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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစရီင်ခံစာ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 
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က ချင် ပြည် နယ် တ ရား လွှတ် တတာ် ၏ တည် တန ရာ 

အမှတ်၊ ၁၅၊ ဧရာရြ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့ 

ဆက်သွယ်ရန် 

ရုံးအဖွဲ့မှူး 

တရားသူကကီးချုြ်ရုံး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄   ၂၅၂၉၀၇၇ 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄  ၂၅၂၂၃၈၂ 
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အ ကြောင်းအရာ စာမျြ်ေနှာ 

 ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးချုြ်၏ ဥ ယျာဇဉ် 5-၆ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးချုြ်နှင့် 
တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးများ 

၇ 

  ပြည် ောင်စုတရားလွှတ် တာ်ချုြ်၏ တရားစီရင် ရး မဟာ 
ဗျူဟာ စီမံြိေန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) 

၈ 

  တရားစီရင် ရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမံြိေန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၀) 

လုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈) 

၉ 

  တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာေုတ်ပြန်ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်ေ ၉ 

  တရားစီရင် ရးဆုိင်ရာအ ပခခံမူများ ၁၀ 

  ဖွဲ့စည်းြုံအ ပခခံဉြ ေအရ တရားစီရင် ရးဆုိင်ရာ 
အခွင့်အာဏာ 

၁၀ 

 တရားရံုးဖဲွ့စည်းြံု ၁၁ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ ဖွဲ့စည်းြုံ ၁၁ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်တွင် တာဝန်ေမ်း ဆာင်ခဲ့ 

 သာ ပြည်နယ်တရား ရးဦးစီးမှူးများ၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးများ 

၁၂ 

  ခရိုင်တရားရံုးနှင့် မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဖွဲ့စည်းြုံများ ၁၃ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်နှင့် ခရိုင်တရားရံုး 

အ ဆာြ်ေအအံုများ 

၁၄ 

  ခရိုင်တရားရံုးဖွဲ့စည်းြုံ ၁၅ 

  မမို့နယ်တရားရံုး၏ဖွဲ့စည်းြုံ ၁၆-၁၇ 

  ြေ လးသူငယ်တရားရုံးများ၊ စည်ြင်သာယာတရားရံုးများ၊ 
 မာ် တာ်ယာဉ်တရားရံုးများ 

၁၈ 

  အရာေမ်းအင်အားစာရင်း၊ အမှုေမ်းအင်စားစာရင်း ၁၉ 

 တရားရံုးများ၏ စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာများ ၂၁ 

  ရသံုးမှန်း ပခ ငွစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာ ရးစီမံခန့်ခွဲမှု ၂၃ 

  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရ ငွများ ၂၄ 

 တရားစီရင် ရး ဆာင်ရွြ်ေချြ်ေများ ၂၄ 

  ပြြေ္ခေိန်နှစ်အလိုြ်ေအမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၂၅ 

  ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများ၏ သြ်ေတမ်း ၃၇ 

မာတိကာ 
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အ ကြောင်းအရာ စာမျြ်ေနှာ 

  စစ် ဆးဆအဲမှုများ၏ သြ်ေတမ်း ၃၇ 

  အယူခံတြ်ေ ရာြ်ေမှုနှုန်း ၄၃ 

  အ ရးကြီေးရာဇဝတ်ဆဲွဆုိမှု ၄၅ 

 တရားစီရင် ရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း ၂၀၁၈- ၂၀၂၂ ၏ အဓိြေ 

လုြ်ငန်း လျာေားသတ်မှတ်ချြ်ေများ 

၄၆ 

 မဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း အ ြောင်အေည် ဖာ် ဆာင်ရွြ်ေနုိင်မှု ၄၆ 

 နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တရားရံုးများနှင့် ရံုးခန်းများ 

ပြင်ဆင်ေားရိှမှုအ ပခအ န 

၄၈ 

 သင်တန်းများ ြးပခင်း ၄၈ 

 ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် NCMP တရားရံုးများ၏ အ ြောင်အေည် ဖာ် ဆာင် 
ရွြ်ေေားမှုအ ပခအ န 

၅၀ 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ ပြြေ္ခေိန်နှစ်အလုိြ်ေ အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၅၆ 

 NCMP တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရာဇဝတ်/တရားမ စုစု ြါင်း 

အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

၅၈ 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း ၅၈ 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏  သချာ စမှု ၆၁ 

 အမှု ရွှေ့ဆုိင်းနှုန်း ၆၁ 

 အမှုအလုိြ်ေ အမှုကြေားနာရန်ချန်ိးဆုိ သာ ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိးအ ရအတွြ်ေ ၆၃ 

 စံသတ်မှတ်ြောလအတွင်း အမှုများဆံုးပဖတ်နုိင်မှု ၆၄ 

 မှုခင်း ပခရာ ရာြ်ေစနစ် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပခင်း ၆၈ 

 မုိးညှင်းခရုိင်နှင့်မမို့နယ်တရားရံုး အချုြ်ခန်းဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား ၆၈ 

  နာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုး ြန္နြ်ေတင်အခမ်းအနား ၆၉ 

  နာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုးအ ဆာြ်ေအအံုသစ်ဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား ၆၉ 

 ပမစ်ကြီေးနား၊ ြူတာအုိအြေျဉ်း ောင်တ့ုိအား ကြေည့်ရှုစစ် ဆးပခင်း ၇၁ 

 တရားရံုးဝန်ေမ်းများ အရည်အ သွးပမင့်သင်တန်းဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား ၇၂ 

 ဗန်း မာ်အြေျဉ်း ောင်အား ကြေည့်ရှုစစ် ဆးပခင်း ၇၂ 

 တရားရံုးနှင့် တရားရံုးလုြ်ငန်းများကြေည်းကြေြ် ဆာင်ရွြ်ေပခင်း ၇၅ 

 ပြစ်ေဏ်ြေျခံ နရသူများ၊ အချုြ်ခံ နရသူများ၏ ဥြ ေဆုိင်ရာအခွင့် 
အ ရးများရရိှ ရး  ဆာင်ရွြ်ေပခင်း 

၇၇ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကကီးချုြ်၏ ဥတယျာဇဉ် 

 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စု 

တရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ လမ်းညွှန်ကကီးကကြ်မှုနှင့်အညီ တရားရုံးနှစ်စဉ် 

အစီရင်ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ေုတ်တေခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အေိ 

တတိယအကကိမ်တိုင် အများပြည်သူများသ့ုိ ေုတ်တေနုိင်ခဲ့ ြါ သည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အြါအေင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ 

တရားရံုးအဆင့်ဆင့်က နှစ်စဉ်တဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်၊ တဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုြ်ငန်း 

တဆာင်တာများကုိ တရားရံုးလုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်တနသူများသာမက အများပြည်သူကြါ 

သိရှိနားလည်ေားသင့်တြသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအား ယင်းသ့ုိသိရှိနားလည်တစရန်ဟူတသာ 

ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိစွာ ေုတ်တေလိုက်ပခင်းပြစ်သည်။ 

  တရားရံုးလုြ်ငန်းများ ြိုမိုေိတရာက်သွက်လက်ပမန်ဆန်လာမှု၊ တရားရုံး 

ေန်တဆာင်မှုများကုိ ကျယ်ပြန့်စွာတြးနိုင်မှု၊ အများပြည်သူနှင့်မီဒီယာတို့အတြါ် ယဉ်တကျး 

လိုလားစွာေိတတွ့ဆက်ဆံနိုင်မှု၊ တခတ်မီသည့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တခတ်မီနည်းြညာများ 

အသံုးပြုနိုင်မှုတ့ုိသည် မရှိမပြစ်လိုအြ်လာသည်။ ေို့အတူ တရားသူကကီးများ၊ တရားတရး 

အရာရှိများနှင့် တရားရံုးေန်ေမ်းများက သိရှိေားရမည့်ဘာသာရြ်အတကကာင်းအရာအသစ် 

များလည်း အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ တြါ်ေွန်းလျှက်ရှိတြသည်။ 

  မျက်တမှာက်တခတ်တရားစီရင်တရးသည် အသစ်သစ်တသာတပြာင်းလဲမှုများ 

နှင့် တန့စဉ်ကကုံတတွ့လာတနရသည်ကုိ သတိပြုမိကကမည်ဟုယူဆြါသည်။ တရားစီရင်တရး 

ကဏ္ဍမှတာေန်ရှိသူများအတနပြင့် မိမိတို့တရားခွင်၌ သမာရိုးကျအမှုများစစ်တဆးစီရင်တနရံု 

မျှပြင့် ရုံးတရှ့တရာက်ရှိလာတသာ အမှုအခင်းများကုိ တပြရှင်းတြးတနရုံမျှပြင့် လုံတလာက်သည် 

ဟု မဆိုနိုင်တတာ့တချ။ 
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  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွက်ရာ၌ ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်လက်တအာက်ရှိ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုးနှင့် 

ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် ၁.၈.၂၀၁၈ ရက်တန့မှစ၍ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် 

တဆာင်ရွက်ရာတွင် တရားစွဲအြွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စြ်တနတသာ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တရှ့တန 

များနှင့်အတူ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ 

  ယခုအစီရင်ခံစာ ေုတ်တေပခင်းသည်လည်း တရားရုံးေန်တဆာင်မှုများ၊ 

တရားမျှတမှု၊ လက်လှမ်းမီနုိင်မှုများ၊ တာေန်ခံယူနိုင်မှုများ တိုးတက်လာတစပခင်းပြင့် အများ 

ပြည်သူတို့က တရားစီရင်တရးကဏ္ဍအတြါ် ယုံကကည်ကုိးစားလာမှု တိုးတက်ပမင့်မား လာတစ 

တရးအတွက် ကကီးစွာတသာ အတောက်အကူပြစ်တစမည်ဟုလည်း မိမိတို့အတလးအနက် ခံယူ 

ေားြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်၏ လမ်းညွှန်ကကီးကကြ်မှုပြင့် တရားစီရင်တရး စီမံခန့်ခွဲတရး၊ တောက်ြံ့တရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များကုိ ကကိုးစားတဆာင်ရွက်သွားမည်ပြစ်သည်။ အဆင့်ဆင့်တသာတရားရုံးများက 

လုြ်တဆာင်တနသည့် တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ 

ပြည်သူလူေုကလည်း စိတ်ြါေင်စားစွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်ပခင်းအားပြင့် အများပြည်သူ 

ယုံကကည်ကုိးစားတသာ တရားစီရင်တရးစနစ် မလွဲမတသွပြစ်ေွန်းလာတစမည်ဟု ယုံကကည် 

တမျှာ်လင့်ြါသည်။ 

 

 

(တူးဂျာ) 

တရားသူကကီးချုြ် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်                          ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ ဧမြီလ   22   ရက် 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဦးတူးဂျာ 

တရားသူကကီးချုြ် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မ ှယတန့ထိ 

 

တေါ်ပြုံးပြုံးတအး 

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မ ှယတန့ထိ 

ဦးတူးတမာ် 

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး 

၄.၁၀.၂၀၁၉ မှ ယတန့ထိ 
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ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ 

တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ( ၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ) 

 

 

ရည်မှန်းချက် 

 

-  လူတိုင်းသ့ုိ အရည်အတသွးပမင့်တရားမျှတမှုကုိ ပြည့်ဆည်းတြးရန် 

-  တရားရံုးများအတြါ် ပြည်သူလူေု၏ စိတ်ချယုံကကည်မှုနှင့် ေိတရာက်မှု 

ရှိသည့် တရားဥြတဒ  စိုးမိုးတရးကုိ ပမှင့်တင်ရန် 

 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

 

 - တရားဥြတဒစုိးမိုးတရးနှင့် ရြ်ရွာတအးချမ်းသာယာတရး 

 - ပြည်သူအများယုံကကည်ကုိးစားသည့် ပြည်သူ့အကျ ိုးပြုတရားစီရင်တရးစနစ်     

တြါ်ေွန်းတရး 

 - အမှုအခင်းများကုိ  ဥြတဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်စီရင်ဆံုးပြတ်တရး 

 - တရားရံုးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပမှင့်တင်တရး 

 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

 

 - သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 - တရားစီရင်တရးလွတ်လြ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု 

 - လက်လှမ်းမီနုိင်မှု 

 - ပမန်ဆန်ေိတရာက်မှုနှင့် အချနိ်မီတဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
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တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀)လုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈) 

 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၁) ။ တရားရံုးေန်တဆာင်မှုများ အများပြည်သူ လက် 

လှမ်းမီနုိင်မှုကုိ လွယ်ကူတိုးတက်တစတရး တဆာင် 
ရွက်တြးရန်၊ 

 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၂) ။ အများပြည်သူ၏အသိအပမင်ကုိ ပမှင့်တင်တြးရန်၊ 
 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ ်(၃) ။ တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ လွတ်လြ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခဲွမှု 
စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရန်၊ 

 
မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ ်(၄) ။ တရားစီရင်တရး၏ ြညာရြ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာေန်ခံ 

ယူနိုင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကုိ ပမှင့်တင်တြးရန်၊ 
 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၅) ။ ေိတရာက်တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရုံးက 
တဆာင်ရွက်တသာအေူးမှုခင်းကိစ္စရြ်တို့ကုိ တိုးပမှင့် 
တဆာင်ရွက်ရန် 

 
 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီအရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ရည်ရွယ်ချက် 

- ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားရံုးများ၏တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းစဉ်များ 

ြွင့်လင်းပမင်သာ ၍ တာေန်ခံနိုင်မှုရှိတစရန် 

- တရားရံုးများ၏ လုြ်ငန်းတဆာင်တာများအတြါ် ယောဘူတကျကျ အကဲ 

ပြတ်နိုင်တစရန် 

- တရားရံုးများ၏ စွမ်းတဆာင်ရည်ြုိမိုပမင့်မားလာတစရန် 

- တရားစီရင်တရးကဏ္ဍ၏ ပြုပြင်တပြာင်းလဲမှုလုြ်ငန်းများကုိ အများသိရှိလာ 

တစရန် 
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တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာအတပခခံမူများ 
 

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တောင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒအရ တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ အတပခခံမူ 

များမှာ တအာက်ြါ အတိုင်းပြစ်သည် - 

(က) ဥြတဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာတရားစီရင်တရး 

(ခ) ဥြတဒအရ ကန့်သတ်ချက်များမှအြ ပြည်သူ့တရှ့တမှာက်တွင် တရားစီရင် 

တရး 

(ဂ) အမှုများတွင် ဥြတဒအရ ခုခံတချြခွင့်နှင့် အယူခံြိုင်ခွင့်ရရှိတရး 

(ဃ) ပြည်သူတို့၏အကျ ိုးစီးြွားကုိ ကာကွယ်တစာင့်တရှာက်၍ တရားဥြတဒ စုိးမိုး 

တရးနယ်တပမ တအးချမ်းသာယာတရး တည်တဆာက်ရာတွင် အတောက်အကူ 

ပြစ်တစတရး 

(င) ဥြတဒကုိပြည်သူများက နားလည်လိုက်နာကျင့်သံုးလာတစရန် ြညာတြး 

တရးနှင့် ပြည်သူများက ဥြတဒကုိလိုက်နာတသာ အတလ့အကျင့် ြျ ို းတောင် 

တြးတရး 

(စ) ပြည်သူအချင်းချင်းနှင့်ြတ်သက်တသာ အမှုကိစ္စများကုိ ဥြတဒတဘာင် 

အတွင်း၌ တကျတအးမြီးပြတ်တစတရး 

(ဆ) ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုိ အတရးယူအပြစ်တြးရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်မှုကုိ 

ဦးတည်တရး 

 

ဖွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတေအရ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ 

 

  ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံတတာ်တွင် တရားစီရင်တရးအာဏာသည် 

နိုင်ငံတတာ်၏ အချုြ်အပခာအာဏာသုံးရြ်အနက် တစ်ခုပြစ်မြီး ဥြတဒပြုတရးအာဏာနှင့် 

အုြ်ချုြ်တရး အာဏာတို့မှာ သီးပခားရြ်တည်ြါသည်။ 

  ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒြုဒ်မ ၁၈ အရ နိုင်ငံတတာ်၏ တရားစီရင်တရး 

အာဏာကုိ ပြည်တောင်စု တရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၊ တိုင်းတဒသကကီးတရားလွှတ်တတာ်များ၊ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များနှင့် ကုိယြ်ိုင် အုြ်ချုြ်ခွင့်ရစီရင်စုတရားရံုးများ အြါအေင် 

အဆင့်ဆင့်တသာ တရားရုံးများအား ခွဲတေအြ်နှင်းေားြါသည်။ 
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တရားရုံးဖွဲ့စည်းြုံ 

  ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ် ြွဲ့စည်းြုံ အတပခခံ 

ဥြတဒနှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တောင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒတ့ုိအရ တအာက်တြာ်ပြြါ 

တရားရံုးများကုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်တန့မှစ၍ ြွဲ့စည်းေားြါသည် -  
 

  (က) ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ် 

(ခ) တိုင်းတဒသကကီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

(ဂ) ခရိုင်တရားရံုး၊ ကုိယြ်ိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် တဒသတရားရုံး 

(ဃ) မမို့နယ်တရားရံုး 

(င) ဥြတဒအရတည်တောင်သည့် အပခားတရားရုံးများ 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ဖွဲ့စည်းြုံ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ် 

နှင့် တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး (၂) ဦးပြင့်ြဲွ့စည်းေားြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကကီးချုြ် ဦးတူးဂျာနှင့် တရား 

လွှတ်တတာ်တရားသူကကီး တဒါ်ပြုံးပြုံးတအးတို့က ၃၀.၃.၂၀၁၁ ရက်တန့မှစ၍ တာေန်ေမ်း 

တဆာင်ကကမြီး တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး ဦးတူးတမာ်က ၄.၁၀.၂၀၁၉ ရက်တန့မှ စတင် 

တာေန်ေမ်းတဆာင်ခဲ့ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီေးချုြ်ရံုး ပြည်နယ်တရား ရးဦးစီးမှူးရံုး 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးများ 

