
ဒုတိယနစှ် ဒုတိယနစှ် ဒုတိယနစှ် မဟာဗျူဟာလပု်ငန်းအစီအစဉ်မဟာဗျူဟာလပု်ငန်းအစီအစဉ်မဟာဗျူဟာလပု်ငန်းအစီအစဉ်   

(၂၀၁၉)(၂၀၁၉)(၂၀၁၉)   

တရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း တရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း တရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း    

(၂၀၁၈(၂၀၁၈(၂၀၁၈---၂၀၂၂)၂၀၂၂)၂၀၂၂)   



 လူတိုင်းသို ့အရည်အရသွေးမမင့် တရားမျှတမှုကုိ မြည့်ဆည်းရပးရန် 

 တရားရုံးများအရပါ် မပည်သူလူထု၏စိတ်ချယုံကကည်မှုနှင့် ထိရရာက်မှုရှိသည့် တရားဥပရဒ 

စိုးမိုးရရးကုိ မမှင့်တင်ရန် 

  တရားဥပရဒစိုးမိုးရရးနှင့် ရပ်ရွောရအးချမ်းသာယာရရး 

 မပည်သူအများ ယုံကကည်ကိုးစားသည့် မပည်သူအ့ကျိုးမပုတရားစီရင်ရရးစနစ်ရပါ်ထွေန်းရရး 

 အမှုအခင်းများကုိ ဥပရဒနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်မမန်မမန် စီရင်ဆုံးမြတ်ရရး 

 တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမမှင့်တင်ရရး 

 သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု 

 တရားစီရင်ရရးလွေတ်လပ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု 

 လက်လှမ်းမီနိုင်မှု 

 မမန်ဆန်ထိရရာက်မှုနှင့် အချိန်မီရဆာင်ရွေက်နိုင်မှု 

0 



0 

တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကံိန်း ဒုတိယနှစ်အစီအစဉ် (၂၀၁၉)  

အပိုငး် (၁)  တရားရံုးဝနရ်ဆာင်မှုများ အများမပည်သူလက်လှမ်းမီနုိင်မှုကို လွေယ်ကူတုိးတက်ရစရရးရဆာင်ရွေက်ရပးရန် 

အပိုငး် (၂)  အများမပည်သူ၏ အသိအမမင်ကို မမှင့််တင်ရပးရန ်

အပိုငး် (၃)  တရားစီရင်ရရး၏လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန် ့်ခွေဲမှုစွေမ်းရည်မမှင့််တင်ရပးရန် 

အပိုငး်(၄)  တရားစီရငရ်ရး၏ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာဝန်ခံယူနိုငမ်ှုနှင့်် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတုိက့ိုမမှင့််တင်ရပးရန် 

အပိုငး်(၅)  ထိရရာက်ရသာ မှုခင်းစမီံခန် ့်ခွေဲမှုနှင့်် တရားရံုးကရဆာင်ရွေက်ရသာ အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်တုိက့ို တုိးမမှင့််ရဆာင်ရွေက်ရန ်

အတိရုကာက်အရခါ်အရဝါ်များ 



တရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာ စီမံကနိ်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) 

ဒုတိယနှစ ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငနး်အစီအစဉ် 

 မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သည် လူတုိင်းသို ့ အရည်အရသွေးမမင့်တရားမျှတမှုကို မြည့်ဆည်းရပးရန်၊ တရားရံုးများအရပါ် မပည်သူလူထု၏ စိတ်ချ 

ယုံကကည်မှုနှင့် ထိရရာက်မှုရှိသည့် တရားဥပရဒစုိးမိးုရရးကို မမှင့်တင်ရန်ဟူရသာ ရည်မနှ်းချက်များမြင့် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစမီံကိနး် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကုိ 

ရရးဆွေဲအရကာင်အထည်ရြာ်လျက်ရှိပါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမကံိန်းအရ နှစ်စဉ်မဟာဗျူဟာလုပင်နး်အစီအစဉမ်ျားရရးဆွေဲ၍ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွေက်သွေားမည် 

မြစ်ရာ ယခုအခါ ဒုတိယနှစ်မဟာဗျူဟာလုပင်နး်အစီအစဉ ်(၂၀၁၉- ခုနစှ)် ကုိ ရရးဆွေဲထုတ်မပန်လုိက်ပါသည်။ 

 တရားစီရင်ရရး၏ ရည်မနှ်းချက်၊ လုပင်နး်တာဝန်များ၊ တန်ြုိးများရရိှရအာင်မမငရ်စရန်အတွေက် မဟာဗျူဟာလုပင်နး်နယ်ပယ် (၅) ရပ်ကို ရအာက်ပါအတုိင်း 

သတ်မတ်ှထားသည်- 

 တရားရံုးဝန်ရဆာင်မှုများ အများမပည်သူလက်လှမ်းမီနိုငမ်ှုကို လွေယ်ကူတုိးတက်ရစရရး ရဆာင်ရွေက်ရပးရန် 

 အများမပည်သူ၏ အသိအမမင်ကို မမှင့်တင်ရပးရန် 

 တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာလွေတ်လပ်မှုနငှ် ့စမီံခန်ခ့ွေနဲိငု်မှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 

 တရားစီရင်ရရး၏ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာဝန်ခယူံနိုင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတုိကုိ့ မမှင့်တင်ရပးရန် 

 ထိရရာက်ရသာ မှုခင်းစမီံခန်ခ့ွေမဲှုနှင့် တရားရံုးကရဆာင်ရွေက်ရသာ အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်တုိက့ို တုိးမမှင့်ရဆာင်ရွေက်ရန် 

မဟာဗျူဟာလုပင်နး်နယ်ပယ် (၅) ရပ်ကို ရအာင်မမငစ်ွောအရကာင်အထည်ရြာ်နိုငရ်ရးအတွေက် အထူးအရရးကကီးမဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များကုိ ဦးစားရပးအဆင် ့(၁) 

အမြစ်လည်းရကာင်း၊ ထိပတ်န်း ဦးစားရပးမဟာဗျူဟာအစီအစဉမ်ျားကုိ ဦးစားရပးအဆင့် (၂) အမြစ်လည်းရကာင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင် ့ ဦးစားရပးမဟာဗျူဟာ 

အစီအစဉ်များကုိ ဦးစားရပးအဆင့် (၃) အမြစ်လည်းရကာင်း သတ်မတ်ှထားပါသည်။ ဦးစားရပးအဆင် ့(၁) မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မ ှစတင်ရဆာင်ရွေက် 

လျက်ရှိပပီး၊ ဦးစားရပးအဆင့် (၂) မဟာဗျူဟာအစီအစဉမ်ျားကုိ ယခုနစှမ်ှစတင်၍ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွေက်သွေားမည်မြစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနစှတ်ွေင ် ပထမနစှလု်ပင်နး်အစီအစဉမ်ျားအမြစ် နိငု်ငံတစဝ်နး်မှုခင်းစမံီခန်ခ့ွေဲမှုကို စတင်ခဲ့ရာ တစန်ိငု်ငံလံုးတွေင ် တရားရံုး (၂၆) ရံုးကုိ ရရွေးချယ်၍ မှုခင်း 

စမီံခန်ခ့ွေမဲှုစနစ်ကျင့်သုံးရစခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ မှုခင်းစီမခံန်ခ့ွေမဲှုစနစ်ကျင့်သုံးသည့် တရားရံုးများတွေင ် ရခတ်မအီမှုလက်ခံဌာနများနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ဌာန 

များကုိ တည်ရထာင်ရပးခ့ဲပပီး အများမပည်သူအတွေက် အဆငရ်မပရချာရမွေလ့ွေယ်ကူရစရရး ရဆာင်ရွေက်ရပးနုိင်ခဲ့ပါသည်။ ထုိအ့မပင ် ထိရရာက်ရသာ ဥပရဒအရထာက်အကူမပု 

စနစ ် ရပါ်ထွေနး်ရရးအတွေက် ကူညီပံ့ပိုးရပးမခင်း၊ တရားသူကကီးများနှင့် တရားရံုးဝန်ထမ်းများအတွေက် ဝန်ရဆာင်မှုသင်တန်းများရပးမခင်း၊ အများမပည်သူဆုိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်အစီအစဉ်များကို တုိးချဲ ရ့ဆာင်ရွေက်မခင်း၊ တရားသူကကီးများ၏ လုပင်နး်စွေမ်းရဆာင်ရည်တုိးတက်ရစရရးအတွေက် သင်တန်းများရပးမခင်း၊ မပည်ရထာင်စု 

တရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နငှ် ့ တရားရံုးအဆင့်ဆင်တုိ့၏့ ရဆာင်ရွေက်ချက်များကုိ အများမပည်သူသရိှိနိုငရ်ရးအတွေက် တရားရံုးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ မပုစုထုတ်ရဝမခင်း စသည် 

တုိက့ိုလည်း ရအာင်မမင်ရအာင် ရဆာင်ရွေက်နိငု်ခ့ဲပါသည်။ 



ယခုအခါ မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သည် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစီမကံိန်းရည်မနှ်းချက်များ ရအာင်မမင်ရရးအတွေက် ၂၀၁၈ ခုနစှတ်ွေင် 

စတင်ခ့ဲသည့် မပပီးမပတ်ရသးရသာ လုပင်နး်အစီအစဉမ်ျားကုိ ဆက်လက်ရဆာင်ရွေက်ရန်လည်းရကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနစှတ်ွေင ် စတင်မည့်လုပင်နး်အစအီစဉ်များကုိ အတိအကျ 

သတ်မတ်ှအရကာင်အထည်ရြာ်နိုငရ်န်လည်းရကာင်း ဒုတိယနှစ်မဟာဗျူဟာလုပင်နး်အစီအစဉ်ကို ထုတ်မပနရ်မခင်းမြစ်ပါသည်။ ဤဒုတိယနှစ်မဟာဗျူဟာလုပင်န်းအစီအစဉ ်

တွေင ်ရအာက်ပါလုပင်နး်အစီအစဉမ်ျားကို ရဆာင်ရွေက်ရန် ရည်ရွေယ်ပါသည်- 

 မှုခင်းစီမခံန်ခ့ွေမဲှုစနစ်ကျင့်သုံးသည့် တရားရံုးများတုိးချဲ ထူ့ရထာင်မခင်း 

 တရားရရးသင်တန်းရကျာင်း၏ သင်ရုိးညွှနး်တမ်းကုိ အဆင့်မမှင့်တင်မခင်း 

 တရားရံုးက ဦးရဆာင်သည့် ရစစ့ပ်မြန်ရမြရရးစနစ်ကို ရရှ ရ့မပးအစီအစဉမ်ြင့် ရဆာင်ရွေက်မခင်း 

 တရားသူကကီးများအတွေက် တရားစီရင်ရရးကျင့်ဝတ်နငှ် ့ပတ်သက်၍ ရှငး်လင်းချက်များ ထုတ်မပန်မခင်း 

 ကျား/မ ခွေဲမခား၍ ကျူးလွေနသ်ည့်အမှုများအခင်းများကုိ ထိရရာက်စွော ကုိင်တွေယ်ရဆာင်ရွေက်မခင်း 

 ကူးသန်းရရာင်းဝယ်မှုဆိငု်ရာဥပရဒများအတွေက် စာအုပ်ထုတ်မပန်မခငး် 

၂၀၁၉ ခုနစှလု်ပင်နး်အစီအစဉသ်ည် ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ခုနှစ် ငါးနှစ်တာတရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခမုြစ်ပပီး၊ မပည်သူလူထုက 

