(၂၀၀၈ ) ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေမူလ ပဌာန်းြေျကမျာ်း၊ ပငဆငရနအဆုံ ပြုြေျကမျာ်းနှငလွှတခတာမရလေမျာ်း (၄၃၆ ြေ အတက)
ပုံေမမျာ်း
၁၁၅ (ခ)

မူလ ပဌာန်းြေျက
ကာကယခရ်းနှင

ပငဆငရနအဆုံ ပြုြေျက

လံုံခြေံြုခရ်းဆုံငရာကစစမျာ်းကုံ

အဆုံ ပြုသူ

လည်း ပယဖျကရမည။

NLD

ခကာင်း ၊ တပမခတာဆုံငရာကစစမျာ်းကုံ လည်းခကာင်း
ကာကယခရ်းနှငလံုံခြေံြုခရ်းခကာမတီကုံ

တပမခတာသာ်း

ပညသူူ့လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်း



ခထာကြေံမ ၄၁၂

ခလလာတင ပခစရန အခ ကာင်းခပေါ်ခပေါကပေါက ပညသူူ့
လွှတခတာသည

မဲရလဒ်

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

ဖငကာလသတမှတ၍ ဖွဲ့စည်းရမည။ ထုံသုံို့ဖွဲ့စည်းသည
ကာကယခရ်းနှငလံုံခြေံြုခရ်းခကာမတီသည

လုံပငန်းကုံ

လုံအပြေျကအရတပမခတာသာ်းမဟုံတခသာ
သည

သငခလျာ

ပညသူူ့လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်းကုံလည်း

ထညသင်းဖွဲ့စည်းရန လုံအပပေါကဖွဲ့စည်းနုံင သည၊
၁၂၁ (ဋ)

နုံငငံခတာပုံငခငခ က်း၊ခ မ၊ အမ၊ အခဆာကအအံုံ၊ ယာဥ၊ နုံငငံခတာပုံငခငခ က်း၊ ခ မ၊ အမ၊အခဆာကအအံုံ၊ ယာဥ၊
ပစစည်းစသည
နည်း ဖင ဖစခစ

သယဝုံကခသာ



ရယူသံုံ်းစသူသမ
ုံို့ ဟုံတယင်းသရ
ုံို့ ယူသံုံ်းစ နည်း ဖင ဖစခစရယူသံုံ်းစသူ သမ
ုံို့ ဟုံတ ယင်းသရ
ုံို့ ယူသံုံ်းစ

ခထာကြေံမ ၄၁၄

တို့က
ုံ ုံတုံကရုံက ဖစခစ၊

သယဝုံကခသာ ပစစည်းစသည

သည အဖွဲ့အစည်းဝင ဖစသူ၊
စရတ၊

တို့ုံကုံတုံကရုံက ဖစခစ၊

၇၅% မခကျာ

သည အဖွဲ့အစည်းဝင ဖစသူ၊

ခြေင်းြေျက။ (၁) နုံငငံခတာခငခ က်းဟူခသာ စကာ်းရပတင ခြေင်းြေျက။
အငငမ်းစာ်းလစာ၊

NLD

နုံငငံခတာခငခ က်းဟူခသာ

ခငခ က်းခသာလည်းခကာင်း၊ အငငမ်းစာ်းလစာ၊

စရတ၊

စကာ်းရပတင

ခငခ က်းခသာလည်းခကာင်း၊

နုံငငံခတာအကျြု်းအတကခဆာငရွက သ ဖင နုံငငံခတာ က နုံငငံခတာအကျြု်းအတကခဆာငရွက သ ဖင နုံငငံခတာက
တရာ်းဝငခထာကပံြေျီ်း မြှငထာ်းခသာ
ခငခ က်း ခသာလည်းခကာင်း မပေါဝင။

လစာ၊

စရတ၊ တရာ်းဝငခထာကပံြေျီ်း မြှငထာ်းခသာ လစာ၊ စရတ၊ ခင
ခ က်း ခသာလည်းခကာင်း မပေါဝင။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

(၂)

နင
ုံ ငံခတာပင
ုံ ခ မ၊

အ မ၊

အခဆာကအအံ၊ုံ

ယာဥ၊

ပစစည်းဟူခသာစကာ်းရပတငဥပခေတစရပရပအရခသာ
လည်းခကာင်း၊တာဝနအရခသာလည်းခကာင်း

နင
ုံ ငံခတာ

ကသံ်းုံ စြေင ပြုထာ်းခသာသို့မ
ုံ ဟုံတနင
ုံ ငံခတာထံမှ

အြေ

ခ က်းခင ဖင ငှာ်းရမ်းသံ်းုံ စခသာ နင
ုံ ငံခတာပင
ုံ ခ မ၊ အမ၊
အခဆာကအအံုံ

နှငအြေန်းမျာ်း၊

အ ြော်းအခဆာကအအံုံ

နှငအြေန်းမျာ်း၊

နင
ုံ ငံခတာပင
ုံ ခလယာဥ၊ရထာ်း၊သခ္ဘာ၊

ခမာခတာယာဥ၊ ပစစည်းစသညမျာ်း မပေါဝင။
၁၂၄ (က) ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေ
အကကမ ပညသူူ့လွှတ
ခတာ

နုံငငံ



ဖွဲ့ံ ငဖြု်းခရ်းခကာငစီက

ခထာကြေံမ ၄၁၃

အာဏာတညငပီ်းခနောက
ခတာပံမ
ုံ ှနအစည်းအခဝ်းကုံ

ခအ်းြေျမ်းသာယာခရ်းနှင

ပထမ ပယဖျကရမည။

NLD

၇၅% မခကျာ

ခြေေါ်ယူကျင်းပရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၁၂၄ (ခ)

ပညသူူ့လွှတခတာ၏ခနောငသကတမ်းမျာ်းအတကပထမ
အကကမပံမ
ုံ ှနအစည်း
ဥပခေပေါ

အခဝ်းမျာ်းကုံ

ပဌာန်းြေျကနှငအညီ

ခဆာငလျကရှခသာ

ပညသူူ့လွှတခတာ၏

သကတမ်းတင
ုံ ်း၏

ပထမအကကမ

NLD

ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံ ပံမ
ုံ ှနအစည်းအခဝ်းမျာ်းကုံဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေပေါ ပဌာန်း

ခထာကြေံမ ၄၁၆

တာဝနဆကလကထမ်း ြေျကနှငအညီ တာဝနဆကလက ထမ်းခဆာငလျကရှခသာ

ပညသူူ့လွှတခတာဥကကဌက ခြေေါ်ယူ

၇၅% မခကျာ

ပညသူူ့လွှတခတာ ဥကကဌက ခြေေါ်ယူကျင်းပရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ကျင်းပရမည။
၁၄၇ (ခ)

ကာကယခရ်းနှငလံုံခြေံြုခရ်းဆုံငရာ
ခကာင်း၊

ကစစမျာ်းကုံလည်း ပယဖျကရမည။

တပမခတာဆုံငရာကစစမျာ်းကုံ

ခလလာတင ပခစရန

လည်းခကာင်း

အခ ကာင်းခပေါ်ခပေါကပေါက

သာ်းလွှတခတာသည

အမျြု်း

ကာကယခရ်းနှငလံုံခြေံြုခရ်းခကာ

မတီကုံ တပမခတာသာ်း အမျြု်းသာ်းလွှတခတာကုံယစာ်း
လှယမျာ်း ဖင ကာလသတမှတ၍ ဖွဲ့စည်းရမည။ ထုံသုံို့
ဖွဲ့စည်းသည



ကာကယခရ်းနှငလံုံခြေံြုခရ်းခကာမတီသည

လုံပငန်းလုံအပြေျကအရ

တပမခတာသာ်းမဟုံတခသာ

NLD



ခထာကြေံမ ၄၁၃
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

သငခလျာသည

အမျြု်းသာ်းလွှတခတာ

ကုံယစာ်းလှယ

မျာ်းကလ
ုံ ည်း ထညသင်းဖွဲ့စည်းရန လုံအပပေါက ဖွဲ့စည်း
နုံငသည။
၁၇၂ (က) ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေ

အာဏာတညငပီ်းခနောက

ပထမ ပယဖျကရမည။

NLD

အကကမ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ
ပံမ
ုံ ှနအစည်းအခဝ်းကုံ

နုံငငံခတာခအ်းြေျမ်း



ခထာကြေံမ ၄၁၅

သာယာခရ်း

၇၅% မခကျာ

နှငဖံွဲ့ငဖြု်းခရ်း ခကာငစီက ခြေေါ်ယူကျင်းပရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၁၇၂ (ြေ)

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ၏ ခနောင တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ သကတမ်း
သကတမ်းမျာ်းအတက
မျာ်းကုံ

ပထမအကကမပံမ
ုံ ှနအစည်းအခဝ်း တင
ုံ ်း၏ ပထမအကကမပံမ
ုံ ှနအစည်းအခဝ်းမျာ်းကုံ ဖွဲ့စည်းပံုံ

ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျကနှင

တာဝနဆကလကထမ်းခဆာငလျကရှခသာ
ကကီ်း

သုံို့မဟုံတ

NLD

ပညနယလွှတခတာဥကကဌက

ခထာကြေံမ ၄၁၆

အညီ အခ ြေြေံဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျကနှငအညီ တာဝနဆကလက

တုံင်းခေသ ထမ်းခဆာငလျကရှခသာ
ခြေေါ်ယူ

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း



၇၅% မခကျာ

သုံို့မဟုံတ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညနယလွှတ ခတာဥကကဌက ခြေေါ်ယူကျင်းပရမည။

ကျင်းပရမည။
၁၈၈

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာသည ဇယာ်း တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ ပညနယလွှတခတာ သည ဇယာ်း
၂

တငခဖာ ပထာ်းခသာ

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ ၂၊

ဇယာ်း

၃

နှင

ဇယာ်း၅

ပညနယဥပခေ ပြုစာရင်းပေါ

ကစစရပမျာ်းနှင

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယတစဝန်းလံုံ်းအတက ရပမျာ်းနှင စပလျင်း၍ တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ

