မူ၀ါဒဆုိင္ရာအႏွစ္ခ်ဳပ္
မတ္ ၂၀၁၈

ဥပေဒ၏
တရားမွ်တမႈကုိ
ရွာေဖြျခင္း

နိဒါန္း

MyJustice ၏သုေတသန
၁။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဥပေဒ

“တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အားနည္းျခင္းသည္
ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အႀကီးမားဆုံး တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ

ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြနည္းၿပီး

သုေတသနတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။၃

တရားမွ်တမႈကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား အေပၚ

၂။ တရားမွ်တမႈကုိမည္သူကေပးအပ္သလဲ?

ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ
အားနည္းျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကခ်င္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ MyJustice သည္

အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ေျဖဆုိသူ၃၅၆၅ဦးတုိ႔ကုိ

စစ္ကုိင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အားလုံးတုိ႔ တြင္ က်ဘမ္းစနစ္ႏွင့္

ရွမ္း-ေတာင္

ေရြးခ်ယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ က်ား/မ၊ပညာအရည္အခ်င္း၊

ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ ႔ ၿဖိဳး တုိးတက္မႈတုိ႔ရရွိေအာင္
ေဖၚေဆာင္ရာတြင္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။”၁

၃။ နည္းလမ္းတစ္ခုထဲႏွင့္အလုံးစုံ

ဟုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံစဥ္ဆက္မျပတ္တုိး

အဆင္မေျပႏုိင္ပါ။

တက္မႈဆုိင္ရာ စာတမ္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳေဖၚျပထားသည္။

ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ ျပဆုိင္ရာ အခ်ဳိးအစားမ်ားကုိတစ္ႏုိင္ငံလုံး၏

ခ်င္း

အခ်ိဳးအစားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလး

သုေတသနေတြ ႔ရွိခ်က္တုိ႔၏ ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာတိက်မႈမွာ
+/- ၁.၃၈%ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏လူဦးေရကုိ

အဆုိပါဦးတည္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္
ပုိမိုတရားမွ်တၿပီး လက္လွမ္းမွီလြယ္ေသာ တရားစီရင္ေရး

၄။ တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူ

ကုိယ္စားျပဳနုိင္စြမ္းရွိသည္။၄ ထုိ႔အျပင္ၿမိဳ႕ နယ္ ၂၀တြင္

စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္

မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိသည္။

သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးအေသးစိတ္

အေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျချပဳသည့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ

ရခုိင္

ရွမ္း-ေျမာက္

မေကြး
ကယား
ပဲခူး

အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေကာက္ယူခဲ့သည္။

ဦးစားေပးက႑မ်ားကုိသတ္မွတ္ရန္္ လုိသည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ MyJustice သည္တရားမွ်တမႈအေပၚ

၃၅၆၅

လက္လွမ္းမီျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနတစ္ခုကုိ
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိ္င္းအတာႏွင့္ေကာက္ယူခဲ့သည္။

သုေတသန၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္အျပည့္အစံုကို MyJustice

ယခုမူ၀ါဒဆုိင္ရာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အဆုိပါစစ္တမ္းမွ

စီမံကိန္းက ထုတ္ေဝမည့္ "ဥပေဒ၏ တရားမွ်တမႈကို

ေလ့လာေတြ ႔ရွိေသာအဓိကက႑၄-ခုကုိေဖာ္ျပထားသည္။

႐ွာေဖြျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမ်ွတမႈအေပၚ

၁။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဥပေဒ

လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို နားလည္ျခင္း" အစီရင္ခံစာတြင္

၂။ တရားမွ်တမႈကုိမည္သူကေပးအပ္သလဲ?

