ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၁)ကြကိမ်တာမာက် ပုမံ ှန်အစည်းအတေး
၂၅ ရက်တာမာက်တန့ အစီအစဉ်
[ ၁၄ - ၃ - ၂၀၁၉ ]( ကာကာသပတတးတန့ ) နံနက် ၁၀ နာရီ
၁။

အမျိုးသားလွှတတ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌ တနရာယူာခင်း။

၂။

အမျိုးသားလွှတတ် တာ်် အစည်းအတေး အထတမ
ာ ာက်တ ာကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းပ
တက
ာ ာင်း တ ာကညာခ
ာ င်း။

၃။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ၂၅ ရက်တာမာက်တန့ အစည်းအတေး အစီအစဉ် တက
ာ ညာခ
ာ င်း။

၄။

အစည်းအတေး မတက်တရာက်နိုင်တသာ အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ကိယ
ု ်စားလှယ်များက
ခွင့်ပန် ာကားခ
ာ င်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တတာ်၏ အဆုးံ အဖ
ာ တ်် ရယူာခင်း။

၅။

ကာကယ်ပငွ ့်ာပထားသည့် တအာက်ပါ တမးခွနး် များကို သက်ဆုငိ ်ရာ အမျိုးသား
လွှတ်တတာ်ကယ
ို ်စားလှယ်များက တမးမ
ာ န်းာခင်းနှင့် သက်ဆငို ်ရာပ
ာ ည်တထာင်စုအဆင့်
အဖွ့ဲ အစည်းေင်များက တဖ
ာ ာကားခ
ာ င်း (က) ဦးစိးု သိန်း၊ ကယားပ
ာ ည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၏ ကုန်တစျးနှုန်းြကီးာမင်မ့ ှုကို
ကက
ြ ံုတတွ့ခံစားတနက
ာ ရတသာ အမှုထမ်းများ (အထူးသဖ
ာ င့် ကာပည်သူ့ရဲေန်ထမ်းများ၊
ပညာတရးေန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာတရးေန်ထမ်းများ၊ တပ်မတတာ်သားများ) အား
တဒသန္တရရှားပါးစရိတ် (CLA) ခွင့်ာပုတပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉး်
သည့် တမးခွနး် ၊
( ခ ) ဦးပူဂင်ကမ်းလျန်၊ ချင်းာပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၏ ချင်းာပည်နယ်၊
တီးတိန်ြမို့နယ်တွင် တကျးရွာတပါင်း(၁၃၀)ရှြိ ပီး တကျးရွာအုပ်စု (၅၅)အုပ်စုသာ
ရှသ
ိ ာဖင့် တကျးရွာခွဲများကို တကျးရွာအုပ်စုများအဖ
ာ စ် အသစ်ထပ်မံ တိးု ချဲ့
ဖွဲ့စည်းတပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တမးခွနး် ၊
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( ဂ ) ဦးလားလ်မင်းထန်၊ ချင်းာပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀)၏ ချင်းာပည်နယ်၊
မတူပီခရိငု ်၊ မတူပီြမို့နယ်တွင် ခရိုငအ
် ဆင့် ဌာနဆိငု ်ရာရုးံ များကို လာမည့်
ဘဏ္ဍာတရးနှစ်တွင် တည်တဆာက်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉး်
သည့် တမးခွနး် ၊
(ဃ) တဒါက်တာတော်လင်းထွဋ်၊ မွန်ာပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉)၏ မွန်ာပည်နယ်၊
သထုံြမို့နယ်ရှိ မရမ်းကုန်း၊ ဆိပ်ကျွန်း၊ ကတိက
ု ် ြကီး၊ ကတိက
ု ်ကတလး၊
ဓနုကတိက
ု ်တကျးရွာများတွင် လူဦးတရထူထပ်များပ
ာ ားလာ၍ အိးု မဲ့အိမ်မမဲ့ ျား
ကာဖစ်တပလလာမှုအတပလ Town Plan / Village Plan ကြမို့ရွာစီမံချက်များဖ
ာ င့်
တမ
ာ တနရာချတပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တမးခွနး် ၊
( င ) ဦးရှနတ် အာရ်၊ ချင်းာပည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏ ချင်းာပည်နယ်၊ ဟားခါး
ကြမို့နယ်အတွင်းရှိ ကျန်ဗားတကျးရွာအုပ်စုအား သီးာခားတကျးရွာအုပ်စု(၄)ခုအာဖစ်
အသစ်ာပင်ဆင် ဖွ့ဲ စည်းတပးရန် အစီအစဉ် ရှ/ိ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
တမးခွနး် ။
၆။