ယုံကကည်ကိုးစားသည့် လွေတ်လပ်ရသာတရားစရီင်ရရးစနစ ်ခုိင်မာအားရကာင်းလာရစရန်အတွေက် တရားစီရင်ရရးကဏ္ဍ၏ရည်မနှ်းချက်၊ လုပင်နး်တာဝန်များနှင့် တန်ြုိးများကုိ 

အရကာင်အထည်ရြာ်ရာတွေင် အရထာက်အကူမပုမည်ဟု ယုံကကည်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာလုပင်နး်အစီအစဉမ်ျားကုိ အရကာင်အထည်ရြာ်ရာတွေင ် တရားစီရင်ရရးကဏ္ဍနှင့် 

အကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများ၊ အမပည်မပည်ဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်အြွေဲ အ့စည်းများ၊ အရပ်ြက်လူမှုအြွေဲ အ့စည်းများ၏ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွေက်မှုများမှာလည်း အရရးကကီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ 

ပါဝင်ရကကာင်းကုိလည်း မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်က အသိအမှတ်မပုပါသည်။ သုိမ့ြစ်၍ မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်အရနမြင့် တရားစီရင်ရရးမဟာဗျူဟာ 

စမီံကိနး်ရည်မနှ်းချက်များ ရအာင်မမငရ်စရရးအတွေက် တရားစီရင်ရရးနှင့် ဆက်နွေယ်သူအားလံုး၏ စရုပါင်းအားမြင့် ရဆာင်ရွေက်သွေားမည် မြစ်ပါသည်။ 

 

မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် 

1 



မဟာဗျူဟာလုပင်န်းနယ်ပယ် ၁  -  တရားရံုးဝန်ရဆာင်မှုများ အများမပည်သူလက်လှမ်းမီနုိင်မှုကို လွေယ်ကူတုိးတက်ရစရရး ရဆာင်ရွေက်ရပးရန် 

 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာအစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၁.၁     ထိဆရာကဆ်သာ 

ဥေဆဒေိုငရ်ာအဆထာကအ်ကူ 

ဆေးဆရးစနစ ်တညဆ်ထာငရ်န ်

၁.၁.၁    နိုငင်တံစဝ်မှး်တွင ်

ထဆိရာက်ဆသာ ဥေဆဒေုိငရ်ာ 

အဆထာက်အကူ ဆေးဆရးစနစ ်

တစရ်ေကုိ် စမီဆံောငရ်က်ွရန် 

ပေည်ဆထာငစ်ဥုေဆဒေုိငရ်ာ 

အဆထာက်အကူဆေးဆရးအဖွဲ  ့  

အား ကူညီဆောငရ်က်ွဆေးပခငး် 

 ဆဒသေုိငရ်ာ ဥေဆဒအဆထာက်အကူပေုအဖွဲ မ့ျား တည်ဆထာင် 

ရာတွင ်လိုအေဆ်သာ အကူအညီများဆေးပခငး် 

 ဥေဆဒအဆထာက်အကူပေုအဖွဲ မ့ျား၏ လေုင်နး်တာဝနမ်ျား  

ထမး်ဆောငရ်ာတွင ်အေငဆ်ပေဆချာဆမွဆ့အာင် ကူညီပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

LIDP + 

IT&PRDP + 

HCs+ DCs  

+TCs 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

 

 

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၁.၂  တရားရုံးအသုံးပေုသ ူ

များ လကလ်မှး်မနီိုငမ်ှု 

တိုးတကဆ်စရန ်

 

၁.၂.၁ တရားရံုးများတွင ်

ဆခတ်မီ အများပေည်သေုိူငရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက် 

ဆကာငတ်ာများနငှ့် အမှုလက်ခ ံ

ဌာနများ တည်ဆထာငပ်ခငး် 

 ၂၀၁၈ ခနုစှတွ်င ်CMP အရ သတ်မတ်ှထားဆသာ တရားရံုး 

(၂၆) ရံုးရှိ သတငး်အချက်အလက်ဆကာငတ်ာများနငှ့် 

အမှုလက်ခဌံာနများကုိ ေိုမိုတုိးတက်ဆအာင ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တုိးချဲ သ့တ်မတ်ှသည့် CMP တရားရံုးများတွင ်သတငး် 

အချက်အလက်ဆကာငတ်ာများနငှ့် အမှုလက်ခဌံာနများ 

တည်ဆထာငပ်ခငး် 

 CMP တရားရံုးများတွင် အချက်အလက်ဆကာငတ်ာများနငှ့် 

အမှု လက်ခဌံာနများတည်ဆထာငရ်ာ၌ နည်းေညာ အကူအညီ 

ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP + HCs 

 

 

 

 

 

PRLM (1
st

 

Quart) 

တည်ဆထာငပ်ေးီ 

အဆရအတွက် + 

တရားရံုး 

အသုံးပေုသမူျား၏ 

စတ်ိဆကျနေမ်ှု 

၁.၂.၂ အများပေည်သအူတွက် 

နည်းေညာသုံးမှုခငး်သတငး် 

အချက်အလက်စနစ ်      

ဆောင်ရက်ွပခငး် 

 ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေတွ်င် မှုခငး်သတငး်အချက ်

အလက်များကုိ ကုိယ်တုိင် ရာှဆဖနွိုငဆ်သာ touch screen 

display များ တေေ်ငပ်ခငး် 

 ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေတွ်င် ဆနစ့ဉအ်မှုဆခါ်စာရငး် 

နငှ့် စရီငခ်ျက်ချမတ်ှမည့် အမှုစာရငး်များ ပေသသည့် LEDTV 

စနစ ်အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP + 

IT&PRDP + 

IPs 

အချနိမ် ီပေးီစးီမှု 

 

 

0 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာအစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၁. ၃ တရားရုံးသို ့ လာ 

ဆရာကသ်မူျားအား 

ယဉဆ်ကျးလှိုကလ်ှဲ  

ဆလးစားစာွ ေကေ်ရံန ်

၁.၃.၁ တရားသကူကီးများနငှ့် 

တရားရံုးဝနထ်မး်များအတွက် 

ဝနဆ်ောငမ်ှုသငတ်နး် 

ေက်လက်ဆေးပခငး် 

 တရားရံုးဝနဆ်ောငမ်ှုသငတ်နး်အတွက် သငရုိ်းညွှနး်တမး် 

ဆရးေဲွပခငး် 

 နိုငင်တံစဝ်နး်မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုအစအီစဉသ်ငတ်နး်ေရာများ 

နငှ့် ဆဒသေုိငရ်ာ ညိှနှိုငး်ဆရးမှူ းများကုိ တရားရံုး အသုံးပေု 

သမူျား ဝနဆ်ောငမ်ှုအတွက် ေရာပဖစ် ဆလက့ျင့်ဆေးပခငး် 

 တရားရံုးအသုံးပေုသမူျား ဝနဆ်ောငမ်ှုေုိငရ်ာ သငရုိ်း 

ညွှနး်တမး်ကုိ တရားဆရးအရာရှိေုံမနှသ်ငတ်နး်များတွင ်

သငရုိ်းညွှနး်တမး်အပဖစ ်ဆေါငး်စည်းနိုငဆ်အာင ်ကူညီေံ့ေိုး 

ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

CMC + TDP + 

All Courts + 

PRLM (2
nd

 

Quart.) 

သငတ်နး်ဆေးပေးီ 

အဆရ အတွက် + 

သငတ်နး် 

တကဆ်ရာကသ်မူျား၏ 

သုံးသေခ်ျက ်+ 

တရားရံုး 

အသုံးပေုသမူျား၏ 

ဆကျနေမ်ှု 

 

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၁.၄ တရားရုံးဝနဆ်ောငမ်ှု 

များ လကလ်မှး်မနီိုငမ်ှု 

တိုးတကဆ်စဆရး အတကွ ်

တရားရုံးအဆောက ်အဦ 

အသစမ်ျား ဆောကလ်ေုရ်န ်

နငှ့် လကရ်ှိအဆောက ်

အဦများအား ပေုပေင ်

မမွး်မရံန ် 

 

၁.၄.၁ တရားရံုးဝနဆ်ောငမ်ှု 

များ လက်လမှး်မနီိုငမ်ှု 

တုိးတက်ဆစဆရးအတွက် 

အဆပခခစံထံားရှိသင့်သည့် 

ေုံစသံတ်မတ်ှပခငး် 

 တရားရံုးအေင့်အသးီသးီအတွက် အဆပခခစံသံတ်မတ်ှ 

ဒဇီိုငး်ေုံစမံျား ဆရးေဲွ ပဖန်ဆ့ဝပခငး် 

 တရားရံုးအေင့်အသးီသးီအား အဆပခခစံသံတ်မတ်ှဒဇီိုငး် 

ေုံစမံျားနငှ့် အညီတည်ဆောက်ပခငး် 

 CMP အရ သတ်မတ်ှထားဆသာ တရားရံုးများတွင ်ရံုး 

အဆောက်အဦသစဒ်ဇီိုငး်များ ဆရးေဲွရာ၌ နည်းေညာ 

အကူအညီများဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 
BLDP + 

 

 

PRLM (3
rd

 Quart) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

 

မဟာဗျူဟာလုပင်န်းနယ်ပယ် ၁  -  တရားရံုးဝန်ရဆာင်မှုများ အများမပည်သူလက်လှမ်းမီနုိင်မှုကို လွေယ်ကူတုိးတက်ရစရရး ရဆာင်ရွေက်ရပးရန် 
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မဟာဗျူဟာလုပင်န်းနယ်ပယ် ၁  -  တရားရံုးဝန်ရဆာင်မှုများ အများမပည်သူလက်လှမ်းမီနုိင်မှုကို လွေယ်ကူတုိးတက်ရစရရး ရဆာင်ရွေက်ရပးရန် 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာအစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၁.၄  တရားရုံးဝနဆ်ောငမ်ှု 

များ လကလ်မှး်မနီိုငမ်ှု 

တိုးတကဆ်စဆရး အတကွ ်

တရားရုံးအဆောကအ်ဦ 

အသစမ်ျား ဆောကလ်ေုရ်န ်

နငှ့်လကရ်ှိအဆောကအ်ဦများ 

အား ပေုပေငမ်မွး်မရံန်  

 

၁.၄.၂ တရားရံုးတွင် ပေည့်စုံလုံ 

ဆလာက်မှုနငှ့် စတ်ိချရမှုတုိကုိ့ 

ရရှိခစံားနိုငဆ်စရန ်တရားရံုး 

အဆထာက်အေံ့ေစ္စည်းများ 

ဆခတ်မဆီအာငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 ၂၀၁၈ ခနုစှ ်လေုင်နး်အစအီစဉအ်ရ 

တည်ဆထာငထ်ားဆသာ CMP တရားရံုး (၂၆) ရံုးတွင် 

အများပေည်သ ူသတငး်အချက်အလက် 

လက်လမှး်မဆီရးအတွက် ကွနေ်ျူတာ ဆမာ်နတီာများ 

တေေ်ငဆ်ေးပခငး် နငှ့် Printer Ink Cartridges များ 

ဆထာက်ေံ့ပခငး် 

 ကဆလးသငူယ်အမှုများအတွက် အငတ်ာဗျူးအခနး်များ 

တည်ဆထာငထ်ားသည့် တရားရံုးများတွင် ကဆလးသငူယ် 

အခငွ့်အဆရးများနငှ့်အညီ စစဆ်ေးနိုငရ်န ်တရားသကူကီးများ 

နငှ့် တရားရံုးဝနထ်မး်များအား ဆလက့ျင့်သငက်ကားဆေးပခငး် 

 ကဆလးသငူယ်စစဆ်ေးသည့် အခနး်များတုိးချဲ တ့ည်ဆထာင် 

ဆရးအတွက် ပဖစန်ိုငသ်ည့်အလားအလာများ ရာှဆဖပွခငး် 

 တရားရံုးအဆောက်အဉသီစမ်ျားတွင် တရားရံုးအ္ဂါရေန်ငှ့် 

အညီ မမွး်မပံေငေ်ငပ်ခငး်နငှ့် လိုအေဆ်သာအဆထာက်အေံ့ 

ေစ္စည်းများ ေံ့ေိုးဆေးပခငး် 

 ပမို န့ယ်တရားရံုးများသို ့ကွနေ်ျူတာစက်အစုံများ 

ဆထာက်ေံ့ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP + HCs + 

PRLM (1
st

 

