
      





တရားစီရင်ရရးဆိငု်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း တတိယနစှ်လုပ်ငနး်အစီအစဉ ်(၂၀၁၇) ခနုှစ်  

 

အပိုင်း (၁)  အများပပည်သူ၏ တရားမျှတမှုလက်လှမ်းမီရရးကို ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန်  

 

အပိုင်း (၂)  လူထု၏အသိအပမင်ကို ပမှင့တ်ငရ်ပးရန်  

 

အပိုင်း (၃)  တရားစီရင်ရရး၏လွတ်လပမ်ှုနှင့် တာဝနယ်ူရဆာင်ရွက်မှုတိုက့ို ပမငှ့်တင်ရပးရန်  

 

အပိုင်း (၄)  တရားစီရင်ရရး၏ သာတူညီမျှမှု၊ မျှတမှုနှင့ ်ဂုဏ်သိက္ခာကို အာမခံနိုင်သည့်် ကတကိဝတ်ထိန်းသိမ်းရန် 

 

အပိုင်း (၅)  အမှုများစစ်ရဆးရာတွင် အချိန်နှင့်တစ်ရပပးညီ ရဆာင်ရွက်နိုင်မှု အားရကာင်းလာရစရန် 

 

အတိုရကာက်အရခါ်အရဝါ်များ 





တရားစီရင်ရရးဆိငု်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

၂၀၁၇ ခနုှစ် တတိယနစှ်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်  

 “တရားမျှတရရး အတူတကွ ပမှင့တ်င်ရပး” ဆုိသည့် ရဆာင်ပုဒန်ှင့အ်တူ  ချမှတ်ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့် ပမန်မာ့တရားစီရင်ရရး၏တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ သုးံနှစ်တာ မဟာဗျူဟာ 

စီမကံိနး်(၂၀၁၅-၂၀၁၇) ရနာက်ဆံုးနှစသ်ို ့ ရရာက်ရှိလာပပီပြစပ်ါသည်။ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ပထမနှစမ်ှစတင်လျက် မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်များကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးစားရပး 

နယ်ပယ်များတွင် အရှိန်အဟုန်ပြင့် ရဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်နှစ်ချင်းစီ၏ အပပီးသတ်ကာလများတွင် မိမိတုိအ့တွက် အရရးပါသည့် နိုငင်ံတကာမိတ်ြက် အြွဲ အ့စည်းများကုိ 

ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သို ့ ြိတ်ရခါ်၍ ပပီးခဲ့သည့်နှစအ်တွင်း ရဆာင်ရွကခ်ဲ့သည့်ရဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အကျဉ်းရှင်းလင်းခဲ့ပပးီ လာမည့်နှစအ်တွက် ပပည်ရထာင်စု 

တရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နှင့် ပူးရပါငး်ရဆာင်ရွကလ်ိုသည့်အဆုိပပုချက်များကုိ ြိတ်ရခါ်ခ့ဲပါသည်။ တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာမဟာဗျူဟာစီမကံိနး် ပထမနှစ်အတွင်း အရကာင်အထည်ရြာ် 

ရဆာင်ရွကမ်ှုများအတွက် အစီရင်ခစံာကိ ု မိမိတို၏့မိတ်ြကအ်ြွဲ အ့စည်းများ၊ နိုငင်ံများသုိ ့ ပုံနှိပ်ပြန ့်ရဝနိုင်ခဲပ့ပီး အများပပည်သူထံသုိ ့ မိမိတို၏့တရားဝင်ဝက်် ်ဆိုကမ်ှတစ်ဆင့် 

အသိရပးနိုငခ်ဲ့ပါသည်။ ယင်းသိုရ့ဆာင်ရွကရ်ပခင်း၏ တစ်ခုတည်းရသာ အရရးပါသည့် အရကကာင်းအချက်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နှင့်တကွ 

အဆင့်အဆင့်ရသာ တရားရံုးများသည် တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုအတွက် ရဆာင်ရွကရ်နသည့်ကိစ္စရပမ်ျားကုိ သိရှရိစလို၍ ပြစ်ပါသည်။ 

 ပပီးခဲ့သည့် စီမကံိနး်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ထင်ရှားရပါ်လွင်သည့် ရအာင်ပမင်မှုများရရှခိဲ့သကဲသ့ို ့ ရဆာင်ရွကရ်န် လုပ်ငနး်ရဆာင်တာများလည်း ကျန်ရှိရနဆပဲြစ်သည်။ 

စီမကံိနး်စတင်ရဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရတာင်ငူခရုိင်တရားရံုး၊ လှိုင်သာယာပမိုန့ယ်တရားရံုး၊ ်ားအံပမိုန့ယ်တရားရံုး စသည့်တရားရံုး(၃)ရံုးကုိ ရရှရ့ပပးတရားရံုးများအပြစ် 

သတ်မှတ်ရဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲပပီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရမာ်လပမိုင်ခရုိင်တရားရံုး၊ မံုရွာခရုိင်တရားရံုး၊ ချမ်းရအးသာစံပမို န့ယ်တရားရံုး၊ ပုသမိ်ပမို န့ယ်တရားရံုး၊ မရကွးပမို န့ယ်တရားရံုး စသည့် 

ရရှ ရ့ပပးတရားရုံး(၅)ရုံး တုိးချဲရ့ဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲပခင်းသည်  တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်း  ဒုတိယနှစ်အတွက် ထူးပခားထင်ရှားသည့် ရအာင်ပမင်မှုများဟု ဆိုနိုင်ရပသည်။       



အဆုိပါရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများရှိ မှုခင်းစီမခံန ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များမှ ရရှိခဲ့သည့် အလွန်ပငအ်ပပုသရ်ာရဆာင်သည့် ကနဦးရလဒ်များတွင် ကကန ့်ကကာမှုခင်းများကုိ သိသာစွာ ရလျှာ့ချ 

နိုငခ်ဲ့ပခငး်နှင့် တိုးတက်သည့်တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ လုပ်ရဆာင်ချက်များလည်း ပါဝငရ်နပါသည်။ 

 ယခင်ဒုတိယနှစ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်က့ဲသုိပ့င် တတိယနှစ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရသးစိတ်ကိ ု ယခုအစီအစဉ်တွင် တရားဝင်ရြာ်ပပထားပါသည်။ မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များ 

နှင့တ်ကွ မဟာဗျူဟာရြာ်ရဆာင်မည့် နယ်ပယ်(၅)ရပ်တွင် စီမကံိနး်တတိယနှစအ်တွက် ရြာ်ရဆာင်မည့်အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ အချို ရ့သာလုပ်ငန်းရပ်များသည် ယခင်နှစ်  

စီမံကိန်းများအတွက် ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှရသာ နယ်ပယ်ကဏ္ဍများပြစ်ပပီး အချို မှ့ာ အသစ်ရဆာင်ရွကရ်မည့် ကိစ္စရပ်များပြစ်ပါသည်။ အဆုိပါကဏ္ဍများကုိ အုပ်စုခွဲပခားမည် 

ဆုိပါက − 

 အများပပည်သူကိယ်ုတိုင် သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်သည့် ရကာင်တာများ၊ အများပပည်သူဆုိင်ရာ ရခတ်မီအမှုလက်ခံဌာနပုံစံများ ရရးဆဲွပခငး်နှင့်ထားရှိပခင်း၊ 

 တရားသူကကးီများနှင့် ရံုးဝန်ထမ်းများကုိ အထူးအားပြင့် ဝန်ရဆာင်မှုနှင့် ဆက်ဆံရပပာဆုိမှု၊ သတင်းမဒီီယာနှင့ ် ရပပာဆုိဆက်ဆံရရး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ 

မှုခင်းစီမခံန ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် တရားရံုးဂုဏ်သိက္ခာရှိရရးဆုိင်ရာ နယ်ပယ်များအတွက် အရည်အရသွးတိုးတက်ရစရန် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးပခင်း၊ 

 အီလက်ထရရာနစ်သတင်းအချက်အလက်စနစ်အား ပမှင့တ်င်ရပးပခင်းနှင့ ် တရားရရးဌာနတစ်ခလုုံးအတွက် သတင်းနည်းပညာအသုးံပပုမှုဆုိင်ရာ ပင်မလုပ်ငနး်စီမံချက်တစ်ရပ် 

ပပင်ဆင်ထားပခင်း၊ 

 တိုးချဲ ထ့ားသည့် ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင် အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းများ ရခတ်မီရအာင် ရဆာင်ရွကပ်ခင်း၊ 

 တစ်စုတစ်စည်းတည်းရသာ တရားရံုး်တ်ဂျက်ကို စီမံကကီးကကပ်သည့်စွမ်းရဆာင်ရည် ပမှင့တ်င်ပခင်းနငှ့််တ်ဂျက်ဦးစားရပးအစီအစဉ်များ၏ လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ သုးံသပ်ပခင်း၊ 

