လမ််းပြကြယ်ြါတီ
မူဝါဒ၊ ပြည်သူူ့အြ ြု်းပြြုလုြ်ငန််း၊
ြါတီစည််းမ ဉ််း၊ စည််းြမ််းနှင်
ဘဏ္ဍာရ ်း စည််းမ ဉ််း၊ စည််းြမ််းမ ာ်း

၁။

မူဝါဒသဘ

ောထောားနှင့် ပြည့်သူူ့အက ြုားပြြုလုြ့်ငန့်ားစဉ့်မ ောား

၂။

ရည့်ရွယခ
့် က့်

၃။

နုငင
့် ဘ
ံ ရားအပမင့်သဘ

၄။

စည့်ားရံုားဘရားအပမင့်သဘ

၅။

ပြည့်ဘထောင့်စုတုငား့် ရင့်ားသောားမ ောားအဘြေါ် ထောားရှဘသောသဘ

၆။

လူမှုဘရားအပမင့် သဘ

၇။

စားြောားဘရားအပမင့် သဘ

၈။

ြညောဘရားသဘ

၉။

က န့်ားမောဘရား သဘ

၁၀။

လယ့်သမောားအဘရားသဘ

၁၁။

နုငင
့် ံသောားပြစ့်ခင့်

ောထောား
ောထောား
ောထောား

ောထောား
ောထောား

ောထောား
ောထောား
ောထောား

လမ််းပြကြယ်ြါတီ
မူဝါဒသရဘာထာ်းနှင် ပြည်သူူ့အြ ြု်းပြြုလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း
၁။
သဘ

နုငင
့် ဘ
ံ ရားဆုသည့်မှော
ောလည့်ားရှသည့်။

က ယ့်ဝန့်ားနက့်နဲဘသော

ရှုြ့်ဘထားဘြလဘသော

သဘ

ကစစတစ့်ရြ့်ပြစ့်ဘြသည့်။
ောလည့်ား

ရှသည့်။

အသရ

ခက့်ဘသော

ဤသုို့ဆုပခင့်ားဘ ကောင့်

နုငင
့် ဘ
ံ ရားကုမသနုင့်ဘတောပြ န ားမလည့်နုင့် ဘတောမည့်ဟူ၍ မှတ့်ယူရမည့်မဟုတ့်ဘခ ။ခက့်ခဲ နက့်နဲဘသော
သဘ

ောကုဘြော့်ပြပခင့်ား ပြစ့်ပြား ယင့်ားသုို့ ခက့်ခဲနက့်နဲဘသော နုငင
့် ဘ
ံ ရား သဘ

ပြည့်သူလူထု

တစ့်ရြ့်လားံု

ရောနှုန့်ားပြည့်န ားလည့်လောသည့်အထ

ောမှန့်က မမတုို့ြါတမှတဆင့်

အသြညော

အတတ့်ြညောမ ောား

န ားလည့်ဘအောင့်ကကြုားစောားအောားထုတ့်၍ဘလလောရမည့်သောပြစ့်ဘြသည့်။ဘလလော ဘလလောပခင့်ားပြင့် ခက့်ခဲ
နက့်နဲဘသောနုငင
့် ဘ
ံ ရား

သဘ

ောသ

ောဝအဓြပါယ့်

အစစ့်အမှန့်ကု

မှန့်ကန့်စောန ားလည့်ပြားနုင့်ငအ
ံ က ြုား၊

ပြည့်သူူ့ အက ြုားကု အဓြပါယ့်ရှရှ တောဝန့်သသပြင့် ဘဆောင့်က ဉ့်ားနုင့် မည့်ပြစ့်ဘြသည့်။
ဤသပုို့ ြင့် လူတုို့သည့် မမတ၏
ုို့ စောားဝတ့်ဘနဘရား၊ လူမဘ
ှု ရားကစစရြ့်မ ောားကု ဘပြရှင့်ားရန့်၊
ကြ့်ကဲရန့်၊ အုြ့်ခ ြုြ့်ရန့်၊ ထန့်ားဘက ောင့်ားရန့် ြု၍ဘကောင့်ားဘသောနည့်ားလမ့်ားမ ောကု စမ့်ားသြ့်
သည့်။ နုင့်ငဘ
ံ ရားအဘတားအဘခေါ်မ ောား၊ အယူအဆမ ောား၊ သဘ

