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တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
“TAI-LENG NATIONALITIES DEVELOPMENT PARTY (T.N.D.P)”
မူဝါဒမ်ား၊ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
နိဒါန္း
၁။

ျပည္ေထာင္စု

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

လူမ်ဳိးမ်ားလည္း

ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု

အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္

စုုေပါင္းေနထိုင္ၾကရာတြင္

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းႏွင့္

သမိုင္းအစဥ္အလာခိုင္မာစြာျဖင့္

ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာမ်ား

တည္ေထာင္ကာ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ေနထိုင္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ ေဒသခံရွမ္းႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိင္းလုိင္၊
တုိင္းေလ၊ တုိင္းေမာ၀္၊ တုိင္းခမ္းတီး၊ တုိင္းလုံ၊ တုိင္းဆာ၊ တုိင္းဖြန္၊ တုိင္းဂဒူး၊ တုိင္းဂဏန္း၊ တုိင္းခြမ္း၊
လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္အဆက္ဆက္
တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ိုေသၿပီး တာဝန္ေက်ပြန္ခ့ၾဲ ကပါသည္။
၂။

ယခုုအခါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္

မိမိတို႔၏

ဘာသာစကား၊

စာေပ၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို အေလးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေနရာေဒသအလိုက္ တိုင္းလိုင္၊ တိုင္းႏိုင္း၊
တိုင္းေခ်ာင္း၊ တိုင္းလွ်န္၊ ရွမ္းနီ၊ ရွမ္းဗမာ၊ ရွမ္းကေလး၊ ေျမလတ္ရွမ္း ဟူ၍ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေဝၚေန
ၾကပါသည္။
၃။

ေရွးႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍

ေဒသအတြင္း

ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ

ထူေထာင္ေနထုုိင္လာခဲ့ၾကသည့္

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးေခတ္ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရပါက သမိုင္းတြင္ရစ္မည့္
နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႕ရေပေတာ့မည္။
၄။

ထို႔ေၾကာင့္

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္

လူမ်ိဳးမ်ားသည္

“တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

အျခားတုုိင္းရင္းသား
အမ်ိဳးသားမ်ား

လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ”

“TAI-LENG NATIONALITIES DEVELOPMENT PARTY (T.N.D.P)” ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
ယံုၾကည္ခ်က္
၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုုိင္လွ်က္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ

ကင္းရွင္းၿပီး တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း စသည့္ ေလာကပါလတရားတို႔ လႊမ္းၿခံဳလ်က္
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ လူမ်ိဳးစုုအသီးသီး၏ ဘာသာအယူဝါဒ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ
တို႔ကို အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကမွသာလွ်င္ စည္းလံုးညီညြတ္၍ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ
ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
၆။

(က)

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိုအာမခံႏိုင္သည့္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး
တည္ေဆာက္ရန္။
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(ခ)

ျပည္သူလူထုအား အေၾကာက္တရားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္
မ်ိဳး မေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဂ)

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း

အတူတကြ

ယွဥ္တြဲေနထိုင္၍

ေဒသအက်ိဳးစီးပြား

မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖၚထုုတ္ေဆာင္ရြက္
ရန္။
(ဃ)

မိမတ
ိ ို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစလွ်က္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲမႈ ေရာင္း
ဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊

စိုက္ပ်ိဳးထုုတ္လုပ္မႈတို႔ကို

အျမစ္ျပတ္ေအာင္

ဦးတည္တိုက္ဖ်က္

ေဆာင္ရြက္ရန္။
(င)

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားတုုိ႔၏ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနေသာ ဘာသာစကား၊
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္
ရွင္သန္ထက္ျမက္

ႏိုးၾကားလာေစေရးအတြက္

မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား

ျပန္႔ပြားေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရန္။
(စ)

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား မိမိတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္
ေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိး
ေထာင္ေပးရန္။

အခန္း (၁)
ပါတီအမည္၊ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံ
၇။

ပါတီအမည္
ပါတီ၏

အမည္ကို

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

အမ်ိဳးသားမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊

TAI-LENG NATIONALITIES DEVELOPMENT PARTY (T.N.D.P) ဟုုေခၚတြင္ရမည္။
၈။

ပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္
ပါတီ၏အမွတ္တံဆိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၉။

အမွတ္တံဆိပ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေရႊဝါေရာင္မွာ

ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏

တိုင္းလုုိင္(ရွမ္းနီ)

