ပထမအက
� ိမ် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဒသမပုံမှန် အစည်းအေဝး
၃၅ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစ�်
[ ၂၈- 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 ၃၅ 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) ဦးမန်းကံ�ွန်�၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)၏ �ိုင်ငံေတာ်၏ ကာကွယ်ေရး
�ှင့်လုံ�ခ�ံေရးတာဝန်ကို

အသက်စွန်�၍

(၂၄)နာရီ

အချိန်ြပည့်

တာဝန်

ထမ်းေဆာင်ခဲ့ �ကေသာ တပ်မေတာ်သား အခ
ြ ားအဆင့်များ အသက်(၆၀)ြပည့်
၍ အင
� ိမ်းစားယူသည့်အခါ ရရှိသည့် အင
� ိမ်းစားလုပ်သက်ဆုေ �ကးေငွြဖင့်
ဝယ်ယူေနထိုင်�ိုင်ေသာ တန်ဖိုးနည်း အိမ်�ခံေြမ သို�မဟုတ် တိုက်ခန်းများကို
တပ်မေတာ်မှေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ေသာ်လည်းေကာင်း
စီစ�်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ခ ) ဦးြမတ်ကို၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)၏ နာဂကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရေဒသရှိ

�မိ��နယ်များတွင်

မီးသတ်ကားများထားေပးရန်�ငှ ့်

အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့်
ေမးခွန်း၊
( ဂ ) ဦးမနား�ိုင်း၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၀)၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး
ခက်ခဲေသာ �မိ��နယ်များတွင် �မိ��နယ်အဆင့် ဖဲွ�စည်းေသာ �မိ��နယ်စီမံခန်�ခွဲေရး
ေကာ်မတီ၊ �မိ��နယ်အေထာက်အကူြပ�ေကာ်မတီ၊ �မိ��နယ်စည်ပင်သာယာေရး
ေကာ်မတီ စေသာ ေကာ်မတီအရပ်ရပ်တွင် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ စရိတ်များ
ပံ့ပိုးေပး�ိုင်ပါရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးေစာေမာ်ထွန်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသက
� ီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ကမ�ာ့ယ�်ေကျးမ�
အေမွအ�ှစ်စာရင်းဝင် ဟန်လင်း၊ ဗိဿ�ိုး�ှင့် သေရေခတ�ရာ၊ ပျ��မိ��ေဟာင်း
များ၏ အေက
� ာင်းအရာများ သမိုင်းဝင်ပုံများပါ သိရှိေတွ�ြမင်လိုြခင်း�ှင့်
စပ်လျ�်းသည့် ေမးခွန်း၊
( င ) ဦး�ိုင်ထွန်းအုံ၊

မွန်ြပည်နယ်

မဲဆ��နယ်အမှတ်(၅)၏

လာမည့်

၂၀၁၅

ေရွးေကာက်ပွဲ ြပင်ဆင်ချိနက
် ာလတွင် ေကာ်မရှင်အဖွဲ�ဝင်များအား ထိုက်သင့်
ေသာ အခေက
� းေငွများ ထုတ်ေပးရန် အစီအစ�် ရှိ/မရှိ �ှင့် စပ်လျ�်းသည့်
ေမးခွန်း။
၆။

အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က အတည်ြပ�ပ
� ီးေပးပို�
ထားေသာ ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်းအား
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပို�လာခ
ြ င်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍
ြပည်သူ�လ�တ်ေတာ်၏ ြပင်ဆင်ချက်ကို အတည်ြပ�ရန် လ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်
ရယူြခင်း။
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၇။ ကာကွယ်ေရးဝန်က
� ီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်က
� ီးက စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့် အဆင့်
အေခ�အေဝ�များ

သုံးစွဲြခင်းကို

ကန်�သတ်သည့်

ဥပေဒကို

ြပင်ဆင်သည့်

ဥပေဒ �ကမ်းအား အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်က ေဆွးေ�ွးစ�်းစားရန် အဆို တင်သွင်း ြခင်း
�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ေထာက်ခံြခင်း။
၈။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က

စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့်

အဆင့်အေခ�အေဝ�များ

သုံးစွဲြခင်းကို ကန်�သတ်သည့် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်းကို လက်ခံ
ေဆွးေ�ွး စ�်းစားရန် သင့်/မသင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ်် ရယူြခင်း။
၉။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က

စစ်ဘက်ရာထူး�ှင့်

အဆင့်အေခ�အေဝ�များ

သုံးစွဲြခင်းကို ကန်�သတ်သည့် ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ �ကမ်းကို ေဆွးေ�ွး
လိုသည့် လ�တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလ�င် အမည်စာရင်း တင်သွင်း�ိုင်ေ �ကာင်း
ေ �ကညာခ
ြ င်း။
၁၀။ ဦးခက်ထိန်နန်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)၏ ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် ကင်ဆာ
ေရာဂါကဲ့သို�ြဖစ်လာေသာ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲြခင်း၊ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားခ
ြ င်း�ှင့်
ဘိန်းစိုက်ပျိ�းြခင်းတို�ကို ေဒသခံြပည်သူလူထုပါဝင်၍ ဆန်�ကျင်တိုက်ဖျက်သွား�ိုင်ရန်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းေ �ကာင်း အဆိုကို ေအာက်ပါ လ�တ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေ�ွး ြခင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ�အစည်းဝင်က
ြပန်လည်ေြဖရှင်း ေဆွးေ�ွး ြခင်း�ှင့် အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်၏ အဆုံးအဖ
ြ တ် ရယူြခင်း(က) ဦးဆိုင်ေပါင်းနပ်၊ ရှမ်း ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)
( ခ ) ေဒါက်တာဝင်း ြမင့်ေအာင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီးမဲဆ��နယ်အမှတ်(၄)
( ဂ ) ဦးနိန်းခင်းေပါင်၊ ချင်း ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)
(ဃ) ေဒ�ခင်ဝိုင်း �ကည်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)
( င ) ဦးမ
ြ တ်ကို၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသ �ကီး မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)
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( စ ) ဦးေစာေအာင်ေကျာ်�ိုင်(ခ)ရှားဘူးေဖာ့၊ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁)
(ဆ) ေဒ�နန်းနီနီေအး၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၆)
( ဇ ) ဦးစံြပည့်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၇)
( ဈ ) ဒုတိယဗိုလ်မှ�း �ကီးရဲ�ိုင်ဦး၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်
(ည) ဗိုလ်မှ�းတိုးမင်းထွန်း၊ တပ်မေတာ်သားကိုယ်စားလှယ်
( ဋ ) ဦးေဂျေယာဝူ၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၂)
( ဌ ) ဦးစိုင်း ြမေမာင်၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၁၀)
( ဍ ) ဦးဂမ်ဆိုင်း၊ ကချင်ြပည်နယ် မဲဆ��နယ်အမှတ်(၂)
၁၁။ အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ်ဥက� �က အမျိ�းသားလ�တ်ေတာ် ၃၅ ရက်ေ ြမ ာက်ေန�
အစည်းအေဝး ရပ်နားေ �ကာင်း �ှင့် ၃၆ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး ဆက်လက်
ကျင်းပမည့် ေန�ရက်�ှင့်အချိန်ကို ေ �ကညာခ
ြ င်း။
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