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ပါတီ စည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းပ

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိင်လ

ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီ
UNION BETTERMENT PARTY (UBP)

ပါတီ စည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းပ

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇူလိင်လ

မာတိကာ
စာမျက်နှာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

မှ

ထိ

၁ နိဒါန်း

၁

-

၂ အခန်း(၁) ပါတီ၏ အမည်၊ အလ၊ တဆိပ် နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်

၂

၄

၃ အခန်း(၂) ပါတီ၏ နိင်င ရးဝါဒ သ ဘာတရားနှင့် လပ်ငန်းစဉ်

၅

၂၃

၂၄

၂၈

၅ အခန်း(၄) ပါတီဖွဲ ့စည်းပ

၂၉

-

၆ အခန်း(၅) အ ထွ ထွ

၃၀

-

(ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မန
ှ း် ချက်၊ ယ ကည်ချက်၊ ခယူချက်၊ မူဝါဒ နှင့် လပ်ငန်းစဉ်)
၄ အခန်း(၃) ပါတီစည်းမျဉ်း
(ပါတီဝင်အြဖစ်လက်ခြခင်း၊ ပါတီဝင်များ၏ တာဝန်နင
ှ ဝ
့် တ္တ ရားများ၊
ရပိင်ခွင့်များ၊ လိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ၊ အ ရးယူြခင်း၊ ပါတီလပ်ငန်း
စိစစ် ရးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရး)

ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီ
UNION BETTERMENT PARTY (UBP)

ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းပ
နိဒါန်း
၁။

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငသည် ကမ္ဘာအ
့ လယ်တင
ွ ် တည် ငိမ် အးချမ်းသာယာ သာနိင်င တစ်နင်
ိ င

အြဖစ် ထာဝစဉ်ရပ်တည်နိင် စရန် လိအပ် နမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သတ
ူ ိ့
အတွက် လိအပ်ချက်များကိ တည် ဆာက် ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ တိင်းရင်းသားများ စစည်း နထိင် သာ
ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ် ကီးကိ ဖက်ဒရယ်ြပည် ထာင်စအြဖစ် တည် ဆာက်ရန်၊ ြပည်သတ
ူ ိ ့၏
ဆန္ဒနှင့်အညီ ဒီမိက ရစီနိင်င တာ် ြဖစ်တည် ပ ပါက်ရန်၊ နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရး
ခိင်မာ စရန်၊

တာင့်တင်း

ခတ်မဖ
ီ ွဖ
့ ုိ းတိးတက် သာ နိင်င တာ်ြဖစ်ရန်နင
ှ ့် တိင်းရင်းသားစည်းလး ညီညွတ် ရး

ထာဝစဉ်တည်တ့ခိင် မဲ နရန် ကိုးပမ်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူတိ ့အ နြဖင့် တရားဥပ ဒ စိးမိး ရး၊
တည် ငိမ် အးချမ်း ရးနှင့် ဘဝလြခု ရးရရှိရန်၊ ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ စီးပွား ရးရပ်တည်မ ခိင်မာလြခုမ
ရှိ နရန်၊

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏

ြပည်သတ
ူ ိ ့အတွက်

လူမစီးပွားဘဝြဖစ် သာ

တရားမ တြခင်း၊

စားဝတ် န ရး

လွတလ
် ပ်ြခင်း၊

ခိင်မာစွာ

ခွင့်တူညီမ ြခင်း၊

ရပ်တည်နိင်ရန်နှင့်

စည်းလးညီညတ်ြခင်းတိ ့

ရရှိခစား နိင်ရန် အမှနလ
် အပ်
ိ
ပါသည်။
၂။

က န်ပ်တိ ့သည် နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သတ
ူ ိ ့ အား အထက်ပါလိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန်

နိင်ငအကျိုး၊ ြပည်သအကျိ
ူ့
ုးကိလပ် ဆာင်ရန် ဆန္ဒရသ
ိှ မ
ူ ျားြဖင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မှသာ အာင်ြမင်မည်ဟ
ယ ကည်ပါသည်။ ထိသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာ၌ နိင်င တာ် တည် ဆာက် ရးတွင် အ တွ အ
့ ကု ရင့်ကျက်ြခင်း၊
စီမခန် ့ခွဲမအ တွ အ
့ ကု ကာင်းရှိြခင်း၊ အများအကျိုး ဆာင်ရက
ွ လ
် ိ သာစိတ် ကာင်း စတနာ ကာင်း
ရှိြခင်းစသည့် အရည်အချင်း ကာင်းများရှိ သာ

ခါင်း ဆာင်မရှသ
ိ ၊ူ

နာက်လက်
ိ
ကာင်း ြဖစ်သူများနှင့်

တည် ဆာက်မသ
ှ ာ အာင်ြမင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် နိင်င တာ်နှင့်ြပည်သူတိ ့အတွက် ကာင်းကျိုး
ဆာင်လသူ
ိ များပါဝင် သာ

ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီကိ

ဖွဲ ့စည်းရန်

အ ကာင်းများ

ြဖစ် ပ လာပါသည်။
၃။

က န်ပ်တိ ့ ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီသည် နိင်င တာ်ကိ ကမ္ဘာအ
့ လယ်တင
ွ ် ထာဝစဉ်

ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ရှစ
ိ ာွ
အမှန်တကယ်

ရပ်တည်နင်
ိ ရးအတွက်

လက် တွ ့

ဆာင်ရွက် ပးနိင်မည့် အင်အား တာင့်တင်း ခိင်မာ ပီး စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားသည့်

ပါတီတစ်ရပ်ြဖစ်ရန်နှင့်
ြဖစ်ပါသည်။

နိင်င တာ်နှင့်ြပည်သူတိ ့၏လိအပ်ချက်များကိ

နိင်င တာ်တည် ဆာက် ရးတွင်

ဦး ဆာင်ပါဝင်မရှိရန်

ကိုးစား နမည်

၂

အခန်း(၁)
ပါတီ၏အမည်၊ အလ၊ တဆိပ်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်
ပါတီ၏အမည်
၄။

ပါတီ၏အမည်သည် ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီ UNION BETTERMENT PARTY(UBP)

ြဖစ်သည်။
ပါတီ၏အလ
၅။

(က) ပါတီ၏အလတွင်

ြခာက် ထာင့် ကယ်၏

အဓိပ္ပာယ်မှာ

ဦး ဆာင်လမ်းညန်ြခင်း၊

ြဖာင့်မတ်မှန်ကန်ြခင်း၊ ဇွလ
ဲ လဝီ
့ ရယ
ိ ရှြိ ခင်း၊ ကင်နာြခင်း၊ ညီညတ
ွ ြ် ခင်းနှင့် ြမင်ြ့ မတ်ြခင်း
ဟူ သာ အချက် ၆ ချက်ကိ ဖာ်ညန်းသည်။
( ခ ) ပါတီအလ၏ အလယ်ဗဟိမှ

ကယ် ကီးသည်

ြပည် ထာင်စ ကီးကိ

ကိယ်စားြပု၍

ယင်း ကယ် ကီးကိ ဝန်းရထား သာ ကယ်ငယ် ၈ လးသည် ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
အတွငး် အတူတကွ ပါင်းစည်း နထိင် က သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစ ကီး ၈ ခြဖစ်သည့်
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန၊် ရခိင်နင
ှ ့် ရှမ်း တိ ့ကိ ကိယ်စားြပု ပီး
ြပည် ထာင်စ ကီးအား ဝန်းရလျက် ရှိြခင်းကိ ဖာ်ညန်းသည်။
( ဂ ) ပါတီ၏အလတွင် ဖာ်ြပပါရှသ
ိ ည့် အ ရာင်တိ ့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိချက်မှာ

အာက်ပါ

အတိင်းြဖစ်သည်(၁)

အဝါ ရာင်သည်

စည်းလးညီညွတ်ြခင်း၊

ဉာဏ်ပညာ ကီးြမတ်ြခင်းနှင့်

သာယာဝ ြပာြခင်း တိ ့ကိ ဖာ်ညန်းသည်။
(၂)

အနီ ရာင်သည် ရဲရင့်ြခင်း၊ ြပတ်သားြခင်းနှင့် ချစ်ခင်ြခင်းတိ ့ကိ ဖာ်ညန်း သည်။

(၃)

အနက် ရာင်သည်

က့ခိင်ြခင်း၊

စွမး် ရည်ရြိှ ခင်းနှင့်

အာင်နိင်ြခင်းတိ ့ကိ

ဖာ်ညန်းသည်။
(ဃ) ပါတီအလ၏ဖွဲ ့စည်းမမှာ အဝါ ရာင် အာက်ခ ပ တွင် အလ၏အလယ်ဗဟိ၌ အနက်
ရာင်အနားကွပ်ထားသည့် အနီ ရာင် ြခာက် ထာင့် ကယ် ကီးရှိ ပီး ယင်း ကယ် ကီးကိ
ဗဟိြပု၍

အနက် ရာင်အနားကွပ်ထားသည့်

ကယ်ငယ် ၈ လးက ဝန်းရတည်ရှိသည်။

အရွယတ
် ူ

အနီ ရာင် ြခာက် ထာင့်

၃

( င ) ပါတီအလ၏ စြပုအရွယ်အစားသည် အလျား ၉ ပ၊ အန ၆ ပ၊ (အချိုးအစားအားြဖင့်
၁ : ၀.၆၇ ရှိသည့်)

ထာင်မ
့ န
ှ စ
် တဂ ပသ

ာန်ြဖစ်သည်။ ပါတီ၏အလအရွယ်အစား

အ ကီးအ သးြပုလပ်ရာတွင် ဖာ်ြပပါ အချိုးအစားအတိင်း ကိက်ညီရမည်။

ပါတီ၏တဆိပ်
၆။

ပါတီတဆိပသ
် ည် ပါတီအလ၏ အချိုးအစားအတိင်း ၁:၀.၆၇ ရှိသည့်

ပသ

ာန်ြဖစ် ပီး ပါတီအလ၏ အ ရာင်အ သွးနှင့် ဖွဲ ့စည်းပါဝင်မအတိင်းြဖစ်သည်။

အာက်ခတဆိပ်၏

အလယ်ဗဟိအထက်နား၌

ထာင်မ
့ န
ှ စ
် တဂ

အနက် ရာင်အနားကွပ်ထား သာ

အဝါ ရာင်
အနီ ရာင်

ြခာက် ထာင့် ကယ် ကီးရှိသည်။ ယင်း ကယ် ကီးကိ ယင်းနှင့်ပစတူ၊ အ ရာင်အ သွးတူ ကယ်ငယ် ၈
လးက ဝန်းရထားသည်။ ကယ် ကီး၏အလယ်တင
ွ ် ပါတီ၏အမည် အဂလိပအ
် က္ခရာ “UBP” ဟူ သာ
အဝါ ရာင်စာသားပါရှိ၍ တဆိပ၏
် အလယ် အာက်ဘက်တင
ွ ် “ြပည် ထာင်စ ကာင်းကျိုး ဆာင်ပါတီ”
ဟူ သာ အနက် ရာင် စာသား ဖာ်ြပပါရှိသည်။ တဆိပ်ကိ အနက် ရာင်ြဖင့် အနားကွပ်ထားသည်။

