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THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

တိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရုးံ  

စုစုဒေါင်း ၁၄ ရုံး 

NCMP  

နိုင်ငံတစ်ဝနင််းမှုခင်းစမံီခနင့်ခ်ွမဲှုအစီအစဉတ်ရားရုးံ 

ချဲ့ထွင်နိုင်မှု ၂ ရုံး 

NCMP  

တိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရား္ူကြီး/တရားဒရးအရာရိှ  

စုစုဒေါင်း ၃၀ ဦး 

တိင်ုးဒေ္ကြီးတစ်ခုလုံးအမှုပေီးပေတ်မှုနှုနင််း  

ရာဇဝတ ်၁၁၅%  ၊ တရားမ ၁၅၇% 

ရုံးခွနင် ် ၈,၈၀၆,၉၇၉    ြျေ်  

ေဏ်ဒငွ  ၁၆၈,၄၈၇,၀၅၀ ြျေ်  

(Virtual Onilne)ပြင့်  

ဆြ်္ွယ်ဒဆာင်ရွြ်မှု  (၅၃) ကြိမ် 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီးချုပ်၏ ဥဒ ျာဇဉ်  

တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာစီမံြိနင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )၏ ဒောင်ပုေ် 

ရည်မှနင််းချြ် 

လပု်ငနင််းတာဝနင််များ 

 တရားရုံး၏တနင််ဖိုးများ 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပပနင််ရပခင်း၏ ရည်ရွ ခ်ျြ် 

တရားစီရင်ဒရးေိုင်ရာအဒပခခံမူများ 

တရားစီရင်ဒရးဒောင်ပုေ် 

တရားရုံးြွဲ့စည်းေုံနင့်ှ စီရင်ေိုင်ခွင့် 

 တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ 

 တရားရုံးအေင့်ေင့်ဖွဲ့စည်းပခင်း 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီ:တရားလွှတ်ဒတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒထာင်မှု 

 တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 ခရိုင်တရားရုံးများဖွဲ့စည်းပခငး်  

 ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 မမို့နင် ်တရားရုံးများဖွဲ့စည်းပခငး် 

 မမို့နင် ်တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်  

ြဒလး္ူင ်တရားရုံးများ 

တရားရုံးစီမံခနင့််ခွဲမှု 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံစနင်စ ်

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင််ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒ္ာ တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူးများ  

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းတုိင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုပ်ရုံးတွင် တာ၀နင််ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒ္ာ  

ရုံးအဖွဲ့မှူးများ  
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 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင််ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒ္ာ ခရိုင်တရား္ူကြီးများ 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင််ထမ်းဒောင်ခဲ့ဒ္ာ မမို့နင် ်တရား္ူကြီးများ 

 တရားစီရင်ဒရးမဏ္ဍိုင်တည့်မတ်ခိုင်မာဒရးကြီးကြပ်ြွပ်ြဲဒောင်ရွြ်ပခင်း 

 ရာဇဝတ်ပုံစံ ၃၁ အရ ဒတာင်းဒခါ်စိစစ်မှု 

 မဟာဗျူဟာလုပ်ငနင််းစဉ်များ စီမံခနင့််ခွဲဒရးအဖွဲ့ပပငေ်င်ဖွဲ့စည်းပခငး် 

 ရ္ံုးမှနင််းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု 

 ဒငွလုံးဒငွရင်း 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တရားစီရင်ဒရး အဒပခအဒနင်  

 တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

 ခရိုင်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

 မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

 အပခားတရားရုံးများ၏ အမှုမပီးပပတ်မှုအဒပခအဒနင် 

 (၂၀၂၁)ခုနှစ်တွင် တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးအတွင်း စွဲေိဒု္ာ 

အဒရးကြီးရာဇဝတ်မှုခင်းအဒပခပပဇ ား 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရိုင်တရားရုံးများမှ တရားလွှတ်ဒတာ့်္ုိ အ ူခံတြ်ဒရာြ်မှုနှုနင််း 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ေုံးပဖတမ်ပီး 

ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလိုြ်အမှုအဒရအတွြ် 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ေုံးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်နှင့် 

တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလိုြ်အမှုအဒရအတွြ် 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ ေုံးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်နှင့် 

တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလိုြ်အမှုအဒရအတွြ် 

 ္ီး္နင့််တရားရုံးများပဖင့် စစ်ဒေးစီရင်ပခင်း နှင့် ကြားနင်ာစစ်ဒေးေ ဲရာဇဝတ်မှုများ 

ပိတ်္ိမ်းပခင်း 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ကြိုးေမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 တိုင်းဒေ္ကြီးဥပဒေေိုင်ရာအဒထာြ်အြူဒပးဒရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်း 

 မဟာဗျူဟာစီမံြိနင််း စတုတ္ထနှစ်လုပ်ငနင််းအစီအစဉ် (၂၀၂၁)၏ ဒအာင်ပမငမ်ှုများ 

 ရုံးခွနင်် ၊ ေဏ်ဒငွ 

 လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် 
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 ဒလ့ြျင့်္င်ကြားဒပးမှုနှင့် ္တင်းအချြ်အလြ်နင်ည်းပညာေိုင်ရာ 

ဒောင်ရွြ်ချြ်များ 

 ဝနင််ထမ်း္ြ်္ာဒချာင်ချဒိရးဒောင်ရွြ်ဒပးနိုင်မှု အဒပခအဒနင် 

နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ကော်ကောင်ရွေ်ခခင်း 

 သင်တန်းများကေးခခင်း 

 မမို့နယ်အေင့် ညှိနှိုင်းကေွးကနွးေွဲများ ေျင်းေခခင်း  

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ နိုင်ငံတစ်ဝနင််းမှုခငး်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် ဒောင်ရွြ်မှုအဒပခအဒနင် 

 တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာ စီမံြိနင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွြ် 

လျာထား္တ်မှတ်ချြ်များ  

 NCMP တရားရုံးများ၏ အမှုမပီးပပတ်နှုနင်း် 

 စစ်ဒေးေဲအမှုများ္ြ်တမ်း 

 အမှုရုံးချနိင််းဒ္ချာဒစမှု  

 မှုခငး်စီမံခနင့််ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ တရားရုံးအ္ံုးပပု္မူျား ဒြျနင်ပ်မှု  

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရုံး တစ်ရုံးချင်းအလိုြ် တရားမမှုများ 

မပီးပပတ်ရနင်် ကြနင့််ကြာြာလ 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ မပီးပပတန်ှုနင််း  

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရုံးများတွင် တရားမမူလမှုများ၏ 

ပျမ်းမျှကြနင့််ကြာြာလ 

 

ဒနင်ာြ်ဆြ်တွဲ 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မမို့နင် ်တရားရုံးများ၏ 

တည်ဒနင်ရာများ 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုံးအေင့်ေင့်ရိှ  

ရာထူးအေင့်အလိုြ် ၀နင််ထမ်းအင်အားစာရင်း 

 တနင် သ္ာရီတိင်ုးဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုံးအေင့်ေင့်ရိှ  

ရာထူးအေင့်အလိုြ် ပပုနင််းတီး၀နင််ထမ်းအင်အားစာရင်း 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီးချုေ်၏ ဥဒယျာဇဉ ် 

           “အားလံုးအတွြ် တုိးတြ်ဒြာင်းမွန်င်ဒ္ာ တရားမျှတမှုဆီ္ ို”့ ဟူဒ္ာ ဒောင်ပုေ်နှင့်အညီ 

ဒရးေဲွခ့ဲ္ည့် တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်င်း   (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ စတုတ္တဒပမာြ်နှစ်ပဖစ်္ည့် ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်အတွင်း တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးအေင့်ေင့် ြ 

ဒောင်ရွြ်ခ့ဲ္ည့်တရားစီရင်ဒရးေုိင်ရာအဒပခအဒနင်များြုိ တရားရံုးအ္ံုးပပု္ူများ္ာမြ အများ 

ပပည်္ူြပါ ္ိရိှနင်ားလည်ဒစရန်င်ရည်ရွ ်ချြ်ပဖင့် ဤတရားရံုးနှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာြုိထုတ်ပပန်င်ခ့ဲ 

ပခင်းပဖစ်ပါ္ည်။ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ တရား္ူကြီးများအဒနင်ပဖင့် “တရားစီရင်ရာ 

တွင် မိမိတ့ုိ္ြ်တမ်းြာလအတွင်း ဒပြာင့်မှန်င်ဒ္ာတရားစီရင်ဒရး စနင်စ်ထွန်င်းြားလာဒစရန်င်အတွြ် 

လာဘ်မစား၊ လာဘ်မယူ ္နင့််ရှင်းပြူစင်စွာပြင့် တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်ကြမည်ပြစ်ဒကြာင်း” ြတိပပု လြ်မှတ် 

ဒရးထုိး၍ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ရံုးတွင် ဒကြာ်ပငာထားမပီး  င်းြတိြဝတ်အတုိင်း 

တရားစီရင်ဒရး လုပ်ငန်င်းများြို ဒပဖာင့်မတ်တည်ကြည်စွာ လိုြ်နင်ာဒစာင့်ထိန်င်းပခင်းပဖင့် ပပည်္ူများ တရား 

စီရင်ဒရးစနင်စ်အဒပါ်  ံုကြညြ်ိုးစားလာဒစရန်င် စံနင်မူနင်ာပပအဒြာင်အထည်ဒဖာ် ဒောင်ရွြလ်ျြ ်ရိှပါ္ည်။ 

           ခုအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပပန်င်္ည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်္ည် နုိင်ငံဒတာ်တွင် အဒရးဒပါ်အဒပခအဒနင် ဒကြညာ 

ြာ တပ်မဒတာ်ြ နုိင်ငံဒတာ်တာဝန်င်ြို ထမ်းဒောင်ခ့ဲမပီးဒနင်ာြ် တရားရံုးအ္ီး္ီး့္ုိ စဲွေုိလာဒ္ာ 

အမှုများအနင်ြ် လုံခခုံဒရးအဒပခအဒနင်အရ ရံုးဒရှ့့္ုိတင်ပ့ုိရန်င်အခြ်အခဲရိှဒ္ာ အချုပ်တရားခံများအား 

ချုပ်မိနင့််ဒပးပခင်း၊ အ ူခံမှု/ပပင်ေင်မှုများြုိ ကြားနင်ာပခင်း ၊ လြ်ဒအာြ်တရားရံုးများြုိ ကြီးကြပ်ြွပ်ြ ဲ

ပခင်းတ့ုိြုိ MicroSoft Office 365 Mail (Microsoft Team), Zoom Business License Accountတ့ုိပဖင့် 

Video Conferencing နင်ည်းပညာအ္ံုးပပု၍ ဒောင်ရွြ်ခ့ဲပခင်းပဖင့် တရားစီရင်ဒရးေုိင်ရာ ပပုပပငဒ်ပပာင်းလဲမှု 

တစ်ရပပ်ဖစ်ဒပါ်လာခ့ဲပါ္ည်။ 

၆ 
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          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တရားရံုးအေင့်ေင့်ရိှ တရားဒရးအရာရိှများ၊ 

တရား္ူကြီးများ၊ တရားရံုးဝန်င်ထမ်းများ၏စွမ်းဒောင်ရည်ပမှင့်တင်နုိင်ရန်င်အတွြ် တုိင်းဒေ္ကြီးတရား 

လွှတ်ဒတာ်ြ ္င်တန်င်းများဒပး၍ဒလ့ြျင့်္င်ကြားဒပး္ည့်အစီအမံများြုိ တရားရံုးနှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာ 

တွင် ဒဖာ်ပပထားရိှပါ္ည်။ ထ့ုိအပပင် တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်ဒရးေိုင်ရာ္တင်းများ၊ 

ကြိုတင်အမှုဒခါ်စာရင်း ၊ စီရင်ချြ်ချမှတ်မည့်အမှုများ ၊ ရံုးခန်င်းအတွင်းနှင့် ရံုးထုိင်ဒောင်ရွြခ်ျြ်များြို 

အချန်ိင်နှင့်တဒပပးညီ အများပပည်္ူ ္ိရိှနုိင်ရန်င်အတွြ် တနင် သ္ာရီ တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် Website 

တွင်လည်း ထတ်ုပပနင််ဒပးလျြ်ရိှ္ည်ြုိ နှစ်စဉအ်စီရင်ခံ စာတွင် ဒဖာ်ပပထားပါ္ည်။ 

          တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးအေင့်ေင့်တွင် ရာဇဝတ်မှု ၊ တရားမမှုများစစ်ဒေးမပီးပပတ်မှု 

ရာခုိင်နှုန်င်းများ တုိးတြ်ပမင့်မားလာ္ပဖင့် တရားရံုးအေင့်ေင့်္ည် အမှုများြုိ အချန်ိင်နှင့်တဒပပးည ီ

စစ်ဒေးဒောင်ရွြ်နုိင်မှု အားဒြာင်းလာဒကြာင်း ဒတွ့ရိှရပါ္ည်။ တရားရံုး အေင့်ေင့်ရိှ တရား္ူကြီးများ 

တရားရံုးဝန်င်ထမ်းများ္ည် မဟာဗျူဟာစီမံြိနင််း၏ ပဥ္စမနှစ်ပဖစ်ဒ္ာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်လည်း အမှုများ 

စစ်ဒေးစီရင်ရာတွင် အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုနင််းနင်ည်းပါး၍ စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများ မပီးပပတ်ဒစဒရး 

ဒောင်ရွြ်္ွားကြရန်င်  ံုကြည်ဒမျှာ်လင့်ပါ္ည်။ 

         ၂၀၂၁ခုနှစ် တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ဒဝနုိင်ဒရးအတွြ် ြျရာြဏ္ဍအ္ီး္ီးမှ ပါဝင် 

ဒောင်ရွြ်ခ့ဲကြ္ည့် တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပပန်င်ဒရးအဖဲွ့အား ဒြျးဇူး 

တင်ရိှပါ္ည။် 

         တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် ၊ ခရုိင်တရားရံုးများ ၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများရိှ တရား္ူကြီးများ ္ည် 

အမှုများစစ်ဒေးစီရင်ရာတွင် အချန်ိင်နှင့်တဒပပးညီ မှန်င်ြန်င်မျှတ္ည့် အဂတိတရားြင်းစင် ္ည့် တာဝန်င် ူမှု၊ 

တာဝန်င်ခံမှုရိှ္ည့် စီရင်ေံုးပဖတ်ချြ်များချမှတ်နုိင်ဒစရန်င် ကြိုးပမ်းဒောင်ရွြ်္ွားကြဒစလုိဒကြာင်း 

တုိြ်တွနင််းနှိုးဒော်အပ်ပါ္ည်။ 

 

 

 

ဒေါ်ေိုြ်ေိုြ်ဒအး 

တုိင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုေ ် 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်                           ၂၀၂၂ ခုနစှ် ၊  မတ ်လ    ၇     ရြ် 

ပေည်ဒထာင်စု္မ္မတပမန်င်မာနိင်ုငံဒတာ ်                                           ထားဝယ်ပမို့ 

၇ 
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 တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာစီမံြိနင်း် (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )၏ ဒဆာင်ေုေ ်

“အားလုံးအတွြ်တုိးတြ်ဒြာင်းမွန်င်ဒ္ာတရားမျှတမှုေီ္ ို့(Towards Improving Justice For All)”   

  

ရည်မှနင််းချြ ်

 လတုိူင်း္ို ့အရည်အဒ္ွးပမင့် တရားမျှတမှုြုိ ပဖည့်ေည်းဒပးရန်င် 

 တရားရုံးများအဒပါ် ပပည်္ူလူထု၏စိတ်ချ ံုကြည်မှုနှင့် ထဒိရာြ်မှုရိှ္ည့် တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးြို 

ပမင့်တင်ရနင် ်

 

လုေ်ငနင််းတာဝနင်မ်ျား 

 တရားဥပဒေစိုးမုိးဒရးနှင့် ရပ်ရွာဒအးချမ်း္ာ ာဒရး 

 ပပည်္ူအများ  ံုကြည်ြိုးစား္ည့် ပပည်္ူ့အြျ ိုးပပု  တရားစီရင်ဒရးစနင်စ် ဒပါ်ထွနင််းဒရး 

 အမှုအခင်းများြို ဥပဒေနှင့်အညီ မှနင််မှနင််နှင့်ပမန်င်ပမန်င် စီရင်ေုံးပဖတ်ဒရး 

 တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်္ိြ္ခာပမှင့်တင်ဒရး 

 

 တရားရုးံ၏တနင််ြုိးများ 

 ္ာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 တရားစီရင်ဒရးလတ်ွလပ်မှုနှင့် ဂုဏ်္ိြ္ခာရိှမှု 

 လြ်လှမ်းမီနုိင်မှု  

 ပမနင််ေနင််ထိဒရာြ်မှုနှင့် အချနိင််မီဒောင်ရွြ်နိုင်မှု 

၈ 
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 တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်း တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်င်းများ ပွင့်လင်းပမင်္ာ၍ တာဝနင််ခံနုိင်မှု ရိှဒစရနင် ်

 တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်း တရားရံုးများ၏ လပ်ုငန်င်းဒောင်တာများအဒပါ်  ထာဘူတြျြျ အြဲပဖတ် 

နိုင်ဒစရနင် ်

 တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်း တရားရုံးများ၏ စွမ်းဒောင်ရည ်ပိုမိုပမင့်မားလာဒစရန်င် 

 တရားစီရင်ဒရးြဏ္ဍ၏ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲမှု လပု်ငနင််းများြို အများ္ိရိှလာဒစရနင််  

တရားရုးံနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပေနင််ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ် 

၉ 
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တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာအဒပခခမူံများ 

          ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ် ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေအရ တရားစီရင်ဒရးေုိင်ရာ အဒပခခံမူများြုိ 

ဒအာြ်ပါအတုိင်း ချမှတ်ထားပါ္ည် - 

(၁)    ဥပဒေနှင့်အညီ လတ်ွလပ်စွာတရားစီရင်ဒရး 

(၂)    ဥပဒေအရ ြနင့််္တ်ချြ်များမှအပ  ပပည်္ူ့ဒရှ့ဒမှာြ်တွင ် တရားစီရင်ဒရး 

(၃)    အမှုများတွင်   ဥပဒေအရ  ခုခံဒချပခွင့်နှင့်  အ ူခံပိုင်ခွင့်ရရိှဒရး 

(၄)   ပပည်္ူတ့ုိ၏အြျ ိုးစီးပွားြုိြာြွ ်ဒစာင့်ဒရှာြ်၍ တရားဥပဒေစိုးမုိးဒရး၊  နင် ်ဒပမဒအးချမ်း  

       ္ာ ာဒရးတည်ဒောြ်ရာတွင်  အဒထာြ်အြူပဖစ်ဒစဒရး 

(၅)  ဥပဒေြိုပပည်္ူများြ   နင်ားလည်လုိြ်နင်ာြျင့်္ ုံးလာဒစရန်င်  ပညာဒပးဒရးနှင့်  ပပည်္ူများြ     

       ဥပဒေြိ ုလုိြန်င်ာဒ္ာ  အဒလ့အြျင့်ပျ ို းဒထာင်ဒပးဒရး 

(၆)    ပပည်္ူအချင်းချင်းနှင့် ပတ်္ ြ်ဒ္ာ အမှုြိစ္စများြို ဥပဒေဒဘာင်အတွင်း၌ ဒြျဒအးမပီးပပတ်  

         ဒစဒရး 

(၇)    ပပစ်မှုြျူးလွန်င်္ူြို   အဒရး ူအပပစ်ဒပးရာတွင ်အြျင့်စာရိတ္တပပုပပင်မှုြို   ဦးတည်ဒရး 

တရားစီရင်ဒရးဒဆာင်ေုေ် 

 ဥပဒေနှင့်အညီ ေုးံပဖတ်ပါ။ 

 မှနင််မှန်င်နှင့်ပမနင််ပမန်င်စီရင်ပါ။ 

 လုပ်ထံုးညီညီဒောင်ရွြ်ပါ။ 

 လာဘဒ်ပးလာဘ ူ်ြင်းရှင်းပါ။ 

 ဒပဖာင့်မတ်တည်ကြည်မှုပဖင့် တရားရံုး၏ဂုဏ်္ိြ္ခာြုိ ထနိင််း္ိမ်းပါ။ 

၁၀ 
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တရားရုးံြဲွ့စည်းေံု 

          ပပည်ဒထာင်စု္မ္မတပမန်င်မာနုိင်ငံဒတာ်တွင် မဏိ္ဍုင်ကြီး(၃)ရပ်အနင်ြ် တရားစီရင်ဒရး္ည် လွတ်လပ် 

စွာ ္ီးပခားရပ်တည်လျြ်ရိှပါ္ည်။ ပပည်ဒထာင်စု္မ္မတပမန်င်မာနုိင်ငံဒတာ်၊ ဖဲွ့စည်းပံုအဒပခခံဥပဒေပုေ်မ ၁၈ 

အရ နုိင်ငံဒတာ်၏ တရားစီရင်ဒရးအာဏာြုိ ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ တရားလွှတ်ဒတာ်များနှင့် 

အေင့်ေင့်ဒ္ာ တရားရုံးများ့္ုိ ခွဲဒဝ အပ်နှင်းထားပါ္ည။် 

          ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပပည်ဒထာင်စု္မ္မတပမန်င်မာနုိင်ငံဒတာ် ဖွဲ့စည်းပံုအဒပခခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ပပည့်နှစ် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေတ့ုိအရ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါ တရားရံုးများြုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ 

ရြ်ဒနင့်မှစ၍ ဖွဲ့စည်းထားပါ္ည-် 

(ြ)    ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ ်

(ခ)      တုိင်းဒေ္ကြီးနှင့် ပပည်နင် ်တရားလွှတ်ဒတာ် 

(ဂ)      ခရိုင်တရားရံုး၊ ြို ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်းနှင့် ဒေ္တရားရုံး 

(ဃ)    မမို့နင် ်တရားရံုး 

(င)      ဥပဒေအရတည်ဒထာင်္ည့် အပခားတရားရံုးများ 

တရားရုးံအဆင့်ဆင့်ြွဲ့စည်းပခင်း 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ်

ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး(ဂ)အဆင့် ပမိတ်ခရိုင်တရားရံုး(ဂ)အဆင့် ဒြာ့ဒ္ာငး်ခရုိင်တရားရံုး(ဂ)အဆင့် 

ထား၀ယ်ပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဂ)အဆင့် 

ဒလာင်းလံုးပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဂ)အဆင့် 

္ရြ်ဒချာင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံး(ဃ)အဆင့် 

ဒရပြူပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

ပမိတပ်မို့နင်ယ်တရားရုံး (ခ)အဆင့် 

ြျွနင််းစုပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

ေုဒလာပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

တနင်္သာရီပမို့နင်ယ်တရားရုံး(ဃ)အဆင့် 

ဒြာ့ဒ္ာင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံး(ခ)အဆင့် 

ဘုတပ်ေင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

တရားရုံးြွဲ့စည်းေုံ နငှ့် စီရင်ေိုင်ခွင့် 

၁၁ 
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နိုင်ငံဒတာ်၏ 

ေုတိယအပမင့်ဆုံး 

တရားရံုး 

ခရုိင်တရားရံုး (၃)ရံုး 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ်

ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုးံ 

ပမတိ်ခရိုင်တရားရုးံ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင်တရားရုးံ 

၁၂ 
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ပမို့နင်ယ်တရားရံုး(၁၀)ရံုး 

ထားဝယ်ပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

ဒလာင်းလုံးပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

ြျွနင််းစုပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

ေုဒလာပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

္ရြ်ဒချာင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံး တနင် သ္ာရီပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

ဒရပြူပမို့နင်ယ်တရားရုံး ဒြာ့ဒ္ာင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

ပမိတ်ပမို့နင်ယ်တရားရုံး ဘုတပ်ေငး်ပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

၁၃ 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီ:တရားလွှတ်ဒတာ်ြဲွ့စည်းေံု 

          ပပည်ဒထာင်စု္မ္မတပမန်င်မာနုိင်ငံဒတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအဒပခခံဥပဒေပုေ်မ ၃၀၅ နှင့်  ပပည်ဒထာင်စုတရား 

စီရင်ဒရးဥပဒေပုေ်မ ၃၄ တ့ုိအရ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် တရား္ူကြီးချုပ်(၁)ဦး၊ 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး (၂)ဦး၊ စုစုဒပါင်း(၃)ဦးတ့ုိပဖင့ ် ဖဲွ့စည်းထားပါ္ည်။ နုိင်ငံဒတာ်၏ 

ေုတိ အပမင့်ေံုး တရားရံုးပဖစ်ပါ္ည်။ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်ဒရးနှင့် 

စီမံနင့််ခဲွဒရးရာြိစ္စရပ်များ ဒောင်ရွြ်လျြ် ရိှပါ္ည်။ 

 

တရား္ူကြီးဦးခင်ဒမာင်ဒမာင် 

၂၉-၉-၂၀၁၆ မ ှ၁၉-၄-၂၀၂၁ ထ ိ

တရား္ူကြီး ဒေါ်ချ ိုမာပမင့် 

၂၂-၅-၂၀၂၀ မ ှ၁-၆-၂၀၂၁ ထ ိ

တရား္ူကြီးချုပ ်ဒေါ်ပိုြ်ပိုြ်ဒအး 

  ၁၉-၅-၂၀၂၀ မ ှ ဒနင့်ထိ 

တရား္ူကြီးဒေါ်ဒအးဒအး္နင််း 

၂၁-၄-၂၀၂၁ မှ  ဒနင့်ထိ 
တရား္ူကြီး ဒေါ်ရင်ရင်္နင််း 

၁၆-၆-၂၀၂၁ မ ှ ဒနင့် ထိ 

၁၄ 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒထာင်မှု 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်္ည် ထားဝ ်မမို့၊ ဒရးလမ်း၊ ေန်င်းချရီပ်ြွြ်တွင် 

တည်ရိှပါ္ည်။ တရားလွှတ်ဒတာ်အဒောြ်အဦြုိ ဒပမဧရိ ာ(၁.၈၀၁)ဧြအြျ ်ရိှဒပမြွြ်ဒပါ်တွင် 

တည်ဒောြ်ထားရိှမပီး (၂၃-၈-၂၀၁၁)ရြ်ဒနင့်မှစတင်၍ တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်င်းများ ဒောင်ရွြ်ခ့ဲပါ္ည်။  

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ အဒရှ့ဘြ်တွင် ဒရ:လမ်း၊ အဒနင်ာြ်ဘြ်တွင် ထားဝ ် 

မမို့နင် ်တရားရံုးနှင့် ထားဝ ်ခရုိင် တရားရံုး၊ ဒတာင်ဘြ်တွင် ္ုခလမ်း္ွ ်၊ ဒပမာြ်ဘြ်တွင် 

ဒရးလမ်း္ွ ်တ့ုိ ရိှပါ ္ည။် 

 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ေိငု်ခွင့် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေပုေ်မ ၃၈ အရ တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ပုိင်ခွင့် အာဏာမှာ 

ဒအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါ္ည် - 

             (ြ)   မူလမှုြိုစီရင်ပခင်း 

             (ခ)     အ ူခံမှုြို စီရင်ပခင်း 

             (ဂ)     ပပင်ေင်မှုြိုစီရင်ပခင်း 

             (ဃ)   ပငလ် ်ဒရဒကြာင်းအမှုြို စီရင်ပခင်း 

                       (ပပည်ဒထာင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၃၅/၂၀၁၄ ပဖင့် ပပင်ေင်ပဖည့်စွြ်ထားပါ္ည်။) 

             (င) ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ  ္တ်မှတ်ထားဒ္ာအမှုများြို  စီရင်ပခင်း  

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ရိှ အမှုများြုိ တရား္ူကြီးတစ်ဦး ့္ုိမဟုတ် လုိအပ်ပါြ 

တစ်ဦးထြ်ပုိဒ္ာ တရား္ူကြီးများပဖင့် စစ်ဒေးပါ္ည်။ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် အဒနင် 

ပဖင့် တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ လြ်ဒအာြ်ခံတရားရံုးများအားလံုး၏ တရားစီရင်ဒရးတာဝန်င်များအဒပါ် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၏ လမ်းညွှန်င်မှုနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲရမည်ပဖစ်ပါ္ည်။ 

 

ခရိုင်တရားရံုးများြဲွ့စညး်ပခင်း 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ကြီးကြပ်မှုဒအာြ်တွင် ခရုိင်တရားရံုး(၃)ရုံးနှင့် 

မမို့နင် ်တရားရံုး(၁၀)ရံုးတ့ုိြို ဖဲွ့စည်းထားရိှပါ္ည်။ ခရုိင်တရားရံုးများမှာ ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး၊ 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုးနှင့် ဒြာဒ့္ာင်းခရုိင်တရားရံုးတ့ုိပဖစ်ပါ္ည်။ 

           ခရုိင်တရားရံုးများ္ည် ေုတိ အနိင်မ့်ေံုးတရားရံုးပဖစ်ပါ္ည်။ ခရုိင်တရားရံုးရိှ အမှုများြို 

တရား္ူကြီး တစ်ဦးပဖင့် စစ်ဒေးစီရင်ပါ္ည်။ လုိအပ်ပါြ တစ်ဦးထြ်ပုိဒ္ာ တရား္ူကြီးများပဖင့် 

စစ်ဒေးစီရင်နုိင်ပါ္ည်။ 

၁၅ 
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ခရုိင်တရားရံုး၏ စီရင်ေုိင်ခွင့် 

ခရိုင်တရား္ူကြီးနှင့် 

ေုတိယခရိုင်တရား္ူကြီးများ 

- ဥေဒေြခွင့်ပေု္ည့် မည်္ည့် ပေစ်ေဏ်ြို     

  မဆို ချမှတ်နိုင်္ည့်ရာဇဝတ် မူလမှုစီရင်ေိုင်    

  ခွင့် 

- ၎င်း၏ဒေ္နင်ယ်နင်မိတ်အတွင်းရှိ ပမို့နင်ယ်  

   တရားရုံးများ၏ ဆုံးပြတ်ချြ်များအဒေါ်     

   အယူခံမှုနှင့်ပေငဆ်င်မှုစီရင်ေိုင်ခွင့် 

ရာဇဝတ် 

စီရင်ေိုင်ခွင့် 

ခရိုင်တရား္ူကြီး 

ြျေ်္နိင််း ၃၀၀၀၀ 

ထြ်မေိုဒ္ာ တနင််ြိုးရိှ္ည့ ်

တရားမမှုများအဒေါ် မူလမှု 

စီရင်ေိုင်ခွင့် 

ေုတိယခရိုင်တရား္ူကြီး 

ြျေ်္နိင််း ၁၅၀၀၀ 

ထြ်မေိုဒ္ာ တနင််ြိုးရှိ္ည့် 

တရားမမှုများအဒေါ် မူလမှု 

စီရင်ေိုင်ခွင့် 

၎င်း၏ဒေ္ 

နင်ယ်နင်မိတ် 

အတွင်းရှိ  

ပမို့နင်ယ်တရားရုံး  

များ၏  

ဆုံးပြတ်ချြ်များ 

အဒေါ် အယူခံမှုနှင့် 
ပေငဆ်င်မှု 

စီရင်ေိုင်ခွင့် 

တရားမ 

စီရင်ေိုင်ခွင့် 

ပမို့နင်ယ်တရားရုးံများြဲွ့စည်းပခင်း 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရံုးများမှာ ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရံုး၊ ဒလာင်းလံုး 

မမို့နင် ်တရားရံုး၊ ္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ဒရပဖူမမို့နင် ်တရားရံုး၊ မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး၊ ြျွန်င်းစု 

မမို့နင် ်တရားရံုး၊ ပုဒလာမမို့နင် ်တရားရံုး၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရံုးနှင့် 

ဘုတ်ပပင်းမမို့နင် ်တရားရုံးတ့ုိပဖစ်ပါ္ည်။ 

           မမို့နင် ်တရားရံုးတစ်ရံုးတွင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ြ တာဝန်င်ဒပးအပ်ထားဒ္ာ 

မမို့နင် ်တရား္ူကြီး၊ တဲွဖြ်မမို့နင် ်တရား္ူကြီးနှင့် ေုတိ မမို့နင် ်တရား္ူကြီးတ့ုိရိှပါ္ည်။ မမို့နင် ် 

တရားရုံးများ္ည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုနှစ်မျ ို းစလံုးြို ကြားနင်ာနုိင်္ည့် မူလမှုစီရင်ပုိင်ခွင့်ရိှပါ္ည်။ 

          ခရုိင်တရားရံုး္ည် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်နှင့် ္ြ်ေိင်ုရာ တရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

လမ်းညွှနင််ချြ်များနှင့်အညီ မိမိတ့ုိ၏ စီရင်ပုိင်ခွင့်နင် ်ဒပမအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်ဒရးနှင့် 

စီမံအုပ်ချုပ်ဒရးေိင်ုရာြိစ္စရပ်များြို ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲရန်င် တာဝနင််ရိှပါ္ည်။ 

၁၆ 
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ပမို ့နင်ယ်တရားရုးံ၏ စီရင်ေိငု်ခွင့် 

 

ြဒလး္ူငယ်တရားရုးံများ 

          ြဒလး္ူင ်အခွင့်အဒရးများေုိင်ရာဥပဒေအရ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်(၁၀) 

မမို့နင် ်တွင် မမို့နင် ်အလုိြ်ပဖစ်ပွားဒ္ာ ြဒလး္ူင ်မှုခင်းများြုိ စစ်ဒေးစီရင်ရန်င် ြဒလး္ူင ် 

