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နိုဝင်ဘာလ၊ (၉)
ေ်၊ ၂၀၂၀
ပပည့်နှစ်

ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့ေေဦးအစီ င်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ထုတ်ပပေ်ချေ်
နိုဝင်ဘာလ၊ (၉) ေ်၊ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်

လွေတ်လပ်မျှတရောရ ွေးရောေ်ပွေဲများပံ့ပိုးေူညီရ းအဖွေဲ ့ (MYNFREL) အဖွေဲ ့မှ ၂၀၂၀
ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုေရ စီအရထွေရထွေရ ွေးရောေ်ပွေဲေို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာ ာတွေင် ေချင်ပပည်ေယ်၊ ေယား
ပပည်ေယ်၊

ှမ်းပပည်ေယ်(အရ ှ ပိ့ ုင်း)၊

ှမ်းပပည်ေယ်(ရပမာေ်ပိုင်း)နှင့် တေေသာ ီတိုင်းရဒေကေီးတို ့မှ မမို ့ေယ်

ရပါင်း (၂၇)မမို ့ေယ်တွေင် ရ ွေးရောေ်ပွေဲ ောလ ှည်ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာေူ(၂၇)ဦးပဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စေ်တင်
ဘာလမှစ၍ နိုဝင်ဘာလအထိ ရ ွေးရောေ်ပွေဲအကေိုောလ၊ ရ ွေးရောေ်ပွေဲောလနှင့် ရ ွေးရောေ်ပွေဲ ရနှာင်းပိုင်း
ောလစေည်တို ့ေို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာပခင်း ပဖစ်ပါေည်။ ထိုေို ့ ရ ွေးရောေ်ပွေဲောလ(၃)ခုလုံးေို ရစာင့်
ကေည့်ရလ့လာ ာ၌ ရ ွေးရောေ်ပွေဲပဖစ်စဉ်တွေင် တိုင်း င်းလူေည်းစုပါဝင်မှုနှင့် လူငယ်များ၏ပါဝင်မှုအခေ်း
ေဏ္ဍေို အဓိေထားမပီး ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာပခင်း ပဖစ်ပါေည်။
ယခုေေဦးအစီ င်ခံစာတွေင် ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့ပဖစ်စဉ်များပဖစ်ေည့် မဲရုံဝေ်းေျင်အရပခအရေ၊
မဲရံဖ
ု ွေင့်လှစ်ပခင်း၊ ဆန္ဒမဲရပးပခင်း၊ မဲရုံပိတ်ပခင်း၊ မဲရ တွေေ်ပခင်းစေည်တို ့နှင့် ပတ်ေေ်၍ ရတွေ ့ ခ
ှိ ျေ်အနှစ်
ချုပ်များေို

အဓိေရဖာ်ပပထားမပီး အရေးစိတ်အချေ်အလေ်များေို အမပီးေတ်အစီ င်ခံစာတွေင် ထပ်မံ

ရဖာ်ပပေွေားမည် ပဖစ်ပါေည်။

ရစာင့က် ေည့်ရလ့လာမှုေည်းလမ်း
ပမေ်ဖ ယ်(MYNFREL)အဖွေဲ ့ေည် ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့ပဖစ်စဉ်ေို ေချင်ပပည်ေယ်၊ ေယားပပည်ေယ်၊
ှမ်းပပည်ေယ်(အရ ှ ပိ့ ုင်း)၊

ှမ်းပပည်ေယ်(ရပမာေ်ပိုင်း)၊ တေေသာ ီတိုင်းရဒေကေီးနှင့်

ေ်ေုေ်တိုင်းရဒေကေီး

တို ့မှ မမို ့ေယ်ရပါင်း (၃၅) မမို ့ေယ်တွေင် ရ ွေးရောေ်ပွေဲောလ ှညရ
် စာင့်ကေည့်ရလ့လာေူ(၂၇)ဦး၊ ရ ွေးရောေ်ပွေဲ
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နိုဝင်ဘာလ၊ (၉)
ေ်၊ ၂၀၂၀
ပပည့်နှစ်

