
 

 
 

ဒုတိယအက ိမ် ရှမ််းပြည်နယ်လွှတ်တတ ် (၂၀)ကကြိမ်မ မြောက်ပ ုံမှန်အစည််းအတ ်း 

(ဒုံတြိယတနေ့) အစီအစဉ် 

[ ၃ - ၉ - ၂၀၂၀ ] 

(ကကြောသပမတေးတနေ့) 

၁။ ပြည်နယ်လွှတ်တတ ဥ်က္ကဋ္ဌ တနရ ယူပြင််း။   

၂။ ပြည်နယ်လွှတ်တတ အ်စည််းအတ ်း အထတပ  က္်တ က္ င််းနှင့်် အစည််းအတ ်းစတငက်္ျင််းြ 

တ က္ င််းတ က္ည ပြင််း။  

၃။ ပြည်နယ်လွှတ်တတ အ်စည််းအတ ်း ဒုတိယတနေ့ အစီအစဉ် တ က္ည ပြင််း။ 

၄။ အစည််းအတ ်း တက္်တရ က္န် ိုငတ်   ပြည်နယ်လွှတ်တတ က်္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်း က္ ိုယ်စ ်း 

လွှတ်တတ က်္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်းစ စစ်တရ်းတက္  ်တီ  ှ ြွင့််ြန် က္ ်းပြင််း။ 

၅။  က္ယ်ြွင့််ပြထ ်း ည့်် တအ က္်ြါတ ်းြွန််း ျ ်းက္ ို  က္်ဆ ိုင်ရ  ပြည်နယ်လွှတ်တတ ်  

က္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်းက္ တ ်းပ န််းပြင််းနှင့််  က္်ဆ ိုင်ရ  ပြည်နယ်အဖွ ွဲ့အစည််း င ်ျ ်းက္  

တပဖ က္ ်းပြင််း- 

(က) ဒဒေါ်နန််းခငထ် ်းရီ၊   နနီမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၁)၏ “သြိန္နီမမြိ ြို့နယ်၊ အမှတ်(၂) 

ရပ်ကွက်၊ ဟြိုံဝြိန်ေးကကြောကန်အနီေးတွင် ဆက်သွယ်မရေးတြောဝါတြိုံင်  မဆြောကလ်ုံပ်ထြောေး 

 ြငေ်း” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

( ခ) ဦ်းညီညီ(ခ)ဦ်းညီဒ ်းချမ််း၊ ြင််းတယမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏  

 (၁) “ပင်ေးတယ မမြိ ြို့နယ်အတွင်ေးရှြိ အမ ြြ ပညြောအထက်တန်ေးမက ြောင်ေး အြောေးလ ုံေး  

 အတွက် အထက်တန်ေး ပ ဆရြော/ ဆရြောမ (၄၃)ဦေး လြိုံအပ်မနမှု” နှင့််စြ်လျဉ််း 

 ည့််တ ်းြွန််း။ 

   (၂) “ရ ြောင မမြိ ြို့နယ်၊ မမြိ ြို့ကကီေးမက ေးရ ြောအုံပ်စုံရှြိ မမြိ ြို့ကကီေးဆည်အြောေး မည်သြိုံို့ ပ  ပင်  

    ထြိန်ေးသြိမ်ေးကြောကွယ်မပေးမည်” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

( ဂ) တ ါက္်တ  ဏ္ဏစ ို်း၊ က္ျ   င််းတ ိုမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “က ြိ င်ေးတ ုံမမြိ ြို့နယ်၊ 

ကတ်ထြိုံက်မက ေးရ ြောအုံပ်စုံရှြိ ဝမ်မဆြောင်ေးလယ်မရမပေးမ မြောငေ်းအြောေး  ပန်လည်တ ေးမ ြော် 

မပေးရန် အစီအစဉ် ရှြိ/ မရှြိ” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

(ဃ) ဦ်းခွန်ဒီဒ ေါ ်၊ လွ  ငလ်ငမ်   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၁)၏ 

(၁) “လွြိ င်လင်မမြိ ြို့နယ်ရှြိ မြိုံင်ေးပွန်- ြဲလ ုံ- မကြောငေ်းတန်မက ေးလက် မက ြောက်မြ ြော 

လမေ်းအြောေး ကတတရြောလမ်ေးအ  စ် အဆင ် မြှင ်တင် တည်မဆြောကမ်ပေးရန် 

အစီအစဉ် ရှြိ/ မရှြိ” နှင စ်ပ် ျဉ််းသည ်ဒမ်းခွန််း။ 



 

