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ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးချုြ၏် ဥတယျာဇဉ ်                                                                             

ရည်မှန်းချြ ်

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချြ ်
 

တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန်ခ့ွဲမှုတဖာ်ပြချြ ်

     တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာအတပခခံမူများ       

                                                                                     

     တရားရုံးဖွဲ စ့ည်းြုံ                                                                                                                                                                                                                                  

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် ဖွဲ စ့ည်းြုံ                                                  

             ခရိုင်တရားရုံးများ  နှင့်  မမိုန့ယ်တရားရုံးများ ဖွဲ စ့ည်းြုံ                                                          

             ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏် စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             ခရိုင်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             မမိုန့ယ်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခွင့် 

             ြတလးသူငယ်တရားရုံး  

 

      တရားရုံးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

              ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏် စီမံခန်ခ့ွဲမှုဆိုင်ရာ တြာ်မတီများ 

              ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏်ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

              ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရုံးတွင ် ရုံးအဖွဲ မ့ှူး တာ၀န်ထမ်းတဆာင်မှု 

              ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံးတွင ် တရားတရးအရာရိှများ တာ၀န်ထမ်းတဆာင်မှု 

              ခရိုင်တရားသူကြီးများ တာ၀န်ထမ်းတဆာင်မှု 

              မမိုန့ယ်တရားသူကြီးများ တာ၀န်ထမ်းဆာင်မှု 

              ရသုံးမှန်းတပခတငွစာရင်းများနှင့်  ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 

 

၂၀၁၇ ခုနှစ ်လုြ်ငန်းတဆာင်ရွြ်မှုများ 

           ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်နှုန်းများတဖာ်ပြချြ ်

             ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၊် ခရိုင်နှင့် မမိုန့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

              ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏် လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတန်ှုန်း 

              ခရိုင်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုနး် 

              မမိုန့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုနး် 

              ြတလးသူငယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတန်ှုန်း 
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             အပခားကြိုးြမ်းတဆာင်ရွြ်မှုများ 

                     ရုံးခွန်နှင့် ဒဏ်တငွတြာြ်ခံရရိှမှု 

                     လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ ်

                     တလ့ြျင့်သင်ကြားတြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

                     တရားရုံး၏ လုြ်ငန်းတဆာင်ရွြြ်ုံြုိ အများပြည်သူနားလည်သတဘာတြါြ်တစရန ်ြညာတြးပခင်း 

                     နငှ့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရး တဆာင်ရွြတ်ြးပခငး် 

                     ဥြတဒ၊ နည်းဥြတဒအသစမ်ျား တရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပခငး် 

                     ပြစ်ဒဏ်ြျခံတနရသူများ၊  အချုြ်ခံတနရသူများ၏ ဥြတဒဆိုင်ရာအခွင့်အတရးများ  ရရိှတရး  

                     တဆာင်ရွြပ်ခင်း 

 
            မဟာဗျူဟာစီမံြနိ်း တတိယနှစလ်ုြ်ငန်းအစီအစဉ ်အတြာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွြမ်ှု  
 

                     မဟာဗျူဟာစီမံြနိး်  ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

                     ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် တရှ တ့ပြးတရားရုံး၏ အဓိြတဆာင်ရွြမ်ှုြို တုိင်းတာပခငး် 

                     မဟာဗျူဟာစီမံြနိ်း တတိယနှစ်လုြ်ငန်း အစီအစဉ၏် တအာင်ပမင်မှုများ 

                     ပြည်ြအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ြူးတဲွတဆာင်ရွြသ်ည့်သင်တန်းများ တြ်တရာြ်မှု 

                     ဦးတဆာင်မှုနှင့် စီမံခန့့်ခွဲမှုအသွင်တပြာင်းလဲပခင်း ( Leadership and Change Management )    

                       အလုြ်ရုံတဆွးတနွးြွဲဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ြွဲ 
 

          တနာြ်ဆြ်တွဲ 

              ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၊် ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ တည်တနရာများ        တနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ)        

               ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့်  တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ရှ ိ ရာထူးအဆင့်အလိုြ ်                     တနာြ်ဆြ်တဲွ (ခ) 

               ၀န်ထမ်းအင်အားစာရငး်   

               ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးချုြ၊် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်                        တနာြ်ဆြ်တဲွ (ဂ) 

               တရားသူကြီးများနှင့် တရားတရးအရာရှိများ၏ ပြည်ြခရီးစဉ်များ 
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ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကြီးချုြ၏် ဥတယျာဇဉ်  

       ပမန်မာနိုင်ငံအြါအ၀င်  အချုြ်အပခာအာဏာရှိသည့်   ြမ္ဘာ့နိုင်ငံ  

တိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံတည်မငိမ်တအးချမ်းသာယာတရးအတွြ် နိုင်ငံတွင်း  

တရားဥြတဒ စိုးမိုးမှုရိှတရးသည်     မရိှမပဖစ်  လိုအြ်သည့်    အရာြင် 

ပဖစ်သည်။ 

       တရားတရးအရာရိှများအတနပဖင့်   တရားစီရင်တရး၊  တရားရုံး စီမံ  

ခန ့်ခွဲတရးလုြ်ငန်းများြုိ  မှန်ြန်မျှတမှုနှင့်  အတကြာင်းမဲ့  ကြန ့်ကြာမှု  

မရိှတစဘဲ  ဥြတဒလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ နှင့်အညီ    တဆာင်ရွြ်တြးရန်       

တာဝန်ရိှတြသည်။  တရားစီရင်တရး တဆာင်ရွြ်ရာတွင်လည်း  အပခား 

ပြင်ြြစွြ်ဖြ်မှု၊   ဘြ်လိုြ်မှုမရိှတစဘဲ  ဥြတဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာ  စီရင်ဆုံးပဖတ်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

       လြ်တတွ တ့ရားစီရင်ရာတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံ တတွ တ့နသည့်  စိန်တခါ်မှုရိှသည့်  အချို တ့သာအခြ်အခဲ၊ 

အကြြ်အတည်းများြုိ မိမိဌာနတစ်ခုတည်းြ တပဖရှင်း၍ မရနိုင်တသာတကြာင့် တရားစွဲဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

ဆြ်စြ်ဌာနများနှင့် အခါအားတလျာ်စွာ တတွ ဆ့ုံ၍ အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းတဆွးတနွး တဆာင်ရွြ်ကြရမည် 

ပဖစ်သည်။ 

       ပြည်သူများအတြါ် ဥြတဒနှင့်အညီ မှန်ြန်မျှတမှု တြးတဆာင်လျြ်ရိှတသာ ပြည်သူများယုံကြည် 

ြုိးစားသည့်   တရားတရးဌာန၏  အစဉ်အလာတြာင်းများြုိ  တရားတရးအရာရိှများနှင့်  တရားရုံး၀န်ထမ်း 

အားလုံးြ  လြ်တွဲညီညီ  လြ်ဆင့်ြမ်း  ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာြ်ကြရမည်  ပဖစ်ြါသည်။ 

       (၂-၈-၂၀၁၇) ရြ်တနြ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  ပမန်မာနိုင်ငံတရားသူကြီးများအတွြ် တရားစီရင်တရး 

ြျင့်ဝတ်  (Code of Judicial Ethics)   ပြဋ္ဌာန်းတဖာ်ပြချြ်ြါ   လွတ်လြ်မှု၊  သာတူညီမျှမှု၊  စွမ်းတဆာင်ရည် 

နှင့်   လုံလ့ဝိရိယရိှမှု၊   သမာသမတ်ြျမှု၊   တပဖာင့်မတ်တည်ကြည်မှု၊  ဂုဏသ်ိြ္ခာရှမိှုတိုန့ှင့်အညီ   တရားတရး 

အရာရိှအားလုံးြ  အစဉ်တလးစား  လိုြ်နာတစာင့်ထိန်းကြရမည်  ပဖစ်တြမည်။     



       တရားစီရင်တရးတာ၀န်ရိှသူများအတနပဖင့် မိမိတိုတ့ရားခွင်တွင် သမာရိုးြျ ရုံးတရှ တ့ရာြ် 

အမှုအခင်းများြုိ စစ်တဆးစီရင်တနရုံမျှပဖင့် တာ၀န်တြျမြီးပြည့်စုံမြီးဟု  မဆိုနိုင်တတာ့တချ။ 

 

       တရားတရးအရာရိှများအတန နှင့်  အားလုံးအတွြ် တိုးတြ်တြာင်းမွန်တသာ တရားမျှတမှုဆီသို'့' 

(Towards Improving Justice For All) ဟူတသာတဆာင်ြုဒ်နှင့် တရးဆွဲခဲ့သည့် တရားစီရင်တရးမဟာဗျူဟာ 

စီမံြိန်းလုြ်ငန်းစဉ်များြုိ ြူးတြါင်းြါ၀င် အတြာင်အထည်တဖာ် တဆာင်ရွြ်ကြရမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 

       တရားတရးအရာရိှများ၊ တရားရုံးဝန်ထမ်းများ တစ်ဦးချင်းြုိယ်စီြ ရိုးသားတပဖာင့်မတ်မှု၊ ဂုဏသ်ိြ္ခာရှမိှု၊ 

သမာသမတ်ြျမှု၊ သတ္တ ိရိှမှု၊ အဂတိတရားြင်းရှင်းမှု၊ ြုိယ်ချင်းစာတရားရိှမှု စသည်တိုြုိ့ လြ်ြုိင် 

ထားလျြ် " ပြည်သူသည် တရားရုံးအတွြ် မပဖစ်တစရဘဲ တရားရုံး သည်သာ ပြည်သူအတွြ် ပဖစ်ရမည်" 

ဟူတသာ ရည်မှန်းချြ်ထားရိှြာ စိတ်တစတနာ တြာင်းတြာင်းပဖင့် တြးအြ်တသာ တာဝန်များြုိ တြျြွန်စွာ 

တဆာင်ရွြ်ပခင်းပဖင့် ပြည်သူများ ယုံကြည်ြုိးစားသည့် ပြည်သူတ့ရားစီရင်တရးစနစ် ပဖစ်တြါ်လာတစရန် 

ကြိုးြမ်းအားထုတ် ကြြါလိုဟု့ မှာကြားလိုြ်ြါသည်။ 

 

 

 

 

  

ဦးတစာစံလငး် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ ် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်                                                          ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊  တမလ  ၃၁  ရြ ်

ပြည်တထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ်                                                             ဘားအံမမို  ့



လူတိုင်းသို့ ့အရည်အတသွးပမင့် တရားမျှတမှုြုိ ပဖည့်ဆည်းတြးရန ်

တရားရုံးများအတြါ် ပြည်သူလူထု၏စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိတရာြ်မှုရိှသည့် တရားဥြတဒစိုးမိုးတရးြုိ 

ပမင့်တင်ရန ်

 ရည်မှန်းချြ ်

တရားဥြတဒစိုးမိုးတရးနှင့် ရြ်ရွာတအးချမ်းသာယာတရး 

ပြည်သူအများ ယုံကြည်ြုိးစားသည့် ပြည်သူအ့ြျိုးပြု  တရားစီရင်တရးစနစ ်တြါ်ထွန်းတရး 

အမှုအခင်းများြုိ ဥြတဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ပမန်ပမန ်စီရင်ဆုံးပဖတ်တရး 

တရားရုံးများ၏ဂုဏသ်ိြ္ခာပမှင့်တင်တရး 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

