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တုိင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်၏ ဥဒ ျာဇဉ် ၄ 

တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ဒောင်ပုေ် ၆ 
ရည်မှန်းချြ် ၆ 
လပု်ငန်းတာဝန်များ ၆ 
တရားရုံး၏ တန်ဖိုးများ ၆ 
တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပပန်ရပခင်း၏ ရည်ရွ ်ချြ် ၇ 

    

တရားရံုးစနစ်စီမံခန့်ခဲွမှု   

         တရားစီရင်ဒရးေုိင်ရာအဒပခခံမူများ ၈ 
          တရားစီရင်ဒရးဒောင်ပုေ် ၈ 

    

တရားရံုးဖဲွ့စည်းပံု   

          တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ      
          တရားရုံးအေင့်ေင့်ဖဲွ့စည်းပခင်း ၉-၁၁ 

         တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ဖဲွ့စည်းပံု ၁၂ 
          တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒထာင်မှု ၁၂ 
          ခရိုင်နှင့်မမို့န ်တရားရံုးများဖဲွ့စည်းပခင်း ၁၂ 
          တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းဒောင်ဒသာ တရားသူကြီးချုပ်နှင့်        
          တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးများ ၁၃ 

          တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းဒောင်ဒသာ  
         တုိင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး      ၁၃ 

          တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏စီရင်ပုိင်ခွင့် ၁၄ 
          ခရိုင်တရားရံုး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် ၁၅ 
          မမို့န ်တရားရံုး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် ၁၅ 
          ြဒလးသူင ်တရားရုံးများ ၁၆ 

    

တရားရံုးစီမံခန့်ခဲွမှု   

          တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ဖွဲ့စည်းပံုစနစ် ၁၇ 
          တုိင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူးများ တာဝန်ထမ်းဒောင်မှု ၁၇ 
          ရုံးအဖွဲ့မှူးများ တာဝန်ထမ်းဒောင်မှု ၁၇ 
          ခရိုင်တရားသူကြီးများ တာဝန်ထမ်းဒောင်မှု ၁၈ 
          မမို့န ်တရားသူကြီးများ တာဝန်ထမ်းဒောင်မှု ၁၉ 
          ရသံုးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခန့်ခဲွမှု ၂၀-၂၁ 

    

၂၀၂၀ပပည့်နှစ် လပ်ုငန်းဒောင်ရွြ်မှုများ   

          ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်နှုန်း ၂၂ 
          တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်မှု ၂၃ 
          ခရိုင်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်မှု ၂၄ 
          မမို့န ်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်မှု ၂၅ 
          တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရိုင်၊ မမို့န ်တရားရုံးများ၏ အမှုမပီးပပတ်မှုအဒပခအဒန ၂၆ 
          အပခားတရားရံုးများ၏ အမှုမပီးပပတ်မှုအဒပခအဒန ၂၇ 
          စွဲေုိဒသာအဒရးကြီးရာဇဝတ်မှုအဒပခပပဇ ား ၂၈ 
          ခရိုင်တရားရံုးများမှ တရားလွှတ်ဒတာ်သ့ုိ အ ူခံတြ်ဒရာြ်မှုနှုန်း ၂၈ 
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 မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒောင်ရွြ်မှုများ ၂၉-၃၀ 

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ဒောင်ရွြ်မှုများ   

          မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အဓိပ္ပါ ် ၃၁ 

          မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ ရရိှလာမည့်အြျ ိုးဒြျးဇးူများ ၃၁ 

         နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒောင်ရွြ်ပခင်း ၃၂-၃၃ 

          တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ၏ ၂၀၂၀ပပည့်နှစ်လျာထား     
          သတ်မှတ်ချြ်များ 

၃၄ 

          ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ်အမှုမပီးပပတ်နှုန်း ၃၄-၃၅ 

          စစ်ဒေးေဲအမှုများ၏ သြ်တမ်း   ၃၆ 

          ခရိုင်တရားရံုးနှင့်မမို့န ်တရားရံုးများ၏ ၁၂ လအထြ်စစ်ဒေးေဲရာဇဝတ်၊ တရားမှု  
          ကြန့်ကြာမှုများ ဒလျာ့ချနိုင်မှု 

၃၇ 

          အမှုရုံးချနိ်းဒသချာဒစမှု ၃၈ 

          အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုန်း ၃၈ 

          ပျမ်းမျှရုံးချနိ်းအဒရအတွြ် ၃၉ 

           စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများေုးံပဖတ်နိုင်မှု ၃၉-၄၁ 

          တရားရုံးအသံုးပပုသူများ၏ ဒြျနပ်မှု ၄၂ 
          မမို့န ်တရားရံုးများ၏တရားမမှုမပီးပပတ်နှုန်းနှင့် ပျမ်းမျှကြန့်ကြာြာလ ၄၂ 
    

အပခားကြိုးပမ်းဒောင်ရွြ်မှုများ   

          လပု်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝးထပ်ေင့်ရှင်းလင်းပွဲြျင်းပပခင်း ၄၃ 

          ြဒလးသူင ်အမှုများ စစ်ဒေးရာတွင် လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဒေးွဒနွးပခင်း ၄၃ 

          ကြန့်ကြာမှုများနှင့်ပတ်သြ်မပီး ဒေွးဒနွးညှိနှိုင်းပခင်း ၄၄ 

          တရားမဇာရီမှုများနှင့်ပတ်သြ်မပီး ဒေွးဒနွးပ့ုိချပခင်း ၄၄ 

          ရုံးခွန်နှင့် ေဏ်ဒငွဒြာြ်ခံရရိှမှု ၄၅ 

          လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် ၄၆ 

          ဒလြ့ျင့်သင်ကြားဒပးမှုနှင့် ဖွံမဖိုးတိုးတြ်မှု ၄၆-၄၇ 

          ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဒရးေဲွဒောင်ရွြ်ပခင်း ၄၈ 

          ပပစ်ေဏ်ြျခံဒနရသူများ၊ အချုပ်ခံဒနရသူများ၏ ဥပဒေေိင်ုရာအခွင့်အဒရးများ  
         ရရိှဒရးဒောင်ရွြ်ပခင်း 

၅၀-၅၁ 

         Covid-19ြာလအတွင်း စနစ်တြျရီမန်များဒပးနုိင်ဒရးအတွြ် စီစဉ်ဒောင်ရွြ်ပခင်း ၅၁ 

          Video Conferencing System ပဖင့် အမိန့်ချမှတ်ဒသာအမှုများစာရင်း ၅၁ 

    

ဒနာြ်ေြ်တဲွ   

          တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုးများနှင့် မမို့န ်တရားရံုးများ၏  

         တည်ဒနရာများ 
ဒနာြ်ေြ်တဲွ(ြ) 

          တနသသာရီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တရားရုံးအေင့်ေင့်ရိှ ရာထူးအလုိြ ် 

         ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 
ဒနာြ်ေြ်တဲွ(ခ) 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရား္ူကြီးချုြ၏် ဥဒ ျာဇဉ ် 

         “လူတုိင်း့္ုိ အရည်အဒ ွ္ေးပမင့်တရားမျှတမှုြိပုြည့ဆ်ည်းဒြးရနင် ်

နှင့် တရားရံုးများအဒြါ် ပြည်္ူလူထု၏ စိတ်ချ ံုကြည်မှုနှင့်  ထိဒရာြ်မှု 

ရိှ္ည့ ် တရားဥြဒေစုိးမုိးဒရးြုိ ပမှင့်တင်ရနင်”်ဟူသော  ရည်မှန်းချက်များ 

ဖြင့် ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်က တရားစီရင်သရးမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိနး် (၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ သောင်ဖမင်မှုနင့်ှ ေသတွေ့ေကကုံများကုိ ေသဖခခံ 

၍ တရားစီရင်သရးမဟာဗျူဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ ေသကာင် 

ေေည်သြာ် သောင်ရွက်လျက်ရိှြါေည်။ ယခုေခါ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

၏ တတိယသဖမာက်နှစ်ဖြစ်ေည့် ၂၀၂၀ ဖြည့န်ှစ်ေတွေက် ေများဖြည်ေူ 

များ ေိရိှနိုင်သစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရားရံုးနှစစ်ဉ်ေစီရင်ခစံာကို 

ေုတ်ဖြန်ခဲ့ဖခင်းဖြစြ်ါေည်။ 

          တနေသာရီတုိင်းသြေးကးီတရားလွှတ်သတာ်မှ တရားေူးကီးများေသနဖြင့် တရားစီရင်ရာတွေင် မိမိတိ့ု 

ေက်တမ်းကာလေတွေင်း သဖြာင့်မှန်သော တရားစီရင်သရးစနစ်ေွေန်းကားလာသစရန်ေတွေက် လာဘ်မစား ၊ 

လာဘ်မယူ ေန့်ရှင်းဖြူစင်စွောဖြင့် တာဝနေ်မ်းသောင်ကကမည်ဖြစ်သကကာင်း ကတိဖြုလကမှ်တ်သရးေုိးပြီး 

တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ရုးံတွေင် သကကာ်ဖငာေားပြီး ယင်းကတိကဝတ်ေတုိင်း ဥြသြ 

ဖြဌာန်းချက်၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင့်ေညီ ညီညွေတ်မှန်ကန်သော ေဂတိတရားကင်းစင်သော တရားစီရင် 

သရးစနစ် သြါ်ေွေန်း လာသစရန် စံနမူနာဖြ ေသကာင်ေေည်သြာ်သောင်ရွက်လျက်ရှိြါေည်။ 

          တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုးများ၊ ပမို ့နယ်တရားရံုးများေည် တရားစွေဲေုိတင်ြ့ုိလာ 

သော ရာဇဝတ်ေုိင်ရာ၊ တရားမေုိင်ရာေမှုများေသြါ် ဥြသြနှင့်ေညီ မှန်ကန်မျှတေည့် စီရင်ေံုးဖြတ်ချက် 

များချမှတ်ပြီး ေများဖြည်ေူယံုကကည်ကိုးစားလာေည့် တရားစီရင်သရးစနစ်ဖြစ်သြါ်လာသစရန် းကိုးြမ်း 

သောင်ရွက်လျက်ရိှြါေည်။  

 

4 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

          ယခုေစီရင်ခစံာေုတ်ဖြန်ေည့် ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်ေည် COVID-19သရာဂါဖြစ်ြွေားမှုကာလေတွေင်း 

ကကုံသတွေ့သနရေည့်ေတွေက် ယင်းကာလေတွေင်း နည်းြညာေေံုးဖြု၍ Microsoft Office 365  mail 

(Microsoft Team) System Video Conferencing ဖြင့ ်တရားစီရင်သရးလုြ်ငန်းများကို သောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဖခင်း 

ေည် တရားစီရင်သရးေုိင်ရာ ေမုိင်းမတ်ှတုိင်တစ်ခဖုြစခ်ဲ့ြါေည်။ ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်ေည် 

“အားလံုးအတွေြ ် တုိးတြ်ဒြာင်းမွေနင််ဒ္ာ တရားမျှတမှုဆီ့္ုိ” (Towards Improving Judtice For All) 

ေုိသောသောင်ြုြ်နှင့်ေညီ တရားစီရင်သရးေုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ေရ တုိင်းသြေးကီး 

တရားလွှတ်သတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် ပမို ့နယ်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်သရးလုြ်ငန်းသောင်ရွက်ချက်များ 

ကို ြွေင့်လင်းဖမင်ောစွောဖြင့် ေများဖြည်ေူေိရိှနားလည်သစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (၁-၁၂-၂၀၂၀)သန့မှစ၍ 

တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၏ Website ကို https://tanintharyi.hc.gov.mm လိပ်စာပဖင့် လွှင့်တင်နိငု် 

ပခင်း၊ လူမှုြွန ်ြ်စာမျြ်နှာဖွင့်လှစ်နိုင်ပခင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှစ၍ တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစံာ ထုတ်ဒဝပခင်းတ့ုိ 

ဒောင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။  

          နှစ်စဉ်ေစီရင်ခစံာေုတ်သဝနုိင်သရးေတွေက ် ကျရာကဏ္ဍေေီးေီးမှ ြါဝင်သောင်ရွက်ခ့ဲကကေည့် 

တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၏ နှစ်စဉ်ေစီရင်ခစံာေုတ်ဖြန်သရးေြွေဲ့ေား  သကျးဇူတင်ရှိ 

သကကာင်း ဂုဏ်ဖြုမှတ်တမ်းတင်ေြ်ြါေည်။ သနာင်တွေင်လည်း ယခုကဲေ့ုိ့တရားရုံးနှစ်စဉ်ေစီရင်ခစံာများကို 

စဉေ်က်မဖြတ်ေုတ်သဝ၍ ေများဖြည်ေူြတ်ရှုသလ့လာဖခင်းဖြင့် တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ တရားရုံး 

ေေင့်ေင့်၏ တရားစီရင်သရးသောင်ရွက်ချက်များကုိ ြွေင့်လင်းဖမင်ောစွော ေိရိှလာနိုင်ပြီး ဖြည်ေူယံုကကည် 

ကိုးစားသော တရားစီရင်သရးစနစ ်သြါ်သြါက ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကကည်သမျှာ်လင့်ြါေည်။ 

 

 

 

 

 

ဒေါ်ြုိြြုိ်ြဒ်အး 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုြ ် 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ်                  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊  ဒြဒြာ်ဝါရီ လ ၁၀      ရြ ်

ပြည်ဒထာင်စု္မ္မတပမနင်မ်ာနိုင်ငံဒတာ ်                                           ထားဝ ်မမို့ 
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 လူတိင်ုးေ့ုိ ေရည်ေသေွေးဖမင့် တရားမျှတမှုကို ဖြည့်ေည်းသြးရန ်

 တရားရုံးများေသြါ် ဖြည်ေူလူေ၏ုစိတ်ချယုကံကည်မှုနှင့် ေိသရာက်မှုရိှေည့် တရားဥြသြစိုးမိုးသရးကို 

ဖမင့်တင်ရန ်

 ရည်မှနင််းချြ ်

 တရားဥြသြစိုးမိုးသရးနှင့် ရြ်ရွာသေးချမ်းောယာသရး 

 ဖြည်ေူေများ ယုကံကည်ကိုးစားေည့် ဖြည်ေူ့ေကျ ို းဖြု  တရားစီရင်သရးစနစ ်သြါ်ေွေန်းသရး 

 ေမှုေခင်းများကို ဥြသြနှင့်ေညီ မှန်မှန်နှင့်ဖမန်ဖမန ်စီရင်ေုံးဖြတ်သရး 

လုြ်ငနင််းတာဝနင််များ 

 ောတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 တရားစီရင်သရးလွေတ်လြ်မှုနှင့် ဂုဏ်ေိက္ခာရိှမှု 

 လက်လှမ်းမီနိုင်မှု  

 ဖမန်ေန်ေိသရာက်မှုနှင့် ေချနိ်မီသောင်ရွက်နိုင်မှု 

  တရားရုံး၏တနင််ြိုးများ 

“ေားလုးံေတွေက်တိးုတက်သကာင်းမွေန်သောတရားမျှတမှုေီေ့ုိ(Towards Improving Justice For All)”   

  တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာစီမံြိနင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )၏ ဒဆာင်ြုေ် 
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တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြနင််ရပခင်း၏ ရညရွ် ်ချြ် 
 
 

 တုိင်းသြေးကီးေတွေင်း တရားစီရင်သရးလုြ်ငန်းများ ြွေင့်လင်းဖမင်ော၍ တာဝန်ခနံိုင်မှု 

ရှိသစရန ်

 တုိင်းသြေးကီးေတွေင်း တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းသောင်တာများေသြါ် ယောဘူတ ကျကျ 

ေကဲဖြတ်နိငု်သစရန ်

 တိုင်းသြေးကီးေတွေင်း တရားရုံးများ၏ စွေမ်းသောင်ရည ်ြုိမုိဖမင့်မားလာသစရန ်
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တရားရုံးစနင်စ်နှင့်စီမံခနင့်် ခွေဲမှု 
 
  

တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာအဒပခခံမမူျား 
 

          ၂၀၁၀ ဖြည့်နှစ် ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြေရ တရားစီရင်သရးေိုင်ရာ ေသဖခခမံမူျားကို 

သောက်ြါ ေတိုင်း ချမှတ်ေားြါေည ်- 

 