၄

ပါတီ၏ရးတ
တဆိပ်
၇။

ပါတီ
တီ၏ ရးတဆ
ဆိပ်သည် အချင်
အ း ၂ လ
လက်မ ရှိ သာ
သ စက်ဝိင်းပြဖစ်၍

အာက်ပါပစ
စအတိင်း

ြဖစ်သည်။ “ဌာနချုပ်” စာသား နရာတွင် မိမတိ
တ
ိ ့နှင့် သက်
က်ဆိင် သာ ရ
ရးအမည်ကိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပရန်
ြဖစ်သည်။ ဗဟိ
ဗ ဌာနချုပ်
ပ်ရးတဆိပ်ကိ
က နမူနာအြဖ
ြဖစ် ဖာ်ြပထ
ထားသည်။

၅

အခန်း(၂)
ပါတီ၏နိင်င ရးဝါဒ သ ဘာတရားနှင့် လပ်ငန်းစဉ်
(ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ ယ ကည်ချက်၊ ခယူချက်၊ မူဝါဒ နှင့် လပ်ငန်းစဉ်)
ပါတီ၏နိင်င ရးဝါဒသ ဘာတရား
၈။

ပါတီ၏ နိင်င ရးဝါဒသ ဘာတရားမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်နှင့်ဆီ လျာ်လိက်ဖက် သာ

ဖက်ဒရယ်ဒမ
ီ က
ိ
ရစီစနစ်

ြဖစ်ထန
ွ း် ပ ပါက် ရး နှင့် နိင်ငသားများ၏ မူလအခွငအ
့် ရးများရရှိ ရး၊
( ခ ) လွတလ
် ပ်၍ တရားမ တ သာ ဈးကွက်စီးပွား ရးစနစ် ြဖစ်ထန
ွ ်း ပ ပါက် ရး၊
( ဂ ) တိင်းရင်းသားအားလး

သွးစည်းညီညွတ် ရးကိ

ြဖစ် စ သာ

တရားမ တြခင်း၊

လွတ်လပ်ြခင်း နှင့် ခွင့်တူညီမ ြခင်းတိ ့ကိ ရရှိ စ ရး၊
(ဃ) ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်း နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးက

အသီးသီးတွင် ခတ်မီဖွ ဖ
့ ိုး

တိးတက် စ ပီး နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ြမင်မ
့ ား ရး၊
( င ) ကလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ

လူ ့အခွင့်အ ရးဆိင်ရာ

ြပ ာန်းချက်များကိ

လးစားလိက်နာ ပီး ကမ္ဘာန
့ င်
ိ ငများအားလးနှင့် ချစ် ကည်ရင်းနှီးစွာ လက်တပ
ဲွ းူ ပါင်း
ဆာင်ရွက် ရး။
ပါတီ၏ရည်ရွယ်ချက်
၉။

နိင်င တာ်ကိ

ခတ်မဖ
ီ ွဖ
့ ုိ းတိးတက် သာ

ဖက်ဒရယ်ြပည် ထာင်စ

ဒီမိက ရစီနိင်င တာ်

အြဖစ်တည် ဆာက်ရန်၊ ြပည်သူတိ ့၏လွတ်လပ်မနှင့် ဘဝလြခု ရး၊ လူမစီးပွားဘဝလြခု ရး တိ ့ကိ
ခစားရရှိ စရန် နှင့် ကမ္ဘာ့ ငိမ်းချမ်း ရးနှင့် လြခု ရးကိ အား ပးြမင့်တင်ရန်။
ပါတီ၏ရည်မှန်းချက်
၁၀။

ပါတီ၏ရည်မန
ှ း် ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) နိင်င တာ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ
(၁)

ဖက်ဒရယ်ြပည် ထာင်စနိင်င တည် ဆာက်ရမည်။

(၂)

ဒီမိက ရစီစနစ် ထူ ထာင်ရမည်။

(၃)

တိင်းရင်းသား သွးစည်းညီညွတ် ရး ရှိရမည်။

(၄)

တာင်တ
့ င်းခိင်မာ သာ စီးပွား ရးစနစ် ြဖစ်ထွန်း ပ ပါက်ရမည်။

(၅)

ခတ်မီဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် သာ နိင်င တာ် တည် ဆာက်ရမည်။

၆

( ခ ) ြပည်သူအတွက်ရည်မှန်းချက်များ
(၁)

တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့်

ြပည်သူတိ ့၏ဘဝ

တည် ငိမ် အးချမ်း ရးရရှိရန်

ဆာင်ရွက်ရမည်။
(၂)

ြပည်သူများအလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းရရှိမနှင့်တစ်ဦးချင်းဝင် ငွတိးတက် စရမည်။

(၃)

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏စားဝတ် န ရး ရပ်တည်နင်
ိ မနှငလ
့် မ
ူ စီးပွားဘဝ လြခုမရှိ စရမည်။

(၄)

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏

စီးပွား ရး ကာင်းမွန် ပီး

နိင်င တာ်၏

စီးပွား ရးြဖစ်ထွန်း

ပ ပါက်မနှင့်အတူ ဟန်ချက်ညီ လိက်ပါနိင်ရမည်။
(၅)

တရားမ တြခင်း၊

လွတလ
် ပ်ြခင်း၊

ညီမ ြခင်းတည်းဟူ သာ

အခွင့်အ ရးများ

ရရှခ
ိ စား စရမည်။
ပါတီ၏ယ ကည်ချက်
၁၁။

က န်ပ်တိ ့သည် နိင်င တာ်နင
ှ ့် ြပည်သူတိ ့အတွက် လိအပ်ချက်များကိ စိတ် ကာင်း စတနာမှနြ် ဖင့်

နိး ကားတက် ကစွာ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းြဖင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင်မည်ဟ ယ ကည်သည်။
ပါတီ၏ ခယူချက်
၁၂။
သာ

က န်ပ်တိ ့သည် နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏
ပါတီနင
ှ ပ
့် ါတီဝင်များြဖစ် သာ ကာင့်

စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ၊

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ

ခွန်အားနှင့်

ကာင်းကျိုးကိ

ဆာင်ရွက်ရန်

ပ ပါက်လာ

ရည်ရွယ်ချက်နှင့်

ရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင် စရန်

စွမ်းအားရှိသမ

ဖာ်ထတ်လပ် ဆာင် ကရမည်ဟ

ခယူသည်။
ပါတီ၏ မူဝါဒများ
၁၃။

ပါတီ၏မူဝါဒများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) နိင်င ရးမူဝါဒ။ ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်နှင့် ဆီ လျာ်လိက်ဖက် သာ ဖက်ဒရယ်
ဒီမက
ိ
ရစီစနစ်ကိ ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မည်။
( ခ ) နိင်ငြခား ရးမူဝါဒ။

ငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နထိင် ရး မူ ကီး ၅ ချက်နှင့်အညီ

လွတလ
် ပ်၍

တက် က သာ

အသီးသီး၏

အချုပ်အြခာအာဏာနှင့်

အ လးထား ဆာင်ရွက်မည်။

နိင်ငတကာဆက်ဆ ရးကိ

ကျင့်သးမည်။

နယ် ြမတည်တ့ခိင် မဲ ရးကိ

ကမ္ဘာ့နိင်င

အသိအမှတ်ြပု

၇

( ဂ ) ကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရးမူဝါဒ။

နိင်င တာ်၏

အချုပ်အြခာအာဏာနှင့်

နယ် ြမ

တည်တ့ခိင် မဲ ရးကိြဖစ် ပ စ သာ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် နိင်ငသားများကိ
ဗဟိြပု ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဃ)

ငိမ်းချမ်း ရးမူဝါဒ။ ငိမး် ချမ်း ရးသည် ြမန်မာနိင်ငအတွက် အဓိကလိအပ်ချက်ြဖစ်သည့်
အား လျာ်စွာ ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလး ငိမ်းချမ်း ရးရရှိ ရးအတွက်အထူးအ လးထား
ဆာင်ရွက်မည်။

( င ) စီးပွား ရးမူဝါဒ။

လွတလ
် ပ်၍တရားမ တ သာ

စျးကွက်

ကျင့်သးမည်။ လယ်ယာ သားငါး၊ စက်မနှင့်ဝန် ဆာင်မက

စီးပွား ရး

စနစ်ကိ

တိ ့ကိ ဟန်ချက်ညီစွာ

ဖွ ဖိ
့ ုး စ ပီး နိင်ငဖ
့ ွ ဖိ
့ ုး တိးတက် ရးအတွက် အဓိကအ ြခခြဖစ်သည့် စီးပွား ရးကိ
တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်မည်။
( စ ) ပညာ ရးမူဝါဒ။

နိင်ငသားတိင်း

ပညာ ရးအဆင့်အတန်း

ြမင့်မားတိးတက်လာ စ

ရန်နင
ှ ့် တွး ခ ြမာ်ြမင် တီထွင်ဆန်းသစ်နိင်သည့် လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ
့ ိုး
တိးတက်လာ စရန် ဆာင်ရွက်မည်။
(ဆ)

ှ က
် ျန်းမာစွာြဖင့် သက်တမ်း စ့
ကျန်းမာ ရးမူဝါဒ။ နိင်ငသားတိင်း သက်ရည

နထိင်

နိင် ရးအတွက် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ နှင့် ကိုတင်ကာကွယ် ရး လပ်ငန်းများကိ
တိးြမင့် ဆာင်ရွက်မည်။
( ဇ ) ယဉ် ကျးမမူဝါဒ။

အမျိုးသားယဉ် ကျးမ

စရိက်လက္ခဏာများနှင့်

တိင်းရင်းသား

များ၏ ရိးရာယဉ် ကျးမ နှငဓ
့် လ့ထးတမ်းများကိ ထိန်းသိမ်း ြမင်တ
့ င် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
( ဈ ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့်
ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ ဘဝလြခု

အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာမူဝါဒ။

တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့်

အးချမ်းတည် ငိမ် ရးတိ ့အတွက် တရားမ တ ပီး ြပည်သမ
ူ ျား

လိက်နာနိင် သာ နိင်င တာ်နင
ှ ့် ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ ကာင်းကျိုး ြဖစ်ထွန်း စမည့် ဥပ ဒများ
ြပ ာန်း ပး ရး၊ အပ်ချုပ် ရးတွင် ြပည်သူကိ ဗဟိြပု၍ ဥပ ဒနှင့်အညီ စီမခန် ့ခွဲ
ဆာင်ရွက် ရး၊ တရားစီရင် ရးတွင် ဥပ ဒနှင့်အညီ မှန်ကန်မ တစွာ စီရင်ဆးြဖတ် ရး
နှင့် ြပည်သူများပူး ပါင်းပါဝင်မြဖင့် မ

