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၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရ  ွေးရကောကပ် ွဲရ ေ့ 
၂၀၂၁ ခုနစှ၊် န ဝုငဘ်ောလ ၂  က၊် အင်္ဂ ါရ ေ့ 

မွဲရ ုမ ောွေးက  ု   က ်၆  ော ီမှ ည ၉  ော ီအခ   ်အထ  ဖ င်ေ့ပါသည။် 

၂၀၂၁ ခုနစှ် ရ  ွေးရကောကပ် ွဲတ င ်ဘယသ်အူတ က/်ဘောအတ က ် 

မွဲရပွေး မည် ည်ွေး။  

• ကက ျားရ  အဆင့််၊ မမ ြုြို့အဆင့်် သ ု ့်မဟတု် ကက ငတ်အီဆင့်် ရ ထ ျားအခ  ြုြို့ 

• ပပည်နယ်လ ုျားဆ ုငရ်  ဆနဒမဲလက်မှတ်ပါ အဆ ုပပြုခ က်မ  ျားနငှ့်် ဆနဒမဲကပျားပခငျ်ား၊ ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ငုရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား၊ ကလနငှ့််ကရ သန် ့်ရငှျ်ားကရျားနငှ့်် NYC တရ ျားမကရျားရ  

တရ ျားရ ုျား (NYC Civil Court) စီရငပ် ုငခ် င့််ဆ ုငရ်  ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေ ပပငဆ်ငက်ရျားမ  ျား 

• အခ  ြုြို့ကသ  ကေသနတရ ဆနဒမဲလက်မှတ်ပါ အဆ ုပပြုခ က်မ  ျား 

• ဆနဒမဲလက်မှတ်ဆ ုငရ်  အခ ကအ်လက်အ ျားလ ုျားအတ က် www.vote411.org သ ု ့် သ  ျားကရ က်ကကည့််ရှုပါ 

ဘယသ်ရူတ  ဆနဒမွဲရပွေးန ငုပ်ါသလွဲ။ 

ဆနဒမဲကပျားရနအ်တ က် သငသ်ည်- 

• အကမရ ကနန် ငုင် သ ျား ပဖစ်ရမည် 

• သငမဲ်ကပျားလ ုကသ  အကထ ကထ ကရ ျားကက က်ပ ဲ၊ အကက ြုကရ ျားကက က်ပ ဲ သ ု ့်မဟတု ်အပခ ျားကရ ျားကက က်ပ ဲ က ငျ်ားပမည့််ကန ့်ရက၌် အသက် ၁၈ နစ်ှပပည့််မပီျားပဖစ်ရမည် (အသက် ၁၆ နစ်ှနငှ့်် 

၁၇ နစ်ှအရ ယ်မ  ျား ကက ြုတငစ် ရငျ်ားကပျားန ငုပ်ါသည်) 

• သင၏်လက်ရှ ကနရပ်လ ပ်စ တ င ်ကရ ျားကက က်ပ ဲမက ငျ်ားပမီ အနည်ျားဆ ုျားရက် ၃၀ ကက  ကနထ ုငရ်မည် 

• ကကီျားကလျားကသ  ရ ဇဝတ်မှုအတ က် ပပစ်ေဏစီ်ရငခ် ရ၍ ကထ ငက် ကနသ  မပဖစ်ရပါ 

• စ တ်ပ ုငျ်ားဆ ုငရ်  မသနစ် မ်ျားသ အပဖစ် တရ ျားရ ုျားက စီရငဆ် ုျားပဖတ်ထ ျားသ  မပဖစ်ရပါ 

• အပခ ျားတစ်ကနရ တ င ်ဆနဒမဲကပျားပ ုငခ် င့်် ကတ ငျ်ားခ ထ ျားသ  မပဖစ်ရပါ 

• ဆနဒမဲကပျားရန ်စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားထ ျားရမည်  

ဘယလ် စုော ငွ်ေးရပွေးသ ငွ်ေး ပါမလွဲ။ 

• NYS ကမ ်ကတ ်ယ ဉ်ဌ န (Department of Motor Vehicles DMV) ဝဘဆ် ုက်ပဖစ်ကသ -  

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter သ ု ့် အ နလ် ုငျ်ားမှ ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှုပါ (သကတ်မ်ျားက နရ်ှ ကသျားကသ  NYS ယ ဉ်ကမ ငျ်ားလ ုငစ်င၊် ကက  ငျ်ားသ ျားပါမစ် သ ု ့်မဟုတ ်

ယ ဉ်ကမ ငျ်ားမဟတု်ကသ  ID တစ်ခ ုရှ ရမည်) 

http://www.lwvny.org/


• မည်သည့််ရ ုျားဖ င့််ရက၌်မဆ ု သင့််ကက ငတ်ီရှ  ကရ ျားကက က်ပ ဲမ  ျားဆ ုငရ်  ဘုတအ်ဖ ဲြို့ (Board of Elections၊ BOE) သ ု ့်မဟုတ ်န ငုင် လ ုျားဆ ုငရ်  မဲဆနဒရှင ်စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ား 

အက်ဥပကေတ ငပ်ါဝငက်သ  ပပည်နယ်ကအဂ ငစီ်မ  ျား (ပပည်နယ်တကကသ လုန်ငှ့်် မမ ြုြို့တကကသ လု် နယ်ကပမမ  ျားအပါအဝင)် သ ု ့် လ က ုယ်တ ငုသ်  ျားကရ က်ပါ 

• BOEs၊ စ ကကည့််တ ကု်မ  ျား၊ မမ ြုြို့ကတ ်ခနျ်ားမမ  ျား၊ စ တ ုက်မ  ျားနငှ့်် League of Women Voters တ ု ့်တ င ်ရရှ န ငုက်သ  ဆနဒမဲကပျားသ  စ ရငျ်ားသ ငျ်ားကဖ ငပ် ုစ က ု ပဖည့််သ ငျ်ားက  

စ တ ကု်မှကပျားပ ု ့်ပါ 

ဆနဒမွဲရပွေး  ် ကျွန်ပ်ုအောွေး စော ငွ်ေးသ ငွ်ေးပပီွေးဖဖစ်ရ ကောငွ်ေး ဘယလ် စုစ်ရဆွေး ပါမလွဲ။ 

• NYS ကရ ျားကက က်ပ ဲမ  ျားဆ ုငရ်  ဘတုအ်ဖ ဲြို့ ဝဘဆ် ကု်ပဖစ်ကသ  https://voterlookup.elections.ny.gov/ ရှ  Voter Registration Search (မဲဆနဒရှင ်စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားထ ျားရှ မှုအ ျား 

ရှ ကဖ ရန)် ဆ ကု်သ ု ့် ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှုပါ 

• သင့််ကက ငတ်ီ BOE ထ  ဖနုျ်ားကခေါ်ဆ ုပါ 

ဘယရ်  ောမှော မွဲရပွေး မှောပါလွဲ။ 

• ကရ ျားကက က်ပ ဲမတ ုငမီ် မဲကပျားရမည့််ကနရ ၊ ကရ ျားကက က်ပ ကဲ ငျ်ားပမည့်် ကန ့်ရက်မ  ျားနငှ့်် ကန က်ထပ်အခ က်အလက်မ  ျား ပါရှ သည့်် ကက ငတ်ီ BOE ထ မှ ကပျားပ ု ့်ကသ  ပ ု ့်စ်ကတ်က ု 

စစ်ကဆျားကကည့််ရှုပါ 

• NYS ကရ ျားကက က်ပ ဲမ  ျားဆ ုငရ်  ဘတုအ်ဖ ဲြို့ ဝဘဆ် ကု်ပဖစ်ကသ  https://voterlookup.elections.ny.gov/ ရှ  Voter Registration Search (မဲဆနဒရှင ်စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားထ ျားရှ မှုအ ျား 

ရှ ကဖ ရန)် ဆ ကု်သ ု ့် ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှုပါ 

• သင့််ကက ငတ်ီ BOE ထ  ဖနုျ်ားကခေါ်ဆ ုပါ 

• www.vote411.org သ ု ့် ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှုပါ 

ဆနဒမွဲရပွေး  ်  ည်ွေးလမ်ွေးသ ွုေးသ ယ ်

• အကက ြုကရ ျားကက က်ပ ဲ သ ု ့်မဟတု် ကရ ျားကက က်ပ ဲရက်၌ သတ်မှတထ် ျားကသ  ဆနဒမဲကပျားရနက်နရ သ ု ့် လ က ုယ်တ ုင ်သ  ျားကရ က်မဲကပျားပခငျ်ား 

• အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ် ကလ  ကလ်ွှ တငသ် ငျ်ားမပီျား အဆ ုပါအကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်ပဖင့်် မဲကပျားပခငျ်ား  

• ကရ ျားကက က်ပ ကဲ ငျ်ားပသည့််ကန ့်ရက်မတ ုငမီ် က ုျားရကအ်တ ငျ်ား လ က ုယ်တ ုင ်ကက ြုတငမဲ်ကပျားပခငျ်ား 

အရဝွေးရ ောက ်ဆနဒမွဲလက်မှတဖ်ဖင်ေ့ ဘယလ် မုွဲရပွေး ပါမလွဲ။ 

• ကန် ့်သတ်ခ က်မ  ျားမှ တစ်ခ က်နငှ့်် ပပည့််မီရမည်-  ၁။ ကရ ျားကက က်ပ ရဲက်၌ သင့််ကက ငတ်တီ င ်မရှ ပခငျ်ား သ ု ့်မဟတု ်နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့တ င ်ကနထ ငုသ် တစ်ဦျားပဖစ်ပါက စီရငစု်ငါျားခုတ င ်