Quart) 

 

 

DCs + 

UNICEF  + 

UNICEFWG 

 

 

BLDP + 

IT&PRDP 

ဆောငရ်ကွပ်ေးီ 

အဆရအတွက် 

 

0 
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မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၂  -    အများမပည်သူ၏ အသိအမမငကုိ် မမှင့်တင်ရပးရန် 

 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာအစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး  

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက်         

၂.၁ သတငး်မဒီယီာ၊ 

အများ ပေညသ်တူိုန့ငှ့် 

ေကေ်ဆံပောေိုမှု 

တိုးတကဆ်စရန ်

၂.၁.၁ တရားသကူကီးများ 

ကုိ မဒီယီာေက်ေံဆရး 

ကျွမး်ကျငမ်ှု သငတ်နး် 

ဆေးပခငး် 

 တရားရံုးသတငး်ပေနက်ကားဆရး အရာရှိအသစမ်ျားအား 

မဒီယီာ ကျွမး်ကျငမ်ှုသငတ်နး်ဆေးပခငး်နငှ့် 

နည်းေညာအဆထာက်အေံ့ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး   

အေင့် ၁ 

IT&PRDP+ HCs+ All 

Courts+ PRLM      

(2
nd

 Quart) 

သငတ်နး်ဆေးပေးီ    

အဆရအတွက်+ 

စမး်သေစ်စဆ်ေးမှုများ 

၂.၁.၂ တရားရံုးများတွင ်

အများပေည်သေုိူငရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက် 

ဝနဆ်ောငမ်ှုများ 

တုိးတက်ဆစပခငး် 

 အများပေည်သ ူစတ်ိဝငစ်ားသည့် မှုခငး်များနငှ့် ထးူပခား 

မှုခငး်များ၏ တိကျဆသာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

သတငး်မဒီယီာသို ့ထတ်ုပေနဆ်ေးပခငး် 

 သတငး်မဒီယီာများနငှ့် အခါအားဆလျာ်စာွ ထဆိတွ  ့

ေက်ေံပခငး် 

ဦးစားဆေး   

အေင့် ၁ 

IT&PRDP+ All 

Courts 

ပေည်သမူျား၏စတ်ိ 

ဆကျနေမ်ှု+ 

ထဆိတွေ့ကေံ်မှု   

အဆရအတွက် 

၂.၁.၃ အများပေည်သ ူ

ေုိငရ်ာ သတငး်အချက် 

အလက်အစအီစဉ ်

တုိးချဲ ဆ့ောငရ်က်ွပခငး် 

 ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေ်၏ အငတ်ာနက် 

စာမျက်နာှကုိ ဒဇီိုငး်ေုံစမံျား၊ ဝနဆ်ောငမ်ှုများ၊ 

သတငး်အချက်အလက်များတုိးပမငှ့် လွှင့်တငပ်ခငး် 

 USC ၏ Website အား Web Portal အသငွကူ်းဆပောငး် 

နိုငဆ်ရးအတွက် Upgrade ပေုလေုပ်ခငး် 

 အာေီယံတရားဆရးအငတ်ာနက်ဆေါ်တယ်၌ ပမနမ်ာနိုငင် ံ

တရားစရီငဆ်ရးစနစန်ငှ့်ေတ်သက်၍ သတငး်အချက် 

အလက်များ တုိးပမငှ့်လွှင့်တငပ်ခငး် 

 HCs များ၏ Website များဆရးေဲွ လွှင့်တငပ်ခငး် 

 ကဆလးသငူယ်စေွစ်ွဲခရံသမူျား၊ ထခိိုက်နစန်ာသမူျားနငှ့် 

သက်ဆသများ ကုိ တရားခငွန်ငှ့်သက်ေုိငဆ်သာ 

ကဆလးသငူယ် အခငွ့်အဆရးေုိငရ်ာ သတငး်အချက်အလက် 

လက်ကမး်စာဆစာငမ်ျား ပဖန်ဆ့ဝပခငး် 

 တရားဆရး္ျာနယ်နငှ့် နစှစ်ဉစ်ရီငထ်ုံးများ ထတ်ုဆဝပခငး် 

 ၂၀၁၈ ခနုစှ ်တရားရံုးနစှစ်ဉအ်စရီငခ်စံာ ထတ်ုဆဝပခငး်  

ဦးစားဆေး   

အေင့် ၁ 

IT&PRDP+ LPDP+ 

CART+ UNICEF-WG 

 

ASEAN Js 

 

 

UNICEF 

 

 

FCA+ UNDP 

တုိးတကမ်ှုအေင့်နငှ့် 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

 

0 
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မဟာဗျူဟာ လုပ်ငနး်နယ်ပယ် ၂  -    အများမပည်သူ၏ အသိအမမင်ကို မမှင်တ့င်ရပးရန် 

 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၂.၂ တရားရုံးသတငး် 

အချကအ်လကေ်ိုငရ်ာ 

ရေရ်ာွအဆပခပေ  ု     

အစအီစဉမ်ျား ပမငှ့်တင ်

ဆောငရ်ကွရ်န ်

၂.၂.၁ အများပေည်သ ူ

အဆထာက်အကူပေု အစအီစဉ ်

များ ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 အများပေည်သ ူအဆထာက်အကူပေုအစအီစဉမ်ျား ဖွံ ့ပဖို း 

တုိးတက်ဆစရနအ်တွက် လမး်ညွှနခ်ျက်များ ပေုစပုခငး် 

 CMP Trainers များနငှ့် CMP Coordinators များသို ့

အဆထာက်အကူပေုအစအီစဉ် လမး်ညွှနခ်ျက်သငတ်နး်များ 

ဆေးပခငး် 

 အများပေည်သ ူအဆထာက်အကူပေုအစအီစဉမ်ျားအတွက် 

နည်းေညာနငှ့် ဘဏ္ဍာဆရးအဆထာက်အေံ့များဆေးပခငး် 

 တရားရံုးအားလုံးတွင် အဆထာက်အကူပေု အစအီစဉ ်

အမျို းမျို း ဆောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

CRC+ IT&PRDP+ 

ADP  

PRLM (2
nd

 Quart) 

 

All Courts 

အများပေည်သ ူ

စတ်ိဆကျနေမ်ှု+ 

အစအီစဉ ်

အဆရအတွက် 

၂.၂.၂     ပမနမ်ာနိုငင် ံ      

တရားသကူကီးများအတွက် 

တရားစရီငဆ်ရးကျင့်ဝတ်အဆေါ် 

အများပေည်သ ူအသအိပမင ်

တုိးပမငှ့်ဆေးသည့် အစအီစဉမ်ျား 

ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 ပမနမ်ာတရားသကူကီးများအတွက် တရားစရီငဆ်ရး 

ကျင့်ဝတ်အား အများပေည်သသူို ့အသေိညာဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

All Courts 

DP 

လေုဆ်ောငမ်ှု အကကမိ ်

အဆရအတွက် 

၂.၂.၃    တရားရံုး သတငး် 

အချက်အလက်များကုိ 

တုိငး်ရငး်သား ဘာသာစကား 

များပဖင့် ဆောငရ်က်ွဆေးပခငး် 

 တရားရံုးသတငး်အချက်အလက်များ အများပေည်သ ူ

လက်လမှး်မဆီရး တုိးပမငှ့်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားရံုးသတငး်အချက်အလက် လက်ကမး်စာဆစာငမ်ျား 

ကုိ ကချင၊် ကယား၊ ကရင ်၊ မနွ၊် ရခိုင ်၊ ရမှး် စသည့် 

တုိငး်ရငး်သား ဘာသာစကားများပဖင့် ပဖန်ဆ့ဝဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IT&PRDP+ HCs+ 

MJ (1
st

 Quarter) 

ပဖန်ဆ့ဝမှုအဆရအတွက ်

0 
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မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 

0 

7 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၃.၁ တရားစရီငဆ်ရးကို 

ခိုငမ်ာ၍ ယုံကကညထ်ိုကဆ်သာ 

လတွလ်ေသ်ည့် အဖွဲအ့စညး် 

တစရ်ေအ်ပဖစ ်တိုးပမငှ့်     

ဆဖာဆ်ောငရ်န ်

၃.၁.၁  တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာ 

လတ်ွလေမ်ှု၏လက်ရှိအဆန 

အထားကုိ ေနး်စစအ်ကဲပဖတ် 

ပခငး် 

 တရားစရီငဆ်ရး ေိုမိုခိုငမ်ာလာဆစရန ်အကကံပေုချက်များ 

ရရှိဆရးအတွက် တည်ေဲဥေဆဒများ၊ လေုထ်ုံးလေုန်ည်း 

များနငှ့် လက်ဆတွ  ့ကျင့်သုံးမှုများအဆေါ် အကဲပဖတ်ပခငး် 

 တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာလတ်ွလေမ်ှုနငှ့် တာဝနခ်ယူံနိုငမ်ှု 

တုိကုိ့ ဆေါ်လငွဆ်စသည့် အချက်အလက်များ ဆကာက်ယူ 

ပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IR&RDP+ 

DPWG+ 

 DP 

 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

၃.၁.၂   ဆကာငး်မနွစ်ာွ 

လေုဆ်ောငန်ိုငပ်ေးီ လတ်ွလေ် 

သည့် တရားစရီငဆ်ရးအပဖစ ်

တုိးတက်ပဖစဆ်ေါ်ဆစရန ်

အပခားဆသာ မဏ္ဍို ငမ်ျား၊ 

အရေဖ်က်လမူှုအဖွဲ အ့စည်း 

များနငှ့် ေက်ေံဆရး တုိးတက် 

ဆကာငး်မနွဆ်အာင ်ဆောငရ်က်ွ 

ပခငး် 

 တရားစရီငဆ်ရးနငှ့် အကျို းသက်ေုိငသ်ည့် အစိုးရအဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ အရေဖ်က်လမူှု အဖွဲအ့စည်းများအား 

တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာ ဆောငရ်က်ွချက်များကုိ 

ရငှး်လငး်ဆေွးဆနးွရန ်ဆတွေံု့ပခငး် 

 တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာ လတ်ွလေမ်ှုအေင့်အတနး်နငှ့် 

ေတ်သက်၍ အစိုးရဌာနများ၊ အရေဖ်က်လမူှုအဖွဲ အ့စည်း 

များနငှ့် ဆေွးဆနးွညိှ နှိုငး်ပခငး် 

 လတ်ွလေဆ်သာတရားစရီငဆ်ရးလေုင်နး်များကုိ ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 ဆရးေဲွေဲ ကဆလးသငူယ်နည်းဥေဆဒတွင ်ကဆလးသငူယ် 

အခငွ့်အဆရးများပေည့်စုံစာွထည့်သငွး်ဆရးေဲွပခငး်နငှ့် 

တရားဆရးနငှ့်ေုိငသ်ည့် အဖွဲအ့စည်းများကကား အလေုရံု် 

ဆေွးဆနးွေွဲများ ကျငး်ေပခငး် 

 ကဆလးသငူယ်များအတွက် တရားမျှတဆရးေုိငရ်ာ ဦးစား 

ဆေး အစအီစဉမ်ျားနငှ့် သက်ေုိငဆ်သာ အမျို းသားအေင့် 

မဝူါဒမဆူဘာငဆ်ဖာ်ဆောငန်ိုငရ်န ်ေနး်စစပ်ခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