တရားရံုးများထားရိှမပီး မမို့နင် ်တရား္ူကြီးများအား ြဒလး္ူင ်မှုခင်းများြုိ စစ်ဒေးစီရင်ရန်င် အာဏာ 

အပ်နှင်းထားပါ္ည်။  

 

          တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရုိင်တရားရံုးများ၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၏ တည်ဒနင်ရာြုိ 

ဒနင်ာြ်ဆြ်တဲွ(ြ) ပဖင့် ဒဖာ်ပပ ထားပါ္ည်။ 

 

အထူးရာဇဝတ်အာဏာရ 

တရား္ူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် ၇ နှစ်အထိနှင့် 

ဒငွေဏ်အြနင့််အ္တ် မရိှ 

ေထမတနင််းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရား္ူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် ၃ နှစ်အထိနှင့် 

ဒငွေဏ် ၁၀၀၀၀၀ ြျေ် အထိ 

ေုတိယတနင််းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရား္ူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် ၁ နှစ်အထိနှင့် 

ဒငွေဏ် ၅၀၀၀၀ ြျေ် အထိ 

တတိယတနင််းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရား္ူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် ၃ လအထိနှင့် 

ဒငွေဏ် ၃၀၀၀၀ ြျေ် အထိ 

ရာဇဝတ် 

စီရင်ေိငု်ခွင့် 

ြျေ်္ိနင််း ၁၀၀ ထြ် မေုိဒ္ာ 

အမှုတနင််ြုိးရိှ္ည့် တရားမမှုများ 

ြျေ်္ိနင််း ၃၀ ထြ်မေုိဒ္ာ 

အမှုတနင််ြုိးရိှ္ည့ ်တရားမမှုများ 

တရားမ 

စီရင်ေိငု်ခွင့် 

ပမို ့နင်ယ်/တွဲြြ် 

ပမို ့နင်ယ်တရား္ူကြီး 

ေုတိယပမို့နင်ယ်တရား္ူကြီး 

၁၇ 
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

တရား္ူကြီးချုပ်ရံုး 

ရံုးအဖဲွ့ 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရး  

ဦးစီးမှူးရံုး 

တရားစီရင်ဒရးဌာနင် စီမံဌာနင် 
ဒထာြပ့ံ်နှင့် 
ဒငွစာရင်းဌာနင် 

  

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ြဲွ့စည်းေံုစနင်စ် 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင်ထ်မ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူးများ  

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး ဒေါ်ဒအးဒအး္နင််း(တ/ ၁၇၆၀) ၅-၃-၂၀၁၉ မ ှ   ၂၀-၄-၂၀၂၁ ထ ိ

(ညွှနင််ကြားဒရးမှူး) 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး ဒေါ်္င်း္င်းချ ို (တ/ ၂၁၃၁) ၃-၅-၂၀၂၁  မ ှ              ဒနင့်ထိ 

(ညွှနင််ကြားဒရးမှူး) 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းတိုင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုေ်ရုးံတွင် တာ၀နင််ထမ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ  ရုံးအြွဲ့မှူးများ 

 

ရုံးအဖွဲ့မှူး  ဦးနင်န္ဒမျ ို း (တ/၂၆၇၃)  ၄-၉-၂၀၂၀   မ ှ  ၁-၆-၂၀၂၁ ထ ိ

ရုံးအဖွဲ့မှူး  ဦးေနင််းဘို (တ/၂၇၄၈)  ၈-၉-၂၀၂၁   မ ှ ၃-၁၁-၂၀၂၁ထ ိ

ရုံးအဖွဲ့မှူး  ဦးစံတင် (တ/၂၇၇၂)  ၅-၁၁-၂၀၂၁   မ ှ   ဒနင့် ထ ိ

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး ဒေါ်ဒအးဒအး္နင််း 

၅-၃-၂၀၁၉ မှ ၂၀-၄-၂၀၂၁ ထ ိ

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး ဒေါ်္င်း္င်းချ ို  

၃-၅-၂၀၂၁ မ ှ ဒနင့်ထိ 

တရားရုံးစီမံခနင့််ခွမဲှု 

၁၈ 
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ထားဝယ်မမို့နယ်တရားရုံး ကေါ်ခမင့်ခမင့်စန်း တ/၃၀၅၃ ၁၇-၉-၂၀၁၉ မ ှ  ယကန့ထိ 

ကောင်းေုံးမမို့နယ်တရားရုံး ဦးကေျာ်ကေယျာကအာင် တ/၃၂၀၈ ၁၇-၂-၂၀၂၀  မ ှ ၂၈-၂-၂၀၂၁ထ ိ

ကေါ်ဝတီေှိုင်းအိ တ/၃၄၀၄ ၈-၃-၂၀၂၁ ၂၁-၅-၂၀၂၁ထ ိ 

ဉီးကေျာ်စွာေင်း တ/၃၃၂၆ ၂၁-၅-၂၀၂၁ မ ှ ယကန့ထိ 
 

သရေ်ကချာင်းမမို့နယ်တရားရုံး ဦးကဝေင်ဦး တ/၃၁၆၇ ၂-၁-၂၀၂၀ မ ှ
 

၂၄-၅-၂၀၂၁ထ ိ
 

ဦးေင်မင်းထေ် တ/၃၂၃၆ ၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ှ ယကန့ထိ 

ကရခေူမမို့နယ်တရားရုံး ကေါ်အခိမတ်ချယ် တ/၃၁၆၇ ၇-၁၂-၂၀၂၀  မ ှ ယကန့ထိ 

မမိတ်မမို့နယ်တရားရုံး ကေါ်ကေခိုင်ခမင့် တ/၂၉၂၄ ၉-၇-၂၀၁၉ မ ှ ယကန့ထိ 

ေျွန်းစုမမို့နယ်တရားရုံး ဦးကေျာ်ကေယျာေှိုင် တ/၃၂၃၉ ၉-၄-၂၀၂၀ မ ှ ယကန့ထိ 

ေုကောမမို့နယ်တရားရုံး ဦးေိုင်စိုးကေျာ် တ/၃၃၄၁ ၂၃၄-၂၀၂၀ မ ှ ယကန့ထိ 

တနသသာရီမမို့နယ်တရားရုံး ဦးမိးုဦးေင်း တ/၃၅၄၂ ၁၁-၂-၂၀၂၀ မ ှ ယကန့ထိ 

ကော့ကသာင်းမမို့နယ်တရားရုံး ဦးကအာင်ေိုကထွး တ/၃၀၀၇ ၂၅-၂-၂၀၂၀ မ ှ ယကန့ထိ 

ဘုတခ်ေငး်မမို့နယ်တရားရုံး ဦးရဲေူကထွး တ/၃၂၉၆ ၁၄-၂-၂၀၁၉ မ ှ ၁၅-၂-၂၀၂၁ထ 

ဦးမျ ို းခန့်ေင်ွ တ/၃၃၀၄ ၁၅-၂-၂၀၂၁  မ ှ  ၁၅-၂-၂၀၂၁ထ ိ

ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး ကေါ်ကမသေ်ဦး တ/၂၁၇၁ ၂၃-၁-၂၀၂၀ မ ှ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ထ ိ

ကေါ်ဝင်းဝင်းနွယ် တ/၂၅၀၇ ၁၇-၉-၂၀၂၁မ ှ မ ှ ယကန့ထိ 

မမိတ်ခရိုင်တရားရုံး ကေါ်ရီရီခင ် တ/၂၅၃၆ ၇-၉-၂၀၂၀ မ ှ  ဒနင့်ထိ 

ကော့ကသာင်းခရိုင်တရားရုံး ကေါ်စန္ဒာကေျာ် တ/၂၃၆၄ ၈-၇-၂၀၂၀  မ ှ  ဒနင့်ထိ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင်ထ်မ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ ပမို ့နင်ယ်တရား္ူကြီးများ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တာဝနင်ထ်မ်းဒဆာင်ခဲ့ဒ္ာ ခရိငု်တရား္ူကြီးများ 

၁၉ 
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တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခိုင်မာဒရးကြီးကြေ်ြွေ်ြဲဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

           ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမ လ ၄ ရြ်ဒနင့်တွင် တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီးချုပ်ရံုး၏ 

အမိနင့််အမှတ် ၆/၂၀၂၁အရ တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးအတွြ် တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး 

အတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများနှင့် မမို့နင် ်တရားရံုးများအား ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲဒောင်ရွြ်ရန်င် ဒအာြ်ပါအတုိင်း 

တာဝနင်ဒ်ပးအပ်ခ့ဲပါ္ည်- 

(ြ) ဒေါ်ပိုြ်ပိုြ်ဒအး တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊  

  တရား္ူကြီးချုပ် ခရိုင်တရားရံုးများ၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၊   

(ခ) ဒေါ်ဒအးဒအး္န်င်း ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး၊ ဒြာဒ့္ာင်းခရိုင်တရားရံုးနှင့်   

  တရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး  ခရိုင်အတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၊  

(ဂ) ဒေါ်ရင်ရင်္နင်း် မမိတ်ခရုိင်တရားရံုးနှင့် ခရုိင်အတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရံုးများ

  တရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးများြုိ ကြီးကြပ်ြွပ်ြဲ္ူအေင့်ေင့်တ့ုိမှ မိမိတာဝန်င် ူရ 

္ည့် တရားရံုးအ္ီး္ီး့္ုိ တရားရံုးများလြ်စွဲအပုိေ် ၉၉၇၊ တရားရံုးချုပ်၏ညွှန်င်ကြားချြ်အမှတ် ၆/၉၈၊ 

ပပည်ဒထာင်စုတရား လွှတ်ဒတာ်ချုပ်၏ ညွှန်င်ကြားချြ်အမှတ် ၁/၂၀၂၀တ့ုိအရ  လြ်ဒအာြ် တရားရံုးများြုိ 

(၁)နှစ်လျှင် အနင်ည်းေုးံ(၁)ကြိမ် ရုံးစစ်ဒေးပခင်းလပ်ုငန်င်းများြို ဒအာြ်ပါအတုိင်း ဒောင်ရွြ်ခဲ့ပါ္ည်။ 

စဉ ် စစ်ကေးမည့်သူများ တရားရုံးအမည် စစ်ကေးမည့်ကန့ရေ ်
စစ်ကေးသည့် 

ခုနှစ် 

၁။ တရားေွှတ်ကတာ်တရားသူကေီး  ကေါ်ရင်ရင်သန်း ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး ၂၇-၆-၂၀၂၁ ၂၀၂၀ ခေည့်နှစ် 

၂။ တရားသကူေီးချုေ် ကေါ်ေိုေေ်ိုေက်အး မမိတ်ခရိုင်တရားရုံး 
၁၂-၁၀-၂၀၂၁ မ ှ

၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ထ ိ
၂၀၁၉ခုနှစ် 

၂၀၂၀ ခေည့်နှစ် 

၃။ တရားေွှတ်ကတာ်တရားသကူေီးကေါ်ရင်ရင်သန်း ကောက့သာင်းခရိုင်တရားရုံး 
၂၀-၁-၂၀၂၂ မ ှ 

၂၂-၁-၂၀၂၂ ထိ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် 

၂၀၂၀ ခေည့်နှစ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ် 

၂၀ 
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ရာဇဝတ်ေုံစံ ၃၁ အရ ဒတာင်းဒခါ်စိစစ်မှု 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ ခရုိင်တရားရံုးနှင့် မမို့နင် ်တရားရံုးတ့ုိ၏  ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ 

တစ်နှစ်တာြာလအတွင်း ရာဇဝတ်ပံုစံ ၃၁ အရ ရာဇတ်မှု(၁၃၄)မှုြို ဒအာြ်ပါအတုိင်း ဒတာင်းဒခါ်စိစစ်ခ့ဲပါ 

္ည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

မဟာဗျူဟာလုေ်ငနင််းစဉမ်ျား စီမံခနင့်ခ်ွဒဲရးအြဲွ့ပေင်ဆင်ြွဲ့ စည်းပခင်း 

          ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီ လ ၂၁ ရြ်ဒနင့်တွင် တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်(တရား္ူကြီးချုပ်ရံုး) 

၏ အမိနင့််အမှတ် ၅/၂၀၂၁အရ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်င်းစဉ်များ စီမံခနင့််ခဲွ 

ဒရးအဖွဲ့ြိ ုပပင်ေင်ဖွဲ့စည်းခ့ဲပါ္ည်- 

(ြ) ဒေါ်ပိုြ်ပိုြ်ဒအး ဥြ္ကဌ 

  တရား္ူကြီးချုပ်   

(ခ) ဒေါ်ဒအးဒအး္န်င်း အဖွဲ့ဝင် 

  တရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီး   

 (ဂ) တုိင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး အဖွဲ့ဝင် 

(ဃ) ေုတိ ညွှနင််ကြားဒရးမှူး အဖွဲ့ဝင် 

  (စီမံ/ဒထာြ်ပ့ံ) 

(င) ေုတိ ညွှနင််ကြားဒရးမှူး အတွင်းဒရးမှူး 

  တရားစီရင်ဒရး 

စဉ် အ ဒကြာင်းအရာ အမှုဦးဒရ မှတ်ချြ ်

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

 

မှတ်ချြ်မရှိ ပပနင်ပုိ့်္ည့်အမှု 

မှတ်ချြ်ပဖင့် ပပနင်ပုိ့်္ည့်အမှု 

ခရိငု်တရားရုံးများ္ို ့ပပင်ေင်မှုဖွင့်လှစ်ရနင််အဒကြာင်းကြား္ည့်အမှု 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ ပပင်ေင်မှု(ြ)ဖွင့်လှစ်္ည့်အမှု 

အ ူခဝံင်ဒရာြ်္င့်ြ ဝင်ဒရာြရ်နင််တုိင်းဒေ္ကြီးဥပဒေချုပ်ရုးံ္ို ့  

အဒကြာင်းကြား္ည့်အမှု 

၄၅ 

၈၂ 

၁ 

၁ 

၅ 

 

စုစုဒပါင်း ၁၃၄ 

၂၁ 
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ရ္ံုးမှနင််းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခနင့်် ခဲွမှု 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်္ည်နှစ်စဉ်ထုတ်ပပန်င်္ည့် ပပည်ဒထာင်စုနှင့် တုိင်းဒေ္ကြီး 

တ့ုိ၏ ဘဏ္ဍာဒငွ အရ-အ္ံုးေိင်ုရာဥပဒေမှ ခဲွဒဝဒပး္ည့် ဘဏ္ဍာရန်င်ပံုဒငွအရ လုပ်ငနင််းများြုိ စီမံဒောင်ရွြ ်

ပါ္ည်။ 

           တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တုိင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူးြ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အလုိြ ် ရဒငွ၊ 

္ံုးဒငွများ ြို  လြ်ဒအာြ်ခံတရားရံုးများအတွြ ်ခွဲဒဝ၍ စီမံဒောင်ရွြ်ပါ္ည။် 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်အဒနင်ပဖင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွြ် 

ပပည်ဒထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာဒငွအရအ္ံုးေုိင်ရာ ဥပဒေအရဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွြ ် ခဲွဒဝဒပး္ည့် ဒငွလံုးဒငွရင်း 

အ္ံုးစရိတ်တ့ုိနှင့် စပ်လျဉ်း၍   ခွင့်ပပုဒငွ၊   အမှနင််္ံုးစဲွဒငွများြုိ   ဇ ားပဖင့်ဒဖာ်ပပပါ္ည်။ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွြ် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  

္ာမနင််ရဒငွလျာထားချြ်နှင့်  အမှနင််ရဒငွများစာရင်း (ြျေ်ဒထာင်ဒေါင်း) 

စဉ ် အဒကြာင်းအရာ လျာထားချြ ် အမှနင််ရဒငွစာရင်း 

၁ 
ပစ္စည်းများဒရာင်းချရဒငွနှင့်ဒောင်ရွြ ်

ဒပးမှုအတွြ ်ရဒငွများ 
၃၁၆၁၀ ၄၃၅၃၃ 

၂ 
အပခားရဒငွများ၊ ေဏ်ဒငွများနှင့် 

ဘဏ္ဍာဒငွ အပဖစ်္ိမ်း ူပခင်းများ 
၁၁၈၇၃၀ ၁၈၉၂၁၁ 

စုစုဒပါင်း ၁၅၀၃၄၀ ၂၃၂၇၄၄ 

ဒငွလံုးဒငွရင်း 

           ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အတွင်း ဒငွလံုးဒငွရင်းအ္ံုးစရိတ်ပဖင့် ရံုး္ံုးစြ်ြိရိ ာနှင့် ရံုး္ံုး 

ပရိဒဘာဂများဝ ် ူရနင််အတွြ် ြျပ်ဒထာင်ဒပါင်း ၁၂၀၄၆ ြို ခွဲဒဝချထားဒပးခ့ဲပါ္ည်။ 

          ၂၀၂၁ခု၊ ဒအာြ်တုိဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လ အထိ (၆)လအတွြ် ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်နှင့် ဒြာဒ့္ာင်း 

