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ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်၏ ဥ ယျာဇဉ ်

ရည်မှန်းချက ်

လပ်ငန်းတာဝန်များ 

တရားရး၏တန်ဖိးများ 

တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာထတ်ြပန်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက ် 

တရားရးစနစ်နှင့် စီမခန ့ခ်ွဲမ ဖာ်ြပချက ်
တရားစီရင် ရးဆိင်ရာအ ြခခမူများ 

တရားရးဖွဲ စ့ည်းပ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်

 တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ်

 ခရိင်တရားရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခငွ့်ရတိင်းနှင့် ဒသတရားရး  

 မို န့ယ်တရားရး 

 ဥပ ဒအရတည် ထာင်သည် ့အြခားတရားရးများ 

 တရားရးစီမခန ့ခ်ွဲမ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စီမခန်ခဲွ့မဆိင်ရာ ကာ်မတီများ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဖွဲ စ့ည်းပစနစ် 

 ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းများနှင့် ဘ ာ ရးစီမခန်ခဲွ့မ 

၂၀၁၇ ခနစှ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ  
 တရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း 

 မခင်းများ စစ် ဆးစီရင်ြခင်း 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း 

ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏သက်တမ်း 

စစ် ဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်း 

အယူခတက် ရာက်မနန်း 

မခင်းပမာဏနှင့် ်တရားသူကီးများ၏ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

အ ရးကီးရာဇဝတ်မအမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား ဖာ်ြပြခင်း 

အြခားကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မများ 

 ရးခွန်နှင့် ဒဏ် ငွ ကာက်ခရရိှမ 

 တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းနှင့် တရားရးလပ်ငန်းများကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ 
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၈၂ 

၇၆ 

၇၆ 

၇၇ 

၇၇ 

 လ့ကျင့်သင်ကား ပးမနှင့် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ  

 သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များ 

 တရားရးလပ်ငန်းများ အများြပည်သူလက်လှမ်းမီ ရးနှင့် အသိအြမင်ြမင့်တင် ရး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း 

 တရားရးအသစ်များနှင့ ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆာက်လပ်ြခင်း 

 ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒများနှင် ့နည်းဥပ ဒများ ရးဆဲွ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ြမန်မာနိင်ငတရားသူကီးများအတွက် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာကျင့်ဝတ ်ထတ်ြပန်ြခင်း 

 ၂၀၁၆ ခနစှ် တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ထတ် ဝြခင်း 

 ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင်ထး (၂၀၁၆) ထတ် ဝြခင်း 

 ြပစ်ဒဏ်ကျခ နရသူများ၊ အချုပ်ခ နရသူများ၏ ဥပ ဒဆိင်ရာအခွင့်အ ရးများ ရရိှ ရး 

 ဆာင်ရွက်ြခင်း  

 တရားစီရင် ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ ြမင့်တင်ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများ 

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်း တတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ(်၂၀၁၇)  အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 
 အစီရင်ခစာ 

 သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ ရလဒ်များ 

 ရှ လ့ပ်ငန်းစဉ်များ 

      နာက်ဆက်တွဲများ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရား                       နာက်ဆက်တွဲ (က)
 လတ် တာ်များ၊ ခရိင်တရားရးများ၏ တည် နရာများ   

   အ ရးကီးရာဇဝတ်မအမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား ဖာ်ြပသည့်အ ြခြပဇယား      နာက်ဆက်တွဲ  (ခ) 

 တိင်စာအရ ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်အ ရးယူမအ ြခအ န       နာက်ဆက်တွဲ  (ဂ) 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့်တရားရးအဆင့်ဆင့်ရှိ           နာက်ဆက်တွဲ (ဃ)
ရာထူးအဆင့်အလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း  

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ          နာက်ဆက်တွဲ  (င)                           
 ြပင်ဆင်ခဲ့သည့် ဥပ ဒများနှင့် နည်းဥပ ဒ 

 ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့ ်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်        နာက်ဆက်တွဲ  (စ)          
 တရားသူကီးများ၏ ြပည်ပခရီးစဉ်များ 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအတွက် ြပည် ထာင်စ        နာက်ဆက်တွဲ (ဆ)         
 တရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့လာ ရာက်သည့် နိင်ငတကာကိယ်စားလှယ်များစာရင်း  

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်း တတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ(်၂၀၁၇)        နာက်ဆက်တွဲ  (ဇ)         
 အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ နနှင့် ရလဒ်များ   
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ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်၏ ဥ ယျာဇဉ ်

ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရး၏၂၀၁၇ခနှစ် 

တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာအား ြပည်သူများသိ ့

ထတ်ြပန်လိက်ရ ပသည်။ တစ်နည်းဆိရလင ်

အစီရင်ခစာထတ်ြပန်သည့ ် ၂၀၁၇ ခနစ်ှသည် 

ြမန်မာနိင်င တရားစီရင် ရးတစ်ရပလ်း၏ ပထမ 

ဆး သာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းြဖစ်သည့် တရား 

စီရင် ရးဆိင်ရာ သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာ စီမကိန်း 

(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ၏ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် 

ရွက်မ နာက်ဆးနှစ်လည်းြဖစ်သည်။  

သိြ့ဖစ်၍ ဤနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာတွင ်

အဆိပါ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ အ ကာင်အထည်  

ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့သည့်အ ြခအ နများကိလည်း က တစ်ရပ်အြဖစ် ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ယခင် ထတ်ြပန်ခဲ့သည့် နှစ်စဉ်အစီရငခ်စာက့ဲသိပ့င် ယခအစီရင်ခစာကိလည်း ြမန်မာနိင်ငသူ၊ နိင်ငသား 

များသာမက နိင်ငတကာကပါ သိရှိနိင် စရန ်အဂလိပ်၊ ြမန်မာနှစ်ဘာသာြဖင့် ထတ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်အပါအဝင် နိင်ငတစ်ဝှမ်းလးရှိ တရားရးအဆင့်ဆင့်က 

နှစ်စဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်၊ ဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့်၊ ဆာင်ရွက်သွားရန ် ရည်ရွယ်သည့် လပ်ငန်း 

ဆာင်တာများကိ တရားရးလပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် နသူများသာမက အများြပည်သူကပါ သိရှိနားလည် 

ထားသင့် ပသည်။ ဤအစီရင်ခစာအား ယင်းသိ ့သိရိှနားလည် စရန်ဟူ သာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ပွင့်လငး် 

ြမင်သာမရိှစွာ ထတ်ြပန်လိက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ယခ တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာတွင ် တရားရးလပ်ငန်း 

များနှင့်ပတ်သက်၍ မြဖစ်မ န ဖာ်ြပရမည့်၊ ဖာ်ြပသင့်သည့် အချက်အလက် ကိန်းဂဏန်းများကိ 

ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားပါသည်။ ယငး်တိကိ့ ဖတရ် လ့လာြခင်းြဖင့် တရားရးလပ်ငန်းများတွင ်ကိယ်တိင် 

ပါဝင် ဆာင်ရွက် နသူများ၊ အကျိုးသက်ဆိင်သူများ၊ တရားစီရင် ရးက  ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စရန ်

တစ် ထာင့်တစ် နရာမှ န၍ ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက် ပးနိင်သူများအ နြဖင့် ယခထက်ပိမိကာ ထမ်းရွက ်

ပ့ပိး ပးနိင်က စ ကာင်းကိလည်း အ လးအနက် တိက်တွန်းအပ် ပသည်။  

မျက် မှာက် ခတ်တရားစီရင် ရးသည ် အသစ်အသစ် သာ ြပာင်းလဲမများနှင့် နစ့ဉ်ကု တွ  ့

လာ နရသည်ကိ သတိြပုမိကမည်ဟ မိမိအ နြဖင့် ယူဆပါသည်။ တရားစီရင် ရးက မှ တာဝန်ရှိ 

သူများအ နြဖင့ ် မိမိတိ ့ တရားခွင်တွင ် သမားရိးကျ အမများစစ် ဆးစီရင် နရမ ြဖင့်၊ ရး ရှ ့ ရာက်ရိှ 

လာ သာအမအခင်းများကိ ြဖရှင်း ပး နရမ ြဖင့် လ လာက်သည်ဟ မဆိနိင် တာ့ ချ။  

၄ 



တရားရးလပ်ငန်းများ ပိမိထိ ရာက် သွက်လက်ြမန်ဆန်လာနိင်မ၊ တရားရးဝန် ဆာင်မများကိ 

ကျယ်ြပန ့်စွာ ပးနိင်မ၊ အများြပည်သူနှင့် မီဒီယာတိအ့ ပ  ယဉ် ကျးလိလားစွာ ထိ တွဆ့က်ဆနိင်မ၊ 

ခတ်မီသည့် မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမနှင့် တရားရးနည်းပညာတိက့ိ အသးြပုနိင်မတိသ့ည် မရှိမြဖစ် လိအပ်လာ 

သာအရာများ ြဖစ်လာသည်။ ထိအ့တူ တရားသူ ကီးများ၊ တရား ရးအရာရိှများနှင့် တရားရးဝန်ထမ်း 

များက သိရိှထားရမည့် ဘာသာရပအ် ကာင်းအရာအသစ်များသည်လည်း အချိန်နှင့်တ ြပးညီ ပ ထွန်း 

လျက်ရှိ ပသည်။ ဒသတငွး်နှင့် နင်ိငတကာတရားစီရင် ရးက များနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မများ 

သည်လည်း ပိမိအ ရးပါ သာ အ ြခအ နသိ ့ ရာက်ရှိ န ပီဟ ဆိနိင်သည်။ ယခအစီရင်ခစာ 

ထတ်ြပန်သည့်နှစ်သည် တရားစီရင် ရး၏ ငါးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၈-၂၀၂၂) ရးဆွဲ 

ထတ်ြပန်သည့်နှစ်နှင့်လည်း တိက်ဆိင် နသည့်အတွက ်ထူးြခားသည့်နှစ်ဟ ဆိနိင်သည်။ မိမိတိအ့ နနှင့် 

“အားလးအတွက် တိးတက် ကာင်းမွန် သာ တရားမတမဆီသိ”့ (Towards Improving Justice For 

All) ဟူ သာ ဆာင်ပဒ်နှင့ ် ရးဆွဲခဲ့သည့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ငါးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်းအား 

ြပည်သူလူထသိ ့ဂဏ်ယူဝမ်း ြမာက်စွာြဖင့် တင်ြပခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ ယခမှ နာက်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း 

တရားစီရင် ရးက အ နြဖင့် လပ် ဆာင်သွားမည့် လပ်ငန်းများ၊ လပ် ဆာင်ချက်များကိ ယင်းမဟာ 

ဗျူဟာစီမကိန်းက ထင်ဟပ် စမည်ြဖစ်သည်။ တရားရးဝန် ဆာင်မများ၊ လက်လှမ်းမီနိင်မများ၊ တာဝန် 

ခယူနိင်မများ တိးတက်လာြခင်းြဖင့် အများြပည်သူတိက့ တရားစီရင် ရးက အ ပ  ယကည်ကိးစား 

လာမ တိးတက်ြမင့်မားလာ စ ရးအတွက ် ကီးစွာ သာ အ ထာက်အကူြဖစ် စမည်ဟလည်း မိမိတိ ့

အ လးအနက်ခယူထားသည်။ 

ယခအစီရင်ခစာ အချိန်မီထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက် အားထတ် ကိုးပမ်းခ့ဲကသည့် ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၏ တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာထတ်ြပန် ရးအဖွဲက့ိ မှတ်တမ်းတင် ဂဏ်ြပု 

လိက်ရ ပသည်။ အလားတ ူတရားရးများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက် 

များ ကာက်ယူရာတွင် ပူး ပါင်းပါဝင်ခဲ့ကသည့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များနှင့် 

တရားရးအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများကိလည်း ကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အထူးအားြဖင့် ယခအစီရင်ခစာ 

အတွက ်နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ ကူညီမများ ပးခဲ့သည့် ကလသမဂ္ဂဖွ ဖ့ိုးမအစီအစဉ်(ြမန်မာ)၊  သစ တးလျ 

နိင်ငဖယ်ဒရယ်တရားရးနှင့် ဒိန်းမတ်-ြမန်မာအစီအစဉ်မှ တာဝန်ရှိသူများကိလည်း ကျးဇူးတင်ရှိ 

ကာင်း ဖာ်ြပလိက်ရပါသည်။ 

 
 
 
 
ဦးထွန်းထွန်းဦး 
ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်                ၂၀၁၈ ခနှစ်  မလ  ၂  ရက် 
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်                                   နြပည် တာ် 

၁ ၅ 



လူတိင်းသိ ့အရည်အ သွးြမင့် တရားမတမက ိြဖည့်ဆည်း ပးရန ်

တရားရးများအ ပ  ြပည်သူလူထ၏စိတ်ချယကည်မနှင့် ထိ ရာက်မရိှသည့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ 

ြမင့်တင်ရန် 

&nfrSef;csuf 

 တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် ရပရ်ွာ အးချမ်းသာယာ ရး 

ြပည်သူအများ ယကည်ကိးစားသည့် ြပည်သူအ့ကျို းြပုတရားစီရင် ရးစနစ် ပ ထွန်း ရး 

အမအခင်းများက ိဥပ ဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆးြဖတ် ရး 

တရားရးများ၏ ဂဏ်သိက္ခာြမင့်တင် ရး 

vkyfief;wm0efrsm; 

သာတူညီမမနှင့် တရားမတမ 

တရားစီရင် ရးလွတ်လပ်မနှင့် ဂဏ်သိက္ခာရှိမ 

လက်လှမ်းမီနိင်မ 

ြမန်ဆန်ထိ ရာက်မနှင့် အချိန်မီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

w&m;½kH;\wefzdk;rsm; 

၆ 



 တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းစဉ်များ ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ တာဝန်ခနိင်မရှိ စရန ်

 တရားရးများ၏လပ်ငန်း ဆာင်တာများအ ပ  ယထာဘူတကျကျအကဲြဖတ်နိင် စရန ်

 တရားရးများ၏ စမွ်း ဆာင်ရည် ပိမိြမင့်မားလာ စရန ်

 တရားစီရင် ရးက ၏ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းများက ိအများသိရှိလာ စရန ်

တရားရးနှစ်စဉ်အစီရငခ်စာထတ်ြပန်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်  

၁ ၇ 



၈ 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာအ ြခခမူများ 
၂၀၁၀ ခနစ်ှ ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒအရ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာအ ြခခမူများကိ 

အာက်ပါအတိင်းချမှတ်ထားပါသည်- 

 ဥပ ဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင် ရး 

 ဥပ ဒအရကန ့်သတ်ချက်များမှအပ ြပည်သူ ရှ ့ မှာက်တွင် တရားစီရင် ရး 

 အမများတငွ် ဥပ ဒအရခခ ချပခွင့်နှင့် အယူခပိင်ခွင့်ရရိှ ရး 

 ြပည်သူတိ၏့အကျို းစီးပွားကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်၍ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ နယ် ြမ 

အးချမ်းသာယာ ရးတည် ဆာက်ရာတွင ်အ ထာက်အကူြဖစ် စ ရး 

 ဥပ ဒက ြပည်သူများက နားလည်လိက်နာကျင့်သးလာ စရန ် ပညာ ပး ရးနှင့် ြပည်သူများ 

က ဥပ ဒကိ လိက်နာ သာအ လ့အကျင့်ပျို း ထာင် ပး ရး 

 ြပည်သူအချင်းချင်းနှင့်ပတ်သက် သာ အမကိစ္စများကိ ဥပ ဒ ဘာင်အတွင်း၌ ကျ အး 

ပီးြပတ် စ ရး 

 ြပစ်မကျူးလွန်သူကိ အ ရးယူအြပစ် ပးရာတွင ်အကျင့်စာရိတ္တ ြပုြပင်မကိ ဦးတည် ရး 

တရားရးဖွဲ စ့ည်းပ 

ြမန်မာနိင်ငတွင် တရားစီရင် ရးသည ်နိင်င တာ်၏အချုပ်အြခာအာဏာသးရပ်အနက်  တစ်ခ 

ြဖစ် ပီး၊ ဥပ ဒြပု ရးအာဏာနှင့ ် အပ်ချုပ် ရးအာဏာတိမ့ှ သီးြခားရပ်တည်ပါသည်။ ြပည် ထာင်စ 

သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ အရ နိင်င တာ်၏ တရားစီရင် ရးအာဏာကိ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တရားလတ် တာ်များနှင့ ်အဆင့်ဆင့် သာ တရားရးများသိ ့ ခွဲ ဝ 

အပ်နှင်းထားပါသည်။ 

၂၀၀၈ ခနစ်ှ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒနှင့် ၂၀၁၀ ခနစ်ှ 

ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒတိအ့ရ အာက် ဖာ်ြပပါတရားရးများကိ ၂၀၁၁ ခနစ်ှ၊ မတလ် ၃၀ 

ရက် နမှ့စ၍ ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်- 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 

 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် 

 ခရိင်တရားရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းနှင့် ဒသတရားရး 

 မို န့ယ်တရားရး 

 ဥပ ဒအရတည် ထာင်သည့ ်အြခားတရားရးများ 

တရားရးစနစ်နှင့် စီမခန ့်ခွဲမ ဖာ်ြပချက ်



၁ ၉ 

 နိင်င တာ်၏အြမင့်ဆးတရားရး 

 နြပည် တာ်တွင ်တည်ရှိသည် 

 ဒတိယအြမင့်ဆးတရားရး 

 တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်တရားလ

တ် တာ် (၁၄) ရး 

 မူလတရားရး 

 မို န့ယ်တရားရး (၃၃၀) ရး၊ 

အြခားတရားရး (၂၂) ရး 

 ဒတိယအနိမ့်ဆးတရားရး 

 ခရိင်နှင့် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်း/ 

ဒသတရားရး( ၇၂)ရး 



ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချု ပ်သည် နိင်င တာ်ဖဲွစ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရးနှင့် 

စစ်ဘက်ဆိင်ရာတရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာများကိ မထခိိက် စဘဲ နိင်င တာ်၏အြမင့်ဆး 

တရားရးြဖစ်သည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ြမန်မာနိင်င၏ မို ့ တာ်သစ် နြပည် တာ်တင်ွ 

တည်ရှိသည်။ ၁၃-၆-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထိ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့ ် ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး ငါးဦးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ ၁၄-၆-၂၀၁၇ နမ့ှစ၍ ြပည် ထာင်စ 

တရားသူ ကီးချုပ်နှင့် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး ကိးဦးတိြ့ဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထား 

သည်။ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် နာက်ဆးအဆင့် အယူခတရားရးြဖစ်သည်။ 

တရားမနှင့် ရာဇဝတမ်နှစ်မျိုးစလးအတွက် မူလမနှင့် အယူခမစီရင်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိအ့ြပင် တရားရး 

တစ်ရးက ချမတှလိ်က် သာ စီရင်ချက်နှင့်အမိန ့အ် ပ  ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပင်ဆင်မအာဏာနှင့် သဒဏ် 

အတည်ြပုခွင့်အာဏာများလည်း ရိှသည်။ ထိမမက ဥပ ဒနှင့်အည ီအြခားတရားရးများ၏ စီရင်ပိင် 

ခွင့်အာဏာက ိ မထိခိက် စဘဲ စာခန် တာ်သ သာသဘာဝရိှ သာ အမိန ့မ်ျားကိ ထတ်ြပန်ရန် 

စာခန် တာ်အမိန ့(်၅)ရပ်ကိ ထတ်ပိင်ခွင့်အာဏာရှိသည်။ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် 

တရားသူ ကီးတစ်ဦး သိမ့ဟတ် တစ်ဦးထက်ပိ သာ တရားသူကီးများ သိမ့ဟတ ်စညီခရးတိြ့ဖင့် အမ 

များကိ စစ် ဆးစီရင်နိင်သည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် အာက် ဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်များကိလည်း သီးသန ့် 

ကားနာစစ် ဆးပါသည်- 

 ြပည် ထာင်စနိင်င တာ်က ချုပ်ဆိ သာ ြပည် ထာင်အချင်းချင်းဆိင်ရာ စာချုပ်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပ ပါက်လာ သာ ကိစ္စရပ်များ 

 ြပည် ထာင်စအစိးရနှင့် တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ် ြပည်နယ်အစိးရတိအ့ကား ြဖစ်ပွားသည့်  

ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆင်ိရာ ြပဿနာများမှအပ အြခားအြငင်းပွားမများ 

 တိင်း ဒသကီးအချင်းချင်း၊ ြပည်နယ်အချင်းချင်း၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ ်

အချင်းချင်း၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမနှင့် တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ ် ြပည်နယ်အချင်းချင်း 

တိအ့ကား ြဖစ်ပွားသည့် ဖဲွ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ ြပဿနာများမအှပ အြခားအြငင်း 

ပွားမများ 

 ဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထား သာ အြခားကိစ္စရပ်များ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် တရားစီရင် ရးစနစ်တစ်ခလး၏ အြမင့်ဆး 

အာဏာပိင်ြဖစ်သည်နှင့်အညီ လက် အာက်ခတရားရးများအားလးက ိစီမအပ်ချုပ်ရန်နှင့် ကးီကပ်ရန် 

တာဝန်ရိှသည်။ ထိအ့ြပင် တရားစီရင် ရးနှင့် သက်ဆိင် သာ ဥပ ဒကမ်းများကိ ဥပ ဒြပုအဖဲွ  ့

ြဖစ်သည့် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်းနိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များနှင့် 

ခရိင်တရားရးများ၏ တည် နရာစာရင်းကိ နာကဆ်က်တွဲ (က) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

၁၀ 



တရားသူကီးဦးစိးညွန ့်  
၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ ှ၂-၁၀-၂၀၁၇ ထိ  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီးများ 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်
ဦးထွန်းထွန်းဦး 

၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ှစ၍ ယ နထ့ ိ

တရားသူကီးဦးသာ ဌး 
၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့  

တရားသူကီးဦးြမသိမ်း 
၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့  

တရားသူကီးဦးြမင့် အာင်  
၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့ 

တရားသူကီးဦး အာင် ဇာ်သိန်း 
၃၀-၃-၂၀၁၁ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့  

တရားသူကီးဦးြမဟန ် 
၁၄-၆-၂၀၁၇ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့  

တရားသူကီးဦးမျိုးတင့်     
၁၄-၆-၂၀၁၇ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့ 

တရားသူကီးဦးစိးနိင်   
၁၄-၆-၂၀၁၇ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့ 

တရားသူကီးဦးခင် မာင်ကည်     
၁၄-၆-၂၀၁၇ နမ့ှစ၍ ယ နထိ့  

၁ ၁၁ 



တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ်တရားလတ် တာ ်

တိင်း ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်သည် ဒတိယအြမင့်ဆး တရားရးြဖစ် ပီး 

ြပည် ထာင်စ၏ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အသီးသီးတွင ် တည်ရှိပါသည်။ တိင်း ဒသကီး တရား 

လတ် တာ ်(၇) ခနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် (၇) ခရိှပါသည်။ တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်နှင့် 

ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ တည် နရာစာရင်းကိ နာက်ဆက်တွဲ(က) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

တရားလတ် တာ်တစ်ခစီတွင် တရားသူကီးချုပ်တစ်ဦးနှင့် သက်ဆိင်ရာအလပ်တာဝန်ပမာဏ 

အ ပ မူတည်၍ တရားလတ် တာ်တရားသူကီးအ ရအတွက ်အနည်းဆး (၃) ဦးမှ အများဆး (၇) ဦး 

အထိကွဲြပားပါသည်။  

တရားလတ် တာ်များတွင ်တရားမနှင့်ရာဇဝတ်မနှစ်မျို းလး၏မူလမများကိ ကားနာခွင့်ရှိ ပီး၊ 

လက် အာကခ်တရားရးများကချမတှသ်ည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီနှင့် အမိန ့မ်ျားအ ပ  အယူခနှင့်ြပင်ဆင်မ 

စီရင်ပိင်ခင့်ွအာဏာများလည်းရှိပါသည်။  

တရားလတ် တာ်များရှိ အမအားလးကိ တရားသူကီးတစ်ဦး သိမ့ဟတ် လိအပ်ပါက တစ်ဦး 

ထက်ပိ သာ တရားသူကီးများြဖင့် စစ် ဆးပါသည်။  တရားလတ် တာ်သည် လက် အာက်ခတရားရး 

အားလး၏ တရားစီရင် ရးတာဝန်များနင့်ှ စီမအပ်ချုပ် ရးတာဝန်များအ ပ  စီမအပ်ချုပ်ရန်နှင့် 

ကီးကပ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး/ ြပညန်ယ်တရားလတ် တာ်များ၏ တရားသူကီးချုပ်များနှင့်တရားသူကီးများ 
၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ အထိ 

ကချင်ြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ် 

တရားသူ ကီးချုပ်  ဦးတူးဂျာ 
တရားသူ ကီး ဦး ဇာဝ်င်း 
တရားသူ ကီး ဒ ြပုးြပုး အး  

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 

ကယားြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ် 

တရားသူ ကီးချုပ်  ဦး ကျာလ်င်း မာင်  
တရားသူ ကီး ဒ သန်းသန်း အး  
တရားသူ ကီး ဦးတင် ဌး 
တရားသူ ကီး ဒ စဝ်ဥမ္မာကည်  

၂၉.၂.၂၀၁၂ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၂၉.၂.၂၀၁၂ မှ ၁၈.၉.၂၀၁၇ ထိ 
၂၉.၁၁.၂၀၁၇  မှ ယ န့အထိ 

ကရင်ြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ် 
 

တရားသူ ကီးချုပ်  ဦး စာစလင်း  
တရားသူ ကီး ဦးသိန်းကိကိ  
တရားသူ ကီး ဒ ခင် ဆွထွန်း  

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 

ချင်းြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ် 
 

တရားသူ ကီးချုပ်  ဦးဝင်းြမင့် ကျာ်  
တရားသူ ကီး ဦးလှတင် 
တရားသူ ကီး ဦးြမင့်သိန်းထွန်း  
တရားသူ ကီး ဦးတဲရင့်စ်စမိွုင်းနီခဲွ  

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ၂၄.၇.၂၀၁၇ ထိ 
 ၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
 ၄.၈.၂၀၁၇ မှ ယ န့အထိ 

မွန်ြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ် 
 

တရားသူ ကီးချုပ်  ဦးခင် မာင် ကီး  
တရားသူ ကီး ဦးသိန်းြမင့်  
တရားသူ ကီး ဦးညီညီစိး 
တရားသူ ကီး ဒ ဌးြမင့် အး  

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ၈.၁၀.၂၀၁၇ ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ န့အထိ 
 ၇.၁၂.၂၀၁၇ မှ ယ န့အထိ 

၁၂ 



၁ ၁၃ 

ရှမ်းြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ ်
  

တရားသူကီးချုပ် ဦးကယ်ကယ ်
တရားသူကီး ဒ ခင် မတင့် 
တရားသူကီး ဦးခင် မာင် ဌး 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 

ရခိင်ြပည်နယ် 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦး ကျာက် 
တရားသူကီး ဦးသိန်း အာင ်
တရားသူကီး ဒ စန်းစန်းရီ 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၁၉.၁၁.၂၀၁၃မ ှယ နအ့ထိ 

စစ်ကိင်းတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦးဝင်းြမင့် 
တရားသူကီး ဦးမျိုး မာင် 
တရားသူကီး ဒ ချယ်ရီကည် 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄မှယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၂၉.၁၂.၂၀၁၄မှယ နအ့ထိ 

မ ကွးတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦးစိန်ထွန်း 
တရားသူကီး ဦးြမင့်သိန်း 
တရားသူကီး ဒ နယဉ် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 

မန္တ လးတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်
  
  
  
  

တရားသူကီးချုပ် ဦးစိးသိန်း 
တရားသူကီး ဒ တင်နွယ်ဝင်း 
တရားသူကီး ဒ ခင်သင်း ဝ 
တရားသူကီး ဒ ကင် သာင်း(ခ) 
ဒ လး လးမွန ်
တရားသူကီး ဦးကည်သိန်း(ခ) 
ဦးကည်သိန်း အာင် 
တရားသူကီး ဒ လှလှရ ီ
တရားသူကီး ဦး သာင်းညွန ့် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
  
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
  
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 

ပဲခူးတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်
  

တရားသူကီးချုပ် ဦး မာင် မာင် ရ 
တရားသူကီး ဦးတင်ဟန်(ခ)ဦးယကျုး 
တရားသူကီး ဦး မာင် မာင် အး 
တရားသူကီး ဒ လွင်လွင် အး ကျာ ်

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၂၆.၅.၂၀၁၆ မှ ယ နထိ့ 
၂၆.၅.၂၀၁၆ မှ ယ နထိ့ 

တနသာရီတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦးတင် အာင ်
တရားသူကီး ဦးခင် မာင် မာင ်
တရားသူကီး ဒ ခင်မာ ဌး 

 ၂၂.၇.၂၀၁၆ မ ှယ နအ့ထိ 
၂၈.၉.၂၀၁၆မှ ယ နအ့ထိ 
၂၈.၉.၂၀၁၆မှ ၁.၁၁.၂၀၁၇ထိ 

ရန်ကန်တိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦးဝင်း ဆ ွ
တရားသူကီး ဦးလှ အး 
တရားသူကီး ဒ စန္ဒာသွယ် 
တရားသူကီး ဒ စိးစိး အာင် 
တရားသူကီး ဒ အးသန်း 
တရားသူကီး ဒ သင်းသင်းနွဲ  ့
တရားသူကီး ဦး အာင်နိင် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၁၂.၄.၂၀၁၇ မှ ယ နအ့ထိ 

ဧရာဝတီတိင်း 
ဒသကီး 
တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီးချုပ် ဦးသန်းထွန်း 
တရားသူကီး ဒ သိန်းသိန်းညွန ့် 
တရားသူကီး ဦး ကျာ်မင်း 
တရားသူကီး ဦးမျိုးညွန ့် 
တရားသူကီး ဦးဝင်းြမင့် 
တရားသူကီး ဒ ယဉ်ယဉ်ဟန် 

၁၇.၈.၂၀၁၂ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ၁၅.၉.၂၀၁၇ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ ယ နအ့ထိ 
၁၇.၈.၂၀၁၂ မှ ယ နအ့ထိ 
၂၁.၁၂.၂၀၁၇ မှ ယ နအ့ထိ 



၁၄ 

ခရိင်တရားရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းနှင့် ဒသတရားရး 

ခရိင်တရားရးသည် ခရိင်အသီးသီးတွင ်တည်ရှိပါသည်။ တိင်း ဒသကီး  သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

အတွင်း ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းတွင် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိင်းတရားရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ဒသတွင ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရးတိ ့ တည် ထာင်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ခရိင်တရားရး၊ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းနှင့် ဒသတရားရးတိသ့ည် ဒတိယအနိမ့်ဆးတရားရးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ 

ခနှစ်အတွင်း ဓနကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရးနှင့် ကိးကန ့က်ိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး 

တိက့ိ တည် ထာင် ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နထ့ ိစာရင်းအရ ြမန်မာနိင်ငတွင် 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး(၂)ရး အပါအဝင် ခရိင်တရားရးစစ ပါင်း(၇၂)ရး ရိှပါသည်။ 

ကိယ်ပိငအ်ပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရးနှင့် ခရိင်တရားရးများ၏ တည် နရာစာရင်းကိ နာက်ဆက်တွဲ 

(က) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ခရိင်တရားရးတွင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်မ ှ တာဝန် ပးခန ့အ်ပ်ထား သာ ခရိင် 

တရားသူ ကီး၊ တဲွဖက်ခရိင်တရားသူ ကီးနှင့် ဒတိယခရိင်တရားသူကီးတိ ့ ရိှပါသည်။ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ် 

ခွင့်ရ ဒသတရားရးတွင ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ တရားသူ ကီးနှင့ ် ဒတိယကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ဒသတရားသူကီးတိရိှ့ပါသည်။ ခရိင်တရားရးတစ်ရး၏ တရားသူ ကီးအ ရအတွကသ်ည် ၎င်း၏ 

လပ်ငန်းပမာဏအ ပ တွင ် မူတည်ပါသည်။ ခရိင်တရားရးတွင် တရားမမနှင့် ရာဇဝတ်မနှစ်မျို းလး၏ 

မူလမများကိ ကားနာခွင့်ရှိ ပီး၊ လက် အာက်ခတရားရးများမ ှချမှတ်လိက် သာ စီရင်ချက်၊ ဒီကရီနှင့် 

အမိန ့မ်ျားအ ပ  အယူခနှင့် ြပင်ဆင်မစီရင်ပိင်ခွင့် အာဏာများလည်း ရိှပါသည်။ ခရိင်တရားရးရိှ အမ 

များကိ တရားသူကီးတစ်ဦးြဖင့် စစ် ဆးစီရင်ပါသည်။ လိအပ်ပါက တစ်ဦးထက်ပိ သာ တရားသူကးီ 

များြဖင့် စစ် ဆးစီရင်နိင်ပါသည်။ 

ခရိင်တရားရးသည် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် သက်ဆိင်ရာတရားလတ် တာ်၏ 

လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ ၎င်းတိ၏့သက်ဆိင်ရာစီရင်ပိင်ခွင့်အတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးများအားလး 

၏ တရားစီရင် ရးနှင့် စီမအပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ကီးကပ်ရန်တာဝန်ရိှသည်။ 

ြပည်ခရိင်တရားရး 



ရာဇဝတ်စီရင်ပိင်ခွင့် 

ဥပ ဒကခွင့်ြပုသည့် မည်သည့်ြပစ်ဒဏ်ကိမဆိ ချမှတ်နိင်သည့် 
ရာဇဝတ်မူလမ စီရင်ပိင်ခွင့် 

၎င်း၏ ဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရိှ မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ်ချက်များ 
အ ပ  အယူခနှင့် ြပင်ဆင်မစီရင်ပိင်ခွင့် 

  

  

 

 

တရားမစီရင်ပိင်ခွင့် 

ခရိင်တရားသူကီး/  
တဲွဖက်ခရိင်တရားသူ ကီး/
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 
တရားသူ ကီး 
 
ဒတိယခရိင်တရားသူကီး/ 
ဒတိယကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 
ဒသတရားသူကီး 

ကျပ ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ထက်မပိ သာ 
တန်ဖိးရိှသည့် တရားမမများအ ပ  
မူလမစီရင်ပိင်ခွင့် 

ကျပ ်သိန်း ၅၀၀၀ ထက်မပိ သာ 
တန်ဖိးရိှသည့် တရားမမများအ ပ  
မူလမစီရင်ပိင်ခွင့် 

 
ခရိင်တရားသူကီး/ 
တဲွဖက်ခရိင်တရားသူ ကီး/ 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 
တရားသူ ကီး 

ဒတိယခရိင်တရားသူကီး/ 
ဒတိယကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 
ဒသတရားသူကီး 

 

၎င်း၏ ဒသနယ်နိမိတ်အတွင်းရှ ိ

မို န့ယ်တရားရးများ၏ 

ဆးြဖတ်ချက်များအ ပ  အယူခနှင့် 

ြပင်ဆင်မစီရင်ပိငခွ်င့် 

ခရိင်တရားရး/ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး၏စီရငပ်ိင်ခွင့် 

၁ ၁၅ 



မို န့ယ်တရားရး 

မို န့ယ်တရားရးသည် မူလရးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နထ့ ိစာရင်း 

အရ မို န့ယ်တရားရးစစ ပါင်း(၃၃၀)ရးရိှပါသည်။ မို န့ယ်တရားရးတစ်ရးတွင ် ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်က တာဝန် ပးခန်အ့ပ်ထား သာ မိုန့ယ်တရားသူ ကီး၊ တွဲဖက် မို န့ယ်တရားသူကီးနှင့် 

ဒတိယမို န့ယ်တရားသူကးီတိရိှ့ပါသည်။ မို န့ယ်တရားရးတစ်ရး၏ တရားသူ ကီးအ ရအတွက်သည် 

၎င်းရး၏လပ်ငန်းပမာဏအ ပ တွင ်မူတည်ပါသည်။ 

မို န့ယ်တရားရးများသည် တရားမမနှင့်ရာဇဝတ်မနှစ်မျိုးစလးကိ ကားနာနိင်သည့် မူလမ 

စီရင်ပိင်ခွင့်ရှိပါသည်။ မို န့ယ်တရားရးရှိအမများကိ တရားသူကီးတစ်ဦးြဖင့် စစ် ဆးစီရင်ဆးြဖတ်ပါ 

သည်။ 

မို န့ယ်တရားရး၏စီရင်ပိင်ခွင့် 

ရာဇဝတ် 
စီရင်ပိင်ခွင့် 

မို န့ယ်/တွဲဖက် မို န့ယ် 
တရားသူ ကီး 

ပထမတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူ ကီး 

ဒတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူ ကီး 

တတိယတန်းရာဇဝတ် 
တရားသူ ကီး 

 

ထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိနှင့် ငွဒဏ်အကန ့်အသတ် 
မရှိ 

ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိနှင့် ငွဒဏ် ၁၀၀၀၀၀ 
ကျပ်အထိ 

ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိနှင့် ငွဒဏ် ၅၀၀၀၀ကျပ် 
အထိ 

ထာင်ဒဏ် ၃ လအထိနှင့်  ငွဒဏ် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 
အထိ 

 တရားမ 
စီရင်ပိင်ခွင့် 
 

မို န့ယ်/တွဲဖက် မို န့ယ် 
တရားသူ ကီး 

ဒတိယမိုန့ယ်တရားသူ ကီး 

 

ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိ သာ အမတန်ဖိးရိှသည့် 
တရားမမများ 

ကျပ ်သိန်း ၃၀  ထက်မပိ သာ အမတန်ဖိးရိှသည့် 
တရားမမများ 

၁၆ 



ဥပ ဒအရတည် ထာင်သည့ ်အြခားတရားရးများ 

သီးြခားမခင်းကိစ္စရပ်များကိ ကားနာစစ် ဆးရန်အတွက ် ဥပ ဒအရတည် ထာင် သာ 

အြခားတရားရးများကိ မို န့ယ်အဆင့်တရားရးအြဖစ် တည် ထာင်ထားပါသည်။ အဆိပါတရားရး 

များတွင ် အာက်ပါတိပ့ါဝင်ပါသည်- 

 က လးသူငယ်တရားရးများ 

 စည်ပင်သာယာတရားရးများ 

 မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများ 

 

က လးသူငယ်တရားရးများ 

က လးသူငယ်ဥပ ဒအရ က လးသူငယ်များကျူးလွန်သည့် ြပစ်မများကိ ကားနာစစ် ဆး 

ရန်အတွက ် က လးသူငယ်တရားရးများကိ သီးြခားတည် ထာင်ထားပါသည်။ မို န့ယ်အဆင့် 

တရားရးများြဖစ် သာ်လည်း က လးသူငယ်တရားသူ ကီးသည် မခင်း၏ကီး လးမနှင့်မသက်ဆိင်ဘဲ 

ြပစ်ဒဏ်အားလးကိစီရင်နိင်သည့် သီးြခားစီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာရိှပါသည်။  

က လးသူငယ်တရားရး(ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး)သည် ရန်ကန် မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာနယ် 

နမိတအ်တင်ွးရှိ မို န့ယ်(၂၀)တွင ် ြဖစ်ပွား သာ က လးသူငယ်မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန် သီးြခား 

တည် ထာင်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ က လးသူငယ်တရားရး(မန္တ လးတိင်း ဒသကီး)သည် မန္တ လး 