စမံရန့် ၊

ရှောဘြ ခဲ က

ောတရောားမ ောား၊ အြဲွဲ့အစည့်ား မ ောား ပြစ့်ဘြေါ်

လောဘသောဘ ကောင့် ယံု ကည့်သည့်အဘြေါ် အဘပခတည့်ထောားသည့် လူမှုဘရားကု အဘပခပြြု၍ လတ့်လြ့်ခင့်
ရဘစရန့် ဘြော့်ဘဆောင့်မည့် သဘ

ောအယူ ရှသည့် ဝါဒပြစ့်သည့်။

- ၂၂။

ည် ယ
ွ ်ခ ြ်
ပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လုားံ ၏ ယံု ကည့်အောားကုားမှုကု ရရှဘသော အစုားရ တစ့်ရြ့်
ပြစ့်ဘအောင့်

စစ့်မှန့်ဘသော

ဘရွားဘကောက့်ြဲပြင့်

အစုားရတစ့်ရြ့်ပြစ့်ဘအောင့်

က ြုားစောားရမည့်။

ပြည့်ဘထောင့်စုပမန့်မောနုငင
့် ံဘတော့်သမမတ အစုားရသည့် ပြသူမ ောား၏ စောားဝတ့်ဘနဘရား ဘခ ောင့်လည့်
ဘစရန့်

ြညောဘရားစနစ့်မ ောား

ပမင့်မောားတုားတက့်ဘစရန့်နှင့်

နုငင
့် ဘ
ံ တော့်စားြောားဘရား

က့်စံုြွဲ့ံ ပြြုား

တုားတက့် လောဘစရန့်ကကြုားြမ့်ားသောားရမည့်။ယင့်ားသကုို့ ကြုားြမ့်ားရောတင့် ပြည့်သူ မ ောား၏ စမ့်ားအောား
အပြည့် အဝြါလောဘစရန့်နှင့် လအ
ု ြ့်ဘသော ရင့်ားနှားပမြုြ့်နှံမှုမ ောားကု နှစ့်ြက့်အက ြုား

တူမျှတစော

ြါဝင့်လော ဘစရန့်ကုြါ ဘဆောင့်ရွက့်ကကြုားြမ့်ားသောားမည့်။ ဤသုို့ ဘဆောင့်ရွက့်ရောတင့် ပြည့်တင့်ား
ပြည့်ြမှ အတတ့်ြညောနှင့် အရင့်ားအနှားမ ောား ြတ့်ဘခေါ်၍ စားြောားဘရား ြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်ဘအောင့် ခင့်တူ
ညမျှ

ဝပြစ့်ဘရား ကကြုားြမ့်ားသောားမည့်။
ခင့်တူညမျှဘသောဤစားြောားဘရားဘပမညကင့်ားတင့်

တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူတုငား့်

ဥြဘဒနှင့်

အညဝင့်ဘရောက့်လြ
ု ့်ကုင့်ခင့်ရှဘစရမည့်။ နုငင
့် ဘ
ံ တောော််၏ ကကယ့်ဝဘသော သယံဇောတ ြစစည့်ားမ ောားကု
ဘြော့်ထုတ့်၍ ပြည့်သူမ ောားလံဘ
ု လောက့်စော သံုားစဲခံစောားနုင့်ဘစရမည့်။ စုက့်ြ ြုားဘရားကဏ္ဍတင့် သောမက
စက့်မှုကုန့်ထုတ့်လုြ့်ငန့်ားနှင့်