(၁)    ဥြသြနှင့်ေညီ လွေတ်လြ်စွောတရားစီရင်သရး 

(၂)    ဥြသြေရ ကန့်ေတ်ချက်များမှေြ  ဖြည်ေူ့သရှ့သမှာက်တွေင်  တရားစီရင်သရး 

(၃)    ေမှုများတွေင်   ဥြသြေရ  ခုခံသချြခွေင့်နှင့်  ေယူခံြိုင်ခွေင့်ရရိှသရး 

(၄)    ဖြည်ေူတို၏့ေကျ ို းစီးြွေားကို  ကာကွေယသ်စာင့်သရှာက၍် တရားဥြသြစိုးမိုးသရး၊  နယ်သဖမသေးချမး် 

         ောယာသရး  တည်သောက်ရာတွေင ်  ေသောက်ေကူဖြစ်သစသရး 

(၅)    ဥြသြကိုဖြည်ေူများက   နားလည်လိုက်နာကျင့်ေံုးလာသစရန ်  ြညာသြးသရးနှင့်  ဖြည်ေူများက 

         ဥြသြကို  လိုက်နာသော  ေသလ့ေကျင့်ြျ ို းသောင်သြးသရး 

(၆)    ဖြည်ေူေချင်းချင်းနှင့် ြတ်ေက်သော ေမှုကိစ္စများကို ဥြသြသဘာင်ေတွေင်း၌ သကျသေးပြီးဖြတ ်

         သစသရး 

(၇)    ဖြစ်မှုကျူးလွေန်ေကူို   ေသရးယူေဖြစ်သြးရာတွေင ်   ေကျင့်စာရိတ္တဖြုဖြင်မှုကို   ဦးတည်သရး 

 ဥြသြနှင့်ေညီ ေုံးဖြတြ်ါ။ 

 မှနမ်ှနန်ှင့်ဖမန်ဖမန်စီရင်ြါ။ 

လုြ်ေုံးညညီသီောင်ရွကြ်ါ။ 

လာဘ်သြးလာဘ်ယူကင်းရှင်းြါ။ 

 သဖြာင့်မတ်တညက်ကညမ်ှုဖြင့် တရားရုံး၏ဂုဏ်ေိက္ခာကုိ ေိန်းေိမး်ြါ။ 
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တရားရံုးြွေဲ့စညး်ြံု 

 

           ဖမန်မာနိုင်ငံတွေင် တရားစီရင်သရးေည် နိုင်ငံသတာ၏် ေချုြ်ေဖခာောဏာ ခက်မေံုးဖြာေနက ်

တစ်ခဖုြစ်ပြီး ဥြသြဖြုသရးောဏာနှင့် ေုြ်ချုြ်သရးောဏာတို့မ ှ ေီးဖခားရြ်တည်ြါေည။် ဖြည်သောင်စ ု

ေမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံသတာ်ြွေဲ့စည်းြုံေသဖခခံဥြသြြုြ်မ ၁၈ ေရ နိုင်ငံသတာ်၏ တရားစီရင်သရးောဏာကုိ 

ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ၊် တရားလွှတ်သတာ်များနှင့် ေေင့်ေင့်သော တရားရုံးများေုိ ့ ခွေဲသဝ 

ေြ်နှင်းေားြါေည။် 

          ၂၀၀၈ ခုနှစ ် ဖြည်သောင်စုေမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံသတာ် ြွေဲ့စည်းြုံေသဖခခံဥြသြနှင့် ၂၀၁၀ ဖြည့်နှစ် 

ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြတို့ေရ သောက်သြာ်ဖြြါ တရားရုံးများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတ်လ ၃၀ 

ရက်သန့မှစ၍ ြွေဲ့စည်းေားြါေည-် 

 

(က)    ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ ်

(ခ)      တိုင်းသြေးကီးနှင့် ဖြည်နယ်တရားလွှတ်သတာ ်

(ဂ)      ခရိုင်တရားရုံး၊ ကိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်ခွေင့်ရတိုင်းနှင့် သြေတရားရုံး 

(ဃ)    ပမို့နယ်တရားရုံး 

(င)      ဥြသြေရတည်သောင်ေည့် ေဖခားတရားရုံးများ 

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ြွေဲ့ စညး်ပခငး် 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

ထားဝ ်ခရိုင်တရားရုးံ(ဂ)အဆင့် မမတိ်ခရိုင်တရားရုးံ(ဂ)အဆင့် ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင်တရားရုးံ(ဂ)အဆင့် 

ထား၀ ်မမို့နင် ်တရားရုံး (ဂ)အဆင့် 

ဒလာင်းလုံးမမို့နင် ်တရားရုံး (ဂ)အဆင့် 

္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး(ဃ)အဆင့် 

ဒရပြူမမို့နင် ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရုံး (ခ)အဆင့် 

ြျွနင််းစုမမို့နင် ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

ြုဒလာမမို့နင် ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

တနင်္သာရမီမို့နင် ်တရားရုံး(ဃ)အဆင့် 

ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး(ခ)အဆင့် 

ဘုတ်ပြင်းမမို့နင် ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 
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နိုင်ငံဒတာ်၏ 

ေုတိ အပမင်ဆ့ုံး 

တရားရုံး 

ခရိငု်တရားရံုး (၃)ရုံး 

ထားဝ ်ခရိုငတ်ရားရုံး 

မမတိ်ခရိုငတ်ရားရုံး 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုငတ်ရားရုံး 

တနင်္သာရီတိငု်းဒေ္ကြးီတရားလွှတ်ဒတာ် 
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ထားဝ မ်မို့နင် ်တရားရုံး 

ဒလာင်းလုံးမမို့နင် ်တရားရုံး 

္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး 

ဒရပြူမမို့နင် ်တရားရုံး 

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရုံး 

ြျွနင််းစုမမို့နင် ်တရားရုံး 

ြုဒလာမမို့နင် ်တရားရုံး 

တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရုံး 

ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး 

ဘုတပ်ြငး်မမို့နင် ်တရားရုံး 

မမို့နင် ်တရားရုံး(၁၀)ရုံး 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီ:တရားလွှတ်ဒတာ်ြွေဲ့စညး်ြံု 

 

         ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတလ် ၃၀ ရက်သန့တွေင် ဖြည်သောင်စုေမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံသတာ် ြွေဲ့စည်းြုံေသဖခခံ 

ဥြသြနှင့် ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြတို့ေရ ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်ကိ ု ြွေဲ့စညး်ခဲ့ြါ 

ေည။် ေက်လက၍် နိုင်ငံသတာ်တွေင် တိုင်းသြေးကီး (ေ့ုိမဟုတ်) ဖြည်နယ်တရားလွှတ်သတာ်များ၊ ကိုယ်ြိုင ်

ေုြ်ချုြ်ခွေင့်ရတိုင်းတရားရုံးများ၊ ကုိယ်ြိုင်ေုြခ်ျုြ်ခွေင့်ရသြေတရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ ပမို့နယ ်

တရားရုံးများနှင့် ဥြသြေရတည်သောင်ေားသော ေဖခားတရားရုံးများကို တည်သောင်ြွေဲ့စညး် ခဲ့ြါေည။် 

ဖြည်သောင်စုေမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံသတာ် ြွေဲ့စည်းြုံေသဖခခံဥြသြြုြ်မ ၃၀၅ နှင့်   ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရး 

ဥြသြြုြ်မ ၃၄ တိုေ့ရ တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်တွေင် ြွေဲ့စညး်ခဲ့ြါေည။် 

နိုင်ငံသတာ်၏ ြုတိယေဖမင့်ေံုးတရားရုံးဖြစ်ြါေည်။ 

 
တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒထာင်မှု 

 

       တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေည် တနေသာရီတိုင်းသြေးကီး၏ပမို့သတာ် ေားဝယ်ပမို့ 

တွေင်တည်ရိှ ြါေည။် တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေသောက်ေဦကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ကေဂုတ်လ 

၂၃ရက်သန့တွေင် တိုင်းသြေးကီးဝန်းကီးချုြ်ဦ:ခင်သဇာ်က ြွေင့်လှစ်သြးခဲ့ြါေည်။  တနေသာရီတိုင်းသြေးကီး 

တရားလွှတ်သတာ်နှင့် ေားဝယ်ပမို့နယ်တရားရုံးေသောက်ေဦကုိ ေားဝယ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် သဖမကွေကခ်ျင်း 

ေိစြ်သနသော (၃)ဧကေကျယ်ေဝန်းရိှ သဖမကွေက်သြါ်တွေင် တည်သောက်ေားြါေည။် ေသောက်ေဦ 

၏ေသနာက်ဘက်တွေင် ေားဝယ်ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ေားဝယ်ခရိုင်တရားရုံးတို့ တစ်ေက်တည်းတည်ရိှြါ 

ေည်။  ေသောက်ေဦ၏ေသရှ့မျက်နှာစာတွေင ်သရ:လမ်း၊ သတာင်ဘက်တွေင် ေုခလမ်းေွေယ ်ရိှြါေည။် 

 

ခရိငု်နှင့်မမို ့နင် ်တရားရုးံများြွေဲ့စည်းပခင်း 

 

          တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ၏် းကီးကကြ်မှုသောက်တွေင် ခရိုင်တရားရုံး(၃)ရုံးနှင့် 

ပမို့နယ်တရားရုံး(၁၀)ရုံးတို့ကို ြွေဲ့စည်းေားရိှြါေည။် ခရိုင်တရားရုံးများမှာ ေားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး၊ 

ပမိတ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် သကာ့သောင်းခရိုင်တရားရုံးတိုဖ့ြစ်ြါေည။် ပမို့နယ်တရားရုံးများမှာ ေားဝယ်ပမို့နယ် 

တရားရုံး၊ သလာင်းလုံးပမို့နယ်တရားရုံး၊ ေရက်သချာင်းပမို့နယ်တရားရုံး၊ သရဖြူပမို့နယ်တရားရုံး၊ ပမိတ်ပမို့နယ ်

တရားရုံး၊ ကျွန်းစုပမို့နယ်တရားရုံး၊ ြုသလာပမို့နယ်တရားရုံး၊ တနေသာရီပမို့နယ်တရားရုံး၊ သကာ့သောငး် 

ပမို့နယတ်ရားရုံးနှင့် ဘုတဖ်ြငး်ပမို့နယ်တရားရုံးတို့ဖြစ်ြါေည။် 
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တရားေူးကီးချုြ ်သြါ်ြိုက်ြိုက်သေး 

  ၁၉-၅-၂၀၂၀ မ ှယသန့ေိ 

တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရား္ူကြီးချုြန်ှင့်  တရားလွှတ်ဒတာ် တရား္ူကြီးများ 

            နိုင်ငံသတာ်ေမ္မတေည်  တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ် တရားေူးကီးချုြ်  သြါ်ြိုက်ြိုက်သေး၊    

တိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီး ဦးခင်သမာင်သမာင်နှင့် သြါ်ချ ိုမာဖမင့် တို့ကို ြွေဲ့စည်းြုံေသဖခခံ ဥြသြြုြ်မ 

၃၀၈ ၊ ဖြည်သောငစ်ုတရားစီရင်သရး ဥြသြြုြ်မ  ၄၃၊  ၄၄၊  ၄၅  တို့နှင့် ေည ီ တာဝန်သြး ခန့်ေြ်ခဲ့ြါေည။် 

တိင်ုးသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူး သြါ်သေးသေးေန်း 

၅-၃-၂၀၁၉ မှ ယသန့ေိ 

တရားသူကြီးဦးခင်မောင်မောင် 
၂၉-၉-၂၀၁၆ ေ ှယမေထိ့ 

တရားသူကြီး မေါ်ချိုောမေင့် 
၂၂-၅-၂၀၂၀ ေ ှယမေထိ့ 

တရားေူးကီးချုြ ်ဦးတင်သောင် 

  ၂၂-၇-၂၀၁၆ မ ှ၁၅-၅-၂၀၂၀ ေ ိ
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တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ြိငု်ခွေင့် 

          ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြြုြ်မ ၃၈ ေရ တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၏ စီရင်ြုိင်ခွေင့် 

ောဏာမာှ သောက်ြါေတုိင်းဖြစ်ြါေည ်- 

             (က)   မူလမှုကိုစီရင်ဖခင်း 

             (ခ)     ေယူခံမှုကို စီရင်ဖခင်း 

             (ဂ)     ဖြင်ေင်မှုကိုစီရင်ဖခင်း 

             (ဃ)   ဥြသြတစ်ရြ်ရြ်ေရ  ေတ်မှတ်ေားသောေမှုများကို  စီရင်ဖခင်းတို့ဖြစ်ြါေည။် 

          ၂၀၁၄ ခုနှစ ် တွေင် ဖြဌာန်းေည့် ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြကုိ ဖြင်ေင်ေည့်ဥြသြေရ 

တုိင်းသြေးကီး/ဖြည်နယ်တရားလွှတ်သတာ်များေည် ြင်လယ်သရသကကာင်းေမှုများကုိြါ စီရင်ြုိင်ခွေင့်ောဏာ 

ရရိှြါေည်။ ၎င်းေဖြင် တရားလွှတ်သတာ်ေည် တရားရံုးများကို မေီမ့ဲဖမင်ဖြုမှု ဥြ သြေရ စစ်သေးသော 

ေမှုများကုိလည်း စီရင်ြိုင်ခွေင့်ရိှြါေည်။ တရားလွှတ်သတာ်ေည် လက်သောက်ခံတရားရံုးေားလံုး၏ 

တရားစီရင်သရးတာဝန်များနှင့် စီမံေုြ်ချုြ်သရးတာဝန်များေသြါ်  စီမံေုြ်ချုြ်ရန်နှင့် းကီးကကြ်ရန်  တာဝန် 

ရိှြါေည။် 

 

ခရိငု်တရားရုံး 

           တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းတွေင် ခရုိင်တရားရံုး(၃)ရံုးရိှပြီး  ခရုိင်တရားရံုးများေည် ဖြည်သောင်စု 

တရားလွှတ်သတာ်ချုြ်နှင့် ေက်ေိုင်ရာတရားလွှတ်သတာ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ေညီ ၎င်းတ့ုိ၏ 

စီရင်ြုိင်ခွေင့်ေတွေင်းရိှ ပမို့နယ်တရားရံုးေားလံုး၏ တရားစီရင်သရးနှင့်  စီမံေုြ်ချုြ်သရးေုိင်ရာကိစ္စရြ်များကုိ   

းကီးကကြ်ရန်  တာဝန်ရိှေည။် 

ခရုိင်တရားရံုးများေည် မိမိစီရင်ြုိင်ခွေင့်ရိှေည့် ရာဇဝတ်မူလမှုများနှင့် တရားမမူလမှုများကုိ 

စီရင်ြုိင်ခွေင့်ရိှေည့်ေဖြင် မိမိခရုိင်ေတွေင်းရိှ ပမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ေံုးဖြတ်ချက်များေသြါ် ေယူခံမှုနှင့် 

ဖြင်ေင်မှုစီရင်ြုိင်ခွေင့်ရိှြါေည်။ 
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ခရိုင်တရားရုးံ၏ စီရင်ြိငု်ခွေင့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မမို့နင် ်တရားရံုး 
 

            ပမို့နယ်တရားရံုးေည် မူလရံုးဖြစ်ြါေည်။ ပမို့နယ်တရားရံုး စုစုသြါင်း (၁၀) ရံုး ြွေင့်လစ်ှေားပြီး 

ဖြစ်ြါေည်။ ပမို့နယ်တရားရံုးတစ်ရံုးတွေင ် ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်က တာဝန်သြးခန့်ေြ်ေား 

သော ပမို့နယ်တရားေူးကီး၊ တွေဲြက်ပမို့နယ်တရားေူးကီးနှင့် ြုတိယပမို့နယ်တရားေူးကီးတုိ ့ ရိှြါေည်။ 

ပမို့နယ်တရားရံုးတစ်ရံုး၏ တရားေူးကီးေသရေတွေက်ေည် ၎င်းရံုး၏လုြ်ငန်းြမာဏေသြါ်တွေင်  မူတည် 

ြါေည်။ ပမို့နယ်တရားရံုးများေည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျ ိုးစလံုးကုိ ကကားနာနုိင်ေည့် မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွေင့် ရိှြါေည။် 

 
မမို့နင် ်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွေင့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ရာဇ၀တ် 