ုိ င်အသီးသီးတိ ့က ဟန်ချက်ညီညီ ထိ ရာက်

မှနက
် န်စာွ ပါင်းစည်းအ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးတိ ့ကိ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။

၈

( ည ) ဘာသာသာသနာ ရးဆိင်ရာမူဝါဒ။ လွတလ
် ပ်စာွ ယ ကည်ကးကွ
ိ ယခ
် င
ွ က
့် ိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ
ရရှိ အာင် ဆာင်ရွက်မည်။

ဗဒ္ဓဘာသာသာသနာသည်

ြမန်မာနိင်င၏

လူအများစ

ကိးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာ ြဖစ်သည်အ
့ တွက် ဂဏ်ထူးဝိ သသနှင့် ြပည့်စ အာင်
ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

မည်သည်ဘ
့ ာသာဝင်မဆိ

နိင်ငသားတိင်း၏

ကိယ်ကျင်သ
့ က
ိ ာ္ခ

ကာင်းမွန် ရး၊ နိင်င တာ်အ ပ သစ္စာ စာင်သ
့ ိ ရးနှင့် နိင်ငဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးတိ ့တွင်
တာဝန်ရှိသည်ဟ ခယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဋ)

တိင်းရင်းသား ရးရာမူဝါဒ။ တိင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အ ရးကာကွယ် စာင့် ရှာက်
ရးနှင့် အကျိုးစီးပွားြမင့်တင် ရး၊ တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ် ကည် လးစား ပီး
အမျိုးသား

သွးစည်းညီညတ
ွ ် ရးနှင့် ြပည် ထာင်စစိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ခိင်မာ ရးတိ ့ကိ

ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဌ)

တာင်သူလယ်သမား ရးရာမူဝါဒ။ စိက်ပျိုး
လယ်သမားများ၏

မွးြမူ ရး လပ်ကိင် ကသည့်

အခွင့်အ ရးကာကွယ် ရးနှင့်

အကျိုးစီးပွား

တာင်သူ

ြမင့်တင် ရးကိ

လက် တွ ့ ကျကျ ဖာ် ဆာင်မည်။
(ဍ)

ှ တ
် ိ ့၏
အလပ်သမား ရးရာမူဝါဒ။ စီးပွားဖက်များြဖစ် ကသည့် အလပ်သမားနှင့် အလပ်ရင
အကျိုးစီးပွားကိ ဟန်ချက်ညဖ
ီ ွဖ
့ ုိ းတိးတက် ရး၊ အလပ်သမားများ လပ်ငန်းခွင် တည်တ့
ခိင် မဲ ရး၊ ထိက်တန် သာလပ်ခလစာနှင့်အခွင့အ
် ရးများရရှိ ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
ြပည်ပနိင်င ရာက်

အလပ်သမားများ၏

အခွငအ
့် ရးနှင့်

ရပိင်ခွင့်များကိရရှိ အာင်

ဆာင်ရွက်မည်။
( ဎ)

လူငယ် ရးရာမူဝါဒ။ လူစွ့ မး် အားအရင်းအြမစ် ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးအတွက် လူငယ်များ
အား ဘက်စြပုစပျိုး ထာင် ပးြခင်း၊ သင့် လျာ် သာ နရာ ပး၊ တာဝန် ပးြခင်းများ
ြပုလပ် ပီး နိင်င တာ်တည် ဆာက် ရးတွင် ြမင်မ
့ ား သာတာဝန်များ ထမ်း ဆာင် နိင် စရန်
လ့ကျင့် ပး ရးနှငအ
့် တွ အ
့ ကုများတိးတက်ရရှိ စ ရးတိ ့ကိ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

၉

(ဏ)

ခါင်း ဆာင်မဆိင်ရာမူဝါဒ။ အနာဂတ်တင
ွ ် နိင်င တာ်ကိ နိင်ငတကာနှင့် ရင် ပါင်တန်း
ဦး ဆာင်မြပုနိင်မည့်

ခါင်း ဆာင် ကာင်းများအား

လ့ကျင့်ပျိုး ထာင် တာဝန် ပး

ဆာင်ရွက်မည်။
( တ ) လူ ့အခွင့်အ ရးဆိင်ရာမူဝါဒ။

နိင်ငသားများ၏မူလအခွင့်အ ရး၊

လူ ့အခွငအ
့် ရး၊

ပဂ္ဂိုလ်ဆိင်ရာလွတ်လပ်မနှင့် လြခုမများရရှိခစားနိင် အာင် ဆာင်ရွက်မည်။
(ထ) အမျိုးသမီး ရးရာမူဝါဒ။ ကျား၊ မ တန်းတူညမ
ီ ရး၊ အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အ ရး၊
ဘဝလြခု ရးနှင့်ဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် ရးတိ ့ကိ ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဒ)

ြပည်သူ ့ဘဝသက်သာ ချာင်ချိ ရးမူဝါဒ။

ြပည်သူတိ ့၏စားဝတ် နမ

အဆင် ြပ ရး၊

သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊ လူမဘဝလြခု ရး၊ ဘဝအရည်အ သွး ပိမိ ကာင်းမွန် ပီး လူမ
ဒက္ခများ

ကင်း ဝးလျက်

စိတ်ချမ်း ြမ့ ပျာ်ရင်စာွ

နထိင်နိင် ရးတိ ့ကိ

ဘက်စ

ထာင်စ
့ မှ ကိုးပမ်းစီမ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဓ)

မသန်စွမ်းသူများဆိင်ရာမူဝါဒ။

မသန်စွမ်းသူများအား လူမစီးပွားဘဝြမင့်မား ရး၊

တန်းတူညီမ အခွင့်အ ရးရရှိ ရးနှင့်

နိင်ငတည် ဆာက် ရးတွင်

သင့် လျာ်သည့်

နရာ ပး၊ တာဝန် ပးနိင် ရးတိ ့အတွက် လ့ကျင့်ပျိုး ထာင် စီမ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(န)

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးမူဝါဒ။

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုး ရး

မူ ဘာင်နင
ှ အ
့် ညီ ြပည် ထာင်စ တစ်ဝန်းလးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ
အတွက် အားလးပူး ပါင်းပါဝင်လျက်

မဟာဗျူဟာ

လျာ့နည်း

စ ရး

ကျးလက် ဒသများ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်လာ စရန်၊

ကျးလက် နြပည်သူများ၏ လူမစီးပွားဘဝ ြမင်မ
့ ားလာ စရန်နင
ှ ့် မို ့ြပနှင့် ကျးလက်
ကွာဟချက်များ ကျဉ်း ြမာင်းလာ စရန် အရှိန်အဟန် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်မည်။
( ပ ) နိင်င့ဝန်ထမ်း ရးရာမူဝါဒ။
ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ရှရ
ိ ိှ

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများသည်

မိမိရာထူးအဆင့်နှင့် လျာ်ညီစွာ

နထိင်စား သာက်နိင် ရးနှင့် အ ငိမ်းစားယူချိန်တွင်လည်း လူတန်း စ့

နထိင် စား သာက်နိင် စ ရး စီမ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

၁၀

( ဖ ) သတင်းမီဒီယာမူဝါဒ။ ဥပ ဒနှင့်အညီ မိမိ၏ ယ ကည်ချက်၊ ထင်ြမင်ယဆ
ူ ချက်များကိ
လွတ်လပ်စွာထတ် ဖာ် ြပာဆိ ရးသားြဖန် ့ ဝခွငရ
့် ရှိ ရး အား ပးကူညီမည်။ ဥပ ဒြပု ရး၊
အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရးမ
အကဲခတ်၍ ဆိင်ရာမ

ုိ င်အသီးသီး၏ ဆာင်ရွက်မကိ စာင့် ကည့် လ့လာ

ိုင်နှင့် ြပည်သူတိ ့အ ကား

ပါင်းကူးဆက်စပ် ပး သာ သတင်း

မီဒီယာ ရှငသ
် န်အား ကာင်း စ ရး အ လးထား ဆာင်ရွက်မည်။
( ဗ ) စွမး် အင်၊သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာမူဝါဒ။ နိင်ငဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရး အတွက်
အ ရး ကီးသည့်

လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်လိအပ်ချက်ကိ

ြဖည့်ဆည်း ပးနိင် ရး၊

ရန၊

ကျာက်မျက်၊ သတ္တ ု၊ သစ် တာ စသည့် သဘာဝသယဇာတများ ထိန်းသိမ်း ရး၊
ထတ်လပ် ရးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂဟစနစ် ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးတိ ့ကိ
ဟန်ချက်ညီ ဖွ ဖ
့ ိုး တိးတက် စရန် စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(ဘ)

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးမူဝါဒ။

နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားများ၏ အကျိုးစီးပွားဆိင်ရာ

ကိစ္စရပ်များ အတွက် မည်သည့်ပဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့်မဆိ မိတဖ
် က်အြဖစ်
လက်တပ
ဲွ းူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
( မ ) ပါတီ ရးရာမူဝါဒ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ပါတီ၏ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်၊ ရည်မန
ှ း် ချက်၊
ယ ကည်ချက်၊မူဝါဒနှငလ
့် ပ်ငန်းစဉ်များကိ ချမှတ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။ ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏
အကျိုးစီးပွားနှင့် ပါတီ၏အကျိုးစီးပွားယှဉ်လာလ င် ပါတီ၏အကျိုးစီးပွားကိဦးစား ပး
ဆာင်ရွက်မည်။ ပါတီအကျိုးစီးပွားနှင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား၊ နိင်င တာ်အကျိုးစီးပွား
ယှဉလ
် ာလင် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှငန
့် င်
ိ င တာ်အကျိုးစီးပွားကိဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မည်။
ပါတီ၏လပ်ငန်းစဉ်များ
၁၄။

ပါတီ၏လပ်ငန်းစဉ်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) နိင်င ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်နင
ှ ့် ဆီ လျာ်လက်
ိ ဖက် သာ ဖွဲ ့စည်းပအ ြခခ ဥပ ဒ
ြဖစ် ပ လာ ရးနှင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိက ရစီနိင်ငတည် ဆာက်မည်။

၁၁

(၂)

တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ တည် ငိမ် အးချမ်း ရး၊ တရားမ တ ရးနှင့် ငိမ်းချမ်း ရး ကိ
လက် တွ ကျကျ
့
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူတိ ့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်

ခတ်စနစ်နင
ှ အ
့် ညီ အသစ်

တည် ဆာက်ြခင်းနှင့် ခတ်အဆက်ဆက် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များကိ စိစစ် သးသပ် ပီး
တိးတက် ကာင်းမွန် စရန်

ြပုြပင်မမ
ွ း် မြမင်တ
့ င်ြခင်းတိ ့ကိ

ဟန်ချက်ညစ
ီ ာွ

ပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်မည်။
( ခ ) နိင်ငြခား ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ငိမး် ချမ်းစွာအတူယဉ
ှ တ
် ဲွ နထိင် ရးမူ ကီး ၅ချက်နင
ှ အ
့် ညီ လွတ်လပ်၍တက် က သာ
နိင်ငတကာဆက်ဆ ရးကိ အစဉ်ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

