
 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

အစရီငခ်ံစောအနစှခ် ျုပ် 

၂၀၂၀ ပြညေ့့်နစှ့် န ိုဝင့်ဘာလ ၈ ရက့်န ေ့တွင့် ၂၀၂၀ ပြညေ့့်နစှ့် အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲကကီွေးက ို ကျင့်ွေးြနတာေ့မည့်ပြစ့်ပြီွေး န ိုင့်ငနံရွေးြါတီ ၉၁ ြါတီမှ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေးမျာွေးနငှေ့့် တသွီေးြိုဂ္ဂလက ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေးမျာွေး ဝင့်နရာက့်ယှဉ်ပြ ြိုင့်ကကမည့် 

ပြစ့်သည့်။ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့်၊ အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့်၊ ပြည့် ယ့်နငှေ့့် တ ိုင့်ွေးနေသကကီွေးလွှတ့်နတာ့်၊ တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးလူမျ ြိုွေး မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေးအတကွ့် န ိုင့်ငနံရွေးြါတီ ၉၁ ြါတီမှ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၅၅၅၈ ဦွေးနငှေ့့် တသွီေးြိုဂ္ဂလက ိုယ့်စာွေး 

လှယ့်နလာင့်ွေး ၂၈၀ တ ို ေ့ ဝင့်နရာက့်ယှဉ်ပြ ြိုင့်ကကရမည့် ပြစ့်သည့်။ (နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြခငွေ့့်မရသညေ့့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၉ ပမ ြိုြို့ ယ့်နငှေ့့် ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့် ၆ ပမ ြိုြို့ ယ့်မှ ဝင့်နရာက့်ယဉှ်ပြ ြိုင့်မညေ့့် န ိုင့်ငနံရွေးြါတမီျာွေးမှ က ိုယ့်စာွေးလှယ့် ၅၃၉၇ ဦွေးနငှေ့့် 

တသွီေးြိုဂ္ဂလက ိုယ့်စာွေးလယှ့် ၂၆၆ ဦွေး တ ို ေ့သာဝင့်နရာက့်ယှဉ်ပြ ြိုင့်ကကမည့်ပြစ့်သည့်။)  

ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်သည့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ ကျင့်ွေးြမည့်မဟိုတ့်သညေ့့် နေသမျာွေးက ို နအာက့်တ ိုဘာ ၁၆ ရက့်န ေ့ တငွ့် နကကညာချက့် ၆ နစာင့် နငှေ့့် ၂၇ ရက့်န ေ့တွင့် နကကညာချက့် ၁နစာင့် ိုတ့်ပြ ့်နကကညာခွဲေ့သည့်။ နကာ့်မရငှ့်မှ 

 ိုတ့်ပြ ့်ခွဲေ့သညေ့့် နကကပငာချက့်မျာွေး၌ “ ပညရ် ောငစ်ိုရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှင ်ဥပရေပိုေြ်ေ ၁၀ ( စ )” အာွေးကျငေ့့်သံိုွေး၍ နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြမည့်မဟိုတ့်ဟိုသာ နြာ့်ပြခွဲေ့ပြီွေး  ‘’ရရ ွေး ရကောကပ် ွဲ ပယဖ် ကသ်ည ်၊ ရရ ွေ့ဆ ိုငွ်ေးသည်‘’ ဟူသညေ့့်၍   တ ကျစွာသံိုွေးနှု ့်ွေး 

 ာွေးပခင့်ွေးမျ ြိုွေး မြါဝင့်ခွဲေ့နြ။ နကကပငာချက့်မျာွေးအရ ပြည့် ယ့် ၆ ခို နငှေ့့် တ ိုင့်ွေးနေသကကီွေး ၁ ခိုတ ို ေ့တွင့် အနြေါ်သက့်နရာက့်ခွဲေ့ပြီွေး ပမ ြိုြို့ ယ့်နြါင့်ွေး ၅၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်၌  နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်သညေ့့်  ယ့်နပမမျာွေးြါဝင့်လာခွဲေ့သည့်။  

ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တငွ့် အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့်၇ န ရာ၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၉ န ရာ၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် န ရာ ၂၀ နငှေ့့် ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်တွင့် ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၆ န ရာ၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် ၁၂ န ရာ တ ို ေ့၌ နရွွေးချယ့်ခံြ ိုင့်ခငွေ့့်နငှေ့့် 

နရွွေးနကာက့်တင့်နပမ ာက့်ခငွေ့့်တ ို ေ့ ဆံိုွေးရှု ံွေးခွဲေ့ရြါသည့်။ တန ိုင့်ငလံံိုွေးအတ ိုင့်ွေးအတာပြငေ့့်မူ လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌  က ိုယ့်စာွေးလှယ့်န ရာ ၅၄ န ရာ ဆံိုွေးရှု ံွေးခွဲေ့ရြါသည့်။ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်ဆံိုွေးရှု ံွေးမှု ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးမှာ ၅၇.၁၄ % 

ပြစ့်သပြငေ့့် က ိုယ့်စာွေးပြြိုမှုဆ ိုင့်ရာ  စ့် ာမှုအမျာွေးဆံိုွေးပြစ့်ခွဲေ့ရြါသည့်။ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ နရွွေးနကာက့်ြွွဲမျာွေး၏ ြါဝင့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်မှုမျာွေး၊ အန ိုင့်ရရှ မှုမျာွေးအနြေါ် အနပခခံတွက့်ချက့်ရာတွင့်လည့်ွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေး၌ ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးအနပခပြြို 

ြါတီမျာွေးအန ပြငေ့့် အန ိုင့်ရရှ မှုရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးမှာ အ ွူေးပမငေ့့်မာွေးသည့်က ို နတွြို့ ရှ ရြါသည့်။  

ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးအနပခပြြိုြါတီမျာွေး အန ပြငေ့့် ကျ ့်တ ိုင့်ွေးနေသကကီွေး၊ ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒမျာွေး က့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒမျာွေးက ိုသာ အနရွေး ာွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေး ပြစ့်ြါသည့်။ တန ိုင့်ငအံတ ိုင့်ွေးအတာပြငေ့့် ဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်မညေ့့် ြါတီကကီွေးမျာွေးအန ပြငေ့့်   

၂၀၂၀ န နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲက ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေးဆံိုွေးရှု ံွေးမှုမှာ ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးအနပခပြြိုြါတီမျာွေး၏ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေးဆံိုွေးရှု ံွေးမှုနငှေ့့်နှု င့်ွေးယှဥ့်ြါက ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအ ည့်ွေးငယ့်သာပြစ့်သည့်က ို နတွြို့ ရှ ရြါသည့်။ အကျ ြိုွေးဆက့်အပြစ့် တတ ယအကက မ့် 

 ကွ့်နြေါ်လာမည့် ပြည့်န ာင့်စိုလွှတ့်နတာ့်အာွေး စတင့်ြွွဲြို့စည့်ွေးရာတငွ့် လိုြ့်နဆာင့်ရမညေ့့်  နရွွေးနကာက့်တင့်နပမ ာက့်မှုမျာွေး၌ အဆ ိုပြြိုခွငေ့့်၊ နရွွေးချယ့်ခံခငွ့်ေ့၊ ဆနဒပြြိုခွငေ့့်တ ို ေ့ြါ ဆံိုွေးရှု ံွေးမည့်ပြစ့်ြါသည့်။   

ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်က ကကာွေးပြတ့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြနြွေးမည့်ဆ ိုြါက ၄င့်ွေးြါတီမျာွေး၏ ပြည့်န ာင့်စို အစ ိုွေးရြွွဲြို့စည့်ွေးပခင့်ွေး ၊ န ိုင့်ငနံတာ့်သမမတနရွွေးချယ့် မွဲနြွေးပခင့်ွေးတ ို ေ့တွင့် သနဘာ ာွေးြါ၀င့်န ိုင့်မှု အခွငေ့့်အနရွေးတ ို ေ့မှာလည့်ွေး 

ဆံိုွေးရှု ံွေးရမည့်ပြစ့်သည့်။ အပခာွေးနသာြါတီကကီွေးမျာွေး၏ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်အတငွ့်ွေး ၀င့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်မှု ၊ အန ိုင့်ရရှ မှုရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးမာှ   ည့်ွေးြါလှသညေ့့်အတွက့် အ က့်နြာ့်ပြြါ အခွငေ့့်အနရွေးမျာွေးက ို ဆံိုွေးရှု ံွေးမှုမရှ ြါ။   ိုဆံိုွေးရှု ံွေးမှုမျာွေးသည့် ကကာွေးပြတ့်နရွွေးနကာက့်ြွွဲ 

