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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစရီင်ခံစာ 
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က ချင် ပြည် နယ် တ ရား လွှတ် တတာ ်၏ တည် တန ရာ 

အမှတ်၊ ၁၅၊ ဧရာရြ်ကွက်၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့ 

ဆက်သွယ်ရန် 

ရုံးအဖွဲ့မှူး 

တရားသူကကီးချုြ်ရုံး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄   ၂၅၂၉၀၇၇ 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၀၇၄  ၂၅၂၂၃၈၂ 
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မာတိကာ 

အ ကြောင်းအရာ စာမျြ်ေနှာ 

 ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်တရားသူကြီေးချုြ်၏ ဥ ယျာဇဉ် ၆ 

  ရည်မှန်းချြ်ေ ၈ 

  လုြ်ငန်းတာဝန်များ ၈ 

  တရားရံုး၏တန်ဖိုးများ ၈ 

  တရားစီရင် ရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) 

လုြ်ငန်းအစီအစဉ်    

၉ 

  တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ်ေ ၉ 

  တရားစီရင် ရးဆိုင်ရာအ ပခခံမူများ ၁၀ 

  ဖွဲ့စည်းြုံအ ပခခံဉြ ေအရ တရားစီရင် ရးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ ၁၀ 

 တရားရံုးဖဲွ့စည်းြံု ၁၁ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ် ၁၁ 

  ခရိုင်တရားရံုး၊ ြုိေယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရံုးနှင့် ြုိေယ်ြိုင် 
အုြ်ချုြ်ခွင့် ေသတရားရုံး 

၁၃ 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ ၁၄ 

  ဥြ ေအရတည် ထာင်သည့် အပခားတရားရံုးများ  ၁၅ 

 တရားရံုးများ၏ စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာ ၂၀ 

  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ် ၂၀ 

  ခရိုင်တရားရံုး ၂၀ 

  မမို့နယ်တရားရံုး ၂၁ 

 ရသံုးမှန်း ပခ ငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာ ရးစီမံခန့်ခဲွမှု ၂၂ 

  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရ ငွများ ၂၃ 

 တရားစီရင် ရး ဆာင်ရွြ်ေချြ်ေများ ၂၄ 

  မှုခင်းများစစ် ဆးစီရင်ပခင်း ၂၄ 

  ပြြေ္ခေိန်နှစ်အလိုြ်ေအမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၂၄ 

  ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများ၏ သြ်ေတမ်း ၃၁ 

  စစ် ဆးဆအဲမှုများ၏ သြ်ေတမ်း ၃၇ 

  အယူခံတြ်ေ ရာြ်ေမှုနှုန်း ၄၂ 

  အ ရးကြီေးရာဇဝတ်မှုများ စဲွဆုိမှု ၄၄ 
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အ ကြောင်းအရာ စာမျြ်ေနှာ 

 မဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း အ ြောင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွြ်ေနုိင်မှု ၄၅ 

  
 

မဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း ေုတိယနှစ်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 
၏  အာင်ပမင်မှုများ 

၄၆ 

  နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အ ြောင်အထည် ဖာ် 

 ဆာင်ရွြ်ေပခင်း 

၄၆ 

  တရားစီရင် ရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိေန်း ၂၀၁၈- ၂၀၂၂ ၏ 
အဓိြေ လုြ်ငန်း လျာထားသတ်မှတ်ချြ်ေများ 

၄၇ 

  ၂၀၁၉ ခုနှစ် NCMP တရားရံုးများ၏ အ ြောင်အထည် ဖာ် 

 ဆာင်ရွြ်ေနုိင်မှု 

၄၇ 

   ပြြေ္ခေိန်နှစ်အလုိြ်ေ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း ၄၉ 

   စစ် ဆးဆဲအမှု သြ်ေတမ်း ၅၀ 

   ဆံုးပဖတ်မြီးအမှု ကြောပမင့်ချန်ိသြ်ေတမ်း  

   ရံုးချန်ိး သချာမှု ၅၁ 

   အမှု ရွှေ့ဆုိင်းနှုန်း ၅၁ 

   အမှုမြီးပြတ်ရန် ြျှမ်းမျှရံုးချန်ိး ၅၂ 

   စံသတ်မှတ်ရြ်ေအတွင်း မြီးပြတ်နှုန်း ၅၂ 

   အမှုမြီးပြတ်ရန် ြျှမ်းမျှကြောရြ်ေ ၅၃ 

   တရားရံုးအသံုးပြုသူများ၏ စိတ် ြေျနြ်မှု ၅၃ 

 ဥြ ေဆုိင်ရာအ ထာြ်ေအြူေ ြး ရးအဖဲွ့ဖဲွ့စည်းပခင်း ၅၄ 

 2019 ခုနှစ်အတွင်း  ဆာင်ရွြ်ေချြ်ေများ ၅၄ 

  မဏိ္ဍုင် (၄)ရြ် တွ့ဆံုပခင်း ၅၅ 

  

 

တရားစီရင် ရးလုြ်ငန်းနှင့် တရားရံုးလုြ်ငန်းများြုိေ ကြီေးကြေြ်  

 ဆာင်ရွြ်ေပခင်း 

၅၉ 

  
 

တရားရံုးလုြ်ငန်းများ အများပြည်သူလြ်ေလှမ်းမီ ရးနှင့်  
အသိအပမင်ပမှင့်တင် ရး ဆာင်ရွြ်ေ ြးပခင်း 

၆၀ 

  သတင်းအချြ်ေအလြ်ေဆုိင်ရာ ဆာင်ရွြ်ေချြ်ေများ ၆၁ 

  တရားရံုးသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆာြ်ေလုြ်ပခင်း ၆၁ 

  
 

ပြစ်ဒဏ်ကျခံတနရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများ၏  
ဥြတဒဆုိင်ရာအခွင့်အတရးများရရိှတရး တဆာင်ရွက်ပခင်း 

၆၁ 

  တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်မှုများ ၆2 

 တရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များ ၆၃ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဦးတူးဂျာ 

တရားသူကကီးချုြ် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

 

ဦးတော်ဝင်း 

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မ ှ၇.၈.၂၀၁၉ ထိ 

 

တဒါ်ပြုံးပြုံးတအး 

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

ဦးတူးတမာ် 

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကကီးချုြ်၏ ဥတယျာေဉ် 

 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်၏ လမ်းညွှန်ကကီးကကြ်မှုနှင့်အညီ တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ 

ေုတ်တေခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အေိ တတိယအကကိမ်တိုင် အများပြည်သူများသ့ုိ ေုတ်တေနုိင်ခဲ့ 

ြါ သည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အြါအေင် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ 

တရားရံုးအဆင့်ဆင့်က နှစ်စဉ်တဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့်၊ တဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိသည့် လုြ်ငန်း 

တဆာင်တာများကုိ တရားရံုးလုြ်ငန်းနှင့်ြတ်သက်တနသူများသာမက အများပြည်သူကြါ 

သိရှိနားလည်ေားသင့်တြသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအား ယင်းသ့ုိသိရှိနားလည်တစရန်ဟူတသာ 

ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိစွာ ေုတ်တေလိုက်ပခင်းပြစ်သည်။ 

  တရားရံုးလုြ်ငန်းများ ြိုမိုေိတရာက်သွက်လက်ပမန်ဆန်လာမှု၊ တရားရံုး 

ေန်တဆာင်မှုများကုိ ကျယ်ပြန့်စွာတြးနိုင်မှု၊ အများပြည်သူနှင့်မီဒီယာတို့အတြါ် ယဉ်တကျး 

လိုလားစွာေိတတွ့ဆက်ဆံနိုင်မှု၊ တခတ်မီသည့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တခတ်မီနည်းြညာများ 

အသံုးပြုနိုင်မှုတ့ုိသည် မရှိမပြစ်လိုအြ်လာသည်။ ေို့အတူ တရားသူကကီးများ၊ တရားတရး 

အရာရှိများနှင့် တရားရံုးေန်ေမ်းများက သိရှိေားရမည့်ဘာသာရြ်အတကကာင်းအရာအသစ် 

များလည်း အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ တြါ်ေွန်းလျှကရ်ှိတြသည်။ 

  မျက်တမှာက်တခတ်တရားစီရင်တရးသည် အသစ်သစ်တသာတပြာင်းလဲမှုများ 

နှင့် တန့စဉ်ကကုံတတွ့လာတနရသည်ကုိ သတိပြုမိကကမည်ဟုယူဆြါသည်။ တရားစီရင်တရး 

ကဏ္ဍမှတာေန်ရှိသူများအတနပြင့် မိမိတို့တရားခွင်၌ သမာရိုးကျအမှုများစစ်တဆးစီရင်တနရံု 

မျှပြင့် ရံုးတရှ့တရာက်ရှိလာတသာ အမှုအခင်းများကုိ တပြရှင်းတြးတနရုံမျှပြင့် လုံတလာက်သည် 

ဟု မဆိုနုိင်တတာ့တချ။ 



7 
 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွကရ်ာ၌ ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်လက်တအာက်ရှိ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုးနှင့် 

ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် ၁.၈.၂၀၁၈ ရက်တန့မှစ၍ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် 

တဆာင်ရွကရ်ာတွင် တရားစဲွအြွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စြ်တနတသာ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ တရှ့တန 

များနှင့်အတူ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိြါသည်။ 

  ယခုအစီရင်ခံစာ ေုတ်တေပခင်းသည်လည်း တရားရံုးေန်တဆာင်မှုများ၊ 

တရားမျှတမှု၊ လကလ်ှမ်းမီနုိင်မှုများ၊ တာေန်ခံယူနိုင်မှုများ တိုးတက်လာတစပခင်းပြင့် အများ 

ပြည်သူတို့က တရားစီရင်တရးကဏ္ဍအတြါ် ယုံကကည်ကုိးစားလာမှု တိုးတက်ပမင့်မား လာတစ 

တရးအတွက် ကကီးစွာတသာ အတောက်အကူပြစ်တစမည်ဟုလည်း မိမိတို့အတလးအနက် ခံယူ 

ေားြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်၏ လမ်းညွှန်ကကီးကကြ်မှုပြင့် တရားစီရင်တရး စီမံခန့်ခွဲတရး၊ တောက်ြံ့တရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များကုိ ကကိုးစားတဆာင်ရွကသွ်ားမည်ပြစ်သည်။ အဆင့်ဆင့်တသာတရားရုံးများက 

လုြ်တဆာင်တနသည့် တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ 

ပြည်သူလူေုကလည်း စိတ်ြါေင်စားစွာ ြူးတြါင်းတဆာင်ရွကပ်ခင်းအားပြင့် အများပြည်သူ 

ယုံကကည်ကုိးစားတသာ တရားစီရင်တရးစနစ် မလွဲမတသွပြစ်ေွန်းလာတစမည်ဟု ယုံကကည် 

တမျှာ်လင့်ြါသည်။ 

 

 

(တူးဂျာ) 

တရားသူကကီးချုြ် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်                   ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧမြီလ   8    ရက် 
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ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ 

တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ( ၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ) 

 

 

ရည်မှန်းချက် 

 

-  လူတိုင်းသ့ုိ အရည်အတသွးပမင့်တရားမျှတမှုကုိ ပြည့်ဆည်းတြးရန် 

-  တရားရံုးများအတြါ် ပြည်သူလူေု၏ စိတ်ချယုံကကည်မှုနှင့် ေိတရာက်မှု 

ရှိသည့် တရားဥြတဒ  စုိးမိုးတရးကုိ ပမှင့်တင်ရန် 

 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

 

 - တရားဥြတဒစုိးမိုးတရးနှင့် ရြ်ရွာတအးချမ်းသာယာတရး 

 - ပြည်သူအများယုံကကည်ကုိးစားသည့် ပြည်သူ့အကျ ိုးပြုတရားစီရင်တရးစနစ်     

တြါ်ေွန်းတရး 

 - အမှုအခင်းများကုိ  ဥြတဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်စီရင်ဆံုးပြတ်တရး 

 - တရားရံုးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပမှင့်တင်တရး 

 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

 

 - သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 - တရားစီရင်တရးလွတ်လြ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု 

 - လကလ်ှမ်းမီနုိင်မှု 

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

 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၁) ။ တရားရံုးေန်တဆာင်မှုများ အများပြည်သူ လက ်
လှမ်းမီနုိင်မှုကုိ လွယ်ကူတိုးတက်တစတရး တဆာင် 

ရွက်တြးရန်၊ 
 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၂) ။ အများပြည်သူ၏အသိအပမင်ကုိ ပမှင့်တင်တြးရန်၊ 
 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၃) ။ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ လွတ်လြ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခဲွမှု 
စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရန်၊ 

 
မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၄) ။ တရားစီရင်တရး၏ ြညာရြ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာေန်ခံ 

ယူနိုင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကုိ ပမှင့်တင်တြးရန်၊ 
 

မဟာဗျူဟာလုြ်ငန်းနယ်ြယ် (၅) ။ ေိတရာက်တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရုံးက 
တဆာင်ရွကတ်သာအေူးမှုခင်းကိစ္စရြ်တို့ကုိ တိုးပမှင့် 
တဆာင်ရွကရ်န် 