 တရားရံုးစာကကည့်တိုက်များအား အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်၏ ရလ့ကျင့်ဌာနနှင့ ်သင်တန်းရကျာင်းတို၏့ စွမး်ရဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ရပးပခင်း၊ 

 တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကုိ ပပန်လည်သုံးသပ်ပခငး်၊ တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာပညာရပ်နှင့ ်ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာနည်းဗျူဟာများ ပမငှ့်တင်ပခင်း၊ 



 မှုခင်းလမ်းရကကာင်းလုပ်ငနး်စဉ်များ၊ အမှုတွဲထိန်းသိမး်ပခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း၊ 

 တရားမမှုခင်းများတွင် ရစ့စပ်ပြန်ရပြမှုနည်းလမ်းအသုးံပပုနိုငရ်ရးအတွက် ပြစ်နိုငရ်ပခများကုိ ရလ့လာပခင်း အစရှိသည်တို ့ပြစ်ပါသည်။ 

 

ယင်းအပပင် ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် အရသးစိတ်ရြာ်ပပထားပခင်းမရှိရသာ်လည်း အပခားရသာအရရးပါသည့် လုပ်ငနး်ရဆာင်တာတစ်ရပ်မှာ ဤတရားစီရင်ရရး 

ဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ရနာက်ဆံုးနှစ ် ကုန်ဆံုးပပီးရနာက် ကာလအပိုငး်အပခားတစ်ခအုတွက်  ပိုမိုသင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်သည့်တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ  မဟာဗျူဟာ 

စီမကံိနး်အသစ်တစ်ရပ်ရရးဆဲွ အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ရရးပင်ပြစ်ပါသည်။ ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်အရနနှင့် မိတ်ြက်အြွဲ အ့စည်းများ၏ထိရရာက်သည့် ကူညီပံပ့ိုးမှု 

များပြင့် ပပည်သူအများယံုကကည်ကိးုစားသည့် တရားစီရင်ရရးပြစထ်ွန်းလာရစရရးအတွက် လက်ရအာက်တရားရံုးများအရပါ် ဦးရဆာင်လမ်းညွှန်လျက် အစွမ်းကုန် ကကိုးပမ်း 

ရဆာင်ရွကသ်ွားမည်ပြစ်သည်။ 

 

 

 

 

ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် 





  

တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉအ်စအီစဉ ် -  အပိုငး် (၁) အများပပည်သ၏ူ တရားမျှတမှုလက်လမှး်မရီရးကုိ ကာကွယ်ရစာင့်ရရာှက်ရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

 ၁.၁. တရားရုံး 

ဝနရ်ောငမ်ှုလပုင်နး် 

များကိုအလယွတ်က ူ

လကလ်မှး်မနီိုငရ်ရး 

တိုးပမငှ့်လပုရ်ောင ်

ရန ် 

၁.၁.၁. အများပပည်သကုိူယ်တုိင ်

သတငး်အချက်အလက်ရယူနိုင ်

သည့်ရကာငတ်ာများ ထားရှိရပး 

ပခငး် 

 တုိးချဲ ရ့ရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင ်သတငး်အချက်အလက်ပြန ့ပ်ြူးရန ် 

စားပွဲရကာငတ်ာများထားရှိရပးပခငး် 

 တည်ရောက်မည့်တရားရံုးများတွင် သတငး်အချက်အလက်   

ပြန ့ပ်ြူးရန ် စားပွဲရကာငတ်ာများထားရှိရပးပခငး် 

 ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင ်ဥပရဒအရထာက်အကူပပုကိစ္စရပမ်ျားနငှ့် 

စပလ်ျဉး်၍ သတငး်အချက်အလက်ရပးပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

CMC+ 

PRLP 

BLDP 

 

USC+MJ+ 

LAWG 

ပပည်သမူျား၏ 

ရကျနပမ်ှု 

 

၁.၁.၂. အများပပည်သေုိူငရ်ာ 

ရခတ်မအီမှုလက်ခဌံာနများ 

ရရှ ရ့ပပးနမနူာပုံစ ံရရးေဲွပခငး်၊ 

လကရ်တွအ့ရကာငအ်ထည်ရြာ် 

ပခငး် 

 တုိးချဲ ရ့ရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင ်အမှုလက်ခဌံာနများ ထားရှိရပး 

ပခငး် 

 တည်ရောက်မည့်တရားရံုးများတွင် အမှုလက်ခဌံာနများ ထားရှိရပး 

ပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

CMC+ 

PRLP 

BLDP 

 

ပပည်သမူျား၏ 

ရကျနပမ်ှု 

၁.၂.  ပပညသ်မူျား၊ 

တရားစွဲေိုသမူျား 

နငှ့်တရားစွဲေိုပခငး် 

ခရံသမူျားအားလုံး

ကိုယဉရ်ကျး 

လှိုကလ်ှဲစာွ 

ေကေ်ရံပးရန ်

 

၁.၂.၁. တရားသကူကီးများ၊ 

ရံုးဝနထ်မး်များကုိ ဝနရ်ောငမ်ှု 

နငှ့် ေက်ေံရပပာေုိမှု 

သငတ်နး်များရပးပခငး် 

 ဝနရ်ောငမ်ှုနငှ့် ေက်ေံရပပာေုိမှု စသံတ်မတ်ှချက်များ၊သငတ်နး်  

အစအီစဉမ်ျား ပမငှ့်တငရ်ပးပခငး်၊  

 သငတ်နး်ေရာများကုိ ဝနရ်ောငမ်ှုနငှ့် ေက်ေံမှုေုိငရ်ာသငတ်နး် 

များပိုခ့ျရပးပခငး် 

 တုိးချဲ ရ့ရှ ရ့ပပးတရားရံုးများ၏တရားသကူကီးများနငှ့် ရံုးဝနထ်မး် 

များအား ဝနရ်ောငမ်ှုနငှ့်ေက်ေံမှုသငတ်နး်များ ပိုခ့ျရပးပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

TDP+ 

PRLP 

 

 

TDP+HCs+ 

PRLP 

သငတ်နး်တကရ်ရာက်

သမူျား၏ 

သုံးသပခ်ျက၊် 

တရားရံုးအသုံးပပုသ ူ

များ၏ရကျနပမ်ှု 

၁.၂.၂. တရားရံုးလပုင်နး် 

များကိုရောငရ်က်ွရာတွင် ပိုမို 

လယ်ွကူရစရရးအတွက် မှုခငး်  

သတငး်အချက်အလက်စနစအ်ား 

ပမငှ့်တငရ်ပးပခငး် 

 မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုစနစ ်(CMS) ရရးေဲွတည်ရောက်ရာတွင် မှုခငး် 

သတငး်အချက်အလက်စနစ ်(CIS) နငှ့် ချတ်ိေက်အသုံးပပုပခငး်  

 USC နငှ့် HCs မ ှ၀နထ်မး်များအား မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုစနစ ်

(CMS)အသုံးပပုနည်း သငတ်နး်များရပးပခငး် 

 USC နငှ့် HCs များ၏ ကကားနာမည့်အမှုစာရငး် နငှ့် အမနိ်ခ့ျမတ်ှ 

မည့် အမှုစာရငး်များကုိ USC ၏ Website မတှစေ်င့်ရကကပငာပခငး် 

 USC ၏ ကကားနာမည့်အမှုစာရငး်နငှ့် အမနိ်ခ့ျမတ်ှမည့် အမှုစာရငး် 

များကုိ ပပည်သူေ့က်ေံရရးဌာနခွဲ facebook မတှစေ်င့် 

ရကကပငာပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

IT&PRDP 

+CRJDP+ 

CJDP+ 

WDP + 

HCs+ 

UNDP 

 အချနိမ်ပီပးီစးီမှု၊ 

အသုံးပပုသ ူ

အရရအတွက် 

 

 



  

တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉအ်စအီစဉ ် -  အပိုငး် (၁) အများပပည်သ၏ူ တရားမျှတမှုလက်လမှး်မရီရးကုိ ကာကွယ်ရစာင့်ရရာှက်ရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 

ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား ဦးစားရပး 

အေင့် 

တာဝနရ်ှိသ ူ ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၁.၂.  ပပညသ်မူျား၊ 

တရားစွဲေိုသမူျား 

နငှ့်တရားစွဲေိုပခငး် 

ခရံသမူျားအားလုံး

ကိုယဉရ်ကျး 

လှိုကလ်ှဲစာွ 

ေကေ်ရံပးရန ်

 

