ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်

ဒုတယအကကမ္် အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော် (၁၇)ကကမ္်ထပမ္ောက်ြံုမ္ှန်အစည်ျိုးအထ ျိုး
စတုတထထနေ့ အစည်ျိုးအထ ျိုး အက ဉ်ျိုးခ ြ်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတယ ါဆုလဆန်ျိုး ၂ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇူလင
ု ်လ ၂၁ ရက် )
[ အင်္ဂါထနေ့ ]
၁။

ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက် ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး စတုတထတနေ့

ကို ၂၀၂၀ ပည်နှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၂၁ ရက်တနေ့ နနက် ၁၀:၀၀ နြောရီအခ န
ိ ်တွင် စတင်က င်ျိုးပပါသည်။
ထမ္ျိုးခွန်ျိုးထမ္ျိုးပမ္န်ျိုးပခင်ျိုးနှင် ထပြေကကောျိုးပခင်ျိုး
၂။

တမျိုးခွန်ျိုးတမျိုး မန်ျိုး ခင်ျိုးနှင် တ ြေကကြောျိုး ခင်ျိုး အစီအစဉ်ကို တအြောက်ပါအတိုင်ျိုး တ

ြောင်ရွက်ခ

ပါသည်။
(က)

တဒေါ်ထုတမ၊ ရခိုင် ပည်နယ် မ
လူ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ရခုင်ပြည်နယ်ရှ ပြည်သူ

ုမ္ ောျိုး သနေ့်ရှင်ျိုးထသော ထသောက်ထရနှင် သံုျိုးစွွဲထရလံုထလောက်စွော ရရှထရျိုးအတွက်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်မ္ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်အတွင်ျိုး ဆည်ထပမ္ောင်ျိုးနှင်
ထရအသံျိုးု ခ မ္ှုစီမ္ံခနေ့်ခွွဲထရျိုးဦျိုးစျိုးီ ဌောနမ္ှ

ထရစီမ္ံခနေ့်ခွွဲမ္ှု

လုြ်ငန်ျိုးစဉ်မ္ ောျိုးအတွက်

ဘတ်င်္ က်မ္ည်မ္ျှ သံုျိုးစခ
ွွဲ ွဲသည်မ္ ောျိုးကု သရှလုပခင်ျိုးနှင် နှစ်စဉ် သနေ့်ရှင်ျိုးထသော
ထသောက်ထရနှင်သံုျိုးထရ မ္ည်မ္ျှတုျိုးတက်မ္ှုရှသည်ကု မ္ည်ကွဲသုေ့ အထကောင်အ

ည်

ထြေော်ထဆောင်ရွက်ထနထကကောင်ျိုး သရှလုပခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊
တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

တအြောင်သူက ရခိုင် ပည်နယ်၊
အတန ြေင် လ ိ ပိတ်

ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး

ည်တ မြောင်ျိုးနှင် တရအသုျိုးခ မှု စီမခနေ့်ခွတရျိုးဦျိုးစီျိုးဌြောန

ည်မ ြောျိုး တ

ြောင်ရွက်မှုရှိမည် ြေစ်ပပီျိုး တက ျိုးလက်တဒသြေွွံ့ပြေိ ျိုး

တိုျိုးတက်တရျိုးဦျိုးစီျိုးဌြောနအတန ြေင် တက ျိုးရွြောတရရရှိတရျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုး တ
ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊
သက်

တဒါက်တြော

သနေ့်ရှငျိုး် တသြော

တသြောက် သုျိုးတရနှင်

ြောင်ရွက်ပပီျိုး

သုျိုးစွတရရရှိတရျိုးအတွက်

ိုင်ရြော စည်ပင်သြောယြောတရျိုးအြေွွံ့နှင် တက ျိုးလက်တဒသြေွွံ့ပြေိ ျိုးတိုျိုးတက်တရျိုး

ဦျိုးစီျိုးဌြောနမ ြောျိုးမှ
လုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးကို

တရသနေ့်စင် ခင်ျိုးလုပ်ငန်ျိုးနှင်
အတကြောင်အထည်တြေြော်

တရရရှိတရျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုး တ

တရပိုက်လိုငျိုး် သွယ် တ န်ျိုး ခင်ျိုး
တ

ြောင်ရွက်တပျိုးလ က်ရှိတကကြောင်ျိုး၊

ြောင်ရွက်တပျိုးရန် တဒသခ ပည်သူမ ြောျိုးမှ တတြောင်ျိုး

ိုမှု

D/meeting processing
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မ ြောျိုးအတပေါ် တ မ ပင်စူျိုးစမ်ျိုး တလလြော ခင်ျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးတ
နိုင်စွမ်ျိုးရှိပါက ရန်ပုတငွတင် ပ တတြောင်ျိုးခကြော စီမတ
စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနင
ှ ်
လ ိ ပိတ်

