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ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးပါတီ
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ၾကညာစာတမ္း
မာတိကာ
စဥ္

အေၾကာင္းအရာ

စာမ်က္ႏွာ

၁။

မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

၂။

နိဒါန္း

၃။

ပါတီ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၈

၄။

ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္

၈

၅။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၆။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ထူေထာင္တည္

၁-

၅

၆- ၇

ေဆာက္ေရး
၇။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

၈။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ

၈- ၉

၉ - ၁၀
၁၀ - ၁၁

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အသြင္မွ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျဖစ္သို႔
ပီျပင္ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေရး

၁၁

၉။

ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁၂

၁၀။

စီပြားေရး
(က)

ဘ႑ာေရး

၁၂

(ခ)

ေငြေရးေၾကးေရး

၁၂

(ဂ)

လယ္ယာသားငါး၊ သစ္ေတာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(ဃ)

စက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁၂ - ၁၃
၁၃
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၁၁။

(င)

ဝန္ေဆာင္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(စ)

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

၁၃
၁၃ - ၁၄

စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(က)

စြမ္းအင္

၁၄

(ခ)

ေရနံ၊ သတၲဳ၊ ေက်ာက္မ်က္

၁၄

(ဂ)

လမ္း၊ တံတား

၁၄

(ဃ)

ဆက္သြယ္ေရး

၁၄

(င)

ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁၅

(စ)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

၁၅

(ဆ)

လူမႈေရး
(၁)

ပညာေရး

၁၆ - ၁၇

(၂)

က်န္းမာေရး

၁၇ - ၁၈

(ဇ)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

(ဈ)

ေတာင္သူလယ္သမား

၁၉ - ၂၀

(ည)

အလုပ္သမား

၂၀ - ၂၁

(ဋ)

အမ်ိဳးသမီး

၂၁ - ၂၂

(ဌ)

လူငယ္

၂၂ - ၂၃

၁၂။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး

၁၃။

ႏိုင္ငံျခားေရး

၁၄။

ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး

၁၅။

အမ်ိဳးသားေရး

၁၉

၂၃ - ၂၄
၂၄
၂၄ - ၂၅
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(က)

အမ်ိဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းေရး

(ခ)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့
ထံုးစံမ်ား ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး

၂၅

၂၅ - ၂၆

၁၆။

ဥပေဒျပဳေရး

၂၆

၁၇။

တရားစီရင္ေရး

၂၆

၁၈။

နိဂံုး

၂၆ - ၂၇

4
မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္

ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား ...
ျပည္သူအေပါင္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ ဆင့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၏

ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

မွတ္ပံုတင္ျခင္း

သည္။
ဥပေဒအရ

မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း(၉၁)ပါတီတို႔သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္
ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို အၿပိဳင္ အဆိုင္ အင္တိုက္အားတိုက္
ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္
မ်ားအားလံုးသည္

ျပည္သူမ်ား၏

အဆံုးအျဖတ္သည္

နာခံၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ား၏အဆံုးအျဖတ္ကို

ယံုၾကည္ေထာက္ခံဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ၿပီး

အဓိကျဖစ္ေပရာ

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ျပည္သူလူထုက

အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူမ်ား

မွသာလ်င္

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ျပည္သူ႔အက်ိဳး

သယ္ပိုးခြင့္ ရရွိႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈ

ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကို

နည္းလမ္းေပါင္းစံုအသံုးျပဳလ်က္

ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္၊

အစြမ္းကုန္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနၾကသည္ကို

ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး မွန္ကန္ေသာမူဝါဒ၊ စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ မိမိ

ႏိုင္ငံ၏

ပကတိအေျခအေနျဖင့္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေျခခံလ်က္ ဒီမိုကေရစီ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားျဖင့္ လက္တြဲလ်က္၊ တည္ေဆာက္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္၊ လာမည့္ ပါတီစံု
ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ

ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အဆံုးအျဖတ္ကို တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္စြာ

တရားနည္းလမ္းတက် ခံယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီစံု အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး၌

ျပည္သူမ်ားက

ေပးအပ္သည့္အတြက္

ယံုၾကည္အားကိုးစြာ

အႏိုင္ရပါတီအျဖစ္

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တထားခ်က္မ်ားကို

တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံဆႏၵျပဳ

ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး

အေျခခံသည့္

ေရြးခ်ယ္တာဝန္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွင္းတာဝန္ေပးခ်က္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊

အမိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊

အဓြန္႔ရွည္
ေအးခ်မ္း

5
သာယာၿပီး

ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္

ထာဝစဥ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္

ရည္မွန္းလ်က္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္ေသာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာေနလိုမႈ၊ လူမႈစီးပြား
တိုးတက္လိုမႈ၊

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလိုမႈ

တို႔ကို

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အဆင့္ဆင့္ကို အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးစြာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူမ်ား၏

ျပင္းျပေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆင့္(၃)ဆင့္ကို
မိမိတို႔ပါတီသည္

ျပည္သူမ်ား၏

ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္
စီးပြားတိုးတက္လိုမႈအတြက္

လိုအင္ဆႏၵကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေခ်ာေမြ႕စြာ

ပကတိလိုအင္ဆႏၵျဖစ္ေသာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ

ဒီမိုကေရစီ

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး

တည္ၿငိမ္

စစ္မွန္ေသာထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္၊
လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္

လူမႈ

အလယ္အလတ္အဆင့္

ဝင္ေငြရွိေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ရလိုမႈအတြက္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပါ

အခြင့္အေရးမ်ား

ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္

တိုင္းရင္းသားအားလံုး

အခြင့္အေရးရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္

တန္းတူ
ေရးတို႔ကို

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သမိုင္းေရးပကတိလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ဟူေသာ
တည္ၾကည္ေသာ သႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ပါတီျဖစ္ ေၾကာင္း ဤေရြးေကာက္ပြဲ
စာတမ္းႏွင့္အတူ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား ...
ျပည္သူအမ်ားလိုလားေနေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ႕သည့္ အစိုးရသည္
မိမိတို႕ပါတီ၏အစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္

“ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမွဳအစ

ပါသည္။ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက”

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဟု

ဆိုရမည္ျဖစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ

အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားေဆာင္ ရြက္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္(က)

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအႀကိဳျပင္ဆင္မႈအဆင့္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူ

အလႊာမ်ိဳးစံုႏွင့္

။၂၀ဝ၈

အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး

ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု
၂၀၁၀

ခုႏွစ္၊

အေျခခံဥပေဒကို
ပါတီစံုအေထြေထြ

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္ အထိ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း
ေပၚသို႔ေရာက္ရွိ ေအာင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီစဥ္ေပးခဲ့ပါ သည္။
(ခ)

ဒီမိုကေရစီႏိုငင
္ ံထူေထာင္ တည္ေဆာက္ရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္။

ပါတီ

ဥကၠ႒

ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေခ်ာေမြ႔ စြာေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား ႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိရန္အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အမ်ိုဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
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(ဂ)

ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္အဆင့္ ။

ထာဝရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္

ရင့္က်က္ ခိုင္မာသည့္အဆင့္သို႔ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမူအားျဖင့္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ရာဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္တ
ည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္

ဖြံ႔ၿဖိဳးရင့္က်က္ခိုင္မာေရးတို႔အတြက္

ထပ္မံလိုအပ္မည့္

ဥပေဒအခ်က္အလက္ တို႔ကိုအေျခခံဥပေဒတြင္မလြဲမေသြျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔ပါတီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္(၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္
က႑ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ

မ်ား၊
ပုဂၢလိက

သည္။ ယင္းသို႔

ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိႈင္း(၃)လိႈင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္(က)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမလိႈင္း ။ ပထမဆံုး(၁၆)လအတြင္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ၊ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(ခ)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒုတိယလိႈင္း ။ ဒုတိယ(၁၃)လတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ
မ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ထပ္မံျပဳ လုပ္ခဲပ
့ ါသည္။

(ဂ)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တတိယလိႈင္း ။ တတိယ(၂၀)လအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ
ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ ပုဂၢလိ က က႑၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊

လူ႔စြမ္းအား

အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္
သားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး

အရင္းခံက်ေသာအေၾကာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

တိုင္းရင္း

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကိုလည္း တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္

စု

အစိုးရဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္
အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေတြ႔ဆုေ
ံ ဆြးေႏြးၿပီး

ပထမအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ NCA
ထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏

တံခါးတစ္ခ်ပ္သဖြယ္

စာခ်ဳပ္ကို ၁၅-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္

ယင္းသို႔လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္

NCA

စာခ်ဳပ္တြင္

ျဖစ္ေသာ
မွတ္ေရး

လက္မွတ္ေရးထိုး

ရန္အဆင္

သင့္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့လ်က္

ဆက္လက္

အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး

ေသာအဖြဲ႔မ်ား ကို

လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစေရး လမ္းေၾကာင္းဖြင့္၊ တံခါးဖြင့္ ျပင္ဆင္ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

7
ျပည္ေထာင္စုႀကီးအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး လိုလား

ေသာ

တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူ အခြင့္အေရးရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု

အျဖစ္

ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ

ႏိုင္ငံသစ္အတြက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔သည္

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥအား

အေရးပါလွပါသည္။

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ

မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား ...
မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္အား

ရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အသြင္မွ

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ

အစိုး

ပီျပင္ထိေရာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လိုလားခ်က္ ျဖစ္သည့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေဒသခံျပည္သူထဲမွ ေရြးခ်ယ္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔

တင္ေျမွာက္သည့္

ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး

စီးပြားေရးႏွင့္

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး

စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊

ပညာေရး၊

ဦးေဆာင္ပါဝင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

ၿမိဳ႕ျပ

လူမႈကာကြယ္

က်န္းမာေရး၊

ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ လူငယ္အေရး၊
ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ

ဓေလ့ထံုးစံမ်ား

ထိန္းသိမ္း

ျမႇင့္တင္ေရး

တို႔ကိုလည္း

ပိုမိုတိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား ...
မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္
ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္ကို
ေဆာင္ရြက္မႈ၊

ေရြးေကာက္ပြဲသည္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊

ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝ

ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ယေန႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို

ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္

ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ယခု

လူပုဂၢိဳလ္

မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္
အေရးႀကီးလွသည့္

သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို

အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္

ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ရာ

စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ

ယေန႔ရရွိထားၿပီး

ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ၿပီး

ျဖစ္သည့္

ေရြးခ်ယ္ၾကရာ၌

အမ်ိဳးသားေရးကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္၊ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
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မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔ပါတီအေပၚ

ယေန႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရး

ေကာင္းမြန္ေအာင္

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌

ရင့္က်က္ၿပီး

အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ပါတီ၊

ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

အရွိန္အဟုန္မ်ားကို
စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊
ယခုထက္ပိုမို
အေတြ႔အႀကံဳ