 
 

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 တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ အတပခခံမူ 

များမှာ တအာက်ြါ အတိုင်းပြစ်သည် - 

(က) ဥြတဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာတရားစီရင်တရး 

(ခ) ဥြတဒအရ ကန့်သတ်ချက်များမှအြ ပြည်သူ့တရှ့တမှာက်တွင် တရားစီရင် 

တရး 

(ဂ) အမှုများတွင် ဥြတဒအရ ခုခံတချြခွင့်နှင့် အယူခံြိုင်ခွင့်ရရှိတရး 

(ဃ) ပြည်သူတို့၏အကျ ိုးစီးြွားကုိ ကာကွယ်တစာင့်တရှာက်၍ တရားဥြတဒ စိုးမိုး 

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 

 

ဖွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒအရ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ 

 

  ပြည်တောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံတတာ်တွင် တရားစီရင်တရးအာဏာသည် 

နိုင်ငံတတာ်၏ အချုြ်အပခာအာဏာသုံးရြ်အနက် တစ်ခုပြစ်မြီး ဥြတဒပြုတရးအာဏာနှင့် 

အုြ်ချုြ်တရး အာဏာတို့မှာ သီးပခားရြ်တည်ြါသည်။ 

  ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတဒြုဒ်မ ၁၈ အရ နုိင်ငံတတာ်၏ တရားစီရင်တရး 

အာဏာကုိ ပြည်တောင်စု တရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၊ တိုင်းတဒသကကီးတရားလွှတ်တတာ်များ၊ 
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ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များနှင့် ကုိယ်ြိုင် အုြ်ချုြ်ခွင့်ရစီရင်စုတရားရံုးများ အြါအေင် 

အဆင့်ဆင့်တသာ တရားရံုးများအား ခွဲတေအြ်နှင်းေားြါသည်။ 

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၊ ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် တဒသတရားရုံး 

(ဃ) မမို့နယ်တရားရံုး 

(င) ဥြတဒအရတည်တောင်သည့် အပခားတရားရံုးများ 

 

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။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်ရံုး ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရံုး 
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၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးများ 

၁။  ဦးတူးတမာ် (တ/ ၁၉၉၇ ) - ၅.၃.၂၀၁၈ မ ှ ၂၁.၆.၂၀၁၉ ေ ိ

၂။ ဦးပမင့်ဆန်း (တ/ ၂၀၁၂ ) - ၂၁.၆.၂၀၁၉ မ ှ ၅.၁၂.၂၀၁၉ ေ ိ

၂။ ဦးပမင့်စိုး (တ/ ၁၇၇၁ ) - ၁၂.၁၂.၂၀၁၉ မ ှ ယတန့ေ ိ

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်ရံုးတွင် တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ 

ရုံးအဖွဲ့မှူးများ 

၁။  တဒါ်မူမူတအး (တ/၂၄၁၀) - ၃၁.၅.၂၀၁၉ မ ှ ၁၄.၅.၂၀၁၉ ေ ိ

၂။  တဒါ်နွယ်နီေင်း (တ/ ၂၄၄၂) - ၁၅.၅.၂၀၁၉ မ ှ ယတန့ေိ 
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ခရိုင်တရားရုံး၏ဖွဲ့စည်းြုံ 

 

  ခရိုင်တရားရံုးတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးအြ် 

ေားတသာ ခရိုင်တရားသူကကီး၊ တဲွြကခ်ရိုင်တရားသူကကီး၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကကီး 

တို့ရှိြါသည်။ ခရိုင်တရားရုံးြွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ် မူတည်၍ ခရိုင် 

တရားသူကကီး များခန့်ေားြါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တုိင်းတရားရံုးနှင့် ကုိယြ်ိုင် 
အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တဒသတရားရုံး ြွဲ့စည်း ေားပခင်းမရှိြါ။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရုံး၊ 

မိုးညှင်းခရုိင်တရားရံုး၊ ဗန်းတမာ်ခရုိင် တရားရံုး၊ ြူတာအုိခရိုင်တရားရံုးတို့ပြင့် 
တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းများ တဆာင်ရွက ်လျက်ရှိြါသည်။ 

  ခရိုင်တရားရံုးတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးခန့် 
အြ်ေားတသာ ခရုိင်တရားသူကကီးနှင့် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကကီးတို့ရှိြါသည်။ 

  ခရိုင်တရားရံုး၏တရားသူကကီးအတရအတွက်သည် ခရုိင်တရားရံုး ြဲွ့စည်းြံု 
နှင့် လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ 

 

စဉ် တရားရုံးအမည် ခရိုင်တရားသူကကီး 

၁။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး ဦးညွန့်လင်း 

၂။ မိုးညှင်းခရုိင်တရားရံုး 
ဦးေင်းတဆာင် 
ဦးပမတ်စံ 

၃။ ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရံုး တဒါ်ခင်သန်းကကည် 

၄။ ြူတာအုိခရုိင်တရားရံုး ဦးတအာင်နိုင်စုိး 
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မမို့နယ်တရားရုံး၏ဖွဲ့စည်းြုံ 

  ကချင်ပြည်နယ်တွင် မမို့နယ်တရားရံုးတြါင်း ( ၁၈ ) ရုံးရှိြါသည်။ မမို့နယ် 

တရားရံုးများတွင် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တာေန်တြးခန့်အြ်ေားတသာ 

မမို့နယ်တရားသူကကီး၊ တွဲြကမ်မို့နယ်တရားသူကကီးနှင့် ဒုတိယမမို့နယ်တရားသူကကီးတို့ ရှိြါ 

သည်။ မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ တရားသူကကီးအတရအတွက်မှာ တရားရံုးြွဲ့စည်းြုံနှင့် ယင်းရုံး 

၏ လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် 

ရာဇေတ်မှု (၂) မျ ို းလုံးကုိ ကကားနာနိုင်သည့် မူလမှုစီရင်ြုိင်ခွင့် ရှိြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးရှိ 

အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့် စစ်တဆးစီရင်ဆံုးပြတ် ြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရိှ မမို့နယ်တရားသူကကီးများစာရင်း 

(၁.၁.၂၀၁၉) မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၉) အထိ 

စဉ် တရားရုံးအမည် မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၁။ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးရန်နိုင်တအာင် 

ဦးသန်းေွန်း 

၂။ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး ဦးေက်လင်းတအာင် 

၃။ တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး ဦးတကျာ်ပမတ်သူ 

၄။ ချတီြွမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးဂွန်ဆန် 
ဦးမင်းတအာင်တကျာ် 

၅။ တဆာ့တလာ်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးယုငံိုင်ခင် 

ဦးဂျယီိန်းဇနု်း 

၆။ အင်ဂျန်းယန်မမို့နယ်တရားရုံး 
ဦးတအာင်ကုိကုိေက် 
ဦးစိန်ပမတ်ကကူ 

၇။ မိုးညှင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတဇာ်လင်းေွန်း 
ဦးတဇာ်မင်းဦး 

၈။ မိုးတကာင်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးမိုးတဆွ 

ဦးတအာင်တဇယျာေင်း 
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စဉ် တရားရုံးအမည် မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၉။ ြားကန့်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတနမျ ို းေွန်း 
ဦးတအာင်ဆန်းဦး 

၁၀။ ဗန်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး 
တဒါ်စန်းစန်းေင်း 
ဦးတအာင်သူရ 

၁၁။ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးမင်းတမာင်တမာင် 

ဦးဉာဏ်လင်းေွန်း 

၁၂။ မိုးတမာက်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးဂျက်ြရီတင် 
ဦးတနာ်ဂျာတအာင် 

၁၃။ မံစီမမို့နယ်တရားရုံး 
ဦးတအာင်မိုး 

ဦးတနမင်းစိုး 

၁၄။ ြူတာအုိမမို့နယ်တရားရံုး ဦးေင်းတဇာ်ဦး 

၁၅။ မချမ်းတဘာ့မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတအာင်တကျာ်တဇာ 

ဦးသက်ြိုင်မှူး 

၁၆။ တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတကာင်းပမတ်စုိး 
ဦးဟန်စုိးမင်း 

၁၇။ တခါင်လန်ြူးမမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးဘရန်ဆုိင်း 
ဦးဆွတ်ရိန် 

၁၈။ ဆွမ်ြရာဘွမ်မမို့နယ်တရားရံုး 
ဦးတအာင်တကျာ်ပမင့် 

ဦးဇန်ဒ ီ
 

ဥြတဒအရတည်တထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ 

  သီးပခားမှုခင်းကိစ္စရြ်များကုိ ကကားနာစစ်တဆးရန်အတွက် ဥြတဒအရ 
တည်တောင်ေားတသာ အပခားတရားရံုးများကုိ 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 စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာရှိြါသည်။ 

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 လကတ်အာက်၌ ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် 

လမ်းစည်းကမ်းချ ို းတြာက်သူများကုိ စစ်တဆးစီရင်ရန်အတွက် တမာ်တတာ်ယာဉ်တရားရုံး 

များကုိ သီးပခားြွင့်လှစ်ေားပခင်းမရှိြါ။ လမ်းစည်းကမ်းနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းချ ို းတြာက် 

သူများကုိ သက်ဆုိင်ရာ မမို့နယ်တရားရံုးများသ့ုိသာ တရားစဲွဆုိတင်ြို့ရြါသည်။ 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရံုး၊ ခရုိင်နှင့် မမို့နယ်တရားရံုးများရိှ 
အရာထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း 

ခွင့် 
ပြု 
အင် 
အား 

လက်ရိှ 
လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချက် ကျား မ 

တြါင်

ါး 

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

၂ 
ဒတိုယ 
ညွှန်ကကားတရးမှူး/ 
ခရုိင်တရားသူကကီး 

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၇ ၃ ၄ ၇ -  

၃ 

လက်တောက် 
ညွှန်ကကားတရးမှူး / 
ဒတိုယ 
ခရုိင်တရားသူကကီး 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၃ ၆ ၁ 7 ၆  

၄ 

ဦးစီးအရာရှိ/ 

မမို့နယ်တရားသူကကီး/ 
တဲွြက် 
မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၃၂ ၂၀ ၅ ၂၅ ၇  

၅ 
ဒတိုယဦးစီးမှူး/ 
ဒတိုယ 
မမို့နယ်တရားသူကကီး 

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၂၈ ၈ ၁ ၉ ၁၉  

စုစုတြါင်း ၈၁ ၃၈ ၁၁ ၄၉ ၃၂  

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံး၊ ခရုိင်နှင့် 

မမို့နယ်တရားရုံးများရိှ အမှုထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း 
ခွင့်ပြု 
အင်အား 

လြ်ေရှိ လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချြ်ေ ြေျား မ  ြါင်း 

၁ ရံုးအုြ် 234၀၀၀-၂၀၀၀-၂54၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - - 

၂ 
ြေွန်ြျူတာ 
လုြ် ဆာင် ရးမှူး 

234၀၀၀-၂၀၀၀-၂54၀၀၀ - - - - - - 
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စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း 
ခွင့်ပြု 
အင်အား 

လြ်ေရှိ လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချြ်ေ ြေျား မ  ြါင်း 

၃ ဌာနခွဲစာ ရး 216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ ၈ ၂ ၆ ၈ - - 

၄ စာရင်းြေိုင် - ၂ 216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ - - - - - - 

၅ 
စာကြေည့်တိုြေ်မှူး/ 
စာကြေည့်တိုြေ်  
လ/ထ(၂) 

216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ - - - - - - 

၆ 
ေု-ြေွန်ြျူတာ 
လုြ် ဆာင် ရးမှူး 

216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ - - - - - - 

၇ လံုခခုံ ရး - ၂ 216၀၀၀-၂၀၀၀-236၀၀၀ - - - - - - 

၈ အကြေီးတန်းစာ ရး 198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၆၁ ၂၄ ၃၇ ၆၁ ၁၅ - 

၉ 
အကြေီးတန်းစာ ရး 
(အမှုတွဲထိန်း) 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ - - - - - - 

၁၀ 
အကြေီးတန်း 
လြေ်နိှြ်စြေ် 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၄ ၂ ၁ ၃ ၁ - 

၁၁ 
လြေ် ထာြေ် 
ြေွန်ြျူတာ 
လုြ် ဆာင် ရးမှူး 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ ၄ ၁ - ၁ ၃ - 

၁၂ စာရင်းြေိုင် - ၃ 198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ - - - - - - 

၁၃ 
လြေ် ထာြေ် 
စာကြေည့်တိုြေ်မှူး 

198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ - - - - - - 

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

၁၅ လံုခခုံ ရး - ၃ 198၀၀၀-၂၀၀၀-208၀၀၀ - - - - - - 

၁၆ အငယ်တန်းစာ ရး 180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ ၅၈ ၂၀ ၂၄ ၄၄ ၁၄ - 

