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ပါတီ ေမးခြန္းအေရအတြက္

USDP ၁၀၂

တပ္မေတာ္သား ၁၈

NLD ၁၅

NDF ၈

SNDP ၇

MDP ၅

RNDP ၅

PDP ၂

NUP ၂

PNO ၂

CNP ၁

INDP ၁

UDP ၁

တစ္သီးပုဂၢလ ၁

CDP ၁

စုစုေပါင္း ၁၇၁
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SNDP

NDF

NLD

USDP
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အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၉

အေျခခံအေဆာက္အအံု
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁၉

က်န္းမာေရး ၁၇

ပညာေရး ၁၆

ဝန္ေဆာင္မႈ ၁၀

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ ၁၀

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၉

စြမ္းအင္ ၈

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၈

ႏိုင္ငံေရး ၇

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၆

ဥပေဒျပဳေရး ၆

ဘ႑ာေရး ၄

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ၄

တိုင္းရင္းသားအေရး ၄

စီးပြားေရး ၄

အခြန္ေကာက္ခံမႈ ၄

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၃

အလုပ္သမားအေရး ၃

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ၃

ေျမယာအိုးအိမ္ ၂

ေမြးျမဴေရး ၂

ယဥ္ေက်းမႈ ၁

အားကစား ၁

ရင္းႏွီးျမဳပ္နႈံမႈ ၁

စုစုေပါင္း ၁၇၁
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေမးခြန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၂၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၉

တပ္မေတာ္သား ၁၈

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၆

ရွမ္းျပည္နယ္ ၁၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၁၃

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္ ၁၀

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၀

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၀

ခ်င္းျပည္နယ္ ၅

ကယားျပည္နယ္ ၃

ကရင္ျပည္နယ္ ၃

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ၃

စုစုေပါင္း ၁၇၁

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမးခြန္း

အစိုးရအားထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ ၉၂

ကိုယ္စားျပဳမႈ ၇၄

ဥပေဒျပဳမႈ ၅

စုစုေပါင္း ၁၇၁
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တုံ႔ျပန္မႈ ေမးခြန္း

မရွင္းလင္း ၅၈

အျပဳသေဘာ ၄၆

ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၃၄

ျငင္းဆို ၂၈

ေရာျပြမ္း ၅

စုစုေပါင္း ၁၇၁
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ပါတီ ေမးခြန္းအေရအတြက္

USDP ၉၄

တပ္မေတာ္သား ၁၄

RNDP ၁၀

CPP ၈

SNDP ၈

NDF ၇

PSDP ၄

KPP ၄

NUP ၂

CNP ၂

WDP ၂

UDP ၁

စုစုေပါင္း ၁၅၆

NLD

CNP

CPP

USDP
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အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္း

အေျခခံအေဆာက္အအံု ၄၀

ပညာေရး ၂၀

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ ၁၅

က်န္းမာေရး ၁၄

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၈

ဝန္ေဆာင္မႈ ၈

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၇

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၆

ယဥ္ေက်းမႈ ၅

စြမ္းအင္ ၄

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၄

စီးပြားေရး ၄

ေျမယာအိုးအိမ္ ၃

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၃

တရားစီရင္ေရး ၃

အားကစား ၃

ဘ႑ာေရး ၂

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ၂

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၂

ႏိုင္ငံေရး ၁

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ၁

ေမြးျမဳေရး ၁

စုစုေပါင္း ၁၅၆
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေမးခြန္း

ခ်င္းျပည္နယ္ ၂၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၄

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၄

တပ္မေတာ္သား ၁၄

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၃

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၁၁

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၀

ကရင္ျပည္နယ္ ၈

ရွမ္းျပည္နယ္ ၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၄

ကယားျပည္နယ္ ၃

စုစုေပါင္း ၁၅၆

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေမးခြန္း

ကိုယ္စားျပဳမႈ ၁၁၂

အစိုးရအားထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ ၄၄

ဥပေဒျပဳမႈ ၀

စုစုေပါင္း ၁၅၆
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တုံ႕ျပန္မႈ ေမးခြန္း

