
 

 

 

 



 

 

တိင်း ဒသကးီတရားလတ် တာ ်တရားသူကီးချုပ်၏ ဥ ယျာဇဉ ်

ရည်မှန်းချက် 

လပင်နး်တာဝနမ်ျား 

တရားရး၏တနဖ်ိးများ 

တရားရးနစှ်စဉ်အစီရင်ခစာ ထတြ်ပနရ်ြခငး်၏ ရည်ရွယ်ချက် 

တရားရးစနစန်ငှ့် စမီခန်ခ့ွဲမ ဖာ်ြပချက် 

 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာအ ြခခမူများ 

 တရားရးဖွဲ စ့ည်းပ  

- ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်ဖွဲ စ့ည်းပ 

-  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်အ ဆာက်အဦ၏သမိင်း ကာင်း 

- တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

- ခရိင်တရားရးများနငှ့် မို န့ယ်တရားရးများ ဖဲွ စ့ညး်ပ 

- ခရိင်တရားရး၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

- မို န့ယ်တရားရး၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

- ဥပ ဒအရတည် ထာငသ်ည့် အြခားတရားရးများ 

 တရားရးစီမခန်ခ့ွဲမ 

- တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ စီမခန်ခဲွ့မဆိငရ်ာ ကာ်မတီများ 

- ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ဖွဲ စ့ညး်ပ 

- တိင်း ဒသကီးတရား ရးဦးစးီမှူ းများ တာဝန်ထမ်း ဆာင်မ 

- ခရိင်တရားသူကီးများ တာဝန်ထမး် ဆာင်မ 

- မို န့ယ်တရားသူကီးများ တာဝန်ထမး် ဆာင်မ 

- ရသးမှန်း ြခ ငွစာရင်းများနှင့် ဘ ာ ရးစီမခန်ခ့ွဲမ 

၂၀၁၈ ခနစ်ှ လပင်န်း ဆာင်ရွက်မများ 

 မခင်းများစစ် ဆးစီရငြ်ခင်း 

- ြပက္ခဒနိန်စ်ှအလိက် အမပးီြပတ်မနန်း 

- ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

မာတိကာ 



ပီးြပတ်သည့် တရားမမများ ၏ပျမး်မ ကန် ့ကာကာလ 

အြခားကို းပမ်း ဆာင်ရွက်မများ 

- ရးခွန်နငှ့် ဒဏ် ငွ ကာက်ခရရှိမ 

- လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ 

- လ့ကျင့်သင်ကား ပးမနှင့် ဖွ ဖ့ိုးတးိတက်မ 

- တရားစရီင် ရးလပ်ငန်းနငှ့် တရားရးလပ်ငန်းများ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

- အများြပည်သူအတွက် တရားရးများလက်လှမ်းမီ ရးနှင့်အသိအြမင်ြမင့်တင် ရး 

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း 

- ြပစ်ဒဏ်ကျခ နရသူများ၊ အချုပခ် နရသမူျား၏ ဥပ ဒဆိင်ရာအခွင့်အ ရးများ 

 ရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း  

တရားစရီင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 

နာက်ဆကတ်ွဲများ 

- တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ ခရိင်တရားရးများနှင့်            နာက်ဆက်တဲွ(က) 

မို န့ယ်တရားရးများ၏ တည် နရာများ      

- ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်နှင့်           နာက်ဆက်တဲွ( ခ) 

တရားရးအဆင့်ဆင့်ရှိရာထူးအဆင့်အလိက်  

ဝနထ်မး်အငအ်ားစာရငး်   

- ဝန်ထမ်းဆိငရ်ာြပစဒ်ဏ်ချမှတ်မ အ ြခအ န           နာက်ဆက်တဲွ(ဂ) 

- ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တရားသူကီးချုပ၊်        နာက်ဆက်တဲွ(ဃ) 

တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တရားသူကီးများနှင့်တရား ရး 

အရာရှိများ၏ ြပည်ပခရီးစဉ်များ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာတ်ရားသူကီးချုပ်၏ ဥ ယျာဇဉ ်

  

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တရားစီရင ်

ရး၏ ၂၀၁၈ခနှစ ်တရားရးနှစစ်ဉ်အစရီင်ခစာကိ ြပည်သမူျားသိသ့ိရှိ 

ရန ် ထတ်ြပန်လိက်ြခင်းြဖစ်သည်။ အစီရင်ခစာထတ်ြပန်သည့်  ၂၀၁၈ 

ခနစှ်သည် " အားလးအတွက် တိးတက် ကာင်းမွန် သာတရားမတမ 

ဆီသိ ့" ဆသိည့် ဆာင်ပဒ်နှင့်အညီ အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

နသည့်တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်းအသစ်( ၂၀၁၈ -  

၂၀၂၂ ) ခနစှ၏် အစအဦးနှစ် ြဖစသ်ည်။ မဟာဗျူဟာစီမကိန်းအသစ် 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ခနစှ်၏ အစအဦးနှစ်ြဖစ်သည့် ၂၀၁၈ခနှစ် ဤအစရီင်ခစာသည် အဆပိါ မဟာဗျူဟာစီမကိနး် 

အရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ ခရိင်တရားရးများနငှ့် မို န့ယတ်ရားရးများ၏ ကိုးပမး် 

ဆာင်ရွက်မမှတ်တမး်ြဖစ် ပသည။် မဟာဗျူဟာစမီကိနး်၏ရညမ်ှနး်ချကြ်ဖစသ်ည့် "အားလးအတွက် 

တိးတက် ကာင်းမွန် သာတရားမတမဆီသိ"့ ရာက်ရှိ စရန ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပန်ှင့် 

တိင်း ဒသကီး / ြပညန်ယ်တရားလတ် တာ်များသည ် တရားစီရင် ရးနှင့်တရားရးစမီခန်ခ့ွဲ ရး လပင်နး် 

ဆာင်တာ များကိ ြပုြပင် ြပာင်းလဲရန ်အစွမ်းကန် ကိုးပမ်း အားထတ်လျက်ရှိသည။် 

  နိင်င တာ်တည် ငိမ် အးချမး် ရးနှင့် ြပည်သူများ၏ လူမစးီပွားဘဝဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး 

အတွက ် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးသည ် အ ရးပါသည့်အချက်ြဖစ်သည။် တရားရးများသည် တရားဥပ ဒ 

စိးမိး ရးကိ ထိနး်သိမ်း စာင့် ရှာက်ရန်နှင့် နိင်ငသားတိ၏့အခွင့်အ ရးများက ိ ကာကွယရ်နအ်တွက် 

အ ရးကီးသည့် အခနး်က တငွ် ပါဝငသ်ည။် အမများကိ မနှ်မနှ်နှင့် ြမနြ်မနစ်ရီငြ်ခင်း၊ ြဖာင့်မတ်မှန်ကန် 

သည့် အမိန်မ့ျားချမှတ်ြခင်း၊ အဂတိကင်းရှင်းစွာ ဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမှသာ ြပညသ်မူျား ကိးစားယကညသ်ည့် 

တရားရးများြဖစ် ပမည်။ တရားစရီင် ရးအ ပ  ြပညသ်ူလူထ ယကည်ကိးစားမရှိြခင်းသည ် တရားရးများ 

၏ လပင်နး်များ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်အလွန်အ ရးပါသည့် က တစရ်ပ်ြဖစ်သည။် 

  တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ခနစှသ်ည် တရားစရီင် ရး 

ြပုြပင ် ြပာငး်လဲမ လပင်န်းစဉ်အတွက် လူတိင်းသိ ့အရညအ် သးွြမင့် တရားမတမကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်နှင့် 

တရားရးများ အ ပ  ြပညသ်ူလထူ၏စိတ်ချယကည်မနှင့်  ထိ ရာက်မရှိသည့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ 

ြမင့်တင်ရန်ဆိသည့် ရည်မှန်းချက် သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ အဆိပါ ရည်မှန်းချက်များက ိစီမကိန်း၏ ပန်းတိင် 



အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ လပင်န်း တာဝန်များကိ ပန်းတိင်သိ ့ ရာက်ရှိ စမည့် နည်းလမ်းများအြဖစ ်

လည်း ကာင်း၊ တန်ဖိးများကိ တရားစီရင် ရး စီမခန်ခ့ွဲမ ဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညန်များအြဖစ်လည်း ကာင်း 

ထင်ဟပ် စရန ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် မဟာဗျူဟာစီမကိန်း၏ အစအဦးနှစ်ြဖစ်သည့် ၂၀၁၈ ခနှစ် 

လပ် ဆာင်ချက်များသည ်အ ရးပါသည့် အခန်းက ြဖစ် ပသည။် 

  သိြ့ဖစ၍် တရားစရီင် ရးလပင်နး်များ ပွင့်လငး်ြမင်သာ၍ တာဝန်ယူမ၊ တာဝနခ်မရှိ စရန၊် 

တရားရးများ၏ လပင်န်း ဆာင်ရွက်မများအ ပ  အကဲြဖတ်နိင်ရန်၊ တရားရးများ၏စွမ်း ဆာင်ရည် 

ပိမိြမင့်မားလာ စရန ် တရားစီရင် ရးက  ြပုြပင် ြပာငး်လဲမလပ်ငနး်စဉမ်ျားကိ အများြပည်သူသိရှိ စရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် တရားရးနစှ်စဉ်အစရီင်ခစာကိ ထတ်ြပနရ်ြခင်း ြဖစ် ပသည်။ 

  ယခအစီရင်ခစာတွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ တိင်း ဒသကီးအတွငး်ရှိ 

ခရိင်တရားရးများ၊ မို န့ယ်တရားရးများ၊ အထူးဖွဲ စ့ည်းထား သာတရားရးများြဖစ်သည့် စည်ပငသ်ာယာ 

တရားရး၊ မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး၊ က လးသူငယ်တရားရးများ၏ တရားစီရင် ရးလပ်ငန်းတာဝန်များကိ 

အားထတ် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မများနှင့် တရားစရီင် ရးက  ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက် ကိယ်စွမ်း 

ဉာဏ်စွမး် ရိှသမ  ကိုးစား ဆာင်ရွက်မ များကိ အများြပညသူ် သိရှိနိင်မညြ်ဖစသ်ည်။ 

  ၂၀၁၈ခနစ်ှ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တရားစီရင် ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

ကု တွခ့ဲ့ရသည့် အားသာချက်၊ အားနညး်ချက်များကိ  ြပန်လည်ဆင်ြခင်သးသပ် ပီး ( ၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ) ခနစှ် 

မဟာဗျူဟာစီမကိန်း၏ ဒတိယနှစ်ြဖစ်သည့် ၂၀၁၉ခနစှ်တွင ် တရားစရီင် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ပိမိ ကာင်းမွန်သည့် နညး်လမ်းများကိ အသးြပုလပ် ဆာငြ်ခငး်ြဖင့် အများြပည်သူတိ ့ ပိမိယကည်ကိးစား 

သည့် တရားရးများြဖစလ်ာ စ ရးအတွက် ဤအစီရင်ခစာသည် များစာွအ ထာက်အကူြဖစ် စမည်ဟ 

ယကည် မာလ်င့်မိပါသည်။   

 

 

ဦးလှ အး 

တရားသူ ကီးချုပ် 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်    ၂၀၁၉ ခနစှ်။  ဧ ပီလ ၊     ၁၁  ရက်   

        ရန်ကန် မို ၊့ 



 

 

 

ရည်မှန်းချက် 

- လူတိင်းသိ ့အရည်အ သွးြမင့် တရားမတမကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန် 

- တရားရးများအ ပ ြပညသူ်လူထ၏စိတ်ချယကည်မနှင့်ထိ ရာက်မရှိသည့်တရားဥပ ဒစိးမိး 

ရးကိ ြမင့်တင်ရန် 

လပင်နး်တာဝနမ်ျား 

- တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် ရပ်ရွာ အးချမ်းသာယာ ရး 

- ြပည်သအူများယကည်ကိးစားသည့် ြပည်သူအ့ကျိုးြပုတရားစရီင် ရးစနစ် ပ ထွန်း ရး 

- အမအခငး်များကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီမှနမ်ှန်နငှ့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆးြဖတ် ရး 

- တရားရးများ၏ ဂဏ်သိက္ခာြမင့်တင် ရး 

တရားရး၏တနဖ်ိးများ 

- သာတူညမီမနှင့် တရားမတမ 

- တရားစီရင် ရးလွတ်လပ်မနှင့် ဂဏ်သိက္ခာရှိမ 

- လက်လှမ်းမနီိင်မ 

- ြမန်ဆန်ထိ ရာက်မနှင့် အချိနမ်ီ ဆာငရ်က်ွနင်ိမ 

တရားရးနစှ်စဉ်အစီရင်ခစာထတ်ြပန်ရြခငး်၏ ရည်ရယ်ွချက် 

- တရားစီရင် ရးလပင်န်းများ ပငွ့်လင်းြမင်သာ၍  တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခနိင်မရှိ စရန ်

- တရားရးများ၏လပ်ငန်း ဆာင်တာများအ ပ  ယထာဘူတကျကျအကဲြဖတ်နိင် စရန ်

- တရားရးများ၏ စွမး် ဆာငရ်ည် ပိမိြမင့်မားလာ စရန် 

- တရားစီရင် ရးက ၏ ြပုြပင် ြပာင်းလဲမလပ်ငန်းများကိ အများသိရှိလာ စရန် 

 

 

 

 



 

တရားရးစနစန်ငှ့် စမီခန်ခ့ွဲမ ဖာ်ြပချက် 

တရားစရီင် ရးဆိင်ရာအ ြခခမမူျား 

  ၂၀၁၀ြပည့်နစှ် ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒအရ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 

အ ြခခမူများက ိ အာက်ပါအတိင်း ချမှတ်ထားပါသည ်- 

 ဥပ ဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာတရားစီရင် ရး 

 ဥပ ဒအရ ကန်သ့တ်ချက်များမှအပ ြပညသ်ူ ့ ရှ ့ မာှက်တွင် တရားစီရင် ရး 

 အမများတွင် ဥပ ဒအရ ခခ ချပခွင့်နှင့် အယူခပိင်ခွင့်ရရှိ ရး 

 ြပည်သူတိ၏့အကျို းစီးပာွးကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်၍ တရားဥပ ဒစိးမးိ ရး၊  

 နယ် ြမ အးချမ်းသာယာ ရး တည် ဆာက်ရာတွင ်အ ထာက်အကူြဖစ် စ ရး 

 ဥပ ဒကိြပည်သူများက နားလည်လိက်နာကျင့်သးလာ စရန် ပညာ ပး ရးနငှ့် 

      ြပည်သူများကဥပ ဒကိ လိက်နာ သာ အ လအ့ကျင့်ပျိုး ထာင် ပး ရး 

 ြပည်သအူချင်းချင်းနှင့်ပတ်သက် သာ အမကိစ္စများကိ ဥပ ဒ ဘာင်အတွင်း၌ 

  ကျ အး ပီးြပတ် စ ရး 

 ြပစ်မကျူးလွန်သူကိ အ ရးယူအြပစ် ပးရာတွင ်အကျင့်စာရိတ္တ ြပုြပင်မကိ ဦးတည် ရး 

တရားရးဖွဲ စ့ည်းပ 

  ၂၀၀၈ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၊ ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခ ဥပ ဒပဒမ် ၁၁ အရ 

တရားစရီင် ရးအာဏာသည် နိင်င တာ်အချုပ်အြခာအာဏာ၏ ခက်မသးြဖာတွင် တစ်ခအပါအဝင်ြဖစ် ပီး 

ဥပ ဒြပု ရး အာဏာနှင် ့ အပခ်ျုပ် ရးအာဏာတိမ့ ှ သီးြခားရပ်တည်ပါသည်။ ယင်းဥပ ဒပဒ်မ ၁၈ အရ 

နိင်င တာ်၏ တရားစရီင် ရး အာဏာက ိ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၊ တိင်း ဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်တရားလတ် တာ်များနှင့် အဆင့်ဆင့် သာ တရားရးများသိ ့ခွဲ ဝအပ်နငှ်းထားပါသည်။ 

  ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ် ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရး ဥပ ဒအရ တရားရးအဆင့်ဆင့်ကိ 

အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ စ့ည်းထားပါသည ်- 

  (က) ြပည် ထာငစ်တရားလတ် တာခ်ျုပ ်

  ( ခ) တိငး် ဒသကီးနင့်ှ ြပည်နယ်တရားလတ် တာ် 

  (ဂ) ခရိင်တရားရး၊ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခငွ့်ရတိင်းတရားရး၊ကိယ်ပိငအ်ပ်ချုပ်ခင့်ွရ ဒသ  

တရားရး 

  (ဃ) မို န့ယတ်ရားရးနှင့် ဥပ ဒအရ တည် ထာင်သည့် အြခားတရားရး 



 

    

 

 

            

  

တာ မွ မို န့ယတ်ရားရး၊ရန်ကငး် မို န့ယ်တရားရး၊ 

သဃန်းကန်း မို န့ယ်တရားရး၊ တာင်ဥက္ကလာပ မို န့ယတ်ရားရး၊ 

ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်တရားရး၊မဂလာ တာင်ညွန ့် မို န့ယ်တရားရး၊ 

ဒဂ မိုသ့စ်( ြမာက်ပိင်း)မို န့ယတ်ရားရး၊ဒဂ မို သ့စ(် တာင်ပိငး်) 

မို န့ယတ်ရားရး၊ဒဂ မို သ့စ(်အ ရှ ပိ့ငး်)မို န့ယတ်ရားရး၊ဒဂမို သ့စ ်

(ဆိပ်ကမ်း)မို န့ယတ်ရားရး၊သာ ကတမို န့ယ်တရားရး၊ 

ဒါပမို န့ယ်တရားရး၊ပဇွန် တာင် မို န့ယ်တရားရး၊ 

ဗိလ်တ ထာင် မို န့ယ်တရားရး 

 