၁၇ 
အငယ်တန်း 
လြေ်နိှြ်စြေ် 

180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ ၄၅ ၁၃ ၉ ၂၂ ၂၃ - 

၁၈ 
ေု-လြေ် ထာြေ် 
ြေွန်ြျူတာ 
လုြ် ဆာင် ရးမှူး 

180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ - - - - - - 



19 
 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း 
ခွင့်ပြု 
အင်အား 

လြ်ေရှိ လစ် 
လြ် 

မှတ် 
ချြ်ေ ြေျား မ  ြါင်း 

၁၉ စာရင်းြေိုင် - ၄ 180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ - - - - - - 

၂၀ 
လျှြ်စစ် 
ြေျွမ်းြေျင်သူ - ၄ 

180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ - - - - - - 

၂၁ လံုခခုံ ရး - ၄ 180၀၀၀-၂၀၀၀-190၀၀၀ - - - - - - 

၂၂ 
စာြေူးစြေ်လှည့်အ
ြေူ 

162၀၀၀-၂၀၀၀-172၀၀၀ - - - - - - 

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

၂၄ လံုခခုံ ရး - ၅ 162၀၀၀-၂၀၀၀-172၀၀၀ - - - - - - 

၂၅ စာတွဲချုြ် 162၀၀၀-၂၀၀၀-172၀၀၀ ၁ - - - ၁ - 

၂၆ ရံုးအြေူ 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၃၆ ၁ ၄ ၅ ၃၁ - 

၂၇ 
ရံုးအြေူ - စာြို/့ 
ဆင့်စာလုလင် 

144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၄၄ ၅ ၁ ၆ ၃၈ - 

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

၂၉ သန့်ရှင်း ရးအြူေ 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ ၂ - - - ၂ - 

၃၀ လုြ်သား (ဥယျာဉ်) 144၀၀၀-၂၀၀၀-154၀၀၀ - - - - - - 

စုစု ြါင်း  ၂၉၃ ၈၀ ၈၅ ၁၆၅ ၁၂၈ - 
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စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ 
 
ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ 

 
 ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် တရားမနှင့် ရာဇေတ်မှုနှစ်မျ ို းလုံး ၏ 

မူလမှုများကုိ ကကားနာခွင့်ရှိမြီး လကတ်အာက်ခံတရားရံုးများက ချမှတ်သည့်စီရင်ချက် 

ဒီကရီနှင့်အမိန့်များအတြါ် အယူခံမှု နှင့်ပြင်ဆင်မှုစီရင်ြုိင်ခွင့် အာဏာများလည်းရှိြါသည်။ 
  တရားလွှတ်တတာ်ရှိအမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦး သ့ုိမဟတု် လိုအြ် 

ြါက တစ်ဦးေက်ြို တသာ တရားသူကကီးများပြင့် စစ်တဆးစီရင်ြါသည်။ 
  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် လက်တအာက်တရားရုံးအားလုံး၏ 

တရားစီရင်တရး တာေန်များ စီမံအုြ်ချုြ်တရးတာေန်များအတြါ် စီမံအုြ်ချုြ်ကကီးကကြ်ရန် 
တာေန်ရှိြါသည်။ 
 
 
ခရုိင်တရားရံုး၊ ကိုယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတုိင်းတရားရံုးနှင့်ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသတရားရံုး 

 
  ခရိုင်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာဇေတ်မှု (၂)မျ ို းလုံး၏ မူလမှုများ 

ကုိ စစ်တဆးကကားနာခွင့်ရှိမြီး လကတ်အာက်ခံတရားရံုးများက ချမှတ်လိုက်တသာ စီရင်ချက် 
ဒီကရီနှင့်အမိန့်များအတြါ် အယူခံမှုနှင့်ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများလည်းရှိြါသည်။ 
  ခရိုင်တရားရံုး၏အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့်စီရင်ြါသည်။ လိုအြ် 

ြါက တရားသူကကီးတစ်ဦးေက်ြိုတသာ တရားသူကကီးများနှင့် စစ်တဆးစီရင်နိုင် ြါသည်။ 
  ခရိုင်တရားရံုးသည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ် နှင် ့ ကချင် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ယင်းတို့၏စီရင်ြိုင်ခွင့် 
အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးအားလုံးတို့၏ တရားစီရင်တရးနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်တရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရြ်များကုိ ကကီးကကြ်ရန်တာေန်ရိှြါသည်။ 
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ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများ 

ခရိုင်တရားရုံး/ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသတရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ရာေဝတ်စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ဥြတဒကခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကုိမဆို ချမှတ်နိုင်သည့် 
ရာေဝတ် မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 

၄င်း၏တဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ 

ဆုံးပြတ်ချက်များအတြါ် အယူခံနှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့် 

တရားမစီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရုိင်တရားသူကကီး/ 

တဲွြက်ခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတဒသ 
တရားသူကကီး 
 

ဒတိုယခရုိင်တရားသူကကီး/ 
ဒတိုယ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ 
တဒသတရားသူကကီး 

ကျြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ေကမ်ြို 
တသာတန်ြုိးရှိသည့် တရားမမှု 

များအတြါ် မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 
 
 

ကျြ်သိန်း ၅၀၀၀ ေကမ်ြုိ 
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 တရားရံုးြွဲ့စည်းြုံနှင့် ယင်းရုံး 
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၏ လုြ်ငန်းြမာဏအတြါ်မူတည်ြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် 

ရာဇေတ်မှု (၂) မျ ို းလုံးကုိ ကကားနာနိုင်သည့် မူလမှုစီရင်ြုိင်ခွင့် ရှိြါသည်။ မမို့နယ်တရားရံုးရှိ 

အမှုများကုိ တရားသူကကီးတစ်ဦးပြင့် စစ်တဆးစီရင်ဆံုးပြတ် ြါသည်။ 

 

မမို့နယ်တရားသူကကီး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာ 

ရာေဝတ် 
စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို့နယ်/တွဲဖကမ်မို့နယ် 
တရားသူကကီး 
ြထမတန်းရာေဝတ် 

တရားသူကကီး 
ဒုတိယတန်းရာေဝတ် 

တရားသူကကီး 
တတိယတန်းရာေဝတ် 

တရားသူကကီး 

တထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိနှင့် တငွဒဏ် 
အကန့်အသတ်မရိှ 

 
တထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိနှင့် တငွဒဏ် ၁၀၀၀၀၀ 

ကျြ်အထိ 
တထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိနှင့် တငွဒဏ် ၅၀၀၀၀ 

ကျြ်အထိ 
တထာင်ဒဏ် ၃ လအထိနှင့် တငွဒဏ် ၃၀၀၀၀ 
ကျြ်အထိ 

တရားမ 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို့နယ်/တွဲြကမ်မို့နယ် 
တရားသူကကီး 

ဒုတိယမမိုနယ် 
တရားသူကကီး 

ကျြ်သိန်း ၁၀၀ ေကမ်ြိုတသာ အမှုတန်ြိုးရှိသည့် 
တရားမမှုများ 

ကျြ်သိန်း ၃၀ ေကမ်ြိုတသာ အမှုတန်ြိုးရှိသည့် 
တရားမမှုများ 

 

 

ရသံုးမှန်းတပခတငွစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန့်ခွဲမှု 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် တရားလွှတ်တတာ် 

တရားသူကကီးများ၏ အတဆာင်အတယာင်ဥြတဒအရ လစာနှင့်စရိတ်များကုိ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ြုံတငွမှ ကျခံသုံးစွဲလျက်ရှိမြီး ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးနှင့် အရာေမ်း၊ အမှုေမ်းများ၊ 

တရားရံုးအသံုးစရိတ်အားလုံးကုိ ပြည်တောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံတငွမှ ကျခံသုံးစွဲလျက်ရှိြါသည်။ 
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  ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအြွဲ့က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခနုှစ်ဘဏ္ဍာတငွအရ အသံုး 

ဆိုင်ရာဥြတဒအရ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ ခွဲတေတြးသည့် အသံုးစရိတ်တငွ 

(၅၉၉၅၆၈၀ေိ/-) ကုိလည်းတကာင်း၊ ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က ကချင် 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံးအတွက် ခွဲတေချေားသည့် သာမန်အသံုးစရိတ်တငွကျြ် 

(၇၄၇၄၁၀၀၀ေိ/-)ကုိ ခွဲတေတြးခဲ့မြီး တငွလုံးတငွရင်းအသံုးစရိတ် ခွဲတေချေားတြးပခင်းမရှိြါ။  

 

တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရတငွများ 

  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုးနှင့် 

မမို့နယ်တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏ ရတငွများစာရင်းကုိ ဇယားပြင့်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

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 ၂၆၈၆၄၈ ၁၃၂၆၀၀ - ၄၀၀၀ - 

2 
ပမစ်ကြေီးနား 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၇၃၇၂၀၀ ၅၈၄၀၀ - ၂၀၀၀ ၁၁၅၀၀ 

3 
မိုးညှင်း 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၄၅၄၅၇၀ ၂၄၄၀၀ - ၁၀၀၀ ၁၁၂၀၀ 

4 
ဗန်း မာ် 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၅၅၆၉၁၀ ၆၃၀၀၀ - ၃၀၀၀ ၁၀၀၀ 

5 
ြူတာအို 
ခရုိင်တရားရံုး 

0 
၁၂၄၅၀ ၂၀၀၀ - ၂၀၀၀ ၂၀၀ 

6 ခရုိင်စုစု ြါင်း 0 ၁၇၆၁၁၃၀ ၁၄၇၈၀၀ - ၁၇၀၀၀ ၂၃၉၀၀ 

7 မမို့နယ်စုစု ြါင်း ၇၅၀၁၀၀၀ ၂၀၈၈၉၃၆ ၇၉၃၅၀ ၅၁၉၃၅၀၀၀ ၂၉၃၀၀ ၂၀၀၀ 

8 
ပြည်နယ်၊ ခရုိင်၊ 
မမို့နယ်စုစု ြါင်း 

၇၅၀၁၀၀၀ ၄၁၁၈၇၁၄ ၃၅၉၇၅၀ ၅၁၉၃၅၀၀၀ ၅၀၃၀၀ ၂၅၉၀၀ 
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တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာတဆာင်ရွက်ချက်များ 
 

မှုခင်းများစစ်တဆးစီရင်ပခင်း 
  မှုခင်းများကုိဥြတဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန် စီရင်ဆံုးပြတ်တရးသည် 

တရားရံုး၏လုြ်ငန်းတာေန်တစ်ရြ်ပြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရား 
လွှတ်တတာ်နှင့် လကတ်အာက်ရှိတရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ မှုခင်းများစစ်တဆးစီရင်မှုအတပခအတန 

ကုိ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း၊ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ ကကန့်ကကာချန်ိသက်တမ်း၊ 
စစ်တဆးဆအဲမှုများ၏ သက်တမ်းအယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း၊ မှုခင်းြမာဏနှင့် တရားသူကကီး 

များ၏တဆာင်ရွကနုိ်င်မှု၊ အတရးကကီးရာဇေတ်မှုအမျ ို းအစားအလိုက် ခွဲပခားပခင်း စသည့်စံနှုန်း 
များပြင့် နှိုင်းယှဉ်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 

 

 

ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
  ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်းသည် တရားရံုးသ့ုိစွဲဆုိတင်ြို့သည့် 
မှုခင်းြမာဏကုိ အမီလုြ်တဆာင်နိုင်သည့် တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ကုိ တုိင်းတာရန် 

တြာ်ပြပခင်းပြစ်သည်။  
 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
ကုိ ဇယား(၁)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 
  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ စွဲဆုိသည့် အမှုတြါင်း 

မှာ ရာဇေတ်မှု (၄၇၅)မှု၊ တရားမမှု (၂၀၉)မှု စွဲဆုိမြီး၊ စစ်တဆးမြီးပြတ်မှုမှာ ရာဇေတ်မှု 
(၄၈၁)မှု၊ တရားမမှု (၂၀၀ )မှုပြစ်ြါသည်။ ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း ၁၀၁%၊ တရားမမြီးပြတ် 

နှုန်း ၉၆% ရှိြါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ 
၂၀၁၉ ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေားြါသည်။ 

 
ဇယား(၁) ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

(ရာဇေတ်မှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင် ၃၆၄ ၃၄၉ ၃၀၄ ၄၃၇ ၄၇၅ 

မြီးပြတ် ၃၅၀ ၃၇၇ ၂၉၂ ၄၃၁ ၄၈၁ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၉% ၁၀၄% ၉၆% ၉၉% ၁၀၁% 
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(တရားမမှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင် ၁၁၅ ၁၃၄ ၁၅၃ ၁၈၅ ၂၀၉ 

မြီးပြတ် ၁၀၅ ၁၃၆ ၁၅၉ ၁၇၄ ၂၀၀ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၀% ၉၉% ၁၀၄% ၉၄% ၉၆% 

 

       ရာဇေတ်မှုစစ်တဆးမြီးပြတ်မှုနှုန်း            တရားမမှုစစ်တဆးမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေယား(၂)ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း (၂၀၁၉) 

ရာေဝတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စဲွဆို မြီးပြတ် စဲွဆို မြီးပြတ် ရာေဝတ် တရားမ 

၄၇၅ ၄၈၁ ၂၀၉ ၂၀၀ ၁၀၁% ၉၆% 

 

 

 

 
 
 

 

 

