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w&m;rQwa&; twlwuG jrSifhwifay; 

rmwdum 

တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း ဒတိယနှစ်အစီအစဉ် (၂၀၁၆) ခနှစ ်

အပိင်း (၁)  အများြပည်သူ၏ တရားမတမလက်လမှ်းမီ ရးက ိကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်  

အပိင်း (၂)  လူထ၏အသိအြမင်ကိ ြမင့်တင် ပးရန်  

အပိင်း (၃)  တရားစီရင် ရး၏လွတ်လပ်မနှင့် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မတိက့ိ ြမင့်တင် ပးရန ် 

အပိင်း(၄)  သာတညူီမမ၊ မတမနှင့် ဂဏ်သိက္ခာ  

အပိင်း(၅)  အမများစစ် ဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ အား ကာင်းလာ စရန ်
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တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမကိန်း 
ဒတိယနှစ်အစီအစဉ် (၂၀၁၆) ခနှစ ်

 
ြမန်မာနိင်ငတရားစီရင် ရးသည် လူတိင်းသိ  ့ အရည်အ သွးြမင့်တရားမတမကိ ြဖည့်ဆည်း ပးရန်၊ တရားရးများအ ပ  

ြပည်သူလူထ၏စိတ်ချယကည်မနှင့် ထိ ရာက်မရှိသည့် တရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိြမင့်တင်ရန် အ သအချာကတိထား ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည ် တရားစီရင် ရး၏လပ်ငန်းတာဝန်များ အာင်ြမင် စရန ် အာက်ပါအတိင်းတရားစီရင် ရး 
ဆိင်ရာရည်မှန်းချက်များ ထားရှိပါသည-် 

 တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် ရပ်ရွာ အးချမ်းသာယာ ရး၊ 
 ြပည်သူအများ ယကည်ကိးစားသည့် ြပည်သူအ့ကျို းြပု တရားစီရင် ရးစနစ် ပ ထွန်း ရး၊ 
 အမအခင်းများကိ ဥပ ဒနှင့်အည ီမှန်မှန်နှင့်ြမန်ြမန် စီရင်ဆးြဖတ် ရး၊ 
 တရားရးများ၏ဂဏ်သိက္ခာ ြမင့်တင် ရး။ 
ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် အဆိပါတရားစီရင် ရးဆိင်ရာရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိက်ညီရန် ကိုးပမ်းအားထတ်လျက် 

ရှိပါသည်။ တရားစီရင် ရးဆိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း(၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနှစ်)ကိ ထတ်ြပန်၍ ၂၀၁၅ ခနှစ်တွင် စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်ခဲ့ပါသည်။ 
တရားစီရင် ရး၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင် စရန် အာက်ပါမဟာဗျူ ဟာနယ်ပယ် (၅)ရပ်တွင် ဦးစား ပးအဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည်- 

 အများြပည်သူ၏ တရားမတမလက်လှမ်းမီ ရးကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်၊ 
 လူထ၏အသိအြမင်ကိ ြမင့်တင် ပးရန်၊ 
 တရားစီရင် ရး၏ လွတ်လပ်မနှင့် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မတိက့ိ ြမင့်တင် ပးရန်၊ 
 တရားစီရင် ရး၏ သာတူညီမမ၊ မတမနှင့် ဂဏ်သိက္ခာကိ အာမခနိင်သည့် ကတိကဝတ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ 
 အမများစစ် ဆးစီရင်ရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ အား ကာင်းလာ စရန။် 
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ပထမနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်(၂၀၁၅)ခနှစ်တွင ် အထူးအ ရးကီးဦးစား ပးအစီအစဉ်များကိ နိင်ငတကာမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်း 
များ၏အကူအညီြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ်အစီအစဉ်တွင် တာင်ငူခရိင်တရားရး၊ လင်သာယာမို န့ယ ်
တရားရးနှင့် ဘားအမိုန့ယ်တရားရးတိက့ိ ရှ ့ ြပးတရားရးများအြဖစ်သတ်မှတ်၍ အများြပည်သူဆိင်ရာ ခတ်မီအမလက်ခဌာနများ၊ 
အများြပည်သူကိယ်တိင် သတင်းအချက်အလက်ရယူနိင်သည့် ကာင်တာများထားရှိ ပးြခင်း၊ ခတ်မီ အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများထားရှိ ပးြခင်း၊ 
ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် နသည့် တရားသူကီးများနှင့်ရးဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်း ဆာင်ရည်ဆိင်ရာသင်တန်းများ၊ 
ဝန် ဆာင်မနှင့် ြပာဆိဆက်ဆမဆိင်ရာ သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ မခင်းစီမခန ့်ခွဲမဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများ စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 
တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်တွင် တရားစီရင် ရးစီမခန ့ခ်ွဲမြမင့်တင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့်ြပည်သူ ့
ဆက်ဆ ရးဌာန၊ စာခန် တာ်ဌာန စသည့် ဌာနသစ်များ ဖွဲစ့ည်းြခင်း၊ လ့ကျင့်ဌာနနှင့် တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ လ့ကျင့် ရးသင်တန်း ကျာင်းတိ၏့ 
စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ပးြခင်း၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ website တွင ် တရားရးသတငး်အချက်အလက်ဆိင်ရာအစီအစဉ် 
များအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်အြပင်၊ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့်တရားလတ် တာ်များ၏ တစ်စတစ်စည်း 
တည်း သာ တရားရးဘတ်ဂျက်ကိ စီမကီးကပ်သည့်စွမ်း ဆာင်ရည်တိးြမင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာ၍တာဝန်ခမရှိ သာ ဘတ်ဂျက်သးစွဲ ရး 
စနစ်တိက့ိ လပ် ဆာင်ြခင်း စသည့်တိက့ိ ြပုလပ်ခဲ့ ပါသည်။ 

ထိြ့ပင ်တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် အများြပည်သူကိ သတင်းအချက်အလက် ပးသည့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်နိင်ရန် 

အတွက် သတင်းြပန်ကား ရးဌာနများ တည် ထာင် ပီး၊ တရားရးသတင်းြပန်ကား ရးအရာရှိများ ခန ့ထ်ား ပးြခင်း၊ တရားသူကီးများနှင့် တရားရး 

ဝန်ထမ်းများအား သတင်းမီဒီယာနှင့်ဆက်ဆ ရးသင်တန်းများ ပိခ့ျ ပးြခင်း၊ တရားရးသတင်းမီဒီယာလက်စွဲစာအပ်ထတ် ဝြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 
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ယခအခါ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်သည် မဟာဗျူဟာစီမကိန်းရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင် ရးအတွက် အရှိန်အဟန်ြမင့် 
ဆာင်ရွက်ရန် ၂၀၁၆ ခနှစ်တွင် အ ကာင်အထည် ဖာ်မည့် ဒတိယနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိ ထတ်ြပန်လိက်ပါသည်။ ဤဒတိယနှစ်အစီအစဉ်တွင် 
အာက်ပါ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက်ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည-် 