စဉ် အမည်နှင့်ကုိယြ်ိုင်အမှတ် 
တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့သည့်ကာလ 

မှ ထ ိ

(၁) ဦးမျ ို းတင့် (တ/၁၅၂၁) ၃၀.၃.၂၀၁၁ ၂၆.၄.၂၀၁၁ 

(၂) တဒါ်ပမင့်ပမင့်စိန် (တ/၁၆၉၇) ၂၆.၄.၂၀၁၁ ၃.၁၁.၂၀၁၁ 

(၃) ဦးသက်စိုးတအာင် (တ/၁၆၃၅) ၃.၁၁.၂၀၁၁ ၄.၅.၂၀၁၂ 

(၄) တဒါ်တအးတအးမွန် (တ/၁၆၄၉) ၇.၅.၂၀၁၂ ၁၀.၇.၂၀၁၄ 

(၅) ဦးအယ်လ် တိန်းတဘာမ် (တ/၁၇၉၅) ၃.၇.၂၀၁၄ ၂၁.၁၂.၂၀၁၅ 

(၆) တဒါ်နှင်းတီတာ (တ/၁၅၈၄) ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ ၂.၅.၂၀၁၇ 

(၇) ဦးမြိုးမြိုး (တ/၁၈၉၀) ၂.၅.၂၀၁၇ ၅.၃.၂၀၁၈ 

(၈) ဦးတူးတမာ် (တ/၁၉၉၇) ၅.၃.၂၀၁၈ ၂၁.၆.၂၀၁၉ 

(၉) ဦးပမင့်ဆန်း (တ/၂၀၁၂) ၂၁.၆.၂၀၁၉ ၅.၁၂.၂၀၁၉ 

(၁၀) ဦးပမင့်စိုး (တ/၁၇၇၁) ၁၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄.၉.၂၀၂၀ 

(၁၁) ဦးေွန်းေွန်းဦး (တ/၂၁၈၀) ၁၆.၉.၂၀၂၀ ယတန့ေိ 

 

 

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်ရံုးတွင် တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ 

ရုံးအဖွဲ့မှူးများ 

 

၁။  တဒါ်နွယ်နီေင်း (တ/ ၂၄၄၂) - ၁၅.၅.၂၀၁၉ မှ ၇.၈.၂၀၂၀ ေ ိ

၂။ တဒါ်စန်းစန်းတဌး(တ/၂၄၈၃) - ၆.၇.၂၀၂၀ မှ ယတန့ေိ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

       

ပမစ်ကကီးနား 
ခရုိင်တရားရံုး 

(ခ) 
 

မိုးညှင်း 
ခရုိင်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

ဗန်းတမာ် 
ခရုိင်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

ြူတာအုိ 

ခရုိင်တရားရံုး 

       

ပမစ်ကကီးနား 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(က) 
 

မိုးညှင်း 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

ဗန်းတမာ် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

ြူတာအုိ 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 

       

ေိုင်းတမာ် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
 

မိုးတကာင်း 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

မိုးတမာက် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
 

မချမ်းတဘာ့ 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 

       

တနိုင်း 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
 

ြားကန့် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဂ) 
 

မန်စီ 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
 

တနာင်မွန် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 

       

ချတီြွ 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
   

တရွှေကူ 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
 

တခါင်လန်ြူး 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 

       

တဆာ့တလာ် 

မမို့နယ်တရားရံုး 
(ဃ) 

     

ဆွမ်ြရာဘွမ် 

မမို့နယ်တရားရံုး 
(ဃ) 

       

အင်ဂျန်းယန် 
မမို့နယ်တရားရံုး 

(ဃ) 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ခရိုင်တရားရုံး အတဆာက်အအုံများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ် 

ပမစ်ကြီေးနားခရုိင်တရားရံုး 

မုိးညှင်းခရုိင်တရားရံုး 

ဗန်း မာ်ခရုိင်တရားရံုး 

ြူတာအုိခရုိင်တရားရံုး 
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ခရိုင်တရားရုံး၏ဖွဲ့စည်းြုံ 

 

  ခရိုင်တရားရံုးတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးအြ် 

ေားတသာ ခရိုင်တရားသူကကီး၊ တွဲြကခ်ရိုင်တရားသူကကီး၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကကီး 

တို့ရှိြါသည်။ ခရိုင်တရားရုံးြွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ် မူတည်၍ ခရိုင် 

တရားသူကကီး များခန့်ေားြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကုိယြ်ိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရံုးနှင့် ကုိယြ်ိုင် 
အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တဒသတရားရုံး ြွဲ့စည်း ေားပခင်းမရှိြါ။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရုံး၊ 

မိုးညှင်းခရုိင်တရားရံုး၊ ဗန်းတမာ်ခရိုင် တရားရုံး၊ ြူတာအုိခရိုင်တရားရုံးတ့ုိပြင့် တရား 
စီရင်တရး လုြ်ငန်းများ တဆာင်ရွက် လျက်ရှိြါသည်။ 

  ခရိုင်တရားရံုးတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးခန့် 
အြ်ေားတသာ ခရိုင်တရားသူကကီးနှင့် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကကီးတို့ရှိြါသည်။ 

  ခရိုင်တရားရံုး၏တရားသူကကီးအတရအတွက်သည် ခရိုင်တရားရံုး ြွဲ့စည်းြံု 
နှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ 

 

စဉ် တရားရုံးအမည် ခရိုင်တရားသူကကီး 

၁။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး 
ဦးညွန့်လင်း 
ဦးတစာေီလီ 

၂။ မိုးညှင်းခရုိင်တရားရံုး 
ဦးပမတ်စံ 
တဒါ်ခင်တအးတအးလင်း 

၃။ ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရံုး 
တဒါ်ခင်သန်းကကည် 
ဦးတအာင်နိုင်စုိး 

ဦးလွန်းတဘာ် 

၄။ ြူတာအုိခရုိင်တရားရံုး 
ဦးတအာင်နိုင်စုိး 
ဦးတော်ခါး 
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မမို့နယ်တရားရုံး၏ဖွဲ့စည်းြုံ 

  ကချင်ပြည်နယ်တွင် မမို့နယ်တရားရံုးတြါင်း ( ၁၈ ) ရုံးရှိြါသည်။ မမို့နယ် 

တရားရံုးများတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးခန့်အြ်ေားတသာ 

မမို့နယ်တရားသူကကီး၊ တွဲြကမ်မို့နယ်တရားသူကကီးနှင့် ဒုတိယမမို့နယ်တရားသူကကီးတို့ ရှိြါ 

သည်။ မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ တရားသူကကီးအတရအတွက်မှာ တရားရုံးြွဲ့စည်းြုံနှင့် ယင်းရုံး 

၏ လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် 

ရာေေတ်မှု (၂) မျ ို းလုံးကုိ ကကားနာနိုင်သည့် မူလမှုစီရင်ြုိင်ခွင့် ရှိြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးရှ ိ

အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့် စစ်တဆးစီရင်ဆံုးပြတ် ြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားသူကကီးများစာရင်း 

(၁.၁.၂၀၂၀) မှ (၃၁.၁၂.၂၀၂၀) အထိ 

စဉ် တရားရုံးအမည် မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၁။ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုး ဦးသန်းေွန်း 

၂။ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးေက်လင်းတအာင် 
ဦးတကာင်းပမတ်စုိး 

၃။ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတကျာ်ပမတ်သူ 

ဦးမငိမ်းချမ်းတအာင် 

၄။ ချတီြွမမို့နယ်တရားရံုး ဦးမင်းတအာင်တကျာ် 

၅။ တဆာ့တလာ်မမို့နယ်တရားရံုး ဦးဂျယီိန်းေနု်း 

၆။ အင်ဂျန်းယန်မမို့နယ်တရားရုံး 
ဦးစိန်ပမတ်ကကူ 
ဦးေင်းတော်တော် 

၇။ မိုးညှင်းမမို့နယ်တရားရံုး ဦးတော်မင်းဦး 

၈။ မိုးတကာင်းမမို့နယ်တရားရံုး ဦးတအာင်တေယျာေင်း 

၉။ ြားကန့်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတအာင်ဆန်းဦး 

ဦးလှိုင်းတေယံပမင့် 
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စဉ် တရားရုံးအမည် မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၁၀။ ဗန်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး ဦးတအာင်သူရ 

၁၁။ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး ဦးဉာဏ်လင်းေွန်း 

၁၂။ မိုးတမာက်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတနာ်ဂျာတအာင် 

ဦးဂွန်ဆန် 

၁၃။ မံစီမမို့နယ်တရားရုံး ဦးတနမင်းစိုး 

၁၄။ ြူတာအုိမမို့နယ်တရားရံုး ဦးေင်းတော်ဦး 

၁၅။ မချမ်းတဘာ့မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးသက်ြိုင်မှူး 
ဦးမျ ို းေွယ်တအာင် 

၁၆။ တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုး ဦးဟန်စုိးမင်း 

၁၇။ တခါင်လန်ြူးမမို့နယ်တရားရံုး ဦးဆွတ်ရိန် 

၁၈။ ဆမွ်ြရာဘွမ်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးေန်ဒ ီ
ဦးတအးချမ်း 

 

ဥြတေအရတည်တထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ 
  သီးပခားမှုခင်းကိစ္စရြ်များကုိ ကကားနာစစ်တဆးရန်အတွက် ဥြတဒအရ 

တည်တောင်ေားတသာ အပခားတရားရုံးများကုိ မမို့နယ်တရားရံုးအဆင့်အပြစ် တည်တောင် 
ေားြါသည်။ အဆိုြါတရားရံုးများတွင် တအာက်ြါတ့ုိြါေင်ြါသည် - 

(က) ကတလးသူငယ်တရားရုံးများ 
(ခ) စည်ြင်သာယာတရားရံုးများ 

(ဂ) တမာ်တတာ်ယာဉ်တရားရံုးများ 
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ကတလးသူငယ်တရားရုံးများ 

 

  ကတလးသူငယ်ဥြတဒအရ ကတလးသူငယ်များကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများကုိ 

ကကားနာစစ်တဆးရန်အတွက် ကတလးသူငယ်တရားရံုးများကုိ သီးပခားတည်တောင်ေား 

ြါသည်။ မမို့နယ်အဆင့်တရားရံုးများပြစ်တသာ်လည်း ကတလးသူငယ်တရားသူကကီးသည် 

မှုခင်း၏ကကီးတလးမှုနှင့်မဆိုင်ဘဲ ပြစ်ဒဏ်အားလုံးကုိ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာရှိြါသည်။ 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်လကတ်အာက်ရှိ  မမို့နယ်တရားရံုးများသည် ကတလး 

သူငယ်မှုခင်းများကုိ စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာရှိြါသည်။ ကတလးသူငယ်တရားရုံးကုိ မမို့နယ် 

တရားရံုး၌ ြူးတွဲြွင့်လှစ်ေားရှိြါသည်။ 

  ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုးတွင် ယူနီဆက်ြ်အကူအညီပြင့် ကတလးသက် 

တသ စစ်တဆးတသာအခန်းအြါအေင် တရားရုံးအတောက်အကူပြုြစ္စည်းများနှင့် ကတလး 

သူငယ်များသက်တတာင့် သက်သာရှိတစမည့် ြတ်ေန်းကျင်ကုိ ြန်တီးတြးရန်အတွက် 

ကွန်ြျူတာကိရိယာများတြ်ဆင်ေားသည့် ကတလးသက်တသ တတွ့ဆုံတမးပမန်းခန်းကုိ 

လည်း ပြုလုြ်ေားမြီးပြစ်ြါသည်။ 

 

စည်ြင်သာယာတရားရုံးများ  

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်လကတ်အာက်၌ စည်ြင်သာယာတရားရံုး 

များကုိ သီးပခားြွင့်လှစ်ေားပခင်းမရှိြါ။ စည်ြင်သာယာမှုခင်းများတြါ်တြါက်လာြါက 

သက်ဆုိင်ရာမမို့နယ်တရားရံုးများသ့ုိသာ တရားစွဲဆုိတင်ြို့ရြါသည်။ 

 

 

တမာ်တတာ်ယာဉ်တရားရုံးများ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် လက်တအာက်၌ ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် 

လမ်းစည်းကမ်းချ ို းတြာက်သူများကုိ စစ်တဆးစီရင်ရန်အတွက် တမာ်တတာ်ယာဉ်တရားရုံး 

များကုိ သီးပခားြွင့်လှစ်ေားပခင်းမရှိြါ။ လမ်းစည်းကမ်းနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းချ ို းတြာက် 

သူများကုိ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်တရားရံုးများသ့ုိသာ တရားစွဲဆုိတင်ြို့ရြါသည်။ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရံုး၊ ခရုိင်နှင့် မမို့နယ်တရားရံုးများရှိ 
အရာထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း 

ခွင့် 
ပြု 
အင် 
အား 

လက်ရိှ 
လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချက ်ကျား မ တြါင်း 

၁ ညွှန်ကကားတရးမှူး ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ -  

၂ 
ဒတိုယ 
ညွှန်ကကားတရးမှူး/ 
ခရုိင်တရားသူကကီး 

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၇ ၃ ၃ ၆ -  

၃ 

လက်တောက် 
ညွှန်ကကားတရးမှူး / 
ဒတိုယ 
ခရုိင်တရားသူကကီး 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၃ ၈ ၁ ၉ ၄  

၄ 

ဦးစီးအရာရှိ/ 
မမို့နယ်တရားသူကကီး/ 

တဲွြက် 
မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၃၂ ၁၃ ၅ ၁၈ ၁၄  

၅ 
ဒတိုယဦးစီးမှူး/ 
ဒတိုယ 
မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၂၈ ၁၁ ၄ ၁၅ ၁၃  

စုစုတြါင်း ၈၁ ၃၆ ၁၃ ၄၉ ၃၂  

 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံး၊ ခရိုင်နှင့် 

မမို့နယ်တရားရုံးများရှိ အမှုထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဉ် ရာေူးအမည် လစာနှုန်း 
ခွင့်ပြု 
အင်အား 

လြ်ေရှိ လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချြ်ေ ြေျား မ  ြါင်း 

၁ ရံုးအုြ် 234၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄4၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - - 

၂ ဌာနခွဲစာ ရး 216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ ၈ ၂ ၅ ၇ ၁ - 

၃ အကြီေးတန်းစာ ရး 198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၆၁ ၂၄ ၃၇ ၆၁ - - 
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စဉ် ရာေူးအမည် လစာနှုန်း 
ခွင့်ပြု 
အင်အား 

လြ်ေရှိ လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချြ်ေ ြေျား မ  ြါင်း 

၄ 
အကြီေးတန်း 
လြ်ေနိှြ်စြ်ေ 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၄ ၂ ၁ ၃ ၁ - 

၅ 
လြ်ေ ောြ်ေ 
ြွေန်ြျူတာ 
လုြ် ဆာင် ရးမှူး 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၄ ၁ - ၁ ၃ - 

၆ ယာဉ် မာင်း - ၃ 198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၁ - - - ၁ - 

၇ အငယ်တန်းစာ ရး 180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ ၅၈ ၁၉ ၂၅ ၄၄ ၁၄ - 

၈ 
အငယ်တန်း 
လြ်ေနိှြ်စြ်ေ 

180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ ၄၅ ၁၃ ၉ ၂၂ ၂၃ - 

၉ ယာဉ် မာင်း - ၅ 162၀၀၀-၂၀၀၀-172၀၀၀ ၄ - - - ၄ - 

၁၀ စာတဲွချုြ် 162၀၀၀-၂၀၀၀-172၀၀၀ ၁ - - - ၁ - 

၁၁ ရံုးအြူေ 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၃၆ ၁ ၄ ၅ ၃၁ - 

၁၂ 
ရံုးအြူေ - စာြို/့ 
ဆင့်စာလုလင် 

144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၄၄ ၆ ၁ ၇ ၃၇ - 

၁၃ ရံုး စာင့် 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၂၃ ၁၁ ၂ ၁၃ ၁၀ - 

၁၄ သန့်ရှင်း ရးအြူေ 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၂ - - - ၂ - 

စုစု ြါင်း  ၂၉၃ ၈၀ ၈၅ ၁၆၅ ၁၂၈ - 
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စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ 
 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ 
 

 ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် တရားမနှင့် ရာေေတ်မှုနှစ်မျ ို းလုံး ၏ 
မူလမှုများကုိ ကကားနာခွင့်ရှိမြီး လက်တအာက်ခံတရားရံုးများက ချမှတ်သည့်စီရင်ချက် 
ဒီကရီနှင့်အမိန့်များအတြါ် အယူခံမှု နှင့်ပြင်ဆင်မှုစီရင်ြုိင်ခွင့် အာဏာများလည်းရှိြါသည်။ 

  တရားလွှတ်တတာ်ရှိအမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦး သို့မဟတု် လိုအြ် 
ြါက တစ်ဦးေက်ြို တသာ တရားသူကကီးများပြင့် စစ်တဆးစီရင်ြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် လက်တအာက်တရားရုံးအားလုံး၏ 
တရားစီရင်တရး တာေန်များ စီမံအုြ်ချုြ်တရးတာေန်များအတြါ် စီမံအုြ်ချုြ်ကကီးကကြ်ရန် 

တာေန်ရှိြါသည်။ 
 
 
ခရုိင်တရားရံုး၊ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတုိင်းတရားရံုးနှင့်ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတေသတရားရံုး 

 

  ခရိုင်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာေေတ်မှု (၂)မျ ို းလုံး၏ မူလမှုများ 
ကုိ စစ်တဆးကကားနာခွင့်ရှိမြီး လက်တအာက်ခံတရားရံုးများက ချမှတ်လိုက်တသာ စီရင်ချက် 

ဒီကရီနှင့်အမိန့်များအတြါ် အယူခံမှုနှင့်ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများလည်းရှိြါသည်။ 
  ခရိုင်တရားရံုး၏အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့်စီရင်ြါသည်။ လိုအြ် 
ြါက တရားသူကကီးတစ်ဦးေက်ြိုတသာ တရားသူကကီးများနှင့် စစ်တဆးစီရင်နိုင် ြါသည်။ 

