ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၃၇ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၃၁- ၇ - ၂၀၁၄ ]
( �ကာသပေတးေန� )
၁။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ေနရာယူြခင်း။

၂။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေမ
ြ ာက်ေ �ကာင်း�ှင့် စတင်ကျင်းပေက
� ာင်း
ေ �ကညာခ
ြ င်း။

၃။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၇ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး အစီအစ�် ေ �ကညာခ
ြ င်း။

၄။

အစည်းအေဝး မတက်ေရာက်�ိုင်ေသာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ခွင့်ပန်က
� ားခ
ြ င်း။

၅။

�ကယ်ပွင့်ြပထားသည့် ေအာက်ပါေမးခွန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက ေမး ြမ န်း ြခ င်း�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ

ြပ ည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲ�အစည်းဝင်များက ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း (က) ဦးဖုန်းြမင့်ေအာင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၃)၏ ရန်ကုန်�မိ��ရှိ
ေမာ်ေတာ်ယာ�်များ သက်တမ်းတိုးရာတွင် One Stop Service အဖ
ြ စ်
လုပ်ကိုင်ေပး�ိုင်ရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ခ ) ဦးေစာေတာ်ပလဲ၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)၏ ရပ်ကွက်/ ေကျးရွာ
အုပ်စု အုပ်ချ�ပ်ေရးမှ�း�ုံး အေဆာက်အအုမံ ျားကို �ိုင်ငံေတာ်၏ ဘ�ာေငွြဖင့်
ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ဂ ) ဥက� �၊ ြပည်သူတို�၏ တိုင်က
� ားစာဆိုင်ရာေကာ်မတီ၏ ေဆာက်လုပ်ေနထိုင်ခွင့်
လက်မှတ်�ှင့် �ှစ်(၆၀)ေမ
ြ ငှားဂရမ် ရရှိထားပ
� ီးေသာ နယ်ေြမဧရိယာအား
သုဓမ�သိဂ� ေဒ�စိန်ေထွးမှ အဆင့်ြမင့်လုံးချင်းအိမ်ရာများ ေဆာက်လုပ်လိုသြဖင့်
လယ်ယာေြမကို အခ
ြ ားနည်းသုံးစွဲခွင့်ြပ�ခ
ြ င်း�ှင့် လယ်ယာေမ
ြ အား ဥယျာ�်�ခံ
ေမ
ြ အဖ
ြ စ်

ေပ
ြ ာင်းလဲေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပ�ရန်

ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်းတို�အေပ�

သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီးသီးမှ အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ေပးေနမ�အား ြပန်လည်
စိစစ်ေပးပါရန် �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးသိန်းလိ�င်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)၏ ပညာေရးဌာန၏
အဆင့်တိုး မူဝါဒများ�ှင့် ကိုက်ညီေသာ်လည်း ေကျာင်းအဆင့် တိုးြမ�င့်
မေပးခ
ြ င်းကိစ��ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( င ) ဦးဂမ်ဆိုင်း၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)၏ ဝိုင်းေမာ်�မိ��နယ်၊ ေနာင်ချိန်း
ေကျးရွာအုပ်စုရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ အေခ
ြ ခံပညာ
အလယ်တန်းေကျာင်းသစ် �ှစ်ထပ်ေဆာင် �ပီးစီးေရးအတွက် �ိုင်ငံေတာ်မှ
ကူညီပံ့ပိုးေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( စ ) ဦးခမ်ဆွင်းမုန်၊

ချင်းြပည်နယ်

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)၏

ချင်းြပည်နယ်

ေမ
ြ ာက်ပိုင်း�ှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ေဒသများအတွက် ပညာေရး
ေကာလိပ်တစ်ခုအား တီးတိန်�မိ��နယ် ခိုင်ကမ်းေကျးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ေပးရန်
အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဆ) ဦးေသာ်ဇင်ဦး၊ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)၏ မေကွးတိုင်း
ေဒသက
� ီး၊ ဆိပ်ြဖ�မ
� ိ��နယ်၊ ထိန်ကန်ေကျးရွာ အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း
(ခွဲ)အား အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအဖ
ြ စ်

