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ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ၏် ဥယယျာဇဉ ်                                                                             

ရည်မှန်းချြ ်

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ ်
 

တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန်ခ့ွဲမှုယဖာ်ပြချြ ်

     တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာအယပခခံမှုများ       

                                                                                     

     တရားရုံးဖွဲ စ့ည်းြုံ                                                                                                                                                                                                                                  

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်ဖွဲ စ့ည်းြုံနှင့် တည်ယထာင်မှု                                                   

             ခရိုင်တရားရုံးများ  နှင့်  မမိုန့ယ်တရားရုံးများ ဖွဲ စ့ည်းြုံ                                                          

             ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             မမိုန့ယ်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             ဥြယေအရတည်ယထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ   

 

      တရားရုံးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

              ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် စီမံခန်ခ့ွဲမှုဆိုင်ရာ ယြာ်မတီများ 

              ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏်ဖွဲ စ့ည်းြုံစနစ ်

              ရုံးအဖွဲ မ့ှူးများ တာ၀န်ထမ်းယဆာင်မှု 

              ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးများ တာ၀န်ထမ်းယဆာင်မှု 

              ခရိုင်တရားသူကြီးများ တာ၀န်ထမ်းယဆာင်မှု 

              မမိုန့ယ်တရားသူကြီးများ တာ၀န်ထမ်းဆာင်မှု 

              ရသုံးမှန်းယပခယငွစာရင်းများနှင့်  ဘဏ္ဍာယရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ ်လုြ်ငန်းယဆာင်ရွြ်မှုများ 

             မှုခင်းများစစ်ယဆးစီရင်ပခင်း 

             ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်း 
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             အပခားကြိုးြမ်းယဆာင်ရွြ်မှုများ 

                     ရုံးခွန်နှင့် ေဏ်ယငွယြာြ်ခံရရိှမှု 

                     လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ ်

                     ယလ့ြျင့်သင်ကြားယြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

                     အများပြည်သူအတွြ ်တရားရုံးများလြ်လှမ်းမီယရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်ယရး  

                     ယဆာင်ရွြယ်ြးပခငး် 

                     ဥြယေအသစ်များနှင့် ပြင်ဆင်သည့်ဥြ ယေများ ယရးဆွဲယဆာင်ရွြပ်ခငး် 

                     ပြစ်ေဏ်ြျခံယနရသူများ၊ အချုြ်ခံယနရသူများ၏ ဥြယေဆိုင်ရာအခွင့်အယရးများ 

                     ရရိှယရးယဆာင်ရွြပ်ခင်း 

 
            မဟာဗျူဟာစီမံြနိ်း ေုတိယနှစလ်ုြ်ငန်းအစီအစဉ ်အယြာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွြမ်ှု  
 

                     မဟာဗျူဟာစီမံြနိး်  ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

                     ၂၀၁၆ ခုနှစ၊်တရားရုံး၏ အဓိြယဆာင်ရွြမ်ှုြို တုိင်းတာပခငး် 

                     မဟာဗျူဟာစီမံြနိ်း ေုတိယနှစ်လုြ်ငန်း အစီအစဉ၏် ယအာင်ပမင်မှုများ 
 
 

          ယနာြ်ဆြ်တွဲ 

                 ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၊် ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ တည်ယနရာများ      ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) 

                 ၀န်ထမ်းဆိုင်ရာပြစ်ေဏ်ချမှတ် အယရးယူမှုအယပခအယန    ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ခ) 

               ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့်  တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရှ ိ ရာထူးအဆင့်အလိုြ်                   ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ဂ) 

                 ၀န်ထမ်းအင်အားစာရငး်   

                 ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီးချုြ၊် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်                     ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ဃ) 

                 တရားသူကြီးများနှင့် တရားယရးအရာရှိများ၏ ပြည်ြခရီးစဉ်များ 

                 တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာြူးယြါင်းယဆာင်ရွြမ်ှုအတွြ ်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်သို့့        ယနာြ်ဆြ်တဲွ (င) 

                 လာယရာြ်သည့်  နိုင်ငံတြာ ြိုယ်စားလှယ်များစာရငး် 
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ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် တရားသူကြီးချုြ၏် ဥယယျာဇဉ်  

       နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင ်တရားဥြယေစိုးမိုးယရး အပြည့်အ၀ရရိှယသာ 

 နိုင်ငံများသည်သာ     နိုင်ငံအတွင်းယန   တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ   

လုံပခုံယအးချမ်းစွာပဖင့်  ယနထိုင်နိုင်ကြမည ်ပဖစ်ြါသည။်  မဏိ္ဍုင်ကြီး 

(၃)   ရြ်တွင ်  အြါအ၀င်ပဖစ်သည့်     တရားစီရင်ယရးမဏ္ဍို င်သည ် 

အများပြည်သူများ ယုံကြည်ြုိးစားသည့် ပြည်သူအ့ြျိုးပြု တရား 

စီရင်ယရး ပဖစ်ရန်အတွြ ် အမှုများ စစ်ယဆးစီရင်ရာတွင ်ဥြ ယေနှင့် 

အညီ လွတ်လြ်မြီး တရားမျှတမှု ရိှရမည ်ပဖစ်ြါသည။် . 

 

       ''  တရားစီရင်ရာတွင ်     အမှန်ြုိဆုံးပဖတ်ရုံမျှ     သာမြဘ ဲ 

ထိုသို့ ့အမှန်တရားြို      စီရင်ယကြာငး်     အများပမင်ယစရာသည။်''  

'' ပြည်ယထာင်စုပမန်မာနိုင်ငံယတာ ် နငှ့်    ယမာင်ယရွှ (ခ)   ယမာင်ယရ ှြါ(၂)  (၁၉၆၆  မစထ၊   တရားရုံးချုြ ်၊  

စာ- ၆၁၆) ''  စီရင်ထုံးြုိ  တရားယရးအရာရိှများြ  မှတ်သား လိုြ်နာကြရမည ်ပဖစ်သည။် 

 

        ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင၊် မမို န့ယ်တရားရုံးများ အယနပဖင့် 

လည်း ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ၏် လမ်းညွှန်မှာကြားချြ်များ၊ ဥြယေလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ 

နငှ့်အညီ  အမှုများြုိမှန်ြန်စွာပဖင့်  အပမန်မြီးပြတ်ယစရန်၊  အားနည်းချြ်များ ယလျာ့နည်းယစရန်အတြ်ွ     

ယဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှြါသည။် 

 

        ၂၀၁၆ ခုနှစ ် အတငွး်  တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာ ယဆာင်ရွြ်ချြ်များြုိ ပြန်ကြည့်ြါြ မိမိတို့့ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၊်  ခရိုင၊်  မမို န့ယ်တရားရုံးများြ  မှားယွင်းမှုအနည်းဆုံးပဖင့် ကြိုးြမး် 

အားထုတ်ခဲ့မှုယကြာင့် ကြီးမားခြ်ခဲယသာ ပြဿနာများ ကြုံယတွ ခ့ဲ့ရပခငး် မရိှခဲ့ြါယကြာင်း၊ အစီရင်ခံစာ 

တငွ် မြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ယဆာင်ရွြ်ချြ်များ၏ အားသာချြ်၊ အားနည်းချြ်များအယြါ် အယပခခံ၍ 

ယရှ လ့ာမည့်နှစ်များတွင် အားနည်းချြ်များ ယလျာ့နည်းသည်ထြ် ယလျာ့နည်းယစရန်နှင့် အားသာချြ်  

အစဉ်အလာယြာင်းများြုိလည်း  ဆြ်လြ်ထိန်းသိမ်းကြရန ်  တိုြ်တွန်းလိုြ်ြါသည။် 

 

        တရားယရးအရာရိှများြ မိမိတိုလ့ိုြ်နာကြရသည့် ြျင့်၀တ်များနှင့်အညီ တရားစီရင်ယရး၊ 

တရားရုံးစီမံခန်ခ့ွဲယရး  လုြ်ငန်းတာဝန်များြို  ယြျြွန်စွာထမ်းယဆာင်ကြရန ်ပဖစ်ြါသည။် 

၂ 



         သိုပ့ဖစ်၍   တရားယရးအရာရိှများြ    တရားစရီင်ယရးဆိငု်ရာ    မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း 

ရည်မနှ်းချြ်ပဖစ်သည့် လူတုိင်းသို့့ အရည်အယသွးပမင့် တရားမျှတမှုြိ ု  ပဖည့်ဆည်းယြးရန်၊  

တရားရံုးများအယြါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိယရာြ်မှုရိှသည့် တရားဥြယေ 

စုိးမိးုယရးြုိ ပမှင့်တင်ရန်နင့်ှ  သာတညူီမျှမှုနှင့်  တရားမျှတမှု၊  တရားစရီင်ယရးလွတ်လြ်မှုနှင် ့

ဂုဏ်သိြ္ခာရှိမှု၊ လြ်လှမ်းမီနုိင်မှု၊ ပမနဆ်နထိ်ယရာြ်မှုနှင့် အချိနမ်ီယဆာင်ရွြ်နိုင်မှု ဟူသည့် 

တရားရံုးတန်ဖုိးများြို အစဉ်ကြိုးစားအားထုတ ် ယဖာ်ယဆာင်ကြရန ်ပဖစ်ယြသည။် 

 

 

 

 

 

  

ဦးယစာစံလင်း 

ပြည်နယ်တရားသကူြီးချုြ ် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်     ၂၀၁၇  ခုနှစ်၊  ေီဇင်ဘာလ   ၂၉  ရြ ်

ပြည်ယထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငယံတာ ်                                      ဘားအံမမို့့ 

၃ 



လူတိုင်းသို့ ့အရည်အယသွးပမင့် တရားမျှတမှုြုိ ပဖည့်ဆည်းယြးရန ်

တရားရုံးများအယြါ် ပြည်သူလူထု၏စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိယရာြ်မှုရိှသည့် တရားဥြယေစိုးမိုးယရးြုိ 

ပမင့်တင်ရန ်

 ရည်မှန်းချြ ်

တရားဥြယေစိုးမိုးယရးနှင့် ရြ်ရွာယအးချမ်းသာယာယရး 

ပြည်သူအများ ယုံကြည်ြုိးစားသည့် ပြည်သူအ့ြျိုးပြု  တရားစီရင်ယရးစနစ ်ယြါ်ထွန်းယရး 

အမှုအခင်းများြုိ ဥြယေနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန ်စီရင်ဆုံးပဖတ်ယရး 

တရားရုံးများ၏ဂုဏသ်ိြ္ခာပမှင့်တင်ယရး 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

သာတူညီမျှမှုနှင့်တရားမျှတမှု 

တရားစီရင်ယရးလွတ်လြ်မှုနှင့် ဂုဏသ်ိြ္ခာရှမိှု 

လြ်လှမ်းမီနိုင်မှု  

ပမန်ဆန်ထိယရာြ်မှုနှင့် အချိန်မီယဆာင်ရွြ်နိုင်မှု 

  တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

၄ 



တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရငခ်စံာထုတ်ပြနရ်ပခင်း၏ ရည်ရွယခ်ျြ ်
 