မို ့ တာ်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ မို န့ယ်(၅)မို န့ယ်တွင ် ြဖစ်ပွား သာ က လးသူငယ ်

မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန ် သီးြခားတည် ထာင်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိတရားရးများတွင ်

က လးသက် သစစ် ဆးခန်းအပါအဝင် တရားရးအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများနှင့ ် က လးသူငယ် 

များ သက် တာင့်သက်သာရိှ စမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ဖန်တီး ပးရန်အတွက် ကိရိယာများတပ်ဆင ်

ထားပါသည်။ 

 ဖာ်ြပပါရးများအြပင် ကျန် မို န့ယ်များအတွက ် သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်တရားရးတွင ် က လး 

သူငယ်မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန် က လးသူငယ်တရားရးကိပါ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားရိှပါသည်။  

စည်ပင်သာယာတရားရးများ 

စည်ပင်သာယာမခင်းများကိ လျင်ြမန်ထိ ရာက်စွာစစ် ဆးစီရင်နိင်ရန ် စည်ပင်သာယာ 

တရားရးများ တည် ထာင်ထားပါသည်။ စည်ပင်သာယာတရားရးများကိ ရန်ကန် မို ၊့ မန္တ လး မိုန့ငှ့် 

နြပည် တာ်တိတွ့င် သီးြခားဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ 

မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများ 

ယာဉ်စည်းကမ်းနှင့် လမ်းစည်းကမ်းချို း ဖာက်သူများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန်အတွက် မာ် တာ ်

ယာဉ်တရားရးများကိ ရန်ကန် မို ၊့ မန္တ လး မို န့ှင့ ် နြပည် တာ်တိတ့ွင ်သီးြခားဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ 

  

၁ ၁၇ 



တရားရးစီမခန်ခ့ွဲမ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စီမခန် ့်ခွဲမဆိင်ရာ ကာ်မတီများ 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် စီမခန ့ခ်ွဲ ရးလပ်ငန်းတာဝန်များကိ အ ထာက်အကူ 

ြပုသည့် ကာ်မတီနှင့်အဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းထားရှိပါသည်။ ထိ ကာ်မတီများသည် တရားစီရင် ရးရာကိစ္စ 
ရပ်များနှင့် တရားရးစီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ရးကီးသည့် အခန်းက မှ 
ပါဝင် နပါသည်။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထိ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့် ကာ်မတီများမှာ အာက်ပါအတိင်း 
ြဖစ်ပါသည် - 

  ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ် ဦးထွန်းထွန်းဦး ဦး ဆာင်သည့်  ြပည် ထာင်စတရား 
လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီးများပါဝင် သာ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ် စီမ 
ခန ့ခ်ွဲ ရး ကာ်မတ ီ

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးသာ ဌး ဦး ဆာင် သာ ဥပ ဒ 
ဆိင်ရာအ ထာက်အကူ ပး ရးလပ်ငန်းစဉ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ရး 
ကာ်မတ ီ

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးစိးညွန် ့ ဦး ဆာင် သာ ြမန်မာနိင်င 
တရားစီရင်ထးြပုစ ရးအဖွဲ  ့ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးစိးညွန် ့ ဦး ဆာင် သာ 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် စင်ကာပူဥပ ဒ ရးရာဝန်ကီးဌာနတိ၏့ ပူးတွဲ 
ကာ်မတ ီ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးြမသိမ်း ဦး ဆာင် သာ 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က စီမခန ့ခ်ွဲ သာ ဥပ ဒများစိစစ် ရးအဖဲွ  ့

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးြမသိမ်း ဦး ဆာင် သာ ကျင့်ဝတ ်
စည်းကမ်းများ ြပန်လည်သးသပ် ရး ကာ်မတ ီ

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးြမသိမ်း ဦး ဆာင် သာ လူမွဲခယူ 
ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒမူကမ်း ရးဆွဲ ရးအဖွဲ  ့

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးြမင့် အာင် ဦး ဆာင် သာ 
တိင်ကားစာစိစစ်ြပန်ကား ရး ကာ်မတ ီ

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦး အာင် ဇာ်သိန်း ဦး ဆာင် သာ     
e-Government အ ကာင်အထည် ဖာ် ရး ကာ်မတ ီ

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီး ဦးမျိုးတင့် ဦး ဆာင် သာ မဟာ 

ဗျူဟာစီမကိန်းလက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ရး ကာ်မတီ 

အားလး သာ ကာ်မတီများတွင ် အဆင့်ြမင့်တရား ရးအရာရိှကီးများက ပါဝင်ကူည ီ
ဆာင်ရွက်ပါသည်။ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း၏ လပ်ငန်းများကိ သီးသန ့် 
ဆာင်ရွက်ရန ်ရည်ရွယ်၍ လပ်ငန်း ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျားကိလည်း ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည်။  

၁၈ 



ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဖွဲ စ့ည်းပစနစ် 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စီမခန ့ခ်ွဲ ရးနှင့် ကီးကပ် ရးလပင်န်းတာဝန်များက ိ

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်ရး၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရးနှင့် ြပည် ထာင်စတရား 

စီရင် ရးကးီကပမ်ရးတိက့ ကူညီ ထာက်ပ့ ဆာင်ရွက် ပးပါသည်။ 

 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်ရး 
ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် တရားသူကီးများ၏ 

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ အ ထာက်အကူြပုရန ် ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်ရး၊ ရးအဖွဲ မ့ှူ း၏ 

ကီးကပ်မ အာက်တွင် ဌာနခွဲနှစ်ခထားရိှပါသည်။ 

၁ ၁၉ 



ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး  

 ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် တစ်ဦး၏ 

ကီးကပ်မ အာက်တွင် စီမခန ့ခ်ွဲ ရးနှင့် 

ဝန်ထမ်း ရးရာ ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ထာက်ပ့၊ 

လ့ကျင့်၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ 

နှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရး၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ဆက်ဆ ရးနှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ 

အတွက ် ဌာနကီးငါးခြဖင့ ် ဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရး ကီးကပ်မရး 

 ညန်ကား ရးမှူးချုပ်တစ်ဦး၏ ကီး 

ကပ်မ အာက်တွင် တရားသူကီးများ ရးထိင် 

ြခင်းနှင့် စီရင်ချက်များ အတည်ြပုြခင်း အပါ 

အဝင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ 

တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းများ၊ ဥပ ဒများ 

သးသပ်ြခင်းနှင့် မူကမ်း ရးဆွဲြခင်း၊ လက ်

အာက်ခတရားရးများ၏ တရားစီရင် ရး 

လပ်ငန်းများနှင့ ် ရှ ့ န ရှ ရ့ပ်ကိစ္စများက ိ ကီး 

ကပ်ရန်အတွက ်ဌာန ကီးငါးခြဖင့် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရှိပါသည်။ 

၂၀ 



ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းများနှင့် ဘ ာ ရးစီမခန ့ခဲွ်မ  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချု ပ်သည် နှစ်စဉ်ထတ်ြပန်သည့် ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွ 

အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ ခဲွ ဝ ပးသည့် ဘ ာရန်ပ ငွြဖင့် လပ်ငန်းများကိ စီမ ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်က တာဝန်ခ 

ရ သာ ဘ ာ ရးနှစ်တွင ် ကာက်ခရမည့်ရ ငွများကိ စီမကီးကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် အသးစရိတ် ငွ 

(သာမန်အသးစရတိန်င့်ှ ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်)တိက့ိ စီမခန ့ခ်ွဲြခင်းတိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်အား လပ်ပိင်ခွင့်အပ်နှင်း၍ ဆာင်ရွက်ပါသည်။  

လပ်ပိင်ခွင့်အပ်နှင်းြခင်းခရသည့် ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်သည် မိမိလက် အာက်ရှ ိဌာနဆိင်ရာ 

ပဂ္ဂိုလ်အား ထပ်မ၍ လပ်ပိင်ခွင့်လဲအပ်နိင်သည်ြဖစ်ရာ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်က တာဝန်ခရ 

သာ ရ ငွများက ိစီမကီးကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် အသးစရိတ် ငွတိကိ့ စီမခန်ခ့ွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၊ ညန်ကား ရးမှူး(ဘတ်ဂျတ်နှင့် ထာက်ပ့ဌာန) 

အား အပ်နှင်း ဆာင်ရွက်ပါသည်။  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်က ဘ ာ ရးနှစ်အလိက် 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်အတွက ်ရ ငွသး ငွများကိ ဘတ်ဂျက်နှင့် ထာက်ပဌာနသိ ့လည်း 

ကာင်း၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များနှင့် လက် အာက်ခတရားရးများ အတွက် 

ရ ငွသး ငွများကိ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်တရား ရးဦးစီးမှူ းများသိလ့ည်း ကာင်း ခဲွ ဝ၍ စီမ 

ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်အ နြဖင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခနစ်ှ ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွ 

အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ  ခွဲ ဝ ပးသည့်  ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ် ငွအားလး၏ ၀.၁၆၆% ကိ 

လည်း ကာင်း၊ သာမန်အသးစရိတ် ငွအားလး၏ ၀.၀၀၉% ကလိည်း ကာင်း ခွဲ ဝရရှိခဲ့ ပီး၊ ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခနစ်ှ ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ  ခွဲ ဝ ပးသည့်  ငွလး ငွရင်း 

အသးစရိတ် ငွအားလး၏ ၀.၁၈၅% ကိလည်း ကာင်း၊ သာမန်အသးစရိတ် ငွအားလး၏ ၀.၁၀၁% 

ကလိည်း ကာင်း ခွဲ ဝရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ ဘ ာ ရးနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ 

ဘ ာ ရးနှစ်အတွက် ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ်၊ သာမန်အသးစရိတ်တိန့င့်ှစပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ြပု ငွ၊ 

အမှန်သးစွဲ ငွများကိ ဇယားြဖင့် နင်းယှဉ် ဖာ်ြပပါသည်။  

၁ ၂၁ 



စဉ်  ငွစာရင်း ခါင်းစဉ် 

ြပည် ထာင်စတရား 
လတ် တာ်ချုပ်၏ 
ရရှိမ ရာခိင်နန်း  သးစွဲမ 

အ ြခအ န ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ 
  

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 
 ၂၀၁၆- 

၂၀၁၇ 

၂၀၁၇- 

၂၀၁၈ 

၁။ ငွလး ငွရင်းစရိတ် ၀.၁၆၆% ၀.၁၈၅% ခွင့်ြပု ငွ ၈၂၁၆.၉၆၃ ၈၃၁၅.၈၈၁ 

        အမှန်သး ငွ ၈၁၇၀.၉၆၉ ၃၇၉၃.၆၈၄* 

        ြပန်အပ် ငွ ၄၅.၉၉၄ ၅၂.၄၅၉** 

၂။ သာမန်အသးစရိတ် ၀.၀၀၉% ၀.၁၀၁% ခွင့်ြပု ငွ ၁၅၂၇၉.၈၉၉ ၁၅၇၄၀.၀၀၀ 

        အမှန်သး ငွ ၁၄၅၉၅.၅၉၁ ၁၀၇၄၁.၆၂၂*** 

        ြပန်အပ် ငွ ၆၈၄.၃၀၈ မရရှိနိင် သး**** 

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ခနှစ ်ဘ ာ ရးနှစ ်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်အတွက ်
 ခွင့်ြပု င ွနှင့်သးစွဲမအ ြခအ န (ကျပ်သန်း ပါင်း) 

* ငွလး ငရွငး်အသးစရိတ်တွင် အမှန်သး ငွမှာ  ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နထိ့ အသးြပု ပီးသည့် ငွကိ 
ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။    

**  ငွလး ငရွငး်အသးစရိတ်တွင် လပ်ငန်းစီမကိန်းများအတွက် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ ခါင်းစဉ် အာက်တွင် 
ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်တရားရး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည် ဆာက်ြခင်း၊ ဒက္ခဏခရိင်နှင့် မို န့ယ်တရားရးများရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 
များ တည် ဆာက်ြခင်း၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး ရစင်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်းများတွင် ဆာက်လပ်သည့် 
ကမ္ပဏီများ၏ တင်ဒါတန်ဖိးမှာ ခွင့်ြပု ငွထက် လျာ့နည်း နသြဖင့် ပိလ ငကိွ ြပန်လည်အပ်နှရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နထိ့ ြပန်အပ် ပီးသည့် ငွကိ ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။    

*** သာမန်အသးစရိတ်တွင် အမှန်သး ငွမှာ  ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နထိ့ အသးြပု ပီးသည့် ငွကိ ဖာ်ြပြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။    

****   ြပန်အပ် ငွသည် ဘ ာ ရးနှစ်ကန်မှ ြပန်အပ်ရမည်ြဖစ်၍ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နတွ့င် ြပန်အပ် ငွကိ 
ဖာ်ြပနိင်ြခင်း မရိှ သးပါ။ 

၂၂ 



တရားရးများ၏ စရီင်ပိင်ခွင့်အာဏာ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၅ ရက် န ့ ရက်စွဲပါ အမိန ့် 

ကာ်ြငာစာအမှတ(်၅၂၁/၂၀၁၇)ြဖင့် လာက်ကိင်ခရိင်တရားရးအား ကိးကန ့က်ိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ 

ဒသတရားရးအြဖစ် အမည် ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် န ့ ရက်စွဲပါ 

အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ(်၆၆၉/၂၀၁၇)ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဓနကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး 

အား ဖွဲ စ့ည်းထားရှိ ပီး၊ ရွာင မို န့ယ်နှင့် ပင်းတယ မိုန့ယ်များတွင် ြဖစ်ပွား သာ ရာဇဝတ်မများနှင့် 

တရားမမများက ိစစ် ဆးစီရင်နိင်ရန် စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာများ အပ်နှင်းခဲ့ပါသည်။ 

မခင်းများစစ် ဆးစီရင်ြခင်း 

 မခင်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆးြဖတ် ရးသည် တရားရး၏ လပ်ငန်း 

တာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တရားရးအဆင့်ဆင့်၏ မခင်းများစစ် ဆးစီရင်မ 

အ ြခအ နကိ ြပက္ဒဒိန်နှစ်အလိက ် အမပီးြပတ်နန်း၊ ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏သက်တမ်း၊ စစ် ဆးဆဲ 

အမများ၏သကတ်မး်၊ အယူခတက် ရာက်မနန်း၊ မခင်းပမာဏနှင့ ်တရားသူ ကီးများ၏ ဆာင်ရွက ်

နိင်မနှင့် အ ရးကီးရာဇဝတ်မအမျိုးအစားအလိက ် ခွဲြခားြခင်းစသည့် စနန်းများ ပ  မူတည်၍ 

နင်းယှဉ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ြပက္ခဒိနန်ှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း   

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်းသည် တရားရးသိစ့ွဲဆိတင်ပိသ့ည့် မခင်းပမာဏကိ 

အမီ လပ် ဆာင်နိင်သည့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာစွမ်းရည်ကိ တိင်းတာရန ် ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၁ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ် အမပီးြပတ်နန်းကိ ဇယား(၁) 

တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့ စဲွဆိ လာကထ်ား 

သည့် အမ ပါင်း ၄၃၄၄ ရှိ ပီး ပးီြပတ်မသည် ၃၈၂၃ မ ြဖစ်ပါသည်။ အမပီးြပတ်မသည် ယခင်နှစ် 

ထက် ၀.၃% ပိမိများြပားခဲ့ သာ်လည်း၊ စွဲဆိ လာက်ထားမသည ်ယခင်နှစ်ထက် ၄% ပိမိ များြပား 

လာသြဖင့် ပီးြပတ်မနန်းအနည်းငယ် လျာ့နည်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

 ၁ အမပီးြပတ်နန်းကိ တက်ွချက်ရာတွင် ြပက္ခဒိန်နှစအ်တွင်း တရားရးသိ ့ စဲွဆတိင်ပိ ့ သာ အမအ ရအတွက်နှင့် စစ် ဆး 

ဆးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအ ရအတွက်တိ၏့ အချိုးအစားကိ တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စစ် ဆးဆးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအ ရအတွက် 
သည် ယခင်နှစ်လက်ကျန်အမများနှင့် ယခနှစ်အတွင်း စွဲဆတိင်ပိ ့ သာ အမများမှ စစ် ဆးဆးြဖတ်ခဲ့သည့်  စစ ပါင်း အမအ ရ 
အတွက်ြဖစ်ပါသည်။  ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ အမ ပီးြပတ်မနန်းကိလည်း အလားတူတွကခ်ျက်ထားပါသည်။ 
 

၁ ၂၃ 

၂၀၁၇ ခနှစ ်လပ်ငန်း ဆာငရ်ွက်မများ 



အမ အမအမျိုးအစား 
ခနှစ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

စွဲဆိ 

ရာဇဝတ် ၁၃၈၄ ၁၃၈၂ ၁၅၄၃ 

တရားမ ၂၃၉၃ ၂၄၉၅ ၂၅၀၃ 

စာခ န် ၂၁၂ ၃၀၀ ၂၉၈ 

စစ ပါင်း ၃၉၈၉ ၄၁၇၇ ၄၃၄၄ 

ပီးြပတ် 

ရာဇဝတ် ၁၂၆၉ ၁၂၆၉ ၁၃၂၂ 

တရားမ ၂၀၇၂ ၂၃၅၀ ၂၂၁၄ 

စာခ န် ၂၂၀ ၁၉၂ ၂၈၇၂ 

စစ ပါင်း ၃၅၆၁ ၃၈၁၁ ၃၈၂၃ 

အမပီးြပတ်နန်း 

ရာဇဝတ် ၉၂% ၉၂% ၈၆% 

တရားမ ၈၇% ၉၄% ၈၈% 

စာခ န် ၁၀၄% ၆၄% ၉၆% 

စစ ပါင်း ၈၉% ၉၁% ၈၈% 

ဇယား. ၁ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက ် 
အမပီးြပတ်မနန်း    ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၂   စာခန် တာ် လာက်ထားမများအ ပ ပီးြပတ်မများအနက ်အာဏာ ပးစာခန် တာ ်၇ မ၊ အာဏာပိင် မး စာခန် တာ ်၃ မ၊ 
အမ ခ စာခန် တာ် ၁၅ မတိကိ့ လာက်ထားသည့်အတိင်း ခွင့်ြပု၍ သက်ဆိင်ရာဌာနများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ပယ်ဖျက် 
ခ့ဲ ပီး၊ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စာခ န် တာ်အမိန ့်များ  ထတ်ဆင့်ခဲ့ပါသည်။ 

ပ  ၁. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏  
အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၂၄ 



တိင်း ဒသကီးနှင့်  ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်နန်း 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်နန်းကိ 

ဇယား (၂) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်တရားလတ် တာ်များသိ ့စွဲဆိသည့်အမ ပါင်း 

၁၂၂၄၂ မ ရှိ ပီး ပီးြပတ်မသည ်  ၁၀၇၇၇ မြဖစ်ပါသည်။ စွဲဆိ လာက်ထားမသည ် ယခင်နှစ်ထက်     

၁၁ %  ပိမိများြပားခဲ့ကာ မခင်းအားလး၏ ပီးြပတ်မသည် ယခင်နှစ်ထက်   ၀.၅% ပိမိများြပား 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

အမ အမအမျိုးအစား 
ခနှစ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

စွဲဆိ  
  

ရာဇဝတ် ၆၂၆၇ ၅၂၂၇ ၆၂၀၂ 

တရားမ ၄၈၀၀ ၅၇၈၂ ၆၀၄၀ 

စစ ပါင်း ၁၁၀၆၇ ၁၁၀၀၉ ၁၂၂၄၂ 

ပီးြပတ် 
  
  

ရာဇဝတ် ၆၃၉၈ ၅၅၉၉ ၅၇၀၆ 

တရားမ ၄၄၂၀ ၅၁၂၇ ၅၀၇၁ 

စစ ပါင်း ၁၀၈၁၈ ၁၀၇၂၆ ၁၀၇၇၇ 

အမပီးြပတ်နန်း 
  
  

ရာဇဝတ် ၁၀၂% ၁၀၇% ၉၂% 

တရားမ ၉၂% ၈၉% ၈၄% 

စစ ပါင်း ၉၈% ၉၈% ၈၈% 

ဇယား. ၂ တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် 
အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

ပ  ၂.  တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏  
အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၁ ၂၅ 



၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက ် တရားလတ် တာ်များ၏ 

ရာဇဝတ်မများနှင့ ် တရားမမများ၏ အမပီးြပတ်နန်းများကိ ဇယား (၃) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ အနက်ရာဇဝတ်မများတွင ် အမပီးြပတ်မနန်း 

အြမင့်ဆးမှာ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်ြဖစ် ပီး၊ တရားမမများတင်ွ အမပီးြပတ်မနန်း 

အြမင့်ဆးမှာ ချင်းြပည်နယ် တရားလတ် တာ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား.၃   တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအလိက် တရားလတ် တာ်များ၏ အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၇  

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး /

ြပည်နယ် 

ရာဇဝတ် တရားမ အမပီးြပတ်နန်း 

စွဲဆိ ပီးြပတ် စွဲဆိ ပီးြပတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ကချင် ၃၀၄ ၂၉၂ ၁၅၃ ၁၅၉ ၉၆% ၁၀၄% 

၂ ကယား ၄၇ ၃၄ ၂၄ ၁၉ ၇၂% ၇၉% 

၃ ကရင် ၁၉၄ ၁၈၃ ၇၆ ၇၈ ၉၄% ၁၀၃% 

၄ ချင်း ၃၇ ၃၁ ၄ ၆ ၈၄% ၁၅၀% 

၅ စစ်ကိင်း ၈၃၂ ၇၀၁ ၄၆၁ ၃၇၄ ၈၄% ၈၁% 

၆ တနသာရီ ၂၇၃ ၂၃၀ ၁၃၀ ၁၀၉ ၈၄% ၈၄% 

၇ ပဲခူး ၄၅၅ ၅၈၉ ၅၂၅ ၅၁၂ ၁၂၉% ၉၈% 

၈ မ ကွး ၄၆၈ ၃၉၁ ၃၃၂ ၂၇၇ ၈၄% ၈၃% 

၉ မန္တ လး ၁၁၈၆ ၁၀၃၁ ၁၃၂၆ ၁၂၁၉ ၈၇% ၉၂% 

၁၀ မွန ် ၃၄၂ ၂၅၁ ၃၃၀ ၂၇၄ ၇၃% ၈၃% 

၁၁ ရခိင ် ၂၁၈ ၂၁၀ ၇၉ ၇၃ ၉၆% ၉၂% 

၁၂ ရန်ကန် ၈၆၇ ၈၂၅ ၁၈၀၁ ၁၂၆၃ ၉၅% ၇၀% 

၁၃ ရှမ်း ၆၄၂ ၅၈၃ ၃၂၄ ၂၈၀ ၉၁% ၈၆% 

၁၄ ဧရာဝတီ ၃၃၇ ၃၅၅ ၄၇၅ ၄၂၈ ၁၀၅% ၉၀% 

၂၆ 



 ပ   ၃.  တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအလိက် တရားလတ် တာ်များ၏ အမပီးြပတ်မနန်း 

၁ ၂၇ 



ခရိင်တရားရးများ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း 

 ခရိင်တရားရးများ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်နန်းကိ ဇယား (၄) တွင် ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်ခရိင်တရားရးများသိ ့စွဲဆိသည့်အမ ပါင်း  ၃၃၁၂၂ မ ရှိ ပီး ပီးြပတ်မသည် 

၃၀၀၅၈ မ ြဖစ်ပါသည် ။ စွဲဆိ လာက်ထားမသည ်ယခင်နှစ်ထက် ၇.၅ %  ပိမိများြပားခဲ့ကာ မခင်း 

အားလး၏ ပီးြပတ်မသည် ယခင်နှစ်ထက ်၇ % ပိမိများြပားခဲ့ပါသည်။ 

 

အမ အမအမျိုးအစား 
ခနှစ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

စွဲဆိ 

ရာဇဝတ် ၁၃၆၉၇ ၁၈၀၃၄ ၂၀၄၇၈ 

တရားမ ၁၂၂၁၃ ၁၂၇၈၄ ၁၂၆၄၄ 

စစ ပါင်း ၂၅၉၁၀ ၃၀၈၁၈ ၃၃၁၂၂ 

ပီးြပတ် 

ရာဇဝတ် ၁၄၁၅၈ ၁၆၅၂၀ ၁၈၈၂၀ 

တရားမ ၁၀၉၆၅ ၁၁၅၄၆ ၁၁၂၃၈ 

စစ ပါင်း ၂၅၁၂၃ ၂၈၀၆၆ ၃၀၀၅၈ 

အမပီးြပတ်နန်း 

ရာဇဝတ် ၁၀၃% ၉၁% ၉၂% 

တရားမ ၈၉% ၉၀% ၈၉% 

စစ ပါင်း ၉၇% ၉၁% ၉၁% 

ဇယား. ၄ ခရိင်တရားရးများ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

 ပ  ၄.  ခရိင်တရားရးများ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၂၈ 



၂၀၁၇ ခနှစ်အတင်ွး တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိင်တရားရးများအလိက ်

ရာဇဝတ်မများနှင့ ် တရားမမများ၏ အမပီးြပတ်နန်းများကိ ဇယား (၅) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်များအလိက် ခရိင်တရားရးများ၏အမပီးြပတ်မနန်းကိ ကည့်လင ်

ရာဇဝတ်မများတွင် ရှမ်းြပည်နယ်သည် အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး၊တရားမမများတွင်လည်း ရှမ်းြပည်နယ်သည် 

အြမင့်ဆး ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး /

ြပည်နယ် 

ရာဇဝတ် တရားမ အမပီးြပတ်နန်း 

စွဲဆိ ပီးြပတ် စွဲဆိ ပီးြပတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ကချင ် ၁၂၁၃ ၁၀၃၄ ၂၆၃ ၂၂၅ ၈၅% ၈၆% 

၂ ကယား ၁၃၆ ၁၃၁ ၇၉ ၅၈ ၉၆% ၇၃% 

၃ ကရင ် ၈၂၅ ၇၈၃ ၁၂၂ ၁၃၀ ၉၅% ၁၀၇% 

၄ ချင်း ၈၇ ၇၉ ၂၃ ၁၉ ၉၁% ၈၃% 

၅ စစ်ကိင်း ၂၅၆၁ ၂၃၇၄ ၉၄၉ ၈၀၄ ၉၃% ၈၅% 

၆ တနသာရီ ၈၆၂ ၇၈၈ ၂၆၃ ၂၄၃ ၉၁% ၉၂% 

၇ ပဲခူး ၁၅၃၅ ၁၄၁၈ ၁၄၁၇ ၁၃၁၅ ၉၂% ၉၃% 

၈ မ ကွး ၁၁၁၇ ၉၅၂ ၇၈၃ ၆၄၆ ၈၅% ၈၃% 

၉ မန္တ လး ၃၁၂၂ ၂၇၆၆ ၂၈၀၅ ၂၂၇၂ ၈၉% ၈၁% 

၁၀ မွန် ၇၈၇ ၇၇၀ ၅၁၅ ၄၆၇ ၉၈% ၉၁% 

၁၁ ရခိင ် ၈၃၁ ၇၄၀ ၁၉၂ ၁၉၅ ၈၉% ၁၀၂% 

၁၂ ရန်ကန် ၂၇၉၅ ၂၄၈၁ ၃၆၃၉ ၃၃၄၀ ၈၉% ၉၂% 

၁၃ ရှမ်း ၃၁၅၈ ၃၂၄၃ ၅၅၂ ၅၉၆ ၁၀၃% ၁၀၈% 

၁၄ ဧရာဝတီ ၁၄၄၉ ၁၂၆၁ ၁၀၄၂ ၉၂၈ ၈၇% ၈၉% 

ဇယား.၅    တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် ခရိင်တရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၇ 

၁ ၂၉ 



 ပ  ၅.   တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် ခရိင်တရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်း 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း 

 မို န့ယ်တရားရးများ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ် အမ ပီးြပတ်နန်းကိ ဇယား (၆) တွင ် 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ် မို န့ယ်တရားများသိ ့ စွဲဆိသည့်အမ ပါင်း ၃၉၂၅၄၃ ရှိ ပီး 

ပီးြပတ်မသည ် ၃၇၉၅၇၈ မ ြဖစ်ပါသည်။ စွဲဆိ လာက်ထားမသည် ယခင်နှစ်ထက ် ၅.၈%  

ပိမိများြပားခဲ့ကာ မခင်းအားလး၏ ပီးြပတ်မသည ်ယခင်နှစ်ထက်   ၄% ပိမိများြပားခဲ့ပါသည်။ 

၃၀ 



 

အမ အမအမျိုးအစား 
ခနှစ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

စွဲဆိ 

ရာဇဝတ် ၃၁၇၂၄၆ ၃၄၆၆၆၉ ၃၆၅၂၅၆ 

တရားမ ၂၃၅၀၆ ၂၄၁၆၆ ၂၇၂၈၇ 

စစ ပါင်း ၃၄၀၇၅၂ ၃၇၀၈၃၅ ၃၉၂၅၄၃ 

ပီးြပတ် 

ရာဇဝတ် ၃၁၅၉၈၈ ၃၄၁၅၈၇ ၃၅၅၃၅၁ 

တရားမ ၂၃၀၃၉ ၂၃၇၅၇ ၂၄၂၂၇ 

စစ ပါင်း ၃၃၉၀၂၇ ၃၆၅၃၄၄ ၃၇၉၅၇၈ 

အမပီးြပတ်နန်း 

ရာဇဝတ် ၁၀၀% ၉၉% ၉၇% 

တရားမ ၉၈% ၉၈% ၈၉% 

စစ ပါင်း ၉၉% ၉၈% ၉၇% 

ဇယား. ၆  မို န့ယ်တရားရးများ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇  

  ပ  ၆ .   မို န့ယ်တရားရးများ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇  

၁ ၃၁ 



၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးများအလိက် 

ရာဇဝတ်မများနှင့ ် တရားမမများ၏ အမပီးြပတ်နန်းများကိ ဇယား (၇) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်များအလိက် မို န့ယ်တရားရးများ၏အမပီးြပတ်မနန်းကိ ကည့်လင် 

ရာဇဝတ်မများတွင် တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အားလးသည် ၉၅ ရာခိင်နန်းနှင့််အထက် ပီးြပတ ်

ခဲ့ပါသည်။ တရားမမများတွင ်တနသာရီတိင်း ဒသကီးရှိ မို န့ယ်များသည် အြမင့်ဆး ြဖစ်ပါသည်။ 

 

စဉ် 
တိင်း ဒသကီး /

ြပည်နယ် 

ရာဇဝတ် တရားမ အမပီးြပတ်နန်း 

စွဲတင ် ပီးြပတ် စွဲတင ် ပီးြပတ် ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ကချင ် ၁၄၀၂၁ ၁၃၉၂၉ ၃၅၅ ၂၇၄ ၉၉% ၇၇% 

၂ ကယား ၈၆၀ ၈၄၅ ၇၀ ၆၇ ၉၈% ၉၆% 

၃ ကရင ် ၆၃၂၅ ၆၁၆၀ ၁၄၈ ၁၂၅ ၉၇% ၈၄% 

၄ ချင်း ၃၅၁၃ ၃၄၃၆ ၆၈ ၆၄ ၉၈% ၉၄% 

၅ စစ်ကိင်း ၃၈၉၆၄ ၃၇၇၇၆ ၂၂၉၇ ၁၉၂၈ ၉၇% ၈၄% 

၆ တနသာရီ ၁၁၃၅၂ ၁၁၀၉၆ ၃၆၀ ၃၆၃ ၉၈% ၁၀၁% 

၇ ပဲခူး ၆၀၃၀၇ ၅၉၂၁၀ ၄၃၈၁ ၃၈၉၈ ၉၈% ၈၉% 

၈ မ ကွး ၃၀၄၉၃ ၂၉၉၈၄ ၂၄၁၃ ၂၁၁၆ ၉၈% ၈၈% 

၉ မန္တ လး ၅၁၈၄၂ ၄၉၉၇၈ ၄၇၇၇ ၄၁၆၈ ၉၆% ၈၇% 

၁၀ မွန် ၁၁၅၉၃ ၁၁၁၆၆ ၉၀၉ ၇၄၉ ၉၆% ၈၂% 

၁၁ ရခိင ် ၉၀၇၀ ၈၆၈၈ ၈၅၇ ၈၂၈ ၉၆% ၉၇% 

၁၂ ရန်ကန် ၆၁၉၃၀ ၅၈၇၅၂ ၃၅၉၀ ၃၃၈၈ ၉၅% ၉၄% 

၁၃ ရှမ်း ၁၅၇၅၀ ၁၅၅၆၇ ၆၅၀ ၆၀၉ ၉၉% ၉၄% 

၁၄ ဧရာဝတီ ၄၉၂၃၆ ၄၈၇၆၄ ၆၄၁၂ ၅၆၅၀ ၉၉% ၈၈% 

ဇယား.၇ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် မို န့ယ်တရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၇ 

၃၂ 



ပ  ၇.  တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် မို န့ယ်တရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၇ 

အြခားတရားရးများ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း 

အြခားတရားရးများ၏  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်နန်းကိ ဇယား (၈) တွင်  ဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ အြခားတရားရးများြဖစ်သည့် မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများ၊ စည်ပင်သာယာတရားရး 

များနှင့ ်က လးသူငယ်တရားရးများ၏ စစ ပါငး် အမပီးြပတ်မနန်းသည် ၁၀၀% စစ် ဆး ပီးြပတ် 

ပါသည်။  

၁ ၃၃ 



အမ တရားရးအမျိုးအမည် 
ခနှစ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

စွဲဆိ 

မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး ၃၀၈၈၇၃ ၁၃၄၄၄၇ ၁၄၆၂၉၆ 

စည်ပင်သာယာတရားရး ၆၁၆၆၉ ၃၂၁၃၇ ၂၃၀၈၁ 

က လးသူငယ်တရားရး ၃၉၆ ၃၀၇ ၄၅၀ 

စစ ပါင်း ၃၇၀၉၃၈ ၁၆၆၈၉၁ ၁၆၉၈၂၇ 

ပီးြပတ် 

မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး ၃၀၈၈၇၃ ၁၃၄၄၄၇ ၁၄၆၂၉၆ 

စည်ပင်သာယာတရားရး ၆၁၈၄၄ ၃၂၂၃၃ ၂၃၁၀၃ 

က လးသူငယ်တရားရး ၃၉၉ ၃၀၃ ၄၀၉ 

စစ ပါင်း ၃၇၁၁၁၆ ၁၆၆၉၈၃ ၁၆၉၈၀၈ 

အမပီးြပတ်နန်း 

မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

စည်ပင်သာယာတရားရး ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

က လးသူငယ်တရားရး ၁၀၁% ၉၉% ၉၁% 

စစ ပါင်း ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

ဇယား. ၈ အြခားတရားရးများ၏ အမအမျိုးအစားနှင့် နှစ်အလိက ်အမပီးြပတ်မနန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

ပ ၈   

အြခားတရားရး 

များ၏ အမ 

အမျိုးအစားနှင့် 

နှစ်အလိက် အမ 

ပီးြပတ်မနန်း   

၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၃၄ 



ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏သက်တမ်း 

 ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏ သက်တမ်းသည် တရားရးများ၏ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ စစ် ဆး 

စီရင်နိင်မစွမ်းရည်ကိ တိင်းတာရန် ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားရးက ဆးြဖတ်ခ့ဲသည့် အမအ ရအတွက် 

နှင့် ကာြမင့်သည့်ကာလအလိက ်အမအ ရအတွက်တိ၏့ အချို းအစားကိ တွက်ချက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၂)လအထက်ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မနှင့ ် (၃၆)လအထက်ကာြမင့်သည့် တရားမမတိက့ိ ကန ့်ကာ 

မခင်းအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိင်ရာအယူခမများ၊ ြပင်ဆင် 

မများ၊ အ ထွ ထွ လာက်ထားမများ၊ စာခ န် တာ် လာက်ထားမတိက့ ိစစ် ဆးပါသည်။ ဇယား (၉) 

(၁၀) နှင့် (၁၁) တိတ့ငွ ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏ သက်တမ်းကိ 

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ၏ သကတ်မ်းသည် (၃)လ 

အာက ် ၅၃% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၁၁% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတွငး် ၃၃% ၊ (၁၂) လ အထက် 

၃% ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၉) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 ၁၂ လအထက်ကန ့်ကာသည့် ြပစ်မများမှာ လာက်ထားခရသအူ ပ  အ ကာင်းကားစာ 

ချအပ်ရာတွင် အတည်မြပုနိင်၍ လိပ်စာသစ်တင်ရန ် စာင့်ဆိင်း နရြခင်း၊ နိင်င တာ်စရိတ်ြဖင့် ရှ ့ န 

ငှားရမ်းရန် စာင့်ဆိင်း နရြခင်း၊  အမထပ်မကားနာရြခင်းတိ ့ ကာင့် အချိန်ကန ့် ကာရြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၉၅၁ ၂၅၂ ၆၆ - ၁၂၆၉ 

ရာခိင်နန်း ၇၅% ၂၀% ၅% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၇၃၆ ၁၄၆ ၃၇၂ ၁၅ ၁၂၆၉ 

ရာခိင်နန်း ၅၈% ၁၂% ၂၉% ၁% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၆၉၉ ၁၅၀ ၄၃၈ ၃၅ ၁၃၂၂ 

ရာခိင်နန်း ၅၃% ၁၁% ၃၃% ၃% - 

ဇယား ၉. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ 

၁ ၃၅ 



၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ.၉ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅ − ၂၀၁၇ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏ သက်တမ်းသည ်

(၃) လ အာက်  ၄၆% ၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၆ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတွင်း ၃၄% ၊ (၁၂) 

လ အထက် ၁၄% ြဖစ် ပါသည်။ (၃) လအတွင်း ဆးြဖတ်နိင်မသည် ယခင်နှစ် ၄၂  %  မှ ယခနှစ် 

၄၆ % သိ ့တိးြမင့်ခဲ့ သာ်လည်း  (၁၂)လအထက် ကာြမင့်သည့်အမများတွင် ယခင်နှစ် ၀% မ ှ

ယခနှစ် ၁၄% သိ ့ များြပားလာခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၀) တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 ၁၂ လ အထက် ကန ့်ကာသည့် တရားမမများမှာ စွဲဆိသည့် အမပမာဏများြပား၍ 

ကားနာရန် စာင့်ဆင်ိးရသြဖင့် ကန ့်ကာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၀၄၇ ၁၀၁၄ ၁၁ - ၂၀၇၂ 

ရာခိင်နန်း ၅၀% ၄၉% ၁% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၉၇၉ ၁၂၇၅ ၉၆ - ၂၃၅၀ 

ရာခိင်နန်း ၄၂% ၅၄% ၄% - - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၀၂၄ ၁၁၉ ၇၅၇ ၃၁၄ ၂၂၁၄ 

ရာခိင်နန်း ၄၆% ၆% ၃၄% ၁၄% - 

ဇယား ၁၀. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများသက်တမ်း 
၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

၃၆ 



ပ.၁၀ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅ −၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီး စာခန် တာ်မများ၏  သက်တမ်း 

သည ်(၃) လ အာက ် ၁၅% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၄၇ % ၊ (၆) လမ ှ(၁၂) လ အတွင်း ၃၈% 

ြဖစ် ပီး ၊ (၁၂)လအထက် ကန ့်ကာသည့်အမ မရိှပါ။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား(၁၁)တွင ် ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၂၅ ၆၇ ၂၈ - ၂၂၀ 