တရားစီရင်တရးလွတ်လြ်မှုနှင့် ဂုဏသ်ိြ္ခာရှမိှု 

လြ်လှမ်းမီနိုင်မှု 

ပမန်ဆန်ထိတရာြ်မှုနှင့် အချိန်မီတဆာင်ရွြ်နိုင်မှု 

  တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ 



တရားရံုးနှစ်စဉ်အစရီင်ခံစာ ထုတ်ပြနရ်ပခငး်၏ ရည်ရွယ်ချြ ်
 

 ပြည်နယ်အတွငး် တရားစီရင်တရးလုြင်နး်များ ြွင့်လင်းပမငသ်ာ၍ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ခံနုိင်မှု၊  

တာ၀န်ယူနုိင်မှု ရှိတစရန်၊ 

 တရားရံုးများ၏ နှစ်စဉ်လုြင်နး်တဆာင်တာများြုိ ပြည်နယ်အတွငး်ရိှ အစိုးရအဖဲွ့့၊   

လွှတ်တတာ်၊  ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုငရ်ာများ  နှင့ ် ပြည်သူများ သိရှိနုိင်တစရန်၊ 

 ပြည်နယ်အတွင်း တရားရံုးအသီးသီးရိှ တရားတရးအရာရိှများနှင့် တရားရံုး၀န်ထမး်များ၏ 

စမွ်းတဆာင်ရည်၊ အရည်အတသွးများ  ြုိမုိပမင့်မားလာတရး ပမှင့်တင်တြးရန်၊ 

 တရားစီရင်တရး မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းလုြင်နး်စဉ်များ အတြာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွြ်မှု 

များြို   ပြည်သူများသိရိှလာတစရန ်



 
တရားရုံးစနစ်နှင့်စီမံခန်ခ့ွဲမှုတဖာ်ပြချြ ်

 
  

တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာအတပခခံမမူျား 
 

          ၂၀၁၀ ခုနှစ ် ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒအရ တရားစီရင်တရးဆိုင်ရာ အတပခခံမမူျားမှာ 

တအာြ်ြါအတိုင်း ပဖစ်ြါသည ်- 

 

(၁)    ဥြတဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာတရားစီရင်တရး 

(၂)    ဥြတဒအရ ြန်သ့တ်ချြ်များမှအြ  ပြည်သူတ့ရှ တ့မှာြ်တွင ် တရားစီရင်တရး 

(၃)    အမှုများတွင ်  ဥြတဒအရ  ခုခံတချြခွင့်နှင့်  အယူခံြိုင်ခွင့်ရရိှတရး 

(၄)    ပြည်သူတို့့၏အြျိုးစီးြွားြို  ြာြွယ်တစာင့်တရာှြ်၍ တရားဥြတဒစိုးမိုးတရး၊  နယ်တပမတအးချမး် 

         သာယာတရး  တည်တဆာြ်ရာတွင ် အတထာြ်အြူပဖစ်တစတရး 

(၅)    ဥြတဒြုိပြည်သူများြ   နားလည်လိုြ်နာြျင့်သုံးလာတစရန ် ြညာတြးတရးနှင့်  ပြည်သူများြ 

         ဥြတဒြုိ  လိုြ်နာတသာ  အတလ့အြျင့်ြျိုးတထာင်တြးတရး 

(၆)    ပြည်သူအချင်းချင်းနှင့် ြတ်သြ်တသာ အမှုြိစ္စများြုိ ဥြတဒတဘာင်အတွင်း၌ တြျတအးမြီးပြတ ်

         တစတရး 

(၇)    ပြစ်မှုြျူးလွန်သူြို   အတရးယူအပြစ်တြးရာတွင ်  အြျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်မှုြုိ   ဦးတည်တရး 



တရားရုံးဖွဲ စ့ည်းြုံ 

 

            တရားစီရင်တရးသည်  နိုင်ငံတတာ၏် အချုြ်အပခာအာဏာ သုံးပဖာအနြ် တစ်ခုအြါအဝင်ပဖစ်မြီး 

ဥြတဒပြုတရးအာဏာနှင့် အုြ်ချုြ်တရးအာဏာတိုမ့ှ သီးပခားရြ်တည်ြါသည။် ပြည်တထာင်စုသမ္မတ 

ပမန်မာနုိင်ငံတတာ်ဖွဲ စ့ည်းြုံအတပခခံဥြတဒြုဒ်မ ၁၈ အရ နိုင်ငံတတာ၏် တရားစီရင်တရးအာဏာြုိ 

ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ၊် တရားလွှတ်တတာ်များနှင့် အဆင့်ဆင့်တသာ တရားရုံးများသို့့ ခွဲတဝ 

အြ်နှင်းထားြါသည။် 

            ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်တထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ ် ဖွဲ စ့ည်းြုံအတပခခံဥြတဒနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ ်

ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရး ဥြတဒတိုအ့ရ တအာြ်တဖာ်ပြြါ တရားရုံးများြုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတ်လ ၃၀ 

ရြ်တနမ့ှစ၍ ဖွဲ စ့ည်းထားြါသည-် 

 

(ြ)    ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ ်

(ခ)      တိုင်းတဒသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များ 

(ဂ)      ခရိုင်တရားရုံး၊ ြုိယ်ြိုင်အြု်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် တဒသတရားရုံးများ 

(ဃ)    မမို န့ယ်တရားရုံးများ 

(င)      ဥြတဒအရတည်တထာင်သည့် အပခားတရားရုံးများ 



ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ဖွဲ စ့ည်းြုံ  
 

         ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတလ် ၃၀ ရြ်တနတ့ွင် ပြည်တထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတတာ ် ဖွဲ စ့ည်းြုံအတပခခံ 

ဥြတဒနှင့် ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒအရ ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်ြုိ ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ြါသည။် 

ဆြ်လြ်၍ နိုင်ငံတတာ်တငွ ် တိုင်းတဒသကြီး (သိုမ့ဟုတ်) ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များ၊ ြုိယ်ြိုင် 

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရုံးများ၊ ြုိယ်ြိုင်အြုခ်ျုြ်ခွင့်ရ တဒသတရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မမို န့ယ် 

တရားရုံးများနှင့် ဥြတဒအရတည်တထာင်ထားတသာ အပခားတရားရုံးများြုိ တည်တထာင် ဖွဲ စ့ညး်ခဲ့ြါသည။် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ြုိလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်တထာင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံတတာ ်ဖွဲ စ့ည်းြုံ 

အတပခခံဥြတဒြုဒ်မ ၃၀၅ ၊  ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုဒ်မ ၃၄ တိုအ့ရ   ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ြါသည။် 
 

        ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် ြရင်ပြည်နယ်၏မမို တ့တာ ် ဘားအံမမို တ့ွင် တည်ရိှြါသည။် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ် အတဆာြ်အဦြုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် နို၀င်ဘာလ ၁၆ ရြ်တနတ့ွင ် ပြည်နယ် 

ဝန်ကြီးချုြ် ဦးတဇာ်မငး်(မငိမ်း) မ ှ ဖွင့်လှစတ်ြးခဲ့ြါသည။် ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၊် ဘားအံခရိုင် 

တရားရုံးနငှ့် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံးအတဆာြ်အဦသစ်ြုိ ြရငပ်ြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရ့ုံး အတဆာြ်အဦ၏ 

အတနာြ်ဘြ်ရိှ တပမာြ်ဘြ်ပခမး် ြွြ်လြ်တွင် တည်တဆာြ်ထားြါသည။် အတဆာြ်အဦ၏ 

အတရှ ဘ့ြ်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရ့ုံး၊ အတနာြ်ဘြ်တွင် သုဓနုလမ်း၊ တပမာြ်ဘြ်တွင် ခတရလမ်း၊ 

တတာင်ဘြတ်ငွ် နန်းလုံးကြိုင်လမ်းရိှြါသည။် ြရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ရ့ုံး၊ ပြည်နယ်အတထွတထွ 

အုြ်ချုြ်တရးဦးစီးဌာနတိုန့ငှ့် တစ်ဝန်းထဲတွင် ရိှြါသည။် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၊် ဘားအံခရိုင်တရားရုံး 

နှင့် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံးတို့့၏ တည်တနရာများြုိ တနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) ပဖင့် တဖာ်ပြထားြါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        နိုင်ငံတတာ်သမ္မတသည်  ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ် တရားသူကြီးချုြ ်  ဦးတစာစံလင်း၊    

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကြီး ဦးသိန်းြုိြုိနှင့် တဒါ်ခင်တဆွထွန်းတိုြုိ့ ဖွဲ စ့ည်းြုံအတပခခံ 

ဥြတဒြုဒ်မ ၃၀၈ ၊ ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရး ဥြတဒြုဒ်မ  ၄၃၊  ၄၄၊  ၄၅  တိုန့ှင့်အညီ  တာဝန်တြး 

ခန်အ့ြ်ခဲ့ြါသည။် 



တရားသူကြီး ဦးသိနး်ြိုြို 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယတနထ့ ိ

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်တရားသူကြီးချုြ်နှင့်  တရားလွှတ်တတာ ်

တရားသူကြီးများ 

ပြည်နယတ်ရားသူကြးီချုြ ် 

ဦးတစာစံလင်း 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မ ှယတနထ့ ိ

တရားသူကြီး တဒါ်ခငတ်ဆွထွနး် 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှ ယတနထ့ ိ



 
ခရိုင်တရားရုံးများ နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများဖွဲ စ့ည်းြုံ 
 

      ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင ်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏် ကြီးကြြ်မှုတအာြ်တွင် ခရိုင်တရားရုံး (၄)ရုံး နငှ့် 

မမို န့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံးြုိ ဖွဲ စ့ည်းထားရိှြါသည။် ခရိုင်တရားရုံးများမှာ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး၊ 

တြာ့ြရိတ်ခရိုင်တရားရုံး၊ ပမဝတီခရိုင်တရားရုံးနှင့် ဖာြွန်ခရိုင်တရားရုံးတို့ ့ ပဖစ်ြါသည။် မမို န့ယ် 

တရားရုံးများမှာ ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး၊ လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး၊ သံတတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး၊ 

တြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရုံး၊ ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး၊ ပမဝတီမမို န့ယ်တရားရုံးနငှ့်  ဖာြွန်မမို န့ယ ်

တရားရုံးတို့ ့ပဖစ်ြါသည။်  



ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် 

ဘားအံခရုိင်တရားရံုး တြာ့ြရိတ်ခရိုင်တရားရုံး 

ပမ၀တီခရိုင်တရားရုံး ဖာြွန်ခရုိင်တရားရံုး 



ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး 

သံတတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး တြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရံုး 

ကြာအင်းဆိြ်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး ပမ၀တီမမို န့ယ်တရားရုံး 

ဖာြွနမ်မို န့ယ်တရားရံုး 



 
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ စီရင်ြုိင်ခွင့် 
 

          ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုဒ်မ ၃၈ အရ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် အြါအဝင် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်များ၏ စီရင်ြိုင်ခွင့်အာဏာများမှာ တအာြ်ြါအတိင်ုးပဖစ်ြါသည ်- 

