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၂၀၁၉ ခုနှစ် 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရငခ်ံစာ 

တနင်္သာရတီိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတဒ်တာ် 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ၏် ဥဒ ျာဇဉ ်    

တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )၏ ဒောင်ပုေ် 

ရည်မှန်းချြ ်

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

တရားရုံးနစှ်စဉ်အစီရင်ခံစာထတ်ုပပန်ရပခင်း၏ ရည်ရွ ်ချြ ်
 

တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန့် ခွဲမှုဒဖာ်ပပချြ ်

     တရားစီရင်ဒရးေိုင်ရာအဒပခခံမူများ 

      တရားစီရင်ဒရးဒောင်ပုေ်       

                                                                                     

     တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ                                                                                                                                                                                                                                  

             တနင် သ္ာရီတတုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး ဖွဲ့စညးဒပငံနှ်း့ တညးေောရ်းမှု                                                   

             ခရငု် းတီာရဒရငံဒမျာရဒ  နှ်း့  မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ ဖွဲ့စညးဒပငံ    

             တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးတွ်း တာရဝနင်းေမးဒေောရ်းေ္ာရ တီာရဒ္ြူီတဒချုပးနှ့်းတီာရဒ္ြူီတဒမျာရဒ၊ 

             တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ                                                       

             တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏ စတီ်းပုင်းခွ်း့ 

             ခရုင်းတီာရဒရငံဒ၏ စတီ်းပုင်းခွ်း့ 

             မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၏ စတီ်းပုင်းခွ်း့ 

             ီေလဒ္ူ်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ 

 

      တရားရုံးစီမံခန့် ခွဲမှု 

              တနင် သ္ာရီတတုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏ဖွဲ့စညးဒပငံစနင်စး 

              ရငံဒအဖွဲ့မှူဒမျာရဒ တာရ၀နင်းေမးဒေောရ်းမှု 

              တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒမျာရဒ တာရ၀နင်းေမးဒေောရ်းမှု 

              ခရုင်းတီာရဒ္ြူီတဒမျာရဒ တာရ၀နင်းေမးဒေောရ်းမှု 

              မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ြူီတဒမျာရဒ တာရ၀နင်းေမးဒောရ်းမှု 

              ီ င္ံဒမှနင်းဒေ ခေ်ွစာရီ်းဒမျာရဒနှ်း့  ဘဏ္ဍာရေီဒစတမံခနင်း့ ခွဲမှု 

 

၂၀၁၉ ခနှုစ ်လုပ်ငန်းဒောင်ရွြ်မှုများ 

              ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုငီး အမှုမပတဒ ပတးမှုနှုနင်းဒ 
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             တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏တရားစရီင်မှု 

 ခရုိင်တရားရုးံများ၏ တရားစရီင်မှု 

 မမို န့င်ယ်တရားရုးံများ၏တရားစရီင်မှု 

 တိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရှိ ခရုိင်၊ မမို န့င်ယ်တရားရုးံများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုအဒပခအဒနင် 

 အပခားတရားရုးံများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုအဒပခအဒနင် 

 စဲွဆုိဒ္ာ အဒရးကြီးရာဇဝတ်မှုခင်းအဒပခပြဇယား 

 ခရုိင်တရားရုးံများမှ တရားလွှတ်ဒတာ်္ုိ ့အယူခံတြ်ဒရာြ်မှုနှုန်င်း 

 မှုခင်းစီမံခနင် ့်ခဲွမှုအစအီစဉ်ဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 

             အပခားကြိုးြမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

                   ရံုးခွန်င်နှင့် ေဏဒ်ငွဒြာြ်ခံရရှိမှု 

               လူစွ့မ်းအားအရင်းအပမစ ်

                     ဒလ့ြျင့်္င်ကြားဒြးမှုနှင့် ဖံွ မ့ဖိုးတိုးတြ်မှု 

 တရားရုးံအ္ံုးပြု္ူများလြလ်ှမ်းမဒီရးနှင့် အ္ိအပမင်ပမှင့်တင်ဒရးဒဆာင်ရွြ်ဒြးပခင်း 

 တရားစရီင်ဒရးဆိုင်ရာလွတ်လြ်မှုနှင့် စီမံခနင် ့်ခဲွမှုစွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရနင် ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

 ဥြဒေ၊ နင်ည်းဥြဒေများဒရးဆွဒဲဆာင်ရွြ်ပခင်း 

                     ပြစ်ေဏြ်ျခံဒနင်ရ္ူများ၊ အချုြ်ခံဒနင်ရ္ူများ၏ ဥြဒေဆိင်ုရာအခွင့်အဒရးများ 

                     ရရှိဒရးဒဆာင်ရွြ်ပခငး် 

 ရြ်ြွြ်/ဒြျးရွာအုြ်ချုြ်ဒရးမှူးများလုြင်န်င်းစွမ်းဒဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း္င်တန်င်းတွင ်

                      ္ွားဒရာြ်ြုိခ့ျပခငး် 

 တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရှိ တရားရုးံအ္ီး္းီတွင် အများပြည်္ူများ္ိရှိနုိင်ရနင် ် 

 ဒကြာ်ပငာထား္ည့် ဒကြာ်ပငာစာများ 

 

          ဒနာြ်ေြ်တွဲ 

                 တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မမို့န ်တရားရုံးများ၏                 ေနင်ာရ းီေီးတွဲ (ီ) 

                  တည်ဒနရာများ 

                 ၀န်ထမ်းေိုင်ရာပပစ်ေဏ်ချမှတ် အဒရး ူမှုအဒပခအဒန   ေနင်ာရ းီေီးတွဲ  (ခ) 

               တနသသာရတီိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နငှ့်  တရားရုံးအေင့်ေင့်ရှ ိ ရာထူးအေင့်အလိုြ်  ေနင်ာရ းီေီးတွဲ  (ဂ) 

                 ၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း 
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တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကြီးချုပ၏် 
ဥဒ ျာဇဉ ် 

  ပညးေောရ း်စင္မ္မတ မနင်းမာရနုင း််ံေတာရးတွ း်   လတုူင း်ဒ    ္ုင ့ 

အီညးအေ္ွဒ မ်း့ တီာရဒမျှတမှုီုင  ဖညး့ေညးဒေပဒီနင်း ၊ တီာရဒရငံဒ  

မျာရဒအေပါ်  ပညး္ူလူေင၏    စုတးချယငကံီညးမှုနှ း့်    ေုေီာရီးမှု 

ီုှ္ညး့ တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒေီဒီုင   မှ့်းတ း်ီနင်းဟူေ္ာရ    ီညးမှနင်းဒ 

ချီးမျာရဒ ဖ်း့  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပးီ  မဟာရဗျူဟာရ 

စတမံီုနင်းဒမျာရဒေီဒေဲွ၍  အေီာရ း်အေညးေဖာရး   ေောရ း်ီွီးလျီး 

ီုှပါ္ညး။     င္ံဒနှစးတာရ မဟာရဗျူဟာရစတမံီုနင်းဒ (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ီငု   ေအာရ း် မ်းေအာရ်း   

 အေီာရ း်အေညးေဖာရး      ေောရ း်ီွီးခဲ့မပတဒေနင်ာရီး     ်ါဒနှစးတာရ  

တီာရဒစတီ း်ေီဒ မဟာရဗျူဟာရစတမံီုနင်းဒ   (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ီငု စတ း် 

အေီာရ း်အေညးေဖာရးေောရ း်ီွီးလျီးီုှပါ္ညး။ 

တီာရဒစတီ း်ေီဒမဟာရဗျူဟာရစတမံီုနင်းဒ   (၂၀၁၈-၂၀၂၂)  ၏လမးဒညွှနင်းချီးမျာရဒနှ း့် အညတ      

တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ်း့ တုင း်ဒေသ္ြီတဒအတွ း်ဒီုှ ခရငု် း၊  မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ 

မျာရဒအေနင် ဖ း့်  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး၏ လမးဒညွှနင်းမှာရကီာရဒချီးမျာရဒ၊ ဥပေသ 

 ပဌာရနင်းဒချီးမျာရဒ၊ ဥပေသလငပးေငံဒလငပးနင်ညးဒမျာရဒနှ း့်အညတ အမှုမျာရဒီုင ္တးမှတးချနုင်းအတွ း်ဒ 

မပတဒေ မာရီးေအာရ်း စတီ း်ေငံဒ ဖတး ခ း်ဒ၊ တီာရဒမျှတမှု၊ ဘီးမလုငီးမှု၊ ္ာရတူညတမျှီုှမှု၊ 

အဂတုတီာရဒီ း်ဒစ း်မှု၊ ဥပေသနှ း့်အညတ မှနင်းီနင်းမျှတေ္ာရ စတီ း်ချီးေီာရ း်ဒမျာရဒ ချမှတးေပဒ ခ်းဒ 

အာရဒ ဖ း့် အမျာရဒ ပညး္ူယငံကီညးီ ငုဒစာရဒ္ညး့ တီာရဒစတီ း်ေီဒစနင်စး ပုငမငုခုင း်မာရလာရေစီနင်း 

အေီာရ း်အေညးေဖာရးေောရ း်ီွီးလျီးီုှပါ္ညး။ 

တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးမှ တီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒအေနင် ဖ း့် တီာရဒစတီ း်ီာရတွ း် 

မုမတုုင့ ္ီးတမးဒီာရလအတွ း်ဒ ေ ဖာရ း့်မှနင်းေ္ာရ တီာရဒစတီ း်ေီဒ  စနင်စးေွနင်းဒီာရဒလာရေစီနင်းအတွီး 

လာရဘးမစာရဒ၊ လာရဘးမယူ ္နင်း့ ီှ း်ဒ ဖူစ း်စွာရ ဖ်း့ တာရဝနင်းေမးဒေောရ း်ကီမညး ဖစးေကီာရ း်ဒ ီတု ပု 

လီးမှတးေီဒေုငဒမပတဒ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒလမူှုီွနင်းယီးစာရမျီးနှာရနှ း့် တနင် သ္ာရ တီ 

တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးရငံဒတွ်း ေုင း်ဒဘငတးတ း်ေကီာရး ်ာရောရဒမပတဒ ယ း်ဒီတုီဝတးအတုင း်ဒ 

ဥပေသ ပဌာရနင်းဒချီး၊ လငပးေငံဒလငပးနင်ညးဒမျာရဒနှ်း့အညတ ညတညွတးမှနင်းီနင်းေ္ာရ အဂတုတီာရဒီ း်ဒစ း် 

ေ္ာရ တီာရဒစတီ း်ေီဒစနင်စးေပါ်ေွနင်းဒလာရေစီနင်း စံနင်မူနင်ာရ ပ အေီာရ း်အေညးေဖာရးေောရ း်ီွီးလျီး 

ီုှပါ္ညး။ 

၁ 
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“ တီာရဒစတီ း်ီာရတွ်း  အမှနင်းီုငေငဒံ ဖတးရငံမျှ ္ာရမီဘဲ ေုင္ုင့ အမှနင်းတီာရဒီုင 

စတီ း်ေကီာရ်းဒ အမျာရဒ မ း်ေစီာရ္ညး” ဟူ္ညး့  ပညးေောရ း်စင မနင်းမာရနုင း််ံေတာရး နှ း့်ေမာရ း် ေ ွီှေ 

(ခ) ေမာရ း် ေီှပါ(၂)( ၁၉၆၆ မတစ၊   တီာရဒရငံဒချုပး ၊   စာရ- ၆၁၆ )   စတီ း်ေငံဒပါ လမးဒညွှနင်းချီးီငု 

တီာရဒေီဒ အီာရီုှမျာရဒီ  မှတး္ာရဒလုငီးနင်ာရေောရ း်ီွီးကီီမညး ဖစး္ညး။  

ဥပေသနှ်း့ညတညွတးမှနင်းီနင်းမပတဒ အဂတုတီာရဒီ း်ဒစ း်စွာရ ဖ်း့စတီ း်ေငံဒ ဖတးမှ္ာရလျှ း် 

တီာရဒရငံဒမျာရဒီုင အမျာရဒ ပညး္ူယငကံီညးီုငဒစာရဒလာရမညး ဖစးပါ္ညး။ အမျာရဒ ပညး္ယူငံကီညး 

ီုငဒစာရဒမှ္ာရ တီာရဒဥပေသ  ပဌာရနင်းဒချီးမျာရဒီုင လုငီးနင်ာရီျ်း့္ ငံဒေောရ း်ီွီးလာရကီမပတဒ 

တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒမှု ီုှလာရမညး ဖစးပါ္ညး။ တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒမှုီုှမှ္ ာရလျှ း် တီာရဒစတီ း်ေီဒ 

မဏ္ဏုု း်တညး့မတးလာရမပတဒ ေအဒချမးဒ္ာရယာရေ္ာရ နုင း််ံေတာရးြီတဒ ဖစးလာရမညး ဖစးပါ္ညး။ 

္ုင့ ဖစး၍ အဂတုတီာရဒီ း်ဒစ်း၍ မှနင်းီနင်းမျှတေ္ာရ တီာရဒစတီ း်ေီဒစနင်စးေွနင်းဒီာရဒမပတဒ 

တီာရဒရငံဒမျာရဒီငု အမျာရဒ ပညး္ူယငကံီညးီုငဒစာရဒလာရေစီနင်း တီာရဒေီဒမဏ္ဏုု း်တညး့မတးခုင း်မာရ 

လာရေစီနင်း  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး၏ လမးဒညွှနင်းချီးမျာရဒ၊ ဥပေသ၊ 

လငပးေငံဒလငပးနင်ညးဒမျာရဒနှ း့်အညတ တုတုီ ျီျလုငီးနင်ာရ ေောရ း်ီွီး္ွာရဒကီီနင်း တုငီးတွနင်းဒ 

လုငီးပါ္ညး။ 

 

 

 

 

 
ဦးတင်ဒအာင် 

တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ ်  

တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် ၂၀၂၀  ပပည့်နစှ်၊   မတ် လ  ၁၀  ရြ ်

ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ ်                                          ထားဝ ်မမို့ 

၂ 
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လူတုင် းဒ္ုင့ အီညးအေ္ွဒ မ း့် တီာရဒမျှတမှုီုင  ဖညး့ေညးဒေပဒီနင်း 

တီာရဒရငံဒမျာရဒအေပါ်  ပညး္ူလူေင၏စုတးချယငကံီညးမှုနှ်း့ ေုေီာရီးမှုီုှ္ညး့ တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒေီဒီုင 

 မ း့်တ း်ီနင်း 

 ရည်မှန်းချြ ်

တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒေီဒနှ်း့ ီပးီွာရေအဒချမးဒ္ာရယာရေီဒ 

 ပညး္ူအမျာရဒ ယငကံီညးီုငဒစာရဒ္ညး့  ပညး္ူ့အီျ ုုဒ ပု  တီာရဒစတီ း်ေီဒစနင်စး ေပါ်ေွနင်းဒေီဒ 

အမှုအခ း်ဒမျာရဒီုင ဥပေသနှ း့်အညတ မှနင်းမှနင်းနှ း့် မနင်း မနင်း စတီ း်ေငံဒ ဖတးေီဒ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

္ာရတူညတမျှမှုနှ း့် တီာရဒမျှတမှု 

တီာရဒစတီ း်ေီဒလွတးလပးမှုနှ်း့ ဂငဏး္ုီ္ခာရီုှမှု 

လီးလှမးဒမတနုင း်မှု  

 မနင်းေနင်းေုေီာရီးမှုနှ်း့ အချနုင်းမတေောရ း်ီွီးနုင း်မှု 

  တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

၃ 

“အာရဒလငဒံအတွီးတုငဒတီးေီာရ း်ဒမွနင်းေ္ာရတီာရဒမျှတမှုေတ္ုင့(Towards Improving Justice For All)”   

  တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )၏ ဒောင်ပုေ် 
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တရားရုးံနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပပန်ရပခင်း၏ ရည်ရွ ်ချြ ်
 
 

 တုင း်ဒေသ္ြ တီဒအတွ း်ဒ တီာရဒစတီ း်ေီဒလငပး်နင်းဒမျာရဒ ပွ း့်လ း်ဒ မ း်္ာရ၍ တာရဝနင်းခံနုင်းမှု 

ီှုေစီနင်း 

 တုင း်ဒေသ္ြ တီဒအတွ း်ဒ တီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ လငပး်နင်းဒေောရ း်တာရမျာရဒအေပါ် ယောရဘူတ 

ီျီျ အီဲ ဖတးနုင် းေစီနင်း 

 တုင်းဒေသ္ြီတဒအတွ း်ဒ တီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ စွမးဒေောရ်းီညး ပုငမုင မ်း့မာရဒလာရေစီနင်း 

၄ 
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တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန့် ခွဲမှုဒဖာ်ပပချြ ်

 
  

တရားစီရင်ဒရးေိုင်ရာအဒပခခံမမူျား 
 

          ၂၀၁၀  ပည့းနှစး  ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒဥပေသအီ တီာရဒစတီ း်ေီဒေုင း်ီာရ အေ ခခမံမူျာရဒီုင 

ေအာရီးပါ အတုင း်ဒ ချမှတးောရဒပါ္ညး - 

 

(၁)    ဥပေသနှ း့်အညတ လွတးလပးစွာရတီာရဒစတီ း်ေီဒ 

(၂)    ဥပေသအီ ီနင်း့ ္တးချီးမျာရဒမှအပ   ပညး္ူ့ေီှ့ေမှာရီးတွ်း  တီာရဒစတီ း်ေီဒ 

(၃)    အမှုမျာရဒတွ် း   ဥပေသအီ  ခငခံေချပခွ း့်နှ း့်  အယူခံပုင း်ခွ း့ီ် ီုှေီဒ 

(၄)     ပညး္ူတုင၏့အီျ ုုဒစတဒပွာရဒီငု  ီာရီွယးေစာရ်း့ေီှာရီး၍ တီာရဒဥပေသစုငဒမုငဒေီဒ၊  နင်ယးေ မေအဒချမးဒ 

         ္ာရယာရေီဒ  တညးေောရီးီာရတွ်း  အေောရီးအီူ ဖစးေစေီဒ 

(၅)    ဥပေသီုင ပညး္ူမျာရဒီ   နင်ာရဒလညးလုငီးနင်ာရီျ်း့္ ငံဒလာရေစီနင်း  ပညာရေပဒေီဒနှ း့်   ပညး္ူမျာရဒီ 

         ဥပေသီငု  လုငီးနင်ာရေ္ာရ  အေလ့အီျ း့်ပျ ုုဒေောရ း်ေပဒေီဒ 

(၆)     ပညး္ူအချ း်ဒချ း်ဒနှ်း့ ပတး္ီးေ္ာရ အမှုီုစ္စမျာရဒီုင ဥပေသေဘာရ း်အတွ း်ဒ၌ ေီျေအဒမပတဒ ပတး 

         ေစေီဒ 

(၇)     ပစးမှုီျူဒလွနင်း္ူီ ငု   အေီဒယူအ ပစးေပဒီာရတွ်း   အီျ း့်စာရီုတ္တ ပု ပ း်မှုီုင   ဦဒတညးေီဒ 

