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မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသကူြီဵ ချုပ်၏ ဥေယျာဇဉ ်

ရည်မှန်ဵချြ် 

လုပ်ငန်ဵ တာဝနမ်ျာဵ 

တရာဵရုဳဵ၏တန်ဖိုဵမျာဵ 

တရာဵရုဳဵနစှစ်ဉ်အစီရင်ခဳစာထုတ်ြပနရ်ြခင်ဵ၏ရည်ရွယ်ချြ် 

တရာဵရုဳဵစနစ်နှငဴ် စမီဳခန့်ခွဲမှုေဖာ်ြပချက ်

     တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ 

     တရာဵရုဳဵဖွဲ့ စည်ဵပု ဳ

 မွန်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ သမုိင်ဵအြျဉ်ဵချုပ် 

 မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ လြ်ေအာြ်ခဳတရာဵရုဳဵမျာဵ 

 ဖွဲ့ စည်ဵထာဵရှိပဳု 

 ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

 ခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

 မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

      တရာဵရုဳဵစီမဳခန့်ခွဲမှု 

 မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏စီမခဳန့ခ်ွဲမှုဆိုင်ရာေြာ်မတီမျာဵ 

 မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ဖွဲ့ စည်ဵပုစဳနစ ်

  ရသုဳဵမှန်ဵ ေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှု 

၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

 ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ 

 ရာဇဝတ်မှုကြီဵ(၁၉)မျ ို ဵစွဲဆိုမှုအေြခအေန 

အြခာဵကကို ဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

 ရုဳဵခွန်နှင်ဴဒဏ်ေငွေြာြ်ခဳရရှိမှု 

 တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် တရာဵရဳုဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကြီဵကြပ်ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ 

 လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 

 ေလဴြျင်ဴသင်ကြာဵေပဵမှုနင်ဴှ ဖွဳ့ မဖိုဵတိုဵတြမ်ှု 

 သတင်ဵအချြအ်လြ်နည်ဵပညာဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်ချြ်မျာဵ 
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အမျာဵြပည်သူအတြ်ွ တရာဵရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လြ်လှမ်ဵမီေရဵနှင်ဴ အသိအြမင်ြမှင်ဴတင်ေရဵ 

ေဆာင်ရွြေ်ပဵြခင်ဵ 

ဝန်ထမ်ဵသြ်သာေချာင်ချေိရဵအတွြ ်ေဆာင်ရွြေ်ပဵမှုအေြခအေန နှင်ဴ 

ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစု အေပ္ဒ ေထာြ်ပဳဴေပဵမှုအေြခအေန 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုအစီအစဉ ်(Case Management Program-CMP) အေြာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရွြမ်ှုအတွြ် တရာဵစီရင်ေရဵနှငဴ်ဆြ်စပသ်ည််ဴ ြပည်နယ်အဆင်ဴ ဌာနအဖွဲ့ အစည်ဵ  

မျာဵနှင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵြျင်ဵပြခင်ဵ 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ အေြာင်အထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရွြမ်ှု အေြခအေန 

ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တရာဵရုဳဵစစ်တမ်ဵ  

ေြာြ်ယူမှုဆငဴ်ပွာဵသင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ(်CMP)ဆင်ဴပွာဵ သင်တန်ဵမျာဵ 

သင်ကြာဵပို္ဓချမှုအေြခအေန 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတွ်င် ကြန့်ကြာမှုခင်ဵြျဆင်ဵေရဵအတွြ် ေဆာင်ရွြ်မှု 

အေြခအေန 

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵအသစ ်ေဆာြ်လုပမ်ှုအေြခအေန 

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏လမ်ဵညွှန်ချြ်နှင်ဴအည ီြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပမ် ှ

ြပစ်ဒဏ်ြျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုပခ်ဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရ:မျာဵရရှိေရဵ 

ေဆာင်ရွြြ်ခင်ဵ 

ြပစ်ဒဏ်ြျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုပခ်ဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရ:မျာဵရရှိေရဵ 

ေဆာင်ရွြြ်ခင်ဵ 

မွနြ်ပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵေရဵေရဵအရာရှိမျာဵ၏ ြပည်ပခရီ:စဉ်မျာဵ 

 

ေနာက်ဆက်တွဲမျာဵ 

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵ မျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ             ေနာက်ဆကတ်ွ(ဲက) 

မျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵ မျာဵ၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ်အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)        ေနာက်ဆကတ်ွ(ဲ ခ) 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ်အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)    ေနာက်ဆကတ်ွ(ဲ ဂ)  

ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုအေြခအေန(၁-၁-၂၀၁၉မှ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ထ)ိ   ေနာက်ဆကတ်ွ(ဲဃ)  

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴရှ ိရာထူဵအဆင်ဴလိုြ်    ေနာက်ဆကတ်ွ(ဲ င)  

ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ (၁-၁-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ထ)ိ 
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မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကကီဵချုပ၏်  

ဥေယျာဇဉ ်

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ် ၏     

ဦဵေဆာင်မှုြဖင်ဴ “အာဵလုဳဵအတွြ် တိုဵ တြ်ေြာင်ဵ 

မွန်ေသာ တရာဵမျှတမှုဆီသုိ္ဓ” ဟူေသာ တရာဵစီရင်ေရဵ 

ဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ 

လမ်ဵညွှန်ေဆာင်ပုဒ်နှင်ဴအညီ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ် 

ေတာ် နင်ဴှ မွန်ြပည်နယ် အတွင်ဵရှိ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၊ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ တြ်ညီလြ်ညီ ကြိုဵပမ်ဵ 

အာဵထုတေ်ဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိေပသည။် မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည် တရာဵစီရငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာ၍ တာဝန်ခဳနိုင်မှုရှိေစရန၊် တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵအေပ္ဒ 

ယထာဘူတြျြျ အြဲြဖတန်ိုင်ေစရန၊် တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ စွမ်ဵ ေဆာင်ရည ် ပိုမိြုမင်ဴမာဵ 

လာေစရန်နှင်ဴ တရာဵစီရငေ်ရဵြဏ္ဍ၏ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵြုိ အမျာဵသိရိှ 

လာေစရန ် ရည်ရွယ၍် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မစှ၍ တရာဵရဳုဵနှစ်စဉ်အစီရငခ်ဳစာမျာဵြုိ ထုတ်ြပန် 

လျြ်ရိှေပသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴ ြပည်နယ် 

အတွင်ဵရှ ိတရာဵရုဳဵမျာဵအေနြဖင်ဴ စိန်ေခ္ဒကြုဳေတွ့ရမှုမျာဵြုိ သာတညူမီျှမှုနင်ဴှ တရာဵမျှတ 

မှုဟူေသာ တရာဵရဳုဵ၏ တန်ဖိုဵမျာဵြုိ လြြုိ်င်ထာဵြာ တရာဵစီရငေ်ရဵလွတ်လပ်မှုနှင်ဴ 

ဂုဏ်သိြ္ခာရှိမှုတို္ဓနှင်ဴ အမှုအခင်ဵမျာဵြုိ ဥပေဒနှင်ဴအည ီမှန်မှန်နှငဴ်ြမန်ြမန် စီရင်ဆဳုဵြဖတ် 

ေရဵဟူေသာ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵေပါင်ဵစပ၍် ေအာင်ြမင်စွာေြဖရှင်ဵစစ်ေဆဵစီရင် ေဆာင် 

ရြ်ွလျြ်ရှိေပသည။် 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာသ်ည ် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ၏် 

လမ်ဵညွှန်မှုမျာဵြုိ ခဳယူြာ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ၏် တရာဵစီရငေ်ရဵရာ 

မူဝါဒမျာဵ၊ ရည်မနှ်ဵချြ်၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵြုိအေြာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင၍် မွနြ်ပည်နယ် 

၏ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵနင်ဴှရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵြုိ မွန်ြပည်နယ်အစုိဵအဖွဲ့၊ 

မွန်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်တုိ္ဓနှငဴ်အတူ ဟန်ချြ်ညီညီ ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ ယခု 

အခါတွင် ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ   နင်ဴှ  ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ   တို္ဓသည် မှုခင်ဵစီမ ဳ

 
၁ 



ခန့်ခွဲေရဵစနစ်ြဖင်ဴ မှုခင်ဵမျာဵြုိ စစ်ေဆဵစီရင်လျြ်ရှိပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုတရာဵ 

လွှတ်ေတာခ်ျုပ၏်(၅)နှစ်တာ တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာ စီမြိဳန်ဵ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ၏ 

တတိယနှစ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အြဖစ် (၂၀၂၀) ြပည်ဴနှစ်တွင် နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵ  

မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်အရ ေချာင်ဵဆုဳမမို့နယ၊် ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယ် နင်ဴှ ဘီဵလင်ဵ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို္ဓအာဵ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှုစနစ်ြဖင်ဴ စစ်ေဆဵေဆာင်ရွြသွ်ာဵမည်ြဖစ ်

ပါသည်။ 

 သုိ္ဓြဖစ်ပါ၍ မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵဥပေဒစိုဵမိုဵ ေရဵနှင်ဴရပ်ရွာေအဵချမ်ဵ  

သာယာေရဵမျာဵတိုဵ တြ်ရရိှေစြာ ြပည်သူအမျာဵယုဳကြညြုိ်ဵစာဵသညဴ် ြပည်သူ့အြျ ိုဵ 

ြပု တရာဵစီရငေ်ရဵစနစ်ေပ္ဒထွန်ဵြခင်ဵဟူေသာ ရလဒ်ေြာင်ဵမျာဵရရှိေစရန်အတွြ် 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်နှင်ဴ မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရဳုဵမျာဵအသီဵသီဵမှ အစဉ် 

တစိုြ် ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြလ်ျြရ်ှိမပီဵ ထိုရလဒ်ေြာင်ဵမျာဵအာဵ ဆြ်လြ်တည်တဴဳ 

ေစေရဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵ ကြိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်ကြပါရန ်တုိြ်တွန်ဵအပ်ေပသည်။ 

 

 

 

 

 

ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ 

တရာဵသူကြီဵချုပ ်             ၂၀၂၀ ြပည်ဴနစှ၊်   ဇွန ်လ  ၂  ရြ် 

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်                 ေမာ်လမမိုင်မမို့ 

 

 

၂ 



လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

တရာဵရုဳဵ၏တန်ဖုိဵမျာဵ 

  

     လူတိုင်ဵသုိ္ဓ အရညအ်ေသွဵြမင်ဴ တရာဵမျှတမှုြုိ ြဖည်ဴဆည်ဵ ေပဵရန ်

     တရာဵရုဳဵမျာဵအေပ္ဒ ြပည်သူလူထု၏စိတခ်ျယုဳကြည်မှု နင်ဴှ ထိေရာြ်မှုရှိသညဴ်       

          တရာဵဥပေဒ စိုဵမိုဵ ေရဵြုိ ြမှင်ဴတင်ရန ်

ရည်မှန်ဵ ချက ်

     တရာဵဥပေဒစိုဵမုိဵေရဵနှင်ဴရပ်ရွာေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ 

     ြပည်သူအမျာဵယုဳကြညြုိ်ဵစာဵသညဴ်ြပည်သူ့အြျ ိုဵြပုတရာဵစီရင်ေရဵ 

စနစ်ေပ္ဒထွန်ဵေရဵ 

     အမှုအခင်ဵမျာဵြုိ ဥပေဒနှင်ဴအညီ မှနမ်ှနန်ှင်ဴြမန်ြမန ်စီရင်ဆုဳဵြဖတေ်ရဵ 

     တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဂုဏ်သိြ္ခာြမှင်ဴတင်ေရဵ  

     သာတညူမီျှမှုနင်ဴှ တရာဵမျှတမှု 

     တရာဵစီရင်ေရဵလွတ်လပ်မှုနှငဴ် ဂုဏ်သိြ္ခာရှိမှု 

     လြလ်ှမ်ဵမီနိုင်မှု 

     ြမန်ဆန်ထိေရာြ်မှုနှင်ဴ အချနိ်မေီဆာင်ရွြန်ိုင်မှု 

၃ 



  

 တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ပွင်ဴလင်ဵ ြမင်သာ၍ တာဝန်ခဳနိုင်မှုရှိေစရန၊် 

 တရာဵရုဳဵမျာဵ၏လုပင်န်ဵေဆာင်တာမျာဵအေပ္ဒ ယထာဘူတြျြျ အြဲြဖတန်ိုင်ေစရန၊် 

 တရာဵရုဳဵမျာဵ၏စွမ်ဵေဆာင်ရည ်ပိမုိြုမင်ဴမာဵလာေစရန၊် 

 တရာဵစီရင်ေရဵြဏ္ဍ၏ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵြုိ အမျာဵသိရှိလာေစရန၊် 

တရာဵရုဳဵနှစ်စဉ်အစရီင်ခဳစာထုတြ်ပနရ်ြခင်ဵ၏ရည်ရွယ်ချက ်

၄ 



 

တရာဵစီရင်ေရဵဆိုင်ရာအေြခခဳမူမျာဵ 

 ၂၀၁၀ ြပည်ဴနစှ ် ြပညေ်ထာင်စုတရာဵစီရငေ်ရဵဥပေဒအရ တရာဵစီရငေ်ရဵဆုိင်ရာ 

အေြခခဳမူမျာဵြုိ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ချမှတထ်ာဵပါသည ်- 

• ဥပေဒနှင်ဴအညီ လွတ်လပ်စွာတရာဵစီရင်ေရဵ၊ 

• ဥပေဒအရ ြန့်သတ်ချြ်မျာဵမှအပ ြပည်သူေရှ့ေမှာြ်တင်ွ တရာဵစီရင်ေရဵ၊ 

• အမှုမျာဵတွင် ဥပေဒအရ ခုခဳေချပခွင်ဴနှင်ဴ အယူခဳပိုင်ခွင်ဴရရှိေရဵ၊ 

• ြပည်သူတိ္ဓ၏အြျ ိုဵစီဵပွာဵြုိ ြာြွယ်ေစာင်ဴေရှာြ်၍ တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵ ေရဵ 

နယ်ေြမေအဵချမ်ဵသာယာေရဵတည်ေဆာြ်ရာတွင ်အေထာြ်အြူြဖစ်ေစေရဵ၊ 

• ဥပေဒြုိ ြပည်သူမျာဵြ နာဵလည်လိုြ်နာြျင်ဴသဳုဵလာေစရန ် ပညာေပဵေရဵနှင်ဴ 

ြပည်သူမျာဵြ ဥပေဒြုိ လိုြ်နာေသာအေလဴအြျင်ဴပျ ို ဵေထာင်ေပဵေရဵ၊ 

• ြပည်သူအချင်ဵချင်ဵနှင်ဴပတ်သြ်ေသာ အမှုြိစ္စမျာဵြုိ ဥပေဒေဘာင်အတွင်ဵ၌ 

ေြျေအဵမပီဵြပတေ်စေရဵ၊ 

• ြပစ်မှုြျူဵလွန်သြုိူ အေရဵယူအြပစ်ေပဵရာတင်ွ အြျငဴ်စာရိတ္တြပုြပင်မှုြုိဦဵတည်ေရဵ၊ 

  

တရာဵရုဳဵဖွဲ့စည်ဵပုဳ 

 ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် တရာဵစီရင်ေရဵသည ်နိုင်ငဳေတာ၏်အချုပအ်ြခာအာဏာ သဳုဵရပ် 

အနြ် တစ်ခုြဖစ်မပီဵ၊ ဥပေဒြပုေရဵအာဏာနှင်ဴ အုပ်ချုပေ်ရဵအာဏာတို္ဓမ ှ သီဵြခာဵရပတ်ည် 

ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့ စည်ဵပုအဳေြခခဳဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ အရ 

နိုင်ငဳေတာ်၏ တရာဵစီရငေ်ရဵအာဏာြုိ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်၊ တရာဵ 

လွှတ်ေတာမ်ျာဵနင်ဴှ အဆင်ဴဆင်ဴေသာတရာဵရုဳဵမျာဵသုိ္ဓ ခွဲေဝအပ်နင်ှဵထာဵပါသည။် 

 ၂၀၀၈ ခုနှစ ်  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့ စည်ဵပုအဳေြခခဳဥပေဒ နှင်ဴ 

၂၀၁၀ ြပညဴ်နှစ ်  ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရငေ်ရဵဥပေဒအရ   ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ တရာဵရဳုဵမျာဵ 