ရာခိင်နန်း ၅၇% ၃၀% ၁၃% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၃၀ ၁၁၅ ၄၇ - ၁၉၂ 

ရာခိင်နန်း ၁၆% ၆၀% ၂၄% - - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၄၄ ၁၃၄ ၁၀၉ - ၂၈၇ 

ရာခိင်နန်း ၁၅% ၄၇% ၃၈% - - 

ဇယား၁၁.  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီး စာခန် တာ်မများသက်တမ်း        
၂၀၁၅ -၂၀၁၇  

၁ ၃၇ 



၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ.၁၁  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆးြဖတ် ပီး စာခ န် တာ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၇  

တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

 တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များသည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိင်ရာ မူလ 

မ၊ အယူခမ၊ ြပင်ဆင်မ၊ အ ထွ ထွမများက ိစစ် ဆးပါသည်။ ဇယား  (၁၂) (၁၃) တိတ့င်ွ တရား 

လတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-

လအထက် 
စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၃၃၉၀ ၁၅၆၉ ၉၅၆ ၄၈၃ ၆၃၉၈ 

ရာခိင်နန်း ၅၃% ၂၄% ၁၅% ၈% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၃၂၉၀ ၁၁၈၈ ၅၈၉ ၅၃၂ ၅၅၉၉ 

ရာခိင်နန်း ၅၉% ၂၁% ၁၁% ၉% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၃၀၀၅ ၁၅၂၅ ၇၅၁ ၄၂၅ ၅၇၀၆ 

ရာခိင်နန်း ၅၃% ၂၇% ၁၃% ၇% - 

ဇယား ၁၂. တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ သက်တမ်း         
၂၀၁၅ -၂၀၁၇  

၃၈ 



ပ  . ၁၂ တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ သက်တမ်း                                       
၂၀၁၅ -၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏ 

သက်တမ်းသည် (၃) လ အာက်  ၅၃% ၊ (၃) လမ ှ (၆) လ အတွင်း ၂၇ % ၊ (၆) လမ ှ (၁၂) လ 

အတွင်း ၁၃% ြဖစ် ပးီ ၊ (၁၂) လ အထက် ၇% ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၂) တွင် 

ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား (၁၂) အရ (၃) လ အာက်အတွင်း စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် ရာဇဝတ်မများသည် 

ယခင်နှစ် ၅၉% မ ှယခနှစ် ၅၃% သိ ့ လျာ့ကျသွားသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂) လအထက ်

ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများသည ်ယခင်နှစ် ၉% မှ ယခနှစ် ၇% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိ 

ရပါသည်။  

၁ ၃၉ 



  

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 
၃၆-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၈၁၀ ၁၁၉၉ ၁၂၃၈ ၁၆၃ ၁၀ ၄၄၂၀ 

ရာခိင်နန်း ၄၁% ၂၇% ၂၈% ၄% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၂၀၆၀ ၁၀၇၂ ၁၇၄၇ ၁၄၆ ၁၀၂ ၅၁၂၇ 

ရာခိင်နန်း ၄၀% ၂၁% ၃၄% ၃% ၂% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၂၀၆၃ ၁၈၃၁ ၁၀၁၆ ၁၄၇ ၁၄ ၅၀၇၁ 

ရာခိင်နန်း ၄၁% ၃၆% ၂၀% ၂.၈% ၀.၂% - 

ဇယား ၁၃. တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ သက်တမ်း 
၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

ပ   ၁၃.  တိင်း ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများ သက်တမ်း       
၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏ 

သက်တမ်းသည် (၃) လ အာက်  ၄၁% ၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၃၆ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း 

၂၀%  ၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လ အတွင်း ၂.၈% နှင့်(၃၆) လ အထက် ၀.၂ % ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ 

ဇယား (၁၃) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား ၁၃ အရ (၃) လ အာက်အတွင်း စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီး 

သည့် တရားမမ များသည် ယခင်နှစ် ၄၀% မှ ယခနှစ် ၄၁% သိ ့တိးတက်ခ့ဲသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(၃၆) လအထက ် ကာြမင့်သည့် တရားမမများသည် ယခင်နှစ် ၂ % မှ ယခနှစ် ၀.၂ % သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ 

ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၄၀ 

၃-လ အာက် ၃-၆လ 
 

၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆-လအထက် 



ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

           ခရိင်တရားရးများသည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိင်ရာ မူလမ ၊ အယူခမ၊ ြပင်ဆင်မ နှင့် 

အ ထွ ထွမများက ိစစ် ဆးပါသည်။ ဇယား  (၁၄) (၁၅) တိတ့ွင် ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး 

အမများ၏ သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၈၇၅၃ ၃၈၁၄ ၁၂၃၇ ၃၅၄ ၁၄၁၅၈ 

ရာခိင်နန်း ၆၂% ၂၇% ၉% ၂% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၀၂၅၂ ၄၈၈၄ ၁၁၆၃ ၂၂၁ ၁၆၅၂၀ 

ရာခိင်နန်း ၆၂% ၃၀% ၇% ၁% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၁၂၄၇ ၅၁၁၀ ၁၉၈၁ ၄၈၂ ၁၈၈၂၀ 

ရာခိင်နန်း ၆၀% ၂၇% ၁၀% ၃% - 

ဇယား ၁၄  ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ  ၁၄.  ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅−၂၀၁၇  

 ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏ သက်တမ်းသည် (၃) လ အာက ် ၆၀% 

၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၂၇ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း ၁၀% ြဖစ် ပီး ၊ (၁၂) လ အထက် ၃% ၊ 

ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၄) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၁၄) အရ (၃) လ အာက ်

အတွင်း စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် ရာဇဝတ်မများသည် ယခင်နှစ် ၆၂% မ ှ ယခနှစ် ၆၀% သိ ့

လျာ့ကျသွားသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂) လအထက် ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများသည် ယခင်နှစ ်

၁% မှ ယခနှစ် ၃% သိ ့များြပားခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၁ ၄၁ 



  

ခနှစ ်   
၃-လ 
အာက ်

၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-၃၆ 
လ 

၃၆-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၃၆၃ ၅၄၉၈ ၂၅၇၆ ၁၃၂၂ ၂၀၆ ၁၀၉၆၅ 

ရာခိင်နန်း ၁၂% ၅၀% ၂၄% ၁၂% ၂% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၆၅၀ ၅၂၇၈ ၂၈၂၈ ၁၄၁၅ ၃၇၅ ၁၁၅၄၆ 

ရာခိင်နန်း ၁၄% ၄၆% ၂၅% ၁၂% ၃% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၃၃၉၄ ၃၆၄၉ ၂၃၉၀ ၁၃၈၅ ၄၂၀ ၁၁၂၃၈ 

ရာခိင်နန်း ၃၀% ၃၃% ၂၁% ၁၂% ၄% - 

ဇယား ၁၅ ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၇ 

ပ ၁၅. ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏သက်တမ်းသည် (၃) လ အာက ် ၃၀% ၊ 

(၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၃၃ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတင်ွး ၂၁%  ၊ (၁၂) လ မှ (၃၆) လ အတွင်း 

၁၂% နှင့် (၃၆) လအထက် ၄ % ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၅) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား (၁၅) အရ (၃) လ အာက ်စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် တရားမမများသည် ယခင်နှစ် ၁၄% မ ှ

ယခနှစ် ၃၀ % သိ ့တိးတက်ခ့ဲသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၃၆) လအထက် ကာြမင့်သည့် တရားမမ 

များသည် ယခင်နှစ် ၃% မှ ယခနှစ် ၄% သိ ့တိးြမင့်ခဲ့ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။  

မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

မို န့ယ်တရားရးများသည် ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိင်ရာမူလမများက ိ စစ် ဆးပါသည်။ 

ဇယား  (၁၆) (၁၇) တိတ့င်ွ မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏ သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။  

၃-လ အာက် ၃-၆လ 
 

၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆-လအထက် 

၄၂ 



 

ခနှစ ်   နခ့ျင်း ပီး 
၃-လ 
အာက ်

၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၂၁၀၇၂၇ ၆၃၄၀၄ ၂၇၄၆၆ ၁၀၀၉၅ ၄၂၉၄ ၃၁၅၉၈၆ 

ရာခိင်နန်း ၆၇% ၂၀% ၉% ၃% ၁% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၂၃၀၀၄၂ ၇၁၁၆၆ ၂၇၇၆၇ ၉၁၃၀ ၃၄၈၂ ၃၄၁၅၈၇ 

ရာခိင်နန်း ၆၇% ၂၁% ၈% ၃% ၁% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၂၄၃၀၇၁ ၆၆၈၀၈ ၃၀၂၉၅ ၁၀၁၇၇ ၅၀၀၀ ၃၅၅၃၅၁ 

ရာခိင်နန်း ၆၈% ၁၉% ၉% ၃% ၁% - 

ဇယား ၁၆  မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆ လ 
 

၆-၁၂ လ ၁၂-လအထက် နခ့ျင်း ပီး 

ပ ၁၆. မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏ သက်တမ်းသည် နခ့ျင်း ပီး  

၆၈% ၊ (၃) လ အာက ်၁၉%၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၉ % ၊ (၆) လမ ှ (၁၂) လ အတွင်း ၃% 

ြဖစ် ပီး ၊ (၁၂) လ အထက ် ၁%  ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၆) တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၁၆) အရ မို န့ယ်တရားရးများတွင် စွဲဆိသည့် ရာဇဝတ်မများက ိ

ယခင်နှစ် ၆၇% မ ှယခနှစ် ၆၈% ထိ နခ့ျင်း ပီး စစ် ဆးဆးြဖတ်နိင်ခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

(၃) လ အာက် စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် ရာဇဝတ်မများသည် ယခင်နှစ် ၂၁% မှ ယခနှစ် ၁၉% သိ ့

လျာ့ကျသွားသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂)လအထက် ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများ ပီးြပတ်နန်း 

သည ်ယခင်နှစ်အတိင်းြဖစ်ပါသည်။  

၁ ၄၃ 



 

ခနှစ ်   ၆-လ အာက် ၆- ၁၂ လ ၁၂- ၃၆ လ 
၃၆-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၃၉၃၉ ၆၇၉၅ ၂၁၀၃ ၂၀၂ ၂၃၀၃၉ 

ရာခိင်နန်း ၆၁% ၂၉% ၉% ၁% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၄၃၉၄ ၆၉၈၂ ၂၀၇၆ ၃၀၅ ၂၃၇၅၇ 

ရာခိင်နန်း ၆၁% ၂၉% ၉% ၁% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၅၅၂၅ ၆၅၆၆ ၁၇၉၂ ၃၄၄ ၂၄၂၂၇ 

ရာခိင်နန်း ၆၄% ၂၇% ၈% ၁% - 

ဇယား ၁၇  မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း     ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၆-လ အာက် ၆-၁၂  လ  ၁၂-၃၆ လ  ၃၆-လအထက် 

ပ ၁၇ . မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏ သက်တမ်းသည် (၆) လ အာက်  

၆၄% ၊ (၆) လမ ှ (၁၂) လ အတွင်း ၂၇ % ၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လ အတွင်း ၈% ြဖစ် ပီး ၊ (၃၆) လ 

အထက ်၁% ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၇) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၁၇) အရ 

(၆) လ အာက် စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် တရားမမများသည် ယခင်နှစ်  ၆၁% မှ ယခနှစ် ၆၄ % သိ ့

တိးြမင့်ခဲ့သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၃၆) လအထက် ကာြမင့်သည့် တရားမမများ၏ ပီးြပတ်နန်း 

သည ် ယခင်နှစ်အတိင်းြဖစ်ပါသည်။  

စစ် ဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်း 

 စစ် ဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်းသည် တရားရးများ၏ အမ ဟာင်းနှင့် ကန ့်ကာမခင်း 

များကိ စာင့်ကပ်ရန ် ြပက္ခဒိန်နှစ်ကန်ဆးချိန်တွင် စစ် ဆးဆအဲမအ ရအတက်ွနငှ့် ကာြမင့်သည့် 

ကာလအလိက ်အမအ ရအတွက်တိ၏့ အချိုးအစားကိ တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ (၁၂)လ အထက် 

၄၄ 



 ကာြမင့်သည့်ရာဇဝတ်မနှင့် (၃၆) လအထက ် ကာြမင့်သည့် တရားမမတိက့ိ ကန ့်ကာမခင်း အြဖစ် 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲအမများသက်တမ်း  

 ဇယား (၁၈) (၁၉) (၂၀) တိတ့ွင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ 

အမများ၏ သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၆၅ ၁၉၀ ၅၁ - ၄၀၆ 

ရာခိင်နန်း ၄၁% ၄၇% ၁၂% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၂၅၀ ၁၅၈ ၁၀၁ ၁၀ ၅၁၉ 

ရာခိင်နန်း ၄၈% ၃၀% ၂၀% ၂% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၃၄၄ ၂၃၅ ၁၆၀ ၁ ၇၄၀ 

ရာခိင်နန်း ၄၆% ၃၂% ၂၂% ၀% - 

ဇယား ၁၈  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ ၁၈. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မများ၏ သက်တမ်းသည် (၃) 

လ အာက်  ၄၆% ၊ (၃) လမ ှ (၆) လ အတွင်း ၃၂ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း ၂၂% ြဖစ် ပီး ၊ 

(၁၂) လအထက ်၀%  ြဖစ်ပါသည်။  အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၈) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား 

(၁၈) အရ (၃) လ အာက် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၄၈% မ ှယခနှစ် ၄၆% သိ ့

အနည်းငယ် လျာ့ကျခဲ့ပါသည်။  

၁ ၄၅ 



 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၃၆၇ ၇၅၄ - - ၁၁၂၁ 

ရာခိင်နန်း ၃၃% ၆၇% - - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၄၉၁ ၇၇၃ ၂ - ၁၂၆၆ 

ရာခိင်နန်း ၃၉% ၆၁% - - - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၄၉၃ ၄၀၅ ၆၂၂ ၃၅ ၁၅၅၅ 

ရာခိင်နန်း ၃၂% ၂၆% ၄၀% ၂% - 

ဇယား ၁၉  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမများ သက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ  ၁၉. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမများ သက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများ၏ သက်တမ်းသည် (၃) 

လ အာက်  ၃၂% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၂၆ % ၊ (၆) လမ ှ(၁၂) လ အတွင်း ၄၀% ြဖစ် ပီး ၊ (၁၂) 

လ အထက် ၂%  ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၁၉) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၁၉) 

အရ တရားမမများတွင ်(၃) လ အာက်ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၃၉% မ ှယခနှစ် 

၃၂% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ (၁၂)လအထက ် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၀% မ ှ

ယခနှစ် ၂% သိ ့ များြပားလာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ ၁၂ လ အထက် ကန ့်ကာသည့် တရားမမ 

များမှာ စွဲဆိသည့်အမပမာဏ များြပား၍ ကားနာရန် စာင့်ဆိင်းရသြဖင့် ကန ့်ကာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

၄၆ 



 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၆ ၂၆ ၁၆ - ၄၈ 

ရာခိင်နန်း ၁၃% ၅၄% ၃၃% - - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၈၁ ၆၇ ၈ - ၁၅၆ 

ရာခိင်နန်း ၅၂% ၄၃% ၅% - - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၉၄ ၄၅ ၂၆ ၂ ၁၆၇ 

ရာခိင်နန်း ၅၆% ၂၈% ၁၅% ၁% - 

ဇယား ၂၀  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ စာခ န် တာ်မများသက်တမ်း 
၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ  ၂၀.  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ စာခ န် တာ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ စစ် ဆးဆဲ စာခ န် တာ်မများ၏ သက်တမ်းသည ်

(၃) လ အာက်  ၅၆% ၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၂၈ % ၊ (၆) လမ ှ(၁၂) လ အတွင်း ၁၅% ြဖစ် ပီး ၊ 

(၁၂) လ အထက် ၁%  ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၂၀) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား 

(၂၀) အရ စာခန် တာ်မများတွင ်(၃)လ အာက်ကာြမင့်သည့ ်စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၅၂% မ ှ

ယခနှစ် ၅၆% သိ ့များြပားလာ ပီး၊  (၁၂) လအထက ် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် 

၀% မှ ယခနှစ် ၁% သိ ့များြပားလာသည်က ိ တွရိှ့ရပါသည်။  

၁ ၄၇ 



တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲအမများသက်တမ်း  
 တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များရိှ စစ် ဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်းကိ 

ဇယား (၂၁) (၂၂) တိတ့ငွ ် ဖာ်ြပထားပါသည်။   

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၈၄၁ ၅၇၉ ၄၃၁ ၇၈၉ ၂၆၄၀ 

ရာခိင်နန်း ၃၂% ၂၂% ၁၆% ၃၀% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၀၂၂ ၃၈၇ ၂၈၄ ၆၀၈ ၂၃၀၁ 

ရာခိင်နန်း ၄၄% ၁၇% ၁၂% ၂၇% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၃၆၀ ၅၂၃ ၄၉၈ ၄၁၆ ၂၇၉၇ 

ရာခိင်နန်း ၄၈% ၁၉% ၁၈% ၁၅% - 

ဇယား ၂၁. တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများ 
သက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများ၏သက်တမ်း 

သည ် (၃) လ အာက ်  ၄၈% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၁၉ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း ၁၈% 

ြဖစ် ပီး၊ (၁၂) လ အထက် ၁၅%  ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၂၁) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား (၂၁) အရ (၃)လ အာက်ကာြမင့်သည့ ်စစ် ဆးဆဲ အမသည် ယခင်နှစ် ၄၄% မှ ယခနှစ် ၄၈% 

သိ ့များြပားလာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂)လအထက် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မသည ်

ယခင်နှစ် ၂၇% မ ှယခနှစ် ၁၅% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။  

ပ ၂၁ .  တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများ သက်တမ်း   
၂၀၁၅- ၂၀၁၇ 

၄၈ 



 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 
၃၆-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၃၀၈ ၇၀၁ ၅၀၅ ၁၀၆ ၁၃၇ ၂၇၅၇ 

ရာခိင်နန်း ၄၈% ၂၅% ၁၈% ၄% ၅% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၄၄၅ ၁၁၂၆ ၆၆၁ ၆၇ ၈၁ ၃၃၈၀ 

ရာခိင်နန်း ၄၂% ၃၄% ၁၉% ၂% ၃% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၆၅၅ ၁၀၃၃ ၁၄၃၆ ၁၅၈ ၁၀၃ ၄၃၈၅ 

ရာခိင်နန်း ၃၈% ၂၃% ၃၃% ၄% ၂% - 

ဇယား ၂၂. တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများ သက်တမ်း 
၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

ပ ၂၂. တိင်း ဒသကီးနှင့ ်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများ သက်တမ်း 
၂၀၁၅−၂၀၁၇ 

တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမများ၏သက်တမ်း 

သည ်(၃) လ အာက ်  ၃၈% ၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၂၄ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း ၃၃% ၊ 

(၁၂)လ မှ (၃၆) လ အတွင်း ၄% နှင့် (၃၆) လ အထက် ၂ %  ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား 

(၂၂) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား(၂၂)အရ (၃) လ အာက်ကာြမင့်သည့ ် စစ် ဆးဆဲအမသည် 

ယခင်နှစ် ၄၂% မ ှယခနှစ် ၃၈% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ (၃၆) လအထက် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲ 

အမသည် ယခင်နှစ် ၃% မှ ယခနှစ် ၂% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။  

၃-လ အာက် ၃-၆လ 
 

၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆-လအထက် 

၁ ၄၉ 



ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမများသက်တမ်း  

ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်းကိ ဇယား (၂၃) (၂၄) တိတ့င်ွ 

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၂၀၆၈ ၁၀၀၆ ၃၂၃ ၉၂ ၃၄၈၉ 

ရာခိင်နန်း ၅၉% ၂၉% ၉% ၃% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၃၃၈၉ ၁၃၈၀ ၂၇၈ ၉၉ ၅၁၄၆ 

ရာခိင်နန်း ၆၆% ၂၇% ၅% ၂% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၃၇၆၉ ၁၉၀၉ ၈၃၇ ၂၈၉ ၆၈၀၄ 

ရာခိင်နန်း ၅၆% ၂၈% ၁၂% ၄% - 

ဇယား ၂၃.  ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ ၂၃.  ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မများ၏ သကတ်မ်းသည် (၃) လ အာက ် ၅၆% ၊ 

(၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၂၈ % ၊ (၆) လမ ှ(၁၂) လ အတွင်း ၁၂ % ြဖစ် ပးီ၊ (၁၂) လ အထက် ၄% ၊ 

ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတက်ိ ဇယား (၂၃) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၂၃) အရ (၃) လ အာက ်

ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၆၆% မ ှ ယခနှစ် ၅၆% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ကိ တွရှ့ရိ 

ပါသည်။ (၁၂) လအထက် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်မသည် ယခင်နှစ် ၂% မ ှယခနှစ် ၄% သိ ့ 

များြပားလာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။  

၅၀ 



 

ခနှစ ်   
၃-လ 
အာက ်

၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-၃၆ 
လ 

၃၆-လ 
အထက ်

စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၂၂၈ ၃၇၀၂ ၃၃၅၉ ၂၂၆၇ ၈၁၀ ၁၀၃၆၆ 

ရာခိင်နန်း ၂% ၃၆% ၃၂% ၂၂% ၈% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၂၁၀ ၄၈၈၁ ၄၀၅၂ ၁၆၄၈ ၉၅၆ ၁၁၇၄၇ 

ရာခိင်နန်း ၂% ၄၂% ၃၄% ၁၄% ၈% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၅၈၃ ၄၉၂၀ ၃၂၂၂ ၃၁၃၅ ၁၂၉၃ ၁၃၁၅၃ 

ရာခိင်နန်း ၄% ၃၇% ၂၅% ၂၄% ၁၀% - 

ဇယား ၂၄. ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆လ 
 

၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ ၃၆-လအထက် 

ပ ၂၄.  ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲတရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

ခရိင်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများ၏ သက်တမ်း သည ်(၃) လ အာက ် ၄% ၊ 

(၃) လမှ (၆) လ အတွင်း ၃၇ % ၊ (၆) လမ ှ (၁၂) လ အတွင်း ၂၅ % ြဖစ် ပီး၊ (၁၂) လ မ ှ (၃၆) လ 

အတွင်း ၂၄% နှင့် (၃၆) လ အထက ်  ၁၀% ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၂၄) တွင ် ဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ ဇယား (၂၄) အရ (၃) လ အာက်ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၂% မှ 

ယခနှစ် ၄% သိ ့များြပားလာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၃၆) လအထက ် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲ 

အမသည် ယခင်နှစ် ၈% မှ ယခနှစ် ၁၀% သိ ့များြပားလာသည်က ိ တွရိှ့ရပါသည်။  

၁ ၅၁ 



မို န့ယ်တရားရးများ၏စစ် ဆးဆဲအမများသက်တမ်း 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲအမများ၏ သက်တမ်းကိ ဇယား (၂၅) (၂၆) တိတ့ငွ ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ခနှစ ်   ၃-လ အာက် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၁၆၈၁၄ ၁၀၅၃၉ ၄၃၀၄ ၂၁၇၄ ၃၃၈၃၁ 

ရာခိင်နန်း ၅၀% ၃၁% ၁၃% ၆% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၁၉၉၈၉ ၁၁၇၅၉ ၅၁၇၂ ၂၈၇၉ ၃၉၇၉၉ 

ရာခိင်နန်း ၅၀% ၃၀% ၁၃% ၇% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၂၃၁၉၉ ၁၄၃၃၂ ၇၅၆၉ ၄၆၀၄ ၄၉၇၀၄ 

ရာခိင်နန်း ၄၇% ၂၉% ၁၅% ၉% - 

ဇယား ၂၅.  မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

၃-လ အာက် ၃-၆  လ  ၆-၁၂ လ  ၁၂-လအထက် 

ပ ၂၅.  မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မများ၏ သကတ်မ်းသည် (၃) လ အာက်  

၄၇% ၊ (၃) လမ ှ(၆) လ အတွင်း ၂၉ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်း ၁၅ % ြဖစ် ပီး၊ (၁၂) လ အထက် 

၉%  ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား (၂၅) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၂၅) အရ (၃)လ 

အာက်ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နစှ် ၅၀% မှ ယခနှစ် ၄၇% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်က ိ

တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂) လအထက် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်မသည် ယခင်နှစ် ၇% မ ှ

ယခနှစ် ၉% သိ ့ များြပားလာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

၅၂ 



 

ခနှစ ်   ၆-လ အာက် ၆- ၁၂ လ ၁၂- ၃၆ လ ၃၆-လအထက် စစ ပါင်း 

၂၀၁၅ 
အ ရအတွက် ၉၁၃၅ ၄၉၄၇ ၂၁၇၃ ၃၀၃ ၁၆၅၅၈ 

ရာခိင်နန်း ၅၅% ၃၀% ၁၃% ၂% - 

၂၀၁၆ 
အ ရအတွက် ၉၆၅၃ ၅၀၁၆ ၁၉၆၄ ၅၁၂ ၁၇၁၄၅ 

ရာခိင်နန်း ၅၆% ၂၉% ၁၂% ၃% - 

၂၀၁၇ 
အ ရအတွက် ၁၁၅၁၈ ၅၄၀၈ ၂၁၅၄ ၁၁၂၅ ၂၀၂၀၅ 

ရာခိင်နန်း ၅၇% ၂၇% ၁၀% ၆% - 

ဇယား ၂၆.  မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ 

၆-လ အာက် ၆-၁၂  လ  ၁၂-၃၆ လ  ၃၆-လအထက် 

ပ ၂၆.   မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများသက်တမ်း ၂၀၁၅− ၂၀၁၇ 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ စစ် ဆးဆဲ တရားမမများ၏ သက်တမ်းသည် (၆) လ အာက်  

၅၇% ၊ (၆) လမ ှ (၁၂) လ အတွင်း ၂၇ % ၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လ အတွင်း ၁၀ % ြဖစ် ပီး၊ (၃၆) လ 

အထက ်၆%  ြဖစပ်ါသည်။ အ သးစိတက်ိ ဇယား (၂၆) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား (၂၆) အရ  

(၆)လ အာက်ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၅၆% မှ ယခနှစ် ၅၇% သိ ့ များြပား 

လာသည်က ိ တွရိှ့ရပါသည်။ (၃၆) လအထက ် ကာြမင့်သည့် စစ် ဆးဆဲအမသည် ယခင်နှစ် ၃% မှ 

ယခနှစ် ၆% သိ ့များြပားလာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။  

၁ ၅၃ 



အယူခတက် ရာက်မနန်း 

 အယူခတက် ရာက်မနန်းသည် ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းတရားရးများ၏ အပီးသတ်ဆးြဖတ်ချက် 

အ ပ  အမသည်များ၏ ကျနပ်မကိ တိင်းတာရန ် ဖာ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။   

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် မို န့ယ်တရားရးများမှ ခရိင်တရားရးများသိ ့ အယူခ 
တက် ရာက်မနန်း 

မို န့ယ်တရားရးများမှ ဆးြဖတ်ချက်အ ပ  အယူခတက် ရာက်မနန်းသည် ြပက္ခဒိန်နှစ် 

အလိက် မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး အမအ ရအတွက်နှင့် ခရိင်တရားရးများ၏ အယူခမ 

အ ရအတွက်တိ၏့ အချိုးအစားကိ တွက်ချက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အယူခမအ ရအတွက်တွင် ြပင်ဆင် 

မနှင့် အ ထွ ထွအယူခမများ ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။  

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မို န့ယ်တရားရးများမ ှ ခရိင်တရားရးများသိ ့ စစ ပါင်း အယူခ 

တက် ရာက်မနန်းသည် ရာဇဝတ်မများတွင ် ၁ % ရှိ ပီး  တရားမမများတွင ်၁၁% ရှိပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်အလိက် မို န့ယ်တရားရးများမ ှ ခရိင်တရားရးများသိ ့ အယူခ 

တက် ရာက်မနန်းကိ ဇယား (၂၇) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။   

 

စဉ် 
တိင်း ဒသ

ကီး 
/ ြပည်နယ ်

ရာဇဝတ် တရားမ အယူခနန်း 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ (မို န့ယ်) 

အယူခမ 
(ခရိင်) 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ (မို န့ယ်) 

အယူခမ 
(ခရိင်) 

ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ကချင ် ၁၃၉၂၉ ၂၃၁ ၂၇၄ ၂၇ ၂% ၁၀% 

၂ ကယား ၈၄၅ ၂၂ ၆၇ ၆ ၃% ၉% 

၃ ကရင ် ၆၁၆၀ ၉၈ ၁၂၅ ၁၂ ၂% ၁၀% 

၄ ချင်း ၃၄၃၆ ၁၉ ၆၄ ၁၀ ၁% ၁၆% 

၅ စစ်ကိင်း ၃၇၇၇၆ ၆၈၆ ၁၉၂၈ ၂၉၆ ၂% ၁၅% 

၆ တနသာရီ ၁၁၀၉၆ ၁၅၀ ၃၆၃ ၄၅ ၁% ၁၂% 

၇ ပဲခူး ၅၉၂၁၀ ၂၉၂ ၃၈၉၈ ၄၁၁ ၀.၅% ၁၁% 

၈ မ ကွး ၂၉၉၈၄ ၂၂၁ ၂၁၁၆ ၂၈၀ ၁% ၁၃% 

၉ မန္တ လး ၄၉၉၇၈ ၅၈၂ ၄၁၆၈ ၅၁၈ ၁% ၁၂% 

ဇယား ၂၇. ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မို န့ယ်တရားရးများမ ှခရိင်တရားရးများသိ ့အယူခတက် ရာက်မနန်း 

၅၄ 



 

စဉ် 
တိင်း ဒသ

ကီး 
/ ြပည်နယ ်

ရာဇဝတ် တရားမ အယူခနန်း 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ (မို န့ယ်) 

အယူခမ 
(ခရိင်) 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ (မို န့ယ်) 

အယူခမ 
(ခရိင်) 

ရာဇဝတ် တရားမ 

၁၀ မွန် ၁၁၁၆၆ ၁၇၀ ၇၄၉ ၉၉ ၂% ၁၃% 

၁၁ ရခိင ် ၈၆၈၈ ၈၂ ၈၂၈ ၇၀ ၁% ၈% 

၁၂ ရန်ကန် ၅၈၇၅၂ ၃၈၄ ၃၃၈၈ ၃၄၁ ၁% ၁၀% 

၁၃ ရှမ်း ၁၅၅၆၇ ၁၄၉ ၆၀၉ ၉၄ ၁% ၁၅% 

၁၄ ဧရာဝတီ ၄၈၇၆၄ ၂၁၅ ၅၆၅၀ ၃၇၂ ၀.၄% ၇% 

 စစ ပါင်း ၃၅၅၃၅၁ ၃၃၀၁ ၂၄၂၂၇ ၂၅၈၁ ၁% ၁၁% 

ပ  ၂၇.   ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မို န့ယ်တရားရးများမှ ခရိင်တရားရးများသိ ့အယူခတက် ရာက်မနန်း  

၁ ၅၅ 



တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အလိက် ခရိင်တရားရးများမ ှ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ်
များသိ ့အယူခတက် ရာက်မနန်း 

ခရိင်တရားရးများမှဆးြဖတ်ချက်အ ပ  အယူခတက် ရာက်မနန်းသည် ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် 

ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမအ ရအတွက်နှင့် တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် 

များ၏အယူခမအ ရအတွက်တိ၏့အချိုးအစားကိ တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အယူခမ အ ရအတွက ်

တွင် ြပင်ဆင်မနှင့် အ ထွ ထွအယူခမများ ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။  

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း ခရိင်တရားရးများမှ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ 

သိ ့စစ ပါင်းအယူခတက် ရာက်နန်းသည် ရာဇဝတ်မများတွင်   ၁၆% ရှိ ပီး  တရားမမများတင်ွ ၂၃ % 

ရိှပါသည်။ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အလိက် ခရိင်တရားရးများမှ တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်များသိ ့ အယူခတက် ရာက်မနန်းကိ ဇယား (၂၈) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

စဉ် 
တငိး် ဒသကးီ 

/ ြပညန်ယ် 

ရာဇဝတ် တရားမ အယူခနန်း 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ 

(ခရိင်) 

အယူခမ 
(တရား 

လတ် တာ)် 

ဆးြဖတ် ပီး 
အမ 

(ခရိင်) 

အယူခမ 
(တရား 

လတ် တာ)် 
ရာဇဝတ် တရားမ 

၁ ကချင ် ၁၀၃၄ ၁၉၈ ၂၂၅ ၆၂ ၁၉% ၂၈% 

၂ ကယား ၁၃၁ ၃၀ ၅၈ ၆ ၂၃% ၁၀% 

၃ ကရင ် ၇၈၃ ၁၃၂ ၁၃၀ ၃၁ ၁၇% ၂၄% 

၄ ချင်း ၇၉ ၁၂ ၁၉ ၃ ၁၅% ၁၆% 

၅ စစ်ကိင်း ၂၃၇၄ ၃၃၄ ၈၀၄ ၂၆၈ ၁၄% ၃၃% 

၆ တနသာရီ ၇၈၈ ၂၀၃ ၂၄၃ ၅၃ ၂၆% ၂၂% 

၇ ပဲခူး ၁၄၁၈ ၁၉၄ ၁၃၁၅ ၂၄၈ ၁၄% ၁၉% 

၈ မ ကွး ၉၅၂ ၂၂၄ ၆၄၆ ၁၄၈ ၂၄% ၂၃% 

၉ မန္တ လး ၂၇၆၆ ၅၄၃ ၂၂၇၂ ၅၂၉ ၂၀% ၂၃% 

၁၀ မွန် ၇၇၀ ၁၄၃ ၄၆၇ ၁၆၃ ၁၉% ၃၅% 

၁၁ ရခိင ် ၇၄၀ ၁၂၈ ၁၉၅ ၄၅ ၁၇% ၂၃% 

၁၂ ရန်ကန် ၂၄၈၁ ၃၁၈ ၃၃၄၀ ၇၁၂ ၁၃% ၂၁% 

၁၃ ရှမ်း ၃၂၄၃ ၄၂၅ ၅၉၆ ၁၃၉ ၁၃% ၂၃% 

၁၄ ဧရာဝတီ ၁၂၆၁ ၁၃၆ ၉၂၈ ၁၉၇ ၁၁% ၂၁% 

  စစ ပါင်း ၁၈၈၂၀ ၃၀၂၀ ၁၁၂၃၈ ၂၆၀၄ ၁၆% ၂၃% 

ဇယား ၂၈. ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း ခရိင်တရားရးများမှ တရားလတ် တာ်များသိ ့အယူခ တက် ရာက်မနန်း  

၅၆ 



ပ ၂၈. ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း ခရိင်တရားရးများမှ တရားလတ် တာ်များသိ ့အယူခ တက် ရာက်မနန်း  

၁ ၅၇ 



မခင်းပမာဏနှင့် တရားသူကီးများ၏ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားသူကီးတစ်ဦးစစ် ဆးရသည့် မခင်းပမာဏနှင့် စီရင်ဆးြဖတ်နိင် 

သည့် အမပမာဏကိ တိင်းတာရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

   

  

စွဲဆမိ 
(ရာဇဝတ်၊ 
တရားမ၊ 

စာခ န်) ၃ 

ပီးြပတ ်
(ရာဇဝတ်၊ 
တရားမ၊ 
စာခ န်) 

တရား
သူ ကီး 
အ ရ 
အတွက် 

မခငး် 
ပမာဏ 

ဆာင်
ရကွ် 
နင်ိမ 

ဆာင်ရွက်မ 
ရာခိငန်န်း 

ြပည် ထာင်စ 
တရားလတ် တာ်ချုပ ်

၄၃၄၄ ၃၈၂၃ ၁၀ ၄၃၄ ၃၈၂ ၈၈% 

တိင်း ဒသကီး / 
ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ 

၁၂၂၄၂ ၁၀၇၇၇ ၅၇ ၂၁၅ ၁၈၉ ၈၈% 

ခရိင်တရားရးများ ၃၃၁၂၂ ၃၀၀၅၈ ၂၁၇ ၁၅၃ ၁၃၉ ၉၁% 

မို န့ယ်တရားရးများ ၃၉၂၅၄၃ ၃၇၉၅၇၈ ၇၈၇ ၄၉၉ ၄၈၂ ၉၇% 

ဇယား ၂၉. ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တရားသူကီးတစ်ဦးစစ် ဆးရသည့် အမပမာဏနှင့် 
စီရင်ဆးြဖတ်နိင်သည့်အမပမာဏ 

ပ ၂၉ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တရားသူကီးတစ်ဦးစစ် ဆးရသည့် အမပမာဏနှင့်    
စီရင်ဆးြဖတ်နိင်သည့်အမပမာဏ 

၃ စာခန် တာ်အမများက ိြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၌သာ စစ် ဆးစီရင်ပါသည်။ 

၅၈ 



၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ် တရားရးအဆင့်အလိက်တရားသူ ကီးတစ်ဦးလင် လက်ခစစ် ဆးရသည့် 

အမအ ရအတွက်နှင့် စီရင်ဆးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအ ရအတွက်တိက့ိ ဇယား ( ၂၉ ) တွင ် ဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် ပျမ်းမအားြဖင့် တရားသူကီးတစ်ဦး၏ လက်ခ 

စစ် ဆးရသည့် အမအ ရအတွက်မှာ ၄၃၄ မြဖစ် ပီး၊ စီရင်ဆးြဖတ်ခ့ဲသည့် အမအ ရအတွက်မှာ 

၃၈၂မ ြဖစ်ပါသည်။ 

တိင်း ဒသကီး၊ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များတွင ်ပျမ်းမအားြဖင့် တရားသူကီးတစ်ဦး၏ 

လက်ခစစ် ဆးရသည့် အမအ ရအတွက်မှာ ၂၁၅ မြဖစ် ပီး၊ စီရင်ဆးြဖတ်ခ့ဲသည့် အမအ ရအတက်ွ 

မှာ ၁၈၉ မ ြဖစ်ပါသည်။ 

ခရိင်တရားရးများတွင ် ပျမ်းမအားြဖင့် တရားသူကီးတစ်ဦး၏ လက်ခစစ် ဆးရသည့် 

အမအ ရအတွက်မှာ ၁၅၃ မြဖစ် ပီး၊ စီရင်ဆးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအ ရအတွက်မှာ ၁၃၉ မ ြဖစ်ပါသည်။ 

မို န့ယ်တရားရးများတွင ် ပျမ်းမအားြဖင့် တရားသူကီးတစ်ဦး၏ လက်ခစစ် ဆးရသည့် 

အမအ ရအတွက်မှာ ၄၉၉ မြဖစ် ပီး၊ စီရင်ဆးြဖတ်ခဲ့သည့် အမအ ရအတွက်မှာ ၄၈၂ မ ြဖစ်ပါသည်။  

ရးအဆင့်တိင်းတွင် တရားသူကီးတစ်ဦးချင်း၏ စွမ်း ဆာင်နိင်သည့်ပမာဏထက် အမ 

ပမာဏ ပိမိများြပား န ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

၁ ၅၉ 



အ ရးကီးရာဇဝတမ်အမျိုးအစားအလိက် ခွဲြခား ဖာ်ြပြခင်း 

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မို န့ယ်တရားရးများနှင့် ခရိင်တရားရးများသိ ့စွဲဆိခဲ့သည့် အ ရး ကီး 