  ခရိုင်တရားရံုးသည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ် နှင့် ကချင် 
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ယင်းတို့၏စီရင်ြိုင်ခွင့် 

အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးအားလုံးတို့၏ တရားစီရင်တရးနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်တရးဆုိင်ရာ 
ကိစ္စရြ်များကုိ ကကီးကကြ်ရန်တာေန်ရိှြါသည်။ 
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ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ 

ခရိုင်တရားရုံး/ကုိယြ်ိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတေသတရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ရာဇဝတ်စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ဥြတေကခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်ပြစ်ေဏ်ကုိမဆို ချမှတ်နိုင်သည့် 
ရာဇဝတ် မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 

၄င်း၏တဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ 
ဆုံးပြတ်ချက်များအတြါ် အယူခံနှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့် 

တရားမစီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရုိင်တရားသူကကီး/ 
တဲွြက်ခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ 
တရားသူကကီး 
 

ဒတိုယခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ဒတိုယ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ 

တဒသတရားသူကကီး 

ကျြ်သိန်း ၃၀၀၀၀ ေက်မြို 
တသာတန်ြုိးရှိသည့် တရားမမှု 
များအတြါ် မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 

 
 

ကျြ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ေက်မြုိ 

တသာတန်ြုိးရှိသည့် တရားမမှု 
များအတြါ် မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရုိင်တရားသူကကီး/ 
တဲွြက်ခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ 
တရားသူကကီး 
 

ဒတိုယခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ဒတိုယ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ 
တဒသတရားသူကကီး 

၄င်း၏တဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ 

မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ 
ဆုံးပြတ်ချက်များအတြါ် 
အယူခံနှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြုိင်ခွင့် 

 

 

မမို့နယ်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ 

  ကချင်ပြည်နယ်တွင် မမို့နယ်တရားရံုးတြါင်း ( ၁၈ ) ရုံးရှိြါသည်။ မမို့နယ် 

တရားရံုးများတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးခန့်အြ်ေားတသာ 

မမို့နယ်တရားသူကကီး၊ တွဲြကမ်မို့နယ်တရားသူကကီးနှင့် ဒုတိယမမို့နယ်တရားသူကကီးတို့ ရှိြါ 

သည်။ မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ တရားသူကကီးအတရအတွက်မှာ တရားရုံးြွဲ့စည်းြုံနှင့် ယင်းရုံး 

၏ လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် 
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ရာေေတ်မှု (၂) မျ ို းလုံးကုိ ကကားနာနိုင်သည့် မူလမှုစီရင်ြုိင်ခွင့် ရှိြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးရှိ 

အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့် စစ်တဆးစီရင်ဆံုးပြတ် ြါသည်။ 

 

မမို့နယ်တရားသူကကီး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ 

ရာဇဝတ် 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို့နယ်/တွဲဖကမ်မို့နယ် 
တရားသူကကီး 

ြထမတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကကီး 

ေုတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကကီး 

တတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကကီး 

တထာင်ေဏ် ၇ နှစ်အထိနှင့် တငွေဏ် 
အကန့်အသတ်မရှိ 

 
တထာင်ေဏ် ၃ နှစ်အထိနှင့် တငွေဏ် ၁၀၀၀၀၀ 

ကျြ်အထိ 
တထာင်ေဏ် ၁ နှစ်အထိနှင့် တငွေဏ် ၅၀၀၀၀ 

ကျြ်အထိ 
တထာင်ေဏ် ၃ လအထိနှင့် တငွေဏ် ၃၀၀၀၀ 

ကျြ်အထိ 

တရားမ 
စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို့နယ်/တွဲြကမ်မို့နယ် 

တရားသူကကီး 
ဒုတိယမမိုနယ် 
တရားသူကကီး 

ကျြ်သိန်း ၁၀၀ ေက်မြိုတသာ အမှုတန်ြိုးရှိသည့် 

တရားမမှုများ 
ကျြ်သိန်း ၃၀ ေက်မြိုတသာ အမှုတန်ြိုးရှိသည့် 
တရားမမှုများ 

 

ရသံုးမှန်းတပခတငွစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန့်ခွဲမှု 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် တရားလွှတ်တတာ် 

တရားသူကကီးများ၏ အတဆာင်အတယာင်ဥြတဒအရ လစာနှင့်စရိတ်များကုိ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ြုံတငွမှ ကျခံသုံးစွဲလျက်ရှိမြီး ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးနှင့် အရာေမ်း၊ အမှုေမ်းများ၊ 

တရားရံုးအသံုးစရိတ်အားလုံးကုိ ပြည်တောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံတငွမှ ကျခံသုံးစွဲလျက်ရှိြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာတငွအရ အသံုး 

ဆိုင်ရာဥြတဒအရ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ ခွဲတေတြးသည့် အသံုးစရိတ်တငွ 

(၆၄၆၈၀၀၀ေိ/-) ကုိလည်းတကာင်း၊ ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က ကချင် 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံးအတွက် ခွဲတေချေားသည့် သာမန်အသံုးစရိတ်တငွကျြ် 

(၇၂၅၃၇၉၀၀ေိ/-)ကုိ ခွဲတေတြးခဲမ့ြီး တငွလုံးတငွရင်းအသံုးစရိတ် (၁၂၇၀၇၀၀ေိ/-)ခွဲတေချ 

ေားတြးခဲ့ြါသည်။ 
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တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရတငွများ 

  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုး 

နှင့် မမို့နယ်တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏ ရတငွများစာရင်းကုိ ေယားပြင့်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

အ 
မှ
တ် 
စဉ် 

ခရုိင်/မမို့နယ် 
တရားရံုးအမည် 

 လလံတင် 
 ရာင်းချ 
ရ ငွများ 

မိတ္တူြူေးခ 
နုိင်ငံ တာ် 
မှ ရ ငွ 

ဆင့်စာ 
တန်ဖုိး 

 မာ် တာ် 
ယာဉ် 
များမှ 
ရရှိသည့် 
ေဏ် ငွ 

သတင်းစာ 
နှင့် 

စာရွြ်ေ 
စာတမ်း 
များ 

 ရာင်းရ ငွ 

 ရှ့ န ရှ့ရြ် 
ြိေစ္စများမှ 
စာရင်းသွင်း 
ရရှိ သာ 

တံဆိြ် ခါင်း 
တန်ဖုိး ငွ 

1 2 3 4 5 6 ၇ ၈ 

1 
ြေချင်ပြည်နယ် 
တရားလွှတ ်တာ် 

0 ၂၀၂၂၂၃ ၁၁၇၉၀၀ - ၄၀၀၀ - 

2 
ပမစ်ကြေီးနား 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၈၃၀၄၀၀ ၇၀၂၀၀ - ၂၀၀၀ ၉၆၀၀ 

3 
မိုးညှင်း 
ခရုိင်တရားရံုး 

၇၀၀၀၀ 
၁၄၈၆၁၂၂၂ ၂၃၀၀၀ - ၅၀၀၀ ၁၄၁၀၀ 

4 
ဗန်း မာ် 
ခရုိင်တရားရံုး 

၂၆၀၀၀၀ 
၅၃၀၃၆၃ ၉၄၀၀ - ၂၅၀၀ - 

5 
ြူတာအို 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၁၅၉၃၉ ၃၂၀၀ - ၂၀၀၀ ၅၀၀ 

6 ခရုိင်စုစု ြါင်း ၂၆၇၀၀၀၀ ၂၈၆၂၈၂၄ ၁၀၅၈၀၀ ၂၆၇၅၂၄၅၀ ၁၁၅၀၀ ၂၄၂၀၀ 

7 မမို့နယ်စုစု ြါင်း ၈၄၉၁၅၀၀ ၂၉၃၀၄၇၁ ၁၂၄၁၃၅ - ၃၇၀၀၀ ၁၀၀၀ 

8 
ပြည်နယ်၊ ခရုိင်၊ 
မမို့နယ်စုစု ြါင်း 

၁၁၁၆၁၅၀၀ ၅၉၉၅၅၁၈ ၃၄၇၈၃၅ ၂၆၇၅၂၄၅၀ ၅၀၃၀၀ ၂၅၂၀၀ 

 

 
တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာတဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

မှုခင်းများစစ်တဆးစီရင်ပခင်း 

  မှုခင်းများကုိဥြတဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန် စီရင်ဆံုးပြတ်တရးသည် 
တရားရံုး၏လုြ်ငန်းတာေန်တစ်ရြ်ပြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်နှင့် လက်တအာက်ရှိတရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ မှုခင်းများစစ်တဆးစီရင်မှုအတပခအတန 
ကုိ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း၊ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ ကကန့်ကကာချနိ်သက်တမ်း၊ 

စစ်တဆးဆအဲမှုများ၏ သက်တမ်းအယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း၊ မှုခင်းြမာဏနှင့် တရားသူကကီး 
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များ၏တဆာင်ရွက်နုိင်မှု၊ အတရးကကီးရာေေတ်မှုအမျ ို းအစားအလိုက် ခွဲပခားပခင်း စသည့်စံနှုန်း 

များပြင့် နှိုင်းယှဉ်တြာ်ပြေားြါသည်။ 
 

 

 

ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

  ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်းသည် တရားရုံးသ့ုိစွဲဆုိတင်ြို့သည့် 
မှုခင်းြမာဏကုိ အမီလုြ်တဆာင်နိုင်သည့် တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ စွမ်းရည်ကုိ တိုင်းတာရန် 

တြာ်ပြပခင်းပြစ်သည်။  
 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ကုိ ေယား(၁)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 
  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ စွဲဆုိသည့် 

အမှုတြါင်း မှာ ရာေေတ်မှု (၃၂၃)မှု၊ တရားမမှု (၂၁၁)မှု စွဲဆုိမြီး၊ စစ်တဆးမြီးပြတ်မှုမှာ 
ရာေေတ်မှု (၃၂၆)မှု၊ တရားမမှု (၂၁၉)မှုပြစ်ြါသည်။ ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း ၁၀၁%၊ 
တရားမမြီးပြတ် နှုန်း ၁၀၄% ရှိြါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ 

၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ၊ ၂၀၂၀ ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေား 
ြါသည်။ 

 
ေယား(၁) ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

(ရာေေတ်မှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၃၆၄ ၃၄၉ ၃၀၄ ၄၃၇ ၄၇၅ ၃၂၃ 

မြီးပြတ် ၃၅၀ ၃၇၇ ၂၉၂ ၄၃၁ ၄၈၁ ၃၂၆ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၉% ၁၀၄% ၉၆% ၉၉% ၁၀၁% ၁၀၁% 

(တရားမမှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၁၁၅ ၁၃၄ ၁၅၃ ၁၈၅ ၂၀၉ ၂၁၁ 

မြီးပြတ် ၁၀၅ ၁၃၆ ၁၅၉ ၁၇၄ ၂၀၀ ၂၁၉ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၀% ၉၉% ၁၀၄% ၉၄% ၉၆% ၁၀၄% 
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       ရာေေတ်မှုစစ်တဆးမြီးပြတ်မှုနှုန်း            တရားမမှုစစ်တဆးမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇယား(၂)ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း (၂၀၂၀) 

ရာဇဝတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စဲွဆို မြီးပြတ် စဲွဆို မြီးပြတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၃၂၃ ၃၂၆ ၂၁၁ ၂၁၉ ၁၀၁% ၁၀၄% 

 

 

 

 
 
 

 

 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ပြက္ခဒိန် 

နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းကုိ ေယား(၃)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း 
ခရိုင်တရားရံုးများသ့ုိ စွဲဆုိသည့် ရာေေတ်မှု(၁၄၇၈)မှု၊ တရားမမှု(၄၃၁)မှု စွဲဆုိမြီး စစ်တဆး 

မြီးပြတ်မှုမှာ ရာေေတ်မှု(၁၄၈၄)မှု၊ တရားမမှု(၃၁၉)မှု ပြစ်ြါသည်။ ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း 
၁၀၀%၊ တရားမမြီးပြတ် နှုန်း ၇၄% ရှိြါသည်။ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ 

ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေားြါသည်။ 
 

 

99%

104%

96%
99%

101%101%

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ပြီးပြတ်

90%

99%
104%

94% 96%

104%

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ပြီးပြတ်

၁၀၄%

၉၆%

၉၀% ၉၂% ၉၄% ၉၆% ၉၈% ၁၀၀% ၁၀၂% ၁၀၄% ၁၀၆%

အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း

တရားမ ရာဇဝတ်
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ေယား(၃) ခရိုင်တရားရံုးများ၏ အမှုအမျ ို းအစားနှင့်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

       (ရာေေတ်မှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၉၇၂ ၈၇၀ ၁၂၁၃ ၁၆၆၄ ၁၄၈၀ ၁၄၇၈ 

မြီးပြတ် ၉၅၄ ၁၀၀၃ ၁၀၃၄ ၁၅၉၄ ၁၆၁၉ ၁၄၈၄ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၈% ၁၁၅% ၈၅% ၉၆% ၁၀၉% ၁၀၀% 

         

 (တရားမမှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၁၈၄ ၂၈၂ ၂၆၃ ၃၂၃ ၄၄၅ ၄၃၁ 

မြီးပြတ် ၂၀၁ ၂၀၉ ၂၂၅ ၂၆၃ ၃၇၇ ၃၁၉ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၁၀၉% ၇၄% ၈၆% ၈၁% ၈၅% ၇၄% 

 

               ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း                   တရားမမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ရာေေတ်မှုနှင့် တရားမမှု 

များ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းများကုိ ေယား(၄)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်တွင် 

ကချင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တတာ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရံုးများအနက် မိုးညှင်းခရိုင် 

တရားရံုးသည် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း အပမင့်ဆံုးပြစ်ြါသည်။ 
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109%100%

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ပြီးပြတ်
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၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ပြီးပြတ်
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ေယား(၄)ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတ်နှုန်း(၂၀၂၀) 

စဉ် ခရိုင်တရားရုံး 
ရာဇဝတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စွဲဆုိ မြီးပြတ် စွဲဆုိ မြီးပြတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၁။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင် ၅၄၇ ၄၇၈ ၂၈၂ ၂၈၀ ၈၇% ၆၄% 

၂။ မိုးညှင်းခရုိင် ၆၃၂ ၇၀၄ ၆၀ ၆၈ ၁၁၁% ၁၁၃% 

၃။ ဗန်းတမာ်ခရိုင် ၂၈၅ ၂၈၇ ၈၄ ၆၇ ၁၀၁% ၈၀% 

၄။ ြူတာအုိခရုိင် ၁၄ ၁၅ ၅ ၄ ၁၀၇% ၈၀% 

စုစုတြါင်း ၁၄၇၈ ၁၄၈၄ ၄၃၁ ၃၁၉ ၁၀၀% ၇၄% 

 

 

မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ပြက္ခဒိန် နှစ်အလိုက် 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်းကုိ ေယား(၅)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မမို့နယ် 
တရားရံုး များသ့ုိ စွဲဆုိသည့် ရာေေတ်မှု(၅၆၁၅)မှု၊ တရားမမှု(၂၉၆)မှု စွဲဆုိမြီး စစ်တဆး 

မြီးပြတ်မှုမှာ ရာေေတ်မှု(၅၈၂၇)မှု၊ တရားမမှု(၂၈၉)မှု ပြစ်ြါသည်။ ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း 
၁၀၄%၊ တရားမမြီးပြတ် နှုန်း ၉၈% ရှိြါသည်။ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ၊ ၂၀၂၀ 

ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေားြါသည်။ 
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ြူတာအိုခရုိင်
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တရားမ ရာဇဝတ်
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ေယား(၅) မမို့နယ်တရားရံုးများ၏အမှုအမျ ို းအစားနှင့် နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း  

ရာေေတ်မှု 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၁၅၅၂၆ ၁၇၀၈၅ ၁၄၀၂၁ ၉၉၂၅ ၈၁၅၀ ၅၆၁၅ 

မြီးပြတ် ၁၅၄၃၄ ၁၆၉၃၂ ၁၃၉၂၉ ၉၉၄၄ ၈၁၁၇ ၅၈၂၇ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၉% ၉၉% ၉၉% ၁၀၀% ၉၉% ၁၀၄% 

 

တရားမမှု 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စွဲတင် ၂၂၇ ၂၉၇ ၃၅၅ ၃၁၀ ၃၈၄ ၂၉၆ 

မြီးပြတ် ၂၀၀ ၂၇၃ ၂၇၄ ၃၁၈ ၃၅၂ ၂၈၉ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၈၈% ၉၂% ၇၇% ၁၀၃% ၉၂% ၉၈% 

  

                ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း              တရားမမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အတွင်းရှိမမို့နယ်တရားရံုး 

အလိုက် ရာေေတ်မှုများနှင့် တရားမမှုများ၏ အမှုမြီးပြတ်နှုန်းများကုိ ေယား(၆)တွင် 

တြာ်ပြေား ြါသည်။ 
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ပြီးပြတ်
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ေယား(၆)ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း(၂၀၂၀) 
 

စဉ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စဲွဆို မြီးပြတ် စဲွဆို မြီးပြတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၁။ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ် ၁၄၆၂ ၁၄၇၉ ၈၁ ၆၆ ၁၀၁% ၈၁% 