ပြ ့်လည့်ကျင့်ွေးြနြွေးသညေ့့် ည့်ွေးလမ့်ွေးပြငေ့့်  ပြ ့်လည့်ကိုစာွေးမရန ိုင့်နသာ န ိုင့်ငသံာွေးဆ ိုင့်ရာ အနပခခံအခွငေ့့်အနရွေးမျာွေးလည့်ွေး ပြစ့်ြါသည့်။  

 

ဉာဏ့်လင့်ွေးသစ့်သိုနတသ အြွွဲြို့၏ အစီရင့်ခံစာြါ နတွြို့ ရှ ချက့်မျာွေးအရ အဓ က အချက့် (၃) ချက့်က ို အကကံပြြိုတင့်ပြ ာွေးြါသည့်။  

(၁) လက့်ရှ နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမပြြိုလိုြ့်န ိုင့်သညေ့့်န ရာမျာွေးနငှေ့့်ြတ့်သက့်၍ မည့်သ ို ေ့ဆက့်လက့်နဆာင့်ရွက့်သာွွေးမည့်က ို တရာွေးဝင့်နကကပငာချက့်အပြစ့်  ိုတ့်ပြ ့်နြွေးရ ့်လ ိုအြ့်သည့်။ 

(၂) နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်အန ပြငေ့့် လက့်ရှ နရွွေးနကာက့်ြွွဲမျာွေးလံိုွေးဝကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမရှ သညေ့့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်၊ ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်တ ို ေ့ရှ  မွဲဆနဒ ယ့်နပမမျာွေးတွင့် ကကာွေးပြတ့်နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမပြြိုလိုြ့်ဘွဲ အစ ိုွေးရအသစ့်ြွွဲြို့စည့်ွေးရ ့် လိုြ့်င ့်ွေးစဥ့်မျာွေး 

မလိုြ့်နဆာင့်မီ နရွွေးနကာက့်ြွွဲမျာွေး ကျင့်ွေးြနြွေးသငေ့့်သည့်။  

(၃) အ ာဂ္ါတ့်တငွ့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်အန ပြငေ့့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့် ဥြနေြိုေ့်မ ၁၀(စ) အာွေး ကျငေ့့်သံိုွေးသညေ့့် အမ  ေ့့်နကကာ့်ပငာစာမျာွေး ိုတ့်ပြ ့်ရ ့်ရှ လာြါက “ြယ့်ြျက့်” သ ို ေ့မဟိုတ့် “နရွြို့ဆ ိုင့်ွေး” ဟူသညေ့့် စကာွေးရြ့်အာွေး 

ရှင့်ွေးလင့်ွေးစွာ ညေ့့်သငွ့်ွေးသံိုွေးစွွဲရ ့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

 

 

ဥာဏ့်လင့်ွေးသစ့်သိုနတသ အြွွဲြို့ 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

၂၀၂၀  ပညို့န်စှ ်အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး  ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်မှ ၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် နအာက့်တ ိုဘာလ ၁၇ ရက့်န  တွင့်  နကကပငာချက့်အမှတ့် ၁၉၂/၂၀၂၀၊ ၁၉၃/၂၀၂၀၊ 

၁၉၄/၂၀၂၀၊ ၁၉၅/၂၀၂၀၊ ၁၉၆/၂၀၂၀၊ ၁၉၇/၂၀၂၀ မျာွေးပြငေ့့်လည့်ွေးနကာင့်ွေး၊ ၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် နအာက့်တ ိုဘာလ ၂၇ ရက့်န ေ့တွင့် နကကပငာချက့်အမှတ့် 

၂၀၀/၂၀၂၀ ပြငေ့့်လည့်ွေးနကာင့်ွေး အသွီေးသွီေး ိုတ့်ပြ ့်၍ နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေး မပြြိုန ိုင့်သညေ့့်  ယ့်နပမမျာွေးစာရင့်ွေးက ို ိုတ့်ပြ ့်ခွဲေ့သည့်။ ၄င့််းထိုတ့် 

ပြ ့်ချက့်မျ ်းအရ  ပြည့် ယ့် ၅ ခို နငှေ့့် တ ိုင့်ွေးနေသကကီွေး ၁ ခိုတ ို  အနြေါ်တငွ့် သက့်နရာက့်မှုရှ ခွဲေ့ြါသည့်။ ပမ ြိုြို့ ယ့်အာွေးပြငေ့့် ၅၇ ပမ ြိုြို့ ယ့် သက့်နရာက့်ခွဲေ့ပြီွေး 

ပမ ြိုြို့ ယ့်အာွေးလံိုွေး၏ ၁၇.၂၇% အနြေါ် သက့်နရာက့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်ရှ  မွဲဆနဒ ယ့် ၉ ခိုနငှေ့့် ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့် ၆ ခို စိုစိုနြါင့်ွေး  

မွဲဆနဒ ယ့် ၁၅ ခိုတွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ လံိုွေးဝကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေး မရှ သည့်က ို နတွွေ့ရသည့်။ ကျ ့် ၄၂ ပမ ြိုြို့ ယ့်တွင့်မ ူနရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမပြြိုသညေ့့် 

န ရာမျာွေးမှလွွဲ၍ ၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် န ိုဝင့်ဘာလ ၈ ရက့် အန နွ  ွနရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့််းြသည ့်န ေ့တွင့် ဆနဒမွဲနြွေးရမည့်ပြစ့်သည့်။ 

 

 

  

၂၀၂၀အရ  ရ   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ 

ြေက ငွ်ေးပသညို့မ်ြေ ျု ွေ့နယရ်ပေါငွ်ေး 

 

  
  

၂၀၁၅ ခိုနစှတ် င ်ရရ ွေးရကောကပ် ွဲြေက ငွ်ေးပခွဲို့ရသော ရေသြေ ောွေး 

 

ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်မှ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် နအာက့်တ ိုဘာလ ၁၂ရက့်န  တွင့်  နကကပငာချက့်အမှတ့် ၆၁/၂၀၁၅၊  ၆၂/၂၀၁၅၊ ၆၃/၂၀၁၅၊ 

၆၄/၂၀၁၅၊ ၁၉၆/၂၀၂၀၊ ၁၉၇/၂၀၂၀ တ ို ေ့ပြငေ့့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေး မပြြိုန ိုင့်သညေ့့်  ယ့်နပမမျာွေးစာရင့်ွေးအာွေး  ိုတ့်ပြ ့်ခွဲေ့သည့်။ ပြည့် ယ့် ၄ ခိုနငှေ့့် 

တ ိုင့်ွေးနေသကကီွေး ၁ ခိုတ ို  တွင့် သက့်နရာက့်မှုရှ ခွဲေ့ြါသည့်။ ပမ ြိုြို့ ယ့်အာွေးပြငေ့့် ၃၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်တွင့် သက့်နရာက့်ခွဲေ့ပြီွေး ပမ ြိုြို့ ယ့်အာွေးလံိုွေး၏ ၁၀.၃၀% အနြေါ် 

သက့်နရာက့်ခွဲေ့ပခင့်ွေး ပြစ့်သည့်။ ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်အတငွ့်ွေးရှ  မွဲဆနဒ ယ့်စိုစိုနြါင့်ွေး ၅ န ရာတွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲလံိုွေးဝကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးမရှ ခွဲေ့ြါ။ ကျ ့် ၂၉ 

ပမ ြိုြို့ ယ့်တွင့်မူ နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေး မပြြုခ  သညေ့့် န ရာမျာွေးမှလွွဲ၍ ၂၀၁၅ ခိုနစှ့် န ိုဝင့်ဘာလ ၈ ရက့်န   အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲန ေ့တငွ့် 

ဆနဒမွဲနြွေးခွဲေ့ကကြါသည့်။ 

 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

ကခ င ်ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး 
 ကချင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၈ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကကွ့် ၁၇၇ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနြါင့်ွေး ၆၀၄ အိုြ့်စိုနငှေ့့် 

နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၂၅၄၉ ရွာ ရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့် 

အမှတ့် ၁၉၂/၂၀၂၀ အရ ကချင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၁ မမ ြုွေ့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့်စို ၁၉၂ စို နငှေ့့် နကျွေး 

ရွာနြါင့်ွေး ၁၀၈၄ တ ို  တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်သည့်က ို နတွွေ့ရသည့်။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ 

နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၃၈.၃၂ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေး ပြစ့်သည့်။ 

 

 

                  
 

ကခ င ်ပညန်ယတ် င ်၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပခွဲို့သညို့ ်ရေသြေ ောွေး 

 

 

  

ကချင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၈ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကကွ့် ၁၇၇ ရြ့်ကကွ့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနြါင့်ွေး ၆၀၄ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၂၅၄၉ ရွာ ရှ သညေ့့် 

အ က့် ပြည့်န ာင့်စိုနရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရငှ့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့် ၆၁/၂၀၁၅ အရ ကချင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၁ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   