ရာဇဝတ်မများြဖစ်သည့် မဒိမ်းမ၊ လူသတ်မ ၊ မူးယစ် ဆးဝါးမ ၊ လူကန်ကူးမများ၏ စွဲဆိသည့် 

ပမာဏအရ ြဖစ်ပွား နသည်အ ြခအ နကိသိရှိ စရန် ရည်ရွယ်၍ ဖာ်ြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မို န့ယ်တရားရးများနှင့် ခရိင်တရားရးများသိ ့စွဲဆိခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မ 

စစ ပါင်း ၃၄၆၅၀၃ ရိှပါသည်။ အဆိပါအမများအနက် နခ့ျင်း ပီး စစ် ဆး ပီးြပတ်ခဲ့သည့် အ သး 

အဖဲွမ စစ ပါင်း ၂၃၈၀၇၉ ရိှပါသည်။  

 

အမအမျို းအစား စွဲဆိမ ရာခိင်နန်း 

မဒိမ်း ၁၉၃၀ ၁.၈% 

လူသတ်မ ၁၂၁၄ ၁.၁% 

မူးယစ် ဆးဝါး ၉၀၅၂ ၈.၃% 

လူကန်ကူးမ ၁၉၁ ၀.၂% 

အြခား ၉၆၀၃၇ ၈၈.၆% 

စစ ပါင်း ၁၀၈၄၂၄ ၁၀၀.၀% 

ဇယား ၃၀. ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း အ ရးကီးရာဇဝတ်အမအမျိုးအစားအလိက ်စွဲဆိမ 

ပ ၃၀ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း အ ရးကီးရာဇဝတ်အမအမျိုးအစားအလိက် စွဲဆိမ 

၆၀ 



ကျန်ရှိသည့် အမ ပါင်း ၁၀၈၄၂၄ မတွင ်မဒိမ်းမ ၁.၈%၊  လူသတ်မ ၁.၁% ၊ မူးယစ် ဆး 

ဝါးမ ၈.၃% ၊ လူကန်ကူးမ ၀.၂% နှင့် အြခားအမ  ၈၈.၆% စဲွဆိခ့ဲပါသည်။၄  အမအမျိုးအစား တစ်ခ 

ချင်းအလိက ်အ သးစိတစ်ာရင်းက ိဇယား(၃၀)တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အလိက် မဒိမ်းမ၊ လူသတ်မ၊ မူးယစ် ဆး 

ဝါးမ၊ လူကန်ကူးမများ၏ စဲွဆိမအ ြခြပဇယားကိ နာက်ဆက်တွဲ(ခ)တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

နာကဆ်ကတ်ွဲ (ခ) တွင ် ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အ ရးကီးအမများစဲွဆိနန်းကိ  

နင်းယှဉ် လ့လာရာတွင ်မဒိမ်းမကိ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ်စွဲဆိမအများဆးြဖစ် ပီး၊ လူသတ်မ 

ကိ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတွင် စဲွဆိမအများဆး ြဖစ် ကာင်း တွ ရိှ့ရပါသည်။ မူးယစ် ဆးဝါးမ နှင့် 

လူကန်ကူးမ တိက့ိ  ရှမ်းြပည်နယ်တွင ်စွဲဆိမအများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

       ၄ တစ်နိင်ငလးရိှ မို န့ယ်တရားရးများနှင့် ခရိင်တရားရးများသိ ့ စဲွဆခ့ဲိသည့် ရာဇဝတ်မအ ရအတွက်မှ နခ့ျင်း ပီး 
စစ် ဆး ပးီြပတ်သည့်အမများကိ နတ်၍ ကျနရ်ှိသည့်အမအ ရအတွက်နှင့် အ ရး ကီးအမအမျို းအစား တစ်ခချင်းအလိက ် 
စွဲဆိသည့် အမအ ရအတွက်ကိ အချို းယတူွက်ချက်ထားြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

၁ ၆၁ 



အြခားကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မများ 

ရးခွန်နှင့်ဒဏ် ငွ ကာက်ခရရိှမ 

ရးခွန ်

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် လက် အာက်ခတရားရးအဆင့်ဆင့်၌ စွဲဆိ သာအမ 

များတွင ် ရးခွန် တာ်ဥပ ဒအရ ရးခွန်တဆိပ် ခါင်းများကိ အမသည်များမှလည်း ကာင်း၊ ရှ ့ န 

ရှ ရ့ပ်ကိစ္စများတွင ် ရှ ့ နများနှင့်သက်ဆိင်သူများမှလည်း ကာင်း ထမ်း ဆာင်ရပါသည်။ ၂၀၁၇ 

ခနှစ်အတွင်း ရးခွန်တဆိပ် ခါင်းများထမ်း ဆာင်ရရှိ ငွမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 
ဒဏ် င ွ

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် နှစ်စဉ်ထတ်ြပန်သည့် ြပည် ထာင်စ၏ ဘ ာ င ွ

အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ တရားရးများမှ ကာက်ခရရှိ သာဒဏ် ငွများက ိ ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်၏ ရ ငွများအြဖစ ် ြပည် ထာင်စ၏ ဘ ာရန်ပ ငွသိ ့ ပးသွင်းပါသည်။  

တရားရးအဆင့်ဆင့်သိ ့ စွဲဆိ သာ ရာဇဝတ်မများကိ စီရင်ဆးြဖတ်ရာတွင ် ဒဏ် ငွတပ ်

သည့် အမများပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း တရားရးအဆင့်ဆင့်က တပ်ရိက်သည့် ဒဏ် ငွနငှ့် 

ကာက်ခရရိှသည့် ဒဏ် ငွများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

တရားရးများ ရးခွန်ရရှိ ငွ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ် ၁၄၇၃၈၅၅၇၉.၀၀ ကျပ် 

တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ ၃၉၈၅၄၆၅၀၁.၃၇ ကျပ် 

ခရိင်တရားရးများ ၁၀၅၆၁၅၀၁၃၁.၂၇ ကျပ် 

မို န့ယ်တရားရးများ ၂၂၀၉၅၄၉၄၅.၈၈ ကျပ် 

စစ ပါင်း ၁၈၂၃၀၃၇၁၅၇.၅၂ ကျပ ်

တရားရးများ တပ်ရိက်ဒဏ် ငွ ကာက်ခရဒဏ် ငွ 
ယခင်ကာလအပါအဝင် 

ကးကျန် 

တိင်း ဒသကီး၊ 
ြပည်နယ်တရား 
လတ် တာ်များ 

၇၆၀၀၀၀ ကျပ် ၇၆၀၀၀၀ ကျပ် − 

ခရိင်တရားရးများ ၆၄၀၆၀၆၁ ကျပ ် ၅၅၆၆၀၆၁ ကျပ ် ၃၅၃၀၅၀၀ ကျပ် 

မို န့ယ်တရားရးများ ၇၄၃၉၄၈၃၃၁၄ ကျပ် ၇၄၂၆၉၅၃၃၁၄ ကျပ် ၂၉၂၈၀၀၀၀ ကျပ ်

၆၂ 



အချိုရ့ာဇဝတ်မများတွင ် တရားခများက ပး ဆာင်မမရှိ၍ ဒဏ် ငွ ကးကျန်ြခင်းြဖစ်ပါ 

သည်။တရားရးများက ဒဏ် ငွ ကးကျန်များကိ ကာက်ခရန ်လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 

ပါသည်။ တရားခများက ကီး လး သာ ထာင်ဒဏ်ကျခ ပီး ဒဏ် ငွ ပး ဆာင်နိင်သည့် အ ြခအ န 

မရှိြခင်း၊ဒဏ် ငွ ကးကျန်များက ိ ြမခွန်မ ြပကျန် ငွကဲ့သိ ့ ကာက်ခရန် ဆာင်ရွက်ရာတွင်တရားခ 

ပိင်ဆိင်သည့် ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့်ပစ္စည်းြဖစ် စ၊ မ ရမ့ ြပာင်းနိင်သည့်ပစ္စည်းြဖစ် စ တစ်စတစ်ရာ 

မရှိြခင်း၊ တရားခများသည ် လိပ်စာအတည်တကျ နထိင်မမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် သတ်မှတ်နည်းလမ်း 

အတိင်း ကာက်ခရန ် မြဖစ်နိင်သည့်အ ြခအ နတွင ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့ တင်ြပ 

ဆာင်ရွက်ပါသည်။ယင်းတင်ြပချက်အ ပ  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က လပ်ထးလပ်နည်း 

နှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုသင့်သည်များကိ ပယ်ဖျက်ရန ် ဆာင်ရွက် ပးပါသည်။ ကျန်ဒဏ် ငွများကိ 

ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆက်လက် ကာက်ခ ရးအတွက် ကီးကပ် ဆာင်ရွက် နပါသည်။  

တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းနှင့် တရားရးလပ်ငန်းများ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် လက် အာက်တရားရးများ၏ တရားစီရင် ရး 

လပ်ငန်းနှင့ ် တရားရးလပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း၊ တရားရးအဆင့်ဆင့်တင်ွ တာဝန်ထမ်း ဆာင် 

န သာ တရားသူ ကီးများနှင့ ် ရးဝန်ထမ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းလိက်နာမတိက့ိ ကီးကပ် 

ဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်းနှင့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် မှားယွင်းမ 

တိအ့တွက ် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိက်သင့် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မ 

ြပုလပ်ပါသည်။  

ထိအ့ြပင် တရားသူကီးများ၊ ရးဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်ထ 

လိပ်မူတိင်ကားမများနှင့် နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ နိင်င တာ်အတိင်ပင်ခရး၊ လတ် တာ်များ၊ လတ် တာ် 

ကာ်မတီများမှ တစ်ဆင့် ပးပိတ့ိင် ကားမများကိလည်း နည်းလမ်းတကျစိစစ်၍ အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်ရးအဖွဲ သ့ည် တိင် ကားစာ အမျိုး 

အစားအလိက်စာရင်း ရးသွင်း၍ကနဦးစိစစ်ပါသည်။ တိင် ကားစာတွင်တိင် ကားသူ၏လိပ်စာ 

မှန်ကန်စွာ ဖာ်ြပ၍ တရားစီရင် ရးလမ်း ကာင်းအရ ဆာင်ရွက်ရန်မဟတ်သည့် တရားရး၏ 

ဆာင်ရွက်မအ ပ တိင် ကားစာများကိ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် တရားသူကးီ 

တစ်ဦး ဦး ဆာင်သည့ ် တိင်ကားစာစိစစ်ြပန်ကား ရး ကာ်မတီက စစမ်းစစ် ဆး ပီး အ ရးယူ 

ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထိ လက်ခရရှိခဲ့သည့် တိင် ကားစာ (၃၄၀၁) 

စာင်တွင်(၃၃၈၆) စာင်စစမ်းစစ် ဆးမြပုလပ်ခဲ ့ ပီး၊ ကျန်တိင် ကားစာ(၁၅) စာင်မှာ စစမ်း 

စစ် ဆးမြပုလပ်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ စစမ်းစစ် ဆးချက်အရ တရားစီရင် ရးလမ်း ကာင်း အရ 

ဆာင်ရွက်ရန် တိင် ကားစာ(၂၃၇၃) စာင်နှင့် တိင်တန်းမမမှန်ကန်သည့် တိင် ကားစာ 

(၁၀၀၈) စာင်ကိ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ လက် အာက်ဝနထ်မ်းအ ပ  ကီးကပ်မအားနည်းြခင်း၊ 

ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်း မလိက်နာြခင်းနှင့် ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်မတိ  ့

ပ ပါက်သည့် တိင် ကားစာ (၅) စာင်ကိ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

၁ ၆၃ 



  
ရရှိသည့် 
တိင်စာ 

စစမ်းစစ် ဆးသည့် တိင်စာများ 

စစမ်းစစ် ဆးမ 
ြပုလပ်ဆ ဲ

တရားစီရင် ရးလမ်း ကာင်း
အရ ဆာင်ရွက်ရန ်
ပိတ်သိမ်းြခင်း 

တိင်တန်းမ 
မမှန်ကန်၍ 
ပိတ်သိမ်းြခင်း 

 အ ရးယူ 
အြပစ် ပးြခင်း 

  
၃၄၀၁ 

  

  
၁၅ 
  

၂၃၇၃ ၁၀၀၈  ၅ 

တိင်စာအရ အ ရးယူအြပစ် ပးခရသူ (၅) ဦးတိမ့ှာ သတိ ပးြပစ်ဒဏ်ခရသ ူ ၂ ဦး ၊ 

ဝန်ထမ်းအြဖစ်မှထတ်ပစ်ြခင်းခရသူ (၁) ဦး၊ ရာထူးတိးြမင့်ြခင်းကိရပ်ဆိင်းြခင်းခရသူ (၁) ဦး၊ လစာ 

နန်းအတွင်း လစာ လာ့ချြခင်းြပစ်ဒဏ်ခရသ ူ (၁) ဦး တိ ့ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ လပ်ထးလပ်နည်းမလိက်နာြခင်း၊ စီမခန ့ခ်ွဲမ 

အားနည်းြခင်းတိအ့တွက ်အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မများကိလည်းြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် လက် အာက်တရားရးအဆင့်ဆင့်ရှိ တရား ရးအရာရှိ / 

တရားသူ ကီး (၈၈) ဦး၊ ရးဝန်ထမ်း (၇၂) ဦး၊ စစ ပါင်း (၁၆၀) ဦးတိအ့ား ဝန်ထမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏ ်

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ရာထူးအလိက ်ဝန်ထမ်းြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့မအ ြခအ နကိ နာက်ဆက်တဲွ  (ဂ) တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရတိင်းနှင့်  ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ် 

ခွင့်ရ ဒသတရားရးများ၊ ခရိင်တရားရးများ၊ မို န့ယ်တရားရးများနှင့် ဥပ ဒအရ တည် ထာင် သာ 

အြခားတရားရးများတွင ် တရားသူ ကီးအြဖစ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရန ် စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာအရပ်ရပ ်

ကိ အပ်နှင်းြခင်း၊ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ သတ်မှတ်ြခင်းတိ ့ြပုလပ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ 

ရက် နတ့ွင်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့်တရားရးအဆင့်ဆင့်တွငတ်ာဝန် ထမ်း ဆာင် သာ 

တရား ရးအရာရိှ / တရားသူကီး ၁၂၉၁ ဦးနှင့် ရးဝန်ထမ်း ၄၄၄၄ ဦး ရိှပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း 

တရား ရးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) (ဒတိယမို န့ယ်တရားသူကီးဆင့်) ၁၅၆ ဦး ကိအသစ်ခန်အ့ပ်ခဲ့ပါ 

သည်။  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် တရား ရးအရာရှိများနှင့်  

ရးဝန်ထမး်များ၏ ရာထူးအလိက်အင်အားစာရင်းက ိ နာက်ဆကတ်ွဲ (ဃ) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

၆၄ 



လ့ကျင့်သင်ကား ပးမနှင့် ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မ  

 တရားသူကီးများ၏အရည်အ သွးြပည့်ဝမသည် ြပည်သူအများယ ကည်အားထားရ သာ 

တရားစီရင် ရးစနစ် ြဖစ် ပ လာ ရးတွင ်အဓိကြဖစ်သည်ဟ ခယူထားသည့်အတိင်း တရားသူကီး 

နှင့်တရားရးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက် ရးအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် အားထတ ်

ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။   

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာစွမ်း ဆာင်ရညတ်ိးတက် ရးအတွက်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်

ချုပ်၏ လ့ကျင့်သင်တန်း ကျာင်းတွင ် ပမှန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း 

ဒတိယမိုန့ယ်တရားသူ ကီးအသစ်များအတွက ် လပ်ငန်းဝင်သင်တန်း (၁) ကိမ်၊  မို န့ယ်အဆင့့်် 

တရားသူ ကီးများ အတွက်မွမ်းမသင်တန်း (၁) ကိမ် နှင့် ခရိင်အဆင့့််တရားသူကီးများ အတွက် 

မွမ်းမသင်တန်း (၁) ကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒတိယမိုန့ယ်တရားသူ ကီးအသစ် (၇၇) ဦး၊ မိုန့ယ ်

အဆင့့််တရားသူကီး (၄၀) ဦးနှင့် ခရိင်အဆင့့််တရားသူ ကီး (၃၀) ဦးတိက့ိ လက့ျင့်သင်ကား ပးခ့ဲ 

ပါသည်။ 

 တရားသူကီးအသစ်များအတွက ်လပ်ငန်းဝင်သင်တန်းကိ လင်သာယာသင်တန်း ကျာင်း၌ ကျင်းပစဉ် 

၁ ၆၅ 



 တရားသူ ကီးများနှင့် တရား ရးအရာရိှများအတွက ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ  ့

အစည်းများနှင့်ပူး ပါင်း၍ တရားဥပ ဒစိးမိး ရးသင်တန်း၊ မတသည့်တရားစီရင် ရးစနန်းများနှင့် 

လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာသင်တန်း၊ ြပစ်မဆိင်ရာအမများဆန်းစစ်ြခင်းကမ်းကျင်မသင်တန်း၊ က လး 

သူငယ်တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲသင်တန်း၊ သက် သခအမျို းအစားအသစ်များက ိ

မည်သိက့င်ိတယ်ွ ြဖရှင်းမည်စသည့် သင်တန်းစစ ပါင်း (၁၇) ကိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး၊ တရားသူ ကီးများ 

နှင့် တရား ရးအရာရိှ ၄၇၈ ဦးကိ လ့ကျင့်သင်ကား ပးခဲ့ပါသည်။  

မတသည့်တရားစီရင် ရးစနန်းများနှင့ ်

လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာ သင်တန်းကိ 

ကချင်ြပည်နယ် တရားလတ် တာ်၌ 

ကျင်းပစဉ် 

မတသည့်တရားစီရင် ရး 

စနန်းများနှင့် 

လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာ 

သင်တန်းကိ 

ရခိင်ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်၌     

ကျင်းပစဉ် 

၆၆ 



 အထူးြပုဥပ ဒဘာသာရပ်များတွင် ကမ်းကျင်မရှိ စရန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ မိတ်ဖက်အဖဲွ  ့

အစည်းများ၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ (၁၄) ကိမ် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။  

သတင်းအချက်အလက် ကာက်ယူြခင်းနှင့်ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ နြပည် တာ်၊ 
Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပစဉ် 

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ 

နြပည် တာ ်၊ Park Royal 

Hotel ၌ ကျင်းပစဉ် 

၁ ၆၇ 



ဦး ဆာင်မနှင့် စီမခန်ခဲွ့မအသွင် ြပာင်းလဲြခင်း အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ နြပည် တာ ်၊ Park Royal Hotel ၌ 
ကျင်းပစဉ် 

 လူသားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတွက် ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း ြပည်တွင်းတက္ကသိလ ်

များတွင ်မဟာဥပ ဒဘဲွသ့င်တန်းတက် ရာက်ရန ်တရားသူကီး(၁) ဦး၊ မဟာသ တသန (ဥပ ဒ)ဘဲွ  ့

သင်တန်း တက် ရာက်ရန် တရားသူ ကီး(၁)ဦး၊ ဥပ ဒပါရဂူဘွဲ  ့ သင်တန်းတက် ရာက်ရန ် တရား 

သူ ကီး (၄) ဦး၊ နိင်ငြခားပညာ တာ်သင်အစီအစဉ်ြဖင့် မဟာဥပ ဒဘဲွသ့င်တန်း တက် ရာက်ရန ်

တရားသူ ကီး (၇) ဦး၊ ဥပ ဒပါရဂူဘွဲ သ့င်တန်းတက် ရာက်ရန ်တရားသူကီး(၁) ဦး၊  အကီးတန်း 

သ တသနသငတ်န်း တက် ရာက်ရန ်တရား ရးအရာရိှ (၁) ဦး တိက့ိ ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။  

 တရားရးဝန်ထမ်းများအတွက်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင်ကွန်ပျူတာကမ်းကျင် 

မသင်တန်း(၄)ကမ်ိ၊တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များတွင ်တရားရးဝန်ထမ်းအဆင့် 

ဆင့်၏ တရားရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင်တ့င်မ သင်တန်း (၆၆) ကိမ်၊  အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများနှင့်ပူး ပါင်း၍ မတသည့်တရားစီရင် ရးစနန်းများနှင့် လူအ့ခွင့် 

အ ရးဆိင်ရာသင်တန်း၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရးသင်တန်း (၅) ကိမ် ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ကွန်ပျူတာကမ်းကျင်မသင်တန်း(၄) ကိမ်တွင် တရားရးဝန်ထမ်း စစ ပါင်း(၄၈)ဦး ကိ လ့ကျင့် 

သင်ကား ပးခဲ့ပါသည်။ တရားရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်မသင်တန်း (၆၆) ကိမ်တွင် 

တရားရးဝန်ထမ်း စစ ပါင်း(၁၂၉၂)ဦးကိ လ့ကျင့်သင်ကား ပးခ့ဲပါသည်။ မတသည့်တရားစီရင ်

ရးစနန်းများနှင့် လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာသင်တန်း၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရးသင်တန်း (၅) ကိမ်တွင် 

တရားရးဝန်ထမ်း စစ ပါင်း(၁၂၇) ဦးကိ လ့ကျင့်သင်ကား ပးခဲ့ပါသည်။ 

၆၈ 



တရားရးဝန်ထမ်းများအတွက ်ကွန်ပျူတာ ကမ်းကျင်မသင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပစဉ် 

၁ ၆၉ 

တရားရးဝန်ထမ်းများအတွက ်ကွန်ပျူတာကမ်းကျင်မသင်တန်း ကျင်းပစဉ် 



သတငး်အချက်အလကန်ည်းပညာဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် တရားရးများ၏စီမခန ့်ခွဲ ရးလပ်ငန်း၊ မခင်းစီမ 

ခန ့ခ်ွဲ ရးလပ်ငန်း၊ အများြပည်သူသိ ့ သတင်းအချက်အလက်ြဖန ့် ဝသည့ ် လပ်ငန်းတိ ့ ထိ ရာက ်

အာင်ြမင် စရန ် ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသးြပုမက ိ တိးြမင့် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

အာဆီယနိင်ငများ၏ ASEAN Judiciaries Portal ထားရိှရန ်စင်ကာပူနိင်ငတရားရးချုပ် 

က ဦး ဆာင်၍ Working Committee ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး၊ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ၊ ဇူလိင်လတွင် စတင ်

မိတ်ဆက်မည်ြဖစ်၍ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်အ နြဖင့် ASEAN  Judiciaries Portal နှင့် 

ချိတ်ဆက်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင်လ့က် အာက်ရးအဆင့်ဆင့်တွင် အမလက်ခ ဆာင်ရွက် 

ရာ၌ လက်ရှိကျင့်သး န သာ သမားရိးကျအမလက်ခ ဆာင်ရွက်သည့်စနစ်အစား Case Manage-

ment System (CMS) စနစ် ြပာင်းလဲအစားထိးကျင့်သးနိင်ရန် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်နှင့် တပ်ဆင်ရန်ကျန်ရိှသည့် တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ(်၅)ခတိ ့

အကား အြပန်အလှန် လြခုစွာ ချိတ်ဆက်နိင်မည့် Network Infrastructure များ၊ Video Confer-

encing System များ တပ်ဆင်ြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တရားစီရင် ရးနယ်ပယ်တွင် ICT 

နည်းပညာများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ရးအတွက် ၅ နှစ် မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ ရးဆွဲ ဆာင်ရွကလ်ျက် 

ရိှပါသည်။ Case Management System (CMS) စနစ်အား စတင်အသးြပု ဆာင်ရွက်နိင်ရန် 

အတွက ် Software Installation ြပုလပ်ြခင်း၊ Data များ ထည့်သွင်းြခင်း၊ CMS စနစ်တွင ်မိမိတိ ့

လိအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိက်ညီမ ရိှ/မရှိ စစ် ဆးြခင်းများကိ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဇူလိင်လ ၁၁ 

ရက် နမှ့စ၍ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စ            

တရားလတ် တာ်ချုပ်ရှိ 

Server Room   အား   

Mini  Data Center 

အြဖစ် ြပင်ဆင်   

ဆာင်ရွက်ထားရှိမ 

၇၀ 



ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ ကချင်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ်၊ 
ချင်းြပည်နယ်တရားလတ် တာ်နှင့် ်ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တိ ့                    

Video Conferencing System ြဖင့်် ရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ နစဉ် 

၁ ၇၁ 



တရားရးလပ်ငန်းများ အများြပည်သ ူလက်လှမ်းမီ ရးနှင့် အသိအြမင်ြမင့်တင် ရး ဆာင်ရွက် 

ပးြခင်း  

ြမန်မာတရားစီရင် ရးသည ် ြပည်သူတိ၏့တရားမတမလက်လှမ်းမီ စ ရးနှင့် အသိအြမင် 

ြမင့်တင် ရးအတွက် အမများကိ မတလျင်ြမန်စွာ ြဖရှင်းနိင်ရန ်လိအပ်သည့်အကူအညီနှင့် သတင်း 

အချက်အလက်များ ြဖည့်ဆည်း ပးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ Website: http://www.unionsupremecourt. 

gov.mm တွင ် တရားရးဆိင်ရာသတင်းများ၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ကိုတင်အမ 

ခ စာရင်းများ၊ စီရင်ချက်ချမှတ်မည့်အမများစာရင်းက ိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ လင့်တင်ြခင်း၊ 

တိင်း ဒသ်ကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏ ကိုတင်အမ ခ စာရင်းများ၊ စီရင်ချက်ချမှတ ်

မည့် အမများစာရင်းကိ လင့်တင် ဖာ်ြပ ပးြခင်း၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၊ ြပည်သူ ့

ဆက်ဆ ရးဌာနခဲွ @ousc.publicrelations လူမကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ြပည်သူလူထအတွင်းသိ ့

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန ့် ဝြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ြပည်ထဲ ရးဝန်ကးီဌာနနှင့် ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာနသိ ့ ဖွဲ စ့ည်း 

မှတ်ပတင်ထား သာ ြပည်တွင်းြပည်ပ Law Firms များ၊ ရှ ့ နအသင်းအဖွဲ မ့ျားနှင့် Law Firms 

ကမ္ပဏီများ၏ အမည်၊ နရပ်လိပ်စာတိအ့ား ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက် နမ့စှ၍ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်၏Website:http://www.unionsupremecourt.gov.mm တွင ် လင့်တင ်

ဖာ်ြပ ပးခဲ့ပါသည်။ 

တရားရးများနှင့ ် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်မများက ိ အများြပည်သူသိရှိ စရန ်

တရားစီရင် ရး၏မဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ၏ ဒတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၆) 

စာအပ်၊ တတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၇) စာအပ်၊ "ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရး (၂၀၁၁-၂၀၁၅) 

နှင့် မဟာဗျူဟာပထမနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ်အစီရင်ခစာ" စာအပ်၊  

၂၀၁၆ ခနစ်ှ တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ စာအပ်၊ ြမန်မာနိင်ငတရားသူ ကီးများအတွက် တရားစီရင ်

ရးကျင့်ဝတ်စာအပ်၊ တရားရးသတင်း မီဒီယာလက်စဲွ၊ အမသွားအမလာစီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ ်စာအပ ်

နှင့် တရားမမ၊  ရာဇဝတ်မနှင့ ် စာခ န် တာ်အ ကာင်း သိ ကာင်းစရာ လက်ကမ်းစာ စာင်များ၊ 

သင့်အတွက်တရားရး လက်ကမ်းစာ စာင်တိအ့ား ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ Website 

တွင် လင့်တင် ဖာ်ြပ ပးခဲ့ပါသည်။  

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊ ဥပ ဒပညာဌာနမှ ဆရာ/ဆရာမ 

များနှင့ ် ကျာင်းသား/ ကျာင်းသ ူ(၁၆၂) ဦး၊ မန္တ လးတက္ကသိလ်၊  နိင်ငတကာဆက်ဆ ရးပညာဌာန 

မ ှဆရာ/ဆရာမများနှင့်  ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူစစ ပါင်း (၅၆) ဦး၊ ပသိမ်တက္ကသိလ်၊ ဥပ ဒပညာ 

ဌာနမ ှ ဆရာ/ဆရာမများနှင့ ် ကျာင်းသား/ ကျာင်းသ ူ (၉၂) ဦး၊ ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းတက္က သိလ်၊  

ဥပ ဒပညာဌာနမ ှဆရာ/ဆရာမများနှင့်  ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူ စစ ပါင်း (၁၈၁) ဦး၊    တာင်င ူ

တက္ကသိလ်ဥပ ဒပညာဌာနမှ       ဆရာ/ဆရာမများနှင့ ် ကျာင်းသား/ ကျာင်းသ ူ(၂၂၅) ဦး၊   မ ကွး  

၇၂ 



တက္ကသိလ်၊  ဥပ ဒပညာဌာနမှ ဆရာ/ဆရာမများ နှင့်  ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူစစ ပါင်း (၅၈)ဦးတိ ့

၏ လ့လာ ရးခရီးစဉ်များ ဆာင်ရွက် ပးခ့ဲပါသည်။  

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းတက္ကသိလ်၊ ဥပ ဒပညာဌာနမှ ဆရာ/ ဆရာမများနှင့် ကျာင်းသား/
ကျာင်းသူများ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့လာ ရာက် လ့လာစဉ ် 

တာင်ငူတက္ကသိလ်၊ ဥပ ဒပညာဌာနမှ ဆရာ/ဆရာမများနှင့ ် ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူများ 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့လာ ရာက် လ့လာစဉ ် 

၁ ၇၃ 



 ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ဧ ပီလ ၄ ရက် နတွ့င် ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာနတွင် နိင်င တာ်အစိးရ၏ ပထမ 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ဆာင်ရွက်ခ့ဲမများနှင့် ပတ်သက ်

သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲြပုလပ်ရာ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်မ ှ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်

များနှင့ ် ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်များတိက့ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ တရားစီရင် 

ရးဆိင်ရာ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ၊ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ အမသွားအမလာစီမခန ့ခ်ွဲမ၊ တရားစီရင ်

ရး၏ သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကနိး်၊ တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ်စသည့် အ ကာင်းအရာများ အပါ 

အဝင် တရားစီရင် ရးမ ို င်က ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှသည့် ကိစ္စရပ်များကိ ရှင်းလင်း 

ြပာကား ပီး သတင်း ထာက်များ၏ မးြမန်းချက်များကိ ြဖကားခ့ဲပါသည်။  

နိင်င တာ်အစိးရ၏ ပထမတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က 
ဆာင်ရွက်ခဲ့မများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ြပုလပ်စဉ ် 

 သတင်းမီဒီယာဥပ ဒနှင့်အညီ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူနိင် 

ရန ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များတွင ်

ခန်အ့ပ်ထား သာ သတင်းြပန်ကား ရးအရာရိှ (Public Information Officer)များနှင့် ခရိင်၊ 

မို န့ယ်အဆင့်တရားရးများတွင ် ခန်အ့ပ်ထား သာ သတင်းြပန်ကား ရးအရာရှိ (Court Informa   

-tion Officer)များက  ၁-၁-၂၀၁၇ ရက် နမှ့ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့တွင်း သတင်းမီဒီယာများနှင့်  

အကိမ်(၁၅၀) တွဆ့၍ မးြမန်းချက်များကိ လက်ခ ြဖကားခဲ့ပါသည်။  

၇၄ 



တရားရးအသစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအိမရ်ာများ ဆာက်လပ်ြခင်း 

 ၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း မန္တ လးခရိင်တရားရး၊ မာင်း တာခရိင်တရားရး၊ တပ်ကန်း မို န့ယ် 

တရားရး၊ ပသိမ် မို န့ယ်တရားရး၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ မွန်ြပည်နယ်တရား 

လတ် တာတိ်က့ ိ ဆာက်လပ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရး၊ ဒက္ခဏခရိင်တရားရးနှင့် 

ြမာက်ဥက္ကလာပ မိုန့ယ်တရားရးတိတ့ွင ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများက ိ စတင် ဆာက်လပ်ခ့ဲရာ ရန်ကန ်

အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရး၏ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆာက်လပ် ပီးစီးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ 

ြပင်ဆင်သည့ ်ဥပ ဒများနှင့် နည်းဥပ ဒများ ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်ြခင်း  

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၀၀ အရ တရား 

စီရင် ရးက ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက ် ဥပ ဒမူကမ်းများကိ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့် 

အညီ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်သိ ့တင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် 

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း အတည်ြပုြပဌာန်း ပီးြဖစ်သည့ ် ဥပ ဒဆိင်ရာအ ထာက်အကူ ပး ရးဥပ ဒက ိ

ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ၊ အထူးထိမ်းြမားြခင်းဆိင်ရာအက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ၊ အပ်ထိန်းသူနှင့် 

အပ်ထိန်းြခင်းခရသူများအက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ၊ ြမန်မာနိင်င လင်မယားကွာရှင်း ရး 

အက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ၊    ခရစ်ယာန်ထိန်းြမားြခင်းဆိင်ရာအက်ဥပ ဒကိ   ြပင်ဆင်သည့်  

၁ ၇၅ 



 ဥပ ဒနှင့် ဥပ ဒဆိင်ရာအ ထာက်အကူ ပး ရးနည်းဥပ ဒတိက့ိ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ြပင်ဆင်ခဲ့သည့် ဥပ ဒများနှင့်် 

နည်းဥပ ဒသစ်တိ၏့စာရင်းကိ နာကဆ်က်တဲွ  (င)  တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ြမန်မာနိင်ငတရားသူကီးများအတွက ် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 

ကျင့်ဝတ ်ထတ်ြပန်ြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် တရား 

စီရင် ရးတာဝန်ထမ်း ဆာင် နကသည့် ြမန်မာနိင်င တရား 

သူ ကီးများအတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစနန်းနှင့် ညီညွတ ်

သာ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ 

သဂတ်လ ၂ ရက် နတ့ွင ်ထတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခနှစ် တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ ထတ် ဝြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် တရားရး 

အဆင့်ဆင့်တိ၏့ တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းများ ပွင့်လင်း 

ြမင်သာ၍ တာဝန်ခနိင်မရိှ စရန်၊ တရားရးများ၏ လပ်ငန်း 

ဆာင်တာများအ ပ  ယထာဘူတကျကျ အကဲြဖတ်နိင် စ 

ရန်၊ တရားရးများ၏စွမ်း ဆာင်ရည် ပိမိြမင့်မားလာ စရန်၊ 

တရားစီရင် ရးက ၏ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းများက ိ

အများသိရှိလာ စရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်၏ ပထမဦးဆး တရားရးနှစ်စဉ်အစီ 

ရင်ခစာကိ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက် နတွ့င် ထတ် ဝ 

ခဲ့ပါသည်။ 

ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင်ထး (၂၀၁၆) ထတ် ဝြခင်း 

 ၂၀၁၆ ခနှစ်အတွင်း ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ ်

ချုပ်မ ှ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်များအနက် ဥပ ဒြပဿနာ၊ 

အ ကာင်းြခင်းရာြပဿနာများနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ စြပုထိက် 

သာ စီရင်ချက်များကိ ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင်ထး (၂၀၁၆)

အြဖစ် ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။  အဆိပါ စီရင်ထးစာအပ်ကိ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် Website တွင်လည်း 

ဖတ်ရနိင်ပါသည်။ 

၇၆ 



ြပစ်ဒဏ်ကျခ နရသူများ၊ အချုပ်ခ နရသူများ၏ ဥပ ဒဆိင်ရာအခွင့်အ ရးများ ရရိှ ရး 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၆၇ နှင့် ၆၈ တိနှ့င့်အညီ ြပစ်ဒဏ်ကျခရသူများ၊ 

အချု ပ်ခ နရသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပ ဒနှင့်အညီ ရသင့်ရထိက် သာ အခွင့်အ ရးများခစားနိင် ရးနငှ့် 

အမများ စစ် ဆးရာတွင ် ကန ့်ကာမမရှိ စ ရးတိအ့တွက် ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့် 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီးများသည် အကျဉ်း ထာင်(၇)ခသိလ့ည်း ကာင်း၊ 

တိင်း ဒသကီး / ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် တရားသူကီးချု ပ်များနှင့် တရားလတ် တာ် တရားသူကီး 

များက ရဲတပ်ဖဲွအ့ချု ပ်စခန်း (၁၅၃) ခ၊ အကျဉ်း ထာင ် (၃၈) ခနှင့် ရဲဘက်စခန်း (၁၉) ခတိအ့ား 

လည်း ကာင်း၊ ခရိင်တရားသူကးီများက ရဲတပ်ဖဲွအ့ချုပ်စခန်း (၂၉၂) ခ၊ ရဲဘက်စခန်း (၇)ခ၊ 

အကျဉ်း ထာင်(၁၇)ခသိလ့ည်း ကာင်း သွား ရာက်စစ် ဆး၍ အကျဉ်းသားနှင့်အချုပ်သားများ 

အတွက ်လိအပ်သည်များကိ လမ်းညန် ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။  

  

တရားစီရင် ရးပူး ပါင်း ဆာငရ်ွကမ်များ ြမင့်တငြ်ခင်း 

ဒသတွင်း တရားစီရင် ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မတွင ်ပါဝင်ြခင်း 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည ် ဒသတွင်းနှင့ ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာတရားစီရင် ရး 

က များတွင ် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး 

သည ်အာဆီယတရားသူ ကီးချုပ်များ၏ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအတွက ်၂၀၁၇ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် 

နတွ့င ်ဘရူးနိင်းနိင်င၊ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝမ် မိုတွ့င် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် “(၅) ကိမ် ြမာက် အာဆီယ 

တရားသူကီးချုပ်များအစည်းအ ဝး” သိ ့လည်း ကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက် န ့

တိ၌့ တရတြ်ပည်သူသ့မ္မတနိင်င၊ နန်နင်း မိုတ့င်ွ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် “ဒတိယအကိမ် ြမာက် 

တရတ်-အာဆီယ တရားမတမဖိရမ”်သိလ့ည်း ကာင်း၊  ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရကမှ်၂၁ 

ရက် နထိ့  ဂျပန်နိင်င၊ တိကျို မို တ့ွင ် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် “(၁၇) ကိမ် ြမာက ် အာရှ-ပစိဖိတ ်

တရားသူကီးချုပ်များညီလာခ”သိလ့ည်း ကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အာက်တိဘာလ ၂၇ ရက် နတ့င်ွ 

ဖိလစ်ပိင်နိင်င၊ မာကာတီမိုတ့ွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် “အာဆီယတရားသူကီးချုပ်များ ကာင်စီ 

အထူးအစည်းအ ဝး” သိလ့ည်း ကာင်း တက် ရာက်ခ့ဲပါသည်။ ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့် 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီးများ ပါဝင် ဆွး နွးခ့ဲသည့် ြပည်ပအစည်းအ ဝး/ 

ဆွး နွးပွဲများစာရင်းကိ နာက်ဆက်တွဲ  (စ) တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

၁ ၇၇ 



“(၅) ကိမ် ြမာက် အာဆီယတရားသူကီးချုပ်များအစည်းအ ဝး”  
တက် ရာက်စဉ ်

“ဒတိယအကိမ် ြမာက် တရတ်-အာဆီယ တရားမတမဖိရမ”် တက် ရာက်စဉ် 

“(၁၇)ကိမ် ြမာက် အာရှ-ပစိဖိတ် တရားသူကီးချုပ်များညီလာခ” 
တက် ရာက်စဉ ်

၇၈ 



ဂျပန်နိင်င၊တိကျို မို တွ့င ်ဂျပန်နိင်ငတရားသူကီးချုပ ် The Hon. Itsuro TERADA နှင့် 
တွဆ့ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပ 