၅ 

 ဥပေသနှ း့်အညတ ေငံဒ ဖတးပါ။ 

 မှနင်းမှနင်းနှ း့် မနင်း မနင်းစတီ း်ပါ။ 

 လငပးေငံဒညတညတေောရ း်ီွီးပါ။ 

 လာရဘးေပဒလာရဘးယူီ း်ဒီှ း်ဒပါ။ 

 ေ ဖာရ း့်မတးတညးကီညးမှု ဖ း့် တီာရဒရငံဒ၏ဂငဏး္ု ္ီခာရီုင ေုနင်းဒ္ုမးဒပါ။ 
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တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ 

 

            မနင်းမာရနုင း််ံတွ်း တီာရဒစတီ း်ေီဒ္ညး နုင း််ံေတာရး၏ အချုပးအ ခာရအာရဏာရ င္ံဒ ဖာရအနင် းီ တစးခင 

 ဖစးမပတဒ ဥပေသ ပုေီဒအာရဏာရနှ်း့ အငပးချုပးေီဒအာရဏာရတုငမ့ှ တ္ဒ ခာရဒီပးတညးပါ္ညး။  ပညးေောရ း်စင္မ္မတ 

 မနင်းမာရနုင း််ံေတာရးဖွဲ့စညးဒပငံ အေ ခခံဥပေသပငသးမ ၁၈ အီ နုင း််ံေတာရး၏ တီာရဒစတီ း်ေီဒအာရဏာရီုင 

 ပညးေောရ း်စင တီာရဒလွှတးေတာရးချုပး၊ တီာရဒလွှတးေတာရးမျာရဒနှ်း့ အေ း့်ေ း့်ေ္ာရ တီာရဒရငံဒမျာရဒ္ုင ့ ခွဲေဝ 

အပးနှ း်ဒောရဒပါ္ညး။ 

 ၂၀၀၈ ခငနှစး  ပညးေောရ း်စင္မ္မတ မနင်းမာရနုင း််ံေတာရး ဖွဲ့စညးဒပငံအေ ခခံဥပေသနှ်း့ ၂၀၁၀ 

 ပည့းနှစး  ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒ ဥပေသတုငအ့ီ ေအာရီးေဖာရး ပပါ တီာရဒရငံဒမျာရဒီုင ၂၀၁၁ ခငနှစး၊ 

မတးလ ၃၀ ီီးေနင့်မှစ၍ ဖွဲ့စညးဒောရဒပါ္ညး- 

 

(ီ)     ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး 

(ခ)      တုင း်ဒေသ္ြီတဒနှ်း့  ပညးနင်ယးတီာရဒလွှတးေတာရး 

(ဂ)      ခရုင း်တီာရဒရငံဒ၊ ီုငယးပုင း်အငပးချုပးခွ း့ီ် တုင း်ဒနှ်း့ ေသ္တီာရဒရငံဒ 

(ဃ)    မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ 

(်)      ဥပေသအီတညးေောရ း်္ညး့ အ ခာရဒတီာရဒရငံဒမျာရဒ 

၆ 
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တနသသာရီတုိင်း 

ဒေသကြီး 

တရား 
လွှတ်ဒတာ ်

ထားဝ ်ခရိုင ်

တရားရုးံ 

မမတိ်ခရိုင ်

တရားရုးံ 

ဒြာ့ဒသာင်း 

ခရိငု်တရားရုးံ 

၇ 

နိုင်ငဒံတာ၏် 
ေုတိ အပမင့်ေုံး 

တရားရုံး 

ခရိငု်တရားရံုး (၃)ရုံး 

ထားဝ ်ခရိုငတ်ရားရုံး 

မမတိ်ခရိုင်တရားရုံး 

ဒြာ့ဒသာင်းခရိုင်တရားရုံး 
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၈ 

မမို့န ်တရားရုံး (၁၀)ရုံး 
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တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီ:တရားလွှတ်ဒတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ 
 

         ၂၀၁၁ ခငနှစး၊ မတးလ ၃၀ ီီးေနင့်တွ း်  ပညးေောရ း်စင္မ္မတ မနင်းမာရနုင း််ံေတာရး ဖွဲ့စညးဒပငံအေ ခခံ 

ဥပေသနှ း့်  ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒဥပေသအီ  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပးီုင ဖွဲ့စညးဒခဲ့ပါ္ညး။ 

ေီးလီး၍ နုင း််ံေတာရးတွ း် တုင း်ဒေသ္ြီတဒ (္ုင့မဟငတး)  ပညးနင်ယးတီာရဒလွှတးေတာရးမျာရဒ၊ 

ီုငယးပုင း်အငပးချုပးခွ း့်ီ တုင း်ဒတီာရဒရငံဒမျာရဒ၊ ီုငယးပုင း်အငပးချုပးခွ း့်ီ ေသ္တီာရဒရငံဒမျာရဒ၊ ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒ၊ 

မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒနှ်း့ ဥပေသအီတညးေောရ း်ောရဒေ္ာရ အ ခာရဒတီာရဒရငံဒမျာရဒီုင တညးေောရ း်ဖွဲ့စညးဒ 

ခဲ့ပါ္ညး။ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးီုငလညးဒ ၂၀၁၁ ခငနှစးတွ်း  ပညးေောရ း်စင္မ္မတ 

 မနင်းမာရနုင း််ံေတာရး ဖွဲ့စညးဒပငံအေ ခခံဥပေသပငသးမ ၃၀၅ နှ့်း    ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒ ဥပေသပငသးမ ၃၄ 

တင့ုအီ   ဖွဲ့စညးဒခဲ့ပါ္ညး။ နုင း််ံေတာရး၏ သငတုယအ မ်း့ေငံဒတီာရဒရငံဒ ဖစးပါ္ညး။ 

 
တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒထာင်မှု 
 

        တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး္ညး တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒ၏မမုု့ေတာရး ောရဒဝယးမမုု့ 

တွ း်တညးီုှ ပါ္ညး။ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးအေောရီးအဦီုင ၂၀၁၁ခငနှစး၊ က္ဂငတးလ 

၂၃ီီးေနင့်တွ း် တုင း်ဒေသ္ြီတဒဝနင်းြီတဒချုပးဦ:ခ း်ေောရးီ ဖွ် း့လှစးေပဒခဲ့ပါ္ညး။  တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒ 

တီာရဒလွှတးေတာရးနှ း့် ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒအေောရီးအဦ္စးီုင ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒနှ်း့ 

ေ မီွီးချ း်ဒေုစပးေနင်ေ္ာရ (၃)ဧီ အီျယးအဝနင်းဒီုှ ေ မီွီးေပါ်တွ း် တညးေောရီးောရဒပါ္ညး။ 

အေောရီးအဦ၏အေနင်ာရီးဘ းီတွ်း ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒနှ့်း ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒတုင့ 

တစးေီးတညးဒတညးီုှပါ္ညး။  အေောရီးအဦ၏အေီှ့မျ းီနှာရစာရတွ်း ေီ:လမးဒ၊ ေတာရ း်ဘီးတွ်း 

င္ခလမးဒ္ွယး ီုှပါ္ညး။ 

 
ခရိုင်နှင့်မမို့န ်တရားရုံးများဖွဲ့စည်းပခငး် 
 

       ၂၀၁၇ခငနှစး၊ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏ ြီတဒကီပးမှုေအာရီးတွ်း 

ခရုင း်တီာရဒရငံဒ(၃)ရငံဒနှ့်း မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ(၁၀)ရငံဒတုင့ီ ငု ဖွဲ့စညးဒောရဒီုှပါ္ညး။ ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒမှာရ 

ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒ၊ မမုတးခရုင း်တီာရဒရငံဒနှ်း့ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒခရုင း်တီာရဒရငံဒတုင ့ဖစးပါ္ညး။ မမုု့နင်ယး 

တီာရဒရငံဒမျာရဒမှာရ ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ ေလာရ း်ဒလငံဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ ္ီီးေချာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ 

ေီ ဖူမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ မမုတးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ ီျွနင်းဒစငမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ ပငေလာရမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ 

တနင် သ္ာရ တီမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒနှ်း့ ဘငတး ပ်းဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒတုင့ ဖစးပါ္ညး။ 

၉ 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြီတဒချုပး 

ဦဒတ း်ေအာရ း် 

  ၂၂-၇-၂၀၁၆ မ ှယေနင့်ေု 

တရား္ူကြီးဦးခင်ဒမာင်ဒမာင် 

၂၈-၉-၂၀၁၆ မှ ယဒနင်ထ့ ိ

တရား္ူကြီး ဒေါ်ြုိြ်ြုိြ်ဒအး 

၂၉-၁-၂၀၁၈ မှ ယဒနင်ထ့ိ 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ်တရား္ူကြီးချုြ်နှင့်  တရားလွှတ်ဒတာ ်တရား္ူကြီးများ 

            နုင း််ံေတာရး္မ္မတ္ညး  တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး တီာရဒ္ူြီတဒချုပး  

ဦဒတ း်ေအာရ း်၊    တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြ တီဒ ဦဒခ း်ေမာရ း်ေမာရ း်နှ့်း ေသါ်ပုငီးပုင းီေအဒ 

တုင့ီုင ဖွဲ့စညးဒပငံအေ ခခံ ဥပေသပငသးမ ၃၀၈ ၊  ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒ ဥပေသပငသးမ  ၄၃၊  ၄၄၊  ၄၅  တုငန့ှ်း့ 

အညတ  တာရဝနင်းေပဒ ခနင်း့ အပးခဲ့ပါ္ညး။ 

တုင် းဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ ေသါ်ေအဒေအဒ္နင်းဒ 

၅-၃-၂၀၁၉ မှ ယေနင့်ေု 

၁၀ 
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တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် 

           ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒဥပေသပငသးမ ၃၈ အီ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏ စတီ း်ပုင း်ခွ့်း 

အာရဏာရမာှရ ေအာရီးပါအတုင း်ဒ ဖစးပါ္ညး - 

             (ီ)   မူလမှုီုငစတီ း် ခ း်ဒ 

             (ခ)     အယူခံမှုီုင စတီ း် ခ း်ဒ 

             (ဂ)      ပ း်ေ း်မှုီုငစတီ း် ခ း်ဒ 

             (ဃ)   ဥပေသတစးီပးီပးအီ  ္တးမှတးောရဒေ္ာရအမှုမျာရဒီုင  စတီ း် ခ း်ဒတုင့ ဖစးပါ္ညး။ 

          ၂၀၁၄ ခငနှစး တွ း်  ပဌာရနင်းဒ္ညး့  ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒဥပေသီုင  ပ း်ေ း်္ညး့ဥပေသအီ 

တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ/ ပညးနင်ယးတီာရဒလွှတးေတာရးမျာရဒ္ညး ပ း်လယးေီေကီာရ း်ဒအမှုမျာရဒီုငပါ စတီ း်ပုင း်ခွ း့်အာရဏာရ 

ီီုှပါ္ညး။ ၎ း်ဒအ ပ း် တီာရဒလွှတးေတာရး္ညး တီာရဒရငံဒမျာရဒီုင မေတမ့ဲ မ း် ပုမှု ဥပ ေသအီ စစးေေဒေ္ာရ 

အမှုမျာရဒီုငလညးဒ စတီ း်ပုင း်ခွ့်းီ ှုပါ္ညး။ တီာရဒလွှတးေတာရး္ညး လ းီေအာရ းီခံတီာရဒရငံဒအာရဒလငံဒ၏ 

တီာရဒစတီ း်ေီဒတာရဝနင်းမျာရဒနှ်း့ စတမံအငပးချုပးေီဒတာရဝနင်းမျာရဒအေပါ်  စတမံအငပးချုပးီနင်းနှ း့် ြီတဒကီပးီနင်း  တာရဝနင်း 

ီုှပါ္ညး။ 

 

 
ခရုိင်တရားရံုး 
 
           တုင း်ဒေသ္ြ တီဒအတွ း်ဒ ခရုင း်တီာရဒရငံဒ(၃)ရငံဒီုှမပတဒ  ခရုင း်တီာရဒရငံဒ္ညး  ပညးေောရ း်စင 

တီာရဒလွှတးေတာရးချုပးနှ း့် ္ းီေုင း်ီာရတီာရဒလွှတးေတာရး၏ လမးဒညွှနင်းချ းီမျာရဒနှ း့်အညတ ၎ း်ဒတုင၏့ 

စတီ း်ပုင း်ခွ း့်အတွ း်ဒီုှ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒအာရဒလငံဒ၏ တီာရဒစတီ း်ေီဒနှ း့်  စတမံအငပးချုပးေီဒေုင း်ီာရ            

ီုစ္စီပးမျာရဒီုင   ြီတဒကီပးီနင်း  တာရဝနင်းီုှ္ညး။ 

ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒ္ညး မုမုစတီ း်ပုင း်ခွ့်းီုှ္ည့း ီာရေဝတးမူလမှုမျာရဒနှ့်း တီာရဒမမူလမှုမျာရဒီုင 

စတီ း်ပုင း်ခွ့်းီုှ္ည့းအ ပ း် မုမုခရုင း်အတွ း်ဒီုှ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ ေငံဒ ဖတးချ းီမျာရဒအေပါ် အယူခံမှုနှ့်း 

 ပ း်ေ း်မှုစတီ း်ပုင း်ခွ့်းီုှပါ္ညး။ ခရုင း်တီာရဒရငံဒီုှ အမှုမျာရဒီုင တီာရဒ္ူြီတဒတစးဦဒ ဖ့်း စတီ း်ေငံဒ ဖတးပါ ္ညး။  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ၁၁  
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ခရိငု်တရားရုးံ၏ စီရင်ပိငု်ခွင့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မမို ့န ်တရားရုးံ 
 

            မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ္ညး မူလရငံဒ ဖစးပါ္ညး။ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ စငစငေပါ း်ဒ (၁၀) ရငံဒ ဖွ း့်လစှးောရဒမပတဒ 

 ဖစးပါ္ညး။ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒတစးရငံဒတွ်း  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပးီ တာရဝနင်းေပဒခနင်း့ အပးောရဒ 

ေ္ာရ မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ၊ တဲွဖ းီမမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒနှ း့် သငတုယမမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြ တီဒတုင ့ ီုှပါ္ညး။ 

မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒတစးရငံဒ၏ တီာရဒ္ူြီတဒအေီအတွီး္ညး ၎ း်ဒရငံဒ၏လငပး်နင်းဒပမာရဏအေပါ်တွ း်  မူတညး 

ပါ္ညး။ 

             မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ္ညး တီာရဒမမှုနှ း့် ီာရေဝတးမှု နှစးမျ ုုဒစလငံဒီုင ကီာရဒနင်ာရနုင း်္ညး့ မူလမှု 

စတီ း်ပုင း်ခွ း့် ီုှပါ္ညး။  မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒီုှ အမှုမျာရဒီုင  တီာရဒ္ူြီတဒတစးဦဒ ဖ း့်   စတီ း်ေငံဒ ဖတးပါ္ညး။ 

 
မမို့န ်တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ီာရေ၀တး 

စတီ း်ပုင း်ခွ း့် 

အေူဒအာရဏာရီ မမုု့နင်ယး/ တွဲဖီးမမုု့နင်ယး 
တီာရဒ္ူြီတဒ 
ပေမတနင်းဒအာရဏာရီီာရေ၀တးတီာရဒ္ူြီတဒ 
သငတုယတနင်းဒအာရဏာရီီာရေ၀တးတီာရဒ္ူြီတဒ 
တတုယတနင်းဒအာရဏာရီီာရေ၀တးတီာရဒ္ူြီတဒ 

 
ေောရ း်သဏး ၇နစှးေုနှ် း့ေ်ွသဏးအီနင် း့အ္တး 
မီုှ 
ေောရ း်သဏး ၃ နှစးေုနှ် ့းေ်ွသဏး၁၀၀၀၀၀ ီျပးေု 
ေောရ း်သဏး ၁နစှးေုနှ် း့ ေ်ွသဏး  ၅၀၀၀၀ ီျပးေု 
ေောရ း်သဏး ၃ လေုနှ် း့ ေ်ွသဏး ၃၀၀၀၀  ီျပးေု 

တီာရဒမ 

စတီ း်ပုင း်ခွ း့် 

မမုု့နင်ယး/ တွဲဖီးမမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ 
 
 
သငတုယ မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ 

 

ီျပး္နုင်းဒ  ၁၀၀  ေီးမပုငေ္ာရ တနင်းဖုငဒီုှ္ညး့  
တီာရဒမမှုမျာရဒ 
 
ီျပး္နုင်းဒ  ၃၀  ေီးမပုငေ္ာရ တနင်းဖုငဒီုှ္ညး့  
တီာရဒမမှုမျာရဒ 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 

ဥပဒေြခွင့်ပပုသည့် မည်သည့်ပပစ်ေဏြ်ိုမေို ချမှတ်နုိင်သည့် ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွင့် 

၎ း်ဒ၏ ေသ္နင်ယးနင်ုမုတးအတွ း်ဒီုှ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ ေငံဒ ဖတးချီးမျာရဒအေပါ် 
အယူခံ နှ့်း  ပ်းေ း်မှု စတီ း်ပုင း်ခွ့်း 

တရားမ စီရင်ပိုင်ခွင့် 

ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ/  
တွဲဖီးခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ 
 
သငတုယခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ 

ီျပး္နုင်းဒ  ၁၀၀၀၀  ေီးမပုငေ္ာရ တနင်းဖုငဒီုှ္ညး့  
တီာရဒမမှုမျာရဒအေပါ်  မူလမှု  စတီ း်ပုင း်ခွ့်း   
 
ီျပး္နုင်းဒ ၅၀၀၀ ေီးမပုငေ္ာရ တနင်းဖုငဒီုှ္ညး့  
တီာရဒမမှုမျာရဒအေပါ် မူလမှု  စတီ း်ပုင း်ခွ့်း 

ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ/  
တွဲဖီးခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ 
သငတုယခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ 

၎ း်ဒ၏ ေသ္နင်ယးနင်ုမုတးအတွ း်ဒီုှ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ 
မျာရဒ၏ ေငံဒ ဖတးချီးမျာရဒအေပါ် အယူခံနှ ့်း 
 ပ်းေ း်မှု  စတီ း်ပုင း်ခွ့်း 

၁၂ 
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ြဒလးသူင ်တရားရံုးများ 
 

           ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး္ညး ၂၀၁၉ခငနှစး၊  ပညးေောရ း်စငလွှတးေတာရးဥပေသအမှတး-၂၂ 

 ဖ့်း အ္စး ပဌာရနင်းဒလုငီး္ည့း ီေလဒ္ူ်ယးအခွ့်းအေီဒမျာရဒေုင း်ီာရဥပေသပငသးမ ၈၂၊ ပငသးမခဲွ (ခ)အီ 

္ းီေုင း်ီာရမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒအ တ္ဒ တ္ဒီုှ မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒအာရဒ ီေလဒ္ူ်ယးအခွ့်းအေီဒမျာရဒ 

ေုင် းီာရဥပေသပါ ္တးမှတး ပဌာရနင်းဒချ းီမျာရဒနှ့်းအညတ ီေလဒ္ူ်ယးအမှုအခ း်ဒမျာရဒီုင စစးေေဒစတီ း်ီနင်း 