ဖတ္႐ႈ႕ႏုိင္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ

၅၉
ၿမိဳန
႕ ယ္

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒႀကီး

၄။ တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား
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၃။ နည္းလမ္းတစ္ခုထဲႏွင့္အလုံးစုံအဆင္မေျပႏုိင္ပါ။
အတြက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိသည္။

ရန္ကုန္

KANTAR/TNS မွအခ်က္အလက္မ်ား ကြငး္ ဆင္းေကာက္ယခ
ူ သ
႔ဲ ည္။
၄
ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သက္ေရာက္ေသာေနရာမ်ားမပါ၀င္ခပ
႔ဲ ါ။
၃

အားလုံးတုိ႔တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

တနသာၤရီ

တရားမွ်တမႈႏွင့္ဥပေဒ။

၁.၁။ တရားမွ်တမႈဆုိသည္မွာ သာတူညီမွ်ရွိျခင္း၏အေျခခံမူ

၁.၂။ သုိ႔ေသာ္ျပည္သူလူထု၏အျမင္တြင္ ဥပေဒ၏

ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုကနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

အခန္းက႑ႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ ႔အစည္းတုိ႔၏
လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာေျဖဆုိသူမ်ားက အမႈအခင္းမ်ားကုိ

ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိသည္ကုိေတြ ႔ရသည္။

ေျဖရွင္းရာတြင္မည္သူ႔ကုိမဆုိ မွ်တမႈ၊ေလးစားမႈတုိ႔ႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အျပည့္အ၀သေဘာတူၾကသည္။

ဥပေဒသည္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္

အလားတူစြာ ၈၅ရာခုိင္ႏႈန္းေသာေျဖဆုိသူမ်ားက

အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ပုိမုိ ထင္ျမင္ၾကၿပီး

ဥပေဒဆုင
ိ ရ
္ ာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ကုိေသာ္လည္းေကာင္း

တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား၏

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊

တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီေအာင္္

လုိအပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္ဟု

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု

လက္ခံယုံၾကည္ၾကသည္။

ထင္ျမင္သူနည္းပါးသည္။ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ

ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒကုိေသာ္လည္းေကာင္း

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိးစားမႈကုိရရွိရန္
အလုိ႔ဌာ ဥပေဒဆုိင္ရာအသိပညာေပး

ဥပေဒဆုိတာဘာ့ေၾကာင့္ရွိရတာလဲ

ေျဖဆုိသူမ်ားက ဥပေဒဆုိသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္
တရားေရးရာကိစၥမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ

ရွိရသည္ကုိမသိပါဟုေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ
ေနထုိင္ေစရန္

မွ်မ်ွတတႏွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသင့္သည္။
၃၅%

လုံး၀သေဘာတူသည္။

၉၂%

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မလုံေလာက္ပဲ ဥပေဒကုိ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ
အျပစ္ေပးရန္

တရားေရးရာကိစၥမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိေျဖရွင္းသည့္
နည္းလမ္းသည္ တရားမွ်တမႈကုိ ရယူႏုိင္ရန္ အားနည္းသူ
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

၁

၈၅%

ထိမ္းေက်ာင္းမႈရွိရန္
၅%
အစုိးရအာဏာအလြဲ

၂၃%

လူမႈအသိုိင္းအ၀န္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္
၁၈%

လုံး၀သေဘာတူသည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္

အၾကားအျပန္အလွန္
၂၅%

လက္ေတြ ႔က်င့္သုံးမႈအား ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္
ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။

ျပည္သူႏွင္႔အစုိးရ

ျပစ္မႈမ်ားကာကြယ္တားဆီးရန္

ရပ္ရြာတြင္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစျခင္း

သုံးစားလုပ္ျခင္းကုိ
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
၂%

၁၆%
အခြင့္အေရးကုိကာကြယ္ေပးရန္ ၉%

တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ကာကြယ္ျခင္း

၁.၃။ ဥပေဒဆုိင္ရာဗဟုသုတသည္အဓိကျပႆနာ
မဟုတ္သည္ကုိ ေတြ႕ ရွိရသည္။
ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ခင္ပြန္းမ်ား၏ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္
ရုိက္ႏွက္ခံရျခင္းမ်ားကုိ ရဲသုိ႔တုိင္တန္းခြင့္ရွိသည္။

