
 

၂၀၁၈ ခုနှစ ်တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ ်အစီရင်ခဳစာ 



ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုြ်၏ ဥေယျာဇဉ ်                                                                             

ရည်မနှ်ဵချြ် 

လုြင်န်ဵတာဝန်မျာဵ 

တရာဵရုဳဵ၏တန်ဖိုဵ မျာဵ 

တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳစာထုတ်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယခ်ျြ ်
 

တရာဵရုဳဵစနစ်နှငဴ်စီမဳခန့် ခွဲမှုေဖာ်ြြချြ် 

     တရာဵစီရင်ေရဵဆုိင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ       

                                                                                     

     တရာဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵြုဳ 

             ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပု ဳ                                                 

             ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵ  နင်ဴှ  မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ                                                          

             ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စရီင်ပိုင်ခွငဴ် 

             ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၏ စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ 

             မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ စရီင်ပိုင်ခွင်ဴ 

             ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵ  

 

      တရာဵရုဳဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စမီဳခန့်ခွဲမှုဆုိင်ရာ ေကာမ်တီမျာဵ 

              ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ဖွဲ့စည်ဵပု ဳ

              ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ်ရုဳဵတွင်  ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ တာ၀နထ်မ်ဵေဆာင်မှု 

              ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ တွင်  တရာ ဵေရဵအရာရိှမျာဵ တာ၀နထ်မ်ဵေဆာင်မှု 

              ခရုိင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာ၀နထ်မ်ဵေဆာင်မှု 

              ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကကီဵနင်ဴှ   ဒုတိယဦဵစီဵ မှူဵမျာဵ  တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 

              မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ တာ၀နထ်မ်ဵဆာင်မှု 

              တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ န္ငဴံ ဒုတိယွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ ြ့ာဵ တာဝနံထြံဵေဆာငံြှု 

              ရသုဳဵမှန်ဵ ေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနငှ်ဴ  ဘဏ္ဍာေရဵစမီဳခန့်ခွဲမှု 

 

၂၀၁၈ ခုနှစ ်လုြင်န်ဵေဆာင်ရွြ်မှုမျာဵ 

           ြြြ္ခဒိန်နစှအ်လုိြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ မျာဵေဖာ်ြြချြ် 

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင်နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵပမာဏနှင်ဴ အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  

              ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏနင်ဴှ အမှုမပီဵြပတန်ှုန်ဵ 

              ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏနင်ဴှ အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ 

              မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏနင်ဴှ အမှုမပီဵြပတန်ှုန်ဵ 

              ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏနင်ဴှ အမှုမပီဵြပတန်ှုန်ဵ 
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                     ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၂၀၁၈ခုနစှအ်တွင်ဵ  စစ်ေဆဵစရီင်သညဴ် ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ 

                     ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၁၈ခုနစှအ်တွင်ဵ  စစ်ေဆဵစရီင်သညဴ် ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ 

                     မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၁၈ခုနစှအ်တွင်ဵ  စစ်ေဆဵစရီင်သညဴ် ရာဇဝတ်မှုနှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ 

    

          အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာငရ်ြွ်မှုမျာဵ 

                     ရုဳဵခွနန်င်ဴှ ဒဏ်ေငွေကာက်ခဳရရှိမှု 

                     လူ့စမွ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ ်

                     ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေပဵမှုနငဴ်ှ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵ တက်မှု 

                     တရာဵရုဳဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွကပ်ုဳကို အမျာဵြပည်သူနာဵလည်သေဘာေပါက်ေစရန ်ပညာေပဵြခင်ဵ 

                     နှငဴ် အသိအြမင်ြမှင်တဴင်ေရဵ ေဆာင်ရွကေ်ပဵြခင်ဵ  

                     ဥပေဒဆိုငရ်ာသိေကာင်ဵ စရာမျာဵ ေဟာေြပာပို့ချြခင်ဵနငှဴ် တရာဵရုဳဵဆိုငရ်ာလက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ 

                     ြဖန့ေ်ဝေပဵြခင်ဵ  

                     ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒအသစ်မျာဵ ေရဵဆဲွြပဋ္ဌာန်ဵ ြခင်ဵ 

                     ြပစဒ်ဏ်ကျခဳေနရသူမျာဵ၊  အချုပ်ခဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုငရ်ာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ  ရရိှေရဵ  

                     ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ 

 
            မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ ြထမနစ်ှလုြ်ငန်ဵအစအီစဉ် အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြမ်ှု  

                     မဟာဗျူဟာစမီဳကိန်ဵ  ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵ တက်မှု 

                     တရာဵစရီင်ေရဵဆိငု်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳကနိ်ဵ  (၂၀၁၈-  ၂၀၂၂) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ှု 

                     ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေဆာင်ရွကန်ိုငမ်ှု၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ 

                     တရာဵရုဳဵစစ်တမ်ဵမျာဵေကာက်ယူြခင်ဵ ဆငဴ်ပွာဵသင်တန်ဵ ဖွင်ဴလှစ်မှု 

                     မှုခင်ဵစမီဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (CMP) အေကာင်အထည ်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ်ှု 

                     ၂၀၁၈ ခုနစှအ်တွင်ဵ  မှုခင်ဵစမီဳခန့ခ်ွဲမှု (CMP) တရာဵရုဳဵမျာဵ အေြခအေန 

                     ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နင်ဴှ ြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵဖင်ဴွလှစ်သည်ဴ  

                     သင်တန်ဵမျာဵသို ့တကေ်ရာက်မှု 

                     သတင်ဵမီဒီယာဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွကခ်ျက်မျာဵ 

                     တရာဵရဳုဵအသုဳဵ ြပုသမူျာဵအတွက ်ဝန်ေဆာင်မှုဆုိင်ရာသင်တန်ဵ(Customer  Service) ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ  

                     တရာဵစရီင်ေရဵမဏ္ဍိုင်တည်ဴမတ်ခိုင်မာေရဵ အထူဵလုပ်ငန်ဵ ညှနိှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ထပ်ဆင်ဴရှင်ဵ လင်ဵြခင်ဵ  

 

          ေနာြ်ဆြ်တွဲ 

              ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရိငု်တရာဵရဳုဵမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ   ေနာက်ဆက်တွဲ (က)        

               ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ  တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴရှိ  ရာထူဵ အဆင်ဴအလုိြ်   ေနာက်ဆက်တဲွ  (ခ) 

               ၀န်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ   

               ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵချုြ်၊ ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်   ေနာက်ဆက်တွဲ  (ဂ) 

               တရာဵသူကြီဵမျာဵနှင်ဴ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၏ ြြည်ြခရီဵစဉ်မျာဵ 
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ျြညံနယံတရာဵလွှတံေတာံ တရာဵသူှကီဵခ့ုြံ၏ ဥေယ့ာဇဲ ံ 

       တရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵမှ    နိုင်ငတဳည်မငမိ်ေအဵချမ်ဵမည။်   တည်မငမိ်ေအဵချမ်ဵမှ  

နိုင်ငဖဳွဳ့မဖိုဵတုိဵတက်မည။်   တရာဵဥပေဒနှငဴ်အညီ   လတွ်လပစ်ွာ   တရာဵစီရင်မ ှ

ဘက်လုိက်မှုကင်ဵသညဴ်  တရာဵမျှတမှုရှသိညဴ် တရာဵစီရင်ေရဵ  တစ်ရပ်ြဖစ်မည။် 

တရာဵမျှတြခင်ဵ၊  လတွ်လပြ်ခင်ဵ၊ ညီမျှြခင်ဵတည်ဵဟူေသာ  ေလာကပါလတရာဵ 

မျာဵ  ြဖစ်ထနွ်ဵတည်ရှိမှသာ  ြပည်သူမျာဵ   ေမျှာ်လငဴ်ေတာင်ဵတသည်ဴ  ေအဵချမ်ဵ  

သာယာဝေြပာသညဴ်     လူ့ေဘာငေ်လာကကကီဵ      ြဖစ်ထနွ်ဵေပါ်ေပါက်လာမည ် 

ြဖစ်ပါသည။် 

 

       နိုင်ငေဳတာ်သမ္မတ၏ တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍို င ် တညဴ်မတ်ခိုငမ်ာေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵ လမ်ဵ ညွှန် 

မှာကကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵက တာဝနရ်ှမိှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ 

တာဝန်ခဳမှုြဖင်ဴ ရဳုဵအဆင်ဴဆငဴ်ရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵက အနီဵကပ်ကကီဵကကပ ် ကကပ်မတ်ရန် လိုအပ်သကဲဴသို့ 

အမှုစစ်တရာဵသူကကီဵမျာဵကလည်ဵ အမှုမျာဵကို အေကကာင်ဵမဴဲကကန့်ကကာမှုမရိှေစဘဲ ေဆာလျင်စွာ စစ်ေဆဵ 

မပီဵြပတ်ေရဵ၊ လက်ကျန်အမှုမျာဵ  ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေရဵ  ကကိုဵစာဵအာဵထတု်ကကရန်လည်ဵ  လိုအပ်ေပသည။် 

 

       ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ၏ လပု်ငန်ဵ 

စဉ်မျာဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွက်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ပထမနှစ် (၂၀၁၈)ကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဴဲပါသည်။ ထို့အတူ နုိငင်ဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွေရဵအစီအစဉ်အရ ဘာဵအဳခရုိင် 

တရာဵရဳုဵ၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် (၁-၈-၂၀၁၈) မစှ၍ စဳသတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်ဵ မပီဵြပတ်ေစရန် မှုခင်ဵစစ်ေဆဵ စီရင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လပ်ုထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ အမှုမျာဵကုိ စစ်ေဆဵ 

ေဆာင်ရွကက်ကရမည။် ထို့ြပင် တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်ဵ အနီဵကပ ်ကကီဵကကပ်ေပဵရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

         

       (၁၈-၁-၂၀၁၆) ရက်ေန့တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵခဴဲသည်ဴ ဥပေဒဆုိငရ်ာ အေထာက်အကူေပဵေရဵဥပေဒနှငဴ် အညီ 

ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်/ မမို့နယ် အဆငဴ်ဆငဴ်ေသာ ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကေူပဵေရဵ 

အဖဲွ့မျာဵကုိ ဖဲွ့စည်ဵ မပီဵြဖစ်ရာ အဆုိပါ ဥပေဒပုဒမ် ၂(ခ) ြပဋ္ဌာန်ဵချက်ပါ ဥပေဒဆုိင်ရာအေထာက်အကူ 

ရယူခွင်ဴရှသူိမျာဵအေပါ် အဖဲွ့အဆငဴ်ဆငဴ်က အမှုမျာဵတွင် ေရှ့ ေနငှာဵရမ်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ဥပေဒဆုိငရ်ာအသိပညာ 

ေပဵြခင်ဵ၊ အကကဳေပဵြခင်ဵ၊ အကူအညီေပဵြခင်ဵနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်ေပဵြခင်ဵတ့ုိကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

ယင်ဵဥပေဒပုဒမ် ၃၈ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှငဴ်အညီ တရာဵရဳုဵ၊ ဥပေဒရဳုဵ၊ ြမန်မာနုိငင်ဳရဲတပ်ဖဲွ့၊ အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ်  

တရာဵစွဲအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵကလည်ဵ အဖွဲ့အဆငဴ်ဆငဴ်၏ လိုအပ်ချက်မျာဵအေပါ် ကူညီေပဵရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

၂ 



       ြမန်မာနိုင်ငတဳရာဵသူကကီဵမျာဵအတွက် တရာဵစီရင်ေရဵကျငဴ်ဝတ်တင်ွ ေဖာြ်ပပါရှိသညဴ် ေဆာင်ရန်၊ ေရှာင်ရန် 

အချက်မျာဵကုိလည်ဵ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵက အထူဵသတိြပုလိုကန်ာ ေစာငဴ်ထိန်ဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေန့ 

နည်ဵပညာေခတ်ကကီဵတွင် တရာဵေရဵမဏိ္ဍုင်အေနြဖင်ဴ လိုအပ်သညဴ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲမှုမျာဵကုိ နည်ဵပညာ 

အကူအညီရယူလျက် တရာဵစီရင်ေရဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာလုပင်န်ဵမျာဵကုိ အဆငဴ်ြမင်ဴြမငဴ် ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ ြဖင်ဴ 

တရာဵေရဵမဏိ္ဍုင်၏ တိုဵ တက်ေကာင်ဵမွန်ေသာ အစဉ်အလာေကာင်ဵမျာဵကုိ လိုက်နာကျင်ဴသဳုဵေစာငဴ်ထိန်ဵကာ 

တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအေပါ် အရည်အေသွဵြမင်ဴ တရာဵမျှတမှုရရှိှေစမှုကိ ု ြဖည်ဴဆည်ဵ ေပဵနုိင်ေရဵ ကကိုဵစာဵ 

ေဆာငရွ်ကက်ကရန ်တုိက်တွန်ဵ လုိက်ရပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
 ဦဵေစာစဳလင်ဵ 

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ ် 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်                                                              ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ေမ လ ၁၅ ရြ် 

ြြည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ ်                                                               ဘာဵအဳပမို့ 

၃ 



လူတိုင်ဵသို့ အရည်အေသွဵြမငဴ် တရာဵမျှတမှုကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵ ေပဵရန် 

တရာဵရုဳဵမျာဵအေပါ် ြပည်သူလူထ၏ုစိတခ်ျယုကဳကည်မှုနှင်ဴ ထိေရာက်မှုရိှသညဴ် တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကို 

ြမငဴ်တင်ရန ်

 ရည်မနှ်ဵချြ ်

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵနှငဴ် ရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ 

ြပည်သူအမျာဵ ယုဳကကညက်ိုဵ စာဵသည်ဴ ြပည်သူ့အကျ ို ဵြပု  တရာဵစီရင်ေရဵစနစ ်ေပါ်ထွန်ဵေရဵ 

အမှုအခင်ဵမျာဵကုိ ဥပေဒနှငဴ်အညီ မှန်မနှ်နှင်ဴြမန်ြမန ်စီရင်ဆုဳဵ ြဖတေ်ရဵ 

တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဂုဏ်သိက္ခာြမှငဴ်တင်ေရဵ 

လုြင်န်ဵတာဝန်မျာဵ 

သာတညူမီျှမှု နှငဴ် တရာဵမျှတမှု 

တရာဵစီရင်ေရဵ လွတ်လပ်မှုနှငဴ် ဂုဏသ်ိက္ခာရိှမှု 

လက်လမှ်ဵမီနိုင်မှု 

ြမန်ဆန်ထိေရာက်မှုနှငဴ် အချနိ်မီေဆာငရွ်ကန်ိုငမ်ှု 

  တရာဵရုဳဵ၏တန်ဖိုဵ မျာဵ 

၄ 



တရာဵရဳုဵနှစစ်ဉ်အစီရင်ခဳစာ ထုတ်ြြန်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချြ် 
 

 ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵစီရင်ေရဵလပ်ုငန်ဵမျာဵ ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ အဆင်ဴဆင်ဴတာဝန်ခဳနုိင်မှု၊  

တာ၀န်ယူနိုငမ်ှု ရှိေစရန၊် 

 တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵကို ြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ အစုိဵရအဖဲွ့၊   လွှတ်ေတာ်၊  

ြပည်နယ်အဆငဴ် ဌာနဆိုငရ်ာမျာဵ နှငဴ်  ြပည်သူမျာဵ သိရှနိိုင်ေစရန၊် 

 ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအသီဵသီဵရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵ၀န်ထမ်ဵမျာဵ၏ 

