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မာတိကာ 
တရားသူကီးချုပ်၏ဥေယျာဇဉ် 

ရည်မှန်းချက် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

တရားရံုး၏တန်ဖုိးများ 

တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက် 

တရားရံုးစနစ်နှင့် စီမံခန့်ခဲွမေဖာ်ြပချက် 
  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာအေြခခံမူများ 

  တရားရံုးဖဲွ့စည်းပံု 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

    ခရုိင်တရားရုံးများ 

    မို ့နယ်တရားရုံးများ 

 

တရားရံုးစီမံခန့်ခဲွမ 

    ပဲခူတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ဖွဲ့ စည်းပုံစနစ် 

    ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းများနှင့် ဘာေရးစီမံခန ့်ခွဲမ 

    ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခငး် 

    ေဆာက်လုပ်ရန်တင်ြပေတာင်းခံြခင်း 

    လျာထားမ 

 

၂၀၁၉ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 
  မခင်းများစစ်ေဆးစီရင်ြခင်း 

    ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမပီးြပတ်မနန်း 

    ဆုံးြဖတ်ပီးအမများ၏သက်တမ်း 

    စစ်ေဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်း 

    အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

    မခင်းပမာဏနှင့်တရားသူကီးများ၏ ေဆာင်ရွက်နိုင်မ 

    အေရးကီးရာဇဝတ်မအမျ ို းအစားအလိုက် ခွဲြခားေဖာ်ြပြခင်း 
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ဝန်ထမ်းေရးရာ 

တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်နှင့် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ  

ရာထူးအဆင့်အလုိက်  ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်အေရးယူမအေြခအေန 

 

အြခားကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်မများ 

    စစ်ေဆးေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ 

    သက်ေသဦးေရနှင့်သက်ေသစရိတ် 

    တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့် တရားရံုးလုပ်ငန်းများကီးကပ်  

ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

    ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမနှင့် ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မ 

    သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်များ 

တရားရံုးလုပင်န်းများ အများြပည်သလူက်လှမ်းမေီရးနှင့်  

အသိအြမင်ြမင့်ှတင်ေရး ေဆာငရွ်က်ေပးြခင်း 

တရားရုံးအသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများေဆာက်လုပ်ြခင်း 

ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ၊ အချုပ်ခံေနရသူများ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာ 

အခွင့်အေရးများရရှိေရးေဆာင်ရွက်ြခင်း 
 

တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မများ 

    ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့ များ၏ေဆာင်ရွက်မများ 

တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာစီမံကန်ိး (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ခုနှစ်မှ  

ဒုတိယတစ်နှစ်တာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အားရှင်းလင်းြခင်း 

မခင်းစီမံခန့်ခွဲမ တရားရံုးများ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

အေထွေထွ 

    ေလ့လာေရးခရီးစဉ်နှင့် အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ 

ဘုရားဝတ်တက်ြခငး် 

    ရံုးပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရင်ှးေရး 

    အြခားေဆာင်ရွက်ချက်များ 
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ေနာက်ဆက်တဲွများ 

တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုးများ၊  

မို ့နယ်တရားရုံးများ၏ တည်ေနရာ 

တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရားရံုးများ၊  

မို ့နယ်တရားရုံးများ၏ ရုံးဓာတ်ပုံများ 

အစည်းအေဝးမတ်ှတမ်းဓာတ်ပံုများ 

အကျဉ်းေထာင်၊ ရဲဘက်စခန်းနှင့်အချုပ်ခန်းများစစ်ေဆး 

ကည့်ရသည့်မတ်ှတမ်းဓာတ်ပံုများ 

ဘုရားဝတ်တက်သည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

သန ့်ရှင်းေရးြပုလုပ်သည့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 



 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

တရားသူကီးချုပ်၏ ဥေယျာဇဉ် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး   တရားလတ်ေတာ်သည်    တရားရုံး 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအား     နှစ်အလိုက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ရာ      ယခုနှစ်ဆုိလင် 

စတုတအကိမ်သို့ေရာက်ရှိပီြဖစ်သည်။ တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတွင် 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ    တရားစီရင်ေရးနင့်ှ     ဆက်စပ်ေနသည့်  

လုပင်န်းေဆာင်တာများကုိ အများြပည်သူသိရှိနိုင်ေအာင် ထုတ်ြပန်ြခင်း 

ြဖင့်တရားစီရင်ေရး   ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ   လုပ်ငန်းစဉ်များ   သိရှိနိုင်မည်  

ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ေရး၏  ဒုတိေြမာက်  မဟာဗျူဟာစီမကိံန်းြဖစ်သည့်        

ငါးနှစ်တာ  တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း  (၂၀၁၈  -  ၂၀၂၂)  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် 

"အားလံုးအတွက်  တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေသာ  တရားမတမဆီသ့ုိ"  ဟူသည့်  ေဆာင်ပုဒ်နှင့်အညီ 

နှစ်အလိုက်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များြဖင့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  အချနိ် 

ယူကာစနစ်တကျြဖင့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏  ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ၊  တရားရံုး 

များ၏ကို းပမ်းအားထုတ်မကုိ ြပည်သူများပွင့်လင်းြမင်သာစွာ သိခွင့်ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာအား  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  တရားရုံးအဆင့်ဆင့်က  နှစ်စဉ် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်၊  ေဆာင်ရွက်လက်ရှိသည့်၊  ေဆာင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်  လုပ်ငန်းေဆာင်တာ 

များကို  တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့်  ဆက်နွယ်ပတ်သက်ေနသူများသာမက  အများြပည်သူကပါ 

သိရှိနားလည်ေစရန်ရည်ရွယ်၍  ပွင့်လငး်ြမင်သာမရှိစွာြဖင့်  ဤအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ြပန်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။  အစီရင်ခံစာတွင်  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  တရားရုံးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ 

မြဖစ်မေနေဖာ်ြပရမည့်၊  ေဖာ်ြပသင့်သည့်အချက်အလက်နှင့်  ကိန်းဂဏန်းများ  ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။   

တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ြခင်းသည် အများြပည်သူယံုကည်ကိုးစားသည့် တရား 

စီရင်ေရးစနစ်  ြဖစ်ေပါလာေရးနှင့်  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး  ြမင့်ှတင်ြခင်းအတွက်  ကီးစွာေသာ 

အေထာက်အကူြဖစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ပါသည်။ 



 

ယခုအစီရင်ခံစာအချန်ိမီ  ထုတ်ြပနနုိ်င်ေရးအတွက်  အားထုတ်ကိုးပမ်းခ့ဲကသည့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် တရားသူကီးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ နှင့်အတ ူတရားရုံးများနှင့်ပတ်သက် 

သည့်  ကိန်းဂဏန်းများ၊  သတင်းအချက်အလက်များ  ေကာက်ယူရာတွင်  ပးူေပါင်းပါဝင်ခ့ဲကသည့် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူးရုံးနှင့်  တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရုိင်တရားရံုးများ၊  မို့နယ် 

တရားရုံးများကို ေကျးဇူးတင်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။ 

ဦးေမာင်ေမာငေ်အး 

တရားလတေ်တာ်တရားသူကီးချုပ ်

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊   ေဖေဖာ်ဝါရီ လ        ရက် 

ပဲခူးမို ့ 
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ရည်မှန်းချက် 
လူတိုင်းသို့ အရည်အေသွးြမင့် တရားမတမကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် 

တရားရံုးများအေပါ  ြပည်သူလူထု၏  ယံုကည်စိတ်ချမနှင့်  ထိေရာက်မရှိသည့် တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးကုိြမှင့်တင်ရန် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနှင့် ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး 

ြပည်သူအများ ယုံကည်ကုိးစားသည့် ြပည်သူ့အကျ ို းြပု တရားစီရင်ေရးစနစ်ေပါထွန်းေရး 

အမအခင်းများကုိ ဥပေဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆုံးြဖတ်ေရး 

တရားရံုးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာြမှင့်တင်ေရး 

တရားရံုး၏တန်ဖုိးများ 
သာတူညီမမနှင့် တရားမတမ 

တရားစီရင်ေရးလတ်ွလပ်မနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရိှမ 

လက်လှမ်းမီနိုင်မ 

ြမန်ဆန်ထိေရာက်မနှင့် အချန်ိမီေဆာင်ရွက်နိုင်မ 

တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ြပန်ရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

 တရားစီရင်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ တာဝန်ခံနိုင်မရှိေစရန်

 တရားရံုးများ၏ လုပင်န်းေဆာင်တာများအေပါ ယထာဘူတကျကျအကဲြဖတ်နိုင်ေစရန်

 တရားရံုးများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ပိုမိုြမင့်မားလာေစရန်

 တရားစီရင်ေရးက၏ ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်းများကုိ အများသိရှိလာေစရန်
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တရားရံုးစနစ်နှင့် စီမံခန့်ခဲွမေဖာ်ြပချက် 

တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာအေြခခံမူများ 
၂၀၁၀  ခုနှစ်  ြပည်ေထာင်စုတရားစီရင်ေရးဥပေဒအရ  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ 

အေြခခံမူများကုိ ေအာက်ပါအတိုင်းချမှတ်ထားပါသည-် 

 ဥပေဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ေရး

 ဥပေဒအရကန့်သတ်ချက်များမှအပ ြပည်သူေရှ့ေမှာက်တွင် တရားစီရင်ေရး

 အမများတွင် ဥပေဒအရ ခုခံေချပခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့်ရရှိေရး

 ြပည်သူတို့၏အကျ ိုးစီးပွားကုိ  ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာက်၍  တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊  နယ်ေြမ

ေအးချမ်းသာယာေရး တည်ေဆာက်ရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရး

 ဥပေဒကို  ြပည်သမူျားက  နားလည်လုိက်နာကျင့်သုံးလာေစရန်  ပညာေပးေရးနှင့်

ြပည်သူများက ဥပေဒကိုလိုက်နာေသာ အေလ့အကျင့် ပျ ို းေထာင်ေပးေရး

 ြပည်သူအချင်းချင်းနှင့်ပတ်သက်ေသာ  အမကိစ္စများကို  ဥပေဒေဘာင်အတွင်း၌  ေကျေအး

ပီးြပတ်ေစေရး

 ြပစ်မကျူးလွန်သူကို အေရးယူအြပစ်ေပးရာတွင် အကျင့်စာရိတြပုြပင်မကုိဦးတည်ေရး

တရားရံုးဖဲွ့စည်းပံု 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင်  တရားစီရင်ေရးသည်  နုိင်ငံေတာ်၏  အချုပအ်ြခာအာဏာသုံးရပ် 

အနက် တစ်ခုြဖစ်ပီး၊  ဥပေဒြပုေရးအာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်ေရးအာဏာတို့မှ သီးြခားရပ်တည်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်  ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ  ၁၈  အရ  နုိင်ငံေတာ်၏ 

တရားစီရင်ေရးအာဏာကုိ  ြပည်ေထာငစု်တရားလတ်ေတာ်ချုပ်၊  တရားလတ်ေတာ်များနှင့် 

အဆင့်ဆင့်ေသာ တရားရုံးများသ့ုိ ခဲွေဝအပ်နှင်းထားပါသည်။ 

၂၀၀၈  ခုနှစ်  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်  ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခဥံပေဒနှင့် 

၂၀၁၀  ခနှုစ်  ြပည်ေထာင်စုတရားရင်ေရးဥပေဒတ့ုိအရ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  တရားရံုးများကုိ  ၂၀၁၁ 

ခုနှစ၊် မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့မှစ၍ ဖဲွ့စည်းထားပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်

 တိုင်းေဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်

 ခရုိင်တရားရုံး၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တုိင်းနှင့်ေဒသတရားရံုး

 မို ့နယ်တရားရုံး

 ဥပေဒအရတည်ေထာင်သည့်အြခားတရားရံုးများ
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ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

၁။    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ တည်ေနရာစာရင်းကိုေနာက်ဆက်တွဲ  (က) 

ြဖင့်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  တရားသူကီးချုပ်(၁)ဦးနှင့်  တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး(၃)ဦးမ ှ

တာဝန်ထမး်ေဆာင်လက်ရိှပါသည်။ 

တရားမနှင့်  ရာဇဝတ်မ(၂)မျ ို းလံုး၏  မူလမများကုိကားနာခွင့်ရိှပီး၊  လက်ေအာကခံ် 

တရားရုံးများကချမှတ်သည့်စီရင်ချက်၊  ဒီကရီနှင့်အမိန ့်များအေပါ အယူခံနှင့်ြပင်ဆင်မ  စီရင်ပိုင်ခွင့် 

အာဏာများရှိပါသည်။  

တရားလတ်ေတာ်ရှိ  အမအားလုံးကို  တရားသူကီးတစ်ဦး  သို့မဟုတ်  လိုအပ်ပါက 

တစ်ဦးထက်ပိုေသာ  တရားသူကီးများြဖင့်  စစ်ေဆးပါသည်။  တရားလတ်ေတာ်သည် 

လက်ေအာက်ခံတရားရံုးအားလုံး၏  တရားစီရင်ေရးတာဝန်များနှင့်  စီမံအုပ်ချုပ်ေရးတာဝန်များ 

အေပါ စီမအုံပခ်ျုပရ်န်နှင့် ကီးကပ်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ရိှ တရားသူကီးချုပ်နှင့် တရားသူကီးများ 

၁-၁-၂၀၁၉  ရက်ေန့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉  အထိ 

ခရုိင်တရားရံုးများ 

၂။    ခရုိင်တရားရုံးများသည်  ခရုိင်အသီးသီးတွင်တည်ရှိ၍  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း 

ပဲခူးခရုိင်တရားရံုး၊  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊  သာယာဝတီခရိုင်တရားရုံးနှင့်  ြပည်ခရိုင်တရားရုံးတို့ 

ရှိပါသည်။  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်မှ တာဝန်ေပးခန့်အပ်ထားေသာ ခရုိင်တရားသူကီး၊ 

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီးတို့ရှိပါသည်။    ခရုိင်တရားရံုးတစ်ရုံး၏ တရားသူကီး အေရအတွက်သည် 

၎င်း၏လုပ်ငန်းပမာဏအေပါတွင်မူတည်ပါသည်။  ခရိုင်တရားရံုးတွင်  တရားမမနှင့်  ရာဇဝတ်မ 

နှစ်မျ ို းလုံး၏  မူလမများကိုကားနာခွင့်ရှိပီး  လက်ေအာက်ခံတရားရံုးများမှ  ချမှတ်လိုက်ေသာ 

ဦးေမာင်ေမာင်ေရ          ၊  တရားသူကီးချုပ်  ၃၀. ၃. ၂၀၁၁ မ ှ၁၃. ၁၀. ၂၀၁၉ ထိ 

ဦးေမာင်ေမာင်ေအး        ၊  တရားသူကီးချုပ ်
၂၆.၅.၂၀၁၆ မ ှ၃၁.၁၀.၂၀၁၉ထိ  တရားသူကီး  
၃၁.၁၀.၂၀၁၉ ေန့မှ ယေန့ထိ တရားသူကီးချုပ် 

ဦးတင်ဟန်ု (ခ)ဦးယုကျုံး၊  တရားသူကီး  ၃၀. ၃. ၂၀၁၁ မ ှ၉. ၈. ၂၀၁၉ ထိ 

ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်  ၊  တရားသူကီး  ၂၆. ၅. ၂၀၁၆ မ ှယေန့ထိ 

ေဒါခင်မာေဆွ               ၊  တရားသူကီး  ၁၆-၈-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ေဒါေအးေအးသန့်     ၊  တရားသူကီး  ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 
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စီရင်ချက်၊  ဒီကရီနှင့်အမိန ့်များအေပါ  အယူခံနှင့်  ြပင်ဆင်မ  စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများလည်း  ရိှပါ 

သည်။  ခရုိင်တရားရံုးရှိအမများကုိ  တရားသူကီးတစ်ဦးြဖင့်  စစ်ေဆးစီရင်ပါသည်။  လုိအပ်ပါက 

တစ်ဦးထက်ပိုေသာတရားသူကီးများြဖင့် စစ်ေဆးစီရင်နိုင်ပါသည်။  

    ခရုိင်တရားရုံးသည်  ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချုပ်နှင့်  သက်ဆိုင်ရာတရား 

လတ်ေတာ်၏လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ  ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ  စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းရှိ  မို ့နယ် 

တရားရံုးများအားလံုး၏  တရားစီရင်ေရးနှင့်  စီမံအုပ်ချုပ်ေရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကို  ကီးကပ်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်။  ခရုိင်တရားရံုးများ၏တည်ေနရာစာရင်းကုိ  ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)တွင်ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

 

ခရုိင်တရားရံုး၏စီရင်ပုိင်ခွင့် 

ရာဇဝတ်စီရင်ပိုင်ခွင့် 

ဥပေဒကခွင့်ြပုသည့်မည်သည့်ြပစ်ဒဏ်ကိုမဆိုချမှတ်နိုင်သည့် 
ရာဇဝတ်မူလမစီရင်ပိုင်ခွင့် 
၎င်း၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ  မို ့နယ်တရားရုံးများ၏ 
ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပါ အယူခံမနငှ့် ြပင်ဆင်မစီရင်ပိုင်ခွင့် 

တရားမစီရင်ပိုင်ခွင့် 

ခရုိင်တရားသူကီး 
ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀)ထက်မပိုေသာ 
တန်ဖိုးရှိသည့်  တရားမမူလမများ 
အေပါ မူလမစီရင်ပိုင်ခွင့် 

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီး 
ကျပ်သိန်း(၅၀၀၀)  ထက်မပိုေသာ 
တန်ဖုိးရိှသည့်တရားမမများအေပါ 
မူလမစီရင်ပိုင်ခွင့် 

ခရုိင်တရားသူကီး 
ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီး 

၎င်း၏ေဒသနယ်နိမိတ်  အတွင်းရှိ 
မို့နယ်တရားရံုးများ၏  ဆံုးြဖတ် 
ချက်များေပါအယူခံနှင့်  ြပင်ဆင်မ 
စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 

မို့နယ်တရားရံုးများ 

၃။    မို ့နယ်တရားရုံးသည်  မူလရုံးြဖစ်ပါသည်။  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း  မို့နယ် 

တရားရံုးစုစုေပါင်း(၂၈)ရုံးရှိပါသည်။  မို ့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးတွင်  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ် 

ချုပ်က  တာဝန်ေပးခန ့်အပ်ထားေသာ  မို ့နယ်တရားသူကီး၊  တဲွဖက်မို ့နယတ်ရားသူကီးနှင့် 

ဒုတိယမို ့နယ်တရားသူကီးတို့ရှိပါသည်။  မို ့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံး၏  တရားသူကီးအေရအတွက် 

သည် ၎င်းရံုး၏လုပ်ငန်းပမာဏအေပါ မူတည်ပါသည်။  
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    မို ့နယ်တရားရုံးများသည်  တရားမမနှင့်  ရာဇဝတ်မ  နှစ်မျ ို းစလုံးကုိကားနာ 

နုိင်သည့်  မူလမစီရင်ပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်။  မို့နယ်တရားရံုးရိှ  အမများကုိ  တရားသူကီးတစ်ဦးြဖင့် 

စစ်ေဆးစီရင်ဆံုးြဖတ်ပါသည်။  မို ့နယ်တရားရုံးများ၏တည်ေနရာစာရင်းကုိ  ေနာက်ဆက်တွ(ဲဂ) 

ြဖင့်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

မို့နယ်တရားရံုး၏စီရင်ပုိင်ခွင့် 

ရာဇဝတ် 
စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 
မို့နယ်/တွဲဖက်မို ့နယ် 
တရားသူကီး 
 
ပထမတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကီး 
 
ဒုတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကီး 
 
တတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူကီး 
 

 
ေထာင်ဒဏ်  ၇  နှစ်အထိနှင့်  ေငွဒဏ်အကန့်အသတ် 
မရိှ 
 
ေထာင်ဒဏ်  ၃  နှစ်အထိနှင့်  ေငွဒဏ်  ၁၀၀၀၀၀ 
ကျပ်အထိ 
 
ေထာင်ဒဏ်  ၁  နစ်ှအထိနှင့်  ေငွဒဏ်  ၅၀၀၀၀ 
ကျပ်အထိ 
 
ေထာင်ဒဏ်  ၃  လအထိနှင့်  ေငွဒဏ်  ၃၀၀၀၀ 
ကျပ်အထိ 

တရားမ 
စီရင်ပိုင်ခွင့် 

 
မို့နယ်/တွဲဖက်မို ့နယ် 
တရားသူကီး 
 
ဒုတိယမို့နယ်တရားသူကီး 

 
ကျပ်သိန်း  ၁၀၀  ထက်မပိုေသာ  အမတန်ဖိုးရှိသည့် 
တရားမမများ 
 
ကျပ်သိန်း  ၃၀  ထက်မပုိေသာ  အမတန်ဖိုးရှိသည့် 
တရားမမများ 
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တရားရံုးစီမံခန့်ခဲွမ 
ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် စီမံကီးကပ်မ တာဝန်သတ်မှတ်ြခင်းများ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တွင်  တရားစီရင်ေရးမိုင်တည့်မတ် 

ခိုင်မာေရးအတွက်  ၁၀.၅.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါအမိန ့်အမှတ်  -  ၈၆/၂၀၁၈  ြဖင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်အား 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်  ြပည်ေထာင်စုတရား  လတ်ေတာ်ချုပ်မှ  တာဝန်ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  သို့ရာတွင် 

တရားသူကီးချုပ်နှင့်  တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးများ  အနားယူသွားသည့်အတွက်  ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ၇-၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန ့်အမှတ် ၁/၂၀၂၀ ြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြပင်ဆင်တာဝန်ေပးအပခ့ဲ်ပါသည်- 

 ဦးေမာင်ေမာင်ေအး      တရားလတ်ေတာ်နှင့်ခရိုင်တရားရံုးများ  

တရားသူကီးချုပ်      မို ့နယ်တရားရုံးများ         

 ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်    ြပည်ခရိုင်တရားရုံး၊ 

    တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး         သာယာဝတီခရိုင်တရားရံုးနှင့်   

               ခရုိငအ်တွင်းရှိမို ့နယ်တရားရုံးများ 

 ေဒါခင်မာေဆွ       ပဲခူးခရုိင်တရားရံုးနှင့် ခရုိငအ်တွင်းရှိ  

တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး  မို ့နယ်တရားရုံးများ 

 ေဒါေအးေအးသန့်      ေတာင်ငူခရိုင်တရားရံုးနှင့်  

တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး        ခရုိင်အတွင်းရှိမို ့နယ်တရားရံုးများ 

 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ၂၁.၅.၂၀၁၈  ရက်စွဲပါအမိန ့်အမှတ် 

၁၈/၂၀၁၈  ြဖင့်တရားစီရင်ေရးမို င်တည့်မတ်ခိုင်မာေရးအတွက်  သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနအလိုက် 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန် ေအာက်ပါအတိုင်းတာဝန်ေပးအပ်ပါသည်- 

 တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ း    တုိင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ းရုံး 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 ရုံးအဖွဲ့ မှူ း          တရားသူကီးချုပ်ရုံး (ရံုးအဖဲွ့) 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 

ထို့ြပင်ခရိုင်တရားသူကီးများ၊  ဒုတိယခရုိင်တရားသူကီးများနှင့်  မို ့နယ်တရား 

သူကီးများအား  ၎င်းတို့တာဝန်ကျရုံးများတွင်  တရားစီရင်ေရးမိုင်တည့်မတ်ခုိင်မာေရးအတွက် 