တုားပမင့်လြ
ု ့်ကုငန
့် ုငဘ
့် ရားအတက့်

အုြ့်ခ ြုြ့်ဘရား၊

ဥြဘဒပြြုဘရား၊

တရောားစရင့်ဘရားတက
ုို့ ု ပြည့်သူမ ောားမှအောား ပြည့်ဘဆောင့်ရွက့်ဘြားရန့် တုက့်တန့်ားကကြုားြမ့်ားသောားမည့်။

၃။

နုင်ငံရ ်းအပမင်သရဘာထာ်း
ကျွန့်ုြ့်တုို့ပမန့်မောနုင့်ငံသည့်
တုင့်ားရင့်ားသောားလူမ ြုားမ ောား

တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူတစ့်ရြ့်လုားံ

သောယောဝဘပြောဘရားကု

ဘကောင့်ားစောားဘရားနှင့်

ဘမျှော့်မှန့်ားဘဆောင့်ရွက့်ရန့်

ယံု ကည့်သည့်။

လက့်ဘတွဲ့ တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူတစ့်ရြ့်လားံု ဘကောင့်ားစောားဘရားဝါဒ၏ အဓကဆုရင့်ား သဘ
အက ဉ့်ားခ ံြုား၍

ဘြော့်ပြရလျှင့်

လူတစ့်ဦား၏

ဝကု

လူမှုဘရားြတ့်ဝန့်ားက င့်က

ောကု

ဘြားြါသည့်။

ထို့ဘ
ု ကောင့်လည့်ား တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လားံု နှင့် ဘြါင့်ားသင့်ား ဆက့်ဆံရန့် လအ
ု ြ့်ပခင့်ား
ြင့်ပြစ့်ဘြသည့်။ တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လားံု နှင့် ဘြါင့်ားသင့်ားဆက့်ဆံဘရား ဘပြလည့်
ဘခ ောဘမွဲ့ဘစရန့် တရောားဥြဘဒမ ောား ခ မှန့်ပြဌောန့်ားကော လူတစ့်ဦား၏လတ့်လြ့်မှုကု ကနို့့်သတ့်ရန့်
လအ
ု ြ့်ဘြသည့်။တုင့်ားရင့်ားသောားပြည့်သူ တစ့်ရြ့် လံားု အတက့်အမ ောားဆံုားဘသောဘြ ော့်ရွှငခ
့် မ့်ားဘပမမှု
ရရှဘစရန့်က င့်သံုားရမည့်က င့်စဉ့် မ ောား သည့် ဒမုကဘရစက င့်စဉ့်သောပြစ့်သည့်။ ဘခတ့်ကောလ
အလုက့်ထန့်ားကောားခဲသည့်လူူ့အြဲွဲ့အစည့်ား မ ောား၏ နုငင
့် ဘ
ံ ရား အဘတားအဘခေါ်မ ောား ၊နုငင
့် ဘ
ံ တော့်ြဲွဲ့စည့်ား
တည့်ဘဆောက့်မှုမ ောား ၊ နုငင
့် ဘ
ံ ရား

သအုရမ ောားကု ဘလလောသရှပခင့်ားပြင့် မ က့်ဘမှောက့် နုငင
့် ဘ
ံ ရား

ပြဿန မ ောား၊

သက့်ဘသောနုငင
့် ဘ
ံ ရား

မမနုင့်ငန
ံ ှငြ
့် တ့်

ြဿန မ ောားကု

ဘပြရှင့်ားရောတင့်

သင့်ခန့်ားစောမ ောားရယူပြား မှန့်ကန့် ဘကောင့်ားမန့်ဘသော ဆံုားပြတ့်မှု၊ လုြ့်ဘဆောင့်မှု နှင့် အကကံအစည့်
မ ောားရရှရန့် လုအြ့်ဘြသည့်။