ြုိ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မတလ် ၃၀ ရြ်ေန့မှစ၍ ဖွဲ့ စည်ဵထာဵပါသည ်- 

• ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ ်

• တိင်ုဵေဒသကြီဵနှင်ဴ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

• ခရိုင်တရာဵရုဳဵ ၊ ြုိယ်ပုိင်အုပခ်ျုပခ်ွင်ဴရ တိင်ုဵနှင်ဴေဒသတရာဵရုဳဵ 

• မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

• ဥပေဒအရတညေ်ထာင်သညဴ်အြခာဵတရာဵရုဳဵမျာဵ 

တရာဵရုဳဵစနစ်နှငဴ်စီမဳခန ့်ခွဲမှုေဖာ်ြပချက ်

၅ 



၆ 



၇ 



မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၊် ခရိုင်တရာဵရုဳဵ မျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏                   

တည်ေနရာမျာဵ ြုိ ေနာက်ဆက်တဲွ(က) ြဖင်ဴ ေဖာြ်ပထာဵပါသည်။ 

၈ 



 ေအာြ်ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ၁၈၆၄ ခုနှစ၌် မှတ်တမ်ဵရဳုဵ RECORDER’S COURT 

အြဖစ ် ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ ပန်ဵဘဲတန်ဵရပ၊် အထြလ်မ်ဵမကြီဵ၊ အြွြ်အမှတ-်၅၆ ၌ 

စတင်ဖင်ဴွလှစ်ခဲဴမပီဵေနာြ် မှတ်တမ်ဵရုဳဵသည ် ေမာ်လမမိုင်မမို့တရာဵသူကြီဵရုဳဵြဖစ်လာပါ 

သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ ် မတိုင်မီ အချနိ်မစှမပီဵ ေမာ်လမမိုင်မမို့တရာဵသူကြီဵရုဳဵအြဖစ်မှ 

တစ်ဖန်ေအာြ်ြမန်မာနိုင်ငဳ၊ ရန်ြုန်မမို့ တရာဵရဳုဵချုပလ်ြေ်အာြ်ခဳ အယူခဳမှုမျာဵြုိ 

ကြာဵနာစီရငပ်ိင်ုခွင်ဴရှိေသာ တနသောရီတိုင်ဵ၏ တိင်ုဵနှင်ဴစြ်ရှင်တရာဵသူကြီဵရဳုဵြဖစ်ေပ္ဒ 

လာပါသည။် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငဳလွတလ်ပ်ေရဵရရှိမပီဵေနာြ ် ၁၉၇၂ 

ခုနှစ်မတုိင်မီအထိ ြျ ိုြ္ခမ၊ီ သဳလွင်ခရိုင်၊ ခရိုင်တရာဵမနှင်ဴ စြ်ရှင်တရာဵသူကြီဵရုဳဵ  

အြဖစ်လည်ဵ ေြာင်ဵ၊ ေမာ်လမမိုင်၊ ေြာ်သူဵေလခရိုင်-ခရိုင် တရာဵမနှင်ဴ စြ်ရှင်တရာဵ 

သူကြီဵရုဳဵအြဖစ်လည်ဵ ေြာင်ဵ တညရိှ်ခဲဴမပီဵ၊ အထူဵတရာဵသူကြီဵအြဖစ် စစ်ေဆဵစီရင် 

ပုိင်ခွင်ဴရှိသညဴ် ရာဇဝတ်မှုမျာဵနှင်ဴ ေငွြျပ် ၅၀၀၀/- အထြ ် တန်ဖိုဵရှိသညဴ် တရာဵမမှု 

မျာဵြုိ ကြာဵနာစစ်ေဆဵရေသာ ရုဳဵြဖစ်ခဲပဴါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ ် ဇူလိုင်လမှစ၍ ၁၉၇၃ 

ခုနှစ်ြုန် အထိ တနသောရီတိုင်ဵြပညသူ့်တရာဵရဳုဵြဖစ်ခဲဴပါသည။် ၁၉၇၄ ခုနှစ ် ဖွဲ့ စည်ဵပဳု 

အေြခခဳဥပေဒြုိ အတညြ်ပုြပဌာန်ဵမပီဵသညဴ် ၁၉၇၄ ခုနှစ၊် မတလ်(၂)ရြ်ေန့မှစ၍ 

မမို့နယ်ေပါင်ဵ(၁၀)မမို့နယ်ြုိ စုစည်ဵ ထာဵသညဴ် မွနြ်ပည်နယ်တရာဵရုဳဵအြဖစ ် ေပ္ဒေပါြ် 

ခဲဴပါသည်။ 

 မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်မစှ၍ ြပညသူ့်ေြာင်စီ 

အဆင်ဴဆင်ဴတရာဵသူကြီဵအဖွဲ့ မျာဵြဖငဴ် တရာဵစီရငေ်ရဵအဖွဲ့မျာဵြုိ ဖွဲ့ စည်ဵ၍ တရာဵစီရင် 

ေရဵလုပ်ငန်ဵြုိ ေဆာင်ရွြ်ခဲဴကြပါသည။် မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴြုိ 

ထိုစဉ်ြ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵ ဖွဲ့ စည်ဵခဲဴပါသည ်- 

  (ြ) ြပည်နယ်တရာဵရုဳဵ 

  (ခ) မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

  (ဂ) ရပ်ြွြ်နှင်ဴေြျဵရွာအုပစ်ုတရာဵရုဳဵ 

 မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ မွန်ြပညန်ယ်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ် (၁၀) 

မမို့နယ်တွင် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရှိပါသည။် မမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ရပ်ြွြ်နှငဴ် 

ေြျဵရွာအုပစ်ုအသီဵသီဵတွင်လည်ဵ ရပ်ြွြ်နှင်ဴေြျဵရွာအုပ်စုတရာဵရဳုဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ၍် 

တရာဵစီရငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြခ်ဲဴကြပါသည။် ထိုစဉ်ြ တရာဵသူကြီဵမျာဵအြဖစ် 

ြပည်နယ၊်  မမို့နယ ် နင်ဴှ  ရပ်ြွြ်/ေြျဵရာွ    ြပည်သူ့ေြာင်စီအဆငဴ်ဆင်ဴတို္ဓရှိ    ြပည်သူ့ 

၉ 

မနွ်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် သမိုင်ဵ အကျဉ်ဵချုပ် 



ေြာင်စီဝင် အချနိ်ပိုင်ဵတရာဵသူကြီဵမျာဵ ခန့ထ်ာဵ၍ (၃)ဦဵထိုင်စနစ်ြဖင်ဴ ြပည်နယ် 

တရာဵရဳုဵ၊ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှင်ဴ ရပ်ြွြ်/ေြျဵရွာအုပ်စုတရာဵရုဳဵအသီဵသီဵတုိ္ဓတွင် တရာဵ 

စီရငေ်ရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြခ်ဲဴကြပါသည။် တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမှာ တရာဵေရဵ 

အကြဳေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵ၊ စီမခဳန့်ခွဲေရဵတာဝန်မျာဵြုိ ထမ်ဵေဆာင်ခဲဴကြပါသည။် 

 ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငဳေတာ၌် ြဖစ်ေပ္ဒခဲဴသညဴ်အေြခအေနအရပ်ရပ်ေကြာင်ဴ 

၁၉၇၄ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်ဵပုအဳေြခခဳဥပေဒအရ ဖွဲ့ စည်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲဴသညဴ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

လုပင်န်ဵမျာဵ ရပ်ဆုိင်ဵခဲဴပါသည။် ယင်ဵေနာြ် ၂၀၀၀ ြပည်ဴနှစ ်တရာဵစီရင်ေရဵ ဥပေဒအရ 

မွန်ြပည်နယအ်တွင်ဵ တရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွြ်ခဲပဴါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစတွ်င် 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိင်ုငဳေတာ် ဖဲွ့စည်ဵပုအဳေြခခဳဥပေဒြုိ ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴမပီဵေနာြ် 

အဆုိပါဥပေဒအရ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ေန့တွင် ြပညေ်ထာင်စုတရာဵစီရငေ်ရဵဥပေဒြုိ 

ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴပါသည။် ယခုအခါ မွန်ြပညန်ယတွ်င် ြပညေ်ထာင်စုတရာဵစီရငေ်ရဵဥပေဒပါ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ ခရိုင်တရာဵရဳုဵ(၂)ရုဳဵ၊ 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ(၁၀)ရုဳဵ ဖွဲ့ စည်ဵထာဵရှိမပီဵ တရာဵစီရငေ်ရဵဆုိင်ရာလုပင်န်ဵမျာဵြို 

ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ 

 လြ်ရှိတွင် မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ ် ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ၊ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ  နင်ဴှ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ တုိ္ဓမှ တာဝန် 

ထမ်ဵေဆာင်လျြ် ရှိကြပါသည။် 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်ေဆာြ်အဦြုိ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရြ်ေန့တွင် 

ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ ပန်ဵဘဲတန်ဵရပ၊် အထြလ်မ်ဵမကြီဵအြွြ်အမှတ်(၅၆)၊ ဦဵပိုင်အမှတ် 

(၄၃/ြ)၊ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနပုိင် ေြမဧရိယာ(၁.၂၉)ဧြရှိ ေြမြွြ်ေပ္ဒတွင် 

ဖွင်ဴလှစထ်ာဵပါသည။် မူလရဳုဵအေဆာြ်အဦ (ယခင်မွန်ြပည်နယ်တရာဵရုဳဵ)မှာ အလျာဵ - 

၁၅၆ ေပ၊ အနဳ-၆၂ေပ၊ အြမင်ဴ-၃၅ေပ ရှိပါသည။် အေဆာြ်အဦအေဟာင်ဵြုိ အကြီဵစာဵ 

ြပင်ဆငြ်ခင်ဵြပုလုပ်ခဲဴမပီဵ အလျာဵ-၁၆၀ေပ၊ အနဳ-၃၀ေပ၊ အြမင်ဴ-၃၅ေပ ရှ ိ မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် တစ်ထပ်အေဆာင်(၁)ေဆာင်ြုိ အမှတ်-၉၇၅ ေဆာြ်လုပ်ေရဵတပ်မှ 

တာဝန်ယူေဆာြ်လုပေ်ပဵခဲဴပါသည်။ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတင်ွဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ရဳုဵ 

အေဆာြ်အဦသစ်ေဆာြ်လုပရ်န် ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ မန္တေလဵရပ်ြွြ်ရှိ အစုိဵရစီမဳ 

ခန့ခ်ွဲပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ ေြမြဖစ်သညဴ် အြွြ်အမှတ်(၃၄)၊ ဦဵပိုင်အမှတ်(၁/ြ)၊  ေြမဧရိယာ  

(၂၁.၅၃၃)ဧြ   အနြ်မှ (၃.၂၀၀)ဧြနှင်ဴ  ဦဵပိင်ုအမှတ်(၁၈)၊   ေြမဧရိယာ(၅.၃၃၈)ဧြ 

၁၀ 



အနြ်မှ (၀.၃၀၀)ဧြ၊ စုစုေပါင်ဵ(၃.၅)ဧြရှိေြမြုိ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

ရဳုဵေြမအြဖစ် အသဳုဵြပုရန်အတွြ် ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်အေထွေထွအုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ေြမေပဵမိန့ရ်ရိှထာဵသညဴ် ေြမေနရာတင်ွထပ်မ၍ဳ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်အေထွေထအွုပ်ချုပ်ေရဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ရြ်စဲွပါစာအမှတ၊် ၁/၄-၂၀(၃)/ဦဵ ၁(အထဥ) ြဖငဴ် 

ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ မန္တေလဵရပ်ြွြ်၊ ဦဵပိုင်အမှတ်(၁/ြ/၁)၊ ေြမဧရိယာ(၁၈.၃၃)ဧြ 

အနြ်မှ  ဧရိယာ(၁.၅၀)ဧြရှိေြမြုိ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵ အမည်ြဖင်ဴ 

ေြမေပဵမိန့ရ်ရိှသြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵေြမ(၅.၀၀)ဧြေပ္ဒတွင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵ 

(၂၄၀ ေပ×၂၄၀ ေပ)(၃)ထပ်အာရ်စီတည်ေဆာြ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြုိ ြပညေ်ထာင်စု 

တရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပရ်ုဳဵ၏ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရြ်စဲွပါ စာအမှတ၊် ၂၃၀/အေဆာြ်အဦ/၂၀၁၇ 

ြဖင်ဴ  တရာဵလွှတ်ေတာ်အဂေါရပ်နင်ဴှအညီ ြပင်ဆင်မမွ်ဵမဳြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအပါအဝင် 

ေဆာင်ရွြ်ရန ် ေဆာြ်လုပေ်ရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ အေဆာြ်အဦဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓအပ်နှဳခဲဴပါသည။် 

ေဆာြ်လုပေ်ရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ အေဆာြ်အဦဦဵစီဵဌာနြ လြေ်ထာြ်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ 

(မမို့ြပ)၊ အေဆာြ်အဦအထူဵအဖွဲ့(၁၃)ြ တာဝန်ယူေဆာင်ရွြလ်ျြ်ရှိပါသည။် 

 

၁၁ 



မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကကီဵချုပ ်နင်ဴှ  

တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကကီဵမျာဵ 

၁၂ 



မနွ်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် လက်ေအာကခ်ဳတရာဵရုဳဵမျာဵ 

ဖွဲ့စည်ဵထာဵရှိပဳု 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

( ခ)အဆငဴ် 

သထုဳခရုိင်ခရုိင ်တရာဵရဳုဵ 

( ဂ )အဆငဴ် 

ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ ်

(က)အဆင်ဴ 

ေချာင်ဵဆုဳမမို့နယ ်

(ဂ)အဆင်ဴ 

ကျ ိုက်မေရာမမို့နယ် 

(ဃ)အဆင်ဴ 

မုဒဳုမမို့နယ ်

(ဂ)အဆင်ဴ 

သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ ်

(ဂ)အဆင်ဴ 

ေရဵမမို့နယ ်

(ဃ)အဆင်ဴ 

ေပါင်မမို့နယ် 

(ခ)အဆင်ဴ 

သထုဳမမို့နယ ်

(ခ)အဆင်ဴ 

ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ ်

(ဂ)အဆင်ဴ 

ကျ ိုက်ထိုမမို့နယ ်

(ဂ)အဆင်ဴ 

၁၃ 



 ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ ၃၈ အရ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

အပါအဝင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာမ်ျာဵ ၏ စီရငပ်ိင်ုခွင်ဴအာဏာမျာဵမှာ ေအာြ်ပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည ်- 

 (ြ) မူလမှုြုိစီရငြ်ခင်ဵ 

 ( ခ) အယူခဳမှုြုိစီရငြ်ခင်ဵ 

 ( ဂ) ြပင်ဆငမ်ှုြုိစီရငြ်ခင်ဵ 

 (ဃ) ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထာဵေသာအမှုမျာဵြုိ စီရင်ြခင်ဵ 

  တို္ဓြဖစ်ပါသည။် 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏စရီင်ပိုင်ခွငဴ် 

 ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵသညဴ်  ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒြုိ ြပင်ဆင် 

သည်ဴ ဥပေဒ(၂၀၁၄)အရ တိင်ုဵေဒသကြီဵ/ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာမ်ျာဵသည ် ပင်လယ် 

ေရေကြာင်ဵ အမှုမျာဵြုိပါ စီရင်ပုိင်ခွင်ဴအာဏာရရိှခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵအြပင် ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာသ်ည် တရာဵရဳုဵမျာဵြုိ မထီမဴဲြမင်ြပုမှုဥပေဒအရ စစ်ေဆဵေသာအမှုမျာဵ 

ြုိလည်ဵ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴရှိပါသည။်  

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ-၄၂ အရ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

သည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ် ၏ လမ်ဵညွှန်မှုနှင်ဴအညီ လြေ်အာြ်ခဳ 

တရာဵရဳုဵအာဵလုဳဵ၏ တရာဵစီရင်ေရဵဆုိင်ရာြိစ္စမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ကြီဵကြပ်ြွပြဲ်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်ဴ တာဝန်ြုိ ေဆာင်ရွြလ်ျြ်ရှိပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵဥပေဒပုဒ်မ-၄၁ အရ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

သည် မိမိ၏ စီရငပ်ိင်ုခွင်ဴအာဏာမျာဵြုိ ြျင်ဴသဳုဵရာတင်ွ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵချုပြ် သတ်မှတ်ေပဵသညဴ်အတိင်ုဵ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵ 

