ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ဒုတယအကကမ္် အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော် (၁၇)ကကမ္်ထပမ္ောက်ြံုမ္ှန်အစည်ျိုးအထ ျိုး
သတတမ္ထနေ့ အစည်ျိုးအထ ျိုး အက ဉ်ျိုးခ ြ်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတယ ါဆုလဆန်ျိုး ၁၁ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇူလုင်လ ၃၀ ရက် )
[ ကကောသြထတျိုးထနေ့ ]
၁။

ဒုတိယအကကိမ်

သတတမတနေ့ကို ၂၀၂၀

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်

(၁၇)ကကိမ်တ မြောက်

ပည်နှစ်၊ ဇူလိုငလ
်
၃၀

ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး

ရက်တနေ့ နနက် ၁၀:၀၀ နာရီအခ န
ိ ်တွင်

စတင်က င်ျိုးပပါသည်။
ထမ္ျိုးခွန်ျိုးထမ္ျိုးပမ္န်ျိုးပခင်ျိုးနှင် ထပြေကကောျိုးပခင်ျိုး
၂။

တမျိုးခွန်ျိုးတမျိုး မန်ျိုး ခင်ျိုးနှင် တ ြေကကြောျိုး ခင်ျိုး အစီအစဉ်ကို တအြောက်ပါအတိုင်ျိုး တ

ြောင်ရွက်ခ

ပါသည်။
(က)

တဒေါ်ထုတမ၊ ရခိုင် ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ် (၁၁)၏ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံအထနပြေင်

နုငင
် တ
ံ ကောမ္ှ ြေအောျိုးမ္ ောျိုး၊ စန်ထခေါ်မ္ှုမ္ ောျိုးနှင် ရင်ဆုင်ရလ က်ရှရော မ္မ္တုေ့နုင်ငံ
ရင်ဆုငထ
် နရသည်အထပခအထနမ္ ောျိုးကု နုငင
် တ
ံ ကောမ္ှ ြုမ္ုန ျိုးလည် သထ
ကော

ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံအထြေါ်

နုငင
် တ
ံ ကောမ္ှ

အပမ္င်ရှင်ျိုးလင်ျိုးလောထစထရျိုးအတွက်

ြေအောျိုးမ္ ောျိုး

နုငင
် န
ံ ှငန
် ုငင
် ံသောျိုးမ္ ောျိုး၏

ထလ ောက သွောျိုးထစရန်အတွက်
ြံုရြ်ကု

ောထြါက်

လည်ျိုးထကောင်ျိုး၊
လည်ျိုးထကောင်ျိုး

ပမ္ြှင်တင်နုင်ရန်အတွက်လည်ျိုးထကောင်ျိုး၊

နုင်ငံထတော်အစုျိုးရအထနပြေင် သံခင်ျိုးတမ္န်ခင်ျိုးအရ မ္ည်သုေ့ ကက ျိုးြမ္်ျိုးထဆောင်ရွက်
လ က်ရထကကောင်
ှ
ျိုး
ပူျိုးတပါင်ျိုးတ

သရှလပု ခင်ျိုး

တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

ြောင်ရွက်တရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

အ ပ သတ
တ

ြောတ ပြော

ိုတ

ြောင်ရွက်သွြောျိုးကကရန်

ိုင်ရြော

ြောင်ရွက်လ က်ရှိပပီျိုး သတမန်တတွ

ခ ဉ်ျိုးကပ်စည်ျိုးရျိုးု မှုကို
ြောင်ရွက်မှု နှင်

အ ပည် ပည်

ပည်တထြောင်စု န်ကကီျိုး ဦျိုးတက ြော်တင် က

လက်တတွွေ့က က တရြောျိုးမျှတစွြော ကိုင်တွယ်တ
တရှွေ့တန်ျိုးမ က်နှာစြောတွင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

အတထြောက်အကူ ပ တစမည်

ညီညီညွတ်ညွတ်

လိအ
ု ပ်တကကြောင်ျိုးကို

ိုင်ျိုး န်ျိုးပူျိုးတပါင်ျိုး

တိုက်တွန်ျိုးတ ပြောကကြောျိုးလိုတကကြောင်ျိုး

ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
D/meeting processing
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(ခ)

