
 
 



မာတိကာမာတိကာ  
  

  

ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးချုြ်၏တရားသူကြီးချုြ်၏  ဥတယျာဇဉ်ဥတယျာဇဉ်                              

ရည်မှန်းချြ်ရည်မှန်းချြ်များများ                                      

လုြ်ငန်းတာဝန်များလုြ်ငန်းတာဝန်များ                                      

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများတရားရုံး၏တန်ဖိုးများ                                    

တရားရုံး၏တောင်ြုဒမ်ျားတရားရုံး၏တောင်ြုဒမ်ျား                                    

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ  ထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ထုတ်ပြန်ရပခင်း၏  ရည်ရွယ်ချြ်ရည်ရွယ်ချြ်                          

တရားရုံးစနစ်နှင့်တရားရုံးစနစ်နှင့်  စီမံခန့်ခွဲမှုတဖာ်ပြချြ်စီမံခန့်ခွဲမှုတဖာ်ပြချြ်                                                                                                                                      

oo  တရားစီရငရ်ရးမူတရားစီရငရ်ရးမူ                                  

oo  တရားစီရငရ်ရးဆိုငရ်ာအရခြေြေံမူတရားစီရငရ်ရးဆိုငရ်ာအရခြေြေံမူ                              

တရားရုံးဖွဲ့စည်းြုံတရားရုံးဖွဲ့စည်းြုံ                                    

oo  ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်ဖွဲ့စည်းြုံြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်ဖွဲ့စည်းြုံ                          

oo  ြေရိုင်တရားရုံးြေရိုင်တရားရုံး//  မမို့နယ်တရားရုံးများမမို့နယ်တရားရုံးများ                            

oo  ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်၏ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်၏  စီရင်ြိုငြ်ေွင့်စီရင်ြိုငြ်ေွင့်                    

oo  ြေရိုင်တရားရုံး၏ြေရိုင်တရားရုံး၏  စီရင်ြိုင်ြေွင့်စီရင်ြိုင်ြေွင့်                          

oo  မမို့နယ်တရားရုံး၏မမို့နယ်တရားရုံး၏  စီရင်ြိုင်ြေွင့်စီရင်ြိုင်ြေွင့်                        
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  ပြည့်ပြည့်နှစ်တွင်နှစ်တွင်  တောင်ရွြ်ချြ်များတောင်ရွြ်ချြ်များ                                            

  မှုြေင်းများမှုြေင်းများ  စစ်ရဆးစီရင်ခြေင်းစစ်ရဆးစီရင်ခြေင်း                          

  ခြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်ခြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်  အမှုမြီးခြတ်မှုနှုန်းအညွှန်းကိန်းအမှုမြီးခြတ်မှုနှုန်းအညွှန်းကိန်း                    

  ဆုံးခဖတ်မြီးသည့်အမှုများကကန့်ကကာြေျနိ်အညွှန်းကိန်းဆုံးခဖတ်မြီးသည့်အမှုများကကန့်ကကာြေျနိ်အညွှန်းကိန်း                    

  စစ်ရဆးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်းအညွှန်းကိန်းစစ်ရဆးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်းအညွှန်းကိန်း                    

အပခားကြိုးြမ်းတောင်ရွြ်မှုများအပခားကြိုးြမ်းတောင်ရွြ်မှုများ                                                              

oo  ရသံုးမှန်းရခြေရငွစာရငး်နှင့်ရသံုးမှန်းရခြေရငွစာရငး်နှင့်  ဘဏ္ဍာရရးစီမံြေန့်ြေွဲ့မှုဘဏ္ဍာရရးစီမံြေန့်ြေွဲ့မှု                    

oo  ရုံးြေွန်နှင့်ရုံးြေွန်နှင့်  ဒဏရ်ငွရရိှမှုဒဏရ်ငွရရိှမှု                          

တလ့ြျင့်သငတ်န်းတြးပခငး်တလ့ြျင့်သငတ်န်းတြးပခငး်                              

တရားရုံးလြ်လှမ်းမီတရးနှင့်အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရးတောငရ်ွြ်ပခငး်တရားရုံးလြ်လှမ်းမီတရးနှင့်အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရးတောငရ်ွြ်ပခငး်                  

ပြစ်ဒဏ်ြျခံတနသူများ၊ပြစ်ဒဏ်ြျခံတနသူများ၊  အချုြ်ခံတနသူများ၏အချုြ်ခံတနသူများ၏  ဥြတဒေိုင်ရာအခွင့်အတရးဥြတဒေိုင်ရာအခွင့်အတရး    

ရရှိတရးတောငရ်ွြ်တြးပခငး်ရရှိတရးတောငရ်ွြ်တြးပခငး်                              

တရားစီရငတ်ရးေိုင်ရာတရားစီရငတ်ရးေိုင်ရာ  မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းအတြာင်အထည်တဖာ်တောငရ်ွြ်မှုမဟာဗျူဟာစီမံြိန်းအတြာင်အထည်တဖာ်တောငရ်ွြ်မှု  

အတပခအတနအတပခအတန                                  

oo  မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ  ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်မှြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်မှ  

ရဆာငရွ်က်ြေျက်များရဆာငရွ်က်ြေျက်များ                            

oo  တရားစီရငရ်ရးဆိုငရ်ာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတရားစီရငရ်ရးဆိုငရ်ာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(( ))     

    ြေုနှစ်ြေုနှစ်  လျာထားသတ်မှတ်ြေျက်များလျာထားသတ်မှတ်ြေျက်များ                      

oo  မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏  ခြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်ခြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်  အမှုမြီးခြတ်နှုန်းအမှုမြီးခြတ်နှုန်း          

oo  မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏  စစ်ရဆးဆဲစစ်ရဆးဆဲအမှုများ၏အမှုများ၏  သက်တမ်းသက်တမ်း              
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oo  မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏  အမှုရုံးြေျနိ်းရသြေျာရစမှုအမှုရုံးြေျနိ်းရသြေျာရစမှု                  

oo  မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏မှုြေင်းစီမံြေန့်ြေွဲမှုတရားရုံးများ၏  တရားရုံးအသံုးခြုသူများ၏တရားရုံးအသံုးခြုသူများ၏  ရကျနြ်မှုရကျနြ်မှု        

oo  ြေျင်းခြညန်ယ်အတွင်းရှိမမို့နယ်တရားရုံးများ၏ြေျင်းခြညန်ယ်အတွင်းရှိမမို့နယ်တရားရုံးများ၏  တရားမမှုများတရားမမှုများ  

  မြီးခြတ်နှုန်းမြီးခြတ်နှုန်း                              

oo  မမို့နယ်တရားရုံးများတွင်မမို့နယ်တရားရုံးများတွင်  မြီးခြတ်သည့်တရားမမူလမှုများ၏မြီးခြတ်သည့်တရားမမူလမှုများ၏  ြျမး်မျှြျမး်မျှ  

ကကန့်ကကာကာလကကန့်ကကာကာလ                            

oo  မမို့နယ်တရားရုံးြေျင်းအလိကု်မမို့နယ်တရားရုံးြေျင်းအလိကု်  တရားမမူလမှုများတရားမမူလမှုများ  မြီးခြတ်ရန်မြီးခြတ်ရန်  

ကကန့်ကကာကာလကကန့်ကကာကာလ                            

oo  မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ  သငတ်န်းြို့ြေျမှုအရခြေအရနသငတ်န်းြို့ြေျမှုအရခြေအရန                      

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်  အတောြ်အဦတောြ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်းအတောြ်အဦတောြ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း  

တိုးတြ်မှုအတပခအတနတိုးတြ်မှုအတပခအတန                              

တနာြ်ေြ်တွဲများတနာြ်ေြ်တွဲများ                                

oo  ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်နှင့်တရားရုံးများတည်ရနရာြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်နှင့်တရားရုံးများတည်ရနရာ                

oo  ြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်နှင့်တရားရုံးအဆင်ဆ့င့်ရိှြေျင်းခြညန်ယ်တရားလွှတ်ရတာ်နှင့်တရားရုံးအဆင်ဆ့င့်ရိှ  ရာထးူရာထးူ  

အဆင့်အလိုက်အဆင့်အလိုက်  ဝန်ထမ်းအင်အားစာရငး်ဝန်ထမ်းအင်အားစာရငး်                                

  

  

  

  

 



 
 

 

   

၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀၂၀    ပြည့်ပြည့်ပြည့်နှစ်နှစ်နှစ်   တရားရုံးနှစ်စဉအ်စီရင်ခံစာအတွက်တရားရုံးနှစ်စဉအ်စီရင်ခံစာအတွက်တရားရုံးနှစ်စဉအ်စီရင်ခံစာအတွက်    ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်   

တရားရုံးနှစ်စဉအ်စရီင်ခံစာတရားရုံးနှစ်စဉအ်စရီင်ခံစာတရားရုံးနှစ်စဉအ်စရီင်ခံစာ   ပြုစုရရးလုြ်ငနး်အဖွဲ့ပြုစုရရးလုြ်ငနး်အဖွဲ့ပြုစုရရးလုြ်ငနး်အဖွဲ့    

EEEmmmaaaiiilll   :::   ccchhhiiinnnhhhiiiggghhhcccooouuurrrttt@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   

         :::      CCChhhiiinnn...hhhccc@@@uuusssccc...gggooovvv...mmmmmm   

ချငး်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ရတာ်ချငး်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ရတာ်ချငး်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ရတာ်   

ဟားခါးမြို့ဟားခါးမြို့ဟားခါးမြို့   

mailto:chinhighcourt@gmail.com


                                                                                                                                    

  

 

ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ တရားရုံး 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ စတင်ထုတ်တေ 

ခဲ့ရာ ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဆိုလျှင် စတုတ္ထအကကိမ် 

တပမာက်ထုတ်တေနိုင်ခဲ့ပြီပြစ်ြါသည်။ 

တရားစီရင်တရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ တတိယနှစ်ပြစ်သည်နှင့်အညီ ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ်အတွငး် တရားစီရငတ်ရး 

တဆာငရွ်က်မှုများကို ပြည်သူများကသိရိှပြီး လူတိုင်း 

သ့ုိ အရည်အတသွးပမင့် တရားမျှတမှုကို ပြည့်ဆည်း 

တြးရန်နှင့် တရားရုံးအတြါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချ 

ယံုကကည်မှုနှင့် ထိတရာက်သည့် တရားဥြတေစိုးမိုးတရး 

ကိ ု ပမှင့်တငရ်န်ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ထုတ်ပြန်ရပခငး်ပြစ်ြါသည်။ ထို့အပြင ်ချင်းပြညန်ယ်တရား 

လွှတ်တတာ်သည် တရားစီရငတ်ရးကဏ္ဍနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အတကာင်အထည်တြာ် တဆာင်ရွက် 

တနမှုများကို တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရငခ်ံစာမှတစ်ဆင့ ် ပြည်သူများ ြွင့်လငး်ပမင်သာစွာ 

သိရှိနိုင်တစရန်၊ ပြည်သူ့အကျ ိုးပြုတရားစီရင ် တရးအတြါ် ပြည်သူများက ယံုကကည်ကိုးစားမှု 

ရရိှလာတစရန်နှင့် တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ပမှင့်တင်လာတစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

ချင်းပြည်နယ်တွင် နုိင်ငံတစ်ေန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ကုိ မင်းတြ်ခရုိင်တရားရံုးနှင့် 

မင်းတြ်ပမို့နယ်တရားရုံးတို့တွင် ၁-၈-၂၀၁၈ ရက်တန့တွင်လည်းတကာငး်၊ ဟားခါးခရိုင်တရား 

ရုံးတွင် ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာငး်၊ ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံး၊ ကန်ြက်လက် 

ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံးတို့တွင် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်း 

တကာင်း အတကာင်အထည်တြာ်တဆာင်ရွက်ခဲ့ကကရာတွင် အမှုပြီးပြတ်နှုန်းရလာေ်များ 

တိုးတက်တကာင်းမွန်လာသပြင့် ပြည်သူများစိတ်တကျနြ်မှုရိှမည်ဟု ယံုကကည်ြါသည်။ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်တွင်လည်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများအပြစ် ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး၊ ြလမ်းပမို့နယ် 

တရားရုံး၊ တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် တွန်းဇံပမို့နယ်တရားရုံးတို့အား တိုးချဲ့တဆာင်ရွက်ရန် 

လျာထားပြီးပြစ်ြါသည်။ 

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ်တရားသူကြီးချုြ်၏ဥတယျာဇဉ် 
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 ၂၀၂၀ ပြည့််နှစ်၊ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တရားစီရင်တရးလုြ်ငန်းတဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ကကုံတတွ့ခဲ့ရသည့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သံုးသြ်ပြီး (၂၀၁၈-၂၀၂၂) 

ခုနှစ် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ တတိယနှစ်ပြစ်သည့် ၂၀၂၁ ခနုှစ်တွင် ြိုမုိတကာငး်မွန်သည့် 

နညး်လမ်းများကို အသုံးပြုလုြ်တဆာငပ်ခငး်ပြင့် အများပြည်သူတို့ ြိုမုိယံုကကညက်ိုးစားသည့် 

တရားရံုးများပြစ်လာတစတရးအတွက် ဤအစီရင်ခံစာသည် များစွာအတထာက်အကူ ပြစ်တစမည် 

ဟ ုယံုကကည်တမျှာ်လင့်မိြါသည်။   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       ဦးေငး်ပမင့်တကျာ် 
      တရားသူကကီးချုြ်  
ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်                            ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ ၉ ရက်  
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ရည်မှန်းချြ်များ 

 လူတိုင်းသ့ုိ အရည်အတသွးပမင့် တရားမျှတမှုကို ပြည့်ဆည်းတြးရန် 

 တရားရုံးများအတြါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကကည်မှုနှင့် ထိတရာက်မှုရိှသည့် 

တရားဥြတေစိုးမိုးတရးကို ပမှင့်တင်ရန် 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

 တရားဥြတေစိုးမိုးတရးနှင့် ရြ်ရွာတအးချမ်းသာယာတရး 

 ပြည်သူအများယံုကကည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျ ိုးပြုတရားစီရငတ်ရးစနစ် 

