(၂၀၀၈ ) ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပပင်ဆင်ရန်အဆပုံ ပြုြေျက်မျ ်းနှင်လတ
ွှ ်ခတ ်မဲရလေ်မျ ်း (၄၃၆ က အတက်)
ပုံေ်မမျ ်း
၅

မူလပပဌ န််းြေျက်

ပပင်ဆင်ရန်အဆပုံ ပြုြေျက်

အဆပုံ ပြုသူ

နုံင်ငံခတ ်၏ ခပမထုံ၊ ခရထုံနှင်ခလထုံတပ
ုံို့ ါဝင်ခသ

နုံင်ငံခတ ်၏ ခပမထုံ၊ ခရထုံနှင်ခလထုံတပ
ုံို့ ါဝင်ခသ

နယ်

USDP

နယ်နမတ်သည် ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ အတည်ပဖစ်

နမတ် သည် ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ အတည်ပဖစ်သည်

(ဥ်းစင
ုံ ််း

သည်ခနို့တင် တည်ရှသည်အတင
ုံ ််းပဖစ်သည်။

ခနို့တင် တည် ရှသည်အတင
ုံ ််းပဖစ် သည်အပပင် ရရှလ သည်

သန််းနင
ုံ ်)

အပြေ ်းနယ်ခပမမျ ်း

ရှလျှင်

စစ်မှန်၍ စည််းကမ််းပပည်ဝခသ

ပါတစံုံေမုံကခရစ စနစ် စစ်မှန်ခသ ပါတစံုံေမုံကခရစစနစ် ထန််းက ်းခရ်း။



ခထ က်ြေံမဲ ၂၃၆
၇၅% မခကျ ်

ထအ
ုံ ပြေ ်းနယ်ခပမမျ ်းလည််း

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ပါဝင်သည်။
၆ (ဃ)

မဲရလေ်

NLD

ထန််းက ်းခရ်း



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၆ (စ)

နုံင်ငံခတ ်၏ အမျြု်းသ ်းနုံင်ငံခရ်းဦ်းခဆ င်မအ
ှု ြေန််း ကဏ္ဍ နုံင်ငံခတ ်၏ အမျြု်းသ ်းနုံင်ငံခရ်းအြေန််းကဏ္ဍတင် ပပည်သူ့ူ

NLD

တင် တပ်မခတ ်က ပါဝင်ထမ််းခဆ င်နုံင်ခရ်းတို့ုံကုံ အစဥ် ဆနဒနင
ှ ်အည တပ်မခတ ်က ပါဝင်ထမ််းခဆ င် နုံင်ခရ်းတို့ုံကုံ
တစုံက် ဦ်းတည်သည်။



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၀

ဉ်းတည်သည်။

၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၇

နုံင်ငံခတ ်သည်

စစ်မှန်၍စည််းကမ််းပပည်ဝခသ

ေမုံကခရစစနစ်ကုံကျင်သံုံ်းသည်။

ပါတစံုံ နုံင်ငံခတ ်သည် စစ်မှန်ခသ ပါတစံုံေမုံကခရစစနစ် ကျင်သံုံ်း
သည်။

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၃
၇၅% မခကျ ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၈

နုံင်ငံခတ ်ကုံ ပပည်ခထ င်စုံစနစ်ပဖင် ဖဲွဲ့စည််းတည် ခဆ က် နုံင်ငံခတ ်ကုံ ေမက
ုံ ခရစဖက်ေရယ် ပပည်ခထ င်စစ
ုံ နစ်ပဖင်
သည်။

NLD

ဖွဲ့ဲ စည််းတည်ခဆ က်သည်။



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၁၄

ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်၊ တင
ုံ ််းခေသကက်းလွှတ် ခတ ်နှင် ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်၊

တင
ုံ ််းခေသကက်းလွှတ်ခတ ်နှင်

NLD

ပပည်နယ်လွှတ်ခတ ်မျ ်းတင် လွှတ်ခတ ် ကုံယ်စ ်းလှယ် ပပည်နယ်လွှတ်ခတ ်မျ ်းတင် လွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ်မျ ်း

ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၄

မျ ်းအပဖစ် ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံုံအခပြေြေံဥပခေအရ သတ်မှတ်သည် အပဖစ် ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ် တတယအကကမ်သက်တမ််း
ဦ်းခရအတုံင််း

တပ်မခတ ်

အမည်စ ရင််းတင်သင််းသည်



က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က တင် ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရစုံစခ
ုံ ပါင််း၏ တစ်ဆယ်ငါ်းရ ြေင
ုံ ် နှုန််း၊

၇၅% မခကျ ်

တပ်မခတ ်သ ်းမျ ်းပါဝင် စတုံတထအကကမ်သက်တမ််းတင် ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရ စုံစခ
ုံ ပါင််း

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သည်။

၏တစ်ဆယ်ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊ပဉ္စမအကကမ်သက်တမ််းတင်
ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရ စုံစခ
ုံ ပါင််း၏ငါ်းရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း တပ်မခတ ်
က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က

အမည်စ ရင််း

တင်သင််းသည်

တပ်မခတ ်သ ်းမျ ်း ပါဝင်သည်။
၁၇ (ခ)

ပပည်ခထ င်စုံ၊ တုံင််းခေသကက်းနှင်ပပည်နယ်၊ ပပည်ခထ င်စုံ ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD

နယ်ခပမ၊ ကုံယပ
် ုံင်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရစရင်စုံနှင်ြေရုံင်အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်း
တို့တ
ုံ င်

က ကယ်ခရ်း၊

လံုံခြေံြုခရ်း၊



ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၁

နယ်စပ်အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်း

စသည် တ ဝန်မျ ်းထမ််းခဆ င်ရန် တပ်မခတ ်က ကယ်

၇၅% မခကျ ်

ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က အမည်စ ရင််းတင်သင််းသည် တပ်မခတ ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သ ်းမျ ်းပါဝင် သည်။
၂၀ (ဂ)

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်
တပ်ဖဲွဲ့ အ ်းလံုံ်း၏ အကက်းအကဲပဖစ်သည်။

လက်နက်ကုံင် ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၃
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၂၆ (က)

နုံင်ငံဝန်ထမ််းမျ ်းသည် ပါတနင
ုံ ်ငံခရ်းနှင်ကင််းရှင််း ရမည်။

ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၃၉၅
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၃၂ (က)

မြေင်နှင်ကခလ်းသူငယ်မျ ်း၊မဘမဲကခလ်းမျ ်း၊ကျဆံုံ်းခသ
တပ်မခတ ်သ ်းမျ ်း၏ကခလ်းမျ ်း၊

မြေင်နှင်ကခလ်းသူငယ်မျ ်း၊မဘမဲကခလ်းမျ ်း၊

ကျဆံုံ်းခသ

NLD

အုံမင််းမစမ််းသူမျ ်း၊ တပ်မခတ ်သ ်း မျ ်း၏ကခလ်းမျ ်း၊ သက်ကက်း ရွယ်အုံမျ ်း၊

မသန်မစမ််းသူမျ ်းအ ်း ကကည်ရှု ခစ င်ခရှ က်ရမည်။



ခထ က်ြေံမဲ ၅၈၄

မသန်စမ််းသူမျ ်းအ ်း ကကည်ရှုခစ င်ခရှ က်ရမည်။

၇၅% ခကျ ်
ဆက်လက်ခဆ င်ရွကရ
် န်

၃၂ (ခ)

မသန်မစမ််းပဖစ်လ ခသ
သင်တင်ခလျ က်ပတ်စ

တပ်မခတ ်သ ်းမျ ်းအ ်း မသန်စမ််းပဖစ်လ ခသ
ခနထုံင်စ ်းခသ က်နုံင်ခစရန်နှင် ခလျ က်ပတ်စ

အသက်ခမ်းပည ကုံ အြေလတ်သင်သူနုံင်ခစရန် စမံခဆ င် ခမ်းပည ကုံ
ရွက်ရမည်။

တပ်မခတ ်သ ်းမျ ်းအ ်း သင်တင်

NLD

ခနထုံင်စ ်းခသ က်နုံင်ခစရန်နှင် အသက်
အြေလတ်သင်သူနုံင်

ခစရန်


ခထ က်ြေံမဲ ၅၈၆

စမံခဆ င်

၇၅% ခကျ ်

ရွက်ရမည်။

ဆက်လက်ခဆ င်ရွကရ
် န်

၃၉

နုံင်ငံခတ ်သည် စစ်မှန်၍ စည််းကမ််းပပည်ဝခသ

ပါတစံုံ နုံင်ငံခတ ်သည်

ေမုံကခရစစနစ်ထန််းက ်းခရ်းအတက်နုံင်ငံခရ်းပါတမျ ်းကုံ
စနစ်တကျ

ဖွဲ့ဲ စည််းနုံင်ရန်

လုံအပ်သည်

စစ်မှန်ခသ

ပါတစံုံေမုံကခရစစနစ်

NLD

ထန််းက ်းခရ်းအတက်နုံင်ငံခရ်းပါတမျ ်းကုံစနစ်တကျဖွဲ့ဲ စည််း


ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၆

ဥပခေပပဌ န််း နုံင်ရန်လုံအပ်သည် ဥပခေပပဌ န််း ခဆ င်ရွက်ရမည်။

၇၅% မခကျ ်

ခဆ င်ရွက်ရမည်။

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၀ (ခ)

ပဖစ်ခစ၊ ကုံယ် ပုံင်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရ စရင်စုံတစ်စုံတင်ပဖစ်ခစ၊ ကုံယပ
် င
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရ စရင်စုံတစ်စုံတင်ပဖစ်ခစ၊ ပပည်သူမျ ်း



ပပည်သူမျ ်း၏ အသက်အုံ်းအမ်စည််းစမ်ကုံ ထပါ်းအနတရ ယ် ၏ အသက်အုံ်းအမ်စည််းစမ်ကုံ ထပါ်းအနတရ ယ်ပပြုမည်အခရ်း

ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၂

ပပြုမည် အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ခပေါ်ခပါက်လျှင် သုံို့မဟုံတ် ခပေါ်အခပြေအခန ခပေါ်ခပါက်လျှင် သမ
ုံို့ ဟုံတ် ခပေါ်ခပါက်ရန်