 
 

၂ 

(၂) “၂၀၂၀  ပည ်န္ှစ် စြိုံက်ပ ြိ ေးရြောသီတွင် ရြိတ်သြိမ်ေးထွက်ရှြိမည ် အမစ ထုံတ်မ ပြောင်ေး 

မ ေးမကြောင်ေးရရှြိမရေးန္ှင ် တည်မငြိမ်ြြိုံငမ်ြောမသြော မ ေးကွက်မပေါ်ထွန်ေးမရေးအတွက် 

မည်သြိုံို့ စီမ မဆြောင်ရ က်ထြောေးသည်” နှင စ်ပ် ျဉ််းသည ်ဒမ်းခွန််း။ 

( င) ဦ်းစိုင််းပန်၊   ိုင််းက္ ိုငမ်   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၁)၏ “မြိုံငေ်းကြိုံင်မမြိ ြို့နယ်၊ ဟမ်ေးငြိုံင်ေး 

မက ေးရ ြောအုံပ်စုံရှြိ အမ ြြ ပညြောအထက်တန်ေးမက ြောငေ်း(ြွဲ)တွင ် အထက်တန်ေး ပ ဆရြော/ 

ဆရြောမ ြနို့်ထြောေးန္ြိုံငမ်ရေး” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

( စ) ဗို ်ကကီ်းရဲဒနောငဒ်  ်၊ တြ် တတ ်  ်း ပြည်နယ်လွှတ်တတ က်္ ိုယ်စ ်းလှယ်၏ 

“ရှမ်ေး ပည်နယ်အတွငေ်း မလ ြော နည်ေးလြောမသြော မ မမအြောက်မရြ ြိ  အရငေ်းအ မစ်မ ြောေးအြောေး  

 ပန်လည်  ည ်တငေ်းရန် မည်ကဲ သြိုံို့ စီမ မဆြောငရ် က်ထြောေးသည်” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့်် 

တ ်းြွန််း။ 

(ဆ) ဦ်းစဝ်ဒ  ငမ်မတ်(ခ) ဦ်းဒ  င်မမတ်၊ ရ  င မ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ရ ြောင  

မမြိ ြို့နယ်၊  မင်ေးက ဒြိုံေးမက ေးရ ြောအုံပ်စုံ၊ မရလှမက ေးရ ြောန္ှင ် ရနဲမက ေးရ ြောအုံပ်စုံ၊ မငေ်းပမလြောင် 

မက ေးရ ြောြ င်ေးဆက်လမေ်းအြောေး မ ြောက်လုံပ်မပေးရန်န္ှင ် အရှည်(၈၀)မပ တ တြောေး(၁)စင်ေး 

အြောေးတည်မဆြောက်မပေးရန် အစီအစဉ် ရှြိ/ မရှြိ” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

(  ) ဦ်းဒ  င်ထွဏ််း၊ န ့််ဆန်မ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ ပည်မထြောငစ်ုံ (Budget) 

  င ်မဆြောင်ရ က်မသြော လုံပ်ငန်ေးမ ြောေးအြောေး ကကီေးကကပ်၊ ထြိန်ေးမက ြောင်ေးမှု” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့်် 

တ ်းြွန််း။ 

(ဈ) ဦ်းစုိင််း ှဝင််း၊   ိုင််းြျဉ််းမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ်တွင် Covid- 19 

မရြောဂါ  စ်ပွြောေးမနသည ်ကြောလအတွင်ေး  ပည်သ လ ထုံမ ြောေးထ သြိုံို့ မထြောက်ပ  ပစစည်ေးမ ြောေး 

လှှူဒါန်ေးရြောတွင် က န်ေးမြောမရေးန္ှင ် အြောေးကစြောေးဝန်ကကီေးဌြောနမှ ထုံတ် ပန်သည  ် စည်ေးမ ဉ်ေး 

စညေ်းကမ်ေးမ ြောေးန္ှင ်အညီ တြိက စွြော လြိုံက်နာန္ြိုံငမ်ရေး စီစဉ်မဆြောငရ် က်ထြောေးရှြိမှု” နှင့်် 

စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

(ည) ဒဒေါ်နန််းစံဟွမ်၊ န မတူမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ ် အမ ြြ ပညြော 

မက ြောင်ေးမ ြောေး မ ေးကငေ်းစြိတ်ြ ရမသြော အစြောေးအမသြောကဥ်ပမဒ၏ နညေ်းဥပမဒ 

အ မန်ဆ ုံေးမရေးဆွဲမပေးရန် အစီအစဉ် ရှြိ/ မရှြိ” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

