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 မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထို္င္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ညီမွ်မႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားမွသာ 
ျပည္သူအမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရးကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္္မွသာ အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးသည္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီျပင္စြာ က်င္႔သုံးနုိင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေက်ာ႐ုိးလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳတင္ရွိထားရမည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔ သတိမူမိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႏုိင္ငံသားတို႔၏ 
အေျခခံမူလအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္က အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင္႔အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ 
ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားစီရင္ေရးက႑၌ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိသကဲ႔သို႔ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ 
လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ပါ အရည္အေသြးတုိးတက္ျမင့္မားေအာင္္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ေနပါသည္။ 

 ယခု တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ သံုးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၇)၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအေနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ အေထာက္အပံ့ျပဳ သြားနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္(ျမန္မာ)၏ အစကနဦး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိရေပသည္။ ယင္းအျပင္ 
အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအေပၚ ယခု မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲၿပီးစီးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့မႈမ်ား၊ 
အားထုတ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ ယင္းတို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

ဦးထြန္းထြန္းဦး 
ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ 
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္
ေနျပည္ေတာ္



ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 
စီမံကိန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဌာန၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းရိွ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတစ္႐ုံးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ၅ ႐ုံးမွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႐ုံးထိုင္တရားသူႀကီး 
မ်ား၊ တရားေရးအရာရွိမ်ား၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ တရား 
႐ုံးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ားကို ေတြ႕ဆုံ၍ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕သည္ 
ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဌာနအသီးသီးမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တရား 
႐ုံးမ်ား၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား 
အေပၚ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ 
သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ တရား 
သူႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူသေဘာမ်ား၊ အာရွပစိဖိတ္ 
ေဒသ တရားစီရင္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ 
တရားစီရင္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
အတူ ကနဦးအစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ 
ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ား 
၏   ၈ /၂၀၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါ 
သည္။

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို အေျချပဳ၍ မဟာ 
ဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္း 
အဆင့္အစည္းအေဝးကို ယူအင္ဒီပီႏွင့္ အိုင္စီေဂ်မွ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ႏွင့္ 
၃ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြႏွဲင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေဝးကုိ ယူအက္ 
ေအ့စ္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းမွ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပဳလုပ္ခ့ဲ ပါသည္။ 

ရလဒ္အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစီရင္ရာ၌ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ 
နိုင္မႈ၊ တရားစီရင္ေရး၏ တန္းတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ 
တို႔တြင္ အစဥ္အလိုက္ အားေကာင္းေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အားအနည္းဆုံး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ လူထု 
၏ တရားမၽွတမႈလက္လွမ္းမီေရးျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ တရား 
စီရင္ေရးအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္အားထားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဤမဟာဗ်ဴဟာတြင္ လူထု၏တရားမၽွတမႈ လက္လွမ္း 
မီေရးႏငွ့ ္တရားစရီင္ေရးအေပၚ လထူ၏ု ယုၾံကညအ္ားထားမႈတို႔ 
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ 
သည္။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးသည္ လူတိုင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမၽွတမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ 
ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အေသအခ်ာ ကတိထား ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားစီရင္ေရး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ အဓိကတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး

• ျပည္သူအမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရး

• အမႈအခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ႏွင့္ျမန္ျမန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး

• တရား႐ုံးမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရး

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၁)  အမ်ားျပည္သူ၏ တရားမၽွတမႈ လက္လွမ္းမီေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၂) လူထု၏ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၃) တရားစီရင္ေရး၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၄) တရားစီရင္ေရး၏ သာတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အာမခံႏုိင္သည့္ ကတိကဝတ္ထိန္းသိမ္းရန္

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၅) အမႈမ်ားစစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ျမန္မာတရားစီရင္ေရးမွ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္မည့္ အပိုင္း 
(၅)ပိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေနာင္လာမည့္ ၃ ႏွစ္တာ 
တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၂ ရပ္ကို 
ထုတ္ေဖာ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
အသီးသီးတြင္  မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၃၁ ခ်က္ကို အႀကံျပဳ 
ေထာက္ခံထားပါသည္။

၃ ႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ျပည့္စုံရွင္းလင္းသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကမ္ႈအတြက ္အဓိကဦးစားေပးအစီအစဥ္ 
မ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈလုပ္
ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားကို 
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစားေပးအဆင့္ (၁)

မဟာဗ်ဴဟာအရ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးအေရးႀကီး 
ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား

ဦးစားေပးအဆင့္ (၂)

ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္အတြင္း ရရွိနိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအရ 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား

ဦးစားေပးအဆင့္ (၃)

စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္တြင္ ရရွိနိုင္သည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလယ္အလတ္ 
အဆင့္ ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ျမန္မာတရားစီရင္ေရးသည္ သာတူညီမၽွ လက္လွမ္းမီေရးကို ေပးအပ္ရန္၊ မၽွတမႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကတိကဝတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ျပည္သူ တုိင္းသည္ တရားမၽွတမႈကို လက္လွမ္းမီရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ တရား႐ုံးမ်ားကလည္း အမႈမ်ားကို မၽွတလၽွင္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အကူအညီႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတရား႐ုံးမ်ားသည္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ၊ လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳနိုင္မႈႏွင့္ သာတူညီမၽွသည့္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ အဟန႔္အတားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးက႑မ်ား၏ သေကၤတမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ရန္ တရားလႊတ္ေတာ္၊ 
ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားကို ေခတ္မီရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၁. 

တရား႐ံုးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ လက္လွမ္း 
မီနိုင္ေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• အမ်ားျပည္သူကိုယ္တိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူနိုင္ 
သည့္ ေကာင္တာမ်ား ထားရွိေပးျခင္း။

• အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေခတ္မီေသာ အမႈလက္ခံဌာနမ်ား 
၏ ေရွ႕ေျပးနမူနာပုံစံ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း။ 

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၂.