နကျွေးရွာအိုြ့်စို ၂၁၁ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၂၁၁ တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနငှေ့့် 

နကျွေးရွာစိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၄၂.၇၀ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

 

  

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

• ကရင ်ပညန်ယ ်အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ၊  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ၊  ပညန်ယလ်ွှတရ်တေ်ာ ရနရောြေ ောွေးအတ က ် ရရ ွေးရကောကပ် ွဲလံိုွေးဝက ငွ်ေးပန ိုင ်ခငွ်ေးြေရှ သညို့ ်ြေွဲဆနဒနယရ် ြေြေရှ ပေါ။ 

ကရင ်ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး   

 

  

ကရင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၈၆ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၃၇၇ အိုြ့်စိုနငှေ့့် 

နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၇၇၈ ရွာ ရှ သညေ့့် အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမတှ့် 

၁၉၃/၂၀၂၀ အရ ကရင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၆ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့် စို ၅၃ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၃၁၆ 

ရွာ တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်သည့်က ို နတွွေ့ရသည့်။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် 

နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၁၆.၄၇ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

 

 

ကရင ်ပညန်ယတ် င ်၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပခွဲို့သညို့ ်ရေသြေ ောွေး 

 

 

 

  

 
 

ကရင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၈၆ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၃၇၇ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၇၇၈ ရွာရှ သညေ့့် 

အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရငှ့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့် ၆၂/၂၀၁၅ အရ ကရင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်လံိုွေးရှ   နကျွေးရွာ 

အိုြ့် စို ၉၄ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၅၃၄ ရွာ တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ 

စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၂၃.၈၃ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

  



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

 

  

 

 

• ပွဲခ ွေးတ ိုငွ်ေးရေသကကွီေး  အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ၊  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ၊ တ ိုငွ်ေးရေသကကွီေးလွှတ ်ရတော် ရနရောြေ ောွေးအတ က ် ရရ ွေးရကောကပ် ွဲလံိုွေးဝက ငွ်ေးပန ိုင ်ခငွ်ေးြေရှ သညို့ ်ြေွဲဆနဒနယရ် ြေြေရှ  ပေါ။ 

 

 

 

ပွဲခ ွေးတ ိုငွ်ေးရေသကကွီေးတ င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး 
 ြွဲခူွေးတ ိုင့်ွေးနေသကကီွေးတွင့်  ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂၈ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၃၂၈ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနြါင့်ွေး ၁၄၃၈ 

အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၅၂၆၄ ရွာ ရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲ နကာ့်မရှင့်၏ 

နကကပငာချက့်အမှတ့် ၁၉၄/၂၀၂၀ အရ ြွဲခူွေးတ ိုင့်ွေး ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့်စို ၄၂ စိုနငှေ့့် 

နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၆၀ ရွာတွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်သည့်က ို နတွွေ့ရသည့်။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် 

ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာစိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၂.၂၈ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေး 

ပြစ့်သည့်။ 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

ပွဲခ ွေးတ ိုငွ်ေးရေသကကွီေးတ င ်၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ 

ြေက ငွ်ေးပခွဲို့သညို့ရ်ေသြေ ောွေး 

 

 

  

   

ြွဲခူွေးတ ိုင့်ွေးနေသကကီွေးတွင့်  ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂၈ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၃၂၈ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့် စို နြါင့်ွေး ၁၄၃၈ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၅၂၆၄ ရွာ ရှ သညေ့့် 

အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရငှ့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့် ၆၃/၂၀၁၅ အရ ြွဲခူွေးတ ိုင့်ွေး  ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့် စို 

၄၁ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၅၉ ရွာတွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကကွ့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့် စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာစိုစိုနြါင့်ွေး၏ 

၂.၂၆ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

• ြေ န် ပညန်ယ ်အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ၊  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ၊  ပညန်ယလ်ွှတရ်တေ်ာ ရနရောြေ ောွေး အတ က ် ရရ ွေးရကောကပ် ွဲလံိုွေးဝက ငွ်ေးပန ိုင ်ခငွ်ေးြေရှ သညို့ ်ြေွဲဆနဒနယရ် ြေြေရှ ပေါ။ 

 

 

 

 

 

ြေ န် ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး  မွ ့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၀ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၁၀၆ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၃၈၆ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေး 

ရွာနြါင့်ွေး ၁၃၀၅ ရွာရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမတှ့် 

၁၉၄/၂၀၂၀ အရ မွ ့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့် စို ၁ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၄ ရွာ 

တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်သည့်က ို နတွွေ့ရသည့်။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် 

နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၀.၃၅ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေး ပြစ့်သည့်။ 

 

 

  

ြေ န် ပညန်ယတ် င ်၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပခွဲို့သညို့ ်ရေသြေ ောွေး 
 

  

 

မွ ့်ပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၀ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၁၀၆ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၃၈၆ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၃၀၅ ရွာ ရှ သညေ့့် 

အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရငှ့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့် ၆၄/၂၀၁၅ အရ မွ ့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁ ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေး 

ရွာအိုြ့် စို ၁ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၄ ရွာ တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကကွ့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ 

စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၀.၃၅ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

 

  



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

ရခ ိုင ်ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲြေက ငွ်ေးပြေည်ို့ ရေသြေ ောွေး 

 

 

ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တငွ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၇ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၁၉၉ ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စိုနြါင့်ွေး 

၁၀၅၂ အိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၃၁၄၅ ရွာ ရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲ 

နကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့်၁၉၆ /၂၀၂၀ အရ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၃ မမ ြုွေ့ ယ့် 

အတွင့်ွေးရှ   ရြ့်ကွက့် ၉၉ ရြ့်ကွက့်  နကျွေးရွာအိုြ့် စို  ၈၄၃ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၂၄၂၆ ရွာ 

တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။  ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် 

နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၇၆.၆၂ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ ပမ ြိုြို့ ယ့် 

တခိုလ ို်းအတ ိုင့််းအတ ပြင ့် နရွ်းနက က့်ြွ မကျင့််းြန ိုင့်သည ့် မမ ြု ယ့် ၉ ပမ ြိုြို့ ယ့် ရှ သည့်။  

 

ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်၌ အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့် ၇ န ရာ၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၉ န ရာ ၊ ပြည့် ယ့် 

လွှတ့်နတာ့် ၂၀ န ရာတ ို ေ့တွင့်   နရွွေးနကာက့်ြွွဲလံိုွေးဝ ကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးမရှ ြါ။   ို ေ့နကကာငေ့့် 

အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့် မွဲဆနဒ ယ့်၏ ၅၈.၃၃% ( အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့် 

တခိုလံိုွေး၏ ၄.၁၇% ), ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲ ဆနဒ ယ့်၏ ၅၂.၉၄%၊ 

(ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့်တခိုလံိုွေး၏ ၂.၇၂%) ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့်၏ ၅၈.၈၂% က ိုယ့် 

စာွေးပြြိုမှု ြယ့်ြျက့်ခံခွဲေ့ရပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ 

           

၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် နအာက့်တ ိုဘာလ ၂၇ ရက့်န  တွင့်  ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မ 

ရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမှတ့် ၂၀၁/၂၀၂၀ ပြငေ့့်  နကကပငာချက့်အမှတ့် (၁၉၆/၂၀၂၀) ပြငေ့့် နရွွေး 

နကာက့်ြွွဲ ကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမပြြိုနကကာင့်ွေး နကကပငာ ာွေးသညေ့့် န ရာမျာွေးအ က့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂ ခိုမှ 

နကျွေးရွာအိုြ့်စို ၇ စို နကျွေးရွာ ၇၄ ရွာအာွေး နရွွေးနကာက့်ြွွဲ ပြ ့်လည့်ကျင့်ွေးြမည့်ပြစ့် 

နကကာင့်ွေး နကကပငာခွဲေ့ြါသည့်။   နကကပငာချက့်အမှတ့် ၂၀၁ /၂၀၂၀  ိုတ့်ပြ ့်ပြီွေးချ  ့်တွင့်  နရွွေး 

နကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်သညေ့့် ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးမှာ  ရြ့်ကကွ့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ စိုစို 

နြါင့်ွေး၏ ၇၄.၇၇ % သ ို ေ့ နပြာင့်ွေးလွဲသာွွေးခွဲေ့သပြငေ့့်  ၁.၈၄% ြ ိုမ ိုလာခွဲေ့သည့်။  

 

သ ို ေ့ရာတွင့်  နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြမညေ့့်  ယ့်နပမြ ိုမ ိုလာပခင့််းသာပြစ့်ပြီွေး ယခင့်နကကပငာ 

ချက့်အရ နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးမရှ သညေ့့် အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့်၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့် 

နတာ့်၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေးမှာမူ နပြာင့်ွေးလွဲပခင့်ွေး မရှ ြါ။ 

 

 

 