စီရင်ပုိင်ခွင့် 

အထူးအာဏာရ မမို့န /် တွဲဖြ်မမို့န  ်
တရားသူကြီး 
ပထမတန်းအာဏာရရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 
ေုတိ တန်းအာဏာရရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 
တတိ တန်းအာဏာရရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

 
ဒထာင်ေဏ ်၇နစှ်ထိနင့်ှဒငွေဏ်အြန့်အသတ ်မရိှ 
ဒထာင်ေဏ ်၃ နှစ်ထိနင့်ှဒငွေဏ်၁၀၀၀၀၀ ြျပ်ထ ိ
ဒထာင်ေဏ ်၁နစှ်ထိနင့်ှ ဒငွေဏ ် ၅၀၀၀၀ ြျပ်ထ ိ
ဒထာင်ေဏ ်၃ လထိနင့်ှ ဒငွေဏ ်၃၀၀၀၀  ြျပ်ထ ိ

တရားမ 

စီရင်ပုိင်ခွင့် 

မမို့န /် တွဲဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး 
 
 
ေုတိ  မမို့န ်တရားသူကြီး 

 

ြျပ်သနိ်း  ၁၀၀  ထြ်မပိုဒသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  
တရားမမှုများ 
 
ြျပ်သိန်း  ၃၀  ထြ်မပိုဒသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  
တရားမမှုများ 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ပုိင်ခွင့် 

 

ဥပဒေြခွင့်ပပုသည့် မည်သည့်ပပစ်ေဏ်ြိုမေို ချမှတ်နိုင်သည့် ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွင့် 

၎င်း၏ ဒေသန ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို့န ်တရားရုံးများ၏ ေုံးပဖတ်ချြ်များအဒပါ် 
အ ူခံ နှင့် ပပငေ်င်မှု စီရင်ပိုင်ခွင့် 

တရားမ စီရင်ပုိင်ခွင့် 

ခရိုင်တရားသူကြီး/  
တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 
 
 
ေုတိ ခရိုင်တရားသူကြီး 

တန်ဖိုးြျပ်သနိ်း  ၃၀၀၀၀  ထြ်မပိုသည့်  တရားမ 

မူလမှု သ့ုိမဟုတ် မူလမှုခင်းများြို စီရင်ရန် 
စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ  
 
တန်ဖိုးြျပ်သိန်း  ၁၅၀၀၀  ထြ်မပိုသည့်  တရားမ 

မူလမှု သ့ုိမဟုတ် မူလမှုခင်းများြို စီရင်ရန် 
စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ  

ခရိုင်တရားသူကြီး/  
တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 
ေုတိ ခရိုင်တရားသူကြီး 

၎င်း၏ ဒေသန ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို့န ်တရားရုံး 
များ၏ ေုံးပဖတ်ချြ်များအဒပါ် အ ူခံနှင့် 
ပပငေ်င်မှု  စီရင်ပိုင်ခွင့် 
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ြဒလး္ူင ်တရားရံုးများ 
 

          ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်ေည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖြည်သောင်စုလွှတ်သတာ်ဥြသြေမှတ်-၂၂ 

ဖြင့် ေေစ်ဖြဌာန်းလုိက်ေည့် ကသလးေူငယ်ေခွေင့်ေသရးများေုိင်ရာဥြသြြုြ်မ ၈၂၊ ြုြ်မခွေ ဲ (ခ)ေရ 

ေက်ေိုင်ရာပမို့နယ်တရားရံုးေေီးေီးရိှ ပမို့နယ်တရားေူးကီးများေား ကသလးေူငယ်ေခွေင့်ေသရးများ 

ေိင်ုရာဥြသြြါ ေတ်မှတ်ဖြဌာန်းချက်များနှင့်ေညီ ကသလးေူငယ်ေမှုေခင်းများကုိ စစ်သေးစီရင်ရန် 

စီရင်ြုိင်ခွေင့်ောဏာေြ်နှင်းေားေဖြင့် (ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်၏ (၂၆-၇-၂၀၁၉)ရက်စွေဲြါ 

ေမိန့်သကကာ်ဖငာစာေမှတ်-၆၈၈/၂၀၁၉ေရ)ပမို့နယ်တရားရံုးများတွေင် ကသလးေူငယ်တရားရံုးများေားရိှ 

ပြီး ပမို့နယ်တရားေူးကီးများက ဥြသြနှင့်ေညီ စစ်သေးစီရင်ေုံးဖြတ်လျက်ရိှြါေည်။ 
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တရားရုံးစီမံခနင့််ခွေဲမှု 

 
တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြးီတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ြွေဲ့စည်းြံုစနင်စ ်

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွေင်း တာဝနင််ထမ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး  

 

တိုင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူး သြါ်သေးသေးေန်း (တ/ ၁၇၆၀) ၅-၃-၂၀၁၉ မ ှယသန့ေိ 

(ညွှန်ကကားသရးမှူး) 

 

 

(၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွေင်းတိုင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုြ်ရုံးတွေင် တာ၀နင််ထမ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ  ရုံးအြွေဲ့မှူးများ 

 

ရုံးေြွေဲ့မှူး(ြုတိယညွှန်ကကားသရးမှူး)  သြါ်သမေက်ဦး(တ/၂၁၇၁)    ၂၇-၉-၂၀၁၉  မှ ၂၂-၁-၂၀၂၀  ေ ိ

ရုံးေြွေဲ့မှူး (ြုတိယညွှန်ကကားသရးမှူး) သြါ်ရီရီခင် (တ/၂၅၃၆)  ၅-၂-၂၀၂၀   မ ှ  ၃-၉-၂၀၂၀  ေ ိ

ရုံးေြွေဲ့မှူး (လက်သောက်ညွှန်ကကားသရးမှူး) ဦးနန္ဒမျ ို း (တ/၃၆၇၃)  ၄-၉-၂၀၂၀   မ ှ  ယသန့  ေ ိ

 

 

 

တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတသ်တာ် 

တိင်ုးသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ ်

တရားေူးကီးချုြရ်ုံး 

ရုံးေြွေဲ့  

တိင်ုးသြေးကီးတရားသရး  

ဦးစီးမှူးရုးံ 

တရားစီရင်သရးဌာန စီမ/ံသောက်ြံ့ဌာန 

17 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရှ ိ  ခရိုင်တရား္ူကြီးများ 

  

     ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်ခင်နှင်းေွေဋ် ၁၅-၈-၂၀၁၈ မ ှ

    တ/၂၃၄၃ ၂၀-၁-၂၀၂၀ ေိ 

  ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်သမေက်ဦး ၂၃-၁-၂၀၂၀ မ ှ

    တ/၂၁၇၁ ယသန့ ေိ 

   

     မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး                   ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်သေးသေးသမာ် ၂၇-၅-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၁၅၈ ၃၁-၁-၂၀၂၀ ေိ 

   ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်မိမိသောင် ၄-၃-၂၀၂၀ မ ှ

   တ/၂၃၅၀ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ေိ 

   ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်ရီရီခင် ၇-၉-၂၀၂၀ မ ှ

   တ/၂၅၃၆ ယသန့ ေ ိ

 

   

     ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်တရားရုံး ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်ခုိင်ခုိင်မျ ို း ၁၂-၃-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၄၂၀ ၈-၇-၂၀၂၀ ေိ 

  ခရိုင်တရားေူးကီး သြါ်စန္ဒာသကျာ် ၈-၇-၂၀၂၀ မ ှ

   တ/၂၃၆၄ ယသန့ ေ ိ 

 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရှ ိ  မမို့နင် ်တရား္ူကြီးများ 

  

  ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရံုး      ပမို့နယ်တရားေူးကီး သြါ်ဖမင့်ဖမင့်စန်း ၁၇-၉-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၀၅၃ ယသန့ ေိ 

 

    ဒလာင်းလုံးမမို့နင် ်တရားရံုး ပမို့နယ်တရားေူးကီး  ဦးသောင်ခန့်         ၉-၇-၂၀၁၈  မ ှ

   တ/၃၀၇၂                 ၁၃-၂-၂၀၂၀ ေိ 

  ပမို့နယ်တရားေူးကီး  ဦးသကျာ်သဇယျသောင်       ၁၇-၂-၂၀၂၀  မ ှ

   တ/၃၂၀၈               ယသန့ ေိ 

   

      ္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး  ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးသဝဇင်ဦး   ၂-၁-၂၀၂၀  မ ှ

   တ/၃၁၆၇                    ယသန့ ေိ 

   

 ဒရပြူမမို့နင် ်တရားရံုး  ပမို့နယ်တရားေူးကီး သြါ်ခုိင်မာလာသေးကကည် ၂၅-၄-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၀၉၈                         ၇-၁၂-၂၀၂၀ေိ 

  ပမို့နယ်တရားေူးကီး သြါ်ေိဖမတ်ချယ်   ၇-၁၂-၂၀၂၀ မ ှ

   တ/၃၁၆၇                  ယသန့ေ ိ
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တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရှိ  မမို့နင် ်တရား္ူကြီးများ 
 
  

   

          မမိတ်မမို့နင် ်တရားရုံး   ပမို့နယ်တရားေူးကီး သြါ်သကခုိင်ဖမင့် ၉-၇-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၂၉၂၄ ယသန့ ေ ိ

 

         ြျွနင််းစုမမို့နင် ်တရားရုံး      ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးသောင်ေက်နုိင် ၁၀-၄-၂၀၁၉ မှ

  (ြု-ပမို့နယ်)ပမို့နယ်တာဝန် တ/၃၄၉၈ ၉-၄-၂၀၂၀ ေိ 

  ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးသကျာ်သဇယျာလှိုင် ၉-၄-၂၀၂၀ မှ

    တ/၃၂၃၉ ယသန့ ေ ိ

  

         ြုဒလာမမို့နင် ်တရားရုံး ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးစွေမ်းေက်နုိင် ၁၇-၁-၂၀၁၉ မှ

   တ/၃၁၂၉ ၂၃-၄-၂၀၂၀ ေိ 

  ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးြုိင်စုိးသကျာ် ၂၃-၄-၂၀၂၀ မှ

   တ/၃၃၄၁ ယသန့ ေ ိ

  

         တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရံုး ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးသဇာ်လင်း ၅-၃-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၁၃၈ ၁၁-၂-၂၀၂၀ ေိ 

  ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးမုိးဦးလင်း ၁၁-၂-၂၀၂၀ မ ှ

   (ြု-ပမို့နယ်)ပမို့နယ်တာဝန် တ/၃၅၄၂ ယသန့ ေ ိ

    

         ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး ပမို့နယ်တရားေူးကီး        ဦးကုိကုိ            ၂၉-၃-၂၀၁၇ မ ှ

    တ/၂၉၆၂               ၁၀-၂-၂၀၂၀ ေိ 

   ပမို့နယ်တရားေူးကီး        ဦးသောင်ကိုသေွေး     ၂၅-၂-၂၀၂၀ မ ှ

    တ/၃၀၀၇                ယသန့ ေိ 

   

       ဘတ်ုပြငး်မမို့နင် ်တရားရံုး ပမို့နယ်တရားေူးကီ:        ဦးရဲလူသေွေး            ၁၄-၂-၂၀၁၉ မ ှ

   တ/၃၂၉၆             ယသန့ ေိ 
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 ရ္ံုးမှနင််းဒပခဒငွေစာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခန်င့်ခွေဲမှု 
  

          တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေည် နှစ်စဉ်ေုတ်ဖြန်ေည့် ဖြည်သောင်စု၏ ဘဏ္ဍာသငွေ 

မှ ေရေေံုးေုိင်ရာဥြသြေရခွေဲသဝသြးေည့် ဘဏ္ဍာရန်ြံုသငွေဖြင့် လြ်ုငန်းများကုိ စီမံသောင်ရွကြ်ါေည်။ 

ဖြည်သောင်စု၏ဘဏ္ဍာသရးနှစ်တွေင် သကာက်ခံရမည့်ရသငွေများကုိ စီမံးကီးကကြ်သကာက်ခံဖခင်းနှင့် 

ေေံုးစရိတ်သငွေ (ောမန်ေေံုးစရိတ်နင့်ှသငွေလံုးသငွေရင်းေေံုးစရိတ်)တ့ုိကို စီမံခန့်ခွေဲဖခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၊တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးေား လုြ်ြုိင်ခွေင့်ေြ်နှင်း၍  သောင်ရွက် 

ြါေည။် 

          လုြ်ြုိင်ခွေင့်ေြ်နှင်းဖခင်းခံရေည့် တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးေည် မိမိလက်သောက်ရိှ ဌာန 

ေိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်ေား  ေြ်မံ၍လုြ်ြုိင်ခွေင့်လွဲှေြ်နုိင်ေည်ဖြစ်သော်လည်း တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ် 

တရားေူးကီးချုြ်က တာဝန်ခံရသောရသငွေများကုိ စီမံးကီးကကြ်သကာက်ခံဖခင်းနှင့် ေေံုးစရိတ်သငွေတ့ုိကုိ 

စီမံခန့်ခွေဲဖခင်းနှင့်စြ်လျဉ်းေည့် လြ်ုြုိင်ခွေင့်ကို တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူး ကိုယ်တုိင် သောင်ရွက်ြါ 

ေည။် 

           တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ် တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးက ဘဏ္ဍာသရးနှစ်ေလုိက ်

ရသငွေ၊ ေံုးသငွေများကုိ  လက်သောက်ခံတရားရံုးများေတွေက် ခွေဲသဝ၍ စီမံသောင်ရွက်ြါေည်။ 

          တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေသနဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာသရးနှစ်ေတွေက် 

ဖြည်သောင်စု၏ ဘဏ္ဍာသငွေေရေေံုးေုိင်ရာ ဥြသြေရဘဏ္ဍာသရးနှစ်ေတွေက ် ခွေဲသဝသြးေည့် 

သငွေလံုးသငွေရင်းေေံုးစရိတ်တ့ုိနှင့် စြ်လျဉ်း၍   ခွေင့်ဖြုသငွေ၊   ေမှန်ေံုးစွေဲသငွေများကုိ   ဇယားဖြင့်သြာ်ဖြြါ 

ေည။် 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွေြ် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  

္ာမနင််ရဒငွေလျာထားချြ်နှင့်  အမှနင််ရဒငွေများစာရင်း (ြျြ်ဒထာင်ဒြါင်း) 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ လျာထားချြ ် အမှနင််ရဒငွေစာရင်း 

၁ 
ြစ္စည်းများသရာင်းချရသငွေနှင့်သောင်ရွက်သြး

မှုေတွေက ်ရသငွေများ 
၄၂၈၀ ၆၃၉၀၆ 

၂ 
ေဖခားရသငွေများ၊ ြဏ်သငွေများနှင့် ဘဏ္ဍာသငွေ 

ေဖြစ်ေိမ်းယူဖခင်းများ 
၁၆၄၃၈၀ ၄၅၅၆၅၈ 

စုစုဒြါင်း ၁၆၈၆၆၀ ၅၁၉၅၆၄ 
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ဒငွေလံုးဒငွေရင်း 

    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ု ဘဏ္ဍာသရးနှစ် ေတွေင်း သငွေလံုးသငွေရင်း ခွေဲသဝချေားဖခင်းမရိှြါ။ 

၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခ ုဘဏ္ဍာဒရးနှစ ်တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  

အမှနင််တြ  ်အ္ံုးစရိတစ်ာရင်း (ြျြ်ဒထာင်ဒြါင်း) 

စဉ ် ဒငွေစာရင်းဒခါင်းစဉ ် ခွေင့်ပြုဒငွေ အမှနင််္ံုးဒငွေ ပြနင််အြ်ဒငွေ 

၁ သငွေလုံးသငွေရင်းစရိတ ် - - - 

၂ ောမန်ေေံုးစရိတ ် ၅၃၉၈၅၆ ၅၃၉၈၅၆ - 
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2019 2020 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 15265 680 15945 11463 743 12206 

Decided 15263 625 15888 10579 646 11225 

Clearance Rate % 100% 91% 99% 92% 87% 92% 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လြ်ုငနင််းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 

ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလုိြ် အမှုမြီးပြတ်နှုနင်း် 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် နှင့်  တိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရိှ  ခရိုင်နငှ့် မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငနင််းြမာဏ 

 

           ဇ ား (၁) တွေင ်တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်တုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရိှ ခရိုင်နင့်ှ မမို့နင် ်တရားရံုး များ၏ 

