ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္း ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အထူးပင္ ႏွစ္ေထာင္း
အားရ ေက်နပ္မိပါသည္။ ဤမပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္းသည္ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ အနာဂတ္အတြက္သာမက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေစေရးအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အခါသမယသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး
တစ္ဆင့္ တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္
အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အျမစ္တြယ္ၿပီးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သိကၡာသမာဓိ
ရွိမႈ၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေကာင္းမြန္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ စသည့္ အဖိုးတန္စံႏႈန္းမ်ားမွ
ေသြဖည္သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
ယဥ္ေက်းေသာလူေနမႈစနစ္တို႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ဝ မွ စ၍ ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒစနစ္အတြက္
ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ပါသည္။ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့
၍ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ အိႏၵိယဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာခဲ့ရပါသည္။ အိႏိၵယဥပေဒသည္ အဂၤလိပ္
ဥပေဒစနစ္ကို ပံုတူကူးယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒ၏ အေျခခံမူမ်ားကို ျပ႒ာန္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ဥပေဒမ်ား
အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကို စီရင္ထံုးမ်ား၊ အိႏိၵယတရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၏ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္
မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယလက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ
သီးျခား ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီႏိုင္ငံအျဖစ္ ခြဲထြက္ခဲ့ပါသည္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဘုရင္အမိန္႔စာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့
ပါသည္။ စစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ကတည္းကပင္
တရားေရးစနစ္မွာ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿပီး
ေနာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဥပေဒသမိုင္းေၾကာင္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အစား ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕
ဥကၠ႒ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္းစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ဥပေဒ၊ ယင္းေနာက္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒတို႔ကို ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒအသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့
ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊
ေရွ႕ေနအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒပညာဘာသာရပ္ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းကပင္ ျပ႒ာန္းခဲ႔ေသာ ဥပေဒအမ်ားစုသည္ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္
အတြက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္
အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာမွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့
ၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေခတ္စနစ္ႏွင့္
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားရရွိရန္
အယူအဆအသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလုိပါသည္။

ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံး၏ မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ႏွင့္ ဒုတိယ
ေရွ႕ေနခ်ဴပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ႀကီးၾကပ္မႈတို႔ျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။
မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသာ တိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဦး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔္ အစဥ္
တစိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်င္းပေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကပါေသာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး
ဌာနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ကူညီေပးၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံးအေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ား ပ႔ံပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
အစီအစဥ္(UNDP)ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ Ms. Caitlin Rieger(Chief Technical Advisor), Mr. Larry Taman (Senior Justice
Specialist)ႏွင့္ ေဒၚေႏြးေႏြးလြင္(Rule of Law Officer, UNDP)တို႔ကိုလည္း လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္၏အမွာစကား

၄

ေက်းဇူးတင္စကား

၆

ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု း္ ေၾကာင္း

၈

စီမက
ံ န
ိ း္ နည္းစနစ္မ်ား

၉

(က) ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္႐းုံ ၏ ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ခ်က္

၁ဝ

(ခ) ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္႐းုံ ၏ တာဝန္ႏင
ွ ့္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္

၁ဝ

၁၁
(ဂ) ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္႐းုံ ၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ 			
အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား
(ဃ) ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ပန္းတိင
ု မ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား

၁၅

(င) ရက္တစ္ရာ စီမက
ံ န
ိ း္

၃၃

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင္႔လင္း
ျမင္သာမႈတို႔ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ
ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအား ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး(၁၄)႐ံုး၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒ႐ုံး
(၇၂)႐ံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ႐ုံး(၃၃ဝ)႐ုံးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤ႐ုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာ
ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး က႑ႀကီးသံုးရပ္လံုးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ အဂၤလိပ္႐ိုးရာစနစ္ကို အေျခခံထားသည့္ လက္ရွိဥပေဒ
မူေဘာင္အရ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရွ႕ေန ျဖစ္ပါသည္။
  	
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ဥပေဒမ်ားစိစစ္အႀကံေပးေရးဌာန၊ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးေရးဌာန၊ တရားစြဲႏွင့္
အမႈလိုက္ဌာန၊ စီမံေရးရာဌာန ဟူသည့္ ဌာနႀကီးေလးခုႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕တို႔ ရွိပါသည္။
•

ဌာန(၁)၊ ဥပေဒမ်ားစိစစ္အႀကံေပးေရးဌာနသည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို စိစစ္အႀကံျပဳျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္
သည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

•

ဌာန(၂)၊ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးေရးဌာနသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
ႏွင့္ အေထြေထြ ဥပေဒအႀကံေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

•

ဌာန(၃)၊ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္ဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပါဝင္ေသာျပစ္မႈ၊ တရားမမႈႏွင့္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ေလွ်ာက္ထားမႈ
တို႔ကို အႀကံေပးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမႈလိုက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တင္ျပစာမ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္္ တာဝန္ရွိပါ
သည္။

•

ဌာန(၄)၊ စီမံေရးရာဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

•

႐ံုးအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္
စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဥပေဒမူေဘာင္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လံုေလာက္္ေသာ လူသားအရင္း
အျမစ္၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထု၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊
တရား႐ုံးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ျပင္ပဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားအပါအဝင္ တရားမွ်တမႈက႑
(Justice Sector)တြင္ ပါဝင္ၾကသူအားလံုးသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ သေဘာတရားမ်ားကို အေတြးအျမင္အသစ္ျဖင့္ နား
လည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကပင္္ စတင္ဆံုး
ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ Promoting Justice Sector Development in New Democracies ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသည္
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုိင္ငံတကာမိိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရရွိလာေသာ
သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔႐ံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဦးစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၃
ခုႏစ
ွ ၊္ ေမလအေစာပိင
ု း္ တြင္ သင္တန္းေပးရန္ ကနဦးအစီအစဥ္ ခ်မွတျ္ ခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏစ
ွ ၊္ ၾသဂုတလ
္ မွစ၍ နည္းပညာ ေထာက္ပ့ံ
ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအကူအညီျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ သင္တန္း
မ်ား စုစုေပါင္း(၄ဝ)ေက်ာ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရရွည္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္
ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္(UNDP)ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)တို႔ကို
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံးတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
လုပင
္ န္း စဥ္ကို ေလ့လာခဲၾ့ ကၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏစ
ွ ္ အေစာပိင
ု ္းတြင္ ၫႊနၾ္ ကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏
အနာဂါတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္းကို မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဤမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္ ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၉ ထိ ငါးႏွစ္တာကာလအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ျပည္ပနည္းပညာအကူအညီမ်ားရယူလ်က္ ေအာက္ပါ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
•
•
•
•
•
•
•

