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The High Court of The Kayin State 





ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵချုြ၏်  ဥေယျာဇဉ်                               (၄-၆)                                                                            

ရည်မှန်ဵချြ်                       (၇) 

လုြ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ                      (၇) 

တရာဵရဳုဵ၏တန်ဖိုဵမျာဵ                      (၇) 

တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာထုတ်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချြ်                    (၈) 
 

တရာဵရဳုဵစနစ်နှင်ဴစီမဳခန့်ခွဲမှုေဖာ်ြြချြ် 

     တရာဵစီရင်ေရဵဆုိင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ                        (၉)  

      တရာဵရဳုဵဖဲွ့စည်ဵြဳု                      (၁၀) 

             ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳု                     (၁၁)  

  ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵချုပ်နှငဴ်  တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵမျာဵ                   (၁၂) 

  ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ်ရဳုဵတွင ်  ရဳုဵအဖဲွ့မှူဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်မှု                    (၁၃) 

  ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵတွင ်  တရာ ဵေရဵအရာရှိမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်မှု                   (၁၄) 

             ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ  နှငဴ်  မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ ဖဲွ့စည်ဵပဳု                     (၁၅) 

             ခရုိင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်မှု                     (၁၆) 

             ဒုတိယခရုိင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု                     (၁၆) 

             မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်မှု                     (၁၈) 

             တးဲဖကံမြို နဴယံတရာဵသူကကီဵန္ငံဴ ဒုတိယမြို နဴယံတရာဵသူကကီဵြ့ာဵ တာဝနံထြံဵေဆာငံြှု                   (၁၉) 

             ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီရင်ပုိင်ခွင်ဴ                     (၂၀) 

             ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ စီရင်ပုိင်ခွငဴ်                 (၂၀-၂၁) 

             မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ စီရင်ပုိင်ခွငဴ်                 (၂၁-၂၂) 

             ဥပေဒအရတည်ေထာင်သညဴ် အြခာဵတရာဵရဳုဵမျာဵ (ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ)                    (၂၂) 

 

        တရာဵရဳုဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆုိင်ရာ ေကာ်မတီမျာဵ                    (၂၃) 

              ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ  ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှု                (၂၄-၂၅) 

 

တရာဵစီရင်ေရဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵေဖါ်ြြချြ် 

        တရာဵစီရင်ေရဵလုြ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ (၂၀၁၆  မှ ၂၀၂၀  ထိ)                                    (၂၆) 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှငဴ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ     (၂၆) 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ                    (၂၇) 

              ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ                    (၂၈) 

              မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ                    (၂၉) 

              အြခာဵတရာဵရဳုဵမျာဵ (ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ) ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်  အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ                   (၃၀) 

 

          ၂၀၂၀  ြြည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ (၁)ရြ်ေန့မှ ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရြ်ေန့ထိ အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵမျာဵ ေဖာ်ြြချြ်မျာဵ 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၊   ခရုိင်တရာဵရဳုဵနှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ်  

              တရာဵမမှုမျာဵ၏  မပီဵြပတ်နှုန်ဵ                      (၃၁) 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ 

              မပီဵြပတ်နှုန်ဵ                                       (၃၂) 

              ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ မပီဵြပတ်နှုန်ဵ        (၃၃) 

              မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏  မပီဵြပတ်နှုန်ဵ    (၃၄) 

၁ 



      အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵေဖာ်ြြချြ ်

 

                     ရဳုဵခွန်နှငဴ် ဒဏ်ေငွေကာက်ခဳရရှိမှု                         (၃၅) 

  ရဳုဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ                          (၃၅) 

  တပ်ရုိက်ဒဏ်ေငွနှငဴ် ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴ ဒဏ်ေငွမျာဵ                        (၃၅) 

 

                     လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵအေြခအေန                         (၃၆)   

                     သင်တန်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ေလဴကျင်ဴ သင်ကကာဵေပဵမှု တင်ြပချက်မျာဵ                        (၃၆) 

                     တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵြမှငဴတ်င်ေရဵသင်တန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ                       (၃၇) 

                     တရာဵရဳုဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ပဳုကုိ အမျာဵြပည်သူနာဵလည်သေဘာေပါက်ေစရန် အသိပညာေပဵြခင်ဵ            (၃၈) 

                     ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေနရသူမျာဵ၊  အချုပ်ခဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆုိင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ  ရရှိမှုရှိမရှိ ကကည်ဴရှု  

                     စစ်ေဆဵြခင်ဵ                      (၃၉-၄၂) 

 

       မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ  တတိယနှစ် (၂၀၂၀) လုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေြာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွြ်မှု                       (၄၃)  
 

                     မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ  ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်မှု                         (၄၃) 

                     မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ ်(CMP) အေကာင်အထည် ေဖါ်ေဆာင်ရွက်မှု                        (၄၄) 

                     တရာဵစီရင်ေရဵဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-  ၂၀၂၂) အရ သင်တန်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်  

                     အေကာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ                   (၄၅-၄၆) 

                     ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွက်နုိင်မှု၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ                       (၄၇) 

                     တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ နှစ်အလိုက်လျာထာဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵ                  (၄၈) 

                     လျာထာဵသတ်မှတ်ချက ်(၁) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ            (၄၈-၄၉) 

                         - ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ NCMP ခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှငဴ် ရလဒ်မျာဵ                               (၅၀) 

                         - ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ NCMP မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှငဴ် ရလဒ်မျာဵ                       (၅၁) 

                     လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် (၂) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲ အမှုမျာဵ သက်တမ်ဵ                       (၅၂) 

                          - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                       (၅၃) 

                          - ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                                      (၅၃) 

                     လျာထာဵသတ်မှတ်ချက ်(၃) - မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ အမှုရဳုဵချန်ိဵ ေသချာေစမှု                       (၅၅) 

                     အမှုေရွှေ ဆုိင်ဵနှုန်ဵ                          (၅၅) 

                          - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ အမှုေရွ့ဆုိင်ဵနှုန်ဵ                        (၅၆) 

                          - ၂၀၂၀  ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ အမှုေရွ့ဆုိင်ဵနှုန်ဵ                                                    (၅၇) 

                     ပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက်                           (၅၈)  

                          - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ ပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက်                                                  (၅၉)  

                          - ၂၀၂၀  ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ ပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက်                                             (၆၀)  

                    စဳသတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အမှုမျာဵဆဳုဵြဖတ်နုိင်မှု                          (၆၁)  

                          - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အမှုဆဳုဵြဖတ်နုိင်မှု                             (၆၁)  

                          - ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ အမှုဆဳုဵြဖတ်နုိင်မှု                         (၆၂) 

                    လျာထာဵသတ်မှတ်ချက် (၄) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ၏ ေကျနပ်မှု            (၆၃-၆၅)  

                    ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ တရာဵမမှုခင်ဵ  ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ                        (၆၆) 

                          -  မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵမမှုမျာဵမပီဵြပတ်နှုန်ဵ                        (၆၆) 

                          -  မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင ် မပီဵြပတ်သည်ဴ တရာဵမမူလမှုမျာဵ၏  ပျမ်ဵမျှကကန့က်ကာကာလ                    (၆၆-၇၄) 

၂ 



   

                     ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှငဴ် ြပည်ပအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵဖွငဴ်လှစ်သညဴ် သင်တန်ဵမျာဵ          (၇၅-၇၆) 

                     ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ  စာဵေသာက်ကုန်မျာဵ ေထာက်ပဴဳ ေပဵအပ်ြခင်ဵ                    (၇၇-၇၈) 

                     (COVID – 19 )  ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ                    (၇၈-၈၀) 

                     COVID-19 ဆုိင်ရာ လှူဒါန်ဵမှုမျာဵ                                                                                                  (၈၀-၈၁) 

                     သက်ြပည်ဴအမငိမ်ဵစာဵယူခဲဴကကသည်ဴ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အမှတ်တရ    

                     လက်ေဆာင်ေပဵအပ်ြခင်ဵ                           (၈၁) 

                     တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် တူညီရဳုဵဝတ်စဳုမျာဵ ေထာက်ပဴဳေပဵအပ်ြခင်ဵ                       (၈၂) 

                     ဂုဏ်ြပုဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ                                        (၈၂) 

                     ြပည်နယ်ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက ်အကူေပဵေရဵအဖဲွ့နှငဴ်  ေတွ့ဆဳုြခင်ဵ                           (၈၃) 

                     ရည်ညွှန်ဵစာေစာင်မျာဵ  လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ                              (၈၃) 

                     တရာဵစီရင်ေရဵဆုိင်ရာမျာဵ သင်ကကာဵပ့ုိချြခင်ဵ                                                                                  (၈၄)    

၃ 

ေနာြ်ဆြ်တဲွ 

 

                    -  ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ     ေနာက်ဆက်တွ ဲ(က)        

                      -  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရှ ိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ် 

                               ၀န်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ         ေနာက်ဆက်တွ ဲ (ခ)  

                      -  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရှ ိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ် ၀န်ထမ်ဵ 

                          ြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ (အရာထမ်ဵ)        ေနာက်ဆက်တွ ဲ (ဂ) 

                      -  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရှ ိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ်  

                          ၀န်ထမ်ဵြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ (အမှုထမ်ဵ)                                         ေနာက်ဆက်တွ ဲ(ဂ-၁) 

                          -  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရှ ိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ်                

                         ဝန်ထမ်ဵဆုိင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတ် အေရဵယူမှုအေြခအေန  (အရာထမ်ဵ)                                          ေနာက်ဆက်တွ ဲ(ဃ) 

                          -  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရှ ိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ်                

                              ဝန်ထမ်ဵဆုိင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတ် အေရဵယူမှုအေြခအေန  (အမှုထမ်ဵ)        ေနာက်ဆက်တွ ဲ(ဃ-၁) 



ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုြ၏် ဥေယျာဇဉ်  

          ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်သည ် တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို နုိင်ငဳတကာ 

စဳနှုန်ဵမျာဵ နှငဴ် ကိုက်ညီေစေရဵအတွက် (၅) နှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)အာဵ 

ေရဵဆွဲ၍ စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခ ု၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်သည ်တရာဵစီရင်ေရဵ 

မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ၏ တတိယေြမာက်နှစ်သုိ့ ေရာက်ရှိခဲဴမပီဵြဖစ်သည။် တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ 

တွင ် ြပည်သူမျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနုိင်ရန်အတွက ်လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်(၅)ရပ ်သတ်မှတ၍် 

“အာဵလဳုဵအတွြ ် တိုဵ တြေ်ြာင်ဵမွန်ေသာ တရာဵမျှတမှုဆီသို”့ ဟူေသာ ေဆာင်ပုဒ်နှငဴ်အညီ နှစ်အလုိက်  

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကို စဉ်ဆက်မြပတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိရာတွင ် ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၊ မမို့ နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ တရာဵစီရင်ေရဵ 

မဟာဗျူ ဟာစီမဳကိန်ဵ၏ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ ေအာင်ြမငေ်ရဵအတွက ် အစဉ်တစုိက ် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွကလ်ျက ်

ရှိေပသည။် 

 

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ တာဝန်ခဳနုိင်မှု 

ရှိေစရန်၊ တရာဵရဳုဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအေပါ် ယထာဘူတကျကျ အကဲြဖတ်နုိင်ေစရန်၊ တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည ် ပိုမုိြမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊ တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ၏ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အမျာဵသိရှိ 

လာေစရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှစတင်မပီဵ တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာမျာဵကို နှစ်စဉ်ထုတြ်ပန်လျှက်ရှိရာ 

ယခုနှစ်ဆိုလျှင် ပဉ္စမအကကိမ်သ့ုိ  ေရာက်ရှိမပီ ြဖစ်သည။် 

 

          ဤအစီရင်ခဳစာတငွ် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာက် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲရသည်ဴ ခရုိင် နှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵစီရင်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵ၊ 

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ စီမဳခန့ခ်ွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ တရာဵသူကကီဵမျာဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ 

ြမှငဴ်တင်နုိင်ေရဵအတွက ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ၊ နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ်  

အေြခအေနမျာဵကို  စာရင်ဵဇယာဵ ကိန်ဵဂဏန်ဵမျာဵြဖငဴ်  ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

၄ 



          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာမှတစ်ဆင်ဴ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ 

တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကိ ု ြပည်သမူျာဵမှ ပငွဴ်လင်ဵ  

ြမင်သာစွာ သိရှိနုိင်မည်ြဖစ်မပီဵ အမျာဵြပည်သယဳုူကကည်ကိုဵစာဵသည်ဴ  ြပည်သူ့အကျို ြဵပ  ုတရာဵစီရင်ေရဵ ြဖစ်ေပါ် 

လာေရဵအတွက် ကကီဵစွာေသာ  အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစလိမဴ်မည်ဟ ုယဳုကကညမ်ိပါသည။် 

 

           နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲေရဵအစီအစဉ်ြဖင်ဴ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ဘာဵအ ဳ

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်ကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိမပီဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တင်ွ ေကာဴကရိတခ်ရုိင်တရာဵရဳုဵနှငဴ် ေကာဴကရိတ် 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို့အာဵ  တိုဵချဲ့ ေဆာင်ရွက်သာွဵမည်ြဖစ်သည။် 

 

           ယေန့အချန်ိကာလတွင် ေခတ်ကာလနှင်ဴေလျာ်ညီစွာ တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပိုမုိ 

အဆင်ေြပ ေချာေမွ့စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် IT နည်ဵပညာရပ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ Zoom Application, 

Microsoft Office 365 Platform မျာဵကိ ုအသုဳဵ ြပု၍ Video Conferencingစနစ်တို့ကို အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိသည။် 

 

          နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲေရဵအစီအစဉ်ြဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ 

တရာဵရဳုဵ (၅) ရဳုဵသည် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ေကာက်ယူခဲဴသည်ဴစစ်တမ်ဵရလဒ်မျာဵအရ အချ ို ့ေသာ 

စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵတွင် (၅)နှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ရည်မှန်ဵ 

လျာထာဵချက်မျာဵကိ ု ြပညဴ်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုစနစ် စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်စဉ်က ေကာက်ယူခဲဴသည်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိုမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴြခင်ဵသည ် မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵအရ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ေနသည်ဴ တရာဵ 

စီရင်ေရဵ၏ ရလဒ်တစ်ခုပင ်ြဖစ်ေပသည။် 

 

          အလာဵတူပင ် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှ ိ ြပည်သမူျာဵမှ ဥပေဒဆိုင်ရာ အကူအညီလုိအပ်သြဖင်ဴ 

ဖွဲ့စည်ဵမပီဵြဖစ်ေသာ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ ခရုိင၊် မမို့နယ်အဆင်ဴ ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵသ့ုိ အကူအညီေတာင်ဵခဳခဲဴရာ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵတွင် ရာဇဝတ်ကကီဵ (၉၀) မှု၊ ရာဇဝတ် အယူခဳမှု 

(၈) မှု၊ ရာဇဝတ် ြပင်ဆင်မှု (၇) မှု၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၅) မှုအာဵ လုိက်ပါကူည ီေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင် ခဲဴပါသည။် 

 

          တရာဵစီရင်ေရဵမဏိ္ဍုင်တည်ဴမတ်ခုိင်မာေရ ၊ဵ ြပည်သူမျာဵယဳုကကည်ကုိဵစာဵေသာ တရာဵစီရင်ေရဵစနစ် 

ေပါ်ထွန်ဵ လာေစေရဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ဂုဏ်သကိ္ခာ ြမှငဴတ်င်လာေစရန်အတွက် တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍနှငဴ် 

ဆက်နွယ် ေနေသာ နယ်ပယ်အသီဵသီဵမှ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴတာဝန်ရှိသူမျာဵက ဝိုင်ဵဝန်ဵပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတိုင်သို ့ အလျင်အြမန်  ေရာက်ရှိမည်ြဖစ်သည။် 

၅ 



          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချု ပ်အာဵ တာဝန်ခဳ၍ 

တရာဵစီရင်ေရ ၊ဵ စီမဳခန့်ခဲွေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်၏ လမ်ဵညွှန် 

ကကီဵကကပ်မှုမျာဵနှင်ဴအညီ ဆက်လက်ကကိုဵ ပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ် တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ် 

အစီရင်ခဳစာထုတ်ြပန်နုိင်ေရဵအတွက် အဖက်ဖက်က ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ်ခဴဲကကသူမျာဵကုိလည်ဵ ေကျဵ ဇူဵတင် 

ရိှပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရိှကကသည်ဴ 

တရာဵသူကကီဵမျာ ၊ဵ တရာဵေရဵအရာရိှမျာ ၊ဵ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချု ပ်မှ 

ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ် (၅)ရပ ်

အလုိက် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ အစွမ်ဵကုန်ကကိုဵပမ်ဵအာဵထုတ် ေဆာင်ရွက်သွာဵကကေစလုိေကကာင်ဵ အေလဵအနက် 

တိုက်တွန်ဵအပ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 
ဦဵသိန်ဵြိုြုိ 

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်  

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်                                                              ၂၀၂၁  ခုနစ်ှ၊ မတ်လ  ၅  ရြ ်

                               ဘာဵအဳပမို့ 

၆ 



လူတိုင်ဵသုိ ့အရည်အေသွဵြမင်ဴ တရာဵမျှတမှုကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵရန် 

တရာဵရဳုဵမျာဵအေပါ် ြပည်သူလူထု၏စိတ်ချယဳုကကည်မှုနှင်ဴ ထိေရာက်မှုရှိသည်ဴ တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵကုိ 

ြမှင်ဴတင်ရန် 

 ရည်မှန်ဵချြ ်

တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵနှင်ဴ ရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ 

ြပည်သူအမျာဵ ယဳုကကည်ကုိဵစာဵသညဴ် ြပည်သူ့အကျ ို ဵြပု  တရာဵစီရင်ေရဵစနစ ်ေပါ်ထွန်ဵေရဵ 

အမှုအခင်ဵမျာဵကုိ ဥပေဒနှင်ဴအညီ မှန်မှန်နှင်ဴြမန်ြမန် စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ေရဵ 

တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာြမှင်ဴတင်ေရဵ 

လုြ်ငန်ဵ တာဝနမ်ျာဵ 

သာတူညီမျှမှု နှင်ဴ တရာဵမျှတမှု 

တရာဵစီရင်ေရဵ လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု 

လက်လှမ်ဵမီနုိင်မှု 

ြမန်ဆန်ထိေရာက်မှုနှင်ဴ အချန်ိမီေဆာင်ရွက်နုိင်မှု 

  တရာဵရဳုဵ၏တန်ဖုိဵမျာဵ 

၇ 



တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာ ထုတ်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချြ် 
 

 ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ အဆင်ဴဆင်ဴတာဝန်ခမဳှု၊  

တာ၀န်ယူမှု ရှိေစရန်၊ 

 တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵကို ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့၊ 

ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊  ြပည်နယ်အဆငဴ် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ နှငဴ်  ြပည်သူမျာဵ သိရှိနုိင်ေစရန်၊ 

 ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအသီဵသီဵရှိ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်၊ အရည်အေသွဵမျာဵ  ပိုမိုြမင်ဴမာဵလာေရဵ ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊ 

 တရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှု 

မျာဵကို   ြပည်သူမျာဵသိရှိလာေစရန ်

၈ 



 
တရာဵရဳုဵစနစ်နှင်ဴစီမဳခန့်ခဲွမှုေဖာ်ြြချြ ်

 
  

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ 
 

          ၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ် ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒအရ တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵမာှ - 

 

   ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွတလ်ပ်စွာတရာဵစီရင်ေရဵ 

   ဥပေဒအရ ကန့်သတ်ချက်မျာဵမှအပ  ြပည်သူ့ေရှ့ေမှာက်တွင ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

   အမှုမျာဵတွင ်  ဥပေဒအရ  ခုခဳေချပခွင်ဴနှင်ဴ  အယူခဳပိုင်ခွင်ဴရရှိေရဵ 

   ြပည်သူတို၏့အကျ ိုဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက၍် တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵ၊  နယ်ေြမေအဵချမ်ဵ   

       သာယာေရဵ  တည်ေဆာက်ရာတငွ ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရဵ 

   ဥပေဒကိုြပည်သူမျာဵက နာဵလည်လုိက်နာကျင်ဴသဳုဵလာေစရန်  ပညာေပဵေရဵ နှင်ဴ  ြပည်သူမျာဵက 

       ဥပေဒကိ ု လုိက်နာေသာ  အေလဴအကျင်ဴပျ ို ဵေထာင်ေပဵေရဵ 

   ြပည်သူအချင်ဵချင်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အမှုကိစ္စမျာဵကို ဥပေဒေဘာင်အတွင်ဵ၌ ေကျေအဵမပီဵြပတ ်

       ေစေရဵ 

   ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို   အေရဵယူအြပစ်ေပဵရာတွင ်  အကျင်ဴစာရိတ္တြပုြပင်မှုကို   ဦဵတည်ေရဵ 

၉ 



တရာဵရဳုဵဖဲွ့စည်ဵြဳု 

 

            တရာဵစီရင်ေရဵသည်  နုိင်ငဳေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာ သဳုဵရပ်အနက် တစ်ခုအပါအဝင် 

ြဖစ်မပီဵ ၂၀၀၈ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၁၁(က)အရ 

နုိင်ငဳေတာ်၏ ခက်မသဳုဵြဖာြဖစ်သညဴ် ဥပေဒြပုေရဵအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵအာဏာနှငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

အာဏာတို့ကို တတ်နုိင်သမျှ ပုိင်ဵြခာဵသဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ် အချင်ဵချင်ဵအြပန်အလှန် ထိန်ဵေကျာင်ဵြခင်ဵတို့ 