USC+ Gov”t 

Stakeholders+ 

CSOs+ HCs 

IDEA 

 

 

 

UNICEF 

 

 

 

 

 

ဆတွေံု့မှု အဆရအတွက် 

+ 

အကျို းသကေုိ်င ်  

သမူျား၏သဆဘာထား

အပမင ်

+ 

အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲ 

ရလဒ ်
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မဟာဗျူဟာ  

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာအစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူများ ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၃.၁ တရားစရီငဆ်ရးကို 

ခိုငမ်ာ၍ ယုံကကညထ်ိုကဆ်သာ 

လတွလ်ေသ်ည့် အဖွဲအ့စညး် 

တစရ်ေအ်ပဖစ ်တိုးပမငှ့်ဆဖာ ်

ဆောငရ်န ်

၃.၁.၂   ဆကာငး်မနွစ်ာွ လေုဆ်ောင် 

နိုငပ်ေးီ လတ်ွလေသ်ည့် တရားစရီင ်

ဆရးအပဖစ ်တုိးတက်ပဖစဆ်ေါ်ဆစရန ်

အပခားဆသာ မဏ္ဍို ငမ်ျား၊ အရေဖ်က် 

လမူှုအဖွဲ အ့စည်းများနငှ့် ေက်ေံ 

ဆရးတုိးတက်ဆကာငး်မနွဆ်အာင် 

ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 အရည်အဆသွးပမင့်တရားမျှတမှုကုိ ကဆလးသငူယ်များ 

လက်လမှး်မနီိုငရ်န ်ေက်စေအ်ဖွဲအစည်းများနငှ့် 

တုိငး်ဆဒသကကီး/ ပေည်နယ်အေင့် ဆေါငး်စေညိှ်နှိုငး်သည့် 

အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲများကျငး်ေပခငး် 

 အမျို းသမးီများနငှ့် မနိး်ကဆလးများအဆေါ် လငိခ်ွဲပခား 

အကကမး်ဖက်မှုများကုိ ထဆိရာက်စာွ ကုိငတွ်ယ်ဆောငရ်က်ွနိုငရ်န ်

အပခားတရားမျှတမှုေုိငရ်ာ အဖွဲအ့စည်းများနငှ့် 

ေးူဆေါငး်ဆောငရ်က်ွနိုငဆ်ရးအတွက် USC အား ေံ့ေိုးကူညီပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

UNICEF 

 

 

UNODC 

ဆတွေံု့မှု 

အဆရအတွက် + 

အကျို းသကေုိ်ငသ်ူ

များ၏ သဆဘာထား 

အပမင ်+ 

အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲ 

ရလဒ ်

၃.၁.၃  အပေည်ပေည်ေုိငရ်ာ 

တရားဆရးအဖွဲအ့စည်းများနငှ့် 

ေက်ေံဆရးတုိးတက်ဆကာငး်မနွ် 

ဆအာင ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 အာေီယံတရားသကူကီးချုေမ်ျားဆကာငစ်၊ီ အပခားဆသာ 

တရားဆရးမတ်ိဖက်အဖွဲအ့စည်းများနငှ့် ဆတွေံု့ဆေွးဆနးွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

USC+ IR&RDP 

IJIs+ IPs 

ဆတွေံု့ဆေွးဆနးွမှု 

များ၏ ရလဒ ်

၃.၁.၄  တရားစရီငဆ်ရးကဏ္ဍနငှ့် 

သက်ေုိငသ်ည့် ဥေဆဒမကူကမး်၊ 

နည်းဥေဆဒနငှ့် လေုထ်ုံးလေုန်ည်း 

များဆရးေဲွပခငး်နငှ့်အပခား ဌာန 

ေုိငရ်ာများသို ့သင့်ဆလျာ်သလို 

အကကံပေုချက်များဆေးပခငး် 

 ဆရးေဲွပေးီဆသာ လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာဥေဆဒ အတည်ပေု 

ပေဌာနး်နိုငဆ်ရးအတွက် ေက်လက်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာ ဥေဆဒကုိ အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်နိုငဆ်ရး 

အတွက် နည်းဥေဆဒဆရးေဲွပခငး် 

 ကုမ္ပဏမီျားဥေဆဒနငှ့် လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာဥေဆဒတုိအ့ရ စမီ ံ

ဆောငရ်က်ွနိုငဆ်ရးနငှ့် ဆလက့ျင့်သငတ်နး်များဆေးနိုငဆ်ရး 

အတွက် လက်ဆတွ  ့ကျင့်သုံးမှုေုိငရ်ာ မတ်ှတမး်များပေုစပုခငး် 

 ဒီ္ ျစတ်ယ်သက်ဆသခခံျက်တငသ်ငွး်ပခငး်နငှ့် စေလ်ဉး်၍ 

ညွှနက်ကားချက်များ ပေုစပုခငး် 

 အပခားဌာနေုိငရ်ာများသို ့ဥေဆဒမကူကမး်များနငှ့် ဥေဆဒ 

ပေငေ်ငခ်ျက်များအတွက် ဆထာက်ခအံကကံပေုချက်များဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

LPDP+ WG I 

+ ILDC+ 

ILWG+ ADB 

 

 

 

JICA 

နည်းဥေဆဒ၊ 

ညွှနက်ကားချကမ်ျား 

ထတ်ုပေနန်ိုငမ်ှုနငှ့် 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

 

မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 



မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၃.၂    တရားရုံးဘတ်္ ျက ်

ကို ေငွ့်လငး်ပမငသ်ာ၍ 

တာဝနယ်မူှုပဖင့် အေိုပေ  ု

ရန၊် ဆထာကခ်တံငပ်ေရန ်

နငှ့် စမီခံန်ခ့ွဲရန ်

၃.၂.၁ 

ဘတ်္ျက်ဦးစားဆေးအစ ီ

အစဉမ်ျား သတ်မတ်ှ၍ ဆေါငး် 

စည်းထားသည့် မဟာဗျူဟာ 

စမီကိံနး်လေုင်နး်စဉမ်ျားကုိ 

သုံးသေပ်ခငး် 

 လက်ရှိမဟာဗျူဟာစမီကိံနး် လေုင်နး်စဉမ်ျားနငှ့် 

ဘတ်္ျက်ဦးစားဆေးအစအီစဉမ်ျား ညီညွတ်မှုအဆေါ် 

လက်ဆတွက့ျကျ အကဲပဖတ်ေနး်စစပ်ခငး် 

 မဟာဗျူဟာစမီကိံနး် လေုင်နး်အစအီစဉမ်ျား 

အဆကာင်အထည်ဆဖာ်ရန် နစှစ်ဉဘ်တ်္ျက်ဆရးေဲွ 

ပေငေ်ငပ်ခငး် နငှ့် ရငှး်လငး်ချက်ဆေးပခငး် 

 မဟာဗျူဟာစမီကိံနး်အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ဆရးအတွက် 

ဘတ်္ျက်ကုိ ဦးစားဆေးအစအီစဉအ်တုိငး် ခွဲဆဝ 

ဆေးပခငး် 

 ဘတ်္ျက်ပေငေ်ငပ်ခငး်နငှ့် အဆသးစတ်ိဆရးေဲွပခငး်များ 

တွင ်နည်းေညာအကူအညီများဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

SPIC+ BLDP 

 

 

 

 

 

 

PRLM (2
nd

 

Quarter) 

မဟာဗျူဟာစမီကံနိး်နငှ့် 

ဘတ်္ျကဦ်းစားဆေးအစအီစဉ ်

တုိ ့တုိကရုိ်ကခ်ျတ်ိေကန်ိုငမ်ှု 

၃.၂.၂ တရားရံုးဘတ်္ျက်ကုိ 

စမီခံန်ခ့ွဲရန ်တရားရံုး 

အရာထမး်၊  အမှုထမး်များ၏ 

စမွး်ရည် တုိးတက်ပမင့်မား 

ဆအာင ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 ဘတ်္ျက် Database Program ကုိ ပေနလ်ည် 

သုံးသေ၍် ပေုပေငဆ်ရးေဲွပခငး်နငှ့် ဘတ်္ျက်ဆရးေဲွပခငး် 

ေုိငရ်ာ လမး်ညွှနခ်ျက်များချမတ်ှရာတွင ်

နည်းေညာအကူအညီ များဆေးပခငး် 

 USC နငှ့်  HCs များတွင ်Budget Database 

Guidelines ေုိငရ်ာ သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP+ HCs 

PRLM          

(2
nd

 Quarter) 

ဘတ်္ျကဆ်ရးေဲွပခငး် 

ဖွံ ့ပဖို းတုိးတကမ်ှုနငှ့် 

သငတ်နး်အဆရအတွက် 
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မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 

 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာ ရညမ်နှး်ချက ် 

၃.၃   တရားစရီငဆ်ရးအတကွ ်

ထိဆရာကအ်ကျို းရှိသည့် 

စမီခံန်ခ့ွဲမှုေိုငရ်ာ စမွး်ရည ်

များ ပမငှ့်တင ်ဆေးရန ်

၃.၃.၁ တရားစရီငဆ်ရးတစရ်ေ ်

လုံး၏ IT Master Plan အရ 

ငါးနစှစ်မီကိံနး်ကုိ အဆကာင် 

အထည်ဆဖာ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 Common Judicial Database Layerကုိ စတငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 USC တွင် Surver Room ကုိ Mini Data Center အပဖစ ်

အေင့်ပမငှ့်တငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 USC တွင် Network Infrastructure များအား Smart & Secure 

ပဖစဆ်စရန ် အေင့်ပမငှ့်တငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 HC များအနက်မ ှPilot အပဖစ ်ဆရးွချယ်၍ Network Infrastructure 

များတည်ဆောက်ပခငး်  

 Cyber လုံပခုံမှုအတွက် အစအီစဉခ်ျမတ်ှအဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ပခငး် 

 တရားဝင ်OS များ၊ Software များ အသုံးပေုရန ်ေံ့ေိုးဆေးပခငး် 

 ကုိယ်ေိုင် Mail System တည်ဆထာငအ်သုံးပေုပခငး် 

 ရနကု်နပ်မို န့ငှ့် မန္တဆလးပမို တုိ့တွ့င ်ကွနေ်ျူတာ ဆလက့ျင့် 

သငတ်နး်ဌာနများ တည်ဆထာငပ်ခငး် 

 USC ၏ ICT Guidelines & Roadmap ဆရးေဲွပခငး် 

 IT ဌာန (သိုမ့ဟတ်ု)  IT Team များ တုိးချဲ ဖ့ွဲ စ့ည်းပခငး် 

 ဥေဆဒအဆထာက်အကူဆေးမှုစနစ ်ဖွံ ့ပဖို းတုိးတက်ဆစရန ်ဆရှ ဆ့န၊       

ဆရှ ရ့ေမ်ျား၏အချက်အလက်များကုိ စဆုောငး်ပခငး်၊ မတ်ှေုံတငပ်ခငး်၊ 

လိုငစ်ငအ်သစလ်လဲယ်ှပခငး်တုိအ့ား  Online စနစပ်ဖင့် ဆောငရ်ကွ် 

နိုငဆ်ရးအတွက် Software and Database များဆရးေဲွပခငး်နငှ့်  

အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 မတ်ှေုံတငထ်ားဆသာ ဆရှ ဆ့န/ဆရှ ရ့ေမ်ျား၏ အချက်အလက်များ 