စွမ်ဵေဆာငရ်ည်၊ အရည်အေသွဵမျာဵ  ပိုမိုြမင်ဴမာဵလာေရဵ ြမှင်ဴတင်ေပဵရန်၊ 

 တရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ   

ြပည်သူမျာဵသိရှိလာေစရန် 

၅ 



 
တရာဵရုဳဵ စနစန်ှင်ဴစမီဳခန့်ခွဲမှုေဖာ်ြြချြ ်

 
  

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမမူျာဵ 
 

          ၂၀၁၀ ခုနှစ ်ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒအရ တရာဵစီရင်ေရဵဆိငု်ရာအေြခခဳမူမျာဵမှာ  - 

 

(၁)    ဥပေဒနှင်ဴအညီ လတွ်လပစ်ွာတရာဵစီရင်ေရဵ 

(၂)    ဥပေဒအရ ကန့်သတ်ချက်မျာဵမအှပ  ြပည်သူ့ေရှ့ ေမှာက်တွင ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

(၃)    အမှုမျာဵတွင ်  ဥပေဒအရ  ခုခဳေချပခွငဴ်နှငဴ်  အယူခဳပိငု်ခွငဴ်ရရိှေရဵ 

(၄)    ြပည်သူတို့၏အကျ ိုဵစီဵ ပွာဵကို  ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက၍် တရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵ၊   နယေ်ြမေအဵချမ်ဵ    

         သာယာေရဵ  တည်ေဆာက်ရာတွင ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရဵ 

(၅)    ဥပေဒကိုြပည်သူမျာဵက   နာဵလည်လိုက်နာကျင်ဴသုဳဵလာေစရန်  ပညာေပဵေရဵ  နငှ်ဴ  ြပည်သူမျာဵက 

         ဥပေဒကို  လိုက်နာေသာ  အေလအဴကျငဴ်ပျ ို ဵေထာင်ေပဵေရဵ 

(၆)    ြပည်သူအချင်ဵချင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ အမှုကိစ္စမျာဵကိ ု ဥပေဒေဘာငအ်တွင်ဵ၌  ေကျေအဵမပီဵ ြပတ် 

         ေစေရဵ 

(၇)    ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို   အေရဵယူအြပစ်ေပဵရာတွင်   အကျင်ဴစာရိတ္တြပုြပင်မှုကို   ဦဵတည်ေရဵ 

၆ 



တရာဵရဳုဵဖွဲ့ စည်ဵြုဳ 

 

            တရာဵစီရင်ေရဵသည်  နုိငင်ဳေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာ သဳုဵရပ်အနက ် တစ်ခုအပါအဝင် 

ြဖစ်မပီဵ ဥပေဒြပုေရဵအာဏာနှင်ဴ အုပ်ချုပ်ေရဵအာဏာ တို့မှ သီဵြခာဵရပ်တည်ပါသည။် ြပည်ေထာငစု် 

သမ္မတြမန်မာနုိငင်ဳေတာ်ဖဲွ့စည်ဵ ပဳုအေြခခဳဥပေဒပုဒမ် ၁၈အရ နုိငင်ဳေတာ်၏ တရာဵစီရင်ေရဵအာဏာကုိ 

ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ တရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵနှငဴ် အဆင်ဴဆင်ဴေသာတရာဵရဳုဵမျာဵသ့ုိ ခဲွေဝ 

အပန်ှင်ဵထာဵပါသည။် 

            ၂၀၀၈ ခုနှစ် ြပည်ေထာငစု်သမ္မတြမန်မာနုိငင်ဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပဳုအေြခခဳဥပေဒနှငဴ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် 

ြပည်ေထာငစု်တရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒတ့ုိအရ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တရာဵရဳုဵမျာဵကိ ု ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတ်လ 

၃၀ ရက်ေန့မှစ၍  ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည-် 

 

(က)    ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ် 

(ခ)      တိုင်ဵေဒသကကီဵနှင် ဴြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵ 

(ဂ)      ခရိုငတ်ရာဵရဳုဵ၊ ကိုယ်ပိုငအ်ုပ်ချုပ်ခွင်ရဴတိုင်ဵ နှင် ဴေဒသတရာဵရုဳဵမျာဵ 

(ဃ)    မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ 

(င)      ဥပေဒအရတည်ေထာင်သည်ဴ အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ 

၇ 



ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ဖွဲ့စည်ဵြုဳ  
 

 ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ကုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာ 

နိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵ ပုအဳေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၃၀၅၊  ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၄ တ့ုိအရ   ဖွဲ့ စည်ဵ  

ခဲဴပါသည။် 
 

 ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ကရငြ်ပညန်ယ်၏မမို့ေတာ် ဘာဵအဳမမို့တွင် 

တည်ရိှပါသည်။ ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် အေဆာက်အဦကုိ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ နို၀ငဘ်ာလ ၁၆ ရက်ေန့ 

တွင် ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴပါသည်။ ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

အေဆာက်အဦသစကုိ် ကရင်ြပည်နယ်အစိုဵ ရအဖဲွ့ရုဳဵ  အေဆာက်အဦ၏ အေနာက်ဘက်ရိှ ေြမာကဘ်က်ြခမ်ဵ 

ကွက်လပတ်ွင် တည်ေဆာက်ထာဵပါသည။် အေဆာက်အဦ၏ အေရှ့ဘက်တင်ွ ြပည်နယအ်စုိဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ 

အေနာက်ဘက်တငွ် သုဓနုလမ်ဵ၊ ေြမာက်ဘက်တင်ွ ခေရလမ်ဵ၊ ေတာင်ဘက်တွင် နန်ဵလဳုဵကကိုငလ်မ်ဵ  

ရိှပါသည။် ကရငြ်ပညန်ယ်အစိုဵရအဖဲွ့ရုဳဵ၊ ြပည်နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနတို့နှငဴ် ရုဳဵတစ်ဝန်ဵထဲတွင် 

တည်ရှိပါသည်။ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ နှင်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵတို့၏ 

တည်ေနရာမျာဵကို ေနာကဆ်က်တဲွ (က) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 နိုင်ငဳေတာသ်မ္မတသည ် ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်ဦဵေစာစဳလင်ဵ၊ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵ ဦဵသိန်ဵကုိကုိနှင်ဴ ေဒါ်ခင် ေဆွထွန်ဵတိုကုိ့ ဖွဲ့စည်ဵ ပုဳအေြခခဳဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၀၈ ၊ ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒပုဒ်မ  ၄၃၊  ၄၄၊  ၄၅  တို့နှငဴ်အညီ  နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၏ 

(၃၀-၃-၂၀၁၁) ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၁၈/ ၂၀၁၁) နှင်ဴ (၂၄/ ၂၀၁၁) ြဖင်ဴ  တာဝန်ေပဵ ခန့်အပ်ခဲဴပါသည်။ 

၈ 



တရာဵသူကကီဵ  ဦဵသိန်ဵကိုကိ ု

၃၀-၃-၂၀၁၁ မ ှယေန့ထ ိ

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုြန်ှငဴ်  တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵမျာဵ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် 

ဦဵေစာစဳလင်ဵ 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မ ှယေန့ထ ိ

တရာဵသူကကီဵ  ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵ 

၃၀-၃-၂၀၁၁ မ ှယေန့ထ ိ

၉ 



 
ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ နှင်ဴ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵဖွဲ့စည်ဵြု ဳ
 

 ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ကကီဵကကပ်မှုေအာက်တွင ်ခရိုင်တရာဵရဳုဵ (၄)ရုဳဵ နှင်ဴ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ (၇)ရဳုဵကုိ ဖဲွ့စည်ဵ ထာဵရှပိါသည်။ ခရုိငတ်ရာဵရဳုဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ 

ေကာဴကရိတ်ခရုိင်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီခရုိငတ်ရာဵရဳုဵနှင်ဴ ဖာပွန်ခရုိငတ်ရာဵရဳုဵတ့ုိ ြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵမျာဵမှာ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ 

ေကာဴကရတိ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ ကကာအင်ဵဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ၊ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ နငှ်ဴ ဖာပွန် 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတ့ုိ ြဖစ်ပါသည။်  

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

၁၀ 



ဘာဵအဳခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ ေြာဴြရိတ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ  

ြမ၀တီခရိုင်တရာဵရုဳဵ ဖာြွန်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

၁၁ 



၁၂ 

သဳေတာင်ကြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

ေြာဴြရိတ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ဖာြွန်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ဘာဵအဳပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

လှိုင်ဵဘွပဲမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 

ြမ၀တီပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

ကြာအင်ဵဆိြက်ြီဵပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 



 
ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ စရီင်ြိုင်ခွင်ဴ 
 

          ြပည်ေထာငစု်တရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒမ် ၃၈ အရ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် အပါအဝင ်

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအာဏာမျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည ်- 

             (က)   မူလမှုကိုစီရငြ်ခင်ဵ 

             (ခ)     အယူခဳမှုကိ ုစီရင်ြခင်ဵ 

             (ဂ)     ြပင်ဆင်မှုကိုစရီင်ြခင်ဵ 

             (ဃ)   ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ  သတ်မှတ်ထာဵေသာ အမှုမျာဵကို  စီရင်ြခင်ဵတ့ုိ ြဖစ်ပါသည။် 

 

         ၂၀၁၄ ခုနှစ ်ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည်ဴဥပေဒပုဒမ်- ၂ အရ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မျာဵသည် ပင်လယ်ေရေကကာင်ဵ အမှုမျာဵကုိပါ စီရင်ပိငု်ခွငဴ် အာဏာ ရိှပါသည်။ 

၎င်ဵအြပင် တရာဵလွှတ်ေတာ်သည ် တရာဵရဳုဵမျာဵကို မထမီဲဴြမင်ြပုမှုဥပေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵနှငဴ် 

အဂတိလုိက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵကိုလည်ဵ စီရင်ပိုငခွ်ငဴ်ရှိပါသည်။ 

တရာဵလွှတ်ေတာ်သည ်လက်ေအာက်ခဳတရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵ၏ တရာဵစီရင်ေရဵတာဝနမ်ျာဵ နငဴ်ှ စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵ 

တာဝန်မျာဵအေပါ်  စီမဳအုပ်ချုပရ်န် နငဴ်ှ ကကီဵကကပ်ရန ် တာဝန်ရှပိါသည်။ 

 

 
ခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ စရီင်ြိုင်ခွင် ဴ
 
            ခရုိင်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ(၄)ရဳုဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ ခရိုင်တရာဵရဳုဵတစ်ရဳုဵတွင ်ြပည်ေထာင်စု 

တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵေသာ ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ၊ ဒုတိယခရုိင ် တရာဵသူကကီဵနှငဴ်  

ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵတုိ ့ရှပိါသည်။ 

            ခရုိင်တရာဵရဳုဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှင် ဴ ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျ ို ဵစလဳုဵကို ကကာဵနာနုိငသ်ည် ဴ မူလမှု စီရင်ပိင်ု 

ခွင်ဴရိှပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ဆုဳဵ ြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် အယူခဳ နှငဴ် ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ ရှိပါသည။်  

            ခရုိင်တရာဵရဳုဵသည ် ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှင် ဴ သက်ဆုိငရ်ာ တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ 

လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ၎င်ဵတ့ုိ၏သက်ဆုိငရ်ာ စီရင်ပိငု်ခွင်အဴတွင်ဵရိှ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵလဳုဵ၏ 

တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴ  စီမဳအုပ်ချုပ်ေရဵဆိငု်ရာ ကိစ္စရပ်မျာဵကို  ကကီဵကကပ်ရန ် တာဝန်ရှိသည်။ 

၁၃ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပမို့နယ်တရာဵရုဵဳ ၏ စရီင်ြိုင်ခွင် ဴ
 

            မမို့နယ်တရာဵရဳုဵသည် မူလရဳုဵြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ စုစုေပါင်ဵ  (၇) ရဳုဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵမပီဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတစ်ရဳုဵတွင ် ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်က တာဝန်ေပဵခန့်အပ် 

ထာဵေသာ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ၊ တွဲဖက်မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵနငှ်ဴ ဒုတိယမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵတို့ ရှပိါသည်။  

           မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵသည ် တရာဵမမှုနှင် ဴ ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျ ို ဵစလုဳဵကိ ု ကကာဵနာနုိငသ်ည် ဴ မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခငွ်ဴ ရှိပါသည။် 

 
ရာဇ၀တ်စီရင်ြုိင်ခွငဴ် 

 
 

ဥြေဒြခွငဴ်ြြုသည်ဴ မည်သညဴ်ြြစ်ဒဏ်ြုိမဆို ချမှတနုိ်င်သညဴ် ရာဇ၀တ်မူလမှု 

စီရင်ြိငုခ်ွင်ဴ 

၎င်ဵ ၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှ ိ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵအေပါ် 

အယူခ ဳနှင်ဴ ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

တရာဵမ စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 
 

ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ/  

တဲွဖက်ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ 

 

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵ 

ကျပ်သိန်ဵ  ၁၀၀၀၀  ထက်မပုိေသာ တန်ဖိုဵ ရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ်  မူလမှု  စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ   

 

ကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ ထက်မပုိေသာ တန်ဖိုဵ ရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵအေပါ် မူလမှု  စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ/  

တဲွဖက်ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵ 

၎င်ဵ ၏ ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ 

မျာဵ၏ ဆုဳဵြဖတခ်ျက်မျာဵအေပါ် အယူခဳနှင်ဴ 

ြပင်ဆင်မှု  စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

၁၄ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ြေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵ  
 

          ကေလဵသူငယ်ဥပေဒအရ ကေလဵသူငယ်မျာဵကျူဵလွန်သည်ဴ ြပစ်မှုမျာဵကို ကကာဵနာစစ်ေဆဵရန် 

အတွက် ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵအြဖစ် သီဵြခာဵတည်ေထာင်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ မမို့နယ်အဆင်တဴရာဵရဳုဵ 

(၇)ရဳုဵရိှ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵစီရင်ရန် စီရင်ပုိငခ်ွငဴ်အာဏာ   

ရှိပါသည။် 

          ထို့ေကကာင် ဴ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵတွင ် ကေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵကုိ စီရင်နုိငရ်န ် ကေလဵသူငယ ်

တရာဵရုဳဵကိုပါ  ပူဵတွဲဖွငဴ်လှစ် ထာဵရိှပါသည်။ 

ရာဇ၀တ် 

စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 

မမို့နယ/် တွဖဲကမ်မို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

ပထမတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ဒုတိယတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

တတယိတန်ဵရာဇ၀တ်တရာဵသူကကီဵ 

ေထာငဒ်ဏ ်၇ နှစ်ထိနှငဴ်ေငဒွဏ်အကန့်အသတ် မရိှ 

ေထာငဒ်ဏ ်၃ နှစ်ထိနှငဴ် ေငဒွဏ ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ေထာငဒ်ဏ ်၁ နှစ်ထိနှငဴ် ေငဒွဏ ် ၅၀၀၀၀ ကျပ် 

ေထာငဒ်ဏ ်၃ လထိနှင်ဴ ေငဒွဏ ် ၃၀၀၀၀  ကျပ် 

တရာဵမ 

စီရင်ြိငုခ်ွငဴ် 

 

မမို့နယ/် တွဖဲကမ်မို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

 

ဒုတိယ မမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ 

 

ကျပ်သိန်ဵ  ၁၀၀  ထက်မပိေုသာ တန်ဖိုဵ ရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵ 

 

ကျပ်သိန်ဵ  ၃၀  ထက်မပိေုသာ တန်ဖိုဵ ရှိသည်ဴ  

တရာဵမမှုမျာဵ 

၁၅ 



တရာဵရုဳဵ စမီဳခန့် ခွဲမှု 
 
ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် စီမဳခန့် ခဲွမှုဆိငု်ရာ ေြာ်မတီမျာဵ 
  

          ြပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် စီမဳခန့်ခွဲေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကုိ အေထာက်အကူြပုသည်ဴ ေကာ်မတီ 

နှငဴ် အဖဲွ့မျာဵဖွဲ့စည်ဵထာဵရိှပါသည်။ ထိုေကာ်မတီနှင်ဴ အဖဲွ့မျာဵသည် တရာဵစီရင်ေရဵကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ တရာဵရုဳဵစီမဳ 

ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာငရွ်က်လျကရိှ်ပါသည်။ ေကာ်မတီနှငဴ် အဖွဲ့မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည် - 

          -  တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍိုင်  တညဴ်မတခ်ိုင်မာေရဵအတွက်    သက်ဆိုင်ရာရုဳဵ ဌာနအလိုက ်  ကကီဵကကပက်ွပ်ကဲ 

              ေဆာငရွ်ကရ်န ်တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ  

          -  ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဥက္ကဌ အြဖစ်ပါဝင်ေသာ ကရငြ်ပည်နယ် တရာဵစီရင်ေရဵ    

              မဟာဗျူဟာလုပင်န်ဵစဉ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့   

          -  ကရင်ြပညန်ယ ်ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့           

          -  ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ  ေဒါ်ခငေ်ဆွထွန်ဵ ဦဵေဆာငေ်သာ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

              သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ  နည်ဵပညာအဖွဲ့  

          -  ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ  ဦဵေဆာငေ်သာ  သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအဖွဲ့  

          -  ခရိုင်/ မမို့နယ ်ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပဵေရဵအဖွဲ့  

          -  ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအရာရိှမျာဵ 
 

 
ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် ဖွဲ့ စည်ဵြဳု 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြရ်ုဳဵ ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ 

၁၆ 



 

ြြည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုြ်ရဳုဵတွင ်တာ၀န်ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴေသာ  ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵမျာဵ 

 

     ရုဳဵ အဖဲွ့မှူဵ                         ေဒါ်ခင်ဝင်ဵယုေဆွ   (တ/ ၂၁၄၈)    ၂-  ၅- ၂၀၁၇  မ ှ  ၂၂- ၆-၂၀၁၈ ထိ 

     ရုဳဵ အဖဲွ့မှူဵ                          ေဒါ်သီတာဝမ်ဵ        (တ/ ၁၉၅၁)   ၁၈- ၇- ၂၀၁၈  မ ှ          ယေန့ ထိ  

 

ြြည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာငခ်ဲဴေသာ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ 

 

     ျြညံနယံတရာဵေရဵဦဵစီဵြ္ူ ဵ      ဦဵေက့ာံစးာွငိြံဵ       (တ/၂၈၅၆)    ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ ြ ္  ၅- ၃- ၂၀၁၈ ထိ   

     ျြညံနယံတရာဵေရဵဦဵစီဵြ္ူဵ     ေဒ်ေေဵေေဵြးနံ      (တ/ ၁၆၄၉)    ၅-၃- ၂၀၁၈   ြ ္  ၂၁-၈-၂၀၁၈ ထိ 

     ျြညံနယံတရာဵေရဵဦဵစီဵြ္ူဵ     ေဒ်ခငံစုိဵယု            (တ/ ၁၇၄၆)    ၂၁-၉-၂၀၁၈  ြ ္   ၁-၃-၂၀၁၉  ထိ 

     ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵြ္ူ ဵ           ေဒ်နုနုေဝ               (တ/ ၂၃၉၇)    ၂၅-၆-၂၀၁၈  ြ ္           ယေန့ဴ ထိ 

     လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵြ္ူဵ  ေဒ်ခငသံီတာထးနံဵ   (တ/ ၂၇၆၆)    ၈-၈- ၂၀၁၇  ြ ္  ၂၉-၆-၂၀၁၈ ထိ 

     လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵြ္ူဵ  ေဒ်ခငံဝငံဵနိုငံ         (တ/ ၂၅၁၈)   ၃-၁၀-၂၀၁၇  ြ ္  ၁၅-၆-၂၀၁၈ ထိ 

     လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵြ္ူဵ  ေဒ်နနံဵ ညိုရ္ငံဵလငံဵ (တ/ ၂၇၃၂)  ၁၉-၁၂-၂၀၁၇ ြ ္  ၈-၁၁-၂၀၁၈ ထိ 

     လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵြ္ူဵ  ဦဵေဇာံဝငံဵထးနံဵ       (တ/ ၂၆၃၄)   ၁၃- ၆-၂၀၁၈ ြ ္           ယေန့ဴ  ထိ 

     လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵြ္ူဵ  ေဒ်ြးနံြးနံရညံ(ခ)ြးနံြးနံရ ီ            ၆- ၁၁-၂၀၁၈ ြ ္           ယေန့ဴ  ထိ 

  (တ/ ၂၇၃၂) 
 
 
ခရိုငတ်ရာဵသူကြီဵမျာဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 
 
     ဘာဵအဳခရုိငတ်ရာဵရုဳဵ          ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်ဝင်ဵဝင်ဵေမာ်              ၁၇-၈-၂၀၁၆  မ ှ

                တ/ ၁၅၇၃                     ၁-၁၀-၂၀၁၈ ထိ 

           ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်မိမေိအာင ်                ၂၇-၉-၂၀၁၈  မ ှ

                တ/ ၂၃၅၀                               ယေန့ ထိ 

 

     ေကာဴကရိတ်ခရိုင်တရာဵရဳုဵ                 ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ     ဦဵေစာေကာ်ေနမူဵ            ၃-၁၀-၂၀၁၇  မ ှ 

                 တ/၂၁၁၅                       ၈-၃-၂၀၁၈ ထိ 

           ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ    ေဒါ်ေအဵေအဵထနွ်ဵ            ၈-၃-၂၀၁၈  မ ှ 

                တ/ ၂ဝ၅၇                              ယေန့ ထိ 

၁၇ 



             

              ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ       ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ     ဦဵေသာင်ဵေထွဵ              ၁၅-  ၃- ၂၀၁၇ မှ  

             တ/ ၂၃၉၈                       ၅-၃-၂၀၁၈ ထ ိ

         ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ     ဦဵေစာေကာ်ေနမူဵ            ၈- ၃-၂၀၁၈  မှ  

              တ/၂၁၁၅                               ယေန့ ထ ိ

  

              ဖာပွန်ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ        ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵေဇာမ်င်ဵ                   ၂၁- ၇- ၂၀၁၇  မှ 

                                      တ/ ၂၀၀၅                  ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ထ ိ

         ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ    ဦဵထင်ေကျာ်                ၁၀- ၁၂- ၂၀၁၈ မှ 

         (တာဝန)်                တ/ ၂၆၆၀                             ယ ေန့ ထ ိ

 

 
ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကြီဵနှင်ဴ   ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵမျာဵ  တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှု 
 

         ဘာဵအဳခရိုငတ်ရာဵရုဳဵ  ဒုတယိခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ေဒ်ေြစိြဴံစြံဵ         ၁၅- ၁၁-၂၀၁၇  ြ ္

                  တ/၂၆၅၃                   ၂- ၇-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဒုတယိခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ေဒ်သကံသကံဦဵ      ၁၂-၁၂-၂၀၁၇  ြ ္

                  တ/၂၄၃၈                   ၉- ၄-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဒုတယိခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ဦဵညိုလးငံဦဵ              ၁၀- ၄-၂၀၁၈  ြ ္

                  တ/၂၅၀၂                ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ေဒ်ခငံသီတာထးနံဵ    ၂၆-  ၆-၂၀၁၈  ြ္ 

                  တ/၂၇၆၆                           ယေန့ဴ ထ ိ

  ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ေဒ်နနံဵညိုရင္ံဵလငံဵ    ၈-၁၁-၂၀၁၈ ြ ္

                  တ/၂၇၃၂                            ယေန့ဴ ထ ိ

  ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ                    ေဒ်နနံဵသီရိခငံခင ံ     ၂၃- ၈-၂၀၁၇ ြ ္

                  တ/၃၂၈၀                 ၁၆-၅-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဒုတိယဦဵစီဵမှူဵ                    ေဒ်ြကညြံကညခံင ံ   ၁၂- ၁၀-၂၀၁၈ ြ ္

                  တ/၃၄၁၂                            ယေန့ဴ ထ ိ

 

           ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ  ဒုတယိခရိုင်တရာဵသူကကီဵ      ဦဵသနံဵေဇာဦံဵ           ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ြ ္

                  တ/၂၆၆၈                           ယေန့ဴ ထ ိ

  ဒုတယိဦဵစီဵမှူဵ                    ေဒ်စုျြတံျြတံွငိြံဵ      ၉- ၅-၂၀၁၇ ြ ္

                  တ/ ၃၂၉၅                   ၇-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၈ 



  
ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵြ့ာဵ တာဝနံထြံဵေဆာငံြှု 
 
 

          ဘာဵေဳွြို နဴယံတရာဵရုဳဵ   ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵေစာေောငံထူဵ       ၁၉-၁၂-၂၀၁၇  ြ ္

                 တ/ ၂၈၃၇                           ယေန့ဴ ထ ိ

     

          လှိုငံဵဘးဲွြို နဴယံတရာဵရဳုဵ           ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ေဒ်န္ငံဵ၀ငဴ၀ံငဴျံဖူ      ၂၉-၁၁-၂၀၁၇  ြ ္

                  တ/ ၂၉၉၇                ၁၄-၂- ၂၀၁၉ ထ ိ

 

          သဳေတာငံှကီဵွြို နဴယံတရာဵရုဳဵ   ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵလငံဵထိုက ံ           ၁၅-၁၂-၂၀၁၇  ြ ္

                                                      (တာဝန)ံ                           တ/ ၃၃၁၉                 ၁- ၃- ၂၀၁၉ ထ ိ

 

         ေကာဴကရိတံွြို နဴယံတရာဵရုဳဵ      ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵေဇယ့ာဦဵ                ၂၅-၃-၂၀၁၇  ြ ္

                                          တ/ ၃၀၀၁                  ၁၂-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

                             ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵစိုဵလှိုငံထးနံဵ            ၁၂-၆-၂၀၁၈  ြ ္

                 တ/ ၃၀၅၀                  ၂၁-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 

         ြကာေငံဵဆိြံှကီဵ                    ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵေဇယ့ာွဖိုဵ                 ၁-၆-၂၀၁၆  ြ ္

         ွြို နဴယံတရာဵရုဳဵ  (တာဝန)ံ                          တ/ ၃၁၅၃                  ၁၂-၃-၂၀၁၈ ထ ိ

   ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ          ဦဵြ့ိုဵခန့ဴံလးင ံ              ၁၂-၃-၂၀၁၈  ြ ္

                                                                   တ/ ၃၃၀၄                  ၁၁-၃-၂၀၁၉ ထ ိ

 

         ျြဝတီွြို နဴယံတရာဵရဳုဵ             ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ           ဦဵသနံဵစိုဵဦဵ               ၂၂-၃-၂၀၁၇  ြ ္

                                           တ/ ၂၇၁၇               ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ထ ိ

    ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ           ဦဵေဝဇငံြနံဵ             ၂၀-၁၂-၂၀၁၈  ြ ္

                                           တ/ ၃၀၅၂                          ယေန့ဴ ထ ိ

 

         ဖာြးနံွြို နဴယံတရာဵရဳုဵ             ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ           ဦဵေောငံသူဟိနံဵ         ၂၀-၃-၂၀၁၇  ြ ္

  (တာဝန)ံ                            တ/ ၃၀၇၇                 ၄- ၆- ၂၀၁၈ ထ ိ

                            ွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ           ဦဵြငံဵေဇာသံူ              ၄- ၆- ၂၀၁၈  ြ ္

  (တာဝန)ံ                            တ/ ၃၄၁၉                           ယေန့ဴ ထ ိ

 

၁၉ 



  
တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵန္ငဴံ ဒုတိယွြိုနဴယံတရာဵသူှကီဵြ့ာဵ တာဝနံထြံဵေဆာငံြှု 
 
 

         ဘာဵေဳွြို နဴယံတရာဵရုဳဵ တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ေဒ်နနံဵဇငံေဝေသာ ံ  ၂၉-၁၀-၂၀၁၇  ြ္ 

                 တ/ ၂၉၂၈                ၃၀-၁၂-၂၀၁၈ ထ ိ

  တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ေဒ်ေဆးြာဦဵ              ၂၁- ၈-၂၀၁၇ ြ ္

                 တ/ ၃၁၁၆                 ၂၈- ၂-၂၀၁၈ ထိ 

  ဒုတိယွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ေဒ်နနံဵသီရိခငံခင ံ     ၁၇- ၅-၂၀၁၈ ြ ္

                 တ/၃၂၈၀                   ၁၄-၈-၂၀၁၈ ထ ိ

  တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ေဒ်နနံဵသီရိခငံခင ံ     ၁၅- ၈-၂၀၁၈ ြ ္

                 တ/၃၂၈၀                   ၂၅-၄-၂၀၁၉ ထ ိ

  ဒုတိယွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ဦဵသန့ဴံဇငံဝငံဵ           ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ြ ္

                 တ/၃၆၅၅                           ယေန့ဴ ထ ိ 

 

         ျြဝတီွြို နဴယံတရာဵရဳုဵ တးဲဖကံွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ဦဵေဝဇငံြနံဵ              ၁၂- ၆-၂၀၁၈  ြ ္

                                          တ/ ၃၀၅၂                ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဒုတိယွြို နဴယံတရာဵသူှကီဵ  ဦဵလငံဵထကံဦဵ             ၈- ၅-၂၀၁၇ ြ ္

                 တ/၃၃၉၁                   ၂၈-၂-၂၀၁၉ ထ ိ

 

၂၀ 



ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငစွာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 
  

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် နှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်သည်ဴ ြပည်ေထာင်စု နှင်ဴ ြပည်နယတ့ုိ်၏ 

ဘဏ္ဍာေငွမှ အရအသဳုဵဆုိင်ရာဥပေဒအရ ခွဲေဝေပဵသညဴ်ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွြဖငဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွက် 

ပါသည်။ ြပည်ေထာငစု်နှင်ဴ ြပည်နယ်တို့၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် 

ေကာက်ခဳရမည်ဴရေငွမျာဵကို စီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵနှင်ဴ အသဳုဵစရိတ်ေင(ွသာမန်အသဳုဵစရိတ်နှင်ဴ ေငွလဳုဵ 

ေငရွင်ဵအသဳုဵစရတိ)် တို့ကိ ု စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵတ့ုိနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်နယ် 

တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵအာဵ  တာဝန်ယူေစ၍  လုပ်ပုိင်ခငွ်ဴအပ်နှင်ဵမပီဵ  ေဆာင်ရွက ်ပါသည။် 

          လုပ်ပုိငခွ်င်အဴပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသည်ဴ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵသည ် မိမိလက်ေအာက်ရှိ ဌာနဆုိင်ရာ 

ပုဂ္ဂို လ်အာဵ  ထပ်မဳ၍ လုပ်ပုိငခ်ွင်ဴ လွဲှအပ်နုိငသ်ည်ြဖစ်ရာ ရေငွမျာဵကို စီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ခဳြခင်ဵ နှင်ဴ 

အသဳုဵစရိတ်ေငွတ့ုိကို စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ လပ်ုပိငု်ခွင်ကဴို ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ကိုယ်တုိင် 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ပါသည။် 

           ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵက ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိက် ရေငွ၊ သဳုဵေငွ 

မျာဵကို  လက်ေအာက်ခဳတရာဵရုဳဵမျာဵအတွက ်ခွဲေဝ၍ စီမဳေဆာင်ရွက်ပါသည။် 

          ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အေနြဖငဴ် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ၊  ၂၀၁၈− 

၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊  ြပည်ေထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိငရ်ာ ဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် 

ခဲွေဝေပဵသညဴ် ေငွလဳုဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတတ့ုိ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ ခွင်ဴြပုေင၊ွ အမှန်သဳုဵစဲွေငွမျာဵကို ဇယာဵြဖငဴ် 

ေဖာြ်ပပါသည။် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ မ ှစြ်တင်ဘာလ အထိ၊  ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခဘုဏ္ဍာေရဵနစ်ှ၊ ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏်  

သာမန်ရေငလွျာထာဵချြ်နငှဴ်  အမှန်ရေင၊ွ  ခန့မ်ှန်ဵ ေြခရေငွမျာဵစာရင်ဵ  
                                                                                                                                            (ြျြ်ေထာင်ေြါင်ဵ) 

စဉ် အေကြာင်ဵအရာ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမ ှစြ်တင်ဘာလ 

အထိ 
၂၀၁၈− ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနစှ ် 

လျာထာဵချြ် 
အမှန်ရေင ွ

စာရင်ဵ 
လျာထာဵချြ် 

ခန့မ်ှန်ဵ ေြခ

ရေငွစာရင်ဵ 

၁ 

ပစ္စည်ဵမျာဵ  ေရာင်ဵချရေင ွ

နင်ဴှေဆာင်ရွကေ်ပဵမှု 

အတွက်  ရေငွမျာဵ 

၁၀၂၅.၀၀ ၁၄၆၇.၀၀ ၂၀၂၅.၀၀ ၂၀၂၅.၀၀ 

၂ 

အြခာဵရေငွမျာဵ၊  ဒဏ်ေငွ 

မျာဵ နင်ဴှ ဘဏ္ဍာေငွအြဖစ ်

သိမ်ဵယူြခင်ဵမျာဵ 

၁၀၅၀၀၀.၀၀ ၂၄၅၅၈၈.၄၆ ၂၁၉၆၀၀.၀၀ ၂၁၉၆၃၃.၉၂ 

စုစုေြါင်ဵ ၁၀၆၀၂၅.၀၀ ၂၄၇၀၅၅.၉၆ ၂၂၁၆၂၅.၀၀ ၂၂၁၆၅၈.၉၂ 

၂၁ 



 
ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငစွာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵစီမဳခန့် ခွဲမှု 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မှတ်ချြ ်
         

             ေငွလဳုဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ်ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်တွင ် လပု်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအတွက် ရင်ဵ နီှဵြမှပ်နဳှမှုမျာဵ၊ 

လပု်ငန်ဵအတွက ်ရင်ဵ နီှဵြမှပ်နဳှမှုမျာဵ၊ ရုဳဵသုဳဵစက်ကိရယိာမျာဵ၊ ရုဳဵသုဳဵပရိေဘာဂမျာဵနှင်ဴ ရုဳဵသုဳဵယာဉ်မျာဵ ပါရှိပါသည။်  

 

             ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧမပီလမ ှ စက်တင်ဘာလအထိ နှင်ဴ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ရဳုဵသဳုဵ 

စက်ကိရိယာမျာဵ၊ ရဳုဵသဳုဵပရိေဘာဂမျာဵ နှင်ဴ ရဳုဵသဳုဵယာဉမ်ျာဵ ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်မ ှ ရဳုဵသဳုဵစက်ကိရိယာမျာဵနှငဴ် 

ရုဳဵသုဳဵပရိေဘာဂမျာဵအတွက ်ရန်ပုဳေငွ ခွဲေဝချထာဵေပဵပါသည်။ 

 

            ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧမပီလမ ှ စက်တင်ဘာလအထိ နှငဴ်  ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင်  ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵေရဵဌာနအတွက် ေငွလဳုဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ် ေခါင်ဵစဉ်ေအာက်မှ အေဆာက်အဦ နှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်လဴပု်ငန်ဵမျာဵအတွက ် ရန်ပုဳေငွခွဲေဝ ချထာဵေပဵြခင်ဵမရိှပါ။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမ ှစြ်တင်ဘာလ အထိ ၊  ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏  

အမန်ှအသုဳဵစရတ်ိ နှင်ဴ  ခန့မ်ှန်ဵ ေြခ သုဳဵေငစွာရင်ဵ  (ြျြ်သန်ဵ ေြါင်ဵ) 

စဉ ်
ေငွစာရင်ဵ 

ေခါင်ဵစဉ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလ အထိ ၂၀၁၈ −၂၀၁၉ ခု၊  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ခွငဴ်ြြုေငွ အမှန်သဳုဵေငွ 
ြြနအ်ြ်

ေငွ 

ရာခိုင် 

နှုန်ဵ  
ခွငဴ်ြြုေငွ 

ခန့်မှန်ဵေြခ 

သဳုဵေငွ 
ြြနအ်ြ်ေငွ ရာခိုငန်ှုန်ဵ 

၁ ေငွလဳုဵေငွရင်ဵ 

စရိတ် 
−  −  −  −  −  −  −  −  

၂ သာမန်အသုဳဵ 

စရိတ် 
၂၁၂.၉၅၇  ၂၁၁.၆၅၅ ၁.၃၀၂ ၉၉.၃၉% ၄၅၇.၅၉၇  ၄၅၁.၇၂၄  ၅.၈၇၃  ၉၈.၇၂% 

၂၂ 



2017 2018 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 7344 342 7686 6394 324 6718 

Decided 7126 333 7459 6383 290 6673 

Clearance Rate % 97% 97% 97% 99.82% 89.50% 99.33% 

၂၀၁၈ ခုနှစ် လုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွြမ်ှုမျာဵ 

ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိြု် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ေဖာ်ြြချြ ်

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်၊   ခရိုငန်ှငဴ ်ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုြင်န်ဵြမာဏနှင် ဴအမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ 

 

           ဇယာဵ (၁) တွင် ြပညန်ယ်တရာဵလွှတေ်တာန်ှငဴ် ြပည်နယအ်တွင်ဵ ရှိ ခရိုင်နှငဴ် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ 

ြပက္ခဒိန်နစှ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ြပည်နယခ်ျုပ်ကို ေဖာြ်ပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ ြပညန်ယအ်တွင်ဵရှိ ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵသ့ုိ စွဲဆိုေလျှာက်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ 

(၆၇၁၈)မှု ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ်ထက် (၉၀၅)မှု ေလျာနဴည်ဵ ပါသည်။ အမှုမပီဵြပတမ်ှု ရာခိုငန်ှုန်ဵမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် 

၉၇% ရိှမပီဵ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၉၉.၃၃% ရိှ၍ ယခင်နှစ်ထက် ၂.၃၃%  ပိမုိမုပီဵြပတခ်ဲဴသည်။ 

 

 ဇယာဵ.  ၁    ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် နှင်ဴ  ြြည်နယအ်တွင်ဵ ရှိ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နစှ ်

                   အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ  ၂၀၁၇ နှင်ဴ  ၂၀၁၈ နှိုင်ဵယဉှ်ေဖာြ်ြချြ် 
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Criminal Civil Criminal Civil

Newly Filed

Decided

2018 2017

၂၃ 



2017 2018 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 194 72 266 300 73 373 

Decided 183 78 261 278 70 348 

Clearance Rate % 94% 108% 98% 92.67% 95.5% 93.3% 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၏ လုြင်န်ဵြမာဏနှင် ဴအမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ 

 

      ဇယာဵ (၂)တွင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကုိ ေဖာြ်ပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၌် စွဲဆိုေလျှာက်ထာဵသည် ဴ အမှုေပါင်ဵသည် (၃၇၃)မှု 

ြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်ဵအမှုမပီဵြပတန်ှုန်ဵသည ် ၉၃.၃% ရိှမပီဵ ယခင်နှစ်အမှုမပီဵြပတ်မှု ၉၈%ေအာက် ၅% 

ေလျာနဴည်ဵပါသည်။  

 

 

ဇယာဵ.  ၂  ြြည်နယတ်ရာဵလွှတေ်တာ်၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ  ၂၀၁၇ နှငဴ် ၂၀၁၈  နှိုင်ဵယဉ်ှ 

               ေဖာ်ြြချြ်  
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၂၄ 



2017 2018 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 825 122 947 725 143 868 

Decided 783 130 913 792 113 905 

Clearance Rate % 95% 106% 96% 109.2% 79.02% 104.26% 

ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုြင်န်ဵြမာဏ နှင် ဴအမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ 

 

           ဇယာဵ (၃) တွင် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵသ့ုိ စွဲဆိုသညဴ်အမှုေပါင်ဵ (၈၆၈)မှု ရိှမပီဵ ယခင်နှစ် စွဲဆုိမှု 

(၉၄၇)မှုေအာက် (၇၅)မှု ေလျာနဴည်ဵ ကာ  မပီဵြပတ်မှုရာခိုငန်ှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ်  ၉၆%မှ  ယခနုှစ ်၁၀၄.၂၆% 

သို ့ပိမုိခုဲဴ၍  ၈.၂၆%  ပိမုိမုပီဵြပတခ်ဲဴပါသည်။ 

 

 

     ဇယာဵ.  ၃  ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ်  အမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ   ၂၀၁၇ နှငဴ် ၂၀၁၈ 

                     နှိုင်ဵယဉှ်ေဖာြ်ြချြ် 
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2017 2018 

Criminal Civil Total Criminal Civil Total 

Newly Filed 6325 148 6473 5369 108 5477 

Decided 6160 125 6285 5313 107 5420 

Clearance Rate % 97% 84% 97% 98.96% 99.07% 98.96% 
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ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုြင်န်ဵြမာဏ နှင် ဴအမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ 

 

           ဇယာဵ (၄) တွင် မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလုိက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵသ့ုိ စွဲဆိုသည်ဴအမှုေပါင်ဵ (၅၄၇၇) မှုရိှမပီဵ ယခင်နှစ်ထက် 

(၉၉၆) မှု ပုိမုိမျာဵြပာဵကာ မပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ် ၉၇% မှ ယခနုှစ ်၉၈.၉၆% သ့ုိ အနည်ဵငယ် 

တိုဵ မပီဵ မပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။် 

 

 

    ဇယာဵ.  ၄   ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ   ၂၀၁၇  နှငဴ်   ၂၀၁၈ 

                    နှိုင်ဵယဉှ်ေဖာြ်ြချြ် 

2017 2018 

၂၆ 



2017 2018 

Newly Filed 62 27 

Decided 45 39 

Clearance Rate % 73% 144.44% 
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Decided

ြေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုြင်န်ဵြမာဏ နှင် ဴအမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ 

 

           ဇယာဵ (၅) တွင် ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵကုိ 

ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကေလဵသူငယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ ဖွင်ဴလစှ်ထာဵသညဴ ် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

(၇) ရုဳဵတွင် စွဲဆိုသည်ဴ အမှုေပါင်ဵ  (၂၇) မှုရိှမပီဵ ယခင်နှစ်ထက် (၃၅)မှု ေလျာနဴည်ဵ ကာ  မပီဵြပတမ်ှု 

ရာခုိင်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ်  ၇၃% မှ  ယခနုှစ ်၁၄၄.၄၄% သို ့ တိုဵ တက ်မပီဵြပတ်ခဲဴပါသည်။  

 

 

       ဇယာဵ.  ၅ ြေလဵသူငယတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတန်ှုန်ဵ  ၂၀၁၇ နှငဴ် ၂၀၁၈ 

                     နှိုင်ဵယဉှ်ေဖာြ်ြချြ် 

၂၇ 



၂၀၁၈ ခုနှစ် လုြ်ငန်ဵေဆာင်ရွြမ်ှုမျာဵ 

ြြြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုပြီဵြြတ်နှုန်ဵ ေဖာ်ြြချြ ်

 

 

     ြြည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏  ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထ ိ

စစ်ေဆဵစီရင်သည်ဴ  ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵစာရင်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ခရိုငတ်ရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့မ ှဒီဇငဘ်ာလ (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ် 

 ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵစာရင်ဵ  

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ်

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

စာ
ရင

်ဵ ဖွ
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လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
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်ဵြ
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 

၁ ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵ 

လွှတ်ေတာ် 

၄၃ ၃၀၀ ၂၇၈ ၆၅ ၁၆ ၇၃ ၇၀ ၁၉ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည ်

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

စာ
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်ဵဖ
ွငဴ် 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

စာ
ရင

်ဵြ
ိတ်

 

စာ
ရင

်ဵဖ
ွငဴ် 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

စာ
ရင

်ဵြ
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၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 

၁ ဘာဵအခဳရိငု်တရာဵရုဳဵ ၈၃ ၃၀၉ ၃၀၃ ၈၉ ၄၃ ၅၅ ၃၉ ၅၉ 

၂ ေကာကဴရိတခ်ရိငု်တရာဵရဳုဵ ၁၉ ၁၀၄ ၁၀၆ ၁၇ ၁၆ ၁၅ ၁၃ ၁၈ 

၃ ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ ၁၅၇ ၃၀၄ ၃၇၅ ၈၆ ၉၃ ၇၂ ၆၀ ၁၀၅ 

၄ ဖာပွနခ်ရိငု်တရာဵရဳုဵ - ၈ ၈ - - ၁ ၁ - 

စစုေုြါင်ဵ ၂၅၉ ၇၂၅ ၇၉၂ ၁၉၂ ၁၅၂ ၁၄၃ ၁၁၃ ၁၈၂ 

၂၈ 



  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၁) ရြ် ေန့ မှ  ဒီဇငဘ်ာလ  (၃၁) ရြ်ေန့ထိ  

စစ်ေဆဵစီရင်သညဴ်  ရာဇဝတ်မှု နှင်ဴ တရာဵမမှုမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် တရာဵရုဳဵအမည် 

ရာဇဝတ်မှု တရာဵမမှု 

စာ
ရင

်ဵဖ
ွငဴ် 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

စာ
ရင

်ဵြ
ိတ်

 

စာ
ရင

်ဵဖ
ွငဴ် 

လ
ြ

်ခ ဳ

ပြ
ီဵြြ

တ်
 

စာ
ရင

်ဵြ
ိတ်

 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 

၁ ဘာဵအမဳမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၃၂၆ ၂၆၇၅ ၂၆၁၅ ၃၈၆ ၃၇ ၃၀ ၂၄ ၄၃ 

၂ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၁၅ ၁၈၆ ၁၉၈ ၃ ၂ ၆ ၅ ၃ 

၃ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ 

၁၁ ၅၀ ၆၀ ၁ ၄ ၂ ၃ ၃ 

၄ ေကာကဴရိတမ်မို့နယ် 

တရာဵရုဳဵ 

၃၇ ၆၇၅ ၆၅၀ ၆၂ ၁၇ ၈ ၁၂ ၁၃ 

၅ ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵမမို့နယ်

တရာဵရုဳဵ 

၁၀ ၁၆၆ ၁၆၄ ၁၂ ၃ ၆ ၄ ၅ 

၆ ြမဝတီမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၂၈၇ ၁၅၇၈ ၁၅၉၁ ၂၇၄ ၉၁ ၅၅ ၅၈ ၈၈ 

၇ ဖာပွနမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ ၂ ၃၉ ၃၅ ၆ ၂ ၁ ၁ ၂ 

စစုေုြါင်ဵ ၆၈၈ ၅၃၆၉ ၅၃၁၃ ၇၄၄ ၁၅၆ ၁၀၈ ၁၀၇ ၁၅၇ 

၂၉ 



တရာဵရုဳဵမျာဵ 
ရုဳဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၂၂၇၈၆၀၀ ကျပ ် ၃၉၅၄၅၀၀ ကျပ ်

