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ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ၏် ဥထ  ောဇဉ် 

ရညမ်နှာ်းခ   ်

လြုင်နာ်းတောဝနမ် ောား 

တရောားရု ား၏တနဖ် ာုးမ ောား 

တရောားရု ားနစှစ်ဉအ်စ ရငခ် စော တုပ်ြန်ရပခငာ်း၏ရညရ် ွခ်   ် 

တရောားရု ားစနစန်ငှ  ်စ မ ခန ခ်ွွဲမှုထဖောပ်ြခ  ် 

တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောအထပခခ မမူ ောား 

ဖွွဲ စညာ်းြု အထပခခ ဥြထေအရတရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောအခငွ အ်ောဏော 

တရောားရု ားဖွွဲ စညာ်းြု  

ထခတဆ် ဆ် တ်ရောားသူက  ားခ ျုြမ် ောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြတ်ရောားသူက  ားမ ောား 

တရောားရု ားအဆင ဆ်င  ်

  ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ ်

  တ ုင်ားထေသက  ား၊ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် 

  ခရ ုင်တရောားရု ား၊   ု ြ် ုင်အုြ်ခ ျုြ်ခွင ရ်တ ုင်ားနှင ်ထေသတရောားရု ား  

  မမ ျု န ်တရောားရု ား 

  ဥြထေအရတည်ထ ောင်သည် အပခောားတရောားရု ားမ ောား 

 တရောားရု ားစ မ ခန ခ်ွွဲမှု 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စ မ ခန် ခွွဲမှုဆ ုင်ရောထ ောမ်တ မ ောား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ဖွွဲ စည်ားြု စနစ ်

ရသု ားမှန်ားထပခထငွစောရင်ားမ ောားနှင် ဘဏ္ဍောထရားစ မ ခန် ခွွဲမှု 

၂၀၁၈  ခနုစှအ်တငွ်ား ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်က  ျုားြမ်ားထဆောငရ်ွ မ်ှုမ ောား 

 တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောမဟောဗ ျူဟော (၅)နစှတ်ောစ မ   နာ်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂ )  ထရားဆွွဲပခငာ်း 

 တရောားရု ား ဦားထဆောငသ်ည် ထစ စြထ်ပဖရငှ်ားထရားစနစ ် အုထ ောငအ် ညထ်ဖောရ်နထ်ဆောငရ် ွပ်ခငာ်း 

 န ငုင် တစဝ်နာ်းတရောားရု ားမ ောားတငွမ်ှုခငာ်းစ မ ခန် ခွွဲမှုအစ အစဉ ် (National Case Management 

Program - NCMP) တစ်ရြ ်အထ ောငအ် ညထ်ဖောထ်ဆောငရ် ွပ်ခငာ်း 

 တရောားရု ားအထ ော အ် ပူြျုြစစညာ်းမ ောား တြဆ်ငပ်ခငာ်း 

 တရောားစ ရငထ်ရား၏တောဝနခ်  နူ ငုမ်ှုနငှ် ဂဏုသ်  ခောရှ မှုတ ု    ုပမြှင် တငထ်ြားရန ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောထ်ဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

 တရောားသူက  ားမ ောားအတ ွ ်တရောားစ ရငထ်ရားနငှ် ြညောရြြ် ငုာ်းဆ ငုရ်ော  ျွမာ်း  ငမ်ှုမ ောားတ ာုးတ ် 

 လောထစရန ်ထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

 ြတဝ်နာ်း  င ် နာ်းသ မာ်းထရားနငှ  ်ရောသ ဥတထုပြောငာ်းလွဲမှုအတ ွ ်တရောားရု ားစ ရငဆ်ု ားပဖတမ်ှုဆ ငုရ်ော  

 အောရ-ှြစ ဖ တ်တရောားထရားည လောခ    ငာ်းြပြျုလြုပ်ခငာ်း 



 တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငု်ရောထဆောငရ် ွ်မှုမ ောား 

 တရောားရု ားမ ောား၏စ ရငြ် ငုခ်ငွ အ်ောဏောထပြောငာ်းလွဲသတမ်ှတပ်ခငာ်း 

 မှုခငာ်းမ ောားစစထ်ဆားစ ရငပ်ခင်ား 

  ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား 

  ဆု ားပဖတ်မြ ားအမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား 

  စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား 

  အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ား 

  မှုခင်ားြမောဏနငှ ် တရောားသူက  ားမ ောား၏ထဆောင်ရွ န် ုင်မှု 

  အထရားက  ားရောဇဝတ်မှုအမ  ျုားအစောားအလ ု ် ခွွဲပခောားထဖော်ပြပခင်ား 

  ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ားစစ်ထဆားစ ရင်မှုတွင် ထတွ ရှ ခ  ်မ ောားနှင ် ၂၀၁၉  ခုနှစတွ်င်  

  ဆ ်လ ်ထဆောင်ရွ ်ရန် လ ော ောားခ  ်မ ောား 

 အပခောားက  ျုားြမာ်းထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

  ရု ားခွန်နှင် ေဏ်ထငွထ ော ်ခ ရရှ မှု 

  တရောားစ ရင်ထရားလုြ်ငန်ားနှင ် တရောားရု ားလုြ်ငန်ားမ ောားက  ားက ြ်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 လူ စွမ်ားအောားအရင်ားအပမစ်မ ောား 

  ထလ   င ်သင်က ောားထြားမှုနှင  ်ဖွ  မဖ ျုားတ ုားတ ်မှု  

  သတင်ားအခ  ်အလ ်နည်ားြညောဆ ုင်ရော ထဆောင်ရွ ်ခ  ်မ ောား 

 တရောားရု ားလုြ်ငန်ားမ ောားအမ ောားပြည်သူလ ်လှမ်ားမ ထရားနှင ် အသ အပမင်ပမြှင တ်င်ထရား 

 ထဆောင်ရွ ်ထြားပခင်ား 

 တရောားရု ားအသစ်မ ောားနှင ်ဝန် မ်ားအ မရ်ောမ ောားထဆော ်လုြ်ပခင်ား 

  ပြင်ဆင်သည ်ဥြထေမ ောား ထရားဆွွဲထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စော ုတ်ထဝပခင်ား 

 ပမန်မောန ုင်င တရောားစ ရင် ု ား (၂၀၁၇)  ုတ်ထဝပခင်ား 

 ထရှ ထနအပဖစ်စောရင်ားတင်သွင်ားခွင ်ပြျုပခင်ားနှင ်က  ားက ြ် ွြ် ွဲအထရား ူပခင်ား 

 ပြစ်ေဏ်  ခ ထနရသူမ ောား၊ အခ ျုြ်ခ ထနရသူမ ောား၏ ဥြထေဆ ုင်ရောအခွင ်အထရားမ ောားရရှ ထရား 

 ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား  

 တရောားစ ရင်ထရားြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်မှုမ ောားပမြှင ်တင်ပခင်ား 

        မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း ြ မနစှလ်ြုင်နာ်းအစ အစဉ ်(၂၀၁၈) အထ ောငအ် ညထ်ဖော ်ထဆောငရ် ွ်မှုမ ောား 

 

 

 

၂ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲမ ောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၊် တ ငု်ားထေသက  ားနငှ်  ပြညန်  ်          ထနော ဆ် တ်ွွဲ( ) 

တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၊ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏တညထ်နရောမ ောား   

အထရားက  ားရောဇဝတမ်ှုအမ  ျုားအစောားအလ  ုခ်ွွဲပခောားထဖောပ်ြသည  ်                          ထနော ဆ် တ်ွွဲ (ခ) 

အထပခပြဇ ောား     

ဝန ်မာ်းဆ ငုရ်ောပြစေ်ဏခ် မတှအ်ထရား မူှုအထပခအထန          ထနော ဆ် တ်ွွဲ (ဂ) 

 ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြန်ငှ် တရောားရု ားအဆင် ဆင် ရှ                       ထနော ဆ် တ်ွွဲ (ဃ)

 ရော ူားအဆင် အလ  ု ်ဝန ်မာ်းအငအ်ောားစောရငာ်း  

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြန်ငှ် တရောားရု ားအဆင် ဆင် ရှ                       ထနော ဆ် တ်ွွဲ (င)

 ရော ူားအဆင် အလ  ု ်ပြျုနာ်းတ ားဝန ်မာ်းအငအ်ောားစောရင်ား  

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ် တောဝန ်ထူဆောငရ် ွခ်ွဲ ထသော                ထနော ဆ် တ်ွွဲ (စ) 

ပြငဆ်ငခ်ွဲ သည် ဥြထေမ ောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသူက  ားခ ျုြန်ငှ  ်ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်           ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဆ)          

တရောားသူက  ားမ ောား၏ပြညြ်ခရ ားစဉမ် ောား 

တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောြူားထြေါငာ်းထဆောငရ် ွမ်ှုအတွ ပ်ြညထ် ောငစ် ု                 ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဇ)         

တရောားလွှတထ်တောခ် ျုြသ် ု လောထရော သ်ည်  န ငုင် တ ော   ုစ်ောားလ ှ် 

မ ောားစောရင်ား 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း ြ မနစှလ်ြုင်နာ်းအစ အစဉ(်၂၀၁၈)                             ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )         

အထ ောငအ် ညထ်ဖောထ်ဆောငရ် ွမ်ှုအထပခအထနနငှ ရ်လေမ် ောား   

 

 

၃ 



ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ၏် ဥထ  ောဇဉ ်

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စောမ ောား  ု နှစ်အလ ု ် 

 ုတ်ပြန်ခွဲ ရော  ခုနှစ်ဆ ုလျှင် တတ  အက  မ်သ ု  ထရော ်ရှ မြ ပဖစ်သည်။  ခု ွဲ သ ု  တရောားရု ားနှစ်စဉ် 

အစ ရင်ခ စောမ ောား ုတ်ပြန်၍ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အြေါအဝင် တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်၏ 

တရောားစ ရင်ထရားနှင ်  င်ားနှင ်ဆ ်စြ်ထနသည ် လုြ်ငန်ားထဆောင်တောမ ောား  ု ပြည်တွင်ားပြည်ြမှ 

အမ ောားပြည်သူ သ ရှ န ုင်ထအောင် ုတ်ပြန်ပခင်ားသည် တရောားစ ရင်ထရားပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှု လုြ်ငန်ားစဉ် 

မ ောားအန ် တစ်စ တ်တစ်ထေသပဖစ်သည်။  

 ဤအစ ရင်ခ စော ုတ်ပြန်သည ်နှစ်သည် ပမန်မောန ုင်င တရောားစ ရင်ထရား၏ ေုတ  ထပမော ် 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားပဖစ်သည ် ငေါားနှစ်တော တရောားစ ရင်ထရားမဟောဗ ျူဟော စ မ   န်ား(၂၀၁၈-၂၀၂၂) စတင် 

အထ ောင်အ ည်ထဖော်သည ်နှစ်လည်ားပဖစ်သည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အထနနှင ် အဆ ုြေါ 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားအောား “အောားလု ားအတွ ် တ ုားတ ်ထ ောင်ားမွန်ထသောတရောားမျှတမှုဆ သ ု ” ဟူသည ် 

ထဆောင်ြုေ်ပဖင ်ထရားဆွွဲခွဲ မြ ား နှစ်အလ ု ်လုြ်ငန်ားအစ အစဉ်မ ောားပဖင ် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ် 

လ  ်ရှ သည်။ စင်စစ် တရောားစ ရင်ထရားပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှုလုြ်ငန်ားစဉ်သည် အခ  န် ူ ော စနစ်တ   

အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်သွောားရမည ်လုြ်ငန်ားစဉ်ပဖစ်သည်။  င်ားသ ု  ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှု 

ထဆောင်ရွ ်ထနခ  န်တငွ်  ခု ွဲ သ ု  တရောားရု ားနှစစ်ဉအ်စ ရငခ် စောမ ောားမတှစဆ်င  ် တရောားစ ရငထ်ရား ဏ္ဍနှင ် 

ြတသ် ်၍တရောားရု ားမ ောား၏က  ျုားြမ်ားအောား ုတထ်နမှုမ ောား  ပုြည်သမူ ောားြငွ လ်င်ားပမငသ်ောစွော  

သ ခွင ရ်ရှ ပခင်ား  

၁၉ ၄ 



ပဖင  ် တရောားစ ရင်ထရား ဏ္ဍ၏ အနတ မရည်မှန်ားခ  ်ပဖစ်သည ် အမ ောားပြည်သူ  ု က ည်  ုားစောားသည ် 

တရောားစ ရင်ထရားပဖစ်ထြေါ်လောထရားအတွ ် က  ားစွောထသောအထ ော ်အ ူ ပဖစ်ထစလ မ ်မည်ဟုလည်ား 

အခ ုင်အမော  ု က ည်မ ထြသည်။ 

  ခုအစ ရင်ခ စော ုတ်ပြန်သည ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော သမ ုင်ားမှတ်တ ုင် 

မ ောားပဖင ် ပြည ်နှ ်လ  ်ရှ သည်။ သောဓ အပဖစ် န ုင်င ထြေါင်ား(၄၀)ထ  ော်ြေါဝင်တ ်ထရော ်ခွဲ သည ် 

ြ မဆု ားထသော ထေသဆ ုင်ရောတရောားစ ရင်ထရားည လောခ  ပဖစ်သည ် “ြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရားနှင ် 

ရောသ ဥတုထပြောင်ားလွဲမှုအတွ ် တရောားစ ရင်ဆု ားပဖတ်မှုဆ ုင်ရော အောရှ-ြစ ဖ တ်တရောားထရားည လောခ ”   ု 

အ မ်ရှင်အပဖစ် ထအောင်ပမင်စွော လ ်ခ   င်ားြန ုင်ခွဲ သည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

အင်တောန ်စောမ  ်နှော   ု အောဆ   တရောားစ ရင်ထရားအင်တောန ်ထြေါ်တ ် (ASEAN Judiciaries 

Portal - AJP)နှင ်ခ  တ်ဆ ်မြ ား ပမန်မောန ုင်င တရောားစ ရင်ထရားနှင ် ဥြထေစနစ်ဆ ုင်ရော သတင်ားအခ  ် 

အလ ်အစ အစဉ်  ု တ ုားခ ွဲ ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ သည်။ န ုင်င တစ်ဝန်ား မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ် (National 

Case Management Program – NCMP)   ု သတ်မှတ် ောားသည ် တရောားရု ားမ ောားတွင် 

စတင်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ခွဲ သည်။ တစ်ဖ ်တွင်လည်ား တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်သ ု  စွွဲဆ ုသည ် အမှုမ ောား 

မြ ားပြတ်မှုနှုန်ား  ု ၉၈ ရောခ ုင်နှုန်ားသ ု  တ ုားတ ်ထအောင်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ သည်။ အဆ ုြေါ ထအောင်ပမင်မှုရလေ် 

မ ောားသည် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ဦားထဆောင်က  ျုားြမ်ားမှု၊ အဆင ်ဆင ်ထသော တရောားရု ား 

မ ောား၏ တ ်ည လ ်ည  လ ု ်ြေါထဆောင်ရွ ်န ုင်မှုမ ောား၊ တရောားစ ရင်ထရားနှင ်ဆ ်စြ်ထနသည ် ဌောန 

ဆ ုင်ရောမ ောားနှင ် မ ေ  ောမ ောားအြေါအဝင် ပြည်တွင်ားပြည်ြ မ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောား၏ လ ်တွွဲြူားထြေါင်ား 

ထဆောင်ရွ ်မှုမ ောားထက ောင ် ပဖစ် ွန်ားရရှ ခွဲ ပခင်ားပဖစ်သည်။  

တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စောမ ောားတွင် အသွင်သဏ္ဍောန်နှင ် ြေါဝငသ်ည ် အထက ောင်ားအရော အခ  ် 

အလ ်မ ောား ပြည ်စု ထ ောင်ားမွန်ထစရန်သောမ  အနှစ်သောရြ ုင်ားြေါအ   ျုားရှ ထစရန် ဆ ်လ ်က  ျုားြမ်ား 

အောား ုတ်သွောားက ရမည်ပဖစ်သည်။  ခုအစ ရင်ခ စော ုတ်ပြန်န ုင်ထရားအတွ ် အဖ ်ဖ ်  ဝ ုင်ားဝန်ား 

က  ျုားြမ်ားအောား ုတ်ခွဲ က သူမ ောားအောားလု ား  ုလည်ား ထ  ားဇူားတင်ရှ ြေါသည်။ အောားလု ားအတွ ် တ ုားတ ် 

ထ ောင်ားမွန်သည ် တရောားမျှတမှုထဖော်ထဆောင်န ုင်ထရား အတူတ ွ လ ်တွွဲက  ျုားြမ်ားသွောားက ရန် 

အထလားအန ် တ ု ်တွန်ားအြ်ထြသည်။ 

 

 

 

 

ဦား နွာ်း နွ်ားဦား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ် 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်           ၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဧမြ လ  ၅  ရ ် 

ပြညထ် ောငစ်သုမမတပမနမ်ောန ငုင် ထတော်                               ထနပြညထ်တော ်

  

၁၉ ၅ 



လူတ ုင်ားသ ု  အရည်အထသွားပမင်  တရောားမျှတမှု  ု ပဖည် ဆည်ားထြားရန် 

တရောားရု ားမ ောားအထြေါ် ပြည်သူလူ ု၏စ တ်ခ  ု က ည်မှုနှင်    ထရော ်မှုရှ သည်  တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား  ု 

ပမြှင် တင်ရန် 

 တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရားနှင်  ရြ်ရွောထအားခ မ်ားသော ောထရား 

ပြည်သူအမ ောား ု က ည်  ုားစောားသည်  ပြည်သူ အ   ျုားပြျုတရောားစ ရင်ထရားစနစ်ထြေါ် ွန်ားထရား 

အမှုအခင်ားမ ောား  ု ဥြထေနှင် အည  မှန်မှန်နှင် ပမန်ပမန် စ ရင်ဆု ားပဖတ်ထရား 

တရောားရု ားမ ောား၏ဂုဏသ်  ခောပမြှင် တင်ထရား 

သောတူည မျှမှုနှင်  တရောားမျှတမှု 

တရောားစ ရင်ထရားလွတ်လြ်မှုနှင်  ဂုဏ်သ  ခောရှ မှု 

လ ်လှမ်ားမ န ုင်မှု 

ပမန်ဆန်  ထရော ်မှုနှင်  အခ  န်မ ထဆောင်ရွ ်န ုင်မှု 

၁၉ ၁၉ ၆ 



 တရောားစ ရငထ်ရားလြုင်နာ်းစဉမ် ောား ြငွ် လငာ်းပမငသ်ော၍ တောဝနခ် န ငုမ်ှုရှ ထစရန် 

 တရောားရု ားမ ောား၏လြုင်န်ားထဆောငတ်ောမ ောားအထြေါ်   ောဘူတ    အ ွဲပဖတန် ငုထ်စရန် 

 တရောားရု ားမ ောားအထနပဖင်  စမွာ်းထဆောငရ်ညြ် မု ပုမင် မောားလောထစရန် 

 တရောားစ ရငထ်ရား ဏ္ဍ၏ ပြျုပြငထ်ပြောငာ်းလွဲမှုလြုင်နာ်းမ ောား   ုအမ ောားသ ရှ လောထစရန် 

တရောားရု ားနစှစ်ဉ်အစ ရငခ် စော တုပ်ြနရ်ပခငာ်း၏ရညရ် ွခ်   ် 

၁ 

၁၉ ၁၉ ၇ 



တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောအထပခခ မမူ ောား 

၂၀၁၀ ပြည ်နှစ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားစ ရင်ထရားဥြထေအရ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော အထပခခ မူမ ောား 

  ု ထအော ်ြေါအတ ုင်ားခ မှတ် ောားြေါသည်- 

• ဥြထေနှင ်အည လွတ်လြ်စွောတရောားစ ရင်ထရား 

• ဥြထေအရ န ်သတ်ခ  ်မ ောားမှအြပြည်သူထရှ ထမှော ်တွင်တရောားစ ရင်ထရား 

• အမှုမ ောားတွင် ဥြထေအရခုခ ထခ ြခွင ်နှင ် အ ူခ ြ ုင်ခွင ်ရရှ ထရား 

• ပြည်သူတ ု ၏ အ   ျုားစ ားြွောား  ု  ော ွ ်ထစောင ်ထရှော ်၍ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား၊ န ်ထပမ 

ထအားခ မ်ားသော ောထရားတည်ထဆော ်ရောတွင် အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစထရား 

• ဥြထေ  ုပြည်သူမ ောား  နောားလည်လ ု ်နော  င ်သု ားလောထစရန် ြညောထြားထရားနှင ် ပြည်သူမ ောား  

ဥြထေ  ု လ ု ်နောထသောအထလ အ  င ်ြ  ျုားထ ောင်ထြားထရား 

• ပြည်သူအခ င်ားခ င်ားနှင ် ြတ်သ ်ထသောအမှု  စစမ ောား  ု ဥြထေထဘောင်အတွင်ား၌ ထ  ထအား 

မြ ားပြတ်ထစထရား 

• ပြစ်မှု  ျူားလွန်သူ  ုအထရား ူအပြစ်ထြားရောတွင် အ  င ်စောရ တတပြျုပြင်မှု  ု ဦားတည်ထရား 

ဖွွဲ စညာ်းြု အထပခခ ဥြထေအရတရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောအခငွ် အောဏော  

 ပမန်မောန ုင်င တွင် တရောားစ ရင်ထရားသည် န ုင်င ထတော်၏ အခ ျုြ်အပခောအောဏောသု ားပဖောအန ်  

တစ်ခု ပဖစ်မြ ား၊ ဥြထေပြျုထရားအောဏောနှင ် အုြ်ခ ျုြ်ထရားအောဏောတ ု မှ သ ားပခောားရြ်တည်ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်င ထတော် ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေြုေ်မ ၁၈ အရ န ုင်င ထတော်၏ တရောား 

စ ရင်ထရားအောဏော  ု ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၊ တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားနှင ် အဆင ်ဆင ်ထသော 

တရောားရု ားမ ောားသ ု  ခွွဲထဝအြ်နှင်ား ောားြေါသည်။ 

တရောားရု ားဖွွဲ စညာ်းြု  

၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်င ထတော် ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေနှင ် ၂၀၁၀ ပြည ်နှစ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားစ ရင်ထရားဥြထေအရထအော ်ထဖော်ပြြေါတရောားရု ားမ ောား  ု၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရ ် 

ထန မှစ၍ ဖွွဲ စည်ား ောားြေါသည်- 

• ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

• တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် 

• ခရ ုင်တရောားရု ား၊   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရတ ုင်ားနှင် ထေသတရောားရု ား 

• မမ ျု န ်တရောားရု ား 

•  ဥြထေအရတည်ထ ောင်သည ်အပခောားတရောားရု ားမ ောား 

တရောားရု ားစနစန်ငှ  ်စ မ ခန ခ်ွွဲမှုထဖောပ်ြခ  ် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈ 



ပမနမ်ောန ငုင် ၏ အပမင် ဆ်ု ားတရောားရု ား 

ပမနမ်ောန ငုင် ၏ ေတု  အပမင် ဆ်ု ားတရောားရု ား 

ပမနမ်ောန ငုင် ၏ ေတု  အန မ် ဆ်ု ားတရောားရု ား 

 မလူရု ား 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉ 



ထခတအ်ဆ ဆ်  ်တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောား 

အဂဂမဟောသထရစညသ်နူငှ် အဂဂမဟော သ ရ သဓုမမ 

“ဆောဘဦား” 

တရောားလွှတထ်တောခ် ျုြတ်ရောား၀နက်  ားခ ျုြ ်

၄-၁-၁၉၄၈   မ ှ  ၁၂-၃-၁၉၅၂ 

သတ ာုးသ ရ သဓုမမ “ဦားသ နာ်းထမောင”် 

တရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်

တရောား၀နက်  ားခ ျုြ ်

၂၂-၃-၁၉၅၂   မ ှ  ၁၇-၇-၁၉၅၇ 

အဂဂမဟောသထရစညသ် ူ“ဦားပမင် သ နာ်း” 

န ငုင် ထတော ်တရောား၀နက်  ားခ ျုြ ်

၁၇-၇-၁၉၅၇   မ ှ  ၁-၃-၁၉၆၂ 

 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၀ 



ထခတအ်ဆ ဆ်  ်တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောား 

“ဦားဘ ကု  ား” 

တရောားရု ားခ ျုြတ်ရောားသကူ  ားခ ျုြ ် 

၃၀-၃-၁၉၆၂   မ ှ  ၁-၃-၁၉၆၅ 

“ထေေါ တ်ောထမောငထ်မောင”် 

တရောားရု ားခ ျုြတ်ရောားသကူ  ားခ ျုြ် 

၇-၆-၁၉၆၅   မ ှ  ၁၂-၇-၁၉၇၂ 

“ဦားလသှငာ်း” 

န ငုင် ထတောတ်ရောားသကူ  ားခ ျုြ ်

၁၂-၇-၁၉၇၂   မ ှ  ၂-၃-၁၉၇၄ 

 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၁ 



ထခတအ်ဆ ဆ်  ်တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောား 

“သရူဦားထအောငထ်ဖ” 

ပြညသ်ူ တရောားသကူ  ားအဖွွဲ ဥ ကဌ 

၃-၃-၁၉၇၄   မ ှ  ၈-၁၁-၁၉၈၁ 

 

၁၉ 

“ဦားထမောငထ်မောငထ်  ော၀်ငာ်း” 

ပြညသ်ူ တရောားသကူ  ားအဖွွဲ ဥ ကဌ  

၉-၁၁-၁၉၈၁   မ ှ  ၁၉-၇-၁၉၈၂ 

 

“ဦားတငထ်အောငဟ် နာ်း” 

ပြညသ်ူ တရောားသကူ  ားအဖွွဲ ဥ ကဌ  

၁၁-၁၀-၁၉၈၂   မ ှ  ၁၈-၉-၁၉၈၈ 

 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၂ 



၁၉ 

ထခတအ်ဆ ဆ်  ်တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောား 

သထရစညသ် ူ“ဦားထအောငတ် ာုး” 

တရောားရု ားခ ျုြ ်တရောားသကူ  ားခ ျုြ ်

၂၇-၉-၁၉၈၈ မ ှ၃၀-၃-၂၀၁၁    

၀ဏထ  ော ်င ်“ဦား နွာ်း နွာ်းဦား” 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ် 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်

၃၀-၃-၂၀၁၁   မ ှ   ထန    

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၃ 



တရောားသူက  ားဦားသောထဌား 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ထန မှစ၍  ထန     

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြတ်ရောားသကူ  ား

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 

ဦား ွန်ား ွန်ားဦား 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ထန မှစ၍  ထန    

တရောားသူက  ားဦားထအောင်ထဇော်သ န်ား 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ထန မှစ၍  ထန     

တရောားသူက  ားဦားပမဟန်  

၁၄-၆-၂၀၁၇ ထန မှစ၍  ထန     

တရောားသူက  ားဦားမ  ျုားတင ်     

၁၄-၆-၂၀၁၇ ထန မှစ၍  ထန    

တရောားသူက  ားဦားစ ုားန ုင်   

၁၄-၆-၂၀၁၇ ထန မှစ၍  ထန    

တရောားသူက  ားဦားခင်ထမောင်က ည်     

၁၄-၆-၂၀၁၇ ထန မှစ၍  ထန     

တရောားသူက  ားဦားပမသ မ်ား 

၃၀-၃-၂၀၁၁ ထန မှ ၇-၁၀-၂၀၁၈    

တရောားသူက  ားဦားပမင ်ထအောင်  

၃၀-၃-၂၀၁၁ ထန မှစ၍  ထန    

တရောားသူက  ားဦားမ  ျုားဝင်ား     

၁၅-၁၁-၂၀၁၈ ထန မှစ၍  ထန     

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၄ 



ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် န ုင်င ထတော်ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေဆ ုင်ရောခု ရု ားနှင ် 

စစ်ဘ ်ဆ ုင်ရောတရောားရု ားမ ောား၏ စ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောမ ောား  ုမ  ခ ု ်ထစဘွဲ န ုင်င ထတော်၏အပမင ်ဆု ား 

တရောားရု ားပဖစ်သည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ပမန်မောန ုင်င ၏မမ ျု ထတော်သစ် ထနပြည်ထတော်တွင် 

တည်ရှ သည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်နှင ်ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား (၈) 

ဦားတ ု ပဖင ် ဖွွဲ စည်ား ောားသည်။ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတထ်တော်ခ ျုြ်သည် ထနော ်ဆု ားအဆင ် အ ူခ တရောားရု ားပဖစ်သည်။ 

တရောားမနှင ် ရောဇဝတ်မှုနှစ်မ  ျုားစလု ားအတွ ် မူလမှုနှင ် အ ူခ မှုစ ရင်ြ ုင်ခွင ်ရှ သည်။   ု အပြင် 

တရောားရု ားတစ်ရု ား  ခ မှတ်လ ု ်ထသော စ ရင်ခ  ်နှင ်အမ န ်အထြေါ် ဥြထေနှင ်အည  ပြင်ဆင်မှုအောဏောနှင ် 

ထသေဏ်အတည်ပြျုခွင ် အောဏောမ ောားလည်ားရှ သည်။   ုမျှမ ဥြထေနှင ်အည  အပခောားတရောားရု ားမ ောား၏ 

စ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏော  ု မ  ခ ု ်ထစဘွဲ စောချွန်ထတော်သထဘောသဘောဝရှ ထသောအမ န ်မ ောား  ု ုတ်ပြန်ရန် 

စောချွန်ထတော်အမ န ် (၅) ရြ်  ု  ုတ်ြ ုင်ခွင ်အောဏောရှ သည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် 

တရောားသူက  ားတစ်ဦား သ ု မဟုတ် တစ်ဦား  ်ြ ုထသောတရောားသူက  ားမ ောား သ ု မဟုတ် စု ည ခု ရု ားတ ု ပဖင ် 

အမှုမ ောား  ု စစ်ထဆားစ ရင်န ုင်သည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတထ်တော်ခ ျုြ်သည် ထအော ်ထဖော်ပြြေါ  စစရြ်မ ောား  ုလည်ား သ ားသန ် 

က ောားနောစစ်ထဆားြေါသည်- 

 ပြည်ထ ောင်စုန ုင်င ထတော် ခ ျုြ်ဆ ုထသော ပြည်ထ ောင်အခ င်ားခ င်ားဆ ုင်ရော စောခ ျုြ်မ ောားနှင ် 

စြ်လ ဉ်ား၍ ထြေါ်ထြေါ ်လောထသော  စစရြ်မ ောား 

 ပြည်ထ ောင်စုအစ ုားရနှင ် တ ုင်ားထေသက  ားသ ု မဟုတ် ပြည်န ်အစ ုားရတ ု အက ောား ပဖစ်ြွောား 

သည ်  ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေဆ ုင်ရောပြဿနောမ ောားမှအြ အပခောားအပငင်ားြွောားမှုမ ောား 

 တ ုင်ားထေသက  ားအခ င်ားခ င်ား၊ပြည်န ်အခ င်ားခ င်ား၊တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်အခ င်ားခ င်ား၊ 

ပြည်ထ ောင်စုန ်ထပမနှင ် တ ငု်ားထေသက  ားသ ု မဟုတ် ပြည်န ်အခ င်ားခ င်ားတ ု အက ောား 

ပဖစ်ြွောားသည ် ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေဆ ုင်ရော ပြဿနောမ ောားမှအြ အပခောားအပငင်ားြွောားမှုမ ောား 

 ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ သတ်မှတ် ောားထသော အပခောား  စစရြ်မ ောား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားစ ရင်ထရားစနစ်တစ်ခုလု ား၏ အပမင ်ဆု ား 

အောဏောြ ုင်ပဖစ်သည်နှင ်အည  လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားမ ောားအောားလု ား  ု စ မ အုြ်ခ ျုြ်ရန်နှင ် က  ားက ြ်ရန် 

တောဝန်ရှ သည်။   ု အပြင် တရောားစ ရင်ထရားနှင ် သ ်ဆ ုင်ထသောဥြထေက မ်ားမ ောား  ု ဥြထေပြျုအဖွွဲ  

ပဖစ်သည ် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ု  သတ်မှတ်ခ  ်မ ောားနှင ်အည တင်သွင်ားန ုင်ခွင ်ရှ သည်။ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၊ တ ုင်ားထေသက  ား၊ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားနှင ် 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ တည်ထနရောစောရင်ား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ ( ) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

တရောားရု ားအဆင ဆ်င  ်

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၅ 



၁၉ 

တ ငု်ားထေသက  ား/ ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တော် 

တ ငု်ားထေသက  ား / ပြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တောတ်ရောားသူက  ား 

(အမ  ျုားသောား) ဝတစ်ောားဆင ်ငြ်ု  

တ ုင်ားထေသက  ား သ ု မဟုတ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်သည် ေုတ  အပမင ်ဆု ားတရောားရု ား 

ပဖစ်မြ ား ပြည်ထ ောင်စု၏ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်အသ ားသ ားတွင် တည်ရှ ြေါသည်။ တ ုင်ားထေသက  ား 

တရောားလွှတ်ထတော် (၇) ခုနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် (၇) ခုရှ ြေါသည်။ တ ုင်ားထေသက  ား 

တရောားလွှတ်ထတော်နှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ တည်ထနရောစောရင်ား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ ( ) 

တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

တရောားလွှတ်ထတော်တစ်ခုစ တွင် တရောားသူက  ားခ ျုြ်တစ်ဦားနှင ် သ ်ဆ ုင်ရော အလုြ်တောဝန် 

ြမောဏ အထြေါ်မူတည်၍ တရောားလွှတ်ထတော်တရောားသူက  ားအထရအတွ ် အနည်ားဆု ား (၃) ဦားမှ 

အမ ောားဆု ား (၇) ဦား အ    ွွဲပြောားြေါသည်။တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် တရောားမနှင ် ရောဇဝတ်မှုနှစ်မ  ျုားလု ား 

၏ မူလမှုမ ောား  ု က ောားနောခွင ်ရှ မြ ား၊ လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားမ ောား ခ မှတ်သည်  စ ရင်ခ  ်၊ ေ  ရ နှင ် 

အမ န ်မ ောားအထြေါ် အ ူခ နှင ်ပြင်ဆင်မှု စ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောမ ောားလည်ားရှ ြေါသည်။  

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားရှ  အမှုအောားလု ား  ု တရောားသူက  ားတစ်ဦား သ ု မဟုတ် လ ုအြ်ြေါ  

တစ်ဦား   ်ြ ုထသော တရောားသူက  ားမ ောားပဖင ် စစ်ထဆားြေါသည်။  တရောားလွှတ်ထတော်သည် မ မ စ ရင်ြ ုင်ခွင ် 

ရှ ထသော တ ုင်ားထေသက  ား သ ု မဟုတ် ပြည်န ်အတွင်ားရှ  လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားအောားလု ား၏ 

တရောားစ ရင်ထရားတောဝန်မ ောားအထြေါ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ လမ်ားညွှန်မှုနှင ်အည  

က  ားက ြ်ရန် တောဝန်ရှ ြေါသည်။ 

 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၆ 



၁၉ 

တ ငု်ားထေသက  ား၊ ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောားနငှ တ်ရောားသကူ  ားမ ောား 

၁-၁-၂၀၁၈  မ ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၈  အ   

 ခ ငပ်ြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားတူားဂ ော 

တရောားသူက  ား ဦားထဇော်ဝင်ား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ပြျု ားပြျု ားထအား 

၃၀.၃.၂၀၁၁မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

  ောားပြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားထ  ော်လင်ားထမောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်သန်ားသန်ားထအား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်စဝ်ဥမမောက ည် 

၂၉.၂.၂၀၁၂ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၂၉.၁၁.၂၀၁၇ မှ  ထန အ   

 ရငပ်ြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားထစောစ လင်ား 

တရောားသူက  ား ဦားသ န်ား  ု  ု 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ခင်ထဆွ ွန်ား 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

ခ ငာ်းပြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

  

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားဝင်ားပမင ်ထ  ော် 

တရောားသူက  ား ဦားပမင ်သ န်ား ွန်ား 

တရောားသူက  ား ဦားတွဲရင ်စ်စ မွ ျုင်ားန ခွွဲ 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

 ၄.၈.၂၀၁၇ မှ  ထန အ   

မနွပ်ြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

  

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားခင်ထမောင်က  ား 

တရောားသူက  ား ဦားည ည စ ုား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ထဌားပမင ်ထအား 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

 ၇.၁၂.၂၀၁၇ မှ  ထန အ   

ရမှ်ားပြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားက  ်က  ် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ခင်ထမတင ် 

တရောားသူက  ား ဦားခင်ထမောင်ထဌား 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

ရခ ငုပ်ြညန်  ်

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားထ  ော ် 

တရောားသူက  ား ဦားသ န်ားထအောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်စန်ားစန်ားရ  

တရောားသူက  ား ထေေါ်ဝေါဝေါ ွန်ား 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၁၉.၁၁.၂၀၁၃မှ၁.၁၁.၂၀၁၈   

၂၉.၁၁.၂၀၁၈မှ ထန အ   

စစ်  ငုာ်းတ ငု်ား 

ထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားဝင်ားပမင ် 

တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားထမောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ခ  ်ရ က ည် 

၁၀.၁၂.၂၀၁၄မှ ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၂၉.၁၂.၂၀၁၄မှ ထန အ   

မထ ာွးတ ငု်ား 

ထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားစ န် ွန်ား 

တရောားသူက  ား ဦားပမင ်သ န်ား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်နု ဉ် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၇ 



၁၉ 

မနတထလားတ ငုာ်းထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

  

  

  

  

  

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားစ ုားသ န်ား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်တင်နွ ်ဝင်ား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ခင်သင်ားထဝ 

တရောားသူက  ား ထေေါ်က င်ထသောင်ား(ခ)

ထေေါ်ထလားထလားမွန ်

တရောားသူက  ား ဦားက ည်သ န်ား(ခ)

ဦားက ည်သ န်ားထအောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်လှလှရ  

တရောားသူက  ား ဦားထသောင်ားညွန ် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

ြွဲခာူးတ ငုာ်းထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားထမောင်ထမောင်ထရွှ 

တရောားသူက  ား ဦားတင်ဟုန်(ခ)ဦား ု  ျု ား 

တရောားသူက  ား ဦားထမောင်ထမောင်ထအား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်လွင်လွင်ထအားထ  ော် 

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၂၆.၅.၂၀၁၆ မှ  ထန    

၂၆.၅.၂၀၁၆ မှ  ထန    

တနသသောရ တ ငုာ်းထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားတင်ထအောင ်

တရောားသူက  ား ဦားခင်ထမောင်ထမောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ြ ု ်ြ ု ်ထအား 

 ၂၂.၇.၂၀၁၆ မှ  ထန အ   

၂၈.၉.၂၀၁၆မှ  ထန အ   

၂၉.၁.၂၀၁၈ မှ ထန အ   

ရန ်နု်တ ငုာ်းထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားဝင်ားထဆွ 

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားလှထအား 

တရောားသူက  ား ဦားလှထအား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်စနဒောသွ ် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်စ ုားစ ုားထအောင် 

တရောားသူက  ား ထေေါ်ထအားသန်ား 

တရောားသူက  ား ထေေါ်သင်ားသင်ားနွွဲ  

တရောားသူက  ား ဦားထအောင်န ုင် 

၃၀.၃.၂၀၁၁မှ၂၇.၁၁.၂၀၁၈    

၁၂.၁၂.၂၀၁၈ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ၁၁.၁၂.၂၀၁၈   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၁၂.၄.၂၀၁၇ မှ  ထန အ   

ဧရောဝတ တ ငုာ်းထေသက  ား 

တရောားလွှတထ်တော ်

တရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦားသန်ား ွန်ား 

တရောားသူက  ား ဦားထ  ော်မင်ား 

တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားညွန ် 

တရောားသူက  ား ဦားဝင်ားပမင ် 

တရောားသူက  ား ထေေါ် ဉ် ဉ်ဟန် 

၁၇.၈.၂၀၁၂ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၃၀.၃.၂၀၁၁ မှ  ထန အ   

၁၇.၈.၂၀၁၂ မှ  ထန အ   

၂၁.၁၂.၂၀၁၇ မှ  ထန အ   

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၈ 



၁၉ 

ခရ ငုတ်ရောားရု ား၊    ုြ် ငု်အြုခ် ျုြခ်ငွ ရ်တ ငု်ားနငှ ထ်ေသတရောားရု ား 

ခရ ုင်တရောားရု ားသည် ခရ ုင်အသ ားသ ားတွင်တည်ရှ ြေါသည်။ တ ုင်ားထေသက  ား  သ ု မဟုတ် 

ပြည်န ်အတွင်ား   ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ်ခွင ်ရတ ုင်ားတွင်   ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ်ခွင ်ရတ ုင်ားတရောားရု ား၊   ု ်ြ ုင် 

အုြ်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတွင်   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားရု ားတ ု  တည်ထ ောင်ရန် ပဖစ်ြေါသည်။ 

ခရ ုင်တရောားရု ား၊   ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ်ခွင ်ရတ ုင်ားနှင ်ထေသတရောားရု ားတ ု သည် ေုတ  အန မ ်ဆု ားတရောားရု ား 

ပဖစ်ြေါသည်။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ြအ ုဝ်ား  ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားရု ားနှင ် မတူြ ခရ ုင် 

တရောားရု ားတ ု   ု တည်ထ ောင်မြ ားပဖစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေ ဇင်ဘောလ(၃၁)ရ ်ထန    စောရင်ားအရ 

ပမန်မောန ုင်င တွင်   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရ ထေသတရောားရု ား(၃)ရု ားအြေါအဝင် ခရ ုင်တရောားရု ားစုစုထြေါင်ား (၇၄) 

ရု ားရှ ြေါသည်။   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားရု ားနှင ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏တည်ထနရောစောရင်ား  ု 

ထနော ဆ် တ်ွွဲ ( ) တွင ် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ခရ ုင်တရောားရု ားတွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်မှ တောဝန်ထြားခန ်အြ် ောားထသော ခရ ုင်တရောားသူက  ား၊ တွွဲဖ ်ခရ ုင်တရောားသူက  ားနှင ် 

ေုတ  ခရ ုင်တရောားသူက  ားတ ု  ရှ ြေါသည်။   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားရု ားတွင်   ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ် 

ခွင ်ရထေသ တရောားသူက  ားနှင ် ေုတ    ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားသူက  ားတ ု  ရှ ြေါသည်။ 

ခရ ုင်တရောားရု ားတွင် တရောားမမှုနှင ်ရောဇဝတ်မှုနှစ်မ  ျုားလု ား၏ မူလမှုမ ောား  ု က ောားနောခွင ်ရှ မြ ား၊ 

လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားမ ောားမှ ခ မှတလ် ု ်ထသောစ ရင်ခ  ်၊ ေ  ရ နှင ် အမ န ်မ ောားအထြေါ် အ ူခ နှင ် 

ပြင်ဆင်မှုစ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောမ ောားလည်ား ရှ ြေါသည်။ ခရ ုင်တရောားရု ားရှ အမှုမ ောား  ု တရောားသူက  ား တစ်ဦား 

ပဖင ် စစ်ထဆားစ ရင်ြေါသည်။ လ ုအြ်ြေါ  တစ်ဦား  ်ြ ုထသော တရောားသူက  ားမ ောားပဖင ် စစ်ထဆားစ ရင်န ုင် 

ြေါသည်။  

ခရ ုင်တရောားရု ားသည် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် သ ်ဆ ုင်ရောတရောားလွှတ်ထတော် 

၏ လမ်ားညွှန်ခ  ်မ ောားနှင ်အည  ၎င်ားတ ု ၏သ ်ဆ ုင်ရောစ ရင်ြ ုင်ခွင ်အတွင်ားရှ  မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား 

အောားလု ား၏ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော  စစရြ်မ ောားနှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ က  ားက ြ် ွြ် ွဲရန် တောဝန်ရှ သည်။ 

ခရ ငုတ်ရောားသကူ  ား (အမ  ျုားသောား)  

ဝတစ်ောားဆင ်ငြ်ု  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ 



ခရ ငုတ်ရောားရု ား၊    ုြ် ငု်အြုခ် ျုြခ်ငွ ရ်တ ငု်ားနငှ ထ်ေသတရောားရု ား၏စ ရငြ် ငုခ်ငွ ် 

ရောဇဝတစ် ရငြ် ငုခ်ငွ  ်

• ဥြထေ ခွင် ပြျုသည် မည်သည် ပြစ်ေဏ်  ုမဆ ုခ မှတ်န ုင်သည် ရောဇဝတ်မှုလမှုစ ရင်ြ ုင်ခွင်   

• ၄င်ား၏ထေသန ်နမ တ်အတွင်ားရှ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ဆု ားပဖတ်ခ  ်မ ောားအထြေါ်အ ူခ နှင်  

ပြင်ဆင်မှုစ ရင်ြ ုင်ခွင်  

၄ငာ်း၏ထေသ 

န န်မ တအ်တငွာ်းရှ  

မမ ျု န တ်ရောားရု ား 

မ ောား၏ဆု ားပဖတခ်   ်

မ ောားအထြေါ် အ ခူ နငှ်  

ပြငဆ်ငမ်ှု စ ရငြ် ငုခ်ငွ်  

  ြသ် နာ်း ၁၀၀၀၀   

  မ်ြ ထုသော တနဖ် ာုးရှ သည်  

တရောားမမှုမ ောားအထြေါ် မလူမှု 

စ ရငြ် ငုခ်ငွ်  

  ြသ် နာ်း ၅၀၀၀   

  မ်ြ ထုသော တနဖ် ာုးရှ သည်  

တရောားမမှုမ ောားအထြေါ် မလူမှု 

စ ရငြ် ငုခ်ငွ်  

ခရ ငုတ်ရောားသကူ  ား/ 

တွွဲဖ ခ်ရ ငုတ်ရောားသကူ  ား 

   ုြ် ငုအ်ြုခ် ျုြခ်ငွ် ရတ ငုာ်း/ 

ထေသတရောားသကူ  ား 

ေတု  ခရ ငုတ်ရောားသကူ  ား/ 

ေတု     ုြ် ငုအ်ြုခ် ျုြခ်ငွ်  

ရတ ငုာ်း/ ထေသ တရောားသကူ  ား 

တရောားမစ ရငြ် ငုခ်ငွ  ်

မမ ျု န တ်ရောားရု ား 

မမ ျု န ်တရောားရု ားသည်မူလရု ားပဖစ်ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေ ဇင်ဘောလ(၃၁)ရ ်ထန    စောရင်ား 

အရ မမ ျု န ်တရောားရု ားစုစုထြေါင်ား (၃၃၀)ရု ား ရှ ြေါသည်။ မမ ျု န ်တရောားရု ားတစ်ရု ားတွင် ပြည်ထ ောင်စု 

တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်  တောဝန်ထြားခန် အြ် ောားထသော မမ ျု န ်တရောားသူက  ား၊ တွွဲဖ ်မမ ျု န ်တရောား 

သူက  ားနှင ် ေုတ  မမ ျု န ်တရောားသူက  ားတ ု  ရှ ြေါသည်။  

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားသည် တရောားမမှုနှင ်ရောဇဝတ်မှုနှစ်မ  ျုားစလု ား  ု က ောားနောန ုင်သည ် မူလမှု 

စ ရင်ြ ုင်ခွင ်ရှ ြေါသည်။ မမ ျု န ်တရောားရု ားရှ အမှုမ ောား  ု တရောားသူက  ားတစ်ဦားပဖင ် စစ်ထဆားစ ရင်ဆု ားပဖတ် 

ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ 

ရောဇဝတစ် ရငြ် ငုခ်ငွ  ်

• ဥြထေ ခွင် ပြျုသည် မည်သည် ပြစ်ေဏ်  ုမဆ ုခ မှတ်န ုင်သည် ရောဇဝတ်မှုလမှုစ ရင်ြ ုင်ခွင်   

• ၄င်ား၏ထေသန ်နမ တ်အတွင်ားရှ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ဆု ားပဖတ်ခ  ်မ ောားအထြေါ်အ ူခ နှင်  

ပြင်ဆင်မှုစ ရင်ြ ုင်ခွင်  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၀ 



မမ ျု န တ်ရောားသူက  ား  (အမ  ျုားသောား)                            

ဝတစ်ောားဆင ်ငြ်ု  

မမ ျု န  ်/ တွွဲဖ  ်

မမ ျု န တ်ရောားသကူ  ား 

  ြသ် နာ်း၁၀၀    ်မြ ထုသော အမှုတနဖ် ာုး 

ရှ သည် တရောားမမှုမ ောား 

ေတု  မမ ျု န  ်

တရောားသကူ  ား 

မမ ျု န /်တွွဲဖ  ်

မမ ျု န တ်ရောားသကူ  ား 

ြ မတနာ်းအောဏောရ 

ရောဇဝတ ်တရောားသကူ  ား 

ေတု  တနာ်းအောဏောရ 

ရောဇဝတ ်တရောားသကူ  ား 

တတ  တနာ်း အောဏောရ 

ရောဇဝတ ်တရောားသကူ  ား 

ထ ောငေ်ဏ ်၃ နစှ ်အ  နငှ်       

ထငေွဏ ်၁၀၀၀၀၀    ြ ်အ   

ထ ောငေ်ဏ ်၇ နစှ ်အ  နငှ်  

ထငေွဏအ် န် အသတ ်မရှ  

ထ ောငေ်ဏ ်၁ နစှ ်အ  နငှ်    

ထငေွဏ ်၅၀၀၀၀    ြ ်အ   

ထ ောငေ်ဏ ်၃လ အ  နငှ်  

ထငေွဏ ်၃၀၀၀၀      ြ ်အ   

ရောဇဝတစ် ရငြ် ငုခ်ငွ  ်

  ြသ် နာ်း ၃၀    ်မြ ထုသောအမှုတနဖ် ာုး 

ရှ သည် တရောားမမှုမ ောား 

တရောားမစ ရငြ် ငုခ်ငွ  ်

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၁ 



ဥြထေအရတညထ် ောငသ်ည အ်ပခောားတရောားရု ားမ ောား 

သ ားပခောားမှုခင်ား  စစရြ်မ ောား  ု က ောားနောစစ်ထဆားရန်အတွ ် ဥြထေအရတည်ထ ောင်ထသော 

အပခောားတရောားရု ားမ ောား  ု ထ ဘု  အောားပဖင ် မမ ျု န ်အဆင ်တရောားရု ားနှင ်တန်ားတူ တည်ထ ောင် ောား 

ြေါသည်။ အဆ ုြေါတရောားရု ားမ ောားတွင် ထအော ်ြေါတ ု ြေါဝင်ြေါသည်- 

  ထလားသူင ်တရောားရု ားမ ောား 

 စည်ြင်သော ောတရောားရု ားမ ောား 

 ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ားမ ောား 

 ထလားသငူ တ်ရောားရု ားမ ောား 

 ထလားသူင ်ဥြထေအရ  ထလားသူင ်မ ောား  ျူားလွန်သည ် ပြစ်မှုမ ောား  ု က ောားနော 

စစ်ထဆားရန်အတွ ်  ထလားသူင ်တရောားရု ားမ ောား  ု သ ားပခောားတည်ထ ောင် ောားြေါသည်။ မမ ျု န ်အဆင ် 

