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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကြီးချုပ်၏ဥဒ ျာဇဉ် 
 

 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိနး် 

(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ြုိဒရးဆဲွ၍ မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ပခင်းဒကြာင့် ထူးပခားသည့် အဒပပာင်း 

အလဲများနှင့် ဒအာင်ပမင်မှုရလေ်များြုိ ရရိှခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါရလေ်များအဒပါ် အဒပခပပုမပီးဒနာြ် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် "အားလံုးအတွြ် တုိးတြ်ဒြာင်းမွန်ဒသာ တရားမျှတမှု 

ဆီသ့ုိ" ဟူဒသာဒဆာင်ပုေ်ပဖင့် တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ြုိ 

ဒရးဆဲွလျြ် တစ်နိငု်ငံလံုးအတုိင်းအတာပဖင့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ြာ ဒဆာင်ရွြ် 

လျြ်ရှိပါသည်။ သ့ုိပဖစ်ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိင်ု 

တရားရံုးများနှင့် မမို ့န ်တရားရုံးများသည် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ တရားစီရင်ဒရး 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ စီမံခန့ခ်ွဒဲရးလုပ်ငန်းတာဝန်များြုိ ထမ်းဒဆာင်လျြ်ရှိကြရာ၌ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ 

အတွင်း ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့သည်များြို ပပည်သူအများသရိှိနိုင်ရန်အတွြ် "၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧရာဝတီတုိင်း 

ဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ" ြို ထုတ်ပပန်လုိြရ်ပခင်းပဖစ်သည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရိင်ုတရားရုံး 

(၆)ရုံး နှင့် မမို ့န ်တရားရံုး (၂၆)ရုံးတ့ုိရှရိာ အဆုိပါတရားရုံးများ၏ ၂၀၁၈ ခုနစှ်အတွင်း ဒဆာင်ရွြ် 

ခဲသ့ည့ ် တရားစီရင်ဒရး၊ စီမံခန့ခ်ွဒဲရးနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းြိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉး်၍ ဤအစီရင်ခစံာတွင် 

ထည့်သွင်းဒဖာ်ပပမည် ပဖစ်ပါသည်။  ဒန့ဒခတ်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်ဒရးရာလုပ်ငန်းများြို 

ထိဒရာြ်ဒအာင်ပမင်စွာဒဆာင်ရွြ်နိငု်ပခင်းသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရး၊ ေီမုိြဒရစီစနစ် 

ထွန်းြားဒရးနှင့် ပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဖံွ့မဖိုးတုိးတြ်ဒရးတ့ုိအတွြ် အဓိြအဒရးကြီးသည့် 

အခန်းြဏ္ဍတစ်ရပလ်ည်း ပဖစပ်ါသည်။ 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် လူတုိင်းသို ့ အရည်အဒသွးပမင့် တရားမျှတမှုြို 

ပဖည့ဆ်ည်းဒပးရန်၊ တရားရံုးများအဒပါ် ပပည်သူလူထု၏ စိတ်ချ ံုကြည်မှုနှင့် ထိဒရာြမ်ှုရှိသည့် 
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တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးြို ပမငှ့်တင်ရန်ဟူဒသာ ရည်မှန်းချြ်များပဖင့် တရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာ 

စီမံြိနး် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ခုနှစ်ြုိ ဒရးဆဲွဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးနှင့် ရပ်ရွာ 

ဒအးချမ်းသာ ာဒရး၊ ပပည်သူအများ  ုံကြည်ြုိးစားသည့် ပပည်သူ့အြျ ို းပပု တရားစီရင်ဒရးစနစ် 

ဒပါ်ထွန်းဒရး၊ အမှုအခင်းများြို ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နငှ့်ပမန်ပမန် စီရင်ဆံုးပဖတ်ဒရးနှင့် တရားရံုး 

များ၏ ဂုဏ်သိြ္ခာပမငှ့်တင်ဒရးတ့ုိြို လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားအပဖစ် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ြ စွဲမမဲ 

ခံ ူလျြ ်ကြိုးစားဒဆာင်ရွြ်ကြရန်ပဖစ်ပါသည်။ 

ထ့ုိအပပင် တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉး်၍ တာဝန ူ်မှု၊ တာဝန် 

ခံမှုရှိပခင်း၊ အများပပည်သူြ လွ ်ြူစာွစုံစမ်းဒမးပမန်းနိုင်ပခင်း၊ ပွင်းလင်းပမင်သာမှုရှိပခင်းတ့ုိအတွြ် 

 ခုအချန်ိတွင် တရားရံုးအားလံုး၌ သတင်းပပနက်ြားဒရးအရာရိှများခန့်ထားမပီး သတင်းမီေီ ာမှ 

တစ်ဆင့် အများပပည်သူသိရိှရန် ထုတ်ဒဖာ်တင်ပပလျြ်လည်း ရှိဒနပါသည်။  

 ခုအစီရင်ခစံာတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏ ၂၀၁၈ခုနစ်ှ 

အတွင်း မှုခင်းများ စစ်ဒဆးမပီးပပတ်မှုအဒပခအဒနများ၊ ပပစ်ေဏ်စီရင်မှု ေဏ်ဒငွတပ်ရိြု်မှုနှင့် 

သြ်ဒသခံပစ္စည်းများ စီမံခန့ခ်ွမဲှုအဒပခအဒနများ၊ ဝနထ်မ်းဒရးရာ စီမံခန့ခ်ွဒဲရးလုပ်ငန်းစဉမ်ျား၊ 

တရားစီရင်ဒရးြဏ္ဍတွင် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲဒရးဆိုင်ရာ ဒဆာင်ရွြ်ချြ်များ 

ြို အချြ်အလြ်၊ ြိန်းဂဏန်းများနှင့်တြွ ရှင်းလင်းစွာ သိပမင်နိုင်ကြမည်ပဖစ်မပီး၊ တရားရံုး 

များ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်မှုများအဒပါ် အားသာချြ် အားနည်းချြ်များနှင့်တြွ သံုးသပ် 

ပမင်ဒတွ့နိုင်ကြမည်ပဖစ်သည်။  

တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ြ ဤအစီရင်ခစံာြုိ ထုတ်ပပန်ပခင်းအားပဖင့် ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ 

အတွင်း တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးအဆင့်ဆင့်၏ ဒဆာင်ရွြ်ချြ်များြို အများပပည်သူ 

သိရှိနိင်ုကြမည်ပဖစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခစံာနှင့်စပ်လျဉး်၍ အကြံပပုချြ် ဒဝဖန်ချြ်များအဒပါ် 

ပပနလ်ည်ဆင်ပခင် သံုးသပ်နိငု်ပခင်းအားပဖင့်လည်း ဒနာင်နှစ်များအတွြ် ပုိမုိဒြာင်းမန်ွသည့် 

လုပ်ဒဆာင်ချြ်များြုိ ဒဖာ်ဒဆာင်နိုင်မည်ပဖစ်ဒကြာင်း  ံုကြည်ရဒပသည်။ 

 

 

သန်းထွန်း 

တရားသူကြီးချုပ် 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်    2019 ခုနှစ်၊   ဒမလ  6 ရြ် 

ပုသိမ် 
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ရည်မှန်းချြ် 

 လူတိုင်းသ့ုိ အရည်အဒသွးပမင့်တရားမျှတမှုြို ပဖည်ဆ့ည်းဒပးရန် 

 တရားရံုးများအဒပါ် ပပည်သူလူထု၏ စိတ်ချ ံုကြည်မှုနှင့် ထိဒရာြ်မှုရှိသည့် 

တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးြို ပမင့်ှတင်ရန် 
 

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

 တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးနှင့် ရပ်ရွာဒအးချမ်းသာ ာဒရး 

 ပပည်သူအများ  ံုကြည်ြိးုစားသည့် ပပည်သူ့အြျ ို းပပု တရားစီရင်ဒရးစနစ် 

ဒပါ်ထွန်းဒရး 

 အမှုအခင်းများြုိ ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နငှ့်ပမနပ်မန ်စီရင်ဆံုးပဖတ်ဒရး 

 တရားရံုးများ၏ ဂုဏ်သိြ္ခာပမငှ့်တင်ဒရး 
 

 

တရားရံုး၏တန်ဖုိးများ 

 သာတူညီမျှမှုနငှ့် တရားမျှတမှု 

 တရားစီရင်ဒရးလွတ်လပ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိမှု 

 လြ်လှမ်းမနီိုင်မှု 

 ပမနဆ်န်ထိဒရာြ်မှုနှင့် အချနိ်မီဒဆာင်ရွြ်နုိင်မှု 
 

 

တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပပန်ရပခင်းရည်ရွ ်ချြ် 

 တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်းစဉမ်ျား ပွင့်လင်းပမင်သာ၍ တာဝန်ခနံိုင်မှုရှိဒစရန် 

 တရားရံုးများ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်တာများအဒပါ်  ထာဘူတြျြျ အြဲပဖတ်နိငု် 

ဒစရန် 

 တရားရံုးများ၏ စွမ်းဒဆာင်ရည်ပိုမုိပမင့်မားလာဒစရန် 

 တရားစီရင်ဒရးြဏ္ဍ၏ ပပုပပင်ဒပပာင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများြုိ အများသိရှိလာဒစရန် 
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တရားရံုးစနစ်နှင့် စီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ဒဖာ်ပပချြ် 
 

တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာအဒပခခံမူများ 
 

၂၀၁၀ပပည့်နစှ ် ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေအရ တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာ အဒပခခမူံ 

များြုိ ဒအာြ်ပါအတုိင်း ချမှတ်ထားပါသည်။ 
 

 ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ဒရး 

 ဥပဒေအရ ြန့်သတ်ချြ်များမှအပ ပပည်သူ့ဒရှ့ဒမှာြ်တွင် တရားစီရင်ဒရး 

 အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံဒချပခင့်ွနငှ့် အ ူခပုိံင်ခငွ့်ရရိှဒရး 

 ပပည်သူတ့ုိ၏ အြျ ိုးစီးပာွးြို ြာြွ ်ဒစာင့်ဒရှာြ်၍ တရားဥပဒေစိုးမုိးဒရး၊ 

န ်ဒပမဒအးချမ်းသာ ာဒရးတည်ဒဆာြ်ရာတွင ်အဒထာြ်အြူပဖစ်ဒစဒရး 

 ဥပဒေြုိ ပပည်သူများြ နားလည်လုိြန်ာြျင့်သံုးလာဒစရန် ပညာဒပးဒရးနှင့် 

ပပည်သူများြ ဥပဒေြုိလုိြ်နာဒသာအဒလ့အြျင့် ပျ ို းဒထာင်ဒပးဒရး 

 ပပည်သူအချင်းချင်းနှင့်ပတ်သြ်ဒသာ အမှုြိစ္စများြုိ ဥပဒေဒဘာင်အတွင်း၌ 

ဒြျဒအးမပးီပပတ်ဒစဒရး 

 ပပစမ်ှုြျူးလွန်သူြိအုဒရး ူအပပစ်ဒပးရာတွင် အြျင့်စာရိတ္တပပုပပင်မှုြိဦုးတည်ဒရး 

 

ဖဲွ့စည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာအခွင့်အာဏာ 
 

ပပညဒ်ထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံတွင် တရားစီရင်ဒရးသည် နိုင်ငံဒတာ်၏ အချုပ်အပခာ 

အာဏာသံုးပဖာအနြ် တစ်ခပုဖစမ်ပးီ၊ ဥပဒေပပုဒရးအာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်ဒရးအာဏာတို့မှ သီးပခား 

ရပ်တည်ပါသည်။ ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖဲွ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေပုေ်မ ၁၈ အရ 

နိုင်ငံဒတာ်၏တရားစီရင်ဒရးအာဏာြို ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ 

ပပည်န ်တရားလွှတ်ဒတာ်များနှင့် အဆင့်ဆင့်ဒသာ တရားရုံးများသ့ုိ ခွဒဲဝအပ်နှင်းထားပါသည်။ 
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တရားရံုးဖဲွ့စည်းပံု 
 

 ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ဖဲွ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ 

ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေအရ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါတရားရံုးများြုိ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ 

ရြ်ဒန့မှစ၍ ဖဲွ့စည်းထားပါသည်။ 
 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် 

 တုိင်းဒေသကြီးနှင့်ပပည်န ်တရားလွှတ်ဒတာ် 

 ခရိင်ုတရားရံုး၊ ြို ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခငွ့်ရတုိင်းနှင့်ဒေသတရားရံုး 

 မမို ့န ်တရားရံုး 

 ဥပဒေအရတည်ဒထာင်သည့် အပခားတရားရံုးများ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

ပုသိမ်ခရုိင် 

တရားရံုး 

ဟသသာတခရုိင် 

တရားရံုး 

ဒပမာင်းပမခရုိင် 
တရားရံုး 

လပွတ္တာခရုိင် 

တရားရံုး 

မအူပင်ခရုိင် 

တရားရံုး 

ဖျာပံုခရုိင်  

တရားရံုး 
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ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် (၁) ရုံး၊ ခရိင်ုတရားရံုး (၆) 

ရုံးနှင့် မမို ့န ်တရားရုံး (၂၆) ရုံး၊ စုစုဒပါင်းတရားရံုး (၃၃) ရုံး ဖဲွ့စည်းထားမပီး စီရင်ပုိင်ခွင့်ဒေသ 

အလုိြလ်ည်းဒြာင်း၊ အပန်ှင်းထားဒသာ ရာဇဝတ်အာဏာများအရလည်းဒြာင်း၊ အမှုတန်ဖုိး 

အလုိြ ် စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာအရလည်းဒြာင်း၊ ရာဇဝတ်မှုများနှင့် တရားမမှုများြုိ စစ်ဒဆးစီရင် 

လျြ်ရှိပါသည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် ၃၀-၃-၂၀၁၁ရြ်ဒန့မှစ၍ တရားစီရင်ဒရး 

လုပ်ငန်းများနှင့် တရားရံုးစီမံခန့် ခွဒဲရး လုပ်ငန်းများြိ ုဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။  

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရိင်ုတရားရံုး (၆)ရုံးရိှပါသည်။ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဟသသာတခရုိင်နှင့် 

ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုးတ့ုိြုိ (ခ) အဆင့်ခရိုင်တရားရံုးများအပဖစ်လည်းဒြာင်း၊ ဒပမာင်းပမခရိုင်၊ မအူပင် 

ခရိင်ုနှင့် လပွတ္တာခရိငု်တရားရုံးတ့ုိြုိ (ဂ) အဆင့်တရားရုံးများအပဖစ်လည်းဒြာင်း သတ်မှတ် 

ဖဲွ့စည်းြာ တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်းများြုိ ဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် မမို ့န ်တရားရံုး (၂၆) ရုံးရိှရာ (ြ) အဆင့်မမို့န ်တရားရုံး 

(၂) ရုံး၊ (ခ) အဆင့်မမို့န ်တရားရံုး (၁၀) ရုံး၊ (ဂ) အဆင့်မမို့န ်တရားရံုး (၁၃) ရုံးနှင့် (ဃ) အဆင့် 

မမို ့န ်တရားရံုး (၁) ရုံးတ့ုိပဖင့် ဖဲွ့စည်းထားပါသည်။ မမို ့န ်တရားရံုးများြုိ  ှဉ်တဲွပါအတိုင်း 

အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည် -   

စဉ် တရားရံုးအမည် မမို့န ်အဆင့်သတ်မှတ်ချြ် 

(၁) ပုသိမ်မမို့န ် (ြ) 

