နိဒါန္း
ဤေစတနာျဖင့္တန္ဖိုးထား၍ လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အားလံုး
အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေမ ွ်ာ္မွန္းျပီး ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာ ဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအလိုက္
အမ်ိုးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ သည့္အခြင့္အေရးမ်ား
ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပ့ပ
ံ းုိ ကူညရ
ီ ာတြငလ
္ ည္းေကာင္း ကိုးကားႏိုင္ရန္ႏင
ွ ့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးႏိုငရ
္ န္
ျဖစ္သည္။
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံ၍
လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး ခိင
ု မ
္ ာမႈႏင
ွ ့္ ယင္းတို႔ကို
သာတူညီမ ွ် ရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမဗဟိုျပဳ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္နိုင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍
လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို ေရွးရႈသည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
အမ်ိဳးသားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ပိမ
ု ျုိ ဖစ္ထြနး္ ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသံုး
ျပဳမႈတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္အျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္
သစ္ေတာမ်ားကို

မည္သုိ႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ရရွိသည့္အေပၚ တည္မွီေနသည္။ မ်ားစြာ

ေသာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားသည္ ယင္းအရင္း
အျမစ္မ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာျပီး သာတူညီမ ွ်စြာ ရယူသံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတို႔အေပၚ မူတည္သည္။ ယင္းတို႔
သည္ စားစရာႏွင့္ ေနစရာတို႔၏ အရင္းခံ ျဖစ္ျပီး လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္တ႔၏
ို အေျခခံလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ဗဟိုခ်က္မတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
ဤေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္
ေရႏွင့္ သတၱဳသယံဇာတကဲ့သို႔ေသာ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္
အထူးတလည္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္ဆိုသည္အခ်က္ကို အေရးတၾကီး မွတ္သားထားရမည္။ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ေျခ
အေနအရ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အမ်ိုးမ်ိဳးေသာ ပံုစံႏွင့္စနစ္မ်ား တည္ရွိေန ျခင္းကို
အသိအမွတ္ျပဳစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ယင္းဆက္စပ္
လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။
အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္အျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ
မ်ားကို

မည္သုိ႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ရရွိသည္ကို လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက စည္းမ်ဥ္းႏွင့္

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ ဤလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားက အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သူ အသံုးျပဳ
ႏိုင္သည္၊ မည္မ ွ်ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ စသည္
တို႔ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ တရား၀င္ျပဌာန္းထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အေပၚ၌
လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ျပဌာန္းမထားသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ၌လည္း
ေကာင္း

အေျခခံနိုင္သည္။

လုုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည္

စားနပ္ရိကၡာဖူလမ
ံု ႈလိုအပ္မႈႏွင့္
ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

တိုးတက္ေနသည့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈႏွင့္

သစ္ေတာဆိုင္ရာ

တိုးတက္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို

လံုေလာက္မႈႏွင့္

ကမၻာ့လူဦးေရအတြက္

ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈတို႔က

ေလ်ာ့က်မႈစသည့္

ခိင
ု မ
္ ာမႈမရွသ
ိ ည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္

ထိခုိက္လြယ္ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစျ႔ပးီ အျပိဳင္အဆိုင္
အသံုးျပဳသူမ်ားက ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ေတာင္းဆိုရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အခါမ်ားတြင္
ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈတို႔ကို ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသအစုုအဖြ႕ဲ ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ေျမယာ၊
သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ရယူခင
ြ ၊့္ သံုးစြဲ
ခြင့္ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ ရွိခ့လ
ဲ
ွ်င္ ယင္းအခြင့္အေရးတို႔အား မည္သုိ႔မည္ပံုရရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အဓိ
က်သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းမႈက မ်ားစြာေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပႆနာ
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးက လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အားထုုတ္မႈ
မ်ားကို

ထိခုိက္ေစသည္။

အားနည္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တန္႔ေသာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသံုးျပဳမႈ၊

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင့္

သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်င့္ပ်က္

စီးပြားေရး

ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ

ဆိုး၀ါးေသာ

ျခစားသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္

မ်ားေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ ေနအိမ္၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား

ဆံုးရံႈးခဲ့လ

ွ်င္

လည္းေကာင္း၊

သို႔မဟုုတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ယင္းတို႔၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လ ွ်င္လည္းေကာင္း၊
အမ်ားျပည္သူတို႔အား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဘ၀ကို ေရာက္ရွိေစသည္။ အားနည္းသည့္
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္
ဘ၀ဆံုးရံႈးမႈကို

ပို၍ပင္

ျပင္းထန္သည့္

ျဖစ္ေပၚေစႏို္င္သည္။

ပဋိပကၡကို

ဦးတည္လာသည့္အခါ

အျခားတစ္ဖက္၌လည္း

အမ်ားျပည္သူတို႔၏

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမဖူလမ
ံု ႈတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုးျမွင့္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကိုလည္း
အားေပးျမွင့္တင္ ႏိုင္သည္။
တစ္စတစ္စၾကီးထြားလာသည့္ စိတ၀
္ င္စားမႈမ်ားကို တုုန႔ျ္ ပန္ေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြ႕ဲ (အက္ဖ္ေအအို)ႏွင့္ ၄င္း၏ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ န္ စတင္ခဲ့သည္။ ဤပဏာမေျခလွမ္းသည္ အက္ဖ္ေအအိုေကာင္စီ

က ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၄င္း၏ တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းႏွင့္
၂၀၀၆

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈ(CARRD)ဆိုင္ရာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံ - International Conference on Agrarian Reform and Rural
Development (ICARRD) တို႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈအတြက္ လံုေလာက္
ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရွိရန္ အခြင့္အေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အေထာက္အပံ့
ေပးေသာ ေစတနာျဖင့္ က်င့္သံုးအပ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (the Voluntary Guidelines to Support the
Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security)
(စားနပ္ရိကၡာအတြက္

ေစတနာျဖင့္တန္ဘိုးထား၍

က်င့္သံုးအပ္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)

ေပၚတြင္

အေျခခံထားသည္။
၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည့္ ၄င္း၏ သံုးဆယ့္ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၌
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးေကာ္မတီ (စီအက္ဖ္အက္စ)္ သည္ ၄င္းထံသ႔ို တင္ျပ၍

ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားပါ၀င္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေရးဆြဲ
ႏိင
ု ရ
္ န္ အားေပးခဲ့ျပီး၊ ပထမမူၾကမ္းကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကန္႔သတ္မထားေသာ
လုုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ားအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံ
ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို က်င့္သံုးေစသည့္ အက္ဖ္ေအအို၏ အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား၏ ဖြ႕ဲ စည္းမႈပံုစံကို
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက နီးစပ္ဆံုးလုုိက္ နာသည္။ ၄င္းတို႔မာွ စားနပ္ရိကၡာလုုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ေစတနာျဖင့္
က်င့္သံုးအပ္သည့္ လမ္းညႊႊန္ခ်က္မ်ား (Voluntary Guidelines on the Right to Food); တာ၀န္ခံမႈ ရွိသည့္
ငါးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Conduct for Responsible Fisheries);
ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္၀တ္မ်ား (International Code
of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides); သစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္
တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား (Responsible Management of Panted Forests); ေစတနာျဖင့္
က်င့္သံုးအပ္ေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေစတနာျဖင့္က်င့္သံုးအပ္သည့္

(Voluntary

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

Guidelines);
(Fire

and

Management

မီးသတ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ

Voluntary

Guidelines);

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား (Principles and Strategic
Actions) တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ စီမံကိန္းႏွင့္
လုုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ထုုတ္ေပးႏိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
အတိုအထြာမ်ား
နည္းပညာဆိုင္ရာ

ျဖစ္သည္။

၄င္းတိ႔ႏ
ု ွင့္အတူ

လိုအပ္သည့္အခါတြင္

တိက်သည့္က႑မ်ား

အေသးစိပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ေနာက္ဆက္တလ
ြဲ မ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

အတြက္

သင္တန္းႏွင့္

စည္းရံုးလႈပ္ေဆာ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အျခားမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာသည္။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စီအက္ဖ္အက္စ္က ၂၀၁၂ ခုႏ
ု စ
ွ ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၄င္း၏
သံုးဆယ့္ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ (အထူး) အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ၊ ဇူလိုင္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္
၂၀၁၂ ခုႏ
ု စ
ွ ္ မတ္လတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည္။ ၄င္းကို ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀
တြင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

အမ်ားပါ၀င္သည့္

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

အေျခခံခဲ့သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲမ်ားကို ဘရာဇီးလ္၊ ဘာကီနာ၊ ဖက္စ္စို၊ အီသီ ယိုပီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊
နမ္မီဘီးယား၊ ပနားမား၊ ရိေ
ု မနီးယား၊ ရုရွားျပည္ေထာင္စု၊ ဆာမိုးအာႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဤေဆြးေႏြးညွႏ
ိ ိႈင္းပြမ
ဲ ်ားသို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္း ၁၃၃ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ နီးပါး အတူတကြ
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အာဖရိကအတြက္ မာလီ၊ အာရွအတြက္ (မေလးရွား)၊ ဥေရာပ၊ အာရွအလယ္ပိုင္းႏွင့္
အေနာက္ပိုင္းတိ႔အ
ု တြက္ (အီတလီ)ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကအတြက္ (ဘရာဇီးလ္) တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ အထူး က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းပြဲ ၄ ပြဲသုိ႔ နိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ
လူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပုုဂၢလိကက႑အတြက္ ေနာက္ထပ္က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းပြသ
ဲ ို႔လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ကနဦးမူၾကမ္းအေပၚ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ
မ်ားမွ ရရွိသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကနဦးမူၾကမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ
သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ၊ ပုုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွလည္း ရရွိခဲ့သည္။
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အ
ေရးႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလုုပ္ထံုး လုုပ္နည္း
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဖတ္ရႈသူမ်ားက လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခြဲမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္း
မြန္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တာ၀န္၀တၱရားအရေသာ္လည္းေကာင္း ေစတနာျဖင့္ တန္ဘိုး
ထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္သလို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိရန္
အဆိုပါ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ၄င္းတိ႔အ
ု ား တိုက္တြန္းအားေပးသည္။

အခန္း(၁)
ကနဦးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
၁.၁။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာ1၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို

ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၄င္းမွာ အားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ျပီး အလွမ္း
ေ၀းေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ

ရရွိအသံုးျပဳနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္
ေရး၊ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ လူေနမႈဘ၀ ရရွေ
ိ ရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အိမ္ရာေျမေနရာမ်ား
ခိင
ု မ
္ ာေရ၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လူမႈစီးပြား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား၊
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား အားလံုးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရးေၾကျငာ
စာတမ္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားအရ
ႏိုင္ငံမ်ား၏ တည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။
၁.၂။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္

(၁)

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

သစ္ေတာမ်ား

အသံုးျပဳမႈ၊

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ

နည္းလမ္းမ်ား

ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
(၂)

ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စီမံသည့္ မူ၀ါဒ၊
ဥပေဒ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းမူေဘာင္မ်ား ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္

(၃)

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေစျပီး ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္။

(၄)

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊
လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အေသးစားထုုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေမြးျမဴ
ေရးလုုပ္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊
ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္

1

လုုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိပါ။ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ႏိုင္ငံအလိုက္

သတ္မွတ္နိုင္သည္။

ေနသူအားလံုး၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ

အဖြ႕ဲ မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။

၂။

သေဘာသဘာဝႏွင့္နယ္ပယ္။

၂.၁။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည္။

၂.၂။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊

ေဒသတြင္းႏွင့္

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားကို

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုျပီး အသံုးျပဳသင့္
သည္။

ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

ခိင
ု မ
္ ာရန္ႏင
ွ ့္

ေျမယာ၊

လူ႕အခြင့္အေရးကို

သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္သည့္

သက္ဆိုင္သည့္

အမ်ိဳးသား၊

ေဒသႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္
ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မဆို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက လိုက္နာ
ရမည့္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အားနည္းေစျခင္း မရွေ
ိ စရ။
၂.၃။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တရား
စီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေသးစား စားေသာက္ကုန္
ထုုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၊ ႏွင့္သစ္ေတာအသံုးခ်သူတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္း
အသီးသီး၊ ေမြးျမဴေရးလုုပ္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူအားလံုးက လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ စီမံခန္႔ခႊဲမႈအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုး
တက္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို က်င့္သံုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္သံုးႏိုင္သည္။

၂.၄။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ အေၾကာင္း အျခင္း
အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏိင
ု င
္ အ
ံ ားလံးု ႏွင့္ ေဒသအားလံုးရွိ
စီးပြားေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင္အ
့ ားလံုးႏွင့္ ျပည္သူ၊ ပုုဂၢလိက၊ ေဒသအစုုအဖြ႕ဲ ၊ စုုေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္
အတြက္ က်င့္သံုးႏိုင္သည္။

၂.၅။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္ အညီ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုျပီး က်င့္သံုးသင့္သည္။

အခန္း (၂)
ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ား
ဤအပိုင္းတြင္

ေျမယာ၊

သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

သက္ဆို္င္ေသာ

ရႈေဒါင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္း မူေဘာင္မ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းစသည္တို႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
လုုပပ
္ င
ုိ ခ
္ ြငစ
့္ မ
ီ ခ
ံ န္႔ခြဲျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရတြင္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

လုုပ္ထံုးလုုပ္နညး္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိသည္။ အပိုင္း (၂) ကို စာပိုဒ္ ၂-၂ ႏွင့္အညီ
ဖတ္ရႈေလ့လာသင္သည္။