၇၅% မခကျ ်

တင
ုံ ််းခေသကက်းတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊

ခပေါ်ခပါက်ရန်

လံုံခလ က်ခသ

ပပည်နယ်တစ်ြေုံတင် တင
ုံ ််းခေသကက်းတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊ပပည်နယ်တစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊

အခကက င််းရှလျှင် လံုံခလ က်ခသ

ထုံအနတရ ယ်ကုံတပ်မခတ ်သည်ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ

အခကက င််း ရှလျှင် နုံင်ငံခတ ်သမမတ၏

တ ဝန်ခပ်းအပ်ြေျက်အရ

တပ်မခတ ်သည်

ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံုံ

NLD

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

တင်

သတ်မှတ်ပပဌ န််းထ ်းြေျက်မျ ်းနှင်အည

တ ်းဆ်း အခပြေြေံဥပခေတင်

က ကယ် ခစ င်ခရှ က်ြေင်ရှသည်။
၄၀ (ဂ)

သတ်မှတပ် ပဌ န််းြေျက်မျ ်းနှင်အည

တ ်းဆ်း က ကယ်ခစ င်ခရှ က်ြေင်ရသည်
ှ
။

နုံင်ငံခတ ်၏ အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ ကုံ ဆူပခ
ူ သ င််းကျန််းမှု၊ နုံင်ငံခတ ်၏ အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ ကုံ ဆူပခ
ူ သ င််းကျန််းမှု၊
အကကမ််း ဖက်မစ
ှု ခသ

NLD

အဓမမနည််းပဖင် ရယူရန်ခဆ င်ရွက် အကကမ််းဖက်မစ
ှု ခသ အဓမမနည််းပဖင်ရယူရန်ခဆ င်ရွက်ပြေင််း၊

ပြေင််း၊သမ
ုံို့ ဟုံတ်ကကြု်းပမ််းအ ်းထုံတ်ပြေင််းခကက င်ပပည်ခထ င်

ခထ က်ြေံမဲ ၃၄၃

သမ
ုံို့ ဟုံတ် ကကြု်းပမ််းအ ်း ထုံတ်ပြေင််းခကက င် ပပည်ခထ င်စုံ

၇၅% မခကျ ်

စုံပပြုကဲခစမည်၊ တုံင််းရင််း သ ်းစည််းလံုံ်းညညတ်မှု ပပြုကဲခစ ပပြုကဲခစမည်၊ တုံင််းရင််းသ ်းစည််းလံုံ်းညညတ် မှုပပြုကဲခစမည်
မည် သုံို့မဟုံတ် အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ

လက်လတ်ဆံုံ်းရံှု်း သမ
ုံို့ ဟုံတ်

အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်

နင
ုံ ်ငံခတ ်အ ဏ ကုံ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

လက်လတ်ဆံုံ်းရံှု်းခစမည်

ခစမည် အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခပေါ်ခပါက်လျှင် တပ်မခတ ် အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခပေါ်ခပါက်လျှင်



ပပည်ခထ င်စုံ

ဤ လွှတ်ခတ ်သည် နင
ုံ ်ငံခတ ်အ ဏ ကုံ နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတက

ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေတင်သတ်မတ
ှ ်ပပဌ န််းြေျက်မျ ်းနှင်အ

ဦ်းခဆ င်၍

ည ရယူသ်းံုံ စဲြေင်ရသည်
ှ
။

တစ်ရပ်အ ်း အတည်ပပြုဆ်းံုံ ပဖတ်ခဆ င်ရက
ွ ် ရမည်။

၅၉ (ဂ)

တ ဝန်ယူ

ခဆ င်ရက
ွ ်နင
ုံ ်မည်

အစအစဉ်

“အနည််းဆံုံ်း” ဟူသည်စက ်းရပ်အ ်း ပယ်ဖျက်ရမည်။

USDP
(ဥ်းစင
ုံ ််း
သန််းနင
ုံ ်)



ခထ က်ြေံမဲ ၂၁၄
၇၅% မခကျ ်

ခရွ်းြေျယ်တင်ခပမ က်ပြေင််းြေံရသူသည် အနည််းဆံုံ်း အသက်
၄၅ နှစ် ပပည်ပပ်းသူပဖစ်ရမည်။

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ခရွ်းြေျယ်တင်ခပမ က်ပြေင််းြေံရသူသည် အနည််းဆံုံ်း အသက် ၄၀

NLD

နှစ် ပပည်ပပ်း သူပဖစ်ရမည်။


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၅
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၅၉ (ဃ)

နုံင်ငံခတ ်အခရ်းအရ မျ ်းပဖစ်ခသ

နုံင်ငံခရ်း၊အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်း၊ နုံင်ငံခတ ်အခရ်းအရ မျ ်းပဖစ်ခသ

စ်းပ ်းခရ်း၊ စစ်ခရ်း စသညအ
် ပမင်မျ ်းရှရမည်။

နုံင်ငံခရ်း၊ အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်း၊

စ်းပ ်းခရ်း၊ လံခုံ ြေံြုခရ်း စသည်အပမင်မျ ်းရှရမည်။

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၅
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၅၉ (စ)

မမကုံယတ
် င
ုံ ်ခသ ်လည််းခက င််း၊
ခသ ်လည််းခက င််း၊

မမ၏မဘတစ်ပါ်းပါ်း ပယ်ဖျက်ရမည်။

မမ၏ဇန်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ်

NLD

ြေင်ပန််း



ခသ ်လည််းခက င််း၊ မမ၏ တရ ်းဝင်သ ်းသမ်းတစ်ဦ်းဦ်း

ခထ က်ြေံမဲ ၃၉၃

ခသ ်လည််းခက င််း၊ ထုံတရ ်းဝင်သ ်း သမ်းတစ်ဦ်းဦ်း၏ ဇန်း

၇၅% မခကျ ်

သမ
ုံို့ ဟုံတ် ြေင်ပန််းခသ ်လည််းခက င််း နုံင်ငံပြေ ်း အစုံ်းရ၏

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ခကျ်းဇူ်းသစစ ခတ ်ကုံ
သမ
ုံို့ ဟုံတ်

ြေံယူခစ င်ခရှ က်

နုံင်ငံပြေ ်းအစုံ်းရ၏

ရုံခသသူ

လက်ခအ က်ြေံ

ပဖစ်သူ

သမ
ုံို့ ဟုံတ် တင
ုံ ််းတစ်ပါ်း၏ နုံင်ငံသ ်းပဖစ်သူမျ ်း မပဖစ်ခစရ၊
ထုံသူမျ ်းသည်

နုံင်ငံပြေ ်းအစုံ်းရ၏

ပဖစ်သူခသ ်လည််းခက င််း၊
ခသ ်လည််းခက င််း

လက်ခအ က်ြေံ

တုံင််းတစ်ပါ်း၏

ြေံစ ်းရခသ

နုံင်ငံသ ်း

အြေင်အခရ်း

မျ ်းနှင်

ခကျ်းဇူ်းြေံစ ်းြေင် မျ ်းကုံ ြေံစ ်းနုံင်ြေင်ရသူ
ှ မျ ်း မပဖစ်ခစရ၊
၁၀၉ (ခ)

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က
အမည်စ ရင််း

တင်သင််းသည်

ဥပခေနှင်အည တတယအကကမ်သက်တမ််းတင်

၁၁၀

ဦ်းထက်မပခ
ုံ သ

တပ်မခတ ်သ ်း ပပည်သူူ့ လွှတ်ခတ ် ကုံယစ
် ်းလှယ်မျ ်း။

ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရ

စုံစုံ

NLD

ခပါင််း၏ တစ်ဆယ် ငါ်းရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊ စတုံတထအကကမ်သက်တမ််း



တင်ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရ စုံစခ
ုံ ပါင််း၏ တစ်ဆယ်ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၂

ပဉ္စမအကကမ်သက်တမ််းတင်ကယ
ုံ ်စ ်း လှယ်ဦ်းခရ စုံစခ
ုံ ပါင််း ၏

၇၅% မခကျ ်

ငါ်းရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း
ဦ်းစြေျြုပ်က

ထက်မပခ
ုံ သ

တပ်မခတ ်

ဥပခေနှင်အည

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

က ကယ်ခရ်း

အမည်စ ရင််းတင်သင််းသည်

တပ်မခတ ်သ ်းပပည်သူူ့လွှတ် ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ် မျ ်း။
၁၄၁ (ခ)

သက်ဆုံင်ရ ပပည်ခထ င်စုံနယ်ခပမမျ ်း

အပါအဝင်

တင
ုံ ််း သက်ဆုံင်ရ ပပည်ခထ င်စုံနယ်ခပမမျ ်းအပါအဝင် တုံင််းခေသ

ခေသကက်း သမ
ုံို့ ဟုံတ် ပပည်နယ်တစ်ြေုံစအတက် ကုံယစ
် ်း ကက်း သမ
ုံို့ ဟုံတ် ပပည်နယ်တစ်ြေုံစအတက် လွှတခ
် တ ်တတယ
လှယ်

ခလ်းဦ်းကျစပဖင်

တပ်မခတ ်

က ကယ်ခရ်း အကကမ် သက်တမ််းတင် ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရ စုံစခ
ုံ ပါင််း၏

ဦ်းစ်းြေျြုပ်က ဥပခေနှင်အည အမည်စ ရင််း တင်သင််းသည် တစ်ဆယ်ငါ်းရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊

စတုံတထအကကမ်

တပ်မခတ ်သ ်း အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ် ၅၆ ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရစုံစခ
ုံ ပါင််း၏
ဦ်း၊

သက်တမ််းတင်

တစ်ဆယ်ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊

ပဉ္စမအကကမ်သက်တမ််းတင်ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရစုံစခ
ုံ ပါင််း၏
ငါ်းရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း ထက်မပခ
ုံ သ

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်း

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၂
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ြေျြုပ်က

ဥပခေနှင်အညအမည်

စ ရင််းတင်သင််းသည်

တပ်မခတ ်သ ်း အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ်မျ ်း။
၁၆၁

ပုံေ်မြေ(ဲ က)နှင်(ြေ)သုံို့မဟုံတ် (က)နှင်(ဂ)တအ
ုံို့ ရ ခရွ်းခက က် ပုံေ်မြေ(ဲ က)နှင်(ြေ)သုံို့မဟုံတ်(က)နှင်(ဂ)တအ
ုံို့ ရ