ည်တည်တ

အရင်ျိုး မစ် မ ြောျိုးအြောျိုး

ြောင်ရွက်ပပီျိုး ြေစ်တ မြောက်

ြောင်ရွက်တပျိုးလ က်ရှိတကကြောင်ျိုး၊

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောနအတန ြေင် တရတလှြောင်တမ၊

ြောက်

ခင်ျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုး၊

တြေြော်ထုတ် ပပီျိုး

တ မတပေါ်တ မတအြောက် တရ

စက်တရတွင်ျိုးတူျိုးတြေြော် ခင်ျိုးလုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးကို

ပည်တထြောင်စု၊ ပည်နယ်အစိုျိုးရရန်ပုတငွ ရရှိမှုအတပေါ်မူတည်၍ လုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးအြောျိုး
တည်တ

ြောက်အတကြောင်အထည်တြေြော်

တ

ြောင်ရွက်လ က်ရှိတကကြောင်ျိုး ရှငျိုး် လင်ျိုး

တ ြေကကြောျိုးသည်။
(ခ)

ဦျိုးလှ မင်(ခ)ဦျိုးလှ မင်သန်ျိုး၊ မွန် ပည်နယ် မ
တုင်ျိုးထဒသကကီျိုး၊
ထက ျိုးရွော၊

ဆောျိုးလင်ျိုးကကီျိုးမမ္ ြို့နယ်၊

ရွောရှည်ထက ျိုးရွောအုြ်စု၊

ကွငျိုး် အမ္ှတ်(၇၆၃-ခ)၊

ဧရယော(၃.၈၀)ဧက ြံုစံ(၇) ရရှ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ စစ်ကုင်ျိုး

အုမ္ကွင်ျိုး၊

န်ျိုးထတော

ဦျိုးြုင်အမ္ှတ်(၈၅)၊

ောျိုးထသော လယ်ယောထပမ္ကု ခွင်ပြ ခ က်မ္ရဘွဲ

အပခောျိုးနည်ျိုးသံုျိုးသပြေင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သူတုေ့၏
တုင်ကကောျိုးစောဆုင်ရော ထကော်မ္တီသုေ့ တုင်ကကောျိုးရော ထကော်မ္တီ၏ အကကံပြ ခ က်မ္ ောျိုး
ကု အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်ရံုျိုးမ္ှ သက်ဆုငရ
် ောသုေ့ ထြျိုးြုေ့ခွဲထသောထကကောင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
လယ်ယောထပမ္ဥြထဒနှင်အညီ

တရောျိုးစွွဲခွဲမြီျိုး

ဆုငရ
် ောတရောျိုးရံုျိုးက

အပြစ်ထြျိုးခွဲထသော်လည်ျိုး က ျိုးလွန် ခွဲသူအောျိုး လယ်ယောထပမ္
မ္ပြ ခွဲသည်အတွက် ဆက်လက်၍
လယ်ယောထပမ္ဥြထဒနှင်အညီ

ထ

ောင်ဒဏ်

ွဲမ္ှ ြေယ်ရှောျိုးပခင်ျိုး

ြ်မ္ံက ျိုးလွန်ထနသည်ကု ၂၀၁၂ ခုနှစ်

ဆက်လက်

အထရျိုးယူရန်

တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုး နှင်

အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိ

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး တဒါက်တြောတအြောင်သူ က ခွင် ပ ခသည် အမှုတွမ ြောျိုးနှင်
ပတ်သက်ပပီျိုး သတ်မှတ်သည် နည်ျိုးလမ်ျိုးအတိုင်ျိုး အသုျိုးမ ပ ပါက လယ်ယြောတ မ
ဥပတဒပုဒ်မ(၃၁)အရ

အတရျိုးယတ
ူ

ြောင်ရွက်သွြောျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

ရှငျိုး် လင်ျိုး

တ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဂ)

