ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတတ
် တာ် (၁၅)ကြိမ်တ မာြ် ပုံမှနအ
် စည်းအတေး
ဒုတိယတန့ အစီအစဉ်
[ ၃၀ - ၁ - ၂၀၂၀ ](ကြာသပတတးတန့) နံနြ် ၁၀ နာရီ

၁။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌ တေရာယူခြင်း။

၂။

ကတိသစ္စ ာ

မခြုရတသးတသာ

တြ်မတတာ် သား

အမျ ုိ းသားလွှတ်တတာ်

ကိုယ်စားလှယ်တလာင်းများက ကတိသစ္စာခြုခြင်းနှင့် ကတိသစ္စာခြုလွှာတြါ်တွင်
လက်မှတ်တရးထိုးခြင်း။
၃။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ် အစည်းအတေး အထတခမာက်တ ကာင်းနှင့် စတင်ကျင်းြတ ကာင်း
တ ကညာခြင်း။

၄။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ် ဒုတိယတေ့ အစည်းအတေး အစီအစဉ် တ ကညာခြင်း။

၅။

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

၆။

ကယ်ြွင့်ခြထားသည့်

တအာက်ြါ

တမးြွေ်းများကို

သက်ဆုင
ိ ်ရာ

အမျိုးသား

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက တမးခမေ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာခြည်တထာင်စုအဆင့်
အြွဲ့အစည်းေင်များက တခြ ကားခြင်း (က) ဦးစိုးသိေ်း၊ ကယားခြည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၉)၏ ြယား ပည်နယ်အတွင်း
တနထိုင်ကြသည့် ယင်းတော်၊ တေမို၊ တေေား၊ ယင်းတလဲ၊ ဇယိမ်းလူမျိုးစုများအား
အင်အားမတလျာ့နည်း မပတပျာြ်သွားတအာင် တတ်နိုင်သည့်ေြ်မှ ြူညီ
ပံ့ပိုးတပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
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( ြ ) ဦးတင်တေ၊ တေသသာရီတိုင်းတဒသကကီး မဲဆန္ဒေယ်အမှတ(် ၆)၏ တနသသာရီ
တိင
ု ်းတဒသကြီး၊

မမိတမ် မို့နယ်၊

တြျာြ်ဖျာတြျးရွာအုပ်စုတင
ွ ်

တ မယာ

တလျာ်တကြး တစ်စုံတစ်ရာမတပးေဲ VANTAGE Co.,ltd. သို့ ပုစွန်ြန်များ
အမပီးအပိုင် လွှဲတ ပာင်းတရာင်းချခဲ့သည့် မမိတမ် မို့၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏
တောင်ရွြ်မှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည့် တမးြွေ်း၊
( ဂ ) တဒါက်တာတော်လင်းထွဋ၊် မွေ်ခြည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၉)၏ မွန် ပည်နယ်
ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းတြျာင်း(သထုံ)တွင် လိုအပ်လျြ်ရှိတသာ သင်တန်းသား
အိပ်တောင်(၁)တောင်နှင့်

ထမင်းစားတောင်(၁)တောင်တု့ိအား

လာမည့်

ေဏ္ဍာတရးနှစ်တင
ွ ် တောြ်လုပ်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စြ်လျဉ်းသည့်
တမးြွေ်း၊
(ဃ) ဦးလှဦး၊

စစ်ကိုင်းတိင
ု ်းတဒသကကီး

မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၄)၏

မန်မာနိုင်ငံ၌

ယခင်ြ “ေါ” အကြီးအြျယ်စိုြ်ပျိုးထွြ်ရှိခဲ့တသာတဒသများတွင် ေါခင်းများ
ပန်လည်စိုြ်ပျိုးထုတ်လုပ်တစမပီး အေတ်အထည်၊ အသုံးအတောင်ပစ္စည်းများ
အစဉ်တစိုြ်