၂။ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ် ၆၉၂ ၅၈၉ ၂၁ ၁၇ ၈၅% ၈၁% 

၃။ တနိုင်းမမို့နယ် ၁၆၅ ၁၉၄ ၈ ၉ ၁၁၈% ၁၁၃% 

၄။ ချတီြွမမို့နယ် ၃၅ ၃၆ ၀ ၀ ၁၀၃% ၀% 

၅။ တဆာ့တလာ်မမို့နယ် ၁ ၂ ၀ ၀ ၂၀၀% ၀% 

၆။ အင်ဂျန်းယန်မမို့နယ် ၃ ၁ ၀ ၀ ၃၃% ၀% 

၇။ မိုးညှင်းမမို့နယ် ၇၁၈ ၈၂၇ ၃၇ ၅၃ ၁၁၅% ၁၄၃% 

၈။ မိုးတကာင်းမမို့နယ် ၃၂၈ ၃၄၈ ၂၈ ၂၆ ၁၀၆% ၉၃% 

၉။ ြားကန့်မမို့နယ် ၇၅၇ ၇၉၃ ၃ ၆ ၁၀၅% ၂၀၀% 

၁၀။ ဗန်းတမာ်မမို့နယ် ၇၁၄ ၈၀၂ ၂၉ ၃၇ ၁၁၂% ၁၂၆% 

၁၁။ မိုးတမာက်မမို့နယ် ၂၂၈ ၂၂၈ ၃ ၂ ၁၀၀% ၆၇% 

၁၂။ မံစီမမို့နယ် ၁၁၂ ၁၁၇ ၆ ၃ ၁၀၄% ၅၀% 

၁၃။ တရွှေကူမမို့နယ် ၂၃၆ ၂၅၉ ၇၉ ၇၀ ၁၁၀% ၈၉% 

၁၄။ ြူတာအုိမမို့နယ် ၁၁၇ ၁၀၆ ၁ ၀ ၉၁% ၀% 

၁၅။ မချမ်းတဘာမမို့နယ် ၃၀ ၂၉ ၀ ၀ ၉၇% ၀% 

၁၆။ တနာင်မွန်းမမို့နယ် ၉ ၉ ၀ ၀ ၁၀၀% ၀% 

၁၇။ တခါင်လန်ြူးမမို့နယ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀% ၀% 

၁၈။ ဆွမ်ြရာဘွမ်မမို့နယ် ၈ ၈ ၀ ၀ ၁၀၀% ၀% 

စုစုတြါင်း ၅၆၁၅ ၅၈၂၇ ၂၉၆ ၂၈၉ ၁၀၄% 98% 
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0% 50% 100% 150% 200% 250%

ဆွမ်ြရာဘွမ်ပမို့နယ်

မခါင်လန်ဖူးပမို့နယ်

မနာင်မွန်းပမို့နယ်

မချမ်းမဘာပမို့နယ်

ြူတာအိုပမို့နယ်

မရွှေြူပမို့နယ်

မံစီပမို့နယ်

မိုးမမာြ်ပမို့နယ်

ဗန်းမမာ်ပမို့နယ်

ဖားြန့်ပမို့နယ်

မိုးမြာင်းပမို့နယ်

မိုးညှင်းပမို့နယ်

အင်ဂျန်းယန်ပမို့နယ်

မဆာ့မလာ်ပမို့နယ်

ချမီဖွပမို့နယ်

တနုိင်းပမို့နယ်

ဝိုင်းမမာ်ပမို့နယ်

ပမစ်ကြီးနားပမို့နယ်

တရားမ ရာဇဝတ်
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ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများ၏သက်တမ်း 

  ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏သက်တမ်းသည် တရားရုံးများ၏ အချနိ်နှင့် တစ်တပြး 

ည ီ စစ်တဆးစီရင်နုိင်မှုစွမ်းရည်ကုိ တိုင်းတာရန် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားရံုးက 

ဆုံးပြတ်ခဲ့သည့် အမှုအတရအတွက်နှင့် ကကာပမင့်သည့်ကာလအလိုက် အမှုအတရ 

အတွက်တို့၏ အချ ို းအစားကုိ တွက်ချက်ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ၁၂ လအေက်ကကာပမင့်သည့် 

ရာေေတ်မှုနှင့် ၃၆ လအေက်ကကာပမင့်သည့် တရားမမှုတို့ကုိ ကကန့်ကကာမှုခင်းအပြစ်သတ် 

မှတ်ေားြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများသက်တမ်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ဥြတဒအရသတ်မှတ်တြးေားတသာ 

ရာေေတ်မှု၊ ကျြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ အေက်တရားမမူလမှု၊ ရာေေတ်နှင့် တရားမဆိုင်ရာ 

အယူခံမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ အတေွတေွတလျှာက်ေားမှုများကုိ စစ်တဆးြါသည်။ ေယား(၇၊ 

၈) တို့တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ 

တြာ်ပြေားြါသည်။  

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး 

ရာေေတ်မှု ၃၂၆ မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၂၇၀ မှု 

၈၃%၊  ၃လမှ ၆ လအတွင်း ၅၄ မှု ၁၆ %၊ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၂ မှု  ၁%၊   ၁၂ လအေက် 

အမှုမရှိြါ။ အတသးစိတ်ကုိ ေယား (၇)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ေယား(၇)ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပြတ်မြီးရာေေတ်မှုများသက်တမ်း  

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၃၂၇ ၂၃ ၀ ၀ ၃၅၀ 

၂၀၁၆ ၃၇၄ ၃ ၀ ၀ ၃၇၇ 

၂၀၁၇ ၂၇၄ ၁၈ ၀ ၀ ၂၉၂ 

၂၀၁၈ ၄၉ ၃၈၂ ၀ ၀ ၄၃၁ 

၂၀၁၉ ၃၉၅ ၇၆ ၁၀ ၀ ၄၈၁ 

၂၀၂၀ ၂၇၀ ၅၄ ၂ ၀ ၃၂၆ 
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ရာေေတ်မှု 

 

 

 

 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး 

တရားမမှု ၂၁၉ မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးတသာအမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၁၄၁ 

မှု ၆၄%၊ ၃လမှ ၆ လအတွင်း ၆၈ မှု ၃၁%၊ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၃ မှု ၁.၅%၊ ၁၂ မှ ၃၆ 

လအတွင်း ၆ မှု ၃%၊ ၃၆ လအေက် ၁ မှု ၀.၅% ပြစ်တကကာင်း တတွ့ရှိရသည်။ 

အတသးစိတ်ကုိ ေယား (၈)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ေယား(၈)ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 
၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၈၄ ၂၀ ၁ ၀ ၀ ၁၀၅ 

၂၀၁၆ ၁၁၁ ၁၉ ၄ ၁ ၁ ၁၃၆ 

၂၀၁၇ ၁၄၃ ၁၄ ၂ ၀ ၀ ၁၅၉ 

၂၀၁၈ ၀ ၁၇၀ ၂ ၂ ၀ ၁၇၄ 

၂၀၁၉ ၁၃၄ ၅၉ ၅ ၁ ၁ ၂၀၀ 

၂၀၂၀ ၁၄၁ ၆၈ ၃ ၆ ၁ ၂၁၉ 

တရားမမှု 

 

 

 

 

 

 

၃၂၇ ၃၇၄
၂၇၄

၄၉

၃၉၅
၂၇၀

၂၃ ၃ ၁၈

၃၈၂

၇၆ ၅၄၀ ၀ ၀ ၀ ၁၀ ၂၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထြ်

၈၄

၁၁
၁ ၁၄

၃

၀

၁၃
၄

၁၄
၁

၂၀ ၁၉ ၁၄

၁၇
၀

၅၉ ၆၈

၁ ၄ ၂ ၂ ၅ ၃၀ ၁ ၀ ၂ ၁ ၆၀ ၁ ၀ ၀ ၁ ၁

၂ ၀ ၁ ၅ ၂ ၀ ၁ ၆ ၂ ၀ ၁ ၇ ၂ ၀ ၁ ၈ ၂ ၀ ၁ ၉ ၂ ၀ ၂ ၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ - ၃၆ လ ၃၆ လ အထြ်
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ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများ သက်တမ်း 

ခရိုင်တရားရံုးများသည် ရာေေတ်မူလမှုနှင့် ကျြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ အေိ 

တရားမဆုိင်ရာမူလမှု၊ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အတေွတေွမှုများကုိ စစ်တဆးြါသည်။ 

ေယား(၉) (၁၀) တို့တွင် ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ 

တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး ရာေေတ်မှု ၁၄၈၄ 

မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးရာေေတ်မှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လ တအာက် ၉၇၃ မှု  ၆၅.၅%၊ 

၃လမှ ၆ လအတွင်း ၃၈၃ မှု ၂၅.၉ %၊  ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၁၁၈ မှု ၇.၉%၊  ၁၂ 

လအေက်   ၁၀ မှု ၀.၇% ပြစ်တကကာင်း တတွ့ရိှရသည်။  အတသးစိတ်ကုိ ေယား (၉)တွင် 

တြာ်ပြေားြါသည်။ ခရိုင်တရားရံုးများတွင် (၁၂)လအေက်ကကန့်ကကာ ရာေေတ်မှုများသည် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယခင်၂၀၁၉ ခနှုစ်ေက် ၁၀ မှု တလျှာ့နည်းသွား တကကာင်းတတွ့ရိှ 

ရြါသည်။ 

ဇယား(၉) ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးရာဇဝတ်မှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၄၃၇ ၃၃၀ ၁၄၈ ၃၉ ၉၅၄ 

၂၀၁၆ ၅၇၄ ၂၄၅ ၁၆၈ ၁၆ ၁၀၀၃ 

၂၀၁၇ ၆၅၃ ၂၅၁ ၁၁၇ ၁၃ ၁၀၃၄ 

၂၀၁၈ ၈၀၄ ၄၆၃ ၃၁၄ ၁၃ ၁၅၉၄ 

၂၀၁၉ ၁၀၁၃ ၃၅၇ ၂၂၉ ၂၀ ၁၆၁၉ 

၂၀၂၀ ၉၇၃ ၃၈၃ ၁၁၈ ၁၀ ၁၄၈၄ 
 

ရာေေတ်မှု 

 

 

 

 

 

၄၃
၇ ၅၇

၄

၆၅
၃ ၈၀

၄ ၁၀
၁၃

၉၇
၃

၃၃
၀

၂၄
၅

၂၅
၁ ၄၆

၃

၃၅
၇

၃၈
၃

၁၄
၈

၁၆
၈

၁၁
၇ ၃၁

၄

၂၂
၉

၁၁
၈

၃၉ ၁၆ ၁၃ ၁၃ ၂၀ ၁၀

၂ ၀ ၁ ၅ ၂ ၀ ၁ ၆ ၂ ၀ ၁ ၇ ၂ ၀ ၁ ၈ ၂ ၀ ၁ ၉ ၂ ၀ ၂ ၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထြ်



        
 

35 

ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး တရားမမှု ၃၁၉ မှု 

အနက် ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၂၉ မှု ၉%၊ ၃လမှ ၆ 

လအတွင်း ၁၁၄ မှု ၃၆%၊ ၆ လမ ှ၁၂ လအတွင်း ၁၃၁ မှု ၄၁%၊ ၁၂ လ မ ှ၃၆ လအတွင်း ၃၆ 

မှု ၁၁.၃%၊ ၃၆ လအေက် ၉ မှု ၂.၇% ပြစ်မြီး ေယား(၁၀)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။  ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တွင် ခရိုင်တရားရံုးများတွင် (၃၆)လအေက်ကကာပမင့်သည့် တရားမမှုများသည် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် က ေက် ၇ မှု ြိုမိုလာတကကာင်း တတွ့ရိှရြါသည်။ 

ေယား(၁၀) ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 
၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၁၄ ၁၁၇ ၆၁ ၇ ၂ ၂၀၁ 

၂၀၁၆ ၄၁ ၁၁၁ ၄၇ ၁၄ ၅ ၂၀၉ 

၂၀၁၇ ၅၇ ၁၀၆ ၅၂ ၇ ၃ ၂၂၅ 

၂၀၁၈ ၅၆ ၁၀၂ ၇၄ ၇၁ ၁၂ ၂၆၃ 

၂၀၁၉ ၂၄ ၂၂၁ ၁၀၂ ၂၈ ၂ ၃၇၇ 

၂၀၂၀ ၂၉ ၁၁၄ ၁၃၁ ၃၆ ၉ ၃၁၉ 

 

တရားမမှု 

 

 

 

 

 

 

 

၄၁

၅၇ ၅၆

၂၄ ၂၉

၁၁
၁

၁၀
၆

၁၀
၂

၂၂
၁

၁၄
၄

၄၇ ၅၂

၇၄

၁၀
၂ ၁၃

၁

၁၄ ၇

၇၁

၂၈ ၃၆

၅ ၃ ၁၂ ၂ ၉

၂ ၀ ၁ ၅ ၂ ၀ ၁ ၆ ၂ ၀ ၁ ၇ ၂ ၀ ၁ ၈ ၂ ၀ ၁ ၉ ၂ ၀ ၂ ၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ - ၃၆ လ ၃၆ လ အထြ်
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မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများသက်တမ်း 

  မမို့နယ်တရားရံုးများသည် ရာေေတ်နှင့် တရားမမှုများကုိ  စစ်တဆးမြီး  

ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ  ေယား(၁၁-၁၂)တို့တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီးရာေေတ်မှု 

၅၈၂၇ မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးအမှုသက်တမ်းသည် တန့ချင်းမြီး ၁၅၄၆ မှု ၂၆.၅%၊  

(၃)လ အာြ်ေ ၂၀၄၂ မှု ၃၅%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်း ၁၂၅၀ မှု ၂၁.၅%၊  (၆)လမ ှ (၁၂)လအတွင်း 

၇၈၆ မှု ၁၃.၅%ပဖစ်မြီး (၁၂)လအေြ်ေ  ၂၀၃ မှု ၃.၅% ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေိ ုဇယား(၁၁)တွင် 

 ဖာ်ပြေားြါသည်။ 

 

ဇယား(၁၁)မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးရာေေတ်မှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် တန့ချင်း ၃လတအာက် ၃-၆ လ 
၆-၁၂ 
လ 

၁၂ လ 
အေက် 

စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၁၀၅၁၈ ၃၂၃၀ ၁၄၁၇ ၂၄၆ ၂၃ ၁၅၄၃၄ 

၂၀၁၆ ၁၁၈၀၅ ၃၂၁၆ ၁၅၇၀ ၂၉၃ ၄၈ ၁၆၉၃၂ 

၂၀၁၇ ၉၉၃၀ ၂၀၈၄ ၁၃၃၄ ၄၅၁ ၁၃၀ ၁၃၉၂၉ 

၂၀၁၈ ၅၄၁၆ ၂၁၈၁ ၁၀၁၆ ၁၂၂၇ ၁၀၄ ၉၉၄၄ 

၂၀၁၉ ၃၄၁၂ ၂၆၆၅ ၁၂၂၆ ၇၁၈ ၉၆ ၈၁၁၇ 

၂၀၂၀ ၁၅၄၆ ၂၀၄၂ ၁၂၅၀ ၇၈၆ ၂၀၃ ၅၈၂၇ 

 

 

၀
၂၀၀၀
၄၀၀၀
၆၀၀၀
၈၀၀၀

၁၀၀၀၀
၁၂၀၀၀
၁၄၀၀၀
၁၆၀၀၀
၁၈၀၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

မန့ချင်း ၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ

အထြ်

စုစုမြါင်း
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  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ ၂၈၉ မှု အနက် 

ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုသက်တမ်းသည်  (၆)လတအာက် ၁၁၆ မှု ၄၀.၁%၊ (၆)လမ ှ (၁၂)လ 

အတွင်း ၁၀၄ မှု ၃၆%၊ (၁၂)လမှ(၃၆)လအတွင်း ၆၀ မှု ၂၀.၇%ပဖစ်မြီး (၃၆)လ အေြ်ေ ၉ မှု ၃.၂% 

ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေို ဇယား (၁၂)တွင်  ဖာ်ပြေားြါသည်။ 

 

ဇယား(၁၂)မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် ၆ လတအာက် ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 
၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၁၂၇ ၇၀ ၃ - ၂၀၀ 

၂၀၁၆ ၁၈၈ ၆၈ ၁၅ ၂ ၂၇၃ 

၂၀၁၇ ၁၉၀ ၆၂ ၁၇ ၅ ၂၇၄ 

၂၀၁၈ ၁၃၉ ၁၀၃ ၆၉ ၇ ၃၁၈ 

၂၀၁၉ ၁၀၈ ၁၃၆ ၁၀၅ ၃ ၃၅၂ 

၂၀၂၀ ၁၁၆ ၁၀၄ ၆၀ ၉ ၂၈၉ 
 

 
 

စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  စစ်ဆဲ ဆးအမှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် တရားရံုးများ၏ အမှု ဟာင်းနှင့် 

ကြေန့်ကြောမှုခင်းများြုိေ  စာင့်ကြေြ်ကြေည့်ရှုရန် ပြြေ္ခေိန်နှစ်ြေုန်ဆုံးချန်ိတွင် စစ် ဆးဆဲအမှုအ ရ 

အတွြေ်နှင့် ကြောပမင့်သည့်ြောလအလုိြေ် အမှုအ ရအတွြေ်တ့ုိ၏ အချ ို းအစားြေို တွြေ်ချြေ်ပခင်း 

ပဖစ်ြါသည်။ (၁၂)လအေြ်ေကြောပမင့်သည့်ရာဇဝတ်မှုနှင့် (၃၆)လ အေြ်ေကြောပမင့်သည့် 

တရားမမှုတ့ုိြုိေ ကြေန့်ကြောမှုခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ေားြါသည်။ 

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

၄၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၆ လမအာြ် ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆ လ အထြ် စုစုမြါင်း
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ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 
  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ေ ိ 6 နှစ် 
အတွင်း စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြ်ေတမ်းြေို ဇယား(၁၃)(၁၄) တ့ုိတွင်  ဖာ်ပြေားြါသည်။ 
  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွြေ ်စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ် 
မှု ၅၁ မှု အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် (၃)လ အာြေ် ၄၃ မှု ၈၄.၃%၊ 
(၃)လမှ (၆)လအတွင်း ၂ မှု ၄%၊ ၆လအေြ်ေ ၆ မှု ၁၁.၇% ပဖစ်ြါသည်။ 
  