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို
လိုအင္ဆႏၵမ်ားျဖစ္ေသာ

သည့္ပါတီ၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး

ျပည့္ဝ

အစဥ္ထာဝရ

ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ

လူမႈစီးပြားတိုးတက္လိုမႈ၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလိုမႈ တို႔ကို ျပည္သူမ်ား၏လိုအင္ဆႏၵ

ခိုင္မာ

ေနလိုမႈ၊

ႏွင့္ ထပ္တူညီ

တက္ေရး ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္ရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ပါတီအျဖစ္ မွန္ကန္စြာရႈျမင္ၿပီး
မိမိတို႔ပါတီအား ေထာက္ခံလက္တြဲပူးေပါင္းၾကပါရန္ အေလးအနက္ ေမတၲာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
 ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။
 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ေပးမည္။
 ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမည္။
 ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။
ြ ္ေပးမည္။
 ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရက

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးပါတီ

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္
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ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးပါတီ
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ၾကညာစာတမ္း

Manifesto of the Union Solidarity and Development Party
နိဒါန္း
၁။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္၊

ဇြန္လ(၈)ရက္တြင္

ျပည္ေထာင္စု

ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို အေမြခံအေျချပဳ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္
မ်ားသို႔

ပန္ၾကားခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ပါတီ၏ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းကို

မိဘျပည္သ ူ

လည္းေကာင္း

ထုတ္ျပန္

ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေၾကညာစာတမ္းတို႔တြင္ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ သႏၷိ႒ာန္၊မူဝါဒမ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားတို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္ ၊
 ျပည္သူ႕ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္ ၊
 လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေစရမည္ ဟူေသာ အာမခံခ်က္အတိုင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္

တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႔စြာ

အသြင္ကူးေျပာင္းေပးႏိုင္သကဲ့သို႔

ရြက္ခဲ့ရာ
အတိုင္းအ

တာတစ္ခုအထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂။

ပါတီသည္

ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ အႏိုင္ရပါတီအျဖစ္

ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး

ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္

ေတာင့္တေနၾကသည့္

ဒီမိုကေရစီ

ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္

ထူေထာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

မိမိတို႔

ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္
ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

ေလ့လာသံုးသပ္၍

မိမိႏိုင္ငံႏွင့္

လိုက္ေလ်ာ

ညီေထြရွိမည့္

ဒီမိုကေရစီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးပါတီသည္ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားပူးေပါင္း လက္တြဲမႈ

ႏွင့္အတူ

ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အတိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကိုထုဆစ္ပံုေဖာ္ခဲ့ပါသည္(က)

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအႀကိဳျပင္ဆင္မႈအဆင့္ ။ တပ္မေတာ္အစိုးရက

၂၀ဝ၈

ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အလႊာမ်ိဳးစံုႏွင့္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး
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၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္
သည္အထိ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိ ေအာင္ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္စီစဥ္ေပး

ခဲ့ပါ သည္။
(ခ)

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္

တည္ေဆာက္ရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္။

ပါတီ ဥကၠ႒

ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ အသြင္ကူး

ေျပာင္းေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေခ်ာေမြ႔စြာေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

သိသာထင္ရွား

စြာေျပာင္းလဲတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္အတူ
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိရန္အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏွင့္အမ်ိုဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ သည္။
(ဂ)

ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္အဆင့္ ။

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ

ရွင္သန္ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္အဆင့္သို႔ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လာမည့္(၅)

ႏွစ္အတြင္း

ေအာက္ပါ အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္(၁)

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူရည္တူရွိမႈအတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္
ကို အေျခခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး

ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးမူအတိုင္း

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။
(၂)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက မူအားျဖင့္ သေဘာတူ
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာျပည္ေထာင္စု စနစ္တည္ေဆာက္
ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးရင့္က်က္ခိုင္မာေရးတို႔အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္မည့္
ဥပေဒအခ်က္အလက္တို႔ကိုအေျခခံဥပေဒတြင္မလြဲမေသြထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္
ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ညွိႏိႈင္းၿပီးသည့္
အခ်ိန္တြင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆက္လက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

လူမႈစီးပြား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

-

စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

11
-

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

-

ပုဂၢလိက က႑ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ပါတီ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
၅။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏

ျပည္သူတို႔၏

သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္သည္

လိုအင္ဆႏၵႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

အဓိကဦးတည္

“တိုင္းရင္းသား

ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္”“ေအးခ်မ္း

တည္ၿငိမ္စြာေနလိုမႈ” “လူမႈစီးပြားတိုးတက္လိုမႈ” “ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလိုမႈ”

စေသာ ျပည္သူ တို႔၏

သေဘာထားလိုအင္ဆႏၵႏွင့္လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို အဓိကဦးတည္ျဖည့္ဆည္းရန္ ျဖစ္သည္။
ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္
၆။

“ေအးခ်မ္းသာယာၿပီးေခတ္မီဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ

ထူေထာင္

ေရးႏွင့္

အဓြန္႔ရွည္

ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွသာ

စီးပြားေရး

တည္တံ့ခိုငၿ္ မဲေရး” ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

သင္ခန္းစာမ်ားအရ

ဒီမိုကေရစီအေရး၊

ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု

ယံုၾကည္သည္။

အေရးသည္အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရး”
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ
(က)

လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကိုလည္း

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ

ထိုသို႔ယံုၾကည္သည့္အတိိုင္း

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

“တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး
တို႔အတြက္

Peace Building

တည္ၿငိမ္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊

တို႔ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕ကို ေရွး႐ႈ၍
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ
ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊
အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္
ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားမည္။

(ခ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္
ႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိုစစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း