• ရခ ိုင ်ပညန်ယ၌် အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ ၇ ရနရော၊  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ ၉ ရနရော ၊  ပညန်ယလ်ွှတရ်တော် ၂၀ ရနရောတ င ်  

ရရ ွေးရကောကပ် ွဲလံိုွေးဝက ငွ်ေးပန ိုင ်ခငွ်ေးြေရှ ပေါ။ 

 

• ၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ၌ ရခ ိုင ်ပညန်ယရှ်  ြေွဲဆနဒနယအ်ောွေးလံိုွေးတ င ်ရရ ွေးရကောက် ပ ွဲက ငွ်ေးပခွဲို့ပေါသည။် 

 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

ရှြ်ေွေး ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး 
 

ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၅၅ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၅၁၈ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၁၈၁၈ အိုြ့်စိုနငှေ့့် 

နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၆၈၀၂ ရွာရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမတှ့် 

၁၉၇/၂၀၂၀ အရ ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်၌ ပမ ြိုြို့ ယ့် ၂၃  ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   ရြ့်ကွက့် ၂၁ ရြ့်ကွက့်  နကျွေးရွာအိုြ့်စို  ၃၅၂ 

စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၂၄၅၃ ရွာတွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်သည့်က ိုနတွြို့ရသည့်။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် 

ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာ အိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၁၄.၇၇ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ 

မကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ ပမ ြိုြို့ ယ့် ၆ ပမ ြိုြို့  ယ့်မှာ ပမ ြိုြို့ ယ့်တခိုလံိုွေး၌ နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြပခင့်ွေး 

ပြစ့်ြါသည့်။ 

 

ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်၌ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၆ န ရာ ၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် ၁၂ န ရာတ ို ေ့တွင့်   နရွွေးနကာက့်ြွွဲ လံိုွေးဝ 

ကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးမရှ သည့်က ို နတွြို့ရသည့်။   ို ေ့နကကာငေ့့်  ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့်၏ 

၁၀.၉၁%၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့် နတာ့်တခိုလံိုွေး၏ ၁.၈၂%  ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့်၏ ၁၀.၉၁% က ိုယ့်စာွေးပြြိုမှု 

ြယ့်ြျက့်ခံခွဲေ့ရပခင့်ွေး ပြစ့် သည့်။ 

 

 

ရှြ်ေွေး ပညန်ယ၌်  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ ၅ ရနရော ၊  ပညန်ယ ်လွှတရ်တော် ၁၀ ရနရောတ င ်  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲလံိုွေးဝ က ငွ်ေးပန ိုင ်

 ခငွ်ေးြေရှ ပေါ။ 

 

    ရှြ်ေွေး ပညန်ယတ် င ်၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပခွဲို့သညို့ ်ရေသြေ ောွေး 

 

 

 

  

ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၅၅ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၅၁၈ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၁၈၁၈ အိုြ့်စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၆၈၀၂ ရွာ 

ရှ သညေ့့်အ က့် ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာချက့်အမတှ့် ၆၅ /၂၀၁၅ အရ ရှမ့်ွေးပြည့် ယ့်၌ ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁၃  ပမ ြိုြို့ ယ့် 

အတွင့်ွေးရှ   ရြ့်ကွက့် ၁၀ ရြ့်ကွက့်  နကျွေးရွာအိုြ့်စို ၂၄၁ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၆၈၈ ရွာတငွ့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

အာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၁၀.၁၃ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေးပြစ့်သည့်။ ပမ ြိုြို့ ယ့် ၅ ပမ ြိုြို့ 

 ယ့်မှာ ပမ ြိုြို့ ယ့်တခိုလံိုွေး၌ နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြပခင့်ွေး ပြစ့်ြါသည့်။ 

  



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခ ငွ်ေး ပညန်ယတ် င ်၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပြေညို့ ်ရေသြေ ောွေး 

ချင့်ွေးပြည့် ယ့်တွင့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၉ ပမ ြိုြို့ ယ့်၊ ရြ့်ကွက့် ၇၂ ရြ့်ကွက့် ၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နြါင့်ွေး ၄၇၁ 

အိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၁၅၀၄ ရွာ ရှ သညေ့့် အ က့် ပြည့်န ာင့်စို 

နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရှင့်၏ နကကပငာ ချက့်အမှတ့် ၂၀၂ /၂၀၂၀ အရ ချင့်ွေးပြည့် ယ့် ပမ ြိုြို့ ယ့် ၁  

ပမ ြိုြို့ ယ့်အတွင့်ွေးရှ   နကျွေးရွာအိုြ့် စို  ၉၄ စိုနငှေ့့် နကျွေးရွာနြါင့်ွေး ၃၄၉ ရွာ တွင့် 

နရွွေးနကာက့်ြွွဲမကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ြါ။ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့် ရြ့်ကွက့်၊ နကျွေးရွာအိုြ့်စို နငှေ့့် နကျွေးရွာ 

စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၂၈.၁၁ % တွင့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲ မကျင့်ွေးြန ိုင့်ခွဲေ့ပခင့်ွေး ပြစ့်သည့်။  

 

ချင့်ွေးပြည့် ယ့်တွင့်အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့်၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့်၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် 

န ရာမျာွေးအတွက့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲလံိုွေးဝကျင့်ွေးြန ိုင့်ပခင့်ွေးမရှ သညေ့့် မွဲဆနဒ ယ့်နပမဟူ၍ 

မနတွြို့ ရှ ရြါ။ 

 
 

• ၂၀၁၅အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ၌ခ ငွ်ေး ပညန်ယရှ် ြေွဲဆနဒနယအ်ောွေးလံိုွေးတ င ်

ရရ ွေးရကောက ်ပ ွဲက ငွ်ေးပခွဲို့ပေါသည။် 

 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

၂၀၂၀ ခိုနစှ့် န ို၀င့်ဘာလ ၈ ရက့်န ေ့တငွ့် ကျင့်ွေးြမညေ့့် အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲအတွက့် နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြမည့်မဟိုတ့်သညေ့့် 

နေသမျာွေးက ို ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲနကာ့်မရငှ့်က နအာက့်တ ိုဘာလ ၁၆ ရက့်န ေ့တွင့်  ိုတ့်ပြ ့်နကကညာချက့် ၅ နစာင့် ၊ 

နအာက့်တ ိုဘာလ ၂၇ ရက့်န ေ့မှာ  ိုတ့်ပြ ့်နကကညာချက့် ၁ နစာင့် စိုစိုနြါင့်ွေး ၆ နစာင့် ိုတ့်ပြ ့်ခွဲေ့ြါသည့်။ ယင့်ွေး ိုတ့်ပြ ့် နကကညာ 

ချက့်မျာွေးက ို ပြည့်န ာင့်စို နရွွေးနကာက့်ြွွဲ နကာ့်မရငှ့် ဥြနေ ြိုေ့်မ ၁၀ (စ) အာွေး ကျငေ့့်သံိုွေး၍  ိုတ့်ပြ ့်ခွဲေ့သည့်ဟို နြာ့်ပြခွဲေ့ြါသည့်။ 

သ ို ေ့ရာတွင့် နကကပငာချက့်မျာွေး၌ နရွွေးနကာက့်ြွွဲနငှေ့့်ြါတ့်သက့်၍ “နရွြို့ဆ ိုင့်ွေးမည့်‘’၊‘’ြယ့်ြျက့်မည့်’’ဟူနသာ စကာွေးလံိုွေးမျာွေး သံိုွေးနှု ့်ွေးနြာ့်ပြ 

 ာွေးပခင့်ွေးမရှ ဘွဲ  “နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြမည့်မဟိုတ့်” ဟိုသာသံိုွေးနှု ့်ွေး ာွေးသည့် က ိုနတွြို့ရသည့်။   

  

 ပညရ် ောငစ်ိုရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှင ်ဥပရေ ပိုေြ်ေ ၁၀ (စ) 

“သဘောဝရဘွေးအနတရောယရ် ကောငို့ရ်သေ်ာလညွ်ေးရကောငွ်ေး၊ နယရ် ြေလံို ချံုရရွေး 

အရ ခအရနအရရသောလ်ညွ်ေးရကောငွ်ေး လ တလ်ပ်မပီွေး တရောွေးြေျှတရသော 

ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပန ိုင ်ခငွ်ေးြေရှ သညို့ြ်ေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး၏   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲြေ ောွေးက ို 

ရ ွှ ွေ့ဆ ိုငွ်ေး ခငွ်ေးနငှို့ ်ပယဖ် က ်ခငွ်ေး” 

 

      

 

 

“ ပညရ် ောငစ်ိုအစ ိုွေးရအဖ ွဲ ွေ့ ရွဲ ို့ဝန်ကကွီေးဌောနပေါတယ။်ကောက ယရ်ရွေးဝန်ကကွီေးဌောနရွဲ ို့ 