ဇယား(၁၃) ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်ေတမ်း         

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၆၃ ၇ ၀ ၀ ၇၀ 

၂၀၁၆ ၃၉ ၃ ၀ ၀ ၄၂ 

၂၀၁၇ ၄၉ ၅ ၀ ၀ ၅၄ 

၂၀၁၈ ၅၈ ၂ ၀ ၀ ၆၀ 

၂၀၁၉ ၅၀ ၄ ၀ ၀ ၅၄ 

၂၀၂၀ ၄၃ ၂ ၆ ၀ ၅၁ 
 

 
 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် စစ်တဆးဆဲ 

တရားမမှု ၄၂ မှု အနက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏ သက်တမ်းသည် (၃)လတအာက် ၄၀ မှု 

၉၆%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်း မရိှြါ၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း မရိှြါ၊ (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်း ၂ မှု 

၄% ပဖစ်မြီး (၃၆)လအေြ်ေ ၁ မှု ၂% ပဖစ်ြါသည်။ 

 

၀

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

၆၀

၇၀

၈၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထြ် စုစုမြါင်း
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ဇယား(၁၄) ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမှုများသြ်ေတမ်း         

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 
၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၃၀ ၂ ၄ ၁ ၁ ၃၈ 

၂၀၁၆ ၃၁ ၃ ၂ ၀ ၀ ၃၆ 

၂၀၁၇ ၂၃ ၂ ၀ ၄ ၁ ၃၀ 

၂၀၁၈ ၁ ၃၈ ၂ ၀ ၀ ၄၁ 

၂၀၁၉ ၃၅ ၅ ၄ ၅ ၁ ၅၀ 

၂၀၂၀ ၄၀ ၀ ၀ ၂ ၀ ၄၂ 

 

တရားမ 

 
 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အေိ (၆)နှစ်အတွင်း 

စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြေ်တမ်းြုိေ ဇယား(၁၅)(၁၆) တ့ုိတွင်  ဖာ်ပြေားြါသည်။ 

  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွြေ ် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ ၃၅၆ မှု 

အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏သြ်ေတမ်းသည် (၃)လ အာြ်ေ ၂၈၆ မှု ၆၇%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်း ၅၀ မှု ၂၈%၊ (၆)လမ ှ (၁၂)လအတွင်း ၁၅ မှု ၅%ပဖစ်မြီး၊ (၁၂)လ အေြေ် ၅ မှု 

ရှိြါသည်။ 
 

၃၀ ၃၁

၂၃

၁

၃၅

၄၀

၂ ၃ ၂

၃၈

၅

၀

၄

၂

၀

၂

၄

၀၁ ၀

၄

၀

၅

၂၁ ၀ ၁ ၀ ၁ ၀

၂ ၀ ၁ ၅ ၂ ၀ ၁ ၆ ၂ ၀ ၁ ၇ ၂ ၀ ၁ ၈ ၂ ၀ ၁ ၉ ၂ ၀ ၂ ၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ - ၃၆ လ ၃၆ လ အထြ်
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ဇယား(၁၅) ခရုိင်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်ေတမ်း          

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၂၆၃ ၈၃ ၃၆ ၃ ၃၈၅ 

၂၀၁၆ ၁၉၃ ၅၁ ၇ ၁ ၂၅၂ 

၂၀၁၇ ၃၃၉ ၇၉ ၁၃ ၀ ၄၃၁ 

၂၀၁၈ ၂၉၇ ၁၅၅ ၄၇ ၂ ၅၀၁ 

၂၀၁၉ ၂၄၂ ၁၀၁ ၁၈ ၁ ၃၆၂ 

၂၀၂၀ ၂၈၆ ၅၀ ၁၅ ၅ ၃၅၆ 

 

ရာေေတ်မှု 

 
 

  ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ ၄၉၈ 

မှု အနက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏သက်တမ်းသည် (၃)လတအာက် ၉ မှု ၁.၈%၊ (၃)လမ ှ

(၆)လအတွင်း ၂၄၂ မှု ၄၈.၆၀%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း  ၁၆၉ မှု ၃၄%၊ (၁၂)လမ ှ(၃၆)လအတွင်း 

၅၈ မှု ၁၁.၆% ပဖစ်မြီး (၃၆)လအေြ်ေ ၂၀ မှု ၄% ပဖစ်ြါသည်။  

 

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

၄၀၀

၅၀၀

၆၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထြ် စုစုမြါင်း
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ဇယား(၁၆) ခရုိင်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမှုများသြ်ေတမ်း          

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 

၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁၄၇ 

၂၀၁၆ ၁၅ ၁၃၈ ၅၃ ၁၂ ၂ ၂၂၀ 

၂၀၁၇ ၆ ၁၃၈ ၈၂ ၂၄ ၈ ၂၅၈ 

၂၀၁၈ ၁၃ ၁၇၃ ၈၈ ၃၇ ၇ ၃၁၈ 

၂၀၁၉ ၂ ၂၁၆ ၉၁ ၅၇ ၂၀ ၃၈၆ 

၂၀၂၀ ၉ ၂၄၂ ၁၆၉ ၅၈ ၂၀ ၄၉၈ 

 

တရားမမှု 

 
 

မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အေိ ၆ နှစ်အတွင်း  

စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြေ်တမ်း ြုိေ  ဖာ်ပြေားြါသည်။ 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွြေ် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ ၁၁၃၈ 

မှု အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် (၃)လ  အာြ်ေ ၄၅၉ မှု  ၄၀.၃%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်း ၃၃၇ မှု ၂၉.၆%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း  ၂၀၈ မှု ၁၈.၃% ပဖစ်မြီး၊ (၁၂)လ အေြေ် 

၁၃၄ မှု ၁၁.၈% ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေိ ုဇယား(၁၇)တွင်  ဖာ်ပြေားြါသည်။  

 
 

၀

၅၀

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

၂၅၀

၃၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၃လမအာြ်

၃-၆ လ

၆-၁၂ လ

၁၂ - ၃၆ လ

၃၆ လ အထြ်
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ဇယား(၁၇) မမို့နယ်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်ေတမ်း          

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၅၈၅ ၄၃၆ ၅၉ ၁၁ ၁၀၉၁ 

၂၀၁၆ ၅၉၅ ၄၆၄ ၁၅၄ ၃၁ ၁၂၄၄ 

၂၀၁၇ ၆၁၆ ၃၉၇ ၂၁၃ ၁၁၀ ၁၃၃၆ 

၂၀၁၈ ၆၉၃ ၃၇၅ ၁၆၆ ၈၃ ၁၃၁၇ 

၂၀၁၉ ၆၄၁ ၄၂၀ ၁၇၀ ၁၁၉ ၁၃၅၀ 

၂၀၂၀ ၄၅၉ ၃၃၇ ၂၀၈ ၁၃၄ ၁၁၃၈ 

 

ရာဇဝတ်မှု 

 
 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ 

၂၉၇ မှုအနက်စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏သက်တမ်းသည်(၆)လတအာက် ၁၀၂ မှု  ၃၄.၃၄%၊ 

(၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း ၉၈ မှု ၃၃%၊ (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်း ၈၁ မှု ၂၇.၂၇% ပဖစ်မြီး 

(၃၆)လအေြ်ေ ၁၆ မှု ၅.၃၉% ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေို ဇယား(၁၈)တွင်  ဖာ်ပြေားြါသည်။  

ဇယား(၁၈) မမို့နယ်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမှုများ သြ်ေတမ်း          

ခုနှစ် ၆လတအာက် ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 

၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅ ၁၁၆ ၄၂ ၂ ၁ ၁၆၁ 

၂၀၁၆ ၁၂၄ ၄၈ ၁၂ ၁ ၁၈၅ 

၂၀၁၇ ၁၆၃ ၇၃ ၂၇ ၃ ၂၆၆ 

၂၀၁၈ ၁၁၄ ၇၀ ၇၁ ၃ ၂၅၈ 

၂၀၁၉ ၁၀၈ ၁၀၈ ၆၆ ၈ ၂၉၀ 

၂၀၂၀ ၁၀၂ ၉၈ ၈၁ ၁၆ ၂၉၇ 

၀

၅၀၀

၁၀၀၀

၁၅၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၃လမအာြ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထြ် စုစုမြါင်း
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ရာဇဝတ်မှု 

 
အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 
  အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းသည် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားရုံးများ၏ အမြီး 

သတ် ဆုံးပြတ်ချက်အတြါ် အမှုသည်များ၏တကျနြ်မှုကုိ တိုင်းတာရန် တြာ်ပြပခင်း ပြစ်ြါ 
သည်။ 
 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရုံးများမှ ခရုိင်တရားရုံးများသ့ုိ အယူခံတက် 
တရာက်မှုနှုန်း 

  မမို့နယ်တရားရံုးများမှ ဆုံးပြတ်ချက်အတြါ် ခရိုင်တရားရံုး အယူခံတက် 
တရာက်မှုနှုန်းသည် ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီး အမှုအတရ 

အတွက်နှင့် ခရိုင်တရားရံုးများ၏ အယူခံမှု အတရအတွက်တို့၏အချ ို းအစားကုိ 
တွက်ချက်ပခင်းပြစ်ြါသည်။ အယူခံမှုအတရအတွက်တွင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် အတေွတေွအယူခံမှု 

များြါေင်ပခင်းမရှိြါ။ မမို့နယ်တရားရံုးများမှ ခရိုင်တရားရံုးများသ့ုိ ရာေေတ်မှု/တရားမမှု 
အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းကုိ ေယား(၁၉)တွင ်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 
ေယား(၁၉) ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မမို့နယ်တရားရုံးများမှ ခရိုင်တရားရံုးများသ့ုိ အယူခံတက် 

တရာက်မှုနှုန်း 

စဉ် 
ခရိုင် 

တရားရံုး 

ရာေေတ် တရားမ 

ဆုံးပြတ်မြီး 

အမှု(မမို့နယ်) 

အယူခံမှု 

(ခရုိင်) 

ရာခိုင် 

နှုန်း 

ဆုံးပြတ်မြီး 

အမှု(မမို့နယ်) 

အယူခံမှု 

(ခရုိင်) 

ရာခိုင် 

နှုန်း 

၁ ပမစ်ကကီးနာ
းး 

၂၃၀၁ ၅၄ ၂.၃၅% ၉၂ ၁၃ ၁၄.၁% 

၂ မိုးညှင်း ၁၉၆၈ ၁၄ ၀.၇% ၈၅ ၁၂ ၁၄.၁% 

၃ ဗန်းတမာ် ၁၄၀၆ ၁၃ ၀.၉% ၁၁၂ ၂၀ ၁၇.၈% 

၄ ြူတာအုိ ၁၅၂ ၀ ၀% - - - 

စုစုတြါင်း ၅၈၂၇ ၈၁  ၂၈၉ ၄၅  

၀

၅၀

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၆လမအာြ်

၆-၁၂ လ

၁၂ - ၃၆ လ

၃၆ လ အထြ်
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ခရိုင်တရားရုံးများမှ တိုင်းတေသကကီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များသ့ုိ 

အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 

  ခရိုင်တရားရံုးများမှ ဆုံးပြတ်ချက်အတြါ် အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းသည် 

ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် ခရိုင်တရားရံုး၏ဆုးံပြတ်မြီးအမှုအတရအတွက်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်၏ အယူခံမှုအတရအတွက် အချ ို းအစားကုိ တွက်ချက်ပခင်းပြစ်ြါသည်။ 

အယူခံမှုအတရအတွက်တွင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် အတေွတေွအယူခံမှုများြါေင်ပခင်းမရှိြါ။ 

   ခရိုင်တရားရံုးများမှ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ အယူခံတက်တရာက်မှု 

နှုန်းကုိ ေယား(၂၀)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 

ေယား(၂၀) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းခရိုင်တရားရုံးများမှ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ 

အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 

ရာေေတ် တရားမ 

ဆုံးပြတ်မြီးအမှု 
(ခရုိင်) 

အယူခံမှု 
(ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်) 

ရာခိုင်နှုန်း 
ဆုံးပြတ်မြီးအမှု 

(ခရုိင်) 

အယူခံမှု 
(ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်) 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁၄၈၄ ၂၆၆ ၁၇.၉% ၂၈၉ ၁၀၅ ၃၇% 
 

 

၀.၀%

၅.၀%

၁၀.၀%

၁၅.၀%

၂၀.၀%

ပမစ်ကြီးနား မိုးညှင်း ဗန်းမမာ် ြူတာအို

ရာဇဝတ် တရားမ

၁၇.၉% ၃၇.၀%

ဆုံးပဖတ်ပြီးအမှု(ခရုိင်)

ရာဇဝတ် တရားမ
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အတရးကကီးရာဇဝတ်မှုများစွဲဆုိမှု 

  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အတရးကကီးမှုခင်းစွဲဆုိမှုအမျ ို းအစားအလိုက် ေယား 
(၂၁)ပြင့် တြာ်ပြေားမြီး မူးယစ်တဆးေါးအမှုများမှာ အမှုအားလုံး၏ ၄၅ %ပြစ်မြီး ၂၀၅၇ 

မှုရှိြါသည်။ 
 

ေယား - (၂၁) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အတရးကကီးရာေေတ်မှုအမျ ို းအစားအလိုက်စွဲဆုိမှု 

အမှုအမျ ို းအစား စွဲဆုိသည့်အမှုအတရအတွက် ရာခိုင်နှုန်း 

မှုးယစ်တဆးေါးမှု ၂၀၅၇ ၄၅% 

လူသတ်မှု ၄၈ ၁% 

မုဒိမ်းမှု 
အရွယ်တရာက် ၁၀ ၀.၂% 

သက်ငယ် ၄၃ ၁% 

လူကုန်ကူးမှု ၁၀ ၀.၂% 

ယာဉ်မတတာ်တဆမှုတကကာင့်လူတသမှု ၁၀၇ ၂.၄% 

ကတလးသူငယ်ဥြတဒအရစွဲဆုိသည့် 
မှုခင်းများ 

၁၆၂ ၃.၅% 

အပခား ၂၁၃၇ ၄၆.၇% 

စုစုတြါင်း ၄၅၇၄ ၁၀၀% 

 

 
 

45%

1%

0%1%
0%

2%4%

47%

မှုးယစ်မဆးဝါးမှု လူသတ်မှု

အရွယ်မရာြ် သြ်ငယ်

လူြုန်ြူးမှု ယာဉ်မမတာတ်ဆမှုမ ြာင့်လူမသမှု

ြမလးသူငယ်ဥြမေအရစဲွဆိုသည့်မှုခင်းများ အပခား
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(၁) နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွက်ပခင်း 

 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ နယ်ြယ်-၅ တွင် “ေိတရာက်တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရုံး 

က တဆာင်ရွက်တသာ အေူးမှုခင်းကိစ္စရြ်တ့ုိကုိ တိုးပမှင့် တဆာင်ရွက်ရန်” အတွက် နိုင်ငံ 

တစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် National Case Management Programme (NCMP) 

ကုိ နှစ်အလိုက် အတကာင်အေည်တြာ် တဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီ အစဉ်ကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုးနှင့် 

ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် လည်းတကာင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေန်နေါရီလ(၁)ရက်တန့တွင် 

မိုးညှင်းခရုိင်တရားရံုးနှင့် ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရုံးတို့တွင်လည်းတကာင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေလူိုင် 

လ(၁)ရက်တန့တွင် ပမစ်ကကီးနားခရိုင်မှ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးညှင်းခရိုင်မှ မိုးညှင်း 

မမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးတကာင်းမမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ြားကန့်မမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် 

လည်းတကာင်း၊ ဗန်းတမာ်ခရိုင်မှ ဗန်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးတမာက်မမို့နယ်တရားရုံး၊ မန်စီ 

မမို့နယ်တရားရံုးနှင့် တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင်လည်းတကာင်း အတကာင်အေည်တြာ် 

တဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေန်နေါရီလ (၁)ရက်တန့မှစ၍ ြူတာအုိခရိုင်တရားရံုးနှင့် 

ြူတာအုိမမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် ဆက်လက် အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်လျှက်ရှိြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရုံးများ၏ တဆာင်ရွက်ချက် 

များ 

 ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နုိင်ငံတစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အတကာင် 

အေည်တြာ်တဆာင်ရွက်တသာ တရားရုံးများ၏ စတင်အတကာင်အေည်တြာ်သည့်တန့များ 

ကုိ ဇယား(၁) ပြင့်လည်းတကာင်း၊ အတပခခံမျဉ်းများတကာက်ယူသည့် တန့များကုိ ဇယား(၂) 

ပြင့်လည်းတကာင်း တြါ်ပြေားြါသည်။ 

 

ေယား(၁) 

စဉ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများအမည် စတင်အ ြောင်အေည် ဖာ်သည့် န့ 

၁ ပမစ်ကြီေးနား ခရိုင်တရားရံုး 1.8.2018 

၂ ပမစ်ကြီေးနား မမို့နယ်တရားရံုး 1.8.2018 

၃ ဝိုင်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 1.8.2018 
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စဉ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများအမည် စတင်အ ြောင်အေည် ဖာ်သည့် န့ 

၄ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 1.1.2020 

၅ ဗန်း မာ် ခရိုင်တရားရံုး 1.1.2020 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၈ မိုး ြောင်း မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၉ ဖားြေန့် မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၁၀ ဗန်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၁၁ မိုး မာြ်ေ မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

၁၃  ရွှေြူေမမို့နယ်တရားရံုး 1.7.2020 

 

ေယား(၂) 

စဉ် တရားရံုးအမည် စစ်တမ်း ြောြ်ေယူသည့် န့ 

၁ ပမစ်ကြီေးနား ခရိုင်တရားရံုး 18.6.2018 

၂ ပမစ်ကြီေးနား မမို့နယ်တရားရံုး 19.6.2018 

၃ ဝိုင်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 20.6.2018 

၄ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 14.12.2019 

၅ ဗန်း မာ် ခရိုင်တရားရံုး 21.12.2019 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 1.6.2020 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 23.5.2020 

၈ မိုး ြောင်း မမို့နယ်တရားရံုး 30.5.2020 

၉ ဖားြေန့် မမို့နယ်တရားရံုး 30.5.2020 

၁၀ ဗန်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 25.5.2020 

၁၁ မိုး မာြ်ေ မမို့နယ်တရားရံုး 29.5.2020 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 31.5.2020 

