
 

 

 
 
 

(၂၀၀၈ ) ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေမလူ ပဌာန ်းြေျက မျာ်း၊  ပင ဆင ရန အဆ ုံ ပြုြေျက မျာ်းနငှ  လွှတ ခတာ မ ရလေ မျာ်း (၄၃၆ ြေ အတ က ) 
 

ပုံေ မမျာ်း မလူ ပဌာန ်းြေျက   ပင ဆင ရန အဆ ုံ ပြုြေျက  အဆ ုံ ပြုသ ူ မဲရလဒ ်

၁၁၅ (ခ) ကာက ယ ခရ်းနှင   လံုံခြေံြုခရ်းဆ ုံင ရာက စစမျာ်းက ုံ လည ်း 
ခကာင ်း ၊ တပ မခတာ ဆ ုံင ရာက စစမျာ်းက ုံ လည ်းခကာင ်း 
ခလ လာတင  ပခစရန  အခ ကာင ်းခပေါ်ခပေါက ပေါက  ပည သူူ့ 
လွှတ ခတာ သည  ကာက ယ ခရ်းနှင  လံုံခြေံြုခရ်းခကာ မတီက ုံ 
တပ မခတာ သာ်း  ပည သူူ့လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်း 
 ဖင  ကာလသတ မတှ ၍ ဖ  ွဲ့စည ်းရမည ။ ထ ုံသ ုံို့ဖ  ွဲ့စည ်းသည   
ကာက ယ ခရ်းနှင  လံုံခြေံြုခရ်းခကာ မတီသည  လုံပ ငန ်းက ုံ 
လ ုံအပ ြေျက အရတပ မခတာ သာ်းမဟုံတ ခသာ သင  ခလျာ  
သည    ပည သူူ့လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်းက ုံလည ်း 
ထည  သ င ်းဖ  ွဲ့စည ်းရန  လ ုံအပ ပေါကဖ  ွဲ့စည ်းန ုံင  သည ၊ 

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၂ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၂၁ (ဋ)  န ုံင ငံခတာ ပ ုံင ခင ခ က်း၊ခ မ၊ အ မ ၊ အခဆာက အအံုံ၊ ယာဥ ၊ 
ပစစည ်းစသည  တ ုံို့က ုံတ ုံက ရ ုံက  ဖစ ခစ၊ သ ယ ဝ ုံက ခသာ 
နည ်း ဖင   ဖစ ခစ ရယူသံုံ်းစ  သူသ ုံို့မဟုံတ ယင ်းသ ုံို့ရယူသံုံ်းစ   
သည   အဖ  ွဲ့အစည ်းဝင  ဖစ သူ၊ 
ခြေ င ်းြေျက ။ (၁) န ုံင ငံခတာ ခင ခ က်းဟူခသာ စကာ်းရပ တ င  
အငင မ ်းစာ်းလစာ၊ စရ တ ၊ ခင ခ က်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ 
န ုံင ငံခတာ အကျ  ြု်းအတ က ခဆာင ရွက  သ ဖင   န ုံင ငံခတာ  က 
တရာ်းဝင ခထာက ပံ ြေျ်ီး မြှင  ထာ်းခသာ လစာ၊ စရ တ ၊ 
ခင ခ က်း ခသာ လည ်းခကာင ်း မပေါဝင ။ 

န ုံင ငံခတာ ပ ုံင ခင ခ က်း၊ ခ မ၊ အ မ ၊အခဆာက အအံုံ၊ ယာဥ ၊ 
ပစစည ်းစသည  တ ုံို့က ုံတ ုံက ရ ုံက  ဖစ ခစ၊ သ ယ ဝ ုံက ခသာ 
နည ်း ဖင   ဖစ ခစရယူသံုံ်းစ  သူ သ ုံို့မဟုံတ  ယင ်းသ ုံို့ရယူသံုံ်းစ   
သည   အဖ  ွဲ့အစည ်းဝင  ဖစ သူ၊ 
ခြေ င ်းြေျက ။ န ုံင ငံခတာ ခင ခ က်းဟူခသာ စကာ်းရပ တ င  
အငင မ ်းစာ်းလစာ၊ စရ တ ၊ ခင ခ က်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ 
န ုံင ငံခတာ အကျ  ြု်းအတ က ခဆာင ရွက  သ ဖင   န ုံင ငံခတာ က 
တရာ်းဝင ခထာက ပံ ြေျ်ီး မြှင  ထာ်းခသာ လစာ၊ စရ တ ၊ ခင  
ခ က်း ခသာ လည ်းခကာင ်း မပေါဝင ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

(၂) န ုံင ငံခတာ ပ ုံင ခ မ၊ အ မ ၊ အခဆာက အအံုံ၊ ယာဥ ၊ 
ပစစည ်းဟခူသာစကာ်းရပ တ င ဥပခေတစ ရပ ရပ အရခသာ  
လည ်းခကာင ်း၊တာဝန အရခသာ လည ်းခကာင ်း န ုံင ငံခတာ  
ကသံုံ်းစ  ြေ င   ပြုထာ်းခသာသ ုံို့မဟုံတ န ုံင ငံခတာ ထံမှ အြေ 
ခ က်းခင  ဖင   ငာှ်းရမ ်းသံုံ်းစ  ခသာ န ုံင ငံခတာ ပ ုံင  ခ မ၊ အ မ ၊ 
အခဆာက အအံုံ နငှ  အြေန ်းမျာ်း၊ အ ြော်းအခဆာက အအံုံ 
နငှ  အြေန ်းမျာ်း၊ န ုံင ငံခတာ ပ ုံင ခလယာဥ ၊ရထာ်း၊သခ ဘ္ာ၊ 
ခမာ ခတာ ယာဥ ၊ ပစစည ်းစသည မျာ်း မပေါဝင ။  

၁၂၄ (က) ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ အာဏာတည ငပီ်းခနောက  ပထမ 
အကက မ  ပည သူူ့လွှတ  ခတာ ပံုံမှန အစည ်းအခဝ်းက ုံ န ုံင ငံ 
ခတာ  ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်းနှင   ဖ ွံဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီက 
ခြေေါ်ယူကျင ်းပရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၂၄ (ခ)   ပည သူူ့လွှတ ခတာ ၏ခနောင သက တမ ်းမျာ်းအတ က ပထမ 
အကက မ ပံုံမှန အစည ်း အခဝ်းမျာ်းက ုံ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ 
ဥပခေပေါ  ပဌာန ်းြေျက နှင  အည ီ တာဝန ဆက လက ထမ ်း 
ခဆာင လျက ရှ ခသာ  ပည သူူ့လွှတ ခတာ ဥကကဌက ခြေေါ်ယူ 
ကျင ်းပရမည ။  

 ပည သူူ့လွှတ ခတာ ၏ သက တမ ်းတ ုံင ်း၏ ပထမအကက မ  
ပံုံမှန အစည ်းအခဝ်းမျာ်းက ုံဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေပေါ ပဌာန ်း 
ြေျက နှင  အညီ တာဝန ဆက လက  ထမ ်းခဆာင လျက ရှ ခသာ 
 ပည သူူ့လွှတ ခတာ  ဥကကဌက ခြေေါ်ယူကျင ်းပရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၄၇ (ခ)  ကာက ယ ခရ်းနှင  လံုံခြေံြုခရ်းဆ ုံင ရာ က စစမျာ်းက ုံလည ်း 
ခကာင ်း၊ တပ မခတာ ဆ ုံင ရာက စစမျာ်းက ုံ လည ်းခကာင ်း 
ခလ လာတင  ပခစရန  အခ ကာင ်းခပေါ်ခပေါက ပေါက အမျ  ြု်း 
သာ်းလွှတ ခတာ သည  ကာက ယ ခရ်းနှင  လံုံခြေံြုခရ်းခကာ  
မတီက ုံ တပ မခတာ သာ်း အမျ  ြု်းသာ်းလွှတ ခတာ က ုံယ စာ်း 
လှယ မျာ်း ဖင   ကာလသတ မတှ ၍ ဖ  ွဲ့စည ်းရမည ။ ထ ုံသ ုံို့ 
ဖ  ွဲ့စည ်းသည   ကာက ယ ခရ်းနှင  လံုံခြေံြုခရ်းခကာ မတီသည  
လုံပ ငန ်းလ ုံအပ ြေျက အရ တပ မခတာ သာ်းမဟုံတ ခသာ 

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

သင  ခလျာ သည   အမျ  ြု်းသာ်းလွှတ ခတာ  က ုံယ စာ်းလှယ  
မျာ်းက ုံလည ်း ထည  သ င ်းဖ  ွဲ့စည ်းရန  လ ုံအပ ပေါက ဖ  ွဲ့စည ်း 
န ုံင သည ။  

၁၇၂ (က) ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ အာဏာတည ငပီ်းခနောက  ပထမ 
အကက မ  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ  
ပံုံမှန အစည ်းအခဝ်းက ုံ န ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်း သာယာခရ်း 
နှင  ဖ ံွဲ့ငဖ ြု်းခရ်း ခကာင စီက ခြေေါ်ယူကျင ်းပရမည ။ 