ြပုသည်ဟုြပဌာန်ဵထာဵပါသည်၊၊ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၁၈(က)အရ နုိင်ငဳေတာ်၏ တရာဵ 

စီရင်ေရဵအာဏာကို ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၊် တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာမ်ျာဵ နှင်ဴ အဆင်ဴဆင်ဴေသာတရာဵရဳုဵမျာဵအာဵ  ခွဲေဝအပ်နှင်ဵထာဵပါသည။် 

            ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒနှင်ဴ ၂၀၁၀ ခုနှစ် 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒတို့အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တရာဵရဳုဵမျာဵကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

၃၀ ရက်ေန့မှစ၍  ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည-် 

 

(က)    ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ ်

(ခ)      တိငု်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာမ်ျာဵ နှင်ဴ ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာမ်ျာဵ 

(ဂ)      ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရတိုင်ဵနှင်ဴ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသတရာဵရဳုဵမျာဵ၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ 

(ဃ)    မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ 

(င)      ဥပေဒအရတည်ေထာင်ေသာ အြခာဵတရာဵရဳုဵမျာဵ 

၁၀ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်ဖွဲ့စည်ဵြုဳ  
 

 ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ကုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ ်

ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၃၀၅၊  ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၄ တို့အရ   ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိပါသည်။ 
 

 ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ကရင်ြပည်နယ၏်မမို့ေတာ် ဘာဵအဳမမို့တွင်တည်ရှိမပီဵ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အေဆာက်အဦကုိ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နုိ၀င်ဘာလ ၁၆ ရက်ေန့တငွ ်ဖွင်ဴလှစ်ခဲဴပါသည်။ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ အေဆာက်အဦသစ်ကုိ 

ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ရဳုဵ အေဆာက်အဦ၏ အေနာက်ဘက်ြခမ်ဵ ေြမာက်ဘက်ရှိ ေြမကွက်လပ်တွင ်

တည်ေဆာက်ထာဵပါသည်။ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်/ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ အေဆာက်အဦ၏ အေရှ့ဘက်တွင် 

ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ရဳုဵ၊ အေနာက်ဘက်တွင် သုဓနုလမ်ဵ၊ ေြမာက်ဘက်တွင ် ခေရလမ်ဵ၊ ေတာင်ဘက်တငွ ်

ကရင်ြပည်နယ်ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခွဲရဳုဵ တည်ရှိပါသည်။ ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ရဳုဵ၊ ြပည်နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတိ့ု နှင်ဴ ရဳုဵတစ်ဝန်ဵထဲတွင ် တည်ရှိပါသည်။ ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်ရဳုဵ၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ နှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵကုိ ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) 

ြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတသည် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵ၊ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵသိန်ဵကုိကုိ နှငဴ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵ တ့ုိကုိ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀၈ ၊ ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ  ၄၃၊  ၄၄၊  

၄၅  တို့နှင်ဴအညီ  နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတရဳုဵ၏ (၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက်စဲွပါ အမိန့်အမှတ ်(၁၈/ ၂၀၁၁) နှငဴ် အမိန့်အမှတ ်

(၂၄/ ၂၀၁၁) တို့ြဖငဴ်  တာဝန်ေပဵ ခန့်အပ်ခဲဴပါသည်။ 

၁၁ 



ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵ 

ဦဵသိန်ဵကိုကို 
၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန့မှစ၍ ၁- ၃- ၂၀၂၁ ရက်ေန့ထိ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵချုြ်နှငဴ်  တရာဵလွှတ်ေတာ ်

တရာဵသူကြီဵမျာဵ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵေစာစဳလင်ဵ 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန့မှစ၍   ၉- ၂- ၂၀၂၁ ရက်ေန့ထိ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာတ်ရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵ 
၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန့မှစ၍ ယေန့ထိ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵသိန်ဵကိုကို 
၁- ၃- ၂၀၂၁ ေန့မှစ၍ ယေန့ထိ 

၁၂ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်ရဳုဵ ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵ 

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်ရဳုဵတွင ်တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ  ရဳုဵအဖွဲ့မှူဵမျာဵ 

 

     ရဳုဵအဖွဲ့မှူဵ           ေဒါ်ဉမ္မာဝင်ဵ    (တ/ ၂၄၈၀)     ၂၇- ၁၂-၂၀၁၉  မှစ၍   ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထ ိ      

     ရဳုဵအဖွဲ့မှူဵ            ေဒါ်နီလာညွန့်  (တ/ ၂၅၃၀)     ၃၀-  ၉- ၂၀၂၀  မှစ၍            ယေန့ ထ ိ 

၁၃ 



ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵတွင ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ 

 

     ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ     (တ/ ၂၁၄၀)      ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ မ ှ           ယေန့ ထိ 

     ဒုတယိညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်နုနုေဝ              (တ/ ၂၃၉၇)     ၂၅- ၆-၂၀၁၈  မ ှ   ၁၄-၃-၂၀၂၀ ထိ 

     ဒုတယိညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခင်ဝင်ဵလှိုင ်     (တ/ ၂၅၆၁)     ၂၇- ၂-  ၂၀၂၀  မှ     ၅-၁-၂၀၂၁ ထိ 

     ဒုတယိညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်နီလာညနွ့ ်     (တ/ ၂၅၃၀)     ၂၁- ၇-  ၂၀၂၀ မ ှ  ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထိ 

     လ/ထ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ေဒါ်ေစာြဖူြဖူလှိုင ် (တ/ ၂၆၆၄)      ၂၇- ၆-၂၀၁၉  မ ှ  ၂၃- ၃-၂၀၂၀ ထိ 

     လ/ထ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ေဒါ်မွန်မွန်ရည(်ခ)   (တ/ ၂၇၃၂)       ၆- ၁၁-၂၀၁၈ မ ှ           ယေန့ ထိ 

   မွန်မွန်ရီ      

     လ/ထ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ဦဵေကျာ်ြမငဴ်       (တ/ ၂၈၂၈)     ၂၃- ၉-၂၀၁၉  မ ှ  ၁၁-၉-၂၀၂၀ ထိ 

     လ/ထ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ဦဵနုိင်ဝင်ဵစုိဵ      (တ/ ၂၉၁၅)     ၁၅-  ၇-၂၀၂၀  မ ှ          ယေန့ ထိ 

     လ/ထ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ဦဵေကျာ်သူခိုင ်      (တ/ ၂၈၄၁)       ၁- ၉- ၂၀၂၀  မ ှ          ယေန့ ထိ   

ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ နှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵဖွဲ့စည်ဵြု ဳ
 

 ကရင်ြပည်နယ်တငွ် ခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၄) ရဳုဵ နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇) ရဳုဵကိ ု ဖွဲ့စည်ဵ  

ထာဵရှိပါသည။် ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳု ၊ဵ ြမဝတီခရုိင် 

တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵတို့ ြဖစ်ပါသည။် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

လက်ေအာက်ရှ ိ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵနှငဴ် သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳု ၊ဵ 

ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵလက်ေအာက်ရှ ိ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ နှငဴ် ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵလက်ေအာက်ရှ ိ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

လက်ေအာက်ရှ ိဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို ့ြဖစ်ကကပါသည။်  

၁၄ 



ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ေြာဴြရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ြမ၀တီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ဖာြွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

- ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြုဳ 

၁၅ 



ခရုိင်တရာဵသူကြီဵမျာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 
 
     ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ         ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်မိမိေအာင ်                   ၂၇- ၉-၂၀၁၈  မှ 

                (တ/၂၃၅၀)                          ၃-၂-၂၀၂၀  ထိ 

          ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်သဇင်စုိဵ        ၅- ၃-၂၀၂၀  မ ှ

                (တ/၂၃၅၀)                                 ယေန့ ထိ 

     ေကာဴကရိတခ်ရုိင်တရာဵရဳုဵ              ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ     ဦဵမိုဵေဝ       ၅-၁၁-၂၀၁၉ မှ

                (တ/၂၃၅၈)                        ၆- ၉- ၂၀၂၀ ထိ 

          ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်ြမြမဦဵ       ၁၇-၉-၂၀၂၀  မ ှ

                (တ/၂၄၀၀)                                 ယေန့ ထိ 

      ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ         ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵကိုကိုနုိင ်        ၇-၈-၂၀၁၉  မှ 

                (တ/၁၉၁၁)                        ၂၀-၁-၂၀၂၁ ထိ 

      ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ         ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵစူဵစမ်ဵ                           ၁- ၁၁-၂၀၁၉  မ ှ

          (တာဝန်)                (တ/၂၆၈၁)                        ၃၀-၇-၂၀၂၀ ထိ 
 

          ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵသန်ဵေဌဵညွန့ ်        ၃၀-၇-၂၀၂၀ မ ှ

          (တာဝန်)                (တ/၂၆၆၉)                                 ယေန့ ထိ 
 
 
 
ဒုတိယခရုိင်တရာဵသူကြီဵမျာဵ  တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 

         ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ ဒုတယိခရုိင်တရာဵသူကကီဵ     ေဒါ်ခင်သီတာထွန်ဵ            ၂၆- ၆-၂၀၁၈ မ ှ

                  (တ/၂၇၆၆)                      ၂၁-၁-၂၀၂၀ ထိ 

  ဒုတယိခရုိင်တရာဵသူကကီဵ     ေဒါ်နန်ဵညိုရှင်ဵလင်ဵ           ၈-၁၁-၂၀၁၈ မ ှ

                  (တ/၂၇၃၂)         ၉-၇-၂၀၂၀ ထိ 

  ဒုတယိခရုိင်တရာဵသူကကီဵ     ေဒါ်ဝင်ဵြမငဴ်         ၉-၇-၂၀၂၀ မ ှ

                  (တ/၂၅၅၃)                ယေန့ ထိ 

 

         ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ ဒုတယိခရုိင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵထင်ေကျာ ်                    ၁၂- ၇-၂၀၁၉  မ ှ

                 (တ/ ၂၆၆၀)                              ယေန့ ထိ 

၁၆ 



သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ေြာဴြရတိ်ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ဖာြွန်ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ြမ၀တီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြုဳ 

၁၇ 



 ပမို့နယ်တရာဵသူကြီဵမျာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 

          ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ   မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ         ေဒါ်ေမလင်ဵထူဵ                 ၃၁-၇-၂၀၁၉ မ ှ

                 (တ/ ၂၉၂၇)                            ယေန့ ထိ 

     

          လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ    မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ         ေဒါ်ခိုင်ဇင်ဦဵ                    ၁၄-၂- ၂၀၁၉ မ ှ

                (တ/ ၃၀၉၅)                  ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ထိ 

    မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ         ေဒါ်ခိုင်မာလာေအဵကကည်   ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ မှ 

                (တ/ ၃၀၉၈)                            ယေန့ ထိ 

 

          သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ   မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ          ဦဵနုိင်လင်ဵ                      ၁- ၃- ၂၀၁၉  မ ှ

                (တ/ ၃၄၉၇)                    ၂- ၄- ၂၀၂၀ ထိ 

   မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ          ဦဵခင်ဇာနီေအာင ်               ၂- ၄-၂၀၂၀  မ ှ

                                                      (တာဝန်)                          (တ/ ၃၅၇၇)                            ယေန့ ထိ 

 

         ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ     မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ          ဦဵေကျာ်သူလွင ်               ၂၁- ၂-၂၀၁၉  မ ှ

                                          (တ/ ၃၀၂၁)                            ယေန့ ထိ 

 

         ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵ                     မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ          ဦဵသန်ဵဝင်ဵ                     ၁၂- ၃-၂၀၁၈ မ ှ

         မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ                (တ/ ၃၁၄၀)                    ၆- ၄-၂၀၂၀ ထိ 

   မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ          ဦဵေနမျ ို ဵေအာင ်                 ၆- ၄-၂၀၂၀ မ ှ

    (တာဝန်)                         (တ/ ၃၅၅၆)                             ယေန့ ထိ 

 

         ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ  မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ           ဦဵေဝဇင်မန်ဵ                  ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ မ ှ

                                          (တ/ ၃၀၅၂)                            ယေန့ ထိ 

 

         ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ  မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ           ဦဵေကျာ်သက်                   ၃၁-၅-၂၀၁၉ မှ

                                         (တ/ ၃၄၈၆)                    ၂၂- ၉-၂၀၂၀ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ           ဦဵမျ ို ဵြမငဴ်ေဇာ ်                  ၂၂- ၉-၂၀၂၀ မ ှ

   (တာဝန်)                          (တ/ ၃၅၈၅)                             ယေန့ ထိ 

၁၈ 



  
တွဖဲြ်ပမို့နယ်တရာဵသူကြီဵနှငဴ် ဒုတယိပမို့နယ်တရာဵသူကြီဵမျာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 
 
         ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ  ေဒါ်အိြမတ်ချယ ်              ၂၅- ၄-၂၀၁၉ မ ှ

                 (တ/၃၁၈၅)                     ၂-၁၂-၂၀၂၀ ထိ 

   တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ကကည်ကကည်ခင ်            ၂၃-၇-၂၀၁၉ မ ှ

                 (တ/၃၄၁၂)                              ယေန့ ထိ 

  တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ေမေမလွင ်                 ၃- ၁၀-၂၀၁၉ မ ှ

                 (တ/၃၄၉၁)                             ယေန့ ထိ 

  ဒုတိယမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ  ဦဵေစာသန့်ဇင်ထူဵ               ၅- ၈-၂၀၂၀ မ ှ

                 (တ/၃၇၅၅)         ယေန့ ထိ 

    

         ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵေစာသိန်ဵကုေဋေအာင ်       ၇-၂-၂၀၁၉ မ ှ

                                          (တ/ ၃၁၇၁)                             ယေန့ ထိ 

  ဒုတိယမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ  ဦဵသန့်ဇင်ဝင်ဵ                   ၂၀-၅-၂၀၁၉ မ ှ

                 (တ/၃၆၅၅)                             ယေန့ ထိ  

၁၉ 



 
ြြည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၏ စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 
 

          ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် အပါအဝင် 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာမ်ျာဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵြဖစ်ပါသည ်- 

             (က)   မူလမှုကိုစီရင်ြခင်ဵ 

             (ခ)     အယူခဳမှုကို စီရင်ြခင်ဵ 

             (ဂ)     ြပင်ဆင်မှုကိုစီရင်ြခင်ဵ 

             (ဃ)   ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ  သတ်မှတထ်ာဵေသာ အမှုမျာဵကို  စီရင်ြခင်ဵတို ့ြဖစ်ပါသည။် 

 

         ၂၀၁၄ ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည်ဴဥပေဒပုဒ်မ- ၂ အရ 

တိငု်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်မျာဵသည် ပင်လယ်ေရေကကာင်ဵအမှုမျာဵကိုပါ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

အာဏာ ရှိပါသည်။ ၎င်ဵအြပင် တရာဵလွှတေ်တာ်သည် တရာဵရဳုဵမျာဵကို မထီမဴဲြမင်ြပုမှုဥပ ေဒအရ 

စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵနှင်ဴ အဂတိလုိက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵကိုလည်ဵ 

စီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိပါသည။် တရာဵလွှတေ်တာသ်ည် လက်ေအာက်ခ ဳ ခရုိင်/ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵ၏ 

တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴ စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵအေပါ်  စီမဳအုပ်ချုပ်ရန် နှင်ဴ ကကီဵကကပ်ရန် တာဝန် 

ရှိပါသည။် 

 

 
ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 
 
            ခရုိင်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ  (၄)ရဳုဵ ဖွင်ဴလှစ် ထာဵပါသည။် ခရုိင်တရာဵရဳုဵတစ်ရဳုဵတွင် ြပည်ေထာင်စု 

တရာဵလွှတေ်တာခ်ျုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵေသာ ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ၊ ဒုတယိခရုိင် တရာဵသူကကီဵနှင်ဴ  

ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵတုိ ့ရှိပါသည်။ 

            ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှင်ဴ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ကကာဵနာနုိင်သည်ဴ မူလမှုစီရင်ပိုငခ်ငွ်ဴရှိ 

ပါသည။် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳ နှငဴ် ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွငဴ် ရှိပါသည။်  

            ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ တရာဵလွှတေ်တာ် 

၏ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ၎င်ဵတို့၏သက်ဆိုင်ရာ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအတွင်ဵရှိ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵ၏ 

တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴ  စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို  ကကီဵကကပ်ရန်  တာဝန်ရှိပါသည။် 

၂၀ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 
 

            မမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် မူလရဳုဵြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ (၇)ရဳုဵ ဖွင်လှဴစ်ထာဵ 

ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတစ်ရဳုဵတွင် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ်တာခ်ျုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ် 

ထာဵေသာ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ၊ တွဖဲက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵနှင်ဴ ဒုတယိမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵတို့ 

ရှိပါသည်။  

           မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှင်ဴ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ကကာဵနာစစ်ေဆဵနုိင်သည်ဴ မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ ရှိပါသည။် 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 

 
 

ဥြေဒြခွင်ဴြြုသညဴ် မည်သညဴ်ြြစ်ဒဏ်ြုိမဆို ချမှတ်နိုင်သည်ဴ ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွငဴ် 

၎င်ဵ၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် 

အယူခ ဳနှငဴ် ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွငဴ် 

တရာဵမ စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 
 

ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ/  

တွဲဖက်ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

 

ဒုတိယခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

ကျပ်သန်ိဵ  ၃၀၀၀၀  ထက်မပိုေသာ တန်ဖုိဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ်  မူလမှု  စီရင်ပိုင်ခွငဴ်   

 

ကျပ်သန်ိဵ ၁၅၀၀၀ ထက်မပိုေသာ တန်ဖုိဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ် မူလမှု  စီရင်ပိုင်ခွငဴ် 

ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ/  

တွဲဖက်ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

၎င်ဵ၏ ေဒသနယနိ်မိတ်အတွင်ဵရှ ိ မမို့နယတ်ရာဵရဳုဵ 

မျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳနှင်ဴ 

ြပင်ဆင်မှု  စီရင်ပိုင်ခွငဴ် 

၂၁ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ဥြေဒအရ တည်ေထာင်သညဴ် အြခာဵတရာဵရဳုဵမျာဵ (ြေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ) 
 

          ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ ကေလဵသူငယ်မျာဵ ကျူဵလွန်သည်ဴ ြပစ်မှု 

မျာဵကို ကကာဵနာစစ်ေဆဵရန်အတကွ ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇)ရဳုဵရှိ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵအာဵ 

ကေလဵသူငယ် မှုခင်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵစီရင်ရန် စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာ   အပ်နှင်ဵထာဵရှိပါသည။် 

          ထ့ုိေကကာင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကို စီရင်နုိင်ရန် ကေလဵသူငယ် 

တရာဵရဳုဵမျာဵကိုပါ  ပူဵတွဖဲွင်ဴလှစ် ထာဵရှိပါသည်။ 

ရာဇ၀တ ်

စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 

အထူဵအာဏာရ ရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ပထမတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

တတိယတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ေထာင်ဒဏ ်၇ နှစ်ထိနှငဴ်ေငွဒဏ်အကန့်အသတ ်မရှိ 

ေထာင်ဒဏ ်၃ နှစ်ထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ ်

ေထာင်ဒဏ ်၁ နှစ်ထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၅၀၀၀၀ ကျပ ်

ေထာင်ဒဏ ်၃ လထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၃၀၀၀၀  ကျပ ်

တရာဵမ 

စီရင်ြိုင်ခွင်ဴ 

 

မမို့နယ်/ တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

 

ဒုတိယ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

ကျပ်သိန်ဵ  ၁၀၀  ထက်မပိုေသာ တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵ 

 

ကျပ်သိန်ဵ  ၃၀  ထက်မပိုေသာ တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵ 

၂၂ 



တရာဵရဳုဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 
 
ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ေြာ်မတီမျာဵ 
  

          ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တွင် စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ အေထာက်အကူြပုသညဴ် ေကာ်မတီ နှင်ဴ 

အဖွဲ့မျာဵဖဲွ့စည်ဵထာဵရှိပါသည်။ ထုိေကာ်မတီနှင်ဴ အဖွဲ့မျာဵသည် တရာဵစီရင်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵစီမဳ 

ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည။် ေကာ်မတီနှင်ဴ အဖွဲ့မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည ်- 

 

          -  တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍိုင ် တည်ဴမတ်ခိုင်မာေရဵအတွက်    သက်ဆိုင်ရာရဳုဵဌာနအလုိက်   ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ 

              ေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရုိင၊် မမို့နယ်ကကီဵကကပ်သည်ဴအဖွဲ့မျာဵ 

          -  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဥက္ကဌ အြဖစ်ပါဝင်ေသာ ကရင်ြပည်နယ် တရာဵစီရင်ေရဵ    

              မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့  

          -  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ(၂)  ဦဵေဆာင်ေသာ  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်  သတင်ဵ  

              အချက်အလက် နှင်ဴ  နည်ဵပညာအဖွဲ့ 

          -  ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ  ဦဵေဆာင်ေသာ  သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့  

          -  ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵသတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအရာရှိမျာဵ  

          -  ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ်က ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ဴ ကရင်ြပည်နယ် ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကေူပဵေရဵ 

              အဖွဲ့ ၊  ခရုိင/် မမို့နယ် ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့မျာဵ  

၂၃ 



ရသုဳဵ မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနှင် ဴဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 
  

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည ် နှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်သည်ဴ ြပည်ေထာင်စု နှငဴ် ြပည်နယ်တို့၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမ ှ အရအသဳုဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ ခွငဴ်ြပုခွဲေဝေပဵသညဴ် ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွြဖငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကိ ု စီမဳခွဲေဝသုဳဵ စဲွပါသည။် ြပည်ေထာင်စုနှင်ဴ ြပည်နယ်တို့၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵ 