- ၃ယဘနို့လက့်ဝဲ/လက့် ောနုင့်ငဘ
ံ ရားစနစ့်ကု အစဉ့်အလောအရ က င့်သံုားဘန ကဘသော ကျွန့်ုြ့်တုို့
နုငင
့် တ
ံ င့် အထူားသပြင့် ကန့်ပမြူနစ့်စနစ့်ကု မသစတ့်ပြင့် ဆနို့့်က င့်ဘန ကသည့်။ ဘခတ့်အဆက့်
ဆက့်ဘဆောင့်ရွက့်လောဘသော

အစုားရမ ောားဘ ကောင့်

မုန့်ားတား ဆနို့့်က င့်ဘန ကသည့်။

ကန့်ပမြူနစ့်/ဆုရှယ့်လစ့်ဝါဒအောား

အမ ောားစုက

လက့်ဝဲ / လက့် ောနုငင
့် ဘ
ံ ရား ဘအောက့်ရှ မည့်သည့် ဝါဒကမ
ု ဆု

မတ့်ဘဆ သြယ့် လက့်တဲဆက့်ဆံမည့်ဟု ခံယူသည့်။
(လမ််းပြကြယ်ြါတီသည်

ြါတီ၏မူဝါဒ

နှင်ခံယူခ ြ်မှာ

နုငင
် ံရ ်းသြပံသရဘာအ

ပြည်သူနှင်ထြ
ု ်တန်ရသာ အစု်း ြုသာ

ှမည်) ဆုဘသော နုငင
့် ဘ
ံ ရားအဆုအမနို့့်ကု လက့်ခံ

ယံု ကည့်ဘသောဘ ကောင့်

ဝနှင့်

ပြည့်သူလူထု၏

ကုယ့်ြုငဆ
့် ံုားပြတ့်ခ က့်ကု

ဘတားဘခေါ်ဘမျှော့်

ပမင့်နုငစ
့် မ့်ား ပမင့်မောားဘရားကု ဦားစောားဘြားဘဆောင့်ရွက့်မည့်။
(လမ့်ားပြ ကယ့်ြါတသည့်

ြါတ၏မူဝါဒနှင့်

ခံယူခ က့်မှော

နုင့်ငဘ
ံ ရားသြပံသဘ

ောအရ

ပြည့်သူနှင့် ထက
ု ့်တန့်ဘသော အစုားရကုသောရရှမည့်)ဆဘ
ု သော နုငင
့် ံဘရားအဆုအမနို့့်ကု လက့်ခံ
ယံု ကည့်ဘသောဘ ကောင့်ပြည့်သူလူထု၏

ဝနှငက
့် ုယ့်ြင
ု ့်ဆံုားပြတ့်ခ က့်မ ောားကုဘတားဘခေါ်ဘမျှော့်ပမင့်နုင့်

စမ့်ားပမင့်မောားဘရားကု ဦားစောားဘြားဘဆောင့်ရွက့်မည့်။
လက့်ရှပြစ့်ဘြေါ်ဘနဘသော
ဒမုကဘရစကု)

ပမန့်မောနုငင
့် ဘ
ံ ရား

လခ
ု င့်သည့်ပြည့်သူလူထုက

အဘပခအဘနအရ

(ပခသသဆနှင့်တူဘသော

ဘရွှခက့်နှင့်ခြ့်ရမည့်အစောား

အုန့်ားမှုတ့်ခက့်နှင့်

ခြ့်ဘန ကဘသောဘ ကောင့် ပြည့်သူအမ ောားစုအသံုားပြြုဘနဘသော မ က့်ကန့်ားမ ြုားခ စ့် အုန့်ားမှုတ့်ခက့် ဝါဒကု
ပြြုတ့်ပြား ဘရွှခက့်ပြငခ
့် ြ့်နုင့်ဘအောင့် ကကြုားစောားလျှင့် ဒမုကဘရစရရှဘအောင့် ဘဆောင့်ရွက့်နုင့်ရန့်
ရည့်ရွယ့်သည့်။