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၇၂ (ြေ) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ ခနောင  
သက တမ ်းမျာ်းအတ က  ပထမအကက မ ပံုံမှန အစည ်းအခဝ်း 
မျာ်းက ုံ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေပေါ ပဌာန ်းြေျက နှင   အညီ 
တာဝန ဆက လက ထမ ်းခဆာင လျက ရှ ခသာ တ ုံင ်းခေသ 
ကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ဥကကဌက ခြေေါ်ယူ 
ကျင ်းပရမည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ  သက တမ ်း 
တ ုံင ်း၏ ပထမအကက မ ပံုံမှန အစည ်းအခဝ်းမျာ်းက ုံ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံ 
အခ ြေြေံဥပခေပေါ  ပဌာန ်းြေျက နှင  အညီ တာဝန ဆက လက  
ထမ ်းခဆာင လျက ရှ ခသာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ လွှတ  ခတာ ဥကကဌက ခြေေါ်ယူကျင ်းပရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၈၈ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ သည  ဇယာ်း 
၂ တ င ခဖာ  ပထာ်းခသာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ ဥပခေ ပြုစာရင ်းပေါ က စစရပ မျာ်းနှင   စပ လျင ်း၍ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ တစ ဝန ်းလံုံ်းအတ က  
ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
တစ စ တ တစ ခေသ အတ က ခသာ လည ်းခကာင ်း အာဏာ 
သက ခရာက ခစရန  ဥပခေ ပြုြေ င  ရှ သည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ  သည  ဇယာ်း 
၂၊ ဇယာ်း ၃ နငှ   ဇယာ်း၅ တ ုံို့တ င ခဖာ  ပထာ်းခသာ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဥပခေ ပြုစာရင ်းပေါ က စစ 
ရပ မျာ်းနှင   စပ လျင ်း၍ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
တစ ဝန ်းလံုံ်း အတ က ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
သ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ တစ စ တ တစ ခေသအတ က ခသာ လည ်း 
ခကာင ်း အာဏာသက ခရာက ခစရန  ဥပခေ ပြုြေ င  ရှ သည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၉၆ က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်း သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ  
ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့မျာ်းအာ်း မ မ တ ုံို့တ ုံင ်း သ ုံို့မဟုံတ ခေသ 
အတ က  ဇယာ်း ၃ တ င  ခဖာ  ပထာ်းခသာ ဥပခေ ပြု စာရင ်းပေါ 
က စစရပ မျာ်းနှင  စပ လျဥ ်းသည   ဥပခေ ပြုြေ င   အာဏာက ုံ 
ြေ  ခဝအပ နငှ ်းသည ။  

က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်း သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  အုံပ ြေျြုပ  
ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်း အဖ  ွဲ့မျာ်းအာ်း မ မ တ ုံို့တ ုံင ်း သ ုံို့မဟုံတ  ခေသ 
အတ က  ဇယာ်း ၃ နှင   ဇယာ်း ၅ တ ုံို့တ င  ခဖာ  ပထာ်းခသာ 
ဥပခေ ပြုစာရင ်းပေါ က စစရပ မျာ်းနှင  စပ လျဥ ်းသည   ဥပခေ ပြု 
ြေ င  အာဏာက ုံ ြေ  ခဝအပ နငှ ်းသည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၁၉၈ (ခ)  တ ုံင ်းခေသကကီ်းလွှတ ခတာ  သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ  
ခတာ က ပဌာန ်းလ ုံက သည   ဥပခေပေါ ပဌာန ်းြေျက တစ ရပ  
ရပ သည   ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ က  ပဌာန ်းသည   
ဥပခေပေါ ပဌာန ်းြေျက  တစ ရပ ရပ နှင  ဆနို့ ကျင ခနလျှင  
 ပည ခထာင စုံ လွှတ ခတာ က  ပဌာန ်းသည  ဥပခေပေါ အတ ုံင ်း 
လ ုံက နောကျင  သံုံ်းရမည ။ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်းလွှတ ခတာ  သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ  
က  ပဌာန ်းလ ုံက သည   ဥပခေပေါ  ပဌာန ်းြေျက  တစ ရပ ရပ  
သည   ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ က  ပဌာန ်းသည   ဥပခေပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက တစ ရပ ရပ နှင   ဆနို့ ကျင ခနလျှင  ဇယာ်း ၃ 
နငှ  အည ီ  ပဌာန ်းထာ်းသည   ဥပခေမျာ်းမအှပ  ပည ခထာင စုံ 
လွှတ ခတာ က  ပဌာန ်းသည  ဥပခေပေါအတ ုံင ်း လ ုံက နောကျင   
သံုံ်းရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၁၉၈ (ဃ) က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရခေသ ဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့က ပဌာန ်းလ ုံက သည   ဥပခေပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက တစ ရပ ရပ သည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း လွှတ ခတာ  
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ က  ပဌာန ်း သည   ဥပခေပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက တစ ရပ ရပ နှင  ဆနို့ ကျင ခန လျှင  သက ဆ ုံင ရာ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  လွှတ ခတာ က 
 ပဌာန ်းသည  ဥပခေပေါအတ ုံင ်းလ ုံက နော ကျင  သံုံ်းရမည ။ 

က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့က ပဌာန ်း လ ုံက သည  ဥပခေပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက တစ ရပ ရပ သည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း လွှတ ခတာ  
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  လွှတ ခတာ က  ပဌာန ်းသည   ဥပခေပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက  တစ ရပ ရပ နှင   ဆနို့ ကျင ခနလျှင  ဇယာ်း ၅ 
နငှ  အည ီ  ပဌာန ်းထာ်းသည   ဥပခေမျာ်းမအှပ သက ဆ ုံင ရာ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ က  ပဌာန ်း 
သည  ဥပခေပေါအတ ုံင ်းလ ုံက နောကျင  သံုံ်း ရမည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၀၄ (ြေ) အမျ  ြု်းသာ်းကာက ယ ခရ်းနငှ   လံုံခြေံြုခရ်းခကာင စ၏ီ 
ခထာက ြေံြေျက နငှ  အည ီ လ တ ငင မ ်းြေျမ ်းသာြေ င   ခပ်းပ ုံင ြေ င   
ရှ သည ။  

လ တ ငင မ ်းြေျမ ်းသာြေ င   ခပ်းပ ုံင ြေ င  ရှ သည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၂၅  ပည ခထာင စုံအစ ုံ်းရသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်းအစ ုံ်းရ သ ုံို့မ ဟုံတ  
 ပည နယ အစ ုံ်းရတ ုံို့ကလည ်းခကာင ်း၊ က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ  
ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့တ ုံို့ကလည ်းခကာင ်း လုံပ ငန ်းမျာ်းက ုံ 
အခကာင အထည  ခဖာ ခဆာင ရွက  ကရာတ င  ထ ခရာက  
ခအာင  မင မှုရှ ခရ်းအတ က  ခပေါင ်းစပ ညြှ န ှုင ်းခပ်းသည ။  

 ပည ခထာင စုံအစ ုံ်းရသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်းအစ ုံ်းရသ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ အစ ုံ်းရ တ ုံို့ကလည ်းခကာင ်း၊ က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င   
ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရခေသ 
ဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့တ ုံို့က လည ်းခကာင ်း လုံပ ငန ်းမျာ်းက ုံ အခကာင  
အထည  ခဖာ ခဆာင ရွက  ကရာတ င ထ ခရာက ခအာင  မင မှု 
ရှ ခရ်းအတ က  ခပေါင ်းစပ ညြှ န ှုင ်းခပ်းန ုံင သည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၂၂၆ (က) တ ုံင ်းခေသကကီ်းနှင   ပည နယ အ ကာ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
အြေျင ်းြေျင ်း၊  ပည နယ  အြေျင ်းြေျင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ 
ဟုံတ   ပည နယ နှင   က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရ စီရင စုံအ ကာ်း၊ 
က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရစီရင စုံအြေျင ်းြေျင ်း  ဖစ ပ ာ်းသည   
အုံပ ြေျြုပ မှုဆ ုံင ရာ အ ငင ်းပ ာ်းမှုမျာ်းနှင  စပ လျဥ ်း၍ ခပေါင ်း 
စပ ညြှ န ှုင ်းခ ဖရငှ ်းခပ်း ြေင ်း၊ လ ုံအပ လျှင  အဆံုံ်းအ ဖတ  
ခပ်း ြေင ်း ပြုသည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်းနှင    ပည နယ အ ကာ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း အ 
ြေျင ်းြေျင ်း၊  ပည နယ အြေျင ်းြေျင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ နှင  က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရစီရင စုံအ ကာ်း၊က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရစီရင စုံ အြေျင ်းြေျင ်း  ဖစ ပ ာ်းသည   အုံပ ြေျြုပ မှု 
ဆ ုံင ရာ အ ငင ်းပ ာ်းမှုမျာ်းနှင  စပ လျဥ ်း၍ ခပေါင ်းစပ ညြှ န ှုင ်းခ ဖ 
ရှင ်းခပ်း ြေင ်း၊ လ ုံအပ လျှင  အဆံုံ်းအ ဖတ ခပ်း ြေင ်း ပြုန ုံင  
သည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၂၆ (ြေ)  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ နှင   ပည ခထာင စုံ 
နယ ခ မအ ကာ်း၊ က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရစီရင စုံနှင    ပည  
ခထာင စုံနယ ခ မအ ကာ်း  ဖစ ပ ာ်းသည   အုံပ ြေျြုပ ခရ်းဆ ုံင  ရာ 
အ ငင ်းပ ာ်းမှုမျာ်းနှင  စပ လျင ်း၍ ခပေါင ်းစပ ညြှ န ှုင ်းခ ဖ 
ရှင ်းခပ်း ြေင ်း၊ လ ုံအပ လျှင အဆံုံ်းအ ဖတ ခပ်း ြေင ်း ပြုသည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ နှင   ပည ခထာင စုံနယ  
ခ မအ ကာ်း၊က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရစီရင စုံနှင    ပည ခထာင စုံ 
နယ ခ မအ ကာ်း  ဖစ ပ ာ်းသည   အုံပ ြေျြုပ ခရ်းဆ ုံင ရာ အ ငင ်း 
ပ ာ်းမှုမျာ်းနှင  စပ လျင ်း၍ ခပေါင ်းစပ ညြှ န ှုင ်းခ ဖရငှ ်းခပ်း ြေင ်း၊ 
လ ုံအပ လျှင  အဆံုံ်းအ ဖတ ခပ်း ြေင ်း ပြုန ုံင သည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၂ (က) 
(၁) 

