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The High Court of The Kayin State 





ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵချုြ်၏  ဥေယျာဇဉ ်                                 ၅-၆                                                                            

ရည်မနှ်ဵချြ်                             ၇ 

လုြင်န်ဵတာဝန်မျာဵ                            ၇ 

တရာဵရုဳဵ၏တန်ဖိုဵ မျာဵ                            ၇ 

တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳစာထုတ်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယခ်ျြ ်                                ၈  
 

တရာဵရုဳဵစနစ်နှငဴ်စီမဳခန့် ခွဲမှုေဖာ်ြြချြ် 

      တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ          ၉  

      တရာဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵြဳု                            ၉-၁၁ 

 ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာဖ်ွဲ့စည်ဵ ပုဳ          ၁၂      

 ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် ြဖစ်ေပါ်လာပု ဳ       ၁၃ 

 ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွဲ့ စည်ဵ ပုဳ       ၁၃ 

စီရင်ြိငုခ်ွင်ဴ 

           ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ်                               ၁၄ 

           ခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ                         ၁၄-၁၅ 

           မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ                               ၁၅ 

     ဥပေဒအရ တည်ေထာငသ်ညဴ် အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ (ကေလဵသူငယတ်ရာဵရုဳဵ)      ၁၆ 

      တရာဵရုဳဵစီမဳခန့် ခွဲမှု 

           ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိငုရ်ာ ေကာ်မတီမျာဵ      ၁၆ 

           ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ်ရုဳဵတွင် ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာငမ်ှု      ၁၇ 

 ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင ်တရာဵ ေရဵအရာရိှမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာငမ်ှု                       ၁၇-၁၈ 

 ခရိုင်တရာဵသူကကီဵနှင်ဴ ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာငမ်ှု                             ၁၈   

 မမို့နယတ်ရာဵသူကကီဵမျာဵ၊ တွဖဲကမ်မို့နယ်တရာဵသူကကီဵနှငဴ် ဒုတိယမမို့နယတ်ရာဵသူကကီဵမျာဵ     ၁၉ 

 တာ၀န်ထမ်ဵေဆာငမ်ှု           

 ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငစွာရင်ဵ မျာဵနှင်ဴ  ဘဏ္ဍာေရဵစီမခဳန့်ခွဲမှု                                                 ၂၀-၂၁ 

 

တရာဵစီရင်ေရဵေဆာငရ်ွြ်မှုမျာဵေဖါ်ြြချြ် 

        တရာဵစီရင်ေရဵလုြင်န်ဵ ေဆာင်ရွြမ်ှုမျာဵ (၂၀၁၇  မှ ၂၀၂၁  ထ)ိ                      ၂၁ 

            ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်     ၂၂ 

            အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ               

            ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ်အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ       ၂၃ 

            ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ်အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ                               ၂၄ 

            မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ်အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ                              ၂၅ 

            အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ (ကေလဵသူငယတ်ရာဵရုဳဵ ) ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ      ၂၆ 

၁ 



       ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ                 ၂၆ 
 

            ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵသက်တမ်ဵ                    ၂၇-၂၈ 

            ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵသက်တမ်ဵ                          ၂၈-၃၀ 

            မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵသက်တမ်ဵ                         ၃၀-၃၂ 

 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရြ်ေန့မ ှဒီဇငဘ်ာလ(၃၁)ရြ်ေန့ထ ိအမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵမျာဵ ေဖာြ်ြချြ ်       ၃၂ 
 

            ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊   ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်ဵ         ၃၂-၃၃ 

            ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏ မပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ   

            ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵစီရငသ်ညဴ် ရာဇဝတမ်ှုနှင်ဴ တရာဵမမှု          ၃၃  

            မျာဵ၏  မပီဵြပတမ်ှုနှုန်ဵ                                   

            ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵစီရငသ်ညဴ် ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏        ၃၄ 

            မပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ               

            မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ခုနှစ်အတွင်ဵ  စစ်ေဆဵစီရငသ်ညဴ် ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴတရာဵမမှုမျာဵ၏           ၃၅ 

            မပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ  

            သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵြဖငဴ် စစ်ေဆဵစီရငြ်ခင်ဵနှငဴ် ကကာဵနာစစ်ေဆဵဆဲရာဇဝတ်မှုမျာဵပိတသ်ိမ်ဵြခင်ဵ        ၃၆  

         

အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာငရ်ွြ်မှုမျာဵေဖာ်ြြချြ်          ၃၆ 
              
            ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်ဵ ြခင်ဵ         ၃၆ 

            ရုဳဵခွန်နှင်ဴ ဒဏ်ေငွေကာက်ခရဳရိှမှု                                 ၃၇ 

  ရုဳဵခွန်ရရိှေငမွျာဵ                                  ၃၇ 

  တပရ်ိုက်ဒဏ်ေငနွှငဴ် ေကာက်ခရဳရိှသည်ဴ ဒဏ်ေငွမျာဵ                                ၃၇ 

            လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵအေြခအေန                                 ၃၈   

            တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵြမှင်ဴတင်ေရဵသငတ်န်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ         ၃၈-၃၉ 

            တရာဵရုဳဵ၏ လုပင်န်ဵေဆာငရွ်ကပ်ုကဳိ ုအမျာဵြပည်သူနာဵလည်သေဘာေပါက်ေစရန ်အသိပညာ    ၃၉-၄၀ 

            ေပဵြခင်ဵ                                      

            ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေနရသူမျာဵ၊  အချုပ်ခေဳနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရိှမှုရိှမရိှ         ၄၀-၄၂ 

            ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

     

မဟာဗျူဟာစီမဳြနိ်ဵ  စတုတ္ထနှစ ်(၂၀၂၁) လုြင်န်ဵစဉ်မျာဵ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွြ်မှု       ၄၃  
 

            မဟာဗျူဟာစီမဳကနိ်ဵ  ဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတက်မှု                                 ၄၃ 

            မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှု အစီအစဉ ်(NCMP) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ှု                         ၄၄-၄၅ 

            တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳကနိ်ဵ (၂၀၁၈-  ၂၀၂၂) အရ သင်တန်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ ်       ၄၅ 

            အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ    ၂ 



        ၂၀၂၁  ခုနှစ ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲေဆာင်ရွကန်ိုငမ်ှု၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ                              ၄၆ 

 

နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အေြာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ        ၄၆ 
 

       မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵအမည ်         ၄၆ 

       စမ်ဵသပ်အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာငရွ်ကခ်ဲဴသညဴ်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှစ်အလိုက ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မှုမျာဵ      ၄၆           

       ြပင်ဆင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵ၊ အမှုလက်ခဌဳာန၊ သတင်ဵအချက်အလက်ရယသူညဴ်ဌာန၊ စက်ပစ္စည်ဵ မျာဵ၊            ၄၆ 

       ရုဳဵသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ပရိေဘာဂမျာဵ၊ ရုဳဵခန်ဵမျာဵြပင်ဆင်ထာဵရှိြခင်ဵ       

       သင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ           ၄၇  

       စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ ( အေြခခဳမျဉ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူသည်ဴေန့ )                        ၄၇-၄၈  

       သက်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုေကာ်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ        ၄၈  

       တိုင်ဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်အဆငဴ် ညှိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကျင်ဵ ပြခင်ဵ        ၄၈ 

       ရလဒ်မျာဵတိုင်ဵတာြခင်ဵ (ရလဒ်စစ်တမ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ေန့)        ၄၈ 

  

တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳြနိ်ဵ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂)၏ နှစ်အလိုြ် လျာထာဵသတ်မတှ်ချြမ်ျာဵ               ၄၉ 
 

            လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၁)  မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက်  အမှု          ၄၉-၅၀ 

            မပီဵြပတမ်ှုနှုန်ဵ      

                   - ကရငြ်ပည်နယအ်တွင်ဵ ရှ ိNCMP ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ (၃)ရုဳဵ ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴ ရလဒ်မျာဵ        ၅၀-၅၁ 

                   - ကရငြ်ပည်နယအ်တွင်ဵ ရှ ိNCMP မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၄)ရုဳဵ ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴရလဒ်မျာဵ     ၅၁-၅၂ 

            လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၂) မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵသက်တမ်ဵ      ၅၂-၅၃ 

                   - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                    ၅၃-၅၄ 

                   - ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                 ၅၄-၅၅ 

                   - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                      ၅၅-၅၆ 

            လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၃) - မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုရုဳဵချနိ်ဵ ေသချာေစမှု        

             အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ                           ၅၆-၅၇ 

                   - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ                         ၅၇-၅၈ 

                   - ၂၀၂၀  ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ                         ၅၈-၅၉ 

                   - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ                         ၅၉-၆၀ 

            ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွြ်          ၆၀ 

                   - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ ပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွက ်       ၆၁ 

                   - ၂၀၂၀  ြပည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ ပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွက်       ၆၁ 

                   - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ ပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွက်                              ၆၂ 

            စဳသတ်မတှ်ြာလအတွင်ဵ  အမှုမျာဵဆုဳဵ ြဖတ်နိုင်မှု         ၆၂ 

                   - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ  အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု      ၆၃ 

၃ 



ေနာြ်ဆြ်တဲွ 

 

              -  ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏       ေနာကဆ်က်တဲွ    (က) 

                တည်ေနရာမျာဵ     

              -  သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵတငွ ်ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵခဲဴသည်ဴ အမှုအေရအတွြ်                ေနာကဆ်က်တဲွ      (ခ) 

              -  သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵခဲဴသည်ဴ တရာဵသူကြီဵဦဵေရ               ေနာကဆ်က်တဲွ  (ခ-၁) 

             -  ြရင်ြြညန်ယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမ ှလွှတ်ခဲဴေသာ တရာဵခဳမျာဵ          ေနာကဆ်က်တဲွ     (ဂ)  

                 စာရင်ဵ  

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်      ေနာကဆ်က်တဲွ    (ဃ)  

                 အလိုြ် ၀န်ထမ်ဵအငအ်ာဵစာရင်ဵ       

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်      ေနာကဆ်က်တဲွ     (င) 

                 အလိုြ် ၀န်ထမ်ဵ ြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ  (အရာထမ်ဵ )    

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်       ေနာကဆ်က်တဲွ (င-၁) 

                 အလိုြ် ၀န်ထမ်ဵ ြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ (အမှုထမ်ဵ)   

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်       ေနာကဆ်က်တဲွ    (စ) 

                 အလိုြ် ဝန်ထမ်ဵ ဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတ်အေရဵယမူှုအေြခအေန(အရာထမ်ဵ)   

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်      ေနာကဆ်က်တဲွ (စ-၁) 

                 အလိုြ် ဝန်ထမ်ဵ ဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတ ်အေရဵယမူှုအေြခအေန (အမှုထမ်ဵ)  

             -  ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ်  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ        ေနာကဆ်က်တဲွ    (ဆ)     

                 မျာဵ၏ Email  လိြစ်ာမျာဵ 

၄ 

                   - ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ NCMPတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ  အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု      ၆၃-၆၄ 

                   - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ  အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု               ၆၄ 

            လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၄)  မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တရာဵရုဳဵအသုဳဵြပုသူမျာဵ၏      ၆၅  

            ေကျနပ်မှု  
    

            ြပည်နယ်အတွင်ဵရှ ိမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ တရာဵမမှုခင်ဵေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵ      ၆၅ 

                   -  မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တရာဵမမှုမျာဵမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ                               ၆၅ 

                   -  မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် မပီဵြပတသ်ညဴ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ၏ ပျမ်ဵမျှကကန့်ကကာကာလ      ၆၆ 

                   -  မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ တစ်ရုဳဵချင်ဵအလိုက် တရာဵမမူလမှုမျာဵ မပီဵြပတရ်န ်ကကန့်ကကာကာလ    ၆၆-၇၀ 
           

             ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်မှ ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴ သင်တန်ဵမျာဵသို ့တကေ်ရာက်မှု       ၇၁ 

     



ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵချုြ်၏ ဥေယျာဇဉ်  

            ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်သည ် တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ ၅ နှစ်တာ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ 

၂၀၁၈-၂၀၂၂ ၏ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ ဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ ေဖာ်ေဆာင်လျက်ရိှရာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် 

တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ၏ စတုတ္တနှစ်သ့ုိ ေရာက်ရိှခဴဲမပီဵ "အာဵလဳုဵအတွက် တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ 

တရာဵမျှတမှုဆီသ့ုိ" "Towards Improving Justice For All" ေရာက်ရိှေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 

             ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ  (၄) ရုဳဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  (၇) ရုဳဵ  

တ့ုိ၏ တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ ြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲမှု၊ စွမ်ဵေဆာင်ရညပ်ိမုိြုမငဴ်မာဵ လာေစရန်ေဆာင်ရွက်မှု၊ 

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုစသည်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ လုပင်န်ဵမျာဵကုိ အမျာဵြပည်သူတို့အာဵ ပွင်ဴလင်ဵ 

ြမင်သာစွာ သိရိှနိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်လျက် ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ ် တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ် 

အစီရငခ်ဳစာကို ထုတြ်ပန်ရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည။် 

 

            ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာန်ှငဴ် ကမ္ဘာနဴိုင်ငဳမျာဵအသီဵသီဵတို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်  COVID-19 

ဗီဇေြပာင်ဵမျ ို ဵ ဒယ်လ်တာကူဵစက်ေရာဂါ တတယိလှိုင်ဵ  ြဖစ်ေပါ်ခဲဴမပီဵေနာက် ေရာဂါြဖစ်ပာွဵမှုနှုန်ဵ ြပန်လည် 

ကျဆင်ဵလာသညဴ်အချနိ်တွင် အိမန်ီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵအပါအဝင ် ေဒသတွင်ဵနိုင်ငဳမျာဵ၊ ကမ္ဘာနဴိုင်ငဳအမျာဵအြပာဵတွင် 

COVID-19 ဗီဇေြပာင်ဵမျ ို ဵကွဲ အိုမီခရွန ်ကူဵစက်ြပန့်နှဳ့မှုမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လျက ်ရိှပါသည်။  

 

            ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ် မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴတို့သည ် အမျာဵြပညသ် ူ

တ့ုိြဖစ်ပွာဵသည်ဴ မှုခင်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵစီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရာ၌ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတြ်ပန်ထာဵသညဴ် 

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်ေရဵဆုိင်ရာ အေြခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ မျာဵနှင်ဴအညီ လိုအပ်သည်ဴ အစီအမဳမျာဵြပုလပု်၍ 

တရာဵရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ကကရာတွင် Video Conferencing System အာဵ အသဳုဵြပုလျက် 

တရာဵခဳမျာဵအာဵ ချုပ်မနိ့်ေပဵြခင်ဵ၊ အမှုစစ်ေဆဵကကာဵနာြခင်ဵ ၊ စီရငခ်ျက်ချမှတြ်ခင်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွကလ်ျက် 

ရိှပါသည်။ 

၅ 



         ၎င်ဵ အြပင် Zoom Application အသဳုဵြပု၍ Video Conferencing စနစ်ြဖငဴ် ကရင်ြပည်နယအ်တွင်ဵရှိ 

လက်ေအာက်တရာဵရုဳဵမျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ကွပကဲ်ြခင်ဵ၊  ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မ ှ ကကီဵမှူဵ 

ကျင်ဵပသညဴ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵတွင် ပါဝငတ်ကေ်ရာက် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ြပည်နယ် 

အတွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵ အဆငဴ်ဆင်ဴတ့ုိ၏ တရာဵစီရင်ေရဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵ၊ တရာဵရုဳဵသတင်ဵ  အချက်အလက်မျာဵကုိ 

Internet  နှင်ဴ Facebook Page မျာဵမှ အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ အမျာဵြပည်သူတို ့သိရိှေစရန် ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ Website http://kayin.hc.gov.mmမှ ထုတေ်ဖာ်ြပသြခင်ဵကုိ ြပုလပု်ေပဵလျက်ရိှပါ 

သည်။ 
 

        ၂၀၂၁ ခုနှစ ်တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာကုိ ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵ မျာဵ၏ တရာဵစီရင်ေရဵ၊ 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေငွစာရင်ဵ စသည်ဴေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵ၏ ကိန်ဵဂဏန်ဵအချက်အလက်တို့ကုိ 

ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပထာဵသြဖင်ဴ အမျာဵြပည်သူတ့ုိက သိရိှနာဵလည်မပီဵ တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ ြမင်ဴမာဵလာေစရန် 

ယခထုက်ပုိမုိ၍  ဝိုင်ဵဝန်ဵကူညပီူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ေပဵနိုင်လမ်ဴိမည်ဟ ုယုဳကကညမ်ိပါသည။် 
 

       နိုင်ငဳတစ်ဝှမ်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှု (National Case Management Program)ကုိ ကရငြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵ၌ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိတွင် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲမပီဵ အမျာဵြပည်သူတို့က ယုဳကကည်အာဵကုိဵသညဴ် တရာဵရုဳဵမျာဵ ြဖစ်ေပါ်လာေစရန် 

အာဵထုတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ သဳေတာင်ကကီဵ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိကုိ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဴဲမပီဵ ဆက်လက်၍ ဖာပွန်ခရုိင်နှင်ဴ မမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵတ့ုိအာဵ တိုဵချဲ့ ေဆာငရွ်ကသ်ွာဵမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 
 

          ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည် တရာဵစီရင်ေရဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵနှငဴ် ေထာက်ပဳဴေငွစာရင်ဵ  

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် 

ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်အာဵ တာဝန်ခဳလျက ် ထုတြ်ပန်ထာဵသညဴ် ဥပေဒလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵ 

နှင်ဴ လုပင်န်ဵလမ်ဵညွှန်မှာကကာဵချက်မျာဵအတိငု်ဵ  ြပညန်ယအ်တွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴတွင် တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရိှကကသည်ဴ တရာဵသကူကီဵမျာဵ၊ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှငဴ် ရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵမှ လိုက်နာ၍ 

အစွမ်ဵ ကုန်ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာငရွ်က် သွာဵကကေစလိုေကကာင်ဵ တုိက်တွန်ဵ ေရဵသာဵလိုက်ရေပသည်။ 
 

           ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရာဵရုဳဵနှစ်စဉအ်စီရင်ခဳစာ ြဖစ်ေပါ်လာေစရန် 

ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာငရွ်ကခ်ဲဴကကသညဴ် တာဝန်ရှိသူမျာဵအာဵ အထူဵေကျဵဇူဵ တင်ရိှပါေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 

 

 
 
 
ဦဵသိန်ဵြိုြုိ 

ြြည်နယတ်ရာဵသူကြီဵချုြ်  

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်                                                         ၂၀၂၂  ခုနှစ်၊  မတ်လ ၁၄ ရြ် 

                ဘာဵအဳပမို့ ၆ 



လူတိုင်ဵသို့ အရည်အေသွဵြမင်ဴ တရာဵမျှတမှုကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵ ေပဵရန ်

တရာဵရုဳဵမျာဵအေပါ် ြပည်သူလူထ၏ု  စိတခ်ျယုကဳကည်မှု နှငဴ် ထိေရာက်မှုရိှသညဴ်   တရာဵဥပေဒ 

စိုဵမိုဵေရဵကို ြမှင်ဴတင်ရန ်

 ရည်မနှ်ဵချြ ်

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှင်ဴ ရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ 

ြပည်သူအမျာဵ ယုဳကကညက်ိုဵ စာဵသည်ဴ ြပည်သူ့အကျ ို ဵြပု  တရာဵစီရင်ေရဵစနစ ်ေပါ်ထွန်ဵေရဵ 

အမှုအခင်ဵမျာဵကုိ ဥပေဒနှငဴ်အညီ မှန်မနှ်နှင်ဴြမန်ြမန ်စီရင်ဆုဳဵ ြဖတေ်ရဵ 

တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဂုဏသိ်က္ခာြမှငဴ်တင်ေရဵ 

လြု်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

သာတညူမီျှမှု နှင်ဴ တရာဵမျှတမှု 

တရာဵစီရင်ေရဵ လွတလ်ပ်မှုနှငဴ် ဂုဏသ်ိက္ခာရိှမှု 

လက်လမှ်ဵမီနိုင်မှု 

ြမန်ဆန်ထိေရာက်မှုနှင်ဴ အချနိ်မီေဆာငရွ်ကန်ိုငမ်ှု 

  တရာဵရုဳဵ၏ တန်ဖိုဵ မျာဵ 

၇ 



 
တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာ ထတု်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချြ် 

 

 တရာဵစီရင်ေရဵလပ်ုငန်ဵစဉ်မျာဵ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာ၍ တာဝန်ခဳနုိငမ်ှုရိှေစရန် 

 တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵအေပါ် ယထာဘူတကျကျ  အကဲြဖတ်နိုင်ေစရန် 

 တရာဵရုဳဵမျာဵအေနြဖငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည ်ပိုမုိြမင်ဴမာဵလာေစရန် 

 တရာဵစီရင်ေရဵကဏ္ဍ၏  ြပုြပင်ေြပာင်ဵလမဲှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကိ ုအမျာဵသိရိှလာေစရန် 

၈ 



 
တရာဵရုဳဵစနစ်နှင်ဴစီမဳခန့်ခဲွမှုေဖာ်ြြချြ ်

 
  

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ 
 

          ၂၀၁၀ ြပည်ဴနှစ ်ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒအရ တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမမူျာဵမှာ - 

   ဥပေဒနှငဴ်အညီ လွတလ်ပ်စွာတရာဵစီရင်ေရဵ 

   ဥပေဒအရ ကန့်သတ်ချက်မျာဵမှအပ  ြပည်သူ့ေရှ့ေမှာက်တွင ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

   အမှုမျာဵတွင်   ဥပေဒအရ  ခုခဳေချပခွငဴ်နှငဴ်  အယူခဳပုိင်ခွငဴ်ရရိှေရဵ 

   ြပည်သူတို့၏အကျ ို ဵစီဵပွာဵကို ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်၍ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ၊  နယ်ေြမေအဵချမ်ဵ   

       သာယာေရဵ  တည်ေဆာက်ရာတွင်  အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရဵ 

   ဥပေဒကိုြပည်သူမျာဵက နာဵလညလ်ိုက်နာကျငဴ်သုဳဵလာေစရန ် ပညာေပဵေရဵ နှငဴ်  ြပည်သူမျာဵက 

       ဥပေဒကို  လိုက်နာေသာ  အေလဴအကျငဴ်ပျ ို ဵေထာငေ်ပဵေရဵ 

   ြပည်သူအချင်ဵချင်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ အမှုကိစ္စမျာဵကို ဥပေဒေဘာငအ်တွင်ဵ ၌ ေကျေအဵမပီဵြပတ ်

       ေစေရဵ 

   ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို   အေရဵယူအြပစ်ေပဵရာတွင်   အကျင်ဴစာရိတ္တြပုြပင်မှုကိ ု  ဦဵတည်ေရဵ 

၉ 

တရာဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵြုဳ 
 

            တရာဵစီရင်ေရဵသည ်  နိုင်ငဳေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာ သဳုဵရပ်အနက် တစ်ခုအပါအဝင ်

