ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ဒုတယအကကမ္် အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော် (၁၇)ကကမ္်ထပမ္ောက်ြံုမ္ှန်အစည်ျိုးအထ ျိုး
(၁၂)ရက်ထပမ္ောက်ထနေ့ အစည်ျိုးအထ ျိုး အက ဉ်ျိုးခ ြ်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ါထခါင်လဆန်ျိုး ၉ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၇ ရက် )
[ ကကောသြထတျိုးထနေ့ ]
၁။

ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက်ပမ
ု ှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး (၁၂)ရက်

တ မြောက်တနေ့ကို ၂၀၂၀ ပည်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၇

ရက်တနေ့ နနက် ၁၀:၀၀ နာရီအခ န
ိ ်တွင် စတင်

က င်ျိုးပပါသည်။
ထမ္ျိုးခွန်ျိုးထမ္ျိုးပမ္န်ျိုးပခင်ျိုးနှင် ထပြေကကောျိုးပခင်ျိုး
၂။

တမျိုးခွန်ျိုးတမျိုး မန်ျိုး ခင်ျိုးနှင် တ ြေကကြောျိုး ခင်ျိုး အစီအစဉ်ကို တအြောက်ပါအတိုင်ျိုး တ

ြောင်ရွက်ခ

ပါသည်။
(က)

ဦျိုးရထွဋ်၊ စစ်ကိုင်ျိုးတိုငျိုး် တဒသကကီျိုး မ
တော န်

နဒနယ်အမှတ်(၅)၏ အစုျိုးရဌောန မ္ ောျိုးတွင်

မ္်ျိုးထဆောင်လ က်ရထသော
ှ
ထနေ့စောျိုး/လထြျိုး

အမမ္ြဲတမ္်ျိုး န်
စပ်လ ဉ်ျိုး၍

မ္်ျိုးမ္ ောျိုးအပြေစ် ခနေ့်

န်

မ္်ျိုးမ္ ောျိုးအောျိုး လခစောျိုး

ောျိုးထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

ပည်တထြောင်စုရြောထျိုး န်အြေွွဲ့၊ အြေွွဲ့ င် ဦျိုးတစြောဗယ်လင်တိုငျိုး် က

နိုငင
် န်ထမ်ျိုးခနေ့်ထြောျိုး ခင်ျိုး

ိုင်ရြောမ ါဒမ ြောျိုး၊ နိုင်င န်ထမ်ျိုးဥပတဒ၊ နိုငင
် န်ထမ်ျိုး

နည်ျိုးဥပတဒမ ြောျိုးပါ ပဋ္ဌြောန်ျိုးခ က်မ ြောျိုးနှငအ
် ညီ သက်

ိုင်ရြော ပည်တထြောင်စုအ

င်

အြေွွဲ့အစည်ျိုးမ ြောျိုး၊ ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုးဌြောနမ ြောျိုးမှ ပည်တထြောင်စုအစိုျိုးရအြေွွဲ့ရုျိုးသိုေ့
တင် ပခွင် ပ ခ က်ရယကြော တ

ြောင်ရွက်လ က်ရှိတကကြောင်ျိုး စီမကိန်ျိုး၊ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှင်

စက်မှု န်ကကီျိုးဌြောနနှင် တပါင်ျိုးစပ်ညိနိှုငျိုး် ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ခ)

ဦျိုး လှဦျိုး ၊

စစ်ကိုငျိုး် တိုငျိုး် တဒသကကီျိုး

မ

နဒနယ်အမှတ် (၄)၏

စစ်ကုငျိုး် တုငျိုး်

ထဒသကကျိုး၊ မ္ံုရောခရုင်၊ ထခ ောင်ျိုးဦျိုးမမ္ ြို့နယ်၊ ဘူတောထက ျိုးရောအုြ်စုရှ ြြဲပြစ်ထတောထခ ောင်ျိုးဦျိုးနွယ်ထခွလမ္်ျိုးရှ ထြ(၂၀)က ယ် န်ျိုးထသော ထရထက ော်ထနရောတွင် ထခ ောင်ျိုးကူျိုး
ကွန်ကရစ်ထရထက ော် ပြ လုြ်ထြျိုးရန်အတွက် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘတ်ဂ တ်တွင်
ည်သွငျိုး် လ ော