12
ျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္
ထူေထာင္ၿပီး လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသား
လကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကား
ေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စလ
ု ကၡဏာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံသားအားလံုးစုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္
မည္။

(ဃ)

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ရည္မွန္း၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလား
ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပါဝင္သင့္သူအားလံုးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားမည္။

(င)

ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္
ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(စ)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထု
တစ္ရပ္လံုး၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး
ကိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရး
၈။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား

အားလံုး

တန္းတူအခြင့္အေရးရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ရန္
မူအားျဖင့္

သေဘာတူၿပီးျဖစ္ရာ

ပိုမိုခိုင္မာၿပီး

အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္

ဥပေဒအခ်က္

အလက္မ်ားကို

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္သြားမည္(က)

ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ျပည္
ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအားခြဲေဝအပ္ႏွင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ လက္ရွိအေျခအေနထက္
ပိုမိုပီျပင္ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

13
(ခ)

တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊
တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးတို႔ကို ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေစပဲ ေရရွည္
ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား
မွ်တစြာ ခြဲေဝသံုးစြဲခံစားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြႏွင့္အခြန္အေကာက္ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားကို မွ်တစြာႏွင့္ေဒသခံ
ျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေအာင္ ခြဲေဝသံုးစြဲသြားမည္။

(င)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလူဦးေရအလိုက္ အခ်ိဳးက် တရား
မွ်တစြာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အာမခံေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသမ်ား ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္
သြားမည္။

(စ)

တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကိုပိုမိုအေလးထားျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။

(ဆ)

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဇ)

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအားလံုးကို အားေပးျမွင့္တင္
သြားမည္။

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
၉။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို

မူအားျဖင့္

သေဘာတူၿပီးသည့္အေလ်ာက္ လာမည့္သက္တမ္းကာလအတြင္းေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္(က)

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား
လွယ္ျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္
အျပန္အလွန္ထန
ိ ္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ကိုပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမည္။

14
(ခ)

ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသံုးရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားအားခြဲေဝအပ္ႏွင္းရာတြင္ ပိုမိုပီျပင္ထိေရာက္ေအာင္
ျပင္ဆင္သြားမည္။

(ဂ)

တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္
ေထာင္စုတည္ေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္လိုအပ္သည္တို႔ကိုထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ သြား
မည္။

(ဃ)

ဒီမိုကေရစီအေရး၊လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရင့္ က်က္ခိုင္မာ
ေသာ အဆင့္သို႔ကူးေျပာင္းတက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ မပါမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ
အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္သြားမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စနစ္

အသြင္မွ

တိုင္းေဒသႀကီး၊

ျပည္နယ္

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျဖစ္သို႔ ပီျပင္ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေရး
၁၀။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒႏွင့္အညီ

အဆင့္တို႔တြင္
စနစ္ကို

ခက္မသံုးျဖာအာဏာ(၃)ရပ္ကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္

အေတြ႔အႀကံဳအရ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္
ပိုင္းျခားခြဲေဝသံုးစြဲေနၿပီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိသည့္

ျဖစ္ေသာ္လည္းအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ

ပီျပင္စြာ

ျဖစ္ေပၚ

လာေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္(က)

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ၊

(ခ)

ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ၊

(ဂ)

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပီျပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဃ)

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း၊

(င)

ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူဆႏၵသေဘာထား အႀကံဥာဏ္ရယူ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊

(စ)
၁၁။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။

ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို

ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည္။

ဖ်က္သိမ္းသင့္သည့္

ဖ်က္သိမ္း၍ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းသင့္သည့္ဌာနမ်ားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။

က်စ္လစ္
ဌာနမ်ားကို
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၁၂။

ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္၊

တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အဆင့္၊

ခရိုင္အဆင့္၊

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔

ကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး

တြင္

စီမံ

ေရးအတြက္ ဦးစားေပး

သံုးစြဲမည္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းမႈတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိုမိုတိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္မည္။
၁၃။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

တင္ေျမွာက္သည့္

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ေဒသခံျပည္သူထဲမွ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ

ေရြးခ်ယ္

ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔

ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္။
ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
၁၄။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေန

ေသာအေျခအေနမွ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
၁၅။

စီးပြားေရး
(က)

ဘ႑ာေရး
(၁)

ျပည္သူဘ႑ာမ်ားကိုအေလအလြင့္မရွိေစဘဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိ
ထိေရာက္ေအာင္ စနစ္တက်စိစစ္၍ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခြဲေဝသံုးစြဲသြားမည္။

(၂)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ျပည္သူ႕ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ပိုမို ထိေရာက္
တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္မည္။

(၃)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေအာင္ ခြဲေဝသံုးစြဲသြားမည္။

(၄)

အခြန္မူဝါဒႏွင့္အခြန္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အခြန္ရေငြတိုး
တက္ေအာင္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

(ခ)

ေငြေရးေၾကးေရး
(၁)

သီးျခားလြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္လ်က္ ေငြေရးေၾကးေရုး တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေငြ ေၾကးမူဝါဒ
မ်ား လြတ္လပ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
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(၂)

ေငြေၾကးေဈးႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ တည္ၿငိမ္ မွန္ကန္
ေရး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေရး ထိထိ ေရာက္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃)

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္
ေရး အားေပးျမွင့္တင္သြားမည္။

(ဂ)

လယ္ယာသားငါး၊ သစ္ေတာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(၁)

ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇၀%)အထက္ မွီခိုအားထားလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာသား
ငါး၊ သစ္ေတာက႑ကို နည္းပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးမ်ား ပိုမိုျမွဳပ္ႏွံ၍ တိုးတက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၂)