အာဆီယတရားသူကီးချုပ်များအထူးအစည်းအ ဝးတွင ်အာဆီယတရားသူကီးချုပ်များက        
Manila Declaration အား လက်မှတ် ရးထိးစဉ ်

၁ ၇၉ 



အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် တရားစီရင် ရး၏ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းတတိယ 

နှစ်အစီအစဉ(်၂၀၁၇)ကိ အကျို းသက်ဆိင်သူများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ က လးသူငယ်တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များအတွက် ကလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ က လးသူငယ်များရန်ပ ငွအဖဲွ  ့ (UNICEF) 

နှင့်လည်း ကာင်း၊ ဥပ ဒကမ်း ရးဆွဲြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်း (Legal Drafting)၊ တရားသူကီးများ 

အရည်အ သွးတိးြမင့် ရးလပ်ငန်း (Capacity Building)၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ မခင်းစနစ် 

နှင့် တရားရးက ဦး ဆာင်သည့ ် စ့စပ် ြဖရှင်းသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက ် ဂျပန်နိင်ငအြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ (JICA) နှင့လ်ည်း ကာင်း၊ ရှ ့ ြပးတရားရးအစီအစဉ် 

တိးချဲ ့ ဆာင်ရွကမ်ကိ အ မရိကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အဂျင်စီ၏ တရားဥပ ဒ 

စိးမိးမြမင့်တင် ရးစီမကိန်း (USAID-PRLP) နှင့်ပူး ပါင်း၍ လည်း ကာင်း၊ တရားဥပ ဒစိးမိး 

ရးနှင့် တရားမတမအခွင့်အလမ်းရရိှ ရး (Rule of Law and Access to Justice) လပ်ငန်းများ 

အတွက ် ကလသမဂ္ဂဖွ ဖိ့ုး ရးအစီအစဉ် (UNDP) နှင့်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငမှ တရားသူကီး 

များအတွက ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာစနန်းနှင့်အညီ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာကျင့်ဝတ ် ပ ပါက်လာ ရး 

နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရကွ် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များကိ ဒိန်းမတ်- ြမန်မာနိင်ငအစီအစဉ်

အာက်တွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဥပ ဒပညာရှင်များအဖွဲ  ့ (International Commission of      

Jurists− ICJ) နှင့်လည်း ကာင်း၊  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့်  စကာပူသမ္မတနိင်င၊ 

ဥပ ဒ ရးရာဝန်ကီးဌာနတိ၏့ ဥပ ဒ ရးရာအြပန်အလှန် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးအစီအစဉ်များကိ 

လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ် တရားသူကီးများ 

၏ တရားစီရင် ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအတွက် လက်ခ တွဆ့ခဲ့သည့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ 

ကိယ်စားလှယ်များစာရင်း ကိ နာကဆ်က်တဲွ  (ဆ) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်က 

အ မရိကန်သအမတ်ကီးအား 

လက်ခ တွဆ့စဉ်  

၈၀ 



တရားစီရင် ရးပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မသ ဘာတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိြခင်း 

ြမန်မာနိင်င၏တရားစီရင် ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းများ တိးြမင့်အ ကာင်အထည် ဖာ ်

ရန်အတွက ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရးနှင့် ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက ်

ရး အဂျင်စီတိ၏့  “ြမန်မာနိင်ငဥပ ဒ ရးရာ၊ တရားစီရင် ရးရာနှင့်သက်ဆိင်သည့် က များ၏ 

စွမ်းရည်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာ စီမချက်အပိင်း(၂) ဆွး နွးချက်မှတ်တမ်း” ကိ ၂၀၁၇ ခနှစ် 

စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက် နတ့ွင ်လက်မှတ် ရးထိးခဲ့ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရးနှင့် ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီတိ ့
“ြမန်မာနိင်ငဥပ ဒ ရးရာ၊ တရားစီရင် ရးရာနှင့် သက်ဆိင်သည့်က များ၏ 

စွမ်းရည်ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်မဆိင်ရာ စီမချက်အပိင်း(၂) ဆွး နွးချက်မှတ်တမ်း” ကိ လက်မှတ် ရးထိးစဉ ်

၁ ၈၁ 



မဟာဗျူဟာစီမကိန်း တတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၇) အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ 

အစီရင်ခစာ 

 ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရးက  ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများအတွက ် တရားစီရင် ရးမဟာ    

ဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ၏ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ နှစ်စဉ် ရးဆဲွအ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း ပထမနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်မအစီရင်ခစာ(၂၀၁၅) ကိ ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရး(၂၀၁၁-၂၀၁၅)နှင့် မဟာဗျူဟာ 

ပထမနှစလ်ပ်ငန်းအစအီစဉအ် ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ်အစရီင်ခစာ စာအပ်တွင်လည်း ကာင်း၊ 

ဒတယိနှစလ်ပ်ငန်းအစအီစဉအ် ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ်အစရီင်ခစာ(၂၀၁၆) ကိ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ 

တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာတွင်လည်း ကာင်း ထည့်သွင်း၍ ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း 

တတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မအစီရင်ခစာ(၂၀၁၇)ကိ အာက်ပါ 

လပ်ငန်းရပ်များြဖင့် တိင်းတာ ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခနစှ၊် တရားရး၏အဓိက ဆာင်ရွက်မကိ တိင်းတာြခင်း 

 တတယိနှစ်လပင်န်းအစီအစဉ်အရ ၂၀၁၇ခနစ်ှ၊ တရားရး၏ အဓိက ဆာင်ရွက်မကိ 

တစ်နိင်ငလးနှင့် ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်းတိအ့ရ တိင်းတာပါ 

သည်။ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ် အမပီးြပတ်နန်းကိ တစ်နိင်ငလး၏ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ အမစာရင်းများအရ 

လည်း ကာင်း၊ ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများြဖစ်သည့် လင်သာယာမို န့ယ်တရားရး၊ ဘားအမို န့ယ် 

တရားရးနှင့် တာင်ငူခရိင်တရားရး၊ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများြဖစ်သည့် ချမ်း အးသာစမိုန့ယ ်

တရားရး၊ ပသိမ် မို န့ယ်တရားရး၊ မ ကွး မို န့ယ်တရားရး၊ မာ်လမို င်ခရိင်တရားရးနှင့် မရွာခရိင် 

တရားရးတိ၏့ အမပီးြပတ်နန်းကိ ၂၀၁၇ခနှစ်၊အမစာရင်းတိအ့ရလည်း ကာင်း တိင်းတာပါသည်။ 

 စစ် ဆးဆဲအမများ၏သက်တမး်၊ အမချိန်းဆိမ သချာြခင်း၊ တရားရးအသးြပုသူများ၏ 

ကျနပ်မစစ်တမး်ကိ ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏နှစ်နှစ်တာအ ကာင်အထည် ဖာ်မ(၂၀၁၅ ခနှစ်၊ 

ဇူလိင်လ မ ှ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဇွန်လအထိ)၊ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ တစ်နှစ်တာအ ကာင်အထည ်

ဖာ်မ(၂၀၁၆ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ခနှစ်၊ သဂတ်လအထိ) ဆန်းစစ် လ့လာသည့် အစီရင်ခ 

စာတိအ့ရ တိင်းတာပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းတတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်(၂၀၁၇)၏ အာင်ြမင်မများ 

 ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်ထိပ်တန်းအဆင့်ဦးစား ပးအစီအစဉ်များကိ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန ်

ကာလအတွင်း        နိင်ငတကာမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများ၊      တရားရးမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 

တရားသူ ကီးများ၊ တရားရးဝန်ထမ်းများ၏ကီးမားသည့် ဝိင်းဝန်း ဆာင်ရွက် ပးမြဖင့်   ပီး ြမာက်   

၈၂ 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မများ 



အာင ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ၏ ထင်ရှားသည် အာင်ြမင်မအချိုမ့ှာ - 

၂၀၁၆ ခနစ်ှ တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ စာအပ်ထတ် ဝြခင်း၊ 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကိ ရးဆွဲထတ်ြပန်ရန် 

ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ 

ြမန်မာနိင်ငတရားသူကးီများအတွက် တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ်စာအပ ်ထတ်ြပန်ြခင်း 

 ဥပ ဒဆိင်ရာအ ထာက်အကူ ပး ရးနည်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန်ြခင်း စသည်တိ ့ ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 

 

အဓိက 
ဆာင်ရွက်မ 
အတိငး် 
အတာ 

ရည်ရွယ်ချက် 
အချက်အလက ်
အရငး်အြမစ် 

အ ြခခမျဉ်း 
ပထမနစ်ှ ဒတယိနှစ် တတယိနှစ် 

အမပီးြပတ်
နန်း (စွဲဆမိ 

နင့်ှ 
ဆးြဖတ် ပီးမ 
အချိုးအစား) 

ြပည်သူဘ့ ာ 
အသးြပုရာတွင် 
လ လာက ်
ထိ ရာက်မ၊ 
တာဝန်ခမ 
တိကိ့ တိင်းတာ 
ြခင်း 

တစ်နိင်ငလး 
အမစာရင်း 
အစီရင်ခစာ ၁ 

တရားမ ၉၁% ၉၃% ၉၇% ၁၀၀% 

ရာဇဝတ်မ ၉၈.၅% ၉၉% ၉၉.၅% ၁၀၀% 

စစ ပါင်း ၉၇% ၉၈% ၉၉% ၁၀၀% 

ရှ ့ ြပး 
တရားရး အမ 

စာရင်း 
အစီရင်ခစာ ၂ 

တရားမ  ၉၇% ၉၈% ၉၉% ၁၀၀% 

ရာဇဝတ်မ  ၉၂% ၉၄% ၉၇% ၁၀၀% 

စစ ပါင်း  ၉၃% ၉၅% ၉၈% ၁၀၀% 

စစ် ဆးဆဲ    
အမများ၏  
သက်တမ်း 

ြပည်သူတိ၏့ 
ယကညမ် ရရန် 
အတွက် အချိန် 
နှင့် တစ် ြပးည ီ
ဆာင်ရွက်မနှင့် 
ယကညစိ်တ်ချ
ရမကိ တိင်းတာ 
ြခင်း 

စစ် ဆးဆဲ    
အမများအား 
ဆန်းစစ်       
လ့လာသည့ ်
အစီရင်ခစာ ၃ 

ရာဇဝတ်မ တစ်နစ်ှ 
အထက် ၇.၂% 

၆.၅% ၆% ၅% 

ရာဇဝတ်မ    နှစ်နစ်ှ 
အထက် ၀.၃% 

၀% ၀% ၀% 

တရားမ တစ်နှစ်အထက် 
၁၉.၇% 

၁၅% ၁၀% ၅% 

တရားမ နှစ်နှစ်အထက် 
၁.၃% 

၁% ၀.၅% ၀% 

ရည်မှန်းကာလ  

၁ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏ အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ ခနှစ် တရားရးများအားလး၏အမစွဲဆိမနှင့် ပီးြပတ်မအမစာရင်း 
ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ အစီရင်ခစာ ြဖစ်ပါသည။်  
၂ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏ အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ ခနှစ် ရှ ့ ြပးတရားရး (၃) ရး၏အမစဲွဆိမနှင့် ပီးြပတ်မအမစာရင်း 
ဆိင်ရာ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ အစီရင်ခစာ ြဖစ်ပါသည။် 
၃ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ ခနှစ် အာက်တိဘာလအတွင်း ရှ ့ ြပးတရားရး(၃)ရးများ (ခရိင် 
တရားရး ၁ ရးနှင့်  မို န့ယ်တရားရး ၂ ရး)တွင် ဆာင်ရွက်ခဲသ့ည့် စစ် ဆးဆဲအမများဆိင်ရာဆန်းစစ် လ့လာမ ြဖစ်ပါ 
သည်။  

၁ ၈၃ 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ၏ 
အဓိကလပ်ငန်းလျာထားသတ်မှတ်ချက်များ 



အဓိက ဆာင်ရကွမ် 
အတိင်းအတာ 

ရည်ရွယ်ချက် 
အချက်အလက ်             
အရင်းအြမစ် 

အ ြခခ 
မျဉ်း 

ပထမနှစ် ဒတိယနစှ် တတိယနှစ် 

တရားရး 
အသးြပုသူများ၏ 

ကျနပ်မ 

လက်လှမ်းမှီြခင်း၊ 
အရည်အ သွး၊ 

မတမ၊ သာတူညီမ  
မ၊ လွတ်လပ်မ၊ 
ဂဏ်သိက္ခာနှင့် 
ြပည်သူများ 
ယကညမ် 
အညန်းကိန်း 

တရားရးအသးြပုသူ
များကိ မးြမန်း 
ထားသည့် မးခွန်း 

(၁၀) ခပါ စစ်တမ်း ၄ 

၆၁.၅၅% 

  
  

၆၄% 
  
  

၇၂% ၈၀% 

အမရးချိန်း သချာမ  

- ရွဆ့ိင်းသည့်နန်း 
(ရးချိန်း ချိန်းဆိမ 
နှင့် ရးချန်ိး ရွဆ့ိင်း 

မအချိုး) 

- အမအလိက် 
ရးချိန်းချိန်းဆိမ 

အကိမ်             
အ ရအတွက် 

  

ထိ ရာက်မနှင့် 
ြပည်သူများ 

ယကည်မအတကွ် 
အမချိန်းဆိမနှင့် 
ရွဆ့င်ိးမကိ 

တိင်းတာြခင်း 

ပိတ်သိမး် ပီးအမ 
များ၏ အမချိန်းဆိ 
မနှင့် ရွဆိ့ငး်မ 
အကိမ်အ ရအတွက် 
လ့လာသည့ ်

အစီရင်ခစာ ၅ 

  

  
တရားမ 
၂၅% 

  

၂၂% ၁၈% ၁၀% 

ြပစ်မ 
၄၀% 

၃၅% ၃၀% ၂၀% 

ပိတ်သိမး် ပီးအမ 
များ၏ အမချိန်းဆိမ 
အကိမ်အ ရ 
အတွက် လ့လာ 

သည့် အစီရင်ခစာ ၆ 

တရားမ 
၁၆ 

၁၃ ၁၀ ၈ 

ြပစ်မ  
၁၀ 

၉ ၇ ၆ 

ရည်မှန်းကာလ 

၄ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏ အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ခနှစ ် အာက်တိဘာလအတွင်း ရှ ့ ြပးတရားရး (၃) ရး (ခရငိ် 
တရားရး ၁ ရး နှင့်  မို န့ယ်တရားရး ၂ ရး) တိတွ့င် ဆာင်ရွက်ခဲသ့ည့် တရားရးအသးြပုသူများဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လ့လာမ 
ြဖစ်ပါသည။် 

၅ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏ အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ခနှစ် အာက်တိဘာလအတွင်း ရှ ့ ြပးတရားရး (၃) ရး (ခရိင် 
တရားရး ၁ ရး နှင့်  မို န့ယ်တရားရး ၂ ရး) တိတွ့င် ဆာင်ရက်ွခ့ဲသည့ ် ပိတ်သိမ်း ပီးအမများဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လလ့ာမ 
ြဖစ်ပါသည။် 

၆ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်၏ အရင်းအြမစ်မှာ ၂၀၁၃ခနှစ် အာက်တိဘာလအတွင်း ရှ ့ ြပးတရားရး (၃) ရး (ခရိင် 
တရားရး ၁ ရး နှင့်  မို န့ယ်တရားရး ၂ ရး) တိတွ့င် ဆာင်ရက်ွခ့ဲသည့ ် ပိတ်သိမ်း ပီးအမများဆိင်ရာ ဆန်းစစ် လလ့ာမ 
ြဖစ်ပါသည။် 

၈၄ 



တရားရး၏ ဆာင်ရွက်မတိးတက် စရန် ရည်မှန်းချက်များနှင့် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနှစ် သးနှစ်တာ မဟာဗျူဟာ 

စီမကိန်းတွင် တရားရး၏ ဆာင်ရွက်မ တိးတက် စရန ် ရည်မှန်းချက်များနှင့် လျာထားချက်များ 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ နှစ်စဉ်နှင့် သးနှစ်တာကာလအတွက ် တရားရး၏ ဆာင်ရွက်ချက်များ 

တိးတက်လာမအ ပ  အကဲြဖတ်တိင်းတာနိင်သည့် ရလဒ်တိင်းတာမများကိလည်း သတ်မှတ်ထား 

ရှိ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

 အဆပိါ ရည်မှန်းချက်များသည် စီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်မ၏ ရည်မှန်းချက် 

ြပည့်မီမကိ တိင်းတာမည့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျသည့် သတင်းအချက်အလက်အ ြခခနည်းစနစ်တစ်ရပ ်ြဖစ်ပါ 

သည်။ တရားရး၏ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ အာက်ပါအချက်များြဖင့ ် အဓိကတိင်းတာမည် ြဖစ်ပါ 

သည-် 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း − တရားရး၏ မခင်းပမာဏကိ အမီလပ် ဆာင ်

နိင်သည့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာစွမ်းရည်ကိ တိင်းတာရန်၊ 

 စစ် ဆးဆအဲမများ၏သက်တမး် − အမ ဟာင်းများနှင့် ကန် ့ကာမခင်းများကိ 

စာင့်ကပ်ကည့်ရရန်၊ 

 အမချိန်းဆိမ သချာြခင်း − တရားရး၏ ချိန်းဆိထားသည့်အတိင်း ထိ ရာက်စွာ 

ဆာင်ရွက်နိင်မက ိတိင်းတာရန်၊ 

 တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်း− တရားရးများ၏အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ 

ဆာင်ရကွန်င်ိမ၊ တရားရးဝန် ဆာင်မများကိ ြပည်သူများလက်လှမ်းမီမတိအ့ ပ  

အမသည်များနှင် ့ြပည်သူများ၏ ကျနပ်မြဖင့် တိင်းတာရန်။ 

 

 

လျာထားသတ်မှတ်ချက ်(၁) -   ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် အမပီးြပတ်နန်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများနှင့် တရားရးအားလးရိှ မခင်း ပီးြပတ်မနန်းများ တိးတက် စရန် 

ရည်ရွယ်၍ လျာထားချက်များ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် မခင်း 

စီမခန်ခဲွ့မစနမူနာအစီအစဉ်၏ အာင်ြမင်မနှင့် ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက် နမ 

အ ပ  တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မများကိ ရှ ့ ြပးတရားရးများအတွက် သတ်မှတ်ထား 

သည့် လျာထားချက်များြဖင့် တိင်းတာမည်ြဖစ်၍ အဆိပါလျာထားသတ်မှတ်ချက်များသည် အထူး 

အ ရးကီးပါသည်။  

၁ ၈၅ 



တစ်နိင်ငလး ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက်အမပီးြပတ်နန်း 

လျာထားသတ်မှတ်ချက ် −     ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ် အမပီးြပတ်နန်းများ တိးတက် စရန်အတွက် 

တစ်နိငင်လးအတင်ိးအတာြဖင့် အမပီးြပတ် ရး လျာထားချက်က ိ အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ထား 

ပါသည်- 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် တရားမမ ပီးြပတ်မနန်း ၁၀၀% 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် ရာဇဝတ်မ ပီးြပတ်မနန်း ၁၀၀% 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် စစ ပါင်း အမပီးြပတ်မနန်း ၁၀၀% 

ရလဒ ် - ဇယား ၁ အရ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်အမပီးြပတ်နန်း တရားမမ(၈၈%)၊ ရာဇဝတ်မ (၉၇%) နှင့် 

စစ ပါင်း (၉၆%) သည် သိသိသာသာ တိးတက်လာမ မရှိ၍ လျာထားချက်သိ ့ မ ရာက်ရှိ ကာင်း 

တွ ့ြမင်ရပါသည်။ 

Civil Criminal Total 

Target 2017 Target 2017 Target 2017 

100% 88% 100% 97% 100% 96% 

ဇယား  ၁  - တစ်နိင်ငလးအမပီးြပတ်နန်း (၂၀၁၇) 

ရှ ့ ြပးတရားရးများ အမပီးြပတ်နန်း 

လျာထားသတ်မှတ်ချက ်−  

 တရားမမပီးြပတ်မတိးတက်မနန်း ၁၀၀%; 

 ရာဇဝတ်မများ ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်း ၁၀၀ %; 

ရလဒ ် -  ဇယား ၂ (က) အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်းမှာ ရာဇဝတ်မ 

ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်း ၉၈% နှင့် တရားမမ ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်း ၉၉% ြဖစ်၍ ရည်မှန်း 

ချက်များနှင့် လျာထားချက်သိ ့မ ရာက်ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ဇယား ၂ (ခ) အရ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများ၏ အမပီးြပတ်မနန်းမှာ ရာဇဝတ်မ ပီးြပတ်မ တိးတက်မနန်း ၁၀၁% နှင့် တရားမမ 

ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်း ၉၂% ြဖစ်၍ ရာဇဝတ်မ ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်းမှာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် 

လျာထားချက်သိ ့ ရာက်ရိှခ့ဲ သာ်လည်း တရားမမ ပီးြပတ်မတိးတက်မနန်းမှာ ရည်မှန်းချက်များနှင့် 

လျာထားချက်သိ ့မ ရာက်ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

၈၆ 



Year 

Hpa-An Taungoo Hlaing Thayar Overall 

Criminal Civil Criminal Civil Criminal Civil Criminal Civil 

2013 
(Baseline) 100% 126% 96% 99% 89% 91% 92% 97% 

2014 96% 82% 100% 74% 95% 123% 95% 102% 

2015 108% 115% 103% 94% 106% 160% 107% 111% 

Year One  
 (Jul 2015 - Jun 

2016) 
107% 140% 102% 101% 105% 116% 105% 109% 

Year Two  
 (Jul 2016 - Jun 

2017) 
94% 92% 85% 94% 102% 113% 98% 99% 

ဇယား ၂ (က) - မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများ အမပီးြပတ်မနန်း  

Year 

Chan Aye 
Tharzan 

Mawlamya-
ing Monywa Pathein Magwe Overall 

C
rim

inal 

C
ivil 

C
rim

inal 

C
ivil 

C
rim

inal 

C
ivil 

C
rim

inal 

C
ivil 

C
rim

inal 

C
ivil 

C
rim

inal 

C
ivil 

2013 103% 98% 82% 118% 107% 83% 96% 86% 99% 86% 99% 90% 

2014(Baseline) 96% 84% 86% 72% 91% 100% 100% 89% 99% 91% 99% 88% 

6 Month  
(Sep 2016- Feb 

2017) 
105% 133% 90% 94% 80% 65% 100% 96% 101% 90% 100% 87% 

Year One 
 (Sep 2016 - Aug 

2017) 
98% 111% 97% 99% 88% 81% 101% 89% 101% 96% 101% 92% 

ဇယား  ၂ (ခ) - တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ အမပီးြပတ်မနန်း  

၁ ၈၇ 



လျာထားသတ်မှတ်ချက ်(၂) - စစ် ဆးဆအဲမများ၏သက်တမး် 

 စစ် ဆးဆဲအမများ၏သက်တမ်းအတွက် လျာထားသတ်မှတ်ချက်သည်  တစ်နှစ်နှင့် နှစ်နှစ် 

အထက်စစ် ဆးဆဲမခင်းများ၏ ကန ့်ကာမကိ လာ့ချရန် ရည်မှန်းပါသည်။ ရှ ့ ြပးတရားရးများ 

သည ် ကန် ့ကာမခင်း လာ့ချသည့် သးီြခားလပ်ထးလပ်နညး်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

ခ့ဲ ပီး  ကန် ့ကာမခင်းများကိ လာ့ချနိင်ရန် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

 

လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ - လျာထားသတ်မှတ်ချက်များသည် အချိန်သတ်မှတ်ချက် ကျာ်လွန် န 

သည့် စစ် ဆးဆအဲမစစ ပါင်း၏ရာခိင်နန်းကိ ရှးဦးစွာ လျာ့ချရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဤတိင်းတာမ 

သည ် တစ်နှစ်အထက်နှင့် နှစ်နှစ်အထက်ကန ့်ကာသည့် ရာဇဝတ်မနှင့်တရားမမများ၏ စစ ပါင်း 

အမအ ရအတွက်ကိ လာ့ချရန ်အဓိကမထား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

 မူလ ရှ ့ ြပးတရားရး၏ ကန ့်ကာမခင်း လ ာ့ချ ရး ရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာမခင်းများကိ ၂၀% လာ့ချရန ်

 တစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာမခင်းများကိ ၂၀% လာ့ချရန် 

ရလဒ ် - ဇယား ၃(က)အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများရိှ တစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ 

ရာဇဝတ်မများက ိ၄၁.၈%သိလ့ည်း ကာင်း နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာရာဇဝတ်မများမှာ ၁၁.၈% 

သိလ့ည်း ကာင်း၊  လာ့ချနင်ိခ့ဲသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဇယား ၃ (ခ)အရ  မူလ ရှ ့ ြပးတရားရး 

များရှိ တစ်နှစ်အထက ်ကန ့်ကာ သာ တရားမမခင်းများမှာ  ၁၆.၅% သိ ့တိးတက်လာခဲ့ သာ်လည်း၊ 

နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ တရားမမခင်းများအား ၉% သိ ့ လာ့ချနိင်ခဲ့သည်။  

Cases over 1 year reduced by 41.8% 
Target – Reduce by 20% 

Pending over 2 years reduced by 11.8 % 
Target – Reduce by 20% 

ဇယား ၃ (က) မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများရိှ တစ်နှစ်နှင့်နှစ်နှစ်အထက် စစ် ဆးဆဲ ရာဇဝတ်အမများ လာ့ချနိင်မ 

၈၈ 



Cases over 1 year increased by 16.5% 
Target – Reduce by 20% 

Pending over 2 years reduced by 9 % 
Target – Reduce by 20% 

 တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရး၏ ကန ့်ကာမခင်း လာ့ချ ရး ရည်မှန်းချက်များမှာ အာက်ပါ 
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

 နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာမခင်းများကိ ၁၀% လာ့ချရန် 

 တစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာမခင်းများကိ ၁၀% လာ့ချရန် 

 ရလဒ ် - ဇယား ၃ (ဂ)အရ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများရိှ တစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ  
ရာဇဝတ်မများမှာ ၁.၄% သိ ့ လာ့ချနိင်ခဲ့ သာ်လည်း၊ နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ ရာဇဝတ်မ 
များမှာ ၄၈.၆% သိ ့ တိးတက်လာခဲ့သည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။  ဇယား ၃ (ဃ)အရ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 
တရားရးများရှိ တစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ တရားမမခင်းများအား ၁၄.၆% သိ ့လည်း ကာင်း၊ 
နှစ်နှစ်အထက် ကန ့်ကာ သာ တရားမမခင်းများမှာ ၅.၈% သိလ့ည်း ကာင်း လာ့ချနိင်ခဲ့သည်။  

ဇယား ၃ (ဂ) တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများရှ ိတစ်နှစ်နှင့်နှစ်နှစ်အထက် စစ် ဆးဆဲရာဇဝတ်အမများ လာ့ချနိင်မ 

Cases over 2year increased by 48.6% 
Target – Reduce by 10% 

Cases over 1 year reduced by 1.4% 
Target – Reduce by 10% 

၁ ၈၉ 

ဇယား ၃ (ခ) မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများရိှ တစ်နှစ်နှင့်နှစ်နှစ်အထက် စစ် ဆးဆဲတရားမအမများ လာ့ချနိင်မ 



Cases Over 1 year reduced by 14.6% 
Target – Reduce by 10% 

ဇယား ၃ (ဃ) တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများရှ ိတစ်နှစ်နှင့်နှစ်နှစ်အထက် စစ် ဆးဆဲ တရားမအမများ လာ့ချနိင်မ 

လျာထားသတ်မှတ်ချက ်(၃) -  အမရးချိန်း သချာမ 

 အမချိန်း သချာမသည် တရားရးတွင ်အမစစ် ဆးရန် ချိန်းဆိသည့် နမ့ျား၊ အမ ရဆ့ိင်းမ 

နန်းများကိ လာ့ချ ပီး၊ တရားရး၏လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက် စရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

တရားရးများ၏ အမ ရဆ့ိင်းသည့်နန်း ြမင့်မားြခင်းနှင့် အမကားနာရန်ချိန်းဆိမ များြပားြခင်းတိ ့

ကာင့် ြဖစ် ပ လာသည့် နှာင့် နှးကန ့်ကာမများက ိ လျာ့နည်း စရန ် မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမလပ်ထး 

လပ်နည်းအသစ်က ိကျင့်သးခဲ့ပါသည်။ 

 လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ 

 ရာဇဝတ်မများတွင် အမကားနာြခင်းကိ (၉) ကိမ်မှ (၆) ကိမ်သိလ့ည်း ကာင်း၊   

တရားမမများတင်ွ အမကားနာြခင်းကိ (၁၃) ကိမ်မှ (၈) ကိမ်သိလ့ည်း ကာင်း 

လာ့ချရန်၊ 

 သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အမများ ဆးြဖတ်နိင်မနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ရာဇဝတ်မများ၏ ၈၅% အား  (၆)လအတင်ွး၊ တရားမမများ၏ ၈၅% အား              

(၁)နှစ်အတွင်း ဆးြဖတ်နိင်ရန်၊  

 ရာဇဝတ်မများတွင် အမ ရဆ့ိင်းမကိ ၂၀% သိလ့ည်း ကာင်း၊ တရားမမများတွင်      

အမ ရဆ့ိင်းမကိ ၁၀% သိလ့ည်း ကာင်း လာ့ချရန် 

 

၉၀ 



ရလဒ်များ 

 ဇယား ၄ (က)အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် ရာဇဝတ်မနှင့် တရားမမများ၏ ပျမ်းမ  

အမကားနာသည့ ်အကိမ်အ ရအတွက ်တိးတက်ခဲ့ပါသည်။ ရာဇဝတ်မကားနာရန် ချိန်းဆိမမှာ (၄) 

ကိမ်မှ (၇) ကိမ်သိ ့တိးတက်ခဲ့ ပီး၊ တရားမမ ကားနာရန် ချိန်းဆိမမှာ (၁၃) ကိမ်မှ (၁၉) ကိမ်သိ ့

တိးတက်ခဲ့သည်။ ဇယား ၄ (ခ)အရ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် ရာဇဝတ်မနှင့် တရားမမများ၏ 

ပျမ်းမအမကားနာသည့် အကိမ်အ ရအတွက် ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ရာဇဝတမ်ကားနာရန် ချိန်းဆိမမှာ 

(၁၄) ကမ်ိမှ (၉) ကမိသိ် ့ကျဆင်းခဲ့ ပီး၊ တရားမမကားနာရန ်ချိန်းဆိမမှာ (၂၆) ကိမ်မှ (၁၃) ကိမ်သိ ့

ကျဆင်းခဲ့သည်။  

 ဇယား ၄ (ဂ)အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ရာဇဝတ်မများ၏ 

၇၆% အားလည်း ကာင်း၊ တရားမမများ၏ ၅၅% အားလည်း ကာင်း ဆးြဖတ်နိင်ခဲ့သြဖင့် လျာထား 

ချက ် မြပည့်မီခဲ့ပါ။ ဇယား ၄ (ဃ)အရ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ရာဇဝတ်မများ၏ ၈၁% အား လည်း ကာင်း၊ တရားမမများ၏ ၆၈% အားလည်း ကာင်း ဆးြဖတ် 

နိင်ခဲ့သြဖင့် လျာထားချက် မြပည့်မီခဲ့ပါ။ 

 ဇယား ၄ (င)အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် ရာဇဝတ်မများ အမ ရဆ့ိင်းသည့်နန်းမှာ 

၂၉.၆%  မှ ၃၁.၄%  သိ ့ြမင့်တက်ခဲ့ သာ်လည်း  တရားမမများတွင် ၄၈.၂%  မှ ၁၆.၄% သိ ့ကျဆင်းခဲ့ပါ 

သည်။ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်ရာဇဝတ်မများ အမ ရဆ့ိင်းသည့်နန်းမှာ ၃၈.၉%  မ ှ၃၀%  သိ ့

ကျဆင်းခဲ့ ပီး၊ တရားမမများတင်ွလည်း ၃၉.၄%  မှ ၃၄.၁%  သိ ့ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။                                              

Average Number of  
Hearings Scheduled  

Per Case 
2014 

Baseline 

Initial pilot 
courts 

Year One  
Results 

Initial pilot 
courts 

Year Two Results 

      Civil cases 16 13 19 

      Criminal cases 10 4 7 

ဇယား ၄ (က) - အမရးချိန်း သချာမ−အမတစ်မချင်းအလိက ်ကားနာရန်ချိန်းဆိသည့် 
         ပျမ်းမအ ရအတွက် (ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများ) 

Average Number of 
Hearings Scheduled 

Per Case 
Baseline Expansion pilot courts 

Year One Results 

      Civil cases 26 13 

      Criminal cases 14 9 

ဇယား ၄ (ခ) - အမရးချိန်း သချာမ−အမတစ်မချင်းအလိက် ကားနာရန်ချိန်းဆိသည့်  
       ပျမ်းမအ ရအတွက်  (တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ) 

၁ ၉၁ 

2017 Target: Civil case  
(8 hearings/case) 

2017 Target: Criminal  
(6 hearings/case) 

2017 Target: Civil case  
(8 hearings/case) 

2017 Target: Criminal  
(6 hearings/case) 



Standard = 85% of Criminal Cases disposed within 6 Months 
                     = 85% of Civil Cases disposed within 1 year 

ဇယား ၄ (ဂ)   သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အမများဆးြဖတ်နိင်မ (မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများ) 

Standard  = 85% of Criminal Cases disposed within 6 Months 
              = 85% of Civil Cases disposed within 1 year 

ဇယား ၄ (ဃ)   သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း အမများ ဆးြဖတ်နိင်မ (တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ) 

ဇယား ၄(င)   အမ ရဆ့ိင်းမနန်း  

၉၂ 



လျာထားသတ်မှတ်ချက ်(၄) - တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မ 

ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်မခင်းများ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ စီရင်ဆးြဖတ်မနှင့် ြပည်သူများ 

နှင့် အမသည်များ၏ရရှိ သာ တရားရးဝန် ဆာင်မအ ပ  ကျနပ်မများက ိတိင်းတာရန ်တရားရး 

အသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်းကိ ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

လျာထားသတ်မှတ်ချက ် 

မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများ ဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုမ ီ တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မ 

ကနဦးစစ်တမ်းကိ ၂၀၁၄ ခနစ်ှတင်ွ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပီး၊ နာက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းကိ ၂၀၁၆ ခနှစ်နှင့် 

၂၀၁၇ ခနစ်ှတိတ့င်ွ ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ် ရည်မှန်းချက်အြဖစ် ၂၀၁၄ ခနှစ်တွင ်  ကာက်ယူခဲ့ 

သည့် တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်းြဖစ် သာ ၆၁.၅၅ % အား ၂၀၁၅ ခနစ်ှတွင် 

၆၄% သိလ့ည်း ကာင်း၊ ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင ် ၇၂% သိလ့ည်း ကာင်း ၊ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ် ၈၀% သိ ့

လည်း ကာင်း တိးြမင့်ရန ်အသီးသီးသတ်မှတ်ထားပါသည်။  

ရလဒ်များ 

ဇယား ၅ အရ မူလ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် ဆာင်ရွက်မအားလးအ ပ  ၂၀၁၇ ခနစှ် 

အသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မနန်း ၆၈% သည် ၂၀၁၄ ခနစ်ှ ကနဦးစစ်တမ်း ကျနပ်မနန်းမှ တိးတက ်

လာခ့ဲ သာ်လည်း၊ တိးြမင့်ရန ်လျာထားသတ်မှတ်ထားသည့် ၈၀%  သိ ့ ရာက်ရှိခဲ့ြခင်းမရိှသည်ကိ 

တွရ့ပါသည်။ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ် ဆာင်ရွက်မအားလးအ ပ  ၂၀၁၇ ခနစ်ှ အသးြပု 

သူများ၏ ကျနပ်မနန်း ၇၇% သည ် ကနဦးစစ်တမ်း ကျနပ်မနန်းမ ှ တိးတက်လာခဲ့ သာ်လည်း၊ 

တိးြမင့်ရန ်လျာထားသတ်မှတ်ထားသည့် ၈၀%  သိ ့ ရာက်ရှိခဲ့ြခင်းမရှိသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 

ဇယား ၅ - 
တရားရးအသး 
ြပုသူများ၏ 
ကျနပ်မစစ်တမ်း 

၁ ၉၃ 



 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းတတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်(၂၀၁၇)အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကမ် 

အ ြခအ နနှင့်ရလဒ်များကိ နာကဆ်က်တဲွ(ဇ) ဇယားြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်း ကာက်ယူြခင်း 

၉၄ 

သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ရလဒ်များ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည်‘တရားမတ ရးအတူတကွြမင့်တင် ပး’(Advancing 

Justice Together) ဆိသည့် ဆာင်ပဒ်နှင့်အတူ ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရး၏ တရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကိ ချမှတ်ကာ လူတိင်းသိ ့အရည်အ သွးြမင့် တရားမတ 

မများကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန၊် တရားရးများအ ပ  ြပည်သူလူထ၏ စိတ်ချယကည်မနှင့် ထိ ရာက်မ 

ရိှသည့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ ြမင့်တင်ရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာ 

စီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇) သည် ြမန်မာ့တရားစီရင် ရးက ိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ ဆာင်ရွကရ်န်နှင့် 

တရားရးများ ခတ်မီ ရး ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် တစ်နိင်ငလးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်အြဖစ် 

ရးဆွဲခဲ့ သာ ပထမဆးမဟာဗျူဟာစီမကိန်းြဖစ်သည်။  



တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ သးနစ်ှတာမဟာဗျူဟာစီမကနိး်  

(၂၀၁၅-၂၀၁၇) နှင့် ပထမနှစလ်ပ်ငန်းအစီအစဉ် 

မဟာဗျူဟာစီမကန်ိး ဒတယိနှစ်လပ်ငန်း အစီအစဉ်  

          ၈-၁-၂၀၁၆ ရက် နတွ့င ်ထတြ်ပနခ်ဲ့သည။် 

မဟာဗျူဟာစီမကနိ်းတတယိနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်  

      ၁၂-၁-၂၀၁၇ ရက် နတ့င်ွ ထတြ်ပန်ခဲ့သည်။ 

အဆပိါ သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်းတွင ် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကိ 

ြမင့်တင်ရန် မဟာဗျူဟာ ဖာ် ဆာင်မည့်နယ်ပယ်များက ိ အာက်ပါအတိင်း သတ်မှတ်ခ့ဲသည်- 

(၁)  အများြပည်သူ၏တရားမတမလက်လှမ်းမီ ရးကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန ်

(၂)  လူထ၏အသိအြမင်ကိ ြမင့်တင် ပးရန ်

(၃)  တရားစီရင် ရး၏လွတ်လပ်မနှင့် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မတိက့ိ ြမင့်တင် ပးရန် 

(၄) တရားစီရင် ရး၏သာတူညီမမ၊မတမနှင့် ဂဏ်သိက္ခာကိ အာမခနိင်သည့် ကတိကဝတ ်

ထိန်းသိမ်းရန ်

(၅) အမများစစ် ဆးစီရင်ရာတွင ် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ အား ကာင်းလာ 

စရန ်

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်း၏အစီအစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်တွင ် ထိပ်တန်း 