၉၀%

နည္းပါးသည္ဟု ယူဆခဲဲ့ေသာ္လည္း၅ ဥပေဒႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းၿပီးျပည္သူလူထုသည္အေျခခံအားျဖင့္
နားလည္သိရွိသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။ ျပည္သူလူထု၏
ဥပေဒအေပၚအျမင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
ဥပေဒကုိအစဥ္တစုိက္ က်င့္သုံးခဲ့ပုံ၏
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကုိ ေတြ ႔ရွိရသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုစြတ္စြဲခံရသူတုိင္း ေရွ႕ေန ဌားပုိင္ခြင့္
ရွိသည္။

၉၁%

ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈနိမ့္က်ေနျခင္းအား
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက

အဆုိပါေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အစုိးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ ပုိမုိရရွိရန္အလုိ႔ဌာ
ျပည္သူႏွင့္ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ကတိက၀တ္ကုိပုိမုိ

ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားသည္။၆

တရားရုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲႏွင့္ ရဲမ်ားသည္ လူတစ္ဦးအား
၂၄နာရီထက္ပုိၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပုိင္ခြင့္မရွိပါ။

ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဖၚ ျပရန္လုိသည္။ ျပည္သူလူထု၏
၇၇%

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ ႔အႀကဳံတုိ႔ကုိ
ဗဟုိျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ခ်မွတ္ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွေ
႕ နခ်ဳပ္ရးံု မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) တရားဥပေဒစုးိ မုးိ ေရးဆီသ႔ို
၆
ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္ တရားစီရင္ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ
မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) - အားလုးံ အတြက္ တုးိ တက္
ေကာင္းမြနေ
္ သာတရားမွ်တေရးဆီသ႕ို
၅

တရားမွ်တမႈကုိ
မည္သူကေပးအပ္သလဲ?
ျပည္သူလူထုအမ်ားစုအတြက္တရားမွ်တမႈသည္
အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ား အထူးသျဖင့္

၂.၁။ ျပည္သူလူထုသည္ တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီေအာင္

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑ႏွင့္

လုံၿခဳံေရး

အျပစ္ရွိျခင္း/မရွိျခင္းကုိဆုံးျဖတ္ျခင္း

ခံစားေနရသည္ကုိ ေတြ ႔ရွိရသည္။

ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသြားေရာက္

ျပစ္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

အျပစ္ရွိသူကုိအျပစ္ေပးျခင္း

ျပစ္မႈစုံစမ္းေဖၚထုတ္ျခင္း

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးျခင္း

တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္

ဆက္သြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိပုံတုိ႔ကုိ သုေတသနတြင္ ေတြ ႔ရွိရသည္။

ကုိ မတတ္ႏုိင္ပါဟု ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက

အမ်ားစုေသာေျဖဆုိသူမ်ားက ရပ္ကြက္(သုိ႔) ေက်း

ေျဖဆုိၾကသည္။ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမေတာင္းခံေသာ

ရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတုိ႔ကုိ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ

တာ၀န္ရွိသူဆုိသည္မွာမရိွေၾကာင္း၂၈ရာခုို္င္ႏႈန္းမွေျဖဆုိ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ လုံၿခဳံေရး၊

ခဲ့သည္။ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ တာ၀န္ရွိသူဆုိသည္မွာ

မႈခင္းကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းစုံစမ္းေဖၚထုတ္ျခင္း၊

မရွိပါဟု၁၈ရာခုိင္ႏႈန္းမွေျဖဆုိခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္အဓိက တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္

တရားသူႀကီး

သတ္မွတ္ၾကသည္။ တရားသူႀကီးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ား
တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား
အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကုိ မတတ္ႏုိ္င္ပါ။

၄၀%

ကုိ မႈခင္းစုံစမ္းေဖၚထုတ္ျခင္း၊အျပစ္ရွိမရိစစ္ေဆးျခင္း၊
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းစသည္တုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္