ျပည္သူမ်ား၊ တရားစြဲဆိုသူမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူမ်ား 
အားလုံးကို ယဥ္ေက်းလိႈက္လွဲလိုလားစြာ ဆက္ဆံေပးရန္

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေျပာဆိုမႈ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• တရား႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူ 
ေစေရးအတြက္ မႈခင္းသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္အား ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း။

• တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈနည္းလမ္းအသုံးျပဳ 
ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။

အမ်ားျပည္သူ၏ တရားမၽွတမႈ လက္လွမ္းမီေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၃. 

တရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမီေစေရး 
အတြက္ တရား႐ုံးအဆင္အျပင္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• ျပည္စံုလံုေလာက္၍ စိတ္ခ်ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပး 
အပ္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ 
အတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား 
ကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တရား႐ံုးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား 
တုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစ 
ျခင္းသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာတရား႐ုံးမ်ားသည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
မၽွတမႈႏွင့္ ဘက္မလုိက္မႈတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါ 
သည္။ ဆက္ဆံေျပာဆိုေရး၊ လူထုပညာေပးေရးႏွင့္ တရား႐ုံး 
−လူအစုအဖြ႕ဲ ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္အားကိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးကို တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

တရား႐ံုးမ်ားသည္ ဤသံုးႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဆာင္ 
ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရရိွမည့္ တရားမၽွတမႈလက္လွမ္း 
မီေရး တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တုိးတက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိေပးရာတြင္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၂.၁. 

သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို ျမႇင့္ 
တင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအား သတင္းမီဒီယာ 
ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

• တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ားျပည္သူကုိ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း။

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ 
မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အဆင့္  လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၂.၂.

တရား႐ုံးအသိုက္အဝန္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• တရား႐ံုးသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

• အမ်ားျပည္သူအေထာက္အကူျပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

လူထု၏ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လြတ္လပ္၍ တန္းတူညီမၽွရွိသည့္ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးသည္ အားလုံးအတြက္ တရားမၽွတမႈရွိေစရန္၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ထိန္း သိမ္းရန္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္သည့္ ျပည့္စုံလံုေလာက္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား အေသအခ်ာရွိေစရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ 
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တရား႐ံုးစနစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲမွ သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ တရား႐ံုးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈအားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လံုေလာက္ 
မႈမရွိပါ။ သုိ႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑သည္ သုံးႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အထူးအေရးႀကီး ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ကို အျမင့္ဆုံးတန္ဖိုးအထိ 
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္စြာတည္ရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္ရွင္းတမ္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို တာဝန္ယူ၍ အက်ိဳးရွိစြာ သုံးစြဲေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပရပါ 
မည္။ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမွန္ကန္မၽွတၿပီး သုံးႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အထူးအေရးႀကီးဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြအသုံးစရိတ္ရွင္းတမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ 
အသုံးစရိတ္ခန္႔မွန္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္တစ္ရပ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားစီရင္ေရး၏လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၁. 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး တာဝန္ 
ယူမႈရိွေစရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြအသံုးစရိတ္ရွင္းတမ္း 
မ်ားကုိ စီမံႀကီးၾကပ္ရန္၊ မွန္ကန္မၽွတသည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ေသာဘတ္ဂ်က္ကို စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးျမႇင့္ရန္။

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ တရား႐ံုးဘတ္ဂ်က္ 
ကို စီမံႀကီးၾကပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ျခင္း။

• ေပါင္းစည္းထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သုံးသပ္ျခင္း။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ခြေဲဝသတ္မွတ္ 
ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၂.

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ 
တရားစီရင္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန/သတင္းအခ်က္အလက္နည္း 
ပညာ(IT)ဌာနႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန႔္ဆိုင္ရာဌာနစသည္မ်ား
ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

• ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္နည္းပညာ(IT) စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း။

• ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ(IT) သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ျမန္မာတရား႐ုံးမ်ားသည္ အားလုံးသို႔ အဆင့္ျမင့္ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
မၽွတမႈႏွင့္ ဥပေဒအရ သာတူညီမၽွစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
တုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ထားရိွသည့္ကတိကဝတ္ကုိ ထိန္းသိမ္း 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးစည္းမ်ဥ္း 
မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား 
ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒကို မၽွတ၍ သာတူညီမၽွအသုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ တရား 
ေရးေလ့က်င့္သင္တန္းေက်ာင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားသူႀကီးမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ယခင္တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ တရား႐ုံးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစေရး 
အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္သံုးစနစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒစာၾကည့္ 
တိုက္မ်ား၏အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၁.

တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ လုပ္ငန္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးရန္။

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ သာတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္ 
သိကၡာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

• တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ေက်နပ္မႈ 
ကို ထိေရာက္လုံေလာက္စြာ တိုးျမႇင့္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ  
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• တရားသူႀကီးမ်ား ဗဟုသုတအရင္းအျမစ္ လက္လွမ္းမီေစ 
ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၏အဆင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၂. 

တရားသူႀကီးမ်ား၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာတုိးတက္ေရးအတြက္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ 
တရားေရးေလ့က်င့္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ တရား 
စီရင္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

တရားစီရင္ေရး၏ သာတူညီမွ်မႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အာမခံႏိုင္သည့္ ကတိကဝတ္ ထိန္းသိမ္းရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ျမန္မာတရား႐ုံးမ်ားသည္ ႐ုံးေရွ႕ေရာက္ရွိလာေသာ အမႈ 
အခင္းမ်ားကို တရားမၽွတစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီအက်ိဳးရွိေအာင္ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ 
မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ နည္းစနစ္သည္ အမႈတစ္မႈခ်င္းအတြက္ 
သာမက တရားေရးစနစ္တစ္ခုလုံး၏ တရားစီရင္ေရးစီမံ 
ခန႔္ခြဲမႈကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

မႈခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္နုိင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 
အေပၚထိ ေရာက္မႈမရွိသည့္ တရား႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို နည္းနိုင္ 
သမၽွနည္းေစျခင္းတို႔သည္ တရား႐ုံးအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ 
ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို သက္ေရာက္ေစသည့္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္း ေပၚေပါက္ေသာ 
တရား႐ံုး၏ ႐ံုးခ်ိန္းရက္မ်ားကုိ အမႈသည္မ်ား၊ နစ္နာသူမ်ား 
ႏွင့္ သက္ေသမ်ားက လက္ခံနုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္းၾကပ္ 
သည့္အမႈေရႊ႕ဆုိင္းမႈ ကန႔သ္တ္ေရးမူဝါဒကုိ တစ္သတ္မတ္ 
တည္း က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ မႈခင္းၾကားနာမႈေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကို 
နည္းနိုင္သမၽွ နည္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတရား႐ံုးမ်ားသည္ မလုိလားအပ္သည့္ ၾကန႔ၾ္ကာမႈမ်ား 
ကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ မႈခင္းစီမံ 
ခန႔္ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံထားပါသည္။ ဤသုံးႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း
တြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ 
သစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၁. 

မႈခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ 
တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး၏ မႈခင္းစီမံခန႔္
ခြဲမႈအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး 
က်င့္စဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။

မဟာဗ်ဴဟာအရ အထူးအေရးႀကီး အစီအစဥ္မ်ား

• တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မႈခင္း 
စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

• မႈခင္းစီမံခန႔ခ္ြမဲႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္း 
ဆုံးက်င့္စဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

• မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ထိပ္တန္းအဆင့္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္း 
မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အလုိက္ အမႈၿပီးစီးမႈ၊ စစ္ေဆး 
ဆဲအမႈမ်ား၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ေကာက္ယူျခင္း၊ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး 
မ်ားႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး၏ အမႈစီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ ၾကန႔္ၾကာသည့္ 
အခ်ိန္တို႔ကို) ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ယင္းေနာက္ အခ်က္အလက္ 
ကိန္းဂဏန္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံး 
အတိုင္းအတာအထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၂. 

ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္အစား အလုိအေလ်ာက္စက္မ်ားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာလုပ္ငန္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္း။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• မႈခင္းလမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အမႈတြဲထိန္းသိမ္း 
ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါ 
က ထိေရာက္ေသာလုပ္ငန္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္း။

• လူအစား စက္မ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္မည့္ 
မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္(CMS)ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

• တရားေရးဌာနတစ္ခုလံုးအတြက္ သတင္းနည္းပညာ(IT) 
အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၃. 

ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး၏ မႈခင္းစီမံခန႔ခ္ြမဲႈအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ 
ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။

အလယ္အလတ္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား

• ျပစ္မႈႏွင့္ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
ေဆာင္ရြက္နုိင္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳျခင္း။

အမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာရန္ 
အတြက္ လုပ္ငန္းလ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တရားေရး 
အဖြဲ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါ 
သည္။

အခ်က္အလက္အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းလ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ရန္အတြက္ အသုံးျပဳရမည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းလ်ာထား 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

1 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တရား႐ုံးမ်ားအားလုံး၏အမႈစြဲဆိုမႈႏွင့္ ၿပီးျပတ္မႈအမႈစာရင္းဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ 

2 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး (၃) ႐ုံး၏အမႈစြဲဆိုမႈႏွင့္ ၿပီးျပတ္မႈအမႈစာရင္းဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



3 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး(၃)႐ံုး(ခ႐ုိင္တရား 
႐ုံး ၁ ႐ုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ၂ ႐ုံး)တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္ပါသည္။

4 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး(၃)႐ံုး(ခ႐ုိင္တရား 
႐ံုး ၁ ႐ံုး ႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး ၂ ႐ံုး)တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ 
တရား႐ံုးအသံုးျပဳသူမ်ားဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္ပါသည္။

5 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး(၃)႐ံုး(ခ႐ုိင္တရား 
႐ံုး ၁ ႐ံုး ႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး ၂ ႐ံုး)တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ 
ပိတ္သိမ္းၿပီးအမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္ပါ သည္။

6 အေျခခံမ်ဥ္းအခ်က္အလက္၏ အရင္းအျမစ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုး(၃)႐ံုး (ခ႐ုိင္တရား 
႐ံုး ၁ ႐ံုး ႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး ၂ ႐ံုး)တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ 
ပိတ္သိမ္းၿပီးအမႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျဖစ္ပါ သည္။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကုိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရား 
သူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈ ပုံမွန္အစီ 
ရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေကာ္မတီသည္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္ လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၁
တရား႐ံုး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၂  
ျပည္သူမ်ား၊ တရားစြဲဆိုသူမ်ား 
ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူမ်ား 
အားလုံးကို ယဥ္ေက်းလိႈက္လွဲ 
လိုလားစြာ ဆက္ဆံေပးရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၃
တရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမီေစေရး 
အတြက္ တရား႐ုံးအဆင္အျပင္မ်ား 
ကို ေပါင္းစည္းထားေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံ 
မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္

၁.၁.၁ အမ်ားျပည္သူကိုယ္တိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္သည့္ 
ေကာင္တာမ်ား ထားရွိေပးျခင္း

၁.၁.၂ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေခတ္မီေသာ အမႈလက္ခံဌာနမ်ား 
ေရွ႕ေျပးနမူနာပုံစံ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း

၁.၂.၁ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာ 
ဆိုမႈသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း။

၁.၂.၂ တရား႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစေရး 
အတြက္ မႈခင္းသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

၁.၂.၃ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈနည္းလမ္း အသုံးျပဳနိုင္ေရး 
အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။

၁.၃.၁ ျပည့္စုံလုံေလာက္၍ စိတ္ခ်ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္နိုင္ 
ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပး 
တရား႐ံုးမ်ားတြင္ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားကုိ ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁.၃.၂ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိတရား႐ုံးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား 
တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

အလယ္အလတ္ 
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇

ျပည္သူမ်ား အားရေက်နပ္မႈ 
(တရား႐ံုးအသံုးျပဳသူမ်ား 
စစ္တမ္း)