ခရိငု်တရာဵရဳုဵ (၄) ရုဳဵ  ၈၂၂၁၃၇၅ ကျပ ်  ၁၁၀၅၂၁၆၀ ကျပ ်

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇) ရုဳဵ ၁၅၉၁၁၅၀ ကျပ ် ၁၁၃၈၉၂၃ ကျပ ်

စစုေုပါင်ဵ ၁၂၅၉၁၁၂၅ ကျပ ် ၁၆၁၄၅၅၈၃ ကျပ ်

အြခာဵကြိုဵြမ်ဵေဆာင်ရြွ်မှုမျာဵ 

ရုဳဵခွန်နှငဴ် ဒဏ်ေငွေြာြ်ခဳရရှိမှု 

ရုဳဵခွန်ရရှိေငွမျာဵ 

 

             ကရငြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာန်ှငဴ် ြပည်နယအ်တွင်ဵ ရှိ လက်ေအာက်ခဳတရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴ၌ 

စွဲဆိုေသာ အမှုမျာဵတွင် ရုဳဵခွန်ေတာ်ဥပေဒအရ ရုဳဵခွန်တဳဆပိ်ေခါင်ဵ မျာဵကုိ အမှုသညမ်ျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ေရှ့ေနေရှ့ရပ်ကိစ္စမျာဵတွင် ေရှ့ေနမျာဵနှငဴ်သက်ဆိငုသူ်မျာဵမှလည်ဵေကာင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴသည်။ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်နှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနှစ ် ရုဳဵခွန်တဳဆိပေ်ခါင်ဵမျာဵ ထမ်ဵေဆာင်ရရှိေငွ နှိုင်ဵယဉှတ်င်ြပမှုမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်− 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တြရ်ိုြ်ဒဏ်ေငနွှငဴ်  ေြာြ်ခရဳဒဏ်ေငမွျာဵ 

 

               ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် ြပည်ေထာငစ်ု အရအသဳုဵဆိုင်ရာဥပေဒအရ တရာဵရုဳဵ 

မျာဵမ ှ ေကာက်ခရဳရှိေသာ ဒဏ်ေငွမျာဵကုိ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ရေငမွျာဵအြဖစ် ြပည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵသငွ်ဵ ပါသည။် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှငဴ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆငဴ်က 

တပရ်ိုက်သညဴ် ဒဏ်ေငွနှငဴ ်ေကာက်ခရဳရိှမှု  နှိုင်ဵယဉှတ်င်ြပမှုမှာ  ေအာက်ပါအတိငု်ဵ ြဖစ်ပါသည−် 

တရာဵရုဳဵမျာဵ 

တြ်ရုိြ်ဒဏ်ေငွ ေြာြခ်ဳရဒဏ်ေင ွ ယခင် 
ြာလ 
ေ ြဵ
ြျန် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ် 

− − − − − 

ခရိငု်တရာဵရဳုဵ (၄) ရုဳဵ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ ် - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ ် - − 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၇) ရုဳဵ ၁၈၇၈၅၂၀၆၀ 
ကျပ ်

၁၅၄၁၇၈၁၄၅ 
ကျပ ်

၁၈၇၈၅၂၀၆၀ 
ကျပ ်

၁၅၄၁၇၈၁၄၅ 
ကျပ ်

− 

၃၀ 



လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ ်
 

          ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရကေ်န့ထိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆင်ဴတွင် 

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ တရာဵေရဵအရာရိှ (၂၄) ဦဵနငှ်ဴ ရုဳဵဝန်ထမ်ဵ (၁၀၆) ဦဵရိှပါသည်။ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆင်ဴရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ တရာဵသူကကီဵမျာဵနှငဴ် ရုဳဵဝန်ထမ်ဵ 

မျာဵ၏ ရာထူဵ အလုိက်အင်အာဵစာရင်ဵ ကို  ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ြဖင်ဴ ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် 

           
 
ေလြဴျင်ဴသင်ကြာဵေြဵမှုနှင်ဴ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵ တြ်မှု 
 
 

           တရာဵသူကကီဵမျာဵ၏ တရာဵစီရင်ေရဵဆိငု်ရာ လတွ်လပမ်ှုနှငဴ် စီမဳခန့်ခဲွမှုစွမ်ဵရည်ြမှငဴတ်င်ရန် နှင်ဴ 

ပညာရပ်ကျွမ်ဵကျင်မှု၊ တာဝန်ခဳနိုင်မှုနှင်ဴ ဂုဏသိ်က္ခာြမငဴ်တင်ရန် တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵ 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ေလကဴျင်ဴေဆာင်ရွက်ေပဵလျကရိှ်ရာ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍  

ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵ၊ လှိုင်သာယာမမို့နယ်ရှိ ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရဳုဵ ေလကဴျငဴ်ဌာန၊ 

သင်တန်ဵ ေကျာင်ဵတွင ် (၁၉-၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၁၂-၄-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ   ဖွငဴ်လစှ်ေသာ ခရုိငအ်ဆင်ဴ 

မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ် (၈)သ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵမှ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ 

ေဒါ်ခင်ဝင်ဵနုိင် နှင်ဴ ဘာဵအဳခရုိငတ်ရာဵရဳုဵမှ ဒုတိယခရုိငတ်ရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ေမစိမ်ဴစမ်ဵတ့ုိ  တက်ေရာက ်

ခဲဴပါသည။်  

 

          ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် နှင်ဴ ခရုိငတ်ရာဵရဳုဵမျာဵတွင်လည်ဵ ၂၀၁၈ ခုနှစအ်တွင်ဵ တရာဵရဳုဵ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ အရည်အေသွဵြမငဴ်မာဵေရဵနှင်ဴ ကွန်ပျူတာ အေြခခဳ၊ အဆငဴ်ြမငဴ်သင်တန်ဵမျာဵအာဵ (၂)ကကိမ်စီ 

ဖွင်လဴစှ်ခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစအ်တွင်ဵ ဗဟုိ၀န်ထမ်ဵတက္ကသုိလ် (ေအာက်ြမန်မာြပည)်တွင် ဖွငဴလ်စှ်ေသာ 

စာေရဵ၀န်ထမ်ဵကကီဵကကပ်မှုသင်တန်ဵ  အမှတ်စဉ(်၈၄)သ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရဳုဵမှ ဌာနခဲွစာေရဵ 

ေဒါ်စန္ဒာေကျာ၊် စာေရဵ၀န်ထမ်ဵအေြခခဳသင်တန်ဵအမှတ်စဉ် (၁၆၉)သ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ်ရဳုဵမှ 

အငယ်တန်ဵစာေရဵ ေဒါ်ဇငဇ်ငေ်အာင်တို့ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

၃၁ 



          လူသာဵအရင်ဵအြမစ် ဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ  ထုိင်ဵ နုိငင်ဳ၊    ဗန်ေကာက်မမို့ 

Anantara Hotel ၌   ကျင်ဵပသည်ဴ  “ Judicial   Excellence  in  Response  to  Today’s  Challenges ” 

ညီလာခဳသိ့ု    ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ   ဦဵသိန်ဵကိုကို  တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။်   

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ  အရညအ်ေသွဵ  

ြမှငဴ်တင်ေရဵသင်တန်ဵ (၁/၂၀၁၈) ဖွငဴ်လှစ်စဉ်  

(ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်) 

Judicial   Excellence  in  Response  to  

Today’s  Challenges ” ညလီာခ ဳသို့ ဴ 

 (၁၂-၉-၂၀၁၈)  ြ္  (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထ ိ

တကံေရာကံစ ံဲ 

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ  အရညအ်ေသွဵ  ြမှငဴ်တင်ေရဵသင်တန်ဵ  (၂/ ၂၀၁၈) 

ဖွငဴ်လှစ်စဉ ်(ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်) 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရုဳဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵြမှငဴတ်င်ေရဵသင်တန်ဵ  ဖွငဴ်လှစေ်ြဵမှု 

(ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ)် 

၃၂ 



တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ ရုဳဵလပု်ငန်ဵ 

ဆိငု်ရာ အရည်အေသွဵ ြမှငဴသ်င်တန်ဵ  

ဖငွဴ်လစှ်စဉ ် (ြမ၀တီခရိုင)် 

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ 

ြမှင်ဴသင်တန်ဵ ဖငွဴ်လစှ်စဉ ်(ေကာဴကရိတ်ခရိုင)် 

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ  အရည်အေသွဵ 

ြမှင်ဴသင်တန်ဵ ဖငွဴ်လစှ်စဉ ်(ဖာပွန်ခရုိင်) 

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ အရည်အေသွဵြမှင်ဴ 

သင်တန်ဵ ဖွင်ဴလစှ်စဉ ် (ဖာပွန်ခရိငု)် 

တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရုဳဵလုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵြမငှ်တင်ေရဵသင်တန်ဵ ဖွငဴ်လှစေ်ြဵမှု 

(ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ) 

၃၃ 



အေြခခဳြွန်ြျူတာသင်တန်ဵဖွငဴ်လှစ် သင်ကြာဵမှု 

ေေျခခဳကးနံြ့ူတာသငတံနံဵ  ဖးငဴံလ္စစံဲံ   

( ျြညံနယံတရာဵလွှတံေတာံ) 

ေေျခခဳကးနံြ့ူတာသငံတနံဵ  ဖးငဴံလ္စစံဲံ  

 (ေကာဴကရိတခံရိုငံ) 

ေေျခခဳကးနံြ့ူတာသငံတနံဵ  ဖးငဴံလ္စစံဲံ   

(ျြ၀တီခရိုငံ) 

ေေျခခဳကးနံြ့ူတာသငံတနံဵ  ဖးငဴံလ္စစံဲံ   

(ဖာြးနံခရုိငံ) 

၃၄ 



အဆငဴ်ြမငဴ်ြွန်ြျူတာသင်တန်ဵ  ဖငွဴ်လစ်ှ သင်ကြာဵမှု 

 

 ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘာဵအဳ)တွင ်(၁၄-၇-၂၀၁၈)ရက်ေန့မှ (၂၈-၈-၂၀၁၈) ရက်ေန့ 

အထိ ဖွင်ဴလစှ်သညဴ်  အဆင်ဴြမငဴ်ကွန်ပျူတာသင်တန်ဵသ့ုိ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရုိင်/ 

မမို့နယ်၊  ေကာဴကရိတ်ခရိုင်/ မမို့နယ် နှင်ဴ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ တ့ုိမှ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ  တက်ေရာက ်

ခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ ် ဘာဵအဳကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်တို့ ပူဵေပါင်ဵ 

ဖွငဴလ်စှသ်ည်ဴ အဆငဴ်ြမင်ဴကွန်ပျူတာသင်တန်ဵ  ဆင်ဵ ပဲွအခမ်ဵအနာဵကုိ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ (၂၈-၈-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင ်ကျင်ဵပြပုလပုခဴဲ်ပါသည်။ 

အဆငဴ်ြမငဴ်ကွန်ပျူတာသင်တန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်စဉ ်( ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ) 

အဆငဴ်ြမငဴ်ကွန်ပျူတာသင်တန်ဵ ဆင်ဵ ပွဲမှတ်တမ်ဵပဳု 

(ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်) 

၃၅ 



တရာဵရုဳဵ၏ လြု်ငန်ဵေဆာငရ်ြွ်ြုဳြို အမျာဵြြည်သူနာဵလည ်သေဘာေြါြ်ေစရန ်ြညာေြဵြခင်ဵ  နငှ်ဴ 

အသအိြမင ်ြမှင်ဴတင်ေရဵ  ေဆာင်ရွြ်ေြဵြခင်ဵ  
 
 

         သတင်ဵမီဒီယာဥပေဒနှင်ဴအညီ တရာဵရုဳဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရယူနိုင်ရန် ကရင်ြပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်တွင် သတင်ဵ ြပန်ကကာဵေရဵအဖဲွ့(Public Information Officer) နှငဴ် ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ်အဆငဴ် 

တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် (Court Information Officer) သတင်ဵြပန်ကကာဵေရဵအရာရိှမျာဵ ခန့်အပ်ထာဵပါသည။် 

 

         ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် Facebook Page တွင် ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်၏ ကကိုတင် 

အမှုေခါ်စာရင်ဵမျာဵ၊ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်၏ ကကိုတင်အမှုေခါ် စာရင်ဵမျာဵ၊ စီရင်ချက်ချမှတမ်ညဴ် 

အမှုစာရင်ဵမျာဵ၊ ြပည်နယအ်တွင်ဵ  တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴတ့ုိ၏ လှုပရှ်ာဵမှု 

သတင်ဵမျာဵကိ ု ြဖန့်ေဝြခင်ဵမျာဵ  ေဆာငရွ်က်ခဲဴပါသည။် 

 

         တရာဵရုဳဵမျာဵအနက် ေရှ့ေြပဵတရာဵရုဳဵြဖစ်သည်ဴ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် စုဳစမ်ဵရန်ဌာန (Information 

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

အြပင် နိုင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ် အညီ ရုဳဵသဳုဵပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကုိလည်ဵ  ြဖည်ဴတင်ဵထာဵပါသည။်  ထိုအ့တူ 

ကရငြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵ တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်နှင်ဴ  မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ  အဆင်ဴဆင်ဴတွငလ်ည်ဵ  ဘာဵအဳမမို ့နယ ်

တရာဵရုဳဵကဲဴသို့  ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိမပီဵ  ြဖစ်ပါသည်။ 

        

         တရာဵရုဳဵမျာဵသည ် နိုင်ငဳသာဵတို့၏ ဥပေဒအရ ရရှိရမညဴ် အခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ အြပည်ဴအဝရရိှေစရန်၊ 

တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ရန်၊ ြပည်သူမျာဵလုဳခခုစဳိတ်ချမှုရိှေစရန၊် တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ 

လွယ်ကစူွာအသုဳဵြပုနိုင်ရန ်နှငဴ်  ြပည်သူမျာဵတရာဵမျှတမှုကုိ  ရရိှခစဳာဵရရိှေစရန ်  ေဆာငရွ်က်လျကရိှ်ပါသည်။ 

 

         ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်မှ လက်ခဳရရှိသညဴ် သငဴ်အတွက်တရာဵရုဳဵေစာင်ေရ (၇၀၀၀)၊ 

ရာဇ၀တ်မှု အေကကာင်ဵ သိေကာင်ဵစရာေစာင်ေရ (၇၀၀၀)၊ တရာဵမမှုအေကကာင်ဵသိေကာင်ဵစရာေစာင်ေရ(၇၀၀၀)၊ 

စာချွန်ေတာ် အေကကာင်ဵ သိေကာင်ဵစရာ ေစာင်ေရ (၇၀၀၀) စီကုိ ကရငြ်ပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ ြပည်နယ ်

အတွင်ဵ ရှ ိ ခရိုင်၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵက ြပည်နယအ်တွင်ဵ ရှ ိ ြပည်သူမျာဵသို ့ ြဖန့်ေဝေပဵခဲဴပါသည်။ 

 

        ကရငြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ တိငု်ဵ ရင်ဵ သာဵြပညသူ်မျာဵအတက်ွ တရာဵစီရင်ေရဵအသိအြမင် ဗဟုသုတတုိဵြမှငဴ် 

ေစရန်အတွက်  တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ပထမနှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာ 

အစီအစဉ် (၂-၂-၃)တွင် ေဖာ်ြပပါရှသိညဴ် တရာဵရုဳဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ တိငု်ဵ ရင်ဵ သာဵ ဘာသာစကာဵ 

ြဖင်ဴ ဘာသာြပန ် ေဆာင်ရွကရ်န ် ေဖာြ်ပပါရှ၍ိ အထက်ေဖာြ်ပပါ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ (တရာဵမ၊ ရာဇ၀တ်၊ 