အဆင့်ဦးစား ပး၊ အထူးအ ရးကီးနှင့် အလယ်အလတ်ဦးစား ပးဟူ၍ ဦးစား ပးအဆင့် (၃)ဆင့် 

သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းကိ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကးီတစ်ဦး ဦး ဆာင်သည့် မဟာဗျူဟာလက် တွအ့ ကာင်အထည ်

ဖာ် ဆာင်ရွက် ရး ကာ်မတီက ကီးကပ် ဆာင်ရွက်သည်။ အဆိပါ ကာ်မတီသည် စီမကိန်းတိးတက် 

မပမှန်အစရီင်ခစာများ တင်ြပြခင်းနှင် ့ နှစ်စဉ် ဆာင်ရွကမ်ည့် တစ်နှစ်တာလပ်ငန်းအစီအစဉ် ရးဆွ ဲ

ြခင်း၊ နှစ်အလိက် ရးဆွဲထားသည့် လပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မ 

အ ြခအ နတိက့ိ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း စသည်တိက့ိ ဆာင်ရွက်ပါသည။် 

၁ ၉၅ 

၁၇-၁၂-၂၀၁၄ ရက် နတ့င်ွထတြ်ပနသ်ည။်  



တရားရး၏ ဆာင်ရွက်မတိးတက် စရန ်ရည်မှန်းချက်များနှင့် လျာထားသတ်မှတ်ချက်များ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနစ်ှ သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာ 

စီမကိန်းတွင် တရားရး၏ ဆာင်ရက်ွမတိးတက် စရန် ရည်မှန်းချက်များနှင့် လျာထားချက်များ 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အဆိပါသတ်မှတ်ချက်များတွင် အမပီးြပတ်မရာခိင်နန်း ၁၀၀% သိ ့ ရာက်ရှိ 

ရန်နှင့် တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မ ၈၀% အထိရရိှရန် ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

တရားရး၏ ဆာင်ရွက်ချက်အ ပ  ကိန်းဂဏန်းများ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းနှင့် တရားရးအသးြပုသူ 

များ၏ သ ဘာထားမတှခ်ျကမ်ျား စစ်တမ်း ကာက်ယူြခင်းြဖင့် ရလဒ်များက ိတိင်းတာပါသည်။ 

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းသးနှစ်တာလပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ ထင်ရှားသည့် အာင်ြမင်မများ 

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းကာလအတွင်း အထူးအ ရးကီးနှင့် ထိပ်တန်းဦးစား ပး မဟာဗျူဟာ 

အစီအစဉ်များကိ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း ပီး ြမာက် အာင် အ ကာင်အထည် ဖာ ်

နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းသးနှစ်တာလပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ထင်ရှားသည့် အာင်ြမင်မများမှာ - 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် (၁၄) ရး၊ 

ခရိင်တရားရး (၆၁) ရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး (၁) ရး၊ မိုန့ယ်တရားရး 

(၂၆၁) ရးတိတွ့င် အများြပည်သူကိယ်တိင ် သတင်းအချက်အလက်ရယူနိင်ရန်အတွက် 

ကာင်တာများထားရိှြခင်းြဖင့် တရားရးသတင်းအချက်အလက်များ အလွယ်တကူရရိှ 

အာင ် ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊  

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် (၁၄)ရး၊ 

ခရိင်တရားရး (၆၇) ရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ/တိင်းတရားရး (၂) ရး၊ မို န့ယ်တရား 

ရး (၂၉၈) ရးတိတ့ွင် အများြပည်သူဆိင်ရာ အမလက်ခဌာနများထားရိှြခင်းြဖင့် တရားရး 

ဝန် ဆာင်မလကလှ်မ်းမီ ရး တိးတက် အာင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 အရည်အ သွးြမင့် တရားရးဝန် ဆာင်မများနှင့် ဆက်ဆ ြပာဆိ ရး ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ 

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ရန် တရားသူကီးများနှင် ့ တရားရးဝန်ထမ်းများအား လ့ကျင့်သင်ကား 

ပးြခင်းြဖင့် တရားရးအသးြပုသူများအ ပ  ဝန် ဆာင်မနှင့် ဆက်ဆ ြပာဆိမစွမ်းရည်များ 

တိးတက်လာြခင်း၊  

 ရှ ့ ြပးတရားရးအစီအစဉ်ကိ ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများအြဖစ် လငသ်ာယာ မိုန့ယ်တရား 

ရး၊ ဘားအမို န့ယ်တရားရးနှင့် တာင်ငူခရိင်တရားရးတိတ့ွင် ၂၀၁၅ ခနှစ်၊ ဇွန်လတွင ်

လည်း ကာင်း၊ တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများအြဖစ ်ချမ်း အးသာစမို န့ယ်တရားရး၊ ပသိမ် မို  ့

နယ်တရားရး၊ မ ကွး မို န့ယ်တရားရး၊ မာ်လမို င်ခရိင်တရားရးနှင့် မရွာခရိင်တရားရးတိ ့

တွင် ၂၀၁၆ ခနစ်ှ၊ သဂတ်လတွင်လည်း ကာင်း စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ြခင်း၊ 

၉၆ 



 ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ် မခင်းစီမခန်ခဲွ့မ အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ ် အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်အလိအ လျာက်စက်များြဖင့် အ ြခခ လပ် 

ဆာင်ြခင်းြဖင် ့ အမများကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်မ တိးတက် စရန်နှင့် အမ 

မစစ် ဆးမီလပ်ထးလပ်နည်းများ ခတ်မီ စရန ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်အမပီးြပတ်မနန်း တိးတက်လာြခင်း၊ ကန် ့ကာမခင်းများ လျာ့ 

ချနိင်ြခင်း၊ အမပီးြပတ်ရန ် ကာြမင့်သည့်ကာလ လျာ့ချနိင်ြခင်း တရားရးဝန် ဆာင်မ   

အ ပ  ြပည်သူတိ၏့ ကျနပ်မ တိးတက်လာြခင်း၊ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် နည်းပညာအသးြပုသည့် မခင်းသတင်းအချက် 

အလက်စနစ် တိးတက် ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ထိ ရာက်မရှိသည့်လပ်ငန်းစနစ်ကိ အသးြပု 

ြခင်း၊ 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် စာခန် တာ်ဌာနနှင် ့ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဌာနစသည့် ဌာနအသစ်များ ဖဲွ စ့ည်းနိင်ြခင်းြဖင့် 

စာခ န် တာ်မခင်းများအား သီးြခား ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊ ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးက  ြမင့်တင် 

နိင်ြခင်း၊ 

 တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် တရားရးသတင်းြပန်ကား ရးအရာရှိများ သတ်မှတ် ပးကာ 

တရားရးနှင့် တရားရးသတင်းအချက်အလက်များကိ အလွယ်တကူရယူနိင် ရးအတွက် 

ြပည်သူနှင့်လည်း ကာင်း၊ မီဒီယာနှင့်လည်း ကာင်း ဆက်ဆမြမင့်တင်ြခင်း၊ 

 တရားရးသတင်းမီဒီယာလက်စွဲစာအပ ် ထတ် ဝနိင်ြခင်းအားြဖင့် မီဒီယာများအ နြဖင့် 

တရားရးများတွင ်သတင်းရယူရာ၌ နည်းလမ်းတကျရယူနိင်ြခင်း၊ 

 အများြပည်သူသိ ့ တရားရးသတင်းအချက်အလက်များကိ Website ၊ Facebook နှင့် 

လက်ကမး်စာ စာင်များမှတစဆ်င့် ရယူခွင့်နှင့် အများြပည်သူအသိအြမင ် တိးတက် အာင် 

ဆာင်ရကွြ်ခင်း၊ 

 လ့ကျင့်ဌာန သီးြခားထား၍ သင်တန်းစွမ်း ဆာင်ရည်နှင့် တရား ရးသင်တန်း ကျာင်း 

၏ အဖွဲအ့စည်းတိးတက်မြမင့်မား အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 တရားရးဘတ်ဂျက်အသးြပုရာတွင ်ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ တာဝန်ခမနှင့် တစ်စတစ်စည်း သာ 

တရားရးဘတ်ဂျက်ကိ စီမ ကီးကပ်သည့် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား အာင ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 ခရိင်တရားရး (၇၀)ရး၊ ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသတရားရး (၂)ရး နှင့် မို န့ယ်တရားရး 

(၁၁၉) ရးတိတွ့င် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးြခင်းြဖင့် တရားရး 

လပ်ငန်းစီမခန်ခ့ွဲမစွမ်းရည ်ြမင့်မား စြခင်း၊ 

 

၁ ၉၇ 



 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် နှင့် တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ် (၁၄) 

ရးတိအ့ကားတွင် Video Conferencing System တည် ထာင်နိင်ြခင်းအားြဖင့် ဆက် 

သွယ်မ ပိမိထိ ရာက်လွယ်ကူလာြခင်း၊ 

 ASEAN Judiciaries Portal  နှင့် ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် အများြပည်သ ူ

သတင်းအချက်အလက်ဆိင်ရာအစီအစဉ်များကိ နိင်င တာ်အဆင့်လပ် ဆာင်ြခင်း၊ 

 ၂၀၁၆ ခနစ်ှ တရားရးနှစ်စဉ်အစီရင်ခစာ စာအပ်ထတ်ြပန်ြခင်းအားြဖင့် တရားစီရင် ရး 

လပ်ငန်းစဉ်များပွင့်လင်းြမင်သာ၍တာဝန်ခနိင်မရှိ စြခင်း၊ တရားရး၏လပ်ငန်း ဆာင်တာ 

များအ ပ  ယထာဘူတကျကျ အကဲြဖတ်နိင်ြခင်းနှင့် တရားစီရင် ရးက ၏ ြပုြပင ်

ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းများက ိအများသိရှိလာ စြခင်း၊ 

 ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနှစ ်သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း ပီး နာက ်တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာ 

ဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကိ ဆက်လက်ချမှတ်နိင်ြခင်းြဖင့် တရားစီရင် ရးြပုြပင ်

ြပာင်းလမဲလပ်ငန်းစဉ်များကိ စဉ်ဆက်မြပတ်စနစ်တကျအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

ြခင်း၊ 

 ြမန်မာနိင်ငတရားသူကးီများအတွက် တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ်စာအပ် ထတ်ြပန်ြခင်းြဖင့် 

တရားသူ ကီးများ၏ကျင့်ဝတ်ပိင်းဆိင်ရာ တိးတက်ြမင့်မား စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအတွက ် ၂၀၁၃ ခနှစ်တွင ် တရားရးများ၏အမစွဲဆိမနှင့် ပီးြပတ်မ 

အမစာရင်းများအရ အ ြခခမျဉ်းအချက်အလက်များ သတ်မှတ်ခဲ့ ပီး၊ နှစ်အလိက် တိးတက ်

ဆာင်ရွက်ရန ်ရည်မှန်းလျာထားချက်များ သတ်မှတ်ထားသည်။ ရလဒ်တင်ိးတာမကိ စီမကိန်းကာလ 

အလိက် တစ်နိင်ငလးရှိတရားရးများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်ကိ အမစာရင်းများ ကာက်ယူြခင်း၊ ဆန်းစစ် 

လ့လာြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ ဆာင်ရွက်ချက်ကိ အလိအ လျာက်စက ်

များြဖင့် အချက်အလက်ထည့်သွင်းြခင်း၊ အမများ၏သက်တမ်းကိ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း၊ တရားရး 

အသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်း ကာက်ယူြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း ရလဒ်ကိ တိင်းတာ ဆာင်ရွက် 

ခဲ့သည်။ 

 ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက် မခင်း ပီးြပတ်နန်းတွင် မခင်းစီမခန်ခဲွ့မစနစ်ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

သာ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ရလဒ်သည် ပမှန်စစ် ဆးစီရင်သည့် တရားရးများ၏ရလဒ်ထက ် ပိမိ 

ကာငး်မွန် ကာင်း တွရ့ှိရသည်။ ရည်မှန်းချက်ကိ အြပည့်အဝမ ရာက်ရှိခဲ့ သာ်လည်း ရလဒ်များ 

တိးတက်ခဲ့ ပီး အ ြခခမျဉ်းထက ်ပိမိတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်း တွရ့သည်။ ဇယား-၁ ၌ 

တစ်နိင်ငလးရှိ တရားရးများ၊ ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများ၊ တိးချဲ ့ ရှး ြပးတရားရးများတွင ်ြပက္ခဒနိ ်

နှစ်အလိက် မခင်း ပီးြပတ်နန်းကိ နင်းယှဉ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 ြပည်သူများနှင့် အမသည်များရရှိ သာ တရားရးဝန် ဆာင်မများအ ပ  တရားရးအသးြပု 

သူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်းကိ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် ကာက်ယူခဲ့ရာ ရည်မှန်းချက်ကိ အြပည့် 

အဝမ ရာက်ရှိခဲ့ သာ်လည်း ရလဒ်များတိးတက်ခဲ့ ပီး အ ြခခမျဉ်းထက် ပိမိတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် 

၉၈ 



ခဲ့ ကာင်း တွရ့သည်။ တရားရးအတွင်း လြခုစိတ်ချရမ၊ သတင်းအချက်အလက်များ လွယ်ကူစွာ 

ရယူနိင်မ၊ ယဉ် ကျးလက်လှဲစွာ ဆက်ဆ ြပာဆိမ၊ အမများကိ ကာင်းစွာကိင်တွယ် ဆာင်ရွက်နိင်မ၊ 

တန်းတူညီမဆက်ဆြပုမူမနှင့် တရားရးမ ှ ထိထိ ရာက် ရာက် ဆာင်ရွက် ပးနိင်မ စသည်တိတ့ွင် 

တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မမှာ နှစ်အလိက် တိးတက်ခဲ့သည်ကိ တွရ့သည်။ ဇယား-၂ ၌ 

ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရးများ၊ တိးချဲ ့ ရှး ြပးတရားရးများတွင ် တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မ 

စစ်တမ်းကိ နင်းယှဉ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဇယား(၁)  ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ်မခင်း ပီးြပတ်နန်း 

ဇယား(၂)  တရားရးအသးြပုသူများ၏ ကျနပ်မစစ်တမ်း  

၁ ၉၉ 



ရှ လ့ပ်ငန်းစဉ်များ 

တရားစီရင် ရးမဟာဗျူဟာစီမကိန်းများကိ ချမှတ်ြခင်းသည် တရားစီရင် ရးြပုြပင် 

ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းစဉ်အြဖစ် စနစ်တကျ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နြခင်းြဖစ်သည်။ 

တရားရးများရှိ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းတာဝန်များ၊ စီမခန်ခဲွ့ ရးလပ်ငန်းများသည် တရား 

စီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) အာက်တွင် ထူးြခားသည့် အ ြပာင်းအလဲများ 

ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ် နှာင်းပိင်းတွင ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် တရားစီရင် 

ရးဆိင်ရာ သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိနး်(၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ အ တွအ့ကုနှင့် အာင်ြမင်မများ 

အ ပ  အ ြခြပု ပီး နာက် ြပည်သူလူထ၏ြဖစ် ပ လျက်ရှိသည့် လိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း 

နိင်ရန်အတွက် "အားလးအတွက် တိးတက် ကာင်းမွန် သာ တရားမတမဆီသိ"့ ဆိ သာ ဆာင်ပဒ ်

နှင့်အညီ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအသစ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကိ ရးဆွဲနိင်ခဲ့သြဖင့် 

ြမန်မာ့တရားစီရင် ရးက ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးက ိ စဉ်ဆက်မြပတ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

နိင်မည်ြဖစ် ပသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် တစ်နိင်ငလးရှိ တရားရးအဆင့်ဆင့်၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက ် အမပီးြပတ်နန်း 

ြမင့်တင်ရန်နှင့် စစ် ဆးဆဲ၊ စစ် ဆး ပီးအမများ၏သက်တမး်နင့်ှ အမ ရဆ့ိင်းနန်းတိ ့ လျာ့ချရန ်

အတွက ် မခင်းစီမခန်ခဲွ့မအစီအစဉ်ကိ နိင်ငတစ်ဝှမ်းရိှ တရားရးများတွင ် အ ကာင်အထည် ဖာ်         

ဆာငရ်ကွြ်ခင်း၊ မခင်းစစ် ဆးစီရင်မအတွက် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်သွား 

မည်ြဖစ်သည်။ ထိအ့ြပင် တရားရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအ ပ  တရားရးအသးြပုသူများ၏ 

ကျနပမ်ြမင့်တင်နိင်ရနလ်ည်း ဆကလ်က် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

၁၀၀ 





 
 
 
 
 
 
 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏တည် နရာ 
 

ရးအမှတ်(၅၄)၊ ြပည်ကးီမ ို င်လမ်း၊ ဥတ္တ ရသီရိ မို န့ယ်၊ နြပည် တာ် 
 

ဆက်သွယ်ရန ်

ရးအဖဲွမ့ှူ း 
ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်ရး 

 
စီမ ရးရာကိစ္စဆက်သွယရ်န် 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး 

 

တရားစီရင် ရးကိစ္စဆက်သွယ်ရန ်

ညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရး ကီးကပ်မရး 

နာက်ဆက်တွဲ(က) 



နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆက ်

တိင်း ဒသကီးနှင့် ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များ၏တည် နရာများ 
 
 

၁။ ကချင်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် ဧရာရပ်ကက်ွ၊ ြမစ် ကီးနား မို  ့

၂။ ကယားြပည်နယ်တရားလတ် တာ် မင်းစရပ်ကွက်၊ သမိန် ထာလမ်းနှင့် လွို င် ကာ-်

     ရှား တာလမ်း ထာင့်၊ လွိုင် ကာ် မို  ့

၃။ ကရင်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် အမှတ-် ၄ ရပ်ကွက်၊ ခ ရလမ်းနှင့် သဓနလမ်း  

     ထာင့်၊ ဘားအမို  ့

၄။ ချင်းြပည်နယ်တရားလတ် တာ် ဈးသစ်ရပ်ကွက်၊ဟားခါးခရိင်၊ ဟားခါး မို  ့

၅။ မွန်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် ရးကီးလမ်း၊ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊   

     မာ်လမို င် မို  ့

၆။ ရခိင်ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် လမ်းမ ကီးနှင့် မယလမ်း ထာင့်၊   

     ဘာလးကွင်းရပ်၊ စစ် တွ မို  ့

၇။ ရှမ်းြပည်နယ်တရားလတ် တာ် ဆးရလမ်းနှင့်သ ြပလမ်း ထာင့်၊   

     သစ် တာရပ်ကွက်၊  တာင်ကီး မို  ့

၈။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး  နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ တမာပင်ကွင်း၊ မရွာ မို  ့

 တရားလတ် တာ်   

၉။ မ ကွးတိင်း ဒသကီး   ဆား ရကင်းရပ်၊ မ ကွး မို  ့

 တရားလတ် တာ် 

၁၀။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး  လမ်း ၃၀၊ ၆၈x ၇၀ ကား၊  

 တရားလတ် တာ်   ချမ်း အးသာစမိုန့ယ်၊ မန္တ လး မို  ့

၁၁။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး   ရန်ကန်-မန္တ လးလမ်းမကီး ဘး၊ ရးကီးရပ်ကွက်၊ 

တရားလတ် တာ်   ပဲခူး မို  ့

၁၂။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး    ရးလမ်း၊ ဆန်းချီရပ်၊ ထားဝယ် မို  ့

 တရားလတ် တာ် 

၁၃။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး  အမှတ်-၁၀၁၊ ၁၀၃ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊   

တရားလတ် တာ်   ကျာက်တတား မိုန့ယ်၊ ရန်ကန် မို  ့

၁၄။ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး  မင်းကီးအကွက်၊ အမှတ်- ၄ ရပ်ကွက်၊  

 တရားလတ် တာ်   ပသိမ် မို  ့

၁ 



စဉ ်
ခရိင်တရားရးများ/ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 

တရားရးများ 
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ 

 ၁။ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ကချင်ြပည်နယ် 

  

  

  

  

  

  

၁။ြမစ်ကီးနားခရိင်တရားရး 

၂။မိးညင်းခရိင်တရားရး  

၃။ဗန်း မာ်ခရိင်တရားရး  

၄။ပူတာအိခရိင်တရားရး 

ဧရာရပ်ကက်ွ၊ ြမစ် ကီးနား မို  ့  

အ ရှ စ့ရပ်ကွက်၊ မိးညင်း မို  ့ 

သာစည်ရပ်ကွက်၊ ဗန်း မာ် မို  ့ 

မို မ့ရပ်ကွက်၊ ပူတာအိ မို  ့

၂။  

  

  

  

၃။ 

  

  

  

  

  

  

  

   

၄။ 

ကယားြပည်နယ် 

  

  

  

ကရင်ြပည်နယ် 

  

  

  

  

  

  

  

   

ချင်းြပည်နယ် 

၅။လွို င် ကာ်ခရိင်တရားရး 

   

၆။ ဘာလခဲခရိင်တရားရး  

 

၇။ဘားအခရိင်တရားရး  

 

၈။ ကာ့ကရိတ်ခရိင ်               

တရားရး   

  

၉။ြမဝတီခရိင်တရားရး 

  

၁၀။ဖာပွန်ခရိင်တရားရး   

  

၁၁။ဟားခါးခရိင်တရားရး  

၁၂။ဖလမ်းခရိင်တရားရး  

  

၁၃။မင်းတပ်ခရိင်တရားရး 

ဖ ဖာ်လမ်းနှင့် ၅ လမ်း ထာင့်၊ 

ဒါဥခူရပ်ကွက်၊ လွို င် ကာ် မို  ့

လွို င် ကာ-် မာ်ချီးကားလမ်း ဘး၊ 

ရှမ်းပိင်းရပ်ကွက်၊ ဘာလခဲ မို  ့ 

အမှတ(်၄)ရပ်ကွက်၊ခ ရလမ်းနှင့် 

သဓနလမ်း ဒါင့်၊ဘားအမို  ့ 

အမှတ(်၇)ရပ်ကွက်၊ 

ဗာဓိ ကျာင်းလမ်း၊ ကာ့ကရိတ် မို  ့ 

 

အမှတ(်၅)ရပ်ကွက်၊ မိုပ့တ်လမ်း၊ 

ြမဝတီ မို  ့

အမှတ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ရးကန်းလမ်း၊ 

ဖာပွန် မို  ့  

စျး ဟာင်းရပ်ကွက်၊ဟားခါး မို  ့ 

ဗလိင်ရပ်ကွက်၊ဖလမ်း မို  ့ 

  

စြပရပ်ကွက်၊ မင်းတပ် မို  ့

မို မ့ရပ်ကွက်၊ပလက်ဝ မို  ့

(ပလက်ဝရးထိင)် 

  

နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆက ်



၅။ မွန်ြပည်နယ် 

  

  

၁၄။ မာ်လမို င်ခရိင်တရားရး 

   

၁၅။သထခရိင်တရားရး 

ရးကီးလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ 

မာ်လမို င် မို  ့ 

ရးကီးလမ်း၊ နန်းခဲရပ်၊ သထမို  ့

၆။ ရခိင်ြပည်နယ် ၁၆။စစ် တွခရိင်တရားရး 

  

၁၇။ ကျာက်ြဖူခရိင်တရားရး  

  

၁၈။သတွဲခရိင်တရားရး 

  

၁၉။ မာင် တာခရိင်တရားရး  

  

၂၀။ ြမာကဦ်းခရိင် 

      တရားရး  

  

လမ်းမကီး၊ ဘာလးကွင်းရပ်ကွက်၊ 

စစ် တွ မို ၊့ 

ဗိလ်င မာက်လမ်း၊ အစိးရရပ်ကွက်၊ 

ကျာက်ြဖူ မို  ့ 

ဗိလ်ချုပ်လမ်း(လမ်းသွယ်)၊ အမှတ် 

(၂) ရပ်ကွက်၊ သတဲွ မို  ့

ဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်းလမ်း၊ မို မ့အ နာက် 

ရပ်ကွက်၊ မာင် တာ မို  ့ 

ရးကီးလမ်း၊ ထမ္မရာဇ်ရပ်ကွက်၊ 

ြမာက်ဦး မို  ့

  ၇။ ရှမ်းြပည်နယ် ၂၁။ တာင်ကီးခရိင်တရားရး 

  

  

၂၂။ လွို င်လင်ခရိင်တရားရး  

၂၃။ လင်း ခးခရိင်တရားရး  

  

၂၄။ လားရးခရိင်တရားရး  

၂၅။ ကျာက်မဲခရိင်တရားရး  

၂၆။ မိးမိတ်ခရိင်တရားရး  

၂၇။ မူဆယ်ခရိင်တရားရး  

၂၈။ မိင်းဆတ်ခရိင်တရားရး 

  

၂၉။ ကျိုင်းတခရိင်တရားရး  

  

၃၀။ တာချီလိတ်ခရိင်တရားရး 

သ ြပလမ်းနှင့်ရးကီးလမ်း ဒါင့်၊ 

ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်ဝင်းအတွင်း၊ 

သစ် တာရပ်ကွက်၊ တာင်ကီး မို  ့ 

ရပ်ကွက်(၁)၊ ရးကီးလမ်း၊လွို င်လင် မို  ့ 

လင်း ခး- ဝမ်းဟတ်လမ်း၊ ပဉ်းထွန်း 

ကျးရွာအပ်စ၊လင်း ခး မို  ့ 

ရပ်ကွက်(၁)၊ဘူတာလမ်း၊ လားရး မို  ့ 

ရပ်ကွက်(၁)၊ပင် ပါ လးရပ်၊ ကျာက်မဲ မို  ့

ဟာ်နန်းရပ်ကွက်၊ မိးမိတ် မို  ့ 

ဟိမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မို  ့ 

ဗန္ဓ လလမ်း၊ မိုသ့စ်ရပ်ကွက်၊ 

မိင်းဆတ် မို  ့ 

အမှတ(်၁) ရပ်ကွက်၊ စြပအခါရွာသွားလမ်း 

ကျို င်းတမို  ့ 

ဝမ် ကာက်ရပ်၊ မဟာဗန္ုဓ လလမ်း၊ 

တာချီလိတ် မို  ့

နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆက ်

၁ 



  ၃၁။ဓနကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ             

ဒသတရားရး 

၃၂။ကိးကန ့က်ိယ်ပိင်အပ်ချုပ ်         

ခွင့်ရ ဒသတရားရး 

  

 ဆင် ခါင်းရပ်ကွက်၊ ပင်းတယမို  ့

  

ရပ်ကွက် (၃) ၊ စျးသစ်အနီး၊ 

ကာ်မင်လမ်း၊ လာက်ကိင် မို  ့

  ၈။ စစ်ကိင်းတိင်း 

ဒသကးီ 

၃၃။စစ်ကိင်းခရိင်တရားရး  

  

၃၄။မရွာခရိင်တရားရး  

၃၅။ယင်းမာပင်ခရိင်တရားရး  

၃၆။ ရဘိခရိင်တရားရး  

  

၃၇။ကန ့်ဘလူခရိင်တရားရး  

  

၃၈။ကသာခရိင်တရားရး  

  

၃၉။က လးခရိင်တရားရး  

  

၄၀။တမူးခရိင်တရားရး  

  

၄၁။ မာ်လိက်ခရိင်တရားရး  

၄၂။ခန္တးခရိင်တရားရး 

ရးကီးလမ်း၊ ပိးတန်းရပ်ကွက်၊ 

စစ်ကိင်း မို ။့  

ရးကီးလမ်း၊ ရး ကီးရပ်ကွက်၊ မရွာ မို ။့  

(ဂ) ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာပင် မို ။့  

ရးကီးလမ်း၊ စ ပါင်းရးကီးဝင်း၊ 

အမှတ(်၁၀) ရပ်ကွက်၊ ရဘိ မို ။့  

ဗိလ်ချုပ် အာင်ဆန်းလမ်း၊ 

အမှတ(်၂) ရပ်ကွက်၊ ကန ့ဘ်လူ မို  ့ 

အမှတ ်(၆၄)၊ မို ပ့တ်လမ်း၊ 

ရပ်ကွက်(၁)၊ ကသာ မို  ့ 

အ နာ်ရထာလမ်း၊ တပ်ဦးသီတာ 

ရပ်ကွက်၊ က လး မို  ့ 

အ လာင်းဘရားလမ်း၊ စျးတန်း (၁) 

ရပ်ကွက်၊ တမူး မို  ့ 

စ ပါင်းရး၊ အရာရှိရပ်ကွက်၊ မာ်လိက် မို  ့

 ရးကီးလမ်း၊ ဇီးြဖူကန်းရပ်ကွက်၊ 

၉။ မ ကွးတိင်း 

ဒသကးီ 

၄၃။မ ကွးခရိင်တရားရး  

၄၄။ပခက္က ူခရိင်တရားရး  

  

၄၅။သရက်ခရိင်တရားရး  

  

၄၆။မင်းဘူးခရိင်တရားရး  

  

၄၇။ဂန ့် ဂါခရိင်တရားရး 

ဆား ရကင်းရပ်၊ ရးလမ်း၊ မ ကွး မို  ့ 

အမှတ(်၁) ၊ ဗဒ္ဓကန်းရပ်၊ ပါက်လမ်း၊ 

ပခက္က ူ မို ၊့  

ရးကီးလမ်း၊ ြပည် တာ် အးရပ်၊ 
သရက်မို  ့ 

အမှတ ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိလ်ချုပ်လမ်း၊ 

မင်းဘူး မို  ့ 

အမှတ ်(၁)၊ ြမာက်ကနး်ရပ်၊ 

စည်ပင်လမ်း၊ ဂန ့် ဂါ မို  ့

နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆက ်



၁၀။ 

  

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 

  

၄၈။မန္တ လးခရိင်တရားရး  

  

၄၉။ြပင်ဦးလွင်ခရိင ်    

တရားရး 

  

၅၀။ ကျာက်ဆည်ခရိင ်       

တရားရး  

၅၁။မိတ္ထ ီလာခရိင်တရားရ 

 

 

၅၂။ြမင်းြခခရိင်တရားရး 

 

၅၃။ ညာင်ဦးခရိင် 

      တရားရး  

  

၅၄။ရမည်းသင်းခရိင် 

      တရားရး  

၅၅။ဒက္ခဏခရိင်တရားရး 

လမ်း၃၀၊ ၆၈x၇၀ကား၊ ရးကီးဝင်း၊ 

ချမ်း အးသာစမိုန့ယ်၊ မန္တ လး မို ။့ 

အမှတ(်၁၅၁-ခ)မို ပ့တ်လမ်း၊ 

သမဂလာရပ် 

ရပ်ကွက် ကီး(၂)၊ ြပင်ဦးလွင် မို ။့  

ဆူးကန်းရပ်ကွက်၊ အိမ် တာ်လမ်း၊ 

ကျာက်ဆည် မိုန့ယ်၊  

ရကီးလမ်းထိပ်၊မိတ္ထ ီလာ- ကျာက်ပန်း 

တာင်းကားလမ်းမ ကီး ဘး၊ 

နန်း တာ်ကန်းရပ်ကွက်၊ မိတ္ထ ီလာ မို ။့ 

(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 

ြမင်းြခ မို ။့  

စည်ပင်သာယာရပ်၊ အမှတ(်၅)ရပ ်

ကွက်၊ ညာင်ဦး- ချာက်ကားလမ်း 

ဘး၊ ရစည်းခဘရားအနီး၊  

ညာင်ဦး မို ။့   

စီဗီလိင်းရပ်၊ ရမည်းသင်း မို  ့။ 

 

နြပည် တာ် ကာင်စီလမ်း၊ 

ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ်၊ နြပည် တာ ် 

၁၁။ 

  

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

  

၅၆။ပဲခူးခရိင်တရားရး 

  

  

၅၇။ တာင်ငူခရိင ်      

တရားရး  

၅၈။သာယာဝတီခရိင်    

တရားရး  

၅၉။ြပည်ခရိင်တရားရး 

  

တာင်ငူလမ်း၊ တိင်း ဒသကီးတရား 

လတ် တာ်ဝင်း၊ ရးကီးရပ်ကွက်၊ 

ပဲခူး မို ။့  

စက်ရှင်လမ်း၊၂၀ ရပ်ကွက်၊ တာင်ငူ မို ။့ 

  

ရာြပည့်လမ်း ၊ စျးပိင်းရပ်ကွက်၊ 

သာယာဝတီမို ။့   

ယက္က န်းစင်လမ်းနှင့်ကမ်းနား 

လမ်း ထာင့် ၊ြပည် မို  ့

  

နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆက ်

၁ 



၁၂။ 

  

  

  

  

     

၁၃။ 

  

    

   

  

 

 

 

 

၁၄။ 

တနသာရီတိင်း ဒသကီး 

  

  

  

  

      

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

  

   

   

 

 

 

 

 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

၆၀။ထားဝယ်ခရိင်တရားရး 

 

၆၁။ မိတ်ခရိင်တရားရး 

၆၂။ ကာ့ သာင်းခရိင ်

     တရားရး 

 

၆၃။ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်း       

ခရိင်တရားရး  

၆၄။ရန်ကန်အ နာက်ပိင်း 

ခရိင်တရားရး  

၆၅။ရန်ကန် တာင်ပိင်း 

ခရိင်တရားရး  

 

၆၆။ရန်ကန် ြမာက်ပိင်း        

ခရိင်တရားရး  

 

၆၇။ပသိမ်ခရိင်တရားရး 

 

၆၈။ဟသာတခရိင်တရားရး 

 

၆၉။ ြမာင်းြမခရိင်တရားရး  

  

၇၀။လပွတ္တ ာခရိင်တရားရး  

၇၁။မအူပင်ခရိင်တရားရး 

   

၇၂။ဖျာပခရိင်တရားရး 

ဆန်းချီရပ်၊ သခလမ်းသွယ်၊ 

ဆန်းချီတိးချဲ ့မို သ့စ်၊ ထားဝယ်မို  ့

ဆိပ်ငယ်ရပ်ကွက်၊ မိတ် မို  ့ 

အာင်သခရပ်ကွက်၊ 

ဗိလ်ချုပ်လမ်း၊ ကာ့ သာင်း မို  ့ 

 

မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒါပ မို န့ယ် 

   

ခ ရပင်လမး်၊လမ်းမ တာ် မို န့ယ်  

 

အာင် ဇယျလမ်းနှင့်တိင်းရးလမ်း

ဒါင့်၊ မို သ့စ်အလယ် ရပ်ကွက်၊ 

သန်လျင် မို  ့ 

အမှတ ်၁၀၊ ဗဟိလမ်း၊ ရွာမအ ရှ  ့

ရပ်ကွက်၊အင်းစိန် မို န့ယ်။ 

 

မဟာ စတီလမ်း၊ 
(၁၃)ရပကွ်က် ၊ ပသိမ် မို  ့ 

ဆည် ြမာင်းရိပ်သာလမ်း၊တာငါး

ဆယ် တာင်ရပ်ကွက်၊ဟသာတမို  ့  

ြမဂဏ်ရည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊  

ြမာင်းြမ မို  ့ 

ပိ တာက်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ (၃)

မိင် မို သ့စ်၊ လပွတ္တ ာ မို  ့ 

မင်းလမ်း၊(၁)ရပကွ်က် 

 မအူပင် မို  ့

ဒတိယလမ်းနှင့်မာလာမို င်လမ်း

ထာင့်၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပ မို  ့

နာက်ဆက်တွဲ(က) အဆး 



နာက်ဆက်တွဲ(ခ) 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အလိက်  
( ၁-၁-၂၀၁၇ ) မ ှ( ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ) ကာလအတငွး် စွဲဆိ သာ အ ရးကီးရာဇဝတ်မခင်း 

အ ြခြပဇယား 

  

စဉ ်

  
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် မဒိမ်းမ လူသတ်မ မူးယစ် ဆးဝါးမ လူကန်ကူးမ 

၁။ ကချင်ြပည်နယ် ၆၃ ၃၃ ၁၇၃၀ ၂၈ 

၂။ ကယားြပည်နယ် ၈ ၄ ၆၆ ၁ 

၃။ ကရင်ြပည်နယ် ၃၀ ၂၅ ၅၈၂ ၅ 

၄။ ချင်းြပည်နယ် ၉ ၁၀ ၂ ၀ 

၅။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး ၂၂၀ ၁၁၁ ၁၄၁၉ ၁ 

၆။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး ၉၉ ၄၈ ၆၂၄ ၅ 

၇။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ၂၃၆ ၁၃၃ ၈၆ ၁၂ 

၈။ မ ကွးတိင်း ဒသကီး ၁၆၀ ၈၃ ၅၃ ၁ 

၉။ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး ၂၈၈ ၁၈၄ ၈၅၀ ၂၂ 

၁၀။ မွန်ြပည်နယ် ၉၂ ၅၃ ၂၈၀ ၃ 

၁၁။ ရခိင်ြပည်နယ် ၆၃ ၁၁၆ ၁၅၆ ၈ 

၁၂။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ၂၅၈ ၁၃၃ ၁၀၇၇ ၃၈ 

၁၃။ ရှမ်းြပည်နယ် ၇၀ ၁၃၂ ၂၀၆၃ ၄၈ 

၁၄။ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး ၃၃၄ ၁၄၉ ၆၄ ၁၉ 

  စစ ပါင်း ၁၉၃၀ ၁၂၁၄ ၉၀၅၂ ၁၉၁ 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဂ) 

တိင်စာအရဝန်ထမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ်အ ရးယူမအ ြခအ န  
၁.၁.၂၀၁၇ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ထ ိ



နာက်ဆက်တွဲ(ဂ) အဆး 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဃ) 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့ ်တရားရးအဆင့်ဆင့်ရှိ  
ရာထူးအဆင့်အလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း  

၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ  

စဉ ် ရာထူးအမည် လစာနန်း ခွင့်ြပု 
လက်ရှိ လစ ်

လပ ်ကျား မ ပါင်း 

၁ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ၅၀၀၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - 

၂ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
၃၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၄၀၀၀၀၀ 
၅ ၁ ၄ ၅ - 

၃ ညန်ကား ရးမှူး 
၃၄၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၀၀၀၀ 
၂၅ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၁ 

၄ တရား ရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၁) 
၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၃၀၀၀၀ 
၁၅၉ ၄၆ ၁၀၆ ၁၅၂ ၇ 

၅ တရား ရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၂) 
၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၀၀၀၀၀ 
၂၇၈ ၁၀၂ ၁၁၅ ၂၁၇ ၆၁ 

၆ တရား ရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၃) 
၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၇၀၀၀၀ 
၈၀၇ ၂၄၆ ၂၈၀ ၅၂၆ ၂၈၁ 

၇ တရား ရးဝန်ထမ်းအဆင့်(၄) 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၆၄၉ ၁၈၉ ၁၇၆ ၃၆၅ ၂၈၄ 

 အရာထမ်းစစ ပါင်း  ၁၉၂၅ ၅၉၈ ၆၉၃ ၁၂၉၁ ၆၃၄ 

၈ ရးအပ် 
၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၅၀၀၀ 
၄၈ ၉ ၃၃ ၄၂ ၆ 

၉ ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် ရးမှူ း 
၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၅၀၀၀ 
၁ - - - ၁ 

၁၀ ဌာနခွဲစာ ရး 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၂၆၅ ၈၂ ၁၆၄ ၂၄၆ ၁၉ 

၁၁ စာရင်းကိင်-၂ 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၂ - ၂ ၂ - 

၁၂ စာကည့်တိက်မှူး 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၁ - ၁ ၁ - 

၁၃ 
ဒ-ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် 
ရးမှူ း 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-
၁၉၀၀၀၀ 