တရောားရု ားမ ောားပဖစ်ထသော်လည်ား  ထလားသူင ်တရောားသူက  ားသည် မှုခင်ား၏က  ားထလားမှုနှင ်မသ ်ဆ ုင်ဘွဲ 

ပြစ်ေဏ်အောားလု ား  ု စ ရင်န ုင်သည ် သ ားပခောားစ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောရှ ြေါသည်။  

 ထလားသူင ်တရောားရု ား (ရန် ုန်) သည် ရန် ုန်မမ ျု ထတော်စည်ြင်သော ော န ်နမ တ်အတွင်ား 

ရှ မမ ျု န ် (၂၀) တွင် ပဖစ်ြွောားထသော ထလားသူင ်မှုခင်ားမ ောား  ုစစ်ထဆားစ ရင်ရန် သ ားပခောားတည်ထ ောင် 

 ောားပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။  ထလားသူင ်တရောားရု ား (မနတထလား) သည် မနတထလားမမ ျု ထတော်စည်ြင်သော ော 

န ်နမ တ်အတွင်ားရှ  မမ ျု န ် (၅) မမ ျု န ်တွင် ပဖစ်ြွောားထသော  ထလားသူင ်မှုခင်ားမ ောား  ု စစ်ထဆား 

စ ရင်ရန် သ ားပခောားတည်ထ ောင် ောားပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။   ုတရောားရု ားမ ောားတွင်  ထလားသ ်ထသ 

စစ်ထဆားခန်ားအြေါအဝင် တရောားရု ားအထ ော ်အ ူပြျုြစစည်ားမ ောားနှင ်  ထလားသူင ်မ ောား သ ်ထတောင ် 

သ ်သောရှ ထစမည ် ြတ်ဝန်ား  င်  ုဖန်တ ားထြားရန်အတွ ်   ရ  ောမ ောားတြ်ဆင် ောားြေါသည်။ 

ထဖော်ပြြေါရု ားမ ောားအပြင်   န်မမ ျု န ်မ ောားအတွ ် သ ်ဆ ုင်ရောမမ ျု န ်တရောားရု ားတွင်  ထလား 

သူင ်မှုခင်ားမ ောား  ု စစ်ထဆားစ ရင်ရန်  ထလားသူင ်တရောားရု ား  ုြေါ ြူားတွွဲဖွင ်လှစ် ောားရှ ြေါသည်။ 

စညြ်ငသ်ော ောတရောားရု ားမ ောား 

စည်ြင်သော ောမှုခင်ားမ ောား  ု လ င်ပမန်  ထရော ်စွောစစ်ထဆားစ ရင်န ုင်ရန် စည်ြင်သော ော 

တရောားရု ားမ ောား တည်ထ ောင် ောားြေါသည်။ စည်ြင်သော ောတရောားရု ားမ ောား  ု ရန် ုန်မမ ျု ၊ မနတထလားမမ ျု နှင ် 

ထနပြည်ထတော်တ ု တွင် သ ားပခောားဖွင ်လှစ် ောားြေါသည်။ 

ထမောထ်တော ်ောဉတ်ရောားရု ားမ ောား 

 ောဉ်စည်ား မ်ားနှင ် လမ်ားစည်ား မ်ားခ  ျုားထဖော ်သူမ ောား  ု စစ်ထဆားစ ရင်ရန်အတွ ် 

ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ားမ ောား  ု ရန် ုန်မမ ျု ၊ မနတထလားမမ ျု နှင ် ထနပြည်ထတော်တ ု တွင် သ ားပခောားဖွင ်လှစ် 

 ောားြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၂ 



တရောားရု ားစ မ ခန် ခွွဲမှု 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်စ မ ခန ခ်ွွဲမှုဆ ငုရ်ောထ ောမ်တ မ ောား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင် စ မ ခန ်ခွွဲထရားလုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောား  ု အထ ော ်အ ူ 

ပြျုသည ် ထ ော်မတ နှင ်အဖွွဲ မ ောား ဖွွဲ စည်ား ောားရှ ြေါသည်။   ုထ ော်မတ မ ောားသည် တရောားစ ရင်ထရားရော 

  စစရြ်မ ောားနှင ် တရောားရု ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုဆ ုင်ရော  စစရြ်မ ောားထဆောင်ရွ ်ရောတွင် အထရားက  ားသည ်  အခန်ား 

 ဏ္ဍမှ ြေါဝင်ထနြေါသည်။ ၃၁.၁၂.၂၀၁၈ ရ ်ထန အ   ဖွွဲ စည်ား ောားသည ် ထ ော်မတ မ ောားမှော ထအော ်ြေါ 

အတ ုင်ား ပဖစ်ြေါသည် - 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် ဦား ွန်ား နွ်ားဦား ဦားထဆောင်ထသော “ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ် စ မ ခန ်ခွွဲထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားသောထဌား ဦားထဆောင်ထသော “စင် ောြူ-

ပမန်မော ဥြထေထရားရော အပြန်အလှန်ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ထရား နောားလည်မှုစောချွန်လွှော(MoU) အရ 

ဖွွဲ စည်ားသည ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ြူားတွွဲထ ော်မတ (Joint Committee)”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားသောထဌား ဦားထဆောင်ထသော “တရောားစ ရင် 

ထရား  င ်ဝတ်မ ောား လ ု ်နော  င ်သု ား အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားသောထဌား ဦားထဆောင်ထသော “ဥြထေဆ ုင်ရော 

အထ ော ်အ ူထြားထရားလုြ်ငန်ားစဉ်မ ောားအထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားပမသ မ်ား ဦားထဆောင်ထသော “ပမန်မောန ုင်င  

တရောားစ ရင် ု ားပြျုစုထရားအဖွွဲ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားပမသ မ်ား ဦားထဆောင်ထသော “လူမွွဲခ  ူ 

ပခင်ားဆ ုင်ရော ဥြထေမူက မ်ား ထရားဆွွဲထရားအဖွွဲ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ားဦားပမင ်ထအောင်ဦားထဆောင်ထသော “ပြည်ထ ောင်စု 

တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်  စ မ ခန ်ခွွဲထသော ဥြထေမ ောားစ စစ်ထရားအဖွွဲ ” 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားပမင ်ထအောင် ဦားထဆောင်ထသော           

“တ ုင်က ောားစော  စ စစ်ပြန်က ောားထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား    ဦားထအောင်ထဇော်သ န်ား    ဦားထဆောင်ထသော       

“e-Government အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားပမဟန် ဦားထဆောင်ထသော “လူမွွဲခ  ူပခင်ား 

ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောား ထဆောင်ရွ ်ထရားအဖွွဲ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားတင ် ဦားထဆောင်ထသော “အမှုတွွဲမ တတျူ 

 ူားပခင်ားဆ ငု်ရော နည်ားဥြထေ ပြင်ဆင်ထရားဆွွဲထရားအဖွွဲ ”  

 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၃ 



ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဖွွဲ စည်ားြု စနစ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စ မ ခန ်ခွွဲထရားနှင ် က  ားက ြ်ထရားလုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောား  ု 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရု ားနှင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

စ ရင်ထရားက  ားက ြ်မှုရု ားတ ု    ူည ထ ော ်ြ  ထဆောင်ရွ ်ထြားြေါသည်။ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြရ်ု ား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်နှင ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် တရောား 

သူက  ားမ ောား၏ လုြ်ငန်ားတောဝန်မ ောား  ု 

အထ ော ်အ ူပြျုရန် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

သူက  ားခ ျုြ်ရု ား၊ အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်၏ 

က  ားက ြ်မှုထအော ်တငွ် ဌောနခွွဲနှစ်ခု  ောားရှ  

ြေါသည်။   

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားတင ် ဦားထဆောင်ထသော “မဟောဗ ျူဟော 

စ မ   န်ားလ ်ထတွ အထ ောင်အ ည်ထဖော် ထဆောင်ရွ ်ထရားထ ော်မတ ”  

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားတင ် ဦားထဆောင်ထသော “တရောားရု ား  

ဦားထဆောင်သည ် ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစနစ်ခ မှတ် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရားဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ား 

ထ ော်မတ ”  

အောားလု ားထသော ထ ော်မတ မ ောားတွင် အဆင ်ပမင ်တရောားထရားအရောရှ က  ားမ ောား  ြေါဝင် ူည  

ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား၏လုြ်ငန်ားမ ောား  ု သ ားသန ် 

ထဆောင်ရွ ်ရန် ရည်ရွ ်၍ လြု်ငန်ားထ ော်မတ မ ောားနှင ် လြု်ငန်ားအဖွွဲ မ ောား  ုလည်ား ဖွွဲ စည်ား ောားြေါ 

သည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၄ 



၁၉ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြရ်ု ား 

 အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်၏က  ားက ြ်မှုထအော ်တွင် စ မ ခန ်ခွွဲထရားနှင ်ဝန် မ်ားထရားရော၊ ဘတ်ဂ  ်နှင ် 

ထ ော ်ြ  ၊ ထလ   င ်၊ သတင်ားအခ  ်အလ ်နည်ားြညောနှင ် ပြည်သူ  ဆ ်ဆ ထရား၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော 

ဆ ်ဆ ထရားနှင ် သုထတသနလုြ်ငန်ားမ ောားအတွ ် ဌောနက  ားငေါားခုပဖင ် ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားစ ရငထ်ရားက  ားက ြမ်ှုရု ား 

ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ်တစ်ဦား၏က  ားက ြ်မှုထအော ်တွင် တရောားသူက  ားမ ောားရု ား  ုင်ပခင်ားနှင ် 

စ ရင်ခ  ်မ ောားအတည်ပြျုပခင်ားအြေါအဝင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ တရောားစ ရင်ထရား 

လုြ်ငန်ားမ ောား၊ ဥြထေမ ောားသု ားသြ်ပခင်ားနှင ်မူက မ်ားထရားဆွွဲပခင်ား၊ လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားမ ောား၏ 

တရောားစ ရင်ထရားလုြ်ငန်ားမ ောားနှင ် ထရှ ထနထရှ ရြ်  စစမ ောား  ု က  ားက ြ်ရန်အတွ ် ဌောနက  ားငေါားခု ပဖင ် 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၅ 



၁၉ 

ရသု ားမနှ်ားထပခထငစွောရငာ်းမ ောားနငှ်  ဘဏ္ဍောထရားစ မ ခန ခ်ွွဲမှု  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် နှစ်စဉ် ုတ်ပြန်သည ် ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောထငွ 

အရအသု ားဆ ုင်ရောဥြထေအရ ခွွဲထဝထြားသည ် ဘဏ္ဍောရန်ြု ထငွပဖင ် လုြ်ငန်ားမ ောား  ု စ မ ထဆောင်ရွ ် 

ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောထငွအရအသု ားဆ ုင်ရောဥြထေအရ ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်  

တောဝန်ခ ရထသော ဘဏ္ဍောထရားနှစ်တွင်ထ ော ်ခ ရမည ်ရထငွမ ောား  ု စ မ က  ားက ြ်ထ ော ်ခ ပခင်ားနှင ် 

အသု ားစရ တ်ထငွ (သောမန်အသု ားစရ တ် နှင ် ထငွလု ားထငွရင်ားအသု ားစရ တ်) တ ု   ု စ မ ခန ်ခွွဲပခင်ားတ ု နှင ် 

စြ်လ ဉ်ား၍  ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား၊ အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်အောား လုြ်ြ ုင်ခွင ်အြ်နှင်ား၍ 

ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။  

လုြ်ြ ုင်ခွင် အြ်နှင်ားပခင်ားခ ရသည်  အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်သည် မ မ လ ်ထအော ်ရှ  ဌောနဆ ုင်ရော 

ြုဂဂ ျုလ်အောား ြ်မ ၍ လုြ်ြ ုင်ခွင် လွှွဲအြ်န ုင်သည်ပဖစ်ရော ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်  တောဝန်ခ ရ 

ထသောရထငွမ ောား  ု စ မ က  ားက ြ်ထ ော ်ခ ပခင်ားနှင် အသု ားစရ တ်ထငွတ ု   ု စ မ ခန် ခွွဲပခင်ားနှင် စြ်လ ဉ်ားသည်  

လုြ်ြ ုင်ခွင်   ု ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရု ား၊ ညွှန်က ောားထရားမှျူား(ဘတ်ဂ  ်နှင် ထ ော ်ြ  ဌောန) 

အောား အြ်နှင်ားထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား၊ အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်  ဘဏ္ဍောထရားနှစ်အလ ု ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အတွ ် ရထငွသု ားထငွမ ောား  ု ဘတ်ဂ  ်နှင ်ထ ော ်ြ  ဌောနသ ု  

လည်ားထ ောင်ား၊ တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားနှင ် လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားမ ောား 

အတွ ် ရထငွသု ားထငွမ ောား  ု တ ုင်ားထေသက  ား / ပြည်န ်တရောားထရားဦားစ ားမှျူားမ ောားသ ု လည်ားထ ောင်ား 

ခွွဲထဝ၍ စ မ ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ ဘဏ္ဍောထရားစ မ ခန ်ခွွဲမှုဆ ုင်ရောစည်ားမ ဉ်ားမ ောားနှင ်အည  လုြ်ငန်ား 

ထဆောင်ရွ ်မှုမ ောား  ု စ မ က  ားက ြ်ရန်အတွ ် ဌောနတွင်ားစောရင်ားစစ်ထဆားပခင်ားလုြ်ငန်ားမ ောား  ု 

ထဆောင်ရွ ်ရန် ေုတ  ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် တစ်ဦားဦားထဆောင်သည ်“ဌောနတငွာ်းစောရငာ်းစစ်အဖွွဲ ”   ု 

ဖွွဲ စည်ား ောားရှ မြ ား၊ ဌောနတွင်ားစောရင်ားစစ်အဖွွဲ ၏ လုြ်ငန်ားထဆောင်ရွ ်မှုမ ောား  ု က  ားက ြ်ြ  ြ ုား ူည ရန် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန် ဦားထဆောင်သည ် “စောရင်ားစစထ် ောမ်တ ”   ု 

ဖွွဲ စည်ား ောားရှ ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အထနပဖင်  ၂၀၁၈ခုနှစ် အတွ ် ဘဏ္ဍောထငွခွွဲထဝရရှ မှု 

အထနပဖင်  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောထငွ အရအသု ားဆ ုင်ရောဥြထေအရ  ခွွဲထဝထြားသည်  

ထငွလု ားထငွရင်ားအသု ားစရ တ်ထငွအောားလု ား၏ ၀.၁၈၅%   ုလည်ားထ ောင်ား၊ သောမန်အသု ားစရ တ်ထငွအောားလု ား 

၏ ၀.၁၀၁%   ုလည်ားထ ောင်ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧမြ လမှစ တ်င်ဘောလအ  ) (၆) လ  ောလ 

ခွွဲထဝထြားသည်    ထငွလု ားထငွရင်ားအသု ားစရ တ်ထငွအောားလု ား၏ ၀.၁၇၄%   ုလည်ားထ ောင်ား၊   သောမန်အသု ား  

၁၉ ၂၆ 



၁၉ 

 စဉ ်
ထငွစောရင်ား 

ထခေါင်ားစဉ ်

ပြည်ထ ောင်စတုရောား 

လွှတ်ထတေ်ာခ ျုြ်၏ရရှ မှု ရောခ ငု်နှုနာ်း 
  

သု ားစွွဲ

မှု 

အထပခ 

အထန 

  

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ 

  

၂၀၁၈ 

ဧမြ လ မ ှ

စ ်တငဘ်ော

   

(၆) လ* 

  

၂၀၁၈- ၂၀၁၉** 

 ၂၀၁၇- 

၂၀၁၈ 

၁-၄-၂၀၁၈ 

မ ှ

၃၀-၉-၂၀၁၈ 

   

(၆) လ 

၂၀၁၈- 

၂၀၁၉ 

၁။ 
ထငွလု ားထငွရင်ား 

အသု ားစရ တ် 
၀.၁၈၅% ၀.၁၇၄% ၀.၁၃၁ % 

ခွင ်ပြျု

ထငွ 
၈၃၁၅.၈၈၁ ၃၆၃၁.၆၁၃ ၈၂၆၂.၁၅၀ 

          

အမှန် 

သု ား

ထငွ 

၈၂၆၃.၄၀၄ 
၃၆၃၁.၃၅၂ 

  
၁၃၃၀.၁၀၀*** 

၂။ 
သောမန ်

အသု ားစရ တ် 
၀.၁၀၁% ၀.၁၀၆% ၀.၁၁၆% 

ခွင ်ပြျု

ထငွ 
၁၅၇၄၀.၀၀၀ ၈၄၇၇.၇၃၇ ၂၀၂၉၅.၅၂၉ 

          

အမှန် 

သု ား

ထငွ 

၁၅၁၈၄.၆၂၀ ၈၄၄၇.၄၅၀ ၄၁၈၂.၈၇၁**** 

* ၂၀၁၈  ဧမြ  ၁ရ  ် မ ှ စ တ်ငဘ်ောလ ၃၀ ရ  ်  က ောား ောလ (၆) လစောအတ ွ ် ထငလွု ားထငရွငာ်းအသု ားစရ တ ် ဘတဂ်  ခ်ငွ် ပြျုထငွ၊ 

အမနှသ်ု ားထငနွငှ်  သောမနအ်သု ားစရ တခ်ငွ် ပြျုထင၊ွ အမနှသ်ု ားထငတွ ု    ုထဖောပ်ြ ောားပခငာ်းပဖစသ်ည။် 

**၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍောထရားနစှ ် (၂၀၁၈ ထအော တ် ဘုော ၁ ရ ထ်န  မ ှ ေ ဇငဘ်ောလ ၃၁ ရ ထ်န အ  ) ထငလွု ားထငရွငာ်းအသု ားစရ တန်ငှ်  

သောမနအ်သု ားစရ တခ်ငွ် ပြျုထငမွ ောား   ုထဖောပ်ြ ောားပခငာ်းပဖစသ်ည။် 

*** ထငလွု ားထငရွငာ်းအသု ားစရ တတ်ငွအ်မနှသ်ု ားထငမွေှာ ၂၀၁၈ ခနုစှ ် ေ ဇငဘ်ောလ ၃၁ ရ ထ်န   အသု ားပြျုမြ ားသည  ် ထင ွ ု 

ထဖောပ်ြပခငာ်းပဖစြ်ေါသည။်  

**** သောမနအ်သု ားစရ တတ်ငွ ်အမနှသ်ု ားထငမွေှာ ၂၀၁၈ ခနုစှ ်ေ ဇငဘ်ောလ ၃၁ ရ ထ်န    အသု ားပြျုမြ ားသည ထ်င ွ  ုထဖောပ်ြပခငာ်းပဖစြ်ေါသည။်  

စရ တ်ထငွအောားလု ား၏ ၀.၁၀၆%   ုလည်ားထ ောင်ား၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍောထငွအရအသု ား ဆ ုင်ရော 

ဥြထေအရ ခွွဲထဝထြားသည်  ထငွလု ားထငွရင်ား အသု ားစရ တ်ထငွအောားလု ား၏ ၀.၁၃၁ %   ုလည်ားထ ောင်ား၊ 

သောမန်အသု ားစရ တ်ထငွ အောားလု ား၏ ၀.၁၁၆%   ုလည်ား ထ ောင်ားခွွဲထဝရရှ ခွဲ ြေါသည်။ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍောထရားနှစ်၊ ၂၀၁၈ (၆) လ  ောလနှင ် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍောထရားနှစ်အတွ ် ထငွလု ားထငွရင်ားအသု ားစရ တ်၊ သောမောန်အသု ားစရ တ်တ ု နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ 

ခွင ်ပြျုထငွ၊ အမှန်သု ားစွွဲထငွမ ောား  ု ဇ ောားပဖင ် နှိုင်ား ှဉ်ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈၊ ၂၀၁၈ (၆)လနငှ  ်၂၀၁၈-၂၀၁၉  ခနုစှ ်ဘဏ္ဍောထရားနစှ ်ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြအ်တွ  ်

ခငွ ပ်ြျုထင ွနငှ သ်ု ားစွွဲမှုအထပခအထန (  ြသ်နာ်းထြေါငာ်း) 

၁၉ ၂၇ 



၂၀၁၈  ခနုစှ်အတငွာ်းပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် 

က  ျုားြမ်ားထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ောမဟောဗ ျူဟော (၅)နစှတ်ောစ မ   နာ်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ထရားဆွွဲပခငာ်း 

  “အောားလု ားအတွ ်တ ုားတ ်ထ ောင်ားမွန်ထသော တရောားမျှတမှုဆ သ ု ” ထဆောင်ြုေ်နှင် အည  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည်  တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောမဟောဗ ျူဟော (၅) နှစ်တောစ မ   န်ား 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)   ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထအောင်ပမင်စွော ထရားဆွွဲထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။  ခင်ထရားဆွွဲ 

ခွဲ သည်  တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောမဟောဗ ျူဟော စ မ   န်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၇)   ုအထပခပြျု၍ ပြည်သူလူ ု၏ 

ပဖစ်ထြေါ်လ  ်ရှ သည်  လ ုအြ်ခ  ်မ ောား  ု ပဖည် ဆ ားန ုင်ရန် မဟောဗ ျူဟောလြု်ငန်ားန ်ြ ် (၅) ရြ် 

ခ မှတ် ောားရှ ခွဲ ြေါသည်။ တရောားရု ားဝန်ထဆောင်မှုမ ောား  ု အမ ောားပြည်သူလ ်လှမ်ားမ န ုင်မှုလွ ် ူ 

တ ုားတ ်ထစရန်၊ တရောားရု ားမ ောားအထြေါ် အမ ောားပြည်သူ၏  ု က ည်  ုားစောားမှု  ု ပမြှင် တင်န ုင်ရန်အတွ ် 

အမ ောားပြည်သူ၏ အသ အပမင်  ု ပမြှင် တင်ထြားရန်၊ တရောားစ ရင်ထရားလွတ်လြ်မှု  ု   န်ားသ မ်ား 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန်အတွ ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောလွတ်လြ်မှုနှင်  စ မ ခန် ခွွဲမှုစွမ်ားရည်မ ောား ပမြှင် တင် 

ထဆောင်ရွ ်ရန်၊ တရောားစ ရင်ထရား၏ ြညောရြ် ျွမ်ား  င်မှု၊ တောဝန်ခ န ုင်မှုနှင်  ဂုဏသ်  ခောရှ မှုတ ု   ု 

ပမြှင် တင်ထြားရန်၊ တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား၏ ဝန် ုြ်ဝန်ြ ုားမ ောား၊ အမှုထရွှ ဆ ုင်ားပခင်ားထက ောင်  

ပဖစ်ထြေါ်ထစသည် အခ  န်ပြျုန်ားတ ားမှုမ ောား  ု ထလ ော   ထစရန်အတွ ်   ထရော ်ထသော မှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှုနှင်  

တရောားရု ား  ထဆောင်ရွ ်ထသောအ ာူးမှုခင်ား  စစရြ်တ ု   ု တ ုားပမြှင် ထဆောင်ရွ ်ရန်စသည်  ရည်မှန်ားခ  ် 

မ ောား  ု မဟောဗ ျူဟောန ်ြ ်မ ောားသတ်မှတ်၍ (၅) နှစ်တော ောလအတွင်ား အထ ောင် အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်သွောားမည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း 

(၂၀၁၈  -၂၀၂၂ )   

၁၉ ၁၉ ၂၈ 



၁၉ 

တရောားရု ား ဦားထဆောငသ်ည်  ထစ စြထ်ပဖရငှာ်းထရားစနစ ်  ုအထ ောငအ် ညထ်ဖောရ်န ်ထဆောငရ် ွ ်

ပခငာ်း 

၂၀၁၈-၂၀၂၂ မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားတွင်  ည ်သွင်ားသတ်မှတ် ောားသည ် မဟောဗ ျူဟော 

အစ အစဉ်အရ  တရောားရု ား၏မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုမ ောား ြ ုမ ု  ထရော ်စွောထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန်နှင်  တရောားရု ား 

အသု ားပြျုသူမ ောား ြ ုမ ုအဆင်ထပြသ ်သောထစရန် ရည်ရွ ်၍ တရောားရု ား  ဦားထဆောင်သည်  ထစ စြ် 

ထပဖရှင်ားထရားစနစ်  ု ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန်အတွ ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် 

စတင်ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ အဆ ုြေါစနစ်  ုအထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ြေါ  တရောားရု ား  

တရောားမမှုခင်ားမ ောား  ု ြ ုမ ု  ထရော ် ပမန်ဆန်မြ ား စရ တသ် ်သောစွော ထပဖရှင်ားထြားန ုင်မည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည်  ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစနစ်  ု  အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် 

ထလ လောဆန်ားစစ်မှုမ ောား  ု ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ရော ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ဂ ြန ်

အပြညပ်ြညဆ် ုငရ်ော ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ထရားထအဂ င်စ နှင ် ြူားထြေါင်ား၍ အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား ပြျုလုြ် 

ပခင်ား၊ ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားအရောရှ လ ်စွွဲနှင  ် တရောားရု ား ဦားထဆောငသ်ည  ် ထစ စြထ်ပဖရှင်ားထရား လုြ် ု ား 

လုြ်နည်ားမ ောားထရားဆွွဲပခင်ား၊ တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား  မှ သထဘော ောားစစ်တမ်ားမ ောား ထ ော ် ူပခင်ား၊ 

အဆ ုြေါစနစ်  ု စမ်ားသြ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ထရားအတွ ် စမ်ားသြ်တရောားရု ားမ ောား ထရာွးခ  ် 

သတ်မှတ်ပခင်ားတ ု   ု ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည်  ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစနစ် 

သည် န ုင်င တ ောရှ တရောားရု ားမ ောားတွင် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထအောင်ပမင်လ  ်ရှ သည ် စနစ်တစ်ခု 

ပဖစ်မြ ား  တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား၏စ တ်ထ  နြ်မှုအမ ောားဆု ားရရှ  ောားသည ်စနစ်တစ်ခုပဖစ်ြေါသည်။  

တရောားရု ား ဦားထဆောငသ်ည  ်

ထစ စြထ်ပဖရငှာ်းထရားစနစ ်

ဆ ငုရ်ောထဆာွးထနာွးြွွဲမ ောား 

၁၉ ၂၉ 



န ငုင် တစဝ်နာ်းတရောားရု ားမ ောားတငွမ်ှုခငာ်းစ မ ခန် ခွွဲမှုအစ အစဉ ် (National Case Management 

Program- NCMP) တစရ်ြအ်ထ ောငအ် ညထ်ဖောထ်ဆောငရ် ွပ်ခငာ်း 

 ထရှ ထပြားတရောားရု ားအစ အစဉ်၏ ထအောင်ပမင်မှုရလေ်မ ောား  ုအထပခခ ၍ တရောားစ ရင်ထရား 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား(၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ မဟောဗ ျူဟောလုြ်ငန်ား န ်ြ ် ၅ "  ထရော ်ထသော မှုခင်ားစ မ  

ခန ်ခွွဲမှုနှင ် တရောားရု ား ထဆောင်ရွ ်ထသော အ ူားမှုခင်ား  စစရြ်တ ု   ု တ ုားပမြှင ်ထဆောင်ရွ ်ရန်" အတွ ် 

န ုင်င တစ်ဝန်ားတရောားရု ားမ ောားတွင် မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ် ( National Case Management Pro-

gram – NCMP)   ု သု ားနှစ်အတွင်ား အဆင ်အလ ု ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ရန် ရည်မှန်ား 

 ောားရှ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရည်မှန်ားခ  ်နှင ်အည  NCMP   ု နှစ်အလ ု ် 

အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ရော ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင်  USAID-PRLP 

တ ု ြူားထြေါင်ား၍ NCMP အတွ ် ဆရောပဖစ်သင်တန်ား Training of Trainer on Court Surveys   ု 

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ် တရောားလွှတ်ထတော် (၉) ခုမှ တရောားထရားအရောရှ မ ောား  ုသင်တန်ားထြားပခင်ား၊ 

CMP အတွ ် တရောားရု ား စစ်တမ်ားမ ောားထ ော ် ူပခင်ား၊ သင်တန်ားဆရောမ ောား လ ်စွွဲစောအုြ်ပြျုစုထရား 

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲပြျုလုြ်ပခင်ား၊ ထနပြည်ထတော်၌ တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောားထ ော ် ူထရားဆ ုင်ရော 

သင်တန်ားမ ောားပြျုလုြ်ပခင်ား၊ NCMP အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ထရားအတွ ် လ ်ထတွ   င် သု ား 

သင် ထသောလမ်ားညွှန်စောအုြ် (User Manual)၊ သင်တန်ားဆရောလမ်ားညွှန်စောအုြ် (Trainer Guide 

Book) မ ောားထရားဆွွဲထရားအတွ ် ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား ပြျုလုြ်ပခင်ား၊  နဦားထရှ ထပြား တရောားရု ား (၃)ရု ားအထြေါ် 

ထနော ်ဆု ားအ ွဲပဖတ်သည်  အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲပြျုလုြ်ပခင်ား၊ NCMP ထလ   င် သင်က ောားထရားလုြ်ငန်ား 

အဖွွဲ မှ အဖွွဲ ဝင်မ ောား  မှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှု အစ အစဉ်နှင် စြ်လ ဉ်ား၍ တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်မ ောား 

သ ု သွောားထရော ်၍ သင်တန်ားမ ောား ြ ု ခ ထြားပခင်ားမ ောား  ု ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှုအစ အစဉ် (NCMP)   ု ခရ ုင်တရောားရု ား 

(၉) ရု ားနှင်  မမ ျု န ်တရောားရု ား (၉) ရု ားတ ု တွင် စတင်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ရော  ခင် 

ထရှ ထပြားတရောားရု ား (၈) ရု ားနှင ်ထြေါင်ား၍စုစုထြေါင်ား ခရ ုင်တရောားရု ား (၁၂) ရု ားနှင ်မမ ျု န ်တရောားရု ား (၁၄) ရု ား 

တွင် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်လ  ် ရှ ြေါသည်။   ထရော ်ထသော မှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှု အစ အစဉ်  ု 

  င် သု ားပခင်ားပဖင်  န ုင်င တစ်ဝန်ားရှ တရောားရု ားမ ောား၏ မှုခင်ားထဆောင်ရွ ်မှုမ ောား ြ ုမ ုလ င်ပမန်စွော 

ထဆောင်ရွ ်မြ ားစ ားထစမြ ား၊ မှုခင်ားက န် က ောပခင်ားမ ောား  ု ထလျှော ခ န ုင်မည် ပဖစ်ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၀ 



၁၉ 

တရောားရု ားအထ ော အ် ပူြျုြစစညာ်းမ ောားတြဆ်ငပ်ခငာ်း 

ရန် ုန်အထနော ်ြ ုင်ားခရ ုင်တရောားရု ား၊ ပမစ်က  ားနောားခရ ုင်တရောားရု ား၊ ထညောင်ဦားခရ ုင်တရောားရု ား၊ 

ထမော်လမမ ျုင်ခရ ုင်တရောားရု ားတ ု တွင်  ူန ဆ ်ဖ်၏အ ူအည ပဖင ်  ထလားသ ်ထသစစ်ထဆားခန်ား 

အြေါအဝင်  ထလားသူင ်မ ောားသ ်ထတောင ်သ ်သောရှ ထစမည ် ြတ်ဝန်ား  င်  ု ဖန်တ ားထြားပခင်ား၊ 

 ထလားသူင ်အမှုမ ောား၊ လူ ုန် ူားမှုမ ောားအြေါအဝင်အပခောားအမှုမ ောားတွင် တရောားရု ားတွင် သ ်ထသ 

အပဖစ် အစစ်ထဆားခ စဉ်အတွင်ား နစ်နောသူမ ောား၏လု ပချု ထရားနှင ် အနတရ ် င်ားရှင်ားထရားတ ု အတွ ် 

တရောားရု ားအထ ော ်အ ူပြျုြစစည်ားမ ောား၊   ရ  ောမ ောားတြ်ဆင်ပခင်ားတ ု   ု ထဆောင်ရွ ် ောားရှ ြေါသည်။  

 

တရောားစ ရငထ်ရား၏ တောဝနခ်  နူ ငုမ်ှုနငှ်  ဂဏုသ်  ခောရှ မှုတ ု    ု ပမြှင် တငထ်ြားရန ် အထ ောင် 

အ ညထ်ဖောထ်ဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အထနပဖင ် လောဘ်ထြားလောဘ် ူ  င်ားရှင်ားမြ ား၊ 

တောဝန် ူန ုင်မှု တောဝန်ခ န ငု်မှုပမင် မောားသည်  တရောားစ ရင်ထရား  ု ပြည်သူမ ောား  ုထြားအြ်န ုင်ရန်ရည်ရွ ်၍ 

စဉ်ဆ ်မပြတ် က  ျုားြမ်ား ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ တရောားသူက  ားမ ောား၊ တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏ 

  င် ဝတ်ြ ုင်ားနှင်  ြညောရြ်ဆ ုင်ရောတ ုားတ ်မှုပမင် မောားထစရန် ရည်ရွ ်၍ ပမန်မောန ုင်င  တရောားသူက  ား 

မ ောားအတွ ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော  င ်ဝတ်  ုထရားဆွွဲခွဲ မြ ားပဖစ်ရော အဆ ုြေါ  င ်ဝတ်အထြေါ် 

ရှင်ားလင်ားခ  ်မူက မ်ားထရားဆွွဲပခင်ား၊ တောဝန် ူန ုင်မှုနည်ားလမ်ားမ ောား ထြေါ်ထြေါ ်ထစထရားအတွ ် အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား၊ ေ န်ားမတ်-ပမန်မောတရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရားနှင ် လူ အခွင ်အထရားအစ အစဉ်အရ 

ေ န်ားမတ်န ုင်င သ ရု ားနှင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တ ု  ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်သည ် “Judicial 

Accountability Workshop”  “Training the Trainers (TOT) workshop on Judicial          

Accountability and Code of Judicial Ethics” မ ောား  ုပြျုလုြ်ပခင်ားတ ု   ု ထဆောင်ရွ ် 

န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်

ထတော်ခ ျုြ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား 

ဦားထဆောင်ထသော “တရောားစ ရင်ထရား 

  င ်ဝတ်မ ောား လ ု ်နော  င ်သု ား 

အထ ောင်အ ည်ထဖော် ထဆောင်ရွ ် 

ထရားထ ော်မတ ”   ုဖွွဲ စည်ား ောားရှ မြ ား 

တရောားသူက  ားမ ောား  င် ဝတ်ြ ုင်ားဆ ုင်

ရော လ ု ်နော  င် သု ားမှု အောားထ ောင်ား 

ထစထရား က  ားက ြ်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ  

ြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၁ 



၁၉ 

သည်နှင ်အမျှ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောဂုဏသ်  ခော ြ ုမ ုပမင ်တ ်မြ ား ပြည်သူအမ ောား၏  ု က ည်  ုားစောားမှု 

  ု တ ုားတ ်ရရှ န ုင်ရန် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။  

တရောားသကူ  ားမ ောားအတ ွ ် တရောားစ ရငထ်ရားနငှ် ြညောရြြ် ငုာ်းဆ ငုရ်ော ျွမာ်း  ငမ်ှုမ ောား တ ာုးတ  ်

လောထစရန ်ထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

 တရောားသူက  ားမ ောား စ ားြွောားထရားဆ ုင်ရောမှုခင်ားမ ောားစစ်ထဆားစ ရင်ရောတွင် ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ငု်ရော 

 ျွမ်ား  င်မှုမ ောား တ ုားတ ်လောထစထရားအတွ ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော ူားသန်ား 

ထရောင်ားဝ ်ထရား  စစရြ်မ ောားနှင် စြ်လ ဉ်ားသည်  ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  ု ဂ ြန်အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရောြူားထြေါင်ား 

ထဆောင်ရွ ်ထရားထအဂ င်စ ၊ အောရှဖွ  မဖ ျုားထရားဘဏ်တ ု နှင် ြူားထြေါင်ား  င်ားြပခင်ား၊ ဂ ြန်အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော 

ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ထရား ထအဂ င်စ နှင် ြူားထြေါင်ား၍ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော ူားသန်ားထရောင်ားဝ ်ထရား   စစရြ် 

မ ောား  ု ဥြထေရှုထ ောင် မှ ထလ လောပခင်ားစောအုြ်မူက မ်ားထရားသောားပြျုစုပခင်ားမ ောား  ု ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။  

  ု အပြင် အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင် ဥြထေနှင် စြ်လ ဉ်ား၍ လုြ်ငန်ားခွင်ဝင်တရောားသူက  ားမ ောား 

အတွ ် အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင် နှင် ြတ်သ ်ထသော အထပခခ သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားထရားဆွွဲပခင်ား၊ 

 ုန်အမှတ်တ ဆ ြ် မူြ ုင်ခွင် ဆ ုင်ရော ပြဌောန်ားစောအုြ် (မူက မ်ား) ထရားဆွွဲပခင်ား၊ အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား 

  င်ားြပခင်ား၊ အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင် ဆ ုင်ရော တရောားစ ရင်ထရားစနစ်ဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်ထရား နည်ားလမ်ားမ ောား 

အထြေါ် ထလ လောဆန်ားစစ်ခ  ်မ ောားပြျုစုပခင်ားတ ု   ုထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။  

      ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

နှင်  U N O D C  တ ု  ြူားထြေါင်ား၍ 

“တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော တ ုင်တန်ားစော 

စ စစထ်ရားလုြင်န်ားစဉမ်တှစဆ်င်  တရောား 

စ ရငထ်ရား ဂုဏသ်  ခောပမြှင် တငထ်ရား” 

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ  ုလည်ား၂၀၁၈ခုနှစ် 

အတွင်ားပြျုလုြ်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ 

ပမန်မောန ုင်င  တရောားသူက  ားမ ောား၏ 

  င ်ဝတ်ြ ုင်ားနှင ် တောဝန် ူတောဝန်ခ  

န ုင်မှုဆ ုင်ရောမ ောား    ပမင ်မောားတ ုားတ ်လော  

ြတဝ်နာ်း  င ်   နာ်းသ မာ်းထရားနငှ  ် ရောသ ဥတထုပြောငာ်းလွဲမှုအတ ွ ် တရောားရု ားစ ရငဆ်ု ားပဖတ်မှု 

ဆ ငုရ်ော အောရ-ှြစ ဖ တတ်ရောားထရားည လောခ    ငာ်းြပြျုလြုပ်ခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် အောရှဖွ  မဖ ျုားထရားဘဏ် (ADB)၊  ုလသမဂဂသဘောဝ 

ြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရားစ မ ခ  ် (UNEP)၊ သဘောဝြတ်ဝန်ား  င်ဆ ုင်ရောအောရှတရောားသူက  ားမ ောား 

 ွန်  ်(Asia Justice Network Environment) တ ု နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ “ြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရား 

နှင ်ရောသ ဥတုထပြောင်ားလွဲမှုအတွ ် တရောားရု ားစ ရင်ဆု ားပဖတ်မှုဆ ုင်ရော    အောရှ-ြစ ဖ တ်တရောားထရား ည လောခ   

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၂ 



၁၉ 

(Asia-Pacific Judicial Conference on Environmental and Climate Change Adjudica-

tion)”   ု ထနပြည်ထတော် Hilton Hotel တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထအော ်တ ုဘောလ ၂၉ ရ ် မှ ၃၀ 

ရ ်ထန အ     င်ားြပြျုလုြ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ အဆ ုြေါည လောခ သည် သဘောဝြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ား 

ထရားနှင ်စြ်လ ဉ်ားသည ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော အ င် ရည လောခ တစ်ခုအပဖစ် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်  န ုင်င တ ောမ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောားနှင ်ြူားထြေါင်ားမြ ား အ မ်ရှင်အပဖစ်လ ်ခ   င်ားြ 

န ုင်ခွဲ ပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။  

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသူက  ားခ ျုြ်

  ထအောငစ်ညထ်တော ်နွာ်းမြ ား 

ည လောခ ဖငွ လ်စှစ်ဉ ်

ည လောခ တ ထ်ရော သ်မူ ောား၏မတှတ်မ်ားဓေါတြ်ု  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၃ 



 ည လောခ သ ု  အောဆ   န ုင်င မ ောားမှ ေုတ  တရောားသူက  ားခ ျုြ်မ ောားအြေါအဝင် တရောားသူက  ား 

(၁၆)ဦား၊ ထတောင်အောရှန ုင်င မ ောားမှ တရောားသူက  ားခ ျုြ်မ ောားအြေါအဝင် တရောားသူက  ား (၁၂) ဦား၊ ြစ ဖ တ် 

ထေသန ုင်င မ ောားမှ တရောားသကူ  ားခ ျုြအ်ြေါအဝင ် တရောားသကူ  ား (၃)ဦား၊ အောရဖှွ  မဖ ျုားထရားဘဏ၊်  မ္ော  ုလ 

သမဂဂသဘောဝြတဝ်န်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရားအစ အစဉ်မှ အဖွွဲ ဝင်မ ောား၊ တ ကသ ုလ်ြေါထမော ခမ ောား၊      

မ ောား၊ ဘောသောရြ် ျွမ်ား  င်သူမ ောား၊ စောတမ်ားဖတ်က ောားသူမ ောား စုစုထြေါင်ားန ုင်င  (၄၀) မှ (၇၃) ဦား၊ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်မှ တရောားသူက  ား (၇၀) ဦား၊ အပခောားဌောန 

ဆ ုင်ရောမ ောားမှ   ု ်စောားလှ ် (၁၀) ဦား တ ်ထရော ်ခွဲ ြေါသည်။  

 ည လောခ တွင် ပမန်မောန ုင်င ရှ  ြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရား၊ ရောသ ဥတုထပြောင်ားလွဲထရားနှင ် 

ြတ်သ ်သည ် ဥြထေမူထဘောင်မ ောားအထြေါ် စ န်ထခေါ်မှုမ ောား၊ သဘောဝြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရားနှင ် 

လူ အခွင ်အထရား၊ မမ ျု ပြမ ောား လ င်ပမန်စွော    ်ပြန ်ပဖစ် ွန်ားလောမှုနှင ် ဆ ်စြ်ထနြု ၊ သဘောဝ 

ြတ်ဝန်ား  င်  န်ားသ မ်ားထရားနှင ် ရောသ ဥတုထပြောင်ားလွဲမှုဆ ုင်ရောအထြေါ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောရှုထ ောင ်၊ 

သဘောဝြတ်ဝန်ား  င်ဆ ုင်ရော မှုခင်ားမ ောားစွွဲဆ ုထဆောင်ရွ ်ြု နှင ် စ န်ထခေါ်မှုမ ောားဆ ုင်ရော ထခေါင်ားစဉ်မ ောားနှင ် 

စြ်လ ဉ်ားမြ ား ထဆွားထနွားခွဲ က ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၄ 



၁၉ 

တရောားစ ရင်ထရားဆ ငု်ရောထဆောငရ်ွ မ်ှုမ ောား 

တရောားရု ားမ ောား၏ စ ရငြ် ငုခ်ငွ အ်ောဏောထပြောငာ်းလွဲသတမ်တှပ်ခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝေါရ လ ၂၃ ရ ်ထန  ရ ်စွွဲြေါအမ န ် 

ထက ော်ပငောစောအမှတ်(၆၆/၂၀၁၈)ပဖင ် ရှမ်ားပြည်န ်၊ ြအ ုဝ်ား  ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသ တရောားရု ားအောား 

ဖွွဲ စည်ား ောားရှ မြ ား၊ ဟ ုြု ားမမ ျု န ်၊ ဆ ဆ ုင်မမ ျု န ်နှင ် ြင်ထလောင်ားမမ ျု န ်မ ောားတွင် ပဖစ်ြွောားထသော 

ရောဇဝတ်မှုမ ောားနှင ် တရောားမမှုမ ောား  ု စစ်ထဆားစ ရင်န ုင်ရန် စ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောမ ောားအြ်နှင်ားခွဲ ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထအော ်တ ုဘောလ ၁ ရ ်ထန  ရ ်စွွဲြေါ 

အမ န ်ထက ော်ပငောစောအမှတ်(၈၄၅/၂၀၁၈)ပဖင ် ခ င်ားပြည်န ်၊ မတူြ ခရ ုင်တရောားရု ားအောား ဖွွဲ စည်ား ောားရှ မြ ား၊ 

မတူြ မမ ျု န ် နှင ်ြလ ဝ်မမ ျု န ်မ ောားတွင် ပဖစ်ြွောားထသော ရောဇဝတ်မှုမ ောားနှင ် တရောားမမှုမ ောား  ု စစ်ထဆား 

စ ရင်န ုင်ရန် စ ရင်ြ ုင်ခွင ် အောဏောမ ောားအြ်နှင်ားခွဲ ြေါသည်။ 

မှုခငာ်းမ ောားစစထ်ဆားစ ရငပ်ခငာ်း 

 မှုခင်ားမ ောား  ု ဥြထေနှင ်အည  မှန်မှန်နှင ်ပမန်ပမန် စ ရင်ဆု ားပဖတ်ထရားသည် တရောားရု ား၏ လုြ်ငန်ား 

တောဝန်တစ်ရြ် ပဖစ်ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်၏ မှုခင်ားမ ောား စစ်ထဆားစ ရင်မှု 

အထပခအထန  ု ပြ ဒေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား၊ ဆု ားပဖတ်မြ ားအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား၊ စစ်ထဆားဆွဲ 

အမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား၊ အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ား၊ မှုခင်ားြမောဏနှင ် တရောားသူက  ားမ ောား၏ ထဆောင်ရွ ် 

န ုင်မှုနှင ် အထရားက  ားရောဇဝတ်မှု အမ  ျုားအစောားအလ ု ် ခွွဲပခောားပခင်ားစသည ် စ နှုန်ားမ ောားထြေါ် မူတည်၍ 

နှိုင်ား ှဉ်ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

ပြ ခေ နန်စှအ်လ ု  ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း   

 ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားသည် တရောားရု ားသ ု စွွဲဆ ုတင်ြ ု သည ် မှုခင်ားြမောဏ  ု 

အမ  လုြ်ထဆောင်န ုင်သည ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောစွမ်ားရည်  ု တ ုင်ားတောရန် ထဖော်ပြပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ * 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ပြ ခေ နန်စှအ်လ ု  ်အမှုမြ ားပြတန်ှုနာ်း 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတထ်တော်ခ ျုြ်၏ ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား  ု ဇ ောား(၁) 

တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သ ု  စွွဲဆ ု 

ထလျှော ် ောားသည ် အမှုထြေါင်ား ၅၀၆၈ မှုရှ မြ ား၊ မြ ားပြတ်မှုသည် ၅၂၀၃ မှု ပဖစ်ြေါသည်။  စွွဲဆ ု 

ထလျှော ် ောားမှုသည်  ခင်နှစ်   ် ၁၆.၆%  ြ ုမ ုမ ောားပြောားခွဲ ထသော်လည်ား၊ အမှုမြ ားပြတ်မှုသည် 

 ခင်နှစ်  ် ၃၆% ြ ုမ ုမ ောားပြောားခွဲ သပဖင ်  မြ ားပြတ်မှုနှုန်ား အလွန်ပမင ်မောားခွဲ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စု 

တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင် တရောားသူက  ားအထရအတွ ် တ ုားပမြှင ်ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ပခင်ား၊ အမှုမ ောားအောား 

ြ ုမ ုလ င်ပမန်စွော စစ်ထဆားစ ရင်န ုင်ထရားအတွ ်လ ော ောားထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ ပခင်ားတ ု ထက ောင ် အမှုမြ ားပြတ်မှု 

နှုန်ား ြ ုမ ုပမင ်မောားလောခွဲ ပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

*အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား   ု တွ ်ခ  ရ်ောတွင ် ပြ ခေ န်နှစအ်တွငာ်း တရောားရု ားသ ု  စွွဲဆ တုငြ် ု ထသော အမှုအထရအတွ န်ှင  ် စစထ်ဆားဆု ားပဖတခ်ွဲ သည ် အမှုအထရ 

အတွ တ် ု ၏ အခ  ျုားအစောား   ု တွ ်ခ  ပ်ခငာ်းပဖစ်ြေါသည။် စစထ်ဆားဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ သ်ည ်  ခင်နှစလ် ်  န်  အမှုမ ောားနှင ် 

 ခနုှစအ်တွငာ်း စွွဲဆ တုင်ြ ု ထသော အမှုမ ောားမ ှ စစ်ထဆားဆု ားပဖတ်ခွဲ သည  ်  စုစထုြေါင်ားအမှုအထရအတွ ပ်ဖစြ်ေါသည်။ န ုငင် တဝနာ်း မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှု 

အစ အစဉ်  င သ်ု ားသည ် ထရှ ထပြားတရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုနာ်း  ုလည်ား အလောားတ ူတ ွ်ခ  ် ောားြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၅ 



အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စွွဲဆ  ု

ရောဇဝတ် ၁၃၈၄ ၁၃၈၂ ၁၅၄၃ ၂၀၀၁ 

တရောားမ ၂၃၉၃ ၂၄၉၅ ၂၅၀၃ ၂၇၅၀ 

စောချွန ် ၂၁၂ ၃၀၀ ၂၉၈ ၃၁၇ 

စစုထုြေါငာ်း ၃၉၈၉ ၄၁၇၇ ၄၃၄၄ ၅၀၆၈ 

မြ ားပြတ် 

ရောဇဝတ် ၁၂၆၉ ၁၂၆၉ ၁၃၂၂ ၂၀၁၀ 

တရောားမ ၂၀၇၂ ၂၃၅၀ ၂၂၁၄ ၂၈၆၀ 

စောချွန ် ၂၂၀ ၁၉၂ ၂၈၇ ၃၃၃* 

စစုထုြေါငာ်း ၃၅၆၁ ၃၈၁၁ ၃၈၂၃ ၅၂၀၃ 

အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား 

ရောဇဝတ် ၉၂% ၉၂% ၈၆% ၁၀၀% 

တရောားမ ၈၇% ၉၄% ၈၈% ၁၀၄% 

စောချွန ် ၁၀၄% ၆၄% ၉၆% ၁၀၅% 

စစုထုြေါငာ်း ၈၉% ၉၁% ၈၈% ၁၀၃% 

ဇ ောား. ၁  ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ု ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု (၁)  ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ န်စှအ်လ  ုအ်မှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၅-

* စောချွနထ်တောထ်လျှော  ်ောားမှုမ ောားအထြေါ် မြ ားပြတမ်ှုမ ောားအန  ် အောဏောထြားစောချွနထ်တော ် ၂ မှု၊အောဏောြ ငုထ်မားစောချွနထ်တော ် ၁၁ မှု၊ 

အမှုထခေါ်စောချွနထ်တော ် ၂၆ မှုတ ု    ု ထလျှော  ်ောားသည အ်တ ငုာ်းခငွ ပ်ြျု၍ သ ဆ် ငုရ်ောဌောနမ ောား၏ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား   ု ြ ဖ်   ်

ခွဲ မြ ား၊ ဥြထေနငှ အ်ည ထဆောငရ် ွန် ငုရ်န ်စောချွနထ်တောအ်မ န မ် ောား  တုဆ်င ခ်ွဲ ြေါသည။် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၆ 