 

       ကမာရွတ် မို န့ယ်တရားရး၊ ကျာက်တတား မို န့ယ်တရားရး၊ 

       ကည့်ြမင်တိင် မို န့ယ်တရားရး၊စမ်း ချာင်း မို န့ယ်တရားရး၊ 

       ဆိပ်ကမ်း မို န့ယ်တရားရး၊ပန်းဘတဲနး် မို န့ယ်တရားရး၊  

       ဗဟနး် မို န့ယ်တရားရး၊ဒဂ မို န့ယ်တရားရး၊လမး်မ တာ် မို န့ယ်တရားရး၊

       လသာမို န့ယ်တရားရး၊လင် မို န့ယ်တရားရး၊ 

   မရမ်းကန်း မို န့ယ်တရားရး၊အလ မိုန့ယ်တရားရး 

 

 

      ကိကိးကနး် မို န့ယ်တရားရး၊ ကာ့မှူ း မို န့ယ်တရားရး၊ 

ကွမ်းြခကန်း မို န့ယ်တရားရး၊ ကျာက်တန်း မို န့ယ်တရားရး၊ 

ခရမ်း မို န့ယ်တရားရး၊ဆိပ် ကီးခ နာင်တိ မိုန့ယ်တရားရး၊ 

      ဒလမို န့ယတ်ရားရး၊တွ တး မို န့ယ်တရားရး၊သးခွ မို န့ယ်တရားရး၊ 

      သန်လျင် မို န့ယ်တရားရး 

 

 

အင်းစိန် မို န့ယ်တရားရး၊မဂလာဒမို န့ယ်တရားရး၊လင်သာယာမို န့ယ် 

တရားရး၊ ရြပည်သာမို န့ယ်တရားရး၊လှည်းကူး မို န့ယ်တရားရး၊ မှာ်ဘီ 

မို န့ယတ်ရားရး၊တိက်ကီး မို န့ယ်တရားရး၊ထန်းတပင် မို န့ယ်တရားရး 

ရန်ကနအ် ရှ ပ့င်ိးခရငိတ်ရားရး 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရး

ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင်တရားရး 

ရန်ကန် ြမာက်ပိင်းခရိင်တရားရး 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီတရားလတ် တာ် 



ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးတရားလတ် တာဖ်ွဲ စ့ည်းပ 

  ၂၀၀၈ခနှစ် ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒ ပဒမ် ၃၀၅နငှ့်      

၂၀၁၀ြပည့ ် ြပည့်နှစ် ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒပဒမ် ၃၄ တိအ့ရ ၂၀၁၁ ခနစှ်၊ မတ်လ ၃၀ 

ရက် နတွ့င် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်ကိ တရားသူ ကီးချုပ(်၁)ဦး၊ တရားလတ် တာ ်

တရားသူကီး(၆)ဦး၊ စစ ပါင်း (၇)ဦးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည။်  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် တရားသူကီးချုပ်နှင့် 

တရားလတ် တာ်တရားသူကီးများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တရားသူကီးချုပ ်ဦးဝင်း ဆွ     

၃၀-၃-၂၀၁၁မှ  

၂၇-၁၁-၂၀၁၈ နထိ့ 

တရားသူ ကီး ဒ စန္ဒာသွယ်    

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှယ နထိ့ 

တရားသူကီး ဒ အးသန်း    

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှယ နထိ့ 

တရားသူကီးဦး အာင်နိင ်    

၂၄-၄-၂၀၁၇ မှယ နထိ့ 

တရားသူ ကီးချုပ် ဦးလှ အး             

တရားသူ ကီး၃၀-၃-၂၀၁၁မှ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ နအ့ထ ိ

တရားသူ ကီးချုပ၁်၂-၁၂-၂၀၁၈ မှယ နထ့ ိ

တရားသူကီး ဒ စိးစိး အာင်     

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှယ နထိ့ 

တရားသူ ကီး ဒ သင်းသင်းနဲွ  ့  

၃၀-၃-၂၀၁၁ မှယ နထိ့ 



ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးတရားလတ် တာ်အ ဆာကအ်ဦ၏သမိင်း ကာင်း 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သညရ်န်ကန် မို ၊့  

ကျာက်တတား မို န့ယ်၊   ြမတိင်းရပ်ကွကအ်မှတ်  ၁၄( အီး )၊  ြမကွက် 

အမတှ်-၁( အ)  ပ တငွ ်တည်ရှိပါသည။်  ြမအမျို းအစားမာှ  အစိးရ ြမ 

အမျို းအစားြဖစ် ပးီ  “  Chief Court ” ဟ အမည် ပါက်ကာ  ြမဧရယိာ 

 အကျယ်အဝန်းမှာ၃.၇၈၀ဧကရှိပါသည။်ဤအ ဆာက်အအကိ၁၉၀၅ခနစှ် 

တွင်စတင်တည် ဆာက်ခဲ့ရာ၁၉၁၁ခနှစ်တွင် ဆာက်လပ် ပီးစးီ ပီးစစ ပါင်းကန်ကျ ငွ 

ရပူးီ   နှစ်ဆယ့် လးသနိ်းခွဲြဖစပ်ါသည်။    ရန်ကန် မို ့ တာ်ရှိ   အ မအွနစှ ်

အ ဆာကအ်အ  ြဖစ်သည့်   ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး   တရားလတ် တာ်တွင်အထိမ်းအမှတ် အြပာ ရာင ်

ကမ္ဗည်းြပား (Blue Plaque) တပဆ်ငြ်ခငး်အခမး်အနားကိ (၂၄-၁၁-၂၀၁၇)ရက် နတွ့င ် ကျင်းပ ြပုလပ ်

ပီးစးီခ့ဲပါသည။် 

  ပရဝဏ်အကျယ်အဝန်းမာှ အ ရှဘ့က် ပန်းဆိးတန်းလမ်းတွင် အလျား ၃၆၀ ပ၊ အ နာက် 

ဘက ်မဟာဗန္ုဓ လ ပန်းြခလမး်တွင ်အလျား ၃၇၈.၆ ပ၊ တာင်ဘက်ကန်သည်လမး်တွင ်အလျား ၄၀၀ ပ၊ 

ြမာက်ဘက ်မဟာဗန္ုဓ လလမ်းတွင် အလျား ၄၀၀ ပ ရှိပါသည။် 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ပင်မအ ဆာက်အအမှာ စတဂပသဏ္ဌ ာန်ြဖစ် ပီး 

အ ဆာင်ကးီ  (၄) ဆာင်ြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းထားကာ အလယ်ဗဟိတွင် ြမကခ်င်းပါရှိသည့် ပနး်ြခတစ်ခရိှပါသည။် 

အ ဆာက်အအအြမင့်မှာ ၇၀ ပရှိ ပီး သးထပ်အ ဆာက်အအြဖစ်ပါသည။်မဟာဗန္ဓ လပနး်ြခလမ်းဘက်ရှိ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ် အ ဆာက်အအ အတွင်းသိဝ့င်သည့် ပင်မဝင် ပါက်  (Main 

Entrance) ၏ အ ပ တည့်တည့်တွင် ၁၃၃ ပ၊ ၆လကမ် အြမင့် ရှိ သာ နာရီစင်ကိ ဆာကလ်ပ ်

ထားရှိပါသည်။ 

  ဤအ ဆာက်အအကိ လွတ်လပ် ရးမရခင်ကိလိနီ ခတ်တွင် တရားလတ် တာ် (High 

Court) အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ လွတ်လပ် ရးရ ပီး နာက်တွင ်တရားလတ် တာ်ချုပ ် (Supreme Court) နှင့် 

တရားလတ် တာ ် (High Court) အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ တာ်လှန် ရး ကာငစ်ီ ခတ်တွင ် တရားရးချုပ ်

(Chief Court)အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ့ဆိရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ခတ်တွင် ဗဟိတရားရး( Central 

Court) အြဖစ်လည်း ကာငး်၊ မျက် မှာက် ခတ်ကာလတွင ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်

(Yangon Region High Court)  အြဖစ်လည်း ကာင်း ခတ်အဆက်ဆက် အသးြပုလျကရိှ်ပါသည။် 

 

 

 



 

တိင်း ဒသကးီတရားလတ် တာ်၏ စရီင်ပိင်ခငွ့်အာဏာ 

  ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၃၈ အရ တိငး် ဒသကီး သိမ့ဟတ် ြပည်နယ် 

တရားလတ် တာမ်ျားသည ်ဥပ ဒနှင့်အညီ အာက်ပါစီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာများရှိပါသည-် 

(က) မူလမကိ စီရင်ြခင်း 

( ခ) အယူခမကိ စီရင်ြခင်း 

( ဂ) ြပင်ဆင်မကိ စီရင်ြခင်း 

(ဃ) ပင်လယ် ရ ကာင်းအမများကိ စီရင်ြခင်း  

(င) ဥပ ဒတစ်ရပရ်ပ်အရ သတ်မှတ်ထား သာအမများက ိစီရင်ြခငး် 

မတ်ှချက်။ ပဒမ်ခွ(ဲဃ)ကိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ် ၃၅/၂၀၁၄(၃၀-၇-၂၀၁၄) ြဖင့် ြပင်ဆင် 

ြဖည့်စွက်ထားသည်။  

  ထိအ့ြပင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သည ်တိငး် ဒသ ကီးအတွင်းရှိ တရားရး 

အားလး၏ တရားစရီင် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပလ်ျဉ်း၍ ကီးကပ်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။ 

ခရငိ် နငှ့် မို န့ယတ်ရားရးများဖွဲ စ့ည်းပ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ကီးကပ်မ အာက်တွင် ခရိင်တရားရး (၄) ရး၊  

မို န့ယ်တရားရး (၄၅) ရး၊ က လးသူငယ်တရားရး(၁)ရး၊ စည်ပငသ်ာယာတရားရး(၇)ရး၊ မာ် တာ်ယာဉ် 

တရားရး(၂)ရးတိကိ့ ဖွဲ စ့ည်းထားရှိပါသည်။ ခရိင်တရားရးများမှာ ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရး၊ ရန်ကန် 

အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရး၊ ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင်တရားရး နှင့်  ရန်ကန် ြမာက်ပိင်းခရိင်တရားရး တိ ့

ြဖစ်ပါသည်။ တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ ခရိင်တရားရးများနငှ့်  မို န့ယ်တရားရးများ၏ တည် နရာ 

များကိ နာက်ဆက်တွဲ(က)ြဖင့် ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



ခရိင်တရားရး၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

ရာဇဝတ်စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

ဥပ ဒက ခွင့်ြပုသည့် မည်သည့်ြပစ်ဒဏ်ကိမဆိ ချမှတ်နိင်သည့် ရာဇဝတ်မူလမ 

စီရင်ပိင်ခွင့် 

ခရိင်အတွင်းရိှ မိုန့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ်ချက်များအ ပ  အယူခမ နှင့် 

ြပင်ဆင်မ စီရင်ပိင်ခွင့် 

တရားမစီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

ခရိင်တရားသူကီးနှင့် 

တဲွဖက်ခရိင်တရားသူကီးများ 

ဒတိယခရိင်တရားသူကီး 

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ထက်မပိ သာ တန်ဖိးရိှသည့် 

တရားမမများ အ ပ  မူလမစီရင်ပိင်ခွင့် 

ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ထက်မပိ သာ တန်ဖိးရိှသည့် 

တရားမမများ အ ပ  မူလမစီရင်ပိင်ခွင့် 

ခရိင်တရားသူကီး၊ 

တဲွဖက်ခရိင်တရားသူကီး 

ဒတိယခရိင်တရားသူကီး 

ခရိင်အတွင်းရိှ မိုန့ယ်တရားရးများ ၏ 

ဆးြဖတ်ချက်များအ ပ  အယူခမ နှင့် ြပင်ဆင်မ 

စီရင်ပိင်ခွင့် 

ခရိင်တရားရးများသည် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် နှင့် သက်ဆိင်ရာ တရား 

လတ် တာ်၏ လမ်းညန်ချက်များနှင့်အညီ ၎င်းတိ၏့သက်ဆိင်ရာစီရင်ပိင်ခွင့်အတွင်းရိှ မိုန့ယ်တရားရး 

အားလး၏ တရားစီရင် ရးနှင့် စီမအပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ ကီးကပ်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

မိုန့ယ်တရားရး၏ စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ                                                                                  

မိုန့ယ်တရားရးတစ်ရးတွင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က တာဝန် ပးခန်အ့ပ် 

ထား သာ မိုန့ယ်တရားသူကီး၊ တဲွဖက် မိုန့ယ်တရားသူကီးနှင့် ဒတိယမိုန့ယ်တရားသူကီးတိရိှ့ပါသည်။ 

မိုန့ယ်တရားရးတစ်ရး၏ တရားသူကီး အ ရအတွက်သည် ၎င်း၏လပ်ငန်းပမာဏအ ပ တွင် မူတည်ပါသည်။ 

  မိုန့ယ်တရားရးများသည် တရားမမနှင့် ရာဇဝတ်မ နှစ်မျို းစလးကိ ကားနာနိင်သည့်  မူလမ 

စီရင်ပိင်ခွင့် ရိှပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 



ရာဇဝတ် 

စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

အထူးရာဇဝတ်အာဏာရတရားသူကီး 

ပထမတန်းရာဇဝတ်အာဏာရတရားသူကီး 

ဒတိယတန်းရာဇဝတ်အာဏာရတရားသူကီး 

တတိယတန်းရာဇဝတ်အာဏာရတရားသူကီး 

ထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိနှင့် ငွဒဏ်အကန်အ့သတ်မရိှ 

ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိနှင့် ငွဒဏ် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် 

ထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်အထိနှင့်  ငွဒဏ် ၅၀၀၀၀ ကျပ် 

ထာင်ဒဏ် ၃ လအထိနှင့် ငွဒဏ် ၃၀၀၀၀ ကျပ် 

တရားမ 

စီရင်ပိင်ခွင့်အာဏာ 

မိုန့ယ်တရားသူကီး၊ 

တဲွဖက် မိုန့ယ်တရားသူကီး 

ဒတိယမိုန့ယ်တရားသူကီး 

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိ သာ တန်ဖိးရိှသည့်တရားမမများ 

 

ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက်မပိ သာ တန်ဖိးရိှသည့်တရားမမများ 

ဥပ ဒအရတည် ထာင်သည့် အြခားတရားရးများ 

က လးသူငယ်တရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင့် 

  က လးသူငယ်ဥပ ဒအရ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရိှ မိုန့ယ်(၄၅) မိုအ့နက် မိုန့ယ် 

(၂၀) တွင် ြဖစ်ပွားသည့် က လးသူငယ်မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန် က လးသူငယ်တရားရး(၁)ရးကိ သီးသန် ့

တည် ထာင်ထားရိှပါသည်။ ကျန် မိုန့ယ် (၂၅) မိုတွ့င် ြဖစ်ပွားသည့် က လးသူငယ်မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင် 

ရန်အတွက် သက်ဆိင်ရာ မိုန့ယ်တရားသူကီးများအား က လးသူငယ်မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်ရန် အာဏာ 

အပ်နှင်းထားပါသည်။ 

စည်ပင်သာယာတရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင့် 

  စည်ပင်သာယာဥပ ဒအရ စဲွဆိတင်ပိသ့ည့် မခင်းများအား စစ် ဆးစီရင်နိင်ရန် ရန်ကန်တိင်း

ဒသကီးအတွင်းတွင် စည်ပင်သာယာတရားရး(၇)ရးကိ ဖဲွစ့ည်းတည် ထာင်ထား ရိှပါသည်။ 

မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများ၏ စီရင်ပိင်ခွင့် 

  မာ် တာ်ယာဉ်ဥပ ဒအရ စဲွဆိတင်ပိသ့ည့် မခင်းများကိ စစ် ဆးစီရင်နိင်ရန် ရန်ကန်တိင်း

ဒသကီး အတွင်းတွင် မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး (၂) ရးကိ ဖဲွစ့ည်းတည် ထာင်ထားရိှပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



တရားရးစီမခန်ခ့ွဲမ 

ရနက်နတိ်င်း ဒသကီးတရားလတ် တာ၏် စမီခန်ခ့ွဲမဆိငရ်ာ ကာမ်တီများ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တွင ် စီမခန်ခ့ွဲ ရးလပ်ငန်းတာဝန်များကိ 

အ ထာက်အကူြပုသည့် ကာမ်တီ နငှ့် အဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်းထားရှပိါသည်။ ထိ ကာ်မတီများသည ်တရားစရီင ်

ရးရာ ကိစ္စရပမ်ျားနင့်ှ တရားရးစီမခန်ခ့ွဲမဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် အ ရး ကီးသည့် အခနး် 

က မ ှပါဝင် နပါသည။် ကာ်မတီများမှာ အာက်ပါအတိငး် ြဖစ်ပါသည်- 

 တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် တရားသူကီး ဒ စန္ဒာသွယ် ဦး ဆာင်၍ အဖွဲ ဝ့င် (၆)ဦး ပါဝင် သာ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး မဟာဗျူဟာစီမကိန်းလက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် ရးအဖဲွ  ့ (Strategic 

Plan Implementation Committee)  

 တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် တရားသူကီး ဒ သင်းသင်းနွဲ  ့ ဦး ဆာင်၍ အဖွဲ ဝ့င် (၄) ဦးပါဝင် သာ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏  E-Government  လက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင် ရး 

အဖွဲ  ့အဆိပါ ကာ်မတီများတငွ ်အဆင့်ြမင့်တရား ရးအရာရှိ ကီးများက ပါဝင်ကူညီ ဆာင်ရွက် ပါသည်။ 