 ရှ ့ ြပးတရားရးများ တိးချဲ သ့တ်မှတ် ရးကိ အထူးအ လးထား ဆာင်ရွက် ြခင်း၊ 
 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်၏ မခင်းဆိင်ရာသတင်းအချက်အလက် စနစ်ကိ  အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊  
 တရားလတ် တာ်များ၌ မခင်းဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် တည် ထာင်ြခင်း၊  
 သတင်းလက်ကမ်းစာ စာင်များ ထတ် ဝြခင်း၊  
 တရားသူ ကီးများနှင့် တရားရးဝန်ထမ်းများအား သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာသင်တန်းများ ပိခ့ျြခင်း၊  
 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ်နှင့်ဆိင်သည့် ကိစ္စရပ်များကိ အ ကာင် အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
 လပ်ငန်းဝင်သင်တန်း၏သင်ရိးညန်းတမ်းကိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 ဥပ ဒသစ်များအတွက် မူဝါဒများနှင့် ၎င်းတိ၏့ အ ကာင်အထည် ဖာ်မ ယန္တရားများ ကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
၂၀၁၆ ခနှစ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခနှစ် သးနှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမကိန်း၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ် ပီး၊ ပိမိ 

ကာင်းမွန် သာတရားစီရင် ရးစနစ ် ြဖစ် ပ လာ ရးအတွက ် ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်က ချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်၊ 
ရည်ရွယ်ချက်များ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင ် အ ရးပါ သာအခန်းက တစ်ရပ်ြဖစ်မည်ဟ ယကည်ပါသည်။  ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ 
ရည်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်နှင့် တရားရးအဆင့်ဆင့်သည် ၂၀၁၆ ခနှစ် လပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိ 
အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အကျိုးသက်ဆိင်သူများ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများနှင့် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 
 

                                          ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် 
                                                         

   

w&m;rQwa&; twlwuG jrSifhwifay; 

3 





အပိငး် (၁) အများြပည်သူ၏ တရားမတမလက်လှမ်းမီ ရးက ိကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန ် 
'kwd,ESpf 

vkyfief;tpDtpOf  

w&m;rQwa&; twlwuG jrSifhwifay; 

5D

မဟာဗျူဟာ 
ရည်မှန်းချက ်

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ်များ 

 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန် 
ရှိသ ူ

ရလဒ ်
တိင်းတာြခင်း 

  
၁.၁. တရားရး 
ဝန် ဆာင်မ 
လပ်ငန်းများကိ 
အလွယတ်ကူ 
လက်လှမ်းမီနိင် ရး 
တိးြမင့်လပ် ဆာင ်
ရန ်

၁.၁.၁. အများြပည်သူ ကိယ်တိင် 
သတင်းအချက်အလက်ရယူနိင် 
သည့် ကာင်တာများထားရှိ ပး 
ြခင်း 
  

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ 
လက်ကမ်းစာ စာင်များ) ြဖန ့်ြဖူးရန ်စားပွဲ ကာင်တာများထားရှိ 
ပးြခင်း 

တည် ဆာက်မည့်တရားရးများတွင် သတင်းအချက်အလက်  
(ဥပမာ လက်ကမ်းစာ စာင်များ) ြဖန ့်ြဖူးရန ် စားပွဲ ကာင်တာများ 
ထားရှိ ပးြခင်း 

အထူး 
အ ရး ကီး 

BLDP+ IP   
ြပည်သူများ၏ ကျနပ်မ 
(တရားရး အသးြပုသူ 
ဆန်းစစ်ချက)် 

၁.၁.၂. အများြပည်သူဆိင်ရာ 
ခတ်မီအမလက်ခဌာနများ ရှ ့ ြပး 
နမူနာပစ ရးဆွဲြခင်း၊ လက် တွ  ့
အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခငး် 

 
တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများတွင ်အမလက်ခဌာနများ ထားရှိြခင်း 
တည် ဆာက်မည့်တရားရးများတွင် အမလက်ခဌာနများ ထားရှိ 

ပးြခင်း 

 
အထူး 

အ ရး ကီး 

 
BLDP+ IP 

 
 
ြပည်သူများ၏ ကျနပ်မ 

 
 
 
 
 
 
၁.၂.ြပည်သူများ၊ 
တရားစွဲဆိသူများ 
နှင့်တရားစွဲဆိြခင်း
ခရသူများအားလး 
ကိယဉ် ကျး 
လက်လှဲလိလားစွာ 
ဆက်ဆ ပးရန် 
  

၁.၂.၁. တရားသူ ကီးများ၊ ရး 
ဝန်ထမ်းများကိ ဝန် ဆာင်မ နှင့် 
ဆက်ဆ ြပာဆိမ သင်တန်းများ 
ပးြခင်း 

 ဝန် ဆာင်မနှင့ ်ဆက်ဆ ြပာဆိမ စသတ် မှတ်ချက်များ၊  
သင်တန်းအစီအစဉ်များ ြမင့်တင် ပးြခင်း၊ 

တိးချဲ ့ ရှ ့ ြပးတရားရးများ၏တရားသူကီးများနှင့် ရးဝန်ထမ်း 
များအား ဝန် ဆာင်မနှင့်ဆက်ဆမသင်တန်းများ ပးြခင်း 

သင်တန်းဆရာများကိ ဝန် ဆာင်မနှင့် ဆက်ဆမဆိင်ရာသင်တန်း 
များ ပးြခင်း 

အထူး 
အ ရး ကီး 

TDP+ HC 
+ PRLP+ 
UNDP 

သင်တန်းတက် ရာက်
သူများ၏ သးသပ်ချက် 
+ တရားရးအသးြပုသူ 
များ၏ ကျနပ်မ 

၁.၂.၂. တရားရးလပ်ငန်းများကိ 
ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိမိလွယ်ကူ 
စ ရးအတွက ်မခင်းသတင်း 
အချက်အလက်စနစ်အား ြမင့်တင် 
ပးြခင်း 

 မခင်းသတင်းအချက်အလက်စနစ်ကိ USC တွင် ြမင့်တင်ြခင်း 
 မခင်းသတင်းအချက်အလက်စနစ်ကိ HC တွင ်စတင်အ ကာင ်
အထည် ဖာ်ြခင်း 

HC မှ ကွန်ြပူတာဝန်ထမ်းများအား မခင်းသတင်းအချက်အလက် 
အသးြပုမ သင်တန်း ပးြခင်း 

HC ၏ မခင်းသတင်းအချက်အလက်များ စတင်ထည့်သွင်းြခင်း 

အထူး 
အ ရး ကီး 

IT&PRDP 
+CRJDP+ 
CJDP+ 
HC+ 
UNDP 

 အချိန်မီ ပီးစီးမ+ 
အသးြပုသူ 
အ ရအတွက် 
  

၁.၂.၃. တရားမမခင်းများတွင ်
စ့စပ်ြဖန် ြဖမနည်းလမ်းအသး 
ြပုနိင် ရးအတွက် ြဖစ်နိင် ြခများ 
ကိ လလ့ာြခင်း 