ျငင္းဆို ၅၂

အျပဳသေဘာ ၄၁

မရွင္းလင္း ၃၀

ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၃၀

ေရာျပြမ္း ၃

စုစုေပါင္း ၁၅၆
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆို

ကခ်င္ ျပည္နယ္ ၂

ကရင္ ျပည္နယ္ ၁

ခ်င္း ျပည္နယ္ ၁

ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ၁

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁

စုစုေပါင္း ၆

အေၾကာင္းအရာ အဆို

ႏိုင္ငံေရး ၃

စြမ္းအင္ ၁

အေျခခံအေဆာက္အအံု ၁

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၁

စုစုေပါင္း ၆

ရည္ရြယ္ခ်က္ အဆို

အစိုးရအားထိန္းေက်ာင္းစိစစ္မႈ ၅

ကိုယ္စားျပဳမႈ ၁

စုစုေပါင္း ၆

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆို

အတည္ျပဳျခင္း ၄

မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္း ၂

စုစုေပါင္း ၆
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆို

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁

ကယားျပည္နယ္ ၁

ရွမ္းျပည္နယ္ ၁

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၁

စုစုေပါင္း ၆

အေၾကာင္းအရာ အဆို

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ ၂

ဝန္ေဆာင္မႈ ၁

တိုင္းရင္းသားအေရး ၁

ဥပေဒျပဳေရး ၁

စီးပြားေရး ၁

စုစုေပါင္း ၆

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆို

အတည္ျပဳျခင္း ၅

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ၁

စုစုေပါင္း ၆
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အဆို

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၄

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး 
ေကာ္မတီ

၁

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၁

စုစုေပါင္း ၁၀

အေၾကာင္းအရာ အဆို

ႏိုင္ငံေရး ၄

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ ၄

အလုပ္သမားအေရး ၁

ဥပေဒျပဳေရး ၁

စုစုေပါင္း ၁၀

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆို

USDP ၇

NLD ၁

NDF ၁

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ

၁

စုစုေပါင္း ၁၀
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၁ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းဥပေဒၾကမ္း ၂၂-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂ စစ္ဘက္ရာထူးႏွင့္  အဆင့္ အေခၚ အေဝၚမ်ား 
သံုးစြဲျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၃-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၃ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၅-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၄ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္း ၂၆- စက္တင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း**

၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၉- စက္တင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၆ ၁၉၆၁ ခုနွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တက္သူမ်ား 
ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ခံဝန္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၁- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၇ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား 
ျမွင့္တင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂- ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၈ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၃- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၉ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေက်းလက္စီးပြားေရး 
တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၁၄- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၀  ျမန္မာ့ကမ္း ႐ိုးတန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးေၾကာင္း 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုင္ကိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၆- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၁ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒၾကမ္း ၂၉- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၂ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလူနာမ်ား အခ်ိန္မီေဆးကုသႏိုင္ေရး 
အတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္း

၃၀- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း**
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၁၃ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို 
ဒုတိယအၾကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၀- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၄ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဥပေဒၾကမ္း ၁၀- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၅ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ေတာင္းဆို 
ျခင္း(အေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒကို 
႐ုပ္သိမ္း သည့္ဥပေဒၾကမ္း

၁၁- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၆ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း

၁၁- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၈ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ 
အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၉ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ 
မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ 
စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၁ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ 
ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၂၂ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ကို အတည္ျပဳေရး 
ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း

၂၄-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂၃ မ်ဳိးေစ့ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၆-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂၄ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္မ်ား 
(ဆင္ယင္ျပသမႈ ကန္႔သတ္ေရး) အက္ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၅ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး 
ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
အတည္ျပဳျခင္း

၂၆ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ 
ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
အတည္ျပဳျခင္း

စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၁ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေက်းလက္စီးပြားေရး 
တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ အက္ဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၃-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံး ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၄-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၃ ဥပေဒ ဘာသာျပန္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒၾကမ္း ၁၃-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၄ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ဥပေဒၾကမ္း

၁၄-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၅ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ လူနာအား အခ်ိန္မီ 
ေဆးကုသႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး 
ဥပေဒၾကမ္း ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၅-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၆  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၅- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၇  ျမန္မာသတၱဳတြင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၈  ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ၁၆- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၉ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုျခင္း 
(အေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒကို 
႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၀- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၀ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အက်ဳိးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၁- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊
တိုင္းေဒသႀကီး သိုမဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ား 
ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၂- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၂  ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ၂၈- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၃ မ်ဳိးေစ့ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၈- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၄ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၅  ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း