 

 တရားစရီင်ယရးလုြင်နး်များ ြွင်လ့င်းပမငသ်ာ၍ တာဝန်ခံနိုငမ်ှုရှယိစရန် 

 တရားရံုးများ၏ လုြင်နး်ယဆာင်တာများအယြါ် ယထာဘူတြျြျ အြဲပဖတ်နိုငယ်စရန ်

 တရားရံုးများ၏ စမွ်းယဆာင်ရည ်ြုိမုိပမှင့်မားလာယစရန ်

 တရားစရီင်ယရးြဏ္ဍ၏ ပြုပြငယ်ပြာင်းလဲမှုလုြင်နး်များြို အများသိရှိလာယစရန ်

၅ 



 
တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန်ခ့ွဲမှုယဖာ်ပြချြ ်

 
  

တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာအယပခခံမမူျား 
 

          ၂၀၁၀ ခုနှစ ် ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေအရ တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာ အယပခခံမမူျားြုိ 

ယအာြ်ြါ အတိုင်း ချမှတ်ထားြါသည ်- 

 

(၁)    ဥြယေနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာတရားစီရင်ယရး 

(၂)    ဥြယေအရ ြန်သ့တ်ချြ်များမှအြ  ပြည်သူယ့ရှ ယ့မှာြ်တွင ် တရားစီရင်ယရး 

(၃)    အမှုများတွင ်  ဥြယေအရ  ခုခံယချြခွင့်နှင့်  အယူခံြိုင်ခွင့်ရရိှယရး 

(၄)    ပြည်သူတို့့၏အြျိုးစီးြွားြို  ြာြွယ်ယစာင့်ယရာှြ်၍ တရားဥြယေစိုးမိုးယရး၊  နယ်ယပမယအးချမး် 

         သာယာယရး  တည်ယဆာြ်ရာတွင ် အယထာြ်အြူပဖစ်ယစယရး 

(၅)    ဥြယေြုိပြည်သူများြ   နားလည်လိုြ်နာြျင့်သုံးလာယစရန ် ြညာယြးယရးနှင့်  ပြည်သူများြ 

         ဥြယေြုိ  လိုြ်နာယသာ  အယလ့အြျင့်ြျိုးယထာင်ယြးယရး 

(၆)    ပြည်သူအချင်းချင်းနှင့် ြတ်သြ်ယသာ အမှုြိစ္စများြုိ ဥြယေယဘာင်အတွင်း၌ ယြျယအးမြီးပြတ ်

         ယစယရး 

(၇)    ပြစ်မှုြျူးလွန်သူြို   အယရးယူအပြစ်ယြးရာတွင ်  အြျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်မှုြုိ   ဦးတည်ယရး 

၆ 



တရားရုံးဖွဲ စ့ည်းြုံ 

 

           ပမန်မာနုိင်ငံတွင် တရားစီရင်ယရးသည် နိုင်ငံယတာ၏် အချုြ်အပခာအာဏာ သုံးပဖာအနြ ် တစ်ခု 

ပဖစ်မြီး ဥြယေပြုယရးအာဏာနှင့် အုြ်ချုြ်ယရးအာဏာတိုမ့ှ သီးပခားရြ်တည်ြါသည။် ပြည်ယထာင်စု 

သမ္မတပမန်မာနိုင်ငံယတာ်ဖွဲ စ့ည်းြုံ အယပခခံဥြယေြုေ်မ ၁၈ အရ နိုင်ငံယတာ၏် တရားစီရင်ယရးအာဏာြုိ 

ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ၊် တရားလွှတ်ယတာ်များနှင့် အဆင့်ဆင့်ယသာ တရားရုံးများသို့့ ခွဲယဝ 

အြ်နှင်းထားြါသည။် 

 ၂၀၀၈ ခုနှစ ် ပြည်ယထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံယတာ ် ဖွဲ စ့ည်းြုံအယပခခံဥြယေနှင့် ၂၀၁၀ 

ခုနှစ ်ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရး ဥြယေအရ ယအာြ်ယဖာ်ပြြါ တရားရုံးများြုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတ်လ ၃၀ 

ရြ်ယနမ့ှစ၍ ဖွဲ စ့ည်းထားြါသည-် 

 

(ြ)    ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ ်

(ခ)      တိုင်းယေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်

(ဂ)      ခရိုင်တရားရုံး၊ ြုိယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် ယေသတရားရုံး 

(ဃ)    မမို န့ယ်တရားရုံး 

(င)      ဥြယေအရတည်ယထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ 

၇ 



၈ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတယ်တာ ်

ဘားအံခရိုင်တရားရုံး 

ယြာ့ြရတ်ိခရိုင်တရားရုံး 

ပမ၀တခီရိုင်တရားရုံး 

ဖာြွန်ခရိုင်တရားရုံး 



ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး 

လှိုင်းဘွဲမမို န့ယတ်ရားရုးံ 

   သံယတာင်ကြီးမမို န့ယတ်ရားရုးံ 

  ယြာ့ြရတ်ိမမို န့ယ်တရားရုံး 

       ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး 

ပမ၀တီမမို န့ယ်တရားရုံး 

ဖာြွန်မမို န့ယ်တရားရုံး 

၉ 



 
ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်ဖွဲ စ့ည်းြုံ 
 

         ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရြ်ယနတွ့င် ပြည်ယထာင်စုသမ္မတပမနမ်ာနိငု်ငံယတာ် ဖွဲ စ့ည်းြံုအယပခခံ 

ဥြယေနှင့် ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေအရ ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်ြိ ု ဖွဲ စ့ည်း 

ခဲ့ြါသည်။ ဆြ်လြ်၍ နိငု်ငံယတာ်တွင် တုိင်းယေသကြီး (သိုမ့ဟုတ်) ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်များ၊ 

ြိုယ်ြိင်ုအုြခ်ျုြ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရံုးများ၊ ြိုယ်ြိငု်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ယေသတရားရံုးများ၊ ခရုိင်တရားရံုး 

များ၊ မမို န့ယ်တရားရံုးများနှင့် ဥြယေအရတည်ယထာင်ထားယသာ အပခားတရားရံုးများြို တည်ယထာင် 

ဖွဲ စ့ည်းခဲြ့ါသည်။ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်ြိုလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်ယထာင်စုသမ္မတ 

ပမနမ်ာနိငု်ငံယတာ် ဖွဲ စ့ည်းြုအံယပခခံဥြယေြုေ်မ ၃၀၅ ၊  ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေြေု်မ ၃၄ 

တုိအ့ရ   ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ြါသည။် 

 

 
ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တည်ယထာင်မှု 
 

        ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်သည် ြရင်ပြည်နယ၏်မမို ယ့တာ် ဘားအံမမိုတွ့င ် တည်ရိှ 

ြါသည်။ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် အယဆာြ်အဦြို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နုိ၀င်ဘာလ ၁၆ ရြ်ယန့့ 

တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုြ် ဦးယဇာ်မင်းမ ှ ဖွင်လှ့စ်ယြးခဲြ့ါသည်။ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်၊ 

ဘားအံခရုိင်တရားရံုးနင့်ှ ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုး အယဆာြ်အဦသစ်ြို ြရင်ပြည်နယ်အစုိးရ 

အဖွဲ ရံု့းအယဆာြ်အဦ၏ အယနာြ်ဘြ်ရိှ ယပမာြ်ဘြ်ပခမ်း ြွြ်လြ်တွင် တည်ယဆာြ်ထား 

ြါသည်။ အယဆာြ်အဦ၏ အယနာြ်ဘြ်တွင် သုဓနလုမး်၊ ယပမာြ်ဘြ်တွင် ခယရလမ်း၊ 

ယတာင်ဘြ်တွင် နန်းလံုးကြိုင်လမ်းရိှြါသည။် ပြည်နယ ် အယထွယထွအုြခ်ျုြ်ယရးဦးစီးဌာနနှင့်   

တစဝ်န်းထဲတွင် ရှိြါသည။် 

 

 
ခရိုင်နှင့်မမို န့ယ်တရားရံုးများဖွဲ စ့ည်းပခင်း 
 

      ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်၏ ကြီးကြြ်မှုယအာြ်တွင် ခရုိင်တရားရံုး 

(၄)ရံုး နှင့် မမို န့ယ်တရားရံုး (၇) ရံုးြုိ ဖွဲ စ့ည်းထားရိှြါသည်။ ခရုိင်တရားရံုးများမှာ ဘားအံခရုိင် 

တရားရံုး၊ ယြာ့ြရိတ်ခရုိင်တရားရံုး၊ ပမဝတီခရုိင်တရားရံုးနှင့် ဖာြနွခ်ရုိင်တရားရံုးတုိ့့ ပဖစ်ြါသည်။ 

မမို န့ယ်တရားရံုးများမှာ ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုး၊ လှိုငး်ဘွဲမမို န့ယ်တရားရံုး၊ သံယတာင်ကြီးမမို န့ယ်  

တရားရံုး၊ ယြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရံုး၊ ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို န့ယ်တရားရံုး၊ ပမဝတီမမို န့ယ ်

တရားရံုးနင့်ှ  ဖာြွန်မမို န့ယ်တရားရံုးတုိ့့ ပဖစ်ြါသည်။  

၁၀ 



ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ ်

ဦးယစာစံလင်း                   

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယယနထိ့ 

တရားသူကြီးဦးသိနး်ြိုြုိ 
၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယယနထ့ ိ

တရားသူကြီး ယေါ်ခငယ်ဆွထွနး် 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယယနထိ့ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်တရားသူကြီးချုြ်နှင့်  တရားလွှတ်ယတာ ်

တရားသူကြီးများ 

၁၁  

            နိုင်ငံယတာ်သမ္မတသည်  ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ် တရားသူကြီးချုြ ်  ဦးယစာစံလင်း၊    

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် တရားသူကြီး ဦးသိန်းြုိြုိနှင့် ယေါ်ခင်ယဆွထွန်းတိုြုိ့ ဖွဲ စ့ည်းြုံအယပခခံ 

ဥြယေြုေ်မ ၃၀၈ ၊ ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရး ဥြယေြုေ်မ  ၄၃၊  ၄၄၊  ၄၅  တိုန့ှင့်အညီ  တာဝန်ယြး 

ခန်အ့ြ်ခဲ့ြါသည။် 



 
ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်၏ စီရင်ြုိင်ခွင့် 

          ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေြုေ်မ ၃၈ အရ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် အြါအဝင် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်များ၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများမှာ ယအာြ်ြါအတိင်ုးပဖစ်ြါသည ်- 