NLD

တို့တ
ုံ ငခဖာ ပထာ်းခသာ


ခထာကြေံမ ၄၁၇

စပလျင်း၍ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဥပခေ ပြုစာရင်းပေါ ကစစ

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

ခသာလည်းခကာင်း၊ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ တစဝန်းလံုံ်း အတကခသာလည်းခကာင်း၊ တုံင်းခေသကကီ်း
တစစတတစခေသ အတကခသာလည်းခကာင်း အာဏာ သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယတစစတတစခေသအတကခသာလည်း
သကခရာကခစရန ဥပခေ ပြုြေငရှသည။
၁၉၆

ခကာင်း အာဏာသကခရာကခစရန ဥပခေ ပြုြေငရှသည။

ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပုံငအုံပြေျြုပ ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပ

NLD

ြေငရခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့မျာ်းအာ်း မမတတ
ုံို့ င
ုံ ်း သမ
ုံို့ ဟုံတခေသ ြေငရခေသဦ်းစီ်း အဖွဲ့မျာ်းအာ်း မမတတ
ုံို့ င
ုံ ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ခေသ



အတက ဇယာ်း ၃ တင ခဖာ ပထာ်းခသာ ဥပခေ ပြု စာရင်းပေါ အတက ဇယာ်း ၃ နှင ဇယာ်း ၅ တို့တ
ုံ င ခဖာ ပထာ်းခသာ

ခထာကြေံမ ၄၁၆

ကစစရပမျာ်းနှငစပလျဥ်းသည
ြေခဝအပနှင်းသည။

ဥပခေ ပြုြေင

အာဏာကုံ ဥပခေ ပြုစာရင်းပေါ ကစစရပမျာ်းနှငစပလျဥ်းသည ဥပခေ ပြု
ြေငအာဏာကုံ ြေခဝအပနှင်းသည။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၁၉၈ (ခ)

တင
ုံ ်းခေသကကီ်းလွှတခတာ

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ခတာက ပဌာန်းလုံကသည

ဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျကတစရပ က ပဌာန်းလုံကသည ဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျက တစရပရပ

ရပသည

ပညခထာငစုံလွှတခတာက

ဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျက

ပညနယလွှတ တင
ုံ ်းခေသကကီ်းလွှတခတာ သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ

NLD

ခထာကြေံမ ၄၁၄

ပဌာန်းသည သည ပညခထာငစုံလွှတခတာက ပဌာန်းသည ဥပခေပေါ

တစရပရပနှငဆနို့ကျငခနလျှင

ပဌာန်းြေျကတစရပရပနှင

ဆနို့ကျငခနလျှင

ဇယာ်း

၇၅% မခကျာ

၃

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညခထာငစုံ လွှတခတာက ပဌာန်းသည ဥပခေပေါ အတင
ုံ ်း နှငအညီ ပဌာန်းထာ်းသည ဥပခေမျာ်းမှအပ ပညခထာငစုံ
လုံကနောကျငသံုံ်းရမည။



လွှတခတာက ပဌာန်းသည ဥပခေပေါအတင
ုံ ်း လုံကနောကျင
သံုံ်းရမည။

၁၉၈ (ဃ) ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့ သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပုံင ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့ သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပုံင

NLD

အုံပြေျြုပြေငရခေသ ဦ်းစီ်းအဖွဲ့က ပဌာန်းလုံကသည ဥပခေပေါ အုံပြေျြုပြေငရခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့က ပဌာန်း လုံကသညဥပခေပေါ
ပဌာန်းြေျကတစရပရပသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်း လွှတခတာ

ခထာကြေံမ ၄၁၃

ပဌာန်းြေျကတစရပရပသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်း လွှတခတာ

၇၅% မခကျာ

သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာက ပဌာန်း သည ဥပခေပေါ သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ လွှတခတာက ပဌာန်းသည ဥပခေပေါ
ပဌာန်းြေျကတစရပရပနှငဆနို့ကျငခန လျှင သကဆုံငရာ
တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယ



မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပဌာန်းြေျက တစရပရပနှင ဆနို့ကျငခနလျှင ဇယာ်း ၅

လွှတခတာက နှငအညီ ပဌာန်းထာ်းသည ဥပခေမျာ်းမှအပ သကဆုံငရာ

ပဌာန်းသည ဥပခေပေါအတင
ုံ ်းလုံကနော ကျငသံုံ်းရမည။

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာက ပဌာန်း
သည ဥပခေပေါအတင
ုံ ်းလုံကနောကျငသံုံ်း ရမည။

၂၀၄ (ြေ)

အမျြု်းသာ်းကာကယခရ်းနှင

လံုံခြေံြုခရ်းခကာငစီ၏ လတငငမ်းြေျမ်းသာြေင ခပ်းပင
ုံ ြေငရှသည။

NLD

ခထာကြေံြေျကနှငအညီ လတငငမ်းြေျမ်းသာြေင ခပ်းပင
ုံ ြေင


ခထာကြေံမ ၄၀၃

ရှသည။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၂၅

ပညခထာငစုံအစုံ်းရသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်းအစုံ်းရ သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညခထာငစုံအစုံ်းရသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်းအစုံ်းရသုံို့မဟုံတ

ပညနယအစုံ်းရတို့က
ုံ လည်းခကာင်း၊

ပညနယအစုံ်းရ တို့က
ုံ လည်းခကာင်း၊ ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေင



ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပ ရတင
ုံ ်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့ သုံို့မဟုံတ ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရခေသ

ခထာကြေံမ ၄၁၅

အုံပြေျြုပြေငရတုံင်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့သမ
ုံို့ ဟုံတ
ြေငရခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့တုံို့ကလည်းခကာင်း

ကုံယပုံင

လုံပငန်းမျာ်းကုံ ဦ်းစီ်းအဖွဲ့တုံို့က လည်းခကာင်း လုံပငန်းမျာ်းကုံ အခကာင

အခကာငအထည ခဖာခဆာငရွက ကရာတင ထခရာက အထည ခဖာခဆာငရွက ကရာတငထခရာကခအာင မငမှု
ခအာင မငမှုရှခရ်းအတက ခပေါင်းစပညြှနင
ှု ်းခပ်းသည။

ရှခရ်းအတက ခပေါင်းစပညြှနင
ှု ်းခပ်းနင
ုံ သည။

NLD

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၂၆ (က)

တင
ုံ ်းခေသကကီ်းနှင ပညနယအ ကာ်း၊

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း တင
ုံ ်းခေသကကီ်းနှင ပညနယအ ကာ်း၊ တုံင်းခေသကကီ်း အ

NLD

အြေျင်းြေျင်း၊ ပညနယ အြေျင်းြေျင်း၊ တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့
ြေျင်းြေျင်း၊ ပညနယအြေျင်းြေျင်း၊ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ
ဟုံတ ပညနယနှင ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရ စီရငစုံအ ကာ်း၊
ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရစီရငစုံအြေျင်းြေျင်း
အုံပြေျြုပမှုဆုံငရာ

စပညြှနှုင်းခ ဖရှင်းခပ်း ြေင်း၊

၇၅% မခကျာ

လုံအပလျှင

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ခပေါင်း ဆုံငရာ အ ငင်းပာ်းမှုမျာ်းနှငစပလျဥ်း၍ ခပေါင်းစပညြှနှုင်းခ ဖ

အဆံ်းုံ အ ဖတ ရှင်းခပ်း ြေင်း၊

ခပ်း ြေင်း ပြုသည။
၂၂၆ (ြေ)

ခထာကြေံမ ၄၁၅

ပညနယနှငကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရစီရငစုံအ ကာ်း၊ကုံယပုံင

ဖစပာ်းသည အုံပြေျြုပြေငရစီရငစုံ အြေျင်းြေျင်း ဖစပာ်းသည အုံပြေျြုပမှု

အ ငင်းပာ်းမှုမျာ်းနှငစပလျဥ်း၍

လုံအပလျှင

အဆံ်းုံ အ ဖတခပ်း ြေင်း ပြုနင
ုံ

သည။

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယနှင ပညခထာငစုံ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယနှင ပညခထာငစုံနယ

နယခ မအ ကာ်း၊

ကုံယပုံငအုံပြေျြုပြေငရစီရငစုံနှင

ပည ခ မအ ကာ်း၊ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရစီရငစုံနှင

NLD

ပညခထာငစုံ

အ ငင်းပာ်းမှုမျာ်းနှငစပလျင်း၍

ခပေါင်းစပညြှနှုင်းခ ဖ ပာ်းမှုမျာ်းနှငစပလျင်း၍

၇၅% မခကျာ

ခပေါင်းစပညြှနှုင်းခ ဖရှင်းခပ်း ြေင်း၊

ရှင်းခပ်း ြေင်း၊ လုံအပလျှငအဆံ်းုံ အ ဖတခပ်း ြေင်း ပြုသည။

လုံအပလျှင အဆံ်းုံ အ ဖတခပ်း ြေင်း ပြုနင
ုံ သည။

အသက ၄၀ နှစ ပညငပီ်းသူ

အသက ၃၅ နှစ ပညငပီ်းသူ၊



ခထာကြေံမ ၄၁၆

ခထာငစုံနယခ မအ ကာ်း ဖစပာ်းသည အုံပြေျြုပခရ်းဆုံင ရာ နယခ မအ ကာ်း ဖစပာ်းသည အုံပြေျြုပခရ်းဆုံငရာ အ ငင်း

၂၃၂ (က)



မူလအတုံင်းထာ်းရန

NLD

(၁)



ခထာကြေံမ ၃၈၀
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၃၂ (က)

မမကုံယတင
ုံ ခသာလည်းခကာင်း၊

မမ၏မ္တစပေါ်းပေါ်း

တပမခတာသာ်း



(၅)

ခသာလည်းခကာင်း၊ မမ၏ဇနီ်း၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ ြေငပန်းခသာ

