ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၃၃ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၂၄- 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 ၃၃ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး အစီအစ�် ေ �ကညာခ
ြ င်း။

၄။

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

၅။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် �ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး�ှင့်
ဥပေဒေရးရာေကာ်မရှင်၏ သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ဖွဲ�စည်းြခင်းကို အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်သို�
တင်ြပ ြခင်း�ှင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အတည်ြပ�ချက် ရယူြခင်း။

၆။

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

ြပ ည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲ�အစည်းဝင်များက ေဖ
ြ �ကားခ
ြ င်း (က) ေဒါက်တာေအးေမာင်၊ ရခိုငြ် ပည်နယ်မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ရခိုငြ် ပည်နယ်အတွင်း
နယ်စပ်လုံ�ခ�ံေရးတာများ ကျိ�းေပါက်ခဲ့ရသဖ
ြ င့် ြပန်လည်တည်ေဆာက်မည့်
အစီအမံများ၊ ြပည်သူ�စစ်မဟာဗျ�ဟာကို စတင်ကျင့်သုံးမည့် အေခ
ြ အေန၊
ေကျးရွာြပည်သူ�စစ်အဖွဲ�များ�ှင့်

နယ်ေြမလုံ�ခ�ံမ�ကို

ပူးတွဲေဆာင်ရွက်မည့်

အစီအမံများ�ှင့်ြပည့်စုံေသာ နယ်ြခားလုံ�ခ�ံေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ် ေရးဆွဲ
ြပ�ာန်းရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ တို��ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ခ ) ဦးေပါလ်ထန်ထိုင်း၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၃)၏ ေကျးလက်ေဒသ
ဖွံ� �ဖိ�းေရးကိစ�ရပ်များကို

တင်ပ
ြ ရာ၌

�မိ��နယ်(စီမံခန်�ခွဲေရးေကာ်မတီ၊

အေထာက်အကူြပ�ေကာ်မတီ၊ စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ)တို�၏ သေဘာတူ
ညီချက် ပါရှိရန် လိုအပ်ချက် ရှ/ိ မရှိ �ှင့် �မိ��နယ်(စီမံခန်�ခွဲေရးေကာ်မတီ၊
အေထာက်အကူ ြပ �ေကာ်မတီ၊

စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ)များအစား

အချိန်ြပည့် �မိ��နယ်ေကာင်စီ သို�မဟုတ် �မိ��ေကာင်စီများဖ
ြ င့် ေရွးချယ်ဖွဲ�စည်းရန်
အစီအစ�် ရှိ/မရှိ တို��ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ဂ ) ဦးလှေဆွ၊ မေကွးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)၏ ငဖဲ�မိ��နယ်အတွင်း
တ�ုတ် - ြမန်မာ ဓာတ်ေငွ�ပိုက်လိုင်းြဖတ်သန်းမ�တွင် ပိုက်လိုင်းြမ��ပ်�ှံြခင်း၌
ေမ
ြ စာပုံများပိ၍ ပျက်စီးသွားေသာ �ှစ်ရှည်ပင်များအတွက် အပင်ေလျာ်ေ �ကး
ေပးအပ်ရမည့်အစား ေမ
ြ ဧကေပ� မူတည်၍ တွက်ချက်ေပးေလျာ်ြခင်းသည်
သင့်ေလျာ် မှန်ကန်မ� ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးမင်းလွန်းေအာင်၊ မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၃)၏ ကျိ�က်မေရာမ
� ိ��နယ်၊
ပိ��ဲကုန်းေကျးရွာ�ှင့်