အဆင့်တိုးြမ�င့်ဖွင့်လှစ်

ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ဇ ) ဗိုလ်မှ�းေကျာ်�ိုင်ေဌး၊

တပ်မေတာ်သား

ကိုယ်စားလှယ်၏

�မိ��ေပ��ှင့်

ေကျးလက်ေဒသများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများအား
အလှည့်ကျတာဝန် လဲလှယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်း
သည့် ေမးခွန်း၊
( ဈ ) ဦးေအာင်�ငိမ်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)၏ ေရနံေချာင်း
�မိ��နယ်၊ ဘုရားကုန်းေကျးရွာ အေခ
ြ ခံပညာအလယ်တန်းေကျာင်းအား အေခ
ြ ခံ
ပညာအထက်တန်းေကျာင်း(ခွ)ဲ အဆင့်သို� တိုးြမ�င့်ေပး�ိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ �ှင့်
ေပ(၁၂၀' x ၃၀' x ၁၅')ရှိ ေကျာင်းေဆာင်သစ်တစ်ေဆာင် ေဆာက်လုပ်
ေပး�ိုင် ြခ င်း ရှိ/မရှိ တို��ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း။
၆။

ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်၊
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များ�ှင့်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရတိုင်း

သို�မဟုတ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသ

ဦးစီးအဖွဲ�ဝင်များ၏ ချီး ြမ�င့်ေငွ�ှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒက
� မ်းကို လ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးစ�်းစားေပး�ိုင်ပါရန် အဆိုတင်သွင်းြခင်း
�ှင့် လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၇။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့် အဆင့်အေခ�အေဝ�များ သုံးစွဲြခင်းကို
ကန်�သတ်သည့် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ဥပေဒ �ကမ်း
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်က
� ား တင်သွင်း ြခင်း။

၈။

ကာကွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက

စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့်

အဆင့်အေခ�အေဝ�များ သုံးစွဲြခင်းကို ကန်�သတ်သည့် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�ရန် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးက ေထာက်ခံြခင်း။
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၉။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က

စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့်

အဆင့်အေခ�အေဝ�များ

သုံးစွဲြခင်းကို ကန်�သတ်သည့် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်းကို အတည်ြပ�ရန်
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၀။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ

ဥပေဒ �ကမ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍

ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်

ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ြပန်လည်

ဖတ်က
� ားတင်သွင်း ြခင်း။
၁၁။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒ �ကမ်းကို တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် အတည်ြပ�ရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၂။ ဦးေနဝင်းထွန်း၊ ရှမ်း ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)( ဥက� �၊ သတ� ��ှင့် သယံဇာတ
ေရးရာေကာ်မတီ)က

ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ

ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်

ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�ရန် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးက ေထာက်ခံြခင်း။
၁၃။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ြမန်မာ့ေကျာက်မျက်ရတနာ ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�ရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၄။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏
အစည်းအေဝးတွင်

ပထမအ �ကိမ်
ေမးမ
ြ န်းခဲ့သည့်

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်
�ကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းများ၊

နဝမပုံမှန်
�ကယ်ပွင့်မြပ

ေမးခွန်းများ၊ အဆိုများ�ှင့် ပထမပုံမှန်မှ အ�မပုံမှန် အစည်းအေဝးအထိ လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည့် �ကယ်ပွင့်ြပ ေမးခွန်းများ၊ �ကယ်ပွင့်မြပ ေမးခွန်းများ၊
အဆိုများ�ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အစီရင်ခံစာကို ေအာက်ပါလ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်က
ေဆွးေ�ွး ြခင်း-

ဦးတင်ဝင်း၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)
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၁၅။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏ ပထမအ �ကိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် နဝမပုံမှန်အစည်းအေဝး
တွင်

ေမးမ
ြ န်းခဲ့သည့်

�ကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းများ၊

�ကယ်ပွင့်မြပ

ေမးခွန်းများ၊

အဆိုများ�ှင့် ပထမပုံမှန်မှ အ�မပုံမှန် အစည်းအေဝးအထိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်
ကျန်ရှိသည့်
စပ်လျဥ်းသည့်

�ကယ်ပွင့် ြပေမးခွန်းများ၊

�ကယ်ပွင့်မ ြပေမးခွန်းများ၊

အဆိုများ�ှင့်

အစီရင်ခံစာကို သေဘာတူ လက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း�ှင့်

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အတည်ြပ�ချက်ရယူြခင်း။
၁၆။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ရင်း�ှီး ြမ��ပ်�ှံမ��ှင့် ကုန်သွယ်မ� ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို
လ�တ်ေတာ်သို� ဖတ် �ကားတင်သွင်း ြခင်း�ှင့် လ�တ်ေတာ်က မှတ်တမ်းတင်ေ �ကာင်း
ေ �ကညာခ
ြ င်း။
၁၇။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ပထမအ �ကိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်
အစည်းအေဝး ေဆာင်ရွက်ချက်များ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ရှင်းလင်း ေပ
ြ ာ �ကားခ
ြ င်း။
၁၈။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၇ ရက်ေ ြမ ာက်ေန�
အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း�ှင့် ပထမအ �ကိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန်
အစည်းအေဝး ကျင်းပပ
� ီးစီးေ �ကာင်း ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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