မရှ ပခငျ်ား ၂။ ယ ယီ သ ု ့်မဟတု ်န တ ရှည် န မက နျ်ားမှု သ ု ့်မဟုတ် မသနစ် မ်ျားမှုကကက င့်် မဲရ ုမ  ျားသ ု ့် မလ ကရ ကန် ငုပ်ခငျ်ား (ယ ယီန မက နျ်ားမှု၌ COVID-19 ကဲ့်သ ု ့်ကသ  

က ျားစက်ပ  ြို့ န ှ ့်တတ်သည့်် ကရ ဂါတစ်ခ ုက ျားစက်န ငုက်သ  သ ု ့်မဟတု် ပ  ြို့ ပ  ျားန ငုက်သ  အနတရ ယ်ကကက င့်် မလ ကရ ကန် ငုပ်ခငျ်ား ပါဝငပ်ါသည်) ၃။ သငသ်ည် န မက နျ်ားကသ  သ ု ့်မဟတု် 

က ုယ်က ယပ ုငျ်ားဆ ုငရ်  မသနစ် မ်ျားကသ  လ တစ်ဦျား သ ု ့်မဟတု် အမ  ျားအပပ ျားက ု အကပခခ ကစ င့််ကရှ က်မှုကပျားသ ပဖစ်ကသ ကကက င့်် မလ ကရ ကန် ငုပ်ခငျ်ား ၄။ စစ်မှုထမ်ျားကဟ ငျ်ား 

က နျ်ားမ ကရျားစီမ ခန် ့်ခ ဲမှု ကဆျားရ ု (Veterans Health Administration Hospital) တ င ်ကနထ ုငသ်  သ ု ့်မဟတု် လ န တစ်ဦျားပဖစ်ပခငျ်ား ၅။ ဂ ျူရီလ ကကျီား၏အကရျားယ ကဆ ငရ် က်မှု၊ 

အမှုစစ်ကဆျားပခငျ်ား သ ု ့်မဟတု ်စီရငခ် က်မခ ရကသျားကသ  အမှုအကနအထ ျားက ု ကစ င့််ဆ ုငျ်ားလ က်ရှ က  အက ဉ်ျားကထ င၌် ထ နျ်ားသ မ်ျားခ ထ ျားရပခငျ်ား ၆။ ကကီျားကလျားကသ  

ရ ဇဝတ်မှုမဟုတသ်ည့်် ရ ဇဝတ်မှုတစ်ခုအတ က် စီရငခ် က်ခ မှတ်ခ ရမပီျားကန က ်ကထ ငအ်တ ငျ်ား အက ဉ်ျားခ ခ ထ ျားရပခငျ်ား 

• အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ် ကလ  ကလ်ွှ က ု မပီျားကပမ က်ကအ င ်ပဖည့််စ က်မပီျား သင့််ကက ငတ်ီ BOE ရ ုျားခနျ်ားသ ု ့် စ တ ကုမှ် ကပျားပ ု ့်ပါ 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBallot-English.pdf 

• အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်က ု https://absenteeballot.elections.ny.gov/ တ င ်အ နလ် ုငျ်ားမှ ကလ  ကထ် ျားပါ 

ဆနဒမွဲရပွေး  ် သကရ်သခ အရထောကအ်ထောွေး လ အုပ်ပါသလောွေး။ 

• မလ ုအပ်ပါ။ သင့််လက်မှတ်သည် သင၏် မဲကပျားရန ်သက်ကသခ အကထ က်အထ ျား ပဖစ်သည် 

• ပထမဆ ုျားအကက မ် ဆနဒမဲကပျားသ မ  ျားက ု ယ ဉ်ကမ ငျ်ားလ ငုစ်င၊် အ မ်င ှျားစ ခ ြုပ် သ ု ့်မဟတု ်အ မ်သ ုျားကဘလက်ဲ့်သ ု ့်ကသ  ID ပပခ ုငျ်ားပါမည် 

ဆနဒမွဲလကမှ်တန်ငှ်ေ့ က ယုစ်ောွေးလယှအ်ခ ကအ်လကမ် ောွေးက ု ဘယ်မှောရှော မလွဲ။ 

• www.vote411.org၊ အဖ ဲြို့၏ အလီကထ်ကရ နစ် မဲဆနဒရှငလ်မ်ျားညွှနသ် ု ့် သ  ျားကရ က်ကကည့််ရှုပါ 

ဆနဒမွဲလကမှ်တပ်ါ အဆ ဖုပြုခ ကမ် ောွေး 
ဤမဲဆနဒရှငလ်မ်ျားညွှနသ်ည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ် လ ဆနဒမဲလက်မှတတ် င ်ပါရှ မည့်် အဆ ုပပြုခ က်မ  ျားက ု အကဲပဖတရ် တ င ်အကထ က်အက ပဖစ်ကစပါမည်။   



 

အဆ ဖုပြုခ က ်အမှတ ်တစ် 

ခ ွဲရဝဖခငွ်ေးနငှ်ေ့ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲဆ ငု ်ော စီ ငစ်ုဖပ ်လည်သတမှ်တဖ်ခငွ်ေး လပ်ုင ်ွေးစဉ်က ု ဖပငဆ်ငဖ်ခငွ်ေး 

အဆ ုဖပြုခ က်ဆ ငု ်ော ရှငွ်ေးလငွ်ေးရဖေ်ာဖပခ က်- ဤအဆ ုပပြုခ က၏်ရည်ရ ယ်ခ က်မှ  ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ န်ငှ့်် ပပည်နယ် ဥပကေပပြုရ ုျားမ  ျားအတ က် ခရ ုငန်ယ်န မ တ်မ ဉ်ျားမ  ျားအ ျား 

ဆ ုျားပဖတ်ပ နုငှ့်် ဆက်စပ်သည့်် နယ ျားကယ က် ဖ ဲြို့စည်ျားပ အုကပခခ ဥပကေ၏ အပ ေုခ်  ဲ၃ အပ ုငျ်ားမ  ျားက ု ပပငဆ်ငရ်န ်ပဖစ်သည်။ 

အဆ ုပပြုခ က်သည် ကအ က်ပါတ ု ့်အ ျား ကဆ ငရ် က်ကပျားပါမည်- 

• ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရှငတ်စ်ရပ်က ု ဖနတ်ီျားခဲ့်သည့်် မဲဆနဒရှငမ်  ျား ၂၀၁၄ ခနုစ်ှတ င ်က င့််သ ုျားခဲ့်ကသ  ပပည်နယ်ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေဆ ုငရ်  

ပပငဆ်ငခ် က်အပ ုငျ်ားမ  ျားက ု ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ားနငှ့်် ဖ က်သ မ်ျားပခငျ်ား။ 

• ခန် ့်အပ်တ ဝနက်ပျားထ ျားသ ၏ ပါတီဆက်န ယ်မှုက ု ထည့််သ ငျ်ားစဉ်ျားစ ျားပခငျ်ားမပပြုဘ ဲရ ုျားရငှျ်ားစ  ပင ်မဲအကရအတ က်အနည်ျား၊ အမ  ျားအ ျားပဖင့်် 

တ ဲဖကအ်လုပ်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် နစ်ှဦျားက ု ခန် ့်အပ်ရန ်ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရငှအ် ျား ခ င့််ပပြုပခငျ်ား။ ထ ု ့်အပပင ်ကရ ျားကက ကပ် ဲဆ ုငရ်  

စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရငှသ်ည် တ ဖဲက်အလုပ်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် မ  ျားက ု ခန် ့်အပ်ရန ်ပ ကက် က်ခဲ့်ပါက ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ အ် ျား 

တ ဲဖကအ်လုပ်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် မ  ျားနငှ့်် တ ဲဖက် လက်ကထ က်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် မ  ျားက ု ခန် ့်အပ်ခ င့််ပပြုထ ျားသည့်် လက်ရှ  သမ ျားရ ုျားက မဟတု်သည့်် လုပ်ငနျ်ားစဉ်အ ျား 

ဤပပငဆ်ငခ် ကက် ပယ်ဖ က်မည်ပဖစ်မပီျား ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ငုရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရှင၏် တ ဲဖက်အလုပ်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် နစ်ှဦျားသည် မတ ညီကသ  

န ငုင် ကရျားပါတီမ  ျားမှပဖစ်ရမည်ဟ ကသ  လ ုအပ်ခ က်က ု ဖ ကသ် မ်ျားမည်ပဖစ်သည်။ 

• ပပည်နယ်အထကလ်ွှတ်ကတ ်အမတ်အကရအတ က်က ု လကရ်ှ အကရအတ က် ၆၃ ဦျားတ င ်ရပ်တန် ့်ထ ျားပခငျ်ား။ လက်ရှ တ င ်ပပည်နယ်ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေကအ က၌် 

အထက်လွှတ်ကတ အ်မတအ်ကရအတ ကက် ု ၅၀ ဦျားအပဖစ် မ လက သတ်မှတထ် ျားခဲ့်ကသ ်လည်ျား ကန က်ပ ုငျ်ားတ င ်၆၃ ဦျားအထ  တ ုျားလ ခဲ့်သည်။ 

