


 

နိဒါန္း 

 
ဤေစတနာျဖင့္တန္ဖိုုးထား၍ လုုိက္နာက်င့္သုုံးသင့္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အားလုုံး 

အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေမ ွ်ာ္မွန္းျပီး ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာ ဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုုိ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုုင္ငံ၏ အေျခအေနအလုုိက္ 

အမ်ုုိးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုုမႈအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရိွ အသုုံးျပဳႏုုိင္ သည့္အခြင့္အေရးမ်ား 

ရရိွရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပံ့ပုုိးကူညီရာတြင္လည္းေကာင္း ကိုုးကားႏုုိင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးႏုုိငရ္န္ 

ျဖစသ္ည္။ 

 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈဆုုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကုုိ အေျခခံ၍ 

လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ခုုိင္မာမႈႏွင့္ ယင္းတုုိ႔ကုုိ 

သာတူညီမ ွ် ရယူသုုံးစြခဲြင့္မ်ားကုုိ ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမဗဟုုိျပဳ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္နိုုင္မႈကုုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 

လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကုုိ ေရွးရႈသည့္ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ပုုိမုုိျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။  

 

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင္ ့ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသုုံး 

ျပဳမႈတိုု႔သည္ အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အျခားအက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားကေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ 

သစ္ေတာမ်ားကုုိ  မည္သိုု႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူအသုုံးျပဳခြင့္ရရွိသည့္အေပၚ တည္မီွေနသည္။ မ်ားစြာ 

ေသာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲသူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားသည္ ယင္းအရင္း 

အျမစ္မ်ားကုုိ ခုုိင္မာျပီး သာတူညီမ ွ်စြာ ရယူသုုံးစြမဲႈႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတုုိ႔အေပၚ မူတည္သည္။ ယင္းတုုိ႔ 

သည္ စားစရာႏွင္ ့ ေနစရာတုုိ႔၏ အရင္းခံ ျဖစ္ျပီး လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္တုုိ႔၏ အေျခခံလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈ၏ ဗဟုုိခ်က္မတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။  

 

ဤေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည ္

ေရႏွင္ ့ သတၱဳသယံဇာတက့ဲသုုိ႔ေသာ အျခားသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသုုံးစြမဲႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင္ ့

အထူးတလည္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္ဆုုိသည္အခ်က္ကုုိ အေရးတၾကီး မွတ္သားထားရမည္။ ႏုုိင္ငံအေျခ 

အေနအရ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အမ်ိုုးမ်ိဳးေသာ ပံုုစံႏွင့္စနစ္မ်ား တည္ရိွေန ျခင္းကုုိ 

အသိအမွတ္ျပဳစဥ္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ဤလမ္းညႊန္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ယင္းဆက္စပ္ 

လ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကုုိ သင့္ေလ်ာ္သလုုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုုိင္သည္။ 

 

အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အျခားအက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားကေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ 

မ်ားကုုိ  မည္သိုု႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူအသုုံးျပဳခြင့္ရရွိသည္ကုုိ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 



 
 

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။ ဤလုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားက အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ မည္သူ အသုုံးျပဳ 

ႏိုုင္သည္၊ မည္မ ွ်ၾကာျမင့္စြာ အသုုံးျပဳႏိုုင္သည္၊ မည္သည္ ့အေျခအေနမ်ားတြင္ အသုုံးျပဳႏုုိင္သည္ စသည္ 

တုုိ႔ကုုိ အဆုုံးအျဖတ္ေပးသည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ တရား၀င္ျပဌာန္းထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အေပၚ၌ 

လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ျပဌာန္းမထားသည့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ၌လည္း 

ေကာင္း အေျခခံနိုုင္သည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသည ္ တုုိးတက္ေနသည့္ ကမၻာ့လူဦးေရအတြက္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈလုုိအပ္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယုုိယြင္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈတိုု႔က 

ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုုိ ေလ်ာ့က်မႈစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

တုုိးတက္ရင္ဆုုိင္ေနရသည္။ လုုံေလာက္မႈႏွင့္ ခုုိင္မာမႈမရိွသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 

ထိခုုိက္လြယ္ျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းတုုိ႔ကုုိ တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစျ႔ပီး အျပိဳင္အဆုုိင္ 

အသုုံးျပဳသူမ်ားက ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ေတာင္းဆုုိရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အခါမ်ားတြင္  

ပဋိပကၡႏွင္ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးယုုိယြင္းမႈတုုိ႔ကုုိ ဦးတည္သြားေစႏုုိင္သည္။ 

 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည ္အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသအစုုအဖြ႕ဲႏွင့္ အျခားအက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူမ်ားက ေျမယာ၊ 

သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ရယူခြင့္၊ သုုံးစြဲ 

ခြင့္ႏွင္ ့ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခြင့္ ရွိခဲ့လ ွ်င္ ယင္းအခြင့္အေရးတုုိ႔အား မည္သိုု႔မည္ပံုုရရွိသည္ကုုိ ဆံုုးျဖတ္ရန္ အဓိ 

က်သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုု ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းမႈက မ်ားစြာေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ျပႆနာ 

မ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အားထုုတ္မႈ 

မ်ားကုုိ  ထိခုုိက္ေစသည္။  အားနည္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တန္႔ေသာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသုုံးျပဳမႈ၊ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈႏွင္ ့ စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈအေပၚ ဆိုုး၀ါးေသာ 

သက္ေရာက္မႈကုုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ 

မ်ားေၾကာင့္ ယင္းတုုိ႔၏ ေနအိမ္၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား ဆုုံးရံႈးခဲ့လ ွ်င္ လည္းေကာင္း၊ သိုု႔မဟုုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ယင္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လ ွ်င္လည္းေကာင္း၊ 

အမ်ားျပည္သူတိုု႔အား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဘ၀ကုုိ ေရာက္ရွိေစသည္။ အားနည္းသည့္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ ပဋိပကၡကုုိ ဦးတည္လာသည့္အခါ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔၏ 

ဘ၀ဆုုံးရံႈးမႈကိုု ပိုု၍ပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏ္ုုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့

စီမံခန္႔ခြဲမႈသည ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုုံမႈတုုိ႔ကုုိ ေလ်ာ့ခ်ေစႏုုိင္သည့္ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ 

လူမႈေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈကုုိ တိုုးျမွင့္ျဖစ္ေပၚေစျပီး တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈကုုိလည္း 

အားေပးျမွင့္တင္ ႏုုိင္သည္။   

 

တစ္စတစ္စၾကီးထြားလာသည့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုုိ တုုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္လယ္ယာ 

စိုုက္ပ်ိဳးေရးအဖြ႕ဲ (အက္ဖ္ေအအုုိ)ႏွင့္ ၄င္း၏ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ေရးဆြရဲန ္စတင္ခဲ့သည္။ ဤပဏာမေျခလွမ္းသည္ အက္ဖ္ေအအုုိေကာင္စီ 



 
 

က ၂၀၀၄ ခုုႏွစ ္ႏုုိ၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခ့ဲသည္ ့၄င္း၏ တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ့္ခုုနစ္ ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းႏွင့္ 

၂၀၀၆ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ(CARRD)ဆုိင္ရာ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညီလာခံ - International Conference on Agrarian Reform and Rural 

Development (ICARRD) တုုိ႔တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္ ့အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာ ဖူလုုံမႈအတြက္ လုုံေလာက္ 

ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရိွရန ္ အခြင့္အေရးကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုုိ အေထာက္အပ့ံ 

ေပးေသာ ေစတနာျဖင့္ က်င့္သုုံးအပ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (the Voluntary Guidelines to Support the 

Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security) 

(စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေစတနာျဖင့္တန္ဘုုိးထား၍ က်င့္သုုံးအပ္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) ေပၚတြင္ 

အေျခခံထားသည္။ 

 

၂၀၁၀ ခုုႏွစ ္ ေအာက္တုုိဘာလတြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ၄င္း၏ သုုံးဆယ့္ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၌ 

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံေရးေကာ္မတီ (စီအက္ဖ္အက္စ္) သည္ ၄င္းထံသုုိ႔ တင္ျပ၍  ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ားပါ၀င္သည္ ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေရးဆြ ဲ

ႏုုိင္ရန္ အားေပးခ့ဲျပီး၊ ပထမမူၾကမ္းကုုိ သံုုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ ကန္႔သတ္မထားေသာ 

လုုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုုကိုုလည္း တည္ေထာင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

 

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ားအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ႏိုုင္ငံတကာက လက္ခံ 

ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ က်င့္သုုံးေစသည့္ အက္ဖ္ေအအုုိ၏ အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုုစံကုုိ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက နီးစပ္ဆုုံးလိုုက္ နာသည္။ ၄င္းတုုိ႔မွာ စားနပ္ရိကၡာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အတြက္ ေစတနာျဖင့္ 

က်င့္သုုံးအပ္သည့္ လမ္းညႊႊန္ခ်က္မ်ား (Voluntary Guidelines on the Right to Food); တာ၀န္ခံမႈ ရွိသည္ ့

ငါးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Conduct for Responsible Fisheries); 

ပိုုးသတ္ေဆးမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ အသုုံးျပဳျခင္းတုုိ႔အတြက္ ႏိုုင္ငံတကာ က်င့္၀တ္မ်ား (International Code 

of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides); သစ္ေတာ စိုုက္ခင္းမ်ားအတြက္ 

တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား (Responsible Management of Panted Forests); ေစတနာျဖင့္ 

က်င့္သုုံးအပ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Voluntary Guidelines); and မီးသတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုုင္ရာ 

ေစတနာျဖင့္က်င့္သုုံးအပ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Fire Management Voluntary Guidelines); 

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား (Principles and Strategic 

Actions) တိုု႔ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 

လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေရးဆြရဲာတြင္ အသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ ထုုတ္ေပးႏုုိင္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 

အတုုိအထြာမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုုိ႔ႏွင့္အတူ လိုုအပ္သည့္အခါတြင္ တိက်သည့္က႑မ်ား အတြက္ 

နည္းပညာဆုုိင္ရာ အေသးစိပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ေနာက္ဆက္တြလဲမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းႏွင့္ 

စည္းရုုံးလႈပ္ေဆာ္မႈမ်ားက့ဲသိုု႔ေသာ ပိုုမုုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အျခားမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာသည္။ 



 
 

 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ စီအက္ဖ္အက္စ္က ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ၄င္း၏ 

သုုံးဆယ့္ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ (အထူး) အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ထုုိလုုပ္ငန္းေကာ္မတီက ၂၀၁၁ ခုုႏွစ ္ ဇြန္လ၊ ဇူလုုိင္လႏွင့္ ေအာက္တိုုဘာလႏွင့္ 

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ မတ္လတုုိ႔တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္ ့အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေရးဆြခဲဲ့သည္။ ၄င္းကုုိ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ 

တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေျခခံခဲ့သည္။ 

ေဒသဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြဲမ်ားကုုိ ဘရာဇီးလ္၊ ဘာကီနာ၊ ဖက္စ္စို၊ အီသီ ယုိပီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ 

နမ္မီဘီးယား၊ ပနားမား၊ ရုိေမနီးယား၊ ရုရွားျပည္ေထာင္စု၊ ဆာမုိးအာႏွင့္ ဗီယက္နမ္တုုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ဤေဆြးေႏြးညွႏိိႈင္းပြမဲ်ားသုုိ႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုုိ ကိုုယ္စားျပဳသည့္ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၁၃၃ ႏိုုင္ငံမ ွ ကုုိယ္စားလွယ္ ၇၀၀ နီးပါး အတူတကြ 

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အာဖရိကအတြက္ မာလီ၊ အာရွအတြက္ (မေလးရွား)၊ ဥေရာပ၊ အာရွအလယ္ပုုိင္းႏွင့္ 

အေနာက္ပိုုင္းတုုိ႔အတြက္ (အီတလီ)ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကအတြက္ (ဘရာဇီးလ္) တိုု႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ 

အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ အထူး က်င္းပခဲ့သည္ ့ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းပြဲ ၄ ပြဲသုုိ႔ နုုိင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္မွ 

လူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပုုဂၢလိကက႑အတြက္ ေနာက္ထပ္က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြး 

ညွိႏိႈင္းပြသဲိုု႔လည္း ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏုုိင္ငံမွ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေရးဆြရဲာတြင္ ကနဦးမူၾကမ္းအေပၚ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုုး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ 

မ်ားမွ ရရိွသည့္ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ားကုုိလည္း ေပါင္းစပ္အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ကနဦးမူၾကမ္းကုုိ ပုုိမိုုေကာင္းမြန္ေစ 

သည့္ အဆုုိျပဳခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူ၊ ပုုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုုံးမွလည္း ရရိွခဲ့သည္။ 

 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္  ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ျခင္းဆုုိင္ရာ ေထာင္စုုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အ 

ေရးႏွင္ ့ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ေဆာင္သည္ ့ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာလုုပ္ထုုံး လုုပ္နည္း 

မ်ားႏွင္ ့ ကုုိက္ညီသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုု ဖတ္ရႈသူမ်ားက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တုုိးတက္ေကာင္း 

မြန္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တာ၀န္၀တၱရားအရေသာ္လည္းေကာင္း ေစတနာျဖင့္ တန္ဘိုုး 

ထား၍ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္သလုုိ က်င့္သုုံးရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ထပ္မံရရွိရန္ 

အဆုုိပါ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ပုုံမွန္ျပန္လည္သုုံးသပ္ရန္ ၄င္းတုုိ႔အား တုုိက္တြန္းအားေပးသည္။ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

အခန္း(၁) 

 

ကနဦးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

 
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
၁.၁။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာ1၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္  စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၄င္းမွာ အားလုုံး၏ အက်ိဳးစီးပြား အထူးသျဖင့္ ထိခိုုက္လြယ္ျပီး အလွမ္း 

ေ၀းေသာေဒသတြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ား၏  စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုုံေရးႏွင္ ့ လုုံေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ 

ရရွိအသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ 

ေရး၊ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ လူေနမႈဘ၀ ရရိွေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အိမ္ရာေျမေနရာမ်ား 

ခုုိင္မာေရ၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည ္

တည္တ့ံခိုင္ျမေဲသာ လူမႈစီးပြား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ တုိးတက္လာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

မူဝါဒမ်ားႏွင္ ့နည္းပညာဆုိင္ရာ ကူညီပ့ံပိုုးမႈမ်ား အားလုံးသည္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရးေၾကျငာ 

စာတမ္းႏွင္ ့ အျခားႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ 

ႏိုင္ငံမ်ား၏ တည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈ ရွိရမည္။ 

 

၁.၂။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 

(၁) ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အသုုံးျပဳမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆုုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္သည့္ ႏိုုင္ငံတကာ၌ လက္ခံက်င့္သုုံးေနေသာ  နည္းလမ္းမ်ား 

ဆုုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ကူညီပ့ံပိုုးေပးျခင္းျဖင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့

အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္လာေစရန္ 

(၂) ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ားဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ စီမံသည့္ မူ၀ါဒ၊ 

ဥပေဒ၊ အဖြ႕ဲအစည္းမူေဘာင္မ်ား ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုုိးတက္ေစျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

(၃) လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေစျပီး  ပြင့္လင္းျမင္ 

သာမႈ တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္။ 

 (၄) အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ တရားစီရင္ပုုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ား၊ 

လယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ အေသးစားထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ ေမြးျမဴ 

ေရးလုုပ္သူမ်ား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ အျခားေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

ပုုဂၢလိကလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ ဆက္စပ ္

                                                           
1 လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အတြက ္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုုင္ငံတကာအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ မရွိပါ။ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ကုုိ ႏိုုင္ငံအလိုုက္ 
သတ္မွတ္နိုုင္သည္။ 



 
 

ေနသူအားလုုံး၏  စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ 

အဖြ႕ဲမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

 

၂။ သေဘာသဘာဝႏွင့္နယ္ပယ္။ 

 
၂.၁။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ လုုိက္နာက်င့္သုုံးရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္သည္။ 

 

၂.၂။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့ တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုျပီး အသုုံးျပဳသင့္ 