 

ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးတရားလတ် တာ၏် ဖွဲ စ့ညး်ပ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တင်ိး ဒသကီးတရားလတ် တာ် 

တရားသူ ကီးချုပရ်း 

တိင်း ဒသကီးတရား ရးဦးစီးမှူ းရး 



တိင်း ဒသကးီတရား ရးဦးစးီမှူးများ တာဝနထ်မး် ဆာငမ် 

ဒ စိးခက်ခက် (တ/၁၆၁၂)  တိင်း ဒသကးီတရား ရးဦးစးီမှူး  

၆. ၁၁.၂၀၁၇ မ ှ၆.၂.၂၀၁၉ ထိ 

ခရိင်တရားသူကးီများ တာဝနထ်မး် ဆာငမ် 

စဉ် ရးအမည် ရာထူး အမညန်ှင့် ကိယ်ပိင်အမတှ် ကာလအပိင်းအြခား 

၁ 

 

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်း 

ခရိင်တရားရး 

ခရိင်တရားသူ ကီး ဒ သန်းသန်းတင့်(တ/၁၈၈၇) ၁-၁၁-၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၂ ရန်ကန်အ နာက်ပိင်း 

ခရိင်တရားရး 

ခရိင်တရားသူ ကီး ဒ အး အးသန်း(တ/၁၇၆၀) 

ဒ ချိုချိုမာ(တ/၁၈၈၉) 

၂-၆-၂၀၁၇ မ ှ၆-၃-၂၀၁၈ ထိ 

၇-၃-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၃ ရန်ကန် တာင်ပိင်း 

ခရိင်တရားရး 

 

ခရိင်တရားသူ ကီး 

 

ဒ ထားထား(တ/၂၂၄၆) 

ဦးဟတ်ရီ(တ/၂၂၇၉) 

ဦး အာင်ြမင့်(တ/၂၀၉၈) 

၈-၃-၂၀၁၇ မှ၅-၁-၂၀၁၈ နထ့ ိ

၂၂-၁-၂၀၁၈ မှ၁-၉-၂၀၁၈ နထ့ ိ

၂၅-၉-၂၀၁၈မှ ယ နထိ့ 

၄ ရန်ကန် ြမာက်ပိင်း 

ခရိင်တရားရး 

ခရိင်တရားသူ ကီး 

 

ဦးတင် ထွး (တ/၁၈၉၇) 

ဦးခင် မာင် မာင(်တ/၁၉၄၁) 

၂၂-၅-၂၀၁၅ မ ှ၆-၃-၂၀၁၈ ထ ိ 

၇-၃-၂၀၁၈မှ ယ နထိ့ 

 မို န့ယ်တရားသူကီးများ တာဝနထ်မး် ဆာငမ် 

စဉ် မို န့ယ်တရားရးအမည် မို န့ယ်တရားသူကီးအမည်နှင့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၁ တာ မ ွ ဒ တင်ဝါဝါသိန်း(တ/၂၄၀၅) ၃-၁၀-၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၂ ပဇွန် တာင ် ဦးြမင့် ကျာ ်(တ/၂၆၇၂) 

ဦး သာင်းထွန်း (တ/၂၆၅၂) 

ဒ အးခင်ညွန် ့(တ/၂၇၉၅) 

၁.၁.၂၀၁၆ မ ှ၁၂.၁.၂၀၁၈ ထိ 

၂၂-၁-၂၀၁၈ မ ှ၂-၅-၂၀၁၈ ထိ 

၃-၅-၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၃ မဂလာ တာင်ညွန် ့ ဦးခင် ကျာ် (တ/၂၃၃၅) ၂၂.၅.၂၀၁၇မှ ယ နထိ့ 

၄ ရန်ကင်း ဒ လး လးနွယ ်(တ/၂၀၆၅) ၁၁.၅.၂၀၁၇မှ ယ နထိ့ 

၅ သာ ကတ ဒ ခင်နီနီ အး (တ/၂၅၉၉) 

ဦး နထွန်း (တ/၂၆၅၄) 

၁၈.၂.၂၀၁၆ မ ှ၈-၁-၂၀၁၉ ထ ိ

၁၇-၁-၂၀၁၉ မ ှယ နထိ့ 

၆ သဃန်းက န်း ဦးသန်းလွင် (တ/၂၅၆၂) ၂၈.၁၂.၂၀၁၇ မ ှယ နထ့ ိ

၇ ဗိလ်တ ထာင် ဒ သက်သက်စ အာင(်တ/၂၆၇၈) ၈.၈.၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၈ ဒဂမို သ့စ်( တာင်ပိင်း) ဒ စန္ဒာြမင့် (တ/၂၇၉၆) ၄.၅.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

၉ ဒဂမို သ့စ်( ြမာက်ပိင်း) ဦး အာင်စန်း မာင် (တ/၂၇၁၂) ၁၂.၅.၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 



စဉ် မို န့ယ်တရားရးအမည် မို န့ယ်တရားသူကီးအမည်နှင့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၁၀ တာင်ဥက္ကလာပ ဒ ခင်ခင် အး (တ/၂၆၀၂) ၂.၅.၂၀၁၆မှ ယ နထိ့ 

၁၁ ြမာက်ဥက္ကလာပ ဦးနန္ဒမျိုး (တ/၂၆၇၃) ၂၄.၁၀.၂၀၁၆ မ ှယ နထ့ ိ

၁၂ ဒါပ ဒ ဝါဝါလွင် (တ/၂၈၀၄) ၆.၆.၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၁၃ 
ဒဂမို သ့စ် (ဆိပ်ကမ်း) 

ဦးချစ်ကိကိ (တ/၂၂၀၁) 

ဦးဆန်းဘိ (တ/၂၇၄၈) 

၂၆.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

၂၂-၆-၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၁၄ 
ဒဂမို သ့စ်(အ ရှပ့ိင်း) 

ဦးစူးစမ်း (တ/၂၆၈၁) 

ဒ သိမ့်သိမ့် အး (တ/၂၇၄၄) 

၇.၆.၂၀၁၆ မ ှ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၉-၁၁-၂၀၁၈ မ ှယ နထ့ ိ

၁၅ 
ကျာက်တတား 

ဦးသန်းနိင် ထွး (တ/၂၆၄၉) 

ဒ ပန်းစိန် (တ/၂၆၂၀) 

၂.၅.၂၀၁၆ မှ ၄.၆.၂၀၁၈ ထ ိ

၁၄-၆-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၁၆ ပန်းဘဲတန်း ဒ ခင်ဝင်း မ (တ/၂၄၂၈) ၆.၁.၂၀၁၆ မ ှယ နထိ့ 

၁၇ 
လသာ 

ဦးလှတိး (တ/၂၄၄၁) 

ဒ ခင်မာသ ီ(တ/၂၆၆၆) 

၂၉.၅.၂၀၁၅ မ ှ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၁-၁-၂၀၁၉ မှ ယ နထိ့ 

၁၈ လမ်းမ တာ် ဒ စာြဖူြဖူလင် (တ/၂၆၆၄) ၂၅.၁၂.၂၀၁၆ မ ှယ နထ့ ိ

၁၉ 
အလ 

ဦးဝင်းြမင့်ထွန်း (တ/၂၈၃၀) 

ဒ ခင်ညွန်ရှ့င် (တ/၂၈၆၆) 

၁၇.၂.၂၀၁၇ မှ ၉-၇-၂၀၁၈ ထိ 

၂၅-၇-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၂၀ ကည့်ြမင်တိင် ဒ မာမာစိး (တ/၂၂၃၀) ၇.၁၁.၂၀၁၆ မှ ယ နထိ့ 

၂၁ စမ်း ချာင်း ဒ လွင်လွင် ဌး (တ/၂၅၄၈) ၁၅.၈.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

၂၂ 
ဆိပ်ကမ်း 

ဒ အး အးမွန ်(တ/၂၄၁၄) 

ဒ လှလှ သာင်း (တ/၂၆၀၉) 

၂၈.၁၂.၂၀၁၅ မှ၃၀.၄.၂၀၁၈ ထ ိ

၃-၅-၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၂၃ ဗဟန်း ဦးခင် ဇာ် (တ/၂၅၈၁) ၁၅.၁၁.၂၀၁၇ မ ှယ နထ့ ိ

၂၄ ဒဂ ဒ အး အး အာင ်(တ/၂၂၆၅) ၉.၂.၂၀၁၆ မှ ယ နထိ့ 

 

 

 

 

 

 



စဉ် မို န့ယ်တရားရးအမည် မို န့ယ်တရားသူကီးအမည်နှင့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၂၅ ကမာရွတ် ဒ စိးမာ အး (တ/၂၅၉၇) ၆.၁၁.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

၂၆ မရမ်းကန်း ဒ သန်းသန်းဝင်း (တ/၂၅၄၄) ၁၆.၅.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

၂၇ လင ် ဦးကည်သာ အာင ်(တ/၂၈၁၆) 

ဦး အာင်ြမင့်သန်း (တ/၂၆၈၀) 

၁၈.၅.၂၀၁၇ မှ ၂.၁.၂၀၁၈ ထိ 

၂၆-၂-၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၂၈ သန်လျင် ဒ လှြမတ်မွန ်(တ/၂၇၄၀) 

ဒ အးမိးသိနး် (တ/၂၇၀၀) 

ဒ နန်းယလွင် (တ/၂၇၉၉) 

၈.၁၂.၂၀၁၇ မ ှ ၁၁-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၁-၆-၂၀၁၈ မှ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၇-၁၀-၂၀၁၈ မ ှယ နထ့ ိ

၂၉ ကျာက်တန်း ဒ အးြမတ်မွန် (တ/၂၇၁၃) ၂၀.၁၁.၂၀၁၇ မှ ယ နထ့ ိ

၃၀ ဒလ ဦးဆန်းထွန်းဦး (တ/၂၆၇၀) ၂၁.၁၂.၂၀၁၇ မ ှယ နထ့ ိ

၃၁ ဆိပ်ကီးခ နာင်တိ ဒ ဝင်းဝင်းထိန ်(တ/၂၆၄၁) 

ဒ ဇင်မာ အာင ်(တ/၂၉၅၄) 

၂၃.၉.၂၀၁၇ မ ှ၉.၁.၂၀၁၈ ထိ 

၁၈-၁-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၃၂ တွ တး ဦးမျို းြမင့်ဦး (တ/၂၇၉၇) ၉.၁၀.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

၃၃ ခရမ်း ဦး ဇာ်မင်း(တ/၂၇၆၃) ၁၀.၁၀.၂၀၁၇ မ ှယ နထ့ ိ

၃၄ သးခွ ဦး ကျာ်သင်း (တ/၂၄၄၆)  ၈.၁၁.၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၃၅ ကာ့မှူ း ဒ သက်သက်ဖူး (တ/၂၁၄၂) 

ဒ နွယ်နီထွန်း (တ/၂၈၆၄) 

၁၉.၂.၂၀၁၆ မ ှ၃၀.၄.၂၀၁၈ ထိ 

၁၀-၅-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၃၆ ကွမ်းြခကန်း ဦး ဌးမင်း (တ/၂၆၈၃) 

ဒ မသိန်းလင ်(တ/၂၈၁၈) 

၂၁.၆.၂၀၁၆ မ ှ၁၆-၇-၂၀၁၈ ထ ိ

၂၄-၇-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၃၇ ကိကိးကန်း ဦး ဇာ်ကိက ိ(တ/၃၂၈၉) ၂၃.၁.၂၀၁၇ မ ှယ နထိ့ 

၃၈ အင်းစိန် ဦးညီညီထွန်း (တ/၂၆၂၈) ၃၁.၅.၂၀၁၆ မ ှယ နထိ့ 

၃၉ မဂလာဒ ဦးအန်းြမင့် (တ/၂၆၈၄) ၂၁.၆.၂၀၁၆ မ ှယ နထိ့ 

၄၀ ရြပည်သာ ဒ မိမ့ိ ့ အး (တ/၂၆၇၅) 

ဦးသိန်း ဆွဦး (တ/၂၇၁၅) 

၁၆.၁၀.၂၀၁၅ မှ၁၁.၁.၂၀၁၈ ထ ိ

၂၃-၁-၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၄၁ လင်သာယာ ဦးမျိုး ကျာ် အာင် (တ/၂၆၀၅) 

ဦး ကျာ်သူမိး (တ/၂၈၃၈) 

၁၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၄.၄.၂၀၁၈ ထ ိ

၁၈-၄-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၄၂ တိက် ကီး ဒ စန်းသိဂ (တ/၂၇၀၉) 

ဦးစိးထွန်း (တ/၂၉၀၁) 

၂၇.၁၂.၂၀၁၆ မ ှ၅-၁-၂၀၁၈ ထ ိ

၆-၁၁-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

 



စဉ် မို န့ယ်တရားရးအမည် မို န့ယ်တရားသူကီးအမည်နှင့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၄၃ မှာ်ဘ ီ ဦး အာင်မျိုးညွန် ့(တ/၂၈၁၇) 

ဦး ကျာ်သူခိင ်(တ/၂၈၄၁) 

၁၂.၁၂.၂၀၁၇ မ ှ၉-၇-၂၀၁၈ ထ ိ

၂၅-၇-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၄၄ ထန်းတပင် ဦး ဇာ်ဝင်းထွန်း (တ/၂၆၃၄) 

ဦး အာင် ကျာ်ဦး (တ/၂၄၅၁) 

၁၁.၁.၂၀၁၆ မှ၁၁-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

၁၁-၆-၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၄၅ လှည်းကူး ဒ နသ့ာ နွး နွးဝင်း (တ/၂၇၄၆) ၁.၆.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

ဥပ ဒအရတည် ထာငသ်ည့် အြခားတရားရးများ 

စဉ ်

 

မို န့ယ်တရားရး 

အမည် 

မို န့ယ်တရားသူကးီအမညန်ငှ့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၁ က လးသူငယ်တရားရး ဒ နီလာညွန် ့(တ/၂၅၃၀) 

ဒ ခိင်ခိင် လး(တ/၂၅၆၉) 

၅.၂.၂၀၁၆ မှ ၉.၄.၂၀၁၈ ထ ိ

၉.၄.၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၂ စညပ်င်သာယာတရားရး 

(စမ်း ချာင်း) 

ဦး န အာင်ြမင် (တ/၂၃၃၈)  

ဦးသက် ဝ အာင် (တ/၃၄၄၃) 

၅.၁.၂၀၁၆ မ ှ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ ထိ  

၂၇.၁၁.၂၀၁၇ မ ှယ နထ့ ိ

၃ စညပ်င်သာယာတရားရး 

(လသာ) 

ဒ စနှင်းြမတ် (တ/၃၁၆၄) 

ဦး ဇာ်တင ်(တ/၂၀၈၅) 

၁၄.၁၁.၂၀၁၇ မ ှ၁၅.၆.၂၀၁၈ထ ိ

၁၅.၆.၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၄ စညပ်င်သာယာတရားရး 

(ပဇွန် တာင)် 

ဦး မာင်သန်းစိန ်(တ/၁၈၀၂) 

ဦး သာင်းထွန်း (တ/၂၆၅၂) 

ဒ ဝင်းစန္ဒာဦး (တ/၃၁၀၆) 

ဒ အးခင်ညွန် ့(တ/၂၉၇၅) 

ဦးလှမျိုးလွင(်တ/၂၂၃၈) 

၁၉.၁၀.၂၀၁၆ မ ှ၂၇.၂.၂၀၁၈ ထ ိ

၂၇.၂.၂၀၁၈ မ ှ၃၀.၄.၂၀၁၈ ထ ိ

၃၀.၄.၂၀၁၈ မ ှ၃.၅.၂၀၁၈ ထ ိ

၃.၅.၂၀၁၈ မ ှ၁၁.၆.၂၀၁၈ ထိ 

၁၁.၆.၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၅ စညပ်င်သာယာတရားရး 

( ြမာက်ဥက္ကလာ) 

ဒ စနှင်းြမတ် (တ/၃၁၆၄) 

ဦး ဇာ်တင ်(တ/၂၀၈၅) 

၅.၃.၂၀၁၇ မ ှ၁၅.၆.၂၀၁၈ ထ ိ

၁၅.၆.၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

၆ စညပ်င်သာယာတရားရး 

(ဒဂ တာင)် 

ဦးဇင် ဝယပိင် (တ/၃၁၄၃) 

ဦးလှမျိုးလွင(်တ/၂၂၃၈) 

၈.၁၁.၂၀၁၇ မှ ၁.၈.၂၀၁၈ ထိ 

၁.၈.၂၀၁၈ မ ှ၇.၁.၂၀၁၉ ထ ိ

၇ စည်ပင်သာယာတရားရး 

(လင)် 

ဦးလးကျင်ထန်း (တ/၃၃၃၉) 

ဦး ဇာ် ဌး (တ/၂၇၇၄) 

၂၀.၁၀.၂၀၁၇ မ ှ၁.၆.၂၀၁၈ ထ ိ

၁.၆.၂၀၁၈ မ ှယ နထိ့ 

 

 



 

စဉ် မို န့ယ်တရားရးအမည် မို န့ယ်တရားသူကးီအမည်နငှ့် 

ကိယ်ပိင်အမတှ် 

ကာလအပိင်းအြခား 

၈ စည်ပင်သာယာတရားရး 

(အင်းစိန်) 

ဦး ဖိုး ဝယဦး (တ/၃၃၂၁) 

ဒ နြခည်လင်းဇာ(တ/၂၈၉၉) 

ဦးမိးြမင် ့(တ/၂၀၀၆) 

၈.၁၁.၂၀၁၇ မှ ၂၈.၂.၂၀၁၈ ထ ိ

၂၈.၂.၂၀၁၈ မ ှ၁၂.၄.၂၀၁၈ ထ ိ

၁၂.၄.၂၀၁၈ မှ ယ နထိ့ 

၉ မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး    

(ပန်းဘဲတန်း) 