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊ ဆွး နွးပွဲများ ြပုလပ်ြခင်း 
 စာတမ်းြပုစတင်ြပြခင်း 
လပ်ထးလပ်နည်း ရးဆွဲြခင်း 

အလယ် 
အလတ ်
အဆင့် 

ဦးစား ပး 

IR&RDP+ 
LPDP+ IP 
  
  

တက် ရာက်သူများ၏ 
သးသပ်ချက် 
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း 
လပ်ငန်း ပီးစီးမ 



မဟာဗျူဟာ 
ရညမ်ှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစအီစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်ချက်များ 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန် 
ရှိသူ 

ရလဒ် 
တိင်းတာြခင်း 

 

 

 

 

၁.၃. တရားရး 

ဝန် ဆာင်မများက ိ

ြပည်သူများ လကလ်ှမး် 

မီ စ ရးအတွက ်တရားရး 

အဆင်အြပင ်များက ိ

ပါင်းစည်းထား သာ 

ဒီဇိင်းပစ များ ြဖင့် 

ြပန်လည ်မွမ်းမရန ် 

 

 

 

 
၁.၃.၁. ြပည်စလ လာက်၍ 
စိတ်ချရ သာ အခွင့်အလမ်း 
များ ပးအပ်နိင်ရန်နှင့် 
ြပညသ်ူများ၏ ယကညမ် 
တိးြမင့်လာ စရန်အတွက် 
တးိချဲ့ ရှ့ ြပးတရားရး များ 
တွင် အ ထာက်အပ့ပစ္စည်း 
များ ခတ်မီ အာင် ဆာင် 
ရွက်ြခင်း။ 

 
 တိးချဲ့ ရှ့ ြပးတရားရးအသီးသီးအတွက် ြပန်လည်မွမ်းမသည့် 
အစအီစဉ်များ ချမှတြ်ခင်း 

 တးိချဲ့ ရှ့ ြပးတရားရးများတငွ် ဒီဇိင်း ြပာင်းလဲြခင်း (သ ကတ 
များ၊ ရးတွင်းလမ်းညန်)  

 တိးချဲ့ ရှ့ ြပးတရားရးအသီးသီးအတွက် 
အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း 

 
 
 

အထးူ 
အ ရး ကီး 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
BLDP + 
PRLP+ IP+ 
UNDP 
 

 
 
 
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း 
လပ်ငန်း ပီးစီးမ 
တရားရးအသးြပုသူ 
များ၏ ကျနပ်မ  
 
 
 
 

 
၁.၃.၂. တစ်နိင်ငလးရှိ 
တရားရး များ၏ အ ထာက် 
အပ့ပစ္စည်းများ တိးတက် ရး 
အစအီစဉ်များ ြမင့်တင်ြခင်း 
နှင့် လက် တွ့ အ ကာင် 
အထည် ဖာ်ြခင်း။ 

 

 
 
 

 တရားရးများ၏ အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းတိးတက် ရး 
အစအီစဉ်များ ချမှတြ်ခင်း  

 ရွးချယ်ထားသည့် တရားရးများတငွ် က လးသက် သစစ် မးရန် 
အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် ပးြခင်း၊ IP များနှင့် ပူး ပါင်း 
အကဲြဖတ်မများအ ပ  အ ြခခ၍ က လးသငူယ်များအတကွ် 
ကာင်းမွန်သည့် တရားရးပတ်ဝန်းကျင်ထူ ထာင် ပးြခင်း 

 

 
 

ထိပ်တန်း
အဆင့် 

ဦးစား ပး 
 
 
 
 
 

 

 

 
BLDP + 
HC+ 
UNICEF 
 

 
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း 
လပ်ငန်း ပီးစီးမ 
တရားရးအသးြပုသူ 
များ၏ ကျနပ်မ 
 
 
 
 
 

 

အပိငး် (၁) အများြပည်သူ၏ တရားမတမလက်လှမ်းမီ ရးက ိကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန ် 

'kwd,ESpf 
vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရည်မှန်းချက ်

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်ချက်များ 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ ်

တိင်းတာြခင်း 

  
  
  
  
  
 
 
၂.၁. သတင်း 
မီဒီယာများ၊ 
ြပည်သူများနှင့် 
ဆက်ဆ ြပာဆိမ 
ကိ ြမင့်တင်ရန် 

၂.၁.၁. တရားသူ ကီးနှင့် 
ရးဝန်ထမ်းများအား သတင်း 
မီဒီယာနှင့်ဆက်ဆ ရး 
သင်တန်းများ ပိခ့ျြခင်း 

 တရား ရးသင်တန်း ကျာင်းတွင် တရားသူကီးအသစ်များနှင့ ်
မွမ်းမသင်တန်းများအတွက် ကမ်းကျင်သူြဖင့် ပိခ့ျရန်စီစဉ်ြခင်း 

အထူး 
အ ရး ကီး 

  

 TDP + 
PRLP+ IP 

သင်တန်း ပးမအ ရ 
အတွက+် သင်တန်း 
မစတင်မ/ီ ပီး နာက် 
စမ်းသပ်စစ် ဆးမများ 

၂.၁.၂. တရားရးအဆင့်ဆင့်တွင် 
အများြပည်သူကိသတင်းအချက် 
အလက် ပးသည့ ်ဝန် ဆာင်မ 
လပ်ငန်းများ လပ် ဆာင်ြခင်း 

 ဆရာြဖစ်သင်တန်းနှင့်တာဝန် ပးခရသူများက ိကမ်းကျင်သူြဖင့် 
ပိခ့ျရန် စီစဉ်ြခင်း 

 ာနတွင်းလပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ 
တိးတက် စြခင်း 

ထိပ်တန်းအဆင့ ်
ဦးစား ပး 

IT&PRDP 
+ TDP + 
PRLP+ IP   

  
အချိန်မီ ပီးစီးမ 

၂.၁.၃.  အများြပည်သူ သတင်း 
အချက်အလက်ဆိင်ရာ အစီ 
အစဉ်များကိ နိငင် တာ်အဆင့် 
လပ် ဆာင်ြခင်း 

 အစီအစဉ်ြပုလပ်ြခင်း (သတင်းလက်ကမး်စာ စာင်များထတ် ဝ 
ြခင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိက်မွမ်းမြခင်း၊ တရားသူ ကီးများအတွက် မီဒီယာ 
လက်စွဲ ထတ် ဝြခင်း) 

 တရား ရးဂျာနယ်နှင့် နှစ်စဉ်စီရင်ထးစာအပ် ထတ် ဝြခင်း 
 USC၏ ဆာင်ရွက်ချက်များ၊ လပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းစာအပ ်