ပါ၀င္သူမ်ား သံုးသပ္ခ်က္ +
တရား႐ံုးအသံုးျပဳသူမ်ား 
အားရေက်နပ္မႈ

အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ +
အသံုးျပဳသူအေရအတြက္

အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ

တရား႐ံုးအသံုးျပဳသူမ်ား 
အားရေက်နပ္မႈ

ေငြလုံးေငြရင္း သုံးစြဲျခင္း 
ဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းထား 
သည့္ နမူနာပုံစံ

OUSC + PRLP

OUSC + PRLP

OUSC 

OUSC + IP

OUSC + PRLP

OUSC

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္မည့္ အပိုင္း(၅)ပိုင္းအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၁) အမ်ားျပည္သူ၏ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီေရးကို  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၂.၁
သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၂.၂
တရား႐ုံးအသိုက္အဝန္းတြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
မ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

၂.၁.၁ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအား သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

၂.၁.၂ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂.၁.၃ အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂.၂.၁ တရား႐ုံးသတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂.၂.၂ အမ်ားျပည္သူအေထာက္အကူျပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

အလယ္အလတ္ 
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇

သင္တန္းသားပို႔ခ်နိုင္မႈ အေရ 
အတြက္ + သင္တန္းဝင္ႏွင့္ 
သင္တန္းၿပီး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

တရား႐ုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပည္သူမ်ား အသိပညာတိုး 
တက္လာမႈ(စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္း)

အခ်ိန္မီၿပီးစီးနိုင္မႈ

တရား႐ုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပည္သူမ်ား အသိပညာတိုး 
တက္လာမႈ

TDP + PRLP

OUSC

OUSC

OUSC + PRLP

OUSC

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၂) လူထု၏အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၁
ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ 
အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြအသုံးစရိတ္ 
ရွင္းတမ္းမ်ားကို စီမံႀကီးၾကပ္ရန္၊ မွန္ 
ကန္မၽွတသည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၂
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ 
႐ုံးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရား 
စီရင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လိုအပ္ 
သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္

၃.၁.၁ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ တရား႐ုံးဘတ္ဂ်က္ကို 
စီမံႀကီးၾကပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္ျခင္း

၃.၁.၂ ေပါင္းစည္းထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သုံးသပ္ျခင္း

၃.၂.၁ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန/သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာ 
(IT)ဌာနႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန႔္ဆိုင္ရာဌာန စသည္မ်ားကို စတင္ဖြဲ႕ 
စည္းျခင္း

၃.၁.၃ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္နိုင္ 
ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း

၃.၂.၂ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္နည္းပညာ(IT) စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္း

၃.၂.၃ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ(IT)သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အလယ္အလတ္ 
ဦးစားေပး

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၅

ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္တကြ 
ဘတ္ဂ်က္အခ်ိန္မီတင္ျပ 
နိုင္မႈ

မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈ၊ ဘတ္ 
ဂ်က္တို႔ အခ်ိတ္အဆက္မိမႈ

အခ်ိန္မီၿပီးစီးျခင္း

အခ်ိန္မီၿပီးစီးျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္
တိုးျမင့္လာမႈ

သင္တန္းပို႔ခ်နိုင္သည့္ 
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

BLDP

OUSC 

ADP

BLDP +
Planning Team

IT & PIDP + 
TDP + UNDP

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၃) တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၁
တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံးဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ 
မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၂
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ 
ရာတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္

၄.၁.၁ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္သာတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၄.၁.၂ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ေက်နပ္မႈကို 
ထိေရာက္လုံေလာက္စြာ တိုးျမႇင့္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၄.၁.၃ တရားသူႀကီးမ်ား ဗဟုသုတအရင္းအျမစ္ လက္လွမ္းမီေစေရး 
အတြက္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အဆင့္ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း

၄.၂.၁ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ 
တရားေရးေလ့က်င့္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း

၄.၂.၂ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး 
ဆိုင္ရာပညာရပ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

(ေရွ႕ေျပးတရား 
႐ုံးမ်ားတြင္)

အလယ္အလတ္ 
ဦးစားေပး

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

အလယ္အလတ္ 
ဦးစားေပး

ေဆာင္ရြက္ဆဲ

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၅

၂ဝ၁၆

တရား႐ံုးအသံုးျပဳသူမ်ား၏
ေက်နပ္မႈ

အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ 
စာၾကည့္တုိက္အေရအတြက္

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္ 
မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ 
ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ

အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ တုိးတက္ 
မႈျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေရ 
အတြက္

TDP

RDP + IP

TDP

TDP + JICA

LPDP + ADP
+ LIDP

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၄) တရားစီရင္ေရး၏ သာတူညီမွ်မႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အာမခံႏိုင္သည့္ ကတိကဝတ္ထိန္းသိမ္းရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၁
မႈခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ 
ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ တိုးတက္လာ 
ေစေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး၏ 
မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ဆိုင္
ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံးက်င့္စဥ္မ်ားကို 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

၅.၁.၁ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲ 
မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၅.၁.၂ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး 
က်င့္စဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၅.၁.၄ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား (ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အလိုက္ အမႈၿပီးစီးမႈ၊ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ား၏ ၾကာျမင့္ 
ခ်ိန္၊ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး၏ အမႈစီရင္ဆုံးျဖတ္ရန္ ၾကန္႔ 
ၾကာသည့္အခ်ိန္တို႔ကို)ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ယင္းေနာက္ အခ်က္အလက္ 
ကိန္းဂဏန္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္း 
အတာအထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း

၅.၁.၃ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

(ေရွ႕ေျပးတရား 
႐ုံးမ်ားတြင္)

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

(ေရွ႕ေျပးတရား 
႐ုံးမ်ားတြင္)

ထိပ္တန္းအဆင့္
ဦးစားေပး

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

(ေရွ႕ေျပးတရား 
႐ုံးမ်ားတြင္)

၂၀၁၅

၂၀၁၅

၂၀၁၅

၂၀၁၅

လက္က်န္အမႈက်ဆင္းျခင္း + 
ၾကန္႔ၾကာအမႈမ်ား၏ သက္ 
တမ္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ျခင္း + 
အမႈခ်ိန္းဆိုသည့္ေန႔တြင္ 
စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း + တရား႐ံုး 
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈ

CMC + PRLP

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၅) အမႈမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ နယ္ပယ္/
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ဦးစားေပးအဆင့္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ခ်က္

အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိ

ပုဂၢိဳလ္
ရလဒ္တိုင္းတာခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၃
ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး၏ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ 
ေျပးညီေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး 
အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္

၅.၃.၁ ျပစ္မႈႏွင့္ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ 
ရြက္နိုင္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳျခင္း

အလယ္အလတ္
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၆ အႀကံျပဳထားသည့္ ဥပေဒ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ

CRJDP + CJDP
+ LPDP

မဟာဗ်ဴဟာအပိုင္း(၅) အမႈမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၂
ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တရားစီရင္ေရး 
ဆိုင္ရာ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လူကိုယ္တိုင္အစား အလိုအေလ်ာက္ 
စက္မ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈရွိသည့္လုပ္ငန္းစနစ္ 
အသုံးျပဳျခင္း

၅.၂.၁ မႈခင္းလမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အမႈတြဲထိန္းသိမ္းျခင္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ထိေရာက္ 
ေသာလုပ္ငန္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္း

၅.၂.၂ လူအစားစက္မ်ားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္မည့္ မႈခင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္(CMS)ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၅.၂.၃ တရားေရးဌာနတစ္ခုလုံးအတြက္ သတင္းနည္းပညာ (IT) 
အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ပင္မလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း

အလယ္အလတ္
ဦးစားေပး

အလယ္အလတ္
ဦးစားေပး

အလယ္အလတ္
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆

တရား႐ုံးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ 
ထားနိုင္မႈ အတိုင္းအတာ

စက္မ်ားျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ မႈခင္းစီမံခန္႔ 
ခြဲမႈစနစ္(CMS)ကို အသုံးျပဳ 
နိုင္သည့္ တရား႐ုံးအေရ 
အတြက္

အခ်ိန္မီၿပီးစီးေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္နိုင္မႈ

CMC + PRLP

CMC+ IT&PIDP 
+ CRJDP+ CJDP 

+ IP

IT&PIDP + IP

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၁.
တရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားကို အလြယ္တကူ လက္ 
လွမ္းမီနိုင္ေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ 

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၂.
ျပည္သူမ်ား၊ တရားစြဲဆိုသူမ်ား 
ႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူမ်ား 
အားလုံးကို ယဥ္ေက်းလိႈက္လွဲ 
လိုလားစြာ ဆက္ဆံေပးရန္

၁.၁.၁. အမ်ားျပည္သူကိုယ္တိုင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူနိုင္ 
သည့္ေကာင္တာမ်ား ထားရွိေပးျခင္း

၁.၁.၂. အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေခတ္ 
မီေသာ အမႈလက္ခံဌာနမ်ား ေရွ႕ေျပး 
နမူနာပုံစံ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၁.၂.၁. တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႐ုံးဝန္ 
ထမ္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ 
ဆံေျပာဆိုမႈသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း။

၁.၂.၂. တရား႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစ 
ေရးအတြက္ မႈခင္းသတင္းအခ်က္ 
အလက္စနစ္အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

ထိပ္တန္းအဆင့္
ဦးစားေပး

 zသတင္းအခ်က္အလက္ (ဥပမာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား) 
ျဖန႔္ျဖဴးရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးတြင္ ကိုယ္တိုင္ 
ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ စားပြဲေကာင္တာမ်ား ထားရွိေပးျခင္း

 zအမႈလက္ခံဌာနမ်ား နမူနာပုံစံတစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း၊
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး တစ္႐ံုး၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္႐ံုးတို႔တြင္ 
ေဆာက္လုပ္ျခင္း

 z မႈခင္းသတင္း အခ်က္အလက္စနစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း 
 z OUSC တြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

 z ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
 zတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ 
ေပးရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း
 zလိုအပ္ပါက ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း 
ေပးျခင္း
 zလိုအပ္ပါက တရားသူႀကီးမ်ားအား တရားခြင္ေျပာဆို 
ဆက္ဆံမွႈသင္တန္းေပးျခင္း

ျပည္သူမ်ား၏ေက်နပ္မႈ
(တရား႐ုံး အသုံးျပဳသူ 
ဆန္းစစ္ခ်က္)

ျပည္သူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈ

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္ + 
တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

အခ်ိန္မီၿပီးစီးမႈ + အသုံးျပဳသူ 
အေရအတြက္

OUSC + PRLP

OUSC + PRLP

TDP + PRLP

IT&PIDP+ 
CRJDP+ 

CJDP

အပိုင္း(၁) အမ်ားျပည္သူ၏ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၁.၃.
တရား႐ုံး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီေစ 
ေရးအတြက္ တရား႐ုံးအဆင္ 
အျပင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းထား 
ေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ားျဖင့္ ျပန္ 
လည္မြမ္းမံရန္

၁.၂.၃. တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ 
ျဖန္ေျဖမႈနည္းလမ္း အသုံးျပဳနိုင္ေရး 
အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာ 
ျခင္း။

၁.၃.၁. ျပည္စုံလုံေလာက္၍ စိတ္ခ် 
ရေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ 
နိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ 
မ်ား တိုးျမႇင့္လာေစရန္အတြက္ ေရွ႕ 
ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အေထာက္ 
အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

 zအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး အက်ယ္အဝန္း၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
တရား႐ုံးေထာက္ပံ့ပစၥည္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆန္းစစ္ျခင္း 
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးအသီးသီးအတြက္ ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
 z ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ဒီဇိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္း(ဥပမာ သေကၤတ 
မ်ား၊ ႐ုံးတြင္းလမ္းညႊန္မ်ား)

တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

RDP+ IP

BLDP + PRLP

အပိုင္း(၁) အမ်ားျပည္သူ၏ တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား 
၏ သံုးသပ္ခ်က္



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၂.၁.
သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို 
ျမႇင့္တင္ရန္

၂.၁.၁. တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ႐ုံးဝန္ 
ထမ္းမ်ားအား သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် 
ေပးျခင္း