၄။

စည််းရံ်းု ရ ်းအပမင်သရဘာထာ်း
တုင့်ားရင့်ားသောား

လူမ ြုားစုအောားလံားု ၏

လူူ့အြဲွဲ့အစည့်ားတစ့်ရြ့်တတ
ုို့ င့်

ဘယ

ူယ အောား

ပြငစ
့် တ့် ြုင့်ား ရုြ့်ြုင့်ားဆုင့်ရောခံယူခ က့် တူညစော ယံု ကည့်လက့်ခံလောဘအောင့်ဘဆောင့်ရွက့်ရော၌
တုင့်ားရင့်ားသောားလူမ ြုားစုအောားလံားု ၏
စကောားနှင့်

ယဉ့်ဘက ားမှုဓဘလထံုားစံ၊

တုင့်ားရင့်ားသောားလူမ ြုားစုအောားလံားု ၏

ြညောဘရား၊

ကုားကယ့်သည့်

လူမှုဘရား၊

ောသောမ ောားအောား

ောသော
ြံွဲ့ပြြုားတုား

တက့်ဘအောင့် ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

၅။

ပြည်ရထာင်စုတုင်း် င််းသာ်းမ ာ်းအရြေါ်ထာ်း ရသာ
ှ
သရဘာထာ်းအပမင်
ပမန့်မောနုင့်ငရ
ံ ှ တုင့်ားရင့်ားသောား
ပြစ့် ကသည့်ကု
ဘသော့်လည့်ား

မပငင့်ားနုင့်ဘြ။

လူမ ြုားမ ောားသည့် တစ့်ဘပမတည့်ားဘြါက့် ဘသားသောားရင့်ား မ ောား
ဘနထင
ု ရ
့် ောဘဒသကုလက
ု ့်၍

တုင့်ားရင့်ားနယ့်ြောားလူမ ြုားမ ောားအောားလံားု နှင့်

တစ့်ဦားနှငတ
့် စ့်ဦားအဘနပခောား

နုင့်ငသ
ံ ောားမ ောားအြါအဝင့်

၎င့်ားတုို့၏

လူမှု

ဝအဆင့်အတန့်ား

၄ -

ပမင့်တင့်ဘကောင့်ားစောားဘရားကု

ရည့်ဘမျှော့်၍

စတ့်ဓါတ့်ဘရရှည့်ပမင့်မောား

တုားတက့်ဘရားကု အမ ြုားသောားဘရားြန့်ားတုင့်ပြင့် စဲပမဲစော သမုငား့် တစ့်ဘလျှောက့်တင့် ဘသားကဘပြော
ဘသောစကောားကု တန့်ြုားထောားကော အဘရားလျှင့် ဘသားစည့်ားညညတ့်ခဲ ကမည့်ဟု ခံယူသောားမည့်
ပြစ့်ြါသည့်။

၆။

လူမှုရ ်းအပမင်သရဘာထာ်း
လူမှုဘရားအပမင့်ဆုသည့်မှော အြဲစည့်ားတစ့်ရြ့်တင့်ပြစ့်ဘစ လူူ့သမုငား့် ပြ့််ရြ့်တင့်
လူသောားတ၏
ုို့
စောဘြစကောား၊
နယ့်ြောား