၁.၂.၃. တရားမမှုခငး်များတွင ်

ရစစ့ပပ်ြနရ်ပြမှုနည်းလမး်အသုံး 

ပပုနိုငရ်ရးအတွက် ပြစန်ိုငရ်ပခများ 

ကုိ ရလလ့ာပခငး် 

 အလပုရံု်ရေွးရနးွပွဲများ၊ ရေွးရနးွပွဲများ ပပုလပုပ်ခငး် 

 တရားမမှုခငး်များတွင ်တရားရံုးကဦးရောင၍် ရစစ့ပရ်ပြရငှး်ပခငး် 

ေုိငရ်ာအပခားနိုငင်မံျား၏အရတွအ့ကကုံများအရပါ်ရလလ့ာေနး်စစ ်

ပခငး် 

 တရားမမှုခငး်များတွင ်တရားရံုးကဦးရောင၍် ရစစ့ပရ်ပြရငှး်ပခငး် 

ေုိငရ်ာ လပုထ်ုံးလပုန်ည်းရရးေဲွပခငး် 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

IR&RDP+

CJDP+ 

LPDP+ 

+JICA+ 

FCA+ 

Min Law 

+UNDP+ 

IP+ 

WG IV 

သတ်မတ်ှချနိအ်တွငး် 

လပုင်နး်ပပးီစးီမှု 

၁.၃. တရားရုံး 

ဝနရ်ောငမ်ှုများကို 

ပပညသ်မူျား      

လကလ်မှး်မရီစရရး 

အတကွ ်တရားရုံး 

အေငအ်ပပငမ်ျားကို 

ရပါငး်စညး်ထား 

ရသာ ဒဇီိုငး်ပုံစ ံ

များပြင့် ပပနလ်ည ်

မမွး်မရံန ် 

 

 

 

 

၁.၃.၁.ပပည်စုံလုံရလာက်၍ 

စတ်ိချရရသာအခငွ့်အလမး်များ 

ရပးအပန်ိုငရ်နန်ငှ့် ပပည်သမူျား၏ 

ယံုကကည်မှု တုိးပမငှ့်လာရစရန ်

အတွက် တုိးချဲ ရ့ရှ ရ့ပပးတရားရံုး 

များတွင ်အရထာက်အပံ့ပစ္စည်း 

များ ရခတ်မရီအာင် 

ရောငရ်က်ွပခငး် 

 

 တုိးချဲ ရ့ရှ ရ့ပပးတရားရံုးအသးီသးီအတွက် အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းများ 

ရောငရ်က်ွရပးပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

 

 

 

 

 

 

PRLP+ IP သတ်မတ်ှချနိအ်တွငး် 

လပုင်နး်ပပးီစးီမှု၊ 

တရားရံုးအသုံးပပုသ ူ

များ၏ရကျနပမ်ှု 

 

 

 

 

၁.၃.၂. တစန်ိုငင်လံုံးရှိ 

တရားရံုးများ၏ အရထာက်အပံ့ 

ပစ္စည်းများ တုိးတက်ရရး       

အစအီစဉမ်ျား ပမငှ့်တငပ်ခငး်နငှ့် 

လကရ်တွ  ့အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ပခငး် 

 

 တရားရံုးများ၏ အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းတုိးတက်ရရး အစအီစဉမ်ျား 

ချမတ်ှပခငး်  

 ရရးွချယ်ထားသည့် တရားရံုးများတွင ်ကရလးသက်ရသစစရ်မးရန ်

အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းများ တပေ်ငရ်ပးပခငး် 

 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

 

BLDP+IP 

 

HCs+ 

UNICEF 

 

 

သတ်မတ်ှချနိအ်တွငး် 

လပုင်နး်ပပးီစးီမှု၊ 

တရားရံုးအသုံးပပုသ ူ

များ၏ရကျနပမ်ှု 

 

 

 

 



  

တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်- အပိုငး် (၂) လထူ၏ုအသအိပမငကုိ် ပမငှ့်တငရ်ပးရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 

ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား ဦးစားရပး 

အေင့် 

တာဝနရ်ှိသ ူ ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၂.၁. သတငး်မဒီယီာ 

များ၊ ပပညသ်မူျားနငှ့် 

ေကေ်ရံပပာေိုမှုကို 

ပမငှ့်တငရ်န ်

၂.၁.၁. တရားသကူကီးနငှ့်  

ရံုးဝနထ်မး်များအား 

သတငး်မဒီယီာ နငှ့် 

ေက်ေံရရးသငတ်နး်များ 

ပိုခ့ျပခငး် 

 တရားရရးသငတ်နး်ရကျာငး်တွင ် တရားသကူကီးအသစမ်ျားနငှ့်မမွး်မ ံ

သငတ်နး်များ၌ ကျွမး်ကျငသ်ပူြင့် ပိုခ့ျရနစ်စီဉပ်ခငး်  

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

 

 

TDP + 

PRLP 

 

သငတ်နး်ရပးမှု    

အရရအတွက် ၊ 

သငတ်နး်မစတငမ်/ီ 

ပပးီရနာက ်စမး်သပ ်

စစရ်ေးမှုများ 

၂.၁.၂. တရားရံုးအေင့်ေင့်တွင ်

အများပပည်သကုိူသတငး်အချက် 

အလက်ရပးသည့်ဝနရ်ောငမ်ှု 

လပုင်နး်များ လပုရ်ောငပ်ခငး် 

 သတငး်မဒီယီာနငှ့်ပပည်သူေ့က်ေံရရးနည်းဗျုဟာသငတ်နး်များ 

ြငွ့်လစှပ်ခငး် 

 ေရာပြစသ်ငတ်နး်နငှ့်တာဝနရ်ပးခရံသမူျားကုိကျွမး်ကျငသ်ပူြင့်  

ပိုခ့ျရန ်စစီဉပ်ခငး် 

 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

IT& 

PRDP + 

TDP + 

PRLP 

 

အချနိမ်ပီပးီစးီမှု 

၂.၁.၃. အများပပည်သသူတငး် 

အချက်အလက်ေုိငရ်ာအစအီစဉ ်

များကို နိုငင်ရံတာ်အေင့် 

လပုရ်ောငပ်ခငး် 

 ပပည်ရထာငစ်တုရားလွှတ်ရတာ်ချုပ၏် ဝက်ဘ်ေုိက်အား အေင့် 

ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 အာေီယံနိုငင်မံျား၏တရားလွှတ်ရတာ်ချုပမ်ျားနငှ့်ပးူရပါငး်၍ 

ASEAN Judicial Portal  နငှ့်ချတ်ိေက်ပခငး် 

 လက်ကမး်စာရစာငမ်ျားအားပပည်သလူထူအုတွငး်ပျံန့ှံရ့ရာက်ရှိရစရန ်

လက်ရအာက်တရားရံုးများမတှစေ်င့် ပြန ့ရ်ဝရောငရ်က်ွပခငး် 

 ကရလးသငူယ်ကာကွယ်ရစာင့်ရရာှက်ရရးနငှ့်တရားစရီငရ်ရးေုိငရ်ာ 

လက်ကမး်စာရစာငမ်ျားအား ပြန ့ရ်ဝရောငရ်က်ွပခငး် 

 လက်ကမး်စာရစာငမ်ျားအား မနွဘ်ာသာနငှ့် ကရငဘ်ာသာ ပပနေုိ် 

ပခငး်နငှ့် ပြန ့ရ်ဝရောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားရရးဂျာနယ်နငှ့် နစှစ်ဉစ်ရီငထ်ုံးစာအုပ ်ထတ်ုရဝပခငး် 

 တရားရံုးများလက်စွဲ(ဒတိုယတဲွ)ကုိ အဂဂလပိ၊် ပမနမ်ာ နစှဘ်ာသာပြင့် 

ထတ်ုရဝပခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

IT& PRDP 

+ PRLP 

 

 

BLDP+ 

IT&PRDP 

UNICEF 

 

MJ 

LPDP 

 

 

 

တရားရံုးအရပါ် 

ပပည်သ ူတုိ၏့ 

အသအိပမင ်

တုိးတကလ်ာမှု  

 



  

တတိယနှစ် လုပ်ငန်းစဉ ်အစီအစဉ် - အပိုငး် (၂) လူထု၏အသိအပမင်ကို ပမှင့်တင်ရပးရန် 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မှန်းချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစီအစဉ်များ 
ရဆာင်ရွကခ်ျက်များ 

ဦးစားရပး 

အဆင့် 
တာဝန် ရိှသူ 

ရလဒ် 

တိုင်းတာပခင်း 

၂.၁.   သတင်း 

မီဒီယာများ၊ 

ပပည်သူများ နှင့် 

ဆက်ဆံရပပာဆုိ 

မှုကို ပမှင့တ်င်ရန်  

၂.၁.၃. အများပပည်သသူတင်း 

အချက်အလက်ဆုိင်ရာအစီအစဉ် 

များကုိ နိုငင်ံရတာ်အဆင့် 

လုပ်ရဆာင်ပခင်း   

 နှစစ်ဉ်အစီရင်ခစံာပပုစုရရးအတွက်လုပ်ငနး်အစီအစဉ်များရရးဆဲွ 

ပခင်း၊ အစီရင်ခစံာတွင်ပါဝင်မည့် အချက်အလက်များသတ်မှတ်ပခင်း၊ 

အစီရင်ခစံာတွင် ထည့်သွငး်ရြာ်ပပမည့် ကိနး်ဂဏန်းအချက်အလက် 

များရကာက်ခံပခငး်၊အညွှန်းကိနး်များသတ်မှတ်ပခင်းတိုရ့ဆာင်ရွက ်

ရန်အတွက် လုပ်ငနး်အြွဲ အ့စည်းအရဝးများ ပုမံှန်ပပုလုပ်ပခငး် 

 လိုအပ်သည့် တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်ကိနး်ဂဏန်းများ 

ကိ ု ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီး/ ပပည်နယ် 

တရားလွှတ်ရတာ်များထံမှ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုစံံများပြင့် ရကာက် 