၂.၁.၂. တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္တြင္ 
အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအခ်က္
အလက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

 zတရားေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တရားသူႀကီးအသစ္ 
မ်ားႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖင့္ 
ပို႔ခ်ရန္ စီစဥ္ျခင္း 
 zတရားလႊတ္ေတာ္တရားေရး ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခား 
အရာရွိမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

 z OUSC ႏွင့္ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္တြင္ သတင္းျပန္ၾကား 
ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း 
 z OUSC ၊ HC ႏွင့္ အျခားတရား႐ုံးမ်ားတြင္ သတင္းျပန္ 
ၾကားေရးဌာန/တာဝန္ရွိသူဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံသတ္မွတ္ 
ျခင္း
 zတာဝန္ရွိသူ ခန႔္အပ္ျခင္း
 zဆရာျဖစ္သင္တန္းႏွင့္ တာဝန္ေပးခံရသူမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ 
သူျဖင့္ ပို႔ခ်ရန္ စီစဥ္ျခင္း
 z ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
တိုးတက္ေစျခင္း

သင္တန္းေပးမႈအေရအတြက္
+ သင္တန္းမစတင္မီ/ 
ၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
မ်ား

အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးမႈ

TDP + PRLP

IT&PIDP + 
ADP + TDP

အပိုင္း(၂) လူထု၏ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၂.၂.
တရား႐ုံးအသိုက္အဝန္းတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ 
ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္

၂.၂.၁. တရား႐ုံးသတင္းအခ်က္ 
အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္

USC ႏွင့္ ေရွ႕ေျပး 
တရား႐ုံး သတင္း 
အခ်က္အလက္ 

အတြက္
ထိပ္တန္းအဆင့္ 

ဦးစားေပး

 z USC ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဒသတရား႐ုံးမ်ား 
အေၾကာင္း (ေနရာ၊ ႐ုံးခ်ိန္) ေဖာ္ျပျခင္း
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း
 z USC ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း

တရား႐ုံးအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ 
အသိအျမင္ တိုးတက္လာမႈ

IT & PIDP

၂.၁.၃. အမ်ားျပည္သူ သတင္း 
အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း

ထိပ္တန္းအဆင့္
ဦးစားေပး

 zလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (ဥပမာ သတင္းလက္ကမ္းစာေစာင္ 
မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မြမ္းမံျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ 
မီဒီယာလက္စြဲ၊ သတင္းေထာက္လက္စြဲမ်ား)စတင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
 zတရားေရးဂ်ာနယ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္စီရင္ထုံးစာအုပ္ ထုတ္ေဝျခင္း
 zအာဆီယံ တရားေရးေပၚတယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း
 z နိုင္ငံျခားဥပေဒ/တရားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 
မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား 
ဖလွယ္ျခင္း

တရား႐ုံးအေပၚ ျပည္သူတို႔ 
၏ အသိအျမင္ တိုးတက္ 
လာမႈ (ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ)

IT & PIDP + 
PRLP

LPDP
IT & PIDP

အပိုင္း(၂) လူထု၏ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၁.
ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အသုံးျပဳရာ 
တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး 
တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္အတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြအသုံးစရိတ္ 
ရွင္းတမ္းမ်ားကို စီမံႀကီးၾကပ္ 
ရန္၊ မွန္ကန္မၽွတသည့္ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ 
ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံႀကီးၾကပ္ေရး 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုး 
ျမႇင့္ရန္ 

၃.၁.၁. ျပည္ေထာင္စု တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ 
အဆင့္မ်ားတြင ္တစ္စုတစ္စည္း 
တည္းေသာ တရား႐ုံးဘတ္ဂ်က္ကို 
စီမံႀကီးၾကပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးျမႇင့္ျခင္း

၃.၁.၂. ေပါင္းစည္းထားသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သုံးသပ္ျခင္း

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

 zတစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ တိုးတက္ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
 z စက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာစနစ္ တိုးတက္ေစၿပီး hardware 
ေထာက္ပံ့ျခင္း
 z ပုံစံမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
 zတာဝန္ရွိသူမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း
 zဘတ္ဂ်က္ေဖာ္ျပခ်က္ ျပင္ဆင္ျခင္း
 zဘတ္ဂ်က္/စီမံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ျခင္း

 z OUSC၏လက္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ကၽြမ္းက်င္သူျဖင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း 
 zတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ ကို 
ကၽြမ္းက်င္သူျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
 z OUSC တြင္ အသုံးျပဳမည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္တကြ 
ဘတ္ဂ်က္အခ်ိန္မီ 
တင္ျပနိုင္မႈ

မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ႏွင့္ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈ၊ 
ဘတ္ဂ်က္တို႔ အခ်ိတ္ 
အဆက္မိမႈ

BLDP

Planning 
Team + PRLP

BLDP

အပိုင္း(၃) တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၃.၂.
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္
ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ 
တရားစီရင္ေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈအ 
တြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ အထူးအေရးႀကီး 

ပထမႏွစ္

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

 z OUSC ႏွင့္ HC မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း
 z ေရွ႕ေနလိုင္စင္အတြက္ စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္စီမံ 
သည့္စနစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္း

 z ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ သင္တန္းေပးျခင္း 
 z ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာအဆင့္ျမင့္သင္တန္း ေပးျခင္း
 z IT  သင္တန္းေပးျခင္း

အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္မႈ

သင္တန္းေပးၿပီး ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္

IT & PIDP

LIDP

TDP

IP
(e.g., UNDP)

၃.၂.၂. ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္တြင္ IT  စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

၃.၂.၃ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ 
ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ 
(IT)သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

၃.၂.၁. သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ 
(IT)ဌာနႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ဆိုင္ 
ရာဌာန စသည္မ်ားကို စတင္ဖြဲ႕စည္း 
ျခင္း

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

 z စာခၽြန္ေတာ္အမိန႔္ဆိုင္ရာဌာန ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 z IT/ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဌာနဖြဲ႕စည္းျခင္း

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း 
ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ

OUSC

အပိုင္း(၃) တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၁.
တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံး
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟုသုတ၊ 
လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
စြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးရန္