စတီ း်ပုင း်ခွ့်းအာရဏာရအပးနှ း်ဒောရဒ္ ဖ့်း ( ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး၏ (၂၆-၇-၂၀၁၉)ီ းီစဲွပါ 

အမုနင် း့ေကီာရး ်ာရစာရအမှတး-၆၈၈/၂၀၁၉အီ)မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒတွ း် ီေလဒ္ူ်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒောရဒီုှ 

မပတဒ မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒီ ဥပေသနှ့်းအညတ စစးေေဒစတီ း်ေငံဒ ဖတးလျီးီုှပါ္ညး။ 

၁၃ 
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တနသသာရီတုိင်းဒေသကြးီတရားလွှတ်ဒတာ၏် ဖွဲ့စည်းပံု 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်ရုံးတွင် တာ၀န်ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒသာ  ရုံးအဖွဲ့မှူးများ 

 

ရငံဒအဖွဲ့မှူဒ (လီးေောရီးညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ) ဦဒဝ း်ဒေွဋးေအာရ း်(တ/၂၇၆၉)  ၃၀-၁-၂၀၁၉   မ ှ  ၇-၂-၂၀၁၉ေ ု

ရငံဒအဖွဲ့မှူဒ (လီးေောရီးညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ)   ေသါ်စုငဒ တ္ီုခုင း် (တ/ ၂၈၀၁)   ၇-၂-၂၀၁၉   မ ှ   ၈-၂-၂၀၁၉ေ ု

ရငံဒအဖွဲ့မှူဒ (လီးေောရီးညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ)    ဦဒေောရးေောရး္နင်းဒ (တ/ ၂၇၇၈)     ၈-၂-၂၀၁၈   မ ှ ၂၇-၉-၂၀၁၉ေ ု

ရငံဒအဖွဲ့မှူဒ(သငတုယညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ)  ေသါ်ေမ္ီးဦဒ(တ/၂၁၇၁)    ၂၇-၉-၂၀၁၉  မှ  ၂၂-၁-၂၀၂၀ ေ ု

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒသာ တိုင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး  

 

တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ ဦဒေီျာရးစွာရမ်ုမးဒ (တ/ ၂၈၅၆) ၉-၃-၂၀၁၈ မ ှ၂၅-၂-၂၀၁၉ ေ ု

(ညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ) 

တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ ေသါ်ေအဒေအဒ္နင်းဒ (တ/ ၁၇၆၀) ၅-၃-၂၀၁၉ မ ှယေနင့်ေု 

(ညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ) 

 

 

၁၄ 

တနင် သ္ာရီတတုင်းဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရး 

တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး 

တီာရဒ္ူြီတဒချုပးရငဒံ 

ရငံဒအဖဲွ့ 

တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒေီဒ  

ဦဒစတဒမှူဒ 

တီာရဒစတီ်းေီဒဌာရနင် စတမ/ံေောရီးပံ့ဌာရနင် 
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တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရှ ိ  ခရိုင်တရားသူကြီးများ 

  

     ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ်ခ း်နှ း်ဒေွဋး ၁၅-၈-၂၀၁၈ မ ှ

    တ/၂၄၃၄ ၂၀-၁-၂၀၂၀ ေု 

   

     မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး                   ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ     ေသါ်ဥမ္မာရညွနင် း့                ၆-၆-၂၀၁၇ မ ှ

   တ/၁၈၆၉              ၂၁-၅-၂၀၁၉ ေု 

  ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ်ေအဒေအဒေမာရး ၂၇-၅-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၁၅၈ ၃၁-၁-၂၀၂၀ ေု 

   

     ဒြာ့ဒသာင်းခရုိင်တရားရုံး        ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ     ေသါ်ေအဒ မ္ုဂီ         ၁၄-၃-၂၀၁၈ မ ှ 

   တ/၁၉၀၈                    ၁၁-၃-၂၀၁၉ ေု 

  ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ်ခုင း်ခုင း်မျ ုုဒ ၁၂-၃-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၄၂၀ ယေနင့် ေ ု

  

 

တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရှ ိ  မမို့န ်တရားသူကြီးများ 

  

  ထားဝ ်မမို့န ်တရားရံုး      မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ  ဦဒေီျာရး မ့်း                   ၇-၉-၂၀၁၇ မ ှ

   တ/ ၂၈၂၈                      ၁၇-၉-၂၀၁၉ ေု 

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ် မ့်း မ့်းစနင်းဒ ၁၇-၉-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၀၅၃ ယေနင့် ေု 

 

    ဒလာင်းလုံးမမို့န ်တရားရံုး မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ  ဦဒေအာရ း်ခနင်း့          ၉-၇-၂၀၁၈  မ ှ

   တ/၃၀၇၂                 ၁၃-၂-၂၀၂၀ ေု 

   

      သရြ်ဒချာင်းမမို့န ်တရားရံုး  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြ တီဒ ေသါ်ေပုးောရဒေလဒ            ၆-၃-၂၀၁၈  မ ှ

   တ/၂၈၇၉                     ၁-၃-၂၀၁၉ ေု 

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒေောရးမ း်ဒနုင း် ၁-၃-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၇၈၈ ၂၇-၁၂-၂၀၁၉ ေု 

 

 ဒရပဖူမမို့န ်တရားရံုး           မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ    ဦဒ္ုင းီေအာရ း်         ၁၆-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ

   တ/ ၃၂၇၆               ၈-၃-၂၀၁၉ ေု 

       မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ခုင း်မာရလာရေအဒကီညး ၂၅-၄-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၀၉၈ ယေနင့်ေု

    

၁၅ 
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တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ  မမို့န ်တရားသူကြီးများ 
 
  

   

          မမိတ်မမို့န ်တရားရုံး   မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ    ဦဒလှို း်                   ၁၆-၁၀-၂၀၁၇ မ ှ

                                                                                  တ/ ၂၆၇၆              ၉-၇-၂၀၁၉ ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ်ေီခုင း် မ့်း ၉-၇-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၉၂၄ ယေနင့် ေု 

 

         ြျွန်းစုမမို့န ်တရားရုံး      မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒေတောရဝ း်ဒ ၁၅-၆-၂၀၁၈ မှ

   တ/၂၉၁၆ ၂၁-၂-၂၀၁၉ ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒောရလတစံ ၂၁-၂-၂၀၁၉ မှ

   တ/၃၁၄၄ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒေအာရ း်ေီးနုင း် ၁၀-၄-၂၀၁၉ မှ

  (သင-မမုု့နင်ယး)မမုု့နင်ယးတာရဝနင်း တ/၃၄၉၈ ယေနင့် ေု 

  

         ပုဒလာမမို့န ်တရားရုံး မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ        ဦဒေအာရ း်ခုင း်မုငဒ         ၈-၆-၂၀၁၇ မ ှ

                                       တ/ ၃၀၃၁              ၁၁-၁-၂၀၁၉ ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒစွမးဒေီးနုင း် ၁၇-၁-၂၀၁၉ မှ

   တ/၃၁၂၉ ယေနင့် ေ ု

  

         တနသသာရီမမို့န ်တရားရုံး မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ         ဦဒ္ းီပုင း်ဦဒ          ၁၅-၁-၂၀၁၇ မ ှ

                                       တ/ ၃၂၅၆               ၅-၃-၂၀၁၉ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ ဦဒေောရးလ း်ဒ ၅-၃-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၁၃၈ ၁၁-၂-၂၀၂၀ ေ ု

    

         ဒြာ့ဒသာင်းမမို့န ်တရားရုံး  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတဒ        ဦဒီုငီုင            ၂၉-၃-၂၀၁၇ မ ှ

    တ/၂၉၆၂                ၁၀-၂-၂၀၂၀ ေ ု

   

       ဘုတပ်ပငး်မမို့န ်တရားရုံး မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတ:        ဦဒနင်နင်းဒဝ်းဒ             ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ

   တ/၃၃၀၀             ၁၄-၂-၂၀၁၉ ေ ု

  မမုု့နင်ယးတီာရဒ္ူြီတ:        ဦဒီဲလူေေွဒ             ၁၄-၂-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၂၉၆             ယေနင့် ေ ု

 

၁၆ 
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 ရသံုးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခန့်ခဲွမှု 
  

          တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး္ညး နှစးစဉးေငတး ပနင်း္ညး့  ပညးေောရ း်စင၏ 

ဘဏ္ဍာရေ်ွမ ှ အီအ င္ံဒေုင း်ီာရ ဥပေသအီခဲွေဝေပဒ္ညး့ ဘဏ္ဍာရီနင်းပငံေ်ွ ဖ်း့ လငပး်နင်းဒမျာရဒီုင စတမံ 

ေောရ း်ီွီးပါ္ညး။  ပညးေောရ း်စင၏ ဘဏ္ဍာရေီဒနှစးတွ း် ေီာရ းီခံီမညး့ီ ေ်ွမျာရဒီုင စတမံြ တီဒကီပး 

ေီာရ းီခံ ခ း်ဒနှ း့် အ င္ံဒစီုတးေ် ွ               (္ာရမနင်းအ င္ံဒစီုတး နှ း့် ေ်ွလငံဒေ်ွီ း်ဒအ င္ံဒစီုတး ) တုငီ့ ငု 

စတမံခနင်း့ ခဲွ ခ း်ဒတုင့နှ် း့စပးလျဉးဒ၍ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ တီာရဒလွှတးေတာရး၊ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒအာရဒ 

လငပးပုင း်ခွ း့် အပးနှ း်ဒ၍  ေောရ း်ီွီးပါ္ညး။ 

          လငပးပုင း်ခွ း့်အပးနှ း်ဒ ခ း်ဒခံီ္ညး့ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ္ညး မုမုလ းီေအာရ းီီုှ 

ဌာရနင်ေုင းီ် ာရပငဂ္ဂုုလးအာရဒ  ေပးမံ၍လငပးပုင း်ခွ း့်လွဲှအပးနုင း်္ညး ဖစးေ္ာရးလညးဒ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ 

တီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြီတဒချုပးီ တာရဝနင်းခံီေ္ာရီေ်ွမျာရဒီုင စတမံြီတဒကီပးေီာရ းီခံ ခ း်ဒနှ း့် အ ငံ္ဒ 

စီုတးေ်ွတုင့ီုင စတမံခနင်း့ ခဲွ ခ း်ဒနှ း့်စပးလျဉးဒ္ညး့ လငပးပုင း်ခွ း့ီ် ုင တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒ ီုငယးတုင း် 

ေောရ း်ီွီးပါ္ညး။ 

           တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရး တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒီ ဘဏ္ဍာရေီဒနှစးအလုငီး 

ီေ်ွ၊ င္ံဒေ်ွမျာရဒီုင  လီးေအာရီးခံတီာရဒရငံဒမျာရဒအတွ းီ ခွဲေဝ၍ စတမံေောရ း်ီွီးပါ္ညး။ 

          တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးအေနင် ဖ း့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခင ဘဏ္ဍာရေီဒနှစးအတွီး 

 ပညးေောရ း်စင၏ ဘဏ္ဍာရေ ွ်အီအ င္ံဒေုင း်ီာရ ဥပေသအီဘဏ္ဍာရေီဒနှစးအတွီး ခဲွေဝေပဒ္ညး့ 

ေ်ွလငံဒေ်ွီ း်ဒအ င္ံဒစီုတးတုင့နှ း့် စပးလျဉးဒ၍   ခွ း့် ပုေ်ွ၊   အမှနင်း င္ံဒစဲွေ်ွမျာရဒီုင   ေယာရဒ  ဖ း့်ေဖာရး ပပါ 

္ညး။ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွြ် တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  

သာမန်ရဒငွလျာထားချြ်နှင့်  အမှန်ရဒငွများစာရင်း (ြျပ်ဒထာင်ဒပါင်း) 

စဉ ် အဒ ြာင်းအရာ လျာထားချြ ် အမှန်ရဒငွစာရင်း 

၁ 
ပစ္စညးဒမျာရဒေီာရ း်ဒချီေ်ွနှ်း့ေောရ း်ီွီးေပဒ

မှုအတွ းီ ီေ်ွမျာရဒ 
၄၃၁၀ ၅၅၁၄၂ 

၂ 
အ ခာရဒီေ်ွမျာရဒ၊ သဏးေ်ွမျာရဒနှ့်း ဘဏ္ဍာရေ်ွ 

အ ဖစး္မုးဒယူ ခ း်ဒမျာရဒ 
၂၂၁၈၈၉ ၄၈၆၄၅၉ 

စုစုဒပါင်း ၂၂၆၁၉၉ ၅၄၁၆၀၁ 

၁၇ 
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ရသံုးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခန့်ခဲွမှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဒငွလံုးဒငွရင်း 

    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခင  ဘဏ္ဍာရေီဒနှစး အတွ း်ဒ ေ်ွလငံဒေ်ွီ း်ဒ ခွဲေဝချောရဒ ခ း်ဒမီုှပါ။ 

၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခ ုဘဏ္ဍာဒရးနှစ ်တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  

အမှန်တြ  ်အသံုးစရိတစ်ာရင်း (ြျပ်ဒထာင်ဒပါင်း) 

စဉ ် ဒငွစာရင်းဒခါင်းစဉ ် ခွင့်ပပုဒငွ အမှန်သံုးဒငွ ပပန်အပ်ဒငွ 

၁ ေ်ွလငံဒေ်ွီ း်ဒစီုတး - - - 

၂ ္ာရမနင်းအ င္ံဒစီုတး ၅၅၈၇၈၈ ၆၂၆၅၈၁ - 

၁၈ 
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2018 2019 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 12291 625 12916 15265 680 15945 

Decided 12041 642 12683 15263 625 15888 

Clearance Rate % 98% 103% 98% 100% 91% 99% 

၂၀၁၉ ခုနစှ ်လပု်ငန်းဒောင်ရွြ်မှုများ 

ပပြ္ခေိန်နစှ်အလိုြ ်အမှုမပီးပပတ်နှုနး် 

တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် နှင့်  တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ  ခရိုင်နငှ့် မမို့န ်တရားရုံးများ၏ လုပ်ငန်းပမာဏ 

 

           ေယာရဒ (၁) တွ်း တုင်းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ်း့တုင်းဒေသ္ြီတဒအတွ း်ဒီှ ုခရုင်းနှ့်း မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ မျာရဒ၏ 

 ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုင းီ အမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒီုင ေဖာရး ပောရဒပါ္ညး။ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ း် တုင်းဒေသ္ြ တီဒ တီာရဒလွှတးေတာရးနှ်း့ 

တုင်းဒေသ္ြ တီဒအတွ်းဒီုှ ခရုင်းနှ်း့ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ္ုင့ စွဲေုငေလျှာရ းီောရဒ္ည့း အမှုေပါ်းဒ (၁၅၉၄၅)မှု  ဖစးပါ္ညး။ 

ယခ်းနှစးေီး (၃၀၂၉)မှုတုငဒခဲ့ပါ္ညး။ အမှုမပတဒ ပတးမှု ီာရခုင် းနှုနင်းဒမှာရ ၂၀၁၈ ခငနှစးတွ်း ၉၈% မပတဒ ပတးခ့ဲမပတဒ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ်း 

၉၉% မပတဒ ပတး ခဲ့ပါ္ညး။  အမှုလ းီီျနင်းမျာရဒ ေလျာ့ရနင်ညးဒီျေ်းဒေီဒအတွီး ြီုုဒပမးဒေောရ်းီွီး္ ွာရဒမညး 

 ဖစးပါ္ညး။  

 

 

 

 ဇ ား.  ၁    တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် နှင့်  တိုင်းဒေသကြီ:အတွင်းရှိ ခရိုင၊်  မမို့န  ် 

                    တရားရုံးများ၏ ပပြ္ခေိနနှ်စ်အလိုြ် အမှုမပီးပပတ်နှုန်း  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
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2018 2019 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 334 119 453 499 112 611 

Decided 360 129 489 466 102 568 

Clearance Rate % 108% 108% 108% 93% 91% 92% 

တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်မှု 

 

      ေယာရဒ (၂)တွ း် တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏  ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုငီး အမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒီငု 

ေဖာရး ပောရဒပါ္ညး။ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ်း တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး၌ စငစငေပါ း်ဒအမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒ္ညး 

၉၂% ီုှမပတဒ ယခ း်နှစး အမှုမပတဒ ပတးမှု ီာရခုင း်နှုနင်းဒနှ်း့ နှို း်ဒယှဉးလျှ း်  ၁၆%  ေလျာရ့နင်ညးဒမပတဒ ပတးခဲ့ပါ္ညး။  

 

 

ဇ ား.  ၂  တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမပီးပပတ်နှုန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
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2018 2019 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 1012 228 1240 1091 263 1354 

Decided 876 224 1100 1146 208 1354 

Clearance Rate % 87% 98% 89% 105% 79% 100% 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်မှု 

 

           ေယာရဒ (၃) တွ း် ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒ၏  ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုငီး အမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒီုင ေဖာရး ပောရဒ 

ပါ္ညး။ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ်း ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒ္ုင့ စွဲေုင္ ညး့အမှုေပါ း်ဒ ၁၃၅၄ မှုီုှမပတဒ ယခ း်နှစးေ းီ ၁၁၄ 

မှု ပုငမုငမျာရဒ ပာရဒီာရ  မပတဒ ပတးမှုီာရခုင း်နှုနင်းဒမှာရ ယခ း်နှစး  ၈၉% မ ှ ၁၀၀% ္ုင ့ တုငဒတီးမပတဒ ပတး ခဲ့ပါ္ညး။  

 

    ဇ ား.  ၃  ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ် အမှုမပီးပပတ်နှုန်း ၂၀၁၈−၂၀၁၉ 
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၂၁ 
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2018 2019 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 10945 278 11223 13675 305 13980 

Decided 10805 289 11094 13651 315 13966 

Clearance Rate % 99% 104% 99% 100% 103% 99% 
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မမို့န ်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်မှု 

 

           ေယာရဒ (၄) တွ် း မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ၏  ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုငီး အမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒီုင ေဖာရး ပောရဒ 

ပါ္ညး။ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ်း မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ္ုင့ စွဲေုင္ ညး့အမှုေပါ း်ဒ ၁၃၉၈၀ မှုီုှမပတဒ ယခ း်နှစးေီး 

၂၇၅၇ မှု တုငဒတီးီာရ  မပတဒ ပတးမှုီာရခုင း်နှုနင်းဒမှာရ ယခ း်နှစး  ၉၉% အတုင း်ဒမပတဒ ပတးခဲ့ပါ္ညး။  

 

 

    ဇ ား.  ၄   မမို့န ်တရားရုံးများ၏  ပပြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမပီးပပတ်နှုန်း ၂၀၁၈−၂၀၁၉ 

၂၂ 
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 တိုင်းဒေသကြီ:အတွင်းရှ ိခရိုင်၊ မမို့န ်တရားရုံးများ၏ အမှုမပီးပပတ်မှုအဒပခအဒန  

 

   ၂၀၁၉ခငနှစးတွ း် ခရုင း်တီာရဒရငံဒ(၃)ရငံဒတွ း် ီာရေဝတးအမှုမျာရဒတွ်း အမှုမပတဒ ပတးမှုနှုနင်းဒအ မ်း့ေငံဒမှာရ 

ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒခရုင း်တီာရဒရငံဒ ဖစးမပတဒ တီာရဒမမှုမျာရဒတွ်း အမှုမပတဒ ပတးမှုအ မ့်းေငံဒမှာရ ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒ 

ရငံဒ  ဖစးပါ္ညး။ 

    ၂၀၁၉ခငနှစးတွ း် မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ(၁၀)ရငံဒတွ း် ီာရေဝတးမှုမျာရဒတွ း် အမှုမပတဒ ပတးမှုနှုနင်းဒအ မ့်းေငံဒမှာရ 

ပငေလာရမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒနှ့်း ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရရငံဒတုင့ ဖစးမပတဒ တီာရဒမမှုမျာရဒတွ်း အမှုမပတဒ ပတးမှု 

နှုနင်းဒ အ မ့်းေငံဒမှာရ ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ  ဖစးပါ္ညး။ 

ရုံးအမည ်
ရာဇဝတ် တရားမ အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း 

စွ ဲ မပီး စွ ဲ မပီး ရာဇဝတ် တရားမ 

ောရဒဝယးခရုင း် ၂၉၆ ၂၈၇ ၁၃၉ ၁၁၂ ၉၆% ၈၀% 

မမုတးခရုင း် ၅၄၉ ၅၃၈ ၇၇ ၆၀ ၉၇% ၇၇% 

ေီာရေ့္ာရ း်ဒခရုင း် ၂၄၆ ၃၂၁ ၄၇ ၃၆ ၁၃၀% ၇၆% 

ောရဒဝယးမမုု့နင်ယး ၄၅၆၇ ၄၆၀၇ ၃၂ ၄၈ ၁၀၀% ၁၅၀% 

ေလာရ း်ဒလငံဒမမုု့နင်ယး ၃၁၄ ၂၇၁ ၄၀ ၃၅ ၈၆% ၈၇% 

္ီီးေချာရ း်ဒမမုု့နင်ယး ၅၁၅ ၄၈၁ ၃၅ ၃၆ ၉၃% ၁၀၂% 

ေီ ဖူမမုု့နင်ယး ၃၃၂ ၃၁၀ ၂၄ ၁၀ ၉၃% ၄၁% 

မမုတးမမုု့နင်ယး ၃၈၈၈ ၃၈၉၃ ၅၀ ၅၆ ၁၀၀% ၁၁၂% 

ီျွနင်းဒစငမမုု့နင်ယး ၄၅၃ ၄၃၁ ၆ ၆ ၉၅% ၁၀၀% 

ပငေလာရမမုု့နင်ယး ၃၂၆ ၃၃၄ ၃၉ ၃၄ ၁၀၂% ၈၇% 

တနင် သ္ာရ တီမမုု့နင်ယး ၃၂၉ ၃၂၁ ၁၄ ၁၂ ၉၇% ၈၅% 

ေီာရေ့္ာရ း်ဒမမုု့နင်ယး ၂၆၁၉ ၂၆၉၃ ၅၈ ၇၀ ၁၀၂% ၁၂၀% 

ဘငတး ပ်းဒမမုု့နင်ယး ၃၃၂ ၃၁၀ ၇ ၈ ၉၃% ၁၁၄% 

၂၃ 
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2018 2019 Total 

Newly Filed 93 177 270 

Decided 83 151 234 

Clearance Rate % 89% 85% 86% 
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အပခားတရားရုံးများ၏ အမှုမပီးပပတမ်ှုအဒပခအဒန 

 

           ေယာရဒ (၅) တွ း် အ ခာရဒတီာရဒရငံဒမျာရဒ၏  ပီ္ခသုနင်းနှစးအလုငီး အမှုမပတဒ ပတးနှုနင်းဒီုင ေဖာရး ပောရဒ 

ပါ္ညး။ ၂၀၁၉ ခငနှစးတွ်း ီေလဒ္ူ်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ ဖွ့်းလှစးောရဒ္ညး့ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ (၁၀) ရငံဒတွ း် 

စွဲေုင္ ညး့ အမှုေပါ း်ဒ ၁၇၇ မှုီုှမပတဒ  မပတဒ ပတးမှုီာရခုင း်နှုနင်းဒမှာရ ယခ း်နှစး  ၈၉% မှ  ၈၅% ္ုင ့   ေလျာရ့နင်ညးဒ 

မပတဒ ပတးခဲ့ပါ္ညး။  

 

                ဇ ား.  ၅  ြဒလးသူင ်တရားရုံးများ၏  ပပြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမပီးပပတ်နှုန်း  

                               ၂၀၁၈−၂၀၁၉ 

၂၄ 
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ေယာရဒ.၆ (၂၀၁၉)ခငနှစးတွ း် တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒအတွ း်ဒ စွဲေုငေ္ာရ အေီဒြီတဒီာရေဝတးမှုခ း်ဒ  

              အေ ခ ပေယာရဒ 

စဉ် ခရိုင ်

မုေိမ်းမှု 

လူ္တ ်မှု 
မူးယစ် 

ဒဆးဝါးမှု 
လူြုနင််ြူး 

မှု 

ယာဉ် 

မဒတာ် 

တဆ 

မှုဒကြာင့် 

လူဒ္မှု 

ဒလာငး် 

ြစား 

မှု 

ြဒလး 

္ူငယ် 

ဥြဒေအရ 

စွဲဆို္ည့် 

မှုခင်းများ 

ရိုးရိုး ္ြ်ငယ် 

၁ ထားဝယ်ခရုိင် ၅ ၂၅ ၁၇ ၁၀၂ - ၅၀ ၁၀ ၅၅ 

၂ မမိတ်ခရုိင် ၁၂ ၂၁ ၃၂ ၂၅၂ - ၄၅ ၃ ၆၄ 

၃ ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင် ၃ ၉ ၂၂ ၁၁၄ ၁ ၂၀ ၃ ၃၂ 

  စုစုဒြါင်း ၂၀ ၅၅ ၇၁ ၄၆၈ ၁ ၁၁၅ ၁၆ ၁၅၁ 

ေယာရဒ.၇ ၂၀၁၉ခငနှစးအတွ း်ဒ ခရုင း်တီာရဒရငံဒမျာရဒမှ တီာရဒလွှတးေတာရး္ုင့ အယူခံတီးေီာရီးမှုနှုနင်းဒ 

စဉး ရငံဒအမညး 

ီာရေဝတး တီာရဒမ အယူခံမှုနှုနင်းဒ 

ေငံဒ ဖတးမပတဒ 

အမှု 

(ခရုင်း) 

အယူခံမှု 

(တီာရဒ 

လွှတးေတာရး) 

ေငံဒ ဖတးမပတဒ 

အမှု 

(ခရုင်း) 

အယူခံမှု 

(တီာရဒ 

လွှတးေတာရး) 

ီာရေဝတး တီာရဒမ 

၁ ောရဒဝယးခရုင်း ၂၈၇ ၁၃၂ ၁၁၂ ၂၆ ၄၆%  ၂၃% 

၂ မမုတးခရုင်း ၅၃၈ ၁၅၇ ၆၀ ၁၁  ၂၉% ၁၈% 

၃ ေီာရေ့္ာရ်းဒခရုင်း ၃၂၁ ၉၃ ၃၆ ၅  ၂၈% ၁၃% 

  စငစငေပါ်းဒ ၁၁၄၆ ၃၈၂ ၂၀၈ ၄၂  ၃၃% ၂၀% 

၂၅ 
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မှုခင်းစီမံခန့်ခွမဲှုအစီအစဉ် ဒောင်ရွြ်မှုများ 
          အမှုမျာရဒီုင မှနင်းမှနင်းနှ့်း မနင်း မနင်း ေေုီာရ းီစွာရ ေောရ း်ီွီးနုင း်ီနင်း နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှု 

အစတအစဉး  National Case Management Program (NCMP)အီ ောရဒဝယးခရုင း်နှ့်း ောရဒဝယးမမုု့နင်ယး 

တီာရဒရငံဒမျာရဒီုင (၁-၈-၂၀၁၈)ီီးေနင့်တွ း် စတ း်အေီာရ း်အေညးေဖာရးေောရ း်ီွ းီခ့ဲပါ္ညး။  

          တီာရဒရငံဒအ င္ံဒ ပု္ူမျာရဒလ းီလှမးဒမတနုင း်မှုတုငဒတ းီေစီနင်းအတွီး ၂၀၁၈ခငနှစးတွ း် CMP အီ 

္တးမှတးောရဒေ္ာရ ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒနှ့်း ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒ္ာရမီ (၁-၁-၂၀၂၀)တွ း် 

CMP စတ း်ေောရ း်ီွီးမည့း မမုတးခရုင း်တီာရဒရငံဒနှ့်း (၁-၇-၂၀၂၀)တွ း် CMP စတ း်ေောရ း်ီွီးမည့း 

မမုတးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒီုှ ္တ း်ဒအချ းီအလ းီေီာရ း်တာရမျာရဒနှ့်း အမှုလ းီခံဌာရနင်မျာရဒ ပုငမုငတုငဒတီး 

ေအာရ း် ေောရ း်ီွီးခ့ဲပါ္ညး။ ယခငအခါ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ့်း တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ 

အတွ း်ဒီုှ ခရုင း်တီာရဒရငံဒ၊ မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒမျာရဒအာရဒလငံဒတွ း် ္တ း်ဒအချ းီအလ းီ ေီာရ း်တာရမျာရဒနှ့်း 

အမှုလီးခံဌာရနင်မျာရဒတညးေောရ း်ောရဒီုှမပတဒ  ဖစးပါ္ညး။ 

          နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခွဲမှုအစတအစဉး(NCMP) အေီာရ း်အေညးေဖာရးေီဒအတွီး တီာရဒစတီ း် 

ေီဒနှ့်း ေီးစပး္ည့း တုင း်ဒေသ္ြ တီဒအေ့်းဌာရနင်အဖဲွ့အစညးဒမျာရဒနှ့်း လငပး်နင်းဒညုှနှို း်ဒအစညးဒအေဝဒ၊ 

စတ း်အေီာရ း်အေညးေဖာရးေောရ း်ီွီးမည့း နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးနှ့်း စပးလျဉးဒ၍ 

ီှ း်ဒလ း်ဒ ခ း်ဒ အခမးဒအနင်ာရဒမျာရဒ ပုလငပးခ့ဲပါ္ညး။ 

          မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးအီ ေောရ း်ီွီးေနင်မှုအေပါ် ေစာရ့်းကီပးစစးေေဒေောရ း်ီွီး္ည့း ီုစ္စ 

နှ့်း မှုခ း်ဒေ ခီာရေီာရ းီစနင်စး (case Tracking Database) ္ း်တနင်းဒ၊ မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးအီ  

တီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ စစးတမးဒီလသးမျာရဒအေပါ် ေေွဒေနွဒ င္ံဒ္ပး္ည့း (Monitoring and Evaluation 

Training) ္ း်တနင်းဒ၊ တီာရဒရငံဒအ င္ံဒ ပု္ူမျာရဒ ဝနင်းေောရ း်မှုေ့်းပွာရဒ္ း်တနင်းဒ၊ နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒ 

စတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးအီ တီာရဒရငံဒမျာရဒစစးတမးဒေီာရ းီယူ ခ း်ဒနှ့်း မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှု အစတအစဉးေသ္ 

ေုင် းီာရ ေီာရ ဖစး္ း်တနင်းဒမျာရဒေပဒ၍ တီာရဒေီဒအီာရီုှမျာရဒနှ့်း တီာရဒရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒီုင တီးေီာရ းီေစ 

ခဲ့ပါ္ညး။ 

 

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွပခင်း၏ အဓိပ္ပာ  ်

        ီာရေဝတးမှု ဖစးေစ၊ တီာရဒမမှု ဖစးေစ စစးေေဒစတီ း်ီာရတွ း် စံ္တးမှတးီာရလအတွ း်ဒ မပတဒ ပတး 

ေစီနင်း မှုခ း်ဒစစးေေဒစတီ း် ခ း်ဒေုင း်ီာရ လငပးေငံဒလငပးနင်ညးဒမျာရဒနှ း့်အညတ တီာရဒရငံဒီ အမှုနှ း် ့

္ းီေုင း်ေ္ာရ တာရဝနင်းီုှ္ူမျာရဒနှ း့်အတူ ပူဒေပါ း်ဒ၍ နင်ညးဒပညာရအေောရ းီအပ့ံမျာရဒ ဖ း့် စဉးေ းီမ ပတး 

ြီတဒကီပးီွပးီဲ နုင း်ီနင်း  စတစဉးေောရ း်ီွီး ခ း်ဒ 

 

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်အရ ရရှလိာမည့် အြျ ိုးဒြျးဇူးများ  

(ီ) ြီုုတ း် ပ်းေ း်မှုအတွီး အမှုအမျ ုုဒအစာရဒအေပါ်မူတညးမပတဒ အမှု္ညးမျာရဒ/ေီှ့ေနင်မျာရဒီုင 

အချနုင်းအလငံအေလာရ းီေပဒ ခ း်ဒ 

(ခ) အမှုအမျ ုုဒအစာရဒအေပါ်မူတညး၍ အမှု္ညးမျာရဒီ အမှုမပတဒ ပတးနုင း်မညး့ီီးီုင ္ုီုှနုင း် ခ း်ဒ 

(ဂ) စဉးေီးမ ပတးစစးေေဒစတီ း် ခ း်ဒ (ေ ွီှေ့ေုင း်ဒ ခ း်ဒမီုှပဲ စစးေေဒစတီ း် ခ း်ဒ) 

(ဃ) ရငံဒချနုင်းဒပျီးီွီးမှုအတွီး မူတစးီပးချမှတးေပဒ ခ း်ဒ 

၂၆ 
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(်) တီာရဒစတီ း်ေီဒတွ း် ေ းီစပးပါဝ း်္ူအာရဒလငံဒ တာရဝနင်းီုငယးစတီုှေကီာရ း်ဒ ္ုေစမပတဒ၊ ေုငတာရဝနင်း 

ီုငယူေစ ခ း်ဒ 

(စ) ရငံဒချနုင်းဒတစးချနုင်းဒတွ း် တစးဦဒေ းီပုငေ္ာရ ္ းီေ္မျာရဒီုင ေခါ်ယူစစးေေဒ ခ း်ဒ (Multiple 

Witnesses Hearing)  ဖ း် ့ရငံဒချနုင်းဒအြီုမးအေီအတွီးနှ း့် ရငံဒချနုင်းဒေ ွီှေ့ေုင း်ဒမှုမျာရဒီုငေလျာ့ရချ ခ်းဒ 

 

          ၂၀၁၉ခငနှစး စစးတမးဒမျာရဒအီ ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ္ညး ီညးမှနင်းဒချီး၊ လျာရောရဒချ းီ 

ေီျာရးလွနင်း၍ ေောရ း်ီွီး နုင း်ခဲ့္ ဖ့်း တုငဒတီးခဲ့ပါ္ညး။ 

          ၂၀၁၉ခငနှစး စစးတမးဒမျာရဒအီ ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒ္ညး ီာရေဝတးမှုတွ း် အေ ခခံမျဉးဒေီး 

ေီျာရးလွနင်းေောရ း်ီွီးနုင း်ခ့ဲမပတဒ တီာရဒမမှုတွ း် အေ ခခံမျဉးဒေီး(၄%)ေလျာ့ရနင်ညးဒခ့ဲေကီာရ း်ဒ ေယာရဒ.၆(ီ)၊ 

၆(ခ) တွ း်ေတွ့ီပါ္ညး။ 

ဇ ား .၆ (ြ)        မပီးပပတ်ရာဇဝတ်မှုများ၏စစ်တမ်းများ 

စဉ ် ရံုး အမည် 

အမှုဒရွှေ့ေိငု်းနှုန်း အမှုမပီးရန် ပျမ်းမျှရံုးချန်ိး 

စံသတ် မှတ်ရြ် 

အတွင်းအမှု 

မပီးပပတ်နှုန်း 

အမှုမပီးရန် 

ပျမ်းမျှ ြာရြ် 

ပပြ္ခေိန်နှစ် အလိုြ် 

အမှုမပီးပပတန်ှုန်း 

အေ ခခံ 

မျဉးဒ 

(၁-၁-

၂၀၁၉) မှ 

(၃၁-၁၂- 

၂၀၁၉) ေု 

စစးတမးဒ 

အ ခခ ံ

မျဉးဒ 

(၁-၁-၂၀၁၉) 

မှ (၃၁-၁၂- 

၂၀၁၉) ေု 

စစးတမးဒ 

အေ ခခံ 

မျဉးဒ 

(၁-၁-၂၀၁၉) 

မှ (၃၁-၁၂- 

၂၀၁၉) ေု 

စစး တမးဒ 

အ 

ေ ခခံ 

မျဉးဒ 

(၁-၁-

၂၀၁၉) မှ 

(၃၁-၁၂- 

၂၀၁၉) ေု 

စစး တမးဒ 

အေ ခခံ 

မျဉးဒ 

(၁-၁-

၂၀၁၉) မှ 

(၃၁-၁၂- 

၂၀၁၉) ေု 

စစး တမးဒ 

၁။ ောရဒဝယး 

ခရုင်းတီာရရငံဒ 

၃၅% ၂၂% ၂၈ 

ချနုင်းဒ 

၂၉ 

ချနုင်းဒ 

၆၀% ၄၇% ၃၂၁ 

ီ းီ 

၄၄၄ 

ီ းီ 

၈၉% ၈၅% 

၂။ ောရဒဝယး 

မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ 

၂၈% ၃၀% ၁၈ 

ချနုင်းဒ 

၄၆ 

ချနုင်းဒ 

၆၉% ၄၂% ၂၂၃ 

ီ းီ 

၅၄၉ 

ီ းီ 

၆၉% ၂၀၀% 

ဇ ား .၆(ခ)           မပီးပပတ်တရားမမှုများ၏စစ်တမ်းများ 

၂၇ 
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2019 Trrget 2018 
baseline 

2019 
Preformance 

Dawei 
District 
Court 

Criminal 5% 0% 7% 

Civil 2% 4% 5% 

Dawei 
Towntship  
Court 

Criminal 5% 3% 16% 

Civil 2% 0% 0% 

ဇ ား. ၇       NCMP တရားရုံးများတွင်  စစ်ဒေးေဲ  ြန့် ြာမှု ဒလျာ့ချနိုင်မှု 

တရားရုံးအသံုးပပုသူများ၏ဒြျနပ်မှု 

 NCMP တီာရဒရငံဒမျာရဒတွ း် ၂၀၁၉ခငနှစးအတွ းီ မှုခ း်ဒမျာရဒအချနုင်းနှ့်းတေ ပဒညတ စတီ း် 

ေငံဒ ဖတးမှု၊  ပညး္ူမျာရဒနှ့်း အမှု္ညးမျာရဒ၏ီီုှေ္ာရ တီာရဒရငံဒဝနင်းေောရ း်မှုအေပါ် ေီျနင်ပးမှုမျာရဒီုင 