ကမ္ဘာ့နိင်ငအသီးသီး ၏ အချုပ်အြခာအာဏာနှင့် နယ် ြမတည်တ့ ခိင် မဲ ရးကိ
အသိအမှတ်ြပု အ လးထား ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၃)

ကလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ဒသတွငး် အဖွဲ ့အစည်းများ
နှင့် နိး ကားတက် ကစွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

နိင်င တာ်နှင့် ြပည်သူတိ ့၏အကျိုးစီးပွား တိးတက်ြဖစ်ထွန်း စမည့် အြပည်ြပည်
ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊ သ ဘာတူညီချက်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများကိ လက်ခ
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မည်။

( ဂ ) ကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်င တာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာနှင့် နယ် ြမတည်တ့ခိင် မဲ ရးကိ အစဉ်တစိက်
ကာကွယထ
် ိနး် သိမး် စာင့် ရှာက်မည်။

(၂)

အမျိုးသားကာကွယ် ရးမဟာဗျူဟာြဖစ်သည့် စစ် ရး၊ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊
သတမန် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစသည်တိ ့ အားလးပါဝင်သည့်
ဘက်စကာကွယ် ရးစနစ်ြဖစ် ပ စ ရးအတွက် စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

နိင်င တာ်ကာကွယ် ရးနှငလ
့် ြခု ရးတွင်

ခတ်မန
ီ ည်းပညာများအသးြပုနိင် အာင်

ဆာင်ရွက်မည်။
(၄)

နိင်င တာ်ကာကွယ် ရးသည်

နိင်ငသားအားလးတွင်

တာဝန်ရိှသည်ဆိ သာ

အချက်ကိခယူလာ စ ပီး ပူး ပါင်းပါဝင်နိင်ရန် စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

၁၂

(ဃ)

ငိမ်းချမ်း ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်င တာ်တွင်

ြဖစ် ပ လျက်ရိှ သာ

ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလး

ပကတိအ ြခအ နများနှင့်

ငိမး် ချမ်း ရးရရှိ ရးအတွက်

အညီ

လက် တွ ကျ
့ ပီး

ထိ ရာက်မှန်ကန် သာ လပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

ငိမ်းချမ်း ရးအတွက်

အဓိကလိအပ်သည့်

ြပည် ထာင်စသားအားလး

တရားမ တြခင်း၊ လွတလ
် ပ်ြခင်း၊ ညီမ ြခင်းတည်းဟူ သာ လာကပါလတရားများ
ပိမိထွန်းကား ရးကိ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။
( င ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငသားတိင်း၏ စားဝတ် န ရးနှင့် လူမ ရးလိအပ်ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း
ပးနိင် ရးအတွက် အလပ်အကိင် အခွငအ
့် လမ်း ရရှိ နိင်ရန်နင
ှ ့် သင်တ
့ င်မ
့ တ သာ
ဝင် ငွရရှိနိင်ရန် စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

နိင်င တာ် နှင့် နိင်ငသားတိ ့၏ အကျိုးစီးပွား တိးတက်ြဖစ်ထန
ွ း် ရးအတွက်
နိင်ငအတွင်းရှိ သဘာဝအရင်း အြမစ်နှင့် လူသားအရင်းအြမစ်များကိ စနစ်တကျ
စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးနှင့် ရလပ်ငန်း၊

စက်မနှင့်ဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်းများကိ

ဟန်ချက်ညီညီ တိးတက်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(၄)

လယ်ယာထွကက
် န်နင
ှ ့် ြပည်တင
ွ း် ထတ်ကန်များ ဈး ကာင်းရရှိ ရးနှင့် ဈးကွက်
ရရှိ ရး စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၅)

တန်ဖးြမင်
ိ
ထ
့ တ်ကန်များ (Value added products) တိးြမင့်ထတ်လပ် တင်ပိ ့
နိင် ရးနှင့် သွင်းကန်အစားထိး ထတ်လပ်နိင် ရး အား ပး ဆာင်ရွက်မည်။

(၆)

အငယ်စား၊ အ သးစားနှငအ
့် လတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs)
ရှင်သန်အား ကာင်းတိးတက် စ ရးအတွက် အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။

(၇)

ဈးကွက်စီးပွား ရးစနစ်နှင့် ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ပိမိ ထွန်းကား
လာ စ ရး၊ ကန်သွယ်မက

တွင် ဒသတွငး် နှငန
့် င်
ိ ငတကာ ပူး ပါင်း ချိတ်ဆက်

ဆာင်ရွက်မများ အား ကာင်း စ ရး တိးြမင့် ဆာင်ရွက်မည်။
(၈)

ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပ ရင်းနှီးြမပ်နှမများ ပိမိတိးတက်လာ စ ရး၊ ဘ
အရင်းအနှီးများ တိးပွားလာ ရး၊
ဘ

(၉)

ကာင်းမွနမ
် န
ှ က
် န်သည့်

ာ ငွ ကး

ငွ ကးစနစ်နှင့်

ာ ရးတည် ငိမ်မရရှိ ရး ဆာင်ရွက်မည်။

သင့်တင့်မ တ၍
ဆာင်ရွက်မည်။

တည် ငိမ် သာ

အခွန်စနစ်ြဖစ် ပ

ရးကိ

အ လးထား

၁၃

( စ ) ပညာ ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ကျာင်း နအရွယ်

က လးသူငယ်နင
ှ ့်

လူငယ်အားလး

အ ြခခပညာအဆင့်

အလိက် သင်ယူ ပီး ြမာက် စရန် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

ပညာသင်ယူရန် လိအပ်သည့် ကျာင်း နအရွယလ
် န
ွ သ
် မ
ူ ျားနှင့် မသန်စမ
ွ း် သူများ
အတွက် လူတိင်းအကျုးဝင် ပညာ ရး အစီအစဉ်များကိ တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

တိင်းရင်းသားစာ ပ၊ ဘာသာစကားနှင့်

ဒသဆိင်ရာ အ ကာင်း အရာများကိ

သင်ယူနိင်ရန် စီမ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၄)

လူမစီးပွား ရးဘဝတွင်

လက် တွ အသးချနိ
့
င်သည့်

အသက် မွးပညာရပ်များ

သင်ယူနိင်ရန် တိးချဲ ့ ဆာင်ရွက်မည်။
(၅)

တွး ခ ြမာ်ြမင် တီထွင်ဆန်းသစ်နိင် သာ လူ ့စွမး် အား အရင်းအြမစ်များ ဖွ ဖ
့ ိုး
တိးတက် စရန် နှစ်တ၊ိ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည် စီမကိန်းများ စနစ်တကျ ချမှတ်စီမ
ဆာင်ရွက်မည်။

(၆)

စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရး အပါအဝင် က

အားလး၏ သ တသနနှင့် နည်းပညာ

ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရး တိးြမင့်စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(၇)

အဆင့်မီပညာ ရးစနစ်

ြဖစ်ထွနး် စရန်

နိင်င တာ်သာမကပဂ္ဂလိကက

မှ

ပိမိပါဝင်လာ စ ရးအတွက် အား ပး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဆ)

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငသားတိင်းအ ြခခကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မရရှိ စရန် တိးချဲ ့ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၂)

နိင်ငတစ်ဝန်း ကျးလက်ကျန်းမာ ရးကိ

အဆင်ြ့ မင်တ
့ င်၍

လူထကျန်းမာ ရး

အသိပညာ ပး ရးနှင့် ကာကွယ် ကသ ရးလပ်ငန်းများကိ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့
ဆာင်ရွက်မည်။

၁၄

(၃)

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ အာမခစနစ်ြဖစ်ထွနး် ပ ပါက် ရး နှင့်ကျန်းမာ ရး
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ တိးြမင့်နိင် ရးတိ ့အတွက် နိင်င တာ်နှင့် ပဂ္ဂလက
ိ တိ ့
ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

( ၄)

နိင်ငတကာအဆင့်မီ

ဆးပညာဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးနှင့်

ဆးကသ မခယူနိင် ရး

အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။
( ၅ ) တိင်းရင်း ဆးပညာ ခတ်မဖ
ီ ွဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးနှင့် ြပည်သူများအား ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မ ပးနိင် ရးအတွက် အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။
( ၆ ) ကပ် ရာဂါများနှင့်

သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များ ကာင့်

ထိခက်
ိ ဆးရးမများ

လျာ့ပါး ရး၊ ကာကွယ်တားဆီး ထိနး် ချုပ် ကသ ရး၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး၊
ပိမိ ကာင်းမွနသ
် ည့် လူ နမဘဝရရှိ ရးတိ ့အတွက် ဘးအန္တရာယ်ဆင်
ိ ရာစီမခန် ့ခွမ
ဲ
လပ်ငန်းစဉ်များကိ ထိထိ ရာက် ရာက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။
(ဇ)

ယဉ် ကျးမဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငတစ်ဝန်းလးရှိ သမိင်းမှတတ
် မ်းများနှင့်

ရှး ဟာင်းယဉ် ကျးမ အ မွ

အနှစမ
် ျား ရရှညတ
် ည်တ့ စရန် ဖာ်ထတ်ထန
ိ း် သိမး် စာင့် ရှာက်ကာကွယမ
် ည်။
(၂)

တိင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီး၏ရိးရာယဉ် ကျးမဓ လ့ စရိက်လက္ခဏာများကိ
မပ ပျာက် စ ရးအတွက်

ထိနး် သိမး် စာင့် ရှာက်ြခင်းနှငအ
့် တူ

အ ြခခလျက် တိးတက်လာ သာ

ယင်းတိ ့ကိ

ခတ်နှင့်အညီ တီထင
ွ ဆ
် န်းသစ် ြမင့်တင်

ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ြခင်းအား
နိင်င တာ် ကိ ကိုးပမ်းတည် ဆာက်မည်။

ဂဏ်ယူဝင့် ကားနိင် ကသည်အထိ

၁၅

( ဈ ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် အပ်ချုပ် ရး လပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ဥပ ဒြပု ရးက

တွင် နိင်င တာ်နှင့်နိင်ငသားတိ ့၏ ကာင်းကျိုးြဖစ်ထွန်း စ၍

တရားမ တ ပီး ြပည်သူများ လိက်နာနိင် သာ ဥပ ဒများ ြပဌာန်းနိင် ရး စီမ
ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

အပ်ချုပ် ရးက

တွင် ြပည်သူများ ဥပ ဒကိမှန်ကန်စွာသိရှိနားလည် လိက်နာ

ရးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက ြပည်သူများနှင့်အတူ ဥပ ဒနှင့်အညီ တရားနည်းလမ်း
တကျ မ မ တတ မှန်မှန်ကန်ကန် လိက်နာကျင်သ
့ း ရး စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