ြဖစ်မပီဵ ၂၀၀၈ခုနှစ် ြပညေ်ထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့ စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၁၁(က)အရ 

နိုင်ငဳေတာ်၏ ခက်မသဳုဵြဖာြဖစ်သညဴ် ဥပေဒြပုေရဵအာဏာ၊ အုပခ်ျုပ်ေရဵအာဏာနှင်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵ 

အာဏာတို့ကိ ု တတန်ိုငသ်မျှ ပိငု်ဵ ြခာဵသဳုဵစဲွြခင်ဵ နှငဴ် အချင်ဵချင်ဵ အြပန်အလှန ် ထိန်ဵေကျာင်ဵ ြခင်ဵ တ့ုိ 

ြပုသညဟု်ြပဌာန်ဵထာဵပါသည်၊၊ ဖွဲ့စည်ဵ ပုဳအေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၁၈(က)အရ နိုင်ငဳေတာ်၏ တရာဵ 

စီရင်ေရဵအာဏာကုိ ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ၊် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယတ်ရာဵ 

လွှတ်ေတာ်မျာဵ နှငဴ် အဆင်ဴဆငဴ်ေသာတရာဵရုဳဵမျာဵအာဵ  ခွဲေဝအပ်နှင်ဵ ထာဵပါသည။် 
 

            ၂၀၀၈ခုနှစ် ြပညေ်ထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵ ပုဳအေြခခဳဥပေဒနှင်ဴ ၂၀၁၀ ြပည်ဴနှစ် 

ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒတို့အရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တရာဵရုဳဵမျာဵကုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ 

၃၀ ရက်ေန့မှစ၍  ဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵပါသည-် 
 

(က)    ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ ်

(ခ)      တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵ နှငဴ် ြပည်နယတ်ရာဵလွှတေ်တာ်မျာဵ 

(ဂ)      ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင်ွဴရတိငု်ဵ နှငဴ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသတရာဵရုဳဵမျာဵ၊  

(ဃ)    မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ 

(င)      ဥပေဒအရတည်ေထာင်ေသာ အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

၁၀ 

ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
(ဂ)အဆငဴ် 

ေြာဴြရိတ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆငဴ် 

ြမ၀တီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆငဴ် 

- ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

- သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

- ေကာဴကရိတ်မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ 

- ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

- ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြဳု 

ဖာြွန်ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆငဴ် 

- ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 



သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆင်ဴ 

ေြာဴြရိတပ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
(ဂ)အဆင်ဴ 

ဖာြနွ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆငဴ် 

ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
(ခ)အဆငဴ် 

လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆင်ဴ 

ြမ၀တီပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆင်ဴ 

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
(ဃ)အဆငဴ် 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြု ဳ

၁၁ 



ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခငစ်ိမ်ဵဝင်ဵ 
၁- ၃-၂၀၂၁ ေန့မှစ၍ ယေန့ထ ိ

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ဖွဲ့စည်ဵြုဳ  

 

        ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒနှင်ဴ ၂၀၁၀ ြပည်ဴနှစ် 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒတ့ုိအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်ေန့တွင ်ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်ကို တရာဵသူကကီဵချုပ်(၁)ဦဵ၊ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ  (၂) ဦဵ၊ 

စစုေုပါင်ဵ (၃)ဦဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။  

 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵချုြ်နှငဴ်  တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵမျာဵ 

ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵေစာစဳလင်ဵ 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန့မှစ၍  ၈ - ၂- ၂၀၂၁ ရက်ေန့ထ ိ

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခငေ်ဆွထွန်ဵ 
၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန့မှစ၍ ယေန့ထ ိ

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ် ဦဵသိန်ဵကိုကုိ 
၁- ၃- ၂၀၂၁ ေန့မှစ၍ ၁၄- ၃-၂၀၂၂ ရက်ေန့ထ ိ

၁၂ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်ြဖစ်ေြါ်လာြု ဳ
 

            ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည် ကရငြ်ပညန်ယ်၏မမို့ေတာ် ဘာဵအဳမမို့တွင် တည်ရိှမပီဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် အေဆာက်အဦကုိ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နို၀ငဘ်ာလ ၁၆ ရက်ေန့တွင် ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴ 

ပါသည်။ ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  

အေဆာက်အဦသစ်ကုိ ကရငြ်ပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့ရုဳဵ အေဆာက်အဦ၏ အေနာကဘ်က်ြခမ်ဵ ေြမာက်ဘက်ရိှ 

ေြမကွက်လပတ်ွင် တည်ေဆာက်ထာဵပါသည်။ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်/ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ အေဆာက်အဦ၏ 

အေရှ့ဘကတ်ွင် ြပည်နယအ်စိုဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ အေနာကဘ်က်တငွ် သုဓနုလမ်ဵ၊ ေြမာက်ဘက်တငွ် ခေရလမ်ဵ၊ 

ေတာငဘ်က်တွင် ကရငြ်ပည်နယ ် ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖဲွ့ခွဲရုဳဵ တည်ရိှပါသည်။ ကရငြ်ပညန်ယ် 

အစုိဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ ြပည်နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတို့နှငဴ် ရုဳဵတစ်ဝန်ဵထဲတင်ွတည်ရိှပါသည။် ြပညန်ယ ်

အတွင်ဵရှိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵကုိ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

၁၃ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှငဴ် ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵဖွဲ့ စည်ဵ ြု ဳ
 

             ကရင်ြပည်နယ်တွင် ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ (၄) ရုဳဵနှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵကုိ ဖွဲ့ စည်ဵထာဵရိှပါသည်။ 

ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ နှငဴ် ဖာပွန်ခရုိင် 

တရာဵရုဳဵတို့ ြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ လက်ေအာက်ရိှ ဘာဵအဳမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၊ ေကာဴကရိတ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ  

လက်ေအာက်ရိှ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵနှင်ဴ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵ 

လက်ေအာက်ရိှ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ နှငဴ် ဖာပွန်ခရုိင်တရာဵရဳုဵလက်ေအာက်ရိှ ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိ 

ြဖစ်ကကပါသည်။  



 
ြြည်နယတ်ရာဵလွှတေ်တာ်၏ စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 
 

          ြပညေ်ထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ ကရငြ်ပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် အပါအဝင် 

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ြဖစ်ပါသည ်- 

             (က)   မူလမှုကိုစီရငြ်ခင်ဵ 

             (ခ)     အယူခဳမှုကို စီရင်ြခင်ဵ 

             (ဂ)     ြပင်ဆင်မှုကိစုီရင်ြခင်ဵ 

             (ဃ)   ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ  သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမှုမျာဵကို  စီရင်ြခင်ဵတို ့ြဖစ်ပါသည်။ 

 

         ၂၀၁၄ ခုနှစ ်ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒကို ြပင်ဆငသ်ည်ဴဥပေဒပုဒ်မ- ၂အရ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတေ်တာမ်ျာဵသည် ပင်လယေ်ရေကကာင်ဵ အမှုမျာဵကုိပါ စီရငပ်ိုင်ခွင်ဴအာဏာရှိပါသည်။ 

၎င်ဵ အြပင် တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် တရာဵရုဳဵမျာဵကုိမထီမဲဴြမငြ်ပုမှုဥပ ေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵနှငဴ် 

အဂတိလိက်ုစာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥပေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵကုိလည်ဵ စီရငပ်ိုင်ခွငဴ်ရိှပါသည်။ 

တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် လက်ေအာက်ခဳခရိုင်/မမို့နယ်တရာဵရုဳဵအာဵလဳုဵ၏တရာဵစီရင်ေရဵနှငဴ် စီမဳအုပခ်ျုပ်ေရဵ 

လုပင်န်ဵတာဝန်မျာဵအေပါ်  စီမဳအုပ်ချုပ်ရန ်နှငဴ် ကကီဵကကပရ်န် တာဝန်ရိှပါသည်။ 

 

 
ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 
 
            ခရိုင်တရာဵရုဳဵ စုစုေပါင်ဵ  (၄)ရုဳဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပါသည်။ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ တစရ်ုဳဵတွင် ြပည်ေထာငစ်ု 

တရာဵလွှတေ်တာ်ချုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵေသာ ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ၊ ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵနငှ်ဴ  

ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵတို ့ရိှပါသည်။ 
 

            ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှင်ဴ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကုိ ကကာဵနာနိုင်သည်ဴ မူလမှုစီရင်ပိုင်ခွငဴ်ရှိ 

ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳမှု နှင်ဴ ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ ရိှပါသည်။  
 

            ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှင်ဴ သက်ဆိငု်ရာ တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ 

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ၎င်ဵ တို့၏သက်ဆိငု်ရာ စီရငပ်ိုင်ခွငဴ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵအာဵလဳုဵ၏ 

တရာဵစီရင်ေရဵနှငဴ်  စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကိ ု ကကီဵကကပရ်န ် တာဝန်ရိှပါသည်။ 

၁၄ 



 
ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 
 

            မမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် မူလရဳုဵြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ (၇)ရဳုဵ ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပါသည်။ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတစ်ရဳုဵတွင် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵေသာ မမို့နယ် 

တရာဵသူကကီဵ၊  တွဲဖက်မမို့နယတ်ရာဵသူကကီဵ နှငဴ် ဒုတိယမမို့နယတ်ရာဵသူကကီဵတို့ ရိှပါသည။်  

           မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှငဴ် ရာဇဝတ်မှုမျာဵကုိ ကကာဵနာစစ်ေဆဵနိုင်သည်ဴ မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွငဴ် ရိှပါသည်။ 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ြိငု်ခွငဴ် 

 
 

ဥြေဒြခွငဴ်ြြုသညဴ် မည်သညဴ်ြြစ်ဒဏ်ြုိမဆုိ ချမှတ်နိုငသ်ည်ဴ ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စရီင်ြိုင်ခွင်ဴ 

၎င်ဵ၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳမှု 

နင်ဴှ ြပင်ဆင်မှု စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ 

တရာဵမ စရီင်ြိုင်ခွငဴ် 
 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ/  

တွဖဲက်ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ 

 

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ကျပ်သိန်ဵ  ၃၀၀၀၀  ထက်မပုိေသာ တန်ဖုိဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ်  မူလမှု  စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ   

 

ကျပ်သိန်ဵ ၁၅၀၀၀ ထက်မပိုေသာ တန်ဖိုဵရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ် မူလမှု  စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ/  

တွဖဲက်ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

၎င်ဵ၏ ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရိှ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ 

ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳမှု နင်ဴှ ြပင်ဆင်မှု  

စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ 

ရာဇ၀တ ်

စရီင်ြိုင်ခွငဴ် 

အထူဵအာဏာရ ရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ပထမတန်ဵအာဏာရ ရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယတန်ဵအာဏာရ ရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

တတိယတန်ဵအာဏာရ ရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ေထာင်ဒဏ ်၇နစှအ်ထိနှငဴ်ေငွဒဏ်အကန့အ်သတ်မရိှ 

ေထာင်ဒဏ ်၃နစှအ်ထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ ်

ေထာင်ဒဏ ်၁နစှအ်ထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၅၀၀၀၀ ကျပ ်

ေထာင်ဒဏ ်၃လအထိနှငဴ် ေငွဒဏ ် ၃၀၀၀၀  ကျပ ်

တရာဵမ 

စရီင်ြိုင်ခွငဴ် 

 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ/ 

တွဖဲက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

ဒုတိယ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

ကျပ်သိန်ဵ  ၁၀၀  ထက်မပိုေသာ တန်ဖိုဵရှိသညဴ်  

တရာဵမမှုမျာဵ 

 

ကျပ်သိန်ဵ  ၃၀  ထက်မပိုေသာ တန်ဖိုဵရှိသညဴ်  

တရာဵမမှုမျာဵ 

၁၅ 



ဥြေဒအရ တည်ေထာငသ်ညဴ် အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ (ြေလဵသူငယတ်ရာဵရုဳဵ ) 
 

          ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ ကေလဵသူငယမ်ျာဵ ကျူဵလွန်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵကို 

ကကာဵနာစစ်ေဆဵရန်အတွက် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵရှ ိ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵအာဵ ကေလဵသူငယ် 

မှုခင်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵစီရငရ်န ်စီရင်ပိုင်ခွငဴ်အာဏာ အပ်နှင်ဵထာဵရှိပါသည်။ 

          ထ့ုိေကကာငဴ် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကုိ စီရင်နုိင်ရန် ကေလဵသူငယ် 

တရာဵရဳုဵမျာဵကုိပါ  ပူဵတွဲဖွငဴ်လစှ် ထာဵရှိပါသည။် 

၁၆ 

တရာဵရဳုဵစီမဳခန့် ခွဲမှု 
 
ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စီမဳခန့် ခွဲမှုဆိငုရ်ာ ေြာ်မတီမျာဵ 
  

          ြပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ အေထာက်အကူြပုသညဴ် 

ေကာ်မတီနှငဴ် အဖဲွ့မျာဵဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵရှပိါသည။် ထိုေကာ်မတီနှင်ဴ အဖဲွ့မျာဵသည် တရာဵစီရင်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ 

တရာဵရုဳဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိငု်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည်။ ေကာမ်တီနှငဴ် အဖဲွ့မျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတုိင်ဵြဖစ်ပါသည ်- 
 

           -   တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍိုင် တည်ဴမတခ်ိုင်မာေရဵအတွက ်သက်ဆိငုရ်ာရုဳဵ ဌာနအလိုက ်ကကီဵကကပ်ကွပကဲ် 

                ေဆာငရွ်ကရ်န ်  တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ်  ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်ကကီဵကကပ်သည်ဴ     

                အဖွဲ့မျာဵ 

            -  ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵချုပ ်     ဥက္ကဌ       အြဖစ်ပါဝင်ေသာ    ကရငြ်ပည်နယ်   

                တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့   

            -  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ(၁) ဦဵေဆာငေ်သာ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် သတင်ဵ  

                အချကအ်လက် နှငဴ်  နည်ဵပညာအဖွဲ့  

            -  ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ  ဦဵေဆာငေ်သာ  သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့  

            -  ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တရာဵရုဳဵသတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအရာရိှမျာဵ  

            -  ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်က ဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵသညဴ်  ကရင်ြပညန်ယ်  ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အက ူ 

                ေပဵေရဵအဖွဲ့ ၊  ခရိုင်/ မမို့နယ ်ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့မျာဵ  



၁၇ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်ရုဳဵ ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ 

ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူမျာဵ တာ၀န်ထမ်ဵေဆာငမ်ှု 

ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ  

၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ေန့မှစ၍ ၃-၃-၂၀၂၁ ထိ 

ေဒါ်ခင်စန်ဵ ဝင်ဵ   

၅- ၃-၂၀၂၁ ေန့မှစ၍ ယေန့ ထိ 

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်ရဳုဵတွင ်တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ  ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵမျာဵ 

     ရုဳဵ အဖဲွ့မှူဵ            ေဒါ်နီလာညနွ ့်  (တ/ ၂၅၃၀)     ၃၀-  ၉- ၂၀၂၀  မှစ၍                  ယေန့ ထိ  

ြြည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ 

စဉ် ရုဳဵအမည ် ရာထူဵ  အမည်နင်ဴှ ြိယ်ုြိုင်အမှတ ်
ြာလအြိငု်ဵ 

အြခာဵ 

၁ ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵ မှူဵရဳုဵ 

ဒုတိယညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခင်ဝင်ဵလှိုင်(တ/၂၅၆၁) 

 

ေဒါ်ညိုမီလတ် (တ/ ၂၇၀၃) 

၂၇-၂-၂၀၂၀ မှ         

၅-၁-၂၀၂၁ ထိ 

၂၃-၄-၂၀၂၁ မှ  

       ယေန့ထ ိ
၂ ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵ မှူဵရဳုဵ 

လက်ေထာက်ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်မွနမ်ွနရ်ည်(ခ) 

မွနမ်ွနရ်(ီတ/၂၇၃၈) 

ဦဵနုိင်ဝင်ဵစုိဵ (တ/၂၉၁၅) 

  

ဦဵေကျာ်သူခိုင်(တ/၂၈၄၁)  

၆- ၁၁-၂၀၁၈ မှ  

၆- ၅-၂၀၂၁ ထိ  

၁၅- ၇-၂၀၂၀ မှ     

၁၇- ၉-၂၀၂၁ထိ  

၁- ၉-၂၀၂၀ မှ  

၁၇- ၉-၂၀၂၁ထိ  



ြြည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ 

စဉ် ရုဳဵအမည ် ရာထူဵ  အမည်နင်ဴှ ြိယ်ုြိုင်အမှတ ်
ြာလအြိုင်ဵ  

အြခာဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵ မှူဵရဳုဵ 

လက်ေထာက်ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ဦဵေအာင်သန့(်တ/၂၈၂၇) 

 

ဦဵသန်ဵ ေဌဵညွန့(်တ/၂၆၆၉) 

၁၄- ၉-၂၀၂၁ မ ှ 

ယေန့ ထိ  

၂၉- ၉-၂၀၂၁ မ ှ 

ယေန့ ထိ  

ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ 

စဉ် ရုဳဵအမည ် ရာထူဵ  အမည်နင်ဴှ ြိယ်ုြိုင်အမှတ ် ြာလအြိုင်ဵ အြခာဵ 

  ၁ ဘာဵအခဳရိင်ု 

တရာဵရုဳဵ 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

 

 

 

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်သဇင်စုိဵ (တ/၂၄၂၇) 

 

ေဒါ်ေအဵေအဵြမင်ဴ (တ/၂၅၀၉) 

 

ေဒါ်ဝင်ဵြမင်ဴ (တ/၂၅၅၃)  

၅-၃-၂၀၂၀ မ ှ 

၂၃-၄-၂၀၂၁ထိ 

၂၆-၄-၂၀၂၁မ ှ

ယေန့ထ ိ

၉-၇-၂၀၂၀ မ ှယေန့ထ ိ

၂ ေကာကဴရိတခ်ရိငု ်

တရာဵရုဳဵ 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ြမြမဦဵ (တ/၂၄၀၀) 

 

ေဒါ်သက်သက်ဦဵ (တ/၂၄၃၈ ) 

၁၇- ၉-၂၀၂၀ မ ှ   

၂၄- ၉ -၂၀၂၁ ထိ  

၂၄-၉-၂၀၂၁မ ှ

ယေန့ထ ိ

၃ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

 

 

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵကုိကုိနုိင(်တ/၁၉၁၁) 

 

ဦဵခင်ေဇာ်ဦဵ(တ/ ၂၅၄၂) 

ဦဵထင်ေကျာ်(တ/၂၆၆၀) 

 

ဦဵနုိင်ဝင်ဵစုိဵ(တ/၂၉၁၅) 

၇-၈-၂၀၁၉ မ ှ 

၂၀-၁-၂၀၂၁ထိ 

၃-၂-၂၀၂၁ မ ှယေန့ထ ိ

၁၂-၇-၂၀၁၉ မ ှ 

၁၇-၉-၂၀၂၁ ထိ 

၂၀-၉-၂၀၂၁ မ ှ

ယေန့ထ ိ

၄ ဖာပွနခ်ရိငု်တရာဵရဳုဵ ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ (တာဝန)် 

 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵသန်ဵေဌဵညနွ့ ်(တ/၂၆၆၉)  

 

ဦဵေကျာ်ဝင်ဵေအာင ် 

(တ/ ၂၆၂၄) 

၃၀- ၇-၂၀၂၀ မ ှ 

၂၈- ၉-၂၀၂၁ ထိ  

၂၀-၉-၂၀၂၁ မ ှ

ယေန့ထ ိ

၁၈ 



ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ 

စဉ် ရုဳဵအမည ် ရာထူဵ  အမည်နင်ဴှ ြိယ်ုြိုင်အမှတ ် ြာလအြိငု်ဵအြခာဵ 

  ၁ ဘာဵအမဳမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

 

တွဖဲက်မမို့နယ် 

တရာဵသူကကီဵ 

 

 

ဒုတိယမမို့နယ် 

တရာဵသူကကီဵ  

ေဒါ်ေမလင်ဵထူဵ (တ/၂၉၂၇) 

 

ေဒါ်ယဉမ်င်ဵသူ(တ/၃၁၈၇) 

ေဒါ်ကကည်ကကည်ခင်(တ/၃၄၁၂) 

 

ေဒါ်ေမေမလွင်(တ/ ၃၄၉၁) 

ဦဵထွန်ဵမင်ဵဦဵ(တ/ ၃၃၁၄) 

ဦဵေစာသန့ဇ်င်ထူဵ(တ/၃၇၅၅) 

၃၁-၇-၂၀၁၉ မ ှ 

၁၁-၅-၂၀၂၁ထိ 

၁-၇-၂၀၂၁ မ ှယေန့ထ ိ

၂၃-၇-၂၀၁၉ မ ှ 

၁၁-၅-၂၀၂၁ထိ 

၃-၁၀-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထ ိ

၂၄-၅-၂၀၂၁ မ ှယေန့ထ ိ

၅- ၈-၂၀၂၀ မ ှ 

၈- ၃- ၂၀၂၁ ထိ 

  ၂ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ခုိင်မာလာေအဵကကည် 

(တ/၃၀၉၈) 

၁၁-၁၂-၂၀၂၀ မ ှယေန့ထ ိ

  ၃ သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

ဦဵခင်ဇာနီေအာင(်တ/၃၅၇၇) ၃-၄-၂၀၂၀ မ ှယေန့ထ ိ

၄ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵေကျာ်သူလွင် (တ/၃၀၂၁) 

 

ေဒါ်နန်ဵယုလင်ွ (တ/ ၂၇၉၉) 

၂၁- ၂-၂၀၁၉ မ ှ        

၇- ၆-၂၀၂၁ ထိ  

၇- ၆-၂၀၂၁ မ ှယေန့ထ ိ

၅ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

ဦဵေနမျ ို ဵေအာင ်(တ/၃၅၅၆) 

 

ဦဵထွန်ဵေရွှေကုိ (တ/၃၆၁၆) 

၆- ၄-၂၀၂၀ မ ှ       

 ၈- ၄-၂၀၂၁ ထိ 

၈- ၄-၂၀၂၁ မ ှယေန့ထ ိ 

၆ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

တွဖဲက်မမို့နယ် 

တရာဵသူကကီဵ 

 

ဒုတိယမမို့နယ် 

တရာဵသူကကီဵ  

ဦဵေဝဇင်မန်ဵ (တ/၃၀၅၂)  

ဦဵေစာသိန်ဵကုေဋေအာင်  

(တ/၃၁၇၁) 

ဦဵစန်ဵထက်ေအာင်(တ/၃၄၁၅) 

ဦဵသန့ဇ်င်ဝင်ဵ(တ/၃၆၅၅) 

၂၀-၁၂-၂၀၁၈မ ှယေန့ထ ိ 

 ၇- ၂-၂၀၁၉ မ ှ

၂၄- ၅-၂၀၂၁ ထိ 

၂၄- ၅-၂၀၂၁မ ှယေန့ထ ိ 

 ၂၀- ၅-၂၀၁၉ မ ှ

၁၅- ၉-၂၀၂၁ ထိ 

၇ ဖာပွနမ်မို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵမျ ို ဵြမငဴ်ေဇာ် (တ/၃၅၈၅)  ၂၂- ၉-၂၀၂၀ မ ှယေန့ထ ိ 

