1

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

ဆုံးြဖတ်ချက်များ

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလ ြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်မှ
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၅ ရက်အထိ
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်မှ
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်)

မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ ှာက် ြခ င်း
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း

သဘာပတိတင်ေြမှာက်ြခင်း

၁

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း

၁

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ေရွးေကာက်

၂

အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တင်ေြမှာက်ြခင်း

ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ အရည်အချင်း စိစစ်ေရးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

မည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း
အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

၂

တစ်ဦး ေရွးချယ် ြခင်း
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း

ဒုတိယသမ္မတေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ြခင်း

၂

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြပည်သူ့ေကာင်စီဥပေဒ ( ဥပေဒအမှတ် ၈/၁၉၇၄ ) ကို

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က

၃

လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ဦးေဝစိန်ေအာင် တင်သွင်းသည့် အေရး ကီးအဆို စာသား

အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

များအနက်မှ AA တပ်မေတာ်ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းကို
လုံးေကာက်မှ ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟု
သတ်မှတ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ် ြခင်း

၃

ခ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အ ြကား

အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ြပန် ြဖစ်ပွား

စာမျက်နှာ
၄

ေနသည့် တိက
ု ပ် မဲွ ျားကို ချက်ချင်းရပ်စဲြပီး AA လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့ကို နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း
အေရးကီးအဆိုကို လက်ခံေဆွးေနွးရန် အတည်ြပုေက
ြ ာင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်း

ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄)ကို

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က

၄

လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြပည်သူ့ေကာင်စီ အဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း

၅

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
သို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အ ြကား

အမှတ် ၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ြပန် ြဖစ်ပွား

၅

ေနသည့် တိက
ု ပ် မဲွ ျားကို ချက်ချင်းရပ်စဲြပီး AA လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့ကို နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း
အေရးကီးအဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်

အမှတ် ၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၆

ဂ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ေရချိုငါးလုပ်ငန်းဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား

အမှတ် ၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်

၆

ေက
ြ ာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒ

အမှတ် ၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ကို တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား

၆

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်
ေက
ြ ာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်

အမှတ် ၁၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏

၇

ေဆွးေနွးချက်များနှင့်

ပတ်သက် ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာ
ေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ရန်ကုန် ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း

အမှတ် ၁၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံ

၇

ေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
သို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို

အမှတ် ၁၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေနွး
ချက်များနှင့် ပတ်သက် ြပ ီး ဥပေဒ ြက မ်းေကာ်မတီက
ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

၈

ဃ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြပည်သူ့ေကာင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့

အမှတ် ၁၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နငှ လ
့် ပု ပ် ငုိ ခ် ငွ ဥ့် ပေဒကို ရုပသ
် မိ း်

စာမျက်နှာ
၈

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အဆိတ
ု င်သွငး် ခဲ့ြခင်းကို ြပန်လည်
ရုပ်သိမ်းခွင့်ြပုရန် ဆုံးြဖတ် ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

မန္တေလးမ
ြ ို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း

အမှတ် ၁၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံ

၉

ေဆွးေနွးရန် ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ
သို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

ြပည်သူ့လတ
ွှ ေ် တာ်ေရွးေကာက်ပဥဲွ ပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ်

အမှတ် ၁၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသား

၉

လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့်
ပတ်သက် ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာ
ေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထ

အမှတ် ၁၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

အ က ိမ် ြပ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြက မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍

၉

အမျိုးသား လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွး
ချက်နှင့်ပတ်သက် ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်
ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ြဖတ်ြခင်း
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

တိငု း် ေဒသကီးလွှတေ် တာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်

အမှတ် ၁၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒ ြက မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့် ပတ်သက်ြပီး
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန်
ဆုံး ြဖတ်ြခင်း

၁၀

င
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ဥပေဒ ြက မ်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခ င်းနှင့် ေကာ်မတီ၏

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း

၁၁

သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ ဖွ့ဲ စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏

အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း

၁၁

သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

လွှ တ ် ေ တာ် အ ခွ င ် ့ အ ေရးေကာ် မ တီ ဖွ ဲ ့ စည် း ြခ င် း နှ င ် ့

အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း

၁၁

တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

အစိးု ရ၏အာမခံချကမ် ျား၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခခံ ျကမ် ျား

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊

၁၂

လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့်
တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့်

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ပူ း ေပါင် း ေဆာင် ရ ွ က ် ေရးေကာ် မ တီ ဖွ ဲ ့ စည် း ြခ င် း နှ င ့်

၁၂

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း
တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

အမှတ် ၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့်
တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၂

စ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ

အမှတ် ၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဖွဲ့စည်း ြခ င်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

စာမျက်နှာ
၁၃

ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို
အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

တိ ု င ် း ရင် း သားေရးရာေကာ် မ တီ ဖွ ဲ ့ စည် း ြခ င် း နှ င ် ့

အမှတ် ၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း

၁၃

တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ေတာင်သူလယ်သမားေရးရာ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်

အမှတ် ၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း

၁၃

တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

အမှတ် ၁၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊

၁၄

ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို
အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏

အမှတ် ၁၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း

၁၄

သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်တွင်းြပည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဖွဲ့စည်း

အမှတ် ၁၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊
သက် တ မ် း တိ ု ့ နှ င ် ့ စပ် လ ျဥ် း သည် ့ တင် ြပ ချက် က ိ ု
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၄

ဆ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့်

အမှတ် ၁၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခ င်းနှင့်

စာမျက်နှာ
၁၅

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း
တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး

အမှတ် ၁၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊

၁၅

လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့်
တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူတို့၏တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီဖ့ဲွ စည်းြခင်းနှင့်

အမှတ် ၁၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း

၁၆

တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊

အမှတ် ၁၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဂျပန်၊ စင်ကာပူ လွှတေ် တာ်များနှင့် လွှတ်ေတာ်ချင်း

၁၆

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရး အသင်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊
အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်
အမည်စာရင်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး

အမှတ် ၁၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၇

ဇ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ြသ စေ ြတ းလျ၊ ကိုရီးယား၊

အမှတ် ၁၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တရုတ်၊ မေလးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်

စာမျက်နှာ
၁၇

များနှင့် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းများ
တွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏
ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် အမည်စာရင်းကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ကေမ္ဘာဒီးယား၊ ြပ င်သစ်၊

အမှတ် ၁၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဘရူနိုင်း၊ လပ်ဗီးယား၊ ပိုလန်၊ ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်

၁၈

များနှင့် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းများ
တွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏
ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် အမည်စာရင်းကို အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

နိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို

အမှတ် ၂၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

အတည်ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့ေကာင်စီဥပေဒ( ဥပေဒအမှတ် ၈ / ၁၉၇၄ )ကို

အမှတ် ၂၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည် ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီ ဥပေဒ(ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄)ကို

အမှတ် ၂၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည် ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြ ီး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည် ြပုပ

အမှတ် ၂၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ နိုင်ငံေတာ်အားေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူ

၁၈

၁၉

၁၉

၁၉

များ၏ ေဘးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့်
ဥပေဒကိရ
ု ပု သ
် မိ း် သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ေရချိုငါးလုပ်ငန်းဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်း

အမှတ် ၂၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

အား အတည် ြပုခ
ြ င်း

၂၀

ဈ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၂၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

၂၀

ေရွးေကာက်ပွဲ

ဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၂၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲ

၂၀

ဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၂၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ တိုင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ်
ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို

၂၁

စတုတ္ထ

အကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီတွင် ဥက္က ဋ္ဌေနရာ ြပင်ဆင်

အမှတ် ၂၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဖွဲ့စည်း ြခင်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာစီတန်း လှည့်လည်

အမှတ် ၂၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို အတည် ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ရန်ကုန် ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း

အမှတ် ၃၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

အတည်ြပုခ
ြ င်း

မန္တေလးမ
ြ ို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း

အမှတ် ၃၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၂၁

၂၁

၂၂

၂၂

ည
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

အတည်ြပုခ
ြ င်း

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရး ဥပေဒ

အမှတ် ၃၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ကို တတိယအ က ိမ် ြပ င်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြက မ်းအား

စာမျက်နှာ
၂၂

အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၃၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ လျှပ်စစ်နည်းဥပေဒများနှင့် စပ်လျဥ်း၍

၂၂

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်းနှင့် အတည် ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၃၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

၂၃

အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒများနှင့်
စပ်လျဥ်း၍ လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်းနှင့် အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီး

အမှတ် ၃၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပးပို့လာေသာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ

၂၃

ကို ဒုတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
အတည်ြပုခ
ြ င်း

ဖွဲ့စည်းြခင်း
ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၂၄

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၂၅

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၂၇

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။
ဖွဲ့စည်း ြခင်း
အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။
ဖွဲ့စည်း ြခင်း
အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဋ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အစိးု ရ၏အာမခံချကမ် ျား၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခခံ ျကမ် ျား

၂၈

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့်

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

အမှတ် ၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆငုိ ရ
် ာေကာ်မတီ

အမှတ် ၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၃၃

ေတာင်သူလယ်သမားေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၃၅

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

၃၆

အမှတ် ၁၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၃၇

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ြပ ည် တ ွ င ် း ြပ ည် ပ အလု ပ ် သ မားဆိ ု င ် ရ ာ ေကာ် မ တီ

၃၉

အမှတ် ၁၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့်

အမှတ် ၁၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၂၉

၃၁

၃၂

အမှတ် ၈ - ၁/ ၂၀၁၆။
ဖွဲ့စည်း ြခင်း
အမှတ် ၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

အမှတ် ၁၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

၄၀

ဌ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး

၄၂

အမှတ် ၁၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ြပည်သူတို့၏ တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

၄၃

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဗီယက်နမ် လွှတေ် တာ်ချငး်

၄၄

အမှတ် ၁၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လာအို လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၁၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ထိုင်း လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၁၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဂျပန် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၁၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - စင်ကာပူ လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး

အမှတ် ၂၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း ြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြသစေတ
ြ းလျ လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျုိ းသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ကိရ
ု းီ ယား လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

အမှတ် ၁၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

၄၅

၄၆

၄၇

၄၈

၄၉

၅၀

၅၁

ဍ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - တရုတ် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - မေလးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိ ု းသားလွှ တ ် ေ တာ် ြမ န် မ ာ - ကေမ္ဘ ာ ဒီ း ယား