ကုန္ၾကမ္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္အဆင့္မွ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္
ထုတ္လုပ္သည့္ အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံစားရ
မႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းသံုးအတြက္
လိုအပ္သေလာက္သာ ထုတ္လုပ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို ပိုမို အေလးထား
ေဆာင္ရြက္မည္။ တရားမဝင္ခုတ္လွဲ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီး
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြားမည္။

(၄)

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက က႑ကို
ျမွင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဃ)

စက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(၁)

စက္မႈက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပိုမိုရရွိေရး၊နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈ ရရွိေရး
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၂)

ျပည္တြင္းအေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းပညာ ႏွင့္
အရင္းအႏွီးမ်ားကူညီျဖည့္ဆည္းၿပီး အားေပးျမွင့္တင္သြားမည္။

(၃)

စက္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး
ေရးျပည္ပတင္ပို႔၍

အရည္အေသြးျမင့္

ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွိေရး

ထုတ္ကုန္မ်ား

ထုတ္လုပ္ႏိုင္

ျပည္သူလူထုအလုပ္အကိုင္အခြင့္

အလမ္း မ်ားပိုမိုရရွိေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္။
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(၄)

စက္မႈက႑မ်ားအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စဥ္ဆက္
မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသြားမည္။

(င)

ဝန္ေဆာင္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(၁)

လက္ရွိဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေသာ ဟိုတယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊

ေလေၾကာင္းပို႔

ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၂)

အျခားေသာျပည္တြင္း/ျပည္ပသယ္ယူပို႔ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုး
တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(စ)

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
(၁)

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္သည္ႏွင့္အမွ် ကုန္သြယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ တိုးတက္
ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ ျမွင့္တင္သြားမည္။

၁၆။

စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(က)

စြမ္းအင္
(၁)

ၿမိဳ႕အားလံုး သာမက ေက်းရြာအားလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ အတြက္
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွစစ
္ ဥ္တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
သြားမည္။

(၂)

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တိုးတက္ထုတ္လုပ္မႈကို ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ ဖူလံုသည္အထိ
ဦးစားေပးသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္သြား
မည္။

(၃)

ျပန္လည္ျဖည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္မ်ားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္
ရြက္သြားမည္။
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(ခ)

ေရနံ၊ သတၲဳ၊ ေက်ာက္မ်က္
(၁)

ေရနံ၊ သတၲဳ၊ ေက်ာက္မ်က္ အစရွိသည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားမထိခိုက္ေစဘဲ ေရရွည္ ဆက္လက္
ထုတ္လုပ္ခံစားႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၂)

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ထြက္ရွိရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ား၏ လူမႈ
စီးပြားတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဂ)

လမ္းတံတား ။ လက္ရွိအေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ဆက္လက္၍ ေမာ္ေတာ္ကား
လမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား ႏိုင္ငံအဝန္းတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဃ)

ဆက္သြယ္ေရး။ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အင္တာနက္
လိုင္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ လက္ရိအ
ွ ေျခအေနမွ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ နယ္စပ္
ပါမက်န္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ ျဖန္႔က်က္၍ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္သြားမည္။

(င)

ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
(၁)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
သြားမည္။

(၂)

လူဦးေရတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွိရာၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ေျမမဲ့၊ အိမ္ယာမဲ့မ်ား အပါ
အဝင္ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္မႈ ျပႆနာမ်ားကင္းရွင္းၿပီး ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ စား
ေသာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ
ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(၃)

ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔ ေနထိုင္ရန္သာမက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မစ
ႈ က္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊
စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလမ္းစိုေျပမႈ
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ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
အပါအဝင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္။
(စ)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ။ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္(၁)

လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခခံမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ေတာသယံဇာတအရင္းအ
ျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး၊ ရာသီဥတုညီညြတ္
မွ်တေရး၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။
(၂)

အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္
ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္း
ျပည္ပ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃)

သစ္ေတာမ်ားတိုးတက္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းမ်ား ထူ
ေထာင္ေရး အားေပးမည္။

(၄)

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္းေရာင္းခ်ျခင္းအစား တန္ဘိုးျမင့္သစ္အေျခခံ
ထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကသစ္အ
ေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးမည္။

(ဆ)

လူမႈေရး
(၁)

ပညာေရး
-

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳေသာ
ပညာေရး ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳမႈမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား ပညာေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္။

-

ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ ရွင္၊ လူ႔
စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အေျခခံပညာ၊
အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို လူတိုင္း
သင္ယူခြင့္ရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
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-

အေျခခံပညာမူလတန္းမွအထက္တန္းထိအခမဲ့ပညာေရး ေဆာင္ရြက္
ၿပီးျဖစ္ရာ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း အခမဲ့ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ေတြးေခၚႀကံဆ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိ၍ ဗလ ငါးတန္
ျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေရး ဦးတည္ ေလ့က်င့္ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။

-

ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာ
ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳး ေထာင္
သြားမည္။

-

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ဘာသာစကား၊
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။

-

အားကစားက႑ကိုအားေပးျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းက်န္းမာ ေရးက႑
မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား

-

မည္။

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသာမက ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာအခ်ိဳးအရ
ဆရာလိုအပ္ခ်က္၊ သင္ေထာက္ကူလိုအပ္ခ်က္၊ပရိေဘာဂလိုအပ္ခ်က္
မ်ားပါ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ေသာထူးခြ်န္ထက္
ျမက္သည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။