၁၉ 



ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငစွာရင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 
  

          ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည် နှစ်စဉထ်ုတြ်ပန်သည်ဴ ြပည်ေထာငစ်ု နှင်ဴ ြပည်နယတ်ို့၏ 

ဘဏ္ဍာေငအွရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒအရ ခွင်ဴြပုခွဲေဝေပဵသညဴ် ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွြဖငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ 

လုပင်န်ဵမျာဵကုိ စီမဳခွေဲဝသဳုဵစဲွပါသည်။ ြပည်ေထာငစ်ုနှငဴ် ြပည်နယတ်ို့၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာ 

ဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိက် ေကာက်ခရဳမညဴ်ရေငမွျာဵကုိ စီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵ နှင်ဴ 

အသဳုဵစရိတ်ေငွ (သာမန်အသဳုဵစရိတ် နှငဴ် ေငွလုဳဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ)် တို့ကုိ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတေ်တာ၊် ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵက  လက်ေအာက်ခဳတရာဵရုဳဵမျာဵအတွက် ခွဲေဝေပဵရန် စီမဳခန့်ခွဲ 

ြခင်ဵ၊  ခွဲေဝသုဳဵစွဲြခင်ဵ တို့ကို  တာဝန်ယူေဆာငရွ်ကပ်ါသည်။ 
 

          ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်ေနြဖင်ဴ ၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ် နှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

ေအာက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခနုှစ်၊ မတလ်အထိ (၆)လအတွက် ြပည်ေထာငစ်ုနှင်ဴ ြပည်နယ်တိ့ု၏ ဘဏ္ဍာေငွ 

အရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒအရ ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ သာမန်ရေငွလျာထာဵချက ် နှင်ဴ အမှန် 

ရေငွ၊ ခန့်မှန်ဵေြခရေငွမျာဵကို ဇယာဵြဖငဴ် ေဖါ်ြပပါသည်။ 

၂၀ 

၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်နှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ ခနုှစ်၊ မတလ်အထိ 

(၆)လအတွြ် ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  သာမန်ရေငွလျာထာဵချြ် နှငဴ်  အမှန်ရေင၊ွ  

ခန့်မှန်ဵေြခရေငွမျာဵစာရင်ဵ 

(ြျြ်သန်ဵေြါင်ဵ ) 

စဉ် အေကြာင်ဵအရာ 

၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်  
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလမ ှ

၂၀၂၂ ခနုှစ်၊ မတလ်အထိ (၆)လ 

သာမနရ်ေင ွ

လျာထာဵချြ် 

အမှန်ရေင ွ

စာရင်ဵ 

သာမန်ရေင ွ

လျာထာဵချြ် 

ခန့မ်ှန်ဵ ေြခ

ရေငွစာရင်ဵ 

၁ ပစ္စည်ဵမျာဵ  ေရာင်ဵချရေင ွ

နင်ဴှ ေဆာင်ရွကေ်ပဵမှု 

အတွက်  ရေငွမျာဵ 

၆.၈၄၈ ၃.၅၁၁ ၃.၄၆၄ ၃.၄၆၄ 

၂ အြခာဵရေငွမျာဵ၊  ဒဏ်ေငွ 

မျာဵ နင်ဴှ ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ ်

သိမ်ဵယူြခင်ဵမျာဵ 

၁၇၀.၃၅၀ ၁၆၈.၆၂၉ ၁၃၂.၁၀၀ ၁၃၂.၁၀၀ 

စစုေုြါင်ဵ ၁၇၇.၁၉၈ ၁၇၂.၁၄၀ ၁၃၅.၅၆၄ ၁၃၅.၅၆၄ 



၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနစ်ှ နှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ မ ှ၂၀၂၂ ခနှုစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လအတွြ် 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  အမန်ှအသုဳဵစရတ်ိ နှငဴ်  ခန့မ်ှန်ဵ ေြခ သုဳဵေငွစာရင်ဵ   

(ြျြ်သန်ဵ ေြါင်ဵ) 

စဉ ်
ေငွစာရင်ဵ  

ေခါင်ဵစဉ ်

၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနစှ ် 
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလမ ှ 

၂၀၂၂ ခနှုစ်၊ မတ်လအထ ိ(၆)လ 

ခွငဴ်ြြုေငွ 
အမှန်သုဳဵ

ေငွ 

ြြနအ်ြ်

ေငွ 
ရာခိုငန်ှုန်ဵ ခွငဴ်ြြုေငွ 

ခန ့်မနှ်ဵေြခ 

သုဳဵေငွ 

ြြနအ်ြ်

ေငွ 
ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

၁ ေငွလဳုဵေငွရင်ဵ 

အသုဳဵစရိတ ်
−  −  −  −  −  −  −  −  

၂ သာမန ်

အသုဳဵစရိတ ်
၄၄၁.၄၉၄ ၄၁၆.၆၁၀ ၂၄.၈၈၄ ၉၄.၃၆ % ၂၁၃.၁၆၁ ၂၁၃.၁၆၁ - ၁၀၀.၀၀% 

စုစုေြါင်ဵ ၄၄၁.၄၉၄ ၄၁၆.၆၁၀ ၂၄.၈၈၄ ၉၄.၃၆ % ၂၁၃.၁၆၁ ၂၁၃.၁၆၁ - ၁၀၀.၀၀% 

၂၁ 

မှတခ်ျြ ်
         

             ေငွလုဳဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ်ေခါင်ဵစဉေ်အာက်တငွ် လုပင်န်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵ၊ 

ရုဳဵသုဳဵစက်ကိရိယာမျာဵ၊ ရုဳဵသုဳဵပရိေဘာဂမျာဵနှင်ဴ ရုဳဵသုဳဵယာဉမ်ျာဵ ပါရှပိါသည်။ 

            ၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်နှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတလ်အထိ (၆)လ 

အတွက်  ရုဳဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵ၊ ရုဳဵသဳုဵပရိေဘာဂမျာဵ နှငဴ် ရုဳဵသဳုဵယာဉမ်ျာဵ ေခါင်ဵ စဉ်ေအာက်မ ှရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝ 

ချထာဵေပဵြခင်ဵမရိှပါ။ 

           ၂၀၂၀− ၂၀၂၁ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်နှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ 

အတွက် ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အတွက် ေငွလုဳဵေငွရင်ဵ အသဳုဵစရိတ ် ေခါင်ဵစဉေ်အာက်မ ှ

အေဆာက်အဦ နှငဴ် ပတသ်က်သည်ဴ ေဆာငရွ်က်ရမညဴ် လုပင်န်ဵမျာဵအတွက်  ရန်ပုဳေငခွွဲေဝချထာဵေပဵြခင်ဵမရိှပါ။  

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ ေဖါ်ြြချြ ်

တရာဵစီရင်ေရဵလုြင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ (၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၁ ထ)ိ 
 

ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ်အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  
    

       ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် နှင်ဴ ြပည်နယအ်တွင်ဵရှိ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ ြပည်နယ်ချုပ်ကုိ ဇယာဵ(၁)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 

ြပည်နယအ်တွင်ဵ တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴသို ့စွဲဆိုေလျှာက်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ(၆၆၃၃)မှုရိှမပီဵ မပီဵြပတမ်ှု(၆၇၉၉)မှု 

ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်ထက် စွဲဆိုမှု (၃၉၀)မှု ပုိပါသည်။ အမှုမပီဵြပတ်မှု ရာခိုငန်ှုန်ဵမှာ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

၉၇.၄၃% ရိှမပီဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၁၀၂.၅၀ % ရိှ၍ ယခင်နှစ်ထက် ၅ .၀၇%  ပုိမုိမပီဵြပတ်ခဲဴသည်။ 



ဇယာဵ (၁ )   ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှငဴ် 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလိြ်ု အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ြုဳ (၁ ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရိငု်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ 

အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလိြ်ုအမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ နှိုင်ဵယှဉခ်ျြ် 

အမှု အမှုအမျ ို ဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ရာဇဝတ ် ၇၃၄၄ ၆၃၉၄ ၅၈၄၆ ၅၆၄၉ ၆၃၂၀ 

တရာဵမ ၃၄၂ ၃၂၄ ၅၄၆ ၅၉၄ ၃၁၃ 

စစုေုြါင်ဵ ၇၆၈၆ ၆၇၁၈ ၆၃၉၂ ၆၂၄၃ ၆၆၃၃ 

ပြီဵြြတ ် ရာဇဝတ ် ၇၁၂၆ ၆၃၈၃ ၆၁၄၉ ၅၅၂၄ ၆၄၄၉ 

တရာဵမ ၃၃၃ ၂၉၀ ၄၈၅ ၅၅၉ ၃၅၀ 

စစုေုြါင်ဵ ၇၄၅၉ ၆၆၇၃ ၆၆၃၄ ၆၀၈၃ ၆၇၉၉ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ရာဇဝတ ် ၉၇  % ၉၉.၈၂ % ၁၀၅.၁၈% ၉၇.၇၈ % ၁၀၂.၀၄ % 

တရာဵမ ၉၇  % ၈၉.၅ % ၈၈.၈၂ % ၉၄.၁၀ % ၁၁၁.၈၂ % 

စစုေုြါင်ဵ ၉၇ % ၉၉.၃၃ % ၁၀၃.၇၈% ၉၇.၄၃% ၁၀၂.၅၀ % 

၇၃၄၄ 

၃၄၂ 

၆၃၉၄ 

၃၂၄ 

၅၈၄၆ 

၅၄၆ 

၅၆၄၉ 

၅၉၄ 

၆၃၂၀ 

၃၁၃ 

၇၁၂၆ 

၃၃၃ 

၆၃၈၃ 

၂၉၀ 

၆၁၄၉ 

၄၈၅ 

၅၅၂၄ 

၅၅၉ 

၆၄၄၉ 

၃၅၀ 
၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ 

၆၀၀၀ 

၇၀၀၀ 

၈၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ 

စွဲဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၂ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 



ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 
 

          ြပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵကုိ ဇယာဵ (၂)တွင် ေဖာ်ြပ 

ထာဵပါသည။် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၌ စွဲဆိုေလျှာက်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ  (၂၃၁)မှုရိှမပီဵ 

မပီဵြပတမ်ှု (၂၈၃)မှု ြဖစ်ပါသည်။ အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵသည ် ၁၂၂.၅၁% ရိှသြဖင်ဴ ယခင်နှစ် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ 

၁၁၃.၁၂%  ထက် ၉.၃၉%  ပိမုိမုပီဵြပတခ်ဲဴပါသည်။  
 

 ဇယာဵ.  (၂ ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏်  အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလိြ်ု 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ြုဳ (၂ )  ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ  ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ  နှစ်အလိြ်ု  

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  နှိုင်ဵယှဉခ်ျြ် 

အမှု အမှုအမျ ို ဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ရာဇဝတ ် ၁၉၄ ၃၀၀ ၃၀၃ ၂၄၅ ၁၆၂ 

တရာဵမ ၇၂ ၇၃ ၁၁၈ ၁၃၆ ၆၉ 

စစုေုြါင်ဵ ၂၆၆ ၃၇၃ ၄၂၁ ၃၈၁ ၂၃၁ 

ပြီဵြြတ ် ရာဇဝတ ် ၁၈၃ ၂၇၈ ၂၅၃ ၂၉၃ ၁၉၀ 

တရာဵမ ၇၈ ၇၀ ၉၅ ၁၃၈ ၉၃ 

စစုေုြါင်ဵ ၂၆၁ ၃၄၈ ၃၄၈ ၄၃၁ ၂၈၃ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ရာဇဝတ ် ၉၄  % ၉၂.၆၇ % ၈၃.၅ % ၁၁၉.၅၉ % ၁၁၇ % 

တရာဵမ ၁၀၈ % ၉၅.၅ % ၈၀.၅၁ % ၁၀၁.၄၇ % ၁၃၅ % 

စစုေုြါင်ဵ ၉၈ % ၉၃.၃ % ၈၂.၆၆ % ၁၁၃.၁၂ % ၁၂၂.၅၁ % 

၁၉၄ 

၇၂ 

၃၀၀ 

၇၃ 

၃၀၃ 

၁၁၈ 

၂၄၅ 

၁၃၆ 

၁၆၂ 

၆၉ 

၁၈၃ 

၇၈ 

၂၇၈ 

၇၀ 

၂၅၃ 

၉၅ 

၂၉၃ 

၁၃၈ 

၁၉၀ 

၉၃ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

စွဲဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၃ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 



ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 
 
           ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵကုိ  ဇယာဵ (၃)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵသုိ ့ စွဲဆိုသည်ဴအမှုေပါင်ဵ (၈၅၄)မှု ရိှမပီဵ မပီဵြပတမ်ှု (၈၂၄)မှု ရိှပါသည်။ 

ယခင်နှစ်စွဲဆိုမှု (၁၀၀၅)မှုေအာက် (၁၅၁)မှု ေလျာနဴည်ဵ ကာ အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိုငန်ှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် ၉၀.၃၄ % 

ရိှမပီဵ  ယခနုှစ ်၉၆.၄၈ % ရိှ၍  ယခင်နှစ်ထက်  ၆.၁၄%  ပုိမုိမပီဵြပတ်ခဲပဴါသည။် 
 

      ဇယာဵ.  (၃ ) ၂၀၁၇ ခုနစှမ် ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလုိြ ် 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြုဳ (၃)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလိြ်ု အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  

နှိုင်ဵယှဉခ်ျြ် 

အမှု အမှုအမျ ို ဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ရာဇဝတ ် ၈၂၅ ၇၂၅ ၇၁၂ ၇၃၇ ၇၁၀ 

တရာဵမ ၁၂၂ ၁၄၃ ၂၁၄ ၂၆၈ ၁၄၄ 

စစုေုြါင်ဵ ၉၄၇ ၈၆၈ ၉၂၆ ၁၀၀၅ ၈၅၄ 

ပြီဵြြတ ် ရာဇဝတ ် ၇၈၃ ၇၉၂ ၈၅၀ ၆၆၅ ၆၉၂ 

တရာဵမ ၁၃၀ ၁၁၃ ၂၁၉ ၂၄၃ ၁၃၂ 

စစုေုြါင်ဵ ၉၁၃ ၉၀၅ ၁၀၆၉ ၉၀၈ ၈၂၄ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ရာဇဝတ ် ၉၅  % ၉၂.၆၇ % ၁၁၉.၃၈% ၉၀.၂၃% ၉၇ % 

တရာဵမ ၁၀၆  % ၉၅.၅ % ၁၀၂.၃၃ % ၉၀.၆၇ % ၉၂ % 

စစုေုြါင်ဵ ၉၆ % ၉၃.၃ % ၁၁၅.၄၄ % ၉၀.၃၄ % ၉၆.၄၈ % 

၈၂၅ 

၁၂၂ 

၇၂၅ 

၁၄၃ 

၇၁၂ 

၂၁၄ 

၇၃၇ 

၂၆၈ 

၇၁၀ 

၁၄၄ 

၇၈၃ 

၁၃၀ 

၇၉၂ 

၁၁၃ 

၈၅၀ 

၂၁၉ 

၆၆၅ 

၂၄၃ 

၆၉၂ 

၁၃၂ 

၀ 

၁၀၀ 

၂၀၀ 

၃၀၀ 

၄၀၀ 

၅၀၀ 

၆၀၀ 

၇၀၀ 

၈၀၀ 

၉၀၀ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ 

စွဲဆိ ု ပြီဵ ြြတ ်

၂၄ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 



ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 
 
          မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵကုိ ဇယာဵ (၄)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵသုိ ့စွဲဆိုသည်ဴအမှုေပါင်ဵ (၅၅၄၈) မှုရိှမပီဵ မပီဵြပတမ်ှု (၅၆၉၂)မှု ရိှပါသြဖငဴ် 

ယခင်နှစ်စွဲဆိမုှုထက် (၉၆၁) မှု ပုိမိုကာ အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ ် ၉၇.၆၇ % ရိှမပီဵ  ယခနုှစ ်

၁၀၂.၅၉ % ရိှသြဖင်ဴ ယခင်နှစ်ထက ် ၄.၉၂% ပုိမုိ မပီဵြပတ်ခဲပဴါသည်။ 
 

     ဇယာဵ.  (၄ ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ နှစ်အလိြု ် 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ြုဳ (၄)  ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုအမျ ို ဵအစာဵအရ  နှစ်အလိြ်ု  အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  

နှိုင်ဵယှဉခ်ျြ် 

အမှု အမှုအမျ ို ဵအစာဵ 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ရာဇဝတ ် ၆၃၂၅ ၅၃၆၉ ၄၈၃၁ ၄၆၆၇ ၅၄၄၈ 

တရာဵမ ၁၄၈ ၁၀၈ ၂၁၄ ၁၉၀ ၁၀၀ 

စစုေုြါင်ဵ ၆၄၇၃ ၅၄၇၇ ၅၀၄၅ ၄၈၅၇ ၅၅၄၈ 

ပြီဵြြတ ် ရာဇဝတ ် ၆၁၆၀ ၅၃၁၃ ၅၀၄၆ ၄၅၆၆ ၅၅၆၇ 

တရာဵမ ၁၂၅ ၁၀၇ ၁၇၁ ၁၇၈ ၁၂၅ 

စစုေုြါင်ဵ ၆၂၈၅ ၅၄၂၀ ၅၂၁၇ ၄၇၄၄ ၅၆၉၂ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ရာဇဝတ ် ၉၇  % ၉၈.၉၆ % ၁၀၄.၄၅ % ၉၇.၈၃% ၁၀၂ % 

တရာဵမ ၈၄  % ၉၉.၀၇ % ၇၉.၉၀ % ၉၃.၆၈% ၁၂၅ % 

စစုေုြါင်ဵ ၉၇ % ၉၈.၉၆% ၁၀၃.၄၀ % ၉၇.၆၇% ၁၀၂.၅၉ % 

၆၃၂၅ 

၁၄၈ 

၅၃၆၉ 

၁၀၈ 

၄၈၃၁ 

၂၁၄ 

၄၆၆၇ 

၁၉၀ 

၅၄၄၈ 

၁၀၀ 

၆၁၆၀ 

၁၂၅ 

၅၃၁၃ 

၁၀၇ 

၅၀၄၆ 

၁၇၁ 

၄၅၆၆ 

၁၇၈ 

၅၅၆၇ 

၁၂၅ 
၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ 

၆၀၀၀ 

၇၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ 

စွဲဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၅ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 



ဥြေဒအရတည်ေထာငသ်ည်ဴ အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ (ြေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ)၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  
 
         ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵကုိ ဇယာဵ(၅)တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကေလဵသငူယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵသည်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇) ရုဳဵတင်ွ 

စွဲဆိုသည်ဴ အမှုေပါင်ဵ (၁၀၁)မှုရိှမပီဵ မပီဵြပတ်မှု (၁၁၆)မှု ြဖစ်ပါသည်။ မပီဵြပတ်မှုရာခုိင်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် 

၆၇.၆၈ % မှ  ယခုနှစ ်၁၁၄.၈၅ %  ရိှ၍ ၄၇.၁၇ %  ပုိမုိမပီဵြပတ်ခဲဴပါသည်။ 

        ဇယာဵ.  (၅ ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် 

အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ြုဳ (၅)   ၂၀၁၇ ခုနှစ်မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

နှိုင်ဵယှဉ်ချြ် 

 

ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
           

          ဆဳုဵြဖတ်မပီဵ အမှုမျာဵ၏သက်တမ်ဵသည် တရာဵရဳုဵ၏ အချန်ိနှင်ဴတစ်ေြပဵညီ စစ်ေဆဵစီရင်မှုစွမ်ဵရည်ကုိ 

တိုင်ဵတာရန် ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်ဵ တရာဵရုဳဵကဆဳုဵြဖတ်ခဲသဴည်ဴ အမှုအေရအတွက် နှင်ဴ ကကာြမင်ဴသည်ဴကာလ 

အလုိက် အမှုအေရအတွက်တို၏့အချ ို ဵအစာဵကုိ တွက်ချက်ြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်အထက်ကကာြမင်ဴသည်ဴ 

ရာဇဝတ်မှုနင်ဴှ သုဳဵနှစ်အထက်ကကာြမင်ဴသည်ဴတရာဵမမှုတိုက့ိ ုကကန့်ကကာမှုခင်ဵအြဖစ ်သတ်မတှ်ထာဵပါသည်။ 

အမှု 
ခုနှစ် 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ၆၂ ၂၇ ၇၃ ၉၉ ၁၀၁ 

ပြီဵြြတ ် ၄၅ ၃၉ ၄၉ ၆၇ ၁၁၆ 

အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ၇၃ % ၁၄၄.၄၄ % ၆၇.၁၂ % ၆၇.၆၈ % ၁၁၄.၈၅ % 

၆၂ 

၂၇ 

၇၃ 

၉၉ ၁၀၁ 

၄၅ 
၃၉ 

၄၉ 

၆၇ 

၁၁၆ 

၀ 

၂၀ 

၄၀ 

၆၀ 

၈၀ 

၁၀၀ 

၁၂၀ 

၁၄၀ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

စွဲဆုိ ပြီဵြြတ် 

၂၆ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵ အမှုမျာဵ၏သြ်တမ်ဵ 

 

          ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည် ရာဇဝတ်နှငဴ် တရာဵမဆိုင်ရာ မူလမှု၊ အယခူဳမှုနှင်ဴ ြပင်ဆငမ်ှု 

မျာဵကုိ စစ်ဆဵပါသည်။ ဇယာဵ(၆)တွင် ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ဆဳုဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှု 

သက်တမ်ဵ ကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

          ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုသက်တမ်ဵ သည ် (၃)လေအာက် ၄၃%၊ 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်ဵ ၃၉%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ ၁၈%နှငဴ် (၁၂)လအထက် ၀% ြဖစ်ပါသည်။ 

အေသဵစိတ်ကုိ ဇယာဵ (၆)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 

 ဇယာဵ  (၆ )   ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ဆဳုဵြဖတ်ပြီဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ  (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

၃ လေအာြ ် ၁၄၇ ၅၀ % ၈၁ ၄၃ % 

၃- ၆ လ ၉၂ ၃၁ % ၇၄ ၃၉ % 

၆- ၁၂ လ ၂၀   ၇ % ၃၅ ၁၈ % 

၁၂ လအထြ် ၃၄ ၁၂ % - - 

စစုေုြါင်ဵ  ၂၉၃ ၁၀၀ % ၁၉၀ ၁၀၀ % 

၅၀% 

၃၁% 

၇% ၁၂% 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက် 

          ဇယာဵ (၇)တွင် ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ တရာဵမမှုသက်တမ်ဵကုိ ေဖာြ်ပထာဵ 

ပါသည်။ ကရင်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ တရာဵမမှုသက်တမ်ဵသည ် (၃)လေအာက် ၃၅%၊ 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်ဵ ၄၄%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ ၁၇%နှင်ဴ (၁၂)လအထက် ၄%၊ (၃၆)လအထက်  ၀% 

ြဖစ်ပါသည်။ အေသဵစိတ်ကုိ ဇယာဵ (၇)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