အမှတ် ၂၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်

စာမျက်နှာ
၅၂

၅၃

၅၄

၅၅

၅၇

ဖွဲ့စည်း ြခင်း
ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြပင်သစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၂၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘရူနိုင်း လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၃၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လပ်ဗီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၃၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ပိုလန် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၃၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

ဖွဲ့စည်း ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း

အမှတ် ၃၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၅၈

၅၉

၆၀

၆၁

၆၂

ဎ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

သဘာပတိ ကတိသစ္စာ ြပ ု ြခ င်းနှင့် ကတိသစ္စာ ြပ ုလွှာ

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင် ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ ကတိသစ္စာ

အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး

၆၄

၆၄

ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိ

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

သစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်း

၆၄

၆၅

တင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတေ် တာ်ဒတ
ု ယ
ိ ဥက္က ဋ္ဌ ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့်

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ကတိသစ္စာ ြပ ုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး ြခ င်းကို

၆၅

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၆၅

၆၆

၆၆

ဏ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ေပးပို့လာေသာ

အမှတ် ၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့သဝဏ်လွှာကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ

စာမျက်နှာ
၆၆

ြခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ေပးပို့လာေသာ ဂုဏ်ယူ

အမှတ် ၁၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်းသဝဏ်လွှာကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ

၆၇

၆၇

၆၇

၆၈

၆၈

၆၈

ြခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၆၉

၆၉

တ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၁၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ

အမှတ် ၂၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မက
ှု ို မှတ်တမ်းတင် ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ

အမှတ် ၂၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မက
ှု ို မှတ်တမ်းတင် ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ တပ်မေတာ်သား အမျိုးသား

အမှတ် ၂၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့်

၆၉

၇၀

၇၀

၇၀

၇၁

ကတိသစ္စာ ြပ ုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး ြခ င်းကို
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၂၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၂၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

ကတိသစ္စာမ ြပ ုရေသးေသာ

အမှတ် ၂၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာ

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

၇၁

၇၁

၇၂

ြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၂၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၇၂

ထ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ေပးပို့လာေသာ ဂုဏ်ယူ

အမှတ် ၂၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၂၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၂၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင် ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ တပ်မေတာ်သား အမျိုးသား

အမှတ် ၃၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများက ကတိသစ္စာ
ြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး
ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

စာမျက်နှာ
၇၂

၇၃

၇၄

၇၄

၇၄

၇၅

၇၅

၇၅

၇၆

၇၆

ဒ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၃၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

စာမျက်နှာ
၇၆

၇၇

၇၇

၇၇

၇၈

၇၈

၇၈

၇၉

၇၉

၇၉

၈၀

ဓ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၄၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၅၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၅၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး

အမှတ် ၅၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

စာမျက်နှာ
၈၀

၈၀

၈၁

၈၁

၈၁

တင်ြပြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွ့ဲ ဝင်ဦးေရ၊

အမှတ် ၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်

၈၂

အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွ့ဲ ဝင်

အမှတ် ၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း

၈၂

န
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

တင်ြပ ြခင်း

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရး ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်

အမှတ် ၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ

စာမျက်နှာ
၈၂

ဥက္က ဋ္ဌ နှ င ် ့ အတွ င ် း ေရးမှ ူ းတိ ု ့ ၏ အမည် စ ာရင် း ကိ ု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

အစိးု ရ၏အာမခံချကမ် ျား၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခခံ ျကမ် ျား

အမှတ် ၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

စိစစ်ေရးေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊

၈၃

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည် စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင ့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

နိငု င် တ
ံ ကာဆက်ဆေံ ရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်းချစ် ြကည်ေရးနှင့်

အမှတ် ၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်

၈၃

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌ နှ င ် ့ အတွ င ် း ေရးမှ ူ းတိ ု ့ ၏ အမည် စ ာရင် း ကိ ု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

အမှတ် ၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊

၈၃

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာေကာ်မတီ

အမှတ် ၇ - ၁/ ၂၀၁၆။

တွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏
အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း

၈၄

ပ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

တင်ြပ ြခင်း

တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်

အမှတ် ၈ - ၁/ ၂၀၁၆။

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ

စာမျက်နှာ
၈၄

ဥက္က ဋ္ဌ နှ င ် ့ အတွ င ် း ေရးမှ ူ းတိ ု ့ ၏ အမည် စ ာရင် း ကိ ု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ေတာင် သ ူ လ ယ် သ မားေရးရာ ေကာ် မ တီ တ ွ င ် ပါဝင်

အမှတ် ၉ - ၁/ ၂၀၁၆။

သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင် ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊

၈၄

ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ

အမှတ် ၁၀ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်

၈၅

များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်

အမှတ် ၁၁ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်

၈၅

အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ြပည်တွင်းြပည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင်

အမှတ် ၁၂ - ၁/ ၂၀၁၆။

ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်
စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်
စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း

၈၅

ဖ
မာတိကာ
အမှတ်စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

တင်ြပ ြခင်း

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့်

အမှတ် ၁၃ - ၁/ ၂၀၁၆။

လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်

၈၆

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်
သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး

အမှတ် ၁၄ - ၁/ ၂၀၁၆။

ဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏

အမည်စာရင်း၊

၈၆

ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်

အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

ြပ ည်သူတို့၏တိုင် ြက ားစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်

အမှတ် ၁၅ - ၁/ ၂၀၁၆။

သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊

၈၇

ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း
ကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း
တင်ြပ ြခင်း

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး

အမှတ် ၁၆ - ၁/ ၂၀၁၆။

ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်
များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်း

၈၇

ြပည်
ညေထာင်စုစုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတ
တာ်
အမျိုုးသားလွှတ်
တ်ေတာ်
သက္က ရာဇ် ၁၃၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည
ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက်မှ ၁၃၇၇၈ ခုနှစ်၊ နယု
န န်လဆန်း ၅ ရက််
ြမန်မာသ
(ခရစ်သက္က ရာဇ် ၂၀၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီ
ရီလ ၃ ရက်
က်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက
က်) အထိ
ေနပ
ြ ည်ေတာ်
ေ ရှိ အမိ
မျိုးသားလွှတ်
တ်ေတာ်

အ
အစည်းအေဝးးခန်းမ၌ က
ကျင်းပသည့် ြပည်ေထာင်င်စုသမ္မတ

ြမန်မာနိင်ငု ်ငံေတာ် ဒုုတိယအကိမ်မ် အမျိုးသ
သားလွှတ်ေတာ်
တ ပထမပုမံမှနှ ်အစည်းအေဝးက
အ
ေ
ေအာက်
ပါ
ဆုံး ြဖတ်ချ
ခ က်များကို ချ
ခ မှတ်လိုက်သည်
သ ။

ေရွးေကာာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း
ေရွးေကာာက်တင်ေြမှာက်
ာ ြခင်းအမှတ်
တ ၁-၁/၂၀၁၁၆။

သဘာပတိ
သ
တ ေြမှာက်ြခင်ငး
တင်

၁၃၇၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသ
သိုလြပည့်ေကျာ်
က ၁၀ ရက်
က် (၂၀၁၆ ခုုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ာ်ဝါရီလ ၃ ရ
ရက်) တွင်
ကျင်းပသ
သည့် ဒုတိယအက
အ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ေ ပထမပုမံ နှ အ
် စည်းးအေဝး ပထ
ထမေန့၌ ချင်းြပည်နယ်၊
မဲဆန္ဒနယ်
ယအမှတ(် ၄) အမျုိ းသားလ
လွှတ်ေတာ်က
ကိိုယ်စားလှယ်
ယ် ဦးဇုန်လှယ
ယ််ထန်းအား အမျ
အ ိုးသားလွှ
လွှတေ် တာ်
သဘာပတ
တိအ ြဖစ် တင်ေြမှာက်သည်။
ေရွးေကာာက်တင်ေြမှာက်
ာ ြခင်းအမှတ်
တ ၂-၁/၂၀၁၁၆။

အမျိ
အ ုးသားလွှ
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

ေရွးေကာက်

တင်
တ ေြမှာက်ြခင်း
၁၃၇၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသ
သိုလြပည့်ေက
ကျာ် ၁၀ ရက်
က် (၂၀၁၆ ခုုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ာ်ဝါရီလ ၃ ရ
ရက်) တွင်
ကျင်းပသ
သည့် ဒုတယအက
ိယ
ိမ် အမျိ
အ ုးသားလွှ
လတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ ကရင်
ြပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှ
အ တ်(၈) အမျ
အ ိုးသားလွှ
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်
ယစားလှယ် မန်းဝင်းခိုငသန်
အ ိုးသား
် းအား အမျ
လွှတ်ေတာ်
တ ဥက္က ဋ္ဌအြဖစ် ေရွးေက
ကာက်တင်ေ ြမှာက်သည်။

2
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ေရွးေကာက်
တင်ေြမှာက်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ ရခိုင်ြပည်နယ်၊
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးသာေအာင်အား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေ ြမှာက်သည်။
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတအရည်အချင်း

စိစစ်ေရး

အဖွဲ့တွင် ပါဝင်မည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ေရွးချယ်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့အစည်းအေဝး ပထမေန့၌
ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘမျိုးသိနး် အား
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ အရည်အချင်းစိစစ်ေရး အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် ေရွးချယ်သည်။
ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

ဒုတိယသမ္မတေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့အစည်းအေဝး ဒုတိယေန့၌
ချင်း ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူအား
ဒုတိယသမ္မတအဖ
ြ စ် ေရွးချယ်တင်ေ ြမှာက်သည်။

3

ဆုံးြဖတ်ြခင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၈/၁၉၇၄) ကို ရုပ်သိမ်း
သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန်
ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၇)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ဦးေဇာ်မင်း၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) (ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ) တင်သွင်းသည့် ြပည်သူ့
ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၈/၁၉၇၄)ကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒ ြကမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၂-၁/၂၀၁၆။

