ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ဒုတယအကကမ္် အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော် (၁၇)ကကမ္်ထပမ္ောက်ြံုမ္ှန်အစည်ျိုးအထ ျိုး
ြဉ္စ မ္ထနေ့ အစည်ျိုးအထ ျိုး အက ဉ်ျိုးခ ြ်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတယ ါဆုလဆန်ျိုး ၄ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇူလုင်လ ၂၃ ရက် )
[ ကကောသြထတျိုးထနေ့ ]
၁။

ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက်ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး ပဉ္စမတနေ့ကို

၂၀၂၀ ပည်နှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၂၃ ရက်တနေ့ နနက် ၁၀:၀၀ နာရီအခ န
ိ ်တွင် စတင်က င်ျိုးပပါသည်။
ထမ္ျိုးခွန်ျိုးထမ္ျိုးပမ္န်ျိုးပခင်ျိုးနှင် ထပြေကကောျိုးပခင်ျိုး
၂။

တမျိုးခွန်ျိုးတမျိုး မန်ျိုး ခင်ျိုးနှင် တ ြေကကြောျိုး ခင်ျိုး အစီအစဉ်ကို တအြောက်ပါအတိုင်ျိုး တ

ြောင်ရွက်ခ

ပါသည်။
(က)

ဦျိုး မင်နိုင်၊ ရခိုင် ပည်နယ် မ
ဂုြပီထ

နဒနယ်အမှတ်(၅)၏ ထက ောက်ထတော်မမ္ ြို့နယ်အတွင်ျိုး

ောင်ထက ျိုးရောမ္ှ လက်ခုတ်ြင်ရင်ျိုးထက ျိုးရောအ

ထက ျိုးရောခ င်ျိုးဆက်လမ္်ျိုး

ထြေါ်ရှတံတောျိုးမ္ ောျိုးပြေစ်ထသော ထဂါထရောမ္ဏီထက ျိုးရောနှင် ဇင်ျိုးခါျိုးထခ ထက ျိုးရောကကောျိုးရှ
သရီနံထခ ောင်ျိုးကူျိုးတံတောျိုးနှင် ဇင်ျိုးခါျိုးထခ ထက ျိုးရောနှင် အုတ်ကကွြ်ထက ျိုးရောကကောျိုးရှ
ထြါက်ထလထခ ောင်ျိုးကူျိုးတံတောျိုး (၂)စင်ျိုးတုေ့ကု ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်တွင်
ကွန်ကရစ်တံတောျိုးမ္ ောျိုးအပြေစ် ထဆောက်လုြ်ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခန
ွ ်ျိုးနှင်
စပ်လ ဉ်ျိုး၍ နယ်စပ်တရျိုးရြော န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဗိုလ်ခ ပ်သန်ျိုးထွဋ် က
လတ်တတလြောတ

ြောင်ရွက်တပျိုးနိုင် ခင်ျိုးမရှိတကကြောင်ျိုးနှင် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်၊

နယ်စပ်တဒသြေွွံ့ဖြေိ ျိုးတရျိုးစမ
ီ ကိန်ျိုးတွင် ထည်သွင်ျိုးလ ြောထြောျိုးတပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး
ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ခ)

ဦျိုးတ ှေ့တင်ျိုး၊ ခ င်ျိုး ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ခ င်ျိုးပြည်နယ်၊

ြလက်

မမ္ ြို့နယ်၊ မ္ီျိုးဇောထက ျိုးရောနှင် အုန်ျိုးသျိုးီ ထက ျိုးရော ဆုငက
် ယ်လမ္်ျိုးအောျိုးတောခ ြို့ပခင်ျိုးနှင်
အသစ်ထြေောက်လုြ်ရန် က န်ရထနထသျိုး
ှ
ထသော လမ္်ျိုးြုင်ျိုးအောျိုး ထြေောက်လုြ်ထြျိုးရန်
အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိ

တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

နယ်စပ်တရျိုးရြော န်ကကီျိုးဌြောန၊

ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဗိုလ်ခ ပ်သန်ျိုးထွဋ် က နယ်တ မတဒသလခု ခ တရျိုးအရ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁
D/meeting processing
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ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစတ
် ွင် ရန်ပုတငွထည်သွင်ျိုးလ ြောထြောျိုးမှုမရှိတကကြောင်ျိုးနှင် နယ်တ မတဒသ
တအျိုးခ မ်ျိုးဖပီျိုး လုပ်ငန်ျိုး တ
တြော န်ရှိသူမ ြောျိုး