ကုံယစာ်းလှယ

ဖညစက

လည်းခကာင်း၊ မမ၏တရာ်းဝငသာ်းသမီ်း တစဦ်းဦ်းခသာ

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၅

လည်းခကာင်း၊

ခမာငခမာင)

၇၅% မခကျာ

ရန

ထုံတရာ်းဝင

သာ်းသမီ်းတစဦ်းဦ်း၏ဇနီ်း၊

သမ
ုံို့ ဟုံတ ြေငပန်းခသာလည်းခကာင်း၊ နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏
ခကျ်းဇူ်းသစစာခတာကုံ.ြေံယူခစာငခရှာကရုံခသသူ

သမ
ုံို့

ဟုံတ နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏ လကခအာကြေံ ဖစသူသုံို့မဟုံတ
တင
ုံ ်းတစပေါ်း၏ နုံငငံသာ်း ဖစသူ မ ဖစခစရ၊ထုံသူမျာ်းသည
နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏

လကခအာကြေံ ဖစသူခသာလည်း

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ခကာင်း

တုံင်းတစပေါ်း၏

နုံငငံသာ်းခသာလည်းခကာင်း

ြေံစာ်းရခသာအြေငအခရ်းမျာ်းနှင

ခကျ်းဇူ်းြေံစာ်းြေငမျာ်းကုံ

ြေံစာ်းနုံငြေငရှသူမျာ်းမ ဖစခစရ။
၂၃၂ (ြေ) (၁) လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်းထက

ဖစခစ၊ လွှတခတာ ပေ
ုံ မြေ (က) ပေါ သတမှတထာ်းသညအရညအြေျင်းမျာ်းနှင

ကုံယစာ်းလှယ မဟုံတသူမျာ်းထက ဖစခစ ပုံေမြေ (က) ပေါ
သတမှတထာ်းသညအရညအြေျင်းမျာ်းနှင

NLD

ပညစံုံခသာ သငခလျာသည ပုံဂြု္ လမျာ်းကုံ ခရွ်းြေျယရမည၊



ခထာကြေံမ ၄၁၀

ပညစံုံခသာ

၇၅% မခကျာ

သငခလျာသည ပုံဂြု္ လမျာ်းကုံ ခရွ်းြေျယရမည၊

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၃၂ (ည)
(၂)

၂၃၂ (ဋ)

ကာကယခရ်းဝနကကီ်းဌာန၊

ပညထခရ်းဝနကကီ်းဌာနနှငနယ ကာကယခရ်းဝနကကီ်းဌာန၊ ပညထခရ်းဝနကကီ်းဌာနနှင နယ

စပခရ်းရာဝနကကီ်း ဌာနမျာ်းအတက ပညခထာငစုံဝနကကီ်း စပခရ်းရာဝနကကီ်း ဌာနမျာ်းအတက

NLD

ပညခထာငစုံဝနကကီ်း

မျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပထာ်း ြေင်းြေံရခသာ တပမခတာသာ်းမျာ်း မျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပထာ်း ြေင်းြေံရခသာ တပမခတာသာ်းမျာ်း

ခထာကြေံမ ၄၁၃

သည တပမခတာမှ အငငမ်းစာယူရန သို့မ
ုံ ဟုံတ နုံတထက သည ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရသညခနို့မှစ၍ တပမခတာ

၇၅% မခကျာ

ရနမလုံ။

မှ အငငမ်းစာယူငပီ်း ဖစသညဟုံ မှတယူရမည။

ပညခထာငစုံဝနကကီ်းသညနုံငငံခရ်းပေါတီတစြေုံြေုံ၏အဖွဲ့ဝင

ပယဖျကရမည။

ဖစလျှင

မူလအတုံင်းထာ်းရန

NLD

ပညခထာငစုံဝနကကီ်းအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်း



ြေင်းြေံရသညခနို့မှစ၍ မမရာထူ်း သကတမ်းအတင်း ယင်း

ခထာကြေံမ ၄၀၆

ပေါတီအဖွဲ့အစည်း၏ ပေါတီလုံပငန်းမျာ်းတင ပေါဝငခဆာင

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

ရွက ြေင်းမ ပြုရ။
၂၃၄ (က) နုံငငံခတာသမမတသည ပညခထာငစုံဝနကကီ်းမျာ်းအာ်း အ နုံငငံခတာသမမတသည
ခထာကအကူ ပရန

ပညခထာငစုံဝနကကီ်းမျာ်းအာ်း အ

NLD

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက ခထာကအကူ ပရန ခအာကခဖာ ပပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင

ဖစခစ၊ လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမဟုံတသူမျာ်းထက ဖစ

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

ေုံတယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်း နုံငသည။
ေုံတယဝနကကီ်းအ ဖစ

ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရသူသည ေုံတယဝနကကီ်းအ ဖစ

လွှတခတာတစရပရပ၏
ခကာင်း၊

ကုံယစာ်းလှယခသာလည်း လွှတခတာတစ

နုံငငံဝနထမ်းခသာလည်းခကာင်း၊



ခထာကြေံမ ၄၁၂

ပညစံုံသူမျာ်းကုံ ေုံတယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပတာဝန

ခစ ခအာကခဖာ ပပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံသူမျာ်း ကုံ ခပ်းနုံငသည။
၂၃၄ (စ)



ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရသူသည

ရပရပ၏

ကုံယစာ်းလှယခသာလည်း

တပမခတာ ခကာင်း၊ နုံငငံဝနထမ်းခသာလည်းခကာင်း၊တပမခတာသာ်း

NLD



ခထာကြေံမ ၄၀၈

သာ်းခသာလည်းခကာင်း၊ နုံငငံခရ်းပေါတီတစြေုံြေုံ၏ အဖွဲ့ဝင ခသာလည်းခကာင်း၊ နုံငငံခရ်းပေါတီတစြေုံြေုံ၏ အဖွဲ့ဝငခသာ

၇၅% မခကျာ

ခသာလည်းခကာင်း ဖစပေါက ပုံေမ ၂၃၂ ပုံေမြေ (စျ)၊ (ည) လည်းခကာင်း ဖစပေါက ပုံေမ ၂၃၂ ပုံေမြေ (စျ) နှင (ည) ပေါ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

နှင (ဋ) ပေါ ပဌာန်းြေျက မျာ်းနှငလည်း သကဆုံငခစရမည။

ပဌာန်းြေျက မျာ်းနှငလည်း သကဆုံငခစရမည။

၂၃၅ (ဂ) (၂) ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကရမည သမ
ုံို့ ဟုံတ တာဝနမှရပစြေံရမည ပယဖျကရမည။

NLD

တပမခတာသာ်း ပညခထာငစုံဝနကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ေုံတယ



ခထာကြေံမ ၄၁၃

ဝနကကီ်းနှငပတသကလျှင တပမခတာ ကာကယခရ်းဦ်းစီ်း

၇၅% မခကျာ

ြေျြုပနှင ညြှနှုင်းခဆာငရွကရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၃၇ (က) နုံငငံခတာသမမတသည ဥပခေအကကံဥာဏမျာ်း ရယူနုံငရန နုံငငံခတာသမမတသည ဥပခေအကကံဥာဏမျာ်း ရယူနုံငရန
ခ ခဆင်း

NLD

နှင ဥပခေဆုံငရာ တာဝနမျာ်းခပ်းအပနုံငရန လွှတခတာ နှင ဥပခေဆုံငရာ တာဝနမျာ်းခပ်းအပနုံငရန ခအာကခဖာ ပ
ကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက ဖစခစ၊
အြေျင်း

မျာ်းနှင ပညစံုံသည

ပညခထာငစုံ

လွှတခတာ၏

ခထာကြေံမ ၄၁၅

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်း ပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံ သည ပုံဂြု္ လတစဦ်းဦ်းအာ်း

လှယမဟုံတသူမျာ်းထက ဖစခစခအာက

ခဖာ ပပေါအရည

ပုံဂြု္ လတစဦ်းဦ်းအာ်း

ပညခထာငစုံလွှတခတာ၏

သခ္ာတူညီြေျက



၇၅% မခကျာ

ဖင

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညခထာငစုံခရှွဲ့ခနြေျြုပအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည −

သခ္ာတူညီြေျက ဖင

ပညခထာငစုံ ခရှွဲ့ခနြေျြုပအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည၂၃၇ (က) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည

ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ဥပခေ ပယဖျကရမည။

NLD

(၄) (ဃဃ) ပညာရှငအ ဖစ နုံငငံခတာသမမတကယူဆသူ


ခထာကြေံမ ၄၁၁
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၃၉ (က) နုံငငံခတာသမမသည
ခထာကအကူ ပြုရန
ဖစခစ၊

ပညခထာငစုံခရှွဲ့ခနြေျြုပအာ်း

အ နုံငငံခတာသမမသည

ပညခထာငစုံခရှွဲ့ခနြေျြုပအာ်း

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက အခထာကအကူ ပြုရန ခအာကခဖာ ပပေါ အရညအြေျင်းမျာ်း

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယ

မဟုံတသူမျာ်းထက နှင

ပညစံုံသညပုံဂ္ြုလတစဦ်းဦ်းအာ်း

မမ

သခ္ာဆနဒ

ဖစခစ ခအာကခဖာ ပပေါ အရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံ သည အခလျာက ေုံတယခရှွဲ့ခနြေျြုပအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရ
ပုံဂြု္ လတစဦ်းဦ်းအာ်း

မမသခ္ာဆနဒအခလျာက မည−

ေုံတယခရှွဲ့ခနြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည−

NLD



ခထာကြေံမ ၄၁၂
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၃၉ (က) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည

ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ဥပခေ ပယဖျကရမည။

NLD

(၄) (ဃဃ) ပညာရှငအ ဖစ နုံငငံခတာသမမတကယူဆသူ


ခထာကြေံမ ၄၀၄
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၄၂ (က)

နုံငငံခတာသမမတသညနုံငငံခတာ၏ အရအသံုံ်းစာရင်းမျာ်း နုံငငံခတာသမမတသညနုံငငံခတာ၏ အရအသံုံ်းစာရင်းမျာ်း
ကုံ