(၂) ဟသသာတမမို့န ် (ြ) 

(၃) ဒရကြည်မမို့န ် (ခ) 

(၄) ြျုံဒပျာ်မမို့န ် (ခ) 

(၅) ပမနဒ်အာင်မမို့န ် (ခ) 

(၆) အဂသပူမမို့န ် (ခ) 

(၇) ဒပမာင်းပမမမို့န ်  (ခ) 

(၈) ဝါးခ ်မမမို ့န ် (ခ) 

(၉) လပွတ္တာမမို ့န ် (ခ) 
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(၁၀) မအူပင်မမို့န ် (ခ) 

(၁၁) ဖျာပံုမမို့န ် (ခ) 

(၁၂) ဘုိြဒလးမမို့န ် (ခ) 

(၁၃) ြန်ကြီးဒထာင့်မမို့န ် (ဂ) 

(၁၄) ဒြျာင်းြုန်းမမို့န ် (ဂ) 

(၁၅) သာဒပါင်းမမို ့န ် (ဂ) 

(၁၆) ငပုဒတာမမို ့န ် (ဂ) 

(၁၇) ကြံခင်းမမို ့န ် (ဂ) 

(၁၈) ဇလွန်မမို့န ် (ဂ) 

(၁၉) အိမ်မဲမမို့န ် (ဂ) 

(20) ဒမာ်လမမို င်ြျွန်းမမို ့န ် (ဂ) 

(၂၁) ဓနပုဖူမမို ့န ် (ဂ) 

(22) ဒညာင်တုန်းမမို့န ် (ဂ) 

(23) ပန်းတဒနာ်မမို့န ် (ဂ) 

(24) ြျိုြ်လတ်မမို့န ် (ဂ) 

(25) ဒေးေရဲမမို့န ် (ဂ) 

(26) ဒလးမျြ်နှာမမို ့န ် (ဃ) 
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တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးများ  

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ြို 2011 ခုနှစ်၊ မတ်လ 30 ရြ်ဒန့တွင် 

တရားသူကြီးချုပ် (၁) ဦး၊ တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး (၄) ဦး၊ စုစုဒပါင်း (၅) ဦးပဖင့် 

ဖဲွ့စည်းခဲ့ပါသည်။  

 
 

   

 

 
 

   

 

 

တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းထွန်း     

17-8-2012 မှ  ဒန့ထိ 

တရားသူကြီးချုပ်ဦးပမင့်သိန်း              
30-3-2011 မှ 28-4-2012 ဒန့ထိ 

တရားသူကြီး ဦးဒြျာ်မင်း           

၃၀-၃-201၁ မှ  ဒန့ထိ 

တရားသူကြီး ဒေါ်သိန်းသိန်းညွန့်  

၃၀-၃-201၁ မှ 5-9-2017 ဒန့ထိ 
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တရားသူကြီး ဦးမျ ို းညွန့်              

၃၀-၃-201၁ မှ  ဒန့ထိ 
တရားသူကြီး ဦးဝင်းပမင့်               

17-8-2012 မှ  ဒန့ထိ 

တရားသူကြီး ဒေါ် ဉ် ဉ်ဟန်     
၂1-၁၂-201၇ မှ  ဒန့ထိ 
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တရားရံုးအဆင့်ဆင့် 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွတ်ဒတာ်  

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် ပုသိမ်မမို့၊ မင်းကြီးအြွြ်၊ အမတ်ှ (၄) 

ရပ်ြွြ်၊ ြုန်သည်လမ်းနှင့် မင်းကြီးလမ်းကြားတွင် တည်ရိှသည်။ တရားလွှတ်ဒတာ် 

တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး (၄) ဦးတ့ုိပဖင့် ဖဲွ့စည်းထားသည်။  

 

 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် တရားမနှင့် ရာဇဝတ်မှုနှစ်မျ ို းလံုး၏ မူလမှု 

များြုိကြားနာခွင့်ရိှမပီး လြ်ဒအာြ်ခတံရားရုံးများြချမှတ်သည့် စီရင်ချြ်၊ ေီြရီနှင့် အမန်ိ့များ 

အဒပါ် အ ူခနံှင့် ပပင်ဆင်မှု စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာများလည်းရိှပါသည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ရှိ အမှုများအားလံုးြိ ု တရားသူကြီး တစ်ဦး 

သ့ုိမဟုတ် လုိအပ်ပါြ တစ်ဦးထြ်ပုိဒသာ တရားသူကြီးများပဖင့် စစ်ဒဆးပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း 

ဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် လြ်ဒအာြ်ခ ံ တရားရုံးအားလံုး၏ တရားစီရင်ဒရးတာဝန်များ 

နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ဒရး တာဝန်များအဒပါ် စီမံအုပ်ချုပ်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

 

 

 



15 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပုသိမ်၊ ဟသသာတ၊ ဒပမာင်းပမ၊ လပွတ္တာ၊ မအူပင်၊ ဖျာပံုမမို့ 

များတွင် ခရိငု်တရားရံုးများ ဖွင့်လှစ်ထားရိှပါသည်။ ခရိငု်တရားရံုးများ၏ တည်ဒနရာများြုိ 

ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) ပဖင့် ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ ခရုိင်တရားရံုးများတွင် ပပည်ဒထာင်စု 

တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်မှ ခန့်အပ်ထားဒသာ ခရုိင်တရားသူကြီးနှင့် ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီးများ 

ရှိပါသည်။ 2018 ခုနစ်ှအတွင်း ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ခရိင်ုတရားသူကြီး (၆) ဦးနှင့် 

ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (၁၃) ဦးတ့ုိပဖင့် အမှုများြုိ စစ်ဒဆးစီရင်ဆံုးပဖတ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ခရိငု်တရားရံုးများတွင် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှု နှစ်မျ ို းလံုး၏ မူလမှုများြို ကြားနာခွင့် 

ရှိမပးီ၊ လြ်ဒအာြ်ခံ တရားရုံးများမှ ချမှတ်လုိြဒ်သာ စီရင်ချြ်၊ ေီြရီနှင် ့ အမိန့်များအဒပါ် 

အ ူခနံှင့် ပပင်ဆင်မှု စီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာများလည်း ရှိပါသည်။ ခရုိင်တရားရံုးများရိှ အမှုများြုိ 

တရားသူကြီးတစ်ဦးပဖင့် စစ်ဒဆးစီရင်ပါသည်။ လုိအပ်ပါြ တစ်ဦးထြ်ပုိဒသာ တရားသူကြီး 

များပဖင့် စစ်ဒဆးစီရင်နိငု်ပါသည်။ 

 ပုသိမ်၊ ဟသသာတ၊ ဒပမာင်းပမ၊ လပွတ္တာ၊ မအူပင်၊ ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုးများသည် ပပည်ဒထာင်စု 

တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်နှင့် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ လမ်းညွှန်ချြ်များနှင့်အညီ 

၎င်းတ့ုိ၏ သြ်ဆုိင်ရာစီရင်ပုိင်ခွင့်အတွင်းရိှ မမို ့န ်တရားရံုးများအားလံုး၏ တရားစီရင်ဒရးနှင့် 

စီမံအုပ်ချုပ်ဒရးဆုိင်ရာ ြိစ္စရပ်များြို ကြီးကြပရ်န် တာဝနရ်ှိပါသည်။ 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏စီရင်ပုိင်ခွင့် 

ရာဇဝတ်စီရင်ပုိင်ခွင့်  

 

 

 

 

 

 

 

ခရုိင်တရားသူကြီးနှင့် 

ေုတိ ခရုိင်တရားသူကြီးများ 

 ဥပဒေြခွင့်ပပုသည့် မည်သည့်ပပစ်ေဏ်ြုိ 

မဆုိ ချမှတ်နုိင်သည့် ရာဇဝတ်မူလမှု စီရင် 

ပုိင်ခွင့်  
 

 ၎င်း၏ ဒေသန ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မမို့န ် 

တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်ချြ်များအဒပါ် 

အ ူခံနှင့် ပပင်ဆင်မှုစီရင်ပုိင်ခွင့် 
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တရားမစီရင်ပုိင်ခွင့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မမို့န ်တရားရံုးများ 

 မမို ့န ်တရားရံုးသည် မူလရုံးပဖစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ မမို ့န ် 

တရားရံုး (၂၆) ရုံးရိှပါသည်။ မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ တည်ဒနရာများြို ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) တွင် 

ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ မမို ့န ်တရားရံုးတစ်ရံုးတွင် ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ြ တာဝန် 

ဒပးခန့်အပ်ထားဒသာ မမို ့န ်တရားသူကြီး၊ တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသကူြီးနှင့် ေုတိ မမို ့န ် 

တရားသူကြီးတ့ုိ ရှိပါသည်။ 2018 ခုနစ်ှအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ မမို ့န ် 

တရားသူကြီး (26) ဦး၊ တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး (37) ဦးနှင့် ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး (28) 

ဦးတ့ုိပဖင့် အမှုများြုိ စစ်ဒဆးစီရင်ခဲ့ပါသည်။  

 မမို ့န ်တရားရံုးများသည် တရားမမှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုနှစမ်ျ ို းစလံုးြို ကြားနာနုိင်သည့် မူလမှု 

စီရင်ပုိင်ခွင့် ရှိပါသည်။ မမို ့န ်တရားရံုးရိှအမှုများြို တရားသူကြီး တစ်ဦးပဖင့် စစ်ဒဆးစီရင် 

ဆံုးပဖတ်ပါသည်။ 

 

 

 

ခရုိင်တရားသူကြီး 

ဒုတိယ 

ခရိုင်တရားသူကြီး 

ြျပ်သနိ်း ၁ဝဝဝဝ 

ထြ်မပိုသသာ တန်ဖိုးရှိသည့် 

တရားမမှုများအသပါ် မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွင့် 

ြျပ်သနိ်း ၅ဝဝဝ 

ထြ်မပိုသသာ တန်ဖိုးရှိသည့် 

တရားမမှုများအသပါ် မူလမှု 

စီရင်ပိုင်ခွင့် 

၎င်း၏သဒသ နယ်နိမိတ် 

အတွင်းရှိ မမို့နယ်တရားရုံး 

များ၏ ဆုံးဖဖတ်ချြ်များ 

အသပါ် အယူခံနှင့် ဖပငဆ်င်မှု 

စီရင်ပိုင်ခွင့် 
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မမို့န ်တရားရံုး၏ စီရင်ပုိင်ခွင့် 

ရာဇဝတ်စီရင်ပုိင်ခွင့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တရားမစီရင်ပုိင်ခွင့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မမို့န ်/တဲွဖြ် 

မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် ၇ နှစ် အထိနှင့် 

ဒငွေဏ်အြန့်အသတ် မရိှ 

ပထမတန်းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရားသူကြီး 

ဒထာင်ေဏ် 3 နှစ် အထိနှင့် 

ဒငွေဏ် 100000 ြျပ် အထိ 

ေုတိ တန်းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရားသူကြီး 

 

ဒထာင်ေဏ် 1 နှစ် အထိနှင့် 

ဒငွေဏ် 50000 ြျပ် အထိ 

 

တတိ တန်းအာဏာရ 

ရာဇဝတ်တရားသူကြီး 

 

ဒထာင်ေဏ် 3 လ အထိနှင့် 

ဒငွေဏ် 30000 ြျပ် အထိ 

 

မမို့န ်/တဲွဖြ် 

မမို့န ်တရားသူကြီး 

ြျပ်သိန်း 100 ထြ်မပုိဒသာ 

အမှုတန်ဖုိးရိှသည့်တရားမမှုများ 

ေုတိ  

မမို့န ်တရားသူကြီး 

ြျပ်သိန်း 30 ထြ်မပုိဒသာ 

အမှုတန်ဖုိးရိှသည့်တရားမမှုများ 
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တရားရံုးစီမံခန့်ခဲွမှု 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စီမံခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာဒြာ်မတီများ 

 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားစီရင်ဒရး မဟာဗျူဟာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့် ခွဒဲရးအဖွဲ့ြုိ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ၊  ဒဖဒဖာ်ဝါရီလ  ၁၆ ရြ်ဒန့တွင်    ဧရာဝတီ 

တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် (တရားသူကြီးချုပ်ရုးံ)၏ အမနိ့်အမှတ် ၂/၂၀၁၈ ပဖင် ့ ဒအာြ်ပါ 

အတုိင်း ဖဲွ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

 

  (ြ) ဦးသန်းထွန်း  ဥြ္ကဋ္ဌ 

     တရားသူကြီးချုပ် 

 

  (ခ) ဦးမျ ို းညွန့်    အဖွဲ့ဝင် 

     တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး 

 

  (ဂ) ဦးထိန်မင်း    အဖွဲ့ဝင် 

     တုိင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူ း 

 

  (ဃ) ဦးဒဇ ျာတင့်ညို             အတွင်းဒရးမှူး 

     ေုတိ ညွှန်ကြားဒရးမှူး 

           

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များ စီမံခန့် ခွဒဲရးအဖဲွ့တွင် မှုခင်းစီမံခန့် ခွမဲှုအစီအစဉ် ညှိနှိုင်းဒရးမှူး (Case 

Management Program- CMP Coordinator) အပဖစ ် အဖွဲ့၏အတွင်းဒရးမှူးပဖစ်သူ ေုတိ  

ညွှန်ကြားဒရးမှူး ဦးဒဇ ျာတင့်ညိုအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

(တရားသူကြီးချုပ်ရုးံ) ၏ အမိန့်အမှတ်  ၉/၂၀၁၈ ပဖင် ့၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၆ ရြ်ဒန့တွင် တာဝန် 

ဒပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၏ တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခိုင်မာဒရးအတွြ် 

ပွင့်လင်းပမင်သာမပးီ အဆင့်ဆင့်တာဝန် ူမှု၊ တာဝနခ်ံမှုများပဖင့် ကြီးကြပြ်ွပ်ြဲဒဆာင်ရွြ်ရန် 

ညွှန်ကြားချြ်အရ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကြီးချုပ်ြ တရားလွှတ်ဒတာ် 

တရားသူကြီးများအား ခရုိင်နှင့်မမို့န ်တရားရံုးများ၏ တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် 

စစ်ဒဆးပခင်းြိ ုဒအာြ်ပါအတုိင်း ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

(ြ) ဦးသန်းထွန်း 

တရားသူကြီးချုပ် 

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်  

ခရိင်ုနှင့ ်မမို ့န ်တရားရံုးများ 

(ခ) ဦးဒြျာ်မင်း 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး 

 

ဖျာပံုခရိုင်နှင့် ခရိငု်အတွင်းရှိ 

မမို ့န ်တရားရံုး (၄) ရုံး 

(ဂ) ဦးမျ ို းညွန့် 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး 

ဟသသာတခရုိင်နှင့် ခရိငု်အတွင်းရိှ 

မမို ့န ်တရားရံုး (၆) ရုံး၊ 

မအူပင်ခရိုင်နှင့် ခရိငု်အတွင်းရှိ 

မမို ့န ်တရားရံုး (4) ရုံး 

 

(ဃ) ဦးဝင်းပမင့် 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး 

ဒပမာင်းပမခရိုင်နှင့် ခရိင်ုအတွင်းရိှ 

မမို ့န ်တရားရံုး (3) ရုံး၊ 

လပွတ္တာခရိင်ုနှင့် ခရိင်ုအတွင်းရိှ 

မမို ့န ်တရားရံုး (2) ရုံး၊ 

 