တရားစီရင် ရးက

တွင် ဥပ ဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ စီရင်ဆးြဖတ်နိင် ရး

ဆာင်ရွက်မည်။
(၄)

မူးယစ် ဆးဝါးြပဿနာအပါအဝင် ရာဇဝတ်မများ

လျာ့နည်းကျဆင်းပ ပျာက်

ရးအတွက် သက်ဆိင်သည့်အပ်ချုပ် ရး၊ တရားစီရင် ရး၊ လြခု ရးစသည့်
တာဝန်ရိှ အဖွဲ ့အစည်းများ၏ စ ပါင်းအင်အားြဖင့် ြပည်သူ လူထပါဝင်လျက်
ကိုးပမ်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။
(၅)

အဂတိလိက်စားမ နှင့် အကျင်ပ
့ ျက်ြခစားမများ မြဖစ် ပ ရးကိ အ လးထား
ဆာင်ရွက်မည်။ ြဖစ် ပ လာပါက ထိ ရာက်ဟန် ့တား သာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် ရး
ကိ စနစ်တကျ စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၆)

မတရားအနိင်ကျင့်၊ အ ကမ်းဖက်မများ နှင့် သက်ငယ်မဒိန်းမများ ပ ပျာက် ရး
အတွက် ြပည်သူများနှင့်အတူ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(ည)

ဘာသာသာသနာ ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ဗဒ္ဓဘာသာ သာသနာသည် နိင်ငသားအများဆး ကိးကွယရ
် ာ ဘာသာ သာသနာ
ြဖစ် သာ ဂဏ်ထူးဝိ သသနှင့် ြပည်စ
့ စရမည်။ အြခားဘာသာသာသနာကိ ထိခက်
ိ မ
မရှိ စဘဲ မိမယ
ိ ကည်ကးကွ
ိ ယသ
် ည်ဘ
့ ာသာကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီလတ
ွ လ
် ပ်စာွ ယ ကည်
ကိးကွယ်ခွင့်ရရှိ စရန် စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

ဘာသာ ရးကိ နိင်င ရးအတွက် ခတးလပ်အသးချြခင်း နှင့် အလွသ
ဲ းစား
ြပုလပ်ြခင်း တိ ့ကိ ရှာင် ကဉ် စ ရး ဆာင်ရွက်မည်။

၁၆

(၃)

လူမျိုး ရး၊ ဘာသာ ရးပဋိပက္ခများ မြဖစ် ပ စ ရး နှင့် ဘာသာသာသနာဝင်
အချင်းချင်း ချစ် ကည်သင့်ြမတ် ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၄)

မည်သည်ဘ
့ ာသာဝင်မဆိ နိင်ငသားတိင်း ကိယ်ကျင့်သိက္ခာ

ကာင်းမွန် ရးနှင့်

နိင်င တာ်အ ပ သစ္စာ စာင်သ
့ ိ ရးကိ ထိနး် သိမး် ြမင်တ
့ င်တည် ဆာက်ရန်နင
ှ ့် နိင်င
ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးတွင် အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် ဦးတည် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဋ)

တိင်းရင်းသား ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ် ကည် လးစားမရှိ ရး၊

သွးစည်းညီညွတ် ရး၊

တရားမ တမနှင့် တန်းတူညီမ အခွင့်အ ရးရရှိ စ ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၂)

တိင်းရင်းသားအားလး

ငိမ်းချမ်း ရး၊ တန်းတူ ရးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒမ
ီ က
ိ
ရစီ

တည် ဆာက် ရးတိ ့နှငအ
့် တူ ြပည် ထာင်စစိတဓ
် ာတ် ထာဝစဉ်ရှင်သန်ခိင်မာ ရး
ဦးတည် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

နယ်စပ် ဒသ တိင်းရင်းသားများ၏ စားဝတ် နမနှင့် ဘဝလြခုမ အြပည်အ
့ ဝရှိ ရး
ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ပးမည်။ ကျန်းမာ ရး၊ပညာ ရး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး
အပါအဝင် လူမစီးပွားဘဝ တိးတက်ြမင့်မား ရးတိ ့ကိ အ လးထား ြမင့်တင်
ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

တိးတက်ြဖစ်ထန
ွ း် န သာ အ ြခအ နနှင့် လိက် လျာညီ ထွစွာ တိင်းရင်းသား
များ၏ အခွင့်အ ရး ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးနှင့် အကျိုးစီးပွားြမင့်တင် ရးကိ
အ လးထား ဆာင်ရွက်မည်။

(ဌ)

တာင်သူလယ်သမား(စိက်ပျိုး မွးြမူ ရး) ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားများ၏ လယ်ယာ ြမ လပ်ပိင်ခွင့်များ သားစဉ် ြမးဆက်
ခိင်ခင်
ိ မာမာရရှိ ရး နှင့် လူမစီးပွားဘဝတိးတက်ြမင်မ
့ ား ရးကိ ထိထိ ရာက် ရာက်
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

ြမယာသိမ်းဆည်းြခင်းခရမများနှင့်

စပ်လျဉ်း၍ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ

ကာကွယ်

ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

ြမသယဇာတအရင်းအြမစ်များကိ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

ြပည်သမ
ူ ျား

အဆင် ြပ

ွ မ
် ည်။
လွယက
် စ
ူ ာွ ရယူ ဖာ်ထတ် စိက်ပျိုး မွးြမူနိင် ရး အား ပးကူညီ ဆာင်ရက

၁၇

(၄)

တာင်သလ
ူ ယ်သမားအခွငအ
့် ရးကာကွယ် ရးနှင့်

အကျိုးစီးပွားြမင့်တင် ရး

ဥပ ဒ၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ပါလပ်ငန်းများ အြပည်အ
့ ဝအ ကာင်အထည် ဖာ်နင်
ိ ရး
ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။
(ဍ)

အလပ်သမား ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင်

အလပ်လက်မဲ့

လျာ့နည်းပ ပျာက် ရး ဦးတည်ချက်

ချမှတ် ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

စိက်ပျိုး မွးြမူ ရးအပါအဝင် စက်မလက်မ ကန်ထတ်လပ်ငန်းများကိ တိးချဲ ့
ထူ ထာင်၍ အလပ်အကိင် အခွငအ
့် လမ်း သစ်များ ဖာ်ထတ် ပးမည်။

(၃)

ြပည်ပနိင်င ရာက် အလပ်သမားများနှင့်
အလပ်သမားများ

ရ ့ ြပာင်း လပ်သားများအပါအဝင်

လပ်ငန်းခွင်လြခုစိတ်ချမရှိ ရး၊

စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား ရး၊လူမူစီးပွားဘဝတိးတက်

လပ်ငန်းက မ်းကျင်မနှင့်
ရးတိ ့ကိ

အ လး ပး

ဆာင်ရွက်မည်။
(၄)

အလပ်သမားအားလး ထိက်တန် သာ လပ်ခလစာရရှိ ရး၊ လူမဖူလ ရးနှင့်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ အပါအဝင် ရသင်ရ
့ ထိက် သာ အခွင့်အ ရးများ
အြပည်အ
့ ဝရရှိ ရး ဆာင်ရွက်မည်။

(ဎ)

လူငယ် ရးရာ လပ်ငန်းစဉ်
(၁)

လူငယ်များ ပညာရည်ြမင်မ
့ ား ရး၊သိပနှ
္ပ ငန
့် ည်းပညာ၊ သက် မွးပညာနှငတ
့် က္က သိလ်
ပညာရပ်များကိ

အဆင်မ
့ ီ လ့လာသင်ယန
ူ င်
ိ ရးနှင့်

နိင်ငတကာတွင်

ဝင်ဆ့

နိင် ရး တိးြမင့်စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

စတတ္ထ စက်မ တာ်လှန် ရးတွင် လူငယ်များ ရှ တန်
့ းမှ ဦး ဆာင်ပါဝင်လာနိင်
စရန်နှင့် စွန် ့ဦးတီထွင် လူငယ်လပ်ငန်းရှင်များ ြဖစ်ထွနး် ပ ပါက်လာ စရန်
အား ပးကူညီ ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

လူငယ်အလပ်လက်မ့ဲ ြပဿနာ ြဖရှင်းနိင် ရးအတွက် အလပ်အကိင် အခွင့်
အလမ်းများ ဖန်တးီ ဖာ် ဆာင် ပးနိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

လူငယ်များအား မူးယစ် ဆးဝါးသးစွဲမအပါအဝင် လမ်းမှားမ ရာက် စရန်နင
ှ ့်
ကျန်းမာ က့ခိင် ပီး ကိယ်ကျင့်သိက္ခာ ကာင်းမွန်သူများ ြဖစ်လာ စရန် ကူညီ
စာင့် ရှာက်ထိန်းသိမ်း ဆာင်ရွက်မည်။

၁၈

(၅)

နိင်င တာ်ကာကွယ် ရး၊

လြခု ရးနှင့်

တရားဥပ ဒစိးမိး ရးက

များတွင်

လူငယ်များ ပိမိပါဝင်လာနိင် စရန် စည်းရး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၆)

အမျိုးသားြပန်လည်သင်ြ့ မတ် ရး၊ ငိမး် ချမ်း ရး၊ ယဉ် ကျးမနှင့် လူမ ရးက

များ

တွင် လူငယ်များကိယ်တိင်ကိယ်ကျပါဝင်လာနိင် စရန် လက်တွဲ ဆာင်ရွက်မည်။
(၇)

နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးစသည့်

နိင်င တာ်တည် ဆာက် ရး က

အသီးသီးတွင် လူငယ်များစွမ်းစွမ်းတမပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် စွမ်းရည်
ြမင့်တင်

လ့ကျင့် ပးြခင်း၊ ထိက်သင့်သည့် နရာနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်များ ပး

ြခင်းြဖင့် လက်တပ
ဲွ းူ ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရက
ွ ် စြခင်းတိ ့ကိစီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။
(၈)

ြပည်တွင်းြပည်ပနှင့်နိင်ငတကာ
နိင်ငတကာနှင့်

လူငယ်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်

ရင် ပါင်တန်းနိင် သာ

ချိတ်ဆက် ပီး

မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ

ပ ထွန်း

လာ စရန် အား ပးြမင်တ
့ င် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(ဏ)

ခါင်း ဆာင်မဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ဒသအသီးသီးရှိ ရပ်ရာွ ခါင်း ဆာင်မစ
ှ ၍

ဒသဆိင်ရာ ခါင်း ဆာင်များနှင့်

နိင်င တာ်အဆင့် ခါင်း ဆာင် ကာင်းများ ပ ထွနး် ရး ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တတ်သပ
ိ ညာရပ်ဆင်
ိ ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင် ခါင်း ဆာင်များ
ပ ထွက်လာ ရး အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

နိင်ငတည် ဆာက် ရးတွင် အရည်အချင်းြပည်ဝ
့ ပီး နိင်ငတကာနှင့် ရင် ပါင်တန်း
ဆာင်ရွက်နိင်မည့်