• ပပည်နယ်လွှတ်ကတ န်ငှ့်် အထကလ်ွှတက်တ ် ခရ ုငန်ယ်န မ တ်မ ဉ်ျားမ  ျားက ု ပပည်နယ်၏စုစုကပါငျ်ားလ ဦျားကရကပေါ် အကပခခ ကရျားဆ ဲရန ်လ ုအပ်မပီျား ဖကေ်ရယ်သနျ်ားကခါငစ် ရငျ်ားတ င ်

န ငုင် သ ျားမဟတု်သ မ  ျားနငှ့်် အကမရ ကနက်ေသခ မ  ျားက ု ထည့််သ ငျ်ားထ ျားပခငျ်ားမရှ ပါက ပပည်နယ်သည် ၎ငျ်ားတ ု ့်အပါအဝင ်ကနထ ုငသ် အ ျားလ ုျားက ု ထည့််သ ငျ်ားကရတ ကရ်န ်လ အုပ်သည်။ 

• ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ရန ်ရည်ရ ယ်ခ ကအ်တ က် အက ဉ်ျားက ကနသ မ  ျား၏ အက ဉ်ျားက ကနကသ ကနရ အစ ျား ၎ငျ်ားတ ု ့်ကန က်ဆ ုျားကနထ ငုခဲ့််ကသ ကနရ က ု 

ထည့််သ ငျ်ားကရတ က်ပခငျ်ား။ ဤအကလ့်အထက ု အထကလ်ွှတ်ကတ န်ငှ့်် ပပည်နယ်လွှတ်ကတ ် ခရ ုငမ်  ျားအတ က် ပပည်နယ်ဥပကေတ င ်အကက ငအ်ထည်ကဖ ်၊ ပပဌ နျ်ားမပီျားသ ျားပဖစ်သည်။ 

 

• ၂၀၂၂ ခုနစ်ှတ င ်က င့််သ ုျားရန ်စီစဉ်ကရျားဆ ဲထ ျားကသ  ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်ဆ ငုရ်  ခရ ုငမ်  ျားနငှ့်် ပပည်နယ် ဥပကေပပြု ခရ ုငမ်  ျားအ ျား ကရျားဆ ဲပခငျ်ားနငှ့်် အတည်ပပြုပခငျ်ားလုပ်ငနျ်ားစဉ်က ု 

ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား လုပ်ငနျ်ားစဉ်က ု ကအ က်ပါနည်ျားလမ်ျားမ  ျားပဖင့်် ကပပ ငျ်ားလနဲ ငုပ်ါသည်- 

--- အစီအစဉ်က  ုအတည်ပပြု/က င့််သ ုျားရ တ င ်လ ုအပ်သည့်် မဲကပျားပခငျ်ားဆ ုငရ်  စ နှုနျ်ားမ  ျားတ င ်ကပပ ငျ်ားလဲမှုမ  ျား လုပ်ကဆ ငပ်ခငျ်ားပဖင့်် ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  

စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရငှန်ငှ့်် ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်တ ု ့်အတ က ်စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကပမပ ုအ ျား အတည်ပပြုပခငျ်ားလုပ်ငနျ်ားစဉ်မ  ျားက ု 

ကပပ ငျ်ားလဲပခငျ်ား။ ဤအဆ ုပပြုခ က်ကအ ကတ် င-် 

- ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရှင၏် အစီအစဉ်က ုအတည်ပပြုရန ်ကက ်မရှငန် ဆယ်ဦျားအနက်မှ အနည်ျားဆ ုျား ခုနစ်ှမဲ 

လ ုအပ်ပါမည်။ အစီအစဉ်က ု အတည်ပပြုရနအ်တ က် ဥပကေပပြုကခါငျ်ားကဆ ငတ်စ်ဦျားစီက ခန် ့်အပ်ထ ျားကသ  အနည်ျားဆ ုျား ကက ်မရှငန် တစ်ဦျားက အစီအစဉ်က ု 

ကထ က်ခ မဲကပျားရမည်ဟ ကသ  လ ုအပ်ခ က် ရှ ကတ ့်မည်မဟတု်ပါ။ အနည်ျားဆ ုျား ကက ်မရှငန် ခုနစ်ှဦျားက ကထ က်ခ ကသ  အစီအစဉ်က ု အတည်ပပြုကပျားရမည့်် 

ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ တ်စ်ခုစီရှ  အမတ်အမ  ျားစုက အတည်ပပြုကပျားရပါမည်။ 

- သ ု ့်ကသ ် ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ငုရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရှငက် မဲကပျားကသ ်ပင ျားလည်ျား အစီအစဉ်က ု အတည်ပပြုရန ်မဲခုနစ်ှမဲမပပည့််ပါက 

ကက ်မရငှသ်ည် ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား အစီအစဉ် သ ု ့်မဟတု ်မဲအမ  ျားဆ ုျားရရှ ကသ  အစီအစဉ်မ  ျားက ု ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်ထ  

ကပျားပ ု ့်ရန ်လ ုအပ်ပါသည်။ ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်သည် အဆ ုပါအစီအစဉ်အ ျား ကထ က်ခ သ  ၆၀% ပဖင့်် သကဘ တ လက်ခ န ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

ဤပပငဆ်ငခ် ကသ်ည် ပပည်နယ်လွှတ်ကတ ၏် ဥကက ဌနငှ့်် အထကလ်ွှတ်ကတ ၏် ယ ယီဥကက ဌတ ု ့်မှ  န ငုင် ကရျားပါတီတစ်ခတုည်ျားမှ ပဖစ်ကနကသ အခါတ င ်

အတည်ပပြုခ ကရ်ရှ ရနအ်တ က် အဆ ုပါပပဋ္ဌ နျ်ားခ က်အကပေါ် ကအ ကလ်ွှတ်ကတ တ်စ်ခုစီရှ  ကရ ျားကက က်ခ အဖ ဲြို့ဝင ်အနည်ျားဆ ုျား သ ုျားပ ုပ ုနစ်ှပ ု၏ ကထ က်ခ မဲ 

လ ုအပ်သည့်် လ ုအပ်ခ ကက် ု ပယ်ဖ က်မည်ပဖစ်သည်။ ကက ်မရှငသ်ည် သတ်မှတက်န ့်ရကအ်ထ  မည်သည့််အစီအစဉ် သ ု ့်မဟတု ်အစီအစဉ်မ  ျားက ုမ  

မဲကပျားပခငျ်ားမရှ ပါက ကက ်မရှငပ် ငု ်အစီအစဉ်မ ကကမ်ျားမ  ျားအပါအဝင ်အစီအစဉ်အ ျားလ ုျားက ု ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ထ်  ကပျားပ ု ့်မည်ပဖစ်မပီျား 

ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ တ်စ်ရပ်စီသည် အစီအစဉ်တစ်ရပ်က ု ပပငဆ်ငမ်ပီျား သ ု ့်မဟတု် မပပငဆ်ငဘ် ဲမ တ်ဆက်၊ သကဘ တ လက်ခ န ငုပ်ါသည်။ 

- ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ကက ်မရှင၏် မဲကပျားရန ်လ ုအပ်ခ က်မ  ျားနငှ့်် ၎ငျ်ား၏အစီအစဉ်က ု အတည်ပပြုရန ်ဥပကေပပြု 

ဆနဒမဲဆ ုငရ် စ နှုနျ်ားမ  ျားသည်  

အထက်လွှတ်ကတ ် ယ ယီဥကက ဌနငှ့်် ပပည်နယ်လွှတ်ကတ ် ဥကက ဌတ ု ့်၏န ငုင် ကရျားဆက်န ယ်မှုကပေါ် မ တည်၍  

က ဲပပ ျားကတ ့်မည်မဟတု်ပါ။ 

--- နယ်န မ တ်မ ဉ်ျားမ  ျား ကရျားဆ ဲကသ  ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတမှ်တ်ကရျား ကက ်မရှငက် ၎ငျ်ား၏စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား အစီအစဉ်နငှ့်် 

အကက ငအ်ထည်ကဖ ်၊ ကဆ ငရ် က်ပခငျ်ားဥပကေတ ု ့်က ု ၂၀၁၄ ခနုစ်ှ ပပည်နယ် ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေဆ ုငရ်  ပပငဆ်ငခ် ကတ် င ်ကဖ ်ပပထ ျားသည့်် လက်ရှ လုပ်ငနျ်ားစဉ်အရ 



ကတ ငျ်ားဆ ထု ျားကသ  အခ  နထ်က် နစ်ှလကက ြုတင၍် ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်ထ သ ု ့် တငပ်ပရန ်လ ုအပ်သည်။ (၂၀၂၂ ခုနစ်ှတ င ်ဆကလ်က်ကဆ ငရ် ကရ်နရ်ှ ကသ  

ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ငုရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ပခငျ်ားစက်ဝနျ်ားအတ က် အခ  နအ်ပ ငုျ်ားအပခ ျားက ု ကရ ျားကက က်ပ ဲနငှ့််ဆက်စပ်ကသ  ကန က်ဆ ုျားရက်မ  ျား မီကစရနအ်တ က် 

ခ  ြုြို့လ ုက်ပါမည်)။ 

• အခ  ြုြို့ကသ ခရ ုငမ်  ျား၌ ခရ ုငန်ယ်န မ တတ် င ်ဘကလ ကတ် ုျားမ  ျား ထ ျားရှ ရန ်လ ုအပ်ကသ  "နယ်န မ တ်မ ဉ်ျားကပေါ်၌ ဘကလ ကတ် ုျားထ ျားပခငျ်ား" စည်ျားမ ဉ်ျားအပါအဝင ်အထက်လွှတ်ကတ ် 

