၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကလရစီအလ

ွေလ

ွေလရ်းလကာကြွေွဲ

တိုင်းလဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတလတာ
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း လွှတလတာကိုယစာ်းလှယလလာင်း အမညစာရင်းတငသွေင်းမှု
( ကခ ငပြညနယ )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

၁ ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

စဉ

၁
၂

ကိုယစာ်းလှယလလာင်း

ဦးခင်မြောင်မြင် (ခ)
ဦးဒိတ်

၄ ဦးြင်းြင်း

၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ကခ င်မပည်နယ်
ေှြ်းတိိုင်းေင်းသေား

အြ ျုိ းသေားဒီြိိုကမေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
တိိုင်းလိိုင်(ေှြ်းနီ)အြ ျုိ းသေားြ ေားဖွဲ့ဖဖိျုး

ဦးစိိုးမြင်

တိိုးတက်မေးပါတီ

၃ ဦးစိိုးသိန်း

ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

မပည်မ
န်း

ောင်စိုကကခိိုင်မေးနှင်ဖွဲ့ဖဖိျုးမေးပါတီ

မပည်သူ့အက ျုိ းမပျုမက ောင်းသေားြ ေားပါတီ

၅ ဦးဝင်းမြင်

ကခ င်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ

၆ ဦးဝင်းလင်ဦး

ညီညတ်မသောဒီြိိုကေက်တစ်ပါတီ

၇ ဦးသန်ဇင်

မပည်မ

၁ ဦးမက ော်မက ော်ဦး

ညီညတ်မသောဒီြိိုကေက်တစ်ပါတီ

၂

ေှြ်းတိိုင်းေင်းသေားြ ေားဒီြိိုကေက်တစ်ပါတီ

ဦးမက ော်ဦး

ောင်စိုမကောင်းက ျုိ းမ

ောင်ပါတီ

ေှြ်း(ကခ င်)

၃ ဦးစိိုးြိိုးမအောင်

ေှြ်းတိိုင်းေင်းသေားြ ေားဒီြိိုကမေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ေှြ်း(ကခ င်)

၄ ဦးစိိုင်းစိန်လင်း

အြ ျုိ းသေားဒီြိိုကမေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ရှမ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၅ ဦးစန်းမဝ

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

ေှြ်း(ကခ င်)

၆ ဦးတင်ညန်

ကခ င်မပည်နယ်မပည်သူ့ပါတီ

ေှြ်း(ကခ င်)

၇ ဦးတင်မအောင်

ေှြ်း(ကခ င်)

၈ ဦး

န်းမဖ

မပည်မ

၁ ဦး

ောြမယ

တိိုင်းေင်းသေားစည်းလိုးညီညတ်မေးပါတီ

၃ လီဆူ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ကခ င်မပည်နယ်
လီ

တိိုင်းေင်းသေား

၂

ဦးေီးလီဒီး

တိိုင်းလိိုင်(ေှြ်းနီ)အြ ျုိ းသေားြ ေားဖွဲ့ဖဖိျုး
တိိုးတက်မေးပါတီ

မပည်မ

ောင်စိုကကခိိုင်မေးနှင်ဖွဲ့ဖဖိျုးမေးပါတီ

ောင်စိုမကောင်းက ျုိ းမ

ောင်ပါတီ

မှတခ က
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စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ကိုယစာ်းလှယလလာင်း

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည
ဦးမေွှေြင်း (ခ)

လီဆူတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၃

လီ

(ကခ င်)

၄ ဦးလောမြတေား

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

လီ

(ကခ င်)

၅ ဦးလီေဂ္ ော

ညီညတ်မသောဒီြိိုကေက်တစ်ပါတီ

လီ

(ကခ င်)

၆ ဦးအေားခီဒါဝ

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

လီ

(ကခ င်)

၇ ဦးအေား

မပည်မ

ကခ င်မပည်နယ်လီ
တိိုင်းေင်းသေား

၄ ရဝမတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ကခ င်မပည်နယ်

ီဖောလောလး

ီ

၈ ဦးအေားတီမယောဟန်

၁

င်ဇီ (ခ)

မဂ္ ော်ေ်ေြ်

အြ ျုိ းသေားဖွဲ့ဖဖိျုးတိိုးတက်မေးပါတီ

ောင်စိုကကခိိုင်မေးနှင်ဖွဲ့ဖဖိျုးမေးပါတီ

အြ ျုိ းသေားဒီြိိုကမေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

အြ ျုိ းသေားဒီြိိုကမေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ဦးနန်ဟီးြင်

မပည်မ

ောင်စိုမကောင်းက ျုိ းမ

၃ ဦးြယစ်မယောရှု

မပည်မ

ောင်စိုကကခိိုင်မေးနှင်ဖွဲ့ဖဖိျုးမေးပါတီ

ေဝြ်(ကခ င်)

၄ ဦးေိန်ဒြ်းခင်

တိိုင်းေင်းသေားစည်းလိုးညီညတ်မေးပါတီ

ေဝြ်(ကခ င်)

၅

ေဝြ်(ကခ င်)

၆ ဦးအင်ဖိုန်တန်

ေဝြ်တိိုင်းေင်းသေား
ကခ င်မပည်နယ်
ေဝြ်တိိုင်းေင်းသေား

၂

ဦးခ န်း

လီ

ဦးေယ်ဒြ်းဝြ်ဒီး (ခ)
မယောဟန်

ောင်ပါတီ

ညီညတ်မသောဒီြိိုကေက်တစ်ပါတီ
အြ ျုိ းသေားဒီြိိုကမေစီအင်အေားစိုပါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကလရစီအလ

ွေလ

ွေလရ်းလကာကြွေွဲ

တိုင်းလဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတလတာ
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း လွှတလတာကိုယစာ်းလှယလလာင်း အမညစာရင်းတငသွေင်းမှု
( ကယာ်းပြညနယ )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

၁ ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

စဉ

ကိုယစာ်းလှယလလာင်း

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

၁

ဦးဇေယ ျာဇ

ဗမျာ(ကယျား)

၂

ဦးဇ းဇ ျာင်

ဗမျာတိုင်းရင်းသျားလူမ း

၃

ဦးနိုတင်

ဗမျာ(ကယျား)

၄

ဦးနိုင်လင်း

ဗမျာ(ကယျား)

၅

ဦးပမင်ဇ ျာင်

တိုင်းရင်းသျားစည်းလံိုးညီညတ်ဇရးြါတီ

ဗမျာ(ကယျား)

၆

ဦးလှမ ျုးဇ

ပြည်ဇ

ဗမျာ(ကယျား)

၇

ဦးဝင်းပမင်

၈

ဦးသန်းလင်

ကယျားပြည်နယ်
ဗမျာတိုင်းရင်းသျား

း

ကယျားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ြါတီ
မ ျုးသျားဒီမိုကဇရစီ ဖွဲ့ခ ျုြ်ြါတီ
ညီညတ်ဇသျာဒီမိုကရက်တစ်ြါတီ

န်း

မ ျုးသျားနိုင်ငံဇရးဒီမိုကရက်တစ်ြါတီ

ျာင်စိုကကံခိုင်ဇရးနှင်ဖံွဲ့ဖဖျုးဇရးြါတီ

မ ျုးသျားဒီမိုကဇရစီ င် ျားစိုြါတီ
ပြည်ဇ

ျာင်စိုဇကျာင်းက ျုးဇ

ျာင်ြါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပပညနှစ ပါတီစိုဒီမိုကလရစီအလ

ွလ

ွလရ်းလကာကပွွဲ

တိုင်းလဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပပညနယလွှတလတာ
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း လွှတလတာကိုယစာ်းလှယလလာင်း အမညစာရင်းတငသွင်းမှု
( ကရငပပညနယ )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ကိုယစာ်းလှယလလာင်း

ပါတီ/တစသီ်းပိုဂ္ဂလ

အမည

၁ ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၁ ဦးက

ောျော်က ော

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ရငျော်ပပညျော်နယျော်

၂ ဦးက

ောျော် ငျော်ဝငျော်း

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

၃ က ေါ်က

ညျော်ဝငျော်း

တုငျော်းရငျော်းသေားစညျော်းလုးညညွတျော်ကရးပါတ

ဗမောတုငျော်းရငျော်းသေား
ဗမော( ရငျော်)
ဗမော(

ရငျော်)

ဗမော( ရငျော်)
ရငျော်ပပညျော်နယျော်
ဗမောတုငျော်းရငျော်းသေား
ဗမော( ရငျော်)
ဗမော(

ရငျော်)

ရငျော်ပပညျော်နယျော်
ဗမောတုငျော်းရငျော်းသေား

၂ မွနတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၄ ဦးစနျော်း

ု

ပပညျော်က

၅ ဦးတငျော်ဝငျော်း

အမ းသေား မု

၆ ဦးမ း ောနညျော်ကမောငျော်

၉ က ေါ်သနျော်းသနျော်း

ပပညျော်က
ောျော်

ဦးကငွ

ငြံ့ျော်

မွနျော်(

ရငျော်)

၂ ဦးစုးနုငျော်

မွနျော်(

ရငျော်)

၃ ဦး

ောငျော်စုက

ောငျော်း
ရ

မု

ပပညျော်က

ောငျော်စုက

ျော်တစျော်ပါတ

တုငျော်းရငျော်းသေားစညျော်းလုးညညွတျော်ကရးပါတ
ွနျော်းခ စျော် အမ းသေား မု

ကရစအဖွွံ့ခ ပျော်ပါတ

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

မွနျော်(

ရငျော်)

၅ မငျော်း

ွနျော်းလွငျော်

မွနျော်ညညွတျော်ကရးပါတ

မွနျော်(

ရငျော်)

၆ က ါ

ျော်တောမငျော်းကအောငျော်ပနျော်း

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

၃ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

ောငျော်ပါတ

ြံ့ခုငျော်ကရးနှငြံ့ျော်ဖွွံ့ဖဖ းကရးပါတ

၄ မငျော်းက ောျော်မငျော်းဦး

မွနျော်တုငျော်းရငျော်သေား

းက

ကရစပါတ

မွနတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

မွနျော်( ရငျော်)
ရငျော်ပပညျော်နယျော်

ျော်တစျော်ပါတ

ညညွတျော်ကသောတုငျော်းရငျော်းသေားလမ းမ ေား

ွနျော်း

ွနျော်းခ စျော် (ခ)နုငျော်

ရ

ဗမောပပညျော်သူ့ပါတ

ွနျော်း (ခ)

မငျော်းကငွ

ကရစအဖွွံ့ခ ပျော်ပါတ

ညညွတျော်ကသော မု

၁၀ ဦးသနျော်းကအောငျော်

၁

ြံ့ခုငျော်ကရးနှငြံ့ျော်ဖွွံ့ဖဖ းကရးပါတ

ရငျော်အမ းသေား မု

၇ ဦးပမငြံ့ျော်သနျော်း
၈ ဦးဝငျော်းပမငြံ့ျော်က

ောငျော်စုက

၇ ဦးကမောငျော်ကမောငျော်ဟနျော်က ောျော်ဦး

ညညွတျော်ကသော မု

၈ ဦးကအောငျော်နုငျော်

ပပညျော်က

၁ ဦးခွနျော်ခ စျော်ကငွ

တစျော်သးပုဂ္ဂလ
ပအုဝျော်းအမ းသေားအဖွွံ့ခ ပျော်ပါတ

ပအုဝျော်း(

ရငျော်)