ောျိုးထြျိုးရန်

အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိ

တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍
D/meeting processing
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တ

ြောက်လုပ်တရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

လမ်ျိုးအ

င်သတ်မှတ်ခ က်အရ

ဒုတိယ န်ကကီျိုး
Class(B)၊

တဒါက်တြောတက ြော်လင်ျိုး
ဦျိုးစြောျိုးတပျိုးအ

က

င်(၂)လမ်ျိုးတပေါ်၌

တည်ရှိသ ြေင် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ် ပည်တထြောင်စု ပင်

င်ထိန်ျိုးသိမ်ျိုး

ခင်ျိုးရန်ပုတငွတွင် ထည်သွင်ျိုးလ ြောထြောျိုးပပီျိုး ရရှိမှုအတပေါ်မတည်၍ တ

ြောင်ရွက်တပျိုး

သွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

စစ်ကိုင်ျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုးအစိုျိုးရအြေွွဲ့မှ

တပျိုးပိုေ့လြောတသြော

အခ က်အလက်မ ြောျိုး ြေင် ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဂ)

ဦျိုးတက ြော်နီနိုင၊်

ရှမ်ျိုး ပည်နယ်

မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏

ကုျိုးကနေ့်ကုယ်ြုင်

အုြ်ခ ြ်ခွင်ရထဒသ၊ ထလောက်ကုင်မမ္ ြို့တွင် အဆငမ္
်
မမ္ ြို့ပြထရထြျိုးထ ထရျိုးစနစ်
ထဆောင်ရက်ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊
တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

လတ်တတလြောတွင် အ

ငမ
် ီပမိ ွဲ့ ပ တရတပျိုးတရျိုးလုပ်ငန်ျိုး တ

မရှိတသျိုးတကကြောင်ျိုး၊ JICA ြေင်
နှစ်ြေက်ညိနိှုငျိုး် တ
(ဃ)

ဒုတိယ န်ကကီျိုး

က်လက်တ

ဦျိုးလှတက ြော်

က

ြောင်ရွက်တပျိုးနိုင် ခင်ျိုး

ြောင်ရွက်ရန် အစီအမမ ြောျိုးရှိလြောခလျှင်

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုးတက ြော်သီဟ၊ မနတတလျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၂)၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊

ပမ္န်မ္ောထက ောက်မ္ က်ရတနာဥြထဒကု ပြင်ဆင်ထရျိုးဆွြဲခြဲသည်မ္ှော တစ်နှစ်ထက ော်
ကကောပမ္င်ခြဲမြပြေစ်ထသော်လည်ျိုး ပမ္န်မ္ောထက ောက်မ္ က်ရတနာနည်ျိုးဥြထဒ မ္
သည်ကစစနှင်စြ်လ ဉ်ျိုး၍

ွက်ရှထသျိုး

ထရျိုးဆွြဲထဆောင်ရက်ထနမ္ှုအထပခအထနနှင် အခ န်မ္ည်မ္ျှ

ကကောထအောင် ဆက်လက်ထရျိုးဆွြဲမ္ည်ကု သရှလုပခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍
သယဇြောတနှင် သဘြော ပတ် န်ျိုးက င် ထိန်ျိုးသိမ်ျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး
တဒါက်တြောရ မင်တ

ွက

စိုျိုးမိုျိုးတရျိုးတကြော်မတီ၏
တင် ပပပီျိုး

လခု ခ တရျိုး၊

တည်ပငိမ်တအျိုးခ မ်ျိုးတရျိုးနှင်

ုျိုး ြေတ်ခ က်ရရှိပါက

ပည်တထြောင်စုအစိုျိုးရအြေွွဲ့၏

တရြောျိုးဥပတဒ

ပည်တထြောင်စုအစိုျိုး ရအြေွွဲ့ သိုေ့

သတဘြောတညီခ က်နှင်အညီ

မန်မြော

တက ြောက်မ က်ရတနာ နည်ျိုးဥပတဒမ ြောျိုးကို အတည် ပ ထုတ် ပန်နိုငတ
် ရျိုး တ

ြောင်ရွက်

သွြောျိုး မည် ြေစ် တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(င)