             (ြ)   မူလမှုြုိစီရင်ပခင်း 

             (ခ)     အယူခံမှုြုိ စီရင်ပခင်း 

             (ဂ)     ပြင်ဆင်မှုြုိစီရင်ပခင်း 

             (ဃ)   ဥြယေတစ်ရြ်ရြ်အရ  သတ်မှတ်ထားယသာအမှုများြုိ  စီရင်ပခင်းတုိပ့ဖစ်ြါသည။် 

          ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြဌာန်းသည့် ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေြုိ ပြင်ဆင်သည့်ဥြယေ (၂၀၁၄) အရ 

တိင်ုးယေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်များသည် ြင်လယ်ယရယကြာင်းအမှုများြုိြါ စီရင်ြုိင်ခွင့် 

အာဏာ ရရိှခဲ့ြါသည်။ ၎င်းအပြင် တရားလွှတ်ယတာ်သည ် တရားရံုးများြုိ မထီမ့ဲပမင်ပြုမှု ဥြယေအရ 

စစ်ယဆးယသာအမှုများြုိလည်း စီရင်ြုိင်ခွင့်ရိှြါသည်။ တရားလွှတ်ယတာ်သည် လြ်ယအာြ်ခံ တရားရံုး 

အားလံုး၏ တရားစီရင်ယရးတာဝန်များနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်ယရး တာဝန်များအယြါ်  စီမံအုြ်ချုြ်ရန်နှင့် 

ကြီးကြြ်ရန်  တာဝန်ရိှြါသည။် 

 
ခရိုင်တရားရံုး၏ စီရင်ြုိင်ခွင့် 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၁၂ 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ြိုင်ခွင့် 

 

ဥြယေြခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်ပြစ်ေဏ်ြုိမဆို ချမှတ်နိုင်သည့် ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

၎င်း၏ ယေသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များအယြါ် 

အယူခံ နှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့် 

တရားမ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရိုင်တရားသူကြီး/  

တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 

 

ေုတိယခရိုင်တရားသူကြီး 

ြျြ်သိန်း  ၁၀၀၀၀  ထြ်မြိုယသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများအယြါ်  မူလမှု  စီရင်ြိုင်ခွင့်   

 

ြျြ်သိန်း ၅၀၀၀ ထြ်မြိုယသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများအယြါ် မူလမှု  စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရိုင်တရားသူကြီး/  

တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 

ေုတိယခရိုင်တရားသူကြီး 

၎င်း၏ ယေသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရုံး 

များ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များအယြါ် အယူခံနှင့် 

ပြင်ဆင်မှု  စီရင်ြိုင်ခွင့် 



ခရိုင်တရားရံုး၏ စီရင်ြိုင်ခငွ့် 
 

             ခရုိင်တရားရံုးသည် ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်နှင့် သြ်ဆိင်ုရာ တရားလွှတ်ယတာ်၏ 

လမ်းညွှန်ချြ်များနှင့်အညီ ၎င်းတုိ့့၏သြ်ဆိင်ုရာ စီရင်ြုိင်ခွင့်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရံုးအားလံုး၏ 

တရားစီရင်ယရးနှင့်  စီမံအုြ်ချုြ်ယရးဆိင်ုရာ  ြိစ္စရြ်များြုိ   ကြီးကြြ်ရန ် တာဝန်ရိှသည်။ 

 
 
မမို န့ယ်တရားရုံး 
 

            မမို န့ယ်တရားရံုးသည် မူလရံုးပဖစ်ြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုး စုစုယြါင်း (၇) ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားမြီး 

ပဖစ်ြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုးတစ်ရံုးတွင် ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်ြ တာဝန်ယြးခန်အ့ြ် 

ထားယသာ မမို န့ယ်တရားသူကြီး၊ တွဖဲြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီးနှင့် ေုတယိမမိုန့ယ်တရားသူကြီးတုိ့့ 

ရိှြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုးတစ်ရံုး၏ တရားသူကြီးအယရအတွြ်သည် ၎င်း၏လုြ်ငန်းြမာဏ 

အယြါ်တွင်  မူတညြ်ါသည။် 

             မမို န့ယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျိုးစလံုးြုိ ကြားနာနုိင်သည့် မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွင့်ရိှြါသည်။  မမို န့ယ်တရားရုံးရိှ အမှုများြုိ  တရားသူကြီးတစ်ဦးပဖင့်   စီရင်ဆုးံပဖတ်ြါသည်။ 

 
 
မမိုန့ယ်တရားရုံး၏ စီရင်ြုိင်ခွင့် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၁၃ 

ရာဇ၀တ ်

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို န့ယ/် တွဲဖြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

ြထမတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

ေုတိယတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

တတိယတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

ယထာင်ေဏ ်၇ နှစ်နှင့်ယငွေဏ်အြန့့်အသတ ်မရိှ 

ယထာင်ေဏ ်၃ နှစ်နှင့် ယငွေဏ ် ၁၀၀၀၀၀ ြျြ ်

ယထာင်ေဏ ်၁ နှစ်နှင့် ယငွေဏ ် ၅၀၀၀၀ ြျြ ်

ယထာင်ေဏ ်၃ လနှင့် ယငွေဏ ် ၃၀၀၀၀  ြျြ ်

တရားမ 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို န့ယ/် တွဲဖြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

 

 

ေုတိယ မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

 

ြျြ်သိန်း  ၁၀၀  ထြ်မြိုယသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများ 

 

ြျြ်သိန်း  ၃၀  ထြ်မြိုယသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများ 



 

ဥြယေအရတည်ယထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ  

 

           သီးပခားမှုခင်းြိစ္စရြ်များြုိ ကြားနာစစ်ယဆးရန်အတွြ် ဥြယေအရတည်ယထာင်ယသာ 

ြယလးသငူယ်တရားရုံးများြုိ    မမို န့ယ်အဆင့်တရားရံုးအပဖစ်    တည်ယထာင်ထားြါသည်။ 

 
 ြယလးသငူယ်တရားရုံးများ 
 

          ြယလးသူငယ်ဥြယေအရ ြယလးသူငယ်များြျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများြုိ ကြားနာစစ်ယဆးရန် 

အတွြ် ြယလးသူငယ်တရားရံုးများြုိ သီးပခားတည်ယထာင်ထားြါသည်။ မမို န့ယ်အဆင့်တရားရံုးများ 

ပဖစ်ယသာ်လည်း ြယလးသူငယတ်ရားသူကြီးသည် မှုခင်း၏ကြီးယလးမှုနှင့် မသြ်ဆုိင်ဘဲ ပြစ်ေဏ ်

အားလုံးြို စီရင်နုိင်သည့်  သီးပခားစီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာ   ရိှြါသည။် 

          မမို န့ယ်တရားရံုးများတွင် ြယလးသူငယ်မှုခင်းများြုိ စီရင်နုိင်ရန ် ြယလးသူငယ်တရားရံုးြုိြါ 

ြူးတဲွဖွင့်လှစ်  ထားရိှြါသည။် 

၁၄ 



 

တရားရံုးစမီံခန်ခဲွ့မှု 
 
ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် စီမံခန်ခ့ွဲမှုဆိုင်ရာ ယြာ်မတီများ 
  

          ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တွင် စီမံခန်ခ့ွဲယရးလုြ်ငန်းတာဝန်များြုိ အယထာြ်အြူပြုသည့် ယြာ်မတီ 

နငှ့် အဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်းထားရိှြါသည။် ထိုယြာ်မတီများသည် တရားစီရင်ယရးြိစ္စရြ်များနှင့် တရားရုံးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

ဆိုင်ရာြိစ္စရြ်များ ယဆာင်ရွြ်ရာတွင် အယရးကြီးသည့် အခန်းြဏ္ဍမှ ြါဝင်ယနြါသည။် ယြာ်မတီများမှာ  

ယအာြ်ြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည ်- 

 

          -  ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီး  ယေါ် ခင်ယဆွထွန်း ဦးယဆာင်ယသာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်

             သတင်းအချြ်အလြ်နှင့်  နည်းြညာအဖွဲ ့့ 

          -  ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူး  ဦးယဆာင်ယသာ  သတင်းပြန်ကြားယရးအဖွဲ ့့ 

          -  ဘားအံမမို န့ယ်တရားသူကြီး  ဦးယဆာင်ယသာ  ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးယြာ်မတီ 
  

 
ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်၏ ဖွဲ စ့ည်းြုံစနစ ်

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရုံးတွင ်တာ၀န်ထမ်းယဆာင်ခဲ့ယသာ  ရုံးအဖွဲ မ့ှူးများ 

 

ရုံးအဖွဲ မ့ှူး                                          ယေါ်နွယ်နွယ်ခိုင ်  (တ/ ၁၈၈၁)      ၂၉-၁၂-၂၀၁၅ မ ှ  ၂၉-၇-၂၀၁၆ ထ ိ        

ရုံးအဖွဲ မ့ှူး       ယေါ်ယအးယအးမွန ် (တ/ ၁၆၄၉)      ၃၀-၇-၂၀၁၆  မ ှ   ၂-၅-၂၀၁၇  ထ ိ

 

ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးများ 

 

ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူး                  ဦးအုန်းယသာင်း    (တ/ ၁၆၁၁ )    ၂၉-၅-၂၀၁၅  မ ှ    ၁၂-၇-၂၀၁၆ ထ ိ        

ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူး(တာ၀န)်     ယေါ်ယအးယအးမွန ် ( တ/၁၆၄၉ )    ၁၃-၇-၂၀၁၆  မ ှ  ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ ထ ိ

ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူး      ဦးယြျာ်စွာမငိမ်း   ( တ/၂၈၅၆ )    ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မ ှ     ယယနထ့ိ 

၁၅ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရံုး ပြည်နယ်တရားယရးဦးစးီမှူးရံုး 



 
ြရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ   ခရိုင်တရားသူကြီးများ 
  
     ဘားအံခရိုင်တရားရုံး          ခရိုင်တရားသူကြီး    ယေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန်           ၂၅-၁၁-၂၀၁၅  မ ှ 

                 တ/ ၂၂၉၇                    ၂၉-၇-၂၀၁၆  ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး    ယေါ်ဝင်းဝင်းယမာ ်             ၁၇-၈-၂၀၁၆  မှ 

                 တ/ ၁၅၇၃                          ယယနထ့ ိ

 

     ယြာ့ြရိတခ်ရိုင်တရားရုံး                 ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတြ်ထွန်း                   ၄-၁၂-၂၀၁၅ မ ှ 

                တ/ ၂၂၉၈                      ၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 
   

     ပမဝတီခရိုင်တရားရုံး                          ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးယအာင်သိန်း              ၁၀- ၁၁-၂၀၁၄ မ ှ 

                 တ/ ၂၂၅၀                    ၇- ၃-  ၂၀၁၇ ထိ 
  

     ဖာြွန်ခရုိင်တရားရံုး                          ခရိုင်တရားသူကြီး     ဦးဘစံ                         ၇- ၁၁ - ၂၀၁၄ မ ှ 