သူကြီဵ တစ်ဦဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ တစ်ဦဵထြပ်ိေုသာ တရာဵသူကြီဵမျာဵြဖင်ဴ ြဖစ်ေစ စစ်ေဆဵစီရင ်

နိုင်ပါသည်။ 

၁၄ 



 ခရိုင်တရာဵရဳုဵမျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ် နင်ဴှ သြ်ဆုိင်ရာ 

တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵနှင်ဴအညီ ၎င်ဵတိ္ုဓ၏ သြ်ဆုိင်ရာစီရငပ်ိင်ုခွငဴ်      

အတွင်ဵရှ ိ မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵအာဵလုဳဵ၏ တရာဵစီရငေ်ရဵဆုိင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵြုိ ကြီဵကြပ် 

ြွပ်ြဲရန ်တာဝန်ရှိပါသည်။ 

 

ရာဇဝတ်စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

ဥပေဒကခွငဴ်ြပုသညဴ် မည်သညဴ်ြပစဒ်ဏက်ိုမဆုိ ချမှတ်နုိင်သညဴ် 

ရာဇဝတ ်မူလမှုစီရင်ပိငု်ခွငဴ် 

၎င်ဵ၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ဆဳုဵြဖတ်ချြ ်

မျာဵအေပ္ဒ အယူခနဳှငဴ် ြပင်ဆင်မှုစရီင်ပုိင်ခွငဴ် 

တရာဵမစီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

ခရိငု်တရာဵသကူြီဵ/ 

တွဲဖြ်ခရုိင်တရာဵသူကြီဵ 

  

ဒုတိယခရိငု်တရာဵသူကြီဵ 

ြျပ်သိန်ဵ ၁၀၀၀၀ ထြ်မပို 

ေသာ တန်ဖိုဵရှိသညဴ် တရာဵမ 

မှုမျာဵအေပ္ဒ မူလမှုစီရင်ပုိင်ခွငဴ် 

ြျပ်သိန်ဵ ၅၀၀၀ ထြ်မပို 

ေသာ တန်ဖိုဵရှိသညဴ် တရာဵမမှု 

မျာဵအေပ္ဒ မူလမှုစရီငပုိ်င်ခွငဴ် 

ခရိငု်တရာဵသကူြီဵ/ 

တွဲဖြ်ခရုိင်တရာဵသူကြီဵ 

ဒုတိယခရုိင်တရာဵသူကြီဵ 

၎င်ဵ၏ေဒသနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ 

ရှိ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ၏    

ဆဳုဵြဖတ်ချြ်မျာဵအေပ္ဒ အယူ 

ခဳနှငဴ် ြပင်ဆင်မှု စီရင်ပုိင်ခွငဴ် 

 ခရိုင်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွငဴ် 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

၁၅ 



 မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵသည် မူလမှုစီရင်ေသာရုဳဵြဖစ်ပါသည်။ မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ မမို ့နယ ်

တရာဵရုဳဵ စုစုေပါင်ဵ(၁၀)ရုဳဵ  ဖွငဴ်လှစ်ထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵတစ်ရုဳဵ တွင် 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ြ တာဝန်ေပဵခန့်အပ်ထာဵေသာ မမို ့နယ်တရာဵသူကြီဵ၊ 

တွဲဖြ်မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ နှငဴ် ဒုတိယမမို့နယ်တရာဵသူကြီဵတို္ဓ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 

ပါသည်။ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ တစ်ရုဳဵ ၏ တရာဵသူကြီဵအေရအတွြ်သည် ၎င်ဵရုဳဵ၏ဖဲွ့စည်ဵပဳုနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵပမာဏအေပ္ဒတွင ်မူတည်ပါသည်။ 

 မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵသည် တရာဵမမှုနှငဴ် ရာဇဝတ်မှု နှစမ်ျ ို ဵစလုဳဵြုိ ကြာဵနာနိုင် 

သည်ဴ မူလမှုစီရင်ပုိင်ခွငဴ်ရှိပါသည်။ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵရှိ အမှုမျာဵြုိ တရာဵသူကြီဵတစ်ဦဵြဖငဴ် 

စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ပါသည်။ 

  

ရာဇဝတ ်

စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

မမို့နယ်/တွဲဖြ်မမို ့နယ်တရာဵသူကြီဵ 

(အထူဵရာဇ၀တ်အာဏာရ) 

ပထမတန်ဵရာဇဝတ်တရာဵသူကြီဵ 

  

ဒုတိယတန်ဵရာဇဝတ်တရာဵသူကြီဵ 

  

တတိယတန်ဵရာဇဝတ်တရာဵသူကြီဵ 

ေထာင်ဒဏ် ၇ နစ်ှ နငှဴ် ေငွဒဏ် 

အြန့်အသတ်မရှိ 

ေထာင်ဒဏ် ၃ နှစ် နှငဴ်  ေငွဒဏ် 

၁၀၀၀၀၀ ြျပ် 

ေထာင်ဒဏ် ၁ နှစန်ှငဴ် ေငွဒဏ် 

၅၀၀၀၀ ြျပ် 

ေထာင်ဒဏ် ၃ လ နှငဴ် ေငွဒဏ် 

၃၀၀၀၀ ြျပ် 

တရာဵမ 

စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

မမို့နယ/်တွဲဖြမ်မို့နယ်တရာဵသူကြီဵ 

  

ဒုတိယမမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ 

ြျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထြ်မပုိေသာ 

တန်ဖုိဵရှိသည်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ 

ြျပ်သိန်ဵ ၃၀ ထြ်မပုိေသာ 

တန်ဖုိဵ ရှိသည်ဴ တရာဵမမှုမျာဵ 

 မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် ြေလဵသူငယ်မှုခင်ဵမျာဵြို 

စစ်ေဆဵစီရင်နိုင်ရန် ြေလဵသူငယ် တရာဵရုဳဵြုိပါ ပူဵတွဲဖွငဴ်လှစ်ထာဵရှိပါသည်။ ြေလဵ 

သူငယ်ဥပေဒပုဒ်မ ၄၀(ခ) နှငဴ် ြေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ-၈၂(ခ) အရ 

မမို ့နယ်တရာဵသူကြီဵမျာဵအာဵ ြေလဵသူငယ် တရာဵသူကြီဵ ၏ စီရင်ပုိင်ခွငဴ်အာဏာ အပ်နငှ်ဵထာဵ 

ပါသည်။ 

မမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ၏ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴ 

၁၆ 



 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တွင် တရာဵစီရငေ်ရဵရာြိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ 

တရာဵရဳုဵစီမခဳန့ခ်ွဲေရဵြိစ္စမျာဵ ေဆာင်ရွြရ်န်အတွြ် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါေြာ်မတီမျာဵ 

ဖွဲ့ စည်ဵ ထာဵရှိပါသည။် ေြာ်မတီမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိင်ုဵြဖစ်ပါသည ်- 

  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵချုပ် ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ ဦဵေဆာင်ေသာ 

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၏် တရာဵစီရင်ေရဵမဟာဗျူဟာစီမြိဳန်ဵ 

 နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ “မွနြ်ပည်နယ်တရာဵစီရင်ေရဵ မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

 စီမခဳန့ခ်ွဲေရဵအဖွဲ့ ” 

  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ ဦဵေဆာင်သညဴ် မှုခင်ဵ 

 လြြ်ျန ်ြျဆင်ဵေရဵေြာ်မတီ၊ 

  ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ ဦဵေဆာင်ေသာ 

 မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် သတင်ဵအချြ်အလြန်ှငဴ်နည်ဵပညာဖွဳ့ မဖိုဵ 

 တိုဵတြ်ေရဵေြာ်မတီ၊ 

  ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵဦဵေဆာင်သညဴ် မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

 သတင်ဵြပန်ကြာဵေရဵအဖွဲ့ ၊ 

တရာဵရုဳဵစမီဳခန့်ခွဲမှု 

မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏် စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာေကာမ်တီမျာဵ 

၁၇ 



ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒချ ိုမာြမင်ဴ (တ/၁၇၃၈)      ၅-၁၀-၂၀၁၂  မှ ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒစန်ဵယတုင် (တ/၁၅၉၄)     ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ မှ ၃၁-၁၀-၂၀၁၄ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒသန်ဵသန်ဵေအဵ (တ/၂၂၅၇)     ၃၁-၁၀-၂၀၁၄ မှ ၁၂-၁၁-၂၀၁၅ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒေမမီဝင်ဵေရွှေ(တ/၁၉၇၂)     ၃၀-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒညွန့်ညွန့ဝ်င်ဵ(တ/၂၁၅၇)     ၂၄-၁၀-၂၀၁၆ မှ ၃-၄-၂၀၁၇ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒမိမိေအာင်(တ/၂၃၅၀)     ၃၀-၅-၂၀၁၇ မှ ၂၁-၉-၂၀၁၈ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒဝင်ဵဝင်ဵေမာ ်(တ/၁၅၇၃)     ၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒခိုင်ခိုင်မျ ို ဵ (တ/၂၄၂၀)     ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၅-၃-၂၀၁၉ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒသဇင်စိုဵ (တ/၂၄၂၇)       ၅-၃-၂၀၁၉ မှ ၄-၃-၂၀၂၀ 

ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ေဒ္ဒမင်ဵသီတာေဝ (တ/၂၅၁၄)      ၄-၃-၂၀၂၀ မှ ယေန့ထိ 

မနွ်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် ဖွဲ့စည်ဵပုစဳနစ ်

ြပည်နယ်တရာဵသကူကီဵချုပ်ရုဳဵတွင ်တာဝနထ်မ်ဵေဆာင်ခဲေဴသာ ရုဳဵအဖွဲ့မှူဵမျာဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵြမင်ဴစိုဵ (တ/၁၅၁၀)    ၁၈-၃-၂၀၁၁ မှ ၂-၅-၂၀၁၁ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒ္ဒသန်ဵသန်ဵြမတ် (တ/၁၆၈၇)     ၃-၅-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦ:ေအာင်ကြည ်(တ/၁၆၂၅)    ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၇-၉-၂၀၁၂ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵဝင်ဵေဌဵ (တ/၁၇၀၃)    ၁၀-၉-၂၀၁၂ မှ ၈-၇-၂၀၁၃ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦ:သန်ဵေအာင် (တ/၁၅၇၆)      ၆-၉-၂၀၁၃ မှ ၁၃-၂-၂၀၁၅ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵေဌဵဝင်ဵ(တ/၁၆၉၁)    ၂၃-၂-၂၀၁၅ မှ ၁-၁၁-၂၀၁၆ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒ္ဒကြညက်ြညစ်ိန်ဵ(တ/၁၇၅၄)   ၅-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၀-၁၂-၂၀၁၈ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵေဇာထ်ူဵ (တ/၂၃၆၆)    ၁၇-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၂၀-၈-၂၀၁၉ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒ္ဒညို မီစဳ (တ/၂၂၃၅)    ၂၂-၈-၂၀၁၉ မှ ယေန့ထိ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵမျာဵ 

၁၈ 



ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ  ဦဵကြင်ေသာင်ဵ   ၂၉-၁၀-၂၀၁၄ မှ ၂၃-၂-၂၀၁၇ ထ ိ

  ေဒ္ဒကြူကြူဝင်ဵ   ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ  ၂၇-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

  ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဦဵ  ၆-၈-၂၀၁၈ မှ ယေန့ထိ 

 

သထုဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ  ေဒ္ဒြဖူြဖူသွယ ်   ၁၇-၁၁-၂၀၁၅ မ ှ၁၇-၃-၂၀၁၇ ထ ိ

  ေဒ္ဒလဲဴလဲဴဝင်ဵ      ၁၈-၄-၂၀၁၇ မှ ၈-၆-၂၀၁၈ ထ ိ

  ေဒ္ဒခင်ဝင်ဵယုေဆွ ၂၇-၆-၂၀၁၈ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ထ ိ

  ေဒ္ဒသီတာဝမ်ဵ  ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ မှ ယေန့ထိ 

မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုင်တရာဵသူကကီဵမျာဵ 

၁၉ 



ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ    မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵစိုဵမင်ဵ       ၂၅-၁-၂၀၁၆ မ ှ၁၀-၁၀-၂၀၁၇ ထိ 

                     မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒဝင်ဵြမင်ဴ   ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ၂၇-၅-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵေြျာ်စဳဝင်ဵ   ၂၇-၆-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ေချာင်ဵဆုဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ      မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵြမတ်ခိုင်     ၂၈-၃-၂၀၁၆ မ ှ၇-၁၁-၂၀၁၇ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒရီရီခိုင်     ၁၀-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ၂၈-၂-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒသဲသဲေြျာ် ၂၈-၂-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵေဇာ်ေဌဵ     ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ မ ှ၁၅-၂-၂၀၁၇ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵဝင်ဵသိန်ဵ    ၂၈-၃-၂၀၁၇ မ ှ၇-၁-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵေအာင်ခိုင်မိုဵ ၁၇-၁-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

မုဒဳုမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵထွန်ဵဦဵ      ၂၉-၄-၂၀၁၆ မ ှ၉-၆-၂၀၁၇ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵသန်ဵနုိင်ဦဵ  ၁၆-၆-၂၀၁၇ မ ှယ၂၀-၆-၂၀၁၉ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒအဲမွန်သန့်  ၂၀-၆-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵလှမျ ို ဵလငွ ် ၁၄-၂-၂၀၁၄ မ ှ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒပန်ဵစိန်     ၁၉-၁-၂၀၁၇ မ ှ၈-၆-၂၀၁၈ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒခင်နှင်ဵြမတ ်     ၈-၆-၂၀၁၈ မ ှယေန့ထိ 

ေရဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵေအာင်မျ ို ဵညွန့ ် ၂၇-၁၁-၂၀၁၅ မ ှ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ထ ိ

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵေအာင်ေအာင ်  ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ၁-၆-၂၀၁၈ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵေဇယျာဦဵ         ၁၈-၆-၂၀၁၈ မ ှ၁၈-၂-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵစိုင်ဵလုဳတစ်        ၁၈-၂-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ေပါင်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵြမင်ဴဦဵ                ၂-၂-၂၀၁၅ မ ှ၂၈-၂-၂၀၁၇ ထိ 

  မမို ့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒဝင်ဵမာလာခင်   ၁-၃-၂၀၁၇ မ ှ၂၁-၁၂-၂၀၁၈ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေအဵမိသူ         ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ မ ှယေန့ထ ိ

သထုဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ဦဵေရွှေြမင်ဴေအာင်    ၂၅-၂-၂၀၁၆ မ ှ၁၉-၁-၂၀၁၈ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒသီတာ           ၂၂-၁-၂၀၁၈ မ ှ၈-၇-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒဝင်ဵလဲလဴဲဴထိန ်   ၈-၇-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ဘီဵ လင်ဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒဝင်ဵြမင်ဴ         ၃၀-၁၂-၂၀၁၄ မ ှ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ ထ ိ

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒေြခိုင်ြမငဴ်     ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ မ ှ၁၈-၂-၂၀၁၉ထိ 

  မမို ့နယ်တရာဵသူကြီဵ  ေဒ္ဒယဉ်မွန်စိုဵ         ၂၆-၂-၂၀၁၉ မ ှယေန့ထိ 

ြျ ိုြ်ထိမုမို့နယ်တရာဵရဳုဵ မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ   ဦဵလင်ဵမင်ဵထန်ွဵ  ၂၂-၁-၂၀၁၆ မ ှ၆-၉-၂၀၁၇ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ   ဦဵဦဵသိန်ဵထန်ွဵ    ၁၄-၇-၂၀၁၇ မ ှ၃၀-၃-၂၀၁၈ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒသြ်သြ်ဖူဵ     ၂-၅-၂၀၁၈ မ ှ၁၁-၃-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦ:မင်ဵ တင်        ၁၁-၃-၂၀၁၉ မ ှ၁-၁၁-၂၀၁၉ ထိ 

  မမို့နယ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵမင်ဵေဇာ်ဦဵ        ၁၃-၁၁-၂၀၁၉ မှ ယေန့ထ ိ

မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်တရာဵသကူကီဵ မျာဵ 

၂၀ 



 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်သည် နှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်သညဴ် ြပည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာ 

ရန်ပဳုေငွ မှ အရ အသုဳဵ ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ခွေဲဝေပဵသညဴ် ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵြုိ 

စီမဳေဆာင်ရွြ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် တရာဵသူကြီဵချုပ် ြ တာ၀န်ခဳရေသာ ဘဏ္ဍာေရဵနစှ်တွင် 