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း၊
ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကနဦး ေလ့လာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား
ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊
အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ကေနဒါအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ တရားစီရင္ေရးက႑၌ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေရးဆြဲထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ံုးတြင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္း၊
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(မူၾကမ္း) ရရွိရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပဥပေဒပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူခဲ့ျခင္း။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံး
အဆင့္ဆင့္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္
တရားမွ်တမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတုိ႔ကုိ အေျချပဳၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္
မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျပည္သူမ်ားေလး
စားရသည့္ အဖြဲအ
႔ စည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏင
ွ ့္ ေဒသတြင္း အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏင
ို ္ေသာ စံျပအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္
ရည္ရြယ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား ပုိမုိခုိင္မာ အားေကာင္း
လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေကာင္းမြန္မွ်တေသာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေစေရး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား
လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ တရားမမႈမ်ားတြင္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးရရွိေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အျပင္
တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Justice Sector Reform)တြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားျဖင့္
အဓိကဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤ႐ုံးရွိ ဌာနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသဘာဝခ်င္း ကြဲျပားေသာ္လည္း တူညီေသာျပႆနာမ်ားကို ရင္
ဆိုင္ေနရပါသည္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္္ ဌာနအသီးသီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
အပိုင္း(ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဌာနမ်ားအားလံုးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ံုးမ်ားတြင္
ေယဘုယ် ေတြ႕ရွိရသည့္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္
ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ဥပေဒအရာရွိ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ ဥပေဒဘြဲ႕ရမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ျပည္ပမွ မဟာဥပေဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒအရာရွိ (၂ဝ)ဦး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဥပေဒပါရဂူဘြဲ႕ရရွိသည့္ ဥပေဒအရာရွိ (၁၅)ဦး
တို႔ကို ေမြးထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတို႔တြင္ အလွည့္က် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္
ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိသည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းမွာ ျပည္
ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ အေရးပါေသာ အားသာခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ သမိုင္းအစဥ္
အလာႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နည္းစနစ္က်နမႈ၊ စည္းကမ္းတိက်မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားမႈတို႔
သည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း၌
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမို ရရွိလာၾကၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္
အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ုံးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ေအာက္အရာရွိမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္
သည့္ဆက္ဆံေရးျဖင့္ အတူတကြ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္လည္း ဥပေဒအရာ
ရိွမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဥပေဒအႀကံေပးသူမ်ားအျဖစ္သာမက ျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒပညာေပးသူမ်ားအျဖစ္ပါ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ လုပ္
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း
ေကာင္းမြန္လံုၿခံဳသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ မွတ္ယူလုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။
အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္
သေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ကၽြမ္းက်င္သူ ဥပေဒအရာရွိမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ယင္း၏တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္း
ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ကင္းေဝးၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အျခားတရား မွ်တမႈက႑ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္
ၾကပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေရးပါလာသည္ႏွင့္
အမွ် လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရံဖန္ရံခါ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ သက္

ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ယင္း
ေတာင္းဆိုမႈတိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဥပေဒအရာရွိအင္အား လံုေလာက္မႈရွိရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ံုးမ်ားတြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳႏိုင္မႈ စြမ္းရည္အား
နည္းသည့္အတြက္ သုေတသနျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိၿပီး စာၾကည့္
တိုက္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈမွာလည္း အလြန္အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအရာရွိ
မ်ား၏ ျပင္းျပေသာ ေလ့လာသင္ယလ
ူ စ
ုိ တ
ိ သ
္ ည္ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္႐းံု ၏ အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕
ေနခ်ဴပ္႐ုံးသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား စုစုေပါင္း (၄ဝ) ေက်ာ္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ုံးသည္ ဥပေဒအရာရွိအသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ တကၠသိုလ္ဥပေဒပညာ
သင္ၾကားမႈစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္
ဥပေဒေရးရာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕
ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ သင္တန္းအေဆာက္အဦ အသစ္တစ္ခက
ု ို တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လပ
ု ္ ၿပီးစီးခဲၿ့ ပီး ျဖစ္၍ အဆိပ
ု ါ အေဆာက္အဦအသစ္တြင္
ေကာင္းမြန္ေခတ္မီေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သစ္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို
ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ဌာနမ်ားအားလံုးကို အနာဂတ္တြင္ ေခတ္မီေအာင္ျမင္ေသာဌာနမ်ား ျဖစ္လာေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ အေထြေထြ စီမံခန္႔ခြဲ
ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ
ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားစိစစ္ျခင္း၊ အမႈမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔တြင္ နည္းပညာအသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုမို
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ဥပေဒအရာရိွငယ္မ်ားတြင္
အျခားျမန္မာလူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားရွိျခင္းသည္ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံ
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ အဆင့္ျမင့္ဥပေဒအရာရွိမ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု
ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နည္းပညာ၏အေရးပါမႈကို သိရွိနားလည္ၿပီး အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာအသံုးျပဳ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္း
မ်ားမွာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ UNDP ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မ်ားျပဳလုပခ
္ ရ
ဲ့ ာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာဥပေဒ႐ုံးမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။
၁။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၏အသံုးဝင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္မႈအားနည္းျခင္း၊

၂။

ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအဂၤလိပ္စာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ
မရွိေသးျခင္း။