ခါင်း ဆာင် ကာင်းများကိ

စဉ်ဆက်မြပတ်

လ့ကျင့်

ပျိုး ထာင်တာဝန် ပး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
( တ ) လူ ့အခွင့်အ ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငသားများ၏ လွတလ
် ပ်စာွ ဆန္ဒထတ် ဖာ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စီးပွား ရး
လပ်ပိင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ယ ကည်ကးကွ
ိ ယခ
် င
ွ ၊့် အသင်းအဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်းခွင့်၊
ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခွင့်နှင့် ရွး ကာက်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်၊ ပညာသင်ယခ
ူ င
ွ ့်
နှင့် နိင်ငသားများ၏ မူလအခွငအ
့် ရးများကိ ဥပ ဒနှင့်အညီရရှိ ခစား နိင် ရး
ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

ြပည်သအ
ူ ားလး လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီးနှင့်

ဆင်းရဲချမ်းသာခွဲြခားမမရှိဘဲ

ဥပ ဒနှင့်အညီ

အခွင့်အ ရး ရရှိ ရးကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်မည်။

တန်းတူညီမ

၁၉

(၃)

လူအချင်းချင်း ဖိနပ
ိှ ြ် ခင်း၊ ချုပ်ချယ်ြခင်း နှင့် မတရားနိင်ထက်စးီ နင်းြပုမူြခင်းတိ ့
ကင်း ဝးလျက် ြဗဟ္မစိရ်တရားထွန်းကား ရးကိ ဦးတည် ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၄)

ြမန်မာနိင်ငက ပါဝင်ထား သာ လူ ့အခွငအ
့် ရးဆိင်ရာစာချုပ်များပါ စနန်းများ
နှငအ
့် ညီ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။

(ထ) အမျိုးသမီး ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်င ရး၊စီးပွား ရး၊လူမ ရးစသည့် နိင်င တာ်တည် ဆာက် ရးက

အသီးသီး

တွင် ကျား၊မ တန်းတူညမ
ီ မနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာမကိ အား ပးြမင်တ
့ င်
ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

အမျိုးသမီးများ၏ လူမစီးပွားဘဝများ ဘက်စဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်လာ စရန် ပညာရည်
ြမင့်မား ရး၊ သက် မွးပညာ၊ သိပ္ပနှင့်နည်းပညာ၊ တက္က သိလ်ပညာရပ်များကိ
အဆင့်မီ

လ့လာသင်ယူနိင် ရးနှင့်

နိင်ငတကာတွင်

ဝင်ဆ့နိင် ရး

စီမ

ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

မိသားစစီးပွား ရးပိမိ ကာင်းမွန် စရန်နှင့်

နိင်င့စီးပွား ရးဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ

အ ထာက်အကူြပုနိင် စရန် သင့် လျာ်သည့် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ
ဖာ် ဆာင် ပးမည်။
(၄)

အမျိုးသမီးများအား

အ ကမ်းဖက်မအမျိုးမျိုးမှ

ကာကွယ် ရးနှင့်

ြပန်လည်

ထူ ထာင် ရး၊ လူကန်ကးူ မ လျာ့နည်းပ ပျာက် ရးနှင့်ဘဝလြခု ရးတိ ့အတွက်
စနစ်တကျထိ ရာက်စာွ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၅)

စိတပ
် င်
ိ း ရပ်ပင်
ိ းကျန်းမာ က့ခင်
ိ ဖွ ဖိ
့ ုးမရှသ
ိ ည့် နိင်ငအ
့ ကျိုးြပုအင်အားစ ကီးြဖစ် ပ
လာ စရန် ပတ်ဝန်းကျင်အ ြခအ န ကာင်းများကိ ဖန်တးီ ဖာ် ဆာင် ပးမည်။

(၆)

မိမက
ိ ယ်
ိ ကိ ယ ကည်မရှိ ပီး ဦး ဆာင်မြပုနိင် သာ ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ြမင်မ
့ ားသည့်
အမျိုးသမီးများ ြဖစ်ထွန်း ပ ပါက်လာ စ ရး အား ပးကူညီ ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၇)

ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပနှင့်
ချိတ်ဆက် ပီး

နိင်ငတကာအမျိုးသမီး ရးရာ

နိင်ငတကာနှင့်ရင် ပါင်တန်းနိင် သာ

ပ ထွက်လာ စရန် အား ပးြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
ထူးခ န်အမျိုးသမီးများ

၂၀

(ဒ)

ြပည်သူ ့ဘဝ သက်သာ ချာင်ချိ ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲ သာ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်များ၊ သက် ကီးရွယ်အိ
များနှင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်နိင် ရးနှင့် လူမဘဝလြခု ရး
အတွက် အား ပးကူညီ ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

ရ ဘး၊
အြခား

လ ဘး၊ မီး ဘး စသည့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များ အပါအဝင်
မ မ ာ်မှန်းနိင် သာ

ဘးအန္တရာယ်များ

ကျ ရာက် ပ ပါက်ပါက

ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက် ြမန်ဆန်စွာ
စီမ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အား ပးကူညမ
ီ ည်။
(၃)

လူကန်ကးူ မတိက်ဖျက် ရး၊ မူးယစ် ဆးဝါးထတ်လပ်မ၊ ရာင်းဝယ်မနှင့် သးစွမ
ဲ များ
ပ ပျာက် ရးအတွက် အ လးထား စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

ြပည်သလ
ူ ူထ၏ စားဝတ် နမ အဆင် ြပ ရး၊ သက်သာ ချာင်ချိ ရး၊ လူမဘဝ
လြခု ရးနှင့်စိတ်ချမ်း ြမ့ ပျာ်ရင်စွာ ရပ်တည် နထိင်နိင် ရးတိ ့အတွက် ဘက်စ
ထာင့်စမှ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်မည်။

(ဓ)

မသန်စွမ်းသူများဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

မသန်စမ
ွ း် သူများအား အ ြခခပညာမှစ၍ သင့် လျာ်သည်သ
့ က် မွးပညာ အပါအဝင်
အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာများသင်ယန
ူ င်
ိ စ ရးအတွက် အား ပးကူညီစီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

အရည်အချင်းအလိက် သင့် လျာ်သည့်အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တးီ
ဖာ် ဆာင် ပးြခင်းြဖင့် လူမစီးပွားဘဝ ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

ဘဝရပ်တည်နိင်မနှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်တွင် တန်းတူညီမ အခွင့်အ ရး ရရှိရန်
အ ထာက်အကူြပုစီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

နိင်ငတည် ဆာက် ရးတွင် စွမး် ဆာင်နင်
ိ မ အရည်အချင်း ကာင်းများ ဖာ်ထတ်
လ့ကျင်ပ
့ ျိုး ထာင် ပး ပီး နရာ ပး၊ တာဝန် ပးပါဝင် ဆာင်ရွက် စမည်။

(န)

ကျးလက် ဒသဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ကျးလက် ဒသ ရရရှိ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ ပညာ ရး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရး
့ ိုးတိးတက်
နှင့် လ ပ်စစ်မးီ ရရှိ ရး အပါအဝင် အ ြခခအ ဆာက်အအများ ဖွ ဖ
စ ရးအတွက်အရှိန်အဟန်ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။

၂၁

(၂)

ကျးလက် န ြပည်သူများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ
မတည်အရင်းအနှီးများရရှိ ရး၊

စိက်ပျိုး ရး၊

လျာ့နည်း စ ရး အတွက်
မွးြမူ ရးနှင့်

အ သးစား၊

အလတ်စားစက်မလက်မလပ်ငန်းများ အပါအဝင်အလပ်အကိင် အခွငအ
့် လမ်းများ
ဖန်တီး ဖာ် ဆာင် ပး ရးတိ ့ကိ တိးြမင့် ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

ကျးလက် ဒသဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများတွင် နိင်ငတကာနှင့် ြပည်တွင်း
ြပည်ပအဖွဲ ့အစည်းများ၏ ကူညီ ထာက်ပမ
့ များနှငအ
့် တူ ြမင်တ
့ င် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

( ပ ) နိင်င့ဝန်ထမ်း ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများရရှသ
ိ ည့်

လစာစရိတ်နှင့်မိသားစ

လူ နမစရိတ်လ လာက်

မ တမရှိ စရန် စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၂)

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများသည်

မိမိတိ ့၏တာဝန်ကိ

စိးရိမ် ကာင့် က

ကင်းစွာ

ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ရှရ
ိ ိှ ထမ်း ဆာင်နိင်ရန် အား ပးကူညီမည်။
(၃)

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများ အ ငိမ်းစားယူချိန်တွင် လူတန်း စ့ နထိင်နင်
ိ ရန်နင
ှ ့် လူမဘဝ
အာမခချက်ရရှိ စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများနှင့်

အ ငိမး် စားနိင်ငဝ
့ န်ထမ်းများအား

အခမဲ့ကျန်းမာ ရး

စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
(၅)

မသန်စွမ်းြဖစ်သွား သာ

တပ်မ တာ်သားများ၊

ရဲတပ်ဖဲွ ့ဝင်များနှင့်

သဆး၊

ကျဆး သာတပ်မ တာ်သားများ၊ ရဲတပ်ဖဲွ ့ဝင်များ၏မိသားစများအား ထာက်ပ့
စာင့် ရှာက် ပးနိင်ရန် ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။
( ဖ ) သတင်းမီဒီယာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

အများြပည်သူ အကျိုးရှိ စနိင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကိ ြပည်သမ
ူ ျား
မှန်ကန်စွာ သိရှိနိင်ရန် ဥပ ဒနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူ ထတ်ြပန်ခင
ွ ့်
ရရှိနိင် ရးနှင့် မိမိ၏ယ ကည်ချက်၊ ထင်ြမင် ယူဆချက်များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ
လွတလ
် ပ်စာွ ထတ် ဖာ် ြပာဆိ ရးသား ြဖန် ့ ဝခွငရ
့် ရှိ ရး စီစဉ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၂)

နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားတိ ့အတွက်အကျိုးြဖစ်ထွန်း စမည့် သတင်း အချက်
အလက်များ

ရယူထတ်ြပန်နိင် ရးအတွက်

လိအပ်သည်ဥ
့ ပ ဒများ

ြပ ာန်း

ပ ပါက်နင်
ိ ရန် အား ပးကူညမ
ီ ည်။
(၃)

သတင်းမီဒယ
ီ ာလပ်ငန်းများ ရှငသ
် န်အား ကာင်းခိင်မာ ရးနှင့် သက်ဆိင်သူများ
အချင်းချင်း အြပန်အလှနထ
် န
ိ း် ကျာင်းနိင် ရး

ဆာင်ရွက်မည်။

၂၂

( ဗ ) စွမ်းအင်၊ သယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ြပည် ထာင်စတစ်ဝန်းလး၏ လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်း ပး
နိင်ရန်