ခရ ုငန်ယ်န မ တ်မ ဉ်ျားမ  ျားအ ျား ကရျားဆ ဲပ ုဆ ငုရ်  ကန် ့်သတ်ခ က်မ  ျားက ု ပယ်ဖ က်ပခငျ်ား။  

• အကမရ ကနပ်ပည်ကထ ငစု် တရ ျားရ ုျားခ ြုပ်က ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေနငှ့်် မညီည တဟ်ု မှတ်ယ ကသ  ပပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက ု ပယ်ဖ က်ပခငျ်ား။ 

ဆနဒမွဲလက်မှတတ် င ်ပါလောမည်ေ့ ရမွေးခ  ်ွေး- 

ဤအဆ ုပပြုကသ  ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေဆ ုငရ်  ပပငဆ်ငခ် က်သည် ပပည်နယ်လွှတ်ကတ ်အမတ်အကရအတ ကက် ု ၆၃ ဦျားတ င ်ရပ်တန် ့်သ  ျားကစမည်ပဖစ်မပီျား  

ပပည်နယ်၏လ ဦျားကရ ကရတ က်မှုလုပ်ငနျ်ားစဉ်က ု ပပငဆ်ငက်  အကမရ ကနပ်ပည်ကထ ငစု် ဖ ဲြို့စည်ျားပ အုကပခခ ဥပကေက ု ခ  ြုျားကဖ က်သည့်် ပပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက ု ပယ်ဖ က်မပီျား 

ပပည်နယ်ပပနလ်ည်ဖ ဲြို့စည်ျားကရျားကက ်မရငှဆ် ုငရ်  တ ဲဖကအ်မှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် မ  ျား ခန် ့်အပ်ရန ်လ ုအပ်ခ က်မ  ျားက ု ပယ်ဖ က်၊ ပပငဆ်ငသ်ည့််အပပင ် 

ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ န်ငှ့်် ပပည်နယ် ဥပကေပပြု ရ ုျားခနျ်ားမ  ျားအတ က် ခရ ုငန်ယ်န မ တ်မ ဉ်ျားမ  ျား ကရျားဆ ဲသည့််နည်ျားလမ်ျားက ု  

ပပငဆ်ငက်ပျားမည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် ကက် ု  

အတည်ပပြုသင့််သလ ျား။ 

ရကောငွ်ေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ရည်ရ ယ်ခ က်မ  ျားအတ က် အက ဉ်ျားက ကနသ မ  ျားအ ျား ကထ ငမ်ဟတု်ဘ ဲ၎ငျ်ားတ ု ့်၏ကန က်ဆ ုျားကနထ ုငရ် ကနရ တ င ်

ကနထ ုငသ်ကဲ့်သ ု ့် ကရတ က်ကစသည့်် လကရ်ှ  နယ ျားကယ က်ပပည်နယ်ဥပကေက ု ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေတ င ်ထည့််သ ငျ်ားပပဋ္ဌ နျ်ားမည်ပဖစ်သည်။ 

• ဖကေ်ရယ် သနျ်ားကခါငစ် ရငျ်ားတ င ်န ငုင် သ ျားမဟတု်သ မ  ျားနငှ့်် အကမရ ကနက်ေသခ  ကနထ ုငသ် မ  ျားက ု ထည့််သ ငျ်ား၊ ကရတ က်ထ ျားပခငျ်ားမရှ ပါက ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  

စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား ရည်ရ ယ်ခ က်မ  ျားအတ က် နယ ျားကယ က်ပပည်နယ်သည် ၎ငျ်ားတ ု ့်က ု ထည့််သ ငျ်ား၊ ကရတ ကရ်န ်လ ုအပ်မည်ပဖစ်သည်။ 

• အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် ကက ်မရှင၏် မဲကပျားပခငျ်ားစည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားနငှ့်် မည်သည့််န ငုင် ကရျားပါတကီ အထကလ်ွှတက်တ န်ငှ့်် ပပည်နယ်လွှတ်ကတ တ် ု ့်က ု 

ထ နျ်ားခ ြုပ်ကနသည်ဟ သည့််အကပေါ် လက်ရှ အကပခခ ထ ျားကသ  ဥပကေပပြု မဲကပျားပခငျ်ားလုပ်ငနျ်ားစဉ်မ  ျားက ု လ ယ်က ကစသည်။ 

• အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် မဲကပျားပခငျ်ားလုပ်ငနျ်ားစဉ်မ  ျားတ င ်ပါတီစ ဲထ ျားကသ  အကပခခ က ု ဖယ်ရှ ျားမည်ပဖစ်သည်။  

• ပပငဆ်ငခ် က်သည် ကက ်မရှင၏်ကရျားဆ ဲထ ျားကသ  အစီအစဉ်မ ကကမ်ျားက ု ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်ထ  တငပ်ပရန ်အခ  နအ်ပ ငုျ်ားအပခ ျားက ု ကပပ ငျ်ားကပျားသည်။ ခရ ုငက်ပမပ ုမ  ျားက ု ဥပကေ၌ 

အခ  နမီ် မပပဋ္ဌ နျ်ားန ငုက်လ က်ကသ ကကက င့်် လက်ရှ အခ  နအ်ပ ငုျ်ားအပခ ျားသည် က ယ်ုစ ျားလှယ်ကလ ငျ်ားမ  ျား ကရ ျားကက က်ပ အဲတ က် အသန ျားခ စ တ င ်ပါဝငက်ရျားထ ုျားမည့်် 

လက်မှတ်မ  ျားက ု စုကဆ ငျ်ားရ တ င ်အတ ျားအဆီျားပဖစ်န ငုသ်ည်။ 

ဆ ုွေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် အ ျားနည်ျားကသ ပါတကီ ု အမပီျားသတ် အဆ ုပပြုကပမပ ုမ  ျားတ င ်မပါဝငန် ငုက်စရန ်အတ ျားအဆီျားပဖစ်ကစပခငျ်ားပဖင့်် အငအ် ျားကကီျားကသ ပါတကီ ု မမ မတ 

အခ င့််အ ဏ ကပျားရ ကရ က်မည်ပဖစ်သည်။ 

• ပါတတီစ်ခတုည်ျားမှ ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ န်စ်ှခုလ ုျားက ု ထ နျ်ားခ ြုပ်ထ ျားကသ  အကပခအကန၌ အစီအစဉ်မ  ျားက ု ကအ ကလ်ွှတ်ကတ တ်စ်ခုစီ၏အဖ ဲြို့ဝင ်အနည်ျားဆ ုျား သ ုျားပ ုနစ်ှပ ုက 

ကထ က်ခ ရနလ် အုပ်သည်ဟု ပပဌ နျ်ားထ ျားသည့်် အထ ျားဥပကေပပြု ဆနဒမဲကပျားပခငျ်ားစည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားက ု ပပငဆ်ငခ် ကက် ပယ်ဖ က်မည်ပဖစ်သည်။ ထ ုအစ ျား ကက ်မရှင၏်အစီအစဉ်မ  ျားက ု 

အတည်ပပြုရနအ်တ က် ကထ က်ခ သ အမ  ျားစုရှ ရန ်လ ုအပ်မည်ပဖစ်သည် သ ု ့်မဟတု ်ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ုငရ်  စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျားအစီအစဉ်က ု အခ  နက် ကု် 

အတည်ပပြုရနအ်လ ု ့်င ှ ကက ်မရှငသ်ည် မဲခုနစ်ှမဲမရရှ ပါက ၆၀% ကထ က်ခ သ  ရှ ရမည်ပဖစ်သည်။ 

• ပပငဆ်ငခ် က်သည် ကက ်မရှင၏်တ ဲဖက်အမှုကဆ ငေ်ါရ ုကတ် နစ်ှဦျားက ု ခန် ့်အပ်ရ ၌ လ နည်ျားစုပါတကီ ခန် ့်အပ်ထ ျားကသ  ကက ်မရှငအ်ဖ ဲြို့ဝငမ်  ျား၏မဲကပျားပ ုငခ် င့််မ  ျားက ု 

ပယ်နတု်မည်ပဖစ်သည်။ 

• အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် လုပ်ငနျ်ားစဉ်တစ်ခုလ ုျား၌ ကက ်မရှင၏်အခနျ်ားကဏ္ဍက ု သ သ သ သ ကလ  ့်က ကစမည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  အပ ုငျ်ားငါျား-ဘ၏ီ အခနျ်ား (ဆ-၁) တ င ်

ကက ်မရငှသ်ည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ န ဝုငဘ် လ ၁ ရက်ကန ့်တ င ်ဆ ုျားပဖတ်ခ ကတ်စ်ရပ် မခ မှတ်န ငုပ်ါက ၎ငျ်ား၏အစီအစဉ်မ ကကမ်ျားမ  ျားက ု ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ထ်  တငသ် ငျ်ားမည်ပဖစ်မပီျား 

ကန က်ပ ုငျ်ားတ င ်အဆ ုပါဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်သည် (အပ ုငျ်ားကလျား-ဘဆီ ုငရ်  အဆ ုပပြုထ ျားကသ  ကပပ ငျ်ားလဲမှုမ  ျားအတ ုငျ်ား) ၎ငျ်ား၏က ုယ်ပ ုင ်ကရ ျားကက က်ပ ဲဆ ငုရ်  