၄.၁.၁. တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ 
သာတူ ညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ပို႔ခ် 
ေပးျခင္း။

အထူးအေရးႀကီး
ပထမႏွစ္

 zသင္တန္းမူေဘာင္၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ျပန္ 
လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ 
မႈျပဳလုပ္ျခင္း
 zလက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈအပါအဝင္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ား 
တြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပး 
ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ဥပမာ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ)
 zတရားသူႀကီးမ်ားအား ပုံမွန္သင္တန္းေပးျခင္း(လုပ္ငန္းဝင္
သင္တန္း၊ မြမ္းမံသင္တန္း)
 zဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးျခင္း
 z ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
 zအာဆီယံတရားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲသင္တန္း 
မ်ား က်င္းပျခင္း
 z နိုင္ငံျခားတရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားေရးအရာရွိမ်ားကို 
တြဲဖက္ထားျခင္း
 zလူငယ္တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

TDP + JICA

TDP

TDP +UNDP
RDP+

IP / ASEAN J

အပိုင္း(၄) သာတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၄.၂
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာတိုးတက္ေရးအတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

 z ေလ့က်င့္သင္တန္းေက်ာင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့ 
လာရန္ ဂ်ပန္သို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ေလ့လာေရးသြား 
ေရာက္ျခင္း (JICA) 
 zအဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း (ဥပမာ - 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ စာၾကည့္ တိုက္၊ IT၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ 
ဝန္ထမ္းျဖည့္တင္းျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္တမ္းတိုးတက္ျဖစ္ 
ေပၚေစျခင္း၊ သင္တန္းဆရာ ေခၚယူျခင္း၊ ဆရာျဖစ္သင္ 
တန္း)

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာတိုးတက္ 
မႈျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေရ 
အတြက္ 

OUSC
Working 
Groups + 

TDP + JICA

၄.၂.၁ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ 
ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ 
တရားေရးေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေက်ာင္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၄.၁.၂. တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ေက်နပ္ 
မႈကို ထိေရာက္လုံေလာက္စြာ 
တိုးျမႇင့္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။

ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး 
မ်ားအတြက္

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

 z ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
 z ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ သင္႐ိုး 
ညႊန္းတမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
 z ဝန္ထမ္းလက္စြဲ(မ်ား) ေရးဆြဲရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ တာဝန္ 
ေပးအပ္ျခင္း
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ဦးစြာေပးျခင္း
 z ဝန္ထမ္းမ်ားအား အမႈလက္ခံသည့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 
 z ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 
မ်ားေပးျခင္း

တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

TDP + State 
and Region 
HC + ADP 
+ CRJDP + 

CJDP

အပိုင္း(၄) သာတူညီမၽွမႈ၊ မၽွတမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ၅.၁.
မႈခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခ်ိန္မီ 
ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ တိုးတက္လာ 
ေစေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား 
႐ုံး၏ မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈအစီအစဥ္ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္  အေကာင္းဆုံးက်င့္စဥ္မ်ား 
ကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္

၅.၁.၁. တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၅.၁.၂. မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံးက်င့္စဥ္မ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး 
မ်ားအတြက္

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး 
မ်ားအတြက္

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

 zအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူျဖင့္ OUSC ၊ ခ႐ိုင္တရား 
သူႀကီးမ်ား၊ တရားသူႀကီးအသစ္မ်ားအတြက္ သင္တန္း 
စီစဥ္ေပးျခင္း
 zအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမွ HC ၊ အမႈမ်ားသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈအထူးသင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း 
 z မႈခင္းစီမံခန႔ခ္ြေဲရးေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈကုိ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း 
တြင္ ထည့္သြင္း၍ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးျခင္း

 z OUSC တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား (ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမွ တရား 
သူႀကီးမ်ား)ႏွင့္ မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
 z မႈခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ဇယား ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ံုးမ်ားတြင္ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 zတရား႐ုံး ၃ ႐ုံးတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 z နိုင္ငံျခားသို႔ တရားမဆင့္စာေပးပို႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
 zအာဆီယံေဒသအတြင္း တရားမဆင့္စာခ်အပ္မႈ လြယ္ကူ 
ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း 

အမႈၿပီးျပတ္မႈ တိုးတက္လာ 
ျခင္း + စစ္ေဆးဆဲအမႈ ၾကာ 
ျမင့္သည့္ကာလ ေလ်ာ့နည္း 
လာျခင္း + အမႈ႐ုံးခ်ိန္း 
ေသခ်ာမႈ တိုးတက္လာျခင္း  
+ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

TDP + PRLP

OUSC + 
CRJDP + 

CJDP + PRLP

အပိုင္း(၅) အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဦးစားေပး
အဆင့္

တာဝန္ရွိသူ ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

ထိပ္တန္းအဆင့္ 
ဦးစားေပး

 zလက္ရွိမႈခင္းစာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ 
သည္မ်ား(ဥပမာ-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မႈခင္းမ်ားကို အျခားမႈခင္း 
မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားအစီရင္ခံျခင္း)ကို ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 z မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ၏ တိုးတက္မႈကိုသိရွိရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ 
မႈခင္းစာရင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
 z မႈခင္းစီးဆင္းမႈအေျခအေနဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးရွိ ၿပီးျပတ္ၿပီး 
အမႈမ်ားကို နမူနာေကာက္ယူ၍ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း

CRJDP

CRJDP + 
CJDP + RDP

CRJDP + 
CJDP + RDP

၅.၁.၄ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ားတြင္ 
အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
(ဥပမာအားျဖင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အလိုက္ 
အမႈၿပီးစီးမႈ၊ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ား၏ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ား 
ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး၏ အမႈစီရင္ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာသည့္အခ်ိန္ 
တို႔ကို) ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ 
ယင္းေနာက္ အခ်က္အလက္ကိန္း 
ဂဏန္းေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ 
အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း

၅.၁.၃. မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခ်ိတ္ 
ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး 
မ်ားအတြက္