စစခဆ်း၍

ပညခထာငစုံလွှတခတာသတ
ုံို့ င ပရန ကုံ

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက ဖစခစ၊

စစခဆ်း၍

ပညခထာငစုံလွှတခတာသတ
ုံို့ င ပရန

၇၅% မခကျာ

ပညခထာငစုံလွှတခတာ၏သခ္ာတူညီ

မူလအတုံင်းထာ်းရနမူ



ပုံဂ္ြုလတစဦ်းဦ်းအာ်း ြေျက ဖင ပညခထာငစုံစာရင်းစစြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့အပတာ

ပညခထာငစုံလွှတခတာ၏သခ္ာတူညီြေျက ဖင



ခထာကြေံမ ၄၁၃

လွှတခတာ ခအာကခဖာ ပ ပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံသည ပုံဂြု္ လ

ကယ
ုံ စာ်းလှယမဟုံတသူမျာ်းထက ဖစခစ ခအာကခဖာ ပ တစဦ်းဦ်းအာ်း
ပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံသည

NLD

လအတုံင်းထာ်းရန

ပည ဝနခပ်းရမည−

ခထာငစုံစာရင်းစစြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည−
၂၄၂ (က)

ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည

(၄) (ဂဂ)

ပညာရှင

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ဂုံဏသတင်းရှခသာ
စာရင်းအင်းပညာရှင

စာရင်း ပယဖျကရမည။

NLD

သမ
ုံို့ ဟုံတ



ခထာကြေံမ ၄၀၈

စီ်းပာ်းခရ်းပညာရှငအ ဖစ နုံငငံခတာသမမတက ယူဆသူ။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၄၄ (က) နုံငငံခတာသမမသည ပညခထာငစုံစာရင်းစစြေျြုပအာ်း အ နုံငငံခတာသမမသည
ခထာကအကူ ပြုရန
ဖစခစ၊

ပညခထာငစုံစာရင်းစစြေျြုပအာ်း အ

NLD

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက ခထာကအကူ ပြုရန ခအာကခဖာ ပပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင

လွှတခတာကယ
ုံ စာ်းလှယ

မဟုံတသူမျာ်းထက

ပညစံုံသည

ပုံဂြု္ လတစဦ်းဦ်းအာ်း



ခထာကြေံမ ၄၁၄

မမသခ္ာဆနဒ

၇၅% မခကျာ

ဖစခစ ခအာကခဖာ ပပေါအရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံသည အခလျာကေုံတယစာရင်းစစြေျြုပြေျြုပအ ဖစြေနို့အပတာဝန

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပုံဂြု္ လတစဦ်းဦ်းအာ်း မမသခ္ာဆနဒအခလျာက ေုံတယ ခပ်း ရမည−
စာရင်းစစြေျြုပြေျြုပ အ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည−
၂၄၄ (က) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည
(၄) (ဂဂ)

ပညာရှင

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ဂုံဏသတင်းရှခသာ
စာရင်းအင်းပညာရှင

စာရင်း ပယဖျကရမည။
သမ
ုံို့ ဟုံတ

စီ်းပာ်းခရ်းပညာရှငအ ဖစ နုံငငံခတာသမမတက ယူဆသူ။

NLD


ခထာကြေံမ ၄၁၂

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၆၁ (က)

မမကုံယတုံငခသာလည်းခကာင်း၊

မမ၏မ္တစပေါ်းပေါ်း

တပမခတာသာ်း



(၅)

ခသာလည်းခကာင်း၊ မမ၏ဇနီ်း၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ ြေငပန်းခသာ

ကုံယစာ်းလှယ

ဖညစက

လည်းခကာင်း၊ မမ၏တရာ်းဝငသာ်းသမီ်း တစဦ်းဦ်းခသာ

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၄

လည်းခကာင်း၊

ခမာငခမာင)

၇၅% မခကျာ

ရန

ထုံတရာ်းဝင

သာ်းသမီ်းတစဦ်းဦ်း၏ဇနီ်း၊

မူလအတုံင်းထာ်းရန

သမ
ုံို့ ဟုံတ ြေငပန်းခသာလည်းခကာင်း၊ နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏
ခကျ်းဇူ်းသစစာခတာကုံ

ြေံယူခစာငခရှာကရုံခသသူ

သုံို့မ

ဟုံတ နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏ လကခအာကြေံ ဖစသူသုံို့မဟုံတ
တင
ုံ ်းတစပေါ်း၏ နုံငငံသာ်း ဖစသူ မ ဖစခစရ၊ထုံသူမျာ်းသည
နုံငငံ ြော်းအစုံ်းရ၏

လကခအာကြေံ ဖစသူခသာလည်း

ခကာင်းတုံင်းတစပေါ်း၏ နုံငငံသာ်းခသာလည်းခကာင်း ြေံစာ်း
ရခသာအြေငအခရ်းမျာ်းနှငခကျ်းဇူ်းြေံစာ်းြေငမျာ်းကုံြေံစာ်း
နုံငြေငရှသူမျာ်းမ ဖစခစရ။
၂၆၁ (ြေ)

နင
ုံ ငံခတာသမမတသည သကဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မ သကဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ
ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်း ြေျြုပအ ဖစြေနို့အပတာဝနခပ်းရန −

သညသကဆုံင.ရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယ

ပညြေုံငငဖြု်း
(ဦ်းသန်းထန်း)

ခထာကြေံမ ၂၃၉

(၁) သကဆုံငရာ တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတ ဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစ ခရွ်းြေျယတာဝန ခပ်းအပနုံငရန။
ခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်းထမှ သတမှတထာ်းသည အရည (၁) သကဆုံငရာ တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ
အြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံခသာ

သငခလျာသည

၇၅% မခကျာ

ပညနယ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

လွှတခတာ လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်းထမှ သတမှတထာ်းသည အ

ကုံယစာ်းလှယတစဦ်းအာ်းခရွ်းြေျယရမည။



ရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံခသာ သငခလျာသည လွှတခတာ

(ြေ) ခရွ်းြေျယထာ်းသညကုံယစာ်းလှယ၏ အမညစာရင်းကုံ ကုံယစာ်းလှယတစဦ်းအာ်း ဆနဒမ ဖငခရွ်းြေျယရမည။
သကဆုံငရာ

တုံင်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယ (၂) ဆနဒမ ဖငခရွ်းြေျယထာ်းသညကုံယစာ်းလှယ၏ အမည

လွှတခတာသခ
ုံို့ ပ်းပို့လ
ုံ ျက သခ္ာတူညီြေျကရယူရ မည။
၂၆၁ (ဂ)

စာရင်းကုံ နုံငငံခတာသမမတထံခပ်းပို့ရ
ုံ မည။

နုံငငံခတာသမမတသညတုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ နုံငငံခတာသမမတသည တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ
လွှတခတာ၏ သခ္ာတူညြေ
ီ ျကရရှငပီ်းသည လွှတခတာ လွှတခတာက

ဆနဒမ ဖငခရွ်းြေျယထာ်းသည

လွှတခတာ

ပညြေုံငငဖြု်း
(ဦ်းသန်းထန်း)



ခထာကြေံမ ၂၃၇

ကုံယစာ်းလှယအာ်း သကဆုံငရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်းသုံို့မဟုံတ ကုံယစာ်းလှယအာ်း သကဆုံငရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မ ဟုံတ
ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည၊
၂၆၁ (ဃ) တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည၊

သတမှတထာ်းခသာအရညအြေျင်းမျာ်းနှငမ ပညစံုံခ ကာင်း

ဖငခရွ်းြေျယထာ်းခသာပုံဂ္ြုလသည

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သုံို့မ

နင
ုံ ငံခတာသမမတက

စာရင်းတငသင်းသည

လွှတခတာကုံယစာ်းလှယအာ်း သမမတသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်း တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ

သုံို့မဟုံတ

ပညြေုံငငဖြု်း
(ဦ်းသန်းထန်း)

၇၅% မခကျာ

အမည မှုမရှခ ကာင်းြေုံငလံုံသညအြေျကခပေါ်ခပေါကပေါက နင
ုံ ငံခတာ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစ

ြေနို့အပတာဝနခပ်းရန ငင်းပယြေငမရှခစရ၊

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစြေနို့အပတာဝနခပ်းရန ငင်းပယ
ြေငရှခစရမည။

နင
ုံ ငံခတာသမမတသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်းသမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာသည နုံငငံ

ပညြေုံငငဖြု်း

ဝနကကီ်းြေျြုပအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းရန တုံင်းခေသကကီ်း ခတာသမမတ၏ သခ္ာတူညီြေျကမရရှသည ပုံဂြုလ
္ အစာ်း

(ဦ်းသန်းထန်း)

သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ၏ သခ္ာတူညီြေျကမရရှ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယလွှတခတာသို့ုံ


ခထာကြေံမ ၂၃၅

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအမည

၇၅% မခကျာ

သညပုံဂ္ြုလအစာ်းအမညစာရင်းအသစကုံ တုံင်းခေသကကီ်း စာရင်းအသစကုံ နင
ုံ ငံခတာသမမတထံ ထပမံတငသင်းြေင ရှ
သမ
ုံို့ ဟုံတ



ခထာကြေံမ ၂၃၅

သုံို့မဟုံတ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ၏အရညအြေျင်းမျာ်းနှင ပညစံုံ

ပညနယလွှတခတာသည
တင
ုံ ်းခေသကကီ်း
၂၆၁ (င)

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပအတက တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ ပညနယလွှတခတာက ဆနဒမ

အထငအရှာ်းမ ပနင
ုံ ပေါကတင
ုံ ်းခေသကကီ်း

၇၅% မခကျာ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ထပမံတငသင်းြေင သည။

ရှသည။
၂၆၂ (က)
(၁)

သကဆင
ုံ ရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယလွှတ ပေ
ုံ မ ၂၆၁၊ ပုံေမြေ (က) ပေါ ပဌာန်းြေျကတင သတမှတ