စာချွန်ေတာ်၊ သငဴ်အတွက်တရာဵရုဳဵ )ကုိ စေကာကရင်၊ ပိုဵ ကရင်၊ ပအုိဝ်ဵ နှင်ဴ မွန်ဘာသာမျာဵသုိ ့ဘာသာြပန်ဆိုခဲဴမပီဵ  

ြဖန့်ေဝရန ် စီစဉ်ေဆာငရွ်ကလ်ျက ်ရိှပါသည်။ 

၃၆ 



ဥြေဒဆိငု်ရာသိေြာင်ဵစရာမျာဵ  ေဟာေြြာြိုခ့ျြခင်ဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵဆိငု်ရာလြ်ြမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြဖန ့်ေဝ 

ေြဵြခင်ဵ 

 

        (၂၃- ၄- ၂၀၁၈)ရက်ေန့ မ ှ (၂၁- ၅- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ  ကရင်ြပညန်ယအ်ေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမ ှ  

အငယ်တန်ဵစာေရဵနှငဴ်ဴ် ရုဳဵအကူ၀န်ထမ်ဵမျာဵအာဵ လုပင်န်ဵတာဝန်မျာဵကုိ ေအာင်ြမငစ်ွာ  ေဆာင်ရွကန်ိုင်ရန်အတွက် 

ဝန်ထမ်ဵ မျာဵ၏ စွမ်ဵ ေဆာင်ရညြ်မင်ဴမာဵေရဵသင်တန်ဵတွင် ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မှ လက်ေထာက် 

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခငသ်ီတာထွန်ဵက တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆငဴ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳ နှငဴ် တရာဵရုဳဵလူထုဝန်ေဆာငမ်ှု၊ တရာဵရဳုဵ 

လက်ကမ်ဵစာေစာင်  (ရာဇဝတ်၊ တရာဵမ၊ စာချွန်ေတာ်၊ သငဴ်အတွက်တရာဵရုဳဵ ) မျာဵကိ ုသင်ကကာဵပို့ချေပဵခဲဴပါသည။် 

 

        (၇-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့ တွင် ကရင်ြပညန်ယ်၊ ဘာဵအဳမမို ့၊ ပအုိဝ်ဵ စာေပနှင်ဴယဉ်ေကျဵမှုအဖဲွ့ရုဳဵ၌ ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်မှ  ြပည်နယတ်ရာဵသကူကီဵချုပ် ဦဵေစာစဳလင်ဵ ၊ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခငသီ်တာထွန်ဵ  

နှငဴ်  ေဒါ်နန်ဵညိုရှင်ဵ လင်ဵတို့က ပအုိဝ်ဵစာေပနှင်ဴယဉ်ေကျဵမှု ဆရာြဖစ်သငတ်န်ဵ ၌ ြပည်သူမျာဵမ ှ ဥပေဒကုိသိရိှ 

နာဵလည်လိုက်နာကျငဴ်သုဳဵလာေစရန်၊ ဥပေဒကုိလိုက်နာေသာ အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵရရှိေစရန် တရာဵရုဳဵ  

အေကကာင်ဵ   နှငဴ်  ဥပေဒဆိုင်ရာဗဟုသုတမျာဵ   ေဟာေြပာခဴဲပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (၂၀-၅-၂၀၁၈)ရက်ေန့ တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်၊ ဇာသြပင်ေကျဵရာွအေြခခဳပညာ အထက်တန်ဵ  

ေကျာင်ဵ ၌ ကျင်ဵ ပြပုလပု်ေသာ ေနွရာသ ီ မွန်စာေပဆရာ/ဆရာမ စွမ်ဵ ရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵ သင်တန်ဵဆင်ဵပွ ဲ

အခမ်ဵအနာဵတွင် ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မ ှ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခငဝ်င်ဵ နိုင်က ေဟာေြပာ 

ပို့ချခဲဴမပီဵ  တရာဵရုဳဵဆုိင်ရာလက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵကုိ မွန်စာေပသင်တန်ဵနည်ဵြပမျာဵ နှငဴ် သငတ်န်ဵသာဵမျာဵအာဵ 

ြဖန့်ေဝ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက    ပအိုဝ်ဵစာေပနှင်ဴ  ယဉ်ေကျဵမှု   

ဆရာြဖစ ်သင်တန်ဵသာဵမျာဵအာဵ  ဥပေဒဆိုင်ရာသိေကာင်ဵ စရာမျာဵ  

ေဟာေြပာပ့ုိချေနစဉ် 

၃၇ 



ဥြေဒဆိငု်ရာသိေြာင်ဵစရာမျာဵ  ေဟာေြြာြိုခ့ျြခင်ဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵဆိငု်ရာလြ်ြမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ြဖန ့်ေဝ 

ေြဵြခင်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (၂၅- ၅-၂၀၁၈)ရက်ေန့ တွင် ကရင်ြပည်နယ်၊ ေကာဴကရိတ်မမို့နယ်၊  ေကာဴဘနိ်ဵေကျဵရွာ နှငဴ် ဘာဵအဳမမို့နယ်၊ 

ဖဲကတာေကျဵရွာတို့တွင် ဖွငဴ်လှစ်ေသာ ေနွရာသီမနွ်စာေပဆရာ / ဆရာမမျာဵ စွမ်ဵရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵသငတ်န်ဵတွင်   

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာမ်ှ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ေဒါ်ခငသ်ီတာထွန်ဵက မွန်စာေပသင်တန်ဵနည်ဵြပ 

မျာဵနှငဴ် သင်တန်ဵသာဵမျာဵအာဵ တရာဵရုဳဵဆုိင်ရာသိေကာင်ဵ စရာမျာဵ ေဟာေြပာပ့ုိချမပီဵလက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵအာဵ 

ြဖန့်ေဝ ေပဵခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၂၀-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် မွန်စာေပသင်တန်ဵ  

နည်ဵြပမျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵသာဵမျာဵအာဵ 

တရာဵရုဳဵဆိုင်ရာ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵကို  

ြဖန့်ေဝေပဵအပ်ေနစဉ် 

(၂၅-၅-၂၀၁၈) ရကံေနတဴးင ံြးနံစာေြသငံတနံဵ 

နညံဵျြြ့ာဵ န္ငံဴ သငံတနံဵသာဵြ့ာဵောဵ  ဥြေဒ 

ဆိုငံရာ သိေကာငံဵစရာြ့ာဵ  ေဟာေျြာြိုခဴ့ေနစဲ ံ

၃၈ 



ဥြေဒ၊ နည်ဵဥြေဒအသစ်မျာဵ  ေရဵဆွဲြြဋ္ဌာန်ဵြခင်ဵ 
 

          ကရင်ြပညန်ယ်လွှတ်ေတာ်က (၁-၁-၂၀၁၈)  ရက်ေန့မှ (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈) ရက်ေန့အထိ  ကာလအတွင်ဵ 

ေအာက်ပါဥပေဒမျာဵကို   ထုတြ်ပန်ခဲဴပါသည် - 

 

          (က)     ကရင်ြပညန်ယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်(ဧမပီလ မှ စက်တင်ဘာလ) ေဒသန္တရစီမကဳိန်ဵဥပေဒအမှတ် -  ၁ 

                     (၁၆- ၃- ၂၀၁၈) 

 

          (ခ)      ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊ ကရငြ်ပည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာေငွ အရ အသုဳဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအမှတ် -  ၂ 

                     (၁၆- ၃- ၂၀၁၈) 

 

          (ဂ)      ကရင်ြပညန်ယ ် ေြမယာခွန်ဥပေဒကို  ြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒအမှတ် -  ၃ 

                     (၁၆- ၃- ၂၀၁၈) 

 

          (ဃ)     ကရင်ြပညန်ယ ် ယစ်မျ ို ဵခွန်ဥပေဒကို  ြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒအမှတ် -  ၄ 

                      (၃၀- ၅- ၂၀၁၈) 

 

          (င)      ကရင်ြပညန်ယ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်(ေအာက်တုိဘာလမှ စက်တင်ဘာလ) ေဒသန္တရ 

                     စီမဳကနိ်ဵ  ဥပေဒအမှတ် - ၅      (၂၆- ၉- ၂၀၁၈) 

 

          (စ)       ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ၊ု  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ် ကရင်ြပညန်ယ်၏  ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥပေဒ    

                     (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကရငြ်ပည်နယလ်ွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ-်   ၆)   (၂၆- ၉- ၂၀၁၈) 

၃၉ 



ြြစ်ဒဏြ်ျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုြ်ခဳေနရသူမျာဵ၏ ဥြေဒဆိငု်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရိှေရဵေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ  

 

             ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ   ၆၇ ၊  ၆၈ နှငဴ်    ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်ရုဳဵ၏ 

(၉-၁၀-၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ ညွှန်ကကာဵချက်အမှတ ် (၅/ ၂၀၁၃) တို့နှငဴ်အည ီ ြပစ်ဒဏ်ကျခဳရသမူျာဵ၊ အချုပ်ခဳ 

ေနရသူမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ရသင်ဴရထိုက်ေသာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ ခဳစာဵနိုင်ေရဵနှငဴ် အမှုမျာဵ 

စစ်ေဆဵရာတွင် ကကန့်ကကာမှုမရိှေစေရဵတို့အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကကီဵချုပ်က အကျဉ်ဵေထာင် (၁)ခ၊ု မမို့မရဲစခန်ဵ၊ နယ်ေြမရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵအချုပ်ခန်ဵ  (၁၀)ခ ု နှငဴ် 

အသက်ေမွဵမှုအတတသ်င်စခန်ဵ  (၁)ခ ု ကုိလည်ဵေကာင်ဵ ၊ ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကကီဵ(၁)သည် 

ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵအချုပ်ခန်ဵ (၈)ခုနှငဴ် ရဲဘက်စခန်ဵ (၁)ခုကုိ လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကကီဵ(၂)သည် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵအချုပ်ခန်ဵ (၁၀)ခုကုိလည်ဵေကာင်ဵကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵခဲဴသည။် ဘာဵအဳခရိုင်၊ 

ေကာဴကရိတခ်ရိုင၊် ြမဝတီခရိုင်နှငဴ် ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵသူကကီဵမျာဵက နယ်ေြမရဲတပဖ်ွဲ့စခန်ဵအချုပ်ခန်ဵ (၁၅)ခ ု

တ့ုိကုိ သွာဵေရာက် ကကည်ရဴှုစစ်ေဆဵမပီဵ  လိုအပ်သညမ်ျာဵ   လမ်ဵညွှန်ခဲဴပါသည။် 

 

 

ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ြ အြျဉ်ဵေထာင၊် ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ် နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို 

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ  

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက  (၆- ၉-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင ်

ဘာဵအဳအကျဉ်ဵေထာင်အာဵ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

၄၀ 



ြပည်နယတ်ရာဵလွှတေ်တာ် တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵသိန်ဵကိုကုိက (၂၇-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်  

မာလာဖူဵကုန်ထုတ်စခန်ဵ(မမိုင်ကေလဵ)အာဵ   

ကကညဴရ်ှု စစ်ေဆဵစဉ ်

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကကီဵ 

ေဒါ်ခငေ်ဆွထွန်ဵက (၄-၆-၂၀၁၈)ရက်ေန့တွင် 

သဳေတာင်ကကီဵမမို့မရဲစခန်ဵ အချုပ်ခန်ဵအာဵ 

ကကည်ဴရှု စစ်ေဆဵစဉ ်

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ြ အြျဉ်ဵေထာင်၊ ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ်  နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို 

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

၄၁ 



ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵသူကကီဵ   ေဒါ်၀င်ဵ ၀င်ဵ ေမာ်က 

(၉-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် အိန္ဒုနယ်ေြမ 

ရဲစခန်ဵအချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵသူကကီဵ   ေဒါ်မိမိေအာင်က 

(၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် လှိုင်ဵဘွဲမမို့မ 

ရဲစခန်ဵအချုပခ်န်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ေကာဴကရိတခ်ရိုင်တရာဵသူကကီဵ ေဒါ်ေအဵေအဵထွန်ဵက 

(၃၁-၃-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့မ 

ရဲစခန်ဵအချုပခ်န်ဵအာဵ  ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ခရိုငတ်ရာဵသူကြီဵမျာဵြ    အြျဉ်ဵေထာင၊် ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ် နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို  

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

၄၂ 



ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ ဦဵေဇာမ်င်ဵက 

(၂၉-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တင်ွ ဖာပွန်မမို့မ 

ရဲစခန်ဵ အချုပ်ခန်ဵအာဵ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵသူကကီဵ  (တာဝန)် 

ဦဵထင်ေကျာ်က  (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့တင်ွ ဖာပွန်မမို့မရဲစခန်ဵ  

အချုပခ်န်ဵအာဵ ကကည်ဴရှု စစ်ေဆဵစဉ် 

ခရိုငတ်ရာဵသူကြီဵမျာဵြ    အြျဉ်ဵေထာင်၊ ရဘဲြ်စခန်ဵနှငဴ်  နယ်ေြမရဲစခန်ဵအချုြ်ခန်ဵမျာဵြို  

ကြညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

ြမ၀တီခရိုင်တရာဵသူကကီဵ ဦဵေစာေကာ်ေနမူဵက 

(၁၈- ၅- ၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်  ြမ၀တီမမို့မ 

ရဲစခန်ဵ အချုပ်ခန်ဵအာဵ  ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵစဉ ်

၄၃ 



 
မဟာဗျူဟာစမီဳြိန်ဵ၏ ြထမနစ်ှ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှု 
 
မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်မှု 

 

            ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်သည် (၂၀၁၅-၂၀၁၇) သဳုဵနှစ်တာ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ 

အေပါ်အေြခြပုမပီဵ ြပည်သူလူထ ု လိုအပ်ချက်မျာဵကိ ု ြဖညဴ်ဆည်ဵနုိငရ်န ် '' အာဵလုဳဵအတွြ် တုိဵတြ် 

ေြာင်ဵမွန်ေသာ တရာဵမျှတမှုဆသီို့ '' ေဆာင်ပုဒနှ်င်ဴအညီ တရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကို (၁၁-၁-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ချမှတ်ခဴဲပါသည်။ အမျာဵြပည်သူ၏ တရာဵမျှတမှု 

လက်လှမ်ဵ မီေရဵကိုကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက်ရန်၊ လထူ၏ုအသိအြမင်ကိုြမှင်တဴင်ေပဵရန်၊ တရာဵစီရင်ေရဵ၏ 

လွတ်လပ်မှုနှင်ဴ တာဝန်ယူေဆာငရ်ွက်မှုတို့ကိ ု ြမှင်တဴင်ေပဵရန၊် တရာဵစီရင်ေရဵ၏ သာတူညီမျှမှု၊ မျှတမှု 

နှင်ဴ ဂဏ်ုသိက္ခာတ့ုိကို အာမခဳနုိငသ်ညဴ် ကတိကဝတထ်နိ်ဵသိမ်ဵရန်နငှ်ဴ အမှုမျာဵစစ်ေဆဵစီရင်ရာတွင် 

အချန်ိနှင်ဴတေြပဵည ီ ေဆာင်ရွက်နိုငမ်ှု အာဵေကာင်ဵလာေစရန် စသညဴ် မဟာဗျူဟာနယပ်ယ် (၅) ရပ် 

ချမှတ ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။် 

 

            (၂၀၁၈-၂၀၂၂) မဟာဗျူဟာလပု်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵအနက ် ပထမနှစ် မဟာဗျူဟာလပု်ငန်ဵ 

အစီအစဉ ် (၂၀၁၈) တွင် ေဆာင်ရွက်မညဴ်လပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵအနက ် လတူိုင်ဵသ့ုိ အရည်အေသွဵြမှင်ဴ 