၄၃% 

၃၉% 

၁၈% 
၀% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

၃လေအာက ်

 ၃-၆ လ 

၆-၁၂ လ 

၁၂ လအထက် 

၂၇ 



ဇယာဵ (၇ )  ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏်  ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵ တရာဵမမှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

၃ လေအာြ ် ၆၁ ၄၅ % ၃၂ ၃၅ % 

၃- ၆ လ ၆၅ ၄၇ % ၄၁ ၄၄ % 

၆- ၁၂ လ ၁၀   ၇ % ၁၆ ၁၇ % 

၁၂ လအထြ်  ၂   ၁ %  ၄   ၄ % 

၃၆ လအထြ် - - - - 

စစုေုြါင်ဵ  ၁၃၈ ၁၀၀ % ၉၃ ၁၀၀ % 

၃၅% 

၄၄% 

၁၇% 
၀% ၄% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက် 

၃၆ လအထက် 

ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵ အမှုမျာဵ၏သြ်တမ်ဵ 
 

           ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵသက်တမ်ဵကို ဇယာဵ(၈)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
 

          ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ(၄)ရုဳဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵရာဇဝတ်မှုသက်တမ်ဵ သည် (၃)လေအာက် 

၄၆%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်ဵ ၄၃%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ ၉%နှငဴ် (၁၂)လအထက် ၂%ြဖစ်ပါသည်။ ဇယာဵ 

(၈)အရ (၃)လအတွင်ဵ စစ်ေဆဵဆဳုဵြဖတ်မပီဵသညဴ် ရာဇဝတ်မှုမျာဵသည ် ယခင်နှစ် ၆၀%မှ ယခနုှစ ် ၄၆% သ့ုိ 

ေလျာကဴျခဲဴသညကုိ်ေတွ့ရိှရမပီဵ (၁၂)လအထက် ကကန့်ကကာသည်ဴရာဇဝတ်မှုမျာဵမှာ ယခင်နှစ် ၀% မှ ယခနုှစ်  

၂% သို ့ပုိမုိမျာဵြပာဵခဲဴသညကုိ် ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၄၅% 

၄၇% 

၇% 

၀% 
၁% 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက ်

၃၆ လအထက ်

၂၈ 



ဇယာဵ (၈)    ခရိငု်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  ဆဳုဵြဖတ်ပြီဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ  (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

၃ လေအာြ ် ၃၉၉ ၆၀ % ၃၁၆ ၄၆ % 

၃- ၆ လ ၂၄၅ ၃၇ % ၂၉၆ ၄၃ % 

၆- ၁၂ လ ၁၉   ၃ % ၆၅   ၉ % 

၁၂ လအထြ် ၂   ၀ % ၁၅   ၂ % 

စစုေုြါင်ဵ  ၆၆၅ ၁၀၀ % ၆၉၂ ၁၀၀ % 

၆၀% 

၃၇% 

၃ % ၀% 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက် 

          ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ(၄)ရုဳဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵတရာဵမမှုမျာဵသက်တမ်ဵကုိ ဇယာဵ(၉)တွင် 

ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် ဇယာဵ(၉)တွင် ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ တရာဵမမှုသက်တမ်ဵ သည် (၃)လေအာက ် ၂၀%၊ (၃)လမှ 

(၆)လအတွင်ဵ ၁၇%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ ၂၃% နှင်ဴ (၁၂)လအထက် ၃၂%၊ (၃၆)လအထက် ၈% 

ြဖစ်ပါသည်။  ဇယာဵ (၉)အရ (၃၆)လအထက် ကကန့်ကကာသည်ဴ တရာဵမမှုမျာဵမှာ ယခင်နှစ် ၃% မှ ယခုနှစ် ၈% သ့ုိ 

ပုိမုိမျာဵြပာဵလာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၄၆% 

၄၃% 

၉% ၂% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

၃လေအာက ်

၃-၆ လ 

၆-၁၂ လ 

၁၂ လအထက် 

၂၉ 



ဇယာဵ (၉ )  ခရိငု်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  ဆဳုဵြဖတ်ပြီဵ တရာဵမမှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ  (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

၃ လေအာြ ် ၈၃ ၃၄ % ၂၆ ၂၀ % 

၃- ၆ လ ၁၇   ၇ % ၂၂ ၁၇ % 

၆- ၁၂ လ ၈၀ ၃၃ % ၃၀ ၂၃ % 

၁၂ လအထြ် ၅၇ ၂၃ % ၄၃ ၃၂ % 

၃၆ လအထြ် ၆   ၃ % ၁၁   ၈ % 

စစုေုြါင်ဵ  ၂၄၃ ၁၀၀ % ၁၃၂ ၁၀၀ % 

၃၄% 

၇% 

၃၃% 

၂၃% 

၃ % 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက် 

၃၆ လအထက် 

၂၀% 

၁၇% 

၂၃% 

၃၂% 
၈% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

၃ လေအာက ်

၃-၆လ 

၆-၁၂လ 

၁၂လအထက် 

၃၆ လအထက် 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ပြီဵ အမှုမျာဵ၏သြ်တမ်ဵ 
 

           မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵသက်တမ်ဵကို ဇယာဵ(၁၀)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ(၇)ရုဳဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵရာဇဝတ်မှုသက်တမ်ဵ သည ် ေန့ချင်ဵ မပီဵ ၆၉%၊ 

(၃)လေအာက် ၁၅%၊ (၃)လမှ (၆)လအတွင်ဵ ၇%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ ၇% နှင်ဴ (၁၂)လအထက် ၂% 

ြဖစ်ပါသည်။ ဇယာဵ (၁၀)အရ ေန့ချင်ဵ မပီဵ စစ်ေဆဵနိုင်သညဴ် ရာဇဝတ်မှု စွဲဆိုမှုအေရအတွက်သည် 

ယခင်နှစ်ထက် ၁၂၀၄မှု  ပုိမုိမျာဵြပာဵခဴဲေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၃၀ 



ဇယာဵ  (၁၀)     ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ဆဳုဵြဖတ်ပြီဵ ရာဇဝတ်မှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ  (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

ေန့ချင်ဵ ၂၆၅၀ ၅၈ % ၃၈၅၄ ၆၉ % 

၃ လေအာြ ် ၁၀၉၂ ၂၄ % ၈၁၆ ၁၅ % 

၃- ၆ လ ၄၆၃ ၁၀ % ၄၀၃   ၇ % 

၆- ၁၂ လ ၂၅၂   ၆ % ၃၇၃   ၇ % 

၁၂ လအထြ် ၁၀၉   ၂ % ၁၂၁   ၂ % 

စစုေုြါင်ဵ  ၄၅၆၆ ၁၀၀ % ၅၅၆၇ ၁၀၀ % 

၅၈% 

၂၄% 

၁၀% 
၆% ၂% 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

ေန့ချင်ဵ  

၃လေအာက ်

၃-၆ လ 

၆-၁၂ လ 

၁၂လအထက် 

          ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ တရာဵမမှုမျာဵသက်တမ်ဵကုိ ဇယာဵ(၁၁) 

တွင် ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် ဆုဳဵြဖတ်မပီဵ တရာဵမမှုသက်တမ်ဵ သည် (၆)လေအာက် ၃၇%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်ဵ 

၃၀%နှငဴ် (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်ဵ ၂၈%၊ (၃၆)လအထက်  ၅% ြဖစ်ပါသည်။  ဇယာဵ (၁၁) အရ (၆)လမ ှ

(၁၂)လအတွင်ဵ ကကန့်ကကာသည်ဴ ဆုဳဵြဖတ်မပီဵတရာဵမမှုမျာဵသည ်ယခင်နှစ် ၂၀%မှ ယခနုှစ ်၃၀%သ့ုိ ပုိမုိမျာဵြပာဵ 

လာသည်ကို ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၆၉% ၁၅% 

၇% ၇% ၂% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

ေန့ချင်ဵ  

၃လေအာက် 

၃-၆ လ 

၆-၁၂ လ 

၁၂လအထက် 

၃၁ 



ဇယာဵ (၁၁)   ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ဆဳုဵြဖတ်ပြီဵ တရာဵမမှုမျာဵ၏သြတ်မ်ဵ (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) 

အမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 
၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  အမှုအေရအတွြ် ရာခိုင်နှုန်ဵ  

၆ လေအာြ ် ၁၀၂ ၅၇ % ၄၆ ၃၇ % 

၆- ၁၂ လ ၃၆ ၂၀ % ၃၈ ၃၀ % 

၁၂ - ၃၆ လ ၃၄ ၁၉ % ၃၅ ၂၈ % 

၃၆ လအထြ် ၆ ၄ % ၆ ၅ % 

စစုေုြါင်ဵ  ၁၇၈ ၁၀၀ % ၁၂၅ ၁၀၀ % 

၅၇% 

၂၀% 

၁၉% 
၄% 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ ်

၆ လေအာက ်

၆-၁၂လ 

၁၂-၃၆ လ 

၃၆ လအထက် 

၃၇% 

၃၀% 

၂၈% 
၅% 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်

၆ လေအာက ်

၆-၁၂လ 

၁၂-၃၆ လ 

၃၆ လအထက် 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

၁ ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် ၁၆၂ ၁၉၀ ၆၉ ၉၃ 

၂ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ ၇၁၀ ၆၉၂ ၁၄၄ ၁၃၂ 

၃ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ၅၄၄၈ ၅၅၆၇ ၁၀၀ ၁၂၅ 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်တရာဵစီရငေ်ရဵလုြင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ 

ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵမျာဵ ေဖာ်ြြချြ် 
 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်၊   ခရိငု်တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှ

ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထိ စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ်  ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏  ပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵ 

၃၂ 



၁၆၂ ၆၉ 

၇၁၀ 
၁၄၄ 

၅၄၄၈ 

၁၀၀ ၁၉၀ ၉၃ 

၆၉၂ 
၁၃၂ 

၅၅၆၇ 

၁၂၅ 
၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ 

၆၀၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

လြ်ခဳ ပြီဵ ြြတ ်

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ပမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ 

   ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြေ်န့ထ ိ

စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ်  ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏  ပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵ နှငဴ် ဂရြ်ြု ဳ

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ်

အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

၁ ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် ၁၆၂ ၁၉၀ ၆၉ ၉၃ 

၁၆၂ 

၆၉ 

၁၉၀ 

၉၃ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ 

လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် 

၃၃ 



 ခရိငု်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ ်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ် 

 ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏ ပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵ နှင်ဴ ဂရြ်ြု ဳ

စဉ ် တရာဵရုဳဵအမည် 

အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

၁ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ ၄၄၀ ၄၂၀ ၇၇ ၆၀ 

၂ ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ ၃၉ ၆၇ ၁၀ ၂၃ 

၃ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ ၂၃၀ ၂၀၄ ၅၇ ၄၉ 

၄ ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ ၁ ၁ - - 

၄၄၀ 

၇၇ 

၃၉ 

၁၀ 

၂၃၀ 

၅၇ 

၁ ၀ 

၄၂၀ 

၆၀ ၆၇ 

၂၃ 

၂၀၄ 

၄၉ 

၁ ၀ ၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

၄၀၀ 

၄၅၀ 

၅၀၀ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ ရာဇဝတ ် တရာဵမ 

လြ်ခဳ ပြီဵြြတ် 

ဘာဵအဳခရိုင ် ေြာဴြရိတ်ခရိုင် ြမဝတီခရိုင် ဖာြနွ်ခရိုင် 

၃၄ 



  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့ မ ှ ဒီဇင်ဘာလ  (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  

စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ်  ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ၏ ပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵြြဇယာဵနှငဴ် ဂရြ်ြု ဳ

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ်

အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

၁ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၂၀၂၅ ၂၀၈၀ ၁၂ ၂၅ 

၂ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၁၄၁ ၁၅၆ ၂ ၄ 

၃ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁၈ ၂၄ ၁ ၂ 

၄ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁၁၆၆ ၁၁၃၄ ၁၄ ၁၃ 

၅ ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၈၂ ၈၂ ၃ ၅ 

၆ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၁၉၉၄ ၂၀၆၀ ၆၆ ၇၆ 

၇ ဖာပွန်မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၂၂ ၃၁ ၂ - 

၂၀
၂၅

 

၁၂ 
၁၄၁ 

၂ ၁၈ ၁ 

၁၁၆၆ 

၁၄ 
၈၂ 

၃ 

၁၉၉၄ 

၆၆ ၂၂ ၂ 

၂၀၈၀ 

၂၅ 
၁၅၆ 

၄ ၂၄ ၂ 

၁၁၃၄ 

၁၃ 
၈၂ ၅ 

၂၀၆၀ 

၇၆ ၃၁ ၀ ၀ 

၅၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၅၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀ 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

ရာ
ဇဝ

တ
 ်

တ
ရာ

ဵမ
 

လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် 

ဘာဵအဳပမို့နယ ် လှိုင်ဵဘဲွပမို့နယ ်  သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ ်  ေြာြဴရတိ်ပမို့နယ ်

 

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ ် ြမဝတီပမို့နယ ် ဖာြွနပ်မို့နယ် 

၃၅ 



သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵစီရငြ်ခင်ဵနှင်ဴ ကြာဵနာစစ်ေဆဵဆဲရာဇဝတ်မှုမျာဵ ြိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ  
 

           ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ် နိုင်ငဳေတာသ်မ္မရုဳဵ၏ (၁-၂-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် ဥပေဒကဲဴသ့ုိ 

အာဏာတည်ေသာအမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ အာဵ ေကကညာမပီဵ ေနာက်ပိုင်ဵ တရာဵရုဳဵအသီဵသီဵသုိ ့ တရာဵစွဲဆို 

တင်ပို့လာသညဴ် မှုခင်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ ၍ လုဳခခုဳေရဵအေြခအေနအရ ရုဳဵေရှ့တင်ပို့ရန် အခက်အခဲရိှေသာ 

အချုပ်တရာဵခဳပါ ရာဇဝတ်မှုခင်ဵ မျာဵကုိ တရာဵစီရင်ေရဵ အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစရန် နှငဴ် အမှုမျာဵကကန့်ကကာမှု 

မရိှေစရန် ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်၏  (၂၈-၄-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ ် ၁၅၅/၂၀၂၁ အရ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵ၊ အမိန့်အမှတ် ၁၅၆/၂၀၂၁အရ ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵ၊ (၂၂-၃-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ ် ၈၀/၂၀၂၁ အရ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ေမလင်ဵ ထူဵ(တ/၂၉၂၇)နှင်ဴ (၂၃-၆-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ ်၂၇၉/၂၀၂၁ အရ 

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ယဉ်မင်ဵသ(ူတ/၃၁၈၇) တို့အာဵ ဘာဵအဳမမို့၊ ေတာင်ကေလဵအကျဉ်ဵေထာငအ်နီဵရှိ 

သီဵသန့်တရာဵရုဳဵေနရာမျာဵတွင် သီဵသန့်ရုဳဵထိုငစ်စ်ေဆဵရန် တာဝန်မျာဵ ေပဵအပ်ခဲဴရာ ကရင်ြပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်တွင် သီဵသန့်ရဳုဵထုိင် စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာအမှု (၇)မှု နှင်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင် 

သီဵသန့်ရုဳဵထုိင်စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာ အမှု(၁၂)မှုရိှခဲဴမပီဵ အမှုအေရအတွက်နှင်ဴ တရာဵသူကကီဵဦဵေရတ့ုိကိ ု

ေနာကဆ်က်တဲွ (ခ) (ခ-၁) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါသည။် 
 

            နိုင်ငဳေတာ်စီမဳအုပခ်ျုပ်ေရဵေကာင်စီတာဝန်ယူမပီဵေနာက်ပိုင်ဵတွင် အစရီင်ခဳသညဴ်ကာလအတွင်ဵ 

သက်ဆိငု်ရာ တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် စွဲဆိုထာဵသည်ဴ ကကာဵနာစစ်ေဆဵဆဲ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကုိ ပိတသိ်မ်ဵ ရန် 

အမိန့်မျာဵ ထုတြ်ပန်ေကကြငာခဲဴပါသည်။ နိုင်ငဳေတာစ်ီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ၏ (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ 

အမိန့်အမှတ ် ၁၄၇/၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်ဵ သညဴ် အမှု (၁၃)မှုမှ တရာဵခ ဳ စုစုေပါင်ဵ (၃၁)ဦဵ၊ နိုင်ငဳေတာစ်ီမဳ 

အုပခ်ျုပ်ေရဵေကာငစ်ီ၏ (၁၁-၈-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ် ၁၇၂/၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်ဵ သည်ဴ အမှု 

(၆၈)မှုမ ှ တရာဵခဳ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၈)ဦဵ၊ နိုင်ငဳေတာစ်ီမအဳုပ်ချုပ်ေရဵေကာင်စီ၏ (၁၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ 

အမိန့်အမှတ ် ၁၈၇/ ၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်ဵ သည်ဴ အမှု (၄၅)မှုမှ တရာဵခ ဳ စုစုေပါင်ဵ  (၇၁) ဦဵတို့အာဵ အမှုမှ 

ြပန်လည်လွှတ်ေပဵခဲဴသညဴ် တရာဵခဳမျာဵ၏စာရင်ဵ ကို ေနာကဆ်က်တဲွ (ဂ) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 

အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာငရ်ွြ်မှုမျာဵေဖာ်ြြချြ် 

ဥြေဒဆိုငရ်ာအေထာြ်အြူေြဵေရဵအဖွဲ့  ဖွဲ့ စည်ဵ ြခင်ဵ 
 

            ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖဲွ့အာဵ (၃၁-၈-၂၀၂၁) 

ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်(၁၆/၂၀၂၁)ြဖငဴ် ဥက္ကဌ အပါအဝင ်အဖဲွ့ဝင်(၇)ဦဵြဖငဴ် ဖွဲ့ စည်ဵခဲဴပါသည်။ ခရိုင်/မမို့နယ် 

ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖဲွ့အာဵ (၂၁- ၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့၌ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် 

အတွင်ဵရှိ မမို့နယ ်(၇)မမို့နယ်တွင် ဖွဲ့ စည်ဵ ခဲဴမပီဵ ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖဲွ့၏ 

ကကီဵကကပ်လမ်ဵ ညွှန်မှုမျာဵနှင်ဴအညီ ဥပေဒအေထာက်အကူေပဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၃၆ 



တရာဵရုဳဵမျာဵ 
ရုဳဵ ခွနရ်ရိှေငွမျာဵ 

၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၁၂၀၂၀၉၀၀ ကျပ ် ၅၁၂၁၀၀၀ ကျပ ်

ခရိငု်တရာဵရဳုဵ (၄) ရုဳဵ  ၁၈၂၄၆၀၀၀ ကျပ ်  ၁၈၂၃၅၀၁၀ ကျပ ်

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇) ရုဳဵ ၁၅၄၀၀၂၅ ကျပ ် ၉၂၈၁၁၈ ကျပ ်

စစုေုပါင်ဵ ၃၁၈၀၆၉၂၅ ကျပ ် ၂၄၂၈၄၁၄၈ ကျပ ်

ရုဳဵခနွ်နှငဴ် ဒဏ်ေငွေြာြခ်ဳရရိှမှု 

ရုဳဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ 
 

             ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာန်ှငဴ် ြပည်နယအ်တွင်ဵ ရှိ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

မျာဵ၌ စွဲဆိုေသာ အမှုမျာဵတွင် ရုဳဵခွန်ေတာ်ဥပေဒအရ ရုဳဵခွန်တဳဆပိ်ေခါင်ဵမျာဵကုိ အမှုသည်မျာဵမှ 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေရှ့ေနေရှ့ရပ်ကိစ္စမျာဵတွင် ေရှ့ေနမျာဵမှလည်ဵ ေကာင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴကကပါသည်။ ၂၀၂၀ 

ြပည်ဴနှစ် နငဴ်ှ ၂၀၂၁ခုနှစ် ရုဳဵခွန်တဳဆပိ်ေခါင်ဵမျာဵ ထမ်ဵေဆာင်ရရှိေငွကိ ုေအာက်ပါအတုိင်ဵ နှိုင်ဵ ယှဉေ်ဖာြ်ပ 

ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တြ်ရိုြဒ်ဏ်ေငွနှင်ဴ  ေြာြ်ခရဳဒဏ်ေငမွျာဵ 
 
               ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ြပည်ေထာငစ်ုအရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒအရ တရာဵရုဳဵ  

မျာဵမှ ေကာက်ခရဳရှိေသာ ဒဏ်ေငွမျာဵကုိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ရေငွမျာဵေခါင်ဵစဉြ်ဖငဴ် ြပည်နယ် 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵပါသည။် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်နှငဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴက 

တပ်ရိုကသ်ညဴ် ဒဏ်ေငွေကာက်ခရဳရိှမှုကို  ေအာက်ပါအတိငု်ဵ  နှိုင်ဵယဉှေ်ဖာ်ြပပါသည။် 

တရာဵရုဳဵမျာဵ 
တြ်ရိုြ်ဒဏ်ေငွ ေြာြ်ခဳရဒဏ်ေငွ ယခင ်

ြာလ 
ေ ြဵ 
ြျန ်၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ် 

− − − − − 

ခရိငု်တရာဵရဳုဵ (၄) ရုဳဵ - - - - − 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 
(၇)ရုဳဵ 

၂၄၄၀,၅၇၆၀၀
ကျပ် 

၁၉၅၅၀၃၈၀၀
ကျပ် 

၂၄၄၀,၅၇၆၀၀
ကျပ် 

၁၉၅၅၀၃၈၀၀
ကျပ် 

− 

၃၇ 



လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵ အြမစ်မျာဵအေြခအေန 
 

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁)ရက်ေန့အထ ိ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် နှင်ဴ ခရိုင်/မမို့နယ ်တရာဵရုဳဵ 

အဆငဴ်ဆင်ဴတွင် တရာဵေရဵအရာရှိ (၂၄)ဦဵနှငဴ် ရုဳဵဝန်ထမ်ဵ (၁၀၂)ဦဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ 

ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှငဴ် တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆငဴ်ရိှ ရာထူဵအဆင်ဴအလုိက် အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ အင်အာဵ 

စာရင်ဵကုိ  ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ (ဃ) ြဖငဴ်လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်/ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

မျာဵ၏ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ ြပုန်ဵတီဵမှုစာရင်ဵကုိ ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ(င)၊ (င-၁)ြဖငဴ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ၊ အရာထမ်ဵ၊ 

အမှုထမ်ဵဝန်ထမ်ဵဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် အေရဵယူမှုအေြခအေနကုိ ေနာြ်ဆြ်တဲွ (စ)၊ (စ-၁) ြဖင်ဴ 

လည်ဵေကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရုဳဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရညအ်ေသွဵြမှင်ဴတင်ေရဵသင်တန်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ 
 

 (၁၄- ၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတေ်တာ၊် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌  ဖွင်ဴလှစ်သညဴ်  

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရုဳဵလုပင်န်ဵအရည်အေသွဵြမှင်ဴသငတ်န်ဵ အမှတစ်ဉ ် (၁/၂၀၂၁) သ့ုိ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရုိင်/ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိမှ  သင်တန်ဵသာဵ/သူ  စုစုေပါင်ဵ (၁၉)ဦဵ တက်ေရာက် 