ခရွ်းခက က်

(ဃ)

တင် ခပမ က်သည် လွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ် စုံစုံခပါင််း၏ တင်ခပမ က်သည်

စုံစုံခပါင််း၏

သံုံ်းပံတ
ုံ စ်ပံုံနှင်

ညမျှခသ

ဦ်းစ်းြေျြုပ်ကဥပခေနှင်အညအမည်
တပ်မခတ ်သ ်းတင
ုံ ််းခေသကက်း

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်း ပပည်ခထ င်စုံ

လွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ်

နယ်ခပမမျ ်း

အပါအဝင်

NLD

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

တုံင််းခေသကက်း

၇၅% မခကျ ်

စ ရင််းတင်သင််းသည် သမ
ုံို့ ဟုံတ် ပပည်နယ်တစ်ြေုံစအတက် တတယအကကမ် သက်
သမ
ုံို့ ဟုံတ်

ပပည်နယ် တမ််းတင်

လွှတ်ခတ ်ကုံယစ
် ်းလှယ်မျ ်း။

ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊
ဦ်းခရ

ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရစုံစခ
ုံ ပါင််း၏
စတုံတထအကကမ်သက်တမ််းတင်

စုံစခ
ုံ ပါင််း၏

သက်တမ််းတင်

ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်

တစ်ဆယ်ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း၊
တပ်မခတ ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

တစ်ဆယ်ငါ်း
ပဉ္စမအကကမ်

ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်ဦ်းခရစုံစခ
ုံ ပါင််း၏

နှုန််းထက်မပခ
ုံ သ



ငါ်းရ ြေင
ုံ ်

က ကယ်ခရ်းဦ်းစြေျြုပ်က

ဥပခေနှင်အည အမည်စ ရင််းတင်သင််းသည် တပ်မခတ ် သ ်း
တင
ုံ ််းခေသကက်း

သုံို့မဟုံတ်

ပပည်နယ်လွှတ်ခတ ်

ကုံယစ
် ်းလှယ်မျ ်း။
၂၀၁

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊ဥပခေတစ်

(အစုံ

ရပ်ရပ်အရ

ခြေါင််း

မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်သည် ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊

စဉ်ပပင်

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

တစ်ရပ်ရပ်အရ ခသ ်လည််းခက င််း ခပ်းအပ်လ သည် တ

၇၅% မခကျ ်

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

ဝန်မျ ်းကုံ ထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

သည်

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင် ဖဲွဲ့စည််းသည် −

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(၁) နုံင်ငံခတ ်သမမတ

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(၂) ေုံတယသမမတ

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(၃) ေုံတယသမမတ

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(၄) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(၅) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ

ဆင်မအ
ှု
တက်)

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လခံုံ ြေံြုခရ်းခက င်စဖဲွဲ့စည််းပြေင််း

ခသ ်လည််းခက င််းခပ်းအပ်လ သည်တ ဝန် နှင်တ ဝန်

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်း

USDP
(ဥ်းစင
ုံ ််း

ဥပခေ

ခက င်စကုံ

သန််းနင
ုံ ်)


ခထ က်ြေံမဲ ၂၁၃

(ဇ) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

(၆) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်

(ဈ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၇) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်

(ည) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၈) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း

(ဋ) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း။

(၉) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း
(၁၀) ပပည်ထဲခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း
(၁၁) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း
(က) အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စ၏ တ
ဝန်မျ ်းမှ ခအ က်ပါအတင
ုံ ််းပဖစ်သည် −
(၁) ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရ အပ်နင
ှ ််းထ ်းခသ

တ ဝန်

မျ ်းကုံ ထမ််းခဆ င်ရမည်။
(၂) နင
ုံ ်ငံခတ ်က ကယ်ခရ်း၊ လံုံခြေံြုခရ်း၊ တရ ်းဥပခေစ်းုံ မ်းုံ
ခရ်းနှင်

ပပည်တင််း

ပငမ််းြေျမ််းခရ်းဆင
ုံ ်ရ

ကစစရပ်မျ ်းတင်

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတအ ်း အကကံဥ ဏ် ခပ်းရမည်။
(၃) ဥပခေပပြုခရ်းနှင် အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်းကဏ္ဍအြေျင််းြေျင််း အပပန်
အလှန်ထန််း ခကျ င််းမှုမျ ်း ယယ
ုံ င််းလ သည်အြေါ လွှတ်
ခတ ်မျ ်းကုံ ဖျက်သမ််းရန် သင်/မသင် နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတကုံ
အကကံခပ်းရမည်။
(၄) ပပည်သူ့ူ လတ
ွှ ်ခတ ်၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ် အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ်
ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်

အခရအတက်

အခကက င််းအမျြု်းမျြု်းခကက င်
ခတ ်ကဖ
ုံ ျက်သမ််းရန်

သံ်းုံ ပံတ
ုံ စ်ပန
ံုံ င
ှ ်အထက်

လစ်လပ်သ ်းပါက

သင်/မသင်

လွှတ်

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတအ ်း

အကကံခပ်းရမည်။
(၅)

ခက င်စအစည််းအခဝ်းအ ်း

တစ်ကကမ်ကျင််းပရန်

သ မန်အ ်းပဖင်

ပဖစ်ပပ်းလအ
ုံ ပ်ပါက

အခဝ်းခြေေါ်ယူ ကျင််းပရမည်။

နှစ်လ

အထူ်းအစည််း

(၆) အနည််းဆံ်းုံ ခက င်စဝင် (၅) ဦ်းက ခတ င််းဆလ
ုံ ျှင်
အစည််းအခဝ်းခြေေါ် ယူကျင််းပရမည်။
(၇)

ခက င်စအစည််းအခဝ်းဆံ်းုံ ပဖစ်ြေျက်မျ ်းြေျမှတ်ရ တင်

ခက င်စဝင်အ ်း လံ်းုံ ၏ဆနဒသခဘ ထ ်းကုံ အခလ်းထ ်း၍
အဆံ်းုံ အပဖတ်ကုံ နင
ုံ ်ငံခတ ် သမမတက ခပ်းရမည်။
၂၀၁
(‘ဆ-၁’

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊ဥပခေတစ်
ရပ်ရပ်အရ

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရ

ခသ ်လည််းခက င််းခပ်းအပ်လ သည်တ ဝန် တစ်ရပ်ရပ်အရ

ခသ ်လည််းခက င််း၊

ခသ ်လည််းခက င််း

ပဖည်စက် မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်သည် တ ဝန်မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန်

ဥပခေ

NLD

ခပ်းအပ်လ သည်

နုံင်ငံခတ ်

ပြေင််းအ

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

ဦ်းခဆ င်

တက်)

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဇ) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဈ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၁) ပပည်သူ့ူ လတ
ွှ ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ည) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၂) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ဋ) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း။

(ည) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၁

သမမတ

၇၅% မခကျ ်

သည်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(ဋ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊
(ဌ) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊
၂၀၁
(‘ဆ-၂’

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊ဥပခေတစ်
ရပ်ရပ်အရ

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရ

ခသ ်လည််းခက င််းခပ်းအပ်လ သည်တ ဝန် တစ်ရပ်ရပ်အရ

ခသ ်လည််းခက င််း၊

ခသ ်လည််းခက င််း

ပဖည်စက် မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်သည် တ ဝန်မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန်

ဥပခေ

ခပ်းအပ်လ သည်

နုံင်ငံခတ ်

သမမတ

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၁

ပြေင််းအ

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

ဦ်းခဆ င်

သည်

တက်)

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဇ) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဈ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၁) ပပည်သူ့ူ လတ
ွှ ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ည) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၂) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ဋ) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း။

(ည) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(ဋ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊
(ဌ) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊
၂၀၁

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊ဥပခေတစ်

(‘ဋ’

ရပ်ရပ်အရ

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရ

ခသ ်လည််းခက င််းခပ်းအပ်လ သည်တ ဝန် တစ်ရပ်ရပ်အရ

ခသ ်လည််းခက င််း၊

ခသ ်လည််းခက င််း

ပယ်ဖျက် မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်သည် တ ဝန်မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန်
မှုအ
တက်)

ဥပခေ

ခပ်းအပ်လ သည်

နုံင်ငံခတ ်

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

ဦ်းခဆ င်

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

သမမတ
သည်

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၉
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဇ) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(ဈ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(ဇ) ပပည်သူ့ူ လတ
ွှ ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ည) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(ဈ) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ေုံတယဥကကဌ၊

(ဋ) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း။

(ည) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊
(ဋ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊
(ဌ) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

၂၀၁

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊ဥပခေတစ်

(က

ရပ်ရပ်အရ

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လခံုံ ြေံြုခရ်းခက င်စဖဲွဲ့စည််းပြေင််း

ခသ ်လည််းခက င််းခပ်းအပ်လ သည်တ ဝန် နှင်တ ဝန်

ပဖည်စက် မျ ်းကုံထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်သည် ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရခသ ်လည််းခက င််း၊

USDP
(ဥ်းစင
ုံ ််း

ဥပခေ

သန််းနင
ုံ ်)



ခထ က်ြေံမဲ ၂၁၆

ပြေင််းအ

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကုံ

တစ်ရပ်ရပ်အရ ခသ ်လည််းခက င််း ခပ်းအပ်လ သည် တ

၇၅% မခကျ ်

တက်)

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင်ဖွဲ့ဲ စည််းသည် −

ဝန်မျ ်းကုံ ထမ််းခဆ င်နုံင်ရန် နုံင်ငံခတ ်သမမတ ဦ်းခဆ င်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(က) နုံင်ငံခတ ်သမမတ၊

သည်

(ြေ) ေုံတယသမမတ၊

ခအ က်ပါပုံဂ္ြုလ်မျ ်းပဖင် ဖဲွဲ့စည််းသည် −

(ဂ) ေုံတယသမမတ၊

(၁) နုံင်ငံခတ ်သမမတ

(ဃ) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(၂) ေုံတယသမမတ

(င) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ၊

(၃) ေုံတယသမမတ

(စ) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(၄) ပပည်သူူ့လွှတ်ခတ ် ဥကကဌ

