
1 
 

တိ#ငး်ရငး်သားမဲဆ-./0ငမ်ျား မဲေပးခွင့ ်ဆံ#း9: ံး;ကရမည့ ်၂၀၂၀ ြမန်မာေ့ရွးေကာကပဲွ် 

 

အက/်0်ေလ ေဆာကသ် ်− ဧရာဝတ၊ီ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၊ ၂၀၂၀  

 

ြပညပ်&ိ(ငင်မံျားသိ( ့ ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငလ်ျက8်9ိေသာ အေရအတကွအ်ားြဖင့ ်သနး်ချီ 89ိသည့ ်

တိ(ငး်ရငး်သားမဲဆ&C89ငမ်ျား၏ ဆ&Cမဲများကိ( ထည့သ်ငွး်စGးစားြခငး် မြပHြခငး်သည ် ၂၀၂၀ ြပည့&်9စတ်ငွ ်

ြပHလ(ပ်မည့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲ၏ တရားဝငမ်Lကိ( ချိနဲေ့စမည ်ြဖစသ်ည။် 

တိ(ငး်ရငး်သားေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားများ ေရွးေကာကပ်ွဲတငွ ်ဆ&Cမဲေပး&ိ(ငရ်န ်ြပHြပငေ်ြပာငး်လမဲLများ 

ြပHလ(ပ်ရန ်လိ(အပ်သည။်  

ထိ(ငး်&ိ(ငင် ံ(တစခ်(တညး်) တငွ ်(ပင)် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်မံ9 ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငသ်P ၃ သနး်ခန ့ ်89ိRပီး 

ယငး်ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားများအေပT မ9ီခိ(ေနရသည့ ်မိသားစ(ဝငအ်ေရအတကွ ်တစသ်နး်ခန ့ ်

89ိမညဟ်( ခန ့မ်9နး်ရပါသည။် သကဆ်ိ(ငရ်ာထိ(ငး်အာဏာပိ(ငအ်ဖဲွ4အစညး်များတငွ ်မ9တပံ်(တငထ်ားသည့ ်

ြမနမ်ာေ234ေြပာငး် အလ(ပ်သမားမ9ာ ၂ သနး်ခန ့ ်89ိသည။် ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားအများစ(မ9ာ မနွ၊် ကရင၊် 

ကရငန်၊ီ 89မ်း အစ89ိသည့ ်တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးများ ြဖစY်ကသည။် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံတငွး် 

ဆယစ်(&9စေ်ပါငး်များစာွ Yကာေအာင ်ြဖစပ်ာွးလျက8်9ိလာခဲသ့ည့ ်ပဋပိက[များ၊ အYကမ်းဖကမ်Lများ၏ 

ဒဏက်ိ( တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးများက ပိ(မိ(ဆိ(းဝါးစာွ ခစံားလာခဲY့ကြခငး် ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တိ( ့ မPလလကဦ်း 

ေနထိ(ငရ်ာ ရပ်ရွာေဒသများအတငွး် အသကေ်မးွလ(ပ်ကိ(ငစ်ားေသာကရ်န၊် ကိ(ယစ်တိ&်9စပ်ါး 

ေဘးကငး်လံ(ြခHံစာွ ဆကလ်က ်အသက8်9ငေ်နထိ(ငရ်န ်ခကခ်လဲနွး်သည့အ်တကွ ်

မညသ်ည့အ်ေြခအေနမျိHးက လကက်မ်း`ကHိေနမညက်ိ( မသရိေသာ်လညး် အမ်ိနးီချငး်ထိ(ငး်&ိ(ငင်သံိ( ့ 

အရဲစနွ ့ ်ထကွခ်ာွလာခဲသ့Pများမ9ာ အများစ(ြဖစသ်ည။်  

Rပီးခသဲည့ ်၂၀၁၅ ေရွးေကာကပ်ွဲများတငွ ်ြပညပ်ေန (မဲေပးခငွ့8်9ိသP) ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံား ၂၀၀၀၀ ဦးသာ 