အသက  ၄၀ နှစ  ပည  ငပီ်းသူ အသက  ၃၅ နှစ  ပည  ငပီ်းသူ၊ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၃၈၀ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၂ (က) 
(၅)  

 ဖည  စ က  
ရန  

 မ မ က ုံယ တ ုံင ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏မ ္တစ ပေါ်းပေါ်း 
ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏ဇနီ်း၊ သ ုံို့မဟုံတ  ြေင ပ န ်းခသာ  
လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏တရာ်းဝင သာ်းသမီ်း တစ ဦ်းဦ်းခသာ  
လည ်းခကာင ်း၊ ထ ုံတရာ်းဝင  သာ်းသမီ်းတစ ဦ်းဦ်း၏ဇနီ်း၊ 
သ ုံို့မဟုံတ  ြေင ပ န ်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ 
ခကျ်းဇူ်းသစစာခတာ က ုံ.ြေံယူခစာင  ခရှာက ရ ုံခသသူ သ ုံို့မ 
ဟုံတ  န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ လက ခအာက ြေံ  ဖစ သူသ ုံို့မဟုံတ  
တ ုံင ်းတစ ပေါ်း၏ န ုံင ငံသာ်း ဖစ သူ မ ဖစ ခစရ၊ထ ုံသူမျာ်းသည  
န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ လက ခအာက ြေံ ဖစ သူခသာ လည ်း 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  
ခမာင ခမာင ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

ခကာင ်း တ ုံင ်းတစ ပေါ်း၏ န ုံင ငံသာ်းခသာ လည ်းခကာင ်း 
ြေံစာ်းရခသာအြေ င  အခရ်းမျာ်းနှင   ခကျ်းဇူ်းြေံစာ်းြေ င  မျာ်းက ုံ 
ြေံစာ်းန ုံင ြေ င  ရှ သူမျာ်းမ ဖစ ခစရ။ 

၂၃၂ (ြေ) (၁) လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်းထ က  ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ  
က ုံယ စာ်းလှယ  မဟုံတ သူမျာ်းထ က ဖစ ခစ ပ ုံေ မြေ   (က) ပေါ 
သတ မှတ ထာ်းသည  အရည အြေျင ်းမျာ်းနှင    ပည  စံုံခသာ 
သင  ခလျာ သည   ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံ ခရ်ွးြေျယ ရမည ၊ 

ပ ုံေ မြေ   (က) ပေါ သတ မှတ ထာ်းသည  အရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   
 ပည  စံုံခသာ သင  ခလျာ သည   ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံ ခရွ်းြေျယ ရမည ၊ 

NLD   
ခထာက ြေံမ  ၄၁၀ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၂ (ည) 
(၂) 

ကာက ယ ခရ်းဝန ကကီ်းဌာန၊  ပည ထ ခရ်းဝန ကကီ်းဌာနနှင  နယ  
စပ ခရ်းရာဝန ကကီ်း ဌာနမျာ်းအတ က   ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်း 
မျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ ထာ်း ြေင ်းြေံရခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်း 
သည  တပ မခတာ မ ှအငင မ ်းစာယရူန  သ ုံို့မဟုံတ  နုံတ ထ က  
ရန မလ ုံ။  

ကာက ယ ခရ်းဝန ကကီ်းဌာန၊  ပည ထ ခရ်းဝန ကကီ်းဌာနနှင   နယ  
စပ ခရ်းရာဝန ကကီ်း ဌာနမျာ်းအတ က   ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်း 
မျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ ထာ်း ြေင ်းြေံရခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်း 
သည  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းြေံရသည  ခနို့မှစ၍ တပ မခတာ  
မှ အငင မ ်းစာယငူပ်ီး ဖစ သည ဟုံ မတှ ယရူမည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၂ (ဋ)  ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်းသည န ုံင ငံခရ်းပေါတီတစ ြေုံြေုံ၏အဖ  ွဲ့ဝင  
 ဖစ လျှင   ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း 
 ြေင ်းြေံရသည  ခနို့မှစ၍ မ မ ရာထူ်း သက တမ ်းအတ င ်း ယင ်း 
ပေါတီအဖ  ွဲ့အစည ်း၏ ပေါတီလုံပ ငန ်းမျာ်းတ င  ပေါဝင ခဆာင  
ရွက  ြေင ်းမ ပြုရ။  

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၄ (က)  န ုံင ငံခတာ သမမတသည   ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်းမျာ်းအာ်း အ 
ခထာက အကူ ပရန  လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က 
 ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မဟုံတ သူမျာ်းထ က ဖစ  
ခစ ခအာက ခဖာ  ပပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင    ပည  စံုံသူမျာ်း က ုံ 
ေုံတ ယဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း န ုံင သည ။  

န ုံင ငံခတာ သမမတသည   ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်းမျာ်းအာ်း အ 
ခထာက အကူ ပရန  ခအာက ခဖာ  ပပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   
 ပည  စံုံသူမျာ်းက ုံ ေုံတ ယဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန  
ခပ်းန ုံင သည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၂ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၄ (စ) ေုံတ ယဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းြေံရသူသည  
လွှတ ခတာ တစ ရပ ရပ ၏ က ုံယ စာ်းလှယ ခသာ လည ်း 
ခကာင ်း၊ န ုံင ငံဝန ထမ ်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ တပ မခတာ  

ေုံတ ယဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းြေံရသူသည  
လွှတ ခတာ တစ  ရပ ရပ ၏ က ုံယ စာ်းလှယ ခသာ လည ်း 
ခကာင ်း၊ န ုံင ငံဝန ထမ ်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊တပ မခတာ သာ်း 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 



 

 

သာ်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ န ုံင ငံခရ်းပေါတီတစ ြေုံြေုံ၏ အဖ  ွဲ့ဝင  
ခသာ လည ်းခကာင ်း  ဖစ ပေါက ပုံေ မ ၂၃၂ ပုံေ မြေ   (စျ)၊ (ည) 
နငှ   (ဋ) ပေါ  ပဌာန ်းြေျက  မျာ်းနှင  လည ်း သက ဆ ုံင ခစရမည ။  

ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ န ုံင ငံခရ်းပေါတီတစ ြေုံြေုံ၏ အဖ  ွဲ့ဝင ခသာ  
လည ်းခကာင ်း  ဖစ ပေါက ပုံေ မ ၂၃၂ ပုံေ မြေ   (စျ) နှင   (ည) ပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက  မျာ်းနှင  လည ်း သက ဆ ုံင ခစရမည ။ 

၇၅% မခကျာ  
မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၅ (ဂ) (၂) ရာထူ်းမှနုံတ ထ က ရမည   သ ုံို့မဟုံတ  တာဝန မှရပ စ ြေံရမည   
တပ မခတာ သာ်း  ပည ခထာင စုံဝန ကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  ေုံတ ယ 
ဝန ကကီ်းနှင  ပတ သက လျှင  တပ မခတာ  ကာက ယ ခရ်းဦ်းစီ်း 
ြေျြုပ နငှ   ညြှ န ှုင ်းခဆာင ရွက ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၇ (က)  
ခ ခဆင ်း 

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  ဥပခေအကကံဥာဏ မျာ်း ရယူန ုံင ရန  
နှင   ဥပခေဆ ုံင ရာ တာဝန မျာ်းခပ်းအပ န ုံင ရန  လွှတ ခတာ  
က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်း 
လယှ မဟုံတ သူမျာ်းထ က ဖစ ခစခအာက  ခဖာ  ပပေါအရည  
အြေျင ်း မျာ်းနှင   ပည  စံုံသည   ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း 
 ပည ခထာင စုံ လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာတူညီြေျက  ဖင   
 ပည ခထာင စုံ ခရွှဲ့ခနြေျြုပ အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည -  

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  ဥပခေအကကံဥာဏ မျာ်း ရယူန ုံင ရန  
နှင   ဥပခေဆ ုံင ရာ တာဝန မျာ်းခပ်းအပ န ုံင ရန  ခအာက ခဖာ  ပ 
ပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင    ပည  စံုံ သည   ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း 
 ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ ၏ သခ္ာတူညီြေျက   ဖင   
 ပည ခထာင စုံခရှွဲ့ခနြေျြုပ အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည  −  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၇ (က) 
(၄) (ဃဃ) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ဥပခေ 
ပညာရှင အ ဖစ  န ုံင ငံခတာ သမမတကယူဆသူ 

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၁ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၃၉ (က) န ုံင ငံခတာ သမမသည   ပည ခထာင စုံခရှွဲ့ခနြေျြုပ အာ်း အ 
ခထာက အကူ ပြုရန  လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က 
 ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ  မဟုံတ သူမျာ်းထ က 
 ဖစ ခစ ခအာက ခဖာ  ပပေါ အရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံ သည   
ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း မ မ သခ္ာဆနဒအခလျာက  
ေုံတ ယခရှွဲ့ခနြေျြုပ  အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည − 

န ုံင ငံခတာ သမမသည   ပည ခထာင စုံခရှွဲ့ခနြေျြုပ အာ်း 
အခထာက အကူ ပြုရန  ခအာက ခဖာ  ပပေါ အရည အြေျင ်းမျာ်း 
နှင    ပည  စံုံသည  ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း မ မ  သခ္ာဆနဒ 
အခလျာက  ေုံတ ယခရှွဲ့ခနြေျြုပ အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရ 
မည − 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၂ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၂၃၉ (က) 
(၄) (ဃဃ) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ဥပခေ 
ပညာရှင အ ဖစ  န ုံင ငံခတာ သမမတကယူဆသူ 