၃။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
၃(က)။ ေယဘုယ်သေဘာတရားမ်ား
၃.၁။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

(၁)

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို
အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားရမည္။ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရက မွတ္ပံုတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတင္
ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု အခြင့္
အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အေလးထားျခင္းတိ႔အ
ု တြက္ လည္းေကာင္း၊
၄င္းတိ႔၏
ု လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ တာ၀န္မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုက္သင့္သည့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပရ
္ မည္။

(၂)

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒမ်ားအရ
၄င္းတိ႔ု ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း အပါအ၀င္
အသံုးခ်ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား မတရားသျဖင့္ ဆံုးရႈံးေစျခင္းတို႔မွ အကာအကြယ္ ေပးရမည္။

(၃)

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

လက္ခံထားေသာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္

ကူညီပံ့ပိုးျပီး

ျမွင့္တင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမီွေစျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွေ
ိ စေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔မဟုုတ္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား

ရရွေ
ိ စေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုုပ္ရမည္။
(၄)

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ တရားမ ွ်တမႈ
ရရွေ
ိ စရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ားျဖင့္လည္းေကာငး္ အျခားခ်ဥ္းကပ္
မႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း၊

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္
လက္လွမ္းမီနုိင္သည့္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည့္

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အမ်ားတတ္နိုင္ျပီး
ထိေရာက္ျပီး၊

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

လ်င္ျမန္ေသာ
လူတို္င္းအတြက္

အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား

အလိ႔င
ု ွာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကိုရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ်ွတေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ခ်က္ခ်င္း
ေပးရမည္။
(၅)

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားဆီး
ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ အ
့္ ျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးနွင့္ ပိမ
ု ုိ ျပင္းထန္မႈမရွိေရး အတြက္
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႉမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အဆင့္တိုင္း၊
ေနရာတိုင္း၌

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ

အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို

ကာကြယ္

တားဆီးရမည္။

၃.၂။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အေလးထားရန္တာ၀န္ရွိသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေသာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္

အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္

ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထား
ေသာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ဆိုးရြားစြာထိခုိက္ေစျခင္းမရွိေစရန္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

စနစ္မ်ားထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၌

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အသိအမွတ္

ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ထိခိုကမ
္ က
ႈ ို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္

တရားရင္ဆိုင္သည့္နည္းလမး္မဟုတ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္း

သည့္ အျခားနည္းလမး္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။
မိမိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
ေသခ်ာစြာ

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ျပဳလုပ္ရမည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ျဖစ္ေပၚေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္

ဆိုးရြားစြာ

ထိခုိက္မမ
ႈ ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

၎တို႔၏

နုင
ိ င
္ တ
ံ ကာကတိက၀တ္ႏွင့္

တာ၀န္

၀တၱရားမ်ားအရ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ရယူသံုးစြန
ဲ ုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္
ရမည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိခင္နိုင္ငံအစိုးရ သည္ ၎တိ႔၏
ု
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံတို႔အား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ
ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အလဲြသံုးစားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္္ အကူအညီ
ေပးရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားစြာ ရရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကုိ အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္နုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထပ္မံခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃(ခ)။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား
ဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အား
တာ၀န္ခံသည့္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈကို အဓိကပံ့ပိုးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
(၁)

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ။ လူသားတိုင္း၏

ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

တန္းတူရည္တူရွိၿပီး

ဖယ္ရွား၍ မရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
(၂)

ခြျဲ ခားႏွိမ္ခ်မႈ မရွိျခင္း။

ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္သာမက အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမႈ

မ်ားတြင္ မည္သူမွ် ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ မရွေ
ိ စရ။
(၃)

သာတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္းတူညီမ ွ်မႈရွိျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြျဲ ပားျခားနားမႈရွိျခင္းကို ၀န္ခံရန္ လိုအပ္သည့္ျပင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိုးသား၊
လူငယ္၊ ထိခိုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ား အားလံုး
၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ ရယူအသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္သာတူညီမ ွ်မႈ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အပ္ႏွင္းျခင္းစေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏
အေျခအေနအလိုက္ ျပဳလုုပ္ရမည္။
(၄)

က်ား/မတန္းတူညီမ ွ်မႈ။ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ခံစားႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားမ်ား၏
အခြင့္အေရးတန္းတူညီမ ွ်မႈကို ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား မတူညီမႈ
မ်ားကို ၀န္ခံျပီး လိုအပ္ပါက လက္ေတြ႕သာတူညီမ ွ်ၽမႈကို အရွိန္အဟုုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ တိက်
ေသာ

အေရးယူမႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ႏွငဥ
့္ ပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

မသက္ဆိုင္ဘဲ

အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားႏွင့္

အိမ္ေထာင္ရွိျခင္းမရွိျခင္း
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏

ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ ရယူအသံုးခ်ခြင့္ႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္သာတူညီမ်ွေစေရး အာမခံရမည္။

(၅)

အားလံုးလႊမ္းျခံဳသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု
အသံုးျပဳပံုမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႉကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့၍
ေပါင္းစည္းထားမုႉရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ျပဌာန္းရမည္။

(၆)

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမျပဳမီ ေဒသခံမ်ား

က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံရႏိုင္ေသာ
သူတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ပါ၀င္
ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာမညီမ ွ်မႈရွိေနျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး၊ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုုအဖြ႕ဲ တို႔၏ တက္ၾကြေသာ၊ လြတ္လပ္
ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ အဓိပၺါယ္ရွိေသာ၊ ၾကိဳတင္အသိေပးမႈစသည္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
(၇)

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ။အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ျပီး တန္းတူညီမွ် သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ စြာ
တရားစီရင္ခင
ြ ့္ ရွျိ ခင္းအျပင္ သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀
ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းမ်ားကို
ျပဌာန္းရမည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း မ်ားကို
ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီရမည္။
(၈)

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း။ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုထားျပီး၊
မ်ားႏွင့္

အားလံုးက

အလြယ္တကူ

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္

သင့္ေတာ္သည့္

ဘာသာစကား

နည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳ၍

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။
(၉)

တာဝန္ခံမႈ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ အစိုရဌာနအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားအားလံုး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

(၁၀)

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား
ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္အလို႔ငာွ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြ႕ံ ျဖိဳးတက္ေစရမည္။

၄။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္၀တၱရားမ်ား

၄.၁။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံေသာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ၾကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာက႑တို႔သည္ လူမႈ
စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈ၊ အိမ္ယာေျမေနရာမ်ား
ခိင
ု မ
္ ာေရး၊ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ လူေနမႈဘ၀ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးကို

ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ပဓါနက်ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။
၄.၂။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊
ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၄.၃။

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုးသည္
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

မည္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မဆို

လုုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးသည္

အၾကြင္းမဲ့မဟုုတ္ေၾကာင္း

အမ်ားျပည္သူတို႔၏

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လည္းေကာင္း၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္မွ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငာွ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ၄င္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားအား ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း
စသည္တို႔အပါအ၀င္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္း အတြက္
သာ ဥပေဒအရ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိရမည္။
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုးက ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို ေရရွည္ အသံုးျပဳေရးႏွင့္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို႔ကို အေလးထားရမည္။
၄.၄။

အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာအစိးု ရ သည္
ဥပေဒက လက္ရွိအကာအကြယ္ေပးမထားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခိင
ု မ
္ ာ ေစေသာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ျခင္းမရွိေစရ။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား တန္းတူ အခြင့္အေရး
ရရွေ
ိ စရမည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆို္င္ရာ

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အေျခခံ
အသိအမွတ္ျပဳ

ထားသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ပံုစံအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားႏွင့္
ဆန္႔က်င္၍

အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊

အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္

အျခားျခိမ္းေျခာက္

မႈမ်ားမွ

ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးအား လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
ခိင
ု မ
္ ာမႈရေ
ိွ စရမည္။
၄.၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ျပီး လူအမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ႏွင္ထုတ္ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳရ။ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

တနည္းနည္းျဖင့္

ထိပါးျခင္း

သို႔မဟုုတ္

လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္

အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊

ဥပေဒအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။
၄.၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

သိျမင္နားလည္ျခင္းမရွိမႈႏွင့္

စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို

ရယူသံုးစြပ
ဲ ိုင္ခင
ြ ့္မရွိမႈတို႔အပါအ၀င္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား ပံုစံအမ်ိုးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမ်ားကို တားဆီရမည္၊ ဖယ္ရွားရမည္။ အထူး သျဖင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အေမြဆက္ခံခင
ြ ့္ႏွင့္

ေပးကမ္းခြင့္အပါအ၀င္

အမ်ိဳးသမီး

အမ်ိဳးသား

သာတူညီမ ွ် လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ရရွေ
ိ စရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဖာ္ျပပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳး
သားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု ္ငံ
တကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
၄.၇။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ေရရွည္တည္တန္႔မႈအတြက္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို
မိမိ၏အင္အားျဖင့္ ရရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ တရားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သူအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမမီျခင္းႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
မ်ားကို သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းစသည္တို႔အတြက္
ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား တန္းတူညီမ ွ်အခြင့္အေရး ရွိေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို
ျပဳလုုပ္ရမည္။

၄.၈။

လူ႕အခြငအ
့္ ေရးမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးလႊမ္းျခံဳေနျခင္း၊ ခြဲျခား၍ မရျခင္း၊ အျပန္အလွန္အမီွသဟဲ
ျပဳေနျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို ရယူအသံုးျ႔ပဳမႈႏင
ွ တ
့္ က
ုိ ရ
္ က
ုိ ဆ
္ က္ စပ္ေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားသာမက

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ထည္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရသည္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေရလုုပ္သားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး
လုုပ္သားမ်ား၊

ေက်းလက္

လူ႔အခြင့္အေရးကို

အလုုပ္သမားမ်ား၏

အကာအကြယ္ေပးသူမ်ား၏

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ေဖာ္ျပပါ

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအခြငအ
့္ ေရး

မ်ားကို အေလးထား ကာကြယ္ရမည္။ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို

အကာအကြယ္ေပးေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို လုိက္နာရမည္။
၄.၉။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္

လုုပ္ပိုင္ခြင့္

ထိေရာက္စြာ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္

တရားေရးႏွင့္

အခ်ိန္ႏွင့္

ေငြေၾကး

သက္သာ၍ ထိေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ သာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားနည္းလမ္းမ်ာကို ရယူအသံုးျပဳ
ႏိင
ု ရ
္ န္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အယူခံခင
ြ ့္အပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ ကုုစားမႈကို
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုကုစားမႈမ်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္းတြင္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးအပ္ျခင္းတိ႔အ
ု ျပင္ အျခားနည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ထိခုိက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက စာပိုဒ္ ၆.၆ ႏွင့္ ၂၁.၆ ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကို ရယူ
သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ႕အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရသည့္ မည္သူမဆို ေဖာ္ျပပါ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကုုစားျခင္း
နည္းလမ္းမ်ားကို ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄.၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားက အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳဆိုကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အစိုးရမဟုုတ္ေသာ

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အလိုက္၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔
ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

၅။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမူေဘာင္မ်ား

၅.၁။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အား
တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမက
ႈ ို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမူေဘာင္မ်ားကို
ခ်မွတ္ျပီး

ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

ယင္းမူေဘာင္မ်ားသည္

တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည့္

အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ တည္မွိေနျပီး ယင္းတို႔၏ ပံပ
့ းုိ မႈျဖင့္ တည္ရွိသည္။
၅.၂။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမူေဘာင္
မ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား၊
ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခရ
ံ မည္။

၅.၃။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမူေဘာင္မ်ားက
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
မ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဥပေဒ
မ်ားႏွင့္ အညီ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားႏိုင္ရန္ တာ၀န္ခံျပီး လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား
ကိုလည္း ပံပ
့ းုိ ကူညျီ မွငတ
့္ င္ကာကြယေ
္ ပးရမည္။ မူေဘာင္မ်ားသည္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ
မ်ား၏ လူမႈေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးပါမႈမ်ားျဖင့္

ထင္ဟပ္ေနရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းျပီး လူမႈေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူ
ညီမ ွ်မႈကို ျမွင့္တင္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေစရမည္။ ယင္းမူေဘာင္မ်ားသည္ ေျမယာ၊
သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အသံုးခ်မႈ မ်ားကို
ထင္ဟပ္ေစျပီး ယင္းတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေပါင္းစညး္ထားမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ျပဌန္းရမည္။
၅.၄။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္အျခားဆက္စပ္ေနသည့္

မိန္းကေလးငယ္မ်ား

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အခက္အခဲမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီမ်ားက လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သေဘာတူစာခ်ုဳဳပ္မ်ားကို ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမ ွ်စြာ
ခ်ဳပ္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ တာ၀န္ခံျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယင္းတို႔၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး မ်ားကို ကာကြယ္
ႏိင
ု ရ
္ န္ ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။
၅.၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ အစမွစ၍ အမ်ိဳးသမိး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအပါအ၀င္ အက်ိဳး
သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရမည္။ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုး
လုုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား
ရမည္။ ယင္းတို႔တြင္ က်ားမလူမႈေရးတန္းတူညီမ ွ်မႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း
ရမည္။ ယင္းတို႔ကို နားလည္လြယ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕ စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။