၂ ခွနျော်စုးနုငျော်

ပအုဝျော်း(

ရငျော်)

၃

ပအုဝျော်း(

ရငျော်)

၄ ဦးခွနျော်မ းတငြံ့ျော်

ခွနျော်မငျော်းကအောငျော် (ခ)
ကမောငျော်ကမောငျော်

ောငျော်စုက

ရ
ောငျော်း

ျော်တစျော်ပါတ
းက

ောငျော်ပါတ

တစျော်သးပုဂ္ဂလ
အမ းသေား မု

ကရစအဖွွံ့ခ ပျော်ပါတ

မှတခ က

2
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ကိုယစာ်းလှယလလာင်း

ပါတီ/တစသီ်းပိုဂ္ဂလ

အမည

၅ ဦးခွနျော်ဝငျော်းကနောငျော်

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၆ ခွနျော်သနျော်းပမငြံ့ျော်

တစျော်သးပုဂ္ဂလ

ပအုဝျော်း( ရငျော်)
ရငျော်ပပညျော်နယျော်

၇ ဦးခွနျော်ကအောငျော်က

ပအုဝြံ့ျော်တုငျော်းရငျော်းသေား
ပအုဝျော်း( ရငျော်)

ောျော်မုး

ပပညျော်က

ောငျော်စုက

ြံ့ခုငျော်ကရးနှငြံ့ျော်ဖွွံ့ဖဖ းကရးပါတ

၈ က ေါ်နနျော်းမမငယျော်

ပပညျော်က

ောငျော်စုက

၉ ဦးကအောငျော်ပမငြံ့ျော်ပမတျော်

ညညွတျော်ကသော မု

ောငျော်း
ရ

းက

ောငျော်ပါတ

ျော်တစျော်ပါတ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရက ကြွေွဲ

တိုင်းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတရတ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း လွှတရတ ကိုယစ ်းလှယရလ င်း အမညစ ရင်းတငသွေင်းမှု
(စစကိုင်းတိုင်းရဒသကကီ်း )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

၁

ရှမ်းတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း

ဦးက

အမ ျုးသ းဒီမို

ကေစီအဖွွဲ့ခ ျုပျော်ပါတီ

၂

ကဒေါ်ခငျော်မိုးေီ

ပပညျော်က

ြံ့ခိုငျော်ကေးနှငြံ့ျော်ဖွွဲ့ဖဖျုးကေးပါတီ

ေှမျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း

၃

ဦးစိုငျော်းခမျော်းကေွှေ

တစျော်သီးပိုဂ္ဂလ

ေှမျော်း(စစျော်

ိုငျော်း)

၄

ဦးစိုငျော်းလှိုငျော်ဖငမျော်း

ေှမျော်းနီ(တိုငျော်းလ နျော်)ကသွးစညျော်းညီညွတျော်ကေးပါတီ

ေှမျော်း(စစျော်

ိုငျော်း)

၅

ကဒေါ်ကမးကမးခငျော် (ခ)

တိုငျော်းလိုငျော်(ေှမျော်းနီ)အမ ျုးသ းမ း

နနျော်းကမးကမးခငျော်

ဖွွဲ့ဖဖျုးတိုးတ

ကဒေါ်သနျော်းနွွဲ့

ညီညွတျော်ကသ ဒီမို

ေ

ျော်တစျော်ပါတီ

ပပညျော်က

ငျော်း

ျုးက

ငျော်ပါတီ

ေ

ျော်တစျော်ပါတီ

ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

ီး

ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း

ေှမျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ းလူမ ျုး
စစျော်

ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

ီး

ေှမျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း

၆
၇

ျော်က းလွငျော်

ကဒေါ်သနျော်းပမငြံ့ျော် (ခ)
ကဒေါ်အီပို

ခ င်းတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း

၁

ကဒါ

ခ ငျော်း(စစျော် ိုငျော်း)
စစျော် ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

၂

ဦးစေ အိုပျော်

၃

ဦး

၄

ဦးတွနျော်လမျော်း
ဦး

ီး

ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း
ခ ငျော်း(စစျော် ိုငျော်း)
ခ ငျော်း(စစျော်

ိုငျော်း)

၅

ခ ငျော်း(စစျော်

ိုငျော်း)

၆

ခ ငျော်း(စစျော် ိုငျော်း)
စစျော် ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

ီး

ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း
စစျော် ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

ီး

ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း
ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ းလူမ ျုး
စစျော်