တ ငု်ားထေသက  ားနငှ  ် ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ပြ ခေ နန်စှ်အလ ု  ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား 

  ု ဇ ောား(၂)တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားသ ု  စွွဲဆ ုသည ်အမှုထြေါင်ား 

၁၃၄၅၇ မှုရှ မြ ား မြ ားပြတ်မှုသည်  ၁၂၂၃၄ မှုပဖစ်ြေါသည်။ စွွဲဆ ုထလျှော  ်ောားမှုသည်  ခင်နှစ်  ် 

၁၀% ြ ုမ ုမ ောားပြောားခွဲ ထသော်လည်ား  မှုခင်ားအောားလု ား၏ မြ ားပြတ်မှုသည်  ခင်နှစ်  ် ၁၃.၅% ြ ုမ ု 

မ ောားပြောားခွဲ သည ်အတွ ် တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ အမှုစစ်ထဆားဆု ားပဖတ် 

န ုင်မှု ထဆောင်ရွ ်ခ  ်မှော  ခင်နှစ်   ် ပမင ်တ ်လောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စွွဲဆ  ု ရောဇဝတ် ၆၂၆၇ ၅၂၂၇ ၆၂၀၂ ၇၃၈၁ 

  တရောားမ ၄၈၀၀ ၅၇၈၂ ၆၀၄၀ ၆၀၇၆ 

  စစုထုြေါငာ်း ၁၁၀၆၇ ၁၁၀၀၉ ၁၂၂၄၂ ၁၃၄၅၇ 

မြ ားပြတ် ရောဇဝတ် ၆၃၉၈ ၅၅၉၉ ၅၇၀၆ ၇၀၇၃ 

  တရောားမ ၄၄၂၀ ၅၁၂၇ ၅၀၇၁ ၅၁၆၁ 

  စစုထုြေါငာ်း ၁၀၈၁၈ ၁၀၇၂၆ ၁၀၇၇၇ ၁၂၂၃၄ 

အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား ရောဇဝတ် ၁၀၂% ၁၀၇% ၉၂% ၉၆% 

  တရောားမ ၉၂% ၈၉% ၈၄% ၈၅% 

  စစုထုြေါငာ်း ၉၈% ၉၈% ၈၈% ၉၁% 

ဇ ောား. ၂   တ ငု်ားထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ု ် 

အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု (၂)   တ ငုာ်းထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်  နစှအ်လ  ု ်

အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၇ 



၁၉ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်အလ ု ် တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ ရောဇဝတ် 

မှုမ ောားနှင ် တရောားမမှုမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ားမ ောား  ု ဇ ောား (၃) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ တ ုင်ားထေသ 

က  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားအန ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား အပမင ်ဆု ားမှော 

ခ င်ားပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်ပဖစ်မြ ား၊ တရောားမမှုမ ောားတွင် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားအပမင ်ဆု ားမှော မွန် 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် ပဖစ်ြေါသည်။ 

စဉ ်
တ ငု်ားထေသက  ား /

ပြညန်  ်

ရောဇဝတ ် တရောားမ အမှုမြ ားပြတန်ှုနာ်း 

စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် ရောဇဝတ ် တရောားမ 

၁  ခ င် ၄၃၇ ၄၃၁ ၁၈၅ ၁၇၄ ၉၉% ၉၄% 

၂   ောား ၄၉ ၅၄ ၂၅ ၂၄ ၁၁၀% ၉၆% 

၃  ရင် ၃၀၀ ၂၇၈ ၇၃ ၇၀ ၉၃% ၉၆% 

၄ ခ င်ား ၂၇ ၃၁ ၇ ၆ ၁၁၅% ၈၆% 

၅ စစ်  ုင်ား ၁၀၅၈ ၈၂၅ ၄၉၅ ၃၉၀ ၇၈% ၇၉% 

၆ တနသသောရ  ၃၃၄ ၃၆၀ ၁၁၉ ၁၂၉ ၁၀၈% ၁၀၈% 

၇ ြွဲခူား ၅၃၆ ၅၁၇ ၆၆၃ ၅၃၃ ၉၆% ၈၀% 

၈ မထ ာွး ၅၆၈ ၅၃၈ ၂၈၂ ၃၁၃ ၉၅% ၁၁၁% 

၉ မနတထလား ၁၂၃၀ ၁၁၀၀ ၁၄၁၂ ၁၁၀၇ ၈၉% ၇၈% 

၁၀ မွန် ၃၉၅ ၄၅၀ ၂၈၄ ၃၄၆ ၁၁၄% ၁၂၂% 

၁၁ ရခ ုင် ၂၅၇ ၂၃၂ ၁၀၇ ၉၈ ၉၀% ၉၂% 

၁၂ ရန် ုန် ၉၉၄ ၁၁၂၄ ၁၆၃၃ ၁၁၇၂ ၁၁၃% ၇၂% 

၁၃ ရှမ်ား ၆၅၆ ၆၆၂ ၃၁၁ ၃၀၆ ၁၀၁% ၉၈% 

၁၄ ဧရောဝတ  ၅၄၀ ၄၇၁ ၄၇၉ ၄၉၂ ၈၇% ၁၀၃% 

ဇ ောား.၃    တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် မ် ောားအလ  ု ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၈  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၈ 



၁၉ 

ြု  (၃)   တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် မ် ောားအလ  ု ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၈  

ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ပြ ခေ နန်စှ်အလ ု  ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏  ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား  ု ဇ ောား (၄) တွင် ထဖော်ပြ 

 ောားြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု  စွွဲဆ ုသည ်အမှုထြေါင်ား  ၃၇၂၂၂ မှုရှ မြ ား 

မြ ားပြတ်မှုသည် ၃၄၂၆၇ မှု ပဖစ်ြေါသည်။ စွွဲဆ ုထလျှော  ်ောားမှုသည်  ခင်နှစ်  ် ၁၂.၃ %  ြ ုမ ု 

မ ောားပြောားခွဲ ထသော်လည်ား မှုခင်ားအောားလု ား၏ မြ ားပြတ်မှုသည်  ခင်နှစ်  ် ၁၄ % ြ ုမ ုမ ောားပြောားခွဲ သည် 

  ုထတွ ရှ ရသည ်အတွ ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုစစ်ထဆားဆု ားပဖတ်န ုင်မှု ထဆောင်ရွ ်ခ  ်မှော 

 ခင်နှစ်   ် ပမင ်တ ်လောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၃၉ 



ဇ ောား. ၄    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ုအ်မှု မြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စွွဲဆ  ု

ရောဇဝတ် ၁၃၆၉၇ ၁၈၀၃၄ ၂၀၄၇၈ ၂၃၈၂၉ 

တရောားမ ၁၂၂၁၃ ၁၂၇၈၄ ၁၂၆၄၄ ၁၃၃၉၃ 

စစုထုြေါငာ်း ၂၅၉၁၀ ၃၀၈၁၈ ၃၃၁၂၂ ၃၇၂၂၂ 

မြ ားပြတ် 

ရောဇဝတ် ၁၄၁၅၈ ၁၆၅၂၀ ၁၈၈၂၀ ၂၂၄၁၄ 

တရောားမ ၁၀၉၆၅ ၁၁၅၄၆ ၁၁၂၃၈ ၁၁၈၅၃ 

စစုထုြေါငာ်း ၂၅၁၂၃ ၂၈၀၆၆ ၃၀၀၅၈ ၃၄၂၆၇ 

အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား 

ရောဇဝတ် ၁၀၃% ၉၁% ၉၂% ၉၄% 

တရောားမ ၈၉% ၉၀% ၈၉% ၈၉% 

စစုထုြေါငာ်း ၉၇% ၉၁% ၉၁% ၉၂% 

ြု (၄)    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ န်စှအ်လ  ုအ်မှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်အတွင်ားရှ  ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားအလ ု ် 

ရောဇဝတ်မှုမ ောားနှင ် တရောားမမှုမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ားမ ောား  ု ဇ ောား (၅) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်မ ောားအလ ု ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား  ု က ည ်လျှင် 

ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင်  ရင်ပြည်န ်သည် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ားအပမင ဆ်ု ားပဖစမ်ြ ား၊ တရောားမမှုမ ောားတွင် 

ခ င်ားပြညန် သ်ည ် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားအပမင ဆ်ု ားပဖစြ်ေါသည။်   န်တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်မ ောားရှ  

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားမှော အမှုစွွဲဆ ုတင်ြ ု မှုမ ောားပြောားသည ်အတွ ် မြ ားပြတ်မှုနှုန်ားထလ ော နည်ားရပခင်ား 

ပဖစ်သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၀ 



၁၉ 

စဉ ်
တ ငု်ားထေသက  ား /

ပြညန်  ်

ရောဇဝတ ် တရောားမ အမှုမြ ားပြတန်ှုန်ား 

စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် ရောဇဝတ ် တရောားမ 

၁  ခ င ် ၁၆၆၄ ၁၅၉၄ ၃၂၃ ၂၆၃ ၉၆% ၈၁% 

၂   ောား ၁၅၅ ၁၄၇ ၆၃ ၆၃ ၉၅% ၁၀၀% 

၃  ရင် ၇၂၅ ၇၉၂ ၁၄၃ ၁၁၃ ၁၀၉% ၇၉% 

၄ ခ င်ား ၉၉ ၉၇ ၁၅ ၁၆ ၉၈% ၁၀၇% 

၅ စစ်  ုင်ား ၃၀၉၆ ၂၈၉၇ ၉၉၀ ၉၁၄ ၉၄% ၉၂% 

၆ တနသသောရ  ၁၀၁၂ ၈၇၆ ၂၂၈ ၂၂၄ ၈၇% ၉၈% 

၇ ြွဲခူား ၁၅၇၇ ၁၅၄၆ ၁၄၇၇ ၁၄၆၁ ၉၈% ၉၉% 

၈ မထ ွား ၁၄၀၆ ၁၃၀၄ ၈၃၆ ၆၉၄ ၉၃% ၈၃% 

၉ မနတထလား ၃၄၅၀ ၃၁၆၀ ၂၉၃၉ ၂၄၆၉ ၉၂% ၈၄% 

၁၀ မွန ် ၁၀၇၄ ၉၂၅ ၅၆၃ ၅၀၆ ၈၆% ၉၀% 

၁၁ ရခ ုင် ၈၃၂ ၈၀၂ ၂၃၄ ၂၂၉ ၉၆% ၉၈% 

၁၂ ရန် ုန ် ၃၅၄၉ ၃၀၁၂ ၃၈၀၅ ၃၁၃၆ ၈၅% ၈၂% 

၁၃ ရှမ်ား ၃၆၅၁ ၃၆၁၄ ၆၀၁ ၅၄၉ ၉၉% ၉၁% 

၁၄ ဧရောဝတ  ၁၅၃၉ ၁၆၄၈ ၁၁၇၆ ၁၂၁၆ ၁၀၇% ၁၀၃% 

ဇ ောား. ၅  တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် မ် ောားအလ  ု ်ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၈ 

ြု (၅) 

တ ငု်ားထေသက  ားနငှ  ်

ပြညန် မ် ောားအလ  ု ်

ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ 

အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၁ 



၁၉ 

မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ပြ ခေ နန်စှ်အလ ု  ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

 မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏  ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား  ု ဇ ောား (၆) တွင ်  ထဖော်ပြ 

 ောားြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားသ ု  စွွဲဆ ုသည ်အမှုထြေါင်ား ၃၄၄၁၈၅ မှုတွင် 

မြ ားပြတ်မှုသည် ၃၃၈၂၄၉ မှု ပဖစ်၍ မြ ားပြတ်နှုန်ားသည် ၉၈% ပဖစ်ြေါသည်။ ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် 

ထန ခ င်ားမြ ားစစ်ထဆားစ ရင်န ုင်သည ် မှုခင်ားမ ောားစွွဲဆ ုမှုအထရအတွ ် ထလ ော နည်ားသွောားခွဲ ၍ မြ ားပြတ်မှု 

အထရအတွ ်လည်ား ထလ ော နည်ားခွဲ ြေါသည်။ 

အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စွွဲဆ  ု

ရောဇဝတ် ၃၁၇၂၄၆ ၃၄၆၆၆၉ ၃၆၅၂၅၆ ၃၁၅၀၂၃ 

တရောားမ ၂၃၅၀၆ ၂၄၁၆၆ ၂၇၂၈၇ ၂၉၁၆၂ 

စစုထုြေါငာ်း ၃၄၀၇၅၂ ၃၇၀၈၃၅ ၃၉၂၅၄၃ ၃၄၄၁၈၅ 

မြ ားပြတ် 

ရောဇဝတ် ၃၁၅၉၈၈ ၃၄၁၅၈၇ ၃၅၅၃၅၁ ၃၁၀၇၉၀ 

တရောားမ ၂၃၀၃၉ ၂၃၇၅၇ ၂၄၂၂၇ ၂၇၄၅၉ 

စစုထုြေါငာ်း ၃၃၉၀၂၇ ၃၆၅၃၄၄ ၃၇၉၅၇၈ ၃၃၈၂၄၉ 

အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား 

ရောဇဝတ် ၁၀၀% ၉၉% ၉၇% ၉၉% 

တရောားမ ၉၈% ၉၈% ၈၉% ၉၄% 

စစုထုြေါငာ်း ၉၉% ၉၈% ၉၇% ၉၈% 

ဇ ောား. ၆    မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ု ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု (၆)   မမ ျု န တ်ရောားရု ား 

မ ောား၏ 

အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်

နစှအ်လ  ု ်

အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း   

၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၂ 



၁၉ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်အတွင်ားရှ  မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားအလ ု ် 

ရောဇဝတ်မှုမ ောားနှင ် တရောားမမှုမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ားမ ောား  ု ဇ ောား (၇)တွင ် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်မ ောားအလ ု ် မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားသည် ရောဇဝတ်မှု 

မ ောားတွင် ၉၅% နှင ်အ  ်မြ ားပြတ်ခွဲ ြေါသည်။ တရောားမမှုမြ ားပြတ်မှုတွင်   ောားပြည်န ်ရှ  မမ ျု န ် 

တရောားရု ားမ ောားသည် ရောခ ုင်နှုန်ား အပမင ်ဆု ားပဖစ်ြေါသည်။ 

ဇ ောား.၇    တ ငု်ားထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် အ်လ  ုမ်မ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၈  

စဉ ်
တ ငု်ားထေသက  ား / 

ပြညန်  ်

ရောဇဝတ ် တရောားမ အမှုမြ ားပြတန်ှုန်ား 

စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် စွွဲတင ် မြ ားပြတ ် ရောဇဝတ ် တရောားမ 

၁  ခ င ် ၉၉၂၅ ၉၉၄၄ ၃၁၀ ၃၁၈ ၁၀၀% ၁၀၃% 

၂   ောား ၆၃၈ ၆၄၄ ၆၂ ၆၇ ၁၀၁% ၁၀၈% 

၃  ရင် ၅၃၆၉ ၅၃၁၃ ၁၀၈ ၁၀၇ ၉၉% ၉၉% 

၄ ခ င်ား ၃၄၂၈ ၃၃၉၄ ၅၇ ၅၁ ၉၉% ၈၉% 

၅ စစ်  ုင်ား ၂၁၁၀၆ ၂၁၄၄၀ ၂၃၅၇ ၂၂၁၂ ၁၀၂% ၉၄% 

၆ တနသသောရ  ၁၀၉၄၅ ၁၀၈၀၅ ၂၇၈ ၂၈၉ ၉၉% ၁၀၄% 

၇ ြွဲခူား ၅၂၀၅၈ ၅၂၄၉၅ ၄၈၄၂ ၄၅၇၁ ၁၀၁% ၉၄% 

၈ မထ ွား ၂၅၅၀၄ ၂၅၅၇၅ ၂၄၄၈ ၂၄၃၃ ၁၀၀% ၉၉% 

၉ မနတထလား ၄၀၁၉၃ ၃၉၃၆၄ ၅၄၂၈ ၄၇၆၁ ၉၈% ၈၈% 

၁၀ မွန ် ၁၆၃၆၈ ၁၆၀၃၄ ၉၀၈ ၈၂၁ ၉၈% ၉၀% 

၁၁ ရခ ုင် ၁၀၂၃၈ ၁၀၂၉၂ ၈၅၅ ၈၂၇ ၁၀၁% ၉၇% 

၁၂ ရန် နု် ၆၀၁၅၇ ၅၇၂၀၈ ၄၁၀၇ ၃၉၇၁ ၉၅% ၉၇% 

၁၃ ရှမ်ား ၁၁၀၅၉ ၁၁၁၀၃ ၆၈၇ ၆၈၂ ၁၀၀% ၉၉% 

၁၄ ဧရောဝတ  ၄၈၀၃၅ ၄၇၁၇၉ ၆၇၁၅ ၆၃၄၉ ၉၈% ၉၅% 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၃ 



ြု (၇)    တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် အ်လ  ု်မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း ၂၀၁၈ 

အပခောားတရောားရု ားမ ောား၏ ပြ ခေ နန်စှ်အလ ု  ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

အပခောားတရောားရု ားမ ောား၏  ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား  ု ဇ ောား (၈) တွင်  ထဖော်ပြ 

 ောားြေါသည်။ အပခောားတရောားရု ားမ ောားပဖစ်သည ် ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ားမ ောား၊ စည်ြင်သော ောတရောားရု ား 

မ ောားနှင ်  ထလားသူင ်တရောားရု ားမ ောား၏ စုစုထြေါင်ားအမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားသည် ၁၀၀% စစ်ထဆားမြ ားပြတ် 

ြေါသည်။  

အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စွွဲတင် 

ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ား ၃၀၈၈၇၃ ၁၃၄၄၄၇ ၁၄၆၂၉၆ ၁၁၉၆၆၂ 

စည်ြင်သော ောတရောားရု ား ၆၁၆၆၉ ၃၂၁၃၇ ၂၃၀၈၁ ၁၄၀၆၇ 

 ထလားသူင ်တရောားရု ား ၃၉၆ ၃၀၇ ၄၅၀ ၃၅၁ 

စစုထုြေါငာ်း ၃၇၀၉၃၈ ၁၆၆၈၉၁ ၁၆၉၈၂၇ ၁၃၄၀၈၀ 

ဇ ောား. ၈   အပခောားတရောားရု ားမ ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ု ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း    ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၄ 



အမှု အမှုအမ  ျုားအစောား 
ခနုစှ ်

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

မြ ားပြတ် 

ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ား ၃၀၈၈၇၃ ၁၃၄၄၄၇ ၁၄၆၂၉၆ ၁၁၉၆၆၂ 

စည်ြင်သော ောတရောားရု ား ၆၁၈၄၄ ၃၂၂၃၃ ၂၃၁၀၃ ၁၄၂၅၉ 

 ထလားသူင ်တရောားရု ား ၃၉၉ ၃၀၃ ၄၀၉ ၃၉၄ 

စစုထုြေါငာ်း ၃၇၁၁၁၆ ၁၆၆၉၈၃ ၁၆၉၈၀၈ ၁၃၄၃၁၅ 

အမှု 

မြ ားပြတ် 

နှုန်ား 

ထမော်ထတော် ောဉ်တရောားရု ား ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

စည်ြင်သော ောတရောားရု ား ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၁% 

 ထလားသူင ်တရောားရု ား ၁၀၁% ၉၉% ၉၁% ၁၁၂% 

စစုထုြေါငာ်း ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% ၁၀၀% 

၁၉ 

ြု (၈)   အပခောားတရောားရု ားမ ောား၏ အမှုအမ  ျုားအစောားနငှ  ်နစှအ်လ  ု ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း    ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၅ 



ဆု ားပဖတမ်ြ ားအမှုမ ောား၏သ တ်မာ်း 

 ဆု ားပဖတ်မြ ားအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် တရောားရု ားမ ောား၏ အခ  န်နှင ်တစ်ထပြားည  စစ်ထဆား 

စ ရင်န ုင်မှုစွမ်ားရည်  ုတ ုင်ားတောရန် ပြ ခေ န်နှစ်အတွင်ား တရောားရု ား ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ် 

နှင ် က ောပမင ်သည ် ောလအလ ု ် အမှုအထရအတွ ်တ ု ၏အခ  ျုားအစောား  ု တွ ်ခ  ်ပခင်ား ပဖစ်ြေါသည်။ 

(၁၂)လအ  ်က ောပမင ်သည ် ရောဇဝတ်မှုနှင ် (၃၆) လအ  ် က ောပမင ်သည ် တရောားမမှုတ ု   ု က န ်က ော 

မှုခင်ားအပဖစ် သတ်မှတ် ောားြေါသည်။ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ားအမှုမ ောားသ တ်မ်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ရောဇဝတ်နှင ် တရောားမဆ ုင်ရောအ ူခ မှုမ ောား၊ ပြင်ဆင် 

မှုမ ောား၊ အထ ွထ ွထလျှော ် ောားမှုမ ောား၊ စောချွန်ထတော်ထလျှော ် ောားမှုတ ု   ု စစ်ထဆားြေါသည်။ ဇ ောား (၉) 

(၁၀) နငှ  ် (၁၁) တ ု တွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား  ု 

ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃)

လထအော ်  ၅၀% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၁၈% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတွင်ား ၃၁% ၊ (၁၂) လ 

အ  ် ၁% ပဖစ်ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၉) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

 ၁၂ လအ  ်က န ်က ောသည ် ပြစ်မှုမ ောားမှော ထလျှော ် ောားခ ရသူအထြေါ် အထက ောင်ားက ောားစော 

ခ အြ်ရောတွင် အတည်မပြျုန ုင်၍ လ ြ်စောသစ်တင်ရန် ထစောင ်ဆ ုင်ားထနရပခင်ား၊ န ုင်င ထတော်စရ တ်ပဖင ် ထရှ ထန 

ငှောားရမ်ားရန် ထစောင ်ဆ ုင်ားထနရပခင်ားတ ု ထက ောင ် အခ  န်က န ်က ောရပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

ဇ ောား ၉   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ားရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈  

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအ   ် စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၉၅၁ ၂၅၂ ၆၆ - ၁၂၆၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၇၅% ၂၀% ၅% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၇၃၆ ၁၄၆ ၃၇၂ ၁၅ ၁၂၆၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၈% ၁၂% ၂၉% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၆၉၉ ၁၅၀ ၄၃၈ ၃၅ ၁၃၂၂ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၃% ၁၁% ၃၃% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၀၀၀ ၃၇၁ ၆၂၀ ၁၉ ၂၀၁၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၀% ၁၈% ၃၁% ၁% ၁၀၀% 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၆ 



ြု (၉)    ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်ဆု ားပဖတ်မြ ားရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ဆု ားပဖတ်မြ ားတရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လ 

ထအော ်၃၈% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၀% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတွင်ား ၆၂% ၊ (၁၂) လ အ  ် 

၀% ပဖစ်ြေါသည်။ (၃) လအတွင်ား ဆု ားပဖတ်န ုင်မှုသည်  ခင်နှစ် ၄၆  %  မှ  ခုနှစ် ၃၈% သ ု  

ထလ ော   ခွဲ ထသော်လည်ား  (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ဆု ားပဖတ်န ုင်မှုသည်  ခင်နှစ် ၃၄  %  မှ  ခုနှစ် 

၆၂% သ ု  ပမင ်တ ်ခွဲ မြ ား (၁၂) လ အ  ် က ောပမင ် သည ်အမှု (၂) မှုသောရှ ထက ောင်ားထတွ ရှ ရြေါသည်။ ၁၂ 

လအ  ် က န ်က ောသည ် တရောားမမှု (၂) မှုမှော  ွ ်လွန်သူ၏ တရောား၀င်  ု ်စောားလှ ် ည ်သွင်ားရန် 

ထဆောင်ရွ ်ရောတွင် ထစောင ်ဆ ုင်ားရသပဖင ် က န ်က ောရပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား(၁၀) တွင် 

ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

ဇ ောား၁၀.   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ားတရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအ   ် စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၀၄၇ ၁၀၁၄ ၁၁ - ၂၀၇၂ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၀% ၄၉% ၁% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၉၇၉ ၁၂၇၅ ၉၆ - ၂၃၅၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၂% ၅၄% ၄% - ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၁၀၂၄ ၁၁၉ ၇၅၇ ၃၁၄ ၂၂၁၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၆% ၆% ၃၄% ၁၄% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၀၈၉ ၁ ၁၇၆၈ ၂ ၂၈၆၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၈% ၀% ၆၂% ၀% ၁၀၀% 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၇ 



၁၉ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား စောချွန်ထတော်မှုမ ောား၏  သ ်တမ်ားသည် 

(၃) လထအော ်  ၂၅% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၄၅% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၂% ပဖစ်မြ ား ၊ 

(၁၂) လအ  ် က န ်က ောမှု ၈% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်   ု ဇ ောား (၁၁) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။

(၁၂)လအ  ်က န ်က ောသည ် စောချွန်ထတော်ထလျှော ် ောားမှုမ ောားသည်  နဦားက ောားနောဆု ားပဖတ်ပခင်ား၊ 

အမြ ားသတ်က ောားနောဆု ားပဖတ်ပခင်ားတ ု  အဆင ်ဆင ်ထဆောင်ရွ ်ရ၍ အခ  န်က န ်က ောရပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။  

ြု (၁၀)    ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ားတရောားမမှုမ ောားသ ်တမာ်း၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအ   ် စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၂၅ ၆၇ ၂၈ - ၂၂၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၇% ၃၀% ၁၃% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၃၀ ၁၁၅ ၄၇ - ၁၉၂ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၁၆% ၆၀% ၂၄% - ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၄၄ ၁၃၄ ၁၀၉ - ၂၈၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၁၅% ၄၇% ၃၈% - ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၈၄ ၁၄၉ ၇၂ ၂၈ ၃၃၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၂၅% ၄၅% ၂၂% ၈% ၁၀၀% 

ဇ ောား၁၁.    ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ား စောချွနထ်တောမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၈ 



၁၉ 

ြု (၁၁ )     ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် ဆု ားပဖတမ်ြ ား စောချွနထ်တောမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅  -၂၀၁၈ 

တ ငု်ားထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ားအမှုမ ောားသ ်တမာ်း 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားသည် ရောဇဝတ်နှင ် တရောားမဆ ုင်ရော မူလမှု၊ 

အ ူခ မှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ အထ ွထ ွမှုမ ောား  ု စစ်ထဆားြေါသည်။ ဇ ောား (၁၂) (၁၃) တ ု တွင် 

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား အမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား  ု ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ ၁၂-လအ   ် စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၃၃၉၀ ၁၅၆၉ ၉၅၆ ၄၈၃ ၆၃၉၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၃% ၂၄% ၁၅% ၈% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၃၂၉၀ ၁၁၈၈ ၅၈၉ ၅၃၂ ၅၅၉၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၉% ၂၁% ၁၁% ၉% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၃၀၀၅ ၁၅၂၅ ၇၅၁ ၄၂၅ ၅၇၀၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၃% ၂၇% ၁၃% ၇% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၂၆၂၈ ၂၆၀၈ ၁၂၁၁ ၆၂၆ ၇၀၇၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၇% ၃၇% ၁၇% ၉% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၂.   တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ားရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား  ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၄၉ 



၁၉ 

ြု (၁၂)    တ ငု်ားထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မာ်း    

၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

 တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် 

(၃) လထအော ်  ၃၇%၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၃၇% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၁၇% ပဖစ်မြ ား ၊ (၁၂) လ 

အ  ် ၉% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၁၂) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

ဇ ောား (၁၂) အရ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် ၁၂ လအ  ် သ ်တမ်ားရှ  

က န ်က ောရောဇဝတ်မှုမ ောားသည် မှုခင်ားစုစုထြေါင်ား၏ ၉% သောရှ ထသော်လည်ား  ခင်နှစ် ၇ %   ် ြ ုမ  ု မ ောားပြောားလော 

သည်  ုထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၅၀ 

ခနုစှ ်   
၃-လ 

ထအော  ်
၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 

၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၈၁၀ ၁၁၉၉ ၁၂၃၈ ၁၆၃ ၁၀ ၄၄၂၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၁% ၂၇% ၂၈% ၄% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၂၀၆၀ ၁၀၇၂ ၁၇၄၇ ၁၄၆ ၁၀၂ ၅၁၂၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၀% ၂၁% ၃၄% ၃% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၂၀၆၃ ၁၈၃၁ ၁၀၁၆ ၁၄၇ ၁၄ ၅၀၇၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၁% ၃၆% ၂၀% ၂.၈% ၀.၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၄၁၃ ၁၃၂၁ ၁၄၇၆ ၉၂၃ ၂၈ ၅၁၆၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၂၇% ၂၆% ၂၈.၅% ၁၈% ၀.၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၃.   တ ငု်ားထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ား တရောားမမှုမ ောား သ တ်မ်ား 

၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 



၁၉ ၅၁ 

ြု  (၁၃)     တ ငုာ်းထေသက  ား နငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားတရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား 

၂၀၁၅-၂၀၁၈  

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားတရောားမမှုမ ောား၏ 

သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၂၇% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၆% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား 

၂၈.၅%၊ (၁၂) လမှ (၃၆)လအတွင်ား ၁၈%ပဖစ်မြ ား၊ (၃၆) လအ  ် ၀.၅% ပဖစ်ြေါသည်။  အထသားစ တ် 

  ု ဇ ောား (၁၃) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၁၃) အရ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ် 

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် (၃၆) လအ  ် က ောပမင ်သည ် တရောားမမှုမ ောားသည်  ခင်နှစ် ၀.၂%  မှ 

 ခုနှစ် ၀.၅% သ ု  အနည်ားင ်မ ောားပြောားခွဲ ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။   

ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ားအမှုမ ောားသ တ်မာ်း 

           ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသည် ရောဇဝတ်နှင ် တရောားမဆ ုင်ရော မူလမှု ၊ အ ူခ မှု၊ ပြင်ဆင်မှုနှင ် 

အထ ွထ ွမှုမ ောား  ု စစ်ထဆားြေါသည်။ ဇ ောား (၁၄) (၁၅) တ ု တွင် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား 

အမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား  ု ထဖော်ပြ  ောားြေါ သည်။  



ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၈၇၅၃ ၃၈၁၄ ၁၂၃၇ ၃၅၄ ၁၄၁၅၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၂% ၂၇% ၉% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၁၀၂၅၂ ၄၈၈၄ ၁၁၆၃ ၂၂၁ ၁၆၅၂၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၂% ၃၀% ၇% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၁၁၂၄၇ ၅၁၁၀ ၁၉၈၁ ၄၈၂ ၁၈၈၂၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၀% ၂၇% ၁၀% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၀၈၉၇ ၆၃၂၃ ၄၀၆၀ ၁၁၃၄ ၂၂၄၁၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၉% ၂၈% ၁၈% ၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၄.   ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု  (၁၄)  ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅  -၂၀၁၈ 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၄၉% 

၊ (၃) လမှ (၆)လ အတွင်ား ၂၈% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၁၈% ပဖစ်မြ ား ၊ (၁၂) လ အ  ် ၅%  

ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၁၄) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၁၄) အရ (၃) 

လထအော ်အတွင်ား စစ်ထဆားဆု ားပဖတ်မြ ားသည ် ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသည်  ခင်နှစ် ၆၀% မှ  ခုနှစ် ၄၉%သ ု  

ထလ ော   သွောားသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂) လအ  ် က ောပမင ်သည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားသည်  ခင်နှစ် 

၃% မှ  ခုနှစ် ၅% သ ု  မ ောားပြောားခွဲ ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။   

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၂ 



ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 
၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၃၆၃ ၅၄၉၈ ၂၅၇၆ ၁၃၂၂ ၂၀၆ ၁၀၉၆၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၁၂% ၅၀% ၂၄% ၁၂% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၁၆၅၀ ၅၂၇၈ ၂၈၂၈ ၁၄၁၅ ၃၇၅ ၁၁၅၄၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၁၄% ၄၆% ၂၅% ၁၂% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၃၃၉၄ ၃၆၄၉ ၂၃၉၀ ၁၃၈၅ ၄၂၀ ၁၁၂၃၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၀% ၃၃% ၂၁% ၁၂% ၄% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၃၄၈၀ ၂၆၈၂ ၂၀၃၃ ၂၄၆၁ ၁၁၉၇ ၁၁၈၅၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၂၉% ၂၃% ၁၇% ၂၁% ၁၀% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၅.    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား တရောားမမှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု  (၁၅)    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ား တရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား တရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၂၉% ၊ (၃) 

လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၃% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လအတွင်ား ၁၇% ၊ (၁၂) လမှ (၃၆)လအတွင်ား ၂၁%

ပဖစ်မြ ား၊ (၃၆) လအ  ် ၁၀% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၁၅) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

ဇ ောား(၁၅)အရ ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားတွင် (၁၂) လအ  ် က န ်က ောတရောားမမှုမ ောား၏ စစ်ထဆား 

မြ ားပြတ်မှုနှုန်ားသည်  ခင်နှစ် ၁၂ % မှ  ခုနှစ် ၂၁ % သ ု လည်ားထ ောင်ား၊ (၃၆) လအ  ် 

က န ်က ောတရောားမမှုမ ောား၏ စစ်ထဆားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားသည်  ခင်နှစ် ၄% မှ  ခုနှစ် ၁၀% သ ု  

လည်ားထ ောင်ား အသ ားသ ားမ ောားပြောားခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၃ 



၁၉ 

မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ားအမှုမ ောားသ တ်မာ်း 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားသည် ရောဇဝတ်နှင ် တရောားမဆ ုင်ရောမူလမှုမ ောား  ု စစ်ထဆားြေါသည်။ 

ဇ ောား (၁၆) (၁၇) တ ု တွင် မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား  ု ထဖော်ပြ ောား 

ြေါသည်။                         

ခနုစှ ်   ထန ခ ငာ်း ၃-လထအော  ် ၃-၆လ ၆-၁၂ လ 
၁၂ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၂၁၀၇၂၇ ၆၃၄၀၄ ၂၇၄၆၆ ၁၀၀၉၅ ၄၂၉၄ ၃၁၅၉၈၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၇% ၂၀% ၉% ၃% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၂၃၀၀၄၂ ၇၁၁၆၆ ၂၇၇၆၇ ၉၁၃၀ ၃၄၈၂ ၃၄၁၅၈၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၇% ၂၁% ၈% ၃% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၂၄၃၀၇၁ ၆၆၈၀၈ ၃၀၂၉၅ ၁၀၁၇၇ ၅၀၀၀ ၃၅၅၃၅၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၈% ၁၉% ၉% ၃% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၉၀၆၃၈ ၅၅၂၃၈ ၃၂၄၀၀ ၂၃၃၉၇ ၉၁၁၇ ၃၁၀၇၉၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၁% ၁၈% ၁၀% ၈% ၃% ၁၀၀% 

 ဇ ောား ၁၆  မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု  (၁၆)    မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ားရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားအထလ ော ် မြ ားပြတ်မှု 

နှုန်ားသည် ထန ခ င်ားမြ ား  ၆၁% ၊ (၃) လ ထအော ် ၁၈%၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၁၀% ၊ (၆) လမှ (၁၂) 

လအတွင်ား ၈% ပဖစ်မြ ား ၊ (၁၂) လ အ  ် ၃%  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား(၁၆)တွင် 

ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။    ဇ ောား(၁၆)အရ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားတွင် စွွဲဆ ုသည ် ထန ခ င်ားမြ ားရောဇဝတ်မှုမ ောား 

အထရအတွ ် ထလ ော နည်ားသွောားထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၃)လထအော ်အတွင်ား စစ်ထဆားဆု ားပဖတ်မြ ား 

သည ်     ရောဇဝတ်မှုမ ောားသည်လည်ား     ခင်နှစ်  ၁၉%မှ    ခုနှစ်  ၁၈%သ ု     အနည်ားင ် ထလ ော      

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၄ 



၁၉ 

သွောားသည်  ုထတွ ရှ ရြေါသည်။ ဆု ားပဖတ်မြ ား ၁၂ လအ  ်က န ်က ောမှုခင်ားရောခ ုင်နှုန်ားမှော  ခင်နှစ်  ် 

၂% မ ောားပြောားလောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

ခနုစှ ်   ၆-လထအော  ် ၆-၁၂လ ၁၂-၃၆ လ 
၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၃၉၃၉ ၆၇၉၅ ၂၁၀၃ ၂၀၂ ၂၃၀၃၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၁% ၂၉% ၉% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၁၄၃၉၄ ၆၉၈၂ ၂၀၇၆ ၃၀၅ ၂၃၇၅၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၁% ၂၉% ၉% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၁၅၅၂၅ ၆၅၆၆ ၁၇၉၂ ၃၄၄ ၂၄၂၂၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၄% ၂၇% ၈% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၃၁၀၃ ၇၄၆၇ ၅၆၄၅ ၁၂၄၄ ၂၇၄၅၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၈% ၂၇% ၂၁% ၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၇.     မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား တရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ြု  ၁၇.   မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတမ်ြ ား တရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား တရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၆) လထအော ်  

၄၈% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၇% ၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လ အတွင်ား ၂၁% ပဖစ်မြ ား ၊ (၃၆) လ 

အ  ် ၅% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၁၇) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၁၇) အရ 

(၆) လထအော ်အတွင်ားစစ်ထဆားဆု ားပဖတ်မြ ားသည ် တရောားမမှုမ ောားသည်  ခင်နှစ် ၆၄% မှ  ခုနှစ် 

၄၈% သ ု  ထလ ော   ခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၃၆) လအ  ် က ောပမင ်သည ် တရောားမမှုမ ောား၏ 

မြ ားပြတ်နှုန်ားသည်   ခင်နှစ် ၁% မှ  ခုနှစ် ၅%သ ု မ ောားပြောားခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၅ 



စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမာ်း 

 စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုထဟောင်ားနှင ် က န ်က ောမှုခင်ား 

မ ောား  ု ထစောင ်က ြ်က ည ်ရှုရန် ပြ ခေ န်နှစ် ုန်ဆု ားခ  န်တွင် စစ်ထဆားဆွဲအမှုအထရအတွ ်နှင ် 

က ောပမင ်သည ်  ောလအလ ု ် အမှုအထရအတွ ်တ ု ၏အခ  ျုားအစောား  ု တွ ်ခ  ်ပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

(၁၂)လအ  ် က ောပမင ်သည ်ရောဇဝတ်မှုနှင ် (၃၆) လ အ  ်က ောပမင ်သည ် တရောားမမှုတ ု   ု က န ်က ော 

မှုခင်ားအပဖစ် သတ်မှတ် ောားြေါသည်။ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောားသ တ်မ်ား  

 ဇ ောား (၁၈) ( ၁၉) (၂၀) တ ု တငွ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စစ်ထဆားဆွဲ 

အမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား  ုထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၆၅ ၁၉၀ ၅၁ - ၄၀၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၁% ၄၇% ၁၂% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၂၅၀ ၁၅၈ ၁၀၁ ၁၀ ၅၁၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၈% ၃၀% ၂၀% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၃၄၄ ၂၃၅ ၁၆၀ ၁ ၇၄၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၆% ၃၂% ၂၂% ၀.၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 
အထရအတွ ် ၄၂၀ ၂၁၅ ၉၆ ၀ ၇၃၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၇.၅% ၂၉.၅% ၁၃% ၀% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၈.  ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅  -၂၀၁၈ 

ြု  (၁၈)   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စစ်ထဆားဆွဲ ရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) 

လထအော ်     ၅၇.၅% ၊ (၃) လမှ (၆) လအတွင်ား ၂၉.၅% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၁၃%  ပဖစ်မြ ား၊  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၆ 



(၁၂) လအ  ် ၀%  ပဖစ်ြေါသည်။  အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၁၈) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား 

(၁၈) အရ (၃) လထအော ် က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၄၆%  မှ  ခုနှစ် ၅၇.၅%သ ု  

တ ုားပမင ်ခွဲ ြေါသည်။ ၁၂ လအ  ်က န ်က ောသည ် စစ်ထဆားဆွဲ ရောဇဝတ်မှုမ ောားမရှ သည ်ပြင် (၆) လမှ 

(၁၂) လ အတွင်ားက န ်က ောသည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားသည်  ခင်နှစ် ၂၂%  မှ  ခုနှစ် ၁၃ % သ ု  ထလ ော    

ခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၃၆၇ ၇၅၄ - - ၁၁၂၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၃% ၆၇% - - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၄၉၁ ၇၇၃ ၂ - ၁၂၆၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၉% ၆၁% - - ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၄၉၃ ၄၀၅ ၆၂၂ ၃၅ ၁၅၅၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၂% ၂၆% ၄၀% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၅၇၀ ၆၆၃ ၁၃၈ ၇၄ ၁၄၄၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၉% ၄၆% ၁၀% ၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၁၉.   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅  -၂၀၁၈ 

ြု  (၁၉)    ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စစ်ထဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လ 

ထအော ်  ၃၉% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၄၆% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၁၀% ပဖစ်မြ ား ၊ (၁၂) လ 

အ  ် ၅%  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု  ဇ ောား (၁၉) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။   ဇ ောား (၁၉) အရ 

တရောားမမှုမ ောားတွင် (၆) လအတွင်ားစစ်ထဆားဆွဲအမှုသည် ၈၅% အ  ရှ မြ ား၊ (၆)လအ  ် စစ်ထဆားဆွဲ 

အမှုမ ောားမှော ၁၅%သောရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂) လ အ  ်က န ်က ောသည ် တရောားမမှုမ ောားမှော 

၅%သောရှ မြ ား၊  ွ ်လွန်သူ၏ တရောား၀င်  ု ်စောားလှ ် ည ်သွင်ားရန် ထဆောင်ရွ ်ရောတွင် ထစောင ်ဆ ုင်ား 

ရပခင်ား၊ ဆင ်စောဆင ်ဆ ုရောတွင် ထစောင ်ဆ ုင်ားရပခင်ားတ ု ထက ောင ် က န ်က ောရပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၇ 



ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၆ ၂၆ ၁၆ - ၄၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၁၃% ၅၄% ၃၃% - ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၈၁ ၆၇ ၈ - ၁၅၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၂% ၄၃% ၅% - ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၉၄ ၄၅ ၂၆ ၂ ၁၆၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၆% ၂၈% ၁၅% ၁% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၈၁ ၂၉ ၃၉ ၂ ၁၅၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၄% ၁၉% ၂၆% ၁% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၀.   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲ စောချွနထ်တောမ်ှုမ ောားသ ်တမာ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

ြု  (၂၀)   ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏် စစထ်ဆားဆွဲ စောချွနထ်တောမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ စစ်ထဆားဆွဲ စောချွန်ထတော်မှုမ ောား၏သ ်တမ်ားသည်   

(၃) လထအော  ်  ၅၄%၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၁၉% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၆% ပဖစ်မြ ား ၊ 

(၁၂) လ အ  ် ၁%  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၀) တွင ် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား 

(၂၀) အရ စောချွန်ထတော်မှုမ ောားတွင် (၆) လ အတွင်ားစစ်ထဆားဆွဲအမှုသည် ၇၃% အ  ရှ မြ ား၊ (၆)လ 

အ  ်စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောားမှော ၂၇% သောရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂) လအ  ် က ောပမင ်သည ် 

စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ်အတ ငု်ားြင် ပဖစ်သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၈ 



တ ငု်ားထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောားသ ်တမာ်း  

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားရှ  စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ား  ု 

ဇ ောား (၂၁) (၂၂) တ ု တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

ခနုစှ ်   ၃-လထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 
အထရအတွ ် ၈၄၁ ၅၇၉ ၄၃၁ ၇၈၉ ၂၆၄၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၂% ၂၂% ၁၆% ၃၀% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 
အထရအတွ ် ၁၀၂၂ ၃၈၇ ၂၈၄ ၆၀၈ ၂၃၀၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၄% ၁၇% ၁၂% ၂၇% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 
အထရအတွ ် ၁၃၆၀ ၅၂၃ ၄၉၈ ၄၁၆ ၂၇၉၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၈% ၁၉% ၁၈% ၁၅% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၄၄၀ ၉၂၃ ၆၁၉ ၁၂၃ ၃၁၀၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၆% ၃၀% ၂၀% ၄% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၁.   တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ြု  (၂၁ )   တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောား သ ်တမာ်း၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

 တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲ ရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ 

သ ်တမ်ား သည် (၃) လထအော ်  ၄၆% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၃၀ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ 

အတွင်ား ၂၀% ပဖစ်မြ ား၊ (၁၂) လ အ  ် ၄%  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၁) တွင် 

ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၂၁) အရ (၆) လ အတွင်ားစစ်ထဆားဆွဲအမှုသည် ၇၆% အ  ရှ မြ ား၊ (၆)

လအ  ်စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောားမှော ၂၄% သောရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂)လအ  ် က ောပမင ်သည ် 

စစ်ထဆားဆွဲရောဇဝတ်မှုသည်  ခင်နှစ် ၁၅% မှ  ခုနှစ် ၄% သ ု  ထလ ော   ခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၅၉ 



ခနုစှ ်   
၃-လ 

ထအော  ်
၃-၆ လ ၆-၁၂ လ 

၁၂-၃၆ 

လ 

၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၃၀၈ ၇၀၁ ၅၀၅ ၁၀၆ ၁၃၇ ၂၇၅၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၈% ၂၅% ၁၈% ၄% ၅% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၁၄၄၅ ၁၁၂၆ ၆၆၁ ၆၇ ၈၁ ၃၃၈၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၂% ၃၄% ၁၉% ၂% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၁၆၅၅ ၁၀၃၃ ၁၄၃၆ ၁၅၈ ၁၀၃ ၄၃၈၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၈% ၂၃% ၃၃% ၄% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၅၇၀ ၁၄၄၉ ၁၇၉၅ ၃၀၉ ၁၇၇ ၅၃၀၀ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၀% ၂၇% ၃၄% ၆% ၃% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၂.  တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောားသ တ်မာ်း၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ြု  (၂၂)   တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ  ်ပြညန် ်တရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲ တရောားမမှုမ ောားသ တ်မာ်း၂၀၁၅-၂၀၁၈ 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲ တရောားမမှုမ ောား၏ 

သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၃၀% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၇% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား 

၃၄%၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လအတွင်ား ၆% ပဖစ်မြ ား၊ (၃၆) လအ  ် ၃ %  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု 

ဇ ောား (၂၂) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၂၂) အရ (၃) လထအော ်က ောပမင ်သည ် 

စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၃၈% မှ  ခုနှစ် ၃၀% သ ု  ထလ ော   ခွဲ ြေါသည်။ (၃၆) လအ  ် 

က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၂%မှ  ခုနှစ် ၃% သ ု  အနည်ားင ်မ ောားပြောားလောသည်  ု 

ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၀ 



ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောားသ ်တမာ်း  

 ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား  ုဇ ောား (၂၃) (၂၄) တ ု တွင် ထဖော်ပြ 

 ောားြေါသည်။  

ခနုစှ ်   ၃-လ ထအော  ် ၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 
၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၂၀၆၈ ၁၀၀၆ ၃၂၃ ၉၂ ၃၄၈၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၉% ၂၉% ၉% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၃၃၈၉ ၁၃၈၀ ၂၇၈ ၉၉ ၅၁၄၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၆၆% ၂၇% ၅% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၃၇၆၉ ၁၉၀၉ ၈၃၇ ၂၈၉ ၆၈၀၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၆% ၂၈% ၁၂% ၄% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၃၉၀၉ ၂၃၄၂ ၁၅၈၈ ၃၈၀ ၈၂၁၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၈% ၂၈% ၁၉% ၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၃.    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မာ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၈  

ြု  (၂၃)    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲ ရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၄၈% ၊ 

(၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၈ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၁၉ % ပဖစ်မြ ား၊ (၁၂) လ အ  ် ၅% 

ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၃) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၂၃) အရ (၆) လ 

အတွင်ားစစ်ထဆားဆွဲအမှုသည် ၇၆% အ  ရှ မြ ား၊ (၆)လအ  ်စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောားမှော ၂၄% 

သောရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂) လအ  ် က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲရောဇဝတ်မှုသည်  ခင်နှစ် 

၄% မှ  ခုနှစ် ၅% သ ု   မ ောားပြောားလောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၁ 



၁၉ 

ခနုစှ ်   
၃-လ 

ထအော  ်
၃-၆ လ ၆-၁၂ လ ၁၂-၃၆ လ 

၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၂၂၈ ၃၇၀၂ ၃၃၅၉ ၂၂၆၇ ၈၁၀ ၁၀၃၆၆ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၂% ၃၆% ၃၂% ၂၂% ၈% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၂၁၀ ၄၈၈၁ ၄၀၅၂ ၁၆၄၈ ၉၅၆ ၁၁၇၄၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၂% ၄၂% ၃၄% ၁၄% ၈% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၅၈၃ ၄၉၂၀ ၃၂၂၂ ၃၁၃၅ ၁၂၉၃ ၁၃၁၅၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄% ၃၇% ၂၅% ၂၄% ၁၀% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၆၆၂ ၄၀၂၆ ၄၀၆၆ ၃၇၇၁ ၂၁၆၈ ၁၄၆၉၃ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄.၅% ၂၇% ၂၇.၅% ၂၆% ၁၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၄.   ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ြု  (၂၄)    ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောားသ ်တမာ်း၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲတရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  ၄.၅% ၊ 

(၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၇% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၇.၅% ပဖစ်မြ ား၊ (၁၂) လ မှ (၃၆) လ 

အတွင်ား ၂၆% ၊ (၃၆) လအ  ်  ၁၅% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၄) တွင် ထဖော်ပြ ောား 

ြေါသည်။ ဇ ောား (၂၄) အရ (၃) လထအော ်က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၄% မှ 

 ခုနှစ် ၄.၅% သ ု  အနည်ားင ်မ ောားပြောားလောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၃၆) လအ  ် က ောပမင ်သည ် 

စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၁၀% မှ  ခုနှစ် ၁၅% သ ု  မ ောားပြောားလောသည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၂ 



၁၉ 

မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောားသ ်တမာ်း 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား  ုဇ ောား(၂၅) (၂၆)တ ု တွင် ထဖော်ပြ 

 ောားြေါသည်။  

ခနုစှ ်   
၃-လ 

ထအော  ်
၃- ၆ လ ၆- ၁၂ လ 

၁၂-လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၁၆၈၁၄ ၁၀၅၃၉ ၄၃၀၄ ၂၁၇၄ ၃၃၈၃၁ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၀% ၃၁% ၁၃% ၆% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၁၉၉၈၉ ၁၁၇၅၉ ၅၁၇၂ ၂၈၇၉ ၃၉၇၉၉ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၀% ၃၀% ၁၃% ၇% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၂၃၁၉၉ ၁၄၃၃၂ ၇၅၆၉ ၄၆၀၄ ၄၉၇၀၄ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၇% ၂၉% ၁၅% ၉% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၁၉၃၃၄ ၁၅၇၀၅ ၁၀၉၇၇ ၇၉၂၁ ၅၃၉၃၇ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၃၆% ၂၉% ၂၀% ၁၅% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၅.    မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲ ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မ်ား ၂၀၁၅-၂၀၁၈  

ြု  (၂၅)     မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲ ရောဇဝတမ်ှုမ ောားသ တ်မာ်း ၂၀၁၅ -၂၀၁၈ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲရောဇဝတ်မှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၃) လထအော ်  