ဒ ြမင့်ြမင့်ဝင်း (တ/၂၆၃၀) 

 

၂၅.၅.၂၀၁၆ မ ှယ နထိ့ 

၁၀ မာ် တာ်ယာဉ်တရားရး 

(အင်းစိန်) 

ဦးသိန်းဝင်း (တ/၂၅၃၉) ၁၄.၉.၂၀၁၇ မှ ယ နထိ့ 

ရသးမှန်း ြခ ငွစာရငး်များနှင့်ဘ ာ ရးစီမခန်ခ့ွဲမ 

  ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရက ဘ ာ ရးနှစ်နှင့်စပ်လျဉး်၍ ယခင်က 

ဧ ပီလ(၁)ရက် န ့ မ ှ မတ်လ(၃၁)ရက် နထိ့ သတ်မှတ်ခဲ့ သာ်လညး် ယခအခါ ဘ ာ ရးနှစ်ကိ 

အာက်တိဘာလ(၁)ရက် နမ့ှ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက် နအ့ထိ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 

၂၀၁၈ ခနှစ ် နှစစ်ဉ်အစီရင်ခစာအရ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဧ ပီလမ ှ စက်တငဘ်ာလအထိ (၆)လအတွက်ကာလသည် 

ယခငဘ် ာ ရးနှစအ်တွင်း ကျ ရာက်လျက်ရှိ ပီး ၂၀၁၈ ခနစှ် အာက်တိဘာလမ ှ ဒဇီငဘ်ာလထ ိ

(၃)လတာကာလသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနစ်ှအတွင်း ကျ ရာက်လျက် ရှိပါသည်။  

  ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဧ ပီလမ ှစက်တင်ဘာလအထိ (၆)လအတကွ် ဘ ာ ရးနှစ်တွင ်ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာခ်ျုပ်ရးမှ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်အတွက် လပင်န်းစီမကိန်းများတွင ်

အသးြပုရန် ငွလး ငွရငး် ခါင်းစဉ် အာက်မှ လပ်ငန်းစီမကိန်း အသစ်များြဖစ်သည့် ဒါပ မို န့ယ်တရားရး 

(၃-ထပ်ခွဲအာရ်စီ) ဆာက်လပ်ရန် ကျပသ်နး် ၃၁၀.၆၆၈၊ အင်းစိန် မို န့ယ် (ဘိကန်း)ဝန်ထမး်အိမ်ရာ 

(၆ခန်းတဲွ ၄ထပ)် ဆာက်လပ်ရန ် ကျပ်သနး် ၁၈.၉၈၉၊ ဒဂမို သ့စ် ( တာင်ပိင်း)မို န့ယတ်ရားရး (၄ထပ ်

အာရ်စ)ီ ဆာက်လပ်ရန် ကျပသ်နး် ၃၀.၃၇၅၊ သဃန်းကန်း မို န့ယ်တရားရး (၄ထပ်ခွ ဲ အာရ်စီ) 

ဆာက်လပ်ရန ်ကျပသ်နး် ၅၁.၈၄၀၊ စစ ပါငး်ကျပသ်နး် ၄၁၁.၈၇၂ ခွဲ ဝချထား ပးခဲ့ပါသည်။ 

  ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဧပလီမှ စက်တငဘ်ာလထိ (၆)လအတွက် ခွင့်ြပု သာ အဆိပါ ဆာက်လပ် ရး 

လပ်ငနး်(၄)ခကိ လပင်နး် ပးီစီးသညအ်ထိ တာဝန်ယူ ဆာက်လပမ်ည့် ကမ္ပဏမီျားအားစနစ်တကျ 

တင်ဒါလက်ခ ရးနှင့် စစိစ် ရး ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်း ဆာငရွ်ကခဲ်ရ့ာ ဒါပ မို န့ယ်တရားရး (၃ထပခ်ွဲ 

အာရ်စ)ီအ ဆာက်အဦကိ ဒါင်း ဝနွယ် ကမ္ပဏနီှင့် ခွင့်ြပု ငွြဖင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိ၍ လညး် ကာငး်၊ 



အင်းစိန် မို န့ယ်(ဘိကန်း)ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆ ခန်းတွဲ ၄ ထပ)် အ ဆာက်အဦကိ Royal Phoe La Minn Co. 

Ltd. နှင့် ခွင်ြ့ပု ငြွဖင့် စာချုပ်ချုပ်ဆ၍ိ လည်း ကာင်း၊ ဒဂမို သ့စ ် ( တာင်ပိင်း) မို န့ယတ်ရားရး (၄ထပ ်

အာရ်စ)ီ အ ဆာက်အဦကိ ဇွဲမာန်ဟန်ကမ္ပဏီနှင့် ခွင့်ြပု ငွြဖင့် စာချုပ်ချုပဆိ်၍ လည်း ကာင်း၊ သဃန်းကန်း 

မို န့ယ် တရားရး(၄ထပ်ခွ ဲအာရ်စီ) အ ဆာက်အဦကိ Diamond City Co.Ltd နငှ့် ခွင့်ြပု ငွြဖင့် စာချုပ် 

ချုပ်ဆိ၍လည်း ကာင်း အ ကာငအ်ထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ဘ ာ ရးနစှ် (၆)လတာ ကာလတငွ ်

စာချုပ်တွင ် သတ်မှတ်သည့်အတိင်း ပစ္စည်းများဝယ်ယူစ ဆာင်း၍ စာချုပ်ပါအတိင်း လပ်ငန်းပမာဏ 

ပီးစီး အာင ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ၂၀၁၈ခနှစ် ဧပီလမ ှ စက်တငဘ်ာလအထ ိ

(၆)လ ကာလအတွက် ငွလး ငွရငး်အသးစရိတ်၊ သာမန်အသးစရိတ်နှင့်ခွင့်ြပု ငွ၊ အမှန်သးစွဲ ငမွျားကိ 

အာက် ဖာ်ြပပါဇယားနှင့် ဖာ်ြပပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနစှ် ဧပလီမှ စက်တငဘ်ာလအထိ 

(၆)လအတင်ွးရန်ကန်တင်ိး ဒသကီးတရားလတ် တာ၏်အမန်ှတကယ်အသးစရိတ်စာရငး်  

စဉ ် ငစွာရငး် ခါငး်စဉ ် ခငွ့်ြပု ငွ အမှန်သး ငွ ြပန်အပ် ငွ 

၁ ငွလး ငွရငး်စရတ်ိ ၄၁၁၈၇၂၀၀၀ ၄၁၁၈၇၂၀၀၀ - 

၂ သာမန်အသးစရိတ် ၁၂၅၈၆၄၇၃၅၂ ၁၂၅၈၅၁၅၉၂၇ ၁၃၁၄၂၅** 

** ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဧပလီမ ှ စက်တငဘ်ာလအထိ (၆)လအတက်ွ သာမနအ်သးစရိတ ် ကျပ် ၁၃၁၄၂၅ 

ပလိ ြခင်းမာှ ၀၂၀၁ (နယ် ြပာင်း)၊ ၀၃၀၆၊ ၀၃၁၂၊ ၀၄၀၁ ခါင်းစဉ်တိ ့ အာက်မှ ပိလသြဖင် ့ အပနှ်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနှစ် အာက်တိဘာလမ ှ နိဝင်ဘာလအထိ (၁)နစ်ှ ဘ ာ ရးနှစ် 

တွင ်ယခင် ၂၀၁၈ ခနစှ် ဧ ပီလမ ှစက်တငဘ်ာလအထိ (၆)လကာလအတွင်း ဆာင်ရွက်ဆဲလပ်ငနး် စမီကနိး် 

များြဖစသ်ည့် ဒါပ မို န့ယ်တရားရးကိ ကျပ်သန်း ၄၈၀.၀၀၀၊ သဃန်းကန်း မို န့ယ်တရားရးကိ ကျပ်သနး် 

၆၁၉.၀၀၀၊ အင်းစိန် မို န့ယ ် (ဘိကန်း)ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကိ ကျပ်သနး် ၄၂၉.၅၀၀၊ ဒဂ မိုသ့စ် 

( တာင်ပိင်း) မို န့ယတ်ရားရးကိ ကျပသ်နး် ၄၀၀.၀၀၀၊ စစ ပါင်းကျပ်သန်း ၁၉၂၈.၅၀၀ ခဲွ ဝချထားသြဖင့် 

လပင်နး်များကိ ပထမမူလစာချုပ်ချုပ်ဆိသည် ့ ကမ္ပဏီများနငှ့် ဆက်လကစ်ာချုပ်ချုပ်ဆိ၍ ဘ ာ ရးနှစ် 

ပီးဆးသည်အထိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနစ်ှ အာက်တိဘာလ မ ှ

၂၀၁၉ခနစ်ှ နိဝင်ဘာလအထ ိ(၁)နှစ်ဘ ာ ရးနှစ်တွင ်သာမန်အသးစရိတ် အ နြဖင့် ကျပ်သနး် ၁၅၅၁.၁၅၄ 

ခွဲ ဝချထားခဲ့ရာ ဘ ာ ရးနှစ်ကန်အထိ ဆက်လကသ်းစွဲမည်ြဖစပ်ါသည်။ 



  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ 

အာက်တိဘာလမ ှ ၂၀၁၉ ခနှစ ် စက်တငဘ်ာလအတွက် ငွလး ငွရင်းအသးစရိတ် ခငွ့်ြပု ငွ၊ အမှန်သးစွဲ 

ငွများကိ အာက် ဖာ်ြပပါဇယားြဖင့် ဖာ်ြပပါ သည်။ 

၂၀၁၈ ခနစှ ်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများ 

မခငး်များ စစ် ဆးစရီင်ြခင်း  

  မခင်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီ မှန်မနှ်နငှ့်ြမန်ြမန်စီရင်ဆးြဖတ်ြခငး်သည ် တရားရး၏ 

လပင်နး်တာဝန် တစ်ခြဖစ် ပီး ချမတ်ှသည့်စီရင်ဆးြဖတ်ချက်သည်လည်း မှန်ကန်မတသည့် စီရင် ဆးြဖတ် 

ချက် ြဖစ်ရန် အ ရး ကီး ပါသည။်  

ြပက္ခဒနိန်စှအ်လကိ် အမပးီြပတ်မနန်း 

  ြပက္ခဒနိန်စ်ှအလိက် အမပးီြပတ်မနန်းသည် တရားရးသိစ့ွဲဆိတင်ပိသ့ည့် မခငး်ပမာဏကိ 

အမီ လပ် ဆာင်နိငသ်ည့် တရားစရီင် ရးဆိင်ရာစွမ်းရည်ကိတိင်းတာရန ် ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း တရားရးသိ ့

စွဲဆိတင်ပိသ့ည့် အမအ ရအတွက်နှင့် စစ် ဆးဆးြဖတ်ခဲ့ သာ အမအ ရအတွက်တိ၏့ အချိုးအစားကိ 

တွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ ာ ရးနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ အာက်တိဘာလမ ှ၂၀၁၉ ခနစှ် စက်တင်ဘာလအထိ  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏အမှန်တကယ်အသးစရိတ်စာရင်း  

စ

ဉ ်
ငွစာရငး် ခါင်းစဉ ် ခွင့်ြပု ငွ အမန်ှသး ငွ 

၁ ငွလး ငွရငး်စရတ်ိ ၁၉၂၈၅၀၀၀၀၀ - 

၂ သာမန်အသးစရိတ် ၁၅၅၁၁၅၄၀၀၀ ၆၄၄၁၁၄၀၈၉ 



 

ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးတရားလတ် တာ ်

  ၂၀၁၈ ခနစှ်အတွင်း ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ရာဇဝတ်ဆိင်ရာအမများ 

နှင့် တရားမဆိင်ရာ အမများ စစ် ဆးစရီင် ပးီြပတ်မနန်းကိ ြပက္ခဒနိ်နှစ်အလိက် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

၂၀၁၈ ခနစှတ်ငွ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သိ ့ စွဆဲိတငပ်ိ ့ သာ အမ ပါင်း 

၂၆၂၇ မြဖစ် ပီး၊ ပီးြပတ်မမှာ ၂၂၉၆ မြဖစ်ပါသည်။  ယခင်နှစ်ထက် စွဲဆိမ အနညး်ငယ် လျာ့နညး်ခဲ့ ပီး၊ 

မခင်းအားလး၏ ပီးြပတ်နနး်မှာ ၈၇ %ြဖစပ်ါသည်။ 

 

(ဇယား-၁)ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ၏်ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက်အမ ပီးြပတန်န်း(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ ်

ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ ် တရားမ  စစ ပါငး် 

စွဲဆိတငပိ်မ့ ၈၆၇ ၁၈၀၁ ၂၆၆၈ ၉၉၄ ၁၆၃၃ ၂၆၂၇ 

ပီးြပတ်မ ၈၂၅ ၁၂၆၃ ၂၀၈၈ ၁၁၂၄ ၁၁၇၂ ၂၂၉၆ 

အမပးီြပတ်မနန်း ၉၅% ၇၀% ၇၈% ၁၁၃% ၇၂% ၈၇% 
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ခရိင်တရားရးများ  

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ခရိင်တရားရးများ၏ ရာဇဝတဆ်ငိရ်ာအမများနငှ့် 

တရားမဆိင်ရာ အမများ စစ် ဆးစီရင် ပီးြပတ်မနန်းကိ ြပက္ခဒနိန်စှအ်လိက ် ဖာ်ြပထားပါသည်။  

  ၂၀၁၈ ခနှစ်တွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှ ိ ခရိင်တရားရးများသိ ့ စွဲဆိတင်ပိ ့ သာ 

အမ ပါငး် ၇၃၅၄ မ ြဖစ် ပးီ၊ ပီးြပတ်မမှာ ၆၁၄၈ မြဖစ်ပါသည်။ စွဲဆိမသည် ယခငန်စှထ်က် ၉၀၅ မ 

ပိမိများြပားခဲ့ ပီး၊ မခင်းအားလး၏ ပီးြပတ်နန်းမှာ ၈၄ % ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဇယား (၂) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ခရိင်တရားရးများ၏ ြပက္ခဒနိန်စှအ်လိက် အမပီးြပတ်နန်း   

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ် 

ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် 

စွဲဆိတင်ပိမ့ ၂၇၉၇ ၃၆၅၂ ၆၄၄၉ ၃၅၄၉ ၃၈၀၅ ၇၃၅၄ 

ပီးြပတ်မ ၂၄၈၁ ၃၃၄၀ ၅၈၂၁ ၃၀၁၂ ၃၁၃၆ ၆၁၄၈ 

အမပီးြပတ်မနန်း ၈၈% ၉၁% ၉၀% ၈၅% ၈၂% ၈၄% 
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မို န့ယတ်ရားရးများ  

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးများ၏ ရာဇဝတ်ဆိငရ်ာအမများနှင့် 

တရားမဆိင်ရာအမများ စစ် ဆးစီရင် ပီးြပတ်မနန်းကိ ြပက္ခဒနိ်နှစ်အလိက် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနစှ်တွင ်ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးများသိ ့ စဲွဆိတငပိ် ့ သာ 

အမ ပါင်း ၆၄၂၆၄ မ ြဖစ် ပီး၊ ပီးြပတ်မမှာ ၆၁၁၇၉ မြဖစ်ပါသည်။ စွဲဆိမပမာဏသည် ယခငန်စှထ်က် ၁၃၄၃ 

မ လျာန့ညး်ကာ မခင်းအားလး၏ ပီးြပတ်နနး်မှာ ၉၅% ြဖစ် ပီး၊ ယခငန်စ်ှ  အတိင်းအတူတူပင်ြဖစ်ပါသည။် 

 

(ဇယား-၃)ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးများ၏ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိက်အမပီးြပတန်န်း  

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ ်

ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ ် တရားမ စစ ပါငး် 

စွဲဆိတငပိ်မ့ ၆၂၀၁၀ ၃၅၉၇ ၆၅၆၀၇ ၆၀၁၅၇ ၄၁၀၇ ၆၄၂၆၄ 

ပီးြပတ်မ ၅၈၇၅၂ ၃၃၈၄ ၆၂၁၃၆ ၅၇၂၀၈ ၃၉၇၁ ၆၁၁၇၉ 

အမပးီြပတ်မနန်း ၉၅% ၉၄% ၉၅% ၉၅% ၉၇% ၉၅% 
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အြခားတရားရးများ 

  အြခားတရားရးများြဖစ်သည့် မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများ၊ စည်ပင်သာယာတရားရးများ၊ 

က လးသူငယ် တရားရးများ၏ စစ် ဆးစရီင် ပးီြပတ်မနန်းကိ ြပက္ခဒိနန်ှစ်အလိက် ဖာ်ြပထားပါသည။်  

  အဆိပါ မာ် တာ်ယာဉ်တရားရးများနှင့် စည်ပင်သာယာတရားရးများသည ် စွဲဆိ သာ 

အမများကိ ၁၀၀% စစ် ဆး ပီးြပတ်ပါသည်။ 

 

(ဇယား-၄) မာ် တာယ်ာဉ်တရားရးများ၏ ြပက္ခဒနိန်စှအ်လိက် အမပီးြပတ်နန်း(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ ် ၂၀၁၈ ခနစှ ်

ရာဇဝတ ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် 

စွဲဆိတင်ပိမ့ ၁၂၄၁၉၄ - ၁၂၄၁၉၄ ၁၀၃၆၄၁ - ၁၀၃၆၄၁ 

ပီးြပတ်မ ၁၂၄၁၉၄ - ၁၂၄၁၉၄ ၁၀၃၆၄၁ - ၁၀၃၆၄၁ 

အမပီးြပတ်မနန်း ၁၀၀% - ၁၀၀% ၁၀၀% - ၁၀၀% 
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(ဇယား-၅)  စည်ပငသ်ာယာတရားရးများ၏ ြပက္ခဒနိန်စှအ်လိက် အမပီးြပတ်နန်း(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ ် ၂၀၁၈ ခနစှ ်

ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် 

စွဲဆိတင်ပိမ့ ၁၈၇၉၉ - ၁၈၇၉၉ ၁၀၈၁၆ - ၁၀၈၁၆ 

ပီးြပတ်မ ၁၈၈၀၉ - ၁၈၈၀၉ ၁၁၀၀၅ - ၁၁၀၀၅ 

အမပီးြပတ်မနန်း ၁၀၀% - ၁၀၀% ၁၀၂% - ၁၀၂% 
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(ဇယား-၆)  က လးသူငယ်တရားရး၏ ြပက္ခဒိနန်ှစ်အလိက် အမပးီြပတ်နန်း        (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ် 

ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် ရာဇဝတ် တရားမ စစ ပါငး် 

စွဲဆိတင်ပိမ့ ၂၆၀ - ၂၆၀ ၂၁၀ - ၂၁၀ 

ပီးြပတ်မ ၂၄၈ - ၂၄၈ ၂၂၈ - ၂၂၈ 

အမပီးြပတ်မနန်း ၉၅% - ၉၅% ၁၀၉% - ၁၀၉% 

 

 

ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏သက်တမး် 

  ဆးြဖတ် ပီးအမများ၏ သက်တမး်သည ်တရားရး၏အချိန်နှင့်တ ြပးညီ စစ် ဆးစီရင်နိင်မ 

စွမး်ရည်ကိ တိငး်တာရန ်ြပက္ခဒနိ်နှစ်အတွင်း တရားရးကဆးြဖတခ်ဲ့သည့် အမအ ရအတွက်နှင့် ကာြမင့်သည့် 

ကာလအလိက ် အမအ ရအတွက်တိ၏့အချို းအစားက ိတွက်ချက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တစနှ်စ်အထက် ကာြမင့် 

သည့် ရာဇဝတ်မနငှ် ့ သးနှစအ်ထက်ကာြမင့်သည့် တရားမမတိက့ိ ကန် ့ကာမခင်းအြဖစ် သတ်မှတ ်

ထားပါသည်။ 
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ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးတရားလတ် တာ၏် ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သည ် ရာဇဝတ်နှင့်တရားမဆိင်ရာ မူလမ၊အယူခမ 

နှင့် ြပင်ဆင်မများကိ စစ် ဆးပါသည်။ (ဇယား-၇)တွင ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ 

ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏ သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများသက်တမ်းသည် 

(၃)လ အာက် ၃၀% ၊ (၃)လမှ(၆)လအတငွး် ၅%၊ (၆)လမှ(၁၂)လအတွငး် ၂၁%နှင့် (၁၂)လအထက ်

၄၄%ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်ကိ ဇယား(၇)တွင ် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား(၇) အရ ၃ လ အတင်ွး 

စစ် ဆးဆးြဖတ် ပီးသည့် ရာဇဝတ်မများသည် ယခငန်စှ် ၄၄% မ ှ ယခနှစ် ၃၀%သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်က ိ

တွရ့ှိရပါသည်။ ၁၂ လ အထက်ကာြမင့်သည့် ဆးြဖတ် ပီးအမများသည် ယခငန်စှ ်၂၇%မ ှယခနှစ် ၄၄% သိ ့

များြပားခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

(ဇယား-၇) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏သက်တမး် 

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ် 

အမအ ရအတကွ် ရာခိင်နန်း အမအ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 

 ၃ လ အာက် ၃၆၃ ၄၄% ၃၃၉ ၃၀% 

 ၃ - ၆ လ ၆၁ ၇% ၅၀ ၅% 

 ၆ - ၁၂ လ ၁၇၈ ၂၂% ၂၃၈ ၂၁% 

 ၁၂လအထက် ၂၂၃ ၂၇% ၄၉၇ ၄၄% 

 စစ ပါငး် ၈၂၅ ၁၀၀% ၁၁၂၄ ၁၀၀% 
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(ဇယား-၈)တွင ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး တရားလတ် တာ ် ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ 

၏သက်တမ်းကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများ 

သက်တမ်းသည ် (၃)လ အာက် ၂၀% ၊ (၃)လမ(ှ၆)လအတငွး် ၃%၊ (၆) လ မ(ှ၁၂)လ အတွင်း ၄၃%နငှ့် 

(၁၂)လမ ှ ၃၆လအတွင်း ၃၂% ၊ (၃၆)လအထက ် ၂%ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစတိ်ကိ ဇယား(၈)တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

(ဇယား-၈) ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၏ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများ၏သက်တမ်း   

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

 ၂၀၁၇ ခနစှ် ၂၀၁၈ ခနစှ် 

အမအ ရအတွက် ရာခိင်နန်း အမအ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 

 ၃ လ အာက် ၅၅၂ ၄၄% ၂၄၃ ၂၀% 

 ၃ - ၆   လ ၆၂၉ ၅၀% ၃၀ ၃% 

 ၆ - ၁၂ လ ၄၀ ၃% ၅၀၇ ၄၃% 

 ၁၂ - ၃၆လ ၃၀ ၂% ၃၇၃ ၃၂% 

 ၃၆လ အထက် ၁၂ ၁% ၁၉ ၂% 

 စစ ပါငး် ၁၂၆၃ ၁၀၀% ၁၁၇၂ ၁၀၀% 
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ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသကတ်မ်း 

  ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများသက်တမ်းကိ (ဇယား-၉)တွင် ဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ခရိင်တရားရး(၄)ရး၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ 

သက်တမ်းသည ် (၃)လ အာက် ၄၁% ၊ (၃)လမ(ှ၆)လအတွင်း ၂၅%၊ (၆)လမှ(၁၂)လအတွင်း ၁၆%နငှ့် 

(၁၂)လအထက ် ၁၈%ြဖစ်ပါသည်။ ဇယား(၉) အရ  (၃) အာက်ကန ့်ကာသည့် ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ 

သည ် ယခငန်စှ် ၆၃% မှ ၄၁%သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂)လအထက်ကန ့်ကာသည့် 

ဆးြဖတ် ပးီရာဇဝတ်မများမှာလညး်  ယခင်နစှ် ၈% မ ှယခနှစ် ၁၈%သိ ့များြပားခဲ့သညက်ိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(ဇယား-၉) ခရိင်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 
ခနစှ် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

  အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 

၃-လ အာက် ၁၅၇၀ ၆၃% ၁၂၂၁ ၄၁% 

၃- ၆ လ ၄၅၆ ၁၈% ၇၆၃ ၂၅% 

၆- ၁၂ လ ၂၄၅ ၁၀% ၄၈၄ ၁၆% 

၁၂-လအထက ် ၂၁၀ ၈% ၅၄၄ ၁၈% 

စစ ပါငး် ၂၄၈၁ ၁၀၀% ၃၀၁၂ ၁၀၀% 

  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ခရိင်တရားရး(၄)ရး၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏ 

သက်တမ်းကိ (ဇယား-၁၀)တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ဇယား(၁၀) အရ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများ 

သက်တမ်းသည ် (၃)လ အာက ် ၁၃% ၊ (၃)လမှ(၆)လအတွငး် ၁၆%၊ (၆)လမှ(၁၂)လအတငွ်း ၁၇%နငှ့် 

(၁၂)လမ(ှ၃၆)လ ၂၉%၊ (၃၆)လအထက် ၂၄%ြဖစ်ပါသည်။ ဇယား(၁၀) အရ  (၃) အာက်ကန ့် ကာသည့် 

ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများသည် ယခငန်စှ် ၁၈% မှ ၁၃%သိ ့ လျာ့ကျခဲ့သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (၃၆)လ 

၆၃%

၈%

၁၀%

၁၈%

၂၀၁၇ခနှစ ်

၃-လ အာက်

၃- ၆ လ

၆- ၁၂ လ

၁၂-လအထက်

၄၁%

၂၅%

၁၆%

၁၈%

၂၀၁၈ခနှစ ်

၃-လ အာက်

၃- ၆ လ

၆- ၁၂ လ

၁၂-လအထက်



အထက်ကန ့်ကာသည့် ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများမှာလည်း  ယခင်နှစ ် ၇% မ ှ ယခနစှ် ၂၄%သိ ့

များြပားခဲ့သညက်ိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

 

မို န့ယတ်ရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီးအမများသက်တမ်း 

  မို န့ယတ်ရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတ်မများ၏သက်တမး်ကိ (ဇယား-၁၁)တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရး(၄၅)ရး၏ ဆးြဖတ် ပီးရာဇဝတ်မများ 

သက်တမ်းသည ် နခ့ျင်း ပီး ၄၉% ၊ (၃)လ အာက် ၁၈% ၊ (၃)လမ(ှ၆)လအတွငး် ၁၅%၊ (၆)လမှ(၁၂)လ 

အတွငး် ၁၂%၊ (၁၂)လအထက ်၆% ြဖစ်ပါသည်။ ဇယား (၁၁) အရ နခ့ျင်း ပးီ စစ် ဆးနိင်သည့် ရာဇဝတမ် 

စွဲဆိမ အ ရအတွက်သည် ယခင်နစှ်ထက် ၆၁၈၉ မ လျာ့နညး်ခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ (၁၂)လအထက ်

ကာြမင့်သည့် ရာဇဝတ်မများသည ်ယခင်နှစ ်၄%မ ှယခနှစ် ၆%ထိ များြပားခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

၁၈%

၂၈%

၂၉%

၁၈%
၇%

၂၀၁၇ခနှစ်

၃-လ အာက်

၃-၆ လ

၆-၁၂ လ

၁၂-၃၆ လ

၃၆ လအထက်

၁၃%

၁၆%

၁၇%၂၉%

၂၄%

၂၀၁၈ခနစှ်

၃-လ အာက်

၃-၆ လ

၆-၁၂ လ

၁၂-၃၆ လ

၃၆ လအထက်

(ဇယား−၁၀)  ခရိင်တရားရး(၄)ရး၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 
ခနှစ ် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

  အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 
၃-လ အာက် ၅၉၂ ၁၈% ၄၂၂ ၁၃% 
၃-၆ လ ၉၂၆ ၂၈% ၅၁၁ ၁၆% 
၆-၁၂ လ ၉၈၀ ၂၉% ၅၃၈ ၁၇% 
၁၂-၃၆ လ ၆၀၆ ၁၈% ၉၀၃ ၂၉% 

၃၆ လအထက ် ၂၃၆ ၇% ၇၆၂ ၂၄% 

စစ ပါငး် ၃၃၄၀ ၁၀၀% ၃၁၃၆ ၁၀၀% 



(ဇယား−၁၁) မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး ရာဇဝတမ်များသကတ်မး် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 
 

ခနစှ် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 
  အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 

နခ့ျင်း ၃၄၄၆၂ ၅၉% ၂၈၂၇၃ ၄၉% 
၃-လ အာက် ၁၀၉၇၅ ၁၉% ၁၀၁၄၄ ၁၈% 
၃-၆လ ၇၆၀၇ ၁၃% ၈၄၈၂ ၁၅% 
၆-၁၂ လ ၃၃၂၈ ၆% ၆၆၃၁ ၁၂% 

၁၂ လအထက ် ၂၃၈၀ ၄% ၃၆၇၈ ၆% 
စစ ပါငး် ၅၈၇၅၂ ၁၀၀% ၅၇၂၀၈ ၁၀၀% 

 

 

မို န့ယတ်ရားရးများ၏ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများ၏သက်တမ်းကိ (ဇယား-၁၂)တွင ်

ဖာ်ြပထားပါသည်။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယတ်ရားရး(၄၅)ရး၏ ဆးြဖတ် ပီးတရားမမများ 

သက်တမ်းသည ် (၆)လ အာက်အတွင်း ၃၈%၊ (၆)လမ(ှ၁၂)လအတွင်း ၂၈%နှင့် (၁၂)လမ(ှ၃၆)လအတွငး် 

၂၄% နငှ့် (၃၆)လအထက ် ၁၁%ြဖစ်ပါသည်။ ဇယား(၁၂)အရ (၆)လ အာက်ကာြမင့်သည့် ဆးြဖတ် ပီး 

တရားမမများသည ်ယခငန်စှ် ၄၆% မ ှယခနှစ် ၃၈% သိ ့ လျာ့ကျခဲ့ပါသည်။ (၃၆)လအထက်ကာြမင့်သည့် 

တရားမမများ၏ ပီးြပတ်နန်းသည် ယခငန်စှ ်၄% မ ှယခနစ်ှ ၁၁% ထိများြပားခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

 

 

 

 

၅၉%
၁၉%

၁၃%
၆% ၄%

၂၀၁၇

နခ့ျင်း

၃-လ အာက်

၃-၆လ

၆-၁၂ လ

၁၂ လအထက်

၄၉%

၁၈%

၁၅%

၁၂%
၆%

၂၀၁၈

နခ့ျင်း

၃-လ အာက်

၃-၆လ

၆-၁၂ လ

၁၂ လအထက်



(ဇယား−၁၂) မို န့ယ်တရားရးများ၏ ဆးြဖတ် ပီး တရားမမများသက်တမ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 
 

ခနစှ် ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 
  အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း အ ရအတွက် ရာခိင်နန်း 

၆-လ အာက ် ၁၅၄၅ ၄၆% ၁၄၉၇ ၃၈% 
၆-၁၂လ ၁၂၉၂ ၃၈% ၁၁၀၀ ၂၈% 
၁၂-၃၆ လ ၄၃၂ ၁၃% ၉၃၇ ၂၄% 

၃၆ လအထက ် ၁၁၉ ၄% ၄၃၇ ၁၁% 

စစ ပါင်း ၃၃၈၈ ၁၀၀% ၃၉၇၁ ၁၀၀% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၆%
၃၈%

၁၃%
၄%

၂၀၁၇ခနှစ်

၆-လ အာက်

၆-၁၂လ

၁၂-၃၆ လ

၃၆ လအထက်

၃၈%

၂၈%

၂၄%

၁၁%

၂၀၁၈ခနှစ်

၆-လ အာက်

၆-၁၂လ

၁၂-၃၆ လ

၃၆ လအထက်



ပီးြပတ်သည့် တရားမမများ ၏ပျမ်းမ ကန် ့ကာကာလ 

ရန်ကန်တိငး် ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးတစ်ရးချငး်အလိက် ပီးြပတသ်ည့် တရားမမ များ 

၏ပျမ်းမ  ကန် ့ကာကာလ (၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် န ့မ ှဒဇီငဘ်ာလ ၃၁ ရက် နအ့ထ)ိ 

 ရန်ကနတိ်ငး် ဒသကီးအတွင်းရှိ မို န့ယ်တရားရးတစ်ရးချင်းအလိက် ပီးြပတ်သည့် တရားမမ 

များ၏ ပျမ်းမ  ကန် ့ကာကာလများအနက် လသာမို န့ယ်တရားရးသည် ပျမး်မ ကန် ့ကာရက် ၁၁၃ရက်ြဖစ၍် 

အနည်းဆးြဖစ် ပီး ကျာက်တတား မို န့ယ်တရားရးသည် ပျမ်းမ ကန် ့ကာရက် ၆၃၅ ရက်ြဖစ်၍ အများဆး 

ြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

 

ခရိင် မို န့ယ် 

တရားမမူလမ 

ပီးြပတ်မ ကန် ့ကာရက် 
ပျမး်မ ကန် ့

ကာရက် 

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင် ဒါပ ၂၁ ၉၃၇၂ ၄၄၆ 

  သာ ကတ ၇၂ ၃၄၈၉၁ ၄၈၅ 

  ရန်ကင်း ၂၁ ၉၂၁၉ ၄၃၉ 

  တာ မ ွ ၆၂ ၂၇၈၂၅ ၄၄၉ 

  သကန်းကနး် ၅၂ ၂၆၄၁၇ ၅၀၈ 

  တာင်ဥက္ကလာပ ၅၈ ၂၃၈၂၃ ၄၁၁ 

  ြမာက်ဥက္ကလာပ ၁၂၃ ၅၂၃၀၉ ၄၂၅ 

  ပဇွန် တာင ် ၉ ၁၆၁၂ ၁၇၉ 

  ဗိလ်တ ထာင် ၂၀ ၇၃၇၃ ၃၆၉ 

  မဂလာ တာင်ညွန် ့ ၁၈ ၇၅၃၁ ၄၁၈ 

  ဒဂမို သ့စ် ( တာငပိ်င်း) ၈၉ ၄၀၄၁၂ ၄၅၄ 

  ဒဂမို သ့စ် ( ြမာက်ပိင်း) ၅၁ ၁၀၉၄၈ ၂၁၅ 

  ဒဂမို သ့စ် (အ ရှပ့ိင်း) ၃၇ ၁၂၄၅၈ ၃၃၇ 

  ဒဂမို သ့စ် (ဆိပ်ကမ်း) ၃၈ ၁၈၅၀၅ ၄၈၇ 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင် စမ်း ချာင်း ၂၀ ၇၀၆၀ ၃၅၃ 