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၄၂ (က)  န ုံင ငံခတာ သမမတသည န ုံင ငံခတာ ၏ အရအသံုံ်းစာရင ်းမျာ်း 
က ုံ စစ ခဆ်း၍  ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ သ ုံို့တင  ပရန   
လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ  
က ုံယ စာ်းလယှ မဟုံတ သမူျာ်းထ က  ဖစ ခစ ခအာက ခဖာ  ပ 
ပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံသည   ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း 
 ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ ၏သခ္ာတူညီြေျက  ဖင    ပည  
ခထာင စုံစာရင ်းစစ ြေျြုပ  အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည − 

န ုံင ငံခတာ သမမတသည န ုံင ငံခတာ ၏ အရအသံုံ်းစာရင ်းမျာ်း 
က ုံ စစ ခဆ်း၍  ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ သ ုံို့တင  ပရန   
ခအာက ခဖာ  ပ ပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံသည   ပုံဂ္ ြုလ  
တစ ဦ်းဦ်းအာ်း  ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ ၏သခ္ာတူညီ 
ြေျက  ဖင    ပည ခထာင စုံစာရင ်းစစ ြေျြုပ  အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာ 
ဝန ခပ်းရမည − 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၃ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန မူ
လအတ ုံင ်းထာ်းရန 

၂၄၂ (က) 
(၄) (ဂဂ) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ စာရင ်း 
ပညာရှင  သ ုံို့မဟုံတ  စာရင ်းအင ်းပညာရှင  သ ုံို့မဟုံတ  
စီ်းပ ာ်းခရ်းပညာရှင အ ဖစ  န ုံင ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ။ 

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၄၄ (က) န ုံင ငံခတာ သမမသည   ပည ခထာင စုံစာရင ်းစစ ြေျြုပ အာ်း အ 
ခထာက အကူ ပြုရန  လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က 
 ဖစ ခစ၊ လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ  မဟုံတ သူမျာ်းထ က 
 ဖစ ခစ ခအာက ခဖာ  ပပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံသည   
ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း မ မ သခ္ာဆနဒအခလျာက  ေုံတ ယ 
စာရင ်းစစ ြေျြုပ ြေျြုပ  အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည − 

န ုံင ငံခတာ သမမသည   ပည ခထာင စုံစာရင ်းစစ ြေျြုပ အာ်း အ 
ခထာက အကူ ပြုရန  ခအာက ခဖာ  ပပေါအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   
 ပည  စံုံသည   ပုံဂ္ ြုလ တစ ဦ်းဦ်းအာ်း မ မ သခ္ာဆနဒ 
အခလျာက ေုံတ ယစာရင ်းစစ ြေျြုပ ြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန  
ခပ်း ရမည − 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၄၄ (က) 
(၄) (ဂဂ) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ စာရင ်း 
ပညာရှင  သ ုံို့မဟုံတ  စာရင ်းအင ်းပညာရှင  သ ုံို့မဟုံတ  
စီ်းပ ာ်းခရ်းပညာရှင အ ဖစ  န ုံင ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ။ 

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၂ 



 

 

၇၅% မခကျာ  
မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၁ (က) 
(၅)  

 ဖည  စ က  
ရန  

 မ မ က ုံယ တ ုံင ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏မ ္တစ ပေါ်းပေါ်း 
ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏ဇနီ်း၊ သ ုံို့မဟုံတ  ြေင ပ န ်းခသာ  
လည ်းခကာင ်း၊ မ မ ၏တရာ်းဝင သာ်းသမီ်း တစ ဦ်းဦ်းခသာ  
လည ်းခကာင ်း၊ ထ ုံတရာ်းဝင  သာ်းသမီ်းတစ ဦ်းဦ်း၏ဇနီ်း၊ 
သ ုံို့မဟုံတ  ြေင ပ န ်းခသာ လည ်းခကာင ်း၊ န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ 
ခကျ်းဇူ်းသစစာခတာ က ုံ ြေံယူခစာင  ခရှာက ရ ုံခသသူ သ ုံို့မ 
ဟုံတ  န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ လက ခအာက ြေံ  ဖစ သူသ ုံို့မဟုံတ  
တ ုံင ်းတစ ပေါ်း၏ န ုံင ငံသာ်း ဖစ သူ မ ဖစ ခစရ၊ထ ုံသူမျာ်းသည  
န ုံင ငံ ြော်းအစ ုံ်းရ၏ လက ခအာက ြေံ ဖစ သူခသာ လည ်း 
ခကာင ်းတ ုံင ်းတစ ပေါ်း၏ န ုံင ငံသာ်းခသာ လည ်းခကာင ်း ြေံစာ်း 
ရခသာအြေ င  အခရ်းမျာ်းနှင  ခကျ်းဇူ်းြေံစာ်းြေ င  မျာ်းက ုံြေံစာ်း 
န ုံင ြေ င  ရှ သူမျာ်းမ ဖစ ခစရ။ 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  
ခမာင ခမာင ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၁ (ြေ) န ုံင ငံခတာ သမမတသည  သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ 
ဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်း ြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရန  − 
(၁) သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ  
ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်းထ မှ သတ မှတ ထာ်းသည   အရည  
အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံခသာ သင  ခလျာ သည   လွှတ ခတာ  
က ုံယ စာ်းလှယ တစ ဦ်းအာ်းခရ်ွးြေျယ ရမည ။ 
(ြေ) ခရ်ွးြေျယ ထာ်းသည  က ုံယ စာ်းလှယ ၏ အမည စာရင ်းက ုံ 
သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
လွှတ ခတာ သ ုံို့ခပ်းပ ုံို့လျက  သခ္ာတူညီြေျက ရယူရ မည ။ 

သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ လွှတ ခတာ  
သည သက ဆ ုံင .ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ  ခရ်ွးြေျယ တာဝန  ခပ်းအပ န ုံင ရန ။ 
(၁) သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်းထ မှ သတ မှတ ထာ်းသည   အ 
ရည အြေျင ်းမျာ်းနှင   ပည  စံုံခသာ သင  ခလျာ သည   လွှတ ခတာ  
က ုံယ စာ်းလှယ တစ ဦ်းအာ်း ဆနဒမ  ဖင  ခရ်ွးြေျယ ရမည ။ 
(၂) ဆနဒမ  ဖင  ခရ်ွးြေျယ ထာ်းသည  က ုံယ စာ်းလှယ ၏ အမည  
စာရင ်းက ုံ န ုံင ငံခတာ သမမတထံခပ်းပ ုံို့ရမည ။ 

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ဥ်ီးသ န ်းထ န ်း) 

ခထာက ြေံမ  ၂၃၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၁ (ဂ)  န ုံင ငံခတာ သမမတသည တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာတညူြီေျက ရရှ ငပ်ီးသည   လွှတ ခတာ  

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
လွှတ ခတာ က ဆနဒမ  ဖင  ခရ်ွးြေျယ ထာ်းသည   လွှတ ခတာ  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ဥ်ီးသ န ်းထ န ်း) 

ခထာက ြေံမ  ၂၃၇ 



 

 

က ုံယ စာ်းလှယ အာ်း သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်းသ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည ၊ 

က ုံယ စာ်းလှယ အာ်း သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ ဟုံတ  
 ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည ၊ 

၇၅% မခကျာ  
မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၁ (ဃ) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အတ က  
သတ မှတ ထာ်းခသာအရည အြေျင ်းမျာ်းနှင  မ ပည  စံုံခ ကာင ်း 
အထင အရှာ်းမ ပန ုံင ပေါကတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ လွှတ ခတာ သည  န ုံင ငံခတာ သမမတက အမည  
စာရင ်းတင သ င ်းသည   လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ အာ်း 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ  
ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရန   ငင ်းပယ ြေ င  မရှ ခစရ၊ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ က ဆနဒမ  
 ဖင  ခရ်ွးြေျယ ထာ်းခသာပုံဂ္ ြုလ သည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ 
ဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ ၏အရည အြေျင ်းမျာ်းနှင    ပည  စံုံ 
မှုမရှ ခ ကာင ်းြေ ုံင လံုံသည  အြေျက ခပေါ်ခပေါက ပေါက န ုံင ငံခတာ  
သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရန   ငင ်းပယ  
ြေ င  ရှ ခစရမည ။  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ဥ်ီးသ န ်းထ န ်း) 

ခထာက ြေံမ  ၂၃၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၁ (င)  န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်းသ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ အ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရန  တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာတူညီြေျက မရရှ  
သည  ပုံဂ္ ြုလ အစာ်းအမည စာရင ်းအသစ က ုံ တ ုံင ်းခေသကက်ီး 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ သ ုံို့ ထပ မံတင သ င ်းြေ င   
ရှ သည ။ 

တ ုံင ်းခေသကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ သည  န ုံင ငံ 
ခတာ သမမတ၏ သခ္ာတူညီြေျက မရရှ သည   ပုံဂ္ ြုလ အစာ်း 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ အမည  
စာရင ်းအသစ က ုံ န ုံင ငံခတာ သမမတထံ ထပ မံတင သ င ်းြေ င   ရှ  
သည ။  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ဥ်ီးသ န ်းထ န ်း) 

ခထာက ြေံမ  ၂၃၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၂ (က) 
(၁) 

 သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ  
ခတာ က ုံယ စာ်းလယှ မျာ်းထ က ဖစ ခစ၊လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်း 
လယှ မဟုံတ သူမျာ်းထ က ဖစ ခစ ပုံေ မ ၂၆၁၊ ပုံေ မြေ   (က) ပေါ 
 ပဌာန ်းြေျက တ င  သတ မှတ ထာ်းသည   အရည  အြေျင ်းမျာ်း 
နှင   ပည  စံုံခသာ သင  ခလျာ သည  ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံ 
ခရ်ွးြေျယ ရမည ။  

ပ ုံေ မ ၂၆၁၊ ပုံေ မြေ   (က) ပေါ  ပဌာန ်းြေျက တ င  သတ မှတ  
ထာ်းသည  အရည အြေျင ်းမျာ်းနှင    ပည  စံုံခသာ သင  ခလျာ  
သည  ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံ ခရွ်းြေျယ ရမည ။  

NLD  
 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၅၉၁ 

၇၅% ခကျာ  
ဆက လက  

ခဆာင ရွက ရန  

၂၆၂ (က) 
(၃) 

သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ အတ င ်းရှ  
က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ထံမ ှ ယင ်းတ ုံို့၏ ဥကကဌအမည  
စာရင ်းက ုံ ရယူရမည ၊  

သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ အတ င ်းရှ  
က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင  
အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့ထံမ ှ ယင ်းတ ုံို့၏ ဥကကဌအမည  
စာရင ်းက ုံ ရယူရယူ၍ န ုံင ငံခတာ သမမတထံ တင  ပရမည ။  

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၂၆၂ (င) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာ 
တူညီြေျက ရရှ ငပီ်းသည  ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံခသာ လည ်းခကာင ်း၊ 
က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်းဥကကဌ သ ုံို့မဟုံတ  က ုံယ ပ ုံင အုံပ  
ြေျြုပ ြေ င  ရခေသဥကကဌမျာ်း၏အမည စာရင ်းနငှ   တ ုံင ်းရင ်း 
သာ်းလူမျ  ြု်းခရ်းရာ ခဆာင ရွက ရန  ခရွ်းခကာက တင ခ မြှာက  
ထာ်းသည   လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်း၏ အမည  
စာရင ်းပေါပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံခသာ လည ်းခကာင ်း တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း 
ရန  န ုံင ငံခတာ သမမတထံ တင  ပရမည ၊ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာ 
တူညီြေျက ရရှ ငပီ်းသည  ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံ ခသာ လည ်းခကာင ်း၊ 
တ ုံင ်းရင ်းသာ်းလူမျ  ြု်းခရ်းရာခဆာင ရွက ရန  ခရ်ွးခကာက  
တင ခ မြှာက ထာ်းသည   လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ မျာ်း၏ 
အမည စာရင ်းပေါ ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းက ုံခသာ လည ်းခကာင ်း တ ုံင ်း 
ခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ  
တာဝန ခပ်းရမည ။ 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၂ (စ) န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ က တင  ပလာသည  ပုံဂ္ ြုလ မျာ်းအာ်း သက ဆ ုံင  
ရာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  
ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည ။ ထ ုံသ ုံို့ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရာတ င  
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းတစ ဦ်းြေျင ်း 
အလ ုံက တာဝန ယူရမည   ဝန ကကီ်းဌာန သ ုံို့မဟုံတ ဝန ကကီ်းဌာန 
မျာ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာဝန ကက်ီးြေျြုပ နှင  ညြှ န ှုင ်းလျက  သတ မှတ  
ခပ်းရမည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  တ ုံင ်း 
၏ခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ  
တာဝန ခပ်းရာတ င  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းတစ ဦ်းြေျင ်းအလ ုံက တာဝန ယူရမည   ဝန ကကီ်းဌာန 
သ ုံို့မဟုံတ  ဝန ကကီ်းဌာနမျာ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာလွှတ ခတာ နှင   
ညြှ န ှုင ်းလျက  သတ မှတ ခပ်းရမည ။ 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၂ (ည) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  
လံုံခြေံြုခရ်းနှင  နယ စပ ခရ်းရာတာဝန မျာ်းမှအပအ ြော်းတာဝန  
မျာ်းအတ က  တပ မခတာ သာ်းမျာ်းအာ်း တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းလ ုံ 
လျှင  တပ မခတာ ကာက ယ ခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပ ထံမှအမည စာရင ်း 
ခတာင ်းြေံ၍ ယင ်းအမည စာရင ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  
လံုံခြေံြုခရ်းနှင  နယ စပ ခရ်းရာတာဝန မျာ်းမှအပ အ ြော်းတာဝန  
မျာ်းအတ က  တပ မခတာ သာ်းမျာ်းအာ်း တ ုံင ်းခေသကကီ်း 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းအ ဖစ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း လ ုံ 
လျှင  တပ မခတာ ကာက ယ ခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပ ထံမှ အမည စာရင ်း 
ခတာင ်းြေံ၍ ယင ်းအမည စာရင ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသ 
ကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ ခတာ ၏ သခ္ာတူညြီေျက  
 ဖင   ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်းရမည ။  

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

သခ္ာတူညီြေျက ရယူလျက  န ုံင ငံခတာ သမမတထံ တင  ပ 
ရမည ။  

၂၆၂ (ဋ) န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်းသ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်း 
ခေသကကီ်းသ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ လွှတ ခတာ သ ုံို့လည ်းခကာင ်း၊ 
 ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ သ ုံို့လည ်းခကာင ်းအခ ကာင ်း ကာ်း 
ရမည ။ 

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ ြေနို့  အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းက ုံ  ပည ခထာင စုံလွှတ  
ခတာ နှင   သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
လွှတ ခတာ မျာ်းသ ုံို့ အခ ကာင ်း ကာ်းရမည ။ တ ုံင ်းခေသကက်ီး 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကက်ီးြေျြုပ သည  တ ုံင ်းခေသကက်ီး 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကက်ီးမျာ်း ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းက ုံ 
သက ဆ ုံင ရာ တ ုံင ်းခေသကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ လွှတ  
ခတာ သ ုံို့ အခ ကာင ်း ကာ်း၍ န ုံင ငံခတာ  သမမတထံသ ုံို့လည ်း 
တင  ပရမည ။  

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၂ (ဌ) (၂) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းသည  သက  
ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  
အာ်းလည ်းခကာင ်း၊ သက ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ ဝန ကက်ီးြေျြုပ မှတဆင  န ုံင ငံခတာ သမမတအာ်းလည ်း 
ခကာင ်း တာဝန ြေံရမည ။  

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းမျာ်းသည  သက  
ဆ ုံင ရာတ ုံင ်းခေသကကီ်းသ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  အာ်း 
တာဝန ြေံရမည ။ 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၂ (ဎ) (၂) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့မျာ်း၏ 
လံုံခြေံြုခရ်းနှင  နယ စပ  ခရ်းရာဝန ကကီ်းဌာနမျာ်းတ င  တ ုံင ်းခေ 
သကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ  ြေင ်းြေံရ 
ခသာတပ မခတာ သာ်းမျာ်းသည  တပ မခတာ မှ အငင မ ်းစာ်း 
ယရူန  သ ုံို့မဟုံတ  နုံတ ထ က ရန မလ ုံ။ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့မျာ်း၏ 
လံုံခြေံြုခရ်းနှင  နယ စပ  ခရ်းရာဝန ကကီ်းဌာနမျာ်းတ င  တ ုံင ်းခေ 
သကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းအ ဖစ  ြေနို့ အပ  ြေင ်းြေံရ 
ခသာတပ မခတာ သာ်းမျာ်းသည  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း  ြေင ်းြေံရ 
သည  ခနို့မှစ၍ တပ မခတာ မ ှ အငင မ ်းစာ်းယငူပ်ီး ဖစ သည ဟုံ 
မတှ ယ ူရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၃၉၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၄ (က) တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  သ ုံို့မဟုံတ  
ဝန ကကီ်းတစ ဦ်းဦ်းသည  ရာထူ်းသက တမ ်းမကုံန ဆံုံ်းမီ 
အခ ကာင ်းတစ ြေုံြေုံခ ကာင   မ မ သခ္ာဆနဒအခလျာက  
ရာထူ်းမှနုံတ ထ က လ ုံလျှင  ထ ုံသ ုံို့နုံတ ထ က လ ုံခ ကာင ်း န ုံင ငံ 

တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ သည  
န ုံင ငံခတာ သမမတထံ သ ုံို့လည ်းခကာင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကက်ီး 
သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကက်ီးတစ ဦ်းဦ်းသည  ဝန ကက်ီးြေျြုပ ထံ 
သ ုံို့လည ်းခကာင ်း ရာထူ်းသက တမ ်းမကုံန ဆံုံ်းမီအခ ကာင ်း 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၃၀ 
၇၅% မခကျာ  



 

 

ခတာ သမမတထံ စာ ဖင  တင  ပငပီ်း ရာထူ်းမှနုံတ ထ က န ုံင  
သည ၊  

တစ ြေုံြေုံခ ကာင   မ မ သခ္ာဆနဒအခလျှာက ရာထူ်းမှ နုံတ  
ထ က လ ုံလျှင  ထ ုံသ ုံို့နုံတ ထ က လ ုံခ ကာင ်း စာ ဖင  တင  ပငပီ်း 
ရာထူ်းမှနုံတ ထ က န ုံင သည ။ 

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၄ (ြေ) 
(၁)  