စဆုောငး်ပခငး်၊ ဒစ်္ ျစတ်ယ်စနစပ်ေုစပုခငး်နငှ့် ဆေါငး်စည်းပခငး်တုိက့ို 

Database စနစတွ်င ်ထည့်သငွး်နိုငဆ်ရးအတွက်  ပေည်နယ်/ 

တုိငး်ဆဒသကကီး (၂) ခုတွင် ဆရှ ဆ့ပေးစနစက်ျင့်သုံးဆောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP+ 

IT&PRDP+  

All Courts 

(IPs) 

 

 

 

 

 

 

 

MJ (2
nd

 

Quarter) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 



မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၃.၃  တရားစရီငဆ်ရးအတကွ ်

ထိဆရာက ်အကျို းရှိသည့် စမီ ံ

ခန်ခ့ွဲမှုေိုငရ်ာ စမွး်ရညမ်ျား 

ပမငှ့်တငဆ်ေးရန ်

၃.၃.၂ နည်းေညာသုံး မှုခငး် 

စမီခံန်ခ့ွဲမှုစနစ ်(ACMS) 

စတငဆ်ောငရ်က်ွပခငး်နငှ့် 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ပခငး် 

 ACMS ကုိ ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေရ်ှိ အပခား 

နည်းေညာ သုံးစနစမ်ျားနငှ့် ဆေါငး်စည်းချတ်ိေက်သည့် 

အစအီစဉ ်အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ရန် နည်းေညာအကူအညီ 

များဆေးပခငး် 

 CMS နငှ့် CIS စနစတုိ်ကုိ့ အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေရ်ှိ CMS နငှ့် CIS စနစ ်

တုိကုိ့ ချတ်ိေက်ပခငး် 

 တရားရံုးအားလုံးတွင ်User-friendly IT System 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ဆရး ေက်လက်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 USC ရှိ ဌာနအားလုံး၏ လိုအေခ်ျက်နငှ့် ကုိက်ညီသည့် 

အစရီငခ်စံာေုံစမံျား ပေုစနုိုငရ်န ်Software System တစရ်ေ ်

ထဆူထာငပ်ခငး် 

 USC နငှ့် မန္တဆလးရှိ တရားရံုးများမ ှCIS Administrator 

များနငှ့် User များအား သငတ်နး်ဆေးပခငး် 

 တရားရံုးအေင့်ေင့်မ ှသတငး်အချက်အလက်များ 

ရယူသည့်စနစကုိ် အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IT&PRDP+ 

CrJDP+ CJDP+ 

WDP+ All 

Courts  PRLM 

(2
nd

 Quarter) 

UNDP(1
st

 / 2
nd

 

Quarter) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 
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မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၃  -   တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လွေတ်လပ်မှုနငှ့် စီမခံန်ခ့ွေမဲှုစွေမး်ရည် မမှင့်တင်ရန် 

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၃.၃  တရားစရီငဆ်ရးအတကွ ်

ထိဆရာက ်အကျို းရှိသည့် စမီ ံ

ခန်ခ့ွဲမှုေိုငရ်ာ စမွး်ရညမ်ျား 

ပမငှ့်တငဆ်ေးရန ်

၃.၃.၃ တရားရံုးအရာထမး်၊ အမှု 

ထမး်များအတွက် စမီခံန်ခ့ွဲမှုနငှ့် 

နည်းေညာစမွး်ရည်ေုိငရ်ာ   

သငတ်နး်များ ေက်လက် 

ဆေးပခငး် 

 ကွနပ်ေူတာ/ နည်းေညာနငှ့်ေုိငသ်ည့် Syllabus, 

Curriculum and Timetable များအား ဆခတ်နငှ့် 

ဆလျာ်ညီစာွ ပေငေ်ငဆ်ရးေဲွပခငး်နငှ့် ယငး်အတုိငး် 

သငတ်နး်ေိုခ့ျပခငး် 

 ACMS Manager နငှ့် Help-desk တာဝနရ်ှိသမူျားအား 

ACMS Software နငှ့်ေတ်သက်သည့် သငတ်နး်များ 

ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

USC All 

Depts.+ All 

Courts+ 

PRLM (2
nd

 

Quarter) 

သငတ်နး်ေိုခ့ျပေးီ 

အဆရအတွက် 

 

၃.၃.၄ လူစ့မွး်အား အရငး်အပမစ ်

များကုိ ထဆိရာက်စာွ ခွဲဆဝချထား 

နိုငဆ်ရးအတွက် ဝနထ်မး်ေုိငရ်ာ 

လမး်ညွှနခ်ျက်များ ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 တရားရံုးအေင့်သတ်မတ်ှချက်၊ တရားရံုးဖွဲ စ့ည်းေုံနငှ့် 

အညီ တရားဆရးအရာရှိများ ခန်အ့ေန်ိုငဆ်ရး 

ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားရံုးလေုင်နး်ေမာဏနငှ့် တရားရံုးဝနထ်မး် အချို းညီ 

စာွ ခန်အ့ေန်ိုငဆ်ရးဆောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၂ 

ADP+ HCs+ 

(IPs) 

ခန်ထ့ားပေးီစးီမှု  

အဆရအတွက် 

 



မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၄  -  တရားစီရင်ရရး၏ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာဝန်ခယံူနိငု်မှုနငှ် ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတုိက့ို မမှင့်တင်ရပးရန်  

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၁    တရားသကူကးီများ၊  

တရားရုံး ဝနထ်မး်များ၏ 

ကျင့်ဝတေ်ိုငး်နငှ့် ေညာရေ ်

ေိုငရ်ာတိုးတကမ်ှု 

ပမင့်မားဆစရန ်

၄.၁.၁ တရားသကူကီးများနငှ့် 

တရားရံုးဝနထ်မး်များ၏  

ကျင့်ဝတ်ေိုငး်ေုိငရ်ာ 

တုိးတက်မှုအတွက် 

ေံ့ေိုးကူညီပခငး် 

 ပမနမ်ာနိုငင်တံရားသကူကီးများအတွက် တရားစရီငဆ်ရး 

ကျင့်ဝတ်အဆေါ် ရငှး်လငး်ချက်အပေးီဆရးသားပခငး်နငှ့်  

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 

 USC မ ှနည်းပေများကုိ မမွး်မသံငတ်နး်ဆေးပခငး်နငှ့် 

၎ငး်တုိမ့ ှPilot Training အပဖစ ်ပေနလ်ည်ေိုခ့ျပခငး်၊ 

နိုငင်တံကာကျွမး်ကျငသ်မူျားမ ှနည်းေညာအဆထာက်အေံ့ 

များဆေးပခငး်နငှ့် သငဆ်ထာက်ကူေစ္စည်းများ တုိးပမငှ့် 

ဆထာက်ေံ့ပခငး် 

 တရားသကူကီးများအတွက် တရားစရီငဆ်ရးကျင့်ဝတ်နငှ့် 

တာဝနခ်မံှုေုိငရ်ာ ဆလက့ျင့်သငက်ကားဆရး အလေုရံု် 

ဆေွးဆနးွေွဲများ ဆဒသအလိုက် ကျငး်ေဆေးပခငး်၊ 

သငက်ကားဆရးအစအီစဉမ်ျားဆရးေဲွပခငး် 

 တုိငး်ဆဒသကကီး/ ပေည်နယ်များမ ှကျင့်ဝတ်ေုိငရ်ာ 

သငတ်နး်နည်းပေများအား ေင့်ောွးသငတ်နး်များ ေိုခ့ျ 

နိုငဆ်ရးအတွက် ပေည်ဆထာငစ်တွုင ်ဆေွးဆနးွေွဲတစက်ကိမ် 

ကျငး်ေပခငး် 

 တရားသကူကီးများအတွက် ကျင့်ဝတ်ေုိငရ်ာ ဆလက့ျင့် 

သငက်ကားဆရး စာတမး်များပေုစပုခငး် 

 အနညုာတပဖနဆ်ပဖဆရးနငှ့် ေတ်သက်၍ အလေုရံု် 

ဆေွးဆနးွေွဲ (၂) ကကိမ ်ကျငး်ေပခငး် 

 တုိငက်ကားစာယန္တရားနငှ့်ေတ်သက်၍ တရားသကူကီးများ 

နငှ့် တရားရံုးအရာရှိများအား အသေိညာဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

JEIC+ ADP+ 

TDP+ CRC+ 

CrJDP+ CJDP 

DP (Ongoing) 

DP (1
st

 Quarter) 

 

 

 

DP (Ongoing) 

 

 

DP (2
nd

 /3
rd

 

Quarter) 

 

DP (Ongoing) 

 

DP (3
rd

 Quarter) 

UNODC 

(2
nd

/3
rd

 Quarter) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု+ 

စာတမး်များပေုစနုိုငမ်ှု

+ သငတ်နး်       

အဆရအတွက် 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၁    တရားသကူကးီများ၊  

တရားရုံး ဝနထ်မး်များ၏ 

ကျင့်ဝတေ်ိုငး်နငှ့် ေညာရေ ်

ေိုငရ်ာတိုးတကမ်ှု 

ပမင့်မားဆစရန ်

၄.၁.၂ တရားသကူကီးများနငှ့် 

တရားရံုးဝနထ်မး်များ၏ 

ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာ 

တုိးတက်မှုအတွက် ေံ့ေိုး 

ကူညီပခငး် 

 

 တရားသကူကီးများ၏ ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာတုိးတက်ဖွံ ့ပဖို း 

မှုအတွက် အဆမရကိနပ်ေည်ဆထာငစ်သုို ့ဆလလ့ာဆရးခရးီ 

များ စစုည်းသာွးဆရာက်ပခငး် 

 

 ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာ ကျွမး်ကျငမ်ှုစနံှုနး်များနငှ့်  လမး်ညွှန ်

ချက်များ ဆေါ်ဆေါက်ဆစရန ်နည်းေညာ အဆထာက်အေံ့များ 

ဆေးပခငး် 

 တရားသကူကီးများနငှ့် ရံုးဝနထ်မး်များအတွက် ေညာရေ် 

ေိုငး်ေုိငရ်ာ ကျွမး်ကျငမ်ှုစနံှုနး်များနငှ့် လမး်ညွှနခ်ျက်များ 

ဆရးေဲွနိုငရ်န ်ကူညီဆထာက်ေံ့ပခငး် 

 တရားသကူကီးများနငှ့်တရားရံုးဝနထ်မး်များအတွက် 

ေညာရေက်ျွမး်ကျငမ်ှုစနံှုနး်များနငှ့် လမး်ညွှနခ်ျက်များ 

ေုိငရ်ာ အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲများကျငး်ေပခငး်နငှ့် သငတ်နး် 

များဆေးပခငး်  

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

TDP+ADP+  

PRLM (2
nd

/ 3
rd

 

Quart.) 

PRLM (1
st

 Quart.) 

 

 

PRLM (3
rd

 Quart.) 