ခတာကယ
ုံ စာ်းလှယမျာ်းထက ဖစခစ၊လွှတခတာကယ
ုံ စာ်း

ထာ်းသညအရညအြေျင်းမျာ်းနှင

ပညစံုံခသာ

NLD

သငခလျာ



လှယမဟုံတသူမျာ်းထက ဖစခစ ပုံေမ ၂၆၁၊ ပုံေမြေ (က) ပေါ သညပုံဂ္ြုလမျာ်းကုံ ခရွ်းြေျယရမည။

တပမခတာသာ်း

ခထာကြေံမ ၅၉၁

ပဌာန်းြေျကတင သတမှတထာ်းသည အရည အြေျင်းမျာ်း

ကုံယစာ်းလှယ

၇၅% ခကျာ

နှင ပညစံုံခသာ

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ဆကလက

သငခလျာသညပုံဂ္ြုလမျာ်းကုံ

ခဆာငရွကရန

ခရွ်းြေျယရမည။

ခအာငစန်းြေျစ)

၂၆၂ (က)

သကဆုံငရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယအတင်းရှ သကဆုံငရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ ပညနယအတင်းရှ

တပမခတာသာ်း

(၃)

ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့ သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပုံင ကုံယပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတုံင်းဦ်းစီ်းအဖွဲ့ သမ
ုံို့ ဟုံတ ကုံယပုံင

ကုံယစာ်းလှယ

အုံပြေျြုပြေငရခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့ထံမှ ယင်းတို့၏
ုံ
ဥကကဌအမည အုံပြေျြုပြေငရခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့ထံမှ ယင်းတို့၏
ုံ
ဥကကဌအမည

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၉

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ

စာရင်းကုံ ရယူရမည၊

စာရင်းကုံ ရယူရယူ၍ နုံငငံခတာသမမတထံ တင ပရမည။


မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၆၂ (င)

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သုံို့မဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည

တပမခတာသာ်း



တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ၏ သခ္ာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ ပညနယလွှတခတာ၏ သခ္ာ

ကုံယစာ်းလှယ

တူညီြေျကရရှငပီ်းသညပုံဂြုလ
္ မျာ်းကုံခသာလည်းခကာင်း၊

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၉

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ

တူညီြေျကရရှငပီ်းသညပုံဂြုလ
္ မျာ်းကုံ

ခသာလည်းခကာင်း၊

ကယ
ုံ ပင
ုံ အုံပြေျြုပြေငရတင
ုံ ်းဥကကဌ သမ
ုံို့ ဟုံတ ကယ
ုံ ပင
ုံ အုံပ တင
ုံ ်းရင်းသာ်းလူမျြု်းခရ်းရာခဆာငရွကရန
ြေျြုပြေငရခေသဥကကဌမျာ်း၏အမညစာရင်းနှင

တင
ုံ ်းရင်း တငခ မြှာကထာ်းသည

သာ်းလူမျြု်းခရ်းရာ ခဆာငရွကရန ခရွ်းခကာကတငခ မြှာက အမညစာရင်းပေါ
ထာ်းသည

လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်း၏

ခရွ်းခကာက

မူလအတုံင်းထာ်းရန

လွှတခတာကုံယစာ်းလှယမျာ်း၏

ပုံဂြု္ လမျာ်းကုံခသာလည်းခကာင်း

တုံင်း

အမည ခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပ

စာရင်းပေါပုံဂ္ြုလမျာ်းကုံခသာလည်းခကာင်း တုံင်းခေသကကီ်း တာဝနခပ်းရမည။
သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်း
ရန နုံငငံခတာသမမတထံ တင ပရမည၊
၂၆၂ (စ)



နုံငငံခတာသမမတသည တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သုံို့မဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည တင
ုံ ်း

တပမခတာသာ်း

ဝနကကီ်းြေျြုပက တင ပလာသညပုံဂ္ြုလမျာ်းအာ်း သကဆုံင ၏ခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ ြေနို့အပ

ကုံယစာ်းလှယ

ရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းအ ဖစ တာဝနခပ်းရာတင တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၉

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ

ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည။ ထုံသြေ
ုံို့ နို့အပတာဝနခပ်းရာတင ဝနကကီ်းတစဦ်းြေျင်းအလုံကတာဝနယူရမည
တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယ

ဝနကကီ်းဌာန

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညနယဝနကကီ်းတစဦ်းြေျင်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ဝနကကီ်းဌာနမျာ်းကုံ သကဆင
ုံ ရာလွှတခတာနှင

အလုံကတာဝနယူရမည ဝနကကီ်းဌာန သုံို့မဟုံတဝနကကီ်းဌာန ညြှနှုင်းလျက သတမှတခပ်းရမည။
မျာ်းကုံ သကဆင
ုံ ရာဝနကကီ်းြေျြုပနှငညြှနှုင်းလျက သတမှတ
ခပ်းရမည။
၂၆၂ (ည)

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သုံို့မဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

လံုံခြေံြုခရ်းနှငနယစပခရ်းရာတာဝနမျာ်းမှအပအ ြော်းတာဝန
မျာ်းအတက
သမ
ုံို့ ဟုံတ

တပမခတာသာ်းမျာ်းအာ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည

လံုံခြေံြုခရ်းနှငနယစပခရ်းရာတာဝနမျာ်းမှအပ အ ြော်းတာဝန

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း မျာ်းအတက

ပညနယဝနကကီ်းအ ဖစ ြေနို့အပတာဝနခပ်းလုံ သမ
ုံို့ ဟုံတ

တပမခတာသာ်းမျာ်းအာ်း

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

ပညနယဝနကကီ်းအ ဖစြေနို့အပတာဝနခပ်း လုံ

လျှင တပမခတာကာကယခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပထံမှအမညစာရင်း လျှင တပမခတာကာကယခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပထံမှ အမညစာရင်း
ခတာင်းြေံ၍
တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

ယင်းအမညစာရင်းကုံ
သမ
ုံို့ ဟုံတ

သကဆုံငရာ ခတာင်းြေံ၍ ယင်းအမညစာရင်းကုံ သကဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသ

ပညနယလွှတခတာ၏ ကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာ၏ သခ္ာတူညြေ
ီ ျက
ဖင ြေနို့အပတာဝနခပ်းရမည။

တပမခတာသာ်း
ကုံယစာ်းလှယ



(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၆

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

သခ္ာတူညီြေျကရယူလျက နင
ုံ ငံခတာသမမတထံ တင ပ
ရမည။
၂၆၂ (ဋ)

နုံငငံခတာသမမတသည တုံင်းခေသကကီ်းသမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ နုံငငံခတာသမမတသည တုံင်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ

တပမခတာသာ်း

ဝနကကီ်းြေျြုပြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းကုံ သကဆုံငရာ တင
ုံ ်း ဝနကကီ်းြေျြုပြေနို့ အပတာဝနခပ်း ြေင်းကုံ ပညခထာငစုံလွှတ

ကုံယစာ်းလှယ

ခေသကကီ်းသမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယလွှတခတာသလ
ုံို့ ည်းခကာင်း၊

ခတာနှင သကဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယ

(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၉

ပညခထာငစုံလွှတခတာသလ
ုံို့ ည်းခကာင်းအခ ကာင်း ကာ်း

လွှတခတာမျာ်းသုံို့ အခ ကာင်း ကာ်းရမည။ တုံင်းခေသကကီ်း

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ

ရမည။

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည


မူလအတုံင်းထာ်းရန

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်း ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းကုံ
သကဆင
ုံ ရာ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သို့မ
ုံ ဟုံတ

ပညနယလွှတ

ခတာသို့ုံ အခ ကာင်း ကာ်း၍ နင
ုံ ငံခတာ သမမတထံသလ
ုံို့ ည်း
တင ပရမည။
၂၆၂ (ဌ) (၂) တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းသည သက တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းသည သက
ဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ ဆုံငရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်းသုံို့မဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ အာ်း

အာ်းလည်းခကာင်း၊ သကဆင
ုံ ရာတင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ တာဝနြေံရမည။
ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပမှတဆငနင
ုံ ငံခတာသမမတအာ်းလည်း

တပမခတာသာ်း
ကုံယစာ်းလှယ
(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၉

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

ခကာင်း တာဝနြေံရမည။
၂၆၂ (ဎ) (၂) တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ



ပညနယအစုံ်းရအဖွဲ့မျာ်း၏ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယအစုံ်းရအဖွဲ့မျာ်း၏

NLD

လံုံခြေံြုခရ်းနှငနယစပ ခရ်းရာဝနကကီ်းဌာနမျာ်းတင တင
ုံ ်းခေ လံုံခြေံြုခရ်းနှငနယစပ ခရ်းရာဝနကကီ်းဌာနမျာ်းတင တင
ုံ ်းခေ



သကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းအ ဖစ ြေနို့အပ ြေင်းြေံရ သကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းအ ဖစ ြေနို့အပ ြေင်းြေံရ

ခထာကြေံမ ၃၉၉

ခသာတပမခတာသာ်းမျာ်းသည တပမခတာမှ အငငမ်းစာ်း ခသာတပမခတာသာ်းမျာ်းသည ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရ

၇၅% မခကျာ

ယူရန သမ
ုံို့ ဟုံတ နုံတထကရနမလ။ုံ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

သညခနို့မှစ၍ တပမခတာမှ အငငမ်းစာ်းယူငပီ်း ဖစသညဟုံ
မှတယူ ရမည။

၂၆၄ (က) တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ သမ
ုံို့ ဟုံတ တင
ုံ ်းခေသကကီ်း
ဝနကကီ်းတစဦ်းဦ်းသည
အခ ကာင်းတစြေုံြေုံခ ကာင

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ရာထူ်းသကတမ်းမကုံနဆံုံ်းမီ နုံငငံခတာသမမတထံ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည

သုံို့လည်းခကာင်း၊

တုံင်းခေသကကီ်း

မမသခ္ာဆနဒအခလျာက သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းတစဦ်းဦ်းသည ဝနကကီ်းြေျြုပထံ

ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကလုံလျှင ထုံသန
ုံို့ ုံတထကလုံခ ကာင်း နုံငငံ သလ
ုံို့ ည်းခကာင်း

ရာထူ်းသကတမ်းမကုံနဆံုံ်းမီအခ ကာင်း

တပမခတာသာ်း
ကုံယစာ်းလှယ



(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၃၀

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ

ခတာသမမတထံ

စာ ဖငတင ပငပီ်း

ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကနုံင တစြေုံြေုံခ ကာင မမသခ္ာဆနဒအခလျှာကရာထူ်းမှ နုံတ

သည၊

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ထကလုံလျှင ထုံသန
ုံို့ ုံတထကလုံခ ကာင်း စာ ဖငတင ပငပီ်း
ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကနုံငသည။

၂၆၄ (ြေ)
(၁)

နုံငငံခတာသမမတသည −

နုံငငံခတာသမမတသည −

ပညြေုံငငဖြု်း

(၁) လုံပငန်းတာဝနကုံ ခကျပနစာမထမ်းခဆာငနုံငခသာ (၁) ပညခထာငစုံသမမတ မနမာနင
ုံ ငံခတာဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံ

(ခေေါကတာ

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ သမ
ုံို့ ဟုံတ ဥပခေအာ်း ကာကယခစာငခရှာကထန်းသမ်းရန ပျက ကက

ခမာငသင်း)

ဝနကကီ်းအာ်းရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကရန ညွှန ကာ်းနုံငသည။ ညွှန ခသာ

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ကာ်းသညအတုံင်းလုံကနော ြေင်းမ ပြုလျှင တာဝနမှ ရပစ ခဆာငနုံငခသာ
ရမည။

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ခထာကြေံမ ၂၂၆
၇၅% မခကျာ

လုံပငန်းတာဝနကုံခကျပနစာမထမ်း

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း



မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပညနယ

ဝနကကီ်းြေျြုပ သမ
ုံို့ ဟုံတ ဝနကကီ်းအာ်းရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကရန
ညွှန ကာ်းနုံငသည။

၂၆၄ (ြေ) (၂) ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကရမည သမ
ုံို့ ဟုံတ တာဝနမှရပစြေံရမည ပယဖျကရမည။

NLD

တပမခတာ တုံင်းခေကကီ်း သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းနှင
ပတသကလျှင

တပမခတာကာကယခရ်း


ခထာကြေံမ ၄၀၇

ဦ်းစီ်းြေျြုပနှင

၇၅% မခကျာ

ညြှနှုင်းခဆာငရွကရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၆၄ (ဂ)

ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထက ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊

တာဝနမှရပစြေံရ ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထက ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊

ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊ ကယလန ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊ အ ြော်း
အခ ကာင်းတစြေုံြေုံခ ကာင ဖစခစ

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊ ကယလန ြေင်းခ ကာင ဖစခစ၊ အ ြော်း

သုံို့မ အခ ကာင်းတစြေုံြေုံခ ကာင ဖစခစ

ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ သမ
ုံို့ ဟုံတ ဝနကကီ်းရာထူ်းခနရာ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ

လစလပလျှင နုံငငံခတာသမမတသည တုံင်းခေသကကီ်း သုံို့ နုံငငံခတာသမမတသည
မဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းနှငစပလျဥ်း၍

ဝနကကီ်းမျာ်း

တာဝနမှရပစြေံရ

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သုံို့မ

ရာထူ်းခနရာလစလပလျှင

တင
ုံ ်းခေသကကီ်း

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပ အာ်းလည်းခကာင်း၊ တုံင်းခေသကကီ်း

ဖွဲ့စည်းပံုံအခ ြေြေံ သမ
ုံို့ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းရာထူ်းလစလပလျှင

တင
ုံ ်းခေ

ဥပခေပေါ သကဆုံငရာ ပဌာန်းြေျကမျာ်းနှငအညီ လစလပ သကကီ်း သို့မ
ုံ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းြေျြုပသည တင
ုံ ်းခေသ
သည ရာထူ်းခနရာတင ဖညစကြေနို့ထာ်းနုံငသည။ ထုံသုံို့ ကကီ်း သို့မ
ုံ ဟုံတ ပညနယဝနကကီ်းမျာ်းအာ်း လည်းခကာင်း၊
ဖညစကြေနို့ထာ်း ြေင်းြေံရသည ပုံဂ္ြုလ၏ရာထူ်းသကတမ်း ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်း
အခ ြေြေံဥပခေပေါ

နှငစပလျဥ်း၍

ဖွဲ့စည်းပံုံ

သကဆုံငရာ ပဌာန်းြေျကမျာ်းနှငအညီ

တပမခတာသာ်း
ကုံယစာ်းလှယ



(ဗလ
ုံ မှ ်းြေျြုပ

ခထာကြေံမ ၂၂၆

ခအာငစန်းြေျစ)

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

သည နုံငငံခတာသမမတ၏ ကျနရှသည ရာထူ်းသကတမ်း လစလပ သညရာထူ်းခနရာတင ဖညစကြေနို့ထာ်းနုံငသည။
အတကသာ ဖစခစရမည။

ထုံသုံို့ ဖညစကြေနို့ထာ်း ြေင်းြေံရသည ပုံဂြု္ လ၏ရာထူ်းသက
တမ်းသည နုံငငံခတာသမမတ၏ ကျနရှသည ရာထူ်းသက
တမ်း အတကသာ ဖစခစရမည။

၂၈၅ (က) နုံငငံခတာသမမတက သတမှတခသာ အ ြော်းအရညအြေျင်း ပယဖျကရမည။
(၄)

NLD

မျာ်းနှငလည်း ပညစံုံသူ။


ခထာကြေံမ ၄၀၁
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၂၈၅ (စ)

ခန ပညခတာ၏ လံုံခြေံြုခရ်းဆုံငရာကစစရပမျာ်းကုံ ခပေါင်းစပ ခန ပညခတာ၏

လံုံခြေံြုခရ်းဆုံငရာကစစရပမျာ်းကုံခပေါင်းစပ

NLD

ညြှနှုင်းခပ်းနုံငခရ်းအတက ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရသည ညြှနှုင်းခပ်းနုံငခရ်းအတက ြေနို့အပတာဝနခပ်း ြေင်းြေံရသည
တပမခတာသာ်း

ခန ပညခတာခကာငစီဝင

သုံို့မဟုံတ တပမခတာသာ်း

ခန ပညခတာခကာငစီဝင

ခထာကြေံမ ၄၀၇

သုံို့မဟုံတ

၇၅% မခကျာ

ခကာငစီဝငမျာ်းသည တပမခတာမှ နုံတထကရန သမ
ုံို့
ခကာငစီဝငမျာ်းသည တပမခတာမှ အငငမ်းစာ်းယူငပီ်း သို့ုံ
ဟုံတ အငငမ်းစာ်းယူရနမလ။ုံ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

မဟုံတ နုံတထကငပီ်း ဖစသညဟုံ မှတယူရမည။

၂၈၅ (ဆ) ခန ပညခတာခကာငစီဥကကဌ သမ
ုံို့ ဟုံတ ခကာငစီဝငတစဦ်း ပယဖျကရမည



NLD

ဦ်းသည နုံငငံခရ်းပေါတီတစြေုံြေုံ၏ အဖွဲ့ဝင ဖစလျှင ခန ပည



ခတာခကာငစီဥကကဌ သမ
ုံို့ ဟုံတ ခကာငစီဝငအ ဖစ ြေနို့အပ

ခထာကြေံမ ၄၀၅

တာဝနခပ်းအပ ြေင်းြေံရသညခနို့မှစ၍ မမရာထူ်းသကတမ်း

၇၅% မခကျာ

အတင်း ယင်းပေါတီအဖွဲ့အစည်း၏ ပေါတီလုံပငန်းမျာ်းတင

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ပေါဝင ခဆာငရွက ြေင်းမ ပြုရ။
၂၈၆ (က) ရာထူ်းမှနတ
ုံ ထကရမည သမ
ုံို့ ဟုံတ တာဝနမှရပစြေံရမည ပယဖျကရမည
(၃) (ခခ)

တပမခတာသာ်း ခန ပညခတာခကာငစီဝငနှင ပတသက
လျှင တပမခတာကာကယခရ်းဦ်းစီ်းြေျြုပနှင ညြှနှုင်းခဆာင
ရွကရမည။

NLD


ခထာကြေံမ ၄၀၈
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၀၁ (ဃ) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည
(၄)

ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ဥပခေ ပယဖျကရမည

NLD

ပညာရှငအ ဖစနင
ုံ ငံခတာသမမတက ယူဆသူ။



ခထာကြေံမ ၄၀၈
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၁၀ (ဃ) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည
(၃)

ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ဥပခေ ပယဖျကရမည

NLD

ပညာရှငအ ဖစနင
ုံ ငံခတာသမမတက ယူဆသူ။



ခထာကြေံမ ၄၀၈
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၁၉

ပုံေမ ၂၉၃ ပုံေမြေ (ြေ) အရ စစ္ကဆုံငရာ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းကုံ ပုံေမ ၂၉၃ ပုံေမြေ (ြေ) အရ စစ္ကဆုံငရာ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းကုံ
နုံငငံခတာဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေနှင

NLD

အ ြော်းဥပခေအရ နုံငငံခတာဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေနှင စစ္ကဆင
ုံ ရာဥပခေ

ဖွဲ့စည်း၍တပမခတာသာ်းမျာ်းအတက တရာ်းစီရငရမည။


ခထာကြေံမ ၄၀၈

အရ ဖွဲ့စည်း၍ တပမခတာသာ်းမျာ်းအတက တရာ်းစီရင

၇၅% မခကျာ

ရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၂၂ (ခ)