ဦးေဝစိန်ေအာင် တင်သွင်းသည့် အေရးကီးအဆို စာသားများ
အနက်မှ AA တပ်မေတာ်ဆိသ
ု ည့် အသုံးအနှုန်းကို လုံးေကာက်မှ
ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟု သတ်မှတ်ေ ြကာင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၇) ရက်ေြမာက်ေန့၌
တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ေအာင်စန်းချစ်က ဦးေဝစိန်ေအာင်၏ “ြမန်မာ့တပ်မေတာ်
နှင့် AA တပ်မေတာ်တို့အ ြကား ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ ြပန် ြဖစ်ပွားေနသည့်
တိုက်ပွဲများကို ချက်ချင်းရပ်စဲြပီး AA တပ်မေတာ်ကို နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်
ေက
ြ ာင်း” အေရး ကီးအဆိုနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အဆိုတွင်ပါဝင်သည့် AA တပ်မေတာ်ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း
သည် တပ်မေတာ်တစ်ရပ်တည်းသာ ရှိပါသဖ
ြ င့် တပ်မေတာ်ဟု သုံးနှုန်းလိုက် ြခင်းသည် အဖွဲ့အစည်းကို
အသိအမှတ် ြပ ုတဲ့ အေနအထား ြဖ စ်သည့်အတွက် AA တပ်မေတာ်ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းကို
လုံးေကာက်မှ ပယ်ဖျက်ေပးရန် တင်ြပရာ ဥက္က ဋ္ဌ၏ ခွင့်ြပုချက်နှင့်အညီ AA တပ်မေတာ်ဆိုသည့်
အသုံးအနှုန်းကို လုံးေကာက်မှပယ်ဖျက်ရန်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟု သတ်မှတ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်
သည်။

4
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အြကား ရခိုင်
ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ြပန် ြဖစ်ပွားေနသည့်
တိုက်ပွဲများကို ချက်ချငး် ရပ်စဲြပီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို
နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း အေရးကီး
အဆိုကို လက်ခံေဆွးေနွးရန် အတည်ြပုေက
ြ ာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၇) ရက်ေြမာက်ေန့၌
ဦးေဝစိန်ေအာင်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့တို့အ ြကား ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ ြပန် ြဖစ်ပွားေနသည့် တိုက်ပွဲများကို
ချက်ချင်းရပ်စဲ ြပီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း
အေရးကီးအဆိက
ု ုိ မတ်တတ်ရပ်၍ ဆန္ဒြပုသည်န့ ည်းလမ်းြဖင့် လွှတ်ေတာ်၏ဆန္ဒရယူရာ သေဘာတူသူ
(၉၆)ဦးဖ
ြ စ်၍ သုံးပုံတစ်ပုံေကျာ်လွန်သည့်အတွက် အေရး ကီးအဆိုကို လက်ခံေဆွးေနွးရန် အတည် ြပု
ေက
ြ ာင်း ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဥပေဒ ( ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄ ) ကို
ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတေ် တာ်က လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန်

ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့်

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့

လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ေဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) (အတွင်းေရးမှူး၊ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီ) တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄) ကို ရုပ်သမိ ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်။

5
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

ြပ ည်သူ့ေကာင်စီ

အဆင့်ဆင့်နှင့်

အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့

အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန်
ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၉) ရက်ေြမာက်ေန့၌
ြ မ်းေကာ်မတီ)
ဦးေအာင် ြကည်ညွန့်၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၄) (အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
တင်သွင်းသည့် ြပည်သူ့ေကာင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန်
ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၆-၁/၂၀၁၆။

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အ ြကား ရခိုင်
ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ြပန် ြဖစ်ပွားေနသည့်
တိုက်ပွဲများကို ချက်ချငး် ရပ်စဲြပီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို
နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း အေရးကီး
အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၉) ရက်ေြမာက်ေန့၌
ဦးေဝစိန်ေအာင်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်နှင့် AA လက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့တို့အ ြကား ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း ယခုတေလာ တစ်ေကျာ့ ြပန် ြဖစ်ပွားေနသည့် တိုက်ပွဲများကို
ချက်ချင်းရပ်စဲ ြပီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံေရးအရ ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဖိတ်ေခါ်သင့်ေ ြကာင်း
အေရး ကီးအဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်သည်။

6
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၇-၁/၂၀၁၆။

ြင ိမ်းချမ်းစွာစုေဝး ြခ င်းနှင့် ြင ိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ြခ င်း
ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ြကမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖ တ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီသို့
လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၀)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
ေဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) (အတွင်းေရးမှူး၊ ဥပေဒက
ြ မ်း
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ြခင်းဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီ) တင်သွင်းသည့် ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ဥပေဒက
ြ မ်းကို အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၈-၁/၂၀၁၆။

ေရချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့်
ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၁)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
ဦးဆန်း ြမင့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၃) (အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ) တင်သွင်း
သည့် ေရချိုငါးလုပ်ငန်းဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံ
ေဆွးေနွးရန် ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၉-၁/၂၀၁၆။

ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်) ေကျးရွာအုပစ် ု အုပ်ချုပ်ေရး ဥပေဒကို
တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသား
လွှ တ် ေတာ်က

လက် ခ ံ ေဆွ း ေနွ း ရန်

ဆု ံ း ြဖ တ် ေ ြက ာင် း နှ င ် ့

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတေ် တာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ဦးမင်းဦး၊
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) (ဥက္က ဋ္ဌ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ့အစည်း
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များဆိုင်ရာေကာ်မတီ) တင်သွင်းသည့် ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို
တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြကမ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်
ေက
ြ ာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၀-၁/၂၀၁၆။

ြင ိမ်းချမ်းစွာ စုေဝး ြခင်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ြခင်း
ဆိုင်ရာ ဥပေဒ ြကမ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များ၏

ေဆွးေနွးချက်များနှင့်

ပတ်သက် ြပီး

ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီက ြပ န်လည် ြကားနာ ေဆာင်ရွက်ရန်
ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၆)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေနွးချက်များနှင့် ပတ်သက်ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက
ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၁-၁/၂၀၁၆။ ရန်ကုန်ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန်
ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း
ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၆)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ရန်ကုန်
ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်။
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ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၂-၁/၂၀၁၆။

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပစ် ု အုပ်ချုပ်ေရး ဥပေဒကို
တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေနွးချက်များနှင့်
ပတ်သက် ြပ ီး

ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီက

ြပ န်လည် ြကားနာ

ေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လ ြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ြ မ်းနှင့်
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
စပ်လျဥး် ၍ အမျိုးသားလွှတေ် တာ်ကယ
ုိ စ် ားလှယ်များ၏ ေဆွးေနွးချက်များနှင့် ပတ်သက်ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ််သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၃-၁/၂၀၁၆။

ြပ ည်သူ့ေကာင်စီ

အဆင့်ဆင့်နှင့်

အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့

အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပေဒကို ရုပသ
် ိမ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အဆိုတင်သွင်းခဲ့ြခင်းကို ြပန်လည်ရုပ်သိမး် ခွင့်
ြပုရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
ေကာင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပေဒကို
ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းကို လတ်တေလာအားဖ
ြ င့် မဖျက်သိမ်းသင့်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒအသစ်
ြပဋ္ဌာန်းြပီးမှသာ ဖျက်သိမ်းသင့်သည့်အတွက်ေ ြကာင့် ြပည်သူ့ေကာင်စီအဆင့်ဆင့်နှင့် အလုပ်အမှုေဆာင်
အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တို့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အဆို
တင်သွင်းခဲ့သည့် ဦးေအာင် ြကည်ညွန့်၏အဆိုကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့် ြပုေက
ြ ာင်း ဆုံး ြဖတ််သည်။
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ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၄-၁/၂၀၁၆။

မန္တေလး ြမ ို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေနွးရန်
ဆုံးြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့်

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း

ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌ မန္တေလး
ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်က
ြ မ်းေကာ်မတီသို့ လွှဲအပ်ေ ြကာင်း ဆုးံ ြဖတ်သည်။
လက်ခံေဆွးေနွးရန် ဆုံး ြဖတ်ေ ြကာင်းနှင့် ဥပေဒက
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၅-၁/၂၀၁၆။

ြပ ည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ က ိမ်
ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့် ပတ်သက်ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၄ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက် ) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
လွှတေ် တာ်ေရွးေကာက်ပဥဲွ ပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့်ပတ်သက် ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်
ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ်
ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏

ေဆွးေနွးချက်နှင့်

ပတ်သက် ြပ ီး

ဥပေဒ ြကမ်းေကာ်မတီက ြပ န်လည် ြကားနာ ေဆာင်ရွက်ရန်
ဆုံးြဖတ်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၄ ရက် ( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက် ) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေြမာက်ေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ်ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင်စ့ ပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသား
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လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့် ပတ်သက်ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်
ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံး ြဖတ်သည်။
ဆုံးြဖတ်ြခင်းအမှတ် ၁၇-၁/၂၀၁၆။

တိုင်းေဒသကီး လွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်
ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်း
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်တစ်ဦး၏
ေဆွးေနွးချက်နှင့်ပတ်သက်ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည်
ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
တိုင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ်
ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ ေဆွးေနွးချက်နှင့်
ပတ်သက် ြပီး ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီက ြပန်လည် ြကားနာေဆာင်ရွက်ရန် ဆုံးြဖတ်သည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်း
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁-၁/၂၀၁၆။

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိငု ခ် ငွ ့်၊

ရပိုင်ခွင့်၊

သက်တမ်းတို့နှင့်

စပ်လျဥး် သည့်

တင်ြပချကက
် ုိ အတည်ြပုခ
ြ င်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး တတိယေန့၌ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥး်
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး တတိယေန့၌ ြပည်သူ့
ေငွစာရင်းေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း
အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ ဖွ့ဲ စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥး်
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတုတ္ထေန့၌ လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း
အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိငု ခ် ငွ ့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥး် သည့်
တင်ြပချကက
် ုိ အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတုတ္ထေန့၌ အစိုးရ၏
အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ေရးေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရန်
တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ နိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး
ြဖင့် ဖွဲ့စည်းရန် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်း
တို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၆-၁/၂၀၁၆။

အစိုးရမဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နငှ ့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချကက
် ုိ
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ အစိုးရ
မဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖင့် ဖွဲ့စည်းရန်
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တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၇-၁/၂၀၁၆။

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ
ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊
သက်တမ်းတိ့ု နှင့် စပ်လျဥး် သည့် တင်ြပချကက
် ုိ အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ ကျန်းမာေရး၊
အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက် ကိ ု
လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိငု ခ် ငွ ၊့် သက်တမ်းတိ့ု နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်
ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၈-၁/၂၀၁၆။

တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ တိုင်းရင်းသား
ေရးရာေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးြဖင့် ဖွဲ့စည်းရန် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၉-၁/၂၀၁၆။

ေတာင်သူလယ်သမားေရးရာေကာ်မတီ

ဖွဲ့စည်း ြခ င်းနှင့်

ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချကက
် ုိ အတည်ြပုခ
ြ င်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ ေတာင်သူ
လယ်သမားေရးရာေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက် ကိုလည်းေကာင်း၊
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ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပ ချက်ကို
လည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊
သက်တမ်းတိ့ု နှင့် စပ်လျဥး် သည့် တင်ြပချကက
် ုိ အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ အမျိုးသမီးနှင့်
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက်ကို
လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်
ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၁-၁/၂၀၁၆။

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ ပညာေရး
ြမ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း
အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၂-၁/၂၀၁၆။

ြပည်တွင်းြပည်ပ အလုပ်သမားဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်း
ြခ င်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊
သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ ြပည်တွင်း
ြပည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊
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ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း
အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၃-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမက
ုိ ေရစီအေရးနှင့်
လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏
တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ နိုင်ငံသား
များ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့်
ဖွဲ့စည်းရန် တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၄-၁/၂၀၁၆။

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး
ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥး် သည့်
တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး နဝမေန့၌ သတ္တ ု
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမး် ေရးဆိငု ရ
် ာေကာ်မတီကုိ အဖွ့ဲ ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွ့ဲ စည်းရန်
တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၅-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူတို့၏ တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်
ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒသမေန့၌ ြပည်သူတို့၏
တိုင် ြက ားစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး ြဖ င့် ဖွဲ့စည်းရန် တင် ြပ ချက်ကိုလည်းေကာင်း၊
ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင် ြပ ချက်ကို
လည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊
စင်ကာပူ လွှတ်ေတာ်များနှင့် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်
ရင်းနှီးေရးအသင်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူး
နှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့် အမည်စာရင်းကို
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဗီယက်နမ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လာအို လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှးီ ေရးအသင်း၊ အမျုိ းသားလွှတေ် တာ် ြမန်မာ ထိငု း် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှးီ ေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတေ် တာ် ြမန်မာ - ဂျပန် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - စင်ကာပူ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်
ရင်းနှီးေရးအသင်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်
အမည်စာရင်းများကို အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၇-၁/၂၀၁၆။

စိက
ု ်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊
ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် တင်ြပချကက
် ုိ
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
စိက
ု ပ် ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွ့ံ ြဖိုးတိးု တက်ေရး ေကာ်မတီကုိ အဖွ့ဲ ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ဖွ့ဲ စည်းရန်
တင်ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်၊ သက်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဥ်း
သည့် တင် ြပချက်ကိုလည်းေကာင်း အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၁၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ြသစေတ
ြ းလျ၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊
မေလးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်များနှင့်
လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရး အသင်းများတွင် ပါဝင်
မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်
ဖွဲ့စည်းမည့် အမည်စာရင်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြသစေတ
ြ းလျ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ကိုရီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ြမန်မာ- တရုတ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- မေလးရှား
လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်
ရင်းနှီးေရးအသင်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်
အမည်စာရင်းများကို အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုြခင်းအမှတ် ၁၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်နှင့် ကေမ္ဘာဒီးယား၊ ြပင်သစ်၊ ဘရူနိုင်း၊
လပ်ဗီးယား၊ ပိုလန်၊ ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်များနှင့်
လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ်ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းများတွင် ပါဝင်မည့်
ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်
အမည်စာရင်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- ကေမ္ဘာဒီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- ြပင်သစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာဘရူနငုိ း် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှးီ ေရးအသင်း၊ အမျုိ းသားလွှတေ် တာ် ြမန်မာ - လပ်ဗးီ ယား
လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ပိလ
ု န် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်
ရင်းနှီးေရးအသင်းများတွင် ပါဝင်မည့် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်
အမည်စာရင်းများကို အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၀-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို
ြ င်း
အတည်ြပုခ

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၅)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
မေကွးတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)မှ ဦးေအာင် ြကည်ညွန့် တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ
၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၁-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့ေကာင်စီဥပေဒ ( ဥပေဒအမှတ် ၈/၁၉၇၄ ) ကို
ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအားအတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၈/၁၉၇၄) ကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၂-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံေတာ်ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄) ကို
ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအားအတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတေ် တာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ နိုင်ငံေတာ်
ေကာင်စီဥပေဒ (ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၁၉၇၄) ကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၃-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့
လာေသာ နိုင်ငံေတာ်အား ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏
ေဘးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒကို
ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ြပုြပီး ေပးပိ့ု လာေသာ နိငု င် ေံ တာ်အား ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူ
များ၏ ေဘးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒ ြကမ်းအား
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍
အတည်ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၄-၁/၂၀၁၆။

ေရချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇) ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌ ေရချို
ငါးလုပ်ငန်းဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၅-၁/၂၀၁၆။

ြ ီး ေပးပို့
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
လာေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထ
အကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့လာေသာ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို
စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ
၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၆-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့
လာေသာ အမျိုးသားလွှတေ် တာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို
စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီးေပးပို့လာေသာ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲ
ဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြကမ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ
နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
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အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၇-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့
လာေသာ တိုင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်
သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
ြ ီး ေပးပို့လာေသာ တိုင်းေဒသကီးလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ်
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ပွဲဥပေဒကို စတုတ္ထအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည်ြပု
သည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၈-၁/၂၀၁၆။

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီတွင်

ဥက္က ဋ္ဌေနရာ

ြပင်ဆင်

ဖွဲ့စည်းြခင်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၃) ရက်ေြမာက်ေန့၌
ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ၊ ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး၏ေနရာတွင် ေဒါ်ေနာ်ြမေစးအား ဥက္က ဋ္ဌ
အဖ
ြ စ် ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့တင်ြပ၍ အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၂၉-၁/၂၀၁၆။

ြငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်း
ဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ြငိမ်းချမ်းစွာ စုေဝးခ
ြ င်းနှင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည်ြပု
သည်။

22
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၀-၁/၂၀၁၆။

ရန်ကုန်ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့်
ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ရန်ကုန်
ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၁-၁/၂၀၁၆။

မန္တေလးမ
ြ ို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်း
သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေြမာက်ေန့၌ မန္တေလး
ြမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၂-၁/၂၀၁၆။

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပစ် ု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို
တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ရပ်ကွက်
သို့မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရးဥပေဒကို တတိယအကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား
ြ တ်ရယူ၍
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၁၉၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၃-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က
ေပးပို့လာေသာ

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

လျှပ်စစ်နည်းဥပေဒများနှင့်

အတည်ြပုပ
ြ ီး
စပ်လျဥ်း၍

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပုခ
ြ င်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၇)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
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လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည် ြပုပ
ြ ီးေပးပို့လာေသာ လျှပ်စစ်နည်းဥပေဒများနှင့် စပ်လျဥ်း၍
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ
လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည် ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၄-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့
လာေသာ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စညး် များအန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်ေရး

နည်းဥပေဒများနှင့်

စပ်လျဥ်း၍

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်းနှင့် အတည်ြပုခ
ြ င်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၇)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည််သူ့
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီးေပးပို့လာေသာ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး နည်းဥပေဒများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ ြခင်းနှင့်
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍
အတည်ြပုသည်။
အတည်ြပုခ
ြ င်းအမှတ် ၃၅-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့
လာေသာ အဂတိလိက
ု စ် ားမှု တိက
ု ဖ် ျကေ် ရးဥပေဒကို ဒုတိယ
အကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
ြ မ်းအား အတည်ြပုခ
ြ င်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအ ကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပုပ
ြ ီး ေပးပို့လာေသာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒကို
ဒုတိယအ ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ြကမ်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ
၂၀၂ အရ လွှတ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်ရယူ၍ အတည်ြပုသည်။
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ဖွဲ့စည်းြခင်း
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁-၁/၂၀၁၆။

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမနှ အ
် စည်းအေဝး တတိယေန့၌ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေဇာ်မင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၂။

ေဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၃။

ဦးေအာင် ြကည်ညွန့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးသိန်းလွင်

ကချင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၅။

ေဒါ်နန်းနီနီေအး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၆။

ေဒါ်ကျိန်ငိုက်မန်

ချင်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၇။

ဦးလားလ်မင်းထန်

ချင်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၈။

ေဒါက်တာမျိုးေအာင်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၉။

ေဒါ်နွယ်နွယ်ေအာင်

မွန်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၀။

ေဒါ်လှေဌး(ခ)

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

ေဒါ်အုန်း ြကည်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အဖွဲ့ဝင်
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၁၁။

ဦးစိုငး် ထွန်းေအာင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၂။

ဦးေကျာ်ေကျာ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၁၃။

ဦးဆန်း ြမင့်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၄။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဦးေအာင်သိန်း

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ေမာင်ေအး

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး တတိယေန့၌ ြပည်သူ့
ေငွစာရင်းေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ်

၁။

ဦးေစာသန်းထွဋ်

ကရင်ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၂။

ေဒါက်တာစိုင်းဆိုင်ေကျာက်ဆမ် ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၃။

ဦးေဂျေယာဝူ

ကချင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၄။
၅။

ဦးေစာမိုး ြမင့်(ခ)

ကရင်ြပည်နယ်

ဆင်ြမူရယ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ

ချင်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။

ဦးဇုန်လှယထ
် န်း

ချင်းြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အဖွဲ့ဝင်
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၇။

ဦးရဲထွဋ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၈။

ေဒါ်ေရွှေရွှစိန်လတ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၉။

ေဒါက်တာေကျာ်ေငွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၁။

ေဒါ်ေနာ်လှလှစိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၂။

ေဒါ်ထုေမ

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၁၃။

ဦးစိုးမိးု

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၁၄။
၁၅။
မှတ်ချက် ။

ဦးသန်းစိုး(ခ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

သန်းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

ဗိုလ်မှူးချုပ်ေအာင်စန်းချစ်

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံး၏ ၁၅-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ေက
ြ ညာချက်အမှတ် ၂/၂၀၁၆
အရ ချငး် ြပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) အမျိုးသားလွှတေ် တာ်ကယ
ုိ စ် ားလှယ်၊ ြပည်သူ့
ေငွစာရင်းေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူအား ဒုတိယသမ္မတအဖ
ြ စ် ေရွးချယ်
တင်ေြမှာက်သြဖင့် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီ အဖွဲ့ဝင်
တစ်ေနရာ လစ်လပ်ပါသည်။