တစြောသန်ျိုးထွဋ်၊

ကရင် ပည်နယ်

မ

နဒနယ်အမှတ်(၂)၏

ဘောျိုးအမံ မ္ ြို့နယ်၊

လှောကောထက ျိုးရွောအုြ်စုနှင် မမ္ င်ကထလျိုးထက ျိုးရွောအုြ်စုရှ စီမ္ံကန်ျိုး၊ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှင်
စက်မ္ှု န်ကကီျိုးဌောနမ္ှ ဘလြ်ထပမ္စက်ရံုတည်ထဆောက်ရန် သမ္်ျိုးဆည်ျိုးခွဲမြီျိုး စီမ္ံကန်ျိုး
လုြင
် န်ျိုးမ္ ောျိုး မ္ထဆောင်ရွက်ထသောထပမ္မ္ ောျိုးအောျိုး ပြန်လည်စွနေ့်လွှတ်ရောတွင် မ္ူလ
ထဒသခံ ထတောင်သူမ္ ောျိုးကု ပြန်လည်ထြျိုးအြ်မ္ှု မ္ရှသည်ကစစနှင် စြ်လ ဉ်ျိုး၍
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သိရှိလုိသည် တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်
န်ကကီျိုးဌြောန၊

ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး

တဒါက်တြောတအြောင်သူ

လယ်ယြောတ မစီမခနေ့်ခွမှုအြေွွံ့၏ အစည်ျိုးအတ ျိုး
လုပ်ပင
ို ခ
် ွင် ပ လက်မှတ်

(ပုစ-၇)

က

ည်တ မြောင်ျိုး
ဘြောျိုးအခရိုင်

ုျိုး ြေတ်ခ က်အရ လယ်ယြောတ မ

တလ ြောက်ထြောျိုးမှုအတပေါ်

တတြောင်သူမ ြောျိုးအြောျိုး

ငင်ျိုးပယ်တကကြောင်ျိုး အတကကြောင်ျိုးကကြောျိုးစြော (ပုစ -၈)အြောျိုး တပျိုးပိုေ့ခ ခင်ျိုး ြေစ်တကကြောင်ျိုး
ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဃ)

ဦျိုးဘွခိန်ျိုး၊ ခ င်ျိုး ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ်(၃)၏ ခ င်ျိုးပြည်နယ်၊

န်တလန်

မမ္ ြို့နယ်၊ ြေုန်ကထက ျိုးရွော အထပခခံြညောအလယ်တန်ျိုးထက ောင်ျိုးတွင် စောသင်ထဆောင်
မ္လံုထလောက်ြါသပြေင် (၉၀ x ၃၀)ထြ အုတ်ညှြ် Steel Structure ပြေင်
ထဆောက်လုြ်နုင်ထရျိုး ရန်ြံုထငွခွွဲထ ခ

ောျိုးထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး တဒါက်တြောမ ိ ျိုးသိမ်ျိုးကကီျိုး
က လက်ရှတ
ိ က ြောင်ျိုးတ
တသျိုးသည်အတွက်

ြောင်နှင် တက ြောင်ျိုးသြောျိုးဦျိုးတရအရ လတ
ု လြောက်မ တမှုရှိတန

တနြောင်လြောမည် ဘဏ္ဍြောတရျိုးနစ
ှ ်မ ြောျိုးတွင် တက ြောင်ျိုးသြောျိုးဦျိုးတရ

တိုျိုးတက်မ ြောျိုး ပြောျိုးမှုအတပေါ် မူတည်၍ ရန်ပတ
ု ငွလ ြောထြောျိုးနိုင်တရျိုးအတွက် ထပ်မ
တ
(င)

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုးမ ိ ျိုးထပ်(ခ)

လိုင်ျိုးမ ိ ျိုးထိုက၊်

ခ င်ျိုးပြည်နယ်၊

ြလက် မမ္ ြို့နယ်၊

အထပခခံြညောအ

ခ င်ျိုး ပည်နယ်

က်တန်ျိုးထက ောင်ျိုးနှင်

မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၂)၏

န်ျိုးထခါင်ျိုးထက ျိုးရွောအုြ်စု၊
တုင် ထက ျိုးရွောအုြ်စု၊

လံန
ု ူျိုးထက ျိုးရွော
င်္ဏန်ျိုးထက ျိုးရွော

အထပခခံြညောအ က်တန်ျိုးထက ောင်ျိုးမ္ ောျိုးတွင် ထက ောင်ျိုးထဆောင်သစ် (၁၂၀x၃၀)ထြ
RC နှစ်
အစီအစဉ်

ြ်အောျိုး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်တွင် ထဆောက်လုြ်ထြျိုးရန်
ရှိ/မရှိ

တမျိုးခွန်ျိုးနင
ှ ်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး တဒါက်တြောမ ိ ျိုးသမ
ိ ်ျိုးကကီျိုး က နယ်တ မလပု ခ တရျိုးအတ ခအတန
အရ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနစ
ှ ်တွင် လ ြောထြောျိုးတ

ြောင်ရွက်တပျိုးနုင
ိ ် ခင်ျိုး

မရှိသ ြေင် တနြောင်လြောမည် ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်တွင် ရန်ပုတငွအြောျိုး ထပ်မ တ