ဦျိုးလှ မင်(ခ)ဦျိုးလှ မင်သန်ျိုး၊ မွန် ပည်နယ် မ
ပမ္စ်၏ အထန က်

နဒနယ်အမှတ်(၁၁)၏ စစ်ထတောင်ျိုး

က်ကမ္်ျိုး ြဲခူျိုးတုင်ျိုးထဒသကကျိုး၊ ြဲခူျိုးခရုင၊် သနြ်ြင်မမ္ ြို့နယ်နှင်

က မမ္ ြို့နယ်တုေ့ရှ ထက ျိုးရွောမ္ ောျိုး၊ လယ်ထပမ္မ္ ောျိုး ကမ္်ျိုးမြ မြျိုး စစ်ထတောင်ျိုးပမ္စ်၏
အထရှြို့

က်ကမ္်ျိုး မ္ွန်ပြည်နယ်၊ သ

ခ
ံု ရုင်မ္ှ က က်

မမ္ ြို့နယ်တုေ့၌ ထသောင်ထပမ္ဧက ထသောင်ျိုးခ ၍ ထြေါ်

ု မမ္ ြို့နယ်နှင်

ျိုးလင်ျိုး

ွန်ျိုးခဲရောမ္ှ ယခု ကမ္်ျိုးရင်ထပမ္မ္ ောျိုး

ပြေစ်ထနသည် ထပမ္လွတ်၊ ထပမ္လြ်၊ ထပမ္ရုငျိုး် မ္ ောျိုးနှင် ြတ်သက်၍ ထတောင်သူ
လယ်သမ္ောျိုးမ္ ောျိုးအောျိုး လုြ်ြုင်ခွင်ရရှထရျိုး သက်ဆုင်ရောမ္ှ မ္ည်ကဲသုေ့ စစဉ်ထဆောင်ရွက်
ထနသည်ကု သရှလုပခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်
ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးလှတက ြော် က အသစ်တပေါ်ထွန်ျိုးလြော
သည် တ မသစ်မ ြောျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုးပပီျိုး တည်

လယ်ယြောတ မဥပတဒ၊ နည်ျိုးဥပတဒ

မ ြောျိုးနှင်အညီ တ မနုကျွန်ျိုးအ ြေစ်သတ်မှတ်၍ စီမခနေ့်ခွခတကကြောင်ျိုး၊ ထပ်မတပေါ်ထွန်ျိုး
လြောသည်တ မမ ြောျိုးနှင် ယခင်တပေါ်ထွန်ျိုးခပပီျိုး ြေစ်သည်တ မမ ြောျိုး တရတိုက်စြောျိုးကမ်ျိုးပပိ
မှုသ

ြော တ

ျိုးကြောကွယ်တရျိုးအတွက်

မွန် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွေ့

ုျိုး ြေတ်ခ က် ြေင် ဒီတရတတြောစိုကခ
် င်ျိုးတည်တထြောင်ရန် တ

အစည်ျိုးအတ ျိုး

ြောင်ရွက်ခ ခင်ျိုးအတပေါ်

တဒသခအခ ိ ွေ့မှ မတက နပ်မမ
ှု ြောျိုးရှိသည်အတလျှြောက် ယခုကသိုေ့ တိုငက် ကြောျိုးစြောမ ြောျိုး
တပေါ်ထွက်လြော ခင်ျိုးသြော ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဂ)

ဦျိုးရ မငစ
် ိုျိုး၊

ရန်ကုန်တိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး

မ

နဒနယ်အမှတ်(၇)၏

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ၌

စုက်ြ ျိုးပြေစ်

ွန်ျိုးလွယ်မြျိုး နုငင
် ံတကော၌လည်ျိုး ထ ျိုးကွက်ရှထသော ခ ဉ်ထြါင်ထလ ော်ြင်

(Kenaf)ကဲသုေ့ ထ ျိုးကွက် င်အြင်မ္ ောျိုးအောျိုး ထတောင်သူမ္ ောျိုး စုက်ြ ျိုးလောနုင်ထစရန်
နုငင
် ထ
ံ တော်အစုျိုးရမ္ှ တွန်ျိုးအောျိုးထြျိုးကူညထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင်
စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး

ဦျိုးလှတက ြော် က နိုငင
် တတြော်အစိုျိုးရအတန ြေင် နည်ျိုးပညြောမ ြောျိုး ပိုမိုြေွွေ့ပြေိ ျိုးတစရန်
အတလျိုးထြောျိုးတ

ြောင်ရွက် ခင်ျိုး၊ ပည်ပတ ျိုးကွက် က ယ် ပနေ့စ
် ွြောရရှိတရျိုး ပုဂဂလိက

လုပ်ငန်ျိုးရှင်မ ြောျိုးနှင်
တ
(ဃ)

အြောျိုးတပျိုးခ တ
ိ ်

က် ခင်ျိုးမ ြောျိုး ြေင်

အတကြောင်အထည်တြေြော်

ြောင်ရွက်လ က်ရှိတကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုးသက်နိုငစ
် ိုျိုး၊ တနသသြောရီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး

မ

နဒနယ်အမှတ်(၂)၏ တနသသောရ

တုင်ျိုးထဒသကကျိုး၊ထလောင်ျိုးလျိုးံု မမ္ ြို့နယ်၊ ထက ောက်နထမ္ော်ထက ျိုးရွော၊ ကသည်ျိုးမ္ကျွန်ျိုးတွင်
လုြ်ကုငထ
် ဆောင်ရွက်လ က်ရှသည်

ငါျိုးအမ္ှုနေ့်ကကတ်စက်ရံုမ္ှ

ွကရ
် ှလောထသော

3
အနံေ့ဆုျိုးမ္ ောျိုးထကကောင်
ြါသပြေင်

ပြည်သူမ္ ောျိုး

၎င်ျိုးစက်ရံုကု

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဆုျိုးက ျိုး

တည်ဆဲဥြထဒနှင်အည

တုက်ရုက်ခံစောျိုးထနရ
ထရောက်စွော

အထရျိုးယူ

ထဆောင်ရွက်ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊
တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးလှတက ြော် က ၂၀၂၀

ပည်နှစ်၊ ငါျိုးြေမ်ျိုးရြောသီပိတ်ကြောလမ ြောျိုးတွင် ငါျိုးမှုနေ့်စက်ရုမ ြောျိုးမှ အနေ့
တစတရျိုးအတွက် စက်ရုပုိငျိုး်

ိုင်ရြော ပ ပင် ခင်ျိုးလုပ်ငန်ျိုးအြောျိုး ကကီျိုးကကပ်စစ်တ

အြေွွေ့မ ြောျိုး ြေင် ကကီျိုးကကပ်စစ်တ
လုပ်ငန်ျိုးစတင်တ
စစ်တ
အ

င်

ျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊ ရြောသီပိတ်ကြောလကုန်

ြောင်ရွက်ခ န
ိ ်မှစ၍

ျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်ပပီျိုး

ိုျိုးမထွက်ရှိ

စစ်တ

စက်ရလ
ု ုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးအတပေါ်
ျိုးတတွွေ့ရှိခ က်အြောျိုး

တဒသ

ျိုးတရျိုး
ုျိုး၍

တရှြောင်တခင်

ိုငရ
် ြောအြေွွေ့အစည်ျိုး

င်မှ တိုငျိုး် တဒသကကီျိုး အစိုျိုး ရအြေွွေ့ သိုေ့ တင် ပကြော ညွှန်ကကြောျိုးခ က်မ ြောျိုးနှင်

အညီ သက်

ိုငရ
် ြောမှ အတရျိုးယူတ

ြောင်ရွက်မှုမ ြောျိုး ပ လုပ်သွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(င)

ဦျိုးကိုကိုနိုင်၊ စစ်ကိုငျိုး် တိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ
မ္ဟောဓောတ်အောျိုးလုငျိုး်

နဒနယ်အမှတ်(၈) ၏ နုငင
် ထ
ံ တော်အတွင်ျိုး

သွယ်တ န်ျိုးထရောက်ရှမြျိုးပြေစ်သည်

ထက ျိုးရွောမ္ ောျိုးတွင်

ထက ျိုးရွောအတွင်ျိုး 0.4(400)ဗုေ့အောျိုးလုငျိုး် မ္ ောျိုး သွယ်တန်ျိုးတြ်ဆင်မြျိုးစျိုးြါက မ္တော
ထ

ောက်စ်မ္ ောျိုး အပမ္န်ဆံုျိုးရရှ တြ်ဆင်အသံုျိုးပြ နုငထ
် ရျိုး မ္ည်ကဲသုေ့ ထဆောင်ရွက်

ထြျိုးသွောျိုးမ္ည်ကု သရှလုပခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ လျှပစ
် စ်နှင် စွမ်ျိုးအင်
န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးခင်တမြောင် င်ျိုး က မီတြောစမ်ျိုးသပ်တရျိုးဌြောနတွင်
စစ်တ

ျိုးပပီျိုးသည်နှင် တစ်ပပိ င်နက် ၂၀၂၀ ပည်နှစ်၊ ဩဂုတ်လနှင် စက်တင်

မ ြောျိုးအတွင်ျိုး တိုင်ျိုးတဒသကကီျိုးနှင်

ပည်နယ်မ ြောျိုးသိုေ့

ြောလ

က်လက်ခွတ ခ ထြောျိုးတပျိုး

သွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုးနှင် အိမ်သုျိုးမီတြောမ ြောျိုး ထပ်မ ယ်ယူတရျိုးကိုလည်ျိုး စီစဉ်
တ
(စ)