တုင း်ဒတာရီနင်း တီာရဒရငံဒအ င္ံဒ ပု္ူမျာရဒ၏ စစးတမးဒီုင ေီာရီးယူခဲ့ပါ္ညး။ 

 NCMP စတ း်္ည့း (၁-၈-၂၀၁၈)တွ း် (၅၆%)္တးမှတးခ့ဲပါ္ညး။ ၂၀၁၉ခငနှစး လျာရောရဒ 

ချ းီအီ (၇၇%) ဖစး္ ဖ့်း ေမဒခွနင်းဒမျာရဒအနင် းီအချ ုု့္ညး ္တးမှတးချ းီ ပည့းမတီနင်း အနင်ညးဒ်ယးလုငအပး 

ေနင်ေ္ဒေကီာရ း်ဒ  (ေယာရဒ.၈)တွ း် ေအာရီးပါအတုင း်ဒ ေတွ့ီပါ္ညး။ 

စဉ ် ဒမးခွန်းများ လျာထားချြ် 
ထားဝ ်ခရိုင် ထားဝ ်မမို့န ် 

အေ ခခံမျဉးဒ% ီလသး % အေ ခခံမျဉးဒ% ီလသး % 

၁ တီာရဒရငံဒ္ုင့လာရေီာရီးီနင်းလွယးီူ္ညး ၇၇ ၉၂ ၉၆ ၇၇ ၉၀ 

၂ တီာရဒရငံဒေဲတွ် းမုမု္ွာရဒီမည့းေနင်ီာရီုငလွယးလွယး ီူီူနှ့်း 

အေ်းေ ပေ ပီှာရေဖွနုင်း္ညး။  

၇၇ ၉၈ ၉၂ ၈၅ ၈၅ 

၃ တီာရဒရငံဒတွ်း လငံခခုံ္ညးဟင ခံစာရဒီ္ညး။ ၇၇ ၈၇ ၈၂ ၈၃ ၈၆ 

၄ တီာရဒရငံဒတွ်းမုမလုုငအပး္ ည့း္တ်းဒအချီး 

အလီးမျာရဒီုင အလွယးတီူ ီီှုနုင်း္ညး 

၇၇ ၇၃ ၆၆ ၅၂ ၇၃ 

၅ တီာရဒရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ္ညး ေလာရီဝတး ေီျပွနင်းမပတဒ 

ယဉးေီျဒစွာရ ေီးေံကီ္ညး။  

၇၇ ၉၄ ၈၈ ၈၉ ၈၈ 

၆ မုမုအမှီု ုင စစးေေဒေ္ာရ တီာရဒ္ူြီတဒ္ညး မျှမျှတတ 

္ုမး္ုမးေမွ့ေမွ့ နှ့်း အေီဒတယူအမှုီုင ကီာရဒနင်ာရ္ညး။  

၇၇ ၈၁ ၇၆ ၅၆ ၇၇ 

၇ တီာရဒရငံဒညွနင်းကီာရဒချီးမျာရဒနှ့်းေီးလီးေောရ်း ီွီးီမည့း 

လငပး်နင်းဒစဉးီုင နင်ာရဒလညးပါ္ညး။ 

၇၇ ၇၆ ၇၆ ၄၄ ၆၇ 

၈ တီာရဒရငံဒနှ့်း ေီးေံီ္ည့း လငပး်နင်းဒမျာရဒနှ့်း အမှုီုစ္စတုင့ီုင 

တီာရဒရငံဒီ လျှ်းလျှ်း မနင်း မနင်းနှ့်း ေုေုေီာရီးေီာရီး 

လငပးေောရ်းေပဒ္ညး။ 

၇၇ ၇၈ ၆၀ ၇၂ ၇၂ 

၉ တီာရဒရငံဒ္ညး မုမု၏ လူမျ ုုဒ/ ီျာရဒ မ မေီွှေဒ 

စတဒပာွရဒေီဒအေ ခအေနင် ( ္ုင့ ) အ္ီးအီွယးီုင 

ခွ ဲခာရဒ ခ်းဒ မီှုဘဲ မျှတစွာရ ေီးေံပါ္ညး။  

၇၇ ၈၇ ၈၀ ၉၂ ၉၁ 

၁၀ ေ ပာရီမညးေုငလျှ်း တီာရဒရငံဒ၏ ေောရ်းီွီးမှု မျာရဒ္ညး 

ေုေီာရီးမှုီှု္ ညးဟင ေ်းပါ္ညး။  

၇၇ ၇၁ ၆၈ ၆၅ ၇၇ 

ဇ ား. ၈      မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ တရားရုံးအသံုးပပုသူများ၏ ဒြျနပ်မှု 

၂၈ 
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တရားရုံးများ ရုံးခွနင််ရရှိဒငွများ 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် ၄၇၂၃၃၅၁ ြျြ ်

ခရုိင်တရားရုးံ (၃) ရံုး ၁၉၁၈၉၇၀၀ ြျြ ်၁၅ ပြား 

မမို န့င်ယ်တရားရုးံ (၁၀) ရံုး ၇၅၂၄၃၈၄ ြျြ ်

စုစုဒြါင်း ၃၁၄၃၇၄၃၅ ြျြ ်၁၅ပြား 

အပခားကြိုးပမ်းဒောင်ရွြ်မှုများ 

ရုံးခွန်နှင့် ေဏ်ဒငွဒြာြ်ခံရရှိမှု 

 

ရုံးခွန ်

             တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ်း့ တုင း်ဒေသ္ြီတဒအတွ း်ဒီုှ လီးေအာရီးခံတီာရဒရငံဒ 

အေ့်းေ့်း ၌စွဲေုငေ္ာရအမှုမျာရဒတွ်း ရငံဒခွနင်းေတာရးဥပေသအီ ရငံဒခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒမျာရဒီုင အမှု္ညးမျာရဒီ 

လညးဒေီာရ း်ဒ၊ ေီှ့ေနင်ေီှ့ီပးီုစ္စမျာရဒတွ်း ေီှ့ေနင်မျာရဒနှ်း့္ီးေုင း်္ူမျာရဒီ လညးဒေီာရ း်ဒ ေမးဒေောရ း် 

ီပါ္ညး။ ၂၀၁၉ခငနှစးအတွ း်ဒ ရငံဒခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒမျာရဒ ေမးဒေောရ း်ီီုှေ်ွမှာရ ေအာရ းီပါအတုင း်ဒ 

 ဖစးပါ္ညး− 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

ေဏဒ်ငွ 

             တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒလွှတးေတာရးီ ေငတး ပနင်း္ည့း တုင း်ဒေသ္ြီတဒ၏ဘဏ္ဍာရေ်ွအီ 

အ င္ံဒေုင း်ီာရဥပေသအီ တီာရဒရငံဒမျာရဒီ ေီာရီးခံီီုှေ္ာရသဏးေ်ွမျာရဒီုင တုင း်ဒေသ္ြီတဒ 

တီာရဒလွှတးေတာရး၏ ီေ်ွမျာရဒအ ဖစး တုင း်ဒေသ္ြီတဒ၏ ဘဏ္ဍာရီနင်းပငံေ်ွ္ုင့ ေပဒ္ွ း်ဒပါ္ညး။ ၂၀၁၈ 

ခငနှစးအတွ း်ဒ တီာရဒရငံဒ အေ့်းေ့်းီ တပးရုငီး္ည့းသဏးေ်ွနှ့်း ေီာရီးခံီီုှ္ည့း သဏးေ်ွမျာရဒမှာရ   

ေအာရီးပါအတုင း်ဒ  ဖစးပါ္ညး− 

တရားရုံးများ တပ်ရိုြ်ေဏ်ဒငွ ဒြာြ်ခံရေဏ်ဒငွ  ခင်ြာလအပါအ၀င် 
ဒ ြးြျန ်

 ပညးနင်ယးတီာရဒလွှတးေတာရး - - - 

ခရုင်းတီာရဒရငံဒ (၃) ရငံဒ ၁၀၃၀၀၀၀ ၁၀၃၀၀၀၀ - 

မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ (၁၀) ရငံဒ ၄၂၅၅၇၈၇၀၀ ၄၂၅၅၇၈၇၀၀ − 

၂၉ 
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် 

 

            ၂၀၁၉ခငနှစး၊ သတေ း်ဘာရ လ (၃၁)ီ းီေနင့်တွ း် တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ့်း တီာရဒရငံဒ 

အေ့်းေ့်း တွ း် တာရဝနင်းေမးဒေောရ း်ေ္ာရ တီာရဒေီဒအီာရီုှ (၃၃)ဦဒ၊ ရငံဒဝနင်းေမးဒ(၁၄၄)ဦဒီုှပါ္ညး။ 

တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးနှ့်း တီာရဒရငံဒအေ့်းေ့်းီုှ တီာရဒေီဒအီာရီုှမျာရဒ၊ တီာရဒ္ူြ တီဒမျာရဒနှ့်း 

ရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ၏ ီာရေူဒအလုငီး အ း်အာရဒစာရီ း်ဒီုင ေနင်ာရ းီေ းီတဲွ(ဂ) ဖ့်း ေဖာရး ပပါ္ညး။ ၂၀၁၉ခငနှစး 

အတွ း်ဒ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒလွှတးေတာရး၊ ောရဒဝယးခရုင း်၊ ္ီ းီေချာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ၊ 

အြ တီဒတနင်းဒစာရေီဒ (၁)ဦဒ္ညး  နုင း့််ံဝနင်းေမးဒနင်ညးဒဥပေသမျာရဒ အပုငသး ၁၆၃(သ)ပါ ဝနင်းေမးဒအမျ ုုဒအစာရဒ 

အလုငီး ေစာရ့်းေုနင်းဒလုင းီနင်ာရီနင်း ္တးမှတးောရဒ္ည့း ီျ့်းဝတးနှ့်း စညးဒီမးဒမျာရဒီုင ေဖျာရ းီဖျ းီ 

 ခ း်ဒ ဖ့်း လငပး်နင်းဒခွ း်အတွ း်ဒ  ပုမူေ းီေမံှုစညးဒီမးဒေုင း်ီာရ ပစးမှုမျာရဒီုင ီျူဒလွနင်း္ ဖ့်း ္တုေပဒ 

အေီဒယူ္ညး့  ပစးသဏးီုင (၂၉-၁၀-၂၀၁၉)ီီးေနင့်တွ း် ချမှတးခဲ့ပါ္ညး။ 

 

ဒလြ့ျင့်သင် ြားဒပးမှုနငှ့် ဖွံ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

 

           တီာရဒ္ူြ တီဒမျာရဒ၏ အီညးအေ္ွဒ ပည့းဝမှု္ညး  ပညး္ူအမျာရဒယငံကီညးအာရဒောရဒီေ္ာရ 

တီာရဒစတီ း်ေီဒ စနင်စး ဖစးေပါ်လာရေီဒတွ း် အဓုီ ဖစး္ညးဟင ခံယူောရဒ္ည့းအတုင း်ဒ တီာရဒ္ူြ တီဒနှ့်း 

တီာရဒရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ၏ စွမးဒေောရ း်ီညးတုငဒတ းီေီဒအတွီး စဉးေီးမ ပတးအာရဒေငတး ေောရ း်ီွီး 

လျီးီုှပါ္ညး။  

          တီာရဒစတီ း်ေီဒေုင း်ီာရ စွမးဒေောရ း်ီညးတုငဒတ းီေီဒအတွီး တုင း်ဒေသ္ြ တီဒလွှတးေတာရးတွ်း 

တီာရဒရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ လငပး်နင်းဒစွမးဒေောရ း်ီညး မှ့်းတ း် ခ း်ဒ္ း်တနင်းဒီုင (၁၃-၅-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်မှ        

(၂၄-၅-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်အေု လညးဒေီာရ း်ဒ၊ နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစညး(CMP)အီ 

ေောရ း်ီွီးေနင်မှုအေပါ် ေစာရ့်းကီပးစစးေေဒ ေောရ း်ီွီး္ည့းီုစ္စနှ့်း မှုခ း်ဒေ ခီာရ ေီာရ းီစနင်စး (Case 

Tracking Database)္ း်တနင်းဒီုင  ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပး၏အစတအစဉး ဖ့်း (၁၆-၃-၂၀၁၉) 

ီီးေနင့်မှ (၁၇-၃-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်အေု လညးဒေီာရ း်ဒ၊ မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးအီ တီာရဒရငံဒမျာရဒ၏ 

စစးတမးဒီလသးမျာရဒ အေပါ် ေေွဒေနွဒ င္ံဒ္ပး္ည့း (Monitoring and Evaluation Traning) ္ း်တနင်းဒီုင 

(USAID-PRLM) အစတအစဉး ဖ့်း (၅-၁၀-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်မှ (၆-၁၀-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်အေု လညးဒေီာရ း်ဒ၊ 

 ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပးနှ့်း (USAID-PRLM)တုင့ီ တီာရဒရငံဒမျာရဒ စစးတမးဒေီာရ းီယူ ခ း်ဒနှ့်း 

မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုေသ္ေုင း်ီာရ ေီာရ ဖစး္ း်တနင်းဒီုင မမတုးမမုု့ Jade Garden Hotel တွ း် (၃၀-၁၁-

၂၀၁၉)မှ (၃-၁၂-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်အေု မမုတးခရုင း်တီာရဒရငံဒ အတွ း်ဒီှု တီာရဒေီဒအီာရီုှမျာရဒနှ့်း 

တီာရဒရငံဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ အာရဒ ္ း်ကီာရဒေပဒခ့ဲပါ္ညး။ 

 

 

၃၀ 
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ဒလ့ြျင့်္င်ကြားဒြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Monitoring  

and Evaluation Traning) ္ း်တနင်းဒ 

စာရေီဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ 

စွမးဒေောရ း်ီညး မှ့်းတ း် ခ း်ဒ 

္ း်တနင်းဒ(၁/၂၀၁၉) 

မှုခ း်ဒေ ခီာရေီာရီးစနင်စး  

(Case Tracking Database) ္ း်တနင်းဒ  

(တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ)် 

၃၁ 
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တရားရုံးများ စစ်တမ်းဒြာြ်ယူပခင်း နှင့် 

မှုခင်းစီမံခနင် ့်ခဲွမှုဒေ္ဆိင်ုရာ  

ဆရာပဖစ်္င်တန်င်း 

နုင း််ံတစးဝနင်းဒမှုခ း်ဒစတမံခနင့်းခဲွမှုအစတအစဉး 

ီှ း်ဒလ း်ဒ ခ း်ဒ  

အခမးဒအနင်ာရဒ 

ထားဝယ်ခရိုင်တရားရံုးနှင့် 

ထားဝယ်မမို န့င်ယ်တရားရုံးတုိတွ့င် 

တရားရုံးအ္ံုးပြု္ူများ 

စစ်တမ်းဒြာြ်ယူမှုမှတ်တမ်း 

၃၂ 
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တရားရုံးအသံုးပပုသူများ၊ လြ်လှမ်းမှီဒရးနှင့် အသိအပမင ်ပမှင့်တင်ဒရးဒောငရ်ွြ်ဒပးပခငး် 

 မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုေောရ း်ီွ းီေနင်္ည့း ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒနှ့်း ောရဒဝယးမမုု့နင်ယး 

တီာရဒရငံဒတွ း် လညးဒေီာရ း်ဒ၊ (၂၀၂၀)ခငနှစးမှစတ း်၍ မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုေောရ း်ီွ းီမည့း မမုတးခရုင း် 

တီာရဒရငံဒနှ့်း မမုတးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒတုင့တွ း် လညးဒေီာရ း်ဒ၊ ္တ း်ဒအချ းီအလ းီေီာရ း်တာရနှ့်း 

အမှုလီးခဌံာရနင်မျာရဒီုင ပုငမုငေီာရ း်ဒမွနင်း ေစီနင်းအေ့်း မှ့်းတ း်ေောရ း်ီွီးောရဒီုှပါ္ညး။ 

 တီာရဒရငံဒလ းီီမးဒစာရေစာရ း်မျာရဒ စဉးေီးမ ပတး ဖနင် း့ေဝေပဒ ခ း်ဒ၊ အမျာရဒ ပညး္ူ 

စုတးဝ း်စာရဒ္ည့း မှုခ း်ဒမျာရဒ၊ ေူဒ ခာရဒမှုခ း်ဒမျာရဒ၏ တုီျေ္ာရ္တ း်ဒအချီးအလ းီမျာရဒီုင  

္တ း်ဒမတသတယာရ္ုင့ ေပဒ ခ း်ဒ၊  တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရးမှ ခနင် း့ောရဒေ္ာရ ္တ း်ဒ ပနင်းကီာရဒေီဒ 

အီာရီုှ (Public Information Officer) မျာရဒနှ့်း ခရုင း် နှ့်း မမုု့နင်ယးအေ့်း တီာရဒရငံဒမျာရဒတွ း် ခနင် း့ောရဒေ္ာရ 

္တ း်ဒ ပနင်းကီာရဒေီဒအီာရီုှ (Court Information Officer) မျာရဒီ (၁-၁-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်မှ (၃၁-၁၂-

၂၀၁၉)ီ းီေနင့်အတွ း်ဒ ္တ း်ဒမတသတယာရမျာရဒနှ့်း (၆၅)ြီုမးေတွ့ေငံ၍ ေမဒ မနင်းဒချ းီမျာရဒီုင လီးခံ ေတွ့ေငံ 

ေ ဖကီာရဒေပဒခ့ဲပါ္ညး။ 

 တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒလွှတးေတာရး၏  လမူှုီွနင်းယီးမှတေ့်း  ပညး္ူလူေင 

အတွ း်ဒ္ုင့ တီာရဒစတီ း်ေီဒေုင် းီာရ္တ း်ဒအချ းီအလ းီမျာရဒ  ဖနင် း့ေဝ ခ း်ဒတုင့ီုင စဉးေ းီမ ပတး 

ေောရ း်ီွီးလျီး ီုှပါ္ညး။ 

 

တရားစီရင်ဒရးေိင်ုရာ လတ်ွလပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခဲွမှုစွမ်းရည် ပမှင့်တင်ရန် ဒောင်ရွြ်ပခင်း 

 မှုခ း်ဒစတမံခနင် း့ခဲွမှုအစတအစဉးအေီာရ း်အေညးေဖာရးေီဒအတွီး တီာရဒစတီ း်ေီဒနှ့်း 

ေ းီစပး္ည့း တုင း်ဒေသ္ြ တီဒဌာရနင်အဖဲွ့အစညးဒမျာရဒနှ့်း လငပး်နင်းဒညုှနှို း်ဒအစညးဒအေဝဒီုင တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ 

တီာရဒလွှတးေတာရး အစညးဒအေဝဒခနင်းဒမ၌ (၁၁-၄-၂၀၁၉)ီ းီေနင့်တွ း် ပုလငပးခ့ဲီာရ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ 

ဝနင်းြီတဒချုပး ဦဒ မ့်းေမာရ း်နှ့်း ဝနင်းြ တီဒမျာရဒ၊ တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒ္ူြ တီဒချုပးနှ့်း တီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒ၊ 

တုင း်ဒေသ္ြ တီဒဥပေသချုပး၊ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒ အေ့်းဌာရနင်ေုင း်ီာရမျာရဒ၊ တုင း်ဒေသ္ြ တီဒတီာရဒေီဒဦဒစတဒမှူဒနှ့်း 

တုင း်ဒေသ္ြ တီဒအတွ း်ဒီုှ တီာရဒေီဒဝနင်းေမးဒမျာရဒ၊ တီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒ၊ ဥပေသအီာရီုှမျာရဒ၊  မနင်းမာရနုင း််ံ 