(င) ဒေါ် ဉ် ဉ်ဟန် 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး 

ပုသိမ်ခရိုင်နှင့် ခရိငု်အတွင်းရှိ 

မမို ့န ်တရားရံုး (7) ရုံး 
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 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင် တည့်မတ် 

ခိငု်မာဒရးအတွြ် ပွင့်လင်းပမင်သာမပးီ အဆင့်ဆင့်တာဝန် ူမှု၊ တာဝန်ခမံှုများပဖင့် ခရိငု်အတွင်းရိှ 

တရားရံုးအဆင့်ဆင့်အားကြီးကြပြ်ွပ်ြဲဒဆာင်ရွြ်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

၏ အမန်ိ့အမှတ် ၁၁/၂၀၁၈ ပဖင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၇ ရြ်ဒန့တွင် ခရိငု်တရားသူကြီးနှင့် 

ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီးများအား ဒအာြ်ပါအတုိင်း တာဝနဒ်ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။  

(ြ) ခရိင်ုတရားသူကြီး 

ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး 

 

ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် 

ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံး 

(ခ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (၁) 

ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး 

 

ဒရကြည်မမို့န ်တရားရံုးနှင့် 

ြျုံဒပျာ်မမို့န ်တရားရုံး 

(ဂ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (2) 

ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး 

 

သာဒပါင်းမမို ့န ်တရားရံုးနှင့် 

ငပုဒတာမမို ့န ်တရားရံုး 

(ဃ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (၃) 

ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး 

 

ဒြျာင်းြုန်းမမို့န ်တရားရံုးနှင့် 

ြန်ကြီးဒထာင့်မမို့န ်တရားရုံး 

(င) ခရိင်ုတရားသူကြီး  

ဟသသာတခရုိင်တရားရံုး 

ဟသသာတခရုိင်တရားရံုးနှင့် 

ဟသသာတမမို့န ်တရားရံုး၊ 

ပမနဒ်အာင်မမို့န ်တရားရံုး၊ 

ကြံခင်းမမို ့န ်တရားရံုး 

 

(စ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး  

ဟသသာတခရုိင်တရားရံုး 

အဂသပူမမို့န ်တရားရံုး၊ 

ဇလွန်မမို့န ်တရားရံုး၊ 

ဒလးမျြ်နှာမမို ့န ်တရားရံုး 
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(ဆ) ခရိင်ုတရားသူကြီး  

ဒပမာင်းပမခရိုင်တရားရံုး 

ဒပမာင်းပမခရိုင်တရားရံုးနှင့်  

ဒပမာင်းပမမမို့န ်တရားရံုး၊ 

ဝါးခ ်မမမို ့န ်တရားရံုး 

 

(ဇ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး  

ဒပမာင်းပမခရိုင်တရားရံုး 

အိမ်မဲမမို့န ်တရားရံုး 

 

(ဈ) ခရိင်ုတရားသူကြီး 

လပွတ္တာခရိင်ုတရားရံုး 

 

လပွတ္တာခရိင်ုတရားရံုးနှင့် 

လပွတ္တာမမို ့န ်တရားရံုး 

(ည) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး  

လပွတ္တာခရိင်ုတရားရံုး 

 

ဒမာ်လမမို င်ြျွန်းမမို ့န ် 

တရားရံုး 

(ဋ) ခရိင်ုတရားသူကြီး  

မအူပင်ခရိငု်တရားရံုး 

မအူပင်ခရိုင်တရားရံုးနှင့် 

မအူပင်မမို့န ်တရားရံုး၊ 

ပန်းတဒနာ်မမို့န ်တရားရံုး 

 

(ဌ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး  

မအူပင်ခရိုင်တရားရံုး 

ဓနပုဖူမမို ့န ်တရားရံုး၊ 

ဒညာင်တုန်းမမို့န ်တရားရံုး 

 
(ဍ) ခရိင်ုတရားသူကြီး  

ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုး 

ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုးနှင့် 

ဖျာပံုမမို့န ်တရားရံုး၊ 

ဘုိြဒလးမမို့န ်တရားရံုး 

 
(ဎ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (၁) 

ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုး 

  

ဒေးေရဲမမို့န ်တရားရံုး 

(ဏ) ေုတိ ခရုိင်တရားသကူြီး (2) 

ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုး 

ြျိုြ်လတ်မမို့န ်တရားရံုး 
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 ထ့ုိအပပင် တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ သြ်ဆုိင်ရာမမို့န ်တရားရံုးအလုိြ် ကြီးကြပ်ြွပ်ြ ဲ

ဒဆာင်ရွြ်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ အမနိ့်အမှတ် ၁၂/၂၀၁၈ပဖင် ့ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၇ ရြ်ဒန့တွင် မမို ့န ်တရားသူကြီးများအား တာဝန်ဒပးအပ်ဒဆာင်ရွြ်လျြ် 

ရှိပါသည်။ 

 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်ဖဲွ့စည်းပံုစနစ် 

ဧရာဝတီတိင်ုးဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် တရားသူကြီးချုပ်ရုးံနှင့် တုိင်းဒေသကြီး 

တရားဒရးဦးစီးမှူ းရံုးတို့ပဖင့် ဖဲွ့စည်းထားပါသည်။  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ဧရာဝတီတိုင်းသဒသကြီးတရားလွှတ်သတာ် 

တရားသူကြီးချုပ်ရုးံ တုိင်းသဒသကြီးတရားသရးဦးစီးမှူးရုးံ 

စီမံဌာန 

တရားစီရင်သရးဌာန 

သထာြ်ပ့ံနှင့်သငွစာရင်းဌာန 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး တာဝန်ထမ်းဒဆာင်မှု 

ဦးထိန်မင်း (တ/၁၈၃၇)     တုိင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူ း 
 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားသူကြီးများနှင့် ေုတိ ခရုိင်တရားသူကြီးများ 

တာဝန်ထမ်းဒဆာင်မှု 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း) 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ 

တရားရံုးအမည် ခရုိင်တရားသူကြီး ေုတိ ခရုိင်တရားသူကြီး 

၁။ ပုသမိ်ခရိုင်တရားရုံး ဒေါ်စိုးဉာဏ် (တ/1761) 

(3-10-2017 မ ှ28-2-2019 ထ)ိ 

ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ဒဝ (တ/2564) 

ဦးဒြျာ်စိုး (တ/2175) 

ဦးချစ်ြိုြို (တ/2705) 

ဒေါ်ခင်ချ ို ထြ် (တ/2747) 

 

၂။ ဟသသာတခရိုင်တရားရုံး ဒေါ်နန်းသင်းသင်းဒဆွ(တ/2029) 

(6-3-2017 မ ှ14-3-2018 ထိ) 

ဦးဒအာင်သိန်း (တ/2250) 

(16-3-2018 မှ 30-11-2018 ထ)ိ 

ဦးညီညီဒအး (တ/2139) 

(14-12-2018 မှ  ဒန့ထိ) 

 

ဒေါ်တင်ကြူကြူဝင်း (တ/2415) 

3။ ဒပမာင်းပမခရိုင်တရားရံး ဒေါ်ခင်မာဒဆွ (တ/1740) 

(10-3-2017 မ ှ21-2-2018) 

ဦးပမင့်စိုး  (တ/2271) 

(12-3-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

 

ဦးသိန်းထိုြ်ဦး (တ/2519) 

ဒေါ်ခင်ဝင်းနိုင် (တ/2518) 
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တရားရံုးအမည် ခရုိင်တရားသူကြီး ေုတိ ခရုိင်တရားသူကြီး 

4။ လပွတ္တာခရိုင်တရားရုံး ဒေါ်ဒအးဒအးပမင့် (တ/1748) 

(19-9-2017 မ ှ21-8-2018) 

ဒေါ်ဝါဝါဒဆွ (တ/2088) 

(27-8-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 
 

ဒေါ်ပဖူဝင်းလတ် (တ/2648) 

ဒေါ် ဉ်နွ ဝ်င်း (တ/2574) 

 

5။ မအူပင်ခရိုင်တရားရုံး ဦးဒအာင်ပမင့် (တ/2098) 

(28-7-2017 မ ှ18-9-2018 ထ)ိ 

ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဝင်း (တ/2157) 

(25-9-2018 မ ှ21-2-2019 ထ)ိ 
 

ဒေါ်ဒအးဒအးပမင့် (တ/2509) 

 

6။ ဖျာပုံခရိုင်တရားရုံး ဒေါ်ခင်လင်း (တ/1750) 

(7-7-2016 မ ှ14-3-2018 ထိ) 

ဒေါ်ဒအးဒအးသန်း (တ/1760) 

(14-3-2018 မ ှ1-3-2019 ထ)ိ 
 

ဒေါ်နီလာဝင်း (တ/2377) 

ဦးစိုးပမင့်(တ/2440) 

ဒေါ်ဒအးဒအးပမင့်(တ/2640) 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ မမို့န ်တရားသူကြီးများ၊ တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီးများနှင့် 

ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီးများ တာဝန်ထမ်းဒဆာင်မှု 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း) 
 

၁။ ပုသိမ်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဝငး်ဒအာင် (တ/2610) 

(18-2-2016 မ ှ8-5-2018 ထိ) 

ဒေါ်ခင်ပမတ်ပမတ်ထွန်း (တ/2800) 

(8-5-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်ဒအးပမတ်သူ (တ/2991) 

ဒေါ်သီရိစိုး (တ/2992) 

ဒေါ်နှင်းသီရိလွင် (တ/3183) 

ဒေါ်ခိုင်သန္တာစိုး (တ/3211) 

ဒေါ်အိအိပဖူ(တ/3097) 

ဦးတင့်နိုင်မင်း(တ/3299) 

ဦးဒအးချမ်းြို (တ/3381) 

ဒေါ်ခိုင်ဖူးဒဝ (တ/3445) 
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2။ ဒရကြည်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်ခင်သူဟန် (တ/2939) 

(18-1-2018 မ ှ18-2-2019 ထ)ိ 

ဦးစန်းဒငွဦး (တ/3060) 

ဒေါ်ဒအးဒအးမဖိုး (တ/3262) 

ဒေါ်စုပမတ်သန္တာထွန်း (တ/3449) 

 

3။ ြျုံဒပျာ်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးသိန်းဒမာင် (တ/2820) 

(27-6-2017 မ ှ24-4-2019 ထ)ိ 

ဦးတင့်ဖုန်းဒအာင် (တ/3030) 

ဒေါ်ဒရွှေရည်ခိုင် (တ/3177) 

ဒေါ်ဇင်ဖူးဒဝ (တ/3481) 

 

4။ ဒြျာင်းြုန်းမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ် မင်းသန့် (တ/2952) 

(1-11-2017 မ ှ14-2-2019 ထ)ိ 

ဦးထွန်းဒြျာ် (တ/3088) 

ဒေါ်မိုးပပဒအာင် (တ/3281) 

ဒေါ်မိုးဇူလိုင်ထွန်း (တ/3446) 

 

5။ သာဒပါင်းမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်စုနန္ဒာစိုး (တ/2886) 

(9-6-2017 မှ 14-1-2019 ထ)ိ 

- ဒေါ် င်းမာချစ် (တ/3570) 

 

6။ ြန်ကြီးဒထာင့်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဒဇာ်ဒဇာ်ထြ် (တ/3048) 

(5-1-2018 မ ှ4-3-2019 ထ)ိ 

- ဦးဒအာင်ဖုန်းဒြျာ် (တ/3533) 
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7။ ငပုဒတာမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်နန်းရွှေန်းလဲ့ (တ/2995) 

(24-3-2017 မ ှ11-2-2019 ထိ) 

ဒေါ်စံပ ်ဒဇာ် (တ/3109) ဦးဒအာင်ထြ်(တ/3502) 

 

၈။ ဟသသာတမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဒသာင်းနု (တ/2173) 

(16-3-2017 မ ှ2-5-2018 ထိ) 

ဒေါ်မျ ို းမာလာခင်(တ/2895) 

(31-5-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်အိအိမဖိုး(တ/3029) 

ဒေါ်ဒြသရီပမင့်ဦး (တ/3308) 

ဒေါ်ချ ိုချ ို မာ (တ/3101) 

ဒေါ်ချစ်မဖိုးဒဝလှိုင် (တ/3442) 

ဒေါ်ထြ်ထြ်ပိုးဥ (တ/3456) 

 

9။ ပမန်ဒအာင်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဒနထွန်း (တ/2654) 

(18-8-2017 မှ 14-1-2019 ထိ) 

ဒေါ်ဇူဇန်မင်း (တ/3148) ဦးမျ ို းခန့်လင်ွ (တ/3304) 

 

10။ အဂသပူမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးကြည်ဝင်း (တ/2759) 

(21-11-2017 မှ 13-11-2018 ထ)ိ 

ဒေါ်ရီရီလွင် (တ/2791) 

(13-11-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

- ဦးဒသာ်ဇင်လင်း (တ/3231) 
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11။ ကြံခင်းမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်သဇင်ဒဝထွန်း (တ/2876) 

(6-6-2017 မ ှ11-2-2019 ထ)ိ 

- - 

 

12။ ဇလွန်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဒနမျ ို းဗိုလ် (တ/2720) 

(14-8-2017 မ ှ2-5-2018 ထိ) 

ဒေါ်ခိုင်ခင်ဦး (တ/3024) 

(17-5-2018 မ ှ21-2-2019) 

- ဦးဇာနည်ထြ်ဒအာင်(တ/3431) 

 

13။ ဒလးမျြ်နှာမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်သူဇာဝင်း(တ/3015) 

(15-11-2017 မ ှ ဒန့ထိ) 

- - 

 

14။ ဒပမာင်းပမမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးလှထွန်း (တ/2776) 

(6-12-2017 မ ှ31-5-2018 ထ)ိ 

ဒေါ်ဇင်မာဦး (တ/2870) 

(15-6-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်တင်မာဝင်း (တ/3016) 

ဒေါ်ခင်ဒဆွသင်း (တ/3266) 

ဦးဒနမျ ို းထြ် (တ/3494) 
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15။ ဝါးခ ်မမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးမိုးပမင့် (တ/2006) 

(2-2-2016 မ ှ9-4-2018 ထ)ိ 

ဒေါ်ဒအးပမတ်မွန် (တ/2941) 

(23-4-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်ပပည့်မဖိုးသိမ့် (တ/3190) ဦးထြ်နိုင်လင်း (တ/3568) 

 

16။ အိမ်မဲမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်သီတာမျ ို းသန့် (တ/2893) 

(2-5-2016 မ ှ13-2-2019 ထိ) 

ဒေါ်ဒမသူဟန် (တ/3134) - 

 

17။ လပွတ္တာမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးဇင်လင်းသန့် (တ/2857) 

(22-8-2017 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်ဒမလင်းသြ် (တ/2949) 

ဦးထွန်းလင်းဒအာင်(တ/3233) 

ဒေါ်မဖိုးဒဝဇင်ဖူး (တ/3271) 

ဦးဒအာင်မငိမ်းချမ်း (တ/3444) 

 

18။ ဒမာ်လမမိုင်ြျွန်းမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်မို့မို့ဒအာင် (တ/2890) 

(10-7-2017 မ ှ15-2-2019 ထိ) 

ဦးစိုးလှိုင်ထွန်း (တ/3054) 

ဦးဇင်ဒဝ ံပိုင် (တ/3143) 

ဒေါ်ဒြသွ န်ိုင် (တ/3292) 

ဒေါ်ပမတ်သီရိလှိုင် (တ/3482) 
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19။ မအူပင်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်ဒအးခင်ညွန့် (တ/2795) 

(18-10-2016 မ ှ30-4-2018) 