ေြာြ်ခဳရမညဴ်ရေငွမျာဵြုိ စီမဳကြီဵကြပ် ေြာြ်ခဳြခင်ဵ နှငဴ် အသုဳဵ စရိတ်ေငွ (သာမန်အသုဳဵ 

စရိတ်နှငဴ်ေငွလုဳဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ်) တို္ဓြုိ စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵတို္ဓနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် ၊ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ အာဵ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်အပ်နငှ်ဵ၍ ေဆာင်ရွြ် 

ပါသည်။ 

 လုပ်ပုိင်ခွငဴ်အပ်နှင်ဵြခင်ဵခဳရသညဴ် ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ သည် မိမိလြ် 

ေအာြ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အာဵထပ်မဳ၍ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်လွှဲအပ်နုိင်သည်ြဖစ်ရာ ြပည်နယ် 

တရာဵ လွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵချုပ်ြ တာ၀န်ခရဳေသာရေငွမျာဵြုိ စီမဳကြီဵကြပ်ေြာြ်ခဳ 

ြခင်ဵနှငဴ် အသုဳဵ စရိတ်ေငွတို္ဓြုိ စီမဳခန့်ခွြဲခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်ြို ြပည်နယ် 

တရာဵေရဵဦဵစီဵ မှူဵ ြုိယတ်ိငု ်ေဆာင်ရွြ်ပါသည။် 

 ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၊ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵြ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်

အလိုြ် ရေငွသဳုဵေငွမျာဵြုိ လြ်ေအာြ်ခတဳရာဵရုဳဵမျာဵအတွြ် ခွဲေဝ၍ စီမဳေဆာင်ရွြ် 

ပါသည်။ 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်အေနြဖငဴ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်

ြပည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵ ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိုြ် ခွေဲဝေပဵ 

သည်ဴ ေငွလုဳဵေငွရင်ဵအသဳုဵစရိတ် ၊ သာမနအ်သဳုဵစရိတ်တုိ္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ ခငွဴ်ြပုေငွ အမှန် 

သဳုဵစွဲေငွမျာဵြုိ ဇယာဵြဖငဴ် ေဖ္ဒြပပါသည်။ 

စဉ် ေငွစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ် ခွငဴ်ြပုေငွ အမနှ်သဳုဵေငွ 
ြပနအ်ပ်

ေငွ 

ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၏ 

ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁  ေငွလဳုဵေငွရင်ဵစရိတ် - - - - 

၂  သာမန်အသုဳဵစရိတ် ၅၃၄၃၇၇.၁၄၀ ၅၃၄၃၇၇.၁၄၀ 

ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵစမီဳခန့်ခွဲမှု  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ ုဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏် အမှန်တြယ ်
အသဳုဵစရိတ်စာရင်ဵ  (ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ) (ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ) 

၂၁ 



 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်ေနြဖင်ဴ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်

အတွြ် မွန်ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတြွ ်

လျာထာဵသည်ဴရေငွနှင်ဴ အမှနရ်ေငွမျာဵ ြုိ ဇယာဵြဖင်ဴေဖ္ဒြပပါသည။် 

စဉ် အေကြာင်ဵအရာ လျာထာဵချြ် အမနှ်ရေငွစာရင်ဵ 

၁ ပစ္စည်ဵမျာဵေရာင်ဵချရေငွနှငဴ်ေဆာင်ရွြ် ၉၄၆၆.၀၀၀ ၁၆၅၀၇.၀၂၀ 

  ေပဵမှုအတွြ်ရေငွမျာဵ 

၂ အြခာဵရေငွမျာဵ၊ ဒဏေ်ငွမျာဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေငွ ၃၉၀၅၃၄.၀၀၀ ၁၈၁၂၄၈၆.၈၄၅ 

  အြဖစသိ်မ်ဵယူြခင်ဵမျာဵ     

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ ုဘဏ္ဍာေရဵနှစ ်မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ၏် အမှန်တြယ ်
အသဳုဵစရိတ်စာရင်ဵ  (ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ) (ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ) 

ရသဳုဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵစမီဳခန့်ခွဲမှု  

၂၂ 



၂၀၁၉ ခုနှစ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ 

ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴြပည်နယ်အတွင်ဵရှ ိခရိုင်နှငဴ်မမို့နယ ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ 

 လုပ်ငန်ဵ ပမာဏ 

 

 ဇယာဵ(၁)တွင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုင် နှငဴ် 

မမို့နယ ် တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵြုိေဖာြ်ပထာဵပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရုိင်နှငဴ်မမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵမျာဵသုိ္ဓ စဲွဆိုေလျှာြ်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ(၅၉၇၁၃)မှုြဖစ်ပါသည။် ယခင်နှစ်ထြ် 

စဲွဆိုမှု(၄၀၁၂၁)မှု၊ ၆၇.၁၈% ပိုမိမုျာဵြပာဵခဲဴပါသည။် အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်တွင် ၉၇.၃၉% မပီဵြပတ်ခဲဴေသာလ်ည်ဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင ် ၉၉.၄၉% မပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။် 

အမှုစွဲဆိုမှု ပိုမိမုျာဵြပာဵလာေသာလ်ည်ဵ အမှုမပီဵြပတ်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ယခင်နှစ်ထြ် 

ပိုမိခုဲဴေကြာင်ဵ ေတွ့ရပါသည။် 

 

ဇယာဵ.၁ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုင်၊မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ 

ြပက္ခဒိနနှ်စ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

  ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇ၀တ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇ၀တ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆိမုှု ၁၇၈၃၇ ၁၇၅၅ ၁၉၅၉၂ ၅၇၆၉၄ ၂၀၁၉ ၅၉၇၁၃ 

မပီဵြပတမ်ှု ၁၇၄၀၉ ၁၆၇၃ ၁၉၀၈၂ ၅၇၇၄၂ ၁၆၆၈ ၅၉၄၁၀ 

မပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ ၉၇.၆၀% ၉၅.၃၂% ၉၇.၃၉% ၁၀၀.၀၈% ၈၂.၆၁% ၉၉.၄၉% 
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၂၃ 



 ဇယာဵ(၂)တွင် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှု 

မပီဵြပတ်နှုန်ဵြုိ ေဖာြ်ပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာသုိ်္ဓ စွဲဆို 

ေလျှာြ်ထာဵသည်ဴ အမှုေပါင်ဵ(၆၆၅)မှု ြဖစ်ပါသည။် ယခင်နှစ်ထြ်(၁၄)မှု ၂.၁၀% 

ေလျာနဴည်ဵခဲဴပါသည။် အမှုမပီဵြပတ်မှု ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၁၇.၂၃% မပီဵြပတ်ခဲဴမပီဵ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၉၂.၇၈% မပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။် မွန်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာသုိ်္ဓ ယခင ်

နှစ်ြထြ် စွဲဆိုေလျှာြ်ထာဵမှု ေလျာြဴျခဲဴေကြာင်ဵ ေတွ့ရပါသည်။ 

 

ဇယာဵ.၂ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ၏် ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

  ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆိမုှု ၃၉၅ ၂၈၄ ၆၇၉ ၃၇၈ ၂၈၇ ၆၆၅ 

မပီဵြပတ်မှု ၄၅၀ ၃၄၆ ၇၉၆ ၃၃၅ ၂၈၂ ၆၁၇ 

မပီဵြပတ်မှု 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁၁၃.၉၂% ၁၂၁.၈၃% ၁၁၇.၂၃% ၈၈.၆၂% ၉၈.၂၅% ၉၂.၇၈% 
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ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏ 

၂၄ 



 ဇယာဵ(၃)တွင် ခရုိင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် 

အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵြုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵသုိ္ဓ 

စဲွဆိုေလျှာြ်ထာဵသညဴ် အမှုေပါင်ဵ (၁၅၈၅) မှု ြဖစ်ပါသည။် ယခင်နှစ်ထြ် (၅၂)မှု ၃.၂၈% 

ေလျာနဴည်ဵခဲဴပါသည။် အမှုမပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၈၇.၄၁% မပီဵြပတ်ခဲဴမပီဵ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၉၄.၁၃% မပီဵြပတ်ခဲဴ၍ ရာခိုင်နှုန်ဵအာဵြဖင်ဴ ယခင်နှစ်ထြ် 

ပိုမိမုပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။် ခရုိင်တရာဵရုဵဳ  တစရဳု်ဵချင်ဵအလိုြ် မပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ ြို 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ြဖင်ဴ ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် 

 

ဇယာဵ.၃ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

  ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၁၀၇၄ ၅၆၃ ၁၆၃၇ ၈၈၉ ၆၉၆ ၁၅၈၅ 

မပီဵြပတ်မှု ၉၂၅ ၅၀၆ ၁၄၃၁ ၉၈၃ ၅၀၉ ၁၄၉၂ 

မပီဵြပတ်မှု 
ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၈၆.၁၂% ၈၉.၈၇% ၈၇.၄၁% ၁၁၀.၅၇% ၇၃.၁၃% ၉၄.၁၃% 
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ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏ 

၂၅ 



 ဇယာဵ(၄)တွင် မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ ြပြ္ခဒိန်နှစ်အလိုြ် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵြို 

ေဖာြ်ပ ထာဵပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵသုိ္ဓ စွဲဆိုေလျှာြ်ထာဵသညဴ် 

အမှုေပါင်ဵ (၅၇၄၆၃)မှု ြဖစ်ပါသည။် ယခင်နှစ်ထြ် (၄၀၁၈၇)မှု ၆၉.၉၃% ပိုမိမုျာဵြပာဵခဲဴပါသည။် 

အမှုမပီဵြပတမ်ှု ရာခိုင်နှုန်ဵမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၉၇.၅၆% မပီဵြပတ်ခဲဴမပီဵ  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင ်၉၉.၇၁% 

မပီဵြပတ်ခဲဴပါသည။် ယခင်နှစ်ြထြ် အမှုစွဲဆိုမှု ပိုမိမုျာဵြပာဵခဲဴေသာလ်ည်ဵ အမှုမပီဵြပတ်မှု 

ရာခိုင်နှုန်ဵ ေလျာနဴည်ဵခဲဴြခင်ဵမရှိေကြာင်ဵ ေတွ့ရပါသည။် မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ တစ်ရဳုဵချင်ဵအလိုြ် 

မပီဵြပတ်မှုရာခိုင်နှုန်ဵြို ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ြဖင်ဴ ေဖာြ်ပထာဵပါသည။် 

 

ဇယာဵ.၄ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒိန်နှစ်အလိုက် အမှုမပီဵြပတ်မှုနှုန်ဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

  ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇ၀တ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၁၆၃၆၈ ၉၀၈ ၁၇၂၇၆ ၅၆၄၂၇ ၁၀၃၆ ၅၇၄၆၃ 

မပီဵြပတ်မှု ၁၆၀၃၄ ၈၂၁ ၁၆၈၅၅ ၅၆၄၂၄ ၈၇၇ ၅၇၃၀၁ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခုိင်နှုန်ဵ ၉၇.၉၅% ၉၀.၄၁% ၉၇.၅၆% ၉၉.၉၉% ၈၄.၆၅% ၉၉.၇၁% 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ ပမာဏ 
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၂၆ 



စဉ် 
လူမှုေရဵဆုိင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

အမျ ို ဵအစာဵ စွဲဆုိမှု 

၁ လူသတ်မှု ၅၈ 

၂ ဓာဵြပမှု - 

၃ လုယြ်မှု ၂ 

၄ လူြပန်ေပဵမှု - 

၅ ေဖာြ်ထွင်ဵမှု - 

၆ တိရစ္ဆာန်ခိုဵမှု ၄ 

၇ မုဒိမ်ဵ မှု ၁၀၅ 

၈ မူဵယစ်စိတ်ကြေဆဵဝါဵမှု ၄၇၉ 

၉ ြေလဵသူငယ်မှု ၂၃၄ 

၁၀ ေလာင်ဵြစာဵမှု ၄၀၂ 

  စုစုေပါင်ဵ ၁၂၈၄ 

၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရလီ(၁)ရက်ေန့မ ှဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်ေန့အထိ 

မွနြ်ပည်နယ်အတွင်ဵရိှ ခရိုင်နှင်ဴမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵသ့ုိ  စွဲဆိုသည်ဴ  

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ / လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ / စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵစာရင်ဵ ၊ 

ရာဇ၀တ်ကကီဵမှု (၁၉) မျ ို ဵ 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

5% 

0% 

1% 

8% 

37% 

18% 

31% 

လူသတ်မှု  

လုယက်မှု 

တိရစ္ဆာန်ခိုဵမှု 

မုဒိမ်ဵ မှု 

မူဵယစ်စိတ်ကကေဆဵဝါဵမှု 

ကေလဵသူငယ်မှု 

ေလာင်ဵကစာဵမှု 

၂၇ 



 

 

 

 

စဉ ်
လဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

အမျ ို ဵအစာဵ စွဲဆုိမှု 

၁ နိငု်ငဳေတာ်သစ္စာေဖာြမ်ှု - 

၂ လြ်နြမ်ှု - 

၃ မတရာဵအသင်ဵဥပေဒအရအမှု - 

၄ ေြခချုပ်နှငဴ်ခဳဝန်ဥပေဒအရအမှု ၃ 

၅ အေရဵေပ္ဒစီမဳမှုအြ်ဥပေဒအရအမှု - 

  စုစုေပါင်ဵ ၃ 

လုဳခခုေဳရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

100% ေြခချုပ်နှငဴ်ခဳဝန်ဥပေဒအရအမှု 

၂၈ 



 

 

 

 

စဉ ်
စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

အမျ ို ဵအစာဵ စွဲဆုိမှု 

၁ ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵြာြွယ်ေစာင်ဴေရှာြ်ေရဵ ၅ 

  ဥပေဒအရအမှု 

၂ အမျာဵနှငဴ်သြ်ဆုိင်ေသာပစ္စည်ဵြာြွယ်ေစာငဴ် - 

  ေရှာြ်ေရဵဥပေဒအရအမှု 

၃ ပုိ္ဓြုန်သွင်ဵြုန်ဥပေဒအရစွဲဆုိမှု ၃၃၃ 

၄ နိုင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်မှုစည်ဵမျဉ်ဵ သတ်မှတ်ေရဵ ဥပေဒအရစွဲဆုိမှု - 

စုစုေပါင်ဵ ၃၃၈ 

1% 

99% 

ြပည်သူပုိင်ပစ္စည်ဵကာကွယ် 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဥပေဒအရအမှု 

ပို့ကုန်သွင်ဵကုန်ဥပေဒအရစွဲဆိုမှု 

စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

၂၉ 
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၂၀၁၈ ခုနှစ် နှငဴ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရာဇဝတ်မှုကကီဵ(၁၉)မျ ို ဵ နှိုင်ဵယှဉ်ချက်ဇယာဵ 

လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

လူမှုေရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

၃၀ 
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စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကကီဵမှုမျာဵ 

၃၁ 



ရုဳဵခွန ်

 ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှငဴ် လြ်ေအာြ်ခဳတရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴ၌ 

စဲွဆိုေသာ အမှုမျာဵတွင် ရဳုဵခွန်ေတာ်ဥပေဒအရ ရုဳဵခွန်တဳဆိပေ်ခါင်ဵမျာဵြုိ အမှုသည်မျာဵမှ 

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေရှ့ေနေရှ့ရပ်ြိစ္စမျာဵတွင် ေရှ့ေနမျာဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သူမျာဵမှလည်ဵေြာင်ဵ 

ထမ်ဵေဆာင်ရပါသည။် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ ရဳုဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵမျာဵ ထမ်ဵေဆာင်ရရိှေငွမှာ 

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည ်- 

တရာဵရုဳဵမျာဵ ရုဳဵခွန်ရရိှေငွ (ကျပ်) 

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၁၇၂၇၅၅၆၅ 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ ၅၀၇၀၆၃၂၃ 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ၁၁၆၀၆၉၈၅ 

စုစုေပါင်ဵ (ကျပ်) ၇၉၅၈၈၈၇၃ 

ဒဏ်ေငွ 

 တရာဵရုဳဵအဆငဴ်ဆင်ဴသုိ္ဓ စွဲဆိုေသာ ရာဇဝတ်မှုမျာဵြုိ စီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရာတငွ် ဥပေဒ 

အရ ဒဏ်ေငွ တပ်ရိုြ်ရသညဴ်အမှုမျာဵပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴြ 