ပြြ္ခေိနင််နစှ်အလုိြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်င်းြို ဒြာ်ပြထားြါ္ည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွေင ် တုိင်းဒေ္ကြီး တရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် 

တုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရိှ ခရိုင်နင့်ှ မမို့နင် ်တရားရံုးများ့္ုိ စွေဲဆိုဒလျှာြ်ထား္ည့် အမှုဒြါင်း (၁၂၂၀၆)မှု ပြစ်ြါ္ည်။ 

 ခင်နစ်ှထြ ် (၃၇၃၉)မှု ဒလျာ့နင်ည်းခဲ့ြါ္ည်။ အမှုမြီးပြတ်မှု ရာခိုင်နှုန်င်းမှာ ၂၀၁၉ ခုနစှ်တွေင ် ၉၉% မြီးပြတ်ခဲ့မြီး 

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွေင ် ၉၂% မြီးပြတ်ခဲ့ြါ္ည်။  အမှုလြ်ြျနင််များ ဒလျာ့နင်ည်းြျဆင်းဒရးအတွေြ ် ကြိုးြမ်းဒဆာင်ရွြ ်

ွ္ေားမည် ပြစ်ြါ္ည်။  

 ဇ ား.  ၁    တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် နှင့်  တိုင်းဒေ္ကြီ:အတွေင်းရှိ ခရိုင၊်  မမို့နင်  ် 

                    တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိနင်နှ်စ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုနင််း  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
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2019 2020 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 499 112 611 295 111 406 

Decided 466 102 568 297 89 386 

Clearance Rate % 93% 91% 92% 101% 80% 95% 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်မှု 

 

      ဇယား (၂)တွေင် တိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ၏် ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလိုက် ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းကို 

သြာ်ဖြေားြါေည။် ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်တွေင် တိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ၌် စုစုသြါင်းေမှု ပြီးဖြတ်နှုနး် 

ေည ်၉၅% ရိှပြီး ယခင်နှစ ်ေမှုပြီးဖြတ်မှု ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်  ၃%  တိုးတက်ပြီးဖြတ်ခဲ့ြါေည။်  

 

 

ဇ ား.  ၂  တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုနင််း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 
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2019 2020 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 1091 263 1354 1146 274 1420 

Decided 1146 208 1354 791 246 1037 

Clearance Rate % 105% 79% 100% 69% 89% 73% 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်မှု 

 

           ဇယား (၃) တွေင် ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလိုက ် ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းကို သြာ်ဖြေား 

ြါေည။် ၂၀၂၀ဖြည့်နှစ်တွေင် ခရိုင်တရားရုံးများေ့ုိ စွေဲေိေုည့်ေမှုသြါင်း ၁၄၂၀ မှုရိှပြီး ယခင်နှစ်ေက် 

၆၆မှု ြိုမိုများဖြားကာ  ပြီးဖြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်  ၁၀၀% မ ှ  ၇၃% ေုိ ့  သလျာ့နည်းပြီးဖြတခ်ဲ့ြါ 

ေည်။  

 

    ဇ ား.  ၃  ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ ် အမှုမြီးပြတ်နှုနင််း ၂၀၁၉−၂၀၂၀ 
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2018 2019 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 13675 305 13980 10022 358 10380 

Decided 13651 315 13966 9491 311 9802 

Clearance Rate % 100% 103% 99% 95% 87% 94% 
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မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်မှု 

 

           ဇယား (၄) တွေင် ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလိုက ် ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းကို သြာ်ဖြေား 

ြါေည။် ၂၀၂၀ဖြည့်နှစ်တွေင် ပမို့နယ်တရားရုံးများေ့ုိ စွေဲေိေုည့်ေမှုသြါင်း ၁၀၃၈၀ မှုရိှပြီး 

ယခင်နှစ်ေက် ၃၆၀၀မှု  သလျာ့နည်းကာ  ပြီးဖြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစေ်က်  ၅% 

သလျာ့နည်းပြီးဖြတ်ခဲ့ြါေည။်  

 

 

    ဇ ား.  ၄   မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတန်ှုနင််း ၂၀၁၉−၂၀၂၀ 
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 တိုင်းဒေ္ကြီ:အတွေင်းရှ ိခရိုင်၊ မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုအဒပခအဒနင်  

 

   ၂၀၂၀ဖြည့်နှစ်တွေင် ခရိုင်တရားရုံး(၃)ရုံးတွေင် ရာဇဝတ်ေမှုများတွေင် ေမှုပြီးဖြတ်မှုနှုန်းေဖမင့်ေုံးမှာ 

သကာ့သောင်းခရိုင်တရားရုံးဖြစ်ပြီး တရားမမှုများတွေင် ေမှုပြီးဖြတ်မှုေဖမင့်ေုံးမှာလည်း သကာ့သောင်း 

ခရိုင်တရားရုံး ဖြစ်ြါေည။် 

    ၂၀၂၀ဖြည့်နှစ်တွေင် ပမို့နယ်တရားရုံး(၁၀)ရုံးတွေင် ရာဇဝတ်မှုများတွေင် ေမှုပြီးဖြတ်မှုနှုန်းေဖမင့်ေုံးမှာ 

သလာင်းလုံးပမို့နယ်တရားရုံးဖြစ်ပြီး တရားမမှုများတွေင်ေမှုပြီးဖြတ်မှုနှုန်းေဖမင့်ေုံးမှာလည်း သလာင်းလုံး 

ပမို့နယတ်ရားရုံး ဖြစ်ြါေည။် 

ရုံးအမည ်
ရာဇဝတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်င်း 

စွေ ဲ မြီး စွေ ဲ မြီး ရာဇဝတ် တရားမ 

ေားဝယ်ခရုိင် ၃၅၈ ၂၂၀ ၁၃၈ ၁၁၆ ၆၁% ၈၄% 

ပမိတ်ခရိုင် ၅၀၇ ၃၆၄ ၁၁၀ ၉၉ ၇၂% ၉၀% 

သကာသ့ောင်းခရုိင် ၂၈၁ ၂၀၇ ၂၆ ၃၁ ၇၄% ၁၁၉% 

ေားဝယ်ပမို့နယ် ၄၀၅၄ ၃၉၈၂ ၂၄ ၃၁ ၉၈% ၁၂၉% 

သလာင်းလုံးပမို့နယ် ၂၅၁ ၃၂၉ ၅၁ ၇၃ ၁၃၁% ၁၄၃% 

ေရက်သချာင်းပမို့နယ် ၃၅၂ ၃၀၉ ၅၉ ၂၈ ၈၈% ၄၇% 

သရဖြူပမို့နယ် ၂၂၆ ၂၄၃ ၈ ၁၁ ၁၀၈% ၁၃၈% 

ပမိတ်ပမို့နယ် ၂၁၂၇ ၂၀၅၆ ၆၉ ၅၇ ၉၇% ၈၃% 

ကျွန်းစုပမို့နယ် ၃၇၅ ၃၅၅ ၁၆ ၁၁ ၉၅% ၆၉% 

ြုသလာပမို့နယ် ၂၉၃ ၂၅၃ ၄၀ ၃၄ ၈၆% ၈၅% 

တနေသာရီပမို့နယ် ၄၄၂ ၃၇၂ ၂၂ ၇ ၈၄% ၃၂% 

သကာသ့ောင်းပမို့နယ် ၁၆၂၀ ၁၃၂၈ ၆၅ ၅၀ ၈၂% ၇၇% 

ဘတ်ုဖြငး်ပမို့နယ် ၂၈၂ ၂၆၄ ၄ ၉ ၉၄% ၂၂၅% 
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2019 2020 Total 

Newly Filed 177 238 415 

Decided 151 219 370 

Clearance Rate % 85% 92% 89% 

177 

238 

151 

219 

0

50

100

150

200

250

2019 2020

Newly Filed

Decided

အပခားတရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတမ်ှုအဒပခအဒနင် 

 

           ဇယား (၅) တွေင် ေဖခားတရားရုံးများ၏ ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလိုက ် ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းကို သြာ်ဖြေား 

ြါေည။် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွေင် ကသလးေူငယ်တရားရုံးများ ြွေင့်လှစ်ေားေည့် ပမို့နယ်တရားရုံး (၁၀) 

ရုံးတွေင် စွေဲေိေုည့် ေမှုသြါင်း ၂၃၈ မှုရိှပြီး  ပြီးဖြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်  ၈၅% မ ှ  ၉၂% ေ့ုိ    

တိုးတက်ပြီးဖြတခ်ဲ့ြါေည။်  

 

     ဇ ား.  ၅  ြဒလး္ူင ်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုနင််း  ၂၀၁၉−၂၂၀ 
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ဇယား.၆ (၂၀၂၀)ဖြည့်နှစ်တွေင် တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးေတွေင်း စွေဲေုိသော ေသရးးကီးရာဇဝတ်မှုခင်း  

              ေသဖခဖြဇယား 

စဉ ် ခရိုင ်

မုေိမ်းမှု 

လူ္တ် 
မှု 

မူး စ် 
ဒဆးဝါးမှု 

လူြုနင်် 
ြးူ 

မှု 

 ာဉ် 
မဒတာ် 
တဆ 

မှုဒကြာင့် 
လူဒ္မှု 

ဒလာငး် 
ြစား 

မှု 

ြဒလး 
္ူင ် 

ဥြဒေအ
ရ 

စွေဲဆုိ္ည့် 
မှုခင်းများ 

ရိုးရိုး ္ြ်င ် 

၁ ေားဝယ်ခရိုင် - ၁၉ ၁၈ ၁၄၆ - ၅၂ ၄ ၉၈ 

၂ ပမိတ်ခရိုင် ၃၀ ၃ ၃၁ ၃၀၄ ၂ ၅၁ ၆ ၉၄ 

၃ သကာသ့ောင်းခရိုင် - ၁၄ ၁၅ ၁၈၅ ၁ ၂၃ ၉ ၄၆ 

  စုစုဒြါင်း ၃၀ ၃၆ ၆၄ ၆၃၅ ၃ ၁၂၆ ၁၉ ၂၃၈ 

ဇယား.၇ ၂၀၂၀ဖြည့်နှစ်ေတွေင်း ခရိုင်တရားရံုးများမှ တရားလွှတ်သတာ်ေ့ုိ ေယူခံတက်သရာက်မှုနှုန်း 

စဉ် ရုံးအမည် 

ရာဇဝတ် တရားမ အ ူခံမှုနှုနင််း 

ဆုံးပြတ်မြီး 

အမှု 

(ခရိုင်) 

အ ူခံမှု 

(တရား 

လွှတ်ဒတာ်) 

ဆုံးပြတ်မြီး 

အမှု 

(ခရိုင်) 

အ ူခံမှု 

(တရား 

လွှတ်ဒတာ်) 

ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ေားဝယ်ခရိုင် ၂၂၀ ၈၂ ၁၁၆ ၃၆ ၃၇% ၃၁% 

၂ ပမိတ်ခရိုင် ၃၆၄ ၇၃ ၉၉ ၂၁ ၂၀% ၂၁% 

၃ သကာသ့ောင်းခရိုင် ၂၀၇ ၆၈ ၃၁ ၇ ၃၃% ၂၃% 

  စုစုဒြါင်း ၇၉၁ ၂၂၃ ၂၄၆ ၆၄ ၂၈% ၂၆% 
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မဟာဗျူဟာရည်မှန်င်းချြ် ၁.၁ အရ ထိဒရာြ်ဒ္ာ ဥြဒေဆုိင်ရာအဒထာြ်အြူဒြးဒရးစနင်စ ်စီမံဒဆာင်ရွြ်ရနင််ေတွေက ်

တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေည် တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးဥြသြေုိင်ရာေသောက်ေကူသြးသရးေြွေဲ့ကို 

လည်းသကာင်း၊ တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ ပမို့နယ်(၁၀)ပမို့နယ်တွေင် ပမို့နယ်ဥြသြေိင်ုရာေသောက်ေကူသြးသရး 

ေြွေဲ့များကုိလည်းသကာင်း ေေီးေီးြွေဲ့စည်းေားရိှပြီး ဖြစ်ြါေည်။  ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်တွေင် လစ်လြ်ေွေားသော ဥြသြေုိင်ရာ 

ေသောက်ေကူသြးသရးေြွေဲ့ဝင်သနရာများတွေင် ေစားေုိးခန့်ေား၍ သောက်ြါဥြသြေိင်ုရာေသောက်ေကူသြးသရး 

ေြွေဲ့များကို ဖြင်ေင်ြွေဲ့စည်းသြးခ့ဲြါေည်။ 

စဉ ်
ပြင်ဆင်ြွေဲ့ စည်း္ည့်ဥြဒေဆုိင်ရာ 

အဒထာြ်အြူဒြးဒရးအြွေဲ့ 
ရြ်စွေ ဲ

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ် 

တရား္ူကြီးချုြ်ရုးံ၏ 

အမနိင့််အမှတ် 

၁ တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးဥြသြေုိင်ရာ 

ေသောက်ေကူသြးသရးေြွေဲ့  

၁၃-၂-၂၀၂၀ ၅/၂၀၂၀ 

၂ တနေသာရီပမို့နယ်ဥြသြေုိင်ရာေသောက်ေကူ သြးသရးေြွေဲ့ ၂-၄-၂၀၂၀ ၈/၂၀၂၀ 

၃ ြုသလာပမို ့နယ်ဥြသြေုိင်ရာေသောက်ေကူသြး သရးေြွေဲ့ ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ၂၁/၂၀၂၀ 

မဟာဗျူဟာရည်မှန်င်းချြ် ၂.၁ အရ  တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၊ ခရုိင်တရားရံုးများနှင့် ပမို့နယ်တရားရံုးများ၏ 

တရားစီရင်သရးလုြ်ငန်းသောင်ရွက်ချက်များကုိ ြွေင့်လင်းဖမင်ောစွောဖြင့် ေများဖြည်ေူေိရိှနားလည်သစရန် ရည်ရွယ် ချက ်

ဖြင့်(၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်သန့မှစ၍တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်၏Websiteကို https://tanintharyi.hc.gov.mm လြ်ိစာ 

ဖြင့ ်လွှင့်တင်ဖခင်း၊ လမူှုကွေန်ယက်စာမျက်နှာ ြွေင့်လှစ်ဖခင်း၊ တရားရုံးနှစ်စဉ်ေစီရင်ခံများ ေတ်ုသဝဖခင်းများ ဖြုလုြ်ခ့ဲြါေည်။ 

Website လမူှုြွေနင်် ြ်စာမျြ်နှာ တရားရုံးနစှ်စဉ်အစီရင်ခံစာ 

မဟာဗျူဟာစီမံြနိင်း် အဒြာင်အထည်ဒြာ်ဒဆာင်ရွြ်မှုများ 
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မဟာဗျူဟာရည်မှန်င်းချြ် ၂.၁.၂ အရ တရားရံုးများတွေင် အများပြည်္ူဆုိင်ရာ္တင်းအချြ်အလြ် ဝန်င်ဒဆာင်မှုများ 

တုိးတြ်ဒစရန်င်ေတွေက်  တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်မှခန့်ေားသော ေတင်းဖြန်ကကားသရးေရာရိှ(Public Information 

Officer)များနှင့် ခရုိင်နှင့် ပမို့နယ်ေေင့်တရားရံုးများတွေင် ခန့်ေားသော ေတင်းဖြန်ကကားသရး ေရာရိှ (Court Information 

Officer)များက ေများဖြည်ေူစိတ်ဝငစ်ားေည့် မှုခင်းများ၊ ေူးဖခားမှုခင်းများ၏ တိကျသောေတင်းေချက်ေလက်များ 

ေသြါ် ေတင်းမီြီယာများက သမးဖမန်းေည်များကုိ (၁-၁-၂၀၂၀)ရက်သန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်သန့ေတွေင်း (၅၀)းကိမ် 

လက်ခံသတွေ့ေံုသဖြကကားသြးခ့ဲြါေည်။ 

 

မဟာဗျူဟာရည်မှန်င်းချြ် ၂.၂ အရ တရားရံုး္တင်းအချြ်အလြဆုိ်င်ရာ ရြ်ရွာအဒပခပြုအစီအစဉ်များ ပမှင့်တင် 