၃၆% ၊ (၃) လမှ (၆) လ အတွင်ား ၂၉ % ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၀ % ပဖစ်မြ ား၊ (၁၂) လ အ  ် 

၁၅%  ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၅) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၂၅) အရ (၃)လ 

ထအော ်က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၄၇%  မှ  ခုနှစ် ၃၆% သ ု  ထလ ော   ခွဲ သည်  ု 

ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၁၂) လအ  ် က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲရောဇဝတ်မှုသည်  ခင်နှစ် ၉% မှ  ခုနှစ် 

၁၅% သ ု   မ ောားပြောားလောသည်  ုထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၃ 



၁၉ 

ခနုစှ ်   
၆-လ 

ထအော  ်
၆-၁၂လ ၁၂-၃၆ လ 

၃၆ လ 

အ   ်
စစုထုြေါငာ်း 

၂၀၁၅ 

အထရအတွ ် ၉၁၃၅ ၄၉၄၇ ၂၁၇၃ ၃၀၃ ၁၆၅၅၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၅% ၃၀% ၁၃% ၂% ၁၀၀% 

၂၀၁၆ 

အထရအတွ ် ၉၆၅၃ ၅၀၁၆ ၁၉၆၄ ၅၁၂ ၁၇၁၄၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၆% ၂၉% ၁၂% ၃% ၁၀၀% 

၂၀၁၇ 

အထရအတွ ် ၁၁၅၁၈ ၅၄၀၈ ၂၁၅၄ ၁၁၂၅ ၂၀၂၀၅ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၅၇% ၂၇% ၁၀% ၆% ၁၀၀% 

၂၀၁၈ 

အထရအတွ ် ၉၈၇၈ ၅၉၉၅ ၄၆၇၇ ၁၃၅၈ ၂၁၉၀၈ 

ရောခ ုင်နှုန်ား ၄၅% ၂၇.၅% ၂၁.၅% ၆% ၁၀၀% 

ဇ ောား ၂၆.  မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲ တရောားမမှုမ ောားသ တ်မာ်း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 

ြု  (၂၆)    မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား၏ စစထ်ဆားဆွဲ တရောားမမှုမ ောားသ တ်မ်ား၂၀၁၅ - ၂၀၁၈ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ စစ်ထဆားဆွဲ တရောားမမှုမ ောား၏ သ ်တမ်ားသည် (၆) လထအော ်  

၄၅% ၊ (၆) လမှ (၁၂) လ အတွင်ား ၂၇.၅ % ၊ (၁၂) လမှ (၃၆) လ အတွင်ား ၂၁.၅ % ပဖစ်မြ ား၊ (၃၆)လ 

အ  ် ၆% ပဖစ်ြေါသည်။ အထသားစ တ်  ု ဇ ောား (၂၆)တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ ဇ ောား (၂၆) အရ  

(၆)လထအော က် ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ် ၅၇% မှ  ခုနှစ် ၄၅% သ ု  ထလ ော    

ခွဲ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ (၃၆) လအ  ်က ောပမင ်သည ် စစ်ထဆားဆွဲအမှုသည်  ခင်နှစ်အတ ုင်ား 

ပဖစ်သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၄ 



၁၉ 

အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း 

 အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ားသည် ပြ ခေ န်နှစ်အတွင်ား တရောားရု ားမ ောား၏ အမြ ားသတ် ဆု ားပဖတ် 

ခ  ်အထြေါ် အမှုသည်မ ောား၏ထ  နြ်မှု  ု တ ုင်ားတောရန် ထဖော်ပြပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

တ ငု်ားထေသက  ားနငှ ပ်ြညန် ်အလ ု  ် မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောားမ ှ ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားသ ု  အ ခူ တ ်ထရော ် 

မှုနှုနာ်း 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမှ ဆု ားပဖတ်ခ  ်အထြေါ် အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ားသည် ပြ ခေ န်နှစ် 

အလ ု ် မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား အမှုအထရအတွ ်နှင ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ အ ူခ မှု 

အထရအတွ ်တ ု ၏ အခ  ျုားအစောား  ု တွ ်ခ  ်ပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ အ ူခ မှု အထရအတွ ်တွင် ပြင်ဆင်မှု 

နှင ် အထ ွထ ွအ ူခ မှုမ ောား ြေါဝင်ပခင်ားမရှ ြေါ။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမှ ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု  စုစုထြေါင်ားအ ူခ  

တ ်ထရော ်မှုနှုန်ားသည် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင်  ၁ % ရှ မြ ား၊  တရောားမမှုမ ောားတွင် ၁၀% ရှ ြေါသည်။ 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်အလ ု ် မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမှ ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု  အ ူခ  

တ ်ထရော ်မှုနှုန်ား  ု ဇ ောား (၂၇) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။   

ဇ ောား ၂၇.    ၂၀၁၈  ခနုစှအ်တငွာ်း မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမ ှခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားသ ု  အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း  

စဉ ်
တ ငု်ားထေသက  ား 

/ ပြညန်  ်

ရောဇဝတ ် တရောားမ အ ခူ နှုနာ်း 

ဆု ားပဖတ်မြ ား 

အမှု(မမ ျု န )် 

အ ခူ မှု 

(ခရ ငု)် 

ဆု ားပဖတ်မြ ား 

အမှု(မမ ျု န )် 

အ ခူ မှု 

(ခရ ငု)် 
ရောဇဝတ ် တရောားမ 

၁  ခ င ် ၉၉၄၄ ၃၅၀ ၃၁၈ ၃၆ ၄% ၁၁% 

၂   ောား ၆၄၄ ၇ ၆၇ ၉ ၁% ၁၃% 

၃  ရင် ၅၃၁၃ ၉၄ ၁၀၇ ၂၁ ၂% ၂၀% 

၄ ခ င်ား ၃၃၉၄ ၁၇ ၅၁ ၃ ၁% ၆% 

၅ စစ်  ုင်ား ၂၁၄၄၀ ၅၀၄ ၂၂၁၂ ၃၂၇ ၂% ၁၅% 

၆ တနသသောရ  ၁၀၈၀၅ ၁၄၁ ၂၈၉ ၃၇ ၁% ၁၃% 

၇ ြွဲခူား ၅၂၄၉၅ ၂၁၂ ၄၅၇၁ ၄၂၅ ၀.၄% ၉% 

၈ မထ ွား ၂၅၅၇၅ ၂၁၆ ၂၄၃၃ ၃၀၀ ၁% ၁၂% 

၉ မနတထလား ၃၉၃၆၄ ၆၁၉ ၄၇၆၁ ၅၉၈ ၂% ၁၃% 

၁၀ မွန ် ၁၆၀၃၄ ၂၃၄ ၈၂၁ ၁၁၂ ၁% ၁၄% 

၁၁ ရခ ုင် ၁၀၂၉၂ ၁၀၆ ၈၂၇ ၇၃ ၁% ၉% 

၁၂ ရန် နု် ၅၇၂၀၈ ၄၅၅ ၃၉၇၁ ၃၂၇ ၁% ၈% 

၁၃ ရှမ်ား ၁၁၁၀၃ ၁၆၃ ၆၈၂ ၈၅ ၁% ၁၂% 

၁၄ ဧရောဝတ  ၄၇၁၇၉ ၂၁၉ ၆၃၄၉ ၃၉၀ ၀.၅% ၆% 

 စုစုထြေါင်ား ၃၁၀၇၉၀ ၃၃၃၇ ၂၇၄၅၉ ၂၇၄၃ ၁% ၁၀% 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၅ 



၁၉ 

ြု  (၂၇)    ၂၀၁၈  ခနုစှ ်အတငွာ်း မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမ ှခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားသ ု  အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း  

တ ငု်ားထေသက  ားနငှ  ် ပြညန် ်အလ ု  ် ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားမ ှ တ ငုာ်းထေသက  ား/ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တော် 

မ ောားသ ု  အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားမှ ဆု ားပဖတ်ခ  ်အထြေါ် အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ားသည် ပြ ခေ န်နှစ် 

အလ ု ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၏ ဆု ားပဖတ်မြ ား အမှုအထရအတွ ်နှင ် တ ငု်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောား 

လွှတ်ထတော်မ ောား၏အ ူခ မှု အထရအတွ ်တ ု ၏အခ  ျုားအစောား  ု တွ ်ခ  ်ပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ အ ူခ မှု 

အထရအတွ ်တွင် ပြင်ဆင်မှုနှင ် အထ ွထ ွအ ူခ မှုမ ောား ြေါဝင်ပခင်ားမရှ ြေါ။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားမှ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် 

မ ောားသ ု  စုစုထြေါင်ား အ ူခ တ ်ထရော ်နှုန်ားသည် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင်   ၁၇% ရှ မြ ား  တရောားမမှုမ ောားတွင်  

၂၂ % ရှ ြေါသည်။ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်အလ ု ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားမှ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားသ ု   အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ား  ု ဇ ောား (၂၈) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါ 

သည်။ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားမှ ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု  အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ားနှင ် နှိုင်ား ှဉ်က ည ်လျှင် 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားမှ တ ငု်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ် တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားသ ု   အ ူခ တ ်ထရော ်မှုနှုန်ား 

သည် အလွန်မ ောားပြောားထနထက ောင်ားထတွ ရှ ရြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၆ 



၁၉ 

စဉ ်
တ ငုာ်းထေသက  ား 

/ ပြညန်  ်

ရောဇဝတ ် တရောားမ အ ခူ နှုနာ်း 

ဆု ားပဖတမ်ြ ား 

အမှု 

(ခရ ငု)် 

အ ခူ မှု 

(တရောား 

လွှတထ်တော)် 

ဆု ားပဖတမ်ြ ား 

အမှု 

(ခရ ငု)် 

အ ခူ မှု 

(တရောား 

လွှတထ်တော)် 

ရောဇဝတ ် တရောားမ 

၁  ခ င ် ၁၅၉၄ ၂၈၃ ၂၆၃ ၆၅ ၁၈% ၂၅% 

၂   ောား ၁၄၇ ၃၁ ၆၃ ၁၂ ၂၁% ၁၉% 

၃  ရင် ၇၉၂ ၂၀၃ ၁၁၃ ၂၅ ၂၆% ၂၂% 

၄ ခ င်ား ၉၇ ၁၀ ၁၆ ၅ ၁၀% ၃၁% 

၅ စစ်  ုင်ား ၂၈၉၇ ၄၁၆ ၉၁၄ ၂၆၁ ၁၄% ၂၉% 

၆ တနသသောရ  ၈၇၆ ၂၇၁ ၂၂၄ ၅၈ ၃၁% ၂၆% 

၇ ြွဲခူား ၁၅၄၆ ၂၃၇ ၁၄၆၁ ၃၀၇ ၁၅% ၂၁% 

၈ မထ ွား ၁၃၀၄ ၂၈၁ ၆၉၄ ၁၃၅ ၂၂% ၁၉% 

၉ မနတထလား ၃၁၆၀ ၆၁၉ ၂၄၆၉ ၅၄၀ ၂၀% ၂၂% 

၁၀ မွန ် ၉၂၅ ၁၄၂ ၅၀၆ ၁၁၉ ၁၅% ၂၄% 

၁၁ ရခ ုင် ၈၀၂ ၁၄၇ ၂၂၉ ၆၁ ၁၈% ၂၇% 

၁၂ ရန် နု် ၃၀၁၂ ၃၆၂ ၃၁၃၆ ၆၂၂ ၁၂% ၂၀% 

၁၃ ရှမ်ား ၃၆၁၄ ၄၄၀ ၅၄၉ ၁၄၈ ၁၂% ၂၇% 

၁၄ ဧရောဝတ  ၁၆၄၈ ၂၇၀ ၁၂၁၆ ၂၃၀ ၁၆% ၁၉% 

  စုစုထြေါင်ား ၂၂၄၁၄ ၃၇၁၂ ၁၁၈၅၃ ၂၅၈၈ ၁၇% ၂၂% 

ဇ ောား ၂၈.    ၂၀၁၈  ခနုစှအ်တငွာ်း ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားမ ှတရောားလွှတထ်တောမ် ောားသ ု  အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၇ 



ြု  (၂၈)     ၂၀၁၈  ခနုစှအ်တငွာ်း ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားမ ှတရောားလွှတထ်တောမ် ောားသ ု  အ ခူ တ ထ်ရော မ်ှုနှုနာ်း 

မှုခငာ်းြမောဏ နငှ  ်တရောားသကူ  ားမ ောား၏ ထဆောငရ်ွ န် ငုမ်ှု 

ပြ ခေ န်နှစ်အတွင်ား တရောားသူက  ားတစ်ဦားစစ်ထဆားရသည ်မှုခင်ားြမောဏနှင ် စ ရင်ဆု ားပဖတ်န ုင် 

သည ် အမှုြမောဏ  ု တ ငု်ားတောရန်ပဖစ်ြေါသည်။ 

ဇ ောား ၂၉.    ၂၀၁၈ ခနုစှအ်တငွာ်း တရောားသူက  ားတစဦ်ားစစထ်ဆားရသည  ်အမှုြမောဏနငှ  ် 

 စ ရငဆ်ု ားပဖတန် ငုသ်ည  ်အမှုြမောဏ  

  

စွွဲဆ မုှု 

(ရောဇဝတ+် 

တရောားမ+ 

စောချွန*်) 

မြ ားပြတ ်

(ရောဇဝတ+်

တရောားမ+ 

စောချွန)် 

တရောား 

သကူ  ား 

အထရ 

အတွ  ်

မှုခငာ်း 

ြမော

ဏ 

ထဆောငရ် ွ်

န ငုမ်ှု 

ထဆောငရ် ွမ်ှု 

ရောခ ငုန်ှုနာ်း 

ပြညထ် ောငစ်တုရောား 

လွှတထ်တောခ် ျုြ ်
၅၀၆၈ ၅၂၀၃ ၉ ၅၆၃ ၅၇၈ ၁၀၃% 

တရောားလွှတထ်တော်မ ောား ၁၃၄၅၇ ၁၂၂၃၄ ၅၃ ၂၅၄ ၂၃၁ ၉၁% 

ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား ၃၇၂၂၂ ၃၄၂၆၇ ၂၁၄ ၁၇၄ ၁၆၀ ၉၂% 

မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောား ၃၄၄၁၈၅ ၃၃၈၂၄၉ ၈၀၄ ၄၂၈ ၄၂၁ ၉၈% 

၁၉ 

*စောချွနထ်တောအ်မှုမ ောား   ုပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၌်သော စစထ်ဆားစ ရငြ်ေါသည။် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၈ 



၁၉ 

ြု (၂၉)    ၂၀၁၈  ခနုစှအ်တငွာ်း တရောားသူက  ားတစဦ်ားစစထ်ဆားရသည  ်အမှုြမောဏနငှ  ်စ ရငဆ်ု ားပဖတန် ငုသ်ည အ်မှုြမောဏ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရောားရု ားအဆင ်အလ ု ်တရောားသူက  ားတစ်ဦားလျှင် လ ်ခ စစ်ထဆားရသည ် 

အမှုအထရအတွ ်နှင ် စ ရင်ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ်တ ု   ု ဇ ောား ( ၂၉ ) တွင် ထဖော်ပြ ောား 

ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင် ြ မ်ားမျှအောားပဖင ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား၏ လ ်ခ  

စစ်ထဆားရသည ် အမှုအထရအတွ ်မှော ၅၆၃ မှု ပဖစ်မြ ား၊ စ ရင်ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ်မှော     

၅၇၈ မှု ပဖစ်ြေါသည်။ 

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် ြ မ်ားမျှအောားပဖင ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား၏ 

လ ်ခ စစ်ထဆားရသည ် အမှုအထရအတွ ်မှော ၂၅၄ မှု ပဖစ်မြ ား၊ စ ရင်ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ်မှော 

၂၃၁ မှု ပဖစ်ြေါသည်။ 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားတွင် ြ မ်ားမျှအောားပဖင ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား၏ လ ်ခ စစ်ထဆားရသည ် အမှု 

အထရအတွ ်မှော ၁၇၄ မှု ပဖစ်မြ ား၊ စ ရင်ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ်မှော ၁၆၀ မှု ပဖစ်ြေါသည်။ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားတွင် ြ မ်ားမျှအောားပဖင ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား၏ လ ်ခ စစ်ထဆားရသည ် 

အမှုအထရအတွ ်မှော ၄၂၈ မှုပဖစ်မြ ား၊ စ ရင်ဆု ားပဖတ်ခွဲ သည ် အမှုအထရအတွ ်မှော ၄၂၁ မှု ပဖစ်ြေါသည်။ 

၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ အမှုစစ်ထဆားမြ ားပြတ်န ုင်သည်  

စွမ်ားထဆောင်န ုင်မှုသည်  အပမင ်မောားဆု ားပဖစ်ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၆၉ 



၁၉ 

အထရားက  ားရောဇဝတမ်ှုအမ  ျုားအစောားအလ  ု် ခွွဲပခောားထဖောပ်ြပခငာ်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားနှင ်ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု စွွဲဆ ုခွဲ သည ်အထရားက  ား 

ရောဇဝတ်မှုမ ောား ပဖစ်သည ် မုေ မ်ားမှု၊ သ ်င ်မုေ မ်ားမှု၊ လူသတ်မှု ၊ မူား စ်ထဆားဝေါားမှု ၊ လူ ုန် ူားမှု၊ 

 ောဉ်မထတော်တဆမှုထက ောင ်လူထသမှုမ ောား၏ စွွဲဆ ုသည ်ြမောဏအရ ပဖစ်ြွောားထနသည ် အထပခအထန  ု 

သ ရှ ထစရန် ရည်ရွ ်၍ထဖော်ပြပခင်ား ပဖစ်ြေါသည်။  

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားနှင ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားသ ု စွွဲဆ ုခွဲ သည ် ရောဇဝတ် 

မူလမှု စုစုထြေါင်ား ၂၉၇၃၂၇ ရှ ြေါသည်။ အဆ ုြေါအမှုမ ောားအန ် ထန ခ င်ားမြ ား စစ်ထဆားမြ ားပြတ်ခွဲ သည ် 

အထသားအဖွွဲမှု စုစုထြေါင်ား ၁၈၅၃၁၇ ရှ ြေါသည်။  

အမှုအမ  ျုားအစောား စွွဲဆ မုှု ရောခ ငုန်ှုနာ်း 

မုေ မ်ားမှု ၈၀၂ ၀.၇% 

သ ်င ်မုေ မ်ားမှု ၁၁၂၀ ၁% 

လူသတ်မှု ၁၃၃၉ ၁.၂% 

မူား စ်ထဆားဝေါားမှု ၁၂၄၁၇ ၁၁.၁% 

လူ နု် ာူးမှု ၁၇၉ ၀.၂% 

 ောဉ်မထတော်တဆမှုထက ောင ် 

လူထသမှု 
၃၂၉၄ ၂.၉% 

အပခောား ၉၂၈၅၉ ၈၂.၉% 

စုစုထြေါင်ား ၁၁၂၀၁၀ ၁၀၀.၀% 

ဇ ောား ၃၀.   

၂၀၁၈ ခနုစှ ်

အတငွ်ား 

အထရားက  ား 

ရောဇဝတအ်မှု 

အမ  ျုားအစောား 

အလ  ု ်စွွဲဆ မုှု 

ြု (၃၀)                

၂၀၁၈ ခနုစှအ်တငွာ်း 

အထရားက  ားရောဇဝတ ်

အမှုအမ  ျုားအစောား        

အလ  ု ်စွွဲဆ မုှု 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၀ 



၁၉ 

  န်ရှ သည ် အမှုထြေါင်ား ၁၁၂၀၁၀ မှုတွင် မေု မာ်းမှုမ ောားသည ် ၀.၇%၊ သ ်င မ်ေု မာ်းမှုမ ောား 

သည် ၁%၊ လူသတမ်ှုမ ောားသည ်၁.၂%၊ မူား စထ်ဆားဝေါားမှုမ ောားသည ်   ၁၁.၁% ၊ လူ ုန ်ူားမှုမ ောားသည် 

၀.၂% ၊  ောဉမ်ထတောတ်ဆမှုထက ောင  ် လထူသမှုသည် ၂.၉%၊ အပခောားအမှုမ ောားသည် ၈၂.၉% စွွဲဆ ုခွဲ ြေါ 

သည်။* အမှုအမ  ျုားအစောားတစ်ခုခ င်ားအလ ု ် အထသားစ တ်စောရင်ား  ု ဇ ောား(၃၀)တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါ 

သည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်အလ ု ် မုေ မ်ားမှု၊ သ ်င ်မုေ မ်ားမှု၊ 

လူသတ်မှု၊ မူား စ်ထဆားဝေါားမှု၊ လူ ုန် ူားမှု၊  ောဉ်မထတော်တဆမှုထက ောင ် လူထသမှုမ ောား၏ စွွဲဆ ုမှု 

အထပခပြဇ ောား  ု ထနော ်ဆ ် တွွဲ (ခ) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည။် 

လူသတမ်ှုမ ောား  ု ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ားတွင် စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

မာူး စထ်ဆားဝေါားမှုမ ောား  ု ရှမ်ားပြည်န ်တွင် စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်မြ ား၊ လူ ုန် ာူးမှုမ ောား  ု 

ရှမ်ားပြည်န ်တွင်ြင် စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။  ောဉမ်ထတောတ်ဆမှုထက ောင  ်

လထူသမှုမ ောား  ု မနတထလားတ ငု်ားထေသက  ားတွင် စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

* တစန် ငုင် လု ားရှ  မမ ျု န တ်ရောားရု ားမ ောားနငှ  ်ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောားသ ု  စွွဲဆ ခုွဲ သည  ်ရောဇဝတမ်လူမှုအထရအတ ွမ် ှထန ခ ငာ်းမြ ား စစထ်ဆား 

မြ ားပြတသ်ည  ် အမှုမ ောား  နုှုတ၍်   နရ်ှ သည အ်မှုအထရအတ ွန်ငှ  ် အထရားက  ားအမှုအမ  ျုားအစောား တစခ်ခု ငာ်းအလ  ု ်  စွွဲဆ သုည ် 

အမှုအထရအတ ွ ်  ု အခ  ျုား တူ ွခ်   ်ောားပခငာ်းပဖစြ်ေါသည။် 

ထနော ်ဆ ်တွွဲ (ခ) တွင် ထဖော်ပြ ောားသည ်အတ ုင်ား အထရားက  ားရောဇဝတ်မှုမ ောားစွွဲဆ ုနှုန်ားအရ 

မုေ မ်ားမှုမ ောား  ု ဧရောဝတ တ ုင်ားထေသက  ားတွင်စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်မြ ား၊ သ ်င ်မုေ မ်ားမှုမ ောား  ု 

ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ားတွင်စွွဲဆ ုမှုအမ ောားဆု ားပဖစ်သည်  ုထတွ ရြေါသည်။ မုေ မ်ားမှုမ ောားပဖစ်ြွောားမှု အခ  ျုား 

အစောားအရ သ ်င ်မုေ မ်ားမှုပဖစ်ြွောားမှုနှုန်ားသည် အပခောားမုေ မ်ားမှုမ ောား  ် ြ ုမ ုမ ောားပြောားသည်  ု ထတွ ရှ ရ 

ြေါသည်။ သ ်င ်မုေ မ်ားမှုမ ောားထလ ော ြေါားထစရန်နှင ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော  ထလားသူင ်အခွင ်အထရား 

မ ောားအပြည ်အဝရရရှ ထစရန်အတွ ်စ မ ထဆောင်ရွ ် ောားရှ ရန်လ ုအြ်ြေါသည်။ သ ု အတွ ် ပြည်ထ ောင်စု 

တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ၉-၁-၂၀၁၇  ရ ်စွွဲြေါစောအမှတ်၊ ၁၂၁ / ၂ / ြတခ (၆၃/၂၀၁၇) ပဖင ် အရွ ် 

မထရော ်ထသားသည ် ထလားသူင ်မ ောားအထြေါ် အဓမမပြျု  င ်မှု  ျူားလွန်သည ် တရောားခ မ ောားအထြေါ် ပြစ်မှု 

  ျူားလွန်ထက ောင်ား င်ရှောားထတွ ရှ ြေါ  အလောားတူပြစ်မှုမ  ျုား  ု  ြ်မ မ  ျူားလွန်ဝ  ထစရန်နှင ်    ထရော ် 

ဟန ်တောားသည ် က  ားထလားထသော ပြစ်ေဏ်မ ောားခ မှတ်န ုင်ရန်အတွ ် အဆ ုြေါအမှုမ ောား  ု ခရ ုင်တရောားရု ား 

မ ောားသ ု သော စွွဲဆ ုတင်ြ ု ရန်နှင ်   ထရော ်ဟန ်တောားသည ် က  ားထလားထသောပြစ်ေဏ်မ ောား ခ မှတ်ရန် 

ညွှန်က ောားထဆောင်ရွ ် ောားြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၁ 



၁၉ 

၂၀၁၈ ခနုစှ ်မှုခငာ်းစစထ်ဆားစ ရငမ်ှုတငွထ်တွ ရှ ခ  မ် ောားနငှ  ်၂၀၁၉ ခနုစှတ်ငွ ်ဆ ်လ ထ်ဆောငရ်ွ ရ်န် 

လ ော ောားခ  မ် ောား 

၂၀၁၈ ခုနှစ် မှုခင်ားစောရင်ားဇ ောားမ ောားအရ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် 

မ ောားနှင ် ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားတွင် ရောဇဝတ်မှုခင်ားစစ်ထဆားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား ထ ောင်ားမွန်ထသော်လည်ား တရောားမ 

မှုခင်ား စစ်ထဆားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား ထလ ော   လ  ်ရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။   ုသ ု  တရောားမမှုခင်ားမ ောား 

စစ်ထဆားမြ ားပြတ်မှုထလ ော နည်ားရပခင်ားမှော တရောားရု ားမ ောားသ ု  တရောားမမှုခင်ားမ ောား စွွဲဆ ုတင်ြ ု မှု  ခင်   ် 

ြ ုမ ုမ ောားပြောားလောပခင်ား၊ မ ောားပြောားလောသည ်အမှုအထရအတွ ်နှင ် အမှုစစ်တရောားသူက  ား အင်အောားမျှတမှု 

မရှ ပခင်ား၊ တရောားရု ားဝန် မ်ားအင်အောား မလု ထလော ်ပခင်ားတ ု ထက ောင်  ပဖစ်ထက ောင်ားထတွ ရှ ရြေါသည်။ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ဝန် မ်ားအင်အောားစောရင်ားအရ တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်တွင် တရောားထရားအရောရှ / တရောားသူက  ား (၆၁၂) 

ဦားနှင ် တရောားရု ားဝန် မ်ား (၂၆၇၉) ဦား လစ်လြ်လ  ်ရှ ထက ောင်ား ထတွ ရှ ရြေါသည်။ လ ်ရှ တရောားထရား 

အရောရှ / တရောားသူက  ားအထရအတွ ်သည် ခွင ်ပြျုဝန် မ်ားအင်အောား၏သု ားြု နှစ်ြု သောရှ မြ ား၊ တရောားရု ား 

ဝန် မ်ားအထရအတွ ်သည် ခွင ်ပြျုဝန် မ်ားအင်အောား၏ သု ားြု နှစ်ြု   ်ြင် ထလ ော နည်ားထနသည်  ု 

ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

လ ်ရှ တရောားထရားအရောရှ / တရောားသူက  ားမ ောား၊ တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားနှင ်ြင်   ထရော ်ထသော 

အမှုစစ်ထဆားစ ရင်မှုထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် မှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှုအစ အစဉ်  ု ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်   

စမ်ားသြ်  င ်သု ားခွဲ မြ ား ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်န ုင်လု ားအတ ုင်ားအတောပဖင ်   င ်သု ားရန် ထဆောင်ရွ ်လ  ် 

ရှ ြေါသည်။ မှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှုအစ အစဉ်  င ်သု ားသည ်တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ားသည် ြု မှန် 

တရောားရု ားမ ောား  ်သောလွန်ပခင်ား၊ မှုခင်ားထဆောင်ရွ ်မှုမ ောားြ ုမ ုလ င်ပမန်စွော ထဆောင်ရွ ်မြ ားစ ားထစပခင်ား၊ 

မှုခင်ားက န် က ောပခင်ားမ ောား  ု ထလျှော ခ န ုင်ပခင်ားတ ု ထက ောင ်   ထရော ်မှုရှ သည်  ု ထတွ ရှ ရြေါသည်။ 

  ု အပြင် တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည ်ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားအစ အစဉ်သည် တရောားမမှုခင်ားမ ောား  ု အခ  န်တ ု 

အတွင်ား  ုန်  စရ တ်သ ်သောစွောပဖင ် အမှုသည်မ ောား  ု ်တ ုင် ြေါဝင်ထပဖရှင်ားန ုင်ပခင်ားစသည် အခ  ် 

မ ောား  ု ထလ လောထတွရှ ရြေါသည်။  

သ ု အတွ ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားစ ရင်ထရားမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား 

(၂၀၁၈-၂၀၂၂)ြေါ မဟောဗ ျူဟောရည်မှန်ားခ  ်မ ောားနှင ်အည  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ား 

စ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ်  ု ခရ ုင်တရောားရု ား(၅)ရု ားနှင ် မမ ျု န ်တရောားရု ား(၄၃)ရု ားတွင် တ ုားခ ွဲ ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ 

တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည ် ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစမ်ားသြ်အစ အစဉ်  ု ခရ ုင်တရောားရု ား(၂)ရု ားနှင ် မမ ျု န ် 

တရောားရု ား(၂)ရု ားတွင် စတင်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ားပဖင ် မှုခင်ားစစ်ထဆားစ ရင်မှုမ ောား  ု 

ြ ုမ ု  ထရော ်မှုရှ ထစရန် ထဆောင်ရွ ်မည်ပဖစ်သည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၂ 



၁၉ 

ရု ားခနွန်ငှ် ေဏထ်ငွထ ော ခ် ရရှ မှု 

ရု ားခနွ ်

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် လ ်ထအော ်ခ တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်၌ စွွဲဆ ုထသောအမှု 

မ ောားတွင် ရု ားခွန်ထတော်ဥြထေအရ ရု ားခွန်တ ဆ ြ်ထခေါင်ားမ ောား  ု အမှုသည်မ ောားမှလည်ားထ ောင်ား၊ ထရှ ထန 

ထရှ ရြ်  စစမ ောားတွင် ထရှ ထနမ ောားနှင ်သ ်ဆ ုင်သူမ ောားမှလည်ားထ ောင်ား  မ်ားထဆောင်ရြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

အတွင်ား ရု ားခွန်တ ဆ ြ်ထခေါင်ားမ ောား မ်ားထဆောင်ရရှ ထငွမှော ထအော ်ြေါအတ ုင်ားပဖစ်ြေါသည်- 

အပခောားက  ျုားြမာ်းထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

တရောားရု ားမ ောား ရု ားခနွရ်ရှ ထင ွ

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် ၁၆၉၀၄၀၇၅၉.၀၀   ြ် 

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား ၄၄၃၇၈၃၆၅၉.၇၅   ြ ်

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား ၁၁၃၄၉၈၅၂၄၉.၀၃   ြ် 

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား ၂၁၅၇၈၀၁၀၈.၀၆   ြ် 

စုစုထြေါင်ား ၁၉၆၃၅၈၉၇၇၅.၈၄   ြ် 

ေဏထ်င ွ

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် နှစ်စဉ် ုတ်ပြန်သည်  ပြည်ထ ောင်စု၏ ဘဏ္ဍောထငွ 

အရအသု ားဆ ုင်ရောဥြထေအရ တရောားရု ားမ ောားမှထ ော ်ခ ရရှ ထသောေဏ်ထငွမ ောား  ု ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ရထငွမ ောားအပဖစ်  ပြည်ထ ောင်စု၏ ဘဏ္ဍောရန်ြု ထငွသ ု  ထြားသွင်ားြေါသည်။  

 တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်သ ု  စွွဲဆ ုထသော ရောဇဝတ်မှုမ ောား  ု စ ရင်ဆု ားပဖတ်ရောတွင် ေဏ်ထငွတြ်သည ် 

အမှုမ ောားြေါဝင်ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်  တြ်ရ ု ်သည ်ေဏ်ထငွနှင ် 

ထ ော ်ခ ရရှ သည ် ေဏ်ထငွမ ောားမှောထအော ်ြေါအတ ုင်ားပဖစ်ြေါသည်- 

တရောားရု ားမ ောား တြရ် ု ေ်ဏထ်င ွ ထ ော ခ် ရေဏထ်င ွ
 ခင် ောလ 

အြေါအဝငထ်က ား  န ်

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ် 

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား 
၅၉၀၀၀၀   ြ ် ၅၉၀၀၀၀   ြ ် − 

ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား ၈၀၉၅၄၀၀   ြ ် ၉၀၃၅၄၀၀   ြ် ၂၅၉၀၅၀၀   ြ ်

မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား ၆၇၁၄၉၇၇၇၃၄   ြ် ၆၆၉၄၆၆၅၇၃၄   ြ် ၃၃၄၀၂၀၀၀   ြ် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၃ 



၇၄ 

အခ  ျု ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် တရောားခ မ ောား  ထြားထဆောင်မှုမရှ ၍ ေဏ်ထငွထက ား  န်ပခင်ားပဖစ်ြေါ 

သည်။ တရောားရု ားမ ောား    န်ရှ ေဏ်ထငွမ ောား  ု ထ ော ်ခ ရန် လုြ် ု ားလုြ်နည်ားနှင ်အည  ထဆောင်ရွ ်ြေါ 

သည်။ တရောားခ မ ောား  က  ားထလားထသောထ ောင်ေဏ်  ခ မြ ား ေဏ်ထငွထြားထဆောင်န ုင်သည ် အထပခအထန 

မရှ ပခင်ား၊ ေဏ်ထငွထက ား  န်မ ောား  ု ထပမခွန်မထပြ  န်ထငွ ွဲ သ ု ထ ော ်ခ ရန် ထဆောင်ရွ ်ရောတွင် 

တရောားခ ြ ုင်ဆ ုင်သည ် ထရွှ ထပြောင်ားန ုင်သည ်ြစစည်ားပဖစ်ထစ၊ မထရွှ မထပြောင်ားန ုင်သည ်ြစစည်ားပဖစ်ထစ 

တစ်စု တစ်ရောမရှ ပခင်ား၊ တရောားခ မ ောားသည် လ ြ်စောအတည်တ  ထန  ုင်မှုမရှ ပခင်ားတ ု ထက ောင်  သတ်မှတ် 

နည်ားလမ်ားအတ ုင်ား ထ ော ်ခ ရန် မပဖစ်န ုင်သည ်အထပခအထနတွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သ ု  

တင်ပြထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။  င်ားတင်ပြခ  ်အထြေါ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်  လုြ် ု ား 

လုြ်နည်ားနှင ်အည  စ စစ်၍ ခွင ်ပြျုသင ်သည်မ ောား  ု ြ ်ဖ  ်ရန် ထဆောင်ရွ ်ထြားြေါသည်။   န်ေဏ်ထငွ 

မ ောား  ု ဥြထေနှင ်အည  ဆ ်လ ်ထ ော ်ခ ထရားအတွ ် က  ားက ြ်ထဆောင်ရွ ်ထနြေါသည်။  

တရောားစ ရငထ်ရားလြုင်နာ်းနငှ  ်တရောားရု ားလြုင်နာ်းမ ောား က  ားက ြထ်ဆောငရ်ွ ပ်ခငာ်း  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် လ ်ထအော ်တရောားရု ားမ ောား၏ တရောားစ ရင်ထရား 

လုြ်ငန်ားနှင ် တရောားရု ားလုြ်ငန်ားမ ောား  ုလည်ားထ ောင်ား၊ တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်တွင် တောဝန် မ်ားထဆောင် 

ထနထသော တရောားသူက  ားမ ောားနှင ် ရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏   င ်ဝတ်စည်ား မ်ားလ ု ်နောမှုတ ု   ု က  ားက ြ် 

ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ ဝန် မ်ားစည်ား မ်ားထဖော ်ဖ  ်ပခင်ားနှင ် တောဝန် မ်ားထဆောင်ရောတွင် မှောား ွင်ားမှုတ ု  

အတွ ် ဝန် မ်ားစည်ားမ ဉ်ား၊ စည်ား မ်ားမ ောားနှင ်အည    ု ်သင ်ထသော အထရား ူထဆောင်ရွ ်မှု ပြျုလုြ် 

ြေါသည်။  

  ု အပြင်တရောားသူက  ားမ ောား၊ ရု ားဝန် မ်ားမ ောားနှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 

   လ ြ်မူတ ုင်က ောားမှုမ ောားနှင ် န ုင်င ထတော်သမမတရု ား၊ န ုင်င ထတော်အတ ုင်ြင်ခ ရု ား၊ လွှတ်ထတော်မ ောား၊ 

လွှတ်ထတော်ထ ော်မတ မ ောားမှ တစ်ဆင ်ထြားြ ု တ ငု်က ောားမှုမ ောား  ုလည်ား နည်ားလမ်ားတ  စ စစ်၍ အထရား ူ 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ားအဖွွဲ သည် တ ုင်က ောားစောအမ  ျုားအစောား 

အလ ု ် စောရင်ားထရားသွင်ား၍  နဦားစ စစ်ြေါသည်။ တ ုင်က ောားစောတွင်တ ုင်က ောားသူ၏ လ ြ်စောမှန် န်စွော 

ထဖော်ပြ၍ တရောားစ ရင်ထရားလမ်ားထက ောင်ားအရ ထဆောင်ရွ ်ရန်မဟုတသ်ည ် တရောားရု ား၏ ထဆောင်ရွ ်မှု 

အထြေါ်တ ုင်က ောားစောမ ောား  ု ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် တရောားသူက  ားတစ်ဦား ဦားထဆောင်သည ် 

တ ုင်က ောားစောစ စစ်ပြန်က ောားထရားထ ော်မတ   စု စမ်ားစစ်ထဆားမြ ား အထရား ူထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ 

၁-၁-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရ ်ထန အ   လ ်ခ ရရှ ခွဲ သည ် တ ုင်က ောားစော (၃၂၉၄) ထစောင် 

တွင် (၃၂၅၈)ထစောင်စု စမ်ားစစ်ထဆားမှုပြျုလုြ်ခွဲ မြ ား၊   န်တ ုင်က ောားစော(၃၆)ထစောင်မှော စု စမ်ားစစ်ထဆားမှု 

ပြျုလုြ်ဆွဲပဖစ်ြေါသည်။ စု စမ်ားစစ်ထဆားခ  ်အရ တရောားစ ရင်ထရားလမ်ားထက ောင်ားအရ ထဆောင်ရွ ်ရန် 

တ ုင်က ောားစော (၁၈၂၃)ထစောင်နှင ် တ ုင်တန်ားမှုမမှန် န်သည ် တ ုင်က ောားစော (၁၄၃၃) ထစောင်  ု ြ တ်သ မ်ား 

ခွဲ ြေါသည်။ ဥြထေလုြ် ု ား၊ လုြ်နည်ားမလ ု ်နောပခင်ားနှင ် န ုင်င  ဝန် မ်ားဥြထေ  ု လ ု ်နောရန် 

ြ  ် ွ ်ပခင်ား၊ ပမန်မောန ုင်င တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ် တရောားစ ရင်ထရား  င ်ဝတ်ထဖော ်ဖ  ်ပခင်ားတ ု  

ထြေါ်ထြေါ ်သည ် တ ငု်က ောားစော (၂) ထစောင်  ု အထရား ူထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ 



၇၅ 

ရရှ သည်  တ ငုစ်ော 

စု စမာ်းစစထ်ဆားသည်  တ ငုစ်ောမ ောား 

စု စမာ်းစစထ်ဆားမှု 

ပြျုလြုဆ်ွဲ 

တရောားစ ရငထ်ရား 

လမာ်းထက ောင်ားအရ 

ထဆောငရ် ွရ်န ်

ြ တသ် မ်ားပခငာ်း 

တ ငု်တနာ်းမှု 

မမနှ ်န၍် 

ြ တသ် မ်ားပခငာ်း 

 အထရား  ူ

အပြစထ်ြားပခငာ်း 

  

၃၂၉၄ 

  

  

၃၆ 

  

၁၈၂၃ ၁၄၃၃ ၂ 

  ု အပြင် ဝန် မ်ားစည်ား မ်ားထဖော ်ဖ  ်ပခင်ား၊ လုြ် ု ားလုြ်နည်ားမလ ု ်နောပခင်ား၊ စ မ ခန ်ခွွဲမှု 

အောားနည်ားပခင်ားတ ု အတွ ် အထရား ူထဆောင်ရွ ်မှုမ ောား  ုလည်ား ပြျုလုြ်ခွဲ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင်  လ ်ထအော ်တရောားရု ားအဆင် ဆင် ရှ  တရောားထရားအရောရှ  / 

တရောားသူက  ား (၁၀၉) ဦား၊ ရု ားဝန် မ်ား (၅၈) ဦား၊ စုစုထြေါင်ား (၁၆၇) ဦားတ ု အောား ရော ူားအလ ု ်ဝန် မ်ား 

ပြစ်ေဏ်ခ မှတ်ခွဲ မှုအထပခအထန  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ (ဂ) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

လူ စမွ်ားအောားအရငာ်းအပမစမ် ောား  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည်   ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ်ခွင ်ရတ ုင်ားနှင ်    ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ် 

ခွင ်ရ ထေသတရောားရု ားမ ောား၊ ခရ ုင်တရောားရု ားမ ောား၊ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားနှင ် ဥြထေအရ တည်ထ ောင်ထသော 

အပခောားတရောားရု ားမ ောားတွင် တရောားသူက  ားအပဖစ် တောဝန် မ်ားထဆောင်ရန် စ ရင်ြ ုင်ခွင ်အောဏောအရြ်ရြ်  ု 

အြ်နှင်ားပခင်ား၊ တောဝန်ဝတတရောားမ ောား သတ်မှတ်ပခင်ားတ ု  ပြျုလုြ်ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ေ ဇင်ဘောလ ၃၁ 

ရ ်ထန တွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင် တရောားရု ားအဆင် ဆင် တွင် တောဝန် မ်ားထဆောင်ထသော 

တရောားထရားအရောရှ  / တရောားသူက  ား ၁၃၁၇ ဦားနှင ် ရု ားဝန် မ်ား ၅၅၃၃ ဦား ရှ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား 

တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင်  (၄) (ေုတ  မမ ျု န ်တရောားသူက  ားအဆင် ) ၈၀ ဦား  ု အသစ်ခန် အြ်ခွဲ ြေါ 

သည်။  ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင် တရောားရု ားအဆင် ဆင် တွင် တရောားထရားအရောရှ မ ောားနှင ်  

ရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏ ရော ူားအလ ု ်အင်အောားစောရင်ား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ  (ဃ) အပဖစ်လည်ားထ ောင်ား၊ 

ပြျုန်ားတ ားသွောားသည ်၀န် မ်ားအင်အောားစောရင်ား  ု ထနော ်ဆ ်တွွဲ  (င) အပဖစ်လည်ားထ ောင်ား ထဖော်ပြ ောား 

ြေါသည်။ 

ထလ   င ်သငက် ောားထြားမှုနငှ  ်ဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ မ်ှု  

တရောားသူက  ားမ ောား၏အရည်အထသွားပြည ်ဝမှုသည် ပြည်သူအမ ောား  ု က ည်အောား ောား ရထသော 

တရောားစ ရင်ထရားစနစ်ပဖစ်ထြေါ်လောထရားတွင် အဓ  ပဖစ်သည်ဟု ခ  ူ ောားသည ်အတ ုင်ား တရောားသူက  ားနှင ် 

တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏ စွမ်ားထဆောင်ရည်တ ုားတ ်ထရားအတွ ် စဉ်ဆ ်မပြတ် အောား ုတ်ထဆောင်ရွ ် 

လ  ်ရှ ြေါသည်။   



တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောစွမ်ားထဆောင်ရည်တ ုားတ ်ထရားအတွ ်ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်

ခ ျုြ်၏ ထလ   င ်သင်တန်ားထ  ောင်ားတွင် ြု မှန်သင်တန်ားမ ောားဖွင ်လှစ်ခွဲ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်ား 

ေုတ  မမ ျု န ်တရောားသူက  ားအသစ်မ ောားအတွ ်လုြ်ငန်ားဝင်သင်တန်ား(၁)က  မ် နှင ် 

ခရ ုင်အဆင ် တ်ရောား သူက  ားမ ောားအတွ ် မွမ်ားမ သင်တန်ား (၁ ) က  မ် ဖွင ်လှစ်ခွဲ ြေါသည်။ ေု

ေုတ  မမ ျု န ်တရောားသူက  ားအသစ် (၈၀)ဦားနှင ် ခရ ုင်အဆင ်  ်တရောားသူက  ား(၄၀)ဦား

တရောားသူက  ားအသစမ် ောားအတ ွ ်

လြုင်နာ်းဝငသ်ငတ်နာ်း     

အမတှစ်ဉ ်၂၇    ု

လှိုငသ်ော ောသငတ်နာ်းထ  ောငာ်း၌ 

ဖငွ လ်စှစ်ဉ ်

တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  တရောားထရားအရောရှ မ ောားအတွ ် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရောမ တ်ဖ ် 

အဖွွဲ အစည်ားမ ောားနှင် ြူားထြေါင်ား၍ ဥြထေထရားရောအဂသလ ြ်စောသင်တန်ား၊ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား၊ တရောား 

မျှတမှုလ ်လှမ်ားမ ထရား၊ မျှတသည ်တရောားစ ရင်ထရားစ နှုန်ားမ ောားနှင ် လူ အခွင ်အထရားဆ ငု်ရောသင်တန်ား၊ 

တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည ် ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစနစ်၊ သ ်ထသခ အမ  ျုားအစောားအသစ်မ ောား  ု မည်သ ု  

  ုင်တွ ်ထပဖရှင်ားမည်စသည ် သင်တန်ား၊ န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ် အထ ောင်အ ည် 

ထဖော်ထရားအတွ ် တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောားထ ော ် ူထရားဆ ုင်ရောသင်တန်ား၊ တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောား 

ထ ော ် ူထရားဆရောပဖစ် သင်တန်ား၊ န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ ် အထ ောင်အ ည် 

ထဖော်ထရားအတွ ် လ ်ထတွ   င ်သု ားထသော လမ်ားညွှန်စောအုြ်ထရားဆွွဲပခင်ား၊ န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှု 

အစ အစဉ် အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရားအတွ ် လ ်ထတွ   င ်သု ားထသော သင်တန်ားဆရောလမ်ားညွှန် 

စောအုြ်ထရားဆွွဲပခင်ား သင်တန်ားစုစုထြေါင်ား (၁၇) က  မ် ဖွင ်လှစ်ခွဲ မြ ား၊  တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  တရောားထရား 

အရောရှ မ ောား ၄၅၆ ဦား  ု ထလ   င ်သင်က ောားထြားခွဲ ြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၆ 

တရောားသူက  ားအသစမ် ောားအတ ွ ်

လြုင်နာ်းဝငသ်ငတ်နာ်း     

အမတှစ်ဉ ်၂၇    ု

လှိုငသ်ော ောသငတ်နာ်းထ  ောငာ်း၌ 

ဖငွ လ်စှစ်ဉ ်



အ ူားပြျုဥြထေဘောသောရြ်မ ောားတွင်  ျွမ်ား  င်မှုရှ ထစရန် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရောမ တ်ဖ ် 

အဖွွဲ အစည်ားမ ောား၏ နည်ားြညောအ ူအည ပဖင ် အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ ( ၂၈ ) က  မ်   င်ားြခွဲ ြေါသည်။  

စ ားြေွာားထရားဥြထေဆ ငုရ်ော 

ရငှ်ားလငာ်းခ  စ်ောအြု ်

နငှ စ်ြလ် ဉာ်းထသော 

ထဆာွးထနာွးြွွဲ   ု

ထနပြညထ်တော ်Park 

Royal Hotel ၌ 

  ငာ်းြစဉ ်

တရောားမမှုခငာ်းမ ောားတငွ ်

တရောားရု ား  

ဦားထဆောငသ်ည ထ်စ စြ ်

ထပဖရငှ်ားထရားစနစ ်

  င သ်ု ားထရားထဆာွးထနာွးြွွဲ   ု

ထနပြညထ်တော ် Park 

Royal Hotel ၌ 

  ငာ်းြစဉ ်

သတင်ားအခ  အ်လ ်

ထ ော  ်ူပခငာ်းနငှ  ်

ဆနာ်းစစပ်ခင်ားဆ ငုရ်ော 

အလြုရ်ု ထဆာွးထနာွးြွွဲ   ု

ထနပြညထ်တော ်  Park 

Royal Hotel ၌ 

  ငာ်းြစဉ ်

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၇ 



၁၉ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောား 

လွှတထ်တောခ် ျုြန်ငှ  ်

အောရဖှွ  မဖ ျုားထရားဘဏ ်

(ADB) တ ု  ြာူးထြေါငာ်း၍ 

လမူွွဲခ  ပူခငာ်းဆ ငုရ်ော 

ဥြထေ(မကူ မာ်း) နငှ  ်

စြလ် ဉာ်းသည  ်

တ ငုြ်ငထ်ဆာွးထနာွးြွွဲ   ု

ြဂုဂလ   ဏ္ဍမ ှ

သ ဆ် ငုသ်မူ ောားနငှ  ်

ပြျုလြု ် ငာ်းြပခငာ်း 

လမူွွဲခ  ပူခငာ်းဆ ငုရ်ော 

ဥြထေ (မကူ မာ်း) ဆ ငုရ်ော 

တ ငုြ်ငထ်ဆာွးထနာွးြွွဲ   ု

ထနပြညထ်တော ်      

Kempinski Hotel ၌ 

  ငာ်းြစဉ ်

High Level  

Policy         

Conference on 

the use of    

Digital         

Evidence in the 

Courtroom 

အလြုရ်ု  

ထဆာွးထနာွးြွွဲ 

  ငာ်းြပြျုလြုပ်ခငာ်း  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၈ 



၁၉ 

လူသောားအရင်ားအပမစ်ဖွ  မဖ ျုားတ ုားတ ်ထရားအတွ ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ပြည်တွင်ား တ ကသ ုလ် 

မ ောားတွင် မဟောဥြထေဘွွဲ သင်တန်ားတ ်ထရော ်ရန် တရောားသူက  ား (၄) ဦား၊ ဥြထေြေါရဂူဘွွဲ (အက  ျု)

သင်တန်ားတ ်ထရော ်ရန် တရောားသူက  ား (၁) ဦား၊ ဥြထေြေါရဂူဘွွဲ (  မ်ားပြျု)သင်တန်ားတ ်ထရော ်ရန် 

တရောားသူက  ား(၄)ဦား၊ န ုင်င ပခောားြညောထတော်သင်အစ အစဉ်ပဖင ် မဟောဥြထေဘွွဲ  သင်တန်ားတ ်ထရော ်ရန် 

တရောားသူက  ား(၄)ဦား၊ ဥြထေြေါရဂူဘွွဲ သင်တန်ားတ ်ထရော ်ရန် တရောားသူက  ား(၁)ဦားတ ု   ု ထဆောင်ရွ ် 