ြောင်ရွက်နိုင်သည်အခ န
ိ ်တွင် သက်

ပူျိုးတပါင်ျိုးကွင်ျိုး

င်ျိုးစစ်တ

ိုငရ
် ြော တဒသ

ျိုး၍

ခ င်ျိုး ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွံ့၏

တထြောက်ခခ က်နှင် အတူ သတ်မှတ်စီမကိန်ျိုး အ

ို ပ လွှြောပုစ ြေင် တင် ပလြောပါက

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်မှစတင်၍ ရန်ပုတငွရရှိမှုအတပေါ်မူတည်၍ အပိုငျိုး် လက
ို ်
ထည်သွငျိုး် လ ြောထြောျိုးတပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဂ)

ဦျိုးတက ြော်တသြောင်ျိုး၊ စစ်ကိုင်ျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ
သမ္ုင်ျိုးစောအုြ် ဆက်လက်

နဒနယ်အမှတ်(၁)၏ ပမ္န်မ္ောရက်စဉ်

တ
ု ်ထ ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍

သြောသနာတရျိုးနှင် ယဉ်တက ျိုးမှု န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးကကည်မင်ျိုး က
စြောမ က်နှာတပေါ်မူတည်၍ ခုနှစ်အလိုက်

က်လက်ထတ
ု ်တ သွြောျိုးရန် ဘဏ္ဍြောတငွ

အတ ခအတနအရ၊ အ ခြောျိုးစြောအုပ်ထုတ်တ မှု အတ ခအတနမ ြောျိုး အတပေါ်မူတည်၍
စဉ်
(ဃ)

က်မ ပတ် ထုတ်တ သွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

တဒေါ်ထုတမ၊ ရခိုင် ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ ရခုင်ပြည်နယ်၊ ရမ္်ျိုးမ

မမ္ ြို့နယ်ရှ စကုကျွန်ျိုးသည် လမ္်ျိုးြန်ျိုးဆက်သွယ်ထရျိုးခက်ခသည် သီျိုးပခောျိုးတည်ရှ
ထသော ကျွန်ျိုးတစ်ကျွန်ျိုးပြေစ်ထသောထကကောင် ထတောင်ကုတ် - မ္ောန်ထအောင် ခရီျိုးစဉ်
ထပြျိုးဆွထနထသောအပမ္န်ထရယောဉ်မ္ ောျိုး စကုကျွန်ျိုးတွင် ဆုက်ကြ်ထြျိုးနုငထ
် ရျိုးအတွက်
ဆြ်ခံတံတောျိုးတစ်ခု

တည်ထဆောက်ထြျိုးရန်

အစီအစဉ်

ရှ/မ္ရှနှင်

စကုကျွန်ျိုး

ြတ်လမ္်ျိုး ၈ မ္ုင် ၂ ြေောလံုအောျိုး ထက ောက်ထခ ောလမ္်ျိုးအပြေစ် လောမ္ည် ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်
တွင် ထဆောင်ရက်ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပိတ
ုေ့
နှင်

က်သွယ်တရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတက ြော်မ ိ ျိုး က

တည်တ
တ

ြောက်တပျိုးရန်

အစီအစဉ်မရှိတသျိုးတကကြောင်ျိုး၊

ြောင်တရျိုး

ိပ်ခတတြောျိုး

တက ြောက်တခ ြောလမ်ျိုးအ ြေစ်

ြောင်ရွက်တပျိုးနိုငတ
် ရျိုးအတွက် ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွံ့အတန ြေင် ၂၀၂၀ -

၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်တွင် လ ြောထြောျိုးဖပီျိုး ဦျိုးစြောျိုးတပျိုးအလိုက် တ

ြောင်ရွက်တပျိုးသြောွ ျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(င)

ဦျိုး တမြောင်တမြောင်အုန်ျိုး ၊

ဧရြော တီတုိငျိုး် တဒသကကီျိုး

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံြုင်မ္ဟုတ်ထသော
ပမ္န်မ္ောနုင်ငအ
ံ တွငျိုး် ြုငျိုး်

နုင်ငံပခောျိုးမ္ှတ်ြံုတ င်

ထရလမ္်ျိုးထကကောင်ျိုးအတွင်ျိုးသုေ့

မ

နဒနယ်အမှတ် (၅)၏

ောျိုးသည်

သထဘဘောမ္ ောျိုး

တရောျိုးမ္ င်

သယ်ယူ
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ြုေ့ထဆောင်ထရျိုးလုြ်ငန်ျိုးမ္ ောျိုး