သည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ခုုိင္မာရန္ႏွင့္ လ႕ူအခြင့္အေရးကုုိ ေဖာ္ေဆာင္သည္ ့ အမ်ိဳးသား၊ ေဒသႏွင့္ 

ႏိုုင္ငံတကာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန ္ ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ 

ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မဆုုိ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ႏိုုင္ငံတစ္နိုုင္ငံက လုုိက္နာ 

ရမည့္ ဥပေဒဆိုုင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အားနည္းေစျခင္း မရိွေစရ။  

 

၂.၃။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ တရား 

စီရင္ပိုုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအာဏာပုုိင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေသးစား စားေသာက္ကုုန္ 

ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၊ ႏွင့္သစ္ေတာအသုုံးခ်သူတုုိ႔၏ သက္ဆိုုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း 

အသီးသီး၊ ေမြးျမဴေရးလုုပ္သူမ်ား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိက လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနသူအားလုုံးက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခႊမဲႈအား ေလ့လာသုုံးသပ္ျခင္း၊ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိး 

တက္ရန ္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုုိ႔ကုုိ က်င့္သုုံးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္သုုံးႏိုုင္သည္။ 

 

၂.၄။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုုံးႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံအဆင့္ အေၾကာင္း အျခင္း 

အရာမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံအားလုုံးႏွင့္ ေဒသအားလုုံးရွိ 

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္အားလုုံးႏွင့္ ျပည္သူ၊ ပုုဂၢလိက၊ ေဒသအစုုအဖြ႕ဲ၊ စုုေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈ၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ကုုိ စီမံခန္႔ခြဲရန ္

အတြက္ က်င့္သုုံးႏုုိင္သည္။  

 

၂.၅။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒဆုုိင္ရာ စနစ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ႏွင့္ အည ီအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိျပီး က်င့္သုုံးသင့္သည္။ 



 
 

 

 

 

  



 
 

အခန္း (၂) 

 

ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ား 

 
ဤအပုိင္းတြင္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆုုိင္ရာ လုုပ္ပုုိင္ခြင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သက္ဆ္ုုိင္ေသာ 

ရႈေဒါင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္း မူေဘာင္မ်ား၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းစသည္တုုိ႕ကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

လုုပပုုိ္င္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရတြင္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 

လုုပ္ထုုံးလုုပ္နညး္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိသည္။ အပုုိင္း (၂) ကုုိ စာပိုုဒ္ ၂-၂ ႏွင့္အညီ 

ဖတ္ရႈေလ့လာသင္သည္။   

 

၃။ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
 

၃(က)။ ေယဘုယ်သေဘာတရားမ်ား 

 

၃.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 

(၁) ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ အသုုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုုံးကုုိ 

အသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားရမည္။ နုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရက မွတ္ပုုံတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတင္ 

ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ အသုုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အေလးထားျခင္းတုုိ႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ 

၄င္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင္ ့

စပ္လ်ဥ္းေသာ တာ၀န္မ်ားကုုိ ျဖည့္စြမ္းႏိုုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုုက္သင့္သည့္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပရ္မည္။ 

(၂) ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 

မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရက အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ 

၄င္းတုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့ကိုုက္ညီမႈ မရွိေသာ အဓမၼႏွင္ထုုတ္ျခင္း အပါအ၀င္ 

အသုုံးခ်ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား မတရားသျဖင့္ ဆံုုးရႈံးေစျခင္းတုုိ႔မွ အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ 

(၃) ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုိ အက်ိဳးခံစားႏုုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပိုုးျပီး 

ျမွင့္တင္ရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ အားလုုံးအတြက္ လက္လွမ္းမီွေစျခင္း 

ကဲ့သုုိ႔ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရိွေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား 



 
 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဆုုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား 

ရရိွေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 

 (၄) ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ တရားမ ွ်တမႈ  

ရရိွေစရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖင့္လည္းေကာငး္ အျခားခ်ဥ္းကပ္ 

မႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း၊ အမ်ားတတ္နိုင္ျပီး လ်င္ျမန္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည့္ ထိေရာက္ျပီး၊ လူတ္ုိင္းအတြက္ 

လက္လွမ္းမီနုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား 

အလုိ႔ငွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ်ွတေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ခ်က္ခ်င္း 

ေပးရမည္။ 

 

 (၅) လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ တားဆီး 

ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင္အ့ျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးနွင္ ့ပုိမုိ ျပင္းထန္မႈမရိွေရး အတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႉမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အဆင့္တုိင္း၊ 

ေနရာတုိင္း၌ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ 

တားဆီးရမည္။ 

 

 

၃.၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အေလးထားရန္တာ၀န္ရွိသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထား 

ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆုိးရြားစြာထိခုိုက္ေစျခင္းမရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စနစ္မ်ားထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ထိခိုက္မႈကုိ ကုိယ္တိုင္ဖန္တီး၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္  တရားရင္ဆုိင္သည့္နည္းလမး္မဟုတ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္း 

သည့္ အျခားနည္းလမး္မ်ားျဖင့္ ကုိယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

မိမိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚရန ္အလားအလာရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆုိးရြားစြာ 



 
 

ထိခုိုက္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ၎တုိ႔၏ နိုင္ငံတကာကတိက၀တ္ႏွင္ ့ တာ၀န္ 

၀တၱရားမ်ားအရ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရယူသုံးစြနဲုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိခင္နိုင္ငံအစုိးရ သည ္၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ အိမ္ရွင္နိုင္ငံတုိ႔အား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အလဲြြသံုးစားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရိွေစရန္္ အကူအညီ 

ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဌာနမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားစြာ ရရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြသဲံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္နုိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံခ်မွတ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 

၃(ခ)။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား 

 

ဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား 

တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုုိ အဓိကပ့ံပိုုးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

(၁) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ။ လူသားတုိင္း၏ ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး 

ဖယ္ရွား၍ မရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

(၂) ခြျဲခားႏိွမ္ခ်မႈ မရိွျခင္း။ ဥပေဒႏွင္ ့ မူဝါဒမ်ားတြင္သာမက အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးမႈ 

မ်ားတြင္ မည္သူမွ် ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ မရိွေစရ။  

(၃) သာတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္းတူညီမ ွ်မႈရိွျခင္းကုုိ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ 

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြျဲပားျခားနားမႈရွိျခင္းကုုိ ၀န္ခံရန္ လုုိအပ္သည့္ျပင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ုုိးသား၊ 

လူငယ္၊ ထိခိုုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသတြင္ ေနထုုိင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံသား အားလုုံး 

၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ ရယူအသုုံးခ်ခြင့္ႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္သာတူညီမ ွ်မႈ ျမွင့္တင္ႏိုုင္ရန္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းစေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံ၏ 

အေျခအေနအလုုိက္ ျပဳလုုပ္ရမည္။  

(၄) က်ား/မတန္းတူညီမ ွ်မႈ။ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အားလုုံးကုုိ ခံစားႏုုိင္ရန ္အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးတန္းတူညီမ ွ်မႈကုုိ ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား မတူညီမႈ 

မ်ားကုုိ ၀န္ခံျပီး လုုိအပ္ပါက လက္ေတြ႕သာတူညီမ ွ်ၽမႈကုုိ အရွိန္အဟုုန္ျမွင့္တင္ႏုုိင္သည့္ တိက် 

ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အိမ္ေထာင္ရွိျခင္းမရိွျခင္း 

ႏွင့္ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုုိင္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ 

ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ ရယူအသုုံးခ်ခြင့္ႏွင္ ့လုုပ္ပိုုင္ခြင့္သာတူညီမ်ွေစေရး အာမခံရမည္။ 



 
 

 (၅) အားလုုံးလႊမ္းျခံဳသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔၏ 

အသုုံးျပဳပုုံမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႉကုုိ အသိအမွတ္ျပဳျပီး စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ၍ 

ေပါင္းစည္းထားမုႉရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကုုိ ျပဌာန္းရမည္။ 

(၆) တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမျပဳမီ ေဒသခံမ်ား 

က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရွိျပီး၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈကုုိ ခံရႏိုုင္ေသာ 

သူတုုိ႔၏ ကူညီပ့ံပိုုးမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ပါ၀င္ 

ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဆုုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာမညီမ ွ်မႈရိွေနျခင္းကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး၊ ဆုုံးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အစုုအဖြ႕ဲတုုိ႔၏ တက္ၾကြေသာ၊ လြတ္လပ္ 

ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ အဓိပၺါယ္ရိွေသာ၊ ၾကိဳတင္အသိေပးမႈစသည္တိုု႔ႏွင့္ျပည့္စံုုသည့္ ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

(၇) တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ။အားလုုံးအတြက္ သင့္ေတာ္ျပီး တန္းတူညီမွ် သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ စြာ 

တရားစီရင္ခြင့္ ရိွျခင္းအျပင္ သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ 

ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈကုုိ အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းမ်ားကိုု 

ျပဌာန္းရမည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

တည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း မ်ားကုုိ 

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိက္ညီရမည္။ 

(၈) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း။ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိထားျပီး၊ သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာစကား 

မ်ားႏွင္ ့ အားလုုံးက အလြယ္တကူ ရယူအသုုံးျပဳႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားကုုိ ျပဌာန္းရမည္။ 

(၉) တာဝန္ခံမႈ။ လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ အစုုိရဌာနအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အစိုုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း 

မ်ားအားလုုံး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုုိ႔သည္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရန ္တာ၀န္ခံရမည္။  

(၁၀) စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈ။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အေထာက္အထား ခိုုင္လုုံမႈရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား 

ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္အလုုိ႔ငွာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ စိစစ္သုုံးသပ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတက္ေစရမည္။ 

 

 

 

၄။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္၀တၱရားမ်ား 

 

 



 
 

၄.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုုိ ေသခ်ာေစရန္ ၾကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာက႑တုုိ႔သည္ လူမႈ 

စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈ၊ အိမ္ယာေျမေနရာမ်ား 

ခုုိင္မာေရး၊ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ လူေနမႈဘ၀ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပဓါနက်ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

၄.၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင္ ့ယင္းႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ 

ကုုိက္ညီေစရန ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၄.၃။ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူအားလုုံးသည္ မည္သည့္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မဆုုိ အၾကြင္းမဲ့မဟုုတ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အားလုုံးသည္ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္မွ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအလုုိ႔ငွာ လိုုအပ္ခ်က္အရ ဆံုုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ၄င္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ႏုုိင္ငံေတာ္၏ လူ႔အခြင့္ 

အေရးဆုုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့ ကုုိက္ညီျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း 

စသည္တုုိ႔အပါအ၀င္ ျပည္သူတုုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုုတည္း အတြက္ 

သာ ဥပေဒအရ ဆုုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့ခ်ိန္ညွိရမည္။ 

အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူအားလုုံးက ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ေရရွည္ အသုုံးျပဳေရးႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတုုိ႔ကုုိ အေလးထားရမည္။  

 

၄.၄။ အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ႏုုိင္ငံေတာအစုုိးရ သည္ 

ဥပေဒက လက္ရွိအကာအကြယ္ေပးမထားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ခုုိင္မာ ေစေသာ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ဥပေဒမ်ားသည္ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်ျခင္းမရိွေစရ။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား တန္းတူ အခြင့္အေရး 

ရရိွေစရမည္။ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆ္ုုိင္ရာ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးရမည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ပံုုစံအားလုုံးသည ္ ႏိုုင္ငံေတာ္ 

အစုုိးရ၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ လုုိက္နာက်င့္သုုံးရမည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့

ဆန္႔က်င္၍ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားမွ 



 
 

ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးႏုုိင္ေသာ အတုုိင္းအတာအထိ လူပုဂၢိဳလ္အားလုုံးအား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

ခုုိင္မာမႈရိွေစရမည္။ 

 

၄.၅။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

ျပီး လူအမ်ားကုုိ အေၾကာင္းမ့ဲႏွင္ထုုတ္ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳရ။ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ တနည္းနည္းျဖင့္ ထိပါးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လံုုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။  

 

၄.၆။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ၊ ဥပေဒအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကုုိ 

သိျမင္နားလည္ျခင္းမရိွမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ရယူသုုံးစြပဲိုုင္ခြင့္မရွိမႈတုုိ႔အပါအ၀င္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားအား ပံုုစံအမ်ုုိးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈမ်ားကုုိ တားဆီရမည္၊ ဖယ္ရွားရမည္။ အထူး သျဖင့္ 

ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင္ ့ ေပးကမ္းခြင့္အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား 

သာတူညီမ ွ် လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ရရိွေစရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ ေဖာ္ျပပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳး 

သားႏွင့္ႏိုုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံ 

တကာလုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီရမည္။ 

 

၄.၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားက မိမိတုုိ႔၏ ေရရွည္တည္တန္႔မႈအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ 

မိမိ၏အင္အားျဖင့္ ရရွိေအာင ္ မေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ျခင္း၊ တရားေရးဆုုိင္ရာႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သူအာဏာပုုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကုုိ လက္လွမ္းမမီျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

မ်ားကုုိ သက္ေရာက္ႏိုုင္သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈ မရိွျခင္းစသည္တုုိ႔အတြက္  

ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈမရိွဘဲ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား တန္းတူညီမ ွ်အခြင့္အေရး ရွိေသာ ကူညီပံ့ပိုုးမႈမ်ားကုုိ 

ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 

၄.၈။ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုုံးလႊမ္းျခံဳေနျခင္း၊ ခြဲျခား၍ မရျခင္း၊ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲ 

ျပဳေနျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနျခင္းစသည္တုုိ႔ေၾကာင္ ့ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ရယူအသုုံးျ႔ပဳမႈႏွင့္တုုိက္ရုုိက္ဆက္ စပ္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားသာမက ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိပါ ထည္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ထိုုသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုုင္ငံ 

ေတာ္အစုုိးရသည္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေရလုုပ္သားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး 

လုုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ အလုုပ္သမားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ ေဖာ္ျပပါ 

လူ႔အခြင့္အေရးကုုိ အကာအကြယ္ေပးသူမ်ား၏ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ ႏုုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး 

မ်ားကုုိ အေလးထား ကာကြယ္ရမည္။ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္တိုု႔ကုုိ 



 
 

အကာအကြယ္ေပးေနေသာ လူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ မိမိတိုု႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကုုိ လိုက္နာရမည္။  

 

၄.၉။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ဘက္လုုိက္မႈမရိွဘဲ ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ေသာ တရားေရးႏွင့္ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး 

သက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားနည္းလမ္းမ်ာကုုိ ရယူအသုုံးျပဳ 

ႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အယူခံခြင့္အပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ ကုုစားမႈကုုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ထုုိကုုစားမႈမ်ိဳးကုုိ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္းတြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကုုိ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးအပ္ျခင္းတုုိ႔အျပင္ အျခားနည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ထိခုုိက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုုိင္သူမ်ားက စာပုုိဒ္ ၆.၆ ႏွင့္ ၂၁.၆ ပါအတုုိင္း ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ရယူ 

သုုံးစြႏဲိုုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ လ႕ူအခြင့္ 

အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရသည့္ မည္သူမဆုုိ ေဖာ္ျပပါ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကုုစားျခင္း 

နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ရယူသံုုးစြႏဲိုုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၄.၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အားလုုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေသာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာအသုုံးျပဳသူမ်ားက အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳဆုုိကူညီပ့ံပိုုးေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အလုုိက္၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ဆုုံးျဖတ္ျခင္းတုုိ႔ 

ပါ၀င္ႏိုုင္သည္။  

   

၅။  လုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမူေဘာင္မ်ား 
၅.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင္ ့ သက္ဆုုိင္ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား 

တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ျမွင့္တင္ေပးသည့္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြ႕ဲအစည္းမူေဘာင္မ်ားကုုိ 

ခ်မွတ္ျပီး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းမူေဘာင္မ်ားသည္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရိွသည့္ 

အာဏာပုုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒက်င့္ထုုံးမ်ားဆုုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ တည္မွိေနျပီး ယင္းတုုိ႔၏ ပ့ံပုုိးမႈျဖင့္ တည္ရွိသည္။ 