အမျိုးသားစွမး် အင်မဝ
ူ ါဒနှငအ
့် ညီ

ရတိ ရရှည်

စီမချက်များချမှတ်

ဆာင်ရွက်မည်။
(၂)

ဒသအလိက် စွမး် အင်လအပ်
ိ
ချက်အတွက်

န ရာင်ြခည်၊

လအား၊

ရအား

စသည့် ြပန်ြပည့် မဲစွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များကိ ဦးစား ပး ထတ်လပ်နိင်ရန်
စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
(၃)

ရန၊ ဓာတ် ငွ ၊့ သတ္တ ုနှင့် ကျာက်မျက်များအပါအဝင် သဘာဝ သယဇာတနှင့်
သစ် တာများအား ထတ်လပ်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ တည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်း
များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် စာင့် ရှာက် ရး လပ်ငန်းများကိ ဥပ ဒနှင့်
အညီ စနစ်တကျ ကပ်မတ်စီမ ဆာင်ရွက်မည်။

(၄)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နင
ှ ့်
ကာကွယ်

ဂဟစနစ်များ ပိမိ ကာင်းမွန်လာ စရန် ထိန်းသိမ်း

စာင့် ရှာက်ြခင်းနှင့် ြပန်လည်ြပုစတည် ထာင်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ

အမျိုးသားအဆင့်

မဟာဗျူဟာချမှတ် ပီး

ြပည်တွင်းြပည်ပနှင့်

နိင်ငတကာ

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ထိ ရာက်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည်။
( ဘ ) ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရးလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

နိင်င တာ်နှင့် နိင်ငသားတိ ့၏ အကျိုးစီးပွား တိးတက်ြဖစ်ထွန်း စ ရး အတွက်
မည်သည်ပ
့ ဂ္ဂုိ လ်၊ မည်သည်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းနှငမ
့် ဆိ လက်တပ
ဲွ းူ ပါင်း အ ကာင်အထည်
ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။

(၂)

တရားဝင် ဖွဲ ့စည်းထား သာ ြပည်တင
ွ ်း ြပည်ပ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ နိင်ငတကာ
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အြပန်အလှန် လးစားယ ကည်မြဖင့် အြပုသ ဘာ ဆက်ဆ
ဆာင်ရွက်မည်။

(၃)

မိတဖ
် က်အဖွဲ ့အစည်းများတည် ထာင် ပီး

နိင်င တာ်နင
ှ န
့် င်
ိ ငသားတိ ့၏

စီးပွား ြဖစ်ထွန်း ရးအတွက် အတူလက်တွဲ ဆာင်ရွက်မည်။

အကျိုး

၂၃

( မ ) ပါတီ ရးရာလပ်ငန်းစဉ်
(၁)

ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ပါတီ၏ အကျိုးစီးပွား ယှဉ်လာလ င်
ပါတီ၏ အကျိုးစီးပွားကိ ဦးစား ပး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၂)

ပါတီအကျိုးစီးပွားနှငအ
့် မျိုးသားအကျိုးစီးပွား၊ နိင်င တာ်အကျိုးစီးပွားယှဉ်လာလ င်
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှငန
့် င်
ိ င တာ်အကျိုးစီးပွားကိ ဦးစား ပး ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။

(၃)

ပါတီ၏ မူဝါဒနှင့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ နိင်င၏ ြပာင်းလဲ န သာ အ ြခအ န ပ
မူတည်၍ ြပည်သူများ၏အသ၊ ြပည်သူများ၏ဆန္ဒ၊ ြပည်သမ
ူ ျား၏ သ ဘာထား
နှင့် အ ကြပုချက်များကိ ရယူ ပီး လ့လာဆန်းစစ် ဆာင်ရွက်မည်။

၂၄

အခန်း(၃)
ပါတီစည်းမျဉ်း
(ပါတီဝင်အြဖစ်လက်ခြခင်း၊ ပါတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တ ရားများ၊ ရပိင်ခွင့်များ၊
လိက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းကမ်းများ၊ ပါတီစည်းကမ်းအရ အ ရးယူြခင်း)
ပါတီဝင်အြဖစ်လက်ခြခင်း
၁၅။

ပါတီဝင်အြဖစ်လက်ခြခင်းကိ

အာက်ပါ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ

စိစစ်လက်ခ

ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်(က) အသက် ၁၈ နှစ် ြပည့် ပီး သာ နိင်ငသားနှင့် နိင်ငသားြပုခွင့်ရသူ၊
( ခ ) ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ ယ ကည် လးစား
လိက်နာ ဆာင်ရွက်နိင်သူ၊
( ဂ ) ပါတီ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား လးစားလိက်နာနိင်သ။ူ
ပါတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရားများ
၁၆။

ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရားများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ ယ ကည်ချက်၊ မူဝါဒနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ
ကိယ်တိင်လိက်နာ ပီး ြပည်သူများသိရှိနားလည် ယ ကည်လက်ခ၍ ပူး ပါင်းပါဝင်မ
အား ကာင်းလာ အာင် စည်းရး ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) တိင်းရင်းသား သွးစည်းညီညတ
ွ ် ရး၊ နိင်င တာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာ တည်တခ
့ င်
ိ မဲ ရး၊
ဒီမက
ိ
ရစီ ရးနှင့် လူ ့အခွငအ
့် ရးတိ ့အတွက် ြပည်သတ
ူ ိ ့နှငအ
့် တူ အစဉ်ပူး ပါင်း ပါဝင်
ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ပါတီတွင်း ဒီမိက ရစီရှင်သန်ဖွ ဖ
့ ိုး ရး၊ ဒီမိက ရစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ြပုမူဆက်ဆ ရး၊
ပါတီစည်းလးညီညွတ် ရးနှင့်

အင်အား တာင့်တင်းခိင်မာ ရးအတွက်

အစဉ် ရှ ရ့

ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) မိမ၏
ိ အကျိုးစီးပွားနှင့် ပါတီ၏ အကျိုးစီးပွား ယှဉလ
် ာလ င် ပါတီ၏ အကျိုးစီးပွားကိ
ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရမည်။ ပါတီအကျိုးစီးပွားနှင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား၊ နိင်င တာ်
အကျိုးစီးပွားယှဉ်လာလင်

အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့်

နိင်င တာ်အကျိုးစီးပွားကိ

ဦးစား ပး ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
( င ) ပါတီဝင်အင်အားတိးပွား ရး၊

ပါတီ အာင်နိင် ရးနှင့်

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏

ထာက်ခမ ရရှိ ရးအတွက် နိး ကားတက် ကစွာ စည်းရး ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

ယ ကည်

၂၅

( စ ) ြပည်သူများ၏အသ၊ ြပည်သူများ၏ဆန္ဒ၊ ြပည်သူများ၏လိလားချက်နှင့် ြပည်သမ
ူ ျား၏
ဘဝအ ြခအ နတိ ့ကိ အစဉ်တစိက် လ့လာ ပီး မိမိပါတီအဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့်သိ ့ တင်ြပလျက်
မိမက
ိ ိယ်တိင် ြပည်သူများနှင့်အတူ ဒသအကျိုး၊ အများအကျိုးကိ ကိယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း
ရှိသမ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ)

ရပ်ရာွ အးချမ်းသာယာ ရး၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ ြပည်သူတိ ့၏ ဘဝလြခု ရးနှင့် လူမ
စီးပွားဘဝ ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးတိ ့အတွက် ြပည်သတ
ူ ိ ့နှငအ
့် တူ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

( ဇ ) နိင်င တာ်နင
ှ ့်

ြပည်သတ
ူ ိ ့၏

လိအပ်ချက်များ၊

အကျိုးစီးပွား

ပိမိဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် စနိင် ရးအတွက်

ဆာင်ရွက်သင့်သည့်ကိစ္စများကိ အစဉ် လ့လာစိစစ်သးသပ်၍ ပါတီ

အဖွဲ ့ အဆင့်ဆင့်သိ ့ အ ကြပုတင်ြပ ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဈ ) နိင်င တာ်နင
ှ ့် ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ အကျိုးစီးပွား ထိခိက်ပျက်စီး စမည့် အ ြခအ န မြဖစ် ပ
စ ရး အစဉ်သတိြပုကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရန်နှင့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်အပါအဝင်
အြခားမ မ ာ်မန
ှ း် နိင် သာ

ဘးအန္တရာယ်များ ကျ ရာက် ပ ပါက်လာပါက ြပည်သူ

များနှင့်အတူ နိး ကားတက် ကစွာ ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ည)

မိမတ
ိ စ်ဦးတည်းအ နြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း၊ ပါ တီအ နြဖင်လ
့ ည်း ကာင်း အားသာချက်၊
အားနည်းချက်များကိ

ဓမ္မဓိ ာန်ကျကျ ဆန်းစစ်သးသပ် ပီး

ချို ့ယွငး် အားနည်းချက်

များကိ ြပုြပင် ရးနှင့် အားသာချက်များကိ ပိမိအား ကာင်းလာ စ ရး အစဉ်သတိြပု
ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဋ)

မျက် မှာက်နိင်င့ ရးရာနှင့် နိင်ငတကာ ရးရာများကိ မျက်ြခည်မြပတ် သိရှိနားလည်
အာင်

လ့လာရမည်။ မိမ၏
ိ
အသိပညာဗဟသတ၊ အ တွးအ ခ အယူအဆနှင့်

အရည်အချင်းများ တိးတက်ြမင့်မား စရန် စဉ်ဆက်မြပတ် ကိုးပမ်းအားထတ်ရမည်။
ရပိင်ခွင့်များ
၁၇။

ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်း၏ ရပိင်ခင
ွ မ
့် ျားမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) နိင်င တာ်နင
ှ ့် ြပည်သူတိ ့၏အကျိုး၊ ပါတီအကျိုးကိ ရှ ရ့ ပီး မိမိ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်
နှင့် ယ ကည်ချက်များကိ လွတ်လပ်စွာ ြပာဆိတင်ြပ ဆွး နွးခွငရ
့် သ
ိှ ည်။

၂၆

( ခ ) ပါတီ၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ မူဝါဒနှင့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွငလ
် ည်း ကာင်း၊

ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်း၏

ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွငလ
် ည်း ကာင်း

လိအပ်ပါက

တာဝန်နင
ှ ဝ
့် တ္တ ရားများကိ

ပါတီအစည်းအ ဝးများတွင်

ပါတီ

စည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ြပ ြပာဆိ ဆွး နွးခွငရ
့် သ
ိှ ည်။
( ဂ ) ပါတီ၏ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မန
ှ း် ချက်၊ မူဝါဒနှငလ
့် ပ်ငန်းစဉ်များ အာင်ြမင် စ ရးအတွက်
အ ထာက်အကူြဖစ် စမည့်