ယူပခင်း၊ အရထာက်အကူပပုလုပ်ငနး်များကုိ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွကပ်ခင်း 

 ၂၀၁၆ ခုနှစ ်တရားရံုးနှစစ်ဉ်အစီရင်ခစံာ စာအုပ်ထုတ်ရဝပခင်း 

  ACRT + 

UNDP + 

FCA 

  

တရားရံုးအရပါ် 

ပပည်သူတိုအ့သိအပမင် 

တိုးတက်လာမှု  

၂.၂. တရားရံုး 

အသိကု်အဝန်းတွင် 

သတင်းအချက် 

အလက်ဆိုင်ရာ  

အစီအစဉ်များကုိ 

တိုးပမှင့လ်ုပ်ရဆာင် 

ရန ်

  

  

  

  

  

၂.၂.၁. တရားရံုးသတင်းအချက် 

အလက်ဆုိင်ရာအစီအစဉ်များကုိ 

အရကာင်အထည်ရြာ်ရန် 

  

  

 ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်၏ ဝက်််ဆုိက် နှင့ ် ပပည်ရထာင်စု 

တရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်ရံုး ပပည်သူဆ့က်ဆံရရးဌာနခွဲ၏ Facebook 

စာမျက်နှာတွင် ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်၏ သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ ရြာ်ပပရပးပခငး် 

 ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်၏ ဝက်််ဆုိက်တွင် တိုင်းရဒသ 

ကကီး၊ ပပည်နယတ်ရားလွှတ်ရတာ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ 

ကိ ုရြာ်ပပရပးပခငး် 

အထူး    

အရရးကကီး 

IT&PRDP တရားရံုးအရပါ် 

ပပည်သူတိုအ့သိအပမင် 

တိုးတက်လာမှု  

၂.၂.၂. အများပပည်သအူရထာက် 

အကူပပုသည့် အစအီစဉ်များ 

လုပ်ရဆာင်ပခင်း 

  

 ပပည်ရထာင်စုတရားလွှတ်ရတာ်ချုပ်သို ့ လာရရာက်ရလ့လာသည့် 

ပပည်သူအ့ရထာက်အကူပပုအစီအစဉ်လုပ်ရဆာင်ပခင်း 

 ပမို န့ယ်တရားရံုးများသုိ ့ ရလ့လာသည့် ပပည်သူအ့ရထာက်အကူပပု 

အစီအစဉ်လုပ်ရဆာင်ပခင်း 

အထူး    

အရရးကကီး 

  

IT& PRDP 

  

HCs+ 

PRLP 

  

တရားရံုးအရပါ် 

ပပည်သူတိုအ့သိအပမင်

တိုးတက်လာမှု  



  

တတိယနှစ်လုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်  -  အပိုငး် (၃) တရားစီရင်ရရး၏လွတ်လပ်မှုနငှ့် တာဝန်ယူရဆာင်ရွကမ်ှုတုိက့ို ပမှင့တ်င်ရပးရန် 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မှန်းချက် 
မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်များ ရဆာင်ရွကခ်ျက်များ 

ဦးစားရပး 

အဆင့် 
တာဝန်ရှိသူ 

ရလဒ် 

တိုင်းတာပခင်း 

၃.၁. ပပည်သူ ့် ဏ္ဍာကိ ု

အသုးံပပုရာတွင် 

ပွင့လ်င်းပမင်သာမှုရှိပပီး 

တာဝန်ယူမှုရှရိစရန် 

အတွက် ် တ်ဂျက် နှင့ ်

ရငွအသံုးစရိတ် 

ရှင်းတမ်းများကုိ စီမ ံ

ကကီးကကပ်ရန်၊ မှန်ကန် 

မျှတသည့် တစ်စုတစ် 

စည်းတည်းရသာ 

်တ်ဂျက်ကို စီမံကကးီ 

ကကပ်ရရးအတွက် 

စွမ်းရဆာင်ရည် 

တိုးပမှင့ရ်န် 

  

၃.၁.၁. USC နှင့် HC အဆင့် 

များတွင် တစ်စုတစ်စည်း 

တည်းရသာ တရားရံုး 

်တ်ဂျက်ကို စီမံကကီးကကပ် 

သည့် စွမ်းရဆာင်ရည် 

တိုးပမငှ့်ပခငး် 

  

 လက်ရတွအ့ရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွကရ်နသည့် Budget  

database software  အား ပပန်လည်သံုးသပ်ရန် 

 ်တ်ဂျက်တာဝန်ရှိသူများကုိ budget database သင်တန်းရပးရန ်
 

အထူး 

အရရးကကီး 

  

  

  

  

BLDP + 

IT& 

PRDP+ 

PRLP 

သတ်မှတ်ချိန် 

အတွင်း ရဆာင်ရွက ်

ပပီးစီးမှု၊ Budget 

Database အား            

ထရိရာက်စွာ    

လကရ်တွ ့

အသုးံချနိုင်မှု 

  

၃.၁.၂. ရပါငး်စည်းထားသည့် 

မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့ ်

်တ်ဂျက်ဦးစားရပး အစီအစဉ် 

များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ 

သုးံသပ်ပခင်း 

  

  

  

 USC ၏လက်ရှမိဟာဗျူဟာစီမကံိနး်ကုိ ကျွမ်းကျင်သူပြင့် 

အကဲပြတ်ပခင်း 

 တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ်တ်ဂျက် ဦးစားရပးလုပ်ငနး်စဉ်များ 

အတွက် ်တ်ဂျက်ရြာ်ပပချက် (Budget Narrative) ပပုစုပခငး် 

 မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအရ ရဆာင်ရွကမ်ည့် လုပ်ငနး်စဉ်များအတွက် 

နှစအ်လိုက် ်တ်ဂျက်ရငွရတာင်းခံရန် လျာထားပခင်း 

အထူး 

အရရးကကီး 

  

  

  

  

  

  

IC+ PRLP 

  

BLDP+ 

PRLP 

 BLDP 

  

  

မဟာဗျူဟာ 

စီမခံျက် 

နှင့ဦ်းစားရပး 

သတ်မှတ်မှု၊ 

်တ်ဂျက်တုိ ့

အချိတ်အဆက်မမိှု 

  

  

၃.၁.၃.  လက်ရှိ မဟာဗျူဟာ 

စီမကံိနး်အား ပပန်လည်သုံးသပ် 

ပခင်းနှင် ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

အသစရ်ရးဆဲွပခင်း 

 တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခုနှစ)်  

အား ပပန်လည်သုံးသပ်ပခငး် 

 တရားစီရင်ရရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအသစ်(၂၀၁၈-၂၀၂၂ 

ခုနှစ)်  ရရးဆဲွပခငး် 

အထူး 

အရရးကကီး 

  

  

USC+ 

UNDP+ 

PRLP+IP 

  

သတ်မှတ်ချိန် 

အတွင်း ရဆာင်ရွက ်

ပပီးစီးမှု၊ 



  

တတိယနှစ်လုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်  -  အပိုငး် (၃) တရားစီရင်ရရး၏လွတ်လပ်မှုနငှ့် တာဝန်ယူရဆာင်ရွကမ်ှုတုိက့ို ပမှင့တ်င်ရပးရန် 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မှန်းချက် 
မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်များ ရဆာင်ရွကခ်ျက်များ 

ဦးစားရပး 

အဆင့် 
တာဝန်ရှိသူ 

ရလဒ် 

တိုင်းတာပခင်း 

၃.၂. ပပည်ရထာင်စု 

တရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် 

တွင် ထိရရာက်မှုရှိသည့် 

တရားစီရင်ရရး 

စီမခံန ့်ခွဲမှုအတွက ်

လိုအပ်သည့် 

စွမ်းရဆာင်မှုများ 

ပမှင့တ်င်ရန် 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

၃.၂.၁. USC တွင် IT 

စွမး်ရဆာင်ရည်များ 

ပမှင့တ်င်ပခင်း 

  

  

  

  

  

  

  

 USC နှင့ ်HCs များအကကား ဆက်သွယ်မှုပမငှ့်တင်ပခင်း နှင့် Video 

Conferencing System တည်ရဆာက်ပခင်း 

 USC နှင့ ်HCs များအကကား Virtual Private Network များ 

တည်ရဆာက်ပခင်း 

 အထက်တန်းရရှ ရ့နနှင့် တရားလွှတ်ရတာ်ရရှ ရ့နများ၏ ကိုယ်ရရး 

အချက်အလက်များကုိ Database ပြင့် ်မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမး်ပခင်း 
 