မဲေပးခဲY့ကRပီး ယငး်တိ(အ့နက ်၁၉၀၀၀ ဦးမ9ာ စကdာပP&ိ(ငင်တံငွ ်ေနထိ(ငY်ကသPများြဖစသ်ည။် 

ဘနေ်ကာကR်မိH4 &9င့ ်ြမနမ်ာေကာငစ်စဝ်န2ံ်(း 89ိသည့ ်ချငး်မိ(ငR်မိH4တိ(မ့9 ဆ&CမဲေပးခဲY့ကသည့ ်

ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံား အေရအတကွမ်9ာ ၆၀၀ မfသာ 89ိခဲသ့ည။် ြပညပ်ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားတိ(၏့ 

မဲေပးပိ(ငခ်ငွ့ ်ဆိ(းဆိ(းဝါးဝါး ဆံ(း2L ံးခဲြ့ခငး် ြဖစသ်ည။် စစအ်စိ(းရ အ(ပ်ချHပ်မLေအာက ်&9စေ်ပါငး် Yကာ89ည ်
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89ိလာခဲR့ပီးမ9 ၂၀၁၅ တငွ ်ြပHလ(ပ်ခဲသ့ည့ ်အေထေွထေွရွးေကာကပ်ွဲ၌ အမျိHးသားဒမိီ(ကေရစအီဖဲွ4ချHပ် 

NLD (အမတထ်ိ(ငခ်ံ(ေနရာအများစ(တငွ)် အ&ိ(ငရ်89ိခဲရ့ာ လPအများစ(အတကွ ်အလနွအ်မငး် 

အားတကစ်ရာ ြဖစခ်ဲR့ပီး ယငး်ေရွးေကာကပ်ွဲတငွ ်“ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားေြမာကမ်ျားစာွ 

ဆ&Cမဲေပးပိ(ငခ်ငွ့ ်ဆံ(း2L ံးခဲရ့သည”် ဟPသည့အ်ချကမ်9ာ သတမိPေြပာဆိ(သP နညး်ပါးခဲသ့ည် ့

အချကြ်ဖစခ်ဲသ့ည။် အားတကစ်ရာအခိ(ကအ်တန ့မ်ျားအYကား တမ်ိြမHပ်သာွးခဲသ့ည့ ်အချကြ်ဖစခ်ဲသ့ည။်  

တရားမfတမLကိ( ေဆာငက်ျGး&ိ(ငရ်န&်9င့ ်လPနညး်စ(တိ(ငး်ရငး်သားအသိ(ငး်အဝိ(ငး်များYကားအတငွး် 

ေရွးေကာကပ်ွဲ ရလဒမ်ျားအေပT ပိ(မိ( ယံ(Yကညလ်ကခ်လံာYကေစရန ်လာမည့ ်၂၀၂၀ 

ေရွးေကာကပ်ွဲများသည ်လတွလ်ပ်Rပီး မfတသည့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲများအြဖစ ်ေတွ4 ြမငခ်ငွ့ရ်ရန ်အလနွပ်င ်

အေရး`ကးီပါသည။်  

ထိ(ေ့Yကာင့ ်ြပညေ်ထာငစ်(ေရွးေကာကပ်ွဲေကာ်မ89င ်UEC အေနြဖစ ်ြပညပ်ေန ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံP/သားများ 

မဲေပး&ိ(ငY်ကရန ်အစအီမံများ ထား89ိေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။် အနမိ့်ဆံ(းအေနြဖင့ ်

&ိ(ငင်ြံခားတိ(ငး်ြပညမ်ျား89ိ ြမနမ်ာသ2ံံ(းများတငွ ်မဲေပး&ိ(ငရ်န ်စစီGေဆာငရွ်ကေ်ပးသင့သ်ည။် 

ေကျာသားရငသ်ား မခွြဲခားဘ ဲအားလံ(းပါဝင&်ိ(ငခ်ငွ့က်ိ( အထPး အေလးထားသည့ ်ေရွးေကာကမ်ျားအြဖစ ်