တရာဵမျှတမှုကိ ု ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵရန်နှင်ဴ တရာဵရဳုဵအေပါ် ြပည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုဳကကည်မှုနှင်ဴ 

ထေိရာက်မှုရှိသည်ဴ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵကို ြမှငဴတ်င်ရန်စသညဴ် ရည်ရယွ်ချက်မျာဵြဖငဴ် (၆-၄-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့တွင ် လပု်ငန်ဵစီမဳချက်ေရဵဆွ၍ဲ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လပ်ုငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ (၄)လတစ်ကကိမ် 

လျာထာဵ၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည။် ထိုသ့ုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည်နယ် 

တရာဵသူကကီဵချုပ် ဥက္ကဌအြဖစ်ပါဝင်ေသာ ြပည်နယ်တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာ လပု်ငန်ဵစဉ်မျာဵစီမဳ 

ခန့်ခဲွေရဵအဖဲွ့၏ ကကီဵကကပ်မှုြဖင်ဴ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ ၏ သတ်မှတ်နယပ်ယ်အလုိက ် လပ်ုငန်ဵစဉ် 

မျာဵကုိ '' အာဵလုဳဵအတြွ ် တုိဵတြ်ေြာင်ဵမွန်ေသာ တရာဵမျှတမှုဆီသ့ုိ '' ( Towards Improving 

Justice For all ) ဟေူသာ ေဆာင်ပုဒနှ်င်ဴအညီ ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်၏ လမ်ဵ ညွှန်မှုကိ ု

ခဳယူကာ ကကိုဵစာဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည။်  

၄၄ 



တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ (၂၀၁၈-  ၂၀၂၂) အေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှု 

 

          (၂၅-၅-၂၀၁၈)ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာအ်စည်ဵအေဝဵခန်ဵ မ၌ တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ 

မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) လုပင်န်ဵစဉ်မျာဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေရဵအစည်ဵ အေဝဵကိ ု

ကရငြ်ပညန်ယ်တရာဵစီရင်ေရဵ စီမဳခန့်ခွဲေရဵအဖွဲ့  ဥက္ကဌ ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက ဦဵေဆာင်မပီဵ 

ကျင်ဵ ပြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၈- ၂၀၂၂)  လုပင်န်ဵစဉ်မျာဵမ ှ တရာဵရုဳဵလက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵ တိငု်ဵ ရင်ဵ သာဵဘာသာမျာဵသ့ုိ ြပန်ဆိုနိုင်ေရဵ ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်က တိငု်ဵ ရင်ဵ သာဵဘာသာြပန် 

သတင်ဵစာလုပင်န်ဵအဖွဲ့နှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵခဲဴမပီဵ ပိုဵ ကရင်၊ စေကာကရင်၊ မွန်၊ ပအုိဝ်ဵ ဘာသာသို့ ဘာသာြပန်ဆိုမပီဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

            တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ   (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ပထမနှစ ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ် 

(၂၀၁၈) လုပင်န်ဵစဉ်မျာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵစီမခဳျက်အရ ပထမ (၄)လပတ်ကာလအတွင်ဵ  ြပည်နယတ်ရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴတွင် သတင်ဵအချက်အလက်ေကာင်တာနှငဴ် အမှုလက်ခဳေကာင်တာ 

မျာဵတည်ေထာငြ်ခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်မျာဵ၊ ရုဳဵလုပင်န်ဵစဉ်မျာဵ၊ ေကကာ်ြငာစာမျာဵ ချတိ်ဆွဲကပ်ထာဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

တရာဵရုဳဵ  အာဵလုဳဵ ၏ ရုဳဵအတွင်ဵ/ အြပင် သန့်ရှင်ဵ သပ်ရပ်သာယာလပှေရဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵဥပဓိရုပ်ခန့် ြငာဵထညဝ်ါေရဵ 

အပတ်စဉ် ရက်သတ်မှတ်  ေဆာငရွ်ကလ်ျက်ရိှပါသည်။  

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵေစာစဳလင်ဵက  အမာှစကာဵ  

ေြပာကကာဵစဉ ်

၄၅ 



တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ (၂၀၁၈-  ၂၀၂၂) အရ သင်တန်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလစှ ်အေြာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှု 

 

          ပထမနှစ်မဟာဗျူဟာလုပင်န်ဵအစီအစဉ ် (၂၀၁၈) စီမဳချက်နှငဴ်အညီ ဘတ်ဂျက်နှင်ဴ ေငွစာရင်ဵဆုိင်ရာ 

သင်တန်ဵ ကုိ (၂၁- ၇- ၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၂၂- ၇- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ ကရင်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တွင် 

ဖွငဴ်လှစ်ခဴဲမပီဵ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင/် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ နှငဴ် ရဳုဵဝနထ်မ်ဵ 

မျာဵ  တက်ေရာကခ်ဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             စာကကည်ဴတိုက်ပညာဆင်ဴပွာဵသင်တန်ဵကုိ (၁၁- ၁၀-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ (၁၂- ၁၀- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တွင ် ဖွင်ဴလှစ်ခဴဲမပီဵ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရုိင/် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ   

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵ  သင်တန်ဵသာဵ/  သူမျာဵ  တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက  အမှာစကာဵ 

ေြပာကကာဵြခင်ဵ  နငှ်ဴ  တက်ေရာက်လာေသာ သင်တန်ဵသာဵ/ 

သင်တန်ဵသူမျာဵ မှတ်တမ်ဵပဳု 

၄၆ 



၂၀၁၈ ခုနှစ ်ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေဆာင်ရွြ်နိုင်မှု၏ အြျ ိုဵသြ်ေရာြ်မှုမျာဵ 
 
 

           တရာဵသူကကီဵမျာဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအတွက်အမှုအခင်ဵမျာဵ 

နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဥပေဒအရကန့်သတခ်ျက်မှအပ လိုအပ်သည်ဴအကူအညီမျာဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက ်

မျာဵကုိ Customer Service နှင်ဴအညီ အမျာဵြပည်သူသ့ုိ ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည။် 

ယခုအခါ ဥပေဒဆုိငရ်ာအေထာက်အကူေပဵေရဵဥပေဒ ြပဌာန်ဵခဴဲမပီဵေနာက ် ရာဇဝတ်မှုြဖင်ဴ စွပ်စဲွြခင်ဵ၊ 

ထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵ၊ တရာဵစဲွြခင်ဵ၊ ြပစ်ဒဏ်ချြခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵချခဳရသူမျာဵအတွက ် ဥပေဒဆုိငရ်ာ 

အေထာက်အကူေပဵေရဵ ဥပေဒအရကိုယ်စာဵြပုေဆာင်ရကွ်ေပဵမည်ဴ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်၊ မမို့နယ်ဥပ ေဒ 

ဆိငု်ရာ အေထာက်အကူေပဵေရဵ အဖွဲ့အဆငဴ်ဆငဴ်မျာဵလည်ဵ ေပါ်ေပါက်လာမပ ီြဖစ်ပါသည။် 

 

          ြမန်မာနုိငင်ဳအတွင်ဵရိှ တရာဵရဳုဵမျာဵသည ် တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအတွက ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

ဝနေ်ဆာင်မှုမျာဵကို တန်ဵတူလက်လှမ်ဵ မီေရဵ၊ တရာဵရဳုဵမှ လိုအပ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ရရိှေရဵတ့ုိအတွက ် လုဳခခုဳစိတ်ချ၍ အကျွမ်ဵတဝင်ြဖစ်မညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခု ေဆာင်ရွက်ေပဵရန ်

ကကိုဵပမ်ဵလျက်ရှပိါသည်။ တရာဵရဳုဵမျာဵသည ်ဂုဏ်သိက္ခာရိှမှု၏ လမ်ဵ ညွှန်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နုိငင်ဳသာဵ 

အခွင်ဴအေရဵမျာဵ ကာကွယ်ေပဵေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵကုိ ေဖာ်ေဆာငေ်ပဵသညဴ် 

အဓိကအခန်ဵကဏ္ဍ၏ အမှတ်သေကေတအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ြဖစ်တညေ်ပါ်ေပါက်ေစေရဵ ကရင်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ်က ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက ်လျက်ရိှပါသည။် 

            

         ၂၀၁၈ ခုနှစ ်ဨဂုတ်လ (၁)ရက်ေန့မှ စတင်၍ ကရင်ြပည်နယ်တွင ် ယခင်ေရှ့ေြပဵတရာဵရဳုဵအြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာ ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵအပါအဝင် ဘာဵအဳခရုိငတ်ရာဵရဳုဵ၊ လှိုင်ဵဘဲွမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

(၃) ရဳုဵအာဵ နုိငင်ဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ ် (NCMP)ြဖင်ဴ ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှငဴ်  

USAID-PRLM တ့ုိ၏ ပဴဳပိုဵကူညီမှုမျာဵြဖင်ဴ စဳသတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ မပီဵြပတ်ေစရန် မှုခင်ဵစစ်ေဆဵ 

စီရင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ လပု်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ CMP တရာဵရဳုဵမျာဵြဖင်ဴ တရာဵစီရင်ေရဵကို ေဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှပါသည။် 

၄၇ 



တရာဵရုဳဵစစ်တမ်ဵမျာဵေြာြ်ယူြခင်ဵ ဆင်ဴြွာဵသင်တန်ဵ ဖွင်ဴလစှ်မှု 

 

          (၉- ၆- ၂၀၁၈)  ရက်ေန့မှ (၁၁- ၆- ၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ  ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင်  တရာဵရုဳဵ  

စစ်တမ်ဵမျာဵေကာက်ယူြခင်ဵ ဆငဴ်ပွာဵသင်တန်ဵကုိ ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴသည်။  သင်တန်ဵဆရာမျာဵအြဖစ ်  ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာမ်ှ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  ေဒါ်ခငသ်ီတာထွန်ဵ၊ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵမ ှဒ-ု ခရိုင် တရာဵသူကကီဵ 

ဦဵညိုလွင်ဦဵ နှငဴ်   ေဒါ်ေမစိမ်ဴစမ်ဵ၊    လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵသူကကီဵ     ေဒါ်နှင်ဵဝငဴ်ဝငဴ်ြဖူ၊ အကကီဵတန်ဵစာေရဵ (၂)ဦဵ 

တ့ုိမှ ေဆာင်ရွက်ခဲမဴပီဵ ြပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်/ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

မျာဵမှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ  နှငဴ် ရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ (၃၂) ဦဵ တက်ေရာက်ခဲပဴါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှုခင်ဵစီမခဳန့် ခွဲမှု အစီအစဉ ်(CMP) အေြာင်အထည ်ေဖာ်ေဆာငရ်ွြ်မှု 

 

           (၇-၇-၂၀၁၈) ရက်ေန့ မှ (၈-၇-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထိ  ကရင်ြပညန်ယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳမမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵတွင် မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (CMP) သင်တန်ဵ ဖွငဴ်လှစ်ခဲဴသည်။ သင်တန်ဵဆရာမျာဵြဖစ်သည်ဴ     

ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရုဳဵမ ှဦဵစီဵအရာရှိ ေဒါ်သင်ဵြမြမစုိဵ နှငဴ်  USAID-PRLM မှ   ဦဵမင်ဵ ထွန်ဵကုိကုိပုိင် 

တ့ုိက ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၊ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ နှငဴ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵတ့ုိမ ှ

တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ နှင်ဴ  အြခာဵအဆင်ဴဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ  ေဆွဵေနွဵပို့ချခဲဴပါသည်။ 

ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ ်ဦဵေစာစဳလင်ဵက  အမှာစကာဵ 

ေြပာကကာဵြခင်ဵနှင် ဴ သင်တန်ဵဆရာက  သင်ခန်ဵစာပ့ုိချေနစဉ ်

၄၈ 



မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ ်(CMP) အေြာင်အထည ်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှု 

 

          (၉- ၇-၂၀၁၈)ရက်ေန ့တွင် ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵ  အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှု 

အစီအစဉ ် (CMP) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်ွက်ေရဵ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵ ကျင်ဵပြပုလုပ် 

ခဴဲသည်။ အခမ်ဵအနာဵသ့ုိ  ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်၊  ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥက္ကဌ၊  ြပည်နယတ်ရာဵသူကကီဵချုပ်၊   

အစုိဵရအဖဲွ့ဝင်ဝန်ကကီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်အဆင်ဴဌာနဆုိငရ်ာအရာရိှ 

မျာဵ နငှ်ဴ ဖိတ်ကကာဵထာဵသူမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (၁-၈-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်  မှုခင်ဵ စီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်  စတင်ြပုလပု်မည်ဴ   ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ၊   ဘာဵအဳ 

မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ နှငဴ်   လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို့က   နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်(NCMP) ရှင်ဵ လင်ဵ 

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵကုိ (၃၁-၇-၂၀၁၈) ရက်ေန့က ဘာဵအဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှငဴ် လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်အေထွေထွအုပခ်ျုပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာနရုဳဵတို့တွင် ကျင်ဵ ပြပုလုပ်ခဲပဴါသည်။ 

ြပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ်  ေဒါ်နန်ဵခင်ေထွဵြမငဴ်က  အမှာစကာဵ 

ေြပာကကာဵြခင်ဵနှင်ဴ  တက်ေရာက်လာေသာ ဧညဴ်သည်ေတာ်မျာဵ 

စုေပါင်ဵမှတ်တမ်ဵဓါတ်ပု ဳ

ဘာဵအဳခရိုင်/ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

၄၉ 



စဉ ် အေကြာင်ဵအရာ 
စစ်တမ်ဵရလဒ ်

ဘာဵအဳခရိုင် ဘာဵအဳပမို့နယ် လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယ် 

၁ ပျမ်ဵမျှချနိ်ဵဆိုေသာအေရအတွက ် ၁၈ ၁၆ ၆ 

၂ အမှုတစ်မှုမပီဵ ရန်ပျမ်ဵမျှကကာရက ် ၁၅၀ ၁၈၉ ၄၀ 

၃ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ ၃၉ % ၃၄ % ၇ % 

၄ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုကအ်မှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ၁၀၉ % ၉၃ % ၁၁၃ % 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ မှုခင်ဵစီမဳခန ့်ခဲွမှု (CMP) တရာဵရုဳဵမျာဵ အေြခအေန 

 

           ကရင်ြပညန်ယ်တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဨဂုတလ် (၁) ရက်ေန့မှ စတငမ်ပီဵ ဘာဵအဳခရိုင်၊ ဘာဵအဳမမို့နယ်၊ 

လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ (၃) ရုဳဵအာဵ နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵမှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ြဖငဴ် ကျင်ဴသဳုဵ ေဆာင်ရွက်  

ခဲဴပါသည်။ 

 

 

(၁- ၈-၂၀၁၈) ရြ်ေန့မှ  (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈) ရြ်ေန့ထိ  ပြီဵြြတ်ေသာ  ရာဇဝတ်မှုစာရင်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (၁- ၈-၂၀၁၈) ရြ်ေန့မှ  (၃၁- ၁၂- ၂၀၁၈) ရြ်ေန့ထိ  ပြီဵြြတ်ေသာ  တရာဵမမှုစာရင်ဵ  

၅၀ 

စဉ ် အေကြာင်ဵအရာ 
စစ်တမ်ဵရလဒ ်

ဘာဵအဳခရိုင် ဘာဵအဳပမို့နယ် လှိုင်ဵဘွဲပမို့နယ် 

၁ ပျမ်ဵမျှချနိ်ဵဆိုေသာအေရအတွက ် ၂၅ ၁၁ ၃၅ 

၂ အမှုတစ်မှုမပီဵ ရန်ပျမ်ဵမျှကကာရက ် ၁၉၅ ၁၂၂ ၃၃၁ 

၃ အမှုေရွှေ ဆိုင်ဵနှုန်ဵ ၂၆ % ၂၈ % ၁၅ % 

၄ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုကအ်မှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ၆၄ % ၆၀ % ၁၅၀ % 