             (ြ)   မူလမှုြုိစီရင်ပခင်း 

             (ခ)     အယူခံမှုြုိ စီရင်ပခင်း 

             (ဂ)     ပြင်ဆင်မှုြုိစီရင်ပခင်း 

             (ဃ)   ဥြတဒတစ်ရြ်ရြ်အရ  သတ်မှတ်ထားတသာ အမှုများြုိ  စီရင်ပခင်းတုိပ့ဖစ်ြါသည်။ 

         ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုိ ပြင်ဆင်သည့်ဥြတဒြုဒ်မ- ၂ အရ တိင်ုးတဒသကြီး/ 

ပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ်များသည် ြင်လယ်တရတကြာင်းအမှုများြုိြါ စီရင်ြုိင်ခွင့် အာဏာ ရိှြါသည်။ 

၎င်းအပြင် တရားလွှတတ်တာ်သည် တရားရံုးများြုိ မထီမ့ဲပမင်ပြုမှုဥြတဒအရ စစ်တဆးတသာအမှုများနှင့် 

အဂတိလိုြ်စားမှုတိုြ်ဖျြ်တရးဥြတဒအရ စစ်တဆးတသာအမှုများြုိလည်း စီရင်ြုိင်ခွင့်ရိှြါသည်။ 

တရားလွှတ်တတာ်သည် လြ်တအာြ်ခံတရားရံုးအားလံုး၏ တရားစီရင်တရးတာဝန်များ နှင့် စီမံအုြ်ချုြ်တရး 

တာဝန်များအတြါ်  စီမံအုြ်ချုြ်ရန် နှင့် ကြီးကြြ်ရန်  တာဝန်ရိှြါသည်။ 

 

 
ခရိုင်တရားရံုး၏ စီရင်ြိုင်ခငွ့် 
 

            ခရုိင်တရားရံုး စုစုတြါင်း(၄)ရံုး ဖွင့်လှစ်ထားမြီး ပဖစ်ြါသည်။ ခရုိင်တရားရံုးတစ်ရံုးတွင် 

ပြည်တထာင်စုတရားလွှတတ်တာ်ချုြ်ြ တာဝန်တြး ခန်အ့ြ်ထားတသာ ခရုိင်တရားသူကြီး၊ ဒုတယိခရုိင် 

တရားသူကြီးနှင့်  ဒုတယိဦးစီးမှူးတို့့ ရိှြါသည်။ 

            ခရုိင်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျိုးစလံုးြုိ ကြားနာနုိင်သည့် မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွင့်ရိှြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုးများ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များအတြါ် အယူခံ နှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြုိင်ခွင့် 

ရိှြါသည။်  

            ခရုိင်တရားရံုးသည် ပြည်တထာင်စုတရားလွှတတ်တာ်ချုြ်နှင့် သြ်ဆုိင်ရာ တရားလွှတ်တတာ်၏ 

လမ်းညွှန်ချြ်များနှင့်အညီ ၎င်းတုိ၏့သြ်ဆိင်ုရာ စီရင်ြုိင်ခွင့်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရံုးအားလံုး၏ 

တရားစီရင်တရးနှင် ့ စီမံအုြ်ချုြ်တရးဆိင်ုရာ  ြိစ္စရြ်များြုိ   ကြီးကြြ်ရန်  တာဝန်ရိှသည်။ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မမို န့ယ်တရားရုံး၏ စီရင်ြိုင်ခငွ့် 
 

            မမို န့ယ်တရားရံုးသည် မူလရံုးပဖစ်ြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုး စုစုတြါင်း (၇) ရံုး ဖွင့်လှစ်ထားမြီး 

ပဖစ်ြါသည်။ မမို န့ယ်တရားရံုးတစ်ရံုးတွင် ပြည်တထာင်စုတရားလွှတတ်တာ်ချုြ်ြ တာဝန်တြးခန်အ့ြ် 

ထားတသာ မမို န့ယ်တရားသူကြီး၊ တဲွဖြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီးနှင့် ဒုတယိမမိုန့ယ်တရားသူကြီးတုိ ့

ရိှြါသည်။  

           မမို န့ယ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျိုးစလံုးြုိ ကြားနာနုိင်သည့် မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွင့် ရိှြါသည။် 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ြိုင်ခွင့် 

 
 

ဥြတဒြခွင့်ပြုသည့် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ြုိမဆို ချမှတ်နိုင်သည့် ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

၎င်း၏ တဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များအတြါ် 

အယူခံ နှင့် ပြင်ဆင်မှု စီရင်ြိုင်ခွင့် 

တရားမ စီရင်ြိုင်ခွင့် 
 

ခရိုင်တရားသူကြီး/  

တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 

 

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး 

ြျြ်သိန်း  ၁၀၀၀၀  ထြ်မြိုတသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများအတြါ်  မူလမှု  စီရင်ြိုင်ခွင့်   

 

ြျြ်သိန်း ၅၀၀၀ ထြ်မြိုတသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများအတြါ် မူလမှု  စီရင်ြိုင်ခွင့် 

ခရိုင်တရားသူကြီး/  

တွဲဖြ်ခရိုင်တရားသူကြီး 

ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး 

၎င်း၏ တဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို န့ယ်တရားရုံး 

များ၏ ဆုံးပဖတ်ချြ်များအတြါ် အယူခံနှင့် 

ပြင်ဆင်မှု  စီရင်ြိုင်ခွင့် 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ြတလးသငူယ်တရားရံုး 
 

          ြတလးသူငယ်ဥြတဒအရ ြတလးသူငယ်များြျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများြုိ ကြားနာစစ်တဆးရန် 

အတွြ် ြတလးသူငယ်တရားရံုးအပဖစ် သီးပခားတည်တထာင်မထားတသာ်လည်း မမို န့ယ်အဆင့်တရားရံုး 

များတွင် မမို န့ယ်တရားသူကြီးသည် ြတလးသူငယ်မှုခင်းများ စစ်တဆးစီရင်ရန် စီရင်ြုိင်ခွင့်အာဏာ   

ရိှြါသည်။ 

          ထုိတ့ကြာင့် မမို န့ယ်တရားရံုးများတွင် ြတလးသူငယ်မှုခင်းများြုိ စီရင်နုိင်ရန ် ြတလးသူငယ် 

တရားရုံးြိုြါ  ြူးတဲွဖွင့်လှစ် ထားရိှြါသည်။ 

ရာဇ၀တ ်

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

မမို န့ယ/် တွဲဖြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

ြထမတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

ဒုတိယတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

တတိယတန်းရာဇ၀တ်တရားသူကြီး 

တထာင်ဒဏ ်၇ နှစ်နှင့်တငွဒဏ်အြန့့်အသတ ်မရိှ 

တထာင်ဒဏ ်၃ နှစ်နှင့် တငွဒဏ ် ၁၀၀၀၀၀ ြျြ ်

တထာင်ဒဏ ်၁ နှစ်နှင့် တငွဒဏ ် ၅၀၀၀၀ ြျြ ်

တထာင်ဒဏ ်၃ လနှင့် တငွဒဏ ် ၃၀၀၀၀  ြျြ ်

တရားမ 

စီရင်ြိုင်ခွင့် 

 

မမို န့ယ/် တွဲဖြ်မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

 

 

ဒုတိယ မမို န့ယ်တရားသူကြီး 

 

ြျြ်သိန်း  ၁၀၀  ထြ်မြိုတသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများ 

 

ြျြ်သိန်း  ၃၀  ထြ်မြိုတသာ တန်ဖိုးရိှသည့်  

တရားမမှုများ 



တရားရံုးစမီံခန်ခဲွ့မှု 
 
ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏် စီမံခန်ခ့ွဲမှုဆိုင်ရာ တြာ်မတီများ 
  

          ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တွင် စီမံခန်ခ့ွဲတရးလုြ်ငန်းတာဝန်များြုိ အတထာြ်အြူပြုသည့် တြာ်မတီ 

နှင့် အဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်းထားရိှြါသည်။ ထိုတြာ်မတီနှင့် အဖွဲ မ့ျားသည် တရားစီရင်တရးြိစ္စရြ်များနှင့် တရားရုံး 

စီမံခန်ခ့ွဲမှုဆိုင်ရာ ြိစ္စရြ်များ တဆာင်ရွြ်လျြ် ရိှြါသည။် တြာ်မတီနှင့် အဖွဲ မ့ျားမာှ တအာြ်ြါအတိုငး် 

ပဖစ်ြါသည ်- 

          -  ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီး  တဒါ် ခင်တဆွထွန်း ဦးတဆာင်တသာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်

             သတင်းအချြ်အလြ်နှင့်  နည်းြညာအဖွဲ ့့ 

          -  ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူး  ဦးတဆာင်တသာ  သတင်းပြန်ကြားတရးအဖွဲ  ့

          -  ခရိုင်တရားရုံး၊ မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ သတင်းပြန်ကြားတရးအရာရိှများ 

          -  ဘားအံမမို န့ယ်တရားသူကြီး  ဦးတဆာင်တသာ  တရှ တ့ပြးတရားရုံးတြာ်မတ ီ

 

 
ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ဖွဲ စ့ည်းြုံ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရုံးတွင် တာ၀န်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ  ရုံးအဖွဲ မ့ှူးများ 

 

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

ရုံးအဖွဲ မ့ှူး  တဒါ်ခင်၀င်းယုတဆွ   (တ/ ၂၁၄၈)      ၂-  ၅- ၂၀၁၇  မ ှ       ယတန့့ ထိ  

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်ရံုး ပြည်နယ်တရားတရးဦးစးီမှူးရံုး 



ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းတဆာင်ခဲ့တသာ တရားတရးအရာရိှများ 

 

 

 

                         (၁၂-၁၂-၂၀၁၆ မ ှ  ၅-၃-၂၀၁၈ ထ)ိ  

 

 

 

 

 

     ဒုတယိညွှန်ကြားတရးမှူး           တဒါ်တအးတအးမွန်      (တ/ ၁၆၄၉)  ၂၉-၇-၂၀၁၅  မ ှ             ယတန့့ ထိ 

     လြ်တထာြ်ညွှန်ကြားတရးမှူး  တဒါ်ခင်သီတာထန်ွး   (တ/ ၂၇၆၆)    ၈-၈-၂၀၁၇  မ ှ             ယတန့့ ထိ 

     လြ်တထာြ်ညွှန်ကြားတရးမှူး  ဦးသန်းတဇာ်ဦး         (တ/ ၂၆၆၈)   ၁၆-၈-၂၀၁၇  မ ှ ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ထိ 

     လြ်တထာြ်ညွှန်ကြားတရးမှူး  တဒါ်ခင်ဝင်းနိုင်         (တ/ ၂၅၁၈)    ၃-၁၀-၂၀၁၇ မှ             ယတန့့ ထိ 

     လြ်တထာြ်ညွှန်ကြားတရးမှူး  တဒါ်နန်းညိုရှင်းလင်း (တ/ ၂၇၃၂)  ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ မ ှ            ယတန့့ ထိ 

 
 
ခရိုင်တရားသူကြီးများ တာဝန်ထမ်းတဆာင်မှု 
 
  
     ဘားအံခရိုင်တရားရုံး          ခရိုင်တရားသူကြီး    တဒါ်ဝင်းဝင်းတမာ ်             ၁၇-၈-၂၀၁၆  မှ 

                 တ/ ၁၅၇၃                          ယတနထိ့ 

     တြာ့ြရိတခ်ရိုင်တရားရုံး                 ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတြ်ထွန်း                     ၁-၇-၂၀၁၆ မ ှ 

                တ/ ၂၂၉၈                      ၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတစာတြာ်တနမူး            ၃-၁၀-၂၀၁၇  မ ှ 