ီဲတပးဖဲွ့ဝ း်မျာရဒ၊ အ ခာရဒေီးစပးအဖဲွ့အစညးဒမျာရဒမှ ဖုတးကီာရဒောရဒ္ူမျာရဒ၊ ဥပေသအေောရ းီအီူ 

ေပဒေီဒအဖဲွ့မျာရဒ၊ ေီှ့ေနင်ေီှ့ီပးမျာရဒ တီးေီာရီးခဲ့ကီပါ္ညး။ 

 

၃၃ 
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ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ဒရးေွဒဲောငရ်ွြ်ပခင်း 

တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒလွှတးေတာရးီ (၁-၁-၂၀၁၉)  ီီးေနင့်မ ှ(၃၁- ၁၂- ၂၀၁၉) ီ ီးေနင့်အေု  

ီာရလအတွ း်ဒ ေအာရီးပါဥပေသ၊ နင်ညးဒဥပေသမျာရဒီုင ေငတး ပနင်းခဲ့ပါ္ညး - 

 

(ီ) တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒအေ္ဒစာရဒေ်ွေချဒလငပး်နင်းဒဥပေသ  ၂၀-၂-၂၀၁၉ 

(ခ) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခင ဘဏ္ဍာရေီဒ နှစး၊ တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒ၏ေနင်ာရီးေပး ၂၆-၆-၂၀၁၉ 

 ဘဏ္ဍာရေ်ွခွဲေဝ င္ံဒစဲွေီဒဥပေသ  

(ဂ) တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒ ေ မယာရခွနင်းဥပေသ   ၁-၁၀-၂၀၁၉ 

(ဃ) တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြ တီဒ ီငနင်းတ း်ီငနင်းချနင်ညးဒဥပေသီုင  ပ း်ေ း်္ည့းနင်ညးဒဥပေသ ၈-၅-၂၀၁၉ 

 (်)  တနင် သ္ာရ တီတုင း်ဒေသ္ြီတဒ  ပတုငီးနှ့်းစာရကီည့းတုင းီမျာရဒနင်ညးဒဥပေသ ၁၄-၆-၂၀၁၉ 

  

         

၃၄ 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

ပပစ်ေဏ်ြျခံဒနရသူများ၊ အချုပ်ခံဒနရသူများ၏ ဥပဒေေိုင်ရာအခွင့်အဒရးများ ရရှဒိရးဒောင်ရွြ်ပခငး် 

 

              ပညးေောရ း်စငတီာရဒစတီ း်ေီဒဥပေသပငသးမ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှ့်း     ပညးေောရ း်စငတီာရဒလွှတးေတာရးချုပးရငံဒ၏ 

 (၉-၁၀-၂၀၁၃) ီီးစွဲပါ ညွှနင်းကီာရဒချီးအမှတး (၅/၂၀၁၃) တုငန့ှ း့်အညတ  ပစးသဏးီျခံီ္ူမျာရဒ၊ အချုပးခံေနင်ီ 

္ူမျာရဒနှ း့်ပတး္ီး၍ ဥပေသနှ း့်အညတ ီ္ း့်ီေုငီးေ္ာရ အခွ း့်အေီဒမျာရဒခံစာရဒနုင း်ေီဒနှ်း့ အမှုမျာရဒ 

စစးေေဒီာရတွ း် ကီနင်း့ ကီာရမှု မီုှေစေီဒတုင့အတွီး တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြ တီဒချုပး္ညး 

အီျဉးဒေောရ း်(၁)ခင၊ ီဲတပးဖွဲ့အချုပးစခနင်းဒ(၄)ခငနှ း့် တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြီတဒ(၁)္ညး 

အီျဉးဒေောရ း်(၁)ခင၊ ီဲတပးဖွဲ့အချုပးစခနင်းဒ(၄)ခငီ ုငလညးဒေီာရ း်ဒ၊    တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး 

တီာရဒ္ူြီတဒ(၂)္ညး   အီျဉးဒေောရ း်(၁)ခင၊ ီဲဘီးစခနင်းဒ(၁)ခငနှ့်း ီဲတပးဖွဲ့အချုပးစခနင်းဒ (၃)ခငီုငလညးဒ 

ေီာရ း်ဒ၊ ခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒနှ်း့ သငတုယခရုင း်တီာရဒ္ူြီတဒမျာရဒ္ညး မုမုခရုင း်အတွ း်ဒီုှ အီျဉးဒေောရ်း ၊ 

ီဲဘီးစခနင်းဒနှ်း့ ီဲတပးဖွဲ့အချုပးစခနင်းဒမျာရဒီုငလညးဒေီာရ း်ဒ ္ွာရဒေီာရီးစစးေေဒ၍ အီျဉးဒ္ာရဒနှ း့် 

အချုပး္ာရဒမျာရဒအတွီ း လုငအပး္ညးမျာရဒီုင လမးဒညွှနင်းေောရ း်ီွီးေပဒခဲ့ပါ္ညး။ 

 

၃၅ 
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တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး္ူြီတဒချုပး  

ဦဒတ း်ေအာရ း်ီ 

(၅-၆-၂၀၁၉) ီီးေနင့်တွ် း       

ောရဒဝယးအီျဉးဒေောရ း်အာရဒ ကီညး့ရှုစစးေေဒစဉး 

 

တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတဒ်တာ်ြ အြျဉ်းဒထာင၊် ရဲဘြ်စခနင််းနှင့် ရဲစခနင််းအချုြ်ခနင််းများြို 

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး   

ဦးခင်ဒမာင်ဒမာင်ြ 

(၂၂-၁၁-၂၀၁၉) ရြ်ဒနင်တ့ွင ်မမိတ်အြျဉ်းဒထာင်အား 

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ ်

၃၆ 
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တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတဒ်တာ်ြ အြျဉ်းဒထာင၊် ရဲဘြ်စခနင််းနှင့် ရဲစခနင််းအချုြ်ခနင််းများြို 

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး   

ဒေါ်ြုိြ်ြုိြ်ဒအးြ( ၁၅-၁၁- ၂၀၁၉) ရြ်ဒနင်တ့ွင ်

ဆင်ပဖူရှင်စုိြ်ြျိုးဒမးွပမူဒရးနှင့် အတတ်္င်စခန်င်းအား  

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ် 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး  

ဒေါ်ြုိြ်ြုိြ်ဒအးြ 

(၁၄-၁၁-၂၀၁၉) ရြ်ဒနင်တ့ွင် 

မမိတ်အြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ် 

၃၇ 
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ထားဝယ်ခရိုင်တရား္ူကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းထဋ်ွြ 

(၇-၁၂-၂၀၁၉)ရြ်ဒနင်တ့ွင် 

ဒလာင်လုံးမမို မ့ရဲစခန်င်း(အချုြ်ခန်င်း)အား 

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ် 

မမိတ်ခရိုင်တရား္ူကြီး ဒေါ်ဒအးဒအးဒမာ်ြ 

(၁-၈-၂၀၁၉) ရြ်ဒနင်တ့ွင် တနင်္သာရမီမို မ့ ရဲစခနင်း် 

(အချုြ်ခန်င်း)အား  ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ် 

ခရိုင်တရား္ူကြီးများြ    အြျဉ်းဒထာင၊် ရဲဘြ်စခနင််းနှင့် ရဲစခနင််းအချုြ်ခနင််းများြို  

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း 

၃၈ 
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ခရိုင်တရား္ူကြီးများြ    အြျဉ်းဒထာင၊် ရဲဘြ်စခနင််းနှင့် ရဲစခနင််းအချုြ်ခနင််းများြို  

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း 

ဒြာ့ဒ္ာငး် ေုတိယခရိုင်တရား္ူကြီး 

ဦးဝင်းထဋ်ွဒအာင်ြ (၂၁-၆-၂၀၁၉)ရြ်ဒနင်တ့ွင် 

ဘုတ်ပြင်းရစဲခန်င်း(အချုြ်ခန်င်း)အား  

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ် 
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ရပ်ြွြ်ဒြျးရွာအုပ်ချုပ်ဒရးမှူးများလုပ်ငန်းစွမ်းဒောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်းသင်တန်းတွင ်

သွားဒရာြ်ပို့ချပခငး် 
 

           (၂၀-၅-၂၀၁၉) ီီးေနင့်တွ း် ္ီီးေချာရ း်ဒမမုု့နင်ယးအေေွေေွအငပးချုပးေီဒမှူဒရငံဒ၌ ္ီ းီေချာရ်းဒ 

မမုု့နင်ယး ီပးီွီး/ေီျဒီွာရ အငပးချုပးေီဒမှူဒမျာရဒလငပး်နင်းဒစွမးဒေောရ း်ီညး မှ့်းတ း် ခ း်ဒ္ း်တနင်းဒအမှတးစဉး-

၁/၂၀၁၉ တွ း် ီပးီွီးေီျဒီွာရအငပးချုပးေီဒမှူဒမျာရဒအေနင် ဖ့်း တီာရဒဥပေသီုင ္ုီုှနင်ာရဒလညးမပတဒ 

တီာရဒဥပေသနှ့်းအညတ တာရဝနင်းီုှ္ူအေ်း့ေ့်းအာရဒ တာရဝနင်း္ု္ုီူညတေောရ း်ီွီးေပဒနုင း်ီနင်းအတွီး 

တုင း်ဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရးတီာရဒ္ူြီတဒ ေသါ်ပုငီးပုငီးေအဒီ ္ း်တနင်းဒ္ွာရဒေီာရီး ပုင့ချေောရ း်ီွီး 

ခဲ့ပါ္ညး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

္င်တန်င်းြုိခ့ျဒနင်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ြံု 

၄၀ 
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တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တရားရုံးအသီးသီးတွင် အများပပည်သူများ သိရှနိိင်ုရန် 

ဒ ြာ်ပငာထားသည့် ဒ ြာ်ပငာစာများ 

(ီ) တီာရဒမမှုတ း်္ွ း်ဒီာရတီာရဒရငံဒ၏အမညး 

(ခ) တီာရဒလုင၏အမညး၊ ္ရငပးေဖာရး ပချီးနှ း့်ေနင်ီပး 

(ဂ) စငံစမးဒ္ုီုှနုင း်္မျှတီာရဒမပုု း်၏အမညး၊ ္ရငပးေဖာရး ပချီးနှ း့်ေနင်ီပး 

(ဃ) တီာရဒလုင (္ုင့) တီာရဒမပုု း်္ညးအီွယးမေီာရီးေ္ဒ္ူ (္ုင့) စုတးေပါ့္ွပး္ူ ဖစးပါီ အငပးေုနင်းဒ္ူ/ 

နင်တဒစပးီာရမုတးေေွတုင့နှ း့်စွဲေုငီနင်း 

(်) တီာရဒစွဲေုငနုင း်ီနင်းအေကီာရ း်ဒီုင ဖစးေပါ်ေစ္ညး့အေကီာရ း်ဒအချ းီမျာရဒနှ း့်အမှုစွဲေုင 

နုင း်ီနင်းအေကီာရ း်ဒေပါ်ေပါီး္ညး့အချနုင်း (တုငတုငတငတးတငတးနှ း့်လုငီ း်ဒအချီးီုငေဖာရး ပီနင်း) 

(စ) တီာရဒရငံဒတွ း်စတီ း်ပုင း်ခွ း့်အာရဏာရီုှေကီာရ း်ဒ ေပါ်လွ း်ေစ္ညး့အေကီာရ း်ဒအချီးမျာရဒ 

(ေ) တီာရဒလုငေတာရ း်ဒေုင္ညး့္ီး္ာရခွ း့် (ခငနှုမး ခ း်ဒ၊ စွနင်း့လွှတး ခ း်ဒီုှလျှ း်ေဖာရး ပီနင်း) 

(ေ) စတီ း်ပုင း်ခွ း့်နှ း့် ရငံဒခွနင်းေတာရးအလုင့်ှာရ အမှုတနင်းဖုငဒေဖာရး ပချီး 

(ဈ) ီာရလစညးဒီမးဒ္တးအတွ း်ဒီျေီာရီး ခ း်ဒီုှ/မီုှ 

(ည) တီာရဒလုင၏မှနင်းီနင်းေကီာရ း်ဒ ဝနင်းခံချီးပါီုှီမညး (ဝနင်းခံ္လူီးမှတး၊ေနင့်စွဲ၊ေနင်ီာရပါီုှီမညး) 

(ဋ) အေုငလွှာရတွ း် အာရဒီုငဒအာရဒောရဒ ပု္ညး့စာရချုပးစာရတမးဒမျာရဒ (မုတ္တူ/မူီ း်ဒ)ပါီုှီမညး 

(ဌ) အေုငလွှာရတွ း် အမှု္ညးလ းီမှတး (ီုငယးစာရဒလှယး/ေီှ့ေနင် ဖ း့်စွဲေုငီ ၄ း်ဒတုင၏့လ းီမှတး၊ 

တီာရဒလွှတးေတာရးေီှ့ေနင်၊ အေီးတနင်းဒေီှ့ေနင်ဟငခွဲ ခာရဒေဖာရး ပီနင်း) 

(ဍ) အစုငဒီဝနင်းေမးဒအေပါ် စွဲေုငပါီ နုင့တစးစာရပါမပါ 

(ဎ) တီာရဒလုငီုင ေီး္ွယးီ နင်းလုပးစာရ 

(ဏ) တီာရဒမပုု း်ဦဒေီအလုငီး အေုငလွှာရမုတ္ူတ မျာရဒတ း်္ွ း်ဒီမညး။ 

တရားမကြီးမှု အေုိလွှာတင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချြ်များ 

(ီ) တီာရဒမြီတဒမှုအမှတးနှ း့် သတီ တီမုတ္တူပါီုှီနင်း (လုငအပးလျှ း်စတီ း်ချီးမုတ္တူပါီနင်း) 

(ခ) တီာရဒနုင း်၊ တီာရဒရှုံဒတုင့၏အမညး 

(ဂ) သတီ တီချမှတးေ္ာရေနင့်ီီး 

(ဃ) သတီ တီီုငအယူခံ ခ း်ဒီုှ/မီုှ 

(်) သတီ တီချမှတးမပတဒေနင်ာရီး အမှု္ညးတုငအ့ချ း်ဒချ း်ဒေပဒေပး ခ း်ဒ၊ ီှ း်ဒလ း်ဒေ ပေီျ ခ း်ဒီုှ/မီုှ 

(စ) အ ပနင်းအလှနင်းသတီ တီချမှတးလျှ း်ယ း်ဒသတီ တီ၏ အေကီာရ း်ဒအီာရမျာရဒနှ း့်တီွီျ္ း့်ေ္ာရ အတုငဒ(ီုှလျှ း်)  

အပါအဝ း်  ေပဒေပးီမညး့ေ်ွပမာရဏ    (္ုင့မဟငတး)    ယ း်ဒသတီ တီအီ  ခွ း့် ပု ေ္ာရ အ ခာရဒ္ီး္ာရခွ း့် 

(ေ) ခွ း့် ပု္ညး့တီာရဒစီုတးေ်ွ (ီုှလျှ း်) 

(ေ) တီာရဒရငံဒီ ီူညတေောရ း်ီွီးေပဒေစလုင္ညး့နင်ညးဒလမးဒမျာရဒီုငေဖာရး ပီနင်း 

(ဈ) တီာရဒနုင း် (ီုငယးစာရဒလှယးလွှဲ္ူ)  ီုငယးတုင် းလီးမှတးေီဒေုငဒီနင်း၊   ေီှ့ေနင် (ပါလျှ း်)  လီးမှတး 

ေီဒေုငဒီနင်း 

(ည) တီာရဒနုင း်ီမှနင်းီနင်းေကီာရ း်ဒဝနင်းခံလီးမှတးေီဒေုငဒီမညး။ 

ဇာရီမှုများစွဲေုိရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချြ်များ 

၄၁ 
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(ီ) ီဲအေီဒယူမပုင း်္ည့း ီာရေဝတးမှုမျာရဒီုင ီာရေဝတးတီာရဒ္ူြီတဒေတံုငီးရုငီးေလျှာရီးောရဒနုင း်္ညး။  

(ခ) ္တးမှတး္ည့း ရငံဒခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒီပးောရဒီမညး။ 

(ဂ)  ပညး္ူ့ဝနင်းေမးဒီတုင း်ေလျှာရီးစွဲေုငလျှ း် (ရငံဒခွနင်းေမးဒေောရ း်ီနင်းမလုင) 

(ဃ) ေလျှာရီးောရဒ္ူ၊ေလျှာရီးောရဒခံီ္ူတုင့၏ေနင်ီပးလုပးစာရ၊  ပညး့စငံစွာရေဖာရး ပီနင်း 

(်) တုင း်ေလျှာရီးချီးတွ း်ီျူဒလွနင်းေကီာရ း်ဒ အေုငီုှ္ညး့အေကီာရ း်ဒအချီးအာရဒလငဒံနှ း့်  ပစးမှု ီျူဒလွနင်း 

ေကီာရ း်ဒအေုငီုှ္ညး့လူမျာရဒအာရဒလငဒံီုငေဖာရး ပပါီုှီမညး။ 

(စ) ေလျှာရီးလွှာရနှ း့်အတူတီာရဒလုင ပ္ီးေ္မျာရဒနှ း့်တ း် ပမညး့ စာရမှတးစာရတမးဒ္ီးေ္ခံစာရီ း်ဒမျာရဒ 

အတူပူဒတဲွပါီုှီမညး။ 

(ေ) တုင း်ကီာရဒ္ူီုငယးတုင် းရငံဒေီှ့လာရေီာရီးီမညး။ 

(ေ) တုင း်ကီာရဒ္ူ္ညးဥပေသအီတုင း်ကီာရဒခွ း့်ီုှ္ူ ဖစးီမညး။ 

     (ီာရေဝတးီျ း့်ေငံဒဥပေသပငသးမ၁၉၅ မ ှ ၁၉၉ ပါ  ပဌာရနင်းဒချီးမျာရဒအီ တုင း်ေလျှာရီးခွ း့်ီှု္ မူျာရဒ  ဖစးီနင်း 

လုငအပး္ညး) 

တုိင်ဒလျှာြ်ချြ်များတင်သွင်းရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချြ်များ 

(ီ) မူလရငံဒတွ း်ပါီုှ္ညး့အတုင း်ဒ အမှု္ညးအမညးမျာရဒ ပညး့စငံစွာရပါီုှီမညး။ 

(ခ) အယူခံတီာရဒလုင (္ုင့) ၄ း်ဒ၏ေီှ့ေနင် (္ုင)့ အခွ း့်ီီုငယးစာရဒလှယးီ လီးမှတးေီဒေုငဒ အမှု တ း်ခွ်း့ 

ီုှ္ညး။ 

(ဂ) အယူခံဝ း်္ညး့မူလရငံဒစတီ း်ချီးနှ း့်သတီ တီတာရဝနင်းခံမုတ္တူပါီုှီမညး။ 

(ဃ) အယူခံလွှာရတွ း်အယူခံအေကီာရ း်ဒ ပချီး ီနင်း့ီွီးလုင္ညး့အေကီာရ း်ဒအချီးမျာရဒီုင လုငီ း်ဒတုငီှ း်ဒ 