ဆိုင်ရာဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိက ် ေကာက်ခဳရမညဴ်ရေငွမျာဵကိ ု စီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵ နှင်ဴ 

အသုဳဵ စရိတ်ေငွ (သာမန်အသုဳဵ စရတ်ိ နှင်ဴ ေငလဳုွဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ်)တို့ကိ ု ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတေ်တာ်၊ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵက  လက်ေအာက်ခဳတရာဵရဳုဵမျာဵအတွက် ခွဲေဝေပဵရန် စီမဳခန့ခ်ွဲ 

ြခင်ဵ၊  ခွဲေဝသုဳဵ စဲွြခင်ဵတို့ကိ ု တာဝန်ယူ  ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

 

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အေနြဖငဴ် ၂၀၁၉− ၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက ် ြပည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵ ဆုိင်ရာဥပေဒအရ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၏ သာမန်ရေငွလျာထာဵချက်နှငဴ် အမှန်ရေင၊ွ ခန့မ်ှန်ဵေြခရေငွမျာဵကို ဇယာဵြဖင်ဴ ေဖါ်ြပ 

ပါသည။် 

၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏်  

သာမန်ရေငွလျာထာဵချြ ်နှငဴ်  အမှန်ရေငွ၊  ခန့်မှန်ဵေြခရေငွမျာဵစာရင်ဵ 

(ြျြ်သန်ဵေြါင်ဵ) 

စဉ ် အေကြာင်ဵအရာ 

၂၀၁၉− ၂၀၂၀ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်  ၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်  

သာမန်ရေငွ 

လျာထာဵချြ် 

အမှန်ရေငွ 

စာရင်ဵ 

သာမန်ရေငွ 

လျာထာဵချြ ်

ခန့မှ်န်ဵေြခရေငွ

စာရင်ဵ 

၁ ပစ္စည်ဵမျာဵ  ေရာင်ဵချရေငွ 

နှငဴ်ေဆာင်ရွက်ေပဵမှု 

အတွက်  ရေငွမျာဵ 

၂.၂၇၁ ၈.၇၄၂ ၆.၈၄၈ ၆.၈၄၈ 

၂ အြခာဵရေငွမျာဵ၊  ဒဏ်ေငွ 

မျာဵ နှငဴ် ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ် 

သိမ်ဵယူြခင်ဵမျာဵ 

၁၂၄.၆၀၂ ၃၉၁.၃၃၉ ၁၇၀.၃၅၀ ၁၇၀.၅၆၇ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၂၆.၈၇၃ ၄၀၀.၀၈၁ ၁၇၇.၁၉၈ ၁၇၇.၄၁၅ 

၂၄ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မှတခ်ျြ ်
         

             ေငွလဳုဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတေ်ခါင်ဵစဉ်ေအာက်တွင ် လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအတကွ ် ရင်ဵနီှဵြမှု ပ်နဳှမှုမျာဵ၊ 

ရဳုဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ၊ ရဳုဵသဳုဵပရိေဘာဂမျာဵနှင်ဴ ရဳုဵသဳုဵယာဉ်မျာဵ ပါရှိပါသည။်  

 

            ၂၀၁၉− ၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တငွ် ရဳုဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ၊ 

ရဳုဵသဳုဵပရိေဘာဂမျာဵ နှင်ဴ ရဳုဵသဳုဵယာဉ်မျာဵ ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်မ ှရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝချထာဵေပဵြခင်ဵမရှိပါ။ 

 

           ၂၀၁၉− ၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တငွ်  ကရင်ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဌာနအတကွ ် ေငွလဳုဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ် ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်မ ှ အေဆာက်အဦနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက ် ရန်ပုဳေငွခွဲေဝ ချထာဵေပဵြခင်ဵမရှိပါ။  

၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်  ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  

အမှန်အသုဳဵစရတ်ိ နှငဴ်  ခန့်မှန်ဵေြခ သဳုဵေငွစာရင်ဵ   

(ြျြ်သန်ဵေြါင်ဵ) 

စဉ် 
ေငွစာရင်ဵ 

ေခါင်ဵစဉ် 

၂၀၁၉ −၂၀၂၀ ခု၊  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ၂၀၂၀ −၂၀၂၁ ခု၊  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ခွငဴ်ြြုေငွ အမှန်သဳုဵေငွ 
ြြန်အြ်

ေငွ 

ရာခိုင် 

နှုန်ဵ 
ခွငဴ်ြြုေငွ 

ခန့မှ်န်ဵေြခ 

သဳုဵေငွ 
ြြန်အြ်ေငွ ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

၁ ေငွလုဳဵေငွရင်ဵ 

အသုဳဵစရတ်ိ 
−  −  −  −  −  −  −  −  

၂ သာမန် 

အသုဳဵစရိတ် 
၄၄၀.၅၃၁ ၄၄၀.၀၀၅ - ၉၉.၈၈ % ၄၄၁.၄၉၄ ၄၅၉.၈၃၃ - ၁၀၄.၁၅% 

စုစုေြါင်ဵ ၄၄၀.၅၃၁ ၄၄၀.၀၀၅ - ၉၉.၈၈ % ၄၄၁.၄၉၄ ၄၅၉.၈၃၃ - ၁၀၄.၁၅% 

၂၅ 



တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ ေဖါ်ြြချြ ်

တရာဵစီရင်ေရဵလုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ (၂၀၁၆ မ ှ၂၀၂၀ ထိ) 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ်အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

    

       ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် နှငဴ် ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနငှဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ြပည်နယ်ချုပ်ကုိ ဇယာဵ(၁)တွင ် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင ်

ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်သ့ုိ စဲွဆိုေလျှာက်ထာဵသည်ဴ အမှုေပါင်ဵ (၆၂၄၃)မှုရှိမပီဵ မပီဵြပတ်မှု(၆၀၈၃)မှု 

ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်ထက် စဲွဆိုမှု(၁၄၉)မှု ေလျာဴနည်ဵပါသည်။ အမှုမပီဵြပတ်မှု ရာခုိင်နှုန်ဵမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

၁၀၃.၇၈% ရှိမပီဵ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင ်၉၇.၄၃ % ရှိ၍ ယခင်နှစ်ထက် ၆.၃၅%  ေလျာဴနည်ဵမပီဵြပတ်ခဲဴသည်။ 

 ဇယာဵ.  ၁    ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်နှငဴ် ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၊ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ 

နှစ်အလုိြ်  အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵြြ ဇယာဵြုဳ  (၂၀၁၆ - ၂၀၂၀)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ြုဳ (၁ ) ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်နှငဴ် ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင၊် ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  နှစ်အလုိြ် 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြ ဂရြ်ြုဳ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

အမှု အမှုအမျ ိုဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆုိ ရာဇဝတ် ၅၀၁၁ ၇၃၄၄ ၆၃၉၄ ၅၈၄၆ ၅၆၄၉ 

တရာဵမ ၄၆၆ ၃၄၂ ၃၂၄ ၅၄၆ ၅၉၄ 

စုစုေြါင်ဵ ၅၄၇၇ ၇၆၈၆ ၆၇၁၈ ၆၃၉၂ ၆၂၄၃ 

ပြီဵြြတ် ရာဇဝတ် ၄၆၃၆ ၇၁၂၆ ၆၃၈၃ ၆၁၄၉ ၅၅၂၄ 

တရာဵမ ၄၁၆ ၃၃၃ ၂၉၀ ၄၈၅ ၅၅၉ 

စုစုေြါင်ဵ ၅၀၅၂ ၇၄၅၉ ၆၆၇၃ ၆၆၃၄ ၆၀၈၃ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ရာဇဝတ် ၉၃ % ၉၇  % ၉၉.၈၂ % ၁၀၅.၁၈ % ၉၇.၇၈ % 

တရာဵမ ၈၉ % ၉၇  % ၈၉.၅ % ၈၈.၈၂ % ၉၄.၁၀ % 

စုစုေြါင်ဵ ၉၂ % ၉၇ % ၉၉.၃၃ % ၁၀၃.၇၈% ၉၇.၄၃% 

၅၀၁၁ 

၄၆၆ 

၇၃၄၄ 

၃၄၂ 

၆၃၉၄ 

၃၂၄ 

၅၈၄၆ 

၅၄၆ 

၅၆၄၉ 

၅၉၄ 

၄၆၃၆ 

၄၁၆ 

၇၁၂၆ 

၃၃၃ 

၆၃၈၃ 

၂၉၀ 

၆၁၄၉ 

၄၈၅ 

၅၅၂၄ 

၅၅၉ 

၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ 

၆၀၀၀ 

၇၀၀၀ 

၈၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

စဲွဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ 

၂၆ 



ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ြြြ္ခဒန်ိနှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

 

          ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ြပက္ခဒန်ိနှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကုိ ဇယာဵ (၂)တွင ် ေဖာ်ြပ 

ထာဵပါသည။် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌ စဲွဆိုေလျှာက်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ  

(၃၈၁)မှုရှိမပီဵ မပီဵြပတ်မှု (၄၃၁)မှု ြဖစ်ပါသည။် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵသည် ၁၁၃.၁၂% ရှိသြဖငဴ် ယခင်နှစ် 

အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ ၈၂.၆၆%  ထက ်၃၀.၄၆%  ပိုမိုမပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။်  

 

 ဇယာဵ.  ၂    ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏်  နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြ ဇယာဵြု ဳ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြု ဳ(၂ )   ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏်   နှစ်အလိုြ်  အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဂရြ်ြု ဳ(၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

အမှု အမှုအမျ ိုဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆုိ ရာဇဝတ် ၁၁၆ ၁၉၄ ၃၀၀ ၃၀၃ ၂၄၅ 

တရာဵမ ၉၀ ၇၂ ၇၃ ၁၁၈ ၁၃၆ 

စုစုေြါင်ဵ ၂၀၆ ၂၆၆ ၃၇၃ ၄၂၁ ၃၈၁ 

ပြီဵြြတ် ရာဇဝတ် ၁၀၀ ၁၈၃ ၂၇၈ ၂၅၃ ၂၉၃ 

တရာဵမ ၉၁ ၇၈ ၇၀ ၉၅ ၁၃၈ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၉၁ ၂၆၁ ၃၄၈ ၃၄၈ ၄၃၁ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ရာဇဝတ် ၈၆ % ၉၄  % ၉၂.၆၇ % ၈၃.၅ % ၁၁၉.၅၉ % 

တရာဵမ ၁၀၁ % ၁၀၈ % ၉၅.၅ % ၈၀.၅၁ % ၁၀၁.၄၇ % 

စုစုေြါင်ဵ ၉၃ % ၉၈ % ၉၃.၃ % ၈၂.၆၆ % ၁၁၃.၁၂ % 

၁၁၆ 
၉၀ 

၁၉၄ 

၇၂ 

၃၀၀ 

၇၃ 

၃၀၃ 

၁၁၈ 

၂၄၅ 

၁၃၆ 

၁၀၀ ၉၁ 

၁၈၃ 

၇၈ 

၂၇၈ 

၇၀ 

၂၅၃ 

၉၅ 

၂၉၃ 

၁၃၈ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

စဲွဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ 

၂၇ 



ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ ်အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

 

           ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကို  ဇယာဵ (၃)တငွ ် ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တငွ် ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵသုိ့ စဲွဆိုသညဴ်အမှုေပါင်ဵ (၁၀၀၅)မှု ရှိမပီဵ မပီဵြပတ်မှု 

(၉၀၈)မှု ရှိပါသည။် ယခင်နှစ်စဲွဆိုမှု (၉၂၆)မှုထက ် (၇၉)မှု ပုိမိုကာ အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် 

၁၁၅.၄၄% ရှိမပီဵ  ယခုနှစ် ၉၀.၃၄ % ရှ၍ိ  ယခင်နှစ်ထက ်၂၅.၁၀%  ေလျာဴနည်ဵမပီဵြပတ်ခဲပဴါသည။် 

 

     ဇယာဵ.  ၃   ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  နှစ်အလုိြ်  အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵ (၂၀၁၆- ၂၀၂၀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြုဳ (၃)  ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  နှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဂရြ်ြုဳ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

အမှု အမှုအမျ ိုဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆုိ ရာဇဝတ် ၆၄၀ ၈၂၅ ၇၂၅ ၇၁၂ ၇၃၇ 

တရာဵမ ၁၂၀ ၁၂၂ ၁၄၃ ၂၁၄ ၂၆၈ 

စုစုေြါင်ဵ ၇၆၀ ၉၄၇ ၈၆၈ ၉၂၆ ၁၀၀၅ 

ပြီဵြြတ် ရာဇဝတ် ၄၇၉ ၇၈၃ ၇၉၂ ၈၅၀ ၆၆၅ 

တရာဵမ ၁၀၃ ၁၃၀ ၁၁၃ ၂၁၉ ၂၄၃ 

စုစုေြါင်ဵ ၅၈၂ ၉၁၃ ၉၀၅ ၁၀၆၉ ၉၀၈ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ရာဇဝတ် ၇၅ % ၉၅  % ၉၂.၆၇ % ၁၁၉.၃၈% ၉၀.၂၃% 

တရာဵမ ၈၆ % ၁၀၆  % ၉၅.၅ % ၁၀၂.၃၃ % ၉၀.၆၇ % 

စုစုေြါင်ဵ ၇၇ % ၉၆ % ၉၃.၃ % ၁၁၅.၄၄ % ၉၀.၃၄ % 

၆၄၀ 

၁၂၀ 

၈၂၅ 

၁၂၂ 

၇၂၅ 

၁၄၃ 

၇၁၂ 

၂၁၄ 

၇၃၇ 

၂၆၈ 

၄၇၉ 

၁၀၃ 

၇၈၃ 

၁၃၀ 

၇၉၂ 

၁၁၃ 

၈၅၀ 

၂၁၉ 

၆၆၅ 

၂၄၃ 

၀ 

၁၀၀ 

၂၀၀ 

၃၀၀ 

၄၀၀ 

၅၀၀ 

၆၀၀ 

၇၀၀ 

၈၀၀ 

၉၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

စဲွဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ 

၂၈ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ ်အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

 

          မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကို ဇယာဵ (၄) တငွ ် ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵသုိ ့ စဲွဆိုသညဴ်အမှုေပါင်ဵ (၄၈၅၇) မှုရှိမပီဵ မပီဵြပတ်မှု 

(၄၇၄၄)မှု ြဖစ်ပါသြဖငဴ် ယခင်နှစ်ထက် (၄၇၃) မှု ပုိမိုေလျာဴနည်ဵကာ အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် 

၁၀၃.၄၀ % ရှိမပီဵ  ယခုနှစ် ၉၇.၆၇ %ရှိသြဖငဴ် ယခင်နှစ်ထက ် ၅.၇၃ % ေလျာဴနည်ဵ မပီဵြပတ်ခဲပဴါသည။် 

 

    ဇယာဵ.  ၄   ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  နှစ်အလုိြ်  အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵ ( ၂၀၁၆- ၂၀၂၀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြုဳ (၄)  ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  နှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဂရြ်ြဳု (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

အမှု အမှုအမျ ိုဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆုိ ရာဇဝတ် ၄၂၅၅ ၆၃၂၅ ၅၃၆၉ ၄၈၃၁ ၄၆၆၇ 

တရာဵမ ၁၇၃ ၁၄၈ ၁၀၈ ၂၁၄ ၁၉၀ 

စုစုေြါင်ဵ ၄၄၂၈ ၆၄၇၃ ၅၄၇၇ ၅၀၄၅ ၄၈၅၇ 

ပြီဵြြတ် ရာဇဝတ် ၄၀၅၇ ၆၁၆၀ ၅၃၁၃ ၅၀၄၆ ၄၅၆၆ 

တရာဵမ ၁၆၁ ၁၂၅ ၁၀၇ ၁၇၁ ၁၇၈ 

စုစုေြါင်ဵ ၄၂၁၈ ၆၂၈၅ ၅၄၂၀ ၅၂၁၇ ၄၇၄၄ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ရာဇဝတ် ၉၅  % ၉၇  % ၉၈.၉၆ % ၁၀၄.၄၅ % ၉၇.၈၃ % 

တရာဵမ ၉၃  % ၈၄  % ၉၉.၀၇ % ၇၉.၉၀ % ၉၃.၆၈ % 

စုစုေြါင်ဵ ၉၅  % ၉၇ % ၉၈.၉၆% ၁၀၃.၄၀ % ၉၇.၆၇ % 

၄၂၅၅ 

၁၇၃ 

၆၃၂၅ 

၁၄၈ 

၅၃၆၉ 

၁၀၈ 

၄၈၃၁ 

၂၁၄ 

၄၆၆၇ 

၁၉၀ 

၄၀၅၇ 

၁၆၁ 

၆၁၆၀ 

၁၂၅ 

၅၃၁၃ 

၁၀၇ 

၅၀၄၆ 

၁၇၁ 

၄၅၆၆ 

၁၇၈ 
၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ 

၆၀၀၀ 

၇၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

စဲွဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ 

၂၉ 



ဥြေဒအရတည်ေထာင်သညဴ် အြခာဵတရာဵရဳုဵမျာဵ(ြေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ)၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ ်

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

 

         ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက ်အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကို ဇယာဵ(၅)တငွ် ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တငွ် ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵသညဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇) ရဳုဵတွင် 

စဲွဆိုသညဴ် အမှုေပါင်ဵ (၉၉)မှုရှိမပီဵ မပီဵြပတ်မှု (၆၇)မှု ြဖစ်ပါသည။် မပီဵြပတ်မှု ရာခိငု်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် 

၆၇.၁၂% မ ှ ယခုနှစ် ၆၇.၆၈ % သ့ုိ  ပိုမို မပီဵြပတ်ခဲပဴါသည။် 

 

       ဇယာဵ.  ၅ ြေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ နှစ်အလုိြ ်အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵြုဳ   

(၂၀၁၆- ၂၀၂၀) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ြုဳ (၅)   ြေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ နှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြ ဂရြ်ြုဳ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆိ ု ၅၂ ၆၂ ၂၇ ၇၃ ၉၉ 

ပြီဵြြတ ် ၄၅ ၄၅ ၃၉ ၄၉ ၆၇ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ၈၇ % ၇၃ % ၁၄၄.၄၄ % ၆၇.၁၂ % ၆၇.၆၈ % 

၅၂ 
၆၂ 

၂၇ 

၇၃ 

၉၉ 

၄၅ ၄၅ ၃၉ 
၄၉ 

၆၇ 

၀ 

၂၀ 

၄၀ 

၆၀ 

၈၀ 

၁၀၀ 

၁၂၀ 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

စဲွဆုိ ပြီဵြြတ် 

၃၀ 



၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ တရာဵစီရင်ေရဵလုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ 

ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ေဖာ်ြြချြ ်

 

 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်၊   ခရုိင်တရာဵရဳုဵ နငှဴ် ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ ြြည်ဴနစ်ှ၊  

ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထိ စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ  ရာဇဝတ်မှု နှငဴ်  

တရာဵမမှုမျာဵ၏  ပြီဵြြတ်နှုန်ဵြြဇယာဵ နှငဴ် ဂရြ်ြုဳ 

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ်

ခဳ 

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

လ
ြ်

ခဳ 

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

၁ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် ၂၄၅ ၂၉၃ ၁၃၆ ၁၃၈ 

၂ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ ၇၃၇ ၆၆၅ ၂၆၈ ၂၄၃ 

၃ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ ၄၆၆၇ ၄၅၆၆ ၁၉၀ ၁၇၈ 

၂၄၅ ၁၃၆ 

၇၃၇ 

၂၆၈ 

၄၆၆၇ 

၁၉၀ ၂၉၃ 
၁၃၈ 

၆၆၅ 
၂၄၃ 

၄၅၆၆ 

၁၇၈ 
၀ 

၅၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၅၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀ 

၃၀၀၀ 

၃၅၀၀ 

၄၀၀၀ 

၄၅၀၀ 

၅၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် 

ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ 

၃၁ 



   ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏်  ၂၀၂၀ ြြည်ဴနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထ ိ

စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ  ရာဇဝတ်မှု နှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏  ပြီဵြြတ်နှုန်ဵြြဇယာဵ နှငဴ် ဂရြ်ြုဳ 

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ်

ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

လ
ြ်

ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

၁ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် ၂၄၅ ၂၉၃ ၁၃၆ ၁၃၈ 

၂၄၅ 

၁၃၆ 

၂၉၃ 

၁၃၈ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ 

လြ်ခဳ ပြီဵြြတ် 

၃၂ 



 ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  ၂၀၂၀ ြြည်ဴနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ 

 ရာဇဝတ်မှု နှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ ပြီဵြြတ်နှုန်ဵြြဇယာဵ နငှဴ် ဂရြ်ြုဳ 

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ်

ခဳ 

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

လ
ြ်

ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ ၃၆၃ ၃၀၉ ၁၃၆ ၁၃၀ 

၂ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ၆၄ ၄၂ ၂၄ ၁၆ 

၃ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ ၃၀၀ ၃၀၂ ၁၀၂ ၉၂ 

၄ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ၁၀ ၁၂ ၆ ၅ 

၃၆၃ 

၁၃၆ 

၆၄ 

၂၄ 

၃၀၀ 

၁၀၂ 

၁၀ ၆ 

၃၀၉ 

၁၃၀ 

၄၂ 
၁၆ 

၃၀၂ 

၉၂ 

၁၂ ၅ 
၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

၄၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် 

ေြာဴြရတ်ိခရုိင ်ဘာဵအခဳရုိင် ြမဝတီခရုိင ် ဖာြွန်ခရုိင ်

၃၃ 



  ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  ၂၀၂၀ ြြည်ဴနစ်ှ၊  ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့ မ ှ ဒီဇင်ဘာလ  (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  

စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ  ရာဇဝတ်မှု နှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ ပြီဵြြတ်နှုန်ဵြြဇယာဵနှငဴ် ဂရြ်ြုဳ 