                                         တ/၁၉၅၆                      ၈- ၂- ၂၀၁၆ ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး     ဦးယဌးဝင်း                     ၈- ၂-  ၂၀၁၆ မ ှ 

                                         တ/ ၂၁၉၃                      ၉- ၈-၂၀၁၆ ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး     ဦးယအာင်ပမင့်                 ၁၀- ၈-၂၀၁၆ မ ှ

                                         တ/ ၂၀၉၈                     ၂၁-၇-၂၀၁၇ ထိ 

 
  
ြရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ   မမိုန့ယ်တရားသူကြီးများ 
  

        ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး             မမို န့ယ်တရားသူကြီး         ယေါ်တင်တင်ယမာ်             ၆-၅-၂၀၁၄ မ ှ

                    တ/ ၂၆၂၂                  ၁၀-၅-၂၀၁၆ ထိ 

                              မမို န့ယ်တရားသူကြီး         ယေါ်ဝင်းမာလာခင်       ၁၀-၅-၂၀၁၆ မ ှ

                                            တ/ ၂၇၈၉                  ၂၇-၆-၂၀၁၆ ထိ 

      မမို န့ယ်တရားသူကြီး         ဦးသန်းလွင ်                ၂၇-၆-၂၀၁၆ မ ှ

                   တ/ ၂၅၆၂                 ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

  

၁၆ 



 
ြရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ  မမို န့ယ်တရားသူကြီးများ 
 
  

          လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး           မမို န့ယ်တရားသူကြီး         ယေါ်ပမင့်ပမင့်ဝင်း             ၁၀-၃-၂၀၁၅ မ ှ

                 တ/ ၂၆၃၀                 ၁၇-၅-၂၀၁၆ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ယေါ်ယအးပမတ်သူ           ၁၇-၅-၂၀၁၆ မ ှ

                  တ/ ၂၉၉၁               ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ထ ိ

  

          သံယတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး   မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးရဲြုိြုိ                    ၁၂-၅-၂၀၁၅ မ ှ

                 တ/ ၃၀၂၅                  ၂၀-၅-၂၀၁၆ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးဟိန်းသူရိန ်             ၇- ၆- ၂၀၁၆ မ ှ

                                                                                             တ/ ၃၁၅၂               ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ထ ိ

 

         ယြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရုံး     မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးယအာင်ယြျာ်သ ူ          ၇-၅-၂၀၁၅ မှ 

                                          တ/ ၂၉၇၃                   ၂၄-၃-၂၀၁၇ထ ိ

 

         ကြာအင်းဆိြ်ကြီး                    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးခိုင်ယဇာ်ယအာင ်          ၁၂-၅-၂၀၁၅ မ ှ

         မမို န့ယ်တရားရုံး                                         တ/ ၃၀၄၃                    ၁-၆-၂၀၁၆ ထ ိ

                            မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးယဇယျာမဖိုး                 ၁-၆-၂၀၁၆ မ ှ

                                          တ/ ၃၁၅၃                       ယယနထ့ ိ

  

         ပမဝတီမမို န့ယ်တရားရုံး  မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးရိှန်ပမင့်                      ၈-၁-၂၀၁၄ မှ 

                                          တ/ ၂၄၄၇                  ၂၄-၅-၂၀၁၆ ထ ိ

                            မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးဝင်းသိနး်                 ၂၄-၅-၂၀၁၆ မ ှ

                                           တ/ ၂၈၂၁                 ၁၉-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

  

         ဖာြွန်မမို န့ယ်တရားရုံး              မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးယဝဇင်ဦး                   ၇-၃-၂၀၁၆ မ ှ

                                           တ/ ၃၁၆၇                 ၂၀-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

၁၇ 



 
 ရသုံးမှန်းယပခယငွစာရင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာယရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 
  

          ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်သည် နှစ်စဉ်ထတု်ပြန်သည့် ပြည်ယထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာယငွမှ 

အရအသံုးဆိုင်ရာ ဥြယေအရခဲွယဝယြးသည့် ဘဏ္ဍာရန်ြံုယငွပဖင့် လုြ်ငန်းများြုိ စီမံယဆာင်ရွြ်ြါသည်။ 

ပြည်ယထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာယငွအရအသံုးဆိုင်ရာ ဥြယေအရ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်

တရားသူကြီးချုြ်ြ တာဝန်ခံရယသာ ဘဏ္ဍာယရးနှစ်တွင် ယြာြ်ခံရမည့်ရယငွများြုိ စီမံကြီးကြြ် 

ယြာြ်ခံပခင်းနှင့် အသံုးစရိတယ်ငွ ( သာမန်အသံုးစရိတ်နှင့် ယငွလုံးယငွရင်းအသံုးစရိတ် ) တိုြုိ့ စီမံခန်ခဲွ့ 

ပခင်းတုိနှ့င့်စြ်လျဉ်း၍ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၊် ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးအား လုြ်ြုိင်ခွင့် 

အြ်နှင်း၍  ယဆာင်ရွြ်ြါသည်။ 

          လုြ်ြုိင်ခွင့်အြ်နှင်းပခင်းခံရသည့် ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးသည် မိမိလြ်ယအာြ်ရိှ ဌာနဆုိင်ရာ 

ြုဂ္ဂိုလ်အား  ထြ်မံ၍လုြ်ြုိင်ခွင့် လွဲှအြ်နုိင်သည်ပဖစ်ရာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် တရားသူကြီးချုြ်ြ 

တာဝန်ခံရယသာရယငွများြုိ စီမံကြီးကြြ်ယြာြ်ခံပခင်းနှင့် အသံုးစရိတယ်ငွတိုြုိ့ စီမံခန်ခဲွ့ပခင်းနင့်ှ 

စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်ြုိ ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူး ြိုယ်တိုင ်ယဆာင်ရွြ်ြါသည်။ 

           ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးြ ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အလုိြ် ရယငွ၊ သံုးယငွ 

များြိ ု လြ်ယအာြ်ခံတရားရုံးများအတွြ် ခွဲယဝ၍ စီမံယဆာင်ရွြ်ြါသည။် 

          ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်အယနပဖင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ် ပြည်ယထာင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာယငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြယေအရ ဘဏ္ဍာယရးနှစ်အတွြ် ခဲွယဝယြးသည့် ယငွလံုးယငွရင်းအသံုးစရိတ် 

တိုန့ှင့် စြ်လျဉ်း၍   ခငွ့်ပြုယငွ၊   အမှန်သုံးစဲွယငွများြုိ   ဇယားပဖင့်ယဖာ်ပြြါသည။် 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

၁၈ 

၂၀၁၆−၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာယရးနှစ၊်  ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏်  

သာမန်ရယငွလျာထားချြ်နှင့်  အမှန်ရယငွများစာရင်း (ြျြ်ယထာင်ယြါင်း) 

စဉ ် အ ယကြာင်းအရာ လျာထားချြ ် အမှန်ရယငွစာရင်း 

၁ 
ြစ္စည်းများယရာင်းချရယငွနှင့်ယဆာင်ရွြ်ယြး

မှုအတွြ ်ရယငွများ 
၂၀၀၀.၀၀ ၂၄၉၉.၀၃ 

၂ 
အပခားရယငွများ၊ ေဏ်ယငွများနှင့် ဘဏ္ဍာယငွ 

အပဖစ်သိမ်းယူပခင်းများ 
၂၀၂၀၀၀.၀၀ ၂၂၄၃၇၇.၉၈ 

စုစုယြါင်း ၂၀၄၀၀၀.၀၀ ၂၂၆၈၇၇.၀၁ 



 
ရသုံးမှန်းယပခယငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာယရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ယငွလုံးယငွရင်း 

 

           ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တွင ်ယငွလုံးယငွရင်းခဲွယဝချထားပခင်းမရိှြါ။  

           ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာယရးနှစ်တင်ွ ယငွလုံးယငွရင်းအတွြ် ရံုးသုံးစြ်ြိရိယာများနှင့် ရံုးသံုး 

ြရိယဘာဂများသာ ခဲွယဝချထားယြးြါသည်။ အယဆာြ်အဦနှင့်ြတ်သြ်သည့် ယဆာင်ရွြ်ရမည့်လုြ်ငန်း 

အယပခအယနမရိှြါ။ Video Conference နင့်ှ ဆြ်စြ်ြစ္စည်းများြုိ ပြည်ယထာင်စု 

တရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်မှ   စီမံခန့့်ခဲွမည်ပဖစ်၍   ပြန်လည ်အြ်နှံခဲ့ြါသည်။ 

၁၉ 

၂၀၁၆−၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာယရးနှစ ်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏်  

အမှန်တြယ ်အသုံးစရိတ်စာရင်း (ြျြ်သန်းယြါင်း) 

စဉ ် ယငွစာရင်းယခါင်းစဉ ် ခွင့်ပြုယငွ အမှန်သုံးယငွ ပြန်အြ်ယငွ 
ပြည်နယ ်တရားလွှတ ်

ယတာ၏်ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်း 

၁ ယငွလုံးယငွရင်းစရိတ ် ၈.၄၁၀ ၈.၄၁၀ - 

၂ သာမန်အသုံးစရိတ ် ၃၈၃.၃၈၅ ၃၅၁.၃၈၆ ၃၁.၉၉၉ 

၂၀၁၅−၂၀၁၆ ခု ဘဏ္ဍာယရးနှစ ်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏်  

အမှန်တြယ ်အသုံးစရိတ်စာရင်း (ြျြ်သန်းယြါင်း) 

စဉ ် ယငွစာရင်းယခါင်းစဉ ် ခွင့်ပြုယငွ အမှန်သုံးယငွ ပြန်အြ်ယငွ 
ပြည်နယ ်တရားလွှတ ်

ယတာ၏်ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်း 

၁ ယငွလုံးယငွရင်းစရိတ ် - - - - 

၂ သာမန်အသုံးစရိတ ် ၃၄၆.၉၂၉ ၃၄၄.၅၁၆ ၂.၄၁၃ 



2015 2016 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 4224 427 4651 5011 466 5477 

Decided 4536 424 4962 4636 416 5022 

Clearance Rate % 107% 99% 107% 93% 89% 92% 

၂၀၁၆ ခုနှစ ်လုြ်ငန်းယဆာင်ရွြ်မှုများ 

ပြြ္ခေနိ်နှစ်အလုိြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်နှင့်  ပြည်နယ်အတွင်းရှိ  ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ 

 

           ဇယား (၁) တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံး 

များ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ ယဖာ်ပြထားြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများသို့ ့ စွဲဆိုယလျှာြ်ထားသည့် 

အမှုယြါင်း (၅၄၇၇)မှု ပဖစ်ြါသည။် ယခင်နှစ်ထြ် (၈၂၆)မှု၊ ၈၅% ြိုမိုများပြားခဲ့ြါသည။် အမှုမြီးပြတ်မှု 

ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၀၇% မြီးပြတ်ခဲ့ယသာ်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၉၂% သာ မြီးပြတ ်ခဲ့ြါသည။်  

အမှုလြ်ြျန်များ ယလျာ့နည်းြျဆင်းယရးအတွြ ် ကြိုးြမ်းယဆာင်ရွြ်သွားမည ်ပဖစ်ြါသည။်  

 

 ဇယား.  ၁    ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်နှင့်  ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင၊် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိနန်စှ ်

                   အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၂၀၁၅−၂၀၁၆ 
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2015 2016 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 113 81 194 116 90 206 

Decided 118 73 191 100 91 191 

Clearance Rate % 104% 90% 98% 86% 101% 93% 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် လုြ်ငန်းြမာဏ 

 

      ဇယား (၂)တငွ ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြို ယဖာ်ပြထား 

ြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၌် စုစုယြါင်းအမှုမြီးပြတ်နှုန်းသည် ၉၃% ရိှမြီး 

ယခင်နှစ ်အမှုမြီးပြတ်မှု % ထြ်  ၅%  ယလျာ့နည်းြါသည။်  

 

 

ဇယား.  ၂  ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၂၀၁၅−၂၀၁၆ 
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၂၁ 



2015 2016 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 310 154 464 640 120 760 

Decided 351 169 520 479 103 582 

Clearance Rate % 113% 109% 112% 75% 86% 77% 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ 

 

           ဇယား (၃) တွင ် ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ ယဖာ်ပြထား 

ြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ခရိုင်တရားရုံးများသို့ ့စွဲဆိုသည့်အမှုယြါင်း ၇၆၀မှုရိှမြီး ယခင်နှစ်ထြ် ၂၉၆မှု 

ြိုမိုများပြားြာ  မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ ် ၁၁၂% မ ှ ၇၇% သို့ ့ ယလျာ့နည်းမြီးပြတ ်ခဲ့ြါသည။်  

 

 

    ဇယား.  ၃  ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၂၀၁၅−၂၀၁၆ 
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2015 2016 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 3801 192 3993 4255 173 4428 

Decided 4069 182 4251 4057 161 4218 

Clearance Rate % 107% 95% 106% 95% 93% 95% 
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မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ 

 

           ဇယား (၄) တွင ် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ ယဖာ်ပြထား 

ြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင ် မမို န့ယ်တရားရုံးများသို့ ့ စွဲဆိုသည့်အမှုယြါင်း ၄၄၂၈ မှုရိှမြီး ယခင်နှစ်ထြ် 

၄၃၅ မှု ြိုမိုများပြားြာ  မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ ်  ၁၀၆% မ ှ  ၉၅% သို့ ့  အနည်းငယ်  

ယလျာ့နညး် မြီးပြတခ်ဲ့ြါသည။်  

 

 

    ဇယား.  ၄   မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ၂၀၁၅−၂၀၁၆ 

၂၃ 



2015 2016 Total 

Newly Filed 34 52 86 

Decided 36 45 81 

Clearance Rate % 106% 87% 94% 
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အပခားတရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ 

 

           ဇယား (၅) တွင် အပခားတရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ ယဖာ်ပြထား 

ြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ြယလးသူငယ်တရားရုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မမို န့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံးတွင် 

စွဲဆိုသည့် အမှုယြါငး် ၉၇ မှုရိှမြီး  မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ ် ၁၀၆% မ ှ ၈၇% သို့ ့   ယလျာ့နညး် 

မြီးပြတခ်ဲ့ြါသည။်  

 

                ဇယား.  ၅  ြယလးသူငယ်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  

                               ၂၀၁၅−၂၀၁၆ 

၂၄ 



တရားရုံးများ ရုံးခွန်ရရှိယငွများ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ် ၃၁၂၆၇၇၅ ြျြ ်

ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံး  ၁၅၅၀၄၇၀၀ ြျြ ်

မမိုန့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံး ၂၀၆၁၈၈၇ ြျြ ်

စုစုယြါင်း ၂၀၆၉၃၃၆၂ ြျြ ်

အပခားကြိုးြမး်ယဆာင်ရွြ်မှုများ 

ရုံးခွန်နှင့် ေဏ်ယငွယြာြ်ခံရရိှမှု 

 

ရုံးခွန ်

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ လြ်ယအာြ်ခံတရားရုံးအဆင့်ဆင့်၌ 

စွဲဆိုယသာ အမှုများတွင် ရုံးခွန်ယတာ်ဥြယေအရ ရုံးခွန်တံဆိြ်ယခါင်းများြုိ အမှုသည်များမှလည်းယြာင်း၊ 

ယရှ ယ့နယရှ ရ့ြ်ြိစ္စများတွင် ယရှ ယ့နများနှင့်သြ်ဆိုင်သူများမှလည်းယြာင်း ထမ်းယဆာင်ရြါသည။် ၂၀၁၆ 

ခှနှစ်အတွင်း ရုံးခွန ်တံဆိြ်ယခါင်းများ ထမ်းယဆာင်ရရိှယငွမှာ ယအာြ်ြါအတိုင်းပဖစ်ြါသည−် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဏ်ယငွ 

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် ထုတ်ပြန်သည့် ပြည်ယထာင်စု၏ အရအသုံးဆိုင်ရာဥြယေအရ 

တရားရုံးများမှ ယြာြ်ခံရရိှယသာ ေဏ်ယငွများြုိ ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် ရယငွများအပဖစ် 

ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံယငွသို့့ ယြးသွင်းြါသည။် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ြ 

တြ်ရိုြ်သည့် ေဏ်ယငွနှင့် ယြာြ်ခံရရိှသည့် ေဏ်ယငွများမှာ   ယအာြ်ြါ အတိုင်းပဖစ်ြါသည−် 

၂၅  

တရားရုံးများ တြ်ရိုြ်ေဏ်ယငွ ယြာြ်ခံရေဏ်ယငွ 
ယခင်ြာလအြါအ၀င်

ယ ြးြျန ်

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ် − − − 

ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံး − − − 

မမိုန့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံး ၁၁၇၆၆၄၅၅၀ ြျြ ် ၁၁၇၆၆၄၅၅၀ ြျြ ် − 



လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ် 
 

          ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ေီဇင်ဘာ (၃၁) ရြ်ယနတွ့င ်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တွင် 

တာဝန်ထမ်းယဆာင်ယသာ တရားယရးအရာရိှ (၂၅) ဦးနှင့် ရံုးဝန်ထမ်း (၁၁၄) ဦးရိှြါသည်။ ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်ယတာ်နှင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရိှ တရားယရးအရာရိှများ၊ တရားသူကြီးများနှင့် ရံုးဝန်ထမ်း 

များ၏ ရာထးူအလုိြ်အင်အားစာရင်းြုိ  ယနာြ်ဆြ်တွဲ (ဂ) ပဖင့် ယဖာ်ပြထားြါသည်။ 

          ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ပမဝတီခရုိင်တရားရံုးမှ အငယ်တန်းစာယရး ဦးယစာရဲထြ်ယြာင်းသည် 

ခွင့်မ့ဲြျြ်ြွြ်ပခင်းယကြာင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းြမ်း ယဖာြ်ဖျြ်ခ့ဲသည့် ြိစ္စရြ်အယြါ် 

စုံစမ်းစစ်ယဆးချြ်အရ  ဝန်ထမ်းအပဖစ်မှ  ထုတြ်စ်သည့်  ပြစ်ေဏ်  ( Dismissed )  ချမှတခ့ဲ်ြါသည်။ 

 
 
ယလ့ြျင့်သင်ကြားယြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 
 

          တရားသူကြီးများ၏ အရည်အယသွးပြည့်ဝမှုသည့် ပြည်သအူများယံုကြည် အားထားရယသာ 

တရားစီရင်ယရးစနစ် ပဖစ်ယြါ်လာယရးတွင် အဓိြပဖစ်သည်ဟု ခံယူထားသည့်အတုိင်း တရားသူကြီးနှင့် 

တရားရံုးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းယဆာင်ရည်တိုးတြ်ယရးအတွြ် စဉ်ဆြ်မပြတ် အားထုတယ်ဆာင်ရွြ် 

လျြရိှ်ြါသည။် 

          တရားစီရင်ယရးဆိင်ုရာ စွမ်းယဆာင်ရည်တိုးတြ်ယရးအတွြ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တွင ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း တရားရံုးဝန်ထမ်းများ အရည်အယသွးပမင့်မားယရးသင်တန်းအား (၂) ကြိမ်ဖွင့်လှစ် 

ခ့ဲြါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဗဟုိ၀န်ထမ်းတြ္က သိုလ် (ယဖာင်ကြီး) တွင် ဖွင့်လှစ်ယသာ စာယရး၀န်ထမ်း 

ကြီးကြြ်မှုတန်းပမှင့်သင်တန်း အမှတစ်ဉ် (၈၂) သို့ ့ ဖာြွန်ခရုိင်တရားရံုးမ ှ ဌာနခဲွစာယရး (၁) ဦးြ 

လည်းယြာင်း၊ ပြည်ယထာင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရံုး၊ ယနပြည်ယတာ်တွင် ဖွင့်လှစ်ယသာ အယပခခံစာရင်းြုိင်နှင့် 

ရံုးလုြ်ငန်း ြျွမ်းြျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၂၄) သုိ့့ ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးရုံးမှ ဌာနခဲွစာယရး 

(၁)ဦးြ လည်းယြာင်း တြ်ယရာြ်ခ့ဲကြြါသည်။ 

၂၆ 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အယသးွ 

ပမင့်မားယရးသင်တနး်  (၁/ ၂၀၁၆) 

ပြုလုြ်စဉ် (ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ)် 



ယလ့ြျင့်သင်ကြားယြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           လူသားအရင်းအပမစ်ဖံွ ့မဖိုးတုိးတြ်ယရးအတွြ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း စြကာြူသမ္မတနုိင်ငံတွင် 

ြျင်းြသည့် ''တရားရံုးများတွင် အပငင်းြွားမှုများြုိ အပခားနည်းပဖင့် ယပဖရှင်းယြးပခင်းဆိုင်ရာ 

တရားစီရင်ယရး သင်တန်း '' သို့ ့ဘားအံခရုိင်တရားသူကြီး ယေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန် (တ/ ၂၂၉၇) တြ်ယရာြ် 

ခဲ့ြါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၇ 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အယသးွ 

ပမင့်မားယရးသင်တနး်  (၂/ ၂၀၁၆) 

ပြုလုြ်စဉ် (ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ)် 

တရားရုံးများတွင် အပငင်းြွားမှုများြုိ 

အပခားနည်းပဖင့်ယပဖရှင်းယြးပခင်းဆိုင်ရာ 

တရားစီရင်ယရး သင်တနး် သုိ့့ 

တြ်ယရာြ်စဉ် 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အယသးွ 

ပမင့်မားယရးသင်တနး်  (၂/၂၀၁၆) 