၂၀- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၆ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒၾကမ္း ၂၄- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၁၇  စုေပါင္း အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ၂၄- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၈ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၄- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၁၉ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အဆင့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ 
အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၅- ႏိုဝင္ဘာ -၂၀၁၄ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္
အတည္ျပဳျခင္း

၂၁  ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး 
ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း

၂၅-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၁ သံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေကာင္စစ္အရာရွိမ်ား 
(က်မ္းသစၥာမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား) အက္ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၅-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂၂ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ (အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား) အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၅-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂၃  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ 
တုိင္းေဒသႀကီီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔) 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြြဲ႔ဝင္မ်ား၏ 
ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာဥေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၄ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဖြြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကၽြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
ဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း*

၂၅ မီီးသတ္တပ္ဖြြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း ၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း
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စဥ္ ဥပေဒၾကမ္းအမည္ ရက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

၁ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၂- စက္တင္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၂ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို 
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၂၂-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္း ၂၂-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၄ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ၂၆-စက္တင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၅ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံး ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၄)

၂၀- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၆ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒၾကမ္း ၂၀- ေအာက္တိုဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

၁၁- ႏို၀င္ဘာ -၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၈ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒၾကမ္း

၁၂-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္ ထပ္ 
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း

၁၂-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၀ ျမန္မာေလေၾကာင္းဥပေဒၾကမ္း ၁၄-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၁ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ လူနာအား အခ်ိန္မီေဆးကုသ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း

၁၄-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၂ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ အေရးေပၚလူနာကိုကူညီ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း

၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၃ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းဥပေဒၾကမ္း ၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၄ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း ၂၇-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း

၁၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔) 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ 
ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥေဒၾကမ္း

၂၈-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၄ အတည္ျပဳျခင္း
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တင္သြင္းသည့္ရက္စြဲ တင္သြင္းသည့္လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီ

၂၆- စက္တင္ဘာ -၂၀၁၄ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

၃၀- စက္တင္ဘာ -၂၀၁၄ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
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တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ (၁၅) ဦး

ကယားျပည္နယ္ (၇) ဦး

ကရင္ျပည္နယ္ (၇) ဦး

ခ်င္းျပည္နယ္ (၈) ဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (၃၇) ဦး

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး (၁၀) ဦး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၂၈) ဦး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၂၂) ဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (၃၆) ဦး

မြန္ျပည္နယ္ (၁၀) ဦး

ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၆) ဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (၄၁) ဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ (၄၉) ဦး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (၂၅) ဦး

တပ္မေတာ္သား (၁၁၀) ဦး

စုစုေပါင္း (၄၂၁) ဦး

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ (၁၂) ဦး

ကယားျပည္နယ္ (၁၂) ဦး

ကရင္ျပည္နယ္ (၁၂) ဦး

ခ်င္းျပည္နယ္ (၁၁) ဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (၁၁) ဦး

တနသာၤရတီိငု္းေဒသႀကီး (၁၁) ဦး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၂) ဦး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၂) ဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၂) ဦး

မြန္ျပည္နယ္ (၁၁) ဦး

ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၁) ဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (၁၁) ဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ (၁၂) ဦး

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး (၁၂) ဦး

တပ္မေတာ္သား (၅၆) ဦး

စုစုေပါင္း (၂၁၈) ဦး
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စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၁။ ပထမေန႔ ၉ %

၂။ ဒုတိယေန႔ ၂.၆ %

၃။ တတိယေန႔ ၁၀.၉ %

၄။ စတုတၳေန႔ ၁၀.၉ %

၅။ ပဥၥမေန႔ ၁၃.၃ %

၆။ ဆဠမေန႔ ၁၆.၄ %

၇။ သတၱမေန႔ ၁၄.၃ %

၈။ အဠမေန႔ ၁၄.၇ %

၉။ နဝမေန႔ ၁၅ %

၁၀။ ဒႆမေန႔ ၁၅.၉ %

၁၁။ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၇ %

၁၂။ ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၂.၁ %

၁၃။ ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၄.၅ %

၁၄။ ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၉ %

၁၅။ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၈ %

၁၆။ ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၇ %

၁၇။ ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၃ %

၁၈။ ၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၄ %

၁၉။ ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၄ %

၂၀။ ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၉ %

စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၂၁။ ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၇.၆ %