၃။

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လုံေလာက္မႈ မရွိ္ျခင္း၊

၄။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာ Servers, Computers, Data Storage
စသည္တို႔ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Printers, Scanners စသည္တို႔ ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ
ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိ္ျခင္း၊ (႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ ဌာနခြဲတိုင္းတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္
ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လံုးစီရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဌာနခြဲတြင္ စာစီစာ႐ိုက္
ဝန္ထမ္း ၅ ဦးရွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီရွိပါသည္။)

၅။

တရားမွ်တမႈက႑တြင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ႐ုံးမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္မ်ားမရွိ္ျခင္း၊
(လက္ရွိတြင္ တယ္လီဖုန္း၊ စာပို႔စနစ္၊ ဖက္စ္တို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။)

၆။

လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လံုေလာက္ေသာဘ႑ာေငြ မရွိ္ျခင္း။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနျခင္းမွာ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္
ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္
သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရရွိမည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
ျပတ္သားခိုင္မာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ေလ်ာ့ပါးလာမည္ျဖစ္
ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ တရားမွ်တမႈက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကိုင္း
ကၽြန္းမွီ၊ ကၽြန္းကိုင္းမွီပမာ အမွီသဟဲျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္ကို ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕
ေနခ်ဳပ္႐ုံး အေနျဖင့္ တစ္ဦးတည္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္
ဥပေဒမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္
လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ဥပေဒပညာသင္ၾကားမႈမွာလည္း ေခတ္မီသင္ၾကားေရးစနစ္ျဖစ္ေစရန္
အားယူေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ုံးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
သည္ ယင္းတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားကလည္း
ယင္းတိႏ
႔ု င
ွ ့္ သက္ဆင
ုိ သ
္ ည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နၿပီျဖစ္ပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ျပည္ေထာင္စု

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား တရားမွ်တမႈရရွိခံစားႏိုင္ေရးက႑တြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္
မႈ စသည့္ ဂုဏ္မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည့္ဝေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တရားမွ်တမႈကို ရရွိခံစားလိုၾကေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည္ တာဝန္မ်ား၊
ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာဗဟုသုတ သိနားလည္မႈမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္
ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို

တရားမွ်တမႈက႑

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ ျမႇင့္တင္ရန္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္
ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ တရားမွ်တမႈ၊
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတုိ႔ကုိ
အေျချပဳၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးမည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး သည္
ျပည္သူမ်ားေလးစားရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္
လာေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
စံျပ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္

တာဝန္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ေကာင္းမြန္မွ်တေသာ
ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ေစေရး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
တရားမမႈ၊ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးရရွိေစရန္
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္ တရားမွ်တမႈက႑
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Justice Sector Reform)တြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသည္
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား
ပုိမုိခုိင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္
ရည္ရြယ္သည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို က်င့္သံုး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳး
ပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏
ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

မဟာဗ်ဴဟာ ၁.၁။
ဥပေဒေရးဆြေ
ဲ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ စိစစ္
အႀကံေပးလုပင
္ န္း ပုမ
ိ ေ
ိ ု ကာင္း
မြန္ေစျခင္း

၁၊၁၊၁။
သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာဘာသာရပ္အလိက
ု ္
အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏
႐ုံးတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ကြန္ရက္ အားေကာင္းေစရန္
ညႇႏ
ိ င
ႈ ိ း္ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းျဖင့္ ဥပေဒ
မ်ားစိစစ္ျခင္း၊ ဥပေဒဘာသာ
ျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ျပန္
လည္ သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၁
ဌာန ၄

ၫႊ န္ ၾ ကားေ ရး မွဴး
ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
ျဖင့္ ကြနရ
္ က္ဖ႕ဲြ ျခင္း
ႏွင့ ္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့ ္ သတ္
မွတ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္း
တာမည္။

၁၊၁၊၂။
ျပည္ေ ထာင္ စေ
ု ရွ ႕ေနခ်ဳပ္ ႐းံု ႏွ င့္
တိင
ု း္ ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒ
ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားတြင္ ဥပေဒစိစစ္ေရး
ဆြေ
ဲ ရးလုပင
္ န္း၌ ေလ့က်င္သ
့ င္
ၾကားေပးထားေသာ အေတြ႕
အႀကံဳရွသ
ိ ည့္ ဥပေဒအရာရွမ
ိ ်ား
ကို တိုးခ်ဲ႕ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၁
ဌာန ၄

ဌာန(၁)၊
တုိင္း
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္
န ယ္ ဥ ပေ ဒ ႐ုံး တို ႔
တြင္ ထပ္မခ
ံ န္ထ
႔ ား
ႏိုင္ေသာ ဥပေဒ
အရာရွိ အေရအ
တြကျ္ ဖင့္ တိင
ု း္ တာ
မည္။

၁၊၁၊၃။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒၾကမ္း
ေရးဆြေ
ဲ ရး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားတြင္
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၁

ဥပေဒၾကမ္း၏ စံႏန
ႈ း္
တိးု တက္ လာမႈျ ဖင့္
တိုင္းတာမည္။

၁၊၁၊၄။
ကြ န္ ပ်ဴတာကြ န္ ရ က္ အေျချပဳ
ဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္အစုအေဝး (Online
Law Database) စနစ္ကို အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၁
ဌာန ၄

ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္
ရက္အေျချပဳ ဥပေဒ
ဆုိင္ရာ သတင္း
အ ခ် က္ အ လ က္
အစုအေဝးစနစ္ကု ိ
စတင္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္
စနစ္အရ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး အဆင္တ
့ င
ု ိ း္ တြင္
ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္
ရန္ႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္း
ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ဘာသာ
ရပ္အလိုက္ ေလ့က်င့္ထား
သည့္ ကၽြမး္ က်င္ေသာ ဥပေဒ
ေရးဆြသ
ဲ မ
ူ ်ား ပိမ
ု လ
ုိ အ
ု ိ ပ္လ်က္
ရွိပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

မဟာဗ်ဴဟာ ၁.၂။
ဥပေဒအႀကံ ဉာဏ္ေ ပးေရး
လုပ္ငန္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစ
ျခင္း