( ဋ) ဒုတိယဗုိ ်မှ ်းကကီ်း ိှိုင််းထွန််းဒ  င်၊ တြ် တတ  ် ်း ပြည်နယ်လွှတ်တတ ် 

က္ ိုယ်စ ်းလှယ်၏ “က ြိ ငေ်းတ ုံမမြိ ြို့နယ်အတွငေ်းရှြိ  ပည်သ မ ြောေးအတွက် မက ေးရ ြောသ ုံေး 

ထင်ေးစြိုံက်ြငေ်းမ ြောေးကြိုံ  ဏ္ဍြောမရေးန္ှစ်အလြိုံက် မည်သြိုံို့အမကြောငအ်ထည်မ ြော်မဆြောငရ် က် 

မပေးမည်” နှင့််စြ်လျဉ််း ည့််တ ်းြွန််း။ 

 



 

 
 

၃ 

၆။ တ ေါ်နန််းစ ဟွ ်၊ နမမတူမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ်အတွင်ေး စွနို့်ပစ်ပစစည်ေး 

စီမ ြနို့်ြွဲမှုကြိုံ ရှမ်ေး ပည်နယ်အစြိုံေးရအ ွဲြို့မှ လက်ရှြိထက် ပြိုံမြိုံမကြောငေ်းမွန်မသြောစနစ်  င ် မရတြိုံ 

မရရှည်စီမ ြ က်မ ြောေး ြ မှတ်ကြော အမလေးထြောေးမဆြောင်ရ က်မပေးရန် တြိုံက်တွန်ေးမကကြောငေ်း” အဆ ိုက္ ို 

လွှတ်တတ က်္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်းက္  တဆွ်းတနွ်းပြင််း။ 

၇။  အဆ ိုနှင့်စ်ြ်လျဉ််း၍ ရ ှ််းပြည်နယ်အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ င ်  န်ကက္ီ်း ှ  တဆွ်းတနွ်းရှင််းလင််းပြင််းနှင့််  

လွှတ်တတ ်၏  အဆ ို်းအပဖတ်ရယူပြင််း။ 

၈။ ဦ်းစ ိုင််းတနောင့််၊   ိုင််းြန်မ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၁)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ် ပည်သ မ ြောေး၏ က န်ေးမြောမရေး 

မစြောင ်မရှြောက်မှုနှ္င ် က န်ေးမြောမရေးဝန်မဆြောင်မှုမ ြောေးကြိုံ  ပည်သ မ ြောေး အဆင်မ ပစွြောရရှြိန္ြိုံင်ရန် အစြိုံေးရနှ္င ် 

ပုံဂဂလြိကပ ေးမပါင်ေးမဆြောင်ရ က်န္ြိုံင်မှု  မြှင ်တင် ြင်ေး” အဆ ိုက္ ို လွှတ်တတ က်္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်းက္  

တဆွ်းတနွ်းပြင််း။ 

၉။  အဆ ိုနှင့်စ်ြ်လျဉ််း၍ ရ ှ််းပြည်နယ်အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ င ်  န်ကက္ီ်း ှ  တဆွ်းတနွ်းရှင််းလင််းပြင််းနှင့််  

လွှတ်တတ ်၏  အဆ ို်းအပဖတ်ရယူပြင််း။ 

၁၀။ ဦ်းြွန်တစ တအ င်၊ ြငတ်လ င််းမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၂)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ်အတွင်ေး စြိုံက်ပ ြိ ေးမရေး 

န္ှင  ် မမေွး မှူမရေးကဏ္ဍတွင် မ ေးကွက်န္ှင ် ထုံတ်ကုံန်တြိုံေးတက်မရေး ြြိုံင်မြောမသြောမ ေးကွက် 

မ ြ်ောမဆြောငမ်ရေး ရှမ်ေး ပည်နယ်အစြိုံေးရအြောေး တြိုံက်တွန်ေးမကကြောငေ်း” အဆ ို တင ွ်င််းပြင််းနှင့််လက္်ြ  

တဆွ်းတနွ်းရန်  င့််/  င့်် အဆ ို်းအပဖတ်ရယူပြင််း။   

၁၁။ အဆ ိုက္ ို ပြည်နယ်လွှတ်တတ က်္ လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန်   င့််တ က္ င််း ဆ ို်းပဖတ်ြါက္ 

ယင််းအဆ ိုက္ ို လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန်   င့််တ က္ င််း  ဥက္ကဋ္ဌက္ တ က္ည ပြင််း။ 

(  ိုေ့ ဟိုတ်) 