အမ်ဳိးသားမ်ားေနထိုင္ရာ

အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ၿပီး

အနီေရာင္မွာ

ေရႊေျမကိုရည္ညႊန္းသည္။

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

က်ားမွာ

အမ်ဳိးသားမ်ားကို
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ရည္ညႊန္းပါသည္။

အမွတ္တံဆိပ္၏ေအာက္နားတြင္

“တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပါတီ (T.N.D.P)” ဟူေသာ စကားလံုးပါရွိမည္။

၁၀။

ပါတီ၏အလံ
ပါတီ၏အလံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ အလံ၏ စံျပဳအရြယ္အစားမွာ ၁း၁.၆၂၅ ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။

ပါတီအလံ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
-

သံုးနားညီႀတိဂပ
ံ ံုသည္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)လူမ်ိဳးမ်ား အဓိကေနထိုင္ၾကသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသသံုးခုုကို ရည္ညႊန္းသည္။

-

အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ သတၱိရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ တက္ၾကြျခင္း၊ ေႏြးေထြးျခင္း။

-

အဝါေရာင္မွာ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ ဂုုဏ္ရည္ထြန္းျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာသာ
သာသနာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။

-

အစိမ္းေရာင္မွာ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) လူမ်ိဳးတို႔သည္ လယ္ယာလုုပ္ငန္းကို လုုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ယင္းလူမ်ိဳးတို႔
ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေတာေတာင္ ေရေျမ စိမ္းလန္းစိုေျပမႈရွိျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရိျွ ခင္းတို႔ကို
ရည္ညႊန္းသည္။

-

ေထာင့္ငါးေထာင့္ရွိၾကယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအေနႏွင့္ တည္ရွိျခင္း၊
အျဖဴေရာင္မွာ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ျမင့္ျမတ္ျခင္းတို႕ကို ရည္ညႊန္းသည္။
အခန္း (၂)
ဖြဲ႕ စည္းပံု

၁၂။

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)

အမ်ဳိးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ဆင့္ကို

အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းသည္။
(က)

ပါတီညီလာခံ။

(ခ)

ဗဟိုေကာ္မတီ။

(ဂ)

ဗဟိုေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔။ဲ
(ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား ပါဝင္သည္။)

ေအာက္ပါ

4
(ဃ)

ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔က
ဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ နာယကအဖြဲ႕။

(င)

တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား။

(စ)

ခရိုင္အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား။

(ဆ)

ၿမိဳ႕နယ္အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား။

(ဇ)

ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ အလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား။

မွတ္ခ်က္ ။

။ ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

၁၃။

ညီလာခံက်င္းပျခင္း

မျပဳႏိုင္သည့္ကာလမ်ားတြင္

ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုကို

လုုိအပ္ပါက

ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို အနီးကပ္ဆံုး ပါတီ
ညီလာခံတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳရမည္။
အခန္း (၃)
ပါတီဝင္မ်ား စိစစ္လက္ခံျခင္း
၁၄။

ပါတီဝင္မ်ား စိစစ္လက္ခံျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(က)

ပါတီဝင္မ်ားအား စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ)

တိုင္းလုုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ပါတီဝင္လက္ခံျခင္းကို ပါတီ၏
သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ စိစစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္။
အခန္း (၄)
ပါတီစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁၅။

ပါတီဝင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လုုိက္နာရမည္။
(က)

ပါတီဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္
သံုးရမည္။

(ခ)

ပါတီဝင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုုမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးရမည္။

(ဂ)

ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီး ႐ိုင္းပင္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္။

(ဃ)

ပါတီဝင္မ်ားသည္ လစဥ္ပါတီဝင္ေၾကးကို ထည့္ဝင္ရမည္။

(င)

ပါတီဝင္အျဖစ္ေလ်ာက္ထားလိုသူသည္ လက္ရွိပါတီဝင္ျဖစ္သူတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို
ရယူၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္။

5
(စ)

ပါတီဝင္မ်ားသည္တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း

စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစေသာ

အေျပာအဆို၊

အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
(ဆ)

ပါတီ၏

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့ပါက

ပါတီအလုုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏

အဆင့္ဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူျခင္းခံရမည္။ အေရးယူခံရေသာ ပါတီဝင္တစ္ဦးသည္
ပါတီညီလာခံအထိ အဆင့္ဆင့္ အယူခံႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဇ)