-

သင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္သြားမည္။

-

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ပညာေရး၊ မူႀကိဳပညာေရး၊ သူငယ္တန္း
ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္

သက္ေမြးပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရး၊

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ ရပ္ရြာအေျချပဳပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး၊
အထူးပညာေရးတို႔ကို ႏွစ္အလိုက္အားေပးျမွင့္တင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားမည္။
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-

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေသာ
တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ ပီျပင္စြာရပ္တည္သြား ႏိုင္ေရးအားေပး
ျမွင့္တင္သြားမည္။

-

အေျခခံပညာမွစ၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိအေရးပါသည့္ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာ
ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖန္တီးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ သင္တန္း
ေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အ
လမ္း တိုးတက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားမည္။

(၂)

က်န္းမာေရး ။

တစ္မ်ိဳးသားလံုးက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ သက္တမ္းေစ့

ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္-

အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ျမွင့္တင္နိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ သာတူညီမွ်က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္
လႊမ္းၿခံဳမႈ က်ယ္ျပန္႔ေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္
ေပးသြားမည္။

-

ျပည္သူ႔ေဆးရံုမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားအင္အား
ျဖည့္တင္းျခင္း၊ အတတ္ပညာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအသင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္သူ
လူထုကိုယ္ပိုင္ စိုက္ထုတ္ရေသာ ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ပါး
သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္။

-

က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးရံု၊ ေဆးခန္း
မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားတိုးတက္
လာၿပီး ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာအားကိုး အားထားျပဳႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
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-

ေဆးသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားေပး
ေဆာင္ရြက္မည္။

-

တိုင္းရင္းေဆးပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

-

အေရးေပၚလူနာမ်ားကို မည္သည့္ေဆးရံု၌မဆို ေဆးကုသမႈခံယူရန္
ဥပေဒျပဌာန္းေဆာင္ရြက္မည္။

-

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွထုတ္လုပ္တင္သြင္းသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေစေရး အတြက္
ဥပေဒျပဌာန္း အေလးထားစိစစ္သြားမည္။

-

ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစမည့္ တရားမဝင္ေဆးခန္း၊ေဆး
ကုသေပးသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

-

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပံ့ပိုး
ကူညီပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားေသဆံုးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရျပည့္ဝေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

-

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္း
သားလူငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစေရး
အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဇ)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
(၁)

ဆင္းရဲသားလူတန္းစားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာလူထုအား
ပံုမွန္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၂)

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈဘဝရပ္တည္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရင္း
အျမစ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဦးစားေပးအလိုက္ ေဆာင္
ရြက္ေပးမည္။
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(၃)

Social Assistance တြင္ ပါဝင္သည့္ လူမႈေရးအာ
မခံမ်ား Social Insurance ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Social Services လက္

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား

ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
(၄)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးအစား
ေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ပထဝီအေနအထားအလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအ
ေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္။

(၅)

အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူငယ္
လူလတ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္လူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ ေထာက္
ပံ့ေပးမည္။

(၆)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတို႔ကို ထိေရာက္
စြာ ဘက္စံုသတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ အျမန္ဆံုး ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ကို အေလးထား စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္
သြားမည္။

(ဈ)

ေတာင္သူလယ္သမား ။ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊
ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲ၍ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္(၁)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္

ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၂)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္
ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။

(၃)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ကုန္သြယ္စီးပြားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အတြက္အစဥ္
ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝ
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စနစ္ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးကို
ဘက္စံုမွအားေပး ကူညီသြားမည္။

(၄)

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စရိတ္အရင္းအႏွီးမ်ားကို အခ်ိန္မီ အတိုးႏႈန္းသက္သာ
စြာျဖင့္ အလံု အေလာက္ျဖစ္ေစ၊ ထိေရာက္ေသာပမာဏျဖစ္ေစ ရရွိႏိုင္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္၊ သမဝါယမ၊ ပုဂၢလိကတို႔ႏွင့္ ၫွိႏိႈင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
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(၅)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံသီးႏွံ
ႏွင့္အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ သီးႏွံမ်ား၊ေဈးကြက္ဝင္အမယ္သီးႏွံမ်ားလြတ္လပ္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္။ထြက္ရွိလာေသာ သီးႏွံမ်ား
ကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေစရမည္။

(၆)

ဓာတ္ေျမဩဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ တိရိစၦာန္အစားအစာႏွင့္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား
ရရွိေစႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းစီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၇)

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးႏွင့္
ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈေလ်ာ့ပါး ေရးအတြက္နည္းပညာမ်ားေခတ္မီတိုးတက္ေရးႏွင့္
ေဈးကြက္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(၈)

ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွပိုမို တိုးတက္လာေအာင္စီမံ
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၉)

ေတာင္သူလယ္သမား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဘဏ္တို႔ ပါဝင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ
ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈကြင္းဆက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၁၀)

အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴထုတ္လုပ္မည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
စိုက္ကြင္းမ်ား၊ ေျမမ်ားေဖာ္ထုတ္ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ေဒသကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
တိုးတက္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမူစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၁၁)

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္
လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးကူညီမည္။

(၁၂)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ည)

အလုပ္သမား
(၁)

အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုေခတ္ႏွင့္
အညီ

ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားေပး
လ်က္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသြားမည္။
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(၂)

အလုပ္သမားမ်ားတရားမွ်တစြာအလုပ္လုပ္ခြင့္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
ေပးမည္။

(၃)

အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားစက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
လည္း အစဥ္အားေပး ပံ့ပိုးသြားလ်က္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တိုးျမွင့္
ေပးမည္။

(၄)

အလုပ္သမားအားလံုး လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ ခံစားခြင့္ရရွိ ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပး
သြားမည္။

(၅)

အၿငိမ္းစားႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အၿငိမ္းစားလစာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေနသည့္
လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္သင့္တင့္မွ်တစြာလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပး ၿပီး
ျဖစ္ရာ ဆက္လက္၍လည္း အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၆)

အရြယ္ေရာက္ရွိလာေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။
(၇)

အလုပ္သမားမ်ားကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေနသည့္ စက္မႈလက္မႈနည္းပညာ
မ်ားႏွင့္အညီလပ
ု ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈ
ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(၈)

ျပည္ပတြင္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္
သမားမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ထိုအလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့မ
္ ်ား
မွန္ကန္ စြာရရွိေရးတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(၉)

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္။

(၁၀)

လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအတြက္လည္း
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးလ်က္ အနည္းဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြ
ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၁၁)

အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လူတန္း
ေစ့စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
ေပးသြားမည္။
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(၁၂)

အလုပ္သမားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အလုပ္
သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားေပးကူညီမည္။

(ဋ)

အမ်ိဳးသမီး ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရာ ေယာက်ာ္း

မ်ားႏွင့္တန္းတူပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပး
သြားပါမည္(၁)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရးကိုေရွ႕႐ႈ၍ လိုအပ္ေသာ
ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ ျပ႒ာန္းေပးသြားမည္။

(၂)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္
ေစေရးတို႔အတြက္ ဘက္စံုက႑စံုမွ အားေပးကူညီသြားမည္။

(၃)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ(၄)ခုႏွင့္အညီ ကာကြယ္ျခင္း၊
ကူညီေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(၄)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်း
မႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖုးိ ထားေရး စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္သြား
မည္။

(၅)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈ၊ႏွိမ္႔ခ်မႈ၊လူကုန္ကူးမႈမ်ားမရွိ
ေစရန္ကာကြယ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္။

(ဌ)

လူငယ္ ။

ႏိုင္ငံ၏လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
သြားမည္(၁)

ဗလငါးတန္ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းလူငယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္
ဦးတည္ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။

(၂)

ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒ
ကိုေလးစားလိုက္နာေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္သြားမည္။

(၃)

လူငယ္မ်ားထဲမွ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သည့္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားတိုး
ပြားလာေစေရးအတြက္လူငယ္တိုင္းအနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေျခခံပညာကို သင္ယူ
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ခြင့္ရရွိေရး ေခတ္မီအသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ မ်ားကိုဆက္လက္
ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
(၄)

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း
အေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုတန္ဘိုးထား၊ ထိနး္ သိမ္းၿပီး လက္ဆင့္
ကမ္းႏိုင္မည့္လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေရး ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သြားမည္။

(၅)

ႏိုင္ငံကိုျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းအသီးသီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေရး
ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္သြားမည္။

(၆)

ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ေရး အားေပးၿပီး က်န္းမာေရးအသိပညာ တိုးျမွင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သြား
မည္။

(၇)

လူငယ္မ်ား က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအားကစားအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာ
ေရးအတြက္ အားကစားသိပၸံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္

အားကစားက႑

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၈)

လူငယ္မ်ားအတြင္း အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓါတ္တိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္

လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဖြဲ႔စည္းအားေပးကူညီမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့လ
္ ံုၿခံဳေရး
၁၇။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

တာဝန္မ်ားကိုထမ္းရြက္ေနသည့္

ပဋိပကၡမ်ားရွိေနသည့္ကာလအတြင္း

တပ္မေတာ္သည္
ရပ္တည္ေပးရမည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိၿပီးႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္အခ်ိန္တြင္
အဆင့္ဆင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးမီ

ျပည္သူတို႔၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္
ပါဝင္မႈသည္

ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား

ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း

တပ္မေတာ္၏လႊတ္ေတာ္တြင္း

ႏိုင္ငံေရး

တပ္မေတာ္ကို

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီၿပီး

စြမ္းရည္ထက္ျမက္ျမင့္မားေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္(က)

တပ္မေတာ္ကို

အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး

စြမ္းရည္

တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္။

ထက္ျမက္ေသာ

ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္

28
(ခ)

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ

ကာကြယ္ေရးတြင္

ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္စီမံေဆာင္ရြက္သြား မည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး

အတြက္

ႏိုင္ငံေရးစြမ္းအား ဏသူငအငခေူ ၾငါ့အ စီးပြားေရးစြမ္းအား

အဓိကက်သည့္

ႏခသညသာငခ ၾငါ့အ

ႏွင့္

ကာကြယ္ေရးစြမ္းအား ီန္နညခန ဗဘငူငအပ တို႔ခိုင္မာေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္
သြားမည္။
(ဃ)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု အပါအဝင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမကိုမည္သည့္နည္းလမ္း ႏွင့္မွ်
က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမခံရေအာင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္

တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး

ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င)

ျမန္မာႏိိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး

ျပည္သူလူထု၏

လံုၿခံဳေရးကို

လႊမ္း

ၿခံဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိနး္ သိမ္းသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ ေအာင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ႏိုင္ငံျခားေရး
၁၈။

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒျဖစ္ေသာ

လြတ္လပ္ၿပီးတက္ျြကသည့္

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္(က)

ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး

မူႀကီး(၅)ခ်က္

ႏွင့္အညီ

ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္။
(ခ)