ဒဆာင်ရွြ်ရန်င်ေတွေက်တရားရံုးေတင်းေချက်ေလက်များကုိ ေများဖြည်ေူေိရိှသစရန်ေတွေက် တရားရံုးလက်ကမ်း 

စာသစာင်များေား တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်နှင့် တရားရံုးေေင့်ေင့်တ့ုိတွေင် ေများဖမင်ောေည့် သကကာ်ဖငာေင်ြုန်း 

သနရာ၌ တရားရံုးလာသရာက်ေူများြတ်ရှုနုိင်သစရန်ေတွေက် ေားရိှသြးဖခင်း၊ မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် ေးကိုမိတ်ေက် 

ရှင်းလင်းေည့် ေခမ်းေနားများတွေင် တက်သရာက်လာေူများေား ဖြန့်သဝသြးဖခင်းတ့ုိကို သောင်ရွက်ခဲ့ြါေည်။ 
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မှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှုအစအီစဉ ်ဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

မဟာဗျူဟာစီမံြိန်င်း(၂၀၁၈-၂၀၂၀)၏ လြု်ငနင််းနင် ်ြ ် ၅ အရ 

ထဒိရာြ်ဒ္ာမှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှုနင့်ှတရားရံုးြ ဒဆာင်ရွြ်ဒ္ာ အထူးမှုခင်းြိစ္စရြ်တ့ုိြုိ တုိးပမှင့်ဒဆာင်ရွြ်ရန်င်အတွေြ် 

မှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှု CMP တစ်ရြ်အဒြာင်အထည်ဒြာ်ဒဆာငရ်ွြ်ခဲ့ြါ္ည်။ 

 

မှုခင်းစီမံခန်င့်ခွေဲမှု၏ အဓိြ္ပာ ် 

          ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သစ၊ တရားမမှုဖြစ်သစ စစ်သေးစီရင်ရာတွေင် စံေတ်မှတ်ကာလေတွေင်း ပြီးဖြတ်သစရန် မှုခင်း 

စစ်သေးစီရင်ဖခင်းေုိင်ရာ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင့်ေညီ တရားရံုးကေမှုနှင့် ေက်ေုိင်သော တာဝန်ရိှေူများ နှင့်ေတူ 

ြူးသြါင်း၍ နည်းြညာေသောက်ေြ့ံများဖြင့် စဉ်ေက်မဖြတ် းကီးကကြ်ကွေြ်ကဲနုိင်ရန်  စီစဉ် သောင်ရွက ် ဖခင်း 

ဖြစ်ြါေည်။ 

 

နုိင်ငံတစ်ဝန်းတရားရံုးများ၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှု ေစီေစဉ် (National Case Management Program -NCMP)တွေင်  

သောက်ြါေတုိင်းေြုိင်း(၅) ြိုင်းြါရှိြါေည်- 

 (၁)       တရားမျှတမှု လက်လှမ်းမီဖခင်း၊ ြူးသြါင်းညှိနှိုင်း သောင်ရွက်ဖခင်း၊  ေစီေစဉ်ေတွေက်  စီမံခန့်ခွေဲဖခင်း၊  

(၂)        တရားရုံးစစ်တမ်းသကာက်ယူဖခင်း 

(၃)       မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုစနစ် 

(၄)       မှုခင်း သဖခရာသကာက်စနစ် 

(၅)       သစာင့်ကကည့်စစ်သေးဖခင်းနှင့် ေစီရင်ခံတင်ဖြဖခင်း တ့ုိဖြစ်ြါေည်။ 

 

မှုခင်းစီမံခန်င့်ခွေဲမှုအစီအစဉ်အရ ရရှလိာမည် ့အြျ ိုးဒြျးဇူးများ  

(က)  းကိုတင်ဖြငေ်င်မှုေတွေက်ေမှုေမျ ို းေစားေသြါ်မူတည်ပြီး ေမှုေည်များ/သရှ့သနများကုိ ေချန်ိေလံုေသလာက် 

သြးဖခင်း 

(ခ)  ေမှုေမျ ို းေစားေသြါ်မူတည်၍ေမှုေည်များက ေမှုပြီးဖြတ်နုိင်မည့်ရက် ကို ေိရိှနိုင်ဖခင်း 

(ဂ) စဉ်ေက်မဖြတ်စစ်သေးစီရင်ဖခင်း (သရွှေ့ေုိင်းဖခင်းမရိှြဲ စစ်သေးစီရင်ဖခင်း) 

(ဃ) ရုံးချနိ်းြျက်ကွေက်မှုေတွေက် မူတစ်ရြ်ချမှတ်သြးဖခင်း 

(င) တရားစီရင်သရးတွေင်ေက်စြ်ြါဝင်ေူများေားလုံးတာဝန်ကုိယ်စီရိှသကကာင်းေိသစပြီး၊ ေုိတာဝန်ကို ယူသစဖခင်း 

(စ) ရံုးချန်ိးတစ်ချနိ်းတွေင်တစ်ဦးေက်ြုိသောေက်သေများကုိ သခါ်ယူစစ်သေးဖခင်း(Multiple Witnesses Hearing) 

ဖြင့်ရုံးချနိ်းေးကိမ်ေသရေတွေက်နှင့်ရံုးချနိ်းသရွှေ့ေုိင်းမှုများကိုသလျာ့ချနုိင်ဖခင်းစေည့်ေကျ ိုးသကျးဇူးများရရိှြါေည်။  
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          ေမှုများကုိ မှန်မှန်နှင့်ဖမန်ဖမန် ေိသရာက်စွောသောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွေဲမှု ေစီေစဉ် 

(NCMP)ကို တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ တရားရုံးများတွေင် သောက်ြါေစီေစဉ်ေတုိင်း ေသကာင်ေေည်သြာ် 

သောင်ရွက်ခ့ဲြါေည်- 

 

မှုခင်းစမံီခနင့်ခ်ွေမဲှုတရားရုးံများအမည်   စတင်အဒြာင်အထည်ဒြာ်္ည့ဒ်နင့် 

ေားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး    ၁-၈-၂၀၁၈ 

ေားဝယ်ပမို့နယ်တရားရုံး      ၁-၈-၂၀၁၈  

ပမတိ်ခရိုင်တရားရုံး    ၁-၁-၂၀၂၀ 

ပမတိ်ပမို့နယ်တရားရုံး    ၁-၇-၂၀၂၀ 

သကာ့သောင်းခရိငု်တရားရုံး    ၁-၁-၂၀၂၁ 

 
           (၁-၇-၂၀၂၀)ရက်သန့၌ နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ်ေသကာင်ေေည်သြာ်သောင်ရွက်မည့် ပမိတ်ပမို့နယ် 

တရားရံုးေတွေက် တရားစီရင်သရးနှင့်ေက်စြ်ေည့် ဌာနေိင်ုရာများ၊ ေြွေဲ့ေစည်းများေား မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် 

မိတ်ေက်ေးကိုရှင်းလင်းဖခင်းကို (၁၂-၆-၂၀၂၀)ရက်သန့တွေင် ပမိတ်ပမို့နယ်တရားရံုးတွေင် ဖြုလုြ်ခ့ဲရာ တုိင်းသြေးကီး 

တရားေူးကီးချုြ်နှင့် တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးတ့ုိက Video Conferencing (Zoom)ဖြင့် ြါဝင်တက်သရာက်ခဲ့ကကပြီး 

ေြွေင့်ေမှာစကား သဖြာကကားဖခင်း၊ နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစဉ်ဖြုလုြ်ရဖခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ေကျ ိုးသကျးဇူးများကို 

ရှင်းလင်း သဖြာကကားခ့ဲြါေည်။  

           (၁-၁-၂၀၂၁)ရက်သန့၌ နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ်ေသကာင်ေေည်သြာ်သောင်ရွက်မည့် သကာ့သောင်း 

ခရုိင်တရားရံုးေတွေက် တရားစီရင်သရးနှင့်ေက်စြ်ေည့် ဌာနေုိင်ရာများ၊ ေြွေဲ့ေစည်းများေား မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် 

ေးကိုမိတ်ေက်ရှင်းလင်းဖခင်းကို (၂၃-၁၂-၂၀၂၀)ရက်သန့တွေင် သကာသ့ောင်းခရုိင်ေသေွေသေွေေုြ်ချုြ်သရးဦးစီးဌာန၊ 

ေစည်းေသဝးခန်းမတွေင် ဖြုလြ်ုခ့ဲရာ တုိင်းသြေးကီး တရားေူးကီးချုြ်နှင့် တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးတ့ုိက Video 

Conferencing (Zoom)ဖြင့် ြါဝင်တက်သရာက်ခ့ဲကကပြီး ေြွေင့်ေမှာစကား သဖြာကကားဖခင်း၊ နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်း 

စီမံခန့်ခွေဲမှုေစဉ်သကကာင့် ရရိှလာမည့် ေကျ ိုးသကျးဇူးများကို ရှင်းလင်း သဖြာကကားဖခင်းများ သောင်ရွက်ခဲ့ြါေည်။  

နိုင်ငံတစ်ဝနင််းမှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှုအစီအစဉ် အဒြာင်အထည်ဒြာ်မှုဆိုင်ရာ ကြိုတင်လုြ်ငနင််းညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝး  

၂၃-၁၂-၂၀၂၀ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင် 
၁၂-၆-၂၀၂၀ 

မမိတ်မမို့နင်  ်

 

မဟာဗျူဟာရည်မှနင််းချြ် ၅.၁  နိုင်ငံတစ်ဝနင်း်တရားရုးံများတွေင် မှုခင်းစမံီခနင့်ခ်ွေမဲှုအစီအစဉ်(NCMP)တစ်ရြ် 

  အဒြာင်အထည်ဒြာ်ဒဆာင်ရွြ်ရနင်် 
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သကာ့သောင်းခရုိင်နှင့်သကာ့သောင်းပမို့နယ်တရားရံုးရိှ တရားသရးေရာရိှများနှင့် တရားရံုးဝန်ေမ်းများကို ဖြည်သောင်စ ု

တရားလွှတ်သတာ်ချုြ်နှင့် USAID ြူးသြါင်း၍ (၁၇-၁၀-၂၀၂၀) ရက်သန့နှင့်(၁၈-၁၀-၂၀၂၀) ရက်သန့များတွေင် Zoom 

Appliaction System ဖြင့် တရားရံုးများ၏စစတ်မ်းများသကာက်ယူဖခင်း၊ မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဖဲခင်း၊ မှုခင်းသဖခရာသကာက်ဖခင်း 

ေင်တန်းများ ဖြုလုြ်ခဲ့ြါေည်။ 

မှုခင်းသဖခရာသကာက်ဖခင်းေင်တန်းသြးဖခင်း၊  

(၁၇-၁၀-၂၀၂၀)မှ (၁၈-၁၀-၂၀၂၀)ေိ 

ေတင်းေချက်ေလက် သကာင်တာများ  

           တရားရံုးေေံုးဖြုေူများ လက်လှမ်းမနီိုင်မှု တုိးတက်သစရန်ေတွေက ် သရဖြူပမို့နယ်တရားရုံးမေှြ ခရုိင် 

တရားရံုး(၃)ရုံး၊ ပမို ့နယ်တရားရံုး(၉)ရုံးတို့တွေင် သခတ်မီေများဖြည်ေူေုိင်ရာေတင်းေချက်ေလက်သကာင်တာများ 

သောက်လုြ်ပြီးစီးပြးီဖြစ်ြါေည်။ 

  

           ခရုိင်တရားရံုး(၃)ရံုး၊ ပမို့နယ်တရားရံုး (၁၀)ရံုး တ့ုိတွေင် ေမှုလက်ခံဌာန၊  ဘီလစ်သကာင်တာ၊ မိတ္တူကူးသကာင်တာ 

များ ေားရိှပြီးဖြစ်ြါေည်။ 

မဟာဗျူဟာရည်မနှင််းချြ် ၁.၂   
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တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်င်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လျာထား္တ်မှတ်ချြ်များ 

          တရားစီရင်သရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ရည်မှန်းချက်ဖြည့်မီမှုကို တုိင်းတာရန်၊ နှစ်ေလုိက် 

ရည်မှန်းချက်များ ေတ်မှတ်ေားြါေည်။ တရားရံုး၏သောင်ရွက်ချက်များကုိ သောက်ြါေချက်များဖြင့် ေဓိကတုိင်းတာမည် 

ဖြစ်ေည-် 

 

 ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလိုက ်ေမှုပြီးဖြတ်နှုနး် -  တရားရုံး၏ မှုခင်းြမာဏကို ေမ ီ 

   လုြ်သောင်နိုင်ေည့် တရားစီရင်သရးစွေမ်းရည်ကို တုိင်းတာရန ်

 

 စစ်သေးေဲေမှုများ၏ ေက်တမး်      - ေမှုသဟာင်းများနှင့် ကကန့်ကကာမှု သစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရန် များကုိ 

   သစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရန ်

 ေမှုချနိ်းေိမုှု သေချာသစဖခင်း            - ေမှုသရွှေ ေိုင်းနှုန်း၊ ေမှုေလုိက်ေမှုကကားနာရန် ချန်ိးေုိသော 

   ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိးေသရေတွေက၊် စံေတ်မှတ်ေားသော ကာလေတွေင်း 

   ေမှုများ ေုးံဖြတ်နုိင်မှုတ့ုိဖြင့် တရားရံုးက ချန်ိးေုိေည့်ေတုိင်း 

   ေိသရာက်စွော သောင်ရွက်မှုကို တုိင်းတာရန် 

 တရားရုံးေေံုးဖြုေူများ၏ သကျနြ်မှု   - တရားရံုး၏ ေချန်ိနှင့်တစ်သဖြးညီ သောင်ရွက်နုိင်မှု၊ တရားရံုး 

   ဝန်သောင်မှုနှင့် ဖြည်ေူများ လက်လှမ်းမီမှုေသြါ် ေမှုေည်များနှင့် 

   ဖြည်ေူများ၏ သကျနြ်မှုကို တုိင်းတာရန ်

မှုခင်းစမံီခနင် ့်ခွေမဲှုတရားရုးံများ၏ ပြြ္ခေိနင််နှစ်အလုိြ် အမှုမြးီပြတ်နှုနင််း 

          ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလုိက ် ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းေည် စွေဲေုိသောေမှုနှင့် ပြီးဖြတ်ေည့်ေမှုေချ ိုေးစားဖြစ်ေည်။ တရားရံုး 

ေားလုံးနှင့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုတရားရံုးများ၏ မှုခင်းပြီးဖြတ်နှုန်း တုိးတက်သစရန ်ရည်ရွယ်၍ လျာေားေတ်မှတ်ေားေည။်  

 

၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်ေတွေက ်လျာေားေည့်ဖြက္ခြိန်နှစ်ေလုိက ်ေမှုပြီးဖြတ်နှုန်းများမှာ သောက်ြါေတုိင်းဖြစ်ေည-် 

 ရာဇဝတ်ပြီးဖြတ်နှုန်း  ၁၀၀% 

 တရားမပြီးဖြတ်နှုန်း  ၁၀၀% 

 စုစုသြါင်း ပြီးဖြတ်နှုန်း ၁၀၀% 
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အမှုအမျ ို းအစား အဒပခခံမျဉ်း % ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလာေ်များ % 

ထားဝ ်ခရိုင် 

ရာဇဝတ် ၈၆ ၃၈ 

တရားမ ၈၉ ၇၉ 

စုစုဒြါင်း ၈၇.၅ ၅၈.၅ 

မမိတ်ခရိုင် 

ရာဇဝတ် ၁၀၂ ၆၃ 

တရားမ ၈၁ ၇၂ 

စုစုဒြါင်း ၉၁.၅ ၆၇.၅ 

ထားဝ မ်မို့နင် ် 

ရာဇဝတ် ၁၀၀ ၉၈ 

တရားမ ၆၉ ၁၁၄ 

စုစုဒြါင်း ၈၄.၅ ၁၀၆ 

မမိတ်မမို့နင် ် 

ရာဇဝတ် ၉၈ ၈၇ 

တရားမ ၈၆ ၁၀၇ 

စုစုဒြါင်း ၉၂ ၉၇ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ၊် ဇနင််နင်ဝါရီလ ၁ ရြ်ဒနင့်မ ှေီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်ဒနင့်အထိ  NCMP တရားရုံးများ၏  