27
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတုတ္ထေန့၌ လွှတ်ေတာ်
အခွင့်အေရးေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေအးသာေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၂။

ဦးမင်းဦး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၃။

ဦးခင်ေမာင် ြမင့်

ကချင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၄။

ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၅။
၆။

ေဒါ်ေနာ်ခရစ္စထွန်း(ခ)

ကရင်ြပည်နယ်

ေဒါက်တာအားကာမိုး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

ဦးရှန်ေအာရ်

ချင်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၇။

ဦးေမာင်ေမာင်လတ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၈။

ဦးတင်ေဝ

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၉။

ဦးမ
ြ မင်းေဆွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၀။

ဦးေကျာ်သီဟ

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၁။

ေဒါ်မ
ြ တ်သီတာထွန်း

မွန်ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)

အဖွဲ့ဝင်

28
၁၂။

ဦးေကျာ်ေထွး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၃။

ဦးစိုငး် စံေအာင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၄။

မန်းထွန်း ကိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၅။

ဗိုလ်ချုပ်သန်းစိုး

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်
အစိုးရ၏အာမခံချကမ် ျား၊

ကတိများနှင့်

အဖွဲ့ဝင်
တာဝန်ခံချက်များ

စိစစ်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတုတ္ထေန့၌ အစိုးရ၏
ြ င့် ေအာက်ပါ
အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
အတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးသိမ်းေဆွ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၂။

ဦးေကျာ်နီနိုင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးမင်းေဆွနငုိ ်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၄။
၅။

ဦးေဖ
ြ ရယ်(ခ)

ကယားပ
ြ ည်နယ်

ဦးမ
ြ င့်သန်းထွန်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ဦးေစာချစ်ဦး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။

ေဒါ်ခင်ေဆွလွင်

ချင်း ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)

အဖွဲ့ဝင်

29
၇။

ဦးဝင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၈။

ဦးေအာင်ဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၉။

ေဒါက်တာမိုးြမင့််ေအာင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၀။

ဦးပ
ြ ူးလွင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၁။

ဦးေကျာ် ြမင့်ဦး

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၂။
၁၃။

ဦးလှြမင့်သန်း(ခ)

မွန် ြပည်နယ်

ဦးလှြမင့်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

ဦးခင်ေမာင်လတ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၄။

ဦးေဌးဦး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ထွန်းေအာင် တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊

အဖွဲ့ဝင်

လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ နိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ေရးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦဇုန်လှယ်ထန်း

ချင်း ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

ဥက္က ဋ္ဌ

30
၂။

ေဒါ်ထုေမ

ရခိုင်ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးေဂျေယာဝူ

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၄။

ဦးခွန်သိန်းေဖ

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၅။

ဦးေမာင်ေမာင်လတ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၆။

ေဒါ်နန်းမိုးမိုးေထွး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၇။

ဦးေဇာ်ဟိန်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၈။

ေဒါက်တာဝင်းြမင့်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၉။

ဦးချစ်ေထွး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၀။

ဦးရဲ ြမင့်စိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၁။

ဦးစခင်ေဇာ်လင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၂။

ဦးစိုငး် အုန်းေကျာ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၁၃။

ဦးနိုင်ကိုကို

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၄။

ဦးေဖတင်

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးဇဝန

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်
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ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၆-၁/၂၀၁၆။

အစိုးရမဟုတ်ေသာ

ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ အစိုးရ
မဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါ
အတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးမင်းဦး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၂။

ေဒါက်တာပ
ြ ည့်ြဖိုး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၃။

ဦးေရှးရယ်ရှုေမာင်

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၄။

ေဒါ်ေနာ်ဆာမူထူး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၅။

ဦးတင်ေအာင်ထွန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၆။

ေဒါ်မ
ြ တ်သီတာထွန်း

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၇။

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၈။
၉။

ဦးစိုးသိန်း(ခ)

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

ဦးေမာင်စိုး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)

ဦးမျိုးဝင်း

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၀။

ဦးညီညီေထွး(ခ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဦးကိုကုိေလး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

အဖွဲ့ဝင်
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၁၁။

ဦးခင်ေမာင်လတ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၂။

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ေဒါ်ေရွှေရွှစိန်လတ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၃။

ဦးစိုင်းဝမ်းလိှုင်းခမ်း

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၄။

ဦးစိုးေအာင်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၁၅။

ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကီးေကျာ်စံဦး

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၇-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ
ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ ကျန်းမာေရး၊
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
၁။

ေဒါက်တာသန်းဝင်း

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၂။

ေဒါက်တာေဇာ်လင်းထွဋ်

မွန် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၃။

ဦးဝင်းေဇာ်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၄။

ေဒါ်လွီးဇာ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၅။

ဦးေဝှ့တင်း

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၆။

ဦးလှဦး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အဖွဲ့ဝင်

33
၇။

ေဒါက်တာလင်းေဝဖ
ြ ိုးလတ်

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၈။

ေဒါက်တာစန်းေမာင်ေမာင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၉။

ေဒါက်တာေကျာ်ေငွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ေဒါက်တာေကျာ်သန်းထွန်း

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၁။

ဦးမ
ြ င့်နိုင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၂။

ဦးစိုင်းဝမ်းလိှုင်းခမ်း

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၃။

ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၄။

ေဒါက်တာပ
ြ ည့်ြဖိုး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးေဇာ်ထွန်း

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၈-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ တိုင်းရင်းသား
ေရးရာေကာ်မတီကို အဖွ့ဲ ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။
၂။

ေဒါ်ရှီလာနန်ေတာင်(ခ)

ကချင် ြပည်နယ်

အမ်နန်ေတာင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ဦးခွန်သိန်းေဖ

ရှမ်းြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)

ဥက္က ဋ္ဌ
အတွင်းေရးမှူး

34
၃။

ဦးေစာစိန်ထွန်း

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးေစာဘီစံသိန်း ြမင့်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၅။

ဦးငွန်ေဟး

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၆။

ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၇။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၈။

ဦးလှဦး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၉။

ဦးခင်ဝင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၀။

ေဒါ်သီရိရတနာ

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၁။

ဦးေမာင်ေကျာ်ဇံ

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၂။

ဦးစိုငး် စံေအာင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၃။

ေဒါ်မမေလး

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၄။

ဦးနိုင်သီဟ

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ေကျာ်စိုး

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

35
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၉-၁/၂၀၁၆။

ေတာင်သလ
ူ ယ်သမားေရးရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ ေတာင်သူ
လယ်သမားေရးရာေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးဘမျိုးသိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၂။

ဦးစိုးဝင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၃။

ဦးေနာင်နဂျာတန်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးေဘာ်ရယ်စိုးေဝ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၅။

ေဒါ်ေနာ်ဆာမူထူး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၆။

ဦးသက်နိုင်စိုး

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၇။

ဦးေကျာ်ေဆွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၈။

ဦးစိုးေအာင်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၉။

ဦးတက်ထွန်းေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၀။

ဦးစိုင်းလုံစံခတ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၁။

ဦးခင်ေဇာ်ဦး

မွန် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)

အဖွဲ့ဝင်
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၁၂။

ဦးေအာင်မျိုး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၃။

ဦးလင်းတင်ေဌး

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၁၄။

မန်းတိုးေရွှ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၅။

ဗိုလ်မှူး ကီးလှဝင်းေအာင်

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၀-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီ
ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ အမျိုးသမီးနှင့်
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာမ
ြ ေသာင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၂။

ေဒါ်ေနာ်လှလှစိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၃။

ဦးေကျာ်သန်း

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၄။

ဦးေစာယှားေဖာင်အွာ

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၅။

ေဒါက်တာတင်တင်ဝင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၆။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)

အဖွဲ့ဝင်
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၇။

ေဒါ်ေမသန်းနွဲ့

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၈။

ဦးေကျာ်နိုင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၉။

ဦးေအးမင်းဟန်

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၁၀။

ေဒါက်တာဝင်းြမင့်ချစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၁။

ဦးတင်ေဝ

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၂။

ဦးဝင်းေမာင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၃။

ဦးေမာင်ေမာင်ေဆွ

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၄။

ဦးညီစိန်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၅။

ဗိုလ်မှူး ကီးြမင့်ေဆွ

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၁-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ပညာေရးမ
ြ ှင်တ
့ င်မှုေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ ပညာေရး
ြမှင့်တင်မှု ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာဦးဝင်းြမတ်ေအး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၂။

ဦးေကျာ်တတ
ု ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

အတွင်းေရးမှူး
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၃။

ေဒါ်ေနာ်ြမေစး

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၄။

ဦးမာန်ေလာေမာင်း

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၅။

ဦးစိုင်းသန်းနိုင်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၆။

ဦးဇယ်ေခါင်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၇။

ဦးေကျာ်ေသာင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၈။

ဦးထွန်းလင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၉။

ဦးေအးချို

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၀။

ေဒါ်သန်းသန်းေအး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၁။

ဦးချစ်ေထွး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၂။

ဦးေဝစိန်ေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၁၃။

ဦးေအးဗိုလ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၁၄။

ဦးဝင်းထိန်

ဧရာဝတီိတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၁၅။

ဗိုလ်မှူး ကီးေအာင်ခင်ေဇာ်

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်
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မှတ်ချက် ။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ အရ ပဲခူးတိုင်း
ေဒသကီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၄) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ ပညာေရး
ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ ေဒါက်တာဦးဝင်း ြမတ်ေအးအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်
ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးအဖ
ြ စ် ခန့်အပ်
တာဝန်ေပးြခင်းခံရပါသည်။

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၂-၁/၂၀၁၆။

ြပည်တွင်းြပည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ ြပည်တွင်း
ြပည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေကျာ်ေထွး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၂။
၃။

ဦးေဇာ်မင်းလတ်(ခ)