ြပုစ ြခင်း၊ ြဖန ့် ဝြခင်း 
 အာဆီယတရား ရး ပ တယ ်ဖွ ဖ့ို း စြခင်း 
 နိင်ငြခား ဥပ ဒ/ တရား ရး အဖွဲအ့စည်းများ နှင့် ဥပ ဒများ၊ 

ဥပ ဒ ရးရာ စာအပ်များနှင့် အြခား အရာများ ဖလှယ်ြခင်း 
 ပထမနှစ ်မဟာဗျူဟာလပ်ငန်းအစီအစဉ်အတွက ်အစီရင်ခစာ 

ထတ်ြပန်ြခင်း 

အထူး 
အ ရးကးီ 

  
ထိပ်တန်းအဆင့ ်

 
 

အလယ်အလတ် 
အဆင့် 

 
ထိပ်တန်းအဆင့ ်

IT&PRDP
+ UNICEF 
+ PRLP+ 

UNDP 
  

LPDP 
IR&RDP 

  
IT&PRDP
+ IR&RDP 
IC+UNDP 

  
  
  
တရားရးအ ပ  ြပည်သ ူ
တိ ့၏ အသိအြမင် 
တိးတက်လာမ 
( လ့လာဆန်းစစ်မ) 

၂.၂. တရားရး 
အသိက်အဝန်းတွင် 
သတင်းအချက် 
အလက်ဆိင်ရာ 
အစီ အစဉ်များကိ 
တိးြမင့်လပ် ဆာင ်
ရန ်

၂.၂.၁. တရားရးသတင်းအချက် 
အလက်ဆိင်ရာ အစီအစဉ်များ 
ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန ်

 USC ၏ အငတ်ာနက်စာမျက်နာှတွင ် ဒသတရားရးများ 
အ ကာင်း ဖာ်ြပြခင်း 

 ရှ ့ ြပးတရားရး သတင်းအချက်အလက်များ ဖာ်ြပြခင်း 
 USC ၏ သတင်းအချက်အလက်များ ဖာ်ြပြခင်း 
 

 
အထူး 

အ ရးကးီ 
  
  
  

  
 
IT&PRDP 

  
တရားရးအ ပ  ြပည်သ ူ
တိ၏့ အသိအြမင် 
တိးတက်လာမ 
  

အပိငး် (၂) လူထ၏အသိအြမင်ကိ ြမင့်တင် ပးရန ် 
'kwd,ESpf 

vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရည်မှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်များ ဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ် 

တိင်းတာြခငး် 

၃.၁.ြပည်သူ့ဘ ာကိ 
အသးြပုရာတွင ်ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမရှိ ပီး တာဝန်ယမူ 
ရ ှ ိ စရန်အတကွ် ဘတဂ်ျက် 
နှင့ ် ငွအသးစရိတ ်
ရှင်းတမ်းများကိ စီမ 
ကီးကပ်ရန၊် မှန်ကန ်မတ 
သည့် တစ်စတစ ်စညး် 
တညး် သာ ဘတဂ်ျက်ကိ 
စီမ ကီးကပ် ရးအတကွ် 
စွမ်း ဆာင်ရည်တိးြမင့်ရန ် 

၃.၁.၁. USC နှင့် HC အဆင် ့
များတွင ်တစ်စတစ်စည်းတည်း 
သာ တရားရးဘတ်ဂျက်ကိ စီမ 
ကီးကပသ်ည့် စွမ်း ဆာင်ရည် 
တိးြမင့်ြခင်း 
 

 
 ဘတ်ဂျက်တာဝန်ရှိသူများကိ budget database သင်တန်း ပးြခင်း  
 ဘတ်ဂျက် ဖာ်ြပချက ်ြပင်ဆင်ြခင်း (budget narrative) 

 

 
အထူး 

အ ရး ကီး 
 
 

 

 
 
BLDP 

 
ရှင်းလင်းချက်နှင့်တကွ 
ဘတ်ဂျက် အချနိ်မ ီ
တင်ြပနိင်မ  
 

၃.၁.၂. ပါင်းစည်း ထားသည့် 
မဟာဗျူဟာစီမကိန်းနှင့ ်
ဘတ်ဂျက်ဦးစား ပးအစီအစဉ ်
များ၏ လပ်ငန်းစဉ်များက ိ
သးသပ်ြခင်း 

 USC၏လက်ရှိမဟာဗျူဟာစီမကိန်းကိ ကမ်းကျင်သူြဖင့် အကဲြဖတ်ြခင်း  
 တရားစီရင် ရးဆိင်ရာဘတ်ဂျက် ဦးစား ပး လပ်ငန်းစဉ်ကိ 
ကမ်းကျင်သူြဖင့် အကဲြဖတ်ြခင်း  

 USC တွင ်အသးြပုမည့်အဖွဲ ့အစည်းဆငိရ်ာနငှ့် လပ်ငန်းစဉ်ြမင့်တင်မ 
အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း  

 
 

အထူး 
အ ရး ကီး 

 
 

IC+ PRLP  
 
BLDP 
 
BLDP 

မဟာဗျူဟာစမီချက်နှင့ ်
ဦးစား ပးသတ်မှတ်မ၊ 
ဘတ်ဂျက်တိ့ အချတိ် 
အဆက်မိမ  

၃.၂. ြပည် ထာင်စ တရား 
လတ် တာ်ချုပ်တွင ်
ထ ိ ရာက်မရှိသည့် တရား 
စီရင် ရး စီမခန့်ခွဲမအတွက ်
လိအပ်သည့ ်စွမ်း ဆာင်မ 
များ ြမင့်တင်ရန ်

၃.၂.၁. USC တွငI်T 

စွမ်း ဆာင်ရည်များ 

ြမင့်တင်ြခင်း 

 USC နှင့် HCများအကား ဆက်သွယ်မကွန်ယက် ြမင့်တင်ြခင်း  
 ရှ့ နလိငစ်င ် လာက်ထားမများကိ  နှစ်အလိက် မတှ်တမး်တငထ်ားြခငး်  
 ြပစမ်၊ တရားမ၊ စာခန် တာ ် လာက်ထားမများကိ  နှစ်အလိက် 
မတှ်တမး်တငထ်ားြခငး် 

 
အထူး 

အ ရး ကီး 
 

IT&PRDP+ HC  
LIDP+UNDP 

CRJDP+ CJDP+ 
WDP 

 
အချိန်တိအတွင်း 
တိးတက်မ  
 

၃.၂.၂ USC ရးဝန်ထမ်းများ 
အတွက် ITသငတ်နး်များ ပး 
ြခင်း 

 ဝန်ထမ်းများအားကွန်ြပူတာ အ ြခခသင်တန်း ပးြခင်း  
 ဝန်ထမ်းများအားကွန်ြပူတာ အဆင့်ြမင့သ်င်တန်း ပးြခင်း 
 Case Management System သင်တန်း ပးြခင်း 

ထိပတ်နး် 
အဆင့် 

ဦးစား ပး 

TDP+UNDP 
IT&PRDP+  
IP+TDP+PRLP   
+ CMC 

သင်တန်း ပး ပီး 
ဝန်ထမ်းအ ရအတွက် 

 