မမို့နင် ်တရားရံုး (၁၃၅ဒပx၆၆ဒပ) RCC(၅)ထပ်ဒောြ်လုပ်ပခင်းအတွြ် “ဒငွလံုးဒငွရင်းအ္ံုးစရိတ် 

(လပု်ငနင််း္စ်)” ဒခါင်းစဉ်ဒအာြ်မှ ြျပ်ဒထာင်ဒပါင်း ၉၇၀၀၀၀ ြို ခွဲဒဝချထားဒပးခ့ဲပါ္ည်။ 

၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ ုဘဏ္ဍာဒရးနှစ ်တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ၏်  

အမှနင််တြယ ်အ္ံုးစရိတစ်ာရင်း (ြျေ်ဒထာင်ဒေါင်း) 

စဉ ် ဒငွစာရင်းဒခါင်းစဉ ် ခွင့်ပပုဒငွ အမှနင််္ံုးဒငွ ပပနင််အပ်ဒငွ 

၁ ဒငွလုံးဒငွရင်းစရိတ ် ၁၂၀၄၆ ၁၂၀၄၆ - 

၂ ္ာမနင််အ္ံုးစရိတ ် ၄၈၉၈၄၉ ၄၈၉၈၄၉ - 

၂၂ 
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တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

(၁-၁-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ  

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒေါငး် 

လြ်ြျနင််အမှု ၇၁ ၅၄ ၁၂၅ 

လြ်ခံရရိှ္ည့်အမှု  ၁၄၄ ၃၄ ၁၇၈ 

စစ်ဒေးမပီးပပတ်္ည့်အမှု ၁၈၀ ၈၂ ၂၆၂ 

လြ်ြျနင််အမှု ၃၅ ၆ ၄၁ 

မပီးပပတ်မှုရာခုိင်နှုနင််း ၁၂၅% ၂၄၁% ၁၄၇% 

44% 

56% 

ရာဇဝတ် 

ေေ်ခ ံ

မေးီခေတ် 

29% 

71% 

တရားမ 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

ခရိုင်တရားရုးံများ၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

(၁-၁-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ  

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒေါငး် 

လြ်ြျနင််အမှု ၇၁၀ ၃၆၈ ၁၀၇၈ 

လြ်ခံရရိှ္ည့်အမှု  ၈၈၅ ၉၁ ၉၇၆ 

စစ်ဒေးမပီးပပတ်္ည့်အမှု ၉၂၁ ၁၀၃ ၁၀၂၄ 

လြ်ြျနင််အမှု ၆၇၄ ၃၅၆ ၁၀၃၀ 

မပီးပပတ်မှုရာခုိင်နှုနင််း ၁၀၄% ၁၁၃% ၁၀၅% 

49% 

51% 

ရာဇဝတ် 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

47% 

53% 

တရားမ 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တရားစီရင်ဒရး အဒပခအဒနင်  

၂၃ 
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 ပမို ့နင်ယ်တရားရုးံများ၏ တရားစီရင်ဒရးအဒပခအဒနင် 

(၁-၁-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ  

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒေါငး် 

လြ်ြျနင််အမှု ၁၅၅၁ ၄၅၄ ၂၀၀၅ 

လြ်ခံရရိှ္ည့်အမှု  ၅၃၀၄ ၁၁၂ ၅၄၁၆ 

စစ်ဒေးမပီးပပတ်္ည့်အမှု ၆၂၀၉ ၁၈၈ ၆၃၉၇ 

လြ်ြျနင််အမှု ၆၄၆ ၃၇၈ ၁၀၂၄ 

မပီးပပတ်မှုရာခုိင်နှုနင််း ၁၁၇% ၁၆၈% ၁၁၈% 

46% 
54% 

ရာဇဝတ် 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

37% 

63% 

တရားမ 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

၂၀၂၀ ၂၀၂၁ စုစုဒေါငး် 

လြ်ခံရရိှမှု ၂၃၈ ၁၂၀ ၃၅၈ 

စွဲေုိမပီးပပတ်မှု ၂၁၉ ၁၆၁ ၃၈၀ 

မပးီပပတ်မှုရာခုိင်နှုနင််း ၉၂% ၁၃၄% ၁၀၆% 

အပခားတရားရုံးများ၏ အမှုပေးီပေတ်မှုအဒပခအဒနင် 

ြဒလး္ူငယ်တရားရံုးများ၏  ပေြ္ခေိနင််နှစ်အလုိြ် အမှုပေီးပေတ်နှုန်င်း   

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်  

52% 
48% 

၂၀၂၀ခုနှစ် 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 
43% 

57% 

၂၀၂၁ခုနှစ် 

လြ်ခ ံ

မပးီပပတ် 

၂၄ 
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 (၂၀၂၁)ခုနှစ်တွင် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်း စွဲဆုိဒ္ာ အဒရးကြီးရာဇဝတ်မှုခင်းအဒပခပေဇယား 

စဉ် ခရိုင် 

မုေိမ်းမှု 

ေူသတ် 

မှု 

မူးယစ် 

ကေးဝါး
မှု 

ေူေုန် 

ေူး 
မှု 

ယာဉ် 

မကတာ် 

တေ 

မှု 
က ောင့် 

ေူကသမှု 

ကောင်း 
ေစား 

မှု 

ေကေး 
သူငယ် 

ဥေကေအ
ရ စွဲေုိ 

သည့် 

မှုခင်း 
များ 

ရိုးရိုး 
သေ် 

ငယ ်

၁ ထားဝယ်ခရိုင် ၄ ၁၃ ၂၆ ၁၃၀ ၁ ၂၀ ၂ ၄၅ 

၂ မမိတ်ခရိုင် ၇ ၉ ၂၇ ၃၉၁ ၂ ၃၀ ၄ ၄၆ 

၃ ကောက့သာင်းခရိုင် ၅ ၅ ၂၂ ၂၃၄ - ၁၇ - ၂၉ 

  စုစုကေါင်း ၁၆ ၂၇ ၇၅ ၇၅၅ ၃ ၆၇ ၆ ၁၂၀ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရိငု်တရားရုးံများမှ တရားလွှတ်ဒတာ့်္ုိ အယူခတံြ်ဒရာြ်မှုနှုနင််း 

စဉ ် ရုံးအမည် 

ရာဇဝတ် တရားမ အယူခံမှုနှုနင််း 

ေုံးပဖတ်မပီး 

အမှု 

(ခရိုင်) 

အ ူခံမှု 

(တရား 

လွှတ်ဒတာ်) 

ေုံးပဖတ်မပီး 

အမှု 

(ခရိုင်) 

အ ူခံမှု 

(တရား 

လွှတ်ဒတာ်) 

ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ထားဝ ်ခရိုင် ၂၄၉ ၆၅ ၄၄ ၄ ၂၆% ၉% 

၂ မမိတ်ခရိုင် ၄၂၉ ၂၅ ၄၉ ၁၀ ၆% ၂၀% 

၃ ဒြာဒ့္ာင်းခရိုင် ၂၄၃ ၁၂ ၁၀ ၃ ၅% ၃၀% 

  စုစုဒပါင်း ၉၂၁ ၁၀၂ ၁၀၃ ၁၇ ၁၁% ၁၇% 

           တရားရံုးအေင့်ေင့်၏အ ူခံတြ် ဒရာြ်မှုနှုန်င်းများြို နှိုင်း ှဉ်ကြည့်ပါြ ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုးမှ 

တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ့်္ုိ ရာဇဝတ်မှုများတွင် အ ူခံတြ်ဒရာြ်မှုနှုန်င်း္ည် အများေံုးပဖစ်ဒနင်မပီး 

တရားမမှုများတွင် ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်တရားရံုးမှ တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ့်္ုိ အ ူခံတြ်ဒရာြ်မှု 

နှုနင််း္ည် အများေုးံပဖစ်ဒနင်္ည်ြို ဒတွ့ရိှရပါ္ည်။ 

၂၅ 
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၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပြတ်ပေီး  

ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလုိြအ်မှုအဒရအတွြ် 

ရာဇဝတ် 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် ၅၁ 

၃-၆ လ ၁၀၂ 

၆-၁၂ လ ၂၅ 

၁၂-လ အထြ် ၂ 

စုစုဒေါငး် ၁၈၀ 

တရားမ 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် ၁၄ 

၃-၆ လ ၃၈ 

၆-၁၂ လ ၂၅ 

၁၂-လ အထြ် ၅ 

စုစုဒေါငး် ၈၂ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ခရိငု်တရားရုးံများ၏ ဆံုးပြတ်ပေီး  

ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလုိြအ်မှုအဒရအတွြ် 

ရာဇဝတ် 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် ၁၂၆ 

၃-၆ လ ၁၈၇ 

၆-၁၂ လ ၃၅၅ 

၁၂-လ အထြ် ၂၅၃ 

စုစုဒေါငး် ၉၂၁ 

တရားမ 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် ၅ 

၃-၆ လ ၁၀ 

၆-၁၂ လ ၄၉ 

၁၂-လ အထြ် ၃၉ 

စုစုဒေါငး် ၁၀၃ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပမို ့နင်ယ်တရားရုးံများ၏ ဆံုးပြတ်ပေီး  

ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှုများ္ြ်တမ်း အလုိြအ်မှုအဒရအတွြ် 

ရာဇဝတ် 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် ၄၁၉၆ 

၃-၆ လ ၉၁၉ 

၆-၁၂ လ ၇၅၇ 

၁၂-လ အထြ ် ၃၃၇ 

စုစုဒေါငး် ၆၂၀၉ 

တရားမ 

ခုနစှ် ၂၀၂၁  

၃-လ ဒအာြ် - 

၃-၆ လ ၅၀ 

၆-၁၂ လ ၃၉ 

၁၂-လ အထြ် ၉၉ 

စုစုဒေါငး် ၁၈၈ 

၂၆ 
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္ီး္နင့််တရားရုံးများပြင့် စစဒ်ဆးစီရင်ပခင်း နှင့် ကြားနင်ာစစ်ဒဆးဆဲ ရာဇဝတ်မှုများ ေိတ်္ိမ်းပခင်း 

          နုိင်ငံဒတာ်အား အဒရးဒပါ်အဒပခအဒနင်ဒကြညာမပီးဒနင်ာြ် တရားရံုးအ္ီး္ီး့္ုိ စဲွေုိတင်ပ့ုိ္ည့် 

မှုခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လံုခခုံဒရးအဒပခအဒနင်အရ ရံုးဒရှ့့္ုိ တင်ပ့ုိရန်င် ခြ်ခဲဒ္ာ အချုပ်တရားခံပါ 

ရာဇဝတ်မှုများအတွြ် တရားစီရင်ဒရးအေင်ဒပပဒချာဒမွ့ဒစရန်င်လည်းဒြာင်း၊ အမှုများ ကြနင့််ကြာမှုမရိှ 

ဒစရန်င်လည်းဒြာင်း ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ြ တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်တရားရံုး 

(၁၀)ရုံးအား ္ီး္နင့််တရားရံုးများဖဲွ့စည်း၍ စစ်ဒေးစီရင်ရန်င် တာဝန်င်ဒပးအပ်ခ့ဲပါ္ည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်း 

္ီး္နင့််ရုံးထုိင်အမှုများ အဒပခပပဇ ားနှင့် ခရုိင်တရားရံုး၊ မမို့နင် ်တရားရံုးများ၌ ေူပူေန္ဒပပမှုပဖစ်စဉ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းေီးအဒရး ူထားရိှ္ူများအနင်ြ်မှ ရာဇဝတ်ြျင့်ထံုးဥပဒေပုေ်မ ၄၉၄(ြ)အရ ရုပ်္ိမ်း 

ခဲ့္ည့် အမှုများ၏ စာရင်းတို့ြို ဒအာြ်ပါဇ ား ပဖင့် ဒဖာ်ပပပါ္ည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

           

         နုိင်ငံဒတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ဒရးဒြာင်စီြ ထုတ်ပပန်င်ခ့ဲဒ္ာအမိနင့််များအရ တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရှိ  

္ြ်ေိုင်ရာတရားရံုးများတွင် စဲွေုိထား္ည့် ကြားနင်ာစစ်ဒေးေဲ ရာဇဝတ်မှုများြုိ ပိတ်္ိမ်းခ့ဲမပီး 

တရားခံများအား အမှုမှ လွှတ်ခ့ဲပါ္ည်။  င်းအမိနင့််များအရ တရားရံုးအ္ီး္ီးမှ လွှတ်လုိြ်ဒ္ာ 

တရားခံများ၏  စာရင်းြို  ဒအာြ်ပါဇ ားပဖင့် ဒဖာ်ပပပါ္ည်။ 

 အမိနင့််အမှတ်များ 
ေိတ်္ိမ်း္ည့် 

အမှုအဒရအတွြ် 

လွှတ်လုိြ်္ည့် 

တရားခံအဒရအတွြ ် 

(၁၄၇/၂၀၂၁) ၂၀၉ မှု ၄၄၁ ဦး 

(၁၇၂/၂၀၂၁) ၂၈၃ မှု ၃၈၇ ဦး 

(၁၈၇/၂၀၂၁) ၁၀၇ မှု ၁၇၄ ဦး 

စုစုဒေါငး် ၅၉၉ မှု ၁၀၀၂ ဦး 

တရားရုံးအမည် 

၁-၁-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ 

ရြ်ဒနင့်ထိ ္ီး္နင့််ရုံးထုိင်အမှုများ 

ဆူေူဆန္ဒပေမှုများနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 

ရာဇဝတ်ြျင့်ထံုးဥေဒေေုေ်မ 

၄၉၄အရ ရုေ်္ိမ်း္ည့်အမှု 

ြျနင်် စွ ဲ မပီး ြျနင်် အမှုဦးဒရ လဦူးဒရ 

ထားဝ ်ခရုိင် 

 

ဒြာဒ့္ာင်းခရုိင် 

 

မမို့နင် ်တရားရံုးများ 

- 

- 

- 

၁ 

၂ 

၄၈၆ 

- 

၂ 

၄၄၁ 

၁ 

- 

၄၅ 

- 

- 

၅၄ 

- 

- 

၇၂ 

၂၇ 
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တုိင်းဒေ္ကြီးဥေဒေဆိင်ုရာအဒထာြ်အြူဒေးဒရးအြဲွ့ ြွဲ့စည်းပခင်း 

မဟာဗျူဟာရည်မှန်င်းချြ် ၁.၁ အရ ထိဒရာြ်ဒ္ာ ဥေဒေဆုိင်ရာအဒထာြ်အြူဒေးဒရးစနင်စ်စီမံ 

ဒဆာင်ရွြ်ရန်င်အတွြ် တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်္ည် တုိင်းဒေ္ကြီးဥပဒေေုိင်ရာ 

အဒထာြ်အြူဒပးဒရးအဖဲွ့ြိ ု တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ူကြီးချုပ်ရံုး၏ (၁၃-၉-၂၀၂၁) 

ရြ်စဲွပါ အမိနင့််အမှတ် ၂၃/၂၀၂၁ ပဖင့် ပပငေ်င်ဖဲွ့စည်းဒပးခ့ဲပါ္ည်။ တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ မမို့နင် ်(၁၀) 

မမို့နင် ်တွင် မမို့နင် ်ဥပဒေေိင်ုရာအဒထာြ်အြူဒပးဒရးအဖဲွ့များ ပပင်ေင်ဖွဲ့စည်းဒပးနုိင်ရနင််အတွြ် 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအစုိးရအဖဲွ့နှင့် ညှိနှိုင်းဒောင်ရွြ်လျြ် ရိှပါ္ည်။ 

(၁-၁၂-၂၀၂၁)ဒနင့်တွင် 

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရား္ကူြီးချုပ် နှင့် 

တိုင်းဒေ္ကြီးဥပဒေေိုင်ရာ 

အဒထာြ်အြူဒပးဒရးအဖွဲ့နှင့်ညိှနှိုင်းအစည်းအဒဝး 

ြျင်းပပခင်း 

မဟာဗျူဟာစီမံြိနင်း် စတုတ္ထနှစ်လုေ်ငနင််းအစီအစဉ ်(၂၀၂၁)၏ ဒအာင်ပမင်မှုများ 

၂၀၂၁ခုနစ်ှအတွင်း တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရှိ တရား္ူကြီးများ၊ တရားဒရးအရာရှိများ၊ တရားရံုး 

ဝန်င်ထမ်းများ၏ ဝုိင်းဝန်င်း ကြိုးေမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများပြင့် ပေီးဒပမာြ်ဒအာင် အဒြာင်အထည်ဒြာ်နိုငခ်ဲ့္ည့် 

ထင်ရှား္ည့်ဒအာင်ပမင်မှုများမှာ - 

 ြိုဗစ် ၁၉ ြပ်ဒရာဂါပဖစ်ပွားမှုအဒပခအဒနင်အရ အမှုများဒရွှေ့ေုိင်းချန်ိင်းေုိရဒ္ာ်လည်း တုိင်းဒေ္ကြီး 

အတွင်းရိှ တရားရံုးအေင့်ေင့့်္ုိ စဲွေုိ္ည့် စုစုဒပါင်းအမှုများ၏ ရာဇဝတ်မှုများတွင် (၁၁၅%)နှင့် တရားမ 