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ်

ခဳ 

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

လ
ြ်

ခဳ 

ပြ
ီဵြြ

တ
 ်

၁ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၁၃၅၇ ၁၂၇၆ ၄၁ ၃၉ 

၂ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၁၆၆ ၁၁၆ ၅ ၃ 

၃ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃၂ ၃၁ ၂ ၃ 

၄ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂၉၈ ၂၉၄ ၃၃ ၁၀ 

၅ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၉၆ ၉၇ ၇ ၄ 

၆ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂၆၆၄ ၂၇၀၀ ၉၈ ၁၁၅ 

၇ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၅၄ ၅၂ ၄ ၄ 

၁၃
၅၇
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လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် 

ဘာဵအဳပမို့နယ ် လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယ ်  သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်  ေြာဴြရိတ်ပမို့နယ် 
 

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ ် ြမဝတီပမို့နယ ် ဖာြွန်ပမို့နယ ်

၃၄ 



တရာဵရဳုဵမျာဵ 
ရဳုဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ 

၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၈၄၂၅၈၇၅ ကျပ် ၁၂၀၂၀၉၀၀ ကျပ် 

ခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၄) ရဳုဵ  ၁၇၈၆၂၁၅၃ ကျပ်  ၁၈၂၄၆၀၀၀ ကျပ် 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇) ရဳုဵ ၂၅၇၉၄၈၀ ကျပ် ၁၅၄၀၀၂၅ ကျပ် 

စုစုေပါင်ဵ ၂၈၈,၆၇၅၀၈ ကျပ် ၃၁၈၀၆၉၂၅ ကျပ် 

အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵေဖာ်ြြချြ ်

ရဳုဵခွန်နှငဴ် ဒဏ်ေငွေြာြ်ခဳရရှိမှု 

ရဳုဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ 

 

             ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၌ 

စဲွဆိုေသာ အမှုမျာဵတွင် ရဳုဵခွန်ေတာ်ဥပေဒအရ ရဳုဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵမျာဵကုိ အမှုသည်မျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေရှ့ေနေရှ့ရပ်ကိစ္စမျာဵတွင ် ေရှ့ေနမျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ခဴဲကကပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှင်ဴ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ် ရဳုဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵမျာဵ ထမ်ဵေဆာင်ရရှိေငွကုိ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ြပပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တြ်ရုိြ်ဒဏ်ေငွနှငဴ်  ေြာြ်ခဳရဒဏ်ေငွမျာဵ 

 

               ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စု အရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒအရ တရာဵရဳုဵမျာဵမှ 

ေကာက်ခဳရရှိေသာ ဒဏ်ေငွမျာဵကုိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ရေငွမျာဵေခါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင်ဴ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်က တပ်ရုိက်သည်ဴ 

ဒဏ်ေင ွေကာက်ခဳရရှိမှုကုိ  ေအာက်ပါအတိုင်ဵ နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ြပပါသည်။ 

တရာဵရဳုဵမျာဵ 

တြ်ရုိြ်ဒဏ်ေငွ ေြာြ်ခဳရဒဏ်ေငွ ယခင ်
ြာလ 
ေ ြဵ
ြျန် ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ် 

− − − − − 

ခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၄) ရဳုဵ - - - - − 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇) ရဳုဵ ၁၈၉၉,၈၆၂၀၀ 
ကျပ် 

၂၄၄၀,၅၇၆၀၀
ကျပ် 

၁၈၉၉,၈၆၂၀၀ 
ကျပ် 

၂၄၄၀,၅၇၆၀၀
ကျပ် 

− 

၃၅ 



လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵအေြခအေန 
 
 

          ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်ေန့အထိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ် နှင်ဴ ခရုိင်/မမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴတွင် တရာဵေရဵအရာရှိ (၂၄)ဦဵနှင်ဴ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵ  (၁၀၂)ဦဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 

လျက်ရှိပါသည်။ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် နှင်ဴ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴရှိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိက ်

အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵကို  ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ) ြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်နှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ ြပုန်ဵတီဵမှုစာရင်ဵကို 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ)၊ (ဂ-၁) ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် 

အေရဵယူမှု အေြခအေနကိ ုေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဃ)၊ (ဃ-၁) ြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊  ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

သင်တန်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ် ေလဴြျင်ဴသင်ကြာဵေြဵမှု တင်ြြချြ်မျာဵ 

 

           ဗဟုိ၀န်ထမ်ဵတက္ကသုိလ်  (ေအာက်ြမန်မာြပည်)တွင ်   (၇-၁-၂၀၂၀)ရက်ေန့မ ှ(၃၁-၁-၂၀၂၀) 

ရကေ်န့အထိ ဖွငဴ်လှစ်ေသာ စာေရဵ၀န်ထမ်ဵအေြခခဳသင်တန်ဵအမှတစ်ဉ်(၁၉၃)သ့ုိ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ် 

တရာဵရဳုဵမှ  အငယ်တန်ဵစာေရဵ (၁)ဦဵ၊  (၇-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့မ ှ (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ 

ဖွငဴ်လှစ်ေသာ   သင်တန်ဵအမှတစ်ဉ် (၁၉၆)သ့ုိ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမှ  အငယ်တန်ဵစာေရဵ (၁)ဦဵ၊   

(၁၇-၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မ ှ(၁၃-၃-၂၀၂၀)ရကေ်န့အထိ ဖွငဴ်လှစ်ေသာ စာေရဵ၀န်ထမ်ဵအေြခခဳသငတ်န်ဵ 

အမှတစ်ဉ်  (၁၉၈) သ့ုိ  ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵမ ှအငယ်တန်ဵစာေရဵ (၁)ဦဵတို ့ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

 

          (၂၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နှငဴ် (၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရကေ်န့မျာဵတငွ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ (Zoom Video Conferencing) ြဖငဴ်ြပုလုပ်သညဴ် Zoom Business License 

Accountြဖငဴ်  Video  Conferencing စနစ် ေဆာင်ရွက်ရာတငွ ်ေကာင်ဵမွန်စွာ အသဳုဵြပုနုိင်ရန်အတွက ် 

ပို့ချသညဴ်သင်တန်ဵသ့ုိ  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရုိင်/  မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

မျာဵမ ှတရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ နှငဴ်  ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  စုစုေပါင်ဵ (၄၂) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

 

          (၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နှငဴ် (၁၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့မျာဵတငွ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ (Zoom Video Conferencing) ြဖငဴ် ြပုလုပ်သညဴ် ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ဆိုင်ရာ စီရင်ချက်မျာဵ  (Commercial Judgement System –CJS) စနစ် နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်    

နည်ဵပညာ အသဳုဵြပုမှုဆိုင်ရာသင်တန်ဵသုိ့  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ    ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

ခရုိင်/ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမ ှ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ နှငဴ် ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၅၁)ဦဵ 

တက်ေရာကခ်ဲဴပါသည။် 

၃၆ 



တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရဳုဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵြမှငဴတ်င်ေရဵသင်တန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵ 

 

 (၂၂- ၇-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌  ဖွငဴ်လှစ်သညဴ်  

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵအရည်အေသွဵြမှငဴ်သင်တန်ဵ  (၁/၂၀၂၀) သ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတေ်တာ၊် ဘာဵအဳခရုိင်/မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို့မှ  သင်တန်ဵသာဵ/သူ  စုစုေပါင်ဵ (၂၂)ဦဵ တက်ေရာက်ခဴဲ 

ကကပါသည်။ 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ ြမှင်ဴသငတ်န်ဵ 

(၁/၂၀၂၀)  ဖငွဴ်လှစ်စဉ် 

 (၁၉-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌  ဖွငဴ်လှစ်သည်ဴ  

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရဳုဵလုပ်ငန်ဵအရည်အေသွဵြမှငဴ်သင်တန်ဵ  (၂/၂၀၂၀) သ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတေ်တာ၊် ဘာဵအဳခရုိင်/မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို့မှ  သင်တန်ဵသာဵ/သူ  စုစုေပါင်ဵ (၂၉)ဦဵ တက်ေရာက်ခဴဲ 

ကကပါသည်။ 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ ြမှင်ဴသင်တန်ဵ   

(၂/၂၀၂၀) ဖငွဴ်လှစ်စဉ် 

၃၇ 



တရာဵရဳုဵ၏ လုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ြုဳြို အမျာဵြြည်သူနာဵလည ်သေဘာေြါြ်ေစရန် အသိြညာေြဵြခင်ဵ  

 
 

         သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒ၊ တရာဵရဳုဵမီဒီယာလက်စဲွမျာဵနငှ်ဴအညီ တရာဵရဳုဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက ်

အလက်မျာဵရယူနုိင်ရန် ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့(Public 

Information Officer) ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် (Court 

Information Officer) တရာဵရဳုဵသတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵ အရာရှိမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ ခန့်အပ ်

ထာဵရှိပါသည။် 

 

         ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်  Facebook Page တွင် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ်တာခ်ျုပ်၏ 

ကကိုတင ်အမှုေခါ်စာရင်ဵမျာဵ၊ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် ကကိုတင်အမှုေခါ်စာရင်ဵမျာဵ၊ စီရင်ချက် 

ချမှတမ်ည်ဴအမှုစာရင်ဵမျာဵ၊ တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ အဆင်ဴဆငဴ်တိ့ု၏ 

လှုပ်ရှာဵမှု သတင်ဵမျာဵ၊ မှတတ်မ်ဵဓါတ်ပုဳမျာဵကိ ု ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵ  ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

 

         တရာဵရဳုဵမျာဵအနက် ေရှ့ေြပဵတရာဵရဳုဵြဖငဴ်စတင်ခဲဴသည်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင် စဳုစမ်ဵရန် 

ဌာန (Information Counter)၊ အမှုလက်ခဳဌာန (Intake Counter)၊ သတင်ဵမီဒီယာခန်ဵ (Media 

Room)မျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵရှိခဲဴသညဴ်အြပင ် နုိင်ငဳတကာစဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ အဆင်ဴြမငဴ်ရဳုဵသဳုဵပစ္စည်ဵ  

ကိရိယာမျာဵကိုလည်ဵ  ြဖညဴ်တင်ဵထာဵရှိခဲဴပါသည။်  ထ့ုိအတူ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှငဴ်  မမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵတွင်လည်ဵ ယခုအခါ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵကဲဴသို ့ 

ြပင်ဆင ်ဖငွဴ်လှစ်ထာဵရှိမပီဵ ြဖစ်ပါသည။် 

        

         တရာဵရဳုဵမျာဵသည် နုိင်ငဳသာဵတို့ရရှိမညဴ် ဥပေဒဆိုင်ရာအခငွ်ဴအေရဵမျာဵကုိ အြပည်ဴအဝရရိှေစရန်၊ 

တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵေရဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ရန်၊ ြပည်သူမျာဵ ဘဝလဳုခခုဳစိတခ်ျမှုရှိေစရန်၊ တရာဵရဳုဵ 

အသုဳဵြပုသူမျာဵ အခက်အခဲမရှိ လွယ်ကူစွာ အသဳုဵြပုနုိင်ရန်နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵ အာဵလဳုဵအတွက ် တိုဵ တက ်

ေကာင်ဵမွန်ေသာ တရာဵမျှတမှု ရရှိခဳစာဵနုိင်ေစရန် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွကလ်ျက်ရှိပါသည။် 

 

         ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်မ ှ လက်ခဳရရှိသညဴ် စေကာကရင၊် ပုိဵကရင်သ့ုိ ဘာသာြပန်ဆို 

ထာဵသညဴ် ရာဇ၀တ်မှုအေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာေစာင်ေရ (၄၀၀၀)၊ တရာဵမမှုအေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာ 

ေစာင်ေရ (၄၀၀၀)၊ စာချွန်ေတာ် အေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာ ေစာင်ေရ (၄၀၀၀)စီကိ ု ကရင်ြပည်နယ် 

အတငွ်ဵ  မှီတင်ဵေနထုိင်ကကသညဴ် တိုင်ဵရင်ဵသာဵြပည်သမူျာဵအတွက် တရာဵစီရင်ေရဵအသိအြမင ်

ဗဟုသုတတိုဵြမှငဴ်ေစရန်အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵကို ခရုိင၊် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

မျာဵတွင ်ထာဵရှိမပီဵ အခမဲ ဴ ြဖန့်ေဝေပဵလျက်ရှိပါသည။် 

၃၈ 



ြြစ်ဒဏ်ြျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုြ်ခဳေနရသူမျာဵ၏ ဥြေဒဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရိှမှု ရှ ိ- မရှိ 

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 

          ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှငဴ်    ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရဳုဵ၏ 

(၉-၁၀-၂၀၁၃)ရက်စဲွပါ ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၃)တို့နှင်ဴအညီ ြပစ်ဒဏ်ကျခဳရသူမျာဵ၊ အချုပ်ခေဳနရသူ 

မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရသငဴ်ရထိက်ုေသာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵရရိှမှုနှင်ဴ အမှုမျာဵစစ်ေဆဵရာတွင် 

ကကန့်ကကာမှုမရှိေစေရဵစသညဴ် အချက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွင်ဵ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကကီဵချုပ်က မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှိအချုပ်ခန်ဵမျာဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်၊ အသက်ေမွဵမှုအတတ်သင်စခန်ဵ  

တို့ကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵသိန်ဵကုိကုိက မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှိအချုပ ်

ခန်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵက မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရိှ 

အချုပ်ခန်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ဘာဵအဳခရုိင၊် ေကာဴကရိတ်ခရုိင၊် ြမဝတီခရုိငနှ်င်ဴ ဖာပွန်ခရုိင် တရာဵသူကကီဵ 

မျာဵကလည်ဵ ၎င်ဵတ့ုိခရုိင်အတွင်ဵရှိ အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှိ အချုပ်ခန်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ 

သွာဵေရာက် ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵမပီဵ  လုိအပ်သည်မျာဵ  လမ်ဵညွှန်ခဲဴကကပါသည်။ 

 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်ြ အြျဉ်ဵေထာင်၊ ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ် နယ်ေြမရစဲခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို 

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက  

(၁၀- ၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်

ဘာဵအဳအကျဉ်ဵေထာင်အာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက  

(၂၁- ၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်လက္ခဏစုိက်ပျ ို ဵ 

ေမွဵြမူေရဵ နှငဴ် အသက်ေမွဵမှုအတတ်သင ်

စခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

၃၉ 



ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵသိန်ဵကုိကုိက (၂၈-  ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့   

လှိုင်ဵဘွဲမမို့မရဲစခန်ဵအချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵစဉ ်

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵ (၁၀-  ၇- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်

ေကာဴကရိတ်မမို့မရဲစခန်ဵအချုပ်ခန်ဵအာဵ 

ကကည်ဴရှု စစ်ေဆဵစဉ ်

၄၀ 



ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်သဇင်စုိဵက 

(၆- ၇- ၂၀၂၀)ရက်ေန့ ဘာဵအဳမမို့မရဲစခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ြမြမဦဵက  

(၂၈- ၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့  ေကာဴကရိတ်မမို့မ 

ရဲစခန်ဵအချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ြမ၀တီခရုိင်တရာဵသူကကီဵ ဦဵကုိကုိနုိင်က 

(၂၂-  ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့  သဃေန်ဵညီေနာင်နယ်ေြမ 

ရဲစခန်ဵအချုပ်ခန်ဵအာဵ  ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ခရုိင်တရာဵသူကြီဵမျာဵြ  အြျဉ်ဵေထာင၊် ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ် နယ်ေြမရစဲခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို  

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

၄၁ 



ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ  (တာဝန်) 

ဦဵသန်ဵေဌဵညွန့်က (၂၂-  ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့ 

ဖာပွန်မမို့မရဲစခန်ဵ အချုပ်ခန်ဵ အာဵ ကကည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵစဉ ်

ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ  (တာဝန်) ဦဵစူဵစမ်ဵက 

(၉- ၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်ဖာပွန်မမို့မရဲစခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှု စစ်ေဆဵစဉ ်

၄၂ 



မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ၏ တတိယနှစ် (၂၀၂၀) လုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေြာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွြ်မှု 
 
မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်မှု 
 

          ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်သည် သုဳဵ နှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ 

(၂၀၁၅- ၂၀၁၇)ခုနှစ်ကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်မပီဵေနာက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 

စီမဳကိန်ဵအြဖစ် ဒုတိယေြမာက် ငါဵနှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကုိ ယခင ်

မဟာဗျူဟစီမဳကိန်ဵ၏အေတွ့အကကုနှဳငဴ်ေအာင်ြမင်မှုတို့အေပါ်အေြခြပု၍ေရဵဆဲွခဴဲပါသည။် တရာဵစီရင်ေရဵ 

မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ နယ်ပယ် ၅ ရပ်တွင် “ ထိေရာြ်ေသာ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှု နငှဴ် 

တရာဵရဳုဵြ ေဆာင်ရွြ်ေသာ အထူဵမှုခင်ဵြိစ္စရြ်တို့ြိ ု တိုဵ ြမှငဴေ်ဆာင်ရွြ်ရန်” အတွက် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵ 

မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်(National Case Management Program– NCMP) ကုိ နှစ်အလုိက် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်အရ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၁)ရက ်

ေန့တွင် ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵ ေရှ့ေြပဵတရာဵရဳုဵအြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်ွခဲဴပါသည။် နုိင်ငဳ 

တစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် (National Case Management Program – NCMP) ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 

ကသဂုတလ် (၁) ရက်ေန့တွင ် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ (၃)ရဳုဵတွင ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲဴမပီဵ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် 

ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် ဇူလုိင်လ (၁)ရက်ေန့တွင ်

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ  စုစုေပါင်ဵ (၂) ရဳုဵတွင ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲဴမပီဵြဖစ်ပါသည။် 

 

         နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် ( National Case Management Program – NCMP ) 

တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် အမှုလက်ခဳဌာန၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရယူသည်ဴဌာန၊ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရဳုဵသဳုဵ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ပရိေဘာဂမျာဵကိ ု သငဴ်တငဴ်ေအာင ် စီမဳထာဵရှိပါသည်။ USAID–PRLM မ ှ ကွန်ပျူတာမျာဵ၊ 

မိတ္တူကူဵစက်မျာဵ၊ ပရင်တာမျာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵခဴဲပါသည။်  

 

         ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အတွင်ဵရှ ိ တရာဵသူကကီဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ မှုခင်ဵေြခရာ 

ေကာက်သင်တန်ဵ (Case Tracking Database) ကိ ု (၁- ၂- ၂၀၂၀) မှ(၂- ၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မှ  သင်တန်ဵနည်ဵြပ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်သင်ဵြမြမစုိဵ၊ 

USAID – PRLM မှ ဦဵမင်ဵထွန်ဵကိုကိုပုိင် နှငဴ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မှ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ေဒါ်နုနုေဝ တို့ကလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၁၈- ၇- ၂၀၂၀) နှငဴ် (၂၅- ၇- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် Video Conferencing 

စနစ်ြဖငဴ် ပို့ချသညဴ် Case Tracking Database ြဖည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ၊ တွက်ချက်ြခင်ဵ နှငဴ် အစီရင်ခဳစာြပုစုြခင်ဵ 

သင်တန်ဵကိ ု ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မှ  သင်တန်ဵနည်ဵြပ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ေဒါ်သင်ဵြမြမစုိဵကလည်ဵေကာင် ၊ဵ (၂၄- ၁၀- ၂၀၂၀) ရက်ေန့နှင်ဴ (၂၅- ၁၀- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ် မှုခင်ဵ  

ေြခရာေကာက်နှင်ဴ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုသင်တန်ဵကုိ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မှ  သင်တန်ဵနည်ဵြပ 

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်သင်ဵြမြမစုိဵ၊ USAID–PRLMမှ ဦဵမင်ဵထွန်ဵကိုကိုပိုင်၊ ေဒါ်လဖိုင်နန်ဒွယ်၊ 

နှငဴ် ေဒါ်ေအဵစုမွန် တို့က လည်ဵေကာင်ဵ  ပို့ချခဴဲပါသည။် 

၄၃ 



မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (CMP) အေြာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွြ်မှု 

          

 (၂၆-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ် ြမဝတီမမို့၊ ေသာင်ဵရင်ဵခန်ဵမ၌  (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ  ြမဝတီခရုိင်တရာဵသူကကီဵ  

ဦဵကိုကိုနုိင်က   ဦဵေဆာင်လျက ် ကျင်ဵပ  ြပုလုပ်ခဲဴပါသည။် 

          

 ေကာဴကရိတခ်ရုိင်တရာဵရဳုဵတွင် (၁-၁-၂၀၂၁)ရက်ေန့မ ှ စတင်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳ 

ခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵေဆွဵေနွဵပွဲအာဵ ေကာဴကရိတခ်ရုိင် 

တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ြမြမဦဵက ဦဵေဆာင်လျက ်(၁၈-  ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်ကျင်ဵပ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည။် 

၄၄ 



ြြည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ နှငဴ် တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တရာဵရဳုဵစစ်တမ်ဵမျာဵ ေြာြ်ယူမှု 

ဆငဴ်ြွာဵသင်တန်ဵနငှဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (CMP) ဆငဴ်ြွာဵသင်တန်ဵမျာဵ သင်ကြာဵြ့ုိချမှု 

အေြခအေန 

 

        (၁- ၂- ၂၀၂၀)ရကံေနြ္ဴ (၂- ၂- ၂၀၂၀)ရကံေနအဴထ ိကရငံပြညံနယံတရာဵလွှတံေတာံ၊ အစညံဵအေဝဵခနံဵြ၌ 