ခရုိင်အတွင်းရှိတရားရုံးအဆင့်ဆင့်အား  ကီးကပ်ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်ရန်  ရုံးတွင်းမိန ့်များထုတ်၍ 

တာဝန်ေပးအပ်ထားပါသည်။ 
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    ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်သည်  တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)  ကုိချမှတ်ပီး  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏  တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မြဖင့်  တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်တရားစီရင်ေရး  မဟာဗျူဟာလုပင်န်းစဉ်များ  စီမံခန့်ခဲွေရးအဖဲွ့ဖွဲ့စည်းရန်  အမိန ့်အမှတ-် 

၂၇/၂၀၁၈အား(၆.၂.၂၀၁၈)ရက်စွဲြဖင့်ထုတ်ြပန်ေပးခဲ့ပါသည်။  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

မှ ဥက္ကဌမှာအနားယူပီး အဖွဲ့ဝင်နှင့် အတွင်းေရးမှူ းတို့ေြပာင်းေရ့သာွးသြဖင့် ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စဲွ 

ပါ အမိန့်အမှတ် ၄၀/၂၀၁၉ ြဖင့် ေအာက်ပါအတုိင်း ြပင်ဆင်ဖွဲ့ စည်းထားပါသည-် 

 

 ဦးေမာင်ေမာငေ်အး            ဥက္ကဌ 

တရားသူကီးချုပ် 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်          အဖဲွ့ဝင် 

တရားသူကီး 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 ေဒါကူကူဝင်း            အဖွဲ့ ဝင် 

တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ း 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 ေဒါတင်ဝါဝါသန်ိး            အတွင်းေရးမှူ း 

လကေ်ထာက်ညန်ကားေရးမှူး 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 

    တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏  ဒုတိယနှစ်ြဖစ်ေသာ  ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်အတွက်  ဒုတိယတစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ  ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းကို  တိုင်းအတွင်းရှိ 

ခရုိင်  တရားသူကီးများ၊  ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီးများ၊  တရားေရးအရာရှိများနှင့်  ၂၅-၆-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း၊  ၁၃-၉-၂၀၁၉ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း  လုပ်ငန်းညှိနင်းအစည်း 

အေဝး ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။   

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့ကို  ၉-၁၀-၂၀၁၈ 

ရက်စွဲပါ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၃၀ / ၂၀၁၈ ြဖင့် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ေသာ်လည်း အဖွဲ့ ဝင်အေြပာင်းအေရ့ 

ရိှသြဖင့်  ၂၉-၄-၂၀၁၉  ရက်စွဲပါ  အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ  အမှတ်  ၁  /  ၂၀၁၉  ြဖင့်  ြပင်ဆင်ဖွဲ့ စည်းပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ဖဲွ့စည်းပံု 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တွင်  တရားစီရင်ေရးနှင့်  စီမံခန ့်ခွေဲရးလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကို  တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူးရုံးမှလည်းေကာင်း၊  တရားသူကီးချုပ်ရုံးမှ 

လည်းေကာင်း ကူညီေထာက်ပံ့ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ 

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

 

 

 

 

 

 

တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် တရားသူကီးချုပ်ရံုး 

    တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးချုပ်နှင့်  တရားလတ်ေတာ်တရား 

သူကီးများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအေထာက်အကူြပုရန်  တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

တရားသူကီးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအဖွဲ့ မှူ း၏ ကီးကပ်မေအာက်တွင် ထားရိှပါသည်။ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိင်း ဒသကီးတရား ရး 

ဦးစီးမှူ းရး 

တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်
တရားသူကီးချုပ်ရး 

တရားသူ ကီးချုပ်ရး 

တိင်း ဒသကီးတရား ရး 

ဦးစီးမှူးရး 

ြပစ်မတရားစီရင် ရးဌာန 

တရားမတရားစီရင် ရးဌာန 

စီမ ရးရာဌာန 

ထာက်ပ့ဌာန 

ရးအဖဲွမ့ှူ း 
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ရသံုးမှန်းေြခစာရင်းများနှင့် ဘာေရးစီမံခန့်ခဲွမ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ းသည် 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံးမှ  ဘာေရးနှစ်အလိုက် ရသံုးေငွများကို ခွဲေဝချထားေပး၍ 

တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူးမ ှ တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်နှင့်  လက်ေအာက်ခံတရားရံုး 

များအတွက် ခဲွေဝေရးစီမံေဆာင်ရွက်မြပုရပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ြပည့်နှစ်ဘာေရးနှစ်နှင့် 

သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ြပုေငွ  သာမန်အသုံးစရိတ်သုံးေငွနှင့်ေငွလုံးေငွရင်းခွင့်ြပုေငွ  တို့ကိုဇယားြဖင့်  

နင်းယှဉ်တင်ြပပါသည်။ 

 

ဇယား (၁)  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘာေရးနှစ်၊    ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဘာနှစ်တ့ုိ၏  ခွင့်ြပုေငွနှင့်သံုးစဲွမ 

အေြခအေန ( ကျပ်သန်းေပါင်း ) 

စဉ်  ဘာေရးနှစ် 
သာမန်အသံုးစရိတ် 

ခွင့်ြပုေငွ 
သာမန်အသံုးစ
ရိတ်သံုးေငွ 

(ေငွလံုး) 
ခွင့်ြပု/သံုးေငွ 

မှတ်ချက် 

၁  ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ၁၃၁၅.၅၇၀  ၁၃၁၅.၃၃၈  -  - 

၂  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ၁၂၄၇.၂၇၆  ၃၀၃၁.၀၃၈ 
 

၃၀၀၀.၀၀၀ 
 

ေအာက်တိုဘာမ ှ
ဒီဇင်ဘာလ 
အထိသုံးစဲွပီး 

၃  ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ၁၂၈၁.၅၀၀  -  -  လျာထားြခင်း 

 

    သာမန်အသုံးစရိတ်တွင်  အမှန်သုံးေငွမှာ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ  (၃၁)ရက်ေန့ 

အထိ အသုံးြပုပီးသည့်ေငွကို ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်သည်  ပန်းေတာင်းမို ့နယ်တရားရုံးအေဆာက်အဦ  ေဆာက်လုပ် 

ရန်အတွက် ခွဲေဝချထားေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
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ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း 

    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘာေရးနှစ်အတွက် ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  

တရားရံုး  (၁၅)  ရုံးသည်  ၀၄၀၂  အေဆာက်အဦြပင်ဆင်ထိနး်သိမ်းစရိတ်ေငွ  သုံးစွဲလျက်  ြပုြပင် 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀တွင် ရံုးချုပ်ခွင့်ြပုေငွ(၅၈)သိန်းအနက် ပန်းေတာင်းတရားရုံး 

ေဆာက်လုပ်ြခင်းအတွက် အေဆာက်အဦဌားရန်းခေငွ (၄၈)သိန်း ခဲွေဝထားပါသည်။ 

(ဇယား - ၂) ၀၄၀၂-အေဆာက်အဦြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ကျခံသံုးစဲွမအေြခအေန 

စဉ်  တရားရံုးအမည်  ြပုြပင်ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း  ခွင့်ြပုေငွ 

၁  ပဲခူးခရိုင်တရားရံုး 

အချုပ်ခန်းတိုးချဲ့ြပင်ဆင်ြခင်း  ၃၆၆၀၀၀ 
တရားလတ်ေတာ်ရုံးေရှ့ ရှိအုတ် ခံစည်းရိုး 
ေဆးသုတ်ြခင်း 

၁၇၀၄၀၀၀ 

၄ ခန်းတွဲ သန ့်စင်ခန်းနှင့် မိလ္လာကန်ြပုလုပ်ြခင်း  ၉၀၀၀၀၀၀ 
၂  ပဲခူးမို ့နယ်တရားရံုး  ရံုး သွပ်အမိုးြပင်ဆင်ြခင်း  ၁၅၂၀၀၀၀၀ 
၃  သနပ်ပင်မို့နယ်တရားရံုး  ရံုး သွပ်အမုိးြပင်ဆင်ြခင်း  ၅၁၃၆၀၀၀ 
၄  ကဝမို့နယ်တရားရုံး  ရံုးတွငး်ရုံးြပင် ေဆးသုတ်ြခင်း  ၂၆၁၄၇၀၀ 
၅  ေရကျင်မို ့နယ်တရားရုံး  အေဆာက်အဦအမိုးများြပင်ဆင်ြခင်း  ၅၅၀၀၀၀၀ 

၆  ေတာင်ငူခရုိင်တရားရံုး 
ခံစည်းရုိးြပုြပင်ြခင်း  ၁၅၀၀၀၀၀ 
အေဆာက်အဦေဆးသုတ်ြခင်း  ၁၀၅၆၀၀၀ 

၇  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုး  ရံုးတွင်းရုံးြပင်မျက်နှာကျက်ေဆးသုတ်ြခင်း  ၂၇၃၂၀၀၀ 
၈  ေရတာရည်ှမို့နယ်တရားရံုး  ခံစည်းရုိးအသစ်ကာရံြခင်း  ၁၉၀၀၀၀၀ 
၉  အုတ်တွင်းမို ့နယ်တရားရုံး  တရားရုံးေရှ့  ချနိ်းလိတ် ခံစည်းရိုးကာရံြခင်း  ၃၀၀၀၀၀၀ 

၁၀ 
ြဖူးမို ့နယ်တရားရုံး  တရားခွင်မျက်နှာကျက်ြပုြပင်ြခင်း၊ 

ေနကာတပ်ဆင်ြခင်း 
၂၂၀၀၀၀၀ 

၁၁  အုတ်ဖိုမို ့နယ်တရားရုံး  တရားရုံးအုတ် ခံစည်းရိးုကာရံြခင်း  ၃၀၀၀၀၀၀ 
၁၂  ြပည်ခရိုင်တရားရုံး  ရံုးဝင်ေပါက် Main တံခါးမကီးြပုြပင်ြခင်း  ၆၀၀၀၀၀ 
၁၃  ပန်းေတာင်းမို့နယ်တရားရံုး  အချုပ်ခန်းြပုြပင်ြခင်း  ၂၇၉၂၈၅ 

၁၄  ေပါက်ေခါင်းမို ့နယ်တရားရုံး 
အချုပ်ခန်းြပင်ဆင်ြခင်း  ၁၇၂၀၀၀၀ 
ရုံး ခံစည်းရိုးကာရံြခင်း  ၄၄၀၀၀၀၀ 

၁၅  ေရေတာင်မို ့နယ်တရားရံုး 
သန့်စင်ခန်းြပုြပင်ြခင်း  ၁၅၀၀၀၀၀ 
ခံစည်းရုိးကာရံြခင်း  ၇၆၂၀၀၀၀ 

  စုစုေပါင်း    ၇၄၃၂၁၉၈၅ 
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ေဆာက်လုပ်ရန်တင်ြပေတာင်းခံြခင်း 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်မှ  ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ဘာေရးနှစ်တွင် 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ဝန်းအတွင်း  သင်တန်းခန်းမနှင့်  အစည်းအေဝးခန်းမ  (၂)ထပ် 

RC  ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက်  ေငွကျပ်  ၂၁၇၅၀၀၀၀၀/-  (သိန်းနှစ်ေထာင့်တစ်ရာခုနှစ်ဆယ့်ငါး 

သိန်းတိတိ/-)ကို  တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ းရုံး၏  ၁၅-၉-၂၀၁၅  ရက်စဲွပါ  စာအမတ်ှ- 

၅၁၇၅/၁-၂၆/၂၀၁၅ ြဖင့်တင်ြပေတာင်းခံထားခဲ့ပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်မှ  ၂၀၁၉-၂၀၂၀  ဘာေရးနှစ်၊  ယခုကာလ 

အထိအေဆာက်အဦေဆာက်လုပ်ရန်  တင်ြပေတာင်းခံထားြခင်းမရှိပါေကာင်းနှင့်  လိုအပ်ပါက 

တင်ြပေတာင်းခံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း  ေဆာက်လုပ်ပီး  ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများမှာ  ေအာကပ်ါအတုိင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား (၃)  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအေြခအေန 

စဉ်  ရံုးအမည်  အရာရိှအိမ်ရာ  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

၁  တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 
(၁)ထပ်တိုက်(၁)လံုး 
(၂)ခန်းတဲွ(၂)ထပ်တုိက်(၁)လုံး 

(၄)ခန်းတဲွ(၁)ထပ် 
တိုက(်၁)လံုး 

၂  ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံး  (၄)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   

၃  ကဝမို့နယ်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   

၄  ေဝါမို ့နယ်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၂)ထပ်တုိက်(၁)လုံး   

၅  ဒုိက်ဦးမို့နယ်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၂)ထပ်တုိက်(၁)လုံး   

၆  ေရကျင်မို့နယ်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   

၇  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံး  (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၂)လုံး   

၈  ြပည်ခရိုင်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၂)ထပ်တုိက်(၁)လုံး   

၉  ပန်းေတာင်းမို့နယ်တရားရုံး  (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   

၁၀  သာယာဝတီခရိုင်တရားရုံး  (၂)ခန်းတဲွ(၂)ထပ်တုိက်(၁)လုံး 
(၄)ခန်းတဲွ(၂)ထပ် 
တိုက(်၁)လံုး 

၁၁  အုတ်ဖိုမို ့နယ်တရားရုံး  (၄)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   

၁၂  မိုးညိုမို့နယ်တရားရံုး  (၂)ခန်းတဲွ(၁)ထပ်တိုက(်၁)လုံး   
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လျာထားမ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ရုံး  ေဆာက်ရန်အတွက်  ၂၂.၈.၂၀၁၇  ရက်စဲွပါ 

စာအမှတ်-  ၁၉၄/  ၁၃-၁/  ၂၀၁၇  ြဖင့်လည်းေကာင်း၊  ၁၆.၁.၂၀၁၈  ရက်စဲွပါစာအမှတ်-  ၀၁၈/၁၃-

၁/၂၀၁၈  ြဖင့်လည်းေကာင်း  ေြမ(၅)ဧကခွင့်ြပုေပးရန်  တုိင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကီးချုပ်ထံသို့ 

တင်ြပေတာင်းခံခဲ့ရာ ပဲခူးမို ့၊ ကလ-ိတပက်ေလးေကျးရွာ၊ ရန်ကန်ု-မန္တေလးကားလမ်းေဘး၊ အေရှ့ 

ဘက်မျက်နှာစာ ၃၈၀ ေပ၊ အေနာက်ဘက် ၅၈၀ ေပရှိေြမကွက်အား လယ်ယာေြမစီမခံန ့်ခဲွေရးနှင့် 

စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန  တုိင်းေဒသကီးဦးစီးဌာနမှူးက  ေြမပုံေရးဆဲွေပးထားပီးပါေကာင်းနှင့်      

ေြမ စာရင်း ပုံစံ ၁၀၅၊ ၁၀၆ ရရှိေရး ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 

 
မခင်းများစစ်ေဆးစီရင်ြခင်း 

    မခင်းများကို  ဥပေဒနှင့်အညီ  မှနမှ်န်နှင့်ြမန်ြမန်  စီရင်ဆံုးြဖတ်ေရးသည် တရားရံုး၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  တရားရံုး 

အဆင့်ဆင့်၏မခင်းများ  စစ်ေဆးစီရင်မအေြခအေနကို  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ် အမပီးြပတ်နန်း၊ 

ဆုံးြဖတ်ပးီအမများ၏သက်တမး်၊  စစ်ေဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်း၊  အယူခံတက်ေရာကမ်နန်း၊ 

မခင်းပမာဏနှင့်တရားသူကီးများ၏ေဆာင်ရွက်နုိင်မနှင့် အေရးကီးရာဇဝတ်မအမျ ို းအစားအလိုက် 

ခဲွြခားြခင်း စသည့်စံနန်းများေပါမူတည်၍ နင်းယှဉ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်နန်း 

    ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်  အမပီးြပတ်နန်းသည်  တရားရုံးသို့စွဲဆိုတင်ပို့သည့်  မခင်း 

ပမာဏကုိ  အမီလုပ်ေဆာင်နိုင်သည့်  တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကို  တိုင်းတာရန်ေဖာ်ြပြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်နန်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမပီးြပတန်န်းကုိ 

ဇယား(၄)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သို့ 

စဲွဆုိသည့်အမေပါင်း  (၁၁၆၇)မရှိပီး  ပီးြပတ်မသည်  (၈၉၃)မြဖစ်ပါသည်။  စဲွဆိုေလာက်ထားမ 

သည်  ယခင်နှစ်ထက်ေလျာ့နည်းခဲ့ရာ  မခင်းအားလုံး၏ပီးြပတ်မသည်  ယခင်နှစ်ထက်  (၁၂%) 

ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ 

ဇယား ( ၄ ) ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ အမအမျ ို းအစားနှင့် နှစ်အလုိက် 

အမပီးြပတ်မနန်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

အမ  အမအမျ ို းအစား 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉ 

စွဲဆို 

ရာဇဝတ်  ၄၅၅  ၅၃၆  ၅၀၂ 

တရားမ  ၅၂၅  ၆၆၃  ၆၆၅ 

စုစုေပါင်း  ၉၈၀  ၁၁၉၉  ၁၁၆၇ 

ပးီြပတ် 

ရာဇဝတ်  ၅၈၉  ၅၁၇  ၄၇၁ 

တရားမ  ၅၁၂  ၅၃၃  ၄၂၂ 

စုစုေပါင်း  ၁၁၀၁  ၁၀၅၀  ၈၉၃ 

အမပီးြပတ်နန်း 

ရာဇဝတ်  ၁၂၉%  ၉၆%  ၉၄% 

တရားမ  ၉၈%  ၈၀%  ၆၃% 

စုစုေပါင်း  ၁၁၂%  ၈၈%  ၇၆% 

 

၂၀၁၉ ခုနှစအ်တွင်း ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ရာဇဝတ်မများနှင့်   

တရားမမများ၏ အမပီးြပတ်နန်းများကုိ ဇယား( ၅ )တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား(၅)ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏အမပီးြပတ်မနန်း (၂၀၁၉)ခုနှစ် 

တုိင်းေဒသကီး 
/ြပည်နယ် 

ရာဇဝတ်  တရားမ  အမပီးြပတ်မနန်း 
စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  ရာဇဝတ်  တရားမ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 
တရားလတ်ေတာ် 

၅၀၂  ၄၇၁  ၆၆၅  ၄၂၂  ၉၄%  ၆၃% 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်နန်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရိုင်တရားရံုးများ၏ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်  အမပီးြပတ် 

နန်းကိဇုယား(  ၆  )တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်  ခရိုင်တရားရံုးများသို့  စွဲဆုိသည့် အမ 

ေပါင်း  (၃၀၀၈)မရှိပီး  ပီးြပတ်မသည်  (၂၅၀၁)မြဖစ်ပါသည်။  စဲွဆိုေလာက်ထားမသည်  ယခင်နှစ် 

ထက ် (  ၅၀၆  )မေလျာ့နည်းခဲ့ရာ  မခင်းအားလံုး၏  ပီးြပတ်မသည်  ယခင်နှစ်ထက်  (  ၁၆%) 

ေလျာ့ကျခဲ့ပါသည်။  

ဇယား -(   ၆  )  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ အမအမျ ို းအစားနှင့် နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်မနန်း   
(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

အမ  အမအမျ ို းအစား 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉ 

စွဲဆို 

ရာဇဝတ်  ၁၅၁၂  ၁၅၇၇  ၁၃၉၅ 

တရားမ  ၁၃၁၅  ၁၄၇၇  ၁၆၁၃ 

စုစုေပါင်း  ၂၈၂၇  ၃၀၅၄  ၃၀၀၈ 

ပးီြပတ် 

ရာဇဝတ်  ၁၃၉၅  ၁၅၄၆  ၁၂၈၆ 

တရားမ  ၁၂၁၃  ၁၄၆၁  ၁၂၁၅ 

စုစုေပါင်း  ၂၆၀၈  ၃၀၀၇  ၂၅၀၁ 

အမပီးြပတ်နန်း 

ရာဇဝတ်  ၉၂%  ၉၈%  ၉၂% 

တရားမ  ၉၂%  ၉၉%  ၇၅% 

စုစုေပါင်း  ၉၂%  ၉၉%  ၈၃% 
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    ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရုိင်တရားရံုးများ၏  ရာဇဝတ်မများ 

နှင့်တရားမမများ  အမပီးြပတ်နန်းများကို  ဇယား  (၇)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ခရုိင်တရားရံုး 

များ၏  အမပးီြပတ်မနန်းကုိကည့်လင်  ရာဇဝတ်မများနှင့်  တရားမမများတွင်  သာယာဝတီ 

ခရုိငသ်ည် အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပါသည်။  

 

ဇယား -(  ၇  )တုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်း (၂၀၁၉)  

တရားရံုးအမည်  ရာဇဝတ်  တရားမ  အမပီးြပတ်မနန်း 
စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  ရာဇဝတ်  တရားမ 

ပဲခူးခရုိင်  ၅၃၅  ၄၉၇  ၆၁၄  ၅၀၀  ၉၃%  ၈၁% 

ေတာင်ငူခရိုင်  ၃၇၁  ၃၄၆  ၃၇၄  ၃၀၂  ၉၃%  ၈၁% 

ြပည်ခရိုင်  ၂၅၂  ၂၁၄  ၄၀၉  ၂၂၀  ၈၅%  ၅၄% 

သာယာဝတီခရိုင်  ၂၃၇  ၂၂၉  ၂၁၆  ၁၉၃  ၉၇%  ၈၉% 

စုစုေပါင်း  ၁၃၉၅  ၁၂၈၆  ၁၆၁၃  ၁၂၁၅  ၉၂%  ၇၅% 
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မို့နယ်တရားရံုးများ၏ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်နန်း 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို့နယ်တရားရုံးများ၏ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက်အမ 

ပီးြပတ်နန်းကို ဇယား( ၈ )တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မို ့နယ်တရားရုံးများသို့ စွဲဆုိ 

သည့်အမေပါင်း  (၄၄၇၃၉)မရှိပးီ  ပီးြပတ်မသည်  (၄၄၆၈၅)မြဖစ်ပါသည်။  စဲွဆုိေလာက်ထားမ 

သည်  ယခင်နှစ်ထက်  (၁%)ေလျာ့နည်းခဲ့ကာ  မခင်းအားလုံး၏ပးီြပတ်မသည်  ယခင်နှစ်ထက် 

(၂%)ပိုမိုများြပားခဲ့ပါသည်။ 

 

ဇယား -(  ၈  )မို့နယ်တရားရံုးများ၏ အမအမျ ို းအစားနှင့်  နှစ်အလုိက်အမပီးြပတ်မစာရင်း 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

အမ  အမအမျ ို းအစား 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉ 

စဲွဆုိ 

ရာဇဝတ်  ၆၀၃၃၉  ၅၂၀၅၈  ၄၄၇၃၉ 

တရားမ  ၄၄၀၉  ၄၈၄၂  ၅၂၀၇ 

စုစုေပါင်း  ၆၄၇၄၈  ၅၆၉၀၀  ၄၉၉၄၆ 

ပးီြပတ် 

ရာဇဝတ်  ၅၉၂၄၂  ၅၂၄၉၅  ၄၄၆၈၅ 

တရားမ  ၃၉၂၆  ၄၅၇၁  ၄၉၉၈ 

စုစုေပါင်း  ၆၃၁၆၈  ၅၇၀၆၆  ၄၉၆၈၃ 

အမပီးြပတ်မနန်း 

ရာဇဝတ်  ၉၈%  ၁၀၁%  ၁၀၀% 

တရားမ  ၈၉%  ၉၄%  ၉၆% 

စုစုေပါင်း  ၉၈%  ၁၀၀%  ၉၉% 
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ဇယား (၉) ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မို့နယ်တရားရံုးများ၏အမပီးြပတ်မနန်း( ၂၀၁၉ ) 