ြမငေ်တွ4လိ(ပါက UEC ၏ အစအီစGများသည ်ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်လ3မ်းြခHံသင့R်ပီး၊ ၎ငး်တိ( ့ 

အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငရ်ာေနရာများ&9င့ ်လနွစ်ာွမေဝးသည့ ်ေနရာဌာနများတငွ ်ေ234ေြပာငး်လ(ပ်သားများ 

မဲေပး&ိ(ငေ်အာင ်စစီGခငွ့ြ်ပHြခငး်မျိHး ြဖစသ်င့သ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ်ပငရ်ငး်အလ(ပ်ဌာနမ9ာ (ထိ(ငး်&ိ(ငင်)ံ 

ဘနေ်ကာကR်မိH4တငွး် မဟ(တပ်ါက ယငး်သိ(သ့ာွးေရာကမဲ်ေပးရနမ်9ာ 

ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားများအတကွ ်အက(နအ်ကျများသည့၊် တရားဥပေဒ&9င့ ်ဆန ့က်ျင&်ိ(ငေ်ချ၊ 

အ&sရာယအ်ခကအ်ခကဲျေရာက&်ိ(ငေ်ချ89ိသည့ ်အေနအထားမျိHး ြဖစသ်ည့အ်တကွ ်အထကပ်ါ 

အစအီစGမျိHး စစီGေပးသင့ေ်Yကာငး် တိ(ကတ်နွး်ရြခငး် ြဖစသ်ည။်  

ဤကဲသ့ိ(ေ့သာ အစအီမံမျိHး ြပHလ(ပ်ေပးထားြခငး် မ89ိပါက၊ လPေပါငး်သနး်&9င့ခ်ျီ မဲေပးပိ(ငခ်ငွ့ ်

ဆံ(း2L ံးYကရမည ်ြဖစR်ပီး ဤအချကက် ေရွးေကာကပ်ွဲရလဒမ်ျားအေပT သသိာထင8်9ားစာွ သကေ်ရာကမ်L 

89ိလာမည ်ြဖစသ်ည။် (အထကတ်ငွ ်ဆိ(ခဲသ့ည့အ်တိ(ငး်) ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားအများစ(မ9ာ လPနညး်စ( 

တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးများြဖစY်ကသည့အ်တကွ ်လက8်9ိအစိ(းရြဖစေ်နသည့ ်NLD ပါတမီ9 မဟ(တသ်ည့ ်

အမတေ်လာငး်များကိ( ဆ&Cမဲေပး&ိ(ငသ်ည့ ်အလားအလာ89ိေနေသာေYကာင့ ်၎ငး်တိ(၏့ မဲေပးပိ(ငခ်ငွ့ ်

ဆံ(း2L ံးYကရြခငး်သည ်(ေရွးေကာကပ်ွဲဆိ(ငရ်ာမfတမLအတကွ ်`ကးီမားသည့)် အဟန ့အ်တား တစခ်( 

ြဖစသ်ည။်  
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ဤအေနအထားကိ( ပိ(မိ(ဆိ(းရွားသာွးေစသည့အ်ချကမ်9ာ ြမနမ်ာ&ိ(ငင် ံြပညတ်ငွး် 

ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်လ(ပ်သPများအား ၎ငး်တိ( ့ ဝငေ်ရာကေ်234ေြပာငး် အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငရ်ာ ေဒသများတငွ ်

သံ(းလ&9င့အ်ထက ်ေနထိ(ငလ်ာခဲပ့ါက ယငး်သကဆ်ိ(ငရ်ာေဒသများတငွပ်င ်မဲေပးခငွ့ြ်ပHမညဟ်Pသည့ ်