၂.၃။ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း

တာ၀န္ရွိသူဆုိသည္မွာမရွိပါ။

၂၈%

ရပ္မိရပ္ဖ

ရဲ

ရဲစခန္းသုိ႔တုိင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ မတုိင္ၾကားပဲထားရွိရန္ကုိ
ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အခရာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းသုိ႔

၂

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး

ရာအိ္မ္မႉးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတုိ႔မွ ရပ္ကြက္(သုိ႔)
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားကုိ

ေပးျခင္းမရွိေသးသည္ကုိ ေတြ ႔ရသည္။

မရွိပါ။

ေက်းရြာအုပ္စု

၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားက ဆယ္အိမ္မႉးမ်ား၊

ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား သည္ မည္သည့္ကိစၥကုိ

ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာတာ၀န္ရွိသူ ဆုိသည္မွာ

ရပ္ကြက္/

တာ၀န္အရွိဆုံး

ပါ၀င္ၾကသည္။
တရားမ၀င္ေငြေၾကးမေတာင္းခံေသာ

၁၀၀
၉၀
၈၀
၇၀
၆၀
၅၀
၄၀
၃၀
၂၀
၁၀
၀

သတ္မွတ္သည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အဓိကက်သူမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား

သင္၏ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ မည္သူကတာ၀န္အရွိဆုံးဟုထင္ပါသလဲ

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူကင္းမဲ႕ေနသည္ဟု

ရပ္ကြက္(သုိ႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးက႑ျပဳျပင္

၂.၂။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေဒသခံ

၁၈%

မေရာက္လုိပါကရပ္ရြာတြင္းတြင္သာ ေျဖရွင္းရန္ဖိအား
ေပးေလ့ ရွိပုံကုိလည္း ေတြ ႔ရွိရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတုိ႔၏
ေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ား တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာမရွိသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

ဆယ္အိမ္မႉး/ရာအိမ္မႉး

ေအာက္ပါအျငင္းပြားမႈ/အမႈအခင္းမ်ားကုိ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆုံးဟု ထင္ပါသလဲ။
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈ

ကုိ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အမႈအခင္း သုိ႔မဟုတ္
အျငင္းပြားမႈ အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ မူတည္သည္္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ

မသိပါ ၅၅%

၁၈% ၁၆%

ရပ္ရြာတြင္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားေလ႕ရွိေသာသာမန္

ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးစြဲခြင့္

မသိပါ ၄၃%

၄၁%

သစ္ေတာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ

မသိပါ ၄၆%

ဟု အမ်ားစုကေျဖဆုိၾကၿပီး ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ခဲ့ပါကရဲထံ

အာဏာပုိင္မ်ားမွဖမ္းဆီးျခင္း

မသိပါ ၅၆%

၁၆% ၁၅%

သြားေရာက္ေျဖရွင္းမည္ဟုအမ်ားစုကေျဖဆုိသည္။

ငါးဖမ္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

မသိပါ ၅၈%

၂၈%

အလုပ္ခ်ုိန္ႏွင့္လုပ္အားခ

မသိပါ ၄၃%

အေႂကြးမဆပ္ႏုိင္ျခင္း

ရပ္္/ေက်း ၆၈%

လင္မယားကြဲကြာျခင္း

ရပ္္/ေက်း ၇၂%

စကားမ်ားျခင္း

ရပ္္/ေက်း ၈၇%

အေႂကြးဆုံးျခင္း

ရပ္္/ေက်း ၇၆%

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ရပ္္/ေက်း ၇၆%

ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း

ရပ္္/ေက်း ၇၉%

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား

ရဲ ၈၂%

အျငင္းပြားျခင္း

ရဲ ၈၄%

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား

ရဲ ၈၀%

တရားသူႀကီး

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ

ရဲ ၇၈%

၃၉%

သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ား

ခုိးမႈ

ရဲ ၆၈%

၆၆%

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

လိင္ပုိ္င္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈ

ရဲ ၈၂%

အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံသြားေရာက္ေျဖရွင္းၾကမည္

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္အမႈအခင္းသုိ႔မဟုတ္အျငင္းပြားမႈမ်ား
ျဖစ္ခဲ့ပါကမည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမည္ကုိမသိပါဟုအမ်ားစုက
ေျဖဆုိၾကသည္။