မှုများတွင် (၁၅၇%) မပီးပပတ်ဒအာင်ဒောင်ရွြ်ပခင်း၊ 

 မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ်ြို ခရုိင်တရားရံုးတရားရံုး(၁)ရံုးနှင့် မမို့နင် ်တရားရံုး(၁)ရံုးတ့ုိတွင် တုိးချဲ့ 

အဒြာင်အထည်ဒဖာ် ဒောင်ရွြ်ပခင်း၊ 

 ြိုဗစ် ၁၉ ြာလအတွင်း တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် Video Conference စနင်စ်ပဖင့် အ ူခံ၊ 

ပပင်ေင်မှု ကြားနင်ာပခင်း၊ အမိနင့််ချမှတ်ပခင်း၊ 

 ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်အတွြ် တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ စာအုပ် အချနိင််မီ ထတ်ုပပနင််နုိင်ခဲ့ပခင်း၊  

 တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာအစီအစဉ်အရ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားစီရင်ဒရး 

လုပ်ငန်င်း ဒောင်ရွြ်ချြ်များြို အများပပည်္ူ္ိရိှနင်ားလည်ဒစရန်င် ရည်ရွ ်ချြ်ပဖင့် တုိင်းဒေ္ကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ် Website ြို လွှင့်တင်ပခင်း၊ 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတဒ်တာ်၏ ကြိုးေမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

၂၈ 
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 ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှစ၍ ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိင်ုတရားရုံးနှင့် ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို ့နင် ်တရားရံုး (၅) 

ထပ် RCC အဒောြ်အဉီအ္စ်ဒောြ်လုပ်ပခင်း၊ 

 ဗဟိုဝနင််ထမ်းတြ္က္ုိလ်(ဒအာြ်ပမနင််မာပပည်)၌အလ ်အလတ်အေင့်အရာထမ်းစီမံခနင့််ခွဲမှု္င်တန်င်း၊

ပပည်္ူ့ဝနင််ထမ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုအေင့်ပမင့်ေီပလုိမာ ္င်တန်င်းအမတ်ှစဉ်(၅)့္ုိ လြ်ဒထာြ်ညွှနင််ကြား 

ဒရးမှူး(၁)ဦး တြ်ဒရာြ်ပခင်း၊  

 Video Conference စနင်စ်ပဖင့် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်နှင့် တုိင်းဒေ္ကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ်တ့ုိ္ည်လည်းဒြာင်း၊ တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် ခရိငု်/မမို ့နင် ် 

တရား္ူကြီးတ့ုိ္ည်လည်းဒြာင်း တရားစီရင်ဒရး၊ စီမံဒရးရာနှင့် ဒငွစာရင်း/ဒထာြ်ပ့ံြစိ္စရပမ်ျား 

ညှိနှိုင်းအစည်းအဒဝးများ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

တရားလွှတ်ဒတာ်၏ တရားမမှုစီရင်ချြ်များြို တရားမမူဒ္ပံုစ ံအမတ်ှ ၆၂ နှင့် ၁၃၁တ့ုိ၏ ေစ်ဂျစ် 

တ ်စရီင်ချြ်ပံုစံများ(Digital Templates)အ္ံုးပပုဒရး္ားမပီး ပပည်ဒထာင်စတုရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် 

့္ုိ စီရင်ချြ်မိတ္တူများဒပးပို့ပခင်း၊  

ဒြာဒ့္ာင်း ခရိုင်တရားရုံး၏ 

CMPအကြိုမိတ်ေြရ်ှင်းလင်းပခင်း 

အခမ်းအနင်ား 

ရာဇဝတ်အမှုတွင် အမပီး္တ် ဒလျှာြ်လဲပခင်းအား Video 

Conferencef စနင်စ်ပဖင့်ကြားနင်ာပခင်း 

၁၄-၁၂-၂၀၂၁ ဒနင့် 

တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရုံး၏ ကြနင့််ကြာမှုခင်းများ မပီးပပတ်ဒစဒရးတရား္ကူြီးများ၊ အမှုလိုြ်ဒရှ့ဒနင်များနှင့် 

ဒေွးဒနွးညှိနှိုင်းပခင်း 

၂၉ 
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ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင်နှင့် ဒြာ့ဒ္ာင်းပမို့နင်ယ်တရားရုံးအဒဆာြ်အဦ (၅)ထေR်CCနှင့် 

ဆြ်စေလ်ုေ်ငနင််းများ တညဒ်ဆာြ်ပခင်း 

တင်ေါတနင််ဖုိး - ဒငွြျပ် ္နင််း (၃၉၀၅.၄၈၆) 

တင်ေါဒအာင်္ည့်ြမု္ပဏီ ဒနင်ာင်ရိုးပမနင််မာ ြံွ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရး  

ြုမ္ပဏီလီမိတြ် 

တရားရုံးအကရှ့ေေ်ေုံ တရားရုံးအကနာေ်ေေ်ေုံ 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်နှင့် Virtual Onilne  Meeting ဒောင်ရွြ်ပခင်း 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ 

Website 

၃၀ 
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တရားရုံးများ ရုံးခွန်ရရှိင ွများ 

တုိ ်းငေသကြီးတရားလွှတ်ငတာ ် ၂၁၄၅၀၀၀ ြျပ ်

ခရို ်တရားရုံး (၃) ရုံး ၅၉၂၀၈၅၀ ြျပ ်

မမိုန့ယ်တရားရုံး (၁၀) ရုံး ၇၄၁၁၂၉ ြျပ ် 

စုစုငပါ ်း ၈၈၀၆၉၇၉ ြျပ် 

ရုံးခွနင််နှင့် ေဏ်ဒငွဒြာြ်ခံရရိှမှု 

 

ရုံးခွန်င် 

             တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ လြ်ဒအာြ်ခံ တရားရံုး 

အေင့်ေင့် ၌စဲွေုိဒ္ာအမှုများတွင ် ရံုးခွန်င်ဒတာ်ဥပဒေအရ ရံုးခွန်င် တံေိပ်ဒခါင်းများြုိ အမှု္ည်များြ 

လည်းဒြာင်း၊ ဒရှ့ဒနင်ဒရှ့ရပ်ြိစ္စများတွင ်ဒရှ့ဒနင်များနှင့်္ြ်ေုိင်္ူများြလည်းဒြာင်း ထမ်းဒောင်ရပါ 

္ည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ရုံးခွနင််တံေပ်ိဒခါင်းများ ထမ်းဒောင် ရရိှဒငွမှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစ်ပါ္ည−် 

 

 

 

 

  

  

     

ေဏ်ဒငွ 

             တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးလွှတ်ဒတာ်ြ ထုတ်ပပန်င်္ည့် တုိင်းဒေ္ကြီး၏ဘဏ္ဍာဒငွအရအ္ံုး 

ေိုင်ရာဥပဒေအရ တရားရံုးများြ ဒြာြ်ခံရရိှဒ္ာေဏ်ဒငွများြုိ တုိင်းဒေ္ကြီး တရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

ရဒငွများအပဖစ် တုိင်းဒေ္ကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်င်ပံုဒငွ့္ုိ ဒပး္ွင်းပါ္ည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တရားရံုး 

အေင့်ေင့်ြ တပ်ရုိြ် ္ည့်ေဏ်ဒငွနှင့် ဒြာြ်ခံရရိှ္ည့် ေဏ်ဒငွများမှာ   ဒအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစ်ပါ 

္ည−် 

တရားရုံးများ တေ်ရိုြ်ေဏ်ဒငွ ဒြာြ်ခံရေဏ်ဒငွ 
ယခင်ြာလအေါအ၀င် 

ဒ ြးြျနင် ်

တိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ် - - - 

ခရိုင်တရားရုံး (၃) ရုံး ၁၉၀၀၀၀၀ ၁၉၀၀၀၀၀ - 

မမို့နင် ်တရားရုံး (၁၀) ရုံး ၁၆၆၅၈၇၀၅၀ ၁၆၆၅၈၇၀၅၀ − 

စုစုဒပါင်း ၁၆၈၄၈၇၀၅၀ ၁၆၈၄၈၇၀၅၀ 

၃၁ 
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ ်

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် ခရုိင်တရားရံုး(၃)ရံုး၊ မမို့နင် ်တရားရံုး(၁၀)ရံုးတ့ုိ တွင် 

(၁-၁-၂၀၂၁)ဒနင့် ဝန်င်ထမ်းအင်အားမှာ တရားဒရးအရာရိှ(၃၁)ဦးနှင့် အပခားအေင့်ဝန်င်ထမ်း ဦးဒရ(၁၄၁)ဦးရိှပါ 

္ည်။ တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးအ္ီး္ီးမှ တရားဒရးအရာရိှ(၁)ဦးနှင့် အပခားေင့်ဝန်င်ထမ်းများ 

(၂၂)ဦး ဒလျာ့နင်ည်းဒပပာင်းလဲမှုရိှ္ပဖင့် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရြ်ဒနင့်တွင် အရာထမ်း (၃၀)ဦးနှင့် အပခားအေင့် 

ဝနင််ထမ်း (၁၁၉)ဦးြျနင််ရိှပါ္ည်။  

          တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တရားရံုးအေင့်ေင့်ရိှ တရားဒရးအရာရိှများ၊ တရား္ူကြီး 

များနှင့် ရုံးဝန်င်ထမ်းများ၏ ရာထူးအလုိြ် အင်အားစာရင်းြုိ ဒနင်ာြ်ေြ်တဲွ(ခ) ပဖင့်လည်းဒြာင်း၊ 

ပပုနင််းတီးအင်အား စာရင်းြိ ုဒနင်ာြ်ေြ်တဲွ(ဂ) ပဖင့်လည်းဒြာင်း ဒဖာ်ပပထားပါ္ည်။ 

           

ဒလြ့ျင့်္ င်ကြားဒေးမှုနှင့် ္တင်းအချြ်အလြ်နင်ည်းေညာဆုိင်ရာ ဒဆာင်ရွြ်ချြ်များ 

           တရား္ူကြီးများ၏ အရည်အဒ္ွးပပည့်ဝမှု္ည် ပပည်္ူအများ ံုကြည်အားထားရဒ္ာ တရား 

စီရင်ဒရးစနင်စ်ပဖစ်ဒပါ်လာဒရးတွင် အဓိြပဖစ်္ည်ဟု ခံ ူထား္ည့်အတုိင်း တရား္ူကြီးနှင့် တရားရံုး 

ဝနင််ထမ်းများ၏ စွမ်းဒောင်ရည်တုိးတြ်ဒရးအတွြ် စဉ်ေြ်မပပတ်အားထတ်ု ဒောင်ရွြလ်ျြ်ရိှပါ္ည်။  

           တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ ခရုိင်နှင့် မမို့နင် ်တရားရံုးများရိှ 

တရားဒရးဝန်င်ထမ်းများအား ဒငွစာရင်း ၊ ဘီလစ်္င်တန်င်းများြုိ (၂၃-၆-၂၀၂၁)မှ (၂၅-၆-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့် 

အထိ Video Conferencing  စနင်စ်ပဖင့် တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ ္င်တန်င်းပ့ုိချခ့ဲရာ ္င်တန်င်း္ား 

စုစုဒပါင်း (၃၄)ဦး တြ်ဒရာြ ်္င်ကြားခ့ဲပါ္ည်။ 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလုပ်ငနင််းစွမ်းဒောင်ရည်္င်တန်င်း 

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)ြို (၆-၁၀-၂၀၂၁)မှ (၁၆-၁၀-၂၀၂၁)ရြ်ဒနင့်အထိလည်းဒြာင်း၊ မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး 

တွင် စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလုပ်ငန်င်းစွမ်းဒောင်ရည် ္င်တန်င်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)ြို(၁-၁၁-၂၀၂၁)မှ(၁၀-၁၁-

၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ လည်းဒြာင်း၊ ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်တရားရံုးတွင် စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလုပ်ငန်င်းစွမ်း 

ဒောင်ရည်္င်တန်င်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)ြုိ (၁၀-၁၂-၂၀၂၁)မှ(၁၆-၁၂-၂၀၂၁)ရြ်ဒနင့်အထိ လည်းဒြာင်း 

အ္ီး္ီး ္င်ကြားပို့ချခဲ့ပါ္ည်။ 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် ြွန်င်ပျူတာမွမ်းမံ္င်တန်င်း(၂)ကြိမ်နှင့် မမိတ်ခရုိင် 

တရားရုံးတွင် ြွနင််ပျူတာမွမ်းမံ္င်တန်င်း(၁)ကြိမ် ပပုလုပ်ခဲ့ပါ္ည်။ 

          ၂၀၂၂ခုနှစ်အတွင်း NCMP အစီအစဉ်ဒောင်ရွြ်မည့် တရားရံုးများအား မှုခင်းဒပခရာဒြာြ်စနင်စ် 

္င်တနင််းြို (၂-၁၀-၂၀၂၁ မ ှ၃-၁၀-၂၀၂၁ထိ) ပို့ချခဲ့ပါ္ည်။  

          တုိင်းဒေ္ကြီးတရား္ူကြီးချုပ်နှင့် ခရုိင်/မမို့နင် ်တရားရံုးများ (Virtual Onilne)ပဖင့် (၁၅)ကြိမ် 

ေြ်္ွ ်ဒောင်ရွြ်ခ့ဲမပီး တုိင်းဒေ္ကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူးနှင့် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ ခရုိင်/ 

မမို့နင် ်တရားရံုးများနှင့်(၃၈)ကြိမ်ေြ်္ွ ်ဒောင်ရွြ်ခ့ဲပါ္ည်။ 

၃၂ 
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တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ 

တုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရုံးအ္ီး္ီးရိှ  

ဘလီစ်များအား ဒငွစာရင်းေိုင်ရာ္င်တန်င်းြုိ 

Online စနင်စ်ပဖင့် ပို့ချဒပးပခင်း 

ထားဝ ်ခရုိင်၊ ထားဝ ်မမို့နင် ၊် 

္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရံုးမှ ဝနင််ထမ်းများအား 

မှုခင်းဒပခရာဒြာြ်စနင်စ်္င်တန်င်းများဒပးပခင်း 

           EDMS နှင့် 365 office mail    Account အ္ံုးပပု၍ ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်မှ 

ဒပးပ့ုိလာ္ည့် ဒမးလ် (၂၂၈)ဒစာင်လြ်ခံရရိှခဲ့မပီး တုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်မှ (၂၄၃)ဒစာင် ဒပးပ့ုိ 

ဒောင်ရွြ်ခဲ့ပါ္ည်။ 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလပ်ုငန်င်းေိင်ုရာ 

စွမ်းဒောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း္င်တန်င်းပ့ုိချပခင်း 

မမိတ်ခရိုင်တရားရံုး၏ 

စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလပ်ုငန်င်းေိင်ုရာ 

စွမ်းဒောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း္င်တန်င်းပ့ုိချပခင်း 
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ဒြာဒ့္ာင်းခရုိင်တရားရုံး၏ 

စာဒရးဝန်င်ထမ်းများလပ်ုငန်င်းေိင်ုရာ 

စွမ်းဒောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း္င်တန်င်းပ့ုိချပခင်း 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

ြွနင််ပျူတာ္င်တန်င်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ပို့ချပခငး် 

မမတ်ိခရိုင်တရားရံုး၏ 

ြွနင််ပျူတာ္င်တန်င်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)ပို့ချပခငး် 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

ြွနင််ပျူတာ္င်တန်င်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁)ပို့ချပခင်း 

ဝနင်ထ်မ်း္ြ်္ာဒချာင်ချဒိရးဒဆာင်ရွြ်ဒေးနိုင်မှု အဒပခအဒနင် 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ရိှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား စားဒ္ာြ်ြုန်င် (ေန်င်၊ 

ေီ)ပစ္စည်းများြုိ (၁၂-၄-၂၀၂၁)နှင့်(၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရြ်ဒနင့်တ့ုိတွင် ဒထာြ်ပ့ံဒပးခ့ဲမပီး (၁၃-၁၂-၂၀၂၁)ဒနင့် 

တွင် ြွနင််ပျူတာ္င်တန်င်းေရာများအား ဂုဏ်ပပုချးီပမှင့်ဒငွဒပးအပ်ခ့ဲပါ္ည်။  
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တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်င်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ နင် ်ပ ် ၅ တွင် ထဒိရာြ်ဒ္ာ မှုခင်း 

စီမံခနင့််ခဲွမှုနှင့် တရားရံုးြ ဒောင်ရွြ်ဒ္ာ  အထူးမှုခင်းြိစ္စရပ်တ့ုိြို တုိးပမှင့်ဒောင်ရွြ်ရန်င်အတွြ် 

နုိင်ငံတစ်ဝန်င်း မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ် (National Case Management Program-NCMP) ြို နှစ်အလုိြ် 