၁၃  ရွှေြူေမမို့နယ်တရားရံုး 29.5.2020 
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ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တရားရုံးများတွင် 

အမှုလက်ခံဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်ရယူသည့်ဌာန၊ ရုံးခန်းများ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု 

အတပခအတနတို့ကုိ တဖာ်ပြြါသည်။ 
 

 

 
 

သင်တန်းများတြးပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တရားရုံးများ 

အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆင်တပြတစရန် (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်အတွင်း ြို့ချခဲ ့

တသာ သင်တန်းများအတပခအတနကုိ တအာက်ြါေယားပြင့် တြာ်ပြအြ်ြါသည်။ 
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စဉ် 
သင်တန်း 

အမျ ို းအမည် 

သင်တန်း 
ြွင့်လှစ် 

သည့်တန့ 

သင်တန်း 
သား 

ဦးတရ 

မှတ်ချက် 

၁။ (Case Tracking 
Database) 
မှုခင်းတပခ 

ရာတကာက်စနစ် 
သင်တန်း 

(၁.၂.၂၀၂၀) မ ှ
(၂.၂.၂၀၂၀)ေ ိ

၂၆ ဦး ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 
နှင့် USAID-PRLM တ့ုိြူးတြါင်း၍ 
ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

တွင် သင်တန်းြို့ချြါသည်။ 

၂။ Monitoring & 

Evaluation and 
Reporting 

သင်တန်း 

(၂၈.၃.၂၀၂၀) မှ 

(၂၉.၃.၂၀၂၀)ေိ 

၂၄ ဦး ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်နှင့် USAID-PRLM တ့ုိ 
ြူးတြါင်း ၍ ကချင်ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်တွင် သင်တန်း 
ြို့ချြါသည်။ 

၃။ Case Tracking 

Database 
Training နှင့် 
CMP Training 

(၁၁.၇.၂၀၂၀) မှ 

(၁၈.၇.၂၀၂၀)ေိ 

၂၄ ဦး ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်နှင့် USAID-PRLM တ့ုိ 
ြူးတြါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ် 
တရားလွှတ်တတာ်တွင် Zoom 

meeting ပြင့် သင်တန်း 
ြို့ချခဲ့ြါသည်။ 

၄။ - Court Survay 

Training 
- CMP Training 

- Case 
Tracking 

Database 
Training 

၂၄.၁၀.၂၀၂၀  

 
၆.၁၁.၂၀၂၀ 

၇.၁၁.၂၀၂၀ 

၂၅ ဦး ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်နှင့် USAID-PRLM တ့ုိ 
ြူးတြါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်တွင် Zoom meeting 
ပြင့် သင်တန်းြို့ချခဲ့မြီး ြူတာအုိ 

ခရိုင်တရားရံုးနှင့် ြူတာအုိမမို့နယ် 
တရားရံုးတို့မှ လည်း တက်တရာက် 

ခဲ့ြါသည်။ 

 

ရလေ်များတိုင်းတာပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

(NCMP) တရားရံုး (၁၃)ရုံး၏ အတကာင်အေည်တြာ်နုိင်မှု ရလဒ်စစ်တမ်းများကုိ 

(၃၁.၁၂.၂၀၂၀)ရက်တန့တွင် တကာက်ယူခဲြ့ါသည်။ 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် NCMP တရားရုံးများ၏ အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွက်နိုင်မှုအတပခအတန 

  (၁.၈.၂၀၁၈) ရက်တန့တွင် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (NCMP) စတင် 

အတကာင်အေည်တြာ်သည့် ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုးနှင့် 

ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း တဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတင် 

အတကာင်အေည်တြာ်စဉ် တကာက်ယူေားသည့် အတပခခံမျဉ်း အချက်အလက်များနှင့် 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတကာင်အေည်တြာ်နိုင်မှု အတပခအတနတို့ကုိ နှိုင်းယှဉ်၍ ေယား(၃)ပြင့် 

တြာ်ပြေားြါသည်။ 

   

ေယား(၃) 

စဉ် 
 ဆာင်ရွြ်ေ 
နုိင်မှု အတုိင်း 

အတာ 
တုိင်းတာမှု 

အ ြောင်အေည် ဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) 

လျာေား 
သတ် 
မှတ် 
ချြ်ေ% 

ပမစ်ကြီေးနား 
ခရုိင် 

ပမစ်ကြီေးနား 
မမို့နယ် 

ဝုိင်း မာ် 
မမို့နယ် 

အ ပခခံ 
မျဉ်း  
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အ ပခခံ 
မျဉ်း  
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အ ပခခံ  
မျဉ်း 
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြြေ္ခေိန်နှစ် 
အလုိြ်ေအမှု 
မြီးပြတ်နှုန်း 

ရာဇဝတ်မှု 
မြီးပြတ်နှုန်း 

၉၀ ၈၂ ၁၀၀ ၁၀၄ ၉၉ ၈၂ ၁၀၀ 

တရားမမှု 
မြီးပြတ်နှုန်း 

၉၆ ၇၄ ၅၃ ၅၂ ၇၅ ၁၀၈ ၁၀၀ 

စုစု ြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၉၃ ၇၈ ၇၇ ၇၈ ၈၇ ၉၅ ၁၀၀ 

၂ 
စစ် ဆးဆဲအမှု 
များ၏သြ်ေတမ်း 

၁၂လ အေြ်ေ 
ရာဇဝတ်မှု 

- ၃ - ၆ - ၂ ၅ 

၃၆လ အေြ်ေ 
တရားမမှု 

- ၂ - ၂ - ၀ ၂ 

၃ အမှု ရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာဇဝတ်မှု ၃၆ ၄၃ ၅၉ ၅၄ ၆၅ ၆၈ ၂၀ 

တရားမမှု ၂၀ ၂၇ ၄၉ ၃၉ ၄၃ ၃၈ ၂၀ 

၄ 

အမှုအလုိြ်ေ အမှု 
ကြေားနာရန် 

ချန်ိးဆုိ သာ 
ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 
အ ရအတွြ်ေ 

ရာဇဝတ်မှု ၁၇ ၁၃ ၂၃ ၁၃ ၁၁ ၉ ၈ 

တရားမမှု ၃၂ ၂၇ ၂၁ ၁၅ ၁၇ ၃၁ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏  ြေျနြ် မှု 

Covid ြောလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း  ြောြ်ေယူနုိင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတ်ြောလ 
အတွင်း အမှုများ 
မြီးပြတ်မှု 

ရာဇဝတ်မှု ၆၈ ၇၄ ၅၃ ၇၅ ၈၅ ၈၇ ၉၀ 

တရားမမှု ၅၅ ၆၉ ၇၇ ၁၀၀ ၈၆ ၅၀ ၉၀  
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(၁.၁.၂၀၂၀) ရက်တန့တွင် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(NCMP) စတင် အတကာင်အေည် 

တြာ်သည့် မိုးညှင်းခရိုင်တရားရံုးနှင့် ဗန်းတမာ်ခရုိင်တရားရံုးတို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း 

တဆာင်ရွက်ချက်ကုိ ဇယား(၄) ပြင့်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 

ေယား(၄) 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတုိင်းအတာ 

တိုင်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ် 
မှတ် 

ချက်% 

မိုးညှင်းခရုိင် ဗန်းတမာ်ခရုိင် 

အတပခခံ 
မျဉ်း  
% 

စစ် 
တမ်း% 

အတပခခံ 
မျဉ်း 
 % 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြက္ခဒိန်နှစ် 
အလုိက် 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ရာေေတ်မှု မြီးပြတ်နှုန်း ၆၇ ၁၁၁ ၇၈ ၉၉ ၁၀၀ 

တရားမမှု မြီးပြတ်နှုန်း ၃၈ ၁၃၃ ၇၀ ၁၁၇ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၅၃ ၁၂၂ ၇၄ ၁၀၈ ၁၀၀ 

၂ 
စစ်တဆးဆဲအမှု 
များ၏သက်တမ်း 

၁၂လ အေက် ရာေေတ်မှု ၁ ၀ ၀ ၄ ၅ 

၃၆လ အေက် တရားမမှု ၀ ၀ ၈ ၃ ၂ 

၃ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာေေတ်မှု ၆၄ ၃၆ ၄၃ ၂၈ ၂၀ 

တရားမမှု ၅၁ ၃၁ ၃၂ ၃၂ ၂၀ 

၄ 

အမှုအလုိက် အမှု 
ကကားနာရန် ချန်ိးဆို 
တသာ ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 
အတရအတွက် 

ရာေေတ်မှု ၁၉ ၁၁ ၁၈ ၁၃ ၈ 

တရားမမှု ၂၇ ၃၀ ၂၄ ၃၈ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏ တကျနြ် မှု 

Covid ကာလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း တကာက်ယူနိုင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း အမှုများ 
မြီးပြတ်မှု 

ရာေေတ်မှု ၄၆ ၈၉ ၆၀ ၈၄ ၉၀ 

တရားမမှု ၅၅ ၆၃ ၈၀ ၅၃ ၉၀ 

 

  (၁.၇.၂၀၂၀) ရက်တန့တွင် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(NCMP) စတင် 

အတကာင်အေည်တြာ်သည့် တနိုင်းမမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးညှင်းမမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးတကာင်း 

မမို့နယ်တရားရံုး၊ ြားကန့်မမို့နယ်တရားရံုး၊ ဗန်းတမာ်မမို့နယ်တရားရုံး၊ မိုးတမာက်မမို့နယ် 

တရားရံုး၊ မံစီမမို့နယ်တရားရံုးနှင့် တရွှေကူမမို့နယ်တရားရုံးတ့ုိ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း 

တဆာင်ရွက်ချက်ကုိ ဇယား(၅)ပြင့် တြါ်ပြေားြါသည်။ 
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ေယား(၅) 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိုင်းအတာ 

တိုင်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ် 
မှတ် 

ချက်% 

တနုိင်းမမို့နယ် မိုးညှင်းမမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ရာေေတ်မှု မြီးပြတ်နှုန်း ၆၆ ၁၈၄ ၈၉ ၁၂၂ ၁၀၀ 

တရားမမှု မြီးပြတ်နှုန်း ၇၈ ၁၀၀ ၁၈ ၁၆၄ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၇၂ ၁၄၂ ၅၄ ၁၄၃ ၁၀၀ 

၂ 
စစ်တဆးဆဲအမှု 
များ၏သက်တမ်း 

၁၂လ အေက် 
ရာေေတ်မှု 

၆ ၂၁ ၁၂ ၈ ၅ 

၃၆လ အေက် 
တရားမမှု 

၀ ၀ ၀ ၀ ၂ 

၃ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာေေတ်မှု ၄၁ ၅၂ ၇၁ ၇၃ ၂၀ 

တရားမမှု ၄၃ ၅၄ ၄၈ ၅၀ ၂၀ 

၄ 

အမှုအလုိက်အမှု 
ကကားနာရန် ချန်ိးဆို 
တသာြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 

အတရအတွက် 

ရာေေတ်မှု ၁၃ ၁၅ ၁၈ ၁၉ ၈ 

တရားမမှု ၇ ၂၆ ၂၆ ၂၅ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏တကျနြ်မှု 

Covid ကာလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း တကာက်ယူနိုင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း အမှုများ 
မြီးပြတ်မှု 

ရာေေတ်မှု ၈၀ ၇၂ ၆၃ ၅၃ ၉၀ 

တရားမမှု ၈၆ ၀ ၆၅ ၆၅ 90 

 

ေယား(၅)အဆက် 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်
ချက်% 

မိုးတကာင်း မမို့နယ် ဖားကန့်မမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ရာေေတ်မှု 
မြီးပြတ်နှုန်း 

၁၀၀ ၁၁၆ ၁၀၉ ၁၁၉ ၁၀၀ 

တရားမမှု 
မြီးပြတ်နှုန်း 

၁၃၇ ၃၆ ၁၉၀ ၀ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၁၁၉ ၇၆ ၁၅၀ ၆၀ ၁၀၀ 
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စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်
ချက်% 

မိုးတကာင်း မမို့နယ် ဖားကန့်မမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၂ 
စစ်တဆးဆဲအမှု 

များ၏သက်တမ်း 

၁၂လ အေက် 
ရာေေတ်မှု 

၃ ၀ ၁၃ ၈ ၅ 

၃၆လ အေက် 
တရားမမှု 

၀ ၀ ၀ ၀ ၂ 

၃ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာေေတ်မှု ၃၇ ၃၉ ၄၉ ၄၆ ၂၀ 

တရားမမှု ၂၄ ၄၂ ၃၀ ၃၇ ၂၀ 

၄ 

အမှုအလုိက် အမှု 
ကကားနာရန် ချန်ိးဆို 
တသာြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 

အတရအတွက် 

ရာေေတ်မှု ၁၀ ၆၇ ၈ ၁၄ ၈ 

တရားမမှု ၂၄ ၅၁ ၁၉ ၂၇ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏တကျနြ်မှု 

Covid ကာလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း တကာက်ယူနိုင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတက်ာလ 
အတွင်း အမှုများ 

မြီးပြတ်မှု 

ရာေေတ်မှု ၈၂ ၉၀ ၈၇ ၇၅ ၉၀ 

တရားမမှု ၆၉ ၂၅ ၈၉ ၆၇ 90 

 

ေယား(၅)အဆက် 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်

ချက်% 

ဗန်းတမာ်မမို့နယ် မိုးတမာက်မမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၂ ၁၁၅ ၁၄၀ ၈၈ ၁၀၀ 

တရားမမှု မြီးပြတ်နှုန်း ၇၄ ၇၈ ၅၀ ၁၀၀ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၈၃ ၉၇ ၉၅ ၉၄ ၁၀၀ 

၂ 
စစ်တဆးဆဲအမှု 

များ၏သက်တမ်း 

၁၂လ အေက် 
ရာေေတ်မှု 

၁၉ ၃၄ ၀ ၀ ၅ 

၃၆လ အေက် 
တရားမမှု 

၀ ၀ ၀ ၀ ၂ 



        
 

54 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်

ချက်% 

ဗန်းတမာ်မမို့နယ် မိုးတမာက်မမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၃ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာေေတ်မှု ၄၇ ၂၀ ၆၄ ၁၅ ၂၀ 

တရားမမှု ၃၈ ၁၄ ၂၀ ၀ ၂၀ 

၄ 

အမှုအလုိက် အမှု 
ကကားနာရန် ချန်ိးဆို 

တသာ 
ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 
အတရအတွက် 

ရာေေတ်မှု ၁၅ ၁၃ ၁၁ ၆ ၈ 

တရားမမှု ၁၇ ၁၄ ၂၀ ၁ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏တကျနြ်မှု 

Covid ကာလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း တကာက်ယူနိုင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတက်ာလ 
အတွင်း အမှုများ 

မြီးပြတ်မှု 

ရာေေတ်မှု ၆၆ ၇၉ ၈၃ ၁၀၀ ၉၀ 

တရားမမှု ၉၁ ၈၆ ၉၃ ၁၀၀ 90 

 

ေယား(၅)အဆက် 

စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်
ချက်% 

မံစီမမို့နယ် တရွှေကူမမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း 
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၁ 
ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ရာေေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၃ ၁၀၈ ၁၁၃ ၈၉ ၁၀၀ 

တရားမမှု မြီးပြတ်နှုန်း ၁၀၀ ၇၅ ၇၄ ၁၀၀ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၉၇ ၉၂ ၉၄ ၉၅ ၁၀၀ 

၂ 
စစ်တဆးဆဲအမှု 

များ၏သက်တမ်း 

၁၂လ အေက် 
ရာေေတ်မှု 

၅ ၀ ၈ ၆ ၅ 

၃၆လ အေက် 
တရားမမှု 

၀ ၀ ၀ ၀ ၂ 

၃ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 
ရာေေတ်မှု ၃၈ ၂၃ ၄၆ ၂၈ ၂၀ 

တရားမမှု ၁၈ ၃၃ ၄၁ ၃၂ ၂၀ 
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စဉ် 
တဆာင်ရွက်နိုင်မှု 
အတိငု်းအတာ 

တိငု်းတာမှု 

အတကာင်အထည်တဖာ်နုိင်မှု (၂၀၂၀) လျာ 
ထား 
သတ ်
မှတ ်
ချက်% 

မံစီမမို့နယ် တရွှေကူမမို့နယ် 

အတပခခံ  
မျဉ်း 
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

အတပခခံ  
မျဉ်း   
% 

စစ် 
တမ်း 

% 

၄ 

အမှုအလုိက်အမှု 
ကကားနာရန် ချန်ိးဆို 
တသာြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး 

အတရအတွက် 

ရာေေတ်မှု ၁၃ ၁၀ ၁၉ ၁၁ ၈ 

တရားမမှု ၁၇ ၂၈ ၁၄ ၁၇ ၁၄ 

၅ 
တရားရံုးအသံုးပြု 
သူများ၏တကျနြ်မှု 

Covid ကာလအတွင်း ပဖစ်၍ စာရင်း တကာက်ယူနိုင် ပခင်းမရှိြါ။ ၇၇ 

၆ 
စံသတ်မှတက်ာလ 
အတွင်း အမှုများ 

မြီးပြတ်မှု 

ရာေေတ်မှု ၈၉ ၈၉ ၆၆ ၈၇ ၉၀ 

တရားမမှု ၁၀၀ ၁၀၀ ၉၄ ၉၇ ၉၀ 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တရားရုံး(၁၃)ရုံး၏ 

တစ်ရုံးချင်းအလိုက် အတပခခံမျဉ်းတကာက်ခံမှုကာလ၊ ရလဒ်တိုင်းတာသည့် ကာလတို့ကုိ 

ဇယား(၆)ပြင့်တြာ်ပြြါသည်။ 

 

ေယား(၆) 