၁ - ၁ ၁ - 

၁၄ လြခု ရး-၂ 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၂ ၂ - ၂ - 

၁၅ အကီးတန်းစာ ရး 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၁၃၇၃ ၃၈၄ ၇၃၁ ၁၁၁၅ ၂၅၈ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဃ)  အဆက် 

စဉ ် ရာထူးအမည် လစာနန်း ခွင့်ြပု 
လက်ရှိ လစ ်

လပ ်ကျား မ ပါင်း 

၁၆ 
အကီးတန်းစာ ရး
(အမတဲွထိန်း) 

၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-
၁၇၅၀၀၀ 

၂ ၁ - ၁ ၁ 

၁၇ အကီးတန်းလကနိှ်ပစ်က် 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၅၆ ၁၄ ၁၈ ၃၂ ၂၄ 

၁၈ လက် ထာက်ကွန်ပျူတာ 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၉၂ ၁၁ ၄၂ ၅၃ ၃၉ 

၁၉ စာရင်းကိင်-၃ 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၂ - ၂ ၂ - 

၂၀ 
လက် ထာက် 
စာကည့်တိက်မှူး 

၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-
၁၇၅၀၀၀ 

၁ - ၁ ၁ - 

၂၁ ယာဉ် မာင်း-၃ 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၂၅ ၁၃ - ၁၃ ၁၂ 

၂၂ လြခု ရး-၃ 
၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၅၀၀၀ 
၃ ၃ - ၃ - 

၂၃ အငယ်တန်းစာ ရး 
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၁၅၅၀ ၄၂၈ ၆၀၂ ၁၀၃၀ ၅၂၀ 

၂၄ အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက ်
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၈၅၇ ၂၉၆ ၁၉၇ ၄၉၃ ၃၆၄ 

၂၅ ဒ-လက် ထာက်ကွန်ပျူတာ 
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၂၅ ၆ ၁၀ ၁၆ ၉ 

၂၆ စာရင်းကိင်-၄ 
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၃ ၁ ၁ ၂ ၁ 

၂၇ လပ်စစ်က မ်းကျင-်၄ 
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၂ ၁ - ၁ ၁ 

၂၈ လြခု ရး-၄ 
၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၆၀၀၀၀ 
၄ ၄ - ၄ - 

၂၉ စာကူးစကလှ်ည့်အကူ 
၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၄၅၀၀၀ 
၃ ၂ - ၂ ၁ 

၃၀ ယာဉ် မာင်း-၅ 
၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၄၅၀၀၀ 
၆၇ ၃၇ - ၃၇ ၃၀ 

၃၁ လြခု ရး-၅ 
၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၄၅၀၀၀ 
၄ ၂ - ၂ ၂ 

၃၂ စာတွဲချုပ ်
၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၄၅၀၀၀ 
၁၄ ၅ ၁ ၆ ၈ 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဃ) အဆး 

စဉ ် ရာထူးအမည် လစာနန်း ခွင့်ြပု 
လက်ရှိ 

လစ ်
လပ ်

ကျား မ ပါင်း 

၃၃ ရးအကူ 
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၃၀၀၀၀ 
၇၆၃ ၂၂၇ ၁၅၅ ၃၈၂ ၃၈၁ 

၃၄ ရးအကူ/စာပိ ့
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၃၀၀၀၀ 
၁၂၄၄ ၆၂၆ ၅၉ ၆၈၅ ၅၅၉ 

၃၅ ရး စာင့် 
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၃၀၀၀၀ 
၄၂၄ ၂၂၃ ၂၀ ၂၄၃ ၁၈၁ 

၃၆ သန ့ရ်ှင်း ရးအကူ 
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၃၀၀၀၀ 
၄၁ ၁ ၂၄ ၂၅ ၁၆ 

၃၇ လပ်သား(ဥယျာဉ)် 
၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၃၀၀၀၀ 
၆ ၂ - ၂ ၄ 

 အမထမ်းစစ ပါင်း  ၆၈၈၁ ၂၃၈၀ ၂၀၆၄ ၄၄၄၄ ၂၄၃၇ 

 ပါင်း  ၈၈၀၆ ၂၉၇၈ ၂၇၅၇ ၅၇၃၅ ၃၀၇၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(င) 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ   
ြပင်ဆင်ခဲ့သည့်ဥပ ဒများနှင့်် နည်းဥပ ဒများ 
(၁-၁-၂၀၁၇ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထ)ိ 

 စဉ ်

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ကတာဝန ်
ယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်

ြပဌာန်းခဲ့သည့် ြပင်ဆင်ခဲ့သည့် ဥပ ဒများနှင့ ်
နည်းဥပ ဒ 

အတည်ြပု 

ြပဌာန်းသည့် န ့
မှတ်ချက ်

 ၁။ 
ဥပ ဒဆိင်ရာအ ထာက်အကူ ပး ရးဥပ ဒက ိ
ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ
( ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၈/၂၀၁၇)  

 ၂၆-၅-၂၀၁၇ 
  

  

၂။ 
အထူးထိမ်းြမားြခင်းဆိင်ရာအက်ဥပ ဒကိ 
ြပင်ဆင်သည့် ဥပ ဒ 
( ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၂၁/၂၀၁၇) 

 ၄-၈-၂၀၁၇   

၃။ 
အပ်ထိန်းသူနှင့် အပ်ထိန်းြခင်းခရသူများ 
အက်ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 

 ( ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်၂၃/၂၀၁၇)  

၁၅-၈-၂၀၁၇ 

  

  

  

၄။ 
ြမန်မာနိင်ငလင်မယားကွာရှင်း ရးအက်ဥပ ဒက ိ
ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 
( ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၂၄/၂၀၁၇) 

 ၁၅-၈-၂၀၁၇ 

  
  

၅။ 
ခရစ်ယာန်ထိမ်းြမားြခင်းဆိင်ရာ အက်ဥပ ဒကိ 
ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ 
( ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ ်၂၅/၂၀၁၇) 

၁၈-၈-၂၀၁၇    

၆။ 
ဥပ ဒဆိင်ရာ အ ထာက်အကူ ပး ရး 
နည်းဥပ ဒများ 

 ၂၉-၁၂-၂၀၁၇  အသစ်ြပဌာန်း 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(စ)  

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်နှင့် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တရားသူကီးများ၏ 

ြပည်ပခရီးစဉ်များ(၁-၁-၂၀၁၇ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထိ) 

ကာလ တက် ရာက်သူအမည် 
လက်ခကျင်းပ 
သည့်နိင်င 

ြပည်ပ ဆွး နွးပွဲ/
ချစ်ကည် ရးခရီး/ 

ညီလာခ/အစည်းအ ဝး/ 
ဖိရမ်အမည် 

၂၄-၃-၂၀၁၇ 
ဦးထွန်းထွန်းဦး 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်
ဘရူနိင်း 

ဒါရူဆလမ်နိင်င 

 (၅) ကိမ် ြမာက် 
အာဆီယ       

တရားသူကီးချုပ်များ      
အစည်းအ ဝး  

၈-၆-၂၀၁၇ 
ဦးထွန်းထွန်းဦး 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်
တရတ်ြပည်သူ ့
သမ္မတနိင်င 

ဒတိယအကိမ် ြမာက် 
တရတ်-အာဆီယ 
တရားမတမဖိရမ ်

 ၁၈-၉-၂၀၁၇ 
မ ှ

၂၁-၉-၂၀၁၇ ထိ 

ဦးထွန်းထွန်းဦး 
ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်

ဂျပန်နိင်င 

၁၇ ကိမ် ြမာက်   
အာရှ-ပစိဖိတ် 

တရားသူကီးချုပ်များ 
ညီလာခ 

၂၇-၁၀-၂၀၁၇ 
ဦးထွန်းထွန်းဦး 

ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ ်
ဖိလစ်ပိင်နိင်င 

အာဆီယ 
တရားသူကီးချုပ်များ 

ကာင်စ ီ
အထူးအစည်းအ ဝး 

၂၀-၃-၂၀၁၇ 
မ ှ

 ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

ဦးသာ ဌး  
ြပည် ထာင်စတရား  

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး 

အ မရိကန ်
ြပည် ထာင်စ 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 
လ့ကျင့် ရးအစီအစဉ် 

၁၇-၃-၂၀၁၇ 
မ ှ

၂၀-၃-၂၀၁၇ ထိ 

ဦးစိးညွန ့်  
ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး 

သစ တးလျ 
နိင်င 

(၁၂) ကိမ် ြမာက် 
လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာ 
ပူးတွဲနိင်င ပါင်းစ 
တရားစီရင် ရး 

ညီလာခ 



နာက်ဆက်တွဲ(စ) အဆး 

ကာလ တက် ရာက်သူအမည် 
လက်ခကျင်းပ 
သည့်နိင်င 

ြပည်ပ ဆွး နွးပွဲ/
ချစ်ကည် ရးခရီး/ 

ညီလာခ/အစည်းအ ဝး/ 
ဖိရမ်အမည် 

၂၉-၁၀-၂၀၁၇  
မ ှ

၂-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

ဦးမျို းတင့်  
ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး 
ဂျပန်နိင်င 

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိင ်
ခွင့်ဆိင်ရာ တရားစဲွဆိ 
မများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

နိင်ငတကာ 
နီှး နှာဖလှယ်ပဲွ 

၂၀-၁၁-၂၀၁၇  
မ ှ

၂၁-၁၁-၂၀၁၇ ထ ိ

ဦးစိးနိင် 
 ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး 
ဖိလစ်ပိင်နိင်င 

“အာရှ ဒသစီးပွား ရး
လပ်ငန်းကီးများ 
စီမအပ်ချုပ်ရာတွင် 
တွ က့ုရသည့် 

စိန် ခ မများနှင့် 
အခွင့်အလမ်းများ 
ဆိင်ရာညီလာခ” 

၅-၁၂-၂၀၁၇ 
မ ှ

၆-၁၂-၂၀၁၇ ထိ 

ဦးခင် မာင်ကည် 
ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး 

တရတ်ြပည်သူ ့
သမ္မတနိင်င 

“တရတ်-အာဆီယ 
ဥပ ဒပညာရှင်များ 

တွဆ့ပွဲနှင့်         
တရတ်-အာဆီယ 
ဥပ ဒ ရးရာဖိရမ်” 

၁၃-၃-၂၀၁၇  

မ ှ 

၁၅-၃-၂၀၁၇ ထ ိ 

ဦး အာင် ဇာ်သိန်း 

ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်တရားသူ ကီး  

မ လးရှားနိင်င  

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာလူ ့

အခွင့် ရးဥပ ဒများနှင့် 

သက်ဆိင်သည့် အ လ့ 

အထ ကာင်းများမ ဝ

ြခင်းဆိင်ရာ လူအ့ခွင့်အ 

ရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အာဆီယအစိးရချင်း 

ဆိင်ရာ ကာ်မရှင်တရား 

စီရင် ရး ဆွး နွးပွဲ  

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဆ) 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မအတွက်ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သိ ့

လာ ရာက်သည် ့နိင်ငတကာကိယ်စားလှယ်များစာရင်း(၁-၁-၂၀၁၇ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ထိ) 

ရက်စွဲ လာ ရာက်သည့်ကိယ်စားလှယ်အမည် 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလ 
၁၉ရက် 

Mr. Malcolm L.Russell-Einhorn ၊ အကီးတန်းအက ပး ၊ 
United States Agency for International Development 
(USAID)နှင့်အဖဲွ  ့

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ 
၁၀ ရက် 

Judge Allyson K. Duncan၊ ဖယ်ဒရယ်တရားသူကီး၊ 
အ မရိကန်အယူခတရားရး 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဧပီလ ၁၁ ရက် 
H.E. Dr. Nikolay A. Listopadov ၊ သအမတ် ကီး ၊ 
ရရှားနိင်ငသရး 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဧပီလ ၂၈ ရက် 
H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen ၊ သအမတ် ကီး ၊ 
ဒိန်းမတ်နိင်ငသရး 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ မလ ၅ ရက် 
H.E. Ms. KAMAKAWA Yoko၊ဂျပန်နိင်င အာက်လတ် တာ် 
အမတ ်(တရား ရးဝန်ကီး ဟာင်း)နှင့်အဖဲွ  ့

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ မလ ၁၇ ရက် 
H.E. Mr. Scot Marciel ၊ သအမတ် ကီး၊ အ မရိကန်နိင်ငသရး၊ 
ရန်ကန် မို  ့

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် 
Ms. Jeanne Briggs ၊ ဒါရိက်တာ ၊ United States Agency 
for International Development (USAID)နှင့်အဖဲွ  ့

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ သဂတလ်       
၁ ရက် 

Justice Mr. Kalyan Shrestha, International Commission 
of Jurists (ICJ) & Justice Mr. Murray Kellam, UNDP 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ သဂတလ်      
၂၃ ရက် 

Mr. Robert L. Dean ၊ Deputy Chief of Party၊ Promoting 
the Rule Of Law Project (PRLP)၊ USAID 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ၊ သဂတလ်     
၂၅ ရက် 

 Justice Mr. Richard WHITE ၊ Federal Court of Austral-
ia & Justice Mr. Chua Lee Ming ၊ Singapore High Court 



နာက်ဆက်တွဲ(ဆ) အဆး 

ရက်စွဲ လာ ရာက်သည့်ကိယ်စားလှယ်အမည် 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ စက်တင်ဘာလ 
၈ ရက် 

H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen ၊ သအမတ် ကီး ၊ ဒိန်းမတ ်
နင်ိငသရး 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ အာက်တိဘာ 
လ ၂၃ ရက် 

Ms. Caitlin Reiger ၊ အဖွဲ ့ ခါင်း ဆာင် ၊ My Justice အဖဲွ  ့

၂၀၁၇ ခနစ်ှ နိဝင်ဘာလ    
၁၀ ရက် 

H.E. Mr. Robert Chua , Ambassador , Embassy of the 
Republic of Singapore  

၂၀၁၇ ခနစ်ှ နိဝင်ဘာလ    
၁၅ ရက် 

Mr. Kunihiko SAKAI , Former President, Research and 
Training Institute ,    Ministry of Justice (MOJ),         
Advisor Attorney , TMI Associates, Tokyo Office,   
Japan 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ နိဝင်ဘာလ    
၁၆ ရက် 

Mr. Troels Vester , Country Manager , United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), Myanmar     
Office (UNODC) 

၂၀၁၇ ခနစ်ှ နိဝင်ဘာလ    
၁၇ ရက် 

H.E. Mr. Robert Chua, Ambassador, Embassy of the 
Republic of Singapore 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) 

မဟာဗျူဟာအပိင်း(၁) အများြပည်သူ၏ တရားမတမလက်လှမ်းမီ ရးကိ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန ်

၁.၁ တရားရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ အလွယ်တက ူလက်လှမ်းမီနိင် ရးတိးြမင့်လပ် ဆာင်ရန ်

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၁.၁.၁ အများြပည်သူကိယ်တိင ်

သတင်းအချက်အလက်ရယူနိင် 

သည့် ကာင်တာများ ထားရိှ 

ပးြခင်း 

 တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ

တင်ွသတင်းအချကအ်လက်

ြဖန ့်ြဖူးရန်စားပွဲ ကာင်တာ

များထားရှိ ပးြခင်း 

  

    

  

 တည် ဆာကမ်ည့်တရားရး

များတွင်သတင်းအချက် 

အလက်ြဖန ့်ြဖူးရန်စားပဲွ

ကာင်တာများထားရိှ ပး 

ြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်

ဥပ ဒအ ထာက်အကူြပုကိစ္စ

ရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သတင်းအချက်အလက် 

ပးြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ခရိင်တရားရး(၂၈)ရး၊ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ

တရားရး(၁)ရးနှင့် မို န့ယ် 

တရားရး(၁၉၅)ရး တိတ့ွင ်

သတင်းအချက်အလက် 

ြဖန ့်ြဖူးရန ်စားပွဲ ကာင်တာ 

များထားရိှြခင်း 

 

တည် ဆာက်မည့်တရားရး

များတွင ်သတင်း အချက် 

အလက် ြဖန ့်ြဖူးရန ်စားပဲွ 

ကာင်တာများ ထားရိှရန ်

စီစဉ်ထားြခင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

  

  

   

  

  

   

 

ရှ ့ ြပးတရားရး 

အသးြပုသူများ၏ 

ဆန်းစစ်ချက်အရ 

သတင်းအချက် 

အလက်များရယူ 

နိင်မအ ပ ကျ 

နပ်မမှာမူလ ရှ ့

ြပးတရားရးများ 

တွင် ၅၈%မှ ၆၆% 

အထိလည်း 

ကာင်း ၊ တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၆၃% မ ှ

၇၂% ထ ိလည်း 

ကာင်းတိးတက်ခ့ဲ

ပါသည်။  

  

  

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းတတိယနှစ်လပ်ငန်းအစအီစဉ်(၂၀၁၇) 

အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ အ ြခအ နနှင့်ရလဒ်များ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၁.၁.၂ အများြပည်သူဆိင်ရာ 

ခတ်မီအမလက်ခဌာနများ ရှ ့

ြပးနမူနာပစ ရးဆွဲြခင်း၊ 

လက် တွအ့ ကာင်အထည် 

ဖာ်ြခင်း 

 တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ

တင်ွအမလက်ခ ာနများ 

ထားရိှ ပးြခင်း 

 

 

 တည် ဆာကမ်ည့်တရားရး

များတွင်အမလက်ခ ာနများ 

ထားရိှ ပးြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

ခရိင်တရားရး(၃၄)ရး၊ 

ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 

တရားရး(၂)ရးနှင့် မို န့ယ် 

တရားရး(၂၃၂)ရးနှင့် တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရးတိတ့ွင် 

အမလက်ခ ာနများ   

ထားရိှြခင်း 

တည် ဆာက်မည့်တရားရး

များတွင်အမလက်ခ ာန 

များထားရှိရန်စီစဉ် ပီး 

ြဖစ်ြခင်း 

သတင်းအချက် 

အလက်များရယူ 

နိင်မအ ပ ကျ 

နပ်မမှာမူလ ရှ ့

ြပးတရားရးများ 

တွင် ၅၈%မှ ၆၆% 

အထိလည်း 

ကာင်း ၊ တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၆၃% မ ှ

၇၂% ထ ိလည်း 

ကာင်းတိးတက်ခ့ဲ

ပါသည်။   

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၁.၂.၁ တရားသူကီးများ၊    

ရးဝန်ထမ်းများက ိဝန် ဆာင်မ နှင့် 

ဆက်ဆ ြပာဆိမ သင်တန်းများ 

ပးြခင်း 

 ဝန် ဆာင်မနှင့်ဆက်ဆ ြပာ

ဆိမ စသတ်မှတ်ချက်များ၊ 

သင်တန်းအစီအစဉ်များ 

ြမင့်တင် ပးြခင်း 

  

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

  

  

  

ဝန် ဆာင်မနှင့ ်ဆက်ဆ ြပာ 

ဆိမ(Customer Services) 

သင်တန်းများကိြပည် ထာင်

စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် 

USAID-PRLP ၏ အကူ 

အညီြဖင့််   တိင်း ဒသကီး/ 

  

  

  

ရှ ့ ြပးတရားရး

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရ ဝန် ဆာင်မ 

ဆက်ဆ ြပာဆိမ

နှင့်ပတ်သက်၍ 

၁.၂ ြပည်သူများ၊ တရားစဲွဆိသူများနှင့်တရားစဲွဆိြခင်းခရသူများအားလးကိ ယဉ် ကျးလက်လှဲစွာ  
ဆက်ဆ ပးရန် 

၁ 



နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

 သင်တန်းဆရာများကိ 

ဝန် ဆာင်မနှင့ ်ဆက်ဆမ 

ဆိင်ရာသင်တန်းများပိခ့ျ 

ပးြခင်း 

 တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ 

တရားသူ ကီးများ နှင့် 

ရးဝန်ထမ်းများအား 

ဝန် ဆာင်မနှင့်ဆက်ဆမ 

သင်တန်းများပိခ့ျ ပးြခင်း 

  

 

 

 

 

 

၁.၂.၂ တရားရးလပ်ငန်းများကိ 

ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိမိလွယ်ကူ 

စ ရးအတွက ်မခင်းသတင်း 

အချက်အလက်စနစ်အား 

ြမင့်တင် ပးြခင်း 

 မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမစနစ် (CMS) 

ရးဆွဲတည် ဆာက်ရာတွင ်

မခင်းသတင်းအချက် 

အလက်စနစ် (CIS) နှင့် 

ချတိဆ်ကအ်သးြပုြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အထူး 

အ ရး ကီး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ်

မ ှအရာရိှများကိ ပိခ့ျ ပး 

ခဲ့ ပီး၊ ၎င်းတိက့ သက်ဆိင် 

ရာတိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်၊ ခရိင် 

တရားရးများနှင့်တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ 

တရားသူ ကီးများနှင့် ရး 

ဝန်ထမ်းများအား ထပ်မ 

ပိခ့ျခဲ့ရာ စစ ပါင်း ၁၇၄၆ 

ဦးကိ ပိခ့ျ ပးခဲ့ြခင်း 

  

 

 

 

 

 

 

 

ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

တရားရးအသး

ြပုသူများ၏ ကျ

နပ်မမှာ မူလ ရှ  ့

ြပးတရားရးများ 

တွင်၆၄%မှ၇၆% 

အထိလည်း 

ကာင်း၊တိးချဲ ့

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင်တရားသူ

ကီးများအ ပ  

တရားရးအသး 

ြပုသူများ၏ ကျ

နပ်မမှာ ၆၆% မ ှ

၇၉% ထ ိ လည်း 

ကာင်းတိးတက်

ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

ရလဒ်တိင်းတာ 

နိင်ြခင်းမရှိပါ။ 

 

 

 

 

 



နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

 USC  နှင့် HCs  မှ ဝန်ထမ်း 

များအား မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ 

စနစ် (CMS)  အသးြပုနည်း 

သင်တန်းများ ပးြခင်း 

 USC  နှင့် HCs   များ၏ 

ကားနာမည့်အမစာရင်းနှင့် 

အမိန ့ခ်ျမတှမ်ည့်အမစာရင်း 

များကိ USC ၏ Website 

မှတစ်ဆင့် ကြငာြခင်း 

 USC နှင့်ကားနာမည့်အမ 

စာရင်းနှင့် အမိန ့ခ်ျမှတ်မည့် 

အမစာရင်းများကြိပည်သူ ့

ဆက်ဆ ရးဌာနခဲွ Facebook 

မှတစ်ဆင့် ကညာြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင်တန်းများ ပးနိင်ြခင်းမ

ရိှပါ။ 

 

 

USC ၏ Website 

မှ ကညာြခင်း 

  

  

 

ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဌာနခွဲ 

၏Facebook မ ှတစ်ဆင့် 

ကညာြခင်း 

 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 

၁.၂.၃ တရားမမခင်းများတွင ်

စ့စပ်ြဖန် ြဖမနည်းလမ်းများက ိ

အသးြပုနိင် ရးအတွက် ြဖစ်နိင် ြခ 

များကိ လ့လာြခင်း 

 အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊ ဆွး

နွးပွဲများြပုလပ်ြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

  

 

 

 

စ့စပ် ြဖရှင်း ရးဆိင်ရာအ

လပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ JICA 

နှင့်(၁) ကိမ်၊  စင်ကာပူနိင်င 

ဥပ ဒ ရးရာဝန် ကီးဌာန 

(Min Law)နှင့်(၁) ကိမ် 

ပူး ပါင်းကျင်းပြခင်း။ 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

၁ 



မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

 တရားမမခင်းများတွင ်တရား 

ရးက ဦး ဆာင်၍ စ့စပ ်

ြဖရှင်းြခင်းဆိင်ရာအြခား 

နိင်ငများ၏အ တွအ့ကုများ 

ပ  လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း 

 တရားမမခင်းများတွင ်တရား 

ရးက ဦး ဆာင်သည့် စ့စပ ်

ြဖရှင်းြခင်းဆိင်ရာလပ်ထး

လပ်နည်း ရးဆွဲြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး

   

  

 

 

ဂျပန်နိင်င၊ စင်ကာပူနိင်င 

နှင့် မွန်ဂိလီးယားနိင်ငတိ၏့ 

စ့စပ် ြဖရှင်း ရးစနစ် 

အ တွအ့ကုများကိ 

လ့လာဆန်းစစ်ခ့ဲြခင်း 

ဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ပါသည်။  

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

၁.၃ တရားရးဝန် ဆာင်မများကိ ြပည်သူများလက်လှမ်းမီ စ ရးအတွက် တရားရးအဆင်အြပင်များကိ 
ပါင်းစည်းထား သာဒီဇိင်းပစများြဖင့် ြပန်လည်မွမ်းမရန် 

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၁.၃.၁ ြပည့်စလ လာက်သည့် 

စိတ်ချရ သာ အခွင့်အလမ်းများ 

ပးအပ်နိင်ရန်နှင့်ြပည်သူများ 

၏ယကည်မတိးြမင့်လာ စရန ်

အတွက ်တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင်အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ 

ခတ်မီ အာင် ဆာင်ရကွြ်ခင်း 

 တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးအသီး

သီးအတွက် အ ထာက်အပ့ 

ပစ္စည်းများ ဆာင်ရွက် ပး 

       ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး

   

 

 

  

 

 

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရး(၈) ရးကိ 

ကွန်ပျူတာနှင့ ်ဆက်စပ ်

ပစ္စည်းများအစ (၁၉) လး၊ 

Printer (၁၁) လး၊ Projec-

tor (၈) ခနှင့် ပိတ ်ကား (၈) 

ခ၊Toner ဆး (၂၈) တာင့် 

တိက့ိ ထာက်ပ့ ပးခဲ့ြခင်း  

ရှ ့ ြပးတရားရး 

အသးြပုသူများ
၏ဆန်းစစ်ချက် 
အရသတင်း 
အချက်အလက်
များရယူနိင်မ 
အ ပ ကျနပ်မ 
မှာ မူလ ရှ ့ ြပး 
တရားရးများတွင် 
၅၈%မှ၆၆%အထ ိ
လည်း ကာင်း၊ 
တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 
တရားရးများတွင် 
၆၃% မှ ၇၂% ထ ိ
လည်း ကာင်းတိး
တက်ခဲ့ပါသည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



၁.၃.၂ တစ်နိင်ငလးရှိ တရားရး 

များ၏ အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ 

တိးတက် ရးအစီအစဉမ်ျား      

ြမင့်တင်ြခင်းနှင့်လက် တွ  ့

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခငး် 

 တရားရးများ၏အ ထာက် 

အပ့ပစ္စည်းများတိးတက် ရး 

အစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 ရွးချယ်ထားသည့်တရားရး

များတွင ်က လး သက် သ 

စစ် မးရန် အ ထာက်အပ့ 

ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် ပးြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

  

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း ရန်ကန ်

တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ 

မို န့ယ်တရားရး ၂၀ ရး 

အတွက ်ကွန်ပျူတာ(၂၇) 

လး၊ ပဲခူး မို န့ယ်တရားရး 

အတွက ်ကွန်ပျူတာ (၇) 

လး၊ ဧရာဝတီတိင်း 

ဒသကီး အတွင်းရှိ မို န့ယ် 

တရားရး၄ ရး အတွက ်

ကွန်ပျူတာ ၄ လး တိက့ိ 

ထာက်ပ့ ပးခ့ဲြခင်း။ 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိပါ။  

 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



မဟာဗျူဟာအပိင်း(၂) လူထ၏အသိအြမင်ကိ ြမင့်တင် ပးရန ်

၂.၁ . သတင်းမီဒီယာများ၊ ြပည်သူများနှင့်ဆက်ဆ ြပာဆိမကိ ြမင့်တင်ရန ်

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၂.၁.၁ တရားသူကီးနှင့်ရးဝန်ထမ်း 

များအား သတင်းမီဒီယာနှင့် 

ဆက်ဆ ရးသင်တန်းများပိခ့ျြခင်း 

 တရား ရးသင်တန်း ကျာင်း

တွင် တရားသူကီးအသစ်များ 

နှင့်မွမ်းမသင်တန်းများ၌ 

ကမ်းကျင်သူများြဖင့်ပိခ့ျရန် 

စီစဉ်ြခင်း  

အထူး 

အ ရး ကီး

   

 

  

 

 

တရား ရးသင်တန်း ကျာင်း

တွင် လပ်ငန်းဝင ် ဒတယိမို  ့

နယ်တရားသူ ကီး (၈၀) ဦး 

တိအ့ား သတင်းမီဒီယာနှင့် 

ဆက်ဆ ရးသင်တန်း  

ပိခ့ျ ပးြခင်း  

 

 

 

သင်တန်းမစတင်

မ/ီ ပီး နာက်စမ်း 

သပ်စစ် ဆးမ

များြပုလပ်နိင်ခဲ့

ြခင်းမရိှပါ။ 

၂.၁.၂ တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် 

အများြပည်သူကိသတင်းအချက ်

အလက် ပးသည့်ဝန် ဆာင်မလပ် 

ငန်းများလပ် ဆာင်ြခင်း 

 သတငး်မီဒီယာနင့်ှြပည်သူ 

ဆက်ဆ ရးနည်းဗျူဟာသင် 

တန်းများဖွင်လှစ်ြခင်း 

 ဆရာြဖစ်သင်တန်းနှင့်တာဝန်

ပးခ့ဲသူများကိ ကမ်းကျင်သူ 

ြဖင့်ပိခ့ျရန် စီစဉ်ြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး  

 

 

 

 

၂၀၁၇ ခနှစ်တွင ်PRLP နှင့် 

ပူး ပါင်း၍“မီဒီယာကမ်း 

ကျင်မနည်းြပအဆင့်သင် 

တန်း ဖွင့်လှစ်၍ တရား ရး 

အရာရိှ ၃၅ ဦးအားပိခ့ျ ပး 

ြခင်း 

 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်နိင် 

ခဲ့ပါသည်။  

၂.၁.၃.အများြပည်သူသတင်း 

အချက်အလက်ဆိင်ရာအစီအစဉ ်

များကိနိင်င တာ်အဆင့်         

လပ် ဆာင်ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်၏ ဝက်ဘ်ဆိဒ်အား 

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

 အာဆီယနိင်ငများ၏တရား 

လတ် တာ်ချုပ်များနင့်ှ 

ပူး ပါင်း၍ အာဆီယ       

Judicial Portal 

နှင့်ချိတ်ဆက်ြခင်း 

 

 

 

 

 လက်ကမ်းစာ စာင်များအား 

ြပည်သူလူထအတွင်းပျန့ှ ့

ရာကရ်ှိ စရန် လက် အာက ်             

တရားရးများမှတဆင့် ြဖန ့် ဝ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 က လးသူငယ်ကာကွယ် စာင့်

ရှာက် ရးနင့်ှ တရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာလက်ကမ်းစာ စာင် 

များအားြဖန ့် ဝ ဆာင်ရွက ်

ြခင်း 

 လက်ကမ်းစာ စာင်များအား 

မွန်ဘာသာနှင ် ကရင်ဘာသာ 

ြပန်ဆိြခင်း နှင့် ြဖန ့် ဝ 

  ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 တရား ရးဂျာနယ်နှင့်နှစ်စဉ် 

စီရင်ထးစာအပ်ထတ် ဝြခင်း 

 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

Website အသွင်အြပင်နှင့် 

ပါဝင်မည့် အချက်အလက် 

များ၊ ဝန် ဆာင်မများအား 

မူကမ်းဒီဇိင်း ရးဆွဲ ပီးြဖစ် 

ြခင်း၊ ASEAN Judicial  

Portal Working Commit-

tee သိ ့ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ်မှ ပးပိရ့မည် 

အချက်အလက်များ၊ Tem-

plate များ နှင့် Photo များ 

အား၂၀၁၇ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 

တွင် ပးပိ ့ပီး ြဖစ်ြခင်း 

တရားရးလက်ကမ်းစာ 

စာင် ၁ မျို းလင် စာင် ရ  

၃ သာင်းစ ီထပမ် ထတ် ဝ 

ရန ်စီစဉ် လျက်ရှိြခင်း 

 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

 

 

 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

 

 

တရား ရးဂျာနယ်နှင့်၂၀၁၆ 

ခနှစ် စီရင်ထးစာအပ ်

ထတ် ဝြခင်း 

 

တရားရးအ ပ

ြပည်သူတိ၏့ 

အသိအြမင် 

တိးတက်လာ 

မကိတိင်းတာ 

အကဲြဖတ်နိင် 

ြခင်းမရိှပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 တရားရးလက်စွဲ (ဒတိယတဲွ) 

ကိ အဂလိပ်၊ ြမန်မာ နှစ်ဘာ 

သာြဖင့် ထတ် ဝြခင်း 

 နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာြပုစ ရးအ

တွက် လပ်ငန်းအစီအစဉ် 

များ ရးဆဲွြခင်း၊ အစီရင်ခစာ 

တွင်ပါဝင်မည့်အချက်အလက ်

များသတ်မှတ်ြခင်း၊အစီရင်ခ

စာတွင်ထည့်သွင်း ဖာ်ြပမည့်

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် 

များ ကာက်ခြခင်း၊ အညန်း 

ကိန်းများသတ်မှတ်ြခင်းတိ ့

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 

လပ်ငန်းအဖွဲအ့စည်းအ ဝး

များ ပမှန်ြပုလပ်ြခင်း 

 

 လိအပ်သည့် တရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာ အချက်အလက် ကိန်း 

ဂဏန်းများကိ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ် များထမ ှ

သတ်မှတ်ထားသည့် ပစများ 

ြဖင့် ကာက်ယူြခင်း၊          

အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း

များကိ ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ၂၀၁၆ ခနစ်ှ တရားရးနှစ်စဉ် 

အစီရင်ခစာ စာအပ် ထတ် ဝ 

ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး

   

 ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ 

 

နှစ်စဉ်အစီရင်ခစာြပုစ ရး

အတွက်လပ်ငန်းအစီအစဉ် 

များ ရးဆွဲြခင်း၊ အစီရင်ခ 

စာတွင်ပါဝင်မည့် အချက် 

အလက်များသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

အစီရင်ခစာတွင်ထည့်သွင်း 

ဖာ်ြပမည့်ကိန်းဂဏန်း 

အချက်အလက်များ ကာက် 

ခြခင်း၊ အညန်းကိန်းများ 

သတ်မှတ်ြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက ်

ရန်အတွက်လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

အစည်းအ ဝးများ ပမှန်ြပု 

လပ်ခ့ဲြခင်း 

လိအပ်သည့် တရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာအချက်အလက်ကိန်း

ဂဏန်းများကိ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်များထမ ှ

သတ်မှတ်ထားသည့်ပစများ 

ြဖင့် ကာက်ယူြခင်း၊ 

အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း 

များကိပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 

ြခင်း 

၂၀၁၆ ခနှစ် တရားရးနှစ်စဉ် 

အစီရင်ခစာစာအပ် ထတ် ဝ 

ြခင်း 

တရားရးအ ပ  

ြပည်သူတိ၏့ 

အသိအြမင် 

တိးတက်လာ 

မကိတိင်းတာ 

အကဲြဖတ်နိင် 

ြခင်းမရိှပါ။  

 

 

 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



၂.၂ တရားရးအသိက်အဝန်းတွင် သတင်းအချက်အလက်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များကိ  တိးြမင့် 
လပ် ဆာင်ရန ်

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၂.၂.၁ တရားရးသတင်းအချက် 

အလက်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်

 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်နှင့် 

ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်ရးြပည်သူဆ့က်ဆ

ရးဌာနခွဲ၏  Facebook 

စာမျက်နှာတွင်ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ ်၏ 

သတင်းအချက်အလက်များ 

ကိ ဖာ်ြပ ပးြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိဒ်တွင်

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရား လတ် တာ်များ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များ 

ကိ ဖာ်ြပ ပးြခင်း     

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

 

 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် 

တာ်ချုပ ် ဝက်ဘ်ဆိဒ်နှင့် 

ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဌာနခွဲ၏ 

Facebook စာမျက်နှာတွင ်

ြပည် ထာင်စတရားလတ် 

တာ်ချုပ ် ၏ သတင်းများ 

နှင့်တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်များ၏ 

သတင်းအချက်အလက်များ

ကိ ဖာ်ြပြခင်း 

၂.၂.၂. အများြပည်သူ အ ထာက် 

အကူြပုသည့်အစီအစဉ်များ 

လပ် ဆာင်ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

 

 

 

တရားရးအ ပ  

ြပည်သူတိ၏့ 

အသိအြမင်    

တိးတက်လာမ 

အ ပ တိင်း 

တာအကဲြဖတ်နိင် 

ြခင်းမရိှပါ။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်သိလ့ာ   ရာက် လ့ 

လာသည့် ြပည်သူအ့ ထာက ်

အကူြပုအစီအစဉ ်လပ် ဆာင ်

ြခင်း 

 မို န့ယ်တရားရးများသိ ့ လ့

လာသည့် ြပည်သူအ့ ထာက ်

အကူြပုအစီအစဉ်လပ် ဆာင်

ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး 

၂၀၁၇ ခနှစ်အတွင်း  ြပည် 

ထာင်စတရားလတ် တာ ်

ချုပ်သိ ့ ရန်ကန်၊ မန္တ လး၊ 

ပသိမ်၊ တာင်ငူ၊ ရန်ကန ်

အ ရှ ပ့ိင်း၊မ ကွးတက္က သိလ် 

များမှဆရာ၊ဆရာမ၊ ကျာင်း 

သား၊ ကျာင်းသ ူ စစ ပါင်း 

(၇၇၄)ဦးလာ ရာက် လ့လာ 

ြခင်း 

တရားရးအ ပ  

ြပည်သူတိ၏့အ

သိအြမင်တိး 

တက်လာမ 

အ ပ  တိင်းတာ 

အကဲြဖတ်နိင် 

ြခင်းမရိှပါ။ 

 

 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



အပိင်း(၃) တရားစီရင် ရး၏ လွတ်လပ်မနှင့်တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မတိက့ိ ြမင့်တင် ပးရန ်

၃.၁. ြပည်သူဘ ာက ိ အသးြပုရာတွင်ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိ ပးီတာဝန်ယူမရှိ စရန်အတွက် ဘတ်ဂျက ်

နှင့် ငွအသးစရိတ် ရှင်းတမ်းများကိ စီမကီးကပ်ရန်၊ မှန်ကန်မတသည့် တစ်စတစ်စည်းတည်း သာ 

ဘတ်ဂျက်ကိ စီမကီးကပ် ရး အတွက ်စမွ်း ဆာင်ရည်တိးြမင့်ရန် 

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၃.၁.၁. USC နှင့် HC အဆင့်များ 

တွင်တစ်စတစ်စည်းတည်း သာ 

တရားရးဘတ်ဂျက်ကိစီမကီးကပ် 

သည့် စွမ်း ဆာင်ရည ်တိးြမင့်ြခင်း 

 လက် တွအ့ ကာင်အထည်

ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည့် 

Budget database software 

အားြပန်လည်သးသပ်ရန ်  

 

 ဘတဂ်ျကတ်ာဝန်ရှိသူများက ိ

Budget database သင်တန်း 

ပးရန် 

အထူး 

အ ရး ကီး 

  

 

 

 

Budget database      

software အား 

ြပန်လည်သးသပ်ရန ်

ဆာင်ရွက်လျက ်ရိှပါသည်။  

 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။  

 

 

 