                 တ/ ၂၁၁၅                       ၈-၃-၂၀၁၈ ထိ 

     ပမဝတီခရိုင်တရားရုံး                          ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတအာင်သိန်း              ၁၀- ၁၁-၂၀၁၄ မ ှ 

                 တ/ ၂၂၅၀                    ၇- ၃-  ၂၀၁၇ ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတသာင်းတထွး             ၁၅-  ၃- ၂၀၁၇ မ ှ 

                 တ/ ၂၃၉၈                       ၅-၃-၂၀၁၈ ထိ 

     ဖာြွန်ခရုိင်တရားရံုး          ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတအာင်ပမင့်                  ၂၇- ၇-၂၀၁၆ မ ှ

                                         တ/ ၂၀၉၈                    ၂၁- ၇-၂၀၁၇ ထိ 

           ခရိုင်တရားသူကြီး    ဦးတဇာ်မင်း                    ၂၁- ၇- ၂၀၁၇ မ ှ

                                         တ/ ၂၀၀၅                         ယတနထ့ ိ 

ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူး 

ဦးတြျာ်စွာမငိမ်း    (တ/၂၈၅၆) 



 
မမို န့ယ်တရားသူကြီးများ တာဝန်ထမ်းတဆာင်မှု 
 
 

           ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး   မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးသန်းလွင်                ၂၇-၆-၂၀၁၆  မ ှ

                 တ/ ၂၅၆၂                ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးတစာတအာင်ထူး       ၁၉-၁၂-၂၀၁၇  မှ 

                 တ/ ၂၈၃၇                     ယတန ့ထိ     

          လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး           မမို န့ယ်တရားသူကြီး          တဒါ်တအးပမတ်သူ          ၁၇-၅-၂၀၁၆ မ ှ

                  တ/ ၂၉၉၁               ၂၉-၁၁-၂၀၁၇ ထ ိ

     မမို န့ယ်တရားသူကြီး          တဒါ်နှင်း၀င့်၀င့်ပဖူ      ၂၉-၁၁-၂၀၁၇  မ ှ

                  တ/ ၂၉၉၇                          ယတန့့ ထ ိ

 

          သံတတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး   မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးဟိန်းသူရိန ်             ၇- ၆-၂၀၁၆  မှ 

                                                                                             တ/ ၃၁၅၂                ၁၄-၁၂-၂၀၁၇ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးလင်းထိုြ်            ၁၅-၁၂-၂၀၁၇  မ ှ

                                                                                             တ/ ၃၃၁၉                           ယတန့့ ထ ိ

 

         တြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရုံး     မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးတအာင်တြျာ်သူ           ၇-၅-၂၀၁၅ မ ှ

                                          တ/ ၂၉၇၃                   ၂၄-၃-၂၀၁၇ထ ိ

                             မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးတဇယျာဦး                ၂၅-၃-၂၀၁၇  မ ှ

                                          တ/ ၃၀၀၁                           ယတန ့ထ ိ

         ကြာအင်းဆိြ်ကြီး                    မမို န့ယ်တရားသူကြီး          ဦးတဇယျာမဖိုး                 ၁-၆-၂၀၁၆  မ ှ

         မမို န့ယ်တရားရုံး                                         တ/ ၃၁၅၃                  ၁၂-၃-၂၀၁၈ ထ ိ

 

         ပမဝတီမမို န့ယ်တရားရုံး             မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးဝင်းသိနး်                 ၂၄-၅-၂၀၁၆ မ ှ

                                           တ/ ၂၈၂၁                 ၂၀-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးသန်းစိုးဦး               ၂၂-၃-၂၀၁၇  မ ှ

                                           တ/ ၂၇၁၇                          ယတန့့ ထ ိ

 

         ဖာြွန်မမို န့ယ်တရားရုံး              မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးတဝဇင်ဦး                   ၇-၃-၂၀၁၆ မ ှ

                                           တ/ ၃၁၆၇                 ၂၀-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

    မမို န့ယ်တရားသူကြီး           ဦးတအာင်သူဟိန်း        ၂၀-၃-၂၀၁၇  မ ှ

                                            တ/ ၃၀၇၇                         ယတန့့ ထ ိ



ရသုံးမှန်းတပခတငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 
  

          ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်သည် နှစ်စဉ်ထုတပ်ြန်သည့် ပြည်တထာင်စု နှင့် ပြည်နယ်တို၏့ 

ဘဏ္ဍာတငွမှ အရအသံုးဆိုင်ရာဥြတဒအရ ခဲွတဝတြးသည့် ဘဏ္ဍာရန်ြံုတငွပဖင့် လုြ်ငန်းများြုိ စီမံ 

တဆာင်ရွြ်ြါသည်။ ပြည်တထာင်စု နှင့် ပြည်နယ်တို၏့ ဘဏ္ဍာတငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြတဒအရ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ် တရားသူကြီးချုြ်ြ တာဝန်ခံရတသာ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်တင်ွ တြာြ်ခံ 

ရမည့်ရတငွများြုိ စီမံကြီးကြြ် တြာြ်ခံပခင်းနှင့် အသံုးစရိတတ်ငွ ( သာမန်အသံုးစရိတနှ်င့် တငွလံုးတငွရင်း 

အသံုးစရိတ် ) တုိြုိ့ စီမံခန်ခဲွ့ပခင်းတုိနှ့င့်စြ်လျဉ်း၍ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရး 

ဦးစီးမှူးအား တာဝန်ယူတစ၍  လုြ်ြိုင်ခွင့် အြ်နှင်း၍  တဆာင်ရွြ်ြါသည်။ 

          လုြ်ြုိင်ခွင့်အြ်နှင်းပခင်းခံရသည့် ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးသည် မိမိလြ်တအာြ်ရိှ ဌာနဆုိင်ရာ 

ြုဂ္ဂိုလ်အား  ထြ်မံ၍လုြ်ြုိင်ခွင့် လွှဲအြ်နုိင်သည်ပဖစ်ရာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကြီးချုြ်ြ 

တာဝန်ခံရတသာရတငွများြုိ စီမံကြီးကြြ်တြာြ်ခံပခင်းနှင့် အသံုးစရိတတ်ငွတိုြုိ့ စီမံခန်ခဲွ့ပခင်းနင့်ှ 

စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ြိုင်ခွင့်ြုိ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူး ြိုယ်တိုင ်တာဝန်ယူ တဆာင်ရွြ်ြါသည်။ 

           ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးြ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်အလုိြ် ရတငွ၊ သံုးတငွ 

များြိ ု လြ်တအာြ်ခံတရားရုံးများအတွြ် ခွဲတဝ၍ စီမံတဆာင်ရွြ်ြါသည။် 

          ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်အတနပဖင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် ပြည်တထာင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာတငွအရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြတဒအရ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်အတွြ် ခဲွတဝတြးသည့် တငွလံုးတငွရင်းအသံုးစရိတ် 

တိုန့ှင့် စြ်လျဉ်း၍   ခငွ့်ပြုတငွ၊   အမှန်သုံးစဲွတငွများြုိ   ဇယားပဖင့်တဖာ်ပြြါသည။် 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၆−၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍာတရးနှစ ်နှင့်၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာတရးနှစ၊်  ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၏်  

သာမန်ရတငွလျာထားချြ်နှင့်  အမှန်ရတငွများစာရင်း (ြျြ်တထာင်တြါင်း) 

စဉ ် အ တကြာင်းအရာ 

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာတရးနှစ့် ၂၀၁၇− ၂၀၁၈ ခ ု၊ ဘဏ္ဍာတရးနှစ့် 

လျာထားချြ ်
အမှန်ရတငွ 

စာရင်း 
လျာထားချြ ်

အမှန်ရတင ွ

စာရင်း 

၁ 

ြစ္စည်းများ  တရာင်းချရတငွ 

နှင့်တဆာင်ရွြတ်ြးမှု 

အတွြ်  ရတငွများ 

၂၀၀၀.၀၀ ၂၄၉၉.၀၃ ၁၉၀၀.၀၀ ၁၉၀၀.၀၀ 

၂ 

အပခားရတငွများ၊  ဒဏ်တငွ 

များ နှင့် ဘဏ္ဍာတငွအပဖစ ်

သိမ်းယူပခင်းများ 

၂၀၂၀၀၀.၀၀ ၂၂၄၃၇၇.၉၈ ၂၀၅၀၀၀.၀၀ ၂၅၃၂၅၉.၀၀ 

စုစုတြါင်း ၂၀၄၀၀၀.၀၀ ၂၂၆၈၇၇.၀၁ ၂၀၆၉၀၀၀.၀၀ ၂၅၅၁၅၉.၀၀ 



 
ရသုံးမှန်းတပခတငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာတရးစီမံခန်ခ့ွဲမှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မှတ်ချြ ်
         

             တငွလုံးတငွရင်းအသံုးစရိတတ်ခါင်းစဉ်တအာြ်တွင် လုြ်ငန်းစီမံြိန်းများအတွြ် ရင်းနီှးပမှြ်နံှမှုများ၊ 

လုြ်ငန်းအတွြ် ရင်းနီှးပမှြ်နံှမှုများ၊ ရံုးသံုးစြ်ြိရိယာများ၊ ရံုးသုံးြရိတဘာဂများနှင့် ရံုးသုံးယာဉ်များ 

ြါရိှြါသည။်  

             ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်တင်ွ ရုံးသံုးစြ်ြိရိယာများ၊ ရံုးသုံးြရိတဘာဂများနှင့် ရံုးသုံးယာဉ်များ 

တခါင်းစဉ်တအာြ်မှ ရုံးသုးံစြ်ြိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးြရိတဘာဂများအတွြ် ရန်ြုံတငွ ခွဲတဝချထားတြးြါသည်။ 

            ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာတရးနှစ်တင်ွ   တငွလံုးတငွရင်းအသံုးစရိတတ်ခါင်းစဉ်တအာြ်မှ အတဆာြ်အဦနှင့် 

ြတ်သြ်သည့် တဆာင်ရွြ်ရမည့်လုြ်ငန်းများအတွြ်  ရန်ြုံတငွခွဲတဝချထားတြးပခင်းမရှိြါ။  

           Video Conferencing နှင့် ဆြ်စြ်ြစ္စည်းများြုိ ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်ရံုး၏ အစီအစဉ် 

ပဖင့် (၂၇-၄-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ် တြ်ဆင်ခ့ဲမြီး  (၁၆-၈-၂၀၁၇)  ရြ်တနတ့ွင်  စတင်အသုးံပြုခ့ဲြါသည။် 

၂၀၁၆−၂၀၁၇့ခု၊  ဘဏ္ဍာတရးနှစ့်နှင့့်၂၀၁၇−၂၀၁၈့ခု၊့ဘဏ္ဍာတရးနှစ့်ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ 

အမှန်တြယ့်အသုံးစရိတ်စာရင်း (ြျြ်သန်းတြါင်း) 