စဉ် တရားရံုးအမည် 
အ ပခခံမျဉ်း 

 ြောြ်ေခံသည့်ြောလ 

ရလေ်တုိင်းတာသည့် 

ြောလ 

၁ ပမစ်ကြီေးနား ခရိုင်တရားရံုး 18.6.2018 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၂ ပမစ်ကြီေးနား မမို့နယ်တရားရံုး 19.6.2018 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၃ ဝိုင်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 20.6.2018 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၄ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 14.12.2019 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၅ ဗန်း မာ် ခရိုင်တရားရံုး 21.12.2019 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 1.6.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 23.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၈ မိုး ြောင်း မမို့နယ်တရားရံုး 30.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၉ ဖားြေန့် မမို့နယ်တရားရံုး 30.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၁၀ ဗန်း မာ် မမို့နယ်တရားရံုး 25.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 
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စဉ် တရားရံုးအမည် 
အ ပခခံမျဉ်း 

 ြောြ်ေခံသည့်ြောလ 
ရလေ်တုိင်းတာသည့် 

ြောလ 

၁၁ မိုး မာြ်ေ မမို့နယ်တရားရံုး 29.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 31.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

၁၃  ရွှေြူေမမို့နယ်တရားရံုး 29.5.2020 ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ 

 

(၂) မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

တိုင်းတာရသည့် ရည်ရယွ်ချက် 

  တရားရံုးသ့ုိစွဲဆုိတင်ြို့သည့် မှုခင်းြမာဏကုိ အမီလုြ်တဆာင်နိုင်သည့် 

တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ စွမ်းတဆာင်ရည်ကုိ တိုင်းတာရန် တြါ်ပြပခင်းပြစ်ြါသည်။ 

 

တွက်ချက်ြုံ 

ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုကအ်မှုမြီးပြန်နှုန်း = 
မြီးပြတ်တသာ အမှုအတရအတွက် 

X ၁၀၀ 

စဲွဆိတုသာ အမှုအတရအတွက် 

 ပြစ်ြါသည်။ 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရုံး(၁၃)ရုံး၏  ပြက္ခဒိန် 

နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းကုိ ဇယား(၇) ပြင့်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 

ေယား(၇) 

စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရလေမ်ျား % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရုိင်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၉၀ ၈၂ 

တရားမ ၉၆ ၇၄ 

စုစုတြါင်း ၉၃ ၇၈ 

၂ မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၆၇ ၁၁၀ 

တရားမ ၃၈ ၁၃၃ 

စုစုတြါင်း ၅၃ ၁၂၂ 

၃ ဗန်းတမာ် ခရုိင်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၇၈ ၉၉ 

တရားမ ၇၀ ၁၁၇ 

စုစုတြါင်း ၇၄ ၁၀၈ 
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စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရလေမ်ျား % 

၄ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၁၀၀ ၁၀၄ 

တရားမ ၅၃ ၅၂ 

စုစုတြါင်း ၇၇ ၇၈ 

၅ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၉၉ ၈၂ 

တရားမ ၇၅ ၁၀၈ 

စုစုတြါင်း ၈၇ ၉၅ 

၆ တနိုင်းမမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၆၆ ၁၈၄ 

တရားမ ၇၈ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း ၇၂ ၁၄၂ 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၈၉ ၁၂၂ 

တရားမ ၁၈ ၁၆၄ 

စုစုတြါင်း ၅၄ ၁၄၃ 

၈ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၁၀၀ ၁၁၆ 

တရားမ ၁၃၇ ၃၆ 

စုစုတြါင်း ၁၁၉ ၇၆ 

၉ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၁၀၉ ၁၁၉ 

တရားမ ၁၉၀ ၀ 

စုစုတြါင်း ၁၅၀ ၆၀ 

၁၀ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၉၂ ၁၁၅ 

တရားမ ၇၄ ၇၈ 

စုစုတြါင်း ၈၃ ၉၇ 

၁၁ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၁၄၀ ၈၈ 

တရားမ ၅၀ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း ၉၅ ၉၄ 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၉၃ ၁၀၈ 

တရားမ ၁၀၀ ၇၅ 

စုစုတြါင်း ၉၇ ၉၂ 

၁၃ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး 

ရာေေတ် ၁၁၃ ၈၉ 

တရားမ ၇၄ ၁၀၀ 

စုစုတြါင်း ၉၄ ၉၅ 
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(၃) မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ စစ်တဆးဆအဲမှုများ၏ သက်တမ်း 

 

တိုင်းတာသည့်ရည်ရယွ်ချက် 

  မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တအာင်ပမင်စွာ အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွက်နိုင်တရး 

အတွက် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲတရးအစီအစဉ် မစတင်မီနှင့် စတင်မြီးတနာက် မြီးပြတ်တသာ အမှုများ 

နှင့် စစ်တဆးဆအဲမှုများ၏ အတရအတွက်နှင့် အရည်အတသွးကုိ နှိုင်းယှဉ်သံုးသြ်ရန် 

ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ ၁၂ လအေက် 

စစ်တဆးဆရဲာေေတ်မှုနှင့် ၃၆ လ အေက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ 

ဇယား(၈) ပြင့် တြာ်ပြြါသည်။ 

၀
၁၀၀
၂၀၀

ပမစ်ကြီးနား ခရုိင်တရားရံုး မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး ဗန်းမမာ် ခရုိင်တရားရံုး

NCMP ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်
ရာဇဝတ်/တရားမ စုစုမြါင်း အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုမြါင်း

၀

၅၀

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

NCMP ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
ရာဇဝတ်/တရားမ စုစုမြါင်း အမှုပြီးပြတ်နှုန်း

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုမြါင်း
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ေယား(၈) 

စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေ်များ % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၂ ၃ 

တရားမ ၀ ၂ 

၂ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၂၈ ၆ 

တရားမ ၀ ၂ 

၃ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၁ ၂ 

တရားမ ၀ ၀ 

၄ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁ ၀ 

တရားမ ၀ ၀ 

၅ ဗန်းတမာ် ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၀ ၄ 

တရားမ ၈ ၃ 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၆ ၂၁ 

တရားမ ၀ ၀ 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၂ ၈ 

တရားမ ၀ ၀ 

၈ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၃ ၀ 

တရားမ ၀ ၀ 

၉ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၃ ၈ 

တရားမ ၀ ၀ 

၁၀ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၉ ၃၄ 

တရားမ ၀ ၀ 

၁၁ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၀ ၀ 

တရားမ ၀ ၀ 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၅ ၀ 

တရားမ ၀ ၀ 

၁၃ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၈ ၆ 

တရားမ ၀ ၀ 
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၀

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

ရာဇဝတ် တရားမ ရာဇဝတ် တရားမ ရာဇဝတ် တရားမ

ပမစ်ကြီးနား ခရုိင်တရားရံုး မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး ဗန်းမမာ် ခရုိင်တရားရံုး

NCMP ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏
စစ်မဆးဆဲအမှု များ၏ သြ်တမ်း

အမပခခံမျဉ်း% ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလေ်များ %
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ပမစ်ကြီးနား ဝုိင်းမမာ် တနုိင်း မိုးညှင်း မိုးမြာင်း ဖားြန့် ဗန်းမမာ် မိုးမမာြ် မံစီ မရွှေြူ

NCMP ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ စစ်မဆးဆဲအမှု များ၏ သြ်တမ်း

အမပခခံမျဉ်း% ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလေ်များ %
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(၄) မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ တသချာတစမှု 

  အမှုရုံးချန်ိးတသချာတစမှုသည် တရားရုံးများတွင် အမှုစစ်တဆးရန် ချနိ်းဆို 

သည့ ် အကကိမ်အတရအတွက်၊ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်းတို့ကုိ တလျှာ့ချမြီး တရားရုံးလုြ်ငန်းစွမ်း 

တဆာင်ရည်တုိးတက်တစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

  အမှုရုံးချန်ိး တသချာတစမှုကုိ (က) အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း၊ (ခ) အမှုကကားနာရန် 

ချနိ်းဆိုတသာြျှမ်းမျှရံုးချနိ်းအတရအတွက်၊ (ဂ) စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆံုးပြတ် 

နိုင်မှုပြင့် တိုင်းတာမည်ပြစ်ြါသည်။ 
 

(က) အမှုတရွ့ှေဆိငု်းနှုန်း 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်တရားရံုး 

(၁၃)ရုံး၏ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်းများကုိ ဇယား(၉)ပြင့် တြာ်ပြေားြါသည်။ 
 

ေယား(၉) 

စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေ်များ % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၃၆ ၄၃ 

တရားမ ၂၀ ၂၇ 

၂ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၆၄ ၃၆ 

တရားမ ၅၁ ၃၁ 

၃ ဗန်းတမာ် ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၄၃ ၂၈ 

တရားမ ၃၂ ၃၂ 

၄ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၅၉ ၅၄ 

တရားမ ၄၉ ၃၉ 

၅ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၆၅ ၆၈ 

တရားမ ၄၃ ၃၈ 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၄၁ ၅၂ 

တရားမ ၄၃ ၅၄ 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၇၁ ၇၃ 

တရားမ ၄၈ ၅၀ 

၈ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၃၇ ၃၉ 

တရားမ ၂၄ ၄၂ 
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စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရလေ်များ % 

၉ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၄၉ ၄၆ 

တရားမ ၃၀ ၃၇ 

၁၀ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၄၇ ၂၀ 

တရားမ ၃၈ ၁၄ 

၁၁ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၆၄ ၁၅ 

တရားမ ၂၀ ၀ 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၃၈ ၂၃ 

တရားမ ၁၈ ၃၃ 

၁၃ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၄၆ ၂၈ 

တရားမ ၄၁ ၃၂ 

 

 
 

 

၀
၂၀
၄၀
၆၀
၈၀

ရာဇဝတ် တရားမ ရာဇဝတ် တရားမ ရာဇဝတ် တရားမ

ပမစ်ကြီးနား ခရုိင်တရားရံုး မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး ဗန်းမမာ် ခရုိင်တရားရံုး

NCMP ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုတရားရံုးများ၏ အမှုမရွှေ့ဆုိင်းနှုန်း

အမပခခံမျဉ်း% ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလေ်များ %
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ပမစ်ကြီးနား ဝုိင်းမမာ် တနုိင်းပမို့ မိုးညှင်း မိုးမြာင်း ဖားြန့် ဗန်းမမာ် မိုးမမာြ် မံစီ မရွှေြူ

NCMP ပမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုတရားရံုးများ၏ အမှုမရွှေ့ဆုိင်းနှုန်း

အမပခခံမျဉ်း% ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရလေ်များ %
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(ခ) အမှုအလိုက်အမှုကကားနာရန် ချိိန်းဆိုတသာြျှမ်းမျှရံုးချနိ်း အတရအတွက် 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် တရား 

ရုံး(၁၃)ရုံး၏ အမှုကကားနာရန်ချနိ်းဆိုတသာ ြျှမ်းမျှရံုးချနိ်းအတရအတွက်ကုိ ဇယား (၁၀) ပြင့် 

တြာ်ပြြါသည်။ 

 

ေယား(၁၀) 

စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလဒ်များ % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၇ ၁၃ 

တရားမ ၃၂ ၂၇ 

၂ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၉ ၁၁ 

တရားမ ၂၇ ၃၀ 

၃ ဗန်းတမာ် ခရိုင်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၈ ၁၃ 

တရားမ ၂၄ ၃၈ 

၄ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၂၃ ၁၃ 

တရားမ ၂၁ ၁၅ 

၅ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၁ ၉ 

တရားမ ၁၇ ၃၁ 

၆ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၃ ၁၅ 

တရားမ ၇ ၂၆ 

၇ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၈ ၁၉ 

တရားမ ၂၆ ၂၅ 

၈ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၀ ၆၇ 

တရားမ ၂၄ ၅၁ 

၉ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၈ ၁၄ 

တရားမ ၁၉ ၂၇ 

၁၀ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၅ ၁၃ 

တရားမ ၁၇ ၁၄ 

၁၁ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၁ ၆ 

တရားမ ၂၀ ၁ 
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စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလဒ်များ % 

၁၂ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၃ ၁၀ 

တရားမ ၁၇ ၂၈ 

၁၃ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး 
ရာေေတ် ၁၉ ၁၁ 

တရားမ ၁၄ ၁၇ 

 

(ဂ) စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများ ဆုံးပဖတ်နိုင်မှု 

 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ခရိုင်တရားရံုး (၃)ရုံး၏ စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆံုးပြတ်နုိင်မှုအတပခအတနကုိ 

ဇယား(၁၁) ပြင့်လည်းတကာင်း၊ မမို့နယ်တရားရုံး (၁၀) ရုံး၏ စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

အမှုများဆံုးပြတ်နုိင်မှုအတပခအတနကုိ ဇယား(၁၂)ပြင့်လည်းတကာင်း တြာ်ပြြါသည်။ 

 

ေယား(၁၁) 

ခရိုင်တရားရံုး(၃)ရုံး၏ စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆံုးပြတ်နိုင်မှုအတပခအတန 

ရာေေတ် 

စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေမ်ျား % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရုိင်တရားရံုး ရာေေတ် ၆၈ ၇၄ 

၂ မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး ရာေေတ် ၄၆ ၈၉ 

၃ ဗန်းတမာ် ခရုိင်တရားရံုး ရာေေတ် ၆၀ ၈၄ 

စုစုတြါင်း ၅၈ ၈၂ 
 

တရားမ 

စဉ် တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေမ်ျား % 

၁ ပမစ်ကကီးနား ခရုိင်တရားရံုး တရားမ ၅၅ ၆၉ 

၂ မိုးညှင်း ခရုိင်တရားရံုး တရားမ ၅၅ ၆၃ 

၃ ဗန်းတမာ် ခရုိင်တရားရံုး တရားမ ၈၀ ၅၃ 

စုစုတြါင်း ၆၃ ၆၂ 
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ဇယား(၁၂) 

မမို့နယ်တရားရံုး(၁၀)ရုံး၏ စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆံုးပြတ်နုိင်မှုအတပခအတန 

ရာဇဝတ် 

စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေ်များ % 

၁ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၅၃ ၇၅ 

၂ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၅ ၈၇ 

၃ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၀ ၇၂ 

၄ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၆၃ ၅၃ 

၅ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၂ ၉၀ 

၆ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၇ ၇၅ 

၇ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၆၆ ၇၉ 

အမပခခံမျဉ်း%၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရလေ်များ %

ခရိုင်တရားရံုး (၃)ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း
ရာဇဝတ်မှုများ ဆုံးပဖတ်နုိင်မှု အမပခအမန

အမပခခံမျဉ်း%
၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရလေ်များ %

ခရိုင်တရားရံုး (၃)ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း

တရားမမှုများ ဆုံးပဖတ်နုိင်မှု အမပခအမန
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စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ရလေ်များ % 

၈ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၃ ၁၀၀ 

၉ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၉ ၈၉ 

၁၀ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး ရာေေတ် ၈၄ ၈၇ 

စုစုတြါင်း ၇၇ ၈၁ 

 

တရားမ 

စဉ် တရားရုံးအမည် အမှုအမျ ို းအစား အတပခခံမျဉ်း% 
၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ရလေ်များ % 

၁ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၇၇ ၁၀၀ 

၂ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၈၆ ၅၀ 

၃ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၈၆ ၀ 

၄ မိုးညှင်း မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၆၅ ၆၅ 

၅ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၆၉ ၂၅ 

၆ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၈၉ ၆၇ 

၇ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၉၁ ၈၆ 

၈ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၉၃ ၁၀၀ 

၉ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၁၀၀ ၁၀၀ 

၁၀ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး တရားမ ၉၄ ၉၇ 

စုစုတြါင်း ၈၅ ၆၉ 

 

 
 

အမပခခံမျဉ်း%၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရလေ်များ %

ပမို့နယ်တရားရံုး (၁၀)ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း

ရာဇဝတ်မှုများ ဆုံးပဖတ်နုိင်မှု အမပခအမန
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(၆) မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရံုးများ၏ တရားရုံးအသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှု 

 

  မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရံုးများတွင် မှုခင်းများကုိ အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ 

စီရင်ဆံုးပြတ်မှုနှင့် ပြည်သူများနှင့် အမှုသည်များ ရရိှတသာ တရားရုံးေန်တဆာင်မှုများ 

အတြါ် တကျနြ်မှုများကုိ တိုင်းတာရန် စစ်တမ်းတကာက်ယူခဲြ့ါသည်။ ၁.၈.၂၀၁၈ ရက်တန့မှ 

စတင်ခဲ့တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရုံးများပြစ်သည့် ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုးတွင် 

၁၃.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာင်း၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုးတွင် ၁၄.၁.၂၀၂၀ 

ရက်တန့တွင်လည်းတကာင်း၊ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတွင် ၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် 

လည်းတကာင်း တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှုစစ်တမ်းကုိ တကာက်ယူခဲြ့ါသည်။ 

၁.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့မှ စတင်ခဲ့တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု တရားရံုးများပြစ်သည့် မိုးညှင်းခရိုင် 

တရားရံုးနှင့် ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရံုးတို့တွင်လည်း ၁၇.၁၂.၂၀၁၉ ရက်တန့တွင် တရားရုံး 

အသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှု စစ်တမ်းကုိ တကာက်ယူခဲြ့ါသည်။ အဆိုြါတရားရုံး (၅)ရံုးနှင့် 

ကျန်တရားရံုးများသည် ၁.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တနာက်ြိုင်းတွင် COVID-19 ကူးစက်တရာဂါ 

ကာလပြစ်၍ တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှုစစ်တမ်းကုိ တကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပခင်း မရှိြါ။ 

 

 

အမပခခံမျဉ်း%

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရလေ်များ %

ပမို့နယ်တရားရံုး (၁၀)ရုံး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း

တရားမမှုများ ဆုံးပဖတ်နုိင်မှု အမပခအမန
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း တဆာင်ရွက်ချက်များ  

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် စည်းတေးခန်းမတွင် ၁.၂.၂၀၂၀ ရက်တန့မှ 

၂.၂.၂၀၂၀ ရက်တန့ေိ ြွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မှုခင်းတပခရာတကာက်စနစ် Case Tracking Database 