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

၁

စစျော်

၂

ကိုယစ ်းလှယရလ င်း

ိုငျော်းတိုငျော်းကဒသက

ခ ငျော်းတိုငျော်းေငျော်းသ း

ီး

ျော်တ ဂ္ငျော်ဟြံ့လ နျော်

နျော်က

နျော်

ငျော်စိုက

ျော်ကေးပါတီ

ငျော်စိုက

အမ ျုးသ းနိုငျော်ငကေးဒီမို

တိုငျော်းေငျော်းသ းစညျော်းလိုးညီညွတျော်ကေးပါတီ
မျော်

နျော်
နျော်

ခ ငျော်းအမ ျုးသ းဒီမို

ကေစီအဖွွဲ့ခ ျုပျော်ပါတီ

တစျော်သီးပိုဂ္ဂလ

ယ

ပပညျော်က

ဦးဘွနျော်းဇနနျော်း (ခ)
ပူဘွနျော်းဇနနျော်း

ြံ့ခိုငျော်ကေးနှငြံ့ျော်ဖွွဲ့ဖဖျုးကေးပါတီ

တစျော်သီးပိုဂ္ဂလ

၇

ဦးဘွ လျော်ကနှှော

၈

ဦးမ နျော်ခွါးဟိုနျော်း

ညီညွတျော်ကသ ဒီမို

ေ

ျော်တစျော်ပါတီ

၉

ဦးလ ကဘွွဲ့ဘချော်

ပပညျော်က

ငျော်း

ျုးက

၁၀ ဦးလ း

နျော်က

ျော်

ငျော်စိုက

တစျော်သီးပိုဂ္ဂလ

ငျော်စိုက

ွမျော်း

တစျော်သီးပိုဂ္ဂလ

၁၁ ကဒေါ်လါလျော်ေငျော်းမွနျော်

အမ ျုးသ းဒီမို

ငျော်ပါတီ

ကေစီအဖွွဲ့ခ ျုပျော်ပါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရက က်ြွေွဲ

တိုင််းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတ ်
တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း လွှတ်ရတ ်ကိုယ်စ ်းလှယ်ရလ င််း အမည်စ ရင််းတင်သွေင််းမှု
( တနသသ ရီတိုင််းရဒသကကီ်း )
စဉ်
၁

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စ ်းလှယ်ရလ င််း

ြါတီ/တစ်သီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည်

ကရင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၁

စ ောမောတင်လူသော

ပြည်စ

င်(တနသသော ီ )
တနသသော ီတုင်ေး

၂

စ ောလု

အမ ေးသောေးဒီမု

၃

စ ောဟောဗီ

၄

စ ောစအေးလော

၅

စန ်ြစ ောစဖါ

၆

စဒေါ်ပမ န်ေး

ညီညတ်စသောဒီမု

၇

ဦေးစ ွှေပြည် ုေး

ပြည်စ

စဒသက
တနသသော ီေး ီတုင်ေး
စဒသက ီေး
င်တုင်ေး င်ေးသောေးလူ
မ ေး
ကရင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း
င်(တနသသော ီ )

ော

ောင် ုက

ြံ့ခုင်စ ေးနှငြံ့်ဖွံ့ဖဖ ေးစ ေးြါတီ
စ

ီအဖွံ့ခ ြ်ြါတီ

င်ပြည်သူူ့ြါတီ
ပြည်သူူ့စ ှွံ့စ

ောင်ြါတီ

ညီညတ်စသောတုင်ေး င်ေးသောေးလူမ ေးမ ောေး
ဒီမု

စ

ီြါတီ

ောင် ုစ

်တ ်ြါတီ
ောင်ေး

ေးစ

ောင်ြါတီ

မှတ်ခ က်

၂၀၂၀ ပပည်န္ှစ် ပါတီစိုဒီမိုကလရစီအလ

ွေလ

ွေလရားလကောက်ပွေဲ

တိုင်ားလဒသကကီား သိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လွှတ်လတော်
တိုင်ားရင်ားသောားလူမျ ား လွှတ်လတော်ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား အမည်စောရင်ားတင်သွေင်ားမှု
( ပဲခူားတိုင်ားလဒသကကီား )
စဉ်
၁

မဲဆန္ဒနယ်အမည်
ကရင်တိုင်ားရင်ားသောားလူမျ ား
ဲခူးတိုင်ူးစေသကကီူး

စဉ်

ကိုယ်စောားလှယ်လလောင်ား

ပါတီ/တစ်သီားပိုဂ္ဂလ

အမည်

၁

စ ောကစ ေါ်မူး

ကရင်အမ ူးသောူး ါတီ

၂

စ ောဥကကောစ ူး

ပ ည်စ

ောင် ိုစကောင်ူးက ူးစ

၃

စ ောစအောင်စေယ

ပ ည်စ

ောင် ိုကကြံ့ခိုင်စရူးနှငြံ့်ဖွံ့ဖဖ ူးစရူး ါတီ

၄

ဦူးညန်ူးစအောင်

တိုင်ူးရင်ူးသောူး ည်ူးလိုူးညီညတ်စရူး ါတီ

ကရင်( ဲခူး)

၅

စန ် ယ်စ ူး

အမ ူးသောူးေီမိုကစရ ီအဖဲွံ့ခ ် ါတီ

ကရင်( ဲခူး)

၆

စန ်ဝါူးအယ်

ညီညတ်စသောေီမိုကရက်တ ် ါတီ

၇

ဦူးစယောဟန်

ကရင်တိုင်ူးရင်ူးသောူး
ဲခူးတိုင်ူးစေသကကီူး
ကရင်တိုင်ူးရင်ူးသောူး
ကရင်တိုင်ူးရင်ူးသောူးလမ ူး

ဲခူးတိုင်ူးစေသကကီူး
ကရင်တိုင်ူးရင်ူးသောူး
ကရင်တိုင်ူးရင်ူးသောူး

၈

ဦူးသန်ူးစဝ(ခ)
စ ောသန်ူးစဝ

ောင် ါတီ

ညီညတ်စသောတိုင်ူးရင်ူးသောူးလမ ူးမ ောူး
ေီမိုကစရ ီ ါတီ
ကရင်ပ ည်သူ့ ါတီ

မှတ်ချက်

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကလရစီအလ

ွေလ

ွေလရ်းလက ကြွေွဲ

တိုင်းလဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတလတ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမျ ်း လွှတလတ ကိုယစ ်းလှယလလ င်း အမညစ ရင်းတငသွေင်းမှု
( မလကွေ်းတိုင်းလဒသကကီ်း )
စဉ

၁

1

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ကိုယစ ်းလှယလလ င်း
အမည
ဆလိုင််းန ောလ်က