ခဲဴကကပါသည်။ 

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ ြမှငဴ်သင်တန်ဵ    

အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)  ဖင်ဴွလှစ်စဉ် 

 (၁၃-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတေ်တာ၊် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌  ဖွင်ဴလှစ်သညဴ်  

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵအရညအ်ေသွဵြမှင်ဴသငတ်န်ဵ အမှတစ်ဉ ် (၂/၂၀၂၁)သို ့ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရုိင်/ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိမှ  သင်တန်ဵသာဵ/သူ  စုစုေပါင်ဵ (၁၈)ဦဵ တက်ေရာက် 

ခဲဴကကပါသည်။ 

၃၈ 



တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ ြမှငဴ်သင်တန်ဵ    

အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) ဖင်ဴွလှစ်စဉ် 

တရာဵရုဳဵ၏ လုြင်န်ဵေဆာင်ရွြ်ြဳုြုိ အမျာဵြြည်သ ူနာဵလည်သေဘာေြါြေ်စရန ်အသိြညာေြဵြခင်ဵ 
 

         သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒ၊ တရာဵရဳုဵမီဒီယာလက်စဲွမျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵရဳုဵဆုိင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ရယူနိုင်ရန် ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တွင် သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့ (Public Information Officer) 

ကုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ် မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵတွင် (Court Information Officer) တရာဵရုဳဵ 

သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအရာရိှမျာဵကိုလည်ဵ ေကာင်ဵ  ခန့်အပ်ထာဵရှိပါသည်။ 

 

         ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်  Facebook Page တွင် ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတေ်တာခ်ျုပ်၏ 

ကကိုတင်အမှုေခါ်စာရင်ဵမျာဵ၊ ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၏ ကကိုတင်အမှုေခါ်စာရင်ဵမျာဵ၊ စီရငခ်ျက ်

ချမှတမ်ည်ဴအမှုစာရင်ဵမျာဵ၊ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ အဆင်ဴဆင်ဴတ့ုိ၏ 

လှုပရှ်ာဵမှုသတင်ဵ မျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵဓါတ်ပဳုမျာဵကို  ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵ  ေဆာငရွ်ကခ်ဲဴပါသည။် 

 

         တရာဵရုဳဵမျာဵအနက် ေရှ့ေြပဵတရာဵရုဳဵြဖင်ဴစတငခ်ဲဴသညဴ် ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် စုဳစမ်ဵရန်ဌာန 

(Information Counter)၊ အမှုလက်ခဳဌာန (Intake Counter)၊ သတင်ဵမီဒီယာခန်ဵ (Media Room)မျာဵ 

ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိခဲဴသညဴ်အြပင် နိုင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အဆင်ဴြမင်ဴရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကိ ု

လည်ဵ  ြဖည်ဴတင်ဵ ထာဵရိှခဲဴပါသည်။  ထိုအ့တူ ကရငြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ 

နှင်ဴ  မမို့နယ်တရာဵရုဳဵအာဵလုဳဵတွင်လည်ဵ  ယခအုခါ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ကဴဲသ့ုိ  ြပင်ဆင်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵ 

ရိှမပီဵ ြဖစ်ပါသည။် 

၃၉ 



        တရာဵရုဳဵမျာဵသည် နိုင်ငဳသာဵတို့ရရိှမညဴ် ဥပေဒဆိုင်ရာအခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ အြပည်ဴအဝရရိှေစရန်၊ 

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ရန်၊ ြပည်သူမျာဵ ဘဝလုဳခခုဳစိတခ်ျမှုရိှေစရန်၊ တရာဵရုဳဵ  

အသဳုဵြပုသူမျာဵ အခက်အခဲမရိှ လွယ်ကူစွာ အသဳုဵြပုနိုင်ရန်နှငဴ် ြပညသူ်မျာဵ အာဵလဳုဵအတွက် တိုဵ တက် 

ေကာင်ဵ မွန်ေသာ တရာဵမျှတမှု ရရိှခဳစာဵနိုငေ်စရန ်ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာငရွ်က်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

         ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်မှ လက်ခဳရရှိသညဴ် စေကာကရင်၊ ပိုဵ ကရငသ်ိ့ု ဘာသာြပန်ဆုိ 

ထာဵသညဴ် ရာဇ၀တ်မှုအေကကာင်ဵသေိကာင်ဵစရာေစာင်ေရ (၄၀၀၀)၊ တရာဵမမှုအေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာ 

ေစာင်ေရ (၄၀၀၀)၊ စာချွန်ေတာ်အေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာ ေစာင်ေရ (၄၀၀၀)စီကုိ ကရငြ်ပည်နယ်အတွင်ဵ 

မှတီင်ဵေနထိုငက်ကသညဴ် တိုင်ဵရင်ဵ သာဵြပညသ်ူမျာဵ တရာဵစီရင်ေရဵအသိအြမင် ဗဟုသုတတိုဵြမှင်ဴေစရန် 

အတွက် ခရိုင်၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် ထာဵရှိမပီဵ  အခမဲဴြဖန့်ေဝေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 

ြြစ်ဒဏ်ြျခဳေနရသမူျာဵ၊ အချုြ်ခေဳနရသူမျာဵ၏ ဥြေဒဆိုငရ်ာအခွငဴ်အေရဵမျာဵ ရရှိမှု ရှိ - မရှ ိကြည်ဴရှု 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

 

          ြပညေ်ထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ   ၆၇ ၊ ၆၈နှင်ဴ    ြပညေ်ထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်ရုဳဵ ၏      

(၉-၁၀-၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၃)တို့နှငဴ်အညီ ြပစ်ဒဏ်ကျခဳရသူမျာဵ၊ အချုပ်ခ ဳ

ေနရသူမျာဵနှငဴ်ပတသ်က်၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရသင်ဴရထိုက်ေသာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵရရှိမှုနှငဴ် အမှုမျာဵစစ်ေဆဵ 

ရာတွင် ကကန့်ကကာမှုမရိှေစေရဵစသည်ဴအချက်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြပညန်ယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်က မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှအိချုပ်ခန်ဵမျာဵ နှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင၊် အသက်ေမွဵမှု 

အတတ်သင်စခန်ဵ  တ့ုိကုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵက 

မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှ ိ အချုပ်ခန်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခငစ်ိမ်ဵဝင်ဵက မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှိ အချုပခ်န်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဘာဵအဳခရိုင်၊ ေကာဴကရိတ် 

ခရိုင်၊ ြမဝတီခရိုင်နှငဴ် ဖာပွန်ခရိုင် တရာဵသူကကီဵမျာဵကလည်ဵ ၎င်ဵ တို့ခရိုင်အတွင်ဵရှိ အကျဉ်ဵေထာင် နှင်ဴ 

မမို့မ/နယ်ေြမရဲစခန်ဵရှ ိအချုပခ်န်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ  သွာဵေရာက ်ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵမပီဵ  လိုအပ်သည်မျာဵ  

လမ်ဵညွှန်ခဲဴကကပါသည်။ 

၄၀ 



ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ြ အြျဉ်ဵေထာင်၊ ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ ်နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြိ ု

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵသိန်ဵကိကုိကု  

(၁၀- ၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် မာလာဖူဵ 

ကုန်ထုတ်စခန်ဵ (မမိုင်ကေလဵ)အာဵ 

ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵစဉ် 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵသိန်ဵကိကုိကု  

(၂၅- ၁၁-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် ြမဝတီမမို ့မရဲစခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵစဉ် 

၄၁ 



ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခင်ေဆွထနွ်ဵ  က (၁၃-  ၁၂- ၂၀၂၁) 

ရက်ေန့တွင်  အနိ္ုဒ နယ်ေြမရစဲခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵ  ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵစဉ် 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခင်စိမ်ဵဝင်ဵက (၁၅-  ၁၀- ၂၀၂၁) 

ရကေ်န့တွင်  ဇာသြပင်နယ်ေြမ ရဲစခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵစဉ် 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ြ အြျဉ်ဵေထာင၊် ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ် နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို 

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

၄၂ 



မဟာဗျူဟာစီမဳြနိ်ဵ၏  စတုတ္ထနှစ ်(၂၀၂၁) လုြင်န်ဵစဉ်မျာဵ အေြာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်ရွြမ်ှု 
 
မဟာဗျူဟာစီမဳြနိ်ဵဖွဳ့ ပဖိုဵတိုဵ တြမ်ှု 
 

          ြပညေ်ထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်သည ်သဳုဵနှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၅- 

၂၀၁၇) ခုနှစ်ကုိ ေအာင်ြမငစ်ွာ အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ပီဵေနာက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွကမ်ည်ဴ စီမဳကိန်ဵအြဖစ ်

ဒုတိယေြမာက ် ငါဵနှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကုိ ယခင်မဟာဗျူဟာ 

စီမဳကိန်ဵ၏ အေတွ့အကကုဳနှင်ဴ ေအာငြ်မငမ်ှုတုိ့အေပါ်အေြခြပု၍ေရဵဆွဲခဲဴပါသည်။ တရာဵစီရင်ေရဵ 

မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ နယ်ပယ် ၅ ရပ် “ ထိေရာြ်ေသာ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှု နှင်ဴ တရာဵရဳုဵြ 

ေဆာင်ရွြ်ေသာ အထူဵမှုခင်ဵြိစ္စရြ်တို့ြုိ တုိဵြမှင်ဴေဆာငရ်ွြ်ရန်” အတွက် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(National Case Management Program– NCMP) ကုိ နှစ်အလုိက် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခဲသဴည်။ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇလူိုငလ် (၁)ရက် 

ေန့တွင် ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ အာဵ ေရှ့ေြပဵတရာဵရုဳဵအြဖစ ် သတ်မတှ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴပါသည်။ နိုင်ငဳ 

တစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ် (National Case Management Program – NCMP) ကုိ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ 

ကသဂုတလ် (၁) ရက်ေန့တွင် ကရငြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၊ ဘာဵအဳမမို ့နယတ်ရာဵရုဳဵနှင်ဴ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ စုစုေပါင်ဵ (၃)ရုဳဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ြမဝတီခရိုင် 

တရာဵရုဳဵ နှင်ဴ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇလူိုငလ် (၁)ရက်ေန့တွင် ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ   စုစုေပါင်ဵ (၂) ရုဳဵ၊ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် ေကာဴကရိတ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇလူိုငလ် (၁)ရက်ေန့တွင် 

ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ  စုစုေပါင်ဵ  (၂) ရုဳဵတို့တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴမပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

         နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ( National Case Management Program – NCMP ) 

တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အမှုလက်ခဳဌာန၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရယသူညဴ်ဌာန၊ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရုဳဵသဳုဵ 

ပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ပရိေဘာဂမျာဵကို သင်ဴတင်ဴေအာင် စီမဳထာဵရှိပါသည်။ 

 

         ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်တွင်ဵ ရှိ တရာဵသကူကီဵမျာဵနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ Video 

Conferencing စနစ်ြဖငဴ် (၁၆-၁၀-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ ဝန်ေဆာငမ်ှုသငတ်န်ဵ 

(Customer Service)၊  (၂၃- ၁၀- ၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင်      တရာဵရုဳဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵသင်တန်ဵ၊ 

(၃၀- ၁၀- ၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုသင်တန်ဵ  နှင်ဴ (၆- ၁၁- ၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် မှုခင်ဵ 

ေြခရာေကာက်စနစ်သင်တန်ဵမျာဵကုိ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရဳုဵ၊ ေလဴကျင်ဴဌာန ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ေဒါ်ေအဵေအဵလှိုင် ဦဵေဆာင်၍ ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵ ဦဵဝင်ဵေအာင်နှင်ဴ ဦဵမျ ို ဵေကျာ်ေအာငတ်ို့က 

သင်ကကာဵပို့ချေပဵခဲဴပါသည်။ 

၄၃ 



နိုငင်တဳစ်ဝန်ဵ မှုခင်ဵစီမခဳန့် ခွဲမှုအစီအစဉ ်(NCMP) အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွြ်မှု 

          

 (၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် နုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ မိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵကုိ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင်             

(၂၈-၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်ရာ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ်က တက်ေရာက်မပီဵ  

အဖွင်ဴအမှာစကာဵ ေြပာကကာဵခဲဴပါသည်။ 

နိုငင်တဳစ်ဝန်ဵ မှုခင်ဵစီမခဳန့် ခွဲမှုအစီအစဉ ်(NCMP) အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွြ်မှု 

          

 (၁-၁-၂၀၂၂)တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ညဴ် 

ကကာအင်ဵ ဆိပက်ကီဵမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ မိတ်ဆက်ရှင်ဵ လင်ဵြခင်ဵ အခမ်ဵအနာဵကုိ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

(၂၈- ၁၂- ၂၀၂၁) ရက်ေန့၌ ကျင်ဵ ပြပုလုပ်ရာ ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသကူကီဵချုပ်က Video 

Conferencing (Zoom) ြဖငဴ် တကေ်ရာက်မပီဵ  အဖွင်ဴအမှာစကာဵ ေြပာကကာဵခဲဴပါသည။် 

၄၄ 



 (၁-၁-၂၀၂၂)ရက်ေန့တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ညဴ် 

သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏         မိတ်ဆက်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵကုိ           မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင်   

     (၂၉- ၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့၌   ကျင်ဵပြပုလုပရ်ာ  ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ ်က   Video  

     Conferencing (Zoom) ြဖငဴ်  တက်ေရာက်မပီဵ  အဖွင်ဴအမှာစကာဵ ေြပာကကာဵခဲဴပါသည်။ 

ြြည်နယအ်တွင်ဵ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ မှုခင်ဵ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်သငတ်န်ဵ မျာဵ သင်ကြာဵြို့ချမှု အေြခအေန 

 

              (၁၆- ၁၀- ၂၀၂၁) ရက်ေန့မှ (၆- ၁၁- ၂၀၂၁) ရက်ေန့အထိ သီတင်ဵပတ်ေလဵပတ်တငွ် 

စေနေန့တုိင်ဵ  ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မှ Video Conferencing (Zoom)ြဖင်ဴ ဖွငဴ်လှစ်သညဴ် 

တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် သင်တန်ဵသ့ုိ ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှငဴ် 

ြပည်နယအ်တွင်ဵရိှ ခရိုင်/ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵမ ှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ တရာဵသူကကီဵမျာဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵ  

ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ  စုစုေပါင်ဵ (၅၃)ဦဵ တကေ်ရာက်ခဲပဴါသည်။ 

၄၅ 



၂၀၂၁  ခုနှစ ်ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေဆာငရ်ွြ်နိုင်မှု၏ အြျ ိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵ 
 

          တရာဵသူကကီဵမျာဵနှင်ဴ တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵသည ် တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအတက်ွအမှုအခင်ဵမျာဵ 

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ ဥပေဒအရကန့်သတ်ချက်မအှပ လိုအပ်သည်ဴအကူအညီမျာဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ 

အမျာဵြပည်သူသို့ ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ ေဆာငရွ်က်ေပဵလျက်ရိှပါသည်။ 
 

          ြမန်မာနိုင်ငအဳတွင်ဵရှိ တရာဵရုဳဵမျာဵသည ် တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအတွက် တရာဵစီရင်ေရဵ၊ 

တရာဵရုဳဵစီမဳခန့်ခွဲမှုဆိငု်ရာမျာဵ လက်လှမ်ဵမီေရဵ၊ တရာဵရုဳဵမှ လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

အမှုအရည်အေသွဵကုိ မထိခိုက်ေစဘဲ ရရိှေရဵတို့အတွက် လုဳခခုဳစိတ်ချ၍ အကျွမ်ဵတဝငြ်ဖစ်မည်ဴ ပတဝ်န်ဵကျင ်

တစ်ခု ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵရဳုဵမျာဵသည် ဂုဏ်သိက္ခာရိှမှု၏ လမ်ဵညွှန်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

နိုင်ငဳသာဵအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေပဵေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကုိ ေဖာ်ေဆာင် 

ေပဵသညဴ် အဓိကအခန်ဵကဏ္ဍ၏ အမှတသ်ေကေတအြဖစ်လည်ဵ ေကာင်ဵ ြဖစ်တည်ေပါ်ေပါက်ေစေရဵ 

ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာက် ကကိုဵပမ်ဵ ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည။် 

 
နိုငင်တဳစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်အေြာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ 
 
မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵအမည် 
 

          ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ  (၄)ရုဳဵ နှင်ဴ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵရှသိညဴ်အနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

အထိ ခရုိင်တရာဵရဳုဵ(၃)ရဳု ၊ဵ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၄)ရဳုဵတ့ုိတွင် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွကခ်ဲဴရာ   ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၊   ဘာဵအဳမမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ   နှင်ဴ  လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့တွင် 

(၁- ၈- ၂၀၁၈) ရက်ေန့၊  ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵတွင် (၁- ၁- ၂၀၂၀)  ရက်ေန့၊  ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် 

(၁-၇-၂၀၂၀) ရက်ေန့၊ ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵတွင် (၁-၁-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတွင် 

(၁-၇-၂၀၂၁) ရက်ေန့မျာဵ၌  စတင်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴပါသည်။  

 

စမ်ဵသြ်အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြခ်ဲဴသညဴ်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှစ်အလိုြ် အေြာင်အထည်ေဖာမ်ှုမျာဵ 
  

          ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် စမ်ဵသပ်အစီအစဉ်(Pilot Court)အာဵ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ေဆာင်ရွက ်

ခဲဴမပီဵေနာက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ဆက်လက်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက ်

ခဲဴပါသည်။     
 

ြြင်ဆငမ်ှုလြု်ငန်ဵမျာဵ၊ အမှုလြ်ခဳဌာန၊ သတင်ဵအချြ်အလြ်ရယူသညဴ်ဌာန၊ စြ်ြစ္စည်ဵမျာဵ၊ ရုဳဵသဳုဵ 

ြစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ြရိေဘာဂမျာဵ၊ ရုဳဵခန်ဵမျာဵြြင်ဆင်ထာဵရှိြခင်ဵ  
 

            မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှသည်ဴ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ (၃)ရုဳဵ နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

(၄)ရုဳဵတွင် အမှုလက်ခဳဌာန၊ သတင်ဵအချက်အလက်ရယူသည်ဴဌာန၊ လမ်ဵညွှန်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵထာဵရိှမပီဵ 

ြဖစ်သည်ဴအြပင် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် လုိအပ်သည်ဴ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 

ရုဳဵသုဳဵပစ္စည်ဵ မျာဵ၊ ပရိေဘာဂမျာဵ၊ ရုဳဵခန်ဵမျာဵ ြပင်ဆင်ထာဵရှိမပီဵ ြဖစ်ပါသည။်      
၄၆ 



သင်တန်ဵမျာဵေြဵြခင်ဵ 
 

           ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်မ ှဖွင်ဴလှစ်ပို့ချေသာ တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ 

ဝန်ေဆာငမ်ှုသင်တန်ဵ၊ တရာဵရုဳဵစစတ်မ်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵသင်တန်ဵ၊ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုသင်တန်ဵ၊ မှုခင်ဵ ေြခရာ 

ေကာက်စနစ်သင်တန်ဵမျာဵကုိ (၁၆- ၁၀- ၂၀၂၁)၊ (၂၃- ၁၀- ၂၀၂၁)၊ (၃၀- ၁၀- ၂၀၂၁)၊ (၆-၁၁-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့မျာဵတွင် ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် လက်ေအာက်ရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ တရာဵရုဳဵ  

ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ  စုစုေပါင်ဵ  (၅၃)ဦဵ တကေ်ရာက်ခဲဴပါသည်။  

 

စစ်တမ်ဵေြာြယ်ြူခင်ဵ ( အေြခခဳမျဉ်ဵမျာဵ ေြာြ်ယူသညဴ်ေန့ ) 
 

           ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ေန့ရက်မှာ (၁၈- ၆- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ 

ြဖစ်မပီဵ (၁-၁-၂၀၁၇) ရက်ေန့မ ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵမပီဵြပတမ်ှုမျာဵ နှင်ဴ (၁၈-၆-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ စစ် တမ်ဵ ေကာက်ယူခဲပဴါသည်။ ဘာဵအဳမမို ့နယ်တရာဵရုဳဵသည် 

စမ်ဵသပ်အစီအစဉ ် (Pilot Court) ြဖင်ဴ စတင်ေဆာင်ရွကခ်ဲဴမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵစစတ်မ်ဵ  ေကာက်ယူသည်ဴ 

ေန့ရက်မှာ (၂- ၉- ၂၀၁၄) ရက်ေန့မှ (၄- ၉- ၂၀၁၄) ရက်ေန့ထိ ြဖစ်ပါသည်။ (၁- ၁- ၂၀၁၃) ရက်ေန့မ ှ 

(၃၁-၁၂-၂၀၁၃) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်မှုမျာဵ နှင်ဴ (၄-၉-၂၀၁၄) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ 

စစ်တမ်ဵေကာက်ယူခဲပဴါသည်။  
 

            လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၏ (၁-၁-၂၀၁၇) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵ 

မပီဵြပတမ်ှုကုိ (၁၆- ၆- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ နှင်ဴ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ (၁၈- ၆- ၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် စစ်တမ်ဵ 

ေကာက်ယူခဴဲပါသည်။  
 

            ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ေန့ရက်မှာ (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့ 

ြဖစ်မပီဵ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မ ှ  (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ  စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်မှုမျာဵနှငဴ် (၁၀-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့ထိ  စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကိ ု စစ် တမ်ဵ ေကာက်ယူခဲပဴါသည။် 
 

            ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်မှု 

မျာဵနှင်ဴ (၂၅-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ (၃၁-၅-၂၀၂၀) ရက်ေန့တွင် စစ်တမ်ဵေကာက်ယူ 

ခဲဴပါသည်။  
 

           ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ေန့ရက်မှာ (၂၆-၁၁-၂၀၂၀) 

ရက်ေန့ြဖစ်မပီဵ  (၁- ၁- ၂၀၁၉)  ရက်ေန့မှ  (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၉)  ရက်ေန့ထိ    စစ်ေဆဵမပီဵြပတမ်ှုမျာဵ  နှင်ဴ 

(၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့ထ ိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကို  စစ်တမ်ဵေကာက်ယူခဲပဴါသည်။ 

၄၇ 



         ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ (၁-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵ 

မပီဵြပတမ်ှုမျာဵကုိ (၂၄-၅-၂၀၂၁) ရက်ေန့ နှင်ဴ (၃၁-၅-၂၀၂၁) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ စစ်တမ်ဵ  

ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ 

 

သြ်ဆိုင်ရာတရာဵရုဳဵမျာဵတငွ ်မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုေြာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ  
 

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ဵ  ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏  မှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှုေကာ်မတီကုိ  ရုဳဵတွင်ဵအမိန့်အမှတ-် 

၄/၂၀၂၁ြဖငဴ် (၁၄-၆-၂၀၂၁)ရက်ေန့၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုေကာ်မတီကိ ုရုဳဵတွင်ဵအမိန့် 

အမှတ်- ၄/၂၀၂၁ ြဖင်ဴ (၁၂-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန့၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုေကာ်မတီကို 