 

၅.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြ႕ဲအစည္းမူေဘာင္ 

မ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား၊ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ 

ကုုိက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခရံမည္။ 



 
 

 

 

၅.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းမူေဘာင္မ်ားက 

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေသးသည့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့

မ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ အမ်ိဳးသားဥပေဒ 

မ်ားႏွင္ ့အည ီအသိအမွတ္ျပဳေလးစားႏုုိင္ရန္ တာ၀န္ခံျပီး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား 

ကုုိလည္း ပ့ံပုုိးကူညီျမွင့္တင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ မူေဘာင္မ်ားသည္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ 

မ်ား၏ လူမႈေရး၊  ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာ အေရးပါမႈမ်ားျဖင့္ 

ထင္ဟပ္ေနရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈကင္းျပီး လူမႈေရးႏွင္ ့က်ားမေရးရာ တန္းတူ 

ညီမ ွ်မႈကိုု ျမွင့္တင္သည့္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ ခ်မွတ္က်င့္သုုံးေစရမည္။ ယင္းမူေဘာင္မ်ားသည္ ေျမယာ၊ 

သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနမႈမ်ားႏွင္ ့ ယင္းတုုိ႔၏ အသုုံးခ်မႈ မ်ားကုုိ 

ထင္ဟပ္ေစျပီး ယင္းတုုိ႔ကုုိ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေပါင္းစညး္ထားမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုုိ ျပဌန္းရမည္။ 

 

၅.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ရင္ဆုုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကုုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ 

အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အမ်ိဳးသမီမ်ားက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

မ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္သည့္ သေဘာတူစာခ်ုဳဳပ္မ်ားကုုိ ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမ ွ်စြာ 

ခ်ဳပ္ဆုုိင္ႏိုုင္ရန ္တာ၀န္ခံျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ယင္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး မ်ားကုုိ ကာကြယ္ 

ႏုုိင္ရန္ ဥပေဒ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ပ့ံပိုုးမႈမ်ားကုုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္။ 

 

၅.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ အစမွစ၍ အမ်ိဳးသမိး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအပါအ၀င္ အက်ိဳး 

သက္ဆိုုင္သူအားလုုံးပါ၀င္သည္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ အေျခခံသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေရးဆြျဲပဌာန္းရမည္။ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထုုံး 

လုုပ္နည္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုုအပ္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား 

ရမည္။ ယင္းတုုိ႔တြင္ က်ားမလူမႈေရးတန္းတူညီမ ွ်မႈဆိုုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုုိ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း 

ရမည္။ ယင္းတုုိ႔ကုုိ နားလည္လြယ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕ စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။  

 

၅.၆။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ျပည္သူမ်ားကုုိ အထိေရာက္ဆံုုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုုိင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ေသာ 

အစုုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုုိ တာ၀န္အပ္ႏွင္းရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ လယ္ယာ၊ သားငါးႏွင့္ 

သစ္ေတာႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ ဌာနဆိုုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ 

မ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 



 
 

ဌာနဆုုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုုိင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသား 

မ်ားႏွင္ ့အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈ ရွိေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၅.၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြ႕ဲအစည္းမူေဘာင္မ်ားကုုိ ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္းတုုိ႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပညာရွင ္

မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ သတ္မွတ္၍ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးရမည္။  

 

၅.၈။ ႏိုင္ငံအစိုုးရႏွင္ ့ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ ပံုမွန ္

ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ 

ပုုိင္ခြင့္ရိွသည့္အာဏာပိုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ အဂတိလိုုက္စားမႈ ကာကြယ္ 

ရန္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာအသုုံးျပဳသူကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

အျခားျပည္သူလူထုုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူ၀ါဒဓ ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမူေဘာင္ 

မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲမွားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျပီး 

နားလည္လြယ္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ 

 

၅.၉။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ လူမႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ အေျခအေန မ်ားတြင္ 

က်င့္သုုံးေနမႈကိုု အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ 

အေျခအေနမ်ားအရ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုုအပ္လာသည့္အခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

အဆုုိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၆။  ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း 
၆.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့

တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရိွသည့္ အာဏာပုုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ က်ားမလူမႈ 

ေရးရာ သာတူညီမ်ွမႈရွိျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ေရး 

အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးႏွင္ ့အျခား စြမ္းေဆာင္ 

ရည္မ်ား ရိွရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ယင္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အဆင့္တုုိင္းတြင္ ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ 

က်ားမတန္းတူညီမ ွ်အခြင့္အေရးျဖင့္ ခန္႔ထားျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရမည္။  

 

 



 
 

၆.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင္ ့ သက္ဆုုိင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းတုုိ႔ကုုိ 

စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား၊ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ 

ကုုိက္ညီရေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၆.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ရရိွခံစားႏုုိင္ေရးအတြက္ ကူညီမ့ံပုုိး 

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင္ ့ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ ခ်က္ခ်င္း ရယူႏုုိင္ျပီး ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈ မရိွေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ေပးရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ မလုုိအပ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း 

ဆုုိင္ရန ္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ဖယ္ရွားျပီး လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ အတားအဆီးမ်ားကုုိ 

ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာပုုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကုုိ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျပီး ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၆.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ 

ပုုိင္ခြင့္ရိွေသာ အာဏာပုုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ခရီးေ၀းျပီး သြားလာရန္ခက္ခေဲသာ ေဒသမ်ား 

အပါအ၀င္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုုံးကုုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ တာ၀န္ခ ံရမည္။ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လြယ္ကူစြာ 

ရယူအသုုံးျပဳမႈတုုိ႔ တုုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳ၍ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ခ်က္ခ်င္း ပံ့ပုုိးေပးရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ 

တိက်မွန္ကန္စြာ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ေရးဆြျဲပဌာန္းရမည္။ လုုပ္ထုုံး 

လုုပ္နည္းမ်ားသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ခိုုင္မာမႈႏွင္ ့တရားမ ွ်တမႈတုုိ႕ကုုိ မထိခိုုက္ေစဘဲ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈ 

ရွိရမည္။ ပညာေပးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုုိ နားလည္လြယ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ျဖန႕္ေ၀ျပီး အသုုံးခ်သူမ်ားကုုိ ယင္းတုုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏ်င့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ အသိေပး 

ရမည္။ 

 

၆.၅။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဌာေန တိုင္းရင္း 

သားမ်ားႏွင့္ အျခား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပညာရွင္ 

မ်ား၊ အျခားျပည္သူမ်ားက ထိေရာက္စြာ အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင္ ့

သက္ဆိုုင္သည့္ ေျမပုုံႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မွ်ေ၀ႏုုိငသ္ည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ 

မ်ားကုုိ ျပဌာန္းရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန ္ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြရဲမည္။ 

 

 



 
 

 ၆.၆။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒဆုုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ဥပမာ ေငြေၾကး သက္သာ၍ 

လူတ္ုိင္းအတြက္လက္လွမ္းမီနုိင္သည့္ လူထုုအေျခခံ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 

လူထုုအေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ ခရီးေ၀း၍ သြားလာရခက္ခေဲသာ ေဒသရိွ 

ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ေသာ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ နယ္လွည္၀့န္ 

ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

 

၆.၇။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႉႏွင့္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ယဥ္ေက်း 

မႈတစ္ရပ္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ တရား 

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကုိ 

တုိးတက္ေစရန္၊ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရန္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္္းနိုင္ရန္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔အေမးအေျဖျပဳလုုပ္ျခင္း က့ဲသို႔ေသာနည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ 

ပံုမွန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ပုံမွန္အစီရင္ခံရမည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း က့ဲသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ 

သုံးသပ္မႈ၊ သီးျခားခန္႔အပ္ထားသည့္ စစ္ေဆးသူ (ombudsman) က့ဲသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

ျပင္ပေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားက တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမး္မ်ားအား ရယူသုံးစြေဲစရမည္။  

 

၆.၈။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ဆက္စပ္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ျမင့္မားေသာ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားက်င့္သုံးမႈအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ သတင္းထုတ္ 

ျပန္ျခင္း၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစုိးရႏွင့ ္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ 

ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရမည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္ တာ၀န္ခ ံ

ရမည္။  

 

၆.၉။ အစုိးရႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ခ်စားမႈမ်ား 

မျဖစ္ေပၚေစရန္ အားထုတ္ရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည ္ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာ၀န္ခံမႈ 

တုိ႔ရိွေစရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ အာဏာအလြသုံဲးစားျပဳျခင္း 

ကုိ ကန္႔သတ္္ျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြား၀ိေရာဓိျဖစ္မႉကုိေျဖရွင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားခ်မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္ 



 
 

အထည္ေဖာ္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ  စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားေရးဆုိင္ရာ 

နည္းလမး္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ခံရမည္။ 

ယင္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန ္ ပံ႔ပိုးေပးရမည္။ ယင္းတုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ျခစားမႈလုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ အစီရင္ခံျခင္း 

အတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျခငး္တုိ႔မွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ 

 

 

 

 

အခန္း(၃) 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ခြေဲ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ 

၀တၱရားမ်ား 

 
ဤအပုိင္းတြင္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူ 

မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင္ ့ မွတ္ပံုတင္မထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား တာဝန္ခံသည့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရကစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာတုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အား မူလခြေဲ၀ခ်ထားျခင္းဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။  

 

 

၇။  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

 
၇.၁။ နိုင္ငံေတ္ာအစိုးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား 

ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဥပေဒအရ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပို္င္ 

ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားသူတုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ရပ္စေဲစျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ တားဆီးရန္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 



 
 

မႈမ်ားကုိ ေရးဆြျဲပဌာန္းရမည္။ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ယူအသုံးျပဳခြင့္က့ဲသို႔ေသာ လုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ရရိွထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရမည္။  

 

၇.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ် 

ထားျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား ၍ 

က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ ကုုိက္ညီေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၇.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ မွတ္တမ္းရိွသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ 

ဦးစြာေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မႈရွိနိုင္ေသာ အျခားမည္သူမဆုိ အပုိဒ္ 

(၃ခ.၆ ႏွင့္ ၉.၉) မ်ားႏွင့္အညီ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ရမည္။ အကယ္၍ 

ျပည္သူမ်ားက မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရဟု ယံုၾကည္လ်ွင္ နုိင္ငံေတာ္ 

အစုိးရသည္ အပုိဒ္ (၄.၉) ႏွင့္အညီ တရားမ်ွတမႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၇.၄။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အသစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားရယူနိုင္ရန ္ ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

မွတ္တမ္းတင္ထားရိွရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတုိ႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတို႔ကုိ ယင္းတုိ႔၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳနုိင္သည္ ့ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ေပးနိုင္ရန ္

အလုိ႔ငွာ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူအားလုံးတုိ႔၏ လုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားအား ဥပေဒအရ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္နိုင္သမ်ွ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

အမ်ုိးသားအဆင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ က႑အလုိက္တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ကိုလည္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ 

ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေျမပုံေရးဆြျဲခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

မွတ္တမ္းမ်ား စတင္ျပင္ဆင္သည့္အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဒသႏွင္ ့

ကုိက္ညီေသာနည္းလမ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 

 

၇.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသစ္မ်ား 

ခြဲေ၀ေပးထားေသာ ျပည္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ 

သိရွိနားလည္ေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ယင္းျပည္သူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရိွခံစားနိုင္ရန္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ပံ႔ပုိးကူည ီ

ေပးရမည္။ 



 
 

 

၇.၆။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရအသိအမွတ္မျပဳနုိင္သည့္အခါ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 

ႏိုုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ၄င္းတုုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္၊ ကုုိက္ညီမႈမရွိေသာ 

အဓမၼႏွင္ထုုတ္ျခင္းကုိ ဤလမး္ညႊန္ခ်က္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ 

ေပးရမည္။ 

 

၈။  အစုိးရကစီမံခန္႔ခြပုိဲင္ခြင့္ရိွေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား 

 
၈.၁။ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ တုိ႔ကိုစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ 

နိုုင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

ကုုိက္ညီေစရန ္တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၈.၂။ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ တုိ႔ကုိစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေဒသအစုအဖြ႔ဲမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပါအ၀င္ 

အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိုိ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားျပီး 

အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့ တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုုက္ညီရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္အညီ 

တိက်စြာ သတ္မွတ္ျပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိေသာနည္းလမး္ျဖင့္ ထုတ္ျပနရ္မည္။  

 

၈.၃။ စုေပါင္းအသုံးျပဳစီမံခန္႔ခြဲေသာ အမ်ားပုိင္ ေျမယာ သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား၌ (အခ်ိဳ႔ေသာ 

နုိင္ငံမ်ားတြင္ ဘုံေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္) နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ နုိင္ငံေတာ္မွ ခြဲေ၀ခ်ထား 

ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းေျမယာ သားငါး သစ္ေတာ ႏွင့္  ဆက္စပ္ေနေသာ စုေပါင္း 

အသုံးျပဳမႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရမည္။  

 

၈.၄။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ နိုင္ငံေတာ္ကစီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာ သားငါး သစ္ေတာ လုပ္ပိုင္ခြင္ဆ့ိုင္ရာ 

လက္ရွိခ်ိန္အထိ တိက်မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုနိုင္ရန္အတြက္ အားလုံးရယူ 

သုံးစြနဲိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ကိုု 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 



 
 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 

စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္း 

စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 

တစ္ေပါင္းတည္း မွတ္တမ္းတင္နို္င္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မွတ္တမ္းတင္စနစ္ထားရွိရန္ သို႔မဟုတ္ 

မွတ္တမ္းအသီးသီးကုိ တူညီေသာမူေဘာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၈.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မည္သည့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုိ နိုင္ငံေတာ္ကစီမံခန္႔ခြဲ၍ 

မည္သည္တုိ႔ကုိ အမ်ားပုိင္အျဖစ္ အသုံးခ်နိုင္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ 

အျခားသူမ်ားအား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးနိုင္သည္ကုိလည္းေကာင္း ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၈.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ားျပည္သူကထိန္းသိမ္းထားေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳနုိင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီးထုတ္ျပန္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ နိုင္ငံေတာ္က 

စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားမွရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ညီမ်ွစြာခြေဲ၀နုိင္ရန္ 

တြန္းအားေပးေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ အျခားသူ 

မ်ားႏွင္ ့သက္ေရာက္မႉရွိနုိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

ႏွင့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ပါ၀င္နိုင္ရန ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႉအရပ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 

ခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန ္ ထိေရာက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႉရွိျပီ တာ၀န္ယူ 

တာ၀န္ခံမႈ ရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၈.၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျခားသူမ်ားသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးျခင္းႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျပီးထုတ္ျပန္ရမည္။ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရမည္။ ေျမယာ သားငါး ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ရုိးရာဓေလ့အရ 

အသုံးျပဳေနေသာ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္ခ်ထာနုိင္ေရး ေလးနက္စြာ 

စဥ္းစားရမည္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈရိွနုိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ 

ထုိသူမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့

ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌  ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ သားငါး သစ္ေတာရယူသုံးစြမဲႈ မဆုံးရံႈးေစရန္ႏွင့္ 

လူေနမႈဘ၀ကုိ ခ်္ိန္းေျခာက္မႈ မရိွေစရန ္တာ၀န္ခံရမည္။ 

 



 
 

၈.၈။ ႏိုင္ငံေတာအစုိးရသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင္ ့ အသုံးျပဳျခင္းမွ အျပည့္အ၀ပုိင္ဆုိင္ျခင္းထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခြဲေ၀ခ်ထားနုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ိးမ်ိဳးႏွင့္ 

အခြင့္အေရးရိွသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မူ၀ါဒမ်ားသည္ အသုံးျပဳမႈသမုိင္းေၾကာင္း 

အရျဖစ္ေစ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း နည္းလမး္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 

သတ္မွတ္ရမည္။ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူခံစားနုိင္ေစရန ္

ကူညီေထာက္ပံ႔မႈမ်ားေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျပီးေသာ ေျမယာ၊ သားငါး 

ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအား မည္သုိ႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္။  