 

 

PRLM (3
rd

 Quart.) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

 

 

 

မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၄  -  တရားစီရင်ရရး၏ ပညာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တာဝန်ခယံူနိငု်မှုနငှ် ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတုိက့ို မမှင့်တင်ရပးရန်  
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၂   တရားရုံးအရာထမး်၊ 

အမှုထမး်များ၏ တရားစရီင ်

ဆရးနငှ့်ေညာရေေ်ိုငး်ေိုငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများနငှ့် 

အရညအ်ဆသွးများ     

ပမင့်မားဆစဆရး      

ေကလ်ကဆ်ောငရ်ကွရ်န ်

 

 

 

 

 

၄.၂.၁   တရားရံုးစာကကည့် 

တုိက်များ အေင့်ပမငှ့်တင ်

ပခငး်အေါအဝင ်ဥေဆဒဆရးရာ 

သဆုတသနစမွး်ရည်များ 

တုိးတက်ဆစရန် 

ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 USC တွင ်သဆုတသနစငတ်ာတစခ် ုတည်ဆထာငပ်ခငး် 

 

 သဆုတသနအဖွဲအ့ား အကကံဆေးေညာရငှမ် ှသဆုတသနလေုင်နး် 

များအတွက် ေက်လက်ေံ့ေိုးပခငး် 

 သဆုတသနအဖွဲ၏့ အသုံးချဥေဆဒေုိငရ်ာ သဆုတသနလေုင်နး် 

စမွး်ရည် တုိးတက်ဆစဆရးအတွက် (၂) ရက်တာအစည်းအဆဝး 

နစှက်ကိမ ်ကျငး်ေဆေးပခငး် 

 သဆုတသနအဖွဲ ဝ့ငမ်ျားမ ှကွငး်ေငး်၍ သဆုတသနလေုင်နး် 

များ ဆောငရ်က်ွပခငး်နငှ့် National Consultant မ ှေံ့ေိုးကူညီ 

ဆေးပခငး် 

 သဆုတသနအဖွဲအ့ား သဆုတသနစာတမး်ဆရးသားပခငး်နငှ့် 

ေတ်သက်၍ ( ၃- ရက်သငတ်နး် ၃-ကကိမ)် ဆလက့ျင့်သငတ်နး် 

ဆေးပခငး် 

 သတ်မတ်ှထားသည့် အမှုအမျို းအစားအလိုက် အချက်အလက် 

များ ဆကာက်ယူ၍ စစိစန်ိုငရ်န ်Online စနစတ်စခ် ုထဆူထာင် 

ပခငး်နငှ့် Database System ဆရရည်ှဆအာငပ်မငဆ်အာင် 

ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 သဆုတသနလေုင်နး်နငှ့် စေေုိ်ငသ်ည့် Online Journals and 

Databases များကုိ Lexis-Nexis အသုံးချ၍ ရယူပခငး်အပေင ်

ေိုမိုကျယ်ပေန်စ့ာွ ရရှိဆစရန် ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 Online Database များကုိ ရယူသုံးစွဲ၍ ဥေဆဒအရငး်အပမစ ်

စမွး်ရည်တုိးတက်ဆစရန ်အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 USC အတွက်  အီလက်ထဆရာနစ် စာကကည့်တုိက်လေုင်နး် 

စမီခံျက်နငှ့် စနစစ်တငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IR&RDP+ 

IT&PRDP 

DP (Ongoing) 

DP (1
st

/3
rd

 

Quart.) 

DP (1
st

/2
nd

 

Quart.) 

DP (Ongoing) 

 

 

 

သဆုတသန 

ဆောငရ်ကွမ်ှု + 

စာကကည့်တုိကမ်ျား၏ 

ဖွံပဖို းတုိးတကမ်ှု 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၂   တရားရုံးအရာထမး်၊ 

အမှုထမး်များ၏ တရားစရီင ်

ဆရးနငှ့်ေညာ ရေေ်ိုငး်ေိုငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများနငှ့် 

အရညအ်ဆသွးများ      

ပမင့်မားဆစဆရး      

ေကလ်ကဆ်ောငရ်ကွရ်န ်

 

 

 

 

၄.၂.၂  တရားစရီငဆ်ရးဆောင ်

ရက်ွမှုနငှ့် တာဝနခ်ယူံနိုငမ်ှု 

တုိးတက်ဆကာငး်မနွဆ်ရး 

အဆထာက်အကူ ပဖစဆ်စရန ်

အချက်အလက်ဆကာက်ယူ 

ပခငး်နငှ့် ဆလလ့ာေနး်စစပ်ခငး် 

 တရားရံုးများ၏မှုခငး်ေမာဏနငှ့် အရငး်အပမစမ်ျားေုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ ဆကာက်ယူပခငး်နငှ့် ဆလလ့ာေနး်စစပ်ခငး် 

 ကဆလးသငူယ်ေါဝငသ်ည့် မှုခငး်ေုိငရ်ာအညွှနး်ကိနး်များစာရငး် 

ပေုစရုာတွင ်ေက်လက်ကူညီဆေးပခငး် 

 ကဆလးသငူယ်များနငှ့် ေက်နယ်ွသည့် သတငး်အချက်အလက် 

များ ဆရးသငွး်ပခငး်နငှ့် ခွဲပခားစစိစပ်ခငး်အတွက် CMS ကုိ 

ဆအာငပ်မငဆ်အာင ်ဆောငရ်က်ွဆရးတွင် USC အေါအဝင် 

အပခားအဖွဲအ့စည်းများနငှ့် ေးူဆေါငး်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IR&RDP+  

IT&PRDP+ 

CART+  

UNICEF-WG 

UNICEF 

အစရီငခ်စံာ 

အဆရအတွက် 

၄.၂.၃ တရားသကူကီးများ 

အတွက် တရားစရီငဆ်ရးနငှ့် 

ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများ တုိးတက် 

လာဆစရန ်သးီသန်သ့ငတ်နး် 

များ ဆေးပခငး် 

 

 

 

 

 တရားသကူကီးများအတွက် ေုံမနှသ်ငတ်နး်ဆေးပခငး်  

 တရားသကူကီးများအတွက် သက်ဆသခခံျက် အမျို းအစားအသစမ်ျား 

ကုိ ကုိငတွ်ယ်ဆောငရ်က်ွပခငး်နငှ့်ေုိငသ်ည့် သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

 အသဉိာဏေ်စ္စည်းမေူိုငခ်ငွ့်ဥေဆဒများေုိငရ်ာ သငရုိ်းညွှနး်တမး်     

စာအုေမ်ျားနငှ့် လေုထ်ုံးလေုန်ည်းမကူကမး်များပေုစဆုရးသားပခငး်၊ 

အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲကျငး်ေပခငး် 

 Working Group များ၏ လေုင်နး်ဆောငရ်က်ွပေးီစးီမှုအဆေါ်        

မတူည်၍ IP အခငွ့်အဆရးနငှ့်ေုိငသ်ည့် မှုခငး်များ၊ စးီောွးဆရး 

ေုိငရ်ာ မှုခငး်များတွင ်တရားသကူကီးများအား သငတ်နး်ဆေးပခငး် 

 Working Group များ၏ လေုင်နး်ဆောငရ်က်ွပေးီစးီမှုအဆေါ် 

မတူည်၍ တရားရံုးကဦးဆောငဆ်သာ ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်ဆရးကိစ္စများ 

တွင ်တရားသကူကီးများအား သငတ်နး်ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

TDP+ 

CrJDP+ 

CJDP+ HCs+ 

WG III 

JICA 

 

 

 

သငတ်နး် 

အဆရအတွက် 

+ 

သငတ်နး် 

တကဆ်ရာကသ်မူျား

၏ အကပဲဖတ် 

သုံးသေခ်ျက ်

+ 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 
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ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၂   တရားရုံးအရာထမး်၊ 

အမှုထမး်များ၏ တရားစရီင ်

ဆရးနငှ့်ေညာရေေ်ိုငး်ေိုငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများနငှ့် 

အရညအ်ဆသွးများ     

ပမင့်မားဆစဆရး      

ေကလ်က ်ဆောငရ်ကွရ်န ်

 

 

 

 

 

၄.၂.၃ တရားသကူကီးများ 

အတွက် တရားစရီငဆ်ရးနငှ့် 

ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများ တုိးတက် 

လာဆစရန ်သးီသန်သ့ငတ်နး် 

များ ဆေးပခငး် 

 

 

 

 

 

 

 

 IP , Commercial , Mediation  ကိစ္စများအတွက် 

လိုအေေ်ါက သငရုိ်းညွှနး်တမး်ဆရးေဲွရနန်ငှ့် TOT သငတ်နး် 

ဆေးရန ်တုိငေ်ငပ်ခငး် 

 တရားစရီငဆ်ရးနငှ့် ဘာသာရေေုိ်ငရ်ာ ကျွမး်ကျငမ်ှုအတွက် 

္ျေနန်ိုငင်သံို ့ဆလလ့ာဆရးခရးီသာွးဆရာက်ပခငး် 

 ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေန်ငှ့် ဆဒသေုိငရ်ာများမ ှ

တရားဆရးအရာရှိများအတွက် ေညာရေေုိ်ငရ်ာဖွံပဖို းတုိးတက်မှု 

နငှ့်ေုိငသ်ည့် သငတ်နး်များကုိ ေက်လက်ေံ့ေိုးကူညီပခငး် 

 အနာ္တ်ဆလက့ျင့်ဆရးအစအီစဉမ်ျားကုိ စမွး်ရည်ပေည့်ဝစာွ 

ဆောငရ်က်ွနိုငဆ်ရးအတွက် ပေည်ဆထာငစ်တုရားလွှတ်ဆတာ်ချုေ် 

မ ှသငတ်နး်ေရာများအား ဆလက့ျင့်ဆေးပခငး် 

 သငတ်နး်နငှ့်ေုိငသ်ည့် အုေစ်လုိုက်ဆေွးဆနးွမှုများလေုဆ်ောင ်

ပေးီ ေါဝငသ်မူျားထမံ ှသငတ်နး်လိုအေခ်ျက်များနငှ့်ေတ်သက်၍ 

အကကံဉာဏမ်ျား ရယူပခငး် 

 တရားသကူကီးနငှ့် တရားရံုးအရာရှိများအတွက် ေညာရေေုိ်ငရ်ာ 

လက်ဆတွက့ျင့်သုံးမှုများ ေက်လက်ဆောငရ်က်ွနိုငရ်န ်

ဆလက့ျင့်ဌာန၊ FCA တုိန့ငှ့် ေးူဆေါငး်၍ အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲ 

များ ကျငး်ေပခငး် 

 ဆကာငး်မနွပ်ေည့်စုံဆသာ တရားရံုးနစှစ်ဉအ်စရီငခ်စံာထတ်ုပေန ် 

နိုငဆ်ရးအတွက် အချက်အလက်ေနး်စစပ်ခငး်နငှ့် အသုံးပေုပခငး် 

ေုိငရ်ာ အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲကျငး်ေပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

TDP+ 

CrJDP+ 

CJDP+ HCs+ 

WG III 

JICA 

 

 

 

 

 

 

 

UNDP (3
rd

/ 

4
th

 Quarter) 

 

 

သငတ်နး် 

အဆရအတွက် 

+ 

သငတ်နး် 

တကဆ်ရာကသ်မူျား

၏ အကပဲဖတ် 

သုံးသေခ်ျက ်

+ 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၂   တရားရုံးအရာထမး်၊ 

အမှုထမး်များ၏ တရားစရီင ်

ဆရးနငှ့်ေညာ ရေေ်ိုငး်ေိုငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများ နငှ့် အရည ်

အဆသွးများ ပမင့်မားဆစဆရး 

ေကလ်ကဆ်ောငရ်ကွရ်န ်

 

၄.၂.၃ တရားသကူကီးများ 

အတွက် တရားစရီငဆ်ရးနငှ့် 

ေညာရေေ်ိုငး်ေုိငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများ တုိးတက် 

လာဆစရန ်သးီသန်သ့ငတ်နး် 

များ ဆေးပခငး် 

 

 ကဆလးသငူယ်ထခိိုက်နစန်ာသမူျားနငှ့် သက်ဆသများအတွက် 

သငတ်နး်လက်စွဲ အပေးီဆရးသားပခငး် 

 ဆလက့ျင့်ဆေးထားဆသာ သငတ်နး်ေရာများပဖင့် ဆလက့ျင့်ဆရး 

ယန္တရားများကုိ အသုံးပေု၍ သငတ်နး်ေိုခ့ျမှုကုိ တစန်ိုငင်လံုံးသို ့

ပဖန်က့ျက်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 ရာဇဝတ်မှုပဖင့် စေွစ်ွဲခရံသ ူကဆလးသငူယ်များနငှ့်ေတ်သက်၍ 