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  −  
(၁) လုံပ ငန ်းတာဝန က ုံ ခကျပ န စ ာမထမ ်းခဆာင န ုံင ခသာ 
တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  သ ုံို့မဟုံတ  
ဝန ကကီ်းအာ်းရာထူ်းမှနုံတ ထ က ရန  ညွှန  ကာ်းန ုံင သည ။ ညွှန  
 ကာ်းသည  အတ ုံင ်းလ ုံက နော ြေင ်းမ ပြုလျှင  တာဝန မှ ရပ စ  
ရမည ။  

န ုံင ငံခတာ သမမတသည  −  
(၁)  ပည ခထာင စုံသမမတ မန မာန ုံင ငံခတာ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ 
ဥပခေအာ်း ကာက ယ ခစာင  ခရာှက ထ န ်းသ မ ်းရန  ပျက  က က  
ခသာ သ ုံို့မဟုံတ  လုံပ ငန ်းတာဝန က ုံခကျပ န စ ာမထမ ်း 
ခဆာင န ုံင ခသာ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ  
ဝန ကကီ်းြေျြုပ  သ ုံို့မဟုံတ  ဝန ကကီ်းအာ်းရာထူ်းမှနုံတ ထ က ရန  
ညွှန  ကာ်းန ုံင သည ။  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ခေေါက တာ 
ခမာင သင ်း) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၄ (ြေ) (၂) ရာထူ်းမှနုံတ ထ က ရမည   သ ုံို့မဟုံတ  တာဝန မှရပ စ ြေံရမည   
တပ မခတာ  တ ုံင ်းခေကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းနှင   
ပတ သက လျှင  တပ မခတာ ကာက ယ ခရ်း ဦ်းစီ်းြေျြုပ နငှ   
ညြှ န ှုင ်းခဆာင ရွက ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၆၄ (ဂ) ရာထူ်းမှနုံတ ထ က  ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ တာဝန မှရပ စ ြေံရ 
 ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ က ယ လ န  ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ အ ြော်း 
အခ ကာင ်းတစ ြေုံြေုံခ ကာင   ဖစ ခစ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ 
ဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  သ ုံို့မဟုံတ  ဝန ကကီ်းရာထူ်းခနရာ 
လစ လပ လျှင  န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့ 
မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  သ ုံို့မဟုံတ  ဝန ကကီ်းမျာ်း 
ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းနှင  စပ လျဥ ်း၍ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ 
ဥပခေပေါ သက ဆ ုံင ရာ ပဌာန ်းြေျက မျာ်းနှင  အညီ လစ လပ  
သည   ရာထူ်းခနရာတ င   ဖည  စ က ြေနို့ ထာ်းန ုံင သည ။ ထ ုံသ ုံို့ 
 ဖည  စ က ြေနို့ ထာ်း ြေင ်းြေံရသည   ပုံဂ္ ြုလ ၏ရာထူ်းသက တမ ်း 

ရာထူ်းမှနုံတ ထ က  ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ တာဝန မှရပ စ ြေံရ 
 ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ က ယ လ န  ြေင ်းခ ကာင   ဖစ ခစ၊ အ ြော်း 
အခ ကာင ်းတစ ြေုံြေုံခ ကာင   ဖစ ခစ တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မ 
ဟုံတ   ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  ရာထူ်းခနရာလစ လပ လျှင  
န ုံင ငံခတာ သမမတသည  တ ုံင ်းခေသကကီ်း သ ုံို့မဟုံတ  
 ပည နယ ဝန ကကီ်းြေျြုပ  အာ်းလည ်းခကာင ်း၊ တ ုံင ်းခေသကက်ီး 
သ ုံို့မဟုံတ  ပည နယ ဝန ကက်ီးရာထ်ူးလစ လပ လျှင  တ ုံင ်းခေ 
သကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကက်ီးြေျြုပ သည  တ ုံင ်းခေသ 
ကက်ီး သ ုံို့မဟုံတ   ပည နယ ဝန ကက်ီးမျာ်းအာ်း လည ်းခကာင ်း၊ 
ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်း နှင  စပ လျဥ ်း၍ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံ 
အခ ြေြေံဥပခေပေါ သက ဆ ုံင ရာ ပဌာန ်းြေျက မျာ်းနှင  အညီ 

တပ မခတာ သာ်း 
က ုံယ စာ်းလှယ  
(ဗ ုံလ မှ ်းြေျြုပ  

ခအာင စန ်းြေျစ ) 


ခထာက ြေံမ  ၂၂၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

သည  န ုံင ငံခတာ သမမတ၏ ကျန ရှ သည   ရာထူ်းသက တမ ်း 
အတ က သာ  ဖစ ခစရမည ။  

လစ လပ  သည  ရာထူ်းခနရာတ င   ဖည  စ က ြေနို့ ထာ်းန ုံင သည ။ 
ထ ုံသ ုံို့  ဖည  စ က ြေနို့ ထာ်း ြေင ်းြေံရသည   ပုံဂ္ ြုလ ၏ရာထူ်းသက  
တမ ်းသည  န ုံင ငံခတာ သမမတ၏ ကျန ရှ သည   ရာထူ်းသက  
တမ ်း အတ က သာ  ဖစ ခစရမည ။  

၂၈၅ (က) 
(၄) 

န ုံင ငံခတာ သမမတက သတ မှတ ခသာ အ ြော်းအရည အြေျင ်း 
မျာ်းနှင  လည ်း  ပည  စံုံသူ။  

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၁ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၈၅ (စ) ခန ပည ခတာ ၏ လံုံခြေံြုခရ်းဆ ုံင ရာက စစရပ မျာ်းက ုံ ခပေါင ်းစပ  
ညြှ န ှုင ်းခပ်းန ုံင ခရ်းအတ က  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းြေံရသည   
တပ မခတာ သာ်း ခန ပည ခတာ ခကာင စီဝင  သ ုံို့မဟုံတ  
ခကာင စီဝင မျာ်းသည  တပ မခတာ မ ှ နုံတ ထ က ရန  သ ုံို့မ 
ဟုံတ  အငင မ ်းစာ်းယရူန မလ ုံ။ 

ခန ပည ခတာ ၏ လံုံခြေံြုခရ်းဆ ုံင ရာက စစရပ မျာ်းက ုံခပေါင ်းစပ  
ညြှ န ှုင ်းခပ်းန ုံင ခရ်းအတ က  ြေနို့ အပ တာဝန ခပ်း ြေင ်းြေံရသည   
တပ မခတာ သာ်း ခန ပည ခတာ ခကာင စီဝင  သ ုံို့မဟုံတ  
ခကာင စီဝင မျာ်းသည  တပ မခတာ မ ှ အငင မ ်းစာ်းယငူပ်ီး သ ုံို့ 
မဟုံတ  နုံတ ထ က ငပ်ီး ဖစ သည ဟုံ မတှ ယရူမည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၈၅ (ဆ) ခန ပည ခတာ ခကာင စီဥကကဌ သ ုံို့မဟုံတ  ခကာင စီဝင တစ ဦ်း 
ဦ်းသည  န ုံင ငံခရ်းပေါတီတစ ြေုံြေုံ၏ အဖ  ွဲ့ဝင  ဖစ လျှင  ခန ပည  
ခတာ ခကာင စီဥကကဌ သ ုံို့မဟုံတ  ခကာင စီဝင အ ဖစ  ြေနို့ အပ  
တာဝန ခပ်းအပ  ြေင ်းြေံရသည  ခနို့မှစ၍ မ မ ရာထူ်းသက တမ ်း 
အတ င ်း ယင ်းပေါတီအဖ  ွဲ့အစည ်း၏ ပေါတီလုံပ ငန ်းမျာ်းတ င  
ပေါဝင  ခဆာင ရွက  ြေင ်းမ ပြုရ။  

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၂၈၆ (က) 
(၃) (ခခ) 

ရာထူ်းမှနုံတ ထ က ရမည   သ ုံို့မဟုံတ  တာဝန မှရပ စ ြေံရမည   
တပ မခတာ သာ်း ခန ပည ခတာ ခကာင စီဝင နှင   ပတ သက  
လျှင  တပ မခတာ ကာက ယ ခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပ နှင   ညြှ န ှုင ်းခဆာင  
ရွက ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၃၀၁ (ဃ) 
(၄) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ဥပခေ 
ပညာရှင အ ဖစ န ုံင ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ။  

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၁၀ (ဃ) 
(၃)  

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ဥပခေ 
ပညာရှင အ ဖစ န ုံင ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ။ 

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၁၉  ပုံေ မ ၂၉၃ ပုံေ မြေ   (ြေ) အရ စစ ္က ဆ ုံင ရာ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းက ုံ 
န ုံင ငံခတာ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင   အ ြော်းဥပခေအရ 
ဖ  ွဲ့စည ်း၍တပ မခတာ သာ်းမျာ်းအတ က  တရာ်းစီရင ရမည ။  

ပုံေ မ ၂၉၃ ပုံေ မြေ   (ြေ) အရ စစ ္က ဆ ုံင ရာ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းက ုံ 
န ုံင ငံခတာ ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင   စစ ္က ဆ ုံင ရာဥပခေ 
အရ ဖ  ွဲ့စည ်း၍ တပ မခတာ သာ်းမျာ်းအတ က  တရာ်းစီရင  
ရမည ။ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၂၂ (ခ)   ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ ၊ တ ုံင ်းခေသကကီ်းလွှတ ခတာ ၊ 
 ပည နယ လွှတ ခတာ  သ ုံို့မဟုံတ က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရတ ုံင ်း 
ဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့နှင   က ုံယ ပ ုံင အုံပ ြေျြုပ ြေ င  ရ ခေသဦ်းစီ်းအဖ  ွဲ့တ ုံို့က 
 ပဌာန ်းသည  ဥပခေမျာ်းသည  ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင  ညီ 
ည တ  ြေင ်းရှ /မရှ  စ စစ  ြေင ်း၊  