စမ့်ားြကောားပြင့်

ကုားကယ့်သည့်

သောတရောား၊

သုခုမအနုြညောလက့်ရောမ ောား၊ ဓဘလထံုတမ့်ားမ ောား ဘလလောသံုားသြ့်၍ တုင့်ားရင့်ား

လူမ ြုားစုတစ့်ခုပခင့်ား၏

ပမင့်မောဘရား

ဘြော့်ဘဆောင့်ခဲ ကဘသော

ပြစ့်ဘစ

တုားတက့်လောဘသောဘခတ့်နှင့်အည

ယဉ့်ဘက ားမှုအဘမအနှစ့်မ ောား

လူမ ြုားဂုဏ၊့်

ထန့်ားသမ့်ားဘစောင့်ဘရှောက့်ဘရားနှင့်

ဇောတဂုဏ့်

လူမ ြုားစုမြဘြ ောက့်

ဘရားကု ဆက့်လက့်ထန့်ားသမ့်ားဘဆောင့်ရွက့်ရန့်ရည့်ရွယြ
့် ါသည့်။

၇။

စီ်းြာ်းရ ်းအပမင်သရဘာထာ်း
နုငင
့် တ
ံ စ့်နုင့်င၏
ံ

က့်စံုြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်မှုသည့် (နုငင
့် ံ၏စားြောားဘရား ခုင့်မောဘတောင့် တင့်ားမှု )

က အဓကက သည့်ဟု ယံု ကည့်လက့်ခံထောားသည့် ။ နုငင
့် ပံ ခောားဘခ ားဘငကု အောားကုား ရဘသော
စားြောားဘရား စနစ့်ကု နည့်ားနုင့်သမျှနည့်ားဘအောင့် ဘဆောင့်ရွက့်မည့်။
နုငင
့် ပံ ခောားဘခ ားဘငကုအောကုား၍ စားြောားဘရားလုြ့်ကုင့်ပခင့်ားသည့် နုငင
့် ံသောားတစ့်ဦားခ င့်ား
ဘခ ားဘငဆြ့်ရန့်တောဝန့်ရှဘသောဘ ကောင့် နုင့်ငက
ံ ုအုြ့်ခ ြုြ့်ဘသော အစုားရသည့် နုငင
့် ပံ ခောား
မ ောားပြင့် စားြောားဘရားလုြ့်ပခင့်ားသည့် ပြည့်သူလူထုအောား အဘကကားဆြ့်ရန့်တောဝန့်ကု
ပြစ့်ဘစဘအောင့် ဘဆောင့်ရွက့်သည့်သဘ
ရ/သံုား

ဘခ ားဘင

ဝန့်ထုတ့် ဝန့်ြုား

ောပြစ့်ဘနဘသောဘ ကောင့် နုငင
့် ပံ ခောားဘင အောားအထူား သတထောား

၍ လုြ့်အြ့်သည့်ထက့် ြုမုဘခ ားယူရန့် မသင့်သည့်အဘ ကောင့်ား သဘ
နုငင
့် ဘ
ံ တော့်

တင့်

တ့်ဂ က့်

ဘငစောရင့်ားဇယောားတင့်

ောထောားခံယူသည့်။
အစုားရနှင့်ဝန့်ကကားဌောနအလက
ု ့်

လွှတ့်ဘတော့်နှင့်လွှတ့်ဘတော့်ကုယ့်စောားလှယ့်၏ အသံုားစရတ့်မ ောားကု ဘလလောသံုားသြ့်၍ ဘလျှောခ ခင့်
ရရန့် စားြောားဘရားအပမင့်အောားပြင့် သဘ
မည့်ဟု သဘ

၈။

ောထောားခံယူသည့်။ ြက
ုို့ ုန့်စနစ့်ပြင့် စားြောားဘရား ဘဆောင့်ရွက့်

ောထောားခံယူသည့်။

ြညာရ ်းသရဘာထာ်း
နုငင
့် တ
ံ ကောအဆင့်မြညောဘရားစနစ့်ပြစ့်ဘြေါ်ဘရားအတက့် အမ ြုားသောားြညောဘရား

ဥြဘဒကု

စဉ့်ဆက့်မပြတ့် အကဲခတ့်မမ့်ားမံဘနရမည့်။ အထက့်တန့်ားအဆင့်အထ အခမဲြညောဘရား စနစ့်ကု
အဘကောင့်အထည့်ဘြော့်ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်ဟု သဘ