ရာဇဝတ် ၊ တရားမ အမှုမြီးပြတ်နှုန်င်း 

 ေားဝယ်ခရုိင်တရားရံုးနှင့် ပမိတ်ခရုိင်တရားရံုးတ့ုိ၏ ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားမမှု ပြီးဖြတ်နှုန်းရလာြ်ေည် ေသဖခခံမျဉ်းကုိ 

ဖြည့်မီဖခင်းမရိှြါ။  

 ေားဝယ်ပမို့နယ်တရားရံုးနှင့် ပမိတ်ပမို့နယ်တရားရံုးတ့ုိ၏ ရာဇဝတ်မှုပြီးဖြတ်နှုန်းရလြ်ေည် ေသဖခခံမျဉ်းနှင့် ေနည်းငယ် 

သလျာ့နည်းသော်လည်း တရားမမှု ပြီးဖြတ်နှုန်းရလာြ်ေည် ေသဖခခံမျဉ်းေက် ြုိမုိသကာင်းမွေန်ခ့ဲပြီး လျာေားချက်ကို 

သကျာ်လွေန်ြါေည။်  

38.0% 

63.0% 

79.0% 

72.0% 

58.50% 

67.50% 
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90.0%

ထားဝ ်ခရိုင် မမိတ်ခရိုင် 

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း 
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ထားဝ ်မမို့န ် မမိတ်ခရိုင် 

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း 
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မှုခင်းစီမခံနင့််ခွေဲမှုတရားရုံးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏္ြ်တမ်း  

မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် သောင်ဖမငစ်ွောေသကာင်ေေည်သြာ် သောင်ရွက်နုိင်သရးေတွေက ်မှုခင်းစီမံ ခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် 

မစတင်မီနှင့် စတင်ပြီးသနာက ် ပြီးဖြတ်သောေမှုများနှင့် စစ်သေးေဲေမှုများ၏ ေသရေတွေက်နှင့် ေရည်ေသေွေးကုိ 

နှိုင်းယှဉ်ေံုးေြ်ရန် ရည်ရွယ်ြါေည။်  

စစ်သေးပြီးဖြတ်ေည့်ေမှုများနှင့် စစ်သေးေဲေမှုများကုိ စစ်တမ်းသကာက်ယူေံုးေြ်ဖခင်းဖြင့် သောက်ြါ 

ေချကေ်လက်များကုိ တွေက်ချက်နိုင်ြါေည်- 

(၁) တစ်နှစ်ေေက်ကကန့်ကကာေည့်ေမှုများ 

(၂)  နှစ်နှစ်ေေက ်ကကန့က်ကာေည့်ေမှုများ 

(၃) ေမှုပြီးဖြတ်ရန် ကကာဖမှင့်ချန်ိ 

(၄) ေမှုသရွှေ ေိုင်းနှုန်း 

(၅) ေမှုတစ်မှုချင်းစီေတွေက ်ရုံးချနိ်းေသရေတွေက ်

 

 မှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှုတရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏္ြ်တမ်း 
 

တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အဒပခခံမျဉ်း % ၂၀၂၀ ခုနစှ် ရလာေ်များ % 

 ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး ရာဇဝတ ် ၀ ၅ 
တရားမ ၀ ၃ 

 ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရံုး ရာဇဝတ ် ၃  ၃ 
တရားမ ၀ ၀ 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုး ရာဇဝတ် ၀ ၂ 
တရားမ ၆ ၇ 

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၇ ၃ 

တရားမ ၈ ၈ 
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NCMP ခရိုင်တရားရုံး၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၏ ၁၂ လအထြ် စစ်ဒဆးဆ ဲရာဇဝတ် ကြနင့််ကြာမှုများ ဒလျာ့ချနိုင်မှု 

အဒပခခံမျဉ်း ရလာေ် 

ေားဝယ်ခရုိင် ၀ ၅ 

ပမိတ်ခရိုင် ၀ ၂ 

ေားဝယ်ပမို့နယ် ၃ ၃ 

ပမိတ်ပမို့နယ် ၇ ၃ 

၀ 
၁ 
၂ 
၃ 
၄ 
၅ 
၆ 
၇ 
၈ 

ေသဖခခံမျဉ်း 

ရလာြ် 

NCMP ခရိုင်တရားရုံး၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၏ ၁၂ လအထြ် စစ်ဒဆးဆ ဲတရားမ ကြနင့််ကြာမှုများ ဒလျာ့ချနိုင်မှု 

အဒပခခံမျဉ်း ရလာေ် 

ေားဝယ်ခရုိင် ၀ ၃ 

ပမိတ်ခရိုင် ၆ ၇ 

ေားဝယ်ပမို့နယ ် ၀ ၀ 

ပမတ်ိပမို့နယ် ၈ ၈ 

၀ 
၁ 
၂ 
၃ 
၄ 
၅ 
၆ 
၇ 
၈ 
၉ 

ေသဖခခံမျဉ်း 

ရလာြ် 
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မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုတရားရံုးများ၏ အမှုရံုးချန်ိးဒသချာဒစမှု 

          အမှုရံုးချန်ိးဒသချာဒစမှုသည် တရားရံုးများတွင် အမှုစစ်ဒေးရန် ချန်ိးေိသုည့်အကြိမ်အဒရအတွြ၊် အမှု 

ဒရွှေေိုင်းမှုနှုန်းတ့ုိြုိ ဒလျာ့ချမပီး တရားရုံးလပ်ုငန်း စွမ်းဒောင်ရည ်တုိးတြ်ဒစရန် ရည်ရွ ်ပါသည။်  

          အမှုရုံးချနိ်းဒသချာဒစမှုြို  

 (ြ)  အမှုဒရွှေေိုင်းနှုန်း၊  

 (ခ)   အမှုကြားနာရန် ချနိ်းေိုဒသာ ပျမ်းမျှရုံးချနိ်းအဒရအတွြ၊်    

  (ဂ)     စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း  အမှုများ ေုးံပဖတ်နိုင်မှုပဖင့် တုိင်းတာမည်ပဖစ်ပါသည်။  

ေမှုသရွှေ့ေုိင်းနှုန်း 

          ရံုးချန်ိးချန်ိးေုိမှုနှင့် ေမှုသရွှေ ေုိင်းမှု ေချ ိုးေစားဖြစ်ေည်။ တရားရံုးတွေင် ေမှုစစ်သေးရန် ချန်ိးေုိေည့် သန့များ၊ 

ေမှုသရွှေ ေိုင်းမှုနှုန်းများကုိ သလျာ့ချပြီး တရားရုံး၏လြ်ုငန်းစွေမ်းသောင်ရည ်တုိးတက်သစရန်ရည်ရွယ်၍ ေတ််မှတ်ေားေည်။  

NCMP တရားရုံးများ၏ ၂၀၂၀ ခုနစှ ်ရာဇဝတ်၊ တရားမအမှုဒရွှေ ဆိုင်းနှုန်င်း 

တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အဒပခခံမျဉ်း % ၂၀၂၀ ခုနစှ် ရလာေ်များ % 

ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး 
ရာဇဝတ်  ၄၂ ၂၉ 
တရားမ  ၃၅ ၂၀ 

ထားဝ ််မမို့နင် ် တရားရုံး  
ရာဇဝတ် ၃၀  ၂၂ 
တရားမ  ၂၈ ၃၁ 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၃၉ ၃၃ 
တရားမ ၂၆ ၂၄ 

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၃၆ ၁၉ 

တရားမ ၃၅ ၃၁ 

NCMP တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရာဇဝတ် တရားမအမှုဒရွှေ ေုိင်းနှုန်း 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

၃၅ 

ရာဇဝတ ်

တရားမ 

မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုတရားရံုးများ၏  ေမှုသရွှေ ေိုင်းနှုန်းရလာြ်ေည ်  ေသဖခခံမျဉ်းမှ တုိးတက်မှုရိှြါေည်။ ေ့ုိသော် NCMP 

လျာေားချက်ရလာြ် (၂၀%)ကို ဖြည့်မီမှုမရိှြါ။  
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အမှုအလိုြ် အမှုကြားနင်ာရနင််ချနိင််းဆိုဒ္ာ ြျှမ်းမျှရုံးချနိင််းအဒရအတွေြ ်
 

တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အဒပခခံမျဉ်း ၂၀၂၀ ခုနစှ် ရလာေ်များ 

ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး 
ရာဇဝတ်  ၂၀ ၂၄ 

တရားမ  ၂၈ ၃၁ 

ထားဝ ်မမို့နင် ် တရားရုံး 
ရာဇဝတ်  ၁၁ ၁၂ 

တရားမ  ၁၈ ၂၃ 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၁၅ ၁၅ 

တရားမ ၂၂ ၂၇ 

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၁၁ ၇ 

တရားမ ၂၃ ၂၃ 

  ေမှုစွေဲေုိေည်မှ ပြီးဖြတ်ေည်ေေိ ကကားနာေည့် ရုးံချနိ်းေသရေတွေက်ဖြစ်ေည။် ေမှုကကားနာရန ်ချနိ်းေုိမှု 

သလျာ့ချရန ် ရည်ရွယ်၍ ေတ်မှတ်ေားြါေည်။  

Covid-19 သရာဂါဖြစ်ြွေားသနေည့်ကာလဖြစ်၍ မှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုတရားရံုးများ၏ ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားမမှု ြျမ်းမျှရံုးချန်ိးေည ်

လျာေားချက်ကို မဖြည့်မီေည့်ေဖြင ်ေသဖခခံမျဉ်းေက် များဖြားလာြါေည်။  

စံ္တ်မှတ်ြာလအတွေင်း အမှုများ ဆုးံပြတ်နိုင်မှု  

          မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲေမှု လြ်ုေံုးလုြ်နည်းများတွေင ် မှုခင်းများကုိ ေချန်ိနှင့်တစ်သဖြးညီ စစ်သေးစီရင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

ေလျင်ေဖမန် သောင်ရွက်ရမည့် ရာဇဝတ်မှုကုိရက်သြါင်း ၉၀ေတွေင်း၊ တရားမမှုကို ရက်သြါင်း၂၇၀ 

ေတွေင်းတွေင်လည်းသကာင်း၊  ရုိးရှင်းသောရာဇဝတ်မှုကို ရက်သြါင်း ၁၈၀ ေတွေင်း၊ တရားမမှုကုိ ရက်သြါင်း ၃၆၅ 

ရက်ေတွေင်းတွေင် လည်းသကာင်း၊ ရှုြ်သေွေးသော ရာဇဝတ်မှုကို ရက်သြါင်း  ၂၇၀ ေတွေင်း၊ တရားမမှုကို ရက်သြါင်း ၅၄၀ 

ေတွေင်းတွေင်လည်းသကာင်း စစ်သေးပြီးဖြတ်ရန် ေချနိ်စံနှုန်းများ ေတ်မှတ်ေားြါေည။် ေမှုများ၏ ၉၀% ေေိ 

ေတ်မှတ်ေည့်ေချန်ိ ေတွေင်း ေုးံဖြတ်နိုင်ရန် လျာေားြါေည။်  
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စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများ ေံုးပဖတ်နုိင်မှု  

35% 

65% 

ရာဇဝတ်မှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 
47% 53% 

တရားမမှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 

Covid-19 ြာလပဖစ်သည့်အတွြ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် NCMP အဒြာင်အထည်ဒဖာ်သည့် ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး၏  

စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားမမှုများ၏ အမှုေံုးပဖတ်နုိင်မှုရလေ်သည် လျာထားချြ်ြုိ ပပည့်မီမှုမရိှပါ။ 

87% 

13% 

ရာဇဝတ်မှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 
69% 

31% 

တရားမမှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် NCMP အဒြာင်အထည်ဒဖာ်သည့် ထားဝ ်မမို့န ်တရားရံုး၏ စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း ရာဇဝတ်မှုနှင့် 

တရားမမှုများ၏ အမှုေံုးပဖတ်နုိင်မှုရလေ်သည် လျာထားချြ်ြုိ ပပည့်မီမှုရိှပါသည်။ 
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65% 

35% 

ရာဇဝတ်မှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 60% 

40% 

တရားမမှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစတ်ွေင် NCMP အဒြာင်အထည်ဒြာ်္ည့်  မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး၏ စံ္တ်မှတြ်ာလအတွေင်း ရာဇဝတ်မှုနှင့် 

တရားမမှုများ၏ အမှုဆုံးပြတ်နိုင်မှုရလေ်္ည်  လျာထားချြ်ြို ပြည့်မီမှုရှြိါ္ည်။ 
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87% 

13% 

ရာဇဝတ်မှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 
69% 

31% 

တရားမမှု 

ေတ်မှတ်ချနိ် 

ကကန့်ကကာ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစတ်ွေင် NCMP အဒြာင်အထည်ဒြာ်္ည့်  မမတ်ိမမို့နင် တ်ရားရံုး၏ စံ္တ်မှတြ်ာလအတွေင်း ရာဇဝတ်မှုနှင့် 

တရားမမှုများ၏ အမှုဆုံးပြတ်နိုင်မှုရလေ်္ည်  လျာထားချြ်ြို ပြည့်မီမှုရှြိါ္ည်။ 
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မှုခင်းစီမံခနင့််ခွေဲမှုတရားရံုးများ၏ တရားရုံးအ္ံုးပြု္ူများ၏ ဒြျနင်ြ်မှု 

          တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီသရးေတွေက် တရားရံုးေေံုးဖြုေူများ၏ လုိေြ်ချက်များေား စိစစ်ရန်နှင့် ၎င်းတ့ုိေံမှ 

သကာက်ယူေားေည့် ေကကံဖြုချက်များကုိ ေသဖခခံပြီး တရားရံုးက ဖြည့်ေည်းသြးရမည့် လိုေြ်ချက်များကုိ သြာ်ေုတ်ရန်  

ရည်ရွယ်ြါေည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွေင်  တရားရုံးေေံုးဖြုေူများ၏ သကျနြ်မှု  ၈၀% ရရိှရန် လျာေားြါေည်။  

          (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်သန့တွေင် NCMPစတင်ေသကာင်ေေည်သြာ် သောင်ရွက်ေည့် ပမိတ်ပမို့နယ်တရားရံုးေသနဖြင့် 

တရားရုံးေေံုးဖြုေူများစိတ်သကျနြ်မှုစစ်တမ်းကို Covid-19သရာဂါဖြစ်ြွေားသနေည့်ကာလ ဖြစ်၍ သကာက်ယူနိုင်ခဲ့ဖခင်းမရိှြါ။  

 
တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွေင်းရှိ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၏ တရားမမှုများ မြီးပြတ်နှုနင််း 

(၂၀၂၀ ခုနစှ် ဇနင််နင်ဝါရီလ ၁ ရြ်ဒနင့်မှ ေီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်အထိ) 

   
ခရိုင် 

  
မမို့နင် ်တရားရုံး 

တရားမမှုလမှု 

လက်ခံ ပြီးဖြတ် ပြီးဖြတ်မှုနှုနး်
(%) 

ထားဝ ်ခရုိင် 

ေားဝယ ် ၂၄ ၃၁ ၁၂၉ 
သလာင်းလုံး ၅၁ ၇၃ ၁၄၃ 
ေရက်သချာင်း ၅၉ ၂၈ ၄၇.၅ 
 သရဖြူ ၈ ၁၁ ၁၃၇.၅ 

 မမိတ်ခရိုင် 

 ပမတ်ိ ၆၉ ၅၇ ၈၃ 
 ကျွန်းစု ၁၆ ၁၁ ၆၈.၈ 
 ြုသလာ ၄၀ ၃၄ ၈၅ 
တနေသာရီ ၂၂ ၇ ၃၂ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင ်
သကာသ့ောင်း ၆၅ ၅၀ ၇၆.၉ 
ဘတ်ုဖြငး် ၄ ၉ ၂၂၅ 

မမို့နင် ်တရားရုံးများတွေင် မြီးပြတ်္ည့် တရားမမူလမှုများ၏ ြျှမ်းမျှကြနင့််ကြာြာလ  

(၂၀၂၀ ခုနစှ် ဇနင််နင်ဝါရီလ ၁ ရြ်ဒနင့်မှ ေီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်အထိ) 