ပါတီဝင္မ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ညီလာခံ၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုုပ္အမႈ
ေဆာင္ အဖြဲ႕က အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းႏိုင္သည္။
အခန္း (၅)
ပါတီ၏ မူဝါဒ သေဘာတရားမ်ား

၁၆။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
(က)

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ စုုေပါင္းေနထိုင္
ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုု အမည္နာမခြဲျခား
သတ္မွတ္ေခၚေဝၚၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိးတည္း သီးသန္႔ ေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းဟူ၍မရွိဘဲ လူမ်ဳိးမ်ား ေရာေထြး၍ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသာ
ျဖစ္ေပသည္။

(ခ)

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာစကားတို႔ မတူညီကြဲျပားၾကေသာ္လည္း မရွိအတူ၊ ရွိအတူ၊ ေအးအတူပူအမွ် အတူ
ယွဥ္တြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ခ့ၾဲ ကၿပီး နယ္ခဲ်႕အႏၲရာယ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါတြင္လည္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာ အတူတကြ ပူးေပါင္းတြန္းလွန္
ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

အတူတကြ

အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္ဟု

ယံုၾကည္

ၾကပါသည္။
(ဃ)

ထိုယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အတူပူးတြဲ ေနထိုင္
လွ်က္ရွိေသာ တိုင္းလံု၊ တိုင္းေလ၊ တိုင္းဆာ၊ တိုင္းခမ္းတီး၊ တိုင္းဂဒူး၊ တိုင္းဂဏန္း၊ တိုင္းဖြန္း
လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

လည္းေကာင္းအတူယွဥ္တြဲ

ေနထိုင္၍

စီးပြားေရး၊

အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
လူမႈေရး၊

ႏိုင္ငံေရး

မ်ားႏွင့္

လုုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ထက္သန္ ခိုင္မာေသာ
စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳပါသည္။
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၁၇။

ႏိုင္ငံျခားေရး
(က)

လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး
တြင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို အခိုင္အမာ ရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ)

ကုုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဂ)

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဃ)

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အေရးကိစၥမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၈။

စီးပြားေရး
(က)

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးမည္။ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္း
မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၉။

(ခ)

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဂ)

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဃ)

လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္။
(က)

လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးလုုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအားလံုး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျမယာ
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ သီးစားခ်ထားပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

(ခ)

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္အညီ

လြတ္လပ္စြာ

စိုက္ပ်ဳိး၊

ႀကိတ္ခြဲ၊ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳမည္။
(ဂ)

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

လုုိအပ္ေသာ

ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊

ပိုးသတ္ေဆး၊

မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔

လံုေလာက္စြာ ရရွိေရး၊ မိ႐ိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ သိပၸံနည္းက် စက္မႈလယ္ယာအျဖစ္
အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ)

စိုက္ပ်ိဳးေရးသုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပကုုမၼဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
မည္။

(င)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ပ်က္စီး
ေနေသာ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို

ျပည္တြင္းျပည္ပ

လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း၍ ပညာေပးကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို လုုပ္ေဆာင္မည္။
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(စ)

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ားတြင္

ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား

အစားထိုး၍

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို ပညာေပး အေကာင္အထည္ေဖၚ
ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဆ)

လုုပ္ငန္းခြင္မွ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာ အသက္အာမခံ
လုုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဇ)

လယ္ယာလုုပ္ငန္းအတြက္ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ေခ်းေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာ
ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္။

(စ်)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

လူမႈဘဝတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္

အမ်ိဳးသား

အက်ိဳးစီးပြား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဖြ႔ခ
ဲ ြင့္ကို ေဆာင္ရြက္မည္။
၂၀။

အလုုပ္သမားေရးရာ
(က)

အလုုပ္သမားတုုိင္းသည္

အာဆီယံစံႏႈန္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ကမၻာ့စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရမည္။
(ခ)

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အလုုပ္သမားတိုင္း တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ရရွိရမည္။

(ဂ)

အလုုပ္သမားတိုင္း၏ ကုုန္ထုတ္မႈစြမ္းအားမ်ား အစဥ္ဖံ႔ၿြ ဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္။

(ဃ)

အလုုပ္သမားတုုိင္း က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ရရွိရမည္။

(င)