စဉ် 
တငွစာရင်း 

တခါင်းစဉ် 

၂၀၁၆−၂၀၁၇့ခု၊  ဘဏ္ဍာတရးနှစ် ၂၀၁၇ −၂၀၁၈ ခု၊  ဘဏ္ဍာတရးနှစ် 

ခွင့်ပြုတငွ အမှန်သုံးတငွ 
ပြန်အြ်

တငွ 

ရာခိုင် 

နှုန်း 
ခွင့်ပြုတငွ အမှန်သုံးတငွ 

ပြန်အြ်

တငွ 

ရာခိုင် 

နှုန်း 

၁ တငွလံုးတငွရင်း 

စရိတ် 
၈.၄၁၀့ ၈.၄၁၀့ −  ၁၀၀%  −  −  −  −  

၂ သာမန်အသုံး 

စရိတ် 
၃၈၃.၃၈၅့ ၃၅၁.၃၈၆့ ၃၁.၉၉၉့ ၉၁.၆၅% ၃၅၉.၀၉၀့ ၃၄၅.၉၁၀  ၁၃.၁၈၀  ၉၆.၃၃% 

  ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် Video Conferencing  

ပဖင့် တတွဆ့ုံတဆွးတနွးပခင်း မှတ်တမ်းြုံ 

  ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၊် မွန်ပြည်နယ ်

တရားလွှတ်တတာ၊် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်တုိန့ှင့် 

Video Conferencing  ပဖင့် တတွဆ့ုံတဆွးတနွးပခင်း 

မှတ်တမ်းြုံ 



2016 2017 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 5011 466 5477 7344 342 7686 

Decided 4636 416 5022 7126 333 7459 

Clearance Rate % 93% 89% 92% 97% 97% 97% 

၂၀၁၇ ခုနှစ ်လုြ်ငန်းတဆာင်ရွြ်မှုများ 

ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမြးီပြတ်နှုနး် တဖာ်ပြချြ် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် ၊   ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 

           ဇယား (၁) တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံး 

များ၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း ပြည်နယ်ချုြ်ြို တဖာ်ပြထားြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် နငှ့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်တရားရုံးများသို ့စွဲဆိုတလျှာြထ်ားသည့် 

အမှုတြါင်း (၇၆၈၆)မှု ပဖစ်ြါသည်။ ယခင်နှစ်ထြ် (၂၂၀၉)မှု၊ ၇၁% ြိုမိုများပြားခဲ့ြါသည်။ အမှုမြီးပြတ်မှု 

ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၉၂% မြီးပြတ်ခဲ့တသာ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၉၇%  မြီးပြတ်ခဲ့ြါသည်။ 

 

 ဇယား.  ၁    ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်နှင့်  ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင၊် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခဒိနန်စှ ်

                   အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ နှိုင်းယှဉ်တဖာ်ပြချြ် 
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2016 2017 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 116 90 206 194 72 266 

Decided 100 91 191 183 78 261 

Clearance Rate % 86% 101% 93% 94% 108% 98% 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ လုြ်ငန်းြမာဏနှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 

      ဇယား (၂)တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြို တဖာ်ပြထား 

ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၌ စွဲဆိုတလျှာြထ်ားသည့် အမှုတြါင်းသည် (၂၆၆)မှု 

ပဖစ်ြါသည်။ စုစုတြါင်းအမှုမြီးပြတ်နှုန်းသည် ၉၈% ရိှမြီး ယခင်နှစ် အမှုမြီးပြတ်မှု ၉၃% ထြ် ၅% ြိုများ 

ြါသည်။  

 

 

ဇယား.  ၂  ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၂၀၁၆ နငှ့် ၂၀၁၇    

               နှိုင်းယှဉ်တဖာ်ပြချြ ် 
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2016 2017 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 640 120 760 825 122 947 

Decided 479 103 582 783 130 913 

Clearance Rate % 75% 86% 77% 95% 106% 96% 

ခရိုင်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ နှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 

           ဇယား (၃) တွင် ခရိုင်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ တဖာ်ပြထား 

ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ခရိုင်တရားရုံးများသို ့ စွဲဆိုသည့်အမှုတြါင်း (၉၄၇)မှု ရိှမြီး ယခင်နှစ် စွဲဆိုမှု 

(၇၆၀) မှုထြ် (၁၈၇) မှု ြိုမိုများပြားြာ  မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်  ၇၇% မ ှ ၉၆% သို ့တိုးမြီး 

မြီးပြတ် ခဲ့ြါသည်။ ယခင်မြီးပြတ်နှုန်း  ၇၇% ထြ် ၁၉% ြိုများြါသည်။ 

 

 

     ဇယား.  ၃  ခရိုင်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ်  အမှုမြီးပြတ်နှုန်း   ၂၀၁၆နှင့် ၂၀၁၇ 

                     နှိုင်းယှဉ်တဖာ်ပြချြ် 
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2016 2017 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 4255 173 4428 6325 148 6473 

Decided 4057 161 4218 6160 125 6285 

Clearance Rate % 95% 93% 95% 97% 84% 97% 
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မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ နှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 

           ဇယား (၄) တွင် မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြုိ တဖာ်ပြထား 

ြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မမို န့ယ်တရားရုံးများသို ့စွဲဆိုသည့်အမှုတြါင်း (၆၄၇၃) မှုရိှမြီး ယခင်နှစ်ထြ် 

(၂၀၄၅) မှု ြိုမိုများပြားြာ  မြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်  ၉၅% မ ှ  ၉၇% သို ့  အနည်းငယ်  

တိုးမြီး မြီးပြတခ်ဲ့ြါသည်။  ယခင်မြီးပြတ်နှုန်း   ၉၅% ထြ်  ၂ %  ြိုများြါသည်။ 

 

 

    ဇယား.  ၄   မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏  ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း   ၂၀၁၆ နှင့်   ၂၀၁၇ 

                    နှိုင်းယှဉ်တဖာ်ပြချြ် 



2016 2017 Total 

Newly Filed 52 62 114 

Decided 45 45 90 

Clearance Rate % 87% 73% 79% 
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ြတလးသူငယ်တရားရုံးများ၏ လုြ်ငန်းြမာဏ နှင့် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း 

 

           ဇယား (၅) တွင် ြတလးသူငယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်းြို 

တဖာ်ပြထားြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ြတလးသူငယ်တရားရုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မမို န့ယ်တရားရုံး 

(၇) ရုံးတွင် စွဲဆိုသည့် အမှုတြါငး် (၆၂) မှုရိှမြီး ယခင်နှစ်ထြ် (၁၀)မှု ြိုမိုများပြားြာ  မြီးပြတ်မှု 

ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခင်နှစ်  ၈၇% မ ှ ၇၃% သို ့   တလျာ့နညး် မြီးပြတခ်ဲ့ြါသည်။  

 

 

       ဇယား.  ၅ ြတလးသူငယ်တရားရုံးများ၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်နှုန်း  ၂၀၁၆နှင့် ၂၀၁၇ 

                     နှိုင်းယှဉ်တဖာ်ပြချြ် 



တရားရုံးများ 
ရုံးခွန်ရရှိတငွများ 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ် ၃၁၂၆၇၇၅ ြျြ ် ၂၇၇၈၆၀၀ ြျြ ်

ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံး ၁၅၅၀၄၇၀၀ြျြ်  ၈၂၂၁၃၇၅ ြျြ ်

မမိုန့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံး ၂၀၆၁၈၈၇ ြျြ ် ၁၅၉၁၁၅၀ ြျြ ်

စုစုတြါင်း ၂၀၆၉၃၃၆၂ ြျြ ် ၁၂၅၉၁၁၂၅ ြျြ ်

အပခားကြိုးြမး်တဆာင်ရွြ်မှုများ 

ရုံးခွန်နှင့် ဒဏ်တငွတြာြ်ခံရရိှမှု 

ရုံးခွန်ရရှိတငွများ 

 

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ လြ်တအာြ်ခံတရားရုံးအဆင့်ဆင့်၌ 

စွဲဆိုတသာ အမှုများတွင် ရုံးခွန်တတာ်ဥြတဒအရ ရုံးခွန်တံဆိြ်တခါင်းများြုိ အမှုသည်များမှလည်းတြာင်း၊ 

တရှ တ့နတရှ ရ့ြ်ြိစ္စများတွင် တရှ တ့နများနှင့်သြ်ဆိုင်သူများမှလည်းတြာင်း ထမ်းတဆာင်ရြါသည်။ ၂၀၁၆ 

ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရုံးခွန်တံဆိြ်တခါင်းများ ထမ်းတဆာင်ရရိှတငွ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြမှုမှာ တအာြ်ြါ 

အတိုင်း ပဖစ်ြါသည်− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တြ်ရိုြ်ဒဏ်တငွနှင့်  တြာြ်ခံရဒဏ်တငွများ 

 

             ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် ထုတ်ပြန်သည့် ပြည်တထာင်စု၏ အရအသုံးဆိုင်ရာဥြတဒအရ 

တရားရုံးများမှ တြာြ်ခံရရိှတသာ ဒဏ်တငွများြုိ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ ရတငွများအပဖစ် 

ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံတငွသို ့ တြးသွင်းြါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တရားရုံး 

အဆင့်ဆင့်ြ တြ်ရိုြ်သည့် ဒဏ်တငွနှင့် တြာြ်ခံရရိှသည့် ဒဏ်တငွများ နှိုင်းယှဉ်တင်ပြမှုမှာ   တအာြ်ြါ 

အတိုင်းပဖစ်ြါသည−် 

တရားရုံးများ 
တြ်ရိုြ်ဒဏ်တငွ တြာြ်ခံရဒဏ်တငွ ယခင ်

ြာလ 
တ ြးြျန ်၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ် − − − − − 

ခရိုင်တရားရုံး (၄) ရုံး − ၁၀၀၀၀၀ ြျြ ် − ၁၀၀၀၀၀ 
ြျြ ်

− 

မမိုန့ယ်တရားရုံး (၇) ရုံး ၁၁၇၆၆၄၅၅၀ 
ြျြ ်

၁၈၇၈၅၂၀၆၀ 
ြျြ ်

− ၁၈၇၈၅၂၀၆၀ 
ြျြ ်

− 



လူစ့ွမ်းအားအရင်းအပမစ် 
 

          ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရြ်တနတွ့င ်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တွင် 

တာဝန်ထမ်းတဆာင်တသာ တရားတရးအရာရိှ (၂၆) ဦးနှင့် ရံုးဝန်ထမ်း (၁၁၁) ဦးရိှြါသည်။ ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်နှင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရိှ တရားတရးအရာရိှများ၊ တရားသူကြီးများနှင့် ရံုးဝန်ထမ်း 

များ၏ ရာထူးအလုိြ်အင်အားစာရင်းြုိ  တနာြ်ဆြ်တဲွ (ခ) ပဖင့် တဖာ်ပြထားြါသည်။ 

           
 
တလ့ြျင့်သင်ကြားတြးမှုနှင့် ဖွံ ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 
 
 

          တရားသူကြီးများ၏ အရည်အတသွးပြည့်ဝမှု နှင့် တရားသူကြီးြျင့်ဝတ် လိြ်ုနာတစာင့်ထိန်းမှုတုိ ့

သည် ပြည်သမူျားယံုကြည်ြုိးစားသည့် ပြည်သူအ့ြျိုးပြု တရားစီရင်တရးစနစ်ပဖစ်တြါ်လာတရးအတွြ် 

အဓိြပဖစ်သည်ဟု ခံယူထားသည့်အတုိင်း တရားသူကြီးနှင့် တရားရံုးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းတဆာင်ရည် 

တုိးတြ်ပမင့်မားတရးအတွြ် စဉ်ဆြ်မပြတ် တလ့ြျင့် တဆာင်ရွြ်တြးလျြ်ရိှရာ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတြ္က သိလ်ု (တအာြ်ပမန်မာပြည်) တွင ် ဖွင့်လှစ်တသာ အဆင့်ပမင့်အရာထမ်းစီမံခန်ခဲွ့မှု 