ဝဖန်သးသပ်ချက်များ၊ အ ကြပုချက်များကိ သက်ဆိင်ရာ

ပါတီအဖွဲ ့အဆင့်ဆင့်သိ ့ တင်ြပခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) ပါတီဝင်တိင်းသည် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်
အညီ ပါတီအဖွဲ ့အဆင့်ဆင့်၏ အစည်းအ ဝးများနှင့် ပါတီညီလာခများတွင် ဆန္ဒမဲ ပး
ပိင်ခွင့်၊ ရွးချယ်တင် ြမာက်ခွင့်နှင့် ရွးချယ်တင် ြမာက်ခပိင်ခွင့်ရှိသည်။
( င ) ပါတီဝင်တိင်းသည် မိမိ၏နစ်နာချက်များနှင့် မ ကျနပ်ချက်များကိ သက်ဆင်
ိ ရာပါတီ
အဖွဲ ့အစည်းအဆင်ဆ
့ င်သ
့ ိ ့ တင်ြပခွငရ
့် သ
ိှ ည်။
( စ ) ပါတီဝင်တိင်းသည် ပါတီစည်းကမ်းအရ စစမ်းစစ် ဆးခရသည်အ
့ ခါ လပ်ထးလပ်နည်း
နှငအ
့် ညီ ခခရှင်းလင်း ချပခွင့်ရှိသည်။
(ဆ)

ပါတီဝင်တိင်းသည် ပါတီစည်းကမ်းအရ ြပစ်ဒဏ်ချမှတခ
် ရသည်အ
့ ခါ လပ်ထးလပ်နည်း
နှငအ
့် ညီ အယူခပိင်ခွင့်ရှိသည်။

( ဇ ) ပါတီဝင်တိင်းသည် မိမိ၏ သ ဘာဆန္ဒအ လျာက် ပါတီမှ နတ်ထက
ွ ်ခွင့်နှင့် အနားယူခွင့်
ရှိသည်။
( ဈ ) ပါတီဝင်တိင်းသည် မိမိတိ ့နှစ်သက်ရာ ဘာသာ သာသနာကိ လွတ်လပ်စွာ ကိးကွယ်
ယ ကည်ခွင့်ရှိသည်။
(ည)

ပါတီဝင်တိင်းသည် ဘာသာ ရးနှင့် လူမ ရးအဖွဲ ့အစည်းများတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခွင့်
ရှိသည်။

( ဋ)

ပါတီဝင်တိင်းသည် နိင်ငသားများ၏ မူလအခွငအ
့် ရးများကိ ဥပ ဒနှငအ
့် ညီ ခစားခွင့်
ရှိသည်။

၂၇

လိက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများ
၁၈။

ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်း လိက်နာရမည့် ကျင်ဝ
့ တ်နင
ှ ့် စည်းကမ်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က) ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မန
ှ း် ချက်၊ မူဝါဒနှင့်လပ်ငန်းစဉ်များကိ ယ ကည် လးစား
လိက်နာ ပီး လပ်ငန်း အာင်ြမင်သည်အထိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ ယ ကည်အားကိးမကိ လျာ့ပါး စမည့် နထိင် ြပာဆိ ကျင့် ကမများကိ
မြပုလပ်ရ။
( ဂ ) ပါတီ၏

ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ထိခက်
ိ
စရန်နင
ှ ့်

ပါတီအ ပ

အထင်အြမင်လွဲမှား စနိင် သာ

နထိင် ြပာဆိကျင့် ကမများမြပုရ။
( ဃ ) တိင်းရင်းသား သွးစည်းညီညွတ်မ ပျက်ြပား စနိင်သည့် ြပုမူ ြပာဆိမများနှင့် ကိးကွယ်
ယ ကည်မကိ ထိပါး စနိင်သည့် ြပုမူ ြပာဆိမများကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
( င ) ပါတီတွင်း စည်းလးညီညတ
ွ မ
် ပျက်ြပား စမည့် အပ်စ ဂိဏ်းဂဏဖွဲ ့ြခင်း၊ ပဂ္ဂုိ လ်စ၊ဲွ ဆန္ဒစ၊ဲွ
လူမျိုးစွ၊ဲ ဘာသာစွဲ အာဃာတများြဖင့် ပတ်ခတ်တက်
ိ ခက်
ိ ြခင်း၊ ထိပါး ြပာဆိ ဝဖန်ြခင်းနှင့်
ရန် ့ရင်း ကမ်းတမ်း သာ ြပုမူ ြပာဆိမများကိ ရှာင် ကဉ်ရမည်။
( စ ) နိင်င တာ်နင
ှ ့် ပါတီ၏လ ုိ ဝှ့ ကခ
် ျက်များနှင့် အတွငး် ရးကိစရ
္စ ပ်များကိ မ ပါက် ကား အာင်
စာင့်ထိန်းရမည်။
( ဆ ) ပါတီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ညန် ကားချက်များ၊ ပါတီအဖွဲ ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၏
ဆးြဖတ်ချက်များကိ လးစားလိက်နာရမည်။
( ဇ ) ပါတီပိင် ငွ ကးနှင့်

ပစ္စည်းများကိ

လလွငဆ
့် းရးမမရှိ စရန်

နည်းလမ်းတကျ

မှနမ
် န
ှ က
် န်ကန် အသးြပုရမည်။
(ဈ)

နိင်င တာ်နင
ှ ့် နိင်င တာ်အစိးရကိ အ ကည်ညိုပျက် စမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ နိင်င တာ်
လြခု ရးနှငတ
့် ရားဥပ ဒစိးမိး ရးကိထိခက်
ိ
စနိင်သည့် ကိစရ
္စ ပ်များကိ ြပုမူ ြပာဆိြခင်း
မြပုရ။

(ည)

ပါတီ ကာ်မတီအဆင့်ဆင့်မှ
ထမ်း ဆာင်ရမည်။

ပးအပ်သည့်

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

ကျပွနစ
် ာွ

၂၈

ပါတီစည်းကမ်းအရအ ရးယူြခင်း
၁၉။

ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီသည် အာက်ပါလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်

ပါတီဗဟိ ကာ်မတီဝင်များထဲမှ

သင့် လျာ် သာ

အ ရအတွကြ် ဖင့်

ပါတီဗဟိ

သးသပ် ရး ကာ်မတီကဖွ
ိ ဲ ့စည်း ပီး လပ်ထးလပ်နည်းနှငစ
့် ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ

ြပန်လည်ဆန်းစစ်
ရးဆွဲ ဆာင်ရက
ွ ်

စရမည် (က) ပါတီဝင်များ၏ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းလိက်နာမ၊ အရည်အ သွးြပည်ဝ
့ မ၊ လပ်ငန်း
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မနှင့် ကိယ် ရးအ ြခအ နများကိ ြပန်လည်ဆန်းစစ်
သးသပ်ြခင်း၊
( ခ ) ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီက ချမှတ် ပး သာ ပါတီနင
ှ သ
့် က်ဆင်
ိ သည့် တင်ြပ
တိင် ကားစာများ၊ အသနားခစာများကိ စိစစ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ ) ပါတီလပ်ငန်းစိစစ် ရးနှင့် စည်းကမ်းထိနး် သိမး် ြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်
ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရးအရ အ ရးယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊
(ဃ) ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီက သတ်မှတ် ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာဝန်များကိ
တာဝန်ယူ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း။
၂၀။

ပါတီဗဟိြပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ် ရး ကာ်မတီသည် ပါတီဝင်များလိက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့်

စည်းကမ်းချိုး ဖာက်သည့် ပါတီဝင်များအားအ ရးယူရန်အ ကာင်း ပ ပါက်ပါက ကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊
ကိယ်စားလှယန
် ှငြ့် ဖစ် စ ခခရှင်းလင်း ချပခွင့် ပး၍ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ စစမ်းစစ် ဆး
အ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၉

အခန်း(၄)
ပါတီဖွဲ ့စည်းပ
၂၁။

ပါတီ၏ဖွဲ ့စည်းပအဆင့်ဆင့်သည် အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်သည်( က) ပါတီညလ
ီ ာခ၊
( ခ ) ပါတီဗဟိ ကာ်မတီ၊
( ဂ ) ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ၊
(ဃ) ြပည် ထာင်စနယ် ြမ( နြပည် တာ်)၊

တိင်း ဒသ ကီး

သိ ့မဟတ်

ြပည်နယ်ပါတီ

ကာ်မတီ နှင့် အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ၊
( င ) ခရိင်ပါတီ ကာ်မတီနှင့် အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ၊

၂၂။

(စ)

မို ့နယ်ပါတီ ကာ်မတီ နှင့် အလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ၊

(ဆ)

ရပ်ကွက်/ ကျးရွာအပ်စ ပါတီ ကာ်မတီ။

ပါတီ ကာ်မတီ နှင့်ပါတီအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာဝန်

များကိ သီးြခားသတ်မှတ် ထတ်ြပန် ဆာင်ရွက်မည်။
၂၃။

ပါတီဥက္က

ဦး ဆာင်သည့် ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီကိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်

အညီ ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွက်မည်။ ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီသည် ပါတီဌာနချုပ်၊ ပါတီ ရးရာ
ဌာန ကီးများ၊ ရးရာ ကာ်မတီများ၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီများနှင့် လပ်ငန်းအဖွဲ ့များကိ လိအပ်သလိ ဖွဲ ့စည်း
နိင်သည်။
၂၄။

ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီသည်

ပါတီလပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရ

အချိန်ကာလကန် ့သတ်ချက်မရှိဘဲ ကျင်းပနိင်သည်။ ပါတီဥက္က
ကာ်မတီ၏ ဆးြဖတ်ချက်များြဖင့် ပါတီကိ စီမခန် ့ခွဲရမည်။

အစည်းအ ဝးကိ

ဦး ဆာင် သာ ဗဟိအလပ်အမ ဆာင်

၃၀

အခန်း(၅)
အ ထွ ထွ
၂၅။

ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီသည်(က) ပါတီညီလာခနှင့် ဗဟိ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ

ခ ယူ

ကျင်းပနိင်သည်။
( ခ ) နိင်င တာ်နင
ှ ့် ြပည်သူအတွက်ြဖစ် စ၊ ပါတီအတွက်ြဖစ် စ အ ရး ကီး သာကိစမ
္စ ျားရှ၍
ိ
ခ ယူရန်လိအပ်လ င် ပါတီညီလာခနှင့် ဗဟိ ကာ်မတီအစည်းအ ဝးများကိ

ခ ယူ

ကျင်းပနိင်သည်။
၂၆။

ပါတီဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီသည် (က)

ပါတီညီလာခကျင်းပြခင်းမြပုနိင်သည့် ကာလများတွင် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ ့စည်းပကိ
ြပင်ဆင်ရန် လိအပ်ပါက ြပင်ဆင်နင်
ိ ခင
ွ ရ
့် သ
ိှ ည်။ ြပင်ဆင်ချက်ကိ ပါတီညီလာခ သိ ့တင်ြပ၍
အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။

( ခ ) ထူးြခား သာအ ြခအ နများနှင့် အ ရး ကီးကိစ္စရပ်များ

ပ ပါက်လာပါက ပါတီဗဟိ
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