ရလဒ်တိင်း 

တာနိင်ခဲ့ြခင်း 

မရိှပါ။  

၃.၁.၂ ပါင်းစည်းထားသည့် 

မဟာဗျူဟာစီမကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက ်

ဦးစား ပးအစီအစဉ်များ၏ 

လပ်ငန်းစဉ်များကိ သးသပ်ြခင်း 

 USC ၏လက်ရှိမဟာဗျူဟာ 

စီမကိန်းကိက မ်းကျင်သူြဖင့် 

အကဲြဖတ်ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 

ဘတ်ဂျက်ဦးစား ပးလပ်ငန်း

စဉ်များအတွက ်ဘတ်ဂျက် 

ဖာ်ြပချက ်(Budget Narra-

tive) ြပုစြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

 

 

ကမ်းကျင်သူြဖင့်အကဲြဖတ် 

နိင်ြခင်းမရှိပါ။ 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

 

 

 

ရလဒ်တိင်း 

တာနိင်ခဲ့ြခင်း 

မရိှပါ။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအရ 

ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ ်

များအတွက ်နှစ်အလိက် 

ဘတ်ဂျက် ငွ တာင်းခရန ်

လျာထားြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး  

 မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအရ 

ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ ်

များအတွက ် နှစ်အလိက် 

ဘတ်ဂျက် ငွ တာင်းခရန ်

လျာထား ပီးြဖစ်ပါသည်။  

ရလဒ်တိင်းတာ 

နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ 

 

၃.၁.၃.လက်ရိှမဟာဗျူဟာစီမ 

ကိန်းအား ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း 

နှင့် မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအသစ ်

ရးဆဲွြခင်း 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာ

ဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇ 

ခနှစ်)အား ြပန်လည်သးသပ် 

ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာ

ဗျူဟာစီမကိန်း အသစ် 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂ ခနှစ်)  

ရးဆွဲြခင်း  

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

 

 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း 

(၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနှစ်) အား 

ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာ

ဗျူဟာစီမကိန်းအသစ် 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂ခနှစ်) ကိ ရး 

ဆွဲထတ်ြပန်ရန ် ဆာင်ရွက ်

ြခင်း 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

၃.၂. ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင ်ထိ ရာက်မရှိသည့် တရားစီရင် ရး စီမခန ့ခ်ွဲမအတွက ်
လိအပ်သည့်စွမ်း ဆာင်မများ ြမင့်တင်ရန ်

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၃.၂.၁ USC တွင ်IT စွမ်း ဆာင ်

ရည်များ ြမင့်တင်ြခင်း 

 

 USC  နှင့် HCs များအကား 

ဆကသွ်ယ်မ ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် 

Video Conferencing  

System တည် ဆာက်ြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

  

 

 

USC  နှင့် HCs (၅) ခ 

တိအ့ကား တွင ်Video 

Conferencing System 

ြပုလပ်နိင်ခဲ့ြခင်း 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 USC  နှင့် HCs များအကား 

Virtual Private Network 

များတည် ဆာက်ြခင်း 

 

 

 

 အထက်တန်း ရှ ့ နနှင့ ်

တရားလတ် တာ် ရှ ့ နများ 

၏ကိယ် ရးအချက်အလက်

များကိ Database ြဖင့် 

မှတတ်မ်းတင်ထိန်းသိမး်ြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်နှင့်တိင်း ဒသကီး

/ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ ်

၁၄ ခ စလးတွင် Virtual 

Private Network များ 

တည် ဆာက် ပီးြဖစ်ြခင်း 

၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

(၃၁) ရက် နအ့ထိ လိင်စင ်

ထတ် ပး ပီး သာ အထက် 

တန်း ရှ ့ နနှင့် တရားလတ ်

တာ် ရှ ့ နများ၏ကိယ် ရး 

အချက်အလက်များကိ   

Databaseြဖင့်မှတ်တမ်းတင် 

ထိန်းသိမ်း ပီးြဖစ်ြခင်း 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

၃.၂.၂   USC ရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက ်ITသင်တန်းများ ပးြခင်း 

 IT ဌာနမှ အရာထမ်း/

အမထမ်းများအား နည်းပညာ 

ဆိင်ရာ ြပင်ပသင်တန်းများ 

တက် ရာက် စြခင်း 

 USC မ ှဝန်ထမ်းများအား 

ကွန်ပျူတာအ ြခခ/အဆင့ ်

ြမင့်သင်တန်းများပိခ့ျြခင်း 

 

 

 

 HCs မှ ဝန်ထမ်းများအား 
ကွန်ပျူတာအ ြခခ/
အဆင့်ြမင့်သင်တန်းများ 
ပိခ့ျြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

IT ဌာနမှ အရာထမ်း/အမ 

ထမ်းများအား နည်းပညာ 

ဆိင်ရာ ြပင်ပသင်တန်း(၇)

ကိမ် စလတ်နိင်ခဲ့ြခင်း 

USC မ ှဝန်ထမ်းများအား 

ကွန်ပျူတာအ ြခခသင်တန်း

(၂) ကိမ်၊  အဆင့်ြမင့် 

သင်တန်း  (၁ ) ကိမ် နှင့် 

အရာထမ်းများ မွမ်းမ 

သင်တန်း(၁) ကမ်ိပိခ့ျြခင်း 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်များ 

၏အစီအစဉ်ြဖင့်ဝန်ထမ်း 

(၇၂) ဦးအား ကွန်ပျူတာ 

အ ြခခ/အဆင့်ြမင့် 

သင်တန်းများပိခ့ျြခင်း 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 ဝန်ထမ်းများအတွက်မခင်းစီမ

ခန ့ခ်ွဲမစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သင်တန်း ပးြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

ရှ ့ ြပးတရားရးများရှိတ

ရားရး ဝန်ထမ်းများ ၃၆ ဦး 

ကိ မခင်းစီမခန ့်ခွဲမသင်တန်း 

ပးြခင်း 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



မဟာဗျူဟာအပိင်း(၄) တရားစီရင် ရး၏   သာတူညီမမ၊ မတမနှင့်ဂဏ်သိက္ခာကိ   အာမခ 

နိင်သည့်  ကတိကဝတ ်ထနိ်းသိမ်းရန် 

၄.၁ တရားသူကီးများ၊ တရားရးဝန်ထမ်းများ၏ ဗဟသတ၊ လပ်ငန်းကမ်းကျင်မနှင့် စွမ်းရည်များ 

တိးြမင့် ပးရန် 

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 

ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 

အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 

အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်

တိင်းတာြခင်း 

၄.၁.၁.တရားသူကီးများအတွက ်

သာတူညီမမ၊ မတမနှင့် 

ဂဏ်သိက္ခာဆိင်ရာ သင်တန်းများ 

တိးြမင့်ပိခ့ျ ပးြခင်း 

 လက် တွက့မ်းကျင်မအပါ 

အဝင် ဦးစား ပးနယ်ပယ်များ 

တွင်တရားသူကီးများအတွက ်

သင်တန်းအစီအစဉ်များ ြပု 

လပ်ြခင်း (ဥပမာ) စီမခန ့ခ်ွ ဲ

ရးနှင့်ကီးကပ်မဆိင်ရာ 

ကမ်းကျင်မများ၊ မခင်းစီမ 

ခန ့ခ်ွဲမ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ 

ဥပ ဒသးအဂလိပ်စာ၊ 

က လးသူငယ်အခွင့်အ ရး၊ 

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

ဥပ ဒ၊ အီလက်ထ ရာနစ် 

သက် သခချက)် 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

  

 

 

ြပစ်မသရပ်ခွဲကမ်းကျင်မ 

သင်တန်း (Criminal Ana-

lysing Skill Training) 

ကိ UNDP နှင့် ပူး ပါင်း၍ 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး 

တရားလတ် တာ်၊ ရှမ်းြပည ်

နယ် နှင့် ကချင်ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်တိတ့ွင ်၂ 

ကိမ်စီြပုလပ်ခဲ့ရာ တရား 

ရးအရာရိှနှင့် ဝန်ထမ်း 

စစ ပါင်း ၁၇၂ ဦး တက် 

ရာက်ြခင်း၊ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် 

UNDP  တိ ့ပူး ပါင်း၍ 

နြပည် တာ်တွင ်ဥပ ဒသး 

အဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်လှစ် 

ပိခ့ျရာ တရား ရးအရာရိှ 

(၂၆) ဦး  တက် ရာက်ြခင်း၊ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ ်နှင့်  JICA တိ ့

ပူး ပါင်း၍ ပဲခးူ၊ ပသိမ ် 

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရး

အသးြပုသူများ 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရသတင်းအ 

ချက်အလက်များ 

ရယူနိင်မအ ပ  

ကျနပ်မမှာမူလ 

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၅၈%မ ှ

၆၆% အထိ 

လည်း ကာင်း၊ 

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများတွင ်

၆၃% မှ ၇၂% ထ ိ

လည်း ကာင်း

တိးတက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 

 

 

 

 

 လပ်ငန်းဝင်သင်တန်း၏ 

သငရိ်းညနး်တမ်းကိ အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်း 

 က လးသူငယ်တရားမတမ 

ရရှိ ရးကိစ္စများအပါအဝင် 

သင်ရိးညန်းတမ်းများ ရးဆဲွ

ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 

 

 က လးသူငယ်တရားမတမ 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်သင်တန်း

များ ပးရန် လိအပ်မရှိ-မရှိ 

ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်လိအပ်ပါက

သင်တန်းများ ပးြခင်း 

 က လးသူငယ်ကာကွယ ်

စာင့် ရှာက် ရးနှင့်တရားစီ 

ရင် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ 

အတွက်သက်ဆိင်သူများနှင့် 

ပူးတဲွသင်တန်းများ ပးြခင်း 

 တရားသူကီးများအားပမှန ်

သင်တန်း ပးြခင်း  

 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

နှင့်မရွာ မိုမ့ျားတင်ွ အသစ် 

ြပင်ဆင်ထားသည့်သက် သ

ခဥပ ဒကျင့်သးြခင်းဆိင်ရာ 

ဆွး နွးပွဲကိ ြပုလပ်ခဲ့ရာ 

တရား ရးအရာရိှ ၉၆ ဦး 

တက် ရာက်ခ့ဲြခင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

 

 

က လးသငူယ်တရားမတမ 

ရရိှ ရးကိစ္စများအပါအဝင် 

သင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲနိင် 

ရးြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

  

ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်နှင့် UNICEF တိ ့

ပူး ပါင်း၍ က လးသူငယ် 

များကိဦးစား ပးသည့် 

တရားစီရင် ရးလပ်ထးလပ ်

နည်းဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး

နွးပဲွ(၃)ကိမ်ြပုလပ်ခဲ့ရာ 

တရား ရးအရာရိှ (၁၁၄) ဦး 

တက် ရာက်ြခင်း 

 

ခရိင်အဆင့်နှင့် မို န့ယ်အ 

ဆင့်တရားသူကီးများ မွမ်းမ 

သင်တန်း၊ဒတိယမိုန့ယ ်

တရားသူ ကီးများ၏ 

လပ်ငန်းဝင်သင်တန်းများ 

ကိပိခ့ျခဲ့ရာတရားသူကီး 

(၁၅၃) ဦးတက် ရာက်ြခင်း 

ရှ ့ ြပးတရားရး

အသးြပုသူများ 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရသတင်းအ 

ချက်အလက်များ 

ရယူနိင်မအ ပ  

ကျနပ်မမှာမူလ 

ရှ ့ ြပးတရား 

ရးများတွင ်၅၈%

မ ှ ၆၆% အထိ 

လည်း ကာင်း၊ 

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများတွင ်

၆၃% မှ ၇၂% ထ ိ

လည်း ကာင်း

တိးတက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 သက်ဆိင်ရာဥပ ဒနယ်ပယ် 

အလိက် ဆရာြဖစ်သင်တန်း 

ပးြခင်း 

 

 

 

 လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာဥပ ဒ၊ 
စနန်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
သင်တန်း ပးြခင်း 

 မတ သာတရားစီရင် ရးဆိင်
ရာစနန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
သင်တန်း ပးြခင်း 

 

 

 ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဆိင်
ရာ ဥပ ဒ နှင့်ကူးသန်း ရာင်း 
ဝယ် ရးဆိင်ရာအြငင်းပွားမ 
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သင်တန်း 
ပးြခင်း 

 

 တရားရးဦး ဆာင်မဆိင်ရာအ
လပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပ 
ြခင်းနှင့်လပ်ငန်းစဉ်များ 
ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ သငတ်န်း ပးြခင်း 

 

 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်နှင့် UNDP တိ ့ပူး 

ပါင်း၍ TOT သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်ခ့ဲရာ တရား ရး 

အရာရိှ ၂၅ ဦး တက် ရာက ်

ခ့ဲြခင်း 

မတ သာတရားစီရင် ရး 

ဆိင်ရာစနန်းများနှင့် 

လူအ့ခွင့်အ ရးဆိင်ရာ 

သင်တန်း၊မွမ်းမသင်တန်းတိ ့

ကိ စစ် တွ မို၌့ ၂ ကိမ်၊ 

မာ်လမို င် မို ၊့ြမစ်ကီးနား

မို န့ှင့်ဘားအမို တ့ိ၌့ ၁ ကိမ် 

စီ သငတ်န်း ပးြခင်း 

ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဆိင်

ရာဥပ ဒနှင့်ကူးသန်း ရာင်း 

ဝယ်ြခင်းဆိင်ရာအြငင်းပွား

မများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ JICA 

နှင့် ဆွး နွးပွဲ (၂) ကိမ် ြပု 

လပ်ြခင်း 

တရားရးဦး ဆာင်မဆိင်ရာ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ 

ြခင်း 

 

လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာဥပ ဒ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍အလပ်ရ 

ဆွး နွးပွဲကျင်းပြခင်း 

 

ရှ ့ ြပးတရားရး

အသးြပုသူများ 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရသတင်းအ 

ချက်အလက်များ 

ရယူနိင်မအ ပ  

ကျနပ်မမှာမူလ 

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ် ၅၈%မှ 

၆၆% အထိ 

လည်း ကာင်း၊ 

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများတွင ်

၆၃% မှ ၇၂% ထ ိ

လည်း ကာင်း

တိးတက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 လူကန်ကူးမတားဆီး 
ကာကွယ် ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
သင်တန်း ပးြခင်း 

 

 လွတ်လပ် သာတရားစီရင်
ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွး နွးပွဲ 
ြပုလပ်ြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

လူကန်ကူးမတားဆီးကာ 

ကွယ် ရး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ ကျင်းပ 

ြခင်း 

လွတ်လပ် သာတရားစီရင်

ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ICJ နှင့် 

ဆွး နွးပွဲများြပုလပ်ြခင်း 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။  

၄.၁.၂ တရားရးဝန်ထမ်းများ 

အတွက ်ြပည်သူလူထ၏ ကျနပ်မ 

ကိ ထိ ရာက် လ လာက်စွာ 

တိးြမင်နိင်သည့်စွမ်းရည်ဆိင်ရာ 

သင်တန်းများပိခ့ျ ပးြခင်း 

 တရားရးဝန်ထမ်းများအတွက ်

စသတ်မှတ်ထားသည့် သင်ရိး 

ညန်းတမ်းများ ရးဆွဲြခင်း 

 တရားရးဝန်ထမ်းလက်စွဲ ရး

ဆဲွြခင်း 

 ဝန်ထမ်းများအား အမလက်ခ 

သည့် သင်တန်းများ ပးြခင်း 

 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

 

တရားရးဝန်ထမ်းများအ 

တွက်စသတ်မှတ်သည့် 

သင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲနိင်

ခ့ဲြခင်းမရိှပါ။ 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းမရှိပါ။ 

 

ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီး

တရားလတ် တာ်နှင့်ခရိင် 

တရားရးများတွင်စာ ရးဝန်

ထမ်းသင်တန်း(၁၄) ကိမ် 

နှင့် Customer Services 

သင်တန်း(၉)ကမ်ိ ပိခ့ျြခင်း 

ရှ ့ ြပးတရားရး 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရ ဝန် ဆာင်မ 

ဆက်ဆ ြပာဆိမ 

နှင့်ပတ်သက်၍ 

တရားရးအသြပု 

သူများ၏တရား 

သူ ကီးများအ ပ

ကျနပ်မမှာ မူလ 

ရှ  ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၆၈% မ ှ

၇၈%အထိလည်း 

ကာင်း၊တရားရး 

ဝန်ထမ်းများအ 

ပ ကျနပ်မမှာ 

၇၆% မ ှ ၇၈%

ထိလည်း ကာင်း၊

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများတွင်

တရားသူ ကီးများ 

အ ပ ကျနပမ်

မှာ၅၈% မှ ၅၅% 

သိ ့လည်း ကာင်း 

  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 ဝန်ထမ်းများအားကျင့်ဝတ်နှင့ ်

      စည်းကမ်းဆိင်ရာသင်တန်း 

      များ ပးြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်း 

ဆိင်ရာသင်တန်းများ ပး 

ြခင်း  

တရားရးဝန်ထမ်း 

များအ ပ ကျ 

နပ် မမှာ ၅၂% မ ှ

၆၀%ထိလည်း 

ကာင်း တွရ့ပါ

သည်။  

၄.၁.၃.တရားသူကီးများ ဗဟ 

သတအရင်းအြမစ်လက်လှမ်းမီ 

စ ရးအတွက ် တရားရး 

စာကည့်တိက်များကိအဆင့်ြမင့် 

တင် ပးြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ ် စာကည့်တကိ ်

အတွက်စီမချက် ရးဆွဲြခင်း၊ 

(ဥပမာ- e- library အတွက် 

ြပင်ဆင် ဆာင်ရွကြ်ခင်း)  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

 

 

ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ် 

စာကည့်တိက ်အတွက ်

Online e-Library System 

နှင့် Local e-Library   

System များအသးြပု 

နိင်ရန ်စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

 

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်နိင် 

ခဲ့ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၄.၂.၁. USC ၏ လ့ကျင့်ဌာန 

နှင့်တရား ရး လ့ကျင့် သင်တန်း 

ကျာင်း တိ၏့ စွမ်း ဆာင်ရည ်

ြမင့်တင် ပးြခင်း  

 ဂျပန်နိင်ငသိ ့နှစ်စဉ် လ့လာ 

ရးသွား ရာက်ြခင်း 

 

 

 

 သင်တန်း ကျာငး်အဖဲွအ့စည်း

တးိတကမ်ဆင်ိရာစီမကန်ိး

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခငး်၊ 

(ဥပမာ အ ထာက်အပ့ပစ္စည်း 

များ၊ စာကည့်တိက်၊ IT 

ဖွဲ စ့ည်းပ၊ ဝန်ထမ်းြဖည့်တင်း 

ြခင်း၊သင်တန်းဆရာ ခ ယူ 

ြခင်း၊ ဆရာြဖစ်သင်တန်း) 

 တရား ရးသင်တန်း ကျာင်း

အား   တရား ရး ကာလိပ ်

အြဖစ်သိ ့အဆင့်ြမင့်တင်နိင် 

ရန ်နည်းလမ်းများ လ့လာ 

ြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

  

 

 

JICAအစီအစဉ်ြဖင့်ဂျပန်သိ ့ 

နှစ်စဉ် လ့လာ ရး သွား 

ရာက်ခ့ဲရာ ၂၀၁၇ ခနစ်ှ 

အတွင်း ၃ ကိမ် သွား ရာက် 

ခဲ့ ပီးြဖစ်ြခင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်းမရိှပါ 

 

 

 

 

 

တရား ရးသင်တန်း ကျာင်း 

အားတရား ရး ကာလိပ ်

အြဖစ် အဆင့်ြမင့်တင်နိင်ရန် 

အတွက ် နြပည် တာ်တွင ်

စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

 

 

ရလဒ်တိင်းတာ 

နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။  

၄.၂.၂ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကိ 

ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ တရားစီရင ်

ရးဆိင်ရာပညာရပ်နှင့် ကျင့်ဝတ ်

ဆိင်ရာနည်းဗျူဟာများ ြမင့်တင ်

ြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

  

၄.၂.တရားသူကီးများ၏ပညာရပ်ဆိင်ရာ တိးတက် ရးအတွက် စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးရန ်

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 ကျင့်ဝတဆ်င်ိရာအလပ်ရ ဆးွ

နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း 

 တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ် 

မူကမ်း ရးဆွဲြခင်း 

 

 တရားစီရင် ရးပညာရပ်ဆိင်

ရာဖွ ဖ့ို းတိး တက် စရန် 

နည်းလမ်းနှင့် လပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးပညာရပ်ဆိင်

ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ 

ကျင်းပြခင်း 

 

 

 

 

 

 အဂတိလိက်စားမတားြမစ်

ရးအတကွန်ည်းလမး်များ

လလ့ာ ဆာင်ရွကြ်ခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

၂-၈-၂၀၁၇ နတ့င်ွ ြမန်မာ 

နိင်ငတရားသူ ကီးများအ 

တွက်တရားစီရင် ရးကျင့် 

ဝတ် ကိထတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း 

 

တရားရးမ ှဦး ဆာင်သည့ ်

စ့စပ်ြဖန် ြဖမစနစ်         

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်

ြပင်ဆင် ဆာင်ရွကြ်ခင်း  

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

မူပိင်ခွင့်စနစ်၊ တရားရးမ ှ

ဦး ဆာင်သည့် စ့စပ်ြဖန်

ြဖမစနစ ်၊ သတင်းမီဒီယာ၊ 

က လးသူငယ်တရားစီရင ်

ရး၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် 

ရးဆိင်ရာမခင်းများနှင့် 

ပတ်သက်၍ အလပ်ရ 

ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း 

အဂတိလိက်စားမတားြမစ် 

ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလပ်ရ 

ဆွး နွးပွဲကျင်းပြခင်း 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်အတွင်း 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

၄.၂.၃ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ် 

အသစ်အ ပ  နားလည် 

သ ဘာ ပါက် စရန ်

ရှင်းလင်းြခင်း 

အလယ် 

အလတ ်

အဆင့် 

ဦးစား 

ပး  

 

 

 

တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ် ၁၄ ခလး 

ရိှ တရား ရးအရာရှိများ 

အား တရားစီရင် ရး 

ကျင့်ဝတ်ကိ ရှင်းလင်းြခင်း  

 

 

 

အချိန်သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား
ပး 

အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနှစ ်
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၅.၁.၁ တရားသူကီးများနှင့ ်

တရားရးဝန်ထမ်းများအား မခင်း 

စီမခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာသင်တန်းများ 

ပိခ့ျ ပးြခင်း 

 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကမ်းကျင ်

သူြဖင့် တရား ရး အရာရှိ 

များ၊ တရားသူကီးများအား 

သင်တန်း ပးြခင်း 

 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကမ်းကျင ်

သူြဖင့်အမများသည့် HCs၊ 

ခရိင်တရားရး၊ မို န့ယ်တရား

ရးမ ှတရားသူကီးများအား 

သင်တန်း ပးြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးတရားသူ

ကီးများနှင့်ဝန်ထမ်းများအား

မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမအထူး 

သင်တန်းပိခ့ျြခင်း 

အထူး 

အ ရး

ကီး  

  

 

 

 
တရားသူကီးများနှင့်တရားရးဝန်

ထမ်းများအား မခင်းစီမ 

ခန ့ခ်ွဲမဆိင်ရာ သင်တန်းများ ကိ 

USAID-PRLPကမ်းကျင် 

သူြဖင့် ြပည် ထာင်စတရား 

လတ် တာ်ချုပ် လ့ကျင့် 

သင်တန်း ကျာင်း၏ ပမှန် 

သင်တန်းများနှင့် ရှ ့ ြပးတရား 

ရးများ၏ တရားသူ ကီးများ နှင့် 

ရးဝန်ထမ်းများအတွက် 

အထူးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း 

 

ရှ ့ ြပးတရားရး

အသးြပုသူများ 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရ ဆာင်ရွက်မ 

အားလးအ ပ  

အသးြပုသူများ

၏ ကျနပ်မနန်း 

မူလ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများ 

တွင် ၆၁.၅%မှ 

၆၈%အထိလည်း 

ကာင်း၊ တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၆၃% မ ှ

၇၇% ထိ လည်း 

ကာင်းတိးတက်

ခဲ့ပါသည်။  

၅.၁.၂   မခင်းစီမခန ့်ခွဲမဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပန်ည်းများနင့်ှအ 

ကာင်းဆးကျင့်စဉမ်ျားကြိမင့်တင်

ပးြခင်း 

 မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမလပ်ထးလပ ်

နည်းဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ ်

ဇယားအသးြပုြခင်း 

အလယ် 

အလတ ်

အဆင့်် 

ဦးစား

ပး 

ရှ ့ ြပးတရားရးအဆင့်ဆင့် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ်

ခဲ့ သာ ဆွး နွးပွဲများနှင့် ရှ ့ ြပး 

တရားရးအစီအစဉ်မွမ်းမ 

သင်တန်းတိတ့င်ွ မခင်းလပ်ငန်း 

စဉ ်ဇယားအသးြပုြခင်း အ ြခ 

အ နကိ တင်ြပခဲ့ ပီး မခင်းစီမ 

ခန ့ခ်ွဲ ရး ကာ်မတီဝင်များနှင့ ်

အတူ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးြခင်း  

 

အပိငး်(၅) အမများစစ် ဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

၅.၁ မခင်းလပ်ငန်းစဉ်များအချိန်မီ ဆာင်ရွက်နိင်မ တိးတက်လာ စ ရး အတွက် ရှ ့ ြပး တရားရး၏ 

မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ အစီအစဉ်ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အ ကာင်းဆးကျင့်စဉ်များကိ တိးြမင့် 

လပ် ဆာင်ရန ်

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 အာဆီယ ဒသတွင်းတရားမ

ဆင့်စာချအပ်မလယ်ွကူ စရန် 

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်း 

အလယ် 

အလတ ်

အဆင့်် 

ဦးစား ပး 

 

လပ်ငန်းအဖဲွမ့ ှ ပးပိလ့ာ 

သည့်် စနမူနာ နည်းဥပ ဒ 

အ ပ  အ ြခြပု၍ ြမန်မာ 

နိင်ငနှင့်် ကိက်ညီသည့်် လပ ်

ထးလပ်နည်းတစ်ရပ် ပ  

ပါက်လာရန် စီစဉ်    

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း  

၅.၁.၃ မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမ ဆိင်ရာ 

လပ်ထးလပ်နည်းတွင် ြပာင်းလ ဲ

မများကိ ချိတဆ်က် ဆာင်ရကွ် 

ပးြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးရှိ ြပည်သူနှင့် 

အဓကိသကဆိ်င်သူများ

(ဥပမာ- ရဲ၊ ဥပ ဒအရာရိှ၊ 

ရှ ့ န) သိ ့မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ 

ဆိင်ရာ ြပာင်းလဲမများက ိ

ရှင်းလင်း ြပာြပရန်အစီအစဉ် 

ြပုလပ်ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရးများရှိ 

ြပည်သူနှင့်အဓိကသက်ဆိင်

သူများသိမ့ခင်း ြပာင်းလဲမ

များအ ပ ရှင်းလင်း ဆွး

နွးပွဲများြပုလပ်ြခင်း 

၅.၁.၄  ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်

အချက် အလက်ကန်ိးဂဏနး်များ 

(ဥပမာအားြဖင့် ြပက္ခဒိန်နှစ် အ 

လိက ်အမပီးစီးမ၊ စစ် ဆးဆဲ 

အမများ၏ကာြမင့်ချိန်၊ ရှ ့ ြပး

တရားရးများနှင့်တစ်နိင်ငလး၏

အမစီရင်ဆးြဖန်ရန်ကန ့်ကာ 

သည့်အချိန်တိက့ိ) ကာက်ယူြခင်း  

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

ရှ ့ ြပးတရားရး
အသးြပုသူများ 
၏ဆန်းစစ်ချက ်
အရ ဆာင်ရွက်မ 
အားလးအ ပ  
အသးြပုသူများ
၏ ကျနပ်မနန်း 
မူလ ရှ ့ ြပး 
တရားရးများ 
တွင် ၆၁.၅%မှ 
၆၈%အထိလည်း 
ကာင်း၊ တိးချဲ  ့
ရှ ့ ြပးတရားရး 
များတွင ်၆၃% မ ှ
၇၇% ထိ လည်း 
ကာင်းတိးတက်
ခဲ့ပါသည်။   

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



နှင့် ၎င်း နာက် အချက်အလက် 

ကိန်းဂဏန်း ကာက်ယူသည့် 

နည်းလမ်းများကိတစ်နိင်ငလးအ

တိင်းအတာအထိ တိးြမင့်ြခင်း 

 လကရ်ှိမခင်းစာရင်းများကိ 

ြပန်လည် သးသပ်ြခင်း၊ 

လိအပ်သည်များ(ဥပမာ - 

မာ် တာ်ယာဉ်မခင်းများကိ 

အြခားမခင်းများနှင့်ခွဲြခားအစီ

ရငခ်ြခင်း) ကိ ြပာင်းလ ဲ

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမ၏ တိးတက်မ 

ကိသိရှိရန ် တစ်နိင်လး ၏ 

မခင်းစာရင်းများကိဆန်းစစ် 

ြခင်း 

 မခင်းစီးဆင်းမအ ြခအ န 

ဆိင်ရာအ သးစိတ်အချက ်

အလကမ်ျားရရိှနင်ိရနအ်တကွ်

ရှ ့ ြပးတရားရးရှိ ပီးြပတ ်

အမများကိနမူနာ ကာက်ယူ၍ 

စစ်တမ်းြပုလပ်ြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏   

ဆာင်ရွက်ချက်ရလဒ်များ

အ ပ  အားနည်းချက်/

အားသာချကမ်ျားကိ လ ့

လာ၍ အကဲြဖတ်စိစစ်ြခင်း 

အထူး 

အ ရး ကီး  

 

 

 

လက်ရှိမခင်းစာရင်းများ

ကာက်ယူသးသပ်ြခင်း 

 

 

 

 

မခင်းစာရင်းများ 

ကာက်ယူဆန်းစစ်ြခင်း 

 

ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်  

၁-၇-၂၀၁၆ ရက် နမ့ ှ      

၃၀-၆-၂၀၁၇ ရက် နအ့ထ ိ

တရားရးရှိ ပီးြပတ်မများကိ 

နမူနာ ကာက်ယူ၍ စစ်တမ်း 

ြပုလပ်ြခင်း 

ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏ 

ဆာင်ရွက်ချက်ရလဒ်များ 

အ ပ ြပန်လည်သးသပ ်

ဆွး နွးြခင်း 

ရှ ့ ြပးတရားရး

အသးြပုသူများ 

၏ဆန်းစစ်ချက ်

အရ ဆာင်ရွက်မ 

အားလးအ ပ  

အသးြပုသူများ

၏ ကျနပ်မနန်း 

မူလ ရှ ့ ြပး 

တရားရးများ 

တွင် ၆၁.၅%မှ 

၆၈%အထိလည်း 

ကာင်း၊ တိးချဲ  ့

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်၆၃% မ ှ

၇၇% ထိ လည်း 

ကာင်းတိးတက်

ခဲ့ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



 ၅.၂.၁ မခင်းလမ်း ကာင်း       

လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အမတွဲထိနး် 

သိမ်းြခင်း၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ 

ကိ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ 

လိအပ်ပါက ထိ ရာက် သာ 

လပ်ငန်းစနစ်အသးြပုြခင်း 

 မခင်းလမ်း ကာင်းလပ်ငန်း 

စဉ်များ၊ ဌာနအလိက် တာင်း 

ခ သာပစများကြိပန်လည်     

သးသပ်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစနစ် 

သတမှ်တြ်ခင်း 

 အမတွဲထိန်းသိမ်းြခင်း၊လပ်

ထးလပ်နည်းများကိ ြပန်လည ်

သးသပ်ြခင်း၊ လပ်ထးလပ ်

နည်းများသတမှ်တြ်ခင်း 

 USC နှင ်HCs တွင ်

အမတွဲထိန်းသိမး် ရးဆိင်ရာ 

သင်တန်း ပးြခင်း  

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်

မခင်းလမ်း ကာင်းလပ်ငန်း

စဉ်များကိ ြပန်လည ်သးသပ် 

ြခင်း  

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်း မရိှပါ၊ 

 

 

ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲြခင်း မရိှပါ၊ 

 

 

 

 

 

ရလဒ်တိင်းတာ 

နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။  

၅.၂.၂    လူအစားစက်များြဖင့် 

အလိအ လျာက ်လပ် ဆာင်မည့် 

မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမစနစ် CMS ကိ 

စတင်လပ် ဆာင်ြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်

အသးြပု န သာ CMS 

စနစ်ကိ ြပန်လည်သးသပ ်

ြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

USAID-PRLP ၏ 

အကူအညီြဖင့် ဆာင်ရွက ်

လျက်ရိှြခင်း 

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရး 

များတွင ်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။  

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၅.၂  ပိမိထိ ရာက်မရှိ စရန ် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ အဓိကလပ်ငန်းစဉ်များကိ လူကိယ်တိင်အစား 

အလိအ လျာက်စက်များြဖင့် လပ် ဆာင်ရန်နှင့ ်ထိ ရာက်မရှိသည့် လပ်ငန်းစနစ်အသးြပုြခင်း 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



၅.၂.၃  တရား ရးဌာနတစ်ခလး 

အတွက ်သတင်းနည်းပညာ( IT) 

အသးြပုမဆင်ိရာ ပင်မလပ်ငန်း 

စီမချက်တစရ်ပြ်ပင်ဆငထ်ားြခင်း 

 တရား ရးနယ်ပယ်တစ်ရပ်

လးအတွက် သတင်းနည်း 

ပညာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စ ရး 

ဆိင်ရာ နှစ်(၂၀) မဟာဗျူဟာ 

စီမကိန်း ရးဆဲွြခင်း 

 နှစ်(၂၀) မဟာဗျူဟာစီမကိနး် 

အာက်တွင် (၅) နှစ်စီမကိန်း 

ရးဆွဲ၍ သတင်းနည်းပညာ 

ဖွ ဖ့ို းတိးတက် စ ရး 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခငး် 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ်

တာ်ချုပ်၏ Network   

Infrastructure အား အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်း 

 တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ်များတွင ် 

Network  Infrastructure 

များတည် ဆာက်ြခင်း 

အလယ် 

အလတ ်

အဆင့်် 

ဦးစား ပး 

 

 

 

စတင် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိြခင်း 

 

 

 

စတင် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိြခင်း 

 

 

 

စတင် ဆာင်ရွက်လျက် 

ရှိြခင်း 

 

တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာ် ၁၄ ခ 

စလးတွင ်တည် ဆာက် ပီး 

ြဖစ်ြခင်း 

 

 

 

အချိန်မီ ဆာင် 

ရွက်နိင်ခ့ဲ  

ပါသည်။  

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆက် 



၅.၃. ရှ ့ ြပးတရားရး၏ မခင်းစီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

ြမင့်တင် ရးအတွက်ဥပ ဒနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များကိ ဖာ်ထတ်ရန ်

မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များနှင့် 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

၂၀၁၇ ခနစှ် 
အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင်မ 

အ ြခအ န 

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

၅.၃.၁ ြပစ်မနှင့်တရားမမခင်းများ 

တွင်အချိန်နှင့် တစ် ြပးညီ ဆာင် 

ရွက်နိင်မြမင့်တင် ရးအတွက် 

ဥပ ဒနှင့်လပ်ထးလပ်နည်းဆိင်ရာ

လိအပ်ချက်များက ိအကြပုြခင်း 

 ကန ့်ကာမခင်းများ အြမန် ပီး 

ြပတ် ရးအတွက ်နည်းလမ်း 

ရှာြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး  

  

 

 

 

ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်

မခင်းစီမခန်ခဲွ့မစနစ်ကိ 

ပိမိ ကာင်းမွန် စရန ်ြပန ်

လည်သးသပ်သည့် ဆွး နွး 

ပွဲများ ကျင်းပြခင်း 

 

 

 

 

ရလဒ်တိင်းတာ 

နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ 

၅.၃.၂. တည်ဆဲဥပ ဒများြပင်ဆင် 

ြခင်း၊ ဥပ ဒအသစ် ရးဆွဲြခင်းနှင့် 

ဥပ ဒအ ကာင်အထည် ဖာ်မဆိင်

ရာယန္တရားက ိြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရး 

လပ်ငန်းစဉ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ 

ညန်ကားချက်များ ရးဆဲွရန ်

ညိနင်းြခင်းနှင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း (လူမဲွခယူ 

ြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ၊ အသိ 

ဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာဥပ ဒ၊ 

ဥပ ဒဆိင်ရာအ ထာက်အကူ

ပး ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

နည်းဥပ ဒ ရးဆွဲရန်စသည် 

များ) 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး  

 

 

 

 

ဥပ ဒဆိင်ရာ အ ထာက် 

အကူ ပး ရးနည်းဥပ ဒ 

များကိ ရးဆွဲထတ်ြပန်ခဲ့ 

ြခင်းနှင့်  တည်ဆဲဥပ ဒ(၅)

ခအား ြပင်ဆင် ရးဆွဲ 

ထတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း 

 

 

 

 

 

နည်းဥပ ဒသစ်

(၁)ခနင့်ှ ြပင်ဆင် 

သည့်ဥပ ဒ(၅)ခ 

ရးဆွဲနိင်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ)  အဆက် 

၁ 



 ထိ ရာက် သာအသိဉာဏ် 

ပစ္စည်းဆိင်ရာအြငင်းပွားမ 

ြဖရှင်း ရးစနစ်တည် ထာင ်

ြခင်း 

 

 

 

 ဥပ ဒဆိင်ရာ လ့လာမ 

စာတမ်းများြပုစြခင်း၊ 

တင်ြပြခင်း 

 ဥပ ဒကမ်းများအ ပ စိစစ်

လလ့ာြခင်း၊ အကြပုြခင်း 

 

 ပတဝ်န်းကျငထိ်န်းသိမး် ရး 

ဆိင်ရာမခင်းများနှင့်နိင်င 

တကာ ဥပ ဒမူ ဘာင်များ 

အား လ့လာြခင်း 

 ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဆိင်

ရာတရားရးစနစ်အား လ့လာ

ြခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့် 

ဦးစား ပး  

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းအဖဲွ  ့နှင် ့ JICA တိ ့

ပူး ပါင်း၍အလပ်ရ ဆွး နွး 

ပွဲ (၃) ကိမ်၊ လ့လာ ရးခရီး 

(၂)ကိမ်နှင့်လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

အစည်းအ ဝး(၂၁) ကိမ် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

လူမွဲခယူြခင်းဆိင်ရာ ဥပ ဒ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လလ့ာြခင်း 

 

ဥပ ဒကမ်းများအ ပ စိစစ်

လ့လာြခင်း၊အကြပုြခင်း

များ လပ်ငနး်အဖဲွ  ့ ဖွဲ စ့ည်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

နိင်ငတကာဥပ ဒမူ ဘာင ်

နှင့် မခင်းများအား လ့လာ 

ခဲ့ပါသည်။ 

 

ဂျပန်နိင်ငသိစ့ီးပွား ရး 

ဥပ ဒများနှင့်ပတ်သက်၍ 

လ့လာ ရးသွား ရာက် 

ခ့ဲြခင်း 

နည်းဥပ ဒသစ်

(၁)ခနှင့်ြပင်ဆင် 

သည့် ဥပ ဒ(၅)

ခ ရးဆွဲနိင်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

နာက်ဆက်တွဲ(ဇ) အဆး 