99% 

104% 

96% 
99% 

101% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ် 

90% 

99% 
104% 

94% 96% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ် 

၁၀၁% 

၉၆% 

၉၂% ၉၄% ၉၆% ၉၈% ၁၀၀% ၁၀၂% 

အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း 

တရားမ ရာဇဝတ် 
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ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ပြက္ခဒိန် 

နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းကုိ ဇယား(၃)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင် 
ခရိုင်တရားရံုးများသ့ုိ စဲွဆုိသည့် ရာဇေတ်မှု(၁၄၈၀)မှု၊ တရားမမှု(၄၄၅)မှု စွဲဆုိမြီး စစ်တဆး 
မြီးပြတ်မှုမှာ ရာဇေတ်မှု(၁၆၁၉)မှု၊ တရားမမှု(၃၇၇)မှု ပြစ်ြါသည်။ ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၁၀၉%၊ တရားမမြီးပြတ် နှုန်း ၈၅% ရှိြါသည်။ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ 
ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေားြါသည်။ 
 

ဇယား(၃) ခရုိင်တရားရံုးများ၏ အမှုအမျ ို းအစားနှင့်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
       (ရာဇေတ်မှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင် ၉၇၂ ၈၇၀ ၁၂၁၃ ၁၆၆၄ ၁၄၈၀ 

မြီးပြတ် ၉၅၄ ၁၀၀၃ ၁၀၃၄ ၁၅၉၄ ၁၆၁၉ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၉၈% ၁၁၅% ၈၅% ၉၆% ၁၀၉% 
         

 (တရားမမှု) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင် ၁၈၄ ၂၈၂ ၂၆၃ ၃၂၃ ၄၄၅ 

မြီးပြတ် ၂၀၁ ၂၀၉ ၂၂၅ ၂၆၃ ၃၇၇ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၁၀၉% ၇၄% ၈၆% ၈၁% ၈၅% 
 

               ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း                   တရားမမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 
 

 

98% 115% 
85% 96% 109% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ ်

109% 
74% 86% 81% 85% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ် 
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  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ရာဇေတ်မှုနှင့် တရားမမှုများ၏ 

အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းများကုိ ဇယား(၄)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။ (၂၀၁၉) ခုနှစ်တွင် ကချင် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရံုးများအနက် ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရံုး 

သည် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း အပမင့်ဆံုးပြစ်ြါသည်။ 
 

ဇယား(၄)ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရုိင်တရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတ်နှုန်း(၂၀၁၉) 

စဉ် ခရိုင်တရားရုံး 
ရာေဝတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စွဲဆုိ မြီးပြတ် စွဲဆုိ မြီးပြတ် ရာေဝတ် တရားမ 

၁။ ပမစ်ကကီးနားခရိုင် ၃၉၆ ၃၉၁ ၂၈၉ ၂၃၀ ၉၉% ၈၀% 

၂။ မိုးညှင်းခရုိင် ၇၃၁ ၇၇၁ ၈၆ ၇၆ ၁၀၅% ၈၈% 

၃။ ဗန်းတမာ်ခရိုင် ၃၃၆ ၄၄၀ ၆၃ ၆၆ ၁၃၁% ၁၀၅% 

၄။ ြူတာအုိခရုိင် ၁၇ ၁၇ ၇ ၅ ၁၀၀% ၇၁% 

စုစုတြါင်း ၁၄၈၀ ၁၆၁၉ ၄၄၅ ၃၇၇ ၁၀၉% ၈၅% 

 

 

100% 

131% 

105% 

99% 

71% 

105% 

88% 

80% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

ြူတာအိုခရုိင် 

ဗန်းတမာ်ခရုိင် 

မိုးညှင်းခရုိင် 

ပမစ်ကကီးနားခရုိင် 

တရားမ ရာဇဝတ် 
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မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 
 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ပြက္ခဒိန် နှစ်အလိုက် 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်းကုိ ဇယား(၅)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မမို့နယ် 

တရားရံုး များသ့ုိ စဲွဆုိသည့် ရာဇေတ်မှု(၈၁၅၀)မှု၊ တရားမမှု(၃၈၄)မှု စဲွဆုိမြီး စစ်တဆး 
မြီးပြတ်မှုမှာ ရာဇေတ်မှု(၈၁၁၇)မှု၊ တရားမမှု(၃၅၂)မှု ပြစ်ြါသည်။ ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း 
၉၉%၊ တရားမမြီးပြတ် နှုန်း ၉၂% ရှိြါသည်။ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ 

ပြက္ခဒိန်ခုနှစ်အတွင်း မြီးပြတ်မှု များကုိ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြေားြါသည်။ 
 

ဇယား(၅) မမို့နယ်တရားရံုးများ၏အမှုအမျ ို းအစားနှင့် နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း  

ရာဇေတ်မှု 

အမှု  
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင်  ၁၅၅၂၆ ၁၇၀၈၅ ၁၄၀၂၁ ၉၉၂၅ ၈၁၅၀ 

မြီးပြတ်  ၁၅၄၃၄ ၁၆၉၃၂ ၁၃၉၂၉ ၉၉၄၄ ၈၁၁၇ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၉၉% ၉၉% ၉၉% ၁၀၀% ၉၉% 

တရားမမှု 

အမှု  
ခုနှစ် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

စွဲတင်  ၂၂၇ ၂၉၇ ၃၅၅ ၃၁၀ ၃၈၄ 

မြီးပြတ်  ၂၀၀ ၂၇၃ ၂၇၄ ၃၁၈ ၃၅၂ 

အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၈၈% ၉၂% ၇၇% ၁၀၃% ၉၂% 

  

                ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း              တရားမမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

 

 

 

 

 

 

99% 99% 99% 

100% 

99% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ် 

88% 92% 77% 
103% 92% 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ပြီးပြတ် 
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၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အတွင်းရှိမမို့နယ်တရားရံုးအလိုက် 

ရာဇေတ်မှုများနှင့် တရားမမှုများ၏ အမှုမြီးပြတ်နှုန်းများကုိ ဇယား(၆)တွင် တြာ်ပြေား 

ြါသည်။ 

 

ဇယား(၆)ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း(၂၀၁၉) 
 

စဉ် မမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇေတ် တရားမ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

စဲွဆို မြီးပြတ် စဲွဆို မြီးပြတ် ရာေဝတ် တရားမ 

၁။ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ် ၂၉၄၁ ၂၈၉၀ ၉၇ ၈၉ ၉၈.၀၀% ၉၂.၀၀% 

၂။ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ် ၉၂၄ ၈၇၂ ၂၅ ၁၆ ၉၄.၀၀% ၆၄.၀၀% 

၃။ တနိုင်းမမို့နယ် ၁၅၂ ၁၇၁ ၇ ၁၁ ၁၁၃.၀၀% ၁၅၇.၀၀% 

၄။ ချတီြွမမို့နယ် ၂၄ ၂၃ ၀ ၀ ၉၆.၀၀% - 

၅။ တဆာ့တလာ်မမို့နယ် ၂ ၁ ၀ ၀ ၅၀.၀၀% - 

၆။ အင်ဂျန်းယန်မမို့နယ် ၀ ၀ ၀ ၀ - - 

၇။ မိုးညှင်းမမို့နယ် ၁၁၁၈ ၁၁၀၂ ၅၂ ၃၁ ၉၉.၀၀% ၆၀.၀၀% 

၈။ မိုးတကာင်းမမို့နယ် ၄၁၀ ၄၄၇ ၄၅ ၃၇ ၁၀၉.၀၀% ၈၂.၀၀% 

၉။ ြားကန့်မမို့နယ် ၇၉၁ ၇၉၀ ၁၄ ၁၁ ၁၀၀.၀၀% ၇၉.၀၀% 

၁၀။ ဗန်းတမာ်မမို့နယ် ၉၆၅ ၉၆၇ ၄၂ ၃၈ ၁၀၀.၀၀% ၉၀.၀၀% 

၁၁။ မိုးတမာက်မမို့နယ် ၂၄၀ ၂၆၆ ၂ ၄ ၁၁၁.၀၀% ၂၀၀.၀၀% 

၁၂။ မံစီမမို့နယ် ၁၂၆ ၁၃၄ ၂ ၂ ၁၀၆.၀၀% ၁၀၀.၀၀% 

၁၃။ တရွှေကူမမို့နယ် ၂၇၈ ၂၅၂ ၉၈ ၁၁၃ ၉၁.၀၀% ၁၁၅.၀၀% 

၁၄။ ြူတာအုိမမို့နယ် ၁၁၁ ၁၂၉ ၀ ၀ ၁၁၆.၀၀% - 

၁၅။ မချမ်းတဘာမမို့နယ် ၄၂ ၄၈ ၀ ၀ ၁၁၄.၀၀% - 

၁၆။ တနာင်မွန်းမမို့နယ် ၁၀ ၉ ၀ ၀ ၉၀.၀၀% - 

၁၇။ တခါင်လန်ြူးမမို့နယ် ၃ ၃ ၀ ၀ ၁၀၀.၀၀% - 

၁၈။ ဆွမ်ြရာဘွမ်မမို့နယ် ၁၃ ၁၃ ၀ ၀ ၁၀၀.၀၀% - 

စုစုတြါင်း ၈၁၅၀ ၈၁၁၇ ၃၈၄ ၃၅၂ ၁၀၀% ၉၂% 

 



30 
 

 

 

၁၀၀% 

၁၀၀% 

၉၀% 

၁၁၄% 

၁၁၆% 

၉၁% 

၁၀၆% 

၁၁၁% 

၁၀၀% 

၁၀၀% 

၁၀၉% 

၉၉% 

၀% 

၅၀% 

၉၆% 

၁၁၃% 

၉၄% 

၉၈% 

0 

0 

0 

0 

0 

၁၁၅% 

၁၀၀% 

၂၀၀% 

၉၀% 

၇၉% 

၈၂% 

၆၀% 

0 

0 

0 

၁၅၇% 

၆၄% 

၉၂% 

၀% ၅၀% ၁၀၀% ၁၅၀% ၂၀၀% ၂၅၀% 

ဆွမ်ြရာဘွမ်ပမို့နယ် 

တခါင်လန်ဖူးပမို့နယ် 

တနာင်မွန်းပမို့နယ် 

မချမ်းတဘာပမို့နယ် 

ြူတာအိုပမို့နယ် 

တရွှေကူပမို့နယ် 

မံစီပမို့နယ် 

မိုးတမာက်ပမို့နယ် 

ဗန်းတမာ်ပမို့နယ် 

ဖားကန့်ပမို့နယ် 

မိုးတကာင်းပမို့နယ် 

မိုးညှင်းပမို့နယ် 

အင်ဂျန်းယန်ပမို့နယ် 

တဆာ့တလာ်ပမို့နယ် 

ချတီဖွပမို့နယ် 

တနုိင်းပမို့နယ် 

ဝိုင်းတမာ်ပမို့နယ် 

ပမစ်ကကီးနားပမို့နယ် 

တရားမ ရာဇဝတ ်
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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 လအေကက်ကာပမင့်သည့် 

ရာဇေတ်မှုနှင့် ၃၆ လအေကက်ကာပမင့်သည့် တရားမမှုတို့ကုိ ကကန့်ကကာမှုခင်းအပြစ်သတ် 

မှတ်ေားြါသည်။ 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများသက်တမ်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ဥြတဒအရသတ်မှတ်တြးေားတသာ 

ရာဇေတ်မှု၊ ကျြ်သိန်း ၁၀၀၀၀ အေကတ်ရားမမူလမှု၊ ရာဇေတ်နှင့် တရားမဆိုင်ရာ 

အယူခံမှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ အတေွတေွတလျှာက်ေားမှုများကုိ စစ်တဆးြါသည်။ ဇယား(၇၊ 

၈) တို့တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ 

တြာ်ပြေားြါသည်။  

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး 

ရာဇေတ်မှု ၄၈၁ မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၃၉၅ မှု 

၈၂%၊  ၃လမှ ၆ လအတွင်း ၇၆ မှု ၁၆ %၊ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၁၀ မှု  ၂%၊   ၁၂ 

လအေက ်အမှုမရိှြါ။ အတသးစိတ်ကုိ ဇယား (၇)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ဇယား(၇)ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆုံးပြတ်မြီးရာဇေတ်မှုများသက်တမ်း  

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 
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ရာဇေတ်မှု 

 

 

 

 

 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး 

တရားမမှု ၂၀၀ မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးတသာအမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၁၃၄ 

မှု ၆၇%၊ ၃လမှ ၆ လအတွင်း ၅၉ မှု ၂၉%၊ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၅ မှု ၃%၊ ၁၂ မ ှ ၃၆ 

လအတွင်း ၁ မှု ၀.၅%၊ ၃၆ လအေက ် ၁ မှု ၀.၅% ပြစ်တကကာင်း တတွ့ရှိရသည်။ 

အတသးစိတ်ကုိ ဇယား (၈)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ဇယား(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 

တရားမမှု 

 

 

 

 

 

 

 