ဒေါ်သင်းသင်းဒဇာ် (တ/2976) 

(8-5-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်ပဖူပဖူဝင်း (တ/2932) 

ဒေါ်မိုးပပည့်စုံခင် (တ/3119) 

ဒေါ် င်းမာခိုင် (တ/3205) 

ဦးစန်းထြ်ဒအာင် (တ/3415) 

ဒေါ်ဒနွဦးခင် (တ/3455) 

 

20။ ဓနုပဖူမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်မသိန်းလှိုင် (တ/2818) 

(14-1-2016 မ ှ18-7-2018 ထ)ိ 

ဦးဒဇာ်မင်းထနွ်း (တ/2923) 

(18-7-2018 မှ  ဒန့ထိ) 

- ဦးချမ်းဒပမ့ဒအာင် (တ/3598) 

 

21။ ဒညာင်တုန်းမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်ခင်ညွန့်ရှင် (တ/2866) 

(11-5-2017 မ ှ20-7-2018 ထ)ိ 

ဒေါ်ဝါဝါလွင် (တ/2874) 

(20-7-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်ခင်သူဇာဒဆွ (တ/3132) ဦးသရူဒအာင်သင်းကြိုင်(တ/3548) 

 

22။ ပန်းတဒနာ်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်မငိမ်းလဲ့ဒဝ (တ/2946) 

(15-12-2017 မ ှ11-4-2019 ထ)ိ 

ဒေါ်မိုးမမ (တ/3054) 

ဒေါ်လွှမ်းပို့ပို့စိုး (တ/3298) 

ဒေါ်ပမင့်ပမင့်ဒဆွ (တ/3399) 

 

 



30 

 

23။ ဖျာပံုမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဦးပမတ်ခိုင် (တ/2733) 

(14-11-2017 မ ှ4-6-2018 ထိ) 

ဒေါ်မွန်ရည်ဒအး (တ/2947) 

(5-6-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဒေါ်သီသီဟန် (တ/2990) 

ဒေါ်ချ ိုဧြရီဒဆွ (တ/3324) 

ဒေါ်တင်လင်းခိုင် (တ/3047) 

ဦးထင်လင်း (တ/3420) 

ဒေါ်ခိုင်မွန်ဒအာင် (တ/3501) 

 

24။ ဘုိြဒလးမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်တင်နီလာထွန်း (တ/2996) 

(15-12-2017 မ ှ ဒန့ထိ) 

ဦးမျ ို းထွန်းလင်း (တ/3125) 

ဦးစိုးမိုးနိုင် (တ/3302) 

ဦးဒြာင်းထြ်ဒအာင် (တ/3522) 

 

25။ ြျိုြ်လတ်မမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်ထိပ်ထားဒလး (တ/2879) 

(6-6-2017 မ ှ28-2-2018) 

ဒေါ်ဒချာစုဝင်း (တ/2931) 

(5-3-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

- ဦးဒနမျ ို းဒအာင် (တ/3594) 

 

26။ ဒေးေရဲမမို့န ်တရားရံုး 

မမို့န ်တရားသူကြီး တဲွဖြ်မမို့န ်တရားသူကြီး ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး 

ဒေါ်ဒအးဒအးသိန်း (တ/2885) 

(11-5-2017 မ ှ1-6-2018 ထိ) 

ဒေါ်ရတနာမဖိုးဒဝ (တ/2933) 

(7-6-2018 မ ှ ဒန့ထိ) 

- ဦးစိုင်းမျ ို းညွန့်ဦး (တ/2783) 

ဦးထွန်းဒရွှေြို (တ/3616) 
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ရသံုးမှန်းဒပခဒငွစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခန့်ခဲွမှု 

 ပပည်ဒထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်အစုိးရသည် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ြုိ  ခင်ြ ဧမပလီ (၁) 

ရြ်ဒန့မှ မတ်လ (၃၁)ရြ်ဒန့အထိ သတ်မှတ်ခဲ့မပီး  ခုအခါ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်ြို ဒအာြ်တုိဘာလ 

(၁) ရြ်ဒန့မှ စြ်တင်ဘာလ (၃ဝ) ရြ်ဒန့အထိ ဒပပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမပလီမှ စြ်တင်ဘာလအထိ (၆) လအတွြ် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်တွင် 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ရုးံမှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် လြ်ဒအာြ်ရှိ 

လပွတ္တာမမို ့န ်တရားရံုးအဒဆာြ်အဦ ဒဆာြ်လုပ်မည့်ဒပမဒနရာအတွြ် ဒငွလံုးဒငွရင်း အသံုး 

စရိတ် ၄၊ အပခားဒခါင်းစဉမှ် ဒပမြွြ်ဖုိးဒငွြျပ် (၃) သန်း ခွဒဲဝချထားဒပးခ့ဲသပဖင့် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် 

အတွင်း အဆိုပါဒငွအား သြ်ဆုိင်ရာသ့ုိ ဒပးသွင်းခဲ့မပီးပဖစပ်ါသည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမပလီမှ စြ်တင်ဘာလအထိ 

(၆) လ ြာလအတွြ် ဒငွလုံးဒငွရင်းအသံုးစရိတ်၊ သာမန်အသံုးစရိတ် ခွင့်ပပုဒငွ၊  အမနှ်သံုးစဲွ 

ဒငွများြုိ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားပဖင့် ဒဖာ်ပပပါသည်။ 

 

စဉ် ဒငွစာရင်းဒခါင်းစဉ် ခွင့်ပပုဒငွ အမှန်သံုးစဲွဒငွ ပပန်အပ်ဒငွ 

1။ ဒငွလံုးဒငွရင်းစရိတ် ၃ဝဝဝဝဝဝ ၃ဝဝဝဝဝဝ - 

၂။ သာမန်အသံုးစရိတ် ၆၀၇၄၀၃၅၈ဝ ၆၀၅၉၂၇၃၅၄ ၁၄၇၆၂၂၅ 

 

  ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧမပလီမှ စြ်တင်ဘာလအထိ  (၆) လအတွြ် သာမန်အသံုးစရိတ် ြျပ် 

၁၄၇၆၂၂၅ ပုိလျှပံခင်းမှာ ၀၁၀၁၊ ၀၁၀၂၊ ၀၂၀၁၊ ၀၃၀၈၊ ၀၃၂၃ ဒခါင်းစဉတ့ုိ်ဒအာြ်မှ ပုိလျှသံပဖင့် 

အပန်ှံပခင်းပဖစ်ပါသည်။ 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ဒအာြ်တုိဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလအထိ ဒငွလံုးဒငွရင်းအသံုးစရိတ်၊ သာမန် 

အသံုးစရိတ်ခွင့်ပပုဒငွနှင့် ပထမသံုးလပတ် အမနှ်သံုးစဲွဒငွများြုိ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားပဖင့် 

ဒဖာ်ပပပါသည်။ 

 

စဉ် ဒငွစာရင်းဒခါင်းစဉ် ခွင့်ပပုဒငွ အမှန်သံုးစဲွဒငွ 

1။ ဒငွလံုးဒငွရင်းစရိတ် - - 

၂။ သာမန်အသံုးစရိတ် ၁၃၀၆၇၅၇၀၀၀ ၃၀၃၀၃၅၂၉၀ 
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၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ကြိုးပမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 

နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် (Case Management Program-CMP)ြုိ အဒြာင်အထည်  

ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

 နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့် ခွမဲှုအစီအစဉ် (Case Management Program-CMP) သင်တန်း 

ြို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ ၇ ရြ်ဒန့မှ ၈ ရြ် 

ဒန့အထိ ြျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသား (၅၀) ဦး တြ်ဒရာြ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 
 

နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့် ခွမဲှုအစီအစဉ် ရှင်းလင်းပဲွအခမ်းအနားြုိ ပုသိမ်မမို့၊ ဧရာဒရွှေဝါ 

ခန်းမတွင် ၂၀၁၈ခုနစ်ှ၊ စြ်တင်ဘာလ ၈ ရြ်ဒန့တွင် ြျင်းပခ့ဲပါသည်။ ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီး 

အစိုးရအဖဲွ့ ဝနက်ြီးချုပ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကြီးချုပ်၊ 

တုိင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖဲွ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်ဒတာ် ေုဥြ္ကဌ၊ 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးများ၊ တုိင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်နှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး 

လွှတ်ဒတာ်ြိ ်ုစားလှ ် (၂) ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစုိးရအဖဲွ့ အတွင်းဒရးမှုး၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် 

ဌာနဆုိင်ရာအရာရိှ (၂၀) ဦး၊ တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ခရုိင်နှင့် မမို ့န ်တရားရုံးများမှ 

တရားဒရးအရာရိှ (၅၅) ဦး၊ ပုသိမ်မမို့ဒရှ့ဒနအသင်းမှ ဒရှ့ဒန (၆) ဦး၊ သတင်းဌာနများမှ 

သတင်းဒထာြ် (၉) ဦး တြ်ဒရာြ်ခဲ့ပါသည်။ 

နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် 

(Case Management Program- CMP) 

သင်တန်း 
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နုိင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် ရှင်းလင်းပဲွအခမ်းအနားြုိ ပုသိမ်မမို့၊ ဧရာဒရွှေဝါခန်းမ၌ 

ြျင်းပပပုလုပ်စဉ် 
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တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးအတွြ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမျ ို းတင့်သည် တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင် 

တည့်မတ်ခိုင်မာဒစဒရးအတွြ် ကြီးကြပြ်ွပ်ြဲဒဆာင်ရွြ်ရန် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးသ့ုိ       

၂၂-၉-၂၀၁၈ မှ ၂၄-၉-၂၀၁၈ထိ လာဒရာြ်ခဲ့ပါသည်။ ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် 

တရားသူကြီးဦးမျ ို းတင့်သည် တရားလွှတ်ဒတာ်တည်ဒဆာြ်ရန် လျာထားသည့်ဒပမဒနရာနှင့် 

ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံးအဒဆာြ်အဦသစ်တ့ုိအား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးခ့ဲပါသည်။ 
 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမျ ို းတင့်၏ တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင် 

တည့်မတ်ခိုင်မာဒစဒရးအတွြ် ကြီးကြပြ်ွပ်ြဲဒဆာင်ရွြ်ရန် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးသ့ုိ 

လာဒရာြ်သည့်ခရီးစဉတွ်င် ၂၂-၉-၂၀၁၈ ဒန့၌ ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မမို့၊ ဧရာဒရွှေဝါခန်းမ 

တွင် တုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးချုပ်၊ လံုခခုံဒရးနှင့်န ်စပ်ဒရးရာဝန်ကြီးဌာန 

ဝနက်ြီး၊ တုိင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်၊ တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသကူြီးများ၊ တုိင်းဒေသကြီးတရားဒရး 

ဦးစီးမှူ းနှင့် ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဒပမာင်းပမခရုိင်၊ လပွတ္တာခရိငု်တ့ုိမှ ခရိငု်နှင့် မမို ့န ်တရားသူကြီးများ၊ 

တရားစဲွအဖဲွ့အစည်းများမှ တုိင်းဒေသကြီးအဆင့်အရာရိှများ စုစုဒပါင်း (၆၉) ဦး တြ်ဒရာြ် 

ခဲပ့ါသည်။ ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် အစည်းအဒဝးခန်းမတွင်    တိုင်းဒေသကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးများ၊ တုိင်းဒေသကြီး 

တရားဒရးဦးစီးမှူ းနှင့် တရားဒရးအရာရိှများ၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဒပမာင်းပမခရုိင်၊ လပွတ္တာခရိငု်တ့ုိမှ 

ခရိင်ုနှင့် မမို ့န ်တရားသူကြီးများ၊ တရားဒရးအရာရိှများနှင့်ဒတွ့ဆု၍ံ တရားစီရင်ဒရးတည့်မတ် 

ခိငု်မာဒရးအတွြ် ဒဆွးဒနွးမာှကြားခဲ့ပါသည်။ 
 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမျ ို းတင့်သည် ဟသသာတခရုိင်၊ 

ဟသသာတမမို့၊ ဆည်ဒပမာင်းရိပသ်ာတွင် ၂၃-၉-၂၀၁၈ ရြ်ဒန့၌ ဟသသာတခရိုင်နှင့် ခရိင်ုအတွင်းရိှ 

မမို ့န ်တရားရံုးများမှ တရားသူကြီးများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ်အဒထွဒထွအုပ်ချုပ်ဒရးဦးစီးဌာနမှ 

အုပ်ချုပ်ဒရးမှူးများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် ဥပဒေအရာရိှများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် ရဲတပ်ဖဲွ့မှူ းများ၊ 

အြျဉ်းဒထာင်တာဝန်ခအံရာရှိနှင့် မမို ့မရဲစခနး်မှူး၊ စုစုဒပါင်း (၄၁) ဦးတ့ုိနှင့်ဒတွ့ဆု၍ံ 

တရားစီရင်ဒရးတည့်မတ်ခိုင်မာဒရးအတွြ် ဒဆွးဒနွးမာှကြားခဲ့ပါသည်။ 
 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမျ ို းတင့်သည် မအူပင်ခရိုင် 

တရားရံုးအစည်းအဒဝးခန်းမတွင် ၂၃-၉-၂၀၁၈ ရြ်ဒန့၌ မအူပင်ခရိုင်နှင့် ခရိငု်အတွင်းရိှ မမို ့န ် 

တရားရံုးများမှ တရားသူကြီးများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် အဒထွဒထွအုပ်ချုပ်ဒရးဦးစီးဌာနမှ 
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အုပ်ချုပ်ဒရးမှူးများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် ဥပဒေအရာရိှများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် ရဲတပ်ဖဲွ့မှူ းများ၊ 

အြျဉ်းဒထာင်တာဝန်ခအံရာရှိနှင့် မမို ့မရဲစခန်းမှူ း၊ စုစုဒပါင်း (၁၈) ဦးတ့ုိနှင့်ဒတွ့ဆု၍ံ တရား 

စီရင်ဒရးတည့်မတ်ခိုင်မာဒရးအတွြ် ဒဆွးဒနွးမာှကြားခဲ့ပါသည်။ 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် တရားသူကြီး ဦးမျ ို းတင့်သည် ဖျာပံုခရိုင်၊ ဖျာပံုမမို့ 

အဒထွဒထွအုပ်ချုပ်ဒရးဦးစီးဌာနအစည်းအဒဝးခန်းမတွင် ၂၄-၉-၂၀၁၈ ရြ်ဒန့၌ ဖျာပံုခရိုင်နှင့် 

ခရိင်ုအတွင်းရိှမမို့န ်တရားရုံးများမှ တရားသူကြီးများ၊ ခရိင်ုနှင့်မမို့န ်အဒထွဒထွအုပ်ချုပ်ဒရး 

ဦးစီးဌာနမှ အုပ်ချုပ်ဒရးမှူးများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို့န ် ဥပဒေအရာရိှများ၊ ခရိငု်နှင့်မမို ့န ် 

ရဲတပ်ဖဲွ့မှူ းများ၊ အြျဉ်းဒထာင်တာဝန်ခအံရာရိှနှင့် မမို ့မရဲစခနး်မှူး၊ စုစုဒပါင်း (၂၂) ဦးတ့ုိနှင့် 

ဒတွ့ဆု၍ံ တရားစီရင်ဒရးတည့်မတ်ခိုင်မာဒရးအတွြ် ဒဆွးဒနွးမာှကြားခဲ့ပါသည်။ 

 

 

  

 

 

 

တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးဒတွ့ဆံုပဲွ 

(ပုသိမ်မမို့) 
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တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးဒတွ့ဆံုပဲွ (ဟသသာတမမို့) 

တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးဒတွ့ဆံုပဲွ (မအူပင်မမို့) 

တရားစီရင်ဒရးမဏိ္ဍုင်တည့်မတ်ခုိင်မာဒရးဒတွ့ဆံုပဲွ (ဖျာပံုမမို့) 
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အလုပ်ရံုဒဆွးဒနွးပဲွ (Workshop) များပပုလုပ်ပခင်း 

 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်နှင့် (UNDP) တ့ုိ ပူးဒပါင်းြျင်းပသည့် Workshop on  

Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Acess to Justice for Court Staffs   

အလုပ်ရုဒံဆွးဒနွးပွဲြို ၃-၁၀-၂၀၁၈ ဒန့မှ ၄-၁၀-၂၀၁၈ ဒန့အထိလည်းဒြာင်း၊ Workshop on  

Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and 

Judicial Officials  အလုပ်ရုဒံဆွးဒနွးပဲွြို  ၆-၁၀-၂၀၁၈ ဒန့မှ ၇-၁၀-၂၀၁၈ ဒန့အထိ ပုသိမ် 

ဟိုတ ်တွင် ြျင်းပနုိင်ခဲပ့ါသည်။ 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Court Staffs   

အလုပ်ရံုဒဆွးဒနွးပဲွြုိ ပုသိမ်ဟုိတ ်တွင် ြျင်းပပပုလုပ်စဉ် 

 

Workshop on Fair Trial Rights, Human Rights, Rule of Law and Access to Justice for Judges and 

Judicial Officials အလုပ်ရံုဒဆွးဒနွးပဲွြုိ ပုသိမ်ဟုိတ ်တွင် ြျင်းပပပုလုပ်စဉ် 
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စာဒရးဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးတုိးတြ်လာဒစရန် 

ဒဆာင်ရွြ်မှု 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် ခရုိင်အတွင်းရှိ မမို ့န ် 

တရားရံုးများတွင် တာဝန်ထမ်းဒဆာင်ဒနသည့် စာဒရးဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့် 

စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးသင်တန်း(၂၀၁၈)ြို ၁၇-၁၂-၂၀၁၈မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၈ ဒန့အထိဖွင့်လှစ်ခ့ဲပါသည်။  

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ လြ်ဒအာြ်ရိှ ဟသသာတ၊ ဒပမာင်းပမ၊ 

လပွတ္တာ၊ မအူပင်နှင့် ဖျာပံုခရိုင်အတွင်းရိှ တရားရံုးများတွင် တာဝန်ထမ်းဒဆာင်လျြ်ရှိဒသာ 

စာဒရးဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးအတွြ် မွမ်းမသံင်တန်း 

များြုိ သြ်ဆုိင်ရာခရိုင်အလုိြ ်သင်တန်းဖင့်ွလှစ်ဒဆာင်ရွြ်ခ့ဲပါသည်။ 

   

  

 

  

 

 

 

 

စာဒရးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးသင်တန်း (၂၀၁၈) 
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ဟသသာတခရုိင်တရားရံုး၊ စာဒရးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးသင်တန်း 

လပွတ္တာခရုိင်တရားရံုး၊ စာဒရးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးသင်တန်း 

ဖျာပံုခရုိင်တရားရံုး၊ စာဒရးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပမင့်မားဒရးသင်တန်း 
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တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 

မှုခင်းများစစ်ဒဆးစီရင်ပခင်း 

  မှုခင်းများြုိ ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နင့်ှပမန်ပမန် စီရင်ဆုးံပဖတ်ဒရးသည် တရားရုံး၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ပဖစ်ပါသည်။ 2018ခုနစှ်အတွင်း ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တရားရံုး 

အဆင့်ဆင့်၏ မှုခင်းများစစ်ဒဆးစီရင်မှုအဒပခအဒနြုိ ပပြ္ခေိန်နစှ်အလုိြ်အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း၊ 

ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏သြ်တမ်းနှင့် စစ်ဒဆးဆအဲမှုများ၏သြ်တမ်းများပဖင့် နှိုင်း ှဉ်ဒဖာ်ပပ 

ပါသည်။  

 

ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း 

 ပပြ္ခေိန်နစှ်အလုိြ ် အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး်သည ် တရားရံုးသ့ုိစဲွဆုိတင်ပ့ုိသည့် မှုခင်းပမာဏြိ ု

အမလုီပ်ဒဆာင်နိငု်သည့် တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာစွမ်းရည်ြုိတိုင်းတာရန် ပပြ္ခေိန်နှစ်အတွင်း 

တရားရံုးသ့ုိစဲွဆုိတင်ပ့ုိသည့် အမှုအဒရအတွြ်နငှ့် စစ်ဒဆးဆုံးပဖတ်ခဲ့ဒသာ အမှုအဒရအတွြ်တ့ုိ၏ 

အချ ို းအစားြုိ တွြ်ချြ်ပခင်းပဖစ်ပါသည်။ 

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ပပြ္ခေိန်နှစအ်လုိြ ် အမှုမပးီပပတ်မှုနှုန်းြိ ု

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ 2018 ခုနစှ်တွင် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ်သ့ုိ စွဲဆုိသည့်ရာဇဝတ်မှုဒပါင်း 540 မှုရှိမပီး၊ မပးီပပတ်မှုမှာ 471 မှု ပဖစ်ပါသည်။ 

တရားမမှုဒပါင်း 479 မှုရှိမပီး မပးီပပတ်မှုမှာ 492 မှု ပဖစပ်ါသည်။ အမှုမပီးပပတ်မှုနှုနး် အဒနပဖင့် 

ရာဇဝတ်မှုတွင် 87% ပဖစ်မပီး တရားမမှုတွင် 103% မပးီပပတ်ပါသည်။ 

 
 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း 

စွဲဆုိတင်ပ့ုိမှု 337 475 812 540 479 1019 

မပးီပပတ်မှု 355 428 783 471 492 963 

အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး် 105% 90% 96% 87% 103% 94% 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ ် အမှုမပးီပပတ်မှု 

နှုန်းြုိ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ 2018ခုနစှ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 

အတွင်းရိှ ခရိငု်တရားရံုးများသို့ စဲွဆုိသည့်ရာဇဝတ်မှုဒပါင်း 1539 မှုရှိမပီး၊ မပးီပပတ်မှုမှာ 1648 မှု 

ပဖစပ်ါသည်။ တရားမမှုဒပါင်း 1176 မှုရှိမပီး မပးီပပတ်မှုမှာ 1216 မှု ပဖစ်ပါသည်။ အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး် 

အဒနပဖင့် ရာဇဝတ်မှုတွင် 107% ပဖစမ်ပးီ တရားမမှုတွင် 103% မပးီပပတ်ပါသည်။ 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း 

စွဲဆုိတင်ပ့ုိမှု 1449 1042 2491 1539 1176 2715 

မပးီပပတ်မှု 1261 928 2189 1648 1216 2864 

အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး် 87% 89% 88% 107% 103% 106% 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ မမို့န ်တရားရံုးများ၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှုမပီးပပတ်မှုနှုန်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ ပပြ္ခေိန်နှစ်အလုိြ် အမှု 

မပးီပပတ်မှုနှုန်းြုိ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ 2018 ခုနစှ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း 

ဒေသကြီးအတွင်းရိှ မမို ့န ်တရားရံုးများသို့ စွဲဆုိသည့်ရာဇဝတ်မှုဒပါင်း 48035 မှု ရှိမပးီ၊ 

မပးီပပတ်မှုမှာ 47179 မှု ပဖစပ်ါသည်။ တရားမမှုဒပါင်း 6715 မှုရှိမပီး မပးီပပတ်မှုမှာ 6349 မှု 

ပဖစပ်ါသည်။ အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး်အဒနပဖင့် ရာဇဝတ်မှုတွင် 98% ပဖစ်မပီး တရားမမှုတွင် 95% 

မပးီပပတ်ပါသည်။ 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း ရာဇဝတ် တရားမ စုစုဒပါင်း 

စွဲဆုိတင်ပ့ုိမှု 49236 6412 55648 48035 6715 54750 

မပးီပပတ်မှု 48764 5650 54414 47179 6349 53528 

အမှုမပးီပပတ်မှုနှုနး် 99% 88% 98% 98% 95% 98% 
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ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏သြ်တမ်း 

 ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏သြ်တမ်းသည် တရားရံုး၏ အချနိ်နှင့်တဒပပးညီ စစ်ဒဆးနိုင်မှု 

စွမ်းရည်ြိ ု တုိင်းတာရန် ပပြ္ခေိန်နစှ်အတွင်း တရားရံုးြဆံုးပဖတ်ခဲသ့ည့် အမှုအဒရအတွြ်နှင့် 

ကြာပမင့်သည့်ြာလအလုိြ် အမှုအဒရအတွြ်တ့ုိ၏ အချ ို းအစားြုိ တွြ်ချြ်ပခင်းပဖစပ်ါသည်။ 

(၁) နှစ်အထြ်ကြာပမင့်သည့် ရာဇဝတ်မှုနှင့် (၃) နှစ်အထြ်ကြာပမင့်သည့် တရားမမှုတ့ုိြုိ 

ကြန့်ကြာမှုခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏ သြ်တမ်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆုိင်ရာ မူလမှု၊ 

အ ူခမံှုနှင့ ်ပပင်ဆင်မှုများ၊ အဒထွဒထွဒလျှာြ်ထားမှုများြို စစ်ဒဆးပါသည်။  

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် 

(၃)လဒအာြ် 64%၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်း 35%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 1% ပဖစ်ပါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှု 

များ၏ သြ်တမ်းြုိ ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီးရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 203 57% 303 64% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 122 35% 165 35% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 5 1% 3 1% 

(12) လအထြ ် 25 7% - - 

စုစုဒပါင်း 355 100% 471 100% 

 

   

 

 

 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှုများသြ်တမ်းသည် 

(၃) လဒအာြ် 53%၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်း  44%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း   3% ပဖစပ်ါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှု 

များ၏ သြ်တမ်းြုိ ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ 
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(3) လအောက ် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ ဆံုးပဖတ်မပီးတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 383 89% 261 53% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 45 11% 217 44% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း - - 15 3% 

(12)လမှ (36)လအတွင်း - - - - 

(36) လအထြ် - - - - 

စုစုဒပါင်း 428 100% 493 100% 

 

 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏ သြ်တမ်း 

 ခရိင်ုတရားရံုးများသည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆုိင်ရာ မူလမှု၊ အ ူခမံှု၊ ပပင်ဆင်မှုနှင့် 

အဒထွဒထွမှုများြုိ စစ်ဒဆးပါသည်။ 

 ခရိင်ုတရားရံုးများ၏  ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လဒအာြ်    

62%၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်း 18%၊  (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 11%၊ (၁၂)လအထြ် 9% 

ပဖစပ်ါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ခရိင်ုတရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှုများ၏ 

သြ်တမ်းြိ ုဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

89% 
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2017 

53% 
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(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 806 64% 1016 62% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 276 22% 296 18% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 132 10% 184 11% 

(12) လအထြ ် 47 4% 152 9% 

စုစုဒပါင်း 1261 100% 1648 100% 

 

  

 

ခရိင်ုတရားရံုးများ၏  ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လ ဒအာြ်  51  %၊ 

(၃) လမှ (၆) လအတွင်း 16%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 16%၊ (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်း        

11%၊ (၃၆)လအထြ် 6% ပဖစပ်ါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ခရိင်ုတရားရံုးများ၏ 

ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှုများ၏ သြ်တမ်းြိ ုဒဖာ်ပပထားပါသည်။  
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(3) လအောက ် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 
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ခရုိင်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 467 50% 616 51% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 194 21% 196 16% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 144 16% 200 16% 

(12)လမှ (36)လအတွင်း 105 11% 132 11% 

(36) လအထြ် 18 2% 72 6% 

စုစုဒပါင်း 928 100% 1216 100% 

 

  

 

မမို့န ်ရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးအမှုများ၏ သြ်တမ်း 

 မမို ့န ်တရားရံုးများသည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆုိင်ရာ မူလမှုများြို စစ်ဒဆးပါသည်။ 

မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လဒအာြ် 87%၊ (၃) လမှ 

(၆) လအတွင်း 6%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 5%၊ (၁၂)လအထြ် 2% ပဖစပ်ါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီး ရာဇဝတ်မှုများ၏ သြ်တမ်းြုိ 

ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

50% 

21% 

16% 

11% 

2% 

2017 

51% 

16% 

16% 

11% 

6% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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မမို့န ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 43530 90% 40892 87% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 3504 7% 3058 6% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 1163 2% 2291 5% 

(12) လအထြ ် 567 1% 938 2% 

စုစုဒပါင်း 48764 100% 47179 100% 

 

 

 

မမို ့န ်တရားရံုးများ၏  ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လမှ (၆) လ 

အတွင်း   55%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 26%၊ (၁၂)လမှ (၃၆)လအတွင်း 17%၊ (၃၆)လအထြ်  

2% ပဖစပ်ါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် မမို ့န ်တရားရုံးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီး တရားမမှုများ၏ 

သြ်တမ်းြို ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

 

 

 

90% 

7% 
2% 1% 

2017 

87% 

6% 
5% 

2% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 
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မမို့န ်တရားရံုးများ၏ ဆံုးပဖတ်မပီးတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် - - - - 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 3810 67% 3496 55% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 1551 27% 1623 26% 

(12)လမှ (36)လအတွင်း 223 4% 1094 17% 

(36) လအထြ် 66 2% 138 2% 

စုစုဒပါင်း 5650 100% 6351 100% 

 

  

 

စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏သြ်တမ်း 

 စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏သြ်တမ်းသည် တရားရံုးများ၏ အမှုဒဟာင်းနှင့် ကြန့်ကြာ 

မှုခင်းများြုိ ဒစာင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန် ပပြ္ခေိန်နှစ်ြုန်ဆံုးချနိ်တွင် စစ်ဒဆးဆဲအမှုအဒရအတွြ်နှင့် 

ကြာပမင့်သည့်ြာလအလုိြ် အမှုအဒရအတွြ်တ့ုိ၏ အချ ို းအစားြုိ တွြ်ချြ်ပခင်းပဖစပ်ါသည်။ 

(12) လအထြ်ကြာပမင့်သည့် ရာဇဝတ်မှုနှင့် (၃၆) လအထြ် ကြာပမင့်သည့် တရားမမှုတ့ုိြုိ 

ကြန့်ကြာမှုခင်းအပဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

67% 

27% 

4% 2% 

2017 

55% 26% 

17% 

2% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏ သြ်တမ်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏  စစ်ဒဆးဆဲ ရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် 

(၃)လဒအာြ် 66%၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်း 31%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 2%၊ (၁၂) လအထြ ်

1% ပဖစပ်ါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏သြ်တမ်းြို ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 41 72% 83 66% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 15 26% 40 31% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 1 2% 2 2% 

(12) လအထြ ် - - 1 1% 

စုစုဒပါင်း 57 100% 126 100% 

 

  

 

 

72% 

26% 

2% 

2017 

66% 

31% 

2% 1% 

2018 

(3) လအောက ် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 
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ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စစ်ဒဆးဆဲတရားမမှုများသြ်တမ်းသည် 

(၃) လဒအာြ် 81%၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်း  16%၊ (12)လမှ (36)လအတွင်း   3% ပဖစ်ပါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စစ်ဒဆးဆတဲရားမမှု 