အဒြာင်အထည်ဒဖာ် ဒောင်ရွြ်ခဲ့ပါ ္ည။်  

နုိင်ငံတစ်ဝန်င်းမှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ်ြို တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးများတွင် 

ဒအာြပ်ါအစီအစဉ်အတုိင်း အဒြာင်အထည်ဒဖာ် ဒောင်ရွြ်မပီး ပဖစ်ပါ္ည်- 

မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုတရားရံုးများအမည ်                                                စတင်အဒြာင်အထည်ဒြာ်္ည့်ဒနင့် 

ထားဝ ်ခရုိင်တရားရံုး ၁-၈-၂၀၁၈ 

ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရံုး ၁-၈-၂၀၁၈  

မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး ၁-၁-၂၀၂၀  

မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး ၁-၇-၂၀၂၀ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်တရားရံုး ၁-၁-၂၀၂၁ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး ၁-၇-၂၀၂၁ 

ဒလာင်းလံုး၊ ္ရြ်ဒချာင်း၊ ဒရပဖူ၊ ြျွန်င်းစု၊ ၁-၁-၂၀၂၂ 

ပုဒလာ၊ တနင် သ္ာရီ၊ ဘတ်ုပပငး်မမို့နင် ်တရားရံုး 

 

          တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးများတွင် အမှုလြ်ခံဌာနင်၊ ္တင်းအချြ်အလြ် 

ရ ူ္ည့်ဌာနင်များ ထားရိှမပီး ရံုး္ံုးပစ္စည်းများ၊ ပရိဒဘာဂများ၊ စြ်ပစ္စည်းများ၊ ရံုးခန်င်းများြုိ စနင်စ်တြျ 

ပပင်ေင်ထားရိှမပီးပဖစ်ပါ္ည်။ 

Intake Counter အမှုလြ်ခံဌာနင် 

ြွင့်လှစ်ထားရှိမှု  

Information Centre 

 ြွင့်လှစ်ထားရှိမှု  

နိုင်ငံတစ်ဝနင်း်မှုခင်းစီမံခနင့််ခွမဲှုအစအီစဉ် အဒြာင်အထည်ဒြာ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

၃၅ 
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ပမို့နင်ယ်အဆင့် ညှိနှိုင်းဒဆးွဒနွးေဲွများ ြျင်းေပခင်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ် အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ခ့ဲ္ည့် ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင် 

တရားရံုးနှင့် ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရံုးတ့ုိတွင် မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုဒြာ်မတီများ ဖဲွ့စည်းပခင်း၊ မှုခင်းစီမ ံ

ခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ် မိတ်ေြ်ရှင်းလင်းပခင်းများပပုလုပ်ပခင်းနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်င်နင်ဝါရီလတွင် အဒြာင်အထည် 

ဒဖာ်မည့်တရားရံုးများပဖစ်ဒ္ာ ဒလာင်းလံုးမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ဒရပဖူမမို့နင် ် 

တရားရံုး၊ ြျွန်င်းစုမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ပုဒလာမမို့နင် ်တရားရံုး၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရံုး၊ ဘတ်ုပပင်းမမို့နင် ် 

တရားရံုးများတွင် အဒပခခံမျဉ်းများအပဖစ် မပီးပပတ်္ည့်အမှုများစစ်တမ်းဒြာြ် ူပခင်းြုိ (၂၅-၁၁-၂၀၂၁) 

ရြ်ဒနင့်တွင်လည်းဒြာင်း၊ စစ်ဒေးေဲအမှုများ္ြ်တမ်းြို ဒြာြ် ူပခင်းြို (၇-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်တွင် 

္င်တနင််းများဒေးပခင်း 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်င်နင်ဝါရီလ (၁) ရြ်ဒနင့်တွင် အဒြာင်အထည်ဒဖာ်မည့် တရားရံုးများပဖစ်ဒ္ာ 

ဒလာင်းလံုး၊ ္ရြ်ဒချာင်း၊ ဒရပဖူ၊ ြျွန်င်းစု၊ ပုဒလာ၊ တနင် သ္ာရီ၊ ဘုတ်ပပင်းမမို့နင် ်တရားရံုးများမှ တရားဒရး 

အရာရိှများနှင့် တရားရံုးဝန်င်ထမ်းများြုိ  ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ရံုး၊ ဒလ့ြျင့်ဌာနင်မှ ညွှန်င်ကြား 

ဒရးမှူး ဒေါ်ဒအးဒအးလှိုင်၊ မန္တဒလးခရုိင်တရားရံုးမှ ေုတိ ခရုိင်တရား္ူကြီး ဦးမျ ိုးဒြျာ်ဒအာင်နှင့်       

ဦးဝင်းဒအာင်တ့ုိမှ Zoom Application ြို အ္ံုးပပု၍ တရားရံုးဝန်င်ဒောင်မှု္င်တန်င်း၊ တရားရံုးစစ်တမ်း 

ဒြာြ် ူပခင်း္င်တန်င်း၊ မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု္င်တန်င်း၊ မှုခင်းဒပခရာဒြာြ်စနင်စ်္င်တန်င်းများြုိ ပ့ုိချဒပးခ့ဲပါ 

္ည။်  

နိင်ုငံတစ်ဝနင််းမှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ်နင့်ှစေ်လျဉ်း္ည့်္င်တန်င်းများ ဒေးပခင်း မှတ်တမ်း 

(၁-၁-၂၀၂၂)တွင် အဒြာင်အထည်ဒြာ်မည့် တရားရုံးများ၏  မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ် 

မိတ်ဆြ်ရှင်းလင်းပခင်းမှတ်တမ်း 

၃၆ 
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လည်းဒြာင်း ဒြာြ် ူခ့ဲမပီး  င်းမမို့နင် ်များ၏ မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ် မိတ်ေြ်ရှင်းလင်းပခင်း 

အခမ်းအနင်ားများြို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလအတွင်း ပပုလုပ်ဒောင်ရွြ်ခ့ဲပါ္ည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ နိုင်ငံတစ်ဝနင််းမှုခင်းစမံီခနင့်ခ်ွမဲှုအစီအစဉ် ဒဆာင်ရွြ်မှုအဒပခအဒနင် 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတွင် အစီရင်ခံ္ည့်ြာလ္ည်  Covid-19 ြပ်ဒရာဂါပဖစ်ပွားေဲြာလ 

ပဖစ်ပါ္ည်။  င်းြာလတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နုိင်ငံတစ်ဝန်င်းမှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ်ြို ္တ်မှတ်ထား္ည့် 

အတုိင်း အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒောင်ရွြ်နုိင်ခ့ဲပါ္ည်။ ဒရာဂါပျ ံ့ န့ံှပဖစ်ပွားမှု၊ အ္ွားအလာြနင့််္တ်မှု 

တ့ုိအရ အမှုများဒရွှေ့ေုိင်းချန်ိင်းေိရု္ပဖင့် စစ်ဒေးေဲကြနင့််ကြာမှုခင်း၊ အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုန်င်းနှင့် ပျမ်းမျှရံုးချန်ိင်းအဒရ 

အတွြ် ဒလျှာ့ချနုိင်မှုတ့ုိြုိ ထဒိရာြ်စွာ ဒောင်ရွြ်နုိင်ပခင်းမရိှပါ။ ့္ုိဒ္ာ် နုိင်ငံတစ်ဝန်င်းမှုခင်း စီမံခနင့််ခဲွမှု 

အစီအစဉ်တရားရံုးများ္ည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း စုစုဒပါင်းအမှုမပီးပပတ်နှုနင််းြုိ   ၁၁၃ %   ထိ ဒောင်ရွြ်နုိင်ခဲ့ 

မပီး  ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း ရာဇဝတ်၊ တရားမမှုများ၏ ၄၂% ြို ေုးံပဖတ်နုိင်ခ့ဲပါ္ည်။ 

တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာ စီမံြိနင််း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ၂၀၂၁ ခုနစှ်အတွြ် လျာထား္တ်မှတ်ချြ်များ  

အဓိြဒဆာင်ရွြမ်ှု  

အတိုင်းအတာ 

အဒပခခံမျဉး်အချြ ်

အလြ်အရင်းအပမစ ်
တိုင်းတာမှု အဒပခခံမျဉး် 

လုေ်ငနင််းလျာထား္တ်မှတ်ချြ် 

၂၀၁၈ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ပပြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ်  

အမှုမပီးပပတ်နှုနင််း 

တစ်နိုင်ငံလုံး အမှု  

မပီးပပတ်နှုနင််း 

ရာဇဝတ်မှု 

မပီးပပတ်နှုနင််း 
98% 99% 100% 100% 

တရားမမှု  

မပီးပပတ်နှုနင််း 
96% 98% 100% 100% 

စုစုဒပါင်း 

မပီးပပတ်မှုနှုနင််း 
97% 99% 100% 100% 

စစ်ဒေးေဲ အမှုများ၏ 

 ္ြ်တမ်း 

တစ်နိုင်ငံလုံး အမှု  

စစ်ဒေးေဲအမှုများ 

၏ ္ြ်တမ်း 

၁၂လအထြ်  

စစ်ဒေးေဲ 

ရာဇဝတ်မှု 

7% 6% 5% 5% 

၃၆ လအထြ်  

စစ်ဒေးေဲ 

တရားမမှု 

5% 3% 2% 2% 

တရားရုံး 

အ္ံုးပပု္ူများ၏ 

ဒြျနင်ပ်မှု 

 ဒရှ့ဒပပးတရားရုံးများ 

၏ ဒမးခွနင််း ၁၀ခုပါ 

စစ်တမ်း -၂၀၁၈ 

တရားရုံးအ္ံုးပပု 

္ူများ၏ 

ဒြျနင်ပ်မှု 

72% 75% 77% 80% 

အမှုဒရွှေ့ေိုင်း္ည့်နှုနင််း 
ဒရှ့ဒပပးတရားရုံးများ 

(၂၀၁၈) ခုနှစ် 

ရာဇဝတ်မှု 

ဒရွှေ့ေိုင်းမှုနှုနင််း 
31% 25% 20% 20% 

တရားမမှု 

ဒရွှေ့ေိုင်းမှုနှုနင််း  
26% 25% 20% 20% 

အမှုအလိုြ်ကြားနင်ာရနင်် 

ချနိင််းေိုဒ္ာပျမ်းမျှရုံးချနိင််း 

အဒရအတွြ် 

 ဒရှ့ဒပပးတရားရုံးများ 

(၂၀၁၈) ခုနှစ် 

ရာဇဝတ်မှု ၈.၅ ၈ ၈ ၈ 

တရားမမှု ၂၁.၅ ၁၈ ၁၄ ၁၂ 

၃၇ 
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တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်င်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ရည်မှန်င်းချြ်ပပည့်မီမှုြို တုိင်းတာရန်င် 

နှစ်အလုိြ ် ရည်မှန်င်းချြ်များ ္တ်မှတ်ထား္ည်။ တရားရံုး၏ဒောင်ရွြ်ချြ်များြုိ ဒအာြ်ပါအချြ် 

များ ပဖင့် အဓိြတိုင်းတာမည်ပဖစ်္ည်- 

 

ပေြ္ခေိနင််နစှ်အလိုြ်အမှုပေီးပေတ်နှုနင််း -  

တရားရုံး၏မှုခင်းပမာဏြို အမီလုပ်ဒောင်နုိင်္ည့် တရားစီရင်ဒရးစွမ်းရည်ြို တုိင်းတာရနင် ်

 

စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ ္ြ်တမ်း - 

အမှုဒဟာင်းများနှင့် ကြနင့််ကြာမှုခင်းများြို ဒစာင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်င် 

 

အမှုချနိင််းဆိုမှု ဒ္ချာဒစပခင်း - 

အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုန်င်း၊ အမှုအလုိြ် အမှုကြားနင်ာရန်င် ချန်ိင်းေုိဒ္ာပျှမ်းမျှရံုးချန်ိင်းအဒရအတွြ်၊ စံ္တ်မှတ် 

ြာလအတွင်း အမှုများေံုးပဖတ်နုိင်မှုတ့ုိပဖင့် တရားရံုးြ ချန်ိင်းေုိ္ည့်အတုိင်း ထိဒရာြ်စွာ ဒောင်ရွြ်နုိင် 

မှုြို တုိင်းတာရန်င်  

 

တရာရုံးအ္ံုးပေု္ူများ စိတ်ဒြျနင်ေ်မှု - 

တရားရံုး၏အချန်ိင်နှင့် တစ်ဒပပးညီ ဒောင်ရွြ်နုိင်မှု၊ တရားရံုးဝန်င်ဒောင်မှုနှင့် ပပည်္ူများ 

လြ်လှမ်းမီမှုအဒပါ် အမှု္ည်များနှင့် ပပည်္ူများ၏ ဒြျနင်ပ်မှုြို တုိင်းတာရနင်် 

 

လျာထား္တ်မှတ်ချြ် (၁)       ပေြ္ခေိနင််နစှ်အလိုြ် အမှုပေီးပေတ်နှုနင််း  

ပပြ္ခေိနင််နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်င်း္ည် စဲွေုိဒ္ာအမှုနှင့်မပီးပပတ်္ည့်အမှု အချ ိုးအစား 

ပဖစ်္ည်။ တရားရံုးအားလံုးနှင့် NCMP တရားရံုးများ၏ မှုခင်းမပီးပပတ်မှုနှုန်င်း တုိးတြ်ဒစရန်င် ရည်ရွ ်၍ 

လျာထားချြ် ္တ်မှတ်ထား္ည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွြ် ပပြ္ခေိနင််နှစ်အလိုြ် အမှုမပီးပပတ်နှုန်င်းမှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်္ည် - 

 ရာဇဝတ်မှုမပီးပပတ်နှုန်င်း ၁၀၀% 

 တရားမမှုမပီးပပတ်နှုန်င်း  ၁၀၀% 

 စုစုဒပါင်း မပီးပပတ်နှုနင််း ၁၀၀% 

၃၈ 
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NCMP တရားရုးံများ၏ အမှုပေးီပေတ်နှုနင််း 

၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြုိ စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား ္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရလေ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ် ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလေ်တ့ုိြိ ုဇ ား (၁) ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

ရလေ် - ဇ ား (၁) အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရုံး၏ ရာဇဝတ်မှုမပီးပပတ်နှုန်င်း္ည်  

လျာထားချြ်နှင့် အဒပခခံမျဉ်းတ့ုိြုိ ပပည့်မီဒြျာ်လွန်င်မပီး တရားမမှုတွင်  လျာထားချြ်ြုိပပည့်မီပခင်း 

မရိှ္ြဲ့့္ုိ အဒပခခံမျဉ်းထြ်လည်း ဒလျာ့နင်ည်းခဲ့ပါ္ည်။  

ဇယား (၁) - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ အမှုပေီးပေတ်နှုနင််း  

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၁၈ ရလေ် ၂၀၁၉ ရလေ် ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ ် ၄၈ ၁၁၁ ၁၀၆ ၆၈ ၁၁၈ 

တရားမ  ၇၉ ၁၆၇ ၁၄၃ ၉၇ ၄၃ 

စုစုဒေါင်း  ၆၄ ၁၃၉ ၁၂၅ ၈၃ ၈၁ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၈ ရလေ် 

၂၀၁၉ရလေ် 

၂၀၂၀ရလေ် 

၂၀၂၁ရလေ် 

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား ္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များ နှင့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလေ်တ့ုိြို 

ဇ ား (၂)တွင် ဒဖာ်ပပထား ္ည။်  

ရလေ် - ဇ ား (၂) အရ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှု 

မပီးပပတ်နှုန်င်း္ည်  လျာထားချြ်နှင့် အဒပခခံမျဉ်းတ့ုိြိ ု ပပည့်မီဒြျာ်လွနင််မပီး ၂၀၂၀ ရလေ်ထြ်လည်း 

ဒြျာ်လွနင်ဒ်အာင် ဒောင်ရွြ်နုိင်ခ့ဲပါ ္ည။်  

၃၉ 
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ဇယား (၂) - ၂၀၂၀ ပေည့်နှစ်၊  NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ အမှုပေီးပေတ်နှုနင််း  

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ်  ၁၀၀ ၇၅ ၁၀၈ 

တရားမ  ၈၄ ၉၀ ၁၈၄ 

စုစုဒေါင်း  ၉၂ ၈၃ ၁၄၆ 

၀ 

၂၀ 

၄၀ 

၆၀ 

၈၀ 

၁၀၀ 

၁၂၀ 

၁၄၀ 

၁၆၀ 

၁၈၀ 

၂၀၀ 

ရာေဝတ် တရားမ စုစုကေါင်း 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၀ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်၊ NCMP တရားရံုး (၂)ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို  စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလေ်တ့ုိြိ ု ဇ ား (၃)တွင် 

ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

          ရလေ် - ဇ ား (၃) အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမပီးပပတ်နှုန်င်း 

္ည ်လျာထားချြ်နှင့် အဒပခခံမျဉ်းတ့ုိြို ပပည့်မီဒြျာ်လွန်င်ဒအာင် ဒောင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ပါ္ည်။  