ထြားခွဲ ြေါသည်။  

 တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင်  ွန်ြ ျူတော 

 ျွမ်ား  င်မှုသင်တန်ား(၃)က  မ်၊ တ ငု်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတထ်တော်မ ောားတွင်  ွန်ြ ျူတော 

 ျွမ်ား  င်မှု သင်တန်ား(၅)က  မ်၊ တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် တရောားရု ား 

ဝန် မ်ားအဆင် ဆင် ၏ တရောားရု ားလုြ်ငန်ားဆ ုင်ရော စွမ်ားထဆောင်ရည်ပမြှင် တင်မှု သင်တန်ား (၅၀) က  မ်၊  

အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော မ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောားနှင်  ြူားထြေါင်ား၍ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား၊ တရောားမျှတမှု 

လ ်လှမ်ားမ ထရား၊ မျှတသည ် တရောားစ ရင်ထရားစ နှုန်ားမ ောားနှင ် လူ အခွင ်အထရားဆ ုင်ရော သင်တန်ား(၄)က  မ်၊ 

န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှု အစ အစဉ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရားအတွ ် တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောား 

ထ ော ် ူထရားဆ ုင်ရော သင်တန်ား(၂)က  မ်တ ု  ဖွင ်လှစ်ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။  ွန်ြ ျူတော ျွမ်ား  င်မှု 

သင်တန်ား(၈)က  မ်တွင် တရောားရု ားဝန် မ်ား စုစုထြေါင်ား(၁၄၁)ဦား  ု ထလ   င ် သင်က ောားထြားခွဲ ြေါသည်။ 

တရောားရု ားလြု်ငန်ားဆ ုင်ရော စွမ်ားထဆောင်ရည်ပမြှင် တင်မှုသင်တန်ား (၅၀) က  မ်တွင် တရောားရု ားဝန် မ်ား 

စုစုထြေါင်ား (၈၈၃)ဦား   ု ထလ   င ်သင်က ောားထြားခွဲ ြေါသည်။ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား၊ တရောားမျှတမှု 

လ ်လှမ်ားမ ထရား၊ မျှတသည ်တရောားစ ရင်ထရားစ နှုန်ားမ ောားနှင ် လူ အခွင ်အထရား ဆ ုင်ရောသင်တန်ား(၄)က  မ် 

တွင်တရောားရု ားဝန် မ်ားစုစုထြေါင်ား (၁၂၀) ဦား၊ န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ် အထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ထရားအတွ ် တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောား ထ ော ် ူထရားဆ ုင်ရောသင်တန်ား (၂) က  မ်တွင် 

တရောားရု ားဝန် မ်ား စုစုထြေါင်ား(၂၁)ဦား  ု ထလ   င ်သင်က ောားထြားခွဲ ြေါသည်။   

သတငာ်းအခ  အ်လ န်ည်ားြညောဆ ငု်ရော ထဆောငရ်ွ ခ်  မ် ောား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားရု ားမ ောား၏စ မ ခန ်ခွွဲထရားလုြ်ငန်ား၊ မှုခင်ား 

စ မ ခန ်ခွွဲထရားလုြ်ငန်ား၊ အမ ောားပြည်သူသ ု  သတင်ားအခ  ်အလ ်ပဖန ်ထဝသည ်လုြ်ငန်ားတ ု    ထရော ် 

ထအောင်ပမင်ထစရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား သတင်ားအခ  ်အလ ်နည်ားြညောအသု ားပြျုမှု  ု တ ုားပမြှင ် 

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။  

 ASEAN န ုင်င မ ောား၏ ASEAN Judiciaries Portal  ောားရှ ရန် စင် ောြူန ုင်င  

တရောားရု ားခ ျုြ်  ဦားထဆောင်၍ Working Committee ဖွွဲ စည်ားထဆောင်ရွ ်ခွဲ မြ ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလ ုင်လ 

၂၇ ရ ်ထန တွင် စတင်လွှင် တင်ခွဲ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်အထနပဖင ် ASEAN    

Judiciaries Portal နှင ် ခ  တ်ဆ ်ထဆောင်ရွ ်ခွဲ မြ ား လ ုအြ်သည် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော သတင်ား 

အခ  ်အလ ်မ ောား၊ ဓေါတ်ြု မ ောားအောား စုစည်ားပြင်ဆင်ထြားြ ု ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၇၉ 



၈၀ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် လ ်ထအော ်ရု ားအဆင ်ဆင ်တွင် အမှုလ ်ခ  

ထဆောင်ရွ ်ရော၌ မှန် န်ပမန်ဆန်မှု၊ အခ  န် ုန်သ ်သောမှုရှ ထစရန်အပြင် ြ ုမ ု  ထရော ်ထစရန်အတွ ် 

လ ်ရှ   င ်သု ားထနထသော သမောားရ ုား  အမှုလ ်ခ ထဆောင်ရွ ်သည ်စနစ်အစောား Case Management 

System (CMS) စနစ်ထပြောင်ားလွဲ အစောား  ုား  င ်သု ားန ုင်ရန် က  ျုားြမ်ားထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ရော 

အဆ ုြေါအစ အစဉ်နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ တရောားစ ရင်ထရား ဏ္ဍတွင် ICT နည်ားြညောဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်ထစထရား 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား(၅)နှစ် စ မ ခ  ်ထရားဆွွဲထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ CMS စနစ်အောား ြ ုမ ု 

အဆင်ထပြစွော အသု ားပြျုန ုင်ရန် (၂၆-၂-၂၀၁၈) မှ(၂၇-၂-၂၀၁၈) ရ ်ထန အ   နည်ားြညောအသု ားပြျုနည်ား 

သင်တန်ားမ ောားြ ု ခ ထြားခွဲ မြ ား ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ဌောနအသ ားသ ား၌ အဆ ုြေါစနစ်  ု စတင် 

အသု ားပြျုအထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ ICT နည်ားြညောဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်ထစထရား 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား(၅)နှစ်စ မ ခ  ်အရ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် တ ုင်ားထေသက  ား 

နှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၊ အဆင ်ဆင ်ထသောတရောားရု ားအောားလု ား၌ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

  စစရြ်မ ောားနှင ်ရု ားလုြ်ငန်ားမ ောားတွင် အပြန်အလှန် ဆ ်သွ ်အသု ားပြျုန ုင်မည ် Video Conferencing 

System  တစ်ခုအောား အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ရော ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍောထရားနှစ်အတွင်ား 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင် ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား အောားလု ားတွင် တြ်ဆင်ထဆောင်ရွ ်မြ ားစ ားခွဲ ြေါသည်။ 

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၌ Mini Data Center စတင် 

တည်ထဆော ်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ UNDP ၏အ ူအည ပဖင ် အမှုအခ  ်အလ ်မ ောား  ု Mobile Phone 

ပဖင ် ထြားြ ု ထဆောင်ရွ ် စုစည်ားန ုင်ထသော Data Collection System တစ်ခု စတင်ထဆောင်ရွ ်ခွဲ မြ ား၊ 

Pilot အထနပဖင ် မနတထလားရှ  တရောားရု ား(၇)ရု ား၌ ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။  

တရောားရု ားလြုင်နာ်းမ ောားအမ ောားပြညသ်ူလ ်လမှာ်းမ ထရားနငှ ်အသ အပမငပ်မြှင တ်ငထ်ရားထဆောငရ်ွ ထ်ြားပခင်ား 

 ပမန်မောတရောားစ ရင်ထရားသည်ပြည်သူတ ု ၏ တရောားမျှတမှုလ ်လှမ်ားမ ထစထရားနှင ် အသ အပမင် 

ပမြှင် တင်ထရားအတွ ် အမှုမ ောား  ုမျှတလ င်ပမန်စွောထပဖရှင်ားန ုင်ရန် လ ုအြ်သည ်အ ူအည နှင ် သတင်ား 

အခ  ်အလ ်မ ောား ပဖည ်ဆည်ားထြားပခင်ား  ု ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

၏ Website အောား Web Portal အသွင်အပြင် Design ပြင်ဆင်န ုင်ထရားနှင ်တရောားစ ရင်ထရားဆ ငု်ရော 

သတင်ားအခ  ်အလ ်မ ောား  ု အမ ောားပြည်သူမ ောားနှင ်တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား  ြ ုမ ုပြည ်စု စွောပဖင ် 

 ဏ္ဍအလ ု ် လွ ်လင် တ ူရှောထဖွန ုင်ထစရန် မူက မ်ားထရားဆွွဲထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

 ပမန်မောန ုင်င ၌ e-Government လုြ်ငန်ားမ ောားဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်လောထစထရားအတွ ် အစ ုားရ 

အဖွွဲ အစည်ားအသ ားသ ားမှ လွှင ်တင် ောားထသော Website မ ောား၊ ဝန်ထဆောင်မှုမ ောားအောား တစ်ထနရော 

တည်ားတွင် စုစည်ား၍လွှင ်တင် ောားထသော  Myanmar National Portal Website:  https://

myanmar.gov.mm/ ၌ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရု ားအထနပဖင ် န ုင်င ထတော် ဏ္ဍတွင် 

ြေါဝင်ထသော တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောရု ားမ ောား ထခေါင်ားစဉ်ခွွဲထအော ် (Judicial Offices) တွင်   ု ်ြ ုင် 

အခန်ားတစ်ရြ်အထနပဖင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတထ်တော်ခ ျုြ်၏ အထက ောင်ားအရောမ ောား၊ သတင်ားမ ောား၊ 

အခ  ်အလ ်မ ောား၊ ထလျှော လ်ွှောြု စ မ ောား  ု လွှင ်တင်ထဖော်ပြခွဲ ြေါသည်။ 

https://myanmar.gov.mm/
https://myanmar.gov.mm/


၈၁ 

ထရှ ထနထရှ ရြ်မ ောားလ ုင်စင်ထလျှော ် ောားရောတွင် ြ ုမ ုလွ ် ူအဆင်ထပြထစရန် ရည်ရွ ်၍ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် Website တွင်ထရှ ထနထရှ ရြ်မ ောား လ ုင်စင်ထလျှော ် ောားရောတွင် 

လ ုအြ်သည ် အခ  ်အလ ်မ ောား  ု သ ရှ န ုင်ရန် “ထရှ ထနလ ုင်စင် ဏ္ဍ” အောား (၂၈.၆.၂၀၁၈) ရ ်ထန  

တွင် လွှင ်တင်ထဖော်ပြထြားခွဲ ြေါသည်။ တရောားရု ားဆ ုင်ရောသတင်ားမ ောား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

နှင်  တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၏ က  ျုတင်အမှုထခေါ်စောရင်ားမ ောား၊ စ ရင်ခ  ် 

ခ မှတ်မည ် အမှုမ ောားစောရင်ား၊ ပြည် ွဲထရားဝန်က  ားဌောနနှင ် ရင်ားနှ ားပမြှျုြ်နှ မှုနှင ် ုမပဏ မ ောား 

ညွှန်က ောားမှုဦားစ ားဌောနသ ု  ဖွွဲ စည်ားမှတ်ြု  တင် ောားထသော ပြည်တွင်ားပြည်ြ Law Firms မ ောား၊ ထရှ ထန 

အသင်ားအဖွွဲ မ ောားနှင ် Law Firms  ုမပဏ မ ောား၏ အမည်၊ထနရြ်လ ြ်စောတ ု အောား ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ Website: http://www.unionsupremecourt.gov.mm တွင် လွှင ်တင်ထဖော်ပြ 

ထြားပခင်ား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရု ား၊ ပြည်သူ ဆ ်ဆ ထရားဌောနခွွဲ 

@ousc.publicrelations လူမှု ွန်  ်မှတစ်ဆင ် ပြည်သူလူ ုအတွင်ားသ ု  တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

သတင်ားအခ  ်အလ ်မ ောား ပဖန ်ထဝပခင်ားတ ု   ု စဉ်ဆ ်မပြတ် ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သ ု  ရန် ုန်တ ကသ ုလ်၊ ဥြထေြညောဌောနမှ ဆရော 

ဆရောမမ ောားနှင ် ထ  ောင်ားသောား ထ  ောင်ားသူ (၇၀) ဦား၊ မနတထလားတ ကသ ုလ်၊  ဥြထေြညောဌောန မှ 

ဆရောဆရောမမ ောားနှင ်  ထ  ောင်ားသောားထ  ောင်ားသူစုစုထြေါင်ား (၁၈၂) ဦား၊ ြုသ မ်တ ကသ ုလ်၊ ဥြထေ 

ြညောဌောနမှ ဆရောဆရောမမ ောားနှင ် ထ  ောင်ားသောားထ  ောင်ားသူ (၇၇) ဦား၊ ရတနောြု တ ကသ ုလ၊်  ဥြထေ 

ြညောဌောနမဆှရောဆရောမမ ောားနှင ်  ထ  ောငာ်းသောား ထ  ောင်ားသူစစုုထြေါငာ်း (၂၃၃) ဦား၊   ေဂ ုတ ကသ ုလ် 

ဥြထေြညောဌောနမှ ဆရောဆရောမမ ောားနှင ် ထ  ောင်ားသောားထ  ောင်ားသူ (၁၄၄) ဦား၊ မထ ွား တ ကသ ုလ်၊  

ဥြထေြညောဌောနမှ ဆရောဆရောမမ ောားနှင ် ထ  ောင်ားသောားထ  ောင်ားသူစုစုထြေါင်ား (၈၁)ဦားတ ု ၏ ထလ လော 

ထရားခရ ားစဉ်မ ောား ထဆောင်ရွ ်ထြားခွဲ ြေါသည်။     

ရတနောြု တ ကသ လု၊် ဥြထေြညောဌောနမ ှ

ဆရောဆရောမမ ောားနငှ  ်ထ  ောငာ်းသောား 

ထ  ောငာ်းသမူ ောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြသ် ု  

လောထရော ထ်လ လောစဉ ်  

ေဂု တ ကသ လု၊် ဥြထေြညောဌောနမ ှ

ဆရောဆရောမမ ောားနငှ  ်ထ  ောငာ်းသောား ထ  ောငာ်းသမူ ောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြသ် ု  

လောထရော ထ်လ လောစဉ ် 

http://www.unionsupremecourt.gov.mm


၁၉ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ထမလ ၁၁ ရ ်ထန တွင် ပြန်က ောားထရားဝန်က  ားဌောနတွင် န ုင်င ထတော်အစ ုားရ၏ 

ေုတ  တစ်နှစ်တော ောလအတွင်ား ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ထဆောင်ရွ ်ခွဲ မှုမ ောားနှင ် 

ြတ်သ ်သည ် သတင်ားစောရှင်ားလင်ားြွွဲပြျုလုြ်ရော ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်မှ အမမွဲတမ်ား 

အတွင်ားဝန်နှင ် ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ်  ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ တရောားစ ရင်ထရား 

ဆ ုင်ရော ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှုမ ောား၊ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ်၊ တရောားစ ရင်ထရား၏ 

ငေါားနှစ်မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား၊ တရောားစ ရင်ထရား  င ်ဝတ်စသည ် အထက ောင်ားအရောမ ောားအြေါအဝင် တရောား 

စ ရင်ထရားမဏ္ဍ ျုင်  ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ သည ်   စစရြ်မ ောား  ု ရှင်ားလင်ားထပြောက ောားမြ ား 

သတင်ားထ ော ်မ ောား၏ထမားပမန်ားခ  ်မ ောား  ုထပဖက ောားခွဲ ြေါသည်။  

န ငုင် ထတောအ်စ ာုးရ၏ ေတု  တစန်စှတ်ော ောလအတငွာ်း ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ် 

ထဆောငရ် ွခ်ွဲ မှုမ ောားနငှ  ်ြတသ် သ်ည  ်သတငာ်းစောရငှာ်းလငာ်းြွွဲ ပြျုလြုစ်ဉ ်

 သတင်ားမ ေ  ောဥြထေနှင ်အည  တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော သတင်ားအခ  ်အလ မ် ောား ရ ူ 

န ုင်ရန် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင်  တ ုင်ားထေသက  ား၊ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင ်

ခန် အြ် ောားထသော သတင်ားပြန်က ောားထရားအရောရှ  (Public Information Officer)မ ောားနှင ် ခရ ုင်နှင်  

မမ ျု န ်အဆင် တရောားရု ားမ ောားတွင် ခန် အြ် ောားထသော သတင်ားပြန်က ောားထရားအရောရှ  (Court Infor-

mation Officer) မ ောား   ၁-၁-၂၀၁၈ ရ ်ထန မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရ ်ထန အတွင်ား သတင်ားမ ေ  ောမ ောား 

နှင ် (၃၂၁) က  မ် ထတွ ဆု ၍ ထမားပမန်ားခ  ်မ ောား  ု လ ်ခ ထတွ ဆု ခွဲ ြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၂ 



၁၉ 

တရောားရု ားအသစမ် ောားနငှ ဝ်န ်မာ်းအ မရ်ောမ ောားထဆော ်လြုပ်ခငာ်း 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တရောားရု ားအသစ်မ ောားထဆော ်လုြ်ပခင်ား၊ ပြင်ဆင်ပခင်ားမ ောား  ု ထဆောင်ရွ ် 

ခွဲ ရော ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ားတရောားလွှတ်ထတော်အက  ားစောားပြင်ဆင်ပခင်ား၊ ထမောင်ထတောခရ ုင်တရောားရု ား၊ 

တြ် ုန်ားမမ ျု န ်တရောားရု ား၊ြုသ မ်မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား  ု ထဆော ်လုြ်မြ ားစ ားခွဲ မြ ား၊ Judicial College  

ထနပြည်ထတော်၊ မနတထလားတ ငု်ားထေသက  ားတရောားလွှတ်ထတော်၊ ခ င်ားပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်၊ မွန် 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်၊ မနတထလားခရ ုင်တရောားရု ား၊ တ တောားဦားမမ ျု န ်တရောားရု ား၊ ထဇ  ောသ ရ မမ ျု န ် 

တရောားရု ား၊ သဃသန်ား ျွန်ားမမ ျု န ်တရောားရု ား၊ ေဂု မမ ျု သစ်(ထတောင်ြ ုင်ား)မမ ျု န ်တရောားရု ား၊ ထေေါြု မမ ျု န ် 

တရောားရု ားမ ောား  ု ထဆော ်လုြ်ဆွဲပဖစ်ြေါသည်။ 

 ဝန် မ်ားမ ောားသ ်သောထခ ောင်ခ  ထရား၊ လု ပချု စ တ်ခ စွောထန  ုင်န ုင်ထရားအတွ ် ဝန် မ်ားအ မ်ရော 

မ ောား  ုလည်ား ပဖည် တင်ားထဆော ်လုြ်ထြားလ  ်ရှ ရော ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ေ ခ ဏခရ ုင်တရောားရု ား 

ဝန် မ်ားအ မ်ရော၊ ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ား ထပမော ်ဥ ကလောြမမ ျု န ်တရောားရု ားဝန် မ်ားအ မ်ရော၊ ဇမဗျူ 

သ ရ မမ ျု န ် တရောားရု ားဝန် မ်ားအ မ်ရော၊ အင်ားစ န် (ဘ ု ုန်ား) ဝန် မ်ားအ မ်ရောမ ောား ထဆော ်လုြ်ပခင်ား  ု 

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ရော ေ ခ ဏခရ ုင်တရောားရု ားဝန် မ်ားအ မ်ရော၊ ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ား ထပမော ်ဥ ကလောြ 

မမ ျု န ်တရောားရု ားဝန် မ်ားအ မ်ရောမ ောား  ု ထဆော ်လုြ်မြ ားစ ားခွဲ မြ ား ပဖစ်ြေါသည်။  

တြ ်နု်ားမမ ျု န ်တရောားရု ား 

ရု ားသစဖ်ငွ လ်စှပ်ခငာ်း 

ထမောငထ်တောခရ ငုတ်ရောားရု ား 

ရု ားသစဖ်ငွ လ်စှပ်ခငာ်း 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၃ 



၁၉ 

ပြငဆ်ငသ်ည ် ဥြထေမ ောားထရားဆွွဲထဆောင်ရ ွ်ပခငာ်း  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေြုေ်မ ၁၀၀ အရ တရောား 

စ ရင်ထရား ဏ္ဍြေါ  စစရြ်မ ောားအတွ ် ဥြထေမူက မ်ားမ ောား  ု သတ်မှတ် ောားသည ် နည်ားလမ်ားမ ောားနှင ် 

အည  ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ု  တင်သွင်ားခွင ်ရှ ြေါသည်။  ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား အမ  ျုားဇောတ်ြ  ် ွင်ားပခင်ားမှ ဖ ်ရှောားသည် ်အ ်ဥြထေ  ု ပြင်ဆင်သည် ်ဥြထေ  ု 

တောဝန် ူထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်  တောဝန် ူထဆောင်ရွ ်ခွဲ ထသော 

ပြင်ဆင်ခွဲ သည ် ဥြထေမ ောားစောရင်ား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ  (စ)  တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

၂၀၁၇ ခနုစှ ်တရောားရု ားနစှစ်ဉ်အစ ရငခ် စော  တုထ်ဝပခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် တရောားရု ား 

အဆင ်ဆင် တ ု ၏ တရောားစ ရင်ထရားလုြ်ငန်ားမ ောား ြွင ်လင်ား 

ပမင်သော၍ တောဝန်ခ န ုင်မှုရှ ထစရန်၊ တရောားရု ားမ ောား၏ လုြ်ငန်ား 

ထဆောင်တောမ ောားအထြေါ်   ောဘူတ     အ ွဲပဖတ်န ုင်ထစ 

ရန်၊ တရောားရု ားမ ောား၏စွမ်ားထဆောင်ရည် ြ ုမ ုပမင ်မောားလောထစရန်၊ 

တရောားစ ရင်ထရား ဏ္ဍ၏ ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှုလုြ်ငန်ားမ ောား  ု 

အမ ောားသ ရှ လောထစရန် ရည်ရွ ်ခ  ်ပဖင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏ ေုတ  အက  မ်ထပမော ်တရောားရု ားနှစ်စဉ် 

အစ ရင်ခ စော  ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထမလ ၂ ရ ်ထန တွင်  ုတ်ထဝ 

ခွဲ ြေါသည်။ 

ပမနမ်ောန ငုင် တရောားစ ရင ်ု ား (၂၀၁၇)  တုထ်ဝပခင်ား 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်ား ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော် 

ခ ျုြ်မှ ခ မှတ်ခွဲ သည ်စ ရင်ခ  ်မ ောားအန ် ဥြထေပြဿနော၊ 

အထက ောင်ားပခင်ားရော ပြဿနောမ ောားနှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ စ ပြျု  ု ် 

ထသော စ ရင်ခ  ်မ ောား  ု ပမန်မောန ုင်င တရောားစ ရင် ု ား (၂၀၁၇) 

အပဖစ်  ုတ်ထဝခွဲ ြေါသည်။ အဆ ုြေါစ ရင် ု ားစောအုြ်  ု 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် Website တွင်လည်ား 

ဖတ်ရှုန ုင်ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၄ 



၁၉ 

ထရှ ထနအပဖစစ်ောရငာ်းတငသ်ငွ်ားခငွ ပ်ြျုပခငာ်းနငှ က်  ားက ြ် ြွ် ွဲအထရား ပူခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားလွှတ်ထတော်ထရှ ထန၊ အ  ်တန်ားထရှ ထနနှင ် 

အလုြ်သင်ထရှ ထနအပဖစ် စောရင်ားတင်သွင်ားခွင ်ပြျုရန်ထလျှော ် ောားသည ် ထလျှော ်လွှောမ ောား  ု ထရှ ထန 

ထရှ ရြ်ဆ ုင်ရောဥြထေ၊ နည်ားဥြထေမ ောားနှင ်အည စ စစ်မြ ား ဥြထေနှင ်ည ညွတ်သူမ ောားအောားထရှ ထနလုြ်ငန်ား 

မ ောားထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် စောရင်ားတင်သွင်ားခွင ်ပြျုလ  ်ရှ ရော ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား ထရှ ထနအလုြ်သင်အပဖစ် 

ထလျှော ် ောားသူ ၂၀၆၅ ဦားအောား အလုြ်သင်ဆင်ားခွင ်ပြျုပခင်ား၊ အ  ်တန်ားထရှ ထနအပဖစ် စောရင်ား 

တင်သွင်ားခွင ်ထလျှော ် ောားသူ ၁၀၁၆ ဦား၊ တရောားလွှတ်ထတော်ထရှ ထနအပဖစ် စောရင်ားတင်သွင်ားခွင ် 

ထလျှော ် ောားသူ ၁၂၂၆ ဦား တ ု အောား ထရှ ထနလ ုင်စင် ုတ်ထြားပခင်ားမ ောား ထဆောင်ရွ ်ထြားခွဲ ြေါသည်။ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ထရှ ထနအပဖစ်စောရင်ားတင်သွင်ား လ ု ်ြေါထဆောင်ရွ ် 

ခွင ်ပြျု ောားသူမ ောားအောား ထရှ ထန  င ်ဝတ်နှင ်အည  လုြ်ငန်ားမ ောားထဆောင်ရွ ်ပခင်ားရှ  မရှ   ုလည်ားထ ောင်ား၊ 

တည်ဆွဲဥြထေအရြ်ရြ်  ု ထလားစောားလ ု ်နောပခင်ားရှ  မရှ   ုလည်ားထ ောင်ား အစဉ်တစ ု ်က  ားက ြ် ွြ် ွဲ 

လ  ်ရှ ရော ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား တ ုင်က ောားစောမ ောားအရ န ုကတ ြဗဗလစ် ၁ ဦား၊ တရောားလွှတ်ထတော်ထရှ ထန ၁၄ 

ဦား နှင ် အ  ်တန်ားထရှ ထန ၈ ဦားတ ု အောား အထရား ူထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ 

ပြစေ်ဏ်  ခ ထနရသမူ ောား၊ အခ ျုြခ် ထနရသမူ ောား၏ဥြထေဆ ငုရ်ော အခငွ အ်ထရားမ ောားရရှ ထရား ထဆောငရ်ွ ် 

ပခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားစ ရင်ထရားဥြထေြုေ်မ ၆၇ နှင ် ၆၈ တ ု နှင ်အည  ပြစ်ေဏ်  ခ ရသူမ ောား၊ 

အခ ျုြ်ခ ထနရသူမ ောားနှင ်ြတ်သ ်၍ ဥြထေနှင ်အည  ရသင ်ရ  ု ်ထသော အခွင ်အထရားမ ောား ခ စောားန ုင်ထရား 

နှင ်အမှုမ ောားစစ်ထဆားရောတွင် က န ်က ောမှုမရှ ထစထရားတ ု အတွ ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်နှင ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ားမ ောားသည် အ  ဉ်ားထ ောင်(၆) ခုသ ု လည်ားထ ောင်ား၊ 

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်တရောားသူက  ားခ ျုြ်မ ောားနှင ် တရောားလွှတ်ထတော်တရောားသူက  ား 

မ ောား  ရွဲတြ်ဖွွဲ  အခ ျုြ်စခန်ား (၁၉၆) ခု၊ အ  ဉ်ားထ ောင် (၄၈) ခုနှင ် ရွဲဘ ်စခန်ား (၂၀) ခုတ ု အောား 

လည်ားထ ောင်ား၊ ခရ ုင်တရောားသူက  ားမ ောား  ရွဲတြ်ဖွွဲ အခ ျုြ်စခန်ား (၃၇၂) ခု၊ အ  ဉ်ားထ ောင်(၂၁) ခု၊ 

ရွဲဘ ်စခန်ား (၁၀) ခု သ ု လည်ားထ ောင်ား သွောားထရော ်စစ်ထဆား၍ အ  ဉ်ားသောားနှင ်အခ ျုြ်သောားမ ောား 

အတွ ် လ ုအြ်သည်မ ောား  ု လမ်ားညွှန်ထဆောင်ရွ ်ထြားခွဲ ြေါသည်။  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၅ 



ထေသတငွာ်း တရောားစ ရငထ်ရားြာူးထြေါငာ်းထဆောင်ရ ွမ်ှုတငွြ်ေါဝငပ်ခငာ်း  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ထေသတွင်ားနှင ် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော တရောားစ ရင်ထရား 

 ဏ္ဍမ ောားတွင် ြူားထြေါင်ားြေါဝင်ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ရော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလ ငု်လ ၂၆ ရ ်ထန  မှ ၂၇ ရ ်ထန  

အ   စင် ောြူန ုင်င တွင် ပြျုလုြ်  င်ားြသည်  6th Council of ASEAN Chief Justices Meeting 

သ ု လည်ားထ ောင်ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စ ်တင်ဘောလ ၁၂ ရ ်ထန မှ ၁၄ ရ ်ထန အ     ုင်ားန ုင်င တွင် 

ပြျုလုြ်သည်  “မ  ်ထမှော ်ထခတ်စ န်ထခေါ်မှုမ ောား  ု တုန ်ပြန်ရန် ထ ောင်ားမွန်ထသောတရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

န ုင်င တ ောည လောခ ” သ ု လည်ားထ ောင်ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စ ်တင်ဘောလ ၂၅ ရ ်ထန မှ ၂၈ ရ ်ထန အ   

ရုရှောားဖ ်ေထရားရှင်ားန ုင်င တွင် ပြျုလုြ်သည်  10th Asia-Pacific International Legal Forum 

သ ု လည်ားထ ောင်ား၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် န ုဝင်ဘောလ ၂၅ ရ ်ထန မှ ၂၆ ရ ်ထန အ   အ နဒ  န ုင်င တွင် ပြျုလုြ် 

  င်ားြသည်  “ြ မအက  မ်ဘင်ားမ်စတ ်န ုင်င မ ောားမှ တရောားစ ရင်ထရားအက  ားအ ွဲမ ောား၏ ြ မ 

အက  မ် စ ောားဝ ုင်ားထဆွားထနွားြွွဲနှင ် အ နဒ  န ုင်င ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ ဥြထေထန အခမ်ားအနောား” သ ု  

လည်ားထ ောင်ား တ ်ထရော ်ခွဲ ြေါသည်။ ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်နှင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ားမ ောား ြေါဝင်ထဆွားထနွားခွဲ သည ် ပြည်ြအစည်ားအထဝား/ ထဆွားထနွားြွွဲမ ောားစောရင်ား 

  ု ထနော ်ဆ တ်ွွဲ  (ဆ) တွင် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။  

တရောားစ ရငထ်ရားြာူးထြေါငာ်းထဆောငရ်ွ မ်ှုမ ောား ပမြှင တ်ငပ်ခငာ်း 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ ်

ဦား နွာ်း နွာ်းဦား  

“(၆) က  မထ်ပမော  ်အောဆ    

တရောားသကူ  ားခ ျုြမ် ောား ထ ောငစ် ” 

အစညာ်းအထဝားသ ု  တ ထ်ရော စ်ဉ ်

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြ ်

ဦား နွာ်း နွာ်းဦား 

“အောဆ   တရောားစ ရငထ်ရားထြေါ်တ  ်

(ASEAN Judiciaries Portal) 

စတငဖ်ငွ လ်စှပ်ခငာ်းအခမာ်းအနောား” သ ု  

တ ထ်ရော စ်ဉ ်

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၆ 



  ငုာ်းန ငုင် တငွပ်ြျုလြု ် ငာ်းြသည  ်“မ  ်ထမေှာ ထ်ခတစ် န်ထခေါ်မှုမ ောား  တုနု ပ်ြနရ်န်ထ ောငာ်းမနွ်ထသောတရောားစ ရငထ်ရား 

ဆ ငုရ်ောန ငုင် တ ောည လောခ ” တငွ ် ပြညထ် ောင်စတုရောားသကူ  ားခ ျုြအ်မေှာစ ောားထပြောက ောားစဉ် 

ြ မအက  မဘ်ငာ်းမစ်တ န် ငု်င မ ောားမတှရောားစ ရငထ်ရားအက  ားအ ွဲမ ောားစ ောားဝ ငု်ားထဆာွးထနာွးြွွဲ သ ု တ ထ်ရော စ်ဉ် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၇ 



၁၉ 

အပြညပ်ြညဆ် ငုရ်ောအဖွွဲ အစညာ်းမ ောားနငှ  ်ြူားထြေါငာ်းထဆောငရ်ွ ပ်ခငာ်း 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် တရောားစ ရင်ထရားမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား (၂၀၁၈-

၂၀၂၂) ြ မနှစ်အစ အစဉ်(၂၀၁၈)  ု အ   ျုားသ ်ဆ ုင်သူမ ောား၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော မ တ်ဖ ် 

အဖွွဲ အစည်ားမ ောားနှင ် ထအောင်ပမင်စွော အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။  ထလားသူင ် 

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော  စစရြ်မ ောားအတွ ်  ုလသမဂဂအပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော  ထလားသူင ်မ ောား 

ရန်ြု ထငွအဖွွဲ  (UNICEF) နှင ် လည်ားထ ောင်ား၊ ဥြထေက မ်ားထရားဆွွဲပခင်ားဆ ုင်ရောလုြ်ငန်ား (Legal 

Drafting)၊ တရောားသူက  ားမ ောားအရည်အထသွားတ ုားပမြှင ်ထရားလုြ်ငန်ား (Capacity Building)၊ အသ ဉောဏ် 

ြစစည်ားဆ ုင်ရောမှုခင်ားစနစ်နှင ် တရောားရု ား  ဦားထဆောင်သည ်ထစ စြ်ထပဖရှင်ားသည ်   စစရြ်မ ောားအတွ ် 

ဂ ြန်န ုင်င အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ထရားထအဂ င်စ  (JICA)နှင ်လည်ားထ ောင်ား၊  ူားသန်ား 

ထရောင်ားဝ ်ထရားဥြထေဆ ုင်ရော  စစရြ်မ ောားအတွ ် အောရှဖွ  မဖ ျုားထရားဘဏ် (ADB)နှင ်လည်ားထ ောင်ား၊ 

ထရှ ထပြားတရောားရု ားအစ အစဉ် တ ုားခ ွဲ ထဆောင်ရွ ်မှု  ု အထမရ  န်အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရောဖွ  မဖ ျုားတ ုားတ ်ထရား 

ထအဂ င်စ ၏ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားမှုပမြှင ်တင်ထရားစ မ   န်ား (USAID-PRLP) နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ 

လည်ားထ ောင်ား၊ တရောားဥထေစ ုားမ ုားထရားနှင ် တရောားမျှတမှု အခွင ်အလမ်ားရရှ ထရား (Rule of Law and 

Access to Justice) လုြ်ငန်ားမ ောားအတွ ်  ုလသမဂဂ ဖွ  မဖ ျုားထရားအစ အစဉ်(UNDP) နှင ် 

လည်ားထ ောင်ား၊ ပမန်မောန ုင်င မ ှ တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏   င် ဝတ်ြ ုင်ားနှင်  

ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ငု်ရော တ ုားတ ်မှုပမင် မောားထစထရား အထ ောင်အ ည်ထဖော် ထဆောင်ရွ ်ထရားဆ ုင်ရော 

လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောား  ု ေ န်ားမတ်-ပမန်မောတရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရားနှင်  လူ အခွင် အထရားအစ အစဉ် (DP) နှင ် 

လည်ားထ ောင်ား၊ ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ်  စ သောြူသမမတန ုင်င ၊ ဥြထေထရားရော ဝန်က  ား 

ဌောနတ ု ၏ ဥြထေထရားရောအပြန်အလှန် ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ထရားအစ အစဉ်မ ောား  ုလည်ားထ ောင်ား 

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ြေါသည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်နှင်  ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တရောားသူက  ားမ ောား၏ 

တရောားစ ရင်ထရားြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်မှုအတွ ် လ ်ခ ထတွ ဆု ခွဲ သည်  န ုင်င တ ော  ု ်စောားလှ ်မ ောား 

စောရင်ား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဇ) တွင်ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

ပြညထ် ောငစ် ု

တရောားက  ားခ ျုြ ် 

ပြညထ် ောငစ်သုမမတ 

ပမနမ်ောန ငုင် ဆ ငုရ်ော 

န သ်ောလနန် ငုင်  

သ အမတ်က  ားအောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောား 

လွှတထ်တောခ် ျုြ်တငွ ်

လ ခ် ထတွ ဆု စဉ ်

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၈ 



၁၉ 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသူက  ားခ ျုြ ် အထမရ  နန် ငုင်   အ ခူ တရောားရု ားတရောားသူက  ား      

Honorable Bernice B. Donl ဦားထဆောငသ်ည  ်   ုစ်ောားလ ှအ်ဖွွဲ အောား 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြတ်ငွ ်လ ခ် ထတွ ဆု စဉ ်

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသူက  ားခ ျုြ ် ပြညထ် ောငစ်သုမမတပမနမ်ောန ငုင် ဆ ငုရ်ော   ဂ ြနသ် အမတက်  ား Mr. Ichiro 

Maruyama ဦားထဆောငသ်ည  ်  ုစ်ောားလှ အ်ဖွွဲ အောား ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြတ်ငွလ် ခ် ထတွ ဆု စဉ် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၈၉ 



တရောားစ ရငထ်ရားြာူးထြေါငာ်းထဆောငရ်ွ မ်ှုသထဘောတစူောခ ျုြမ် ောား ခ ျုြဆ် ပုခငာ်း 

  ပမန်မောန ုင်င ၏ တရောားစ ရင်ထရားပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှုလုြ်ငန်ားမ ောား တ ုားပမြှင ်အထ ောင်အ ည် 

ထဖော်ရန်အတွ ် ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရု ားနှင ် JICA Judicial and Legal Project တ ု  

လ ်မှတ်ထရား  ုား ောားသည ်စ မ ခ  ်အဆင ် ၂ (Project Phase II) နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ထဆွားထနွားမှုမှတ်တမ်ား 

(Minutes of Meeting) အောား ၂၀၁၈ ခုနှစ ် ေ ဇင်ဘောလ ၁၁ ရ ထ်န တွင်လည်ားထ ောင်ား၊ ပမန်မော 

တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  တရောားထရားအရောရှ မ ောားအတွ ်သင်တန်ားထြားပခင်ားနှင်  စွမ်ားထဆောင်ရည် ပမြှင် တင် 

ပခင်ားဆ ုင်ရော နောားလည်မှုစောချွန်လွှောအောား အ နဒ  န ုင်င ၊ အမ  ျုားသောားတရောားစ ရင်ထရားအ  ်ေမ  နှင်  ၂၀၁၈ 

ခုနှစ် ေ ဇင်ဘောလ ၁၁ ရ ်ထန တွင်လည်ားထ ောင်ား အသ ားသ ားလ ်မှတ်ထရား  ုားခွဲ ြေါသည်။  

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ်ရု ားနငှ  ်JICA Judicial and Legal Project တ ု လ မ်တှထ်ရား  ာုး ောားသည  ်စ မ ခ   ်

အဆင ၂် (Project Phase II) နငှ ်စြလ် ဉာ်း၍ထဆာွးထနွားမှုမတှတ်မာ်း (Minutes of Meeting) အောား လ မ်တှထ်ရား  ာုးစဉ ်

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ်နငှ အ် နဒ  အမ  ျုားသောားတရောားစ ရငထ်ရားအ  ေ်မ တ ု  ပမန်မောတရောားသကူ  ားမ ောားနငှ  ်

တရောားထရားအရောရှ မ ောားအတ ွ ်သငတ်နာ်းထြားပခငာ်းနငှ  ်စမွာ်းထဆောငရ်ညပ်မြှင တ်ငပ်ခငာ်းဆ ငုရ်ော နောားလညမ်ှုစောချွနလ်ွှော 

လ မ်တှထ်ရား  ာုးစဉ ် 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၀ 



၁၉ 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း ြ မနစှလ်ြုင်နာ်းအစ အစဉ ်(၂၀၁၈) အထ ောငအ် ညထ်ဖော ်

ထဆောငရ် ွမ်ှုမ ောား 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း ဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ မ်ှု 

 ပမန်မောန ုင်င ၏တရောားစ ရင်ထရား ဏ္ဍထခတ်နှင ်ထလ ော်ည စွော ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှုမ ောားအတွ ် 

တရောားစ ရင်ထရားမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား  (၂၀၁၅-၂၀၁၇)၏ ထအောင်ပမင်မှုနှင ် အထတွ အက ျု မ ောား  ု 

အထပခခ ၍ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) စ မ   န်ား  ုခ မှတ်ခွဲ သည်။ တရောားစ ရင်ထရား၏ရည်မှန်ားခ  ်၊ လုြ်ငန်ား 

တောဝန်မ ောားနှင ် တန်ဖ ုားမ ောားရရှ ထအောင်ပမင်ထစရန်အတွ ် န ်ြ ် (၅) ရြ်အပဖစ် တရောားရု ား 

ဝန်ထဆောင်မှုမ ောား အမ ောားပြည်သူလ ်လှမ်ားမ န ုင်မှု  ု လွ ် ူတ ုားတ ်ထစထရားထဆောင်ရွ ်ထြားရန်၊ 

အမ ောားပြည်သူ၏အသ အပမင်  ုပမြှင ်တင်ထြားရန်၊ တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော လွတ်လြ်မှုနှင ် စ မ ခန ်ခွွဲမှု 

စွမ်ားရည်ပမြှင ်တင်ထြားရန်၊ တရောားစ ရင်ထရား၏ ြညောရြ် ျွမ်ား  င်မှု၊ တောဝန်ခ  ူန ုင်မှုနှင ် ဂုဏသ်  ခော 

ရှ မှုတ ု   ု ပမြှင ်တင်ထြားရန် နှင ်  ထရော ်ထသောမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုနှင ် တရောားရု ား ထဆောင်ရွ ်ထသော 

အ ူားမှုခင်ား  စစရြ်တ ု   ု တ ုားပမြှင ်ထဆောင်ရွ ်ရန်စသည်ပဖင ် သတ်မှတ်၍ အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

 ငေါားနှစ်တောမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားတွင် တ ုင်ားတောန ုင်သည ် လုြ်ငန်ားလ ော ောားခ  ်မ ောား 

သတ်မှတ် ောားရှ ြေါသည်။ အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား  ု ၉၉% သ ု ထရော ်ရှ ရန်နှင ် တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား၏ 

ထ  နြ်မှု  ု ၇၅% ရရှ န ုင်ရန် ရည်မှန်ားခ  ်မ ောားြေါဝင်ြေါသည်။ စ မ   န်ား၏အစ အစဉ်မ ောား  ု 

ဦားစောထြားအဆင ် (၁) အပဖစ်သတ်မှတ်၍အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ စ မ   န်ားအထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ပခင်ား  ု ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် တရောားသူက  ား ဦားမ  ျုားတင ် ဦားထဆောင်သည ် 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားလ ်ထတွ အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ထရားထ ော်မတ   စ မ   န်ားအထ ောင် 

အ ည်ထဖော်မှု  ု က  ားက ြ်ပခင်ား၊ စ မ   န်ားတ ုားတ ်မှုအစ ရင်ခ စော တင်ပြပခင်ားနှင ် နစှ်စဉ် 

ထဆောင်ရွ ်မည ် တစ်နှစ်တောလုြ်ငန်ား အစ အစဉ်ထရားဆွွဲပခင်ားတ ု   ု ထဆောင်ရွ ်ြေါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနုစှ၊်တရောားရု ား၏ အဓ  ထဆောငရ် ွမ်ှု  တု ငုာ်းတောပခငာ်း 

 တစ်န ုင်င လု ား နှင ် The National Case Management Program (NCMP) ထရှ ထပြား 

တရောားရု ား (၂၆) ရု ား၏ ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ်အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား၊ စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမ်ား၊ 

အမှုခ  န်ားဆ မုှု ထသခ ောပခင်ားနှင ် တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား၏ ထ  နြ်မှုစစ်တမ်ား  ု၊   ုရု ားမ ောား၏  

၂၀၁၈ ခုနှစ်   အမှုစောရင်ားမ ောားနှင ်ဆန်ားစစ်ထလ လောခ  ်မ ောားအရ တ ုင်ားတောြေါသည်။ 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   နာ်း ြ မနစှလ်ြုင်နာ်းအစ အစဉ ်(၂၀၁၈)၏ထအောငပ်မငမ်ှုမ ောား 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ား   ြ်တန်ားအဆင ်ဦားစောားထြားအစ အစဉ်မ ောား  ု သတ်မှတ် ောားသည ် 

အခ  န် ောလအတွင်ား န ုင်င တ ောမ တဖ် ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောား၊     တရောားရု ားမ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောားနှင ် 

တရောားသူက  ားမ ောား၊ တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏က  ားမောားသည်     ဝ ုင်ားဝန်ားထဆောင်ရွ ်ထြားမှုပဖင ် မြ ားထပမော ်  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၁ 



ထအောင် အထ ောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ခွဲ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၏ င်ရှောားသည ်ထအောင်ပမင်မှုအခ  ျု မှော- 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဦားစောားထြားလုြ်ငန်ားအစ အစဉ်မ ောား  ု သတ်မှတ် ောားသည ် ောလအတွင်ား 

မြ ားစ ားထအောင် အထ ောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ပခင်ား၊ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွ ် တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စော ုတ်ပြန်န ုင်ခွဲ ပခင်ား၊ 

 ဥြထေဆ ုင်ရောအထ ော ်အ ူထြားထရားနည်ားဥြထေမ ောား ုတ်ပြန်ပခင်ား၊ပြည်ထ ောင်စုဥြထေဆ ုင်

ရောအထ ော ်အ ူထြားထရားအဖွွဲ နှင ် ဥြထေဆ ုင်ရော အထ ော ်အ ူထြားထရားအဖွွဲ  အဆင ်ဆင ် 

တ ု ဖွွဲ စည်ားပခင်ား၊  င်ားအဖွွဲ မ ောားအတွ ် ဘဏ္ဍောထရားနှင ်ဝန် မ်ားဖွွဲ စည်ားြု  အြေါအဝင် 

  ထရော ်သည ် ဥြထေဆ ုင်ရောအထ ော ်အ ူထြားထရားစနစ် စ မ ထဆောင်ရွ ်ရန်   စစရြ်မ ောား 

  ု တင်ပြထဆောင်ရွ ်ထြားပခင်ား၊ 

 ြ မဆု ားထေသဆ ုင်ရော တရောားစ ရင်ထရားည လောခ ပဖစ်သည ်Asia Pacific Conference on 

Environmental and Climate Change Adjudication   ု အ မ်ရှင်အပဖစ် 

လ ်ခ   င်ားြပခင်ား၊ 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် အင်တောန ်စောမ  ်နှော  ု ASEAN Judiciaries  

Portal-AJP နှင ်ခ  တ်ဆ ်၍ ပမန်မောန ုင်င တရောားစ ရင်ထရားနှင ် ဥြထေစနစ်ဆ ုင်ရော 

သတင်ားအခ  ်အလ ်အစ အစဉ်  ု တ ာုးခ ွဲ ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ 

 စ ားြွောားထရားဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်မှု  ု အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစရန် ပမန်မောန ုင်င လူမွွဲခ  ူပခင်ား ဆ ငု်ရော    

ဥြထေမူက မ်ား  ု န ုင်င တ ောစ နှုန်ားမ ောားနှင ်အည  ထရားဆွွဲပြဋ္ဌောန်ားန ုင်ထရား ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ 

 တရောားသူက  ားမ ောား၏ တရောားစ ရင်ထရားနှင ် ြညောရြ်ဆ ုင်ရော ျွမ်ား  င်မှုမ ောား တ ုားတ ် ထစရန် 

 ူားသန်ားထရောင်ားဝ ်ထရားနှင ်စ ားြွောားထရားမှုခင်ားဆ ုင်ရော ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား၊ သင်တန်ားမ ောား 

  င်ားြပခင်ား၊ ဥြထေရှု ထ ောင ်မှ ထလ လောဆန်ားစစ်ပခင်ားမ ောားပြျုလုြ်ပခင်ား၊ အသ ဉောဏ်ြစစည်ား 

မူြ ုင်ခွင ်ဆ ုင်ရော သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားထရားဆွွဲပခင်ားအြေါအဝင် ထလ   င ်သင်က ောားထရားလုြ်ငန်ား 

မ ောား ပြင်ဆင်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား ဏ္ဍတွင် လူ ုန် ူားမှု တောားဆ ားထရား၊ 

မူား စ်ထဆားဝေါား၊ ထငွထက ားခဝေါခ မှုနှင ် အက မ်ားဖ  ်မှုတ ု ်ဖ  ်ထရား လုြ်ငန်ားမ ောား၊ လူ အခွင ် 

အထရားနှင ်သ ်ဆ ငု်သည ် အမ  ျုားသမ ားမ ောားနှင ်  ထလားသူင ်အခွင ်ထရားစသည ်  ဏ္ဍ 

မ ောားတွင် ြေါဝင်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ 

 တရောားရု ားအဆင ်ဆင ်သ ု စွွဲဆ ုသည ် အမှုမ ောားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား  ု ၉၈% သ ု  တ ုားတ ်ထအောင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ 

 န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ စဉ် (National Case Management Program-

NCMP)   ု ခရ ုင်တရောားရု ား(၁၂)ရု ားနှင ် မမ ျု န ်တရောားရု ား (၁၄)ရု ားတွင် စတင်အထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ပခင်ား၊ 

 တရောားစ ရင်ထရားမဏ္ဍ ျုင် တည ်မတ်ခ ုင်မောထရား၊ ဘ ်လ ု ်မှု င်ားမြ ား အဂတ တရောား င်ားစင် 

ထရား၊ တရောားရု ားသ ်ထသခ ြစစည်ားမ ောား   ထရော ်ပမန်ဆန်စွော စ မ ခန ်ခွွဲထရားတ ု   ု တရောားရု ား 

အဆင ်ဆင ်  တောဝန် ူမှု၊ တောဝန်ခ မှုမ ောားပဖင ်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ားစ သည ်ြ ဖင ်ြ ထင်ြ ရ ွာှား စ  ွာ  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ခွဲ သည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၂ 



၁၉ 

တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငု်ရော မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ အဓ  လြုင်နာ်း 

လ ော ောားသတမ်တှခ်  မ် ောား 

အဓ   

ထဆောငရ် ွမ်ှု 

အတ ငုာ်းအတော 

အထပခခ မ ဉာ်း 

အခ   ်

အလ  ်

အရငာ်းအပမစ ်

တ ငုာ်းတောမှု 
အထပခခ  

မ ဉာ်း 

လြုင်နာ်းလ ော ောားသတမ်တှခ်   ်

၂၀၁၈ ၂၀၁၉-၂၀ ၂၀၂၁-၂၂ 

ပြ ခေ န်နှစ် 

အလ ု ် 

အမှုမြ ားပြတ်နှုန်ား 

တစ်န ုင်င လု ားအမှု 

မြ ားပြတ်နှုန်ား၁  

ရောဇဝတ်မှု 

မြ ားပြတ်နှုန်ား 
၉၈% ၉၉% ၁၀၀% ၁၀၀% 

တရောားမမှု 

မြ ားပြတ်နှုန်ား 
၉၆% ၉၈% ၁၀၀% ၁၀၀% 

စုစုထြေါင်ား 

မြ ားပြတ်မှုနှုန်ား 
၉၇% ၉၉% ၁၀၀% ၁၀၀% 

စစ်ထဆားဆွဲ 

အမှုမ ောား၏ 

သ ်တမ်ား 

တစ်န ုင်င လု ား 

စစ်ထဆားဆွဲ 

အမှုမ ောား၏ 

သ ်တမ်ား၂  

  

