ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ဒုတယအကကမ္် အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော် (၁၇)ကကမ္်ထပမ္ောက်ြံုမ္ှန်အစည်ျိုးအထ ျိုး
(၁၁)ရက်ထပမ္ောက်ထနေ့ အစည်ျိုးအထ ျိုး အက ဉ်ျိုးခ ြ်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ါထခါင်လဆန်ျိုး ၇ ရက်
( ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက် )
[ အဂဂါထနေ့ ]
၁။

ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက်ပမ
ု ှန်အစည်ျိုးအတ ျိုး (၁၁)ရက်

တ မြောက်တနေ့ကို ၂၀၂၀ ပည်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅

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)

ဦျိုးလှဦျိုး၊ စစ်ကိုင်ျိုးတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၄)၏ စစ်ကုင်ျိုးတုင်ျိုးထဒသကကျိုး၊

မ္ံုရောခရုင်၊ ထခ ောင်ျိုးဦျိုးမမ္ ြို့နယ်ရှ “အပမ္င်” မမ္ ြို့ထ
ယဉ်ထက ျိုးမ္ှုနယ်ထပမ္တစ်ခုပြေစ်မြျိုး ထရှျိုးထ
ထနရောအတည်တက ဂုဏ်ယူပြသ

ောင်ျိုးသည် ထရှျိုးထ

ောင်ျိုးသမ္ုင်ျိုး င်

ောင်ျိုးယဉ်ထက ျိုးမ္ှု ြစစည်ျိုးအမ္ ျိုးမ္ ျိုးတအ
ုေ့ ောျိုး

ောျိုးရှနုင်ရန် အပမ္င်မမ္ ြို့ထ

ောင်ျိုး ယဉ်ထက ျိုးမ္ှု

ပြတုက် အထဆောက်အဦတစ်လံုျိုး ထဆောက်လြ
ု ်ထြျိုးရန် အစအစဉ် ရှ/မ္ရှ နှင်
အပမ္င်မမ္ ြို့ထ

ောင်ျိုး၏ အ

မ္်ျိုးအမ္ှတ် မ္င်ျိုးလက် ါျိုး၏ ရုြ်

ုြံုထတော် စုက်

ူ

ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ သြောသနာတရျိုးနှင် ယဉ်တက ျိုးမှု
န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးကကည်မင်ျိုး က ယဉ်တက ျိုးမှု ပတိုက် တ
တပျိုးရန်

တလြောတလြော

ယ်အစီအစဉ်မရှိတကကြောင်ျိုး၊

အထိမ်ျိုးအမှတ်ကမပည်ျိုးမ ြောျိုး၊

ရုပ်တုမ ြောျိုးစိုက်ထူ ခင်ျိုးကို တဒသခမ ြောျိုး၏ အစီအစဉ် ြေင်သြော တ
တရှျိုးတ

ြောက်လပ
ု ်

ြောင်ရွက်တလရှိပပီျိုး

ြောင်ျိုးယဉ်တက ျိုးမှုအတမွအနှစ်ဇုန်အတွငျိုး် ြေစ်ပါက တနရြောတရွျိုးခ ယ် အတည်

ပ တပျိုး ခင်ျိုး စသည် ြေင် လိအ
ု ပ်သည်မ ြောျိုးကို ပူျိုးတပါင်ျိုးကူညီတ

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

D/meeting processing

2
(ခ)

ဦျိုးလင်ျိုးတင်တဌျိုး၊ မွန် ပည်နယ် မ

နဒနယ်အမှတ်(၄)၏ မ္ွန်ပြည်နယ်၊ ထမ္ော်လမမ္ င်

ခရင
ု ၊် ထခ ောင်ျိုးဆံုမမ္ ြို့နယ်၊ ဆယ်ြလောထက ျိုးရောရှ ဆယ်ြလောက န်ျိုးမ္ောထရျိုးဌောန(ခွွဲ)
န်

မ္်ျိုးအမ္်ရောအောျိုး ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောထရျိုးနှစ်တွင် ထဆောက်လုြ်ထြျိုးရန်

အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ က န်ျိုးမြောတရျိုးနှင် အြောျိုးကစြောျိုး န်ကကီျိုး
ဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး တဒါက်တြော မတလျိုးစိန် က ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍြောတရျိုးနှစ် တွင်
ထည်သွငျိုး် လ ြောထြောျိုးတပျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဂ)

ဦျိုးတမြောင်တက ြော်ဇ၊

ရခိုင် ပည်နယ်

ဘူျိုးသျိုးထတောင်မမ္ ြို့နယ်၊
ထက ျိုးရောအောျိုး
ပြည်ထ

မ

နဒနယ်အမှတ်(၉)၏

လက် ဒ
ွဲ က်ြုဇွန်ထခ ောင်ျိုး

ကက ျိုး ုငျိုး် /ကက ျိုးပြင်

ရခုင်ပြည်နယ်၊

ထက ျိုးရောအုြ်စု၊

ကောကွယ်ထတောထပမ္အပြေစ်မ္ှ

သစ်ထတော
ြယ်ြေ က်မြျိုး

ောင်စုအစုျိုးရအြေွွဲြို့ရံုျိုး န်ကကျိုးဌောန အမ္ည်ထြါက်ထက ျိုးရောအပြေစ် ပြင်ဆင်

ြေွွဲြို့စည်ျိုးထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပည်တထြောင်စုအစိုျိုးရ
အြေွွဲ့ရုျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊

ဒုတိယ န်ကကီျိုး

ပယ်ြေ က် ပပီျိုးပါက

ဦျိုးတင် မင်

က

သစ်တတြောတ မအ ြေစ်မှ

သစ်တတြောတက ျိုးရွြောအြောျိုး

ပည်တထြောင်စုအစိုျိုးရအြေွွဲ့ရျိုးု

န်ကကီျိုးဌြောန အမည်တပါက်တက ျိုးရွြောအ ြေစ် ပင်

င် ြေွွဲ့စည်ျိုးတပျိုးနိုင်တရျိုး ြေွွဲ့စည်ျိုးပု

အတ ခခဥပတဒနှင်အညီ ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွဲ့မှ

က်လက်တ

ြောင်ရွက်သွြောျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွဲ့ကိုယ်စြောျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဃ)

ဦျိုး တမြောင်တက ြော်ဇ၊

ရခိုင် ပည်နယ်

ဘူျိုးသျိုးထတောင်မမ္ ြို့နယ်၊

မ

နဒနယ်အမှတ် (၉)၏

ထစထတောင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊

ရခုင်ပြည်နယ်၊

ငလှမ္်ျိုးပြင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊

စံဂုျိုးထတောင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊ နွ ျိုးရံုထတောင်ထက ျိုးရောတုေ့အောျိုး မ္ူလအမ္ည်မ္ှန်ပြေစ်သည်
စည်ထတောင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊ ထငွထတောင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊ စံဂုျိုးထတောင်ထက ျိုးရောအုြ်စု၊
ထအောင်ထဇယ ထက ျိုးရောအပြေစ် ထပြောင်ျိုးလွဲပြင်ဆင် သတ်မ္ှတ်ထြျိုးရန် အစီအစဉ်
ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ ပည်တထြောင်စုအစိုျိုးရအြေွွဲ့ရုျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ
န်ကကီျိုး ဦျိုးတင် မင် က နယ်တ မတည်ပငိမ်တအျိုးခ မ်ျိုးလြောပါက အ
အြောျိုး အမည်တ ပြောင်ျိုးလ ပင်

ိုပါ တက ျိုးရွြောမ ြောျိုး

င်သတ်မှတ်နိုငတ
် ရျိုးအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ြေွွဲ့စည်ျိုးပု

အတ ခခဥပတဒနှင်အညီ ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွဲ့မှ

က်လက်တ

ြောင်ရွက်သွြောျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ရခိုင် ပည်နယ်အစိုျိုးရအြေွွဲ့ကိုယ်စြောျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

3
(င)