ြုံအဲရ်

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

ချင်းတိုင်းရင်းသ ်းလူမျ ်း

၁

ချင််း(မန

ွ်း)

၂

ဆလိုင််းသ ််းေင််းခိုင်

ချင််းအမျြုံ်းသ ်းဒီမို

ချင််း(မန

ွ်း)

၃

ဆလိုင််းနအ င်ထွ ််းမင််း

အမျြုံ်းသ ်းဒီမို

ချင််း(မန

ွ်း)

၄

ဆလိုင််းနအ င်မင််းလှိုင်

အရှိုချင််းအမျြုံ်းသ ်းပါတီ

ချင််း(မန

ွ်း)

၅

ဦ်းတီ လ်

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ချင််း(မန

ွ်း)

၆

ဦ်းနီ ရ်ခမ််း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ချင််းတိုင််းရင််းသ ်းလူမျြုံ်း

၇

ဦ်းနမ င်လွင်

ညီညွတ်နသ ဒီမို

ချင််း(မန

ွ်း)

၈

ဦ်းမမင်တို်း

တစ်သီ်းပိုဂ္ဂလ

ချင််း(မန

ွ်း)

၉

ဦ်းသ ််းန ်း(ခ)ဦ်းဂ္ါဘီ

မပည်နထ င်စိုက

ချင််း(မန

ွ်း)

၁၀ ဦ်းသ ််းထွ ််း

မပည်နထ င်စိုန

ချင််း(မန

ွ်း)

၁၁ ဦ်းနအ်းထွ ််းမင််း

ချင််းတိုင််းရင််းသ ်းမျ ်းပါတီ

(ခ)ဦ်းနေလျ ်

ဲမ််း

တိုင််းရင််းသ ်းစည််းလို်းညီညွတ်နရ်းပါတီ
နရစီအဖွဲွဲ့ချြုံပ်ပါတီ

နရစီအဖွဲွဲ့ချြုံပ်ပါတီ

ရ

်တစ်ပါတီ

ခိုင်နရ်းနင်ဖွွဲ့ဖဖြုံ်းနရ်းပါတီ
င််း

ျြုံ်းနဆ င်ပါတီ

မှတချက

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရက ကြွေွဲ

တိုင်းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတရတ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း လွှတရတ ကိုယစ ်းလှယရလ င်း အမညစ ရင်းတငသွေင်းမှု
( မနတရလ်းတိုင်းရဒသကကီ်း )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း
ရှမ်း(မန္တသ

း)

စဉ

ကိုယစ ်းလှယရလ င်း

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

၁

ဦးစံဘ

ညီညွတ်သ ောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂

ဦးစိုင်းသကဝင်းထွန်း

ရှမ်းတိုင်းရင်း ေားမ ေားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

ဦးစိုင်းပန်းဆိုင် (ခ)
ရှမ်း(မန္တသ

း)

၃

ဦးစိုင်းထွန်းစန် (ခ)

အမ ျုး ေားဒီမိုကသရစီအဖွွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ

ဦးသက ော်စန်
ရှမ်း-မန္တသ

း

၄

စိုင်း န်းသမောင်

ရှမ်း(မန္တသ

း)

၅

နန်းရီရီ န်

ရှမ်းတိုင်းရင်း ေားမ ေားဒီမိုကသရစီအဖွွဲ့ခ ျုပ်
ပါတီ
ပပည်သထောင်စိုသကောင်းက ျုးသဆောင်ပါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပပညနှစ ပါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွရ

ွရရ်းရကာကပွွဲ

တိုင်းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပပညနယလွှတရတာ
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း လွှတရတာကိုယစာ်းလှယရလာင်း အမညစာရင်းတငသွင်းမှု
( မွနပပညနယ )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

၁ ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

စဉ

ကိုယစာ်းလှယရလာင်း

ပါတီ/တစသီ်းပိုဂ္ဂလ

အမည

၁

ဦးရ ွှေမြင့်

အြ ျုးသ းဒီြိုကရ စီအဖွဲ့ခ ျုပ့်ပါတီ

ဗမာ(မွန)

၂

ဦးဝဏ္ဏစိုး

ဗြ မပည့်သူ့ပါတီ

ဗမာ(မွန)

၃

ဦးသက့်မပင့်း

အြ ျုးသ းနိုင့်ငံရ းဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ

ဗမာ(မွန)

၄

ဦးရအးရ ွှေ

မပည့်ရ

ဗမာ(မွန)

၅

ဦးရအ င့်စိုး

ြန့်ညီညတ့်ရ းပါတီ

ဗမာ(မွန)

၆

ဦးရအ င့်နိုင့်

ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၇

ဦးရအ င့်လှရ း

မပည့်ရ

၁

ဦးရစ စန့်ရသ င့်း

မပည့်သူ့ရ ှွဲ့ရ

ကရင(မွန)

၂

ရန ့်ကရပေါ်

မပည့်ရ

ကရင(မွန)

၃

ရန ့်

း

က င့်မပည့်သူ့ပါတီ

ကရင(မွန)

၄

ရန ့်ရဖ

း

ကရင(မွန)

၅

ြန့်းရက ့်ရ ွှေ

မပည့်ရ

ကရင(မွန)

၆

ရဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင့်

အြ ျုးသ းနိုင့်ငံရ းဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ

ကရငတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၇

ဦးလှပံို

ညီညတ့်ရသ ဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ

ကရင(မွန)