အပိငး် (၃) တရားစီရင် ရး၏လွတ်လပ်မနှင့် တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မတိက့ ိြမင့်တင် ပးရန ် 

'kwd,ESpf 
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မဟာဗျူဟာ 
ရည်မှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ်များ 

ဆာင်ရကွ်ချက်များ 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ ်

တိင်းတာြခင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၄.၁. တရားသူ ကီး များ၊ 
တရားရးဝန်ထမ်းများ၏ 
ဗဟသတ၊ လပ်ငန်း 
ကမး်ကျင်မနှင့် စွမ်းရည ်
များ တိးြမင့် ပးရန ်
 
 
 

 

 

 

 

 

 

၄.၁.၁. တရားသူကီးများအတွက် 

သာတူညီမမ၊ မတမနှင့ ်

ဂဏ်သိက္ခာဆိင်ရာသင်တန်း 

များတိးြမင့်ပိ့ခ ျ ပးြခင်း။ 

 လက် တွ့ကမ်းကျင်မအပါအဝင ်ဦးစား ပးနယ်ပယ်များတွင် တရား 
သူ ကီးများအတွက် သင်တန်းအစီအစဉ်များ ြပုလပ်ြခင်း၊ (ဥပမာ 
စီမခန့်ခွဲ ရးနှင့် ကီးကပ်မဆိင်ရာ ကမ်းကျင်မများ၊ မခင်းစီမခန့်ခွဲမ၊ Code 
of Conduct၊ Legal English၊ Child Right)  

 လပ်ငန်းဝင်သင်တနး်၏သင်ရိးညန်းတမး်ကိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 
 က လးသူငယ်တရားမတမရရ ှ ိ ရးကိစ္စများအပါဝင ်သင်ရိးညန်းတမ်းများ 

ရးဆွဲြခငး်၊ ြပင်ဆင်ြခင်း 
 မို့နယ်၊ ခရိင်အဆင့တ်ရားသူ ကီးများ၊ ဝန်ထမ်းများအား က လးသူ 
ငယ်တရားမတမနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်သင်တန်းများ ပးရန်လိအပ်မ ရှိ၊ မရှိ 
စိစစ်ြခငး်၊ လိအပ်ပါကသင်တန်း ပးြခင်း 

 တရားသူ ကီးများအား ပမှန်သင်တန်း ပးြခင်း  
 ဆရာြဖစ်သင်တန်း ပးြခင်း  
 က လးသငူယတ်ရားစရီင် ရးဆငိ်ရာ ပူးတွဲသင်တန်းများ ပးြခင်း 
 ဆွး နွးပွဲ၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ၊ သင်တနး်များြပုလပ်ြခင်း 
 ပညာသငန်ှင့ ်ဥပ ဒဆိင်ရာသတင်းအချက်များ ြဖန့် ဝြခင်း 
 နငိင်ြခားအဖွဲ ့အစည်းများနငှ့် ဆာင်ရွက်မည့် စွမ်းရည်တိးြမင့်မဆိင်ရာ 
သင်တနး်များအတွက်  နှစ်စဉ်လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ရးဆွဲြခင်း၊ 
ဆာင်ရကွ်ြခင်း 

 နိင်ငြခားအစည်းအ ဝး၊ သင်တန်း၊ လ့လာ ရးအ တွ့အကု 
ရှင်းလငး်ပွဲများ ြပုလပ်ြခင်း 

 ဥပ ဒ ရးရာသ တသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပြခင်း 
 အာဆယီတရား ရးအဖွဲ ့အစည်းများနငှ့် ပးူတွဲသင်တန်းများကျင်းပြခင်း၊  
 နိင်ငြခားတရားရးများတွင် တရား ရးအရာရှိများကိ တွဲဖက်ထားြခင်း၊  
 လူငယ်တရားသူကးီများအတွက် ပညာ တာ်သင်အစီအစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ထိပတ်န်းအဆင့် 
ဦးစား ပး 

 
TDP + IP/UNDP 
 
 
TDP+WG+JICA / 
UNDP+ 
TDP+UNICEF 
 
 
UNICEF  
 
TDP+UNDP+IP+
UNICEF+JICA 
IR&RDP+IP/ 
ASEAN-J 
IR&RDP+ 
UNICEF 
 
 
IR&RDP 
 
IR&RDP 
 
 
IR&RDP 
 
IR&RDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
တရားရးအသးြပုသူ၏ 
ကျနပ်မ+သင်တန်း ပး  
မအ ရအတွက+် 
သင်တန်းသားများ၊ 
သင်တန်းနှင့်ဆက်စပ် 
ပတ်သက်သူများ၊ 
သငတ်နး် ကီးကပသ်ူ 
များ၏ သးသပ်ချက် 

  

အပိငး်(၄)  သာတူညီမမ၊ မတမနှင့် ဂဏ်သိက္ခာ  
'kwd,ESpf 

vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရည်မှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ်များ 

ဆာင်ရွက်ချက်များ 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသူ 
ရလဒ ်

တိငး်တာြခငး် 

  
၄.၁.၂. တရားရးဝန်ထမ်းများ 
အတွက် ြပည်သူလူထ၏ ကျနပမ် 
ကိ ထိ ရာက်လ လာက်စွာ 
တိးြမင့်နိင်သည့် စွမး်ရည်ဆိင်ရာ 
သင်တနး်များ ပိ့ခ ျ ပးြခင်း။ 

 ရးဝန်ထမ်းများအတွက်စသတ်မှတ်ထားသည့် သင်ရိးညန်းတမ်းများ 
ြဖစ် ပ စြခင်း၊  

 ဝန်ထမ်းလက်စွ(ဲများ) ရးဆွဲြခငး်၊  
 ရှ့ ြပးတရားရးဝန်ထမ်းများအတွက် စွမး်ရည်ဆိင်ရာ သင်တနး် ပးြခင်း 
 ဝန်ထမ်းများအား အမလက်ခသည့်သင်တန်းများ ပးြခင်း၊  
 ဝန်ထမ်းများအား ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းဆိင်ရာသငတ်န်းများ ပးြခင်း၊  

 
ထိပ်တန်းအဆင့် 
ဦးစား ပး 

 
 
TDP + HC + 
ADP + CRJDP + 
CJDP 

 

တရားရးအသး 
ြပုသ၏ူ ကျနပမ်၊ 
သင်တန်း မတိင်မီနှင့် 
သင်တန်း 
ပးီဆးပးီ နာက်  
အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 
သင်တန်း၏ထ ိ ရာက် 
မအ ပ အကဲြဖတ်ြခင်း 

၄.၁.၃. တရားသူကီးများ ဗဟသတ 
အရင်းအြမစ် လက်လှမ်းမီ စ ရး 
အတွက် တရားရး စာကည့်တိက် 
များ၏ အဆင့်ြမင့်တင် ပးြခင်း 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်စာကည့်တိက်အတွက် စီမချက် 
ရးဆွဲြခငး်၊ (ဥပမာ − E library အတွက်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ြခင်း) 