အသုံး ပုတောင်ရွြ်နိုင်ရန်

အမျိုးသားတရးမူေါဒအ ဖစ်

တောင်ရွြ်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
( င ) ဦးငွေ်တေး၊ ြျင်းခြည်ေယ် မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁)၏ ချင်း ပည်နယ်၊ ဟားခါးမမို့
တရရရှိတရး သီမစ်တချာင်းမှ တရသွယ်တရးစီမံြိန်း၏ တနာြ်ေုံးအတ ခအတန၊
ဟားခါးမမို့ မမို့မတေး တည်တောြ်မပီးစီးမှု အတ ခအတနနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဟားခါးမမို့

တ မမပိုမှုတကြာင့်

သောေအလှများနှင့်

သစ်တတာများ

ပျြ်စီးသွားတသာ RUNG တတာင် ပန်လည်ထိန်းသိမ်းသည့်အစီအစဉ်တ့ုအ
ိ ား
သိရှိလို ခင်း နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း၊
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( စ ) တဒါက်တာေင်းခမင့်၊ ြဲြူးတိင
ု ်းတဒသကကီး မဲဆန္ဒေယ်အမှတ်(၁၁)၏ ပဲခူးတိုင်း
တဒသကြီး၊ မိုးညိုမမို့တွင် မမို့နယ်ခန်းမ (Community Center) တစ်ခု
တောြ်လုပ်တပးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် တမးြွေ်း။
၇။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်
တကာ်မတီက

ဥြတဒ ကမ်းတကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းတရးမှူး သို့မေုတ်

တာေေ်တြးအြ်တသာ

တကာ်မတီေင်က

ခြည်သူ့လွှတတ
် တာ်က

ခြင်ဆင်ြျက်ခြင့် အတည်ခြုပြီး တြးြို့လာတသာ တိရစ္ဆာေ်ကျေ်းမာတရးနှင့် တမွးခမူတရး
လုြ်ငေ်း ြွံ့ပြိုးတိးု တက်တရး ဥြတဒ ကမ်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဥြတဒ ကမ်းတကာ်မတီ၏
အစီရင်ြံစာကို ခြေ်လည်ြတ် ကားရှင်းလင်းခြင်း။
၈။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌက
အတည်ခြုပြီး

တြးြို့လာတသာ

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်တရး

ခြည်သူ့လွှတတ
် တာ်က
တိရစ္ဆာေ်ကျေ်းမာတရးနှင့်

ဥြတဒ ကမ်းကို

အတည်ခြုရေ်

ခြင်ဆင်ြျက်ခြင့်
တမွးခမူတရးလုြ်ငေ်း

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်၏

အဆုံးအခြတ် ရယူခြင်း။
၉။

ဦးတကျာ်တထွး၊ ရေ်ကုေ်တိုင်းတဒသကကီး မဲဆန္ဒေယ်အမှတ(် ၈) (ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူေင်မှုကကီး ကြ်တရး
နှင့် ခြည်တင
ွ ်းခြည်ြ အလုြ်သမားဆိင
ု ်ရာတကာ်မတီ)က ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ အေည်းဆုးံ
အြတ ကးတငွ ဥြတဒကို ခြင်ဆင်သည့် ဥြတဒ ကမ်းအား အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်က
လက်ြံတဆွးတနွးရေ်

အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်

လွှတ်တတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက

တထာက်ြံခြင်း။
၁၀။

အမျိုးသားလွှတတ
် တာ်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ အေည်းဆုးံ အြတ ကးတငွ ဥြတဒကို
ခြင်ဆင်သည့်

ဥြတဒ ကမ်းအား

လက်ြံတဆွးတနွးရေ်

သင့်/မသင့်

အမျိုးသား

လွှတတ
် တာ်၏ အဆုံးအခြတ် ရယူခြင်း။

D;/Agenda &
Script(2019)(2-15)

4
၁၁။

အမျိုးသားလွှတ်တတာ်ဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိမ် အမျိုးသားလွှတ်တတာ်(၁၅)ကကိမ်တခမာက်
ြုံမှေအ
် စည်းအတေး ဒုတိယတေ့ ရြ်ေားတ ကာင်းနှင့် တတိယတေ့ အစည်းအတေး
ဆက်လက်ကျင်းြမည့် တေ့ရက်နှင့်အြျိေက
် ို တ ကညာခြင်း။
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