၁၊၂၊၁။
ဥပေဒ အႀကံဉာဏ္ေပးရာတြင္
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စာြ ဥပေဒ
အႀကံဉာဏ္ေပးႏိင
ု ရ
္ န္ အစီအစဥ္
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၂
ဌာန ၄

ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏
ေကာ င္း မြ န္ေ သာ
တံု႔ျပန္ခ်က္ ရရွိမႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၁၊၂၊၂။
အစိးု ရဌာန၊ အစိးု ရအဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားရွိ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားကို
ယင္းတို႔၏ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ဥပေဒအႀကံေပးႏိုင္ရန္ ကူညီ
ေပးမည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၂

ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏
ေကာ င္း မြ န္ေ သာ
တံု႔ျပန္ခ်က္ ရရွိမႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၁၊၂၊၃။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္
တိင
ု း္ ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒ
ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားတြင္ ဥပေဒအႀကံ
ဉာဏ္ေပးေရးလုပ္ငန္း၌ ပိုမိုထိ
ေရာက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ သာ
အရည္အခ်ငး္ ျပည္ဝ
့ သည့္ ဥပေဒ
အရာရွိမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထား
ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၂
ဌာန ၄

ဌာန(၂)၌ ဥပေဒ
အရာရွမ
ိ ်ား ထပ္မံ
ခန္ ႔ ထားႏို င္ မႈျ ဖင့္
တိုင္းတာမည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္
ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားက ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ လိက
ု ္
နာေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ ဥပေဒ
အႀကံေပးရာတြင္ ဘာသာ
ရပ္အလိက
ု ္ စနစ္တက် ေလ့
က်င့္ထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္
ေသာ ဥပေဒအရာရွမ
ိ ်ား ပိမ
ု ုိ
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၁.၃။
တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္လုပ္
ငန္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ မွ်တ
ေသာ တရားစီရင္ေရးစံခ်ိန္
စံၫႊန္းမ်ား (Fair Trial
Standards)ကုိ လုိက္နာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁၊၃၊၁။
အမႈလက
ုိ လ
္ ပ
ု င
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ လက္
စြစ
ဲ ာအုပ္ ထုတေ
္ ဝႏိင
ု ရ
္ န္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၃

သင္ ႐ိုးၫႊ န္း တမ္း
အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
ျခင္းျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

၁၊၃၊၂။
ဥပေဒအရာရွအ
ိ ဆင္(့ ၄) အစမ္း
ခန္႔မ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္း
ႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိ မြမ္းမံသင္
တန္းတိတ
႔ု င
ြ ္ မွ်တေသာ တရား
စီရင္ေရး စံခ်ိနစ
္ ၫ
ံ န
ႊ း္ မ်ား (Fair
Trial Standards)ႏွင့္ ဥပေဒ
အရာရွိက်င့္ဝတ္မ်ား (Ethics)
ထည့္သြင္းပို႔ခ်ေပးမည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၃
ဌာန ၄

သင္ ႐ိုးၫႊ န္း တမ္း
အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
ျခင္းျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

၁၊၃၊၃။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား မွ်တ
ေသာ တရားစီရင္ေရးစံခ်ိနစ
္ ၫ
ံ န
ႊ း္
မ်ား (Fair Trial Standards)
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္း
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား
ျဖန္ေ
႔ ဝေပးျခင္း ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၃
ဌာန ၄

သင္တန္းအေထာက္
အကူျပဳပစၥညး္ မ်ား
လ က္ ခံ ရ ရွိ မႈျ ဖ င့္
တိုင္းတာမည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၁.၄။
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္
အကူေပးေရး (Legal Aid)
ကိစရ
ၥ ပ္ တုးိ တက္ေကာင္းမြန္
ေစျခင္း

၁၊၄၊၁။
လ က္ ရွိေ ဆာ င္ ရြ က္ေ နေ သာ
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ
ေပးေရးစနစ္အေပၚ ျပန္လည္
ေလ႔လာ သံုးသပ္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ၫႊန္ၾကား ေလ့ လာေတြ ႕ ရွိ မႈ
ုိ ္
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေပၚ သံးု သပ္ႏင
မႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

တရားမွ်တမႈ ရရွိျခင္းသည္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျမႇင့္
တင္ျခင္း၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္
သည္။ ဥပေဒေရးရာ အ
ေထာက္အကူေပးျခင္းသည္
အေရးပါေသာ ပထမအဆင့္
ျဖစ္သည္။

၁၊၄၊၂။
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ
ေပးေရးဆိင
ု ရ
္ ာမူဝါဒကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ၿပီး အက်ိဳးခံစား
ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ပိုမိုခံစားခြင့္
ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ု ရွ ႕
ၫႊန္ၾကား ျပည္ေ ထာင္ စေ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနခ်ဳပ္ထံမွ မူဝါဒ
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိမႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

ျပ စ္ မႈ ဆို င္ ရာ မႈ ခ င္း မ်ား ကို
လို က္ ပါေဆာင္ ရြ က္ ရာတြ င္
မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး
စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္မည့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဓိကရည္မွန္း
ခ်က္ ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

၁၊၄၊၃။
တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ ဥပေဒေရးရာ
အေထာက္အကူေပးေရး စနစ္
ကို ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ၿပီး အကဲ
ျဖတ္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ၫႊန္ၾကား အ ကဲျ ဖ တ္ မႈ ကို
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္ခံ ခြင့္ျပဳျခင္း
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၁၊၄၊၄။
ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ
ေပးေရး အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္
စတင္ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ၫႊန္ၾကား အမ်ိဳးသား အဆင့္
ိ ္း ခ်မွတ္
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ စီမံကန
ေဆာ င္ ရြ က္ႏို င္ မႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္
ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္
႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၁။
မပာာဗ်ဴပာာစီမံကိန္းကုိ အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္
စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆင
ုိ ္ ေျဖ
ရွင္းႏိုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ႏွင့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အရည္
အေသြးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၊၁၊၁။
ဥပေဒအရာရွိမ်ား အားလံုးအ
တြက္ ေခါင္းေဆာင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ စီမခ
ံ န္႔
ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား
ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