သရဘော ောွေးပေါတယ။်  ပည ်ွဲရရွေးဝန်ကကွီေးဌောနရွဲ ို့ သရဘော ောွေးပေါတယ။် 

ရနောကမ်ပီွေးရတောို့ သကဆ် ိုငရ်ော ရကေ်ာြေရှငအ်ဖ ွဲ ွေ့ ခ ွဲရတ ရွဲ ို့ ရ ြေ ပငအ်ရ ခအရနြှေော 

သရဘော ောွေးရတ ယ တယ ်‘’။ 

ဦွေး ြေငို့န် ိုင ်

(ရ ပောခ ငို့ရ်ပိုဂ္ ျုလ)် 

 ပညရ် ောငစ်ိုရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှင။် 

 

 

"က ရနေ်ာတ ို ို့လညွ်ေး လံို ခံျုရရွေးနွဲ ို့ပတသ်ကမ်ပီွေး သရဘော ောွေးြှေတခ် ကရ်ပွေးရတော ရှ ပေါ 

တယ ်၊သံိုွေးသပ်တွဲို့အခေါြှေော ဘောက ိုသံိုွေးသပ်လညွ်ေးဆ ိုရတောို့ က ရနေ်ာတ ို ို့က လံို ချံုရရွေးအရ 

ရဆောငရ် ကန် ိုငြ်ေှု၊  ပညသ် လ  ိုအရနနွဲ ို့ြေွဲရပွေးတွဲို့အခေါြှေော အနတရောယ ်ဖစ/်ြေ ဖစရ်ပေါ်ြှေော 

ြေ တညမ်ပီွေးရတောို့ က ရနေ်ာတ ို ို့က ရပွေးလ ိုကတ်ော ဖစတ်ယ၊် ဆံိုွေး ဖတတ်ောကရတောို့ ရရ ွေး 

ရကောကပ် ွဲရကေ်ာြေရှငရ်ွဲ ို့ ဆံိုွေး ဖတခ် ကအ်တ ိုငွ်ေးပွဲ  ဖစပ်ေါတယ၊် က ရနေ်ာရ ပောလ ိုတောက 

ရတောို့ က ရတေ်ာတ ို ို့ဟောနွဲ ို့ က ွဲလ ွဲခ ကရ်တောို့ ရှ ပေါတယ၊် အွဲေကီ ွဲလ ွဲခ ကရ်တ ကရတောို့ 

က ရနေ်ာတ ို ို့ ိုတြ်ေရ ပောန ိုငပ်ေါဘ ွေး၊ က ရတေ်ာတ ို ို့ရပွေးလ ိုကတ်ောနွဲ ို့ရတောို့ ြေတ ပေါဘ ွေး၊ 

ေေါနွဲ ို့ပတသ်ကမ်ပီွေး အရသွေးစ တက် ိုရတောို့ ရ ပောြေ ပန ိုငပ်ေါဘ ွေး၊ ြေရ ပောန ိုငပ်ေါဘ ွေးဆ ိုတော 

က ရနေ်ာတ ို ို့ြှေောရစောငို့စ်ညွ်ေးရြေယို့စ်ညွ်ေးြေ ဉွေးရတ ရှ ပေါတယ။်ေေါရ ကောငို့ြ်ေရ ပော ခငွ်ေး  ဖစ် 

ပေါတယ"်။ 

ဗ ိုလခ် ျုပ်ရ ောြ်ေငွ်ေး  န်ွေး 

ဥကက ဋ္ဌ 

တပ်ြေရတော်သတငွ်ေးြှေန် ပန် ကောွေးရရွေးအဖ ွဲ ွေ့။ 

 

 

 

“ခ ငွ်ေး ပညန်ယြှ်ေောဆ ိုရင ် ေလီ ိုြေ  ျုွေး  ဖစလ်ောန ိုငရ် ခအလောွေးအလော ၈ ရော 

ခ ိုငန်ှုန်ွေးလ ို ို့ ခ ငွ်ေး ပညန်ယလ်  ိုက ရဖေ်ာ ပပေါတယ။် ကခ င ်ပညန်ယြှ်ေော 

ဆ ိုရင ် ၁၄ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ကယောွေး ပညန်ယြှ်ေောဆ ိုရင ် ၈ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ကရင ်

 ပညန်ယြှ်ေော ၁၄ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ရနောက ်ရခ ိုင ်ပညန်ယြှ်ေောရတောို့ ၁၃ ရောခ ိုင ်

နှုန်ွေး၊ ရှြ်ေွေးရ ြေောကြှ်ေော ၂၀ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ရှြ်ေွေးအရရှွေ့ ၂၄ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ရှြ်ေွေး 

ရတောင ်၂၆ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး၊ ပွဲခ ွေးအရရှွေ့က ၁၃ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေးစသ ဖငို့ရ်ပေါ ို့။ ေေါက 

လ  ိုရွဲ ို့ ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနွဲ ို့ပတသ်ကလ် ို ို့ လကန်ကက် ိုငအ်ဖ ွဲ ွေ့အစညွ်ေးရတ က 

ရနမပီွေးရတောို့ ဆကစ်ပ်တွဲို့ အ ကြ်ေွေးဖကြ်ေှုရတ  ဘယရ်လောက ်   ဖစလ်ော 

န ိုငလ်ွဲဆ ိုတွဲို့ ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး ဖစ်ပေါတယ် ”။ 

ဦွေးရ ောရ်ဌွေး 

ညွှန် ကောွေးရရွေးြေ ွေးခ ျုပ် 

န ိုငင်ရံတော်သြေမတ ံိုွေး။ 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

၂၀၁၀ အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ ၂၀၁၅ ရခ ိုင ်ပညန်ယြ်ေွဲဆနဒနယ ်၁၂ ရနရော 

                                                                         
၂၀၁၀ အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တေ်ာ  ၂၀၁၅  

 
 

ြေွဲဆနဒနယ၁်၂ခိုတ ငယ်ဥှမ်ပ ျုငခ်ွဲို့သညို့  ်

ပေါတအီရရအတ က ်

 ၂၀၁၀ အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေး 

ြါတီသည့်  ၈ န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၇ န ရာ (၈၇.၅၀%) အန ိုင့်ရရှ  

ခွဲေ့သည့်။ ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့် ၁၂ န ရာ 

ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၅ န ရာ (၄၁.၆၇%) အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။  

 ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပြေညို့ြ်ေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး 

တ င ်

ယဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ပ်ေါတ ီအရရအတ က ်

 

  

ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေရှ သညို့ ်

ရေသြေ ောွေးတ င ်ယဥှမ်ပ ျုငခ်ွဲို့သညို့  ်

ပေါတအီရရအတ က ်

 ၂၀၁၅ အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲ ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတသီည့် ၁၂ န ရာ 

ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး  ၁၀ န ရာ ( ၈၃.၃၃%) အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ ပြည့်န ာင့်စို 

ကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့်ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့်  ၁၂ န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၁ န ရာ 

(၈.၃၃%) အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။   အမျ ြိုွေးသာွေးေမီ ိုကနရစီအြွွဲြို့ချြိုြ့်ြါတီသည့်  ၁၁ 

န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၁ န ရာ (၉.၀၉%) အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။ 

  

ရခ ိုင ်ပညန်ယ ်တခိုလံိုွေးတ င ်

အန ိုငရ်ရှ သညို့ ်ပေါတ ီအရရအတ က ်

 

ရခ ိုငတ် ိုငွ်ေးရငွ်ေးသောွေးြေ ောွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးပေါတသီည်ပ ြေအကက ြ်ေလွှတ်

ရတော်သကတ်ြ်ေွေးတ ငအ်ြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တောရ်ခ ိုင ်ပည်နယြ်ေွဲဆနဒနယ်

၏ ၅၈.၃၃ % (အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တောရ်ရ ွေးရကောကခ်ံက ိုယစ်ောွေးလယှ ်

စိုစိုရပေါငွ်ေး၏ ၄.၁၇% ) အန ိုငရ်ရှ ခွဲို့သည်။   

  

 

ရခ ိုငတ် ိုငွ်ေးရငွ်ေးသောွေးြေ ောွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးပေါတသီည် 

၂၀၁၄  န်နဝေါရီလ ၁၃ရကတ် ငရ်ခ ိုငေ်ြီေ ိုကရရစီအဖ ွဲ ွေ့ခ ျုပ်ပေါတနီငှို့ပ် ွေးရပေါငွ်ေးကော 