 အဆ ိုက္ ို လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန် ဆ ို်းပဖတ်ြါက္ တဆွ်းတနွ်းလ ို ည့်် လွှတ်တတ ်က္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်း  

ရှ လျှင်  အ ည်စ ရင််း တင ွ်င််းန ိုင်တ က္ င််း ဥက္ကဋ္ဌက္ တ က္ည ပြင််း။ 

၁၂။ တ ေါ်နန််းြငထ် ်းရီ၊   နနီမ   ွဲ့နယ်   ဆနဒနယ်အ ှတ်(၁)၏ “ရှမ်ေး ပည်နယ်အတွငေ်းရှြိ အမ ြြ  

ပညြောမက ြောငေ်းမ ြောေးတွင် ပညြောသင်န္ှစ်အလြိုံက် မက ြောင်ေးစြောကကည ်တြိုံက်မ ြောေးကြိုံ စဉ်ဆက်မ ပတ် 

 ွင ်လှစ်န္ြိုံငမ်ရေး စီမ ြ က်မရေးဆွဲမပီေး အရှြိန်အဟုံန်  င ် မဆြောငရ် က်န္ြိုံင်ရန် ရှမ်ေး ပည်နယ်အစြိုံေးရ 

အ ဲွြို့အြောေး တြိုံက်တွန်ေးမကကြောင်ေး” အဆ ိုတင် ွင််းပြင််းနှင့်် လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန်  င့််/   င့်် 

အဆ ို်းအပဖတ်ရယူပြင််း။   

 

 

 



 

 
 

၄ 

၁၃။ အဆ ိုက္ ို ပြည်နယ်လွှတ်တတ က်္ လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန်   င့််တ က္ င််း ဆ ို်းပဖတ်ြါက္ 

ယင််းအဆ ိုက္ ို လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန်   င့််တ က္ င််း  ဥက္ကဋ္ဌက္  တ က္ည ပြင််း။ 

(  ိုေ့ ဟိုတ်) 

 အဆ ိုက္ ို လက္်ြ တဆွ်းတနွ်းရန် ဆ ို်းပဖတ်ြါက္ တဆွ်းတနွ်းလ ို ည့်် လွှတ်တတ ်က္ ိုယ်စ ်းလှယ် ျ ်း  

ရှ လျှင်  အ ည်စ ရင််း တင ွ်င််းန ိုင်တ က္ င််း ဥက္ကဋ္ဌက္ တ က္ည ပြင််း။ 

၁၄။ ဥြတ ပြ တရ်းဆ ိုင်ရ တက္  ်တီ ှ ရှ ််းပြည်နယ် တပ ယ ြွန် ဥြတ  က္ ််းနှင့််စြ်လျဉ််း၍ 

လွှတ်တတ ်  ိုေ့ အစီရင်ြ စ  ဖတ် က္ ်းရှင််းလင််းပြင််း။ 

၁၅။ ရှ ််းပြညန်ယ်အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ ှ တင ွ်င််းြ ့်တ   ရှ ််းပြညန်ယ် တပ ယ ြွန် ဥြတ  က္ ််းနှင့်် 

စြ်လျဉ််း၍ ရှ ််းပြည်နယ်အစ ို်းရအဖွ ွဲ့ င ်  န်ကက္ီ်း ှ တဆွ်းတနွ်းရှင််းလင််းပြင််းနှင့်် လွှတ်တတ ်၏ 

အဆ ို်းအပဖတ်ရယူပြင််း။  

၁၆။ ရှ ််းပြညန်ယ်စ ရင််းစစ်ြျ ြ်ရ ို်း ှ တငပ်ြ ည့်် ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍ တရ်းနှစ်၊ လိုြ်ငန််း 

တဆ ငရ် က္် ှု အစီရင်ြ စ က္ ို လွှတ်တတ ်  ိုေ့ ဖတ် က္ ်းတငပ်ြပြင််း။ 

၁၇။ ပြည်နယ်လွှတ်တတ ဥ်က္ကဋ္ဌက္  ိုတ ယအကက္  ် ရှ ််းပြည်နယ်လွှတ်တတ ် (၂၀)ကကိမ်ဒမမ က် 

ပံုမှန် စည််းအတ ်း ဒုတိယတနေ့ ရြ်နော်းတ က္ င််းနှင့်် အစည််းအတ ်း တတိယတနေ့ ဆက္်လက္် 

က္ျင််းြ ည့်် တနေ့ရက္်နှင့်် အြျ  န်က္ ို တ က္ည ပြင််း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