သင်တန်း အမှတစ်ဉ် (၉) သုိ့့ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူး ဦးတြျာ်စွာမငိမ်းြ လည်းတြာင်း၊ 

ရန်ြုန်တိုင်းတဒသကြီး၊ လှိုင်သာယာမမို န့ယ်ရိှ  ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်ရံုး တလ့ြျင့်ဌာန၊ 

သင်တန်းတြျာင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ခရုိင်အဆင့်မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၇) သို့ ့ ဘားအံခရုိင် 

တရားရုံးမ ှ ဒုတယိခရိုင်တရားသူကြီး တဒါ်သြ်သြ်ဦး ြလည်းတြာင်း တြ်တရာြ်ခ့ဲြါသည။်  

 

          တရားစီရင်တရးဆိင်ုရာ စွမ်းတဆာင်ရည်တိုးတြ်တရးအတွြ် ပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ် နှင့် 

ခရုိင်တရားရံုးများတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တရားရံုးဝန်ထမ်းများ အရည်အတသွးပမင့်မားတရး 

သင်တန်းအား (၂) ကြိမ်စီ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲြါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဗဟုိ၀န်ထမ်းတြ္က သုိလ် (တဖာင်ကြီး) 

တွင် ဖွင့်လှစ်တသာ စာတရး၀န်ထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅၅) သို ့ ဘားအံမမို န့ယ်တရားရံုးမှ 

အကြီးတန်းစာတရး (၁) ဦးြ လည်းတြာင်း၊ ြရင်ပြည်နယ် ြင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်တသာ ြင်စင် 

အတထာြ်အြူပြုသင်တန်း အမှတစ်ဉ် (၂) သုိ ့ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုးံမှ အငယ်တန်းစာတရး 

(၁)ဦးြ လည်းတြာင်း တြ်တရာြ်ခ့ဲြါသည်။ 



 

           လူသားအရင်းအပမစ် ဖံွ ့မဖိုးတုိးတြ်တရးအတွြ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယနုိင်ငံ၊ ဥတာြရာ 

ဒြ်ရ်ှပြည်နယ်၊ လြ်တနာင်းမမိုတ့င်ွ ြျင်းြသည့် '' (၁၈)ကြိမ်တပမာြ် ြမ္ဘာ့တရားသူကြီးချုြ်များ 

နီှးတနှာဖလှယ်ြဲွ'' သို ့ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကြီးချုြ်  ဦးတစာစံလင်း တြ်တရာြ် 

ခဲ့ြါသည်။ 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အတသးွ 

ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၂/၂၀၁၇) ဖွင့်လှစ်စဉ်  

(ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့်ဘားအံခရုိင်) 

(၁၈)ကြိမ်တပမာြ် ြမ္ဘာ့တရားသူကြီးချုြမ်ျား 

နှီးတနှာဖလှယ်ြွဲ  (၈-၁၁-၂၀၁၇)  မ ှ 

(၁၄-၁၁-၂၀၁၇) ထ ိသို ့ တြ်တရာြ်စဉ် 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အတသးွ ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၁/ ၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ် (ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်နှင့် ဘားအံခရုိင်) 



တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အတသွး 

ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၁/၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ်  (တြာ့ြရိတခ်ရုိင်) 

ပမဝတီခရုိင်တရားသူကြီး ဦးတသာင်းတထွးြ 

ပြစ်မှုများတားဆီးြာြွယ်တရး၊ပြစ်မှုဆုိင်ရာ 

တရားစီရင်တရး စွမ်းတဆာင်ရည်ပမင့်မားတရး 

သင်တန်းဆင်းလြ်မှတ် လြ်ခံရယူစဉ် 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ ရုံးလုြ်ငန်း 

ဆိုင်ရာ ရြ်တိုသငတ်န်း  (၁/ ၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ်  (ပမ၀တီခရုိင်) 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ  အရည်အတသွး 

ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၂/၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ်  (တြာ့ြရိတခ်ရုိင်) 



တရားရုံးဝန်ထမ်းများ စွမ်းတဆာင်ရည် 

ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၁/၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ်  (ဖာြွန်ခရုိင်) 

တရားရုံးဝန်ထမ်းများ စွမ်းတဆာင်ရည် 

ပမှင့်တင်တရးသင်တန်း  (၂/၂၀၁၇) 

ဖွင့်လှစ်စဉ်  (ဖာြွန်ခရုိင်) 



အတပခခံြွန်ြျူတာသင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားမှု 

အတပခခံြွန်ြျူတာသင်တနး် ဖငွ့်လှစ်စဉ်   

(ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့် ဘားအံခရိုင်) 

အတပခခံြွန်ြျူတာသင်တနး် ဖွင့်လှစ်စဉ်  

 (တြာ့ြရိတခ်ရုိင်) 

အတပခခံြွန်ြျူတာသင်တနး် ဖွင့်လှစ်စဉ်   

(ပမ၀တီခရုိင်) 

အတပခခံြွန်ြျူတာသင်တနး် ဖွင့်လှစ်စဉ်   

(ဖာြွန်ခရိုင်) 



တရားရုံး၏ လုြ်ငန်းတဆာင်ရွြ်ြံုြို အများပြည်သူနားလည ်သတဘာတြါြ်တစရန် ြညာတြးပခင်း နငှ့် 

အသိအပမင်ပမှင့်တင်တရး  တဆာင်ရွြ်တြးပခင်း 
 
 

         သတင်းမီဒီယာဥြတဒနှင့်အညီ တရားရုံးဆိုင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်များရယူနိုင်ရန် ြရင်ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ်တငွ် သတင်းပြန်ကြားတရးအဖွဲ့့(Public Information Officer) နငှ့် ခရိုင်နှင့် မမို န့ယ်အဆင့် 

တရားရုံးများတွင ်(Court Information Officer) သတင်းပြန်ကြားတရးအရာရိှများ ခန်အ့ြထ်ားြါသည။် 

 

         ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ပြည်နယ်တရားတရးဦးစီးမှူးရုံး၏ Facebook Page တွင် 

ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်၏ ကြိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ၊ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၏ 

ကြိုတင်အမှုတခါ်စာရင်းများ၊ စီရင်ချြ်ချမှတ်မည့် အမှုများစာရင်းများ၊ ပြည်နယ်အတွင်းတရားရုံးအဆင့်ဆင့် 

ဆိုင်ရာ  လှုြ်ရှားမှုသတင်းများ   ပဖန်တ့ဝပခင်းြုိ  တဆာင်ရွြ်ခဲ့ြါသည်။ 

 

         တရားရုံးများအနြ် တရှ တ့ပြးတရားရုံးပဖစ်သည့် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံးတွင် စုံစမ်းရန်ဌာန 

(Information Counter)၊ အမှုလြ်ခံဌာန (Intake Counter)၊ သတင်းမီဒီယာခန်း (Media Room)  ဖွင့်လှစ် 

ထားရိှြါသည်။  ထိုပ့ြင် နိုင်ငံတြာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွှတပ်ြည့်စုံသည့် ရုံးသုံးြစ္စည်းြိရိယာများ ပဖည့်တင်း 

ထားြါသည်။   

        

         တရားရုံးများသည် နိုင်ငံသားတို၏့ ဥြတဒအရရရိှသည့် အခွင့်အတရးများ ြာြွယ်တြးရန်နှင့် 

တရားဥြတဒစိုးမိုးတရးြုိ ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာြ်ရန်အတွြ် အတရးကြီးသည့် အခန်းြဏ္ဍတွင ်ြါဝငြ်ါသည။် 

သိုအ့တွြ် ပြည်သူများလုံပခုံစိတ်ချမှုရိှတစရန်၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ လွယ်ြူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် နင့်ှ 

တရားမျှတမှုြုိ အဟန်အ့တားမပဖစ်တစရန ်  တဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှြါသည။် 

 

         ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ (USAID) PRLP  မှ သင့်အတွြ်တရားရုံး တစာင်တရ (၇၀၀၀)၊ 

ရာဇ၀တ်မှုအတကြာင်းသိတြာင်းစရာ တစာင်တရ (၇၀၀၀)၊ တရားမမှုအတကြာင်း သိတြာင်းစရာ တစာင်တရ 

(၇၀၀၀)၊ စာချွန်တတာ်အတကြာင်းသိတြာင်းစရာ တစာင်တရ (၇၀၀၀) စီြုိ တြးအြ်ခဲ့ရာ ြရင်ပြည်နယ် 

တရားလွှတ်တတာ် နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရိှ ခရိုင်၊ မမို န့ယ်တရားရုံးများြ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း စုစုတြါင်း 

လြ်ြမ်းစာတစာင် တစာင်တရ (၁၂၃၀) စီြုိ  ပြည်သူများသို ့ ပဖန်တ့ဝတြးခဲ့ြါသည။် 



ဥြတဒ၊ နည်းဥြတဒအသစ်များ  တရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပခင်း 
 

          ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ြ (၁-၁-၂၀၁၇)  ရြ်တနမ့ှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၇) ရြ်တနအ့ထိ  ြာလအတွင်း 

တအာြ်ြါဥြတဒ၊ နည်းဥြတဒများြုိ ထုတ်ပြန ်ခဲ့ြါသည ်- 

 

          (ြ)     ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊   ဘဏ္ဍာတရးနှစ ်  ြရင်ပြည်နယ၏် တဒသန္တရစီမံြိန်းဥြတဒအမှတ ်-  ၁ 

                     (၂၃-၃-၂၀၁၇) 

 

          (ခ)      ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ၏် ဘဏ္ဍာတင ွအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥြတဒအမှတ ်- ၂ 

                     (၂၃-၃-၂၀၁၇) 

 

          (ဂ)      ြရင်ပြည်နယ ် တြျးရွာစိုြ်ခင်းနည်းဥြတဒ   

                     (၂၅-၃-၂၀၁၇) 

 

          (ဃ)     ြရင်ပြည်နယ ် အိမ်တွင်းစြ်မှုလြ်မှုလုြ်ငန်းများ  ဖွံ ့မဖိုးတရးနည်းဥြတဒ  

                     (၂၂-၆-၂၀၁၇) 

 

          (င)       ြရင်ပြည်နယ ် တပမယာခွန်ဥြတဒ အမှတ ်- ၃  

                      (၂၅-၇-၂၀၁၇) 

 

          (စ)       ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ု ဘဏ္ဍာတရးနှစ ်ြရင်ပြည်နယ၏် တနာြ်ထြ်ဘဏ္ဍာတငွ ခွဲတဝသုံးစွဲတရး 

                      ဥြတဒ   (၂၀၁၇ ခုနှစ၊် ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြတဒအမှတ-်  ၄)   (၇-၁၂-၂၀၁၇) 

 

          (ဆ)      ြရင်ပြည်နယ ် အြန်းတပဖစခန်းများ၊ တိရ စ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့်  ရုြ္ခတဗဒဥယျာဉ ်ဥြတဒ  

                      (၂၀၁၇  ခုနှစ၊်  ြရင်ပြည်နယ်လွှတ်တတာ်ဥြတဒအမှတ-် ၅)   (၇-၁၂-၂၀၁၇) 



ပြစ်ဒဏ်ြျခံတနရသူများ၊ အချုြ်ခံတနရသူများ၏ ဥြတဒဆိုင်ရာအခွင့်အတရးများ ရရှိတရးတဆာင်ရွြ်ပခငး် 