မသိပါ
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
ဆယ္အိမ္မႉး/ရာအိမ္မႉး
ရပ္မိရပ္ဖ
ရဲ
ေရွ႕ေန

၂၇%

၁၉%

၃၇%

၉%

၂၁%

၁၃%

၂၆%

၁၆%
၂၅%

၂၈%
၁၅% ၁၄%
၂၂%

၂၀%
၅၀%

၃၁%

၂၂%

၁၁%

၄၁%
၂၉%

၃၁%

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးက႑ကုိပုိမုိတုိးတက္္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ

၁၃%

ရပ္ရြာတြင္းအခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားမႈ

အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါကရပ္ကြက္သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာ

၁၁%

ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ
အခန္းက႑တြင္ရွိေနၿပီး ေဒသခံလူထု၏
ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိလည္း ပုိမုိရရွိထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ထုိကဲ့သို႔ခ်ိတ္ဆက္ရန္အလုိ႔ဌာ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္္ေရး ယႏၱရားစနစ္မ်ား အၾကား

၃၅%

ပူးတြဲလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိမ္းညွိမႈစနစ္မ်ား

၂၂%
၃၉%
၁၆%
၁၁%

နည္းလမ္းတစ္ခထ
ု က္ပမ
ို ေ
ို ျဖဆုႏ
ိ င
ို ၿ္ ပီး ပထမ အေျဖ သုးံ မ်ဳိးကုေ
ိ ဖၚျပထားသည္။

ျပစ္မႈမ်ား

၂.၄။ မည္သည့္တာဝန္ရွိသူထံသြားေရာက္ေျဖရွင္းမည္

ခ်မွတ္ေဖၚေဆာင္ရန္လုိအပ္မည္။

သည္လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ထိေရာက္ေသာ တရားမွ်တမႈ

အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္

ျဖစ္သည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။

ေျဖဆုိသူ၏ ၁၇ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာလြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္အတြင္း

အျဖစ္အမ်ားဆုံးေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္အမႈအခင္းအမ်ဳိးအစား

မိမိကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိသိကၽြမ္းသူမ်ား အျငင္းပြားမႈမ်ား

၃-မ်ိဳးမွာ အေၾကြးျပႆနာ (၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေမြးစာရင္းႏွင့္မွတ္ပုံတင္

ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႔ရွိရသည္။ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ

ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥ (၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္း

အေၾကြးဆုံးျခင္း

ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း

ခုိးမႈ

တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ဖူးသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

(၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားမွာ

၃၂%

၁၀%

၇%

လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္အတြင္း သင္(သုိ႔မဟုတ္)

တုိင္ၾကားခဲ့ပုံမရွိပဲ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ထက္ နည္းပါးေနပုံရသည္။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ

အစုိးရ

မိသားစုအတြင္း

ျပစ္မႈမ်ား

မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ား

K YAT

သင္၏မိသားစု၀င္တစ္ဦး အျငင္းပြားမႈမ်ား/အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္
ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ရပါလား။

