ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ံထတော်အစိုးု ရ

အနည်ိုးဆုံိုးအခထ ကိုးထငွေသတ်မ္ှတထ
် ရိုးဆင
ု ရ
် ော အမ္ ိုးသောိုးထကော်မ္တီ
(အမ္န်ထ
့် ကော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၂/၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ခုနှစ၊် ကဆုနလ
် ပြည်က
့် က ် ၁၅ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊် ကေ လ ၁၄ ရက်)
အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေသတ်ေှတ်ကရ်းဆုင်ရ အေ ်းသ ်းကက ်ေတီသည်

၂၀၁၃

ခုနှစ်၊

အနည််းဆု်း အခက က်းကငွေဥြကေ ြုေ်ေ ၅၊ ြုေ်ေခွေွဲ (င) နှင့််(ဇ) တြ
ုို့ ါ အြ်နှင််းထ ်းကသ လုြ်ြုင်ခွေင့််ကု
က င့််သ်း၍
ု ပြည်ကထ င်စုအစု်းရအဖွေွဲွဲ့၏ အတည်ပြ ခ က်ပဖင့်် အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေနှုန််းထ ်း ပြင်ဆင်
သတ်ေှတ်သည့်် ဤအေန်ို့က က ်ပင စ ကု ထုတ်ပြန်လုက်သည်။
အနည်ိုးဆုိုးံ အခထ ကိုးထငွေ ပြင်ဆင်သတ်မ္တ
ှ ်ထ ကညောပခင်ိုး
၁။

အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေသတ်ေှတ်ကရ်းဆုင်ရ အေ ်းသ ်းကက ်ေတီသည်

၂၀၁၃

ခုနှစ်၊

အနည််းဆု်း အခက က်းကငွေဥြကေ ြုေ်ေ ၁၀၊ ြုေ်ေခွေွဲ (က) အရ အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေသတ်ေှတ်ေည့််
အဆုပြ အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေ အေန်ို့က က ်ပင စ ကု အေ ်းပြည်သူသရှကစရန် ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်စွေွဲြါ
အေန်ို့ က က ်ပင စ အေှတ်၊ ၁/၂၀၁၈ ပဖင့်် ထုတ်ပြန်က ကည ခွဲ့်ြါသည်။
၂။

ယင််းက ကည ခ က်အရ ပြည်ကထ င်စုနယ်ကပေအြါအဝင် တုင််းကေသကကီ်းနှင့်် ပြည်နယ်ေ ်းေှ

အလုြ်ရှင်နှင့််

အလုြ်ရှင်အဖွေွဲွဲ့အစည််းေ ်း၊

အလုြ်သေ ်းနှင့််

အလုြ်သေ ်းအဖွေွဲွဲ့အစည််းေ ်း၏

ကန်ို့ကွေက်ပခင််း၊ ပြင်ဆင်ပခင််း၊ ကထ က်ခပခင််းစသည့်် သကဘ ထ ်းေှတ်ခ က်ေ ်းကု ပြည်ကထ င်စု
နယ်ကပေ၊ သက်ဆုင် ရ တုင််းကေသကကီ်းနှင့်် ပြည်နယ်ကက ်ေတီေ ်းက ပြန်လည်ရှင််းလင််းကဆွေ်းကနွေ်း၍
အဆုပြ နှုန််းထ ်းေ ်း
၃။

ပြန်လည်တင်ပြကစခွဲ့်ြါသည်။

ထြ်ေအဆုပြ တင်ပြသည့်် အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေနှုန််းထ ်းေ ်းကု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည််းဆု်း

အခက က်းကငွေဥြကေ ြုေ်ေ ၁၀၊ ြုေ်ေခွေွဲ (ဃ)နှင့််အညီ သု်းြွေင့််ဆုင်ကုယ်စ ်းလှယ်ေ ်းနှင့်် ညနှိုင််း
ကဆွေ်းကနွေ်းြွေေ
ွဲ ်းပြ လုြ်၍ ဆု်းပဖတ်ခွဲ့်သည့်် “ပေန်ေ နင
ု င
် ရှ အလုြ်သေ ်းေ ်းအတွေက် ကနရ ကေသနှင့််
လုြင
် န််းအေ ်း အစ ်းေခွေွဲပခ ်းဘွဲ တစ်နင
ု င
် ံလိုးုံ တစ်ထပြိုးညီ တစ်န ရီလျှင် ၆၀၀ က ြ် (ကပခ က်ရ က ြ်)

2
နှုန််းပဖင့်် အလုြခ
် န် ၈ န ရီ (တစ်ရက်) အတွေက် ၄၈၀၀ က ြ် (ကလ်းကထ င့််ရစ
ှ ရ
် က ြ်)”ကု
ပြည်ကထ င်စုအစု်းရအဖွေွဲွဲ့၏ အတည်ပြ ခ က်ပဖင့်် ယကနို့ထတ
ု ်ပြန်သည်က
့် နို့ေစ
ှ ၍ သတ်ေှတ်လုက်သည်။
၄။

ဤသတ်ေှတခ
် က်သည် အလုြ်သေ ်း ၁၀ ဦ်းကအ က်ရှ လုြ်ငန််းငယ်ေ ်း၊ ေသ ်းစု တစ်ြုင်

တစ်နုင် လုြ်ငန််းေ ်းနှင့်် သက်ဆုင်ပခင််းေရှကစရ။
၅။

အနည််းဆု်းအခက က်းကငွေသတ်ေှတ်ကရ်းဆုင်ရ

အေ ်းသ ်းကက ်ေတီ၏ ၂၈-၈-၂၀၁၅ ရက်စွေွဲြါ

အေန်ို့က က ်ပင စ အေှတ် ၂/၂၀၁၅ ကု ဤအေန်ို့က က ်ပင စ ပဖင့်် လွှေ််းေု်းြယ်ဖ က်လုက်သည်။
အနည်ိုးဆုံိုးအခထ ကိုးထငွေသတ်မ္ှတထ
် ရိုးဆင
ု ရ
် ော အမ္ ိုးသောိုးထကော်မ္တီ

