ့ပါသည့်။ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူြျော်းအော်း စလေ့လောသညေ့့်ဧရ ယောသတ့်ြှတ့်ရောတ င့် 

တ ့်န ိုင့်ငလံံို်းအတ ိုင့််းတောအရထော်းရှ ပပီ်း စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြောလပဋ ပြခမဖ ့်ပ ော်းန ိုင့်ြှုအစမခအစနအဆငေ့့်၊ 

ြပင ြ့််းချြ့််းစသောနယ့်စမြဧရ ယောနငှေ့့် သောြောန့်အစမခအရနအဆင့််  သည့်မဖငေ့့်သတ့်ြှတ့် ခ ွဲမခော်းြော 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောခွဲေ့ပါသည့်။ 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းတ င့် အသံို်းမပ စသော  ့်တြ့််းစြ်းခ န့််းပံို ံြျော်းသည့် ဒြီ ိုြစရ ီန ိုင့်င၏ံ 

 ံနှုန့််းသတ့်ြှတ့်ချြ့်ဆ ိုင့်ရောြူဝါဒ၊ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောဉပစဒ၊နည့််းဉပစဒနငှေ့့် လြ့််းညွှန့်ချြ့်ြျော်းနငှေ့့် 

အညီမပင့်ဆင့်ထော်းပါသည့်။ မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းြ န့်ယြ့်သည့် စရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောစ ောငေ့့် ကြညေ့့်စလေ့လောသည့်လိုပ့်ငန့််း ဉစဆောင့်ရ ြ့်ရောတ င့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့် 

စလေ့လောသညေ့့်သူြျော်းလ ိုြ့်နောရြညေ့့်ြျငေ့့်ဝတ့်ြျော်းအော်း တ ြျ  ောလ ိုြ့်နောပပီ်း မပည့်စထောင့် ိုသြမတမြန့်ြော 

န ိုင့်င၏ံ တည့်ဆွဲဉပစဒြျော်းနငှေ့့်အညီန ိုင့်င ံ သော်းတ ့်ဉီ်းလ ိုြ့်နောရြည့်် ့်တောဝန့်နငှေ့့်ဝတတ ရောအတ ိုင့််း စဆောင့် 

ရ ြ့်ခွဲေ့သည့်။ 
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၄။ ၂၀၂၀-ပါတီ ံိုဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲအခင့််းအြျင့််း 

၂၀၂၀ပပည့််န စ်၊ န ိုဝင့် ောလ(၈)ရြ့်စန ေ့တ င့် ြျင့််းပြညေ့့်ပါ  စံိုဒ မှိိုကရရစ အရထ ရထ ရရ ွေး 

စြောြ့်ပ ွဲသည့် ၂၀၂၀ပပည့််န စ်၊ ြတ့်လြှ  တင့်မဖ ့်ပ ော်းခွဲေ့စသော ြြဘော် ့်ြူ ြ့်ြပ့်စရောဂါမဖ ့်ပ ော်းန 

စ စသောြောလအတ င့််း ြျင့််းပမခင့််းမဖ ််ပပီ်း စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြျင့််းပရန့်မပင့်ဆင့်ြှုအပ ိုင့််းတ င့် အခြ့်အခွဲနငှေ့့် 

  န့်စခေါ်ြှုြျော်း  ောကြံ စတ ွဲ့ရလ ြ့်ရှ ြော လြ့်ရှ တ င့် နှိိုငင်ံရရွေးပါတီအြျော်း ို၏ ယံိုကြည့်ြှုကျဆငွ်ေးမခင့််း 

ခံစနရသည့်ြ ိုစတ ွဲ့ ရှ ရသည့်။ ထ ို ေ့မပင့်န ိုင့်ငစံရ်း ပါတီ (၂၆)ခို၏ ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြောလပါတီြျငေ့့်ဝတ့် 

အော်းလ ိုြ့်နောရန့် လြ့်ြှတ့်ထ ို်းမခင့််းအော်းမငင့််းဆန့်ခွဲေ့သညေ့့်အချြ့်သည့် ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို ်းစရ်းြောလ 

တ ိုင့်ကြော်းကြော်းြှု၊စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောအမငင့််းပ ော်းြှုြျော်းအော်း မပင့််းထန့်စ စသောအစမခအစနမဖ ့်သည့်၊၊ 

မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်၏ ပါတီြှတ့်ပံိုတင့်မခင့််းနငှေ့့် ြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််း အြည့် ောရင့််း 