 

အလယ် 
အလတ် 
အဆင့် 

ဦးစား ပး 

IR&RDP+ 
IT&PRDP+ IP 

လပ်ငန်း ပီးစီးမ 

  
 
 
၄.၂. တရားသူကးီ 
များ၏ ပညာရပ ်
ဆိင်ရာ တိးတက် ရး 
အတွက ် စွမ်း ဆာင ်
ရည ်ြမင့်တင် ပးရန ်

၄.၂.၁ USC ၏ လ့ကျင့်ဌာနနငှ့် 
တရား ရး လ့ကျင့်သင်တန်း 
ကျာင်းတိ့၏ စွမ်း ဆာင်ရည် 
ြမင့်တင် ပးြခင်း 
 

 JICA Project အရ ဂျပန်သိ ့နစှ်စဉ် လ့လာ ရးသွား ရာက ်ြခငး်  
 သင်တနး် ကျာင်း အဖွဲ့အစည်းတိးတက်မဆငိရ်ာ စီမကိန်း (ဥပမာ 
အ ထာက်အပ့ပစ္စည်းများ၊ စာကည့်တိက်၊ IT၊ ဖွဲ ့စည်းပ၊ ဝန်ထမ်း 
ြဖည့်တငး်ြခငး်၊ သင်ရိးညန်းတမ်း တိးတက်ြဖစ် ပ စြခင်း၊ သငတ်နး်ဆရာ 
ခ ယူြခငး်၊ ဆရာြဖစ်သင်တန်း)  

ထိပ်တန်းအဆင့် 
ဦးစား ပး 

USCWG+ JICA+  
TDP 
TDP + JICA 
 

အဖွဲ့အစည်းဆငိရ်ာ 
တိးတက်မြဖစ်ရန် 
အ ကာင်အထည် ဖာ ်
ဆာငရ်ွက်မ 
အ ရအတွက်  

၄.၂. ၂. ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ ကိ 
ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း၊ တရား 
စီရင် ရးဆိင်ရာ ပညာရပ်နှင့ ်
ကျင့်ဝတ်ဆိင်ရာ နည်းဗျူဟာ များ 
ြမင့်တငြ်ခင်း၊ 
 

 ကျင့်ဝတ်ဆိင်ရာ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များချမှတ်ြခင်း 
 ကျင့်ဝတ်ဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခငး် 
 တရားစီရင် ရးကျင့်ဝတ် မူကမး် ရးဆွဲြခင်း 
 တရားစီရင် ရးပညာရပ်ဆိင်ရာ ဖွ့ ဖို းတိးတက် စရန် နည်းလမ်း ရှာ ဖွြခငး်၊ 
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ချမှတ်ြခင်း 

 တရားစီရင် ရးပညာရပ်ဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ ကျင်းပြခင်း 

 
 

အထူး 
အ ရး ကီး 

 
 

 
ECRC+ICJ+ 
UNDP 
 
PDWG+PRLP 

 
 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက ်
ပးီစးီမ 

 

အပိငး်(၄)  သာတူညီမမ၊ မတမနှင့် ဂဏ်သိက္ခာ  
'kwd,ESpf 

vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရညမ်ှနး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ ်

ဆာင်ရွက်ချက်များ 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ ်

တိင်းတာြခင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
၅.၁. မခင်းလပ်ငန်းစဉ ်များ  
အချိန်မ ီ ဆာင်ရွက ်နိင်မ 
တိးတက်လာ စ ရး အတကွ ်
ရှ့ ြပးတရားရး၏ မခင်း 
စီမခန့်ခွဲမအစအီစဉ်ဆိင်ရာ 
လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့ ် 
အ ကာငး်ဆးကျင့်စဉ်များက ိ
တိးြမင့်လပ် ဆာင ်ရန ်
 

 
 
၅.၁.၁. တရားသူ ကီးများနငှ့် 
တရားရးဝန်ထမး်များအတွက် မခင်း 
စီမခန့်ခွဲမဆိင်ရာသင်တန်းများ ပိ့ချ 
ပးြခင်း။ 

 
 

 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကမ်းကျင်သြူဖင့် တရား ရးအရာရှိများ ၊ 
တရားသူကီးများအတွက် သင်တန်းစီစဉ် ပးြခင်း၊  

 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကမ်းကျင်သမူှ HC များနငှ့် အမများသည့်ခရိင်၊ 
မို့နယ် တရားရးမှ တရားသူ ကီးများကိ သငတ်နး် ပးြခငး်၊  

 ရှ့ ြပးတရားရးတရားသူကီးများနှင့် ဝနထ်မး်များအတွက် မခင်း 
စီမခန့်ခွဲမ အထူးသင်တန်းပိ့ချြခင်း  

 မခင်းစီမခန့်ခွဲ ရး လ့ကျင့်သင်ကားမကိ သငရ်ိးညန်းတမး်တွင် 
ထည့်သွင်း၍ ဆရာြဖစ်သင်တန်း ပးြခင်း  

 
 
 

အထူး 
အ ရးကီး 

 
 
 
 
TDP + PRLP 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အမပးီြပတ်မ တိးတက် 
လာြခင်း+ စစ် ဆးဆ ဲ
အမကာြမင့်သည့်ကာလ 
လျာ့နည်းလာြခင်း+ 
အမရးချိန်း သချာမ 
တိးတက်လာြခင်း 
+တရားရး အသးြပုသူ 
များ၏ ကျနပ်မ 
 
 
 
 

၅.၁.၂. မခင်းစမီခန့်ခွဲမဆိင်ရာ 
လပထ်း လပ်နည်းများနငှ့ ်
အ ကာင်းဆးကျင့်စဉ်များကိ 
ြမင့်တင် ပးြခင်း။  

 မခငး်လပင်နး်စဉဇ်ယား အသးြပုြခငး်၊ 
 အာဆီယ ဒသအတွင်း တရားမဆင့်စာချအပမ် လွယ်ကူ စရန် 
စွမး် ဆာင်ရည ်ြမင့်တင်ြခင်း 

အလယ် 
အလတ် 
အဆင့် 

ဦးစား ပး 

 
CMC+ CRJDP + 
CJDP + PRLP 

၅.၁.၃. မခင်းစီမခန့်ခွဲမဆိင်ရာ 
လပထ်းလပန်ည်းတွင ် ြပာငး်လ ဲ
မများကိ ချိတ်ဆက် ဆာင်ရွက ်
ပးြခင်း။ 

 ရှ့ ြပးတရားရးရှိ ြပညသ်နူငှ့် အဓိကသက်ဆိင်သူများ (ဥပမာ ရဲ၊ 
ဥပ ဒအရာရှိ၊ ရှ့ နများ) သိ့ မခင်းစီမခန့်ခွဲမ ဆိင်ရာ ြပာင်းလဲမ 
များကိ ရှင်းလငး် ြပာြပရန် အစအီစဉြ်ပုလပြ်ခငး်  