၈

ရဒါက့်တ သ စန့်

အြ ျုးသ းဒီြိုကရ စီအဖွဲ့ခ ျုပ့်ပါတီ

၃ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၁

ဦးရက ့်တင့် (ခ)ခန့်လှဦး တစ့်သီးပိုဂ္ဂလ

ပအိုဝ့်းတိုင့်း င့်းသ းလြ ျုး

၂

ဦးခန့်က င့်ရ

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၃

ရဒေါ်စံဝင့်ခိုင့်

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၄

၂ ကရငတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

ဦးစိုးခိုင့် (ခ)
ဦးခန့်ြင့်းနိုင့်

း

င့်စိုရက င့်းက ျုးရ

င့်ပါတီ

ညီညတ့်ရသ ဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ
င့်စိုကကံခိုင့်ရ းနှင့်ဖံွဲ့ဖဖျုးရ းပါတီ

င့်ပါတီ

င့်စိုကကံခိုင့်ရ းနှင့်ဖံွဲ့ဖဖျုးရ းပါတီ

ညီညတ့်ရသ တိုင့်း င့်းသ းလြ ျုးြ း
ဒီြိုကရ စီပါတီ

့်

င့်စိုရက င့်းက ျုးရ

င့်ပါတီ

ညီညတ့်ရသ ဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ
အြ ျုးသ းဒီြိုကရ စီအဖွဲ့ခ ျုပ့်ပါတီ

တစ့်သီးပိုဂ္ဂလ

မှတခ က

2
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၅

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၆

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၇

ပအိုဝ့်း(ြန့်)

၈

ကိုယစာ်းလှယရလာင်း

ပါတီ/တစသီ်းပိုဂ္ဂလ

အမည
နန့်းသီတ ညျုဝင့်း (ခ)
နန့်းသင့်တး
ဦးရ ွှေသန့်း (ခ)

ပအိုဝ့်းအြ ျုးသ းအဖွဲ့ခ ျုပ့်ပါတီ

မပည့်ရ

င့်စိုရက င့်းက ျုးရ

ဦးသန့်စင့်

မပည့်ရ

င့်စိုကကံခိုင့်ရ းနှင့်ဖံွဲ့ဖဖျုးရ းပါတီ

ရဒေါ်အအရခ

အြ ျုးသ းနိုင့်ငံရ းဒီြိုက က့်တစ့်ပါတီ

ခန့်ရ ွှေသန့်း

င့်ပါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရက ကြွေွဲ

တိုင်းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတရတ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမျ ်း လွှတရတ ကိုယစ ်းလှယရလ င်း အမညစ ရင်းတငသွေင်းမှု
(ရခိုငပြညနယ )
ကိုယစ ်းလှယရလ င်း

စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

စဉ

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

၁

ချင်းတိုင်းရင်းသ ်းလူမျ ်း

၁

ဦးကိုကိုနိုင်

တစ်သးပိုဂ္ဂလ

ချင်း(ရခိုင်)

၂

ဦးစစောမြ

တစ်သးပိုဂ္ဂလ

ချင်း(ရခိုင်)

၃

ဦးစစောဝင်း

မပည်စ

ချင်း(ရခိုင်)

၄

ချင်း(ရခိုင်)

၅

ဦး

ချင်း(ရခိုင်)

၆

ဦးပိုန်စ

အြျ းသေားဒြိုကစရစအဖွံ့ချ ပ်ပါတ

ချင်း(ရခိုင်)

၇

ဦးစြောင်စြောင်ဝင်း

အရှိုချင်းအြျ းသေားပါတ

ချင်း(ရခိုင်)

၈

ြိုင်စိုစိုလှိုင်

တစ်သးပိုဂ္ဂလ

ချင်းတိုင်းရင်းသေားလူြျ း

၉

ဦးြန်ကျင်

ညညတ်စသောဒြိုကရက်တစ်ပါတ

အမည

ဆလိုင်းတင်ဦး(ခ)
ဦးတင်ဦး
န်းစအောင်စကျော်

ောင်စိုကကြံ့ခိုင်စရးနှငြံ့်ဖွံ့ဖဖ းစရးပါတ

ချင်းအြျ းသေားဒြိုကစရစအဖွံ့ချ ပ်ပါတ
ချင်းတိုင်းရင်းသေားြျေားပါတ

မှတချက

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရက က်ြွေွဲ

တိုင််းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ရတ ်
တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်းလွှတ်ရတ ်ကိုယ်စ ်းလှယ်ရလ င််းအမည်စ ရင််းတင်သွေင််းမှု
(ရန်ကိုန်တိုင််းရဒသကကီ်း )
စဉ်

၁

၂

မွဲဆနဒနယ်အမည်

စဉ်

ကိုယ်စ ်းလှယ်ရလ င််း

ြါတီ/တစ်သီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည်

မှတ်ခ က်

ပြည်စထောင် ုကကော့ခုင်စ ူးနှငော့်

ကရင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၁ စ ောဂျက်စကောော့ထူး

ကရင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၂ ဦူးစ ောထန်ူးလ

ညီညတ်စ ောဒီမုက က်တ ်ြါတီ

ကရင်(ရန်ကိုန်)

၃ စန ်လင်ူး ဂီထန်ူး

ပြည် ူ့စ ှွံ့စ

ကရင်(ရန်ကိုန်)

၄

ကရင်(ရန်ကိုန်)

၅ စန ်အုန်ူးလှ

ကရင်(ရန်ကိုန်)

၆ မန်ူး န်ူးဝင်ူးဦူး

ကရင်(ရန်ကိုန်)

၇ စဒေါ် င်ူး င်ူးခုင်

ရခိုင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၁ ဦူးစကျော် ော

ညီညတ်စ ောဒီမုက က်တ ်ြါတီ

ခုင်တုင်ူး င်ူး ောူးလမျ ူး

၂ စဒေါ်ခင်မျ ူးဦူး

အမျ ူး ောူးဒီမုကစ

ခုင်( န်ကုန်)