၁၂လအ  ် 

စစ်ထဆားဆွဲ 

ရောဇဝတ်မှု 

၇% ၆% ၅% ၅% 

၃၆လအ  ် 

စစ်ထဆားဆွဲ 

တရောားမမှု၃  

၅% ၃% ၂% ၂% 

တရောားရု ား 

အသု ားပြျုသူ 

မ ောား၏ 

ထ  နြ်မှု 

ထရှ ထပြား 

တရောားရု ားမ ောား၏ 

ထမားခွန်ား ၁၀ ခုြေါ 

စစ်တမ်ား-၂၀၁၇၄  

တရောားရု ား 

အသု ားပြျု 

သူမ ောား၏ 

ထ  နြ်မှု 

၇၂% ၇၅% ၇၇% ၈၀% 

အမှုထရွှ ဆ ုင်ား 

သည ်နှုန်ား 

ထရှ ထပြားတရောားရု ား

မ ောား 

(၂၀၁၇)ခုနှစ် 

ရောဇဝတ်မှု 

ထရွှ ဆ ုင်ားမှုနှုန်ား 
၃၁% ၂၅% ၂၀% ၂၀% 

တရောားမမှု 

ထရွှ ဆ ုင်ားမှုနှုန်ား 
၂၆% ၂၅% ၂၀% ၂၀% 

အမှုအလ ု ် 

က ောားနောရန် 

ခ  န်ားဆ ုထသော 

ြ မ်ားမျှ ရု ားခ  န်ား 

အထရအတွ  ်

ထရှ ထပြား 

တရောားရု ားမ ောား 

(၂၀၁၇) ခုနှစ် 

ရောဇဝတ်မှု ၈.၅ ၈ ၈ ၈ 

တရောားမမှု ၂၁.၅ ၁၈ ၁၄ ၁၂ 

၁ ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်တရောားရု ားနစှစ်ဉအ်စ ရငခ် စောမ ှမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်းထဖောပ်ြခ  ် 

၂ ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်တရောားရု ားနစှစ်ဉအ်စ ရငခ် စောမ ှစစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ တ်မာ်းထဖောပ်ြခ  ် 
၃ တရောားရု ားနစှစ်ဉအ်စ ရငခ် စော (၂၀၁၆)တငွ ်(၃၆)လအ   ်က န က် ောထသော တရောားမမလူမှုမ ောားနငှ  ်(၁၂)လအ  က် န က် ောထသော 

ရောဇဝတမ်လူမှုမ ောား   ုက န က် ောမှုခငာ်းအပဖစ ်သတမ်တှ ်ောားြေါသည။် မှုခငာ်းစ မ ခန ခ်ွွဲမှုအစ အစဉတ်ငွ ်အမှု၏ရှုြထ် ာွးမှု အထြေါ် 

မတူည၍် မတညူ ထသော အခ  နသ်တမ်တှခ်   ်စ နှုနာ်းအသစမ် ောား သတမ်တှ ်ောားြေါသည။် မှုခငာ်းစ မ ခန ခ်ွွဲမှုအစ အစဉအ်ရ (၁၈)လ 

အ   ်က န က် ောထသော ြု မနှတ်ရောားမမလူမှုမ ောားနငှ  ်(၂၄)လအ   ်က န က် ောထသော ရှုြထ် ာွးထသော တရောားမမလူမှုမ ောား   ု

က န က် ောမှုခငာ်းအပဖစသ်တမ်တှြ်ေါသည။် 

၄ ထရှ ထပြားတရောားရု ားရစှရ်ု ား၏အသု ားပြျုသမူ ောားထ  နြမ်ှုစစတ်မာ်း(ထမားခနွာ်း ၁၀ ခ)ု၊ြ တသ် မာ်းမြ ားအမှုမ ောား၏ြျှမာ်းမျှအမှုထရွှ ဆ ငုာ်းမှု   

စစတ်မာ်းနငှ ခ်  နာ်းဆ သုည အ်က  မအ်ထရအတ ွ ်(၂၀၁၇ ခနုစှ ်ဇလူ ငု)်  

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၃ 



၁၉ 

တရောားရု ား၏ထဆောငရ်ွ မ်ှုတ ုားတ ်ထစရန ်ရညမ်နှာ်းခ  မ် ောားနငှ လ် ော ောားသတမ်တှခ်  မ် ောား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သည် ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ခုနှစ် ငေါားနှစ်တောမဟောဗ ျူဟော 

စ မ   န်ားတွင် ပြည်သူလူ ု၏ပဖစ်ထြေါ်လ  ်ရှ သည ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော လ ုအြ်ခ  ်မ ောား  ု 

ပဖည ်ဆည်ားန ုင်ရန် ရည်မှန်ားခ  ်မ ောားနှင ် လ ော ောားခ  ်မ ောား သတ်မှတ် ောားြေါသည်။ ြ မနှစ် 

 ောလအတွ ် တရောားရု ား၏ထဆောင်ရွ ်ခ  ်မ ောားတ ုားတ ်လောမှုအထြေါ် အ ွဲပဖတ်တ ုင်ားတောန ုင်သည ် 

ရလေ်တ ုင်ားတောမှုမ ောား  ုလည်ားသတ်မှတ် ောားရှ မြ ား ပဖစ်ြေါသည်။ 

 အဆ ုြေါ ရည်မှန်ားခ  ်မ ောားသည် မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား၏ အထရားြေါသည် ် ရည်မှန်ားခ  ် 

ပြည ်မ မှု  ု တ ငု်ားတောမည ် ဓမမဓ ဋ္ဌောန်  သည ် သတင်ားအခ  ်အလ ်အထပခခ နည်ားစနစ်တစ်ရြ် ပဖစ်ြေါ 

သည်။ တရောားရု ား၏ထဆောင်ရွ ်ခ  ်မ ောား  ု ထအော ်ြေါအခ  ်မ ောားပဖင ် အဓ  တ ုင်ားတောမည် 

ပဖစ်ြေါသည်- 

 ပြ ခေ နန်စှအ်လ ု ်အမှုမြ ားပြတန်ှုနာ်း - တရောားရု ား၏မှုခင်ားြမောဏ  ု အမ လုြ်ထဆောင်န ုင် 

သည ် တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောစွမ်ားရည်  ု တ ငု်ားတောရန်၊ 

 စစထ်ဆားဆွဲအမှုသ တ်မ်ား - အမှုထဟောင်ားမ ောားနှင ် က န ်က ောမှုခင်ားမ ောား  ု ထစောင ်က ြ်    

က ည ်ရှုရန်၊  

 အမှုခ  နာ်းဆ မုှုထသခ ောပခငာ်း - တရောားရု ား၏ ခ  န်ားဆ ု ောားသည ်အတ ုင်ား   ထရော ်စွော 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်မှု  ု တ ုင်ားတောရန်၊ 

 တရောားရု ားအသု ားပြျုသမူ ောား၏ထ  နြမ်ှုစစတ်မာ်း- တရောားရု ားမ ောား၏အခ  န်နှင ်တစ်ထပြားည  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်မှု၊ တရောားရု ားဝန်ထဆောင်မှုမ ောား  ု ပြည်သူမ ောားလ ်လှမ်ားမ မှုတ ု အထြေါ်       

အမှုသည် မ ောားနှင ် ပြည်သူမ ောား၏ထ  နြ်မှုပဖင ် တ ငု်ားတောရန်၊ 

လ ော ောားသတမ်တှခ်   ်(၁) - ပြ ခေ နန်စှအ်လ ု ်အမှုမြ ားပြတန်ှုနာ်း 

  တရောားရု ားအောားလု ားနှင ် NCMP တရောားရု ားမ ောားရှ  မှုခင်ားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားမ ောားတ ုားတ ်ထစရန် 

ရည်ရွ ်၍ လ ော ောားခ  ်မ ောား  ု  သတ်မှတ် ောားြေါသည်။  

တစန် ငုင် လု ားတငွ်အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်းလ ော ောားခ   ် 

 ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ်အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား  ု တ ုားတ ်ထစရန်အတွ ် တစ်န ုင်င လု ားရှ တရောားရု ား 

မ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်မှုလ ော ောားခ  ်  ု ထအော ်ြေါအတ ုင်ား သတ်မှတ် ောားြေါသည်- 

• ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် ရောဇဝတ်မှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား ၉၉% 

• ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် တရောားမမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား     ၉၈% 

• ပြ ခေ န်နှစ်အလ ု ် စုစုထြေါင်ားအမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား ၉၉% 

ရလေ ်- ဇ ောား (၁) အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားပဖစ်ထသော ရောဇဝတ်မှု ( ၉၈%)၊ တရောားမမှု 

(၉၂%) နှင ် စုစုထြေါင်ား ( ၉၈%) သည် လ ော ောားခ  ်သ ု  မထရော ်ရှ ထက ောင်ားထတွ ရသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၄ 



၁၉ 

Criminal Civil Total 

Target 2018 Target 2018 Target 2018 

99% 98% 98% 92% 99% 98% 

ဇ ောား ၁ -   တစန် ငုင် လု ားအမှုမြ ားပြတန်ှုန်ား (၂၀၁၈) 

မှုခငာ်းစ မ ခန ခ်ွွဲမှုအစ အစဉတ်ရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတန်ှုန်ား 

 အမှုမ ောား  ုမှန်မှန်နှင ်ပမန်ပမန်   ထရော ်စွော ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် န ုင်င တစ်ဝန်ား မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှု 

အစ အစဉ် The National Case Management Program (NCMP) သည် အထရားက  ားထသော အခန်ား 

 ဏ္ဍမှ ြေါဝင်ြေါသည်။ NCMP တရောားရု ားမ ောား  ု ၁.၈.၂၀၁၈ ရ ်ထန တွင် စတင်အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ မြ ား၊   ုတရောားရု ားမ ောား၏ အထပခခ မ ဉ်ားအခ  ်အလ ်မ ောား  ု အဆ ုြေါထန ရ ်တွင် 

ထ ော ်ခ ရရှ သည ်စောရင်ားဇ ောားမ ောားအရ တွ ်ခ  ် ောားပခင်ားပဖစ်ြေါသည်။ 

ရလေ ် - NCMP တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားမှော ရည်မှန်ားခ  ်မ ောားနှင ် လ ော ောားခ  ်  ် 

မ ောားစွောထ  ော်လွန်မြ ား၊ အပခောားတရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော ထဆောင်ရွ ်မှုမ ောားလည်ား ထအော ်ြေါအတ ုင်ား 

သ သောစွော တ ာုးတ ်ခွဲ ြေါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွ ် NCMP တရောားရု ားမ ောားတွင် အမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ား 

တ ုားတ ်ထအောင်ပမင်မှုမှော ထအော ်ြေါဇ ောား (၂ ) ၏( )နှင ်(ခ)တ ု တွင်  င်ရှောားစွောထတွ ပမင်န ုင်ြေါသည်- 

• ရောဇဝတ်မှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားမှော အထပခခ မ ဉ်ား ၈၅% မှ ၁၀၂% သ ု ထရော ်ရှ ြေါသည်။ 

• တရောားမမှုမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားမှော အထပခခ မ ဉ်ား ၉၃% မှ ၁၁၈% သ ု ထရော ်ရှ ြေါသည်။ 

• စုစုထြေါင်ားမြ ားပြတ်မှုနှုန်ားမှောအထပခခ မ ဉ်ား ၈၉% မှ ၁၁၀% သ ု ထရော ်ရှ ြေါသည်။ 

 2018 Target 2018 Baseline 
2018 Performance after 

(6) Month Assessment 

Criminal 99% 85% 102% 

Civil 98% 93% 118% 

Overall 99% 89% 110% 

ဇ ောား၂( ) -  NCMP (၂၆) ရု ား၏အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၅ 



ဇ ောား ၂ (ခ)  - NCMP (၂၆) ရု ား၏ အမှုမြ ားပြတမ်ှုနှုနာ်း 

လ ော ောားသတမ်တှခ်   ်(၂) -  စစထ်ဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမာ်း 

 စစ်ထဆားဆွဲအမှုမ ောား၏သ ်တမ်ားအတွ ်လ ော ောားသတ်မှတ်ခ  ်သည် က န ်က ောမှုမ ောား 

ထလျှော ခ ရန်ပဖစ်သည်။ တရောားရု ားမ ောားသည် က န ်က ောမှုခင်ားမ ောားအတွ ် သ ားသန ်လုြ် ု ားလုြ်နည်ား 

မ ောားပဖင ် ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ရော ထအောင်ပမင်မှုမ ောားစွော ထတွ ရြေါသည်။ 

လ ော ောားသတမ်တှခ်  မ် ောား - အခ  န်သတ်မှတ်ခ  ်ထ  ော်လွန်ထနသည ် စစ်ထဆားဆွဲ အမှုစုစုထြေါင်ား၏ 

ရောခ ုင်နှုန်ား  ု ဦားစွောထလျှော ခ ရန် ထအော ်ြေါအတ ုင်ား လ ော ောားသတ်မှတ်ခွဲ သည်- 

• တစ်နှစ်အ  ် ထ  ော်လွန်သည ် က န ်က ောရောဇဝတ်မှုမ ောား  ု (၆%)ထလျှော ခ ရန်  

• သု ားနှစ်အ  ်ထ  ော်လွန်ထနသည ် က န ်က ောတရောားမမှုမ ောား  ု (၃%)ထလျှော ခ ရန် 

ရလေ ် - NCMP တရောားရု ားမ ောားတွင် (၆)လက ော ဆန်ားစစ်မှုမ ောားပြျုလုြ်မြ ားထနော  ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် 

သ သ သောသော ထပြောင်ားလွဲမှုမရှ ထသော်လည်ား၊ တရောားမမှုမ ောားတွင် ထလ ော   မှုနှုန်ားသည် အထပခခ မ ဉ်ား 

(၇%)  ု ထ  ော်လွန်၍ (၈%) အ  သ သောစွော တ ုားတ ်ခွဲ ထက ောင်ားထတွ ရသည်။ ဇ ောား (၃) ၏( ) နှင ်

(ခ) သည် ရောဇဝတ်မှုနှင ် တရောားမမှုမ ောားတွင် က န ်က ောမှုမ ောားထလ ော   မှု  ု ပြသ ောားပခင်ားပဖစ်သည်။ 

 2018 Target 2018 Baseline 
2018 Performance after 

(6) Month Assessment 

Criminal 6% 5% 5% 

Civil 3% 7% 8% 

   ဇ ောား ၃ ( ) - NCMP (၂၆) ရု ားတငွစ်စထ်ဆားဆွဲက န က် ောမှုမ ောားထလျှော ခ န ငုမ်ှု 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၆ 



ဇ ောား ၃ (ခ) - NCMP (၂၆) ရု ားတငွစ်စထ်ဆားဆွဲက န က် ောမှုမ ောားထလျှော ခ န ငုမ်ှု 

လ ော ောားသတမ်တှခ်   ်(၃) - အမှုခ  နာ်းထသခ ောမှု 

 အမှုခ  န်ားထသခ ောမှုသည် တရောားရု ားတွင် အမှုစစ်ထဆားရန် ခ  န်ားဆ ုသည ်ထန မ ောား၊ အမှုထရွှ ဆ ုင်ားမှု 

နှုန်ားမ ောား  ု ထလျှော ခ ပခင်ားပဖင ်၊ တရောားရု ား၏လုြ်ငန်ားစွမ်ားထဆောင်ရည် တ ုားတ ်ထစရန် ရည်ရွ ်ြေါသည်။ 

တရောားရု ားမ ောား၏ အမှုထရွှ ဆ ုင်ားသည ်နှုန်ား ပမင ်မောားပခင်ားနှင ် အမှုက ောားနောရန် ခ  န်ားဆ ုမှုမ ောားပြောားပခင်ားတ ု  

ထက ောင ် ပဖစ်ထြေါ်လောသည ် ထနှောင ်ထနှားက န ်က ောမှုမ ောား  ု ထလ ော နည်ားထစရန် မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုလုြ် ု ားလုြ် 

နည်ားအသစ်  ု   င ်သု ားခွဲ ြေါသည်။ 

လ ော ောားခ  မ် ောား 

•  ြ မ်ားမျှအမှုက ောားနောပခင်ားအက  မ်  ု  တရောားမမှုမ ောားတွင် (၁၈) က  မ်နှင ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင်

(၈) က  မ်သ ု  လည်ားထ ောင်ား ထလျှော ခ ရန် 

• အမှုထရွှ ဆ ုင်ားမှုနှုန်ား  ု တရောားမမှုနှင ် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် ၂၅% သ ု  ထလျှော ခ ရန် ပဖစ်သည်။ 

ရလေ ် - (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရောမဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားသည် အမှုက ောားနောမှု  ု 

ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် (၈)က  မ်နှင ်တရောားမမှုမ ောားတွင် (၁၈)က  မ်သ ု  ထလျှော ခ ရန်ရည်ရွ ်ခွဲ သည်။ NCMP 

တရောားရု ားမ ောား၌ ရောဇဝတ်မှုနှင ် တရောားမမှုမ ောားတွင် အမှုက ောားနောမှုနှုန်ားသည် ထလ ော   ခွဲ ထက ောင်ား 

ထတွ ရသည်။ အမှုထရွှ ဆ ုင်ားနှုန်ားမ ောားသည် ရောဇဝတ်မှုမ ောားတွင် ၄၂% မှ ၃၅% သ ု လည်ားထ ောင်ား၊ 

တရောားမမှုမ ောားတွင် ၃၅% မှ ၂၉% သ ု လည်ားထ ောင်ား ထလျှော ခ န ုင်ခွဲ ထသော်လည်ား လ ော ောားခ  ် 

ပြည ်မ ထစရန် လ ုအြ်ထနထသားထက ောင်ား ထအော ်ြေါအတ ုင်ား ဇ ောား (၄) ၏ ( )  နှင ်(ခ) တ ု တွင် ထတွ ပမင် 

န ုင်ြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၇ 



၁၉ 

 2018 Target 2018 Baseline 

2018 Performance 

after (6) Month 

Assessment 

Criminal 25% 42% 35% 

Civil 25% 35% 29% 

ဇ ောား ၄ ( )  - NCMP (၂၆) ရု ားတငွ ်အမှုထရွှ ဆ ငုာ်းမှုနှုနာ်း 

ဇ ောား ၄ (ခ)  - NCMP (၂၆) ရု ားတငွအ်မှုထရွှ ဆ ငုာ်းမှုနှုနာ်း 

လ ော ောားသတမ်တှခ်   ်(၄) - တရောားရု ားအသု ားပြျုသမူ ောား၏ထ  နြမ်ှု 

 NCMP တရောားရု ားမ ောားတွင်မှုခင်ားမ ောား အခ  န်နှင ်တစ်ထပြားည  စ ရင်ဆု ားပဖတ်မှုနှင ် ပြည်သူမ ောား 

နှင ် အမှုသည်မ ောား၏ရရှ ထသော တရောားရု ားဝန်ထဆောင်မှုအထြေါ် ထ  နြ်မှုမ ောား  ု တ ုင်ားတောရန် 

တရောားရု ားအသု ားပြျုသူမ ောား၏ ထ  နြ်မှုစစ်တမ်ား  ု ထ ော ် ူခွဲ ြေါသည်။ 

လ ော ောားသတမ်တှခ်   ် - NCMP ၂၆ ရု ားတွင် အသု ားပြျုသူမ ောား၏ အဆင်ထပြမှု  ု ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

အတွင်ား ၇၅% အ   တ ုားပမြှင ်သတ်မှတ် ောားသည်။   ုတရောားရု ားမ ောား၌ အထပခခ မ ဉ်ားသတ်မှတ်ခ  ်သည် 

NCMP စတင်သည ် ၁.၈.၂၀၁၈ တွင် ၅၆% သတ်မှတ်ခွဲ သည်။  

ရလေ ် - ၆ လက ော စမ်ားသြ်မှုမ ောားပြျုလုြ်မြ ားထနော ် ၇၁% သ ု  ထရော ်ရှ ခွဲ ထသော်လည်ား လ ော ောား 

သတ်မှတ်ခ  ်ပြည ်မ ရန် လ ုအြ်ထနထသားထက ောင်ား  ု ဇ ောား (၅) အရ ထအော ်ြေါအတ ုင်ားထတွ ရသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၈ 



၁၉ 

Q 10 

(26) NCMP Courts 

2018 Baseline 
(6) Month     

Assessment 

Getting to court house was easy 68% 82% 

Finding easy where I need to go 68% 85% 

Safe in the court house 72% 71% 

Easy getting information 57% 78% 

Treated with courtesy and respect 77% 88% 

Judge was courteous, respectful and 

fair 
29% 44% 

Understand court instruction 33% 53% 

Handle promptly and efficiently 41% 64% 

Treated equally 59% 81% 

Court performed effectively 54% 61% 

Overall Access to Justice Score increased to 71% from 56% 

ဇ ောား ၅  -  NCMP (၂၆)ရု ားတငွအ်သု ားပြျုသမူ ောား၏ထ  နြမ်ှုစစတ်မာ်း  

 

 မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား ြ မနှစ် လုြ်ငန်ားအစ အစဉ် (၂၀၁၈) အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်မှုအထပခအထနနှင ် ရလေ်မ ောား  ု ထနော ဆ် တ်ွွဲဇ ောား (စ ) ပဖင ် ထဖော်ပြ ောားြေါသည်။ 

၁၉ ၁၉ ၁၉ ၉၉ 





ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ၏်တညထ်နရော 

 

ရု ားအမှတ်(၅၄)၊ ပြညက်  ားမဏ္ဍ ျုင်လမာ်း၊ ဥတတရသ ရ မမ ျု န ၊် ထနပြည်ထတော် 

 

ဆ ်သွ ရ်န ်

အမမွဲတမာ်းအတွင်ားဝန ်

ပြညထ် ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား 

 

စ မ ထရားရော  စစဆ သ်ွ ်ရန ်

အမမွဲတမာ်းအတွင်ားဝန ်

ပြညထ် ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်ရု ား 

 

တရောားစ ရင်ထရား  စစဆ သ် ွ်ရန ်

ညွှန်က ောားထရားမျှူားခ ျုြ ်

ပြညထ် ောငစု်တရောားစ ရင်ထရားက  ားက ြမ်ှုရု ား 

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( ) 



တ ငုာ်းထေသက  ားနငှ်  ပြညန် တ်ရောားလွှတထ်တောမ် ောား၏  

တညထ်နရောမ ောား 

 
၁။  ခ င်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် ဧရောရြ် ွ ်၊ ပမစ်က  ားနောားမမ ျု  

၂။   ောားပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် မင်ားစုရြ် ွ ်၊ သမ န်ထ ောလမ်ားနှင်  လွ ျုင်ထ ော်-

     ရှောားထတောလမ်ားထ ောင် ၊ လွ ျုင်ထ ော်မမ ျု  

၃။  ရင်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် အမှတ်- ၄ ရြ် ွ ်၊ ခထရလမ်ားနှင်  သုဓနုလမ်ား  

     ထ ောင် ၊ ဘောားအ မမ ျု  

၄။ ခ င်ားပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် ထ ားသစ်ရြ် ွ ်၊ဟောားခေါားခရ ုင်၊ ဟောားခေါားမမ ျု  

၅။ မွန်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် ရု ားက  ားလမ်ား၊ြန်ားဘွဲတန်ားရြ် ွ ်၊   

     ထမော်လမမ ျုင်မမ ျု  

၆။ ရခ ုင်ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် လမ်ားမက  ားနှင ်ထမ ုလမ်ားထ ောင် ၊   

     ထဘောလု ား ွင်ားရြ်၊ စစ်ထတွမမ ျု  

၇။ ရှမ်ားပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော် ထဆားရု လမ်ားနှင် သထပြလမ်ားထ ောင် ၊   

     သစထ်တောရြ် ွ ်၊  ထတောငက်  ားမမ ျု  

၈။ စစ်  ငု်ားတ ငု်ားထေသက  ား  နနဒဝနရ်ြ် ွ ်၊ တမောြင် ွင်ား၊ မု ရွောမမ ျု  

 တရောားလွှတထ်တော ်  

၉။ မထ ာွးတ ငု်ားထေသက  ား   ဆောားထရွှ င်ားရြ၊် မထ ွားမမ ျု  

 တရောားလွှတထ်တော ်

၁၀။ မနတထလားတ ငု်ားထေသက  ား  လမ်ား ၃၀၊ ၆၈x ၇၀ က ောား၊  

 တရောားလွှတထ်တော ်   ခ မ်ားထအားသောစ မမ ျု န  ်မနတထလားမမ ျု  

၁၁။ ြွဲခူားတ ငု်ားထေသက  ားတရောားလွှတထ်တော ် ရန် ုန်-မနတထလားလမ်ားမက  ားထဘား၊ ရု ားက  ားရြ် ွ ်၊ 

     ြွဲခူားမမ ျု  

၁၂။ တနသသောရ တ ငု်ားထေသက  ား    ထရားလမ်ား၊ ဆန်ားခ  ရြ၊်  ောားဝ မ်မ ျု  

 တရောားလွှတထ်တော ်

၁၃။ ရန် ုန်တ ငု်ားထေသက  ား  အမှတ်-၁၀၁၊ ၁၀၃ ြန်ားဆ ုားတန်ားလမ်ား၊   

တရောားလွှတထ်တော ်   ထ  ော ်တ တောားမမ ျု န ၊် ရန် ုနမ်မ ျု  

၁၄။ ဧရောဝတ တ ငု်ားထေသက  ား  မင်ားက  ားအ ွ ်၊ အမှတ်- ၄ ရြ် ွ ်၊  

 တရောားလွှတထ်တော ်   ြုသ မမ်မ ျု  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆ ် 



စဉ ်
ခရ ငုတ်ရောားရု ားမ ောား/   ုြ် ငုအ်ြုခ် ျုြခ်ငွ် ရထေသ 

တရောားရု ားမ ောား 
ဆ သ် ွ်ရနလ် ြစ်ော 

 ၁။ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ခ င်ပြည်န ် 

  

  

  

  

  

  

၁။ပမစ်က  ားနောားခရ ုင်တရောားရု ား 

၂။မ ုားညြှင်ားခရ ုင်တရောားရု ား  

၃။ဗန်ားထမော်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၄။ြူတောအ ုခရ ုင်တရောားရု ား 

ဧရောရြ် ွ ်၊ ပမစ်က  ားနောားမမ ျု    

အထရှ စုရြ် ွ ်၊ မ ုားညြှင်ားမမ ျု   

သောစည်ရြ် ွ ်၊ ဗန်ားထမော်မမ ျု   

 မမ ျု မရြ် ွ ်၊ ြူတောအ ုမမ ျု  

၂။  

  

  

  

 

၃။ 

  

  

  

  

  

  

  

   

၄။ 

  ောားပြည်န ် 

  

  

  

 

 ရင်ပြည်န ် 

  

  

  

  

  

  

  

   

ခ င်ားပြည်န ် 

၅။ လွ ျုင်ထ ော်ခရ ုင်တရောားရု ား 

  

  

၆။ ထဘောလခွဲခရ ုင်တရောားရု ား  

 

၇။ ဘောားအ ခရ ုင်  

 တရောားရု ား  

၈။ ထ ော  ရ တ်ခရ ုင် 

တရောားရု ား  

  

၉။ ပမဝတ ခရ ုင်တရောားရု ား 

  

၁၀။ ဖောြွန်ခရ ုင်တရောားရု ား   

  

၁၁။ ဟောားခေါားခရ ုင်တရောားရု ား  

၁၂။ ဖလမ်ားခရ ုင်တရောားရု ား   

၁၃။ မင်ားတြ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

 

၁၄။ မတူြ ခရ ုင်တရောားရု ား 

ဖထဖော်လမ်ားနှင ် ၅ လမ်ားထ ောင ်၊ 

ထေေါဥခူရြ် ွ ်၊ လွ ျုင်ထ ော်မမ ျု  

လွ ျုင်ထ ော်-ထမော်ခ  ား ောားလမ်ားထဘား၊ 

ရှမ်ားြ ုင်ားရြ် ွ ်၊ ထဘောလခွဲမမ ျု   

 

အမှတ်(၄)ရြ် ွ ်၊ခထရလမ်ားနှင ် 

သုဓနုလမ်ားထေေါင ်၊ဘောားအ မမ ျု   

အမှတ်(၇)ရြ် ွ ်၊ 

ထဗောဓ ထ  ောင်ားလမ်ား၊ 

ထ ော  ရ တ်မမ ျု   

အမှတ်(၅)ရြ် ွ ်၊မမ ျု ြတ်လမ်ား၊ 

ပမဝတ မမ ျု  

အမှတ်(၂)ရြ် ွ ်၊ ရု ား ုန်ားလမ်ား၊ 

ဖောြွန်မမ ျု    

ထစ ားထဟောင်ားရြ် ွ ်၊ဟောားခေါားမမ ျု   

ဗလ ုင်ရြ် ွ ်၊ဖလမ်ားမမ ျု    

စ ပြရြ် ွ ်၊ မင်ားတြ်မမ ျု  

မမ ျု မရြ် ွ ်၊ြလ ်ဝမမ ျု  

ထအောင်ဆန်ားသူရ  လမ်ား၊ ခ ုထဘွ 

ရြ် ွ ်၊ မတူြ မမ ျု  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆ ် 



၅။ မွန်ပြည်န  ်

  

  

၁၅။ ထမော်လမမ ျုင်ခရ ုင်တရောားရု ား 

   

၁၆။ သ ု ခရ ုင်တရောားရု ား 

ရု ားက  ားလမ်ား၊ ြန်ားဘွဲတန်ားရြ် ွ ်၊ 

ထမော်လမမ ျုင်မမ ျု   

ရု ားက  ားလမ်ား၊ နန်ားခွဲရြ်၊ သ ု မမ ျု  

၆။ ရခ ုင်ပြည်န ် ၁၇။ စစ်ထတွခရ ုင်တရောားရု ား 

  

၁၈။ ထ  ော ပ်ဖျူခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၁၉။ သ တွွဲခရ ုင်တရောားရု ား 

  

၂၀။ ထမောင်ထတောခရ ုင်တရောားရု ား  

 

 ၂၁။ ထပမော ်ဦားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

လမ်ားမက  ား၊ ထဘောလု ား ွင်ားရြ် ွ ်၊ 

စစ်ထတွမမ ျု ၊ 

ဗ ုလ်ငထမော ်လမ်ား၊ အစ ုားရရြ် ွ ်၊ 

ထ  ော ်ပဖျူမမ ျု   

ဗ ုလ်ခ ျုြ်လမ်ား(လမ်ားသွ ်)၊ အမှတ် 

(၂) ရြ် ွ ်၊ သ တွွဲမမ ျု  

ဘူားသ ားထတောင်-ထမောင်ားထတော ောားလမ်ား၊ 

မမ ျု သူက  ားထ  ားရွော၊(၃)မ ုင်၊ထမောင်ထတောမမ ျု   

ရု ားက  ားလမ်ား၊  မမရောဇ်ရြ် ွ ်၊ 

ထပမော ်ဦားမမ ျု  

  
၇။ ရှမ်ားပြည်န ် ၂၂။ ထတောင်က  ားခရ ုင်တရောားရု ား 

  

  

၂၃။ လွ ျုင်လင်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၂၄။ လင်ားထခားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၂၅။ လောားရှိုားခရ ုင်တရောားရု ား  

၂၆။ ထ  ော ်မွဲခရ ုင်တရောားရု ား  

၂၇။ မ ုားမ တ်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၂၈။ မူဆ ်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၂၉။ မ ုင်ားဆတ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

  

၃၀။    ျုင်ားတု ခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၃၁။ တောခ  လ တ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

သထပြလမ်ားနှင ်ရု ားက  ားလမ်ားထေေါင ်၊ 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်ဝင်ားအတွင်ား၊ 

သစ်ထတောရြ် ွ ်၊ ထတောင်က  ားမမ ျု   

ရြ် ွ ်(၁)၊ ရု ားက  ားလမ်ား၊လွ ျုင်လင်မမ ျု   

လင်ားထခား- ဝမ်ားဟတ်လမ်ား၊ ြုဉ်ား ွန်ား 

ထ  ားရွောအုြ်စု၊လင်ားထခားမမ ျု   

ရြ် ွ ် (၁) ၊ ဘူတောလမ်ား၊ လောားရှိုားမမ ျု   

ရြ် ွ ်(၁)၊ြင်ထြေါထလားရြ်၊ ထ  ော ်မွဲမမ ျု  

ထဟော်နန်ားရြ် ွ ်၊ မ ုားမ တ်မမ ျု   

ဟ ုမွန်ရြ် ွ ်၊ မူဆ ်မမ ျု   

ဗနဓျုလလမ်ား၊ မမ ျု သစ်ရြ် ွ ်၊ 

မ ုင်ားဆတ်မမ ျု   

အမှတ်(၁) ရြ် ွ ်၊ စ ပြအခေါရွောသွောားလမ်ား 

   ျုင်ားတု မမ ျု   

ဝမ်ထ ော ်ရြ်၊ မဟောဗနဓျုလလမ်ား၊ 

တောခ  လ တ်မမ ျု  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆ ် 



  ၃၂။ ဓနု  ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ်ခွင ်ရ          

ထေသတရောားရု ား 

၃၃။   ုား န ်  ု ်ြ ုင်အြု်ခ ျုြ် 

ခွင ်ရထေသတရောားရု ား 

 ၃၄။ ြအ ုဝ်ား  ု ်ြ ုင်အုြ်ခ ျုြ် 

ခွင ်ရထေသတရောားရု ား 

 ဆင်ထခေါင်ားရြ် ွ ်၊ ြင်ားတ မမ ျု  

  

ရြ် ွ ် (၃) ထစ ားသစ်အန ား၊ 

ထ ော်မင်လမ်ား၊ထလော ်  ုင်မမ ျု  

 ပြည်ထ ောင်စုလမ်ားမက  ား၊ မမ ျု ဦားရြ် 

ဟ ု ြု ားမမ ျု   

၈။ စစ်  ုင်ားတ ုင်ား 

ထေသက  ား 

၃၅။ စစ်  ုင်ားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၃၆။ မု ရွောခရ ုင်တရောားရု ား  

၃၇။  င်ားမောြင်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၃၈။ ထရွှဘ ုခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၃၉။  န ်ဘလူခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၀။  သောခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၁။  ထလားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၂။ တမူားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၃။ ထမော်လ ု ်ခရ ုင်တရောားရု ား  

၄၄။ ခနတ ားခရ ုင်တရောားရု ား 

ရု ားက  ားလမ်ား၊ ြ ုားတန်ားရြ် ွ ်၊ 

စစ်  ုင်ားမမ ျု ။  

ရု ားက  ားလမ်ား၊ ရု ားက  ားရြ် ွ ်၊ မု ရွောမမ ျု ။  

(ဂ) ရြ် ွ ်၊  င်ားမောြင်မမ ျု ။  

ရု ားက  ားလမ်ား၊ စုထြေါင်ားရု ားက  ားဝင်ား၊ 

အမှတ်(၁၀) ရြ် ွ ်၊ ထရွှဘ ုမမ ျု ။  

ဗ ုလ်ခ ျုြ်ထအောင်ဆန်ားလမ်ား၊ 

 အမှတ်(၂) ရြ် ွ ်၊  န ်ဘလူမမ ျု   

အမှတ် (၆၄)၊ မမ ျု ြတ်လမ်ား၊ 

 ရြ် ွ ်(၁)၊  သောမမ ျု   

အထနော်ရ ောလမ်ား၊ တြ်ဦားသ တော 

ရြ် ွ ်၊  ထလားမမ ျု   

အထလောင်ားဘုရောားလမ်ား၊ ထစ ားတန်ား (၁) 

ရြ် ွ ်၊ တမူားမမ ျု   

စုထြေါင်ားရု ား၊ အရောရှ ရြ် ွ ်၊ထမော်လ ု ်မမ ျု  

 ရု ားက  ားလမ်ား၊ ဇ ားပဖျူ ုန်ားရြ် ွ ်၊ 

ခနတ ားမမ ျု   

၉။ မထ ာွးတ ုင်ား 

ထေသက  ား 

၄၅။ မထ ာွးခရ ုင်တရောားရု ား  

၄၆။ ြခု ကျူခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၇။ သရ ်ခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၄၈။ မင်ားဘူားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

 

ဆောားထရွှ င်ားရြ်၊ ရု ားလမ်ား၊ မထ ွားမမ ျု   

အမှတ်(၁) ၊ ဗုေဓ ုန်ားရြ်၊ ထြေါ ်လမ်ား၊ 

ြခု ကျူမမ ျု ၊  

ရု ားက  ားလမ်ား၊ ပြည်ထတော်ထအားရြ်၊ 

သရ ်မမ ျု   

အမှတ် (၁)ရြ် ွ ်၊ ဗ ုလ်ခ ျုြ်လမ်ား၊ 

မင်ားဘူားမမ ျု   

  ၄၉။ ဂန ်ထဂေါခရ ုင်တရောားရု ား အမှတ် (၁ )၊ ထပမော ် ုန်ားရြ်၊ 

စည်ြင်လမ်ား၊ ဂန ်ထဂေါမမ ျု  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆ ် 



၁၀။ 

  

မနတထလားတ ငု်ားထေသက  ား 

  

၅၀။မနတထလားခရ ုင်တရောားရု ား  

  

၅၁။ ပြင်ဦားလွင်ခရ ုင် 

တရောားရု ား 

  

၅၂။ ထ  ော ်ဆည် 

ခရ ုင်တရောားရု ား  

၅၃။မ တထ လောခရ ုင်တရောားရု  

 

 

၅၄။ ပမင်ားပခ ခရ ုင်တရောားရု ား 

 

၅၅။  ထညောင်ဦားခရ ုင် 

တရောားရု ား  

  

၅၆။ ရမည်ားသင်ားခရ ုင် 

တရောားရု ား  

၅၇။ ေ ခ ဏခရ ုင်တရောားရု ား 

လမ်ား၃၀၊ ၆၈x၇၀က ောား၊ ရု ားက  ားဝင်ား၊ 

ခ မ်ားထအားသောစ မမ ျု န ်၊ မနတထလားမမ ျု ။ 

အမှတ်(၁၅၁-ခ)မမ ျု ြတ်လမ်ား၊ 

သုမဂသလောရြ ်

ရြ် ွ က်  ား(၂)၊ ပြင်ဦားလွင်မမ ျု ။  

ဆူား နု်ားရြ် ွ ၊် အ မ်ထတော်လမ်ား၊ 

ထ  ော ်ဆည်မမ ျု န ်၊  

ရု က  ားလမ်ား  ြ်၊မ တထ လော-ထ  ော ်ြန်ား 

ထတောင်ား ောားလမ်ားမက  ားထဘား၊ 

နန်ားထတော် ုန်ားရြ် ွ ်၊ မ တထ လောမမ ျု ။ 

(၃)လမ်ား၊ အမှတ်(၂)ရြ် ွ ်၊ 

ပမင်ားပခ မမ ျု ။  

စည်ြင်သော ောရြ်၊ အမှတ်(၅)ရြ် 

 ွ ၊် ထညောင်ဦား-ထခ ော  ်ောားလမ်ား 

ထဘား၊ထရွှစည်ားခု ဘုရောားအန ား၊  

ထညောင်ဦားမမ ျု ။   

စ ဗ လ ုင်ားရြ်၊ ရမည်ားသင်ားမမ ျု  ။ 

 

ထနပြည်ထတော်ထ ောင်စ လမ်ား၊ 

ြုဗဗသ ရ မမ ျု န ်၊ ထနပြည်ထတော ် 

၁၁။ 

  

ြွဲခူားတ ုင်ားထေသက  ား 

  

၅၈။ ြွဲခူားခရ ုင်တရောားရု ား 

  

  

၅၉။ ထတောင်ငူခရ ုင်  

တရောားရု ား  

၆၀။ သော ောဝတ ခရ ုင် 

တရောားရု ား  

၆၁။ ပြည်ခရ ုင်တရောားရု ား 

  

ထတောင်ငူလမ်ား၊ တ ုင်ားထေသက  ားတရောား 

လွှတ်ထတော်ဝင်ား၊ ရု ားက  ားရြ် ွ ်၊ 

ြွဲခူားမမ ျု ။  

စ ်ရှင်လမ်ား၊ (၂၀)ရြ် ွ ်၊ 

ထတောင်ငူမမ ျု ။ 

 ရောပြည် လမ်ား ၊ ထစ ားြ ုင်ားရြ် ွ ၊် 

သော ောဝတ မမ ျု ။   

  ကန်ားစင်လမ်ားနှင်  မ်ားနောား 

လမ်ားထ ောင်  ၊ပြည်မမ ျု  

  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆ ် 



၁၂။ 

  

  

  

  

     

၁၃။ 

  

    

   

  

 

 

 

 

၁၄။ 

တနသသောရ တ ုင်ားထေသက  ား 

  

  

  

  

      

ရန် ုန်တ ုင်ားထေသက  ား 

  

   

   

 

 

 

 

 

ဧရောဝတ တ ုင်ားထေသက  ား 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

၆၂။  ောားဝ ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

 

၆၃။ မမ တ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

၆၄။ ထ ော ထသောင်ားခရ ုင် 

တရောားရု ား 

 

၆၅။ ရန် ုန်အထရှ ြ ုင်ား    

ခရ ုင်တရောားရု ား  

၆၆။ ရန် ုန်အထနော ်ြ ုင်ား 

ခရ ုင်တရောားရု ား  

၆၇။ ရန် ုန်ထတောင်ြ ုင်ား 

ခရ ုင်တရောားရု ား  

 

၆၈။ ရန် ုန်ထပမော ်ြ ုင်ား      

ခရ ုင်တရောားရု ား  

 

၆၉။ ြုသ မ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

 

၇၀။ ဟသသောတခရ ုင်တရောားရု ား 

 

၇၁။ထပမောင်ားပမခရ ုင်တရောားရု ား   

 

၇၂။ လြွတတောခရ ုင်တရောားရု ား  

၇၃။ မအူြင်ခရ ုင်တရောားရု ား 

   

၇၄။ ဖ ောြု ခရ ုင်တရောားရု ား 

ဆန်ားခ  ရြ်၊ သခုလမ်ားသွ ်၊ 

ဆန်ားခ  တ ာုးခ ွဲ မမ ျု သစ်၊  ောားဝ ်မမ ျု  

ဆ ြ်င ်ရြ် ွ ်၊မမ တ်မမ ျု   

ထအောင်သုခရြ် ွ ်၊ 

ဗ ုလ်ခ ျုြ်လမ်ား၊ ထ ော ထသောင်ားမမ ျု   

 

မင်ားနနဒောလမ်ား၊ ထေေါြု မမ ျု န ် 

   

ခထရြင်လမ်ား၊ လမ်ားမထတော်မမ ျု န ်  

 

ထအောင်ထဇ  လမ်ားနှင ်တ ုင်ားရု ားလမ်ား

ထေေါင ်၊ မမ ျု သစ်အလ ်ရြ် ွ ်၊ 

သန်လ င်မမ ျု   

အမှတ် ၁၀၊ ဗဟ ုလမ်ား၊ ရွောမအထရှ  

ရြ် ွ ်၊ အင်ားစ န်မမ ျု န ်။ 

 

မဟောထစတ လမ်ား၊ 

(၁၃)ရြ် ွ ်၊ ြုသ မ်မမ ျု   

ဆည်ထပမောင်ားရ ြ်သောလမ်ား၊တောငေါား

ဆ ်ထတောင်ရြ် ွ ်၊ဟသသောတမမ ျု    

ပမဂုဏရ်ည်လမ်ား၊ (၇)ရြ် ွ ်၊  

ထပမောင်ားပမမမ ျု   

ြ ထတော ်လမ်ား၊(၁)ရြ် ွ ်၊ (၃)

မ ုင်မမ ျု သစ်၊ လြွတတောမမ ျု   

မင်ားလမ်ား၊ (၁)ရြ် ွ ် 

 မအူြင်မမ ျု  

ေုတ  လမ်ားနှင် မောလောမမ ျုင်လမ်ား

ထ ောင် ၊(၁၂)ရြ် ွ ်၊ ဖ ောြု မမ ျု  

ထနော ဆ် တ်ွွဲ( )အဆု ား 



  

စဉ ်

  

တ ငု်ားထေသက  ား/   

ပြညန်  ်

မေု မာ်းမှု 

လသူတမ်ှု 
မာူး စ ်

ထဆားဝေါားမှု 

လ ူနု်

 ူားမှု 

 ောဉမ်ထတော ်

တဆမှုထက ောင်  

လထူသမှု 
ရ ာုးရ ုား သ င်  ်

၁။  ခ င်ပြည်န  ် ၃၁ ၄၀ ၄၅ ၂၃၇၀ ၁၈ ၁၆၆ 

၂။   ောားပြည်န ် ၅ ၆ ၁၂ ၁၀၀ - ၂၃ 

၃။  ရင်ပြည်န ် ၂၇ ၇ ၂၇ ၄၆၉ ၁ ၈၈ 

၄။ ခ င်ားပြည်န ် ၄ ၃ ၈ ၈ - ၂၃ 

၅။ 
စစ်  ုင်ားတ ုင်ား   

ထေသက  ား 
၇၄ ၁၁၄ ၁၂၅ ၂၀၁၅ ၄ ၃၄၇ 

၆။ 
တနသသောရ တ ုင်ား  

ထေသက  ား 
၂၉ ၅၂ ၇၆ ၈၂၃ ၁ ၁၃၁ 

၇။ 
ြွဲခူားတ ုင်ား 

ထေသက  ား 
၁၂၃ ၉၉ ၁၄၇ ၁၇၉ ၉ ၄၈၃ 

၈။ 
မထ ွားတ ုင်ား     

ထေသက  ား 
၃၇ ၉၄ ၁၀၄ ၈၇ ၅ ၁၉၄ 

၉။ 
မနတထလားတ ုင်ား   

ထေသက  ား 
၁၂၁ ၁၇၂ ၁၆၈ ၁၀၈၃ ၃၀ ၆၀၁ 

၁၀။ မွန်ပြည်န  ် ၂၉ ၆၆ ၅၉ ၄၃၅ ၂ ၂၀၆ 

၁၁။ ရခ ုင်ပြည်န ် ၃၈ ၂၅ ၉၉ ၂၅၈ ၁၀ ၁၁၆ 

၁၂။ 
ရန် နု်တ ုင်ား 

ထေသက  ား 
၁၀၁ ၂၅၃ ၂၀၄ ၁၈၅၆ ၃၂ ၃၆၀ 

၁၃။ ရှမ်ားပြည်န ် ၅၆ ၄၃ ၁၀၉ ၂၆၂၆ ၅၆ ၂၂၇ 

၁၄။ 
ဧရောဝတ တ ုင်ား 

ထေသက  ား 
၁၂၇ ၁၄၆ ၁၅၆ ၁၀၈ ၁၁ ၃၂၉ 

  စစုထုြေါငာ်း ၈၀၂ ၁၁၂၀ ၁၃၃၉ ၁၂၄၁၇ ၁၇၉ ၃၂၉၄ 

တ ငု်ားထေသက  ား/ ပြညန် ်အလ  ု်  

( ၁-၁-၂၀၁၈) မ ှ( ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ )  ောလအတငွ်ား စွွဲဆ ထုသော အထရားက  ားရောဇဝတမ်ှုခငာ်းအထပခပြဇ ောား 

ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ခ) 



ဝန ်မာ်းဆ ငုရ်ော ပြစေ်ဏခ် မတှအ်ထရား မူှုအထပခအထန  

၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈    

ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဂ) 

(အရော မာ်း) 

စဉ ် ရော ူား 

သတ ထြားပခင်ား 

လ
စ

ောန
ှုန

်ားအ
တ

ွင
်ားလ

စ
ောထ

လ
ျှော

 ခ
 ပခ

င
်ား 

ရ
ော 

ူားတ
 ုားရ

ြ
်ဆ

 ုင
်ားပ

ခ
င

်ား 

ရ
ော 

ူားအ
ဆ

င
်ထလ

ျှော
 ခ

 ပခ
င

်ား 

န
ှစ

်တ
 ုားရ

ြ
်ဆ

 ုင
်ားပ

ခ
င

်ား 

ဆ
ု ားရ

ှ ားမ
ှုတ

န
်ဖ

 ုားထ
ြ

ားထ
လ

 ော
်ပခ

င
်ား 

ရ
ော 

ူားမ
ှ 

ုတ
်ြ

 
်ပခ

င
်ား 

ဝ
န

် 
မ

်ားအ
ပဖ

စ
်မ

ှ 
ုတ

်ြ
စ

်ပခ
င

်ား 

စ
ုစ

ုထြ
ေါင

်ား 

သ
တ

င
်ားစ

ောထ
က 

ော်ပ
င

ောတ
ွင

်မ
ှောား

 
ွင

်ားထ
ဖ

ော်ပ
ြ

ပခ
င

်ား 

စ
 မ

 ခ
န

် ခ
ွွဲထရ

ားဆ
 ုင

်ရ
ော /

 အ
ပခ

ောား
  

၁။ 
အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်/ 

ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် 
- - - - - - - - -  

၂။ ေုတ  ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် - ၂ - - - - - - - ၂ 

၃။ ညွှန်က ောားထရားမှျူား - ၄ - - - - - - - ၄ 

၄။ 
တ ုင်ားထေသက  ား/ 

ပြည်န ်တရောားထရားဦားစ ားမှျူား 
- ၆ - - - - - - - ၆ 

၅။ ေုတ  ညွှန်က ောားထရားမှျူား ၃ ၄ - - - - - - - ၇ 

၆။ ခရ ုင်တရောားသူက  ား ၃ ၁၀ - - - - - - - ၁၃ 

၇။ တွွဲဖ ်ခရ ုင်တရောားသူက  ား - ၁ - - - - - - - ၁ 

၈။ ေုတ  ခရ ုင်တရောားသူက  ား ၃ ၈ - - - - - - - ၁၁ 

၉။ လ/ ညွှန်က ောားထရားမှျူား ၁ ၂ - - - - - - - ၃ 

၁၀။ မမ ျု  န ်တရောားသူက  ား ၇ ၁၄ - ၃ - - - - ၁ ၂၅ 

၁၁။ တွွဲဖ ်မမ ျု  န ်တရောားသူက  ား ၇ ၆ - - - - - ၁ - ၁၄ 

၁၂။ ဦားစ ားအရောရှ  - - - ၁ ၁ - - - ၂ ၄ 

၁၃။ ေုတ  မမ ျု  န ်တရောားသူက  ား ၆ ၁၁ - - - - - - - ၁၇ 

၁၄။ ေုတ  ဦားစ ားမှျူား - ၁ - ၁ - - - - - ၂ 

အရော မ်ားစုစုထြေါင်ား ၃၀ ၆၉ - ၅ ၁ - - ၁ ၃ ၁၀၉ 

 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဂ)အဆု ား 

(အမှု မာ်း) 

စဉ ် ရော ူား 

သတ ထြားပခင်ား 
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၁။ ဌောနခွွဲစောထရား - ၃ ၁ ၁ - - - - - ၅ 