(ေရွးေကာကပ်ွဲ) စညး်မျGးဥပေဒအသစမ်ျား 89ိလာRပီ ဟPသည့ ်အချကြ်ဖစသ်ည။် မိမိတိ( ့ 

ပငရ်ငး်&ိ(ငင်တံငွ ်အသက8်9ငေ်နထိ(ငလ်(ပ်ကိ(ငစ်ားေသာကရ်န ်အဆငမ်ေြပသည့အ်တကွ ်

မPရငး်ေဒသခတံိ(ငး်ရငး်သားြပညသ်Pေပါငး်ေြမာကမ်ျားစာွ ြပညပ်&ိ(ငင်မံျားသိ( ့ 

ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်လ(ပ်ကိ(ငရ်မLများ 89ိေနသည့ ်ေဒသများသိ( ့ ၎ငး်တိ( ့ အစGတစိ(က ်ေနထိ(ငလ်ာခဲြ့ခငး် 

မ89ိသည့တ်ိ(င ်ဗမာလPမျိHးေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားများက အလံ(းအရငး်ြဖင့ ်

ေ234ေြပာငး်ဝငေ်ရာကလ်ာမညက်ိ( လညး်ေကာငး်၊ ထိ(ကဲသ့ိ( ့ အလံ(းအရငး်ြဖင့ ်

အသစဝ်ငေ်ရာကလ်ာသPများသည ်သကဆ်ိ(ငရ်ာေဒသများအတငွး်89ိ 

ေဒသခတံိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ(လPဦးေရကိ( ေကျာ်လနွသ်ာွး&ိ(ငမ်ည့ ်အ&sရာယက်ိ(လညး်ေကာငး်၊ 

ထိ(မ9တစဆ်င့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲရလဒမ်ျားအား ေြပာငး်ြပနလ်9နလ်ိ(က&်ိ(ငမ်ည့ ်အေနအထားမျိHးကိ( 

လPမျိHးစ(/လPနညး်စ(ပါတမီျားအေနြဖင့ ်စိ(းရိမ်လျက8်9ိေနYကသည။်  

၂၀၀၈ &ိ(ငင်ေံတာ်ဖဲွ4စညး်ပံ(အေြခခဥံပေဒထတဲငွ ်ချိH4ယငွး်ချကမ်ျား&9င့ ်ြပဿနာများစာွ 89ိေနလင့က်စား၊ 

တရားဝင&်ိ(ငင်ေံရးစနစအ်တငွး် ၎ငး်တိ(၏့ သကဆ်ိ(ငရ်ာြပညသ်PလPထ(&9င့ ်လPမLအသိ(ငး်အဝိ(ငး်များကိ( 

ကိ(ယစ်ားြပH&ိ(ငရ်န ်`ကHိးစားလ(ပ်ကိ(ငေ်နYကသည့ ်တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ( &ိ(ငင်ေံရးပါတမီျားကိ( ကx&်(ပ်တိ( ့ 

ဂ(ဏြ်ပHသင့Y်ကပါသည။် (တကွတဲြပားြဖစေ်နYကသည့)် မနွ၊် ကရင၊် ကရငန်၊ီ ကချင ်&9င့ ်

ချငး်&ိ(ငင်ေံရးပါတမီျားတိ(အ့ေနြဖင့ ်များမYကာမီ အချိနမ်ျားအတငွး်က တစပ်ါတတီညး်အြဖစ ်

ပPးေပါငး်လိ(ကY်ကသည့အ်တကွ ်၂၀၂၀ ေရွးေကာကပ်ွဲအတငွး် ၎ငး်တိ( ့ 

ဝငေ်ရာကယ်9GRပိHငအ်ေရွးခရံာတငွ ်အေြခအေနေကာငး်များ ရ89ိလာ&ိ(ငေ်ချ 89ိပါသည။် (လက8်9ိ) 

အများစ(ြဖစသ်ည့ ်အမတအ်ေရအတကွထ်က ်အနညး်ငယ ်ပိ(နညး်&ိ(ငေ်ချ89ိေသာ်လညး် 

(တစ&်ိ(ငင်လံံ(းအတိ(ငး်အတာြဖင့ ်၂၀၂၀) ေရွးေကာကပ်ွဲကိ( NLD ပါတကီပင ်&ိ(င&်ိ(ငေ်ချများေသာ်လညး် 