တင့်သ င့််းြှုအပ ိုင့််းတ င့်  ီ  ့်ြှုအော်းနည့််းချြ့်ြျော်းရှ ခွဲေ့ပပီ်း စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြတ ိုင့်ြီန ှ့်ပတ့်အလ ိုြှပင့် 

ြန ေ့့် လူြ ိုယ့် ော်းလှယ့်၏ လွှတ့်စတော့်ဉပစဒသတ့်ြှတ့်ချြ့်နငှေ့့်ြညီစသော န ိုင့်ငဝံန့်ထြ့််းတည့်ရှ ရ်နဆွဲ 

စကြောငေ့့် အြည့် ောရင့််းြှပယ့်ဖျြ့်ခွဲေ့မခင့််း၊ ပပည်ရထောငစ်ိုဒ မှိိုကရရစ ပါ  န င့်် ညီည တ့်စသောဒြီ ိုြရြ့် 

တ ့်ပါတီ ှိို ့်အောွေး ကှိိုယစ်ောွေးလ ယ်ရလောငွ်ေးအမည် ငသ် ငွ်ေးသည့််လိုပ်ငနွ်ေးစဥ်ရဆောငရ် က်ပပ ွေးချှိန ် င ် စရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲြှရိုပ့်သ ြ့််းခံရမခင့််းြျော်းမဖ ့်ပ ော်းခွဲေ့ပါသည့်။ ထ ို ေ့မပင့် ၂၀၂၀ပပည့််န စ် အရထ ရထ ရရ ွေးစြောြ့်ပ ွဲတ င့် 

စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ ြြျင့််းပမဖ ့်စသောြွဲဆနဒနယ့်ပဖစ်သည့်် ရှြ့််းမပည့်နယ့်နငှေ့့်ရခ ိုင့်မပည့်နယ့်ရှ ပြ  ွဲ့နယ့်(၁၅)ပြ  ွဲ့ 

နယ့်တ ို ေ့တ င့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြျင့််းပခ င့်ြရရှ ခွဲေ့ပါ။ ယင့််းသ ို ေ့စသောအစမခအစနသည့် လွှတ့်စတော့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ 

ြျော်းတ င့် ဌောစနတ ိုင့််းရင့််းသော်း ပါတီတ ို ေ့၏န ိုင့်ငစံရ်းပါဝင့်မှုနယ့်ပယ့်အော်း ြျည့််းစမြောင့််းရစခွဲ့်ပါသည့်။ 

ထ ိုသ ို ေ့ြျင့််းပခ ငေ့့်ြရစသောြွဲဆနဒနယ့်သတ့်ြှတ့်သညေ့့်လိုပ့်ငန့််း ဉသည့် ပ ငေ့့်လင့််းမြင့်သောြှုြရှ ပွဲ အ  ို်းရ၊ 

 ပ်မရ ော်နငှေ့့် မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်တ ို၏ ဆံို်းမဖတ့်ချြ့်တ ့်ရပ့်အော်း တောဝန့်ခံန ိုင့်ြှု 

ြရှ ပဖစ်ခွဲ့်ပါသည်။ 

ဇ န့်လ(၂၉)တ င့်လွှတ့်စတော့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ ြျင့််းပြညေ့့်ြွဲဆနဒနယ့်ြျော်းြ ိုစကြမငောခွဲေ့ပပီ်း စနောြ့်မပည့် 

စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်သည့် ၂၀၂၀မပညေ့့်န ှ့်၊ ဇူလ ိုင့်လ(၁)ရြ့်စန ေ့တ င့် လွှတ့်စတော့်အသီ်းသီ်း အတ ြ့် 

ပါတီ ံိုဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲအော်း ၂၀၂၀မပညေ့့်န ှ့်၊ န ိုဝင့် ောလ (၈)ရြ့်စန ေ့တ င့် ြျင့််းပ ြည့်မဖ ့်စကြောင့််းြ ို 

မပည့်စထောင့် ိုသြမတမြန့်ြောန ိုင့်ငစံတော့်ဖ ွဲွဲ့ ည့််းပံိုအစမခခံဉပရ်ဒ(၂၀၀၈)၏ ပိုဒ့်ြ ၃၉၉(ြ)န င့်် 

မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြော့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်ဉပစဒပိုဒ့်ြ(၁၀)ပါ တောဝန့်နငှေ့့်လိုပ့်ပ ိုင့်ခ ငေ့့် ှိို ့်ြ ို ြျငေ့့်သံို်း ၍ 