ဦျိုးကကည် င်ျိုး၊ ဧရြော တီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ
ထဒသကကျိုးအတွငျိုး်
(၉)နယ်

လြွတတောမမ္ ြို့နယ်နှင်

(ဆောျိုးတုက်နယ်)ရှ

နဒနယ်အမှတ်(၁၂)၏ ဧရော တတုင်ျိုး
ငြုထတောမမ္ ြို့နယ်အတွင်ျိုး

ဆောျိုးထတောင်သူ

(၅၄၆)ဦျိုးအောျိုး

တုက်နယ်
ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ
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အထသျိုးစောျိုးနှင် အလတ်စောျိုး စျိုးြွောျိုးထရျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး (SME) ြေွံြို့မြေ ျိုးတုျိုးတက်ထရျိုး
အတွက် ထခ ျိုးထငွ ရရှထရျိုး ထဆောင်ရက်ထြျိုးနုငပ် ခင်ျိုး ရှ/မ္ရှ သရှလပု ခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင်
စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သယဇြောတနှင် သဘြော ပတ် န်ျိုးက င် ထိန်ျိုးသိမ်ျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊
ဒုတိယ န်ကကီျိုး တဒါက်တြောရ မင်တ

ွ က MSME တခ ျိုးတငွမ ြောျိုးကို ရယလိုပါက

တခ ျိုးတငွအမ ိ ျိုးအစြောျိုးအလိုက် သက်

ိုငရ
် ြောဘဏ်မ ြောျိုးမှ သတ်မှတ်စည်ျိုးကမ်ျိုးခ က်

မ ြောျိုးနှင်အညီ အ
(စ)

ို ပ တလျှြောက်ထြောျိုးနိုင်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုး မင်နိုင၊် ရခိုင် ပည်နယ် မ
အထပခခံြညောအဆင်

နဒနယ်အမှတ်(၅)၏ ထက ောက်ထတော်မမ္ ြို့နယ်အတွင်ျိုး

(၄)တန်ျိုး၊

(၈)တန်ျိုးနှင်

အပခောျိုးအတန်ျိုးမ္ ောျိုး

စောထမ္ျိုးြွြဲ

စစ်ထဆျိုးမ္တ
ှု ွင် လံခု ခံ ထရျိုးအထပခအထနအရ စောထမ္ျိုးြွြဲထပြေဆုခွင် မ္ရရှခြဲကကသည်
ထက ောင်ျိုးသောျိုး/ ထက ောင်ျိုးသူမ္ ောျိုးအတွက် လူငယ်မ္ ောျိုး၏ အနာဂတ်ြညောထရျိုးကု
ထမ္ျှော်ကုျိုးမြျိုး ြညောထရျိုး န်ကကျိုးဌောနအထနပြေင် မ္ည်သုေ့စမ္ံ ထဆောင်ရက်

ောျိုးသည်ကု

သရှလပု ခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး
ဦျိုး င်ျိုးတမြော်ထွန်ျိုး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညြောသင်နှစ်အတွင်ျိုး အခန်ျိုး
ရမှတ်တိုေ့ ြေင်

ုျိုးစစ်တ

ျိုး ခင်ျိုး

၂၀၂၀ CPR ကကိမ်၊ ပထမနှစ် က်စြောတမျိုးပွရမှတ်တိုေ့အပါအ င်(၂)

ပည်နှစ်၊ တမလတနာက်

ုျိုးပတ်တွင်

တက ြောင်ျိုးအပ
ု ်ကကီျိုးမ ြောျိုး၊ လက်တထြောက်

တစ်ဦျိုးခ င်ျိုးစီရမှတ်မ ြောျိုးကို သက်
ရြော၊

ိုင်ရြော

ရြောမမ ြောျိုး၊ ပမိ ွဲ့နယ်ပညြောတရျိုးမှြူျိုး၊

ဒုတိယပမိ ွဲ့နယ်ပညြောတရျိုးမှြူျိုး(ပညြော)၊ လက်တထြောက်ပမိ ွဲ့နယ်ပညြောတရျိုးမှြူျိုးတမ
ိုေ့ ှဦျိုးစီျိုး၍
စိစစ်ကြော တအြောင်စြောရင်ျိုးမ ြောျိုးကို အ ခြောျိုးတက ြောင်ျိုးမ ြောျိုးနည်ျိုးတ ထုတ် ပန်ခပပီျိုး ြေစ်
တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(