၅.၆။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေသာ
အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို တာ၀န္အပ္ႏွင္းရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လယ္ယာ၊ သားငါးႏွင့္
သစ္ေတာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာနဆုုိင္ရာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုုပ္ငန္းတာ၀န္
မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

ဌာနဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈ ရွိေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၅.၇။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမူေဘာင္မ်ားကို ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပညာရွင္
မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သတ္မွတ္၍ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးရမည္။

၅.၈။

ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းဆိုင္ရာ
မူေဘာင္မ်ားကို ၎တို႔၏ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ပံုမွန္
ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္
ပိင
ု ခ
္ ြငရ
့္ သ
ိွ ည့္အာဏာပုိင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ကာကြယ္
ရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အျခားျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူ၀ါဒဓ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္
မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲမွားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျပီး
နားလည္လြယ္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။
၅.၉။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၏ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ လူမႈေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေန မ်ားတြင္
က်င့္သံုးေနမႈကို

အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ေျပာင္းလဲသြားေသာ

အေျခအေနမ်ားအရ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လာသည့္အခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၆။

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း

၆.၁။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္
တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို က်ားမလူမႈ
ေရးရာ

သာတူညီမ်ွမႈရွိျပီး

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ

ထိေရာက္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး

အတြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရက လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခား စြမ္းေဆာင္
ရည္မ်ား ရွရ
ိ န္ တာ၀န္ခံရမည္။ ယင္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
က်ားမတန္းတူညီမ ွ်အခြင့္အေရးျဖင့္ ခန္႔ထားျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရမည္။

၆.၂။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား၊
ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီရေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

၆.၃။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ကာကြယ္ရန္၊

ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္

ကူညီမံ့ပိုး

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွငး္ ရန္ ခ်က္ခ်င္း ရယူႏိုင္ျပီး ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ မရွိေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မလိုအပ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း
ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အတားအဆီးမ်ားကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ေသာ

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ

အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆.၄။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္
ပိင
ု ခ
္ ြငရ
့္ ေ
ိွ သာ အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ခရီးေ၀းျပီး သြားလာရန္ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား
အပါအ၀င္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ တာ၀န္ခံ ရမည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လြယ္ကူစြာ
ရယူအသံုးျပဳမႈတို႔ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ခ်က္ခ်င္း

ပံ့ပိုးေပးရမည္။

၀န္ထမ္းမ်ားက

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ဥပေဒမ်ားကို

တိက်မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရမည္။ လုုပ္ထံုး
လုုပ္နည္းမ်ားသည္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာမႈႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈတို႕ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈ
ရွိရမည္။ ပညာေပးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို နားလည္လြယ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖန္႕ေ၀ျပီး အသံုးခ်သူမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏ်င့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အသိေပး
ရမည္။
၆.၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ဌာေန တုိင္းရင္း
သားမ်ားႏွင့္ အျခား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပညာရွင္
မ်ား၊ အျခားျပည္သူမ်ားက ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ေျမပံုႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ႏိုငသ
္ ည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ
မ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြရ
ဲ မည္။

၆.၆။

ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ဥပမာ ေငြေၾကး သက္သာ၍
လူတို္င္းအတြက္လက္လွမ္းမီနုိင္သည့္ လူထုအေျခခံ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
လူထုအေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ခရီးေ၀း၍ သြားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသရွိ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ နယ္လွည၀
့္ န္
ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ရမည္။

၆.၇။ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႉႏွင့္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ယဥ္ေက်း
မႈတစ္ရပ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားနွင့္ တရား
စီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို
တိုးတက္ေစရန္၊ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္္းနိုင္ရန္
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အုပ္စုဖ႔အ
ဲြ ေမးအေျဖျပဳလုုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍
ပံုမွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ဆိုင္ရာ

ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို

ထုတ္ျပန္ရမည္။

ယင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ရလဒ္မ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပံမ
ု န
ွ အ
္ စီရင္ခရ
ံ မည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ
သံုးသပ္မႈ၊

သီးျခားခန္႔အပ္ထားသည့္

စစ္ေဆးသူ

(ombudsman)

ကဲ့သုိ႔ေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ျပင္ပေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အသံုးျပဳသူမ်ားက တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမး္မ်ားအား ရယူသံုးစြေ
ဲ စရမည္။
၆.၈။

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္

ဆက္စပ္ေသာ

ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ျမင့္မားေသာ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ားက်င့္သံုးမႈအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ သတင္းထုတ္
ျပန္ျခင္း၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတိ႔က
ု ို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ က်င့္၀တ္
ႏွငမ
့္ ေလ်ာ္ညေ
ီ သာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္နင
ုိ ေ
္ စရမည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည္းနိုင္ရန္ တာ၀န္ခံ
ရမည္။
၆.၉။

အစိုးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ခ်စားမႈမ်ား
မျဖစ္ေပၚေစရန္ အားထုတ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွငပ
့္ ါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ
တို႔ရေ
ိွ စရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္း
ကို ကန္႔သတ္္ျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြား၀ိေရာဓိျဖစ္မႉကိုေျဖရွင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားခ်မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ခ်မွတ္အေကာင္

အထည္ေဖာ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

နည္းလမ္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တရားေရးဆိုင္ရာ

နည္းလမး္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တာ၀န္ခံရမည္။
ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို

ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

ပံ႔ပိုးေပးရမည္။

ယင္းတို႔၏

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ျခစားမႈလုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ အစီရင္ခံျခင္း
အတြက္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းတို႔မွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။

အခန္း(၃)
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊

ခြေ
ဲ ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္

တာ၀န္

၀တၱရားမ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

မွတ္ပံုတင္မထားေသာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အား တာဝန္ခံသည့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္

သစ္ေတာတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အား

အစိုးရကစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ

ေျမယာ၊

မူလခြေ
ဲ ၀ခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း

သားငါး၊
ေဖာ္ျပ

ထားသည္။

၇။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

၇.၁။

နိုင္ငံေတ္ာအစုိးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား
ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတအ
္ သိအမွတ္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဥပေဒအရ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပို္င္
ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားသူတို႔၏လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ရပ္စဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းစသည္တို႔ကို တားဆီးရန္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

မႈမ်ားကို ေရးဆြျဲ ပဌာန္းရမည္။ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ယူအသံုးျပဳခြင့္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္
အေရးမ်ားကို ရရွိထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရမည္။
၇.၂။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်
ထားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား ၍
က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

၇.၃။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ မွတ္တမ္းရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ားကို
ဦးစြာေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မရ
ႈ ွိနိုင္ေသာ အျခားမည္သူမဆို အပိုဒ္
(၃ခ.၆ ႏွင့္ ၉.၉) မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ရမည္။ အကယ္၍
ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရဟု ယံုၾကည္လ်ွင္ နိုင္ငံေတာ္
အစိုးရသည္ အပိုဒ္ (၄.၉) ႏွင့္အညီ တရားမ်ွတမႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၇.၄။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အသစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားမ်ားတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

ခံစားရယူနိုင္ရန္ ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို

မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူတို႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတို႔ကို ယင္းတို႔၏
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳနိုငသ
္ ည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ေပးနုိင္ရန္
အလိ႔င
ု ွာ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူအားလံုးတို႔၏ လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္မ်ားအား ဥပေဒအရ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္နိုင္သမ်ွ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္
အမ်ိုးသားအဆင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဦးစားေပးအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ
အထူးသျဖင့္

က႑အလိုက္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ကိုလည္း

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားအား

ဥပေဒအရ

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား ေျမပံုေရးဆြျဲ ခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
မွတ္တမ္းမ်ား

စတင္ျပင္ဆင္သည့္အခါ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္

ေဒသႏွင့္

ကိုက္ညီေသာနည္းလမ္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။
၇.၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အသစ္မ်ား
ခြဲေ၀ေပးထားေသာ ျပည္သူမ်ားအား ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အျပည့္အ၀
သိရွိနားလည္ေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ယင္းျပည္သူမ်ားအား ယင္းတို႔၏
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ရရွခ
ိ စ
ံ ားနုင
ိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ပံ႔ပိုးကူညီ
ေပးရမည္။

၇.၆။

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ဥပေဒအရအသိအမွတ္မျပဳနိုင္သည့္အခါ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ၄င္းတိ႔ု ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္၊ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ
အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ဤလမး္ညႊန္ခ်က္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္
ေပးရမည္။

၈။

အစိုးရကစီမံခန္႔ခပ
ြဲ ိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား

၈.၁။

ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ တို႔ကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတိ႔က
ု ို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေစတနာျဖင့္

တန္ဖိုးထား၍

ေဒသတြင္းႏွင့္

က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ကိုက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၈.၂။

ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ တို႔ကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္

ေဒသအစုအဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

အပါအ၀င္

အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုိ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားျပီး
အကာအကြယ္ေပးရာတြင္

အမ်ိဳးသားႏွင့္

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ေဒသတြင္းႏွင့္

ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားကို

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီရမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္
ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္အညီ
တိက်စြာ သတ္မွတ္ျပီး ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈရွိေသာနည္းလမး္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရမည္။
၈.၃။

စုေပါင္းအသံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲေသာ အမ်ားပိုင္ ေျမယာ သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၌ (အခ်ိဳ႔ေသာ
နုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘံုေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္) နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ နုိင္ငံေတာ္မွ ခြဲေ၀ခ်ထား
ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းေျမယာ သားငါး သစ္ေတာ ႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ စုေပါင္း

အသံုးျပဳမႈႏင
ွ စ
့္ ီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရမည္။
၈.၄။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ နိုင္ငံေတာ္ကစီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာ သားငါး သစ္ေတာ လုပ္ပိုင္ခြငဆ
့္ ိုင္ရာ
လက္ရွိခ်ိန္အထိ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုနုိင္ရန္အတြက္ အားလံုးရယူ
သံုးစြန
ဲ ိုင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
စနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို
တစ္ေပါင္းတည္း မွတ္တမ္းတင္နို္င္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မွတ္တမ္းတင္စနစ္ထားရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္
မွတ္တမ္းအသီးသီးကို တူညီေသာမူေဘာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၈.၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မည္သည့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို နုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ကစီမခ
ံ န္႔ခြဲ၍
မည္သည္တို႔ကို အမ်ားပိုင္အျဖစ္ အသံုးခ်နိုင္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အေျခအေနတြင္
အျခားသူမ်ားအား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးနုိင္သည္ကိုလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈.၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ားျပည္သူကထိန္းသိမ္းထားေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳနိုင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီးထုတ္ျပန္ရမည္။ ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေတာ္က
စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားမွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ညီမ်ွစြာခြေ
ဲ ၀နုိင္ရန္
တြန္းအားေပးေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ အျခားသူ
မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႉရွိနုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအား ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
ႏွငပ
့္ ါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႉအရပ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ
ခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ား

ေအာင္ျမင္ေစရန္

ထိေရာက္၍

ပြင့္လင္းျမင္သာမႉရွိျပီ

တာ၀န္ယူ

တာ၀န္ခံမႈ ရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈.၇။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျခားသူမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမဆ
ႈ ိုင္ရာ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို

ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းေသာမူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္ျပီးထုတ္ျပန္ရမည္။

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္။ ေျမယာ သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့အရ
အသံုးျပဳေနေသာ ေဒသခံလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ျပန္လည္ခ်ထာနိုင္ေရး ေလးနက္စြာ
စဥ္းစားရမည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္

သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္သူမ်ား၏

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္

ထိုသူမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
တို႔တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌

ျပည္သူမ်ား၏

ေျမယာ သားငါး သစ္ေတာရယူသံုးစြမ
ဲ ႈ

လူေနမႈဘ၀ကို ခ်ိ္န္းေျခာက္မႈ မရွိေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

မဆံုးရံႈးေစရန္ႏွင့္

၈.၈။

ႏိုင္ငံေတာအစိုးရသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းမွ အျပည့္အ၀ပိုင္ဆိုင္ျခင္းထိ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြဲေ၀ခ်ထားနိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ိးမ်ိဳးႏွင့္
အခြင့္အေရးရွိသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အသံုးျပဳမႈသမိုင္းေၾကာင္း
အရျဖစ္ေစ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္း နည္းလမး္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
သတ္မွတ္ရမည္။

လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအား

ယင္းတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို

ရယူခံစားနိုင္ေစရန္

ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ားေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျပီးေသာ ေျမယာ၊ သားငါး
ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား မည္သို႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။
၈.၉။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊

လူအမ်ား

အထူးသျဖင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
နားလည္ျပီး ရယူသံုးစြန
ဲ ိုင္ေသာ ရိုးရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္နည္းလမး္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအားခြေ
ဲ ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမခ
ႈ ြဲေ၀ျခင္းတိ႔က
ု ို

ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

က်ားမလူမႈေရး သာတူညီမ်ွမႈ ရွျိ ခင္းအပါအ၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ လြယ္သည့္
ဘာသာစကားမ်ားအသံုးျပဳ၍
ႏုိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုး

သိရွိေစရန္

အသစ္ခြဲေ၀ခ်ထားေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္

ရမည္။

တစ္ခုတည္းေသာ

မွတ္တမ္းတင္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းအသီးသီးကို တူညီေသာမူေဘာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ
စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍မွတ္တမ္းတင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခဲြေ၀ခ်ထားရာတြင္ ျခစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္
ရမည္။
၈.၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ ေျမယာ၊
သားငါးႏွငသ
့္ စ္ေတာဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုုပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွရ
ိ န္ တာ၀န္ခံရမည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ခြဲေ၀ျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးျခင္းခံရသူမ်ားက ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္
နိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ႔မ်ားေပးရမည္။
၈.၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ က်ားမေရးရာ
မတူညီေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ႏွင့္