ြြည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုြ်နှငဴ် ြြည်ြအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ  ြူဵေြါင်ဵဖွငဴ်လစှ်သည်ဴ  သင်တန်ဵမျာဵသို ့

တြ်ေရာြ်မှု 

 

 (၂၉- ၁၀-၂၀၁၈) ရက်ေန့မှ  (၃၀- ၁၀-၂၀၁၈) ရက်ေန့ထ ိ ေနြပည်ေတာ်၊ Hilton Hotel ၌ 

ြပည်ေထာငစု်တရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်နှငဴ်  အာရှဖဳွ့မဖိုဵေရဵဘဏတ်ို ့ ပူဵေပါင်ဵကျင်ဵပသညဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်     

နှငဴ် ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆိငု်ရာ အမှုမျာဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ အာရှ- ပစိဖိတ်ေဒသတရာဵေရဵညီလာခဳ ( Asia   

Pacific  Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudication ) ကုိ 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်မှ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵသိန်ဵကိုကိ၊ု ြပည်နယ် 

တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒါ်ခင်စိုဵယု တို ့ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

၅၁ 

စဉ ် အေကြာင်ဵအရာ မ ှ ထိ 
တြ်ေရာြ်သူ 

အမည၊် ရာထူဵ၊ဌာန 

ြျင်ဵြသညဴ် 

ေနရာ 

မှတ်

ချြ ်

၁ ဒီမိုကေရစီလူ့ေဘာင ်

အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ရပ ်

အတွက်လိအုပ်ေသာ 

တရာဵစီရင်ေရဵ 

ဆိုင်ရာသင်တန်ဵ 

၂၂-၅-၂၀၁၈ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ဦဵညိုလွင်ဦဵ  

ဒု-ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ 

ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

ဦဵသန်ဵေဇာ်ဦဵ  

ဒု-ခရိုငတ်ရာဵသူကကီဵ 

ြမဝတီခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

သဂေဟ 

ဟိုတယ် 

ေနြပည်ေတာ် 

၂ Design Workshop 

for Public 

Awareness  

၂၂-၅-၂၀၁၈ ၂၄-၅-၂၀၁၈ ေဒါ်နန်ဵညိုရှင်ဵလင်ဵ 

လ/ထ ညနွ်မှူဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် 

သဂေဟ 

ဟိုတယ် 

ေနြပည်ေတာ် 

၃ Enhancing Judicial  

Integrity through  

the  Judicial 

Complaint Process 

၂-၇-၂၀၁၈ ၄-၇-၂၀၁၈ ေဒါ်နုနုေဝ 

ဒုတိယ ညနွ်မှူဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် 

သဂေဟ 

ဟိုတယ် 

ေနြပည်ေတာ် 

၄ မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုစနစ ်   

အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ေရဵ     

အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ 

၁၈-၇-၂၀၁၈ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ေဒါ်နန်ဵညိုရှင်ဵလင်ဵ 

လ/ထ  ညနွ်မှူဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် 

Kenpinski 

Hotel 



ြြည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုြ်နှငဴ် ြြည်ြအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ  ြူဵေြါင်ဵဖွငဴ်လစှ်သည်ဴ သင်တန်ဵမျာဵသို ့

တြေ်ရာြ်မှု 

၅၂ 

စဉ ် အေကြာင်ဵအရာ မ ှ ထိ 
တြ်ေရာြ်သူ 

အမည၊် ရာထူဵ၊ဌာန 

ြျင်ဵြ 

သညဴ်ေနရာ 

မှတ်

ချြ ်

၅ Judicial 

Colloquium on 

Commercial 

and  Coporate  

Law  

၁၈-၇-၂၀၁၈ ၂၁-၇-၂၀၁၈ ေဒါ်နုနုေဝ 

ဒုတိယ ညနွ်မှူဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် 

Kenpinski 

Hotel 

၆  Judicial 

Accountability  

“TOT”  

၂၈-၁၁-၂၀၁၈ 

 

၃၀-၁၁-၂၀၁၈ 

 

ေဒါ်နုနုေဝ 

ဒုတိယ ညနွ်မှူဵ 

ကရငြ်ပညန်ယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် 

Hilton 

Hotel 



သတင်ဵမီဒီယာဆိငု်ရာ ေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ 

 

          (၂၈-၃-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင်  သီရဘိာဵအဳဟိုတယ်၌  ြမန်မာနုိငင်ဳသတင်ဵမီဒယီာေကာငစီ်က ကကီဵမှူဵ 

ကျင်ဵ ပခဴဲသည်ဴ မဏိ္ဍုင ် (၄)ရပ ် ေတွ့ဆဳုပွဲသ့ုိ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵသူကကီဵချုပ် ဦဵေစာစဳလင်ဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵ   ေဒါ်ခင်ေဆွထွန်ဵနှငဴ်   ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒါ်ေအဵေအဵမွန် အပါအဝင ်

တရာဵေရဵအရာရှ ိ (၁၅) ဦဵ တက်ေရာကခ်ဲဴပါသည။် 

          သတင်ဵမီဒယီာ (Media Skills) ဆင်ဴပွာဵသင်တန်ဵမျာဵကို ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်ဵ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်တွင် (၃)ကကိမ်၊ ြမဝတီခရုိငတ်ရာဵရဳုဵတွင ် (၁) ကကိမ် ဖွင်ဴလစ်ှေပဵခဴဲမပီဵ  ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ 

တာဝန ်ထမ်ဵ ေဆာင်ေသာ တရာဵေရဵအရာရှမိျာဵ၊ တရာဵသူကကီဵမျာဵ တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 တရာဵရုဳဵအသုဳဵြြုသူမျာဵအတွြ ်ဝန်ေဆာငမ်ှုဆုိငရ်ာသင်တန်ဵ(Customer  Service) ဖွင်ဴလစှ်ြခင်ဵ  

 

           တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵအတွက ်ဝန်ေဆာငမ်ှုဆိုင်ရာ ဆငဴ်ပွာဵသင်တန်ဵ (Customer Service) မျာဵကို 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵ ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ ြမဝတီခရုိင်တရာဵရဳုဵတ့ုိတွင ် (၂)ကကိမ်စီ ဖွင်ဴလစ်ှ 

ေပဵခဴဲသည်။ သင်တန်ဵ သ့ုိ ကရင်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေသာ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ နှငဴ် 

တရာဵရုဳဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ  တက်ေရာက်ခဲဴပါသည။် 

ျြညံနယံတရာဵသူှကီဵခ့ုြံ ဦဵေစာစဳလငံဵက  ေြ္ာစကာဵ 

ေျြာြကာဵျခငံဵ  

၅၃ 



တရာဵစီရင်ေရဵမဏိ္ဍုင ်တည်ဴမတ်ခိုင်မာေရဵ အထူဵလုြင်န်ဵညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ ထြဆ်င်ဴရငှ်ဵလင်ဵ ြခင်ဵ 

 

          တရာဵစီရင်ေရဵမဏိ္ဍုင် တညဴ်မတ်ခိုငမ်ာေရဵ အထူဵလုပင်န်ဵညှနိှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကုိ (၂၈-၄-၂၀၁၈) 

ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵ ပြပုလုပခ်ဲဴရာ ြပည်နယ ်

တရာဵသူကကီဵချုပ ် ဦဵေစာစဳလင်ဵက အမှာစကာဵေြပာကကာဵခဲဴမပီဵ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ၊ 

ခရိုင်/ မမို့နယ်တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ တကေ်ရာက်ခဲသဴည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (၁၈- ၆- ၂၀၁၈)ရက်ေန့တွင် ကရင်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၌ ကျင်ဵ ပြပုလုပ်သညဴ် ပညာသင် 

ေထာက်ပဳဴေကကဵ ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ ၊ တူညီဝတ်စုဳနှင်ဴ စာေရဵကိရိယာမျာဵ ေပဵအပ်ြခင်ဵ အခမ်ဵအနာဵတွင် ၂၀၁၇- 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသုိလ၀်င်တန်ဵစာေမဵပွဲတွင် ေအာငြ်မငခ်ဲဴကကေသာ ကရင်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵ ေရဵ 

မိသာဵစုမျာဵ၏ သာဵသမီဵ(၄) ဦဵအာဵ တစ်ဦဵလျှင် ဂုဏ်ြပုဆုေငွကျပ်(၂၀၀၀၀/-) စ ီ ချ ီဵ ြမှင်ဴေပဵအပ်ခဲပဴါသည်။ 

မူလတန်ဵ၊ အလယ်တန်ဵ၊ အထက်တန်ဵ တက်ေရာက်ေနကကေသာ တရာဵေရဵဌာနမ ှမိသာဵစု၀င် ေကျာင်ဵ သာဵ/ 

သူမျာဵအာဵ စာအုပ်၊ စာေရဵကိရိယာမျာဵ နှင်ဴ တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရိှ ရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တူညီဝတစ်ုဳမျာဵ  

ေထာက်ပဴဳ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။ 

ျြညံနယံတရာဵသူှကီဵခ့ုြ ံဦဵေစာစဳလငံဵက 

ေြ္ာစကာဵ ေျြာြကာဵေနစဲ ံ

၅၄ 



ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ



စဉ ် ရုဳဵအမည ် လြိ်စာ 

၁ ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် ခေရလမ်ဵနှင်ဴသုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၂ ဘာဵအဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ ခေရလမ်ဵနှင်ဴသုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၃ ေကာဴကရိတခ်ရိုငတ်ရာဵရုဳဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵ လမ်ဵ၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာဴကရိတမ်မို့ 

၄ ြမ၀တီခရိုင်တရာဵရုဳဵ မမို့ပတလ်မ်ဵ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၅ ဖာပွန်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ ရုဳဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မမို့ 

၆ ဘာဵအဳမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ခေရလမ်ဵနှင်ဴသုဓနုလမ်ဵေထာငဴ်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ဘာဵအဳမမို့ 

၇ လှိုင်ဵဘွဲမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ လှိုင်ဵဘွ-ဲ ဘာဵအဳလမ်ဵ ၊ (က) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်ဵဘွဲမမို့ 

၈ သဳေတာင်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဘုရင်ဴေနာင်တပ်မမို့လမ်ဵ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ သဳေတာင်ကကီဵမမို့ 

၉ ေကာဴကရိတမ်မို့နယ်တရာဵရုဳဵ ေဗာဓိေကျာင်ဵ လမ်ဵ၊ အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်၊ ေကာဴကရိတမ်မို့ 

၁၀ ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဗိလု်ချုပ်လမ်ဵ ၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ ကကာအင်ဵ ဆိပ်ကကီဵမမို့ 

၁၁ ြမ၀တီမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ဦဵေအာင်ေဇယျလမ်ဵ၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ြမ၀တီမမို့ 

၁၂ ဖာပွန်မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ရုဳဵကုန်ဵလမ်ဵ၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မမို့ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ်  ပမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ 

       ေနာြ်ဆြ်တွဲ (ြ) 



ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ(ခ) 

 
စဉ် 

 
ရာထူဵ အမည ်

 
လစာနှုန်ဵ 

ခွင်ဴြြု လြ်ရိှ လစ်

လြ ်ြျာဵ မ ေြါင်ဵ 

၁ ညွှနက်ကာဵေရဵမှူဵ ၃၇၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရာဵေရဵ၀နထ်မ်ဵအဆငဴ ်(၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၇ ၁ ၄ ၅ ၂ 

၃ တရာဵေရဵ၀နထ်မ်ဵအဆငဴ ်(၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၉ ၃ ၃ ၆ ၃ 

၄ တရာဵေရဵ၀နထ်မ်ဵအဆငဴ ်(၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၁၈ ၄ ၃ ၇ ၁၁ 

၅ တရာဵေရဵ၀နထ်မ်ဵအဆငဴ ်(၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၇ ၄ ၁ ၅ ၁၂ 

 အရာထမ်ဵ စစုေုြါင်ဵ ၅၂ ၁၂ ၁၂ ၂၄ ၂၈ 

၆ ရုဳဵအပု ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

၇ ဌာနခွစဲာေရဵ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈ ၁ ၇ ၈ - 

၈ အကကီဵတန်ဵစာေရဵ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၃၉ ၈ ၂၈ ၃၆ ၃ 

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

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

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

၁၂ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၃၄ ၆ ၁၁ ၁၇ ၁၇ 

၁၃ အငယ်တန်ဵလက်နိှပ်စက်စာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၂၉ ၉ ၃ ၁၂ ၁၇ 

၁၄ ယာဉ်ေမာင်ဵ  - ၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၄ ၂ - ၂ ၂ 

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

၁၆ ရုဳဵအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၅ ၄ ၆ ၁၀ ၁၅ 

၁၇ ရုဳဵအကူ/ စာပို့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၂ ၇ - ၇ ၁၅ 

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

၁၉ သန့ရ်ငှ်ဵေရဵ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၂ ၂ - 

အမှုထမ်ဵစုစုေြါင်ဵ  ၁၈၇ ၄၄ ၆၂ ၁၀၆ ၈၁ 

စစုေုြါင်ဵ ၂၃၉ ၅၆ ၇၄ ၁၃၀ ၁၀၉ 

(၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ထ)ိ 

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ်  တရာဵရဳုဵအဆငဴ်ဆငဴ်ရိှ  ရာထူဵအဆငဴ်အလိုြ ်

၀န်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ 



        ေနာြ်ဆြ်တွ ဲ(ဂ) 

ြာလ 
တြ်ေရာြ်သူအမည ်၊ 

အဆငဴ်ရာထူဵ၊ ဌာန 

လြ်ခ ဳ

ြျင်ဵြသညဴ် 

နိုင်င ဳ

ြြည်ြေဆွဵေနွဵြွ/ဲ  ချစ်ကြည်ေရဵခရီဵ / 

သင်တန်ဵ/ညီလာခဳ/ အစည်ဵအေဝဵ/ 

ဖိုရမ်အမည ်

၁၂- ၉-၂၀၁၈ 

မှ 

၁၄- ၉- ၂၀၁၈ 

ထ ိ

ဦဵသိန်ဵကိုကုိ 

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကကီဵ 

ကရငြ်ပည်နယတ်ရာဵလွှတ် ေတာ်  

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ 
Judicial Excellence in Response to 

Today's Challenges ညလီာခ ဳ

ြရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵချုြ်၊  ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵမျာဵနှငဴ် 

တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၏  ြြည်ြခရီဵစဉ်မျာဵ 



ေြျဵဇူဵတင်လွှာ 

 

 ဤနှစ်စဉ်အစီရငခဳ်စာြပုစုေရဵအတွက် တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳစာြပုစုေရဵအဖဲွ့ နှင်ဴ 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာ ထတု်ေဝေရဵအတွက်  ေဆာင်ရွက်ေပဵခဴဲသူမျာဵအာဵလုဳဵကို  အထူဵေကျဵဇူဵတင် 

ရှပိါသည။် 

 

 

 

၂၀၁၈ ခုနှစ ်တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာအတွြ ်ဆြ်သွယ်ရန ်

တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစီရင်ခဳစာြပုစုေရဵလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့ 

အီဵေမဵလ်ဵ kayin.hc@mptmail.net.mm 

ကရင်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ဘာဵအဳမမို့ 

                                     CONTACT FOR 2018 ANNUAL REPORT 

                         Annual Court Reporting Team 

                   Email: kayin.hc@mptmail.net.mm 

                  HIGH COURT OF THE KAYIN STATE 

                   Hpa-an Township 
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