များ၏ သြ်တမ်းြုိ ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ စစ်ဒဆးဆဲတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 120 82% 108 81% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 22 15% 22 16% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 5 3% - - 

(12)လမှ (36)လအတွင်း - - 4 3% 

(36) လအထြ် - - - - 

စုစုဒပါင်း 147 100% 134 100% 

 

  

 

 

82% 

15% 

3% 

2017 

81% 

16% 

3% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏သြ်တမ်း 

 ခရိင်ုတရားရံုးများ၏  စစ်ဒဆးဆရဲာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လဒအာြ် 47%၊ (၃) 

လမှ (၆) လအတွင်း 30%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 15%၊ (၁၂)လအထြ် 8% ပဖစ်ပါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ခရိငု်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏သြ်တမ်းြုိ 

ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 286 48% 232 47% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 165 27% 148 30% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 92 15% 75 15% 

(12) လအထြ ် 58 10% 37 8% 

စုစုဒပါင်း 601 100% 492 100% 

  

 

ခရိင်ုတရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆတဲရားမမှုများသြ်တမ်းသည် (၃) လဒအာြ် 8%၊ (၃) 

လမှ (၆) လအတွင်း  38%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း  23%၊ (12) လမှ (36) လအတွင်း 22%၊ (၃၆) 

လအထြ် 9% ပဖစ်ပါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် ခရိငု်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲ 

တရားမမှုများ၏သြ်တမ်းြို ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

48% 

27% 

15% 

10% 

2017 

47% 

30% 

15% 

8% 

2018 

(3) လအောက ် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 



53 

 

ခရုိင်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 109 13% 64 8% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 291 35% 302 38% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 273 32% 188 23% 

(12)လမှ (36)လအတွင်း 109 13% 175 22% 

(36) လအထြ် 62 7% 75 9% 

စုစုဒပါင်း 844 100% 804 100% 

 

  

 

မမို့န ်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲအမှုများ၏ သြ်တမ်း 

 မမို ့န ်တရားရံုးများ၏  စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်းသည် (၃)လဒအာြ် 42%၊ 

(၃) လမှ (၆) လအတွင်း 27%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း 19%၊ (၁၂)လအထြ် 12% ပဖစပ်ါသည်။ 

ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများ၏သြ်တမ်းြုိ 

ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

13% 

35% 
32% 

13% 

7% 

2017 

8% 

38% 

23% 

22% 

9% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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မမို့န ်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲရာဇဝတ်မှုများသြ်တမ်း 

 
 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် 2529 53% 2368 42% 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 1205 25% 1534 27% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 642 13% 1070 19% 

(12) လအထြ ် 441 9% 701 12% 

စုစုဒပါင်း 4817 100% 5673 100% 

 

  

 

မမို ့န ်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆတဲရားမမှုများသြ်တမ်းသည် (၃) လမှ (၆) လအတွင်း  

55%၊ (၆)လမှ (၁၂)လအတွင်း   26%၊ (12) လမှ (36) လအတွင်း 16%၊ (၃၆) လအထြ် 3% 

ပဖစပ်ါသည်။ ဒအာြ်ဒဖာ်ပပပါဇ ားတွင် မမို ့န ်တရားရုံးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲတရားမမှုများ၏ 

သြ်တမ်းြို ဒဖာ်ပပထားပါသည်။  

 

 

 

 

53% 
25% 

13% 

9% 

2017 

42% 

27% 

19% 

12% 

2018 

(3) လအောက ် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လေထက် 
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မမို့န ်တရားရံုးများ၏ စစ်ဒဆးဆဲတရားမမှုများသြ်တမ်း 

 

 2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် 

အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း အမှုအဒရအတွြ် ရာခုိင်နှုန်း 

(၃) လဒအာြ် - - - - 

(၃)လမှ (၆)လအတွင်း 2401 69% 2116 55% 

(၆)လမှ (12)လအတွင်း 734 21% 1002 26% 

(12)လမှ (36)လအတွင်း 276 8% 616 16% 

(36) လအထြ် 71 2% 114 3% 

စုစုဒပါင်း 3482 100% 3848 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

69% 

21% 

8% 

2% 

2017 

55% 26% 

16% 

3% 

2018 

(3) လအောက် (၃)လမှ (၆)လေတငွ်း (၆) လမှ (12)လေတငွ်း (၁၂) လမှ (36) လေတငွ်း (၃၆) လေထက် 
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အပခားကြိုးပမ်းဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

ရံုးခွန်နှင့် ေဏ်ဒငွဒြာြ်ခံရရိှမှု 

ရံုးခွန် 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် လြ်ဒအာြ်ခတံရားရုံးအဆင့်ဆင့်၌ 

စွဲဆုိဒသာအမှုများတွင် ရုံးခွနဒ်တာ်ဥပဒေအရ ရုံးခန်ွတံဆိပ်ဒခါင်းများြုိ အမှုသည်များမ ှ

လည်းဒြာင်း၊ ဒရှ့ဒနဒရှ့ရပ်ြိစ္စများတွင် ဒရှ့ဒနများနှင့် သြ်ဆုိင်သူများမှလည်းဒြာင်း၊ 

ထမ်းဒဆာင်ရပါသည်။ 2018 ခုနစှ်အတွင်း ရုံးခွန်တံဆိပ်ဒခါင်းများ ထမ်းဒဆာင်ရရိှဒငွမှာ 

ဒအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်။  

 

တရားရံုးများ ရံုးခွန်ရရိှဒငွ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 15748752 

ခရိင်ုတရားရံုးများ 58175291 

မမို ့န ်တရားရံုးများ 25364547 

စုစုဒပါင်း 99288590 

 

ေဏ်ဒငွ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် နစှ်စဉ်ထုတ်ပပန်သည့် ပပည်ဒထာင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာဒငွ အရအသံုးဆုိင်ရာဥပဒေအရ တရားရံုးများမှဒြာြ်ခရံရိှဒသာ ရဒငွများြုိ 

တုိင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံဒငွသို့ ဒပးသွင်းပါသည်။  

တရားရံုးအဆင့်ဆင့်သ့ုိ စွဲဆုိဒသာရာဇဝတ်မှုများြို စီရင်ဆံုးပဖတ်ရာတွင် ေဏ်ဒငွတပ်ရိြ်ု 

သည့် အမှုများပါဝင်ပါသည်။ 2018 ခုနစှ်အတွင်း တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ြ တပ်ရိြု်သည့်ေဏ်ဒငွနှင့် 

ဒြာြ်ခရံရိှသည့်ေဏ်ဒငွများမှာ ဒအာြ်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်။ 
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တရားရံုးများ တပ်ရုိြ်ေဏ်ဒငွ ဒြာြ်ခံရေဏ်ဒငွ 
 ခင်ြာလ 

အပါအဝင်ဒ ြးြျန် 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ် 

- - - 

ခရိင်ုတရားရံုးများ - - - 

မမို ့န ်တရားရံုးများ 774331150 773241150 1090000 

 

အချ ို ့ရာဇဝတ်မှုများတွင် တရားခံများြေဏ်ဒငွဒပးဒဆာင်မှုမရိှ၍ ေဏဒ်ငွဒ ြးြျန်ပခင်း 

ပဖစပ်ါသည်။ တရားရံုးများြ ြျန်ရှိေဏ်ဒငွများြို ဒြာြ်ခရံန် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ 

ဒဆာင်ရွြ်ပါသည်။ တရားခံများြ ကြီးဒလးဒသာ ဒထာင်ေဏြ်ျခံမပီး ေဏ်ဒငွဒပးဒဆာင် 

နိုင်သည့် အဒပခအဒနမရိှပခင်း၊ ေဏဒ်ငွဒ ြးြျန်များြုိ ဒပမခွန်မဒပပ ြျန်ဒငွြ့ဲသ့ုိ ဒြာြ်ခံရန် 

ဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် တရားခံပုိင်ဆုိင်သည့် ဒရွှေ့ဒပပာင်းနုိင်သည့်ပစ္စည်းပဖစဒ်စ၊ မဒရွှေ့မဒပပာင်းနုိင်သည့် 

ပစ္စည်းပဖစ်ဒစ၊ ပစ္စည်းတစ်စုတံစ်ရာမရှိပခင်း၊ တရားခံများသည် လိပ်စာအတည်တြျ ဒနထုိင်မှု 

မရှိပခင်းတ့ုိဒကြာင့် သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ဒြာြ်ခံရန်မပဖစန်ိုင်သည့်အဒပခအဒနတွင် 

ေဏဒ်ငွပ ်ဖျြ်နိငု်ဒရးအတွြ် ဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။ 

 

သြ်ဒသခံပစ္စည်းများစီမံခန့်ခဲွမှုအဒပခအဒန 

 သြ်ဒသခံပစ္စည်းများ ဆံုးရှုံးမှုမရှိဒစဒရးအတွြ ် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွြ် 

လျြ်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ေီဇင်ဘာလအထိ ြာလအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်း 

ဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရိငု်နှင့်မမို့န ်တရားရံုးများတွင် ပပည်သူ့ဘဏ္ဍာအပဖစ်သိမ်းဆည်းရန် အမနိ့် 

ချမှတ်ထားဒသာ သြ်ဒသခံပစ္စည်းများစီမံခန့် ခွမဲှုနှင့်ပတ်သြ်၍ ဒအာြ်ပါအတုိင်း ဒဖာ်ပပအပပ်ါ 

သည်- 

(ြ) ဗဟိုစြ်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာနသ့ုိ 

လွှဲဒပပာင်းဒပးသည့် ဒမာ်ဒတာ် ာဉအ်ဒရအတွြ် 

၄၀ စီး 

(ခ) ၂၀၁၈ ခုနစှ်အတွင်း ဒလလံတင်ဒရာင်းချသည့် ဒမာ်ဒတာ် ာဉ် 

အဒရအတွြ် 

၆ စီး 

 ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ် အဒရအတွြ် 158 စီး 
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(ဂ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဒမာ်ဒတာ် ာဉ် ဒလလံတင်ဒရာင်းချ 

ရဒငွဒပါင်း 

၂၀၅၄၀၀၀၀ ြျပ် 

 ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ် ဒလလံတင်ဒရာင်းချရဒငွဒပါင်း   ၁၉၂၅၄၀၀၀ ြျပ် 

(ဃ) စစ်ဒဆးဆဲအမှုများမှ လြ်ြျန်ဒမာ်ဒတာ် ာဉ် အဒရအတွြ ် 15 စီး 

 လြ်ြျန်ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ်အဒရအတွြ်  246 စီး 

(င) တုိင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖဲွ့သုိ ့ ကြမ်းခင်းဒစျးဒတာင်းခံထားဆဲ 

ဒမာ်ဒတာ် ာဉ် အဒရအတွြ ်

1 စီး 

 တုိင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖဲွ့သုိ့ ကြမ်းခင်းဒစျး ဒတာင်းခံထားဆ ဲ

ဆုိင်ြ ်အဒရအတွြ် 

83 စီး 

(စ) ကြမ်းခင်းဒစျးဒတာင်းခံရန် ဒဆာင်ရွြ်ဆဲ ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ် 

အဒရအတွြ် 

138 စီး 

(ဆ) တုိင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖဲွ့မတှစ်ဆင့် ဗဟိုစြပ်စ္စည်းစာရင်း 

အင်းနှင့် စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာနသ့ုိအပ်နှရံန် ဒဆာင်ရွြ်ဆဲ 

ဒမာ်ဒတာ် ာဉ် အဒရအတွြ ်

9 စီး 

(ဇ) ဒလလံတင်ဒရာင်းချဒနဆဲ ဒမာ်ဒတာ် ာဉအ်ဒရအတွြ် 2 စီး 

 ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ်အဒရအတွြ် 22 စီး 

(ဈ) သံရည်ြျ ိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ် 

အဒရအတွြ် 

34 စီး 

(ည) ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ဒန့ ဒပမပပင်လြ်ြျန်ဒမာ်ဒတာ် ာဉစ်ုစုဒပါင်း 27 စီး 

 ဒပမပပင်လြ်ြျန်ဒမာ်ဒတာ်ဆုိင်ြ ်စုစုဒပါင်း 523 စီး 
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လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်များ 

2018 ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ 31 ရြ်ဒန့အထိ ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် 

တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝနထ်မ်းဒဆာင်ဒနဒသာ တရားဒရးအရာရိှများ၊ တရားသူကြီးများနှင့် 

ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအလုိြ် ဝနထ်မ်းအင်အားစာရင်းြုိ ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ခ) ပဖင့ ်ဒဖာ်ပပထား 

ပါသည်။  

 

ဒလ့ြျင့်သင်ကြားဒပးမှုနှင့် ဖံွ့မဖိုးတုိးတြ်မှု 

တရားသူကြီးများ၏ အရည်အဒသွးပပည့်ဝမှုသည် ပပည်သူအများ ံုကြည်အားထားရဒသာ 

တရားစီရင်ဒရးစနစ်ပဖစ်ဒပါ်လာဒရးတွင် အဓိြပဖစသ်ည်ဟု ခံ ူထားသည့်အတုိင်း တရားသူကြီး 

များနှင့် တရားရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဒဆာင်ရည်တိုးတြ်ဒရးအတွြ် စဉဆ်ြ်မပပတ် အားထုတ် 

ဒဆာင်ရွြ်လျြ် ရှိပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် လြ်ဒအာြ်ရှိ ခရိင်ုတရားရံုးများ၊ မမို ့န ် 

တရားရံုးများတွင် တာဝန်ထမ်းဒဆာင်လျြ်ရှိဒသာ တရားသူကြီးအားလံုးြို မီေီ ာဆြ်ဆံမှု 

ြျွမ်းြျင်စွာတြ်ဒပမာြ်ဒစရန် 2018 ခုနစှ်အတွင်း သတင်းမေီီ ာဆင့်ပွားသင်တန်း (2) ကြိမ် 

ဖွင့်လှစ်ဒဆာင်ရွြ်ခ့ဲမပီး အမတ်ှစဉ် (1/2018)ြို 20-1-2018 ရြ်ဒန့မှ 21-1-2018 ရြ်ဒန့ 

အထိ တရားသူကြီး (53)ဦး၊ အမတှ်စဉ် (2/2018)ြုိ 7-4-2018 ရြ်ဒန့မှ 8-4-2018 ရြ်ဒန့ 

အထိ တရားသူကြီး (43)ဦးတ့ုိ ဒအာင်ပမင်စွာ တြ်ဒရာြ်ခဲ့ကြပါသည်။  

 

 

  
 တရားဒရးအရာရိှများနှင့် တရားသူကြီးများ တရားရံုးမီေီ ာြျွမ်းြျင်မှုဆင့်ပွားသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၁) 
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တရားဒရးအရာရိှများနှင့် တရားသူကြီးများ တရားရံုးမီေီ ာြျွမ်းြျင်မှုဆင့်ပွားသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၁) 

တရားဒရးအရာရိှများနှင့် တရားသူကြီးများ တရားရံုးမီေီ ာြျွမ်းြျင်မှုဆင့်ပွားသင်တန်း 

အမှတ်စဉ် (၂) 
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တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်းနှင့် တရားရံုးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် လြ်ဒအာြ်ခံတရားရံုးများ၏ တရား 

စီရင်ဒရးလုပ်ငန်း၊ တရားရုံးလုပ်ငန်းများြိုလည်းဒြာင်း၊ တရားရံုးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန် 

ထမ်းဒဆာင်ဒနဒသာ တရားသူကြီးများနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ြျင့်ဝတ်စည်းြမ်းလုိြန်ာမှုတ့ုိြို 

