ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတတ
် တာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှနအ
် စည်းအတေး
ပထမတန့ အစီအစဉ်
[ ၂၇- ၁ - ၂၀၂၀ ]( တနလလာတန့ ) နံနြ် ၁၀ နာရီ
၁။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌ တေရာယူခြင်း။

၂။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်

အစည်းအတေး

အထတခမာက်တ ကာင်းနှင့်

စတင်ကျင်းပ

တ ကာင်း တ ကညာခြင်း။
၃။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ် ပထမတေ့ အစည်းအတေး အစီအစဉ် တ ကညာခြင်း။

၄။

အစည်းအတေး မတက်တရာက်နိုင်တသာ အမျိုးသားလွှတ်တတာ် ကိုယ်စားလှယ်များက
ြွင့်ပေ် ကားခြင်းနှင့် အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်၏ အဆုံးအခြတ် ရယူခြင်း။

၅။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌက နှုတ်ြေ
ွ း် ဆက်စကား တခပာ ကားခြင်း။

၆။

ကယ်ပွင့်ခပထားသည့် တအာက်ပါ တမးြွေ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားလွှတ်တတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များက

တမးခမေ်းခြင်းနှင့်

သက်ဆုင
ိ ်ရာ

ခပည်တထာင်စုအဆင့်

အြွဲ့အစည်းေင်က တခြ ကားခြင်း (က) တေါက်တာေင်းခမင့်၊ ပဲြူးတိင
ု ်းတေသကကီး မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁၁)၏ ပဲခူးတိုင်း
တဒသကြီး၊ မင်းလှမမို့နယ်၊ ြံသာယာတြျးရွာအုပ်စု၊ ြံသာယာ(တတာင်စု)
အတ ခခံပညာအလယ်တန်းတြျာင်း(ခွ)ဲ အား အတ ခခံပညာအလယ်တန်းတြျာင်း
အ ြစ် အဆင့်တိုး မှင့်ြွင့်လှစ်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
တမးြွေ်း၊
( ြ ) ဦးဘွဲြေ
ိ း် ၊ ြျင်းခပည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ(် ၃)၏ ချင်း ပည်နယ်၊ ထန်တလန်
မမို့နယ်၊ ထန်တလန်မမို့ အမှတ်(၁) အတ ခခံပညာမူလတန်း(လွန)် တြျာင်းအား
အတ ခခံပညာအလယ်တန်းတြျာင်း(ခွဲ)အ ြစ် အဆင့်တိုး မှင့် ြွင့်လှစ်တပးရန်
အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
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( ဂ ) ဦးတကျာ်တကျာ်ေင်း၊ ရြိုင်ခပည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၈)၏ တမာင်တတာမမို့နယ်၊
တအာင်သာယာ(န.တ.လ)တြျးရွာ အတ ခခံပညာ မူလတန်းတြျာင်း(ခွ)ဲ အား
အတ ခခံပညာ မူလတန်းတြျာင်းအ ြစ် အဆင့်တိုး မှင့် ြွင့်လှစ်တပးရန်နှင့်
တမာရေတီ အတ ခခံပညာ အလယ်တန်းတြျာင်းတွင် (၉၀ x ၃၀)တပ RC
နှစထ
် ပ် တြျာင်းတဆာင်သစ် တဆာြ်လုပ်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတန
ို့ င
ှ ့်
စပ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
(ဃ) ဦးခမင့်နိုင်၊

ရြိုင်ခပည်ေယ်

ပညာသင်နှစ်အတွင်း

မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၅)၏

၂၀၁၉

-

၂၀၂၀

တြျာြ်တတာ်မမို့နယ်တွင် အတကြာင်းအမျိုးမျိုးတကြာင့်

( ပင်ပ)တရာြ်ရှိတနသည့် တြျာင်းသား/ တြျာင်းသူများအား ၂၀၂၀ ပည့်နှစ်
တြ္ကသိုလ်ေင်စာတမးပွဲ တ ြဆိခ
ု ွင့်ရရှိတရး တဆာင်ရွြ်တပးရန်နှင့်
တ ြဆိမ
ု ည့်

တြျာင်းသား/

တြျာင်းသူများအတွြ်

ပင်ပမှ

အတ ခခံပညာ

အထြ်တန်းဆင့် မပီးတ မာြ်တကြာင်း လြ်မှတ်တပးအပ်နိုင်တရး မည်သို့
တဆာင်ရွြ်တပးမည်ြို သိရှိလို ခင်းတိ့န
ု ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
( င ) ဦးထိေ်ေင်း၊

ဧရာေတီတိုင်းတေသကကီး

မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၄)၏

ဧရာေတီ

တိင
ု ်းတဒသကြီး၊ ဟင်သလာတမမို့နယ်၊ ရုံးကြီးရပ်ြွြ်၊ အမှတ်(၅) အတ ခခံပညာ
အလယ်တန်းတြျာင်းတ မတပါ်ရှိ

မမို့နယ်မီးသတ်ဌာနမှ

ေန်ထမ်းအိမ်ရာ

အတဆာြ်အဦများအား ြယ်ရှားတပးနိုင်တရး ေန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ညှိနှိုင်း
တဆာင်ရွြ်တပးနိုင် ခင်း ရှ/ိ မရှိ သိရှိလို ခင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း။
၇။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်
တကာ်မတီက

ဥပတေ ကမ်းတကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းတရးမှူး သို့မဟုတ်

တာေေ်တပးအပ်တသာ

တကာ်မတီေင်က

ခပည်သူ့လွှတတ
် တာ်က

ခပင်ဆင်ြျက်ခြင့် အတည်ခပုပပီး တပးပို့လာတသာ ခမေ်မာနိုင်ငံ တဆးတကာင်စီ ဥပတေကို
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ခပင်ဆင်သည့် ဥပတေ ကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပတေ ကမ်းတကာ်မတီ၏ အစီရင်ြံစာကို
ခပေ်လည်ြတ် ကား ရှင်းလင်းခြင်း။
၈။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌက

ခပည်သူ့လွှတတ
် တာ်က

ခပင်ဆင်ြျက်ခြင့်

အတည်ခပုပပီး တပးပိုလ
့ ာတသာ ခမေ်မာနိုင်ငံ တဆးတကာင်စီ ဥပတေကို ခပင်ဆင်သည့်
ဥပတေ ကမ်းအား အတည်ခပုရေ် အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်၏ အဆုံးအခြတ် ရယူခြင်း။
၉။

ဦးတအာင်သိေ်း၊

ပဲြူးတိုင်းတေသကကီး

မဲဆန္ဒေယ်အမှတ(် ၁၂)

က

တရှ့တေများ

တကာင်စီနှင့် တရှ့တေလိုက်သူများဆိင
ု ်ရာ ဥပတေ ကမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တတာ်က
လက်ြံတဆွးတနွးရေ်

အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

တထာက်ြံခြင်း။
၁၀။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌက တရှ့တေများတကာင်စီနှင့် တရှ့တေလိုက်သူများဆိင
ု ်ရာ
ဥပတေ ကမ်းကို

လက်ြံတဆွးတနွးရေ်

သင့်/မသင့်

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်၏

အဆုံးအခြတ် ရယူခြင်း။
၁၁။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ေုတိယအကကိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ်(၁၅)ကကိမ်တခမာက်
ပုံမှေ်အစည်းအတေး

ပထမတေ့

ရပ်ေားတ ကာင်းနှင့်

ေုတိယတေ့

အစည်းအတေး

ဆက်လက်ကျင်းပမည့် တေ့ရက်နှင့်အြျိေက
် ို တ ကညာခြင်း။
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