သငတ်နး်လက်စွဲမကူကမး်ဆရးေဲွပခငး်နငှ့် သငတ်နး်ေရာများ၊ 

တရားသကူကီးများအား ဆလက့ျင့်ဆေးပခငး် 

 ကုမ္ပဏမီျားဥေဆဒ၊ လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာဥေဆဒများအတွက် 

သငရုိ်းစာအုေမ်ျားပေုစပုခငး်နငှ့် သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

 ဆငဆွကကးခဝါချမှုနငှ့် အကကမး်ဖက်မှုကုိ ဆငဆွကကးဆထာက်ေံ့မှု 

ေုိငရ်ာ အမျို းသားအေင့် မဟာဗျူဟာဆရးေဲွရာတွင် 

ေါဝငပ်ခငး် 

 ဆငဆွကကးခဝါချမှုနငှ့် ဆငဆွကကးေုိငရ်ာ အကကမး်ဖက်မှုများ 

အတွက် သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

 ေတ်ဝနး်ကျငေုိ်ငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုများနငှ့် အ္တိမှုများ 

အတွက် သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

 အမျို းသမးီအကကမး်ဖက်မှုများအတွက် သငရုိ်းဆရးေဲွပခငး်နငှ့် 

တရားသကူကီးများ၊ တရားရံုးဝနထ်မး်များအား သငတ်နး် 

ဆေးပခငး် 

 စငက်ာေဥူေဆဒဆရးရာဝနက်ကီးဌာနနငှ့် ေးူဆေါငး်၍ တရား 

သကူကီးများအား တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာ၊ ဥေဆဒေုိငရ်ာနငှ့် 

စမီခံန ့ခ်ွဲဆရးေုိငရ်ာ သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

UNICEF 

 

 

 

 

 

ADB 

UNODC (3
rd

 

Quarter) 

 

 

 

 

 

 Min-Law 

သငတ်နး် 

အဆရအတွက် 

+ 

သငတ်နး် 

တကဆ်ရာကသ်မူျား

၏ အကပဲဖတ် 

သုံးသေခ်ျက ်
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၄.၂   တရားရုံးအရာထမး်၊ 

အမှုထမး်များ၏ တရားစရီင ်

ဆရးနငှ့်ေညာရေေ်ိုငး်ေိုငရ်ာ 

ကျွမး်ကျငမ်ှုများနငှ့် အရည ်

အဆသွးများပမင့်မားဆစဆရး 

ေကလ်က ်ဆောငရ်ကွရ်န ်

 

၄.၂.၄. တရားရံုးဝနထ်မး်များ 

၏ စမွး်ဆောငရ်ည် ပေည့်ဝဆစ 

ရနန်ငှ့် အများပေည်သဆူကျနေ ်

မှု ပမင့်မားဆစရနသ်ငတ်နး်များ 

ေက်လက်ဆေးပခငး် 

 တရားရံုးဝနထ်မး်များအတွက် တည်ေဲဆလက့ျင့်ဆရး 

သငရုိ်းညွှနး်တမး်ကုိ ပေနလ်ည်သုံးသေဆ်ရးေဲွဆရးအတွက် 

နည်းေညာေုိငရ်ာ လမး်ညွှနမ်ှုများဆေးပခငး် 

 ကျင့်ဝတ်ေိုငး်နငှ့် စည်းကမး်ေိုငး်ေုိငရ်ာ လမး်ညွှနခ်ျက်များ 

အတွက် ဆလက့ျင့်သငက်ကားဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

TDP+CrJDP+ 

CJDP+ ADP+  

JICA 

PRLM (1
st

 

Quart.) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

+ 

သငတ်နး် 

အဆရအတွက် 

၄.၂.၅ တရားစရီငဆ်ရးေုိငရ်ာ 

အသေိညာဆေးမှု ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 ဖွံပဖို းတုိးတက်လာသည့် ေညာရေေုိ်ငရ်ာနယ်ေယ်များ 

(CMP, IT, Mediation, စသည်) တုိကုိ့  တရားဆရး 

သငတ်နး်ဆကျာငး် သငရုိ်းညွှနး်တမး်တွင ်

ထည့်သငွး်သငက်ကားဆေးပခငး် 

 တရားသငတ်နး်ဆကျာငး်၏ သငရုိ်းညွှနး်တမး်ကုိ 

စနစတ်ကျ ဖွံ ့ပဖို းတုိးတက်ဆအာင ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားရံုးဝနထ်မး်များ၏ ေညာရေေုိ်ငရ်ာအရည်အဆသွး 

တုိးတက်ဆစရန ်ဆလက့ျင့်သငက်ကားဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၂ 

TDP+ HCs+ 

(IPs) 

သငတ်နး် 

အဆရအတွက် 
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မဟာဗျူဟာ ရညမ်နှး်ချကမ်ျား မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 
ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက်         

၄.၃   တရားသကူကးီများနငှ့် 

တရားရုံး ဝနထ်မး်များ၏ 

ဆဘးကငး်လုံပခုံဆရး    

ဆောငရ်ကွဆ်ေးရန ်

၄.၃.၁  တရားရံုးဆဘးကငး်     

လုံပခုံမှုနငှ့်စေလ်ျဉး်၍ လက်ရှိ 

အဆနအထားအဆေါ် ဆလလ့ာ 

ေနး်စစပ်ခငး်နငှ့် အကကံပေုပခငး် 

 ဆဘးကငး်လုံပခုံမှုနငှ့်စေလ်ျဉး်၍ လက်ရှိအဆနအထား 

အဆေါ် အကဲပဖတ်ပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IR&RDP, 

ADP, BLDP+ 

(IPs) 

အချနိမ်ပီေးီစးီမှု 

၄.၃.၂. တရားရံုးများ၏      

ဆဘးကငး်လုံပခုံမှုတုိးတက် 

ဆစပခငး် 

 တရားရံုးများ၏ ဆဘးကငး်လုံပခုံမှု တုိးတက်ဆစရန ်

တရားမျှတမှုကဏ္ဍမ ှအကျို းသက်ေုိငသ်မူျားနငှ့် 

ဆတွေံု့ဆေွးဆနးွပခငး် 

 တရားရံုးများ၏ဆဘးကငး်လုံပခုံမှုေုိငရ်ာ ပေဿနာကုိ 

ဆပဖရငှး်နိုငဆ်ရးအတွက် တရားစရီငဆ်ရးကဏ္ဍမ ှ

အဖွဲအ့စည်းများအကကား စားေွဲဝိုငး်ဆေွးဆနးွေွဲများ 

ကျငး်ေဆေးပခငး် 

 တရားရံုးများဆဘးကငး်လုံပခုံမှုအတွက် နှိုငး်ယှဉပ်ေုစ ု

ထားဆသာ စာတမး်များကုိ ပဖန်ဆ့ဝပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

USC, HCs, 

Justice Sector 

Stakeholders 

PRLM           

(2
nd

 Quart) 

 

PRLM (3
rd

 

Quart) 

အေင့်အလိုက်    

ဆောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု၊ 

ဆေွးဆနးွေွဲများ 

ကျငး်ေနိုငမ်ှု နငှ့် 

စာတမး်များ 

ပေုစပုဖန်ဆ့ဝနိုငမ်ှု 

၄.၃.၃. လုံဆလာက်သည့် ဝနထ်မး် 

အိမရ်ာများ ေံ့ေိုးဆေးပခငး် 

 တုိငး်ဆဒသကကီးနငှ့်ပေည်နယ်များတွင ်တရားသကူကီးများ 

နငှ့် ဝနထ်မး်များအတွက် အိမရ်ာသစမ်ျား 

ဆောက်လေုပ်ခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

BLDP, HCs ဆောကလ်ေုပ်ေးီ 

အဆရအတွက် 

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက်   

၄.၄  တရားဆရးသငတ်နး် 

ဆကျာငး်အသစတ်ညဆ်ထာငရ်န် 

၄.၄.၁ တရားဆရးသငတ်နး် 

ဆကျာငး်ေုံစထံတ်ုပခငး်၊ ဘဏ္ဍာ 

ဆငွရာှဆဖပွခငး်၊ တည်ဆောက် 

ပခငး်အတွက် ဆရရည်ှစမီကိံနး် 

တစရ်ေဆ်ရးေဲွပခငး် 

 တရားဆရးသငတ်နး်ဆကျာငး်အတွက် မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉခ်ျမတ်ှရာတွင ်ေါဝငကူ်ညီပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၂ 

TDP+ BLDP+ 

PRLM (1
st

/2
nd

 

Quart) 

တရားဆရးသငတ်နး် 

ဆကျာငး် အဆကာင ်

အထည်ဆဖာ်နိုငမ်ှု 
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မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၅.၁   နိုငင်တံစဝ်နး် တရားရုံး 

များတငွ ်မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှု 

အစအီစဉ ်(CMP) တစရ်ေ ်

အဆကာငအ်ထညဆ်ဖာ ်

ဆောငရ်ကွရ်န ်

၅.၁.၁ နိုငင်တံစဝ်နး် တရားရံုး 

များတွင ်ဆရးေဲွထားဆသာ 

CMP  ကုိ သုံးနစှအ်တွငး် 

အေင့်လိုက် အဆကာငအ်ထည် 

ဆဖာ်ရန ်စတငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 နိုငင်တံစဝ်နး် တရားရံုးများတွင် သတ်မတ်ှကာလအတွငး် 

CMP ကုိ အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်နိုငဆ်ရး ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 NCMP အတွက် အချက်အလက်ဆကာက်ယူသည့်နည်းစနစကုိ် 

ပေနလ်ည်သုံးသေ၍် တုိးတက်ဆအာင် ဆောငရ်က်ွပခငး် 

အေါအဝင ်CMP တရားရံုးများ ဆအာငပ်မငဆ်စရန ်ေက်လက်၍ 

ေံ့ေိုးမှုများဆေးပခငး် 

 NCMP  တရားရံုးများက မခူငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုေုိငရ်ာ လေုထ်ုံး 

လေုန်ည်းများကုိ နားလည်သဆဘာဆေါက်၍ လိုက်နာဆစဆရး 

ကကေမ်တ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားသကူကီးများနငှ့် ရံုးဝနထ်မး်များအတွက် ေက်လက် 

ဆောငရ်က်ွမည့် CMP ဆလက့ျင့်ဆရးအစအီစဉမ်ျားကုိ ေံ့ေိုး 

ကူညီပခငး် 

 CMP ၏ လိုအေခ်ျက်တစရ်ေပ်ဖစသ်ည့် ACMS စနစ ်တုိးချဲ  ့

ဆရး အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်မှုအစအီစဉအ်တွက်  နည်းေညာနငှ့် 

ဘဏ္ဍာဆရးေုိငရ်ာအကူအညီများဆေးပခငး် 

 CMP အရ သတ်မတ်ှထားသည့် တရားရံုးတည်ရာဆဒသများ 

တွင ်အများပေည်သနူငှ့် အဓကိအကျို းသက်ေုိငသ်မူျားကုိ 

မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုသဆဘာတရားများ အသဆိေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

SPIC+ CMC+ 

LPDP+  

TDP+ 

IT&PRDP+ 

All Courts 

PRLM (1
st

 

Quarter 

onward) 

နိုငင်တံစဝ်နး်မှုခငး်စမီ ံ

ခန်ခ့ွဲမှု အစအီစဉ ်

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် 

ပေးီစးီမှု 

 