ရှမ်းြပည်နယ်

ဦးကိုလတ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ေဒါက်တာခင်မ ကီး

ကချင် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၄။

ဦးစိုင်းပန်ဖ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၅။

ေဒါ်နန်းမိုးမိုးေထွး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၆။

ဦးကျင့်ခန့်ေပါင်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၇။

ဦးမင်းနိုင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၈။

ဦးလှဆန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

အဖွဲ့ဝင်
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၉။

ဦးဥက္က ာမင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၀။

ေဒါက်တာဦး ကယ် ကယ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၁။
၁၂။

ဦးစိုးသီဟ(ခ)

မွန် ြပည်နယ်

ေမာင်တးူ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)

ဦးေကျာ်သန်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၃။

ဦး ြကည်ဝင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၄။

ေဒါ်အိအိ ြပုံး

ဧရာဝတီိတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၅။

ဗိုလ်မှူး ကီးသန်းထိုက်

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၃-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့်
လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ နိုင်ငံသား
များ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာေဌး ကယ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၂။
၃။

ဦးမျိုးထပ်(ခ)

ချင်း ြပည်နယ်

ဆလိုင်းမျိုးထိုက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)

ေဒါက်တာခွန်ဝင်းေသာင်း

ကချင် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

အတွင်းေရးမှူး
အဖွဲ့ဝင်
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၄။

ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၅။

ဦးေစာချစ်ဦး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။

ဦးပူဂင်ကမ်းလျန်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၇။

ဦးကိုကိုနိုင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၈။

ဦးကင်းရှိန်

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၉။

ဦးဝင်း ကိုင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ဦးဝင်း ြမင့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၁။

ဦးေအာင်မျိုးလတ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၂။

ဦးေကျာ်သိန်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၃။

ဦးေဖချစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၄။

ေဒါ်ေမသန်းနွဲ့

ဧရာဝတီိတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ေကျာ်ေဆွဦး

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

42
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၄-၁/၂၀၁၆။

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး
ဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး နဝမေန့၌ သတ္တ ု
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရးဆိငု ရ
် ာ ေကာ်မတီကုိ အဖွ့ဲ ဝင်(၁၅)ဦးြဖင့် ေအာက်ပါ
အတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေကျာ်သီဟ

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၂။

ဦးစခင်ေဇာ်လင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၃။

ဦးေစာမိုး ြမင့်(ခ)ဆင်ြမူရယ်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၄။

ဦးခင်ေမာင် ြမင့်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၅။

ဦးရဲထွဋ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၆။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၇။

ဦးညီစိန်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၈။

ေဒါ်သီရိရတနာ

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၉။

ဦးစိုငး် သာစိန်

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ေဒါ်ရှားမူ

ကယားပ
ြ ည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)

အဖွဲ့ဝင်

43
၁၁။

ဦးဟန်ဝင်းသိန်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၁၂။

ဦးမ
ြ င့်နိုင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၃။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၄။

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း

ဧရာဝတီိတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၅။

ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကီးထွန်းြမင့်

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၅-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ြပည်သူတို့၏ တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒသမေန့၌ ြပည်သူတို့၏
တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာ ေကာ်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးဆန်း ြမင့်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၂။

ဦးလှြမင့်(ခ) ဦးလှြမင့်သန်း

မွန် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးဝင်း ကိုင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၄။

ဦးေဌးဦး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၅။

ဦးေအးဗိုလ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၆။

ဦးမင်းေဆွနငုိ ်

ကချင် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)

အဖွဲ့ဝင်
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၇။

ဦးေဘာ်ရယ်စိုးေဝ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၈။

ဦးဝင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၉။

ဦးေကျာ်တတ
ု ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၀။

ဦးပ
ြ ူးလွင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၁။

ေဒါ်နန်းနီနီေအး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၂။

ဦးေဝစိန်ေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၁၃။

ဦးခင်မျိုးဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၄။

ဦးစိုင်းလုံစံခတ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုဝင်း

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၆-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဗီယက်နမ် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဗီယက်နမ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၈)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေဇာ်မင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၆)

ဥက္က ဋ္ဌ
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၂။

ေဒါက်တာမ
ြ တ်ဉာဏစိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၃)
၃။

ဦးေဂျေယာဝူ

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)
၄။
၅။
၆။

ဦးေဖ
ြ ရယ်(ခ)

ကယားပ
ြ ည်နယ်

ဦးမ
ြ င့်သန်းထွန်း

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)

ဦးေစာမိုး ြမင့်(ခ)

ကရင် ြပည်နယ်

ဆင်ြမူရယ်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)

ဦးေကျာ်ေသာင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)
၇။

ဦးခင်မျိုးဝင်း

တနသာရီ
င်္ တငုိ ်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)
၈။

ေဒါ်ကျိန်ငိုက်မန်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၇)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လာအို လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လာအို လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေစာသန်းထွဋ်

ကရင် ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၂)
၂။

ေဒါက်တာစိုင်းဆိုင်ေကျာက်ဆမ်

ရှမ်းြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၆)

အတွင်းေရးမှူး
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၃။

ဦးေဝှ့တင်း

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)
၄။

ေဒါ်သီရိရတနာ

မွန်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)
၅။

ဦးေကျာ်သန်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၀)
၆။

ေဒါက်တာစန်းေမာင်ေမာင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)
၇။

ဦးလှဆန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁)
၈။

ဦးနိုင်ကိုကို

ကချင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ထိုင်း လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ထိုင်း လွှတ်ေတာ်ချငး် ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးသိမ်းေဆွ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၀)
၂။

ဦးေကျာ်နီနိုင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)
၃။

ဦးေစာချစ်ဦး

ကရင် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၃)

အဖွဲ့ဝင်
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၄။

ဦးလားလ်မင်းထန်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၀)
၅။

ဦးစိုးသီဟ(ခ) ေမာင်တူး

မွန်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၀)
၆။

ဦးေအာင်မျိုး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၂)
၇။

ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)
၈။

ဦးစိုင်းပန်ဖ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၁၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဂျပန် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဂျပန် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်(၈)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေကျာ်ေထွး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၂။

ဦးေဇာ်မင်းလတ်(ခ)ဦးကိုလတ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၃။

ဦးေမာင်ေကျာ်ဇံ

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၄။

ဦးေနာင်နဂျာတန်

ကချင် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အဖွဲ့ဝင်
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၅။

ဦးေဘာ်ရယ်စိုးေဝ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။

ေဒါက်တာမိုးြမင့်ေအာင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၇။

ဦးခင်ဝင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၈။

ဦးခင်ေဇာ်ဦး

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - စင်ကာပူ လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - စင်ကာပူ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၈)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးမင်းဦး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၂။

ဦးေမာင်ေမာင်လတ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၃။

ဦးစိုငး် စံေအာင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၄။

ဦးဇယ်ေခါင်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၅။

ဦးေရှးရယ်ရှုေမာင်

ကယားပ
ြ ည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အဖွဲ့ဝင်
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၆။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၇။

ဦးေဌးဦး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၈။

ဦးကျင့်ခန့်ေပါင်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၁-၁/၂၀၁၆။

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး
ေကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ြ င့် ေအာက်ပါ
စိက
ု ပ် ျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွ့ံ ြဖိုးတိးု တက်ေရး ေကာ်မတီကုိ အဖွ့ဲ ဝင်(၁၅)ဦးဖ
အတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာခွန်ဝင်းေသာင်း

ကချင် ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၂။

ေဒါက်တာဝင်းြမင့်

ပဲဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးေစာယှားေဖာင်အွာ

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၄။

ဦးလှဆန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၅။

ဦးေအာင်မျိုးလတ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၆။

ဦးခင်ဝင်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၇။

ဦးေကျာ်နိုင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)

အဖွဲ့ဝင်

50
၈။

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၉။

မန်းတိုးေရွှ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၀။

ဦးခင်ေဇာ်ဦး

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၁၁။

ဦးေကျာ်သန်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၂။

ဦးကျင့်ခန့်ေပါင်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၃။

ဦးခင်မျိုးဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၄။

ေဒါ်မမေလး

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၅။

ဗိုလ်မှူးဝင်းသိန်း

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၂-၁/၂၀၁၆။

တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်

အဖွဲ့ဝင်

ြ းလျ လွှတ်ေတာ်ချင်း
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြသစေတ
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြသစေတ
ြ းလျ လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးဇုန်လှယထ
် န်း

ချင်း ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၂။

ေဒါ်မ
ြ တ်သီတာထွန်း

မွန် ြပည်နယ်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)

အတွင်းေရးမှူး
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၃။

ေဒါ်နန်းမိုးမိုးေထွး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးေကျာ်ေကျာ်ဝင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၅။

ေဒါက်တာေကျာ်သန်းထွန်း

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။
၇။

ဦးသန်းစိုး(ခ)

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

သန်းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

ဦးထိန်ဝင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၈။

ေဒါ်နွယ်နွယ်ေအာင်

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၉။

ဦးစိုငး် သာစိန်

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ဦးေအာင်ဝင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ကိုရီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျုိ းသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ကိုရီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှးီ ေရးအသင်းကို အဖွ့ဲ ဝင်
(၁၀)ဦးြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးေကျာ်သီဟ

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၂။

ဦးစခင်ေဇာ်လင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

အတွင်းေရးမှူး
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၃။

ဦးမျိုးဝင်း

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၄။

ဦးမ
ြ င့်နိုင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၅။

ေဒါ်မမေလး

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၆။

ဦးရဲ ြမင့်စိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၇။

ဦးေမာင်ေမာင်အုန်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၈။

ဦးဝင်းေဇာ်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၉။

ဦးမင်းနိုင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၀။

ဦးထွန်းလင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - တရုတ် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- တရုတ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦး
ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာမ
ြ ေသာင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၂။

ေဒါ်ေနာ်လှလှစိုး

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)

အတွင်းေရးမှူး
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၃။

ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၄။

ေဒါ်ရှားမူ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၅။

ေဒါက်တာမျိုးေအာင်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၆။

ဦးလှဦး

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၇။

ဦးကင်းရှိန်

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၈။

ဦးေဝစိန်ေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၉။

ဦးဝင်း ကိုင်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၁၀။

ေဒါ်သန်းသန်းေအး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၁၁။

ဦးစိုးေအာင်

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၅-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - မေလးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - မေလးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာသန်းဝင်း

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ဥက္က ဋ္ဌ
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၂။