(ဆ) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

(၅) အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ် ဥကကဌ

(ဇ) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန််းကက်း၊

(၆) တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်

(ဈ) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၇) ေုံတယတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်

(ည) ပပည်ထဲခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း၊

(၈) က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း

(ဋ) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း။

(၉) နုံင်ငံပြေ ်းခရ်းဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်း

(၁၀) ပပည်ထဲခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း
(၁၁) နယ်စပ်ခရ်းရ ဝန်ကက်းဌ နဝန်ကက်း

ခက င်စကုံ

(က) အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စ၏ တ
ဝန်မျ ်းမှ ခအ က်ပါအတင
ုံ ််းပဖစ်သည် −
(၁) ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေအရ အပ်နင
ှ ််းထ ်းခသ

တ ဝန်

မျ ်းကုံ ထမ််းခဆ င်ရမည်။
(၂) နင
ုံ ်ငံခတ ်က ကယ်ခရ်း၊ လံုံခြေံြုခရ်း၊ တရ ်းဥပခေစ်းုံ မ်းုံ
ခရ်းနှင်

ပပည်တင််း

ပငမ််းြေျမ််းခရ်းဆင
ုံ ်ရ

ကစစရပ်မျ ်းတင်

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတအ ်း အကကံဥ ဏ် ခပ်းရမည်။
(၃) ဥပခေပပြုခရ်းနှင် အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်းကဏ္ဍအြေျင််းြေျင််း အပပန်
အလှန်ထန််း ခကျ င််းမှုမျ ်း ယယ
ုံ င််းလ သည်အြေါ လွှတ်
ခတ ်မျ ်းကုံ ဖျက်သမ််းရန် သင်/မသင် နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတကုံ
အကကံခပ်းရမည်။
(၄) ပပည်သူ့ူ လတ
ွှ ်ခတ ်၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ် အမျြု်းသ ်းလွှတ်ခတ ်
ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်

အခရအတက်

အခကက င််းအမျြု်းမျြု်းခကက င်
ခတ ်ကဖ
ုံ ျက်သမ််းရန်

သံ်းုံ ပံတ
ုံ စ်ပန
ံုံ င
ှ ်အထက်

လစ်လပ်သ ်းပါက

သင်/မသင်

လွှတ်

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတအ ်း

အကကံခပ်းရမည်။
(၅)

ခက င်စအစည််းအခဝ်းအ ်း

တစ်ကကမ်ကျင််းပရန်

သ မန်အ ်းပဖင်

ပဖစ်ပပ်းလအ
ုံ ပ်ပါက

နှစ်လ

အထူ်းအစည််း

အခဝ်းခြေေါ်ယူ ကျင််းပရမည်။
(၆) အနည််းဆံ်းုံ ခက င်စဝင် (၅) ဦ်းက ခတ င််းဆလ
ုံ ျှင်
အစည််းအခဝ်းခြေေါ် ယူကျင််းပရမည်။
(၇)

ခက င်စအစည််းအခဝ်းဆံ်းုံ ပဖစ်ြေျက်မျ ်းြေျမှတ်ရ တင်

ခက င်စဝင်အ ်း လံ်းုံ ၏ဆနဒသခဘ ထ ်းကုံ အခလ်းထ ်း၍
အဆံ်းုံ အပဖတ်ကုံ နင
ုံ ်ငံခတ ် သမမတက ခပ်းရမည်။
၂၄၈ (ဂ)

နုံင်ငံခတ ်သမမသည် သက်ဆုံင်ရ တုံင််းခေသကက်း သုံို့မဟုံတ် နုံင်ငံခတ ်သမမသည် သက်ဆင
ုံ ်ရ တင
ုံ ််းခေသကက်း သမ
ုံို့ ဟုံတ်
ပပည်နယ် လွှတ်ခတ ်၏ သခဘ တူညြေျက်ပဖင် −

ပပည်နယ်ဝန်ကက်းြေျြုပ်နင
ှ ် ညနင
ှု ််း၍ သက်ဆင
ုံ ်ရ တင
ုံ ််းခေသ

USDP



(၁) တုံင််းခေသကက်း သမ
ုံို့ ဟုံတ် ပပည်နယ်ဝန်ကက်းဌ နမျ ်းကုံ ကက်း သို့မ
ုံ ဟုံတ် ပပည်နယ် လွှတခ
် တ ်၏ သခဘ တူညြေျက်

(ခေါက်တ

ခထ က်ြေံမဲ ၂၂၆

လုံအပ်သလုံ သတ်မှတန
် ုံင်သည်။ ထုံို့ပပင် သတ်မှတ်ဝန်ကက်း ပဖင် −

ခမ င်သင််း)

၇၅% မခကျ ်

ဌ နမျ ်းကုံ ပပင်ဆင်ပြေင််း၊ ပဖည်စက်ပြေင််း ပပြုနုံင်သည်။

(၁) တုံင််းခေသကက်း သမ
ုံို့ ဟုံတ် ပပည်နယ်ဝန်ကက်းဌ နမျ ်းကုံ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

(၂) တုံင််းခေသကက်း သုံို့မဟုံတ် ပပည်နယ်ဝန်ကက်းဦ်းခရကုံ လုံအပ်သလုံ သတ်မှတန
် ုံင်သည်။ ထုံို့ပပင် သတ်မှတ်ဝန်ကက်း
လုံအပ်သလုံ သတ်မှတန
် ုံင်သည်။ ထုံို့ပပင် သတ်မှတ်ဦ်းခရကုံ ဌ နမျ ်းကုံ ပပင်ဆင်ပြေင််း၊ ပဖည်စက်ပြေင််း ပပြုနုံင်သည်။
တ်းုံ ပြေင််း၊ ခလျှ ပြေင််းပပြုနုံင်သည်။

(၂)

တုံင််းခေသကက်း

သုံို့မဟုံတ်

ပပည်နယ်ဝန်ကက်းဦ်းခရကုံ

လုံအပ်သလုံ သတ်မှတန
် ုံင်သည်။ ထုံို့ပပင် သတ်မှတ်ဦ်းခရကုံ
တ်းုံ ပြေင််း၊ ခလျှ ပြေင််းပပြုနုံင်သည်။
၂၉၄

နုံင်ငံခတ ်တင်ပပည်ခထ င်စုံတရ ်းလွှတ်ခတ ်ြေျြုပ်တစ်ရပ်

နုံင်ငံခတ ်တင်ပပည်ခထ င်စုံတရ ်းလွှတ်ခတ ်ြေျြုပ်တစ်ရပ်

ထ ်းရှသည်။ စစ်ဘက်ဆင
ုံ ်ရ တရ ်းရံ်းုံ မျ ်းနှင် နင
ုံ ်ငံခတ ် ထ ်းရှသည်။
ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေဆင
ုံ ်ရ ြေံုံရ်းံုံ ၏
မျ ်းကုံ

မထြေက
ုံ ်ခစဘဲ

စရင်ပင
ုံ ်ြေင်အ ဏ

NLD

ပပည်ခထ င်စုံတရ ်းလွှတ်ခတ ်ြေျြုပ်သည်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၃

နုံင်ငံခတ ်၏အပမင်ဆံုံ်းတရ ်းရံုံ်း ပဖစ်သည်။

၇၅% မခကျ ်

ပပည်ခထ င်စုံတရ ်းလွှတ်ခတ ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ြေျြုပ်သည် နုံင်ငံခတ ်၏အပမင်ဆံုံ်း တရ ်းရံုံ်းပဖစ်သည်။
၄၁၀

တင
ုံ ််းခေသကက်းတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊

ပပည်နယ်တစ်နယ်တင် တင
ုံ ််းခေသကက်းတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊ ပပည်နယ်တစ်နယ်တင်ပဖစ်

ပဖစ်ခစ၊ ပပည်ခထ င်စုံနယ်ခပမတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊ ကုံယပ
် င
ုံ ် ခစ၊
အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရစရင်စုံတစ်စုံတင်ပဖစ်ခစ

အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းဆုံင်ရ

လုံပ်ငန််းမျ ်းကုံဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပါ
နှင်အညခဆ င်ရွက်နုံင်စမ််းမရှခကက င််း

ပပည်ခထ င်စုံနယ်ခပမတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊

အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရစရင်စုံတစ်စုံတင်ပဖစ်ခစ

NLD

ကုံယပ
် င
ုံ ်

ခသ ် နှင်အည

ခဆ င်ရွက်နုံင်စမ််းမရှခကက င််း


ခထ က်ြေံမဲ ၄၀၈

အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းဆုံင်ရ

၇၅% မခကျ ်

ပပဌ န််းြေျက်မျ ်း လုံပ်ငန််းမျ ်းကုံ ဖွဲ့ဲ စည််းပံုံအခပြေြေံဥပခေပါ ပပဌ န််းြေျက်မျ ်း
သရှလျှင်



မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သရှလျှင်ခသ ်

လည််းခက င််း၊ သက်ဆုံင်ရ ခေသအ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််း လည််းခက င််း၊ သက်ဆုံင်ရ ခေသအ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််းက
ကတင်ပပလျှင် ခသ ်လည််းခက င််း နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် တင်ပပလျှင်ခသ ်လည််းခက င််း နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် မမ
အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင် လံခုံ ြေံြုခရ်းခက င်စနှင်ညနင
ှု ််း ပပ်း ကယ
ုံ ်တင
ုံ ်ပဖစ်ခစ၊ ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်၏ ဆံ်းုံ ပဖတ်ြေျက်
ဥပခေကဲသအ
ုံို့ ဏ တည်သည်
အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ခကကည နုံင်သည်။
၄၁၁ (ဂ)

အမနို့်ထုံတ်ပပန်၍ အရပဖစ်ခစ ဥပခေကဲသအ
ုံို့ ဏ တည်သည်အမနို့် ထုံတ်ပပန်၍
အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ခကကည နုံင်သည်။
အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန
သည်

ခကကည ြေျက်

နယ်ခပမခေသအတင််း

အကျြု်းသက်ခရ က်

မူလအခပြေအခနသုံို့

အပမန်

ပပန်လည်ခရ က်ရှခစပြေင််းငှ ခေသဆုံင်ရ အ ဏ ပင
ုံ ် အဖဲွဲ့

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၀

(ပဖည်စ

အစည််းမျ ်း၊ ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်မျ ်း၊ နယ်ဘက်ဆုံင်ရ ဝန်