စကြမငောချြ့်ထိုတ့်မပန့်ခွဲေ့ပါသည့်။ 

ဇူလ ိုင့်လ(၁)ရြ့်စန ေ့  င ် စကြမငောချြ့်အြှတ့်(၁၁၆/၂၀၂၀)မဖငေ့့်သြ့်ဆ ိုင့်ရောလွှတ့်စတော််စရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲနည့််း ဉပရ်ဒ(၁၆)ပါ လိုပ့်ပ ိုင့်ခ ငေ့့်အရလွှတ့်စတော့်ြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််းြျော်းအြည့် ောရင့််းတင့် 

သ င့််းမခင့််း၊ရိုပ့်သ ြ့််းမခင့််း၊  ီ  ့်မခင့််းနငှေ့့်ပတ့်သြ့်သညေ့့်စန ေ့ရြ့်ြျော်းထိုတ့်မပန့်စပ်းခွဲေ့ပါသည့်။ 
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၂၀၂၀ပပည့််န စ် အရထ ရထ ရရ ွေးစြောြ့်ပ ွဲတ င့်ဆနဒြွဲစပ်းသူ (၃၇)သန့််းခန ေ့့် (ြွဲ ောရင့််းမပင့်ဆင့်ြှုအရ 

အစမပောင့််းအလွဲရှ န ိုင့်) ရှ ပပီ်း (၆၈)ရောခ ိုင့်နှုန့််းသည့်အြျ  ်းသြီ်းနငှေ့့်လူငယ်ြွဲစပ်းြညေ့့်သူြျော်းမဖ ့်ကြသည့်။ 

န ိုင့်ငစံရ်းပါတီစပါင့််း(၉၁)ပါတီဝင့်စရောြ့်ယှဉပပ  င့်ပပီ်း ြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််း ို ိုစပါင့််း (၅၆၃၉) 

ဉီ်းရှ ပပီ်း အြျ  ်းသြီ်းြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််း(၉၀၂)ဉီ်းပါဝင့်သည့်။ အမျှိြိုွေးသမ ွေးဝငရ်ရောက်ယ ဥ်ပပှိြိုငမ်ှုရောခှိိုင ် နှုနွ်ေး 

(၁၆)ရောခှိိုငန်ှုနွ်ေးခန် ့် ပါဝငယ် ဥ်ပပှိြိုငထ်ောွေးပါသည်။ အြျ  ်းသော်းဒြီ ိုြစရ ီအဖ ွဲွဲ့ချ ပ့်ပါတီြှ ြ ိုယ့် ော်း 

လှယ့်စလောင့််း(၁၁၀၆) ဉီ်းပဖင့်် အစရအတ ြ့်အြျော်းဆံို်းမဖ ့်ပပီ်း၊ မပည့်စထောင့် ိုကြံေ့ခ ိုင့်စရ်းနငှေ့့် ဖ ံွဲ့ ပဖ  ်းစရ်း ပါတီြှ 

(၁၀၉၁)ဉီ်းနငှေ့့် မပည့်စထောင့် ိုစြောင့််းြျ  ်းစဆောင့်ပါတီြှ (၉၂၄)ဉီ်းအောွေး နမူနောရကောက်နှု ်ထောွေးပါ သည်။ 

 

၅။ ၂၀၂၀-ပါတီ ံိုဒြီ ိုြစရ ီစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲနငှေ့့်ဉပစဒစရ်းရောြူစ ောင့်ဆ ိုင့်ရောအစမပောင့််းအလွဲ 

၂၀၁၅-၂၀၂၀ မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်မပန့်လည့်ဖ ွဲ ည့််းပပီ်း စနောြ့်ပ ိုင့််းတ င့် ၂၀၁၉ခိုန ှ့်၊ 

စဖစဖေါ်ဝါရီလ(၁၅)ရြ့်တ င့် မပည့်စထောင့် ိုမြန့်ြောန ိုင့်ငစံတော့်ဖ ွဲွဲ့ ည့််းပံိုအစမခခံ ဉပစဒြ ိုမပင့် ဆင့်သညေ့့် 

ဉပစဒကြြ့််းအတည့်မပ စရ်းမပည့်လံို်းြျွတ့်ဆနဒခံယူပ ွဲနည့််းဉပစဒအတည့်မပ မခင့််းနငှေ့့် သြ့် ့်ဆ ိုင့် 

ရောစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲနည့််းဉပစဒြျော်းအပါ နည့််းဉပစဒ(၃၉)နငှေ့့်အညီ ပ ငေ့့်လင့််းမြင့်သောြှုရှ စ ရန့် တပ့်ြွဲရံိုြျော်း 