ရုဳဵတွင်ဵအမိန့်အမှတ်-  ၄ /၂၀၂၀ ြဖင်ဴ  ( ၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့၊   ြမဝတခီရိုင်တရာဵရုဳဵ၏  မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှု 

ေကာ်မတီကိ ုရုဳဵတွင်ဵအမိန့်အမှတ-် ၁/၂၀၂၁ ြဖငဴ်  (၃- ၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၏ မှုခင်ဵ 

စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတကုိီ ရုဳဵတွင်ဵအမိန့်အမှတ်- ၁/၂၀၂၁ ြဖငဴ် (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ ေကာဴကရိတခ်ရိုင် 

တရာဵရုဳဵ၏ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုေကာ်မတီကုိ ရုဳဵတွင်ဵ အမိန့်အမှတ်- ၂/၂၀၂၀ ြဖင်ဴ (၃၀-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့၊ 

ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုေကာ်မတီကုိ ရဳုဵတွင်ဵအမိန့်အမှတ်-၁/၂၀၂၁ ြဖင်ဴ (၁-၇-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့မျာဵတွင်  အသီဵသီဵဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵရှပိါသည်။ 

 

တိငု်ဵ / ြြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်အဆငဴ် ညှိနှိုင်ဵ ေဆွဵေနွဵြွမဲျာဵြျင်ဵြြခင်ဵ 
  

           (၁-၁-၂၀၂၁) ရက်ေန့တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကသ်ညဴ် ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၏ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ရှင်ဵ လင်ဵြခင်ဵ အခမ်ဵအနာဵကုိ (၁၈-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ေန့၊ (၁-၇-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သညဴ် ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှု 

အစီအစဉ် မိတ်ဆက်ရှင်ဵ လင်ဵြခင်ဵ အခမ်ဵအနာဵကုိ (၂၈-၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့၊ (၁-၂-၂၀၂၂) ရက်ေန့တွင် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵတွင် (၂၈-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့နှငဴ် 

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် (၂၉-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့မျာဵ၌ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် မိတ်ဆက ်

ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵကုိ အသီဵသီဵ ကျင်ဵ ပေဆာငရွ်ကခ်ဲဴပါသည။် 

 

 
ရလဒ်မျာဵတုိင်ဵတာြခင်ဵ (ရလဒ်စစ်တမ်ဵေြာြ်ယူသညဴ်ေန့) 
 

          ရလဒ်တုိင်ဵတာရန်အတွက် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုတရာဵရဳုဵမျာဵ၏ (၁-၁-၂၀၂၁) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) 

ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်မှုမျာဵ နှင်ဴ (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့ထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကုိ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူ 

ခဲဴပါသည်။ 

၄၈ 



တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳြနိ်ဵ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ နှစ်အလိုြ်လျာထာဵသတ်မှတခ်ျြ်မျာဵ 

 

         တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ရည်မှန်ဵချက်ြပညဴ်မီမှုကုိ တိငု်ဵ တာရန် 

နှစ်အလုိက် ရည်မှန်ဵချက်မျာဵ သတ်မတှ်ထာဵသည်။ တရာဵရုဳဵ၏ေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအချက် 

မျာဵြဖင်ဴ အဓိက တိငု်ဵ တာမည်ြဖစ်သည ်-  
 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ  - တရာဵရုဳဵ၏မှုခင်ဵ ပမာဏကုိအမီလုပ်ေဆာင်နိုငသ်ည်ဴ 

    တရာဵစီရင်ေရဵစွမ်ဵ ရညက်ိ ုတိငု်ဵ တာရန ် 

 စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵ                -     အမှုေဟာင်ဵ မျာဵနှင်ဴကကန့်ကကာမှုမျာဵကို ေစာင်ဴကကပ ်

     ကကည်ဴရှုရန ်  

 အမှုချနိ်ဵဆိုမှုေသချာေစြခင်ဵ                    -     အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ၊ အမှုအလိုက် အမှုကကာဵနာရန ် 

                                      ချနိ်ဵဆုိေသာပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵအေရအတွက်၊စဳသတ်မှတ် 

   ထာဵေသာ ကာလအတွင်ဵ  အမှုမျာဵဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 

   တို့ြဖင်ဴ တရာဵရုဳဵကချနိ်ဵဆုိသညဴ်အတုိင်ဵထိေရာက်စွာ 

   ေဆာငရွ်ကမ်ှုကုိ  တိုင်ဵတာရန ်

 တရာဵရုဳဵအသုဳဵြပုသူမျာဵ၏ ေကျနပ်မှု          - တရာဵရုဳဵက အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ ေဆာင်ရွကန်ိုင်မှု 

   တရာဵရုဳဵဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် ြပည်သူမျာဵလက်လှမ်ဵမီမှု 

   အေပါ် အမှုသညမ်ျာဵနှငဴ် ြပည်သူမျာဵ၏ ေကျနပ်မှုကုိ 

   တိုင်ဵတာရန ်
 

 
လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၁) မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  

 

          ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵသည ် စွဲဆိုေသာအမှု နှင်ဴ မပီဵြပတ်သည်ဴအမှု အချ ို ဵအစာဵ 

ြဖစ်သည်။ တရာဵရုဳဵအာဵလဳုဵနှငဴ် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵ  မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵရိှ မှုခင်ဵမပီဵြပတမ်ှုနှုန်ဵ  

တုိဵတက်ေစရန ်ရညရွ်ယ်၍  လျာထာဵချက်မျာဵကိ ု သတ်မှတ်ထာဵသည။် 

 

        ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက ်အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ြဖစ်သည ်-  
 

 ရာဇဝတ်မှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ  ၁၀၀% 

 တရာဵမမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ ၁၀၀% 

 စုစုေပါင်ဵ မပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ ၁၀၀% 

၄၉ 



မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ  
 

          ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၃)ရုဳဵ ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည်ဴ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ(၂)ရုဳဵတို၏့ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ စတင်အေကာင်အထညေ်ဖာ်စဉ ် ေကာက်ယူ 

ထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်တို့ကိ ုေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 
 

         အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလမှာ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵနှငဴ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို၏့ 

(၁- ၁- ၂၀၁၇)  ရက်ေန့မှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇)  ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ 

(၁-၁-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့၏ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊ 

ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ နှင်ဴ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိ၏ (၁-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန့ထိ  မပီဵြပတမ်ှုမျာဵကို အသီဵသီဵစစ်တမ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ 
 

          ရလဒ်တိုင်ဵ တာသညဴ်ကာလမှာ NCMP တရာဵရုဳဵ  (၇)ရုဳဵသည ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁) ရက်ေန့အထိ 

မပီဵြပတ်မှုမျာဵကိ ုေကာက်ယူခဲြဴခင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 

           ရလဒ်- ဇယာဵ ၁ အရ NCMP ခရိုင်တရာဵရုဳဵ(၃)ရုဳဵတွင် ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ြမဝတီခရိုင် 

တရာဵရုဳဵတို့၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု စုစုေပါင်ဵ  အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက်ြပညဴ်မီြခင်ဵ  

မရိှသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵ ထက်လည်ဵ ေလျာနဴည်ဵ ခဲဴပါသည်။ ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ ၏  ရာဇဝတ်မှု 

မပီဵြပတမ်ှုနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီေသာ်လည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ေလျာနဴည်ဵ ခဲဴပါသည်။ တရာဵမမှု 

မပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵသည် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီြခင်ဵ  မရိှသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵ ထက်လည်ဵ ေလျာနဴည်ဵ ခဲဴပါသည။် 

စုစုေပါင်ဵ အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵတွင် လျာထာဵချက် ြပည်ဴမီြခင်ဵမရိှသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵထက်လည်ဵ ေလျာဴနည်ဵ 

ခဲဴပါသည်။  

  ဇယာဵ (၁) ြရင်ြြည်နယ်အတွင်ဵရှိ NCMP ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ (၃)ရုဳဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴ ရလဒ်မျာဵ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၁ ခုနှစ ်

ရလဒ်မျာဵ % 

၁ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

(၁-၈-၂၀၁၈) 

ရာဇဝတ ် ၁၁၈  ၉၈ 

တရာဵမ ၁၃၆  ၇၀ 
စုစုေြါင်ဵ ၁၂၇ ၈၄ 

၂ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

(၁-၁-၂၀၂၀) 

ရာဇဝတ ် ၁၂၅ ၉၂ 
တရာဵမ ၇၇ ၇၃ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၀၁ ၈၂.၅ 

၃ ေြာဴြရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ 

(၁-၁-၂၀၂၁) 

ရာဇဝတ ် ၁၁၉ ၁၀၀ 
တရာဵမ ၁၇၇ ၇၃ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၄၈ ၈၆.၅ 

၅၀ 



၉၈ ၉၂ ၁၀၀ 

၇၀ 
၇၃ ၇၃ ၈၄ 

၈၂.၅ ၈၆.၅ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

NCMP ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ (၃)ရုဳဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ 
စုစုေြါင်ဵ အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ စစုေုပါင်ဵ 

          ရလဒ်- ဇယာဵ ၂ အရ NCMP မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ(၄)ရုဳဵတွင် ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ၊ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ မျာဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု စုစုေပါင်ဵ  အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵသည် 

လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ေကျာလ်ွန်ေအာင် ေဆာင်ရွကန်ိုငခ်ဲဴပါသည်။ ေကာဴကရိတ် 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက်ြပညဴ်မီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵရလဒ်အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွကန်ိုင် 

ခဲဴပါသည်။ တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီြခင်ဵ မရှိသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵ ထက် ေလျာနဴည်ဵ ခဲဴပါသည်။ 

စုစုေပါင်ဵ  အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵမှုတွင်လည်ဵ  လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီြခင်ဵ မရှိသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵထက်လည်ဵ 

ေလျာနဴည်ဵခဲဴပါသည်။  

 ဇယာဵ (၂)  ြရင်ြြည်နယ်အတွင်ဵရှ ိNCMP ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၄)ရုဳဵ၏ အေြခခဳမျဉ်ဵနှင်ဴ ရလဒ်မျာဵ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၁  ခုနှစ ်

ရလဒ်မျာဵ % 

၁ ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 

ရာဇဝတ ် ၁၀၀  ၁၀၁ 

တရာဵမ ၁၂၆  ၂၅၀ 
စုစုေြါင်ဵ ၁၁၃ ၁၇၅.၅ 

၂ လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၁၀၃ ၁၁၅ 

တရာဵမ ၈၀ ၃၀၀ 
စုစုေြါင်ဵ ၉၁.၅ ၂၀၇.၅ 

၃ ြမဝတီပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 

ရာဇဝတ ် ၁၀၂ ၁၀၄ 

တရာဵမ ၁၃၃ ၁၇၃ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၁၇.၅ ၁၃၈.၅ 

၄ ေြာဴြရိတပ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ရာဇဝတ ် ၉၉.၇၉ ၁၀၀ 
တရာဵမ ၉၂.၈၅ ၉၁ 

စုစုေြါင်ဵ ၉၆.၃၂ ၉၅.၅ 
၅၁ 



၁၀၁ 

၁၁၅ ၁၀၄ ၁၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၁၇၃ 

၉၁ 

၁၇၅.၅ 
၂၀၇.၅ 

၁၃၈.၅ 

၉၅.၅ 

၀ 

၅၀ 

၁၀၀ 

၁၅၀ 

၂၀၀ 

၂၅၀ 

၃၀၀ 

၃၅၀ 

NCMP ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၄)ရုဳဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ စုစုေြါင်ဵ 

အမှုပြီဵြြတမ်ှုနှုန်ဵ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ စစုေုပါင်ဵ 

လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၂) မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲ အမှုမျာဵ သြ်တမ်ဵ 
 

          စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သက်တမ်ဵသည် သတ်မတှ်ကာလေကျာ်လွန်သည်ဴ အမှုအေရအတွက်နှငဴ် 

စုစုေပါင်ဵ စစ်ေဆဵဆဲအမှုအေရအတွက် အချ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အချနိ ်

သတ်မှတ်ချက်ေကျာလ်ွန်ေနေသာ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ ကကန့်ကကာမှုကုိေလျှာခဴျရန် ရည်ရွယ်၍ 

လျာထာဵချက ်သတ်မှတ်ထာဵသည။် 
 

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငတဳစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ 

သက်တမ်ဵမှာ ေအာက်ပါအတိငု်ဵ  ြဖစ်သည ်- 
 

 ၁၂ လအထက ်စစ်ေဆဵဆဲ ရာဇဝတ်မှုမျာဵကိ ု ၅% ထ ိေလျှာခဴျရန ်

 ၃၆ လအထက ်စစ်ေဆဵဆဲ တရာဵမမှုမျာဵကိ ု ၂ % ထ ိေလျှာခဴျရန ် 
   

          ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည်ဴ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵတိ့ု၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတငအ်ေကာင်အထည်ေဖာခ်ျနိ်တွင် ေကာက်ယူ 

ထာဵသညဴ်  အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်တို့ကိ ု ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။    

၅၂ 



          အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသညဴ်ကာလမှာ ဘာဵအဳခရိုငတ်ရာဵရုဳဵသည ်(၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်ေန့အထိ၊ 

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် (၄-၉-၂၀၁၄)ရက်ေန့အထိ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည်(၁၈-၆-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့အထိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၊ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၃၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့အထိ၊ ြမဝတီမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵသည ် (၃၁- ၅- ၂၀၂၀)  ရက်ေန့အထ ိ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၊  ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵသည် 

(၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ၊ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵသည ် (၃၁- ၅- ၂၀၂၁) ရက်ေန့အထိ 

စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵကို  အသီဵသီဵ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူခဲပဴါသည။် 
 

          ရလဒ်တိုင်ဵ တာရန်အတွက် NCMP တရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵသည် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန့အထိ စစ်ေဆဵဆဲ 

အမှုမျာဵကို ေကာက်ယူခဲပဴါသည်။ 
 

          ရလဒ်-  ဇယာဵ ၃ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၃)ရုဳဵ၏ ကကန့်ကကာရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ 

တရာဵမမှုေလျှာဴချနိုင်မှုတွင် ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ  

ရလဒ်အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွကန်ိုငခ်ဲဴပါသည်။ တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီြခင်ဵ  မရိှေသာ်လည်ဵ  

အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ေလျာနဴည်ဵ ေအာင် ေဆာင်ရွကခ်ဲဴပါသည်။ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵတ့ုိ၏ ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီြခင်ဵမရိှသကဴဲသ့ုိ အေြခခဳမျဉ်ဵထက်ေလျာဴကျေအာင် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴြခင်ဵ လည်ဵမရှိပါ။ တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵရလဒ်အတုိင်ဵ 

ေဆာငရွ်ကန်ိုငခ်ဲဴပါသည။် 

 

ဇယာဵ (၃)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ  

တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ 

ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၀ % ၀% 

တရာဵမမှု ၂၃ % ၇% 

ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၆.၅% ၈% 

တရာဵမမှု ၀ % ၀% 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၀ % ၆၉% 

တရာဵမမှု ၀ % ၀% 

၅၃ 



            ရလဒ်- ဇယာဵ ၄ အရ ၂၀၂၀ြပညဴ်နှစ ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵ၏ ကကန့်ကကာရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ 

တရာဵမမှုေလျှာဴချနိုင်မှုတွင် ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုတငွ် လျာထာဵချက်ြပညဴ်မီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ 

ရလဒ်အတုိင်ဵေဆာင်ရွကန်ိုငခ်ဲဴပါသည။် တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက်ြပညဴ်မီမှုမရိှသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် 

ေလျာကဴျေအာင် ေဆာင်ရွကန်ိုင်ခဲဴြခင်ဵ လည်ဵမရှိပါ။ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက် 

ြပည်ဴမီမှုမရိှသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ေလျာကဴျေအာင် ေဆာင်ရွကန်ိုင်ခဲဴြခင်ဵလည်ဵမရိှပါ။ တရာဵမမှုတွင် 

လျာထာဵချက်  ြပည်ဴမီြခင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵရလဒ်ထက် ေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲပါသည်။  

၀ 

၂၃ 

၆.၅ 
၀ ၀ ၀ ၀ ၇ 

၈ 
၀ 

၆၉ 

၀ ၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

၈၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ  

အေြခခဳမျဉ်ဵ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရလဒ် 

ဘာဵအခဳရုိင် ဘာဵအမဳမို့နယ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ် 

ဇယာဵ (၄)  ၂၀၂၀ ြြညဴ်နှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 

တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်မျာဵ 

ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၀% ၀% 

တရာဵမမှု ၉% ၁၅ % 

ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၂၇% ၃၇ % 

တရာဵမမှု ၂၄% ၁၃ % 

၅၄ 



၀ 

၉ 

၂၇ 
၂၄ 

၀ 

၁၅ 

၃၇ 

၁၃ 

၀ 
၅ 

၁၀ 
၁၅ 
၂၀ 
၂၅ 
၃၀ 
၃၅ 
၄၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

အေြခခဳမျဉ်ဵ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရလဒ် 

ြမဝတီခရိုင် ြမဝတီမမို့နယ် 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ  

            ရလဒ်- ဇယာဵ ၅ အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵ၏ ကကန့်ကကာရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ 

တရာဵမမှုေလျှာဴချနုိင်မှုတွင် ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ 

ရလဒ်အတုိင်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ခဴဲပါသည်။ တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီမပီဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက်ေလျာဴကျေအာင် 

ေဆာင်ရွကန်ိုင်ခဲဴပါသည်။ ေကာဴကရိတမ်မို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက ်

ြပည်ဴမီမှုမရိှသညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်ေလျာကဴျေအာင် ေဆာငရွ်ကန်ိုငခ်ဲဴြခင်ဵ လည်ဵမရှိပါ။ 

ဇယာဵ (၅)  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ 

တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ 
၂၀၂၁ ခုနှစ ်

ရလဒ်မျာဵ 

ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၀ % ၀% 

တရာဵမမှု ၉ % ၀% 

ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ်မှု ၂၆ % ၃၄% 

တရာဵမမှု ၆ % ၈% 

၅၅ 



၀ 

၉ 

၂၆ 

၆ 

၀ ၀ 

၃၄ 

၈ 

၀ 

၅ 

၁၀ 

၁၅ 

၂၀ 

၂၅ 

၃၀ 

၃၅ 

၄၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ စစ်ေဆဵဆဲအမှုမျာဵ၏ သြ်တမ်ဵ  

အေြခခဳမျဉ်ဵ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ရလဒ် 

ေကာဴကရိတ်ခရိုင် ေကာကဴရိတမ်မို့နယ် 

လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၃) - မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ အမှုရုဳဵချနိ်ဵ ေသချာေစမှု 
 

         အမှုမျာဵစစ်ေဆဵဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် အမှုရုဳဵချနိ်ဵေသချာမှုရိှေစရန် ရည်ရွယ်၍ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵ၊ ပျမ်ဵမျှ 

ရုဳဵချနိ်ဵနှငဴ် စဳသတ်မှတက်ာလအတွင်ဵ  အမှုမျာဵ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှုတို့ကို လျာထာဵချက်သတ်မှတထ်ာဵသည်။ 

  

အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ  
 

        ရုဳဵချနိ်ဵချနိ်ဵဆုိမှုနှငဴ် အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵ မှု အချ ို ဵအစာဵြဖစ်သည။် တရာဵရုဳဵတွင် အမှုစစ်ေဆဵရန် ချနိ်ဵဆုိ 

သည်ဴေန့မျာဵ၊ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵ မှုနှုန်ဵမျာဵကုိေလျှာဴချမပီဵ တရာဵရုဳဵ၏ လုပင်န်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵတက်ေစရန် 

ရညရွ်ယ်၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်။ 
 

         ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငဳတစ်ဝန်မှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ မျာဵ၏ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်သည် -  
 

 ရာဇဝတ်ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵကို ၂၀% ထ ိေလျှာခဴျရန ်

 တရာဵမမှုေရွှေ ဆိုင်ဵ နှုန်ဵကို ၂၀% ထ ိေလျှာခဴျရန ်

၅၆ 



         ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵ၊  ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည်ဴ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵတို့၏ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်စဉ ်ေကာက်ယူ 

ထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵ နှငဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်တို့ကိ ုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
 

         အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလမှာ  ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵနှငဴ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့၏ 

(၁- ၁-၂၀၁၇) ရက်ေန့မှ  (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇) ရက်ေန့အထိ  မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊  ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၏ 

(၁-၁-၂၀၁၃) ရက်ေန့မှ (၃-၁၂-၂၀၁၃) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ြမဝတီ 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၏ (၁- ၁- ၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့ အထိ မပီဵြပတမ်ှုမျာဵ၊ ေကာဴကရိတ် 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို၏့ (၁-၁-၂၀၁၉)ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ 

မပီဵြပတ်မှုမျာဵကို အသီဵသီဵ စစ်တမ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။   
           

         ရလဒ်တိုင်ဵ တာရန်အတွက် NCMP တရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵသည် (၃၁- ၁၂- ၂၀၂၁) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတမ်ှု 

မျာဵကို ေကာက်ယူခဲပဴါသည်။ 
 

          ရလဒ် - ဇယာဵ ၆  အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၃)ရုဳဵတွင် ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ နှင်ဴ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ရာဇဝတ်မှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵမှာ လျာထာဵချက်နှင်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵ ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵ 

မရိှပါ။ တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵမှာ လျာထာဵချက် ြပည်ဴမီြခင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပုိမုိ 

ေကာင်ဵမွန်ခဲဴပါသည်။ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵတွင် လျာထာဵချက် ြပည်ဴမီြခင်ဵ 

မရိှေသာ်လည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ခဲဴပါသည်။ တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵမှာ လျာထာဵချက ်နှင်ဴ 

အေြခခဳမျဉ်ဵ ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵမရိှပါ။ 

ဇယာဵ (၆)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ  

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်မျာဵ% 

 ၁ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ် ၃၈  ၃၉ 

တရာဵမ ၃၂  ၂၆ 

၂ ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ် ၃၉  ၃၆ 

တရာဵမ ၁၁  ၄၂ 

၃ လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ် ၃၁  ၃၆ 

တရာဵမ ၄၇  ၂၇ 

၅၇ 



၃၈ 

၃၂ ၃၉ 

၁၁ 

၃၁ 

၄၇ 

၃၉ 

၂၆ 

၃၆ 

၄၂ 

၃၆ 
၂၇ 

၀ 
၅ 

၁၀ 
၁၅ 
၂၀ 
၂၅ 
၃၀ 
၃၅ 
၄၀ 
၄၅ 
၅၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလဒ် 

ဘာဵအခဳရုိင် ဘာဵအမဳမို့နယ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏  ရာဇဝတ၊် တရာဵမ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

        ရလဒ်- ဇယာဵ ၇ အရ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵတွင် ြမဝတီခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၏ 

ရာဇဝတ်မှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵတွင် လျာထာဵချက်ေကျာ်လွန်သညဴ်အြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိမုိေုကာင်ဵမွန်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည။် တရာဵမမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵ မှာ လျာထာဵချက်နှင်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵ ြပည်ဴမီခဴဲြခင်ဵမရိှပါ။ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုေရွှေ့ဆုိင်ဵနှုန်ဵတ့ုိမှာ လျာထာဵချက်နှငဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵ ြပည်ဴမီ 