ပြုလုြ်စဉ် (ယြာ့ြရိတခ်ရိုင်) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၈ 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  ရြ်တို 

မွမ်းမံသင်တန်း  (၂/ ၂၀၁၆) 

ပြုလုြ်စဉ် (ပမ၀တီခရိုင်) 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ စွမ်းယဆာင်ရည် 

ပမှင့်တင်ယရးသင်တန်း  (၂/၂၀၁၆) 

ပြုလုြ်စဉ်  (ဖာြွန်ခရုိင်) 



 
 အများပြည်သူအတွြ ်တရားရုံးများလြ်လမ်ှးမီယရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်ယရးယဆာင်ရွြ်ယြးပခင်း 

  

          ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၊် ပြည်နယ်တရားယရးဦးစီးမှူးရုံး၏ Facebook Page တငွ် တရားရုံး 

ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ၏် ကြိုတင်အမှုယခါ်စာရင်းများ၊  စီရင်ချြ်ချမှတ်မည့် 

အမှုများစာရင်းများ ပဖန်ယ့ဝပခင်းတို့ ့ ယဆာင်ရွြ် ခဲ့ြါသည။် 

 

          သတင်းမီေီယာဥြယေနှင့်အညီ တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်များရယူနိုင်ရန် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တငွ ် သတင်းပြန်ကြားယရးအဖွဲ ့့ (Public Information Officer) နင့်ှ  

ခရိုင်နှင့်  မမို န့ယ်အဆင့် တရားရုံးများတွင် (Court Information Officer) သတင်းပြန်ကြားယရးအရာရိှများ 

ခန်အ့ြ်ထားြါသည။် 

 

           တရားရုံးများသည် နိုင်ငံသားတို့့၏ အခွင့်အယရးြာြွယ်ရန်နှင့် တရားဥြယေစိုးမိုးယရးြုိ ထိန်းသိမး် 

ယစာင့်ယရာှြ်ရန်အတွြ် အယရးကြီးသည့် အခန်းြဏ္ဍတွင် ြါဝင်ြါသည။် သိုအ့တွြ် ပြည်သူများ 

လုံပခုံစိတ်ချမှုရိှယစရန်၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ လွယ်ြူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် တရားမျှတမှုြုိ အဟန်  ့

အတားမပဖစ်ယစရန ် ရည်ရွယ ် ယဆာင်ရွြ်လျြ် ရိှြါသည။် 

 

            တရားရုံးများအနြ် ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးပဖစ်သည့် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံးတွင် အမှုလြ်ခံဌာန၊ 

သတင်းအချြ်အလြ်ရယူရန်ဌာန၊ စုံစမ်းရန်ဌာများအြါအဝင ် တရားရုံး၏ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညညီွှတ် 

ပြည့်စုံသည့်   ရုံးအသုံးအယဆာင်များ  ပဖည့်တင်း ထည့်သွင်း၍   ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ြါသည။် 

၂၉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၃၀ 

ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုးတွင် 

သတင်းအချြ်အလြ်နှင့် 

စုံစမ်းရန်ဌာန ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု 

ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုးတွင် 

အမှုလြ်ခံဌာန  ဖငွ့်လှစ်ထားရိှမှု 

ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုးတွင် 

သတင်းမီေီယာခန်း ဖငွ့်လှစ်ထားရိှမှု 



ဥြယေအသစ်များနှင့် ပြင်ဆင်သည့်  ဥြယေများ ယရးဆွဲယဆာင်ရွြ်ပခင်း 
 

          ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ြ (၁-၁-၂၀၁၆)  ရြ်ယနမ့ ှ(၃၁- ၁၂- ၂၀၁၆) ရြ်ယနအ့ထိ  ြာလအတွင်း 

ယအာြ်ြါဥြယေ၊ နည်းဥြယေများြုိ ထုတ်ပြန ်ခဲ့ြါသည ်- 

 

          (ြ)     ြရင်ပြည်နယ၏် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ၊ု   ဘဏ္ဍာယရးနှစ ် ယေသန္တရစီမံြိန်းဥြယေအမှတ ်-  ၁ 

                     (၂၉-၁-၂၀၁၆) 

 

          (ခ)      ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ၏် ဘဏ္ဍာယငွအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥြယေအမှတ ်- ၂ 

                     (၂၉-၁-၂၀၁၆) 

 

          (ဂ)      ြရင်ပြည်နယ ်ဂုဏထ်ူးယဆာင်လြ်မှတ်နှင့် ဆုြစ္စည်းများချီးပမှင့်အြ်နှင်းပခင်းဆိုင်ရာ 

                     နည်းဥြယေ  (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (ဃ)     ပြည်နယ်စည်ြင်သာယာယရးဥြယေအရ စီမံခန်ခ့ွဲယရးဆိုင်ရာ ပြစ်ေဏ်ချမှတ်ပခငး် 

                     နည်းဥြယေများ  (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (င)       မမို န့ယ်စည်ြင်သာယာယရး နယ်နိမိတ်အတွငး်  စည်ြင်သာယာယရးအဖွဲ ြ့ိုင်ယပမ၊ လမ်းနှင့်  

                      လမ်းယပမများအား  ယာယီအသုံးပြုပခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥြယေများ  (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (စ)       စားယသာြ်ဖွယ်ရာများ ပြုလုြ်ပခင်းနှင့် ယရာင်းချပခင်းဆိုင်ရာ နည်းဥြယေများ  

                      (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (ဆ)     တိရိစ္ဆာန်များ ယမွးပမူပခင်း၊ သတ်ပဖတ်ပခင်းနှင့်  သားသတ်ရုံဆိုင်ရာ နည်းဥြယေများ  

                     (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (ဇ)       ြစ္စည်းခွန်ကြီးကြြ်ယြာြ်ခံပခင်းဆိုင်ရာနည်းဥြယေများ   (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (စျ)      အယဆာြ်အဦယဆာြ်လုြ်ပခင်းဆိုင်ရာနည်းဥြ ယေများ  (၄-၇-၂၀၁၆) 

 

          (ည)      ြရင်ပြည်နယ ်သဘာဝယပမဩဇာများ  စနစ်တြျထုတ်လြု ်သုံးစွဲယရးဥြယေ   

                      (၂၀၁၆  ခုနှစ၊်  ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-် ၃)   (၂၂-၇-၂၀၁၆) 

 

          (ဋ)       ြရင်ပြည်နယ ်ယရချိုငါးလုြ်ငန်းဥြယေြုိ ပဖည့်စွြ်သည့် ဥြယေ   

                      (၂၀၁၆  ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-် ၄)  (၂၂-၇-၂၀၁၆) 

၃၁ 



          (ဌ)     ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ၏် ဘဏ္ဍာယငွအရ အသုံးဆိုင်ရာဥြယေြို  ပြင်ဆင်သည့်ဥြယေ 

                    (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-် ၅)  (၉-၉-၂၀၁၆) 

 

          (ဍ)     ြရင်ပြည်နယ်အိမ်တွင်းစြ်မှုလြ်မှုလုြ်ငန်းများ ဖွံ ့မဖိုးယရးဥြယေ  

                    (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-် ၆)  (၃၀-၉-၂၀၁၆) 

 

          (ဎ)     ပြည်နယ်ယရချိုငါးလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥြယေများ   (၁၈-၁၀-၂၀၁၆) 

 

          (ဏ)   ြရင်ပြည်နယ ်မမို န့ယ်စည်ြင်သာယာယရးယြာ်မတီ ဖွဲ စ့ည်းပခင်းဆိုင်ရာနည်းဥြယေြုိ 

                    ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥြယေ   (၁၈-၁၀-၂၀၁၆) 

 

          (တ)    ြရင်ပြည်နယ်ယချးယငွလုြ်ငန်းဥြယေ  (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ ်

                     ဥြယေအမှတ-် ၇) (၈-၁၂-၂၀၁၆) 

 

          (ထ)    ြရင်ပြည်နယ ်ပြတိုြ်နှင့် စာကြည့်တိုြ်များ ကြီးကြြ်ယရးဥြယေ  

                    (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-် ၈)    (၈-၁၂-၂၀၁၆) 

 

          (ေ)     ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ၊ု ဘဏ္ဍာယရးနှစ ်ြရင်ပြည်နယ၏် ယနာြ်ထြ်ဘဏ္ဍာယငွ ခွဲယဝသုံးစွဲယရး 

                    ဥြယေ  (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်ယတာ်ဥြယေအမှတ-်  ၉)   (၂၈-၁၂-၂၀၁၆) 

 

          (ဓ)   သဘာဝယပမဩဇာများ  စနစ်တြျထုတ်လုြ်သုံးစွဲယရးဆိုင်ရာ နည်းဥြယေ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ 

                  (၂၉-၁၂-၂၀၁၆) 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ပြစ်ေဏ်ြျခံယနရသူများ၊ အချုြ်ခံယနရသူများ၏ ဥြယေဆိုင်ရာအခွင့်အယရးများ ရရှိယရးယဆာင်ရွြ်ပခငး် 

 

             ပြည်ယထာင်စုတရားစီရင်ယရးဥြယေြုေ်မ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှင့်    ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်ရုံး၏ 

 (၉-၁၀-၂၀၁၃) ရြ်စွဲြါ ညွှန်ကြားချြ်အမှတ် (၅/ ၂၀၁၃) တိုန့ှင့်အညီ ပြစ်ေဏ်ြျခံရသူများ၊ အချုြ်ခ ံ

ယနရသူများနှင့် ြတ်သြ၍် ဥြယေနှင့်အညီ ရသင့်ရထိုြ်ယသာ အခွင့်အယရးများခံစားနိုင်ယရးနှင့် 

အမှုများစစ်ယဆးရာတွင် ကြန်က့ြာမှု မရိှယစယရးတိုအ့တွြ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီးချုြ်သည် 

အြျဉ်းယထာင ် (၁) ခု၊ ရဲတြ်ဖွဲ အ့ချုြ်စခန်း (၃) ခုနှင့် ရဲဘြ်စခန်း (၂)ခ ု ြုိလည်းယြာင်း၊ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီး (၁) သည ် အြျဉ်းယထာင ် (၁) ခ၊ု ရဲတြ်ဖွဲ အ့ချုြ်စခန်း (၈) ခုနှင့် 

ရဲဘြ်စခန်း (၂) ခ ု ြုိလည်းယြာင်း၊    ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီး (၂) သည ်  ရဲတြ်ဖွဲ အ့ချုြ ်

၃၂ 



၃၃ 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးယစာစံလင်းြ 

(၃၀- ၅- ၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ွင် ဘားအ ံ

အြျဉ်းယထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးယစာစံလင်းြ 

(၉- ၁၂- ၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ငွ ်လြ္ခဏစုိြ်ြျိုး 

ယမွးပမူယရးနှင့် အသြ်ယမွးမှု အတတ်သင ်

စခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် တရားသူကြီး 

ဦးသိန်းြိုြုိြ (၅-၅-၂၀၁၆) 