စကားမ်ားျခင္း

မႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ပါ

၉%

၈၃.၄%

ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး

ဖိအားေပးမႈ
၁%

အေၾကြးမဆပ္ႏုိင္ျခင္း ၄%

အျငင္းပြားျခင္း
၁%

အလုပ္ရွင္ႏွင့္အျငင္းပြားျခင္း ၄%

အတြက္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
သိရွိရန္ လုိအပ္သည္။

ေမြးစာရင္းႏွင့္

ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း ေျမသိမ္း

မွတ္ပုံတင္ရရွိေရး

၁၁%

၂၃%
ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့သည္။

အေမြဆက္

ျခင္

ခံျခင္းကိစၥ

၇%

၅%
လင္မယား
ကြဲကြာျခင္း

၁၆.၆%

၁၁.၂%

၃

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ

၁.၈%
၃.၅%

တစ္ႀကိမ္

ႏွစ္ႀကိမ္

သုံးႀကိမ္ႏွင္႔အထက္

ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့သည္။

ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့သည္။

ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့သည္။

ေရအရင္းအျမစ္
အသုံးစြဲခြင့္

၅%
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
၈%

ငါးဖမ္းခြင့္ႏွင့္
ပတ္သက္
ေသာ၂%

သစ္ေတာဥပေဒ
ခ်ဳိးေဖာက္မ၁
ႈ %

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ၁၀%

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား
၁%

အျခားေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အလားတူ

လိင္ပုိ္င္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈ
၁%

ျပည္သူလူထု၏ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား

မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအျငင္းပြားမႈ/အမႈအခင္းမ်ဳိးႀကဳံေတြ ႔ ခဲ့ပါသလဲ။

၄%

အိမ္တြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈ

၄%

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ
၁%

အလုံးစုံအဆင္မေျပႏုိင္ပါ။

၃.၂။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရး သုိ႔မဟုတ္

အာဏာပုိင္မ်ားမွဖမ္းဆီးျခင္း
၀.၃%

နည္းလမ္းတစ္ခုထဲႏွင့္

၃.၁။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ အာရွတုိက္အတြင္းရွိ

၃.၃။ ႀကဳံေတြ ႔ခဲ့ရေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ား၏ထက္၀က္ခန္႔မွာ
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေျဖရွင္းပဲထားခဲ့သည္ကုိေတြ ႔ ရသည္။၇
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားသည့္အခါ ရပ္ရြာတြင္း
တြင္ေျဖရွင္းရန္္ႀကိဳးစားၾကၿပီး ရပ္ကြက္(သုိ႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား
ထံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဖက္လူႏွင့္တုိက္ရုိက္ ညွိႏႈိင္းျခင္းမွ
ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းၾကသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္
လယ္ေျမအမႈအခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ အေၾကြးကိစၥမ်ားႏွင့္
စာလွ်င္ပုိမုိ၍ ေျဖရွင္းၾကသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

သုေတသနတြင္ေတြ ႔ရွိရသည့္အျငင္းပြားမႈႏွင္႔ အမႈအခင္း

ဘာေၾကာင့္မေျဖရွင္းပဲထားခဲ႔တာလဲ

အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး သုိ႔မဟုတ္

အခ်ိန္ကုန္တာပဲျဖစ္မွာမုိ႔လုိ႔

၁၇%

တဖက္လူႏွင့္ထိပ္တုိက္မျဖစ္ျခင္လုိ႔

၁၃%

ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာမုိ႔လုိ႔

၁၃%

အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးအျပင္
အျခားလူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလုိ႔

၁၁%

ကံတရားေၾကာင့္လုိ႔ယုံၾကည္လုိ႔

၉%

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွငအ
႔္ မႈအခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွငး္ သည္န
႔ ည္းလမ္းမ်ားဆုင
ိ ရ
္ ာ အခ်က္အလက္သည္
စီမက
ံ န
ိ း္ ဧရိယာ ၿမိဳန
႕ ယ္ ၂၀တြငသ
္ ာေကာက္ယခ
ူ ၿ႔ဲ ပီး တႏုင
ိ င
္ လ
ံ းံု ကုိ ကုယ
ို စ
္ ားမျပဳပါ။
၇

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈတုိ႕ႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္။ အျငင္းပြားမႈႏွင္

တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမွီ
ႏုိ္င္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား အတြက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိသည္။

၄.၁။ အခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စုမ်ားမွာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္႔ အမႈအခင္း

မသိပါ ဟုေျဖဆုိသူမ်ား၏အခ်ဳိးအစား

ႀကဳံေတြ႕ ႏုိင္ရေျခ ပုိမုိျမင္႔မားသည္ကုိ ေတြ ႔ရွိရသည္။
အမႈအခင္းတစ္ခုထက္ပုိ၍ ႀကဳံေတြ ႔ႏုိင္ေခ်ရွိၿပီး

တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား - ေက်းလက္ေနပညာရည္နိမ့္ပါးသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား

မတရားမႈကုိ ပုိမုိႀကဳံေတြ ႔ခံစားႏုိင္သူမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသား

အျခားသူမ်ား

လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာျခားမ်ားျဖစ္သည္။
၄.၂။ အဆုိပါအုပ္စုမ်ားသည္ မတရားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းလုိသည့္
ဆႏၵႏွင့္မတရားမႈတုိ႔အား သိရွိႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသည္။
ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္
ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ပါးသူမ်ား တုိ႔သည္

အခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စုမ်ားမွာတရားမွ်တမႈကုိ လက္လွမ္းမီ

သုေတသနေမးခြန္းအမ်ားစုကုိ မသိပါဟု
ေျဖဆုိခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၈
ဥပေဒဆုိတာဘာေၾကာင့္ရွိမွန္းမသိပါ

ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။အဆုိပါ

လူ ႔အခြင့္အေရးဆုိတာဘာကုိဆုိလုိတာမွန္းမသိပါ

အုပ္စုမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ား၊
ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ပါးသူမ်ား၊
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊
အခ်ဳိ႕ေသာဘာသာျခားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၄

ပညာအရည္အခ်င္းနိမပ
႔္ ါးသည္ဆသ
ို ည္မာွ စာမတတ္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
မူလတန္းေအာင္အဆင္က
႔ ို ဆုလ
ိ သ
ုိ ည္။
၈

၃၆.၆%

၇၃.၅%

၁၈.၇%

၄၄.၆%

၄.၃။ အဆုိပါအုပ္စုတုိ႔တြင္တစ္ခုထက္ပုိမုိ၍ ပါ၀င္ေနသူမ်ားသည္
တရားမွ်တမႈကုိရရွိႏုိင္စြမ္း ထပ္မံနည္းပါးသြားသည္ကုိ
ေတြ ႔ရွိရသည္။
ေက်းလက္ေန ပညာအရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျဖဆုိႏုိင္စြမ္း ႏွစ္ဆပုိမုိနိမ့္ၾက
သြားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။

တရားမွ်တမႈကုိ လက္လွမ္းမီွႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသူမ်ားသည္

ထုိအျပင့္ အခ်ိဳ႕ ေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္
ဘာသာျခားမ်ားတြင္လည္းထုိကဲ့သုိ႔ နိမ့္ၾကသြားသည္ကုိ
ေတြ႕ ရွိရသည္။

ဥပေဒ/အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္
ေတြကုိ ဘယ္ေနရာကေန ရယူရမွန္းမသိပါ

အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အမႈအခင္းမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဳံေတြ ႔ ရဖြယ္
အစုိးရတရားရုံးေတြကုိေဒသဆုိင္ရာဓေလ့ထုံး
တမ္းက်င့္သုံးမႈမ်ား၏ အစားထုိးစနစ္အေနႏွင့္
အသုံးျပဳခြင့္ရွိမွန္းမသိပါ။

ရွိၿပီး မတရားမႈမ်ားကုိ မည္ကဲ႔သုိ႔သိျမင္ ေျဖရွင္းရမည္ကုိလည္း
နားလည္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အဖက္ဖက္တြင္
အားနည္းေနသူမ်ားအေပၚ ဆင့္ကဲအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၂၃.၁%

၃၆.၃%

၁၂.၀%

၂၄.၆%

ႏွင့္ တရားမွ်တမႈကုိ တေျပးညီ လက္လွမ္းမီေစႏုိင္မည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေလ့လာေဖၚထုတ္ႏုိင္သည္႔သုေတသနမ်ား
ထပ္မံျပဳလုပ္သင့္သည္။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
သိသာထင္ရွားသင့္သည္။

ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္(သုိ႔)