ထိပ်တန်း 

အဆင့်် 

ဦးစားရပး 

IT&PRDP

+ HCs 

  

  

LIDP 

   
 

သတ်မှတ်ချိန် 

အတွင်း ရဆာင်ရွက ်

ပပီးစီးမှု 

၃.၂.၂. USC ရံုးဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ITသင်တန်းများ 

ရပးပခင်း 

  

  

  

  

 IT ဌာနမှ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများအား နည်းပညာဆုိင်ရာ 

ပပင်ပသငတ်န်းများ တက်ရရာက်ရစပခင်း 

 USC မှ ဝန်ထမ်းများအား ကွန်ပပူတာ အရပခခံ/အဆင့်ပမင့် 

သင်တန်းများ ပိုခ့ျပခင်း 

 HCs မှ ဝန်ထမ်းများအား ကွန်ပပူတာ အရပခခံ/အဆင့်ပမင့် 

သင်တန်းများ ပိုခ့ျပခင်း 

 ၀န်ထမ်းများအတွက် မှုခင်းစီမခံန် ့်ခွဲမှုစနစ်နငှ့်် စပလ်ျဉ်း၍ သင်တန်း 

ရပးပခင်း 

ထိပ်တန်း 

အဆင့်် 

ဦးစားရပး 

TDP+ 

IT&PRDP 

  

 

IT&PRDP 

+HCs  

CMC+ 

PRLP 

သင်တန်းရပးပပီး 

ဝန်ထမ်း 

အရရအတွက် 



  

တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၄) - တရားစရီငရ်ရး၏သာတညီူမျှမှု၊ မျှတမှုနငှ့် ဂဏုသ်ကိ္ခာကုိ အာမခနံိုငသ်ည့် ကတကိဝတထ်နိး်သမိး်ရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၄.၁. တရားသကူကးီ 

များ၊ တရားရုံး 

ဝနထ်မး်များ၏ 

ဗဟသုတု၊ လပုင်နး် 

ကျွမး်ကျငမ်ှုနငှ့် 

စမွး်ရညမ်ျား 

တိုးပမငှ့်ရပးရန ်

 

 

 

၄.၁.၁. တရားသကူကီးများ 

အတွက် သာတူညီမျှမှု၊ မျှတမှု 

နငှ့်ဂဏုသ်ကိ္ခာေုိငရ်ာ 

သငတ်နး်များတုိးပမငှ့်ပိုခ့ျ 

ရပးပခငး် 

 လကရ်တွက့ျွမး်ကျငမ်ှုအပါအဝင ်ဦးစားရပးနယ်ပယ်များတွင ်တရား 

သကူကးီများအတွက် သငတ်နး်အစအီစဉမ်ျား ပပုလပုပ်ခငး်၊ (ဥပမာ 

စမီခံန ့ခ်ွဲရရးနငှ့် ကကီးကကပမ်ှုေုိငရ်ာ ကျွမး်ကျငမ်ှုများ၊ မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှု၊ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမး်၊ ဥပရဒသုံးအဂဂလပိစ်ာ၊ ကရလးသငူယ်အခငွ့် 

အရရး၊ အသဉိာဏ်ပစ္စည်းေုိငရ်ာဥပရဒ၊ အီလက်ထရရာနစ ်

သက်ရသခခံျက်) 

 လပုင်နး်ဝငသ်ငတ်နး်၏သငရုိ်းညွှနး်တမး်ကုိ အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 ကရလးသငူယ်တရားမျှတမှုရရှိရရးကိစ္စများအပါအဝင ်သငရုိ်း     

ညွှနး်တမး်များရရးေဲွပခငး်၊ ပပငေ်ငပ်ခငး် 

 ကရလးသငူယ်တရားမျှတမှုနငှ့် စပလ်ျဉး်သည့် သငတ်နး်များရပးရန ်

လိုအပမ်ှု ရှိ၊ မရှိ ေနး်စစပ်ခငး်နငှ့် လိုအပပ်ါကသငတ်နး်ရပးပခငး် 

 ကရလးသငူယ်ကာကွယ်ရစာင့်ရရာှက်ရရးနငှ့်တရားစရီငရ်ရးေုိငရ်ာ 

ကိစ္စရပမ်ျားအတွက် သက်ေုိငသ်မူျားနငှ့်ပးူတဲွသငတ်နး်များရပးပခငး် 

 တရားသကူကီးများအား ပုံမနှသ်ငတ်နး်ရပးပခငး် 

 

 သက်ေုိငရ်ာဥပရဒနယ်ပယ်အလိုက် ေရာပြစသ်ငတ်နး်ရပးပခငး်  

 

 

 လူအ့ခငွ့်အရရးေုိငရ်ာဥပရဒ၊ စနံှုနး်များနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ သငတ်နး် 

ရပးပခငး် 

 

 မျှတရသာတရားစရီငရ်ရးေုိငရ်ာစနံှုနး်များနငှ့်စပလ်ျဉး်၍သငတ်နး် 

ရပးပခငး် 

 ကူးသနး်ရရာငး်ဝယ်ရရးေုိငရ်ာဥပရဒနငှ့် ကူးသနး်ရရာငး်ဝယ်ရရး 

ေုိငရ်ာအပငငး်ပာွးမှုများနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ သငတ်နး်ရပးပခငး် 

 တရားရံုးဦးရောငမ်ှုေုိငရ်ာအလပုရံု်ရေွးရနးွပွဲများကျငး်ပပခငး်နငှ့် 

လပုင်နး်စဉမ်ျားေက်လက်ရောငရ်က်ွပခငး် 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

TDP + UNDP+ 

JICA+IP 

 

 

 

 

TDP+WG II 

+JICA+ UNDP 

TDP+UNICEF 

 

TDP +UNICEF  

 

TDP +UNICEF  

 

TDP+UNDP+ 

UNICEF+JICA+IP 

TDP+IR&RDP+ 

ASEAN-J + 

ICJ+JICA+ IP 

TDP+IR&RDP 

DENMARK+ 

ICJ 

TDP+IDLO 

TDP+ADB+ PRLP 

 

IR&RDP+ 

FCA +UNDP +MJ 

 

တရားရံုးအသုံးပပုသူ

၏ရကျနပမ်ှု၊ 

သငတ်နး်ရပးမှု 

အရရအတွက်၊ 

သငတ်နး်သားများ၊ 

သငတ်နး်နငှ့် 

ေကစ်ပပ်တ်သက ်

သမူျား၊ သငတ်နး် 

ကကးီကကပသ်မူျား၏ 

သုံးသပခ်ျက ်



တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၄) - တရားစရီငရ်ရး၏သာတညီူမျှမှု၊ မျှတမှုနငှ့် ဂဏုသ်ကိ္ခာကုိ အာမခနံိုငသ်ည့် ကတကိဝတထ်နိး်သမိး်ရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၄.၁. တရားသကူကးီ 

များ၊ တရားရုံး 

ဝနထ်မး်များ၏ 

ဗဟသုတု၊ လပုင်နး် 

ကျွမး်ကျငမ်ှုနငှ့် 

စမွး်ရညမ်ျား 

တိုးပမငှ့်ရပးရန ်

 

 

 လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာဥပရဒနငှ့်စပလ်ျဉး်၍သငတ်နး်ရပးပခငး် 

 လကူနုကူ်းမှုတားေီးကာကွယ်ရရးနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ သငတ်နး်ရပးပခငး် 

 လတ်ွလပရ်သာတရားစရီငရ်ရးနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ရေွးရနးွပွဲပပုလပုပ်ခငး် 

 

ADB+JICA+ 

WG I 

USC +PRLP 

USC+ICJ 

 

၄.၁.၂. တရားရံုးဝနထ်မး်များ 

အတွက် ပပည်သလူထူ၏ု 

ရကျနပမ်ှုကုိ ထိရရာက် 

လုံရလာက်စာွ တုိးပမငှ့်နိုငသ်ည့် 

စမွး်ရည်ေုိငရ်ာသငတ်နး်များ 

ပိုခ့ျရပးပခငး် 

 တရားရံုးဝနထ်မး်များအတွက်စသံတ်မတ်ှထားသည့် သငရုိ်းညွှနး် 

တမး်များ ရရးေဲွပခငး်၊  

 တရားရံုးဝနထ်မး်လက်စွဲ ရရးေဲွပခငး်၊  

 ဝနထ်မး်များအား အမှုလက်ခသံည့်သငတ်နး်များ ရပးပခငး်၊  

 

 ဝနထ်မး်များအား ကျင့်ဝတ်နငှ့် စည်းကမး်ေုိငရ်ာ သငတ်နး်များ 

ရပးပခငး်၊  
 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

TDP + ADP + 

HCs  

ADP 

 CRJDP + CJDP 

+HCs 

TDP + ADP+ 

HCs   

 