တြါ်ထွန်းတရး 

 အမှုအခင်းများကို ဥြတေနှင်အ့ညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန် စီရင်ဆုံးပြတ်တရး 

 တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာပမှင့်တငတ်ရး 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

 သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 တရားစီရငတ်ရးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရိှမှု 

 လက်လှမ်းမီနိုငမ်ှု 

 ပမန်ဆန်ထတိရာက်မှုနှင့် အချနိ်မီတဆာင်ရွက်နိုငမ်ှု 

တရားရုံး၏တောင်ြဒု်များ 

 ဥြတေနှင့်အညီ ဆုံးပြတ်ြါ 

 မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန် စီရငြ်ါ 

 လုြ်ထုံးညီညီ တဆာငရွ်က်ြါ 

 လာဘ်တြးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းြါ 

 တပြာင့်မတ်တည်ကကည်မှုပြင့် တရားရုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းြါ 
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တရားရုံးနစှ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ် 

 

 တရားစီရငတ်ရးလုြ်ငန်းစဉ်များ ြွင့်လငး်ပမင်သာ၍ တာေန်ခံနိုင်မှုရိှတစရန်၊ 

 တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းတဆာင်တာများအတြါ် ယထာဘူတကျကျ 

အကဲပြတ်နိုငတ်စရန်၊ 

 တရားရုံးများ၏ စွမ်းတဆာငရ်ည်ြိုမိုပမင့်မားလာတစရန်၊ 

 တရားစီရငတ်ရးကဏ္ဍ၏ ပြုပြငတ်ပြာင်းလဲမှုလုြ်ငန်းများကို အများသိရိှလာတစရန်။ 
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တရားရုံးစနစ်နငှ့် စီမံခန့်ခွဲမှုတဖာ်ပြချြ် 

တရားစီရငတ်ရးမူ 

၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်တထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင်တံတာ် ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတေ ြုေ်မ ၁၉ 

တွင် တရားစီရင်တရးမူများကို တအာက်ြါအတိုငး် တြာ်ပြထားြါသည်- 

 ဥြတေနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာ တရားစီရငတ်ရး၊ 

 ဥြတေအရ ကန့်သတ်ချက်များမှအြ ပြည်သူ့တရှ့တမှာက်တွင် တရားစီရင်တရး၊ 

 အမှုများတွင် ဥြတေအရ ခုခံတချြခွင့်နှင့် အယူခံြိုငခ်ွင့်ရရိှတရး။ 

တရားစီရငတ်ရးေိုင်ရာအတပခခံမူများ 

 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တထာင်စုတရားစီရငတ်ရးဥြတေအရ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ 

အတပခခံမူများကို တအာက်ြါအတိုင်း ချမှတ်ထားြါသည်- 

 ဥြတေနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာ တရားစီရငတ်ရး၊ 

 ဥြတေအရ ကန့်သတ်ချက်များမှအြ ပြည်သူ့တရှ့တမှာက်တွင် တရားစီရင်တရး၊ 

 အမှုများတွင် ဥြတေအရ ခုခံတချြခွင့်နှင့် အယူခံြိုငခ်ွင့်ရှိတရး၊ 

 ပြည်သူတို့၏  အကျ ိုးစီြွားကို  ကာကွယ်တစာင့်တရာှက်၍  တရားဥြတေစိုးမိုးတရး၊  

နယ်တပမ တအးချမ်းသာယာတရးတည်တဆာက်ရာတွင် အတထာက်အကူပြစ်တစတရး၊ 

 ဥြတေကို ပြည်သူများ နားလည်လိုက်နာကျင့်သံုးလာတစရန် ြညာတြးတရးနှင့် 

ပြည်သူများက ဥြတေကို လိကု်နာတသာ အတလ့အကျင့်ြျ ိုးတထာငတ်ြးတရး၊ 

 ပြည်သူအချငး်ချင်းနှင့်ြတ်သက်တသာ အမှုကိစ္စများကို ဥြတေတဘာင်အတွငး်၌ 

တကျတအး ပြီးပြတ်တစတရး၊ 

 ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အတရးယူ အပြစ်တြးရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တပြုပြငမ်ှုကို 

ဦးတည်တရး။ 
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ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်ဖွဲ့စည်းြုံ 

 

 

 

            ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်ကို  ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြွဲ့စည်းြုံအတပခခံဥြတေြုေမ် ၃၀၅၊  

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တထာငစ်ုတရားစီရငတ်ရးဥြတေြုေ်မ ၃၄ တို့အရ ၃၀-၃-၂၀၁၁  

ရက်တန့တွင်  ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကကီး (၂)ဦး 

ပြင့် စတငြ်ွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ 
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ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်တွင် တာဝန်ထမ်းတောငတ်သာတရားသူကြီးများ 

 
 

 

 

                                                      

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဦးေငး်ပမင့်တကျာ် 
ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ် 

( ၃၀-၃-၂၀၁၁) မှ ( ယတန့ထိ ) 

 

တေါ်မန်တဟာက်နျန်                   
တရားလွှတ်တတာတ်ရားသူကကီး 

( ၈-၂-၂၀၂၁) မှ (ယတန့ထိ) 

ဦးတဲရင့်စ်စံမိွုင်းနီခွဲ                    
တရားလွှတ်တတာတ်ရားသူကကီး 

  ( ၁၇-၈-၂၀၁၇) မှ (၂-၂-၂၀၂၁)ထ ိ

ဦးပမင့်သိန်းထွန်း                     
တရားလွှတ်တတာတ်ရားသူကကီး 
( ၃၀-၃-၂၀၁၁) မှ (ယတန့ထိ) 
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တရားရုံးစီမံခန့်ခွဲမှု 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် ပြည်နယ်တရားသူကကီးချုြ်ရုံးနှင့်  ပြည်နယ် 

တရားတရး ဦးစီးမှူးရုံးတို့ပြင့် ြွဲ့စည်းထားပြီး တရားစီရငတ်ရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများနှင့် 

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုြ်ငန်း များအား အချနိ်နှင့်တတပြးညီ တဆာင်ရွက်လျက်ရိှြါသည်။ 

 
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွငး် ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရုံးတွင် တာဝန်ထမး်တောငခ်ဲ့ကြတသာ  

ရုံးအဖွဲ့ မှူးများ 

 ဦးလှဦး (တ/၂၇၁၁) ၁၃-၈-၂၀၁၉ မ ှ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ထိ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွငး် ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းတောင်ခဲ့သည် ့

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးများ 

 ဦးတအာင်သိန်း(တ/၂၂၅၀)  ၇-၁၂-၂၀၁၈  မ ှ ၇-၂-၂၀၂၀ ထိ 

 ဦးတသာင်းတထွး(တ/၂၃၉၈)  ၁၀-၃-၂၀၂၀  မ ှ ၁၈-၁-၂၀၂၁ ထိ 

 တေါ်စိုးဉာဏ်(တ/၁၇၆၁)  ၁၉-၁-၂၀၂၁  မ ှ ၁၀-၃-၂၀၂၁ ထိ 

 ဦးတနစိုး(တ/၂၃၁၆)   ၂၂-၃-၂၀၂၁  မ ှ ယတန့ ထိ 
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ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

ထနတ်လန်ပမို ့နယ်တရားရုံး  

(ဃ)အဆင့့် 

ဟားခါးခရိုင်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 
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တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

ြလမ်းခရိုင်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

တွန်းဇံပမို ့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

ြလမ်းပမို့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 
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မင်းတြ်ပမို့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

ကနြ်က်လက်ပမို ့နယ် 

တရားရုံး (ဃ)အဆင့် 

မင်းတြ်ခရိုင်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 
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ြလက်ေပမို့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

မတူြခီရိုင်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 

မတူြပီမို ့နယ်တရားရုံး 

(ဃ)အဆင့် 
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၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ချင်းပြညန်ယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်နှင့်မမို့နယ်တရားသူကြီးများ 

ခရိုင်တရားရုံးသူကြီးများတာဝန်ထမ်းတောင်မှု 

စဉ ် ရုံးအမည် ရာထူး အမည်နှင့်ြိုယ်ြုိင်အမတ်ှ ြာလအြုိင်းအပခား 

၁။ ဟားခါးခရုိင် 
တရားရံုး 

ခရိင်ုတရားသူကကီး ဦးသန်းတအာင်(တ/၂၃၇၄) 
တေါ်မန်တဟာက်နျန်(တ/၂၂၅၂) 
တေါ်နှင်းတကသီေင်း (တ/၂၅၁၃) 

၅-၄-၂၀၁၉ မှ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ထိ 
၁၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၈-၂-၂၀၂၁ ထိ 
၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယတန့ထိ 

၂။ ြလမ်းခရိင်ု 
တရားရံုး 

ခရိင်ုတရားသူကကီး ဦးလွန်းတဘာ်(တ/၂၅၀၃) 
ဦးလှဦး (တ/၂၇၁၁) 

၃-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ထိ 
၂၇-၇-၂၀၂၀ မှ ယတန့ထိ 

၃။ မင်းတြ်ခရိုင် 
တရားရံုး 

ခရိင်ုတရားသူကကီး ဦးသိန်းထုိကဦ်း(တ/၂၅၁၉) 
ဦးတကျာ်စိးုမိးု (တ/၂၅၀၀) 
ဦးပမင့်စိန် (တ/၂၅၇၂) 

၁၆-၈-၂၀၁၉ မှ ၂၁-၄-၂၀၂၀ ထိ 
၂၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၂၅-၃-၂၀၂၁ ထိ 
၂၅-၃-၂၀၂၁ မှ ယတန့ထိ 

၄။ မတူြီခရိုင် 
တရားရံုး 

ခရိင်ုတရားသူကကီး ဦးတစာသန်းဦး(တ/၂၇၂၁) 
ဦးကကည်မင်းစုိး(တ/၂၄၇၆) 
ဦးသူရသွင် (တ/၂၅၂၀) 

၅-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၃-၇-၂၀၂၀ ထိ 
၃-၇-၂၀၂၀ မှ ၈-၃-၂၀၂၁ ထိ 
၈-၃-၂၀၂၁ မှ ယတန့ထိ 

၅။ မတူြီခရိုင် 
(ြလက်ေရုံးထုိင်) 

ေုတိယခရုိင် 
တရားသူကကီး 

ဦးတကျာ်တေလင်း(တ/၂၇၆၁) 
ဦးသိန်းတမာင် (တ/၂၈၂၀) 

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ မှ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ထိ 
၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ ယတန့ထိ 

မမို့နယ်တရားရုံးသူကြီးများတာဝနထ်မ်းတောင်မှု 

စဉ ် မမို ့နယ်တရားရံုးအမည် အမည်နှင့်ြိုယ်ြုိင်အမတ်ှ ြာလအြုိင်းအပခား 

၁။ ဟားခါးပမို့နယ် 
ဦးတကျာ်တေယံဟိန်း(တ/၃၄၁၈) 
ဦးလွင်ညီတထွး (တ/၃၅၇၃) 

၂၃-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၂၉-၆-၂၀၂၀ 
၂၉-၆-၂၀၂၀ မှ ယတန့ထိ 

၂။ ထန်တလန်ပမို့နယ် ဦးကျုံးတထာင်းလျန်း(တ/၃၅၀၉) ၂၂-၅-၂၀၁၉ မှ ယတန့ထိ 

၃။ ြလမ်းပမို ့နယ် ဦးတအာင်ထွန်းပငိမ်း (တ/၃၄၁၄) 
ဦးစုိးလင်းနိုင် (တ/၃၅၇၈) 

၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ထိ 
၃၀-၆-၂၀၂၀ မှ ယတန့ ထိ 

၄။ တီးတန်ပမို့နယ် ဦးလံုးကျင်းထန်း (တ/၃၃၀၉) 
ဦးကြ်ခန့တ်ြါင် (တ/၃၅၁၅) 

၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ထိ 
၁၇-၂-၂၀၂၀ မှ ယတန့ ထိ 

၅။ တွန်းဇံပမို့နယ် ဦးစည်သူတအာင်(တ/၃၄၃၈) 
ဦးတဇာ်လင်းဦး (တ/၃၅၈၄) 

၂၀-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၂၁-၄-၂၀၂၀ 
၂၁-၄-၂၀၂၀ မှ ယတန့ ထိ 

၆။ မင်းတြ်ပမို့နယ် ဦးထွန်းမင်းဦး(တ/၃၄၂၆) 
ဦးသက်တေတအာင်(တ/၃၄၄၃) 

၃၁-၂-၂၀၁၈ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ထိ 
၁၄-၁၁-၂၀၁၉ မှ ယတန့ထိ 

၇။ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် ဦးမျ ိုးပမင့်နိုင်(တ/၃၄၁၇) 
ဦးတဇာ်ဆန်လူ (တ/၃၅၉၀) 

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၂၁-၄-၂၀၂၀ ထိ 
၂၁-၄-၂၀၂၀ မှ ယတန့ ထိ 

၈။ မတူြီပမို့နယ် ဦးထက်တနာင်ပမင့်(တ/၃၄၁၃) 
ဦးထုိကထုိ်ကထွ်န်း (တ/၃၅၇၆) 

၁၃-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၈-၄-၂၀၂၀ ထိ 
၈-၄-၂၀၂၀ မှ မှ ယတန့ ထိ 

၉။ ြလက်ေပမို ့နယ် ဦးရဲနိင်ုထွန်း(တ/၃၁၇၄) 
ဦးတဇာ်တေး (တ/၂၇၇၄) 

၆-၃-၂၀၁၉ မှ ၁-၃-၂၀၂၁ ထိ 
၁-၃-၂၀၂၁  မှ ယတန့ထိ 
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ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်နှင့် တရားရုံးအသီးသီးရှိဝန်ထမ်းအငအ်ား အရာထမး်၊ 

အမှုထမ်းအင်အားစာရင်း 

 ချင်းပြညန်ယ်အတွင်းရှိ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တာေန်ထမ်းတဆာင်တနတသာ 

အရာရိှ၊ ေန်ထမ်းများ၏ ခွင့်ပြု၊ ခန့်ထား၊ လစ်လြ်မှုစာရငး်ကို တငပ်ြထားြါသည်။  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟားခါးခရိုင်               