ကြီးကြပ်ဒဆာင်ရွြ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းစည်းြမ်းဒဖာြ်ဖျြ်ပခင်းနှင့် တာဝနထ်မ်းဒဆာင်ရာတွင် 

မှား ွင်းမှုတ့ုိအတွြ် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းြမ်းများနှင့်အညီ အဒရး ူဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

ပပုလုပ်ပါသည်။  

ထ့ုိအပပင် တရားသူကြီးများ ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်လျဉး်၍ တုိင်ကြားမှုများြုိလည်း 

နည်းလမ်းတြျစိစစ်၍ အဒရး ူဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရိှပါသည်။ 1-1-2018 မှ 31-12-2018 ရြ် 

ဒန့အထိ တုိင်ကြားစာ (16) ဒစာင် လြ်ခရံရိှမပီး အဆိုပါတုိင်စာ (16) ဒစာင်ြုိ စိစစ်မှုပပုလုပ်မပီး 

ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သ့ုိ တင်ပပခဲပ့ါသည်။  

 2018 ခုနစ်ှတွင် တုိင်ကြားစာအရ ဝနထ်မ်းစည်းြမ်းဒဖာြ်ဖျြ်ပခင်းနှင့် တာဝန် 

ထမ်းဒဆာင်ရာတွင် မှား ွင်းပခင်းတ့ုိဒကြာင့် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

လြ်ဒအာြ်တရားရံုးများရှိ အရာရိှ 12 ဦး၊ အပခားအဆင့်ဝန်ထမ်း 3 ဦးအား ဝနထ်မ်းဆုိင်ရာ 

ပပစေ်ဏ် ချမှတ်အဒရး ူခဲ့ပါသည်။ ဝနထ်မ်းဆုိင်ရာပပစ်ေဏ် ချမှတ်အဒရး ူခဲ့မှုြို ဒနာြ်ဆြ်တဲွ 

(ဂ) တွင် ဒဖာ်ပပထားပါသည်။ 
 

တရားရံုးလုပ်ငန်းများ အများပပည်သူလြ်လှမ်းမီဒရးနှင့် အသိအပမင်ပမှင့်တင်ဒရးဒဆာင်ရွြ်ဒပးပခင်း 

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ Facebook Page (ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီး 

တရားလွှတ်ဒတာ်) တွင် တရားရုံးဆုိင်ရာသတင်းများ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၏ 

ကြိုတင်အမှုဒခါ်စာရင်းများ စီရင်ချြ်ချမတ်ှမည့်အမှုစာရင်းများ ပဖန့်ဒဝပခင်းတ့ုိ ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ 

ပါသည်။  

 သတင်းမေီီ ာဥပဒေနှင့်အညီ တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာ သတင်းအချြ်အလြ်များ ရ ူ 

နိုင်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တွင် သတင်းပပန်ကြားဒရးအဖဲွ့နှင့် သတင်း 

ပပနက်ြားဒရးအရာရိှ (Public Information Officer) ြို ခန့်အပ်ထားရိှမပီး၊ ခရိင်ုနှင့်မမို့န ် 

အဆင့်တရားရံုးများတွင် တရားရုံးသတင်းပပနက်ြားဒရးအရာရှိ (Court Information Officer) များ 

ခန့်အပ်ထားပါသည်။  

 တရားရံုးများသည် နိုင်ငံသားတ့ုိ၏ အခွင့်အဒရးြာြွ ်ရန်နှင့် တရားဥပဒေစုိးမုိးဒရးြို 

ထိန်းသိမ်းဒစာင့်ဒရှာြ်ရန်အတွြ် အဓိြအခန်းြဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထ့ုိဒကြာင့် ပပည်သူများ 

လံုခခုံစိတ်ချမှုရိှဒစရန် တရားရုံးအသံုးပပုသူများ လွ ်ြူစာွအသံုးပပုနုိင်ရန်နှင့် တရားမျှတမှုြို 

အဟန့်အတားမပဖစ်ဒစရန် ရည်ရွ ်ဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ 
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Information Center 

သတင်းအချြ်အလြ်စံုစမ်းရန်ဌာန 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု 

Intake Counter          

အမှုလြ်ခံရန်ဌာန ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု 

ဒငွဒပးသွင်းရန်ဒြာင်တာ 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု 
သတင်းပပန်ကြားဒရးအဖဲွ့ရံုးခန်း 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု 
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တရားရံုးအသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ် ာများဒဆာြ်လုပ်ပခင်း 

  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် လြ်ဒအာြ်ရှိ ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံး 

အဒဆာြ်အဦမှာ ဒဟာင်းနွမ်းဒနသည့်အတွြ်  င်းအဒဆာြ်အဦ၏ဒနရာတွင် (ြ) အဆင့် 

မမို ့န ်တရားရံုး၏ အဂသါရပ်နှင့်အည ီ တရားရံုးအဒဆာြ်အဦသစ် ဒဆာြ်လုပ်နိင်ုဒရးအတွြ် 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်တွင် ဒငွြျပ ် (၆၀၆၁၇၆၀၀၀) နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်တွင် 

ဒငွြျပ် (၃၅၃၈၂၄၀၀၀)၊ စုစုဒပါင်းဒငွြျပ် (၉၆၀၀၀၀၀၀၀) ပဖင် ့ဒဆာြ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံးအသစ် အဒဆာြ်အဦအသစ်အား ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရြ် 

ဒန့တွင် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးအစုိးရအဖဲွ့ ဝနက်ြီးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် 

တရားသူကြီးချုပ်တ့ုိြ ဖွင့်လှစ်ဒပးခ့ဲပါသည်။ 

 

  

  

  
 

ပုသိမ်မမို့န ်တရားရံုးအဒဆာြ်အဦသစ် ဖွင့်ပဲွအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပံုများ 
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ပပစ်ေဏ်ြျခံဒနရသူများ၊ အချုပ်ခံဒနရသူများ၏ ဥပဒေဆုိင်ရာအခွင့်အဒရးများရရိှဒရး 

ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားစီရင်ဒရးဥပဒေပုေ်မ ၆၈ပါ ပပဋ္ဌာန်းချြ်နှင့် ပပည်ဒထာင်စုတရား 

လွှတ်ဒတာ်ချုပ်၏ ၉-၁၀-၂၀၁၃ ရြ်စွပဲါ ညွှန်ကြားချြ်အမှတ် ၅/၂၀၁၃ တို့အရ ဧရာဝတီတိုင်း 

ဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးများသည် 

တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ အြျဉ်းဒထာင်များ၊ ရဲဘြ်စခနး်များ၊ ရဲတပ်ဖဲွ့အချုပ်စခနး်များအား 

စစ်ဒဆးကြည့်ရှုရန် လုပ်ငန်းစီမခံျြ်နှင့်အညီ  ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးခ့ဲပါသည်။ 

 စစ်ဒဆးရာတွင် နှစ်ရှည်ဒထာင်ေဏ်ြျခံရသည့် အြျဉ်းသား/ အြျဉ်းသူများ ရှိ မရှိ၊ 

ပပည်နှင်ေဏ်ဒပးပခင်းခံရဒသာ်လည်း သြ်ဆုိင်ရာနိုင်ငံသုိ ့ပုိ့အပ်နိငု်ပခင်းမရိှဒသးသည့် အြျဉ်းသား 

/ အြျဉ်းသူများ ရိှ မရိှ၊ အြျဉ်းသား/ အြျဉ်းသူများ၊ အချုပ်သားများ ဥပဒေပါအခွင့်အဒရးများ 

ရရိှပခင်း ရှိ မရှိ၊ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ မတရားချုပ်ဒနှာင်ထားမှု ရှိ မရိှ၊ အြျဉ်းသား/ အချုပ်သားများ 

ဒနရာထုိင်ခင်း သြ်သာဒချာင်ချမိှု ရှိ မရှိ၊ မြျန်းမာပါြ ဒဆးြုသရန် အခွင့်အဒရး ရိှ မရှိ၊ 

အမျ ို းသမီးအြျဉ်းသူများအား အြာအရံလံုခခုံစွာထားရှိပခင်း ရှိ မရှိ၊ အမျ ို းသမီး အဒစာင့် 

အဒရှာြ်ပဖင့်ထားရှိပခင်း ရှိ မရှိ၊ အြျဉ်းသား/ အြျဉ်းသူများနှင့် အချုပ်သားများအဒပါ် နှိပ်စြ် 

ညှင်းပန်းမှု၊ မတရားပပုမှု ရှိ မရိှ၊ အြျဉ်းဒထာင်များ ရဲဘြ်စခနး်များ၊ ရဲတပ်ဖဲွ့အချုပ်ခနး်များ 

ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်းမှတ်တမ်းများ ထားရှိပခင်း ရှိ မရှိတ့ုိြုိ ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးမပီး လူ့အခွင့်အဒရး 

ချ ို းဒဖာြ်မှုမရှိဒစဒရး စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ပါသည်။ 

(ြ) တရားသူကြီးချုပ်ဦးသန်းထွန်းသည် ၁၈-၅-၂၀၁၈ ဒန့နှင့် ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ ဒန့တွင် 

ဟသသာတအြျဉ်းဒထာင်ြိလုည်းဒြာင်း၊ 

(ခ) တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးဦးဒြျာ်မင်းသည် ၈-၆-၂၀၁၈ဒန့နှင့် ၁၉-၁၁-၂၀၁၈ 

ဒန့တွင်  ဖျာပံုအြျဉ်းဒထာင်ြိလုည်းဒြာင်း၊  

(ဂ) တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးဦးမျ ို းညွန့်သည် ၂၂-၆-၂၀၁၈ဒန့နှင့် ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ 

ဒန့တွင် မအူပင်အြျဉ်းဒထာင်ြုိလည်းဒြာင်း၊  

(ဃ) တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးဦးဝင်းပမင့်သည် ၂၅-၅-၂၀၁၈ဒန့နှင့်  ၉-၁၁-၂၀၁၈ 

ဒန့တွင် ဒပမာင်းပမအြျဉ်းဒထာင်ြိုလည်းဒြာင်း၊ ၂၆-၅-၂၀၁၈ ရြ်ဒန့တွင် 

လပွတ္တာမမို ့မရဲစခန်းနှင့် (၃) မုိင်မမို ့သစ်ရဲစခန်းတ့ုိြုိလည်းဒြာင်း၊ 

(င) တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး   ဒေါ် ဉ် ဉဟ်န်သည်  ၂၅-၆-၂၀၁၈  ဒန့နှင့်  

၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ဒန့တွင် ပုသိမ်အြျဉ်းဒထာင်ြိလုည်းဒြာင်း၊ ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ရြ် 

ဒန့တွင် ပုသိမ်မမို့မရဲစခနး်အချုပ်ခနး်ြုိလည်းဒြာင်း၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ရြ်ဒန့ 

တွင် ဒငွဒဆာင်န ်ဒပမရဲစခနး်အချုပ်ခန်းြိုလည်းဒြာင်း စစ်ဒဆးခ့ဲပါသည်။ 
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ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး ဦးမျ ို းညွန့်ြ               

မအူပင်အြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ်  

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး ဦးဒြျာ်မင်းြ                 

ဖျာပံုအြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ်  

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းထွန်းြ          

ဟသသာတအြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ်  
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တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်မှုများ 

 ပပည်ဒထာင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည် တရားစီရင်ဒရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံြိနး် 

(2015-2017)အရ အဒမရိြန်အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာဖံွ့မဖိုးတုိးတြ်မှုဒအဂျင်စီ၊ တရားဥပဒေစုိးမုိးမှု 

ပမငှ့်တင်ဒရးစီမံြိနး် (USAID-PRLP)နှင့်ပူးဒပါင်း၍ ဒခတ်မီမှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုစနစ်ြုိ ြနဦး ဒရှ့ဒပပး 

တရားရံုး (3)ရုံး၌ အဒြာင်အထည်ဒဖာ် စမ်းသပ်ြျင့်သံုးခဲပ့ါသည်။ 2016ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် 

ဒရှ့ဒပပးတရားရုံး (5)ရုံး တုိးချဲ့အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ရာ၌ ပုသိမ်မမို့န ်တရားရံုး 

ပါဝင်ခဲပ့ါသည်။ 2018 ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ 1 ရြ်ဒန့မှစတင်၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တရားရံုး (26)ရုံးအား 

နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုအစီအစဉ်ြိ ုချမှတ်ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ရတွင် ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံး ပါဝင်ခဲ ့

ပါသည်။  

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး ဦးဝင်းပမင့်ြ            

ဒပမာင်းပမအြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ်  

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကြီး ဒေါ် ဉ် ဉ်ဟန်ြ          

ပုသိမ်အြျဉ်းဒထာင်အား ကြည့်ရှုစစ်ဒဆးစဉ်  
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တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာစီမံြိနး် (2018-2022) တွင် ထိဒရာြ်ဒသာ မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှု 

နှင့် တရားရံုးြဒဆာင်ရွြ်ဒသာ အထူးမှုခင်းြိစ္စရပ်တ့ုိြုိ တိုးပမှင့်ဒဆာင်ရွြ်ရန် လုပ်ငန်း 

န ်ပ ်သတ်မှတ်မပီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းတရားရံုးများတွင် မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုအစီအစဉ ် (Case 

Management Program - CMP) ြို နှစ်အလုိြ ် တိုးချဲ့အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်လျြ် 

ရှိပါသည်။  

 ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံး၌ မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုအစီအစဉ်မစတင်မီ ပပည်ဒထာင်စု 

တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ် မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုဒြာ်မတီြကြီးမှူ းသည့် တရားရံုးများစစ်တမ်းဒြာြ် ူ 

ပခင်းအတွြ ်ဆရာပဖစ်သင်တန်းဒပးပခင်း၊ မှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုအစီအစဉ်ဒဆာင်ရွြ်မည့် တရားရံုးများမှ 

တရားသူကြီးများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများအတွြ် ြွန်ပျူတာသင်တန်းများဒပးပခင်း၊ တရားရံုးစစ်တမ်းများ 

ဒြာြ် ူပခင်းများြုိ ဒဆာင်ရွြ်ခ့ဲပါသည်။  

 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်၊ တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ 

စီမံခန့ခ်ွဒဲရးအဖဲွ့ဥြ္ကဋ္ဌ တရားသကူြီးချုပ် ဦးသန်းထွန်းနှင့်အဖဲွ့ဝင်များသည် တရားစီရင်ဒရးမဟာ 

ဗျူဟာစီမံြိန်း(2018-2022)ပါ လုပ်ငန်းန ်ပ ် (၅)ရပ်နင့်ှ မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချြ် (16)ချြ်၊ 

အစီအစဉ် (၃၉)ရပ်အား အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်ဒရး ရှင်းလင်းဒဆွးဒနွးမာှကြားပခင်းြုိ 

18-5-2018 ရြ်တွင် ဟသသာတခရုိင်တရားရံုး၌လည်းဒြာင်း၊ 30-5-2018 ရြ်တွင် ပုသိမ်ခရိုင် 

တရားရံုး၌လည်းဒြာင်း၊ 8-6-2018ရြ်တွင် ဖျာပံုခရုိင်တရားရံုး၌လည်းဒြာင်း၊  22-6-2018 

ရြ်တွင် မအူပင်ခရုိင်တရားရုံး၌လည်းဒြာင်း ခရုိင်နှင့်မမို့န ်တရားရံုးများမှ တရားသကူြီးများ၊ 

တရားရံုးဝန်ထမ်းများနှင့်ဒတွ့ဆု၍ံ ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