 

             ပြည်တထာင်စုတရားစီရင်တရးဥြတဒြုဒ်မ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှင့်    ပြည်တထာင်စုတရားလွှတ်တတာ်ချုြ်ရုံး၏ 

(၉-၁၀-၂၀၁၃) ရြ်စွဲြါ ညွှန်ကြားချြ်အမှတ် (၅/ ၂၀၁၃) တိုန့ှင့်အညီ ပြစ်ဒဏ်ြျခံရသူများ၊ အချုြ်ခံ 

တနရသူများနှင့်ြတ်သြ်၍ ဥြတဒနှင့်အညီ ရသင့်ရထိုြ်တသာ အခွင့်အတရးများ ခံစားနိုင်တရးနှင့် အမှုများ 

စစတ်ဆးရာတွင် ကြန်က့ြာမှုမရိှတစတရးတိုအ့တွြ် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးချုြြ် မမို မ့ 

ရဲစခန်း၊ နယ်တပမရဲတြ်ဖွဲ စ့ခန်းအချုြ်ခနး် (၁၄)ခ ု နှင့် ရဲဘြ်စခန်း (၁)ခ ု ြုိလည်းတြာင်း၊ ပြည်နယ ်

တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီး(၁)သည် ရဲတြ်ဖွဲ စ့ခန်းအချုြ်ခန်း (၃)ခ ု နှင့် ရဲဘြ်စခန်း (၂)ခုြို 

လည်းတြာင်း၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီး(၂) သည် အြျဉ်းတထာင် (၁) ခ၊ု ရဲတြ်ဖွဲ စ့ခန်း 

အချုြ်ခန်း (၃)ခု ြုိလည်းတြာငး် ကြည့်ရှုစစ်တဆးခဲ့သည်။ ဘားအံခရိုင်၊ တြာ့ြရိတ်ခရိုင်၊ ပမဝတီခရိုင်နှင့် 

ဖာြွန်ခရိုင်တရားသူကြီးများြ အြျဉ်းတထာင် (၁)ခ၊ု ရဲဘြ်စခန်း (၁)ခ ု နှင့် ရဲတြ်ဖွဲ စ့ခန်းအချုြ်ခန်း 

(၁၄)ခ ုတိုြုိ့ သွားတရာြ် ကြည့်ရှုစစတ်ဆးမြီး လိုအြ်သည်များ လမ်းညွှနခ်ဲ့ြါသည်။ 

 

 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ြ အြျဉ်းတထာင်၊ ရဲဘြ်စခန်းနှင့် နယ်တပမရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြို 

ကြည့်ရှုစစ်တဆးပခငး် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးတစာစံလင်းြ 

(၂၃- ၆-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ်မာလာဖူး  

တြျာြ်ထတု်စခန်း(မမိုင်ြတလး)အား 

ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 



ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးတစာစံလင်းြ 

(၁၁- ၁၂- ၂၀၁၇)ရြ်တနတ့ွင် သတပြညွှန်န့ယ်တပမ 

ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးတစာစံလင်းြ 

(၁၂- ၃- ၂၀၁၇)ရြ်တနတ့ွင် လိြ်သိုနယ်တပမ 

ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်  ဦးတစာစံလင်းြ 

(၂၅- ၄- ၂၀၁၇)ရြ်တနတ့ွင် ြမတမာင်း 

နယ်တပမ ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှု 

စစ်တဆးစဉ် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ြ အြျဉ်းတထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့်  နယ်တပမရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ 

ကြည့်ရှုစစ်တဆးပခင်း 



ပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ် တရားသူကြီး 

ဦးသိန်းြိုြုိြ (၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင်  

ကြာအင်းဆြ်ိကြီးမမို မ့ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား   

ကြည့်ရှု စစ်တဆးစဉ် 

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ် တရားသူကြီး 

တဒါ်ခင်တဆွထွန်းြ (၁၂-၅-၂၀၁၇)ရြ်တနတွ့င ်

လြ္ခဏစုိြ်ြျိုးတမွးပမူတရးနှင့် အသြ်တမွးမှု 

အတတ်သင်စခန်း အား ကြည့်ရှု စစ်တဆးစဉ် 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်ြ အြျဉ်းတထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့်  နယ်တပမရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ 

ကြည့်ရှုစစ်တဆးပခင်း 



ဘားအံခရိုင်တရားသူကြီး   တဒါ်၀င်း၀င်းတမာ်ြ 

(၂၂-၅-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ်ထုးံအိငု်နယ်တပမ 

ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

တြာ့ြရိတခ်ရုိင်တရားသူကြီး ဦးတြ်ထွန်းြ 

(၂၀-၂-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ်တြာ့ြရိတမ်မိုမ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

တြာ့ြရိတခ်ရုိင်တရားသူကြီး ဦးတစာတြာ်တနမူးြ 

(၂၇-၁၀-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင် ဘုရားသုံးဆူနယ်တပမ 

ရဲစခနး် အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

ခရိုင်တရားသူကြီးများြ    အြျဉ်းတထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့် နယ်တပမရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ  

ကြည့်ရှုစစ်တဆးပခင်း 



ဖာြွန်ခရုိင်တရားသူကြီး ဦးတအာင်ပမင့်ြ 

(၃၀-၅-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့င်ွ ဖာြွနမ်မို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 

ဖာြွန်ခရုိင်တရားသူကြီး ဦးတဇာ်မင်းြ 

(၁၁-၁၂-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ငွ ်ြမတမာင်း 

နယ်တပမရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား ကြည့်ရှု 

စစ်တဆးစဉ် 

ခရိုင်တရားသူကြီးများြ    အြျဉ်းတထာင၊် ရဲဘြ်စခန်းနှင့်  နယ်တပမရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများြုိ  

ကြည့်ရှုစစ်တဆးပခင်း 

ပမ၀တီခရိုင်တရားသူကြီး ဦးတသာင်းတထွးြ 

(၂၇- ၁၂- ၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ်ပမ၀တီမမို မ့ 

ရဲစခန်း အချုြ်ခန်းအား  ကြည့်ရှုစစ်တဆးစဉ် 



 
 
မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း တတိယနှစ်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အတြာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ရွြ်မှု 
 
မဟာဗျူဟာစီမံြိန်းဖွံ ့မဖိုးတိုးတြ်မှု 

 

            ပမန်မာနုိင်ငံ၏ တရားစီရင်တရးြဏ္ဍ ပြုပြင်တပြာင်းလဲမှုများနှင့် တရားရုံးများတခတ်မီတအာင် 

တဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် တရားစီရင်တရး၏ မဟာဗျူဟာစီမံြိနး် (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ြုိ တရားစီရင်တရး 

တစ်ရြ်လုံး၏ မဟာဗျူဟာအပဖစ ် ၂၀၁၄ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရြ်တနတ့ွင် ချမှတ်ခဲ့ြါသည။် 

စီမံြိန်း၏လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ နှစ်စဉ်တရးဆွဲ၍ အများပြည်သူ၏ တရားမျှတမှုလြ်လှမ်းမီတရးြုိ 

ြာြွယတ်စာင့်တရာှြ်ရန်၊ လူထု၏အသိအပမင်ြုိ ပမှင့်တင်တြးရန်၊ တရားစီရင်တရး၏လွတ်လြ်မှုနှင့် 

တာဝန်ယူတဆာင်ရွြ်မှုတိုြုိ့ ပမှင့်တင်တြးရန၊် တရားစီရင်တရး၏သာတူညီမျှမှု၊ မျှတမှုနှင့် ဂဏ်ုသိြ္ခာြို 

အာမခံနိုင်သည့် ြတိြဝတ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အမှုများစစ်တဆးစီရင်ရာတွင် အချိန်နှင့်တတပြးညီ 

တဆာင်ရွြ်နိုငမ်ှု အားတြာင်းလာတစရန် စသည့်မဟာဗျူဟာနယ်ြယ ် (၅) ရြ်တွင် အတြာင်အထည်တဖာ ်

တဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှြါသည။် 

 

           သုံးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံြိန်းတွင် တိုင်းတာနိုင်သည့် လုြ်ငန်းလျာထားချြ်များ သတ်မှတ် 

ထားရိှြါသည။် အဆိုြါသတ်မှတ်ချြ်များတွင် အမှုမြီးပြတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ၁၀၀% သို့့ တရာြ်ရိှရန်နှင့် 

တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ တြျနြမ်ှု ၈၀ % ထ ိရရိှနိုင်ရန် ရည်မှန်းချြ်များ ြါဝင်ြါသည်။ မဟာဗျူဟာ 

စီမံြိန်း၏ အစီအစဉ်များြုိ အဆင့် ၁(ထိြ်တန်း အဆင့်ဦးစားတြး)၊ အဆင့် ၂ (အထူးအတရးကြီး) နှင့် 

အဆင့် ၃ (အလယ်အလတ ်ဦးစားတြး) သတ်မှတ၍် အတြာင်အထည ်တဖာ်တဆာင်ရွြ်ြါသည။် 

 

 
၂၀၁၇ ခုနှစ၊် တရှ တ့ပြးတရားရုံး၏ အဓိြတဆာင်ရွြ်မှုြို တိုင်းတာပခငး် 
 

            တရှ တ့ပြးတရားရုံးပဖစ်သည့် ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး၏ ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းြို 

(၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ဇူလိငု်လ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇွန်လအထ)ိ အမှုစာရင်းအရ တိုင်းတာြါသည။် 

            စစ်တဆးဆဲအမှုများ၏သြ်တမ်း၊ အမှုချိန်းဆိုမှုတသချာပခင်း၊ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ တြျနြ်မှု 

စစ်တမ်းြုိ တရှ တ့ပြးတရားရုံးအစီအစဉ၏် တစ်နှစ်တာအတြာင်အထည်တဖာ်မှု (၂၀၁၆ ခုနှစ၊် ဇူလိငု်လ မ ှ

၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇွန်လအထ)ိ ဆန်းစစ်တလ့လာသည့်  အစီရင်ခံစာအရ  တိုင်းတာြါသည။် 



မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း တတိယနှစ်လုြ်ငန်း အစီအစဉ်၏ တအာင်ပမင်မှုများ 
 
 

          ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အဓိြအဆင့်ဦးစားတြး လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန် 

ြာလအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ြ လူမှုအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဆြ်စြ်ဌာနအဖွဲ အ့စည်းများ၊ တရားတရး 

အရာရိှများ၊ တရားသူကြီးများ၊ တရားရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ြူးတြါင်းြါဝင်မှုပဖင့် အတြာင်အထည်တဖာ်  

တဆာင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ြါသည။် 

 

      ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင ် ဦးစားတြးလုြ်ငန်းအစီအစဉ်များြုိ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ြာလအတွငး် 

           မြီးစီးတအာင ်အတြာင်အထည်တဖာ်ပခငး် 

 

       ပြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ ်အမှုမြီးပြတ်မှုနှုန်းြုိ တစ်ပြည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာပဖင့် တိုးတြ်တအာင ်

           တဆာင်ရွြ်ပခငး်၊ 

 

       ြနဦးတရှ တ့ပြး တရားရုံးများပဖစ်သည့်  ဘားအံမမို န့ယ်တရားရုံး၏  အမှုမြီးပြတ်မှုနှုနး် တိုးတြ် 