ဇယား (၃) - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊   NCMP တရားရုံး (၂)ရုံး၏ အမှုပေီးပေတ်နှုနင််း 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၁၁၆ ၁၁၇ 

တရားမ  ၉၂ ၁၄၈ 

စုစုဒေါင်း  ၁၀၅ ၁၃၃ 

၄၀ 
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၀ 

၂၀ 

၄၀ 

၆၀ 

၈၀ 

၁၀၀ 

၁၂၀ 

၁၄၀ 

၁၆၀ 

ရာဇဝတ ် တရားမ  စုစုဒပါင်း 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၁ ရလေ် 

လျာထား္တ်မှတ်ချြ် (၂) စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏္ြ်တမ်း 

စစ်ဒေးေဲအမှုများ၏္ြ်တမ်း္ည် ္တ်မှတ်ြာလဒြျာ်လွန်င်္ည့် အမှုအဒရအတွြ်နှင့် 

စုစုဒပါင်း စစ်ဒေးေဲအမှုအဒရအတွြ် အချ ို းအစားပဖစ်္ည်။ NCMP တရားရံုးများတွင် အချနိင််္တ်မှတ်ချြ် 

ဒြျာ်လွန်င် ဒနင်ဒ္ာ စစ်ဒေးေဲအမှုများ၏ ကြနင့််ကြာမှုြုိဒလျာ့ချရန်င် ရည်ရွ ်၍ လျာထားချြ်္တ်မှတ် 

ထား္ည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွြ် NCMP တရားရုံးများ၏ စစ်ဒေးေဲအမှုများ္ြ်တမ်းမှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်း ပဖစ်္ည်- 

 ၁၂ လအထြ် စစ်ဒေးေဲရာဇဝတ်မှုများြို   ၅% အထိ ဒလျှာ့ချရနင်် 

 ၃၆ လအထြ် စစ်ဒေးေဲ တရားမမှုများြို   ၂% အထိ ဒလျှာ့ချရနင််  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရလေ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရလေ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို ဇ ား (၄) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

ရလေ် - ဇ ား (၄) အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ကြနင့််ကြာရာဇဝတ်မှု နှင့် တရားမမှု 

ဒလျှာ့ချနုိင်မှု္ည် လျာထားချြ်ြိုဒ္ာ်လည်းဒြာင်း၊ အဒပခခံမျဉ်းြုိဒ္ာ်လည်းဒြာင်း ပပည့်မီဒအာင် 

ဒောင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ပခင်းမရိှပါ။   

ဇယား (၄) - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ စစ်ဒဆးဆဲကြနင့််ကြာမှုများ ဒလျှာ့ချနိုင်မှု   

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၁၈ ရလေ် ၂၀၁၉ ရလေ် ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၂ ၄ ၁၂ ၄ ၁၁ 

တရားမ  ၂ ၂ ၃ ၂ ၁၅ 

၄၁ 
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၀ 

၂ 

၄ 

၆ 

၈ 

၁၀ 

၁၂ 

၁၄ 

၁၆ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၈ ရလေ် 

၂၀၁၉ ရလေ် 

၂၀၂၀ ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင်အထညဒ်ဖာ် စဉ ်

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉး်အချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၀ ပပည့န်ှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ်ရလေ်တ့ုိြုိ 

ဇ ား (၅) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည။်  

ရလေ် - ဇ ား (၅) အရ ၂၀၂၀ ပပည့န်ှစ်၊ NCMP တရားရံုး(၂)ရံုး၏ ကြနင့််ကြာ ရာဇဝတ်မှု္ည် 

လျာထားချြ်ြိုပပည့်မီမပီး တရားမမှုတွင် လျာထားချြ်နှင့် အဒပခခံမျဉး်ြို ပပည့မီ်ဒအာင်ဒောင်ရွြ် 

နိုင်ခဲပ့ခင်း မရှိပါ။  

ဇယား (၅) - ၂၀၂၀ ပေည့်နှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ စစ်ဒဆးဆဲကြနင့််ကြာမှုများ ဒလျှာခ့ျနိုင်မှု   

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၄ ၃ ၅ 

တရားမ  ၇ ၈ ၁၄ 

၀ 

၂ 

၄ 

၆ 

၈ 

၁၀ 

၁၂ 

၁၄ 

၁၆ 

ရာဇဝတ ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၀ ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

၄၂ 
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၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြုိ ဇ ား(၆)တွင် ဒဖာ်ပပ 

ထား္ည်။  

ရလေ် - ဇ ား (၆) အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ကြနင့််ကြာ ရာဇဝတ်မှု နှင့် တရားမမှု 

ဒလျှာ့ချနုိင်မှု္ည် လျာထားချြ်ြိ ု ပပည့်မီဒအာင် ဒောင်ရွြ်နုိင်ခ့ဲပခင်းမရိှဒ္ာ်လည်း ရာဇဝတ်မှုတွင် 

အဒပခခံမျဉ်းထြ် ဒြျာ်လွနင််ဒအာင် ဒောင်ရွြ်နုိင်ခ့ဲပါ္ည်။ 

ဇယား (၆) - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ စစ်ဒဆးဆဲကြနင့််ကြာမှုများ ဒလျှာခ့ျနိုင်မှု   

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၁၅ ၁၀ 

တရားမ  ၁၂ ၂၄ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

ရာေဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၁ ရလေ် 

လျာထား္တ်မှတ်ချြ် (၃) အမှုရုံးချနိင််းဒ္ချာဒစမှု  

အမှုများ စစ်ဒေးေံုးပဖတ်ရာတွင် အမှုရံုးချန်ိင်းဒ္ချာဒစမှုရိှဒစရန်င်ရည်ရွ ်၍ အမှုဒရွှေ့ေိင်ုးနှုန်င်း၊ 

ပျမ်းမျှရုံးချန်ိင်းနှင့် စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်းအမှုများ ေုးံပဖတ်နုိင်မှုတ့ုိြိ ုလျာထားချြ်္တ်မှတ်ထား္ည။်  

(ြ) အမှုဒရွှေ့ဆုိင်းနှုနင််း  

ရံုးချန်ိင်း ချန်ိင်းေုိမှုနှင့် အမှုဒရွှေ့ေုိင်းမှု အချ ိုးအစားပဖစ်္ည်။ တရားရံုးတွင် အမှုစစ်ဒေးရနင်် 

ချန်ိင်းေုိ္ည့်ဒနင့်များ၊ အမှုဒရွှေ့ေိင်ုးနှုန်င်းများြုိ ဒလျှာ့ချမပီး တရားရံုး၏လုပ်ငန်င်းစွမ်းဒောင်ရည် တုိးတြ်ဒစရနင်် 

ရည်ရွ ်၍ ္တ်မှတ်ထား္ည်။ 

၂၀၂၁ ခုနစှ်အတွြ် NCMP တရားရုံးများ၏ အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုနင််းမှာ ဒအာြ်ပါအတိုင်း ပဖစ်္ ည်- 

 ရာဇဝတ်မှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုနင််းြို ၂၀ % ထိ ဒလျှာ့ချရနင်် 

 တရားမမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုနင််းြို ၂၀% ထိ ဒလျှာ့ချရနင််  

 
၄၃ 
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၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင်အထည် ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရလေ်၊  ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ် ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို ဇ ား (၇) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

ရလေ်- ဇ ား ၇ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမ 

အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုန်င်း္ည် လျာထားချြ်ြုိ မပပည့်မီဒ္ာ်လည်း တရားမမှုတွင် အဒပခခံမျဉ်းထြ် 

ဒြျာ်လွနင််ဒအာင် ဒောင်ရွြနုိ်င်ခ့ဲပါ္ည်။  

ဇယား (၇) - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ အမှုဒရွှေ့ဆိုင်းနှုနင််း 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၁၈ ရလေ် ၂၀၁၉ ရလေ် ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၃၆ ၃၃ ၃၀ ၂၆ ၄၂ 

တရားမ  ၃၂ ၃၁ ၂၆ ၂၆ ၂၈ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

၃၅ 

၄၀ 

၄၅ 

ရာေဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၈ ရလေ် 

၂၀၁၉ ရလေ် 

၂၀၂၀ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

 ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြို စတင်အဒြာင် 

အထည်ဒဖာ်စဉ် ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြိ ုဇ ား (၈) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

 ရလေ် - ဇ ား (၈) အရ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမ 

အမှုဒရွှေ့ေုိင်းနှုန်င်း္ည် လျာထားချြ်ြုိဒ္ာ်လည်းဒြာင်း၊ အဒပခခံမျဉ်းြုိဒ္ာ်လည်း ပပည့်မီဒအာင် 

ဒောင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ပခင်းမရိှပါ။  

 

၄၄ 
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ဇယား (၈) - ၂၀၂၀ ပေည့်နှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ အမှုဒရွှေ့ဆိုင်းနှုနင််း 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၃၈ ၂၆ ၆၁ 

တရားမ  ၃၁ ၂၈ ၃၅ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

ရာေဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၀ ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြုိ စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို ဇ ား (၉) တွင် ဒဖာ်ပပ 

ထား္ည။်  

ရလေ် - ဇ ား (၉)  အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမ အမှုဒရွှေ့ေုိင်း 

နှုန်င်း္ည် လျာထားချြ်ြို မပပည့်မီဒ္ာ်လည်း  အဒပခခံမျဉ်းထြ် ဒြျာ်လွန်င်ဒအာင် ဒောင်ရွြ်နုိင်ခ့ဲပါ 

္ည။် 

ဇယား (၉) - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ အမှုဒရွှေ့ဆိုင်းနှုနင််း 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၆၂ ၄၆ 

တရားမ  ၄၇ ၃၈ 

၄၅ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၁ ရလေ် 

(ခ) ေျမ်းမျှရုံးချနိင််းအဒရအတွြ် 

အမှုစွဲေုိ္ည်မှ မပီးပပတ်္ည်အထိကြားနင်ာ္ည့် ရံုးချန်ိင်းအဒရအတွြ်ပဖစ်္ည်။ အမှုကြားနင်ာရန်င် 

ချနိင််းေိုမှုဒလျှာ့ချရနင်် ရည်ရွ ်၍ ္တ်မှတ်ထား္ည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွြ် NCMP တရားရံုးများ၏ ပျမ်းမျှရံုးချန်ိင်းအဒရအတွြ်မှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်း 

ပဖစ်္ည်- 

 ရာဇဝတ်မှုများ ၈ ချနိင််းထိ ဒလျှာ့ချရန်င် 

 တရားမမှုများ ၁၂ ချနိင််းထိ ဒလျှာ့ချရနင်် 

၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြုိ စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူ ထား္ည့်အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရလေ်၊  ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို ဇ ား (၁၀) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

ရလေ်- ဇ ား ၁၀ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၂)ရံုး၏ ရာဇဝတ်၊ တရားမမှု 

ပျမ်းမျှရုံးချန်ိင်း္ည ်လျာထားချြ်နှင့် အဒပခခံမျဉ်းြို  ပပည့်မီဒအာင် ဒောင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ပခငး်မရိှပါ။  

ဇယား (၁၀) - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ ေျမး်မျှရုးံချနိင််းအဒရအတွြ် 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၁၈ ရလေ် ၂၀၁၉ ရလေ် ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၆ ၂၅ 

တရားမ  ၂၃ ၂၇ ၃၈ ၂၇ ၂၉ 

၄၆ 
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၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၈ရလေ် 

၂၀၁၉ရလေ် 

၂၀၂၀ ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြုိ စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ရလေ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို 

ဇ ား (၁၁) တွင် ဒဖာ်ပပထား္ည်။  

ရလေ် - ဇ ား (၁၁) အရ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှု 

ပျမ်းမျှရံုးချန်ိင်း္ည် လျာထားချြ်ြို ပပည့်မီပခင်းမရိှပါ။ ့္ုိရာတွင် တရားမမှု၌ အဒပခခံမျဉ်းထြ် 

ပိုမိုဒြာင်းမွန်င် ခဲ့ပါ္ည်။  

ဇယား (၁၁) - ၂၀၂၀ ပေည့်နှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ ေျမး်မျှရုးံချနိင််းအဒရအတွြ် 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၀ ရလေ် ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၁၃ ၁၁ ၁၈ 

တရားမ  ၂၃ ၂၅ ၁၆ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

ရာေဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉး် 

၂၀၂၀ ရလေ် 

၂၀၂၁ ရလေ် 

၄၇ 
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၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ဒောင်ရွြ်ချြ်ြုိ စတင်အဒြာင်အထည်ဒဖာ်စဉ် 

ဒြာြ် ူထား္ည့် အဒပခခံမျဉ်းအချြ်အလြ်များနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရလေ်တ့ုိြို ဇ ား(၁၂)တွင် 

ဒဖာ်ပပထား ္ည။်  

ရလေ် - ဇ ား (၁၂) အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး(၂)ရံုး၏ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမမှု 

ပျမ်းမျှရံုးချန်ိင်း ္ည် လျာထားချြ်ြိ ုမပပည့်မီဒ္ာ်လည်း ရာဇဝတ်မှုတွင် အဒပခခံမျဉ်းထြ်ဒလျာ့ြျဒအာင် 

ဒောင်ရွြ်နိုင် ခဲ့ပါ္ည်။  

ဇယား (၁၂)  - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး (၂) ရုံး၏ ေျမး်မျှရုးံချနိင််းအဒရအတွြ် 

အမှု အမျ ို းအစား  အဒပခခံ မျဉ်း ၂၀၂၁ ရလေ် 

ရာဇဝတ် ၂၄ ၂၂ 

တရားမ  ၁၇ ၂၈ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

အဒပခခံမျဉ်း 

၂၀၂၁ ရလေ် 

(ဂ) စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများဆုးံပြတ်နိုင်မှု  

  မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု လပ်ုထံုးလုပ်နင်ည်းများတွင် မှုခင်းများြုိ အချန်ိင်နှင့်တစ်ဒပပးညီ စစ်ဒေး 

စီရင်နုိင်ရနင်် ရည်ရွ ်၍ ရုိးရှင်းဒ္ာ ရာဇဝတ်မှုြို ရြ်ဒပါင်း (၁၈၀) အတွင်း၊  တရားမမှုြို ရြ်ဒပါင်း 

(၃၆၅) ရြ်အတွင်း စစ်ဒေးမပီးပပတ်ရန်င် အချန်ိင်စံနှုန်င်းများ ္တ်မှတ်ထား္ည်။ အမှုများ၏ ၉၀%  အထိ 

္တ်မှတ်္ည့်အချန်ိင်အတွင်း ေုးံပဖတ်နိုင်ရန်င် လျာထား္ည်။  

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး(၂)ရံုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု အဒြာင်အထည် 

ဒဖာ်္ည့်ြာလတွင် ္တ်မှတ်ထား္ည့်အချန်ိင်ြာလအတွင်း အမှုများေံုးပဖတ်နိုင်မှုြို Chart ပဖင့် 

ဒဖာ်ပပထားပါ္ည်။ 

 ရလေ်-အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံး ထားဝ ်ခရိုင်တရားရံုး၏  စံ္တ်မှတ် 

ြာလအတွင်း ရာဇဝတ်မှု၏ ၄% နှင့် တရားမမှု၏ ၂၂% ြို ေံုးပဖတ်နိင်ုခဲ့ပါ္ည်။ ထားဝ  ်

မမို့နင် ်တရားရံုးတွင် ရာဇဝတ်မှု၏ ၇၀% နှင့် တရားမမှု၏ ၅၀% ြို စစ်ဒေးနိုင်ခဲ့ပါ္ည်။ 

လျာထားချြ်ြို ပပည့မီ်ပခင်းမရိှဒ္ာ်လည်း ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရံုး္ည်  စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း 

အမှုများအားလံုး၏ ၅၀% ဒြျာြ်ို စစ်ဒေးနိုင်ခ့ဲပါ္ည်။  

 
၄၈ 
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၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရုံး  (၂) ရုံး၏ ္တ်မှတြ်ာလအတွင်း အမှုဆုံးပြတန်ိုင်မှု  

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

ထားဝ ်ခရိုင် 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

ရာဇဝတ် တရားမ 

ထားဝ ်မမို့နင် ် 

၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ၊  NCMP တရားရံုး (၂) ရံုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု 

အဒြာင်အထည်ဒဖာ်္ည့် ြာလတွင် ္တ်မှတ်ထား္ည့်အချန်ိင်ြာလအတွင်း အမှုများေံုးပဖတ် နုိင်မှုြို  

Chart ပဖင့် ဒဖာ်ပပထားပါ္ည်။ 

ရလေ်-  အရ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ၊ NCMP တရားရံုး မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး၏  စံ္တ်မှတ် ြာလအတွင်း 

ရာဇဝတ်မှု၏ ၂၄% နှင့် တရားမမှု၏ ၅၆% ြို ေံုးပဖတ်နုိင်ခ့ဲပါ္ည်။  မမိတ်မမို့နင် ် တရားရံုးတွင် ရာဇဝတ် 