အော်းမပင့်ပစနရောတ င့် သတ့်ြှတ့်မပင့်ဆင့်ြှုအော်းအတည့်မပ စမပောင့််းလွဲခွဲေ့မခင့််း၊မပည့်တ င့််းစမပောင့််းစရွှွဲ့စနထ ိုင့်ြှု 

ရြ့်စပါင့််း(၁၈၀)အ ော်း ရက်ရပါငွ်ေး(၉၀)ရန ့်ထ ိုင့်ရံို မဖငေ့့် ြ ြ စနထ ိုင့်ရောစဒသတ င့် တရော်းဝင့်ြွဲစပ်းန ိုင့်ပခငွ်ေး၊ 

တ ိုင့််းရင့််းသော်းလွှတ့်စတော့်ြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််းြွဲဆ ယ့်အသံို်း ော်းရ တ့်ြျပ့်သ န့််း(၁၅၀)မပင့်ဆင့်ြှု၊ စရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းလိုပ့်ငန့််းလြ့််းညွှန့်တ င့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုနယ့်ပယ့်ြျော်းစလ ောေ့ချမခင့််းတ ို ေ့

ရှ ခွဲေ့သည့်။ 

၆။ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြတ ိုင့်ြီအကြ  ြောလစတ ွဲ့ ရှ ချြ့်ြျော်း 

၆.၁) ြွဲဆနဒရှင့် ောရင့််းစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှု 

န ိုဝင့် ော(၂၉)တ င့်မပည့်စထောင့်စိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်ြှြွဲဆနဒရှင့် ောရင့််းြျော်းြ ို ပံို ံ-၁။ ပံို -ံ၂ 

တ ို ေ့မဖငေ့့်  ောရင့််းမပ  ိုသည့်ဆ ိုစသော့်လွဲ ရှ /စြောြ့်ပံို ံမဖငေ့့်စြောြ့်ယူသညေ့့် န ့်မဖငေ့့် စဆောင့်ရ ြ့်ခွဲေ့သည့်။ 

ြွဲ ောရင့််းြျော်းြ ို ဇူလ ိုင့်(၂၅)တ င့် ပထြအကြ ြ့်(၃)ပတ့်ကြော ြပ့်ထော်းစကြမငောထော်းခွဲေ့ပပီ်း ဒိုတ ယ 

အကြ ြ့်ြွဲ ောရင့််းအော်း စအောြ့်တ ို ော (၁)ရြ့်ရန ့်ြှ(၁၄)ရြ့်ရန ့်အထ ြပ့်ထော်းစကြမငောခွဲေ့သည့်။ ြွဲဆနဒရှင့် 

 ောရင့််းစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောရောတ င့် မပည့်နယ့်/တ ိုင့််းစဒသကြီ်းရှ ပြ  ွဲ့နယ့် တ ့်ပြ  ွဲ့နယ့်စံနမူနော(၁)ခို  န ့် မဖငေ့့် 

(၁၄)ပြ  ွဲ့နယ့် ရှ ြွဲ ောရင့််းဆ ိုင့်ရောအစမခအစနြ ိုစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှတ့်တြ့််းရယူခွဲေ့သည့်။ ထ ိုသ ို ေ့စလေ့ 

လောရောတ င့် ြွဲဆနဒရှင့် ောရင့််း၏အဓ ြ အစမခခံြှော်းယ င့််းစလေ့ရှ စသောအချြ့်ြျော်းနငှေ့့် အန်ီး ပ့်ဆံို်းြွဲ ောရင့််း 

ရရှ န ိုင့်ရန့် လ ိုအပ့်ချြ့်ြျော်းြ ိုမပင့်ဆင့်န ိုင့်စသော အချြ့်လြ့်ြျော်းရရှ န ိုင့်ပခငွ်ေး ှိို ့်ကှိို အဓ ြရည့်ရ ယ့် ချြ့်မဖငေ့့် 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်ခွဲေ့သည့်။ 
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ြွဲ ောရင့််းနငှေ့့်ပတ့်သြ့်ပပီ်းြွဲ ောရင့််းတ င့်အြည့်ြပါရှ သူြွဲဆနဒရှင့်(၃၈၀)ဉီ်းအော်းတ ိုြ့်ရ ိုြ့်စတ ွဲ့ဆံို 

  ့်တြ့််းစြောြ့်ယူချြ့်အရ (၃၃)ရောခ ိုင့်နှုန့််းသည့် ြ ြ စနထ ိုင့်ရောစဒသတ င့် အပြွဲစနထ ိုင့်သူမဖ ့်စသော့် လည်ွေး 

ြွဲ ောရင့််းတ င့်ြပါရှ မခင့််းန င့်် စရွှွဲ့စမပောင့််းစနထ ိုင့်သူနငှေ့့် စရွှွဲ့စမပောင့််းအလိုပ့်သြော်းြျော်းသည့် 