တရားရံုးအသုံး 

ပပုသ၏ူ ရကျနပမ်ှု၊ 

သငတ်နး်မတုိငမ်နီငှ့် 

သငတ်နး်ပပးီေံုးပပးီ 

ရနာကအ်ကပဲြတ်ပခငး်၊ 

သငတ်နး်၏  

ထရိရာကမ်ှုအရပါ် 

အကပဲြတ်ပခငး် 

 

၄.၁.၃. တရားသကူကီးများ 

ဗဟသုတုအရငး်အပမစ ်

လက်လမှး်မရီစရရးအတွက် 

တရားရံုးစာကကည့်တုိက်များကုိ 

အေင့်ပမငှ့်တငရ်ပးပခငး် 
 

 

 ပပည်ရထာငစ်တုရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် စာကကည့်တုိက်အတွက် စမီခံျက် 

ရရးေဲွပခငး်၊ (ဥပမာ − e-library အတွက်ပပငေ်ငရ်ောငရ်က်ွပခငး်) 

 

ထပိတ်နး် 

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

IR&RDP+ 

IT&PRDP+ IP 

လပုင်နး်ပပးီစးီမှု 

 

  



  

တတယိနစ်ှ လပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၄) - တရားစရီငရ်ရး၏သာတညီူမျှမှု၊ မျှတမှုနငှ့် ဂဏုသ်ကိ္ခာကုိ အာမခနံိုငသ်ည့် ကတကိဝတထ်နိး်သမိး်ရန ်

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉမ်ျား 
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၄.၂. တရားသကူကးီများ 

၏ ပညာရပေ်ိုငရ်ာ 

တိုးတကရ်ရးအတကွ ်

စမွး်ရောငရ်ည ်

ပမငှ့်တငရ်ပးရန ်

၄.၂.၁. USC ၏ရလက့ျင့်ဌာန 

နငှ့် တရားရရးရလက့ျင့် 

သငတ်နး်ရကျာငး်တုိ၏့ 

စမွး်ရောငရ်ည် ပမငှ့်တငရ်ပး 

ပခငး် 
 

 ဂျပနသ်ို ့နစှစ်ဉရ်လလ့ာရရးသာွးရရာက်ပခငး်  

 သငတ်နး်ရကျာငး် အြွဲအ့စည်းတုိးတက်မှုေုိငရ်ာစမီကိံနး် 

အရကာငအ်ထည်ရြာ်ပခငး်(ဥပမာ အရထာက်အပံ့ပစ္စည်းများ၊ 

စာကကည့်တုိက်၊ IT၊ ြွဲ စ့ည်းပုံ၊ ဝနထ်မး်ပြည့်တငး်ပခငး်၊ 

သငတ်နး်ေရာ ရခါ်ယူပခငး်၊ ေရာပြစသ်ငတ်နး်)  

 တရားရရးသငတ်နး်ရကျာငး်အား တရားရရးရကာလပိအ်ပြစသ်ို ့

အေင့်ပမငှ့်တငန်ိုငရ်န ်နည်းလမး်များရလလ့ာပခငး် 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

USC+JICA 

TDP + JICA 

 

 

 

 

TDP + PRLP 

အြွဲအ့စည်းေုိငရ်ာ 

တုိးတကမ်ှုပြစရ်န ်

အရကာငအ်ထည်ရြာ် 

ရောငရ်ကွမ်ှု 

အရရအတွက်  

၄.၂. ၂. ကျင့်ဝတ်စည်းကမး် 

များကုိ ပပနလ်ည်သုံးသပပ်ခငး်၊ 

တရားစရီငရ်ရးေုိငရ်ာ ပညာ 

ရပန်ငှ့်ကျင့်ဝတ်ေုိငရ်ာ 

နည်းဗျူဟာများပမငှ့်တငပ်ခငး်၊ 

 ကျင့်ဝတ်ေုိငရ်ာ အလပုရံု်ရေွးရနးွပွဲများ ကျငး်ပပခငး် 

 တရားစရီငရ်ရးကျင့်ဝတ်မကူကမး် ရရးေဲွပခငး် 

 တရားစရီငရ်ရးပညာရပေုိ်ငရ်ာ ြွံ ့ပြို းတုိးတက်ရစရန ်နည်းလမး်နငှ့် 

လပုင်နး်အစအီစဉမ်ျား ချမတ်ှပခငး် 

 တရားစရီငရ်ရးပညာရပေုိ်ငရ်ာ အလပုရံု်ရေွးရနးွပွဲများ ကျငး်ပပခငး် 

 အဂတိလိုက်စားမှုတားပမစရ်ရးအတွက် နည်းလမး်များ ရလလ့ာ 

ရောငရ်က်ွပခငး် 

 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး  

 

 

ECWG+ICJ+ 

UNDP 

 

PDWG+PRLP 

 

 

ADP+IP 

သတ်မတ်ှချနိအ်တွငး် 

ရောငရ်ကွပ်ပးီစးီမှု 

၄.၂.၃. ကျင့်ဝတ်စည်းကမး် 

များ အရကာငအ်ထည်ရြာ် 

ရောငရ်က်ွပခငး် 

 တရားစရီငရ်ရးကျင့်ဝတ်အသစအ်ရပါ် နားလည်သရဘာရပါက်ရစရန် 

ရငှး်လငး်ပခငး် 

 

အလယ် 

အလတ် 

အေင့် 

ဦးစားရပး 

USC+HCs+IP သတ်မတ်ှချနိအ်တွငး် 

ရောငရ်ကွပ်ပးီစးီမှု 

 



  

တတယိနစ်ှလပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၅) - အမှုများစစရ်ေးရာတွင ်အချနိန်ငှ့်တစရ်ပပးညီ ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉ ်
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၅.၁. မှုခငး်လပုင်နး် 

စဉမ်ျား  အချနိမ် ီ

ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

တိုးတကလ်ာရစရရး

အတကွ ်ရရှ ရ့ပပး 

တရားရုံး၏ မှုခငး် 

စမီခံန ့ခ်ွဲမှုအစအီစဉ ်

ေိုငရ်ာ လပုထ်ုံး 

လပုန်ညး်များနငှ့်  

အရကာငး်ေုံးကျင့်စဉ ်

များကို တိုးပမငှ့် 

လပုရ်ောငရ်န ်

 

၅.၁.၁. တရားသကူကီးများနငှ့် 

တရားရံုးဝနထ်မး်များအား 

မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုေုိငရ်ာ 

သငတ်နး်များ ပိုခ့ျရပးပခငး် 
 

 အပပည်ပပည်ေုိငရ်ာကျွမး်ကျငသ်ပူြင့် တရားရရးအရာရှိများ ၊ 

တရားသကူကီးများအား သငတ်နး်ရပးပခငး်၊  

 အပပည်ပပည်ေုိငရ်ာကျွမး်ကျငသ်ပူြင့်  အမှုများသည့် HCs၊  ခရုိင ်

တရားရံုး၊ ပမို န့ယ်တရားရံုးမ ှတရားသကူကီးများအား သငတ်နး် 

ရပးပခငး်၊  

 ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးတရားသကူကီးများနငှ့် ဝနထ်မး်များအား မှုခငး်စမီ ံ

ခန ့ခ်ွဲမှု အထးူသငတ်နး်ပိုခ့ျပခငး်  

အထးူ 

အရရးကကးီ 

TDP + PRLP 

 

 

အမှုပပးီပပတ်မှု တုိးတက် 

လာပခငး်၊ စစရ်ေးေဲ 

အမှုကကာပမင့်သည့်ကာလ 

ရလျာ့နည်းလာပခငး်၊ 

အမှုရံုးချနိး်ရသချာမှုတုိး

တကလ်ာပခငး်၊ 

တရားရံုးအသုံးပပုသ ူ

များ၏ရကျနပမ်ှု 

 
 

၅.၁.၂. မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုေုိငရ်ာ 

လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများနငှ့် 

အရကာငး်ေံုးကျင့်စဉမ်ျားကုိ 

ပမငှ့်တငရ်ပးပခငး် 

 
 

 

 မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုလပုထ်ုံးလပုန်ည်းေုိငရ်ာ လပုင်နး်စဉဇ်ယား 

အသုံးပပုပခငး်၊ 

 

 အာေီယံရဒသအတွငး် တရားမေင့်စာချအပမ်ှု လယ်ွကူရစရန ်

စမွး်ရောငရ်ည် ပမငှ့်တငပ်ခငး် 
 

အလယ် 

အလတ် 

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

CMC+ CRJDP 

+ CJDP + 

PRLP  

 

USC+ 

ASEAN J 

 

၅.၁.၃. မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုေုိငရ်ာ 

လပုထ်ုံးလပုန်ည်းတွင ်ရပပာငး်လ ဲ

မှုများကုိ ချတ်ိေက်ရောငရ်က်ွ 

ရပးပခငး် 

 

 ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးရှိ ပပည်သနူငှ့် အဓကိသက်ေုိငသ်မူျား (ဥပမာ ရ၊ဲ 

ဥပရဒအရာရှိ၊ ရရှ ရ့န) သို ့မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှုေုိငရ်ာရပပာငး်လမဲှုများကုိ 

ရငှး်လငး်ရပပာပပရန ်အစအီစဉပ်ပုလပုပ်ခငး်  

 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

 

 

 

HCs+PC 

 

 
 

 

 



  

တတယိနစ်ှလပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၅) - အမှုများစစရ်ေးရာတွင ်အချနိန်ငှ့်တစရ်ပပးညီ ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉ ်
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၅.၁. မှုခငး်လပုင်နး် 

စဉမ်ျား  အချနိမ် ီ

ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

တိုးတကလ်ာရစရရး

အတကွ ်ရရှ ရ့ပပး 

တရားရုံး၏ မှုခငး် 

စမီခံန ့ခ်ွဲမှုအစအီစဉ ်

ေိုငရ်ာ လပုထ်ုံး 

လပုန်ညး်များနငှ့်  

အရကာငး်ေုံးကျင့်စဉ ်

များကို တိုးပမငှ့် 

လပုရ်ောငရ်န ်

 

 

၅.၁.၄ ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင ်

အချက်အလက်ကိနး်ဂဏနး်များ 

(ဥပမာအားပြင့် ပပက္ခဒနိန်စှ ်

အလိုက် အမှုပပးီစးီမှု၊ စစရ်ေးေဲ 

အမှုများ၏ကကာပမင့်ချနိ၊် ရရှ ရ့ပပး 

တရားရံုးများနငှ့် တစန်ိုငင်လံုံး 

၏ အမှုစရီငေံု်းပြတ်ရန ်

ကကန်က့ကာသည့်အချနိတုိ်ကုိ့) 

ရကာက်ယူပခငး်နငှ့်၄ငး်ရနာက် 

အချက်အလက်ကိနး်ဂဏနး် 

ရကာက်ယူသည့်နည်းလမး်များ

ကုိ တစန်ိုငင်လံုံးအတုိငး်အတာ 

အထ ိတုိးပမငှ့်ပခငး် 

 

 

 လကရ်ှိမှုခငး်စာရငး်များကုိ ပပနလ်ည် သုံးသပပ်ခငး်၊ လိုအပသ်ည်များ 

(ဥပမာ  ရမာ်ရတာ်ယာဉမ်ှုခငး်များကုိ အပခားမှုခငး်များနငှ့်ခွဲပခား 

အစရီငခ်ပံခငး်) ကုိ ရပပာငး်လရဲောငရ်က်ွပခငး်  

 မှုခငး်စမီခံန ့ခ်ွဲမှု၏တုိးတက်မှုကုိ သရိှိရန ်တစန်ိုငင်လံုံး၏မှုခငး် 

စာရငး်များကုိ ေနး်စစရ်လလ့ာပခငး်  

 မှုခငး်စးီေငး်မှုအရပခအရနေုိငရ်ာ အရသးစတ်ိအချက်အလက်များ 

ရရှိရနအ်တွက် ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးရှိ ပပးီပပတ်ပပးီအမှုများကုိ နမနူာ 

ရကာက်ယူ၍ စစတ်မး်ပပုလပုပ်ခငး်  

 ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများ၏ ရောငရ်က်ွချက်ရလဒမ်ျား အရပါ် 

အားနည်းချက်/ အားသာချက်များကုိ ရလလ့ာ၍ အကဲပြတ်စစိစပ်ခငး် 

အထးူ 

အရရးကကးီ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRJDP 

 

 

CMC+ CRJDP 

+ CJDP +  

PRLP 

 

 

CMC+PC+ 

PRLP 

အမှုပပးီပပတ်မှု တုိးတက် 

လာပခငး်၊ စစရ်ေးေဲ 

အမှုကကာပမင့်သည့်ကာလ 

ရလျာ့နည်းလာပခငး်၊ 

အမှုရံုးချနိး်ရသချာမှုတုိး

တကလ်ာပခငး်၊ 

တရားရံုးအသုံးပပုသ ူ

များ၏ရကျနပမ်ှု 

 

 

 

 

 



  

တတယိနစ်ှလပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၅) - အမှုများစစရ်ေးရာတွင ်အချနိန်ငှ့်တစရ်ပပးညီ ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉ ်
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၅.၂. ပိုမိုထိရရာကမ်ှု  

ရှိရစရနတ်ရားစရီင ်

ရရးေိုငရ်ာ အဓကိ 

လပုင်နး်စဉမ်ျားကို 

လကူိုယတ်ိုင ်အစား 

အလိုအရလျာက ်

စကမ်ျားပြင့် 

လပုရ်ောငရ်နန်ငှ့် 

ထိရရာကမ်ှုရှိသည့် 

လပုင်နး်စနစ ်

အသုံးပပုပခငး် 

 

၅.၂.၁. မှုခငး်လမး်ရကကာငး် 

လပုင်နး်စဉမ်ျားနငှ့်အမှုတဲွထနိး်

သမိး်ပခငး်လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများ

ကုိ ပပနလ်ည်သုံးသပပ်ခငး်၊ 

လိုအပပ်ါက ထရိရာက်ရသာ 

လပုင်နး်စနစအ်သုံးပပုပခငး် 

 

 

 မှုခငး်လမး်ရကကာငး်လပုင်နး်စဉမ်ျား၊ ဌာနအလိုက် ရတာငး်ခရံသာ 

ပုံစမံျားကုိ ပပနလ်ည်သုံးသပပ်ခငး်၊ လပုင်နး်စဉစ်နစ ်သတ်မတ်ှပခငး်၊ 

 အမှုတဲွထနိး်သမိး်ပခငး် လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများကုိ 

ပပနလ်ည်သုံးသပပ်ခငး်၊ လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများ သတ်မတ်ှပခငး်၊ 

 USC နငှ့် HCs တွင ်အမှုတဲွထနိး်သမိး်ရရးေုိငရ်ာ 

သငတ်နး်ရပးပခငး် 

 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

CRJDP+CJDP

+WDP+LPDP 

 

 

TDP+CRJDP+

CJDP 

တရားရံုးလပုင်နး်စဉ ်

နငှ့် လပုထ်ုံးလပုန်ည်း 

များအား ထရိရာကစ်ာွ 

ရောငရ်ကွထ်ားနိုငမ်ှု 

အတုိငး်အတာ 

၅.၂.၂. လအူစားစက်များပြင့် 

အလိုအရလျာက်လပုရ်ောငမ်ည့် 

မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှုစနစ ်(CMS) 

ကုိစတငလ်ပုရ်ောငပ်ခငး် 

 

 

 ရရှ ရ့ပပးတရားရံုးများတွင ်အသုံးပပုရနရသာ CMS စနစကုိ် 

ပပနလ်ည်သုံးသပပ်ခငး် 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး  

CMC+ 

IT&PRDP + 

PRLP 

 

စကမ်ျားပြင့်အလို 

အရလျာကလ်ပုရ်ောင် 

မည့် မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှု 

စနစ ်(CMS)ကို 

အသုံးပပုနိုငသ်ည့် 

တရားရံုးအရရအတွက် 

၅.၂.၃. တရားရရးဌာန တစခ်လုုံး 

အတွက် သတငး်နည်းပညာ(IT) 

အသုံးပပုမှုေုိငရ်ာ ပငမ်လပုင်နး် 

စမီခံျက်တစရ်ပပ်ပငေ်ငထ်ားပခင်း 

 

 တရားရရးနယ်ပယ်တစရ်ပလ်ုံးအတွက် သတငး်နည်းပညာ ြွံ ့ပြို း 

တုိးတက်ရစရရးေုိငရ်ာ နစှ်(၂၀) မဟာဗျူဟာစမီကိံနး် ရရးေဲွပခငး် 

 နစှ(်၂၀) မဟာဗျူဟာစမီကိံနး်ရအာက်တွင ်(၅)နစှ ်စမီကိံနး် ရရးေဲွ၍ 

သတငး်နည်းပညာြွံ ့ပြို းတုိးတက်ရစရရးအရကာငအ်ထည်ရြာ်ပခငး် 

 ပပည်ရထာငစ်တုရားလွှတ်ရတာ်ချုပ် ၏ Network Infrastructure 

အား အေင့်ပမငှ့်တငပ်ခငး် 

 တုိငး်ရဒသကကီး/ ပပည်နယ်တရားလွှတ်ရတာ်များတွင် Network 

Infrastructure များ တည်ရောက်ပခငး် 

အလယ် 

အလတ် 

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

IT&PRDP+  

PRLP+IP 

 

 

 

 

 

IT&PRDP+ 

HCs 

အချနိမ်ပီပးီစးီရအာင ်

ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

 



  