လူမႈေရး၊

စီးပြားေရး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ဆိုင္ရာ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအပါအ၀င္ ခြဲေ၀ခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား
ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႉရမည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္သည့္ အမွန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၉။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္

ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ား။
၉.၁။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသညိ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား
တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။

၉.၂။

ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သာတူညီမ ွ်မႈ၊ ခိင
ု မ
္ ာမႈ
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔မႈ ရွိသည့္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သာတူညီမ ွ်မႈရွိေသာ ရယူသံုးစြမ
ဲ ႈကို ျမွငတ
့္ င္ေပးရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္အပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား
အားလံုး၏ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို စုုေပါင္းအသံုးျပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအပါအ၀င္
ယင္းတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈက်င့္ထံုးမ်ားျဖင့္ ျမွင့္တင္ရမည္။ လိုအပ္ေသာအခါ
တိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတိ႔၏
ု လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ
မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာရန္ ကူညီေပးရမည္။

၉.၃။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေဒသတြင္းႏွင့္

နိုင္ငံတကာ

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီရမည္။
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ပါက
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္အရာ

အလုုပ္သမား သမဂၢေၾကညာစာတမ္း (၁၆၉)၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြဆ
ဲ ိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္း
သားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကညာ

စာတမ္းမ်ားပါ

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို

ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေစတနာျဖင့္တန္ဘိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
၉.၄။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္
၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္
တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္
ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းက အသံုးျပဳေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အျခားမ ွ်ေ၀အသံုးျပဳေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားျပီး လုုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာရမည္။ ထိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္

တကူ ရယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ နားလည္လြယ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားအသံုးျပဳ၍ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ ပံုစံျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။
၉.၅။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက
ေခတ္အဆက္ဆက္ ေနထိုင္လာသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ
ထားသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေနသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းအခြင့္
အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့
ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း
မျပဳရ။

၉.၆။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္း
ဆိုင္ရာ

မူေဘာင္မ်ား

ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္

စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ သို႔မဟုုတ္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ကြလ
ဲ ဆ
ြဲ န္႔က်င္ေနပါက ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဓေလ့ထံုးတမ္း
ဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္

သက္ဆိုင္သူအားလံုးက ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၇။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊
သစ္ေတာဆိုင္ရာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့
ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
ခ်မွတ္ရာတြင္

ထိခိုက္လြယ္ျပီး

အလွမ္းေ၀းေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

ေနထိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္

အထိခိုက္ခံရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုုတ္ ေဒသခံျပည္သူအားလံုးက
အျပည့္အ၀ႏွင့္ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။
၉.၈။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ေျမယာ၊

သားငါး၊

သစ္ေတာတို႔ကို

ယင္းတို႔၏

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

အျခားသူမ်ားက အသံုးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ေဒသခံအဖြ႕ဲ က ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳလ ွ်င္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊
သစ္ေတာမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ တည္ေနရာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရား၀င္ျပဳစုု
ျပီး ထုုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ရန္ ကူညီရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုး
တမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို

တရား၀င္ျပဳစုုရာတြင္

အျပိဳင္

အဆိုင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ျပည္သူမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုုေပါင္းအသံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲေသာ
အျခားလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။
၉.၉။

စီမံကိန္းမ်ား မစတင္မီ သို႔မဟုုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အခြင့္အေရးရရွိထားေသာ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ ဥပေဒ သို႔မဟုုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း မျပဳမီ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

စိတ္ေကာင္းေစတနာထား၍

အခြင့္အေရးႏွင့္

ေကာင္းစြာၾကိဳတင္အသိေပးထားသည့္

သက္ဆုိင္သည့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

ရမည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကညာ

လြတ္လပ္ေသာ

ဌာေန

စာတမ္းပါ

သေဘာထားဆႏၵရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈကို ေလးစားလိုက္နာရန္အလို႔ငာွ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ကိူယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္မႈရွိျပီး အဓိပၺါယ္ျပည္၀
့ ေသာ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ထိုစီမံကိန္းကို အေျခခံရမည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမပါဘဲ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အေျခအေနတြင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
လာလ ွ်င္ အပိုဒ္ ၃ (ခ) ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။
၉.၁၀။ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အထိခိုက္ခံျပည္သူမ်ားက ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမရွိဘဲ က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ယင္းတို႔အား နည္းပညာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေရး
အတြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ထိခိုက္ခံ
ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ အထိခိုက္ခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္
မႈျဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အမ်ိဳးသားႏွင့္

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

ဥပေဒမ်ားတြင္

ေဒသတြင္းႏွင့္

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်င့္သံုးေနေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ

၍ ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရမည္။ ေဒသျပည္သူအဖြဲ႕တစ္ခုထက္ပို၍ အသံုးျပဳေနသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊
ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ

အျငင္းပြားမႈ

ေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားေကာင္းေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉.၁၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္အသံုးျပဳသည့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တားဆီးရန္

အျခားေသာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို လုုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္း
ေကာင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၀။

တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္

၁၀.၁။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္
ခြငမ
့္ ်ားရွိေနပါက နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားအရ တည္ဆဲတရား၀င္အသိအမွတ္
ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကိုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ပံုစံႏွင့္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ အေျခ
အေနမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း ၎တိ႔က
ု ိုအသိအမွတ္ျပဳျပီး လူမႈေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရမည္။ နိငင
္ ေ
ံ တာ္
အစိုးရသည္ ယင္းတရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္
မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္။

ယင္းမူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ား

ေရးဆြသ
ဲ ည့္လုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မ၊ႈ က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈရွိျပီး အထိခိုက္ခံရသည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္
ေဒသအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေပးနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။
အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အၾကီးစားေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား၏ တည္ရွိမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၁၀.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရား
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လံုေလာက္ေသာ အိမ္ရာတည္ေထာင္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ
အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈရရ
ိွ န္ တာ၀န္ခံရမည္။
၁၀.၃။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ဥပေဒအရ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါ

အထူးသျဖင့္ယင္းေျမမ်ားကိုအသံုးျပဳေနသူမ်ား၏

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႏ
ႈ ွင့္

က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈ ရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကို

အထူးအေလးေပးရမည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူနိုင္မႈကို

လြယ္ကူေစျပီး

အကုန္အက်

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ေဒသအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို နည္းပညာ
ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေပးနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။
၁၀.၄။ နိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမအသံုးျပဳမႈေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေျမေပၚရွိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္
အလြန္အမင္းရႈပ္ေထြးေသာ

ဥပေဒႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွျဖစ္ေပၚလာသည့္

တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္မ်ားကို ဟန္႔တားရန္ လုိအပ္သည့္ ၾကိဳးပမ္းအား
ထုတ္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ္ရမည္။
ရြက္မမ
ႈ ်ားအတြက္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၀န္ထုပ၀
္ န္ပိုးေလ်ာ့ခ်နိုင္ရန္

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ေျမအသံုးခ်ေဆာင္

ရွင္းလင္းလြယ္ကူ၍

ကုန္က်စရိတ္

သက္သာေစရမည္။
၁၀.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်သူမ်ား၏ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမ၊ႈ
ဘက္မလိုက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္မႈမ်ားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမွ ကာကြယ္
ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၀.၆။ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳရန္ မျဖစ္နိုင္ပါက
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အပိုင္း ၁၆ ပါသက္ဆိုင္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရျိွ ပီး အမ်ိဳးသား
ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားပါတည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားမွ
ကာကြယ္ရမည္။

အခန္း(၄)
လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေျပာင္းလဲမႈ
မ်ား

ဤအခန္းတြင္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊

ျပန္လည္အစားထိုး

ေျမယာေပါင္းစည္းမႈမ်ား၊

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊

အျခားျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

သို႔မဟုုတ္

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တို႔မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ေရာင္း၀ယ္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္
လက္ရအ
ွိ ခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ သေဘာ
ဆႏၵမပါဘဲ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အား တာ၀န္ခံသည့္စီမံခန့္ခဲမ
ြ က
ႈ ိုေဖာ္ျပထားသည္။

၁၁။

ေစ်းကြက္မ်ား

၁၁.၁။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစုးိ ရသည္ တရားမ်ွတျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ
ေရာင္း၀ယ္ ငွားရမ္းသည့္ေစ်းကြက္မ်ားကို ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အသံုးျပဳမႈႏင
ွ ့္
ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး လြယ္ကူေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ
အားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရက တာ၀န္ခံရမည္။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္
သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ

ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ညီညတ
ြ ္ျပီး ဖြ႔ံျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မထိခိုက္ေစရ။
၁၁.၂။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ပဋိပကၡႏွင့္မတည္ျငိ္မ္မႈကို

နည္းပါးေစသည္႔

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္

အက်ိဳး

ျဖစ္ထြန္းေစေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ တူညီေသာအေျခအေနႏွင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မမ
ႈ ်ား ျမွင့္တင္ရန္၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ ဆိုင္ရာ
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာအသံုးျပဳမႈႏင
ွ ့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း တရားမ်ွတျပီး သာတူညီမ်ွရွိေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာ
ဆိုင္ရာ မ်ိးရိုးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳမႈကိုျမွင့္တင္ရန္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႔ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူမ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတိုးျမွင့္ရန္ ထိေရာက္ျပီး ပြင့္လင္ျမင္သာမႈရွိေသာ
ေစ်းကြက္မ်ားလည္ပတ္နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ေျမေစ်းကစားျခင္း၊ ေျမလက္၀ါးၾကီး
အုပ္ျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္းစသည္တို႔ အပါအ၀င္ အျခား
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မလိုလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္

အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ထိန္းကြပ္မႈမရွိေသာေစ်းကြက္မ်ားက

လူမႈေရး၊

တန္ဖိုးမ်ားအပါအ၀င္

အျမဲတမ္းေကာင္းစြာအကာအကြယ္ေပးျခင္း

တန္ဖိုးမ်ားကို

ယဥ္ေက်းမႈႏင
ွ ့္

ဥပေဒအရ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
မရွိသည္ကို

အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒ
မ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအသီးအသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
၁၁.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေစရန္၊ ခြဲျခားနွိမ္ခ်မႈမရွိေသာ ရယူသံုးစြမ
ဲ ႈျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မမ
ႈ ရွိေသာ အေလ့အထမ်ားမွ
ကာကြယ္ရန္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း

မ်ားကို တည္ေထာင္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အထိိခိုက္အလြယ္ဆံုး
သူမ်ား၏

ေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းကို

ေရွာင္ၾကဥ္ႏင
ုိ ရ
္ န္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရမည္။
၁၁.၄။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ေစ်းကြက္ေရာင္၀ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္
တန္ဖိုးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ
ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
သည္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး သာတူညီမ်ွရွိေသာ ေစ်းကြက္ပါ၀င္မႈ
ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္သည့္အခါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျပီး

အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၁.၅။ ႏိင
ု ္ငံေတာ္အစိုးရသည္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခိုင္မာမႈတုိးတက္ေစရန္၊

အခက္အခဲမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္

အလိ႔င
ု ာွ

ေရာင္း၀ယ္မႈ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆိုင္ရာ

ရယူသံုးစြန
ဲ ိုင္သည့္ ေျမယာမွတ္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေလ်ာ္ျပီးမွန္ကန္မႈရွိသည့္ မွတ္တမ္းထားရွိမႈ
စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ရမည္။
၁၁.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမယာမွတ္တမ္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္မွတ္တမ္းတင္သည္႔စနစ္မ်ားတြင္
လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးရရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းမခံရသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား
ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရးမ်ား
ကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ားကို တည္ေထာင္ရမည္။
၁၁.၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ
စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။ အထူးသျဖင္႔ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစျခင္းမွတဆင့္ အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈကိုကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ ေစ်းကြက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၎စံႏန
ႈ း္ မ်ားအား လိုက္နာက်င့္
သံုးပံုကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။
၁၁.၈။

အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလမ
ံု ႏ
ႈ င
ွ ္႔
အေရးပါမႈေၾကာင့္
အစိုးရသည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ေရာင္း၀ယ္သည့္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူတို႔၏

ေပးရမည္။

၁၂။

လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈတို႔တြင္

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား

ေစ်းကြက္ကို

လုပ္ကက
ြ ္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌

လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

နိုင္ငံေတာ္

အကာအကြယ္

၁၂.၁။ တာ၀န္ရွိေသာ ျပည္သူႏွင့္ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈဖ႔ျြံ ဖိဳးတိုးတက္ရန္
မရွမ
ိ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ေျမယာ၊
သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္အား

တာ၀န္ခံသည့္စီမံခန္႔ခြဲမသ
ႈ ည္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေရရွညတ
္ ည္တံ႔ေရးႏွင့္

၀င္ေငြပိုမိုရရွိေရးအတြက္

ရရွိသူမ်ားကို

တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမမ
ႈ ်ား

၎အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

အားေပးရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစုးိ ရသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုအေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစသည့္ ေျမယာ၊
သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ

တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ပံ႔ပ
ံ ိုးျမွင့္တင္ေပးရမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ေစတနာျဖင့္

