ဒုတိယအကိမ် အမျိးသားလတ်ေတာ် (၁၃)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး
၂၃ ရက်ေြမာက်ေန� အစီအစဉ်
[ ၁၉ - ၉ - ၂၀၁၉ ]( ကာသပေတးေန� ) နံနက် ၁၀ နာရီ
၁။

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥက ေနရာယူြခင်း။

၂။

အမျိးသားလတ်ေတာ် အစည်းအေဝး အထေြမာက်ေကာင်းှင့် စတင်ကျင်းပေကာင်း
ေကညာြခင်း။

၃။

အမျိးသားလတ်ေတာ် ၂၃ ရက်ေြမာက်ေန� အစည်းအေဝး အစီအစဉ် ေကညာြခင်း။

၄။

အစည်းအေဝး မတက်ေရာက်ိုင်ေသာ အမျိးသားလတ်ေတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက
ခွင့်ပန်ကားြခင်းှင့် အမျိးသားလတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ် ရယူြခင်း။

၅။

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥကက
ေကာ်မတီတွင်

အဖွဲဝင်ေနရာ

အမျိးသားလတ်ေတာ်
အစားထိုး

တိုင်းရင်းသားေရးရာ

ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်

ဖွဲစည်းြခင်းကို

အမျိးသားလတ်ေတာ်သို တင်ြပြခင်းှင့် အမျိးသားလတ်ေတာ်၏ အတည်ြပချက်
ရယူြခင်း။
၆။

ကယ်ပွင့်ြပထားသည့်

ေအာက်ပါ

ေမးခွန်းများကို

သက်ဆိုင်ရာ

အမျိးသား

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေမးြမန်းြခင်းှင့် သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စုအဆင့်
အဖွဲအစည်းဝင်များက ေြဖကားြခင်း (က) ဦးြမင့်ိုင်၊

ရခိုင်ြပည်နယ်

ေကျာက်ေတာ်မိနယ်အတွင်းရှိ

မဲဆနယ်အမှတ်(၅)၏
အေြခခံပညာ

ရခိုင်ြပည်နယ်၊
မူလတန်းေကျာင်း

(၂)ေကျာင်းှင့် အေြခခံပညာ မူလတန်းေကျာင်း(ခွဲ) (၅)ေကျာင်းတိုတွင်
လိုအပ်လျက်ရှိေသာ ဆရာ/ဆရာမများ ခန�်ထားေပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း၊
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( ခ ) ဦးဘွဲခိန်း၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၃)၏ ချင်းြပည်နယ်၊ ထန်တလန်
မိနယ်၊ ဘဲလ်ဟာရ်ေကျးရ�ာ အေြခခံပညာ အလယ်တန်းေကျာင်းတွင် RCC
ှစ်ထပ်ေဆာင် ေကျာင်းေဆာင်သစ် ေဆာက်လုပ်ေပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း၊
( ဂ ) ဦးမာန်ေလာေမာင်း၊ ချင်းြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၈)၏ ပညာေရးဝန်ကီး
ဌာန

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက်ရှိ

အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင်

လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ုံးဝန်ထမ်းများ ြဖည့်ဆည်း ခန�်ထားေပးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိ ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း၊
(ဃ) ဦးေအးဗိုလ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ရန်ကုန်တိုင်း
ေဒသကီး၊

လင်သာယာမိနယ်အတွင်း

ဂျိးြဖှင့်

သဲြဖြမစ်ေရတင်

ေရေပးေဝေရးတိုမှ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရ�ာများသို ထပ်မံတိုးချဲ ေရေပးေဝိုင်မည့်
အေြခအေနှင့် JICA ေချးေငွြဖင့် ေဖာ်ေဆာင်ေနေသာ ကုကိဝြမစ်ေရတင်
စီမံကိန်း မည်သည့်အချိန်တွင် ပီးစီးမည်ကို သိရှိလိုြခင်း ှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
ေမးခွနး် ၊
( င ) ေဒါက်တာလင်းေဝဖိးလတ်၊ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး မဲဆနယ်အမှတ်(၅)၏
မိတ်မိ၊