) ဦျိုးစခင်တဇြော်လင်ျိုး၊ ဧရြော တီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ် (၂)၏ ဧရော တ

တုင်ျိုးထဒသကကျိုး၊ သောထြါင်ျိုးမမ္ ြို့နယ်၊ ကမ္္ြဲြို့ထညောင်ကုန်ျိုးထက ျိုးရော အထပခခံြညော
အလယ်တန်ျိုးထက ောင်ျိုး(ခွြဲ)အောျိုး

သတ်မ္ှတ်

စည်ျိုးမ္ ဉ်ျိုးစည်ျိုးကမ္်ျိုးတစ်ခ ြို့ကုထပြေထလျှောမြျိုး

ောျိုးထသော

ခရျိုးမ္င
ု ်အကွောအထ ျိုးနှင်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

စောသင်နှစ်တွင်

အထပခခံြညောအလယ်တန်ျိုးထက ောင်ျိုးအပြေစ်သုေ့ အဆငပ် မ္ြှင်တင်ထြျိုးနုငပ် ခင်ျိုး ရှ/မ္ရှ
သရှလပု ခင်ျိုး

တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

ဦျိုး င်ျိုးတမြော်ထွန်ျိုး

က

တက ြောင်ျိုးအ

င်တိုျိုး မင် ခင်ျိုး

ိုင်ရြော

ဒုတိယ န်ကကီျိုး

သတ်မှတ်မမ ြောျိုးနှင်

ကိုက်ညီမှုမရှိသ ြေင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညြောသင်နှစ်တွင် ဦျိုးစြောျိုးတပျိုးတက ြောင်ျိုးအတန ြေင်
အ

င်တိုျိုး မင်တပျိုးနိုင် ခင်ျိုးမရှိတသျိုးတကကြောင်ျိုး ရှငျိုး် လင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

4
(ဇ)

တဒါက်တြော င်ျိုး မင်၊

ပချိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး

မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏

ြြဲခူျိုးတုင်ျိုး

ထဒသကကျိုး၊ သောယော တခရုင်၊ မ္င်ျိုးလှမမ္ ြို့နယ်၊ ရှောျိုးထတောကွငျိုး် ထက ျိုးရောအုြ်စု၊
တူျိုးထပမ္ောင်ျိုးထက ျိုးရော အထပခခံြညောအ က်တန်ျိုးထက ောင်ျိုး(ခွြဲ)တွင် (၁၀၀x၃၀)ထြ
RC

တစ်

ြ်ထက ောင်ျိုးထဆောင်သစ်

ထဆောက်လုြ်ထြျိုးရန်

အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိ

တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုး င်ျိုးတမြော်ထွန်ျိုး
က တက ြောင်ျိုးတ
အ ြေစ်

ြောင်သစ် Type-C (၉၀x၃၀)တပ Steel Structure တစ်ထပ်တ

စတင်တ

ြောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်

ပင် င်ထိန်ျိုးသိမ်ျိုးစရိတ် အတ
ဦျိုးစြောျိုးတပျိုးအစီအစဉ်အရ

၂၀၂၀

-

၂၀၂၁

ြောင်

ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်၊

ြောက်အဦ ရန်ပတ
ု ငွတခါင်ျိုးစဉ်တအြောက်မှ ပမိ ွဲ့နယ်

စိစစ်၍

ထည်သွငျိုး် လ ြောထြောျိုး

တ

ြောင်ရွက်သွြောျိုးမည်

ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဈ)

တဒေါ်ထုတမ၊

ရခိုင် ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ရခုငပ် ြည်နယ်၊ စစ်ထတွ

ကွန်ြ ျူတောတကကသုလ်တွင် တက်ထရောက်ထနကကထသော ထက ောင်ျိုးသောျိုး/ ထက ောင်ျိုးသူ
မ္ ောျိုး အဆင်ထပြစွောပြေင် ြညောသင်ယူဆည်ျိုးြူျိုးနုင်ရန် လံထ
ု လောက် ထသောအထဆောင်
စစဉ်ထြျိုးနုငထ
် ရျိုးအတွက်