 

၈.၉။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူအမ်ား အထူးသျဖင့္ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုုးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

နားလည္ျပီး ရယူသုံးစြနဲိုင္ေသာ ရိုးရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္နည္းလမး္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားခြေဲ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈခြဲေ၀ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

က်ားမလူမႈေရး သာတူညီမ်ွမႈ ရိွျခင္းအပါအ၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားလည ္လြယ္သည့္ 

ဘာသာစကားမ်ားအသုံးျပဳ၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလုံး သိရွိေစရန ္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ 

ႏုိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အသစ္ခြဲေ၀ခ်ထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ  တစ္ခုတည္းေသာ 

မွတ္တမ္းတင္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းအသီးသီးကုိ တူညီေသာမူေဘာင္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ 

စနစ္ကိုု အသုံးျပဳ၍မွတ္တမ္းတင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ အစိုးရႏွင္ ့ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေ၀ခ်ထားရာတြင္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ 

ရမည္။ 

 

၈.၁၀။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေသာ ေျမယာ၊ 

သားငါးႏွင္သ့စ္ေတာဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူသည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုုပ္ပိုုင္း 

ဆုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရိွရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ခြဲေ၀ျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးျခင္းခံရသူမ်ားက ယင္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ 

နိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ႔မ်ားေပးရမည္။  

 

၈.၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စားနပရိ္ကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ က်ားမေရးရာ 

မတူညီေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ခြဲေ၀ခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား 

ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႉရမည္။ ထို႔အျပင္ လုိအပ္သည့္ အမွန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 



 
 

၉။  ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား။ 
 

၉.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသညိ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား 

တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူ 

မ်ား၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုုံၾကည္သက္၀င္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး 

ဆုုိင္ရာ တန္ဖိုုးထားမႈမ်ား ရွိသည္ကုုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

၉.၂။ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ကိုုယ္ပိုုင္စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရိွေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ ဓေလ့ထံုုးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သာတူညီမ ွ်မႈ၊ ခုုိင္မာမႈ 

ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔မႈ ရွိသည့္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သာတူညီမ ွ်မႈရွိေသာ ရယူသုုံးစြမဲႈကုုိ ျမွင္တ့င္ေပးရမည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ ္

ဆုုိင္ရာ ဆုုံးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္အပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

အားလုုံး၏ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုု စုုေပါင္းအသုုံးျပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအပါအ၀င္ 

ယင္းတုုိ႔၏ ဓေလ့ထံုုးတမ္းဆုုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ထုုံးမ်ားျဖင့္ ျမွင့္တင္ရမည္။ လိုုအပ္ေသာအခါ 

တုုိင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုုိ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တုုိးတက္လာရန္ ကူညီေပးရမည္။  

 

၉.၃။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုုံးသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုုင္ငံတကာ 

လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိက္ညီရမည္။ 

ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ပါက ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ လြတ္လပ္ေသာႏုုိင္ငံမ်ားရိွ 

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္အရာ 

အလုုပ္သမား သမဂၢေၾကညာစာတမ္း (၁၆၉)၊ ဇီ၀မ်ိဳးကြဆုုိဲင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၊ ဌာေနတုုိင္းရင္း 

သားမ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကညာ စာတမ္းမ်ားပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 

ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ သက္ဆိုုင္ရာ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေစတနာျဖင့္တန္ဘိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင္ ့ကုုိက္ညီရမည္။   

 

၉.၄။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္ 

၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုုင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ 

တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သံုုးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိက္ညီသည္ ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ယင္းသုုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေဒသခံအဖြ႕ဲတစ္ခုုတည္းက အသုုံးျပဳေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ 



 
 

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အျခားမ ွ်ေ၀အသုုံးျပဳေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကုုိ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားျပီး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကုုိ 

ေလးစားလုုိက္နာရမည္။ ထုုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုုိင္ရာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အလြယ္ 

တကူ ရယူႏုုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ နားလည္လြယ္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားအသုုံးျပဳ၍ သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ ပုုံစံျဖင္ ့ထုုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 

 

၉.၅။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေနထုုိင္လာသည္ ့ ဘုုိးဘြားပုုိင္ေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားသည့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ရရိွေနသည့္အခါ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ယင္းအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ 

ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုုိ ယင္းတုုိ႔၏ ဘုုိးဘြားပုုိင္ေျမမွ အဓမၼႏွင္ထုုတ္ျခင္း 

မျပဳရ။ 

 

၉.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္း 

ဆုုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ႏိုုင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲရာတြင္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ကြလဲြဆဲန္႔က်င္ေနပါက ထုုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ ဓေလ့ထုုံးတမ္း 

ဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ သက္ဆိုုင္သူအားလုုံးက ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၉.၇။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား 

မ်ားႏွင္ ့ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုုံၾကည္သက္၀င္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

တန္ဖိုုးထားမႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ 

ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူပ္ပုုိင္ခြင့္စနစ္မ်ားဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား 

ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိခုုိက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုုိင္သူမ်ားအပါအ၀င္ 

အထိခုုိက္ခံရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံျပည္သူအားလုုံးက 

အျပည့္အ၀ႏွင့္ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။ 

   

၉.၈။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာတုုိ႔ကုုိ ယင္းတုုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 

အျခားသူမ်ားက အသုုံးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ေဒသခံအဖြ႕ဲက ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳလ ွ်င္ 



 
 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္အသုုံးျပဳေနေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ တည္ေနရာဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ တရား၀င္ျပဳစုု 

ျပီး ထုုတ္ျပန္ေၾကညာႏုုိင္ရန္ ကူညီရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုုး 

တမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ တရား၀င္ျပဳစုုရာတြင္ အျပိဳင္ 

အဆုုိင္ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ျပည္သူမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုုေပါင္းအသုုံးျပဳစီမံခန္႔ခြဲေသာ 

အျခားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

 

၉.၉။ စီမံကိန္းမ်ား မစတင္မီ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အခြင့္အေရးရရိွထားေသာ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားကုုိ ထိခုုိက္ေစေသာ ဥပေဒ သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ 

ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စိတ္ေကာင္းေစတနာထား၍ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြး ရမည္။ ဌာေန 

တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢေၾကညာ စာတမ္းပါ 

ေကာင္းစြာၾကိဳတင္အသိေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားဆႏၵရယူႏိုုင္ရန္ႏွင့္ 

ႏိုုင္ငံတစ္ခုုခ်င္းစီ၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈကုုိ ေလးစားလုုိက္နာရန္အလုုိ႔ငွာ ဌာေနတုုိင္းရင္းသား 

မ်ားအား ယင္းတုုိ႔၏ ကိူယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္  ထိေရာက္မႈရွိျပီး အဓိပၺါယ္ျပည္၀့ေသာ  တိုုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ထိုုစီမံကိန္းကုုိ အေျခခံရမည္။ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈမပါဘဲ ယုုံၾကည္မႈရွိေသာ အေျခအေနတြင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤအပုုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 

လာလ ွ်င္ အပုုိဒ္ ၃ (ခ) ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တုုိင္ပင ္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းဆုုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳရမည္။  

 

၉.၁၀။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  

အထိခုုိက္ခံျပည္သူမ်ားက ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈမရွိဘဲ က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈဆုုိင္ရာ နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုုင္ရန္ ယင္းတုုိ႔အား နည္းပညာႏွင္ ့ ဥပေဒဆုုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏုုိင္ေရး 

အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည ္ လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ထိခိုုက္ခံ 

ရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ အထိခိုုက္ခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

မႈျဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၉.၁၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိက္ညီေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်င့္သုုံးေနေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

အျငင္းပြားမႈကုုိ ေျဖရွင္းႏိုုင္ေရးအတြက္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဆုုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္နာ 



 
 

၍ ေဖာ္ထုုတ္အသုုံးျပဳရမည္။ ေဒသျပည္သူအဖြဲ႕တစ္ခုထက္ပိုု၍ အသုုံးျပဳေနသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

ႏွင့္သစ္ေတာမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားရိွ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းမႈဆုုိင္ရာ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အားေကာင္းေစျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၉.၁၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

ဓေလ့ထုုံးတမ္းစနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကုုိ တားဆီးရန္ တုုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုုိ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၀။  တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

 
၁၀.၁။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင ္

ခြင္မ့်ားရိွေနပါက နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားအရ တည္ဆဲတရား၀င္အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ပံုစံႏွင့္ အမွန္တကယ္ရိွေနေသာ အေျခ 

အေနမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ား အတုိင္း ၎တုိ႔ကုိအသိအမွတ္ျပဳျပီး လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရမည။္ နိင္ငံေတာ္ 

အစုိးရသည္ ယင္းတရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရမည္။ ယင္းမူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြသဲည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈရွိျပီး အထိခိုက္ခံရသည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 

ေဒသအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ နည္းပညာႏွင့္ဥပေဒဆုိင္ရာ ပံ႔ပုိးမႈမ်ားေပးနုုိင္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ 

အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အၾကီးစားေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၏ တည္ရွိမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ 

 

၁၀.၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရား 

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လုံေလာက္ေသာ အိမ္ရာတည္ေထာင္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 

အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း ကုိက္ညီမႈရိွရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

၁၀.၃။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒအရ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါ အထူးသျဖင့္ယင္းေျမမ်ားကုိအသုံးျပဳေနသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ 

က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ ွ်မႈ ရိွေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကုိ အထူးအေလးေပးရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 



 
 

ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူနိုင္မႈကို လြယ္ကူေစျပီး အကုန္အက် 

အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ေဒသအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ နည္းပညာ 

ႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ပံ႔ပုိးမႈမ်ားေပးနုုိင္ရန ္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ 

 

၁၀.၄။ နိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမအသုံးျပဳမႈေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေျမေပၚရိွေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အလြန္အမင္းရႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုငခ္ြင့္မ်ားကုိ ဟန္႔တားရန္ လိုအပ္သည့္ ၾကိဳးပမ္းအား 

ထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၀န္ထုပ၀္န္ပိုးေလ်ာ့ခ်နုိင္ရန ္ ေျမအသုံးခ်ေဆာင္ 

ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူ၍ ကုန္က်စရိတ္ 

သက္သာေစရမည္။  

 

၁၀.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်သူမ်ား၏ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ 

ဘက္မလိုက္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္မႈမ်ားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမွ ကာကြယ္ 

ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၀.၆။ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒအရအသိအမွတ္ျပဳရန္ မျဖစ္နုိင္ပါက 

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အပုိင္း ၁၆ ပါသက္ဆုိင္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွျပီး အမ်ိဳးသား 

ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားပါတည္ဆဲတာ၀န္၀တၱရားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားမွ 

ကာကြယ္ရမည္။ 

 

 

အခန္း(၄) 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ား  

 
 

ဤအခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ေျမယာေပါင္းစည္းမႈမ်ား၊ အျခားျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ 

ျပန္လည္အစားထုုိး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

လက္ရွအိခြင့္အေရးမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ သေဘာ 

ဆႏၵမပါဘ ဲလႊဲေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္စီမံခန့္ခြဲမႈကုိေဖာ္ျပထားသည္။  



 
 

 

 

၁၁။  ေစ်းကြက္မ်ား  
၁၁.၁။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တရားမ်ွတျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 

ေရာင္း၀ယ္ ငွားရမ္းသည့္ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အသုံးျပဳမႈႏွင့္ 

ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး လြယ္ကူေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တာ၀န္ခံရမည္။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ 

သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ျပီး  ဖြ႔ံျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မထိခိုက္ေစရ။ 

 

၁၁.၂။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ပဋိပကၡႏွင့္မတည္ျငိ္မ္မႈကုိ နည္းပါးေစသည္႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳး 

ျဖစ္ထြန္းေစေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးလႊဲေျပာင္းျခင္းဆုုိင္ရာ တူညီေသာအေျခအေနႏွင့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ ဆုိင္ရာ 

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ ျမငွ့္တင္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း တရားမ်ွတျပီး သာတူညီမ်ွရိွေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာ 

ဆုိင္ရာ မ်ိးရုိးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ားအသုံးျပဳမႈကုိျမွင့္တင္ရန္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

တုိးခ်႔ဲရန္ႏွင္ ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတုိးျမွင့္ရန ္ထိေရာက္ျပီး ပြင့္လင္ျမင္သာမႈရွိေသာ 

ေစ်းကြက္မ်ားလည္ပတ္နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအေပၚ ေျမေစ်းကစားျခင္း၊ ေျမလက္၀ါးၾကီး 

အုပ္ျခင္းႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အလြသဲံုးစားျပဳျခင္းစသည္တုိ႔ အပါအ၀င္ အျခား 

အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မလုိလားအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ 

ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဥပေဒအရ 

ထိန္းကြပ္မႈမရွိေသာေစ်းကြက္မ်ားက လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

တန္ဖိုးမ်ားအပါအ၀င္ တန္ဖိုးမ်ားကုိ အျမတဲမ္းေကာင္းစြာအကာအကြယ္ေပးျခင္း မရွိသည္ကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ သင့္ေလ်ာ္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒ 

မ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးအသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

 

၁၁.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ေစရန္၊ ခြဲျခားနိွမ္ခ်မႈမရိွေသာ ရယူသုံးစြမဲႈျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမရိွေသာ အေလ့အထမ်ားမွ 

ကာကြယ္ရန္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း 



 
 

မ်ားကုိ တည္ေထာင္ရမည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အထိိခိုက္အလြယ္ဆုံး 

သူမ်ား၏ ေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရမည္။  

 

၁၁.၄။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေစ်းကြက္ေရာင္၀ယ္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ 

တန္ဖိုးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ မထိခိုက္ေစဘဲ 

ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 

သည္ မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး သာတူညီမ်ွရိွေသာ ေစ်းကြက္ပါ၀င္မႈ 

ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္သည့္အခါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျပီး အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၁၁.၅။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခုိင္မာမႈတိုးတက္ေစရန္၊ ေရာင္း၀ယ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 

အခက္အခဲမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ အလုိ႔ငွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆုိင္ရာ 

ရယူသုံးစြနဲိုင္သည့္ ေျမယာမွတ္တမ္းက့ဲသို႔ေသာ သင့္ေလ်ာ္ျပီးမွန္ကန္မႈရွိသည့္ မွတ္တမ္းထားရိွမႈ 

စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ရမည္။ 

 

၁၁.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမယာမွတ္တမ္းကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္မွတ္တမ္းတင္သည္႔စနစ္မ်ားတြင္ 

လုပ္ပို္င္ခြင့္အခြင့္အေရးရရိွသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းမခံရသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား 

ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

ကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ားကုိ တည္ေထာင္ရမည္။  

 

၁၁.၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္။ အထူးသျဖင္႔ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစျခင္းမွတဆင့္ အက်င့္ 

ပ်က္ျခစားမႈကုိကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ေစ်းကြက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၎စံႏႈန္းမ်ားအား လုိက္နာက်င့္ 

သုံးပံုကုိေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။  

 

၁၁.၈။ အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင္႔ လူမႈေရးတည္ျငိမ္မႈတုိ႔တြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ 

အေရးပါမႈေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေရာင္း၀ယ္သည့္ ေစ်းကြက္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ နိုင္ငံေတာ္ 

အစုိးရသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူတုိ႔၏ လုပ္ပို္င္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးရမည္။  

 

၁၂။  ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ား 

 



 
 

၁၂.၁။ တာ၀န္ရွိေသာ ျပည္သူႏွင့္ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ 

မရိွမျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ေျမယာ၊ 

သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုငခ္ြင့္အား တာ၀န္ခံသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေရရွညတ္ည္တံ႔ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြပုိမိုရရိွေရးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး 

ရရွိသူမ်ားကုိ ၎အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

အားေပးရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရးႏွင္ ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိအေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစသည့္ ေျမယာ၊ 

သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ပံံ႔ပိုးျမွင့္တင္ေပးရမည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုုင္ငံတကာ 

လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၁၂.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားရိွ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားက စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ အာဟာရျပည့္၀မႈ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ ခံနုိင္ရည္ရိွမႈတို႕ကို သိသာထင္ရွားစြာအေထာက္အပံ႔ေပးသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ 

မ်ား၏ အဓိကက်ေသာေ၀စုကုိ ထုတ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္ 

သူတုိ႔၏ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈကုိလည္းေကာင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ 

အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလညး္ေကာင္း ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၂.၃။ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က႑အလုိက္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္ 

သူမ်ားကုိ အေျချပဳသည့္ လူမႈေရး ၊စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ႔သည္ ့ လူ႔အရင္း 

အျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုိက္ညီေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ 

သစ္ေတာ ဆိုင္ရာရင္းႏီွးျမွပ္နံွမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 

ေရာင္း၀ယ္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၂.၄။ တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ဆိုးက်ိဳးမွမျဖစ္ေစရ။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားရိွသူတုိ႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရ 

မည္။ ယင္းတာ၀န္ရိွေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား 

က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး 

ရရွိသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဆင့္ဆင့့္ႏွင့္အတူ 

ယင္းေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး ရရိွသူမ်ားႏွင့္ပါ မိတ္ဖက္ပူး 



 
 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ား အသုံးျပဳေရး၊ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္၎တုိ႔သည္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားကုိ အေထာက္အပံ႔ေပးရမည္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။ 

ေဒသစားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႉစနစ္မ်ားကုိ ခုိင္မာဖြ႔ံျဖိဳးေစရမည္။  ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူမႈေရး 

ႏွင့္စီးပြားေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အားေကာင္းေစရမည္။ အလုပ္အကုိင ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးေပးရမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ 

လြယ္သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရမည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 

နိုင္ငံတကာအလုပ္သမားဆုိင္ရာ အဓိကက်ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့သင့္ေတာ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

အလုပ္သမားသမဂၢ၏ စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိလုိက္နာရမည္။ 

 

၁၂.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳုနုိင္ေသာေရာင္း၀ယ္မႈ၏ ပမာဏ၊ 

နယ္ပယ္၊ သဘာ၀ တို႔ႏွင္ ့ သက္ဆုိင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

သင့္ေတာ္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ေရးဆြရဲမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 

ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြရဲာ၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ မည္သည္ 

တုိ႔ပါ၀င္ရမည္ကုိ နိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရမည္။ 

 

၁၂.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး 

မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ 

ကာကြယ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းအကာအကြယ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳနုိင္သည့္ ေျမေရာင္း၀ယ္မႈ 

အျမင့္ဆုံးပမာဏႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျခင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ ပမာဏတစ္ခုထက္ေက်ာ္လြန္၍ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ အတည္ျပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတုိ႔ပါ၀င္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကုိ လုပပ္ုိ္င္ခြင့္အၾကီးစားလႊဲေျပာင္းမႈမျဖစ္ေပၚေစသည့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ ပံုစံမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အခြင့္အေရးရိွသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးရမည္။  

 

၁၂.၇။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလာပါက နိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုုံးတြင္ လြတ္လပ္ေသာႏုုိင္ငံမ်ားရိွ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုမ်ား၊ ဌာေန 

တုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အလုုပ္သမား သမဂၢေၾကညာစာတမ္း 

(၁၆၉) ႏွင့္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း 

အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရား 

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ နိုုင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ 



 
 

တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုုိက္ညီေစရန္တာ၀န္ခံရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ 

အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခြင့္ေရးရရိွထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 

ထိခိုက္ေစသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမ်ားမစမီ ဌာေနတုိင္ရင္းသားမ်ားကုိ စိတ္ေကာင္းေစတနာထား၍ 

တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ အပုိဒ္ ၉.၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဌာေန 

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္ ့ ထိေရာက္ျပီး အဓိပၸာယ္ျပည္၀့ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ 

အေျခခံရမည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ားကုိ အျခားေဒသခံမ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသုုံးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား 

အတြက္ က်င့္သုံးရမည္။ 

 

၁၂.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈအား ျမွင့္နိင္သည့္အေျခအေနမ်ား 

ကုိ အထိခုိက္ခံရေသာ အစုအဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္အတူ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

တာ၀န္ရွိေသာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အားေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း၊ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသုံးျပဳမႈ တို႔အားျမွင့္တင္ျခင္း 

စသည္တုိ႔ကုိ အားေပးသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြျဲပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 

ဥပေဒမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူ 

အားလုံး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။  ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွမံႈ 

အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ဥေပဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရမည္။  

 

၁၂.၉။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႉသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

အပါအ၀င္ လုပ္ပ္ုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး ေရာင္္း၀ယ္မႈပံုစံအားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တဆင့္ခံအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား 

အထိခုိက္ခံရနိုင္သည့္ အစုအဖြဲ႔အားလုံးႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုႏွင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ၎တုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိေပးရမည္။ 

ထုိ႔ျပင ္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား အပါအ၀င္ ၎တုိ႔၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ 

ပူူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာအရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ပံ႔ပိုးကူညီရမည္။  

 

၁၂.၁၀။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္းပါ၀င္ေသာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အစုိးရသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ လုုံေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ရရိွ 



 
 

အသုုံးျပဳနုုိင္သည္ ့ အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔အေပၚ ယင္းရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရိွသည့္ 

အေကာင္းအဆုိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ  လြတ္လပ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္ အဖြဲ႔အစည္း 

အမ်ိဳးအမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးဆြ ဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ 

ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ လက္ရွိအသုံးျပဳ 

ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ထိခိုက္သည့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးႏွင္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း စနစ္တက်ႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ 

ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ပူူးေပါင္း 

ပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အထိခုိက္ခံရသည့္အဖြ႔ဲအစည္းအားလုံးႏွင့္ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ လက္ရိွေဒသခံျပည္သူ 

မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လုပ္ပို္င္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ထုိရင္းနီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ 

မဆုံးရံႈးေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။  

 

၁၂.၁၁။  ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသူမ်ားသည္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူအားလုံးကုိ 

အသိေပးျခင္း၊ ပါ၀င္ေစျခင္းမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ျပည့္စံုမွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္။ ထုိ႔ျပင ္ ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျပီး ထိခိုက္ခံရသူ 

အားလုံးက နားလည္ေစရမည္။ ညွိႏႈိုင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းျပီး က်ားမလူမႈ 

ေရးရာ တန္းတူညီမ်ွမႈရွိေစရမည္။  

 

၁၂.၁၂။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားကုိေလးစားရန္တာ၀န္ရွိျပီးအျခားသူမ်ား၏ လုပ္ပိုင ္

ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အေျခခံ 

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစုိးမိုးျခင္းကုိ အသိမွတ္ျပဳေလးစားရမည္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ 

မ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ကို မျဖစ္ေပၚေစရ။ 

   

၁၂.၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆုိင္ရာ၏ လုပ္ပ္ုိင္ခြင္ ့

အခြင့္အေရးရိွသူမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ အထူးတလည္ေတာင္းဆုိမႈ 

ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္အခါ ၎တုိ႔၏အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္မႈ 

ျဖစ္ေစရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၂.၁၄။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ထိခုိက္ခံရေသာအစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အၾကီးစားေရာင္း၀ယ္ျခင္း 

ပါ၀င္ေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာေစာင့္ 



 
 

ၾကပ္ၾကည့္ရႈရမည္။ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ဥပေဒအတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ လုိအပ္သည္ ့

အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ခံ 

အစုအဖြဲ႔မ်ားက ယင္းက့ဲသို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိလာလ်ွင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည ္ အမွန္အတုိင္းျဖစ္ေစေသာ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။  

 

၁၂.၁၅။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ နိုင္ငရံပ္ျခားတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင့္ျခင္း 

ျပဳလုပ္သည့္အခါ ၎တုိ႔၏ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးသာ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင္ ့ကုိက္ညီေစရန ္တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၁၃။  ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ အျခားျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား 
၁၃.၁။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင္ ့ေရရွည္တည္တံ႔ ေသာ 

ေက်းလက္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ တုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ ပိုင္ဆုိင္သူႏွင့္အသုံးျပဳသူတုိ႔၏ 

ေျမကြက္ႏွင့္လုပ္ကြက္မ်ား ပုံသ႑ာန္ႏွင္ ့ အသုံးျပဳမႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမကြက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ေျမယာေပါင္းစည္း 

ျခင္းႏွင္ ့လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားေဆာင္ 

ရြက္နိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ 

နိုုင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈျပဳျပီးသည့္အခါ၌  ယခင္အေျခ 

အေနႏွင္ ့ ႏႈိုင္းယွဥ္လ်ွင္ အနည္းဆုံးသာလြန္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက တာ၀န္ခံရမည္။ 

ပိုင္ဆုိင္သူအမ်ားစုနွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ အားလုံးသေဘာတူညီသည့္ 

တစ္ခုတည္းေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေစရန္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအား  အသုံးျပဳ၍ ညွိႏႈိုင္းေပါင္း 

စပ္ေပးရမည္။  

  

၁၃.၂။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေျမယာေပါင္းစည္းမႈအစီအစဥ္၏ အစိိပ္ 

အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျမကြက္မ်ားကုိသိမ္းယူျပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ ခြဲေ၀ခ်ထား 

သည့္အခ်ိန္ထိ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရန္ ေျမဘဏ္မ်ားကုိတည္ေထာင္ျခင္းကုိ စဥ္းစားနုိင္သည္။ 

 



 
 

၁၃.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 

လမ္းတံတားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

ယင္းနိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ 

လည္းေကာင္း၊ အထိခိုက္ခံရေသာ ပုိင္ရွင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားကုိ 

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင့္ျပဳမည့္ ေျမအစား 

ျပန္လည္ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္ ့ ေျမဘဏ္မ်ားကုိ 

အားေပးျခင္းႏွင္ ့အေထာက္အကူျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ စဥ္းစားနုိင္သည္။  

 

၁၃.၄။ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမကြက္ငယ္္ အမ်ားအျပား 

အျဖစ္ ကြသဲြားသည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားလာေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ 

သည္ ယင္းေျမယာႏွင့္သစ္ေတာမ်ား၏ ပုံသ႑ာန္ကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန ္ေျမယာေပါင္းစည္းျခင္း 

ႏွင့္ေျမဘဏ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားနုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ယင္းက့ဲသို႔ ေျမကြက္ငယ္ 

အမ်ားအျပားကြသဲြားျခင္းက အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား 

တုိးတက္မ်ားျပားေစျခင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစေသာအခါ ေျမယာေပါင္းစည္း 

ျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ေျမယာမ်ားပုံသ႑ာန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သည့္ ္  ေျမယာ 

ေပါင္းစည္းျခင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရသြင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ေက်းလက္လမ္းမ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း 

ကဲ႔သုိ႔ေသာ ေတာင္သူမ်ားကုိပံ႔ပိုးသည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေျမယာ 

ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္နိုင္ရန္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေျမကြက္မ်ား 

အား ေနာင္တြင္ျပန္လည္ခြဲစိတ္ျခင္းမွတားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၁၃.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေဒသလုိအပ္္ခ်က္မ်ားႏွင့္အထူးကုိက္ညီမႈရွိေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြေဲဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ႔မႈႏွင့္ က်ား၊မလူမႈေရးေရးရာ 

သာတူညီမ်ွမႈရိွရမည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ 

လယ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ သစ္ေတာ 

အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင္ ့ ပညာရွင္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈတို႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရ 

မည္။ ဥပေဒမ်ားသည္ ေျမကြက္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

ယင္းတုိ႔၏အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ျပဌာန္းရမည္။ 

 

၁၃.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအသုံးျပဳသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

သင့္ေတာ္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား တည္ေထာင္ရမည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္နိုင္သည့္ 



 
 

တစ္ဦးခ်င္း၊ အစုအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူအားလုံးကုိ ဆက္သြယ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘာသာ 

စကားျဖင့္ လုံေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသိေပးရမည္။ နည္းပညာႏွင္ ့

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔မ်ားေပးရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ က်ာ၊မလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ 

သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအသုံးျပဳရမည္။ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈကုိကာကြယ္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ွာ့ခ်ရန္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အေကာင္းဆုံးလုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ႏွင့္ 

ေျမယာေဖာ္ထုတ္မႈတို႔ကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား    တည္ေထာင္ရမည္။ 

 

၁၄။ ျပန္လည္အစားထုုိး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
၁၄.၁။  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အခါတုုိင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင္မ့်ား ဆုုံးရံႈးမႈအတြက္ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုုံးအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ နိုုင္ငံတကာလုုပ္ထံုုး 

လုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုုိက္ညီရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ 

၁၄.၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္အာဏာပုုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ဆုုံးရံႈးျခင္းခံရသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းတုုိ႔၏ အေမြဆက္ခံပိုုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား မူလေျမကြက္ 

သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ကြက္မ်ားကုုိ ျဖစ္ႏိုုင္လ ွ်င္  ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ မူလေျမကြက္ သိုု႔မဟုုတ္ 

လုုပ္ကြက္မ်ားကုုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳႏုုိင္လ ွ်င္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ထိခိုုက္ခံရသူ 

အားလုုံးအား တရားမ ွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ ေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေျမကြက္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

လုုပ္ကြက္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံးအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သာတူညီမ ွ် စြာ ခ်က္ခ်င္း ေပးရမည္။ 

၁၄.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ကုုိက္ညီစြာ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၁၄.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုုိင္ရာ ရွင္းလင္းျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ 

သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ က်ာ၊မလူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြရဲမည္။ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ သင့္ေတာ္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။ ေတာင္းဆုုိသူမ်ားအား လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္လုုံးတြင္ ဥပေဒႏွင့္ လူထုုအေျခခံ 

ဥပေဒေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအပါအ၀င္ လုုံေလာက္ေသာ အကူအညီမ်ားကုုိ 

ေပးရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆုုိမႈ 



 
 

မ်ားကုုိ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ေတာင္းဆုုိမႈေအာင္ျမင္သူမ်ားအား 

ယင္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူခံစားနုိင္ေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ထမ္းေဆာင္ ႏုုိင္ေစရန္ 

လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ကူညီပ့ံပိုုးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရမည္။ လုုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိးတက္မႈအေျခအေနကုုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 

  

၁၅။ ျပန္လည္ခြေဲဝျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
၁၅.၁။ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ သာတူညီမ ွ်မႈ ရွိသည့္ ေျမရယူသုုံးစြမဲႈႏွင့္ 

အားလုုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးမႈတုုိ႔ကုုိ ပ့ံပုုိးကူညီသည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ 

သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ အစုုိးရက 

စီမံခန္႔ခြဲပုုိင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမမ်ားကုုိ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ကိုု အေျခခံသည့္ 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ပုုဂၢလိကပုုိင္ေျမယာ၊ သားငါး သိုု႔မဟုုတ္ သစ္ေတာမ်ားကိုု 

သိမ္းယူျခင္းစသည္တုုိ႔ကိုု စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ 

၁၅.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမင့္ဆုံးေျမပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္းကုုိ မူ၀ါဒေရးဆြရဲာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ႏုိင္သည္။  

 

၁၅.၃။ လူနည္းစုုက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ ရယူထားမႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခ ံထားေသာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာရယူသုုံးစြခဲြင့္ မရရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ 

ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သိသာထင္ရွားျခင္းတုုိ႔ စုုေပါင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အခါတုုိင္း အခန္း 

(၁၅) ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရးႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိငရ္ာအပါအ၀င္ အျခားအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား အတြက္ 

ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒမ်ား ႏွင့္ကုုိက္ညီစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏုုိင္သည္။ 

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားတုုိ႔၏ ေျမယာ၊ 

သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ  သာတူညီမ ွ်ရယူသုုံးစြျဲခင္းကုုိ အာမခံရမည္။ 

၁၅.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ပါက ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ 

နိုုင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း 

ကုုိက္ညီေစရန ္ တာ၀န္ခံရမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒစုုိးမိုုးေရးကုုိ ေလးစား 