၃၂၇ ၃၇၄ 
၂၇၄ 

၄၉ 

၃၉၅ 

၂၃ ၃ ၁၈ 

၃၈၂ 

၇၆ 
၀ ၀ ၀ ၀ ၁၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထက် 

၈၄ 
၁၁၁ 

၁၄၃ 

၀ 

၁၃၄ 

၂၀ ၁၉ ၁၄ 

၁၇၀ 

၅၉ 

၁ ၄ ၂ ၂ ၅ ၀ ၁ ၀ ၂ ၁ ၀ ၁ ၀ ၀ ၁ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ - ၃၆ လ ၃၆ လ အထက် 
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ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများ သက်တမ်း 

ခရိုင်တရားရံုးများသည် ရာဇေတ်မူလမှုနှင့် ကျြသိ်န်း ၁၀၀၀၀ အေိ 

တရားမဆုိင်ရာမူလမှု၊ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အတေွတေွမှုများကုိ စစ်တဆးြါသည်။ 

ဇယား(၉) (၁၀) တ့ုိတွင် ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးအမှုများ၏ သက်တမ်းကုိ 

တြာ်ပြေားြါသည်။ 

ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး ရာဇေတ်မှု ၁၆၁၉ မှု 

အနက် ဆုံးပြတ်မြီးရာဇေတ်မှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လ တအာက် ၁၀၁၃ မှု  ၆၃%၊ 

၃လမှ ၆ လအတွင်း ၃၅၇ မှု ၂၂ %၊  ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၂၂၉ မှု ၁၄%၊  ၁၂ လအေက်   

၂၀ မှု ၁% ပြစ်တကကာင်း တတွ့ရှိရသည်။  အတသးစိတ်ကုိ ဇယား (၉)တွင် 

တြာ်ပြေားြါသည်။ ခရုိင်တရားရံုးများတွင် (၁၂)လအေက်ကကန့်ကကာ ရာဇေတ်မှုများသည် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ယခင်၂၀၁၈ ခနှုစ်ေက် ၇ မှုြိုမုိလာတသာ်လည်း  ၁% သာပြစ်တကကာင်း 

တတွ့ရှိရြါသည်။ 

ေယား(၉) ခရုိင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးရာေဝတ်မှုများ 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 
 

ရာဇေတ်မှု 

 

 

 

 

 

 

၄၃၇ ၅၇၄ ၆၅၃ ၈၀၄ ၁၀၁၃ 

၃၃၀ ၂၄၅ ၂၅၁ ၄၆၃ ၃၅၇ ၁၄၈ ၁၆၈ ၁၁၇ ၃၁၄ ၂၂၉ ၃၉ ၁၆ ၁၃ ၁၃ ၂၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ အထက ်
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ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီး တရားမမှု၃၇၇ 

မှုအနက် ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ လတအာက် ၂၄ မှု ၆%၊ ၃လမှ ၆ 

လအတွင်း ၂၂၁ မှု ၅၉%၊ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း ၁၀၂ မှု ၂၇%၊ ၁၂ လ မှ ၃၆ လအတွင်း ၂၈ 

မှု ၇%၊ ၃၆ လအေက် ၂ မှု ၁% ပြစ်မြီး ဇယား(၁၀)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။  ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်တွင် ခရုိင်တရားရံုးများတွင် (၃၆)လအေကက်ကာပမင့်သည့် တရားမမှုများသည် ၂၀၁၈ 

ခုနှစ် က ေက ်၁၀ မှု တလျာ့နည်းသွားမြီး ၃% တလျာ့နည်းခဲတ့ကကာင်း တတွ့ရှိရြါသည်။ 

ဇယား(၁၀) ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ သက်တမ်း  

ခုနှစ် ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ 

လ 

၃၆ လ 

အေက် 
စုစုတြါင်း 

၂၀၁၅      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 

 

တရားမမှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၁ 
၅၇ ၅၆ 

၂၄ 

၁၁၁ ၁၀၆ ၁၀၂ 

၂၂၁ 

၄၇ ၅၂ 
၇၄ 

၁၀၂ 

၁၄ ၇ 

၇၁ 

၂၈ 

၅ ၃ 
၁၂ 

၂ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ - ၃၆ လ ၃၆ လ အထက် 
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မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်မြီးအမှုများသက်တမ်း 

  မမို့နယ်တရားရံုးများသည် ရာဇေတ်နှင့် တရားမမှုများကုိ  စစ်တဆးမြီး  

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

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဆုံးပြတ်မြီးရာဇေတ်မှု ၈၁၁၇ 

မှု အနက် ဆုံးပြတ်မြီးအမှုသက်တမ်းသည် တန့ချင်းမြီး ၃၄၁၂ မှု ၄၂%၊  (၃)လ အာြ်ေ ၂၆၆၅ 

မှု ၃၃%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်း ၁၂၂၆ မှု ၁၅%၊  (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း ၇၁၈ မှု ၉%ပဖစ်မြီး 

(၁၂)လအထြေ်  ၉၆ မှု ၁% ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေို ဇယား(၁၁)တွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။ 

 

ဇယား(၁၁)မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးရာဇေတ်မှုများ 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 

 

ရာဇေတ်မှု 

 

 

 

 

 

 

၀ 

၅၀၀၀ 

၁၀၀၀၀ 

၁၅၀၀၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

တန့ချင်း ၃လတအာက် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂ လ 
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  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုများ ၃၅၂ မှု အနက် 

ဆုံးပြတ်မြီးတရားမမှုသက်တမ်းသည်  (၆)လတအာက် ၁၀၈ မှု ၃၁%၊ (၆)လမ ှ(၁၂)လအတွင်း  

၁၃၆ မှု ၃၈%၊ (၁၂)လမှ(၃၆)လအတွင်း ၁၀၅ မှု ၃၀%ပဖစ်မြီး (၃၆)လ အထြ်ေ ၃ မှု ၁% ပဖစ်ြါသည်။ 

အ သးစိတ်ြေို ဇယား (၁၂)တွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။ 

 

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 
 

တရားမမှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၂၇ 

၁၈၈ ၁၉၀ 

၁၃၉ 

၁၀၈ 

၇၀ ၆၈ ၆၂ 

၁၀၃ 

၁၃၆ 

၃ 
၁၅ ၁၇ 

၆၉ 

၁၀၅ 

0 ၀ ၂ ၅ ၇ ၃ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၆ လတအာက် ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆ လ 
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စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  စစ်ဆဲ ဆးအမှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် တရားရံုးများ၏ အမှု ဟာင်းနှင့် 

ကြေန့်ကြောမှုခင်းများြုိေ  စာင့်ကြေြ်ကြေည့်ရှုရန် ပြြေ္ခေိန်နှစ်ြေုန်ဆုံးချန်ိတွင် စစ် ဆးဆဲအမှုအ ရ 

အတွြေ်နှင့် ကြောပမင့်သည့်ြောလအလုိြေ် အမှုအ ရအတွြေ်တ့ုိ၏ အချ ို းအစားြုိေ တွြေ်ချြေ်ပခင်း 

ပဖစ်ြါသည်။ (၁၂)လအထြ်ေကြောပမင့်သည့်ရာဇဝတ်မှုနှင့် (၃၆)လ အထြ်ေကြောပမင့်သည့် 

တရားမမှုတ့ုိြုိေ ကြေန့်ကြောမှုခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ထားြါသည်။ 

 

ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 
  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထ ိ၅ နှစ် အတွင်း 

စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြေ်တမ်းြေို ဇယား(၁၃)(၁၄) တ့ုိတွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။ 
  ြေချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် တာ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွြေ ် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှု 
၅၄ မှု အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် (၃)လ အာြ်ေ ၅၀ မှု ၉၃%၊ (၃)လမှ 
(၆)လအတွင်း ၄ မှု ၇%၊ ၆လ  ြေျာ်ကြေန့်ကြော န သာ စစ် ဆးဆဲအမှုမရိှြါ။ 
  
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 
 

ရာဇေတ်မှု 

 
 

၀ 
၂၀ 
၄၀ 
၆၀ 
၈၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 
၃-၆ လ 
၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 
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  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် စစ်တဆးဆဲ 

တရားမမှု ၅၀ မှု အနက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏ သက်တမ်းသည် (၃)လတအာက် ၃၅ မှု 

၇၀%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်း ၅ မှု ၁၀%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း ၄ မှု ၈%၊ (၁၂)လမှ 

(၃၆)လအတွင်း ၅ မှု ၁၀% ပဖစ်မြီး (၃၆)လအထြေ် ၁ မှု ၂% ပဖစ်ြါသည်။ 

 
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 

 

 

တရားမ 

 
 

 

 

၀ 
၅ 

၁၀ 
၁၅ 
၂၀ 
၂၅ 
၃၀ 
၃၅ 
၄၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 
၃-၆ လ 
၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ လ 
၃၆ လ အထက် 
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ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်အတွင်း 

စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြေ်တမ်းြေို ဇယား(၁၅)(၁၆) တ့ုိတွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။ 

  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွြေ် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ ၃၆၂ မှု 

အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏သြ်ေတမ်းသည် (၃)လ အာြ်ေ ၂၄၂ မှု ၆၇%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်း ၁၀၁ မှု ၂၈%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း ၁၈ မှု ၅%ပဖစ်မြီး၊ (၁၂)လ အထြ်ေ ၁ မှု 

ရှိြါသည်။ 
 

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 

 

ရာဇေတ်မှု 

 
 

၀ 
၅၀ 

၁၀၀ 
၁၅၀ 
၂၀၀ 
၂၅၀ 
၃၀၀ 
၃၅၀ 
၄၀၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

၃လတအာက် 
၃-၆ လ 
၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 
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  ခရိုင်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ ၃၈၆ မှု 

အနက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏သက်တမ်းသည် (၃)လတအာက် ၂ မှု ၁%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်း ၂၁၆ မှု ၅၆%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း  ၉၁ မှု ၂၃%၊ (၁၂)လမ ှ(၃၆)လအတွင်း ၅၇ မှု 

၁၅% ပဖစ်မြီး (၃၆)လအထြ်ေ ၂၀ မှု ၅% ပဖစ်ြါသည်။  

 
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 

 

တရားမမှု 

 
 

 

 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 
၃-၆ လ 
၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ လ 
၃၆ လ အထက် 
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မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမှုများသြ်ေတမ်း 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ ၅ နှစ်အတွင်း  

စစ် ဆးဆဲအမှုများ သြေ်တမ်း ြေို  ဖာ်ပြထားြါသည်။ 

  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွြေ ်စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ ၁၃၅၀ မှု 

အနြ်ေ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မှုများ၏ သြေ်တမ်းသည် (၃)လ  အာြ်ေ ၆၄၁ မှု  ၄၇%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်း ၄၂၀ မှု ၃၁%၊ (၆)လမ ှ(၁၂)လအတွင်း  ၁၇၀ မှု ၁၃%ပဖစ်မြီး၊ (၁၂)လ အထြ်ေ ၁၁၉ 

မှု ၉%ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေို ဇယား(၁၇)တွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။  

 
ဇယား(၁၇) မမို့နယ်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်ေတမ်း          

ခနုှစ် 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 

 

ရာေဝတ်မှု 

 
  မမို့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ 

၂၉၀ မှု အနက်စစ်တဆးဆတဲရားမမှုများ၏သက်တမ်းသည် (၆)လတအာက် ၁၀၈ မှု  ၃၇%၊ 

(၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း ၁၀၈ မှု ၃၇%၊ (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်း ၆၆ မှု ၂၃% ပဖစ်မြီး 

(၃၆)လအထြ်ေ ၈ မှု ၃% ပဖစ်ြါသည်။ အ သးစိတ်ြေို ဇယား(၁၈)တွင်  ဖာ်ပြထားြါသည်။  

၀ 
၁၀၀ 
၂၀၀ 
၃၀၀ 
၄၀၀ 
၅၀၀ 
၆၀၀ 
၇၀၀ 
၈၀၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

၃လတအာက် 
၃-၆ လ 
၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 
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ဇယား(၁၈) မမို့နယ်တရားရံုး၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမှုများ သြေ်တမ်း          

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 

 

ရာဇဝတ်မှု 

 
အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 
  အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းသည် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားရံုးများ၏ အမြီး 

သတ် ဆုံးပြတ်ချက်အတြါ် အမှုသည်များ၏တကျနြ်မှုကုိ တိုင်းတာရန် တြာ်ပြပခင်း ပြစ်ြါ 
သည်။ 

 
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရိှ 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 ရာဇေတ်မှု/တရားမမှု 
အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းကုိ ဇယား(၁၉)တွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

၀ 
၂၀ 
၄၀ 
၆၀ 
၈၀ 

၁၀၀ 
၁၂၀ 
၁၄၀ 
၁၆၀ 
၁၈၀ 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

၆လတအာက် 
၆-၁၂ လ 
၁၂ - ၃၆ လ 
၃၆ လ အထက် 
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ဇယား(၁၉) ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မမို့နယ်တရားရုံးများမှ ခရုိင်တရားရံုးများသ့ုိ အယူခံတက် 

တရာက်မှုနှုန်း 

စဉ် 
ခရိုင် 

တရားရံုး 

ရာဇေတ် တရားမ 

ဆုံးပြတ်မြီး 
အမှု(မမို့နယ်) 

အယူခံမှု 
(ခရုိင်) 

ရာခိုင် 
နှုန်း 

ဆုံးပြတ်မြီး 
အမှု(မမို့နယ်) 