      ခွင့်ပြု    ခန့်ပြီး  လစ်လြ် 

အရာရိှ      ၄       ၁          ၃ 

ေန်ထမ်း  ၁၄       ၇         ၇ 

 

          တရားသူကြီးချုြ်ရုးံ 

                 ခွင့်ပြု     ခန့်ပြီး   လစ်လြ် 

အရာရိှ           ၄          ၁           ၃ 

ေနထ်မ်း       ၁၀         ၄           ၆ 

            ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုးံ 

                  ခွင့်ပြု      ခန့်ပြီး    လစ်လြ် 

   အရာရိှ        ၁၅           ၅           ၁၀ 

   ေနထ်မ်း      ၆၁         ၂၃           ၃၈ 

    ဖလမ်းခရိုင် 

           ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၄        ၁          ၃ 
ေန်ထမ်း   ၁၄       ၇          ၇ 

 

      မငး်တြ်ခရိုင် 

            ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၄       ၁         ၃ 

ေန်ထမ်း   ၁၄       ၇         ၇ 

 

မတူြီခရိုင် 

           ခွင့်ပြု   ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၄        ၂          ၂ 
ေန်ထမ်း   ၁၄        ၃         ၁၁ 

 

    ဖလမ်းမမို့နယ် 

           ခွင့်ပြု ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၂       ၁          ၁ 

ေန်ထမ်း    ၆       ၄          ၂ 

         တီးတိန်မမို့နယ် 

           ခွင့်ပြု ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၂        ၁          ၁ 
ေန်ထမ်း     ၆        ၄          ၂ 

 

         တွန်းဇန်မမို့နယ် 

           ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး  လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၂        ၁          ၁ 
ေန်ထမ်း     ၆        ၄         ၂ 

 

  မငး်တြ်မမို့နယ် 

            ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ      ၂         ၂         - 
ေန်ထမ်း    ၆        ၃          ၃ 

 

        ြန်ြြ်လြ်မမို့နယ် 

           ခွင့်ပြု   ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ     ၂         ၁           ၁ 
ေန်ထမ်း   ၆         ၄           ၂ 

 

မတူြီမမို့နယ် 

          ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး  လစ်လြ် 

အရာရိှ      ၂         ၁        ၁ 

ေန်ထမ်း   ၆          ၄        ၂ 

ြလြ်ဝမမို့နယ် 

          ခွင့်ပြု   ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ      ၂         ၁        ၁ 
ေန်ထမ်း   ၆          ၄        ၂ 

 

   ဟားခါးမမို့နယ် 

            ခွင့်ပြု   ခန့်ပြီး လစ်လြ် 

အရာရိှ      ၂       ၁           ၁ 
ေန်ထမ်း    ၆       ၄          ၂ 

 

ထန်တလန်မမို့နယ် 

             ခွင့်ပြု  ခန့်ပြီး  လစ်လြ် 

အရာရိှ       ၂          ၁        ၁ 
ေန်ထမ်း     ၆         ၄         ၂ 
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စီရငြ်ိုငခ်ွင့် 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ် 

 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တထာင်စုတရားစီရငတ်ရးဥြတေြုေမ် ၃၈ အရ တိုင်းတေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များသည် ဥြတေနှင့်အညီ တအာက်ြါစီရငြ်ိုင်ခွင့် 

အာဏာများရိှြါသည်- 

 (က) မူလအမှုကို စီရင်ပခငး်  

 (ခ) အယူခံမှုကို စီရင်ပခငး် 

  (ဂ) ပြငဆ်င်မှုကို စီရင်ပခငး် 

  (ဃ) ြင်လယ်တရတကကာငး်အမှုကို စီရင်ပခငး် 

  (င)  ဥြတေတစ်ရြ်ရြ်အရ သတ်မှတ်ထားတသာ အမှုများကို စီရင်ပခငး် 

  ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တထာငစ်ုတရားစီရငတ်ရးဥြတေြုေ်မ ၃၉ အရ  

တိုင်းတေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ကိုယ်ြိုငအ်ုြ်ချုြ်ခွင့်ရ 

တိုင်းတရားရုံး၊ ကိုယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတေသတရားရုံး သုိ့မဟုတ် ခရိုင်တရားရုံးက 

ချမှတ်တသာ စီရင်ချက်၊ ေီကရီ၊ အမိန့်ကို ဥြတေနှင့်အညီ အယူခံမှုစီရငြ်ိုငခ်ွင့်အာဏာနှင့် 

ပြငဆ်င်မှုစီရငြ်ိုငခ်ွင့်အာဏာများလည်း ရိှြါသည်။ 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ပြည်တထာင်စုတရားစီရငတ်ရး 

ဥြတေြုေ်မ ၄၂(က)နှင့်အညီ ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏လမ်းညွှန်မှုပြင့် ပြည်နယ် 

အတွင်းရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ ပမို့နယ်တရားရုံးများအား တရားစီရငတ်ရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ 

စီမံခန့်ခွဲတရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲရန် တာေန်ရိှြါသည်။ 

ခရိုငတ်ရားရုံး 

 ခရိုင်တရားရုံးများတွင် ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မှ တာ၀န်တြးခန့်အြ် 

ထားသည့် ခရိုင်တရားသူကကီး၊ တွဲြကခ်ရိုငတ်ရားသူကကီး၊ ေုတိယခရိုင်တရားသူကကီးများပြင့် 

တရားစီရငတ်ရးတဆာငရွ်က်လျက်ရိှပြီး တရားမနှင်ရ့ာဇေတ်မူလမှုများကိ ု စီရင်ြိုင်ခွင့်ရှိြါ 

သည်။ လက်တအာကရ်ုံးများမှ ချမှတ်ထားတသာ စီရင်ချက်၊ ေီကရီ၊ အမိန့်များအတြါ် 

အယူခံမှုနှင့်ပြငဆ်ငမ်ှု စီရင်ြိုငခ်ွင့်ရိှြါသည်။  
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 ခရိုင်တရားရုံးများသည် ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တရား 

လွှတ်တတာ်၏လမး်ညွှန်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုငရ်ာစီရင်ြိုင်ခွင့်အတွငး်ရှိ ပမို့နယ်တရားရုံး 

အားလုးံ၏တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ၊ စီမံခန့်ခွဲတရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍  

ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲရန် တာေန်ရိှြါသည်။ 

 ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်တန့ 

ရက်စွဲြါ အမိန့်တကကာ်ပငာစာအမှတ် (၈၅၄/၂၀၁၈) ပြင့် ချင်းပြညန်ယ်မတူြီခရိုင်တရားရုံးအား 

၁၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်တန့တွင် ြွင့်လှစ်ထားရိှပြီး မတူြီပမို့နယ်နှင့် ြလက်ေပမို့နယ်များတွင် 

ပြစ်ြွားတသာ ရာဇေတ်မှုများနှင့် တရားမမှုများကို စစ်တဆးစီရင်နိုငရ်န် စီရင်ြိုငခ်ွင့်အာဏာ 

များ အြ်နှငး်ခဲ့ြါသည်။ 

ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရငြ်ိုင်ခွင့် 

 

ရာဇ၀တ်စီရငြ်ိုငခ်ွင့် 

 

ဥြတဒြခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ြိုမေို ချမှတ်နုိငသ်ည့်  

ရာဇဝတ်မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့် 

၎င်း၏ တေသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပြတ် 

ချက်များအတြါ် အယူခံမှုနှင့် ပြငဆ်ငမ်ှုစီရငြ်ိုငခ်ွင့် 

 

တရားမစီရင်ြိုင်ခွင့် 

 

ခရိုင်တရားသူကကီး/ 

တွဲြကခ်ရိုင်တရားသူကကီး 

 

ေုတိယခရိုငတ်ရားသူကကီး 

ကျြ် သိန်း ၃၀၀၀၀ ထက်မြိုတသာ 

တန်ြိုးရှိသည့် တရားမမှုများအတြါ် 

မူလမှုစီရင်ြိုင်ခွင့်  

ကျြ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ထက်မြိုတသာ တန်ြိုး 

ရိှသည့် တရားမမှုများအတြါ် မူလ 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရိုင်တရားသူကကီး/ 

တွဲြကခ်ရိုင်တရားသူကကီး

ေုတိယခရိုငတ်ရားသူကကီး 

၎င်း၏ တေသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပမို့နယ် 

တရားရုံးများ၏ ဆုံးပြတ်ချက်များအတြါ် 

အယူခံနှင့် ပြငဆ်င်မှု စီရင ်ြိုင်ခွင့် 
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မမို့နယ်တရားရုံး 

 ပမို့နယ်တရားရုံးများတွင် ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မှ တာေန်တြးအြ်သည့် 

ပမို့နယ်တရားသူကကီး၊ တွဲြကပ်မို့နယ်တရားသူကကီး၊ ေုတိယပမို ့နယ်တရားသူကကီးများက 

တရားစီရငတ်ရး တာေန်များတဆာင်ရွက်လျက်ရိှပြီး တရားမနှင့်ရာဇေတ်နှစ်မျ ိုးစလုးံ၏ 

အမှုများကိုစီရငြ်ိုငခ်ွင့်ရိှြါသည်။  

ချင်းပြညန်ယ်အတွင်းကတလးသူငယ်မှုခင်းများကိုစစ်တဆးစီရင်ရန် ကတလးသူငယ် 

တရားရုံးကိုြါ ပမို့နယ်တရားရုံး များတွင်ြူးတွဲြွင့်လှစ်ထားပြီး ပမို့နယ်တရားသူကကီးသည် 

ကတလးသူငယ်မှုခငး်များ စစ်တဆးစီရင်ြိုင် ခွင့်ရိှြါသည်။ 

မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ စီရငြ်ိုငခ်ွင့် 

ရာဇေတ် 

စီရင်ြိုင်

ခွင် ့

ပမို့နယ်/တွဲြက် ပမို့နယ်တရားသူကကီး 

 

ြထမတန်းရာဇေတ်တရားသူကကီး 

 

ေုတိယတန်းရာဇေတ်တရားသူကကီး 

တတိယတန်းရာဇေတ်တရားသကူကီး 

တထာငေ်ဏ် ၇ နှစ်နှင့် တငွေဏ် အကန့် 

အသတ်မရိှ  

တထာငေ်ဏ် ၃ နှစ်နှင့် တငွေဏ် ၁၀၀၀၀၀ 

ကျြ်  

တထာငေ်ဏ်  ၁ နှစ်နှင့် တငွေဏ် ၅၀၀၀၀ ကျြ် 

တထာငေ်ဏ် ၃ လနှင့် တငွေဏ် ၃၀၀၀၀ ကျြ် 

တရားမ 

စီရင်ြိုင်

ခွင် ့

ပမို့နယ်/တွဲြကပ်မို့နယ်တရားသူကကီး 

 

ကျြ် သိန်း ၁၀၀ ထက်မြိုတသာ အမှု 

တန်ြိုးရှိသည့် တရားမမှုများ 

ေုတိယပမို ့နယ်တရားသူကကီး ကျြ် သိန်း ၃၀ ထက်မြိုတသာ အမှု တန်ြိုး 

ရိှသည့် တရားမှုများ 

 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တောငရ်ွြ်ချြ်များ 

 မှုခင်းများ စစ်တေးစီရငပ်ခင်း

 မှုခင်းများကိုဥြတေနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန်ဆုံးပြတ်တရးသည် တရားစီရငတ်ရး 

မဏ္ဍို င်၏ အဓကိလုြ်ငန်းပြစ်ြါသည်။ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် တရားရုံး 

အဆင့်ဆင်မ့ျား၏ မှုခင်းစစ်တဆးရာတွင် ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက်အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း၊ ဆုံးပြတ်ပြီး 

အမှုများ၏သက်တမ်း၊ စစ်တဆးဆဲ အမှုများ၏ သက်တမ်းများကို ၂၀၁၉ နှင် ့ ၂၀၂၀ (၂) နှစ် 

အတွက် နှိုင်းယှဉ်တြာ်ပြအြ်ြါသည်။  
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ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိြု် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 ပြက္ခေိန်နှစ်အလုိက် အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်းသည် စွဲဆိုတင်ြို့လာတသာ မှုခငး်ြမာဏကုိ 

အမီလုြ်တဆာငန်ိုင်သည့် တရားစီရငတ်ရးဆိုငရ်ာစွမ်းရည်ကိုတိုငး်တာရန် ပြက္ခေိန်နှစ်အတွင်း 

တရားရုံးသ့ုိ စွဲတငလ်ာတသာအမှုနှင့် စီရင်ဆုံးပြတ်ပြီးသည့် အမှုအတရအတွက် အချ ိုးအစားကို 

တွက်ချက်ပခငး်ပြစ်သည်။ 

ချငး်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တတာ် 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် ရာဇေတ်မှုစွမဲျားဆိုမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

(၅၂)မှုပြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၅၃)မှု စွဲဆိုတကကာင်းတတွ့ရြါသည်။ ရာဇ၀တ်ပြီးပြတ်မှုမှာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၃၆) မှု ပြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၆၄) မှုပြစ်၍ ပြီးပြတ်မှုနှုန်း 

များတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။ တရားမစွဲဆိုမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၁၂) မှု စွဲဆိုပြီး၊ ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တွင် (၁၄) မှု စွဲဆိုြါသည်။ တရားမပြီးပြတ်မှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၆) မှု ပြီးပြတ်ပြီး၊ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၁၆) မှုပြစ်၍ ပြီးပြတ်မှုနှုန်း များတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် 

စွဲေိုသည့်အမှု ၅၂ ၁၂ ၆၄ ၅၃ ၁၄ ၆၇ 

မြီးပြတ်မှု ၃၆ ၆ ၄၃ ၆၄ ၁၆ ၈၀ 

မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ၆၉% ၅၀% ၆၇% ၁၂၀.၇၅% ၁၁၄.၂၉% ၁၁၉.၄% 
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၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

ရာဇေတ်၂၀၁၉ တရားမ ၂၀၁၉ ရာဇေတ်၂၀၂၀ တရားမ ၂၀၂၀ 

စွဲဆိ ု ပြီးပြတ် 
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 ခရိုင်တရားရုံးများ