စီရငစု်ပပနလ်ည်သတ်မှတ်ကရျား အစီအစဉ်မ  ျားက ု မ တ်ဆကန် ငုမ်ည်ပဖစ်ကကက ငျ်ား ကဖ ်ပပထ ျားသည်။ 

 

အဆ ဖုပြုခ က ်အမှတ ်နစှ် 

သ ် ေ့ရှငွ်ေးရသောရလ၊ သ ် ေ့ရှငွ်ေးရသောရ နငှ်ေ့ က  ်ွေးမောရ ွေးနငှ်ေ့ညီည တရ်သော သဘောဝပတဝ် ်ွေးက ငတ် ု ေ့က ု ခ စောွေးခ င်ေ့ 

အဆ ုဖပြုခ က်ဆ ငု ်ော ရှငွ်ေးလငွ်ေးရဖေ်ာဖပခ က်- ဤအဆ ုပပြုခ က၏်ရည်ရ ယ်ခ က်မှ  လ တစ်ဦျားတစ်ကယ က်ခ ငျ်ားစီ၏ သန် ့်ရှငျ်ားကသ ကလနငှ့်် ကရအပပင ်က နျ်ားမ ကရျားနငှ့််ညီည တ်ကသ  

သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငတ် ု ့် ခ စ ျားခ င့််က ု နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေ အပ ုေခ်  ဲ၁ ပါ န ငုင် သ ျားမ  ျား၏ အကပခခ ရပ ုငခ် င့််မ  ျား ကဖ ်ပပခ ကတ် င ်ထည့််သ ငျ်ားပခငျ်ားပဖင့််  

ပပည်သ ့်က နျ်ားမ ကရျားနငှ့်် သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငက် ု က က ယ်ရန ်ပဖစ်သည်။ 



ဆနဒမွဲလက်မှတတ် င ်ပါလောမည်ေ့ ရမွေးခ  ်ွေး- 

နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေ အပ ုေခ်  ဲ၁ ဆ ုငရ်  အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် လ တစ်ဦျားတစ်ကယ က်ခ ငျ်ားစီ၏ သန် ့်ရှငျ်ားကသ ကလနငှ့်် ကရအပပင ်

က နျ်ားမ ကရျားနငှ့််ညီည တ်ကသ  သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငတ် ု ့် ခ စ ျားခ င့််က ု ကဖ ်ထတု်ကပျားမည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်က ု အတည်ပပြုသင့််သလ ျား။ 

ရကောငွ်ေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• ဤပပငဆ်ငခ် က်ကကက င့်် ပပည်နယ်နငှ့်် ကေသနတရအစ ုျားရမ  ျားနငှ့်် စီျားပ  ျားကရျားလုပ်ငနျ်ားမ  ျားသည် ဆ ုျားပဖတ်ခ က်ခ မှတသ်ည့််အခါတ ုငျ်ား သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငန်ငှ့်် မမ ြုြို့သ မမ ြုြို့သ ျားမ  ျား၏ 

ဆက်န ယ်မှုက ု ထည့််သ ငျ်ားစဉ်ျားစ ျားရန ်လ အုပ်လ မည်ပဖစ်သည်။  

• ထ ုပပငဆ်ငခ် က်သည် သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ုငရ်  လ မ  ြုျားကရျားခ ဲပခ ျားမှုက ု တ ကုဖ် ကရ်နန်ငှ့်် အသ ျားအကရ ငအ်လ ကု် ပ ုငျ်ားပခ ျားထ ျားကသ  ရပ်ရ  မ  ျားနငှ့်် ဝငက်င န မ့််ပါျားကသ  

ရပ်ရ  မ  ျား ညစ်ညမ်ျားမှုအပပင ်အပခ ျားကသ  သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငက် ု ထ ခ ကု်ကစသည့်် အပပြုအမ မ  ျားနငှ့်် အခ  ြုျားအစ ျားမမ တစ   ကတ ြို့ ကက ြုရသည့်် မညီမ မှုက ု ဟနခ် က်ည  ရန ်

ယနတရ ျားတစ်ရပ် ဖနတ်ျီားန ငုမ်ည်ဟု ပပငဆ်ငခ် က်အ ျား ကထ က်ခ သ မ  ျားက ယ ုကကည်ကကသည်။ 

• ပပည်နယ်ကလျားဆယ့််သ ုျားခုတ င ်သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ုငရ်  တနဖ် ုျားမ  ျား ကဖ ်ပပခ က်ပ ုစ အခ  ြုြို့က ု ၎ငျ်ားတ ု ့်၏ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေမ  ျားတ င ်ကဖ ်ပပထ ျားကသ လ်ည်ျား မ နတ် ျားန ျားနငှ့်် 

ပနဆ်ယ်လ်က ျားနျီားယ ျားတ ု ့်ကသ  သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ုငရ်  အခ င့််အကရျားမ  ျားအ ျား က က ယ်ပခငျ်ားက ု အပငငျ်ားပ  ျားဖ ယ်ရ မရှ ကသ  အခ င့််အကရျားတစ်ရပ်အပဖစ် ရှုပမငမ်ပီျား အဆ ုပါ 

သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ုငရ်  အခ င့််အကရျားမ  ျားက ု အပခ ျားကသ  န ငုင် ကရျား၊ န ငုင် သ ျား လ တလ်ပ်ခ င့််မ  ျားနငှ့်် တနျ်ားတ ထ ျားသည်။ နယ ျားကယ က်သည် အဆ ုပါစီမ ခ ကက် ု က င့််သ ုျားမည့်် 

တတ ယကပမ က်ပပည်နယ် ပဖစ်လ မည်ပဖစ်သည်။ 

ဆ ုွေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• ပပငဆ်ငခ် က်၏ အကသျားစ တ်မဟတု်ကသ  ကယဘုယ က မှုကကက င့်် လက်ရှ သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ငုရ်  စည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားပဖင့်် တည်ကဆ ကထ် ျားကသ  အကဆ ကအ်ဦျားမ  ျားရှ သည့်် 

ကုမပဏမီ  ျားအ ျား ကကရ က်မည်န ငုစ်   တရ ျားစ ဲဆ ုပခငျ်ားအပါအဝင ်အရှုပ်အကထ ျားမ  ျား ပဖစ်လ န ငုသ်ည်။ 

• ပပငဆ်ငခ် က်၏ ကယဘုယ က ကသ  စက ျားလ ုျားအသ ျုားအနှုနျ်ားကကက င့်် နယ ျားကယ က်ရှ  တရ ျားရ ုျားမ  ျားက ပပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မ  ျားက ု အဓ ပပါယ်ကက က်ယ မပီျား အသ ုျားပပြုရ တ င ်

ကပပ ငျ်ားလ ယ်ပပငလ် ယ်ပဖစ်န ငုသ်ည်။ သဘ ဝပတ်ဝနျ်ားက ငဆ် ငုရ်  အခ င့််အကရျားမ  ျားနငှ့်် သက်ဆ ုငသ်ည့်် ပပဋ္ဌ နျ်ားခ ကန်ငှ့်် အဓ ပပါယ်ဖ င့််ဆ ုခ က်မ  ျား၊ တ ဝနမ်  ျား၊ ဝတတ ရ ျားမ  ျားဆ ုငရ်   

ပ ု၍အကသျားစ တက် ကသ  ကဖ ်ပပခ က်မ  ျား လ ုအပ်သည်။  

• တရ ျားရ ုျားမ  ျားသည် NY မမ ြုြို့မ  ျားနငှ့်် ကက ငတ်ီမ  ျားက  ု

အုတန်ငှ့်် အဂဂကတအသ ုျားပပြုထ ျားကသ  အကဆ က်အဦျားမ  ျားတ င ်အကနုအ်က မ  ျားကသ  အကပပ ငျ်ားအလဲမ  ျား လုပ်ကဆ ငရ်န ်သ ု ့်မဟတု ်၎ငျ်ားတ ု ့်က ု ကရွှြို့ကပပ ငျ်ားရန ်သ ု ့်မဟတု် 

ပပနလ်ည်ပပငဆ်ငရ်န ်ကတ ငျ်ားဆ ုရန ငုသ်ည်။ ယငျ်ားက ု ကန က်ထပ် "ရနပ် ုကင မရရှ ကသ  ပပဌ နျ်ားခ က်" ဟု ကခေါ်ဆ နု ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

အဆ ဖုပြုခ က ်အမှတ ်သ ွုေး 

မွဲဆနဒရှငက် ဆယ် က် ကက ြုတငစ်ော ငွ်ေးသ ငွ်ေး ရသော လ ုအပ်ခ က်က ု ပယဖ် က်ဖခငွ်ေး 

အဆ ုဖပြုခ က်ဆ ငု ်ော ရှငွ်ေးလငွ်ေးရဖေ်ာဖပခ က်- ယခုအခါတ င ်နယ ျားကယ က် ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေ၏ အပ ုေခ်  ဲ၂၊ အပ ုငျ်ား ၅ အရ န ငုင် သ ျားတစ်ဦျားသည် ကရ ျားကက ကပ် ဲမတ ုငမီ် 

အနည်ျားဆ ုျား ဆယ်ရက ်ကက ြုတငစ် ရငျ်ားသ ငျ်ားရန ်လ အုပ်ပါသည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် အဆ ုပါလ ုအပ်ခ ကက် ု ဖ က်သ မ်ျားကပျားမည်ပဖစ်သည်။ ဤပပငဆ်ငခ် ကက် ု 