ဦျိုး ရထွဋ်၊ စစ်ကိုငျိုး် တုိငျိုး် တဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ် (၅)၏ ယထနေ့အခ န်တွင်

သတင်ျိုးစော၊ ဂ ောနယ်၊ မ္ဂဂဇင်ျိုး စထသော ြံုနှြ်မ္ဒယောမ္ ောျိုးထ ျိုးကွက်တွင် အရံှုျိုး
ထြေါ်ကော ဆက်လက်

ုတ်ထ ရန် မ္တတ်နုငထ
် တောဘွဲ တစ်ထစောင်မြျိုးတစ်ထစောင်

ြတ်သမ္်ျိုးရြ်စွဲထနကကရြါသပြေင် ြံုနှြ်မ္ဒယောထလောက ပြန်လည်
အတွက်

မ္ည်သုေ့ကူညြံြုျိုး

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

ထဆောင်ရက်သွောျိုးမ္ည်ကု

လုပ်ငန်ျိုးရှင်မ ြောျိုး၊ အစိုျိုးရမ

အ
(စ)

သရှလုပခင်ျိုးတမျိုးခွန်ျိုးနှင်

ပန်ကကြောျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတအြောင်လှထွန်ျိုး က

ပန်ကကြောျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောနအတန ြေင် အ ခြောျိုးသက်

ခတ
ိ ်

ူမ္တ်လောထစရန်

ိုငရ
် ြော န်ကကီျိုးဌြောနမ ြောျိုး၊

ုတ်သည်အြေွွဲ့အစည်ျိုးမ ြောျိုး၊ ပညြောရှင်မ ြောျိုးစသည်တန
ိုေ့ ှင်

က်လ က် လိအ
ု ပ်သည်မ ြောျိုးကို ပူျိုးတပါင်ျိုးညိနိှုင်ျိုးကူညီတ

ြောင်ရွက်တပျိုးရန်

င်သင်ရှိတကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။

ဦျိုး မမင်ျိုးတ

ွ၊ မတကွျိုးတိုငျိုး် တဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၉)၏ ပြန်ကကောျိုးထရျိုးနှင်

ပြည်သူူ့ဆက်ဆံထရျိုးဦျိုးစျိုးဌောန၊ မမ္ ြို့နယ်ရံုျိုးမ္ ောျိုးတွင် ဦျိုးစျိုးအရောရှ ရော
န်

က်စပ်

မ္်ျိုးမ္ ောျိုးနှင် ခရုငရ
် ံုျိုးမ္ ောျိုးတွင် လက်ထ

ောက်ညွှန်ကကောျိုးထရျိုးမ္ှ ျိုး ရော

ူျိုးအဆငရ
် ှ
ူျိုးအဆင်ရှ

ြုဂဂ လ်မ္ ောျိုး တော န်ထြျိုးအြ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍
ပန်ကကြောျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးတအြောင်လှထွန်ျိုး က ပန်ကကြောျိုးတရျိုးနှင်
ပည်သူူ့

က်

တရျိုးဦျိုးစီျိုးဌြောန၏ ြေွွဲ့စည်ျိုးပုတိုျိုးခ ွဲ့ ပင်

တကကြော် ငြောစြောအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀)နှင်အညီ

င်ရန်ကိစစမ ြောျိုးကို အမိနေ့်

က်လက်တ

ြောင်ရွက်သွြောျိုးမည် ြေစ်

တကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(

) ဦျိုးတက ြော်တက ြော် င်ျိုး၊ ရခိုင် ပည်နယ် မ
(ဒု)ခ ျိုးရောျိုးတ န်ျိုး

နဒနယ်အမှတ်(၈)၏ ထမ္ောင်ထတောမမ္ ြို့နယ်၊

ထက ျိုးရောအု ြ်စု အတွ ငျိုး်

ထ ောဓ ကုန်ျိုး

လ ြတ် ဆ ည် င ယ်

တည်ထဆောက်ရော၌ ထ ောဓကုန်ျိုးထက ျိုးရောနှင် ကံသောယော ထက ျိုးရောတုေ့မ္ှ သမ္်ျိုးဆည်ျိုး
ရောတွင် ြါ င်ထသော လယ်ယောထပမ္နှင် အစုအြေွွဲြို့ြုင် သစ်ထတောစုက်ခင်ျိုးအောျိုး
လုြ်