ဖးငံဴလ္စံသညံဴ Case Tracking Database  (မှုခင်ဵေြခရာေြာြ်စနစ်) သင်တန်ဵသ့ုိ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵြ္ 

ရုဳဵဝနံထြံဵစုစုေြါငံဵ (၃၈) ဦဵ  တကံေရာကံခဴဲြါသညံ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (၁၉- ၂-  ၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင်   ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵကကီဵကကပ်မှုရဳုဵ  အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပ 

သည်ဴ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီနှင်ဴ  တုိင်ဵေဒသကကီဵ/  ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵမျာဵ၊ ခရုိင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ   

မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်   အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု   အကဲြဖတ်ဆန်ဵစစ်သည်ဴ   အစည်ဵအေဝဵသို ့  

ကရင်ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ    ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ၊      ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵသူကကီဵ  ေဒါ်မိမိေအာင်နှငဴ်  ြမဝတီခရုိင ်

တရာဵသူကကီဵ  ဦဵကုိကုိနုိင်တို ့ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ 

 

၄၅ 



ြြည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ နှငဴ် တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တရာဵရဳုဵစစ်တမ်ဵမျာဵ ေြာြ်ယူမှု 

ဆငဴ်ြွာဵသငတ်န်ဵနငှဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (CMP) ဆငဴ်ြွာဵသင်တန်ဵမျာဵ သင်ကြာဵြ့ုိချမှု 

အေြခအေန 

 

 

         (၂၀-၆-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ (Zoom Video 

Conferencing) ြဖင်ဴ ြပုလုပ်သည်ဴ   မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုေဆာင်ရွက်ရာတွင ်  လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ အခက်အခဲမျာဵနှငဴ် ေရှ့လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ညိှနှိုင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵပွဲသုိ ့ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ၊ ညိှနှိုင်ဵေရဵမှူဵ (ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ) 

ေဒါ်ခင်ဝင်ဵလှိုင၊် ြမဝတီခရုိင်တရာဵသူကကီဵ ဦဵကုိကုိနုိင်နှငဴ် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵေဝဇင်မန်ဵတ့ုိ တက်ေရာက် 

ခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (၁၈- ၇- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ Zoom Meeting ြဖင်ဴ 

ဖင်ဴွလှစ်ပို့ချသည်ဴ  Case Tracking Data Base  (မှုခင်ဵေြခရာေြာြ်စနစ်) သင်တန်ဵသ့ုိ တရာဵရဳုဵအသီဵသီဵမှ 

တရာဵေရဵအရာရှိ နှင်ဴ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၄)ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည်။ 

၄၆ 



၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေဆာင်ရွြ်နိုင်မှု၏ အြျ ိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵ 
 
 

           တရာဵသူကကီဵမျာဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် တရာဵရဳုဵအသုဳဵ ြပုသူမျာဵအတွက်အမှုအခင်ဵမျာဵ 

နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒအရကန့သ်တ်ချက်မှအပ လုိအပ်သည်ဴအကူအညီမျာဵ၊ သတင်ဵအချကအ်လက် 

မျာဵကိ ုအမျာဵြပည်သသူို ့ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည။် 

 

          ြမန်မာနုိင်ငဳအတွင်ဵရှ ိ တရာဵရဳုဵမျာဵသည် တရာဵရဳုဵအသုဳဵ ြပုသူမျာဵအတွက် တရာဵစီရင်ေရဵ၊ 

တရာဵရဳုဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုဆိုင်ရာမျာဵ လက်လှမ်ဵမီေရဵ၊ တရာဵရဳုဵမှ လုိအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

အမှုအရည်အေသွဵကုိ မထိခိုက်ေစဘဲ ရရှိေရဵတို့အတွက် လဳုခခုဳစိတခ်ျ၍ အကျွမ်ဵတဝင်ြဖစ်မည်ဴ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခု ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵရဳုဵမျာဵသည် ဂုဏ်သကိ္ခာရှိမှု၏ လမ်ဵညွှန် 

အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နုိင်ငဳသာဵအခငွဴ်အေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေပဵေရဵအတွက်လည်ဵေကာင် ၊ဵ တရာဵဥပေဒ 

စုိဵမိုဵေရဵကိ ုေဖာ်ေဆာင်ေပဵသည်ဴ အဓိကအခန်ဵကဏ္ဍ၏ အမှတ်သေကေတ အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ြဖစ်တည် 

ေပါ်ေပါကေ်စေရဵ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်က ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည။် 

၄၇ 



တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ နှစ်အလုိြ်လျာထာဵသတ်မှတခ်ျြ်မျာဵ 

 

         တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ရည်မှန်ဵချက်ြပညဴ်မီမှုကုိ တိငု်ဵတာရန် 

နှစ်အလုိက် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတထ်ာဵသည။် တရာဵရဳုဵ၏ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို ေအာက်ပါအချက် 

မျာဵြဖငဴ် အဓိက တိငု်ဵတာမည်ြဖစ်သည ်-  

 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက ် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  - တရာဵရဳုဵ၏မှုခင်ဵပမာဏကုိအမီလုပ်ေဆာင်နုိင်သညဴ် 

    တရာဵစီရင်ေရဵစွမ်ဵရည်ကို တိငု်ဵတာရန်  

 စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                 -     အမှုေဟာင်ဵမျာဵနှငဴ်ကကန့က်ကာမှုမျာဵကို ေစာငဴ်ကကပ ်

     ကကညဴ်ရှုရန်  

 အမှုချန်ိဵဆိုမှုေသချာေစြခင်ဵ                   -     အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ၊ အမှုအလုိက ်အမှုကကာဵနာရန်  

                                      ချန်ိဵဆိုေသာပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက၊်စဳသတ်မှတ ်

   ထာဵေသာ ကာလအတွင်ဵ အမှုမျာဵဆုဳဵြဖတ်နုိင်မှု 

   တို့ြဖငဴ် တရာဵရဳုဵကချန်ိဵဆိုသညဴ်အတိငု်ဵထိေရာက်စွာ 

   ေဆာင်ရွက်မှုကို  တိုင်ဵတာရန် 

 တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ၏ ေကျနပ်မှု          - တရာဵရဳုဵက အချန်ိနှငဴ်တစ်ေြပဵညီ ေဆာင်ရွက်နုိင်မှု 

   တရာဵရဳုဵဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် ြပည်သူမျာဵလက်လှမ်ဵမီမှု 

   အေပါ် အမှုသည်မျာဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵ၏ ေကျနပ်မှုကုိ 

   တုိင်ဵတာရန် 

 
  
လျာထာဵသတ်မှတခ်ျြ ်(၁) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ ်အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 
 

          ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵသည် တရာဵရဳုဵ၌ စဲွဆိုတင်ပို့သညဴ် မှုခင်ဵပမာဏကုိ အမီ 

လုပ်ေဆာင်နုိင်သညဴ် တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာစွမ်ဵရည်ကို တိငု်ဵတာရန် ေဖာ်ြပြခင်ဵြဖစ်ပါသည။် အမှုမပီဵြပတ ်

နှုန်ဵကို တွက်ချက်ရာတငွ ် ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်ဵ တရာဵစဲွဆိုတင်ပို့ေသာအမှုအေရအတွက်နှငဴ် စစ်ေဆဵ 

မပီဵြပတ်ခဲဴသညဴ် အမှုအချ ို ဵကုိ တွက်ချက်ြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ တရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵနှငဴ် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵ  

စီမဳခန့ခ်ွမဲှုတရာဵရဳုဵမျာဵရှိ မှုခင်ဵမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ တိုဵတက်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ လျာထာဵချက်မျာဵကို သတ်မှတ် 

ထာဵပါသည။် 

 

        ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်အတွက ်ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက ်အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵြဖစ်သည ်-  

  

 ရာဇဝတ်မှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ   ၁၀၀% 

 တရာဵမမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  ၁၀၀% 

 စုစုေပါင်ဵမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  ၁၀၀% 

၄၈ 



မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒန်ိနှစ်အလုိြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

 

          ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵတို၏့ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကိ ု စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်စဉ် ေကာက်ယူထာဵသည်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာ ၊ဵ ၂၀၂၀ြပညဴနှ်စ် ရလဒ် 

တို့ကိ ုေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

 

          အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလမှာ  ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် 

(၁- ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေန့မ ှ(၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇)ရက်ေန့အထိ၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် (၂- ၉- ၂၀၁၄) မှ 

(၄- ၉- ၂၀၁၄)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ ကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၁- ၁- ၂၀၁၈) 

ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိ ု လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် 

(၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈) ရကေ်န့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ စစ်တမ်ဵမျာဵ 

ေကာက်ယူခဴဲပါသည။်  

  

           ရလဒ်တိုင်ဵတာသညဴ်ကာလမှာ NCMP တရာဵရဳုဵ (၅) ရဳုဵသည ် (၃၁- ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ 

မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိ ုေကာက်ယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည။် 

 

            ရလဒ် - ဇယာဵ (၁)(၂)တို့အရ နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် 

ရာဇဝတ်နှငဴ် တရာဵမစုစုေပါင်ဵ အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵသည် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပုိမိုမပီဵြပတ်ခဲဴသည်ဴအြပင် 

လျာထာဵချက်ထက ် ပိုမုိေကျာ်လွန်သည်ကိ ု ေတွ့ရှရိသည။် ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှု မပီဵြပတ် 

နှုန်ဵသည် အေြခခမဳျဉ်ဵသို ့ မေရာက်ရှိသည်ဴအြပင ် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ 

တရာဵမမှု မပီဵြပတ်နှုန်ဵတငွ် အေြခခဳမျဉ်ဵထက်မျာဵစွာ ေကျာ်လွန်သညဴ်အြပင ် လျာထာဵချက်ကိ ု ြပညဴ်မ ီ

ပါသည်။ ကျန်မမို့နယ်မျာဵြဖစ်ေသာ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ 

ြပညဴ်နှစ် ရာဇဝတ်နှင်ဴ တရာဵမမှု စုစုေပါင်ဵမပီဵြပတ်နှုန်ဵသည် အေြခခဳမျဉ်ဵသို့ မေရာက်ရိှသကဴဲသ့ုိ 

လျာထာဵချက ်ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှရိပါသည။်  

၄၉ 



  ဇယာဵ (၁) ြရင်ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ NCMPခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴ ရလဒမ်ျာဵ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် 

ရလဒ်မျာဵ % 

၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

(၁-၈-၂၀၁၈) 

ရာဇဝတ် ၁၁၈ ၁၂၃ 

တရာဵမ ၁၃၆ ၃၃၃ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၂၇ ၂၂၈ 

၂ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

(၁-၁-၂၀၂၀) 

ရာဇဝတ် ၁၂၅ ၉၆ 

တရာဵမ ၇၇ ၁၄၈ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၀၁ ၁၂၂ 

၁၂၃ ၉၆ 

၃၃၃ 

၁၄၈ 

၂၂၈ 

၁၂၂ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

ဘာဵအဳခရုိင ် ြမဝတီခရုိင် 

NCMP ခရုိင်တရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏ ၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
စုစုေြါင်ဵ အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

၅၀ 



 ဇယာဵ (၂) ြရင်ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ NCMPပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴ ရလဒမ်ျာဵ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် 

ရလဒ်မျာဵ % 

၁ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ရာဇဝတ် ၁၀၀ ၉၆ 

တရာဵမ ၁၂၆ ၁၁၅ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၁၃ ၁၀၅.၅ 

၂ လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ရာဇဝတ် ၁၀၃ ၆၄ 

တရာဵမ ၈၀ ၆၀ 

စုစုေြါင်ဵ ၉၁.၅ ၆၂ 

၃ ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ရာဇဝတ် ၁၀၂ ၁၀၃ 

တရာဵမ ၁၃၃ ၂၁၅ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၁၇.၅ ၁၅၉ 

၉၆ ၆၄ 

၁၀၃ 
၁၁၅ 

၆၀ 

၂၁၅ 

၁၀၆ 

၆၂ 

၁၅၉ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

NCMP ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵ၏ ၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ စုစုေြါင်ဵ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

၅၁ 



လျာထာဵသတ်မှတခ်ျြ ်(၂) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲ အမှုမျာဵ သြ်တမ်ဵ  
 

          စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည ် တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ အမှုေဟာင်ဵနှငဴ် ကကန့က်ကာမှုခင်ဵမျာဵကို 

ေစာငဴ်ကကပ်ရန်၊ ြပက္ခဒိန်နှစ် ကုန်ဆုဳဵချန်ိတငွ် စစ်ေဆဵဆဲအမှုအေရအတွက်နှငဴ် ကကာြမငဴ်သညဴ်ကာလ 

အလုိက်အမှုအအေရအတွက၊် အမှုအမျ ို ဵအစာဵကို တွက်ချက်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည။် သတ်မှတက်ာလေကျာ်လွန် 

သညဴ် အမှုအေရအတွက်နှငဴ် စုစုေပါင်ဵ  စစ်ေဆဵဆဲအမှုအေရအတွက် အချ ို ဵအစာဵြဖစ်ပါသည။် မှုခင်ဵစီမ ဳ

ခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵတွင် အချန်ိသတ်မှတခ်ျက်ေကျာ်လွန်ေနေသာ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ ကကန့က်ကာမှုကုိ 

ေလျှာဴချရန်ရည်ရွယ်၍ လျာထာဵချက ်သတ်မှတထ်ာဵပါသည။် 

 

          ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်အတွက ် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ 

သက်တမ်ဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ြဖစ်သည ်- 

 ၁၂ လအထက ်စစ်ေဆဵဆဲ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကို ၅% ထိေလျှာဴချရန် 

 ၃၆ လအထက ်စစ်ေဆဵဆဲ တရာဵမမှုမျာဵကို ၂ % ထိ ေလျှာဴချရန်  

   

          ၂၀၁၈ ခုနှစ်တငွ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵတို၏့ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို စတင်အေကာင ်

အထည်ေဖာ်စဉ် ေကာက်ယူထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် ရလဒ်တို့ကို 

ေဖာ်ြပထာဵပါသည။်   

 

          အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ကာလမှာ  ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵသည်(၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေန့အထိ၊ 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည်(၁၇-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့အထိ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိသည်(၁၈-၆-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့အထိ လက်ကျန်အမှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည ် (၃၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

အထိနှငဴ် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် (၃၁-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ လက်ကျန်အမှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ 

စစ်တမ်ဵ  ေကာက်ယူခဲဴပါသည။် 

 

           ရလဒ်တိုင်ဵတာရန်အတွက် NCMP တရာဵရဳုဵ (၅)ရဳုဵသည ် (၃၁- ၁၂- ၂၀၂၀) ရက်ေန့ လက်ကျန် 

အမှုမျာဵကို ေကာက်ယူခဲဴပါသည။် 

 

           ရလဒ် - ဇယာဵ(၃)(၄)တို့အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵ၏ ကကန့က်ကာ 

ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု ေလျှာဴချနုိင်မှုတွင် ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ နှငဴ် ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် 

လျာထာဵချက ် ြပညဴ်မီသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ေလျာဴကျေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴပါသည။် လှိုင်ဵဘဲွ့ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် တရာဵမမှုတငွ် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီေသာ်လည်ဵ ရာဇဝတ်မှုတငွ် အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်

အနည်ဵငယ်ပိုမိုေနသည်ကို ေတွ့ရှိရသည။်  ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်  မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏  ကကန့က်ကာ 

၅၂ 



ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုေလျှာဴချနုိင်မှုတငွ် ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် ရာဇဝတ်မှုတငွ ် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မ ီ

ေသာ်လည်ဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက ် အနည်ဵငယ်ပိုမိုေနသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည။် တရာဵမမှုတငွ် အေြခခဳမျဉ်ဵနှငဴ် 

တူညီေနပါသည။် ကကန့က်ကာရာဇဝတ်မှု နှငဴ် တရာဵမမှုေလျှာဴချနုိင်မှုတငွ် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည ်

လျာထာဵချက်ကို ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်ေလျာဴကျေအာင ်ေဆာငရ်ွက်နုိင်ခဲဴပါသည။်  

  

ဇယာဵ (၃)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

 

တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ 

ရလဒ်မျာဵ 

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ်မှု ၀% ၀% 

တရာဵမမှု ၂၃% ၀% 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ်မှု ၆.၅% ၁% 

တရာဵမမှု ၀% ၀% 

လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ်မှု ၀% ၄% 

တရာဵမမှု ၀% ၀% 

ဇယာဵ (၄)  ၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ 

ရလဒ်မျာဵ 

ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ်မှု ၀% ၂% 

တရာဵမမှု ၉% ၉% 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ်မှု ၂၇% ၂၀% 

တရာဵမမှု ၂၄% ၇% 

၅၃ 



၂၃ 

၀ ၀ 

၉ 

၂၄ 

၀ ၀ ၀ 

၉ 
၇ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

NCMP ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၃၆ လအထြ် စစ်ေဆဵဆဲ 
တရာဵမ ကြန့်ကြာမှုမျာဵ ေလျှာဴချနိုင်မှု 

အေြခခဳမျဉ်ဵ ရလဒ် 

၀ 

၇ 

၀ ၀ 

၂၇ 

၀ ၁ ၄ 
၂ 

၂၀ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

NCMP ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၁၂ လအထြ် စစ်ေဆဵဆဲ 
ရာဇဝတ် ကြန့်ကြာမှုမျာဵေလျှာဴချနိုင်မှု 

အေြခခဳမျဉ်ဵ ရလဒ် 

၅၄ 



လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ် (၃) - မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ အမှုရဳုဵချန်ိဵ ေသချာေစမှု 

 

          အမှုရဳုဵချန်ိဵေသချာေစမှုသည် တရာဵရဳုဵတွင် အမှုစစ်ေဆဵရန် ချန်ိဵဆိုသည်ဴ အကကိမ်အေရအတွက် 

အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵတို့ကိ ု ေလျှာဴချမပီဵ တရာဵရဳုဵလုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် တိုဵတက်ေစရန် ရည်ရယ်ွပါသည။် 

တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် အမှုမျာဵကိ ုတရာဵရဳုဵ၊ အမှုသည်မျာဵ၊ ေရှ့ေနမျာဵ၊ သက်ေသမျာဵ၏ ပျက်ကွက်မှုေကကာင်ဴ 

ေရွ့ှေ ဆိုင်ဵရမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵေစရန်နှငဴ် အမှုမျာဵကိ ု စဳသတ်မှတ်ရက်အတွင်ဵ မပီဵြပတ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထဳုဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ကျငဴ်သုဳဵ ခဴဲပါသည်။  အမှုရဳုဵချန်ိဵေသချာေစမှုကိ ု (က) 

အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ (ခ) အမှုကကာဵနာရန် ချန်ိဵဆုိေသာပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵ အေရအတွက် (ဂ) စဳသတ်မှတက်ာလ 

အတွင်ဵ အမှုမျာဵဆုဳဵြဖတ်နုိင်မှုတို့ကိ ုလျာထာဵချက်  သတ်မှတ်ထာဵပါသည။် 

 

အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

 

          ရဳုဵချန်ိဵချန်ိဵဆိုမှုနှင်ဴ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵမှုအချ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ တရာဵရဳုဵတွင် အမှုစစ်ေဆဵရန် ချန်ိဵဆို 

သညဴ်ေန့မျာဵ၊ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵမှုနှုန်ဵမျာဵကိ ုေလျှာဴချမပီဵ တရာဵရဳုဵ၏ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် တိုဵတက်ေစရန် 

ရည်ရွယ်၍ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။  

          ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်အတွက် နုိင်ငဳတစ်ဝန်မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵမှာ 

ေအာက်ပါ အတုိင်ဵ ြဖစ်သည ်-  

 ရာဇဝတ်ေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵကိ ု၂၀% ထိ ေလျှာဴချရန် 

 တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵကိ ု၂၀% ထိ ေလျှာဴချရန် 

  

         ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်ဴ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတင်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်စဉ် ေကာက်ယူထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ နှငဴ် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် ရလဒ်တို့ကိ ု

ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

 

         အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလမှာ  ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် 

(၁- ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေန့မ ှ(၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇) ရက်ေန့အထိ၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် (၂- ၉- ၂၀၁၄) 

မ ှ(၄- ၉- ၂၀၁၄)ရကေ်န့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၁- ၁- ၂၀၁၈) 

ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် 

(၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မ ှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ ကိုလည်ဵေကာင်ဵ စစ်တမ်ဵမျာဵ 

ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။   

          ရလဒ်တိုင်ဵတာရန်အတွက် NCMP တရာဵရဳုဵ (၅)ရဳုဵသည ် (၃၁- ၁၂- ၂၀၂၀)ရက်ေန့ လက်ကျန်  

အမှုမျာဵကို ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ 

၅၅ 



          ရလဒ် - ဇယာဵ(၅)(၆)တို့အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵတွင် ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

နှငဴ် လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုေရွှေ ဆိငု်ဵနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက်ထက် 

အနည်ဵငယ် ပုိမိုေကျာ်လွန်သညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်ေလျာဴကျေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴပါသည။် ဘာဵအ ဳ

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုေရွှေ့ဆုိင်ဵနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီသည်ဴအြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပုိမုိ 

ေလျာဴကျေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴေသာ်လည်ဵ  တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် အေြခခဳမျဉ်ဵနှငဴ် လျာထာဵချက် 

တို့ကို ြပညဴ်မီြခင်ဵ  မရှိခဲဴေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည။်  

 

           ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵတွင ်ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

တွင ် လျာထာဵချက ် ြပညဴ်မီသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက ် မျာဵစွာေလျာဴကျေအာင ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴပါသည။်  

တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် လျာထာဵချက ် ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိဘဲ အေြခခဳမျဉ်ဵထက ် အနည်ဵငယ်ပိုမိုမျာဵြပာဵ 

လာခဲပဴါသည။် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်နှငဴ်တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီမှု 

မရှိသညဴ်အြပင ်အေြခခမဳျဉ်ဵထက်ပင ်အနည်ဵငယ် ပိုမိုမျာဵြပာဵလာသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည။် 

 

ဇယာဵ (၅)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ အမှုေရွ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ  

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် 

ရလဒ်မျာဵ % 

 ၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၃၈ ၁၅ 

တရာဵမ ၃၂ ၁၇ 

၂ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၃၉ ၂၀ 

တရာဵမ ၁၁ ၂၉ 

၃ လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၃၁ ၈ 

တရာဵမ ၄၇ ၅ 

၁၅ 

၂၀ 

၈ 
၁၇ 

၂၉ 

၅ 
၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏  ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
အမှုေရွ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် 

တရာဵမ 

၅၆ 



ဇယာဵ (၆) ၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ အမှုေရွ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ 

ရလဒ်မျာဵ% 

ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၃၆ ၀ 

တရာဵမ ၃၄ ၃၆ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၅၉ ၅၇ 

တရာဵမ ၄၇ ၆၃ 

၀ 

၅၇ 

၃၆ 

၆၃ 

၀ 
၁၀ 
၂၀ 
၃၀ 
၄၀ 
၅၀ 
၆၀ 
၇၀ 

ြမဝတီခရုိင် ြမဝတီမမို့နယ ်

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏  ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
အမှုေရွ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် 

တရာဵမ 

၅၇ 



ြျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွြ ်

 

          အမှုစဲွဆိုသည်မ ှ မပီဵြပတ်သည်အထိ ကကာဵနာသညဴ် ရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည။် အမှုကကာဵနာရန် 

ချန်ိဵဆိုမှု ေလျှာဴချရန် ရည်ရွယ်၍ သတ်မှတထ်ာဵပါသည။်  

 

          ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်အတွက ် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွက်မှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည ်-  

 ရာဇဝတ်မှုမျာဵ ၈ ချန်ိဵထိ ေလျှာဴချရန် 

 တရာဵမမှုမျာဵ ၁၄ ချန်ိဵထိ ေလျှာဴချရန် 

 

         ၂၀၁၈ ခုနှစ်တငွ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၊ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တွင ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)တ့ုိ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတင်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်စဉ် ေကာက်ယူထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ နှငဴ် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် ရလဒတ်ိ့ုကို ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည။် 

  

         အေြခခဳမျဉ်ဵ ေကာက်ယူသညဴ်ကာလမှာ  ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ နှငဴ် လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည်  

(၁- ၁-၂၀၁၇) ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇)  ရက်ေန့အထိ၊  ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည်  (၂-၉-၂၀၁၄) မှ  

(၄-၉-၂၀၁၄) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၁-၁-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည ် 

(၁-၁-၂၀၁၈)ရက်ေန့မ ှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ  စစ်တမ်ဵမျာဵ 

ေကာက်ယူခဲဴပါသည။်  

 

          ရလဒ်တိုင်ဵတာသညဴ်ကာလမှာ NCMPတရာဵရဳုဵ (၅)ရဳုဵသည် (၃၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှု 

မျာဵကို ေကာက်ယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည။် 

 

          ရလဒ် -  ဇယာဵ (၇)(၈) တို့အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် 

တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵသည ်ရာဇဝတ်မှုတငွ ်လျာထာဵချက်ကို ြပည်မီသညဴ်အြပင ်

အေြခခမဳျဉ်ဵထက ် အနည်ဵငယ်ေလျာဴကျေအာင ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴပါသည။် တရာဵမမှုတငွ ် လျာထာဵချက ်

ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိုမုိေလျာဴကျေအာင ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴပါသည။်  ဘာဵအဳမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵသည ် လျာထာဵချက်ကို ြပညဴ်မီြခင်ဵမရှိသညဴ်အြပင ်

အေြခခမဳျဉ်ဵထက ် အနည်ဵငယ် ပိုမိုေနသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည။် လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် 

တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် လျာထာဵချက်ကို ြပည်မီသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထကမ်ျာဵစွာ ေလျာဴကျေအာင ်

ေဆာင်ရွကနုိ်င်ခဲဴပါသည။်  

၅၈ 



          ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တငွ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် 

တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည ်လျာထာဵချက်ကို ြပညဴ်မီမှုမရိှေသာ်လည်ဵ ရာဇဝတ်မှု 

တွင ်အေြခခဳမျဉ်ဵထက ် ေလျာဴကျေအာင ် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဲဴမပီဵ တရာဵမမှုတငွ ်အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်အနည်ဵငယ် 

ပိုမုိေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည။် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုပျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵသည်  

လျာထာဵချက်ကို ြပညဴ်မီမှုမရှိသညဴ်အြပင ်အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်မျာဵစွာ ပိုမိုေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည။်  

 

ဇယာဵ (၇)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ ြျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွြ ်

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် 

ရလဒ်မျာဵ % 

 ၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၂၂ ၈ 

တရာဵမ ၃၆ ၃၃ 

၂ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၁၀ ၁၁ 

တရာဵမ ၁၆ ၂၃ 

၃ လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၁၀ ၅ 

တရာဵမ ၂၁ ၁၃ 

၈ 

၁၁ 
၅ 

၃၃ 

၂၃ 

၁၃ 

၀ 
၅ 

၁၀ 
၁၅ 
၂၀ 
၂၅ 
၃၀ 
၃၅ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏  ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
ြျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွြ် 

ရာဇဝတ် 

တရာဵမ 

၅၉ 



ဇယာဵ (၈)၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵ အေရအတြ်ွ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ 

ရလဒ်မျာဵ% 

ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၂၃ ၉ 

တရာဵမ ၂၃ ၄၁ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၁၆ ၁၈ 

တရာဵမ ၂၉ ၅၁ 

၉ 

၁၈ 

၄၁ 

၅၁ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

ြမဝတီခရုိင် ြမဝတီမမို့နယ် 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏  ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
ြျမ်ဵမျှရဳုဵချန်ိဵအေရအတွြ် 

ရာဇဝတ် 

တရာဵမ 

၆၀ 



စဳသတ်မှတြ်ာလအတွင်ဵ အမှုမျာဵဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 
  

          မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵမျာဵကို အချန်ိနှငဴ်တစ်ေြပဵညီ စစ်ေဆဵစီရင်နုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ ရုိဵရှင်ဵေသာ ရာဇဝတ်မှုကို ရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀ အတွင်ဵ ၊ တရာဵမမှုမျာဵကို ၃၆၅ ရက်အတွင်ဵ 

စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်ရန် အချန်ိစဳနှုန်ဵမျာဵသတ်မှတထ်ာဵပါသည။် အမှုမျာဵ၏ ၉၀% အထိ သတ်မှတသ်ညဴ်အချန်ိ 

အတွင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်နုိင်ရန် လျာထာဵခဲဴပါသည။်  

 

          ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအေကာင်အထည်ေဖာ်သညဴ်ကာလအတွင်ဵ သတ်မှတထ်ာဵသညဴ် 

အချန်ိကာလအတငွ်ဵအမှုမျာဵဆုဳဵြဖတ်နုိင်မှုကို ၂၀၁၈ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ(၃)ရဳုဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက ်

နှငဴ် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂)ရဳုဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်တို့ကို ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

 

          ရလဒ် - ဇယာဵ (၉)(၁၀)တို့အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၃)ရဳုဵတွင် သတ်မှတက်ာလ 

အတွင်ဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၏ ၉၀ % အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵမမှုမျာဵ၏ ၈၈% အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ၂၀၂၀ 

ြပညဴ်နှစ် မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵတွင် သတ်မှတက်ာလအတွင်ဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၏ ၈၁.၅% အာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵမမှုမျာဵ၏ ၄၁.၅% အာဵလည်ဵေကာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်နုိင်ခဲဴပါသည။် 

 

 
ဇယာဵ (၉) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၃) ရဳုဵ၏ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အမှုဆုဳဵြဖတ်နုိင်မှု 

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀  ြြညဴ်နှစ် 

ရလဒ်မျာဵ % 

 ၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၈၀ ၉၈ 

တရာဵမ ၈၂ ၇၉ 

၂ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၇၆ ၈၄ 

တရာဵမ ၅၅ ၈၄ 

၃ လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၈၈ ၉၀ 

တရာဵမ ၈၀ ၁၀၀ 

၆၁ 



ဇယာဵ  (၁၀)  ၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ်၊ NCMP တရာဵရဳုဵ (၂) ရဳုဵ၏ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 

 (၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)  

တရာဵရဳုဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ 

ရလဒ်မျာဵ% 

ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၆၀ ၉၅ 

တရာဵမ ၇၂ ၄၀ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၆၈ ၆၈ 

တရာဵမ ၆၆ ၄၃ 

၆၄% 
၈၂% 

ရာဇဝတ် 

သတ်မှတ်ချန်ိ 
ကကန့်ကကာ 

၆၉% 

၄၂% 

တရာဵမ 

သတ်မှတ်ချန်ိ 
ကကန့်ကကာ 

၈၁% 

၄၇% 

ရာဇဝတ် 

သတ်မှတ်ချန်ိ 
ကကန့်ကကာ 

၇၂% 
၈၈% 

တရာဵမ 

သတ်မှတ်ချန်ိ 
ကကန့်ကကာ 

၆၂ 



လျာထာဵသတ်မှတခ်ျြ ်(၄) မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵအသဳုဵြြုသူမျာဵ၏ ေြျနြ်မှု  

 

          နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵမျာဵကို အချန်ိနှငဴ်တစ်ေြပဵညီ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်မှု၊ 

ြပည်သူမျာဵနှငဴ် အမှုသည်မျာဵရရှိေသာ တရာဵရဳုဵဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် ေကျနပ်မှုမျာဵကို တိငု်ဵတာရန် စစ် တမ်ဵ  

ေကာက်ယူခဲဴပါသည။် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တငွ ်ေကျနပ်မှု ၈၉% ရရှိရန် လျာထာဵခဲဴပါသည။် 

 

          အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ကာလမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၁၈-၆-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင ်

လည်ဵေကာင်ဵ၊  ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် (၂၀- ၁၂- ၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵသည် (၁၈-၆-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊  ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည ် (၁၇-၁၂-၂၀၁၉)  

ရက်ေန့တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်တမ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်မပီဵ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် စစ်တမ်ဵမျာဵ 

ေကာက်ယူခဲဴရြခင်ဵမရှိပါ။ 

 

           ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်တငွ် Coronavirus Disease ( COVID- 19 ) ကူဵစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနသြဖငဴ် 

ရလဒ်မျာဵတိငု်ဵတာရန်အတွက ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်တွင်ဵရှိ နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှု 

တရာဵရဳုဵမျာဵတငွ် ြပည်သူမျာဵနှငဴ် အမှုသညမ်ျာဵရရှိေသာ တရာဵရဳုဵဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် ေကျနပ်မှုမျာဵကို 

စစ်တမ်ဵမျာဵ မေကာကယူ်နုိင်ခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည။်  

 

 

၆၃ 



မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တရာဵရဳုဵအသဳုဵြြုသူမျာဵ၏ ေြျနြ်မှု 

စဉ် 
ေမဵခွန်ဵ(၁၀)ခု 

  

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

အေြခခ ဳ
မျဉ်ဵ  % 

ရလဒ်%  
အေြခခ ဳ
မျဉ်ဵ  % 

ရလဒ်%  

၁ တရာဵရဳုဵေနရာသည ်လာေရာက်ရန် လွယ်ကူသည်။ ၉၀ - ၁၀၀ - 

၂ 
 

တရာဵရဳုဵအတွင်ဵ မိမိသွာဵရမညဴ်ေနရာကုိ လွယ်လွယ် 
ကူကူ အဆင်ေြပရှာေဖွနုိင်သည။် 

၇၇ - ၈၉ - 

၃ တရာဵရဳုဵတွင ်လဳုခခုဳသည်ဟု ခဳစာဵရသည်။ ၈၂ - ၇၇ - 

၄ 
 

တရာဵရဳုဵတွင ်မိမိလုိအပ်သည်ဴ သတင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵ အလွယ်တကူ ရရှိနုိင်သည်။ 

၅၅ - ၆၆ - 

၅ 
 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည ်ေလာကဝတ ်ေကျပွန်မပီဵ 
ယဉ်ေကျဵစွာ ဆက်ဆဳကကသည်။ 

၇၃ - ၈၈ - 

၆ 
 
 

မိမိအမှုကုိစစ်ေဆဵေသာတရာဵသူကကီဵသည် မျှမျှတတ 
သိမ်သိမ်ေမွ့ေမွ့နှငဴ် အေရဵ တယူအမှုကုိ 
ကကာဵနာသည်။ 

၅၂ - ၆၅ - 

၇ 
 

တရာဵရဳုဵညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှငဴ်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်ကုိနာဵလည်ပါသည။် 

၅၉ - ၅၆ - 

၈ 
 
 

တရာဵရဳုဵနှငဴ်ဆက်ဆဳရသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 
အမှုကိစ္စတို့ကုိ တရာဵရဳုဵက လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် နှငဴ် 
ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပဵ သည်။ 

၃၃ - ၆၁ - 

၉ 
 
 

တရာဵရဳုဵသည် မိမိ၏ လူမျ ို ဵ/ကျာဵ/မ မေရွဵ စီဵပွာဵေရဵ 
အေြခအေန (သ့ုိ) အသက်အရွယ် ကုိ ခွဲြခာဵြခင်ဵမရှိဘဲ 
မျှတစွာဆက်ဆဳပါ သည်။ 

၆၅ - ၈၈ - 

၁၀ 
 

ေြပာရမည်ဆိုလျှင် တရာဵရဳုဵ၏ ေဆာင်ရွက်မှု 
မျာဵသည် ထိေရာက်မှု ရှိသည်ဟု ထင်ပါ သည်။ 

၄၅ - ၆၅ - 

၆၄ 



၂ 

စဉ် 
ေမဵခွန်ဵ(၁၀)ခ ု

  

ဘာဵအဳပမို့နယ် 
တရာဵရဳုဵ 

လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ် 
တရာဵရဳုဵ 

ြမဝတီပမို့နယ် 
တရာဵရဳုဵ 

အေြခခ ဳ
မျဉ်ဵ 

ရလဒ် 
% 

အေြခခ ဳ
မျဉ်ဵ 

ရလဒ် 
% 

အေြခခဳ 
မျဉ်ဵ 

ရလဒ် 
% 

၁ 
 

တရာဵရဳုဵေနရာသည ်လာေရာက်ရနလွ်ယ်ကူ 
သည်။ 

၈၄ - ၉၉ - - - 

၂ 
 

တရာဵရဳုဵအတွင်ဵ မိမိသွာဵရမညဴ်ေနရာကုိ 
လွယ်လွယ် ကူကူ အဆင်ေြပရှာေဖွနုိင်သည။် 

၈၄ - ၉၆ - - - 

၃ တရာဵရဳုဵတွင ်လဳုခခုဳသည်ဟု ခဳစာဵရသည်။ ၈၁ - ၉၇ - - - 

၄ 
 
 

တရာဵရဳုဵတွင ်မိမိလုိအပ်သည်ဴ သတင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵ အလွယ်တကူ ရရှိ 
နုိင်သည်။ 

၆၇ - ၈၃ - - - 

၅ 
 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည ်ေလာကဝတ ်
ေကျပွန်မပီဵ ယဉ်ေကျဵစွာ ဆက်ဆဳကကသည်။ 

၇၃ - ၉၇ - - - 

၆ 
 
 

မိမိအမှုကုိစစ်ေဆဵေသာတရာဵသူကကီဵသည် 
မျှမျှတတ သိမ်သိမ်ေမွ့ေမွ့နှငဴ် အေရဵ 
တယူအမှုကုိ ကကာဵနာသည်။ 

၆၀ - ၈၇ - - - 

၇ 
 
 

တရာဵရဳုဵညွှန်ကကာဵချက်မျာဵနှငဴ်ဆက်လက် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်ကုိနာဵလည်ပါ
သည်။ 

၆၆ - ၅၈ - - - 

၈ 
 
 
 

တရာဵရဳုဵနှငဴ်ဆက်ဆဳရသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် 
အမှုကိစ္စတို့ကုိ တရာဵရဳုဵက လျှင်လျှင်ြမန်ြမန် 
နှငဴ် ထိထိေရာက်ေရာက် လုပ်ေဆာင်ေပဵ 
သည်။ 

၅၉ - ၇၂ - - - 

၉ 
 
 
 

တရာဵရဳုဵသည် မိမိ၏ လူမျ ို ဵ/ကျာဵ/မ မေရွဵ 
စီဵပွာဵေရဵ အေြခအေန (သ့ုိ) အသက်အရွယ် 
ကုိ ခွဲြခာဵြခင်ဵမရှိဘဲ မျှတစွာဆက်ဆဳပါ 
သည်။ 

၇၄ - ၈၂ - - - 

၁၀ 
 
 

ေြပာရမည်ဆိုလျှင ်တရာဵရဳုဵ၏ ေဆာင်ရွက်မှု 
မျာဵသည် ထိေရာက်မှု ရှိသည်ဟု ထင်ပါ 
သည်။ 

၅၈ - ၈၃ - - - 

၆၅ 



ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ တရာဵမမှုခင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ  

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  တရာဵမမှုမျာဵပြီဵြြတ်နှုန်ဵ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ် ခရိုင ် ပမို့နယ ်

တရာဵမမူလမှု 

လြ်ခဳ ပြီဵြြတ ် ပြီဵြြတ်မှု
နှုန်ဵ (%) 

၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂၇ ၃၁ ၁၁၄.၈၁ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၅ ၃ ၆၀ 

သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂ ၂ ၁၀၀ 

၂ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃၁ ၆ ၁၉.၃၅ 

ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၅ ၃ ၆၀ 

၃ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၅၁ ၈၃ ၁၆၃ 

၄ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၄ ၃ ၇၅ 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် ပြီဵြြတ်သညဴ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ၏  ြျမ်ဵမျှကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ် ခရုိင ် ပမို့နယ် 

တရာဵမမူလမှု 

ပြီဵြြတ ်

သည်ဴအမှု

အေရအ

တွြ် 

စုစုေြါင်ဵ 

ကြန့်ကြာ 

ရြ် 

ြျမ်ဵမျှ 
ကြန့် 

ကြာရြ် 
 

၁ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃၁ ၈၉၅၇ ၂၈၉ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃ ၃၈၅ ၁၂၈ 

သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂ ၃၄၀ ၁၇၀ 

၂ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၆ ၁၂၀၇ ၂၀၁ 

ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃ ၅၉၄ ၁၉၈ 

၃ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၈၃ ၄၀၄၈၂ ၄၈၇ 

၄ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃ ၆၈၉  ၂၂၉ 

၆၆ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၆၁/ ၂၀၁၅ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ၁၅၀၄ 

၂ မကကီဵ ၁/ ၂၀၁၇ ၂၃-၁-၂၀၁၇ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ၁၁၁၇ 

၃ မကကီဵ ၁၀ / ၂၀၁၇ ၃၀-၅-၂၀၁၇ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ၁၀၂၂ 

၄ မကကီဵ ၁၇/ ၂၀၁၉ ၂၈-၅-၂၀၁၉ ၇-၈-၂၀၂၀ ၄၃၇ 

၅ မကကီဵ ၁၈/ ၂၀၁၉ ၃၀-၅-၂၀၁၉ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ၃၀၁ 

၆ မကကီဵ ၂၄/ ၂၀၁၉ ၂၀-၆-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၂၁၈ 

၇ မကကီဵ ၂၅/ ၂၀၁၉ ၁၅-၈-၂၀၁၉ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ၂၂၂ 

၈ မကကီဵ ၂၆/ ၂၀၁၉ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ၂၀၃ 

၉ မကကီဵ ၂၇/ ၂၀၁၉ ၁၀-၉-၂၀၁၉ ၂-၉-၂၀၂၀ ၃၅၈ 

၁၀ မကကီဵ ၂၈/ ၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၃၁၈ 

၁၁ မကကီဵ ၂၉/ ၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၃၁၈ 

၁၂ မကကီဵ ၃၀/ ၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၃၁၈ 

၁၃ မကကီဵ ၃၁/ ၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၃၁၈ 

၁၄ မကကီဵ ၃၂/ ၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ၃၆၇ 

၁၅ မကကီဵ ၃၃/ ၂၀၁၉ ၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ၂၈၆ 

၁၆ မကကီဵ ၃၄/ ၂၀၁၉ ၂၇-၁၁-၂၀၁၉ ၃-၃-၂၀၂၀ ၉၇ 

၁၇ မကကီဵ ၃၅/ ၂၀၁၉ ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ၃၀၈ 

၁၈ မကကီဵ ၁/ ၂၀၂၀ ၁၇-၁-၂၀၂၀ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ၇၄ 

၁၉ မကကီဵ ၃/ ၂၀၂၀ ၂၇-၁-၂၀၂၀ ၁၈-၂-၂၀၂၀ ၂၂ 

၂၀ မကကီဵ ၄/ ၂၀၂၀ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ၂၇-၈-၂၀၂၀ ၁၉၉ 

၂၁ မကကီဵ ၅/ ၂၀၂၀ ၁၉-၂-၂၀၂၀ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၂၆၇ 

၂၂ မကကီဵ ၆/ ၂၀၂၀ ၂၄-၃-၂၀၂၀ ၂၁-၅-၂၀၂၀ ၅၈ 

၂၃ မကကီဵ ၇/ ၂၀၂၀ ၈-၄-၂၀၂၀ ၁၉-၆-၂၀၂၀ ၇၂ 

၂၄ မကကီဵ ၈/ ၂၀၂၀ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၉၅ 

၂၅ မကကီဵ ၉/ ၂၀၂၀ ၉-၆-၂၀၂၀ ၁-၇-၂၀၂၀ ၂၂ 

၆၇ 



- ၂ - 

ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၂၆ မကကီဵ ၁၀/ ၂၀၂၀ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ၆၃ 