ေရတွင်းကုန်းေကျးရွာအက
� ားရှိ

တိမ်ေကာေနေသာ

သုခ�မိ�င်ေချာင်းကို ြပန်လည်တူးေဖာ် ရှင်းလင်းေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့်
စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( င ) ဦးစတီဗင်သာဘိတ်၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၄)၏ ချင်းြပည်နယ်၊
ဟားခါးမ
� ိ��တွင် အစိုးရမှခွင့်ြပ�ချက် ချမှတ်ေပးထားေသာ အေဆာက်အဦများ
ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ေခ�ထားေသာ်လည်း ေအာင်ြမင်ေသာ
တင်ဒါသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမ� ရှိ/မရှိကိုလည်းေကာင်း၊ တင်ဒါခွင့်ြပ�သည့်
လုပ်ငန်းသည် ဝန် �ကီးချ�ပ်တစ်ဦးတည်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိ/မရှိကိုလည်းေကာင်း
သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( စ ) ဦး�ိုင်ထွန်းအုံ၊ မွန်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)၏ မွန်ြပည်နယ်၊ သံြဖ�ဇရပ်
�မိ��နယ်၊ က�ုပ�ိေကျးရွာအုပ်ချ�ပ်ေရးမှ�းကို အပ
ြ စ်မရှိဘဲ ထုတ်လိုက်သည့်ကိစ�
�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဆ) ဦးခင်ေမာင်ရီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)၏ တိုင်းေဒသက
� ီး
�ှင့် ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ဘ�ာေရးဆိုင်ရာ
��န်က
� ားချက်အရ ဘ�ာ�ှစ်အတွင်း ပိုလ�ံေငွကို ဆက်လက်သယ်ေဆာင်ခွင့်
မရှိဘဲ ေငွေ �ကးလိုအပ်ချက်ရှိပါက �ိုင်ငံပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ�အစည်းများ (SEE)
�ှင့်တန်းတူ ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုး�ှင့်ေချးရသည့် စနစ်သည် ြဖစ်သင့်၊ မသင့်၊
အခွန်ထမ်းြပည်သမူ ျား ထည့်ဝင်ထားေသာ အခွန်အခများကို သက်ဆိုင်ရာ
�မိ��နယ်၌ အပ
ြ ည့်အဝ အသုံးချဝန်ေဆာင်မ� ေပး�ိုင်ေရးအတွက် ြပန်လည်
သုံးသပ်ရန် �ှင့် စည်ပင်အဖွဲ�များအေနဖ
ြ င့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် ဝန် �ကီး
ဌာန၊ ဦးစီးဌာနမရှိေတာ့၍ တစ်�ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ�ှင့် ရာထူးတိုးခွင့်၊
တိုင်းေကျာ် ေပ
ြ ာင်းေရ��ခွင့် အခွင့်အလမ်းများ �ကပ်တည်းသွား၍ မည်သို�
စ�်းစား ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ကို သိရှိလိုြခင်း �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ဇ ) ဦးခင်ေမာင်ေဌး၊

မ��ေလးတိုင်းေဒသက
� ီး

ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊
ြဖတ်သန်းသွားသည့်

ပုဗ�သီရိ�မိ��နယ်၊

ငါးလိုက်ေချာင်း

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၀)၏
ေအာင်သုခေကျးရွာအနီး

ကမ်းပါးပ
� ိ�ကျလာေနသည့်အတွက်

ေကျးရွာရှိ ေနအိမ်များ ပျက်စီးေမျာပါသွားခ
ြ င်းမှ ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရန်
အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း။
၇။

အေသးစား�ှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံ��ဖိ�းတိုးတက်ေရး ဥပေဒ �ကမ်း
�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေ�ွး ြခင်း(က) ဦးမန်းကံ�ွန်�၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)
( ခ ) ဦးစံြပည့်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)
( ဂ ) ဗိုလ်မှ�းမျိ�းမင်းသန်�၊ တပ်မေတာ်သား ကိုယ်စားလှယ်
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၈။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ �ကမ်းေကာ်မတီဥက� � သို�မဟုတ် ယင်းက တာဝန်
ေပးအပ်သည့်ပုဂ�ိ�လ်က ယှ�်�ပိ�င်မ� ဥပေဒ �ကမ်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ဥပေဒ �ကမ်း
ေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ြပန်လည်ဖတ်က
� ားတင်သွင်း ြခင်း။
၉။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ယှ�်�ပိ�င်မ� ဥပေဒ �ကမ်းကို တစ်ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက်
အတည်ြပ�ရန် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၀။ စီးပွားေရး�ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက ယှ�်�ပိ�င်မ�
ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�ရန် အဆိုတင်သွင်း ြခင်း�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးက ေထာက်ခံြခင်း။
၁၁။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က ယှ�်�ပိ�င်မ� ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�ရန် အမျိ�းသား
လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၂။ ဦးဖိုးေဇာ်၊

ပဲခူးတိုင်းေဒသ �က ီး

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)၏

ေကျးလက်ေဒသ

ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမ� ေလ�ာ့ချေရးအစီအစ�်အရ �ိုင်ငံေတာ်မှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ
“ြမစိမ်းေရာင်”စီမံကိန်း၌ တိုင်းေဒသက
� ီး�ှင့်ြပည်နယ်အလိုက် ခွဲေဝချထားေပးေသာ
ရန်ပုံေငွကို

မ�တညီ�ွတ်စွာ

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား

ရရှိ�ိုင်ေရး

တိုက်တွန်းေ �ကာင်း

ြပန်လည်စီမံေဆာင်ရွက်ေပးပါရန်
အဆိုကို

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်

အဖွဲ�အစည်းဝင်က ြပန်လည်ေြဖရှင်း ေဆွးေ�ွး ြခင်း�ှင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏
အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း။
၁၃။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၃ ရက်ေ ြမ ာက်ေန�
အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း �ှင့် ၃၄ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး ဆက်လက်
ကျင်းပမည့် ေန�ရက်�ှင့် အချိန်ကို ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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