ခဲဴြခင်ဵမရိှပါ။  

  ဇယာဵ (၇) ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ % 

 ၁ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ် ၃၆  ၀ 

တရာဵမ ၃၄  ၃၇ 

၂ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ် ၅၉  ၆၁ 

တရာဵမ ၄၇  ၄၉ 

၅၈ 



၃၆ ၃၄ 

၅၉ ၄၇ 

၀ 

၃၇ 

၆၁ ၄၉ 

၀ 

၁၀ 

၂၀ 

၃၀ 

၄၀ 

၅၀ 

၆၀ 

၇၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလဒ် 

ြမဝတီခရိုင် ြမဝတီမမို့နယ် 

၂၀၂၀ ြြည်ဴနစှ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏  ရာဇဝတ၊် တရာဵမ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

ဇယာဵ (၈) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ % 

၁ ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၂၆  ၅၄ 

တရာဵမ ၃၂  ၄၂ 

၂ ေကာဴကရိတမ်မို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၄၉ ၄၀ 

တရာဵမ ၄၃ ၂၉ 

         ရလဒ-် ဇယာဵ ၈ အရ ၂၀၂၁ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵတွင် ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵ ၏ 

ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ မှာ လျာထာဵချက်နှင်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵ ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵ မရှိပါ။ ေကာဴကရိတ် 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှု ေရွှေ့ဆိုင်ဵ နှုန်ဵ တွင် လျာထာဵချက် မြပည်ဴမီေသာ်လည်ဵ  

အေြခခဳမျဉ်ဵထက်   ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ခဲဴပါသည်။ 

၅၉ 



၂၆ 
၃၂ ၄၉ 

၄၃ 

၅၄ 

၄၂ ၄၀ ၂၉ 

၀ 
၁၀ 
၂၀ 
၃၀ 
၄၀ 
၅၀ 
၆၀ 

ရာဇဝတ် တရာဵမ ရာဇဝတ် တရာဵမ 

အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရလဒ် 

ေကာကဴရိတခ်ရိင်ု ေကာကဴရိတမ်မို့နယ် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏  ရာဇဝတ၊် တရာဵမ အမှုေရွှေ့ဆိုင်ဵနှုန်ဵ  

ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွြ် 
 

          အမှုစွဲဆိသုည်မှ မပီဵြပတသ်ည်အထိ ကကာဵနာသည်ဴ ရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွက်ြဖစ်ပါသည်။ အမှုကကာဵနာရန် 

ချနိ်ဵဆိုမှု ေလျှာခဴျရန ်ရညရွ်ယ်၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်။  
 

          ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငတဳစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵအေရအတွက်မာှ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည ်-  

 ရာဇဝတ်မှုမျာဵ ၈ ချနိ်ဵထိ ေလျှာခဴျရန ်

 တရာဵမမှုမျာဵ ၁၄ ချနိ်ဵထိ ေလျှာခဴျရန ်
 

         ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

အေကာင်အထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အေကာင်အထညေ်ဖာသ်ည်ဴ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵတိ့ု၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတင်အေကာငအ်ထည်ေဖာခ်ျနိ်တွင် ေကာက်ယူ 

ထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်တို့ကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 
  

         အေြခခဳမျဉ်ဵ ေကာက်ယူသညဴ်ကာလမှာ  ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့၏   

(၁- ၁- ၂၀၁၇) ရက်ေန့မှ (၃၁-  ၁၂- ၂၀၁၇)  ရက်ေန့အထိ  မပီဵြပတ်မှုမျာဵ၊   ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၏  

(၁-၁-၂၀၁၃)ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတမ်ှုမျာဵ၊ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ြမဝတမီမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵတို့၏  (၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတမ်ှုမျာဵ၊ ေကာဴကရိတခ်ရိုင် 

တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵတိ့ု၏ (၁-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့ထိ 

မပီဵြပတ်မှုမျာဵကို အသီဵသီဵ စစ်တမ်ဵမျာဵ ေကာကယ်ခူဲဴပါသည်။  

၆၀ 



          ရလဒ်တိုင်ဵ တာသညဴ်ကာလမှာ NCMPတရာဵရုဳဵ (၇)ရုဳဵသည ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၁)ရက်ေန့အထိ မပီဵြပတမ်ှု 

မျာဵကိ ုေကာက်ယူခဲြဴခင်ဵြဖစ်ပါသည။် 
 

           ရလဒ်- ဇယာဵ ၉ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၃)ရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှု 

ပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵအေရအတွက်တငွ် ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵသည ် ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုတွင် လျာထာဵချက်ကုိ 

ြပည်ဴမီြခင်ဵ မရှိေသာလ်ည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိမုိေုကာင်ဵမွန်ခဲဴပါသည်။ ဘာဵအဳမမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ လှိုင်ဵဘွဲ 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတ့ုိ၏ ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵသည ် လျာထာဵချက် နှင်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵတို့ကုိ 

ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵမရိှပါ။ 

         ဇယာဵ (၉)  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွြ် 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ  

 ၁ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၂၂  ၁၀ 

တရာဵမ ၃၆  ၂၂  

၂ ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၁၀  ၁၂  

တရာဵမ ၁၆  ၂၈  

၃ လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၁၀  ၁၅  

တရာဵမ ၂၁  ၂၈  

           ရလဒ်- ဇယာဵ၁၀ အရ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှု 

ပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵအေရအတွက်တငွ် ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵသည ် ရာဇဝတ်မှုတွင် လျာထာဵချက် ြပညဴ်မီြခင်ဵ 

မရိှေသာ်လည်ဵ  အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိမုိေုကာင်ဵမွန်ခဲဴပါသည်။ တရာဵမမှုပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵတွင် လျာထာဵချက်နှင်ဴ 

အေြခခဳမျဉ်ဵတို့ကုိ ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵ မရှိပါ။ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵတွင် လျာထာဵချက် 

နှင်ဴ အေြခခဳမျဉ်ဵတ့ုိကုိ ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵမရိှပါ။ တရာဵမမှုပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵတွင် လျာထာဵချက်ကုိ ြပညဴ်မီြခင်ဵ  

မရိှေသာ်လည်ဵ အေြခခဳမျဉ်ဵထက ်ပိမုိေုကာင်ဵ မွန်ေအာင် ေဆာငရွ်ကန်ိုငခ်ဲဴပါသည်။ 

ဇယာဵ (၁၀)  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွြ် 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်မျာဵ 

၁ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၂၃ ၁၃ 

တရာဵမ ၂၃  ၂၇ 

၂ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၁၆  ၁၈  

တရာဵမ ၂၉  ၂၈  

၆၁ 



ဇယာဵ (၁၁)  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ ြျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵအေရအတွြ် 

           ရလဒ်- ဇယာဵ ၁၁ အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှု 

ပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵအေရအတွက်တငွ် ေကာဴကရိတ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵသည ် ရာဇဝတ်မှုတငွ် လျာထာဵချက်နှင်ဴ 

အေြခခဳမျဉ်ဵတို့ကုိ  ြပည်ဴမီခဲဴြခင်ဵ မရှိပါ။ တရာဵမမှုပျမ်ဵမျှရုဳဵချနိ်ဵတွင် လျာထာဵချက်ြပည်ဴမီြခင်ဵ မရှိေသာ်လည်ဵ 

အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိမုိေုကာင်ဵမွန်ခဲဴပါသည်။ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှု 

ပျမ်ဵမျှရဳုဵချနိ်ဵတွင် လျာထာဵချက်ေကျာ်လွန်သည်ဴအြပင် အေြခခဳမျဉ်ဵထက် ပိမုိေုကာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ခဲပဴါသည်။ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်မျာဵ 

၁ ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၁၅ ၁၈ 

တရာဵမ ၄၁ ၂၆ 

၂ ေကာဴကရိတမ်မို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၁၁  ၄ 

တရာဵမ ၂၄  ၁၀ 

စဳသတ်မတှ်ြာလအတွင်ဵ  အမှုမျာဵဆုဳဵ ြဖတ်နိုင်မှု 
  

           မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုလုပ်ထုဳဵလုပန်ည်ဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵမျာဵကုိ အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ စစ်ေဆဵစီရင်နိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ ရိုဵရှင်ဵ ေသာ ရာဇဝတ်မှုကုိ ရက်ေပါင်ဵ ၁၈၀ အတွင်ဵ ၊ တရာဵမမှုကုိ ၃၆၅ ရက်အတွင်ဵ 

စစ်ေဆဵမပီဵြပတ်ရန် အချနိ်စဳနှုန်ဵမျာဵ သတ်မတှ်ထာဵသည်။ အမှုမျာဵ၏ ၉၀% အထိ သတ်မှတ်သညဴ်အချန်ိ 

အတွင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ရန ်လျာထာဵသည်။  
 

           ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၃) ရုဳဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်တွင် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ညဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည်ဴ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ (၂)ရုဳဵတို့၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ စတငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာခ်ျနိ်တွင် ေကာက်ယူ 

ထာဵသညဴ် အေြခခဳမျဉ်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ရလဒ်တို့ကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည။် 
 

           ရလဒ် - ဇယာဵ ၁၂ အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ(၃)ရုဳဵတွင် စဳသတ်မတှ်ကာလအတွင်ဵ 

ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ အမှုဆုဳဵ ြဖတ်နိုင်မှုသည် လျာထာဵချက်ကုိ ြပညဴ်မီြခင်ဵ  မရိှေသာ်လည်ဵ 

အမှုမျာဵ အာဵလုဳဵ၏ ၅၀% ေကျာ်ကိ ုစစ်ေဆဵနိုင်ခဲပဴါသည်။   

၆၂ 



ဇယာဵ (၁၂) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % 
၂၀၂၁ ခုနှစ ်

ရလဒ်မျာဵ % 

 ၁ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၈၀ ၈၈ 

တရာဵမ ၈၂  ၇၀ 

၂ ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၇၆  ၇၇  

တရာဵမ ၅၅  ၆၇  

၃ လှိုင်ဵဘွပဲမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 
ရာဇဝတ ် ၈၈  ၆၁ 

တရာဵမ ၈၀  ၃၃  

၈၁% ၇၅% 

ရာဇဝတ ်

သတ်မှတ်ချနိ ် ကကန့်ကကာ 

၇၂% 
၈၈% 

တရာဵမ 

သတ်မှတ်ချနိ ် ကကန့်ကကာ 

ဇယာဵ  (၁၃)  ၂၀၂၀ ြြည်ဴနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ% 

၁ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၆၀ ၇၃ 

တရာဵမ ၇၂ ၅၈ 

၂ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ ် ၆၈ ၆၅ 

တရာဵမ ၆၆ ၆၀  

         ရလဒ်- ဇယာဵ ၁၃ အရ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵ  (၂)ရုဳဵတွင် စဳသတ်မတှ်ကာလအတွင်ဵ 

ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ အမှုဆုဳဵ ြဖတ်နိုင်မှုသည် လျာထာဵချက်ကုိ ြပညဴ်မီြခင်ဵ  မရိှေသာ်လည်ဵ  

အမှုမျာဵအာဵလုဳဵ၏ ၅၀% ေကျာ်ကို စစ်ေဆဵနိုင်ခဲပဴါသည်။   

၆၃ 



၆၄% ၆၉% 

ရာဇဝတ် 

သတ်မှတ်ချနိ ် ကကန့်ကကာ 

၆၉% 
၅၉% 

တရာဵမ 

သတ်မှတ်ချနိ် ကကန့်ကကာ 

          ရလဒ်- ဇယာဵ ၁၄ အရ  ၂၀၂၁ခုနှစ်မှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှု တရာဵရုဳဵ(၂)ရုဳဵတွင် စဳသတ်မတှ်ကာလအတွင်ဵ 

ရာဇဝတ်မှုနှငဴ် တရာဵမမှုမျာဵ၏ အမှုဆုဳဵ ြဖတန်ိုငမ်ှုသည် လျာထာဵချက်ကုိ ြပည်ဴမီြခင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ  

အမှုမျာဵအာဵလုဳဵ၏ ၅၀% ေကျာ်ကို စစ်ေဆဵနိုင်ခဲပဴါသည်။   

ဇယာဵ  (၁၄)  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ NCMP တရာဵရုဳဵ (၂) ရုဳဵ၏ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အမှုဆုဳဵြဖတ်နိုင်မှု 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် အမှုအမျ ို ဵအစာဵ အေြခခဳမျဉ်ဵ % ၂၀၂၁ ခနုှစ ်ရလဒ်မျာဵ% 

၁ ေကာကဴရတိ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ 
ရာဇဝတ် ၈၅ ၁၇၁ 

တရာဵမ ၄၃ ၄၅ 

၂ ေကာကဴရတိ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
ရာဇဝတ် ၉၆  ၈၈ 

တရာဵမ ၆၂ ၁၀၀ 

၉၀% 

၁၂၉% 

ရာဇဝတ် 

သတ်မှတ်ချနိ် ကကန့်ကကာ 

၅၂% 

၇၂% 

တရာဵမ 

သတ်မှတ်ချနိ် ကကန့်ကကာ 

၆၄ 



လျာထာဵသတ်မှတ်ချြ ်(၄) မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တရာဵရုဳဵအသဳုဵြြုသူမျာဵ၏ ေြျနြ်မှု  
 

           နိုင်ငတဳစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵတွင် မှုခင်ဵမျာဵကုိ အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ စီရငဆ်ုဳဵြဖတ်မှု 

နှင်ဴ ြပည်သူမျာဵနှငဴ် အမှုသည်မျာဵရရိှေသာ တရာဵရုဳဵဝန်ေဆာင်မှုအေပါ် ေကျနပ်မှုမျာဵကုိ တိငု်ဵ တာရန ်

စစ်တမ်ဵေကာက်ယူခဲပဴါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ေကျနပ်မှု ၈၀% ရရိှရန ်လျာထာဵသည်။  
 

           အေြခခဳမျဉ်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵသည် (၁၈-၆-၂၀၁၈)ရက်ေန၊့ ဘာဵအဳမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵသည ်(၁၅-၁၀-၂၀၁၄)ရက်ေန့၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ သည ်(၁၈-၆-၂၀၁၈) ရက်ေန့၊ ြမဝတီခရိုင် 

တရာဵရုဳဵသည ် (၁၇-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန့မျာဵတင်ွ စစ်တမ်ဵမျာဵေကာက်ယူခဲမဴပီဵ ြမဝတီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၊ 

ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵတိုတ့ွင် စစ်တမ်ဵမျာဵေကာက်ယူနိုင်ခဲြဴခင်ဵမရိှပါ။  
 

           ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ြဖစ်ပွာဵသညဴ် ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ Coronavirus Disease (COVID-2019) 

ကပ်ေရာဂါကာကွယ်ထိန်ဵချုပေ်ရဵအေြခအေနမျာဵအရ ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အတွင်ဵရှိ နိုင်ငဳ 

တစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု တရာဵရုဳဵ မျာဵတွင် ြပညသ်ူမျာဵနှငဴ် အမှုသည်မျာဵရရှိေသာ တရာဵရုဳဵဝန်ေဆာင်မှု 

အေပါ် ေကျနပ်မှုမျာဵကို တိငု်ဵ တာရန ်စစ်တမ်ဵေကာက်ယူနိုင်ခဲြဴခင်ဵမရိှပါ။ 
 

ြြည်နယ်အတွင်ဵရိှ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် တရာဵမမှုခင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ  

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  တရာဵမမှုမျာဵပြီဵြြတ်မှုနှုန်ဵ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ ် ခရိုင် ပမို့နယ ်

တရာဵမမူလမှု 

လြ်ခ ဳ ပြီဵြြတ် ပြီဵြြတ်မှု
နှုန်ဵ (%) 

၁ ဘာဵအဳခရိုင ်

ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၆ ၁၅ ၂၅၀ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁ ၃ ၃၀၀ 

သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁ ၂ ၂၀၀ 

၂ ေကာဴကရိတ်ခရိုင ် 

ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁၁ ၁၀ ၉၁ 

ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ ်

တရာဵရုဳဵ 
၃ ၅ ၁၆၇ 

၃ ြမဝတီခရိငု ် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၂၆ ၄၅ ၁၇၃ 

၄ ဖာပွန်ခရိုင ် ဖာပွန်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ - - - 

၆၅ 



ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် ပြီဵြြတ်သညဴ် တရာဵမမူလမှုမျာဵ၏  ြျမ်ဵမျှကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မ ှဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

စဉ် ခရိုင် ပမို့နယ ်

တရာဵမမူလမှု 

ပြီဵြြတ ်

သညဴ်အမှု

အေရ 

အတွြ် 

စစုေုြါင်ဵ 

ကြန့က်ြာ 

ရြ် 

ြျမ်ဵမျှ 
ကြန့ ်

ကြာရြ် 
 

၁ ဘာဵအခဳရိင်ု 

ဘာဵအမဳမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁၅ ၅၅၉၈ ၃၇၃ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၃ ၁၅၄၂ ၅၁၄ 

သဳေတာငက်ကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၂ ၁၈၉ ၉၄ 

၂ ေကာကဴရိတခ်ရိင်ု 
ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၁၀ ၂၃၃၅ ၂၃၃ 

ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၅ ၈၁၈ ၁၆၄ 

၃ ြမဝတီခရိုင် ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ၄၅ ၁၅၆၉၈ ၃၄၉ 

၄ ဖာပွနခ်ရိင်ု ဖာပွနမ်မို့နယ်တရာဵရဳုဵ - - - 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလိုြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထ)ိ   

ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ် 

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ- ၁၈/၂၀၁၈ ၂၈-၉-၂၀၁၈ ၉- ၃-၂၀၂၁ ၈၉၃ 

၂ မကကီဵ- ၁၀/၂၀၁၉ ၂၉-၃-၂၀၁၉ ၂၅-၂-၂၀၂၁ ၆၉၉ 

၃ မကကီဵ-၂/၂၀၂၀ ၂၂-၁-၂၀၂၀ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ၅၂၅ 

၄ မကကီဵ-၁၁/၂၀၂၀ ၂၂-၆-၂၀၂၀ ၂၁-၅-၂၀၂၁ ၃၃၃ 

၅ မကကီဵ-၁၇/၂၀၂၀ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ၀၈-၁၂-၂၀၂၁ ၄၈၅ 

၆ မကကီဵ-၁၈/၂၀၂၀ ၁၈-၈-၂၀၂၀ ၁၆-၇-၂၀၂၁ ၃၃၂ 

၇ မကကီဵ-၂၀/၂၀၂၀ ၀၄-၀၉-၂၀၂၀ ၂၃-၃-၂၀၂၁ ၂၀၀ 

၈ မကကီဵ-၂၁/၂၀၂၀ ၁၇-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ၃၇၈ 

၆၆ 



- ၂ - 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ် 

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ-၂/၂၀၂၀ ၄- ၂- ၂၀၂၀ ၂၁-၁၂-၂၀၂၁ ၆၈၆ 

၂ မကကီဵ-၄/၂၀၂၀ ၂၁- ၈-၂၀၂၀ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁ ၄၉၆ 

၃ မကကီဵ-၅/၂၀၂၀ ၆-၁၁-၂၀၂၀ ၁-၁၁-၂၀၂၁ ၃၆၀ 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ-၁/၂၀၂၀ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ၂၂-၁-၂၀၂၁ ၉၉ 

၂ မကကီဵ-၁/၂၀၂၁ ၁-၄-၂၀၂၁ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ၉၀ 

ဘာဵအဳပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ် 

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၉ မကကီဵ-၂၃/၂၀၂၀ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ၃-၁၁-၂၀၂၁ ၃၆၄ 

၁၀ မကကီဵ-၂၄/၂၀၂၀ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ၃-၁၁-၂၀၂၁ ၃၆၄ 

၁၁ မကကီဵ-၂၅/၂၀၂၀ ၅-၁၁-၂၀၂၀ ၅- ၅-၂၀၂၁ ၁၈၁ 

၁၂ မကကီဵ-၂၆/၂၀၂၀ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ၂၂-၉-၂၀၂၁ ၃၁၄ 

၁၃ မကကီဵ-၁/၂၀၂၁ ၂၂-၁-၂၀၂၁ ၅-၂-၂၀၂၁ ၁၄ 

၁၄ မကကီဵ-၂/၂၀၂၁ ၈-၂-၂၀၂၁ ၅-၁၁-၂၀၂၁ ၂၇၀ 

၁၅ မကကီဵ-၃/၂၀၂၁ ၂၇-၄-၂၀၂၁ ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ ၂၄၆ 

၆၇ 



- ၃ - 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလိုြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထ)ိ   

ေြာဴြရိတပ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ-၃/၂၀၂၀ ၅-၆-၂၀၂၀ ၃၀-၆-၂၀၂၁ ၃၉၄ 

၂ မကကီဵ-၇/၂၀၂၀ ၂၉-၆-၂၀၂၀ ၂-၁၁-၂၀၂၁ ၄၉၅ 

၃ မကကီဵ-၁၃/၂၀၂၀ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ၁၅၈ 

၄ မကကီဵ-၂၁/၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၃၀-၃-၂၀၂၁ ၁၃၁ 

၅ မကကီဵ-၂၅/၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ၃၆၁ 

၆ မကကီဵ-၂၇/၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၀၆-၅-၂၀၂၁ ၁၇၁ 

၇ မကကီဵ-၂၈/၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၃၀-၃-၂၀၂၁ ၁၃၁ 

၈ မကကီဵ-၃၀/၂၀၂၀ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ၂၀-၅-၂၀၂၁ ၁၀၅ 

၉ မကကီဵ-၁/၂၀၂၁ ၅-၁-၂၀၂၁ ၁-၁၂-၂၀၂၁ ၃၃၃ 

၁၀ မကကီဵ-၈/၂၀၂၁ ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ၅၆ 

ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလိုြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထ)ိ   

ကြာအင်ဵဆိြ်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ ်

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ-၁/၂၀၂၀ ၂၂-၆-၂၀၂၀ ၄-၃-၂၀၂၁ ၂၅၅ 

၂ မကကီဵ-၃/၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၀ ၈-၆-၂၀၂၁ ၁၈၉ 

၃ မကကီဵ-၅/၂၀၂၀ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ၄-၆-၂၀၂၁ ၁၇၆ 

၄ မကကီဵ-၂/၂၀၂၁ ၁-၄-၂၀၂၁ ၂၉-၆-၂၀၂၁ ၈၉ 

၅ မကကီဵ-၃/၂၀၂၁ ၉-၇-၂၀၂၁ ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ၁၀၉ 

၆၈ 



ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ် 

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသညဴ်ေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၁ မကကီဵ-၄၇/၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ၁၅-၂-၂၀၂၁ ၁၂၄၅ 

၂ မကကီဵ-၅၂/၂၀၁၇ ၂၇-၁၁-၂၀၁၇ ၈-၁၀-၂၀၂၁ ၁၄၁၁ 

၃ မကကီဵ-၁၇/၂၀၁၉ ၁၀-၀၃-၂၀၁၉ ၈-၁၀-၂၀၂၁ ၉၄၃ 

၄ မကကီဵ-၃၂/၂၀၁၉ ၁၅-၇-၂၀၁၉ ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ၈၆၁ 