တန္ဖိုးထား၍

ေဒသတြင္းႏွင့္

က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္

နိုင္ငံတကာ
ကိုက္ညီေစရန္

တာ၀န္ခံရမည္။
၁၂.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားက စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ အာဟာရျပည့္၀မႈ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ ခံနင
ုိ ရ
္ ည္ရမ
ိွ ႈတို႕ကုိ သိသာထင္ရွားစြာအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏံမ
ွ ႈ
မ်ား၏ အဓိကက်ေသာေ၀စုကို ထုတ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္
သူတို႔၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္
အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလညး္ေကာင္း ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၂.၃။ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က႑အလိုက္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္
သူမ်ားကို အေျချပဳသည့္ လူမႈေရး ၊စီးပြားေရး တိုးတက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ လူ႔အရင္း
အျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္
သစ္ေတာ

ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားမွ

ျဖစ္ေပၚလာသည့္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ

ေရာင္း၀ယ္မပ
ႈ ံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၁၂.၄။ တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမမ
ႈ ်ားသည္

မည္သည့္ဆိုးက်ိဳးမွမျဖစ္ေစရ။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားရွိသူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးမႈႏင
ွ ့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရ
မည္။ ယင္းတာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား
က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရး
ရရွိသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္အတူ
ယင္းေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး ရရွိသူမ်ားႏွင့္ပါ မိတ္ဖက္ပူး

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲမပ
ႈ ေပ်ာက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား အသံုးျပဳေရး၊ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ ထို႔ျပင္၎တို႔သည္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားကို အေထာက္အပံ႔ေပးရမည္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။
ေဒသစားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႉစနစ္မ်ားကို ခိုင္မာဖြ႔ံျဖိဳးေစရမည္။
ႏွင့္စီးပြားေရး

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အားေကာင္းေစရမည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈေရး

အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးေပးရမည္။ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္
လြယ္သူမ်ားအပါအ၀င္

ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရမည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္

နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားသမဂၢ၏ စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလိုက္နာရမည္။
၁၂.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳုနိုင္ေသာေရာင္း၀ယ္မ၏
ႈ ပမာဏ၊
နယ္ပယ္၊ သဘာ၀ တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
သင့္ေတာ္ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ေရးဆြရ
ဲ မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာ၌ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ မည္သည္
တို႔ပါ၀င္ရမည္ကို နိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရမည္။
၁၂.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရး
မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏင
ွ ့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ
ကာကြယ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းအကာအကြယ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳနိုင္သည့္ ေျမေရာင္း၀ယ္မႈ
အျမင့္ဆံုးပမာဏႏွင့္
လႊဲေျပာင္းျခင္းကို

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ

အတည္ျပဳသည့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို

ပမာဏတစ္ခုထက္ေက်ာ္လြန္၍

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ပါ၀င္ရမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

လုပပ
္ င
္ုိ ခ
္ ြငအ
့္ ၾကီးစားလႊဲေျပာင္းမႈမျဖစ္ေပၚေစသည့္

ထုတ္လုပ္မႈႏင
ွ ့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ပံုစံမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
အခြင့္အေရးရွိသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးရမည္။
၁၂.၇။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးတြင္

စပ္လ်ဥ္းလာပါက

လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၊

ဌာေန

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ အလုုပ္သမား သမဂၢေၾကညာစာတမ္း
(၁၆၉)

ႏွင့္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း

အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရား
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေဒသတြင္းႏွင့္

နိုင္ငံတကာ

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို

ေစတနာျဖင့္

တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုက္ညီေစရန္တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္
အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္
ထိခိုက္ေစသည့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခြင့္ေရးရရွိထားေသာ

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမ်ားမစမီ

ဌာေနတိုင္ရင္းသားမ်ားကို

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

စိတ္ေကာင္းေစတနာထား၍

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို အပိုဒ္ ၉.၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဌာေန
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ျပီး အဓိပၸာယ္ျပည္၀
့ ေသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ
အေျခခံရမည္။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာ

အေျခခံ

သေဘာတရားမ်ားကို အျခားေဒသခံမ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမမ
ႈ ်ား
အတြက္ က်င့္သံုးရမည္။
၁၂.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာ

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအား ျမွင့္နိင္သည့္အေျခအေနမ်ား
ကို

အထိခုိက္ခံရေသာ

အစုအဖြ႔အ
ဲ ားလံုးႏွင့္အတူ

တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အားေပးျခင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို

ထို႔အျပင္

ေလးစားျခင္း၊

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႏ
ႈ ွင့္ ေရရွည္တည္တ႔ေ
ံ သာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသံုးျပဳမႈ တို႔အားျမွင့္တင္ျခင္း
စသည္တို႔ကို

အားေပးသည့္

မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို

ေရးဆြျဲ ပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

ဥပေဒမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္သူ
အားလံုး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္လုိအပ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏမ
ွံ ႈ

အတြက္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

အမ်ိဳးသား

ဥေပဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္။
၁၂.၉။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႉသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
အပါအ၀င္ လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး ေရာင္္း၀ယ္မႈပံုစံအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

တဆင့္ခံအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ား

အထိခိုက္ခံရနိုင္သည့္ အစုအဖြ႔အ
ဲ ားလံုးႏွင့္အတူ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
ႏွင့္အညီ

ျဖစ္ေစရမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အျခားသက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုႏွင့္ အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအား ၎တိ႔၏
ု လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိေပးရမည္။
ထို႔ျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား အပါအ၀င္ ၎တိ႔၏
ု
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔
ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ပံ႔ပိုးကူညီရမည္။
၁၂.၁၀။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္းပါ၀င္ေသာ

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမမ
ႈ ်ား၊

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္

မိတဖ
္ က္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ရရွိ

အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တ႔အ
ို ေပၚ ယင္းရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည့္
အေကာင္းအဆိုး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
အမ်ိဳးအမ်ိဳးတို႔အတြက္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအပါအ၀င္ လက္ရွိအသံုးျပဳ
ေနေသာ

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ထိခိုက္သည့္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

အျခားသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း စနစ္တက်ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔

ပူူးေပါင္း

ပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အထိခုိက္ခံရသည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

လက္ရွိေဒသခံျပည္သူ

မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ထိုရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္
မဆံုးရံႈးေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၁၂.၁၁။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမစ
ႈ ာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားသည္

ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအားလံုးကို

အသိေပးျခင္း၊ ပါ၀င္ေစျခင္းမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ျပည့္စံုမွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ထိခိုက္ခံရသူ
အားလံုးက နားလည္ေစရမည္။ ညွိႏႈိုင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းျပီး က်ားမလူမႈ
ေရးရာ တန္းတူညီမ်ွမႈရွိေစရမည္။
၁၂.၁၂။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားကိုေလးစားရန္တာ၀န္ရွိျပီးအျခားသူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္
ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံ
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းကို အသိမွတ္ျပဳေလးစားရမည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ
မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈမရွိျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို မျဖစ္ေပၚေစရ။
၁၂.၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ၏ လုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္
အခြင့္အေရးရွိသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ အထူးတလည္ေတာင္းဆိုမႈ
ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္အခါ ၎တိ႔၏
ု အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္မႈ
ျဖစ္ေစရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၂.၁၄။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္
ပါ၀င္ေသာ

ထိခုိက္ခံရေသာအစုအဖြဲ႔မ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္း

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ထိေရာက္စြာေစာင့္

ၾကပ္ၾကည့္ရႈရမည္။ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ လိုအပ္သည့္
အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ခံ
အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားက

ယင္းကဲ့သုိ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

တည္ေထာင္ေပးရန္

ေတာင္းဆိုလာလ်ွင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစေသာ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။
၁၂.၁၅။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္
ျပဳလုပ္သည့္အခါ
ထားေသာ
အမ်ိဳးသာ

နိုင္ငရ
ံ ပ္ျခားတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္ျခင္း

၎တို႔၏ေဆာင္ရြက္မႈသည္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို
ႏွင့္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက

ကာကြယ္ျခင္း၊

ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

အသိအမွတ္ျပဳ

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္
တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။

၁၃။

ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ အျခားျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား

၁၃.၁။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ႔ ေသာ
ေက်းလက္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ

တိုးျမွင့္ျခင္းတို႔တြင္

ပါ၀င္သည့္

ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္အသံုးျပဳသူတို႔၏

ေျမကြက္ႏွင့္လုပ္ကြက္မ်ား ပံသ
ု ႑ာန္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ေျမယာေပါင္းစည္း
ျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို စဥ္းစားေဆာင္
ရြက္နိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ေဒသတြင္းႏွင့္

နိုင္ငံတကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
တာ၀န္ခံရမည္။ ထို႔အျပင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈျပဳျပီးသည့္အခါ၌
အေနႏွင့္

ႏႈိုင္းယွဥ္လ်ွင္

ပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားစုနွင့္

အနည္းဆံုးသာလြန္မႈရွိေစရန္
အသံုးျပဳသူမ်ား၏

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက

လိုလားခ်က္မ်ားကို

ယခင္အေျခ

တာ၀န္ခံရမည္။

အားလံုးသေဘာတူညီသည့္

တစ္ခုတည္းေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေစရန္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအား

အသံုးျပဳ၍ ညွိႏႈိုင္းေပါင္း

စပ္ေပးရမည္။
၁၃.၂။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္

ေျမကြက္မ်ားကိုသိမ္းယူျပီး

ေျမယာေပါင္းစည္းမႈအစီအစဥ္၏ အစိိပ္
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို

ခြဲေ၀ခ်ထား

သည့္အခ်ိန္ထိ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရန္ ေျမဘဏ္မ်ားကိုတည္ေထာင္ျခင္းကို စဥ္းစားနိုင္သည္။

၁၃.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္
လမ္းတံတားစသည့္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္သည့္

စီမံကိန္းမ်ားတြင္

ယင္းနိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္
လည္းေကာင္း၊ အထိခိုက္ခံရေသာ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကို
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို

ျပန္လည္ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊

ခြင့္ျပဳမည့္

ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္

ေျမအစား

ေျမဘဏ္မ်ားကို

အားေပးျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ကို စဥ္းစားနိုင္သည္။
၁၃.၄။ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမကြက္ငယ္္ အမ်ားအျပား
အျဖစ္ ကြသ
ဲ ြားသည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားလာေသာအခါ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိုးရ
သည္ ယင္းေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမ်ား၏ ပံသ
ု ႑ာန္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္း
ႏွငေ
့္ ျမဘဏ္မ်ားျပဳလုပရ
္ န္ စဥ္းစားနိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျမကြက္ငယ္
အမ်ားအျပားကြသ
ဲ ြားျခင္းက

အႏၱရာယ္မ်ားကို

ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

သို႔မဟုတ္

သီးႏွံအမ်ိဳးအစား

တိုးတက္မ်ားျပားေစျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစေသာအခါ ေျမယာေပါင္းစည္း
ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ေျမယာမ်ားပံုသ႑ာန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သည့္္

ေျမယာ

ေပါင္းစည္းျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေရသြင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ေက်းလက္လမ္းမ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း
ကဲ႔သို႔ေသာ

ေတာင္သူမ်ားကိုပံ႔ပိုးသည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေျမယာ

ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေျမကြက္မ်ား
အား ေနာင္တြင္ျပန္လည္ခြဲစိတ္ျခင္းမွတားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၃.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသလိုအပ္္ခ်က္မ်ားႏွင့္အထူးကိုက္ညီမႈရွိေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအတြက္
လူမႈေရး၊

စီးပြားေရးႏွင့္

သာတူညီမ်ွမႈရွိရမည္။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ရမည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္

ေရရွည္တည္တံ႔မႏ
ႈ င
ွ ့္

က်ား၊မလူမႈေရးေရးရာ

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊
လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ႏွင့္လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊

ေရလုပ္သားမ်ား၊

သစ္ေတာ

အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရ
မည္။

ဥပေဒမ်ားသည္

ေျမကြက္

သို႔မဟုတ္

လုပ္ကြက္မ်ားကို

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

ယင္းတို႔၏အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျပဌာန္းရမည္။
၁၃.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
သင့္ေတာ္သည့္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအသံုးျပဳသည့္

အကာအကြယ္မ်ား

တည္ေထာင္ရမည္။

စီမံကိန္းမ်ားတြင္

စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နိုင္သည့္

တစ္ဦးခ်င္း၊ အစုအဖြ႔ဲ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူအားလံုးကို ဆက္သြယ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘာသာ
စကားျဖင့္

လံုေလာက္သည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အေထာက္အပံ႔မ်ားေပးရမည္။

အသိေပးရမည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

နည္းပညာႏွင့္

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ က်ာ၊မလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအသံုးျပဳရမည္။ ဇီ၀မ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈကိုကာကြယ္ရန္
သို႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ရန္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အေကာင္းဆံုးလုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ႏွင့္
ေျမယာေဖာ္ထုတ္မႈတို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား

၁၄။
၁၄.၁။

တည္ေထာင္ရမည္။

ျပန္လည္အစားထိုး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္
အခါတိုင္း

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

အေျခအေနကို

လက္ခံထားေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍
ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္သည့္
သစ္ေတာဆိုင္ရာ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ မ
့္ ်ား ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္
ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုး
လုုပ္နည္းမ်ားကို

ေစတနာျဖင့္

တန္ဖိုးထား၍

က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း

ကိုက္ညီရန္

တာ၀န္ခံရမည္။
၁၄.၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္
ဆံုးရံႈးျခင္းခံရသူမ်ား