ဥပခေ ပြုအာဏာပ ုံင  ဖစ ခသာ လွှတ ခတာ မျာ်းနှင    ပည  
ခထာင စုံအဆင  အဖ  ွဲ့အစည ်းမျာ်း၏ ခဆာင ရွက ြေျက မျာ်း 
သည  ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေနှင  ညီ ည တ  ြေင ်းရှ /မရှ  အနက  
အဓ ပပေါယ ဖ င  ဆ ုံ ြေင ်း။  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ခေေါက တာ 
ခမာင သင ်း) 


ခထာက ြေံမ  ၃၀ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၃၃ (ဃ) 
(၄)  

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ဥပခေ 
ပညာရှင အ ဖစ န ုံင ငံခတာ  သမမတက ယူဆသူ။ 

ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၃၃၈  န ုံင ငံခတာ အတ င ်းရှ  လက နက က ုံင အဖ  ွဲ့အစည ်းအာ်းလံုံ်း 
သည  တပ မခတာ ၏ က ပ က မှုခအာက တ င  ရှ ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၃၉ န ုံင ငံခတာ အာ်း ပည တ င ်း၊  ပည ပအနတရာယ မျာ်းမှ ကာက ယ  
ခရ်းအတ က  တပ မခတာ က ဦ်းခဆာင ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၄၄ မသန မစ မ ်း ဖစ သ ာ်းခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်းနှင   ခသဆံုံ်း 
ခသာ သ ုံို့မဟုံတ  ကျဆံုံ်းခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်း၏ 
မ သာ်းစုံမျာ်းအာ်း ခထာက ပံ ခစာင  ခရှာက  ခရ်းတ ုံို့အတ က  
ဥပခေ ပဌာန ်းရမည ။ 

မသန စ မ ်း ဖစ သ ာ်းခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်းနှင   ခသဆံုံ်း 
ခသာ သ ုံို့မဟုံတ  ကျဆံုံ်းခသာ တပ မခတာ သာ်းမျာ်း၏ 
မ သာ်းစုံမျာ်းအာ်း ခထာက ပံ ခစာင  ခရှာက ခရ်းတ ုံို့အတ က  
ဥပခေ ပဌာန ်းရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၅၇၄ 

၇၅% ခကျာ  
ဆက လက  

ခဆာင ရွက ရန  

၃၅၉ န ုံင ငံခတာ သည  ဥပခေကျ ်းလ န ၍  ပစ ေဏ ခပ်း ြေင ်းက ုံ 
ြေံရသ ဖင   အလုံပ ေဏ  ထမ ်းခဆာင ြေ ုံင ်း ြေင ်းနှင   အမျာ်း 
 ပည သအူကျ  ြု်းအတ က ခဆာင ရကွ ရန   န ုံင ငံခတာ ကဥပခေ 
နငှ  အည ီ တာဝန ြေျထာ်း ြေင ်းမတှပေါ်း အဓမမခစြေ ုံင ်း ြေင ်းက ုံ 
တာ်း မစ သည ။ 

န ုံင ငံခတာ သည  ဥပခေကျ ်းလ န ၍  ပစ ေဏ ခပ်း ြေင ်းက ုံြေံရ 
သ ဖင   အလုံပ ေဏ ထမ ်းခဆာင ြေ ုံင ်း ြေင ်းနှင   အဓမမခစြေ ုံင ်း 
 ြေင ်းက ုံ တာ်း မစ သည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၇၆ န ုံင ငံခတာ လံုံခြေံြုခရ်း၊တရာ်းဥပခေစ ုံ်းမ ုံ်းခရ်း၊အမျာ်း ပည သူ
ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်း နငှ  အမျာ်း ပည သအူကျ  ြု်းငာှ ဥပခေ 
နငှ  အည ီ ကက ြုတင ကာက ယ ထာ်းရှ ရန  လ ုံအပ ခသာက စစ 
သ ုံို့မဟုံတ  တည ဆ ဥပခေတစ ရပ ရပ အရြေ င   ပြုသည  က စစမ ှ

စီရင ပ ုံင ြေ င  ရှ ခသာ တရာ်းသူကကီ်း၏ ြေျြုပ မ နို့ မရရှ  ္ မည သူူ့ 
က ုံမျှ ၂၄ နောရီ ထက ပ ုံ၍ ြေျြုပ ခနှောင  ြေင ်းမ ပြုရ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၁၁ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

တစ ပေါ်း စီရင ပ ုံင ြေ င  ရှ ခသာ တရာ်းသူကကီ်း၏ြေျြုပ မ နို့ မရရှ   ္ 
မည သူူ့က ုံမျှ ၂၄ နောရီ ထက ပ ုံ၍ ြေျြုပ ခနှောင  ြေင ်းမ ပြုရ။ 

၃၉၆ (ခ) သက ဆ ုံင ရာမ ဆနဒနယ ၏ မူလမ ဆနဒရှင မျာ်းအနက အနည ်း 
ဆံုံ်းတစ ရာြေ ုံင နှုန ်းတ ုံို့ကတာဝန မှ ပန လည ရုံပ သ မ ်းလ ုံခသာ 
လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ နှင  ပတ သက သည   တ ုံင တန ်း 
ြေျက  က ုံ ပည ခထာင စုံခရွ်းခကာက ပ  ခကာ မရှင ထံတင  ပ ရ 
မည ။ 

သက ဆ ုံင ရာမ ဆနဒနယ ၏ မူလမ ဆနဒရှင မျာ်းအနက  အနည ်း 
ဆံုံ်း၂၀ရာြေ ုံင နှုန ်း တ ုံို့ကတာဝန မှ  ပန လည ရုံပ သ မ ်းလ ုံခသာ 
လွှတ ခတာ က ုံယ စာ်းလှယ နှင  ပတ သက သည  တ ုံင တန ်းြေျက  
က ုံ ပည ခထာင စုံခရွ်းခကာက ပ  ခကာ မရှင ထံ တင  ပရမည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၉၈ (ြေ) 
(၃) (ဃဃ) 

ထင ခပေါ်ခကျာ  ကာ်းသည   ဂုံဏ သတင ်းရှ ခသာ ပုံဂ္ ြုလ  
အ ဖစ န ုံင ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ ဖစ ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၃၉၉ (စ) ခရ်ွးခကာက ပ  ဆ ုံင ရာ သ ုံို့မဟုံတ  န ုံင ငံခရ်းပေါတမီျာ်းဆ ုံင ရာ 
နည ်းဥပခေမျာ်းက ုံ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေပေါ  ပဌာန ်း 
ြေျက မျာ်းနှင  အညီလည ်းခကာင ်း၊ လုံပ ထံုံ်းလုံပ နည ်းမျာ်း၊ 
ညွှန  ကာ်းြေျက စသည မျာ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာဥပခေမျာ်းနှင   
အည ီလည ်းခကာင ်း ထုံတ  ပန  ြေင ်း၊ 

ခရ်ွးခကာက ပ  ဆ ုံင ရာနည ်းဥပခေမျာ်းက ုံဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ
ဥပခေပေါ  ပဌာန ်းြေျက မျာ်းနှင  အညီလည ်းခကာင ်း၊ လုံပ ထံုံ်း 
လုံပ နည ်းမျာ်း၊ညွှန  ကာ်းြေျက စသည မျာ်းက ုံ သက ဆ ုံင ရာ 
ဥပခေမျာ်းနှင  အညီလည ်းခကာင ်းထုံတ  ပန  ြေင ်း၊ 

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၀၂ ခအာက ပေါက စစမျာ်းနှင  စပ လျဥ ်း၍  ပည ခထာင စုံခရွ်း 
ခကာက ပ  ခကာ မရှင ၏ ဆံုံ်း ဖတ ြေျက နှင  ခဆာင ရွက ြေျက  
မျာ်းသည  အငပီ်းအ ပတ အတည  ဖစ ခစရမည  − 
(က) ခရ်ွးခကာက တင ခ မြှာက  ြေင ်းဆ ုံင ရာလုံပ ငန ်းမျာ်း၊ 
(ြေ) ခရ်ွးခကာက ပ  ြေံုံအဖ  ွဲ့မျာ်း၏ဆံုံ်း ဖတ ြေျက မျာ်း၊ အမ နို့  
မျာ်းနှင  စပ လျဥ ်းသည   အယူြေံမှုမျာ်းနှင   ပင ဆင မှုမျာ်း။  
(ဂ) န ုံင ငံခရ်းပေါတီဆ ုံင ရာ ဥပခေအရခဆာင ရွက ခသာက စစ 
ရပ မျာ်း၊ 

ခအာက ပေါက စစမျာ်းနှင  စပ လျဥ ်း၍  ပည ခထာင စုံခရွ်း 
ခကာက ပ  ခကာ မရှင ၏ ဆံုံ်း ဖတ ြေျက နှင  ခဆာင ရွက ြေျက  
မျာ်းအခပေါ် ဥပခေနှင  အညီ  ပည ခထာင စုံ တရာ်းလွှတ ခတာ  
ြေျြုပ သ ုံို့ အယြူေံဝင ြေ င  ရှ ခစရမည  −  
(က) ခရ်ွးခကာက တင ခ မြှာက  ြေင ်းဆ ုံင ရာလုံပ ငန ်းမျာ်း၊ 
(ြေ) ခရွ်းခကာက ပ  ြေံုံအဖ  ွဲ့မျာ်း၏ဆံုံ်း ဖတ ြေျက မျာ်း၊ အမ နို့  
မျာ်းနှင  စပ လျဥ ်း သည  အယူြေံမှုမျာ်းနှင   ပင ဆင မှုမျာ်း။  
(ဂ) န ုံင ငံခရ်းပေါတီဆ ုံင ရာဥပခေအရ ခဆာင ရွက ခသာက စစ 
ရပ မျာ်း၊  