တရားရံုးအမည်  ရာဇဝတ်  တရားမ  အမပီးြပတ်မနန်း 
စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  စဲွဆုိ  ပီးြပတ်  ရာဇဝတ်  တရားမ 

ပဲခူးမို ့နယ်  ၈၅၄၅  ၈၅၉၆  ၃၁၆  ၃၁၂  ၁၀၀%  ၉၉% 
သနပ်ပင်  ၄၉၂  ၅၂၃  ၇၁  ၇၂  ၁၀၆%  ၁၀၁% 
ကဝ  ၆၈၁  ၇၀၃  ၁၂၅  ၁၄၀  ၁၀၃%  ၁၁၂% 
ေဝါ  ၈၀၂  ၈၅၇  ၁၉၄  ၁၈၉  ၁၀၇%  ၉၇% 
ဒိုက်ဦး  ၁၈၅၈  ၁၈၂၆  ၃၄၃  ၂၉၈  ၉၈%  ၁၀၂% 
ေညာင်ေလးပင်  ၁၁၆၆  ၁၁၄၇  ၃၂၇  ၃၃၅  ၉၈%  ၁၀၂% 
ေရကျင်  ၅၁၅  ၅၁၇  ၈၅  ၈၃  ၁၀၀%  ၈၉% 
ေကျာက်တံခါး  ၂၀၂၁  ၁၉၃၄  ၂၀၃  ၁၈၁  ၉၆%  ၈၉% 
ေတာင်ငူ  ၄၈၇၀  ၄၈၅၇      ၄၅၇  ၄၅၅  ၁၀၀%  ၉၉% 
ေရတာရှည်  ၁၂၈၆  ၁၃၁၈  ၁၈၇  ၁၈၃  ၁၀၂%  ၉၈% 
ြဖူး  ၃၁၂၅  ၂၉၄၈  ၂၃၇  ၁၉၆  ၉၄%  ၈၃% 
အုတ်တွငး်  ၉၃၁  ၁၀၆၅  ၁၆၆  ၁၇၁  ၁၁၄%  ၁၀၃% 
ထနး်တပင်  ၄၁၉  ၃၈၅  ၇၃  ၅၂  ၉၂%  ၇၁% 
ေကျာက်ကီး  ၂၅၃  ၂၃၁  ၂၂  ၁၅  ၉၁%  ၆၈% 
ြပည်  ၅၆၅၄  ၅၇၂၉  ၂၈၉  ၂၅၅  ၁၀၁%  ၈၈% 
ပန်းေတာင်း  ၄၅၁  ၃၉၆  ၁၀၄  ၅၉  ၈၈%  ၅၇% 
ေပါက်ေခါင်း  ၃၃၂  ၃၄၁  ၁၀၂  ၁၁၅  ၁၀၃%  ၁၁၃% 
ေရေတာင်  ၆၉၉  ၆၇၁  ၂၇၈  ၂၅၈  ၉၆%  ၉၃% 
သဲကုန်း  ၅၇၅  ၄၉၆  ၇၂  ၅၈  ၈၆%  ၈၀% 
ေပါင်းတည်  ၄၄၆  ၄၅၂  ၁၂၇  ၁၂၈  ၁၀၁%  ၁၀၁% 
သာယာဝတီ  ၂၉၃၉  ၂၉၆၄  ၂၅၀  ၁၉၀  ၁၀၁%  ၇၆% 
လက်ပံတန်း  ၉၉၇  ၁၀၄၈  ၄၀၄  ၄၉၀  ၁၀၅%  ၁၂၁% 
မင်းလှ  ၈၄၄  ၈၃၁  ၁၅၉  ၁၃၂  ၉၈%  ၈၃% 
မိုးညို   ၆၇၀  ၆၆၂  ၁၅၂  ၁၅၇  ၉၉%  ၁၀၃% 
အုတ်ဖို  ၁၂၃၆  ၁၂၅၁  ၁၄၃  ၁၃၄  ၁၀၁%  ၉၄% 
ကို့ပင်ေကာက်  ၁၂၇၈  ၁၂၈၅  ၉၉  ၁၁၃  ၁၀၀%  ၁၁၄% 
ဇီးကုန်း  ၇၄၂  ၇၃၄  ၁၂၃  ၁၁၁  ၉၉%  ၉၀% 
နတ်တလင်း  ၉၁၂  ၉၁၈  ၉၉  ၁၁၆  ၁၀၁%  ၁၁၇% 

စုစုေပါင်း  ၄၄၇၃၉  ၄၄၆၈၅  ၅၂၀၇  ၄၉၉၈  ၁၀၀%  ၉၆% 
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၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို ့နယ်တရားရုံးများအလိုက် 

ရာဇဝတ်မများနှင့်  တရားမမများ၏  အမပီးြပတ်မနန်းများကို  ဇယား(၉)တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

မို ့နယ်တရားရုံးများ၏  အမပီးြပတ်မနန်းကုိကည့်လင်  ရာဇဝတ်မများတွင်  အုတ်တွင်းမို ့နယ် 

တရားရုံးသည်  အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပီး  တရားမမများတွင်  နတ်တလင်းမို ့နယ်တရားရုံးသည် 

အြမင့်ဆုံးြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဆံုးြဖတ်ပီးအမများ၏သက်တမ်း 

    ဆံုးြဖတ်ပးီအမများ၏သက်တမ်းသည်  တရားရံုးများ၏  အချနိ်နှင့်တေြပးညီ 

စစ်ေဆးစီရင်နိုင်မစွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာရန်  ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း  တရားရံုးကဆံုးြဖတ်ခ့ဲသည့် 

အမအေရအတွက်နှင့်  ကာြမင့်သည့်ကာလအလိုက်  အမအေရအတွက်တို့၏  အချ ို းအစားကုိ 

တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  (၁၂)လ အထက်ကာြမင့်သည့်ရာဇဝတ်မနှင့်  (၃၆)လအထက်ကာြမင့် 

သည့်တရားမမတ့ုိကုိ ကန့်ကာမခင်းအြဖစ် သတ်မတ်ှထားပါသည်။ 

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ဆံုးြဖတ်ပီးအမများသက်တမ်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သည်  ရာဇဝတ်နှင့်တရားမဆုိင်ရာ  မူလမ၊ 

အယူခံမ၊  ြပင်ဆင်မ၊  အေထွေထွမများကုိ  စစ်ေဆးပါသည်။  ဇယား  (  ၁၀  )၊  (  ၁၁  )တို့တွင် 

ဆုံးြဖတ်ပီးအမများ၏သက်တမ်းကိုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ဇယား -(   ၁၀   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ဆံုးြဖတ်ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၀၅  ၈၁  ၂၄၁  ၁၆၂  ၅၈၉ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၈%  ၁၄%  ၄၁%  ၂၇%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၅၉  ၁၀၅  ၂၈၂  ၇၁  ၅၁၇ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၁%  ၂၀%  ၅၅%  ၁၄%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၉၀  ၂၂၆  ၁၀၅  ၅၀  ၄၇၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၉%  ၄၈%  ၂၂%  ၁၅%   
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    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ဆံုးြဖတ်ပီး  ရာဇဝတ်မများ၏သကတ်မ်း 

သည်  (၃)လေအာက်  (၁၉%)၊  (၃)လမှ  (၆)လအတွငး်  (၄၈%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်း  (၂၂%) 

ြဖစ်ပီး(၁၂)လအထက်(၁၅%) ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိဇယား( ၁၀ )တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။  

    ဇယား(၁၀)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်းစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မများ 

သည်  ယခင်နှစ်  (၁၁%)မှ  ယခုနှစ်  (၁၉%)သို့  ြမင့်တက်သွားသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၁၂)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့်  ရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ(်၁၄%)မှ ယခုနှစ်  (၁၅%)တိုးြမင့်လာေကာင်း 

ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

 

ဇယား -(    ၁၁   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ ဆံုးြဖတ်ပီး တရားမမများသက်တမ်း 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၁၁  ၁၃၈  ၂၄၆  ၁၇  -  ၅၁၂ 

ရာခိုင်နန်း  ၂၂%  ၂၇%  ၄၈%  ၃%  -   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၈၈  ၁၅၅  ၂၁၁  ၇၉  -  ၅၃၃ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၆%  ၂၉%  ၄၀%  ၁၅%  -   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၇၁  ၁၁၉  ၁၀၄  ၁၂၇  ၁  ၄၂၂ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၇%  ၂၈%  ၂၅%  ၃၀%     

 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ဆံုးြဖတ်ပီးတရားမမများသက်တမး်သည် 

(၃)လေအာက်  (၁၇%)၊  (၃)လမှ(၆)လအတွင်း(၂၈%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လအတွငး်(၂၅%)၊  (၁၂)လ 

မ(ှ၃၆)လအတွင်း(၃၀%)ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ်ကုိ  ဇယား(၁၁)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ဇယား 

(၁၁)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်း  စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်သည့်  တရားမမများသည်  ယခင်နှစ(်၁၆%)မှ 

ယခနှုစ်(၁၇%)သ့ုိြမင့်တက်သွားသည်ကုိေတွ့ရိှရပါသည်။  (၃၆)လအထက်ကာြမင့်သည့် တရားမမ 

များသည် ယခင်နှစ် (၁၅%)မ ှယခုနှစ် (၃၀%)သို့ တိုးြမင့်လာပါသည်။ 
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ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီးအမများသက်တမ်း 

    ခရုိင်တရားရုံးများသည်  ရာဇဝတ်နှင့်  တရားမဆိုင်ရာ  မူလမ၊  အယူခံမ၊  ြပင်ဆင်မ 

နှင့်အေထွေထွမများကုိ  စစ်ေဆးပါသည်။  ဇယား  (  ၁၂  )၊  (  ၁၃  )တို့တွင်  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ 

ဆုံးြဖတ်ပီးအမများ၏သက်တမ်းကိုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ဇယား -(    ၁၂   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီး 

ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၈၇၀  ၃၇၇  ၁၄၃  ၃၁  ၁၄၂၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၆၁%  ၂၇%  ၁၀%  ၂%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၈၈၂  ၃၆၂  ၂၃၄  ၆၈  ၁၅၄၆ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၇%  ၂၃.၅%  ၁၅%  ၄.၅%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၆၅၀  ၃၁၄  ၂၆၈  ၅၄  ၁၂၈၆ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၁%  ၂၄%  ၂၁%  ၄%   

 

    ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရုိင်တရားရံုးများ၏  ဆံုးြဖတ်ပီး  ရာဇဝတ်မများ၏ 

သက်တမ်းသည်  (၃)လေအာက်  (၅၁%)၊  (၃)လမှ  (၆)လအတွင်း  (၂၄%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လ အတွင်း 

(၂၁%)  ြဖစ်ပးီ(၁၂)လအထက်(၄%)  ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ်ကုိဇယား(၁၂)တွင်  ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။  

    ဇယား(၁၂)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်းစစ်ေဆးဆံုးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မများ 

သည်  ယခင်နှစ်  (၅၇%)မှ  ယခုနှစ်  (၅၁%)သ့ုိ  ေလျာ့ကျသွားသည်ကုိေတွ့ရှိရပါသည်။  (၁၂)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ(်၄.၅%)မှ ယခုနှစ်(၄%)သို့ေလျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား -(   ၁၃   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီး 

တရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၆၆၈  ၂၈၅  ၂၂၂  ၉၇  ၄၃  ၁၃၁၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၁%  ၂၂%  ၁၇%  ၇%  ၃%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၇၁၄  ၁၈၆  ၁၈၃  ၂၄၁  ၁၃၇  ၁၄၆၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၉%  ၁၃%  ၁၂.၅%  ၁၆.၅%  ၉%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၄၆၇  ၂၀၄  ၃၁၂  ၁၈၆  ၄၆  ၁၂၁၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၈%  ၁၇%  ၂၆%  ၁၅%  ၄%   

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရိုင်တရားရံုးများ၏  ဆုံးြဖတ်ပီးတရားမမများ 

သက်တမ်းသည်  (၃)လေအာက ် (၃၈%)၊  (၃)လမှ(၆)လအတွင်း(၁၇%)၊  (၆)လမှ(၁၂)အတွင်း 

(၂၆%)၊  (၁၂)လ  မှ(၃၆)လအတင်ွး(၁၅%)နှင့်    (၃၆)လအထက်  (၄%)ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိ 

ဇယား(၁၃)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား(၁၃)အရ (၃)လေအာက်အတွင်း စစ်ေဆးဆံုးြဖတ်သည့် 

တရားမမများသည်  ယခင်နှစ်(၄၉%)မှ  ယခုနှစ(်၃၈%)သိ့ုေလျာ့ချသွားသည်ကုိေတွ့ရှိရပါသည်။ 

(၃၆)လ  အထက်ကာြမင့်သည့်တရားမမများသည်  ယခင်နှစ(်၉%)မှ  ယခုနှစ်(၄%)သို့  ေလျာ့ကျ 

သွားသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

 

မို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီးအမများသက်တမ်း 

    ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို့နယ်တရားရုံးများသည်  ရာဇဝတ်နှင့်  တရားမ 

ဆိုင်ရာ  မူလမများကုိ  စစ်ေဆးပါသည်။  ဇယား  (၁၄  )၊  (  ၁၅  )တို့တွင်  မို ့နယ်တရားရုံးများ၏ 

ဆုံးြဖတ်ပီးအမများ၏သက်တမ်းကိုေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား -(  ၁၄  )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီး 

ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ေန့ချင်းပီး 
၃လ 

ေအာက် 
၃-၆ လ  ၆-၁၂လ 

၁၂လ 
အထက် 

စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၄၅၂၈၁  ၈၄၃၉  ၃၂၇၆  ၁၇၂၄  ၅၅၂  ၅၉၂၄၂ 

ရာခိုင်နန်း  ၇၆%  ၁၄%  ၆%  ၃%  ၁%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၃၈၀၁၄  ၈၀၂၂  ၃၈၈၆  ၁၈၉၇  ၆၇၆  ၅၂၄၉၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၇၃%  ၁၅%  ၇%  ၄%  ၁%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၃၂၃၄၉  ၆၄၁၁  ၃၂၅၅  ၁၈၆၆  ၈၀၄  ၄၄၆၈၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၇၂%  ၁၄%  ၂၈%  ၄%  ၂%   

 

ပခူဲးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို့နယ်တရားရံုးများ၏  ဆံုးြဖတ်ပီး  ရာဇဝတ်မများ၏ 

သက်တမ်းသည် ေန့ချင်းပီး (၇၂%)၊ (၃)လေအာက် (၁၄%)၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်း (၂၈%)၊ (၆)လ 

မ(ှ၁၂)လ  အတွင်း  (၄%)  ြဖစ်ပီး(၁၂)လအထက်(၂%)  ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ်ကုိ  ဇယား(၁၄) 

တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဇယား( ၁၄  )အရ  မို ့နယ်တရားရုံးများတွင်  စွဲဆိုသည့်  ပီးြပတ်သည့်ရာဇဝတ်မများ 

အနက်  ေန့ချင်းပီးရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ်  (၇၃%)မှ ယခုနှစ်  (၇၂%)သ့ုိ  ေလျာ့ကျသာွးသည်  

ကုိေတွ့ရှိရပါသည်။  (၃)လေအာက်စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မများသည်  ယခင်နှစ် 

(၁၅%)မှ  ယခုနှစ်  (၁၄%)သို့  ေလျာ့နည်းသွားသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၁၂)လ  အထက်ကာြမင့် 

သည့်ရာဇဝတ်မများပီးြပတ်နန်းသည် (၁%)မှ ယခုနှစ် (၂%)သို့ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား -(  ၁၅ )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မို့နယ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးြဖတ်ပီး 

တရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၆လေအာက်  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၂၀၂၉  ၁၁၅၇  ၆၃၀  ၁၁၀  ၃၉၂၆ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၂%  ၂၉%  ၁၆%  ၃%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၂၂၄၉  ၁၂၉၀  ၈၄၀  ၁၉၂  ၄၅၇၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၉.၂%  ၂၈.၂%  ၁၈.၄%  ၄.၂%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၂၆၄၂  ၁၃၆၄  ၈၆၅  ၁၂၇  ၄၉၉၈ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၃%  ၂၇%  ၁၇%  ၃%   

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို့နယ်တရားရုံးများ၏  ဆုံးြဖတ်ပီးတရားမမများ 

သက်တမ်းသည်  (၆)လေအာက်  (၅၃%)၊    (၆)လမှ(၁၂)လအတင်ွး  (၂၇%)၊  (၁၂)လမှ(၃၆)လ 

အတွင်း(၁၇%)နှင့်    (၃၆)လအထက်  (၃%)ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ်ကို  ဇယား(၁၅)တွင်  ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။  

ဇယား(၁၅)အရ  (၆)လေအာက်အတွင်း  စစ်ေဆးဆံုးြဖတ်သည့်  တရားမမများသည် 

ယခင်နှစ်(  ၄၉.၂ %)မှ ယခနှုစ်(၅၃%)သို့ေလျာ့ချသွားသည်ကို  ေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၃၆)လ အထက် 

ကာြမင့်သည့်တရားမမများသည် ယခင်နှစ်(၄.၂%)မှ ယခုနှစ်(၃%)သို့ ေလျာ့ကျသည်ကို ေတွ့ ရှိရပါ 

သည်။ 

 

 

စစ်ေဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်း 

    စစ်ေဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်းသည်  တရားရုံးများ၏  အမေဟာင်းနှင့်ကန ့်ကာ 

မခင်းများကိုေစာင့်ကပ်ရန်  ြပက္ခဒိန်နှစ်ကုန်ဆုံးချန်ိတွင်  စစ်ေဆးဆဲအမအေရအတွက်နှင့်  ကာြမင့် 

သည့်ကာလအလိုက်  အမအေရအတွက်တို့၏  အချ ို းအစားကုိတွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  (၁၂)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့်ရာဇဝတ်မနှင့်  (၃၆)လအထက်  ကာြမင့်သည့်တရားမမတ့ုိကုိ  ကန ့်ကာ 

မခင်းအြဖစသ်တ်မတ်ှထားပါသည်။   
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ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်း  

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်းကို  ဇယား 

(၁၆)၊ (၁၇ )တို့တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

 

ဇယား -( ၁၆ )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ စစ်ေဆးဆဲ ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၉၇  ၉၆  ၉၆  ၂၉  ၃၁၈ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၀%  ၃၀%  ၃၀%  ၁၀%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၁၅၇  ၁၁၄  ၆၆  -  ၃၃၇ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၇%  ၃၄%  ၁၉%  -   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၂၀၀  ၁၆၈  -  -  ၃၆၈ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၄%  ၄၆%  -  -   

 

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  စစ်ေဆးဆဲ  ရာဇဝတ်မများ၏သက်တမ်း 

သည် (၃)လေအာက် (၅၄%)၊ (၃)လမှ (၆)လအတင်ွး (၄၆%)၊ (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်းနှင့် (၁၂)လ 

အထက်အမများမရှိပါ။ အေသးစိတ်ကိုဇယား(၁၆)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

    ဇယား(၁၆)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်းစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မများ 

သည် ယခင်နှစ်  (၄၇%)မ ှ ယခုနှစ ် (၅၄%)သို့  တုိးြမင့်လာပါသည်။  (၁၂)လအထက်ကာြမင့်သည့် 

ရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ်နှင့် ယခုနှစ်တို့တွင် အမများမရှိသည်အထိ ေလျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား -( ၁၇ )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ စစ်ေဆးဆဲ တရားမမများသက်တမ်း 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၂၆  ၁၀၇  ၆၀  ၈  -  ၃၀၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၂%  ၃၅%  ၂၀%  ၃%  -   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၁၅၄  ၁၄၀  ၁၂၈  ၉  ၁  ၄၃၂ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၅.၆၅%  ၃၂.၄%  ၂၉.၆၂%  ၂.၁%  ၀.၂၃%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၁၃၆  ၁၄၂  ၂၃၆  ၁၆၀  ၁  ၆၇၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၂၀%  ၂၁%  ၃၅%  ၂၄%  ၀.၁၄%   

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ စစ်ေဆးဆဲ တရားမမများ သက်တမ်းသည ်

(၃)လေအာက်  (၂၀%)၊  (၃)လမှ(၆)လအတွငး်(၂၁%)၊  (၆)လမှ(၁၂)အတွင်း  (၃၅%)၊  (၁၂)လမ ှ

(၃၆)လအတွင်း(၂၄%)နှင့်(၃၆)လအထက(်၀.၁၄%)ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ်ကို  ဇယား(၁၇)တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  ဇယား(၁၇)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်း  စစ်ေဆးဆံုးြဖတ်သည့်  တရားမမ 

များသည်  ယခင်နှစ(်၃၅.၆၅%)မှ  ယခုနှစ်(၂၀%)သ့ုိေလျာ့ချသာွးသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၃၆)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့်တရားမမများသည် ယခင်နှစ(်၀.၂၃%)မှယခနှုစ်(၀.၁၄%)သ့ုိေလျာ့ကျခ့ဲသည် 

ကို ေတွ့ ရပါ သည်။ 

 

 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိခရိုင်တရားရုံးများ၏ စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်း ကုိ 

ဇယား (၁၈ )၊ (၁၉)တို့တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား -(   ၁၈   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲ 

ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၇၀  ၉၉  ၇၃  ၃၁  ၃၇၃ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၆%  ၂၆%  ၂၀%  ၈%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၂၁၆  ၉၆  ၇၈  ၁၅  ၄၀၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၃%  ၂၄%  ၁၉%  ၄%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၃၀၂  ၁၁၂  ၆၆  ၃၄  ၅၁၄ 

ရာခိုင်နန်း  ၅၉%  ၂၂%  ၁၃%  ၇%   

 

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရုိင်တရားရံုးများ၏  စစ်ေဆးဆဲ  ရာဇဝတ်မများ၏ 

သက်တမ်းသည်  (၃)လေအာက်  (၅၉%)၊  (၃)လမှ  (၆)လအတွငး်  (၂၂%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်း 

(၁၃%)  ြဖစ်ပီး  (၁၂)လအထက ် (၇%)  ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကုိဇယား(  ၁၈  )တွင်ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  

    ဇယား(  ၁၈  )အရ  (၃)လေအာက်အတွင်းစစ်ေဆးဆံုးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မ 

များသည်ယခင်နှစ်  (၅၃%)မှ  ယခုနှစ်  (၅၉%)သို့  များြပားလာသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၁၂)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ(်၄%)ရိှခ့ဲရာမှ ယခုနှစ်  (၇%)သို့ တိုးတက်လာ 

သည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။  
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ဇယား -(   ၁၉    )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲ 

တရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၂၀၀  ၁၉၇  ၂၃၃  ၂၉၄  ၁၉၁  ၁၁၁၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၈%  ၁၈%  ၂၁%  ၂၆%  ၁၇%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၁၈၁  ၂၁၉  ၁၈၅  ၃၃၅  ၂၁၃  ၁၁၃၃ 