ခရိုင်တရားရုံး(၄)ရုံးတွင် ရာဇေတ်မှုစွဲဆိုမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၉၃) မှုပြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တွင် (၁၀၅) မှု စွဲဆိုထားတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။ ရာဇ၀တ်ပြီးပြတ်မှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

တွင် (၁၀၇) မှုပြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၁၀၁) မှုပြစ်၍ ပြီးပြတ်မှုနှုန်း တလျာ့နည်းတကကာငး် 

တတွ့ရြါသည်။ တရားမစွဲဆိုမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၄၆) မှု စွဲဆိုပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၃၈) 

မှု စွဲဆိုတကကာင်း တတွ့ရြါသည်၊ တရားမပြီးပြတ်မှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၃၈) မှုပြီးပြတ်ပြီး၊ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၄၁) မှုပြီးပြတ်သပြင့် ပြီးပြတ်မှုနှုန်း များလာတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

 ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် 

စွဲေိုသည့်အမှု ၉၃ ၄၆ ၁၃၉ ၁၀၅ ၃၈ ၁၄၃ 

မြီးပြတ်မှု ၁၀၇ ၃၈ ၁၄၅ ၁၀၁ ၄၁ ၁၄၂ 

မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ၁၁၅% ၈၃% ၁၀၄% ၉၆.၂% ၁၀၇.၉% ၉၉.၃% 
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ရာဇေတ် ၂၀၁၉ တရားမ ၂၀၁၉ ရာဇေတ် ၂၀၂၀ တရားမ ၂၀၂၀ 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ချင်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း  

တရားရုံးအမည် 
ရာဇေတ်မှု တရားမမှု အမှုပြီးပြတ်နှုန်း 

စွဲတင် ပြီးပြတ် စွဲတင် ပြီးပြတ် ရာဇေတ် တရားမ 

ဟားခါးခရိုင် ၃၁ ၃၁ ၁၄ ၂၁ ၁၀၀% ၁၅၀% 

ြလမ်းခရိုင် ၂၄ ၂၃ ၁၀ ၇ ၉၅.၈% ၇၀% 

မင်းတြ်ခရိုင် ၄၁ ၄၁ ၁၀ ၁၁ ၁၀၀% ၁၁၀% 

မတူြီခရိုင် ၉ ၆ ၄ ၂ ၆၆.၇% ၅၀% 

စုစုတြါငး် ၁၀၅ ၁၀၁ ၃၈ ၄၁ ၉၆% ၁၀၈% 
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၈၀% 

၁၀၀% 
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၁၆၀% 

မတူြီခရိုင် မငး်တြ်ခရိုင် ြလမ်းခရိုင် ဟားခါးခရိုင် 

တရားမ 

ရာဇေတ် 
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မမို့နယ်တရားရုံးများ 

ပမို့နယ်တရားရုံး(၉)ရုံးတွင် ရာဇေတ်မှုစွဲဆိုမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၃၃၈၁) မှုပြစ်ပြီး၊ 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၃၅၇၀) မှု စွဲဆိုမှုထား၍ စွဲဆိုများလာတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။ 

ရာဇ၀တ်ပြီးပြတ်မှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် (၃၄၃၇) မှု ပြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၃၅၁၃) မှု 

ပြီးပြတ်၍ ပြီးပြတ်မှုနှုန်း များလာတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။  တရားမစွဲဆိုမှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် 

(၆၃) မှုစွဲဆိုပြးီ၊   ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၅၆) မှုစွဲဆိုထားတကကာငး် တတွ့ရြါသည်၊  တရားမ 

ပြီးပြတ်မှုမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၅၇) မှုပြီးပြတ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၅၇) မှု ပြီးပြတ်သပြင့်   

ပြီးပြတ်မှုနှုန်းတိုးလာတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။ 

 ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

 ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် ရာဇေတ်မှု တရားမမှု တြါငး် 

စွဲေိုသည့်အမှု ၃၃၈၁ ၆၃ ၃၄၄၄ ၃၅၇၀ ၅၇ ၃၆၂၇ 

မြီးပြတ်မှု ၃၄၃၇ ၅၇ ၃၄၉၄ ၃၅၁၃ ၅၇ ၃၅၇၀ 

မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ၁၀၂% ၉၀% ၁၀၁% ၉၈.၄% ၁၀၀% ၉၈.၄% 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ချင်းပြည်နယ်အတွငး်ရှိ မမို့နယ်တရားရုံးများ၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 

တရားရုံးအမည် 
ရာဇေတ်မှု တရားမမှု အမှုပြီးပြတ်နှုန်း 

စွဲတင် ပြီးပြတ် စွဲတင် ပြီးပြတ် ရာဇေတ် တရားမ 

ဟားခါးပမို့နယ် ၁၄၅၆ ၁၄၁၆ ၇ ၁၀ ၉၇% ၁၄၃% 

ထန်တလန်ပမို့နယ် ၃၀၆ ၃၀၄ ၁၂ ၆ ၉၉% ၅၀% 

ြလမ်းပမို့နယ် ၂၀၂ ၂၀၂ ၁ ၃ ၁၀၀% ၃၀၀% 

တီးတိန်ပမို့နယ် ၂၃၉ ၂၃၃ ၂ ၃ ၉၇% ၁၅၀% 

တွန်းဇပံမို့နယ ် ၉၈ ၉၇ - ၁ ၉၉% ၂၀၀% 

မင်းတြ်ပမို့နယ် ၆၂၃ ၆၂၆ ၁၀ ၁၄ ၁၀၀% ၁၄၀% 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် ၁၄၁ ၁၄၆ ၆ ၈ ၁၀၄% ၁၃၃% 

မတူြီပမို့နယ် ၄၆၇ ၄၅၁ ၁၆ ၉ ၉၇% ၅၆% 

ြလကေ်ပမို့နယ် ၃၈ ၃၈ ၂ ၃ ၁၀၀% ၁၅၀% 

စုစုတြါင်း ၃၅၇၀ ၃၅၁၃ ၅၆ ၅၇ ၉၈% ၁၀၂% 
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ေုံးပဖတ်မြီးအမှုသြ်တမ်း 

 ဆုံးပြတ်ပြီးမှုများ၏သက်တမ်းသည် အချနိ်နှင့်တတပြးညစီစ်တဆးစီရငန်ိုငမ်ှု စွမ်းရည် 

ကိုတိုငး်တာရန် ပြက္ခေိန်နှစ်အတွင်း တရားရုံးက စစ်တဆးပြီးပြတ်ခဲ့သည့် အမှုအတရအတွက် 

နှင့် ကကာပမင့်သည့်ကာလအလုိက် အမှုအတရအတွက်တို့၏အချ ိုးအစားကို တွက်ချက်ပခငး်ပြစ် 

ြါသည်။ တစ်နှစ်အထက်ကကာပမင့်သည့်ရာဇေတ်မှုနှင့် သံုးနှစ်အထက်ကကာပမင့်သည့်တရားမမှု 

တို့ကို ကကန့်ကကာမှုဟု သတ်မှတ်ထားြါသည်။ 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ် 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌  ၁ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၁) မှုနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မရိှတကကာငး်တတွ့ရပြီး ၂ နှစ် 

အထက် ကကန့်ကကာမှုမရှိတကကာင်း တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၂၄ ၆၇% ၃၈ ၅၉% 

၂ ၃ လ   မ ှ  ၆ လ ၉ ၂၅% ၂၄ ၃၈% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် ၂ ၅% ၂ ၃% 

၄ ၁ နှစ်အထက် ၁ ၃% - - 

စုစုတြါင်း ၃၆ ၁၀၀% ၆၄ ၁၀၀% 

 

 

       

67% 

25% 

5% 
3% 

ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉  

၃ လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

59% 

38% 

3% 0% 

ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀  

၃ လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 
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ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တရားမမှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌ (၁) နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုနှင့ ်၃ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှုများမရိှတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိုင်နှုန်း တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၃ ၁၀၀% ၁၁ ၆၉% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂ လ - - ၅ ၃၁% 

၃ ၁ နှစ်   မ ှ  ၃ နှစ် - - - - 

၄ ၃ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါငး် ၃ ၁၀၀% ၁၆ ၁၀၀% 

 

 

    

 

 

 

100% 

0% 
0% 

0% 

တရားမမှုသြ်တမ်း  ၂၀၁၉ 

၆လတအာက် 

 ၆လ မှ ၁၂ လ 

၁နှစ် မှ ၃ နှစ် 

၃နှစ်အထက် 

69% 

31% 

0% 0% 

တရားမမှုသြ်တမ်း  ၂၀၂၀ 

၆လတအာက် 

 ၆လ မှ ၁၂ လ 

၁နှစ် မှ ၃ နှစ် 

၃နှစ်အထက် 
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ခရိုင်တရားရုံးများ 

 ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံးတွင် ရာဇ၀တ်မှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌  ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တို့တွင် ၁ နှစ်အထက်နှင့် ၂ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှု မရိှတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၇၇ ၇၂% ၇၉ ၇၈% 

၂ ၃ လ   မ ှ  ၆ လ ၂၀ ၁၉% ၁၉ ၁၉% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် ၁၀ ၉% ၃ ၃% 

၄ ၁ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါငး် ၁၀၇ ၁၀၀% ၁၀၁ ၁၀၀% 

 

       

  

72% 

19% 

9% 0% 

ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁ နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

78% 

19% 

3% 0% 

ရာဇဝတ်မှုသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၃လတအာက ်

၃လမှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက ်
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ခရိုင်တရားရုံး(၄)ရုံးတွင် တရားမမှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌ ၁ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှုမှာ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှု (၃) မှု ရိှတကကာင်းနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၁ နှစ် 

အထက်ကကန့်ကကာမှုနှင့ ်၃  နှစ် အထက်ကကန့်ကကာမှု မရိှတကကာင်း တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၃၂ ၈၄% ၃၀ ၇၃% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂ လ ၃ ၈% ၁၁ ၂၇% 

၃ ၁ နှစ်   မ ှ ၃  နှစ် ၃ ၈% - - 

၄ ၃ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါင်း ၃၈ ၁၀၀% ၄၁ ၁၀၀% 

 

                

 

 

84% 

8% 
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0% 

တရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉ 

၆လတအာက် 

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ် မှ ၁နှစ် 

၃နှစ်အထက် 

73% 

27% 

0% 0% 

တရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၆လတအာက် 

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ်မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက် 
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မမို့နယ်တရားရုံးများ 

 ပမို့နယတ်ရားရုံး (၉) ရုံးတွင် ရာဇ၀တ်မှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌  ၁ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၄) မှုရိှပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၁၀) မှုရိှတကကာငး်နှင့် (၂) 

နှစ်အထက် ကကန့်ကကာမှု မရိှတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည့်ြာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိင်ုနှုန်း ရာဇေတ် ရာခိင်ုနှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၃၁၅၀ ၉၂% ၃၃၃၉ ၉၅% 

၂ ၃ လ   မှ   ၆ လ ၂၁၂ ၆% ၁၁၆ ၃% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် ၇၁ ၂% ၄၈ ၂% 

၄ ၁ နှစ်အထက် ၄ ၀% ၁၀ ၀% 

စုစုတြါင်း ၃၄၃၇ ၁၀၀% ၃၅၁၃ ၁၀၀% 

 

        

92% 

6% 2% 0% 

တရားမမှုသြ်တမ်း  ၂၀၁၉ 

၃ လတအာက် 

၃လမှ ၆လ 

၆လမှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

95% 

3% 2% 0% 

ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၃လ တအာက် 

၃လမှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 
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ပမို့နယ်တရားရုံး(၉)ရုံးတွင် တရားမမှုများစစ်တဆးစီရင်ရာ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁ နှစ် 

အထက် ကကန့်ကကာမှုများ၊ ၃ နှစ်အထက် ကကန့်ကကာမှုများ မရိှတကကာငး်၊  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၁ 

နှစ်အထက် ကကန့်ကကာမှု (၁၃)မှုနှင့် ၃ နှစ်အထက် ကကန့်ကကာမှုများ မရိှတကကာငး် 

တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည့်ြာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိင်ုနှုန်း တရားမ ရာခိင်ုနှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၄၅ ၇၉% ၂၇ ၄၇% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂လ ၁၂ ၂၁% ၁၇ ၃၀% 

၃ ၁ နှစ်   မှ   ၃ နှစ် - - ၁၃ ၂၃% 

၄ ၃ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါင်း ၅၇ ၁၀၀% ၅၇ ၁၀၀% 

 

        

79% 

 33% 

0% 0% 

တရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉  

၆လတအာက် 

၆လမှ ၁၂လ 

၁နှစ် မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက် 

47% 

30% 

23% 

0% 

တရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 
  

၆လတအာက ်

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ်မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက် 
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စစ်တေးေဲအမှုသြ်တမ်း 

 စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်းသည် တရားရုံးတွင်းရှိ အမှုတဟာငး်များနှင့် 

ကကန့်ကကာမှုခင်းများကို တစာင့်ကကည့်ပြီးပြက္ခေိန်နှစ်ကုန်ဆုံးချနိ်တွင် စစ်တဆးဆဲအမှု 

အတရအတွက်နှင့် ကကာပမင့်သည့်ကာလအလိုက် အမှုအတရအတွက်တို့၏ အချ ိုးအစားကို 

တွက်ချက်ပခငး်ပြစ်ြါသည်။ (၁) နှစ်အထက် ကကာပမင့်တနတသာရာဇေတ်မှုနှင့် (၃) နှစ် 

အထက်ကကန့်ကကာတနသည့်တရားမမှုတို့ကို ကကန့်ကကာမှုခင်းအပြစ် သတ်မှတ်ထားြါသည်။ 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ် 

 ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် ရာဇ၀တ်စစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်များတွင် ၁ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှု မရိှတကကာငး်တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၁၈ ၈၆% ၉ ၉၀% 

၂ ၃ လ   မ ှ  ၆ လ ၃ ၁၄% ၁ ၁၀% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် - - - - 