ြောင်ရွက်

တပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုး တ ြေကကြောျိုးသည်။
(စ)

ဦျိုး

န်ျိုး မင်၊ ဧရြော တီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

တဒသကကီျိုး၊

ပုသိမ်ခရိုင၊်

အထက်တန်ျိုးတက ြောင်ျိုးရှိ
တက ြောင်ျိုးတ

တရကကည်ပမိ ွံ့နယ်၊
အနတရြောယ်ရှိ

ြောင်သစ်မ ြောျိုး တ

နဒနယ်အမှတ်(၃)၏ ဧရြော တီတိုင်ျိုး
ကုန်ျိုး ပင်တက ျိုးရွြော

တက ြောင်ျိုးတ

ြောင်မ ြောျိုးအြောျိုး

အတ ခခပညြော
ြေ က်သိမ်ျိုးပပီျိုး

ြောက်လုပ်တပျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနင
ှ ်

4
စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပညြောတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး တဒါက်တြောမ ိ ျိုးသမ
ိ ်ျိုးကကီျိုး
က အနတရြောယ်ရှိတက ြောင်ျိုးတ
တ

ြောင်(၁)တ

ြောင် တ

ြောင်အြောျိုး ြေ က်သိမ်ျိုးပပီျိုး (၁၃၀x၃၀)တပ RCC နှစ်ထပ်

ြောက်လပ
ု ်တပျိုးရန်အတွက် လိအ
ု ပ်တသြောရန်ပုတငွကို ၂၀၂၀ -

၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်၏ တငွလုျိုးတငွရင်ျိုး(တည်တ
တအြောက်တွင်
တ

ြောက်တရျိုး) ရန်ပတ
ု ငွ တခါင်ျိုးစဉ်

ပမိ ွံ့နယ်ဦျိုးစြောျိုးတပျိုးအစီအစဉ်အရ

စိစစ်ထည်သွင်ျိုးလ ြောထြောျိုး

ြောင်ရွက်သွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဥြထဒကကမ္်ျိုး ထဆွျိုးထနွျိုးပခင်ျိုး
၃။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်က

အတည် ပ ပပီျိုး

ဥပတဒကကမ်ျိုးကို ပည်သူေ့လွှတ်တတြော်က ပင်
လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ် (၁)ဦျိုးက တ

တပျိုးပထ
ိုေ့ ြောျိုးတသြော

က န်ျိုးမြောတရျိုးမှြူျိုးတကြောင်စီ

င်ခ က် ြေင် ပန်လည်တပျိုးပိုေ့လြော ခင်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ွျိုးတနွျိုးသည်။

အစီရင်ခံစော ထဆွျိုးထနွျိုးပခင်ျိုး
၄။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနင
ှ ် တရလုပ်ငန်ျိုး ြေွွံ့ပြေိ ျိုးတိုျိုးတက်တရျိုး

တကြော်မတီ၏

“ မန်မြောနိုင်ငအတွင်ျိုးရှိ

ြေစ်တပေါ်တစတသြော တဘျိုးထွက်

ိုျိုးက ိ ျိုးမ ြောျိုး တလ ြောခခ ခင်ျိုး

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ် (၂)ဦျိုးက တ
၅။

စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုးလုပင
် န်ျိုး၏

တဒါက်တြော င်ျိုး မင်၊

ဓြောတုဓြောတ်ကကွင်ျိုးမ ြောျိုးတကကြောင်

ိုငရ
် ြော တလလြော စိစစ်မှု” အစီရင်ခစြောကို

ွျိုးတနွျိုးသည်။
နဒနယ်အမှတ်(၁၁)

(အတွင်ျိုးတရျိုးမှြူျိုး၊

စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနင
ှ ် တရလုပ်ငန်ျိုး ြေွွံ့ပြေိ ျိုးတိုျိုးတက်တရျိုး တကြော်မတီ) က အ

ိုပါ အစီရင်ခစြောကို

သတဘြောတူလက်ခရန် အ

ပခူျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး

မ

ိုတင်သွင်ျိုးပပီျိုး ဥကကဋ္ဌ က အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်၏ အတည် ပ ခ က်

ရယူရြော လွှတ်တတြော် က အတည် ပ သည်။
၆။

အစည်ျိုးအ တ ျိုးကို ၁၁:၃၄ နြောရီ အခ န
ိ ်တွ င် ရပ်နြောျိုးပပီျိုး ပဉ္စမတနေ့ အစည်ျိုးအတ ျိုးကို ၂၃-၇-

၂၀၂၀ ရက်တနေ့ (ကကြောသပတတျိုးတနေ့)တွင် က င်ျိုးပမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။

အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်