ျိုးံု လုြ်နည်ျိုးနှင်အည

ထပမ္ပြန်လည်အစောျိုး

ထလ ော်ထကကျိုး၊

နှစ်ရှည်ြင်အတွက်

ျိုးု ထပြေရှငျိုး် ထဆောင်ရက်ထြျိုးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တမျိုးခွန်ျိုးနှင်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး

ဦျိုးလှတက ြော် က (၂၀၁၂)ခုနှစ် လယ်ယြောတ မဥပတဒနှင်အညီ တ
မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊ သက်
နစ်နာတကကျိုး/

နစ်န ထကကျိုး

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုး

ိုင်ရြောပမိ ွဲ့နယ် လယ်ယြောတ မစီမခနေ့်ခွမှုအြေွွဲ့မှတစ်

တလ ြော်တကကျိုးကို ခရိုင်၊

င်

ပည်နယ်လယ်ယြောတ မစီမခနေ့်ခွမှုအြေွွဲ့သိုေ့

4
တင် ပပပီျိုး ထိမ
ု ှတစ်
စီမ တ

င် ဗ

ိုလယ်ယြောတ မစီမခနေ့်ခွမှုအြေွွဲ့သေ့ို

က်လက်တင် ပ

ြောင်ရွက်တပျိုးသွြောျိုးမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး၊ သယဇြောတနှင် သဘြော ပတ် န်ျိုးက င်

ထိန်ျိုးသိမ်ျိုးတရျိုး န်ကကီျိုးဌြောနမှလည်ျိုး တရ ပ်ဧရိယြောအတွင်ျိုး ပါ င်သွြောျိုးသည် တဒသခ
ပည်သူအစုအြေွွဲ့ပိုင်သစ်တတြော (Community Forestry) တ မဧရိယြောအတွက်
လက်ရှိတည်တထြောင်တ

ြောင်ရွက်လ က်ရှိတသြော ဧရိယြောနှင် တစ်

က်တစ်စပ်တည်ျိုး

ခွင် ပ နိုင်သည် တ မဧရိယြောရှိပါက အစြောျိုးထျိုးို ခွင် ပ နိုငတ
် ရျိုး စိစစ်တ

ြောင်ရွက်သွြောျိုး

မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး သယဇြောတနှင် သဘြော ပတ် န်ျိုးက င် ထိန်ျိုးသိမ်ျိုးတရျိုး န်ကကီျိုး
ဌြောန၏ တ ြေကကြောျိုးခ က်နှင်အတူ တပါင်ျိုးစပ် ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
(ဇ)

ဦျိုးတင်တ ၊ တနသသြောရီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၆)၏ တနသဂောရတုင်ျိုး

ထဒသကကျိုး၊ မမ္တ်မမ္ ြို့၊ မမ္တ်ထတောင်ထက ျိုးရော၊ အင်ျိုးထလျိုးမမ္ င်ရြ်ကွက်၊ စက်မ္ှုဇုန်
အတွင်ျိုးရှ ငါျိုးအမ္ှုနေ့်ကကတ်စက်ရံုမ္ ောျိုးအောျိုး အမြျိုးအြုင်ြတ်သမ္်ျိုးရန် အစအစဉ်
ရှ/မ္ရှ

နှင်

နှစ်စဉ်

နုငင
် ထ
ံ တော်သုေ့

အခွန်မ္ည်မ္

မ္်ျိုးထဆောင်ထနရသည်ကု

သရှလပု ခင်ျိုး တမျိုးခွန်ျိုးနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍ စိုက်ပ ိ ျိုးတရျိုး၊ တမွျိုး မြူတရျိုးနှင်

ည်တ မြောင်ျိုး

န်ကကီျိုးဌြောန၊ ဒုတိယ န်ကကီျိုး ဦျိုးလှတက ြော် က ညွှန်ကကြောျိုးခ က်မ ြောျိုးနှင်အညီ လိက
ု ်နာ
တ