  
ခရိုင် 

  
မမို့နင်  ်

တရားမမှုလမှု 

ပြးီဖြတ်ေည့် 
ေမှုေသရေတွေက် 

စုစုသြါင်း 
ကကန့်ကကာရက် 

ြျှမး်မျှ 
ကကန့်ကကာရက် 

ထားဝ ်ခရုိင် 

 ေားဝယ ်  ၁၆ ၄၀၈၀ ၂၅၅ 
 သလာင်းလုံး ၄၁ ၁၃၁၁၇ ၃၂၀ 
 ေရက်သချာင်း ၂၄ ၄၅၈၅ ၁၉၁ 
သရဖြူ ၁၁ ၂၁၆၉ ၁၉၈ 

မမိတ်ခရိုင် 

ပမိတ် ၄၆ ၁၁၂၄၆ ၂၄၄ 
ကျွန်းစု ၁၁ ၅၃၃၁ ၄၈၅ 
ြုသလာ ၂၂ ၃၄၇၈ ၁၅၈ 
တနေသာရီ ၇ ၆၃၀ ၉၀ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင် 
သကာသ့ောင်း ၃၈ ၇၉၈၈ ၂၁၀ 
ဘတ်ုဖြငး် ၆ ၄၆၆၅ ၇၇၈ 
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          ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်နှင့်တုိင်းသြေးကီး/ ဖြည်နယ်တရားေူးကီးချုြ်များ၊ တုိင်းသြေးကီး/ဖြည်နယ် 

တရားသရးဦးစီးမှူးများနှင့် ခရုိင်တရားေူးကီိး များ၏ (၁၈)းကိမ်သဖမာက်လုြ်ငန်းညိှနှိုင်းေစည်းေသဝး ေြ်ေင့်ရှင်းလင်းြွေဲ 

ကို တနေသာရီတုိင်းသြေးကီိးတရားလွှတ်သတာ်ေစည်းေသဝးခန်းမတွေင် (၈-၃-၂၀၂၀)ရကသ်န့က ကျင်းြဖြုလုြ်ခ့ဲရာ 

တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ တရားေူးကီးများေားလံုး တက် သရာက်ခဲ့ြါေည်။  

           ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်နှင့်တုိင်းသြေးကီး/ ဖြည်နယ်တရားေူးကီးချုြ်များ၊ တုိင်းသြေးကီး/ဖြည်နယ် 

တရားသရးဦးစီးမှူးများ၏ (၁၉)းကိမ်သဖမာက် လြ်ုငန်းညှိနှိုင်းေစည်းေသဝး ေြ်ေင့်ရှင်းလင်းြွဲေကို တနေသာရီ 

တုိင်းသြေးကီိးတရား လွှတ်သတာ်တွေင် (၆-၉-၂၀၂၀)ရက်သန့ နံနက် (၁၀)နာရီ၌ Zoom Application System ဖြင် ့

ကျင်းြဖြုလုြ်ခ့ဲရာ တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီးချုြ်နှင့် တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီး 

များ၊  တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူးတ့ုိနှင့်ေတူ  တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရှိ တရားသရးေရာရိှများ တက် သရာက်ခဲ့ြါေည်။ 

(၁၈)ကြိမ်ဒပမာြ် လုြ်ငနင််းညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝး  (၁၉)ကြိမ်ဒပမာြ် လုြ်ငနင််းညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝး  

           တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်ေစည်းေသဝးခန်းမတွေင် (၁၀-၁၂-၂၀၂၀)ရက်သန့၌ တနေသာရီ 

တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီးချုြ်၊ တရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီးများ၊ တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူး၊ 

တုိင်းေတွေင်းရိှ ကသလးေူငယ်တရားေူးကီးများနှင့် ေက်စြ်ေြွေဲ့ေစည်းများဖြစ်သောဥြသြေရာရိှ၊ ဖမန်မာနုိင်ငံရဲတြ်ြွေဲ့၊ 

လူမှုဝန်ေမ်းကယ်ေယ်သရးနှင့်ဖြန်လည်သနရာချေားသရးဝန်းကီးဌာန ညွှန်ကကားသရးမှူးတ့ုိေည် COVID-19သရာဂါဖြစ်ြွေားမှု 

ကာလေတွေင်း တရားစွေဲေုိတင်ြ့ုိလာေည့် ကသလးေူငယ်မှုခင်းများကကားနာစစ်သေးရာတွေင် ကသလးေူငယ်ေခွေင့်ေသရးများ 

ေိင်ုရာ ဥြသြြါ ေခွေင့်ေသရးများ ေဖြည့်ေဝရရိှသစသရး၊ ဥြသြ၏ရည်ရွယ်ချက်များ ေသဖမာက်သောင်ဖမင်သရးေတွေက် လိုေြ် 

ေည်များကို ညှိနှိုင်းသေွေးသနွေးသောင်ရွက်ခ့ဲြါေည်။  

အပခားကြိုးြမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

ြဒလး္ုင ်မှုခင်းများစစ်ဒဆးစီရင်ရာတွေင် 

လိုအြ်္ည်များ ညှိနှိုင်းဒဆွေးဒနွေးပခင်း 
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          တနေသာရီတုိင်းသြေးကိီးတရားလွှတ်သတာ်တွေင် (၂၈-၅-၂၀၂၀) (၁၃-၈-၂၀၂၀) (၂၉-၁၂-၂၀၂၀) ရက်သန့များ၌ 

တရားေူးကီးချုြ်နှင့် တုိင်းတရားသရးဦးစီးမှူးတ့ုိက ေားဝယ်ခရုိင်ေတွေင်းရိှ ခရုိင်တရားေူးကီးများ၊ ြုတိယခရုိင် 

တရားေူးကီးနှင့် ပမို့နယ်တရားေူးကီးများနှင့်လည်းသကာင်း (၈-၈-၂၀၂၀)(၂၉-၁၂-၂၀၂၀)ရက်သန့များတွေင် ပမိတ်ခရုိင်နှင့် 

သကာ့သောင်းခရုိင်ေတွေင်းရိှ ခရုိင်တရားေူးကီးများ၊ ြုတိယခရုိင်တရားေူးကီးနှင့် ပမို့နယ်တရားေူးကီးများနှင့် Video 

Conferencing (Zoom)ဖြင့်လည်းသကာင်း သတွေ့ေုပံြီး (၁)နှစ်ေေက် ကကန့်ကကာေည့် ရာဇဝတ်မှုများ၊ (၃)နှစ်ေေက် 

ကကန့်ကကာေည့် တရားမမှုများနှင့်စြ်လျဉ်းပြီး ကကန့်ကကာရေည့် ေသကကာင်းေရင်း၊ သတွေ့ကကုံရေည့်ေခက်ေခဲများကုိ တင်ဖြ 

သစပြီး တင်ဖြချက်များေသြါ် တစ်မှုချင်းေလုိက် စိစစ်မှုများဖြုလုြ၍် ကကန့်ကကာမှုခင်းများ ဖမန်ေန်စွောပြီးဖြတ်သစသရး 

သောင်ရွက်ေွေားရန် မှာကကားခ့ဲြါေည်။  

၂၈-၅-၂၀၂၀ ၈-၈-၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ 

ကြနင့််ကြာအမှုများနှင့် ြတ်္ြ်မြီး ဒဆွေးဒနွေးပခင်း 

၂၉-၁၂-၂၀၂၀ 

          တနေသာရီတုိင်းသြေးကိီးတရားလွှတ်သတာ်တွေင် (၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရကသ်န့၌ တရားေူးကးီချုြ်နှင့် တုိင်းတရားသရး 

ဦးစီးမှူးတ့ုိက တရားမဇာရီမှုများ ကကန့်ကကာမှု မရိှသစဘဲ ဖမန်ေန်စွောသောင်ရွက်နုိင်ရန် တရားမကျင့်ေံုးဥြသြေမိန့် ၂၁ နှင့် 

တရားရံုးများ လက်စွေဲြါြီကရီနှင့်ေမိန့်များ ေတည်ဖြုဖခင်းေိင်ုရာဖြဌာန်းချက်များ၊ လုြ်ငန်းခွေင်လက်သတွ့ေ ေိသကာင်းစရာ 

များေား Video Conferencing (Zoom) ဖြင့်သေွေးသနွေးြ့ုိချခ့ဲရာ တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်မှ တရားသရးေရာရိှများ၊ 

တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ ခရုိင်နှင့်ပမို့နယ်တရားရံုးများမှ တရားေူးကီးများ၊ ဘိလစ်များ စုစုသြါင်း (၄၀)ဦး တက်သရာက်ခ့ဲ 

ကကြါေည်။ 

တရားမဇာရီမှုများနှင့်ြတ်္ြ်မြီး ဒဆွေးဒနွေးြို့ချပခင်း 
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တရားရုံးေျား ရုံးခွေ်ရရှိမငွေျား 

တုိင်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ ် ၈၅၈၉၆၉၁ ြျပ ်

ခရိုင်တရားရုံး (၃) ရုံး ၂၁၄၈၄၂၁၃ ြျပ ်

မေိုေ့ယ်တရားရုံး (၁၀) ရုံး ၄၁၃၈၃၆၉ ြျပ ်

စုစုမပါင်း ၃၄၂၁၂၂၇၃ ြျပ် 

ရုံးခွေနင််နှင့် ေဏ်ဒငွေဒြာြ်ခံရရှိမှု 

 

ရုံးခွေနင် ်

             တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်နှင့် တိုင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ လက်သောက်ခံတရားရုံး 

ေေင့်ေင့် ၌စွေဲေိသုောေမှုများတွေင် ရုံးခွေန်သတာ်ဥြသြေရ ရုံးခွေန်တံေြိ်သခါင်းများကို ေမှုေည်များက 

လည်းသကာင်း၊ သရှ့သနသရှ့ရြ်ကိစ္စများတွေင် သရှ့သနများနှင့်ေက်ေိုင်ေူများက လည်းသကာင်း ေမ်းသောင် 

ရြါေည်။ ၂၀၂၀ ဖြည့်နှစ်ေတွေင်း ရုံးခွေန်တံေြိ်သခါင်းများ ေမ်းသောင်ရရိှသငွေမှာ သောက်ြါေတိုင်း 

ဖြစ်ြါေည−် 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

ေဏ်ဒငွေ 

             တနေသာရီတိုင်းသြေးကီးလွှတ်သတာ်က ေုတ်ဖြန်ေည့် တိုင်းသြေးကီး၏ဘဏ္ဍာသငွေေရ 

ေေံုးေိုင်ရာဥြသြေရ တရားရုံးများက သကာက်ခံရရိှသောြဏ်သငွေများကို တိုင်းသြေးကီး 

တရားလွှတ်သတာ်၏ ရသငွေများေဖြစ် တိုင်းသြေးကီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံသငွေေ့ုိ သြးေွေင်းြါေည်။ ၂၀၂၀ 

ဖြည့်နှစ်ေတွေင်း တရားရုံး ေေင့်ေင့်က တြ်ရိုက်ေည့်ြဏ်သငွေနှင့် သကာက်ခံရရိှေည့် ြဏ်သငွေများမှာ   

သောက်ြါေတိုင်း ဖြစ်ြါေည်− 

တရားရုံးများ တြ်ရိုြ်ေဏ်ဒငွေ ဒြာြ်ခံရေဏ်ဒငွေ  ခင်ြာလအြါအ၀င် 
ဒ ြးြျနင် ်

ဖြည်နယ်တရားလွှတ်သတာ ် ၃၂၀၀၀၀ ၃၂၀၀၀၀ - 

ခရိုင်တရားရုံး (၃) ရုံး ၂၆၅၀၀၀၀ ၂၆၅၀၀၀၀ - 

ပမို့နယ်တရားရုံး (၁၀) ရုံး ၃၂၄၆၈၈၆၅၀ ၃၂၄၆၈၈၆၅၀ − 
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လူ့စွေမ်းအားအရင်းအပမစ် 

 

            ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ြီဇင်ဘာ လ (၃၁)ရက်သန့တွေင် တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်နှင့် တရားရံုး 

ေေင့်ေင့် တွေင် တာဝန်ေမ်းသောင်သော တရားသရးေရာရိှ (၃၁)ဦး၊ ရံုးဝန်ေမ်း(၁၄၀)ဦးရိှြါေည်။ 

တုိင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်နှင့် တရားရံုးေေင့်ေင့်ရိှ တရားသရးေရာရိှများ၊ တရားေူးကီးများနှင့် 

ရံုးဝန်ေမ်းများ၏ ရာေူးေလုိက ် ေင်ေားစာရင်းကုိ ဒနင်ာြ်ဆြ်တွေဲ(ဂ) ဖြင့် သြာ်ဖြြါေည်။ ၂၀၂၀ 

ဖြည့်နှစ်ေတွေင်း တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး၊ ေားဝယ်ခရုိင်၊ သလာင်းလံုးပမို့နယ်တရားရံုးမှ  

ပမို့နယ်တရားေူးကီး ဦးသောင်ခန့်(တ/၃၀၇၂)ေည် နိုင်င့ံဝန်ေမ်းနည်းဥြသြ ၁၆၂(က)ြါ တာဝန်မသကျ 

ြွေန်ဖခင်း ေ့ုိမဟုတ် တာဝန်ကို သြါ့ေစွောေမ်းသောင်ဖခင်း၊ နုိင်င့ံဝန်ေမ်း နည်းဥြသြ ၁၆၂(ဂ)ြါ ခန့်ေြ် 

ေားေည့် ရာေးူနှင့်မညီဘဲ လြ်ုရည်ကိုင်ရည်ေေင့်ေတန်းမမီဖခင်း ေ့ုိမဟုတ် ေရည်ေချင်း ည့ံြျင်း 

ဖခင်း၊ ေရည်ေသေွေးမဖြည့်ဝဖခင်းဟူေည့် ဝန်ေမ်းစည်းကမ်းေုိင်ရာဖြစ်မှုတ့ုိကို ကျူးလွေန်ေည့်ေဖြင် 

ဖမန်မာနုိင်ငံတရားေူးကီးများေတွေက် တရားစီရင်သရးကျင့်ဝတ် ေခန်း(၃)၊ ေြုိြ်(၁)ြါ ကျင့်ဝတ်ကုိ 

သြာက်ြျက်ရာသရာက်သကကာင်းစိစစ်သတွေ့ရိှရေဖြင့် ဖြည်ောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်ရံုး၏(၇-၁-၂၀၂၀) 

ရက်စွေဲြါ ေမိန့်ေမှတ်၊ ၄/၂၀၂၀ေရ (၇-၁-၂၀၂၀)ရက်သန့မှစ၍ ရာေူးတုိးဖမှင့်ဖခင်းကုိ (၁)နှစ်ရြ်ေုိင်း 

ေည့် ဝန်ေမ်းစည်းကမ်းေုိင်ရာဖြစ်ြဏ်ကို ချမှတ်ခဲ့ြါေည်။ 

 

ဒလြ့ျင့်္င်ကြားဒြးမှုနငှ့် ြွေံ့မြိုးတုိးတြ်မှု 

 

           တရားေူးကီးများ၏ ေရည်ေသေွေးဖြည့်ဝမှုေည် ဖြည်ေူေများယံုကကည်ေားေားရသော 

တရားစီရင်သရး စနစ်ဖြစ်သြါ်လာသရးတွေင် ေဓိကဖြစ်ေည်ဟု ခံယူေားေည့်ေတုိင်း တရားေူးကီးနှင့် 

တရားရံုးဝန်ေမ်းများ၏ စွေမ်းသောင်ရည်တုိးတက်သရးေတွေက် စဉ်ေက်မဖြတ်ေားေုတ် သောင်ရွက် 

လျက်ရိှြါေည်။  

           တရားစီရင်သရးေုိင်ရာ စွေမ်းသောင်ရည်တုိးတက်သရးေတွေက် တနေသာရီတုိင်းသြေးကီိးတရား 

လွှတ်သတာ်တွေင် (၁၅-၈-၂၀၂၀)ရကသ်န့တွေင် ေမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀)ေသဖခခံကွေန်ြျူတာေင်တန်းြွေင့်လှစ် 

သြးဖခင်း၊ (၇-၁၀-၂၀၂၀)ရက်သန့တွေင် ကွေန်ြျူတာေင်တန်းနည်းဖြေရာများေတွေက် ဂုဏ်ဖြုြွေဲဖြုလုြ် 

သြးဖခင်း၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွေင် နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွေဲမှုေစီေစဉ် ေသကာင်ေေည်သြာ်သောင်ရွက်မည့် 

ကူးေန်းသရာင်းဝယ်သရးေုိင်ရာ စီရင်ချက်များ "Commercial Judgement System-CIS" စနစ်နှင့် 