ြမစ်ငယ်ရပ်ကွက်ရှိ

မဂလာေရကန်ကီးအား

အများြပည်သူ

အပန်းေြဖရန်ေနရာ ြဖစ်ေပလာေရး ေဆာင်ရ�က်ေပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ေမးခွန်း။
၇။

အမျိးသားလတ်ေတာ်

ဥကက

အမျိးသားလတ်ေတာ်က

အတည်ြပပီးေပးပို

ထားေသာ စကားရပ် ေြပာင်းလဲသတ်မှတ်သည့် ဥပေဒကမ်းကို ြပည်သူ�လတ်ေတာ်က
ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးပိုလာြခင်းကို အသိေပး တင်ြပြခင်း။
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၈။

အမျ ိ းသားလတ်ေတာ်က အတည်ြပပီး ေပးပိုထားေသာ စကားရပ် ေြပာင်းလဲ
သတ်မှတ်သည့် ဥပေဒကမ်းကို ြပည်သူ�လတ်ေတာ်က ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် ြပန်လည်
ေပးပိုလာြခင်းကို

ေဆွးေွးလိုသည့်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များရှိလင်

အမည်စာရင်း တင်သွင်းိုင်ေကာင်း ဥကက ေကညာြခင်း။
၉။

အမျိးသားလတ်ေတာ် ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီဥက၊ အတွင်းေရးမှး သိုမဟုတ်
ေကာ်မတီက

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ

ေကာ်မတီဝင်က

ြပည်သူ�လတ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့် အတည်ြပပီး ေပးပိုလာေသာ အမျိးသားမှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်း
ဥပေဒကမ်းှင့်စပ်လျဉ်း၍

ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီ၏

အစီရင်ခံစာကို

ြပန်လည်

ဖတ်ကား ရှင်းလင်းြခင်း။
၁၀။

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥကက

ြပည်သူ�လတ်ေတာ်က

ြပင်ဆင်ချက်ြဖင့်

အတည်ြပပီး ေပးပိုလာေသာ အမျိးသားမှတ်တမ်းှင့် ေမာ်ကွန်း ဥပေဒကမ်းကို
အတည်ြပရန် အမျိးသားလတ်ေတာ်၏ အဆုံးအြဖတ် ရယူြခင်း။
၁၁။

အမျိးသားလတ်ေတာ် တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ၏ ဒုတိယအကိမ် အမျိးသား
လတ်ေတာ်

အမပုံမှန်အစည်းအေဝးမှ

(၁၃)ကိမ်ေြမာက်

ပုံမှန်အစည်းအေဝး

ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မ အစီရင်ခံစာှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက ေဆွးေွးြခင်း(က) ဦးေဝစိန်ေအာင်၊ ရခိုင်ြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၁)
( ခ ) ေဒနန်းမိုးမိုးေထွး၊ ကရင်ြပည်နယ် မဲဆနယ်အမှတ်(၄)
၁၂။

အမျိးသားလတ်ေတာ် တိုင်းရင်းသားေရးရာေကာ်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သေဘာတူ
လက်ခံရန်

အဆိုတင်သွင်းြခင်းှင့်

အမျိးသားလတ်ေတာ်၏

အတည်ြပချက်

ရယူြခင်း။
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၁၃။

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥကက ဒုတိယအကိမ် အမျိးသားလတ်ေတာ် (၁၃)ကိမ်ေြမာက်
ပုံမှန်အစည်းအေဝး ေဆာင်ရ�က်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း။

၁၄။

အမျိးသားလတ်ေတာ်ဥကက ဒုတိယအကိမ် အမျိးသားလတ်ေတာ် (၁၃)ကိမ်ေြမာက်
ပုံမှန်အစည်းအေဝး ၂၃ ရက်ေြမာက်ေန� ရပ်နားေကာင်းှင့် ဒုတိယအကိမ် အမျိးသား
လတ်ေတာ် (၁၃)ကိမ်ေြမာက် ပုံမှန်အစည်းအေဝး ကျင်းပပီးစီးေကာင်း ေကညာြခင်း။
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