က င့််သ ုျားပါက န ငုင် သ ျားတစ်ဦျားက ု ကရ ျားကက က်ပ ဲမတ ုငမီ် ဆယ်ရက်ကအ ကအ်တ ငျ်ား ဆနဒမဲကပျားရန ်စ ရငျ်ားသ ငျ်ားခ င့််ပပြုမည့်် ဥပကေမ  ျားအ ျား ပပဌ နျ်ားရန ်ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်ထ တ င ်

လုပ်ပ ုငခ် င့််ရရှ လ မည်ပဖစ်သည်။ 

ဆနဒမွဲလက်မှတတ် င ်ပါလောမည်ေ့ ရမွေးခ  ်ွေး- 

အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် န ငုင် သ ျားတစ်ဦျားက ကရ ျားကက က်ပ ဲမတ ုငမီ် အနည်ျားဆ ုျား ဆယ်ရက်အလ တု င ်ဆနဒမဲကပျားရန ်စ ရငျ်ားသ ငျ်ားန ငုသ်ည်ဟု ကဖ ်ပပပါရှ ကသ  အပ ုေခ်  ဲ၂၊ 

အပ ုငျ်ား ၅ ပါ လကရ်ှ လ ုအပ်ခ က်က ု ပယ်ဖ ကန် ငုမ်ပီျား  

န ငုင် သ ျားတစ်ဦျားက ု ကရ ျားကက က်ပ ဲမတ ငုမီ် ဆယ်ရက်ကအ က်အတ ငျ်ား ဆနဒမဲကပျားရနအ်တ က် စ ရငျ်ားသ ငျ်ားန ငုရ်န ်ခ င့််ပပြုကပျားမည့်် ဥပကေမ  ျားအ ျား ဥပကေပပြုလွှတ်ကတ ်က 

ပပဌ နျ်ားန ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် ကက် ု  

အတည်ပပြုသင့််သလ ျား။ 

ရကောငွ်ေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• ဆနဒမဲကပျားရနအ်တ က် စ ရငျ်ားသ ငျ်ားရန ်ကန က်ဆ ုျားရကက် ု ခ  ြုြို့ကပျားပခငျ်ားပဖင့်် သ ု ့်မဟတု ်ပယ်ဖ က်ပခငျ်ားပဖင့်် ပ ုမ ုမ  ျားပပ ျားကသ  မဲဆနဒရငှမ်  ျား မဲကပျားပ ုငခ် င့်် ရရှ လ မည်ပဖစ်သည်။  

• ဤအဆ ုပပြုခ က်သည် ဥပကေပပြုလွှတက်တ ်အ ျား မဲဆနဒရှင ်ကန ့်ခ ငျ်ား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ားက ု အကက ငအ်ထည်ကဖ ်၊ ကဆ ငရ် က်န ငုက်စမည်ပဖစ်သည်။ လက်ရှ တ င ်

ပပည်နယ်နစ်ှဆယ်သည် မဲဆနဒရငှ ်ကန ့်ခ ငျ်ား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ားက ု ခ င့််ပပြုကပျားလ ကရ်ှ သည်။  

• ကန ့်ခ ငျ်ား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ားသည် မဲကပျားခ င့််ရှ ကသ  မဲဆနဒရငှအ် ျားလ ုျားအ ျား ၎ငျ်ားတ ု ့်၏ဆနဒမဲလက်မှတ်က ု မဲကပျားန ငုက်စပခငျ်ားပဖင့်် ဆနဒမဲကပျားသ နငှ့်် ပါဝငမ်ှုက ု တ ုျားပမင့််လ ကစန ငုပ်ါသည်။  

• ကပပ ငျ်ားကရွှြို့သ  ျားကသ  သ ု ့်မဟတု ်တရ ျားဝငမဲ်စ ရငျ်ားမ  ျားမှ မှ ျားယ ငျ်ားပယ်ဖ က်ပခငျ်ားခ ရကသ  မဲကပျားခ င့််ရှ သည့်် မဲဆနဒရှငမ်  ျားအ ျား ၎ငျ်ားတ ု ့်၏စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားမှုမှတတ်မ်ျားမ  ျားက ု 

အပ်ေ တ်လုပ်န ငုက်စပခငျ်ားပဖင့်် ကရ ျားကက က်ပ ဲကန ့်တ င ်မဲဆနဒရှငစ် ရငျ်ားမ  ျားက ု အပ်ေ တလ်ုပ်မပီျား ပပငဆ်ငန် ငုက်စမည်ပဖစ်သည်။  

ဆ ုွေးက  ြုွေးမ ောွေး- 



• ဤပပငဆ်ငခ် ကက် ု အတည်ပပြု၊ ပပဌ နျ်ားမပီျားကန က် မဲဆနဒရငှ ်ကန ့်ခ ငျ်ား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ားက ု အကက ငအ်ထည်ကဖ ်၊ ကဆ ငရ် က်ပါက ကရ ျားကက က်ပ ဲ အ ဏ ပ ငုမ်  ျားသည် 

မဲရ ုတစ်ခုစီတ င ်ဆနဒမဲမည်မ လ ုအပ်မည်က ု တ က်ခ က်ရ ၌ အခက်အခရဲှ လ န ငုသ်ည်။ 

• မဲဆနဒရှင ်ကန ့်ခ ငျ်ား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားပခငျ်ားက ု အကက ငအ်ထည်ကဖ ်၊ ကဆ ငရ် က်ပခငျ်ားကကက င့််၊ အကယ်၍ မဲဆနဒရှငတ်စ်ဦျားသည် ကနရ အမ  ျားအပပ ျား၌ တရ ျားမဝင ်စ ရငျ်ားသ ငျ်ားမပီျား 

မဲကပျားပါက လ က ုယ်တ ငု ်ကရ ျားကက က်ပ ဲ လ မ်လည်မှု က ျူျားလ နလ် န ငုသ်ည့်် အလ ျားအလ ရှ သည်။ 

အဆ ဖုပြုခ က ်အမှတ ်ရလွေး 

အရ ကောငွ်ေးဖပခ က်မရပွေးန ငုရ်သော အရဝွေးရ ောက် ဆနဒမွဲလက်မှတဖ်ဖင်ေ့ မွဲရပွေးခ င်ေ့ဖပြုဖခငွ်ေး 

အဆ ုဖပြုခ က်ဆ ငု ်ော ရှငွ်ေးလငွ်ေးရဖေ်ာဖပခ က်- ဤအဆ ုပပြုခ က၏်ရည်ရ ယ်ခ က်မှ  မဲဆနဒရှငတ်စ်ဦျားက အကဝျားကရ က်ဆနဒမဲလက်မှတ်ပဖင့်် မဲကပျားရန ်အကကက ငျ်ားပပခ က်ကပျားရမည့်် 

လ ုအပ်ခ က်က ု ပယ်ဖ ကရ်န ်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် ကအ က်ပါသျီားပခ ျားအကပခအကနနစ်ှရပ်အနက် အကပခအကနတစ်ရပ်နငှ့််က ကု်ညီသည့်် လ မ  ျားအ ျား 

အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲကပျားပ ငုခ် င့်် တ ျားပမစ်ထ ျားကသ  အကပခခ ဥပကေပါ လကရ်ှ လ အုပ်ခ ကက် ု ဖ က်သ မ်ျားပခငျ်ားပဖင့်် ယငျ်ားကဲ့်သ ု ့် လုပ်ကဆ ငက်ပျားမည်ပဖစ်သည်- (၁) ကရ ျားကက က်ပ ဲကန ့်တ င ်

၎ငျ်ားတ ု ့်ကနထ ုငသ်ည့််ကက ငတ်ီ၌ မရှ သ မ  ျား သ ု ့်မဟတု် နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့တ င ်ကနထ ငုသ် ပဖစ်လ င ်ထ ုမမ ြုြို့ မှကဝျားရ တ င ်ရှ ကနန ငုသ် မ  ျားနငှ့်် (၂) န မက နျ်ားမှု သ ု ့်မဟတု ်

က ုယ်က ယပ ုငျ်ားဆ ုငရ်  မသနစ် မ်ျားမှုကကက င့်် မဲကပျားရနက်နရ သ ု ့် မလ ကရ ကန် ငုသ် မ  ျား။ 

ဆနဒမွဲလက်မှတတ် င ်ပါလောမည်ေ့ ရမွေးခ  ်ွေး- 
အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် အကဝျားကရ က ်မဲဆနဒရှင ်ကက ငတ်ီမှကဝျားရ တ င ်ကရ ကရ်ှ ကနမည့်် အကကက ငျ်ားပပခ က် သ ု ့်မဟတု ်န မက နျ်ားမှု သ ု ့်မဟတု ်က ုယ်က ယပ ုငျ်ားဆ ုငရ်  

မသနစ် မ်ျားမှုပဖင့််သ  မဲရ ုမ  ျားသ ု ့် မလ ကရ က်ခ င့််ပပြုမည့်် လ အုပ်ခ ကက် ု အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်မ  ျားဆ ုငရ်  လကရ်ှ ပပဋ္ဌ နျ်ားခ က်မှ ပယ်ဖ က်မည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  

ပပငဆ်ငခ် က်က ု အတည်ပပြုသင့််သလ ျား။ 

 

ရကောငွ်ေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• မဲဆနဒရှငမ်  ျားသည် အကက ြုကရ ျားကက ကပ် ဲနငှ့််/သ ု ့်မဟတု် အကထ ကထ ကရ ျားကက ကပ် ဲအတ က် အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ် ကတ ငျ်ားဆ ုခ င့််ရှ လ မည်ပဖစ်ကသ ကကက င့်် 