၇၅% မခကျ ်

က်ရန်)

ထမ််းအဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်း၊ ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်မျ ်းက တည်ဆဲ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ဥပခေမျ ်းနှင်အည တ ဝန်ထမ််းခဆ င်ရ တင် ထခရ က်မှု
ရှခစရန် တပ်မခတ ်ကုံ တ ဝန်ခပ်းအပ်ခဆ င်ရွက်နုံင်သည်။
၄၁၂ (က) တင
ုံ ််းခေသကက်းတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊

ပပည်နယ်တစ်နယ်တင် ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD

ပဖစ်ခစ၊ ပပည်ခထ င်စုံနယ်ခပမတစ်ြေုံတင်ပဖစ်ခစ၊ ကုံယပ
် င
ုံ ်
အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရစရင်စုံတစ်စုံတင်ပဖစ်ခစ၊ယင််းတို့၏
ုံ
တစ်ခေသတင်ပဖစ်ခစ
စည််းစမ်ကုံ

ပပည်သူမျ ်း၏


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

တစ်စတ်

၇၅% မခကျ ်

အသက်အုံ်းအမ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ထပါ်းအနတရ ယ်ပပြုမည်အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန

ခပေါ်ခပါက်လျှင်သမ
ုံို့ ဟုံတ်ထုံသခ
ုံို့ ပေါ်ခပါက်ရန်လံုံခလ က်
ခသ အခကက င််း ရှခကက င််း သက်ဆုံင်ရ ခေသအ ဏ ပင
ုံ ်
အဖွဲ့ဲ အစည််းကတင်ပပလျှင်ခသ ် လည််းခက င််း နုံင်ငံခတ ်
သမမတသည်အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စ
နှင်ညနှုင််းပပ်း ဥပခေကဲသုံို့အ ဏ တည်သည် အမနို့်ထုံတ်
ပပန်၍ အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ခကကည နုံင်သည်၊
၄၁၂ (ခ)

ပုံေ်မြေဲ

(က)အရနုံင်ငံခတ ်မတ
မ သည်အမျြု်းသ ်းက ကယ် ပယ်ဖျက်ရမည်။

ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်း ခက င်စနှင် ညနှုင််းရ တင်အဖွဲ့ဲ ဝင်မျ ်း
စံုံညစ တက်ခရ က်ပြေင််းမရှပါက
တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊

အဖွဲ့ဲ ဝင်မျ ်းပဖစ်ခသ
ေုံတယတပ်မခတ ်

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်၊ က ကယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌ န ဝန်ကက်း၊
ပပည်ထဲခရ်းဝန် ကက်းဌ နဝန်ကက်းတို့န
ုံ ှင်ညနှုင််းပပ်း အခရ်းခပေါ်
အခပြေအခနကုံအြေျန်မှ

ထုံတ်ပပန်ခကကည နုံင်သည်။

ယင််းသထ
ုံို့ ုံတ်ပပန်ခကကည ြေျက်ကုံအမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှ
င် လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စသုံို့ အပမန်ဆံုံ်းတင်ပပ အတည်ပပြုြေျက်
ရယူရမည်။

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၁၃

ပုံေ်မ ၄၁၂ အရ အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ခကကည သည် ကစစ ပယ်ဖျက်ရမည်။

ခပြေဆင််း

ရပ်တင် −

နှင် (က)

(က)

အခရ်းခပေါ်

နယ်ခပမခေသအတင််း

အပမန်ပပန်လည်ခရ က်ခစပြေင််းငှ

ဆုံင်ရ အ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်း၊


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

အခပြေအခနခကကည ြေျက်

အကျြု်းသက်ခရ က်သည်
အခပြေအခနသုံို့

NLD

မူလ

၇၅% မခကျ ်

ခေသ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်

မျ ်း၊ နယ်ဘက်ဆုံင်ရ ဝန်ထမ််းအဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်း၊ ယင််းအဖဲွဲ့
အစည််းဝင်မျ ်းကတည်ဆဲဥပခေမျ ်းနှင်အည
ထမ််းခဆ င်ရ တင်

ထခရ က်မရ
ှု ှခစရန်

တ ဝန်
တပ်မခတ ်၏

အကူအညကုံ ရယူခဆ င်ရွက်နုံင်သည်။
၄၁၃ (ခ)

နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် လုံအပ်ပါက စစ်အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းအမနို့် ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD

တစ်ရပ်ထုံတ်ပပန် နုံင်သည်။ ယင််းစစ်အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းအမနို့်တင်
တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်း
ရ လုံပ်ပုံင်ြေင်နှင်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းဆုံင်

တ ဝန်မျ ်းကုံလည််းခက င််း၊

ခအ်းြေျမ််းသ ယ ခရ်းနှင် တရ ်းဥပခေစုံ်းမ်းုံ ခရ်းနှင်


၇၅% မခကျ ်

ရပ်ရွ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သက်

ဆုံင်သည် တရ ်းစရင်ခရ်းဆုံင်ရ လုံပ်ပုံင်ြေင်နှင်တ ဝန်မျ ်း
ကုံလည််းခက င််း

သတ်မှတခ
် ပ်းရမည်။

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်

တပ်မခတ ်

ယင််းလုံပ်ပုံင်ြေင်နှင်တ ဝန်

မျ ်းကုံ မမကုံယတ
် င
ုံ ်ကျင်သံုံ်းခဆ င်ရွက်ပြေင််း သုံို့မဟုံတ်
သင်ခလျ ်သည် စစ်ဘက်အ ဏ ပင
ုံ ်တစ်ဦ်းဦ်းကုံ ကျင်သံုံ်း
ခဆ င်ရွက်ခစပြေင််းပပြုနုံင်သည်။
၄၁၅

နုံင်ငံခတ ်သမမတသည်

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခကကည ၍ နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနကုံ မမကုံယ်

ပုံေ်မ ၄၁၀ နှင် ၄၁၁ အရ အခရ်းယူခဆ င်ရွက်ြေျက်မျ ်းကုံ တင
ုံ ်ခကကည ၍ ပုံေ်မ ၄၁၀ နှင် ၄၁၁ အရ အခရ်းယူ
လည််းခက င််း၊ ပုံေ်မ ၄၁၂ နှင် ၄၁၃ အရ အခရ်းယူ ခဆ င်ရွက်ြေျက်မျ ်းကုံ ပုံေ်မ ၂၁၂ (ြေ)၊ (ဂ) နှင် (င) တို့ုံနှင်အည
ခဆ င်ရက
ွ ်ြေျက်မျ ်းကလ
ုံ ည််းခက င််း ပုံေ်မ ၂၁၂ (ြေ)၊ (ဂ) နှင် ခဆ င်ရွက်ရမည်။
(င) တို့န
ုံ ှင်အည ခဆ င်ရွက်ရမည်။

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၁
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၁၇

နုံင်ငံခတ ်၏ အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ ကုံ ဆူပခ
ူ သ င််းကျန််းမှု၊ နုံင်ငံခတ ်၏ အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ ကုံ ဆူပခ
ူ သ င််းကျန််းမှု၊
အကကမ််းဖက်မှု နှင်အဓမမနည််းလမ််းမျ ်းပဖင် ရယူရန်ခဆ င် အကကမ််းဖက်မန
ှု ှင်

အဓမမနည််းလမ််းမျ ်းပဖင်ရယူရန်

ရွက်ပြေင််း သမ
ုံို့ ဟုံတ် ကကြု်းပမ််း အ ်းထုံတ်ပြေင််းခကက င် ပပည် ရွက်ပြေင််းသမ
ုံို့ ဟုံတက် ကြု်းပမ််းအ ်းထုံတ်ပြေင််းခကက င်

NLD

ခဆ င်


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆

ပပည်

ခထ င်စုံပပြုကဲခစမည်၊ တင
ုံ ််းရင််းသ ်းစည််းလံုံ်း ညညတ်မှု ခထ င်စုံပပြုကဲခစမည်၊ တုံင််းရင််းသ ်းစည််းလံုံ်းညညတ်မှု ပပြု

၇၅% မခကျ ်

ပပြုကဲခစမည် သမ
ုံို့ ဟုံတ် အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ လက်လတ် ကဲခစမည် သမ
ုံို့ ဟုံတ် အြေျြုပ်အပြေ အ ဏ လက်လတ်ဆံုံ်းရံှု်း

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ဆံုံ်းရံှု်းခစမည်

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခပေါ်ခပါက်လျှင် ခစမည် အခရ်း ခပေါ်အခပြေအခနခပေါ်ခပါက်လျှင် သမ
ုံို့ ဟုံတ်

သမ
ုံို့ ဟုံတ် ခပေါ်ခပါက်ရန် လံုံခလ က်ခသ အခကက င််းခတွဲ့ ခပေါ်ခပါက်ရန် လံုံခလ က်ခသ အခကက င််းခတွဲ့ရလျှ
ှ င် နုံင်ငံ
ရှလျှင် နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် အမျြု်းသ ်း က ကယ်ခရ်း နှင် ခတ ်သမမတသည် ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်က အတည်ပပြု
လံခုံ ြေံြုခရ်းခက င်စနှင်ညနင
ှု ််းပပ်း
တည်သည်

အမနို့်ထုံတ်ပပန်၍

ဥပခေကဲသအ
ုံို့ ဏ

ဆံ်းုံ ပဖတ်ြေဲသည် အစအစဉ်ကုံ အခက င်အထည်ခဖ ်ခဆ င်

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ရွက်ရန်

ဥပခေကဲသအ
ုံို့ ဏ တည်သည်အမနို့်

ထုံတ်ပပန်၍

ခကကည နုံင်သည်။ ယင််း အမနို့်တင် အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန

ခကကည နုံင်သည်။

ယင််းအမနို့်တင်

အကျြု်း သက်ခရ က်သည် နယ်ခပမသည် နုံင်ငံတစ်ဝန််း အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန

အကျြု်းသက်ခရ က်သည်

နယ်ခပမ

ပဖစ်ခကက င််း နှင် အြေျန်က လသတ်မတ
ှ ်ြေျက်သည် အမနို့် သည် နုံင်ငံတစ်ဝန််းပဖစ်ခကက င််းနှင် အြေျန်က လသတ်မှတ်
ထုံတ်ပပန်သည် ခနို့မှ တစ်နှစ်အထပဖစ်ခကက င််း ခဖ ်ပပရ ြေျက်သည်
မည်။

အမနို့်ထုံတ်ပပန်သည်ခနို့မှတစ်နှစ်အထ

ပဖစ်

ခကက င််း ခဖ ်ပပရမည်။

၄၁၈

နုံင်ငံခတ ်သမမတသည်

ပုံေ်မ

၄၁၇

အရ

ခပြေဆင််း

လွှတ်ခတ ်က

အတည်ပပြုဆံုံ်းပဖတ်သည်

(ပဖည်စ

အခက င်အထည်ခဖ ်ခဆ င်ရွက် ရ တင် −

ပပည်ခထ င်စုံ

NLD

အစအစဥ်ကုံ


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇
၇၅% မခကျ ်

က်ရန်)

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၁၈

ပုံေ်မ

၄၁၇

အရ

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခကကည သည် အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်း၊

(က)

ကစစရပ်တင်နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတသည် နင
ုံ ်ငံခတ ်အတင််း မူလ မျ ်းပါဝင်ပါက

ဥပခေပပြုခရ်းနှင်သက်ဆုံင်သည်

ပပဌ န််းြေျက်

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခနခကကပင သည်ခနို့မှစ၍

အခပြေအခနသို့ုံ အပမန်ပပန်လည်ခရ က် ရှခစပြေင််းငှ လအ
ုံ ပ် လွှတ်ခတ ်အ ်းလံုံ်းနှင်

ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်း၏

သည်

ယ ယရပ်ဆုံင််းထ ်းသည်

အခရ်းယူခဆ င်ရက
ွ ်မမ
ှု ျ ်းပပြုနင
ုံ ်ရန်

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်းနင
ုံ ်ငံခတ ်၏
အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်းနှင်တရ ်း

တပ်မခတ ် ဆုံင်ရ လုံပ်ငန််းမျ ်းကုံ
ဥပခေပပြုခရ်း၊ မှတ်ယူရမည်။

စရင်ခရ်းအ ဏ မျ ်း

ကလ
ုံ ဲအ
ွှ ပ်

ယင််းလွှတ်ခတ ်မျ ်း၏

ဥပခေပပြုခရ်း
ဟုံ

သက်တမ််းကုံန်ဆံုံ်း

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ခကက င််း ခကကည ရမည်။ ယင််းသုံို့ ခကကည သည် ခနို့မှစ၍ သည်အြေါသက်ဆုံင် ရ လွှတ်ခတ ်မျ ်းသည် အလုံအလျ က်
လွှတ်ခတ ်အ ်းလံုံ်းနှင် ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်း၏ ဥပခေပပြုခရ်းဆုံင် ဖျက်သမ််းပပ်းပဖစ်သည် ဟုံ မှတ်ယူရ မည်။
ရ

လုံပ်ငန််းမျ ်းကုံ

ယ ယရပ်ဆုံင််းထ ်းသည်ဟုံမှတ်ယူ

ရမည်။ယင််းလွှတ်ခတ ် မျ ်း၏ သက်တမ််း ကုံန်ဆံုံ်းသည်
အြေါ

သက်ဆုံင်ရ လွှတ်ခတ ်မျ ်းသည်

အလုံအလျ က်

ဖျက်သမ််းပပ်းပဖစ်သည်ဟုံ မှတ်ယရ
ူ မည်။
၄၁၈ (ခ)

ထသ
ုံ တ
ုံို့ ပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်းနင
ုံ ်ငံခတ ်၏
အ ဏ ကလ
ုံ ဲအ
ွှ ပ်

ခဆ င်ရက
ွ ်ခစသည်

ခတ ်သမမတနှင်ေုံတယသမမတမျ ်းမှအပ

အခပြေြေံ

ဥပခေနှင်အည

စတင်ခဆ င်ရွက်သည်ခနို့ရက်မစ
ှ ၍

နုံင်ငံခတ ်

NLD

ခနို့ရက်မစ
ှ ၍ သမမတနှင်ေုံတယ သမမတမျ ်းမှအပ ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ

ဖဲွဲ့စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေတင်မည်သို့ပ
ုံ င်ပပဌ န််းပါရှခစက မူ
နုံင်ငံ

ယင််းတို့ုံ

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆

နှင်အညသက်ဆုံင်ရ လွှတ်ခတ ်မျ ်း ၏ သခဘ တူညြေျက်

ဖဲွဲ့စည််းပံုံ ပဖင်ြေနို့်အပ်တ ဝန်ခပ်းထ ်းခသ

၇၅% မခကျ ်

အဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်မျ ်း၊ ကုံယ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သက်ဆုံင်ရ လွှတ်ခတ ်မျ ်း၏ ပင
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရတုံင််းဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ သမ
ုံို့ ဟုံတ် ကုံယပ
် ုံင် အုံပြေ
် ျြုပ်

သခဘ တူညြေျက်ပဖင်ြေနို့်အပ် တ ဝန်ခပ်းထ ်းခသ



အဖွဲ့ဲ ြေင်ရခေသ ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ ဝင်မျ ်းအ ်း တ ဝန်မှရပ်စဲပပ်း ပဖစ်သည်

အစည််းဝင်မျ ်း၊ ကုံယ်ပင
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရတုံင််းဦ်းစ်း အဖွဲ့ဲ သုံို့မ ဟုံမတ
ှ ်ယရ
ူ မည်။
ဟုံတ် ကုံယပ
် င
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရခေသ ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ ဝင်မျ ်းအ ်း
တ ဝန် မှ ရပ်စဲပပ်းပဖစ်သည်ဟုံမတ
ှ ်ယရ
ူ မည်။
၄၁၉

နုံင်ငံခတ ်အ ဏ လွှဲအပ်ပြေင််းြေံရသည် တပ်မခတ ် က
ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်ဥပခေပပြုခရ်းအ ဏ ၊အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်း
အ ဏ နှင်တရ ်းစရင်ခရ်းအ ဏ တို့က
ုံ ုံ ကျင်သံုံ်း ခဆ င်
ရွက်ြေင်ရသည်
ှ
။

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်

ဥပခေပပြုခရ်းအ ဏ ကုံ
မမကုံယတ
် င
ုံ ်ပါဝင်သည်

မမကုံယတ
် ုံင်
အဖွဲ့ဲ အစည််းတစ်ရပ်

ပဖစ်ခစ၊
ဖွဲ့ဲ စည််း၍

ပဖစ်ခစ ကျင်သံုံ်းခဆ င်ရွက်နုံင်သည်။အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်း အ ဏ
နှင် တရ ်းစရင်ခရ်းအ ဏ မျ ်းကုံ သင်ခလျ ်သည် အဖွဲ့ဲ
အစည််း တစ်ရပ်ရပ်ကုံ ဖဲွဲ့စည််း၍ပဖစ်ခစ၊ သင်ခလျ ်သည်
ပုံဂြု္ လ်တစ်ဦ်းဦ်းအ ်းပဖစ်ခစ
ခစနုံင်သည်။

လွှဲအပ်ကျင်သံုံ်း

ခဆ င်ရွက်

ပယ်ဖျက်ရမည်

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၅
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၂၀

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်သည်

အခရ်းခပေါ်အခပြေ ပယ်ဖျက်ရမည်

NLD

အခနခကကည ထ ်းစဉ်က လအတင််း လုံအပ်သည် နယ်ခပမ

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆

ခေသတင် နုံင်ငံသ ်းမျ ်း၏ မူလအြေင် အခရ်းတစ်ရပ်ရပ်ကုံ
ပဖစ်ခစ၊

တစ်ရပ်ထက်ပုံ၍ပဖစ်ခစ

၇၅% မခကျ ်

လုံအပ်သလုံကနို့်သတ်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

နုံင်သည် သမ
ုံို့ ဟုံတ် ရပ်ဆုံင််းထ ်းနုံင်သည်။
၄၂၁



နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် −

ပယ်ဖျက်ရမည်

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၀
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၂၁ (က) ပုံေ်မ

၄၁၇

ခကကည ၍

နှင်

၄၁၈

အခရ

တပ်မခတ ်

နုံင်ငံခတ ်အ ဏ

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန ပယ်ဖျက်ရမည်

NLD

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်း

လွှဲအပ်ခဆ င်ရွက်ခစသည်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇

ကစစကုံ

၇၅% မခကျ ်

ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ် ပံမ
ုံ ှနအ
် စည််းအခဝ်း ကျင််းပြေျန်
ပဖစ်လျှင်

ယင််းအစည််းအခဝ်းသပုံို့ ဖစ်ခစ၊

လွှတ်ခတ ်ပုံမ
ံ န
ှ ်အစည််းအခဝ်း


မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ပပည်ခထ င်စုံ

ကျင််းပြေျန်မဟုံတ်လျှင်

ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ် အခရ်းခပေါ်အစည််းအခဝ်း ခြေေါ်ယူ
၍ပဖစ်ခစ အစရင်ြေံတင်ပပရမည်။
၄၂၁
(ခ)

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က

၄င််းအ ်းခပ်းအပ် ပယ်ဖျက်ရမည်

ထ ်းသည်တ ဝန်ကုံ

ခဆ င်ရွက်ပြေင််း

ပပ်းခပမ က်ခအ င်

NLD



မပပြုနုံင်ခသ်းသပဖင် သတ်မှတ်အြေျန်က လ တ်းုံ ပမင်ခပ်းရန်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇

အကျြု်းအခကက င််းခဖ ်ပပလျက် တင်ပပလ ပါက အမျြု်းသ ်း

၇၅% မခကျ ်

က ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စနှင်ညနှုင််းပပ်းသ မန်အ ်း

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ပဖင်တစ်ကကမ်လျှင်

ခပြေ က်လအထနှစ်ကကမ်တ်းုံ ပမင်ခပ်း

နုံင်သည်။ ယင််းသတ
ုံို့ ုံ်းပမင်ခပ်းသည်ကစစကုံ ပပည်ခထ င်စုံ

လွှတ်ခတ ်အခရ်းခပေါ်အစည််းအခဝ်းခြေေါ်ယူခစ၍

အစရင်ြေံ

တင်ပပရမည်။
၄၂၂

နုံင်ငံခတ ်သမမတသည် တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ် ပယ်ဖျက်ရမည်
က