၂၂။ ၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၈ %

၂၃။ ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၃.၃ %

၂၄။ ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၂.၈ %

၂၅။ ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၂ %

၂၆။ ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၇ %

၂၇။ ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၇ %

၂၈။ ၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၇.၃ %

၂၉။ ၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၂ %

၃၀။ ၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၂ %

၃၁။ ၃၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၃ %

၃၂။ ၃၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃ %

၃၃။ ၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆.၆ %

၃၄။ ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၃.၅ %

၃၅။ ၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၂.၄ %

၃၆။ ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၁.၆ %

၃၇။ ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၂ %
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စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၁။ ပထမေန႔ ၈.၇ %

၂။ ဒုတိယေန႔ ၁၈.၈ %

၃။ တတိယေန႔ ၁၈.၈ %

၄။ စတုတၳေန႔ ၁၆ %

၅။ ပဥၥမေန႔ ၂၁.၁ %

၆။ ဆဠမေန႔ ၁၇ %

၇။ သတၱမေန႔ ၁၇.၉ %

၈။ အဠမေန႔ ၁၅.၆ %

၉။ နဝမေန႔ ၁၇ %

၁၀။ ဒႆမေန႔ ၁၅.၆ %

၁၁။ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂ %

၁၂။ ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆ %

၁၃။ ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၆ %

၁၄။ ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၅ %

၁၅။ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၅.၂ %

၁၆။ ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၇ %

၁၇။ ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၅.၂ %

၁၈။ ၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃.၄ %

၁၉။ ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၅.၇ %

၂၀။ ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃.၈ %

စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၂၁။ ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃၃.၅ %

၂၂။ ၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၃ %

၂၃။ ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂ %

၂၄။ ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၆.၆ %

၂၅။ ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၉ %

၂၆။ ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၈.၄ %

၂၇။ ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆ %

၂၈။ ၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၃ %

၂၉။ ၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၅ %

၃၀။ ၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၅.၇ %

၃၁။ ၃၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၇ %

၃၂။ ၃၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂ %

၃၃။ ၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၇.၄ %

၃၄။ ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၉ %

၃၅။ ၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၇ %

၃၆။ ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆ %

၃၇။ ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၁.၉ %
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စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၁။ ပထမေန႔ ၉.၂ %

၂။ ဒုတိယေန႔ ၁၀.၈ %

၃။ တတိယေန႔ ၁၇.၄ %

၄။ စတုတၳေန႔ ၇.၇ %

၅။ ပဥၥမေန႔ ၁၉.၂ %

၆။ ဆဠမေန႔ ၁၉.၉ %

၇။ သတၱမေန႔ ၁၉.၆ %

၈။ အဠမေန႔ ၁၇.၁ %

၉။ နဝမေန႔ ၂၀.၂ %

၁၀။ ဒႆမေန႔ ၁၈.၃ %

၁၁။ ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၁ %

၁၂။ ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃.၉ %

၁၃။ ၁၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၄.၁ %

၁၄။ ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂ %

၁၅။ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃.၈ %

၁၆။ ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၂.၈ %

၁၇။ ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃၁.၅ %

၁၈။ ၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၈ %

၁၉။ ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၉.၇ %

၂၀။ ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၃.၆ %

စဥ္ အစည္းအေ၀းရက္ ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္

၂၁။ ၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၂ %

၂၂။ ၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၂ %

၂၃။ ၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၆ %

၂၄။ ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၅.၈ %

၂၅။ ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆ %

၂၆။ ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၆.၄ %

၂၇။ ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၇.၅ %

၂၈။ ၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၇ %

၂၉။ ၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၆ %

၃၀။ ၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၃ %

၃၁။ ၃၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃၃.၃ %

၃၂။ ၃၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၁.၆ %

၃၃။ ၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၈ %

၃၄။ ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁၈.၃ %

၃၅။ ၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၀.၂ %

၃၆။ ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂၆.၃ %



51



52



53





54