၂၇ မကကီဵ ၁၂/ ၂၀၂၀ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ၃-၉-၂၀၂၀ ၇၀ 

၂၈ မကကီဵ ၁၃/ ၂၀၂၀ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ၃-၉-၂၀၂၀ ၇၀ 

၂၉ မကကီဵ ၁၄/ ၂၀၂၀ ၁၃-၇-၂၀၂၀ ၄-၈-၂၀၂၀ ၂၂ 

၃၀ မကကီဵ ၁၆/ ၂၀၂၀ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅၅ 

၃၁ မကကီဵ ၂၂/ ၂၀၂၀ ၁၃-၁၀-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၅၆ 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၁၀/ ၂၀၂၀ ၁၈-၆-၂၀၂၀ ၂၀-၈-၂၀၂၀ ၆၃ 

၂ မကကီဵ ၁၂/ ၂၀၂၀ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ၃-၉-၂၀၂၀ ၇၀ 

၃ မကကီဵ ၁၃/ ၂၀၂၀ ၂၅-၆-၂၀၂၀ ၃-၉-၂၀၂၀ ၇၀ 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၁ / ၂၀၁၉ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ၂၈-၅-၂၀၂၀ ၁၇၀ 

၂ မကကီဵ ၁/ ၂၀၂၀ ၈-၄-၂၀၂၀ ၂၅-၉-၂၀၂၀ ၁၇၀ 

၆၈ 



- ၃ - 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ေြာဴြရတိ်ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၄ / ၂၀၁၈ ၁၇-၉-၂၀၁၈ ၂၀-၂-၂၀၂၀ ၁၅၈ 

၂ မကကီဵ ၇/ ၂၀၁၉ ၂၉-၇-၂၀၁၉ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ၂၀၅ 

၃ မကကီဵ ၁၁ / ၂၀၁၉ ၈-၁၀-၂၀၁၉ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၂၆၇ 

၄ မကကီဵ ၁ / ၂၀၂၀ ၁၈-၃-၂၀၂၀ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ၁၂၈ 

၅ မကကီဵ ၈ / ၂၀၂၀ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ၁၁၅ 

၆ မကကီဵ ၁၀ / ၂၀၂၀ ၂၈-၇-၂၀၂၀ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ၃၄ 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၆ / ၂၀၁၉ ၂၅-၇-၂၀၁၉ ၂၇-၁-၂၀၂၁ ၅၅၂ 

၂ မကကီဵ ၂/ ၂၀၂၀ ၂၃-၁၁-၂၀၂၀ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ၂၈ 

၃ မကကီဵ ၄/၂၀၂၀ ၇-၁၂-၂၀၂၀ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄ 

၆၉ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၂၄/ ၂၀၁၆ ၁၉-၅-၂၀၁၆ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ၁၅၂၀ 

၂ မကကီဵ ၃၁/ ၂၀၁၆ ၂၅-၇-၂၀၁၆ ၂၂-၁-၂၀၂၀ ၁၂၇၆ 

၃ မကကီဵ ၅၅ / ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ၁၄၇၀ 

၄ မကကီဵ ၅၆/ ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၅၄ 

၅ မကကီဵ ၅၇/ ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၅၄ 

၆ မကကီဵ ၅၈/ ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၅၄ 

၇ မကကီဵ ၅၉/ ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၅၄ 

၈ မကကီဵ ၆၀/ ၂၀၁၆ ၉-၁၂-၂၀၁၆ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၅၄ 

၉ မကကီဵ ၄/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၀ မကကီဵ ၅/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၁ မကကီဵ ၆/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၂ မကကီဵ ၇/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၃ မကကီဵ ၈/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၄ မကကီဵ ၉/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၅ မကကီဵ ၁၀/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၆ မကကီဵ ၁၁/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၇ မကကီဵ ၁၂/ ၂၀၁၇ ၁-၂-၂၀၁၇ ၂၄-၈-၂၀၂၀ ၁၃၀၀ 

၁၈ မကကီဵ ၂၄/ ၂၀၁၇ ၁၇-၅-၂၀၁၇ ၆-၃-၂၀၂၀ ၁၀၂၄ 

၁၉ မကကီဵ ၃၈/ ၂၀၁၇ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ၁၁၈၃ 

၂၀ မကကီဵ ၄/ ၂၀၁၈ ၁၃-၂-၂၀၁၈ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ၈၉၈ 

၂၁ မကကီဵ ၁၈/ ၂၀၁၈ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ၈၉၆ 

၂၂ မကကီဵ ၂၆/ ၂၀၁၈ ၂၄-၉-၂၀၁၈ ၅-၅-၂၀၂၀ ၅၈၉ 

- ၄ - 

၇၀ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတရ်န် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၂၃ မကကီဵ ၃၀/ ၂၀၁၈ ၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ၇၇၂ 

၂၄ မကကီဵ ၁/ ၂၀၁၉ ၇-၁-၂၀၁၉ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ၇၀၄ 

၂၅ မကကီဵ ၈/ ၂၀၁၉ ၁-၂-၂၀၁၉ ၂-၉-၂၀၂၀ ၅၇၉ 

၂၆ မကကီဵ ၁၁/ ၂၀၁၉ ၁၉-၂-၂၀၁၉ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ၄၆၁ 

၂၇ မကကီဵ ၁၆/ ၂၀၁၉ ၁၀-၃-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၃၂၀ 

၂၈ မကကီဵ ၁၈/ ၂၀၁၉ ၃၀-၃-၂၀၁၉ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ၇၇ 

၂၉ မကကီဵ ၁၉/ ၂၀၁၉ ၁၃-၃-၂၀၁၉ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ၆၅၂ 

၃၀ မကကီဵ ၂၀/ ၂၀၁၉ ၂၂-၃-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၃၀၈ 

၃၁ မကကီဵ ၂၆/ ၂၀၁၉ ၁၁-၄-၂၀၁၉ ၁၈-၂-၂၀၂၀ ၃၁၃ 

၃၂ မကကီဵ ၂၇/ ၂၀၁၉ ၁၃-၅-၂၀၁၉ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ၅၄၀ 

၃၃ မကကီဵ ၂၈/ ၂၀၁၉ ၄-၆-၂၀၁၉ ၅-၃-၂၀၂၀ ၂၇၅ 

၃၄ မကကီဵ ၂၉/ ၂၀၁၉ ၁၇-၆-၂၀၁၉ ၇-၈-၂၀၂၀ ၄၁၇ 

၃၅ မကကီဵ ၃၃/ ၂၀၁၉ ၅-၈-၂၀၁၉ ၁၈-၅-၂၀၂၀ ၂၈၇ 

၃၆ မကကီဵ ၃၆/ ၂၀၁၉ ၁၉-၈-၂၀၁၉ ၁၁-၁၂-၂၀၂၀ ၄၈၀ 

၃၇ မကကီဵ ၃၈/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ၁၇၅ 

၃၈ မကကီဵ ၄၀/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၄၄၄ 

၃၉ မကကီဵ ၄၂/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၄၄၄ 

၄၀ မကကီဵ ၄၄/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၄၄၄ 

၄၁ မကကီဵ ၄၆/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၄၄၄ 

၄၂ မကကီဵ ၄၇/ ၂၀၁၉ ၂၆-၈-၂၀၁၉ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၄၄၄ 

၄၃ မကကီဵ ၅၆/ ၂၀၁၉ ၂၉-၈-၂၀၁၉ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ၂၀၄ 

၄၄ မကကီဵ ၅၉/ ၂၀၁၉ ၁၀-၉-၂၀၁၉ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ၂၇၉ 

- ၅ - 

၇၁ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၄၅ မကကီဵ ၆၀/ ၂၀၁၉ ၁၉-၉-၂၀၁၉ ၂၀-၁-၂၀၂၀ ၁၂၃ 

၄၆ မကကီဵ ၆၈/ ၂၀၁၉ ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ၄၂၆ 

၄၇ မကကီဵ ၆၉/ ၂၀၁၉ ၆-၁၁-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၇၉ 

၄၈ မကကီဵ ၇၀/ ၂၀၁၉ ၇-၁၁-၂၀၁၉ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ၇၅ 

၄၉ မကကီဵ ၇၁/ ၂၀၁၉ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ၂၁-၄-၂၀၂၀ ၁၆၅ 

၅၀ မကကီဵ ၇၂/ ၂၀၁၉ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၇၇ 

၅၁ မကကီဵ ၇၃/ ၂၀၁၉ ၁၉-၁၁-၂၀၁၉ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၆၆ 

၅၂ မကကီဵ ၇၄/ ၂၀၁၉ ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ၁၀၉ 

၅၃ မကကီဵ ၇၅/ ၂၀၁၉ ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ၇၆ 

၅၄ မကကီဵ ၇၆/ ၂၀၁၉ ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ၂၂၇ 

၅၅ မကကီဵ ၇၇/ ၂၀၁၉ ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ၂၅-၂-၂၀၂၀ ၈၉ 

၅၆ မကကီဵ ၈၀/ ၂၀၁၉ ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၅၃ 

၅၇ မကကီဵ ၈၁/ ၂၀၁၉ ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ၃-၃-၂၀၂၀ ၇၇ 

၅၈ မကကီဵ ၁/ ၂၀၂၀ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ၁၈၇ 

၅၉ မကကီဵ ၂/ ၂၀၂၀ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ၁၈၇ 

၆၀ မကကီဵ ၄/ ၂၀၂၀ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ၃၄၃ 

၆၁ မကကီဵ ၅/ ၂၀၂၀ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ၂၃-၇-၂၀၂၀ ၁၉၅ 

၆၂ မကကီဵ ၇/ ၂၀၂၀ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ၆-၃-၂၀၂၀ ၅၁ 

၆၃ မကကီဵ ၉/ ၂၀၂၀ ၂၂-၁-၂၀၂၀ ၁၀-၆-၂၀၂၀ ၁၄၀ 

၆၄ မကကီဵ ၁၀/ ၂၀၂၀ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ၆-၃-၂၀၂၀ ၃၆ 

၆၅ မကကီဵ ၁၁/ ၂၀၂၀ ၅-၂-၂၀၂၀ ၁၉-၂-၂၀၂၀ ၁၄ 

၆၆ မကကီဵ ၁၇/ ၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၀ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ၁၆၂ 

- ၆ - 

၇၂ 



ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတရ်န် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၆၇ မကကီဵ ၂၀/ ၂၀၂၀ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ၇-၈-၂၀၂၀ ၈၇ 

၆၈ မကကီဵ ၂၂/ ၂၀၂၀ ၂-၆-၂၀၂၀ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ၉၀ 

၆၉ မကကီဵ ၂၄/ ၂၀၂၀ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ၃၄ 

၇၀ မကကီဵ ၂၅/ ၂၀၂၀ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ၃၄ 

၇၁ မကကီဵ ၂၆/ ၂၀၂၀ ၂-၇-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၉၀ 

၇၂ မကကီဵ ၂၈/ ၂၀၂၀ ၈-၇-၂၀၂၀ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅၉ 

၇၃ မကကီဵ ၂၉/ ၂၀၂၀ ၁၅-၇-၂၀၂၀ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ ၁၅၉ 

၇၄ မကကီဵ ၃၀/ ၂၀၂၀ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ၃၁ 

၇၅ မကကီဵ ၃၂/ ၂၀၂၀ ၆-၈-၂၀၂၀ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ၂၅ 

၇၆ မကကီဵ ၃၅/ ၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ၂၄ 

၇၇ မကကီဵ ၃၇/ ၂၀၂၀ ၂၅-၈-၂၀၂၀ ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ၆၄ 

၇၈ မကကီဵ ၃၈/ ၂၀၂၀ ၂၆-၈-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၃၅ 

၇၉ မကကီဵ ၃၉/ ၂၀၂၀ ၇-၉-၂၀၂၀ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ၄၉ 

၈၀ မကကီဵ ၄၀/ ၂၀၂၀ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၃၆ 

၈၁ မကကီဵ ၄၁/ ၂၀၂၀ ၁-၁၀-၂၀၂၀ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၃၆ 

၈၂ မကကီဵ ၄၂/ ၂၀၂၀ ၂-၁၀-၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၄၉ 

၈၃ မကကီဵ ၄၅/ ၂၀၂၀ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ၈-၁၂-၂၀၂၀ ၅၀ 

- ၇ - 

၇၃ 



- ၈ - 

ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလုိြ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတရ်န် ကြန့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ဖာြွန်ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန် ကြန့က်ြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ ် စဲွဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သညဴ်ေန့ ကြန့က်ြာရြ ်

၁ မကကီဵ ၁ / ၂၀၁၈ ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ၅၅၀ 

၂ မကကီဵ ၃/ ၂၀၂၀ ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ ၇၃ 

၃ မကကီဵ ၄/၂၀၂၀ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ၆၆ 

၇၄ 



ြြည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုြ်နှငဴ် ြြည်ြအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ  ြူဵေြါင်ဵဖွငဴ်လှစ်သည်ဴ  သင်တန်ဵမျာဵသုိ ့

တြ်ေရာြ်မှု 

 

       ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်အတွင်ဵ ေနြပည်ေတာတ်ွင ် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှငဴ် ကရင်ြပည်နယ် 

အတွင်ဵ ကျင်ဵပြပုလုပ်သညဴ် အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ၊ သင်တန်ဵမျာဵသုိ့ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ တက်ေရာက ်

ခဲဴသညဴ် မှတတ်မ်ဵကို ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ဇယာဵြဖငဴ် ေဖာ်ြပပါသည။်  

စဉ် အေကြာင်ဵအရာ 
ြျင်ဵြသည်ဴ 

ရြ်စဲွ 

တြ်ေရာြ်သူ 

အမည်၊ ရာထူဵ ၊ဌာန 

ြျင်ဵြသည်ဴ 

ေနရာ 

မှတ်

ချြ် 

၁ ေစဴစြ်ေြဖရငှ်ဵေရဵ 

အရာရှိမျာဵသင်တန်ဵ 

(TrainingForMediator 

on Court- Led 

Mediation System in 

Myanmar)  

၂၄- ၁- ၂၀၂၀ 

မ ှ

၂၆- ၁-၂၀၂၀ 

ထိ 

ေဒါ်ဥမ္မာဝင်ဵ 

ရဳုဵအဖွဲ့မှူဵ 

ကရင်ြပည်နယ ်

တရာဵလွှတ်ေတာ ်

Park Royak 

Hotel 

(ေနြပည်ေတာ)် 

၂ Refresher Training  

and  Roll- out 

Training  Workshop  

၇- ၃- ၂၀၂၀ 

မ ှ 

၈- ၃- ၂၀၂၀ 

ထိ 

ေဒါ်သဇင်စုိဵ  

ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

Horizon Lake 

View  Hotel  

(ေနြပည်ေတာ)် 

၃ OnlineVirtual Meeting 

စနစ်ြဖငဴ် ြျင်ဵြြြုလုြ ်

သည်ဴ COVID-19ြာလ 

အတွင်ဵြေလဵ သူငယ် 

တရာဵစီရင်ေရဵ နှငဴ်စြ ်

လျဉ်ဵသည်ဴ ေဆွဵေနွဵြွဲ 

၁၀-၆-၂၀၂၀ ေဒါ်ေမလင်ဵထူဵ  

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ြပည်ေထာင်စု 

တရာဵလွှတ် 

ေတာ်ချုပ်ရဳုဵ 

၄ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵပငိမ်ဵချမ်ဵ 

ေရဵနှငဴ်ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုြ် 

ငန်ဵစီမဳချြ်အာဵ ဦဵစာဵ 

ေြဵေရွဵချယ် ထာဵေသာ 

လုြ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်COVID- 

19ေရာဂါြာြွယ်တုဳ့ 

ြြန်ေဆာင်ရွြ်ရန်လုြ်

ငန်ဵမျာဵြုိအေြာင ် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ် 

နိုင်ေရဵအတွြ်အစည်ဵ

အေဝဵ 

၃- ၉- ၂၀၂၀ ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵမှူဵ 

ကရင်ြပည်နယ ်

တရာဵလွှတ်ေတာ ်

Zoom 

Meeting 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ ်

၇၅ 



၂ 

စဉ် အေကြာင်ဵအရာ 
ြျင်ဵြသည်ဴ 

ရြ်စဲွ 

တြ်ေရာြ်သူ 

အမည်၊ ရာထူဵ ၊ဌာန 

ြျင်ဵြသည်ဴ 

ေနရာ 

မှတ်

ချြ် 

၅ အကြမ်ဵဖြ်ခဳရသူအမျ ို ဵ

သမီဵမျာဵနှငဴ်မိန်ဵြေလဵ 

ငယ်မျာဵအတွြ်ေဆာင ်

ရြ်ွေြဵေနေသာ ဝန် 

ေဆာင်မှုမျာဵေခါင်ဵစဉ် 

ြဖငဴ် Panel  Discussion 

၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵမှူဵ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ ်

ZoomMeeting 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ ်

၆ ြျာဵမအေြခြြုအကြမ်ဵ

ဖြ် (Gender Based 

Violence)ြုိတုဳ့ြြန် 

ေဆာင်ရွြ်ရာ၌ မရှိ 

မြဖစ်လုိအြ်ေသာ 

ဝန်ေဆာင်မှုအစီအစဉ် 

(Essential Service 

Package -ESP)ဆိုင်ရာ 

Online  အသိြညာေြဵ 

ေဆွဵေနွဵြွဲ 

၁၁- ၁၂- 

၂၀၂၀ 

ေဒါ်သဇင်စုိဵ  

ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ 

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

ZoomMeeting 

ဘာဵအဳခရုိင ်

တရာဵရဳုဵ 

၇ ြရင်ြြည်နယ်အစုိဵရ 

အဖွဲ့မှ ဦဵေဆာင ်ြြုလုြ ်

သည်ဴလွတ်လြ်စွာေရဵ

သာဵ ထုတ်ေဖာ်ခွငဴ် 

ြျငဴ်သဳုဵြခင်ဵဆိုင်ရာ 

အလုြ်ရဳုေဆွဵေနွဵြွဲ 

၂၉- ၁၂-

၂၀၂၀ 

ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵမှူဵ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ

လွှတ်ေတာ ်

ZoomMeeting 

ြပည်နယ်တရာဵ

လွှတ်ေတာ ်

၇၆ 



ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ  စာဵေသာြ်ြုန်မျာဵ ေထာြ်ြဳဴ ေြဵအြ်ြခင်ဵ 

 

         (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင် 

တရာဵရဳုဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ တရာဵရဳုဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ သကကေန်ကာလအတွင်ဵ စာဵေသာက်မှု အေထာက်အကူြပုေစရန် ရည်ရွယ်လျက် 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵေရဵမိသာဵစုက ဆန်၊ ဆ၊ီ ေခါက်ဆွဲေြခာက်၊ ကကကဥ်စသညဴ် 

စာဵေသာက်ကုန်မျာဵ ေထာက်ပဴဳေပဵအပ်သည်ဴ အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ တရာဵေရဵအရာရိှနှင်ဴ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

စုစုေပါင်ဵ (၂၈) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (၅- ၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ Coronavirus Disease 2019(COVID – 19) ြဖစ်ပွာဵမှုကာလအတွင်ဵ 

စာဵေသာက်မှု အေထာက်အကူြပုေစရန် ရည်ရွယ်လျက် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵေရဵမိသာဵစုက 

ဆန်၊ ဆ၊ီ ပ၊ဲ ကကက်ဥ စသညဴ် စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအာဵ ဒုတိယအကကိမ် ေထာက်ပဳဴေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။  

 

၇၇ 



          (၂- ၁၀-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၌် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် 

ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ Coronavirus Disease 2019(COVID – 19) ြဖစ်ပွာဵမှုကာလအတွင်ဵ 

စာဵေသာက်မှု လုိအပ်ချက်အေပါ် အေထာက်အကူြပုေစရန် ရည်ရွယ်လျက် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵေရဵမိသာဵစုက ဆန်၊ ဆ၊ီ ပ၊ဲ ကကက်ဥ စသညဴ် စာဵေသာက်ကုန်မျာဵအာဵ တတိယအကကိမ ်ေထာက်ပဳ ဴ

ေပဵအပ်ခဲဴပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(COVID – 19 )  ကြိုတင်ြာြွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ  

 

         (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့မ ှစတင၍်   ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ  တရာဵရဳုဵမျာဵတွင်  လတ်တေလာ 

အသက်ရှူ  လမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါ   Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19 ) ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေရဵအတွက ် တရာဵရဳုဵအသဳု ဵြပုသူမျာဵ၊ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵရဳုဵ 

ေရာက်ရှိသည်နှင်ဴ လက်မျာဵသန့်စငေ်ဆဵေကကာြခင်ဵမျာဵ ကနဦဵြပုလုပ်နုိင်ရန်  တရာဵရဳုဵမျာဵဝင်ေပါက်ရှိ  

ြမင်သာေသာေနရာမျာဵတွင် လကေ်ဆဵေရဇလဳု၊ ေရပုဳဵ၊ ေရခွက်၊ ဆပ်ြပာအခဲ/ အရည်မျာဵ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက ်ထာဵရှိခဲဴပါသည။် 

 

၇၈ 



(COVID – 19 )  ကြိုတင်ြာြွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ  

          

        (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင ်  Coronavirus Disease  2019(COVID – 19 )  ကကိုတငက်ာကွယ်ေရဵ  

အတွက်  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှ ိ  တရာဵရဳုဵအသီဵသီဵ၏ လူသာွဵစကကေန်မျာဵ၊ ရဳုဵခန်ဵမျာဵ၊ တရာဵခွငမ်ျာဵ၊  