၄င််းအ ်းခပ်းအပ်ထ ်းသည်တ ဝန်ကုံ

ခအ င်ခဆ င်ရွက်ပပ်းစ်းခကက င််း

NLD

ပပ်းခပမ က်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆

တင်ပပလ သည်အြေါ

၇၅% မခကျ ်

ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်သက်တမ််းမကုံန်ဆံုံ်းခသ်းပါကပပ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ည်ခထ င် စုံလွှတ်ခတ ်အခရ်းခပေါ်အစည််းအခဝ်းခြေေါ်ယူစ၍
အစရင်ြေံတင်ပပပပ်းသည်ခနို့မှ

စ၍ပဖစ်ခစ၊



ပပည်ခထ င်စုံ

လွှတ်ခတ ်သက်တမ််းကုံန်ဆံုံ်းပပ်းပဖစ်ပါကတပ်မခတ ်
က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်ထံမှ

တင်ပပြေျက်လက်ြေံရရှသည်

ခနို့မှစ၍ပဖစ်စ ပုံေ်မ ၄၁၈ အရ တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်း
ဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်း နုံင်ငံခတ ်အ ဏ လွှဲအပ် ခဆ င်ရွက်ခစြေဲ
သည်အမနို့်ကုံ

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်း

ခက င်စ နှင်ညနှုင််းပပ်း ပယ်ဖျက်ခကက င််း ခကကည ရမည်။
၄၂၃

နုံင်ငံခတ ်သမမတသည်

ပုံေ်မ

၄၂၂

အရ

အစအစဥ်ကအ
ုံ ခက င်အထည်ခဖ ်



ခသ်းပါက ခဆ င်ရက
ွ ်ပပ်းသည်အြေါ ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်သက် တမ််း

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၈

တပ်မခတ ် နုံင်ငံခတ ်သမမတသည်ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်ကအတည်

က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်ထံမှ အစရင်ြေံစ ကုံ ရရှသည်အြေါ ပပြုဆ်းံုံ ပဖတ်ြေသည
ဲ
်
ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်သက်တမ််းမကုံန်ဆံုံ်း

လွှတ်ခတ ်အ ်းလံုံ်းနှင်ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်း၏ဥပခေပပြုခရ်းဆုံင်ရ

NLD

၇၅% မခကျ ်

မကုံန်ဆံုံ်းခသ်းပါက လွှတ်ခတ ်အ ်းလံုံ်းနှင် ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်း၏

လုံပ်ငန််း မျ ်းအ ်း ယ ယရပ်ဆုံင််းထ ်းပြေင််းကုံ ပယ်ဖျက်ရ ဥပခေပပြုခရ်းဆုံင်ရ လုံပ်ငန််းမျ ်းအ ်း

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ယ ယရပ်ဆုံင််း

မည်။ ထုံို့ခနောက် ဖဲွဲ့စည််းပံုံ အခပြေြေံဥပခေပါ အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်း ထ ်းပြေင််းကုံ ပယ်ဖျက်ရမည်။ ထုံို့ခနောက် ဖွဲ့ဲ စည််းပံုံအခပြေြေံ
နှင်တရ ်းစရင်ခရ်းဆုံင်ရ

အဖွဲ့ဲ အစည််းအသစ်မျ ်းကုံ ဥပခေပါ အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းနှင်တရ ်း စရင်ခရ်းဆုံင်ရ အဖွဲ့ဲ အစည််း

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေနှင်အည

ဖွဲ့ဲ စည််းတ ဝန်ခပ်းအပ်ရ အသစ်မျ ်းကုံ ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေနှင်အည ဖွဲ့ဲ စည််းတ ဝန်

မည်။ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်းသည် ကျန်ရခသ
ှ
လွှတ်ခတ ် ခပ်းအပ်ရမည်။ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်းသည်ကျန်ရခသ
ှ
လွှတ်
သက်တမ််းအတက်သ တ ဝန်ထမ််း ခဆ င်ရမည်။
၄၂၅

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စသည်
ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်

ခတ ် သက်တမ််းအတက်သ တ ဝန်ထမ််းခဆ င်ရမည်။
ပပည် ပယ်ဖျက်ရမည်

သက်တမ််းကုံန်ဆံုံ်းသ ်းြေျန်တင်

NLD



တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က
ထ ်းသည်တ ဝန်ကုံ

၄င််းအ ်း

ခပ်းအပ်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၅

ပပ်းခပမ က်ခအ င်ခဆ င်ရွက်ပြေင််း

၇၅% မခကျ ်

မပပြုနုံင်ခသ်း သပဖင် သတ်မှတ်အြေျန်က လ တ်းုံ ပမင်ခပ်းရန်
အကျြု်းအခကက င််းခဖ ်ပပလျက်
အ ်းပဖင်

တစ်ကကမ်လျှင်

တင်ပပလ ပါက

အခပြေ က်လအထ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သ မန်
နှစ်ကကမ်

တ်းုံ ပမင်ခပ်းနုံင်သည်။
၄၂၆

ခတ ်သမမတက ပုံေ်မ ၄၁၇ နှင် ၄၁၈ အရအခရ်းခပေါ်



အခပြေအခနခကကည ၍ တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၅

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စသည်

အ ်း

နုံင်ငံခတ ်အ ဏ ကုံ

ကစစနှင်စပ်လျင််း၍

နုံင်ငံ ပယ်ဖျက်ရမည်

NLD

၇၅% မခကျ ်

လွှဲအပ်ခဆ င်ရွက်ခစသည်

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

တပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က

၄င််းအ ်းခပ်းအပ်ထ ်းသည်

တ ဝန်ပပ်းခပမ က်ခအ င်

ခဆ င်ရွက်ပပ်းခကက င််းတင်ပပသည်အစရင်ြေံစ ကုံ

လက်ြေံ

ရရှသည်အြေါ ပုံေ်မ ၄၁၈ အရတပ်မခတ ်က ကယ်ခရ်း
ဦ်းစ်းြေျြုပ်အ ်း နုံင်ငံခတ ်အ ဏ

လွှဲအပ်ခဆ င်ရွက်ခစြေဲ

သည်အမနို့်ကုံ ပယ်ဖျက်ခကက င််း ခကကည ရမည်။
၄၂၇

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စသည် −

ခပြေဆင််း

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတသည် ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်က အတည်

NLD

ပပြုဆ်းံုံ ပဖတ်ြေဲ သည် အစအစဥ်နင
ှ ်အည အခရ်းခပေါ်က လ
ဆင
ုံ ်ရ

ပပဌ န််းြေျက်မျ ်းကုံ


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆

အခက င်အထည်ခဖ ်

၇၅% မခကျ ်

ခဆ င်ရက
ွ ်ရန်အတက် −

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၂၇

ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေနှင်အည လွှတ်ခတ ်မျ ်းဖွဲ့ဲ စည််းပြေင််း ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေနှင်အည လွှတ်ခတ ်မျ ်း ဖွဲ့ဲ စည််းပြေင််း

(က)

မပပြုနုံင်ခသ်းမ ဥပခေပပြုခရ်း၊ အုံပြေ
် ျြုပ်ခရ်းနှင် တရ ်းစရင် မပပြုနုံင်ခသ်းမ
ခရ်းအ ဏ တို့က
ုံ ုံ ကျင်သံုံ်း ခဆ င်ရွက်သည်။

ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်၏

အတည်ပပြုဆ်းံုံ

ပဖတ်ြေျက်ပါ အစအစဥ်အတင
ုံ ််း ဥပခေပပြုခရ်း၊အုံပ်ြေျြုပ်ခရ်းနှင်
တရ ်းစရင်ခရ်းအ ဏ တို့က
ုံ ုံကျင်သံုံ်းခဆ င်ရွက် သည်။

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၂၈

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လခံုံ ြေံြုခရ်းခက င်စသည်ဖွဲ့ဲ စည််း

နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတသည် ဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပါ အဆင်ဆင်

ပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပါ အဆင်ဆင်ခသ အ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််း ခသ

အ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််းမျ ်း၊

မျ ်း၊ ကုံယပ
် ုံင်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရတင
ုံ ််းဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ သုံို့မဟုံတ် ကုံယ် တင
ုံ ််းဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ
ပင
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရခေသ

ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်းနှင်

သုံို့မဟုံတ်

ခရွ်းခက က်ပဲ ဦ်းစ်းအဖွဲ့ဲ မျ ်းနှင်

ခသ
၄၂၉

ခပြေ က်လအတင််းဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပါ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

သက်ဆုံင်ရ အရည်
ဖွဲ့ဲ စည််းတ ဝန်

အစအစဥ်ကုံ

NLD

ခဆ င်ရွက်ပပ်းခပမ က်

အခထခထခရွ်းခက က်ပဲကျင််းပခပ်းရ ပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေပါ

ပပဌ န််းြေျက်မျ ်းနှင်အည

၇၅% မခကျ ်

အခထခထ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

ခရွ်းခက က်ပဲကျင််းပခပ်းရမည်။

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စသည်



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇

ပပဌ န််း ခကက င််း အတည်ပပြုသည်ခနို့မှစ၍ ခပြေ က်လအတင််း ဖွဲ့ဲ စည််း

မည်။
၄၃၁

၇၅% မခကျ ်

ဖွဲ့ဲ စည််းပံုံ

ပုံေ်မ နင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတသည် ပပည်ခထ င်စုံလွှတ်ခတ ်က အတည်

၄၂၆ အရ အမနို့်ကုံ ပယ်ဖျက်ခကက င််း ခကကည သည်ခနို့မှ ပပြုဆံုံ်းပဖတ်ြေဲသည်
ြေျက်မျ ်းနှင်အည