တိ(ငး်&9င့ြ်ပညန်ယ ်၁၄ ခ(အနကအ်ချိH4တငွ ်တိ(ငး်ရငး်သားပါတမီျားက &ိ(ငင်ေံရးအာဏာ၏ မfေချကိ( 

ထနိး်ေYကာငး်&ိ(ငသ်ည့ ်အလားအလာ89ိပါသည။်  

၂၀၁၅ ေရွးေကာကပ်ွဲကာလများအတငွး် အချိH4ေသာ မဲဆ&Cနယေ်ြမများ (သိ(မ့ဟ(တ ်

မဲဆ&Cနယေ်ြမအခွမဲျား) တငွ ်လံ(ြခHံေရးအေYကာငး်ြပ၍ တပ်မေတာ်&9င့ ်UEC တိ(က့ ဆ&Cမဲေပးြခငး်ကိ( 
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ကန ့သ်တခ်ဲဖ့Pးပါသည။် ယငး်ကဲသ့ိ( ့ တပ်မေတာ်&9င့ ်UEC တိ(က့ လံ(ြခHံေရး စတိမ်ချရဟ(ဆိ(ကာ မဲေပးခငွ့ ်

ကန ့သ်တခ်ဲသ့ည့ ်မဲဆ&Cနယေ်ြမများအားလံ(းသည့ ်တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ(များ အဓိက ေနထိ(ငY်ကသည့ ်

ေနရာေဒသများ ြဖစသ်ည့အ်တကွ ်ဤကဲသ့ိ(ေ့သာ မဲေပးခငွ့က်န ့သ်တခ်ျကမ်ျားက 

တိ(ငး်ရငး်သား&ိ(ငင်ေံရးပါတမီျား ေရွးေကာကပ်ွဲ&ိ(င&်ိ(ငေ်ချကိ( ထပ်မံေလျာက့ျေစ&ိ(ငမ်ည့ ်အချကမ်ျား 

ြဖစလ်ာမည ်ြဖစသ်ည။်  

ပါတကီိ( အားေပးေထာကခ်ြံခငး်မျိHးမဟ(တဘ်၊ဲ &ိ(ငင်ေံရးအာဏာကိ( လ3မ်းမိ(းချHပ်ကိ(ငသ်Pေနရာတငွ ်

တပ်မေတာ်အား ဖယ8်9ား&ိ(ငရ်န ်အေကာငး်ဆံ(းနညး်လမ်းတစခ်(အြဖစ ်ယPဆခဲY့ကသည့အ်တကွ ်

ယခငေ်ရွးေကာကပ်ွဲများတငွ ်NLD ကိ( တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ(ဝင ်ြပညသ်Pများက မဲေပးခဲY့ကရာ ယခ(&9စ ်

ေရွးေကာကပ်ွဲသည ်(အလျငေ်ရွးေကာကပ်ွဲထက)် ပိ(မိ(စတိဝ်ငစ်ားရနေ်ကာငး်သကဲသ့ိ( ့ အေရး`ကးီသည့ ်

ေရွးေကာကပ်ွဲတစရ်ပ်လညး် ြဖစသ်ည။် ၂၀၂၀ ေရွးေကာကပ်ွဲ၌ တိ(ငး်ရငး်သားမဲဆ&C89ငမ်ျားသာ 

မဲေပးခငွ့ ်(အမ9နတ်ကယ)် ရ89ိမညဆ်ိ(လfင ်အများစ(အေနြဖင့ ်တိ(ငး်ရငး်သား&ိ(ငင်ေံရးပါတမီျားကိ(သာ 

ေရွးချယမဲ်ေပး&ိ(ငေ်ချ အများ`ကးီ 89ိပါသည။် ဤအချကသ်ည ်အလျငက် တစခ်(ထကပိ်(သည့ ်

ပါတငီယမ်ျားအေနြဖင့ ်ဝငေ်ရာကယ်9GRပိHငခ်ဲရ့ာမ9 ယခ(အခါ တစခ်(တညး်ေသာ 

ပါတနီာမညေ်အာကတ်ငွ ်တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ( &ိ(ငင်ေံရးပါတမီျား ေပါငး်စညး်ဝငေ်ရာက ်