တာ၀န္ရွိအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏

ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတဆင့္ အဓိကေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္

ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိတည္ေဆာက္ရန္အေရးပါပုံကုိ

ျဖစ္သည္။

လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ဦးတည္ထားရွိသည္။

ေစရန္အတြက္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသာထင္ရွားသင့္သည္။

ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္အမႈအခင္းမ်ားကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးက႑မွ

ဥပေဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားပိုမုိျပန္႔ပြားလာေအာင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈကုိပုိမုိလက္လွမ္းမီ

တရားမွ်တမႈသည္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သင့္သည္။

တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု၏
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးွရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။အျငင္းပြားမႈႏွင့္အမႈအခင္းမ်ားကုိ
ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုသည္

ဥပေဒအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေရးပါေသာ္လည္း

ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္သင့္ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ကုိးစား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္

ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ ရွိရသည္။

အက်ဳိးရွိထိေရာက္ရန္အတြက္မွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဥပေဒ
၏အကာအကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းအေပၚမူတည္လ်က္ရွိသည္။

တရားမွ်တမႈသည္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏
တစိတ္တေဒသျဖစ္သင့္ၿပီး တရားမွ်တမႈႏွင့္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္မႈကုိတၿပိဳင္နက္ထဲ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်တမႈ

ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္တရားမွ်တမႈ ဆုိင္ရာ

ရရွိေစရန္ အတြက္တာ၀န္ရွိသူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈကုိ

အေတြ႕ အၾကဳံေကာင္းမ်ား ရရွိခံစား ရေစရန္

အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။

မည္ကဲ့သုိ႔

ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ ခုိင္မာသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္သင့္သည္။ ထုိ္မွတဆင့္
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိတည္ေဆာက္ျပီး
ျပည္သူလူထု၏လက္ရွိအျမင္ကုိ ေျပာင္းလဲလာေစရန္
ရည္ရြယ္သင့္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာတြင္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္
ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္္ေရး ယႏၱရားစနစ္မ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားခ်မွတ္
ထားရွိကာ ျပည္သူလူထုအားလုံး မွ်တၿပီးကုန္က်စရိတ္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားကုိ တေျပးညီလက္လွမ္းမီေစရန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

တရားမွ်တမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္မႈႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုိ႕ကုိ
တၿပိဳင္နက္ထဲေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
တရားမ်ွတမႈအေပၚလက္လွမ္းမီျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လူမႈစီးပြား သာတူညီမွ်
ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဤသုေတသနမွေတြ႕ ရွိရသည္။
ကမၻာတ၀ွမ္း က်ယ္ျပန္႔စြာေလ့လာေတြ႕ ရွိရေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔၏
အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္သည္ကုိလည္း
ေတြ ႔ ရွိရသည္။၉
၀င္ေငြနည္းသူမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမွ သက္ေရာက္
ႏုိင္ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိလည္းေတြ ႔ရိွရသည္။ ဥပမာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၊
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ႏွင့္ အစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ခက္ခဲျခင္းတုိ႔ျဖစ္
သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ၀င္ေငြနည္းၿပီး တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကုိ
ရရွိႏုိင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား ပုိမုိနည္းပါးသည္ကုိေတြ ႔ရွိရသည္။

တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီေစျခင္းအားႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔၏ ဗဟုိခ်က္မ
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရွိသင့္သည္။
တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား က်န္းမာေရး၊ပညာေရးဆုိင္ရာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ ထုိ႔အျပင္အစုိးရ၏
တာ၀န္ခံယူမႈျမင့္မားလာကာ တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္စြမ္းနည္းပါးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ျဖည္႔ဆည္းေပးလာႏုိင္ေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ား၏
တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ တုိ႔ကုိလည္းျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
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လိပ္စာ။ ။ အမွတ္ ၂၄ ၊ ပထမထပ္ (ဘယ္ဘက္) ၊
၃၉ လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊
ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ။
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