၂။ အက  ားတန်ားစောထရား - ၆ ၃ ၂ ၂ ၁ ၁ ၁ ၂ ၁၈ 

၃။ အင ်တန်ားစောထရား - ၃ ၁ ၄ - - - ၃ ၂ ၁၃ 

၄။ င /်စ  ် - ၄ ၂ - - - - ၁ ၁ ၈ 

၅။ လျှြ်စစ် ျွမ်ား  င်-၄ - - - - - - - - ၁ ၁ 

၆။ ရု ားအ  ူ - - ၁ - - - - - ၁ ၂ 

၇။ ရု ားအ /ူစောြ ု   - ၃ - - - ၁ - ၄ - ၈ 

၈။ ရု ားထစောင  ် - ၁ ၁ - - - - - ၁ ၃ 

အမှု မ်ားစုစုထြေါင်ား - ၂၀ ၉ ၇ ၂ ၂ ၁ ၉ ၈ ၅၈ 

 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဃ) 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြန်ငှ တ်ရောားရု ားအဆင် ဆင် ရှ  ရော ူားအဆင် အလ ု  ်

ဝန ်မာ်းအင်အောားစောရငာ်း (၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈   )  

စဉ ် ရော ာူးအမည ် လစောနှုနာ်း ခငွ ပ်ြျု 
လ ်ရှ  လစ ်

လြ ်  ောား မ ထြေါငာ်း 

၁ 
အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်/ 

ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် 
၅၅၀၀၀၀ ၂ ၁ ၁ ၂ − 

၂ ေုတ  ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် 
၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၄၃၈၀၀၀ 
၅ - ၃ ၃ ၂ 

၃ ညွှန်က ောားထရားမှျူား 
၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀ 
၂၅ ၁၄ ၁၁ ၂၅ - 

၄ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၁) 
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀ 
၁၆၀ ၄၇ ၉၅ ၁၄၂ ၁၈ 

၅ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၂) 
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀ 
၂၇၉ ၁၀၄ ၁၁၄ ၂၁၈ ၆၁ 

၆ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၃) 
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၉၅၀၀၀  
၈၀၇ ၂၆၂ ၃၂၂ ၅၈၄ ၂၂၃ 

၇ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၄) 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀  
၆၅၁ ၁၇၇ ၁၆၆ ၃၄၃ ၃၀၈ 

 အရော မာ်းစစုထုြေါငာ်း  ၁၉၂၉ ၆၀၅ ၇၁၂ ၁၃၁၇ ၆၁၂ 

၈ ရု ားအုြ် 
၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၄၄၀၀၀ 
၄၈ ၁၁ ၃၀ ၄၁ ၇ 

၉ က  ားက ြ်ထရားမှျူား( ွန်ြ ျူတော) 
၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၄၄၀၀၀ 
၁ - - - ၁ 

၁၀ ဌောနခွွဲစောထရား 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
၂၆၆ ၇၈ ၁၆၉ ၂၄၇ ၁၉ 

၁၁  ွန်ြ ျူတောလုြ်ထဆောင်ထရားမှျူား 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
၁ - ၁ ၁ - 

၁၂ စောရင်ား  ငု်-၂ 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
၂ - ၂ ၂ - 

၁၃ စောက ည ်တ ု ်လ/ (၂) 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
၁ - ၁ ၁ - 

၁၄ လု ပချု ထရား-၂ 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
၂ ၁ - ၁ ၁ 

၁၅ အက  ားတန်ားစောထရား 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၁၃၇၆ ၃၉၅ ၇၄၀ ၁၁၃၅ ၂၄၁ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဃ)အဆ ် 

စဉ ် ရော ာူးအမည ် လစောနှုနာ်း ခငွ ပ်ြျု 
လ ်ရှ  လစ ်

လြ ်  ောား မ ထြေါငာ်း 

၁၆ အက  ားတန်ားစောထရား(အမှုတွွဲ  န်ား) 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၂ ၁ - ၁ ၁ 

၁၇ အက  ားတန်ားလ ်နှ ြ်စ ် 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၅၆ ၁၂ ၁၆ ၂၈ ၂၈ 

၁၈ 
လ/  ွန်ြ ျူတော 

လုြ်ထဆောင်ထရားမှျူား 

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၉၂ ၁၂ ၃၈ ၅၀ ၄၂ 

၁၉ စောရင်ား  ငု်-၃ 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၂ - ၁ ၁ ၁ 

၂၀ စောက ည ်တ ု ်လ/ (၃) 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၁ - ၁ ၁ - 

၂၁  ောဉ်ထမောင်ား-၃ 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၂၅ ၁၄ - ၁၄ ၁၁ 

၂၂ လု ပချုထရား-၃ 
၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၀၈၀၀၀ 
၃ ၃ - ၃ - 

၂၃ အင ်တန်ားစောထရား 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၁၅၅၂ ၄၀၃ ၅၄၈ ၉၅၁ ၆၀၁ 

၂၄ အင ်တန်ားလ ်နှ ြ်စ ် 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၈၆၀ ၂၈၅ ၁၈၉ ၄၇၄ ၃၈၆ 

၂၅ 
ေ-ုလ/  ွန်ြ ျူတော 

လုြ်ထဆောင်ထရားမှျူား 

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၂၅ ၆ ၁၀ ၁၆ ၉ 

၂၆ စောရင်ား  ငု်-၄ 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၃ ၁ - ၁ ၂ 

၂၇ လျှြ်စစ် ျွမ်ား  င-်၄ 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၂ - - - ၂ 

၂၈ လု ပချု ထရား-၄ 
၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၉၀၀၀၀ 
၄ ၄ - ၄ - 

၂၉ စော ူား/စ ်လှည ် 
၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 
၃ - - - ၃ 

၃၀  ောဉ်ထမောင်ား-၅ 
၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 
၆၇ ၃၄ - ၃၄ ၃၃ 

၃၁ လု ပချု ထရား-၅ 
၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 
၄ ၃ - ၃ ၁ 

၃၂ စောတွွဲခ ျုြ် 
၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၇၂၀၀၀ 
၁၄ ၄ ၁ ၅ ၉ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဃ)အဆု ား 

စဉ ် ရော ာူးအမည ် လစောနှုနာ်း ခငွ ပ်ြျု 

လ ်ရှ  
လစ ်

လြ ်
  ောား မ ထြေါငာ်း 

၃၃ ရု ားအ ူ 
၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 
၇၆၅ ၂၀၁ ၁၄၈ ၃၄၉ ၄၁၆ 

၃၄ ရု ားအ ူ/စောြ ု  
၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 
၁၂၄၆ ၅၅၅ ၅၄ ၆၀၉ ၆၃၇ 

၃၅ 
ရု ားထစောင ်/

သန ်ရှင်ားထရား 

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 
၄၆၆ ၂၀၅ ၃၇ ၂၄၂ ၂၂၄ 

၃၆ လုြ်သောား(ဥ  ောဉ်) 
၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-

၁၅၄၀၀၀ 
၆ ၂ - ၂ ၄ 

 အမှု မာ်းစစုထုြေါငာ်း  ၆၈၉၅ ၂၂၃၀ ၁၉၈၆ ၄၂၁၆ ၂၆၇၉ 

 ထြေါငာ်း  ၈၈၂၄ ၂၈၃၅ ၂၆၉၈ ၅၅၃၃ ၃၂၉၁ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(င) 

စဉ ် ရော ူားအမည ်
လစောနှုနာ်း 

(  ြ)် 

ြငစ်င ် နှုတ ် ွ ် ထသဆု ား 

  ောား မ   ောား မ   ောား မ 

၁ 
အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်/ 

ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် 
၅၅၀၀၀၀ - ၁ - - - - 

၂ 
ေုတ  အမမွဲတမ်ားအတွင်ားဝန်/ 

ေုတ  ညွှန်က ောားထရားမှျူားခ ျုြ် 

၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၄၃၈၀၀၀ 
၁ - - - - - 

၃ ညွှန်က ောားထရားမှျူား 
၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀ 
၂ ၃ - - - - 

၄ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၁) 
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀ 
၁၀ ၁၀ - ၂ - - 

၅ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၂) 
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀ 
၁၄ ၉ - - - - 

၆ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၃) 
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၉၅၀၀၀ 
၆ ၃ - ၃ ၂ - 

၇ တရောားထရားဝန် မ်ားအဆင ်(၄) 
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-

၂၂၆၀၀၀ 
- - - - - - 

  စစုထုြေါငာ်း   ၃၃ ၂၆   ၅ ၂   

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြန်ငှ  ်တရောားရု ားအဆင ဆ်င ်ရှ  ရော ူားအဆင ်အလ ု ် 

ပြျုနာ်းတ ားဝန ်မ်ားအင်အောားစောရငာ်း 

၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈    



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ) 

 စဉ ်

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်တောဝန ် ူ

ထဆောငရ် ွခ်ွဲ ထသော ၂၀၁၈ ခနုစှတ်ငွ ်ပြဋ္ဌောနာ်းခွဲ သည်  

ပြငဆ်ငခ်ွဲ သည်  ဥြထေမ ောား 

အတည်ပြျု 

ပြဋ္ဌောနာ်းသည် ထန  
မတှခ်   ်

 ၁။ 

အမ  ျုားဇောတ်ြ  ် ွင်ားပခင်ားမှ  ဖ ်ရှောားသည် ်အ ်ဥြထေ  ု 

ပြင်ဆင်သည် ် ဥြထေ

( ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမှတ် ၁၁/၂၀၁၈)  

၅-၄-၂၀၁၈ 

  

  

ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ်  တောဝန ်ထူဆောင်ရ ွခ်ွဲ ထသော ပြငဆ်ငခ်ွဲ သည် ဥြထေမ ောား 

၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈    



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဆ) 

ပြညထ် ောငစ်တုရောားသကူ  ားခ ျုြန်ငှ  ်ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြ ်

တရောားသကူ  ားမ ောား၏ပြညြ်ခရ ားစဉမ် ောား 

 ောလ တ ထ်ရော သ်အူမည ်
လ ခ်   ငာ်းြ 

သည် န ငုင်  

ပြညြ်ထဆာွးထနာွးြွွဲ/

ခ စက် ညထ်ရားခရ ား/  ည လောခ /

အစညာ်းအထဝား/ ဖ ရုမအ်မည ်

၂၆-၇- ၂၀၁၈ 

မ ှ

၂၇-၇- ၂၀၁၈ 

ဦား ွန်ား ွန်ားဦား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 
စင် ောြူန ုင်င  

6th Council of ASEAN 

Chief Justices Meeting 

 ၁၂-၉-၂၀၁၈ 

မ ှ

၁၄-၉- ၂၀၁၈ 

ဦား ွန်ား ွန်ားဦား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 
  ုင်ားန ုင်င  

မ  ်ထမှော ်ထခတ်စ န်ထခေါ်မှု 

မ ောား  တုုန ်ပြန်ရန် 

ထ ောင်ားမွန်ထသော 

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

န ုင်င တ ောည လောခ  

၂၅-၉- ၂၀၁၈ 

မ ှ

၂၈-၉- ၂၀၁၈ 

ဦား ွန်ား ွန်ားဦား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 

ရုရှောား 

ဖ ်ေထရားရှင်ား 

န ုင်င  

10th Asia-Pacific Interna-

tional Legal Forum 

၂၅-၁၁-၂၀၁၈ 

မ ှ

၂၆-၁၁-၂၀၁၈ 

ဦား ွန်ား ွန်ားဦား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ် 
အ နဒ  န ုင်င  

ြ မအက  မ် ဘင်ားစတ ် 

န ုင်င မ ောားမှ တရောားစ ရင်ထရား 

အက  ားအ ွဲမ ောား၏ြ မ 

အက  မ် စ ောားဝ ုင်ားထဆွားထနွားြွွဲ 

နှင ်အ နဒ  န ုင်င ဖွွဲ စည်ားြု အထပခခ  
ဥြထေထန အခမ်ားအနောား 

၂၇-၁၁-၂၀၁၈ 
မ ှ

၁-၁၂-၂၀၁၈ 

ဦားသောထဌား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ ်

တရောားသူက  ား 

ဂ ြန်န ုငင်  

အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင  ်

တရောားစွွဲဆ ုပခင်ားဆ ုင်ရော 

န ုင်င တ ောထဆွားထနွားြွွဲ 

(အောဆ   + ၃) 

၂၆-၂-၂၀၁၈ 

မ ှ

၂၇-၂-၂၀၁၈  

ဦားထအောင်ထဇော်သ န်ား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

တရောားသူက  ား 

ြေါ စစတန်န ုင်င  

 ရောသ ဥတုထပြောင်ားလွဲပခင်ား 

ဆ ုင်ရော အောရှြစ ဖ တ် 

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

ထဆွားထနွားြွွဲ 

၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈    



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဆ)အဆု ား 

 ောလ တ ထ်ရော သ်အူမည ်
လ ခ်   ငာ်းြ 

သည် န ငုင်  

ပြညြ်ထဆာွးထနာွးြွွဲ/

ခ စက် ညထ်ရားခရ ား/  ည လောခ /

အစညာ်းအထဝား/ ဖ ရုမအ်မည ်

၂၀-၂-၂၀၁၈ 

မ ှ

၂-၃-၂၀၁၈ 

ဦားပမဟန် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

တရောားသူက  ား 

 အထမရ  န ်

ပြည်ထ ောင်စ ု

အထမရ  န်ပြည်ထ ောင်စ ု

ထလ လောထရားခရ ားစဉ် 

၂၀-၂-၂၀၁၈ 

မ ှ

၂-၃-၂၀၁၈ 

ဦားမ  ျုားတင ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

တရောားသူက  ား 

အထမရ  န ်

ပြည်ထ ောင်စ ု

အထမရ  န်ပြည်ထ ောင်စ ု

ထလ လောထရားခရ ားစဉ် 

၁၀-၁၂-၂၀၁၈ 

မ ှ

၁၁-၁၂-၂၀၁၈ 

ဦားမ  ျုားတင ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

တရောားသူက  ား 

မထလားရှောား 

န ုင်င  

အောဆ   အစ ုားရအခ င်ားခ င်ား 

ဆ ုင်ရော လူ အခွင အ်ထရား 

ထ ော်မရှင-်အောဆ    

တရောားသူက  ားခ ျုြ်မ ောား 

ထ ောင်စ တ ု ၏အောဆ           

လူ အခွင ်အထရားဆ ုင်ရော 

အဆင ်ပမင ် ထဆွားထနွားြွွဲ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဇ) 

တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငု်ရော ြာူးထြေါငာ်းထဆောင်ရ ွမ်ှုအတွ  ်ပြညထ် ောငစ်တုရောားလွှတထ်တောခ် ျုြသ် ု  

လောထရော ်သည်  န ငုင် တ ော   ုစ်ောားလ ှမ် ောားစောရင်ား  

ရ စ်ွွဲ လောထရော သ်ည်     ုစ်ောားလ ှအ်မည ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရ လ    

၅ ရ ် 

H.E Ms. Vanessa Chan Yuen Ying ၊ စင် ောြူန ုငင် သ ရု ားမှ 

သ အမတ်က  ားနှင ်   ု ်စောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝေါရ လ    

၂၅ ရ  ်

Ms. June Kunugi၊  ပမန်မောန ုင်င ဆ ုင်ရော UNICEF ဌောထန  ု ်စောားလှ ် 

ဦားထဆောင်သည ်    ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထဖထဖောဝ်ေါရ လ 
၂၀ ရ ် 

Mr. Taro MORINAGA၊  ဂ ြနန် ုင်င တရောားထရားဝန်က  ားဌောန၊  

အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော ြူားထြေါင်ားထဆောငရွ် ထ်ရားဌောန (ICD) မှ 

အက  ားအ ွဲအသစ်ဦားထဆောင်သည  ်  ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧမြ လ ၄ ရ ် 
H.E. Mr. Lee Sang-hwa၊   ုရ ား ောားသမမတန ုင်င ၊ သ အမတ်က  ား 

ဦားထဆောင်သည ်    ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧမြ လ ၂၄ ရ ် 

Ms. Jyoti Sanghera၊ လူ အခွင ်အထရားဆ ုင်ရော မဟောမင်ားက  ားရု ား 

(OHCHR) ၏ အောရှ-ြစ ဖ တ်ဌောနအက  ားအ ွဲ ဦားထဆောင်သည ် 

   ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထမလ ၈ ရ ် 
H.E.  Mr. Peter Lysholt Hansen၊ ေ န်ားမတ်န ုင်င သ အမတ်က  ား 

ဦားထဆောင်သည ်    ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထမလ ၂၂ ရ ် 
Ms. Irum Ahsan ၊ ADB  Consultation Mission  

ဦားထဆောင်သည ်  ု ်စောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရ ် 

Mr. Kunihiko SAKAI ၊ JICA မှ (MOJ ) ဥ ကဋ္ဌထဟောင်ား နှင ်          

Mr. Takeo KOSUGI (LAWASIA) ဥ ကဋ္ဌထဟောင်ား ဦားထဆောင်သည  ်

   ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇနွ်လ ၁၄ ရ ် 
H.E Mr.Ichiro MARUYAMA၊ ဂ ြန်န ငု်င သ အမတ်က  ား 

ဦားထဆောင်သည ်  ု ်စောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇလူ ုင်လ      

၁၀ ရ ် 

Honorable Bernice B.Donald ၊ အထမရ  န်န ုငင် ၊ 

အ ူခ တရောားရု ားတရောားသူက  ား ဦားထဆောင်သည ်    ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇလူ ုင်လ ၁၇ 

ရ  ်

Mr. Paul Heath QC ၊ န ူားဇ လန ်တရောားလွှတ်ထတော ်တရောားသကူ  ားထဟောင်ား၊    

Mr. Scott Atkins  နငှ  ် Mr. John Martin ၊ ကသစထကတားလ န ငုင် ၊ လမူွွဲဆ ုငရ်ော 

ဥြထေ ျွမ်ား  ငသ်မူ ောားအဖွွဲ  

၁.၁.၂၀၁၈ မ ှ၃၁.၁၂.၂၀၁၈    



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(ဇ)အဆု ား 

ရ စ်ွွဲ လောထရော သ်ည်     ုစ်ောားလ ှအ်မည ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ      

၁ ရ ် 

Mr.Takashi YAMASHITA ၊ ဂ ြန်န ုင်င ၊ လွှတ်ထတော်ထရားရော 

တရောားထရားေုတ  ဝန်က  ား ဦားထဆောင်သည ်    ်ုစောားလှ ်အဖွွဲ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ      

၉ ရ ် 
မဗ တ န်န ုင်င  သ အမတ်က  ား HE. Mr. Daniel Patrick Chugg 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ     

၂၃ ရ ် 
န ်သောလန်န ုငင်  သ အမတ်က  ား HE. Mr. Wouter Jurgens 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စ ်တင်ဘောလ 

၇ ရ  ်
  ရု ား ောားသမမတန ုင်င သ အမတ်က  ား HE. Mr. Lee Sang-hwa 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထအော ်တ ုဘော 

လ ၁၁ ရ ် 
ေ န်ားမတ်န ုင်င သ အမတ်က  ား HE. Mr. John Nielsen 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ထအော ်တ ုဘောလ ၂၉ ရ  ်
အောဖဂန်နစစတန်န ငု်င တရောားသူက  ားခ ျုြ် Hon.Mr.Said Yousuf Halim 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ထအော ်တ ုဘောလ ၂၉ ရ  ်

 ထမ္ောေ ား ောားန ုင်င တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် Vice President 

Hon.Mr.Chiv Keng 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ထအော ်တ ုဘောလ ၂၉ ရ  ်
ြေါ စစတန်န ုင်င ၊ လောဟ ုားရ်တရောားလွှတ်ထတော် Justic Mr.Jawad Hassan 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ န ုဝင်ဘောလ  

၁၅ ရ ် 
အထမရ  န်န ုင်င သ အမတ်က  ား H.E.Mr.Scot Marciel 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ ) 

ြ မနစှမ်ဟောဗ ျူဟောလြုင်နာ်းအစ အစဉ(်၂၀၁၈) အထ ောငအ် ညထ်ဖောထ်ဆောငရ် ွမ်ှု 

အထပခအထနနငှ ရ်လေမ် ောား 

မဟောဗ ျူဟောအြ ငုာ်း(၁) တရောားရု ားဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ောား အမ ောားပြညသ်လူ လ်မှာ်းမ န ငုမ်ှု   ု

လ ွ ်တူ ာုးတ ထ်စထရား ထဆောငရ် ွထ်ြားရန ်

၁.၁ တရောားရု ားဝနထ်ဆောငမ်ှုလြုင်နာ်းမ ောား   ုအလ ွတ်  ူလ လ်မှ်ားမ န ငုထ်ရားတ ာုးပမြှင လ်ြုထ်ဆောငရ်န် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၁.၁.၁   န ုင်င တစ်ဝန်ားတွင် 

  ထရော ်ထသော ဥြထေဆ ုင်ရော 

အထ ော ်အ ူထြားထရား စနစ် 

တစ်ရြ်  ု စ မ ထဆောင်ရွ ်ရန် 

ပြည်ထ ောင်စုဥြထေဆ ုင်ရော 

အထ ော ်အ ူထြားထရားအဖွွဲ  

အောား  ူည ထဆောင်ရွ ်ထြားပခင်ား 

 ဥြထေဆ ုင်ရောအထ ော ်အ ူ

ထြားထရား နည်ားဥြထေမ ောား 

ထရားဆွွဲပခင်ားနှင ် အဂသလ ြ် 

ဘောသောသ ု  ပြန်ဆ ုပခင်ား 

 

 တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်

မ ောားရှ     တရောားရု ားမ ောားမှ 

အခ  ်အလ ်မ ောား ထ ော ် 

 ူပခင်ားနှင ် ထလ လောဆန်ားစစ် 

ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

 

 

 

ဥြထေဆ ငုရ်ော အထ ော ်အ ူ 

ထြားထရား နည်ားဥြထေမ ောား   ု         

 ုတ်ပြန်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

 

 

 

 

 

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ်အည  

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ  

ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

၁.၂  တရောားရု ားအသု ားပြျုသမူ ောား လ ်လမှာ်းမ န ငုမ်ှုတ ာုးတ ထ်စရန် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၁.၂.၁        တရောားရု ားမ ောားတွင် 

ထခတ်မ  အမ ောားပြည်သူဆ ုင်ရော 

သတင်ားအခ  ်အလ ်ထ ောင်တော 

မ ောားနှင်  အမှုလ ်ခ ဌောနမ ောား 

တည်ထ ောင်ပခင်ား 

 CMP  အရ သတ်မှတ် ောား 

ထသော တရောားရု ားမ ောားတွင် 

သတင်ားအခ  ်အလ ် 

ထ ောင်တောမ ောားနှင်  အမှုလ ်ခ  

ဌောနမ ောားတည်ထ ောင်ပခင်ား 

 ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

 

 

 

CMP အရ သတ်မှတ် ောား 

ထသော တရောားရု ား(၁၈)ရု ား၊ 

 ခင် Pilot Court (၈)ရု ား 

အြေါအဝင် တရောားရု ား(၂၆)

ရု ားတ ု တွင် သတင်ားအခ  ် 

အလ ်ထ ောငတ်ောမ ောားနငှ  ်

အမှုလ ်ခ ဌောနမ ောား 

တညထ် ောင ်ောားမြ ားပခင်ား။ 

 

 

 

 

 

အမ ောားပြည်

သူ ထ  နြ် 

မှုမှောNCMP

( ၂၆) ရု ားတွင် 

ဆန်ားစစ်ခ  ် 

အရ  ၅၆% 

မှ ၇၁%  သ ု  

တ ုားတ ်ခွဲ  

ြေါသည်။ 

၁.၂.၂ အမ ောားပြည်သူအတွ ် 

နည်ားြညောသု ားမှုခင်ားသတင်ားအခ  ် 

အလ ်စနစ်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်

ခ ျုြ်တွင် မှုခင်ားသတင်ားအခ  ် 

အလ ်   ု ်တ ုင်ရေှာထဖွန ုင် 

ထသော touch screen display 

မ ောား တြ်ဆင်ပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော် 

ခ ျုြ်တွင် ထန စဉ်အမှုထခေါ်စောရင်ား 

နှင်   စ ရင်ခ  ်ခ မှတ်မည်  အမှု 

စောရင်ားမ ောားပြသသည်  LED -

TV စနစ် အဆင ်ပမြှင် တင်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

 

 

ထဆောင်ရွ ်ရန် 

ပြင်ဆင်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

  

 

  

ပြည်ထ ောင်စုတရောား  

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၏         

Internal Network တွင် 

အသု ားပြျုထနထသော CMS 

(Case  Management 

System ) စနစ်မှ LED-

TV မ ောားသ ု  ထန စဉ်အမှုထခေါ် 

စောရင်ားနှင ် စ ရင်ခ  ် ခ မှတ် 

မည ် အမှုစောရင်ားမ ောား Auto 

ခ  တ်ဆ ်ပြသပခင်ား။ 

 

  

 

 

 

 

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၁.၃.၁     တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  

တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

ဝန်ထဆောင်မှုသင်တန်ားဆ ်လ ် 

ထြားပခင်ား 

 တရောားရု ားဝန်ထဆောင်မှုသင်တန်ား

အတွ ် သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ား 

ထရားဆွွဲပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်

ခ ျုြ်မှတရောားထရားအရောရှ မ ောားနှင ်

တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

ဝန်ထဆောင်မှုသင်တန်ားမ ောား 

ထြားပခင်ား 

 တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်မ ောား

ရှ တရောားရု ားမ ောားမှ တရောားသူက  ား 

မ ောား၊ တရောားထရားအရောရှ မ ောားနှင ် 

တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောား အတွ ် 

ဝန်ထဆောင်မှုသင်တန်ားမ ောား 

ထြားပခင်ား 

 ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

 

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

 

 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် 

ပြည်န ်မ ောားရှ  တရောားရု ား 

မ ောားမှ တရောားသူက  ားမ ောား၊ 

တရောားထရားအရောရှ မ ောားနှင ် 

ရု ားဝန် မ်ားမ ောား  ု  ခင် 

နှစ်  ဝန်ထဆောင်မှု 

သင်တန်ားမ ောားထြားခွဲ မြ ား 

ပဖစ်၍  ခုနှစ်တွင် 

ထဆောင်ရွ ်မှုမရှ ြေါ။ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

အမ ောားပြည်သူ 

ထ  နြ်မှုမှော 

NCMP(၂၆) 

ရု ားတွင် 

ဆန်ားစစ်ခ  ် 

အရ ၅၆% မှ 

၇၁% သ ု  

တ ုားတ ် 

ခွဲ ြေါသည်။ 

၁.၃   တရောားရု ားသ ု  လောထရော ်သမူ ောားအောား  ဉထ်  ားလှို ်လှွဲထလားစောားစေွာ ဆ ဆ် ရန် 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၁.၄.၁    တရောားရု ား ဝန်ထဆောင်မှု 

မ ောား လ ်လှမ်ားမ န ုင်မှုတ ုားတ ် 

ထစထရားအတွ ် အထပခခ  စ  ောား 

ရှ သင် သည်  ြု စ သတ်မှတ်ပခင်ား 

 တရောားရု ားအဆင် အသ ားသ ား 

အတွ ် အထပခခ စ သတ်မှတ် 

ြု စ မ ောားထရားဆွွဲပခင်ား 

 တရောားရု ားအောားလု ားသ ု  

အထပခခ စ သတ်မှတ်ြု စ မ ောား 

ပဖန ်ထဝပခင်ား 

  

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 
  

 

  

  

ထပမထနရောရရှ မှုအထြေါ်အထပခခ ၍

သတ်မှတ်ြု စ ထရားဆွွဲမြ ားညွှန်က ောား 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

ထဆော ်လုြ်မည ်ရု ားမ ောားနှင ် 

အထဆော ်အဦမ ောားသ ု  အထပခခ  

သတ်မှတ်ြု စ မ ောားပဖန ်ထဝမြ ား 

ပဖစ်ပခင်ား။ 

  

  

  

  

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည     

ထဆောင်ရွ ် 

ခွဲ ြေါသည်။ 

  

  

၁.၄.၂    တရောားရု ားတွင် ပြည် စု  

လု ထလော ်မှုနှင်  စ တ်ခ ရမှုတ ု   ု 

ရရှ ခ စောားန ုင်ထစရန် တရောားရု ား 

အထ ော ်အြ  ြစစည်ားမ ောား 

ထခတ်မ ထအောင် ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားရု ားအထဆော ်အဦသစ်

မ ောားနှင ် CMP အရ 

သတ်မှတ် ောားထသော တရောား 

ရု ားမ ောားအတွ ် တရောားရု ား 

အထ ော ်အြ  ြစစည်ားမ ောား 

ြ  ြ ုားပခင်ား 

 ထရာွးခ  ် ောားသည ် တရောားရု ား 

မ ောားတွင်  ထလားသ ်ထသ 

စစ်ထမားသည ် အခန်ားမ ောား 

အတွ ် စ ်  ရ  ောမ ောား 

တြ်ဆင်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

 

  

 

  

၁.၄   တရောားရု ားဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ောား လ ်လမှာ်းမ န ငုမ်ှုတ ာုးတ ထ်စထရားအတွ  ်တရောားရု ား အထဆော အ်ဦသစ ်

မ ောား ထဆော လ်ြုရ်နန်ငှ  ်လ ်ရှ အထဆော အ်ဦမ ောားအောား ပြျုပြငမ်မွာ်းမ ရန် 

CMP အရ သတ်မှတ် ောား 

ထသော တရောားရု ားမ ောားအတွ ် 

Computer& UPS  (၂၅) စု  

ထ ော ်ြ  ခွဲ ပခင်ား။ 

ရန် ုန်အထနော ်ြ ုင်ား၊     

ထမော်လမမ ျုင်၊ပမစ်က  ားနောားနှင ် 

ထညောင်ဦားခရ ုင်တရောားရု ားမ ောားတွင် 

 ထလားသ ်ထသစစ်ထမားသည်  

အခန်ားမ ောားအတွ ်စ ်  ရ  ော 

မ ောား တြ်ဆင်မြ ားပခင်ား။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားသ ု  

 ွန်ြ ျူတောစ ်အစု မ ောား 

ထ ော ်ြ  ထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တ ုင်ားထေသ 

က  ားနှင ်ပြည်န ်တရောားရု ားမ ောား

သ ု   ွန်ြ ျူတော   (၁၅) လု ား 

ထ ော ်ြ  ခွဲ ပခင်ား၊  မမ ျု န ် 

တရောားရု ား(၁၂၁)ရု ားသ ု  Com-

puter & UPS  (၁၅၁) စု ၊ 

ြရင်တော (၁၅၁) လု ား၊ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ် ၆ လ mini budget တွင် 

မမ ျု န ်တရောားရု ား (၂၂)ရု ားသ ု   

Computer (၇၇)

လု ား၊ြအ ုဝ်ား  ု ်ြ ုင်အြု် 

ခ ျုြ်ခွင ်ရထေသတရောားရု ား(၁)ရု ား 

သ ု  Computer(၁)လု ား 

ထ ော ်ြ  ခွဲ ပခင်ား။ 

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအြ ငုာ်း(၂)၊ အမ ောားပြညသ်၏ူအသ အပမင ် ပုမြှင် တငထ်ြားရန ်

၂.၁    သတင်ားမ ေ  ော၊အမ ောားပြညသ်ူတ ု နငှ် ဆ ဆ် ထပြောဆ မုှုတ ုားတ ထ်စရန် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၂.၁.၁     တရောားသူက  ားမ ောား  ု 

မ ေ  ော ဆ ်ဆ ထရား ျွမ်ား  င်မှု 

သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 တရောားထရားထလ   င ်သင်တန်ား 

ထ  ောင်ားတွင်တရောားသူက  ားမ ောား

အတွ ် သင ်ထလ ော်သည ် 

သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 

 

 

 တရောားသူက  ားမ ောားနှင ်တရောားထရား

အရောရှ မ ောားအတွ ်တရောားရု ား 

သတင်ားပြန်က ောားထရား အရောရှ  

သင်တန်ားထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

တရောားထရားသင်တန်ားထ  ောင်ား

တွင် ခရ ုင်အဆင ်တရောားသူက  ား 

မ ောားမွမ်ားမ သင်တန်ားသောား (၄၀) 

ဦားနှင ် လြု်ငန်ားဝင် ေုတ   

မမ ျု န ်တရောားသူက  ား(၈၀) ဦား 

တ ု အောား သတင်ားမ ေ  ော 

ဆ ်ဆ ထရား သင်တန်ားမ ောား 

ြ ု ခ ပခင်ား။  

သတင်ားမ ေ  ော ျွမ်ား  င်မှုC

IO/PIO ဆင ်ြွောားသင်တန်ား 

မ ောားအောား ရခ ုင်ပြည်န ်၊ 

ြွဲခာူး၊ မထ ွား၊ မနတထလားနှင ် 

ဧရောဝတ တ ုင်ားထေသက  ားမ ောား 

တွင် တရောားသူက  ားမ ောားနှင ် 

တရောားထရားအရောရှ စုစုထြေါင်ား 

(၄၁၀)ဦားအောား ြ ု ခ ခွဲ ပခင်ား။ 

  

 

သင်တန်ား 

မစတင်မ /

မြ ားထနော ် 

စမ်ားသြ် 

စစ်ထဆားမှု 

မ ောားပြျုလုြ် 

န ုင်ခွဲ ပခင်ား 

မရှ ြေါ။  

တရောားထရား

အရောရှ  

(၅၃၀)ဦား 

အောား 

သင်တန်ား

ထြားမြ ားပခင်ား။ 

  

  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၂.၁.၂     တရောားရု ားမ ောားတွင် အမ ောား 

ပြည်သူဆ ုင်ရော သတင်ားအခ  ် 

အလ ် ဝန်ထဆောင်မှုမ ောား 

တ ုားတ ်ထစပခင်ား 

 အမ ောားပြည်သူစ တ်ဝင်စောားသည ် 

မှုခင်ားမ ောားနှင်  ာူးပခောားမှုခင်ားမ ောား 

၏ တ   ထသောသတင်ားအခ  ် 

အလ ်မ ောား  ု သတင်ားမ ေ  ော 

သ ု   တု်ပြန်ထြားပခင်ား 

 

 

 သတင်ားမ ေ  ောမ ောားနှင်         

အခေါအောားထလ ော်စွော 

  ထတွ ဆ ်ဆ ပခင်ား 

  

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

  

  

  

အမ ောားပြည်သူစ တ်ဝင်စောားသည ်

မှုခင်ားမ ောားနှင ်  ူားပခောားမှုခင်ား 

မ ောား၏ တ   ထသော အခ  ် 

အလ ်မ ောား  ု မ ေ  ောမ ောားသ ု  

သ ်ဆ ုင်ရော သတင်ားပြန်က ောား 

ထရားအရောရှ မ ောား  ုတ်ပြန်ထြား

လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

 

တစ်န ုင်င လု ားရှ  တရောားရု ား 

အဆင ်ဆင ်တငွ် သတင်ား 

မ ေ  ောမ ောားနှင ် ထမားပမန်ား 

ထပဖက ောားမှုစုစုထြေါင်ား (၃၂၁) 

က  မ်ပြျုလုြ်ခွဲ ပခင်ား။ 

  

  

  

   

အမ ောား 

ပြည်သူ 

ထ  နြ်မှုမှော 

NCMP

( ၂၆) ရု ား 

တွင် 

ဆန်ားစစ် 

ခ  ်အရ 

၅၆% မှ 

၇၁% 

သ ု တ ုားတ ်

ခွဲ ြေါသည်။ 

၂.၁.၃       အမ ောားပြည်သူဆ ုင်ရော 

သတင်ားအခ  ်အလ ်အစ အစဉ်

တ ုားခ ွဲ ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတထ်တော် 

ခ ျုြ်၏ အင်တောန ်စောမ  ်နှော 

  ု အဆင ်ပမြှင ်တင်ပခင်ား 

 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

Website အသွင်အပြင်၊    

Design နှင ် ြေါဝငမ်ည ် 

အထက ောင်ားအရောမ ောား  ု     

တစ်ထနရောတည်ားတွင် 

တစ်စုတစ်စည်ားတည်ား 

က ည ်ရှုန ုင်ရန်အတွ ် စ စဉ် 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား၊ထရှ ထန

ထရှ ရြ်ဆ ုင်ရော ထလ ော ် ောားမှု 

နှင ်   သ ်ဆ ုင်ထသော သတင်ား 

အခ  ်အလ ်မ ောား  ု တ ုားခ ွဲ  

 ုတ်ပြန်ထြားပခင်ား။ 

 

 

အခ  န်သတ်

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

  

 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 အောဆ   တရောားထရားအင်တောန ် 

ထြေါ်တ ်နှင ်ဆ ်သွ ် 

ခ  တ်ဆ ်ပခင်ား 

 

 

 

  ထလားသူင ် ော ွ ်ပခင်ားနှင ် 

 ထလားသူင ်တရောားစ ရင်ပခင်ား 

အြေါအဝင် အမ ောားပြည်သူစ တ်ဝင် 

စောားသည ်  စစမ ောားအတွ ် ြညော 

ထြားလ ် မ်ားစောထစောင် မ ောားပဖန ် 

ထဝပခင်ား 

 တရောားထရားဂ ောန ်နှင် နှစ်စဉ်စ  

ရင် ု ားမ ောား ုတ်ထဝပခင်ား 

 

 

 ၂၀၁၇ခုနှစ်တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ  

ရင်ခ စော ုတ်ထဝပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလ ငု်လတွင် (၆) 

က  မ်ထပမော ် အောဆ    တရောား 

သူက  ားခ ျုြ်မ ောား ထ ောင်စ  

အစည်ားအထဝား၌ ASEAN 

Judiciaries Portal (AJP) 

  ု Launching စတင်ပြျုလုြ် 

ခွဲ ပခင်ား။ 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

  

 

တရောားထရားဂ ောန ် အတွွဲ (၃)၊ 

အမှတ် (၇)နှင ်၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 

တရောားစ ရင် ု ား  ု 

 ုတ်ထဝခွဲ ြေါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ် တရောားရု ားနှစ်စဉ် 

အစ ရင်ခ စော  ုတ်ထဝခွဲ ြေါ 

သည်။ 

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ် 

အည  

ထဆောင်ရွ ်

ခွဲ ြေါသည်။ 

  

  

  

  

  

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ် 

အည  

ထဆောင်ရွ ်

ခွဲ ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

၂.၂  တရောားရု ားသတငာ်းအခ  ်အလ ဆ် ငု်ရော ရြရ်ေွာအထပခပြျုအစ အစဉမ် ောား ပမြှင် တငထ်ဆောင်ရွ ရ်န် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၂.၂.၁     အမ ောားပြည်သူအထ ော ် 

အ ူပြျုအစ အစဉ်မ ောားထဆောင်ရွ ် 

ပခင်ား 

 အထ ော ်အ ူပြျုအစ အစဉ်

မ ောားအတွ ်လမ်ားညွှန်ခ  ်မ ောား

ပြျုစုပခင်ား 

 တရောားရု ားစနစ်၊ တရောားစ ရင်ထရား 

 ဏ္ဍနှင ်တ ုင်က ောားသည ်လုြ် ု ား

လုြ်နည်ားစသည်မ ောားအတွ ်  

အမ ောားပြည်သူအထ ော ် ူပြျု 

အစ အစဉ်ဆ ုင်ရော စောရွ ် 

စောတမ်ားမ ောားပြျုစုပခင်ားနှင ် 

စ မ ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားရု ားအောားလု ားတွင် 

အထ ော ်အ ူပြျု အစ အစဉ် 

အမ  ျုားမ  ျုားထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

 

 

 

 

၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်ား 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်

ထတော်ခ ျုြ်သ ု  ရန် ုန်၊ြုသ မ်၊ 

ရတနောြု ၊ ေဂု ၊ မနတထလား နှင ် 

မထ ာွးတ ကသ ုလ်မ ောားမှဆရော

မ ောားနှင ် ဥြထေထ  ောင်ားသောား 

စုစုထြေါင်ား(၇၈၇)ဦားလောထရော ် 

ထလ လောပခင်ား။ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

(၆)က  မ ်



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၂.၂.၂    ပမန်မောန ုင်င တရောားသူက  ား 

မ ောားအတွ ် တရောားစ ရင်ထရား 

  င် ဝတ်အထြေါ် အမ ောားပြည်သူ 

အသ အပမင်တ ုားပမြှင် ထြားသည်  

အစ အစဉ်မ ောား ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 ပမန်မောတရောားသူက  ားမ ောားအတွ ်

တရောားစ ရင်ထရား  င် ဝတ်အောား 

အမ ောားပြည်သူသ ု  အသ ြညော 

ထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

  

  

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်  

ခ ျုြ်  Website ၌ လွှင ်တင် 

 ောားြေါသည်။  

  

  

၂.၂.၃    တရောားရု ားသတင်ားအခ  ် 

အလ ်မ ောား  ု တ ငု်ားရင်ားသောား 

ဘောသောစ ောားမ ောားပဖင်  ထဆောင်ရွ ် 

ထြားပခင်ား 

 တရောားရု ားသတင်ားအခ  ် 

အလ ် လ ် မ်ားစောထစောင် 

မ ောား  ု  ခ င်၊  ောား၊ ရင်၊ 

မွန်၊ရခ ုင်၊ရှမ်ား စသည်  တ ုင်ားရင်ား 

သောားဘောသောစ ောားမ ောားပဖင်  

ပဖန် ထဝထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော် 

ခ ျုြ်ရု ားနှင ် My Justice တ ု  

ြူားထြေါင်ား၍ လ ် မ်ားစောထစောင် 

(၄) မ  ျုားအောား မွန်၊  ရင်

(စထ ော)၊   ောား၊  ခ င်

(ဂ  မ်ားထဖော)ဘောသောစ ောား 

တ ု ပဖင ် ပြန်ဆ ုခွဲ မြ ား 

 ုတ်ထဝပဖန ်ပဖျူားန ုင်ရန် 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

  

  

  

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအြ ငုာ်း( ၃) တရောားစ ရငထ်ရားဆ ငုရ်ော လတွလ်ြမ်ှုနငှ်  စ မ ခန် ခွွဲမှုစမွာ်းရညပ်မြှင် တငရ်န် 

၃.၁  တရောားစ ရငထ်ရား   ုခ ငုမ်ော၍ ု က ည ် ု ထ်သော လတွလ်ြသ်ည်  အဖွွဲ အစညာ်းတစရ်ြ်အပဖစ ်

တ ုားပမြှင် ထဖောထ်ဆောငရ်န ်

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်         

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၃.၁.၁     တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

လွတ်လြ်မှု၏ လ ်ရှ အထန 

အ ောား  ု ဆန်ားစစ်အ ွဲပဖတ် 

ပခင်ား 

 တရောားစ ရင်ထရား ြ ုမ ုခ ုင်မော 

လောထစရန် အက  ပြျုခ  ်မ ောား 

ရရှ ထရားအတွ ် တည်ဆွဲ 

ဥြထေမ ောား၊  လုြ် ု ား 

လုြ်နည်ားမ ောားနှင်  လ ်ထတွ  

  င် သု ားမှုမ ောား အထြေါ် 

အ ွဲပဖတ်ပခင်ား 

 တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

လွတ်လြ်မှုနှင် တောဝန်ခ  ူန ုင်

မှုတ ု   ု ထြေါ်လွင်ထစသည်  

အခ  ်အလ ်မ ောား ထ ော ် 

 ူပခင်ား 

 ေ န်ားမတ်န ုင်င    ုထြထဟဂင် 

မမ ျု သ ု  တရောားဥြထေစ ုားမ ုားထရား 

ဆ ုင်ရောထလ လောထရား 

ခရ ားသွောားထရော ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

  

 

 

USC နှင ် IDEA တ ု  ြူားထြေါင်ား၍ 

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော  လွြ်လြ်မှု 

နှင ် တောဝန်ခ မှုနှင ်  အပြန်အလှန် 

  န်ားထ  ောင်ားပခင်ားဆ ုင်ရော အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲ ပြျုလုြ်ပခင်ား။ 

  

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော 

လွတ်လြ်မှု၊ တောဝန်ခ  ူန ုင်မှုနှင ် 

ြတ်သ ်၍ သုထတသနစောတမ်ား 

ပြျုစုလ  ်ရှ ပခင်ား။ 

  

၂၈.၄.၂၀၁၈ မှ ၆.၅.၂၀၁၈ 

ထန အ     ုထြထဟဂင်မမ ျု သ ု  

ထလ လောထရားခရ ား သွောားထရော ် 

ခွဲ ပခင်ား။ 

 

 

 

 

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ် 

အည   

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ 

ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်         

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၃.၁.၂      ထ ောင်ားမွန်စွော 

လုြ်ထဆောင်န ုင်မြ ားလွတ်လြ်သည်  

တရောားစ ရင်ထရားအပဖစ် တ ုားတ ် 

ပဖစ်ထြေါ်ထစရန် အပခောားထသော 

မဏ္ဍ ျုင်မ ောား၊ အရြ်ဖ ်လူမှုအဖွွဲ  

အစည်ားမ ောားနှင်  ဆ ်ဆ ထရား 

တ ုားတ ်ထ ောင်ားမွန်ထအောင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားစ ရင်ထရားနှင်  အ   ျုား 

သ ်ဆ ုင်သည်  အစ ုားရအဖွွဲ  

အစည်ားမ ောား၊အရြ်ဖ ် လူမှု 

အဖွွဲ အစည်ားမ ောားအောား တရောား 

စ ရင်ထရားဆ ုင်ရော ထဆောင်ရွ ် 

ခ  ်မ ောား   ုရှင်ားလင်ား 

ထဆွားထနွားရန် ထတွ ဆု ပခင်ား 

 သ ားသန ်မှုခင်ား  စစရြ်မ ောားနှင ်

စြ်လ ဉ်ား၍ ဌောနဆ ုင်ရော 

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား 

  င်ားြပခင်ား(ဥြမော-  ထလား 

သူင ်တရောားစ ရင်ထရား  စစ 

ရြ်မ ောား) 

 

 

 အမ  ျုသောားအဆင ်နှင ် ထေသ 

အဆင ်အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ

မ ောား အခေါအောားထလ ော်စွော 

  င်ားြပခင်ား(ဥြမော- ထလား 

သူင ်တရောားစ ရင်ထရား  စစ) 

 ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

  

  

  

  

   

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

 

 

 

 ထလားသူင ်မ ောားအောား 

အက မ်ားဖ ်ပခင်ားဆ ုင်ရော၊ မူြ ုင်ခွင ် 

ဆ ုင်ရော၊အဂတ လ ု ်စောားမှု 

တ ု ်ဖ  ်ထရားဆ ုင်ရော၊ စ ားြွောားထရား 

လုြ်ငန်ားနှင ် လူ အခွင ်အထရား 

ဘောသောရြ်ဆ ုင်ရောအလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောားသ ု  တရောားထရား 

အရောရှ မ ောား တ ်ထရော ်ခွဲ ပခင်ား။ 

ေုတ  အက  မ် မဏ္ဍ ျုင် (၄) ရြ် 

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲနှင ်   တရောား 

ဥြထေစ ုားမ ုားထရားအတွ ် တရောား 

မျှတမှုဆ ုင်ရောထြေါင်ားစြ်ညြှ နှိုင်ားထရား

ည လောခ သ ု တရောားထရားအရောရှ မ ောား

တ ်ထရော ်ခွဲ ပခင်ား။ 

  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်         

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၃.၁.၃     အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော 

တရောားထရားအဖွွဲ အစည်ားမ ောား 

နှင်  ဆ ်ဆ ထရားတ ုားတ ် 

ထ ောင်ားမွန်ထအောင်ထဆောင်ရွ ်

ပခင်ား  

 သဘောဝြတ်ဝန်ား  င်နှင ် 

ရောသ ဥတု ထပြောင်ားလွဲမှု 

ဆ ုင်ရော အောရှတရောား 

စ ရင်ထရား စောားြွွဲဝ ုင်ား 

ထဆွားထနွားြွွဲ   င်ားြပခင်ား 

 

 အောဆ   တရောားသူက  ား 

ခ ျုြ်မ ောားထ ောင်စ ၊ အပခောား 

ထသော တရောားထရား 

မ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ား 

မ ောားနှင ် ထတွ ဆု ထဆွားထနွား 

ပခင်ား 

  

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

 

 

 

 

ြ မဆု ားထေသဆ ုင်ရော တရောားစ ရင်ထရား 

ည လောခ ပဖစ်သည ်Asia Pacific Judi-

cial Conference on Environmental 

and Climate Change Adjudication 

  ု အ မ်ရှင် အပဖစ် လ ်ခ   င်ားြပခင်ား။  

 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားသူက  ားခ ျုြ်သည် 

စင် ောြူန ုင်င တွင် 6th Council of 

ASEAN Chief Justices Meeting 

  ု လည်ားထ ောင်ား၊   ုင်ားန ုင်င တွင် 

မ  ်ထမှော ်ထခတ် စ န်ထခေါ်မှုမ ောား  ု 

တုန ်ပြန်ရန် ထ ောင်ားမွန်ထသော တရောား 

စ ရင်ထရားဆ ုင်ရော န ုင်င တ ောည လောခ  

  ုလည်ားထ ောင်ား၊ အ နဒ   န ုင်င တွင် 

ြ မအက  မ် ဘင်ားမ်စတ ်န ုင်င မ ောားမှ 

တရောားစ ရင်ထရား အက  ားအ ွဲမ ောား၏ 

ြ မအက  မ် စ ောားဝ ုင်ားထဆွားထနွားြွွဲ  ု 

လည်ားထ ောင်ား၊ ရုရှောားဖ ်ေထရားရှင်ား 

န ုင်င တွင် 10th Asia-Pacific Interna-

tional Legal Forum   ုလည်ားထ ောင်ား 

တ ်ထရော ်ထဆွားထနွားခွဲ ပခင်ား။   ု ပြင် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ် 

ကသစထကတားလ ဖ ်ေရ ် တရောားရု ားတ ု  

အက ောားတွင် တရောားစ ရင်ထရားြူားထြေါင်ား 

ထဆောင်ရွ ်မှု နောားလည်မှုထနော ်ဆ ်တွွဲ 

စောချွန်လွှော  ုလည်ားထ ောင်ား၊ 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင ်  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်         

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

  အ နဒ  န ုင်င အမ  ျုားသောား တရောားစ ရင် 

ထရားအ  ်ေမ တ ု အက ောား ပမန်မော 

တရောားသူက  ားမ ောားနှင ် တရောားထရား 

အရောရှ မ ောားအောား သင်တန်ားထြားပခင်ား 

နှင ် စွမ်ားထဆောင်ရည်ပမြှင ်တင်ပခင်ား 

ဆ ငု်ရော နောားလည်မှုစောချွန်လွှော  ု 

လည်ားထ ောင်ား လ ်မှတ်ထရား  ုား 

န ုင်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

၃.၁.၄   တရောားစ ရင်ထရား ဏ္ဍ 

နှင် သ ်ဆ ုင်သည် ဥြထေမူက မ်ား၊ 

နည်ားဥြထေနှင် လုြ် ု ားလုြ်နည်ား

မ ောားထရားဆွွဲပခင်ားနှင်  အပခောားဌောန 

ဆ ုင်ရောမ ောားသ ု  သင် ထလ ော်သလ ု 

အက  ပြျုခ  ်မ ောားထြားပခင်ား 

 လူမွွဲခ  ူပခင်ားဆ ုင်ရော ဥြထေ 

မူက မ်ား ထရားဆွွဲတင်သွင်ားပခင်ား   

 

 