၄ ၁ နှစ်အထက် - - -  

စုစုတြါင်း ၂၁ ၁၀၀% ၁၀ ၁၀၀% 

 

       

86% 

14% 
0% 0% 

စစ ်တေးေဲရာဇဝတ်မှု ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 

၃လမှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

90% 

10% 
0% 

0% 

စစ်တေးေဲရာဇဝတ်မှု ၂၀၂၀ 

၃လတအာက် 

၃လမှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 
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 ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် တရားမစစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၂၀၁၉  ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တို့ တွင်  ၁ နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှုနှင့် ၃ နှစ်အထက် ကကန့်ကကားမှု မရှိတကကာင်း 

တတွ့ရြါသည်။ 

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၇ ၁၀၀% ၃ ၆၀% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂ လ - - ၂ ၄၀% 

၃ ၁ နှစ်  မ ှ  ၃ နှစ် - - - - 

၄ ၃ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါင်း ၇ ၁၀၀% ၅ ၁၀၀% 

 

            

 

 

100% 

0% 0% 0% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉  

၆တလအာက် 

၆လမှ၁၂လ 

၁နှှစ်  မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက် 

60% 

40% 

0% 
0% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀  

၃လတအာက် 

၃လမှ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 
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ခရိုင်တရားရုံးများ 

 ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံးတွင် ရာဇ၀တ်စစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ 

ပြည့်နှစ်တို့တွင်  ၁ နှစ် အထက်ကကန့်ကကာမှုများမရိှတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။  

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၄ ၅၇% ၈ ၇၃% 

၂ ၃ လ   မ ှ  ၆ လ ၃ ၄၃% ၂ ၁၈% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် - - ၁ ၉% 

၄ ၁ နှစ်အထက် - - - - 

စုစုတြါင်း ၇ ၁၀၀% ၁၁ ၁၀၀% 

 

           
 

 

43% 

57% 

0% 

0% 

စစ်တေးေဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉  

၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

73% 

18% 

9% 0% ၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် 

စစ်တေးေဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀  
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ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံးတွင် တရားမစစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှု မရိှတကကာငး် နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့် (၁)နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှု (၃) မှု၊ 

(၃)ထက်နှစ်အထက်ကကန့်ကကာမှုများ မရှိတကကာင်း တတွ့ရြါသည်။  

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၁၀ ၆၂% ၉ ၆၉% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂ လ ၆ ၃၈% ၁ ၈% 

၃ ၁နှစ်   မ ှ  ၃ နှစ် - - ၃ ၂၃% 

၄ ၃ နစှ်အထက် - - - - 

စုစုတြါင်း ၁၆ ၁၀၀% ၁၃ ၁၀၀% 

 

          

 

62% 

38% 

0% 
0% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉ 

၆လတအာက် 

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ် မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက်  

69% 
8% 

23% 

0% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် မှ ၃ 
နှစ် 
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မမို့နယ်တရားရုံးများ 

 ပမို့နယ်တရားရုံး (၉) ရုံးတွင် ရာဇ၀တ်စစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၁ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၈) မှုနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် (၉) မှုရိှတသာလ်ည်း ၂ နှစ် 

အထက် ကကန့်ကကာမှုမရှိတကကာင်း တတွ့ရြါသည်။  

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း ရာဇေတ် ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၃ လ  တအာက် ၇၅ ၆၀% ၈၅ ၄၆% 

၂ ၃ လ   မ ှ  ၆ လ ၂၅ ၂၀% ၆၇ ၃၇% 

၃ ၆ လ   မှ   ၁ နှစ် ၁၈ ၁၄% ၂၂ ၁၂% 

၄ ၁ နှစ်အထက်မှ  ၃ နှစ် ၈ ၆% ၉ ၅% 

စုစုတြါင်း ၁၂၆ ၁၀၀% ၁၈၃ ၁၀၀% 

 

       

60% 20% 

14% 
6% 

စစ်တေးေဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉ 

၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် မှ ၃ နှစ် 

46% 

37% 

12% 5% 

စစ်တေးေဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၃လတအာက် 

၃လ မှ ၆လ 

၆လ မှ ၁နှစ် 

၁နှစ်အထက် မှ ၃ နှစ် 
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 ပမို့နယ်တရားရုံး (၉) ရုံးတွင် တရားမ စစ်တဆးဆဲအမှုများ၌ ၃ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုမာှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် (၄) မှုနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်  ၃ နှစ်အထက် 

ကကန့်ကကာမှုမရှိတကကာငး် တတွ့ရြါသည်။  

စဉ် ကြန့်ကြာသည်ြ့ာလ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း တရားမ ရာခိုငန်ှုန်း 

၁ ၆ လ  တအာက် ၁၆ ၅၅% ၂၀ ၇၁% 

၂ ၆ လ   မှ   ၁၂ လ ၉ ၃၁% ၇ ၂၅% 

၃ ၁ နှစ်   မ ှ  ၃ နှစ် - - ၁ ၄% 

၄ ၃ နှစ်အထက် ၄ ၁၄% - - 

စုစုတြါင်း ၂၉ ၁၀၀% ၂၈ ၁၀၀% 

  

 

     

55% 31% 

0% 
14% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၁၉ 

၆လတအာက် 

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ် မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက်  

71% 

25% 

4% 0% 

စစ်တေးေဲတရားမမှုများသြ်တမ်း ၂၀၂၀ 

၆လတအာက် 

၆လ မှ ၁၂လ 

၁နှစ် မှ ၃နှစ် 

၃နှစ်အထက် 
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အပခားကြိုးြမ်းတောင်ရွြ်မှုများ 

ရသံုးမှန်းတပခတငစွာရငး်နှင့် ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန့်ခွဲမှု 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာတရးနှစ် 

အတွင်း တရားရုံးများမှ ရတငွနှင့် တရားရုံးအသီးသီးတို့၏ အသံုးစရိတ်များကို တငပ်ြထား 

ြါသည်။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ုဘဏ္ဍာတရးနှစ်နှင့်  ခု ဘဏ္ဍာတရးနှစ်  

ဘဏ္ဍာနှစ် အမှန် ရတငွများ စာရငး် (ြျြ်သန်းတြါငး်) 

စဉ် အတကကာင်းအရာ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အမှန်ရတငွ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အမှန်ရတငွ 

၁ ြစ္စည်းများတရာငး်ချရတငွနှင့် 

တဆာငရွ်က်တြးမှုအတွက် ရတငွများ 
၁.၆၃၀ ၃.၀၇၂ 

၂ အပခားရတငွများ၊ ေဏတ်ငွများနှင့် 

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအပြစ် 

သိမ်းဆည်းမှုမှ ရတငွများ 

၁၄၆.၉၇၂ ၁၁၅.၃၁၁ 

စုစုတြါငး် ၁၄၈.၆၀၂ ၁၁၈.၃၈၃ 

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ုဘဏ္ဍာတရးနှစ်အတွင်းအမှန်တြယ်အသုံးစရိတ်စာရင်း(ြျြ်သန်းတြါငး်) 

စဉ် တငွစာရငး်တခါင်းစဉ် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အမှန်သံုးတငွ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အမှန်သံုးတငွ 

၁ တငွလံုးတငွရငး် - - 

၂ သာမန်အသံုးစရိတ် ၄၄၂.၈၇၄ ၄၄၂.၂၇၁ 

စုစုတြါငး် ၄၄၂.၈၇၄ ၄၄၂.၂၇၁ 
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ရုံးခွန်နှင့် ဒဏတ်ငရွရှိမှု 

 ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရုံးခွန် (၃,၄၅၉,၂၅၀) ရရိှပြီး ေဏတ်ငွ (၁၃၅,၄၈၈,၂၅၀) တကာက်ခံ 

ရရိှြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ရုံးခွန်( ၃,၆၉၉,၉၃၀ ) ရရှိပြီး ေဏတ်ငွ (၁၀၀,၉၈၃,၈၅၀) 

တကာက်ခံရရိှြါသည်။ 

ရုံးခွန်ရရှိမှု 

တရားရုံးများ ၂၀၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၂၀ ရာခိုင်နှုန်း 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် ၆၆၂,၇၅၀ ၁၉% ၆,၄၈၀,၅၀၀ ၆၈% 

ခရိုင်တရားရုံများ ၁,၆၉၇,၅၅၀ ၄၉% ၂,၁၁၇,၃၅၀ ၂၂% 

မမို့နယ်တရားရုံးများ ၁,၀၉၈,၉၅၀ ၃၂% ၉၄၂,၀၈၀ ၁၀% 

စုစုတြါင်း ၃,၄၅၉,၂၅၀ ၁၀၀% ၉,၅၃၉,၉၃၀ ၁၀၀% 

 

    
 

19% 

49% 

32% 

၂၀၁၉ ရုံးခွန်ရရှိမှု 

ပြည်နယ ်

ခရိုင် 

ပမို့နယ ်

68% 

22% 
10% 

၂၀၂၀ ရုံးခွန်ရရှိမှု 

ပြည်နယ် 

ခရိုင် 

ပမို့နယ် 
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ဒဏတ်ငွတြာြ်ခံရရှိမှု 

တရားရုံးများ ၂၀၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၂၀ ရာခိုင်နှုန်း 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် - - - - 

ခရိုင်တရားရုံများ - - - - 

မမို့နယ်တရားရုံးများ ၁၃၅,၄၈၈,၂၅၀ ၁၀၀% ၁၀၀,၉၈၃,၈၅၀ ၁၀၀% 

စုစုတြါင်း ၁၃၅,၄၈၈,၂၅၀ ၁၀၀% ၁၀၀,၉၈၃,၈၅၀ ၁၀၀% 

             

   
 

 

 

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

ပြည်နယ် 

ခရိုင် 

ပမို့နယ် 

0% 0% 

100% 

ပြည်နယ ်

ခရိုင် 

ပမို့နယ ်
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တလ့ြျင့်သငတ်န်းတြးပခငး် 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်အတွငး်ရှ ိ တရားရုံးဝန်ထမး်များအား ဖွင့်လှစ် 

ြိုခ့ျမည့်သငတ်န်းများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွြ်  တလ့ြျင့်တရးစီမံချြ်ြို  တရးေွဲ၍ မတ်လနှင့် 

တမလများတွွင ် ဖွင့်လှစ်ရန် တောင်ရြွ်ထားရှရိာ ( COVID-19 ) တရာဂါြာြွယ်ထိန်းချုြ် 

တနသည့်ြာလပဖစ်တနြါ၍ သငတ်န်းများဖွင့်လှစ်ြိုခ့ျနိုင်ပခငး် မရှြိါတကြာင်း တတွ့ရှိရြါသည်။ 

တရားရုံးလြ်လှမ်းမီတရးနှင့်အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရးတောငရ်ွြ်ပခငး် 

သတငး်မီေီယာဥြတေနှင့်အညီ မီေီယာများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်   တရားစီရငတ်ရးဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များ အချနိ်နှင့်တတပြးညီထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် ချင်းပြညန်ယ်တရား 

လွှတ်တတာ်တွင် ပြည်နယတ်ရားတရးဦးစီးမှူးအြါအ၀င် သတငး်ပြန်ကကားတရးအရာရိှ (Public 

Information Officer) အြဲွ့၀င်(၃)ဦး၊ ခရိုင်နှင့်ပမို့နယ်တရားရုံးများတွင် တရားရုံးသတငး် 

ပြန်ကကားတရးအရာရိှ (Court Information Officer) (၁) ဦးစီ ခန့်အြ်တာေန်တြး 

တဆာငရွ်က်လျက်ရိှြါသည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငတံရားစီရငတ်ရးအတြါ် ပြည်သူတို့လက်လမှ်းမီတစတရး၊ အများပြည်သူတို့ 

အသိြညာပြန့်ြွားတစတရးအတွက် ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်က သင့်အတွက် 

တရားရုံး၊ ရာဇေတ်မှုအတကကာင်းသိတကာငး်စရာ၊ တရားမမှုအတကကာငး်သိတကာငး်စရာ၊ 

စာချွန်တတာ်အတကကာငး်သိတကာငး်စရာ၊ တရားရုံးကဦးတဆာငသ်ည့် တစ့စြ်ပြန်တပြတရးနှင့် 

မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတကကာင်းသိတကာငး်စရာ လက်ကမး်စာတစာင် (၆) မျ ိုးထုတ်ပြီး  

တရားရုံး လာတရာက်သူများသုိ့ အသိြညာပြန့်ြွားတစရန် ပြန့်တေတြးလျက်ရိှြါသည်။ 
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လြ်ြမ်းစာတစာငမ်ျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chin.hc@usc.gov.mm,%20chinhighcourt@gmail.com


2020 Annual Report                                               40                      ချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်

 
 

Email: chin.hc@usc.gov.mm, chinhighcourt@gmail.com                         website: https://chin.hc.gov.mm      

ပြစ်ဒဏ်ြျခံတနသူများ၊ 

အချုြ်ခံတနသူများ၏ဥြတဒေိုင်ရာအခွင့်အတရးရရှတိရးတောငရ်ွြ်တြးပခင်း 

  

ပြည်တထာငစ်ုတရားစီရင်တရးဥြတေ 

ြုေ်မ-၆၇/၆၈နှင့် ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ် 

တတာ်ချုြ်ရုံး၏ (၉.၁၀.၂၀၁၃)ရက်စွဲြါ ညွှန်ကကား 

ချက်အမှတ် ၅/၂၀၁၃အရ ပြစ်ေဏ်ကျခံတနရ 

သူများ၊ အချု ြ်ခံတနရသူများနှင့်ြတ်သတ်၍ ဥြတေ 

နှင့်အညီ ရသင့်ရထိကု်တသာ အခွင့်အတရးများ 

ခံစားနိုင်တရးနှင့် အမှုများစစ်တဆးရာတွင် 

ကကန့်ကကာမှုမရှိတစတရးအတွက် ပြည်နယတ်ရား 

လွှတ်တတာ်တရားသူကကီးများနှင့ ် ခရိုင်တရား 

သူကကီးများက အချုြ်ခန်းများ သ့ုိ သွားတရာက်၍ 

အကျဉ်းသား၊ အချုြ်သားများအတွက် လိအုြ် 

သည်များကို လမး်ညွှန်တဆာင်ရွက် တြးြါသည်။ 
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တရားစီရငတ်ရးေိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းအတြာင်အထည်တဖာ်တောငရ်ွြ်မှုအတပခ 