           လာပခင်း၊  ကြန်က့ြာမှုခင်းများ တလျာ့ချနိုင်ပခင်း၊ အမှုမြီးပြတ်ရန ်ကြန်က့ြာသည့်ြာလ  တလျာ့ချ 

           နိုင်ပခင်း၊  တရားရုံး၏ လုြ်ငန်းတဆာင်ရွြ်ချြ်အတြါ် ပြည်သူတို့့၏ တြျနြ်မှုတိုးတြ်လာပခင်း၊ 

 

       အများပြည်သူသို ့တရားရုံးဆိုင်ရာသတင်းအချြ်အလြ်များြုိ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်  

           Website   Facebook   Page   မှ  လည်းတြာင်း၊     တရားရုံးဆိုင်ရာ လြ်ြမ်းစာတစာင်များမှ 

           လည်းတြာင်း  အများပြည်သူအသိအပမင်ြုိ  ြိုမိုတိုးတြ်တအာင ်တဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ 

 

       တရားရုံးများတွင်  အများပြည်သူများြုိယ်တိုင် သတင်းအချြ်အလြ ်ရယူနိုင်သည့် တြာင်တာ 

           နငှ့် အမှုလြ်ခံဌာနများ ထားရှိပခင်းပဖင့် တရားရုံး၏ဝန်တဆာင်မှု လြ်လှမ်းမီတရးတိုးတြ်တအာင ်

           တဆာင်ရွြ်ပခင်း၊ 



ပြည်ြအဖဲွ အ့စည်းများနှင့် ြူးတွတဲဆာင်ရွြ်သည့်  သင်တန်းများ တြ်တရာြ်မှု 

 

        ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတတ်တာ်သည် ြုလသမဂ္ဂဖံွ ့မဖိုးမှုအစီအစဉ်   UNDP  နှင့် ြူးတြါင်းဖွင့်လှစ်သည့် 

“တရားဥြတဒစုိးမိုးတရး၊  မျှတတသာတရားစီရင်တရးဆိင်ုရာစံနှုန်းနှင့် ြျား/မ ဆုိင်ရာသင်တန်း”ြုိ ဘားအံမမို ၊့ 

သံလွင်ြါရာဒုိြ်ဟုိတယ်တွင်  (၃၀-၁၁-၂၀၁၇) ရြ်တနမှ့ (၁-၁၂-၂၀၁၇)ရြ်တနထ့ ိတရားရံုးဝန်ထမ်း (၂၅) ဦး  

ပဖင့် လည်းတြာင်း၊  (၂-  ၁၂-  ၂၀၁၇)  ရြ်တန ့မ ှ  (၃-  ၁၂- ၂၀၁၇)  ရြ်တနထ့ ိ  တရားတရးအရာရိှ  (၂၄) ဦး 

ပဖင့် လည်းတြာင်း ဖွင့်လှစ်ခ့ဲြါသည်။ 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ် ဦးတစာစံလင်းြ  အမှာစြား 

တပြာကြားပခင်းနှင့်  အခမ်းအနားသို ့ တြ်တရာြ်သူများ 

 ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ်၊ ပြည်နယ ်

တရားတရးဦးစီးမှူး နှင့် သင်တန်း 

တြ်တရာြ်တသာတရားတရးအရာရိှများ  

 UNDP မ ှသင်တန်းအရာရိှ နှင့် 

တြ်တရာြ်တသာတရားရံုးဝန်ထမ်းများ 



ဦးတဆာင်မှုနှင့်  စီမံခန်ခ့ွဲမှုအသွင်တပြာင်းလဲပခင်း  (Ledership and Change Management)   အလုြ်ရုံ 

တဆွးတနွးြွဲ ဆိုင်ရာ  စာတမ်းဖတ်ြွဲ  

 

         ဦးတဆာင်မှုနှင့် စီမံခန်ခ့ွဲမှုအသွင်တပြာင်းလဲပခင်း (Ledership and Change Management)  အလုြ်ရုံ 

တဆွးတနွးြွဲဆိုင်ရာ  စာတမ်းဖတ်ြွဲြုိ (၁၃-၈-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင် ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်  

အစည်းအတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြပြုလုြ်ခဲ့ရာ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ် ဦးတစာစံလင်းြ တြ်တရာြ် 

အမှာစြား တပြာကြားခဲ့ြါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (၂၃-၉-၂၀၁၇) ရြ်တနတ့ွင ်  ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ၌် ြျင်းြပြုလုြ်တသာ တူညီဝတ်စုံနှင့် 

စာတရးြိရိယာ တြးအြ်ပခင်းအခမ်းအနားတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်၊ တြ္က သိုလ၀်င်တန်းစာတမးြွဲတွင်  

တအာင်ပမင်ခဲ့ကြတသာ ြရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားတရးမိသားစမုျား၏ သားသမီး (၄)ဦးအား တစ်ဦးလျှင် 

ဂုဏပ်ြုတငွြျြ် (၂၀၀၀၀/-) စီနှင့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးြါသူ (၁)ဦးအား တငွြျြ် (၁၀၀၀၀/-) ထြ်တဆာင်း 

ချီးပမငှ့် ခဲ့ြါသည။် 

ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုြ် ဦးတစာစံလင်းြ 

အမှာစြား တပြာကြားတနစဉ် 



တနာြ်ဆြ်တွဲ



 
စဉ ်

 
ရုံးအမည ်

 
လိြ်စာ 

၁ ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ် ခတရလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းတထာင့်၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ဘားအံမမို့့ 

၂ ဘားအံခရိုင်တရားရုံး ခတရလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းတထာင့်၊ အမှတ(်၄) ရြ်ြွြ်၊ ဘားအံမမို့့ 

၃ တြာ့ြရိတ်ခရိုင်တရားရုံး တဗာဓိတြျာင်းလမ်း၊ အမှတ(်၇) ရြ်ြွြ်၊ တြာ့ြရိတ်မမို့့ 

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

၅ ဖာြွန်ခရိုင်တရားရုံး ရုံးြုန်းလမ်း၊ အမှတ(်၂) ရြ်ြွြ်၊ ဖာြွန်မမို ့့ 

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

၇ လှိုင်းဘွဲမမို န့ယ်တရားရုံး ဘားအံလမ်း၊ (ြ) ရြ်ြွြ်၊ လှိုင်းဘွဲမမို ့့ 

၈ သံတတာင်ကြီးမမို န့ယ်တရားရုံး ဘုရင့်တနာင်တြ်လမ်း၊ အမှတ(်၅) ရြ်ြွြ်၊ သံတတာင်ကြီးမမို့့ 

၉ တြာ့ြရိတ်မမို န့ယ်တရားရုံး တဗာဓိတြျာင်းလမ်း၊ အမှတ(်၇) ရြ်ြွြ်၊ တြာ့ြရိတ်မမို့့ 

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

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

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

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့်  မမို န့ယ်တရားရုံးများ၏ တည်တနရာများ 

       တနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) 



တနာြ်ဆြ်တွဲ (ခ) 

 
စဉ ်

 
ရာထူးအမည ်

 
လစာနှုန်း 

ခွင့်ြု လြ်ရှိ လစ်

လြ ်ြျား မ တြါင်း 

၁ ညွှန်ကြားတရးမှူး ၃၄၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၀၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၂ တရားတရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၁) ၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၀၀၀၀ ၇ ၃ ၃ ၆ ၁ 

၃ တရားတရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၂) ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀ ၉ ၁ ၅ ၆ ၃ 

၄ တရားတရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၃) ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀ ၁၈ ၄ ၃ ၇ ၁၁ 

၅ တရားတရး၀န်ထမ်းအဆင့် (၄) ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၁၇ ၄ ၂ ၆ ၁၁ 

 အရာထမ်း စုစုတြါင်း ၅၂ ၁၃ ၁၃ ၂၆ ၂၆ 

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

၇ ဌာနခွဲစာတရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၈ ၁ ၇ ၈ - 

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

၉ အကြီးတန်းလြ်နှိြ်စြ်စာတရး ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ ၂ ၂ ၄ - 

၁၀ လ/ထြွန်ြျူတာလုြ်တဆာင်တရးမှူး ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ - ၁ ၁ ၃ 

၁၁ ယာဉ်တမာင်း - ၃ ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၂ အငယ်တန်းစာတရး ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၃၄ ၆ ၁၃ ၁၉ ၁၅ 

၁၃ အငယ်တန်းလြ်နှိြ်စြ်စာတရး ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၂၉ ၁၀ ၃ ၁၃ ၁၆ 

၁၄ ယာဉ်တမာင်း - 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 ရုံးတစာင့် ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၁၂ ၆ - ၆ ၆ 

၁၉ သန့့်ရှင်းတရး ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်းစုစုတြါင်း ၁၈၇ ၄၈ ၆၃ ၁၁၁ ၇၆ 

စုစုတြါင်း ၂၃၉ ၆၁ ၇၆ ၁၃၇ ၁၀၂ 

(၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ထ)ိ 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်နှင့်  တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရှ ိ ရာထူးအဆင့်အလုိြ ်

၀န်ထမ်းအင်အားစာရင်း 



        တနာြ်ဆြ်တဲွ (ဂ) 

 
ြာလ 

 
တြ်တရာြ်သူအမည် 

လြ်ခံ 

ြျင်းြသည့် 

နိုင်ငံ 

ပြည်ြတဆွးတနွးြဲွ/  ချစ်ကြည်တရးခရီး/ 

သင်တန်း/ညီလာခံ/ အစည်းအတဝး/ 

ဖိုရမ်အမည် 

၈-၁၁-၂၀၁၇ 

မ ှ

၁၄-၁၁-၂၀၁၇ 

ထ ိ

ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်

တရားသူကြီးချုြ ်

ဦးတစာစံလင်း 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ 
(၁၈)ကြိမ်တပမာြ် ြမ္ဘာ့တရားသူကြီးချုြ်များ 

နှီးတနှာဖလှယ်ြွဲ 

၂-၇-၂၀၁၇ 

မ ှ

၂၂-၇-၂၀၁၇ 

ထ ိ

ပမ၀တီခရိုင်တရားသူကြီး  

ဦးတသာင်းတထွး 

ြုိးရီးယား 

သမ္မတနိုင်ငံ 

ပြစ်မှုများတားဆီးြာြွယ်တရး၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ 

တရားစီရင်တရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 

စွမ်းတဆာင်ရည ်ပမင့်မားတရး အစီအစဉ ်

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးချုြ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ်တရားသူကြီးများနှင့် 

တရားတရးအရာရှိများ၏ ပြည်ြခရီးစဉ်များ 



တြျးဇူးတင်လွှာ 

 

        ဤနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုတရးအတွြ် တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုတရးအဖွဲ န့ှင့် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ 

ထုတ်တဝတရးအတွြ်  တဆာင်ရွြ်တြးခဲ့သူများအားလုံးြုိ  အထူးတြျးဇူးတင်ရိှြါသည။် 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခုနှစ ်တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအတွြ ်ဆြ်သွယ်ရန ်

တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုတရးလုြ်ငန်းအဖွဲ့့ 

အီးတမးလ်း kayin.hc@mptmail.net.mm 

ြရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တတာ ်

ဘားအံမမို့့                               CONTACT FOR 2017 ANNUAL REPORT 

                             Annual Court Reporting Team 

                       Email: kayin.hc@mptmail.net.mm 

           HIGH COURT OF THE KAYIN STATE 
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