အချုပ်ခန်ဵမျာဵ၊ သန့စ်င်ခန်ဵမျာဵ၊  ရဳုဵသုဳဵ ပရိေဘာဂမျာဵ၊  အမျာဵသဳုဵထုိင်ခုဳမျာဵကိ ု  ကယ်လုိရင်ဵ  ပိုဵသတ် 

ေဆဵမျာဵ  ပက်ဖျန်ဵြခင်ဵ  ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (၈-  ၅-  ၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ်     ဦဵေစာစဳလင်ဵသည် 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ  ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ၊  ရဳုဵအဖွဲ့မှူဵ  ေဒါ်ဥမ္မာဝင်ဵ၊   လ/ထ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ဦဵေကျာ်ြမင်ဴတို့ လုိက်ပါ၍ ကူဵစက်ြမန်အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 

2019  (COVID – 19)  ကူဵစက်မှုမရိှေစေရဵ  ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ နှငဴ်   ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵရှိ 

တရာဵခွငမ်ျာဵတွင်  ကကိုတင်ကာကွယ်  ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု၊  တရာဵရဳုဵအသုဳဵ ြပုသူမျာဵအာဵ 

ခန္ဓာကိုယ်အပူချန်ိတိုင်ဵစက်ြဖငဴ်  စစ်ေဆဵမှု၊   လက်ေဆ ဵေကကာသန့်စင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု တရာဵရဳုဵ 

လာေရာက်သမူျာဵ ေြခာက်ေပအကွာ ထုိင်ရမညဴ်ေနရာမျာဵ  သတ်မှတ်ေပဵထာဵမှုတို့အာဵ စစ်ေဆဵ 

ကကည်ဴရှုမပီဵ  လုိအပ်သည်မျာဵ ြဖည်ဴစွက ်လမ်ဵညွှန်မှာကကာဵခဲဴပါသည်။ 

၇၉ 



(COVID – 19 )  ကြိုတင်ြာြွယ်ေရဵ ေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ  

 

           ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလအတွင်ဵ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

မျာဵမှ  Microsoft Office 365 Platform ကုိ အသဳုဵြပု၍ အချုပ်ေထာင်/အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှငဴ် ရဲစခန်ဵမျာဵရှိ 

အချုပ်သာဵမျာဵအာဵ Video Conferencing ြဖငဴ်ချုပ်မိန့်ေပဵသည်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ တင်ြပပါသည်။ 

COVID-19 ဆိုင်ရာ လှူဒါန်ဵမှုမျာဵ 

 

          COVID-19    ကာကွယ်   ထိန်ဵချုပ်နုိင်ေရဵအတွက ် 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵေရဵမိသာဵစုမျာဵ စုေပါင်ဵလှူဒါန်ဵေသာ  

ေငွကျပ ်(၁)သိန်ဵကို  (၁၇- ၃- ၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင ်  ဘာဵအ ဳ

ြပည်သူ့ေဆဵရဳုကကီဵ  အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌    ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵမ ှ     လက်ေထာက ်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  

ဦဵေကျာ်ြမငဴ်က ေဆဵရဳုအုပ်ကကီဵထဳ  ေပဵအပ ်လှူဒါန်ဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

                                                    COVID-19 ထိန်ဵချုပ်ေရဵနှငဴ် အေရဵေပါ်တ့ဳုြပန်နုိင်ေရဵအတွက ်         

      ကရင်ြပည်နယ်တရာဵေရဵမိသာဵစုမျာဵ စုေပါင်ဵ လှူဒါန်ဵေသာ 

      ေငွကျပ် (၇)သိန်ဵကို (၂၂- ၄- ၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင ် ဘာဵအဳမမို့၊ 

      ဇွဲကပင်ခန်ဵမ၌    ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်  တရာဵသူကကီဵချုပ ်

      ဦဵေစာစဳလင်ဵက ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့သ့ုိ ေပဵအပ်လှူဒါန်ဵ 

      ခဲဴပါသည။် 

၈၀ 



COVID-19 ဆိုင်ရာ လှူဒါန်ဵမှုမျာဵ 

 

          (၂၅-၆-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင ် ြမဝတီမမို့၊ ခရုိင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန အစည်ဵအေဝဵ 

ခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ေသာ နှာေခါင်ဵစည်ဵမျာဵေပဵအပ်လှူဒါန်ဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵတွင် ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင၊် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမ ှ တရာဵေရဵမိသာဵစုမျာဵက  ြမဝတီခရုိင် COVID-19 

ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵ နှင်ဴ  အေရဵေပါ်တ့ဳုြပန်ေရဵေကာ်မတီသုိ ့  နှာေခါင်ဵစည်ဵခုေရ (၅၀၀၀)အာဵ   

တရာဵေရဵမိသာဵစုမျာဵကိုယ်စာဵ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် တရာဵသူကကီဵချုပ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက  

လှူဒါန်ဵခဲဴရာေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ ြမဝတီခရုိင်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵေတဇာေအာင်က လက်ခဳရယူ 

ခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သြ်ြြည်ဴအပငိမ်ဵစာဵယူခဲဴကြသညဴ် တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အမှတ်တရ 

လြ်ေဆာငေ်ြဵအြ်ြခင်ဵ 

            (၂၈- ၇- ၂၀၂၀)  ရက်ေန့တွင်  ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၊ ခရုိင်နှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴမပီဵ သက်ြပညဴ် 

အမငိမ်ဵစာဵယူခဲဴကကသညဴ် တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အမှတတ်ရလက်ေဆာင ်

ေပဵအပ်ြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵသို ့ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵချုပ်၊ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵနှငဴ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ဘာဵအဳ 

ခရုိင် နှငဴ ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ သက်ြပညဴ်အမငိမ်ဵစာဵယူခဲဴကကသညဴ် တရာဵေရဵ 

အရာရှိမျာဵ နှငဴ် ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  တက်ေရာက်ခဲဴမပီဵ  အမှတ်တရလက်ေဆာင်မျာဵ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

၈၁ 



တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွြ ်တူညီရဳုဵဝတ်စဳုမျာဵ ေထာြ်ြဳဴေြဵအြ်ြခင်ဵ 

 

        (၂၈-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၌် ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာငလ်ျက်ရှိေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက ် တူညီ 

ရဳုဵဝတ်စဳုမျာဵ ေပဵအပခ်ဲဴပါသည်။ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂုဏ်ြြုဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ  

 

         (၂- ၁၀-   ၂၀၂၀)  ရက်ေန့တွင ်   ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌  ကျင်ဵပြပုလုပ်ေသာ  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵေအာင်ြမင်သူမျာဵအာဵ ဂုဏ်ြပုဆုချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵနှင်ဴ 

ြပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့မ ှ ကကီဵမှူဵကျင်ဵပခဲဴသည်ဴ (၁၄) ကကိမ်ေြမာက် ြမတ်ဗုဒ္ဓေဒသနာေတာ် မဟာ 

သမယသုတ ် (ကျမ်ဵကကည်ဴ)မပိုင်ပွဲ၌ ဆုရရှိခဲဴသည်ဴ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ် ဝတ်ရွတ်အသင်ဵ 

အာဵ ဂုဏ်ြပုဆုချ ီဵ ြမှင်ဴ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

၈၂ 



ြြည်နယ်ဥြေဒဆိုင်ရာအေထာြ်အြူေြဵေရဵအဖွဲ့နှငဴ်  ေတွ့ဆုဳြခင်ဵ 

 

         (၂၀- ၅- ၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင်  ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၌ ြပည်နယ်ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက် 

အကူေပဵေရဵအဖဲွ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊  အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊ အဖဲွ့ဝင်မျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆုဳပွဲြပုလုပ်ခဲဴရာ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵေစာစဳလင်ဵ၊ ြပည်နယ်ဥပေဒဆိုင်ရာ အေထာက်အကူေပဵေရဵအဖဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

အတွင်ဵေရဵမှူဵ နှင်ဴ   အဖွဲ့ဝင်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ ( ၁၃ ) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရည်ညွှန်ဵစာေစာင်မျာဵ  လွဲှေြြာင်ဵေြဵအြ်ြခင်ဵ 

 

           ေြဖာငဴ်မတ်တည်ကကည်မှုကျငဴ်ဝတ်နှငဴ် အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဆုိင်ရာ ရည်ညွှန်ဵစာေစာင်မျာဵ     

လွဲှေြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵကိ ု ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ (၃၀-၆-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့တွင ်ကျင်ဵပြပုလုပ်ရာ အဂတိလုိက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵေကာ်မရှင်အဖဲွ့ဝင ်ဦဵေဇာ်ဝင်ဵက ြပည်နယ် 

ဝန်ကကီဵချု ပ်၊ ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချု ပ် တ့ုိအာဵ အထက်ပါ 

ေြဖာငဴ်မတ်တည်ကကည်မှုကျငဴ်ဝတ်နှငဴ် အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဆုိင်ရာ ရည်ညွှန်ဵစာေစာင်မျာဵကိ ု

လွဲှေြပာင်ဵေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

၈၃ 



တရာဵစီရငေ်ရဵဆိုင်ရာမျာဵ သင်ကြာဵြို့ချြခင်ဵ 

 

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာအ်တွင်ဵရှိ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵနှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵရှိ 

တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵကို တရာဵစီရင်ရာတငွ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ (၁၉-၁၁-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့မှစ၍ ရာဇဝတ်နှငဴ် တရာဵမဆိုင်ရာသင်တန်ဵအာဵ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ် 

တရာဵသူကကီဵ ဦဵသိန်ဵကိုကို နှငဴ် ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵတို့မှ အပတ်စဉ် ကကာသပေတဵေန့တိုင်ဵ သင်ကကာဵ 

ပိ့ုချေပဵပါသည်။ 

၈၄ 





စဉ် ရဳုဵအမည ် တည်ေနရာ 

၁ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် ခေရလမ်ဵနှငဴ်သုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ(်၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၂ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ ခေရလမ်ဵနှငဴ်သုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ(်၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၃ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ(်၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာဴကရိတ်မမို့ 

၄ ြမ၀တီခရုိင်တရာဵရဳုဵ မမို့ပတ်လမ်ဵ၊ အမှတ(်၅) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၅ ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ ရဳုဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ(်၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မမို့ 

၆ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ခေရလမ်ဵနှငဴ်သုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ(်၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၇ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ လှိုင်ဵဘွဲ- ဘာဵအဳလမ်ဵ၊ (က) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့ 

၈ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ဘရုငဴ်ေနာင်တပ်မမို့လမ်ဵ၊ အမှတ(်၅) ရပ်ကွက်၊ သဳေတာင်ကကီဵမမို့ 

၉ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ(်၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာဴကရိတ်မမို့ 

၁၀ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ဗိုလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ အမှတ(်၅) ရပ်ကွက်၊ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့ 

၁၁ ြမ၀တီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ဦဵေအာင်ေဇယျလမ်ဵ၊ အမှတ(်၄) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၁၂ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ရဳုဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ(်၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မမို့ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ရဳုဵ၊ ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵနှငဴ်  ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) 



ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ) 

 
စဉ ်

 
ရာထူဵအမည် 

 
လစာနှုန်ဵ 

ခွငဴ်ြြု လြ်ရိှ လစ်

လြ် ြျာဵ မ ေြါင်ဵ 

၁ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ၃၇၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၇ ၁ ၄ ၅ ၂ 

၃ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၉ ၄ ၂ ၆ ၃ 

၄ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၁၈ ၃ ၄ ၇ ၁၁ 

၅ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၇ ၅ - ၅ ၁၂ 

အရာထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ ၅၂ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၂၈ 

၆ ရဳုဵအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

၇ ဌာနခွဲစာေရဵ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈ ၁ ၆ ၇ - 

၈ အကကီဵတန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၃၉ ၇ ၂၅ ၃၂ ၇ 

၉ အကကီဵတန်ဵလက်နိှပ်စက်စာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၄ ၂ ၂ ၄ - 

၁၀ လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၄ - ၁ ၁ ၃ 

၁၁ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၂ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၃၄ ၇ ၁၃ ၂၀ ၁၄ 

၁၃ အငယ်တန်ဵလက်နိှပ်စက်စာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၂၉ ၉ ၂ ၁၁ ၁၈ 

၁၄ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၄ - - - ၄ 

၁၅ စာတဲွချုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရဳုဵအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၅ ၃ ၆ ၉ ၁၆ 

၁၇ ရဳုဵအကူ/ စာပ့ုိ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၂ ၈ - ၈ ၁၄ 

၁၈ ရဳုဵေစာငဴ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁၂ ၅ - ၅ ၇ 

၁၉ သန့ရ်ှင်ဵေရဵ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ ၁၈၇ ၄၃ ၅၉ ၁၀၂ ၈၅ 

စုစုေြါင်ဵ ၂၃၉ ၅၆ ၇၁ ၁၂၆ ၁၁၃ 

(၁-၁-၂၀၂၀ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှ ိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိြ ်

အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ  ၀န်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ 



 
စဉ ်

 
ရာထူဵအမည် 

 
လစာနှုန်ဵ (ြျြ်) 

ြင်စင ် နှုတ်ထွြ ် ေသဆဳုဵ မှတ်

ချြ် ြျာဵ မ ြျာဵ မ ြျာဵ မ 

၁ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ၃၇၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀ 

- - - - - - 

၂ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀ 

၁ ၁ - - - - 

၃ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၄ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၉၅၀၀၀ 

- - - - - - 

၅ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵအဆငဴ် (၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 

- - - - - - 

 အရာထမ်ဵ စုစုေြါင်ဵ ၁ ၁ - - - - 

(၁-၁-၂၀၂၀ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှ ိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိြ ်

၀န်ထမ်ဵြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ 

(အရာထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ) 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှ ိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိြ ်

၀န်ထမ်ဵြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ 

 
စဉ ်

 
ရာထူဵအမည် 

 
လစာနှုန်ဵ (ြျြ်) 

ြင်စင ် နှုတ်ထွြ ် ေသဆဳုဵ မှတ်

ချြ် ြျာဵ မ ြျာဵ မ ြျာဵ မ 

၁ ရဳုဵအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၄၄၀၀၀ 

- - - - - ၁ 

၂ ဌာနခွဲစာေရဵ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 

- - - - - - 

၃ အကကီဵတန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- ၁ - - - - 

၄ အကကီဵတန်ဵလက်နိှပ်စက်စာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၅ လ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၆ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၇ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 

- - - - - - 

၈ အငယ်တန်ဵလက်နိှပ်စက်စာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 

- - - ၁ - - 

၉ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၀ စာတဲွချုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၁ ရဳုဵအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - ၁ - - - 

၁၂ ရဳုဵအကူ/ စာပ့ုိ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၃ ရဳုဵေစာငဴ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၄ သန့ရ်ှင်ဵေရဵ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

 အမှုထမ်ဵ စုစုေြါင်ဵ - ၁ ၁ ၁ - ၁ 

(၁-၁-၂၀၂၀ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ)ိ (အမှုထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ(ဂ - ၁) 



 
စဉ ်

 
ရာထူဵ 

သတိေြဵြခင်ဵ 
ရာ

ထူဵ

တုိဵ

ရြ်

ဆုိ 

င်ဵ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

အ 

ဆငဴ်

ေလျာ ဴ

ချြခင်ဵ 

နှစ်

တုိဵ 

ရြ်

ဆုိင်ဵ 

ြခင်ဵ 

တာ 

ဝန်မှ

ယာ

ယီ 

ရြ်

ဆုိင်ဵ 

ြခင်ဵ 

လစာ 

နှုန်ဵ

အ 

တွင်ဵ

လစာ

ေလျာ ဴ

ချ 

ြခင်ဵ 

ဆဳုဵ 

ရှုဳဵမှု

တန်

ဖုိဵ 

ေြဵ 

ေလျာ ်

ေစ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

မှ 

ထုတ် 

ြယ်

ြခင်ဵ 

ဝန် 

ထမ်ဵ

အ 

ြဖစ်မှ

ထုတ်

ြစ် 

ြခင်ဵ 

စု 

စု 

ေြါင်ဵ 

ြျငဴ် 

ဝတ် 

ဆုိင ်

ရာ 

တ 

ရာဵ 

စီရင ်

ေရဵ 

ဆုိင်

ရာ 

စီမဳ 

ခန့်

ခွဲမှု 

ဆုိ

င ်

ရာ 

သ 

တင်ဵ

စာ 

၁ ြပည်နယ်တရာဵေရဵ

ဦဵစီဵမှူဵ 
- - - - - - - - - - - - - 

၂ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ - - - - - - - - - - - - - 

၃ ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၄ ဒု-ခရုိင်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၅ လ/ထညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ - - - - - - - - - - - - - 

၆ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၇ တဲွဖက်မမို့နယ ်

တရာဵသူကကီဵ 
- - - - - - - - - - - - - 

၈ ဦဵစီဵအရာရှိ - - - - - - - - - - - - - 

၉ ဒု-မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၁၀ ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ - - - - - - - - - - - - - 

 အရာထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ - - - - - - - - - - - - - 

(၁-၁-၂၀၂၀ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှ ိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိြ ်

ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတအ်ေရဵယူမှုအေြခအေန 

(အရာထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဃ) 



 
စဉ ်

 
ရာထူဵ 

သတိေြဵြခင်ဵ 
ရာ

ထူဵ

တုိဵ

ရြ်

ဆုိ 

င်ဵ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

အ 

ဆငဴ်

ေလျာ ဴ

ချြခင်ဵ 

နှစ်

တုိဵ 

ရြ်

ဆုိင်ဵ 

ြခင်ဵ 

တာ 

ဝန်မှ

ယာ

ယီ 

ရြ်

ဆုိင်ဵ 

ြခင်ဵ 

လစာ 

နှုန်ဵ

အ 

တွင်ဵ

လစာ

ေလျာ ဴ

ချ 

ြခင်ဵ 

ဆဳုဵ 

ရှုဳဵမှု

တန်

ဖုိဵ 

ေြဵ 

ေလျာ ်

ေစ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

မှ 

ထုတ် 

ြယ်

ြခင်ဵ 

ဝန် 

ထမ်ဵ

အ 

ြဖစ်မှ

ထုတ်

ြစ် 

ြခင်ဵ 

စု 

စု 

ေြါင်ဵ 

ြျငဴ် 

ဝတ် 

ဆုိင ်

ရာ 

တ 

ရာဵ 

စီရင ်

ေရဵ 

ဆုိင်

ရာ 

စီမဳ 

ခန့်

ခွဲမှု 

ဆုိ

င ်

ရာ 

သ 

တင်ဵ

စာ 

၁ ရဳုဵအုပ် - - - - - - - - - - - - - 

၂ ဌာနခွဲစာေရဵ - - - - - - - - - - - - - 

၃ အကကီဵတန်ဵစာေရဵ - - - - - ၁ - - - - - - ၁ 

၄ အကကီဵတန်ဵလက်နိှပ် 

စက်စာေရဵ 
- - - - - - - - - - - - - 

၅ လ/ထကွန်ပျူတာ 

လုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵ 
- - - - - - - - - - - - - 

၆ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၃ - - - - - - - - - - - - - 

၇ အငယ်တန်ဵစာေရဵ - - - - - - - - - - - - - 

၈ အငယ်တန်ဵ 

လက်နိှပ်စက်စာေရဵ 
- - - - - - - - - - - ၁ ၁ 

၉ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၅ - - - - - - - - - - - - - 

၁၀ စာတဲွချုပ် - - - - - - - - - - - - - 

၁၁ ရဳုဵအကူ - - - - - - - - - - - - - 

၁၂ ရဳုဵအကူ/ စာပ့ုိ - - - - - - - - - - - - - 

၁၃ ရဳုဵေစာငဴ် - - - - - - - - - - - - - 

၁၄ သန့်ရှင်ဵေရဵ - - - - - - - - - - - - - 

 အမှုထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ - - - - - ၁ - - - - - ၁ ၂ 

(၁-၁-၂၀၂၀ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရှ ိ ရာထူဵအဆငဴ်အလုိြ ်

ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတအ်ေရဵယူမှုအေြခအေန 

(အမှုထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဃ - ၁) 



ေြျဵဇူဵတင်လွှာ 

 

 ဤနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵအတွက ်တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵအဖွဲ့နှငဴ် 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာ ထုတေ်ဝေရဵအတွက ် ေဆာင်ရွက်ေပဵခဴဲသူမျာဵအာဵလဳုဵကို  အထူဵေကျဵဇူဵ တင ်

ရှိပါသည။် 

 

 

 

၂၀၂၀ ြြညဴ်နစ်ှ တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာအတွြ ်ဆြ်သွယ်ရန် 

တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

အီဵေမဵလ်ဵ kayin.hc@usc.gov.mm 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ဘာဵအဳမမို့ 

                                       CONTACT FOR 2020 ANNUAL REPORT 

                         Annual Court Reporting Team 

                            Email: kayin.hc@usc.gov.mm

                     HIGH COURT OF THE KAYIN STATE 

                   Hpa an Township 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ် တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြုိ www.kayin.hc.gov.mm ရရိှနိုင်ြါသည်။ 
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                တရာဵစီရင်ေရဵေဆာင်ြုဒ် 

  ဥြေဒနှငဴ်အည ီ ဆုဳဵြဖတ်ြါ။ 

  မှန်မှန်နှင်ဴ  ြမန်ြမန ်စီရင်ြါ။ 

  လုြ်ထုဳဵညီည ီ ေဆာင်ရြ်ွြါ။ 

  လာဘ်ေြဵလာဘ်ယ ူ ြင်ဵရှင်ဵြါ။ 

  ေြဖာငဴ်မတ်တည်ကြည်မှုြဖငဴ် 

       တရာဵရုဳဵ၏  ဂုဏ်သိြ္ခာြိ ုထိန်ဵသမိ်ဵြါ။ 
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