  ဗဟန်း ၃၄ ၁၁၆၂၈ ၃၄၂ 

  ကည့်ြမင်တိင် ၃၂ ၁၂၂၆၃ ၃၈၃ 



  လင ် ၃၇ ၁၅၅၀၁ ၄၁၉ 

  မရမ်းကန်း ၅၇ ၂၁၂၈၈ ၃၇၃ 

  အလ ၁၂ ၆၈၁၁ ၅၆၇ 

  ကျာက်တတား ၁၀ ၆၃၅၁ ၆၃၅ 

  ပန်းဘဲတန်း ၄ ၂၃၁၂ ၅၇၈ 

လမ်းမ တာ် ၁၀ ၂၈၈၃ ၂၈၈ 

လသာ ၄ ၄၅၄ ၁၁၃ 

  ဆိပ်ကမ်း ၀ ၀ ၀ 

  ဒဂ ၆ ၃၆၈၉ ၆၁၅ 

  ကမာရွတ် ၂၂ ၁၁၂၃၇ ၅၁၁ 

ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင် ဒလ ၈၃ ၁၆၁၀၀ ၁၉၄ 

  သန်လျင် ၇၇ ၃၄၇၄၀ ၄၅၁ 

  သးခွ ၈၇ ၂၁၄၅၆ ၂၄၇ 

  ကျာက်တန်း ၆၂ ၂၆၆၈၄ ၄၃၀ 

  ခရမ်း ၁၃၁ ၃၀၅၈၇ ၂၃၃ 

  ဆိပ်ကီးခ နာင်တိ ၅၁ ၁၇၇၁၉ ၃၄၇ 

  ကာ့မှူ း ၈၉ ၁၆၀၀၆ ၁၈၀ 

  ကွမ်းြခကန်း ၁၀၁ ၁၈၄၅၉ ၁၈၃ 

  တွ တး ၆၀ ၃၆၆၄၀ ၆၁၁ 

  ကိကိးကနး် ၀ ၀ ၀ 

ရန်ကန် ြမာက်ပိင်းခရိင် အင်းစိန် ၈၇ ၂၈၉၆၂ ၃၃၃ 

  မဂလာဒ ၁၆၀ ၃၄၂၂၀ ၂၁၄ 

  လင်သာယာ ၁၃၄ ၅၂၁၉၃ ၃၈၉ 

  ရြပည်သာ ၁၂၈ ၅၅၅၆၂ ၄၃၄ 

  မှာ်ဘ ီ ၁၂၄ ၃၂၉၁၁ ၂၆၅ 

  လှည်းကူး ၁၆၁ ၆၃၄၀၁ ၃၉၄ 

  ထန်းတပင် ၆၉ ၁၆၈၁၉ ၂၄၄ 

  တိက် ကီး ၂၃၂ ၄၅၆၂၁ ၁၉၇ 

   



မို န့ယ်တရားရးတစ်ရးချင်းစီ၏ ပီးြပတ်သည့်တရားမမတစ်မချင်းအလိက ် ပျမ်းမ ကန ့် ကာကာလ 

အ သးစိတ် စာရငး်ကိ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ Website: http://www.unionsupremecourt.gov.mm 

တွင် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ တရားရးများ၏ နှစ်စဉ်မခင်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န ခါင်းစဉ် အာက်၌ ဝင် ရာက ် ကည့်ရ 

နိင်ပါသည်။ 

 

အြခားကို းပမ်း ဆာင်ရွက်မများ 

ရးခနွန်ငှ့် ဒဏ် ငွ ကာက်ခရရှိမ 

ရးခနွ် 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်နှင့် လက် အာက်ခတရားရး အဆင့်ဆင့်၌ စဲွဆိ 

သာ အမများတွင် ရးခနွ် တာဥ်ပ ဒအရ ရးခွန်တဆိပ် ခါင်းများကိ အမသည်များမှလည်း ကာင်း၊ 

ရှ ့ န ရှ ရ့ပ် ကိစ္စများတွင ် ရှ ့ နများနငှ့် သကဆ်ိင်သူများမလှညး် ကာငး် ထမ်း ဆာင်ရပါသည်။ ၂ဝ၁၈ 

ခနစ်ှ အတွင်း ရးခွန် တဆိပ် ခါင်း ထမ်း ဆာင်ရရှိ ငွမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည်။ 

 

တရားရးများ ရးခနွရ်ရှိ ငွ(ကျပ)် 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် ၁၉၁၇၅၆၇၂၈.၀၀ 

ခရိင်တရားရးများ ၃၇၁၃၁၄၅၂၉.၀၀ 

မို န့ယတ်ရားရးများ ၄၁၄၅၂၈၈၇.၂၈ 

စစ ပါငး် ၆၀၄၅၂၄၁၄၄.၂၈ 

 

 

ဒဏ် င ွ

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သည် နှစ်စဉ်ထတ်ြပန်သည့် ြပည် ထာင်စ၏ 

ဘ ာ ငွအရအသးဆိင်ရာဥပ ဒအရ တရားရးများမှ ကာက်ခရရှိ သာ ဒဏ် ငွများကိ ရန်ကန်တိင်း 

ဒသကီး တရားလတ် တာ၏် ရ ငမွျားအြဖစ ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၏ ဘ ာရနပ် ငသွိ ့ ပးသွင်း 

ပါသည။်  

တရားရးအဆင့်ဆင့်သိ ့စွဲဆိ သာ ရာဇဝတ်မများက ိစီရင်ဆးြဖတ်ရာတွင ်ဒဏ် ငွတပ်သည့် 

အမများ ပါဝင် ပါသည်။ ၂ဝ၁၈ ခနစှ်အတွင်း တရားရးအဆင့်ဆင့်က တပ်ရိက်သည့်ဒဏ် ငွနှင့် 

ကာက်ခရရှိသည့် ဒဏ် ငွများမာှ အာက်ပါအတိင်းြဖစပ်ါသည် - 



တရားရးများ တပရ်က်ိဒဏ် ငွ ( ကျပ် ) ကာက်ခရဒဏ် ငွ( ကျပ် ) ယခင်ကာလ ကးကျန်( ကျပ် ) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

တရားလတ် တာ ်
- - - 

ခရိင်တရားရးများ ၁၂၀၀၀၀.၀၀ ၂၂၀၀၀၀.၀၀ ၂၆၉၀၅၀၀.ဝဝ 

မို န့ယ်တရားရးများ ၇၆၃၀၃၃၆၄၈.၀၀ ၇၆၃၀၁၃၆၄၈.၀၀ - 

 

အချို ရ့ာဇဝတ်မများတွင် တရားခများက ပး ဆာငမ်မရှိ၍ ဒဏ် ငွ ကးကျနြ်ခငး် 

ြဖစ်ပါသည်။ တရားရးများကကျန်ရှိ ဒဏ် ငွများကိ ကာက်ခရန် လပ်ထးလပန်ည်းနငှ့်အညီ ဆာင်ရွက် 

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

မရိှြခင်း၊ ဒဏ် ငွ ကးကျန်များကိ ြမခွန်မ ြပကျန် ငက့ဲွသိ ့ ကာက်ခရန် ဆာင်ရွက်ရာတွင ် တရားခ 

ပိင်ဆိင်သည့် ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့်ပစ္စည်းြဖစ် စ၊ မ ရမ့ ြပာငး်နိင်သည့် ပစ္စည်းြဖစ် စ တစ်စတစရ်ာမရိှြခင်း၊ 

တရားခများသည ်လိပစ်ာအတည်တကျ နထိင်မမရှိြခင်းတိ ့ ကာင့် သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိင်း ကာက်ခ 

ရန် မြဖစနိ်င်သည့်အ ြခအ နတွင် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချု ပ်သိ ့ တင်ြပ ဆာင်ရွက်ပါသည်။ ယင်း 

တင်ြပချက်အ ပ  ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချု ပ်က လပ်ထးလပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ြပုသင့်သည်များကိ 

ခွင့်ြပု၍ ပယ်ဖျက်ရန် ဆာင်ရွက် ပးပါသည်။ ကျနဒ်ဏ် ငွများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ဆက်လက် ကာက်ခ ရး 

အတွက် ကီးကပ် ဆာင်ရွက် နပါသည်။ 

လူစွ့မ်းအားအရင်းအြမစ် 

  ၂၀၁၈ ခနှစ ် ၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၃၁ ရက် နအ့ထ ိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်

နငှ့်တရားရး အဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် သာတရား ရးအရာရှိများ၊ တရားသူကီးများနှင့် 

ရးဝန်ထမး်များ၏ရာထူးအလိက် ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းကိ နာက်ဆက်တွ ဲ(ခ) ြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

လ့ကျင့်သင်ကား ပးမနှင့်ဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ 

  တရားသူ ကီးများ၏ အရည်အ သွးြပည့်ဝမသည ် ြပည်သူအများ ယကည်အားထားရ သာ 

တရားစရီင် ရး စနစ်ြဖစ် ပ လာ ရးတွင် အဓိကြဖစ်သည်ဟ ခယူထားသည့်အတိင်း တရားသူကီးများနှင့် 

တရားရးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်တိးတက် ရးအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ် အားထတ် ဆာငရ်ွက်လျက ်

ရှိပါသည်။ 

  ထိြ့ပင ်ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်လက် အာက်ရှိ ခရိင်တရားရးများ၊ မို န့ယ် 

တရားရး များ၊ အထူးတရားရးများတွင် တာဝနထ်မ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ တရားသူ ကီးအားလးကိ 



မဒီယီာဆက်ဆမ ကမး်ကျင် စွာ တတ် ြမာက် စရန် ၂၀၁၈ ခနစှ်အတွင်း သတင်းမီဒီယာဆင့်ပွားသင်တန်း 

(၅) ကိမ် ဖွင့်လှစ် ဆာငရ်ွက်ခဲ့ ပးီ အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ကိ ၁၀-၃-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ၁၁-၃-၂၀၁၈ ရက် နထ့ိ 

တရားသူ ကီး(၅၀)ဦး၊ အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈)ကိ ၂၄-၃-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ       ၂၅-၃-၂၀၁၈ ရက် နထ့ ိ

တရားသူ ကီး(၅၀)ဦး၊ အမတ်ှစဉ်(၃/၂၀၁၈) ကိ ၂၈-၄-၂၀၁၈ ရက် န ့ မှ ၂၉-၄-၂၀၁၈ ရက် နထ့ ိ

တရားသူ ကီး(၅၀)ဦး၊ အမှတ်စဉ ် (၄/၂၀၁၈)ကိ ၁၂-၅-၂၀၁၈ ရက် နမ့ှ ၁၃-၅-၂၀၁၈ ရက် နထ့ ိ

တရားသူ ကီး(၆၄)ဦး၊ အမှတ်စဉ(်၅/၂၀၁၈)ကိ ၉-၆-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ ၁၀-၆-၂၀၁၈ ရက် နထ့ ိ

တရားသူ ကီး(၄၂)ဦးတိ ့ အာင်ြမင်စွာ တက် ရာကခ်ဲ့ ကပါသည။် 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၊ ခရိင် နှင့် မို န့ယ်တရားရးများရှ ိ တရားရး 

ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အ သွးတိးတက်လာ စရန်အတွက ် လ့ကျင့် ရးစမီချက် ရးဆွဲ၍ စာ ရးဝန်ထမ်း 

အရည်အချင်းြမင့် သင်တန်းများကိ ဖွင့်လှစ် လ့ကျင့် ပးခဲ့ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၈ ကိ ၄-၆-၂၀၁၈ မ ှ

၂၉-၆-၂၀၁၈ ရက် နထိ့လည်း ကာင်း၊ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂/၂ဝ၁၈ ကိ ၃−၁၂−၂ဝ၁၇ မှ ၂၈−၁၂−၂ဝ၁၈ 

နထိ့လညး် ကာငး် ဖငွ့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ သင်တန်းများသိ ့ သင်တန်းသား / သင်တနး်သူ စစ ပါင်း 

(၂၀) ဦးစီ တက် ရာက် ပီး သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တ ပတ ်(၄) ပတ်စီ ကာြမင့်ခဲ့ပါသည။် 

တရားစရီင် ရးလပင်နး်နငှ့် တရားရးလပ်ငန်းများ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်သည ် လက် အာကခ်တရားရးများ၏ တရား 

စီရင် ရးလပ်ငန်း၊ တရားရးလပ်ငန်းများကိလည်း ကာင်း၊ တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ 

တရားသူကီးများနှင့် ရးဝန်ထမ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းလိက်နာမတိကိ့ ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ပါသည။် 

ဝနထ်မး် စည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်ြခင်းနှင့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် မှားယွင်းမတိအ့တွက် ဝနထ်မး် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ထိက်သင့် သာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်မြပုလပပ်ါသည်။  

  ထိြ့ပင်တရားသူကီးများ၊ ရးဝန်ထမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စ တရားသူကီးချုပ် 

ထ လိပ်မူတိင်ကားမ ၊ တရားလတ် တာတ်ရားသူ ကီးချုပ်ထလိပ်မူတိင်ကားမများနှင့် နိင်င တာ်သမ္မတရး၊ 

နင်ိင တာအ်တင်ိပငခ်ရး၊ လတ် တာ်များ၊ လတ် တာ် ကာ်မတီများမှတစ်ဆင့် ပးပိတ့ိင် ကားမများ 

ကိလည်း နည်းလမ်းတကျ စိစစ်၍ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

  ၁-၁-၂ဝ၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂ဝ၁၈ ရက် နထ့ိ လက်ခရရှိသည့် တိင်ကားစာ (၉၃၃) စာင်ရိှ ပီး 

အဆိပါ (၉၃၃) စာင်ကိ စိစစ်မြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။ စိစစ်ချက်အရ တိင်တန်းမမမနှက်နသ်ည့် တိင်ကားစာ (၉၂၉) 

စာင်ကိ ပိတ်သမိး် ခ့ဲပါသည်။ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်စညး်ကမး် ဖာကဖ်ျက်မြဖင့် တိင်ကားစာ (၃) စာင်ကိ 

အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တိင်ကားစာ (၁) စာင ်နငှ့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပသ်ိ ့

အစီရင်ခတင်ြပထားပါသည်။ 



  ၂၀၁၈ ခနှစ်အတွင်း ခရိင်၊ မို န့ယ်အဆင့်တရားသူ ကီးများအား အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ြခငး် 

နငှ့်ပတ်သက်၍ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်မှ ဆာင်ရွက်ြခငး်ြဖစ်၍ ြပည် ထာငစ်တရားလတ် တာ်  

ချုပ် ၏ နစှ်စဉ်အစီရင်ခစာတွင် ဖာ်ြပထားရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်။  

  ၂ဝ၁၈ ခနှစ်တွင် တိင်ကားစာအရ ပ ပါက်အ ရးယူမအပါအဝင် ဝန်ထမ်းစည်းကမ်း 

ဖာက်ဖျက်ြခင်းနှင့် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာတွင် မှားယွင်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

တရားလတ် တာ်၏ လက် အာက်တရားရးများရိှ အရာရိှ (၁၁)ဦး၊ ရးဝန်ထမ်း(၉)ဦးအား ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ 

ြပစ်ဒဏ် ချမှတ် အ ရးယူ ခ့ဲပါသည်။ဝန်ထမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏ် ချမှတ်အ ရးယူခ့ဲမကိ နာက်ဆက်တဲွ (ဂ) ြဖင့် 

ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

အများြပည်သူအတကွ်  တရားရးများလကလှ်မး်မီှ ရးနငှ့် အသိအြမငြ်မင့်တင် ရး ဆာငရ်ွက် ပးြခင်း 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် တိင်း ဒသကီးတရား ရးဦးစီးမှူးရး၏ 

Facebook Pageတွင် တရားရးဆိင်ရာသတင်းများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး တရားလတ် တာ်၏ 

ကိုတင်အမ ခ စာရင်းများ၊ စရီင်ချက်ချမှတ်မည့် အမများစာရင်းများ ြဖန် ့ ဝြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်ခဲပ့ါသည်။ 

  သတင်းမီဒီယာဥပ ဒနှင့်အည ီ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ သတငး်အချက်အလက်များ 

ရယူနိင်ရန် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တွင ်သတင်းြပန်ကား ရးအဖွဲ  ့ (Public Information 

Officer) နှင့် ခရိင်နှင့် မို န့ယ်အဆင့် တရားရးများတွင် (Court Information Officer)  သတင်း 

ြပန်ကား ရး အရာရိှများ ခန်အ့ပ်ထားပါသည်။ 

  တရားရးများသည် နိင်ငသားတိ၏့ အခွင့်အ ရးကာကွယ်ရနန်ှင့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိ 

ထိန်းသိမ်း စာင့် ရာှက်ရန်အတွက် အ ရးကီးသည့် အခနး်က တွင်ပါဝငပ်ါသည်။ သိအ့တွက် ြပည်သမူျား 

လြခုစိတ်ချမရှိ စရန်၊ တရားရး အသးြပုသူများ လွယ်ကူစာွအသးြပုနိင်ရန်နှင့် တရားမတမကိ အဟန် ့

အတား မြဖစ် စရန် ရည်ရွယ် ဆာင်ရွက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တွင်      

သတင်းအချက်အလက်နှင့်စစမ်းရန်ဌာန 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တွင်  

အမလက်ခဌာန ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တွင် 

သတင်းအချက်အလက်နှင့်စစမ်းရန်ဌာန 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   



 

 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရးတွင ်

Intake Counter (အမတင်ရန်ဌာန) 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရးတွင်  

Information Centre သတင်းအချက်  

အလက် နှင့်စစမ်းရန်ဌာန ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

      လင်သာယာမို န့ယ်တရားရးတွင ်

       Information Centre 

       သတင်းအချက်အလက်နှင့်စစမ်းရန်ဌာန 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

လင်သာယာ မိုန့ယ်တရားရးတွင်           

Intake Counter အမသစ်တင်သွင်းဌာန 

ဖွင့်လှစ်ထားရိှမ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ြပစဒ်ဏ်ကျခ နရသမူျား ၊ အချုပခ် နရသမူျား၏ ဥပ ဒဆိင်ရာအခငွ့်အ ရးများရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း 

  ြပည် ထာင်စတရားစီရင် ရးဥပ ဒပဒ်မ ၆၇ နှင့် ၆၈ တိန့ှင့်အည ီြပစ်ဒဏ ်ကျခ နရသူများ၊ 

အချုပခ် နရသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပ ဒနငှ့်အည ီ ရသင့်ရထိက် သာ အခွင့်အ ရးများ ခစားနိင် ရးနငှ့် 