င်ထရောက်လြ
ု ်ကုင်ထနပခင်ျိုးကု

ဥြထဒမ္ ောျိုးအရလည်ျိုးထကောင်ျိုး၊

ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံ၏

နုငင
် တ
ံ ကောဆုင်ရော

ဥြထဒနှင်

လုြ်

ံုျိုးလုြ်နည်ျိုး

အရလည်ျိုးထကောင်ျိုး အပမ္န်ဆံုျိုး အထရျိုးယူ ထဆောင်ရက်ထြျိုးနုင်ပခင်ျိုး ရှ/မ္ရှနှင်
ထဆောင်ရက်မ္ည်ဆုြါက မ္ည်သည်အခ န်တွင် မ္ည်ကသုေ့ ထဆောင်ရက်ထြျိုးမ္ည်ကု
သရှလပု ခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပိတ
ုေ့

ြောင်တရျိုးနှင်

ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတက ြော်မ ိ ျိုး က တမြော်လဖမိ င်

က်သွယ်တရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

ိပ်ကမ်ျိုးနယ်နိမိတ် (သလွင် မစ်)

အတွင်ျိုး တသြောင်တူျိုးတြေြော်ရှင်ျိုးလင်ျိုး ခင်ျိုးနှင် ပုသိမ်

ိပ်ကမ်ျိုးနယ်နိမိတ် (င န် မစ်)

အတွင်ျိုး တသြောင်တူျိုးတြေြော်ရြောတွင် အသုျိုး ပ တသြော နိုငင
် ခြောျိုးအလတင်တရယြောဉ်မ ြောျိုး
သည်

တည်

ဥပတဒ၊

နည်ျိုးဥပတဒ၊

အမိနေ့်ညွှန်ကကြောျိုးခ က်မ ြောျိုးနှင်

လုပ်ငန်ျိုး

သတဘြောတူစြောခ ပ်ပါ စည်ျိုးကမ်ျိုး သတ်မှတ်ခ က်တိန
ုေ့ ှငအ
် ညီ တရြောျိုး င်လုပ်ငန်ျိုး
တ

ြောင်ရွက်တန ခင်ျိုး ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊

လုပ်ငန်ျိုးတ
အ ခြောျိုး

ပိတ
ုေ့

ိပ်ကမ်ျိုးနယ်နိမိတ် ပင်ပသိုေ့ ြေစ်တစ၊

ိပ်ကမ်ျိုးတစ်ခုမှု

ိပ်ကမ်ျိုးတစ်ခုသိုေ့ ြေစ်တစ ကုန်၊ ပစစည်ျိုး၊ ခရီျိုးသည်မ ြောျိုးကို တရြောျိုးမ င်

သယ်ယူပတ
ိုေ့
တပျိုးတ

ြောင်ရွက်ဖပီျိုး

ိပ်ကမ်ျိုးနယ်နိမိတ်အတွင်ျိုးသြော သတူျိုး/သတင်

ြောင် ခင်ျိုး

မရှိတကကြောင်ျိုး၊

ြောင်လ က်ရှိတကကြောင်ျိုး၊

နိုင်ငတတြော်သိုေ့

အကယ်၍

သတ်မှတ်အခွန်အခမ ြောျိုး

တရြောျိုးမ င်တရတကကြောင်ျိုး

ြောင်တရျိုး လုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုး လုပ်ကိုင် ခင်ျိုးရှိလြောမည်

နှင် တပါင်ျိုးစပ်၍ ဥပတဒတကကြောင်ျိုး အရ အတရျိုး ယူတ

ိုပါက သက်

သယ်ယူ

ိုငရ
် ြောဌြောနမ ြောျိုး

ြောင်ရွက်သွြောျိုး မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

ရှငျိုး် လင်ျိုး တ ြေကကြောျိုးသည်။
(စ)

ဦျိုးမင်ျိုးနိုင်၊

စစ်ကိုင်ျိုးတိုငျိုး် တဒသကကီျိုး

မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၂)၏

ခန္ီျိုးထလဆြ်

အထဆောက်အဦအောျိုး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်တွင် အသစ်ထဆောက်လြ
ု ်
ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပိတ
ုေ့