အယူခံမှု 
(ခရုိင်) 

ရာခိုင် 
နှုန်း 

၁ ပမစ်ကကီးနား ၃၉၅၇ ၇၂ ၁.၈% ၁၁၆ ၃၂ ၂၇.၆% 

၂ မိုးညှင်း ၂၃၃၉ ၁၄၇ ၆.၃% ၇၉ ၁၄ ၁၇.၈% 

၃ ဗန်းတမာ် ၁၆၁၉ ၅၆ ၃.၅% ၁၅၇ ၂၃ ၁၄.၆% 

၄ ြူတာအုိ ၂၀၂ ၅ ၂.၅% - - - 

 

 
 

ခရိုင်တရားရုံးများမှ တိုင်းတဒသကကီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များသ့ုိ 

အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 

  ခရိုင်တရားရံုးများမှ ဆုံးပြတ်ချက်အတြါ် အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်းသည် 

ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် ခရုိင်တရားရံုး၏ဆုးံပြတ်မြီးအမှုအတရအတွက်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်၏ အယူခံမှုအတရအတွက် အချ ို းအစားကုိ တွက်ချက်ပခင်းပြစ်ြါသည်။ 

အယူခံမှုအတရအတွက်တွင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် အတေွတေွအယူခံမှုများြါေင်ပခင်းမရှိြါ။ 

   ခရိုင်တရားရံုးများမှ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ အယူခံတက်တရာက်မှု 

နှုန်းကုိ ဇယား(၂၀)တွင်တြာ်ပြေားြါသည်။ 

 

၀.၀% 
၅.၀% 

၁၀.၀% 
၁၅.၀% 
၂၀.၀% 
၂၅.၀% 
၃၀.၀% 

ပမစ်ကကီးနား မိုးညှင်း ဗန်းတမာ် ြူတာအိ ု

ရာဇဝတ် တရားမ 
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ဇယား(၂၀) ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းခရိုင်တရားရံုးများမှ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သ့ုိ 

အယူခံတက်တရာက်မှုနှုန်း 

ရာဇေတ် တရားမ 

ဆုံးပြတ်မြီးအမှု 
(ခရုိင်) 

အယူခံမှု 
(ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်) 

ရာခိုင်နှုန်း 
ဆုံးပြတ်မြီးအမှု 

(ခရုိင်) 

အယူခံမှု 
(ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်) 

ရာခိုင်နှုန်း 

၁၆၁၉ ၃၅၈ ၂၂.၁% ၃၇၇ ၇၉ ၂၁% 

 

 
 

အတရးကကီးရာေဝတ်မှုများစွဲဆုိမှု 
  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အတရးကကီးမှုခင်းစွဲဆုိမှုအမျ ို းအစားအလိုက် ဇယား 

(၂၁)ပြင့် တြာ်ပြေားမြီး မူးယစ်တဆးေါးအမှုများမှာ အမှုအားလုံး၏ ၄၄.၅ %ပြစ်မြီး ၂၁၂၁ 
မှုရှိြါသည်။ 
 

ဇယား - (၂၁)၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အတရးကကီးရာဇေတ်မှုအမျ ို းအစားအလိုက်စွဲဆုိမှု 

အမှုအမျ ို းအစား စွဲဆုိသည့်အမှုအတရအတွက် ရာခိုင်နှုန်း 

မှုးယစ်တဆးေါးမှု ၂၁၂၁ ၄၄.၅% 

လူသတ်မှု ၄၄ ၀.၉% 

မုဒိမ်းမှု 
အရွယ်တရာက် ၁၃ ၀.၃% 

သက်ငယ် ၂၈ ၀.၆% 

လူကုန်ကူးမှု ၁၈ ၀.၄% 

ယာဉ်မတတာ်တဆမှုတကကာင့်လူတသမှု ၁၁၂ ၂.၃% 

ကတလးသူငယ်ဥြတဒအရစွဲဆုိသည့် 

မှုခင်းများ 

၁၃၉ ၂.၉% 

အပခား ၂၂၉၄ ၄၈.၁% 

စုစုတြါင်း ၄၇၆၉ ၁၀၀% 

 

၂၂.၁% ၂၁.၀
% 

ဆုံးပဖတ်ပြီးအမှု(ခရုိင်) 

ရာဇဝတ် တရားမ 
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မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တဖာ် 

တဆာင်ရွက်မှုများ  

  ပမန်မာနိုင်ငံ၏တရားစီရင်တရးကဏ္ဍကုိ တခတ်နှင့်တလျာ်ညီစွာ ပြုပြင် တပြာင်း 

လဲမှု များအတွက် တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ တအာင်ပမင်မှုနှင့် 

အတတွ့အကကုံများကုိ အတပခခံ၍ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) စီမံကိန်းကုိချမှတ်ခဲ့သည်။ 

တရားစီရင်တရး၏ရည်မှန်းချက်၊ လုြ်ငန်းတာေန်များနှင့် တန်ြိုးများရရိှတအာင်ပမင်တစရန် 

အတွက်နယ်ြယ် (၅)ရြ်အပြစ် တရားရံုးေန်တဆာင်မှုများ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီနုိင်မှု 

ကုိ လွယ်ကူတိုးတက်တစတရးတဆာင်ရွကတ်ြးရန်၊ အများပြည်သူ၏အသိအပမင်ကုိ ပမှင့်တင် 

တြးရန်၊ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာလွတ်လြ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ပမင့်တင်တြးရန်၊ 

တရားစီရင်တရး၏ ြညာရြ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာေန်ခံယူနုိင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိမှုတ့ုိကို 

ပမှင့်တင်တြးရန်နှင့် ေိတရာက်တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရံုးကတဆာင်ရွကတ်သာ အေူး 

မှုခင်းကိစ္စရြ်တို့ကုိ တိုးပမှင့်တဆာင်ရွကရ်န်တို့ကုိသတ်မှတ်၍ အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင် 

ရွက်လျက်ရှိြါသည်။ 

  ငါးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် တိုင်းတာနုိင်သည့်လုြ်ငန်းလျာေား 

ချက်များသတ်မှတ် ေားရှိြါသည်။ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းကုိ ၁၀၀% သ့ုိတရာက်ရှိရန်နှင့် တရား 

ရုံးအသံုးပြုသမူျား၏တကျနြ်မှုကုိ ၇၇% ရရှိနိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်များြါေင်ြါသည်။ စီမံကိန်း 

45% 

1% 

0% 
1% 0% 2% 

3% 

48% 

မှုးယစ်တဆးဝါးမှု လူသတ်မှု 
အရွယ်တရာက် သက်ငယ် 
လူကုန်ကူးမှု ယာဉ်မတတာတ်ဆမှုတ ကာင့်လူတသမှု 
ကတလးသူငယ်ဥြတေအရစဲွဆိုသည့်မှုခင်းများ အပခား 
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အစီစဉ်များကုိဦးစားတြးအဆင့် (၁) အပြစ်သတ်မှတ်၍ အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွက် 

ြါသည်။ စီမံကိန်းအတကာင်အေည်တြာ်ပခင်းကုိ ကကီးကကြ်ပခင်း၊ စီမံကိန်းတိုးတက်မှု 

အစီရင်ခံစာတင်ပြပခင်းနှင့် နှစ်စဉ်တဆာင်ရွကမ်ည့် တစ်နှစ်တာလုြ်ငန်း အစီအစဉ် တရးဆွဲ 

ပခင်း တို့ကုိ တဆာင်ရွကြ်ါသည်။ 

 

တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ အဓိကလုြ်ငန်းလျာထားသတ်မှတ် 

ချက်များ 

  တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ရည်မှန်းချက်ပြည့် 

မီမှုကုိ တိုင်းတာရန်နှစ်အလိုက်ရည်မှန်းချက်များ သတ်မှတ်ေားသည်။ တရားရံုး၏တဆာင် 

ရွက်ချက်များကုိ တအာက်ြါအချက်များပြင့် အဓိကတိုင်းတာမည်ပြစ်သည်- 

 ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း - တရားရံုး၏မှုခင်းြမာဏကုိ အမီလုြ် 

တဆာင်နိုင်သည့် တရားစီရင်တရးစွမ်းရည်ကုိ တိုင်းတာရန် 

 စစ်တဆးဆအဲမှုများ၏သက်တမ်း - အမှုတဟာင်းများနှင့် ကကန့်ကကာမှုခင်းများကုိ 

တစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရန် 

 အမှုချနိ်းဆိုမှုတသချာတစပခင်း - အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း၊ အမှုအလိုက် အမှုကကားနာရန် 

ချနိ်းဆိုတသာ ြျှမ်းမျှရံုးချနိ်းအတရအတွက်၊ စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆံုး 

ပြတ်နိုင်မှုတ့ုိပြင့် တရားရံုးက ချန်ိးဆိုသည့်အတိုင်း ေိတရာက်စွာတဆာင်ရွကန်ိုင်မှု 

ကုိတိုင်းတာရန် 

 တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏တကျနြ်မှု - တရားရံုး၏အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ တဆာင် 

ရွက်နိုင်မှု၊ တရားရံုးေန်တဆာင်မှုနှင့် ပြည်သူများလက်လှမ်းမီမှုအတြါ် အမှုသည်များ 

နှင့် ပြည်သူများ၏တကျနြ်မှုကုိ တုိင်းတာရန် 
 

မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၉)၏တအာင်ပမင်မှုများ 

  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်၏ လုြ်ငန်း အစီအစဉ် 

များ၏ ေင်ရှားသည့်တအာင်ပမင်မှုအချ ို ့မှာ - 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဦးစားတြးလုြ်ငန်းအစီအစဉ်များကုိ သတ်မှတ်ေားသည့် 

ကာလအတွင်း မြီးစီးတအာင်အတကာင်အေည်တြာ်နုိင်ပခင်း၊ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီအရင်ခံစာေုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပခင်း၊ 
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 တရားရံုးအဆင့်ဆင့်သ့ုိစွဲဆုိသည့် အမှုများမြီးပြတ်မှုနှုန်းကုိ ၉၉.၅၇% သ့ုိ တုိးတက် 

တအာင် တဆာင်ရွကပ်ခင်း၊ 

 ပြည်နယ်နှင့်မမို့နယ်များတွင် ဥြတဒအတောက် အကူပြုအြွဲ့များြွဲ့စည်းပခင်း၊ ပြင် 

ဆင် ြွဲ့စည်းတြးပခင်း၊ 

 တဒသအလိုက် အများပြည်သူအတွက် တရားရုံးလကက်မ်းစာတစာင်များကုိ ကချင် 

တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားပြင့် ပြန့်တေပခင်း 

 

နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွက်ပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာစီမံ 

ကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ နယ်ြယ်-၅ တွင် “ေိတရာက်တသာမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရံုးက 

တဆာင်ရွကတ်သာ အေူးမှုခင်းကိစ္စရြ်တို့ကုိ တိုးပမှင့်တဆာင်ရွကရ်န်” အတွက် နုိင်ငံတစ်ေန်း 

မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် National Case Management Program (NCMP) ကုိ နှစ် 

အလိုက်အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွကခ်ဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး၊ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုး၊ 

ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် အတကာင်အေည် တြာ်တဆာင်ရွကခ်ဲ့မြီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ဇန်နေါရီလ ၁ ရက်တန့တွင် မုိးညှင်းခရိုင်တရားရံုး၊ ဗန်းတမာ်ခရိုင်တရားရံုးတို့ကို 

တိုးချဲ့အတကာင်အေည်တြာ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇလူိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်မှ 

တနုိင်းမမို့နယ်တရားရံုး၊ မိုးညှင်းခရုိင်အတွင်းမှ မိုးညှင်းမမို့နယ်တရားရံုး၊ မုိးတကာင်း 

မမို့နယ်တရားရံုး၊ ြားကန့်မမို့နယ်တရားရံုး၊ ဗန်းတမာ်ခရိုင်အတွင်းမှ ဗန်းတမာ်မမို့နယ် 

တရားရံုး၊ မိုးတမာက်မမို့နယ်တရားရံုး၊ မန်စီမမို့နယ်တရားရံုး၊ တရွှေကူမမို့နယ်တရားရံုးတို့တွင် 

ဆက်လက်အတကာင်အေည်တြာ်တဆာင်ရွက် သွားမည် ပြစ်ြါသည်။ 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရုံးများ၏ အဓိကတဆာင်ရွက်မှုကုိ တိုင်းတာပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ The National Case Management 

Program(NCMP) တရားရုံး (၃)ရုံး၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း၊ စစ်တဆးဆဲ 

အမှုများ၏သက်တမ်း၊ အမှုချနိ်းဆိုမှု တသချာပခင်းနှင့် တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှု 

စစ်တမ်းကုိ ၊ ေိုရုံးများ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အမှုစာရင်းများနှင့် ဆန်းစစ်တလ့လာချက်များအရ 

တိုင်းတာြါသည်။  
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၂၀၁၉ ခုနှစ် NCMP တရားရုံးများ၏ အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွက်နိုင်မှုအတပခအတန 

  ၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရုံး(၃)ရုံး၏ တဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတင် အတကာင် 