ရာခိုင်နန်း  ၁၆%  ၁၉%  ၁၆%  ၃၀%  ၁၉%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၁၁၆  ၂၅၀  ၄၈၆  ၃၆၃  ၃၁၆  ၁၅၃၁ 

ရာခိုင်နန်း  ၇%  ၁၆%  ၃၂%  ၂၄%  ၂၁%   

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  ခရုိငတ်ရားရံုးများ၏  စစ်ေဆးဆဲ  တရားမမများ 

သက်တမ်းသည်  (၃)လေအာက်  (၇%)၊  (၃)လမှ(၆)လအတင်ွး(၁၆%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လအတင်ွး 

(၃၂%)၊  (၁၂)လမှ(၃၆)လအတင်ွး(၂၄%)နှင့်    (၃၆)လအထက်  (၂၁%)ြဖစ်ပါသည်။  အေသးစိတ် 

ကိုဇယား( ၁၉ ) တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား( ၁၉ )အရ (၃)လေအာက်ကာြမင့်သည့် စစ်ေဆး 

ဆဲအမသည်  ယခင်နှစ်(၁၆%)မှ  ယခုနှစ်(၇%)သို့ေလျာ့ကျခဲ့သည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  (၃၆)လ 

အထက်ကာြမင့်သည့်  စစ်ေဆးဆဲအမသည်  ယခင်နှစ(်၁၉%)မှ  ယခုနှစ်(၂၁%)သို့  များြပားလာ 

သည်ကုိေတွ့ရိှရပါသည်။  

 

 

မို့နယ်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်း 

    ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိမို ့နယ်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲအမများ သက်တမး် 

ကုိ ဇယား ( ၂၀ )၊ (  ၂၁ )တို့တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား -(   ၂၀   )ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မို့နယ်တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲ 

ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၃လေအာက်  ၃-၆ လ  ၆-၁၂လ  ၁၂လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၉၁၄  ၁၄၄၃  ၈၃၂  ၄၇၈  ၄၆၆၇ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၁%  ၃၁%  ၁၈%  ၁၀%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၁၇၅၃  ၁၁၄၅  ၈၇၇  ၄၅၅  ၄၂၃၀ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၁%  ၂၇%  ၂၁%  ၁၁%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၁၆၅၈  ၁၁၃၅  ၈၇၇  ၆၁၄  ၄၂၈၄ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၉%  ၂၆%  ၂၀%  ၁၄%   

 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို ့နယ်တရားရုံးများ၏  စစ်ေဆးဆဲ  ရာဇဝတ်မများ၏ 

သက်တမ်းသည်  (၃)လေအာက ် (၃၉%)၊  (၃)လမှ  (၆)လအတွင်း  (၂၆%)၊  (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်း 

(၂၀%)  ြဖစ်ပးီ (၁၂)လအထက် (၁၄%)  ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကိုဇယား( ၂၀  )တွင်ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  

    ဇယား(၂၀)အရ  (၃)လေအာက်အတွင်းစစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ပီးသည့်  ရာဇဝတ်မများ 

သည် ယခင်နှစ် (၄၁%)မှ ယခုနှစ် (၃၉%)ထိေလျာ့ကျသွားပါသည်။ (၁၂)လအထက် ကာြမင့်သည့် 

ရာဇဝတ်မများသည်ယခင်နှစ်(၁၁%)ရိှခ့ဲရာမ ှယခုနှစ်(၁၄%)သို့ တိုးြမှင့်ခဲ့ေကာင်းေတွ့ ရှိရပါ သည်။ 

ဇယား -(၂၁)ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မို့နယ်တရားရံုးများ၏ 

စစ်ေဆးဆဲတရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၉) 

ခုနှစ်    ၆လေအာက်  ၆-၁၂လ  ၁၂-၃၆လ  ၃၆လအထက်  စုစုေပါင်း 

၂၀၁၇ 
အေရအတွက်  ၁၁၁၅  ၉၀၃  ၇၂၆  ၃၁၁  ၃၀၅၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၆.၅%  ၂၉.၅%  ၂၄%  ၁၀%   

၂၀၁၈ 
အေရအတွက်  ၁၂၃၁  ၁၀၄၀  ၇၀၄  ၃၅၁  ၃၃၂၆ 

ရာခိုင်နန်း  ၃၇%  ၃၁.၃%  ၂၁.၂%  ၁၀.၅%   

၂၀၁၉ 
အေရအတွက်  ၁၄၀၅  ၈၆၈  ၈၅၁  ၄၁၁  ၃၅၃၅ 

ရာခိုင်နန်း  ၄၀%  ၂၅%  ၂၄%  ၁၂%   
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ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  မို့နယ်တရားရုံးများ၏  စစ်ေဆးဆဲ  တရားမမများ၏ 

သက်တမ်းသည် (၆)လေအာက် (၄၀%)၊ (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်း (၂၅%) ြဖစ်ပီး (၁၂)လမှ (၃၆)လ 

အတွင်း  (၂၄%)၊ (၃၆)လအထက ်(၁၂%)  ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်ကိုဇယား (၂၁)တွင်ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  

    ဇယား(၂၁)အရ  (၆)လေအာက်ကာြမင့်သည့်  စစ်ေဆးဆဲအမသည်    ယခင်နှစ် 

(၃၇%)မှ ယခုနှစ် (၄၀%)သို့ များြပားလာသည်ကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။ (၃၆)လအထက် ကာြမင့်သည့် 

စစ်ေဆးဆဲအမသည်  ယခင်နှစ(်၁၀.၅%)ရှိခဲ့ရာမှယခုနှစ(်၁၂%)သို့တိုးြမှင့်ခဲ့ေကာင်း  ေတွ့ ရှိရပါ 

သည်။  

 

အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

    အယူခံတက်ေရာက်မနန်းသည်  ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း  တရားရုံးများ၏  အပးီသတ် 

ဆုံးြဖတ်ချက်အေပါ အမသည်များ၏ ေကျနပ်မကုိတုိင်းတာရန် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်း မို့နယ်တရားရံုးများမှ ခရုိင်တရားရံုးများသ့ုိ 

အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

    မို ့နယ်တရားရုံးများမှ ဆံုးြဖတ်ချက်အေပါ အယူခံတက်ေရာက်မနန်းသည် ြပက္ခဒိန် 

နှစ်အလုိက်  မို ့နယ်တရားရံုးများ၏  ဆံုးြဖတ်ပီးအမအေရအတွက်နှင့်  ခရုိင်တရားရံုးများ၏ 

အယူခံမအေရအတွက်တ့ုိ၏အချ ို းအစားကို  တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  အယူခမံအေရအတွက် 

တွင်ြပင်ဆင်မနှင့် အေထွေထွအယူခံမများ ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။  

၂၀၁၉  ခုနှစ်အတွင်း  မို ့နယ်တရားရံုးများမှ  ခရုိင်တရားရံုးများသ့ုိ  စုစုေပါင်း 

အယူခံတက်ေရာက်မနန်းသည် ရာဇဝတ်မများတွင် (၂.၈%)ရှိပးီ တရားမမများတွင် (၂၄.၃%)  ရိှပါ 

သည်။  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  မို ့နယ်တရားရုံးများမှ  ခရုိင်တရားရံုးများသို့  အယူခံ 

တက်ေရာက်မနန်းကုိဇယား(၂၂)တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။  
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ဇယား (၂၂) ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မို့နယ်တရားတရားရံုးများမှ ခရုိင်တရားရံုးများသ့ုိ 

အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

တုိင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ် 

ရာဇဝတ်  တရားမ  အယူခံနန်း 
ဆံုးြဖတ်ပီး 
အမ(မို့နယ်) 

အယူခံမ 
(ခရုိင်) 

ဆံုးြဖတ်ပီး 
အမ(မို့နယ်) 

အယူခံမ 
(ခရုိင်) 

ရာဇဝတ်  တရားမ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  ၄၄၆၈၅  ၁၂၈၆  ၄၉၉၈  ၁၂၁၅  ၂.၈%  ၂၄.၃% 

 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ  ခရုိင်တရားရံုးများမှ  တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သ့ုိ 

အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

ခရုိင်တရားရုံးများမှ  ဆံုးြဖတ်ချက်အေပါ  အယူခံတက်ေရာက်မနန်းသည်  ြပက္ခဒန်ိ 

နှစ်အလုိက်  ခရုိင်တရားရံုးများ၏  ဆံုးြဖတ်ပီးအမအေရအတွက်နှင့်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရား 

လတ်ေတာ်၏  အယူခံမအေရအတွက်တ့ုိ၏  အချ ို းအစားကုိ  တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  အယူခံမ 

အေရအတွက် တွင်ြပင်ဆင်မနှင့် အေထေွထွအယူခံမများ ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။  

၂၀၁၉  ခုနှစ်အတွင်း  ခရုိင်တရားရံုးများမှ  တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သို့ 

စုစုေပါင်း  အယူခံတက်ေရာက်မနန်းသည်  ရာဇဝတ်မများတွင်  (၁၀%)ရှိပီး  တရားမမများတွင် 

(၂၇%)ရိှပါသည်။  

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်း  ခရုိင်တရားရံုးများမှ  တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

သို့အယူခံတက် ေရာက်မနန်းကိုဇယား( ၂၃)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား -( ၂၃ )၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ခရုိင်တရားရံုးများမှ ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သ့ုိ    

အယူခံတက်ေရာက်မနန်း 

စဉ်  ရံုးအမည် 
ရာဇဝတ်  တရားမ  အယူခံနန်း 

ဆံုးြဖတ်ပီး 
အမ(ခရုိင်) 

အယူခံ 
(တရားလတ်ေတာ်) 

ဆံုးြဖတ်ပီး 
အမ(ခရုိင်) 

အယူခံ 
(တရားလတ်ေတာ်) 

ရာဇဝတ်  တရားမ 

၁  ပဲခူးခရုိင်  ၄၉၇  ၅၀  ၅၀၀  ၁၇၅  ၁၀%  ၃၅% 

၂  ေတာင်ငူခရိုင်  ၃၄၆  ၃၉  ၃၀၂  ၇၃  ၁၁%  ၂၄% 

၃  သာယာဝတီခရိုင်  ၂၂၉  ၁၃  ၁၉၃  ၄၈  ၆%  ၂၅% 

၄  ြပည်ခရိုင်  ၂၁၄  ၂၃  ၂၂၀  ၃၁  ၁၁%  ၁၄% 

  စုစုေပါင်း  ၁၂၈၆  ၁၂၅  ၁၂၁၅  ၃၂၇  ၁၀%  ၂၇% 

 

မခင်းပမာဏနှင့်တရားသူကီးများ၏ ေဆာင်ရွက်နုိင်မ 

    ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း  တရားသူကီးတစ်ဦးစစ်ေဆးရသည့်  မခင်းပမာဏနှင့် 

စီရင်ဆုံးြဖတ် နိုင်သည့်အမ ပမာဏကိုတိုင်းတာရန်ြဖစ်ပါသည်။  

 

ဇယား(၂၄)  ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း  တရားသူကီးတစ်ဦးချင်းစစ်ေဆးရသည့်  မခင်းပမာဏနှင့် 

စီရင်ဆံုးြဖတ်နုိင်သည့်အမပမာဏ 

 
စဲွဆုိမ 

(ရာဇဝတ်၊ 
တရားမ) 

ပီးြပတ် 
(ရာဇဝတ်၊ 
တရားမ) 

တရားသူကီး 
အေရအတွက် 

မခင်း 
ပမာဏ 

ေဆာင်ရွက် 
နုိင်မ 

ေဆာင်ရွက်မ 
ရာခုိင်နန်း 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 
တရားလတေ်တာ် 

၁၁၆၇  ၈၉၃  ၄  ၂၉၂  ၂၂၃  ၇၆% 

ခရုိင်တရားရုံး 
(၄)ရုံး 

၃၀၀၈  ၂၅၀၁  ၁၄  ၂၁၅  ၁၇၉  ၈၃% 

မို ့နယ်တရားရုံး 
(၂၈)ရုံး 

၄၉၉၄၆  ၄၉၆၈၃  ၇၀  ၇၁၄  ၇၁၀  ၉၉% 

 

    ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ  တရားရံုးအဆင့်အလုိက် 

တရားသူကီးတစ်ဦးလင်  လက်ခံစစ်ေဆးရသည့်  အမအေရအတွက်နှင့်  စီရင်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည့် 

အမအေရအတွက်တို့ကို ဇယား ( ၂၄ )တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
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တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တွင်  ပမ်းမအားြဖင့်  တရားသူကီးတစ်ဦး၏ 

လက်ခံစစ်ေဆးရသည့်အမအေရအတွက်မှာ(၂၉၂)မြဖစ်ပီး  စီရင်ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအေရအတွက် 

မှာ (၂၂၃)မြဖစ်ပါသည်။ 

ခရုိင်တရားရုံးများတွင်  ပမ်းမအားြဖင့်  တရားသူကီးတစ်ဦး၏  လက်ခံစစ်ေဆး 

ရသည့်အမအေရအတွက်မှာ  (၂၁၅)မြဖစ်ပီး  စီရင်ဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့်အမ  အေရအတွက်မှာ  (၁၇၉)မ 

ြဖစ်ပါသည်။  မို ့နယ်တရားရုံးများတွင်  ပမ်းမအားြဖင့်  တရားသူကီးတစ်ဦး၏  လက်ခံစစ်ေဆး 

ရသည့်အမအေရအတွက်မှာ  (၇၁၄)မြဖစ်ပီး  စရီင်ဆံုးြဖတ်ခဲ့သည့်အမ  အေရအတွက်မှာ  (၇၁၀)မ 

ြဖစ်ပါသည်။  ရံုးအဆင့်တုိင်းတွင်  တရားသူကီးတစ်ဦးချင်း၏  စွမ်းေဆာင်နုိင်သည့်ပမာဏထက် 

အမပမာဏပိုမိုများြပားေနေကာင်းေတွ့ ရှိရပါသည်။ 

 

အေရးကီးရာဇဝတ်မ အမျ ို းအစားအလုိက်ခဲွြခားေဖာ်ြပြခင်း 

    ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  မို ့နယ်တရားရုံးများနှင့်  ခရုိင်တရားရံုးများသ့ုိ  စွဲဆုိခဲ့ေသာ 

အေရးကီးရာဇဝတ်မများြဖစ်သည့်  မုဒိမ်းမ၊  လသူတ်မ၊  မူးယစ်ေဆးဝါးမ၊  လူကုန်ကးူမများ၏ 

စဲွဆုိသည့်ပမာဏအရ  ြဖစ်ပွားေနသည့်အေြခအေနကို  သိရှိေစရန်ရည်ရွယ်၍  ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ 

    ၂၀၁၉  ခုနှစ်တွင်  မို ့နယ်တရားရုံးများနှင့်ခရိုင်တရားရုံးများသို့  စွဲဆုိခဲ့သည့်ရာဇဝတ် 

မစစုုေပါင်း  (၄၆၁၃၄)မရှိပါသည်။  အဆုိပါအမများအနက်  ေန့ချင်းပီးစစ်ေဆးပီးြပတ်ခဲ့သည့် 

အေသးအဖဲွမစုစုေပါင်း (၃၂၁၉၀)မရှိပါသည်။ 

 

ဇယား( ၂၅ )  ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း အေရးကီးရာဇဝတ်အမအမျ ို းအစားအလုိက် စဲွဆုိမ 

အမအမျ ို းအစား  စဲွဆုိမ  ရာခုိင်နန်း 

မုဒိမ်းမ  ၁၆၇  ၁.၂% 
လူသတ်မ  ၁၅၉  ၁.၁% 
မူးယစ်ေဆးဝါးမ  ၁၅၆  ၁.၁% 
လူကုန်ကူးမ  ၁၂  ၀.၁% 
အြခား  ၁၃၄၅၀  ၉၆% 
စုစုေပါင်း  ၁၃၉၄၄  ၁၀၀% 

    ကျန်ရှိသည့်  အမေပါင်း  (၁၃၉၄၄)မတွင်  မုဒိမ်းမ  (၁.၂%)၊  လူသတ်မ  (၁.၁%)၊ 

မူးယစ်ေဆးဝါးမ  (၁.၁%)၊  လူကုန်ကူးမ  (၀.၁%)နှင့်  အြခားအမ  (၉၆%)စဲွဆုိခ့ဲပါသည်။  အမ 

အမျ ို းအစားတစ်ခုချင်းအလုိက် အေသးစိတ်စာရင်းကုိ ဇယား( ၂၅ )တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဝန်ထမ်းေရးရာ 
 ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊  ခရုိင်တရားရံုးများ၊  မို ့နယ်တရားရုံးများ၏ 

ဝန်ထမ်းအေြခအေနမှာ  အရာထမ်းများ၏ခွင့်ြပုအင်အားမှာ  (  ၁၄၇  )ြဖစ်ပီး  လက်ရှိအင်အားမှာ  

(၁၀၈) ဦးြဖစ်၍ လစ်လပ်အင်အားမှာ ( ၄၅ )ဦးြဖစ်ပါသည်။ အြခားအဆင့်ဝန်ထမ်း ခင့်ွြပုအင်အား 

(၅၈၃) ဦး၊ လက်ရှိအင်အား (၃၂၄)ဦးြဖစ်ပီး လစ်လပ်အင်အားမှာ (၂၅၉)ဦးြဖစ်၍ ခွင့်ြပုအင်အား၏  

(  ၅၆%)  ခန့်အပ်ပီးြဖစ်ပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ အေသးစိတ်စာရင်းအား  ဇယား(၂၆)၊  (၂၇) 

တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ဇယား(၂၆) ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်နှင့် လက်ေအာက်ရံုးများ၏ 
အရာထမ်းအင်အားစာရင်း (၁-၁-၂၀၁၉) မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ထိ 

စဉ်  ရံုးအမည် 
အမထမ်း 

ခွင့်ြပု  ခန့်ထား  ခန့်ရန်ကျန် 
 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

 

 

တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူး 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ း 

ခရုိင်တရားသူကီး 

လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း 

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီး 

ဦးစီးအရာရှိ 

မို့နယ်တရားသူကီး 

တွဲဖက်မို ့နယ်တရားသူကီး 

ဒုတိယဦးစီးမှူး 

ဒုတိယမို့နယ်တရားသူကီး 

 

 

၁ 

၃ 

၄ 

၄ 

၁၂ 

၁၀ 

၂၈ 

၃၀ 

၉ 

၄၆ 

 

၁ 

၂ 

၄ 

၃ 

၁၀ 

၁ 

၂၈ 

၃၆ 

၅ 

၁၈ 

 

- 

၁ 

- 

၁ 

၂ 

၉ 

- 

ပို၆ 

၄ 

၂၈ 

  စုစုေပါင်း  ၁၄၇  ၁၀၈  ၄၅ 
 

ခန့ထ်ားပီးသည့်ရာခုိင်နန်း- ၇၃.၅% 

ခန့်ထားရန်ကျန်သည့်ရာခိုင်နန်း- ၃၀.၆% 
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ဇယား (၂၇)ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်နှင့် လက်ေအာက်ရံုးများ၏ 

အမထမ်းအင်အားစာရင်း (၁.၁.၂၀၁၉) မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၉) ထိ 

စဉ်  ရံုးအမည်  အမထမ်း 
ခွင့်ြပု  ခန့ထ်ား  ခန့်ရန်ကျန် 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

၁၀ 

၁၁ 

၁၂ 

၁၃ 

၁၄ 

ရုံးအုပ် 

ဌာနခွဲစာေရး 

အကီးတန်းစာေရး 

အကီးတန်းလက်နှိပ်စက် 

လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာငေ်ရးမှူး 

ယာဉ်ေမာငး်အဆင့်-၃ 

အငယ်တန်းစာေရး 

အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက ်

စာတွဲချုပ် 

ယာဉ်ေမာငး်အဆင့်-၅ 

ရုံးအကူ 

ဆင့်စာလုလင် 

သန့ရှ်င်းေရး 

ရုံးေစာင့် 

၂ 

၂၅ 

၁၁၄ 

၄ 

၄ 

 

၁ 

၁၄၃ 

၆၁ 

၁ 

၄ 

၆၃ 

၁၂၆ 

၂ 

၃၃ 

၂ 

၂၁ 

၉၀ 

၁ 

- 

 

- 

၁၀၀ 

၃၄ 

၁ 

၃ 

၁၃ 

၃၇ 

၂ 

၂၀ 

- 

၄ 

၂၄ 

၃ 

၄ 

 

၁ 

၄၃ 

၂၇ 

- 

၁ 

၅၀ 

၈၉ 

- 

၁၃ 

  စုစုေပါင်း  ၅၈၃  ၃၂၄  ၂၅၉ 
ခန့်ထားပီးသည့်ရာခိုင်နန်း- ၅၅.၅% 

ခန့်ထားရန်ကျန်သည့်ရာခိုင်နန်း- ၄၄.၄% 
၆၆% ြပည့်ရန် ၈%  လိုအပ်ပီး ဝန်ထမ်းအင်အား ၄၈ ဦးလစ်လပ်လက်ရှိပါသည်။ 

 

အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်း 

    အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  အရာထမ်းများအေပါ 

အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးမှ  မို ့နယ်တရားသူကီး  ဦးစုိးမင်း၊ 

သာယာဝတခီရုိင်တရားရံုးမ ှ ဒုတိယခရုိင်တရားသူကီး  ေဒါနုနုခုိင်၊  ပခူဲးခရုိင်တရားရံုးမှ  ဒုတိယ 

ခရုိင်တရားသူကီး  ေဒါမိမိသန်း၊  ပဲခူးမို နယ်တရားရုံးမှ  တဲွဖက်မို ့နယ်တရားသူကီး ေဒါနန်းေထွး၊ 

ပဲခူးခရုိင်တရားရံုးမှ  ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီး  ေဒါဝငး်ဝင်းနွယ်၊  ဒုိက်ဦးမို ့နယ်တရားရုံးမှ  ဒုတိယ 

မို ့နယ်တရားသူကီး  ဦးေကျာ်သူစိုး၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်မှ  ဦးစီးအရာရိှ 
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ဦးေကျာ်ဇင်နိုင်၊  ဒုတိယဦးစီးမှူ း  ဦးြမတ်စက်ထွဋ်  ၊  ေကျာက်တံခါးမို ့နယ်တရားသူကီး 

ေဒါေအးြမတ်သူတို့အား သတိေပးြခင်း ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

    အေသးစိတ်စာရင်းကုိ ဇယား(၂၈)တွငေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ဇယား (၂၈) တုိင်စာအရ အရာထမ်းဆုိင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ် အေရးယူမအေြခအေန 

၁-၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ အထိ 

စဉ်  ရာထူး 

သတိေပးြခင်း 

လ
စာ

နန်
းအ

တ
ငွ်း
 လ

စာ
ေလ

ျာခ့
ျြခ
င်း
 

ရာ
ထူ

းတ
ိုးရ
ပ်ဆ

ိုင်း
ြခ
င်း
 

ရာ
ထူ

းအ
ဆ

င့်ေ
လ

ျာ့ခ
ျြခ
င်း
 

တ
ာဝ

န်မ
ှယ

ာယ
ီရပ

်ဆ
ိုင်း
ြခ
င်း
 

ဝန
်ထ

မ်း
အ
ြဖ
စ်မ

ထှ
ုတ

ပ်ယ
်ြခ
င်း
 

ဝန
်ထ

မ်း
အ
ြဖ
စ်မ

ထှ
ုတ

ပ်စ
်ြခ
င်း
 

စုစ
ေုပ

ါင်
း 

သ
တ

င်း
စာ

ေ
က

ာ်ြင
ာတ

ွင်မ
ှား
ယွ

င်း
ေဖ

ာြပ
ြခ
င်း
 

တ
ရာ

းစ
ီရင်

ေရ
းက

ိစ္စန
ငှ့်သ

က
ဆ်

ိုင် 

တ
ရာ

းစ
ီရင်

ေရ
းက

ိစ္စန
ငှ့်မ

သ
က

်ဆ
ိုင် 

၁ 
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် 
တရားေရးဦးစီးမှူး 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