ပညခထာငစုံလွှတခတာ၊

တင
ုံ ်းခေသကကီ်းလွှတခတာ၊ ဥပခေ ပြုအာဏာပင
ုံ ဖစခသာ

လွှတခတာမျာ်းနှင

ပည

ပညြေုံငငဖြု်း

ခဆာငရွကြေျကမျာ်း

(ခေေါကတာ

ဦ်းစီ်းအဖွဲ့နှင ကုံယပုံငအုံပြေျြုပြေငရ ခေသဦ်းစီ်းအဖွဲ့တက
ုံို့
သည ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေနှငညီ ညတ ြေင်းရှ/မရှ အနက

ခမာငသင်း)

ပညနယလွှတခတာ သမ
ုံို့ ဟုံတကုံယပုံငအုံပြေျြုပြေငရတင
ုံ ်း ခထာငစုံအဆငအဖွဲ့အစည်းမျာ်း၏

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ညတ ြေင်းရှ/မရှ စစစ ြေင်း၊
(၄)

ခထာကြေံမ ၃၀
၇၅% မခကျာ

ပဌာန်းသညဥပခေမျာ်းသည ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေနှငညီ အဓပပေါယဖငဆုံ ြေင်း။
၃၃၃ (ဃ) ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည



ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ပညာရှငအ ဖစနင
ုံ ငံခတာ သမမတက ယူဆသူ။

ဥပခေ ပယဖျကရမည။

NLD



ခထာကြေံမ ၄၀၈
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၃၈

နုံငငံခတာအတင်းရှ

လကနကကုံငအဖွဲ့အစည်းအာ်းလံုံ်း ပယဖျကရမည

NLD

သည တပမခတာ၏ ကပကမှုခအာကတင ရှရမည။


ခထာကြေံမ ၄၀၇
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၃၉

နုံငငံခတာအာ်း ပညတင်း၊ ပညပအနတရာယမျာ်းမှ ကာကယ ပယဖျကရမည

NLD

ခရ်းအတက တပမခတာက ဦ်းခဆာငရမည။



ခထာကြေံမ ၄၀၇
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၄၄

မသနမစမ်း ဖစသာ်းခသာ တပမခတာသာ်းမျာ်းနှင ခသဆံုံ်း မသနစမ်း ဖစသာ်းခသာ တပမခတာသာ်းမျာ်းနှင ခသဆံုံ်း
ခသာ

သမ
ုံို့ ဟုံတ

ကျဆံုံ်းခသာ

တပမခတာသာ်းမျာ်း၏ ခသာ

သမ
ုံို့ ဟုံတ

မသာ်းစုံမျာ်းအာ်း ခထာကပံခစာငခရှာက ခရ်းတို့အ
ုံ တက မသာ်းစုံမျာ်းအာ်း
ဥပခေ ပဌာန်းရမည။

ကျဆံုံ်းခသာ

NLD

တပမခတာသာ်းမျာ်း၏


ခထာကြေံမ ၅၇၄

ခထာကပံခစာငခရှာကခရ်းတို့အ
ုံ တက

၇၅% ခကျာ

ဥပခေ ပဌာန်းရမည။

ဆကလက
ခဆာငရွကရန

၃၅၉

နုံငငံခတာသည

ဥပခေကျ ်းလန၍

ပစေဏခပ်း ြေင်းကုံ နုံငငံခတာသည ဥပခေကျ ်းလန၍ ပစေဏခပ်း ြေင်းကုံြေံရ

NLD

ြေံရသ ဖင အလုံပေဏ ထမ်းခဆာငြေုံင်း ြေင်းနှင အမျာ်း သ ဖင အလုံပေဏထမ်းခဆာငြေုံင်း ြေင်းနှင အဓမမခစြေုံင်း
ပညသူအကျြု်းအတကခဆာငရွကရန နင
ုံ ငံခတာကဥပခေ

ခထာကြေံမ ၄၀၉

ြေင်းကုံ တာ်း မစသည။

၇၅% မခကျာ

နှငအညီ တာဝနြေျထာ်း ြေင်းမှတပေါ်း အဓမမခစြေုံင်း ြေင်းကုံ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

တာ်း မစသည။
၃၇၆

နင
ုံ ငံခတာလံုံခြေံြုခရ်း၊တရာ်းဥပခေစ်းုံ မ်းုံ ခရ်း၊အမျာ်း ပညသူ

စီရငပုံငြေငရှခသာ တရာ်းသူကကီ်း၏ ြေျြုပမနို့မရရှ္ မညသူူ့

ခအ်းြေျမ်းသာယာခရ်း နှငအမျာ်း ပညသူအကျြု်းငှာ ဥပခေ ကုံမျှ ၂၄ နောရီ ထကပုံ၍ ြေျြုပခနှောင ြေင်းမ ပြုရ။
နှငအညီ

ကကြုတငကာကယထာ်းရှရန



လအ
ုံ ပခသာကစစ

သမ
ုံို့ ဟုံတ တညဆဥပခေတစရပရပအရြေင ပြုသညကစစမှ

NLD


ခထာကြေံမ ၄၁၁
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

တစပေါ်း စီရငပုံငြေငရှခသာ တရာ်းသူကကီ်း၏ြေျြုပမနို့မရရှ ္
မညသူူ့ကုံမျှ ၂၄ နောရီ ထကပ၍
ုံ ြေျြုပခနှောင ြေင်းမ ပြုရ။
၃၉၆ (ခ)

သကဆုံငရာမဆနဒနယ၏ မူလမဆနဒရှငမျာ်းအနကအနည်း သကဆုံငရာမဆနဒနယ၏ မူလမဆနဒရှငမျာ်းအနက အနည်း
ဆံုံ်းတစရာြေင
ုံ နှုန်းတို့က
ုံ တာဝနမှ ပနလညရုံပသမ်းလုံခသာ
လွှတခတာကုံယစာ်းလှယနှငပတသကသည

NLD

ဆံုံ်း၂၀ရာြေင
ုံ နှုန်း တို့က
ုံ တာဝနမှ ပနလညရုံပသမ်းလုံခသာ

ခထာကြေံမ ၄၀၉

တုံငတန်း လွှတခတာကုံယစာ်းလှယနှငပတသကသညတုံငတန်းြေျက

၇၅% မခကျာ

ြေျက ကုံ ပညခထာငစုံခရွ်းခကာကပခကာမရှငထံတင ပ ရ ကုံ ပညခထာငစုံခရွ်းခကာကပခကာမရှငထံ တင ပရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

မည။
၃၉၈ (ြေ)



ထငခပေါ်ခကျာ ကာ်းသည

ဂုံဏသတင်းရှခသာ

ပုံဂြုလ
္
ပယဖျကရမည။

NLD

(၃) (ဃဃ) အ ဖစနင
ုံ ငံခတာသမမတက ယူဆသူ ဖစရမည။


ခထာကြေံမ ၄၀၇
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၃၉၉ (စ)

ခရွ်းခကာကပဆုံငရာ သမ
ုံို့ ဟုံတ နင
ုံ ငံခရ်းပေါတမ
ီ ျာ်းဆင
ုံ ရာ ခရွ်းခကာကပဆုံငရာနည်းဥပခေမျာ်းကုံဤဖွဲ့စည်းပံုံအခ ြေြေံ
နည်းဥပခေမျာ်းကုံ ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေပေါ
ြေျကမျာ်းနှငအညီလည်းခကာင်း၊
ညွှန ကာ်းြေျကစသညမျာ်းကုံ

NLD

ပဌာန်း ဥပခေပေါ ပဌာန်းြေျကမျာ်းနှငအညီလည်းခကာင်း၊ လုံပထံုံ်း

လုံပထံုံ်းလုံပနည်းမျာ်း၊ လုံပနည်းမျာ်း၊ညွှန ကာ်းြေျကစသညမျာ်းကုံ

ခထာကြေံမ ၄၀၈

သကဆုံငရာ

၇၅% မခကျာ

သကဆုံငရာဥပခေမျာ်းနှင ဥပခေမျာ်းနှငအညီလည်းခကာင်းထုံတ ပန ြေင်း၊

မူလအတုံင်းထာ်းရန

အညီ လည်းခကာင်း ထုံတ ပန ြေင်း၊
၄၀၂

ခအာကပေါကစစမျာ်းနှငစပလျဥ်း၍

ပညခထာငစုံခရွ်း

ပညြေုံငငဖြု်း

ဆံုံ်း ဖတြေျကနှငခဆာငရွကြေျက

(ခေေါကတာ

မျာ်းသည အငပီ်းအ ပတအတည ဖစခစရမည −

မျာ်းအခပေါ် ဥပခေနှငအညီ ပညခထာငစုံ တရာ်းလွှတခတာ

ခမာငသင်း)

(က) ခရွ်းခကာကတငခ မြှာက ြေင်းဆုံငရာလုံပငန်းမျာ်း၊

ြေျြုပသို့ုံ အယူြေံဝငြေငရှခစရမည −

ခကာကပခကာမရှင၏

(ြေ)

ပညခထာငစုံခရွ်း ခအာကပေါကစစမျာ်းနှငစပလျဥ်း၍

ဆံုံ်း ဖတြေျကနှငခဆာငရွကြေျက ခကာကပခကာမရှင၏

ခရွ်းခကာကပြေံုံအဖွဲ့မျာ်း၏ဆံုံ်း ဖတြေျကမျာ်း၊

မျာ်းနှငစပလျဥ်းသည အယူြေံမှုမျာ်းနှင ပငဆငမှုမျာ်း။

အမနို့ (က) ခရွ်းခကာကတငခ မြှာက ြေင်းဆုံငရာလုံပငန်းမျာ်း၊
(ြေ)

ခရွ်းခကာကပြေံုံအဖွဲ့မျာ်း၏ဆံုံ်း ဖတြေျကမျာ်း၊

အမနို့

(ဂ) နုံငငံခရ်းပေါတီဆုံငရာဥပခေအရ ခဆာငရွကခသာကစစ
ရပမျာ်း၊



ခထာကြေံမ ၂၃၄
၇၅% မခကျာ

(ဂ) နုံငငံခရ်းပေါတီဆုံငရာ ဥပခေအရခဆာငရွကခသာကစစ မျာ်းနှငစပလျဥ်း သညအယူြေံမှုမျာ်းနှင ပငဆငမှုမျာ်း။
ရပမျာ်း၊



မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၀၅ (က) စစမှန၍စည်းကမ်း ပညဝခသာပေါတီစံုံေီမုံကခရစီစနစကုံလ

စစမှနခသာ ပေါတီစံုံေီမုံကခရစီစနစကုံ ကျငသံုံ်းသည။

NLD

ကြေံကျငသံုံ်းသည။



ခထာကြေံမ ၄၀၄
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၃၇ (က) နုံငငံခတာအလံသညခအာကတငခဖာ ပထာ်းသညအတင
ုံ ်း
ဖစသည၊

နုံငငံခတာအလံသည ခအာကတငခဖာ ပထာ်းသညအတင
ုံ ်း

NLD

ဖစသည။



ခထာကြေံမ ၃၉၅
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

အြေန်း (၁၄) ကူ်းခ ပာင်းခရ်းကာလ ပဌာန်းြေျကမျာ်း

ပယဖျကရမည။

NLD

အြေန်း



ခထာကြေံမ ၄၀၅

ခြေေါင်းစဥ

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၄၁

ပညလံုံ်းကျွတဆနဒြေံယူပတင ဆနဒမခပ်းြေငရှသူအာ်းလံုံ်း၏ ပယဖျကရမည။

NLD

ထကဝကခကျာမခပ်းသညဆနဒမအမျာ်း ဖငအတည ပြု

ခထာကြေံမ ၄၀၇

ပဌာန်းလုံကသည ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံ ဥပခေသည ပည
ခထာငစုံလွှတခတာ
ကျင်းပသညခနို့မှစ၍

၇၅% မခကျာ

ပထမအကကမအစည်းအခဝ်းစတင
နုံငငံခတာတစဝန်းလံုံ်း၌



မူလအတုံင်းထာ်းရန

အာဏာ

တညသည။
၄၄၂

ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအာဏာမတညမီနုံငငံခတာ၏
အြေျြုပအ ြောအာဏာကုံနုံငငံခတာခအ်းြေျမ်းသာယာခရ်းနှင

ပယဖျကရမည။

NLD



ဖွဲ့ံ ငဖြု်းခရ်းခကာငစီက

ဆကလကကျင

သံုံ်းခဆာငရွကရ

ခထာကြေံမ ၄၀၆

မည။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၄၃

ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအာဏာတညသညခနို့မတုံငမီ
နုံငငံခတာခအ်းြေျမ်း

ပယဖျကရမည။

NLD

သာယာခရ်းနှငဖံွဲ့ငဖြု်းခရ်းခကာငစီက



ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအခကာငအထည ခဖာခရ်းအတက

ခထာကြေံမ ၄၀၆

ကကြုတငခဆာငရွကသညလုံပငန်းရပမျာ်းသညဤဖွဲ့စည်းပံုံ

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

အခ ြေြေံဥပခေအရ ခဆာငရွကသညဟုံ မှတယူရမည။
၄၄၄ (က) ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအာဏာတညသညခနို့၌ တညရှ ပယဖျကရမည။
ခနခသာ

အစုံ်းရအဖွဲ့သည

တာဝနခပ်းအပသည

NLD

ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအရ

အစုံ်းရအဖွဲ့

မခပေါ်မီ



ခထာကြေံမ ၄၀၆

မမတို့၏
ုံ

၇၅% မခကျာ

သကဆုံငရာတာဝနမျာ်းကုံ ဆကလကခဆာငရွကရမည။

မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၄၄ (ြေ)

ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအာဏာတညသညခနို့၌ တညရှ ပယဖျကရမည။

NLD

ခနခသာတရာ်းရံုံ်း မျာ်းသည ဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေအရ



တညခထာငသညတရာ်းရံုံ်းမျာ်း မခပေါ် ခပေါကမီဆကလက

ခထာကြေံမ ၄၀၇

၍ တရာ်းစီရငပုံငြေငအာဏာမျာ်း သံုံ်းစခဆာငရွကရမည။

၇၅% မခကျာ

အဆုံပေါ တရာ်းရံုံ်းမျာ်းတင မငပီ်းမ ပတကျနရှခနခသ်းခသာ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

တရာ်းမမှုမျာ်း၊ ပစမှုဆုံငရာ အမှုမျာ်းနှင အြေနခတာအမှု
မျာ်းကုံ အမှုစတငစစခဆ်းစဥက ကျငသံုံ်းသည ဥပခေမျာ်း
နှငအညီ ဆကလကစစခဆ်းစီရငရမည။
၄၄၅

ပညခထာငစုံသမမတ မနမာနုံငငံခတာသည နုံငငံခတာ ငငမ ပယဖျကရမည။
ဝပပ ပာ်းမှုတညခဆာကခရ်းအဖွဲ့နှင
သာယာခရ်းနှငဖံွဲ့ငဖြု်းခရ်းခကာငစီတုံို့.၏

NLD

နုံငငံခတာခအ်းြေျမ်း



မူဝေါေလမ်းညနမှု

ခထာကြေံမ ၄၀၈

မျာ်း၊ ဥပခေမျာ်း၊ နည်းဥပခေမျာ်း၊ စည်းမျဥ်းမျာ်း၊ အမနို့ ပန

၇၅% မခကျာ

တမ်းမျာ်း၊ ခ ကညာြေျကမျာ်းကုံလည်းခကာင်း၊ နုံငငံခတာ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

ငငမဝပပ ပာ်းမှုတည

ခဆာကမှုတညခဆာကခရ်းအဖွဲ့နှင

နုံငငံခတာခအ်းြေျမ်းသာယာခရ်းနှငဖံွဲ့ငဖြု်းခရ်းခကာငစီတို့ုံ ၏
ခဆာငရွကြေျကမျာ်း၊

တာဝနမျာ်းနှငရပုံငြေငမျာ်းကုံ

လည်းခကာင်း ဆကြေံသည။ ယင်းအဖွဲ့၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ အဖွဲ့ဝင
တစဦ်းဦ်း၊ သမ
ုံို့ ဟုံတ အစုံ်းရအဖွဲ့ဝငတစဦ်းဦ်း၏ တာဝန
အရခဆာငရွကြေျကမျာ်းအခပေါ် အခ ကာင်း ပြုလျက ယင်း
တို့အ
ုံ ာ်းတရာ်းစဆုံ ြေင်း၊ အခရ်းယူ ြေင်းမရှခစရ။
၄၄၆

တညဆဥပခေမျာ်းသည ပညခထာငစုံလွှတခတာက ပယ ပယဖျကရမည။
ဖျက ြေင်း၊

ပငဆင ြေင်း၊

NLD

မ ပြုခသ်းမီဤဖွဲ့စည်းပံုံအခ ြေြေံ



ခထာကြေံမ ၃၉၉

ဥပခေနှငမဆနို့ကျငသမျှအတည ဖစသည။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၄၇

တညဆနည်းဥပခေမျာ်း၊

စည်းမျဥ်းမျာ်း၊

စည်းကမ်းမျာ်း၊ ပယဖျကရမည။

NLD

အမနို့ခ က ငာစာ်းမျာ်း၊ အမနို့မျာ်း၊ ညွှန ကာ်းြေျကမျာ်းနှင
လုံပထံုံ်းလုံပနည်းမျာ်းကုံ
ပယဖျက ြေင်း၊

ပညခထာငစုံအစုံ်းရ

ပငဆင ြေင်းမ ပြုခသ်းမီ

ခထာကြေံမ ၄၀၄

အဖွဲ့က

၇၅% မခကျာ

ဤဖွဲ့စည်းပံုံ

မူလအတုံင်းထာ်းရန

အခ ြေြေံဥပခေနှင မဆနို့ကျငသမျှ အတည ဖစသည။
၄၄၈

ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံဥပခေ

အာဏာစတငတညသညခနို့ ပယဖျကရမည။

တငနုံငငံခတာခအ်းြေျမ်းသာယာခရ်းနှငဖံွဲ့ငဖြု်းခရ်းခကာငစီ
လကခအာက၌ ဖွဲ့စည်းထာ်းရှသည တပမ ခတာအပေါအဝင
ဌာနဆုံငရာအဖွဲ့အစည်းမျာ်း၏

အမှုထမ်းရွကဆ ဖစ က

ခသာ နုံငငံဝနထမ်းမျာ်းသည ပညခထာငစုံသမမတ မနမာ
နုံငငံခတာအစုံ်းရ အ ြော်း ပဌာန်း ြေင်းမ ပြုသမျှ ဆကလက
အမှုထမ်းရမည။



NLD



ခထာကြေံမ ၄၀၄
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၉၉ (က)
ဖညစက

တညဆဥပခေမျာ်းသည

ပညခထာငစုံလွှတခတာက

NLD

ပယဖျက ြေင်း၊ ပငဆင ြေင်းမ ပြုခသ်းမီ ဤဖွဲ့စည်းပံုံ အခ ြေြေံ


ခထာကြေံမ ၄၀၇

ဥပခေနှငမဆနကျငသမျှ အတည ဖစ သည။

၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

၄၉၉ (ြေ)

တညဆနည်းဥပခေမျာ်း၊

စည်းကမ်းမျာ်း၊

စည်းကမ်းမျာ်း၊

ဖညစက

အမနို့ခ ကာ ငာစာမျာ်း၊ အမနို့မျာ်း၊ ညွှန ကာ်းြေျကမျာ်းနှင
လုံပထံုံ်းလုံပနည်းမျာ်းကုံ ပညခထာငစုံအစုံ်းရအဖွဲ့က ပယ
ဖျက ြေင်း၊

ပငဆင ြေင်းမ ပြုခသ်းမီ

ဤဖွဲ့စည်းပံအ
ုံ ခ ြေြေံ

ဥပခေနှငမဆနို့ကျငသမျှ အတည ဖစသည။

NLD



ခထာကြေံမ ၄၀၇
၇၅% မခကျာ
မူလအတုံင်းထာ်းရန