အေရွးေကာကခ်မံည့ ်မဲဆ&Cနယေ်ြမများတငွ ်ပိ(မိ( ြဖစလ်ာ&ိ(ငေ်ချ89ိသည့ ်အလားအလာြဖစသ်ည။်  

သိ(ေ့သာ ်&ိ(ငင်ရံပ်ြခားသိ(ေ့ရာက8်9ိေနYကသည့ ်ေ234ေြပာငး်အလ(ပ်သမားများ မဲေပးခငွ့ရ်89ိ&ိ(ငY်ကရန ်

ြပHြပငေ်ြပာငး်လမဲLများ မြပHလ(ပ်&ိ(ငပ်ါက ကျငး်ပြပHလ(ပ်ေတာမ့ည့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲများ၏ 

တရားဝငမ်Lသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ယငး်ေရွးေကာကမ်ျားအေပT ယံ(Yကညအ်ားထားရမLသညလ်ညး်ေကာငး် 

ေပျာကဆ်ံ(းသာွး&ိ(ငမ်ည ်ြဖစသ်ည။် မfတမL မ89ိသည့ ်ေရွးေကာကပ်ွဲလ(ပ်ငနး်စGများမ9တစဆ်င့ ်

အချိH4ေသာ တိ(ငး်ရငး်သားလPမျိHးစ(ဝင&်ိ(ငင်သံားများကိ( (ဆကလ်က)် ဖယY်ကGထားပါက 

၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင့ ်ေရွးေကာကခ်ဒံမိီ(ကေရစစီနစ ်(အသံ(းဝငသ်ည ်ဟPသည့အ်ချကက်ိ() လကခ်ရံန ်

ခယဲGးလာ&ိ(ငပ်ါသည။် လာမည့ ်&ိ(ဝငဘ်ာလတငွ ်ကျငး်ပြပHလ(ပ်&ိ(ငေ်ချ89ိသည့ ်

အေထေွထေွရွးေကာကပ်ွဲ မတိ(ငခ်င ်လိ(အပ်သည့ ်ြပHြပငေ်ြပာငး်လမဲLများ ြပHလ(ပ်ရန ်&ိ(ငင်ေံရးအရေရာ၊ 

စမံီကပ်ွကမဲL&ိ(ငမ်L အေနအထားအရပါ UEC တငွ ်ြမငသ်ာသည့ ်အခကအ်ခမဲျားစာွလညး် 89ိေနသည။် 

(သိ(ေ့သာ်) ယငး်ကဲသ့ိ( ့ ြပHြပငေ်ြပာငး်လမဲLကိ( ထထိေိရာကေ်ရာက ်မြပHလ(ပ်&ိ(ငပ်ါကလညး် များစာွေသာ 

ြမနမ်ာ&ိ(ငသ်ားများအတကွ ်ယံ(Yကညအ်ားထားစရာ ေရွးေကာကပ်ွဲများကိ( ဖနတ်းီေပး&ိ(ငမ်ည ်

မဟ(တေ်Yကာငး် တငြ်ပအပ်ပါသည။် 
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ေဒါကတ်ာ အက8်9်ေလ ေဆာကသ် ်သည ်လတွလ်ပ်စာွရပ်တညသ်ည့ ်အလတွတ်နး် စာေရးဆရာ  / 

သ(ေတသ ီ/ အတိ(ငပ်ငခ် ံ/ ချငး်မိ(ငတ်က} သိ(လမ်9 သ(ေတသနပညာ89င ်တစဦ်း ြဖစသ်ည။် ေဒါကတ်ာ 

အက8်9်ေလ ေဆာကသ် ်ေရးသားသည့ ်စာအ(ပ်&9င့ ်စာတမ်းအများစ(ကိ( www.AshleySouth.co.uk တငွ ်

သာွးေရာကေ်လလ့ာ&ိ(ငပ်ါသည။်  