၂၊၂၊၁။
ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒ
ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံ
တကာစံႏန
ႈ း္ ႏွင့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ ေ
ိွ စ
ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္
ဌာန ၄

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ မေ
ႈ ပး
ႏိင
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ စီမခ
ံ န္႔
ခြဲမႈ ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔
ကို ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ဲ
သူႏင
ွ ့ ္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္
ကဲျ ခင္း ခံ ရ သူ မ်ား
မွ အကဲျဖတ္ျခင္း
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

စီမက
ံ န
ိ း္ ပါ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ား
အေကာင္ အ ထည္ေ ပၚလာ
ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔႐ံုး၏
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
မႈဆင
ုိ ရ
္ ာ သမိင
ု း္ အစဥ္အလာ
ေကာင္းမ်ားကို လုအ
ိ ပ္သည္႔
ဆန္းသစ္ေသာ အသိပညာ
ဗဟုသုတမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ
မ်ား၊
အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္မည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၂။
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္္ျခင္း
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး
ႏွင့္ အဆင္ဆ
့ င္ေ
့ သာ ဥပေဒ
႐ံးု တိ၏
႔ု လုပင
္ န္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕
စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး
အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕
ေနခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ
မ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏင
ွ ့္ ေလ်ာ္
ညီေအာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္
ၿပီး လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ႏိုင္
ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ၫႊန္ၾကား ဥပေဒအား ျပင္ဆင္
ြ း္ ႏိင
ု မ
္ ၊ႈ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရန္ တင္သင
ျပင္ဆင္ထားသည့္
နည္းဥပေဒကို အ
တည္ ျပဳေပးႏိုင္မႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၃။
ဥပေဒအရာရွိ အသစ္မ်ား
ျဖည့္ တ င္း ခန္ ႔ အ ပ္ျ ခင္းႏွ င့္
ဥပေဒအရာရွိမ်ား တည္ၿမဲ
ေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂၊၃၊၁။
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐းံု ႏွင့္
အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ုံးမ်ား
၏ ဖြ႕ဲ စည္းပံႏ
ု င
ွ ့္ လက္ရိွ ဝန္ထမ္း
ခန္ထ
႔ ားႏိင
ု မ
္ ႈ လူစ
႔ မ
ြ း္ အားအရင္း
အျမစ္စနစ္ကုိ ျပန္လည္သးုံ သပ္
ျပင္ဆင္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ျပင္ဆင္ထားသည့္
စနစ္အား ခြင့္ျပဳ၍
ဝန္ထမး္ခန္႔ထားမႈ၊
ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား
အား ေလ႔က်င္ေ
့ ပး
ႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ တိုင္း
တာမည္။

၂၊၃၊၂။
ဥပေဒအရာရွိအသစ္မ်ား ေရြး
ခ်ယ္ခန္ထ
႔ ားႏိင
ု ေ
္ ရး၊ အလွညက
့္ ်
ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေစေရး၊
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဥပေဒအရာရွိ
မ်ား တည္ၿမဲေနေစေရးတို႔ကို
စီမခ
ံ ်က္မ်ားကို ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ဥပေဒအရာရိွ္ မ်ား
ခန္႔ထားႏိုင္မႈ၊ အ
လွည့္က် ေျပာင္း
ေရႊ ႕ေ ပး မႈ တို ႔ျ ဖ င့္
တိုင္းတာမည္။

၂၊၄၊၁။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး
ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ သင္တန္း
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား သံုးသပ္
ျပင္ဆင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

သင္ ႐ိုးၫႊ န္း တမ္း
ေရး ဆဲြေ ရးေ ကာ္
မတီ၏ သင္႐းုိ ၫႊနး္
တမ္းမ်ား ျပင္ဆင္
ေရး ဆြဲႏို င္ မႈျ ဖ င့္
တိုင္းတာမည္။

၂၊၄၊၂။
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳ
သင္တန္းမ်ားအပါအဝင္ သင္
တန္းမ်ား၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း
အသစ္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

သင္တန္းသားမ်ား
ႏွင့္ သင္တန္းဆရာ
မ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္
တိးု တက္လာမႈျဖင့္
တိုင္းတာမည္။

အရည္ အ ခ်င္းျပည့္ ဝေသာ၊
ထူးခြ်နထ
္ က္ျမက္ေသာ ဥပေဒ
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္
ခန္ထ
႔ ားျခင္းႏွင့္ ထူးခၽြနေ
္ သာ
ဥပေဒအရာရွမ
ိ ်ား ျဖစ္လာေစ
ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
မည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၄။
ေခတ္မီေသာ သင္႐ုိးၫႊန္း
တမ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္
ရြက္ျခင္း
လုပင
္ န္းဝင္သင္တန္း၊ မြမး္ မံ
သင္တန္းႏွင့္ အဆင္ျ့ မင္သ
့ င္
တန္းမ်ားအားလုးံ ကို လုပင
္ န္း
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ီ
ေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
ထိသ
ု ျ႔ုိ မႇငတ
့္ င္ရာတြင္ သ႐ုပ္
ျပတရား႐ုံး၊ အဂၤလိပ္စာသင္
တန္း၊ ဥပေဒအရာရွမ
ိ ်ား လိက
ု ္
နာရမည္က
့ ်င္ဝ
့ တ္၊ အဆင္ျ့ မင့္
ဥပေဒသင္တန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ
တာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စ
သည့္ သင္တန္းမ်ား၌ အျပန္
အလွန္ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သည့္
သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္ကို
အေလးေပး ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၅။
သတင္းအခ်က္အလက္နည္း
ပညာ(ICT)ကို ႐ုံးလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ
ျခင္း

၂၊၅၊၁။
သတင္း အခ်က္ အ လက္ န ည္း
ပညာ (ICT) ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရး
ဆိုင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