လောမ္ည်နှစ်တွင်

သင်ထလ ော်ထသော

ထပမ္ထနရောအောျိုး

သက်ဆုငရ
် ောမ္ ောျိုးမ္ှ ြူျိုးထြါင်ျိုးထဆောင်ရက်မြျိုး အထဆောင်တစ်ထဆောင် ထဆောက်လုြ်
ထြျိုးရန်

အစီအစဉ်

ဒုတိယ န်ကကီျိုး

ရှိ/မရှိ

တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

ဦျိုး င်ျိုးတမြော်ထွန်ျိုး

တက ြောင်ျိုးသြောျိုး၊ တက ြောင်ျိုး သအိပ်တ

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

က

သင်တလ ြော်သည်

ြောင် (၁)တ

ြောင် တည်တ

ဘတ်ဂ က် ရန်ပုတငွတွင် တည်သွငျိုး် လ ြောထြောျိုးတ

တ မတနရြောရရှိပါက
ြောက်နိုင်တရျိုးအတွက်

ြောင်ရွက်နိုင်မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

ရှငျိုး် လင်ျိုး တ ြေကကြောျိုးသည်။
အစရင်ခံစော ထဆွျိုးထနွျိုးပခင်ျိုး
၃။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် အစိုျိုးရ၏ အြောမခခ က်မ ြောျိုး၊ ကတိမ ြောျိုးနှင် တြော န်ခခ က်မ ြောျိုး

စိစစ်တရျိုးတကြော်မတီ၏
(၁၆)ကကိမ်တ မြောက်

ဒုတိယအကကိမ်

ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုးထိ

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်

ပထမပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုးမှ

တင်သွငျိုး် တမျိုး မန်ျိုးခသည်

စပ်လ ဉ်ျိုးသည် အစီရင်ခစြောကို လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်(၂)ဦျိုးက တ

အ

၊ို

ွျိုးတနွျိုးသည်။

တမျိုးခွန်ျိုးမ ြောျိုးနှင်

5
အဆု တင်သွင်ျိုးပခင်ျိုးနှင် အတည်ပြ ခ က် ရယူပခင်ျိုး
၄။

ဦျိုး ပြူျိုးလွင် မတကွျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၂) (အစိုျိုးရ၏ အြောမခခ က်မ ြောျိုး၊

ကတိမ ြောျိုးနှင် တြော န်ခခ က်မ ြောျိုး စိစစ်တရျိုးတကြော်မတီ င်)က အစိုျိုးရ၏ အြောမခခ က်မ ြောျိုး၊ ကတိမ ြောျိုးနှင်
တြော န်ခခ က်မ ြောျိုး စိစစ်တရျိုး တကြော်မတီ၏ အစီရင်ခစြောကို သတဘြောတလက်ခရန် အ

ို တင်သွင်ျိုးရြော

လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။
၅။

ဦျိုးလှ မင်(ခ) ဦျိုးလှ မင်သန်ျိုး မွန် ပည်နယ် မ

တိုင်ကကြောျိုးစြော

ိုငရ
် ြောတကြော်မတီ)က ပည်သတိုေ့၏ တိုင်ကကြောျိုးစြော

သတဘြောတလက်ခရန် အ
၆။

ိုင်ရြောတကြော်မတီ၏ အစီရင်ခစြောကို

ို တင်သွငျိုး် ရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် ဥကကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက်

ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး တ
၇။

နဒနယ်အမှတ်(၁၁) (ဥကကဋ္ဌ၊ ပည်သတိုေ့၏

ြောင်ရွက်ခ က်မ ြောျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ပြောကကြောျိုးသည်။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် ဥကကဋ္ဌက ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက်

ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး ၁၂ ရက်တ မြောက်တနေ့ ရပ်နာျိုးတကကြောင်ျိုးနှင် ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်
(၁၇)ကကိမ်တ မြောက် ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး တအြောင် မင်စွြော က င်ျိုးပပပီျိုးစီျိုးတကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။

အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်