 2018 ခုနှစ်၊ ဒဖဒဖါ်ဝါရီလ ၁၆ ရြ်တွင် ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးဥပဒေဆုိင်ရာအဒထာြ် 

အြူဒပးဒရးအဖဲွ့ြို ဖဲွ့စည်းခဲ့မပီး 23-3-2018 ရြ်တွင် ဒတွ့ဆုပဲွံပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်သည် တရားစီရင်ဒရးမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ် 

အရ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့ခ်ွမဲှုအစီအစဉ် အဒြာင်အထည်ဒဖာ်ဒဆာင်ဒရးအတွြ် 8-9-2018 

ရြ်ဒန့တွင် ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားြုိ ြျင်းပနုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ တရားရံုးများတွင် အများပပည်သူများဆိုင်ရာ သတင်း 

အချြ်အလြ်ဒြာင်တာများနှင့် အမှုလြ်ခရံန်ဌာနများထားရှိပါသည်။ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ြ) 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တုိင်းဒေသကြီးအတွင်းရိှ ခရုိင်နှင့် 

မမို့န ်တရားရံုးများ၏ တည်ဒနရာများ 

 

၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ် မင်းကြီးလမ်းနှင့် ြုန်သည်လမ်းကြား၊ 

မင်းကြီးအြွြ်၊ အမတ်ှ (၄) ရပ်ြွြ်၊ 

ပုသိမ်မမို့ 

၂။ ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံး မဟာဒစတီလမ်း၊ အမတ်ှ (၁၃) 

ရပ်ြွြ်၊ ပုသိမ်မမို့ 

3။ ဟသသာတခရုိင်တရားရံုး ရုံးကြီးလမ်း၊ 

တာငါးဆ ်ဒတာင်ရပ်ြွြ်၊ 

ဟသသာတမမို့ 

4။ ဒပမာင်းပမခရိုင်တရားရံုး ပမဂုဏ်ရည်လမ်း၊ (၇) ရပ်ြွြ်၊ 

ဒပမာင်းပမမမို့ 

5။ လပွတ္တာခရိင်ုတရားရံုး သဒပပလမ်း၊ (2)ရပ်ြွြ်၊ (၃)မုိင်မမို ့သစ်၊ 

လပွတ္တာမမို ့ 

6။ မအူပင်ခရိုင်တရားရံုး မင်းလမ်း၊ (၁) ရပ်ြွြ်၊ မအူပင်မမို့ 

၇။ ဖျာပံုခရိုင်တရားရံုး ေုတိ လမ်းနှင့် မာလာမမို င်လမ်းဒထာင့်၊ 

(၁၂) ရပ်ြွြ်၊ ဖျာပံုမမို့ 

၈။ ပုသိမ်မမို့န ်တရားရုံး မဟာဒစတီလမ်း၊ ပမြ်တိုရပ်၊ (၁၃) 

ရပ်ြွြ်၊ ပုသိမ်မမို့ 

9။ ြန်ကြီးဒထာင့်မမို့န ်တရားရုံး ြျန်စစ်သားလမ်း၊ (၃) ရပ်ြွြ်၊ 

ြန်ကြီးဒထာင့်မမို့ 

၁၀။ ဒရကြည်မမို့န ်တရားရံုး ဒအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဒနဝင်းရပ်ြြ်ွ၊ 

ဒရကြည်မမို့ 

 



 
 

11။ ဒြျာင်းြုန်းမမို့န ်တရားရံုး ဘုရင့်ဒနာင်လမ်း၊  သစ်ဆိမ့်ြုန်း 

ဒြျးရွာအုပ်စု၊ ဒြျာင်းြုန်းမမို  

12။ ြျုံဒပျာ်မမို့န ်တရားရုံး ဗုိလ်ချုပ်လမ်း၊ ဒအာင်ဆန်းရပ်ြွြ်၊ 

ြျုံဒပျာ်မမို့ 

13။ သာဒပါင်းမမို ့န ်တရားရံုး မမို ့ဦးဒြျာင်းလမ်း၊ (၃) ရပ်ြွြ်၊ 

သာဒပါင်းမမို ့ 

၁၄။ ငပုဒတာမမို ့န ်တရားရံုး မဂ္ဂင်လမ်းမကြးီ၊ ဒတာင်ပုိင်းရပ်ြွြ်၊ 

ငပုဒတာမမို ့ 

15။ ဟသသာတမမို့န ်တရားရံုး ရုံးကြီးလမ်း၊ 

တာငါးဆ ်ဒတာင်ရပ်ြွြ်၊ 

ဟသသာတမမို့ 

16။ ကြံခင်းမမို ့န ်တရားရံုး မဟာဒဘာဂလမ်း၊ ရွာသစ်ရပြ်ွြ်၊ 

ကြံခင်းမမို ့ 

17။ ပမနဒ်အာင်မမို့န ်တရားရံုး ရုံးလမ်း၊ (၁) ရပ်ြွြ်၊ ပမနဒ်အာင်မမို့ 

18။ အဂသပူမမို့န ်တရားရံုး စွ ်ဒတာ်လမ်း၊ (၁) ရပ်ြွြ်၊ အဂသပမူမို ့ 

19။ ဇလွန်မမို့န ်တရားရံုး ဒဆးရံုလမ်း၊ ဒညာင်ပင်ဒစျးရပ်ြွြ်၊ 

ဇလွန်မမို့ 

20။ ဒလးမျြ်နှာမမို ့န ်တရားရံုး ဗုိလ်ချုပ်လမ်း၊ (၄) ရပ်ြွြ်၊ 

ဒလးမျြ်နှာမမို ့ 

21။ ဒပမာင်းပမမမို့န ်တရားရံုး ပမဂုဏ်ရည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ြွြ်၊ 

ဒပမာင်းပမမမို့ 

22။ ဝါးခ ်မမမို ့န ်တရားရံုး ဒြျာင်းကြီးလမ်း၊ စာဒရးြုန်းရပ်ြွြ်၊ 

ဝါးခ ်မမမို ့ 

23။ အိမ်မဲမမို ့န ်တရားရံုး ဗုိလ်ချုပ်ဒအာင်ဆန်းနှင့် အဒနာ်ရထာ 

လမ်းကြား၊ အထြ်ပုိင်းရပ်ြွြ်၊ 

အိမ်မဲမမို့ 



 
 

24။ လပွတ္တာမမို ့န ်တရားရံုး စိန်ရတုလမ်း၊ (၃) ရပ်ြွြ်၊ လပွတ္တာမမို ့ 

25။ ဒမာ်လမမို င်ြျွန်းမမို ့န ်တရားရုံး (၁၁) လမ်းနှင့်ဘုရင့်ဒနာင်လမ်းဒထာင့်၊ 

(၄) ရပ်ြွြ်၊ ဒမာ်လမမို င်ြျွန်းမမို ့ 

26။ မအူပင်မမို့န ်တရားရံုး မင်းလမ်း၊ (၁) ရပ်ြွြ်၊ မအူပင်မမို့ 

27။ ဓနပုဖူမမို ့န ်တရားရံုး မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ြွြ်၊ 

ဓနပုဖူမမို ့ 

28။ ဒညာင်တုန်းမမို့န ်တရားရံုး စုဒပါင်းရုံးလမ်း၊ (၃) ရပ်ြွြ်၊ 

ဒညာင်တုန်းမမို့ 

29။ ပန်းတဒနာ်မမို့န ်တရားရံုး ရန်ြုန၊် ပုသိမ်ြားလမ်း၊ မမို ့ြွြ်သစ်၊ 

(၂) ရပ်ြွြ်၊ ပန်းတဒနာ်မမို့ 

30။ ဖျာပံုမမို့န ်တရားရံုး ေုတိ လမ်းနှင့် မာလာမမို င်လမ်းဒထာင့်၊ 

(၁၂) ရပ်ြွြ်၊ ဖျာပံုမမို့ 

31။ ဘုိြဒလးမမို့န ်တရားရံုး ဗုိလ်ဗထူးလမ်း(ပထမလမ်း)၊ (၅) 

ရပ်ြွြ်၊ ဘုိြဒလးမမို ့ 

32။ ြျိုြ်လတ်မမို့န ်တရားရံုး (၉) လမ်းနှင့် (၁၀) လမ်းကြား၊ 

ဗုိလ်ချုပ်လမ်း၊ (၄) ရပ်ြွြ်၊ 

ြျိုြ်လတ်မမို့ 

33။ ဒေးေရဲမမို့န ်တရားရံုး လမ်းမဒတာ်လမ်း၊ (၁) ရပ်ြွြ်၊ 

ဒေးေရဲမမို့ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ခ) 

ဧရာဝတီတုိင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်ဒတာ်နှင့် တရားရံုးအဆင့်ဆင့်ရိှ ရာထူးအလုိြ် 

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း 

 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း ခွင့်ပပု 

လြ်ရိှ 

လစ်လပ် 

ြျား မ ဒပါင်း 

၁။ ညွှန်ကြားဒရးမှူး 374000-4000-394000 ၁ ၁ - ၁ - 

၂။ တရားဒရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၁) 341000-4000-361000 ၉ ၃ ၅ ၈ ၁ 

၃။ တရားဒရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၂) 308000-4000-328000 ၁၉ ၇ ၅ ၁၂ ၇ 

၄။ တရားဒရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၃) 275000-4000-295000 ၅၄ ၁၁ ၄၀ ၅၁ ၃ 

၅။ တရားဒရးဝန်ထမ်းအဆင့် (4) 216000-2000-226000 ၅၁ ၁၁ ၁၆ ၂၇ ၂၄ 

 အရာထမ်းစုစုဒပါင်း  ၁၃၄ ၃၃ ၆၆ ၉၉ ၃၅ 

၆။ ရုံးအုပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ 2 - 1 1 1 

၇။ ဌာနခဲွစာဒရး ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ 21 8 12 20 1 

8။ အကြီးတန်းစာဒရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 113 30 65 95 18 

9။ အကြီးတန်းလြ်နှိပ်စြ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 4 - - - 4 

10။ လြ်ဒထာြ်ြနွ်ပျူတာ 

လုပ်ဒဆာင်ဒရးမှူး 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 4 - - - 4 

11။  ာဉ်ဒမာင်း-3 ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ 1 - - - 1 

12။ အင ်တန်းစာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 123 36 53 89 34 

13။ အင ်တန်းလြ်နှိပ်စြ်စာဒရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ 64 20 8 28 36 

14။  ာဉ်ဒမာင်း-5 ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 4 3 - 3 1 



 
 

စဉ် ရာထူးအမည် လစာနှုန်း ခွင့်ပပု 

လြ်ရိှ 

လစ်လပ် 

ြျား မ ဒပါင်း 

15။ စာတဲွချုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ 1 1 - 1 - 

16။ ရုံးအြူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 59 26 6 32 27 

17။ ရုံးအြူ/စာပို ့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 114 60 1 61 53 

18။ ရုံးဒစာင့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 33 14 2 16 17 

19။ သန့်ရှင်းဒရး ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ 2 - 2 2 - 

 အမှုထမ်းစုစုဒပါင်း  545 198 150 348 197 

 စုစုဒပါင်း  679 231 216 447 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ဒနာြ်ဆြ်တဲွ (ဂ) 

ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာပပစ်ေဏ်ချမှတ်မှုအဒပခအဒန 

စဉ် ရာထူး 

သတိဒပးပခင်း 

ရာ 

ထူး 

တုိး 

ရပ် 

ဆုိင်း 

ပခင်း 

ရာ  

ထူး  

အ 

ဆင့် 

ဒလျာ့ 

ချ  

ပခင်း 

တာ 

ဝန်  

မှ 

 ာ 

 ီ 

ရပ် 

ဆုိင်း 

ပခင်း 

ဝန် 

ထမ်း 

အ  

ပဖစ်    

မှ 

ထုတ် 

ပ ် 

ပခင်း 

စု      

စု 

ဒပါင်း 

သ 

တင်း 

စာ 

ဒကြာ် 

ပငာ 

တွင် 

မှား 

 ွင်း 

ဒဖာ် 

ပပ 

ပခင်း 

တ 

ရား  

စီ  

ရင် 

ဒရး 

ြိစ္စ 

နှင့် 

သြ် 

ဆုိင် 

တ 

ရား  

စီ  

ရင် 

ဒရး 

ြိစ္စ 

နှင့်  

မ 

သြ် 

ဆုိင် 

1။ တိုင်းဒေသကြီးတရားဒရးဦးစီးမှူး - - 1 - - - - 1 

၂။ ေုတိ ညွှန်ကြားဒရးမှူး - - - 1 - - - 1 

3။ ခရိုင်တရားသကူြီး 1 - 1 - - - - 2 

4။ လြ်ဒထာြ်ညွှန်ကြားဒရးမှူး - 1 - - - - - 1 

5။ ေုတိ ခရုိင်တရားသူကြီး 2 - - - - - - 2 

6။ မမို့န ်တရားသကူြီး - 1 1 - - - - 2 

7။ တွဲဖြမ်မို့န ်တရားသကူြီး 1 - - - - - - 1 

8။ ဦးစီးအရာရိှ - - - - 1 - - 1 

9။ ေုတိ မမို့န ်တရားသူကြီး - 1 - - - - - 1 

10။ ေုတိ ဦးစီးမှူး - 1 - - - - - 1 

  စုစုဒပါင်း 4 4 3 1 1 - - 13 



 
 

စဉ် ရာထူး 

သတိဒပးပခင်း 

လ 

စာ 

နှုန်း 

အ 

တွင်း 

လ 

စာ 

ဒလျာ့ 

ချ 

ပခင်း 

ရာ  

ထူး  

အ 

ဆင့် 

ဒလျာ့ 

ချ  

ပခင်း 

တာ 

ဝန်  

မှ 

 ာ 

 ီ 

ရပ် 

ဆုိင်း 

ပခင်း 

ဝန် 

ထမ်း 

အ   

ပဖစ်    

မှ 

ထုတ် 

ပ ် 

ပခင်း 

စု      

စု 

ဒပါင်း 

သ 

တင်း 

စာ 

ဒကြာ် 

ပငာ 

တွင် 

မှား 

 ွင်း 

ဒဖာ် 

ပပ 

ပခင်း 

တ 

ရား  

စီ  

ရင် 

ဒရး 

ြိစ္စ 

နှင့် 

သြ် 

ဆုိင် 

တ 

ရား  

စီ  

ရင် 

ဒရး 

ြိစ္စ 

နှင့်  

မ 

သြ် 

ဆုိင် 

1။ ရုံးအုပ် - - - - - - - - 

2။ ဌာနခဲွစာဒရး - - - - - - - - 

3။ အကြီးတန်းစာဒရး - - - 1 - - - 1 

4။ အကြီးတန်းလြ်နှိပ်စြ် - - - - - - - - 

5။ 
လြ်ဒထာြ်ြနွ်ပျူတာ 

လုပ်ဒဆာင်ဒရးမှူး 
- - - - - - - - 

6။  ာဉ်ဒမာင်း-3 - - - - - - - - 

7။ အင ်တန်းစာဒရး - - - - - - - - 

8။ အင ်တန်းလြ်နှိပ်စြ်စာဒရး - - - - - - - - 

9။  ာဉ်ဒမာင်း-5 - - - - - - - - 

10။ စာတဲွချုပ် - - - - - - - - 

11။ ရုံးအြူ - - - 1 - - - 1 

12။ ရုံးအြူ/စာပို ့ - - - - - - - - 

13။ ရုံးဒစာင့် - - - - - - - - 

14။ သန့်ရှင်းဒရး - - - - - 1 - 1 

  စုစုဒပါင်း - - - 2 - 1 - 3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