မူဝါဒ အတည္ျပဳ
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
သည္ လက္ေတြ႕လုပေ
္ ဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို္
ေခတ္မေ
ီ သာ သတင္းအခ်က္
အလက္နည္းပညာ (ICT)
စနစ္သံုး႐ုံးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း
လဲရန္ ႀကဳိ းစားေနေသာေၾကာင့္
ယခုအခိ်န္သည္ ေျပာင္းလဲ
ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ
ျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ႔ုိ ေဆာင္ရက
ြ ္
ရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ
၍ အမႈတစ
ဲြ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း (Case
Management) စနစ္သည္
အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္
လ်က္ရၿိွ ပီး အဆိပ
ု ါစနစ္ က်င့္
သံုးျခင္းျဖင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္
ခံမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္
မႈႏင
ွ ့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္မမ
ႈ ်ား
ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

၂၊၅၊၂။
အမႈတြဲစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
(Case
Management)ႏွင့္ စာရြက္စာ
တမ္းစီမခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း (Document
Management) စနစ္အသစ္ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ICT
လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္
အႀကံျ ပဳခ်က္ မ်ား
အား အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြကႏ
္ င
ုိ မ
္ ျႈ ဖင့္ တိင
ု း္
တာမည္။

၂၊၅၊၃။
ဥပေဒ႐ံးု မ်ားအားလံးု တြင္ သတင္း
အခ်က္အလက္္ နည္းပညာသံးု
ပစၥညး္ ကိရယ
ိ ာမ်ား ျဖည္ဆ
့ ည္း
ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

ဥပေဒ႐ုံး မ်ားအား
လံးု တြင္ ICT ပစၥညး္
မ်ား တပ္ဆင္ထား
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

၂၊၅၊၄။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္
အလက္ နည္းပညာသင္တန္း
မ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးမည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

လု ပ္ င န္း ခြ င္ တြ င္
ICT အသိပညာကို
အသံုး ခ်ႏို င္ မႈျ ဖင့္
တိုင္းတာမည္။

၂၊၅၊၅။
ျပည္ေ ထာင္ စေ
ု ရွ ႕ေနခ်ဳပ္ ႐းုံ ႏွ င့္
အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒ႐ံုးမ်ား
တြင္ Local Area Network
(LAN)ႏွင့ ္ Wide Area Network
(WAN)ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္အ
သံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

ကြနရ
္ က္ခ်တ
ိ ဆ
္ က္
ၿပီးစီးမႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာ
မည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၆။
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း
ခြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သာယာ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဖန္တီးေပးျခင္း

၂၊၆၊၁။
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း
ခြင္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္
အေသးစိတ္စီမံကိန္း ခ်မွတ္အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့ ္ အမႈ
သည္မ်ား၏ တံျ႔ု ပန္
ခ်က္ တိးု တက္လာ
မႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၂၊၆၊၂။
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား
၏ စားဝတ္ေနေရး၊ ေနထိင
ု သ
္ ာြ း
လာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာ
ေရးတို႔အတြက္
အေထာက္
အပံ့မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုး
ေပးမည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တံု႔
ျပန္ခ်က္ တိုးတက္
လာမႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာ
မည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား
အား ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံ
ေရး၊ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အစည္း
အေဝးမ်ား က်င္းပေရးႏွင့္
ဥပေဒကခြငျ့္ ပဳေသာ သီးသန္႔
ႏွစသ
္ မ
ိ ေ
့္ ဆြးေႏြးျခင္း စသည္
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအ
တြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန
ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ
ဥပေဒ႐ုံးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္
ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္
ေစမည့္ ေခတ္မီ၍ အဆင့္
ျမင္ေ
့ သာပံစ
ု သ
ံ ႕ုိ ျမႇငတ
့္ င္ရန္
ေဆာင္ရြက္မည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုအမ်ားျပည္သူယုံၾကည္ကုိးစားမႈ ျမႇင့္တင္ရန္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပန္းတိုင္ သို႔ေရာက္ရွိရန္မွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပည္သူမ်ားက
ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရွိျခင္းအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔
၏စြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္
အားကိုးမႈ ရေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၃.၁။
ျပည္သူလူထု၏ ဥပေဒဆုိင္
ရာ အသိအျမင္ကုိ ျမႇင့္တင္
ေပးျခင္း

၃၊၁၊၁။
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးယူနစ္ ထူ
ေထာင္ၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ဝန္းတြင္ ဖြင့္
လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ျပ ည္ သူ ႔ ဆ က္ ဆံ
ေရးယူနစ္ ဖြငလ
့္ စ
ွ ္
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

၃၊၁၊၊၂။
ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္ႏွင့္ အ
ရြ ယ္ေ ရာက္ ၿ ပီး သူ မ်ားအတြ က္
ဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပး
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္
မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

စာ သ င္ေ က်ာ င္း
အေျချပဳ အစီအစဥ္
မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္
ရြကႏ
္ င
ုိ မ
္ ျႈ ဖင့္ တိင
ု း္
တာမည္။

၃၊၁၊၊၃။
ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား
ႏွင့ ္ တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျပည္သူမ်ား
သိရေ
ိွ စရန္ ပညာေပးေဟာေျပာ
ပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ေဟာေျပာပြဲ မ်ားျပဳ
လုပၿ္ ပီး ျပည္သမ
ူ ်ား
အား အသိပညာ
ျမင
ႇ တ
့ ္ င္ေပးႏိင
ု မ
္ ျႈ ဖင့္
တိုင္းတာမည္။

၃၊၁၊၊၄။
ဥပေဒအရာရွမ
ိ ်ား၏ အခန္းက႑
ကို ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ား ပိမ
ု ုိ
သိရရ
ိ ွ န္ တကၠသလ
ုိ မ
္ ်ားမွ ဥပေဒ
ပညာဌာနမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

အနည္းဆံုး တကၠ
သိုလ္(၃)ခုႏွင့္ ပူး
ေပါင္းေဆာင္ ရြ က္
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

၃၊၁၊၊၅။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ သတင္းမီဒီယာ
အသိပညာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္
မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