ကရ ျားကက က်ပ ဲမ  ျားတ င ်မဲဆနဒရငှမ်  ျား ပ ုမ ုပါဝငလ် န ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။ 

• အကဝျားကရ က် မဲကပျားပခငျ်ားက ု COVID-19 ကပ်ကရ ဂါက လအတ ငျ်ား အမ  ျားအပပ ျားအသ ုျားပပြုခဲ့်သည်။ အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ် ကတ ငျ်ားခ ရပခငျ်ား အကကက ငျ်ားအရငျ်ားက ု 

ပယ်ဖ က်ပခငျ်ားကကက င့်် အကယ်၍ အပခ ျားကသ  ကပ်ကရ ဂါတစ်ခု ပဖစ်ပ  ျားလ ပါက မဲဆနဒရှငမ်  ျားသည်  

အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်ပဖင့်် မဲကပျားခ င့််အ ျား ကတ ငျ်ားဆ နု ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။  

• ပပည်နယ်သ ုျားဆယ့််ကလျားခုနငှ့်် ဝါရငှတ်နေ်စီီတ ု ့်တ င ်အကဝျားကရ က် မဲကပျားလ ုကသ  သ ု ့်မဟတု ်စ တ ုက်မှကပျားပ ု ့်၍ မဲကပျားလ ုကသ သ မ  ျားသည် အကကက ငျ်ားပပခ က်ကပျားရန ်မလ ုအပ်ပါ။ 

• လ က ုယ်တ ုငလ် ကရ က်၊ မဲကပျားသ အကရအတ က်က ု ကလ  ့်ခ ပခငျ်ားပဖင့်် မဲရ ုမ  ျား၏ ဖ အ ျားမ  ျားက ု ကလ  ့်ခ ကပျားန ငုမ်ည့်် အလ ျားအလ ရှ သည်။ 

ဆ ုွေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် ပဖစ်လ န ငုက်ပခရှ ကသ  အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်ပဖင့်် မဲကပျားသ  လ မ်လည်မှုအ ျား တ ျားဆီျား၊ က က ယ်န ငုစ် မ်ျားက ု အ ျားနည်ျားကစန ငုသ်ည်။ 

အကဝျားကရ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်အကရအတ က် တ ုျားလ န ငုသ်ည်၊ သ ု ့်ကသ လ်ည်ျား အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် ကတ် င ်ပဖစ်လ န ငုက်ပခရှ ကသ  လ မ်လည်မှုအ ျား တ ျားဆီျား၊ က က ယ်ကရျားက ု 

တ ုျားပမ င့််ရန ်အကက ပပြုခ က်မ  ျား မပါရှ ပါ။  

• အကဝျားကရ က် မဲကပျားပခငျ်ား တ ုျားလ သည်နငှ့်် အမည်ဝှက်ပခငျ်ားစနစ် က  ြုျားကပါက်သ  ျားန ငုသ်ည့်် အနတရ ယ်ရှ သည်။ 

• အကဝျားကရ က် မဲကပျားပခငျ်ားက ု ပ မု အု ျားထ ျားလ ပခငျ်ားကကက င့်် ကရ ျားကက က်ပ ဲရလေမ်  ျားနငှ့်် အစီရငခ် ၊ တငပ်ပမှုမ  ျား ကန ှင့််ကနျှားသ  ျားန ငုသ်ည်။ 

• အကဝျားကရ က် မဲကပျားပခငျ်ား တ ုျားမ  ျားလ မှုကကက င့်် ဆနဒမဲလက်မှတ်မ  ျား၊ စ အ တမ်  ျား ပ ုနှ ပ်ရပခငျ်ားနငှ့်် စ ပ ု ့်ခမ  ျားအတ က ်စည်ပငသ် ယ မ  ျား ထပ်ကဆ ငျ်ားကင  ကနုက် န ငုသ်ည်။   

• ကေသတ ငျ်ားရှ  စ သငက်က  ငျ်ား၊ ခရစ်ယ နဘ်ရု ျားကက  ငျ်ား သ ု ့်မဟုတ် အပခ ျားကသ  မဲကပျားရနက်နရ မ  ျား၌ အ မ်နျီားန ျားခ ငျ်ားမ  ျားနငှ့််အတ  မဲကပျားရသည့်် န ငုင် သ ျားအကတ ြို့အကက ြုက ု 

ခ စ ျားန ငုက်တ ့်မည်မဟုတ်ပါ။  

 

အဆ ဖုပြုခ က ်အမှတ ်ငါွေး 

 ယွူေးရယောက်ပမ ြု ြို့ဆ ငု ်ော တ ောွေးစီ ငပ် ုငခ် င်ေ့က ု တ ွုေးဖမြှင်ေ့ဖခငွ်ေး  

တ ောွေးမရ ွေး ော တ ောွေးရ ု ွေး 

အဆ ုဖပြုခ က်ဆ ငု ်ော ရှငွ်ေးလငွ်ေးရဖေ်ာဖပခ က်- ဤအဆ ုပပြုခ က၏် ရည်ရ ယ်ခ က်မှ  နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျား၏စီရငပ် ုငခ် င့််က ု တ ုျားပမ င့််ရနအ်လ ု ့်င ှ နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ 

ဖ ဲြို့စည်ျားပ ုအကပခခ ဥပကေ၏ အပ ုေခ်  ဲ၆၊ အပ ုငျ်ား ၁၅ က ု ပပငဆ်ငရ်နပ်ဖစ်သည်။ လကရ်ှ တ င ်နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျားအ ျား အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၂၅,၀၀၀ သ ု ့်မဟတု ်

ထ ုထက်နည်ျားကသ ပမ ဏ ကတ ငျ်ားဆ ုမှုမ  ျားက ု ကက ျားန ရနန်ငှ့်် ဆ ုျားပဖတရ်န ်ကန် ့်သတ်ထ ျားသည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်ကကက င့်် နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျားသည် 

အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၅၀,၀၀၀ သ ု ့်မဟတု် ထ ုထက်နည်ျားကသ ပမ ဏ ကတ ငျ်ားဆ ုမှုမ  ျားက ု ကက ျားန ခ င့််နငှ့်် ဆ ုျားပဖတ်ခ င့််ရှ လ မည်ပဖစ်သည်။ 

ဆနဒမွဲလက်မှတတ် င ်ပါလောမည်ေ့ ရမွေးခ  ်ွေး- 



အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် က်သည် လကရ်ှ တရ ျားစီရငခ် င့််ဆ ငုရ်  ကန် ့်သတ်ခ က်ပဖစ်ကသ  အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၂၅,၀၀၀ အစ ျား အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၅၀,၀၀၀ အထ  ေဏက်ကကျားမ  ျားက ု 

ကက ျားန ၊ ဆ ုျားပဖတ်ခ င့််ပပြုပခငျ်ားပဖင့်် New York City Civil Court (နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျား) ၏စီရငပ် ုငခ် င့််က  ုတ ုျားပမ င့််ကပျားမည်ပဖစ်သည်။ အဆ ုပပြုကသ  ပပငဆ်ငခ် ကက် ု 

အတည်ပပြုသင့််သလ ျား။ 

ရကောငွ်ေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• ၁၉၈၃ ခုနစ်ှတ င ်နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျား၏ စီရငပ် ုငခ် င့််ကန် ့်သတ်ခ ကက် ု အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၁၀,၀၀၀ မှ လကရ်ှ က င့််သ ုျားကနကသ  အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၂၅,၀၀၀ 

အထ  ေဏက်ကကျားမ  ျားတ ုျားပမ င့််န ငုရ်နအ်တ က် ပပငဆ်ငပ်ပဋ္ဌ နျ်ားခဲ့်သည်။ ထ ု ့်ကကက င့်် ကင ကကကျားကဖ ငျ်ားပ မှုက ု ထ နျ်ားည  န ငုခဲ့််မပီျား နယ ျားကယ က်ပပည်နယ် တရ ျားရ ုျားခ ြုပ်၏ 

အလုပ်က ကျားဝနထ်ုပ်ဝနပ် ုျားက ု ဖယ်ရှငျ်ားန ငုခဲ့််သည်။ ဤအဆ ုပပြုခ က်သည် နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျား စီရငပ် ုငခ် င့််ဆ ုငရ်  ကန် ့်သတ်ခ ကက် ု အကမရ ကနက်ေေါ်လ  

၅၀,၀၀၀ အထ  တ ုျားပမ င့််န ငုမ်ည်ပဖစ်သည်။  

• ဤအဆ ုပပြုခ က်သည် ေဏက်ကကျား အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၂၅,၀၀၀ အထက် အမှုတ ဲမ  ျားက ု ကက ျားန ကပျားကသ  နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားရ ုျားခ ြုပ် တရ ျားသ ကကီျားမ  ျားတ ငရ်ှ ကနသည့်် 

ဝနထ်ုပ်ဝနပ် ုျားအခ  ြုြို့က ု ကလ  ့်ခ ကပျားပခငျ်ားပဖင့်် အလုပ်က ကျားမ  ျားနငှ့်် ကကန် ့်ကက မှုမ  ျားက  ုကလ  ့်ခ ကပျားမည်ပဖစ်သည်။ 