 က လးသငူယ်တရားစရီင် ရးဆငိ်ရာ ညိနင်း ဆာင်ရွက် ရးအဖွဲ ့ 
ဖွဲ ့စညး်ြခငး်၊ လပင်န်းတာဝန်များသတ်မှတ်ြခင်း၊ ပမှန်အစည်းအ ဝး 
များ ကျင်းပြခင်း၊ 

 
 

အထူး 
အ ရးကီး 

 
 

PC 
 
 
USC+ GP  
UNICEF 

၅.၁.၄ ရှ့ ြပးတရားရးများတွင် 
အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းများ 
(ဥပမာအားြဖင် ့ြပက္ခဒိနန်ှစ် အလိက ်
အမပးီစီးမ၊ စစ် ဆးဆဲ အမများ၏ 
ကာြမင့်ချိန၊် ရှ့ ြပး တရားရးများ 
နှင့် တစ်နိင်ငလး၏ အမစီရင ်
ဆးြဖတ်ရန် ကန့်ကာသည့် 
အချိနတ်ိ့ကိ) ကာက်ယူြခင်းနှင့် 
၄ငး် နာက ်အချက်အလက ်
ကိနး်ဂဏနး် ကာက်ယူသည့် 
နည်းလမ်းများကိ တစ်နိင်ငလး 
အတိင်းအတာအထိ တိးြမင့်ြခငး် 

 လက်ရှိမခငး်စာရင်းများကိ ြပန်လည ်သးသပြ်ခငး်၊ လိအပ ်
သညမ်ျား(ဥပမာ မာ် တာ်ယာဉ်မခင်းများကိ အြခားမခင်း 
များနငှ့်ခွဲြခား အစရီငခ်ြခငး်) ကိ ြပာငး်လဲ ဆာငရ်ွကြ်ခငး်  

 မခင်းစီမခန့်ခွဲမ၏တိးတက်မကိ သရိှိရန် တစ်နိင်ငလး၏ 
မခငး်စာရငး်များကိ ဆန်းစစ် လ့လာြခင်း  

 မခင်းစီးဆငး်မအ ြခအ နဆိင်ရာ အ သးစိတ်အချက်အလက်များ 
ရရှိရန်အတွက် သတ်မှတ်တရားရးရှိ ပီးြပတ် ပီးအမများကိ နမနူာ 
ကာက်ယူ၍ စစတ်မး်ြပုလပြ်ခငး်  

 
 
 
 

အထူး 
အ ရးကီး 

 
 
 
 
 
 

 
 
CRJDP 
 
 
CMC+ CRJDP + 
CJDP +  
PRLP 
UNDP 

 

အပိငး်(၅)  အမများစစ် ဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 'kwd,ESpf 
vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရညမ်ှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ ်

ဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ ်

တိငး်တာြခငး် 

 
 
 
 
 
 
၅.၂. ပိမိထ ိ ရာက်မရ ှ ိ စရန ်
တရားစီရင် ရးဆိင်ရာ 
အဓိကလပ်ငနး်စဉ်များက ိ
လူကိယ်တိင်အစား 
အလအိ လျာကစ်က်များြဖင့် 
လပ် ဆာင်ရန်နှင့် 
ထ ိ ရာက်မရှိသည့် 
လပ်ငန်းစနစ်အသးြပုြခင်း 

၅.၂.၁. မခငး်လမး် ကာငး် 
လပင်နး်စဉမ်ျားနငှ့်အမတွဲ 
ထိနး်သမိး်ြခငး်လပထ်းလပန်ည်း 
များကိ ြပနလ်ည်သးသပြ်ခငး်၊ 
လိအပပ်ါက ထ ိ ရာက် သာ 
လပင်နး်စနစအ်သးြပုြခငး် 
 

 မခငး်လမး် ကာငး်လပင်နး်စဉမ်ျား၊ ဌာနအလိက ် တာငး်ခ သာ 
ပစများကိ ြပနလ်ည်သးသပြ်ခငး်၊ လပင်နး်စဉစ်နစ ်သတမ်တှ်ြခငး်၊ 

 အမတွဲထိနး်သမိး်ြခငး် လပထ်းလပန်ည်းများက ိြပနလ်ည ်
သးသပြ်ခငး်၊ လပထ်းလပန်ည်းများ သတ်မတှ်ြခငး်၊ 

 USC၊ HC အမတွဲထိနး်သမိး် ရးဆငိရ်ာ သငတ်နး် ပးြခငး် 
 

ထိပတ်နး်အဆင့် 
ဦးစား ပး 

CMC + PRLP 
 

CMC 
 
CMC 

တရားရးလပင်နး်စဉ် နငှ့် 
လပထ်းလပန်ည်းများအား 
ထ ိ ရာက်စွာ ဆာငရ်ွက် 
ထားနငိမ် အတိငး်အတာ 

၅.၂.၂. လူအစားစကမ်ျားြဖင့် 
အလိ အ လျာကလ်ပ် ဆာငမ်ည့် 
မခငး်စမီခန့်ခွဲမစနစ ်(CMS) ကိ 
စတငလ်ပ် ဆာငြ်ခငး် 
 

 CMS ဒဇီိငး်ကိ ြပနလ်ည်သးသပြ်ခငး် 
 တိးချဲ့ ရှ့ ြပးတရားရးများတွင် CMS နငှ့်ချိတ်ဆကအ်သးြပုရန် 
ကွန်ြပုတာ နငှ့် ဆကစ်ပပ်စ္စည်းများ ထာကပ်ြ့ခငး် 

 ရှ့ ြပးတရားရးများတွင် လက် တွ့ အ ကာငအ်ထည် ဖာ်ြခငး် 
 

အလယအ်လတ် 
အဆင့် 

ဦးစား ပး 
              

CMC+ IT& 
PRDP + CRJDP 
+ CJDP + IP 

စကမ်ျားြဖင့် အလိ 
အ လျာက ်လပ် ဆာင ်
မည့်မခငး်စမီခန့်ခွဲမ စနစ် 
(CMS)ကိ အသး 
ြပုနငိသ်ည့် တရားရး 
အ ရအတွက် 

၅.၂.၃. တရား ရးဌာန တစ်ခလး 
အတွက် သတငး်နည်းပညာ(IT) 
အသးြပုမဆငိရ်ာ ပငမ်လပင်နး် 
စမီချကတ်စရ်ပြ်ပငဆ်ငထ်ားြခငး် 
 

 တရား ရးဌာနတစ်ခလးအတွက် သတငး်နည်းပညာ(IT) အသး 
ြပုမဆငိရ်ာ ပငမ်လပင်နး်စမီချက် ရးဆွဲြခငး် 

အလယအ်လတ် 
အဆင့် 

ဦးစား ပး 
   

IT&PRDP + IP အချနိမ်ီ ပးီစးီ အာင် 
ဆာငရ်ွက်နငိမ် 

 
 