၃ စဒါက်တော လှစကျော်

တ ် ီူးြုဂဂလ

ခုင်( န်ကုန်)

၄ ဦူးတင်ထူးစအောင်

တ ် ီူးြုဂဂလ

ခုင်( န်ကုန်)

၅ စဒေါ်ထုစမ

တ ် ီူးြုဂဂလ

ခုင်( န်ကုန်)

၆ ဦူးဦူးပမငော့်စကျော်

စန ်လှလှ ုူး (ခ)
စန ်

င်န လှလှ ုူး

ဖွံ့ဖဖ ူးစ ူးြါတီ

ောင်ြါတီ

အမျ ူး ောူးဒီမုကစ

ီအဖွံ့ချ ြ်ြါတီ

ညီညတ်စ ောတုင်ူး င်ူး ောူးလမျ ူးမျောူး
ဒီမုကစ

ီြါတီ

က င်ပြည် ူ့ြါတီ
ပြည်စထောင် ုစကောင်ူးကျ ူးစ

ောင်

ြါတီ

ခုင်အမျ ူး ောူးြါတီ

ီအဖွံ့ချ ြ်ြါတီ

၂၀၂၀ ပြညနှစ ြါတီစိုဒီမိုကရရစီအရ

ွေရ

ွေရရ်းရကာကြွေွဲ

တိုင်းရဒသကကီ်း သိုို့မဟိုတ ပြညနယလွှတရတာ
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း လွှတရတာကိုယစာ်းလှယရလာင်း အမညစာရင်းတငသွေင်းမှု
( ရှမ်းပြညနယ )
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည

၁ ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ရှမ်းပြညနယ

စဉ

ကိုယစာ်းလှယရလာင်း

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

၁ ဦးကိုကိုမ း
၂ ရဒေါ်ခင်ရ

ရှမ်းတိုင်းရင်းသ းမ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ
းရအ င်

ပပည်ရ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ရရးနှငြံ့်ဖွဲ့ဖဖ းရရးပါတီ

ဗမာတိုင်းရင်းသာ်း
ဗမာ(ရှမ်း)

၃ ဦးဝင်းကကည်

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအင်အ းစိုပါတီ

ဗမာ(ရှမ်း)

၄ ရဒေါ်ဝင်းစနဒာတငြံ့်ရှန်

ပပည်ရ

ဗမာ(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယ

၅ ဦးသူရရက ်

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

င်စိုရက င်းက းရ

င်ပါတီ

ဗမာတိုင်းရင်းသာ်း
ဗမာတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၆ ဦးရသ င်းရရွှေ

အမ းသ းနိုင်ငရရးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၇ ရဒါက်တ ရအ င်နိုင်ဝင်း

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

ဗမာ(ရှမ်း)

၈ ရဒါက်တ ရအ င်သန်းရမ င် တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

၂ ကခ ငတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ရှမ်းပြညနယ
ကခ
ငတနယ
ိုင်းရင
ရှမ်းပြည
၊ ်းသာ်း
ကခ ငတိုင်းရင်းသာ်း
ကခ င(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယ
ကခ ငတိုင်းရင်းသာ်း

၁ ဦးဇိုတ်ရဒါင်

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

၂ ဦးတူးလမ်

ကခ င်အမ းသ းကန်ဂ္ရက်ပါတီ

၃ ဦးဒရအ င်

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၄ ဦးဘရန်ဒီး

ကခ င်အမ းသ းပါတီ

၅ ဦးအဘီလှနူး

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

၃ လီဆူ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၁

လီဆူ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၂

ရှမ်းပြညနယ

ဦးကိုရစ ရလးရနာ်ရအ င်
(ခ)ဦးရနာ်ရအ င်
ရဒေါ်ခင်စန်းပမငြံ့် (ခ)
ယ န်ခ မ
ီ ီး

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

၃ ဦးဂ္ူ

လီ

၄ ဦးစိုးဝင်း

ပပည်ရ

လီဆူ(ရှမ်း)

၅ ဦးရဇ ်ဖန် (ခ)ဦးလီရလး

တိုင်းရင်းသ းစည်းလိုးညီညတ်ရရးပါတီ

လီဆူ(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယ

၆ ဦးလယ်မယ်ဝူ

ပပည်ရ

၇ ဦးသန်းလင်

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

၁ ဦးက စိုးဘို

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

လာ်းဟူ(ရှမ်း)

၂ ဦးရပါလို

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

လာ်းဟူ(ရှမ်း)

၃ ရဒေါ်မိုးစနဒာ

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

လီဆူ်းတိုင်းရင်းသာ်း
လီဆူ(ရှမ်း)

လီဆူ်းတိုင်းရင်းသာ်း
၄ လာ်းဟူတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

ူအမ းသ းဖွဲ့ဖဖ းတိုးတက်ရရးပါတီ
င်စိုကကြံ့ခိုင်ရရးနှငြံ့်ဖွဲ့ဖဖ းရရးပါတီ

င်စိုရက င်းက းရ

င်ပါတီ

မှတခ က

2
စဉ

မွဲဆနဒနယအမည
လာ်းဟူ(ရှမ်း)

လာ်းဟူ(ရှမ်း)

ကိုယစာ်းလှယရလာင်း

စဉ

၄ ဦးရယ သပ်

လ းဟူအမ းသ းဖွဲ့ဖဖ းတိုးတက်ရရးပါတီ

၅ ဦးလိုက

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

၆ ဦးလင်းကန်း

ပပည်ရ

င်စိုရက င်းက းရ

ပပည်ရ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ရရးနှငြံ့်ဖွဲ့ဖဖ းရရးပါတီ