ေီဒ္ာရဒချီးပါီုှီမညး။ 

(်) အမှု္ညးမျာရဒ၏အမညး၊ေနင်ီပးလုပးစာရအ ပညး့အစငံေဖာရး ပချီးပါီုှီမညး။ ေ း့်စာရခတံေုပးေခါ း်ဒ ပါီုှီ 

မညး။ 

(စ) တီာရဒရငံဒအတွီးအယူခံလွှာရမုတ္တူ (၃)ေစာရ း်အ ပ း် အယူခံတီာရဒမပုု း် အေီအတွီးအတုင း်ဒ အယူခံလွှာရ 

မုတ္တူပါီုှီမညး။ 

(ေ) မူလရငံဒအမညး၊အမှုအမျ ုုဒအစာရဒ၊ အမှုနင်ံပါတး၊ ခငနှစး၊ အမုနင်း့ချ္ညး့ေနင့်စွဲမျာရဒအယူခံလွှာရတွ း် ေဖာရး ပပါီုှီ 

မညး။ 

(ေ) ရငံဒခွနင်းအလုင့်ှာရေအာရီးရငံဒအတုင း်ဒေမးဒေောရ း်ီမညး။ 

(ဈ) ီာရလစညးဒီမးဒ္တးေီျာရးလွနင်းပါီီျမးဒီျနုင်းလွှာရပါီုှီမညး။ ခွ း့် ပုီနင်းေလျှာရီးောရဒလွှာရ ပါီုှီမညး။ 

တရားမပထမအ ူခံ/ ေုတိ အ ူခံမှုများ တင်သွင်းရာတွင် လိုအပ်ဒသာအချြ်အလြ်များ 

၄၂ 
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(ီ) မူလရငံဒတွ း်ပါီုှ္ညး့အတုင း်ဒအမှု္ညးအမညး ပညး့စငံစွာရပါီုှီမညး။ 

(ခ)  ပ း်ေ း်မှုေလျှာရီးောရဒ္ူ (္ုင)့ ၄ း်ဒ၏ေီှ့ေနင် (္ုင)့ အခွ း့်ီီုငယးစာရဒလှယးီ လီးမှတးေီဒေုငဒ 

အမှုတ း်ခွ း့်ီုှ္ညး။ 

(ဂ) မူလရငံဒကီာရဒ ဖတးအမုနင်း့၊ ေငံဒပငံီျအမုနင်း့၊ တာရဝနင်းခံမုတ္တူမှနင်းပါီုှီမညး။ 

(ဃ)  ပ း်ေ း်ေလျှာရီးလွှာရတွ း်မူလရငံဒီချမှတး္ညး့အမုနင်း့အေပါ် ပ း်ေ း်လုင္ညး့အချီးမျာရဒ၊ 

ီနင်း့ီွီးလုင္ညး့အချီးမျာရဒီုင အပုငသးလုငီးလုငီ း်ဒတုငီှ း်ဒေီဒ္ာရဒ ေဖာရး ပချီးပါီုှီ မညး။ 

(်) အမှု္ညးမျာရဒ၏အမညး၊ ေနင်ီပးလုပးစာရအ ပညး့အစငံေဖာရး ပပါီုှီမညး။ ေလျှာရီးောရဒခံီ္အူာရဒ ေ း့်ေခါ် 

ီနင်း ေ း့်စာရခတံေုပးေခါ း်ဒပါီုှီမညး။ 

(စ) ေလျှာရီးောရဒလွှာရတွ း်မူလရငံဒအမညး၊ အမှုနင်ံပါတး၊ ခငနှစး၊ အမုနင်း့ချမှတး္ညး့ေနင့်စွဲ မျာရဒပါီုှီမညး။ 

(ေ) တီာရဒရငံဒအတွီးေလျှာရီးောရဒလွှာရ(၃)ေစာရ း်အ ပ း် ေလျှာရီးောရဒခံီ္ူမျာရဒ အေီအတွ းီအတုင း်ဒ 

ေလျှာရီးလွှာရမုတ္တူပါီုှီမညး။ 

(ေ) ီာရလစညးဒီမးဒ္တးေီျာရးလွနင်းပါီ ီျမးဒီျနုင်းလွှာရပါီုှီမညး။ 

(ဈ) ရငံဒခွနင်းအလုင့်ှာရမူလရငံဒအမှုတနင်းဖုငဒီျပး (၁)္ုနင်းဒ ဖစးပါီ ရငံဒခွနင်း၂ဝဝဝု/-ီျပး၊ (၁)္ုနင်းဒမှ           

္ုနင်းဒ(၁ဝဝ)အေု ရငံဒခွနင်း(၁ဝဝဝဝု/-)၊ ီျပး္ုနင်းဒ(၁၀၀)အေီး ဖစးပါီ ရငံဒခွနင်း(၂ဝဝဝဝု/-) ေမးဒေောရ်း 

ီမညး။ 

(ည) တ္ဒ ခာရဒ္ီး္ာရခွ း့်ဥပေသပငသးမ၉အီ စွဲေုငမှု္ညး အယူခံဝ း်ခွ း့်မီုှ၍  ပ း်ေ း်မှု တ း်္ွ း်ဒီာရတွ်း 

မူလရငံဒခွနင်းအတုင း်ဒေမးဒေောရ း်ီမညး။ 

(ဋ) အမှုတနင်းဖုငဒ(၁၀)္ုနင်းဒေီးမေီျာရးပါီ မူလမှု္ညးအယူခံဝ း်ခွ း့်မီုှ၍  ပ း်ေ း်မှု တ း်္ွ း်ဒီာရတွ်း 

မူလရငံဒအတုင း်ဒ ရငံဒခွနင်းေမးဒေောရ း်ီမညး။ 

တရားမပပင်ေင်မှုများတင်သွင်းရာတွင် လိုအပ်ဒသာအချြ်အလြ်များ 

(ီ) မူလမမုု့နင်ယး/ခရုင း်ရငံဒ၏စတီ း်ချီးတာရဝနင်းခံမုတ္တူပါီုှီမညး။ 

(ခ) ေောရ း်ီျ/အချုပးတီာရဒခံီအယူခံ/ ပ း်ေ း်မှုေလျှာရီးောရဒလာရပါီ ေောရ း်တံေုပးဝုင း်ဒ တာရဝနင်းီျ 

ေောရ း်မှူဒေီှ့လီးမှတးေီဒေုငဒောရဒချီးပါီုှီမညး။ (ေီှ့ေနင််ှာရဒီမးဒပါီ ေီှ့ေနင်ီုငယးစာရဒလှယးစာရတွ်း 

ေုင္ုင့ပါီုှီမညး။) 

(ဂ) ေလျှာရီးောရဒ္ူ၊ ေလျှာရီးောရဒခံီ္ူမျာရဒအမညးမျာရဒ္ညး မူလမှုတွ း် ေဖာရး ပောရဒ္ညး့အတုင း်ဒ  ဖစးီ 

မညး။ 

(ဃ) ေလျှာရီးောရဒခံီ္ူမျာရဒ၏ လုပးစာရအ ပညး့အစငံေဖာရး ပပါီုှီမညး။ ေ း့်ေခါ်ီနင်း တံေုပးေခါ း်ဒ ပါီုှီမညး။ 

(်) စွဲချီးအမုနင်း့အေပါ် ပ်းေ း်မှုတီးေီာရီးပါီ စွဲချီးပငံစံနှ း့်ေနင့်စဉးမှတးတမးဒပူဒတွဲပါ ီုှီမညး။ 

(စ) အမှုနင်ံပါတး၊ ခငနှစး၊ တီာရဒလုင၊ တီာရဒခံ၊ ပငသးမ၊ အမုနင်း့ချ္ညး့ေနင့်စွဲ၊ အမုနင်း့ချမှတး္ညး့ရငံဒ၊ ချမှတး္ညး့ 

 ပစးသဏးအေပါ်အယူခံ/  ပ်းေ း်မှုတီးေီာရီးေကီာရ း်ဒေဖာရး ပပါီုှီမညး။ 

(ေ)  ပ်းေ း်/အယူခံတီးေီာရီး္ညး့ အေကီာရ း်ဒ ပချီးမျာရဒ ေလျှာရီးောရဒလွှာရတွ း် ေဖာရး ပ ပါီုှီမညး။ 

(ေ) ီာရလစညးဒီမးဒ္တးေီျာရးလွနင်းေနင်ပါီ ီျမးဒီျနုင်းလွှာရပါီုှီမညး။ ခွ း့် ပုီနင်း ေလျှာရီးလွှာရပါီမညး။ 

ရာဇဝတ်အ ူခံ/ ပပင်ေင်မှုများ တင်သွင်းရာတွင် လုိအပ်ဒသာအချြ်အလြ်များ 

၄၃ 
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(ီ) အမှုတွဲေချဖျီးေပဒီနင်းနှ း့် ရငံဒေ ပာရ း်ဒေလျှာရီးောရဒမှုမျာရဒတွ း် ္ီးေုင း်ီာရတီာရဒရငံဒတွ း် တီာရဒစွဲေငု 

အမှုဖွ း် ့ ေောရ း်ီွီးောရဒမှုီုှေကီာရ း်ဒ၊ အမှုတဲွေနင့်စဉးမှတးတမးဒပါီုှီမညး။  မနင်းမာရနုင း််ံီဲတပးဖွဲ့ီ 

စွဲေုငမှုတွ း် ပေမ္တ း်ဒေပဒတုင း်ချီး၊ီဲစွဲချီးတုင့ပါီုှီမညး။ ဦဒတုငီးမှုတွ း်တီာရဒရငံဒ္ုင့ ဦဒတုငီး 

ေလျှာရီးောရဒ္ညး့ ေလျှာရီးလွှာရပါီုှီမညး။ 

(ခ) အမှုတွဲေချဖျီးေပဒီနင်းနှ း့် ရငံဒေ ပာရ း်ဒေလျှာရီးောရဒီနင်းအတွီး အေကီာရ း်ဒ ပချီး ေီဒ္ာရဒေဖာရး ပချီး 

ပါီုှီမညး။ 

(ဂ) ရငံဒေ ပာရ်းဒေလျှာရီးောရဒီာရတွ း်အမှု္ညးီုငယးတုင း်ီျမးဒီျနုင်းေုငချီးပါီုှီမညး။ 

ရာဇဝတ်အဒထဒွထွမှုများ တင်သွင်းရာတွင် လုိအပ်ဒသာအချြ်အလြ်များ 

(ြ) ရုံးဒပပာင်းဒလျှာြ်ထားမှု 

 

 - ရငံဒေ ပာရ်းဒေလျှာရီးောရဒီာရတွ း် ္ီးေုင း်ီာရခရုင း်တီာရဒရငံဒ ္ုင့မဟငတး မမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ တွ း် အမှုဖွ း့်     

     တီာရဒစွဲေုငောရဒေကီာရ း်ဒေနင့်စဉးမှတးတမးဒပါီုှီမညး။ 

 - ရငံဒေ ပာရ်းဒလုင္ ညး့အေကီာရ း်ဒ ပချီးမျာရဒေီဒ္ာရဒေဖာရး ပချီးပါီုှီမညး။ 

 - ရငံဒေ ပာရ်းဒေလျှာရီးောရဒ္ူ၏ီျမးဒီျနုင်းလွှာရပါီုှီမညး။ 

 

(ခ) ပပန်လည်သံုးသပ်ဒပးဒစလိုမှု 

 

 -  ပနင်းလညး င္ံဒ္ပးေပဒေစလုငမှုေလျှာရီးောရဒီာရတွ း်မူလမှုချမှတးခဲ့္ညး့တီာရဒရငံဒတွ း်္ာရ ေလျှာရီးောရဒ    

    နုင း်္ညး။ 

 - မူလရငံဒ၏စတီ း်ချီးနှ း့်သတီ တီတာရဝနင်းခံမုတ္တူပါီုှီမညး။ 

 -  ပနင်းလညး င္ံဒ္ပးေပဒေစလုင္ညး့ အေကီာရ း်ဒ ပချီးေီဒ္ာရဒေဖာရး ပချီးပါီုှီမညး။ 

 

တရားမအဒထဒွထွမှုများ တင်သွင်းရာတွင် လုိအပ်ဒသာအချြ်အလြ်များ 

၄၄ 
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(ီ) မုတ္တူီူဒေလျှာရီးောရဒလုင္ူ္ညး မုတ္တူီူဒေလျှာရီးလွှာရပငံစံတွ း် လုငအပး္ညးမျာရဒ ေီဒ္ာရဒ ဖညး့စွီး၍ 

ေုငေလျှာရီးလွှာရေပါ်တွ း် ္တးမှတးောရဒေ္ာရ ရငံဒခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒ ီပးမပတဒ ေလျှာရီး္ူီုငယးတုင်း  ဖစးေစ၊ 

၄ း်ဒ၏ေီှ့ေနင်(္ုင့မဟငတး) အခွ း့်ီီုငယးစာရဒလှယးီ  ဖစးေစ လီးမှတးေီဒေုငဒ တ း်္ွ း်ဒီမညး။ 

(ခ) ေလျှာရီးလွှာရေပါ်တွ း်ေလျှာရီးောရဒလုငေ္ာရမုတ္တူအမျ ုုဒအစာရဒ(ရုငဒရုငဒမုတ္တူ၊တာရဝနင်းခံမုတ္တူ) ေဖာရး ပီမညး။ 

(ဂ) တစးခငေီးပုငေ္ာရအမှုမျာရဒမှ စာရီွီးစာရတမးဒမုတ္တူမျာရဒီုငီယူလုငလျှ း် အမှုတစးခငစတ အတွ းီ တ္ဒ ခာရဒ 

ေလျှာရီးလွှာရတစးေစာရ း်စတ ဖ း့်ေလျှာရီးောရဒီမညး။ တစးမှုတညးဒမှတစးခငေီးပုငေ္ာရ စာရီွ းီစာရတမးဒ 

မျာရဒ၏ မုတ္တူမျာရဒီုငီယူလုငလျှ း် ေလျှာရီးလွှာရတစးေစာရ်းတညးဒ ဖ း် ့ေလျှာရီးောရဒနုင း်္ညး။ 

(ဃ) မွနင်းဒလွဲ(၃)နင်ာရ တီေနင်ာရီးပုင း်ဒမှ ီီုှ္ညး့ေလျှာရီးလွှာရမျာရဒီုင ေနင်ာရ းီတစးီီးရငံဒဖွ း့်ီီးတွ း်မှ ေောရ း်ီွီး 

မညး။ 

(်) ီူဒမပတဒေ္ာရမုတ္တူီုငေပဒီနင်းအ္ း့် ဖစးေ္ာရေနင့်မှ ီီးေပါ း်ဒ (၆ဝ)အတွ း်ဒ လာရေီာရီးေငတးယူ ခ း်ဒ 

မ ပုီ ဖျီးေတဒမညး ဖစး္ညး။ 

(စ) မူီ း်ဒစာရတစးမျီးနှာရလျှ း် မုတ္တူီူဒခ(၅ဝ)ီျပးနှုနင်းဒနှ်း့ တာရဝနင်းခံမုတ္တူအတွီး စာရတစးမျီးနှာရလျှ း်ရငံဒခွနင်း 

(၅ဝ)ီျပးေမးဒေောရ း်ီပါမညး။ စာရတစးမျီးနှာရ၏ အစုတးအပုင း်ဒီုင စာရတစးမျီးနာှရနှုနင်းဒ ေီာရီးခံပါ 

္ညး။ 

(ေ) အလျှ း်အ မနင်းမုတ္တူီူဒေပဒီနင်း ဖစးလျှ း်္ာရမနင်းီျ္ း့်ေ္ာရမုတ္တူီူဒခ၏(၃)ေ ေပဒေောရ း်ီပါမညး။ 

(ေ) အမှုတွဲမုတ္တူီူဒီာရတွ း် ေလျှာရ းီလွှာရပါ စာရီွီးစာရတမးဒအမျ ုုဒအစာရဒအလုငီး မုတ္တူီေုငီးခွ း့် ီုှ္ူမျာရဒ 

္ာရ ေလျှာရီးောရဒနုင း်္ညး။ 

(ဈ) ီာရေဝတးမှုတွ း် ဖစးေစ၊ တီာရဒမမှုတွ း် ဖစးေစ စတီ း်ချီးသတီ တီနှ း့် အမုနင်း့မုတ္တူမျာရဒီုင အမှုနှ း့် မ္ းီေုင်း 

္ူတုင့ီေုငီးခွ း့်ီုှ္ညး။ 

(ည) ေောရ း်သဏး(၆)လအေီး  ပစးသဏးချမှတးနုင း်ေ္ာရအမှုတွ း် တီာရဒခံီေတာရ း်ဒခံ္ညး့ စတီ း်ချီးမုတ္တူ ၊ 

အီျဉးဒေောရ း်ီုှ  ပစးမှုေ း်ီှာရဒစတီ း် ခ း်ဒခံီ္ူတစးဦဒီ အယူခံီနင်းေ္ာရးလညးဒေီာရ း်ဒ၊ အယူခံခွ်း့ 

မီုှ၍  ပ း်ေ း်မှုေလျှာရီးောရဒီနင်းအတွီး ေ္ာရးလညးဒေီာရ း်ဒ ေတာရ း်ဒခံ္ညး့စတီ း်ချီး မုတ္တူမျာရဒီငု 

အခမဲ့ေငတးေပဒမညး။ 

မိတ္တူြူးဒလျှာြ်ထားပခင်းြိစ္စ 

၄၅ 
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(ီ) ္တ း်ဒေောရီးအ္ုအမှတး ပုီသးပါီုှီမညး။ 

(ခ) အမှု္ညးမျာရဒနှ း့်အတူလာရေီာရ းီေမဒ မနင်းဒ၊္တ း်ဒီယူ ခ း်ဒမ ပုီ္ညး့အ ပ း်နင်ညးဒလမးဒတီျ ္တ း်ဒ 

ီယူီမညး။ 

(ဂ) စစးေေဒေဲမှုခ း်ဒနှ း့်ပတး္ီး၍အမှု၏ အီညးအေ္ွဒနှ း့်စပးေုင း်ေ္ာရ ေမဒခွနင်းဒမျာရဒီုင ေမဒ မနင်းဒ ခ း်ဒ 

မ ပုီ။ 

(ဃ) တီာရဒခွ း်အတွ း်ဒ္ုင့ ဝ း်ေီာရ းီ္တ း်ဒီယူလုငလျှ း်/ ရငံဒပီဝငဏးအတွ း်ဒ ေီာရီးေနင်္အူာရဒ ္တ း်ဒ 

ီယူလုငလျှ း်ရငံဒအြီတဒအီဲ၏ခွ း့် ပုချီးီယူီမညး။ 

(်) တီာရဒခွ း်အတွ း်ဒ္ုင့အ္ံဖမးဒစ းီ၊ ီ း်မီာရ၊ လီးီုင း်ဖငနင်းဒမျာရဒ ယူေောရ း်လာရ ခ း်ဒ မ ပုီ္ညး့အ ပ်း 