 

 

 

 

၅.၁.၂  CMP နငှ့်စေလ်ျဉး်၍ 

ဆလက့ျင့်သငက်ကားသည့် 

အစအီစဉ ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားသကူကီးများနငှ့် တရားရံုးဝနထ်မး်များအတွက် လိုအေ ်

ဆသာ သငတ်နး်များ ေက်လက်ဆေးပခငး် 

 မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုအတွက် သငတ်နး်ေရာအသစမ်ျားနငှ့် ဆဒသ 

ေုိငရ်ာညိှနှိုငး်ဆရးမှူ းများကုိ ဆရးွချယ်ဆလက့ျင့်ဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

TDP+ CMC+ 

HCs 

PRLM 

နိုငင်တံစဝ်နး်မှုခငး် 

စမီခံန်ခ့ွဲမှု အစအီစဉ် 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် 

ပေးီစးီမှု 
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မဟာဗျူဟာ လုပင်နး်နယ်ပယ် ၅  -  ထိရရာက်ရသာ မှုခင်းစမီံခန်ခ့ွေမဲှုနှင့် တရားရံုးကရဆာင်ရွေက်ရသာ အထူးမှုခင်းကိစ္စရပတုိ်က့ို တုိးမမှင့်ရဆာင်ရွေက်ရန်  

မဟာဗျူဟာ 

ရညမ်နှး်ချကမ်ျား 
မဟာဗျူဟာ အစအီစဉမ်ျား ဆောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားဆေး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသမူျား ရလဒ ်တိုငး်တာချက ်

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၅.၂  တရားရုံးက ဆောငရ်ကွ ်

မည့် အထးူမှုခငး်ကစိ္စရေ ်

များအတကွန်ယေ်ယမ်ျား 

သတမ်တှပ်ခငး် 

၅.၂.၁ တရားရံုးက ဆောငရ်က်ွ 

မည့် အထးူမှုခငး်ကိစ္စရေ ်

အတွက် နယ်ေယ်များ 

သတ်မတ်ှ၍ အဆကာငအ်ထည် 

ဆဖာ်ဆောငရ်က်ွပခငး် 

 အသဉိာဏေ်စ္စည်း၊ တရားရံုးကဦးဆောငဆ်သာ ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး် 

ပခငး် စသည့် တရားရံုးကဆောငရ်က်ွမည့် အထးူမှုခငး် 

ကိစ္စရေမ်ျားအတွက် လက်ဆတွက့ျသည့် နည်းလမး်များနငှ့် 

စေံုံစမံျားကုိ ဆလလ့ာေနး်စစပ်ခငး် 

 ကူးသနး်ဆရာငး်ဝယ်ဆရးေုိငရ်ာ တရားရံုးများထဆူထာငရ်ာ 

တွင ်နည်းေညာအကူအညီဆေးပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

IR&RDP+ LPDP+ 

CrJDP+  CJDP+ 

JICA 

 

PRLM(3
rd

Quart.) 

နယ်ေယ်အလိုက ်

အဆကာငအ်ထည် 

ဆဖာ်နိုငမ်ှု 

မဟာဗျူဟာရညမ်နှး်ချက် 

၅.၃ တရားရုံးက အပငငး်ောွး 

မှုများကို ထိဆရာက ်ပမနေ်န ်

စာွ ဆပဖရငှး်ဆေးဆသာ စနစ ်

များကို သတမ်တှ ်

ဆောငရ်ကွရ်န ်

၅.၃.၁ တရားရံုးက ဦးဆောင် 

သည့် ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်ဆရး 

စနစကုိ် တရားရံုးများတွင ်

စတငဆ်ောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားရံုးက ဦးဆောငသ်ည့် ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်ဆရးစနစကုိ် 

ဆရှ ဆ့ပေးအစအီစဉမ်ျား အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် 

ဆောငရ်က်ွပခငး်နငှ့် တုိးတက်မှုကုိ အကဲပဖတ်ပခငး် 

 တရားရံုးများတွင ်တရားရံုးကဦးဆောငသ်ည့် ဆစစ့ေ ်

ဆပဖရငှး်ဆရးအတွက် ဒဇီိုငး်ဆရးေဲွပခငး် 

 ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်သမူျားအား သငတ်နး်များဆေးပခငး် 

 တရားရံုးက ဦးဆောငသ်ည့် ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်ဆရးကုိ 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ်ရာတွင် အဆထာက်အကူပဖစဆ်စဆရး 

အတွက် အလေုရံု်ဆေွးဆနးွေွဲများ ကျငး်ေပခငး် 

 တရားရံုးကဦးဆောငသ်ည့် ဆစစ့ေဆ်ပဖရငှး်ဆရးေုိငရ်ာ 

အသေိညာများကုိ  အများပေည်သသူို ့ပဖန်ဆ့ဝပခငး် 

ဦးစားဆေး 

အေင့် ၁ 

WG IV+ 

JICA 

 

 

 

 

အဆကာငအ်ထည်ဆဖာ် 

နိုငမ်ှုအေင့် 

 

 

 



ACMS နည်းပညာသုံးမှုခင်းစီမံခန်ခ့ွေဲမှုစနစ် 

ADB အာရှြွေံ ့ပြိုးရရးဘဏ် 

ADP စီမံရရးရာဌာန 

AJP အာဆီယံတရားရရးအင်တာနက်အထူးစာမျက်နှာ 

ASEAN Js အရရှ ရ့တာင်အာရှနိုင်ငံများ၏တရားရရးအြွေဲ အ့စည်းများ 

BLDP ဘတ်ဂျက်နှင့်ရထာက်ပံ့ဌာန 

CACJ အာဆီယံတရားသူကကီးချုပ်များရကာင်စီ 

CART တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာမပုစုရရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

CDR တရားရုံးကအမငင်းပွေားမှုများကိရုမြရှင်းရပးမခင်း 

CIO တရားရုံးသတင်းမပန်ကကားရရးအရာရိှ 

CIS မှုခင်းသတင်းအချက်အလက်စနစ် 

CJDP တရားမတရားစီရင်ရရးဌာန 

CrJDP မပစ်မှုတရားစီရင်ရရးဌာန 

CMC မှုခင်းစီမံခန်ခ့ွေဲမှုရကာ်မတီ 

CMP မှုခင်းစီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ် 

CMS မှုခင်းစီမံခန်ခ့ွေဲမှုစနစ် 

CRC တုိင်ကကားစာစိစစ်ရရးရကာ်မတီ 

CSOs အရပ်ြက်လူမှုအြွေဲ အ့စည်းများ 

DCs ခရိုင်တရားရုံးများ 

DP ဒိန်းမတ်-မမန်မာတရားဥပရဒစိုးမိုးရရးနှင့် လူအ့ခွေင့်အရရး အစီအစဉ်  

DPWG 
မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်ရုံးနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတုိအ့ကကား ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ရွေကမ်ည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရပါ် ကူညီရဆာင်ရွေကရ်ရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့ 

ECWG တရားစီရင်ရရးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် မပန်လည်သုံးသပ်ရရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

FCA ဩစရကတးလျြက်ဒရယ်တရားရုံး 

HCs တရားလွှတ်ရတာ်များ 

ICJ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာဥပရဒပညာရှင်များအြွေဲ  ့

IDEA ဒီမုိကရရစီနှင့်ရရွေးရကာက်ပွေဲဆုိင်ရာပ့ံပုိးရရးနုိင်ငံတကာအြွေဲ ့အစည်း 

IDLO အမပည်မပည်ဆိုင်ရာြွေံ ့ပြိုးမှုဥပရဒအြွေဲ  ့

IJIs အမပည်မပည်ဆိုင်ရာတရားရရးအြွေဲ အ့စည်းများ 

ILDC လူမွေဲခံယူမခင်းဆိုင်ရာဥပရဒမူကကမ်းရရးဆွေဲရရးရကာ်မတီ 

ILWG လူမွေဲခံယူမခင်းဆိုင်ရာဥပရဒရရးဆွေဲရရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

IPs အမပည်မပည်ဆိုင်ရာမိတ်ြက်အြွေဲ အ့စည်းများ 
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IR&RDP အမပည်မပည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရရးနှင့်သုရတသနဌာန 

IT သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

IT & PRDP သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်မပည်သူဆ့က်ဆံရရးဌာန 

JEIC တရားစီရင်ရရးကျင့်ဝတ် လိုက်နာအရကာင်အထည်ရြာ်ရရးရကာ်မတီ 

JERC တရားစီရင်ရရးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မပန်လည်သုံးသပ်ရရးရကာ်မတီ 

JICA ဂျပန်အမပည်မပည်ဆိုင်ရာပူးရပါင်းရဆာင်ရွေကရ်ရးရအဂျင်စီ 

LAWG 
ဥပရဒဆုိင်ရာအရထာက်အကူရပးရရးလုပ်ငန်းစဉ်များ အရကာင်အထည် 

ရြာ်ရဆာင်ရွေကရ်ရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

LPDP ဥပရဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာန 

MJ My Justice  အစီအစဉ် 

Min Law ဥပရဒရရးရာဝန်ကကီးဌာန ၊ စကကာပူနိုင်ငံ 

OUSC မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်ရုံး 

PDWG အတတ်ပညာြွေံ ့ပြိုးတုိးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

PIO သတင်းမပန်ကကားရရးအရာရိှ 

PRLM 
အရမရိကန်အမပည်မပည်ဆိုင်ရာြွေံပြိုးတုိးတက်မှုရအဂျင်စီ၏ 

တရားဥပရဒစိုးမိုးမှုမမှင့်တင်ရရး၊ မမန်မာ 

SPIC မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွေကရ်ရး ရကာ်မတီ 

TCs ပမိုန့ယ်တရားရုံးများ 

TDP ရလ့ကျင့်ဌာန 

ULAB မပည်ရထာင်စုဥပရဒဆုိင်ရာအရထာက်အကူရပးရရးအြွေဲ  ့

UNDP ကုလသမဂ္ဂြွေံ ့ပြိုးမှုအစီအစဉ် 

UNICEF ကုလသမဂ္ဂကရလးသူငယ်များရန်ပုံရငွေအြွေဲ  ့

UNICEFWG 
မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နှင့် ယူနီဆက်ြ်( မမန်မာ) တုိ ့ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ရွေကရ်ရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

UNODC ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် မှုခင်းဆိုင်ရာရုံး 

UNODCWG 

မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့် မှုခင်း 

ဆိုင်ရာရုံး(UNODC) တုိအ့ကကား ပူးရပါင်းရဆာင်ရွေကမ်ှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 

အရပါ် အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရွေကရ်ရးလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

USAID အရမရိကန်အမပည်မပည်ဆိုင်ရာြွေံပြိုးတုိးတက်မှုရအဂျင်စီ 

USC မပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် 

WDP စာချွန်ရတာ်ဌာန 

WGs လုပ်ငန်းအြွေဲ မ့ျား 

WG I ဥပရဒမပဌာန်းနိုင်ရရးအတွေကအ်ရည်အရသွေးြွေံ ့ပြိုးတုိးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့ 

WG II လူစ့ွေမ်းအားအရင်းအမမစ်ြွေံ ့ပြိုးတုိးတက်မှုမမှင့်တင်ရပးမခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

WG III အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

WG IV တရားရံုးကဦးရဆာင်သည့်ရစ့စပ်ရမြရှင်းရရးဆုိင်ရာလုပ်ငန်းအြွေဲ  ့

WG V စီးပွေားရရးနှင့် ကူးသန်းရရာင်းဝယ်ရရးဆိုင်ရာဥပရဒများ လုပ်ငန်းအြွေဲ  ့
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