အေည်တြာ်စဉ် တကာက်ယူေားသည့် အတပခခံမျဉ်း၊ အချက်အလကမ်ျားနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 
အတကာင်အေည်တြာ်နိုင်မှုအတပခအတနတို့ကုိ တြာ်ပြေားြါသည်။ 
 

 
 

 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၃)ရံုး၏ အတကာင်အေည်တြာ်နိုင်မှု 

အဓိကတဆာင် 

ရက်ွမှု 
အတုိင်းအတာ 

တုိင်းတာမှု 
အတပခခ ံ

မျဉ်း 

အတကာင်အထည် တဖာ်နိုင်မှု(၂၀၁၉) 

လုြ်ငန်း 

လျာ ထား 
သတ်မှတ် 

ချက် 

ပမစ်ကကီးနား 
ခရုိင် 

ပမစ်ကကီးနား 
မမို့နယ် 

ဝုိင်းတမာ် 
မမို့နယ် 

၂၀၁၉-
၂၀၂၀ 

ပြက္ခဒိန် 
နှစ်အလုိက်  
အမှုမြီးပြတ် 

နှုန်း 

ရာေဝတ်မှု  
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၉၈% ၁၀၀% ၉၉% ၉၅% ၁၀၀% 

တရားမမှု 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၉၆% ၈၆% ၁၂၃% ၈၈% ၁၀၀% 

စုစုတြါင်း 
အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

၉၇% ၉၄% ၉၉% ၉၅% ၁၀၀% 

စစ်တဆးဆဲ 
အမှုများ၏ 
သက်တမ်း 

၁၂လအထက်  
ရာေဝတ်မှု 

၇% ၀% ၄% ၂% ၅% 

၃၆လအထက် 
တရားမမှု 

၅% ၃% ၀% ၀% ၂% 

တရားရံုး 
အသံုးပြု 
သူများ  
၏တကျနြ်မှု 

တရားရံုး 
အသံုးပြုသူများ  
၏တကျနြ်မှု 

၇၂% ၆၃% ၆၄% ၈၂% ၇၇% 

အမှု 

တရွ့ှေဆိုင်း 
နှုန်း 

ရာေဝတ်မှု ၃၁% ၃၄% ၄၀% ၄၉% ၂၀% 

တရားမမှု ၂၆% ၂၃% ၃၃% ၄၂% ၂၀% 

အမှုအလုိက် 
အမှု ကကားနာ 
ရန်ချန်ိး 
ဆိုတသာြျမ်း 
မျှရံုးချန်ိး 

ရာေဝတ်မှု ၈.၅ ၁၅ ၁၃ ၁၀ ၈ 

တရားမမှု ၂၁.၅ ၂၆ ၂၁ ၂၁ ၁၄ 
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ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

  ပြက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းသည် စွဲဆုိတသာအမှုနှင့် မြီးပြတ်သည့် 

အမှုအချ ို းအစားပြစ်သည်။ NCMP တရားရံုး (၃)ရုံး၏ ရာဇေတ်မှုနှင့် တရားမမှုများကုိ CMP 

စတင်အတကာင်အေည်မတြာ်မီက တကာက်ယူေားတသာ အတပခခံမျဉ်းနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စစ်တမ်းတကာက်ယူရရှိတသာ အတပခအတနကုိ လျာေားသတ်မှတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်တြာ်ပြ 

ေားြါသည်။ 

 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၃)ရံုး၏ ရာဇေတ်မှုမြီးပြတ်နှုန်း 

စဉ် တရားရံုး အတပခခံမျဉ်း စစ်တမ်း လျာေားချက် 

၁ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး ၉၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

၂ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုး ၁၀၀% ၉၉% ၁၀၀% 

၃ ေိင်ုးတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး ၉၉% ၉၅% ၁၀၀% 

 

 
 

  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၃)ရုံး၏ တရားမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

စဉ် တရားရံုး အတပခခံမျဉ်း စစ်တမ်း လျာေားချက် 

၁ ပမစ်ကကီးနားခရိုင်တရားရံုး ၉၆% ၈၆% ၁၀၀% 

၂ ပမစ်ကကီးနားမမို့နယ်တရားရံုး ၅၃% ၁၂၃% ၁၀၀% 

၃ ေိုင်းတမာ်မမို့နယ်တရားရံုး ၇၅% ၈၈% ၁၀၀% 

၈၅% 
၉၀% 
၉၅% 

၁၀၀% 
၁၀၅% 

ပမစ်ကကီးနား 
ခရုိင်တရားရံုး 

ပမစ်ကကီးနား 
ပမို့နယ်တရားရံုး 

ဝိုင်းတမာ် 
ပမို့နယ်တရားရံုး 

အတပခခံမျဉ်း 
စစ်တမ်း 
လျာထားချက် 
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၂၀၁၉ ခုနှစ် NCMP တရားရုံးများ၏ စစ်တဆးဆအဲမှုသက်တမ်း 

၂၀၁၉ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး(၃)ရုံး၏ စစ်တဆးဆရဲာဇေတ်မှုများနှင့် 

တရားမမှုများ၏သက်တမ်းကုိ စတင်အတကာင်အေည်တြာ်စဉ်က အတပခအတနနှင့် ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်စစ်တမ်းတကာက်ယူရရှိသည့် အတပခအတနတ့ုိကုိ နှိုင်းယှဉ်တြာ်ပြေားြါသည်။  

 

  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၃)ရုံး၏ စစ်တဆးဆရဲာဇေတ်မှုသက်တမ်း 

 
   

 

 

 

၀% 
၂၀% 
၄၀% 
၆၀% 
၈၀% 

၁၀၀% 
၁၂၀% 
၁၄၀% 

ပမစ်ကကီးနား 
ခရုိင်တရားရံုး 

ပမစ်ကကီးနား 
ပမို့နယ်တရားရံုး 

ဝိုင်းတမာ် 
ပမို့နယ်တရားရံုး 

အတပခခံမျဉ်း 
စစ်တမ်း 
လျာထားချက် 
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ NCMP တရားရံုး (၃)ရုံး၏ စစ်တဆးဆတဲရားမမှုသက်တမ်း 

 
 

ရုံးချန်ိးတသချာမှု 

 ရုံးချန်ိးတသချာမှုသည် တရားရံုးတွင် အမှုစစ်တဆးရန်ချနိ်းဆိုသည့်တန့များ၊ အမှု 

တရွှေ့ဆိုင်းနှုန်းများကုိ တလျှာ့ချမြီးတရားရံုး၏ စွမ်းတဆာင်ရည်တိုးတက်တစရန် ရည်ရွယ် 

ြါသည်။ တရားရံုးများ၏ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းသည့်နှုန်း ပမင့်မားပခင်းနှင့် အမှုကကားနားရန် ချနိ်းဆိုမှု 

များပြားပခင်းတို့တကကာင့် ပြစ်တြါ်လာသည့် တနှာင့်တနှးကကန့်ကကာမှုများကုိ တလျာ့နည်းတစရန် 

ပြစ်ြါသည်။ 

 

အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 

 ရုံးချန်ိး ချန်ိးဆိုမှုနှင့် အမှုတရွှေ့ဆိုင်းမှုအချ ို းအစားပြစ်သည်။ တရားရံုးတွင် အမှု စစ် 

တဆးရန်ချန်ိးဆိုသည့်တန့များ၊ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းမှုနှုန်းများကုိ တလျှာ့ချမြီး တရားရံုး၏လုြ်ငန်း 

စွမ်းတဆာင်ရည်တိုးတက်တစရန် ရည်ရွယ်၍ သတ်မှတ်ေားသည်။ 
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အမှုမြီးပြတ်ရန် ြျှမ်းမျှရုံးချနိ်း 

 အမှုစွဲဆုိသည်မှ မြီးပြတ်သည်အေိ ကကားနာသည့ ် ရုံးချနိ်းအတရအတွက်ပြစ်သည်။ 

အမှုကကားနာရန်ချနိ်းဆိုမှုတလျှာ့ချရန် ရည်ရွယ်၍ သတ်မှတ်ေားသည်။ 
 

 
 

စံသတ်မှတ်ရက်အတွင်း မြီးပြတ်နှုန်း 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုြ်ေုံးလုြ်နည်းများတွင် မှုခင်းများကုိ အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ 

စစ်တဆးစီရင်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရိုးရှင်းတသာ ရာဇေတ်မှုကုိ ရက်တြါင်း ၁၈၀ အတွင်း၊ 

တရားမမှုကုိ ၃၆၅ ရက်အတွင်း စစ်တဆးမြီးပြတ်ရန် အချနိ်စံနှုန်းများသတ်မှတ်ေားသည်။ 

အမှုများ၏ ၉၀% အေိ သတ်မှတ်သည့် အချနိ်အတွင်း ဆုံးပြတ်နုိင်ရန် လျာေားသည်။ 
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အမှုမြီးပြတ်ရန်ြျှမ်းမျှကကာရက် 
  

 
တရားရုံးအသံုးပြုသမူျား၏ စိတ်တကျနြ်မှု 

 မှုခင်းများအချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ စီရင်ဆံုးပြတ်နုိင်မှု ပြည်သူများနှင့်အမှုသည်များ၊ 

တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏ တရားရုံးေန်တဆာင်မှုများအတြါ် စိတ်တကျနြ်မှုကုိ စစ်တမ်း 
တကာက်၍ တိင်ုးတာခဲ့ြါသည်။ တိုးတက်မှုစစ်တမ်းကုိ ဇယားတွင် တြာ်ပြေားြါသည်။ 

တရားရံုးများ၏ စွမ်းတဆာင်နိုင်မှုစစ်တမ်းတကာက်ရာတွင် အသံုးပြုသည့် တမးခွန်းများပြင့် 
မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမစတင်မီ တကာက်ခံေားတသာ အတပခခံမျဉ်းနှင့် ၂၀၁၉ နှစ် ကုန်တွင် 

တကာက်ခံေားတသာ စစ်တမ်းများအရ ၆၂.၂% မှ ၆၉.၈%  သ့ုိ တိုးတက်လာခဲ့ြါသည်။ 
 

မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရံုးများ၏ တရားရံုးအသံုးပြုသမူျား၏ တကျနြ်မှုစစ်တမ်း 

တမးခွန်း(၁၀)ခ ု

၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၃) ရံုး 

၂၀၁၈ 
အတပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၉ 
ရလဒ် 

တရားရံုးတနရာသည် လာတရာက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၇၅% ၈၅% 

တရားရံုးအတွင်း မိမိသွားရမည့်တနရာကုိ လွယ်လွယ်ကူကူ 
အဆင်တပြ တပြရှာတြွနုိင်သည် 

၇၅% ၇၉% 

တရားရံုးတွင် လံုပခုံသည်ဟုခံစားရသည် ၇၄% ၇၇% 

တရားရံုးတွင် မိမိလုိအြ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ 
လွယ်တကူရရှိနုိင်သည် 

၄၈% ၅၃% 

တရားရံုးေန်ေမ်းများသည် တလာကေတ်တကျြွန်မြီး 
ယဉ်တကျးစွာဆက်ဆံကကသည် 

၇၄% ၇၅% 

မိမိအမှုကိုစစ်တဆးတသာ တရားသူကကီးသည် မျှမျှတတ 
သိမ်သိမ်တမွ့တမွ့နှင့် အတရးတယူအမှုကုိ ကကားနာသည် 

၅၇% ၆၇% 

တရားရံုးညွှန်ကကားချက်များနှင့် ဆက်လက်တဆာင်ရွက်ရမည့် 
လုြ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်ြါသည် 

၅၈% ၆၄% 
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တမးခွန်း(၁၀)ခ ု

၂၀၁၈ ခုနှစ် NCMP တရားရံုး (၃) ရံုး 

၂၀၁၈ 
အတပခခံမျဉ်း 

၂၀၁၉ 
ရလဒ် 

တရားရံုးနှင့်ဆက်ဆံရသည့်လုြ်ငန်းများနှင့် အမှုကိစ္စတို့ကို 
တရားရံုးက လျှင်လျှင်ပမန်ပမန်နှင့် ေိေိတရာက်တရာက်လုြ် 
တဆာင်တြးသည် 

၄၃% ၅၅% 

တရားရံုးသည် မိမိ၏လူမျ ို း/ကျားမ မတရွး စီးြွားတရး 
အတပခအတန(သ့ုိ)အသက်အရွယ်ကို ခွဲပခားပခင်းမရိှဘဲ မျှတစွာ 
ဆက်ဆံြါသည် 

၆၈% ၈၁% 

တပြာရမည်ဆိုလျှင် တရားရံုး၏တဆာင်ရွက်မှုများသည် 
ေိတရာက်မှုရှိသည်ဟုေင်ြါသည် 

၅၀% ၆၂% 

တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီတရး ရလာဒ်စုစုတြါင်း ၆၂.၂% ၆၉.၈% 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တဆာင်ရွက်ချက်များ  

ဥြတဒဆုိင်ရာအတထာက်အကူတြးတရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်ဥြတဒဆုိင်ရာ အတောက်အကူတြးတရးအြွဲ့အား ၂.၂.၂၀၁၈ 