 

 

  

အပိငး်(၅)  အမများစစ် ဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

'kwd,ESpf 
vkyfief;tpDtpOf  
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မဟာဗျူဟာ 
ရညမ်ှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 
အစီအစဉ ်

ဆာင်ရကွခ်ျကမ်ျား 
ဦးစား ပး 
အဆင့် 

တာဝန်ရှိသ ူ
ရလဒ ်

တိငး်တာြခငး် 

 

 

၅.၃. ရှ့ ြပးတရားရး၏ 
မခငး်စီမခန့်ခွဲမအစီအစဉ်မ ှ
တစ်ဆင့် အချိန်နှင့် တစ် ြပး 
ည ီ ဆာင်ရကွန်ိင်မ ြမင့်တင ်
ရးအတကွ ်ဥပ ဒနှင့် 
လပ်ထးလပ်နည်းဆိင်ရာ 
လိအပ်ချကမ်ျားက ိ
ဖာ်ထတရ်န ်

 
၅.၃.၁ ြပစမ်နငှ့် တရားမမခငး် 
များတွင် အချနိန်ငှ့်တစ် ြပးညီ 
ဆာင်ရွက်နိင်မြမင့်တင် ရး 
အတွက် ဥပ ဒနငှ့်လပ်ထး 
လပန်ည်းဆိင်ရာလိအပခ်ျက ်
များကိ အကြပုြခငး် 
 

 
 ၂၀၁၄ ခနစှ် စာခန် တာ်အမိန့် လ ာက်ထားမ ဆိင်ရာဥပ ဒ၊ 
နညး်ဥပ ဒတိ့ကိ ြပနလ်ညသ်းသပ်ြခငး်၊ 
 

 ကန့်ကာမခငး်များအြမန် ပးီြပတ် ရးအတွက် နညး်လမး် ရှာြခငး်  

 
ထပိတ်န်းအဆင့်  
ဦးစား ပး 

 
 

 

 
CMC+ LPDP+ 
WDP 
 

CJDP+ CRJDP 

 
 
အကြပုထားသည့် ဥပ ဒ 
များကိ ြပာငး်လဲနငိမ် 
 

 
၅.၃.၂.တညဆ်ဥဲပ ဒများ 
 ြပငဆ်င်ြခငး်၊ ဥပ ဒသစ် ရး 
ဆွဲ ြခငး်နငှ့် 
ဥပ ဒအ ကာငအ်ထည ်
ဖာ်မဆိင်ရာ ယန္တရားကိ 
ြပုြပင် ြပာငး်လဲ ရးလပ်ငနး်စဉ်
များ ဆာင်ရွက်ြခငး် 

 
 ဥပ ဒများ ရးဆွဲရန် ညနိငး်ြခငး်၊ အကြပုချကရ်ယူြခငး်၊ ရးဆွြဲခင်း၊ 
တငြ်ပြခငး်(အနညာတ၊ သက် သခ၊ လမူွဲ၊ အသဉိာဏ်ပစ္စညး်နငှ့် 
ဆက်နွယ်သည့် ဥပ ဒစသညမ်ျား) 

 ထ ိ ရာက် သာ အသိဉာဏ်ပစ္စညး်ဆိင်ရာ အြငငး်ပာွးမ ြဖရှငး် ရး 
စနစ်တည် ထာင်ြခင်း 

 လူမွဲြဖစြ်ခငး်နငှ့်ဆငိ်သည့် ဥပ ဒ ရးဆွဲမအတွက် မူဝါဒ ရးဆွဲြခငး် 
 ဥပ ဒဆငိရ်ာ လလ့ာမစာတမး်များြပုစြခငး်၊ တငြ်ပြခငး် 
 ဥပ ဒကမး်များအ ပ  စိစစ် လ့လာြခင်း၊ အကြပုြခငး် 

 

 
ထပိတ်န်းအဆင့်  
ဦးစား ပး 

  

 
IR&RDP+ 
LPDP+IP 
 

WG+JICA+IP 
 
WG+JICA+IP 
 

IR&RDP 

 
အကြပုထားသည့် 
ဥပ ဒများက ိ ြပာငး်လ ဲ
နငိမ် 
 

 

အပိငး်(၅)  အမများစစ် ဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်နိင်မ 

'kwd,ESpf 
vkyfief;tpDtpOf  
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ADP                                                                   စီမ ရးရာဌာန 

ASEAN J                                                           အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများ၏တရား ရးအဖွဲအ့စည်းများ 

BLDP                        ဘတ်ဂျက်နှင့် ထာက်ပ့ဌာန 

CJDP                        တရားမတရားစီရင် ရးဌာန 

CRJDP                                                               ြပစမ်တရားစီရင် ရးဌာန 

CMC                                                                  မခင်းစီမခန ့်ခွဲမ ကာ်မတ ီ

CMS                                                                   မခင်းစီမခန ့်ခွဲမစနစ် 

ECRC                                                                 ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းြပန်လည်သးသပ် ရး ကာ်မတီ 

GP                        အစိးရမိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများ 

HC                                                                     တရားလတ် တာ် 

IC                        မဟာဗျူဟာစီမကိန်းလက် တွအ့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက ် ရး ကာ်မတ ီ

ICJ                        အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဥပ ဒပညာရှင်များအဖွဲ  ့

IP                        အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲအ့စည်းများ 

IR & RDP                        အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဆက်ဆ ရးနှင့် သ တသနဌာန 

IT                                                                       သတင်းနည်းပညာ 

IT & PRDP                                                        သတင်းနည်းပညာနှင့် ြပည်သူဆ့က်ဆ ရးဌာန 
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JICA                        ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ 

LIDP                        ရှ ့ န ရှ ရ့ပ်နှင့် စစ် ဆး ရးဌာန 

LPDP                        ဥပ ဒလပ်ထးလပ်နည်းဌာန 

OUSC                                                                ြပည် ထာင်စတရားလွတ် တာ်ချုပ်ရး 

OUSCWG                                                         ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရး၏ လပ်ငန်းအဖွဲ  ့

PC                                                                      ရှ ့ ြပးတရားရး 

PDWG                                                                      အတတ်ပညာဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဆိင်ရာလပ်ငန်းအဖွဲ  ့

PRLP                                                                 အ မရိကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး အဂျင်စီ၏ တရားဥပ ဒစိးမိးမြမင့်တင် ရးစီမကိန်း 

TDP                        လ့ကျင့်ဌာန 

UNDP                        ကလသမဂ္ဂဖွ ဖ့ို းမအစီအစဉ် 

UNICEF                        ကလသမဂ္ဂအြပည်ြပည်ဆိင်ရာက လးများအ ရး ပ ရန်ပ ငွအဖွဲ  ့

USAID                        အ မရိကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာဖွ ဖ့ို းတိးတက်မအစီအစဉ် 

USC                                                                   ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ ်

WDP                        စာခန် တာ်အမိန ့ဆ်ိင်ရာဌာန 
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