(၆၇)ရောခ ိုင့်နှုန့််းရှ သည့်ြ ိုစတ ွဲ့ ရှ ရသည့်။ ထ ို ေ့စနောြ့်ပံို ံ(၃-ြ)မဖငေ့့်ြွဲ ောရင့််းမပင့်ဆင့်ြှုရှ /ြရှ  ဆြ့်လြ့် 

စြ်းမြန့််းရောတ င့် (၃၆)ရောခ ိုင့်နှုန့််းြ သောမပင့်ဆင့်ြှုရှ ပပီ်း ြျန့်စသော (၆၄)ရောခ ိုင့်နှုန့််းသည့် ြမပင့်ဆင့်ခွဲေ့ပါ 

အထူ်းသမဖငေ့့်စတောင့်တန့််းစဒသဧရ ယောရှ  ြွဲဆနဒရှင့်အြျော်း ိုသည့် အြည့် ောရင့််းမပန့်လည့်တင့်သ င့််းမခင့််း အော်း 

သ ရှ နော်းလည့်မခင့််းနည်ွေးရနပါသည်။ လြ့်ရှ မြန့်ြောန ိုင့်ငတံ င့် ြ ြ တ ို ေ့ ီ်းပ ော်းစရ်းဝင့်စင အရ သ ို ေ့ြဟိုတ့် 

  ့်ပ ွဲဒဏ့်စကြောငေ့့်စဒသအတ င့််းစရွှစမပောင့််းစနထ ိုင့်သူအစရအတ ြ့် စလ်းသ န့််းခန ေ့့်ရှ ပါသည့်။ ထ ိုသ ို ေ့စသောသူ 

ြျော်းသည့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲတ င့် ပါဝင့်ခ ငေ့့်ြရှ သြွဲေ့သ ို ေ့ ြွဲဆနဒရ  ်င့်အခ ငေ့့်အစရ်းသ ရှ ြှုအော်းနည့််းြော ြွဲစပ်းခ ငေ့့် 

ဆံို်းရှု ံ်းစနစသောမြန့်ြောန ိုင့်ငသံော်းြျော်းမဖ ့်ပါသည့်။ 

၆.၂) ၂၀၂၀-စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲနငှေ့့်န ိုင့်ငစံရ်းပါတီြျော်းြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြောလစတ ွဲ့ ရှ ချြ့်ြျော်း 

ပါတီြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြောလအော်း ြ့်တင့် ော(၈)ရြ့်စန ေ့တ င့် မပည့်စထောင့် ိုစရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်ြှ  တင့်စကြမငောချ န့်  င ် မြန့်ြောန ိုင့်ငသံည့် ြြဘောြပ့်စရောဂါကူွေး ြ့်မပန ေ့့် ပ ောြှု 

ဒိုတ ယလှု င့််း တင့်ချ န့်မဖ ့်ပပီ်း ရခ ိုင့်မပည့်နယ့်၊ြ န့်မပည့်နယ့်နငှေ့့် ရန့်ြိုန့်တ ိုင့််းစဒသကြီ်းတ ို ေ့ တ င့် 

စနအ ြ့်တ င့််းစနထ ိုင့်ရန့်ြန ေ့့်သတ့်ထော်းစသောြောလမဖ ့်ပပီ်း နယ့်စမြအချ  ွဲ့သည့် သြ့်ဆ ိုင့်ရော 

စဒသနတရအြ န ေ့့်လြ့််းညွှန့်ချြ့်ြျော်းအရြန ေ့့်သတ့်ြှုြျော်းရှ စနသညေ့့်ြောလမဖ ့်သည့်။ 

ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြတ ိုင့်ြီြောလြှောပင့် NLD,USDP,PPP, UBP ,UDP, SNLD နငှေ့့် PP ပါတီတ ို ေ့သည့် 

ပါတီ ည့််းရံို်းစရ်းဟိုစခါင့််း ဉတပ့်ြောလှုပ့်ရှော်းြှုြျော်းရှ ခွဲေ့သည့်။ ြွဲဆ ယ့် ည့်ရံို်းစရ်း ြောလတ င့််း 

ပါတီ(၁၅)ခိုအော်းစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောရောခွဲ့်ရော စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ(၇၆)ဉီ်း၏ ြှတ့်တြ့််းအရ 

မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်ြှ ထိုတ့်မပန့်ထော်းစသော လ ိုြ့်နောရန့် ည့််း ြျဉ်း၊ ပါတီြျငေ့့်ဝတ့်၊ 

