ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၂၉ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၁၇- 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 ၂၉ 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) ဦးေစာေမာ်ထွန်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ြပည်တွင်း
ပျားရည်စားသုံးမ�ြမ�င့်တင်ေရး�ှင့် ပုဂ�လိက ေခတ်မီပျားေမွးြမ�ေရးလုပ်ငန်းများ
တိုးချဲ�အားေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ခ ) ဗိုလ်မှ�းဝင်းသိန်း၊

တပ်မေတာ်သား

ကိုယ်စားလှယ်၏

�ိုင်ငံေတာ်၏

သား/ငါးက� ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေစေရးအတွက် ေဒသမျိ�းများ ေသွးမျိ�းနီးစပ်၍
မျိ�း�ိုးနိမ့်ကျလာသဖ
ြ င့်

သား/ငါးထုတ်လုပ်မ�က�ကို

မည်သို�ကုစားေဆာင်ရွက်ေနသည်�ှင့်

ထိခိုက်ေစ�ိုင်၍

မျိ�းေကာင်းမျိ�းသန်�များ

ရရှိေအာင်

မည်သို�စီမံေဆာင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ဂ ) ဗိုလ်မှ�းေအာင်ြမင့်ဟန်၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်၏ အသားစား
�ွားေမွးြမ�ေရးလုပ်ငန်း

ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေစရန် �ိုင်ငံေတာ်မှ မည်သို�မည်ပုံ

လုပ်ေဆာင်ေနသည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးေအာင်က
� ည်�ွန်�၊ မေကွးတိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၄)၏ မေကွး
တိုင်းေဒသက
� ီး၊ ေတာင်တွင်း �ကီး�မိ��နယ်၊ ဆတ်သွားသမိုင်းဝင် ဆုေတာင်းြပည့်
ဘုရားက
� ီးေကျာင်းတိုက် မူလသာသနာ့ ဝတ�ကေမ
ြ အတွင်း ေဆာက်လုပ်
ထားခဲ့�ပီး ယခုအခါ အသုံးြပ�ခ
ြ င်း လုံးဝမရှိေတာ့သည့် ကုန်သွယ်ေရး
ဂိုေဒါင်(၂)လုံးအား

ဖျက်သိမ်း၍

မူလသာသနာ့ဝတ�ကေမ
ြ ကို

ြပန်လည်

ေပးအပ်ရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( င ) ဦးေပ�လ�ံလွင်၊ ချင်း ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)၏ ချင်းြပည်နယ်တွင်
Micro Wave Transmission Tower ဆက်ေ �ကာင်း တည်ေဆာက်မ�
အေခ
ြ အေနကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( စ ) ဦးေဌးရယ်၊ ကယားပ
ြ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)၏ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊
ရှားေတာမ
� ိ��နယ်တွင် WCDMA , CDMA-450 MHz , 800 MHz , GSM
တာဝါတိုင် စိုက်ထူေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဆ) ဗိုလ်မှ�းေမာင်ေမာင် �ကီး၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်၏ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊
ဖားေဆာင်း�မိ��၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၌ �ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ် ေရာင်းဝယ်ေရး
လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့်စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း။
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၆။

ဦးခက်ထိန်နန်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ြပည်တွင်း�ငိမ်းချမ်းေရး
ေဖာ်ေဆာင်ေနသူများကို ေကျးဇူးတင်ရှိေ �ကာင်း မှတ်တမ်းတင်ရန်�ှင့် �ငိမ်းချမ်းေရးကို
ေအာင်ြမင်သည်အထိ

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

တိုက်တွန်းေ �ကာင်း

အဆိုကို

ေဆာင်ရွက်သွား�ိုင်ရန်
ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲ�အစည်းဝင်က ြပန်လည်ေြဖရှင်း ေဆွးေ�ွး ြခင်း�ှင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၇။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က ယှ�်�ပိ�င်မ� ဥပေဒ �ကမ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ဥပေဒ �ကမ်း
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဖတ်က
� ားတင်သွင်း ြခင်း။

၈။

ယှ�်�ပိ�င်မ� ဥပေဒက
� မ်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေ�ွးြခင်း(က) ဦးမန်းကံ�ွန်�၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)
( ခ ) ဦးစံြပည့်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)

၉။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၂၉ ရက်ေ ြမ ာက်ေန�
အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း �ှင့် ၃၀ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး ဆက်လက်
ကျင်းပမည့် ေန�ရက်�ှင့် အချိန်ကို ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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