သင်တန်းကုိ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရားရုံးအသီးသီးမှ တရားတရးအရာရှိ ၆ ဦး၊ အပခား 

အဆင့်ေန်ေမ်း ၂၀ ဦး၊ စုစုတြါင်း ၂၆ ဦး တက်တရာက်ခဲ့ြါသည်။ 

 

  

  
ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်ရံုးမှ လက်တောက်ညွှန်ကကားတရးမှူး ဦးေင်းတအာင် ြို့ချခဲ့သည့် 

မှုခင်းတပခရာတကာက်စနစ် Case Tracking Database သင်တန်း 

 

မိုးညှင်းခရုိင်နှင့် မိုးညှင်းမမို့နယ် အချုြ်ခန်းအတွက် အလျား ၂၇ တြ၊ အန ံ၂၄ တြ၊ အပမင့် 

၁၀ တြ၊ နံကြ် တစ်ေြ် ဧရာမငိမ်းချမ်းတအာင်ကုမ္ပဏမီှ တင်ဒါတအာင်မြီး တဆာက်လုြ်ခဲ့ရာ 

၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် ြွင့်လှစ်မြီးပြစ်ြါသည်။ 

     
မိုးညှင်းခရိုင်နှင့် မမို့နယ်တရားရုံးအချုြ်ခန်း ဖွင့်ြွဲအခမ်းအနား 
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တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုးအတဆာက်အအံု အလျား ၈၂ တြ၊ အန ံ၅၆ တြ၊ အပမင့် ၁၂ တြ၊ 

RC တစ်ေြ်၊ တလးမမို့နဒီကုမ္ပဏမီှ တည်တဆာက်ခဲ့ြါသည်။ 

 
တရားသူကကီးချုြ် ဦးတူးဂျာ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး တေါ်ပြုံးပြုံးတအး၊ 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူး ဦးပမင့်စုိးတ့ုိက ၄.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် ြန္နက်ရုိက်စဉ် 

 

တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုးသစ်ကုိ ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ် ဦးတူးဂျာမှ ၁၇.၈.၂၀၂၀ 

ရက်တန့တွင် ြွင့်လှစ်မြီးပြစ်ြါသည်။ 

 

 
တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရုံးသစ် ဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား 
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တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရုံးသစ် ဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား 

 

 
တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရုံးသစ် ဖွင့်ြဲွအခမ်းအနား 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး ဦးတူးတမာ်က ြူတာအုိ 

အကျဉ်းတောင်အား ၃.၃.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် လည်းတကာင်း၊ ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ် 

ဦးတူးဂျာနှင့် ပြည်နယ် တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး ဦးတူးတမာ်တို့က ဗန်းတမာ် 

အကျဉ်းတောင်အား ၄.၈.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာင်း၊ ပမစ်ကကီးနားအကျဉ်းတောင် 

အား ၁၃.၈.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် လည်းတကာင်း ကကည့်ရှုစစ်တဆးခဲ့ြါသည်။ 
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ြူတာအုိအကျဉ်းတထာင်အား ကကည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

 
ပမစ်ကကီးနားအကျဉ်းတထာင်အား ကကည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 
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ဗန်းတမာ်အကျဉ်းတထာင်အား ကကည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုး၊ မမို့နယ်တရားရုံးများ 

တွင် တာေန်ေမ်းတဆာင်လျက်ရှိတသာ တရားရံုးေန်ေမ်းများလုြ်ငန်းစွမ်းတဆာင်ရည် 

ပမင့်မားတရးသင်တန်းြွင့်ြွဲကုိ  ၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် သင်တန်းြွင့်ခဲ့မြီး ၈.၁.၂၀၂၁ တန့ 

တွင် သင်တန်းဆင်းြွဲအခမ်းအနား ပြုလုြ်ကျင်းြခဲ့ြါသည်။ 

 

   
သင်တန်းဖွင့်ြွဲအခမ်းအနား 
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သင်တန်းဆင်းြွဲအခမ်းအနား 

 

 ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အစည်းအတေးခန်းမတွင် ၇.၁၁.၂၀၂၀ ရက်တန့က 

Video Conferencing ပြင့် CMP သင်တန်းြို့ချမှု သင်တန်းကုိ သင်တန်းသား (၁၀)ဦး 

တက်တရာက်ခဲ့ြါသည်။ 

 

 
CMP သင်တန်းြို့ချစဉ် 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အစည်းအတေးခန်းမတွင် ၂၀.၁၁.၂၀၂၀ 

ရက်တန့က Microsoft Office 365 Platform စနစ် တကာင်းမွန်စွာအသံုးပြုနိုင်တရး 

သင်တန်းကုိ သင်တန်းသား (၅)ဦး တက်တရာက်ခဲ့ြါသည်။ 

   
Microsoft Office 365 Platform စနစ် သင်တန်းတက်တရာက်စဉ် 

 

 

 
 ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ CMP တရားရုံး(၈)ရုံး၏ လှုြ်ရှားမှုဓါတ်ြံုများ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် တရားရုံးလုြ်ငန်းများ 

ကကီးကကြ်တဆာင်ရွက်ပခင်း 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ် တရားသူကကီးဦးတအာင်တော်သိန်းသည် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် လက်တအာက်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်တရးလုြ် 

ငန်းနှင့် တရားရံုးလုြ်ငန်းများကုိလည်းတကာင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် 

ခရိုင်တရားရံုး၊ မမို့နယ်တရားရုံးတ့ုိ၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် တရားရုံးလုြ်ငန်းများ၊ 

တရားသူကကီးများနှင့် ရုံးေန်ေမ်းများ၏ ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုများကုိလည်း 

တကာင်း၊ ခရိုင်တရားရံုးများသည် မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် 

တရားရံုးလုြ်ငန်းများကုိလည်းတကာင်း အဆင့်ဆင့်ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲတဆာင်ရွက်ြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် လက်တအာက်တရားရုံးများ အား 

တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်စစ်တဆးပခင်း၊ တရှာင်တခင်ေင်တရာက်စစ်တဆးပခင်း၊ အမှုတွဲများ 

တတာင်းတခါ်စစ်တဆးပခင်းတို့ပြင့် ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲတဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။ 

 

သတင်းအချက်အလက်ဆုိင်ရာတဆာင်ရွက်ချက်များ 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်သည် တရားရံုးများ၏ စီမံခန့်ခဲွတရး 

လုြ်ငန်း၊ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲတရးလုြ်ငန်း၊ အများပြည်သူသ့ုိ သတင်းအချက်အလက်ပြန့်တေ 

သည့်လုြ်ငန်းတို့ ေိတရာက်တအာင်ပမင်တစရန် သတင်းအချက်အလက်နည်းြညာများ 

တိုးပမှင့်တဆာင်ရွက်ချက်နှင့်အညီ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ကလည်း လိုက်နာ 

ကျင့်သံုးတဆာင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ သတင်းေုတ်ပြန် 

တရးအရာရှိတာေန်ကုိ လက်တောက်ညွှန်ကကားတရးမှူးအဆင့်ရှိ အရာေမ်းတစ်ဦးအား 

ခန့်အြ်ေားရှိမြီး ခရိုင်နှင့်မမို့နယ်တရားရံုးအသီးသီးတွင်သတင်းေုတ်ပြန်တရးအရာရှိ CIO 

တစ်ဦးစီတာေန်တြးခန့်ေား၍  မီဒီယာလက်စွဲနှင့်အညီတဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။  

 

တရားရုံးလုြ်ငန်းများ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီတရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရး တဆာင် 

ရက်ွတြးပခင်း 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က ပမန်မာနုိင်ငံတရားစီရင်တရးသည် 

ပြည်သူတို့နှင့် လက်လှမ်းမီတစတရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရးအတွက် မှုခင်းများကုိ မှန်မှန် 

နှင့်ပမန်ပမန်တပြရှင်းနိုင်ရန် လိုအြ်သည့်အကူအညီ သတင်းအချက်အလက်များ ပြည့်ဆည်း 

တြးပခင်းများကုိ တဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ကလည်း တရားရုံး 
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ဆိုင်ရာသတင်းများ ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ ကကိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ၊ 

စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်စာရင်းများကုိ အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီလွှင့်တင်ပခင်း၊ မိမိတရားလွှတ် 

တတာ်၏ ကကိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်စာရင်းများကုိ လွှင့်တင်ပခင်း 

တို့တဆာင်ရွက်ခဲ့ြါသည်။ 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာမှာ ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်၊ ဧရာရြ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့၊ ြုန်း-၀၇၄-၂၅၂၂၃၈၂၊ Email - 

kachinhighcourt@gmail.com ပြစ်ြါသည။် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ Facebook Page  

 
   

တရားရုံးသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတဆာက်လုြ်ပခင်း 
  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်အတွင်း မိုးညှင်းခရုိင်နှင့် မမို့နယ်တရားရံုး 

အချုြ်ခန်း တဆာက်လုြ်ရန်အတွက် ၂.၁၂.၂၀၁၉ ရက်တန့တွင် တင်ဒါတခါ်ယူတဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ရာ ဧရာမငိမ်းချမ်းတအာင် ကုမ္ပဏမီှ တင်ဒါတအာင်ပမင်မြီး လုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ မြီးစီး၍ 
အြ်နှံမြီးပြစ်ြါသည်။ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် မိုးညှင်းခရိုင်နှင့် မမို့နယ်တရားရံုးအချုြ် 

ခန်း အတဆာက်အအံုသစ်အား ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ် ဦးတူးဂျာမှ ြဲကကိုးပြတ် ြွင့်လှစ် 
ခဲ့မြီးပြစ်ြါသည်။ 

  တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုး အတဆာက်အအံုသစ် တဆာက်လုြ်ရန်အတွက် 
၂.၁၂.၂၀၁၉ ရက်တန့တွင် တင်ဒါတခါ်ယူခဲ့ရာ တလးမမို့နဒီကုမ္ပဏမီှ ကျြ် ၂၂၃၁၆၀၀၀ေိ/- 

ပြင့် တင်ဒါတအာင်ပမင်ခဲ့ြါသည်။ အတဆာက်အအံုသစ် တဆာက်လုြ်ရန်အတွက် ၄.၁.၂၀၂၀ 
ရက်တန့တွင် ြန္နက်ရိုက်ခဲ့မြီး လုြ်ငန်းများတဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၇.၈.၂၀၂၀ ရက်တန့တွင် 

တရားရံုးအတဆာက်အအံုသစ်အား ြွင့်လှစ်မြီးပြစ်ြါတကကာင်း တင်ပြအြ်ြါသည်။ 
 

ပြစ်ေဏ်ကျခံတနရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများ၏ ဥြတေဆုိင်ရာအခွင့်အတရးများရရိှတရး 
တဆာင်ရွက်ပခင်း 

  ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ပြည်တောင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ နှင့် 
ညွှန်ကကားချက်အမှတ် ၅/၂၀၁၃ နှင့်အညီပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများနှင့် 
ြတ်သက်၍ ဥြတဒနှင့်အညီ ရသင့်ရေိုက်တသာ အခွင့်အတရးများ ခံစားနိုင်တရးတို့အတွက် 

mailto:kachinhighcourt@gmail.com
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရား 

သူကကီးများနှင့် ခရုိင်တရားသူကကီိးများသည် ဗန်းတမာ်အကျဉ်းတောင်၊ ပမစ်ကကီးနား 
အကျဉ်းတောင်၊ မိုးညှင်းအကျဉ်းတောင်၊ ြူတာအုိအကျဉ်းတောင် သ့ုိလည်းတကာင်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာမမို့နယ်များရှိ ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းများသ့ုိလည်းတကာင်း၊ အကျဉ်းသား 
အချုြ်သားများအတွက် စစ်တဆးကကည့်ရှုမြီး လိုအြ်သည်များကုိ လမ်းညွှန်တဆာင်ရွက် 
တြးခဲြ့ါသည်။ 

တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရက်ွမှုများ 
  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တရားစဲွအြွဲ့ 

အစည်းများနှင့် တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းရြ်များနှင့်ြတ်သက်၍ တဆးွတနွးြဲွ 
နှစ်ကကိမ်ပြုလုြ်နုိင်ခဲ့ြါသည်။  
 

 

တရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များ 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ အတကာင်အေည်တြာ်လျက်ရှိရာ ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်ကလည်း တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းြါ အချက်များနှင့်အညီ 

တဆာင်ရွက်သွားကကမည်ပြစ်သည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်၏ ကကီးကကြ်မှုတအာက်တွင် တရားစီရင်တရးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာတရးအတွက် 

တရားရံုးတဆာင်ြုဒ်ပြစ်သည့် “ဥြတဒနှင့်အညီဆုံးပြတ်ြါ၊ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်စီရင်ြါ၊ လုြ်ေံုး 

ညီညီတဆာင်ရွက်ြါ၊ လာဘ်တြးလာဘ်ယူကင်းရှင်းြါ၊တပြာင့်မတ်တည်ကကည်မှုပြင့် တရားရုံး 

၏ ဂုဏ်သိက္ခာကုိေိန်းသိမ်းြါ” ဆိုသည့်တဆာင်ြုဒ်များနှင့်အညီ လိုက်နာတဆာင်ရွက်လျှက် 

ရှိြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်  
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ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးချုြ်၊ 

တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးများ၊ တရား ရးအရာရိှများနှင့် ဝန်ေမ်းများ 

 

ခရိုင်တရားသူကကီး၊ ေုတိယခရိုင်တရားသူကကီးများနှင့် ဝန်ထမ်းများ 
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ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားသူကကီး၊ တွဲဖက်မမို့နယ်တရားသူကကီးများ၊ 
ေုတိယမမို့နယ် တရားသူကကီးများနှင့် ဝန်ထမ်းများ 
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တနာက်ဆက်တွဲ (က) 

 
 

အမှတ်၊ ၁၅၊ ဗိုလ်ချုြ်တအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဧရာရြ်ကွက်၊ 

ပမစ်ကကးီနားမမို့ 

 

ရုံးအဖွဲ့မှူး 

တရားသူကကးီချုြ်ရုံး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄   ၂၅၂၉၀၇၇ 

 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရံုး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄  ၂၅၂၂၃၈၂ 

 

kachin.hc.gov.mm 
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တနာက်ဆက်တွဲ (က) အဆက် 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ တည်တနရာများ 

စဉ် တရားရုံးအမည် လိြ်စာ 

၁။ ပမစ်ကကီးနား ခရိုင်တရားရံုး 
အမှတ်၊ ၁၅၊ ဗိုလ်ချုြ်တအာင်ဆန်းလမ်း၊ 

ဧရာရြ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့ 

၂။ မိုးညှင်း ခရိုင်တရားရံုး အတရှ့စုရြ်ကွက်၊ မိုးညှင်းမမို့ 

၃။ ဗန်းတမာ် ခရိုင်တရားရံုး သာစည်ရြ်ကွက်၊ ဗန်းတမာ်မမို့ 

၄။ ြူတာအုိ ခရိုင်တရားရံုး မမို့မရြ်ကွက်၊ ြူတာအုိမမို့ 
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တနာက်ဆက်တွဲ (က) အဆက် 

မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ိတည်တနရာများ 

စဉ် တရားရုံးအမည် လိြ်စာ 

1။ ပမစ်ကကီးနား မမို့နယ်တရားရံုး ဧရာရြ်ကွက၊် ပမစ်ကကီးနားမမို့ 

2။ ေိုင်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး အမှတ်(၃)ရြ်ကွက်၊ ေိုင်းတမာ်မမို့ 

3။ တနုိင်း မမို့နယ်တရားရံုး ြုန်ခုန်ရြ်ကွက်၊ တနိုင်းမမို့ 

4။ ချတီြွ မမို့နယ်တရားရံုး ဘာလ့ဲရြ်ကွက်၊ ချတီြွမမို့ 

5။ တဆာ့တလာ် မမို့နယ်တရားရံုး မမို့မရြ်ကွက်၊ တဆာ့တလာ်မမို့ 

6။ အင်ဂျန်းယန် မမို့နယ်တရားရံုး အမှတ်(၄)ရြ်ကွက်၊ အင်ဂျန်းယန်မမို့ 

7။ မိုးညှင်း  မမို့နယ်တရားရံုး အတရှ့စုရြ်ကွက်၊ မိုးညှင်းမမို့ 

8။ မိုးတကာင်း မမို့နယ်တရားရံုး နတ်ကကီးကုန်းရြ်ကွက်၊ မိုးတကာင်းမမို့ 

9။ ြားကန့် မမို့နယ်တရားရံုး တမာ်ေမ်းရြ်ကွက်၊ ြားကန့်မမို့ 

10။ ဗန်းတမာ် မမို့နယ်တရားရံုး သာစည်ရြ်ကွက်၊ ဗန်းတမာ်မမို့ 

11။ မိုးတမာက် မမို့နယ်တရားရံုး ခါနန်ရြ်ကွက်၊ မိုးတမာက်မမို့ 

12။ မံစီ မမို့နယ်တရားရံုး တကာင်ရာရြ်ကွက်၊ မန်စီမမို့ 

13။ တရွှေကူ မမို့နယ်တရားရံုး ရန်ကကီးတအာင်ရြ်ကွက်၊ တရွှေကူမမို့ 

14။ ြူတာအုိ မမို့နယ်တရားရံုး မမို့မရြ်ကွက်၊ ြူတာအုိမမို့ 

15။ မချမ်းတဘာ့ မမို့နယ်တရားရံုး မမို့မရြ်ကွက်(၁)၊ မချမ်းတဘာ့မမို့ 

16။ တနာင်မွန် မမို့နယ်တရားရံုး အမှတ်(၁)ရြ်ကွက်၊ တနာင်မွန်မမို့ 

17။ တခါင်လန်ြူး မမို့နယ်တရားရံုး မရှုဒမ်းရြ်ကွက်၊ တခါင်လန်ြူးမမို့ 

18။ ဆမွ်ြရာဘွမ် မမို့နယ်တရားရံုး မမို့မရြ်ကွက်၊ ဆမွ်ြရာဘွမ်မမို့ 

 