ရြ်ယနတ့ွင ်ပမ၀တီမမို မ့ ရဲစခန်း 

အချုြ်ခန်းအား   ကြည့်ရှု စစ်ယဆးစဉ် 

စခန်း (၈) ခုြုိလည်းယြာင်း၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများြ အြျဉ်းယထာင ် (၁) ခ၊ု ရဲတြ်ဖွဲ အ့ချုြ်စခန်း (၁၄) 

ခုနှင့် ရဲဘြ်စခန်း (၂) ခုြုိလည်းယြာင်း သွားယရာြ်စစ်ယဆး၍ အြျဉ်းသားနှင့် အချုြ်သားများ အတွြ် 

လိုအြ်သည်များြုိ လမ်းညွှန်ယဆာင်ရွြ်ယြးခဲ့ြါသည။် 

 

 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်ြ အြျဉ်းယထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြို 

ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း 



၃၄ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ် တရားသူကြီး 

ယေါ်ခင်ယဆွထွန်းြ (၄-၁၂-၂၀၁၆) 

ရြ်ယနတ့ွင ်ဖာြွန်မမို မ့ ရဲစခန်း 

အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှု စစ်ယဆးစဉ ်

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်ြ အြျဉ်းယထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြို 

ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း 



၃၅ 

ဘားအံခရိုင်တရားသူကြီး  ယေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန်ြ 

(၃၀-၅-၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ွင် ဘားအ ံ

အြျဉ်းယထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ဘားအံခရိုင်တရားသူကြီး  ယေါ်၀င်း၀င်းယမာ်ြ 

(၂၀-၁၂-၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ငွ ်ဘားအံမမို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ယြာ့ြရိတခ်ရုိင်တရားသူကြီး ဦးတြ်ထွန်းြ 

(၁၃-၅-၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ွင် ယြာ့ြရိတမ်မိုမ့ 

ရဲစခနး် အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ခရိုင်တရားသူကြီးများြ    အြျဉ်းယထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ  

ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း 



၃၆ 

ဖာြွန်ခရုိင်တရားသူကြီး ဦးဘစံြ 

(၂၃-၁-၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ငွ ်ဖာြွနမ်မို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ဖာြွန်ခရုိင်တရားသူကြီး ဦးယအာင်ပမင့်ြ 

(၄-၁၂-၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ွင ်ဖာြွန်မမို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 

ခရိုင်တရားသူကြီးများြ    အြျဉ်းယထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့် ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ  

ကြည့်ရှုစစ်ယဆးပခင်း 

ပမ၀တီခရိုင်တရားသူကြီး ဦးယအာင်သိန်းြ 

(၂၈- ၄- ၂၀၁၆) ရြ်ယနတ့ွင ်ပမ၀တီမမို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှုစစ်ယဆးစဉ် 



 
 မဟာဗျူဟာစီမြံိန်း ေုတိယနှစ်လုြင်နး်အစအီစဉ် အယြာင်အထည်ယဖာ်ယဆာင်ရွြ်မှု 
 
မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းဖွံ ့မဖိုးတိုးတြ်မှု 

 

            ပမန်မာနုိင်ငံ၏ တရားစီရင်ယရးြဏ္ဍ ပြုပြင်ယပြာင်းလဲမှုများနှင့် တရားရုံးများယခတ်မီယအာင် 

ယဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် တရားစီရင်ယရး၏ မဟာဗျူဟာစီမံြိနး် (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ြုိ တရားစီရင်ယရး 

တစ်ရြ်လုံး၏ မဟာဗျူဟာအပဖစ ် ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် ေီဇင်ဘာလ (၁၇)ရြ်ယနတ့ွင် ချမှတ်ခဲ့ြါသည။် 

စီမံြိန်း၏လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ နှစ်စဉ်ယရးဆွဲ၍ အများပြည်သူ၏ တရားမျှတမှုလြ်လှမ်းမီယရးြုိ 

ြာြွယယ်စာင့်ယရာှြ်ရန်၊ လူထု၏အသိအပမင်ြုိ ပမှင့်တင်ယြးရန်၊ တရားစီရင်ယရး၏လွတ်လြ်မှုနှင့် 

တာဝန်ယူယဆာင်ရွြ်မှုတိုြုိ့ ပမှင့်တင်ယြးရန်၊ တရားစီရင်ယရး၏သာတူညီမျှမှု၊ မျှတမှုနှင့်ဂုဏသ်ိြ္ခာြုိ 

အာမခံနိုင်သည့် ြတိြဝတ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အမှုများစစ်ယဆးစီရင်ရာတွင် အချိန်နှင့်တယပြးညီ 

ယဆာင်ရွြ်နိုငမ်ှု အားယြာင်းလာယစရန် စသည့်မဟာဗျူဟာနယ်ြယ ် (၅)ရြ်တွင် အယြာင်အထည်ယဖာ ်

ယဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှြါသည။် 

 

           သုံးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံြိန်းတွင် တိုင်းတာနိုင်သည့် လုြ်ငန်းလျာထားချြ်များ သတ်မှတ် 

ထားရိှြါသည။် အဆိုြါသတ်မှတ်ချြ်များတွင် အမှုမြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ၁၀၀% သို့့ ယရာြ်ရိှရန်နှင့် 

တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ ယြျနြမ်ှု ၈၀ % ထ ိရရိှနိုင်ရန် ရည်မှန်းချြ်များ ြါဝင်ြါသည်။ မဟာဗျူဟာ 

စီမံြိန်း၏ အစီအစဉ်များြုိ အဆင့် ၁(ထိြ်တန်း အဆင့်ဦးစားယြး)၊ အဆင့် ၂ (အထူးအယရးကြီး) နှင့် 

အဆင့် ၃ (အလယ်အလတ် ဦးစားယြး) သတ်မှတ၍် အယြာင်အထည် ယဖာ်ယဆာင်ရွြ်ြါသည။် စီမံြိနး် 

အယြာင်အထည်ယဖာ်ပခင်းြုိ ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ ် တရားသူကြီး ဦးသာယဌး ဦးယဆာင်သည့် 

မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း လြ်ယတွ အ့ယြာင်အထည်ယဖာ ် ယဆာင်ရွြ်ယရးယြာ်မတီြ စီမံြိန်းအယြာင် 

အထည်ယဖာ်မှုြုိ ကြီးကြြ်ပခင်း၊ စီမံြိန်းတိုးတြ်မှု အစီရင်ခံစာတင်ပြပခင်းနှင့် နှစ်စဉ်ယဆာင်ရွြ်မည့် 

တစ်နှစတ်ာလုြ်ငနး် အစီအစဉ်ယရးဆွဲပခင်းတိုြုိ့ ယဆာင်ရွြ်ြါသည။် မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း ြထမနှစ ်

လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အယြာင်အထညယ်ဖာ်ယဆာင်ရွြ်မှုအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၅)ြုိ ၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ဇွန်လ(၁၀)ရြ် 

ယနတ့ွင ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည။် 

 
၂၀၁၆ ခုနှစ၊်တရားရုံး၏ အဓိြယဆာင်ရွြ်မှုြုိ တိုင်းတာပခငး် 
 

            တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးများ၏ ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းြုိ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ 

၂၀၁၆ခုနှစ် အမှုစာရင်းအရလည်းယြာင်း၊ ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးများပဖစ်သည့် လှိုင်သာယာမမို န့ယ်တရားရုံး၊ 

ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး၊ ယတာင်ငူခရိုင်တရားရုံးတို့့၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ ်အမှုစာရင်းအရ လည်းယြာင်း တိုင်းတာ 

ြါသည။် 

            စစ်ယဆးဆဲအမှုများ၏သြ်တမ်း၊ အမှုချိန်းဆိုမှုယသချာပခင်း၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ 

ယြျနြ်မှုစစ်တမ်းြုိ ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးအစီအစဉ၏် တစ်နှစ်တာအယြာင်အထည်ယဖာ်မှု (၂၀၁၅ ခုနှစ၊် 

ဇွန်လ မ ှ၂၀၁၆ ခုနှစ ်ဇွန်လအထိ) ဆန်းစစ်ယလ့လာသည့်  အစီရင်ခံစာအရ  တိုင်းတာြါသည။် 

၃၇ 



 
မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း ေုတိယနှစ်လုြ်ငန်း အစီအစဉ၏် ယအာင်ပမင်မှုများ 
 

          ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင ် ထိြ်တန်းအဆင့်ဦးစားယြး လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် 

ြာလအတွင်း နိုင်ငံတြာမိတ်ဖြ်အဖွဲ အ့စည်းများ၊ တရားရုံးမိတ်ဖြ်အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် တရားသူကြီး 

များ၊ တရားရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ကြီးမားသည့်ဝိုင်းဝန်းယဆာင်ရွြ်ယြးမှုပဖင့် မြီးယပမာြ်ယအာင် 

အယြာငအ်ထည်ယဖာ်နိုင်ခဲ့ြါသည။် 

 

      ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင ်ဦးစားယြးလုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ြာလအတွငး် 

           မြီးစီးယအာင ်အယြာင်အထည်ယဖာ်ပခငး် 

 

       ပြြ္ခေိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းြုိ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာပဖင့် တိုးတြ်ယအာင ်

           ယဆာင်ရွြ်ပခငး်၊ 

 

       ြနဦးယရှ ယ့ပြးတရားရုံးများပဖစ်သည့်  ဘားအံမမို န့ယ ်တရားရုံး၏ အမှုမြီးပြတ်မှုနှုနး် တိုးတြ် 

           လာပခင်း၊ ကြန်က့ြာမှုခင်းများ ယလျာ့ချနိုင်ပခင်း၊ အမှုမြီးပြတ်ရန ်ကြန်က့ြာသည့်ြာလ  ယလျာ့ချ 

           နိုင်ပခင်း၊  တရားရုံး၏ ဝန်ယဆာင်မှုအယြါ် ပြည်သူတို့့၏ ယြျနြ်မှုတိုးတြ်လာပခင်း၊ 

 

       အများပြည်သူသို့့ တရားရုံးသတင်းအချြ်အလြ်များြုိ  Website Facebook နှင့်  လြ်ြမး် 

           စာယစာင်များမှတစ်ဆင့်ရယူခွင့်နှင့် အများပြည်သူအသိအပမင်ြုိ တိုးတြ်ယအာင ်ယဆာင်ရွြ်ပခငး်၊ 

 

       တရားရုံးများတွင ်အများပြည်သူြုိယ်တိုင ်သတင်းအချြ်အလြ ်ရယူနိုင်သည့် ယြာင်တာ  နငှ့် 

           အများပြည်သဆူိုင်ရာ    အမှုလြ်ခံဌာနများထားရိှ၍ တရားရုံး၏    ဝန်ယဆာင်မှု လြ်လှမ်းမီယရး 

           တိုးတြ်ယအာင ်ယဆာင်ရွြ်ပခငး်၊ 

 