MOHS၏လြ့််းညွှန့်ချြ့်လ ိုြ့်နောြှုရှ /ြရှ  သည့်တ ို ေ့ြ ို အဓ ြထော်း စ ောငေ့့်ကြညေ့့်ခွဲေ့ပါသည့်။ 

ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းလှုပ့်ရှော်းြှုအကြ ြ့် (၂၂၈)ခိုတ င့် စတ ွဲ့ ရှ ချြ့်ြျော်းြှော 

(၈၂)ရောခ ိုင့်နှုန့််းသည့်သတ့်ြှတ့်ဉီ်းစရထြ့်စြျော့်လ န့်ပပီ်းြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းခွဲေ့ပပီ်း  ီတန့််းလှညေ့့်လည့်ြှ ိ်ု 

မပ လိုပ့်သည့်ြ ိုစတ ွဲ့ ရှ ရသည့်။ ပါတီြျော်း၏ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းလှုပ့်ရှော်းြှုပံို ံ အြျော်း ိုသည့် 

အိုပ့် ိုစတ ွဲ့ဆံိုြှုပံို ံြျ  ်းမဖငေ့့်  ည့််းရံို်းစရ်းလှုပ့်ရှော်းြှုသည့် (၇၇)ရောခ ိုင့်နှုန့််းရှ ပပီ်း၊  ိုရံို်းလှုံွဲ့စဆော့်ြှုြျော်း 

သည့်(၆၄)ရောခှိိုငန်ှုနွ်ေး လိုပ့်စဆောင့်ကြသည့်ြ ိုစတ ွဲ့ ရှရပပီ်း တ ့်အ ြ့်တြ့် ဆင့််းြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်း ြှုသည့် 

(၄၅)ရောခ ိုင့်နှုန့််းရှ သည့်။၂၀၂၀-စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲတ င့်ပပ  င့် ြ့် ြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််းြျော်း ၏ 
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 ြော်း  ့်ထ ို်းြှုြျော်းြ ို (၃)ရောခ ိုင့်နှုန့််းလိုပ့်စဆောင့်လောသည့်ြ ို ရ  ွေ့ရှ ရပပီ်း   ့်ြ ိုင့််းတ ိုင့််းတ င့် 

လိုပ့်စဆောင့်ြှုရှ ခွဲ့်ပါသည့်။ 

 

၆.၃) ၂၀၂၀-စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲနငှေ့့်ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းြောလပဋ ပြခအစမခအရန 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုမပ ခွဲေ့စသောြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်း (၂၂၈)ခိုတ င့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲပဋ ပြခ 

မဖ ့်ပ ော်းြှု (၁၉.၅)ရောခ ိုင့်နှုန့််းစသောအစမခအစနသည့် ပါတီြျငေ့့်ဝတ့်စဖောက်ဖျြ့်ြွဲဆ ယ့်ြှုြျော်းအော်း 

စတ ွဲ့ ရှ ရပပီ်း (၁၈.၈) ရောခ ိုင့်နှုန့််းစသောအစမခအစနသည့် ြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းဟန ေ့့်တော်းြှုြျော်း 

နငှေ့့်ဝန့််းရံသူြျော်း၏    ခ ိုြ့်ရန့်မဖ ့်ပ ော်းြှုြျော်းမဖ ့်ပပီ်း NLD,USDP,MUP,PNO,SNLD,PPP တ ို ေ့ြွဲဆ ယ့် 

 ဉြောလအတ င့််း မဖ ့်ပ ော်းြှုြျော်းရှ ခွဲေ့သည့်။ ထူ်းမခော်းမဖ ့်ရပ့်အစနမဖငေ့့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲတည့်ပင ြ့်ြှု 

အစမခအစနြ ိုပျြ့်မပော်းရ်စစသော စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲဆ ိုင့်ရောအကြြ့််းဖြ့်ြှုအစမခအစနအော်း လူ(၃၀၀) 

အထြ့်ြှြ ိုယ့် ော်းလှယ့်စလောင့််းြွဲဆ ယ့် ည့််းရံို်းစရ်းလြ့််းစကြောင့််းဟန ေ့့်တော်းမခင့််း၊ လူစသဆံို်း မခင့််း၊ 

လြ့်နြ့်ြ ိုင့်အဖ ွဲွဲ့ ြှမပန့်စပ်းဆ ွဲမခင့််း စသောအစမခအစနြျော်းသည့် ၂၀၂၀ စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ 