သို႔မဟုုတ္

ယင္းတို႔၏

သို႔မဟုုတ္ လုုပ္ကြက္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္လ ွ်င္

အေမြဆက္ခံပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ားအား

မူလေျမကြက္

ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ မူလေျမကြက္ သို႔မဟုုတ္

လုုပ္ကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္လ ွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ထိခိုက္ခံရသူ
အားလံုးအား တရားမ ွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကို ေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေျမကြက္ သို႔မဟုုတ္
လုုပ္ကြက္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သာတူညီမ ွ် စြာ ခ်က္ခ်င္း ေပးရမည္။
၁၄.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အေျခအေနႏွင့္

အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၁၄.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ က်ာ၊မလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္
ဥပေဒမ်ားကို

ေရးဆြရ
ဲ မည္။

ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ

လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအား လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္ လူထုအေျခခံ
ဥပေဒေထာက္အကူျပဳ

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအပါအ၀င္

လံုေလာက္ေသာ

အကူအညီမ်ားကို

ေပးရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ

မ်ားကို

ခ်က္ခ်င္း

ေျဖရွင္းေဆာင္ေပးရန္

တာ၀န္ခံရမည္။

ေတာင္းဆိုမႈေအာင္ျမင္သူမ်ားအား

ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားနိုင္ေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေစရန္
လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္

ကူညီပံ့ပိုးသည့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးရမည္။

လုုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုးတက္မႈအေျခအေနကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

၁၅။

ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

၁၅.၁။ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သာတူညီမ ွ်မႈ ရွိသည့္ ေျမရယူသံုးစြမ
ဲ ႈႏွင့္
အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးမႈတို႔ကို ပံပ
့ းုိ ကူညသ
ီ ည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရ
သည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ

လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္

အစိုးရက

စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည့္ေျမမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို အေျခခံသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ပုုဂၢလိကပိုင္ေျမယာ၊ သားငါး သို႔မဟုုတ္ သစ္ေတာမ်ားကို
သိမ္းယူျခင္းစသည္တို႔ကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
၁၅.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမင့္ဆံုးေျမပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္းကို မူ၀ါဒေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ႏိင
ု ္သည္။
၁၅.၃။ လူနည္းစုုက လုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူထားမႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံ ထားေသာ
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္
ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈ သိသာထင္ရွားျခင္းတို႔ စုုေပါင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အခါတိုင္း အခန္း
(၁၅)

ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ

စီးပြားေရးႏွင့္

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုငရ
္ ာအပါအ၀င္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

လူမႈေရး၊

အျခားအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

အတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏိုင္သည္။
ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီး

အမ်ိဳးသားတို႔၏

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ သာတူညီမ ွ်ရယူသံုးစြျဲ ခင္းကို အာမခံရမည္။
၁၅.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ပါက
ဥပေဒမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
ပါ၀င္သည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား

တည္ဆဲ

အမ်ိဳးသားႏွင့္

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ေဒသတြင္းႏွင့္

နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း
ကိုက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေလးစား
လိုက္နာျပီး

အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္
အားလံုး၏

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအရ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်ိန္ညွိမႈႏွင့္

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္

အသံုးျပဳမည့္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ

ခ်ဥး္ကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊
ပုုဂၢလိကအဖြ႕ဲ အစည္း၊
ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၊

ေတာင္သူလယ္သမား၊

အေသးစားစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊

ႏွင့္သစ္ေတာအသံုးခ်သူတို႔၏

သက္ဆိုင္ရာအဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီး၊ႏွင့္

အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အၾကား မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရမည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ား၏ ေမ ွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားထည့္၀င္မႈမ်ားသည္
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳနိုင္သည့္ ေၾကြးျမီမ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို မက်န္ေစရ။
ယင္းတို႔၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာလုုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို စြန႔လ
္ ႊတ္သူမ်ားအား ညီမ ွ်ေသာ
ေငြေပးေခ်မႈကို က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈႏွင့္ေႏွာင္ေ
့ ႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဘဲ လက္ခံရရွိေစ ရမည္။
၁၅.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္အစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္း
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္မည့္ ေျမယာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။
အိမ္ျခံဥယ်ာဥ္ေနရွာ ရွာေဖြသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တရားမ၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၊ စားက်က္
ေျမမ်ားကို အမွီျပဳ၍ တိရစၦန္ေမြးျမဴသူမ်ား၊ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ အႏွိမ္ခံခံရ
ဲ သည့္ အုုပ္စုမ်ား၊
အလွမ္းေ၀းေဒသတြင္

ေနထိုင္သူမ်ား၊

ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္အသက္ေမြးသူမ်ားႏွင့္

လူငယ္မ်ား၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊

အေသးစား

စားေသာက္ကုန္

ရွာေဖြစား

ထုုတ္လုပ္သူမ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။

၁၅.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ပါက ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေရရွည္တည္တန္႔ေစရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္
မူ၀ါဒႏွင့္

ဥပေဒမ်ားကို

ေရးဆြရ
ဲ မည္။

ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအားေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲ လိုက္ျဖစ္ေစ၊

မူ၀ါဒႏွင့္

ဥပေဒမ်ားက

မိသားစုုအလိုက္ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုုတ္

တစ္ဥိးခ်င္းျဖစ္ေစ ယင္းတို႔အသံုးျပဳေနေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားမွ လံုေလာက္သည့္
လူေနမႈအဆင္အတန္းကို ရရွခ
ိ စ
ံ ားႏိင
ု ေ
္ ရးႏွင့္ ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္
အမ်ိုဳးသားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး

တန္းတူညီမ

ွ်

ရွေ
ိ စေရးတို႔အတြက္

အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္

တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ရရွိရန္
ရည္ရြယ္ထားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိမႈႏွင့္ ေရရွညတ
္ ည္တန္႔မႈမ်ားအား ဟန္႔တားႏိုင္သည့္
မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။
၁၅.၇။ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ
ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

စဥ္းစားရာတြင္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ား၊

စားနပ္ရိကၡာရရွိအသံုးျပဳနိုင္သည့္

အခြင့္အေရးမ်ား

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမ၊ႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္

လံုေလာက္ေသာ

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အေကာင္းအဆိုး

ႏွင့္

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔အေပၚ
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္

ျပဳလုုပ္ရမည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပါ၀င္

ယင္းေလ့လာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
မ်ားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
ပိမ
ု တ
ုိ းုိ တက္ေကာင္းမြနေ
္ စေရးအတြက္

လိုအပ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ရမည့္

အတိုင္းအတာကို

ဆံုးျဖတ္ရန္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရမည္။
၁၅.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းဆုုိင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အစီအစဥ္မ်ားက

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားရရွိမႈ၊ သီးႏွံအာမခံ၊ သြင္းအားစုုမ်ား၊ ေစ်းကြက္၊
ေက်းလက္ပညုာေပးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့၊ လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္
အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို

အျပည့္အ၀ေပးရန္

ကူညီပံ့ပိုးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးျခင္းကို

အက်ိဳးခံစားခြင့္

တာ၀န္ခံရမည္။
ရွိသူမ်ားအား

ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ကူညီပံ့ပိုးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
ကုုန္က်စရိတ္အပါအ၀င္

ေျမယာျပဳျပင္ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို

ၾကိုတင္သတ္မွတ္ျပီး

ဆိုင္ရာ

ဘ႑ာေငြစာရင္းတြင္ အခ်ိန္မီ ထည့္သြင္းထားရမည္။
၁၅.၉။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အက်ိဳးထိခုိက္သူအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသား ဥပေဒႏွင့္
အခန္း (၁၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း တရားမ ွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္
တရား၀င္

လုုပ္ထံုးနည္းမ်ားကို

ထိခုိက္သူမ်ားအားလံုးသည္

အသံုးျပဳေဆာင္ရြကရ
္ မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ

အႏွိမ္ခံရေသာ

အုုပ္စုအပါအ၀င္

က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမၽႊမႈကို

ဦးတည္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကို လက္ခရ
ံ ရွိေစရမည္။ အက်ိဳး
ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ပြင့္လင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ယင္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ
စြာ အသိေပးျပီးမွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ခိုင္မာသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို လက္ခံရရွိေစရမည္။
ယင္းတို႔က အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ျပန္လည္ခေ
ြဲ ၀ျခင္းဆိုင္ရာ
ပြင့္လင္းျမင္သားမႈႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

ပိမ
ု အ
ုိ ားေကာင္းစြာျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ ၾကဴိးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။
၁၅.၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ပါ၀င္ပတ္သူမ်ား၏

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို စာပိုဒ္ ၁၅.၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
ဆက္စပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလံုး၏ ေျမယာႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအေပၚ

ယင္းတို႔၏

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုုပ္ရမည္။ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမွန္ျပန္လည္
ျပင္ဆင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၆။

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

၁၆.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္သာ

ေျမယာ၊

သားငါး

သို႔မဟုုတ္

သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏ အေျခအေန၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒ
ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ

သိမ္းယူရမည္။

သေဘာတရားကို

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစုးို ရသည္

တရားဥပေဒဆိုင္ရာ

ရွင္းလင္းစြာ

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ

ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

ဟူသည့္
ဥပေဒတြင္

ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအား

တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အနည္းဆံုး
လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒ အရ တရားမ ွ်တေသာ
ေလ်ာ္ေၾကးကို ခ်က္ခ်င္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရရွိသူမ်ား
အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ေလးစားရမည္။
၁၆.၂။ ေျမသိမ္းယူျခင္းအတြက္ အစီအမံႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တာ၀န္ခံရမည္။ ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိသူတိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ျခင္း၊

စနစ္တက်

အသိေပးျခင္းႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတိ႔က
ု ို

အဆင့္တိုင္းတြင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကို္က္ညီသည့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ျဖည့္စြမ္းရန္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ရရွိေစျပီး

အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈ
လူေနမႈဘ၀ကို

ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္
အဆိုျပဳသည့္ ေျမသိမ္းယူမႈက ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ထူးျခားမႈရွိသည့္
ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနလ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ
မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူတို႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတို႔၏ လူေနမႈဘ၀အတြက္ အေရးပါေနလ ွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၆.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တရားမ ွ်တမႈရွိသည့္ ေျမတန္ဘိုးျဖတ္မႈႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကို
အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

တာ၀န္ခံရမည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္

အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ ေငြသား၊ အစားထိုးေျမကို ရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္ေပးျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

နည္းလမ္း

သို႔မဟုုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး

၁၆.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုပ
ု ပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
ရွိရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၁၆.၅။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို စီမံကိန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မလိုအပ္ေတာ့လ ွ်င္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မူလလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရရွိသူမ်ားအား ဦးစားေပး၍
ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခင္ေျမသိမ္း
ဆည္းစဥ္က ရရွိခ့ေ
ဲ သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၁၆.၆။ သက္ဆိုင္သူအားလံုးသည္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် တန္ဘိုးျဖတ္နည္းကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ေလ်ာ့ခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊

အယူခံပိုင္ခင
ြ ့္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္

အဂတိလိုက္စားမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
၁၆.၇။ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
သည့္

နည္းလမ္းကို

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို

အသံုးျပဳရန္စဥ္းစားသည့္အခါ
ေလးစား

လိုက္နာျခင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္

ယင္းတို႔၏

ျဖည့္ဆည္းေပး

ျခင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညသ
ီ ည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးထိခုိက္သူအားလံုးကို
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိုေရႊ႕ ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၁၆.၈။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုုတ္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေဒသအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအား ယင္းတို႔၏ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈ
အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္ကို ဆံုးရံႈးေစသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္းကို မေဆာင္ရြက္မီ
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္

လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္လိုအပ္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုုတ္ အနည္းဆံုးျဖစ္
ေပၚေစရန္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးထိခိုက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏင
ို ္ေျခရွိသည့္
အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
၁၆.၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းကို အိမ္ယာမဲ့ေစျခင္း သို႔မဟုုတ္
လူ႕အခြင့္အခ်ိဳးအေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရ။ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားက
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္သည့္ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
အရင္းအျမစ္အေျခအေန အရ လံုေလာက္ေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း

သို႔မဟုုတ္

ကုုန္ထုတ္လုပ္ရန္

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

သစ္ေတာမ်ား

ရရွိအသံုးျပဳခြင့္မ်ား ရရွခ
ိ စ
ံ ားႏိင
ု ရ
္ န္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန်း(၅)
လုပ္ပိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း
ဤအခန္းတြင္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမတန္ဘုိးျဖတ္ျခင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း၊
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း၊

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ အ
့္ ျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း၊

ႏွစ္ႏိုင္ငန
ံ ယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွငသ
့္ က္ဆိုင္သည့္

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၇။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား။

၁၇.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုုဂၢလိက၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
စနစ္အသံုးျပဳသည့္
တိုးတက္ေစရန္၊

ေဒသခံျပည္သူမ်ား
ေစ်းကြက္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အစရွိသူတို႔၏

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးခိုင္မာမႈ

ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြ႕ဲ တို႔

တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္

စုုေပါင္းလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

လည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္

အခြင့္အေရးမ်ားကို

မွတ္တမ္းတင္

ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကြင္းေျမပံုႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ားကို ျပဌာန္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းစနစ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္တ႔က
ို ို ရရွိခံစားသူမ်ားႏွင့္ ယင္း
အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာေျမကြက္ သို႔မ
ဟုုတ္ လုုပက
္ ြက္မ်ားစသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို မွတ္တမ္း
တင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။
၁၇.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရရွန
ိ င
ုိ ေ
္ သာ လူသားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္ ယင္းတို႔၏
ပကတိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္မ်ားကို ျပဌာန္းရမည္။ ဌာေနတိုင္း
ရင္းသားမ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ဓေလ့ထံုးတမ္း