 ပည ြေ ုံင ငဖ ြု်း 
(ခေေါက တာ 
ခမာင သင ်း) 


ခထာက ြေံမ  ၂၃၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၄၀၅ (က)  စစ မှန ၍စည ်းကမ ်း ပည  ဝခသာပေါတီစံုံေီမ ုံကခရစီစနစ က ုံလ
က ြေံကျင  သံုံ်းသည ။  

စစ မှန ခသာ ပေါတီစံုံေီမ ုံကခရစီစနစ က ုံ ကျင  သံုံ်းသည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၄ 
၇၅% မခကျာ  

မလူအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၃၇ (က)  န ုံင ငံခတာ အလံသည ခအာက တ င ခဖာ  ပထာ်းသည  အတ ုံင ်း 
 ဖစ သည ၊ 
 

န ုံင ငံခတာ အလံသည  ခအာက တ င ခဖာ  ပထာ်းသည  အတ ုံင ်း 
 ဖစ သည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၃၉၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

အြေန ်း (၁၄) 
အြေန ်း 

ခြေေါင ်းစဥ  

ကူ်းခ ပာင ်းခရ်းကာလ ပဌာန ်းြေျက မျာ်း ပယ ဖျက ရမည ။  NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၅ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၁   ပည လံုံ်းကျွတ ဆနဒြေံယူပ  တ င  ဆနဒမ ခပ်းြေ င  ရှ သူအာ်းလံုံ်း၏ 
ထက ဝက ခကျာ မ ခပ်းသည  ဆနဒမ အမျာ်း ဖင  အတည  ပြု 
 ပဌာန ်းလ ုံက သည   ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ ဥပခေသည   ပည  
ခထာင စုံလွှတ ခတာ  ပထမအကက မ အစည ်းအခဝ်းစတင  
ကျင ်းပသည  ခနို့မှစ၍ န ုံင ငံခတာ တစ ဝန ်းလံုံ်း၌ အာဏာ 
တည သည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၂ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအာဏာမတည မီန ုံင ငံခတာ ၏ 
အြေျြုပ အ ြောအာဏာက ုံန ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်းနှင  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 



 

 

ဖ ွံဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီက ဆက လက ကျင   သံုံ်းခဆာင ရွက ရ 
မည ။  

ခထာက ြေံမ  ၄၀၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၃ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအာဏာတည သည  ခနို့မတ ုံင မီ 
န ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်း သာယာခရ်းနှင  ဖ ံွဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီက 
ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအခကာင အထည  ခဖာ ခရ်းအတ က  
ကက ြုတင ခဆာင ရွက သည  လုံပ ငန ်းရပ မျာ်းသည ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံ 
အခ ြေြေံဥပခေအရ ခဆာင ရွက သည ဟုံ မှတ ယူရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၄ (က)  ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအာဏာတည သည  ခနို့၌ တည ရှ  
ခနခသာ အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့သည  ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအရ 
တာဝန ခပ်းအပ သည   အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့ မခပေါ်မီ မ မ တ ုံို့၏ 
သက ဆ ုံင ရာတာဝန မျာ်းက ုံ ဆက လက ခဆာင ရွက ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၆ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၄ (ြေ)  ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအာဏာတည သည  ခနို့၌ တည ရှ  
ခနခသာတရာ်းရံုံ်း မျာ်းသည  ဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေအရ 
တည ခထာင သည  တရာ်းရံုံ်းမျာ်း မခပေါ် ခပေါက မီဆက လက  
၍ တရာ်းစီရင ပ ုံင ြေ င  အာဏာမျာ်း သံုံ်းစ  ခဆာင ရွက ရမည ။ 
အဆ ုံပေါ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းတ င  မငပီ်းမ ပတ ကျန ရှ ခနခသ်းခသာ 
တရာ်းမမှုမျာ်း၊  ပစ မှုဆ ုံင ရာ အမှုမျာ်းနှင   အြေ န ခတာ အမှု 
မျာ်းက ုံ အမှုစတင စစ ခဆ်းစဥ က ကျင  သံုံ်းသည   ဥပခေမျာ်း 
နှင  အညီ ဆက လက စစ ခဆ်းစီရင ရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၅   ပည ခထာင စုံသမမတ မန မာန ုံင ငံခတာ သည  န ုံင ငံခတာ  ငင မ  
ဝပ ပ  ပာ်းမှုတည ခဆာက ခရ်းအဖ  ွဲ့နှင   န ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်း 
သာယာခရ်းနှင  ဖ ံွဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီတ ုံို့.၏ မူဝေါေလမ ်းည န မှု 
မျာ်း၊ ဥပခေမျာ်း၊ နည ်းဥပခေမျာ်း၊ စည ်းမျဥ ်းမျာ်း၊ အမ နို့  ပန  
တမ ်းမျာ်း၊ ခ ကညာြေျက မျာ်းက ုံလည ်းခကာင ်း၊ န ုံင ငံခတာ  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၈ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

ငင မ ဝပ ပ  ပာ်းမှုတည  ခဆာက မှုတည ခဆာက ခရ်းအဖ  ွဲ့နှင   
န ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်းနှင  ဖ ံွဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီတ ုံို့ ၏ 
ခဆာင ရွက ြေျက မျာ်း၊ တာဝန မျာ်းနှင  ရပ ုံင ြေ င  မျာ်းက ုံ 
လည ်းခကာင ်း ဆက ြေံသည ။ ယင ်းအဖ  ွဲ့၊ သ ုံို့မဟုံတ  အဖ  ွဲ့ဝင  
တစ ဦ်းဦ်း၊ သ ုံို့မဟုံတ  အစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့ဝင တစ ဦ်းဦ်း၏ တာဝန  
အရခဆာင ရွက ြေျက မျာ်းအခပေါ် အခ ကာင ်း ပြုလျက  ယင ်း 
တ ုံို့အာ်းတရာ်းစ  ဆ ုံ ြေင ်း၊ အခရ်းယူ ြေင ်းမရှ ခစရ။  

၄၄၆ တည ဆ ဥပခေမျာ်းသည   ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ က ပယ  
ဖျက  ြေင ်း၊  ပင ဆင  ြေင ်း၊ မ ပြုခသ်းမီဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ 
ဥပခေနှင  မဆနို့ ကျင သမျှအတည  ဖစ သည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၃၉၉ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၇ တည ဆ နည ်းဥပခေမျာ်း၊ စည ်းမျဥ ်းမျာ်း၊ စည ်းကမ ်းမျာ်း၊ 
အမ နို့ ခ က ငာစာ်းမျာ်း၊ အမ နို့ မျာ်း၊ ညွှန  ကာ်းြေျက မျာ်းနှင   
လုံပ ထံုံ်းလုံပ နည ်းမျာ်းက ုံ  ပည ခထာင စုံအစ ုံ်းရ အဖ  ွဲ့က 
ပယ ဖျက  ြေင ်း၊  ပင ဆင  ြေင ်းမ ပြုခသ်းမီ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံ 
အခ ြေြေံဥပခေနှင   မဆနို့ ကျင သမျှ အတည  ဖစ သည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၄၈  ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံဥပခေ အာဏာစတင တည သည  ခနို့ 
တ င န ုံင ငံခတာ ခအ်းြေျမ ်းသာယာခရ်းနှင  ဖ ံွဲ့ငဖ ြု်းခရ်းခကာင စီ 
လက ခအာက ၌ ဖ  ွဲ့စည ်းထာ်းရှ သည   တပ မ ခတာ အပေါအဝင  
ဌာနဆ ုံင ရာအဖ  ွဲ့အစည ်းမျာ်း၏ အမှုထမ ်းရွက ဆ  ဖစ  က 
ခသာ န ုံင ငံဝန ထမ ်းမျာ်းသည   ပည ခထာင စုံသမမတ မန မာ 
န ုံင ငံခတာ အစ ုံ်းရ အ ြော်း ပဌာန ်း ြေင ်းမ ပြုသမျှ ဆက လက  
အမှုထမ ်းရမည ။  

ပယ ဖျက ရမည ။ NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၄ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  



 

 

၄၉၉ (က) 
 ဖည  စ က  

 တည ဆ ဥပခေမျာ်းသည   ပည ခထာင စုံလွှတ ခတာ က 
ပယ ဖျက  ြေင ်း၊  ပင ဆင  ြေင ်းမ ပြုခသ်းမီ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံ အခ ြေြေံ 
ဥပခေနှင  မဆန ကျင သမျှ အတည  ဖစ  သည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

၄၉၉ (ြေ)  
 ဖည  စ က   

 တည ဆ နည ်းဥပခေမျာ်း၊ စည ်းကမ ်းမျာ်း၊ စည ်းကမ ်းမျာ်း၊ 
အမ နို့ ခ ကာ  ငာစာမျာ်း၊ အမ နို့ မျာ်း၊ ညွှန  ကာ်းြေျက မျာ်းနှင   
လုံပ ထံုံ်းလုံပ နည ်းမျာ်းက ုံ  ပည ခထာင စုံအစ ုံ်းရအဖ  ွဲ့က ပယ  
ဖျက  ြေင ်း၊  ပင ဆင  ြေင ်းမ ပြုခသ်းမီ ဤဖ  ွဲ့စည ်းပံုံအခ ြေြေံ 
ဥပခေနှင  မဆနို့ ကျင သမျှ အတည  ဖစ သည ။  

NLD 
ခထာက ြေံမ  ၄၀၇ 
၇၅% မခကျာ  

မူလအတ ုံင ်းထာ်းရန  

 