၂  ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၃  ခရုိင်တရားသူကီး  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၄  တွဲဖက်ခရုိင်တရားသူကီး  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၅  ဒုတိယခရိုင်တရားသူကီး  -  ၁  ၂  -  -  -  -  -  -  ၃ 
၆  လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူ း  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၇  မို့နယ်တရားသူကီး  -  ၂  -  -  -  -  -  -  -  ၂ 
၈  တွဲဖက်မို ့နယ်တရားသူကီး  -  -  ၁  -  -  -  -  -  -  ၁ 
၉  ဦးစီးအရာရှိ  -  -  ၁  -  -  -  -  -  -  ၁ 
၁၀  ဒုတိယမို ့နယ်တရားသူကီး  -  ၁  ၁  -  -  -  -  -  -  ၂ 
  အရာထမ်းစုစုေပါင်း    ၄  ၅  -  -  -  -  -  -  ၉ 
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၀န်ထမ်းများအေပါ  အေရးယူအြပစ်ေပးြခင်းနှင့်  ပတ်သက်၍  အုတ်တွင်းမို ့နယ် 

တရားရံုးမှ  ဘီလစ်စာေရး  ေဒါသင်းသင်းေဇာ်၊  ပခူဲးမို့နယ်တရားရံုးမှ  ရုံးေစာင့်  ဦးြမသိန်းတို့အား 

စာြဖင့်သတိေပးြခင်း ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဇီးကုန်းမို ့နယ်တရားရုံးမှ  အငယ်တန်းစာေရး  ဦးစုိင်းလငး်ဦးအား  နှစ်တိုးလစာ 

(၂)ကိမရ်ပ်ဆုိင်းသည့်  ြပစ်ဒဏ်၊ပန်းေတာင်းမို့နယ်တရားရံုးမှ  အကီးတန်းစာေရး  ေဒါြမင့်ြမင့်ရီ 

နှင့်  အငယ်တန်းစာေရး  ေဒါနွယ်နွယ်လင်တို့အား  နှစ်တိုးေလျာ့ချသည့်  ြပစ်ဒဏ်၊  ြဖူးမို ့နယ် 

တရားရံုးမှ အကီးတန်းစာေရး ေဒါမီမလီတ်အား အငယ်တန်းစာေရးရာထးူသ့ုိ (၃)နှစ်ေလျာ့ချသည့် 

ြပစ်ဒဏ်၊ ေဝါမို့နယ်တရားရံုးမှ အကီးတန်းစာေရး ဦးကည်ဝင်းအား အငယ်တန်းစာေရးရာထူးသို့ 

(၂)နှစေ်လျာ့ချသည့် ြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိဇယား(၂၉)တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား(၂၉) တုိင်စာအရ အမထမ်းဆုိင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ် အေရးယူမအေြခအေန 
၁-၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ အထိ 

စဉ်  ရာထူး 

သတိေပးြခင်း 

လ
စာ

နန
်းအ

တ
ွင်း
 လ

စာ
ေလ

ျာ့ခ
ျြခ
င်း
 

ရာ
ထ

ူးတ
ိုးရ
ပ်ဆ

ိုင်း
ြခ
င်း
 

ရာ
ထူ

းအ
ဆ

င့်ေ
လ

ျာ့ခ
ျြခ
င်း
 

တ
ာဝ

န်မ
ှယ

ာယ
ီရပ်

ဆ
ိုင်း
ြခ
င်း
 

ဝန
်ထ

မ်း
အ
ြဖ
စမ်

ှထ
ုတ

်ပယ
်ြခ
င်း
 

ဝန
်ထ

မ်း
အ
ြဖ
စမ်

ှထ
ုတ

်ပစ
်ြခ
င်း
 

စုစ
ုေပ

ါင
်း 

သ
တ

င်း
စာ

ေ
က

ာ်ြင
ာတ

ွင်မ
ှား
ယ

ွင်း
ေဖ

ာြပ
ြခ
င်း
 

တ
ရာ

းစ
ရီင

်ေရ
းက

ိစ္စန
ှင့်သ

က
်ဆ

ိုင် 

တ
ရာ

းစ
ရီင

်ေရ
းက

ိစ္စန
ှင့်မ

သ
က

်ဆ
ိုင် 

၁  ဌာနခွဲစာေရး  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၂  အကီးတန်းစာေရး  -  ၁  -  ၁  -  ၂  -  -  -  ၄ 
၃  ယာဉ်ေမာင်း(၃)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၄  အငယ်တန်းစာေရး  -  -  -  ၂  -  -  -  -  -  ၂ 
၅  အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၆  ရုံးအကူ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၇  ရံုးအကူ/စာပို့  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
၈  ရံုးေစာင့်  -  -  ၁  -  -  -  -  -  -  ၁ 
  အမထမ်းစုစုေပါင်း  -  ၁  ၁  ၃  -  ၂  -  -  -  ၇ 
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စစ်ေဆးေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ 

    ၂၀၁၈-၂၀၂၂  မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအား  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ွနုိင်ရန် 

နင့်ှလာဘ်ေပးလာဘ်ယူကင်းရင်ှးေစရန်၊    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကးီချုပ ်

ဦးေမာင်ေမာင်ေရမှ  ၂၆-၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရတာရည်ှမို့နယ်တရားရံုးအားလည်းေကာင်း၊  

၂၇-၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ြဖူးမို ့နယ်တရားရုံးအချုပ်ခန်းအားလည်းေကာင်း၊  ၂၈-၃-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့တွင်  ြဖူးမို ့နယ်တရားရုံးနှင့်  ေရတာရှည်မို့နယ်တရားရံုးတို့အားလည်းေကာင်း၊  ၂၉-၃-

၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊ ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံး၊ ေရတာရှည်မို့နယ်တရားရုံး 

တို့အားလည်းေကာင်း၊ ၆-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် သနပ်ပင်မို့နယ်တရားရံုးအားလည်းေကာင်း၊ ၁၄-

၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သဲကုန်းမို ့နယ်တရားရုံးနှင့်  ေပါက်ေခါင်းမို ့နယ်တရားရုံးတို့အား 

လည်းေကာင်း၊  ၁၅-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရေတာင်မို ့နယ်တရားရုံး၊  နတ်တလင်းမို ့နယ် 

တရားရံုး၊  ဇီးကုန်းမို ့နယ်တရားရံုးနှင့် လက်ပံတန်းမို ့နယ်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း၊  ၁၂-၇-

၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  အုတ်တွင်းမို ့နယ်တရားရံုးအားလည်းေကာင်း၊  ၁၃-၈-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ေဝါမို ့နယ်တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊  ၄-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရတာရည်ှမို ့နယ်တရားရံုး 

အားလည်းေကာင်း၊  ၁၁-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေကျာက်တံခါးမို ့နယ်တရားရုံးများသ့ုိ 

ေရှာင်တခင်သွားေရာက်ပးီ  ရံုးသန့်ရှင်းမအေြခအေန၊  ရံုးလံု ခုံေရးထားရှိမ၊  ရံုးလုပ်ငန်းများနှင့် 

တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကို  စစ်ေဆးပီးလိုအပ်သည်များကို  လမ်းညန်မှာကားြခင်း၊ 

မှာကားချက်များအေပါလုိက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း  ရှိ-မရှိ  ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်းများကို  ေဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။  

    တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးချုပ်  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးမှ ၆-၈-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် 

ေဝါမို ့နယ်တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊  ၂၆-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ဒိုက်ဦးမို ့နယ်တရားရုံးအား 

လည်းေကာင်း၊ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ေပါင်းတည်မို ့နယ်တရားရုံး၊ သဲကုန်းမို ့နယ်တရားရံုး၊ 

ေပါက်ေခါင်းမို ့နယ်တရားရုံးနှင့်  ပန်းေတာင်းမို ့နယ်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း၊  ၁၅-၁၁-

၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ြပည်ခရုိင်တရားရံုး၊  ြပည်မို ့နယ်တရားရုံးနှင့်  ေရေတာင်မို့နယ်တရားရံုးတ့ုိ 

အားလည်းေကာင်း၊ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ကဝမို ့နယ်တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊ ၂၉-၁၂-

၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သာယာဝတခီရုိင်တရားရံုးနှင့်  သာယာဝတီမို့နယ်တရားရုံးများသ့ုိ 

ေရှာင်တခင်သွားေရာက်ပီး  ရံုးသန့်ရှင်းမအေြခအေန၊  ရံုးလံု ခုံေရးထားရှိမ၊  ရံုးလုပ်ငန်းများနှင့် 

တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကို  စစ်ေဆးပီးလိုအပ်သည်များကို  လမ်းညန်မှာကားြခင်း၊ 

မှာကားချက်များအေပါလုိက်နာေဆာင်ရွက်ြခင်း  ရှိ-မရှိ  ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်းများကုိ 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးမှ  ၂၃-၃  ၂၀၁၉  ရက်ေန့ 

တွင်  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊  ၂၄-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရတာရှည်မို ့နယ် 
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တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊  ၂၉-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊  ေတာင်ငူမို ့နယ် 

တရားရံုး နှင့်ေရတာရှည်မို့နယ်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း၊ ၅-၅-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ငူ 

ခရုိင်တရားရုံးနှင့်  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုးတ့ုိအားလည်းေကာငး်၊  ၁၄-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

အုတ်တွငး်  မို့နယ်တရားရံုးအားလည်းေကာင်း၊ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး 

နှင့်ေတာင်ငူမို့နယ်တရားရံုးတ့ုိအားလည်းေကာင်း  ေရှာင်တခင်သွားေရာက်စစ်ေဆးကည့်ရပီး 

လိုအပ်သည်များကိုလမ်းညန်မှာကားခဲ့ပါသည်။ 

    တရားလတေ်တာ်တရားသူကီး  ေဒါခင်မာေဆွမ ှ ၂၆-၈-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ကဝ 

မို့နယ်တရားရံုးအားလည်းေကာင်း၊  ၂၈-၈-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရကျင်မို ့နယ်တရားရံုးနှင့် 

ေညာင်ေလးပင်မို့နယ်တရားရံုးတ့ုိအားလည်းေကာင်း၊  ၄-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သနပ်ပင်မို ့နယ် 

တရားရုံးအားလည်းေကာင်း၊  ၆-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေဝါမို့နယ်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း 

ေရှာင်တခင်သွားေရာက်စစ်ေဆးကည့်ရပီး လိုအပ်သည်များကို လမ်းညန်မှာကားခဲ့ပါသည်။ 

    တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး  ဦးတင်ဟုန်နှင့်  တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ း 

တို့သည် ၂၂-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ပဲခူးခရုိင်တရားရံုးသို့လည်းေကာင်း၊   တရားလတ်ေတာ် တရား 

သူကီး  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးနှင့်  တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူးတို့မ ှ ၄-၅-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးသို့လည်းေကာငး်၊  တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်မှ 

၄-၁၀-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ြပည်ခရိုင်တရားရုံးသ့ုိလည်းေကာင်း၊  တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး 

ေဒါခင်မာေဆွမှ ၁၆-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် သာယာဝတီခရိုငတ်ရားရုံးသို့လည်ေကာင်း တရားရုံး 

များလက်စွဲအပိုဒ်-၉၉၇နှင့်  တရားရုံးချုပ်ညန်ကား  ချက်အမှတ်-  ၆/၉၈  တ့ုိအရပုံမှန်သွားေရာက် 

စစ်ေဆးပးီ လုိအပသ်ည်များကုိ လမ်းညန်မှာကားခ့ဲပါသည်။ 

    ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်  တရားသူကီး  ဦးစိုးနိုင်သည်  ၉-၁၀-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့တွင်  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုး၊  အုတ်တွင်းမို့နယ်တရားရံုး၊  ြဖူး 

မို ့နယ်တရားရုံး၊  ေကျာက်တံခါးမို နယ်တရားရုံး၊  ေညာင်ေလးပင်မို ့နယ်တရားရုံးနှင့်  ဒိုက်ဦး 

မို ့နယ်တရားရုံးတ့ုိအားလည်းေကာင်း၊၁၀-၁၀-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရား 

လတ်ေတာ်နှင့်  ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း၊  ၂၉-၁၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သာယာဝတီ 

ခရုိင်တရားရုံးနှင့် သာယာဝတီမို့နယ်တရားရုံးတို့အားလည်းေကာင်း၊  ၃၀-၁၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

မင်းလှမို ့နယ်တရားရံုး၊  မိုးညို မို ့နယ်တရားရုံးနှင့်လက်ပံတန်းမို့နယ်တရားရံုး  တိ့ုအားသွား 

ေရာက်စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။  ရုံးစစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား  ေနာကဆ်က်တဲွြဖင့်  ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 
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သက်ေသဦးေရနှင့်သက်ေသစရိတ် 

ဇယား (၃၀)ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်အတွင်းရိှ တရားရံုးများမှ 

စစ်ေဆးေသာသက်ေသဦးေရစာရင်း (၁-၁-၂၀၁၉ )ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန့အထိ 

 

စဉ်  လမည်  ရာဇဝတ်  တရားမ  စုစုေပါင်း 

၁  ဇန်နဝါရီလ  ၃၉၈၅  ၆၇၄  ၄၆၅၉ 
၂  ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၂၈၆၉  ၅၇၁  ၃၄၄၀ 
၃  မတ်လ  ၄၄၆၇  ၇၃၆  ၅၂၀၃ 
၄  ဧပီလ  ၄၇၁၈  ၉၄၆  ၅၆၆၄ 
၅  ေမလ  ၆၀၄၁  ၁၁၀၃  ၇၁၄၄ 
၆  ဇွန်လ  ၅၂၇၃  ၁၀၁၁  ၆၂၈၄ 
၇  ဇူလိုင်လ  ၆၃၀၆  ၁၀၆၀  ၇၃၆၆ 
၈  သဂုတ်လ  ၆၃၅၈  ၁၂၈၉  ၇၆၄၇ 
၉  စက်တင်ဘာလ  ၆၄၃၃  ၁၃၁၅  ၇၇၄၈ 
၁၀  ေအာက်တုိဘာလ  ၄၆၃၁  ၁၂၄၂  ၅၈၇၃ 
၁၁  နုိဝငဘ်ာလ  ၅၂၁၀  ၁၁၅၁  ၆၃၆၁ 
၁၂  ဒီဇင်ဘာလ  ၅၃၂၃  ၁၁၄၂  ၆၄၆၅ 

  စုစုေပါင်း  ၆၁၆၁၄  ၁၂၂၄၀  ၇၃၈၅၄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ဇယား (၃၁) ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်အတွင်းရိှ တရားရံုးများမှ 

၀၃၂၃ေခါင်းစဉ်ေအာက်မှထုတ်ေပးသည့်သက်ေသစရိတ်စာရင်း  

(၁-၁-၂၀၁၉ )ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန့အထိ 

စဉ်  လမည်  ထုတ်ေပးသည့်သက်ေသစရိတ်ေငွ 

၁  ဇန်နဝါရီလ  ၄၅၃၂၁၀၀ 
၂  ေဖေဖာ်ဝါရီလ  ၂၉၅၇၇၀၀ 
၃  မတ်လ  ၄၀၇၃၁၀၀ 
၄  ဧပီလ  ၂၆၃၇၉၀၀ 
၅  ေမလ  ၂၄၉၅၉၂၀ 
၆  ဇွန်လ  ၃၉၀၆၈၆၀ 
၇  ဇူလုိင်လ  ၅၆၃၅၃၆၀ 
၈  သဂုတ်လ  ၅၁၅၇၉၀၀ 
၉  စက်တင်ဘာလ  ၅၅၈၇၈၀၀ 
၁၀  ေအာက်တုိဘာလ  ၃၇၉၅၄၈၀ 
၁၁  နုိဝင်ဘာလ  ၃၇၉၇၀၀၀ 
၁၂  ဒီဇင်ဘာလ  ၃၉၉၂၆၀၀ 

  စုစုေပါင်း  ၄၈၅၆၉၇၂၀ 

 

 

တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့် တရားရံုးလုပ်ငန်းများကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သည်  ခရိုင်တရားရံုးများနှင့်  မို ့နယ်တရားရုံး 

များ၏  တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းနှင့်  တရားရုံးလုပင်န်းများကိုလည်းေကာင်း၊  တရားရံုးအဆင့်ဆင့် 

တွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ  တရားသူကီးများနှင့်  ရုံးဝန်ထမ်းများ၏  ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း 

လိုက်နာမတို့ကို  ကီးကပ်ေဆာင်ရွကပ်ါသည်။  ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း  ေဖာက်ဖျက်ြခင်းနှင့်  တာဝန် 

ထမး်ေဆာင်ရာတင်ွမာှးယွင်းမတ့ုိအေပါ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပသ်ို့ တင်ြပ၍ လမ်းညန် 

မခံယူ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

    ထို့ြပင် တရားသူကီးများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီး 

ချုပ်ထံ  လိပ်မူတိုင်ကားမများနှင့်  နုိင်ငံေတာ်သမ္မတရံုး၊  နုိင်ငံေတာ်အတိုင်ပင်ခံရုံး၊  လတ်ေတာ်များ၊ 

လတ်ေတာ်ေကာ်မတီများမတှစ်ဆင့်  ေပးပ့ုိတုိင်ကားမများအေပါ    စစိစ်တင်ြပရန်  ြပညေ်ထာင်စု 
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တရားလတ်ေတာ်ချုပ်မှ  ညန်ကားလင်စုံစမ်းစစ်ေဆးမအဖွဲ့ ဖွဲ့ ၍  နည်းလမ်းတကျစိစစ်တင်ြပပါ 

သည်။ 

    ၁-၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ ြပည်ေထာင်စုတရား လတ်ေတာ် 

မှ  စိစစ်ရန်ေပးပို့သည့်တိုင်စာ  (၄၁)ေစာင်၊  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်မှ  စိစစ်ရန်ေပးပို့သည့်တိုင်စာ 

(၅)ေစာင်၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ ရုံးမှ  စိစစ်ရန်ေပးပို့သည့်တုိင်စာ  (၁)ေစာင်နှင့်  ပဲခူးတုိင်း 

ေဒသကီးလတ်ေတာ်မှ  စိစစရ်န်ေပးပို့သည့်တိုင်စာ  (၄)ေစာင်  လက်ခံရရှိပီး  ယင်းတိုင်စာများ 

အားလံုးကို  ြပန်ကားပီးြဖစ်ပါေကာင်းနှင့်  အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း  တယ်လီဖနုး်၊  ဖက်စ်ြဖင့် 

တိုင်ကားစာ လက်ခံရရှိြခင်း မရှိပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမနှင့် ဖံွ့ဖိုးတုိးတက်မ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်မှကီးမှူး၍ ပဲခူးခရုိင်တရားရံုးနှင့်  ခရုိင်အတွင်း 

ရှိမို ့နယ်များ၏    စာေရးဝန်ထမ်းများစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရးသင်တန်း  အမှတ်စဉ်  (၁/၂၀၁၉) 

ကုိ  ၂၂-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့မှ  ၁၄-၇-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရား 

လတေ်တာ်တရားသူကီး  ဦးတင်ဟန်ုမ ှ ဖွင့်လှစ်ေပး၍ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ  (၁၉)ဦး တက် 

ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးနှင့်  ခရုိင်အတွင်းရှိမို ့နယ်များ၏  

စာေရးဝန်ထမ်းများစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရးသင်တန်း  အမှတ်စဉ်  (၁/၂၀၁၉)ကို  ၁-၆-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့မှ  ၇-၇-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရား 

သူကီး  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးမှဖွင့်လှစ်ေပး၍  သင်တန်းသား၊  သင်တန်းသူ  (၂၂)ဦး  တက်ေရာက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  သာယာဝတီခရိုင်တရားရုံးနှင့်  ခရုိင်အတွင်းရှိမို့နယ်များ၏  

စာေရးဝန်ထမ်းများစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရးသင်တန်း  အမှတ်စဉ်  (၁/၂၀၁၉)ကို  ၄-၅-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့မှ၂၆-၅-၂၀၁၉ရက်ေန့အထိဖွင့်လှစ်ခ့ဲရာသာယာဝတီခရိုင်တရားသူကီး ေဒါမန်ေဟာက်နျန် 

မှ ဖင့်ွလစ်ှေပး၍ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၉)ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊  ြပည်ခရိုင်တရားရုံးနှင့်  ခရုိင်အတွင်းရှိမို့နယ်များ၏    စာေရး 

ဝန်ထမ်းများစွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေရးသင်တန်း  အမှတ်စဉ်  (၁/၂၀၁၉)ကုိ  ၁၅-၆-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့မှ  ၇-၇-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် 

တရားသူကီးချုပ်ဦးေမာင်ေမာငေ်ရမှ  ဖင့်ွလှစ်ေပး၍  သင်တန်းသား၊  သင်တန်းသူ  (၁၈)ဦး  တက် 

ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 
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ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီး  ဦးတင်ဟုန်သည်  ၄-၃-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့မှ  ၅-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  လင်သာယာသင်တန်းေကျာင်းတွင်  မို ့နယ်အဆင့် 

တရားသူကီးများအား  မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ(်၁၂)နှင့်  ၁၄-၆-၂၀၁၉ရက်ေန့နှင့်  ၁၇-၆-၂၀၁၉ 

ရက်ေန့၌  ခရုိငအ်ဆင့်  တရားသူကီးများ  မွမး်မံသင်တန်းအမတ်ှစဉ်(၉)တို့တွင်  သင်တန်းသား၊ 

သင်တန်းသူများအား  ရုံးခွန်၊  တံဆိပ်ေခါင်းခွန်၊  အမတန်ဖိုးြဖတ်နှင့်  ကာလစည်းကမ်းသတ်ဥပေဒ 

များကို သင်ကားပ့ုိချခဲ့ပါသည်။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီး  ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်သည် 

၆-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့မှ  ၇-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  လင်သာယာသင်တန်းေကျာင်းတွင ်        

မို့နယ်အဆင့်တရားသူကီးများအား  မမ်ွးမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂)နှင့်  ၂၉-၅-၂၀၁၉ရက်ေန့နှင့် 

၃၀-၅-၂၀၁၉  ရက်ေန့၌  ခရုိင်အဆင့်တရားသူကီးများ  မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉)တို့တွင် 

သင်တန်းသား၊  သင်တန်းသူများအားြမနမ်ာ့ဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒဘာသာရပ်ကို  သင်ကားပ့ုိချခ့ဲပါ 

သည်။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တွင်  မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်အရေဆာင်ရက်ွ 

ရန်အတွက်  ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးနှင့်  ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးမှ  တရားသူကီးများနှင့်  စာေရးဝန်ထမ်း 

များအား ကွန်ပျူတာအေြခခံနှင့် Microsoft Office  Excel သင်တန်းအား  ၂၃-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့မ ှ