ြောင်တရျိုးနှင်

က်သွယ်တရျိုး

န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတက ြော်မ ိ ျိုး က ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ်တွင်
ရန်ပုတငွလ ြောထြောျိုးမှုမရှိတကကြောင်ျိုး၊ လက်ရှိတွင်တလ
မွမျိုး် မမှုမ ြောျိုး တ

ြောင်ရွက်တန

ြောက်အဦ အတသျိုးစြောျိုး

ကြောလ ြေစ်သ ြေင် လိအ
ု ပ်ပါက ပ က်

တနတသြောတနရြောမ ြောျိုးကို ထပ်မစစ်တ
လုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးကို တ

ိပအ
် တ

ီျိုးမှု ြေစ်တပေါ်

ျိုး၍ လိအ
ု ပ်သည် အတသျိုးစြောျိုးမွမ်ျိုးမ ပင်

င်မှု

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

အစီရင်ခံစော ပြန်လည်ြေတ်ကကောျိုး ရှငျိုး် လင်ျိုးပခင်ျိုး၊ အဆံုျိုးအပြေတ် ရယူပခင်ျိုး ၊ အဆုတ င်သွငျိုး် ၊
ထ

ောက်ခံပခင်ျိုးနှင် အတည်ပြ ပခင်ျိုး

4
၃။

ဗိုလ်မှ ျိုးခ ပ်တင်လွင် တပ်မတတြော်သြောျိုးကိုယ်စြောျိုးလှယ် (ဥပတဒကကမ်ျိုးတကြော်မတီ င်) က

အစိုျိုးရ၏

ယ်ယူ ခင်ျိုးနှင် ပုတသပိုငပ
် စစည်ျိုးမ ြောျိုး ထုခွ ခင်ျိုး

ဥပတဒကကမ်ျိုး တကြော်မတီ၏

အစီရင်ခ စြောကို

ိုင်ရြော ဥပတဒကကမ်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ပန်လည်ြေတ်ကကြောျိုး

ရှငျိုး် လင်ျိုး ဖပီျိုး

ဥကကဋ္ဌ

ယင်ျိုးဥပတဒကကမ်ျိုးကို တစ်ပိုဒခ
် င်ျိုးစီအလိုက် အတည် ပ ရန် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်၏ အ

က

ျိုးု အ ြေတ်

ရယူရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။
၄။
အ

စီမကိန်ျိုး၊ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှင် စက်မှု န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတမြောင်တမြောင် င်ျိုး က
ပ
ို ါ ဥပတဒကကမ်ျိုးကို အတည် ပ ရန် အ

ိုတင်သွငျိုး် ရြော

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်တစ်ဦျိုးက

တထြောက်ခဖပီျိုး ဥကကဋ္ဌ က ယင်ျိုးဥပတဒကကမ်ျိုးကို အတည် ပ ရန် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်၏ အ

ျိုးု အ ြေတ်

ရယူရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။
အဆုတင်သွင်ျိုးပခင်ျိုး၊ ထ
၅။

ောက်ခံပခင်ျိုးနှင် အမ္ည်စောရင်ျိုး တင်သွင်ျိုးနုငထ
် ကကောင်ျိုး ထကကညောပခင်ျိုး

တဒါက်တြော မတ်ဉြောဏစိုျိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၃) (အတွင်ျိုးတရျိုးမှ ျိုး၊

ဥပတဒကကမ်ျိုးတကြော်မတီ) က ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတတြော် အက်ဥပတဒကို ပင်
စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ဥပတဒကကမ်ျိုးတကြော်မတီ၏
ဥပတဒကကမ်ျိုးအြောျိုး တ

င်သည် ဥပတဒကကမ်ျိုးနှင်

အစီရင်ခစြောကို ြေတ်ကကြောျိုး ရှငျိုး် လင်ျိုးဖပီျိုး ဥကကဋ္ဌ က ယင်ျိုး

ွျိုးတနွျိုးလသ
ို ည် လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်မ ြောျိုးရှိလျှင် အမည်စြောရင်ျိုး တင်သွငျိုး်

နိုငတ
် ကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။
၆။

အစည်ျိုး အတ ျိုးကို ၁၁:၃၂ နာရီ အခ န
ိ ်တွင် ရပ် နာျိုးဖပီျိုး

ဋ္ဌမတနေ့ အစည်ျိုး အတ ျိုး ကို ၂၈-

၇-၂၀၂၀ ရက်တနေ့ (အဂဂါတနေ့)တွင် က င်ျိုးပမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။

အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်