ြောင်ရွက်တနပပီ ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုးထွန်ျိုးထွန်ျိုးဦျိုး၊ မနတတလျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ
ဓောတ်အောျိုးခမ္ ောျိုး

ထကောက်ခံရန်အတွက်

ထတောင်ျိုးခံပခင်ျိုးစနစ်မ္ ောျိုးသည်

နဒနယ်အမှတ်(၂) ၏ လ ြ်စစ်

မ္တောြေတ်ပခင်ျိုး၊

လူ၏လုြ်အောျိုးကုသော

တွက်ခ က်ပခင်ျိုး၊

အသံုျိုးပြ ထကောက်ခံထနရ၍

ပြဿန မ္ ောျိုး မ္ကကောခဏ ပြေစ်ထြေါ်ထနြါသပြေင် ထခတ်မ္အထ ျိုး

န်ျိုး မ္ှတ်တမ္်ျိုးတင်

စနစ် (AMI စနစ်)ကု က ယ်ပြနေ့်စွော အသံုျိုးပြ ၍ ထကောက်ခံသွောျိုးရန် အစအစဉ်
ရှ/မ္ရှ နှင် ရှြါက မ္ည်သည်အခ န်တွင် မ္ည်ကဲသုေ့ စမ္ံထဆောင်ရွက်သွောျိုးမ္ည်ကု

4
သရှလပု ခင်ျိုး

တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

လျှပ်စစ်နှင်

စွမ်ျိုးအင် န်ကကီျိုးဌြောန၊

ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးခင်တမြောင် င်ျိုး က တရှျိုးက တသြော Analog မီတြောမ ြောျိုး၊ ရပ်၊ပ က်၊
တနှျိုးမီတြောမ ြောျိုး

လလှယ်ရန်နှင်

ထပ်မတပ်

င်ရန်

လိအ
ု ပ်တသြော

အတွက် ဦျိုးစွြော AMI နှင် တွြေက်အသုျိုး ပ နိုင်မည်

တနရြောမ ြောျိုး

Smart မီတြောမ ြောျိုးကို

ယ်ယူမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊ ယင်ျိုး Smart မီတြောမ ြောျိုးကို အသုျိုး ပ ပပီျိုး AMI စနစ်ကို

(

တစ်

င်ခ င်ျိုး(Phase by Phase)တိုျိုးတက်တ ပြောင်ျိုးလ တပ်

စီမတ

ြောင်ရွက်ထြောျိုးတကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

) ဦျိုး

ွခိန်ျိုး၊ ခ င်ျိုး ပည်နယ် မ

င်အသုျိုး ပ သွြောျိုးရန်

နဒနယ်အမှတ်(၃)၏ ခ င်ျိုးပြည်နယ်၊

န်တလန်

မမ္ ြို့နယ်၊ စည်ြင်သောယောထရျိုးအြေွဲြို့ြုင် မမ္ ြို့နယ်ခန်ျိုးမ္ထဆောင်သည် ယုယွင်ျိုးြ က်စျိုး
ထနြါသပြေင် (၁၀၈ x ၇၂)ထြ RC (၂)
နှစ်တွင်

ထဆောက်လုြ်ထြျိုးရန်

ြ်ထဆောင်ကု ၂၀၂၀-၂၀၂၁

အစီအစဉ်

ရှိ/မရှိ

တမျိုး ခွနျိုး် နှင်

တန ပည်တတြော်တကြောင်စီ င် ဦျိုး ညီထွန်ျိုး က ၂၀၂၀-၂၀၂၁
တ်ဂ က်လ ြောထြောျိုးတရျိုး

ဏ္ဍောထရျိုး
စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ဏ္ဍြောတရျိုးနစ
ှ ်အတွက်

ွတင် ပရြောတွင် ပါ င်သွြောျိုး ခင်ျိုးမရှိတကကြောင်ျိုး၊ သက်

ိုင်ရြော

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်၊ ခရိုင်၊ ပမိ ွေ့နယ်စီမခနေ့်ခွမှုတကြော်မတီ၊ တဒသခ ပည်သူ
လူထုတိုေ့မှ အ

ို ပ လွှြောပုစ ြေင် ြေည်တင်ျိုးတတြောင်ျိုးခ တင် ပလြောပါက ပည်နယ်

ရန်ပတ
ု ငွ(သိမ
ုေ့ ဟုတ်) ပည်တထြောင်စုရန်ပုတငွ ခွတ ရရှိမှုအတပေါ်မူတည်၍ သင်တလ ြော်
သည်