 အနုညောတစ ရင်ဆု ားပဖတ်ပခင်ား

ဆ ုင်ရောဥြထေ  ု အထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ရန် လုြ် ု ား 

လုြ်နည်ားမ ောားထရားဆွွဲပခင်ား 

 ေ ဂ စ်တ ်သ ်ထသခ ခ  ် 

တင်သွင်ားပခင်ားနှင်  စြ်လ ဉ်ား၍ 

ညွှန်က ောားခ  ်မ ောား ပြျုစုပခင်ား 

 အပခောားဌောနဆ ုင်ရောမ ောားသ ု  

ဥြထေမူက မ်ားမ ောားနှင်  ဥြထေ 

ပြင်ဆင်ခ  ်မ ောားအတွ ် 

ထ ော ်ခ အက  ပြျုခ  ်မ ောား 

ထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

 

 

ပမန်မောန ုင်င  လူမွွဲခ  ူပခင်ားဆ ုင်ရော    

ဥြထေမူက မ်ား  ု န ုင်င တ ောစ နှုန်ား 

မ ောားနှင ်အည ထရားဆွွဲမြ ားပဖစ်၍ ပြဋ္ဌောန်ား 

န ုင်ရန် ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

အနညုောတစ ရငဆ်ု ားပဖတပ်ခင်ားဆ ငု်ရော 

လုြ ်ု ားလုြန်ည်ားမ ောား  ု (၃၀-၇-

၂၀၁၈) ရ ်ထန တွင် တု်ပြန်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

 

ပမန်မောနှင ်ဗ   ်နမ်နှစ်န ုငင် အက ောား 

တရောားခ လွှွဲထပြောင်ားရန်  စစ စောခ ျုြ် 

ခ ျုြ်ဆ ုန ုင်ရန်အတွ ် အဓ  ဌောန 

အပဖစ်ထဆောင်ရွ ်ခ  ်နှင ်ြတ်သ ်

၍န ုင်င ပခောားထရားဝန်က  ားဌောနသ ု အက  

ပြျုခ  ်ထြားြ ု ခွဲ ပခင်ား။ 

  

 

 

 

   

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ် 

နှင ်အည   

ထဆောင်ရွ ် 

ခွဲ ြေါသည ်



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

၃.၂    တရောားရု ားဘတဂ်  ်   ု ြငွ် လင်ားပမငသ်ော၍ တောဝန ်မူှုပဖင် အဆ ပုြျုရန၊် ထ ော ခ် တငပ်ြရနန်ငှ်  

စ မ ခန် ခွွဲရန ်

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်   

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၃.၂.၁    ဘတ်ဂ  ်ဦားစောားထြားအစ  

အစဉ်မ ောားသတ်မှတ်၍ ထြေါင်ားစည်ား 

 ောားသည်  မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား 

လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောား  ု သု ားသြ်ပခင်ား 

 လ ်ရှ မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ား 

လုြ်ငန်ားစဉ်မ ောားနှင်  ဘတ်ဂ  ် 

ဦားစောားထြားအစ အစဉ်မ ောား ည ညွတ်မှု 

အထြေါ်လ ်ထတွ      အ ွဲပဖတ် 

ဆန်ားစစ်ပခင်ား 

 မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားလြု်ငန်ားအစ  

အစဉမ် ောားအထ ောင်အ ည်ထဖော်ရန ်

နစ်ှစဉဘ်တ်ဂ  ်ထရားဆွွဲပြင်ဆင်ပခငာ်း 

 

 

 ထတောင်ားခ သည ်ဘတ်ဂ  ်သည် 

သင ်ပမတ်ထလ ော် န်ထက ောင်ား 

ရှင်ားလင်ားခ  ်ထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

 ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

 

မဟောဗ ျူဟောစ မ   န်ားအရ 

ထဆောင်ရွ ်မည ် လုြ်ငန်ားစဉ် 

မ ောားအတွ ် နှစ်အလ ု ် 

ဘတ်ဂ  ်ထငွထတောင်ားခ ရန် 

လ ော ောားမြ ားပခင်ား။ 

ထတောင်ားခ သည ် ဘတ်ဂ  ် 

သည် သင ်ပမတ်ထလ ော် န် 

ထက ောင်ား ရှင်ားလင်ားခ  ်

ထြားမြ ား ပဖစ်ပခင်ား။ 

 

၃.၂.၂      တရောားရု ားဘတ်ဂ  ်  ု စ မ  

ခန် ခွွဲရန် တရောားရု ားအရော မ်ား၊အမှု မ်ား 

မ ောား၏စွမ်ားရည်တ ုားတ ်ပမင် မောားထအောင်

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 ဘတ်ဂ  ် Database Program 

  ု ပြန်လည်သု ားသြ်၍ ပြဿနော 

မ ောား  ု ထဖော် ုတ်အထပဖရှောပခင်ား၊ 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

  

 

   

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်   

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 USC နှင်   HCs မ ောားတွင်Budget 

စ မ ခန ်ခွွဲထရားထဆောင်ရွ ်သည ် 

တရောားရု ားအရော မ်ားအမှု မ်ားမ ောား

အောား သင်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

ဘတ်ဂ  ်စ မ ခန ်ခွွဲထရား 

သင်တန်ားသ ု  ပြညထ် ောငစ် ု

တရောားလွှတထ်တောခ် ျုြရ်ု ားမ ှ

အရော မ်ား (၃)ဦား၊ အမှု မ်ား 

(၃)ဦားနှင ်တ ုင်ားထေသက  ား/

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်

မ ောားမှ အမှု မ်ား(၁၄၁)ဦား 

တ ်ထရော ်ခွဲ ပခင်ား။ 

 စုစုထြေါင်ား 

(၁၄၇)ဦား 

အောား 

သင်တန်ား 

ထြားန ုင်ပခင်ား 

၃.၃ တရောားစ ရငထ်ရားအတွ  ်  ထရော ်အ   ျုားရှ သည်  စ မ ခန် ခွွဲမှုဆ ငု်ရော စမွာ်းရညမ် ောားပမြှင် တငထ်ြားရန် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်   

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၃.၃.၁     တရောားစ ရင်ထရားတစ်ရြ်လု ား 

၏ IT Master Plan အရ ငေါားနှစ် 

စ မ   န်ား  ု အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 Common Judicial Database 

Layer   ု စတင်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 USC တွင် Mini Data Center 

တည်ထဆော ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

Mini Data Center တည် 

ထဆော ်ရန်အတွ ်အထပခခ 

အထဆော ်အဦမ ောား စတင် 

အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

  

  

  

  

  

  

အခ  န်သတ်

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်   

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၊ခရ ုင်တရောား

ရု ားမ ောား၊ မမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောားနှင ် 

ခ  တ်ဆ ်ထဆောင်ရွ ်ရန် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

တွင် Network Infrastructure 

မ ောားတည်ထဆော ်ပခင်ား 

 Cyber လု ပချု မှုအတွ ် အစ အစဉ် 

ခ မှတ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ပခင်ား 

 

 

 

 တရောားဝင် Software မ ောားအသု ား 

ပြျုရန်ြ  ြ ုားထြားပခင်ား 

 Exchange Mail System 

တည်ထ ောင်အသု ားပြျုပခင်ား 

 ရန် ုန်မမ ျု နှင် မနတထလားမမ ျု တွင် 

 ွန်ြ ျူတောထလ   င် သင်တန်ားခန်ား

မ ောားတည်ထ ောင်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 USC နှင ် တ ငု်ားထေသက  ား/ 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်

မ ောားနှင ် VPN Network 

ခ  တ်ဆ ်ပခင်ား  ု 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ပခင်ား။ 

   

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

 

 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

   

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

အခ  န်သတ်

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

   

 

၃.၃.၂    နည်ားြညောသု ားမှုခင်ားစ မ ခန် ခွွဲမှု 

စနစ် (ACMS) စတင်ထဆောင်ရွ ် 

ပခင်ားနှင်  အထ ောင်အ ည်ထဖော်ပခင်ား 

 ACMS   ု ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်ရှ  အပခောားနည်ားြညော 

သု ားစနစ်မ ောားနှင်  ထြေါင်ားစည်ားခ  တ် 

ဆ ်ရန် အစ အစဉ်ခ မှတ်ပခင်ား 

 CMS နှင်  CIS စနစ်တ ု   ု 

အဆင် ပမြှင ်တင်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

  

 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

  

  

 
ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

 

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်   

ထဖောန် ငုမ်ှု အထပခအထန 

ရလေ ်

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

ရှ  CMS နှင်  CIS စနစ်တ ု   ု 

ခ  တ်ဆ ်ပခင်ား 

 တရောားရု ားအဆင် ဆင် မှ သတင်ား 

အခ  ်အလ ်မ ောား ရ ူသည်  

စနစ်  ု    အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

ထဆောင်ရွ ်လ  ်ရှ ြေါသည်။ 

 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

  

  

၃.၃.၃     တရောားရု ားအရော မ်ား၊ 

အမှု မ်ားမ ောားအတွ ် စ မ ခန် ခွွဲမှုနှင်  

နည်ားြညောစွမ်ားရည်ဆ ုင်ရော သင်တန်ား 

မ ောားဆ ်လ ်ထြားပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်၊ 

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောား၊ ခရ ုင် 

တရောားရု ားမ ောားနှင ် မမ ျု န ်တရောား 

ရု ားမ ောားရှ  အရော မ်ား၊ အမှု မ်ား 

မ ောားအတွ ် တရောားရု ားလုြ်ငန်ား 

စ မ ခန ်ခွွဲမှုသင်တန်ားမ ောားနှင ် 

 ွန်ြ ျူတော ျွမ်ား  င်မှုသင်တန်ား 

မ ောားထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင် 

 ွန်ြ ျူတောအလ ်အလတ် 

အဆင ်သင်တန်ားနှင ် 

 ွန်ြ ျူတော ျွမ်ား  င်မှု 

ဆ ုင်ရောအထပခခ သင်တန်ား

ထြားပခင်ား။ 

 

 

 

 

စုစုထြေါင်ား 

(၅၁) ဦားအောား 

သင်တန်ားြ ု 

ခ ခွဲ ပခင်ား။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအြ ငုာ်း( ၄)  တရောားစ ရငထ်ရား၏ ြညောရြ ်ျွမာ်း  ငမ်ှု၊ တောဝနခ်  နူ ငုမ်ှုနငှ  ်

ဂဏုသ်  ခောရှ မှုတ ု    ုပမြှင တ်ငထ်ြားရန ်

၄.၁    တရောားသကူ  မ ောား၊ တရောားရု ားဝန ်မာ်းမ ောား၏   င ဝ်တြ် ငုာ်းနငှ  ်ြညောရြြ် ငုာ်းဆ ငုရ်ော တ ုားတ ်မှု 

ပမင မ်ောားထစရန ်

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၄.၁.၁    တရောားသူက  ားမ ောားနှင် တရောားရု ား 

ဝန် မ်ားမ ောား၏  င် ဝတ်ြ ုင်ားဆ ုင်ရော 

တ ုားတ ်မှုအတွ ် ြ  ြ ုား ူည ပခင်ား 

 ပမန်မောန ုင်င တရောားသူက  ားမ ောား 

အတွ ်  တရောားစ ရင်ထရား  င ်ဝတ် 

အထြေါ် ရှင်ားလင်ားခ  ်၏မူက မ်ား 

အမြ ားထရားသောားပခင်ားနှင ် ပြန်လည် 

သု ားသြ်ပခင်ား 

 တောဝန်ခ  ူန ုင်မှုနည်ားလမ်ားမ ောား 

ထြေါ်ထြေါ ်ထစထရားအတွ ် အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား  

 

 

 

 တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

တောဝန်ခ  ူန ုင်မှုဆ ုင်ရော အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

  င ်ဝတ်ထရားဆွွဲပခင်ား 

 တရောားစ ရင်ထရား ပြျုပြင်ထပြောင်ားလွဲမှု 

စောအုြ်မှ အခ  ျု အြ ုင်ားမ ောားအောား 

ပမန်မောဘောသောသ ု  ပြန်ဆ ုပခင်ား 

 တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ်   င် ဝတ် 

ဆ ငု်ရော ထလ   င် သင်က ောားထရား 

စောတမ်ားမ ောားပြျုစုပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

  

တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ်

တရောားစ ရငထ်ရား  င ဝ်တ ်

အထြေါ် ရှင်ားလင်ားခ  ် 

မကူ မ်ား 

ထရားသောားလ  ်ရှ ပခင်ား။ 

  

ေ န်ားမတ်န ုင်င သ ရု ားနှင ်ပြည်

ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်

ခ ျုြ်တ ု  ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ် 

သည ်“Judicial Account- 

ability Workshop”    င်ားြ 

ပခင်ား။ 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 
  

 ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

   

ထဆောင်ရွ ်ဆွဲပဖစ်ပခင်ား။ 

  

  

 အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 ပမန်မောန ုင်င တရောားသူက  ားမ ောား 

အတွ ် တရောားစ ရင်ထရား  င ်ဝတ် 

ဆ ုင်ရော ဆရောပဖစ်သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 တရောားစ ရင်ထရားတ ုင်က ောားစောစု စမ်ား 

စစ်ထဆားထရားနည်ားလမ်ားမ ောားဆ ငု်ရော

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ  င်ားြပခင်ား 

 

 

 

 တ ုင်က ောားစော စ စစ်ထရားလုြ်ငန်ားစဉ် 

လ ်စွွဲပြျုစုပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

ေ န်ားမတ်-ပမန်မော တရောား 

ဥြထေစ ုားမ ုားထရား၊ လူ အခွင ် 

အထရားအစ အစဉ်နှင ် 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်

ထတော်ခ ျုြ်တ ု  ြူားထြေါင်ား 

ထဆောင်ရွ ်သည  ်“ Train-

ing of Trainers (TOT) 

workshop on Judicial 

Accountability and 

Code of Judicial      

Ethics”   ု (၂၆)ဦားပဖင ်  

  င်ားြခွဲ ပခင်ား။ 

တရောားစ ရင်ထရားနှင ်ဆ ုင် 

ထသော တ ုင်တန်ားစောစ စစ်ထရား 

လုြ်ငန်ားစဉ်မှတစ်ဆင ် 

တရောားစ ရင်ထရားဂုဏ်သ  ခော

ပမြှင ်တင်ထရားထဆွားထနွားြွွဲ  ု 

UNODC နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ 

  င်ားြခွဲ ပခင်ား။ 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

  

  

  

  

  

  

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

၄.၁.၂     တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  တရောား 

ရု ားဝန် မ်ားမ ောား၏ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ုင်ရော 

တ ုားတ ်မှုအတွ ် ြ  ြ ုား ူည ပခင်ား 

 ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ငု်ရောတ ုားတ ်မှု    

အတွ ် အထမရ  န်န ုင်င သ ု  

ထလ လောထရားခရ ားသွောားထရော ်ပခင်ား 

 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 

 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်

ထတော်ခ ျုြ် တရောားသူက  ား 

ဦားပမဟန် ဦားထဆောင်၍ 

အထမရ  န်ပြည်ထ ောင်စုသ ု  

တရောားစ ရင်ထရားဆ ုင်ရော   

ထလ လောထရားခရ ား 

သွောားထရော ်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

 

  

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 ြညောရြ်ဆ ုင်ရော ျွမ်ား  င်မှုစ နှုန်ား

မ ောားနှင ် လမ်ားညွှန်ခ  ်မ ောား 

ထြေါ်ထြေါ ်ထစရန်  အလုြ်ရု ထဆွားထနွား 

ြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 

 

 

 တရောားသူက  မ ောားအတွ ် ြညောရြ် 

ြ ုင်ားဆ ငု်ရော ျွမ်ား  င်မှုစ နှုန်ားမ ောား 

နှင ်လမ်ားညွှန်ခ  ်မ ောားထရားဆွွဲပခင်ား 

 တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ငု်ရော  ျွမ်ား  င်မှု 

စ နှုန်ားမ ောားနှင ်လမ်ားညွှန်ခ  ်မ ောား 

ထရားဆွွဲပခင်ား 

 ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

အ ူားပြျုဥြထေဘောသောရြ်

မ ောားတွင်  ျွမ်ား  င်မှုရှ ထစ 

ရန် အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော 

မ တ်ဖ ်အဖွွဲ အစည်ားမ ောား၏ 

နည်ားြညောအ ူအည ပဖင ် 

အလြု်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ (၂၈) 

က  မ်  င်ားြပခင်ား။  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ထသား

ြေါ။ 

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ထသား

ြေါ။ 

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင်

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

၄.၂   တရောားရု ားအရော မာ်း၊ အမှု မ်ားမ ောား၏ တရောားစ ရငထ်ရားနငှ  ်ြညောရြြ် ငုာ်းဆ ငုရ်ော  ျွမ်ား  ငမ်ှုမ ောား 

နငှ  ်အရည်အထသွားမ ောားပမင မ်ောားထစထရား ဆ ်လ ထ်ဆောငရ်ွ ်ရန် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၄.၂.၁    တရောားရု ားစောက ည် တ ု ်မ ောား 

အဆင ်ပမြှင် တင်ပခင်ားအြေါအဝင် ဥြထေ 

ထရားရောသုထတသနစွမ်ားရည်မ ောား 

တ ုားတ ်ထစရန် ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

  USC တွင် သုထတသနစင်တော 

တစ်ခု တည်ထ ောင်ပခင်ား 

 သုထတသနအဖွွဲ အောား 

နည်ားလမ်ားတ   ဖွွဲ စည်ားပခင်ား 

 ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 

 

 

တည်ထ ောင်မြ ားပဖစ်ြေါသည်။ 

  

သုထတသနအဖွွဲ  ဖွွဲ စည်ားမြ ား 

ပဖစ်ြေါသည်။ 

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 သုထတသနလုြ်ငန်ားမ ောားနှင ်စောက ည ် 

တ ု ်မ ောားအတွ ်  ွန်ြ ျူတောမ ောား 

နှင ် ဆ ်စြ်စစည်ားမ ောား၊ စောအုြ်မ ောား 

နှင ် ဥြထေသုထတသနပြျုမှုဆ ုင်ရော 

Online အရင်ားအပမစ်မ ောား ြ  ြ ုား 

ထြားပခင်ား 

 သုထတသနပြျုသည ် နည်ားစနစ် 

ဆ ုင်ရော အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား 

  င်ားြပခင်ား 

 

 

 အရည်အထသွားဦားစောားထြား       

သုထတသနနှင ် ထလ လောဆန်ားစစ် 

ပခင်ားဆ ုင်ရော အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

အတွ ် Electronic စောက ည ် 

တ ု ်လုြ်ငန်ားစ မ ခ  ်နှင ်စနစ် 

စတင်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 Online Database မ ောား  ု 

ရ ူသု ားစွွဲ၍ ဥြထေထရားရော အရင်ား 

အပမစ်စွမ်ားရည် အဆင ်ပမြှင် တင်ပခင်ား 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

စောက ည ်တ ု ်အတွ ် ဥြထေနှင ် 

လူ အခွင ်အထရားဆ ုင်ရော စောအုြ် 

စောတမ်ားမ ောားြ  ြ ုားထြားပခင်ား 

 ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

သုထတသနအဖွွဲ အတွ ် 

ေ န်ားမတ်-ပမန်မော အစ အစဉ် 

အရ  ွန်ြ ျူတော (၅)စု  ြ  ြ ုား 

ထြားခွဲ ပခင်ား။ 

  

 

သုထတသနအဖွွဲ နှင ်ေ န်ားမတ်န

ည်ားြညောအဖွွဲ တ ု ြူားထြေါင်ား၍

သုထတသနစောတမ်ားအတွ ် 

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြလ  ် 

ရှ ပခင်ား။ 

  င်ားြခွဲ ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ထသား

ြေါ။ 

  

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

 

စောက ည ်တ ု ်အတွ ် 

ဥြထေနှင ် လူ အခွင ်ထရား 

ဆ ုင်ရော စောရွ ်စောတမ်ားမ ောား 

ြ  ြ ုားထြားန ုင်ရန် ေ န်ားမတ် 

နည်ားြညောအဖွွဲ သ ု  စောအုြ် 

စောရင်ားထြားြ ု  ောားပခင်ား။ 

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၄.၂.၂     တရောားစ ရင်ထရားထဆောင်ရွ ်မှု 

နှင် တောဝန်ခ  ူန ုင်မှု တ ုားတ ်ထ ောင်ား 

မွန်ထရား အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစရန် 

အခ  ်အလ ်ထ ော ် ူပခင်ားနှင ် 

ထလ လောဆန်ားစစ်ပခင်ား 

 တရောားရု ားမ ောား၏ မှုခင်ားြမောဏနှင်  

အရင်ားအပမစ်မ ောားဆ ုင်ရောအခ  ် 

အလ ်မ ောားထ ော ် ူပခင်ားနှင်  

ထလ လောဆန်ားစစ်ပခင်ား 

  ထလားသူင ်ြေါဝင်သည်  မှုခင်ား 

ဆ ုင်ရော ညွှန်ား  န်ားမ ောားစောရင်ား 

ပြျုစုပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

 

  

 

၂၀၁၈ခုနှစ်နှစ်စဉ်အစ ရင်ခ 

စောအတွ ်အခ  ်အလ ်

မ ောားထ ော ် ူပခင်ား။ 

  

သ ်င ်မုေ မ်ားမှုမ ောား  ု 

စောရင်ားထ ော ် ူပခင်ား။ 

  

၄.၂.၃     တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ် 

တရောားစ ရင်ထရားနှင်  ြညောရြ်ြ ုင်ားဆ ုင်ရော 

 ျွမ်ား  င်မှုမ ောား တ ုားတ ်လောထစရန် 

သ ားသန် သင်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား 

 တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ် ြု မှန် 

သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 

 ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

JICA နှင ်ြူားထြေါင်ား၍    

သ ်ထသခ ခ  ်အမ  ျုားအစောား 

သစ်မ ောားအောား   ုင်တွ ် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ တရောားရု ား 

 ဦားထဆောင်သည ် ထစ စြ် 

ထပဖရှင်ားထရားစနစ်နှင ်စြလ် ဉာ်း

၍ လည်ားထ ောင်ား၊ UNDP 

နငှ ်ြူားထြေါင်ား၍ Fair Trial 

Rights, Rule of Law, and 

Access to   Justice  

 

 

 

 

အခ  န်သတ်

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ် ဆ ုင်ရော 

ထေသမ ောားတွင် သ ားသန ်သင်တန်ား 

မ ောားထြားပခင်ား (ဥြမော- လူ အခွင ် 

အထရားနှင ် မျှတထသော စစ်ထဆားစ ရင်မှု 

စ နှုန်ားမ ောား၊ သ ်ထသခ ခ  ် အမ  ျုား 

အစောားသစ်မ ောား  ု   ုင်တွ ် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား၊ ဥြထေဆ ုင်ရော 

အထ ော ်အ ူထြားထရား စသည် 

မ ောား) 

 

 

 

 နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍လည်ားထ ောင်ား၊ 

USAID-PRLP  နှင ် 

ြူားထြေါင်ား၍ မှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှု 

အစ အစဉ်နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ 

လည်ားထ ောင်ား၊ UNDP နှင ် 

ြူားထြေါင်ား၍ ပြည်ထ ောင်စု 

တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တွင်  

Legal English Training 

စသည်  သင်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား။ 

JICAနှင ်သ ်ထသခ ခ  ် 

အမ  ျုားအစောားသစ်မ ောား   ုင် 

တွ ်ပခင်ားနှင ်ထစ စြ်ထပဖရှင်ားပခင်ား

နှင ်စြ်လ ဉ်ားသည ်ထဆွားထနွားြွွဲ

မ ောား  ု မနတထလား၊ ရန် ုန်၊ 

မထ ာွးနှင ်  ခ င် စသည ် 

တ ုင်ားထေသက  ား/ပြည်န ်      

တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားတွင် 

တရောားထရားအရောရှ  စုစုထြေါင်ား 

(၁၇၈)ဦားပဖင ် သင်တန်ားထြား 

ခွဲ ပခင်ား။ UNDP နှင ် ြူားထြေါင်ား 

၍ Workshop on Fair Trial 

Rights, Rule of Law and 

Access to Justice for   

Judges and Judicial       

Officers    ု    တနသသောရ ၊  

အရောရှ /

ဝန် မ်ား  

စုစုထြေါင်ား 

(၅၉၇)ဦား 

အောား      

သင်တန်ား

ထြားမြ ားပခင်ား။ 

  

  

 အရောရှ /

ဝန် မ်ားစုစု 

ထြေါင်ား 

(၄၂၄)ဦား 

အောားသင် 

တန်ားထြား 

ပခင်ား။ 

  

  

အခ  န်သတ် 

မှတ်ခ  ်နှင ်

အည ထဆောင် 

ရွ ်ခွဲ ြေါ 

သည်။ 

 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

 

 

 

 

 

 

 

 အလုြ်ြမောဏအထြေါ် စ စဉ် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ားနှင် ် တရောားခွင် 

စ မ ခန ်ခွွဲပခင်ားဆ ုင်ရော အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 ေ မ ု ထရစ  လူ ထဘောင်အဖွွဲ အစည်ား 

တစ်ရြ်အတွ ် လ ုအြ်ထသော တရောား 

စ ရင်ထရားဆ ုင်ရော သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 

 

  အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင ် ဥြထေ 

မ ောားဆ ုင်ရောသင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားနှင ် 

ပြဋ္ဌောန်ားစောအုြ်ပြင်ဆင်ပြျုစုပခင်ားနှင ် 

သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 

 ဧရောဝတ ၊ ရခ ုင် နှင ်  ခ င် 

စသည ် တ ငု်ားထေသက  ား/ 

ပြည်န ်မ ောားတွင် 

တရောားထရားအရောရှ  နှင ် 

ဝန် မ်ားစုစုထြေါင်ား (၂၄၆)ဦား 

အောား သင်တန်ားထြားပခင်ား။ 

 

  င်ားြန ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

 

USAID-PRLP နှင ် 

ြူားထြေါင်ား၍ ေ မ ု ထရစ  

လူ ထဘောင်အဖွွဲ အစည်ား 

အတွ ် လ ုအြ်ထသော တရောား 

စ ရင်ထရားဆ ုင်ရော သင်တန်ား 

ထြားပခင်ား။ 

JICAနှင ်ြူားထြေါင်ား၍ အသ  

ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင်ခွင ်ဥြထေ

မ ောားနှင ်ြတ်သ ်၍ လုြ်ငန်ား 

ဝင် သင်တန်ားသောားမ ောား 

အတွ ် သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ား 

ထရားဆွွဲပခင်ားနှင ်ပြဋ္ဌောန်ား 

စောအုြ်(မူက မ်ား) ထရားဆွွဲပခင်ား 

မ ောား ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ပခင်ား။   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 စ ားြွောထရားဥြထေမ ောားဆ ုင်ရော မှုခင်ား 

လမ်ားညွှန်စောအုြ်ပြင်ဆင်ပြျုစုပခင်ား 

 

 

 

  ထလားသူင ်တရောားစ ရင်ထရား 

ဆ ုင်ရော သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားနှင ် 

သင်တန်ားလ ်စွွဲ အမြ ားထရားသောား 

ပခင်ားနှင ်  သင်တန်ားထြားပခင်ား 

 

 အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ  ု( ၂)က  မ် 

  င်ားြပခင်ား၊ လုြ်ငန်ားအဖွွဲ  

အစည်ားအထဝား(၁၆)က  မ်  င်ားြ 

ပခင်ား။ USAID, USPTO တ ု  

နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ ထဆွားထနွားြွွဲ (၁)

က  မ်   င်ားြပခင်ား။ ခရ ုင် 

အဆင ်တရောားသူက  ား(၄၀)ဦားနှင ် 

ေုတ  မမ ျု န ် တရောားသူက  ား

(၈၀)ဦားတ ု အောား မွမ်ားမ သင်တန်ား 

နှင ် လြု်ငန်ားဝင်သင်တန်ား 

တ ု တွင် အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင် 

ခွင ်နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ ြ ု ခ ပခင်ား။ 

အပြည်ပြည်ဆ ုင်ရော  ူားသန်ား 

ထရောင်ားဝ ်ထရား  စစရြ်မ ောား  ု 

ဥြထေရှုထ ောင ်မှ ထလ လောပခင်ား 

စောအုြ်  ု JICA နှင ် ြူားထြေါင်ား  

မူက မ်ားထရားသောားပြျုစုပခင်ား။ 

သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားထရားဆွွဲန ုင်ရန် 

UNICEF နှင ် ညြှ နှိုင်ား ောား 

ပခင်ား၊ တရောားသူက  ား(၁၂၀)ဦား 

တ ု အောား သင်တန်ားထ  ောင်ားတွင် 

 ထလားသူင ်တရောားစ ရင်ထရား 

နှင ်စြ်လ ဉ်ား၍ ြ ု ခ ပခင်ား။ 

 

အခ  န်     

သတ်မှတ်ခ  ် 

နှင ်အည  

ထဆောင်ရွ ်ခွဲ  

ြေါသည်။ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

 တရောားရု ားဦားထဆောင်မှုဆ ုင်ရောအလုြ်ရု 

ထဆွားထနွားြွွဲ  င်ားြပခင်ား 

 အခ  ်အလ ်ထ ော ် ူပခင်ားနှင ်

ဆန်ားစစ်ပခင်ားဆ ုင်ရော အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲ  င်ားြပခင်ား 

 

 ေ ဂ စ်တ ် သ ်ထသခ ခ  ်ဆ ုင်ရော 

အဆင ်ပမင ်မူဝေါေ  ွန်ဖရင ်နှင ် ခရ ုင် 

တရောားသူက  ားမ ောားအတွ ် အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 ထငွထက ားခဝေါခ ပခင်ား၊ထငွထက ားဆ ုင်ရော

မှုခင်ားမ ောားနှင ်စြ်လ ဉ်ား၍အလြု်ရု 

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 

 

 သ  ဇောတတူားထဖော်ထရားလုြ်ငန်ားမ ောား

တွင် အဂတ လ ု ်စောားမှုဆ ုင်ရော 

အလြု်ရု ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား  င်ားြပခင်ား 

 ဖ ်ေရ ်စနစ်နှင ်တရောားစ ရင်ထရား

ဆ ုင်ရောအလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား 

 ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

UNDPနှင ်ြူားထြေါင်ား၍  Improve 

case data, information    

management and reporting 

workshop   င်ားြပခင်ား။ 

 ထဆောင်ရွ ်ခွဲ ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

  

  

ထငွထက ားခဝေါခ မှုဆ ုင်ရော အလုြ်ရု  

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား တ ်ထရော ်ပခင်ား။ 

အမ  ျုားသောားအဆင ် မဟောဗ ျူဟော

(မူက မ်ား) ထရားဆွွဲထရားထ ော်မတ နှင ် 

ြူားထြေါင်ားထဆောင်ရွ ်ပခင်ား။ 

  င်ားြခွဲ ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

 

USC နှင ် IDEA တ ု  ြူားထြေါင်ား၍ 

ပမန်မောန ုင်င အထပခအထနနှင ်   ု ် 

ည ထသော ဖ ်ေရ ်စနစ်အထပခခ  

မူမ ောားအလုြ်ရု  ထဆွားထနွားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား။ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

  စ ားြွောားထရားလုြ်ငန်ားအဖွွဲ  

အစည်ားနှင ်  ူားသန်ားထရောင်ား 

ဝ ်ထရားဥြထေဆ ုင်ရော တရောား 

စ ရင်ထရားထဆွားထနွားြွွဲမ ောား 

  င်ားြပခင်ား 

   ူားသန်ားထရောင်ားဝ ်ထရား 

ဥြထေဆ ုင်ရော   စစရြ်မ ောား 

အတွ ် သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ား 

မ ောားပြျုစုပခင်ား 

 JICA နှင ်ြူားထြေါင်ား၍အပြည်ပြည် 

ဆ ုင်ရော  ူားသန်ားထရောင်ားဝ ်ထရား 

  စစရြ်မ ောားနှင ်စြ်လ ဉ်ားထသော 

ထဆွားထနွားြွွဲ  င်ားြပခင်ား။ 

 

ADB နှင ် ပြည်ထ ောင်စုတရောား 

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တ ု  ြူားထြေါင်ား၍    

 ူားသန်ားထရောင်ားဝ ်ထရားဥြထေ 

ဆ ုင်ရော အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ  ု 

  င်ားြခွဲ ပခင်ား။ 

   

  

  

  

  

  

  

  

 ၄.၂.၄.      တရောားရု ားဝန် မ်ား 

မ ောား၏ စွမ်ားထဆောင်ရည် ပြည် ဝထစ 

ရန်နှင်  အမ ောားပြည်သူထ  နြ်မှု 

ပမင် မောားထစရန် သင်တန်ားမ ောား 

ဆ ်လ ်ထြားပခင်ား 

 တရောားရု ားဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် 

စ  သင်ရ ုားညွှန်ားတမ်ားပြျုစုပခင်ား 

 တရောားရု ားလုြ် ု ားလုြ်နည်ား

မ ောားနှင ်မှုခင်ားလုြ်ငန်ားစဉ်ဆ ုင်

ရော သင်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား 

 

 

 

    င ်ဝတ်ြ ုင်ားနှင ်စည်ား မ်ား 

ြ ုင်ားဆ ငု်ရော လမ်ားညွှန်ခ  ် 

မ ောားအတွ ် ထလ   င ် 

သင်က ောားထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

  

  

  

 

 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

   

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် ပြည်န ်မ ောား 

တွင် နှစ်စဉ်ဖွင ်လှစ်သည ် လြု်ငန်ား 

ဆ ငု်ရော လ ုအြ်သည ်  ျွမ်ား  င်မှု 

သင်တန်ားမ ောား (computer,    

accountant, admin ) ဖွင ်လှစ် 

သင်က ောားပခင်ား။ 

တ ုင်ားထေသက  ား/  ပြည်န ်တရောား 

လွှတ်ထတော်မ ောားနှင ်ခရ ုင်တရောားရု ား 

မ ောားတွင် ဖွင ်လှစ်ထသော ြု မှန် 

သင်တန်ားမ ောားတွင်  ည ်သွင်ား 

သင်က ောားထြားပခင်ား။ 

  

  

  

  

  

  

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ် 

အည   

ထဆောင်ရွ ် 

ခွဲ ြေါသည်။ 

 

အခ  န် 

သတ်မှတ် 

ခ  ်နှင ် 

အည   

ထဆောင်ရွ ် 

ခွဲ ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

၄.၃  တရောားသကူ  ားမ ောားနငှ  ်တရောားရု ားဝန ်မာ်းမ ောား၏ထဘား ငာ်းလု ပချု ထရား ထဆောငရ်ွ ထ်ြားရန် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၄.၃.၁      တရောားရု ားထဘား င်ား 

လု ပချု မှုနှင် စြ်လ ဉ်ား၍ လ ်ရှ  

အထနအ ောားအထြေါ် ထလ လော 

ဆန်ားစစ်ပခင်ားနှင် အက  ပြျုပခင်ား 

 ထဘား င်ားလု ပချု မှုနှင်  

စြ်လ ဉ်ား၍ လ ်ရှ  အထန 

အ ောားအထြေါ် အ ွဲပဖတ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

 

 

 

အ ွဲပဖတ်န ုင်ပခင်ားမရှ ြေါ။ 

 

၄.၃.၂.    တရောားရု ားမ ောား၏ 

ထဘား င်ားလု ပချု မှု တ ုားတ ်ထစ 

ပခင်ား 

 တရောားရု ားမ ောား၏ထဘား င်ား 

လု ပချု မှုတ ုားတ ်ထစရန် တရောား 

မျှတမှု ဏ္ဍမှအ   ျုားသ ်ဆ ုင်

သူမ ောားနှင်  ထတွ ဆု ထဆွားထနွား 

ပခင်ား 

 

 ထဘား င်ားလု ပချု မှုတ ုားတ ်ရန်

အက  ပြျုခ  ်မ ောား  ု စတင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

  

 ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

တ ုင်ားထေသက  ားနှင ်ပြည်န ်မ ောား

တွင် တရောားစ ရင်ထရားမဏ္ဍ ျုင်တည်  

မတ်ခ ုင်မောထရားနှင် တရောားဥြထေ

စ ုားမ ုားထရားဆ ုင်ရောထြေါင်ားစြ်ညြှ နှိုင်ား 

ထဆွားထနွားြွွဲမ ောား   င်ားြပခင်ား။ 

မနတထလားခရ ုင်အတွင်ားရှ မမ ျု န ်

မ ောားတွင ်CCTV တြဆ်ငပ်ခင်ား၊ 

တမူားခရ ုင၊်  ပြညက်  ားတ ခွန ်နှင  ်

မတတရောန တ်ရောားရု ားမ ောားတငွ ်

ပခ စည်ားရ ုား ောရ ပခင်ား။ 

  

၄.၃.၃.    လု ထလော ်သည် ဝန် မ်ား 

အ မ်ရောမ ောား ြ  ြ ုားထြားပခင်ား 

 တ ုင်ားထေသက  ားနှင် ပြည်န ်

မ ောားတွင်တရောားသူက  ားမ ောားနှင်  

ဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် အ မ်ရော 

သစ်မ ောား ထဆော ်လုြ်ပခင်ား 

  

 

 

ေ ခ ဏခရ ုင်နှင ် ထပမော ်ဥ က 

လောြမမ ျု န ်တ ု တွင် ဝန် မ်ား 

အ မ်ရော စုစုထြေါင်ား (၄၈)ခန်ား 

တည်ထဆော ်မြ ားပခင်ားနှင ် 

အင်ားစ န် (ဘ ု ုန်ား) ဝန် မ်ား 

အ မ်ရော စတင်ထဆော ်လုြ်ပခင်ား။ 

 

 

(၄၈)ခန်ား 

ထဆော ်လုြ် 

မြ ားစ ားြေါ 

သည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

အြ ငုာ်း( ၅ )   ထရော ထ်သော မှုခငာ်းစ မ ခန် ခွွဲမှုနငှ်  တရောားရု ား ထဆောငရ် ွထ်သော 

အ ာူးမှုခငာ်း  စစရြတ် ု    ုတ ာုးပမြှင် ထဆောငရ် ွရ်န ်

၅.၁    န ငုင် တစဝ်နာ်းတရောားရု ားမ ောားတငွ ်မှုခငာ်းစ မ ခန် ခွွဲမှု အစ အစဉ ်(CMP) တစ်ရြ ်အထ ောင်အ ည် 

ထဖော ်ထဆောင်ရ ွ်ရန ်

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၅.၁.၁     န ုင်င တစ်ဝန်ားတရောားရု ား 

မ ောားတွင် ထရားဆွွဲ ောားထသော  

CMP    ု သု ားနှစ်အတွင်ား 

အဆင ်လ ု ် အထ ောင်အ ည် 

ထဖော်ရန် စတင်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား  

 န ုင်င တစ်ဝန်ားတရောားရု ားမ ောား 

အတွ ် CMP ထရားဆွွဲပခင်ား 

 

 

 

 

 န ုင်င တစ်ဝန်ား CMP 

အထ ောင်အ ည်ထဖော်ရော 

တွင် အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစ 

ရန် အခ  ်အလ ်ထ ော ် 

 ူသည ် စနစ်  ု ပြန်လည် 

သု ားသြ်၍ တ ုားတ ်ထအောင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 န ုင်င တစ်ဝန်ား CMP   ု 

အထ ောင်အ ည်ထဖော်ရော 

တွင် အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစ 

ရန် ဥြထေနှင ်လုြ် ု ား 

လုြ်နည်ားဆ ုင်ရောလ ုအြ်ခ  ်

မ ောားထရွားခ  ်သတ်မှတ်ပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

န ုင်င တစ်ဝန်ားတရောားရု ားမ ောားအတွ ် 

CMP   ုသု ားနှစ်အတွင်ားအထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ရန်အတွ ်

ထရားဆွွဲခွဲ ပခင်ား။ 

 

 

တရောားရု ားစစ်တမ်ားမ ောား ထ ော ် ူ 

ပခင်ား၊ သင်တန်ားဆရောမ ောားလ ်စွွဲ 

စောအုြ်ပြျုစုထရားအလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ 

(Workshop Developing     

Trainer Guide Book)  ု 

  င်ားြပခင်ား။ 

  

NCMP   ုအထ ောင်အ ည် ထဖော် 

ရောတွင် အထ ော ်အ ူပဖစ်ထစရန် 

အတွ ် လုြ် ု ားလုြ်နည်ား  ု 

ထရားဆွွဲ ုတ်ပြန်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

 

 

 

 

တရောားရု ား

(၂၆) ရု ားတွင် 

စတင်       

အထ ောင်  

အ ည်ထဖော် 

န ုင်ခွဲ ြေါသည ်



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 CMP အထ ောင်အ ည်ထဖော် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား  ု စ မ ခန ်ခွွဲ 

ရန် တ ုင်ားထေသက  ား/

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်

မ ောားအောား တောဝန်ထြားအြ် 

ပခင်ား 

 

 

 

 

 

 CMP ၏ လ ုအြ်ခ  ် 

တစ်ရြ်ပဖစ်သည်  ACMS 

စနစ်တ ုားခ ွဲ န ုင်ရန်အတွ ်  

အထ ောင်အ ည်ထဖော်မှု 

အစ အစဉ်စတင်ပခင်ား 

 

 

 CMP အရ သတ်မှတ် ောား 

သည်  တရောားရု ားတည်ရော 

ထေသမ ောားတွင် အမ ောား 

ပြည်သူနှင်  အဓ  အ   ျုား 

သ ်ဆ ုင်သူမ ောား  ု မှုခင်ား 

စ မ ခန် ခွွဲမှုသထဘောတရောား 

မ ောားအသ ထြားပခင်ား 

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

၏ ၇-၅-၂၀၁၈ ရ ်စွွဲြေါအမ န ်     

အ မှတ်(၇၈/ ၂၀၁၈)ပဖင ် 

န ုင်င တစ်ဝန်ားမှုခင်ားစ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ  

အစဉ်အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရား 

အတွ ် တ ုင်ားထေသက  ားနှင ် 

ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်မ ောားသ ု  

တောဝန်မ ောား အြ်နှင်ားပခင်ား၊ 

တရောားရု ား(၂၆) ရု ား  ု မှုခင်ား 

စ မ ခန ်ခွွဲမှုအစ အစဉ်စတင်အထ ောင် 

အ ည်ထဖော်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား။ 

  

ACMS Software   ု Hosting 

ထဆောင်ရွ ်န ုင်ရန် USAID-

PRLP နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ Server (၁)

လု ား၊ Firewall (၁) လု ား  ု 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

ရု ား၏ Mini Data Center ၌ 

တြ်ဆင်ပခင်ား။ 

CMP (၂၆) ရု ားရှ ရော တ ုင်ားထေသ 

က  ား/ပြည်န ်မ ောားရှ အဆင ်ဆင ် 

ထသော တရောားရု ားမ ောားတွင် တောဝန်ရှ  

သူမ ောားနှင ် ညြှ နှိုင်ားရှင်ားလင်ားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား၊ CMP တရောားရု ား 

မ ောားတွင် CMP နှင ် ြတ်သ ် 

သည ် လ ် မ်ားစောထစောင်မ ောား 

ပဖန ်ထဝပခင်ား။ 

တရောားရု ား

(၂၆) ရု ားတွင် 

စတင်       

အထ ောင်  

အ ည်ထဖော် 

န ုင်ခွဲ ြေါသည ်



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၅.၁.၂      CMP နှင် စြ်လ ဉ်ား၍ 

ထလ   င် သင်က ောားသည်  အစ  

အစဉ်ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားသူက  ားမ ောားနှင် တရောားရု ား

ဝန် မ်ားမ ောားအတွ ် လ ုအြ် 

ထသော သင်တန်ားမ ောားထြားပခင်ား 

  

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 

 

 

USAID-PRLP  နှင ် ြူားထြေါင်ား၍ 

CMP အတွ ် Training of 

Trainer on Court Surveys 

ဆရောပဖစ်သင်တန်ား၊တ ုင်ားထေသက  ား

/ ပြည်န ်တရောားလွှတ်ထတော်(၉)ခုမှ 

တရောားထရားအရောရှ  (၂၀)ဦားအောား  

သင်တန်ားထြားပခင်ား၊ (Workshop   

on Developing Trainer Guide 

Book)   င်ားြခွဲ ပခင်ား၊ တ ုင်ားထေသ 

က  ား/ ပြည်န ်မ ောားမှ ညြှ နှိုင်ားထရား 

မှျူားမ ောားအြေါအဝင် CMP(၁၈)ရု ား 

မှ တရောားသူက  ားနှင ် ဝန် မ်ားစုစု 

ထြေါင်ား (၅၀) ဦားတ ု အောား  တရောားရု ား 

စစ်တမ်ား ထ ော ် ူပခင်ားဆ ုင်ရော 

သင်တန်ားထြားပခင်ား၊ User Manual 

ထရားဆွွဲပခင်ား၊ Trainer Guide 

Book ထရားဆွွဲပခင်ား၊  နဦားထရှ ထပြား 

တရောားရု ား(၃)ရု ားအထြေါ် ထနော ်ဆု ား 

အ ွဲပဖတ်သည ်အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား၊ NCMP အထ ောင ်

အ ည်ထဖော်ထဆောင်ထရား  စစရြ်မ ောား 

ထဆွားထနွားသည ်  အလုြ်ရု ထဆွားထနွား 

ြွွဲ   င်ားြပခင်ား၊ CMP သင်တန်ား  ု 

တ ုင်ားထေသက  ား/ ပြည်န ်(၉)

ခုတွင် သင်တန်ားသောား စုစုထြေါင်ား 

(၄၁၁)ဦားအောား ြ ု ခ ပခင်ား။ 

 

 

 

CMP 

အတွ ် 

တရောားရု ား 

အဆင ်ဆင ် 

တွင် 

အရောရှ /

ဝန် မ်ား  

စုစုထြေါင်ား 

(၄၈၁)ဦား 

အောား      

သင်တန်ား 

ထြားန ုင် 

ခွဲ ပခင်ား။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

၅.၂   တရောားရု ား  ထဆောင်ရ ွမ်ည်  အ ူားမှုခငာ်း  စစရြမ် ောားအတ ွ် န ြ် မ် ောား သတမ်တှပ်ခငာ်း 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၅.၂.၁   တရောားရု ား  ထဆောင်ရွ ် 

မည်  အ ူားမှုခင်ား  စစရြ်အတွ ် 

န ်ြ ်မ ောား သတ်မှတ်၍ 

အထ ောင်အ ည်ထဖော် ထဆောင်ရွ ် 

ပခင်ား 

 တရောားရု ား ထဆောင်ရွ ်မည်  

အ ူားမှုခင်ား  စစရြ်အမ  ျုားမ  ျုား

အတွ ် လ ်ထတွ   သည်  

နည်ားလမ်ားမ ောားနှင် စ ြု စ မ ောား  ု

ထလ လောဆန်ားစစ်ပခင်ား 

  

ဦားစောားထြား 

အဆင ်(၁) 

  

  

 

 

ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော် 

ခ ျုြ်၏ အသ ဉောဏ်ြစစည်ားမူြ ုင် 

ခွင ်ဆ ုင်ရော တရောားစ ရင်ထရားစနစ် 

ဖွ  မဖ ျုားတ ာုးတ ်ထရားနည်ားလမ်ားမ ောား

အထြေါ် ထလ လောဆန်ားစစ်ခ  ်    

ပြျုစုပခင်ား။ 

  

၅.၃  တရောားရု ား  အပငင်ားြေွာားမှုမ ောား  ု   ထရော ပ်မနဆ်နစ်ေွာ ထပဖရငှ်ားထြားထသော စနစမ် ောား   ုသတမ်တှ ်

ထဆောင်ရ ွ်ရန ်

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

၅.၃.၁    တရောားရု ား  ဦားထဆောင် 

သည်  ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားစနစ်  ု 

တရောားရု ားမ ောားတွင် စတင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားရု ား  ဦားထဆောင်သည်  

ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရား  ု 

  ထရော ်စွော ထလ လောဆန်ားစစ် 

ရန် အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ 

  င်ားြပခင်ား 

ဦားစောားထြား

အဆင ်(၁) 

 

 

 

 

JICA နှင ်ြူားထြေါင်ား၍ တရောားမမှု 

မ ောားတွင် တရောားရု ားဦားထဆောင် 

သည ် ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားဆ ုင်ရော 

အလုြ်ရု ထဆွားထနွားြွွဲ(၃)က  မ် 

  င်ားြခွဲ ပခင်ား။ 

  

 

 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်     

တွင် အထ ောင် 

အ ည်ထဖော် 

ရန် တရောားရု ား 

(၄)ရု ားအောား 

ထရာွးခ  ်န ုင်ခွဲ  

ြေါသည်။ 



ထနော ဆ် တ်ွွဲ(စ )အဆ ် 

မဟောဗ ျူဟောအစ အစဉန်ငှ  ်

ထဆောငရ် ွခ်  မ် ောား 

ဦားစောားထြား 

အဆင်  

၂၀၁၈ ခနုစှ ်အထ ောငအ် ည ်

ထဖောန် ငုမ်ှုအထပခအထန 

ရလေ ် 

တ ငု်ားတောပခငာ်း 

 တရောားရု ား  ဦားထဆောင်သည်  

ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရားအတွ ် 

ထလ လောဆန်ားစစ်မှု  ု မြ ားစ ား 

ထအောင် ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 

 

 

  တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည် 

ထစ စြ်ထပဖရှင်ားထရား ြု စ ထရားဆွွဲ 

၍ ထရှ ထပြားအစ အစဉ်  ု စတင် 

ထဆောင်ရွ ်ပခင်ား 

 တရောားရု ား ဦားထဆောင်သည ်ထစ စြ်

ထပဖရှင်ားထရားနည်ားလမ်ားမ ောားခ မှတ်

အထ ောင်အ ည်ထဖော်ထရားဆ ုင်ရော 

လမ်ားညွှန်မူဝေါေ  ု အမြ ားသတ်  

ထရားဆွွဲန ုင်ခွဲ ပခင်ား။ 

 

  

တရောားရု ား  ဦားထဆောင်သည ် ထစ စြ် 

ထပဖရှင်ားထရားစနစ်  ု   ေ ခ ဏနှင ် 

ထတောင်ငူခရ ုင်တရောားရု ား၊ ထတောင်ငူ 

နှင ်တြ် ုန်ားမမ ျု န ်တရောားရု ားမ ောား 

အောား စတင်စမ်ားသြ်မည ်ရု ားမ ောား  

အပဖစ်သတ်မှတ်ခွဲ ပခင်ား။ 

 



၂၀၁၈ ခုနှစ် တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စော  ု http://www.unionsupremecourt.gov.mm ရရှ န ုင်ြေါသည်။ 

၂၀၁၈ ခနုစှ ်တရောားရု ားနစှစ်ဉအ်စ ရငခ် စောအတ ွ ်ဆ သ် ွရ်န် 

   တရောားရု ားနှစ်စဉ်အစ ရင်ခ စောပြျုစုထရားလုြ်ငန်ားအဖွွဲ  

   အ ားထမားလ:် annualreport.ousc@gmail.com 

 ပြည်ထ ောင်စုတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ် 

ရု ားအမှတ် ၅၄ ၊ ထနပြည်ထတော် 

 

http://www.unionsupremecourt.gov.mm
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