တပ်ရိုြ်ခဲဴသည်ဴ ဒဏ်ေငွနှငဴ် ေြာြ်ခဳရရိှသညဴ်ဒဏ်ေငွမျာဵမှာ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည ်- 

တရာဵရုဳဵမျာဵ 
တပရ်ိုက်ဒဏ်ေငွ 

(ကျပ်) 

ေကာက်ခဳရဒဏ်ေငွ 

(ကျပ်) 

ယခင်ကာလအပါအဝင် 

ေကကဵကျန ်

မွန်ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ် 

 

- 

 

- 

 

- 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ - - - 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ ၁၈၀၁၄၉၁၉၀၀ ၁၈၀၁၄၉၁၉၀၀ - 

အြခာဵကကိုဵပမ်ဵ ေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵ 

ရုဳဵခွန်နှငဴ် ဒဏ်ေငွေကာက်ခဳရရိှမှု 

၃၂ 



 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၏် ၂၀-၄-၂၀၁၈ ရြ်စဲွပါ 

အမိန့အ်မှတ်၊ ၇၀/၂၀၁၈ အရ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ တရာဵစီရင်ေရဵမဏ္ဍိုင ်

တည်ဴမတခ်ိုင်မာေရဵအတွြ ် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမပီဵ အဆင်ဴဆင်ဴတာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှု 

မျာဵြဖင်ဴ မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵမျာဵြုိကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲသူအဆငဴ်ဆင်ဴတုိ္ဓမှ 

မိမိတာဝန်ယူရသည်ဴ တရာဵရဳုဵအသီဵသီဵသုိ္ဓ ပုမဳှန်ကြီဵကြပ်ြွပ်ြဲြခင်ဵ၊ ေရှာင်တခင် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိရာ အစီရငခ်ဳသည်ဴြာလအတွင်ဵ  ြပညေ်ထာင်စု 

တရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ် တရာဵသူကြီဵ ဦဵခင်ေမာင်ကြည ် သည ် နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရြ်ေန့ 

နဳနြ် (၁၁:၃၀)နာရီအချနိ ် တွင် ြျ ိုြ်ထိုမမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵ လည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ဵလွဲ 

(၁၄:၃၀)နာရီအချနိ ် တွင် သထုဳခရိုင်၊ သထုဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ နှင်ဴ မွန်ဵ လွဲ 

(၁၆:၀၀)နာရီအချနိ် တွင် ေပါင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ တို္ဓအာဵ လည်ဵေြာင်ဵ စစ်ေဆဵခဲဴမပီ:၊ 

တရာဵသူကြီဵမျာဵ၊ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆဳု၍ လိုအပ်သည ်

မျာဵြုိ လမ်ဵညွှန်မာှကြာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည။် ထို္ဓေနာြ် နိုဝင်ဘာလ(၂၇)ရြ်ေန့ 

နဳနြ်(၁၁:၃၀)နာရီအချနိ်တွင် မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် ၌ ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင် နှင်ဴ ခရိုင်အတွင်ဵရှိ မမို့နယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ တရာဵသူကြီဵမျာဵ၊ 

တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆု၍ဳ မှာကြာဵရန်ရှိသညမ်ျာဵြုိ မှာကြာဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၏် ၁၀-၅-၂၀၁၈ ရြ်စဲွပါ အမိန့ ်

အမှတ်၊ ၈၉/၂၀၁၈ အရ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှင်ဴအည ီ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵသည ် ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တင်ွ ေချာင်ဵဆုဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

အာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊   မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်   တရာဵသူကြီဵချုပ်  ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ  

တရာဵစီရင်ေရဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

၃၃ 



မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵ 

 ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ သထုဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

စစ်ေဆဵသညဴ်မှတ်တမ်ဵပုဳ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵ 

ဦဵညီညီစိုဵ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 

စစ်ေဆဵသညဴ်မှတ်တမ်ဵပုဳ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

တရာဵသူကြီဵချုပ ်ဦဵခင်ေမာငက်ြီဵ 

ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵစစ်ေဆဵသညဴ်မှတ်တမ်ဵပုဳ 

သည် ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵနှငဴ် ြျ ိုြ်ထိုမမို့နယ် 

တရာဵရဳုဵအာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ  

သည် ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ေရဵမမို့နယတ်ရာဵရဳုဵအာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ သည ် ၁၉-၄-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် 

ြျ ိုြ်ထိုမမို့နယ်တရာဵရုဳဵအာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵသည ် ၂၄-၅-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယတ်ရာဵရဳုဵ 

အာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ သည် 

၁၁-၇-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် သထုဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ  နှင်ဴ ဘီဵလင်ဵ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ တို္ဓအာဵ 

လည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုပ ် ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ သည် 

၁၂-၇-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်နှင်ဴ ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓအာဵ 

လည်ဵေြာင်ဵ၊  

 

 

 

 

 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ သည် ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ 

တွင် မုဒဳုမမို့နယ်တရာဵရုဳဵအာဵ လည်ဵေြာင်ဵ၊ ၁၉-၁၁-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ေမာ်လမမိုင် 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵ လည်ဵ ေြာင်ဵ၊ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် ေရဵမမို့နယ်တရာဵရဳုဵ 

အာဵ လည်ဵေြာင်ဵ၊ မွန်ြပည်နယ်ရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ သည် 

၂၅-၁၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင် သထုဳမမို့နယ်တရာဵရဳုဵအာဵ လည်ဵေြာင်ဵ ေရှာင်တခင် 

ဝင်ေရာြ်စစေ်ဆဵခဲဴမပီဵ လိုအပ်သညမ်ျာဵြုိ လမ်ဵညွှနမှ်ာကြာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲပဴါသည။် 

 

၃၄ 



 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာမ်ှ ခရိုင်တရာဵရုဳဵ မျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  

မျာဵ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် တစ်နှစ်တာြာလအတွင်ဵ ရာဇဝတ်မှုပုစဳဳ ၃၁ အရ (၁၄၃)မှု 

ေတာင်ဵေခ္ဒစိစစ်ခဲဴပါသည။်  ယင်ဵတို္ဓအနြ် ရာဇဝတ်ြပင်ဆငမ်ှု(ြ)ဖွင်ဴလှစ ်ေဆာင်ရွြ ်

ခဲဴသည်ဴ အမှု (၁)မှု ရှိပါသည။် သာမန်ချွတ်ယွင်ဵမှုမျာဵသာေတွ့ရသညဴ် (၁၁၄) မှုြုိ 

မှတ်ချြ်ြပု၍လည်ဵေြာင်ဵ၊ (၂၄)မှုြုိ မှတ်ချြ်မရှိြဖင်ဴ လည်ဵေြာင်ဵ ြပန်လည် 

ေပဵပို္ဓခဲဴပါသည။် ရာဇဝတ်ြျင်ဴထုဳဵဥပေဒပုဒ်မ-၄၁၇ အရ အယူခဳတြ်ေရာြ်သင်ဴြ 

တြ်ေရာြ်ရန ် ြပည်နယ်ဥပေဒချုပရ်ုဳဵသုိ္ဓ အေကြာင်ဵကြာဵေသာအမှု (၄)မှုရှိပါသည။် 

ရာဇဝတ်ြျင်ဴထုဳဵ ဥပေဒပုဒ်မ-၄၁၇ အရ မွန်ြပည်နယ်ဥပေဒချုပရ်ုဳဵမှ အယူခဳတင်သွင်ဵမှု 

(၆၄)မှုရိှမပီဵ ယင်ဵတို္ဓအနြ် (၁၇)မှုအာဵ မူလရုဳဵအမိန့အ်တညြ်ပုခဲဴမပီဵ ေြပာင်ဵလဲအမိန့် 

ချမှတသ်ည်ဴအမှု (၆)မှုရှိ၍ (၄၁)မှုမှာ ေဆာင်ရွြဆ်ဲြဖစ်ပါသည။် 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖွဲ့ ရဳုဵနှငဴ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် 

တရာဵစီရငေ်ရဵ နှင်ဴ ဥပေဒေရဵရာေြာ်မတီမှ စိစစ်ေဆာင်ရွြရ်န်စာမျာဵ ေပဵပို္ဓလာြခင်ဵ 

မရှိပါ။ ြပည်ေထာင်စတုရာဵသူကြီဵချုပရ်ုဳဵမှ စိစစ်တင်ြပရန ် ေပဵပို္ဓလာေသာ တိင်ုကြာဵစာ 

(၃၃)ေစာင်၊ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ရဳုဵမှ စိစစ်ေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်လွဲှေြပာင်ဵေပဵပို္ဓလာေသာ 

တိင်ုကြာဵစာ(၃၀)ေစာင်၊ မွန်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်မှ ေပဵပို္ဓလာေသာ တိင်ုကြာဵစာ 

(၆)ေစာင်တို္ဓြုိ စိစစ်တင်ြပခဲပဴါသည်။ အလာဵတူပင် ြပည်နယ်တရာဵသူကြီဵချုပထ်ဳသို္ဓ 

တိြ်ုရိုြ်လိပမ်ူေပဵပို္ဓလာေသာ တိင်ုကြာဵစာ(၅၆)ေစာင်ြုိ စိစစ်၍ သြ်ဆုိင်ရာ 

တရာဵရဳုဵမျာဵသုိ္ဓ စိစစ်တင်ြပေစြခင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်မှုြပုြခင်ဵနှငဴ် အသိေပဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴ 

ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵြျငဴ်ဝတ်နှင်ဴ စည်ဵြမ်ဵ 

ေဖာြ်ဖျြ်မှုတုိ္ဓ ေပ္ဒေပါြ်သြဖင် နိုင်ငဴဳဝန်ထမ်ဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒတို္ဓနှငဴ်အတူ အေရဵယူ 

ေဆာင်ရွြ်ခဲဴမပီဵ ဝန်ထမ်ဵစည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်ေကြာင်ဵ ေပ္ဒေပါြ်သည်ဴ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵ 

နှစ်ဦဵြုိ ဝန်ထမ်ဵဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်အသီဵသီဵ ချမှတအ်ေရဵယူခဲဴပါသည။် ရာထူဵအလိုြ ်

ဝန်ထမ်ဵြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲဴသညအ်ေြခအေနြုိ ေနာြ်ဆြ်တွဲ(ဃ) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵ 

ပါသည်။ 

 

 

 မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴတုိ္ဓတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 

လျြ်ရိှေသာ တရာဵေရဵအရာရိှ(၄၀)ဦဵနှင်ဴ ရုဳဵဝန်ထမ်ဵ(၁၄၁)ဦဵရှိပါသည။် မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ တရာဵရဳုဵအဆင်ဴဆင်ဴရိှ ရာထူဵအဆငဴ်အလိုြ် ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ 

စာရင်ဵြုိ ေနာြ်ဆြတ်ွ(ဲင) ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည။် 

 

 

 

 

၃၅ 

လူ့စွမ်ဵ အာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 



မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ဝန်ထမ်ဵမျာဵစွမ်ဵ ေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵသင်တန်ဵ 

(၉-၅-၂၀၁၉) ရြ်ေန့မ ှ(၁၇-၅-၂၀၁၉) 

 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ မွန်ြပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵရဳုဵမျာဵမှ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵစမွ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵအတွြ်ရည်ရွယ၍် ေလဴြျင်ဴေရဵစီမ ဳ

ချြ်ေရဵဆဲွေဆာင်ရွြ်ခဲဴပါသည။် ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည ် မိမိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရသညဴ် 

ရာထူဵေနရာတင်ွ တာဝန်ြုိ ေြျပွန်စွာ ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ေရဵနှငဴ် ရဳုဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵြို 

နည်ဵစနစ်ြျနစွာြဖင်ဴ သွြ်လြ်ထြ်ြမြ်စွာေဆာင်ရွြန်ိုင်ေရဵတို္ဓအတွြ် “ဝန်ထမ်ဵ 

မျာဵစွမ်ဵ ေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ေရဵသင်တန်ဵ” ြုိ ၉-၅-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ မှ ၁၇-၅-၂၀၁၉ ရြ ်

ေန့အထိ ဖွင်ဴလှစ်ပို္ဓချခဲဴမပီဵ ယင်ဵသင်တန်ဵသုိ္ဓ အြခာဵအဆငဴ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵြဖစ်ကြေသာ 

အကြီဵတန်ဵစာေရဵ ၊အငယ်တန်ဵစာေရဵ၊ ရုဳဵအြူ(၁၇)ဦဵတို္ဓအာဵတြ်ေရာြ်ေစခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် တရာဵရဳုဵအသဳုဵြပုသူမျာဵဝန်ေဆာင်မှု 

သင်တန်ဵ ြုိ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်စည်ဵ အေဝဵခန်ဵမတငွ် ၂၁-၁၂-၂၀၁၉ 

ရြ်ေန့မ ှ၂၂-၁၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့အထိ ြျင်ဵပြပုလုပ်ခဲဴရာ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

မှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ ရဳုဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ခဲဴပါသည်။ အဆုိပါသင်တန်ဵသို္ဓ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ရုဳဵအဖွဲ့ မှူဵ ဒုတယိညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒသဇင်စိုဵမ ှ ပို္ဓချ 

ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည။် 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ နှငဴ် ေမာ်လမမိုင် 

မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတို္ဓမှ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵ (၂၉)ဦဵအာဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် ၌ 

၂၆-၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ မှ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရြ်ေန့အထိ ြွန်ပျူတာသင်တန်ဵဖွငဴ်လှစ်ပို္ဓချ 

ေဆာင်ရွြခ်ဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

ေလဴကျင်ဴသင်ကကာဵေပဵမှုနှင်ဴဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတက်မှု 

၃၆ 



မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် Facebook Page 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

ြွန်ပျူတာသင်တန်ဵ 

(၂၆-၂-၂၀၁၉) ရြ်ေန့မ ှ(၂၈-၂-၂၀၁၉) 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵရုဳဵအသဳုဵြပုသူမျာဵ ဝန်ေဆာင်မှုသင်တန်ဵ 

(၂၁-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်ေန့မ ှ(၂၂-၁၂-၂၀၁၉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

၃၇ 

သတင်ဵအချက်အလကန်ည်ဵပညာဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ ၊ 

တယ်လီဖုန်ဵ အမှတ်၊ ၀၅၇-၂၀၂၅၉၇၃ ြဖင်ဴ ADSL တပဆ်င်အသဳုဵြပုလျြ်ရိှမပီဵ 

ြွန်ပျူတာနှင်ဴချတိ်ဆြ်၍ ICT ဖွမဳဖိုဵေရဵြဏ္ဍ၌ EDMS ရရိှအသုဳဵ ြပုလျြ်ရိှမပီဵ 

ြဖစ်ပါသည။် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴဆြ်သွယ်ရန ် EDMS လိပ်စာမှာ 

(monhc@e-union supremecourt. gov.mm)ြဖစ်ပါသည။် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခ ုဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်တွင် ြပညေ်ထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ် နှင်ဴ တိင်ုဵေဒသကြီဵ/ြပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်(၉)ခ၌ု Video Conferencing System တပဆ်င်နိုင်ေရဵအတွြ် ေဆာင်ရွြခ်ဲ ဴ

ရာ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ွင် ၃၁-၅-၂၀၁၇ ရြ်ေန့မှစ၍ တပဆ်င်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵ မပီဵစီဵမပီြဖစ်သြဖင်ဴ ဆြ်သွယ်အသုဳဵ ြပုနိုင်မပီဵြဖစ်ပါသည။် 

 

  

 

 မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာအ်ေနြဖင်ဴ အမှုမျာဵတွင် အမိန့ခ်ျမညဴ် 

ေန့ရြ်မျာဵ၊ အမှုကြာဵနာမညဴ်ေန့ရြ်မျာဵအာဵ ြပညေ်ထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပရ်ုဳဵ၊ 

ြပည်သူ့ဆြ်ဆဳေရဵဌာနခွ၊ဲ လူမှုြွန်ယြ်စာမျြ်နှာတင်ွလည်ဵ အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ 

ေပဵပို္ဓလွှင်ဴတင်ေပဵလျြ် ရိှပါသည။် အလာဵတူပင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

Facebook Page တွင် အချနိ်နှငဴ်တစ်ေြပဵည ီလွှင်ဴတင်ေပဵလျြ်ရှိပါသည။် 

အမျာဵြပည်သူအတွက် တရာဵရဳုဵလုပင်န်ဵမျာဵ လကလ်ှမ်ဵမီေရဵနှင်ဴ အသိအြမင်                  

ြမင်ဴှတင်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တြ္ကသိုလဝ်င်တန်ဵစာေမဵပွ၌ဲ ထူဵချွန်စွာေအာင်ြမင်ခဴဲကြေသာ 

တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵ သာဵသမီဵမျာဵအာဵ ဆုချ ီဵ ြမှင်စဴဉ ်

 အစီရငခ်ဳသညဴ်ြာလအတွင်ဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာန်ှင်ဴ ြပည်နယ ်

တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ  လြေ်အာြ်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ မျာဵ နင်ဴှ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ မှ 

မိသာဵစုဝင်သာဵသမီဵမျာဵအတွြ် လူမှုေရဵနှင်ဴ ပညာေရဵဆုိင်ရာ ေထာြ်ပဳဴြူညမီှုမျာဵနှင်ဴ 

ပတ်သြ်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တြ္ကသုိလ်ဝင်စာေမဵပွဲ၌ ထူဵချွန်စွာေအာင်ြမင်ခဲဴ 

ကြေသာ  မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵေရဵမိသာဵစု ဝနထ်မ်ဵသာဵသမီဵမျာဵအနြ်                                

၃-ဘာသာဂုဏ်ထူဵရှင်(၂)ဦဵအာဵ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ ်

ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ နင်ဴှ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီီစုိဵ တုိ္ဓမှ 

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ၂-ဘာသာဂုဏ်ထူဵရှင်(၁)ဦဵအာဵ မွန်ြပည်နယ် တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ မှလည်ဵေြာင်ဵ တြ္ကသုိလ်ဝင်တန်ဵစာေမဵပွဲ 

ေအာင်ြမင်သူ(၂)ဦဵအာဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵေဇာထ်ူဵမှလည်ဵ ေြာင်ဵ 

ဆုမျာဵ အသီဵသီဵချ ီဵ ြမှင်ဴေပဵခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အစီရငခ်ဳသညဴ်ြာလအတွင်ဵ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ်နှငဴ် 

တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵစုေပါင်ဵ၍ ြပည်နယ်ေရေဘဵြယဆ်ယ်ေရဵအဖွဲ့ သုိ္ဓ ေငွြျပ ်

ခုနစ်သနိ်ဵေြျာ် ေပဵအပ်လှူဒါန်ဵခဲဴပါသည။် ထို္ဓြပင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

ခရိုင်နှင်ဴ မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဝန်ထမ်ဵမိသာဵစုမျာဵမှ ေရေဘဵသင်ဴတရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

ြဖစ်ကြသညဴ် ေမာ်လမမိုင်ခရုိင်တရာဵရုဳဵ မှ ဆင်ဴစာလုလင် ေဒ္ဒြမစိန၊် ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ် 

တရာဵရုဳဵမ ှဌာနခွဲစာေရဵ ေဒ္ဒသြ်သြ်စိုဵ၊ ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမ ှဆင်ဴစာလုလင် 

ဝန်ထမ်ဵသက်သာေချာင်ချေိရဵအတွက ် ေဆာင်ရွက်ေပဵမှုအေြခအေနနှငဴ် ဝန်ထမ်ဵ 

မိသာဵစမုျာဵ အေပါ် ေထာက်ပဳဴေပဵမှုအေြခအေန 

၃၈ 



ေရေဘဵသင်ဴတရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေထာြ်ပဳဴေငေွပဵအပ်ြခင်ဵ 

ဦဵခင်ေမာင်ဝင်ဵ၊ ေပါင်မမို့နယတ်ရာဵရဳုဵမှ ရုဳဵအြူ ဦဵေအာင်နိုင်ဝင်ဵနှငဴ် ရဳုဵေစာင်ဴ 

ဦဵေဇယျာထွန်ဵတိ္ုဓ (၅)ဦဵအာဵ တစ်ဦဵလျှင် ေငွြျပ်တစ်သိန်ဵစီ ေထာြ်ပဳဴေငွမျာဵြုိ 

မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ် ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ၊ မွန်ြပည်နယ်                                

တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ  နင်ဴှ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ တို္ဓြေပဵအပ်ခဲဴမပီဵ၊ ယင်ဵေငွြျပ်(၅)သိန်ဵမှာ ဥပေဒ 

မိသာဵစုလူမှုေရဵအဖွဲ့ (LFWA) မှ မွန်ြပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် သုိ္ဓ ေရေဘဵအတွြ ်

လှူဒါန်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 မွန်ြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ တရာဵေရဵအရာထမ်ဵ အမှုထမ်ဵမျာဵအာဵ သြ်သာ 

ေချာင်ချေိရဵအတြ်ွ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဧမပီလတွင် အမျ ို ဵသာဵဝန်ထမ်ဵနှငဴ် အမျ ို ဵသမီဵ  

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တူညီဝတ်စု(ဳUniform) ေထာြ်ပဳဴချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ၊ စာဵေသာြ်ြုန်အြဖစ ်

ဆီနှင်ဴကြြ်ဥမျာဵ ေထာြ်ပဴဳေပဵြခင်ဵ၊ ေအာြ်တိုဘာလ(ြထိန်ပွဲ)တွင် ဝတ်ဆင်ရန ်

အမျ ို ဵသာဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ပုဆိုဵ၊ တိြ်ုပုဳနှင်ဴ အမျ ို ဵသမီဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ထဘ၊ီ 

ြုတ်အြကျမျာဵ ချ ီဵ ြမှင်ဴေထာြ်ပဴဳြခင်ဵ၊ နှစ်ြူဵအခါြာလတွင် အမျ ို ဵသမီဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

အာဵ တစ်ဆငစ်ာဝတ်စုဳမျာဵနှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵမျာဵအာဵ ပုဆိုဵမျာဵေထာြ်ပဳဴေပဵခဲဴပါသည။် 

၃၉ 



နိုင်ငဳတစ်၀န်ဵ မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ (၂၁-၆-၂၀၁၉) 

 မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ြုိ အေြာင်အထည်ေဖာ်မေဆာင်ရွြမ်ီ တရာဵစီရင ်

ေရဵတွင် ဆြ်စပပ်ါဝင်သူမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်မှုရရိှေစရန ် ဆြ်စပပ်ါဝင်သူမျာဵ 

ြဖစ်ကြသညဴ် ေရှ့ေနမျာဵ၊ ဥပေဒအရာရိှမျာဵ၊ တရာဵစဲွအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန ်လိုအပ်ေသာေကြာင်ဴ ြပည်နယအ်ဆင်ဴ ဌာန၊ ဆြ်စပ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲြုိ ၂၁-၆-၂၀၁၉ ရြ်ေန့၌ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည။် အဆုိပါေဆွဵေနွဵပွသုိဲ္ဓ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵ  

လွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ်နငှဴ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵမျာဵ၊ အစုိဵရ 

အဖွဲ့ ဝန်ကြီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်လွှတ်ေတာြုိ်ယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ တိုင်ဵအဆင်ဴဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ 

တရာဵစဲွအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဥပေဒအေထာြ်အြူေပဵေရဵအဖွဲ့မ ှေရှ့ေနမျာဵ၊ ဆြ်စပအ်ဖွဲ့  

အစည်ဵမျာဵမှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ တရာဵသူကြီဵမျာဵနှင်ဴ တရာဵရဳုဵဝနထ်မ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ် 

ခဲကဴြပါသည။် အခမ်ဵအနာဵတွင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ်မှ မှုခင်ဵ 

စီမခဳန့ခ်ွဲမှုေဆာင်ရွြြ်ခင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ရှင်ဵလင်ဵ တင်ြပအဖွငဴ်အမှာစြာဵ ေြပာကြာဵ 

ြခင်ဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵေဇာထ်ူဵြ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှု လုပထ်ုဳဵလုပန်ည်ဵ 

မျာဵအာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵသူကြီဵ ဦဵထွန်ဵထွန်ဵဦဵြ မှုခင်ဵစီမဳခန့ခ်ွဲမှု 

အစီအစဉ်လုပင်န်ဵေဆာင်ရွြပဳု် အဆင်ဴဆင်ဴြုိလည်ဵေြာင်ဵ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ တြ်ေရာြ် 

လာသည်ဴ လွှတ်ေတာြုိ်ယစ်ာဵလှယ်မျာဵ၊ ေရှ့ေနမျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ ေဆွဵေနွဵတင်ြပ 

ချြ်မျာဵအေပ္ဒ ြပညန်ယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေရဵမှူဵ ေဒ္ဒသဇင်စုိဵတို္ဓမှ 

ြပန်လည်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵတို္ဓြုိ ြပုလုပ်ခဲကဴြပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် (Case Management Program – CMP) အေကာင်အထည ်

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မှုအတွက ် တရာဵစီရင်ေရဵနှင်ဴဆက်စပသ်ညဴ် ြပည်နယ်အဆင်ဴ ဌာန 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအခမ်ဵအနာဵကျင်ဵပြခင်ဵ 

၄၀ 



မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်(CMP)ဆင်ဴပွာဵသင်တန်ဵ 

သင်ကကာဵပို့ချမှု 

 ြမန်မာနိုင်ငဳတရာဵစီရင်ေရဵသည ် တရာဵရုဳဵေရှ့ေမှာြ်ရှိသူအာဵလုဳဵသုိ္ဓ အရည ်

အေသွဵြမင်ဴ တရာဵစီရငေ်ရဵနှင်ဴ ဂုဏ်သိြ္ခာရှိမှုြုိ ြဖည်ဴဆည်ဵ ေပဵရန်ြဖစ်သညဴ်အတွြ ်

ြပည်ေထာင်စတုရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်သည် တရာဵစီရငေ်ရဵဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမြိဳန်ဵ 

(၂၀၁၅-၂၀၁၇) အေြာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ သည ် ေရှ့ေြပဵ  

တရာဵရဳုဵအစီအစဉ်တင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွြခ်ဲဴပါသည။် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဨဂုတလ်(၁)ရြ်ေန့မ ှ

စတင်၍ နိုင်ငဳတစ်ဝန်ဵရှိတရာဵရဳုဵ(၂၆)ရဳုဵတွင် မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်ြုိ စတင် 

အေြာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴရာ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရဳုဵသည် မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ ်

တရာဵရဳုဵအြဖစ် အေြာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိပါသည်။ ၁-၇-၂၀၁၉ 

ရြ်ေန့တွင် ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵသည ် မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ်ြဖင်ဴ အေြာင် 

အထည်ေဖာ်လျြ်ရှိပါသည်။ မွနြ်ပည်နယ်အတွင်ဵရိှ တရာဵရဳုဵမျာဵတွင် အမှုလြ်ခဳ 

ဌာန(Intake Counter)နှင်ဴ သတင်ဵအချြ်အလြရ်ယူသညဴ် ဌာန(Information 

Counter)တို္ဓြုိ ထာဵရှိေဆာင်ရွြခ်ဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှုခင်ဵစီမခဳန့်ခွဲမှုတရာဵရုဳဵမျာဵ ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ အေကာင်အထညေ်ဖာ်                   

ေဆာင်ရွက်မှု အေြခအေန 

ြပည်နယ်အတွင်ဵရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵနှငဴ် တရာဵရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တရာဵရုဳဵ  

စစ်တမ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူမှုဆင်ဴပွာဵသင်တန်ဵမျာဵနှငဴ် မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ် (CMP) 

ဆင်ဴပွာဵသင်တန်ဵမျာဵ သင်ကကာဵပို့ချမှုအေြခအေန 

 မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌  ၁၆-၃-၂၀၁၉ 

ရြ်ေန့မ ှ ၁၇-၃-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ထိ 

မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် နင်ဴှ မှုခင်ဵေြခရာ 

ေြာြ်ြခင်ဵသင်တန်ဵြုိ ဖွင်ဴလှစ်ပို္ဓချ 

ခဲဴပါသည်။ ယင်ဵသင်တန်ဵသုိ္ဓ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုပ်      

နင်ဴှ ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵ 

သူကြီဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵခဲဴမပီဵ အဆုိပါသင်တန်ဵြုိ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာမှ် ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵနှင်ဴ တရာဵေရဵအရာရှိမျာဵ၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်နှင်ဴ 

၄၁ 



ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ တရာဵရုဳဵမျာဵစစ်တမ်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵသင်တန်ဵ 

(၁၈-၅-၂၀၁၉) မှ (၁၉-၅-၂၀၁၉) 

ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓမှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ် 

ခဲဴကြပါသည။် အဆုိပါသင်တန်ဵသုိ္ဓ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်ရဳုဵ မ ှ

လြေ်ထာြ်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ဦဵမျ ို ဵေြျာ်ေအာင်၊ USAID-PRLM မှ ေဒ္ဒစိုဵအိအိေမာင် 

နင်ဴှ ေဒ္ဒေအဵစုမနွ်တို္ဓမ ှလာေရာြ် ပို္ဓချေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည။် 

 ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတွင် ၁၈-၅-၂၀၁၉ ရြ်ေန့မ ှ ၁၉-၅-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ 

ထ ိတရာဵရဳုဵမျာဵစစ်တမ်ဵေြာြ်ယူြခင်ဵသင်တန်ဵြုိ ဖွင်ဴလှစ်ပို္ဓချခဲဴမပီဵ ယင်ဵသင်တန်ဵသုိ္ဓ 

ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵချုပ်နှငဴ် ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵ 

သူကြီဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ဖင်ဴွလှစ်ေပဵခဲဴပါသည်။ အဆုိပါသင်တန်ဵြုိ မွန်ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာမ်ှ ြပည်နယတ်ရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵနှင်ဴ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ ေမာ်လမမိုင် 

ခရိုင်နှင်ဴ ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတုိ္ဓမှ တရာဵသူကြီဵမျာဵ၊ မွန်ြပညန်ယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာမှ် လြေ်ထာြ်ြွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်နှင်ဴ 

ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓမှ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ခဲဴကြပါသည။် အဆုိပါ 

သင်တန်ဵသုိ္ဓ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပရ်ုဳဵမှ ဦဵစီဵအရာရိှ ေဒ္ဒသင်ဵြမြမစိုဵ ၊ 

USAID-PRLM မှ ဦဵမင်ဵထွန်ဵြုိြုိပိင်ု နှင်ဴ ေဒ္ဒနန်ဒွယ်တို္ဓမှ လာေရာြ်ပို္ဓချေဆွဵေနွဵ 

ခဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ ေငွမိုဵ ဟုိတယ၌် ၈-၆-၂၀၁၉ ရြ်ေန့နှင်ဴ ၉-၆-၂၀၁၉ 

ရြ်ေန့တို္ဓတင်ွ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပမှ် Trainerနှင်ဴ USAID-PRLM တုိ္ဓမှ 

တရာဵရဳုဵမျာဵစစ်တမ်ဵ ေြာြ်ယူြခင်ဵသင်တန်ဵ ဖွင်ဴလှစ်ပို္ဓချခဲဴပါသည။် ယင်ဵသင်တန်ဵ                        

သုိ္ဓ    ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ်    နင်ဴှ      ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

၄၂ 



မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် မှုခင်ဵေြခရာေကာက်စနစ ်Case Tracking 

Database သင်တန်ဵ  (၇-၉-၂၀၁၉) မှ (၉-၆-၂၀၁၉) 

မှုခင်ဵစီမခဳန့ခ်ွဲမှုအစီအစဉ ်(Case Management Program) သင်တန်ဵ                    

(၈-၆-၂၀၁၉) မှ (၉-၆-၂၀၁၉) 

တရာဵသူကြီဵမျာဵ  တြ်ေရာြ်ဖင်ဴွလှစ်ေပဵခဲဴမပီဵ   မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်   မ ှ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵနှငဴ် တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ ခရိုင်နှင်ဴမမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမ ှ

တရာဵသူကြီဵမျာဵ၊ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ခဲဴကြပါသည။်  အဆုိပါသင်တန်ဵသုိ္ဓ 

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်ရုဳဵမှ ဦဵစီဵအရာရိှ ေဒ္ဒသင်ဵြမြမစိုဵ နှင်ဴ USAID-PRLM 

မှ ဦဵမင်ဵထွန်ဵြုိြုိပုိင်တို္ဓ လာေရာြ်ပို္ဓချေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 မှုခင်ဵေြခရာေြာြ်စနစ ် Case Tracking Data base သင်တန်ဵြို 

ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ် တရာဵရုဳဵတွင် ၇-၉-၂၀၁၉ ရြ်ေန့မ ှ ၈-၉-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ထိ 

ဖွင်ဴလှစ်ပို္ဓချခဲဴပါသည။် ယင်ဵသင်တန်ဵသုိ္ဓ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပန်ှငဴ် 

ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ဖငွဴ်လှစ်ခဲဴမပီဵ အဆုိပါသင်တန်ဵ  

ြုိ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်၊ ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵတို္ဓမှ 

တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ခဲဴကြပါသည။် အဆုိပါသင်တန်ဵ  

သုိ္ဓ ြပည်ေထာင်စတုရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပရ်ုဳဵမှ ဦဵစီဵအရာရိှ ေဒ္ဒသင်ဵြမြမစိုဵ နှင်ဴ USAID-

PRLM မှ ဦဵေယာြီဵတိ္ုဓ လာေရာြ်ပို္ဓချေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

၄၃ 



 မှုခင်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တရာဵရဳုဵမျာဵ၏ စစ်တမ်ဵရလဒမ်ျာဵအေပ္ဒ ေဆွဵေနွဵ  

သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှင်ဴ Monitoring & Evaluation and Reporting အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွြဲို 

မွန်ြပည်နယ် တရာဵလွှတ်ေတာ်အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ၂၆-၁၀-၂၀၁၉ ရြ်ေန့မှ ၂၇-၁၀-

၂၀၁၉ ရြ်ေန့အထိ ြျင်ဵပြပုလုပ်ခဲပဴါသည်။ ယင်ဵအလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွသုိဲ္ဓ ြပည်နယ် 

တရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုပန်ှင်ဴ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵမျာဵ 

တြ်ေရာြ်ဖင်ဴွလှစ်ေပဵခဲဴမပီဵ အဆုိပါအလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွြုိဲ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ေမာလ်မမိုင်ခရုိင်၊ ေမာလ်မမိုင်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵတုိ္ဓမှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၊ 

စာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ခဲဴကြပါသည်။ အဆုိပါသင်တန်ဵသုိ္ဓ USAID-PRLM မ ှ

M&E Manager ဦဵမိုဵ ေအာင်၊ M&E Specialist ဦဵရဲထိုြ်ေအာင်နှင်ဴ 

ဦဵမင်ဵထွန်ဵြုိြုိပုိင်တို္ဓမှ လာေရာြ်ပို္ဓချေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အစီရငခ်ဳသညဴ်ြာလအတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ်၏ တရာဵ 

စီရငေ်ရဵ မဟာဗျူဟာစီမဳြိန်ဵြုိ နှစ်အလိုြ်ရည်မှန်ဵချြ်မျာဵ ေအာင်ြမင်စာွ အေြာင် 

အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွြ် မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵနှင်ဴ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ဦဵေဇာထ်ူဵတုိ္ဓမှ ၁၉-၁-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင်လည်ဵေြာင်ဵ၊ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵနှင်ဴ မွန်ြပညန်ယ်တရာဵေရဵ 

ဦဵစီဵမှူဵ    ဦဵေဇာထ်ူဵတုိ္ဓမှ    ၁-၆-၂၀၁၉    ရြ်ေန့တွင်   လည်ဵေြာင်ဵ၊     မွန်ြပည်နယ ်

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် Monitoring & Evaluation Training  

(၂၆-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့မှ (၂၇-၁၀-၂၀၁၉) 

မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တင်ွ ကကန့က်ကာမှုခင်ဵကျဆင်ဵေရဵအတွက ်ေဆာင်ရွက်မှု 

အေြခအေန  

၄၄ 



တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညီညီစိုဵ  နှင်ဴ မွန်ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ 

ေဒ္ဒညို မီစဳတို္ဓမှ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရြ်ေန့တွင်လည်ဵ ေြာင်ဵ လြေ်အာြ်တရာဵရုဳဵ မျာဵရှိ 

တရာဵသူကြီဵမျာဵအာဵေခ္ဒယ၍ူ ကြန့က်ြာမှုခင်ဵြျဆင်ဵေရဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵြို 

ြျင်ဵပခဲပဴါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ရဳုဵ 

ေဆာြ်လုပရ်န ် ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ မန္တေလဵရပ်ြွြ်ရှိ အစုိဵရစီမခဳန့ခ်ွဲပိင်ုခွင်ဴရှိေသာ 

ေြမြဖစ်သညဴ် အြွြ်အမှတ် (၃၄)၊ ဦဵပိုင်အမှတ(်၁/ြ)၊ ေြမဧရိယာ(၂၁.၅၃၃)ဧြ 

အနြ်မှ (၃.၂၀၀)ဧြနှင်ဴ ဦဵပိင်ု အမှတ်(၁၈)၊ ေြမဧရိယာ(၅.၃၃၈)ဧြအနြ်မှ 

(၀.၃၀၀)ဧြ၊ စုစုေပါင်ဵ(၃.၅)ဧြရှိေြမြုိ မွနြ်ပညန်ယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵေြမအြဖစ ်

အသဳုဵြပုရန်အတွြ် ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်အေထွေထွ အုပခ်ျုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာနမှ ေြမေပဵမိန့ရ်ရိှ 

ထာဵသည်ဴ ေြမေနရာတငွ် ထပ်မဳ၍ ေမာ်လမမိုင်ခရိုင် အေထွေထွအုပ်ချုပေ်ရဵဦဵစီဵဌာန၏ 

၃၀-၁-၂၀၁၈ ရြ်စဲွပါစာအမှတ၊် ၁/၄-၂၀(၃)/ဦဵ ၁ (အထဥ) ြဖင်ဴ ေမာ်လမမိုင်မမို့၊ 

မန္တေလဵရပ်ြွြ်၊ ဦဵပိင်ုအမှတ်(၁/ြ/၁)၊ ေြမဧရိယာ (၁၈.၃၃)ဧြ အနြ်မှ 

ဧရိယာ(၁.၅၀)ဧြရှိ ေြမြုိ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵအမည်ြဖင်ဴ ေြမေပဵမိန့် 

ရရိှသြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ ေြမ(၅.၀၀)ဧြေပ္ဒတွင် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာရ်ုဳဵ                                  

(၂၄၀ ေပ× ၂၄၀ ေပ) (၃)ထပ်အာရ်စီ တညေ်ဆာြ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြုိ ြပည်ေထာင်စ ု

တရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပရ်ုဳဵ ၏ ၂၈-၄-၂၀၁၇ ရြ်စဲွပါ စာအမှတ၊် ၂၃၀/အေဆာြ်အဦ/၂၀၁၇ 

ြဖင်ဴ  တရာဵလွှတ်ေတာ်    အဂေါရပ်နင်ဴှအည ီ   ြပင်ဆငမ်ွမ်ဵမဳြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ   အပါအဝင် 

ကကန့က်ကာမှုခင်ဵကျဆင်ဵေရဵ အစည်ဵအေဝဵ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်ရုဳဵ အသစ ်ေဆာက်လုပ်မှုအေြခအေန 

၄၅ 



ေဆာင်ရွြ်ရန ် ေဆာြ်လုပ်ေရဵ ဝန်ကြီဵဌာန၊ အေဆာြ်အဦဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ အပ်နှဳခဴဲ 

ပါသည်။ ေဆာြ်လုပေ်ရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ အေဆာြ်အဦဦဵစီဵဌာနြ လြေ်ထာြ် 

ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ(မမို့ြပ)၊ အေဆာြ်အဦအထူဵ အဖွဲ့ (၁၃)ြ တာဝန်ယေူဆာင် 

ရွြ်လျြ်ရှိမပီဵ ြပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွြဖင်ဴ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင ်

ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ(၁၄၀၀)၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ ်(ဧမပီလမှစြ်တင်ဘာလအထိ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တင်ွ 

ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ၈၀၉.၁၃၆၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ၁၅၀၀.၀၀ 

သန်ဵနှင်ဴ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြျပသ်န်ဵေပါင်ဵ ၁၅၀၀.၀၀ သန်ဵြုိ 

ခွဲေဝချထာဵေပဵခဲဴမပီဵ ဆြ်လြ်တည်ေဆာြ်လျြ်ရှိပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၏် ၉-၁၀-၂၀၁၃ ရြ်စဲွပါညွှန်ကြာဵချြ် 

အမှတ်၊ ၅/၂၀၁၃ အရလည်ဵေြာင်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာသ်မ္မတဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည ် ၂၀၁၉ 

ခုနှစ၊် ေမလ ၃ ရြ်မှ ၄ ရြ်ေန့အထိ တနသောရီတိုင်ဵေဒသကြီဵသုိ္ဓ သွာဵေရာြ်ခဲဴသညဴ် 

ခရီဵစဉ်အတွင်ဵ လမ်ဵညွှန်ချြ်မျာဵအနြ် တိင်ုဵေဒသကြီဵ/ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် 

တရာဵသူကြီဵမျာဵ အေနြဖင်ဴ   ရဲစခန်ဵအချုပမ်ျာဵ၊    တရာဵရုဳဵအချုပမ်ျာဵ၊   အြျဉ်ဵေထာင် 

(၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန့ထိ မွနြ်ပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ် RC (၃)ထပ ်

တညေ်ဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနပုဳ 

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ၏လမ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴအည ီြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပမ် ှ

ြပစ်ဒဏ် ကျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုပခ်ဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ 

ရရိှေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

၄၆ 



ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ် တရာဵသူကကီဵ ဦဵခင်ေမာင်ကကည် 

သထုဳအကျဉ်ဵေထာင် အာဵ စစ်ေဆဵကကညဴ်ရှု့သညဴ် မှတ်တမ်ဵပု ဳ

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ ်တရာဵသူကကီဵ ဦဵခင်ေမာင်ကကည် 

ေမာ်လမမိုင်အချုပေ်ထာင် အာဵ စစ်ေဆဵကကညဴ်ရှု့သညဴ် မှတ်တမ်ဵပု ဳ

မျာဵနှင်ဴ ရဲဘြ်စခန်ဵမျာဵသုိ္ဓ သွာဵေရာြ်၍ လူ့အခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာြ်မှုမျာဵ မရှိေစေရဵ 

စစ်ေဆဵကြပ်မတ်သွာဵရန ်      လမ်ဵညွှန်ချြ်အရလည်ဵေြာင်ဵ၊      ြပည်ေထာင်စုတရာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီရငေ်ရဵဥပေဒပုဒ်မ ၆၈ တွင် မိမိတိ္ုဓ စီရင်ပိုင်ခွင်ဴအတွင်ဵရှိ အြျဉ်ဵစခန်ဵမျာဵ၊ ရဘဲြ ်

စခန်ဵမျာဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ အချုပစ်ခန်ဵမျာဵြုိ အနည်ဵဆဳုဵ (၆)လတစ်ကြိမ် စစ်ေဆဵရမည်ဟ ု 

လည်ဵေြာင်ဵ ညွှန်ကြာဵထာဵသညဴ်အတွြ် ြပညေ်ထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာခ်ျုပ် 

တရာဵသူကြီဵ ဦဵခင်ေမာင်ကြညသ်ည် မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵချုပ ်

ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ၊ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵ၊ မွနြ်ပည်နယ် 

တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ ေဒ္ဒညို မီစဳတို္ဓ လိုြ်ပါလျြ် ၂၆-၁၁-၂၀၁၉ ရြ်ေန့ မွန်ဵ လွဲ 

(၁၃:၀၀)နာရီအချနိ်တွင် သထုဳအြျဉ်ဵေထာင်အာဵ စစ်ေဆဵခဲဴမပီဵ ၂၇-၁၁-၂၀၁၉ 

ရြ်ေန့တွင် ေမာ်လမမိုင်အချုပေ်ထာင်အာဵ သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵခဲဴပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၇ 



မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

တရာဵသူကြီဵ ဦဵညီညီစိုဵ မှ ေရဵရဲစခန်ဵ 

အချုပ်ခန်ဵအာဵစစ်ေဆဵကြညဴ်ရှု့စဉ ်

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်တရာဵသူကြီဵ 

ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ မ ှေတာင်စွန်ဵြုန်ထုတ်စခန်ဵ 

အာဵ စစ်ေဆဵကြညဴ်ရှု့စဉ ်

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသကူြီဵချုပ ်ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ မှ 

ြျ ိုြ်မေရာအြျဉ်ဵ ေထာင်အာဵ စစ်ေဆဵကြညဴ်ရှု့စဉ ်

  

 ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ၏် ညွှန်ကြာဵချြ်အမှတ် ၅/၂၀၁၃ နှငဴ် 

မွန်ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ်၏ ၁၂-၄-၂၀၁၈ ရြ်စဲွပါ စာအမှတ၊် ၇၃/၁၃-၁/ 

ပတလ(၂၀၁၈) ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်ခဲဴသညဴ် မွနြ်ပညန်ယ်အတွင်ဵရှိ အြျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၊ 

ရဲဘြ်စခန်ဵမျာဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့  အချုပစ်ခန်ဵမျာဵအာဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်ဵ စစ်ေဆဵကြညဴ်ရှုရန ်

စီမခဳျြ်နှင်ဴအညီ ြပစ်ဒဏ်ြျခေဳနရသူမျာဵ၊ အချုပခ်ဳေနရသူမျာဵနှငဴ်ပတသ်ြ်၍ ဥပေဒ 

နင်ဴှအညီ ရသင်ဴရထိုြ်ေသာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ခဳစာဵနိုင်ေရဵနှငဴ် အမှုမျာဵစစ်ေဆဵရာတွင ်

ကြန့်ကြာမှုမရှိေစေရဵတို္ဓအတွြ် ြပည်နယတ်ရာဵလွှတ်ေတာ် တရာဵသူကြီဵချုပ ်

ဦဵခင်ေမာင်ကြီဵ၊ ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာတ်ရာဵသူကြီဵ ဦဵညညီစီိုဵနှင်ဴ ေဒ္ဒေဌဵြမင်ဴေအဵ 

တို္ဓသည် အြျဉ်ဵေထာင်(၁)ခ၊ု ရဲဘြ်စခန်ဵ(၄)ခုနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့  အချုပစ်ခန်ဵ(၇)ခု 

အာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊ ခရိုင်တရာဵသူကြီဵမျာဵနှင်ဴ ဒုတယိခရိုင်တရာဵသူကြီဵမျာဵြ ရဲဘြ် 

စခန်ဵ (၄)ခုနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့အချုပစ်ခန်ဵ(၁၁)ခုသုိ္ဓလည်ဵေြာင်ဵ သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵ၍ 

အြျဉ်ဵသာဵနင်ဴှ အချုပသ်ာဵမျာဵအတွြ် လိုအပ်သညမ်ျာဵြုိ လမ်ဵညွှန်ေဆာင်ရွြေ်ပဵခဲဴ 

ပါသည်။ 

ြပစ်ဒဏ်ကျခဳေနရသူမျာဵ၊ အချုပ်ခဳေနရသူမျာဵ၏ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵ ရရှိေရဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

၄၈ 



မွနြ်ပည်နယ်အတွင်ဵရိှ တရာဵေရဵအရာရိှမျာဵ၏ ြပည်ပခရီဵစဉ်မျာဵ 

၄၉ 

စဉ ် ကာလ တက်ေရာက်သူအမည် 
လက်ခဳကျင်ဵပ 

သညဴ် နိုင်ငဳ 

ြပည်ပေဆွဵေနွဵပွဲ/ချစ်ကကည်ေရဵ 

ခရီဵ /သင်တန်ဵ/ ညီလာခဳ/ 

အစည်ဵအေဝဵ/ဖိုရမ်အမည ်

၁ ၂၁-၇-၂၀၁၉ 

မ ှ

၃-၈-၂၀၁၉ 

ထိ 

ဦဵေဇာ်ထူဵ 

ြပည်နယ်တရာဵေရဵဦဵစီဵမှူဵ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

 

ဂျပန်နိုင်ငဳ 

တိုြျ ို မမို့ 

16th Study Tour in Japan on 

“LegislativeProcess”