လုုိက္နာျပီး အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးသက္ဆုုိင္သူ 

အားလုုံး၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်ိန္ညိွမႈႏွင္ ့ အသုုံးျပဳမည့္ ခ်ဥး္ကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္ 

ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ 



 
 

ေဖာ္ႏုုိင္ရန ္ကူညီပ့ံပိုုးေပးရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္၊ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြဲ႕၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ 

ပုုဂၢလိကအဖြ႕ဲအစည္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အေသးစားစားေသာက္ကုုန္ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ 

ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၊ ႏွင့္သစ္ေတာအသုုံးခ်သူတုုိ႔၏ သက္ဆုုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီး၊ႏွင့္ 

အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အၾကား မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ တုုိးျမွင့္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရမည္။ အက်ိဳးခံစားသူမ်ား၏ ေမ ွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေငြေၾကးႏွင္ ့ အျခားထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳနုုိင္သည္ ့ ေၾကြးျမီမ်ားျဖင့္ ၄င္းတုုိ႔ကုုိ မက်န္ေစရ။ 

ယင္းတုုိ႔၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုုိ စြန္႔လႊတ္သူမ်ားအား ညီမ ွ်ေသာ 

ေငြေပးေခ်မႈကုုိ က်ိဳးေၾကာင္းခိုုင္လုုံမႈႏွင့္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရိွေစဘဲ လက္ခံရရွိေစ ရမည္။ 

 

၁၅.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္အစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ယင္းျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္း 

ဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္မည့္ ေျမယာမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ 

အိမ္ျခံဥယ်ာဥ္ေနရွာ ရွာေဖြသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တရားမ၀င္အေျခခ်ေနထုုိင္သူမ်ား၊ စားက်က္ 

ေျမမ်ားကုုိ အမွီျပဳ၍ တိရစၦန္ေမြးျမဴသူမ်ား၊ သမိုုင္းအစဥ္အဆက္ အႏိွမ္ခံခဲံရသည္ ့ အုုပ္စုုမ်ား၊ 

အလွမ္းေ၀းေဒသတြင္ ေနထုုိင္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ရွာေဖြစား 

ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္အသက္ေမြးသူမ်ားႏွင့္ အေသးစား စားေသာက္ကုုန္ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား 

ကဲ့သုုိ႔ေသာ   ရည္ရြယ္ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ 

 

 

၁၅.၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ပါက ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေရရွည္တည္တန္႔ေစရန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 

မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြရဲမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားက  

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအားေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲလုုိက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုုအလုုိက္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ 

တစ္ဥိးခ်င္းျဖစ္ေစ ယင္းတုုိ႔အသုုံးျပဳေနေသာ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားမွ လုုံေလာက္သည့္ 

လူေနမႈအဆင္အတန္းကုုိ ရရိွခံစားႏုုိင္ေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ 

အမ်ုုိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမ ွ် ရိွေစေရးတုုိ႔အတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ရရွိရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရိွမႈႏွင္ ့ ေရရွညတ္ည္တန္႔မႈမ်ားအား ဟန္႔တားႏုုိင္သည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။ 

 

၁၅.၇။ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ စဥ္းစားရာတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ၊ လုုံေလာက္ေသာ 

စားနပ္ရိကၡာရရွိအသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ 



 
 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔အေပၚ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွသည့္ 

အေကာင္းအဆုုိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုုပ္ရမည္။ ယင္းေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

မ်ားကုုိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား 

ပုုိမုုိတုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ လုုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အတုုိင္းအတာကုုိ 

ဆုုံးျဖတ္ရန္ အေျခခံအျဖစ္ အသုုံးျပဳရမည္။ 

 

၁၅.၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားက 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားက လုုိအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားရရိွမႈ၊ သီးႏွံအာမခံ၊ သြင္းအားစုုမ်ား၊ ေစ်းကြက္၊ 

ေက်းလက္ပညုာေပးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ၊ လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုုတ္ေရးႏွင့္ 

အိမ္ယာေဆာက္လုုပ္ျခင္းက့ဲသုုိ႔ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုုိ အျပည့္အ၀ေပးရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

ကူညီပ့ံပိုုးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းကုုိ အက်ိဳးခံစားခြင္ ့ ရွိသူမ်ားအား 

ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကူညီပ့ံပိုုးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ကုုန္က်စရိတ္အပါအ၀င္ ေျမယာျပဳျပင္ကုုန္က်စရိတ္အားလုုံးကုုိ ၾကုုိတင္သတ္မွတ္ျပီး ဆိုုင္ရာ 

ဘ႑ာေငြစာရင္းတြင္ အခ်ိန္မ ီထည့္သြင္းထားရမည္။ 

 

၁၅.၉။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အက်ိဳးထိခုုိက္သူအားလုုံးအတြက္ အမ်ိဳးသား ဥပေဒႏွင့္ 

အခန္း (၁၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတုုိင္း တရားမ ွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 

တရား၀င္ လုုပ္ထံုုးနည္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ အႏိွမ္ခံရေသာ အုုပ္စုုအပါအ၀င္ 

ထိခုုိက္သူမ်ားအားလုုံးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုုိင္ရာ က်ားမလူမႈေရးရာတန္းတူညီမၽႊမႈကုုိ 

ဦးတည္ေသာ  ရွင္းလင္းသည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစုုံကုုိ လက္ခရံရွိေစရမည္။ အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကုုိ ပြင့္လင္းသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ယင္းတုုိ႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 

စြာ အသိေပးျပီးမွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ခိုုင္မာသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိေစရမည္။ 

ယင္းတုုိ႔က အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ ရယူအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ပုုိမုုိအားေကာင္းစြာျဖင့္ အဂတိလုုိက္စားမႈကုုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ၾကဴိးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။  

၁၅.၁ဝ။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ပါ၀င္ပတ္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းဆုုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကုုိ စာပိုုဒ္ ၁၅.၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုုိင္း 

ဆက္စပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးလုုံး၏ ေျမယာႏွင့္ 



 
 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈအေပၚ ယင္းတုုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုုပ္ရမည္။ လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမွန္ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၆။ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
၁၆.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္သာ ေျမယာ၊ သားငါး သုုိ႔မဟုုတ္ 

သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန၊ အမ်ိဳးသားဥပေဒ 

ႏွင့္ကုုိက္ညီစြာ သိမ္းယူရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ဟူသည့္ 

သေဘာတရားကုုိ တရားဥပေဒဆုုိင္ရာ ျပန္လည္သုုံးသပ္မႈ ျပဳႏုုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒတြင္ 

ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုုံးအား 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့ တည္ဆ ဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ 

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုုင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုုိက္ညီရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည ္အနည္းဆုုံး 

လုုိအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိသာ သိမ္းယူျခင္းႏွင့္  အမ်ိဳးသားဥပေဒ အရ တရားမ ွ်တေသာ 

ေလ်ာ္ေၾကးကုုိ ခ်က္ခ်င္းေပးျခင္းတုုိ႔ျဖင္ ့ ေဒသခံမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ား 

အထူးသျဖင့္ ထိခိုုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသတြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

ေလးစားရမည္။ 

 

၁၆.၂။ ေျမသိမ္းယူျခင္းအတြက္ အစီအမံႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရက တာ၀န္ခံရမည္။ ထိခိုုက္ႏိုုင္ေျခရိွသူတုုိင္းကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ 

သတ္မွတ္ျခင္း၊ စနစ္တက် အသိေပးျခင္းႏွင္ ့ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတုုိ႔ကုုိ အဆင့္တုုိင္းတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ က္ုုိက္ညီသည့္ တိုုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး ျဖည့္စြမ္းရန္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရွိေသာ အျခားခ်ဥ္းကပ္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ရရိွေစျပီး လူေနမႈဘ၀ကုုိ 

ထိခိုုက္မႈအနည္းဆုုံးျဖစ္ေစေသာ မဟာဗ်ဴဟာကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

အဆုုိျပဳသည့္ ေျမသိမ္းယူမႈက ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး သုုိ႔မဟုုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ထူးျခားမႈရွိသည့္ 

ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနလ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုုိပါ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ 

မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတုိ႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတုုိ႔၏ လူေနမႈဘ၀အတြက္ အေရးပါေနလ ွ်င္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၁၆.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တရားမ ွ်တမႈရွိသည့္ ေျမတန္ဘုုိးျဖတ္မႈႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကုုိ 

အမ်ိဳးသားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန ္ တာ၀န္ခံရမည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းသည္ နည္းလမ္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွသည့္အနက္ ေငြသား၊ အစားထုုိးေျမကုုိ ရယူသုုံးစြခဲြင့္ေပးျခင္း  သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံး 

ျဖစ္ႏုုိင္သည္။  



 
 

၁၆.၄။ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္အျခအေနအရ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္  

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ရုုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးႏွင္ ့အျခား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

ရွိရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

၁၆.၅။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကုုိ စီမံကိန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မလုုိအပ္ေတာ့လ ွ်င္ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အဆုုိပါ အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ မူလလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားအား ဦးစားေပး၍ 

ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခင္ေျမသိမ္း 

ဆည္းစဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

၁၆.၆။ သက္ဆိုုင္သူအားလုုံးသည္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် တန္ဘုုိးျဖတ္နည္းကုုိ အသုုံးျပဳျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 

ဗဟုုိခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အယူခံပုုိင္ခြင့္ေပးျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ 

အဂတိလိုုက္စားမႈကုုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၁၆.၇။ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ သိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

သည့္ နည္းလမ္းကုုိ အသုုံးျပဳရန္စဥ္းစားသည့္အခါ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ယင္းတုုိ႔၏ 

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေလးစား လိုုက္နာျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပး 

ျခင္းဆုုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္ ့ကုုိက္ညသီည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးထိခုုိက္သူအားလုုံးကုုိ 

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထုုိေရႊ႕ ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။  

၁၆.၈။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ေဒသအစုအဖြဲ႔မ်ားအား ယင္းတုုိ႔၏ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူသုုံးစြခဲြင့္ကုုိ ဆံုုးရံႈးေစသည့္ ေျမအသုုံးခ်မႈေျပာင္းလဲျခင္းကုုိ မေဆာင္ရြက္မ ီ

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ကုုိက္ညီေစရန ္

လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္လိုုအပ္မႈကုုိ ေရွာင္ရွားရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ အနည္းဆုုံးျဖစ္ 

ေပၚေစရန္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးထိခိုုက္သူမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ုေျခရွိသည့္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရမည္။ 

၁၆.၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းကုုိ အိမ္ယာမ့ဲေစျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 

လူ႕အခြင့္အခ်ိဳးအေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရ။ ထိခုုိက္ခံရသူမ်ားက 

မိမိတုုိ႔ကုုိယ္တိုုင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုုင္သည့္ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

အရင္းအျမစ္အေျခအေန အရ လုုံေလာက္ေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အိမ္ယာေဆာက္လုုပ္ျခင္း၊ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ရန္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား 

ရရွိအသုုံးျပဳခြင့္မ်ား ရရိွခံစားႏုုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 အခန်း(၅) 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 
 

ဤအခန္းတြင္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမတန္ဘိုးျဖတ္ျခင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း၊ 

တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း၊ လုုပ္ပုုိင္ခြင္အ့ျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္း၊ 



 
 

ႏွစ္ႏုုိင္ငနံယ္နိမိတ္ဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္သ့က္ဆုုိင္သည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဆုုိင္ရာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

၁၇။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား။ 
၁၇.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုုိးရဌာနမ်ား၊ ပုုဂၢလိက၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္း 

စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား  အစရိွသူတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးခုုိင္မာမႈ 

တုုိးတက္ေစရန္၊ ေစ်းကြက္ႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သူအစုုအဖြ႕ဲတုုိ႔ လည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္  

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင္ ့ စုုေပါင္းလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ 

ေပးသည့္ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း၊ ကြင္းေျမပုုံႏွင့္ လုုိင္စင္ထုုတ္ေပးျခင္း ကဲ့သုုိ႔ေသာ စနစ္မ်ားကုုိ ျပဌာန္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းစနစ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္တုုိ႔ကုုိ ရရိွခံစားသူမ်ားႏွင့္ ယင္း 

အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာေျမကြက္ သုုိ႔မ 

ဟုုတ္ လုုပက္ြက္မ်ားစသည္တုုိ႔ပါ၀င္ေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုုိ မွတ္တမ္း 

တင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္။ 

 

၁၇.၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ရရိွနုုိင္ေသာ လူသားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္ ယင္းတုုိ႔၏ 

ပကတိအေျခအေနႏွင့္ကုုိက္ညီေသာ မွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္မ်ားကုုိ ျပဌာန္းရမည္။ ဌာေနတုုိင္း 

ရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုုးတမ္း စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ 

ေရးဆြအဲသုုံးျပဳရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခား 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွသည္ ့ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လိုုက္ေလ်ာညီေထြမႈ 

ရွိေစရန္အလုုိ႔ငွာ  ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရတုုိင္းသည္ လက္ရွိမွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အျခား 

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 

မူေဘာင္တစ္ခုုကိုု ေရးဆြရဲန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္။ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမတစ္ခုုစီတြင္ရွိေသာ 

ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစုုိးရဌာနမ်ား၊ ပုုဂၢလိက၊ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္း 

စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အစရိွသူတုုိ႔၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ 

ေပါင္းစည္းထားေသာ မွတ္တမ္းစနစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံးတမ္း စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

သုုိ႔မဟုုတ္ တရားမ၀င္အေျခခ်ေနထုုိင္သူမ်ား၏ ေနထုုိင္လုုပ္ကုုိင္သည့္ေနရာမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ 

ရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ပါက ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အခြင့္အေရး အျပိဳင္အဆုုိင္မွတ္ပံုုတင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တား 

ဆီးႏိုုင္ရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။ 

၁၇.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မ ွ် ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈမရိွဘဲ မည္သူမဆုုိ ယင္းတုုိ႔၏ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကုုိ မွတ္ပုုံတင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသုုံးစြႏဲိုုင္ရန္ 

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ တာ၀န္ခံရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အခါတုုိင္းတြင္ ေျမယာမွတ္ပံုုတင္ရံုုးမ်ား 



 
 

ကဲ့သုုိ႔ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

သူတုိ႔ႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူတို႔က အလြယ္တကူ ရယူအသုုံးျပဳႏုုိင္ေရးကုိ အေလးထား၍ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ရံုုးမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ နယ္လွည္၀့န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ တည္ေထာင္ရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ျပည္သူမ်ား ရယူအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္အတြက္ 

ေဒသတြင္ အေျခစုုိက္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုုၾထီမ်ား၊ ေျမတုုိင္းမ်ားႏွင္ ့ လူမႈသိပၺံပညာရွင္ 

မ်ားကဲ့သုုိ႔ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား အသုုံးျပဳျခင္းကုုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  

၁၇.၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္လုုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ 

အခ်ိန္တုုိ႔ကုုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ား၊ ေဒသႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကုုိ ျပဌာန္းအသုုံးျပဳရမည္။ ေဒသလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ 

ယင္းတုုိ႔၏ သတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ လိုုအပ္သည့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင္ ့ အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ား 

၏ နယ္ေျမေနရာတိက်မႈ လုုံေလာက္စြာ ရွိရမည္။ လိုုအပ္လ ွ်င္ နယ္ေျမေနရာတိက်မႈကုုိ အခ်ိန္ 

ကာလတစ္ခုုအတြင္း တုုိးတက္ေစႏိုုင္သည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္းကုုိ 

အေထာက္အကူျပဳရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အခြင့္အေရး၊ 

ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ရရွိသူႏွင္ ့ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ နယ္ေျမေနရာ 

ယူနစ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဆက္စပ္ေပးရမည္။ ျပိဳင္ဆိုုင္လ်က္ 

ရွိေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ထပ္ေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္သတ္မွတ္ျခင္းကုုိ ခြင့္ျပဳႏုုိင္ရန္ 

မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ နယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ားႏွင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားအလုုိက္ အညႊန္းထားရမည္။ 

အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၏ အစိပ္အပုုိင္းတစ္ခုုအျဖစ္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအစုုိးရ 