၅ မကကီဵ-၃၅/၂၀၁၉ ၁၆-၈-၂၀၁၉ ၁၁-၂-၂၀၂၁ ၅၄၅ 

၆ မကကီဵ-၃၇/၂၀၁၉ ၂၀-၈-၂၀၁၉ ၅-၅-၂၀၂၁ ၆၂၄ 

၇ မကကီဵ-၅၈/၂၀၁၉ ၉-၉-၂၀၁၉ ၂၃-၁၁-၂၀၂၁ ၈၀၆ 

၈ မကကီဵ-၆၁/၂၀၁၉ ၂-၁၀-၂၀၁၉ ၅-၇-၂၀၂၁ ၆၄၂ 

၉ မကကီဵ-၆၂/၂၀၁၉ ၃-၁၀-၂၀၁၉ ၂၅-၃-၂၀၂၁ ၅၃၉ 

၁၀ မကကီဵ-၆၄/၂၀၁၉ ၁၆-၁၀-၂၀၁၉ ၂၈-၄-၂၀၂၁ ၅၆၀ 

၁၁ မကကီဵ-၆၆/၂၀၁၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၂၁ ၅၅၅ 

၁၂ မကကီဵ-၆၇/၂၀၁၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ ၂၉-၄-၂၀၂၁ ၅၅၅ 

၁၃ မကကီဵ-၇၈/၂၀၁၉ ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ၂၆-၂-၂၀၂၁ ၄၅၆ 

၁၄ မကကီဵ-၃/၂၀၂၀ ၁၀-၁-၂၀၂၀ ၁-၁၂-၂၀၂၁ ၆၉၁ 

၁၅ မကကီဵ-၆/၂၀၂၀ ၁၃-၁-၂၀၂၀ ၆-၁၂-၂၀၂၁ ၆၉၃ 

၁၆ မကကီဵ-၁၂/၂၀၂၀ ၅-၂-၂၀၂၀ ၁၆-၃-၂၀၂၁ ၄၀၅ 

၁၇ မကကီဵ-၁၆/၂၀၂၀ ၁၆-၃-၂၀၂၀ ၃-၁၂-၂၀၂၁ ၆၂၇ 

၁၈ မကကီဵ-၂၁/၂၀၂၀ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ၇-၅-၂၀၂၁ ၃၄၇ 

၁၉ မကကီဵ-၂၃/၂၀၂၀ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ၁၀-၂-၂၀၂၁ ၂၄၀ 

၂၀ မကကီဵ-၃၁/၂၀၂၀ ၂၇-၇-၂၀၂၀ ၁၇-၃-၂၀၂၁ ၂၃၃ 

၂၁ မကကီဵ-၃၃/၂၀၂၀ ၁၁-၈-၂၀၂၀ ၂၀-၁-၂၀၂၁ ၁၆၂ 

၂၂ မကကီဵ-၃၄/၂၀၂၀ ၁၃-၈-၂၀၂၀ ၃-၅-၂၀၂၁ ၂၆၃ 

၂၃ မကကီဵ-၄၆/၂၀၂၀ ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ၄၀၉ 

၂၄ မကကီဵ-၄၉/၂၀၂၀ ၃-၁၂-၂၀၂၀ ၃-၅-၂၀၂၁ ၁၅၁ 

- ၄ - 

၆၉ 



ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  တစ်ရုဳဵချင်ဵအလုိြ ်တရာဵမမူလမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန ့်ကြာြာလ 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ေန့မှ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရက်ေန့အထိ)   

ြမဝတီပမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ၏ တရာဵမမလူမှုမျာဵ ပြီဵြြတ်ရန ်ကြန့်ကြာရြ် 

စဉ် တရာဵမကြီဵမှုအမှတ် စွဲဆိုသည်ဴေန့ ဆုဳဵြဖတ်သည်ဴေန့ ကြန့်ကြာရြ ်

၂၅ မကကီဵ-၅၀/၂၀၂၀ ၃-၁၂-၂၀၂၀ ၃-၂-၂၀၂၁ ၆၂ 

၂၆ မကကီဵ-၅၁/၂၀၂၀ ၇-၁၂-၂၀၂၀ ၁-၂-၂၀၂၁ ၅၆ 

၂၇ မကကီဵ-၁/၂၀၂၁ ၆-၁-၂၀၂၁ ၁၇-၂-၂၀၂၁ ၄၂ 

၂၈ မကကီဵ-၂/၂၀၂၁ ၁၂-၁-၂၀၂၁ ၂၃-၂-၂၀၂၁ ၄၂ 

၂၉ မကကီဵ-၃/၂၀၂၁ ၁၄-၁-၂၀၂၁ ၁၆-၂-၂၀၂၁ ၃၃ 

၃၀ မကကီဵ-၄/၂၀၂၁ ၁၅-၁-၂၀၂၁ ၂၆-၂-၂၀၂၁ ၄၂ 

၃၁ မကကီဵ-၅/၂၀၂၁ ၂၀-၁-၂၀၂၁ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ၂၆၇ 

၃၂ မကကီဵ-၆/၂၀၂၁ ၂၁-၁-၂၀၂၁ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ၁၀၉ 

၃၃ မကကီဵ-၇/၂၀၂၁ ၂၈-၁-၂၀၂၁ ၁၁-၃-၂၀၂၁ ၄၂ 

၃၄ မကကီဵ-၈/၂၀၂၁ ၂၈-၁-၂၀၂၁ ၁၁-၃-၂၀၂၁ ၄၂ 

၃၅ မကကီဵ-၉/၂၀၂၁ ၂၈-၁-၂၀၂၁ ၁၁-၃-၂၀၂၁ ၄၂ 

၃၆ မကကီဵ-၁၀/၂၀၂၁ ၂-၂-၂၀၂၁ ၁၀-၅-၂၀၂၁ ၉၇ 

၃၇ မကကီဵ-၁၁/၂၀၂၁ ၂-၂-၂၀၂၁ ၇-၅-၂၀၂၁ ၉၄ 

၃၈ မကကီဵ-၁၂/၂၀၂၁ ၂၃-၂-၂၀၂၁ ၇-၄-၂၀၂၁ ၄၃ 

၃၉ မကကီဵ-၁၃/၂၀၂၁ ၁၅-၃-၂၀၂၁ ၉-၁၁-၂၀၂၁ ၂၃၉ 

၄၀ မကကီဵ-၁၄/၂၀၂၁ ၂၁-၄-၂၀၂၁ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ၁၉၀ 

၄၁ မကကီဵ-၁၇/၂၀၂၁ ၁၅-၆-၂၀၂၁ ၂၁-၉-၂၀၂၁ ၉၈ 

၄၂ မကကီဵ-၁၈/၂၀၂၁ ၂၁-၆-၂၀၂၁ ၂၁-၉-၂၀၂၁ ၉၂ 

၄၃ မကကီဵ-၂၀/၂၀၂၁ ၁၄-၉-၂၀၂၁ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ၃၄ 

၄၄ မကကီဵ-၂၁/၂၀၂၁ ၁၄-၉-၂၀၂၁ ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ၃၄ 

၄၅ မကကီဵ-၂၄/၂၀၂၁ ၂၅-၁၁-၂၀၂၁ ၃-၁၂-၂၀၂၁ ၃၅ 

- ၅ - 

၇၀ 



ြြည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုြ်မှ ဖွင်ဴလှစ်သည်ဴ  သင်တန်ဵမျာဵသို ့တြေ်ရာြ်မှု 

 

  
စဉ် အေကြာင်ဵအရာ 

ဖွင်ဴလှစ်သညဴ် 

ရြ်စဲွ 

တြေ်ရာြ်သူ 

အမည၊် ရာထူဵ ၊ဌာန 

ဖွင်ဴလှစ်သညဴ် 

ေနရာ 

မှတ ်

ချြ် 

၁ တရာဵသူကြီဵမျာဵ နှင်ဴ 

တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ 

အတွြ် ေစဴစြ် 

ေြဖရှင်ဵေရဵ အရာရှ ိ

သင်တန်ဵ 

၂၇- ၁၁-၂၀၂၁ 

၂၈- ၁၁-၂၀၂၁ 

၄- ၁၂- ၂၀၂၁ 

၅- ၁၂- ၂၀၂၁ 

ဦဵခင်ေဇာ်ဦဵ 

ခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

ဦဵနုိင်ဝင်ဵစုိဵ 

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵ 

ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

ဦဵေဝဇင်မန်ဵ  

မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ဦဵစန်ဵထက်ေအာင ်

တွဖဲက်မမို့နယ ်

တရာဵသူကကီဵ 

ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ြပည်ေထာင်စု 

တရာဵလွှတ် 

ေတာ်ချုပ ်

Video 

Conferencing 

(Zoom) 

၇၁ 





စဉ် ရုဳဵအမည ် တည်ေနရာ 

၁ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ခေရလမ်ဵနင်ဴှသုဓနလုမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအမဳမို့ 

၂ ဘာဵအခဳရိငု်တရာဵရုဳဵ ခေရလမ်ဵနင်ဴှသုဓနလုမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအမဳမို့ 

၃ ေကာကဴရိတခ်ရိငု်တရာဵရဳုဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာကဴရိတမ်မို့ 

၄ ြမ၀တီခရုိင်တရာဵရုဳဵ မမို့ပတ်လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၅ ဖာပွနခ်ရိငု်တရာဵရဳုဵ ရုဳဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွနမ်မို့ 

၆ ဘာဵအမဳမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ခေရလမ်ဵနင်ဴှသုဓနလုမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအမဳမို့ 

၇ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ လှိုင်ဵဘွဲ- ဘာဵအလဳမ်ဵ၊ (က) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့ 

၈ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဘုရင်ဴေနာင်တပ်မမို့လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ သဳေတာင်ကကီဵမမို့ 

၉ ေကာကဴရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာကဴရိတမ်မို့ 

၁၀ ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဗိုလခ်ျုပ်လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵမမို့ 

၁၁ ြမ၀တီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဦဵေအာင်ေဇယျလမ်ဵ၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၁၂ ဖာပွနမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ ရုဳဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွနမ်မို့ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ်  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) 



စဉ် ရုဳဵအမည် 
အမှုအေရအတွြ် 

စွဲတင် ပြီဵြြတ် လြ်ြျန ်

၁ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်  ၇  ၇ - 

၂ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၁၂ ၁၁ ၁ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၉ ၁၈ ၁ 

(၁- ၁- ၂၀၂၁) ရြ်ေန့ မှ (၃၁- ၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ေန့ အတွင်ဵ  သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် 

ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် အမှုအေရအတွြ် 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ) 

စဉ် ရုဳဵအမည် တရာဵသူကြီဵဦဵေရ 

၁ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်  ၂ 

၂ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ၂ 

စုစုေြါင်ဵ ၄ 

(၁- ၁- ၂၀၂၁) ရြ်ေန့ မှ (၃၁- ၁၂-၂၀၂၁) ရြ်ေန့ အတွင်ဵ  သီဵသန့်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် 

ရုဳဵထိုင်စစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် တရာဵသူကြီဵဦဵေရ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ-၁) 



 
စဉ် 

 

အမိန့် 

အမှတ် 

အမှုအေရအတွြ် လွှတ်လိုြသ်ညဴ်တရာဵခဳအေရအတွြ် 

ရာဇဝတ်ကြီဵမှု 
ရာဇဝတ ်

ြြင်ဆင်မှု 

ရာဇဝတ ်

အေထွေထွမှု 

အချုြ ်

တရာဵခဳ 

ခဳဝန်ေြဵထာဵ

သညဴ် တရာဵခဳ 
စုစုေြါင်ဵ 

၁ ၁၄၇/၂၀၂၁ ၁၃ - - ၁၂ ၁၉    ၃၁ 

၂ ၁၇၂/၂၀၂၁ ၆၈ - - ၄၁ ၆၇ ၁၀၈ 

၃ ၁၈၅/၂၀၂၁ - - - - -  - 

၄ ၁၈၇/၂၀၂၁ ၄၅ - - ၇၀ ၁ ၇၁ 

၅ ၁၉၇/၂၀၂၁ - - - - - - 

 စုစုေြါင်ဵ ၁၂၆ - - ၁၂၃ ၈၇ ၂၁၀ 

ကြာဵနာစစ်ေဆဵဆဲရာဇဝတ်မှုမျာဵြုိ ြိတ်သိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ နိုငင်ေဳတာ်စီမဳအုြခ်ျုြ်ေရဵေြာင်စီမှ 

ထုတြ်ြန်ေသာအမိန့် (၅)ခ ုအရ ြရင်ြြည်နယ်အတွင်ဵရှ ိတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵမ ှလွှတ်ခဲဴေသာ 

တရာဵခဳမျာဵစာရင်ဵ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ) 



ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဃ) 

 
စဉ် 

 
ရာထူဵ အမည် 

 
လစာနှုန်ဵ 

ခွငဴ်ြြု လြ်ရှ ိ လစ်

လြ် ြျာဵ မ ေြါင်ဵ 

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

၂ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၇ ၂ ၄ ၆ ၁ 

၃ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၉ ၃ ၁ ၄ ၅ 

၄ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၁၈ ၅ ၄ ၉ ၉ 

၅ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၇ ၁ - ၁ ၁၆ 

အရာထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ ၅၂ ၁၁ ၁၀ ၂၁ ၃၁ 

၆ ရုဳဵအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

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

၈ အကကီဵ တန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၃၉ ၉ ၂၁ ၃၀ ၉ 

၉ အကကီဵ တန်ဵလက်နှိပစ်က်စာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၄ ၂ ၂ ၄ - 

၁၀ လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လပုေ်ဆာင်ေရဵမှူဵ 

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 အငယ်တန်ဵလက်နှိပ်စက်စာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၂၉ ၆ ၂ ၈ ၂၁ 

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

၁၅ စာတွခဲျုပ ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရုဳဵအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၅ ၃ ၃ ၆ ၁၉ 

၁၇ ရုဳဵအကူ/ စာပ့ုိ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၂ ၆ - ၆ ၁၆ 

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

၁၉ သန့်ရငှ်ဵေရဵ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်ဵ စုစုေြါင်ဵ ၁၈၇ ၄၀ ၅၃ ၉၃ ၉၄ 

စုစုေြါင်ဵ ၂၃၉ ၅၁ ၆၃ ၁၁၄ ၁၂၅ 

(၁-၁-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ် 

အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ  ၀န်ထမ်ဵ အင်အာဵစာရင်ဵ 



 
စဉ် 

 
ရာထူဵ အမည် 

 
လစာနှုန်ဵ (ြျြ်) 

ြင်စင် နှုတ်ထွြ် ေသဆုဳဵ မတှ်

ချြ် ြျာဵ မ ြျာဵ မ ြျာဵ မ 

၁ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ၃၇၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀ 

- ၁ - - - - 

၂ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀ 

၁ - - - - - 

၃ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၄ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၉၅၀၀၀ 

- - - - - - 

၅ တရာဵေရဵ၀န်ထမ်ဵ အဆငဴ ်(၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 

- - - - - - 

 အရာထမ်ဵ စုစုေြါင်ဵ ၁ ၁ - - - - 

(၁-၁-၂၀၂၁ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှငဴ်  တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်အလိုြ် 

၀န်ထမ်ဵြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ  

(အရာထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (င) 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှငဴ်  တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆငဴ်အလိုြ် 

၀န်ထမ်ဵြြုန်ဵတီဵ အင်အာဵစာရင်ဵ  

 
စဉ် 

 
ရာထူဵ အမည် 

 
လစာနှုန်ဵ (ြျြ်) 

ြင်စင် နှုတ်ထွြ် ေသဆုဳဵ မတှ်

ချြ် ြျာဵ မ ြျာဵ မ ြျာဵ မ 

၁ ရုဳဵအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၄၄၀၀၀ 

- ၁ - - - - 

၂ ဌာနခွဲစာေရဵ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 

- - - - - - 

၃ အကကီဵ တန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၄ အကကီဵ တန်ဵလက်နှိပစ်က်စာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၅ လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လပုေ်ဆာင်ေရဵမှူဵ 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၆ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 

- - - - - - 

၇ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 

- - - - - - 

၈ အငယ်တန်ဵလက်နှိပ်စက်စာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 

- - - - - - 

၉ ယာဉ်ေမာင်ဵ - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၀ စာတွခဲျုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၁ ရုဳဵအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၂ ရုဳဵအကူ/ စာပ့ုိ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

၁ - ၁ - - - 

၁၃ ရုဳဵေစာင်ဴ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

၁၄ သန့်ရငှ်ဵေရဵ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 

- - - - - - 

 အမှုထမ်ဵ စစုေုြါင်ဵ ၁ ၁ ၁ - - - 

(၁-၁-၂၀၂၁ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) (အမှုထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (င - ၁) 



 
စဉ် 

 
ရာထူဵ  

သတိေြဵြခင်ဵ 

ရာ
ထ

ူဵတ
ိုဵရ

ြ်ဆ
ိုင်ဵ

ြခ
င်ဵ

 

ရာ
ထ

ူဵအ
ဆ

ငဴ်ေ
လ

ျာ
ဴချ

ြခ
င်ဵ

 

နှစ်
တို

ဵရ
ြ်ဆို

င်ဵ
ြခ

င်ဵ
 

တ
ာဝ

န်မ
 ှယ

ာယ
ီရြ

်ဆ
ိုင်ဵ

ြခ
င်ဵ

 

လ
စာ

နှုန်
ဵအ

တွ
င်ဵ

 လ
စာ

ေလ
ျာဴခ

ျြခ
င်ဵ

 

ဆ
ုဳဵရ

ှုဳဵမ
ှုတ

န်ဖ
ိုဵေ

ြဵ
ေလ

ျာ
်ေစ

ြခ
င်ဵ

 

ရာ
ထူ

ဵမှ
 ထု

တ်
ြယ်

ြခ
င်ဵ

 

ဝန်
ထ

မ်ဵ
အ
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၁ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵ မှူဵ - - - - - - - - - - - - - 

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

၃ ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ  - - - - - - - - - - - - - 

၄ ဒုတိယခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ  - - - - ၁ - - - - - - - ၁ 

၅ လက်ေထာကည်ွှန်ကကာဵေရဵမှူ ဵ - - - ၂ - - - - - - - - ၂ 

၆ မမို ့နယ်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၇ တွဲဖကမ်မို ့နယ်တရာဵသူကကီဵ - - - - - - - - - - - - - 

၈ ဦဵစီဵ အရာရိှ - - - - - - - - - - - - - 

၉ ဒတုိယမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ  - - - - - - - - - - - ၁ ၁ 

၁၀ ဒုတိယဦဵစီဵမှူ ဵ - - - - - - - - - - - - - 

 အရာထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ - - - ၂ ၁ - - - - - - ၁ ၄ 

(၁-၁-၂၀၂၁ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ် 

ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတအ်ေရဵယမူှုအေြခအေန 

(အရာထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (စ) 
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၁ ရုဳဵအုပ် - - - - - - - - - - - - - 

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

၃ အကကီဵ တန်ဵစာေရဵ - - - - - - - - - - ၃ - ၃ 

၄ အကကီဵ တန်ဵလက်နှိပစ်က်စာေရဵ - - - - - - - - - - - - - 

၅ လက်ေထာက်ကွန်ပျူတာ 

လပုေ်ဆာင်ေရဵမှူဵ 
- - - - - - - - - - - - - 

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

၇ အငယ်တန်ဵစာေရဵ - - - - - - - - - - ၁ - ၁ 

၈ အငယ်တန်ဵလက်နှိပ်စက်စာေရဵ - - - - - - - - - - ၁ - ၁ 

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

၁၀ စာတွခဲျုပ် - - - - - - - - - - - - - 

၁၁ ရုဳဵအကူ - - - - - - - - - - ၂ - ၂ 

၁၂ ရုဳဵအကူ/ စာပ့ုိ - - - - - - - - - - - - - 

၁၃ ရုဳဵေစာင်ဴ - - - - - - - - - - - - - 

၁၄ သန့်ရငှ်ဵေရဵ - - - - - - - - - - - - - 

အမှုထမ်ဵ စုစုေြါင်ဵ - - - - - - - - - - ၇ - ၇ 

(၁-၁-၂၀၂၁ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ထိ) 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴရှိ  ရာထူဵအဆင်ဴအလိုြ် 

ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြြစ်ဒဏ်ချမှတအ်ေရဵယမူှုအေြခအေန 

(အမှုထမ်ဵ) 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (စ-၁) 



စဉ ် ရုဳဵအမည် Email အမည် 

၁ ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်ရုဳဵ kayincj@usc.gov.mm 

၂ ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ kayin.hc@usc.gov.mm 

၃ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ hpaan.dc@usc.gov.mm 

၄ ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ kawkareik.dc@usc.gov.mm 

၅ ြမ၀တီခရိုင်တရာဵရုဳဵ myawady.dc@usc.gov.mm 

၆ ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ pharpon.dc@usc.gov.mm 

၇ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ hpaan@usc.gov.mm 

၈ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ hlaingbwe@usc.gov.mm 

၉ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ thandaungyi@usc.gov.mm 

၁၀ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ kawkareik@usc.gov.mm 

၁၁ ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ kyainseikgyi@usc.gov.mm 

၁၂ ြမ၀တီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ myawady@usc.gov.mm 

၁၃ ဖာပွန်မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ pharpon@usc.gov.mm 

 ြရင်ြြညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ်  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ Email လိြစ်ာမျာဵ 

ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ဆ) 



ေြျဵဇူဵ တင်လွှာ 

 

 ဤနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵအတွက ်တရာဵရုဳဵနစှ်စဉ်အစရီင်ခဳစာြပုစုေရဵအဖွဲ့နှင်ဴ 

နှစ်စဉအ်စရီင်ခဳစာ ထုတေ်ဝေရဵအတွက် ေဆာင်ရွကေ်ပဵခဲဴသူမျာဵအာဵလုဳဵကုိ  အထူဵေကျဵဇူဵတင် 

ရိှပါသည်။ 

 

 

 

၂၀၂၁  ခုနှစ ်တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳစာအတွြ် ဆြ်သွယ်ရန ်

တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ 

အီဵေမဵလ်ဵ  kayin.hc@usc.gov.mm 

ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် 

ဘာဵအဳမမို့ 

                                       CONTACT FOR 2021 ANNUAL REPORT 

                         Annual Court Reporting Team 

                            Email: kayin.hc@usc.gov.mm

                     HIGH COURT OF THE KAYIN STATE 

                   Hpa an Township 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၁  ခုနှစ် တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစရီင်ခဳစာြိ ုhttp://kayin.hc.gov.mm တွင် ရရိှနုိင်ြါသည။် 
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                တရာဵစီရင်ေရဵေဆာင်ြုဒ ်

  ဥြေဒနှငဴ်အည ီ ဆုဳဵြဖတြ်ါ။ 

  မှန်မှန်နှငဴ်  ြမန်ြမန ်စီရင်ြါ။ 

  လုြ်ထုဳဵညီညီ  ေဆာင်ရွြ်ြါ။ 

  လာဘ်ေြဵလာဘယ် ူ ြင်ဵရှင်ဵြါ။ 

  ေြဖာငဴ်မတတ်ည်ကြညမ်ှုြဖငဴ် 

       တရာဵရုဳဵ၏  ဂုဏ်သိြ္ခာြိ ုထိန်ဵသိမ်ဵြါ။ 
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