ြောင်ရွက်မှုမရှိပါက

တ

ြောင်ရွက်မှုမ ြောျိုး

သက်

ိုင်ရြောဌြောနမ ြောျိုးက

ဥပတဒနှင်အညီ

ပ လုပ်သွြောျိုး မည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး ၊

အတရျိုးယူ

အခွန်အခရရှိမှုအတန ြေင်

စက်ရုလိုငစ
် င်တကကျိုး၊ နိုငင
် ခြောျိုးငါျိုးသယ်လုိငစ
် င်တကကျိုး၊ ငါျိုးမှုနေ့် Fishmeal မ ြောျိုး
ရတနာင်ျိုးနှင် ရန်ကုန်သိုေ့ တင်ပခ
ိုေ့ မ ြောျိုး ရရှိခတကကြောင်ျိုး ရှင်ျိုးလင်ျိုးတ ြေကကြောျိုးသည်။
အသထြျိုးတင်ပြပခင်ျိုး
၃။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်ဥကကဋ္ဌက အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်က အတည် ပ ပပီျိုး တပျိုးပထ
ိုေ့ ြောျိုးတသြော

၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ တပ်မတတြော်အက်ဥပတဒကို ပင်
ပင်

င်ခ က်မ ပ ဘ သတဘြောတူတကကြောင်ျိုး

င်သည် ဥပတဒကကမ်ျိုးအြောျိုး ပည်သူူ့လတ
ွှ ်တတြော်က

ုျိုး ြေတ်ခ က် တပျိုးပလ
ိုေ့ ြော ခင်ျိုးကို အသိတပျိုးတင် ပသည်။

အစရင်ခံစော ထဆွျိုးထနွျိုးပခင်ျိုး၊ အဆု တင်သွငျိုး် ပခင်ျိုးနှင် အတည်ပြ ခ က် ရယူပခင်ျိုး
၄။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် တတြောင်သူလယ်သမြောျိုးတရျိုးရြောတကြော်မတီ၏ (၁-၃-၂၀၁၈)ရက်တနေ့မှ

(၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်တနေ့အထိ

လုပ်ငန်ျိုး တ

ကိုယ်စြောျိုးလှယ်

တ

(၁)ဦျိုးက

ွျိုးတနွျိုးပပီျိုး

ြောင်ရွက်မှုအတ ခအတန
ဦျိုးစိုျိုး င်ျိုး

အစီရင်ခစြောကို

ရခိုင် ပည်နယ်

မ

လွှတ်တတြော်

နဒနယ်အမှတ်(၁၂)

5
(အတွင်ျိုးတရျိုးမှြူျိုး၊
လက်ခ ရန် အ
၅။

တတြောင်သူလယ်သမြောျိုးတရျိုးရြောတကြော်မတီ)က

သတဘြောတူ

ို တင် သွ ငျိုး် ရြော လွှတ်တတြော်က အတည် ပ သည်။

အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် လူ င်မှုကကီျိုးကကပ်တရျိုးနှင်

တကြော်မတီ၏

(၁-၃-၂၀၁၈)ရက်တနေ့မှ

အစီရင်ခစြောကို

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်(၁)ဦျိုးက

တဒသကကီျိုး မ

အစီ ရ င်ခ စြောကို

ပည်တွင်ျိုး ပည်ပအလုပ်သမြောျိုး

(၁၃-၇-၂၀၂၀)ရက်တနေ့အထိ
တ

ွျိုးတနွျိုးပပီျိုး

လုပ်ငန်ျိုးတ

ဦျိုးတက ြော်တထွျိုး

ိုင်ရြော

ြောင်ရွက်မှု

ရန်ကုန်တိုင်ျိုး

နဒနယ်အမှတ်(၈) (ဥကကဋ္ဌ၊ လူ င်မှုကကီျိုးကကပ်တရျိုးနှင် ပည်တွင်ျိုး ပည်ပအလုပ်သမြောျိုး