အတန 

( ) မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းအရ ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်မှ တောင်ရွြ်ချြ်များ 

 တရားစီရငတ်ရးမဟာဗျူဟာစီမံကနိ်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)စီမံကိန်း၏ နယ်ြယ်(၅)တွင် 
“ထိတရာက်တသာ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် တရားရုံးကတဆာင်ရွက်တသာ အထူးမှုခင်းကိစ္စတို့ကို 
တိုးပမှင့်တဆာငရွ်က်ရန်”အတွက် နိုငင်တံစ်ေန်းတရားရုံးများတွင် မှုခငး်စီခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 
(Case Management Program CMP )ကိ ု အတကာင်အထည်တြာ်တဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ 

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း မင်းတြ်ခရုိင်တရားရံုးနှင့် မင်းတြ်ပမို့နယ်တရားရံုးများတွင် ၁-၈-၂၀၁၈ 
ရက်တန့တွင်လည်းတကာင်း၊ ဟားခါးခရုိင်တရားရံုးတွင် ၁-၁-၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာင်း၊ 
ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံး၊ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံး 
တို့တွင ် ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာငး် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အတကာင် 
အထည်တြာ်တဆာင်ရွက် လျက်ရိှပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြညန်ယ်အတွငး် မှုခင်းစီမံ 
ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အတကာငအ်ထည်တြာ်မည့် တရားရုံးများမှာ ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး၊ 
ြလမ်းပမို့နယ်တရားရုံး၊ တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် တွန်းဇံပမို့နယ်တရားရုံးတို့ပြစ်ြါသည်။ 

 မင်းတြ်ခရုိင်တရားရံုး၊ မင်းတြ်ပမို့နယ်တရားရံုး၊ ဟားခါးခရုိင်တရားရံုး၊ ဟားခါးပမို့နယ် 

တရားရုံး၊ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံးများတွင် အမှု 
တငသွ်ငး်ရန်ောန (Intake Counter)၊ စုံစမ်းရန်ောန (Information Center) များကုိ 
တရားရုံး၏အေင် အများပမင်သာသည့်တနရာများတွင် ြွင့်လှစ်ထားြါသည်။ 

 ၂၁-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက်တန့အထိ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် 
ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မ ှ လက်တထာက်ညွှန်ကကားတရးမှူး ဦးမျ ိုးတကျာ်တအာငန်ှင့် 
USAID-PRLM မ ှဦးတယာကီးတိုက့ (Auto Generated Case Tracking Database Form ) 
ပြည့်သွင်းနည်းသငတ်န်းကို ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်၊ ဟားခါးခရုိင်တရားရံုး၊ 
ဟားခါးပမို့နယ်တရားရံုး၊ ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရံုးနှင့် ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရံုး 

ေန်ထမ်းများအား လာတရာက်ြ့ုိချသင်ကကားခဲ့ြါသည်။ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်မှ 
တြါငး်စြ်ညိှနှိုင်းတရးမှူး ဦးတအာင်ပမင့်သန်းသည် ၆-၆-၂၀၂၀၊ ၇-၆-၂၀၂၀၊ ၈-၆-၂၀၂၀ 
ရက်တန့များတွင ် ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံး၊ ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ကန်ြက်လက် 
ပမို့နယ်တရားရုံးသ့ုိ သွားတရာက်ပြီး တရားရုံးစစ်တမ်းများတကာက်ယူမှု ဆင့ြ်ွားသငတ်န်းနှင့် 
အလုိအတလျာက်တွက်ချက်တြးသည့် (Auto Generated Case Tracking Database Form ) 
အသံုးပြုြုံစနစ်တို့ကို သငတ်န်းြိုခ့ျတြးခဲ့ြါသည်။ 
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 ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်တန့များတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွငး် မှုခင်းစီမံ 
ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် စတင်အတကာင်အထည်တြာ်မည့် ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး၊ ြလမ်းပမို့နယ်၊ 
တီးတိန်ပမို့နယ်နှင့် တွန်းဇံပမို့နယ်တရားရုံးတို့အတွက် ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မ ှ
လက်တထာက်ညွှန်ကကားတရးမှူး ဦးမျ ိုးတကျာ်တအာငန်ှင့ ် USAID-PRLM မ ှ ဦးတယာကီးတို့က 
Online ပြင့် မှုခင်းတပခရာတကာက်စနစ် ( Case Tracking Database) နှင့ ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု 
စနစ် ကျင့်သံုးပခငး်ဆိုင်ရာသငတ်န်းကို ြိုခ့ျခဲ့ရာ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ြလမ်းခရုိင် 
တရားရံုး၊ ြလမ်းပမို့နယ်တရားရံုး၊ တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရံုးနှင့် တွန်ဇံပမို့နယ်တရားရံုးများမှ 
တရားရံုးေန်ထမ်းများ တက်တရာက်ခ့ဲကကြါသည်။ ထို့အပြင် ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်မှ 
တြါငး်စြ်ညိှနှိုင်းတရးမှူး တေါ်နှင်းတကသီေငး်သည် ၂၁-၁၁-၂၀၂၀၊ ၂၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်တန့များ 
တွင် ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး၊ ြလမ်းပမို့နယ်တရားရုံးများသ့ုိ သွားတရာက်ပြီး ပြီးပြတ်တသာ 
အမှုများ စစ်တမ်းတကာက်ယပူခငး်သငတ်န်းကို ြို့ချတြးခဲ့ြါသည်။ 

 ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံးနှင့် ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရုံးတို့၏ ၁-၁-၂၀၁၈ မ ှ  
၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်တန့ထိ စစ်တဆးပြီးအမှုများစစ်တမ်း၊ စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏စစ်တမ်း၊ 
တရားရုံးအသံုးပြုသူများ၏တကျနြ်မှု စစ်တမ်း(၃)မျ ိုးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တမလ ၃၁ ရက်တန့ 
တွင်လည်းတကာငး်၊ ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံး၏ ၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်တန့ထိ 
စစ်တဆးပြီးအမှုများစစ်တမ်း၊ စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏စစ်တမ်း၊ တရားရုံးအသံုးပြုသူများ၏ 
တကျနြ်မှုစစ်တမ်း(၃)မျ ိုးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တမလ ၃၀ ရက်တန့တွင်လည်းတကာငး် 
တရားရုံးစစ်တမ်းများ (Court Survey) တကာက်ယူခဲ့ြါသည်။ 

 ဟားခါးခရိုင်တရားရုံး၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတကာ်မတီအား ၅-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲြါ ရုံးမိန့ ်
အမှတ် ၇/၂၀၁၉ ပြင့် ခရိုင်တရားသူကကီးက ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားခွင်စာတရးမှှ အြဲွ့ေင်၊   ောနခွဲ 
စာတရးမှ အတွင်းတရးမှူးအပြစ်လည်းတကာငး်၊  ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံး၏ မှုခင်းစီမံ 
ခန့်ခွဲမှုတကာ်မတီအား ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲြါရုံးမိန့်အမှတ် ၁၁/၂၀၂၀ပြင့် ပမို့နယ ်တရားသူကကီး 
မ ှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားခွင်စာတရးမှအြွဲ့ေင်၊ အကကီးတန်းစာတရးမှ အတွင်းတရးမှူးအပြစ်လည်း 
တကာင်း၊ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရုံး၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတကာ်မတီအား ၂၃-၆-၂၀၂၀ 
ရက်စွဲြါ ရုံးမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၂၀ပြင့် ပမို့နယ်တရားသူကကီးမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လက်နှိြ်စက်စာတရးမှ 

အြဲွ့ေင်၊ အကကီးတန်းစာတရးမှအတွငး်တရးမှူးအပြစ်လည်းတကာငး်၊ ထန်တလန်ပမို့နယ် 
တရားရုံး၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတကာ်မတီအား ၁-၆-၂၀၂၀ ရက်စွဲြါ ရုံးမိန့်အမှတ် ၂/၂၀၂၀ပြင့် 
ပမို့နယ်တရားသူကကီးမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားခွင်စာတရးမှအြွဲ့ေင၊် အကကီးတန်းစာတရးမှ အတွင်းတရး 
မှူးအပြစ်လည်းတကာငး် ြါေင်တသာ အြဲွ့ကိုြွဲ့ စည်းခဲ့ြါသည်။ 

 ဟားခါးခရိုင်တရားရုံးအစညး်အတေးခန်းမ၌ ၉-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တန့ နံနက်(၉)နာရီ 

အချနိ်တွင် နိုငင်တံစ်ေန်းမှုခငး်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Case Management Program-CMP) 

mailto:chin.hc@usc.gov.mm,%20chinhighcourt@gmail.com


2020 Annual Report                                               43                      ချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်

 
 

Email: chin.hc@usc.gov.mm, chinhighcourt@gmail.com                         website: https://chin.hc.gov.mm      

နှင့ြ်တ်သက်၍ ဆက်စြ်အြွဲ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းတဆွးတနွးြွဲ ပြုလုြ် ကျငး်ြခဲ့ရာ 

စုစုတြါင်း (၁၆) ဦး တက်တရာက်ခဲ့ပြီး ြလမ်းပမို့နယအ်တထွတထွအြု်ချုြ်တရးဦးစီးောန အစည်း 

အတေးခန်းမ၌ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်တန့ နံနက်(၉)နာရီအချနိ်တွင် နိုငင်တံစ်ေန်းမှုခင်းစီမံ 

ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Case Management Program-CMP)နှင့ြ်တ်သက်၍ ဆက်စြ်အြဲွ့ 

အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းတဆွးတနွးြွဲ ပြုလုြ် ကျငး်ြခဲ့ရာ စုစုတြါင်း (၂၉) ဦး တက်တရာက်ခဲ့ြါ 

သည်။ 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ အမှုများစစ်တဆးလျက်ရှိပြီး စစ်တဆးဆဲရာဇေတ်မှုများ၊ 

တရားမမှုများ၏ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအတေး၊ အကကိုညှိနှိုးအစည်းအတေး (Pre-trial 

Conference Record)၊ အပြးီသတ်အကကိုညှိနှိုငး်အစည်းအတေး (Final Pre-trial 

Conference Record) များကို အြတ်စဉ် ကကာသြတတးတန့တိုင်း ပြုလုြ်မည်အတကကာင်း 

တကကာ်ပငာဆိုငး်ဘုတ်များပြင့် တဆာင်ရွက်ထားလျက်ရိှြါသည်။ 

 

 

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 
မ ှတြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းတရးမှူး 

တဒါ်နှင်းတြသီဝင်းြ CMP 
အတြာင်ထည်တဖာ်တောင်ရွြ်မ
ည့် ဖလမ်းခရိုင်နင့်ှ ဖလမ်းမမို့နယ် 

တရားရုံးများရှိ  အမှုထမ်းများ 
အား သင်တန်းြို့ချတနစဉ် 

CMP အတြာင်ထည်တဖာ် 

တောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် 

ဟားခါးခရိုင်နှင့် ဟားခါး 
မမို့နယ် တရားရုံးများရှိ 

အမှုထမ်းများအား 

သင်တန်းြို့ချတနစဉ် 
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တရားစီရငတ်ရးမဟာဗျူဟာစီမံြနိ်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ လျာထား 

သတ်မှတ်ချြ်များ 

တရားစီရငတ်ရးမဟာဗျူဟာစီမံကနိ်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီမှုကို  

တိုင်းတာရန် နှစ်အလိကု်ရည်မှန်းချက်များ သတ်မှတ်ထားြါသည်။ တရားရုံး၏ 

တဆာငရွ်က်ချက်များကို တအာက်ြါအချက်များပြင့် အဓကိတိုငး်တာမည်ပြစ်သည်- 

 ပြက္ခေိန်နှစ်အလုိက် အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း-  တရားရံုး၏မှုခင်းြမာဏကုိ အမီလုြ်တဆာင်နုိင်  

        သည့် တရားစီရငတ်ရးစွမ်းရည်ကိုတိုငး်တာရန်၊ 
 စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏ သက်တမ်း - အမှုတဟာငး်များနှင့် ကကန့်ကကာမှုများကို တစာင့်  

        ကကြ်ကကည့်ရှုရန်၊ 
 အမှုချနိ်းဆိုမှု တသချာတစပခင်း  - အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း၊ အမှုအလုိက်အမှု ကကားနာ  

        ရန် ချနိ်းဆိုတသာ ြျမး်မျှရုံးချနိ်း အတရအတွက်၊  
        စံသတ်မှတ်ထားတသာကာလအတွင်း အမှုများ  
        ဆုံးပြတ်နိုင်မှုတို့ပြင့် တရားရုံးက ချနိ်းဆိုသည့်  
        အတိုငး် ထိတရာက်စွာတဆာင်ရွက်မှုကို  
        တိုင်းတာ ရန်၊ 

 တရားရုံးအသံုးပြုသူများ၏ တကျနြ်မှု-တရားရုံး၏ အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ တဆာငရွ်က်  
        နိုငမ်ှု၊ တရားရုံးေန်တဆာငမ်ှုနှင့် ပြည်သူများ  
        လက်လှမ်းမီမှုအတြါ် အမှုသည်များနှင့်ပြည်သူ  
        များ၏ တကျနြ်မှုကို တိုင်းတာရန်။ 

မှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုတရားရံုးများ၏ ပြက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမှု ပြီးပြတ်နှုန်း 

 ပြက္ခေိန်နှစ်အလုိက် အမှုပြီးပြတ်နှုန်းသည် စွဲဆိုတသာအမှုနှင့် ပြီးပြတ်သည့်အမှု အချ ိုး 

အစားပြစ်သည်။ တရားရုံးအားလုးံနှင့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ မှုခင်းပြီးပြတ်နှုန်း 