ရခ ိုငအ်ြေ  ျုွေးသောွေးပေါတဟီို အြေည်ရ ပောငွ်ေးလွဲခွဲို့သည်။ 

 ရခ ိုငအ်ြေ  ျုွေးသောွေးပေါတသီည်ေိုတ ယအကက ြ်ေလွှတရ်တော်သကတ်ြ်ေွေးတ င ်

အြေ  ျုွေးသောွေးလွှတရ်တော်ရခ ိုင ်ပည်နယြ်ေွဲဆနဒနယ၏်၈၃.၃၃%(အြေ  ျုွေး

သောွေး လွှတရ်တောရ်ရ ွေးရကောကခ်ံက ိုယစ်ောွေးလယှ ်စိုစိုရပေါငွ်ေး၏ ၅.၉၅% 

 အန ိုငရ်ရှ ခွဲို့သည်။ 

ပေါတ ီ ၂၀၂၀ အရ  ရ   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ က ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ရခ ိုင ်ပညန်ယတ်ခိုလံိုွေးတ င ်အန ိုငရ်ရှ သညို့ ်ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး 

၂၀၁၀ ခိုနစှ ်

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 
က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သည့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ပြည့် ယ့်တခိုလံိုွေးတငွ့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ြါတီအလ ိုက့်အန ိုင့်ရရှ 

သညေ့့် ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် 

ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီ (USDP) 

၇ ၃ ၄၂.၈၆ % ၅ ၂ ၄၀.၀၀% ၄၁.၆၇ % ၄၁.၆၇ % 

ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေး 

တ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီ (RNDP) 

၄ ၄ ၁၀၀ % ၄ ၃ ၇၅.၀၀% ၅၈.၃၃ % ၈၇.၅၀% 

၂၀၁၅ ခိုနစှ ်

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

        

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် 

ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီ (USDP) 

၇ ၁ ၁၄.၂၉% ၅ ၀ ၀.၀၀% ၈.၃၃% ၈.၃၃% 

ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတီ (ANP) ၇ ၆ ၈၅.၇၁% ၅ ၄ ၈၀.၀၀% ၈၃.၃၃% ၈၃.၃၃% 

အမျ ြိုွေးသာွေး ေမီ ိုကနရစီ အြွွဲြို့ချြိုြ့် 

(NLD) 

၆ ၀ ၀.၀၀% ၅ ၁ ၂၀.၀၀% ၈.၃၃% ၉.၀၉% 

 

 

၈ ၉ 

၆ ၂ 

၁၂ 

၁၁ 

၉ 

၃ 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

၂၀၁၀  ပညသ် ို့လွှတရ်တေ်ာ ၂၀၁၅ ရခ ိုင ်ပညန်ယြ်ေွဲဆနဒနယ ်၁၇ ရနရော                                                                         ၂၀၁၀  ပညသ် ို့ လွှတရ်တေ်ာ  ၂၀၁၅  

 
 
ြေွဲဆနဒနယ ်၁၇ ရနရောတ ငယ်ဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့သညို့  ်

ပေါတအီရရအတ က ်

 ၂၀၁၀အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့်ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီ

သည့် ၁၂ န ရာယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၉ န ရာ(၇၅.၀၀%) အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ 

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့်ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့်၁၇န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်

ခွဲေ့ပြီွေး၈န ရာ(၄၇.၀၆%)အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။  

 ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပြေညို့ ်

ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေးတ င ်

ယဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ပ်ေါတ ီအရရအတ က ်

 

 ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေရှ သညို့  ်

ရေသြေ ောွေးတ ငယ်ဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ပ်ေါတ ီ

အရရအတ က ်

   ၂၀၁၅အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတီသည့်၁၇န ရာယှဥ့်ပြ ြိုင့်

ခွဲေ့ပြီွေး ၁၂န ရာ(၈၃.၃၃%)အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။အမျ ြိုွေးသာွေးေမီ ိုကနရစီအြွွဲြို့ချြိုြ့်ြါတီ

သည့်၁၇န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး၄န ရာ(၂၃.၅၃%)အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။  ပြ

ည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့်ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့် ၁၇န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့

ပြီွေး ၁ န ရာ (၅.၈၈%) အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။ 

 ရခ ိုင ်ပညန်ယ ်တခိုလံိုွေးတ င ်

အန ိုငရ်ရှ သညို့ ်ပေါတ ီအရရအတ က ်

 

 

ရခ ိုငတ် ိုငွ်ေးရငွ်ေးသောွေးြေ ောွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးပေါတသီည် ပ ြေအကက ြ်ေလွှတ ်

ရတော်သကတ်ြ်ေွေးတ င ်ပည်သ ို့လွှတရ်တော် ရခ ိုင ်ပည်နယြ်ေွဲဆနဒနယ၏်   

၅၂.၉၄%  ပည်သ ို့လွှတရ်တောရ်ရ ွေးရကောကခ်ံက ိုယစ်ောွေးလယှစ်ိုစိုရပေါငွ်ေး 

၏ ၂.၇၃% အန ိုငရ်ရှ ခွဲို့သည်။    

  
 
 

 

 ရခ ိုငအ်ြေ  ျုွေးသောွေးပေါတသီည်ေိုတ ယအကက ြ်ေလွှတရ်တော်သကတ်ြ်ေွေးတ င ်

ရခ ိုင ်ပည်နယ ်ပည်သ ို့လွှတရ်တော၏်၇၀.၅၉%( ပည်သ ို့လွှတရ်တော်

ရရ ွေးရကောကခ်ံက ိုယစ်ောွေးလယှစ်ိုစိုရပေါငွ်ေး၏ ၃.၆၄%) အန ိုငရ်ရှ  

ခွဲို့သည်။ 

ပေါတ ီ ၂၀၂၀ အရ  ရ   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ က ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ရခ ိုင ်ပညန်ယတ်ခိုလံိုွေးတ င ်အန ိုငရ်ရှ သညို့ ်ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး 

၂၀၁၀ ခိုနစှ ်

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သည့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ပြည့် ယ့်တခိုလံိုွေးတငွ့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ြါတီအလ ိုက့်အန ိုင့်ရရှ 

သညေ့့် ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

USDP ၉ ၂ ၂၂.၂၂ % ၈ ၆ ၇၅.၀၀% ၄၇.၀၆ % ၄၇.၀၆ % 

RNDP ၈ ၇ ၈၇.၅၀% ၄ ၂ ၅၀.၀၀% ၅၂.၉၄ % ၇၅.၀၀% 

၂၀၁၅ ခိုနစှ ်

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

        

USDP ၉ ၀ ၀.၀၀% ၈ ၁ ၁၂.၅၀% ၅.၈၈% ၅.၈၈ % 

ANP ၉ ၉ ၁၀၀.၀၀% ၈ ၃ ၃၇.၅၀% ၇၀.၅၉% ၈၃.၃၃% 

NLD ၉ ၀ ၀.၀၀% ၈ ၄ ၅၀.၀၀% ၂၃.၅၃% ၂၃.၅၃% 

၇ ၁၁ 

၅ 

၈ 

၃ ၁၀ 

၇ 

၂ 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

ပေါတ ီ ၂၀၂၀ အရ  ရ   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ြေက ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ က ငွ်ေးပသညို့ ်ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေး ရခ ိုင ်ပညန်ယတ်ခိုလံိုွေးတ င ်အန ိုငရ်ရှ သညို့ ်ရောခ ိုငန်ှုန်ွေး 

၂၀၁၀ ခိုနစှ ်

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သည့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

အနရအတွက့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်က ိုယ့်စာွေး

လှယ့် အနရအတွက့် 
ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ပြည့် ယ့်တခိုလံိုွေးတငွ့် 

အန ိုင့်ရရှ သညေ့့်ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

ြါတီအလ ိုက့်အန ိုင့်ရရှ 

သညေ့့် ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

တ ိုငွ်ေးရငွ်ေးသောွေးစညွ်ေးလံိုွေးညီညွှတ်

ရရွေးပေါတ ီ(NUP) 
၁၈ ၀ ၀.၀၀% ၁၂ ၁ ၈.၃၃% ၂.၉၄% ၃.၃၃% 

USDP ၂၀ ၄ ၂၀.၀၀ % ၁၄ ၉ ၆၄.၂၉% ၃၈.၂၄ % ၃၈.၂၄ % 

RNDP ၁၅ ၁၄ ၉၃.၃၃% ၈ ၄ ၅၀.၀၀% ၅၂.၉၄ % ၇၈.၂၆% 

အြေ  ျုွေးသောွေးဖ ံ ွေ့ မဖ ျုွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေး 

ေြီေ ိုကရကတ်စပ်ေါတ ီ(NDPD) 
၇ ၂ ၂၈.၅၇% ၁ ၀ ၀.၀၀% ၅.၈၈% ၂၅.၀၀% 

၂၀၁၅ ခိုနစှ ် 

အရ  ရ  ရရ ွေးရကောက်ပ ွဲ 

        