ဏ္ဍြောတရျိုး နှစ်တွင်

ထည်သွငျိုး် လ ြောထြောျိုး တပျိုး သွြောျိုး မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး

ခ င်ျိုး ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွေ့ကိုယ်စြောျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဇ )

ဦျိုးတက ြော်သန်ျိုး၊

ရခိုင် ပည်နယ်

ထက ောက်ပြေြူခရုင်၊
တစ်ထလ ောက်

မ

မ္ောန်ထအောင်မမ္ ြို့နယ်၊

ထန

င
ု က် ကထသော

နဒနယ်အမှတ်(၁၀)၏

ရခုင်ပြည်နယ်၊

မ္ောန်ထအောင်မမ္ ြို့အတွငျိုး်

ထဒေါ်နုနုခင်နှင်

ဦျိုး

သန်ျိုးတုေ့

ဆြ်ကမ္်ျိုး
မ္

မ္ ောျိုးြုင်

အမ္်အြါအ င် တပခောျိုးအမ္်မ္ ောျိုးအောျိုး မမ္ ြို့နယ်မငမ္် ြ်ြပြောျိုးမ္ှု တည်ထဆောက်ထရျိုး
အြေွဲြို့မ္ှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် မမ္ ြို့ဆြ်ကမ္်ျိုးသောယောထရျိုးအတွက် ထဆောင်ရွက်ရန်
သမ္်ျိုးယူခဲထသော်လည်ျိုး မ္ူလစမ္ံကန်ျိုးကု အထကောင်အ

ည်မ္ထြေော်သပြေင် ပြန်လည်

ထြျိုးအြ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ တမျိုး ခွနျိုး် နှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ တန ပည်တတြော်တကြောင်စီ င်
ဦျိုး ညီထွန်ျိုး

က

တ မတနရြောပိုင်

ိုငမ
် ှု အတထြောက်အထြောျိုးတစ်စုတစ်ရြောမရှိ ခင်ျိုး၊

နဂိုမူလကတည်ျိုးက မစ်တခ ြောငျိုး် တရတအြောက်တ မအမ ိ ျိုးအစြောျိုး ြေစ် ခင်ျိုး၊ ြေယ်ရှြောျိုးခသည်
တ မတနရြောအတွက်

အစြောျိုးထိုျိုးတ မကွက်တပျိုးတလ ြော်ခပပီျိုး ြေစ်သ ြေင်

ပန်လည်

5
တပျိုးအပ်ရန် အစီအစဉ်မရှိတကကြောင်ျိုး

ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွေ့၏ တ ြေကကြောျိုးခ က်

ကို ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
အဆံျိုးု အပြေတ် ရယူပခင်ျိုး၊ အဆတ
ု င်သွင်ျိုး၊ ထ
၃။

ောက်ခံပခင်ျိုးနှင် အတည်ပြ ပခင်ျိုး

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် ဥကကဋ္ဌ က ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတတြော်အက်ဥပတဒကို ပင်

ဥပတဒကကမ်ျိုးအြောျိုး တစ်ပိုဒ်ခ င်ျိုးစီအလိက
ု ် အတည် ပ ရန် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်၏ အ

င်သည်
ျိုးု အ ြေတ်

ရယူရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။
၄။

ဒုတိယဗိုလ်မှြူျိုးကကီျိုး တအြောင်ထွန်ျိုးလင်ျိုး၊ တပ်မတတြော်သြောျိုးကိုယ်စြောျိုးလှယ်က ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊

တပ်မတတြော်အက်ဥပတဒကို

ပင်

င်သည်

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်

တစ်ဦျိုးက

တပ်မတတြော်အက်ဥပတဒကို

ပင်

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်၏ အ
၅။

ဥပတဒကကမ်ျိုးအြောျိုး

အတည် ပ ရန်

တထြောက်ခပပီျိုး

ဥကကဋ္ဌ

င်သည်

က

ယင်ျိုးဥပတဒကကမ်ျိုးအြောျိုး

အ

တ
ို င်သွင်ျိုးရြော

၁၉၅၉

ခုနှစ်၊

အတည် ပ ရန်

ျိုးု အ ြေတ် ရယူရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။

အစည်ျိုးအတ ျိုးကို ၁၁:၄၇ နာရီ အခ န
ိ ်တွင် ရပ်နာျိုးပပီျိုး အဋ္ဌမတနေ့ အစည်ျိုးအတ ျိုးကို ၄-၈-၂၀၂၀

ရက်တနေ့ (အဂသါတနေ့)တွင် က င်ျိုးပမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။

အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်