၇-၄-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  ဖွင့်လှစ်၍  သင်တန်းသား၊  သင်တန်းသူစုစုေပါင်း  (၂၆)ဦး 

တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။  ပဲခူးခရိုင်တရားရံုးတွင်  ၂၃-၃-၂၀၁၉မှ  ၇-၄-၂၀၁၉အထိ  ခရုိင်နှင့်မို ့နယ် 

တရားရုံးများမှ တရားသူကီးများ၊ စာေရးဝန်ထမ်းများ (၂၆)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ ေတာင်ငူ 

ခရုိင်တရားရုံးနှင့်  ြပည်ခရိုင်တရားရုံးတို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးတွင် ၂၀-၂-၂၀၁၉ 

မှ  ၁၆-၅-၂၀၁၉အထိ  ခရုိင်နှင့်မို ့နယ်တရားရုံး  များမှ  စာေရးဝန်ထမ်းများ(၃၈)ဦး၊  သာယာဝတီ 

ခရုိင်တရားရုံးနှင့်မို ့နယ်တရားရံုးများမှ  စာေရးဝန်ထမ်းများအား  ကွန်ပျူတာ  အေြခခံ  နှင့် 

Microsoft Office Excel သင်တနး်အား ၉-၃-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ ၆-၄-၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ ဖွင့်လှစ်၍ 

သင်တန်းသား၊  သင်တန်းသူစုစုေပါင်း  (၃၀)ဦး  တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။  ြပည်ခရိုင်တရားရံုး  နှင့် 

မို ့နယ်တရားရုံးများမှစာေရးဝန်ထမ်းများအား  ကွန်ပျူတာအေြခခံနှင့်  Microsoft  Office  Excel 

သင်တန်းအား  ၂၃-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့မှ  ၇-၄-၂၀၁၉  ရက်ေန့အထိ  ဖင့်ွလှစ်၍  သင်တန်းသား၊ 

သင်တန်းသူစုစုေပါင်း (၁၈)ဦး တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 
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ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်နှင့်USAID-PRLM+USC  တ့ုိပူးေပါင်း၍ ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ မခင်းေြခရာေကာက်သင်တန်းအား၃၀-၃-၂၀၁၉ 

မှ  ၃၁-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့များတွင်  ပဲခူးခရုိင်၊  ေတာင်ငူခရိုင်၊  ပဲခူးမို ့နယ်နငှ့်ေတာင်ငူမို ့နယ်တရား 

ရံုးများမအှရာရိှများနှင့်ဝန်ထမး်များစုစုေပါင်း(၅၀)ဦးကုိလည်းေကာင်း၊  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုး 

တွင ် ၁၈-၈-၂၀၁၉ရက်ေန့မ ှ ၁၉-၈-၂၀၁၉ရက်ေန့ထိ  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုးမှ  အရာရိှများနှင့် 

ဝန်ထမ်းများစုစုေပါင်း(၁၅)ဦးအား  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချေပးြခင်း၊  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုး 

အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ၂၅-၅-၂၀၁၉  ရက်ေန့မှ  ၂၆-၅-၂၀၁၉ရက်ေန့ထိ တရားရုံးစစ်တမ်းေကာက် 

ယူြခင်း  သင်တန်းအား  ေတာင်ငူခရိုင်နှင့်  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရံုးများမှ  အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်း 

များစုစုေပါင်း(၃၈)ဦးအားသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချေပးြခငး်၊  ေတာင်ငူမို့ေတာ်ဝင်ေကတုမတီဟုိတယ် 

၌  ၈-၆-၂၀၁၉ရက်ေန့မ ှ ၉-၆-၂၀၁၉ရက်ေန့ထိ  မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်သင်တန်းအား  ေတာင်ငူ 

ခရုိင်နှင့်ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးများမှအရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများစုစုေပါင်း(၃၈)ဦးအား  သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ပို့ချေပးြခင်း၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချေပးြခင်း၊ ြပည်ေခတရာဟိုတယ်တွင ်၂၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက် 

ေန့မှ  ၂၄-၁၁-၂၀၁၉ရက်ေန့ထိ  နုိင်ငံတစ်ဝန်း  မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမ  ဆရာြဖစ်သင်တန်းအား  ြပည်ခရိုင် 

နှင့်  ခရုိင်အတွင်းရှိမို ့နယ်များမှ  အရာရှိများနှင့်  ဝန်ထမ်းများစုစုေပါင်း(၃၅)ဦးအား  သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ပို့ချေပးခ့ဲပါသည်။ ၂၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ  ၂၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်ေန့အထိ တရားေရးအရာရိှ 

နှင့် ဌာနခွဲစာေရး စုစုေပါင်း(၃၀)ဦးအား ပခဲူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ 

၌  တရားရုံးဝန်ေဆာင်မဆင့်ပွားသင်တန်းကုိ  ပို့ချခဲ့ပါသည်။  ပဲခူးတိုင်းေဒသကးီတရားလတ်ေတာ ်

တွင်  ကန ့်ကာမခင်းကျဆင်းေရး  လုပ်ငန်းညိှနင်းအစည်းအေဝးအား  ၂၁-၄-၂၀၁၉  ရက်  ေန့တွင် 

ပဲခးူတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  တရားေရးဝန်ထမ်းများအားလံုးနှင့်  ကန့်ကာမခင်းကျဆင်းေရး 

လပုင်န်းညှိနင်းအစည်းအေဝးအား  ကျင်းပရာ  တိုင်းအတွငး်ရိှ  တရားေရးဝန်ထမး်များအားလံုး 

တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  အစည်းအေဝးခန်းမ၌  ၂၅-၆-၂၀၁၉ 

ရကေ်န့တွင်  ပခူဲးတုိင်းေဒသကီး  ဝန်ကီးချုပ်ကုိယ်စား  သယံဇာတ၊  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်စည်ပင်သာယာေရးဝန်ကီး၊ တုိင်းေဒသကီး ဥပေဒချုပ်၊ တရားလတ်ေတာ် တရား 

သူကီးများ၊  တရားစီရင်ေရးနှင့်  ဆက်စပ်သည့်  ဌာနဆိုင်ရာအကီးအကဲများ၊  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး 

ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖဲွ့၊  ေတာင်ငူခရိုင်ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရး 

အဖဲွ့၊  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး  ေရှ့ေနအသင်းမ ှ တာဝန်ရိှပုဂ္ုိဂ လ်များ၊  သတင်းမီဒီယာများြဖင့်  တရား 

စီရင်ေရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မ ရှင်းလင်းပွဲ နှင့် ကန ့်ကာမခင်းများ 

ေလျာ့နည်းကျဆင်းေရး  ေဆွးေနွးပဲွအား  ကျင်းပြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။  မှတ်တမ်း  ဓာတ်ပံုများအား 

ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  
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သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်များ 

၂၁။    အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်၏  ကိုတင်အမ 

ေခါစာရင်းများ  Website  မှထုတ်ယူ၍  ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင်  ေကာ်ြငာေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  အမေခါစာရင်းများ၊  အမိန ့်ချမှတ်မည့်  အမများစာရင်းကုိ   

G mail ြဖင့်ေပးပို့၍ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်၏ Website မှေကာ်ြငာသကဲ့သို့ ပဲခူးတိုင်း 

ေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏  ေကာြ်ငာသင်ပုန်းမှလည်းေကာင်း၊  Facebook  မလှည်းေကာင်း 

ေကာ်ြငာေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

    ြပည်ေထာင်စုတရားသူကီးချုပ်ရုံးနှင့်  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံးတို့က 

EDMS  ြဖင့်ေပးပို့ေသာစာများကုိ  လက်ခံရရှိေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊  သတင်းြပန်ကားေရး 

အဖဲွ့များဖဲွ့စည်းကာ  သတင်းမီဒီယာြပန်ကားေရးကိစ္စများကိုလည်း  ေဆာငရ်ွက်ေနပါေကာင်း၊ 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တရာသူကီးချုပရံု်းခန်းတွင်လည်း ၂၃-၃-၂၀၁၇ ရက်ေန့မှစ၍ 

Video  Conferencing  System  တပ်ဆင်ြခင်းကို  ြပုလုပ်ထားပါေကာင်း၊  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

တရားလတ်ေတာ်၊  ခရုိင်ရုံးအဆင့်တရားရံုးများနှင့်  မို ့နယ်တရားရုံးများ  တစ်ရံုးချင်းအလိုက် 

ကွန်ပျူတာနှင့်  ICT  ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆငအ်သံုးြပုလက်ရှိပီး  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရား 

လတ်ေတာ်တွင်လံု ခုံေရးအတွက် CCTV (၂)ခုတပ်ဆင်ထားရှိေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

တရားရံုးလုပ်ငန်းများ  အများြပည်သူလက်လှမ်းမီေရးနှင့်  အသိအြမင်ြမှင့်တင်ေရး  ေဆာင်ရွက် 

ေပးြခင်း 

    ြမန်မာတရားစီရင်ေရးသည်  ြပည်သူတို့၏တရားမတမ  လက်လှမ်းမီေစေရးနှင့် 

အသိအြမင်ြမင့်ှတင်ေရးအတွက် အမများကုိမတလျင်ြမန်စွာ  ေြဖရင်ှးနုိင်ရန်လိုအပသ်ည့်အကူအညီ 

နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သည်  လူမကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်  ကိုတင်အမ 

ေခါစာရင်းများ  ၊  စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမများစာရင်းကို  အချနိ်နှင့်တေြပးညီေဖာ်ြပေပးြခင်း၊ 

တရားရုံး၏အများြမင်သာသည့်  ေနရာတွင်  ကပ်ေပးထားြခင်းများ  ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်မှ  ထုတ်ေဝသည့်  တရားမ၊  ရာဇဝတ်မနှင့်  စာခန်ေတာ် 

အေကာင်း သိေကာင်းစရာ လက်ကမ်းစာေစာင်များ၊ သင့်အတွက်တရားရုံး လက်ကမ်းစာေစာင်တ့ုိ 

အားတရားရုံးအသုံးြပုသူများ  သိရှိေစရန်ြဖန ့်ေဝေပးလက်ရှိပါသည်။  ထိုြ့ပင်  ေတာင်ငူခရုိင် 

တရားရံုးမှ ေတာင်ငူတက္ကသုိလ် ဥပေဒပညာဌာနသ့ုိ သွားေရာက်၍ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ် 

ချုပ်၏  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာြပုြပင်ေြပာင်းလဲမများ၊  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ  အမသွားအမလာ 

စီမံခန ့်ခွဲမ၊  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊  တရားစီရင်ေရးကျင့်ဝတ်များ၊  တရားမ 
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ကျင့်ထံုးဥပေဒ၊  ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပေဒ  စသည့်အေကာင်းအရာများကို  ရှငး်လင်းေြပာကားခဲ့ပါ 

သည်။  

 

တရားရံုးအသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများေဆာက်လုပ်ြခင်း 

    ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် လက်ေအာက်ရှိ တရားရုံး 

များနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအသစ်များ ေဆာက်လုပ်နိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပါ။ ပန်းေတာင်းမို ့နယ်တရားရုံး 

ေဆာက်လုပ်ရန်အတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးနှစ်အတွင်း ေငွလုံးေငွရင်းေခါင်းစဉ်ေအာက် 

ကျပ်သိန်း(၃၀၀၀) ခွင့်ြပုထားပါသည်။ 

 

ြပစ်ဒဏ်ကျခံေနရသူများ၊  အချုပ်ခံေနရသူများ၏  ဥပေဒဆုိင်ရာအခွင့်အေရးများရရိှေရး 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

    အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်၏ ညန်ကားချက် 

အမှတ်-(၅/၂၀၁၃)နှင့်အညီ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီးချုပ် 

ဦးေမာင်ေမာင်ေရ    မှ  ၁၂-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေရကျင်မို ့မရဲစခန်းအချုပ်သို့လည်းေကာင်း၊    

၂၂-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ဒိုက်ဦးအကျဉ်းေထာင်သို့လည်းေကာင်း၊  ၂၉-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ေတာင်ငူအကျဉ်းေထာင်သို့လည်းေကာင်း၊  ၆-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သနပ်ပင်မို ့မရဲစခန်း 

အချုပ်သို့လည်းေကာင်း၊  ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင်  ေပါင်းတည်အကျဉ်းေထာင်၊  ေပါက်ေခါင်းမို့မ 

ရဲစခန်းအချုပ်နှင့်  သဲကုန်းမို ့မရဲစခန်းအချုပ်တို့အားသွားေရာက်စစ်ေဆး၍  အကျဉ်းသားများနှင့် 

အချုပသ်ားများအတွက် လုိအပသ်ည်များကုိလမ်းညန်ေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်    တရားသူကီးချုပ်  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးမှ     

၂၉-၃-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေတာင်ငူအကျဉ်းေထာင်သို့လည်းေကာင်း၊  ၃-၅-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ေတာင်ငူ(၄)မိုင်ကုန်ထုတ်စခန်းသို့လည်းေကာင်း၊  ၁၄-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  အုတ်တွင်းမို့မ 

ရဲစခန်းအချုပ်သို့လည်းေကာင်း၊  ၂၆-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ကျ ိုက်စေကာစိုက်ပျ ို းေမွးြမူေရးနှင့် 

အသက်ေမွးမအတတ်သင်စခန်းတို့အား  သာွးေရာက်စစ်ေဆး၍အကျဉ်းသားများနှင့်  အချုပ်သား 

များအတွက် လိုအပ်သည်များကိုလမ်းညန်ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

    တရားလတေ်တာ်တရားသူကီး  ဦးတင်ဟန်ုမ ှ ၂၈-၆-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ပဲခူး 

အကျဉ်းေထာင်သို့ သွားေရာက်စစ်ေဆး၍ အကျဉ်းသားများအတွက် လိုအပ်သည်များကုိ လမ်းညန် 

ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

    တရားလတေ်တာ်တရားသူကီး  ေဒါလင်ွလင်ွေအးေကျာ်မ ှ ၆-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင် 

ေရြမယာစိုက်ပျ ို းေမွးြမူေရးနှင့်  အသက်ေမွးမအတတ်သင်စခန်းသ့ုိလည်းေကာင်း၊  ၄-၁၀-၂၀၁၉ 
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ရက်ေန့တွင်  ြပည်အကျဉ်းေထာင်သို့လည်းေကာင်း၊  ၆-၁၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  သာယာဝတီ 

အကျဉ်းေထာင်သ့ုိလည်းေကာင်း၊  ၁၃-၁၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေပါင်းတည်အကျဉ်းေထာင်တိ့ုအား 

သွားေရာက်စစ်ေဆး၍ အကျဉ်းသားများနှင့် အချုပ်သားများအတွက် လိုအပ်သည်များကုိ လမ်းညန် 

ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ 

    တရားလတေ်တာ်တရားသူကီး  ေဒါခငမ်ာေဆွမ ှ ၂၇-၉-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ဒုိက်ဦး 

မို ့မရဲစခန်းအချုပ်သို့လည်းေကာင်း၊  (၁၅.၁၁.၂၀၁၉)  ရက်ေန့တွင်  သာယာ၀တီအကျဉ်း 

ေထာင်အားလည်းေကာငး်၊  ၁၁-၁၂-၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  ေတာင်ငူအကျဉ်းေထာင်တ့ုိအားသွား 

ေရာက်စစ်ေဆး၍  အကျဉ်းသားများနှင့်  အချုပ်သားများအတွက်  လိုအပ်သည်များကိုလမ်းညန် 

ေဆာင်ရက်ွေပးခ့ဲပါသည်။ မတ်ှတမး်ဓာတ်ပံုများအား ေနာက်ဆကတဲွ်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မများ 

ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖဲွ့၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ 

    တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာစီမံကန်ိး  (၂၀၁၈-၂၀၂၂)  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတင်ွ 

တရားစီရင်ေရး၏ရည်မှန်းချက်  လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊  တန်ဖိုးများရရှိေအာင်ြမင်ေစရန်အတွက် 

မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းနယ်ပယ(်၅)ရပ်သတ်မှတ်ခ့ဲရာ  နယ်ပယ်(၁)ြဖစ်ေသာ  တရားရုံးဝန်ေဆာင်မ 

များ၊  အများြပည်သူလက်လှမ်းမနုိီင်ေရးလွယ်ကူတုိးတက်ေရး  ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက်  သတ် 

မှတ်ထားသည့်  နယ်ပယ်(၁-၁)တွင်  ထိေရာက်ေသာ  ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးစနစ် 

တည်ေထာင်ရန်ပါရှိပါသည်။   

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်သည် တုိင်းေဒသကီးဥပေဒဆုိင်ရာ အေထာက် 

အကူေပးေရးအဖွဲ့ကို ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ ရက်စဲွပါအမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်- ၁/၂၀၁၇ ြဖင့် ေရှ့ေန(၇)ဦး 

အပါအဝင်  ဌာနဆုိင်ရာ(၄)ခုမှဝန်ထမ်း(၄)ဦး၊  စုစုေပါင်း(၁၁)ြဖင့်  စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။  

ထို့ေနာက်  အဖွဲ့ ဝင်ထဲမှ  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ  တိုင်းေဒသကီးဦးစီးမှူ း 

ေြပာင်းေရ့သွားေသာေကာင့်  ၎င်း၏ေနရာတွင်ေြပာငး်ေရွ့လာသူအားထည့်သွင်း၍  ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်း 

ခွင့်ြပုရန် ဝန်ကီးချုပ်ထံတင်ြပပီးေနာက် ဝန်ကီးချုပ်မှသေဘာတူေကာင်း အေကာင်းကားသြဖင့် 

၉.၁၀.၂၀၁၈ ရက်စဲွပါအမိန့်ေကာ်ြငာစာအမတ်ှ- ၃၀/၂၀၁၈ ြဖင့်  ြပင်ဆင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။ မို ့နယ် 

ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့များကို  မို ့နယ်(၂၈)မို ့နယ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 

တရားလတေ်တာ်၏  ၂၇.၆.၂၀၁၈  ရက်စွဲပါအမိန ့်ေကာ်ြငာ  စာအမှတ-်၁/၂၀၁၈မှ  ၂၈/၂၀၁၈ အထိ 

ဝန်ကီးချုပ်ထံတင်ြပ၍ ဖွဲ့ စည်းေပးခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  

    ပခူဲးတုိင်းေဒသကီးဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့နှင့်  ပဲခူးမို ့နယ် 

ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖဲွ့များ  ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက်  ပဲခူးတိုင်း 
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ေဒသကီးဝန်ကီးချုပ်မှ  အစိုးရရုံးဝင်းအတွင်းရိှ  ယခင်ပဲခူးမို ့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံး၏ 

ဘယ်ဘက်ြခမ်းဘက်  အခန်း(၄)ခန်းအားခွင့်ြပုသြဖင့်  ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါ 

သည်။  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖဲွ့အေနြဖင့်  စတင်တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်သည့် အချနိ်မှစ၍ယေန့တိုင် စုစုေပါင်းအမ(၁၉၀)မ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။  

 

တရားစီရင်ေရးမဟာဗျူဟာ  စီမံကိန်း  (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ခုနှစ်မှ  ဒုတိယတစ်နှစ်တာြဖစ်သည့် 

၂၀၁၉ခုနှစ်အားရှင်းလင်းြခင်း 

    ပခူဲးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီးချုပ်မှ  တရားစီရငေ်ရးမဟာ 

ဗျူဟာစီမံကိန်း  (၂၀၁၈-၂၀၂၂)နှင့်ပတ်သက်၍  ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက်  ဒုတိယတစ်နှစ်တာ  လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းကို  ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ 

တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ  တရားသူကီးများ၊  တရားေရးဝန်ထမ်းများနှင့်  ညိှနင်းေဆွးေနွးပးီ  ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 



မခင်းစီမံခန့ခဲွ်မ တရားံုးများ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များ

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရိှ မခင်းစီမံခန့်ခဲွမ တရားံုးများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အေြခအေန

(၁) နုိင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန့ခဲွ်မ အစီအစဉ်အတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

                    ပဲခူးတုိင်းေဒသကီး တရားလတ်ေတာ်အတွင်း  ခိုင်တရားုံး(၄)ုံးနှင့်   မို ့နယ်တရားုံး (၂၈) ံုး

စုစုေပါင်း (၃၂)ုံး ရှိပါသည်။ ယင်းတို့အနက ် ေတာင်ငူခိုင်တရားုံးတွင်  (၁.၇.၂၀၁၅) ရက်ေန့မှ လည်းေကာင်း၊ 

ပဲခူးခိုင်  တရားုံးနှင့် ပဲခးူမို ့နယ် တရားုံးတို့တွင်  (၁.၈.၂၀၁၈)  ရက်ေန့မှ လည်းေကာင်း၊   ေတာင်ငူမို ့နယ်

တရားုံးတွင် (၁.၇.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှလည်းေကာင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန ့်ခွဲမ အစီအစဉ်ြဖင့် တရားစီရင်ေရး

လုပ်ငန်းများစတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

                    ေတာင်ငူခုိင်တရားံုးတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ်မှစတင်၍  စမ်းသပ်အစီအစဉ်ြဖင့် (၃)နှစ်တိတိ  ေဆာင်ရွက်

ခဲ့ပီးေနာက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

                    နုိင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ် တရားုံးများတွင် အမလက်ခံဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်

များ ရယူသည့်ဌာန၊  စက်ပစ္စည်းများ၊   ုံးသုံးပစ္စည်းများ၊   ပရိေဘာဂများကို  သင့်တင့်ေအာင်  စီမံထားရှိပါသည်။

USAID-PRLM မှ ကွန်ပျူတာများ၊ မိတူကူးစက်များ၊ ပရင်တာများ ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပါသည်။

                    ပဲခူးခုိင်တရားုံးနှင့် ပဲခူးမို့နယ်တရားံုးတို့ရှိ တရားသူကီးများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား မခင်းေြခရာ 

ေြခရာေကာက်သင်တန်းကို (၃၀.၃.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ  (၃၁.၃.၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ USAID-PRLM မှ ဦးေယာကီးနှင့်

ဦးမင်းထွန်းကိုကိုပိုင်တို့ကလည်းေကာင်း၊နိုင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်သင်တန်းကို (၁၃.၇.၂၀၁၉) ရက်

ေန့တွင်  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာခ်ျုပ်မှ  သင်တန်းဆရာ  ေဒေအးေအးလင်မှလည်းေကာင်း  သင်တန်းများ 

ပို့ချခဲ့ပါသည်။

                     ေတာင်ငူမို့နယ် တရားုံးရှိ    တရားသူကီးများနှင့်    ဝန်ထမ်းများအား    စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်း

သင်တန်းကို (၂၅.၅.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၂၆.၅.၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်မှ သင်တန်း

ဆရာ ဦးမိုးေကျာ်နှင့် USAID-PRLMမှ ဦးမင်းထွန်းကိုကိုပိုင်တို့ကလည်းေကာင်း မခင်းေြခရာေကာက်သင်တနး်ကို

(၁၇.၈.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၁၈.၈.၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ USAID-PRLMမှ ဦးမင်းထွန်းကိုကိုပိုင်နှင့် ဦးရဲထိုက်ေအာင်

တို့ကလည်းေကာင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းမခင်းစီမံခန ့်ခွဲမ အစီအစဉ်သင်တနး်ကို (၈.၆.၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၉.၆.၂၀၁၉)