USDP ၂၀ ၂ ၁၀.၀၀% ၁၄ ၁ ၇.၁၄% ၂.၉၄% ၃.၁၃ % 

တစသ်ွီေးပိုဂ္လ ၁၉ ၀ ၀.၀၀% ၁၃ ၁ ၇.၆၉% ၈.၈၂% ၈.၈၂% 

ANP ၂၀ ၁၇ ၈၅.၀၀% ၁၃ ၅ ၃၈.၄၆% ၆၄.၇၁% ၆၆.၆၇% 

NLD ၁၇ ၁ ၅.၈၈% ၁၄ ၇ ၅၀.၀၀% ၂၃.၅၃% ၂၅.၈၁% 

   ၂၀၁၀  ပညန်ယလ်ွှတရ်တော် ၂၀၁၅  ရခ ိုင ်ပညန်ယြ်ေွဲဆနဒနယ ်၃၄ ရနရော  ၂၀၁၀  ပညန်ယလ်ွှတရ်တော် ၂၀၁၅ 

 ြေွဲဆနဒနယ ်၃၄ခိုတ င ်

ယဥှမ်ပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ ်

ပေါတအီရရအတ က် 

  ၂၀၁၀အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့်ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီ 

သည့်၂၃ န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၁၈ န ရာ(၇၈.၂၆%)အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ 

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့်ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့်၃၄န ရာယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး၁၃န ရာ 

(၃၈.၂၄%အန ိုင့်ရခွဲေ့သည့်။အမျ ြိုွေးသာွေးြံွြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးေမီ ိုကရက့်တစ့်ြါတီသည့်  

၈န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး၂န ရာ(၂၅.၀၀%)အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေး 

စည့်ွေးလံိုွေးညီညွတ့်နရွေးြါတီသည့်၃၀န ရာဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး၁န ရာ(၃.၃၃%)  

အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ 

 

၂၀၁၅အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတီသည့် ၃၃ န ရာ 

ဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ပြီွေး ၂၂န ရာ(၆၆.၆၇%)အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ အမျ ြိုွေးသာွေးေမီ ိုကနရစီ 

အြွွဲြို့ချြိုြ့်ြါတီသည့် ၃၁ န ရာ၀င့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ပြီွေး ၈ န ရာ(၂၃.၅၃ %) အန ိုင့်ရရှ  

ခွဲေ့သည့်။ ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့် ၃၄ န ရာ ၀င့်နရာက့် 

ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ပြီွေး ၃ န ရာ ( ၈.၈၂ % ) အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ တသွီေးြိုဂ္ဂလ ၃၂ ဦွေး 

၀င့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ပြီွေး ၁ န ရာအန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။  

  

ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပသညို့ ်

ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေးတ င ်ယဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ ်ပေါတ ီ

 

 

ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေရှ သညို့ ်

ြေွဲဆနဒနယြ်ေ ောွေးတ င ်

ယဥှမ်ပ ျုငခ်ွဲို့သညို့ပ်ေါတ ီ

 

 

  

ရခ ိုင ်ပညန်ယ ်တခိုလံိုွေးတ င ်

အန ိုငရ်ရှ သညို့ပ်ေါတ ီ

 

ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီသည့်ြ မအကက မ့်လွှတ့်နတာ့်သက့်တမ့်ွေး 

တွင့်ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့်နရွွေးနကာက့်ခံ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၆၄.၇၁% 

အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။    

 

 ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတီသည့်ေိုတ ယအကက မ့်လွှတ့်နတာ့်သက့်တမ့်ွေးတွင့် ရခ ိုင့် 

ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့်နရွွေးနကာက့်ခံ က ိုယ့်စာွေးလှယ့်စိုစိုနြါင့်ွေး၏ ၆၆.၆၇% 

အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သည့်။ 

၁၀ ၈ ၁၈ 

၃ ၇ ၁၅ 
၆ 
၄ 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

 

 

ခြီေအြေ  ျုွေးသောွေးဖ ံ ွေ့ မဖ ျုွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးပေါတ ီ၊ ေ ိုငွ်ေးနကလ် ြေ  ျုွေးြေ ောွေးတ ိုွေးတကရ်ရွေးပေါတ ီ

မြေ ျုတ ိုငွ်ေးရငွ်ေးသောွေးပေါတ ီတ ို ို့၏ က ိုယစ်ောွေးလယှရ်လောငွ်ေးအောွေးလံိုွေးသည် ရခ ိုင ်ပည်နယ ်

ြေွဲဆနဒနယတ် ငသ်ော ၀ငရ်ရောကယ်ဥ်ှမပ ျုငခ်ွဲို့ ကသည်။ 

 
ရခ ိုင ်ပည်နယ ်တ င ်ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပြေညို့် ရောခ ိုငန် ှုန်ွေး 

 ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့် ၁၂ န ရာ၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၁၇ န ရာ၊ ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် ၃၄ န ရာရှ သပြငေ့့်  စိုစိုနြါင့်ွေး ၆၃ 

န ရာနရွွေးနကာက့်ခံြ ိုင့်ခွငေ့့်ရှ ြါသည့်။ ၂၀၂၀ အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် အမျ ြိုွေးသာွေးလွှတ့်နတာ့် ၇ န ရာ၊ ပြည့်သူ ေ့လွှတ့်နတာ့် ၉ န ရာ၊ 

ပြည့် ယ့်လွှတ့်နတာ့် ၂၀ န ရာ တ ို ေ့တွင့်နရွွေးနကာက့်ြွွဲကျင့်ွေးြပခင့်ွေးမပြြိုလိုြ့်သပြငေ့့်  ၃၆ န ရာနရွွေးနကာက့်ခံြ ိုင့်ခွငေ့့်ဆံိုွေးရှု ံွေးခွဲေ့ရြါသည့်။ 

 

 

                                                          ြ မအကက မ့်နငှေ့့် ေိုတ ယအကက မ့် လွှတ့်နတာ့်မျာွေးတွင့် အန ိုင့်ရရှ ခွဲေ့သညေ့့် ြါတီစိုစိုနြါင့်ွေး ၆ြါတီသာရှ ၍  ရခ ိုင့် 

တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီ/ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတမီှာ   န ရာအမျာွေးစိုတွင့်  အန ိုင့်ရရှ  ာွေးြါသည့်။                                                                                          

  
 

  ၂၀၁၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ   

  

ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီသည့်လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌စိုစိုနြါင့်ွေးက ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

 ၄၄ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၄၃ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

  

   

အမျ ြိုွေးသာွေးြံွြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးေမီ ိုကရက့်တစ့်ြါတီသည့်    လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌စိုစိုနြါင့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး   ၂၀ ဦွေး  ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၁၇ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

 

  

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့် ၌ စိုစို နြါင့်ွေး က ိုယ့်စာွေးလှယ့် 

နလာင့်ွေး ၁၁၀၄ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၆၃ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

  

           တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးစည့်ွေးလံိုွေးညီညွတ့်နရွေးြါတီသည့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့် ၌ စိုစိုနြါင့်ွေး က ိုယ့် 

စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၉၉၃ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၅၅ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

 

  ၂၀၁၅ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ   

 ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီသည့်လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌စိုစိုနြါင့်ွေးက ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး 

 ၄၄ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၄၃ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

  

  အမျ ြိုွေးသာွေးြံွြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးေမီ ိုကရက့်တစ့်ြါတီသည့်    လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌စိုစိုနြါင့်ွေး 

               က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး  ၂၀ ဦွေးြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၁၇န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

 

 ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် ြံွပြ ြိုွေးနရွေးြါတီသည့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့် ၌ စိုစို နြါင့်ွေး က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၁၁၀၄ ဦွေး 

ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၆၃ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

  

                      တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးစည့်ွေးလံိုွေးညီညွတ့်နရွေးြါတီသည့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့် ၌ စိုစိုနြါင့်ွေး က ိုယ့် 

                      စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၉၉၃ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၅န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

 

၄၂.၈၆% 

၆ 

၉၇.၇၃% 

၇၇.၂၇% 

၅.၇၁% 

၅.၅၄% 

၈၀.၅၂% 

၅.၈၁% 

၅.၆၂% 
၅.၃၄% 

၂၀၂၀ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တငွ့် ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့သညေ့့် 

ြါတီတစ့်ခိုချင့်ွေးမှက ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေးစိုစိုနြါင့်ွေး ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးမျာွေး 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

  ၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ    

 

 

 

 

ြါတီကကီွေးမျာွေးအြ ို ေ့ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်အတွင့်ွေးရှ  မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေးနလျာေ့ ကျသွာွေးမှုမှာ ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးအာွေးပြငေ့့်  ခ ိုက့်မှု 

 ည့်ွေးြါနသာ့်လည့်ွေး ရခ ိုင့်မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေးအာွေးအနပခပြြိုရြ့်တည့်သညေ့့်န ိုင့်ငနံရွေးြါတီမျာွေးအတွက့်မူ   ခ ိုက့် 