မ်ားအား ယင္းတုုိ႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈ တိုုးတက္ေစရန္ အသုုံးျပဳခြင့္ ရရိွေစရမည္။ တစ္စုုတစ္စည္း 

တည္းမဟုုတ္ေသာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးပါ၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အမ်ိဳးသား 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖန္႔ေ၀ေပးရမည္။ 

 

၁၇.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အသိမေပးသင့္သည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ကန္႔သတ္ထားမႈ 

မွတပါး လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုုိင္သူအားလုုံးက 

လြယ္ကူစြာ ရယူႏိုုင္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ထုုိကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ျခစားမႈႏွင္ ့ တရားမ၀င္လုုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ျပည္သူမ်ားက စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအေပၚ မလုုိအပ္ဘဲ 

တားဆီးျခင္းမျပဳရ။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အသိေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ လုုပ္ပုုိင္ခြင္ ့ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လုုိအပ္ခ်က္ 

မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္ခႏွင့္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းသည့္ကိစၥမ်ားကုုိ ျပန္ၾကားရန္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆုုံးရက္မ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုုိ တားဆီး 

ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



 
 

 

 

၁၈။ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း 
၁၈.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေခ်းေငြအာမခံခ်က္၊ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကုုိ လႊဲေျပာင္းသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင္ ့

အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမ်ားက့ဲသုုိ႔ေသာ တိက်သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ တရားမ ွ်တျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတန္ဖိုုးျဖတ္ႏိုုင္ေရးအတြက္  သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ စနစ္မ်ား အသုုံးျပဳရန္ အာမခံရမည္။ ထုုိစနစ္မ်ားသည္ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔သည္ ့ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြံျဖိဳးတုုိးတက္မႈဆုုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ားကုုိ တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရမည္။ 

 

၁၈.၂။ တန္ဖိုုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ 

လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အျခားယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆိုုင္ရာ တန္ဖိုုးမ်ားကဲ့သုုိ႔ေသာ ေငြႏွင့္တုုိင္းတာ၍မရသည့္တန္ဖိုုးမ်ားကုုိ တန္ဖိုုးျဖတ္သည့္စနစ္ 

မ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကုုိ အာမခံႏိုုင္ရန ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၁၈.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ တန္ဖိုုးျဖတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုုိ 

လုုိလည္း လုုိအပ္ျပီး အားလည္းေပးေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရမည္။ တိက်ျပီး ယုုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တန္ဖိုုးေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ 

အျဖစ္ အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စိစစ္သုုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူသုုံးစြဲခြင့္ျပဳျခင္းတုုိ႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၁၈.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရ၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 

အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုုးျဖတ္မႈဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္း၍ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားသည့္ သက္ဆိုုင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

ကုုိက္ညီရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကုုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 

ပါ၀င္ရမည္။ 

၁၈.၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ယင္းတုုိ႔၏ 

တန္ဖိုုးျဖတ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စိစစ္သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔အား 

ရယူသုုံးစြႏဲိုုင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ တန္ဖိုုးျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ 

အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊  

ကုုမၺဏီေငြစာရင္းႏွင့္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ကုုိ တားဆီး 

ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။ 



 
 

 

၁၉။ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း 
၁၉.၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယင္းတုုိ႔၏ ပုုိမိုုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း 

က်င္ဆုုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျပည့္မီေစရန္အလုုိ႔ငွာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ အခြန ္

စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ေငြ တုုိးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာ 

ရွိသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈကုုိ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 

ေျမေစ်းကစားမႈႏွင့္ ပိုုင္ဆုုိင္မႈသုုိ႔မဟုုတ္ အျခားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အေရးမ်ားကုုိ လက္၀ါးၾကီးအုုပ္မႈ 

ကဲ့သုုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္ မလုုိလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုုိ 

တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း ပါ၀င္ရမည္။ အခြန္အခမ်ားသည္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုုိ မွတ္ပံုုတင္ျခင္း 

သုုိ႔မဟုုတ္ ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုုးအျပည့္အစုုံကုုိ ေၾကညာျခင္းကဲ့သုုိ႔ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ လုုိလားအပ္သည့္အမူအက်င့္မ်ားကုုိ အားေပးျမွင့္တင္ရမည္။ 

၁၉.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုုင္သည့္ က႑အားလုုံးအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုုင္ရန္ မူ၀ါဒ၊ 

ဥပေဒႏွင္ ့ အဖြ႕ဲအစည္းဆုုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၏ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားသည့္ 

အဆင့္မ်ား၊ ေဒသအဆင့္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ရရွိအသုုံးျပဳနုုိင္မႈႏွင္ ့ လမ္းတံတားစသည့္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံစသည္တုုိ႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေငြေၾကးသုုံးစြမဲႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

အခြန္အခဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳရမည္။ 

 

 

၁၉.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အခြန္အခမ်ားကုုိ ထိေရာက္မႈရွိစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲရမည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သင္တန္း 

မ်ားကုုိ ရရွိရမည္။ အခြန္အခမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တန္ဖိုုးမ်ားအေပၚ အေျခခံရမည္။ 

တန္ဖိုုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုုင္သည့္ ပမာဏမ်ားကုုိ ေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားကုုိ 

အမ်ားျပည္သူသိုု႔ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အခြန္ထမ္းမ်ားကုုိ တန္ဖိုုးျဖတ္ 

မႈအေပၚ အယူခပုုိံင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ေပးရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈ 

စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ဓမၼဒိဌာန္က်က် တန္ဘုုိးျဖတ္သည့္လုုပ္ငန္းစဥ္၌ ပိုုမုုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ရိွေစျခင္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုုိ တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။ 

 

၂ဝ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း 

၂ဝ.၁။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္ 

ယင္းတုုိ႔၏အသုုံးျပဳမႈမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင္ ့ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုုိ 



 
 

တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီျပီး ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ 

ျဖိဳးတုုိးတက္မႈအပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ 

စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ေရးဆြျဲခင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ ရိွမရိွ  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ 

ကုုိက္ညီေစရန ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္းစသည္တိုု႔ကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤတြင္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေျမယာ၊ 

သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားအသုုံးျပဳမႈဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုုိ သဟဇာတ 

ျဖစ္ေစရမည္။ 

၂ဝ.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ာ၊မ 

လူမႈေရးရာတန္းတူညီမ်ွမႈကိုု ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထား သည့္ 

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ေရးဆြျဲပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထံုုး 

တမ္း စနစ္အသုုံးျပဳသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအသုုံးျပဳေနသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြသဲည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ 

နယ္ေျမေဒသဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့္ ယင္းေဒသခံအစုုအဖြမဲ်ားအတြင္း ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ တရား၀င္စီမံကိန္းေရးဆြသဲည့္စနစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  

၂ဝ.၃။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ 

စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ယင္းတုုိ႔၏ က်ားမတန္းတူညီမ ွ်မႈ ရႈေဒါင့္မ်ားအပါအ၀င္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာမ်ား၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုုိ႔၏ အသုုံးခ်မႈမ်ားကုုိ 

အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

အစုုိးရအဖြ႕ဲအစည္း၊ ေဒသခံအစုုအဖြ႕ဲႏွင့္ ပုုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားတုုိ႔ကုုိ သဟဇာျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 

ဦးစားေပးမႈတုုိ႔ကိုု ေရွ႕ ရႈၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုုိ႔ျပင ္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ေက်းလက္၊ 

စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုုိင္သူမ်ား၊ ျမိဳ႔ျပႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိင္ရာက့ဲသုုိ႔ေသာ 

အသုုံးျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္း 

ကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ထပ္ေနေသာ အခြင္ ့

အေရးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ရရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

အခြင့္အေရးအားလုုံးတုုိ႔ကုုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုုိ ေလ့လာသုုေတသနျပဳလုုပ္ရန္ လုုိအပ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ 

တုုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိရမည္။ 

  

၂ဝ.၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုုန္ထုုတ္လုုပ္သူမ်ားအပါအ၀င္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈႏွင့္အက်ိုုဳးစီးပြားမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကုုိ အာမခံႏိုုင္ရန္ 

အတြက္ စီမံကိန္းအဆုုိျပဳလႊာမ်ား ေရးသားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္း 

မူၾကမ္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္သံုုးသပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 



 
 

ပါ၀င္လာေစရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုုိ စီမံကိန္းမ်ား 

ေရးဆြသဲည့္လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုုးေပးရမည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူတုုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ အျပီးသတ္ 

နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မည္သုုိ႔ထည့္သြင္းေရးဆြသဲြားသည္ကိုု အသိေပး ေၾကညာ 

ရမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အထူးသျဖင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ 

အသုုံးျပဳမႈမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲျခင္းက့ဲသုုိ႔ေသာ  နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းဆုုိင္ရာ အခြင့္အာဏာ 

မ်ားအား နည္းလမ္းတက်အသုုံးမျပဳျခင္းကုုိ တားဆီႏိုုင္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား ျပဌာန္းအသုုံးျပဳ 

ျခင္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုုိ တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ကုုိက္ညီမႈ ရိွမရိွ  ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကုုိ အစီရင္ခံရမည္။ 

 

၂ဝ.၅။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ားသည္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္ဆိုုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည ္

တည္တန္႔ေစရန္ အရိွန္အဟုုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္မႈတုုိ႔ အပါအ၀င္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား 

ဆုုိင္ရာ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႔ကုုိ ဖြ႕ံျဖိဳးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတုု 

ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုုံမႈတုုိ႔ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ႏိုုင္ရန ္

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ မပ်က္မကြက္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ 

 

၂၁။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း။  

၂၁.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ဘက္လုုိက္မႈမရိွဘဲ ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ေသာ တရားေရးႏွင့္ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး 

သက္သာ၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားနည္းလမ္းမ်ာကုုိ ရယူအသုုံးျပဳ ႏုုိင္ျပီး 

ထိေရာက္ေသာကုုစားမႈႏွင့္ အယူခံခြင့္ကုုိ ရရိွေစရမည္။ ထုုိကုုစားမႈမ်ိဳးကုုိ ခ်က္ခ်င္း 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ကနဦးအဆင့္တြင္ ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ အျငင္း 

ပြားမႈကိုု၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ေျဖရွင္းရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေရွာင္လႊဲရန ္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ အားလုုံးအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားအပါအ၀င္ 

အားလုုံးက ေနရာေဒသအလုုိက္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအရျဖစ္ေစ၊ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းအရျဖစ္ေစ 

ရယူသုုံးစြႏဲိုုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၁.၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့ အခြင့္အေရး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းကုုိ သီးျခားေဆာင္ရြက္ 

သည့္ အထူးခုုံရံုုး သုုိ႔မဟုုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းကုုိ စတင္အသုုံးျပဳရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆုုိင္ရာကိစၥမ်ားကုုိ 

ကုုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း  ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွင္ရာထူးမ်ားကုုိ ဖန္တီးရန္ စဥ္းစားႏုုိင္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အထူးခံုုရံုုးမ်ားကုုိ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ နယ္ေျမေနရာေဒသ စီမံကိန္းမ်ား၊ စစ္တမ္း 



 
 

မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ တန္ဖိုုးျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ 

အတြက္ အသုုံးျပဳရန္လည္း စဥ္းစားႏုုိင္သည္။  

 

၂၁.၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆုုိင္ရာ အျခားနည္း 

လမ္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ျပဳစုုျပီး အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဓေလ့ထုုံးတမ္း သိုု႔မဟုုတ္ 

လက္ရွိအသုုံးျပဳေနသည့္ အျခားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ရွိေနခဲ့လ ွ်င္ ယင္းတုုိ႔သည္ 

တရားမ ွ်တမႈ၊ ယုုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ရယူအသုုံးျပဳနုုိင္မႈႏွင့္ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈကင္းေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္ 

အေရးမ်ား ေျဖရွင္းမႈျဖစ္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစရ္မည္။ 

၂၁.၄။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက့ဲသိုု႔ေသာ ယင္းတုုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္အလုိက္ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနအရ တစ္ဦးခ်င္းလုုပ္ကြက္နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြား 

မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း 

မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳရန္ စဥ္းစားႏုုိင္သည္။ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ က်ိဳးေၾကာင္းခိုုင္လုုံစြာ စာျဖင့္ 

ေရးသားေပးပုုိ႔ရမည့္အျပင္ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုုိ႔ အယူခံခြင့္ ရိွေစရမည္။  

၂၁.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုုိ 

တားဆီး ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္ရမည္။ 

 

၂၁.၆။ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈမရိွသည့္ တရားမ ွ်တမႈကုုိ အမ်ားျပည္သူအားလုုံးက လုုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရရိွခံစားႏုုိင္ေရး 

အတြက္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ထိခိုုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာေဒသမ်ား၌ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားအား ဥပေဒဆုုိင္ရာအကူအညီ 

ေပးႏုုိင္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အဆုုိပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ ေပးႏုုိင္ေရးအတြက္ ယင္းတုုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 

လုုိအပ္သည္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရိွေနရန ္တာ၀န္ခံရမည္။ 

 

၂၂။ ႏွစ္ႏုုိင္ငံနယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

၂၂.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံနယနိ္မိတ္အေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ 

သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္ 

အတြင္းႏွင္ ့ ထိခိုုက္ခံရသူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ 

ေဆာင္ရြက္မႈအားလုုံးအား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့ တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ 

ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုုိက္ညီရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ 

ႏိုုင္ငံမ်ားအတြင္း လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ႏုုိင္ငံနယ္နိမိတ္ဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲလ ွ်င္ သက္ဆိုုင္ရာအစုုိးရအဖြ႕ဲအစည္းတုုိ႔သည္ မိမိတုုိ႔ႏိုုင္ငံနယ္ေျမမ်ားတြင္ 



 
 

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုုိင္သူမ်ား၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုုမႈတိုု႔ကုုိ ကာကြယ္ရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၂.၂။ ႏိုုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ  

ေတာင္တန္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ စားက်က္ေျမမ်ားကုုိ အမီွျပဳ၍ ရာသီအလုုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 

ေနသည့္ တိရစၦန္ေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ ေရလုုပ္သားငယ္မ်ား၏ ငါးဖမ္းသည့္ နယ္ေျမမ်ားက့ဲသုုိ႔ေသာ 

ႏွစ္ႏုုိင္ငံနယ္နိမိတ္ဆုုိင္ရာ  လုုပ္ပိုငု္ခြင့္အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုုိ နားလည္မႈရိွေစရန္  ျမွင့္တင္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၂၂.၃။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား 

အား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ 

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုုင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ 

အခါတုုိင္းတြင္ သက္ဆုုိင္သည့္ ေဒသဆုုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အထိခိုုက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ 

အစုုိးရမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

အား စီမံခန္႔ခြဲရန ္တည္ဆဲ ႏုုိင္ငံတကာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ေရးဆြအဲသုုံးျပဳျပီး အားေကာင္း ေစရမည္။ 

သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ယင္းတုုိ႔သည ္ သက္ဆုုိင္သည့္ ေဒသအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းထိခိုုက္ခံရသူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စာပိုုဒ္ 

(၄.၈) ပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 

အခန်း (၆) 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
 

ဤအခန္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင္ပ့တ္သက္သည့္ ေျမယာ၊ 

သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ  ေဖာ္ျပထားသည္။    

၂၃။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ 

၂၃.၁။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ရာသီ ဥတုုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ တားဆီးရန္ႏွင့္ 

တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္လ့ည္းေကာင္း၊ သက္ဆုုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 

ႏွင့္အညီလည္းေကာင္း သက္ဆုုိင္ရာ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ 

လည္းေကာင္း ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္ 

သမားမ်ား၊ အေသးစားစားေသာက္ကုုန္ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ ထိခိုုက္လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ 

ေဒသမ်ား၌ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားကုုိ အေလးထား၍ တစ္ဦးခ်င္း၊ ေဒသအစုုအဖြဲ႕မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ 

ထိခိုုက္ခံရႏိုုင္ေျခရိွသူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခ ံ



 
 

ထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ  သင့္ေလ်ာ္သလုုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ 