ရက်ေန့ထိ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာခ်ျုပ်မှ သင်တန်းဆရာ ေဒေအးေအးလင်နှင့် USAID-PRLMမှ ေဒနန်ဒဲွ

တို့ကလည်းေကာင်း သင်တန်းများပို့ချခဲ့ပါသည်။

၅၄



၅၅

ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးတွင် (၁.၆.၂၀၁၉)  ရက်ေန့မှ (၂.၆.၂၀၁၉)  ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်း၊  ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး
တွင် (၁၂.၆.၂၀၁၈)ရက်ေန့မှ  (၁၆.၆.၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်း  ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတွင်  (၁၈.၆.၂၀၁၈) 

                     ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးတွင်  (၂၆.၈.၂၀၁၄)   ရက်ေန့မှ  (၂၈.၈.၂၀၁၄)    ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်း၊ 

(၃) မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမ တရားရုံးများ၌ ြပကဒိန်ှစ်အလိုက် အမပီးြပတ်န်း

                    ြပကဒိန်ှစ်အလိုက် အမပီးြပတ်န်းသည် တရားရုံး၌ စွဲဆိုတင်ပို့သည့် မခင်းပမာဏကို အမီလုပ်ေဆာင်

အမေရ့ဆိုင်းန်း
ရာဇဝတ်မ ေရ့ဆိုင်းန်း ၂၀.၀၀%

၂၀.၀၀%တရားမမ ေရ့ဆိုင်းန်း

အမအလိုက်ကားနာရန် ချနိ်းဆိုေသာ
ပမ်းမရုံးချန်ိး အေရအတွက်

ရာဇဝတ်မ

တရားမမ

၈

၁၄

စစ်ေဆးဆဲအမများသက်တမ်း

ိုင်သည့် တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကို  တိုင်းတာရန် ေဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။  အမပီးြပတ်န်းကို တွက်ချက်ရာ

တွင် ြပကဒိန်ှစ်အတွင်း  တရားစွဲဆိုတင်ပို့ေသာ အမအေရအတွက်ှင့်  စစ်ေဆးဆုံးြဖတ်ခဲ့သည့်  အမအေရအတွက် 

တို့၏ အချ ို းကို တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

တရားရုံးအသုံးြပုသူများ၏ ေကျနပ်မ

ရာဇဝတ်မ၊ တရားမမ ၈၀.၀၀%

၇၇.၀၀%တရားရုံးအသုံးြပုသူများ၏ ေကျနပ်မ

စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း 
အမများ ပီးြပတ်မ

(၁၂)လအထက် စစ်ေဆးဆဲရာဇဝတ်မ

(၃၆)လအထက် စစ်ေဆးဆဲတရားမမ

၅.၀၀%

၂.၀၀%

၂၀၁၉ခုှစ် လျာထား
သတ်မှတ်ချက်

တုိင်းတာမ

၁၀၀.၀၀%

၁၀၀.၀၀%

၁၀၀.၀၀%

အဓိကေဆာင်ရွက်မအတုိင်းအတာ

အဓိကေဆာင်ရွက်မအတိုင်းအတာ

ရာဇဝတ်မ ပီးြပတ်မန်း

တရားမမ ပီးြပတ်မန်း

စုစုေပါင်း ပီးြပတ်မန်း

ှင့် သက်ဆိုင်သူများအား ညှိင်းေဆွးေွးပွဲ ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရက်ေန့မှ (၂၂.၆.၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်း အေြခခံမျဉ်းအတွက် စစ်ေဆးဆဲအမများစစ်တမ်း၊ စစ်ေဆးပီး

အမများ၏စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး အသီးသီးတွင် မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများ

ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

                    (၂၅.၆.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ် အစည်းအေဝးခန်းမ၌ တရားစီရင်ေရး



ခဲ့ပါသည်။

သည်။

၅၆

၁၁၁.၅

ဇယား (၁) ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမပီးြပတ်နန်း

အေြခခံမျဉ်း% ရလဒ်များ%

၉၆

၉၉

၉၇.၅

၆၃

၆၇

၆၅

၁၀၅

၁၄၁

၁၂၃

ရာဇဝတ်မ

တရားမမ

၁၀၂.၀၈

၉၁.၁၄

၁၀၃

၁၂၀

တရားမမ

စုစုေပါင်း

၁၀၆

၁၁၁.၅

၈၉.၆၅

၁၁၇

ရာဇဝတ်မ

တရားမမ

၉၂.၃

၈၇

တရားရံုးအမည် အမအမျ ို းအစား

(၃၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ ပီးြပတ်မများကို လည်းေကာင်း စစ်တမ်းများေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်တိုင်းတာရန်

အတွက်    ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး၊   ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး၊   ပဲခူးမို ့နယ်   တရားရုံးတို့သည်  (၁.၁.၂၀၁၉)   ရက်ေန့မှ 

(၃၁.၁၂.၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ ပီးြပတ်မများကိုလည်းေကာင်း၊ ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည်  (၁.၇.၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ

(၃၁.၁၂.၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ  ပီးြပတ်မများကိုလည်းေကာင်း  စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းြဖစပ်ါသည်။   ရလဒ်စစ်တမ်း

ေကာက်ယူြခင်းကို ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးသည် (၁၅.၁.၂၀၂၀)  ရက်ေန့မှ  (၁၆.၁.၂၀၂၀) ရက်ေန့ထိ  လည်းေကာင်း 

 ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးနှင့် ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့သည် (၁၃.၁.၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၁၄.၁.၂၀၂၀)ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်း၊ 

                  ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးသည် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ေရှ့ ေြပးတရားရုံးအြဖစ် စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး (၁.၈.၂၀၁၈)

ရက်ေန့မှစ၍ ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး၊ ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့နှင့် အတူ NCMP တရားရုံးအြဖစ်လည်းေကာင်း၊  ေတာင်ငူ

မို ့နယ်တရားရုံးသည် (၁.၇.၂၀၁၉)  ရက်ေန့မှစ၍ NCMP  တရားရုံးအြဖစ်လည်းေကာင်း စတင်အေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

                  အေြခခံမျဉ်းအတွက်   ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးနှင့်    ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့သည်   (၁.၁.၂၀၁၇)   ရက်ေန့ မှ 

(၃၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက်ေန့ထိ ပီးြပတ်မများကိုလည်းေကာင်း၊ ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည်  (၁.၁.၂၀၁၈)ရက်ေန့မှ

၉၆.၆၁

ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည် (၄.၁.၂၀၂၀)ရက်ေန့မှ (၅.၁.၂၀၂၀) ရက်ေန့ထိလည်းေကာင်းစစ်တမ်းေကာက်ယူ

                  NCMP တရားရုံး(၄)ရုံးတို့၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမပီးြပတ်နန်းတို့ကို ဇယား(၁)တွင် ေဖာ်ြပထားပါ             

ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး

ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး

ပဲခူးမို့နယ်တရားရုံး

ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံး

ရာဇဝတ်မ

စုစုေပါင်း

တရားမမ

စုစုေပါင်း

၁၀၃.၁

၈၀.၈

၉၁.၉၅

စုစုေပါင်း

ရာဇဝတ်မ



40

60

80

100

120

ရာဇဝတ်မ 

တရားမမ 

စစေပါင်း  30

40

50

60

70

80

90

100

ရာဇဝတ်မ 

တရားမမ 

စုစုေပါင်း 

ပဲခူးခိုင်တရားုံးေတာင်ငူခိုင်တရားုံး

0

20

1 2 3 4 5 6

စုစုေပါငး 

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6

ု ု

80

100

120

140

160

ရာဇဝတ်မ 
60

80

100

120

ရာဇဝတ်မ 

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6

တရားမမ 

စုစုေပါင်း 

0

20

40

60

1 2 3 4 5 6

တရားမမ 
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ေကျာ်လွနေ်ရာက်ရိှေနေသာ်လည်း ပဲခးူခိုင်တရားုံးမှာ လျာထားချက်၁၀၀%သို မေရာက်ရိှေကာင်း ေတွ ရိှရပါသည်။

ေတာင်ငူမိနယတ်ရားံုးပဲခူးမိနယ်တရားုံး

                    ပဲခူးခိုင်တရားုံးှင့်  ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံးတို၏  စုစုေပါင်း  အမပီးြပတ်န်းမှာ အေြခခံမျဉ်းထက် 

ျ နွ ရ ရှ န ည ူ ု ရ ု ှ ျ ျ ု ရ ရှ  ွရှရ ည

ေတာင်ငူခိုင်တရားုံးမှာ အေြခခံမျဉ်းထက်ေလျာ့နည်းသည့်အြပင် လျာထားချက်ကုိပင် မေရာက်ရိှေကာင်း ေတွရိှရ

ပါသည်။ ပဲခူးမိနယ်တရားုံးမှာ အေြခခံမျဉ်းထက ်ေလျာန့ညး်ေသာလ်ည်း လျာထားချက ်ေကျာလ်န်ွေနေကာင်း 

ေတွရိှရပါသည်။

၅၇



အမများကိုလည်းေကာင်း၊  ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည် (၃၁.၅.၂၀၁၉)ရက်ေန့ လက်ကျန်အမများကိုလည်းေကာင်း

စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းြဖစ်ပီး  ရလဒ်တိုင်းတာရန်အတွက် NCMP တရားရုံး(၄)ရုံးလုံးသည် (၃၁.၁၂.၂၀၁၉)  ရက်ေန့

               NCMP တရားရုံး(၄)ရံုးတ့ုိ၏ (၁၂)လအထက် စစ်ေဆးဆဲရာဇဝတ်မနှင့် (၃၆)လအထက် စစ်ေဆးဆဲတရားမမ 

ေလာ့ချနိုင်မကို ဇယား(၂)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

၅၈

တရားမမ

ရာဇဝတ်မ ၁၁.၁၁ ၁၀.၉၅

၁.၀၅၀.၈၁

၁၅.၅၉ ၁၅.၉

၂.၈၇၆.၃၄တရားမမ
ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံး

ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံး

ရာဇဝတ်မ - ၆.၄၅

၆.၇၈-တရားမမ

ရာဇဝတ်မ ၉
ပဲခူးခရိုင်တရားရုံး

၁၁

၁၅.၅၁၀.၄တရားမမ

ရာဇဝတ်မ

ရလဒ်များ%အေြခခံမျဉ်း%အမအမျ ို းအစားတရားရံုးအမည်

ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး

ဇယား(၂) စစ်ေဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်း

(၄) မခင်းစီမံခန့ခဲွ်မ တရားရံုးများ၏ စစ်ေဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်း

                စစ်ေဆးဆဲအမများ၏ သက်တမး်သည် တရားရုံးများ၏ အမေဟာင်းနှင့်ကန ့်ကာမခင်းများကိုေစာင့်ကပ်ရန်၊ 

ြပက္ခဒိန်နှစ် ကုန်ဆုံးချနိ်တွင်   စစ်ေဆးဆဲအမအေရအတွက်နှင့်   ကာြမင့်သည့်ကာလအလိုက် အမအေရအတွက်၊ အမ

အမျ ို းအစားကို တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်၊ (၁၂)လအထက်ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မနှင့်(၃၆)လအထက်ကာြမင့်သည့် 

တရားမမတို့ကိုကန ့်ကာမခင်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

                အေြခခံမျဉ်းအတွက်  ပခူဲးခရိုင်တရားရုံးနှင့် ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့သည် (၃၀.၆.၂၀၁၈) ရက်ေန့ လက်ကျန်

လက်ကျန်အမများကို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။
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                       ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံး တစ်ုံးတည်းသာ  (၃၆)လအထက်  စစ်ေဆးဆဲတရားမမတွင်  လျာထားချက်

၂% ထက်ေလျာ့ေအာင် ေလာ့ချိုင်ပီး ပဲခူးမိနယ်တရားုံးသည် လျာထားချက်နီးပါး ေလျာ့ချိုင်ပါသည်။ ကျန်တရားုံး

များသည် တရားမမတွင်လည်းေကာင်း၊ ရာဇဝတ်မတွင်လည်းေကာင်း၊  လျာထားချက်ြပည့်မီေအာင်ပင် ေလာ့ချိုင်ြခင်း

မရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

၅၉



(၅) မခင်းစီမံခန့ခဲွ်မ တရားံုးများ၏ အမံုးချန်ိးေသချာေစမ

 ကျင်သးံခဲပါသည်။   အမံးချန်ိးေသချာမကိ    (က)  အမေရ ဆိငး်န်း  (ခ)  အမကားနာရန်ချန်ိးဆိေသာ ပမး်မံးချန်ိး

               အမံုးချန်ိးေသချာမသည် တရားံုးတွင်အမစစ်ေဆးရန်ချန်ိးဆုိသည့် အကမ်ိအေရအတွက ်အမေရဆုိင်းန်း

တုိကုိ ေလာ့ချပီးတရားုံးလုပ်ငနး်စမ်ွးေဆာငရ်ည်တုိးတကေ်စရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။    တရားံုးများတွင် အမများကုိ 

တရားံး၊   အမသညမ်ျား၊   ေရှေနများ၊   သကေ်သများ၏  ပျကက်ကွမ်ေကာင့်   ေရဆုိင်းရမကုိ   ေလျာ့နည်းေစရန်ှင့်   

အမများကုိ   စံသတ်မှတ်ရက်အတွင်း    ပီးြပတ်ေစရန်  ရည်ရွယ်၍    မခင်းစီမံခန့်ခဲွမဆုိင်ရာ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

အေရအတွက် (ဂ) စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမများဆုံးြဖတ်ိုင်မြဖင့် တိုင်းတာမည်ြဖစပ်ါသည်။

အမေရဆုိင်းန်း

                    အမေရဆုိင်းနး်ကုိ ရာဇဝတမ်ှင့် တရားမမများတွင် ၂၀% သုိ ေလာ့ချရန် ြဖစ်ပါသည်။  NCMP တရားံုး

(၄)ံုးတုိ၏ ရာဇဝတ်မ၊ တရားမမတုိ၏ အမေရဆုိင်းန်းကုိ ဇယား(၃)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

 ကျင့သးုခ့ပါသည။   အမုးချနးေသချာမကု    (က)  အမေရဆုငးနး  (ခ)  အမကားနာရနချနးဆုေသာ ပမးမုးချနး

ေတာငင်ခိငတ်ရားံး
ရာဇဝတ်မ ၂၁ ၂၃

တရားံုးအမည် အမအမျိးအစား အေြခခံမျဉ်း% ရလဒ်များ%

 ဇယား (၃) အမေရဆုိင်းန်း

ပဲခူးမိနယ်တရားံုး
ရာဇဝတ်မ ၄၅ ၅၀

တရားမမ ၄၂ ၄၇
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ရာဇဝတ်မ ၃၆ ၃၁

တရားမမ ၃၁ ၂၈

ေတာငငခူုငတရားုး
တရားမမ ၂၂ ၂၂

ေတာင်ငူမိနယ်တရားံုး
ရာဇဝတ်မ ၅၀.၁၉ ၃၅.၂
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ေတာငငူမနယတရားးုပခူးမနယတရားးု

                     ပခူဲးခုိင်တရားုံးနှင့် ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံးတို့သည် အေြခခံမျဉ်းထက် ေလာ့ချနိုင်ေသာ်လည်း 

လျာထားချက်ြပည့်မီရန ် လိုအပ်ေနသည့်အြပင်  NCNP တရားံုး  (၄)ုံးလုံးသည်လျာထားချက်၂၀% ထိေအာင်

ေလာ့ချနိုင်ြခင်း မရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

အမကားနာရန် ချန်ိးဆုိေသာ ပမ်းမံုးချန်ိးအေရအတွက်

               ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက်  အမကားနာရန်  ရာဇဝတ်မများတွင်  (၈)ကိမ်နှင့် တရားမမများတွင် (၁၄)ကိမ်သို့ 

ေလာ့ချရန် လျာထားပါသည်။ NCMP တရားုံး(၄)ုံးတို့၏ ရာဇဝတ်မနှင့် တရားမမတို့၏  အမကားနာရန် ပမ်းမ

ုံးချနိ်းအေရအတွက်ကို ဇယား(၄)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ရလဒ်များ%

ေတာင်ငခူုိင်တရားုံး
ရာဇဝတ်မ ၁၀ ၁၉

၆

တရားံုးအမည် အမအမျိးအစား အေြခခံမျဉ်း%

ဇယား (၄) အမကားနာရန်ချန်ိးဆုိေသာ ံုးချန်ိးအေရအတွက်

်

၂၅

တရားမမ ၂၂ ၃၄

ပဲခူးမိနယ်တရားုံး
ရာဇဝတ်မ ၂၆ ၁၆

တရားမမ ၁၀ ၃၀

ပဲခူးခိုင်တရားုံး
ရာဇဝတ်မ ၂၃

ူ ု ရ ု
တရားမမ ၁၆ ၂၁

၆၁

ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံး
ရာဇဝတ်မ ၁၂ ၁၇

တရားမမ ၁၈ ၁၃
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စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း အမများ ဆံုးြဖတ်နုိင်မ

                    ေတာင်ငူမိနယ်တရားုံး တစ်ုံးတည်းသာ တရားမမတွင် လျာထားချက(်၁၄)ကိမ်ထက် ေလာ့၍ (၁၃)

ကိမ်ထိ ေလာ့ချနိုင်ပီး ကျန်တရားုံးများမှာ လျာထားချက်ြပည့်မီရန် လိုအပ်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။

                     စစ်ေဆးပးီြပတသ်ည့်   အမများမှ  စံသတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ပးီြပတ်သည့်အမများ၏   ရာခုိင်နန်းကုိ 

တွက်ချက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သာမန်အားြဖင့် စံသတ်မှတ်ကာလကို ရာဇဝတ်မတွင် ရက်ေပါင်း(၁၈၀)သတ်မှတ်ပီး၊ 

တရားမမတွင်   (၃၆၅)ရက်   သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ၂၀၁၉  ခုနှစ်အတွက်  စံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း    အမများ

ပးီြပတ်မကုိ   ရာဇဝတ်မနှင့်  တရားမမ (၂)မျိးလုံးတွင်  ၉၀%  သတ်မှတ်ထားပါသည်။ NCMP တရားုံး(၄)ံုး၏

စသံတမ်တက်ာလအတငး် အမပးီြပတ်မနနး်ကိ ဇယား(၅)တင ် ေဖာြ်ပထားပါသည။်

၆၂

စသတမတှကာလအတွငး အမပးြပတမနနးက ုဇယား(၅)တငွ  ေဖာြပထားပါသည။



ဇယား (၅) စံသတ်မတ်ကာလအတင်း အမများ ဆံးြဖတ်နိင်မ

- ၇၈.၂၈
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၆
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၆၄

ထားပါသည်။  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး  တရားလတ်ေတာ်အတွင်းရှိ NCMP တရားရုံး(၄)ရုံး၏   တရားရုံးအသုံးြပုသူများ

ေကျနပ်မစစ်တမ်းကို ဇယား (၆)တွင်  ေဖာ်ြပထားပါသည်။

တရားရုံးနှင့် ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့သည် (၁၂.၆.၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည်

(၁၂.၆.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။   ရလဒ်တိုင်းတာရန်အတွက် ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံး

သည် (၁၃.၁၂.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးနှင့် ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးတို့သည် (၁၅.၁.၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည် (၁၀.၁.၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း စစ်တမ်းများ

ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။

                   NCMP  တရားရုံးများတွင်  တရားရုံးအသုံးြပုသူများ၏ ေကျနပ်မကို ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ၇၇%   သတ်မှတ်

(၆)  မခင်းစီမံခန့်ခွဲမ  တရားရုံးများ၏ တရားရုံးအသုံးြပုသူများ၏ ေကျနပ်မ 

                  အေြခခံမျဉ်းအတွက် ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် USAID က ေကာက်ခံခဲ့ပီး   ပဲခူးခရိုင်

                 ပဲခူးမို့နယ်တရားရုံးသည် ရာဇဝတ်မနှင့် တရားမမ (၂)မျ ို းလုံးတွင် လျာထားသည့် ၉၀%ထက် ေကျာ်လွန်၍ 

အမများ   ပီးြပတ်ခဲ့ေသာ်လည်း၊   ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးသည်   လျာထားချက်ထက်   များစွာေလျာ့နည်းကာ   အေြခခံမျဉ်း 

ထက်ပင်  ေလျာ့နည်းေနေကာင်း   ေတွ့ ရှိရပါသည်။    ေတာင်ငူခရိုင်   တရားရုံးနှင့်   ေတာင်ငူမို ့နယ်  တရားရုံး  တို့မှာ 

လျာထားချက် ြပည့်မီြခင်းမရှိေသာ်လည်း ၅၀% ထက်ေကျာ်လွန်မ ရှိေနေကာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။

                   NCMP  တရားရုံးများတွင် မခင်းများ အချနိ်နှင့်တစ်ေြပးညီ စီရင်ဆုံးြဖတ်မနှင့်  ြပည်သူများနှင့် အမသည်

များရရှိေသာ တရားရုံးဝန်ေဆာင်မအေပါ ေကျနပ်မများကို တိုင်းတာရန် တရားရုံးအသုံးြပုသူများ၏ ေကျနပ်မ

စစ်တမ်းကို ေကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 



ဇယား(၆) တရားရုံးအသံုးြပုသူများ ေကျနပ်မစစ်တမ်း

ေတာင်ငခူရုိင် ပဲခူးခရုိင် ပဲခူးမို့နယ် ေတာင်ငူမို့နယ်
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ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံး

ေမးခွန်းများ၏ အညန်း

ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံး

ေမးခွန်း (၁) တရားရုံးေနရာသည် လာေရာက်ရန်လွယ်ကူသည်။

် ် ိ ိ ် ိ ် ် ် ြ ြ ိ ် ်

ေမးခွန်း (၄) တရားရုံးတွင် မိမိလိုအပ်သည့်အချကအ်လက်များ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။

ေမးခွန်း (၂) တရားရုံးအတွင်း မိမိသွားရမည့်ေနရာကို လွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ေြပေြပ ရှာေဖွနိုင်သည်။

ေမးခွန်း (၃) တရားရုံးတွင် လုံ ခ ံုသည်ဟု ခံစားရသည်။

ေမးခွန်း (၅) တရားရုံးဝန်ထမ်းများသည် ေလာကဝတ်ေကျပွန်ပီး ယဉ်ေကျးစွာ ဆက်ဆံကသည်။

ေမးခန်း (၆) မမိအိမကစိစေ်ဆးေသာ တရားသကီးသည် မမတတ သမိသ်မိေ်မ ေမ နင ်အေရးတယ အမကိေမးခွနး (၆) မမအမကစုစေဆးေသာ တရားသူကးသည မမတတ သမသမေမွ့ ေမွ့ နငှ ့အေရးတယူ အမကု

ကားနာသည်။

ေမးခွန်း (၇) တရားရုံးညန်ကားချက်များနှင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉက်ို နားလည်ပါသည်။

ေမးခွန်း (၈) တရားရုံးနှင့်ဆက်ဆံရသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အမကိစ္စတို့ကို တရားရံုးကလျင်လျင်ြမန်ြမန်နှင့်

ထိထိေရာက်ေရာက်လုပ်ေဆာင်ေပးသည်။

ေမးခွန်း (၉) တရားရုံးသည် မိမိ၏လူမျ ို း ကျား/မ မေရွး စီးပွားေရးအေြခအေန (သို့) အသက်အရွယ်ကို ခွဲြခားြခင်း