ိုင်ရြောတကြော်မတီ) က အစီရင်ခစြောကို သတဘြောတူလက်ခရန် အ

ို တင်သွငျိုး် ရြော လွှတ်တတြော်က

အတည် ပ သည်။
အစရင်ခံစော ြေတ်ကကောျိုးတင်သွငျိုး် ပခင်ျိုးနှင် အမ္ည်စောရင်ျိုး တင်သွင်ျိုးနုင်ထကကောင်ျိုး ထကကညောပခင်ျိုး
၆။

ဦျိုးသိမ်ျိုးတ

ွ ဧရြော တီတိုင်ျိုးတဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၁၀) (ဥကကဋ္ဌ ၊ အစိုျိုးရ၏

အြောမခခ က်မ ြောျိုး၊ ကတိမ ြောျိုးနှင် တြော န်ခခ က်မ ြောျိုး စိစစ်တရျိုးတကြော်မတီ) က အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်
အစိုျိုးရ၏ အြောမခခ က်မ ြောျိုး၊ ကတိမ ြောျိုးနှင် တြော န်ခခ က်မ ြောျိုး စိစစ်တရျိုးတကြော်မတီ၏ ဒုတိယအကကိမ်
အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော်

ပထမပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုးမှ

တင်သွငျိုး် တမျိုး မန်ျိုးခသည်

အ

တင်သွငျိုး် ပပီျိုး

ယင်ျိုးအစီရင်ခစြောနှင်

ဥကကဋ္ဌက

၊ို

တမျိုးခွန်ျိုးမ ြောျိုးနှင်

(၁၆)ကကိမ်တ မြောက်ပုမှန်
စပ်လ ဉ်ျိုးသည်

စပ်လ ဉ်ျိုး၍

တ

အစည်ျိုးအတ ျိုးထိ

အစီရင်ခစြောကို
ွျိုးတနွျိုးလိုသည်

ြေတ်ကကြောျိုး
လွှတ်တတြော်

ကိုယ်စြောျိုးလှယ်မ ြောျိုးရှိလျှင် အမည်စြောရင်ျိုး တင်သွငျိုး် နိုင်တကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။
၇။

ဦျိုးထိန် င်ျိုး ဧရြော တီတိုငျိုး် တဒသကကီျိုး မ

နဒနယ်အမှတ်(၄) ( ပည်သူတိုေ့၏ တိုငက် ကြောျိုးစြော

ိုင်ရြောတကြော်မတီ င်) က အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် ပည်သူတိုေ့၏ တိုငက် ကြောျိုးစြော

ိုငရ
် ြောတကြော်မတီ၏

ဒုတိယအကကိမ် အမ ိ ျိုးသြောျိုးလွှတ်တတြော် (၁၇)ကကိမ်တ မြောက် ပုမှန်အစည်ျိုးအတ ျိုးသုေ့ိ တင်သွငျိုး် သည်
အစီရင်ခစြော (၁/၂၀၂၀)ကို ြေတ်ကကြောျိုးတင်သွင်ျိုးပပီျိုး ဥကကဋ္ဌ က ယင်ျိုး အစီရင်ခစြောနှင် စပ်လ ဉ်ျိုး၍
တ

ွျိုးတနွျိုးလိုသည်

လွှတ်တတြော်ကိုယ်စြောျိုးလှယ်မ ြောျိုးရှိလျှင်

အမည်စြောရင်ျိုး

တင်သွငျိုး် နိုငတ
် ကကြောင်ျိုး

တကကညြောသည်။
၈။

အစည်ျိုးအတ ျိုးကို ၁၂:၄၉ နာရီအခ န
ိ ်တွင် ရပ်နာျိုးပပီျိုး (၁၂)ရက်တ မြောက်တနေ့ အစည်ျိုးအတ ျိုးကို

၂၇-၈-၂၀၂၀ ရက်တနေ့ (ကကြောသပတတျိုးတနေ့)တွင် က င်ျိုးပမည် ြေစ်တကကြောင်ျိုး တကကညြောသည်။

အမ္ ျိုးသောျိုးလွှတ်ထတော်