ကုလသမဂၢအပါအဝင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ျမန္မာ

ႏိုင္ငံမွတက္ျြကစြာ

အာဆီယံႏွင့္

ဆက္လက္ပါဝင္ပူးေပါင္း

ေဒသတြင္း
ေဆာင္ရြက္

သြားမည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏

အခန္းက႑ကို

ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္

က်န္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ)

တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္
ေထာင္စုႏွစ္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ေအာင္ျမင္ေရး

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ကမၻာ့မိသားစု

ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တက္ျြကစြာ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

29
(င)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ တည္ ၿငိမ္ လံုၿခံဳမႈကို ထိပါးေစႏိုင္သည့္
အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာမည့္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒတို႔ကိုဆက္လက္ ဆန္႔က်င္
တြန္းလွန္သြားမည္။

(စ)

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ မိတ္ဝတ္မပ်က္
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး
၁၉။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးႏိုင္ေရး

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္(က)

ႏိုင္ငံသားတိုင္း

တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး၊

လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊

တရားမွ်တမႈ

အ

ခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။
(ခ)

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီလြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္၊

လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္၊အသင္းအဖြဲ႔မ်ား

တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္

ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္၊

ပညာသင္ၾကားခြင့္၊

လြတ္လပ္စြာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းခြင့္၊

စီးပြားေရး
ေရြးေကာက္

ႏိုင္ငံသားတို႔၏

မူလ

အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရွိေအာင္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

လြတ္လပ္မႈႏွင့္

တာဝန္သိမႈ

ဟန္ခ်က္ညီက်င့္သံုးႏိုင္ေရး

ေဆာင္ရြက္

ေပးမည္။
အမ်ိဳးသားေရး
၂၀။

အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းေရး ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္

ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္(က)

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး၏ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈစရိုက္လကၡဏာမ်ား ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။

(ခ)

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး၏ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေဘာင္အတြင္းမွ
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္သြားမည္။

30
(ဂ)

သမိုင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား
ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္

(ဃ)

ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သြားမည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး၏ အစဥ္အလာအရ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ
ေစေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။

(င)

(စ)

အျခားႏိုင္ငံမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမႈအား

အမ်ိဳးသားေရး

အျမင္ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို လက္ေတြ႔က်က် လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္
အစဥ္တစိုက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၂၁။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား

ထုတစ္ရပ္လံုး

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္

ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး။

ကာလရွည္ၾကာ

အမ်ိဳးသား

စည္းစည္းလံုးလံုးေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္(က)

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္း
ႏိုင္လ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(ခ)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ယဥ္ေက်းမႈေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေပးၿပီး လက္ေတြ႔က်က်အားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ဂ)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္။

ဥပေဒျပဳေရး
၂၂။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္
ေခတ္ကာလႏွင့္

၂၀၁၁

မွ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၂၀၁၅

လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိေတာ့ေသာ

အသစ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ

ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ခုႏွစ္ကာလအတြင္း

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအနက္မွ

ဥပေဒမ်ားဖ်က္သိမ္းျခင္း၊
ဥပေဒေပါင္း(၁၈၉)ခုကို

ဦးေဆာင္ေသာ
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊

ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး(၇၀)ခု

ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေခတ္ကာလ

လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံ၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ဥပေဒမ်ားကို ပါယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္
အသစ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ကို
အရ

စြက္ျခင္း၊
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တရားစီရင္ေရး
၂၃။

တရားစီရင္ေရးက႑ကိုလည္း

သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ

ဥပေဒႏွင့္အညီလြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရး၊

ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္

အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရးမူမ်ားကိုအေျခခံလ်က္

တရားစီရင္ေရး၊
လြတ္လပ္ၿပီး

အမႈမ်ားတြင္

ဥပေဒအရ

ဥပေဒအရ

တရားမွ်တေသာ

ကန္႔

ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္

တရားစီရင္ေရးစနစ္

ျဖစ္

ေပၚလာေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
နိဂံုး
၂၄။
ခ်မ္းမႈ၊

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

ယေန႔ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ

အရွိန္အဟုန္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္၏တည္ၿငိမ္ေအး
ယခုထက္ပို၍

ခိုင္မာေကာင္း

မြန္ေအာင္ ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

အဓိကဦးတည္ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္

ပါတီ၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ

ႏွင့္

တိုင္းရင္း

သားျပည္သူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္ေသာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာေနလိုမႈ၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရလို မႈ တို႔ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ရည္ရြယ္လ်က္

ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးႏွင့္

အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး
ရြက္ရမည့္

ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး
တို႔ကို

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ

ဒီမိုကေရစီ

ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ

ဦးစားေပး

ေအာင္ျမင္ေအာင္

ေဆာင္

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခ ခံေသာ
ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္

ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး
တို႔ကိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ

တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး၊
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္

သည္။

ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္အတြက္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
ေရးစနစ္အသြင္မွ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအား
ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျဖစ္သို႔

ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

တစ္ရပ္လံုးဦးေဆာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း
ရြက္ေပးသြားပါမည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ
ပီျပင္ထိေရာက္ေအာင္

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္

ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ျပည္သူဗဟိုျပဳတိုးတက္ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားျပည္သူ
လက္ေတြ႔က်က်

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္
]]သန္႔ရွင္းေသာ၊

ေကာင္းမြန္

ေဆာင္
ေသာ၊

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာရမည္}}
ဟု ကတိျပဳသည့္ အျပင္ ဤေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ အတူ အစဥ္တစိုက္ လက္တြဲ
ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏
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ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္။