၂၃.၂။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ 

ရႏိုုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 

တုုိ႔ျဖင္ ့ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရးယူေဆင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အစားထုုိးေပးရာတြင္ အျခားသူမ်ား၏ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား မထိခိုုက္ေစရ။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ကၽြန္းငယ္ႏွင့္ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ 

နိုုင္ငံမ်ားကုုိ အထူးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ကုုိလည္း စဥ္းစားႏုုိင္သည္။ 

၂၃.၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲမႈကုုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္းႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြ 

ရွိျခင္းဆုုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုုိ ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတိုုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရား 

မ်ားႏွင့္အညီ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၊ အေသးစားစားေသာက္ကုုန္ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား၊ ထိခိုုက္ 

လြယ္ျပီး အလွမ္းေ၀းေသာ ေဒသမ်ား၌ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားကုုိ အေလးထား၍ တစ္ဦးခ်င္း၊ ေဒသအစုု 

အဖြ႕ဲမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ထိခုုိက္ခံရႏိုုင္ေျခရိွသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ပံ႔ပုုိးကူည ီ

ရမည္။ 

 

၂၄။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

၂၄.၁။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုုိ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္သည့္အခါ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ ရႈေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ 

ထည့္သြင္းေျဖရွင္းရန္ အဖြ႕ဲအစည္းအားလုုံးက တာ၀န္ခံရမည္။ နယ္ေျမေနရာေဒသစီမံကိန္းမ်ား 

အပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ ေျမလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ 

မူေဘာင္မ်ားကုုိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၏ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရိွေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ 

ေရွာင္ရွားရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရးဆြရဲမည္။ 

 

၂၄.၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ တည္ဆဲ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ က်င့္သုုံးသင့္ သည့္ 

နိုုင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုုံးအား  ကိုုက္ညီရန္ 

တာ၀န္ခံရမည္။ အဖြ႕ဲအစည္းအားလုုံးသည္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

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

Principles) ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရယ္တံု႔ျပန္မႈအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈပဋိညာဥ္ 

စာတမ္းႏွင့္အနိမ့္ဆုုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (the Humanitarian Charter and Minimum 



 
 

Standards in Disaster Response) အပါအ၀င္ ႏုုိင္ငံတကာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂၄.၃။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကုုိ ထည့္သြင္းေရးဆြအဲေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတိုုင္ပင ္

ျခင္းႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရား မ်ားႏွင့္အညီ ထိခိုုက္ခံရႏိုုင္သည့္ 

နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး 

ဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ေကာက္ယူရမည္။  လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားကုုိ ယင္းတုုိ႔၏ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကုုိ သက္ေသျပခြင့္ ရရိွေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုုိ႔၏ လုုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ 

အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ားကုုိ ယင္းတုုိ႔အား ျပန္လည္ခ်ထားႏုုိင္ရန္လည္းေကာင္း 

အေထာက္အကူျပဳသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နယ္ေျမဧရိယာ ျပင္ပမွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အပါ 

အ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္ 

စနစ္မ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုုိ ခံႏုုိင္ရည္ရိွ၍ ခုုခံတြန္းလွန္ေက်ာ္လႊားနိုုင္ရမည္။ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရႏုုိင္သူမ်ားအား ယာယီေနရာ 

ခ်ထားရန္အတြက္ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုုတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး၊ 

ယင္းဧရိယာမ်ားတြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ခိုုင္မာေစရန္ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေရးဆြျဲပ 

ဌာန္း ရမည္။ 

 

၂၄.၄။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အေရးေပၚတံုု႔ျပန္မႈအဆင့္တြင္ပင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 

ကိစၥကုုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ အစားထုုိးေပးရာတြင္ အျခားသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား မထိခိုုက္ေစရ။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အသိအမွတ္ျပဳ၊ 

ေလးစားျပီး အကာအကြယ္ေပးရမည္။ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမ၀င္အသုုံးျပဳမႈဆိုုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ထိခိုုက္ခံရသူအားလုုံးအား ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ 

 

၂၄.၅။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္အဆင့္တြင္လည္း 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိစၥမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယာယီေရႊေျပာင္းခံရသူမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ 

တန္ဘုုိးထား၍လည္းေကာင္း၊ လုုံျခံဳမႈရွိစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ယင္းတုုိ႔၏ မူရင္းေနရာသုုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုုိင္ႏုုိင္ရန္ အကူအညီေပးရမည္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့

အခြင့္အေရးမ်ားဆုုိင္ရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ အကူအညီေပး 

ရမည္။ လုုပ္ကြက္မ်ားႏွင္ ့ အျခားနယ္ေျမေနရာယူနစ္မ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ားကုုိ  ျပန္လည္တည္ 

ေထာင္သည့္အခါတုုိင္းတြင္  ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ ညွိႏိႈင္းတိုုင္ပင္ ျခင္းႏွင္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ 



 
 

ရြက္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆုုိပါပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းတုုိ႔၏ 

မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုုိင္ျခင္းမျပဳႏုုိင္သည့္အခါ အျခားေနရာမ်ား၌ 

အျမဲေနထုုိင္ႏိုုင္ေအာင္ ေနရာခ်ထားေပးရမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ သားငါး၊ 

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ခုုိင္မာစြာ ရယူအသုုံးျပဳႏုုိင္ေရးအတြက္ 

အစားထုုိးေပးရာတြင္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားအား 

မထိခိုုက္ေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အာမခံႏုုိင္ရန ္ အဆုုိပါျပန္လည္ေနရာခ် 

ထားမႈကုုိ အိမ္ရွင္ေဒသခံအစုုအဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၂၅။ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဆုုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား။ 

၂၅.၁။ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုုင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ 

ျပႆနာမ်ားကုုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ပေပ်ာက္ေစရန္ အဖြ႕ဲအစည္းအားလုုံးသည္ လုုပ္ငန္း 

အဆင့္ဆင့္ကိုု ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုုိ႔ျပင ္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ဥပေဒႏွင့္ 

ကုုိက္ညီစြာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓမၼရယူသည့္ကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ 

လုုပ္ကုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာ ရႈေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ိဳးကုုိ ပဋိပကၡမျဖစ္ေပၚမီလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။  

 

၂၅.၂။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ the Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol 

ႏွင့္ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (Housing and Property Restitution for 

Refugees and Displaced Persons (Pinheiro Principles) တုုိ႔အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ ့ တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအရ 

လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ နုုိင္ငံတကာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္ တန္ဖိုုးထား၍ 

က်င့္သုုံးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကုုိက္ည ီ ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနစဥ္ႏွင့္ 

ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ပိုုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ေဒသခံမ်ားက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင္ ့

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ 

ဥပေဒကုုိ ေလးစားလိုုက္နာရမည္။  

 

၂၅.၃။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အလို႔ငွာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ အဆုုိပါျပႆနာမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္  အဖြ႕ဲအစည္းအားလုုံးက လုုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုုိ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္ 

အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုုိ ပေပ်ာက္ေစရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ 

မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ 

အစုုိးရသည္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကုုိ 

ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးနုုိင္ျပီး တရားမ ွ်တမႈ၊ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာတန္းတူ 



 
 

ညီမ်ွျခင္းကုုိ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ရယူအသုုံးျပဳနုုိင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈကင္းေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး 

မ်ားကုုိ ရရိွေစႏုုိင္သည့္ ဓေလ့ထုုံးတမ္း သိုု႔မဟုုတ္ အျခား ေဒသႏၱရလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 

အသုုံးျပဳရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

 

၂၅.၄။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ႏုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ေဒသက 

လက္ခံထားေသာ လက္ရွိလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္နာျပီး ကာကြယ္ေပးရန္ 

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျပီး အဆုုိပါလုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

လုုံး၀မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုုင္ရန္ အာမခံရမည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

တည္ဆဲ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ကုုိက္ညီစြာ ႏ္ုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရသည္ မိမိတိုု႔၏ နယ္ေျမအတြင္း 

အတင္း အဓမၼ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး 

မ်ားကုုိ အသိအမွတ္မျပဳရ။ အိမ္ရွင္ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 

အကာအကြယ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဒုုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ 

ရသူမ်ားႏွင္ ့ အျခားအက်ိဳးထိခိုုက္သူမ်ားအား  လံုုျခံဳစြာ ေနရာခ်ထားရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အခါတုုိင္းတြင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္ျပီး ဆက္လက္ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အဆုုိပါ အဓမၼခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခ 

ရွိသည့္ မွန္ကန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသခံျဖစ္ေစရန္အလုုိ႔ငွာ 

လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာတရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ားကုုိ ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ခုုိး၀ွက္မႈတုုိ႔မွ ကာကြယ္ေပး 

ရမည္။ အဆုုိပါ မွတ္တမ္းမရိွသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လက္ရွိလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု 

ပါးစပ္ရာဇ၀င္ႏွင္ ့ ေမးျမန္းစံုုစမ္းမႈရလဒ္မ်ားအပါအ၀င္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈကုုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၏ ေဒသက လက္ခံထားေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ အသိအမွန္ျပဳ၊ 

ေလးစားျပီး အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမ၀င္အသုုံးျပဳမႈဆိုုင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ထိခိုုက္ခံရသူအားလုုံးအား ျဖန္႔ေ၀ရမည္။ 

 

၂၅.၅။  ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ (သို႕မဟုတ္) ရပ္စဲသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရႏွင့္ 

အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ယင္းထိခိုုက္ခံရသူမ်ားအတြက္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈႏွင့္ ေရရွည ္

တည္တန္႔သည့္ ရလဒ္မ်ားကုုိ အေထာက္အပ့ံေပးႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ျပႆနာ 

မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ခံရမည္။ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ႏုုိင္သည့္ 

အခါတုုိင္းတြင္ ကုုလသမဂၢဒုုကၡသည္မ်ားဆုုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုုးႏွင့္ အျခားသက္ဆုုိင္ သည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင္ ့ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားကုုိ နုုိင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီစြာ ေစတနာျဖင့္ တန္ဘုုိးထား၍လည္းေကာင္း၊ လုုံျခံဳမႈရွိစြာ ျဖင့္လည္း 

ေကာင္း၊ ဂုုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုုိ႔၏ မူရင္းေနရာသုုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုုိင ္

ႏုုိင္ရန္ သင့္ေတာ္သလုုိ အကူအညီေပးရမည္။ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ 



 
 

ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ျခင္းမရွိမႈ၊ 

က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈကုုိ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ က်ယ္ျပန္စြာ ျဖန္႔ေ၀ေပးနုုိင္မႈ အစရိွသည္ တုုိ႔ႏွင့္ 

ျပည့္စုုံရမည္။ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားကုုိ ခ်က္ခ်င္း 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဌာေနတုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဓေလ့ထုုံး တမ္း စနစ ္အသုုံးျပဳ 

သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္း 

ေပးသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဓေလ့ထုုံးတမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ 

အသုုံးျပဳႏုုိင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

 

၂၅.၆။ ျပန္လည္အစားထုုိးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မျဖစ္ႏုုိင္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အလားတူ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ခုုိင္မာစြာ ရယူအသုုံးျပဳႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈက အျခားသူ 

မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ မထိခိုုက္ေစေရးအတြက္ တာ၀န္ခံႏိုုင္ရန္အလုုိ႔ငွာ 

အိမ္ရွင္ေဒသခံအစုုအဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားသက္ဆိုုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ အထူးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မုုဆုုိးမ၊ မုုဆုုိးဖုုိႏွင္ ့

မိဘမ့ဲမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ုခံရႏိုုင္ေျခရိွသူမ်ား၏ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကုုိ 

ခုုိင္မာစြာ ရယူသုုံးစြႏဲိုုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

 

၂၅.၇။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ မူလကတည္းက ရွိေနေသာ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈႏွင္ ့ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ 

တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခြဲျခားႏိွမ္ခ်မႈတုုိ႔ကုုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုုိ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လုုိအပ္သည့္အခါတုုိင္းတြင္ 

တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ လိုုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုုိင္ရန္ 

သက္ဆိုုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရမည္။  

 

 

အခန်း(၇) 

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

 
၂၆.၁။ ဤလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၏ ေစတနာျဖင့္ တန္ဘိုုးထား၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ သေဘာသဘ၀အတုုိင္း  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင္ ့ အကဲျဖတ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန ္နုုိင္ငံေတာ္အစုုိးရ၌ တာ၀န္ရွိသည္။  

 



 
 

၂၆.၂။ ဤလမ္းညႊန္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုုိ႔၏ 

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈကုုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ 

ရန္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္သစ္ေတာဆုုိင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း တုုိးတက္မႈ၊ 

အမ်ိဳးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈလုုံေရးအတြက္ လုုံေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာရရွိအသုုံးျပဳနုုိင္သည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈဖြံ႕ျဖိဳး 

တုုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔သည့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္မႈတုုိ႔အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားကုုိ အကဲျဖတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ နုုိင္ငံတကာအဆင့္တိုု႔တြင္ 

အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုုင္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ  တည္ေထာင္ 

ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရိွအသုုံးျပဳေနသည့္ အဆုုိပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳရန္ 

ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရက အားေပးျမွင့္တင္ရမည္။ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ အားလုုံးပါ၀င္ႏိုုင္မႈ၊ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမ ွ်မႈကုုိ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မႈ၊ 

ကုုန္က်စရိတ္သက္သာမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔မႈတုုိ႔ကိုု ျဖစ္ေပၚေစရမည္။ ဤလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရသည္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ 

နည္းပညာအေထာက္အပ့ံမ်ား ရယူႏိုုင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

၂၆.၃။  ႏိုုင္ငံေတာ္အစုုိးရက ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ ေစတနာျဖင့္တန္ဘုုိးထား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ေတာင္ပိုုင္းႏိုုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အပါအ၀င္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီေပးေသာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ကုုလသမဂၢ 

က အထူးျပဳဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုုိ တုုိက္တြန္း 

အားေပးရမည္။ အဆုုိပါပံ႔ပိုုးကူညီမႈမ်ားတြင္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေငြေၾကးအေထာက္ 

အပ့ံ၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုုိးတက္မႈ၊ အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား 

ဖလွယ္မႈ၊ အမ်ိဳးသားလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ဆုုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြကဲ်င့္သုုံးမႈႏွင့္ 

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈစသည္တုုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

 

၂၆.၄။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလုုံမႈေကာ္မတီသည္ သက္ဆုုိင္သည္ ့ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလုုံး အခ်င္းခ်င္း၏ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုုိ သင္ယူရန္၊ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုုိင္ရာ တုုိးတက္မႈ 

အေျခအေန၊ ယင္းတုုိ႔၏ ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိသုုံးသပ္ရန ္

စသည္တုုိ႔ကုုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ကမၻာအဆင့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စားနပ္ 

ရိကၡာဖူလုုံမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ အဆုုိပါေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြ႕ဲႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတုုိင္ပင္ျပီး 

ေကာ္မတီသုုိ႔ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုုင္ရာ တုုိးတက္မႈမ်ားကုုိ အစီရင္ခံျပီး 

ယင္းတုုိ႔၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုုိင္ရာ တုုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 

ထည့္၀င္မႈတုုိ႔ကုုိ အကဲျဖတ္ရမည္။ အဆုုိပါအစီရင္ခံစာသည္ တကမၻာလုုံးကုုိ လႊမ္းျခံဳရမည့္အျပင္ 



 
 

ႏိုုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေကာင္းဆုုံးလုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္ႏွင့္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္တကြ အျခား 

သင့္ေတာ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

 

၂၆.၅။ အရပ္ဖက္လူ႔မႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ ပုုဂၢလိကက႑အပါအ၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္း 

အားလုုံးအား ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုုိ အမ်ုိးသားအဆင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္၊ ႏုုိင္ငံ၏ အေျခအေန 

တုုိ႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းအားကုုိ အသုုံးျပဳ၍  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

အားေပးရမည္။ လုုပ္နည္းလုုပ္ဟန္မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတုုိးတက္ေစရန္ အလုုိ႔ငွာ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းအားလုုံးကုုိ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုုိ  ျဖန္႔ေ၀ရန္ အားေပးရမည္။ 
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