တတယိနစ်ှလပုင်နး်စဉ ်အစအီစဉ ်အပိုငး်(၅) - အမှုများစစရ်ေးရာတွင ်အချနိန်ငှ့်တစရ်ပပးညီ ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

မဟာဗျူဟာ 

ရည်မနှး်ချက် 

မဟာဗျူဟာ 

အစအီစဉ ်
ရောငရ်ကွခ်ျကမ်ျား 

ဦးစားရပး 

အေင့် 
တာဝနရ်ှိသ ူ

ရလဒ ်

တိုငး်တာပခငး် 

၅.၃. ရရှ ရ့ပပးတရား 

ရုံး၏ မှုခငး်စမီခံန်ခ့ွဲမှု 

အစအီစဉမ် ှတစေ်င့် 

အချနိန်ငှ့် တစရ်ပပးည ီ

ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

ပမငှ့်တငရ်ရးအတကွ ်

ဥပရဒနငှ့် လပုထ်ုံး 

လပုန်ညး်ေိုငရ်ာ 

လိုအပခ်ျကမ်ျားကို 

ရြာထ်တုရ်န ်

၅.၃.၁ ပပစမ်ှုနငှ့် တရားမမှုခငး် 

များတွင ်အချနိန်ငှ့်တစရ်ပပးညီ 

ရောငရ်က်ွနိုငမ်ှုပမငှ့်တငရ်ရး 

အတွက် ဥပရဒနငှ့်လပုထ်ုံး 

လပုန်ည်းေုိငရ်ာလိုအပခ်ျက်များ

ကုိ အကကံပပုပခငး် 

 ကကန ့က်ကာမှုခငး်များအပမနပ်ပးီပပတ်ရရးအတွက် နည်းလမး်ရာှပခငး်  ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

 

 

CJDP+ 

CRJDP 

ရောငရ်ကွန်ိုငမ်ှု 

၅.၃.၂.တည်ေဲဥပရဒများ 

 ပပငေ်ငပ်ခငး်၊ ဥပရဒသစ ်

ရရးေဲွပခငး် နငှ့် ဥပရဒ 

အရကာငအ်ထည်ရြာ်မှုေုိငရ်ာ 

ယန္တရားကုိ ပပုပပငရ်ပပာငး်လရဲရး 

လပုင်နး်စဉမ်ျား ရောငရ်က်ွပခငး် 

 ဥပရဒများ၊ နည်းဥပရဒများ၊ ညွှနက်ကားချက်များ ရရးေဲွရန ်ညိှနှိုငး် 

ပခငး်နငှ့်ပးူရပါငး်ရောငရ်က်ွပခငး် (လမူွဲခယူံပခငး်ေုိငရ်ာ ဥပရဒ၊ 

အသဉိာဏ်ပစ္စည်းေုိငရ်ာဥပရဒ၊ဥပရဒေုိငရ်ာ အရထာက်အကူ 

ရပးရရးနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ နည်းဥပရဒရရးေဲွရန ်စသည်များ) 

 

 ထရိရာက်ရသာ အသဉိာဏပ်စ္စည်းေုိငရ်ာအပငငး်ပာွးမှုရပြရငှး်ရရး 

စနစတ်ည်ရထာငပ်ခငး် 

 ဥပရဒေုိငရ်ာ ရလလ့ာမှုစာတမး်များပပုစပုခငး်၊ တငပ်ပပခငး် 

 ဥပရဒကကမး်များအရပါ် စစိစရ်လလ့ာပခငး်၊ အကကံပပုပခငး် 

 

 

 ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိး်ရရးေုိငရ်ာ မှုခငး်များ နငှ့် နိုငင်တံကာ 

ဥပရဒမရူဘာငမ်ျားအား ရလလ့ာပခငး် 

 ကူးသနး်ရရာငး်၀ယ်ရရးေုိငရ်ာတရားရံုးစနစအ်ား ရလလ့ာပခငး် 

ထပိတ်နး်

အေင့် 

ဦးစားရပး 

 

IR&RDP + 

LPDP + ADB 

+JICA+ 

UNDP + 

PRLP+IP 

+WG I & III 

+LAWG  

JICA+ WG III 

+IP 

 IR&RDP + 

LPDP+CJDP+ 

CRJDP+PRLP 

+ADB+JICA 

 

ADB+IP + WG  

 

USC+PRLP 

အကကပံပုထားသည့် 

ဥပရဒများကို 

ရပပာငး်လနဲိုငမ်ှု၊ 

နည်းဥပရဒရရးေဲွနိုငမ်ှု၊ 

တရားရံုးလပုင်နး်စဉ ်

များပပုပပငရ်ပပာငး်လ ဲ

နိုငမ်ှု 

 

 



 

ACRT တရားရံုးနှစစ်ဉ်အစရီင်ခံစာပပုစရုရးလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

ADB အာရြံွှပ့ြိုးရရးဘဏ ်

ADP စမံီရရးရာဌာန 

ASEAN J အရရှ ရ့တာင်အာရနုိှင်ငံများ၏တရားရရးအြဲွအ့စည်းများ 

BLDP ဘတ်ဂျက်နှင့်ရထာက်ပ့ံဌာန 

CJDP တရားမတရားစရီင်ရရးဌာန 

CMC   မှုခင်းစမံီခန ့ခဲွ်မှုရကာမ်တီ  

CMS မှုခင်းစမံီခန ့ခဲွ်မှုစနစ် 

CRJDP ပပစမ်ှုတရားစရီင်ရရးဌာန 

ECWG ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပပန်လည်သုံးသပ်ရရးလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

FCA ကသစရတးလျြက်ဒရယ်တရားရံုး 

HCs  တရားလွှတ်ရတာမ်ျား 

IC မဟာဗျူဟာစမံီကိန်းလက်ရတွအ့ရကာင်အထည်ရြာရ်ောင်ရက်ွရရးရကာမ်တီ 

ICJ အပပည်ပပည်ေုိင်ရာဥပရဒပညာရင်ှများအြဲွ  ့

IDLO အပပည်ပပည်ေုိင်ရာြံွပ့ြိုးမှုဥပရဒအြဲွ  ့

IP အပပည်ပပည်ေုိင်ရာမိတ်ြက်အြဲွအ့စည်းများ 

IR & RDP အပပည်ပပည်ေုိင်ရာေက်ေံရရးနှင့် သရုတသနဌာန 

IT သတင်းနည်းပညာ 

IT & PRDP သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပပည်သူေ့က်ေံရရးဌာန 

 



 

JICA  ဂျပန်အပပည်ပပည်ေုိင်ရာပူးရပါင်းရောင်ရက်ွရရးရအဂျင်စီ  

LAWG ဥပရဒေုိင်ရာ အရထာက်အကူရပးရရးလပ်ုငန်းစဉ်များ အရကာင်အထည်ရြာရ်ောင်ရက်ွရရးလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

LIDP ရရှ ရ့နရရှ ရ့ပ်နှင့်စစရ်ေးရရးဌာန 

LPDP ဥပရဒလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းဌာန 

MJ တရားမျှတမှုအစအီစဉ် 

MinLaw ဥပရဒရရးရာ၀န်ကကီးဌာန၊စကဂာပူနုိင်ငံ 

OUSC ပပည်ရထာင်စတုရားလွှတ်ရတာခ်ျုပ်ရံုး 

PC ရရှ ရ့ပပးတရားရံုး 

PDWG အတတ်ပညာြံွပ့ြိုးတုိးတက်မှုေုိင်ရာလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

PRLP အရမရကိန်အပပည်ပပည်ေုိင်ရာြံွပ့ြိုးတုိးတက်ရရးရအဂျင်စ၏ီတရားဥပရဒစိုးမုိးမှုပမှင့်တင်ရရးစမံီကိန်း  

TDP ရလက့ျင့်ဌာန 

UNDP ကုလသမဂ္ဂြံွ ပ့ြိုးမှုအစအီစဉ် 

UNICEF ကုလသမဂ္ဂအပပည်ပပည်ေုိင်ရာကရလးများအရရးရပါ်ရန်ပံုရငအွြဲွ  ့

USC ပပည်ရထာင်စတုရားလွှတ်ရတာခ်ျုပ် 

WDP စာချွန်ရတာအ်မိန ့ေုိ်င်ရာဌာန 

WG လပ်ုငန်းအြဲွ  ့

WG I ဥပရဒပပဌာန်းနုိင်ရရးအတွက် အရည်အရသွးြံွပ့ြိုးတုိးတက်မှုေုိင်ရာလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

WG II လူစ့မ်ွးအားအရင်းအပမစြံွ်ပ့ြိုးတုိးတက်မှုပမှင့်တင်ရပးပခင်းေုိင်ရာလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

WG III အသဉိာဏပ်စ္စည်းေုိင်ရာလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

WG IV တရားမမှုခင်းများတွင် တရားရံုးက ဦးရောင်သည့် ရစစ့ပ်ရပြရင်ှးပခင်းေုိင်ရာလပ်ုငန်းအြဲွ  ့

 







      