တ င့်စပေါ်စပါြ့်ခွဲေ့သည့်။ 

35%

49%

56%

11%

11%

5%

ခပ်ခ ောခ ောရနပခငွ်ေး

လက်သန် ့်ရဆွေးသံိုွေးရနလ်ှုံွေ့ရဆေ်ာပခငွ်ေး

န ောရခါငွ်ေးစည်ွေးန င့်် မျက်န ောအကောအက ယ်မျောွေး ပ်ဆငပ်ခငွ်ေး

အရောဝ ထ ြိုမျောွေးအောွေး ပှိိုွေးသ ်ရဆွေးပဖနွ်ေးပခငွ်ေး

လက်သန် ့်ရဆွေးသံိုွေးရနလ်ှုံွေ့ရဆေ်ာပခငွ်ေး

 စ်ခိုမ မရ ှိပါ

ကျနွ်ေးမောရရွေးဆှိိုငရ်ော အနတရောယ်ရလျော့်ပါွေးရစနှိိုငရ်န်လိုပ်ရဆောငမ်ှု

64%

45%
50%

21%

77%

18% 21%

3%

မွဲဆ ယ်စညွ်ေးရံို ွေးရရွေးလှုပ်ရ ောွေးမှုဆှိိုငရ်ောရ  ွေ့ ရ ှိချက်မျောွေး
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၆.၄) အသြ့်(၆၀)နငှေ့့်အထြ့်ကြ  တင့်ြွဲစပ်းမခင့််းစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောြှုစတ ွဲ့ ရှ ချြ့်ြျော်း 

မပည့်စထောင့် ိုစရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်သည့် ြပ့်စရောဂါ ြူ်း ြ့်မပန ေ့့်ပ ော်းြှုြောလအတ င့််း 

အသြ့်(၆၀)နငှေ့့်အထြ့်ရှ သူြျော်း ကြ  တင့်ြွဲစပ်းန ိုင့်ရန့်စကြမငောချြ့်အြှတ့် ၁၈၉/၂၀၂၀ အော်း ၂၀၂၀ 

မပညေ့့်နစှ်၊ စအောြ့်တ ို ောလ(၁၀)ရြ့်စန ေ့တ င့်ထိုတ့်မပန့်ခွဲေ့ပါသည့်။ ၂၀၂၀ပပည့််န စ် 

အရထ ရထ ရရ  ််ွေးစြောြ့်ပ ွဲ  င ်အသြ့် ၆၀နငှေ့့် အထြ့်ြွဲဆနဒရှင့်အစရအတ ြ့်၅.၁သန့််းရှ ပါသည့်၊၊ 

သြ့်ဆ ိုင့်ရောလွှတ့်စတော့်စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲ နည့််းဉပရ်ဒ ၅၁(ခ)အရ ြွဲဆနဒအတ င့််းရှ စနစသော့်လွဲြွဲရံိုသ ို ေ့ 

ြ ိုယ့်တ ိုင့်ဆနဒြွဲြစပ်းန ိုင့်စသော အသြ့်အရ ယ့်ကြီ်းသူြျော်း ဆနဒြွဲစပ်းရန့် သြ့်ဆ ိုင့်ရောရပ့်ြ ြ့် 

သ ို ေ့ြဟိုတ့်စြျ်းရ ောအိုပ့် ို စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစြော့်ြရှင့်ြှ  ီ ဉစဆောင့်ရ ြ့်ရြည့်ဟိုစဖော့်မပပါရှ သည့်။ 

ထ ိုစကြောငေ့့်စရရှည့်စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသူ(၇၆)ဉီ်းသည့် စအောြ့်တ ို ောလ (၂၉)ရက်ရန ့်ြှ  ပပီ်း 

န ိုဝင့် ော(၅)ရက်ရန ့်ထ  ကြ  တင့်ြွဲစြောြ့်ယူသည့်် ့် လိုပ့်ငန့််း ဉ၊  ီြံခန ေ့့်ခ ွဲြှု နငှေ့့်ြွဲစပ်းြှု န ့် 

နငှေ့့်ြ ိုြ့်ညီြှုရှ /ြရှ  ှိို ့်ကှိို စ ောငေ့့်ကြညေ့့်ခွဲေ့သည့်။ ပြ  ွဲ့နယ့်(၁၄)ခို၏စနရော(၆၄)စနရော၏ ကြ  တင့်ြွဲ 

စပ်းြှုစလေ့လောချြ့်တ င့် ရပ့်စြျ်းစရ ်းစြော့်ခ ွဲြျော်းတ င့် ၅၄ရောခ ိုင့်နှုန့််းသည့် ပါတီဝင့်စဟောင့််း သ ို ေ့ြဟိုတ့် 