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၇

အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရခေသ

ပုံဂြု္ လ်မျ ်းပဖင်



ခပ်းအပ်ရမည်။

အမျြု်းသ ်းက ကယ်ခရ်းနှင်လခံုံ ြေံြုခရ်းခက င်စသည်
စ၍

ကုံယပ
် င
ုံ ်

ပပဌ န််းထ ်းခသ

သက်ဆုံင်ရ အရည်အြေျင််းနှင်ညညတ်သည် ပုံဂြု္ လ် အြေျင််းနှင်ညညတ်သည်

မျ ်းပဖင် ဖွဲ့ဲ စည််းတ ဝန်ခပ်းအပ်ရမည်။

ကုံယ်ပင
ုံ ်အုံပြေ
် ျြုပ်ြေင်ရ

ခရွ်းခက က်ပဲခက ်မရှင်တို့က
ုံ ုံ

ခက ်မရှင်တက
ုံို့ ုံ ဖွဲ့ဲ စည််းပံုံအခပြေြေံဥပခေတင် ပပဌ န််းထ ်း အခပြေြေံဥပခေတင်

NLD

နုံင်ငံ ပယ်ဖျက်ရမည်။

NLD

ခတ ်အ ဏ ကုံ ကျင်သံုံ်းရ တင် နုံင်ငံခတ ်သမမတအမည်



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

ပဖင် ခဖ ်ပပခဆ င်ရွက်ရမည်။

၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

၄၃၂

အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန
အတင််းတင်

ထုံတ်ပပန်ခကကည ထ ်းစဉ်က လ အခရ်းခပေါ်အခပြေအခန

နုံင်ငံခတ ်သမမတကယ
ုံ ်စ ်းပဖစ်ခစ၊

ထုံတ်ပပန်ခကကည ထ ်းစဉ်က လ

တပ်မ အတင််းတင် နုံင်ငံခတ ်သမမတ တ ဝန်ခပ်းအပ်၍ ပဖစ်ခစ၊

ခတ ်က ကယ်ခရ်းဦ်းစ်းြေျြုပ်က နင
ုံ ်ငံခတ ်အ ဏ ကုံ ကျင် ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်က အတည်ပပြုဆ်းံုံ ပဖတ်သည် အစ
သံ်းုံ ခနသည်

က လအတင််းပဖစ်ခစ၊

အမျြု်းသ ်းက ကယ် အစဥ်အတင
ုံ ််းနင
ုံ ်ငံခတ ်သမမတက တ ဝန်အပ်နင
ှ ််း၍ ပဖစ်ခစ

ခရ်းနှင်လံုံခြေံြုခရ်းခက င်စကနင
ုံ ်ငံခတ ်အ ဏ ကက
ုံ ျင်သ်းံုံ
ခနသည်က လအတင််းပဖစ်ခစ

နုံင်ငံခတ ်၏လံုံခြေံြုခရ်း၊

နုံင်ငံခတ ်၏လံုံခြေံြုခရ်း၊ သ ယ ခရ်းနှင်

တည်ပငမ်ခရ်း၊

ရပ်ရွ ခအ်းြေျမ််း

တရ ်းဥပခေစုံ်းမ်းုံ ခရ်းတို့က
ုံ ုံ

တည်ပငမ်ခရ်း၊ ရပ်ရွ ခအ်းြေျမ််းသ ယ ခရ်းနှင် တရ ်းဥပခေ အခနသအ
ုံို့ ပမန်ပပန်လည်

ခရ က်ရှခစပြေင််းငှ

စုံ်းမ်းုံ ခရ်းတို့က
ုံ ုံ မူလအခပြေအခနသုံို့ အပမန်ပပန်လည်ခရ က် အခရ်းယူခဆ င်ရွက်မပှု ပြုနုံင်ရန်
ရှခစပြေင််းငှ လုံအပ်သည် အခရ်းယူခဆ င်ရွက်မပှု ပြုနုံင် ရန် ခပ်းအပ်ပြေင််းြေံရသည်

မူလအခပြေ
လုံအပ်သည်

လုံပ်ပုံင်ြေင်နှင်တ ဝန်မျ ်း

အ ဏ ပင
ုံ ်အဖွဲ့ဲ အစည််းအရပ်ရပ်၊

NLD



ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၆
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

လုံပ်ပုံင်ြေင်နှင်တ ဝန်မျ ်းခပ်းအပ်ပြေင််းြေံရသည် အ ဏ ပင
ုံ ် ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််း

ဝင်တစ်ဦ်းဦ်း၊

နယ်ဘက်ဝန်ထမ််းအဖွဲ့ဲ

အဖွဲ့ဲ အစည််းအရပ်ရပ်၊ ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်တစ်ဦ်းဦ်း၊ နယ် အစည််းတစ်ရပ်ရပ်၊ ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်တစ်ဦ်းဦ်း၊ စစ်ဘက်
ဘက်ဝန်ထမ််းအဖွဲ့ဲ အစည််းတစ်ရပ်ရပ်၊

ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််း ဆုံင်ရ အဖွဲ့ဲ အစည််းတစ်ရပ်ရပ်၊ယင််းအဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်တစ်ဦ်းဦ်း

ဝင်တစ်ဦ်းဦ်း၊စစ်ဘက်ဆုံင်ရ အဖွဲ့ဲ အစည််းတစ်ရပ်ရပ်၊ ယင််း ၏
အဖွဲ့ဲ အစည််းဝင်တစ်ဦ်းဦ်း၏ တရ ်းဝင်ခဆ င်ရွက်ြေျက်မျ ်း မည်။
သည်

အတည်ပဖစ်ခစရမည်။

တရ ်းဝင်ခဆ င်ရွက်ြေျက်မျ ်းသည်

အတည်ပဖစ်ခစရ

ယင််းတရ ်းဝင်ခဆ င်ရွက်ြေျက်မျ ်းအခပေါ်အခကက င််း

ယင််းတရ ်းဝင်ခဆ င်ရွက် ပပြုလျက် တရ ်းစဲဆုံြေင်မရှခစရ။

ြေျက်မျ ်းအခပေါ်အခကက င််းပပြုလျက်တရ ်းစဆ
ဲ ုံြေင်မရှခစရ။
၄၃၆

ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ၏ အြေန််း(၁) ပုံေ်မ ၁ မှ ၄၈ ထ၊ ဤဖွဲ့ဲ စည််းပံအ
ုံ ခပြေြေံဥပခေ၏ အြေန််း(၁) ပုံေ်မ ၁ မှ ၄၈ ထ၊

(က)

အြေန််း (၂) ပုံေ်မ ၄၉ မှ ၅၉ ထ၊ အြေန််း (၃) ပုံေ်မ ၅၉၊ ၆၀၊ အြေန််း (၂) ပုံေ်မ ၄၉ မှ ၅၉ ထ၊ အြေန််း (၃) ပုံေ်မ ၅၉၊ ၆၀၊ အြေန််း

NLD



အြေန််း (၄) ပုံေ်မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အြေန််း (၅) ပုံေ်မ ၂၀၀၊ (၄) ပုံေ်မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အြေန််း (၅) ပုံေ်မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊

ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၄

၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အြေန််း (၆) ပုံေ်မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အြေန််း (၆) ပုံေ်မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အြေန််း

၇၅% မခကျ ်

အြေန််း (၁၁) ပုံေ်မ ၄၁၀ မှ ၄၃၂ ထ၊ အြေန််း (၁၂) ပုံေ်မ ၄၃၆ (၁၁) ပုံေ်မ ၄၁၀ မှ ၄၃၂ ထ၊ အြေန််း (၁၂) ပုံေ်မ ၄၃၆ တို့ုံရှ

မူလအတုံင််းထ ်းရန်

တို့ရ
ုံ ှ

ပပဌ န််းြေျက်မျ ်းကုံ

ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်ကယ
ုံ ်စ ်း
ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််းခကျ ်က

ပပင်ဆင်လုံလျှင် ပပဌ န််းြေျက်မျ ်းကုံ
လှယ်အ ်းလံ်းုံ ၏

ပပင်ဆင်လုံလျှင်

ခရွ်းခက က်တင်

၇၅ ခပမ က်ြေံ ပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ်ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ် အ ်းလံ်းုံ ၏

ပပင်ဆင်ရန်သခဘ တူလက်ြေံပပ်း သံ်းုံ ပံန
ုံ စ
ှ ်ပခ
ံုံ ကျ ်က ပပင်ဆင်ရန် သခဘ တူလက်ြေံ ပပ်းခနောက်

ခနောက်

ပပည်လံ်းုံ ကျွတ်ဆနဒြေံယပ
ူ ဲကျင််းပ၍

ြေင်ရသူ
ှ

အ ်းလံုံ်း၏

ထက်ဝက်ခကျ ်

ဆနဒမဲခပ်း ပပည်လ်းံုံ ကျွတဆ
် နဒြေံယပ
ူ ဲကျင််းပ၍ ဆနဒမခ
ဲ ပ်းသူ အ ်းလံုံ်း၏
ဆနဒမပဲ ဖင်သ

ထက်ဝက်ခကျ ် ဆနဒမပဲ ဖင်သ ပပင်ဆင်ရမည်။

ပပင်ဆင်ရမည်။
၄၃၆ (ြေ)

ပုံေ်မြေဲ (က) တင် ခဖ ်ပပထ ်းသည် ပပဌ န််းထ ်းသည် ပပ ပုံေ်မြေဲ (က) တင် ခဖ ်ပပထ ်းသည် ပပဌ န််းထ ်းသည် ပပဌ န််း
ဌ န််းြေျက်မျ ်းမှအပ အပြေ ်းပပဌ န််းြေျက်မျ ်းကုံ ပပည်ခထ င် ြေျက်မျ ်းမှအပ အပြေ ်းပပဌ န််းြေျက်မျ ်းကုံ ခရွ်းခက က်တင်
စုံလတ
ွှ ်ခတ ်ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်အ ်းလံ်းုံ ၏

၇၅

ခကျ ်၏ ခထ က်ြေံဆနဒမပဲ ဖင်သ ပပင်ဆင်ရမည်။

ရ ြေင
ုံ ်နန
ှု ််း ခပမ က်ြေံပပည်ခထ င်စလ
ုံ တ
ွှ ်ခတ ် ကယ
ုံ ်စ ်းလှယ်အ ်းလံ်းုံ ၏
သံ်းုံ ပံန
ုံ စ
ှ ်ပခ
ံုံ ကျ ်၏ ခထ က်ြေံဆနဒမပဲ ဖင်သ ပပင်ဆင် ရမည်။

NLD


ခထ က်ြေံမဲ ၄၁၃
၇၅% မခကျ ်
မူလအတုံင််းထ ်းရန်