ေလ ႔ က် င့္ေ ပး ၿ ပီး
ေသာ ဥပေဒအရာ
ရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္းအ
ေရ အ တြ က္ျ ဖ င့္
တိုင္းတာမည္။

ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္
ေရးစနစ္ကုိ ယုၾံ ကည္မရ
ႈ လ
ိွ ာ
ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒပါ အခြင့္အ
ေရးမ်ားႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရ
မည္တ
့ ာဝန္မ်ားကို သိရမ
ိ ွ ႈ တိးု
တက္ေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၃.၂။
ဥပေဒအရာရွိ က်င့္ဝတ္မ်ား
ႏွင့္ တာဝန္ခမ
ံ မ
ႈ ်ား တုးုိ တက္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ျခင္း

၃၊၂၊၁။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္
သိကၡာဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္
ႏွင့္ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္
စနစ္ႏင
ွ အ
့ ္ ညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္
ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္
မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ၫႊန္ၾကား ျပန္လည္ သံုးသပ္
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ မႈၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ ခြင့္
ျပဳခ်က္ ရရွျိ ခင္းျဖင့္
တိုင္းတာမည္။

၃၊၂၊၂။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ားကို က်င္ဝ
့ တ္သက
ိ ာၡ လက္စဲြ
စာအုပ္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းု ံ တြင္ က်င္သ
့ းုံ
ေစရန္္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ၫႊန္ၾကား က်င့္ ဝ တ္ ဆို င္ ရာ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပညာေပးႏိုင္မျႈ ဖင့္
တိုင္းတာမည္။

၃၊၂၊၃။
ဥပေဒအရာရွိမ်ား လိုက္နာရ
မည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကို
လုိက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲမည္။

တတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၈၂ဝ၁၉

ူ ်ား၏ ေက်
ၫႊန္ၾကား ျပည္သမ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ နပ္အားရမႈ တိုး
တက္မႈ၊ တိုင္ၾကား
စာမ်ား ေလ်ာ႔နည္း
သြားမႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာ
မည္။

၃၊၃၊၁။
အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအ
တြက္ စာခၽြနေ
္ တာ္အမိနေ
႔ ္ လ်ာက္
ထားမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ စီမံခန္႔
ခြမ
ဲ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာဥပေဒမ်ားႏွင့ ္ စပ္လ်ဥး္
သည့္ ရွငး္ လင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳစု
ထုတ္ေဝမည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၃
ဌာန ၄

ရွ ငး္ လင္း ခ်က္ မ်ား
ျပဳစုထုတ္ေဝၿပီးစီး
မႈျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၃၊၃၊၂။
ႏိင
ု င
္ ဝ
့ံ န္ထမ္း သင္တန္းမ်ားတြင္
တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးဆို င္ ရာ
ဘာသာရပ္ကို ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးအ
တြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္
အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

အျခားဝန္ႀကီးဌာန
မ်ားတြင္ တရား
ဥပေဒ စိးု မိးု ေရးႏွင့္
စပ္လ်ဥး္ ေသာ အသိ
ပ ညာ တိုး တ က္ မႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
ႏွင့္ အဆင္ဆ
့ င္ေ
့ သာ ဥပေဒ
႐ုံးမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ ယံု
ၾကည္မႈ တိုးတက္ရရွိလာေစ
ေရးအတြက္ ဥပေဒအရာရွိ
မ်ား က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈ၊
တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ
တို႔ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္
ေဆာင္ရြက္မည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၃.၃။
အစိုး ရအဖြဲ ႕ အစည္း မ်ားဧ။္
တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးဆို င္
ရာ အသိအျမင္ ဗဟုသုတ
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္း
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ႏိင
ု င
္ ဝ
့ံ န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္
သူယံုၾကည္ေသာ ဝန္ထမ္း
မ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေျခခံ
မူမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရိွ နားလည္ေစရန္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
တရားမွ်တမႈက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အျပန္အလွန္
အမွီသဟဲျပဳေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

မဟာဗ်ဴဟာ ၄.၁။
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး
၏ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိုး
တ က္ေ ကာ င္း မြ န္ေ စ ရ န္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄၊၁၊၁။
မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာဌာနခြဲ
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

၄၊၁၊၊၂။
ျပည္ေ ထာင္ စုေ ရွ ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုး ၏
လက္ရွိမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား
ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

ဆန္းစစ္မမ
ႈ ်ားကို အ
တ ည္ျ ပဳႏို င္ မႈျ ဖ င့္
တိုင္းတာမည္။

၄၊၁၊၊၃။
စီမက
ံ န
ိ း္ အား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ အေျခ
ခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ံုးအ
ဆင့္တိုင္းတြင္ ေကာက္ခံမည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ဌာန ၄

အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ ခံ ၿ ပီး စီး မႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၄၊၂၊၊၁။
အာဆီယံ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား
အသင္း၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊
ေရွ႕ေနအသင္းအဖြ႕ဲ မ်ား၊ တကၠ
သိလ
ု မ
္ ်ားမွ ဥပေဒပညာဌာနမ်ား၊
တရား႐ံးု မ်ား၊ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ ရဲတပ္
ဖြဲ႕အပါအဝင္ တရားစြဲအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား၊ အျခားဆက္စပ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္
သူေရွး႐ႈ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈ
စနစ္ ေပၚထြန္းေစရန္ ညႇိႏႈိင္း
ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မည္။

ပထမ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၅၂ဝ၁၆

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး
ႏွင့္ တရားမွ်တမႈက႑တို႔
တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္
ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒ
ႏွင့္ စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ခ်မွတမ
္ ည္။

မဟာဗ်ဴဟာ ၄.၂။
တရားစီရင္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား၏
ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း
တရားစီရင္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြကမ
္ သ
ႈ ည္ အျခားေသာက႑
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ႏွင့္ မတူညီဘဲ ဥပေဒျပဳေရး၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္
ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
အျပင္ ျပင္ပဥပေဒပညာရွင္
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ရမည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
လက္ ရွိ ႀ ကံဳေတြ ႔ေ နရေသာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး
ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ၫႊန္ၾကား မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္း
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဌာနခြဲဖဲြ႕စည္းႏိုင္မႈ
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