မွတ္တမ္းတင္သည့္

စနစ္အသံုးျပဳသည့္

လူမႈေရးႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ားကို

ေရးဆြအ
ဲ သံုးျပဳရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရွိေစရန္အလိ႔င
ု ာွ

ရရွိသည့္

ေနရာမ်ားႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရတိင
ု း္ သည္ လက္ရွိမွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အျခား

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ ေပါင္းစည္းထားေသာ
မူေဘာင္တစ္ခုကို

ေရးဆြရ
ဲ န္

ၾကိဳးပမ္းရမည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမတစ္ခုစီတြင္ရွိေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုုဂၢလိက၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း
စနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အစရွိသူတို႔၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို
ေပါင္းစည္းထားေသာ

မွတ္တမ္းစနစ္တြင္

ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

အျခားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္း စနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရးမ်ား
သို႔မဟုုတ္ တရားမ၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အခြင့္အေရး အျပိဳင္အဆိုင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တား
ဆီးႏိုင္ရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။
၁၇.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မ ွ် ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမရွိဘဲ မည္သူမဆို ယင္းတို႔၏
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးကို

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရန္

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို တာ၀န္ခံရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အခါတိုင္းတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ရံုးမ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါး

သူတို႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတို႔က အလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးကို အေလးထား၍ ၀န္ေဆာင္မႈ
ရံုးမ်ား

သို႔မဟုုတ္

နယ္လွည၀
့္ န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

တည္ေထာင္ရမည္။

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပည္သူမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္

ေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုၾထီမ်ား၊ ေျမတိုင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈသိပၺံပညာရွင္
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၇.၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္
အခ်ိန္တ႔က
ို ို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ေဒသႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို ျပဌာန္းအသံုးျပဳရမည္။ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္
ယင္းတို႔၏ သတ္မွတ္မမ
ႈ ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ား
၏ နယ္ေျမေနရာတိက်မႈ လံုေလာက္စြာ ရွိရမည္။ လိုအပ္လ ွ်င္ နယ္ေျမေနရာတိက်မႈကို အခ်ိန္
ကာလတစ္ခုအတြင္း တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို
အေထာက္အကူျပဳရန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို

ရရွိသူႏွင့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

အခြင့္အေရး၊

ဆက္စပ္ေသာ

နယ္ေျမေနရာ

ယူနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္စပ္ေပးရမည္။ ျပိဳင္ဆိုင္လ်က္
ရွိေသာ သို႔မဟုုတ္ ထပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္
မွတ္တမ္းမ်ားကို နယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရရွိသူမ်ားအလိုက္ အညႊန္းထားရမည္။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၏ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဒသအစိုးရ

မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈ တုုိးတက္ေစရန္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွေ
ိ စရမည္။ တစ္စုတစ္စည္း
တည္းမဟုုတ္ေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးပါ၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ိဳးသား
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။
၁၇.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အသိမေပးသင့္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကန္႔သတ္ထားမႈ

မွတပါး လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္သူအားလံုးက
လြယ္ကူစြာ ရယူႏိုင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ထိုကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျခစားမႈႏွင့္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအေပၚ မလိုအပ္ဘဲ
တားဆီးျခင္းမျပဳရ။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္

အျခားအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားသည္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အသိေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္
မ်ား၊

၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊

၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းသည့္ကိစၥမ်ားကို

ျပန္ၾကားရန္

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တားဆီး
ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၈။

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း

၁၈.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈမ်ား၊

ေခ်းေငြအာမခံခ်က္၊

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးကို လႊဲေျပာင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္
အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

တိက်သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားမ ွ်တျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
သင့္ေလ်ာ္

ေသာ စနစ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အာမခံရမည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္ ပိမ
ု က
ုိ ်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရမည္။
၁၈.၂။ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အျခားယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆုုိင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေငြႏွင့္တိုင္းတာ၍မရသည့္တန္ဖိုးမ်ားကို

တန္ဖိုးျဖတ္သည့္စနစ္

မ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို အာမခံႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၈.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို
လိုလည္း

လိုအပ္ျပီး အားလည္းေပးေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို

ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္

ေဖာ္ရမည္။ တိက်ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တန္ဖိုးေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ
အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၈.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊

ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္း၍
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာစံႏန
ႈ း္ မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
ပါ၀င္ရမည္။
၁၈.၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ

တန္ဖိုးျဖတ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

ယင္းတို႔၏

အမ်ားျပည္သူတို႔အား

ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရ၏

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ကုုမၺဏီေငြစာရင္းႏွင့္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ကို တားဆီး
ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။

၁၉။

အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း

၁၉.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းတိ႔၏
ု
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္အလို႔ငာွ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခြန္
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ေငြ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ
ရွိသည္။

ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္

ေျမေစ်းကစားမႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို

ပိုင္ဆိုင္မႈသို႔မဟုုတ္

ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ

အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း

အျခားလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အေရးမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္

သို႔မဟုုတ္

လက္၀ါးၾကီးအုုပ္မႈ

မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း ပါ၀င္ရမည္။ အခြန္အခမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သို႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုးအျပည့္အစံုကို ေၾကညာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုလားအပ္သည့္အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရမည္။
၁၉.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
သက္ဆိုင္သည့္
ဥပေဒႏွင့္

လုုပပ
္ င
ုိ ခ
္ ြငအ
့္ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို

က႑အားလံုးအား

အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ

အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္

မူေဘာင္မ်ား

ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္

ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္

မူ၀ါဒ၊

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္

ရြက္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္
အဆင့္မ်ား၊

ေဒသအဆင့္တြင္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အေျခခံအေဆာက္အအံုစသည္တို႔အတြက္

ရရွိအသံုးျပဳနိုင္မႈႏွင့္

ထိေရာက္မႈရွိသည့္

လမ္းတံတားစသည့္

ေငြေၾကးသံုးစြမ
ဲ ႈ

ျဖစ္ေပၚေစရန္

အခြန္အခဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။

၁၉.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အခြန္အခမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိစာြ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲရမည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သင္တန္း
မ်ားကို

ရရွိရမည္။

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္

အခြန္အခမ်ားသည္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္သည့္

တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ

ပမာဏမ်ားကို

အေျခခံရမည္။

ေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အခြန္ထမ္းမ်ားကို တန္ဖိုးျဖတ္
မႈအေပၚ အယူခပ
ံ င
ုိ ခ
္ ြင့္ အခြင့္အေရး ေပးရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈ
စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္

ဓမၼဒိဌာန္က်က်

တန္ဘိုးျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္၌

ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ရွေ
ိ စျခင္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။
၂ဝ။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း

၂ဝ.၁။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္

ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္

ယင္းတို႔၏အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိသည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီျပီး ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕
ျဖိဳးတိုးတက္မႈအပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ
စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြျဲ ခင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွမ
ိ ရွိ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္

ကိုက္ညီေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤတြင္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္
သားငါးႏွင့္

ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္

သစ္ေတာမ်ားအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

ေျမယာ၊
သဟဇာတ

ျဖစ္ေစရမည္။
၂ဝ.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ာ၊မ
လူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထား သည့္
နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒႏွင့္

ဥပေဒမ်ားကို

ေရးဆြျဲ ပီး

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုး
တမ္း စနစ္အသံုးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြသ
ဲ ည့္နည္းလမ္းမ်ား၊
နယ္ေျမေဒသဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

ယင္းေဒသခံအစုုအဖြမ
ဲ ်ားအတြင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရား၀င္စီမံကိန္းေရးဆြသ
ဲ ည့္စနစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၂ဝ.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ယင္းတို႔၏ က်ားမတန္းတူညီမ ွ်မႈ ရႈေဒါင့္မ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာ၊ သားငါး၊
သစ္ေတာမ်ား၏

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနမႈမ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔၏

အသံုးခ်မႈမ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္း၊

ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲ ႏွင့္

ပုုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို

သဟဇာျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္

ဦးစားေပးမႈတ႔က
ို ို ေရွ႕ ရႈၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေက်းလက္၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊

ေရႊ႕ေျပာင္း

ေနထိုင္သူမ်ား၊

ျမိဳ႔ျပႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကဲ့သို႔ေသာ

အသံုးျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ထပ္ေနေသာ အခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးအားလံုးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာသုုေတသနျပဳလုုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊
တိုင္းေဒသၾကီး၊

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္

ေဒသအဆင့္

နယ္ေျမေနရာေဒသ

စီမံကိန္းမ်ားသည္

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိရမည္။
၂ဝ.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအပါအ၀င္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈႏွင့္အက်ုုိဳးစီးပြားမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို အာမခံႏိုင္ရန္
အတြက္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ား ေရးသားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း
မူၾကမ္းမ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊

အမ်ားျပည္သူမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ပါ၀င္လာေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ား
ေရးဆြသ
ဲ ည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပီးသတ္
နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မည္သ႔ထ
ို ည့္သြင္းေရးဆြသ
ဲ ြားသည္ကို အသိေပး ေၾကညာ
ရမည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အထူးသျဖင္စ
့ ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္
အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ

မ်ားအား နည္းလမ္းတက်အသံုးမျပဳျခင္းကို တားဆီႏိုင္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား ျပဌာန္းအသံုးျပဳ
ျခင္းအားျဖင့္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို

တားဆီး

ကာကြယ္ရန္

ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွမ
ိ ရွိ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံရမည္။
၂ဝ.၅။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္
တည္တန္႔ေစရန္ အရွိန္အဟုုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ အပါအ၀င္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား
ဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဖြ႕ံ ျဖိဳးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတုု
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

စားနပ္ရိကၡာ

ဖူလံုမႈတ႔ႏ
ို ွင့္သက္ဆိုင္သည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားအား

ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ရန္

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။
၂၁။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း။

၂၁.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္

လုုပ္ပိုင္ခြင့္

ထိေရာက္စြာ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္

တရားေရးႏွင့္

အခ်ိန္ႏွင့္

ေငြေၾကး

သက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားနည္းလမ္းမ်ာကို ရယူအသံုးျပဳ ႏိုင္ျပီး
ထိေရာက္ေသာကုုစားမႈႏွင့္

အယူခံခင
ြ ့္ကို

ရရွိေစရမည္။

ထိုကုစားမႈမ်ိဳးကို

ခ်က္ခ်င္း

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကနဦးအဆင့္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အျငင္း
ပြားမႈကို၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုုတ္ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ၊
ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုုတ္ ေရွာင္လႊဲရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားအပါအ၀င္
အားလံုးက ေနရာေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအရျဖစ္ေစ၊ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းအရျဖစ္ေစ
ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၁.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းကို သီးျခားေဆာင္ရြက္
သည့္ အထူးခံုရံုး သို႔မဟုုတ္ အဖြ႕ဲ အစည္းကို စတင္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း ကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္ရာထူးမ်ားကို ဖန္တီးရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အထူးခံုရံုးမ်ားကို
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ား၊ စစ္တမ္း

မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္

အတြက္ အသံုးျပဳရန္လည္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။
၂၁.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အျခားနည္း
လမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပဳစုုျပီး အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္း သို႔မဟုုတ္
လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အျခားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွိေနခဲ့လ ွ်င္ ယင္းတို႔သည္
တရားမ ွ်တမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ရယူအသံုးျပဳနိုင္မႈႏွင့္ခဲြျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္
အေရးမ်ား ေျဖရွင္းမႈျဖစ္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။
၂၁.၄။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ယင္းတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရ တစ္ဦးခ်င္းလုုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြား
မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားကို

အသံုးျပဳရန္

စဥ္းစားႏိုင္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုစြာ

စာျဖင့္

ေရးသားေပးပို႔ရမည့္အျပင္ တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႔ အယူခံခင
ြ ့္ ရွေ
ိ စရမည္။
၂၁.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို
တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။
၂၁.၆။ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမရွိသည့္ တရားမ ွ်တမႈကို အမ်ားျပည္သူအားလံုးက လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး
အတြက္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းသည့္

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ထိခိုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာအကူအညီ
ေပးႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

တရားစီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

အျခား

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရွိေနရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၂၂။

ႏွစ္ႏိုင္ငန
ံ ယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

၂၂.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ႏွစႏ
္ င
ုိ င
္ န
ံ ယ္နမ
ိ တ
ိ အ
္ ေပၚ

က်ေရာက္ေနသည့္

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္
အတြင္းႏွင့္

ထိခုိက္ခံရသူမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအား
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ
ေစတနာျဖင့္

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္

အမ်ိဳးသားႏွင့္
လည္းေကာင္း၊

တန္ဖိုးထား၍

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ
ေဒသတြင္းႏွင့္

ဥပေဒမ်ားတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္
ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာလုပ
ု ထ
္ းုံ လုပ
ု န
္ ည္းမ်ားကို

က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း

ကိုက္ညီရန္

တာ၀န္ခံရမည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လ

ွ်င္

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းတို႔သည္

မိမိတို႔ႏိုင္ငံနယ္ေျမမ်ားတြင္

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုမႈတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၂.၂။ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ေပၚတြင္

က်ေရာက္ေနေသာ

ေတာင္တန္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ စားက်က္ေျမမ်ားကို အမွီျပဳ၍ ရာသီအလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ
ေနသည့္ တိရစၦန္ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၏ ငါးဖမ္းသည့္ နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ

လုုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္မႈရေ
ိွ စရန္

ျမွင့္တင္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၂.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား
အား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ
လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း

သဟဇာတျဖစ္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သင့္ေတာ္သည့္

အခါတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အထိခိုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္
အစိုးရမ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာနယ္နမ
ိ တ
ိ မ
္ ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရးမ်ား
အား စီမံခန္႔ခြဲရန္ တည္ဆဲ ႏိုင္ငံတကာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြအ
ဲ သံုးျပဳျပီး အားေကာင္း ေစရမည္။
သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္

ယင္းတို႔သည္

သက္ဆိုင္သည့္

ေဒသအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းထိခိုက္ခံရသူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စာပိုဒ္
(၄.၈) ပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန်း (၆)
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ဤအခန္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ ေျမယာ၊
သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား စီမံခန္႔ခြဲမမ
ႈ ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၃။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

၂၃.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရာသီ ဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္
တုုန႔ျ္ ပန္ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏွင့္အညီလည္းေကာင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္လ
့ ည္းေကာင္း၊
သက္ဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္ရာ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ

လည္းေကာင္း ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ား၊ အေသးစားစားေသာက္ကုန္ ထုုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ
ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို အေလးထား၍ တစ္ဦးခ်င္း၊ ေဒသအစုုအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုုတ္
ထိခိုက္ခံရႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံ

ထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္သလို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္

တာ၀န္ခံရမည္။
၂၃.၂။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ
ရႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
တို႔ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးယူေဆင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို

အစားထိုးေပးရာတြင္

အျခားသူမ်ား၏

အသက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား မထိခိုက္ေစရ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကၽြန္းငယ္ႏွင့္ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ
နိုင္ငံမ်ားကို အထူးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ကိုလည္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။
၂၃.၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ရွိျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရား
မ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၊ အေသးစားစားေသာက္ကုန္ ထုုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ထိခိုက္
လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို အေလးထား၍ တစ္ဦးခ်င္း၊ ေဒသအစုု
အဖြ႕ဲ မ်ား သို႔မဟုုတ္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ပံ႔ပိုးကူညီ
ရမည္။
၂၄။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

၂၄.၁။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို

တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

တံု႔ျပန္ေဆာင္

ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္သည့္အခါ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ ရႈေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ထည့္သြင္းေျဖရွင္းရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးက တာ၀န္ခံရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ား
အပါအ၀င္
မူေဘာင္မ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္

ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၏

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ

ေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုုတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရးဆြရ
ဲ မည္။
၂၄.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

အမ်ိဳးသားႏွင့္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍ က်င့္သံုးသင့္ သည့္
နိုင္ငံတကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအား
တာ၀န္ခံရမည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးသည္

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

ကိုက္ညီရန္

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

(Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons (Pinheiro
Principles)

ႏွင့္

သဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္တုံ႔ျပန္မႈအတြက္

စာတမ္းႏွင့္အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(the

Humanitarian

လူသားခ်င္းစာနာမႈပဋိညာဥ္
Charter

and

Minimum

Standards in Disaster Response) အပါအ၀င္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၄.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးေရးႏွင့္

ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ထည့္သြင္းေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္
ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရား မ်ားႏွင့္အညီ ထိခိုက္ခံရႏိုင္သည့္
နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအတြက္

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

လက္ခံထားေသာ

ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရမည္။
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို

သက္ေသျပခြင့္

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရရွိသူမ်ားကို ယင္းတို႔၏

ရရွေ
ိ စရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ားကို

ယင္းတို႔အား

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး

ယင္းတို႔၏

လုုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ခ်ထားႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း

အေထာက္အကူျပဳသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နယ္ေျမဧရိယာ ျပင္ပမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အပါ
အ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္
စနစ္မ်ားသည္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ခံႏင
ုိ ရ
္ ည္ရ၍
ိွ
ခုုခံတြန္းလွန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရႏိုင္သူမ်ားအား ယာယီေနရာ
ခ်ထားရန္အတြက္

နယ္ေျမဧရိယာမ်ားကို

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး၊

ယင္းဧရိယာမ်ားတြင္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ခိုင္မာေစရန္ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြျဲ ပ
ဌာန္း ရမည္။
၂၄.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အေရးေပၚတု႔ျုံ ပန္မႈအဆင့္တြင္ပင္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
ကိစၥကို

ထည့္သြင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္

ေျမယာ၊

သားငါး၊

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို အစားထိုးေပးရာတြင္ အျခားသူမ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား မထိခိုက္ေစရ။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏
ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

လက္ခံထားေသာ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳ၊

ေလးစားျပီး အကာအကြယ္ေပးရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမ၀င္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္ခံရသူအားလံုးအား ျဖန္႔ေ၀ရမည္။
၂၄.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္

ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္အဆင့္တြင္လည္း

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယာယီေရႊေျပာင္းခံရသူမ်ားကို ေစတနာျဖင့္
တန္ဘိုးထား၍လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳမႈရွိစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိစာြ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊
ယင္းတို႔၏ မူရင္းေနရာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အကူအညီေပး
ရမည္။ လုုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ားကို
ေထာင္သည့္အခါတိုင္းတြင္

ျပန္လည္တည္

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္

ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆိုပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏
မူလေနရာတြင္

ျပန္လည္အေျခခ်

ေနထိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္အခါ

အျခားေနရာမ်ား၌

အျမဲေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေနရာခ်ထားေပးရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊
သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို ခိုင္မာစြာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္
အစားထိုးေပးရာတြင္

အျခားသူမ်ား၏

အခြင့္အေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား

မထိခိုက္ေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ရန္ အဆိုပါျပန္လည္ေနရာခ်
ထားမႈကို အိမ္ရွင္ေဒသခံအစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၅။

ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား။

၂၅.၁။ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပေပ်ာက္ေစရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးသည္ လုုပ္ငန္း
အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ဥပေဒႏွင့္
ကိုက္ညီစြာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓမၼရယူသည့္ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္
လုုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာ

ရႈေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ိဳးကို

ပဋိပကၡမျဖစ္ေပၚမီလည္းေကာင္း၊

ျဖစ္ေနစဥ္တြင္

လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။
၂၅.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ the Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol
ႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (Housing and Property Restitution for
Refugees and Displaced Persons (Pinheiro Principles) တို႔အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
အမ်ိဳးသားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ဥပေဒမ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

တည္ဆဲ

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုးထား၍
က်င့္သံုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း

ကိုက္ညီ

ရန္

တာ၀န္ခံရမည္။

ပဋိပကၡ

ျဖစ္ေနစဥ္ႏွင့္

ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္

ဥပေဒကို ေလးစားလုုိက္နာရမည္။
၂၅.၃။ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္

ပဋိပကၡမ်ား

မ်ားျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္

မျဖစ္ပြားေစရန္အလုိ႔ငာွ

ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း

အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးက လုုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္
အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ
မူ၀ါဒႏွင့္

ဥပေဒမ်ားကို

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။

သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္

အစိုးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးနိုင္ျပီး တရားမ ွ်တမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာတန္းတူ

ညီမ်ွျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ရယူအသံုးျပဳနိုင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းေသာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ရရွေ
ိ စႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း သို႔မဟုုတ္ အျခား ေဒသႏၱရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား
အသံုးျပဳရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
၂၅.၄။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ေဒသက
လက္ခံထားေသာ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျပီး ကာကြယ္ေပးရန္
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး

အဆိုပါလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

လံုး၀မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အာမခံရမည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္
တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း
အတင္း အဓမၼ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး
မ်ားကို

အသိအမွတ္မျပဳရ။

အိမ္ရွင္ေဒသခံအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

အကာအကြယ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဒုုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ
ရသူမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ိဳးထိခိုက္သူမ်ားအား

လံုျခံဳစြာ ေနရာခ်ထားရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္

အခါတိုင္းတြင္ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ဆက္လက္ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အဆိုပါ အဓမၼခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ရွိသည့္

မွန္ကန္ေသာ

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္

သက္ေသခံျဖစ္ေစရန္အလို႔ငာွ

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ခိးု ၀ွက္မႈတို႔မွ ကာကြယ္ေပး
ရမည္။

အဆိုပါ

မွတ္တမ္းမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ပါးစပ္ရာဇ၀င္ႏွင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈရလဒ္မ်ားအပါအ၀င္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္

မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ ေဒသက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွန္ျပဳ၊
ေလးစားျပီး အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ လုုပ္ပင
ို ္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမ၀င္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္ခံရသူအားလံုးအား ျဖန္႔ေ၀ရမည္။
၂၅.၅။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ (သုိ႕မဟုတ)္ ရပ္စဲသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုင
ို င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရႏွင့္
အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ယင္းထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈႏွင့္ ေရရွည္
တည္တန္႔သည့္ ရလဒ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ျပႆနာ
မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္
အခါတိုင္းတြင္

ကုုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုးႏွင့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

အကူအညီျဖင့္

ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္

အျခားသက္ဆိုင္

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားကို

သည့္

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ေစတနာျဖင့္ တန္ဘိုးထား၍လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳမႈရွိစာြ ျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိစာြ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ မူရင္းေနရာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္
ႏိင
ု ရ
္ န္ သင့္ေတာ္သလို အကူအညီေပးရမည္။ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ျခင္းမရွိမႈ၊
က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္စာြ ျဖန္႔ေ၀ေပးနိုင္မႈ အစရွိသည္ တို႔ႏွင့္
ျပည့္စံုရမည္။

ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

ခ်က္ခ်င္း

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုး တမ္း စနစ္ အသံုးျပဳ
သည့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္း

ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂၅.၆။ ျပန္လည္အစားထိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္

မျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္အ
့ ခါတိင
ု း္ တြင္

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အလားတူ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို ခိင
ု မ
္ ာစြာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏင
ွ ့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈက အျခားသူ
မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ တာ၀န္ခံႏိုင္ရန္အလို႔ငာွ
အိမ္ရွင္ေဒသခံအစုုအဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္
ရြကရ
္ မည္။

သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္

မိဘမဲ့မ်ားအပါအ၀င္

အထူးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ထိခက
ို ္ခံရႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏

ေျမယာ၊

သားငါးႏွင့္

မုုဆိုးမ၊

မုုဆိုးဖိုႏွင့္

သစ္ေတာေျမမ်ားကို

ခိင
ု မ
္ ာစြာ ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၂၅.၇။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ မူလကတည္းက ရွိေနေသာ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္
တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈတို႔ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။
တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတိုင္း

လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္

သို႔မဟုုတ္

လုုိအပ္ေသာ

လိုအပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးႏိုင္ရန္

သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရမည္။

အခန်း(၇)
တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
၂၆.၁။ ဤလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၏ ေစတနာျဖင့္ တန္ဘိုးထား၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ သေဘာသဘ၀အတိုင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ နိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အစိးု ရ၌ တာ၀န္ရွိသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို

၂၆.၂။ ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏင
ွ ့္ အကဲျဖတ္
ရန္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာဆိုင္ရာ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း တိုးတက္မႈ၊
အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈလံုေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရွိအသံုးျပဳနိုင္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ား

စဥ္ဆက္မျပတ္

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈဖံ႕ြ ျဖိဳး

တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈတ႔အ
ို တြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ နိင
ု င
္ တ
ံ ကာအဆင့္တို႔တြင္
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို တည္ေထာင္
ရန္ သို႔မဟုုတ္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အဆိုပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက

အားေပးျမွင့္တင္ရမည္။

ဤလုုပ္ငန္းစဥ္သည္

အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊
ကုုန္က်စရိတ္သက္သာမႈႏွင့္

ေရရွည္တည္တန္႔မႈတို႔ကို

ျဖစ္ေပၚေစရမည္။

ဤလုုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၆.၃။

ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေစတနာျဖင့္တန္ဘိုးထား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အပါအ၀င္ ဖံ႕ြ ျဖိဳးေရးအကူအညီေပးေသာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ကုုလသမဂၢ
က အထူးျပဳဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္း
အားေပးရမည္။ အဆိုပါပံ႔ပိုးကူညီမႈမ်ားတြင္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေငြေၾကးအေထာက္
အပံ့၊

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

ဖလွယ္မႈ၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

အမ်ိဳးသားလုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

ေရးဆြက
ဲ ်င့္သံုးမႈႏွင့္

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
၂၆.၄။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလံုး အခ်င္းခ်င္း၏
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ယူရန္၊ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ
အေျခအေန၊ ယင္းတို႔၏ ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသံုးသပ္ရန္
စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ကမၻာအဆင့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စားနပ္
ရိကၡာဖူလံုမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ အဆိုပါေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး
ေကာ္မတီသို႔ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျပီး
ယင္းတို႔၏ လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္
ထည့္၀င္မႈတို႔ကို အကဲျဖတ္ရမည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ တကမၻာလံုးကို လႊမ္းျခံဳရမည့္အျပင္

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးလုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ႏွင့္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္တကြ အျခား
သင့္ေတာ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္။
၂၆.၅။ အရပ္ဖက္လူ႔မႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑အပါအ၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္း
အားလံုးအား ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိုးသားအဆင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္၊ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ အေျခအေန
တို႔ႏင
ွ ့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းအားကို အသံုးျပဳ၍
အားေပးရမည္။

လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ား

အဖြ႕ဲ အစည္းအားလံုးကို

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ

အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ အားေပးရမည္။

ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
လုုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အလိ႔င
ု ာွ

စီမခ
ံ န္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္သည့္
သတင္းအခ်က္