အလုုပ္သမားတိုင္းသည္

မိမိရသင့္ရထိုက္ေသာ

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို

လြတ္လပ္စြာ

တင္ျပႏိုင္ရမည္။
(စ)

ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခခံလစာမ်ား ျပဌာန္းေပးမည္။

၂၁။

(ဆ)

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးတက္ရမည္။

(ဇ)

လုုပ္ငန္းခြင္တြင္း နစ္နာမႈ တစ္စံုတရာရွိပါက တရားဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရမည္။

(စ်)

အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းျခင္း မရွိေစရ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
(က)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္
အသံုးခ်ႏိုင္ေရးကို ေရွ႕႐ႈ၍ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုု၏ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူကာ
ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား စနစ္က်စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ ခိုင္မာေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္

သဘာဝ အေမြအႏွစ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္း က်န္ရစ္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
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(ဂ)

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ေရး
အစီအစဥ္မ်ား

ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္းျဖင့္

ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း၊

ထိေရာက္လွ်င္ျမန္ေသာ

ကယ္ဆယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုုန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္
မည္။
(ဃ)
၂၂။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစုုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ စည္း႐ံုးလုုပ္ေဆာင္မည္။

ပညာေရး
(က)

အေျခခံပညာေရးကို မူလတန္းအထိ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ)

အလယ္တန္း အထက္တန္း ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေပၚေပါက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္

သင္ၾကားေပးေသာ

ဆရာ၊

ဆရာမမ်ား

ေခတ္ႏွင့္အညီ

အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ)

အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ ပုုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးကို အားေပး
ကူညီမည္။

(ဃ)

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္၍ ပညာသင္စရိတ္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

(င)

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပညာေရးသုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပး
ကူညီမည္။

(စ)

တကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားလိုက္သည့္ပညာျဖင့္ ျပင္ပေလာကတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
ျပဳႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။

၂၃။

က်န္းမာေရး
(က)

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

အဆင့္မီေအာင္

ေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ)

ေဆးပညာသင္ၾကားမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးတို႔ကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္။

(ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္သည့္ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္မီပစၥည္း
မ်ား ျပည့္စံုေရး၊ ေဆးဝါးမ်ား အလံုအေလာက္ ရရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဃ)

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ

ပုုဂၢလိကေဆး႐ံု၊

ေဆးခန္းမ်ား

ေပၚထြန္းလာေအာင္

အားေပး

ေဆာင္ရြက္မည္။
(င)

ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယေ
္ ရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို

မျဖစ္မေန

9
(စ)

ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြာဟခ်က္မရွိေစရန္ ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဆ)

ေငြေၾကးအင္အားခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဇ)

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ကုုသေရးတို႔ကို အားေပး ကူညီေဆာင္ရြက္
မည္။

(စ်)
၂၄။

တိုင္းရင္းေဆးပညာက႑ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

တရားေရး
(က)

တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေစေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ရွိရမည္။

(ခ)

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ

ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးထားေသာ

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ဟူ၍

မရွိေစရန္

ေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ)

တရားစီရင္ေရးက႑ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အဂတိတရား(၄)ပါး
ႏွင့္ ကင္းရွင္း၍ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရာ၌ လိမၼာကၽြမ္းက်င္
သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

(ဃ)

တရားစီရင္ရာတြင္

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ

အေျခခံမူမ်ားကို

လုုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္

လိုက္နာက်င့္သံုးမည္။
(င)

အမ်ားျပည္သူတို႔

ဥပေဒကို

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး

လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ

အေလ့အထ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပညာေပးေဆာင္ရြက္မည္။
၂၅။

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕ရႈေသာ၊တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းသာယာ

ေရးကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ၊
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကင္းရွင္းေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို တည္ေဆာင္မည္။
၂၆။

မူဝါဒမ်ား၊ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
မူဝါဒမ်ား၊ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔ကို အထူးျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါက ဗဟိုအလုုပ္အမႈေဆာင္

အဖြဲ႕၏

သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္

ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းအရာကို

အနီးဆံုး

က်င္းပသည့္ ပါတီညီလာခံတြင္ တင္ျပရမည္။ ညီလာခံကို တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ေခၚယူရမည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ
အဖြဲ႕ဝင္ သံုးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္မွသာ ပါတီညလ
ီ ာခံ အထေျမာက္သည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို ပါတီညီလာခံ
တက္ေရာက္လာသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွ ကန္႔ကြက္ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရမည္။