ြ ္
ၫႊန္ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
႔ဲ ်ား ပံမ
ု န
ွ ေ
္ တြ႔
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ မႈအဖြမ
ဆံုႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္း
တာမည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

မဟာဗ်ဴဟာ ၄.၃။
တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ
ေအာင္ျမင္ရန္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑သံးု
ရပ္စလံုးတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္
ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕
ေနခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
ပိမ
ု ရ
ုိ ရွေ
ိ စေရးအတြက္ တရား
မွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္
ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
မည္။

မည္သူက
ေဆာင္ရြက္
မည္

ေအာင္ျမင္မႈကို
တိုင္းတာျခင္း

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္

ဦးစားေပး

အခ်ိန္

၄၊၂၊၊၂။
ဥပေဒဘြဲ႔ရမ်ားအတြက္ ဥပေဒ
ပညာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့ ္ လုင
ိ ္
စင္ေလွ်ာက္ထားမႈတင
ြ ္ လိအ
ု ပ္
ခ်က္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား ျပန္
လည္သံုးသပ္မည္။

တတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၉

ဌာန ၄၊
ေရွ႕ေနမ်ား
ေကာင္စီ၊
ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္
ေတာ္ခ်ဳပ၊္ ေရွ႕
ေနအသင္း
အဖြဲ႔မ်ားအပါ
အဝင္အျခား
သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား

မူဝါဒ ျပန္လည္သးုံ
သပ္ရာတြင္ တရား
မွ်တမႈက႑မွ တာ
ဝန္ရွိသူမ်ား အား
လံုး ပါဝင္ေဆာင္
ရြကႏ
္ င
ုိ မ
္ ျႈ ဖင့္ တိင
ု း္
တာမည္။

၄၊၃၊၁။
တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ
က်င္သ
့ းံ ု ေနေသာ အေကာင္းဆံးု
လက္ေတြ႕က်င္သ
့ းု ံ မႈမ်ားကို ေလ့
လာ သုေတသနျပဳမည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ဌာန ၄

ေလ႔လာ သုေတ
သ နျ ပဳ ခ် က္ အား
လက္ ခံ ခြ င့္ျ ပဳျခင္း
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၄၊၃၊၂။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
တရား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ တိုးတက္ျမင့္မား
ျခင္းကို တိင
ု း္ တာႏိင
ု ေ
္ သာ ၫႊနး္
ကိနး္ မ်ား ရရွလ
ိ ာေစေရးအတြက္
ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္
သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ဒုတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၇၂ဝ၁၈

ၫႊန္ၾကား ေဆြးေႏြးခ်က္ စာ
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ တမ္းမူၾကမ္း ေရး
ဆြဲျဖန္႔ေဝၿပီး ေဆြး
ေႏြးပြဲ က်ငး္ ပၿပီးျခင္း
ျဖင့္ တိင
ု း္ တာမည္။

၄၊၃၊၃။
တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးအတြက္ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အ
ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္
ႏိင
ု ေ
္ ရး အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္
ရြက္မည္။

တတိယ
ဦးစားေပး

၂ဝ၁၈၂ဝ၁၉

ၫႊန္ၾကား အေကာင္အထည္
ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
မည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕
စည္းတာဝန္ ေပး
ႏိုင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာ
မည္။

သည္။

ဤမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါ

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး သည္ ေနာင္လာမည့္ အစိုးရအသစ္ႏွင့္အတူ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္
ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ တရားမွ်တမႈက႑တစ္ရပ္လံုးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာ
ေငြေတာင္းခံျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ထပ္မံ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စေ
ု ရွ႕ေနခ်ဴပ္႐းုံ ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလွဴရွငမ
္ ်ား၊ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအေထာက္
အပံ့မ်ားရရွိရန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီးျဖစ္၍ စီမံကိန္းအား အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္ကို
ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုအခ်ိန္ကပင္ စတင္ ႀကိဴတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍
ကနဦး ရက္(၁ဝဝ)စီမံကိန္းကို ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁)

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဴပ္႐ံုး၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္း
အဖြဲ႕အား ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္က ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(စီမံေရးရာဌာန)ႏွင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တို႔က
ပံ့ပိုးကူညီရမည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲစဥ္က တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဆက္လက္ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။

(၂)

အေျခခံသတင္းအခ်က္မ်ားရယူစုေဆာင္းႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ရပ္လံုး၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
သတ္မွတ္ ထားရွိေဆာင္ရြက္မည္။ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာသည့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ တာဝန္ခံ
ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ အေျခခံစမွတ္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ
မ်ားကို သိရွိမႈ၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို သိရွိမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းရွိမႈကဲ့သို႔
ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာသည့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ စံအမွတ္(Benchmarking) သတ္
မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။

(၃)

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိမ်ားကို္ Project
Management Training မ်ားေပးျခင္းျဖင္စ
့ မ
ီ ခ
ံ ်က္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္စ
့ မ
ြ း္ ေဆာင္ရည္မ်ား
ျပည့္ဝလာေစမည္ျဖစ္သည္။

(၄)

ျပင္ပအကူအညီ သို႔မဟုတ္၊ အရင္းအျမစ္အသစ္ မ်ားစြာမလိုအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို အစီအစဥ္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္
ေဆာင္ရြက္မည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါမည္။
(က) ၂၊၂၊၁။
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္
ျပန္လည္စိစစ္မည္။
(ခ)

၂၊၄၊၁။
သင္တန္းအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲ
ေရး အၿမဲတမ္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဂ)

၃၊၂၊၁။
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၅)

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရရွိရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္
ျဖည္႔စြက္ရံပံုေငြ စာရင္းကို ျပဳစုတင္ျပမည္။

(၆)

တရားမွ်တမႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးႏိုင္
ရန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂ဝ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔အရ
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကနဦး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္။

(၇)

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လက္ရွိအဆိုျပဳ
ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈနယ္ပယ္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ကနဦးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္။