ေဒါက်တာေဇာ်လင်းထွဋ်

မွန် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၃။

ဦးမန်ေလာေမာင်း

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၄။

ဦးနိုင်သီဟ

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၅။

ဦးေကျာ်သိန်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၆။

ေဒါက်တာဝင်းြမင့်ချစ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၇။

ဦးေအာင် ြကည်ညွန့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၈။

ဦးစိုင်းဝမ်းလိှုင်းခမ်း

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၉။

ဦးကိုကိုနိုင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၀။

ဦးဟန်ဝင်းသိန်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဖိလစ်ပိုင် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာေဌး ကယ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ဥက္က ဋ္ဌ
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၂။
၃။

ဦးမျိုးထပ်(ခ)

ချင်း ြပည်နယ်

ဆလိုင်းမျိုးထိုက်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)

ဦးစိုင်းလုံစံခတ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၄။

ေဒါက်တာခင်မ ကီး

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၅။

ေဒါ်လွီးဇာ

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၆။

ဦးေအာင်မျိုးလတ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၇။

ဦးေဖချစ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၈။

ဦးပူဂင်ကမ်းလျန်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၉။

ဦးစိုင်းသန်းနိုင်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၁၀။

ေဒါက်တာလင်းေဝဖ
ြ ိုးလတ်

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၁)ဦးဖ
ြ င့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာဦးဝင်းြမတ်ေအး

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၄)

ဥက္က ဋ္ဌ
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၂။

ဦးေကျာ်တတ
ု ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၇)
၃။

ေဒါ်ေနာ်ဆာမူထူး

ကရင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)
၄။

ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၃)
၅။

ဦးေဖတင်

မွန်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၆)
၆။

မန်းထွန်း ကိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၆)
၇။

ဦးရဲထွဋ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၅)
၈။

ဦးစိုငး် ထွန်းေအာင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၂)
၉။

ဦးတင်ေဝ

တနသာရီ
င်္ တငုိ ်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၆)
၁၀။

ဦးေအာင်သိန်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၂)
၁၁။

ဦးေကျာ်ေဆွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ(် ၁၁)
မှတ်ချက် ။

(၁) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး၏ ၃၀ - ၃ - ၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ အရ
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊
ြမန်မာ- အင်ဒိုနီးရှား လွှတေ် တာ်ချငး် ချစ် ြကည်ရင်းနှးီ ေရးအသင်းဥက္က ဋ္ဌ ေဒါက်တာ
ဦးဝင်း ြမတ်ေအး အား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး
ဝန် ကီးဌာန

ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးအဖ
ြ စ်

ခန့်အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရပါသြဖင့်

ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းတွင် ဥက္က ဋ္ဌ
တစ်ေနရာ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။
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မှတ်ချက် ။

(၂) ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံး၏ ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ေက
ြ ညာချက်အမှတ်
၂/၂၀၁၆ အရ ချင်း ြပ ည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်၊ ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း
အဖွဲ့ဝင် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အား ဒုတိယသမ္မတအဖ
ြ စ် ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်
သဖ
ြ င့် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - အင်ဒိုနီးရှား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်
ရင်းနှီးေရးအသင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ေနရာ လစ်လပ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ- ကေမ္ဘာဒီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ကေမ္ဘာဒီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးဘမျိုးသိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၂။

ဦးစိုးဝင်း

ရခိုင်ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၃။

ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၄။

ဦးမင်းေဆွနငုိ ်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၅။

ဦးေစာစိန်ထွန်း

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၆။

ဦးဝင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၇။

ဦးစိုးသိန်း(ခ)ဦးေမာင်စိုး

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။

ဦးေအးမင်းဟန်

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၉။

ဦးဝင်းေမာင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၁၀။

ေဒါ်အိအိ ြပုံး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၂၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြပင်သစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ြပင်သစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။
၂။

ေဒါ်ရှီလာနန်ေတာင်(ခ)

ကချင် ြပည်နယ်

အမ်နန်ေတာင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ဦးခွန်သိန်းေဖ

ရှမ်းြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ
အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၃။

ဦးေစာဘီစံသိန်း ြမင့်

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၄။

ေဒါ်ခင်ေဆွလွင်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၅။

ေဒါ်ေရွှေရွှစိန်လတ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၆။

ဦးချစ်ေထွး

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၇။

ေဒါ်လှေဌး(ခ)ေဒါ်အုန်း ြကည်

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။

ဦးတက်ထွန်းေအာင်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၉။

ေဒါ်ေနာ်ြမေစး

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၁၀။

ဦးသက်နိုင်စိုး

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၃၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘရူနိုင်း လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘရူနိုင်း လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦးဆန်း ြမင့်

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၂။

ဦးလှြမင့်သန်း(ခ)ဦးလှြမင့်

မွန် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးေကျာ်ေကျာ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးညီစိန်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၅။

ဦးခင်ေမာင် ြမင့်

ကချင် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၆။

ဦးဥက္က ာမင်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၇။

ဦးေအးချို

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။

ေဒါ်နန်းနီနီေအး

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)
၉။

ဦးဝင်း ြမင့်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၁၀။

ဦးပ
ြ ူးလွင်

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၃၁-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လပ်ဗီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - လပ်ဗီးယား လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာခွန်ဝင်းေသာင်း

ကချင် ြပည်နယ်

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၂။

ေဒါက်တာဝင်းြမင့်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၄။

ဦးေစာယှားေဖာင်အွာ

ကရင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၅။

ဦးရှန်ေအာရ်

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၆။

ဦးတင်ေအာင်ထွန်း

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၇။

ေဒါက်တာဦး ကယ် ကယ်

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။

ဦးတင်ေမာင်ဝင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၉။

ဦးေကျာ်နိုင်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၁၀။

ဦးစိုးမိးု

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၃၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ပိလ
ု န် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ပိုလန် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၀)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ေဒါက်တာတင်တင်ဝင်း

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)
၂။

ေဒါ်ထုေမ

ရခိုင်ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၃။

ဦးလင်းတင်ေဌး

မွန် ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၄။

ဦးခင်ေမာင်လတ်

ရခိုင်ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
၅။

ဦးစိုငး် အုန်းေကျာ်

ရှမ်းြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
၆။

ဦးေအးဗိုလ်

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
၇။

ေဒါက်တာပ
ြ ည့်ြဖိုး

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။
၉။

ဦးညီညီေထွး(ခ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

ဦးကိုကုိေလး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

ဦးမ
ြ မင်းေဆွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၀။

ဦးေကျာ် ြမင့်ဦး

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
ဖွဲ့စည်းြခင်းအမှတ် ၃၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း
ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ြမန်မာ - ဘယ်လာရုစ် လွှတ်ေတာ်ချင်း ချစ် ြကည်ရင်းနှီးေရးအသင်းကို အဖွဲ့ဝင်
(၁၁)ဦး ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည် ၁။

ဦး ြကည်ဝင်း

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

ဥက္က ဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)
၂။
၃။

ေဒါ်ေနာ်ခရစ္စထွန်း(ခ)

ကရင်ြပည်နယ်

ေဒါက်တာအားကာမိုး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

ဦးသိန်းလွင်

ကချင် ြပည်နယ်

အတွင်းေရးမှူး
အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၄။

ဦးေကျာ်သန်း

ကယားပ
ြ ည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
၅။

ဦးငွန်ေဟး

ချင်း ြပည်နယ်

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၆။

ဦးခင်ေမာင်ဝင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)
၇။

ဦးေဇာ်ဟိန်း

တနသာရီ
င်္ တိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)

အဖွဲ့ဝင်
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၈။

ေဒါက်တာေကျာ်ေငွ

မေကွးတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)
၉။

ဦးေမာင်ေမာင်ေဆွ

မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၀။

မန်းတိုးေရွှ

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး

အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)
၁၁။

ေဒါ်ေမသန်းနွဲ့

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)

အဖွဲ့ဝင်
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁-၁/၂၀၁၆။

သဘာပတိ

ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့်

ကတိသစ္စာြပုလွှာ

ေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် သဘာပတိအ ြဖ စ် တင်ေ ြမ ှာက် ြခ င်းခံရေသာ ချင်း ြပ ည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇုန်လှယ်ထန်းသည် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ သဘာပတိအ ြဖစ်လည်းေကာင်း လွှတ်ေတာ်ေရှ့ေမှာက်တွင် ကတိသစ္စာ ြပု၍
ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်များ

ကတိသစ္စာ

ြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး
ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များသည် သဘာပတိေရှ့ေမှာက်တွင် ကတိသစ္စာ ြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာ
ေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူတစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

65
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိ
သစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်း
တင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းခံရေသာ ကရင် ြပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈)
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် သဘာပတိေရှ့ေမှာက်တွင် ကတိသစ္စာ
ြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့်
ကတိသစ္စာ ြပ ုလွှာေပါ်တွင်

လက်မှတ်ေရးထိုး ြခ င်းကို

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းခံရေသာ ရခိုင် ြပည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၆) အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေအးသာေအာင်သည် သဘာပတိေရှ့ေမှာက်တွင်
ကတိသစ္စာြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့်

ဒုတိယအကိမ်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

ဒုတိယေန့၌

အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူတစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

66
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့်

ဒုတိယအကိမ်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

တတိယေန့၌

အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူသုံးဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့်

ဒုတိယအကိမ်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

စတုတ္ထေန့၌

အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူသုံးဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌထံသို့

ေပးပို့လာေသာ

ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့ သဝဏ်လွှာကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ
ြခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး စတုတ္ထေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ြပည်လုံးကျွတ် ြပည်သူ့ကွန်ဂရက် အမ
ြ ဲတမ်း
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ မစ္စတာကျန်းတဲ့ကျန်းထံမှ ဆုေတာင်းေမတ္တ ာပို့ သဝဏ်လွှာကို လွှတ်ေတာ်သုိ့တင် ြပ၍
မှတ်တမ်းတင်သည်။

67
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်)တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပဥ္စမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူခုနှစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၁-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူကိုးဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူငါးဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူခုနှစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး နဝမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူေြခာက်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၅-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ေပးပို့လာေသာ ဂုဏ်ယူ
ဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ််လွှာကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပ
ြခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး နဝမေန့၌ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ဘဂလားေဒ့
င်္
ရှ်ပါလီမန်ဥက္က ဋ္ဌ ေဒါက်တာရှိရင်ရှာမင်ေချာင်ဒရီထံမှ ဂုဏ်ယူ
ဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာကို လွှတ်ေတာ်သို့တင်ြပ၍ မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ရက်) တွင်
ကျင် းပသည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒသမေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူေခ
ြ ာက်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၁)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူေြခာက်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူခုနှစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၁၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၄ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူေြခာက်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၀-၁/၂၀၁၆။

ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
အစုအဖွဲ့အစည်းအေဝး ပထမေန့၌ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသြဖင့် ခွင့် ြပုထားသူတစ််ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ
မရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၁-၁/၂၀၁၆။

ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
အစည်းအေဝး တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ
အစုအဖွဲ့အစည်းအေဝး ဒုတိယေန့၌ အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် ေရွးေကာက်ခံ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူတစ််ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူ
မရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၂-၁/၂၀၁၆။

ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ တပ်မေတာ်သား အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့်
ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင်

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၄)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ

တပ်မေတာ်သား

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

ဗိုလ် ကီးမင်းမင်းသိန်း သည် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် ဥက္က ဋ္ဌေရှ့ေမှာက်တွင်
ကတိသစ္စာြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၄)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူငါးဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၅)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူခုနှစ်ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၅-၁/၂၀၁၆။

ကတိသစ္စာ မပ
ြ ုရေသးေသာ အမျိုးသား လွှတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း ကတိသစ္စာြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာ
ြပုလွှာေပါ်တွင်

လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို

မှတ်တမ်း

တင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေြမာက်ေန့၌
ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း

ဦးစိုးသိန်း

သည်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ဥက္က ဋ္ဌေရှ့ေမှာက်တွင် ကတိသစ္စာ ြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာ
ေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၆)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ဥက္က ဋ္ဌထံသိ့ု

ေပးပို့လာေသာ

ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာများကို မှတ်တမ်း
တင်ြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၆)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ဥက္က ဋ္ဌထံသို့ ေပးပို့လာေသာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း
သဝဏ်လွှာများကို မှတ်တမ်းတင်သည် -
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- စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူ ပါလီမန်ဥက္က ဋ္ဌ H.E Madam HALIMAH
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
YACOB ထံမှ ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
- ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ ပါေမာက္ခ ပုန်ပတ်ချ်ဝီချစ်ချိုချိုင်း ထံမှ
ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
- ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်

ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊

ဗဟို ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ

မစ္စတာချိုတဲေဘာ့ထံမှ ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
- ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ််ဥက္က ဋ္ဌ ေဒါက်တာချွန်ယွီဟွာ ထံမှ
ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
- ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ H.E Mr. Masaaki Yamazaki ထံမှ
ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
- ကူဝိတ်နိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ဥက္က ဋ္ဌ မစ္စတာ မားဇုဂ်အလီအယ်လ်ဂနင်မ် ထံမှ
ေပးပို့လာသည့် ဂုဏ်ယူဝမ်းေမ
ြ ာက်ေ ြကာင်း သဝဏ်လွှာ၊
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၇)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၁)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၂၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၈)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၄)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၁၉)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၁)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၁-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၅ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၀)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၁)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

75
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၆ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၁)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၅)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၁ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၂)ရက်ေြမာက်ေန့၌ အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၁၄)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၆ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌ အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၁၉)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။

76
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၅-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၆ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၄)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၂၂)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၆-၁/၂၀၁၆။

ကတိသစ္စာမပ
ြ ုရေသးေသာ တပ်မေတာ်သား အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းများက

ကတိသစ္စာ

ြပုခ
ြ င်းနှင့် ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး
ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၅)ရက်ေြမာက်ေန့၌ ကတိသစ္စာ
မပ
ြ ုရေသးေသာ တပ်မေတာ်သား အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်းနှစ်ဦးသည် အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ် ဥက္က ဋ္ဌေရှ့ေမှာက်တွင် ကတိသစ္စာ ြပု၍ ကတိသစ္စာြပုလွှာေပါ်တွင်
လက်မှတ်ေရးထိုး ြခင်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၈ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၅)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၃)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

77
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၁၉ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၆)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၄)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၃၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၇)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၈)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၄ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၈)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၂၁)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

78
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၁-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၅ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၂၉)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၂၀)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၀)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၅)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၃-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၆ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၂၇ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၁)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၂၇)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

79
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၄-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိယ
ု စ် ားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၀ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၂)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၈)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၅-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လ ြပည့်ေကျာ် ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ၃၁ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၃)ရက်ေြမာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၆)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၆-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၄)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၁၃)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။

80
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၇-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၅)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၂၆)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၈-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လြပည့်ေကျာ် ၁၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်) တွင် ကျင်းပ
သည့် ဒုတိယအ က ိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၆)ရက်ေ ြမ ာက်ေန့၌
အစည်းအေဝးသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့်
ခွင့် ြပုထားသူ(၈)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန
တင်ြပချက်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၄၉-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၇)ရက်ေြမာက်ေန့၌ အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၁၂)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေနတင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။
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မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၅၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၃ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၈)ရက်ေြမာက်ေန့၌ အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၁၂)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၅၁-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၃၉)ရက်ေြမာက်ေန ့အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၂၆)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအမှတ် ၅၂-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်) တွင် ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး (၄၀)ရက်ေြမာက်ေန့ အစည်းအေဝးသို့
တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၂၁ ဦးရှိ ြပီး ခွင့်ပန် ြကားသဖ
ြ င့် ခွင့် ြပုထားသူ
(၁၆)ဦးရှိ၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိေ ြကာင်း အစည်းအေဝးတက်ေရာက်မှု အေခ
ြ အေန တင် ြပချက်ကို
မှတ်တမ်းတင်သည်။
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တင်ြပြခင်း
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁-၁/၂၀၁၆။

ဥပေဒက
ြ မ်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင်သ
့ ည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်
များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏
အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒုတိယေန့၌ ဥပေဒက
ြ မ်း
ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၂-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူ့ေငွစာရင်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒုတိယေန့၌ ြပည်သူ့
ေငွစာရင်းေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၃-၁/၂၀၁၆။

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်
ဦးေရ၊ အဖွဲ ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့်

ဒုတိယအကိမ်

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး

တတိယေန့၌

လွှတ်ေတာ်အခွင့်အေရးေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပသည်။
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တင်ြပြခင်းအမှတ် ၄-၁/၂၀၁၆။

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ေရး
ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်
စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၁၂ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး တတိယေန့၌ အစိုးရ၏
အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ေရးေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်
ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို
လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၅-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်းချစ် ြကည်ေရးနှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရက
ွ ေ် ရး ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ပဥ္စမေန့၌ နိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆံေရး၊ လွှတ်ေတာ်ချင်းချစ် ြကည်ေရးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်
အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း
ကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၆-၁/၂၀၁၆။

အစိုးရမဟုတ်ေသာ

ြပည်တွင်းြပည်ပ

ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့်

အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏

အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်
စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန် အစည်းအေဝး ပဥ္စမေန့၌ အစိုးရ
မဟုတ်ေသာ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
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အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတေ် တာ်
သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၇-၁/၂၀၁၆။

ကျန်းမာေရး၊ အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီတွင်

ပါဝင်သင်သ
့ ည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန် အစည်းအေဝး ပဥ္စမေန့၌ ကျန်းမာေရး၊
အားကစားနှင့် ယဥ်ေကျးမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပး
တင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၈-၁/၂၀၁၆။

တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင်သ
့ ည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ တိငု း် ရင်းသား
ေရးရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၉-၁/၂၀၁၆။

ေတာင်သလ
ူ ယ်သမားေရးရာ

ေကာ်မတီတွင်

ပါဝင်သင့်သည့်

အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ ေတာင်သူ
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လယ်သမားေရးရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၀-၁/၂၀၁၆။

အမျိုးသမီးနှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင်
ပါဝင်သင်သ
့ ည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်

အတွင်းေရးမှူးတို့၏

အမည်စာရင်းကို

လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၉ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဆဋ္ဌမေန့၌ အမျိုးသမီးနှင့်
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပး
တင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၁-၁/၂၀၁၆။

ပညာေရးမ
ြ ှင့်တင်မှုေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ ပညာေရး
ြမှင့်တင်မှုေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၂-၁/၂၀၁၆။

ြပည်တွင်းြပည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်
သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီ
ဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ ြပည်တွင်း

86
ြပည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်
စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပ
သည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၃-၁/၂၀၁၆။

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိက
ု ေရစီအေရးနှင့် လူ့အခွင့်
အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင်သ
့ ည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူး
တို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး သတ္တ မေန့၌ နိုင်ငံသား
များ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်
အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်း
ကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင်ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၄-၁/၂၀၁၆။

သတ္တ ုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်
စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၁ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး အဋ္ဌမေန့၌ သတ္တ ု
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမ်းေရးဆိငု ရ
် ာ ေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွ့ဲ ဝင်ဦးေရ၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
အသိေပးတင် ြပသည်။
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တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၅-၁/၂၀၁၆။

ြပည်သူတို့၏ တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့်
အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့်
အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုမံ နှ အ
် စည်းအေဝး နဝမေန့၌ ြပည်သူတို့၏
တိုင် ြကားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်း၊
ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ အသိေပးတင် ြပသည်။
တင်ြပြခင်းအမှတ် ၁၆-၁/၂၀၁၆။

စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွး ြမ ူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ ြဖ ိုးတိုးတက်ေရး
ေကာ်မတီတငွ ် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၏
အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်
စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပြခင်း

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၁၅ ရက် (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်) တွင်
ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကိမ် အမျိုးသားလွှတ်ေတာ် ပထမပုံမှန်အစည်းအေဝး ဒသမေန့၌ စိုက်ပျိုးေရး၊
ေမွး ြမူေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီတွင် ပါဝင်သင့်သည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးေရ၊ အဖွဲ့ဝင်
များ၏ အမည်စာရင်း၊ ေကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌနှင့် အတွင်းေရးမှူးတို့၏ အမည်စာရင်းကို လွှတ်ေတာ်သို့
အသိေပးတင် ြပသည်။

မန်းဝင်းခိုင်သန်း
ဥက္က ဋ္ဌ
အမျိုးသားလွှတေ် တာ်
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ

ရက်

