ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၃၀ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၁၈- ၇ - ၂၀၁၄ ]
( ေသာက
� ာေန� )
၁။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ေနရာယူြခင်း။

၂။

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

၃။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၀ 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) ဦးေအာင်ချိ�ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၁)၏ ပဲခူးတိုင်း
ေဒသက
� ီး၊ မင်းလှ၊ မိုးညိ�၊ အုတ်ဖို�မိ��နယ်များတွင် လမ်း၊ တံတား၊ ေကျာင်း၊
ေဆး�ုံ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ စံချိန်စံ��န်း တိုင်းတာေရး
လုပ်ငန်းများကို မည်ကဲ့သို� အေရးယူေဆာင်ရွက်သည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့်
စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ခ ) ဦးေအာင်ချစ်လွင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၁)၏ ဟုမ�လင်းခ��ီး မဟာဗျ�ဟာလမ်းအပိုင်းအား ပွင့်လင်းရာသီ အချိန်မီ ကားလိုင်း ေပ
ြ းဆွဲ
�ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရန်�ှင့် ချင်းတွင်းြမစ်ကမ်းေဘးရှိ ေကျးရွာများ
�ှင့် မဟာဗျ�ဟာလမ်းသို� ဆက်သွယ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်း
သည့် ေမးခွန်း၊

2

( ဂ ) ဗိုလ်မှ�းချ�ပ်ေအာင်ေကျာ်၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်၏ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ
တာဝန်ထမ်းေဆာင်စ�်ကာလအတွင်း ေနထိုင်ရန် �ိုင်ငံပိုင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ
လုံေလာက်စွာ ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့်
ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးေဌးရယ်၊ ကယားပ
ြ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)၏ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊
ရှားေတာမ
� ိ��နယ်ရှိ ရှားေတာ - တာတေမာ့(သံလွင်)ကားလမ်းေပ�ရှိ ေရေကျာ်
များကို

ေရှာင်ကွင်းသွားလာ�ိုင်ေသာ

ေမ
ြ သားလမ်းေဖာက်လုပ်ေပးရန်

အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့်် ေမးခွန်း၊
(င) ဦး�ှင်းေဝ၊ ကယားပ
ြ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)၏ မယ်စဲ့�မိ��နယ်၊ ေကျာက်စု
ေကျးရွာ၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေအာင် �ိုင်ငံေတာ်အေနဖ
ြ င့် မည်သို�ေဆာင်ရွက်
ေပး�ိုင်မည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( စ ) ဦးေပ�လ�ံလွင်၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၉)၏ ချင်းြပည်နယ်အတွင်း
လမ်းမက
� ီးများ ေဖာက်လုပ်ရာ၌ အိမ်၊ �ခံ၊ လယ်ယာ၊ ေတာင်ယာ�ှင့် သချ��င်း
စသည်များ

ပျက်စီးဆုံး��ံးမ�အေပ�

သက်ဆိုင်ရာက

နစ်နာေက
� းေပးရန်

အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း။
၆။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က အေသးစား�ှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ��ဖိ�း
တိုးတက်ေရး ဥပေဒ �ကမ်း�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို
ဖတ် �ကား တင်သွင်းြခင်း။
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၇။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အေသးစား�ှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ
ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရး ဥပေဒက
� မ်းကို ေဆွးေ�ွးလိုသည့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
ရှိလ�င် အမည်စာရင်း တင်သွင်း�ိုင်ေ �ကာင်း ေ �ကညာခ
ြ င်း။

၈။

ဦးခက်ထိန်နန်၊ ကချင်ပ
ြ ည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်

ကင်ဆာ

ေရာဂါကဲ့သို� ြဖစ်လာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားခ
ြ င်း�ှင့်
ဘိန်းစိုက်ပျိ�းြခင်းတို�ကို ေဒသခံြပည်သူလူထုပါဝင်၍ ဆန်�ကျင်တိုက်ဖျက်သွား�ိုင်ရန်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

တိုက်တွန်းေ �ကာင်း

အဆိုတင်သွင်း ြခင်း�ှင့်

လက်ခံ

ေဆွးေ�ွးရန် သင့် မသင့် အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူ ြခင်း။
၉။

အဆိုကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် မသင့်ေ �ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ပါက
ယင်းအဆိုကို လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် မရှိေ �ကာင်း ဥက� �က ေ �ကညာခ
ြ င်း။
(သို�မဟုတ်)
အဆိုကို လက်ခံေဆွးေ�ွးရန် ဆုံး ြဖတ်ပါက အဆို�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ေဆွးေ�ွးလိုသည့်
လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလ�င် အမည်စာရင်း တင်သွင်း�ိုင်ေ �ကာင်း ဥက� �က
ေ �ကညာခ
ြ င်း။

၁၀။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်

၃၀

ရက်ေ ြမ ာက်ေန�

အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း �ှင့် ၃၁ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး ဆက်လက်
ကျင်းပမည့် ေန�ရက်�ှင့် အချိန်ကို ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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