မှုြမာဏကကီွေးမာွေးလှြါသည့်။   ိုနေသမျာွေး၌ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်အနပခစ ိုက့်ြါတမီျာွေး၏ အန ိုင့်ရရှ မှု ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

မှာပမင့်ေ့မာွေးလှသည့်က ိုလွဲနတွြို့ ရှ ရသည့်။  

 
 
 

 

  

ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတသီည့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌စိုစိုနြါင့်ွေး က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၆၇ ဦွေး ြါဝင့်မည့် 

ပြစ့်ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၆၂ န ရာ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်မည့် ပြစ့်ြါသည့်။ 

  

   

ပြည့်န ာင့်စိုကကံေ့ခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့် ြံွြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတသီည့် ၂၀၂၀ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့်၌  

စိုစိုနြါင့်ွေး က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၁၁၂၈ဦွေး ြါဝင့်မည့်ပြစ့်ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ၆၄ န ရာယှဥ့်ပြ ြိုင့် 

မည့်ပြစ့်ြါသည့်။ 

 

  

အမျ ြိုွေးသာွေးေမီ ိုကနရစအီြွွဲြို့ချြိုြ့်ြါတီသည့် ၂၀၂၀ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် လွှတ့်နတာ့်အရြ့်ရြ့် ၌ စိုစိုနြါင့်ွေး 

က ိုယ့်စာွေးလှယ့်နလာင့်ွေး ၁၁၄၃ ဦွေး ြါဝင့်ခွဲေ့ပြီွေး ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် န ရာ ၆၄ ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့ြါသည့်။ 

  

 

တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးစည့်ွေးလံိုွေးညီညွတ့်နရွေးြါတသီည့်  ၂၀၂၀ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် 

ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေး၌ ဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ပခင့်ွေးမရှ ြါ။ 

 အမျ ြိုွေးသာွေးြံွြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးေမီ ိုကရက့်တစ့်ြါတီသည့်  

၂၀၂၀ နရွွေးနကာက့်ြွွဲတငွ့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့်မျာွေး၌ 

ဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ပခင့်ွေးမရှ ြါ။ 

 
 
 
 

(၁)လကရှ် ရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေ ပျုလိုပ်န ိုငသ်ညို့်ရနရောြေ ောွေးနငှို့ပ်တသ်က၍်ြေည်သ ို ို့ဆကလ်ကရ်ဆောင ် 

ရ ကသ် ောွေး ြေည် က ို တရောွေးဝငရ် က ငောခ ကအ် ဖစ်  ိုတ ်ပန်ရပွေးရန်လ ိုအပ်သည်။ 

 
 
 
 

(၂)ရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကောြ်ေရှငအ်ရန ဖငို့လ်ကရှ် ရရ ွေးရကောကပ် ွဲြေ ောွေးလံိုွေးဝက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေရှ သညို့်ရခ ိုင ်ပည် 

နယ၊် ရှြ်ေွေး ပည်နယတ် ို ို့ရှ  ြေွဲဆနဒနယရ် ြေြေ ောွေးတ င ် ကောွေး ဖတ ်ရရ ွေးရကောကပ် ွဲက ငွ်ေးပ ခငွ်ေးြေ ပျုလိုပ်ဘွဲ 

အစ ိုွေးရအသစ်ဖ ွဲ ွေ့စည်ွေးရန် လိုပ်ငန်ွေးစဥ်ြေ ောွေး ြေလိုပ်ရဆောငြီ်ေ ရရ ွေးရကောကပ် ွဲြေ ောွေး က ငွ်ေးပရပွေးသငို့သ်ည်။  

 
 
 

(၃) အနောဂေါတတ် င ်ရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှငအ်ရန ဖငို့ ်ရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကောြ်ေရှင ်ဥပရေပိုေြ်ေ ၁၀(စ) 

အောွေး က ငို့သ်ံိုွေးသညို့် အြေ န ို့် ရ ကော် ငောစောြေ ောွေး ိုတ ်ပန်ရန်ရှ လောပေါက “ပယဖ် က”် သ ို ို့ြေဟိုတ ်“ရရ ွေ့ဆ ိုငွ်ေး” 

ဟ သညို့် စကောွေးရပ်အောွေး ရှငွ်ေးလငွ်ေးစ ော ညို့်သ ငွ်ေးသံိုွေးစ ွဲရန်လ ိုအပ်ပေါသည်။ 

 
 
 
 ၂၀၁၀ အန နွ နွရွွေးနကာက့်ြွွဲတွင့် ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့်အသွီေးသွီေး၌ ဝင့်နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့သညေ့့် ြါတီမျာွေးမှ တန ိုင့်ငလံံိုွေးယှဥ့်ပြ ြိုင့်ခွဲေ့သညေ့့် က ိုယ့်စာွေးလှယ့်စိုစိုနြါင့်ွေး 

နြေါ်အနပခခံ၍  ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်တွင့် ဝင့် နရာက့်ယှဥ့်ပြ ြိုင့်သညေ့့် က ိုယ့်စာွေးလှယ့်မျာွေး၏  ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေးက ို နြာ့်ပြ ာွေးြါသည့်။ ြံိုတငွ့် နြာ့်ပြ ာွေးသညေ့့် ရာခ ိုင့်နှု ့်ွေး 

နှု င့်ွေးယှဥ့်ချက့်မျာွေးအရ ြါတီမျာွေး၏ ရခ ိုင့်ပြည့် ယ့်မွဲဆနဒ ယ့် အနြေါ် အနလွေး ာွေးမှု ကွာပခာွေးချက့်က ို  သ ရှ န ိုင့်ြါသည့်။  

၉၂.၅၄% 

၅.၆၇% 

၅.၆၀% 



'' ရရ ွေးရကောကပ် ွဲနငှို့ ်ရခ ိုငတ် ို ို့ရ ြေ'' 

 

 

အတ ိုရကောကစ်ကောွေးလံိုွေးြေ ောွေး 

• တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးစည့်ွေးလံိုွေးညညီွှတ့်နရွေးြါတီ ( National Unity Party ) - NUP  

• ေမီ ိုကနရစီနငှေ့့် လူ ေ့အခွငေ့့်အနရွေးြါတီ( Democracy and Human Rights Party ) - DHRP 

• ပြည့်န ာင့်စိုကကံခ ိုင့်နရွေးနငှေ့့်ြွံြို့ ပြ ြိုွေးနရွေးြါတီ( Union Solidarity and Development Party )- USDP  

• ပမ ြိုအမျ ြိုွေးသာွေးြွံြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးြါတီ ( Mro National Development Party) - MNDP 

• ရခ ိုင့်တ ိုင့်ွေးရင့်ွေးသာွေးမျာွေး တ ိုွေးတက့်နရွေး ြါတီ (Rakhine Nationalities Development Party )- RNDP  

• ရခ ိုင့်အမျ ြိုွေးသာွေးြါတီ (Rakhine National Party) - RNP 

• အမျ ြိုွေးသာွေးြွံြို့ ပြ ြိုွေးတ ိုွေးတက့်နရွေးေမီ ိုကရက့်တစ့်ြါတီ (National Development Democratic Party) - NDDP 

• အမျ ြိုွေးသာွေးေမီ ိုကနရစီအြွွဲြို့ချြိုြ့်( National League for Democracy) - NLD  

 

 

က ိုွေးကောွေးခ ကြ်ေ ောွေး   

•  ပညရ် ောငစ်ိုရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှင ်ိုတ ်ပန်ခ ကြ်ေ ောွေး  

•  ပညရ် ောငစ်ိုရရ ွေးရကောကပ် ွဲရကော်ြေရှင၏် အရ  ရ   ရရ ွေးရကောကပ် ွဲရလေြ်ေ ောွေး 

• သကဆ် ိုငရ်ောပေါတြီေ ောွေး၏ Facebook စောြေ ကန်ေှာြေ ောွေး 

• န ိုငင်ရံတေ်ာသြေမတ ံို ွေး၏  ိုတ ်ပန်ခ ကြ်ေ ောွေး 

• Myanmar PCode Datasets – Myanmar Information Management Unit ( MIMU ) 

• 7 day News Journal ၏ Facebook စောြေ ကန်ေှာ  

• Radio Free Asia ၏ Facebook စောြေ ကန်ေှာ  

• Demicratic Voice of Burmese ၏ Facebook စောြေ ကန်ေှာ  

• “၂၀၂၀ အရ  ရ  ရရ ွေးရကောကပ် ွဲ ပေါတကီ ိုယစ်ောွေးရလောငွ်ေးဆ ိုငရ်ော အခ ကအ်လကြ်ေ ောွေး" - Tagaung Institute of Political Studies - တရကောငွ်ေးန ိုငင်ရံရွေး ရလို့လောြေှုအဖ ွဲ ွေ့ 

 

 

 

 