စြ်လျဉ်းေည့် နည်းြညာေေံုးဖြုမှု ေုိင်ရာေင်တန်း၊ Microsoft Office 365 One Drive ေေံုးဖြုနည်း  

ေင်တန်း Template Form ေေံုးဖြုနည်းေင်တန်းတ့ုိကိ ု ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်နှင့် 

DemmarK ICJ တ့ုိနှင့် ြူးသြါင်း၍ (၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်သန့နှင့်  (၁၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်သန့များတွေင်  Zoom 

Appliaction System ဖြင့်ေင်တန်းသြးဖခင်းတ့ုိ  ဖြုလုြ်ခ့ဲြါေည်။ 
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အဒပခခံြွေန်င်ြျူတာ္င်တနင််း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀) 

ြွေနင််ြျူတာ္င်တန်င်းနင်ည်းပြဆရာများအတွေြ်  

ဂုဏ်ပြုြွေဲပြုလြ်ုဒြးပခင်း၊ 

"Commercial Judgement System-CIS" စနင်စ်နင့်ှ 

စြ်လျဉ်း္ည့် နင်ည်းြညာအ္ံုးပြုမှု ဆိင်ုရာ္င်တနင််း၊ 

Microsoft Office 365 One Drive အ္ံုးပြုနင်ည်း္င်တနင််း 
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ဥြဒေ၊ နင်ည်းဥြဒေများ ဒရးဆွေဒဲဆာငရ်ွြ်ပခင်း 

တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးလွှတ်သတာ်က (၁-၁-၂၀၂၀)  ရက်သန့မ ှ(၃၁- ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်သန့ေေိ  

ကာလေတွေင်း သောက်ြါဥြသြ၊ နည်းဥြသြများကုိ ေတ်ုဖြန်ခဲ့ြါေည ်- 

 

(က) တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးေသေးစားနှင့်လက်လုြ်လက်စားဓါတ်ေတ္တု ၂၇-၅-၂၀၂၀ 

 လြု်ငန်းဥြသြ 

(ခ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာသရး နှစ်၊ တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး၏သနာက်ေြ် ၅-၆-၂၀၂၀ 

 ဘဏ္ဍာသငွေခွေဲသဝေံုးစွေဲသရးဥြသြ  

(ဂ) တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး ေတွေင်း စက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်းဥြသြ  ၅-၆-၂၀၂၀ 

(ဃ) တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး ေြန်းသဖြစခန်းများေိင်ုရာဥြသြ  ၁၁-၉-၂၀၂၀ 

 (င)  တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး ဂုဏ်ေးူသောင်လက်မှတ်များနှင့်   ၂၉-၆-၂၀၂၀ 

 ဂုဏ်ေးူသောင်ေြုစ္စည်းများ ေြ်နှင်းဖခင်းေုိင်ရာနည်းဥြသြများ 
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ပြစ်ေဏ်ြျခံဒနင်ရ္ူများ၊ အချုြ်ခံဒနင်ရ္ူများ၏ ဥြဒေဆိုင်ရာအခွေင့်အဒရးများ ရရှဒိရးဒဆာင်ရွြ်ပခငး် 

             ဖြည်သောင်စုတရားစီရင်သရးဥြသြြုြ်မ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှင့်    ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်ရုံး၏ 

 (၉-၁၀-၂၀၁၃) ရက်စွေဲြါ ညွှန်ကကားချက်ေမှတ် (၅/၂၀၁၃)တို့နှင့်ေညီ ဖြစ်ြဏ်ကျခံရေူများ၊ ေချုြ်ခံသနရ 

ေူများနှင့်ြတ်ေက်၍ ဥြသြနှင့်ေညီ ရေင့်ရေိုက်သော ေခွေင့်ေသရးများခံစားနိုင်သရးနှင့် ေမှုများ စစသ်ေး 

ရာတွေင် ကကန့် ကကာမှုမရိှသစသရးတိုေ့တွေက် တိုင်းသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီး ဦးခင်သမာင်သမာင် 

ေည် ေားဝယေ်ကျဉ်းသောင်နှင့် ေားဝယ/်သလာင်းလုံး/ သရဖြူ/ေရက်သချာင်း ရဲတြ်ြွဲ့ေ  ေချုြ်စခန်း(၄)ခ ု

တိုေ့ား ေွေားသရာက်စစသ်ေး၍ ေကျဉ်းေားနှင့် ေချုြ်ေားများေတွေက ် လိုေြ်ေည်များကုိ လမ်းညွှန ်

သောင်ရွက်သြးခဲ့ြါေည။် တရားေူးကီးချုြ်နှင့် တရားလွှတ်သတာ်တရားေူးကီးသြါ်ချ ိုမာဖမင့်တ့ုိမှ Covid-19 

သရာဂါ ဖြစ်ြွေားမှုကာလေတွေင်း ပမိတ်ခရိုင်နှင့် သကာ့သောင်းခရိုင်ေတွေင်းရိှ ေကျဉ်းစခန်း၊ ေချုြ်ခန်း၊ 

ရဲဘက်စခန်းတ့ုိေား စစ်သေးနိုင်ဖခင်း မရိှသေးြါသကကာင်း ေစီရင်ခံ တင်ဖြေြ်ြါေည်။ 

 

 

တိငု်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ်တရားသူကြီး   

ဦးခင်မောင်မောင်ြ( ၇-၇-၂၀၂၀) ရြ်မေတ့ွင ်

ထားဝယ်အြျဉ်းမထာင်အား  ကြည့်ရှုစစ်မေးစဉ ်
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တိငု်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ်တရားသူကြီး   

ဦးခင်မောင်မောင်ြ( ၁၁-၆-၂၀၂၀) ရြ်မေတ့ွင ်

ထားဝယ်အြျဉ်းမထာင်အား  ကြည့်ရှုစစ်မေးစဉ ်

တိငု်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ်တရားသူကြီး   

ဦးခင်မောင်မောင်ြ( ၈-၆-၂၀၂၀) ရြ်မေတ့ွင ်

ထားဝယ်မေို ေ့ရဲစခေ်း(အချုပ်ခေ်း)အား  ကြည့်ရှုစစ်မေးစဉ် 

တိငု်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ်တရားသူကြီး   

ဦးခင်မောင်မောင်ြ( ၉-၆-၂၀၂၀) ရြ်မေတ့ွင ်

မလာင်းလုံးမေို ေ့ရဲစခေ်း(အချုပ်ခေ်း)အား  ကြည့်ရှုစစ်မေးစဉ် 

တိငု်းမေသကြီးတရားလွှတ်မတာ်တရားသူကြီး   

ဦးခင်မောင်မောင်ြ( ၁၀-၆-၂၀၂၀) ရြ်မေတ့ွင ်

ထားဝယ်အြျဉ်းမထာင်အား  ကြည့်ရှုစစ်မေးစဉ ်
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          စနင်စ်တြျရီမန်င်ဒြးနိုင်ဒရးအတွေြ် စီစဉ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

  

          (၂၅-၉-၂၀၂၀)ရက်သန့တွေင် တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးတရားေူးကီးချုြ်၊ တုိင်းသြေးကီးတရားသရးဦးစီးမှူး၊ 

တုိင်းသြေးကီးေတွေင်းရိှ တရားေူးကီးများနှင့် တနေသာရီတုိင်းသြေးကီးေကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကကားသရးမှူး၊ 

တနေသာရီတုိင်းသြေးကီး ရဲတြ်ြွေဲ့မှူးတ့ုိေည် COVID-19သရာဂါဖြစ်ြွေားမှုကာလေတွေင်း သရာဂါကူးစက်ဖြန့်ြွေားမှု ေန်ိးချုြ် 

ကာကွေယ်ရန်ေတွေက် ေားဝယ်/ပမိတ်/သကာ့သောင်းေကျဉ်းသောင်များရိှ ေကျဉ်းေား/ေူများ၊ ေက်ေုိင်ရာရဲစခန်း 

ေေီးေီးရိှ  ေချုြ်ေား/ေူများေား ဖြည်သောင်စုတရားလွှတ်သတာ်ချုြ်၏ ညွှန်ကကားချက်နှင့်ေညီ  မိမိတ့ုိ တရားရံုးမှ 

ချုြ်မိန့်သြးဖခင်း၊ ေမှုသရွှေ့ေုိင်း ချန်ိးေုိဖခင်း၊ ေမှုစစ်သေးဖခင်း၊ ေမိန့်ချမှတ်ဖခင်းစေည့် လုြ်ငန်းများကုိ Microsoft Office 

365 Plateform ေေံုးဖြု၍  Video Conferencing System ဖြင့် သောင်ရွက်ခဲ့ြါေည်။ 

COVID-19ဒရာဂါပြစြ်ွေားမှုြာလအတွေင်း Microsoft Office 365 Plateform အ္ံုးပြု၍                     

      (၂၅-၉-၂၀၂၀) မှ (၃၁-၁၁-၂၀၂၀)ရြ်ဒနင့်အထိ Video Conferencing System ပြင့် 

အမိနင့််ချမှတ်ဒ္ာအမှုများစာရင်း 

တရားရံုးအမည် အမှုအဒရအတွြ် 

ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး ၈ မှု 

ထားဝ ်မမို့န ်တရားရုံး ၁ မှု 

ဒလာင်းလုံးမမို့န ်တရားရုံး ၇ မှု 

သရြ်ဒချာင်းမမို့န ်တရားရံုး ၁ မှု 

ဒရပဖူမမို့န ်တရားရံုး ၆ မှု 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုး ၁၀ မှု 

မမိတ်မမို့န ်တရားရံုး ၄ မှု 

တနသသာရီမမို့န ်တရားရံုး ၁ မှု 

ဒြာဒ့သာင်းခရုိင်တရားရုံး ၄ မှု 

ဒြာဒ့သာင်းမမို့န ်တရားရံုး ၃၆ မှု 

စုစုဒပါင်း ၇၈ မှု 

စနစ်တကျ ရီမန် သြးနုိင်သရးေတွေက် ေားဝယ်/ပမိတ်/သကာ့သောင်းခရုိင်ေတွေင်းရိှ တရားေူးကီးများ၊ 

ေက်စြ်ေြွေဲ့ေစည်းများနှင့် ြူးသြါင်းညှိနှိုင်းသောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း 
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မောြ်ေြ်တွဲ
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စဉ ်

 
ရုံးအမည် 

 
လိြ်စာ 

၁ တနေသာရီတိင်ုးသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ ် သရးလမ်း၊ ေန်းချရီြ၊် ေားဝယ်ပမို့ 

၂ ေားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး ေုခလမ်းေွေယ်၊ ေန်ချတီိုးချဲ့ပမို့ေစ၊် ေားဝယ်ပမို့ 

၃ ပမိတ်ခရိုင်တရားရုံး ရုံးလမ်း၊ ေိြ်ငယ်ရြ်ကွေက၊် ပမိတ်ပမို့ 

၄ သကာ့သောင်းခရိုင်တရားရုံး ဗိုလ်ချုြ်လမ်း၊ သောင်ေခုရြ်ကွေက၊် သကာ့သောင်းပမို့ 

၅ ေားဝယ်ပမို့နယ်တရားရုံး ေုခလမ်းေွေယ်၊ ေန်းချတီိုးချဲ့ပမို့ေစ၊် ေားဝယ်ပမို့ 

၆ သလာင်းလုံးပမို့နယ်တရားရုံး သောင်ေသဖြသကျာင်းလမ်း၊ (ဃ)ရြ်ကွေက၊် သလာငး်လုံးပမို့ 

၇ ေရက်သချာင်းပမို့နယ်တရားရုံး ပမို့မရြ်ကွေက၊် ေရက်သချာင်းပမို့ 

၈ သရဖြူပမို့နယ်တရားရုံး (ခ)ရြ်ကွေက၊် သရဖြူပမို့ 

၉ ပမိတ်ပမို့နယ်တရားရုံး ရုံးလမ်း၊ ေိြ်ငယ်ရြ်၊ ပမိတ်ပမို့ 

၁၀ ကျွန်းစုပမို့နယ်တရားရုံး ေမှတ်(၂)ရြ်ကွေက၊် ကျွန်းစုပမို့ 

၁၁ ြုသလာပမို့နယ်တရားရုံး တိုးချဲ့(၂)လမ်း၊ ေမှတ်(၂)ရြ်ကွေက၊် ြုသလာပမို့ 

၁၂ တနေသာရီပမို့နယ်တရားရုံး 
ဖမဝတ်ေင်ဘုရားကုန်းသတာ်၊ သချာင်းးကီးရြ်ကွေက၊် 

တနေသာရီပမို့ 

၁၃ သကာ့သောင်းပမို့နယ်တရားရုံး ဗိုလ်ချုြ်လမ်း၊ သောင်ေခုရြ်ကွေက၊် သကာ့သောင်းပမို့ 

၁၄ ဘုတဖ်ြငး်ပမို့နယ်တရားရုံး ေမာဓိလမ်း၊ သရွှေဘုံောရြ်ကွေက၊် ဘုတ်ဖြင်းပမို့ 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိငု်တရားရုးံများနှင့် မမို ့နင် ်တရားရုးံများ၏ တည်ဒနင်ရာများ 

       ဒနင်ာြ်ဆြတ်ွေဲ (ြ) 
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စဉ် 

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုနင််း 

ခွေင့်ပြု လြ်ရိှ လစ်

လြ ်ြျား မ ဒြါင်း 

၁ ညွှန်ကကားသရးမှူး ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရားသရး၀န်ေမ်းေေင့် (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၆ - ၅ ၅ ၁ 

၃ တရားသရး၀န်ေမ်းေေင့် (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၀ ၆ ၂ ၈ ၂ 

၄ တရားသရး၀န်ေမ်းေေင့် (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၂၂ ၇ ၇ ၁၄ ၈ 

၅ တရားသရး၀န်ေမ်းေေင့် (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၉ ၁ ၂ ၃ ၁၆ 

 အရာထမ်း စုစုဒြါင်း ၅၈ ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၂၇ 

၆ ရုံးေုြ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - 

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

၈ ေးကီးတန်းစာသရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄၆ ၁၀ ၂၈ ၃၈ ၈ 

၉ ေးကီးတန်းလက်နှိြ်စက်စာသရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄ - ၄ ၄ - 

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

၁၁ ယာဉ်သမာင်း - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

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

၁၃ ေငယ်တန်းလက်နှိြ်စက်စာသရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၃၁ ၂ ၁၂ ၁၄ ၁၇ 

၁၄ ယာဉ်သမာင်း - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၄ ၁ - ၁ ၃ 

၁၅ စာတွေဲချုြ ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရုံးေကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၇ ၅ ၅ ၁၀ ၁၇ 

၁၇ ရုံးေကူ/ စာြို ့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၈ ၉ ၄ ၁၃ ၁၅ 

၁၈ ရုံးသစာင့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁၄ ၇ - ၇ ၇ 

၁၉ ေန့ရ်ှင်းသရး ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်းစုစုဒြါင်း ၂၁၃ ၄၉ ၉၂ ၁၄၁ ၇၂ 

စုစုဒြါင်း ၂၇၁ ၆၃ ၁၀၉ ၁၇၂ ၉၉ 

(၁-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ 
ေ)ိ 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုးံအဆင့်ဆင့်ရိှ  

ရာထူးအဆင့်အလုိြ ်၀နင််ထမ်းအင်အားစာရင်း 

        ဒနင်ာြ်ဆြတ်ွေဲ (ခ) 
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ဒြျးဇူးတင်လွှာ 

 

        ဤနှစ်စဉ်ေစီရင်ခံစာဖြုစုသရးေတွေက ် တရားရုံးနှစ်စဉ်ေစီရင်ခံစာဖြုစုသရးေြွေဲ့နှင့် နှစ်စဉ်ေစီရင်ခံစာ 

ေုတ်သဝသရးေတွေက ် သောင်ရွက်သြးခဲ့ေူများေားလုးံကို  ေေူးသကျးဇူးတင်ရိှြါေည။် 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ် တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအတွေြ ်ဆြ် ွ္ေ ရ်နင် ်

တရားရုံးနှစ်စဉ်ေစီရင်ခံစာဖြုစုသရးလုြ်ငန်းေြွဲေ့ 

ေီးသမးလ်း tanintharyihc@gmail.com  

တနေသာရီတိင်ုးသြေးကီးတရားလွှတ်သတာ ်

ေားဝယ်ပမို့    
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