အစည်ဵအေဝဵ 

၂ ၂၁-၈-၂၀၁၉ 

မ ှ

၂၃-၈-၂၀၁၉ 

ထိ 

ဦဵေဇာ်မင်ဵထဋွ် 

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကြီဵ 

သထုဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ 

ပတ္တရာဵမမို့ 

(၆)ကြိမ်ေြမာြအ်ာဆီယဳ 

ေဒသတွင်ဵ အလုပ်သမာဵဥပေဒ 

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်မှု ဆိုင်ရာ 

နိုင်ငဳတြာပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ေရဵေဆွဵေနွဵပွဲ 

၃ ၂၄-၈-၂၀၁၉ 

မ ှ

၂၈-၈-၂၀၁၉ 

ထိ 

၁။ ေဒ္ဒသဇင်စိုဵ 

ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ်

၂။ ေဒ္ဒေစာြမတ်နွယ ်

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကြီဵ 

ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

၃။ ေဒ္ဒဝါဝါခိုင ်

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကြီဵ 

သထုဳခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

အိန္ဒိယနိုင်ငဳ 

ဘိုပါဵမမို့ 

အမျ ို ဵသာဵတရာဵစီရင်ေရဵ 

အြယ်ဒမီ သင်တန်ဵ 

၄ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ 

မ ှ

၄-၁၁-၂၀၁၉ 

ထိ 

၁။ ဦဵေအာင်ေနမျ ို ဵ 

ဒုတိယခရိုင်တရာဵသူကြီဵ 

ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ 

တရုတ် 

ြပည်သူ့ 

သမ္မတနိုင်ငဳ 

ြမန်မာတရာဵသူကြီဵမျာဵအတွြ ်

ေဆွဵေနွဵပွဲ (2019 Seminar For 

Myanmar Judges) 



ေနာြ်ဆြ်တွဲမျာဵ 



ေနာက်ဆက်တွဲ(က) 

စဉ် တရာဵရဳုဵအမည် လိပ်စာ 

၁ မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ ် ရုဳဵကြီဵလမ်ဵ၊ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵရပ်ြွြ်၊ ေမာ်လမမိုင်မမို့ 

၂ ေမာ်လမမိုင်ခရုိင်တရာဵရုဳဵ ရုဳဵကြီဵလမ်ဵ၊ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵရပ်ြွြ်၊ ေမာ်လမမိုင်မမို့ 

၃ သထုဳခရုိင်တရာဵရုဳဵ ရုဳဵကြီဵလမ်ဵ၊ နန်ဵခဲရပ်၊ သထုဳမမို့ 

၄ ေမာ်လမမိုင်မမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ရုဳဵကြီဵလမ်ဵ၊ ပန်ဵ ဘဲတန်ဵရပ်ြွြ်၊ ေမာ်လမမိုင်မမို့ 

၅ ေချာင်ဵဆုဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ေချာင်ဵဆုဳအေနာြ်ပိုင်ဵရပ်ြွြ်၊ ရုဳဵလမ်ဵ၊ ေချာင်ဵဆုဳမမို့ 

၆ ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ 
ေြျာြ်တလဳုဵလမ်ဵမကြီဵ၊ အတ္ထရဳရပ်ြွြ်၊ ဘိန်ဵေဗျာ 

ေြျဵရွာ၊ ြျ ိုြ်မေရာမမို့နယ ်

၇ မုဒုဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ဗုိလ်ချုပ်လမ်ဵ၊ မမို့မ(၃)ရပ်ြွြ်၊ မုဒဳုမမို့ 

၈ သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ်တရာဵရဳုဵ ဗုိလ်ေနဝင်ဵလမ်ဵ၊ ေြျာင်ဵပုိင်ဵရပ်ြွြ်၊ သဳြဖူဇရပ်မမို့ 

၉ ေရဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ သီရိနန္ဒာရပ်ြွြ်၊ တနသောရီလမ်ဵမကြီဵ၊ ေရဵမမို့ 

၁၀ ြျ ိုြ်ထိုမမို့နယတ်ရာဵရုဳဵ ေြာဴစဳနုိင်ရပ်ြွြ်၊ ေအဵရိပ်မငိမ်၊ ြျ ိုြ်ထုိမမို့ 

၁၁ ဘီဵလင်ဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ သူရလမ်ဵ၊ ဆရာစဳရပ်ြွြ်၊ ဘီဵလင်ဵမမို့ 

၁၂ သထုဳမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ ရဳုဵကြီဵလမ်ဵ၊ နန်ဵခဲရပ်၊ သထဳုမမို့ 

၁၃ ေပါင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ မင်ဵလမ်ဵမ၊ ေပါင်ဵရပ်ြွြ်၊ ေပါင်မမို့ 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵနှငဴ် 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ တည်ေနရာမျာဵ 



ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ) 

ေမာ်လမမိုင်ခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၆၉၄ ၃၈၀ ၁၀၇၄ ၆၁၉ ၄၉၅ ၁၁၁၄ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၆၀၈ ၃၆၅ ၉၇၃ ၆၅၅ ၃၅၃ ၁၀၀၈ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၈၇.၆၀% ၉၆.၀၅% ၉၀.၅၉% ၁၀၅.၈၁% ၇၁.၃၁% ၉၀.၄၈% 

သထဳုခရိုင်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၃၈၀ ၁၈၃ ၅၆၃ ၂၇၀ ၂၀၁ ၄၇၁ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၃၁၇ ၁၄၁ ၄၅၈ ၃၂၈ ၁၅၆ ၄၈၄ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၈၃.၄၂% ၇၇.၀၄% ၈၁.၃၄% ၁၂၁.၄၈% ၇၇.၆၁% ၁၀၂.၇၆% 

ခရိုင်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒနိန်ှစအ်လိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) 



ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ) 

ေမာ်လမမိုင်မမို့နယ ်
တရာဵရုဳဵ  

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၅၂၉၈ ၁၄၇ ၅၄၄၅ ၁၇၄၇၂ ၂၀၁ ၁၇၆၇၃ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၅၂၂၇ ၁၅၆ ၅၃၈၃ ၁၇၅၇၀ ၁၆၂ ၁၇၇၃၂ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၈.၆၅% ၁၀၆.၁၂% ၉၈.၈၆% ၁၀၀.၅၆% ၈၀.၅၉% 
၁၀၀.၃၃

% 

ေချာင်ဵဆဳုမမို့နယ ်
တရာဵရုဳဵ  

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၂၄၁ ၃၅ ၂၇၆ ၁၇၀၃ ၉၇ ၁၈၀၀ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၂၅၆ ၃၃ ၂၈၉ ၁၆၆၁ ၆၁ ၁၇၂၂ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၁၀၆.၂၂% ၉၄.၂၈% ၁၀၄.၇၁% ၉၇.၅၃% ၆၂.၈၈% ၉၅.၆၆% 

ကျ ိုက်မေရာမမို ့နယ ်
တရာဵရုဳဵ  

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၆၀၀ ၂၃ ၆၂၃ ၂၇၅၆ ၁၄ ၂၇၇၀ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၅၇၁ ၁၉ ၅၉၀ ၂၆၈၂ ၁၄ ၂၆၉၆ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၅.၁၆% ၈၂.၆၀% ၉၄.၇၀% ၉၇.၃၁% ၁၀၀% ၉၇.၃၂% 

မုဒုဳမမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၂၃၃၇ ၉၃ ၂၄၃၀ ၅၄၉၅ ၈၅ ၅၅၈၀ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၂၃၃၃ ၇၅ ၂၄၀၈ ၅၅၀၇ ၉၄ ၅၆၀၁ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၉.၈၂% ၈၀.၆၄% ၉၉.၀၉% ၁၀၀.၂၁% ၁၁၀.၅၈% ၁၀၀.၃၇% 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒနိန်ှစအ်လိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) 



ေနာက်ဆက်တွ(ဲဂ အဆက်) 

သဳြဖူဇရပ်မမို့နယ ်
တရာဵရုဳဵ  

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၇၀၄ ၆၃ ၇၆၇ ၃၁၆၃ ၄၈ ၃၂၁၁ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၇၃၇ ၄၆ ၇၈၃ ၃၂၀၆ ၅၄ ၃၂၆၀ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ 
၁၀၄.၆၈

% 
၇၃.၀၁% ၁၀၂.၀၈% ၁၀၁.၃၅% ၁၁၂.၅% ၁၀၁.၅၂% 

ေရဵမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၁၁၁၉ ၆၃ ၁၁၈၂ ၃၂၀၆ ၈၇ ၃၂၉၃ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၁၀၂၀ ၆၁ ၁၀၈၁ ၃၂၂၅ ၉၆ ၃၃၂၁ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၁.၁၅% ၉၆.၈၂% ၉၁.၄၅% 
၁၀၀.၅၉

% 
၁၁၀.၃၄% ၁၀၀.၈၅% 

ကျ ိုက်ထုိမမို့နယ ်
တရာဵရဳုဵ 

၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၁၉၄၉ ၁၄၃ ၂၀၉၂ ၇၅၄၂ ၂၁၉ ၇၇၆၁ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၁၉၁၅ ၁၃၅ ၂၀၅၀ ၇၃၈၅ ၁၃၂ ၇၅၁၇ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၈.၂၅% ၉၄.၄၀% ၉၇.၉၉% ၉၇.၉၁% ၆၀.၂၇% ၉၆.၈၅% 

ဘီဵလင်ဵမမို ့နယ်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၆၈၄ ၁၇၅ ၈၅၉ ၄၃၉၉ ၁၀၂ ၄၅၀၁ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၈၅၄ ၁၆၅ ၁၀၁၉ ၄၃၈၄ ၉၆ ၄၄၈၀ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၉၈.၈၄% ၉၄.၂၈% ၁၁၈.၆၂% ၉၉.၆၅% ၉၄.၁၁% ၉၉.၅၃% 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒနိန်ှစအ်လိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) 



ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ အဆက်) 

သထဳုမမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၂၁၅၂ ၅၁ ၂၂၀၃ ၆၂၆၈ ၅၅ ၆၃၂၃ 

မပီဵ ြပတ်မှု ၂၁၇၂ ၃၉ ၂၂၁၁ ၆၂၈၀ ၅၅ ၆၃၃၅ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၁၀၀.၉၂% ၇၆.၄၇% ၁၀၀.၃၆% ၁၀၀.၁၉% ၁၀၀% ၁၀၀.၁၈% 

ေပါင်မမို့နယ်တရာဵရုဳဵ  
၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ ရာဇဝတ ် တရာဵမ စုစုေပါင်ဵ 

စွဲဆုိမှု ၁၁၀၄ ၁၁၅ ၁၂၁၉ ၄၄၂၃ ၁၂၈ ၄၅၅၁ 

မပီဵြပတ်မှု ၉၄၉ ၉၂ ၁၀၄၁ ၄၅၂၄ ၁၁၃ ၄၆၃၇ 

မပီဵ ြပတ်မှုရာခိငု်နှုန်ဵ ၈၅.၉၆% ၈၀.၀၀% ၈၅.၃၉% ၁၀၂.၂၈% ၈၈.၂၈% ၁၀၁.၈၈% 

မမို့နယ်တရာဵရုဳဵမျာဵ၏ ြပက္ခဒနိန်ှစအ်လိုက် အမှုမပီဵြပတ်နှုန်ဵ  

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) 



 
 

၀န်ထမ်ဵဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုအေြခအေန (၁-၁-၂၀၁၉  မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ထ)ိ 

စဉ ် ရာထူဵ 

သတိ 

ေပဵ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

တိုဵ 

ရပ ်

ဆိုင်ဵ 

ြခင်ဵ 

လစာ 

နှုန်ဵ 

အတွင်ဵ 

လစာ 

ေလျှောခဴျ 

ြခင်ဵ 

ရာ 

ထူဵ 

အဆင်ဴ 

ေလျှော ဴ

ချြခင်ဵ 

တာဝန် 

မ ှ

ယာယီ 

ရပ ်

ဆိုင်ဵ 

ြခင်ဵ 

ဝန်ထမ်ဵ 

အြဖစ် 

မှ 

ထုတ် 

ပယ် 

ြခင်ဵ 

ဝန်ထမ်ဵ 

အြဖစ်မှ 

ထုတ် 

ပစ် 

ြခင်ဵ 

စုစု 

ေပါင်ဵ 

၁ ရုဳဵအုပ ် - - - - - - - - 

၂ ဌာနခွဲစာေရဵ - - - - - - - - 

၃ အကြီဵ တန်ဵစာေရဵ - - - - - - - - 

၄ 
အကြီဵ တန်ဵ  

လြ်နှိပ်စြ် 
- - - - - - - - 

၅ 
လြ်ေထာြ် 

ြွန်ပျူတာ 
- - - - - - - - 

၆ ယာဉ်ေမာင်ဵ-၃ - - - - - - - - 

၇ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁ - - - - ၁ - ၂ 

၈ 
အငယ်တန်ဵ  

လြ်နှိပ်စြ် 
- - - - - - - - 

၉ ယာဉ်ေမာင်ဵ-၅ - - - - - - - - 

၁၀ စာတွဲချုပ ် - - - - - - - - 

၁၁ ရုဳဵအြ ူ - - - - - - - - 

၁၂ 
ရုဳဵအြ-ူ

စာပို္ဓ/ဆငဴစ်ာလုလင ်
- - - - - - - - 

၁၃ ရုဳဵေစာင်ဴ - - - - - - - - 

၁၄ သန့်ရှင်ဵ ေရဵ - - - - - - - - 

  စုစုေပါင်ဵ ၁ - - - - ၁ - ၂ 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ) 



 

 

မွန်ြပည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်နှင်ဴတရာဵရုဳဵအဆင်ဴဆင်ဴရိှ ရာထူဵအဆင်ဴအလိုက်  

၀န်ထမ်ဵအင်အာဵစာရင်ဵ (၁-၁-၂၀၁၉ မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၉ ထ)ိ 

စဉ ် ရာထူဵအမည် လစာနှုန်ဵ ခွင်ဴြပု 

လက်ရှ ိ
လစ် 
လပ် ြျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ၃၄၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၀၀၀၀ ၁ - ၁ ၁ - 

၂ တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵအဆငဴ်(၁) ၃၁၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၀၀၀၀ ၅ ၁ ၃ ၄ ၁ 

၃ တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵအဆင်ဴ(၂) ၂၈၀၀၀၀-၄၀၀၀-၃၀၀၀၀၀ ၉ ၂ ၆ ၈ ၁ 

၄ တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵအဆငဴ်(၃) ၂၅၀၀၀၀-၄၀၀၀-၂၇၀၀၀၀ ၂၆ ၁၀ ၁၄ ၂၄ ၂ 

၅ တရာဵေရဵဝန်ထမ်ဵအဆငဴ်(၄) ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၁၈ ၂ ၁ ၃ ၁၅ 

  အရာထမ်ဵစုစုေပါင်ဵ   ၅၉ ၁၅ ၂၅ ၄၀ ၁၉ 

၆ ရုဳဵအုပ ် ၁၉၅၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၅၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ - 

၇ ဌာနခွဲစာေရဵ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ၈ - ၅ ၅ ၃ 

၈ အကြီဵတန်ဵစာေရဵ ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄၈ ၁၂ ၃၆ ၄၈ - 

၉ အကြီဵတန်ဵလြ်နှိပ်စြ ် ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ - ၂ ၂ ၂ 

၁၀ လြ်ေထာြ်ြွန်ပျူတာ ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၄ - ၄ ၄ - 

၁၁ ယာဉ်ေမာင်ဵ -၃ ၁၆၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၅၀၀၀ ၁ ၁ - ၁ - 

၁၂ အငယ်တန်ဵစာေရဵ ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၅၁ ၆ ၁၀ ၁၆ ၃၅ 

၁၃ အငယ်တန်ဵလြ်နှိပ်စြ ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀ ၂၉ ၄ ၁ ၅ ၂၄ 

၁၄ ယာဉ်ေမာင်ဵ -၅ ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ ၄ ၁ - ၁ ၃ 

၁၅ စာတွဲချုပ ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀ ၁ - - - ၁ 

၁၆ ရုဳဵအြူ ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂၆ ၆ ၁၈ ၂၄ ၂ 

၁၇ ရုဳဵအြူ-စာပို္ဓ/ဆင်ဴစာလုလင် ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၄၀ ၂၀ ၃ ၂၃ ၁၇ 

၁၈ ရုဳဵေစာငဴ် ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၁၃ ၉ - ၉ ၄ 

၁၉ သန့်ရှင်ဵေရဵ ၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀ ၂ - ၁ ၁ ၁ 

  အမှုထမ်ဵစုစုေပါင်ဵ   ၂၃၃ ၆၀ ၈၁ ၁၄၁ ၉၂ 

  စုစုေပါင်ဵ   ၂၉၂ ၇၅ ၁၀၆ ၁၈၁ ၁၁၁ 

ေနာက်ဆက်တွဲ(င) 