အမများစစ် ဆးရာတွင် ကန် ့ကာမမရှိ စ ရးတိအ့တွက် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် 

တရားသူ ကီးချုပ် နှင့် တရားလတ် တာ်တရားသူ ကီး များက ရတဲပ်ဖွဲ အ့ချုပ်စခနး် (၈) ခ ၊ အကျဉး် ထာင် 

(၁)ခနငှ့် ရဲဘက်စခန်း (၆)ခတိအ့ား လည်း ကာင်း ၊ ခရိင်တရားသူကီးများ၊ တွဲဖက်ခရိင်တရားသူကီး များ 

နငှ့် ဒတိယခရိင်တရားသူကီးများက ရဲတပ်ဖွဲ အ့ချုပ်စခနး် (၄၂) ခအားလည်း ကာင်း  သွား ရာက်စစ် ဆး၍ 

အကျဉ်းသားများနှင့် အချုပသ်ားများအတွက် လိအပသ်ညမ်ျားကိ လမ်းညန် ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်တရားသူ ကီးချုပ ်

ဦးဝင်း ဆွက                 

မရမ်းကန်း မို န့ယ်၊မရမ်းကန်း မို န့ယ်ရဲစခန်း 

အချုပခ်န်းအား(၂၃-၆-၂၀၁၈) နတွ့င ် 

ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ် 

တရားသူကီးချုပ် ဦးလှ အးက                 

သဃန်းကနး် မို န့ယ်၊ရး ြမ နရာနှင့် 

သဃန်းကနး် မို န့ယ်ရဲစခန်းအချုပ်ခနး်အား 

(၁၆-၁၂-၂၀၁၈) နတ့ွင ်ကည့်ရစစ် ဆးစဉ ်

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်  

တရားသူကီး ဦးလှ အးက တိက် ကီး မို န့ယ၊်  

အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ 

အိင်က လာင်စိက်ပျို း မွးြမူ ရးနှင့် 

အသက် မးွမအတတသ်င်စခနး်အား 

(၁၆-၁၂-၂၀၁၈) နတ့ွင ် 

ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 



 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်တရားသူ ကီး 

ဒ စန္ဒာသွယ်က                 

တွ တး မို န့ယ၊်အကျဉး်ဦးစီးဌာန၊ တာကးီတန်း 

စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးနှင့်အသက် မွးမအတတ်သင် 

စခန်းအား (၁၁-၁၂-၂၀၁၈) နတွ့င ်ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ် 

တရားသူကီး ဒ စိးစိး အာင်ကအကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ 

အင်းစနိ်အကျဉ်း ထာင်အား (၂၇-၁၂-၂၀၁၈) နတ့ငွ ် 

ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 

 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ် 

တရားသူကီး ဒ အးသန်းက                 

လှညး်ကူး မို န့ယ၊်မင်းကန်းစိက်ပျိုး မွးြမူ ရး 

နှင့်အသက် မွးမအတတ်သငစ်ခနး်အား  

(၁၂-၁၁-၂၀၁၈) နတ့ွင ်ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 

 



 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်တရားသူကီး 

ဒ သငး်သငး်နွဲ  ့ အကျဉ်းဦးစးီဌာန၊ အာင်ချမ်းသာ 

စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးနှင့် အသက် မွးမအတတ်သင် 

စခန်းအား (၁၁-၁၂-၂၀၁၈) နတ့ငွ ် 

ကည့်ရစစ် ဆးစဉ် 

 

 

 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ် 

တရားသူကီး ဦး အာင်နိင်က 

အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ တွ တး မို န့ယ၊် 

ရသူ ဌးစိက်ပျိုး မွးြမူ ရးနငှ့ ်အသက် 

မွးမ အတတ်သငစ်ခနး်အား(၁၇-၁၂-၂၀၁၈) 

နတွ့င ်ကည့်ရှစစ် ဆးစဉ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစမီကိန်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မအ ြခအ န 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပသ်ည် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၅ -

၂၀၁၇) အရအ မရိကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ အဂျင်စ၊ီ တရားဥပ ဒ စးိမိးမြမင့်တင် ရး 

စမီကန်ိး(USAID-PRLP)နှင့်ပူး ပါင်း၍ ခတ်မီမခင်းစီမ ခန ့ခဲွ်မစနစကိ် ကနဦး ရှ ့ ြပးတရားရး 

(၃)ရးအ ကာင်အထည် ဖာ်ခဲ့ရာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိလင်သာယာမို န့ယ်တရားရးတငွ်လည်း 

စမ်းသပ်ကျင့်သးခဲ့ပါသည်။၂၀၁၈ခနှစ်၊သဂတ်လ(၁)ရက် နမ့ှစတင်၍ နိငင်တစ်ဝနး်ရိှ တရားရး(၂၆)ရး တွင ်

မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ အစီအစဉ်ကိစတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ(၂၆)ရးတွင် အ ရှ ပ့ိင်းခရိင် 

တရားရးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည။်ရနက်န်တိငး် ဒသကီးအတွင်း၌ လငသ်ာယာမို န့ယတ်ရားရးနငှ့် အ ရှ ပ့ိင်း 

ခရိင်တရားရး(၂)ရးမာှ မခင်း စီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉတ်ရားရးများအြဖစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။  

  စမ်းသပ် ရှ ့ ြပးတရားရးများ ၏ အာငြ်မင်မ ရလဒ်များကိ အ ြခခ၍ တရားစရီင ်

ရးမဟာဗျူဟာစီမကိန်း( ၂၀၁၈ -၂၀၂၂) ၏ မဟာဗျူဟာ လပ်ငန်းနယ်ပယ်  -၅တွင ် ထိ ရာက် သာ 

မခင်းစမီခန ့ခ်ွဲမနှင့်တရားရးက ဆာင်ရွက် သာ အထူးမခင်းကိစ္စရပ်တိက့ိ တိးြမင့် ဆာငရ်ွကရ်န် အတွက်  

နိင်ငတစဝ်နး်တရားရးများတငွ် မခငး်စမီခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ် (Case Management Program- CMP) 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရန ်ရည်မှန်းချက်ထားရှိ ဖာြ်ပထားပါသည။် 

   မခင်းစီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ် မစတင်မ ီ ရးဆွဲသတ်မှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်များအရ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ၊်မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ ကာ်မတီက ကီးမှူ းသည့် တရားရးများ စစ်တမး် 

ကာက်ယြူခငး်အတွက် ဆရာြဖစ်သင်တန်းတက် ရာက်ြခငး်၊ မခင်းစမီခန ့ခ်ွဲမအစအီစဉ် ဆာင်ရွက်မည့် 

တရားရးများမှ တရားသူကးီများ၊ ရးဝန်ထမ်းများအတွက် အ ြခခကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ 

တရားရးစစ်တမ်းများ ကာက်ယူြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရနက်န် အ ရှ ပ့ိင်းခရိင် တရားရး၌ 

တရားရးစစ်တမ်း ကာက်ယမူည့် ြပက္ခဒိန်နှစ်ကိ ၂၀၁၇ ခနစှ်သတ်မှတ် ပီး စစ် ဆး ပီးြပတ်သည့် အမများနငှ့ ်

စစ် ဆးဆဲအမများ စစ်တမး် ကာက်ယူြခင်းကိ ၉- ၆-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ ၂၄- ၆-၂၀၁၈ ရက် နအ့ထ ိ

ဆာင်ရွက်ကာ ကွနပ်ျူတာတွင် အချက်အလက်ြဖည့်သွင်းြခင်း၊ တရားရးအသးြပုသူများ ကျနပမ် 

စစ်တမ်းကိ  ၂၁- ၆ -၂၀၁၈ ရက် နတွ့င ်  Women Federation For Peace (WFFP) ၏ ဦး ဆာင်မြဖင့် 

လူငယ(်၁၅)ဦးက အမသညမ်ျား ၊ အမသည်များနငှ့် လိက်ပါလာသူများ ၊ ရှ ့ နများ၊ ဥပ ဒအရာရှိများ ၊ 

တရားရးဝန်ထမ်းများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ ဝ့င်များ၊ သက် သများ ၊အချုပ်သားများ၊ အြခားကိစ္စ ကာင့် 

လာ ရာက်ကသူများ စစ ပါင်း (၄၅၈) ဦးထမ ှ ကာက်ယခူဲ့ပါသည်။ 



  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်က တရားစီရင် ရးမဟာဗျူဟာလပ်ငန်းစဉ ် အရ စမီခန ့ခ်ွဲ 

ရး အဖွဲက့ ကီးမှူ း၍   နိင်ငတစဝ်န်းမခငး်စီမခန ့ခ်ွဲမအစီအစဉ် အ ကာငအ်ထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက် ရး 

အတွက် တိင်း ဒသကီးအဆင့် လပင်န်းညိနင်း ဆွး နွးပွဲကိ ၉-၇-၂၀၁၈ရက် န၌့ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 

တရားလတ် တာ ် အစညး်အ ဝးခန်းမတွင် ကျငး်ပြပုလပ်ခဲ့ပါသည။် အဆိပါ ဆွး နွးပွဲသိ ့

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဝန် ကီးချုပ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားသူကီးချုပ်နှင့် တရားလတ် တာ် 

တရားသူ ကီးများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အတွင်းရိှ ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိင်းအဆင့်ဌာနဆိင်ရာများ၊ တရားစဲွ 

အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဆက်စပ်အဖွဲ မ့ျားမှ တာဝန်ရှိသူ  စစ ပါင်း (၁၀၇) ဦးတက် ရာက်ခဲ့ပါသည။် 

 ၁၅-၉-၂၀၁၈ရက် နတ့ွင ် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်၌ ကျင်းပသည့် မခင်းစမီခန ့ခ်ွဲမ 

ဆငိရ်ာ လပထ်းလပန်ညး်များ ရှငး်လင်းပဲွြပုလပရ်ာ တိငး် ဒသကီးတရား ရးဦးစီးမှူ းက နိင်ငတစ်ဝနး် 

မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ အစအီစဉ်နင့်ှပတ်သက်၍ လိအပ်သည်များကိ လမ်းညန်မှာကား ြခငး်၊ ြပည် ထာင်စ 

တရားလတ် တာခ်ျုပ်ရးမှ သင်တန်းဆရာ ဦးမျို း ကျာ် အာင်က  တက် ရာက်လာသမူျား၏ မးြမန်းချက် 

များ ကိ ရှင်းလင်း ြဖကားြခင်း များြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားသူကီးချုပ်နှင့် တရားလတ် တာ်တရားသူကီးများအား USAID-

PRLMမ ှ Chief of Party ြဖစ်သူ Mr. Robert C La Mont Deputy Chief of Party Mr .Gerard 

Hogan တိက့ ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ရက် နတွ့င ်လာ ရာက် တွဆ့ပါသည်။ USAID-PRLMမ ှရန်ကန် အ ရှ ပ့ိင်း 

ခရိင်တရားရးတွင် ၁၅- ၁၂-၂၀၁၈ ရက် နန့ငှ့် ၁၆-၁၂-၁၈ရက် နမ့ျား၌ CaseTrackingDatabase 

သင်တနး် လာ ရာက်ပိခ့ျသင်ကားပါသည်။ 

  တရားစီရင် ရးမဟာဗျူဟာစီမကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၂၂၏ မဟာဗျူဟာလပ်ငန်းနယ်ပယ(်၁)၊ 

မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်၁.၂အရ တရားရးအသးြပုသူများ လက်လှမ်းမီနိင်မ တိးတက် စရန်အတွက် 

လင်သာယာမို န့ယ်တရားရးနှင့် အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရးတိတွ့င် ခတ်မီအများြပည်သူဆိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက် ကာင်တာများနင့်ှ အမလက်ခဌာနများတည် ထာင်ထားပါသည်။ ရန်ကနတိ်င်း ဒသကးီ 

အတွင်း ကျန်ရှိသည့်တရားရးတိတ့ွင်လည်း အများြပညသူ်ဆိင်ရာ သတငး်အချက်အလက် ကာင်တာများ 

နငှ့် အမလက်ခဌာနများ တည် ထာင်ထားရှိ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

  မဟာဗျူဟာလပင်နး်နယပ်ယ(်၁)၊ မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက၁်.၄.၂အရ တရားရး 

အ ဆာက်အဦသစ်များနှင့် မခင်းစမီခန ့ခ်ွဲမအစအီစဉ် ဆာင်ရွက်မည့် တရားရးများအတွက် အ ထာက်အပ့ 

ပစ္စည်းများ ပ့ပိး ပးသည့်အစီအစဉ်အရ အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရးတွင် က လးသက် သစစ် မးသည့် 

အခန်း Child Friendly Interviewing Room တပ်ဆငထ်ားရှိပါသည်။ 



  လစဉ်အမစာရင်းများ၏ လချုပစ်ာရင်းများကိလည်း ြပည် ထာင်စ တရားစီရင် ရး 

ကီးကပ်မရးသိ ့သက်ဆိင်ရာသငတ်န်းဆရာများမှတစ်ဆင့် Gmailြဖင့် ပးပိအ့စီရင်ခလျက်ရှိပါသည်။ 

  ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်အ နြဖင့် တရားစရီင် ရးမဟာဗျူဟာစမီကိနး် 

၂၀၁၈-၂၀၂၂အရ မခင်းစီမခန ့်ခွဲမအစီအစဉ် ဆာင်ရွက်မည့် တရားရးများြဖစ်သည့် အ ရှ ပ့ိင်းခရိင် 

တရားရးနှင့် လင်သာယာ မိုန့ယ် တရားရးတိ၏့ ဆာင်ရွက်ချက်များအ ပ  တိးတက် ကာငး်မွန်သည့် 

ရလဒ် ကာငး်များ ရရှိ စရန ်အမဲမြပတ် ကပမ်တ် ဆာငရ်က်ွ  လျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



နာက်ဆက်တွဲ (က) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်၊ ခရိင်တရားရးများ နငှ့် မို န့ယတ်ရားရးများ၏ တည် နရာများ 

တရားရးအမည် တရားရးလပိ်စာ 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ် အမှတ် ၁၀၁၊ ၁၀၃၊ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊ ကျာက်တတား မို န့ယ်၊ 

ရန်ကန် မို ။့ 

ခရိင်တရားရးများ 

စဉ် တရားရးအမည် တရားရးလိပစ်ာ 

၁ ရန်ကန်အ ရှ ပိ့ငး်ခရငိတ်ရားရး မင်းနန္ဒာလမး်၊ ြမတိင်းရပ်ကွက်(၆/ အ) 

၄၃၁၊ ြမကွက်အမှတ်(၁/ အ/က)၊ ဒါပ မို န့ယ်။ 

၂ ရန်ကန်အ နာက်ပင်ိးခရင်ိတရားရး ြမတိင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀- အ)၊ ၄၃၁၊ ြမကွက်အမှတ် -

၂( အ-၁)ခ ရပငလ်မ်း၊ လမ်းမ တာ် မို န့ယ်။ 

၃ ရန်ကန် တာင်ပိင်းခရိင်တရားရး အာင် ဇယျလမ်းနှင့်တိင်းရးလမ်း ထာင့်၊ မိုသ့စ်အလယ် 

ရပ်ကွက်၊ သန်လျင် မို န့ယ်။ 

၄ ရန်ကန် ြမာက်ပိင်းခရိင်တရားရး အမှတ်(၁၀)၊ဗဟိလမ်း၊ရာွမအ ရှ ရ့ပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မို န့ယ် 

မို န့ယ်တရားရးများ 

စဉ် တရားရးအမည် တရားရးလိပစ်ာ 

၁ တာ မွ မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၉၅၊ ၁၀လမ်း၊ အ ဝရာလမ်း၊တာ မွ မို န့ယ် 

၂ တာင်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၉၉၇၊ သစ္စာလမ်း၊ ၁၀ ရပကွ်က်၊ တာငဥ်က္ကလာပ 

၃ ဒဂမို သစ်( တာင်ပိင်း)မို န့ယတ်ရားရး အမှတ်၁၀၀/၁၀၁/၁၀၆/၁၀၇/၆၄ ရပကွ်က်၊ြပည် ထာငစ်လမး် 

၄ ြမာက်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၆၆၂၊ ခမာသီလမ်းမ၊ (ဆ)ရပကွ်က်၊ ြမာက်ဥက္ကလာပ 

၅ ရန်ကင်း မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၆(ခ)၊ကမ္ဘာ အးဘရားလမး်၊ရန်ကင်း မို န့ယ်။ 

၆ သာ ကတမို န့ယ်တရားရး အမှတ်၄၄၂/သမနလမ်း၊၅ရပ်ကွက်၊သာ ကတမို န့ယ်။ 

၇ ဒဂမို သစ်( ြမာက်ပိင်း)မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၁၇/၁၀ရပ်ကွက်၊ြပည် ထာင်စလမ်းမ ကီးနငှ့်ရးပတ်လမး်

ထာင့် 

၈ ပဇွန် တာင် မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၂၂၂/၂၂၄၊ဗိလ်တ ထာင် စျးလမ်း၊၂ရပ်ကွက်၊ပဇွန် တာင် 

မို န့ယ် 



စဉ် တရားရးအမည် တရားရးလိပစ်ာ 

၉ ဗိလ်တ ထာင် မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၃၁၂/၃၂၄၊ကနသ်ည်လမး်၊ဗိလ်တ ထာင် မို န့ယ် 

၁၀ မဂလာ တာင်ညွန် ့မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၁၃၇၊အထက်မန္တ လးလမး်၊ကန် ြမာက်ရပ်ကွက်၊ 

