ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၃၁ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၂၁- ၇ - ၂၀၁၄ ]
( တနလာေန�
�
)
၁။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� � ေနရာယူြခင်း။

၂။

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

၃။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၁ 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) ေဒါက်တာမ
ြ င့်�ကည်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသက
� ီးမဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)၏ �ျ�ကလီးယား
ဓာတ်အားထုတ(် သုေတသနလုပ်ငန်းသုံး)စက်�ုံကို တည်ေထာင်ရန် အစီအစ�်
ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ခ ) ဦးခက်ထိန်နန်၊

ကချင်ြပည်နယ်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက်

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏

ခွဲေဝချထားေပးသည့်

�ိုင်ငံေတာ်၏

ရန်ပုံေငွများသည်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အပ
ြ ည့်အဝ ေရာက်ရှိသုံးစွဲြခင်း ရှိ/မရှိ �ှင့် အာမခံမ�၊
တာဝန်ယူမ�၊ တာဝန်ခံမ� ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ဂ ) ဦးဇုန်လှယ်ထန်း၊
ေဟာင်ေကာင်တွင်

ချင်းြပည်နယ်

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)၏

အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်

စင်ကာပူ�ှင့်

တင်ြပလာေသာ

အိမ်အကူ

လုပ်သားများအတွက် အလုပ်ေခ�စာများအေပ� ဆိုင်းငံ့ြခင်းမရှိဘဲ အမ
ြ န်ဆုံး
ခွင့်ြပ�ေပး�ိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးလှေဆွ၊ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)၏ အေဝးေပ
ြ းယာ�်
ေမာင်းများအား ယာ�်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း လိုက်နာေစရန် ရက်တို
သင်တန်းေပး၍ အဆင့်ရှိရှိစနစ်တကျ ေမာင်း�ှင်တတ်ေစေရးကို ပညာေပးရန်
အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( င ) ဦးသက်�ိုင်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)၏ �ုိင်ငံေတာ်အတွင်း
နာေရးကူညီမအ
� သင်း ေမာ်ေတာ်ယာ�်၊ အခ
ြ ားအဖွဲ�အစည်းေမာ်ေတာ်ယာ�်၊
(လိုင်စင်မဲ့)လူနာတင်ေမာ်ေတာ်ယာ�်များအား မည်သည့်ဥပေဒ၊ မည်သည့်
နည်းြဖင့် တရားဝင်(လိုင်စင်) အသိအမှတ်ြပ�ခ
ြ င်းအား မည်သည့်အချိန်တွင်
ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်မည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( စ ) ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေလး၊
ြပည်�မိ��ရှိ

ပဲခူးတိုင်းေဒသ �ကီး

ေရှးေဟာင်းသမိုင်းဝင်

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၈)၏

ေရ�ေကျာင်း �ကီးေစတီေတာ်ေြမအား

သာသနာ့ေြမအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ေပး�ိုင်ြခင်း ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဆ) ဗိုလ်မှ�းသက်ဝင်း၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်၏ ခရမ်း�မိ��နယ်၊ ကျ�ံတူး
ေကျးရွာတွင်

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

ဖွင့်လှစ်ေပးရန်�ှင့်

ဘက်စုံ

သားဖွားဆရာမတစ်ဦး ခန်�ထားေပးပ
� ီးြဖစ်သြဖင့် သားဖွားခန်း�ှင့် ေဆးေပးခန်း
အေဆာက်အအု(ံ ၁)လုံး ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်း
သည့် ေမးခွန်း၊
( ဇ ) ဦးေအာင်ချစ်လွင်၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၁)၏

ေသာင်သွပ်စံြပေကျးရွာ တိုက်နယ်ေဆး�ုံကို စံကိုက်ေဆး�ုံအြဖစ် ဖွဲ�စည်းပုံ
တိုးြမ�င့်ေပးပါရန်�ှင့် ဓာတ်မှန် က�မ်းကျင်ဝန်ထမ်း ခန်�ထားေပးရန် အစီအစ�်
ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း။
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၆။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�ပ
� ီးေပးပို�
ထားေသာ ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအ �ကိမ် ြပင်ဆင်သည့်
ဥပေဒ �ကမ်းအား ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို�လာခ
ြ င်းကို
အသိေပး တင်ြပ ြခင်း။

၇။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ��ပီး ေပးပို�ထားေသာ ြပည်ေထာင်စုတရား
စီရင်ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအ �ကိမ် ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်းအား ြပည်သူ�
လ�တ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

ြပန်လည်ေပးပို�လာခ
ြ င်းကို

ေဆွးေ�ွးလိုသည့်

လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလ�င် အမည်စာရင်း တင်သွင်း�ိုင်ေ �ကာင်း ဥက� �က
ေ �ကညာခ
ြ င်း။
၈။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီ ဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ဖ
ြ င့် အတည်ြပ�ပ
� ီး
ေပးပို�လာေသာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ�ပ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်းကို
အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က ေဆွးေ�ွး�ိုင်ရန် ဥပေဒ �ကမ်း ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို
ဖတ် �ကား တင်သွင်း ြခင်း။

၉။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ြပ ည်သူလ�တ်ေတာ်က ြပ င်ဆင်ချက် ြဖင့် အတည်
ြပ�ပ
� ီး ေပးပို�လာေသာ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ�ပ်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒက
� မ်း
ကို ေဆွးေ�ွးလိုသည့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလ�င် အမည်စာရင်း တင်သွင်း
�ိုင်ေ �က ာင်း ေက
� ညာခ
ြ င်း။

၁၀။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏

ပထမအ �ကိမ်

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်

နဝမပုံမှန်

အစည်းအေဝးတွင် ေမးမ
ြ န်းခဲ့သည့် �ကယ်ပွင့်ြပေမးခွန်းများ၊ �ကယ်ပွင့်မြပေမးခွန်းများ၊
အဆိုများ�ှင့် ပထမပုံမှန်မှ အ�မပုံမှန် အစည်းအေဝးအထိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်
ကျန်ရှိသည့် �ကယ်ပွင့်ြပ ေမးခွန်းများ၊ �ကယ်ပွင့်မ ြပေမးခွန်းများ၊ အဆိုများ�ှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် အစီရင်ခံစာကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို� ဖတ်က
� ားတင်သွင်း ြခင်း။
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၁၁။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ�ှင့် တာဝန်ခံချက်များ
စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ေဆွးေ�ွးလိုသည့် လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များရှိလ�င်

အမည်စာရင်း

တင်သွင်း�ိုင်ေ �ကာင်း

ဥက� �က

ေက
� ညာခ
ြ င်း။
၁၂။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၁ ရက်ေ ြမ ာက်ေန�
အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း �ှင့် ၃၂ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး ဆက်လက်
ကျင်းပမည့် ေန�ရက်�ှင့် အချိန်ကို ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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