အထူးအေရးႀကီး 
ပထမႏွစ္

 z ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးရွိ ျပည္သူႏွင့္ အဓိကသက္ဆိုင္သူမ်ား 
(ဥပမာ - ရဲ၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ေရွ႕ေနမ်ား)သို႔ မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲ 
မႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ အစီအ 
စဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း

အမႈၿပီးျပတ္မႈ တိုးတက္လာ 
ျခင္း + စစ္ေဆးဆဲအမႈ ၾကာ 
ျမင့္သည့္ကာလ ေလ်ာ့နည္း 
လာျခင္း + အမႈ႐ုံးခ်ိန္း ေသ 
ခ်ာမႈ တိုးတက္လာျခင္း  + 
တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ 
ေက်နပ္မႈ

PC

အပိုင္း(၅) အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ADP - Administrative Department 
  စီမံေရးရာဌာန

ASEAN J - ASEAN Judiciaries 
  အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား၏ တရားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

BLDP - Budget and Logistics Department 
  ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ဌာန

CJDP - Civil Justice Department
  တရားမတရားစီရင္ေရးဌာန

CRJDP - Criminal Justice Department 
  ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရးဌာန

CMC - Case Management Committee 
  မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

CMS - Case Management System
  မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

H.C - High Court
  တရားလႊတ္ေတာ္

ICJ - International Commission of Jurists 
  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕

IP - International Partners 
  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

IT - Information Technology 
  သတင္းနည္းပညာ

IT & PIDP - Information Technology and Public Information Department
  သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူသတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန

JICA - Japan International Cooperation Agency 
  ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ

LPDP - Law and Procedure Department
  ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဌာန

LIDP - Lawyers and Inspection Department 
  ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန

OUSC  - Office of the Union Supreme Court 
  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး

OUSC WG - Working Group of the Office of the Union Supreme Court
  (ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ)
  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

PC - Pilot Court
  ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး

PRLP - USAID Promoting the Rule of Law Project
  အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏
  တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း

RDP - Research Department 
  သုေတသနဌာန

TDP - Training Department
  ေလ့က်င့္ဌာန

UNDP - United Nation Development Program 
  ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္

USAID - United States Agency for International Development   
  အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေအဂ်င္စီ

USC -  Union Supreme Court
  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

WDP - Writs Department 
  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ဆိုင္ရာဌာန

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး



ASEAN Judiciaries Portal - An Internet Portal to improve sharing of information 
among ASEAN Judiciaries

  အာဆီယံတရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဖလွယ္မႈတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ အင္တာနက္ဝင္ေပါက္

Case Information System - A web-based system that provides the public direct 
access to information about the activities of the 
Supreme Court of the Union including cause lists, 
annual statistics and case decisions.

  အမႈေခၚစာရင္း၊ ႏွစ္အလုိက္ အမႈစာရင္းႏွင့္ စီရင္ထံုးမ်ား အပါ 
အဝင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား 
ကို ျပည္သူလူထုက ကိုယ္တိုင္ၾကည့္႐ႈနိုင္မည့္ သတင္း 
ကြန္ရက္အျချပဳသည့္စနစ္

Civil Mediation  - A process that can help parties to a civil law suit 
reach an agreement prior to going to trial through 
the use of a neutral person (Judge/Mediator) 
trained in problem solving.

  တရားမမႈမ်ားကုိ တရား႐ံုးတြင္ ေျဖရွင္းသည့္အစား ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ၾကားေနပုဂၢိဳလ္ 
(တရားသူႀကီး / ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး)မ်ားျဖင့္ တရား႐ုံးသို႔ 
မေရာက္ရွိမီ သေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈရရွိေစရန္ ကူညီညႇိႏႈိင္း 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

Case Management  - Court supervision of case progress that explicitly 
recognizes cases vary in resource requirements 
(Judicial, staff and attorney)

  မႈခင္းမ်ားတြင္ အတိအလင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ တူညီမႈမရိွ 
ေသာလိုအပ္ခ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား (တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ား)အရ မႈခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ တုိးတက္ 
မႈမ်ားအေပၚ တရား႐ုံးက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ျခင္း 

Case Management System - A system for managing case processing that 
consists of continuous court supervision of the 
case and features including:

  - Early case screening for complexity based on 
established criteria

  - Assignment to unique case tracks
  - Differentiated procedures for each case track
  - Case tracking systems or software
  အမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရား႐ုံးက စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲနိုင္ေသာ မႈခင္းစီမံခန႔္ခြဲသည့္စနစ္ 
ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားပါဝင္သည္။ 

  - အမႈမ်ားကို အမႈတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဦးစြာ စိစစ္ျခင္း

  - အမႈတစ္မႈခ်င္း၏ ထူးျခားမႈအလုိက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း
  - အမႈတစ္မႈခ်င္းစီအတြက္ မတူညီသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ား အသုံးျပဳျခင္း
  - အမႈမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ တာဝန္ေပးအပ္မႈကို 

အေျခခံျခင္း
Case Flow Management - Coordination of court processes and resources to 

move cases timely from filing to disposition 
regardless of the type of disposition

  အမႈမ်ားတြင္ စီမံခန႔ခ္ြရဲမည့္ အမႈအမ်ိဳးအစားေပၚ မူမတည္ဘဲ 
အမႈစတင္သည္မွ အၿပီးသတ္စီမံခန႔ခ္ြသဲည္အထိ အမႈမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ တရား႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏုိွိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

Pilot Court - The Courts (Taungoo District Court, Hlaingthayar 
Township Court and Hpaan Township Court) that 
were identified by USAID PRLP and OUSC to pilot 
test strategic reform initiatives towards the goal of 
an overall OUSC trial court performance 
improvement agenda that can be replicated in 
other courts.

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေယဘုယ်လုပ္ 
ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အျခားတရား႐ံုး 
မ်ားတြင္ ပုံတူကူးယူအသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ USAID-PRLP တို႔မွ စမ္းသပ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ တရား႐ုံးမ်ား 
(ေတာင္ငူခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးႏွင့္ 
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး)

တရားမွ်တေရး အတူတကြ ျမႇင့္တင္ေပး
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