တိုးတက်တစရန် ရည်ရွယ်၍ လျာထားသတ်မှတ်ထားြါသည်။ 

 ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် လျာထားသည့်ပြက္ခေိန်နှစ်အလိုက် အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်းများမှာ 

တအာက်ြါအတိုငး်ပြစ်ြါသည်- 

 ရာဇေတ်ပြီးပြတ်နှုန်း  - ၁၀၀% 

 တရားမပြီးပြတ်မှုနှုန်း  - ၁၀၀% 

 စုစုတြါင်းပြီးပြတ်နှုန်း  - ၁၀၀% 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နန့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နန့အထိ NCMP 

 တရားရံုးများ၏ ရာဇဝတ်၊ တရားမပြီးပြတ်နှုန်း

တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ိုးအစား အနပခခံမျဉ်း% ရလဒ်များ% 

ဟားခါးခရုိင် တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 25 100 

တရားမ 200 200 

ဟားခါးပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 98 98 

တရားမ 83 116 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 88 111 

တရားမ 304 249 

ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် ၁၀၀ ၁၀၀ 

တရားမ ၂၀၀ ၄၀ 
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မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်း 

 အတကာင်အထည်တြာ်နိုငမ်ှုအတပခအတန

စဉ ် တရားရံုးအမည် 

စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်း 

၁၂ လ တအာက် 
စစ်တဆးဆဲ 
ရာဇေတ် 

၁၂ လ အထက ်
စစ်တဆးဆဲ 
ရာဇေတ် 

၃၆ လ တအာက် 

စစ်တဆးဆဲ 

တရားမ 

၃၆ လ အထက် 

စစ်တဆးဆဲ 

တရားမ 

၁။ ဟာခါးခရိုင် - - ၃ - 

၂။ ဟားခါးပမို့နယ် ၆၈ ၁ ၅ - 

၃။ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် ၈ - - - 

၄။ ထန်တလန်ပမို့နယ် ၄ - ၇ - 

 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ အမှုရုံးချနိ်းတသချာတစမှု

 အမှုရုံးချနိ်းတသချာတစမှုသည် တရားရုံးများတွင် အမှုစစ်တဆးရန်ချနိ်းဆိုသည့်အကကိမ် 

အတရအတွက်၊ အမှုတရွှေ့ဆိုင်းမှုနှုန်းတို့ကို တလျှာ့ချပြီး တရားရုံးလုြ်ငန်းစွမ်းတဆာင်ရည် 

တိုးတက်တစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

အမှုရုံးချနိ်းတသချာတစမှုကို  

(က) အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 

(ခ) အမှုကကားနာရန် ချနိ်းဆိုတသာြျမ်းမျှရုံးချနိ်းအတရအတွက် 

(ဂ) စံသတ်မှတ်ရက်ကာလအတွင်း အမှုများဆုံးပြတ်နိုင်မှုပြင့် တိုင်းတာမည်ပြစ် 

ြါသည်။ 

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း အမှုတရွှေ့ဆုိင်းနှုန်း၊ အမှုကကားနာရန်ချန်ိးဆုိတသာ ြျမ်းမျှ 

ရုံးချနိ်းအတရအတွက်၊ စံသတ်မှတ်ရက်ကာလအတွင်း အမှုများဆုံးပြတ်နိုင်မှု ရာခိုငန်ှုန်း 

ရလေ်များ ပြည့်မပီခငး် မရိှပခင်းမှာ COVID-19 တရာဂါတကကာင့် တရှ့တနများ၊ သက်တသများ 

လာတရာက်နိုင်မှုမရိှသည့် အတွက် တရားရုံးရလေ်များ ပြည့်မီမှုမရိှပခင်းပြစ်ြါသည်။ 
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(က) အမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 

NCMP တရားရုံးများ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ရာဇေတ်၊ တရားမအမှုတရွှေ့ဆိုင်းနှုန်း 

တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ိုးအစား အနပခခံမျဉ်း% ရလဒ်များ% 

ဟားခါးခရုိင် တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 9 10 

တရားမ 34 5 

ဟားခါးပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 32 35 

တရားမ 44 30 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 37 34 

တရားမ 10 35 

ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 27 17 

တရားမ 24 42 

 

 

10% 

35% 34% 

17% 

5% 

30% 

35% 

42% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ရာဇေတ် တရားမ 

mailto:chin.hc@usc.gov.mm,%20chinhighcourt@gmail.com


2020 Annual Report                                               48                      ချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်

 
 

Email: chin.hc@usc.gov.mm, chinhighcourt@gmail.com                         website: https://chin.hc.gov.mm      

(ခ) အမှုလိုက် အမှုကကားနာရန်ချနိ်းဆို တသာ ြျမ်းမျှရုံးချနိ်းအတရအတွက် 

 အမှုစွဲဆိုသည်မှ ပြီးပြတ်သည်အထိ ကကားနာသည့် ရုံးချနိ်းအတရအတွက်ပြစ်သည်။ 

အမှုကကားနားရန် ချနိ်းဆိုမှု တလျှာ့ချရန် ရည်ရွယ်၍  သတ်မှတ်ထားြါသည်။ 

အမှုလိုက် အမှုကကားနာရန်ချနိ်းဆို တသာ ြျှမး်မျှရုံးချနိ်းအတရအတွက် 

တရားရံုးအမည် အမှုအမျ ိုးအစား အတပခခံမျဉ်း ရလဒ်များ 

ဟားခါးခရုိင် တရားရံုး 
ရာဇေတ် 11 8 

တရားမ 24 13 

ဟားခါးမမို ့နယ်တရားရံုး 
ရာဇေတ် 9 15 

တရားမ 20 51 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 12 12 

တရားမ 20 28 

ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရံုး 
ရာဇဝတ် 3 4 

တရားမ 15 5 
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(ဂ) စံသတ်မှတ်ြာလအတွင်း အမှုများေုံးပဖတ်နုိင်မှု 

 မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု လုြ်ထုးံလုြ်နည်းများတွင် မှုခင်းများကို အချနိ်နှင့်တစ်တပြးညီ 

စစ်တဆးစီရင်နိုငရ်န် ရည်ရွယ်၍ အလျင်အပမန် တဆာင်ရွက်ရမည့်ရာဇေတ်မှုကို ရက်တြါင်း 

(၉၀)အတွင်း၊ တရားမမှုကို ရက်တြါငး် (၂၇၀)အတွင်းတွင်လည်းတကာငး်၊ ရိုးရှင်းတသာ 

ရာဇေတ်မှုကို ရက်တြါင်း (၁၈၀)အတွင်း၊ တရားမမှုကို ရက်တြါင်း (၃၆၅) အတွင်းတွင် 

လည်းတကာငး်၊ ရှုြ်တထွးတသာရာဇေတ်မှုကို ရက်တြါငး် (၂၇၀) အတွင်း၊ တရားမမှုကုိ 

ရက်တြါငး် (၅၄၀)အတွင်းတွင်လည်းတကာငး် စစ်တဆးပြီးပြတ်ရန် အချနိ်စံနှုန်းများ 

သတ်မှတ်ထားြါသည်။ အမှုများ၏ (၉၀%)အထိ သတ်မှတ်သည့်အချနိ်အတွင်း 

ဆုံးပြတ်နိုငရ်န် လျာထားြါသည်။ Covid-19 တရာဂါပြစ်ြွားတနသည့်ကာလပြစ်၍ မှုခင်းစီမံ 

ခန့်ခွဲမှု တရားရုံးများအတနပြင့် စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမှုများဆုံးပြတ်နိုင်မှုရလာေ်သည် 

လျာထားချက်ကို ပြည့်မီမှုမရိှြါ။ 

 

မှုခင်းစီမခံန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ တရားရုံးအသံုးပြုသူများ၏ တြျနြ်မှု 

အစီရငခ်ံသည့်ကာလသည် COVID-19 ထိန်းချုြ်တနသည့်ကာလပြစ်သပြင့် ပြည်နယ် 

အတွင်းရှိ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတရားရုံးများ၏ တရားရုံးအသံုးပြုသူများတကျနြ်မှုစစ်တမ်းကို 

တကာက်ယူတြာ်ပြနိုငပ်ခင်းမရှြိါတကကာငး် တငပ်ြအြ်ြါသည်။  
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ချင်းပြညန်ယ်အတွင်းရှိ ပမို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများပြီးပြတ်နှုန်း 
( ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နေါရီလ ၁ ရက်တန့မှ ေီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ ) 

စဉ ် ခရိင်ု ပမို ့နယ်တရားရံုး 
တရားမမူလမှု 

လက်ခ ံ ပြးီပြတ် ပြးီပြတ်မှုနှုနး်(%) 

၁။ 
  

ဟားခါးခရုိင် 
  

ဟားခါးပမို့နယ် ၇ ၁၀ ၁၄၂.၈၆% 

ထန်တလန်ပမို့နယ် ၁၂ ၆ ၅၀% 

၂။ 
  
  

ြလမ်းခရိင်ု 
  
  

ြလမ်းပမို ့နယ် ၁ ၃ ၃၀၀% 

တီးတိန်ပမို့နယ် ၂ ၃ ၁၅၀% 

တွန်းဇန်ပမို့နယ် - ၁ ၂၀၀% 

၃။ 
  

မင်းတြ်ခရိုင် 
  

မင်းတြ်ပမို့နယ် ၁၀ ၁၄ ၁၄၀% 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် ၆ ၈ ၁၃၃.၃၃% 

၄။ 
  

မတူြီခရိုင် 
  

မတူြီပမို့နယ် ၁၆ ၉ ၅၆.၂၅% 

ြလက်ေပမို ့နယ် ၂ ၃ ၁၅၀% 

မမို့နယ်တရားရုံးများတွင် မြီးပြတ်သည့် တရားမမူလမှုများ၏ ြျမး်မျှကြန့်ကြာြာလ 

( ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရြ်တန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်အထိ ) 

စဉ ် ခရိင်ု မမို ့နယ်တရားရံုး 

တရားမမူလမှု 

ပြီးပြတ်သည့် 

အမှုအတရအတွက် 

စုစုတြါင်း 

ကကန့်ကကာရက် 

ြျှမ်းမျှ 

ကကန့်ကကာရက် 

၁။ 
  

ဟားခါးခရုိင် 
  

ဟားခါးပမို့နယ် ၁၀ ၅၆၈၉ ၅၆၉ 

ထန်တလန်ပမို့နယ် ၅ ၂၆၉ ၅၄ 

၂။ 
  
  

ြလမ်းခရိင်ု 
  
  

ြလမ်းပမို ့နယ် ၂ ၃၁၄ ၁၅၇ 

တီးတိန်ပမို့နယ် ၃ ၁၄၇၉ ၄၉၃ 

တွန်းဇန်ပမို့နယ် - - - 

၃။ 
  

မင်းတြ်ခရိုင် 
  

မင်းတြ်ပမို့နယ် ၁၄ ၂၅၉၃ ၁၈၅ 

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် ၈ ၁၉၉၄ ၂၄၉ 

၄။ 
  

မတူြီခရိုင် 
  

မတူြီပမို့နယ် ၆ ၂၄၂ ၄၀ 

ြလက်ေပမို ့နယ် ၂ ၂၅၇ ၁၂၉ 
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မမို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိြု် တရားမမူလမှုများ မြီးပြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 
( ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရြ်တန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရြ်အထိ ) 

ပမို ့နယ်တရားရံုး၏ တရားမမူလမှုများပြီးပြတ်ရန် ကကန့်ကကာရက် 

စဉ ် တရားရံုးအမည် တရားမကြီးအမှုအမှတ် စွဲေိသုည့်တန့ ေုံးပဖတ်သည့်တန့ ကြန့်ကြာရြ် 

၁။ ဟားခါးပမို့နယ် 
  
  
  
  

မကကီး ၂/၁၈ ၉-၂-၂၀၁၈ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ ၁၀၁၃ 

မကကီး ၃/၁၈ ၉-၂-၂၀၁၈ ၃-၇-၂၀၂၀ ၉၀၂ 

မကကီး ၅/၁၈ ၂၁-၅-၂၀၁၈ ၆-၈-၂၀၂၀ ၈၀၈ 

မကကီး ၆/၁၈ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၈၅၅ 

မကကီး ၂/၁၉ ၁၅-၂-၂၀၁၉ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ၄၁၆ 

မကကီး ၅/၁၉ ၂၅-၄-၂၀၁၉ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ၃၉၃ 

မကကီး ၆/၁၉ ၂၃-၅-၂၀၁၉ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၄၉၁ 

မကကီး ၈/၁၉ ၂၉-၅-၂၀၁၉ ၂၂-၅-၂၀၁၉ ၃၅၉ 

မကကီး ၁/၂၀၂၀ ၁၇-၁-၂၀၂၀ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ၃၄၆ 

မကကီး ၄/၂၀၂၀ ၁၅-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ၁၀၆ 

၂။ ထန်တလန်ပမို့နယ် မကကီး ၂/၁၉ ၁၈-၁၂-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၃၈ 

မကကီး ၁/၂၀၂၀ ၁၁-၆-၂၀၂၀ ၁၆-၉-၂၀၂၀ ၉၈ 

မကကီး ၅/၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၂၁-၈-၂၀၂၀ ၁၈ 

မကကီး ၇/၂၀၂၀ ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ၁၅-၁၂-၂၀၂၀ ၆၅ 

မကကီး ၉/၂၀၂၀ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ၅၀ 

၃။ ြလမ်းပမို ့နယ် မကကီး ၁/၁၉ ၁၇-၇-၂၀၁၉ ၂၁-၂-၂၀၂၀ ၁၂၀ 

မကကီး ၂/၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၆-၃-၂၀၂၀ ၁၉၄ 

၄။ 
  

တီးတိန်ပမို့နယ် 
  

မကကီး ၁/၁၉ ၁-၂-၂၀၁၉ ၄-၉-၂၀၂၀ ၅၆၂ 

မကကီး ၃/၁၉ ၉-၄-၂၀၁၉ ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ၅၅၆ 

မကကီး ၅/၁၉ ၁၆-၈-၂၀၁၉ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၃၆၁ 

၅။ တွန်းဇန်ပမို့နယ် - - - - 

၆။ မင်းတြ်ပမို့နယ် မကကီး ၁/၁၉ ၄-၃-၂၀၁၉ ၁-၇-၂၀၂၀ ၄၈၅ 

မကကီး ၅/၁၉ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ၄၄၃ 

မကကီး ၈/၁၉ ၁၀-၆-၂၀၁၉ ၃-၄-၂၀၂၀ ၂၉၈ 
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စဉ ် တရားရံုးအမည် တရားမကကီးအမှုအမှတ် စွဲဆိသုည့်တန့ ဆုံးပြတ်သည့်တန့ ကကန့်ကကာရက် 