အမျိုးသားလွှတတ် တာ် ဥပတဒ ာကမ်းတကာ်မတီဥက္က ဋ္ဌ၊ အတွင်းတရးမှူး သို့မဟုတ်
တကာ်မတီက

တာေန်တပးအပ်တသာ

တကာ်မတီေင်က

ကာပည်သူ့လွှတတ် တာ်က

ကာပင်ဆင်ချက်ာဖင့် အတည်ာပုပ
ြ ီး တပးပို့လာတသာ ကာပည်တထာင်စုရာထူးေန်အဖွ့ဲ
ဥပတဒကို ဒုတိယအ ြကိမ် ကာပင်ဆင်သည့် ဥပတဒက
ာ မ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပတဒ ာကမ်း
တကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ကာပန်လည်ဖတ် ာကား ရှင်းလင်းာခင်း။
ဧ

၇။

အမျိုးသားလွှတတ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌက
အတည်ာပုပ
ြ ီး

ကာပည်သူ့လွှတတ် တာ်က

တပးပိ့ု လာတသာ

ကာပင်ဆင်ချက်ဖ
ာ င့်

ကာပည်တထာင်စုရာထူးေန်အဖွ့ဲ

ဥပတဒကို

ဒုတိယအ ြကိမ် ကာပင်ဆင်သည့် ဥပတဒက
ာ မ်းအား အတည်ာပုရန် အမျိုးသား
လွှတ်တတာ်၏ အဆုးံ အဖ
ာ တ် ရယူာခင်း။
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၈။ အမျိုးသားလွှတတ် တာ်ဥက္က ဋ္ဌက အမျိုးသားလွှတ်တတာ်က အတည်ာပုပ
ြ ီး တပးပို့
ထားတသာ ရာေသတ်က
ြ ီးကို ဒုတိယအ ြကိမ် ကာပင်ဆင်သည့် ဥပတဒ ာကမ်းအား
ကာပည်သူ့လွှတတ် တာ်က ကာပင်ဆင်ချက်ာဖင့် ကာပန််လည် တပးပိ့ု လာခ
ာ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကာပည်သူ့လွှတ်တတာ်၏ ကာပင်ဆင်ချက်ကို အတည်ာပုရန် လွှတ်တတာ်၏ အဆုးံ အဖ
ာ တ်
ရယူာခင်း။
၉။ အမျိုးသားလွှတတ် တာ်က အတည်ာပုပ
ြ ီး တပးပို့ထားတသာ တရားလွှတတ် တာ်
တရှ့တနများတကာင်စီ

အက်ဥပတဒကို

ကာပင်ဆင်သည့်

ဥပတဒ ာကမ်းအား

ကာပည်သူ့လွှတတ် တာ်က ကာပင်ဆင်ချက်ဖ
ာ င့် ကာပန်လည် တပးပို့လာခ
ာ င်းနှင့် စပ်လျဉး် ၍
လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်က တဆွးတနွးာခင်း-

ဦးဆန်းာမင်၊့ ဧရာေတီတငို ်းတဒသ ြကီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)

၁၀။ အမျိုးသားလွှတတ် တာ်
အစီရင်ခံစာကို

ကာပည်သူ့တငွစာရင်းတကာ်မတီ၏

သတဘာတူလက်ခံရန်

လုပင် န်းတဆာင်ရက
ွ ်မှု

အဆိတ
ု င်သွင်းာခင်းနှင့်

အမျိုးသား

လွှတ်တတာ်၏ အတည်ာပုချက် ရယူာခင်း။
၁၁။ အမျိုးသားလွှတတ် တာ် အစိးု ရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာေန်ခံချက်များ
စိစစ်တရးတကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သတဘာတူလက်ခံရန် အဆိတ
ု င်သွင်းာခင်းနှင့်
အမျိုးသားလွှတတ် တာ်၏ အတည်ာပုချက် ရယူာခင်း။
၁၂။ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၁)ကက
ြ ိမ်တာမာက်
ပုမံ ှန်အစည်းအတေး တဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတပ
ာ ာက
ာ ားခ
ာ င်း။
၁၃။ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ဒုတိယအက
ြ ိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ် (၁၁)ကက
ြ ိမ်တာမာက်
ပုံမှနအ
် စည်းအတေး ၂၅ ရက်တာမာက်တန့ ရပ်နားတ ာကာင်းနှင့် ဒုတိယအက
ြ ိမ်
အမျိုးသားလွှတတ် တာ် (၁၁)ကက
ြ ိမ်တာမာက် ပုံမှနအ
် စည်းအတေး ကျင်းပပ
ြ ီးစီးတ ာကာင်း
တက
ာ ညာခ
ာ င်း။
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