ောထောားခံယူြါသည့်။

-

၉။

၅ -

ြ န််းမာရ ်းသရဘာထာ်း
ပြည့်ဘထောင့်စုနယ့်ြောား
ဘဆောင့်ရွက့်ရောတင့်

တုင့်ားရင့်ားသောားမ ောားနှင့်

ပြည့်သူတစ့်ရြ့်လံုား၏

က န့်ားမောဘရား

ပြည့်ြအကူညမ ောားရယူ၍

ဘက ားလက့်ဘနပြည့်သူမ ောားအတက့်

အဘပခခံက န့်ားမောဘရား ဘစောင့်ဘရှောက့်မှုမ ောားကု အစုားရ ၊

ြုဂဂလက တန
ုို့ ှင့် ြူားဘြါင့်ားဘဆောင့်ရွက့်ပြား

ဘဆားဘြားခန့်ားနှင့် ဘဒသနတရဆုင့်ရော ဘက ားလက့်ဘဆားဘြားခန့်ားမ ောားကု

ြင့်လှစ့်သောားရန့်

ရည့်ရွယ့်

ြါသည့်။

၁၀။

ရတာင်သလ
ူ ယ်သမာ်းအရ ်း
လယ့်ယောလုြ့်ငန့်ား

ြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်ဘရားအတက့်

လအ
ု ြ့်ဘသောမ ြုားဘစ၊

ယနတယောား၊

ဘပမ သဇော၊ စုက့်ြ ြုားဘရားအတက့် လံဘ
ု လောက့်ဘသော စုက့်ြ ြုားစရတ့်ဘခ ားဘငရရှရန့် ဘဆောင့်ရွက့် မည့်။

၁၁။

နုင်ငံသာ်းအခငအ
် ရ ်း
နုငင
့် ံသောားပြစ့်ခင့်ရပြားသူမ ောား
ဘဆောင့်ရွက့်မည့်။

နုင့်ငံသောားအခင့်အဘရားတန့်ားတူ

အပြည့်အဝ

ရရှဘစရန့်

အခန််း(၁)
၁။

ြါတီအမည်၏ အဓြပါယ်ရ ာ်ပြခ ြ်
ြါတ၏ အမည့်သည့် (လမ့်ားပြ ကယ့်ြါတ) ၊ အဂသလြ့်

(Guiding
ြါသည့်။

Star

Party)ဟုဘခေါ်တင့်ဘစရမည့်။အဂသလြ့်

ပြည့်ဘထောင့်စုသမမတ

တစ့်ရြ့်လံုား လူမှု

ောသောစကောား အောား

ောသောစကောား

ပမန့်မောနုင့်ငဘ
ံ တော့်အတင့်ား

ပြင့်

-

အတုဘကောက့်မှော(G.S.P)ပြစ့်

မှတင့်ားဘနထုင့် ကဘသော

ပြည့်သူလူထု

ဝ ြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်ဘစရန့်နှင့် ဘမားရောြါလူသောားအခင့်အဘရားမ ောား အပြည့်အဝ ရရှဘစရန့်

လမ့်ားပြ ကယ့်ြါတ အောား ြဲွဲ့စည့်ားရပခင့်ားပြစ့်သည့်။

၂။

အလံနင
ှ ်တံဆြ်

(က) အလံသည့် အနဘရောင့်နှင့်အပြောဘရောင့်ကု ဘန က့်ခံထောား၍ အလယ့်တင့် အပြြူဘရောင့်
တစ့်ြင့်ရှပြား ကယ့်အကကားဘ

ကယ့်ြင့်

ားြါတ့်လည့်တင့် အရွယတ
့် ူ ကယ့်ပြြူ(၁၄)လံားု ဝန့်ားရံထောားရှမှုကု အသ

အမှတ့်ပြြုထောားသည့်။
(၁)

ကယ့်ြင့်အကကားသည့် ပြည့်ဘထောင့်စုသမမတပမန့်မောနုင့်ငဘ
ံ တော့်အတင့်ား ဒမုကဘရစ စနစ့်
ထန့်ားကောားဘရားနှင့် ပငမ့်ားခ မ့်ားဘရားကု ဘြော့်ဘဆောင့်သည့် လမ့်ားပြ ကယ့်ပြစ့်သည့်။