ပါတီဝင့်မဖ ့်စနသည့်ြ ိုစတ ွဲ့ ရှ ရသည့်။ ကြ  တင့်ြွဲ ီ ဉရောတ င့် အ ြ့်တ ိုင့်ရောစရောြ့် 

စြောြ့်ယူသည့်် ့်ကြ  တင့်ြွဲ နငှေ့့် ရပ့်စြျ်းစရ ်း/စြော့်တ င့်စပ်းရန့် ီ ဉထော်းရှ သည့်် ့်ကကှိြို ငမ်ွဲမျောွေး 

ြ ိုစတ ွဲ့ရသည့်။ 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောသညေ့့်(၆၄)စနရောရှ  ကြ  တင့်ြွဲစပ်းမခင့််းလိုပ့်ငန့််း ဉ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့ 

လောြှုစတ ွဲ့ ရှ ချြ့်အရ အ ြ့်တ ိုင့်ရောစရောြ့်စြောြ့်ယူစသော ကြ  တင့်ြွဲလိုပ့်ငန့််း ဉ၏ (၇၂) ရောခ ိုင့် 

နှုန့််းစသော အစမခအစနသည့် ကြ  တင့်ြွဲစပ်းမခင့််းဆ ိုင့်ရော ီြံခန့်ခ ွဲြှုအလ ွဲြျော်းရှ ခွဲေ့ပပီ်း မဖ ့်စပေါ် ခွဲေ့စသော 

အစမခအစနအြျော်း ိုသည့် လှ  ျ ို ေ့ဝှြ့်ြွဲစပ်းြှု န ့်ြရှ မခင့််း၊ မပင့်ပဝင ့်စရောြ့်  ြ့်ဖြ့်ြှု၊ ြျန့််းြော 

စရ်းြောက ယ်ြှု ီြံြှုအော်းနည့််းမခင့််း၊ အိုပ့်ချ ပ့်စရ်းဆ ိုင့်ရောြှ  ြ့်ဖြ့်မခင့််းြျော်းရှ ခွဲေ့ရော အမငင့််းပ ော်းြှု 

ြျော်း  ောရှ ခွဲေ့ပပီ်းြသြောြှုမပ လိုပ့်စသောတ ိုင့်ကြော်းြှု(၆)ခိုရှ ခွဲေ့သည့်၊၊      

ြွဲဆနဒနယ့်တ င့််းကြ  တင့်ြွဲစပ်းြှုမဖ ့် ဉတ င့် တ ိုင့်ကြော်းြှု(၃)ခိုရှ ခွဲေ့သည့်။ မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်း 

စြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းြ န့်ယြ့်အစနမဖငေ့့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲြတ ိုင့်ြီ စ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့ 

လောြှုအပ ိုင့််းတ င့် စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖ ့် ဉ၏အဓ ြ အစရ်းကြီ်းစသောအပ ိုင့််းြျော်း မဖ ့်စသော ြွဲဆနဒရှင့် 

 ောရင့််းနငှေ့့်ကြ  တင့်ြွဲစပ်းြှုလိုပ့်ငန့််း ဉအော်း One State One Township  ံန ့်ထော်းပပီ်း 

စ ောငေ့့်ကြညေ့့်ြှတ့်တြ့််းယူခွဲေ့ပါသည့်၊၊အဆ ိုပါပြ  ွဲ့နယ့်(၁၄)ပြ  ွဲ့နယ့်၏စရ ်းစြောြ့်ပ ွဲမဖ ့် ဉတ ့်စလ ောြ့်

စလေ့လောြှုအစသ်း  တ့်ြျော်းအော်းအပပီ်းသတ့်အ ီရင့်ခံ ောတ င့်တင့်မပသ ော်းြည့်မဖ ့်ပါသည့်။  
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အစသ်း  တ့်အချြ့်အလြ့်ြျော်းပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုပါလ င့်ရအောက်ပါဖိုနွ်ေးနပံါ ်မျောွေးသှိို ့် ဆက်သ ယ်ရမွေးပမနွ်ေး 

နိ်ု ှိငပ်ါသည်။  

ရ်ကျွေးဇူွေး ငပ်ါသည်။ 

 

မြန့်ြောန ိုင့်ငစံရ ်းစြောြ့်ပ ွဲစ ောငေ့့်ကြညေ့့်စလေ့လောစရ်းြ န့်ယြ့် 

၀၉- ၄၂၁၁၆၂၂၁၇၊ ၀၉-၄၂၈၀၄၆၂၇၂၊၀၉-၄၂၀၀၆၆၂၂၂။ 
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