မရိှဘဲ မတစွာ ဆက်ဆံပါသည်။

ေမးခွန်း(၁၀) ေြပာရမည်ဆိုလင် တရားရုံး၏ ေဆာင်ရွက်မများသည် ထိေရာက်မရှိသည်ဟ ုထင်ပါသည်။

၆၆



၆၇

မရှိေကာင်း  ေတွ့ ရှိရပါသည်။   ထို့အတူ တရားရုံးနှင့်  ဆက်ဆံရသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်  အမကိစ္စတို့ကို   တရားရုံးက 

လျင်လျင်ြမန်ြမန် ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပးသည်ဟူေသာ ေမးခွန်းနပံါတ(်၈)တွင် ေတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးနှင့် 

ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးတို့သည် ၆၃% ၊ ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးသည် ၅၉% သာရရှိသြဖင့် တရားရုံးကလျင်လျင်ြမန်ြမန် ထိထိ 

ေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လိုအပ်ေနေကာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။

                  NCMP တရားရုံး(၄)ရုံးအနက် ေတာင်ငူမို ့နယ်တရားရုံးသည် ေမးခွန်းနံပါတ(်၇)တွင်သာ ၇၆.၅၂ % ရရှိပီး

ကျန်ေမးခွန်းအားလုံးတွင် လျာထားချက် ၇၇% ထက်ေကျာ်လွန်ေနေကာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။  ေမးခွန်းနံပါတ(်၁)တွင် 

ပဲခူးမို ့နယ်တရားရုံးသည်  ေကျနပ်မ၅၀%သာရရှိသြဖင့် တရားရုံးေနရာသည်   လာေရာက်ရန်   လွယ်ကူမအပိုင်းတွင ်

အားနည်းေနေကာင်း  ေတွ့ ရှိရပါသည်။   ပဲခူးခရိုင်တရားရုံးသည်  ေမးခွန်းနံပါတ်(၄)တရားရုံးတွင်    မိမိလိုအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ လွယ်ကူစွာရနိုင်သည်ဆိုေသာ အချက်တွင် ၆၂% သာရရှိသြဖင့် လျာထားချက်ြပည့်မီြခင်း



လက်ခံ ပီးြပတ် ပီးြပတ်မနန်း(%)

ပဲခူး ပဲခူး ၂၃၁ ၂၄၆ ၁၀၆

သနပ်ပင် ၅၃ ၃၁ ၅၈

ကဝ ၉၃ ၉၅ ၁၀၂

ေဝါ ၁၂၉ ၁၃၅ ၁၀၅

ဒိုက်ဦး ၂၀၅ ၂၀၅ ၁၀၀

ေညာင်ေလးပင် ၁၉၂ ၁၈၆ ၉၇

ေရကျင် ၅၆ ၅၆ ၁၀၀

ေကျာက်တံခါး ၁၅၃ ၁၄၃ ၉၃

ေတာင်ငူ ေတာင်ငူ ၃၃၁ ၃၄၃ ၁၀၄

ေရတာရှည် ၁၂၄ ၁၃၃ ၁၀၇

အုတ်တွင်း ၁၁၃ ၁၁၆ ၁၀၃

ထန်းတပင် ၄၇ ၃၇ ၇၉

ြဖူး ၁၈၈ ၁၆၅ ၈၈

ေကျာက်ကီး ၁၆ ၁၁ ၆၉

ြပည် ြပည် ၁၉၇ ၂၀၄ ၁၀၄

ပန်းေတာင်း ၇၃ ၅၅ ၇၅

ေပါကေ်ခါင်း ၆၅ ၈၆ ၁၃၂

ေရေတာင် ၁၈၀ ၁၅၄ ၈၆

သဲကုန်း ၃၇ ၃၂ ၈၆

ေပါင်းတည် ၇၂ ၇၁ ၉၉

သာယာဝတီ သာယာဝတီ ၁၇၄ ၁၅၅ ၈၉

လက်ပံတန်း ၂၃၅ ၂၈၁ ၁၂၀

မင်းလှ ၁၂၄ ၁၀၆ ၈၅

မိုးညို ၁၁၉ ၉၉ ၈၃

အုတ်ဖို ၉၆ ၈၇ ၉၁

ကို ့ပင်ေကာက် ၇၄ ၇၉ ၁၀၇

ဇီးကုန်း ၈၁ ၇၀ ၈၆

နတ်တလင်း ၆၃ ၆၄ ၁၀၂

၆၈

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မို ့နယ်တရားရံုးများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ် တရားမမခင်းေဆာင်ရွက်ချက်

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ မို ့နယ်တရားရံုးများ၏ တရားမမများပီးြပတ်နန်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ထိ)

ခရုိင် မို့နယ်တရားရံုး
တရားမမူလမ



ပီးြပတ်သည့်
အမအေရအတွက်

စုစုေပါင်း
ကန့်ကာရက်

ပျမ်းမ
ကန့်ကာရက်

ပဲခူး ပဲခူး ၂၄၆ ၉၀၇၃၂ ၃၆၉

သနပ်ပင် ၃၁ ၄၅၃၁ ၁၄၆

ကဝ ၉၅ ၁၁၅၉၂ ၁၂၂

ေဝါ ၁၃၅ ၃၉၂၀၀ ၂၉၀

ဒိုက်ဦး ၂၀၅ ၃၂၅၁၉ ၁၅၉

ေညာင်ေလးပင် ၁၈၆ ၂၀၈၃၈ ၁၁၂

ေရကျင် ၅၆ ၁၈၂၉၆ ၃၂၆

ေကျာက်တံခါး ၁၄၃ ၂၄၉၁၂ ၁၇၄

ေတာင်ငူ ေတာင်ငူ ၃၄၃ ၄၃၄၁၃ ၁၂၇

ေရတာရှည် ၁၃၃ ၂၅၉၆၄ ၁၉၅

အုတ်တွင်း ၁၁၆ ၂၇၆၀၂ ၂၃၇

ထန်းတပင် ၃၇ ၇၉၀၈ ၂၁၃

ြဖူး ၁၆၅ ၂၇၂၀၈ ၁၆၅

ေကျာက်ကီး ၁၁ ၂၁၃၉ ၁၉၄

ြပည် ြပည် ၂၀၄ ၅၁၂၇၆ ၂၅၁

ပန်းေတာင်း ၅၅ ၆၄၉၉ ၁၁၈

ေပါက်ေခါင်း ၈၆ ၂၆၄၈၂ ၃၀၈

ေရေတာင် ၁၅၄ ၁၄၇၇၅ ၉၅

သဲကုန်း ၃၂ ၆၂၆၅ ၁၉၆

ေပါင်းတည် ၇၁ ၆၂၆၉ ၁၃၀

သာယာဝတီ သာယာဝတီ ၁၅၅ ၁၉၄၇၄ ၁၂၆

လက်ပံတန်း ၂၈၁ ၄၉၁၀၇ ၁၇၅

မင်းလှ ၁၀၆ ၄၉၈၅၃ ၄၇၀

မိုးညို ၉၉ ၉၄၂၀ ၉၅

အုတ်ဖို ၈၇ ၁၂၃၆၁ ၁၄၂

ကို့ပင်ေကာက် ၇၉ ၈၃၅၆ ၁၀၆

ဇီးကုန်း ၇၀ ၈၅၃၇ ၁၂၂

နတ်တလင်း ၆၄ ၇၁၈၉ ၁၁၂

၆၉

မို့နယ်တရားံုးများတွင် ပီးြပတ်သည့် တရားမမူလမများ ပီးြပတ်ရန်ကန့်ကာကာလ

(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ)

ခိုင် မို ့နယ်တရားုံး

တရားမမူလမ



အေထွေထွ 
ေလ့လာေရးခရီးစဉ်နှင့် အလုပ်ရံုေဆွးေနွးပဲွ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီး  ေဒါလွင်လွင်ေအးေကျာ်သည်    

ေနြပည်ေတာ်၊ Kempinski ဟိုတယ်၌ ကျင်းပြပုလုပ်သည့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၊  ေအာ်ရီကွန် 

ြပည်နယ်တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီး  Mr.David  V.  Brewerသည်  ြပည်ေထာင်စုတရား 

လတ်ေတာ်ချုပ်မှ  တာဝန်ရိှသမူျားအပါအဝင်  ြပည်နယ်/တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်များမ ှ

တရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီးများနှင့်  ၂၀၁၈-၂၀၂၂  ခုနှစ်၊  တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ  မဟာဗျူဟာ 

စီမံကိန်း  ရည်မှန်းချက်  ၄.၁၊  ၄.၂  တ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍  Roundtable  Discussion  အစည်းအေဝးသို့ 

တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဘုရားဝတ်တက်ြခင်း 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်အေနြဖင့်  အပတ်စဉ်တနလာေန့တိုင်း  နံနက် 

(၈:၀၀)နာရီ၌  ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ရုံး၏  ဘုရားခန်းတွင်  တရားသူကီးချုပ် 

ဦးေမာင်ေမာင်ေအးဦးေဆာင်လက် ဝန်ထမ်းများစုေပါင်း၍ ဓမ္မစကာ၊ ပရိတ်ကီး(၁၁)သုတ်၊ ပဌာန်း 

တရားေတာ်များအား  ရွတ်ဖတ်ပူေဇာ်ြခင်းများကို  ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည။်  မှတ်တမး်  ဓာတ်ပုံ 

များအား ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ရံုးပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းေရး     

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ရုံး၊ ပဲခူးခရုိင်တရားရံုး၊ ပဲခးူမို ့နယ်တရားရုံး တ့ုိ 

မှ  တရားေရးအရာရှိများ၊  တရားသူကီးများနှင့်  ရုံးဝန်ထမ်းများသည်  တရားများလက်စွဲအပိုဒ်- 

၈၇၆၊  တရားရံုးချုပမ်ထုှတ်ြပန်သည့်  ၁၇.၃.၁၉၉၃  ရက်စဲွပါစာအမှတ်-  ၄၁၅/စု-၁၅/၃၄/၉၃၊ 

တရားရံုးချုပ်၏  ၂၁.၁၁.၁၉၉၄  ရက်စွဲပါစာအမှတ-်  ၇၄၀၈/စု-၁၅/  ၁၃၀/၉၄၊  တရားရံုးချုပ်၏ 

၈.၂.၁၉၉၆  ရက်စွဲပါစာအမှတ်-၇၇၇/  စု-၁၅(ခ)/  ၆/၉၆  တို့နှင့်အညီ  တရားရံုးအေဆာက်အဦနှင့် 

တရားရံုးပတ်ဝန်းကျင်  လှပသန့်ရှင်းစွာ  ထားရိှနုိင်ရန်အတွက်  ရံုးေရှ့အလံတိုင်ေဆးသတ်ုြခင်း၊ 

သစ်လွင်ေသာနိုင်ငံေတာ်အလံထူြခင်း၊  တရားရံုးအတွင်း  သွားလာမလွယ်ကူေစရန်  လမ်းညန် 

ဆိုင်းဘုတ်များထားရှိြခင်း၊  သစ်ပငစ်ိုက်ရာတွင်  အကမ်းခံသည့်  ရွက်လှပင်၊  နွယ်သာကီပင်၊ 

ဆယ့်နှစ်ရာသီပွင့်သည့်  အပင်များစိုက်ြခင်း၊  ြမက်ပင်၊  ေပါင်းပင်နှင့်  မလိုအပ်သည့် 

အပင်များခုတ်ြခင်း၊  တရားရံုးအေဆာက်အဦ  အစဉ်သန့်ရှင်းခိုင်ခံ့ေအာင်  ထိန်းသိမ်းြခင်းတို့ကုိ 

အပတ်စဉ်ေသာကာေန့တုိင်း  တရားလတ်ေတာ်တရားသူကီးချုပ်  ဦးေမာင်ေမာင်ေအးနှင့်  တရား 

လတ်ေတာ်တရားသူကီးများမှဦးေဆာင်၍  ကီးကပ်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။  မတ်ှတမး်ဓာတ်ပံု 

များအား ေနာက်ဆက်တဲွြဖင့်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၇၀ 



 
 

အြခားေဆာင်ရွက်ချက်များ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်တွင်  ေနွရာသီမီးေဘးကိုတင်ကာကွယ်ေရး 

အတွက်  မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသ(ူ၅)ဦးမှ  ၁၅.၁၁.၂၀၁၉  ရက်ေန့တွင်  မီးသတ်ေဆးဗူးများ 

လာေရာက်လဲလှယ်ြခင်း၊  လပ်စစ်မီးကိုးများစစ်ေဆးြခင်း၊  မီးေဘးကိုတင်ကာကယ်ွနုိငရ်န် 

အတွက်  ကွန်ပျူတာ၊  မိတူ ကူးစက်၊  မီးခလုပ်များ၊  ပန်ကာများအား  စနစ်တကျထားရှိမကို  လက် 

ေတွ့ြပသခ့ဲပါသည်။  ပခူဲးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီးချုပ်၏  လမ်းညန်မြဖင့် 

အဆင့်ဆင့်ေသာ  တရားရုံးများအား  မခင်းလက်ကျန်ကျဆင်းေရး၊  ရံုးလံု ခုံမ  ရှိေစေရး၊  ပတ်ဝန်း 

ကျင်စိမ်းလန်း  စိုေြပသာယာလှပေရး၊  မီးေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန်  ကိုတင်ကာကွယ်ေစာင့် 

ေရှာက်ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ 

    ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်  တရားသူကီးချုပ်သည်  တရားလတ်ေတာ်၊ 

ခရုိင်တရားရုံးများနှင့်  မို ့နယ်တရားရုံးများအား  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်၏  လမ်းညန် 

မခံယူကာ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ခုနှစ် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းေအာင်ြမင်ေစရန် မခင်းများကို ဥပေဒနှင့်အညီ 

မှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန် ထိေရာက်စွာစစ်ေဆးေရးအတွက်နှင့်  ဝန်ထမ်းများအားလုံး လာဘ်ေပးလာဘ်ယူ 

ကင်းရှင်းေရးအတွက်  အနီးကပ်ကီးကပ်လမ်းညန်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပီး  ြပည်ေထာင်စုတရား 

လတ်ေတာ်ချုပ်၏  လမ်းညန်မကုိခံယူလက်  တိုင်း၊  ခရုိင်၊  မို ့နယ်တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တ့ုိအား 

ြပည့်စုံေကာင်းမွန်ေသာတရားရံုးြဖစေ်စရန်  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနက 

သည့်  တရားသူကီးများအား  စွက်ဖက်ခံရမကင်းြခင်း၊  ဘက်လိုက်မမရှိြခင်း၊  ေကာင်းြမတ်ေသာ 

ဂုဏ်သိက္ခာရှိြခင်း၊  သင့်တင့်ေလာက်ပတ်ြခင်း၊  တရားမတြခင်း၊  ထိုက်တန်သည့်အရညအ်ေသးွ 

ရှိြခင်း၊ လုံ့လဝိရိယရှိြခင်းတို့ကို လိုက်နာ  ေစာင့်ထိန်းရန်နှင့် တရားရံုးသို့လာေရာက်ကသူများအား 

ဝန်ေဆာင်မေကာင်းများရရှိေစရန်အတွက်  ဝန်ထမ်းများအား  လမ်းညန်မြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။  မခင်း 

လက်ကျန်ကျဆင်းရန်အတွက်  လုပ်ထုံးလပ်ုနည်းနှင့်အညီ  မှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန်ေဆာင်ရွက်ေစရန် 

အနီးကပ်ကီးကပ်လက်ရိှေကာင်း တင်ြပအပပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

၇၁ 

 



 
 

ေနာက်ဆက်တဲွများ 
 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊ ခရုိင်တရားရံုးများနှင့် မို့နယ်တရားရံုးများ၏ တည်ေနရာ များ 

ေနာက်ဆကတဲွ် (က) 

 
 

ပဲခူးတုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၏ တည်ေနရာ 

 
ရန်ကုန-်မန္တေလးလမ်းမကီးေဘး၊ ရုံးကီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမို ့ 

 

ဆက်သွယ်ရန် 

ရုံးအဖွဲ့ မှူ း 

တုိင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်၊ တရားသူကီးချုပ်ရုံး၊ ပဲခူးမို ့ 

 

စီမံေရးရာကိစ္စဆက်သွယ်ရန် 

တိုင်ေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ း 

တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ းရံုး၊ ပဲခူးမို ့ 

 

တရားစီရင်ေရးကိစ္စဆက်သွယ်ရန် 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူ းရုံး 

တိုင်းေဒသကီးတရားေရးဦးစီးမှူ း၊ ပဲခူးမို ့ 

 
 

 

 

 

 

 

၇၂ 



 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ) 
ခရုိင်တရားရံုးများ၏တည်ေနရာများ 

 
၁။  ပဲခူးခရုိင်တရားရံုး 

  ေတာင်ငူလမ်း၊ တိုင်းေဒသကီးတရားလတ်ေတာ်ဝင်း၊  

ရုံးကီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမို ့။ 

 

၂။  ေတာင်ငူခရုိင်တရားရံုး 

  စက်ရငှလ်မ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊  

  ေတာငငူ်မို ့။ 

 

၃။  သာယာဝတီခရုိင်တရားရံုး 

  ရာြပည့်လမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊  

  သာယာဝတီမို ့။ 

 

၄။  ြပည်ခရုိင်တရားရံုး 

  ယက္ကန်းစင်လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းေထာင့်၊  

  ြပည်မို ့ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၇၃ 

 



 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) 

မို့နယ်တရားရံုးများ၏ တည်ေနရာများ 
စဉ်  ခရုိင်  မို့နယ်တရားရံုးများ  ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ 
၁။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၂။ 

ပဲခူးခရုိင် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေတာင်ငူခရိုင် 

၁။ ပဲခူးမို့နယ ်
 
၂။ သနပ်ပင်မို့နယ် 
 
၃။ ကဝမို့နယ် 
၄။ ေဝါမို ့နယ် 
 
၅။ ဒိုက်ဦးမို ့နယ် 
 
၆။ ေညာင်ေလးပင်မို ့နယ် 
 
၇။ ေကျာက်တံခါးမို ့နယ် 
 
၈။ ေရကျင်မို ့နယ် 
 
 
၉။ ေတာင်ငူမို ့နယ် 
 
၁၀။ ေရတာရှည်မို့နယ် 
 
 
၁၁။ အုတတွ်ငး်မို ့နယ် 
 
၁၂။ ြဖူးမို့နယ် 
 
၁၃။ ထန်းတပင်မို ့နယ် 
 
 
၁၄။ ေကျာက်ကီးမို့နယ် 

ရန်ကုန်-မန္တေလး  လမ်းမကီး၊ 
ရုံးကီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမို ့။ 
လမ်းမေတာ်လမ်း၊  စက်ကုန်းပိုင်း 
ရပ်ကွက်၊ သနပ်ပင်မို ့။ 
ပဲခူးလမ်း၊ရုံးကီးရပ်ကွက်၊ကဝမို ့။ 
ရန်ကုန်-ေမာ်လမိုင်လမး်  မကီး၊ 
ချမ်းြမသာစည်ရပ်ကွက်၊ ေဝါမို ့။ 
 မင်းလမ်း၊  ဒရယ်မီးရပ်ကွက်၊ 
ဒိုက်ဦးမို့။ 
မို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊  ရုံးကီးရပ်ကွက်၊ 
ေညာင်ေလးပင်မို့။ 
ရုံးေပါင်းစံုလမ်း၊  ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်တံခါးမို့။ 
အ.ထ.ကေကျာင်း၊  ဂန့်ေကာ်ဝိုင်း 
ရပ်ကွက်၊ ေရကျင်မို့။ 
 
စက်ရှင်လမ်း၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊  
ေတာင်ငူမို့။ 
ရန်ကုန်-မန္တေလးကားလမ်း၊ 
ေရြပည်ကုန်းေကျးရွာအနီး၊ 
ေရတာရှည်မို့။ 
ဓမ္မေစတီလမ်း၊  ေဈးရပ်ကွက်၊ 
အုတ်တွင်းမို့။ 
ရန်ကုန်  -  မန္တေလးကားလမး်၊ 
မိုင်တိုင်-၁၄၃/၂၊ ြဖူးမို ့။ 
ထန်းတပင်ဇရပ်ကီးကားလမ်း၊ 
ေအာင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ 
ထန်းတပင်မို ့။ 
ရံုးလမ်း၊  သိန်တန်းရပ်ကွက်၊ 
ေကျာက်ကီးမို့။ 

၇၄ 



 
 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ)အဆက် 

စဉ်  ခရုိင်  မို့နယ်တရားရံုးများ  ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ 
 

၃။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၄။ 

သာယာဝတီခရိုင် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ြပည်ခရိုင် 

၁၅။ သာယာဝတီမို့နယ် 
 
၁၆။ လက်ပတံန်းမို့နယ် 
 
၁၇။ မင်းလှမို ့နယ် 
 
၁၈။ မိုးညိုမို ့နယ် 
 
၁၉။ အုတ်ဖိုမို ့နယ် 
 
၂၀။ ကို ့ပင်ေကာက်မို ့နယ် 
 
၂၁။ ဇီးကုန်းမို့နယ် 
 
၂၂။ နတ်တလင်းမို ့နယ် 
 
၂၃။ ြပည်မို့နယ် 
 
၂၄။ ပန်းေတာင်းမို ့နယ် 
၂၅။ ေပါက်ေခါင်းမို ့နယ် 
 
၂၆။ ေရေတာင်မို ့နယ် 
 
၂၇။ ေပါင်းတည်မို ့နယ် 
 
၂၈။သဲကုန်းမို ့နယ် 

ရာြပည့်လမ်း၊ ေဈးပိုင်းရပ်ကွက်၊  
သာယာဝတီမို ့။ 
ဘီးလင်းတန်းလမ်း၊  ဘီးလင်းတန်း 
ရပ်ကွက်၊ လက်ပံတန်းမို ့။ 
ဗုိလ်ရံုတန်းလမ်း၊  အမှတ်(၇)ရပ် 
ကွက်၊ မင်းလှမို ့။ 
ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ 
ေရဥေဒါင်းရပ်ကွက်၊ မိုးညိုမို ့။ 
ပင်းယလမ်း၊  ချမ်းြမသာစည် 
ရပ်ကွက်၊ အုတ်ဖိုမို ့။  
မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း၊  အေနာက် 
ေတာငရ်ပ်ကွက်၊ကို့ပင်ေကာက်မို့။ 
ဘုရားလမ်း(ေတာင်ပိုင်း)၊  အမှတ်- 
၃ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမို ့။  
 ဗိုလ်ရုံလမ်း၊  မို ့မရပ်ကွက်၊ 
နတ်တလင်းမို ့။ 
ယက္ကန်းစင်လမ်းနှင့်  ကမ်းနားလမ်း 
ေထာင့်၊ ြပည်မို ့ 
မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ ပန်းေတာင်းမို့။ 
ြပည်-ေတာင်င-ူေပါက်ေခါင်းလမ်း၊ 
(၄)ရပ်ကွက်၊ ေပါက်ေခါင်းမို ့။ 
စုေပါင်းရံုး(၁)လမ်း၊  သရက်ေတာ 
ရပ်ကွက်၊ ေရေတာင်မို့။ 
ရန်ကုန-်ြပည်လမ်း၊  ေဈးသစ် 
ရပ်ကွက်၊ ေပါင်းတည်မို ့။ 
တရားရံုးလမ်း၊  အားကစားကွက် 
သစ်၊ သဲကုန်းမို ့။ 

 

 
၇၅ 





































 

 

 




