ရက်စွဲြါအမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ်-၁/၂၀၁၈ အားေုတ်ပြန်၍ ဥက္ကဌအြါအေင်အြွဲ့ေင် 

(၁၁)ဦးပြင့် ြဲွ့စည်းခဲြ့ါသည်။       

 

 
ကချင်ပြည်နယ် ဥြတဒဆုိင်ရာ အတထာက်အကူတြးတရးအဖွဲ့ 
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ကချင်ပြည်နယ်ဥြတဒဆုိင်ရာအတထာက်အကူတြးတရးအဖွဲ့ 

ရုံးဖွင့်ြွဲအခမ်းအနား 
 

ပမစ်ကကီးနား၊ ေိုင်းတမာ်၊ တနုိင်း၊ မုိးတကာင်း၊ မိုးညှင်း၊ ြားကန့်၊ ဗန်းတမာ်၊ 
မိုးတမာက်၊ မံစီ၊ တရွှေကူနှင့် ြူတာအုိ စသည့် (၁၁)မမို့နယ်တို့တွင်လည်း မမို့နယ် 

ဥြတဒဆုိင်ရာအတောက်အကူတြးတရးအြွဲ့များကုိ ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ေိုအြွဲ့သည် 
ပြည်တောင်စုဥြတဒဆုိင်ရာအတောက်အကူတြးတရးအြွဲ့၏ ကကီးကကြ်လမ်းညွှန်မှုများနှင့် 

အညီ ဥြတဒအတောက်အကူတြးတရးလုြ်ငန်းများကုိ တဆာင်ရွက်လျှက်ရှိြါသည်။ 
 

မဏ္ဍိုင် (၄) ရြ်တတွ့ဆုံပခင်း 
  ၃၀.၉.၂၀၁၉ ရက်တန့တွင် ပမစ်ကကီးနားမမို့ရှိ တမခခန်းမ၌ ကချင်ပြည်နယ် 

အစိုးရအြွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ 
မီဒီယာတကာင်စီတ့ုိ တဆးွတနွးြွဲ တဆာင်ရွကန်ိုင်ခဲ့ြါသည်။  

 

 



56 
 

လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းတဆးွတနွးပခင်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အစည်းအတေးခန်းမတွင် တရားစီရင်တရး 

လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအတေးကုိ (၁၉.၁.၂၀၁၉) ရက်တန့တွင်ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့မြီး တရားတရး 

အရာရှိ(၄၅)ဦးတက်တရာက်ခဲ့ြါသည်။ 

 
နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ပြည်နယ်/ခရုိင်/မမို့နယ်အဆင့် 

လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအတဝး 
   

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် (၁၆)ကကိမ်တပမာက်လုြ်ငန်း ညှိနှိုင်း 
အစည်းအတေးအတတွ့အကကုံေြ်ဆင့်ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားအား (၂.၃.၂၀၁၉) 

ရက်တန့တွင် ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသ့ုိ တရားတရးအရာရိှ (၄၇)ဦးတက်တရာက် 
ခဲ့ြါသည်။ 

 
ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်နှင့် တိုင်းတဒသကကီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များ၊ 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ၁၆ ကကိမ်တပမာက် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအတဝး 

ထြ်ဆင့်ရှင်းလင်းပခင်းအခမ်းအနား 
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(၉.၃.၂၀၁၉) ရက်မှ (၁၀.၃.၂၀၁၉) ရက်တန့ေိ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ် 

တတာ်အစည်းအတေးခန်းမတွင် မှုခင်းတပခရာတရာက်စနစ်သင်တန်းအား ြွင့်လှစ်ြို့ချခဲ့ရာ 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပမစ်ကကီးနား၊ ေုိင်းတမာ်၊ အင်ဂျန်းယန်တရားရံုးများမှ 

တရားတရးအရာရှိ (၅)ဦး၊ စာတရးေန်ေမ်း (၂၅)ဦး၊ စုစုတြါင်း (၃၀)ဦးတက်တရာက်ခဲ့ြါသည်။ 

 
 

 
 

  (၁၄.၃.၂၀၁၉) ရက်တန့တွင် ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၌ နိုင်ငံ 

တစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်အဆင့်လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း 

အတေးကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ရာ တရားတရးအရာရိှ (၄၀)ဦး တက်တရာက်ခဲ့သည်။ 
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စာတရးဝန်ထမ်းသင်တန်း 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တရားရုံးေန်ေမ်း 

များ လုြ်ငန်းစွမ်းတဆာင်ရည်ပမင့်မားတရးသင်တန်း (၂)ကကိမ် ြွင့်လှစ်သင်ကကားတြးခဲ့ြါသည်။ 

 
တရားရုံးဝန်ထမ်းများလုြ်ငန်းစွမ်းတဆာင်ရည်ပမင့်မားတရးသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) 

 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများလုြ်ငန်းစွမ်းတဆာင်ရည်ပမင့်မားတရးသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) 
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ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် တရားရုံးလုြ်ငန်းများ 

ကကီးကကြ်တဆာင်ရွက်ပခင်း 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ် တရားသူကကီးဦးတအာင်တဇာ်သိန်းသည် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် လကတ်အာက်တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်တရးလုြ် 

ငန်းနှင့် တရားရံုးလုြ်ငန်းများကုိလည်းတကာင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် 

ခရိုင်တရားရံုး၊ မမို့နယ်တရားရံုးတ့ုိ၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် တရားရုံးလုြ်ငန်းများ၊ 

တရားသူကကီးများနှင့် ရံုးေန်ေမ်းများ၏ ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုများကုိလည်း 

တကာင်း၊ ခရိုင်တရားရံုးများသည် မမို့နယ်တရားရံုးတို့၏ တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းနှင့် 

တရားရံုးလုြ်ငန်းများကုိလည်းတကာင်း အဆင့်ဆင့်ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲတဆာင်ရွကြ်ါသည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် လကတ်အာက်တရားရုံးများ အား 

တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ်စစ်တဆးပခင်း၊ တရှာင်တခင်ေင်တရာက်စစ်တဆးပခင်း၊ အမှုတွဲများ 

တတာင်းတခါ်စစ်တဆးပခင်းတို့ပြင့ ်ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲတဆာင်ရွကလ်ျှက်ရှိြါသည်။ 

 

သတင်းအချက်အလကဆ်ိုင်ရာတဆာင်ရွက်ချက်များ 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်သည် တရားရံုးများ၏ စီမံခန့်ခဲွတရး 

လုြ်ငန်း၊ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲတရးလုြ်ငန်း၊ အများပြည်သူသ့ုိ သတင်းအချက်အလကပ်ြန့်တေ 

သည့်လုြ်ငန်းတို့ ေိတရာက်တအာင်ပမင်တစရန် သတင်းအချက်အလကန်ည်းြညာများ 

တိုးပမှင့်တဆာင်ရွကခ်ျက်နှင့်အညီ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ကလည်း လိုက်နာ 

ကျင့်သံုးတဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိြါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ သတင်းေုတ်ပြန် 

တရးအရာရှိတာေန်ကုိ လကတ်ောက်ညွှန်ကကားတရးမှူးအဆင့်ရှိ အရာေမ်းတစ်ဦးအား 

ခန့်အြ်ေားရှိမြီး ခရိုင်နှင့်မမို့နယ်တရားရံုးအသီးသီးတွင်သတင်းေုတ်ပြန်တရးအရာရှိ CIO 

တစ်ဦးစီတာေန်တြးခန့်ေား၍  မီဒီယာလက်စွဲနှင့်အညီတဆာင်ရွကလ်ျှကရ်ှိြါသည်။  

 

တရားရုံးလုြ်ငန်းများ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီတရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရး တဆာင် 

ရွက်တြးပခင်း 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က ပမန်မာနုိင်ငံတရားစီရင်တရးသည် 

ပြည်သူတို့နှင့် လကလ်ှမ်းမီတစတရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရးအတွက် မှုခင်းများကုိ မှန်မှန် 

နှင့်ပမန်ပမန်တပြရှင်းနိုင်ရန် လိုအြ်သည့်အကူအညီ သတင်းအချက်အလကမ်ျား ပြည့်ဆည်း 
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တြးပခင်းများကုိ တဆာင်ရွကခ်ဲ့မြီး ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ကလည်း တရားရံုး 

ဆိုင်ရာသတင်းများ ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ ကကိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ၊ 

စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်စာရင်းများကုိ အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီလွှင့်တင်ပခင်း၊ မိမိတရားလွှတ် 

တတာ်၏ ကကိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်စာရင်းများကုိ လွှင့်တင်ပခင်း 

တို့တဆာင်ရွကခ်ဲ့ြါသည်။ 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာမှာ ပြည်နယ် 

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

kachinhighcourt@gmail.com ပြစ်ြါသည်။ 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ Facebook Page  

 
   

တရားရုံးသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများတဆာက်လုြ်ပခင်း 
  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်အတွင်း မိုးညှင်းခရုိင်နှင့် မမို့နယ်တရားရံုး 

အချုြ်ခန်းကုိ ခွင့်ပြုရန်ြံုတငွ ၁၄၂၈၀၀၀ေိ/- ကျြ် ပြင့် လည်းတကာင်း၊ ြူတာအုိခရုိင်အတွင်း 
ရှ ိ တနာင်မွန်းမမို့နယ်တရားရံုးကုိ ခွင့်ပြုရန်ြုံတငွ ၂၄၃၁၁၆၈၀၀ေိ/- ပြင့်လည်းတကာင်း 
တဆာင်လုြ်လျှက်ရှိြါသည်။ 

 
ပြစ်ဒဏ်ကျခံတနရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများ၏ ဥြတဒဆုိင်ရာအခွင့်အတရးများရရိှတရး 

တဆာင်ရွက်ပခင်း 
  ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ပြည်တောင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ နှင့် 

ညွှန်ကကားချက်အမှတ ် ၅/၂၀၁၃ နှင့်အညီပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများနှင့် 
ြတ်သက်၍ ဥြတဒနှင့်အညီ ရသင့်ရေိုက်တသာ အခွင့်အတရးများ ခံစားနုိင်တရးတို့အတွက် 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရား 
သူကကီးများနှင့် ခရုိင်တရားသူကကီိးများသည် ဗန်းတမာ်အကျဉ်းတောင်၊ ပမစ်ကကီးနား 

အကျဉ်းတောင်၊ မိုးညှင်းအကျဉ်းတောင်၊ ြူတာအုိအကျဉ်းတောင် သ့ုိလည်းတကာင်း၊ 
သက်ဆုိင်ရာမမို့နယ်များရှိ ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းများသ့ုိလည်းတကာင်း၊ အကျဉ်းသား 
အချုြ်သားများအတွက် စစ်တဆးကကည့်ရှုမြီး လိုအြ်သည်များကုိ လမ်းညွှန်တဆာင်ရွက် 

တြးခဲ့ြါသည်။ 

mailto:kachinhighcourt@gmail.com
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ပမစ်ကြီေးနားအြေျဉ်း ထာင်အား 

ပြည်နယ်တရားသူကြီေးချုြ်ဦးတူးဂျာမှ ကြေည့်ရှုစစ် ဆးစဉ် 

၂၅.၁.201၉ ရြ်ေ န့ ပမစ်ကြီေးနားအြေျဉ်း ထာင်အား 

ပြည်နယ်တရားသူကြီေးချုြ်ဦးတူးဂျာမှ ကြေည့်ရှုစစ် ဆးစဉ် 
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တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွက်မှုများ 
  ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တရားစဲွအြွဲ့ 

အစည်းများနှင့် တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းရြ်များနှင့်ြတ်သက်၍ တဆးွတနွးြဲွ 
နှစ်ကကိမ်ပြုလုြ်နုိင်ခဲ့ြါသည်။  
 

 

 

မလိခ(ြိ တာင်)စုိြ်ေြျ ို း မွးပမူ ရး အတတ်သင်စခန်း ကြေည့်ရှုစစ် ဆးစဉ် 

အစာအဟာရ ထာြ်ေြ့ံ နြံု 
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တရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များ 

  ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကုိ အတကာင်အေည်တြာ်လျက်ရှိရာ ကချင်ပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်ကလည်း တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းြါ အချက်များနှင့်အညီ 

တဆာင်ရွကသွ်ားကကမည်ပြစ်သည်။ 

  ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ပြည်တောင်စုတရားလွှတ်တတာ် 

ချုြ်၏ ကကီးကကြ်မှုတအာက်တွင် တရားစီရင်တရးမဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာတရးအတွက် 

တရားရံုးတဆာင်ြုဒ်ပြစ်သည့် “ဥြတဒနှင့်အညီဆုံးပြတ်ြါ၊ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်စီရင်ြါ၊ လုြ်ေံုး 

ညီညီတဆာင်ရွကြ်ါ၊ လာဘ်တြးလာဘ်ယူကင်းရှင်းြါ၊တပြာင့်မတ်တည်ကကည်မှုပြင့် တရားရုံး 

၏ ဂုဏ်သိက္ခာကုိေိန်းသိမ်းြါ” ဆိုသည့်တဆာင်ြုဒ်များနှင့်အညီ လိုက်နာတဆာင်ရွက်လျှက ်

ရှိြါသည်။ 

 

 

ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်   