ောလတိုရစာင့်ကေည့်ရလ့လာေူ (၁၇၁)ဦး စုစုရပါင်း ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့ ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာေူ စုစုရပါင်း
(၁၉၈)ဦးတို ့ပဖင့် မဲရုံရပါင်း(၄၀၀)ရုံခေေ
့် ို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာနိုင်ခဲ့ပါေည်။
ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာမှုေည်းစေစ်ေည် အရပခချစေစ်နှင့် ရ ွေ လျားစေစ်
့
တို ့ေို ရပါင်းစပ်ထားမပီး အရပခ
ချစေစ်ပဖင့် ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာေည့် မဲရုံ (၁၇၁)ရု၊ံ ရ ွေ လျားစေစ်
့
ပဖင့် ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာေည့် မဲရုံ (၂၀၀)ရုံ
နှင့်လူရတွေ ရမးပမေ်
့
းမှုရပါင်း(၆၀၀)တို ့ေို ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့(နိုဝင်ဘာ(၈) ေ်)တွေင်ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာပခင်းနှင့်
လူရတွေ ရမးပမေ်
့
းမှုများေို လုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါေည်။ မဲရုံအရပခချရစာင့်ကေည့် ရလ့လာေူများေည် မဲရုံမဖွေင့်ခင် မဲရုံ
ပတ်ဝေ်းေျင်အရပခအရေမှ စတင်၍ ဆန္ဒမဲရပးပခင်း၊ မဲရုံပိတ်ပခင်း၊ ဆန္ဒမဲရ တွေေ်မပီးေည့်အချိေ်ထိ ပဖစ်စဉ်
တရလျှာေ်လုံးေို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာခဲ့ပါေည်။

ေေဦးရတွေ ့ ှိချေ်များ
မဲရုံဖွေင့်လှစ်ထား ှိေည့်တည်ရေ ာများေို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာခဲ့ ာတွေင် စာေင်ရေျာင်းများတွေင် ၈၃.၀၂% ၊
ဘာောရ းဆိုင် ာ အရဆာေ်အဦများတွေင် ၅.၀၃ % ၊ ေွေင်းပပင်များတွေင် ၃.၇၇ % နှင့် အပခားရေ ာများတွေင်
၈.၁၈ % တို ့ပဖင့် အေီးေီးဖွေင့်လှစ်ထား ှိခဲ့ရကောင်း ရလ့လာရတွေ ့ ှိ ေည်။
မဲရုံဖွေင့်လှစ်ချိေ်များေို ရစာင့်ကေည့်ရလ့လာ ာတွေင် ေံေေ်(၆)ော ီမထိုးခင်ဖွေင့်လှစ်ရော မဲရုံ ၈၀.၆၂ %၊ ေံေေ်
(၆) ော တ
ီ ိတိတွေင် ဖွေင့်လှစ်ရော မဲရုံ ၁၁.၈၈ % နှင့် ေံေေ်(၆)ော ီရောေ်ပိုင်း ဖွေင့်လှစ်ရောမဲရုံ ၇.၅ %
အေီးေီး ှိခဲ့ပါေည်။
မဲရုံများတွေင် ကေိုတင်မဲရပးေည့်စာ င်းေို ေပ်ထားရကေညာထား ှိမှုအရပခအရေ 

ကေိုတင်မဲစာ င်း ေပ် ထားေည့်မဲရုံ ၈၀ %၊



ကေိုတင်မဲစာ င်း မေပ်ထားေည့်မဲရုံ ၂၀ %

မဲရုံအတွေင်းေို ့ ဝင်ရ ာေ်ခွေင့် ှိေူများအတွေေ် ေတ်မှတ်ရေ ာများေည် တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွောစီစဉ်
ထား ှိမှု အရပခအရေ

တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွော စီစဉ်ထားရောမဲရုံ



တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွော မစီစဉ်ထားရောမဲရံု ၂၇.၅ %

၇၂.၅ %

မဲရုံေည် ေေ်ကေီး ွေယ်အိုများနှင့် မေေ်စွေမ်းများအလွေယ်တေူမဲရပးနိုင်ေည့်အရပခအရေေို ရစာင့်ကေည့ရ
် လ့
လာ ာတွေင် မဲရုံများ၏ ၉၄.၃၈ % တွေင် အဆင်ရပပလွေယ်ေူမပီး ၅.၆၂ % တွေင်မူ အဆင်မရပပမှုများ ရ
ှိ ေေည်
ေို ရလ့လာရတွေ ့ ှိ ပါေည်။
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ေ်၊ ၂၀၂၀
ပပည့်နှစ်