ဆ ုွေးက  ြုွေးမ ောွေး- 

• နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့၏ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျားတ င ်အပ ုငျ်ား ၃ ပ ုငျ်ား ပါဝငသ်ည်- အကထ ကထ  တရ ျားမကရျားရ ၊ အ ုျားအ မ်ခ ထ ျားပခငျ်ားနငှ့်် အကသျားစ ျား ေဏက်ကကျားမ  ျား။ အကထ ကထ  

တရ ျားမကရျားရ တ င ်ပါတီမ  ျားက အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၂၅,၀၀၀ အထ  ကင ကကကျားသက်သ ခ င့်် ရှ ကဖ ပခငျ်ားက စစရပ်မ  ျား ပါဝငသ်ည်။ အ ုျားအ မ်ခ ထ ျားပခငျ်ားအပ ုငျ်ားသည် အ မ်ရှင-်

အ မ်င ှျားဆ ုငရ်  က စစရပ်မ  ျားနငှ့်် အ ုျားအ မ်အဆင့််မီ ထ နျ်ားသ မ်ျားကစ င့််ကရှ က်ကရျားဆ ငုရ်  အမှုက စစမ  ျားက ု ကက ျားန ပါသည်။ အကသျားစ ျား ေဏက်ကကျားမ  ျားအပ ငုျ်ားသည် ပါတီမ  ျားက 

အကမရ ကနက်ေေါ်လ  ၁၀,၀၀၀ အထ  ကင ကကကျားသက်သ ခ င့်် ရှ ကဖ ပခငျ်ားက စစရပ်မ  ျားက ု ကက ျားန ပါသည်။ ဤအဆ ုပပြုခ က်သည် အမှုအကရအတ ကက် ု တ ုျားမ  ျားလ ကစန ငုပ်ခငျ်ားကကက င့်် 

နယ ျားကယ က်မမ ြုြို့ တရ ျားမကရျားရ  တရ ျားရ ုျားအတ က် ထပ်ကဆ ငျ်ားဝနထ်ုပ်ဝနပ် ုျား ပဖစ်လ န ငုပ်ါသည်။ 

 
 
 
ကျွန်ပ်ုတ ု ့်နငှ့်် ပ ျားကပါငျ်ားပါဝငလ် ုက်ပါ 

အမ  ြုျားသ ျားကရ  အမ  ြုျားသမီျားပါ လ တ်လပ်စ   အဖ ဲြို့ဝငန် ငုပ်ါသည်။ နယ ျားကယ က်ပပည်နယ်အနှ ့်တ င ်ကေသနတရအဖ ဲြို့ကပါငျ်ား ၄၇ ဖ ဲြို့ကက  ် ရှ ပါသည်။ 

မည်သည့််အဆင့််တ ငမ်ဆ ု ပ ျားကပါငျ်ားပါဝငပ်ခငျ်ားပဖင့်် ကေသနတရ၊ ပပည်နယ်နငှ့်် န ငုင် လ ုျားဆ ုငရ်  အဆင့််တ ုငျ်ားတ င ်အဖ ဲြို့ဝငအ်ပဖစ် အလ ုအကလ  က် 

အပ်နငှျ်ားခ ီျားပမ င့််ပါသည်။ အဖ ဲြို့ဝငပ်ခငျ်ားသည် အဖ ဲြို့က ု အ ျားကပျားကထ က်ပ ့်ရနန်ငှ့်် အဆင့််သ ုျားဆင့််လ ုျားမှ ထုတ်ပပနက်ကကည ခ က်က ု ရရှ ရန ်သင့််အ ျား 

အကထ က်အက ပပြုပါသည်၊ ထ ု ့်ပပင ်ကေသနတရ၊ ပပည်နယ်နငှ့်် န ငုင် အဆင့်် က စစရပ်မ  ျားတ င ်ပါဝငရ်န ်အခ င့််အကရျားက ုလည်ျား ရရှ ကစန ငုပ်ါသည်။ 

www.lwvny.org သ ု ့် ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှု မပီျား JOIN LWVNYS (LWVNYS တ င ်ပါဝငရ်န)် က ု နှ ပ်ပါ။ သင့််ကေသရှ  ကေသနတရအဖ ဲြို့က ု ရှ ကဖ ရနအ်တ က် FIND A LOCAL 

LEAGUE (ကေသနတရအဖ ဲြို့က ု ရှ ကဖ ရန)် က ု နှ ပ်ပါ။ 

သ ု ့်မဟုတ် www.lwvny.org တ င ်လှူေါနျ်ားပခငျ်ားပဖင့်် အဖ ဲြို့၏ကက ြုျားပမ်ျားအ ျားထုတ်မ  ျားက ု အ ျားကပျားကထ က်ပ ့်ပါ။ 

 
 

www.vote411.org  

ဘက်မလ ကု်ကသ  ကရ ျားကက က်ပ အဲခ က်အလက်မ  ျားက ု ရန ငုသ်ည့်် ကုနစ် ုဆ ုင။် ရှ ကဖ လ ကု်ပါ- မဲကပျားရန ်စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားနည်ျား၊ မဲကပျားရနက်နရ ၊ သင့််ခရ ုင၏် ဆနဒမဲလက်မှတရ်ှ  

ပါဝငက်သ  က ုယ်စ ျားလှယ်ကလ ငျ်ားမ  ျား၊ ဘယ်က ုယ်စ ျားလှယ်ကလ ငျ်ားမ  ျား၏ ရ ထ ျားကတ က ပပဿန ရှ သလနဲငှ့်် ဆနဒမဲလက်မှတ်ပါ အဆ ုပပြုခ က်မ  ျားရှ  အခ က်အလက်မ  ျား။ 

 
 

၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရ  ွေးရကောကပ် ွဲရ ေ့ရ ောက ် ် ရစောင်ေ့ရမ ေ်ာရ တ ကဖ်ခငွ်ေး 

အရထ ရထ ရ  ွေးရကောက်ပ ွဲ - န ဝုငဘ်ောလ ၂  က် 

• ကအ က်တ ုဘ  ၈ ရက် - မဲဆနဒရငှ ်စ ရငျ်ားကပျားသ ငျ်ားပခငျ်ားကဖ ငက် ု စ တ ုက်မှကပျားပ ု ့်ရန ်သ ု ့်မဟုတ် BOE တ င ်လ က ုယ်တ ုင ်စ ရငျ်ားသ ငျ်ားရန ်ကန က်ဆ ုျားကန ့် 

• ကအ က်တ ုဘ  ၁၈ ရက် - အကဝျားကရ က်ဆနဒမဲလက်မှတ် ကလ  က်လွှ က ု စ တ ုက်မှကပျားပ ု ့်ရန ်ကန က်ဆ ုျားကန ့် 

• ကအ က်တ ုဘ  ၂၃ ရက် - ကအ ကတ် ုဘ  ၃၁ အထ  ကက ြုတငမဲ်ကပျားန ငုသ်ည် 

• ကအ က်တ ုဘ  ၃၁ ရက် - ကက ြုတငမဲ်ကပျားပခငျ်ား မပီျားဆ ုျားသည့််ကန ့် 

• န ဝုငဘ်  ၁ ရက် - အကဝျားကရ က်ဆနဒမဲလက်မှတ်အတ က် လ က ုယ်တ ုငက်လ  က်ထ ျားရန ်ကန က်ဆ ုျားကန ့် 

• န ဝုငဘ်  ၂ ရက် - အကထ ကထ ကရ ျားကက က်ပ ဲအတ က် ဆနဒမဲလက်မှတ်က ု စ တ ုက်မှကပျားပ ု ့်ရန ်ကန က်ဆ ုျားကန ့် 



• န ဝုငဘ်  ၂ ရက် - အကဝျားကရ က်ဆနဒမဲလက်မှတ်က ု BOE သ ု ့် လ က ုယ်တ ုငက်ပျားပ ု ့်ရန ်ကန က်ဆ ုျားကန ့် 
 

က ုယ်စ ျားလှယ်ကလ ငျ်ားမ  ျားနငှ့်် ဆနဒမဲလက်မှတ်ပါ အဆ ုပပြုခ က်မ  ျား ပါဝငသ်ည့်် သင့််ဆနဒမဲလက်မှတ်အကကက ငျ်ား ပ ုမ ုသ ရှ လ ုပါက www.vote411.org သ ု ့် 

ဝငက်ရ က်ကကည့််ရှုပါ 

 
 
League of Women Voters® of New York State 
62 Grand Street, Albany, NY 12207 

ဖုနျ်ား (518) 465-4162 • ဖက်စ် (518) 465-0812 
www.lwvny.org  •  lwvny@lwvny.org 

 
 
ဘက်မလ ကု်သည့်် န ငုင် ကရျားအဖ ဲြို့အစည်ျားတစ်ခုပဖစ်ကသ  League of Women Voters သည် အသ ပည ကပျားပခငျ်ားနငှ့်် အစ ုျားရအတ ငျ်ား တက် ကစ   ပါဝငပ်ခငျ်ားက ု အ ျားကပျားက  

အမ  ျားပပည်သ ဆ ုငရ်  မ ဝါေပပဿန ကကီျားမ  ျားက ု ပ ုမ ုန ျားလည်န ငုက်စရန ်ကက ြုျားပမ်ျားလ ကရ်ှ မပီျား အသ ပည ကပျားက  ပ ့်ပ ုျားက ညီပခငျ်ားပဖင့်် အမ  ျားပပည်သ ဆ ုငရ်  မ ဝါေအကပေါ် 

လွှမ်ျားမ ုျားမှုရှ သည်။ 

Craig Newmark Philanthropies က ပ ေ့ပ ုွေးကူညီသည် 

 