မှု၏ ၇၁% နှင့် တရားမမှု၏ ၆၅% ြို စစ်ဒေးနုိင်ခ့ဲပါ္ည်။  မမိတ်ခရုိင်တရားရံုး္ည် လျာထားချြ်ြို 

ပပည့်မီပခင်းမရိှဒ္ာ်လည်း တရားမမှုတွင် ၅၀% ဒြျာ် စစ်ဒေးနုိင်ခ့ဲပါ္ည်။ မမိတ်မမို့နင် ်တရားရံုး္ည် 

လျာထားချြ်ြုိ ပပည့်မီပခင်းမရိှဒ္ာ်လည်း စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများအားလံုး၏ ၅၀% ဒြျာ်ြိ ု

စစ်ဒေးနုိင်ခ့ဲပါ္ည။်  

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

ရာေဝတ် တရားမ 

မမိတ်ခရိုင် 

၆၂ 

၆၄ 

၆၆ 

၆၈ 

၇၀ 

၇၂ 

ရာေဝတ် တရားမ 

မမတိ်မမို့နင် ် 

၂၀၂၀ ပေည့န်ှစ်၊ NCMP တရားရုးံ  (၂) ရုံး၏ ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုဆံုးပြတ်နိုင်မှု  

၄၉ 
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  NCMP တရားရံုး (၂)ရံုး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု အဒြာင်အထည်ဒဖာ်္ည့် 

ြာလတွင် ္တ်မှတ်ထား္ည့်အချန်ိင်ြာလအတွင်း အမှုများေံုးပဖတ် နုိင်မှုြို  Chart ပဖင့် ဒဖာ်ပပထားပါ 

္ည။် 

ရလေ်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး ဒြာ့ဒ္ာင်းခရုိင်တရားရံုး၏  စံ္တ်မှတ် ြာလအတွင်း 

ရာဇဝတ်မှု၏ ၁၅% နှင့် တရားမမှု၏ ၂၀% ြုိ ေံုးပဖတ်နုိင်ခ့ဲပါ္ည်။  ဒြာ့ဒ္ာင်း မမို့နင် ်တရားရံုးတွင် 

ရာဇဝတ်မှု၏ ၄၉% နှင့် တရားမမှု၏ ၅၃% ြို စစ်ဒေးနုိင်ခ့ဲပါ္ည်။ လျာထားချြ်ြို ပပည့်မီပခင်းမရိှဒ္ာ် 

လည်း  ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရံုး္ည်  စံ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများအားလံုး၏ ၅၀% ဒြျာ်ြို 

စစ်ဒေးနုိင်ခ့ဲပါ္ည်။  

လျာထား္တ်မတ်ှချြ် (၄)  မှုခင်းစမံီခနင့်ခ်ွမဲှုတရားရုးံများ၏ တရားရုးံအ္ံုးပေု္ူများ ဒြျနင်ေ်မှု  

မှုခင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု တရားရံုးများတွင်  မှုခင်းများြုိ အချန်ိင်နှင့်တစ်ဒပပးညီ စီရင်ေုံးပဖတ်မှုနှင့် 

ပပည်္ူများ၏ အမှု္ည်များ ရရိှဒ္ာ တရားရံုးဝန်င်ဒောင်မှုအဒပါ် ဒြျနင်ပ်မှုများြုိ တုိင်းတာရန်င် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

တရားရုံး အ္ံုးပပု္ူများ၏ ဒြျနင်ပ်မှု ၈၀ % ရရိှရနင်် လျာထား္ည်။  

့္ုိရာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရားရံုးအ္ံုးပပု္ူများ ဒြျနင်ပ်မှုစစ်တမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ NCMP 

တရားရံုးများ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ပဖစ်ပွား္ည့် တစ်ြမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ Covid – 19 ြပ်ဒရာဂါ ြာြွ ် 

ထိနင််းချုပ်ဒရး အဒပခအဒနင်များအရ စစ်တမ်း ဒြာြ် ူနိုင်ခဲ့ပခင်းမရိှပါ။  

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရှိ ပမို့နင်ယ်တရားရံုး တစ်ရုံးချင်းအလုိြ် တရားမမှုများပေီးပေတ်ရန်င် ကြနင့််ကြာ 

ြာလ 

မမို့နင် ်တရားရံုးတစ်ရံုးချင်းစီ၏ မပီးပပတ်္ည့်တရားမမှု တစ်မှုချင်းအလုိြ် ပျမ်းမျှကြနင့််ကြာြာလ 

နှင့် ပပြ္ခေိန်င်နှစ်အတွင်းမပီးပပတ်ခ့ဲဒ္ာ တရားမမူလမှုများ၏ ကြနင့််ကြာရြ်များအဒ္းစိတ်စာရင်းြုိ 

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ Website: https://tanintharyi.hc.gov.mm တွင် နှစ်စဉ် 

မှုခင်းဒောင်ရွြ်မှုအဒပခအဒနင် ဒခါင်းစဉ် ဒအာြ်၌ ဝင်ဒရာြ်ကြည့်ရှုနုိင်ပါ္ည်။  

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

ရာေဝတ ် တရားမ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိငု် 

၄၇ 

၄၈ 

၄၉ 

၅၀ 

၅၁ 

၅၂ 

၅၃ 

၅၄ 

ရာေဝတ် တရားမ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို ့နင် ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုးံ  (၂) ရုံး၏ ္တ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုဆံုးပြတ်နိုင်မှု  

၅၀ 

https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
https://tanintharyi.hc.gov.mm/
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တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ ပမို ့နင်ယ်တရားရုးံများ၏ တရားမမှုများ ပေးီပေတ်နှုနင််း  

(၁-၁-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ  

ခရိုင် ပမို့နင်ယ်တရားရုံး 
တရားမ မူလမှု 

လြ်ခံ ပေီးပေတ် ပေီးပေတ်မှုနှုနင််း  
(%) 

ထားဝ ်ခရိုင် 

ထားဝ ်မမို့နင် ် ၅ ၂ ၄၀ 

 ဒလာင်းလုံးမမို့နင် ် 0 9 900 

္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ် ၆ ၆ ၁၀၀ 

 ဒရပဖူမမို့နင် ် 3 4 133 

မမိတ်ခရိုင် 

မမိတ်မမို့နင်  ် 18 34 189 

ြျွနင််းစုမမို့နင် ် 6 10 167 

ပုဒလာမမို့နင် ် 14 20 143 

တနင် သ္ာရီမမို့နင် ် ၃ ၁၀ ၃၃၃ 

 ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင် 
 ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ် ၁၀ ၁၇ ၁၇၀ 

ဘုတပ်ပငး်မမို့နင်  ် 8 7 88 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွင်းရိှ ပမို ့နင်ယ်တရားရုးံများတွင် တရားမမူလမှုများ၏ ေျမ်းမျှကြနင့််ကြာြာလ       

 (၁-၁-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ဒနင့်အထိ  

ခရိုင် ပမို့နင်ယ်တရားရုံး 

တရားမမူလမှု 

ပေီးပေတ်္ည့ ်

အမှုအဒရအတွြ် 

စုစုဒေါင်း 

ကြနင့််ကြာရြ ်

ေျှမ်းမျှ  

ကြနင့််ကြာရြ် 

ထားဝ ်ခရိုင် 

ထားဝ ်မမို့နင် ် ၂ ၇၇၆ ၃၈၈ 

ဒလာငး်လုံးမမို့နင်  ် ၉ ၃၃၅၆ ၃၇၃ 

္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင်  ် ၆ ၃၆၁၀ ၆၀၂ 

ဒရပဖူမမို့နင် ် ၄ ၁၇၇၆ ၄၄၄ 

မမိတ်ခရိုင် 

မမိတ်မမို့နင်  ် ၃၄ ၁၂၃၃၁ ၃၆၃ 

ြျွနင််းစုမမို့နင် ် ၁၀ ၂၁၃၆ ၂၁၄ 

ပုဒလာမမို့နင်  ် ၂၀ ၄၃၇၆ ၂၁၉ 

တနင်္သာရီမမို့နင်  ် ၁၀ ၅၀၄၁ ၅၀၄ 

ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင် 
ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင်  ် ၁၇ ၅၉၄၁ ၃၄၉ 

ဘုတ်ပပင်းမမို့နင်  ် ၇ ၂၀၁၆ ၂၈၈ 

၅၁ 



THE HIGH COURT OF THE TANINTHARYI REGION 

 
စဉ ်

 
ရုံးအမည ်

 
လိေ်စာ 

၁ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ ် ဒရးလမ်း၊ ေနင််းချရီပ၊် ထားဝ ်မမို့ 

၂ ထားဝ ်ခရိုင်တရားရုံး ္ုခလမ်း္ွ ်၊ ေနင််ချတီိုးချဲ့မမို့္စ၊် ထားဝ ်မမို့ 

၃ မမိတ်ခရိုင်တရားရုံး ရုံးလမ်း၊ ေိပ်င ်ရပ်ြွြ၊် မမိတ်မမို့ 

၄ ဒြာ့ဒ္ာင်းခရိုင်တရားရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဒအာင်္ုခရပ်ြွြ၊် ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့ 

၅ ထားဝ ်မမို့နင် ်တရားရုံး ္ုခလမ်း္ွ ်၊ ေနင််းချတီိုးချဲ့မမို့္စ၊် ထားဝ ်မမို့ 

၆ ဒလာင်းလုံးမမို့နင် ်တရားရုံး ဒအာင်္ဒပပဒြျာင်းလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ြွြ၊် ဒလာင်းလုံးမမို့ 

၇ ္ရြ်ဒချာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး မမို့မရပ်ြွြ၊် ္ရြ်ဒချာင်းမမို့ 

၈ ဒရပဖူမမို့နင် ်တရားရုံး (ခ)ရပ်ြွြ၊် ဒရပဖူမမို့ 

၉ မမိတ်မမို့နင် ်တရားရုံး ရုံးလမ်း၊ ေိပ်င ်ရပ၊် မမိတ်မမို့ 

၁၀ ြျွနင််းစုမမို့နင် ်တရားရုံး အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ၊် ြျွနင််းစုမမို့ 

၁၁ ပုဒလာမမို့နင် ်တရားရုံး တိုးချဲ့(၂)လမ်း၊ အမှတ(်၂)ရပ်ြွြ၊် ပုဒလာမမို့ 

၁၂ တနင် သ္ာရီမမို့နင် ်တရားရုံး 
ပမဝတ်ေင်ဘုရားြုနင််းဒတာ၊် ဒချာင်းကြီးရပ်ြွြ၊် 

တနင် သ္ာရီမမို့ 

၁၃ ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့နင် ်တရားရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဒအာင်္ုခရပ်ြွြ၊် ဒြာ့ဒ္ာင်းမမို့ 

၁၄ ဘုတပ်ပငး်မမို့နင် ်တရားရုံး ္မာဓိလမ်း၊ ဒရွှေဘုံ္ာရပ်ြွြ၊် ဘုတပ်ပငး်မမို့ 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် ပမို့နင်ယ်တရားရုံးများ၏ 

တညဒ်နင်ရာများ 

       ဒနင်ာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) 
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စဉ် 

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုနင််း 

ခွင့်ပေု လြ်ရိှ လစ်

လေ ်ြျား မ ဒေါင်း 

၁ ညွှနင််ကြားဒရးမှူး ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရားဒရး၀နင််ထမ်းအေင့် (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၆ - ၅ ၅ ၁ 

၃ တရားဒရး၀နင််ထမ်းအေင့် (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၀ ၅ ၂ ၇ ၃ 

၄ တရားဒရး၀နင််ထမ်းအေင့် (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၂၂ ၉ ၇ ၁၆ ၆ 

၅ တရားဒရး၀နင််ထမ်းအေင့် (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၉ - ၁ ၁ ၁၈ 

 အရာထမ်း စုစုဒေါင်း ၅၈ ၁၄ ၁၆ ၃၀ ၂၈ 

၆ ရုံးအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - 

၇ ဌာနင်ခွဲစာဒရး ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈ ၁ ၅ ၆ ၂ 

၈ အကြီးတနင််းစာဒရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄၆ ၁၃ ၃၀ ၄၃ ၃ 

၉ အကြီးတနင််းလြ်နှိပ်စြ်စာဒရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄ - ၃ ၃ ၁ 

၁၀ လ/ထြွနင််ပျူတာလုပ်ဒောင်ဒရးမှူ

းး 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၄ ၁ ၁ ၂ ၂ 

၁၁  ာဉ်ဒမာင်း - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၂ အင ်တနင််းစာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၄၁ ၈ ၂၀ ၂၈ ၁၃ 

၁၃ အင ်တနင််းလြ်နှိပ်စြ်စာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၃၁ ၂ ၉ ၁၁ ၂၀ 

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

၁၅ စာတွဲချုပ ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

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

၁၇ ရုံးအြူ/ စာပို ့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၈ ၇ ၂ ၉ ၁၉ 

၁၈ ရုံးဒစာင့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁၄ ၃ - ၃ ၁၁ 

၁၉ ္နင့်ရ်ှင်းဒရး ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်းစုစုဒေါင်း ၂၁၃ ၄၂ ၇၇ ၁၁၉ ၉၄ 

စုစုဒေါင်း ၂၇၁ ၅၆ ၉၃ ၁၄၉ ၁၂၂ 

(၁-၁-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရိှ  

ရာထူးအဆင့်အလိုြ် ၀နင််ထမ်းအင်အားစာရင်း 

       ဒနင်ာြ်ဆြ်တွ ဲ(ခ) 
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စဉ် 

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုန်င်း 

မိမိ ဆန္ဒ 

အဒလျှာြ် 

နှုတ်ထွြ် 

ပခင်း 

နှစ်ပေည့် 

အပငိမ်း

စား 

ယူပခင်း 

ရံုးဒပောင်း 

ဒလျှာြ် 

ထားပခင်း 

ဝန်င်ထမ်း 

အပြစ်မှ 

ထုတ်ေယ် 

ပခင်း 

ရာထူးမှ 

ထုတ်ေယ် 

ပခင်း 

၁ ညွှန်င်ကြားဒရးမှူး ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ - ၁ - - - 

၂ တရားဒရး၀န်င်ထမ်းအေင့် (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ - - - - - 

၃ တရားဒရး၀န်င်ထမ်းအေင့် (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ - - - - - 

၄ တရားဒရး၀န်င်ထမ်းအေင့် (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ - - - ၂ - 

၅ တရားဒရး၀န်င်ထမ်းအေင့် (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ - - - - - 

 အရာထမ်း စုစုဒေါင်း - ၁ - ၂ - 

၆ ရံုးအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ - - - - - 

၇ ဌာနင်ခွဲစာဒရး ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ - ၁ - - - 

၈ အကြီးတန်င်းစာဒရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ - - ၁ - ၃ 

၉ အကြီးတန်င်းလြ်နိှပ်စြ်စာဒရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ - - - - ၁ 

၁၀ လ/ထြွန်င်ပျူတာလုပ်ဒောင်ဒရး

မှူး 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ - - - - - 

၁၁  ာဉ်ဒမာင်း - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၄၀၀၀ - - - - - 

၁၂ အင ်တန်င်းစာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ - - - - ၅ 

၁၃ အင ်တန်င်းလြ်နိှပ်စြ်စာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ - - - - ၃ 

၁၄  ာဉ်ဒမာင်း - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ - - - - - 

၁၅ စာတွဲချုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ - - - - - 

၁၆ ရံုးအြူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ - - - - ၁ 

၁၇ ရံုးအြူ/ စာပ့ုိ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ - - - - ၃ 

၁၈ ရံုးဒစာင့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - - - ၂ 

၁၉ ္နင့််ရှင်းဒရး ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ - - - - - 

အမှုထမ်းစုစုဒေါင်း ၂ ၁ ၁ - ၁၈ 

စုစုဒေါင်း ၂ ၂ ၁ ၂ ၁၈ 

(၁-၁-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့်  တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရိှ  

ရာထူးအဆင့်အလိုြ် ပေုနင််းတီး၀နင််ထမ်းအင်အားစာရင်း 

       ဒနင်ာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ) 



ဒြျးဇူးတင်လွှာ 

 

        ဤနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပပုစုဒရးအတွြ ် တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပပုစုဒရးအဖဲွ့နှင့် နှစ်စဉ် 

အစီရင်ခစံာ ထတ်ုဒဝဒရးအတွြ ် ဒောင်ရွြ်ဒပးခ့ဲ္ူများအားလုံးြို  အထူးဒြျးဇူးတင်ရိှပါ္ည။် 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁ ခုနစှ ်တရားရုံးနစ်ှစဉ်အစီရင်ခံစာအတွြ ်ဆြ်္ွယ်ရနင် ်

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပပုစုဒရးလပ်ုငန်င်းအဖဲွ့ 

အီးဒမးလ်း thanintharyi.hc@usc.gov.mm  

တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

ထားဝ ်မမို့    

mailto:kayinhco@gmail.com


https://tanintharyi.hc.gov.mm  

https://tanintharyi.hc.gov.mm/