လမ်းတတား အငဂ်ျငနီ်ယာ၀ငး် 

၁၁ ဒါပ မို န့ယ်တရားရး ယမနာလမ်းမ ကီး၊ ၂ရပ်ကွက်၊ ဒါပ မိုန့ယ် 

၁၂ သဃန်းကန်း မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၂၃(ခ)၊ဦးဘဟန်လမ်း၊ 

ရန် အာင်ရပ်ကွက်၊သဃန်းကန်း မို န့ယ် 

၁၃ ဒဂမို သစ်(ဆိပက်မး်)မို န့ယ်တရားရး ၆/၆-၁၊ အကွက်အမှတ် ၉၁/ဇလွန်ြမစ်လမ်းသွယ် (၄) လမ်း၊ 

ဒဂ မို သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မို န့ယ ်

၁၄ ဒဂမို သစ်(အ ရှပ့င်ိး)မို န့ယ်တရားရး ြမကွက်အမှတ်-၈၊ ရာဇဓရိာဇ်လမး်၊ ၁၂၂ ရပ်ကကွ် 

ဒဂ မို သစ်(အ ရှပ့င်ိး) မို န့ယ ်

၁၅ ကမာရွတ် မို န့ယ်တရားရး အမှတ်(၁၅/၁၁)၊ (၁၅/၂)၊ ြမတိင်းရပကွ်က်အမှတ် ၇၁၊ ၆ 

ရပ်ကွက်၊ စြပဆီစက်လမး်၊ ကည့်ြမင်တိင်၊ သရက်ကန်း 

တိက်နယ်၊ ကမာရွတ် မို န့ယ် 

၁၆ ကည့်ြမင်တိင် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၂၃၈၊ကမ်းနားလမ်း၊ ကည့်ြမင်တိင် မို န့ယ် 

၁၇ ကျာက်တတား မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၁၊ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊ ကျာက်တတား မို န့ယ် 

၁၈ စမ်း ချာငး် မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၁၂၅(က)၊ဗဟိလမး်၊လင်းလနွး် တာငရ်ပကွ်က်၊ 

စမး် ချာငး် မို န့ယ် 

၁၉ ဆိပ်ကမး် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၁၊ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊ ကျာက်တတား မို န့ယ် 

၂၀ ပန်းဘဲတန်း မို န့ယ်တရားရး အမှတ်၂၀၂/၂၀၄၊ကမး်နားလမး်၊ ပန်းဘဲတန်း မို န့ယ် 

၂၁ ဗဟနး် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၄၄၊ ကိယ့်မင်းကိယ့်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်း မို န့ယ် 

၂၂ မရမ်းကနး် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၁၁၁၊ နဂါးရဘရားလမ်း၊ ၅ ရပကွ်က်၊ မရမး်ကန်း မို န့ယ ်

၂၃ လမ်းမ တာ် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၉၅၊ ၁၁လမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊လမ်းမ တာ် မို န့ယ် 

၂၄ လသာမို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၆၂(က)၊ ပဒမ္မာလမ်း၊ ဒဂမို န့ယ် 

၂၅ လင် မို န့ယ်တရားရး လင်စပယ်လမ်း၊ ၁၂ ရပကွ်က်၊ လင် မို န့ယ် 

၂၆ အလမိုန့ယ်တရားရး အမှတ် ၁၃/၁၅ ၊ စာရန်ပိင်အ နာက်ရပ်ကွက်၊ စကားစိမ်းလမ်း၊ 

အလမို န့ယ် 



စဉ် တရားရးအမည် တရားရးလိပစ်ာ 

၂၇ ဒဂမို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၆၂(ဘ)ီ၊ပဒမ္မာလမး်၊ဒဂ မို န့ယ် 

၂၈ ကျာက်တန်း မို န့ယ်တရားရး မင်းလမ်း၊အလယ်ပိင်းရပ်ကွက်၊ ကျာက်တနး် မို န့ယ် 

၂၉ ကာ့မှူ း မို န့ယ်တရားရး မို မ့ရပကွ်က်၊ တရားရးလမ်း၊ ကာ့မှူး မို န့ယ ်

၃၀ ကွမ်းြခကန်း မို န့ယ်တရားရး ဗိလ်ချုပ်လမ်း၊မင်းပိင်းရပ်ကွက်၊ ထွအပ်စ ပါငး်ရးအ ပ ထပ် 

ကွမ်းြခကနး် မို န့ယ် 

၃၁ ခရမ်း မို န့ယ်တရားရး ဘရားလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးရး၀င်း၊ ခရမး် 

မို န့ယ် 

၃၂ ဆိပ် ကီးခ နာင်တိ မို န့ယ်တရားရး ခ နာင်တိအ ရှ ရ့ပ်ကွက်၊ ဗဟလိမ်း၊ဆိပ်ကးီခ နာင်တိ မို န့ယ် 

၃၃ တွ တး မို န့ယ်တရားရး မင်းပိင်းရပ်ကွက်၊ အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန စ ပါငး် 

ရး၀င်း၊ တွ တးမို န့ယ် 

၃၄ ဒလမို န့ယ်တရားရး ဗိလ်ရန် ြမရပ်ကွက်၊ဒလမို န့ယ ်

၃၅ သန်လျင် မို န့ယ်တရားရး အာင် ဇယျလမ်း နှင့် တိင်းရးလမး် ထာင့်၊ အလယ်ရပ်ကွက် 

သန်လျင် မို န့ယ ်

၃၆ သးခွ မို န့ယ်တရားရး ၁ ရပကွ်က်၊ မင်းရဲ ကျာ်စွာလမ်းသွယ် 

၃၇ ကိကိးကန်း မို န့ယ်တရားရး ကိကိးကန်း မို န့ယ် 

၃၈ တိက် ကီး မို န့ယ်တရားရး မဂလာရပ်ကွက်၊ ရန်ကန်ြပည်ကားလမ်း နှင့် သရူလမး် ထာင့်၊ 

တိက် ကီး မို န့ယ်  

၃၉ မှာ်ဘီ မို န့ယ်တရားရး စ ပါငး်ရးလမး်၊ မှာ်ဘီ မို န့ယ ်

၄၀ ထန်းတပင် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၂ ရပကွ်က်၊ ဘရင့် နာင်လမ်း၊ ထန်းတပင် မို န့ယ ်

၄၁ မဂလာဒမို န့ယ်တရားရး သဃန်းကန်းကီး ကျးရွာ၊ အမှတ ် ၃ လမး်မကးီ၊ မဂလာဒ 

မို န့ယ် 

၄၂ လငသ်ာယာမိုန့ယ်တရားရး အမှတ် ၄၁၊ ၈ ရပ်ကကွ်၊ ရန်ကန် ညာင်တန်း လမ်းမကီး၊ ရးများ 

ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာ 

၄၃ ရြပည်သာ မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၄(က)၊ ဘရင့် နာင်လမ်း၊ ၆ ရပ်ကက်ွ၊ ရြပည်သာ 

မို န့ယ် 



စဉ် တရားရးအမည် တရားရးလိပစ်ာ 

၄၄ လှည်းကူး မို န့ယ်တရားရး ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူး မို န့ယ် 

၄၅ အင်းစိန် မို န့ယ်တရားရး အမှတ် ၁၀၊ ဗဟိလမ်း၊ ရာွမအ ရှ ရ့ပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မို န့ယ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



နာက်ဆက်တွ ဲ(ခ) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်နှင့် တရားရးအဆင့်ဆင့်ရှိ ရာထူးအဆင့်အလိက် ၀န်ထမ်းအင်အားစားရင်း 

စဉ ် ရာထူးအမည ် လစာနန်း ခွင့်ြပု 
လက်ရှိ 

လစ်လပ ်
ကျား မ ပါင်း 

၁ ညန်ကား ရးမှူး ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရား ရး၀န်ထမ်းအဆင့်(၁) ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၁၅ ၅ ၁၀ ၁၅ - 

၃ တရား ရး၀န်ထမ်းအဆင့်(၂) ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၃၁ ၁၇ ၃၂ ၄၉ (-၁၈) 

၄ တရား ရး၀န်ထမ်းအဆင့်(၃) ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၁၃၄ ၅၅ ၈၇ ၁၄၂ (-၈) 

၅ တရား ရး၀န်ထမ်းအဆင့်(၄) ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၁၀၅ ၂၈ ၄၇ ၇၅ ၃၀ 

 အရာထမ်းစစ ပါငး် ၂၈၆ ၁၀၅ ၁၇၇ ၂၈၂ ၄ 

၆ ရးအပ် ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀ ၂ ၂ - - - 

၇ ဌာနခဲွစာ ရး ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၃၉ ၆ ၃၃ ၃၉ - 

၈ အကးီတန်းစာ ရး ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၁၉၆ ၄၄ ၁၂၈ ၁၇၂ ၂၄ 

၉ အကီးတန်းလက်နှိပ်စက် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၄  ၂ - ၂ ၂ 

၁၀ လက် ထာက်ကွန်ပျူတာ 

လပ် ဆာင် ရးမှူ း 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၄ - ၃ ၃ ၁ 

၁၁ ယာဉ် မာင်း-၃ ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၂ အငယ်တန်းစာ ရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀ ၂၅၉ ၅၅ ၁၀၃ ၁၅၈ ၁၀၁ 

၁၃ အငယ်တနး်လက်နိှပ်စက်စာ ရး ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၁၁၃ ၄၂ ၃၈ ၈၀ ၃၃ 

၁၄ ယာဉ် မာင်း-၅ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၄ ၂ - ၂ ၂ 

၁၅ စာတဲွချုပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၆ ရးအကူ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၉၂ ၂၁ ၃၃ ၅၄ ၃၈ 

၁၇ ရးအကူ/စာပိ ့ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂၁၂ ၁၀၃ ၂ ၁၀၅ ၁၀၇ 

၁၈ ရး စာင့် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၅၄ ၁၉ ၃ ၂၂ ၃၂ 

၁၉ သန ့ရ်ှင်း ရး ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၂ - ၁ ၁ ၁ 

 အမထမ်းစစ ပါင်း ၉၈၃ ၂၉၈ ၃၄၄ ၆၄၂ ၃၄၁ 

 စစ ပါငး်  ၁၂၆၉ ၄၀၃ ၅၂၁ ၉၂၄ ၃၄၅ 

 

 

 



နာက်ဆက်တွ ဲ(ဂ) 

၀န်ထမ်းဆိင်ရာြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်မအ ြခအ န 

 

 

 

 

စဉ ်

 

 

 

 

ရာထူး 

သတိ ပးြခင်း 

ရာ
ထူ
းတိ

းရ
ပ်ဆ

ိင်း
ြခ
င်း

 

ရာ
ထူ
းအ

ဆ
င့်
လ
ျာ့ခ
ျြခ
င်း

 

တ
ာ၀
န်မှ
ယ
ာယီ

ရပ်
ဆိ
ငး်
ြခ
င်း

 

၀န
်ထ
မ်း
အ
ြဖ
စ်မ
ှထ
တ
်ပယ

်ြခ
င်း

 

၀န
ထ်
မ်း
အ
ြဖ
စ်မ
ထှ
တ်
ပစ
ြ်ခ
ငး်

 

စစ
ပါ
ငး်

 

သ
တ
င်း
စာ

က
ာ်ြင

ာတွ
င်မ
ှား
ယွ
င်း

ဖာ်
ြပ
ြခ
င်း

 

တ
ရာ
းစီ
ရင
်ရ
းက

ိစ္စန
ှင့်သ

က
်ဆ
ိင် 

တ
ရာ
းစီ
ရင်

ရး
ကိ
စ္စနှ
င့်မ
သ
က်
ဆိ
င် 

၁ တိင်း ဒသကီးတရား ရး ဦးစီးမှူး - - - - - - - - - 

၂ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း - - - - - - - - - 

၃ ခရိင်တရားသူကီး - - - - - - - - - 

၄ တွဲဖက်ခရိင်တရားသူကီး - - - - - - - - - 

၅ ဒတိယခရိင်တရားသူကီး ၁ - ၁ - - - - - ၂ 

၆ လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူး - - - - - - - - - 

၇ မို န့ယ်တရားသူကီး ၁ - ၂ ၁ - - - - ၄ 

၈ တဲွဖက် မိုန့ယတ်ရားသူ ကီး ၃ ၁ ၁ - - - - - ၅ 

၉ ဦးစီးအရာရိှ - - - - - - - - - 

၁၀ ဒတိယမိုန့ယ်တရား သူ ကီး - - ၁ - - - - - - 

၁၁ ဒတိယဦးစီးမှူး - - - - - - - - - 

 စစ ပါင်း ၅ ၁ ၅ ၁ - - - - ၁၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

စဉ ်

 

 

 

 

ရာထူး 

သတိ ပးြခင်း 

ရာ
ထူ
းတိ

းရ
ပ်ဆိ

င်း
ြခ
င်း

 

ရာ
ထူ
းအ

ဆ
င့်
လ
ျာခ့
ျြခ
င်း

 

တ
ာ၀
န်မှ
ယ
ာယီ

ရပ်
ဆိ
င်း
ြခ
င်း

 

၀န
်ထ
မ်း
အ
ြဖ
စ်မ
ှထ
တ်
ပယ

်ြခ
င်း

 

၀န
်ထ
မ်း
အ
ြဖ
စ်မ
ှထ
တ်
ပစ
်ြခ
င်း

 

စစ
ပါ
ငး်

 

သ
တ
င်း
စာ

က
ာ်ြင

ာတ
ွင်မ
ှား
ယွ
င်း

ဖာ်
ြပ
ြခ
င်း

တ
ရာ
းစီ
ရင
်ရ
းက

ိစ္စန
ှင့်သ

က
်ဆ
ိင် 

တ
ရာ
းစီ
ရင်

ရး
ကိ
စ္စနှ
င့်မ
သ
က်
ဆိ
င် 

၁ ရးအပ် - - - - - - - - - 

၂ ဌာနခဲွစာ ရး - - ၁ ၁ - - - - ၂ 

၃ အကးီတန်းစာ ရး - - ၁ ၁ - - - - ၂ 

၄ အကီးတန်းလက်နှိပ်စက် - - - - - - - - - 

၅ လက် ထာက်ကွန်ပျူတာလပ် ဆာင် 

ရးမှူး 

- - - - - - - - - 

၆ ယာဉ် မာင်း-၃ - - - - - - - - - 

၇ အငယ်တန်းစာ ရး - - - - - - ၂ - ၂ 

၈ အငယ်တနး်လက်နိှပ်စက်စာ ရး - - - - - - - - - 

၉ ယာဉ် မာင်း-၅ - - - - - - - - - 

၁၀ စာတဲွချုပ် - - - - - - - - - 

၁၁ ရးအကူ - - - - - - - - - 

၁၂ ရးအကူ/စာပိ ့ - - ၁ - - - ၂ - ၃ 

၁၃ ရး စာင့် - - - - - - - - - 

၁၄ သန ့ရ်ှင်း ရး - - - - - - - - - 

 စစ ပါင်း - - ၃ ၂ - - ၄ - ၉ 

 

 

 

 

 

 



နာက်ဆက်တွ ဲ(ဃ) 

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ်တရားသူကီးချုပ်၊ တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်

တရားသူ ကီးများနှင့် တရား ရးအရာရိှများ၏ ြပညပ်ခရီးစဉ်များ 

 

စဉ ်

 

ကာလ 

 

တက် ရာကသူ်အမည် 

လက်ခကျင်းပသည့် 

နိင်င 

ြပည်ပ ဆွး နွးပွဲ/ချစ်ကည် ရး 

ခရီး/သင်တန်း/ညီလာခ/ 

အစည်းအ ဝး/ဖိရမ်အမည် 

၁ ၁-၇-၂၀၁၈ မှ  

၁၄-၇-၂၀၁၈ ထ ိ

ဒ စိးခက်ခက် 

တိင်း ဒသကီးတရား ရးဦးစီးမှူ းရန်

ကန်တိင်း ဒသကီးတရားလတ် တာ ်

ဂျပန်နိင်င (၁၃) ကိမ် ြမာက် 

ဥပ ဒ ရးရာစီမကိန်းများ 

လ့လာ ရးခရီးစဉ ်

၂ ၈-၄-၂၀၁၈ မှ  

၁၂-၄-၂၀၁၈ ထ ိ

ဦးမိး ကျာ်  

ဒတိယခရိင်တရားသူ ကီး 

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရး 

ဩစတီးယားနိင်င 

ဗီယင်နာ မို  ့

ကမ္ဘာ့တရားစီရင် ရးဂဏ်သိက္ခာ

ရှိမကွန်ယက်ဖွင့်ပွဲ 

၃ ၁၉-၆-၂၀၁၈ မှ  

၂၂-၆-၂၀၁၈ ထိ 

ဒ ြမင့်ဝှာ  

တွဲဖက်ခရိင်တရားသူကီး 

ရန်ကန်အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်တရားရး 

ထိင်းနိင်င အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ 

၄ ၆-၂-၂၀၁၈  ဒ ညို ညို ဆန်း 

ဒတိယခရိင်တရားသူ ကီး 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရး 

စကာပူနိင်င အသိဉာဏ်ပစ္စညး်မူပိင်ခွင့် 

အခွင့်အ ရးအတည်ြပု 

ဆာင်ရွက်ြခင်း အ ြခခမူများ 

ဆိင်ရာ ဆွး နွးပဲွ 

၅ ၁၉-၁၁-၂၀၁၈ မ ှ 

၃၀-၁၁-၂၀၁၈ထိ 

ဒ ညို ညို ဆန်း 

ဒတိယခရိင်တရားသူ ကီး 

ရန်ကန်အ နာက်ပိင်းခရိင်တရားရး 

ထိင်းနိင်င  

ဘန် ကာက် မို  ့

အာဆီယတရားသူကီးများသင်

တနး်အမှတစ်ဉ် (၁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