မဲရုံတွေင် လူဦးရ (၁၀၀၀) ရေျာ်ပါေ အဆိုင်းခွေဲထား ှိမှုအရပခအရေ 

အဆိုင်းခွေဲထားရောမဲရုံ ၅၀%၊



အဆိုင်းမခွေဲထား ၃၅%၊



လူဦးရ (၁၀၀၀) ရအာေ်မဲရုံ ၁၅ %

မဲရုံအများစုတွေင် ပါတီေိုယ်စားလှယ်များ၊ တေီးပုဂ္ဂလေိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရ ွေးရောေ်ပွေဲရစာင့်ကေည့်ရလ့
လာေူတို ့ေည်လွေတ်လပ်စွောရစာင့်ကေည့်ရလ့လာခွေင့်

ှိခဲ့ပါေည်။

မဲရုံပပင်ပ၌ ေတ်မှတ်ရေ ာများေည် တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွော စီစဉ်ထား မ
ှိ ှု အရပခအရေ

တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွော စီစဉ်ထားရောမဲရုံ



တဦးနှင့်တဦး (၆) ရပအေွော မစီစဉ်ထားရောမဲရံု ၃၂.၆၉ %

၆၇.၃၁ %

မဲရပးေည့်ရေ ့ မဲရုံတွေင် မဲရုံမှူး၏ ဆုးံ ပဖတ်ချေ်များေို လွှမ်းမိုးမှုများမှာ မ ှိေရလာေ်ေည်းပါးေည်ေို ရတွေ ့
ိှ ပါေည်။
မဲရ တွေေ်ချိေ်များတွေင် မဲရုံများ၏ ၉၅.၄% မှာ အလင်းရ ာင်ရောင်းစွော
ရောင်းစွော မ

ှိမပီး ၄.၅၈ %ောအလင်းရ ာင်

ပ
ှိ ါ။

ေိုယ်စားလှယ်ရလာင်းတဦးချင်းဆီ

ှိေည့် ကေိုတင်မဲများနှင့် ဆန္ဒမဲများေို ရေချာစွောချိတ်ပိတ်ရဆာင် ွေေ်

မှုများေိုလည်း ရတွေ ့ ှိ ပါေည်။
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ပပည့်နှစ်

ရ ွေးရောေ်ပွေဲရေ ့တွေင် မဲရုံေို ့ မဲလာရပးရော မဲဆန္ဒ ှင် (၆၀၀) ဦးခေေ
့် ို ၎င်းတို ့၏ ေရဘာထားအပမင်များေို
ရတွေ ဆု
့ ံရမးပမေ်းစစ်တမ်းရောေ်ခဲ့ရော လဒ်များ-

ရမးခွေေ်းများ

ာခိုင်နှုေ်း

လျှို ့ဝှေ်စွောမဲရပးနိုင်မှု

၈၉.၆ %

မဲရုံမှူးများ၏ အပပုေရဘာမရဆာင်ရော ရပပာဆိုဆေ်ဆံမှုများ

၅၁.၂ %

မဲဆန္ဒ ှင်၏ မိေားစုဝင်များ အားလုံးမဲရပးခဲ့ပခင်း

၉၀ %

မဲဆန္ဒ ှင်ပညာရပး အစီအစဉ်များ

၆၇.၂%

ှိခဲ့မှု

အ ပ်ဘေ်လူမှုအဖွေဲ ့အစည်းများမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပးေင်တေ်း
လေ်ေမ်းစာရစာင်များမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး
ဗီနိုင်း၊ ပိုစတာများမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး
တီဗီ၊ ရ ဒီယိုများမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး
ေတင်းမီဒီယာများမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး
နိုင်ငံရ းပါတီများမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး

ှိမှု

ှိမှု

၁၀.၇%
၄.၆%

ှိမှု

၁၇%

ှိမှု

၄.၈%
ှိမှု

၁၃%

ှိမှု

ဆို ှယ်မီဒီယာ(Facebook)များမှ မဲဆန္ဒ ှင်အေိပညာရပး

၁၃.၁%
ှိမှု

၅၅.၇%
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