 မင်းတြ်ပမို့နယ် 
 
 
 
 
 

မကကီး ၁၀/၁၉ ၁၈-၇-၂၀၁၉ ၄-၅-၂၀၂၀ ၂၉၁ 

မကကီး ၁၁/၁၉ ၁၁-၉-၂၀၁၉ ၃-၄-၂၀၂၀ ၂၀၅ 

မကကီး ၁၃/၁၉ ၁၉-၉-၂၀၁၉ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ၁၇၆ 

မကကီး ၁၄/၁၉ ၂၀-၉-၂၀၁၉ ၂၄-၂-၂၀၂၀ ၁၅၇ 

မကကီး ၁၅/၁၉ ၆-၁၁-၂၀၁၉ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ၁၈၈ 

မကကီး ၁/၂၀၂၀ ၂-၁-၂၀၂၀ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ၂၈ 

မကကီး ၃/၂၀၂၀ ၉-၁-၂၀၂၀ ၉-၃-၂၀၂၀ ၆၀ 

မကကီး ၄/၂၀၂၀ ၉-၁-၂၀၂၀ ၉-၃-၂၀၂၀ ၆၀ 

မကကီး ၅/၂၀၂၀ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ၁၃၃ 

မကကီး ၇/၂၀၂၀ ၅-၈-၂၀၂၀ ၂၁-၉-၂၀၂၀ ၄၇ 

မကကီး ၉/၂၀၂၀ ၂-၁၂-၂၀၂၀ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၂၂ 

၇။ 
  
  

ကန်ြက်လက်ပမို့နယ် 
  
  

မကကီး ၄/၁၉ ၁၆-၉-၂၀၁၉ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ၃၃၆ 

မကကီး ၅/၁၉ ၁၇-၉-၂၀၁၉ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၄၀၅ 

မကကီး ၁/၂၀၂၀ ၂-၁-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၈၇ 

မကကီး ၂/၂၀၂၀ ၂-၁-၂၀၂၀ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ၃၅၄ 

မကကီး ၃/၂၀၂၀ ၂-၁-၂၀၂၀ ၁၉-၈-၂၀၂၀ ၂၃၀ 

မကကီး ၄/၂၀၂၀ ၁၁-၃-၂၀၂၀ ၇-၇-၂၀၂၀ ၁၁၈ 

မကကီး ၅/၂၀၂၀ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂၈ 

မကကီး ၆/၂၀၂၀ ၃-၄-၂၀၂၀ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ၁၃၆ 

၈။ မတူြီပမို ့နယ် မကကီး ၃/၁၉ ၆-၁၁-၂၀၁၉ ၆-၃-၂၀၂၀ ၁၂၁ 

မကကီး ၂/၂၀၂၀ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ၈-၆-၂၀၂၀ ၂၇ 

မကကီး ၅/၂၀၂၀ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ၃၂ 

မကကီး ၆/၂၀၂၀ ၅-၆-၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀ ၉ 

မကကီး ၉/၂၀၂၀ ၆-၈-၂၀၂၀ ၉-၉-၂၀၂၀ ၃၅ 

မကကီး ၁၀/၂၀၂၀ ၇-၈-၂၀၂၀ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၈ 

၉။ ြလက်ေပမို ့နယ် မကကီး ၅/၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ၂၀၉ 

မကကီး ၁/၂၀၂၀ ၁၄-၁-၂၀၂၀ ၄-၃-၂၀၂၀ ၄၈ 
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မဟာဗျူဟာစီမံြနိ်းအရ သင်တန်းြိုခ့ျမှုအတပခအတန 

၂၁-၃-၂၀၂၀ မ ှ ၂၂-၃-၂၀၂၀ ရက်တန့အထိ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် 

ပြည်တထာငစ်ုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မ ှ လက်တထာက်ညွှန်ကကားတရးမှူး ဦးမျ ိုးတကျာ်တအာငန်ှင့် 

USAID-PRLM မ ှဦးတယာကီးတို့က (Auto Generated Case Tracking Database Form ) 

ပြည့်သွင်းနည်းသငတ်န်းကို ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ဟားခါးခရုိင်တရားရံုး၊ ဟားခါး 

ပမို့နယ်တရားရံုး၊ ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရံုးနှင့် ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရံုး ေန်ထမ်းများ 

အား လာတရာက်ြ့ုိချသင်ကကားခဲ့ြါသည်။ 

၂၄-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်တန့များတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွငး် မှုခင်းစီမံ 

ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် စတင်အတကာင်အထည်တြာ်မည့် ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး၊ ြလမ်းပမို့နယ်၊ 

တီးတိန်ပမို့နယ်နှင့် တွန်းဇံပမို့နယ်တရားရုံးတို့အတွက် ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်မ ှ

လက်တထာက်ညွှန်ကကားတရးမှူး ဦးမျ ိုးတကျာ်တအာငန်ှင့ ် USAID-PRLM မ ှ ဦးတယာကီးတို့က 

Online ပြင့် မှုခင်းတပခရာတကာက်စနစ် ( Case Tracking Database) နှင့ ် မှုခင်းစီမံ 

ခန့်ခွဲမှုစနစ် ကျင့်သံုးပခငး်ဆိုင်ရာသငတ်န်းကို ြိုခ့ျခဲ့ရာ ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ 

ြလမ်းခရုိင်တရားရံုး၊ ြလမ်းပမို့နယ်တရားရံုး၊ တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရံုးနှင့် တွန်ဇံပမို့နယ် 

တရားရံုးများမှ တရားရံုးေန်ထမ်းများ တက်တရာက်ခ့ဲကကြါသည်။ 

 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်အတောြ်အဦ တောြ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်း တိုးတြ်မှု 

အတပခအတန 

ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ်(၁၂၀×၁၄၀)တြ၊ R.C(၃)ထြ် အတဆာက်အဦတည် 

တဆာက်မှုကို တဆာက်လြု်တရးေန်ကကီးောန အတဆာက်အဦဦးစီးောန ၊တည်တဆာက်တရးအြွဲ့ 

(၂)၊အတဆာက်အဦအထူးအြွဲ့ (၆)မှ  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ုဘဏ္ဍာတရးနှစ်တွင် ြျြ်သန်း(၁၅၀၀)နှင့် 

ပဖည့်စွြ်ရန်ြုံတငြွျြ်(၆၇၀)သန်းရရှိမြီး လုြ်ငန်းလျာထားချြ်အတိုငး် မြီးစီးခဲ့ြါသည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခ ု ဘဏ္ဍာတရးနှစ်တွင် ခွင့်ပြုတငွြျြ်သန်း(၁၉၈၄.၈)သန်းပဖင့် လုြ်ငန်းလျာ 

ထားချြ်၏ ၁၅% ပြီးစီးခ့ဲပြီးပြစ်ြါသည်။ 

 

 

 

mailto:chin.hc@usc.gov.mm,%20chinhighcourt@gmail.com


2020 Annual Report                                               54                      ချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်

 
 

Email: chin.hc@usc.gov.mm, chinhighcourt@gmail.com                         website: https://chin.hc.gov.mm      

တောြ်လုြ်ေဲ ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် (၁၂၀' × ၁၄၀')၊ RC (၃)ထြ ်အတောြ်အဦ 
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တနာက်ဆက်တဲွများ 
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တနာက်ဆက်တွဲ (  ၁  ) 

ချင်းပြည်နယတ်ရားလွှတ်တတာ်နှင့်တရားရုံးများတည်တနရာ 

စဉ် တရားရုံးအမည် လိြ်စာ 

၂ ချင်းပြညန်ယ်တရားလွှတ်တတာ် တစျးသစ်ရြ်ကွက်၊ ဟားခါးပမို့ 

၃ ဟားခါးခရိုင်တရားရုံး တစျးတဟာင်းရြ်ကွက်၊ ဟားခါးပမို့ 

၄ ြလမ်းခရိုငတ်ရားရုံး ဗလိုင်ရြ်ကွက်၊ ြလမ်းပမို့ 

၅ မင်းတြ်ခရိုင်တရားရုံး စံပြရြ်ကွက်၊ မင်းတြ်ပမို့ 

၆ မတူြီခရိုင်တရားရုံး ခိုတဘွရြ်ကွက်၊ မတူြီပမို့ 

၇ ဟားခါးပမို့နယ်တရားရုံး တစျးတဟာင်းရြ်ကွက်၊ ဟားခါးပမို့ 

၈ ထန်တလန်ပမို့နယ်တရားရုံး ပမို့မရြ်ကွက်၊ ထန်တလန်ပမို့ 

၉ ြလမ်းပမို့နယ်တရားရုံး ဗလိုင်ရြ်ကွက်၊ ြလမ်းပမို့ 

၁၀ တီးတိန်ပမို့နယ်တရားရုံး စတကာလမး်ရြ်ကွက်၊ တီးတိန်ပမို့ 

၁၁ တွန်းဇံပမို့နယ်တရားရုံး တခါေုန်/တလဆန်ရြ်ကွက်၊ တွန်းဇံပမို့ 

၁၂ မင်းတြ်ပမို့နယ်တရားရုံး စံပြရြ်ကွက်၊ မင်းတြ်ပမို့ 

၁၃ မတူြီပမို့နယ်တရားရုံး ခိုတဘွရြ်ကွက်၊ မတူြီပမို့ 

၁၄ ကန်ြက်လက်ပမို့နယ်တရားရုံး ပမို့မ-၁ ရြ်ကွက်၊ ကန်ြက်လက်ပမို ့ 

၁၅ ြလကေ်ပမို့နယ်တရားရုံး ပမို့မရြ်ကွက်၊ ြလကေ်ပမို့ 
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                                                                        တနာက်ဆက်တဲွ(  ၂  ) 

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နင့်ှတရားရုံးအေင့်ေင့်ရှိ ရာထးူအေင့်အလုိြ် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

အရာထမ်းစာရင်း 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း ခွင့်ပြု 
လက်ရိှ 

လစ်လြ် 
ကျား မ တြါင်း 

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

၂။ 
ေုတိယညွှန်ကကားတရးမှူး 

(တရားတရးေန်ထမ်းအဆင့်-၁) 
၃၄၁၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၃၆၁၀၀၀ ၇ ၃ ၂ ၅ ၂ 

၃။ 
လက်တထာက်ညွှန်ကကားတရးမှူး 

(တရားတရးေန်ထမ်းအဆင့်-၂) 
၃၀၈၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၃၂၈၀၀၀ ၈ ၂ - ၂ ၆ 

၄။ 
ဦးစီးအရာရိှ 
(တရားတရးေန်ထမ်းအဆင့်-၃) 

၂၇၅၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၂၉၅၀၀၀ ၁၉ ၆ ၁ ၇ ၁၂ 

၅။ 
ေုတိယဦးစီးမှူး 

(တရားတရးေန်ထမ်းအဆင့်-၄) 
၂၁၆၀၀၀ - ၄၀၀၀ - ၂၂၆၀၀၀ ၁၈ ၅ ၁ ၆ ၁၂ 

စုစုတြါင်း ၅၃ ၁၇ ၄ ၂၁ ၃၂ 

 

အမှုထမ်းအင်အားစာရင်း 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း ခွင့်ပြု 
လက်ရိှ 

လစ်လြ် 
ကျား မ တြါင်း 

၁။ ရုံးအုြ် ၂၃၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၄၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

၂။ ောနခွဲစာတရး ၂၁၆၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၂၆၀၀၀ ၇ ၃ ၄ ၇ - 

၃။ အကကီးတန်းစာတရး ၁၉၈၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၀၈၀၀၀ ၃၆ ၇ ၂၁ ၂၈ ၈ 

၄။ အကကီးတန်းလက်နှိြ်စက် ၁၉၈၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၀၈၀၀၀ ၄ ၁ ၁ ၂ ၂ 

၅။ 
လက်တထာက်ကွန်ြျူတာ 

လုြ်တဆာင်တရးမှူး 
၁၉၈၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၀၈၀၀၀ ၄ - - - ၄ 

၆။ ယာဉ်တမာင်း-၃ ၁၉၈၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၂၀၈၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၇။ အငယ်တန်းစာတရး ၁၈၀၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၉၀၀၀၀ ၃၁ ၈ ၇ ၁၅ ၁၆ 

၈။ အငယ်တန်းလက်နှိြ်စက် ၁၈၀၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၉၀၀၀၀ ၃၀ ၄ ၃ ၇ ၂၃ 

၉။ ယာဉ်တမာင်း-၅ ၁၆၂၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၇၂၀၀၀ ၄ ၁ - ၁ ၃ 

၁၀။ စာတွဲချုြ် ၁၆၂၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၇၂၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၁၁။ ရုံးအကူ ၁၄၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၅၄၀၀၀ ၂၆ ၇ ၃ ၁၀ ၁၆ 

၁၂။ ရုံးအကူစာြို့/ဆင့်စာလုလင် ၁၄၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၅၄၀၀၀ ၁၉ ၅ ၁ ၆ ၁၃ 

၁၃။ ရုံးတစာင့် ၁၄၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၅၄၀၀၀ ၁၄ ၇ - ၇ ၇ 

၁၄။ သန့်ရှင်းတရး ၁၄၄၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၅၄၀၀၀ ၂ - - - ၂ 

စုစုတြါင်း ၁၈၁ ၄၃ ၄၃ ၈၆ ၉၅ 
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၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တရားရုံးနစ်ှစဉ်အစီရငခ်ံစာအတွက် 

ဆက်သွယရ်န် 

တရားရုံးနစှစ်ဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုတရးအြဲွ့ 

Email: chin.hc@usc.gov.mm  

Website: https://chin.hc.gov.mm 

ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

ဟားခါးပမို့ 
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