       ပမန်မာ့တရားစီရင်ယရးစနစ ်အယပခခံမူများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ယရး ြျင့်ဝတ်စံနှုန်းများ 

           နငှ့် ြုိြ်ညီသည့်   တရားစီရင်ယရးဆိုင်ရာ  ြျင့်ဝတ်မူကြမ်း  ယရးဆွဲပခင်းတိုြုိ့  ြါဝငယ်ဆာင်ရွြ် 

           ခဲ့ြါသည။် 

၃၈ 



 
အမှုသွားအမှုလာစီမံခန်ခ့ွဲမှုရှင်းလင်းြွဲပြုလုြ်ပခငး် 
 

           ယရှ ယ့ပြးတရားရုံးတွင် (Pilot Court) တွင ် အမှုသွားအမှုလာစီမံခန်ခ့ွဲမှု (Case Flow 

Management)     အစီအစဉ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍    ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ်    အစည်းအယဝးခန်းမ၌  

၁၇-၁၁-၂၀၁၆ ရြ်ယန့့ ရှင်းလင်းြွဲ ပြုလုြ်ခဲ့ရာ တရားသူကြီးများ၊ ရဲအရာရိှများ၊ ဥြယေအရာရိှများ 

ယရှ ယ့နများနှင့်  ဆြ်စြ်အဖွဲ အ့စည်းမ ှ ဌာနဆိုင်ရာများ  တြ်ယရာြ်ခဲ့ကြြါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          ြရင်ပြည်နယ၊် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံးအား ပြည်ယထာင်စုတရားလွှတ်ယတာ်ချုြ်ြ " စံပြယရှ ယ့ပြး 

တရားရုံး  (၂၀၁၆)"  ယအာင်ပမင်ပဖစ်ထွန်းမှုများနှင့်အတူ   တိုးတြ်မှုများအား   အသိအမှတ်ပြုခဲ့ြါသည။် 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၉ 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ် 

ဦးယစာစံလင်းြ 

အဖွင့်အမှာစြား ယပြာကြားယနစဉ် 



ယနာြ်ဆြ်တွဲ



 
စဉ ်

 
ရုံးအမည ်

 
လိြ်စာ 

၁ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ ် ခယရလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းယထာင့်၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ဘားအံမမို့့ 

၂ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး ခယရလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းယထာင့်၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ဘားအံမမို့့ 

၃ ယြာ့ြရိတ်ခရိုင်တရားရုံး ယဗာဓိယြျာင်းလမ်း၊ အမှတ(်၇) ရြ်ြွြ်၊ ယြာ့ြရိတ်မမို့့ 

၄ ပမ၀တီခရိုင်တရားရုံး မမို ြ့တ်လမ်း၊ အမှတ(်၅) ရြ်ြွြ်၊ ပမ၀တီမမို  ့

၅ ဖာြွန်ခရိုင်တရားရုံး ရုံးြုန်းလမ်း၊ အမှတ(်၂) ရြ်ြွြ်၊ ဖာြွန်မမို ့့ 

၆ ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး ခယရလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းယထာင့်၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ဘားအံမမို့့ 

၇ လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး ဘားအံလမ်း၊ (ြ) ရြ်ြွြ်၊ လှိုင်းဘွဲမမို ့့ 

၈ သံယတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး ဘုရင့်ယနာင်တြ်လမ်း၊ အမှတ(်၅) ရြ်ြွြ်၊ သံယတာင်ကြီးမမို့့ 

၉ ယြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရုံး ယဗာဓိယြျာင်းလမ်း၊ အမှတ(်၇) ရြ်ြွြ်၊ ယြာ့ြရိတ်မမို့့ 

၁၀ ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး ဗိုလ်ချုြ်လမ်း၊ အမှတ(်၅) ရြ်ြွြ်၊ ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို့့ 

၁၁ ပမ၀တီမမို န့ယ်တရားရုံး ဦးယအာင်ယဇယျလမ်း၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ပမ၀တီမမို  ့

၁၂ ဖာြွန်မမို န့ယ်တရားရုံး ရုံးြုန်းလမ်း၊ အမှတ(်၂) ရြ်ြွြ်၊ ဖာြွန်မမို ့့ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ တည်ယနရာများ 

       ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) 



 
စဉ ်

 
ရာထူး 

 

သတိ

ယြး 

ပခင်း 

ရာ 

ထူး

တိုး 

ရြ ်

ဆိုင်း

ပခင်း 

ရာထူး 

အဆင့် 

ယလျာ့ချ 

ပခင်း 

တာ၀န်မှ

ယာယီ 

ရြ်ဆိုင်း 

ပခင်း 

၀န ်

ထမ်း 

အပဖစ ်

မ ှ

ထုတ ်

ြယ ်

ပခင်း 

၀န ်

ထမ်း 

အပဖစ ်

မ ှ

ထုတ ်

ြစ ်

ပခင်း 
 

စုစု 

ယြါင်း 

၁ ရုံးအုြ ် - - - - - - - 

၂ ဌာနခွဲစာယရး - - - - - - - 

၃ အကြီးတန်းစာယရး - - - - - - - 

၄ အကြီးတန်းလြ်နှိြ်စြ်စာယရး - - - - - - - 

၅ လ/ထြွန်ြျူတာလုြ်ယဆာင်ယရးမှူး - - - - - - - 

၆ ယာဉ်ယမာင်း - ၃ - - - - - - - 

၇ အငယ်တန်းစာယရး - - - - - ၁ ၁ 

၈ အငယ်တန်းလြ်နှိြ်စြ်စာယရး - - - - - - - 

၉ ယာဉ်ယမာင်း - ၅ - - - - - - - 

၁၀ စာတဲွချုြ ် - - - - - - - 

၁၁ ရုံးအြူ - - - - - - - 

၁၂ ရုံးအြူ/ စာြို့့ - - - - - - - 

၁၃ ရုံးယစာင့် - - - - - - - 

၁၄ သန့့်ရှင်းယရး - - - - - - - 

စုစုယြါင်း - - - - - ၁ ၁ 

(၁-၁-၂၀၁၆ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ အထ)ိ ၀န်ထမ်းဆိငု်ရာ  ပြစေ်ဏ်ချမှတ်မှုအယပခအယန 

ယနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ) 



 
စဉ ်

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုန်း 

ခွင့်ြု လြ်ရှိ လစ်

လြ ်ြျား မ ယြါင်း 

၁ ညွှန်ကြားယရးမှူး ၃၄၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၀၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၂ တရားယရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၁) ၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၀၀၀၀ ၇ ၃ ၃ ၆ ၁ 

၃ တရားယရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၂) ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀ ၉ ၂ ၄ ၆ ၃ 

၄ တရားယရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၃) ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀ ၁၈ ၅ ၁ ၆ ၁၂ 

၅ တရားယရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၄) ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၁၇ ၄ ၂ ၆ ၁၁ 

 အရာထမ်း စုစုယြါင်း ၅၂ ၁၅ ၁၀ ၂၅ ၂၇ 

၆ ရုံးအုြ ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

၇ ဌာနခွဲစာယရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၈ ၁ ၇ ၈ - 

၈ အကြီးတန်းစာယရး ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၃၉ ၈ ၂၇ ၃၅ ၄ 

၉ အကြီးတန်းလြ်နှိြ်စြ်စာယရး ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ ၂ ၂ ၄ - 

၁၀ လ/ထြွန်ြျူတာလုြ်ယဆာင်ယရးမှူး ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ - ၂ ၂ ၂ 

၁၁ ယာဉ်ယမာင်း - ၃ ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၂ အငယ်တန်းစာယရး ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၃၄ ၆ ၁၂ ၁၈ ၁၆ 

၁၃ အငယ်တန်းလြ်နှိြ်စြ်စာယရး ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၂၉ ၁၀ ၅ ၁၅ ၁၄ 

၁၄ ယာဉ်ယမာင်း - ၅ ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ ၄ ၂ - ၂ ၂ 

၁၅ စာတဲွချုြ ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရုံးအြူ ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂၅ ၄ ၆ ၁၀ ၁၅ 

၁၇ ရုံးအြူ/ စာြို့့ ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂၂ ၈ - ၈ ၁၄ 

၁၈ ရုံးယစာင့် ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၁၂ ၇ - ၇ ၅ 

၁၉ သန့့်ရှင်းယရး ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်းစုစုယြါင်း ၁၈၇ ၄၉ ၆၅ ၁၁၄ ၇၃ 

စုစုယြါင်း ၂၃၉ ၆၄ ၇၅ ၁၃၉ ၁၀၀ 

(၁-၁-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ထ)ိ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်နှင့်  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရှ ိ ရာထူးအဆင့်အလုိြ ်

၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

        ယနာြ်ဆြ်တဲွ (ဂ) 



 
ြာလ 

 
တြ်ယရာြ်သူအမည် 

လြ်ခံ 

ြျင်းြသည့် 

နိုင်ငံ 

ပြည်ြယဆးွယနွးြဲွ/  ချစ်ကြည်ယရးခရီး/ 

သင်တန်း/ညီလာခံ/ အစည်းအယဝး/ ဖိုရမ်အမည ်

၂၃-၂-၂၀၁၆ 

မ ှ

၂၅-၂-၂၀၁၆ 

ထ ိ

ဘားအံခရိုင်တရားသူကြးီ 

ယေါ်ယဉ်ယဉ်ဟန် 

စင်ြာြူ 

သမ္မတနိုင်ငံ 

စင်ြာြူနိုင်ငံတရားရုံးများတွင ်အပငင်းြွားမှုများ 

အပခားနည်းပဖင့် ယပဖရှင်းပခင်းဆိုင်ရာ 

တရားစီရင်ယရးသင်တန်း 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီးချုြ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်တရားသူကြီးများနှင့် 

တရားယရးအရာရှိများ၏ ပြည်ြခရီးစဉ်များ 

ယနာြ်ဆြ်တွဲ (ဃ) 



ရြ်စွဲ လာယရာြ်သည့် ြိုယ်စားလယ်ှအမည် 

၂၀၁၆ ခုနှစ ်ဇွန်လ ၂၈ ရြ် မစ္စအဲလ်စ်ဘတ၊်  ြညာရှင၊်  ြုလသမဂ္ဂြယလးများရန်ြုံယငွအဖွဲ ့့ 

၂၀၁၆ ခုနှစ ်နို၀င်ဘာလ ၂၈ ရြ် 
Mr. Michael  Maslowski, Ms. Julia M.Jebo Grant, US General 

Accountabilities  Office 

တရားစရီင်ယရးဆုိင်ရာြူးယြါင်းယဆာင်ရွြ်မှုအတွြ ်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်ယတာ်သို့ ့

လာယရာြ်သည့်  နိုင်ငံတြာ ြိုယ်စားလှယ်များစာရင်း    (၁-၁-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ အထ)ိ 

       ယနာြ်ဆြ်တဲွ (င) 