၂ ရဒါက်တ စိုးလင်

ပပည်ရ

င်စိုရက င်းက းရ

၃ ဦးစိုးဝင်း

အင်းအမ းသ းဖွဲ့ဖဖ းတိုးတက်ရရးပါတီ

၄ ရဒေါ်တင်တင်ရီ

အင်းအမ းသ းအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

၅ ရဒေါ်နှင်းနှင်းအိုန်း

တစ်သီးပိုဂ္ဂလ

၅ အင်းသာ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း ၁ ဦးစိုးခိုင်
အင်း(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယ၊အင်းတိုင်းရင်း
သာ်းလူမ ်းစို
အင်း(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယအင်းတိုင်း
ရင်းသာ်း

င်ပါတီ

င်ပါတီ

ဦးလှိုင်(ခ)

အင်းသာ်းတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း ၆ ဦး

န်းလှိုင် (ခ)

ရဒါက်တ
အင်း(ရှမ်း)

ြါတီ/တစသီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

န်းလှိုင်

၇ ဦးရအ င်ရအ င်

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၆ အာခါတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၁ ရဒေါ်မမရစ

ပပည်ရ

အာခါတိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း

၂ ဦးယ ကိုပ်

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

အာခါ(ရှမ်း)

၃ ဦးအ ရေလ

အ ခါအမ းသ းဖွဲ့ဖဖ းတိုးတက်ရရးပါတီ

အာခါ(ရှမ်း)

၄ ဦးအ းယို

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၁ ဦးခန်းရအးရမ င်

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ခ ပ်ပါတီ

၂ ဦးရစ ည ရလး

ပပည်ရ

၃ ဦးတင်နို

ကယန်းအမ းသ းပါတီ

၄ ဦးရပါလူ(ခ)ရပါလ်ရပေါ်

ညီညတ်ရသ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၅ ဦးဖရန်စစစကို

ပပည်ရ

၇

ကယန်း(ခ)ြရဒါင
တိုင်းရင်းသာ်းလူမ ်း
ကယန်း(ရှမ်း)
ရှမ်းပြညနယ
ကယန်းတ
ိုင်းရင်းသာ်း
်း(ခ)ြရဒါင
တမိုင်းပြည
်းရင်းသာ်းလူ
ရှ
နယ မ ်း
ကယန်းတိုင်းရင်းသာ်း
ကယန်း(ရှမ်း)

၆ ရဒေါ်သန်းသန်း

ငြံ့်

င်စိုရက င်းက းရ

င်စိုရက င်းက းရ

င်ပါတီ

င်ပါတီ

င်စိုကကြံ့ခိုင်ရရးနှငြံ့်ဖွဲ့ဖဖ းရရးပါတီ

အမ းသ းဒီမိုကရရစီအင်အ းစိုပါတီ

မှတခ က

၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ြါတီစိုေီမိုကဒရစီအဒ

ွေဒ

ွေဒရ်းဒက က်ြွေွဲ

တိုင််းဒေသကကီ်း သိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ဒတ ်
တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ်းလှယ်ဒလ င််း အမည်စ ရင််းတင်သွေင််းမှု
(ဧရ ဝတီတိုင််းဒေသကကီ်း )
စဉ်

မွဲဆနဒနယ်အမည်

၁ ကရင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

စဉ်

ကိုယ်စ ်းလှယ်ဒလ င််း

ြါတီ/တစ်သီ်းြိုဂ္ဂလ

အမည်

မှတ်ခ က်

၁

ဂ ါ့မိုးမမတ်မမတ်သူ

အမ ျုိုးသ ိုးဒီမကရေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပ တီ

ကရင်(ဧရ ဝတီ)

၂

ဦိုးရစ လင်ိုးခယ်

မပည်ရ

င်စကကါ့ခင်ရေိုးနှငါ့်ဖွဲ့ဖဖျုိုးရေိုးပ တီ

ကရင်(ဧရ ဝတီ)

၃

ရစ အယ်ရလိုးမူိုး

မပည်ရ

င်စရက င်ိုးက ျုိုးရ

ကရင်(ဧရ ဝတီ)

၄

နန်ခင်ရအိုးဦိုး

ကေင်မပည်သူူ့ပ တီ

ကရင်(ဧရ ဝတီ)

၅

ဦိုးမန်ိုးမမငါ့်ကကည်

ညီညတ်ရသ ဒီမကေက်တစ်ပ တီ

ဧရ ဝတီတိုင််းဒေသကကီ်း
ကရင်တိုင််းရင််းသ ်း

၂ ရခိုင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၆

မန်ိုးမမငါ့်စိုး(ခ)
မန်ိုးမင်ိုးေရ

ိုး

်ရအိုးရမ င်

င်ပ တီ

ကေင်အမ ျုိုးသ ိုးပ တီ

၁

ဦိုးရ

ရခိုင်(ဧရ ဝတီ)

၂

ဦိုးတင်

ရခိုင်(ဧရ ဝတီ)

၃

ဦိုးဝင်ိုးရေွှေ

ညီညတ်ရသ ဒီမကေက်တစ်ပ တီ

ရခိုင်(ဧရ ဝတီ)

၄

ဦိုးဝင်ိုးသန်ိုး

အမ ျုိုးသ ိုးဒီမကရေစီအဖွဲ့ခ ျုပ်ပ တီ

ရခိုင်တိုင််းရင််းသ ်းလူမ ်း

၅

ဦိုးရအ င်မင်ိုးနင်

မပည်ရ

န်ိုး

ေခင်အမ ျုိုးသ ိုးပ တီ
မပည်ရ

င်စရက င်ိုးက ျုိုးရ

င်ပ တီ

င်စကကါ့ခင်ရေိုးနှငါ့်ဖွဲ့ဖဖျုိုးရေိုးပ တီ