ဗတသတယုငရုငီးီူဒ ခ း်ဒ၊ ဓါတးပငံရုငီးီူဒ ခ း်ဒလငံဒဝမ ပုီ။ 

(စ) ္တ း်ဒေီဒ္ာရဒီာရတွ း်တီာရဒရငံဒီုင မေတမဲ့ မ း် ဖစးေစေ္ာရ၊ ေ ဖာရ း့်မှနင်းစွာရတီာရဒ စတီ း်ေီဒီုင ေုခုငီး   

ေစေ္ာရ ေဝဖနင်းေီဒ္ာရဒမှုမျ ုုဒီုငေီှာရ း်ကီဉးီမညး။ 

(ေ) ီေလဒ္ူ်ယးမျာရဒ၏္တ း်ဒနှ း့်ပတး္ီး၍တီာရဒရငံဒ၏ခွ း့် ပုချီးီီုှမှ္ာရေီဒ္ာရဒ ေဖာရး ပီမညး။ 

(ေ) ္တ း်ဒီုငမှာရဒယွ း်ဒေီဒ္ာရဒမုေကီာရ း်ဒ ္ုလျ း်္ု ခ း်ဒေောရလျ း်စွာရလူ္ုီှ း်ကီာရဒ  ပနင်းလညး ေ ဖီှ း်ဒ 

ေပဒီမညး။ 

(ဈ) ္တ း်ဒေီဒ္ာရဒီာရတွ း်တညးေဲဥပေသ၊ ဓေလ့ေငံဒတမးဒမျာရဒနှ း့် မတသတယာရီျ း့်ဝတးမျာရဒီုင လုငီးနင်ာရ 

ေီဒ္ာရဒီမညး။ 

(ည) ဥပေသတစးီပးီပးအီီနင်း့္တးောရဒေ္ာရ စာရီ း်ဒေယာရဒမျာရဒ၊ ဓါတးပငံမှတးတမးဒမျာရဒ၊ စာရတမးဒ 

အမှတးအ္ာရဒေီဒ္ာရဒချီးမျာရဒီုင္တ း်ဒေီဒ္ာရဒ ခ း်ဒမ ပုီ။ 

တရားရုံးမှသတင်း ူရာတင်ွမီေီ ာများသိရှလိိုြ်နာရန်အချြ်များ 

၄၆ 
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(ီ) အခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒတနင်းဖုငဒ (၁၅ဝု/-)  ဖစးီမညး။ 

(ခ) နုင း််ံ္ာရဒစုစစးေီဒီတး မူီ း်ဒပါီုှီမညး။ ဗငသ္ဓ ဘာရ္ာရ ီုငဒီွယး္ ူမျာရဒ ဖစးီမညး။ 

(ဂ) အမျ ုုဒ္ာရဒမျာရဒမှာရ အီွယးေီာရီးမပတဒ္ူ ဖစးမပတဒ အမျ ုုဒ္မတဒမှာရ အ္ီး(၂၀) ပညး့မပတဒ ္ူ ဖစးီမညး။ 

(ဃ) စစးမှုေမးဒနှ း့်ီဲတပးဖွဲ့ဝ း်မျာရဒ ဖစးပါီ ္ းီေုင း်ီာရအြီတဒအီဲ၏ လီးေပး ေုမးဒ မာရဒမှု ခွ း့် ပုမုနင်း့ ပါီုှ 

ီမညး။ 

(်) အ္ီး(၁၈)နှစး  ပညး့မပတဒ္ူ အ္ု္ီးေ္(၂)ဦဒ ပါီုှီမညး။ 

(စ) ္ း့်ေလျာရး္ညး့ အမျ ုုဒ္ာရဒဝတးစငံ ဝတးလာရီမညး။  

နှစ်ဦးသဒဘာတ ူလြ်ထပ်ထိမ်းပမားပခင်းပပုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချြ်များ 

(ီ) အခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒတနင်းဖုငဒ(၂၅ဝု/-)   ဖစးီမညး။ 

(ခ) နုင း််ံ္ာရဒစုစစးေီဒီတး မူီ း်ဒပါီုှီမညး။ ဗငသ္ဓ ဘာရ္ာရ ီုငဒီွယး္ူမျာရဒ ဖစးီမညး။ 

(ဂ) အကီ း်လ း်မယာရဒ ဖစးခဲ့ေကီာရ း်ဒ ္ းီေုင း်ီာရ ီပးီွီးအငပးချုပးေီဒမှူဒ၏ ေောရီးခံချီး (္ုင့မဟငတး) 

အုမးေောရ း်စငလူဦဒေီစာရီ း်ဒမူီ း်ဒ ပါီုှီမညး။ 

(ဃ) စစးမှုေမးဒနှ း့်ီဲတပးဖွဲ့ဝ း်မျာရဒ ဖစးပါီ ္ းီေုင း်ီာရအြီတဒအီဲ၏ လ း်မယာရဒ ီွာရီှ း်ဒခွ း့် ပုမုနင်း့ ပါီုှီ 

မညး။ 

(်) အ္ီး(၁၈)နှစး  ပညး့မပတဒ္ူ အ္ု္ီးေ္(၂)ဦဒ ပါီုှီမညး။ 

(စ) ္ း့်ေလျာရး္ညး့ အမျ ုုဒ္ာရဒဝတးစငံ ဝတးလာရီမညး။ 

နှစ်ဦးသဒဘာတလူင်မ ားြွာရှင်းပခင်းပပုလပ်ုရာတင်ွ လိုအပ်သည့်အချြ်များ 

(ီ) အခွနင်းတံေပုးေခါ း်ဒတနင်းဖုငဒ (၁၅ဝု/-)  ဖစးီ မညး။ 

(ခ) နုင း််ံ္ာရဒစုစစးေီဒီတး မူီ း်ဒပါီုှီမညး။  

(ဂ) ီျမးဒီျနုင်းေုငမညး့ အေကီာရ း်ဒအီာရနှ း့် ေီးနွယး္ ညး့စာရီွီးစာရတမးဒမူီ း်ဒမျာရဒ အ ပညး ့အစငံပါီုှီမညး။ 

(ဃ) အ္ း့်ြီုုတ း် ပုလငပးလာရေ္ာရ ီျမးဒီျနုင်းလွှာရ/ီတု ္စ္စာရ ပုလွှာရမျာရဒီုင ီျမးဒီျနုင်းေုင္ူ အီာရီုှေံ 

ြီုုတ း် ပ္၍ အတညး ပုချီးီီုှမှ္ာရ အခွနင်းတံေုပးေခါ း်ဒ ေပါ်တွ း် ေီဒ္ာရဒရုငီးနှုပးီနင်း ဖစး္ညး။ 

 ပညး့စငံမှနင်းီနင်းမှုမီှုပါီ လီးခံေောရ း်ီွီး ေပဒမညးမဟငတးပါ။ 

(်) ီျမးဒီျနုင်းေုငမညး့အေကီာရ း်ဒအီာရနှ း့်ပတး္ီး၍ ္ီးေုင း်ီာရ ီပးီွီးအငပးချုပးေီဒမှူဒ၏ 

ေောရီးခံချီးပါီုှီမညး။ မညး္ညး့အတွီး မညး္ညး့ေနင်ီာရဌာရနင်၌ အ င္ံဒ ပုီနင်း ေောရ း်ီွ းီ ခ်းဒ ဖစး 

ေကီာရ း်ဒ တစးပါတညးဒ ေဖာရး ပပါီုှီပါမညး။ 

(စ) အ္ီး(၁၈)နှစး ပညး့မပတဒ္ူ အ္ု္ီးေ္(၂)ဦဒပါီုှီမညး။  

ြျမ်းြျနိ်လွှာ/ ြတသိစ္စာပပုလွှာပပုလပ်ုရာတင်ွ လိုအပ်သည့်အချြ်များ 

၄၇ 
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(၁) ီဲီစွဲေုင္ ည့း ီဲအေီဒယူပုင း်္ည့း အမှု၊ အာရမခံမေပဒနုင း်္ည့းအမှုမျာရဒမှ တီာရဒလုင ပ္ းီေ္မျာရဒ၊ 

တီာရဒခံ ပ္ီးေ္မျာရဒ 

(၂) နင်ညးဒဥပေသတစးစငံတစးီာရအီ တာရဒ မစးပုတးပ း်ောရဒ ခ း်ဒမဟငတးေ္ာရ ေသ္န္တီအာရဏာရပုင း်အဖွဲ့ဝ်း 

တစးဦဒဦဒ 

(၃) ္မ္မာရနင်းစာရချအပးေ့်းေခါ်၍ တီာရဒခံနှ့်း ပူဒေပါ း်ဒ ခ း်ဒမ ပုဘဲ ္ေဘာရရုငဒနှ့်း တီာရဒရငံဒ္ုင့ လာရေီာရီးကီ 

ေ္ာရ တီာရဒခံ ပ္ီးေ္မျာရဒ 

နိုင်ငံဒတာ်ဘဏ္ဍာရန်ပံုဒငွမှ သြ်ဒသစရတ်ိရထုိြခွ်င့်ရိှသူများ 

(၁) နုင း့််ံဝနင်းေမးဒ 

(၂) ဦဒတုငီးေလျှာရီးောရဒ္ည့း  ီဲအေီဒယူပုင း်ခွ့်းီုှေ္ာရ အမှုမျာရဒမှ တီာရဒလုင ပ္ီးေ္မျာရဒ၊ တီာရဒခံ ပ 

္ီးေ္မျာရဒ 

(၃) တမ း်မမှနင်းေွီးေုငဟနင်းီုှ္ည့း ္ီးေ္ခံချီးေပဒေ္ာရ ္ီးေ္မျာရဒ 

(၄) အမှုအေကီာရ း်ဒအီာရီုင ္ုီုှေ္ာရေကီာရ့်း မဟငတးဘဲ တီာရဒခံီ ဖစးေစ၊ မုမုီုငယးတုင း် ဖစးေစ 

လာရေီာရီးလုငေ္ာရေကီာရ့်း တီာရဒရငံဒ္ုင ့ေခါ်ေောရ း်ခဲ့ေ္ာရ ္ီးေ္မျာရဒ 

နိင်ုငံဒတာ်ဘဏ္ဍာရန်ပံုဒငွမှ သြ်ဒသစရိတ်ရထုိြ်ခွင့်မရှိသူများ 

၄၈ 
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ဒနင်ာြ်ဆြ်တွ ဲ
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စဉ ်

 
ရုံးအမည် 

 
လိပ်စာ 

၁ တနင် သ္ာရ တီတုင် းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး ေီဒလမးဒ၊ ေနင်းဒချ တီ ပး၊ ောရဒဝယးမမုု့ 

၂ ောရဒဝယးခရုင း်တီာရဒရငံဒ ္ငခလမးဒ္ွယး၊ ေနင်းချ တတုငဒချဲ့မမုု့္စး၊ ောရဒဝယးမမုု့ 

၃ မမုတးခရုင း်တီာရဒရငံဒ ရငံဒလမးဒ၊ ေုပး်ယးီပးီွ းီ၊ မမုတးမမုု့ 

၄ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒခရုင း်တီာရဒရငံဒ ဗုငလးချုပးလမးဒ၊ ေအာရ း်္ငခီပးီွီး၊ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒမမုု့ 

၅ ောရဒဝယးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ ္ငခလမးဒ္ွယး၊ ေနင်းဒချ တတုငဒချဲ့မမုု့္စး၊ ောရဒဝယးမမုု့ 

၆ ေလာရ း်ဒလငံဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ ေအာရ း်္ေ ပေီျာရ း်ဒလမးဒ၊ (ဃ)ီပးီွီး၊ ေလာရ်းဒလငံဒမမုု့ 

၇ ္ီီးေချာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ မမုု့မီပးီွီး၊ ္ီီးေချာရ း်ဒမမုု့ 

၈ ေီ ဖူမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ (ခ)ီပးီွီး၊ ေီ ဖူမမုု့ 

၉ မမုတးမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ ရငံဒလမးဒ၊ ေုပး်ယးီပး၊ မမုတးမမုု့ 

၁၀ ီျွနင်းဒစငမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ အမှတး(၂)ီပးီွီး၊ ီျွနင်းဒစငမမုု့ 

၁၁ ပငေလာရမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ တုငဒချဲ့(၂)လမးဒ၊ အမှတး(၂)ီပးီွီး၊ ပငေလာရမမုု့ 

၁၂ တနင် သ္ာရ တီမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ 
 မဝတးေ း်ဘငီာရဒီငနင်းဒေတာရး၊ ေချာရ း်ဒြီတဒီပးီွီး၊ 

တနင်္သာရ တီမမုု့ 

၁၃ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ ဗုငလးချုပးလမးဒ၊ ေအာရ း်္ငခီပးီွီး၊ ေီာရ့ေ္ာရ း်ဒမမုု့ 

၁၄ ဘငတး ပ်းဒမမုု့နင်ယးတီာရဒရငံဒ ္မာရဓုလမးဒ၊ ေ ွီှေဘငံ္ာရီပးီွီး၊ ဘငတး ပ း်ဒမမုု့ 

တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိငု်တရားရုးံများနှင့် မမို ့န ်တရားရုးံများ၏ 

တည်ဒနရာများ 

       ဒနာြ်ေြ်တွ ဲ(ြ) 
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စဉ် 

 
ရာထူး 

 

သတိ

ဒပး 

ပခင်း 

ရာ 

ထူး 

တိုး 

ရပ ်

ေိုင်း 

ပခင်း 

ရာထူး 

အေင့် 

ဒလျာ့ချ 

ပခင်း 

တာ၀န်မှ

 ာ ီ 

ရပ်ေိုင်း 

ပခင်း 

၀န် 

ထမ်း 

အပဖစ ်

မ ှ

ထုတ ်

ပ  ်

ပခင်း 

၀န် 

ထမ်း 

အပဖစ ်

မ ှ

ထုတ ်

ပစ ်

ပခင်း 
 

စုစု 

ဒပါင်း 

၁ ရငံဒအငပး - - - - - - - 

၂ ဌာရနင်ခွဲစာရေီဒ - - - - - - - 

၃ အြီတဒတနင်းဒစာရေီဒ ၁ - - - - - ၁ 

၄ အြီတဒတနင်းဒလီးနှုပးစီးစာရေီဒ - - - - - - - 

၅ လ/ေီွနင်းပျူတာရလငပးေောရ်းေီဒမှူဒ - - - - - - - 

၆ ယာရဉးေမာရ်းဒ - ၃ - - - - - - - 

၇ အ်ယးတနင်းဒစာရေီဒ - - - - - - - 

၈ အ်ယးတနင်းဒလီးနှုပးစီးစာရေီဒ - - - - - - - 

၉ ယာရဉးေမာရ်းဒ - ၅ - - - - - - - 

၁၀ စာရတွဲချုပး - - - - - - - 

၁၁ ရငံဒအီ ူ - - - - - - - 

၁၂ ရငံဒအီ/ူ စာရပုင့ - - - - - - - 

၁၃ ရငံဒေစာရ်း့ - - - - - - - 

၁၄ ္နင် းီ့ ှ်းဒေီဒ - - - - - - - 

စုစုဒပါင်း ၁ - - - - - ၁ 

(၁-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ အေ)ု ၀န်ထမ်းေုိင်ရာ  ပပစေ်ဏခ်ျမှတ်အဒရး ူမှုအဒပခအဒန 

ဒနာြ်ေြ်တွဲ (ခ) 
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စဉ် 

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုန်း 

ခွင့်ပပု လြ်ရိှ လစ်

လပ ်ြျား မ ဒပါင်း 

၁ ညွှနင်းကီာရဒေီဒမှူဒ ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တီာရဒေီဒ၀နင်းေမးဒအေ့်း (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၆ - ၆ ၆ - 

၃ တီာရဒေီဒ၀နင်းေမးဒအေ့်း (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၀ ၄ ၄ ၈ ၂ 

၄ တီာရဒေီဒ၀နင်းေမးဒအေ့်း (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၂၂ ၇ ၁၀ ၁၇ ၅ 

၅ တီာရဒေီဒ၀နင်းေမးဒအေ့်း (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၉ - ၁ ၁ ၁၈ 

 အရာထမ်း စုစုဒပါင်း ၅၈ ၁၁ ၂၂ ၃၃ ၂၅ 

၆ ရငံဒအငပး ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - 

၇ ဌာရနင်ခွဲစာရေီဒ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈ ၁ ၆ ၇ ၁ 

၈ အြီတဒတနင်းဒစာရေီဒ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄၆ ၁၁ ၂၉ ၄၀ ၆ 

၉ အြီတဒတနင်းဒလီးနှုပးစီးစာရေီဒ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄ - ၄ ၄ - 

၁၀ လ/ေီွနင်းပျူတာရလငပးေောရ်းေီဒမှူဒ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄ ၂ ၂ ၄ - 

၁၁ ယာရဉးေမာရ်းဒ - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၂ အ်ယးတနင်းဒစာရေီဒ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၄၁ ၁၁ ၂၈ ၃၉ ၂ 

၁၃ အ်ယးတနင်းဒလီးနှုပးစ းီစာရေီဒ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၃၁ ၃ ၁၂ ၁၅ ၁၆ 

၁၄ ယာရဉးေမာရ်းဒ - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၄ - - - ၄ 

၁၅ စာရတွဲချုပး ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရငံဒအီူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၇ ၄ ၅ ၉ ၁၈ 

၁၇ ရငံဒအီူ/ စာရပုင ့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၈ ၁၀ ၅ ၁၅ ၁၃ 

၁၈ ရငံဒေစာရ်း့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁၄ ၇ - ၇ ၇ 

၁၉ ္နင့်းီ ှ်းဒေီဒ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်းစုစုဒပါင်း ၂၁၃ ၅၀ ၉၄ ၁၄၄ ၆၉ 

စုစုဒပါင်း ၂၇၁ ၆၁ ၁၁၆ ၁၇၇ ၉၄ 

(၁-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ေ)ု 

တနသသာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုးံအေင့်ေင့်ရိှ  

ရာထူးအေင့်အလုိြ ်၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

        ဒနာြ်ေြ်တွဲ (ဂ) 
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ဒြျးဇူးတင်လွှာ 

 

        ဤနှစးစဉးအစတီ း်ခံစာရ ပုစငေီဒအတွီး တီာရဒရငံဒနှစးစဉးအစတီ း်ခံစာရ ပုစငေီဒအဖွဲ့နှ်း့ နှစးစဉးအစတီ း်ခံစာရ 

ေငတးေဝေီဒအတွီး  ေောရ း်ီွီးေပဒခဲ့္ူမျာရဒအာရဒလငဒံီုင  အေူဒေီျဒေူဒတ း်ီုှပါ္ညး။ 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ ်တရားရုံးနစှ်စဉ်အစီရင်ခံစာအတွြ ်ေြ်သွ ်ရန ်

တီာရဒရငံဒနှစးစဉးအစတီ း်ခံစာရ ပုစငေီဒလငပး်နင်းဒအဖွဲ့ 

အတဒေမဒလးဒ tanintharyihc@gmail.com  

တနင် သ္ာရ တီတုင် းဒေသ္ြီတဒတီာရဒလွှတးေတာရး 

ောရဒဝယးမမုု့    

mailto:kayinhco@gmail.com
mailto:kayinhco@gmail.com
mailto:kayinhco@gmail.com
mailto:kayinhco@gmail.com
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