(၂)

အရွယတ
့် ူ ကယ့်ပြြူ(၁၄)လံားု သည့်ပြည့်နယ့်နှင့်တုငား့် ဘဒသကကား(၁၄)ခုအောားရည့်ညန
ွှ ့်ား သည့်။

(၃)

အလံ၏ဘန က့်ခံအဘရောင့်မ ောားပြစ့်ဘသော
လက
ု ့်အညအမျှထောားရှပခင့်ားသည့်
မှတင့်ားကောဘနထင
ု ့် ကကုန့်ဘသော

အနဘရောင့်နှင့်အပြောဘရောင့်တုို့အောား

အလ ောား

ပြည့်ဘထောင့်စုသမမတပမန့်မောနုငင
့် ဘ
ံ တော့်

အတင့်ား

ပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လံုား

တန့်ားတူညမျှ

အခင့်အဘရား

ရရှဘစရန့် ရည့်ညွှန့်ားသည့်။
(၄)

အလ ောားလုက့်ဘရားဆဲထောားသည့်

ဘန က့်ခံအနဘရောင့်သည့်

လူမှုအက ြုားစားြောားြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်ဘရားကု

ပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လုားံ ၏

ရဲရဝ
ဲ ံဝံအစဉ့်တစုက့်

ကကြုားြမ့်ားဘဆောင့်ရွက့်

သောားရန့် ပြစ့်သည့်။
(၅)

အလ ောားလုက့်

ဘရားဆဲထောားသည့်

ဘန က့်ခံ

အပြောဘရောင့်သည့်

ပြည့်ဘထောင့်စုသမမတ

ပမန့်မောနုင့်ငဘ
ံ တော့်ကကား တစ့်ခုလုားံ တည့်ပငမ့်ားဘအားခ မ့်ားဘရားကု ဘြော့်ဘဆောင့်သည့် အဓြပါယ့်
ပြစ့်သည့်။
(ခ)

တံဆြ့်သည့်ဘန က့်ခံအနဘရောင့်ဘလားဘထောင့်အတင့်ားအပြြူဘရောင့် ကယ့်ြင့်တစ့်လုားံ အောား အရွယ့်တူ
ကယ့်ပြြူ(၁၄)လံုားပြင့် ဝန့်ားရံထောားသည့်ကု အသအမှတ့်ပြြုထောားသည့်။
(၁)

ဘန က့်ခံအနဘရောင့်သည့် ပြည့်သူလူထုတစ့်ရြ့်လံုား၏ အက ြုားစားြောားြံွဲ့ပြြုားတုားတက့်
နှင့် ဘမားရောြါလူသောားအခင့်အဘရားမ ောား အပြည့်အဝရရှဘရားတအ
ုို့ ောား ရဲရဲဝံဝံအစဉ့်
ဘဆောင့်ရွက့်ပခင့်ားကု ဘြော့်ဘဆောင့်ပခင့်ား။

ဘရား
တစုက့်

-၂(၂)

အပြြူဘရောင့် ကယ့်ြင့်အကကားသည့်
ဒမုကဘရစ

ပြည့်ဘထောင့်စုသမမတ

ပမန့်မောနုငင
့် ဘ
ံ တော့်အတင့်ား

စနစ့် ထန့်ားကောားဘရားနှင့် ပငမ့်ားခ မ့်ားဘရားကု ရည့်ရွယ့်သည့်

လမ့်ားပြ ကယ့်

ပြစ့်သည့်။
(၃)

အရွယ့်တူ ကယ့်ပြြူ(၁၄)လံားု သည့် ပြည့်နယ့်နှင့်တုငား့် ဘဒသကကား(၁၄)ခုအောားရည့်ညန
ွှ ့်ားသည့်။

အခန််း(၂)
၁။

ြါတီ ွဲ့စည််းြံု
(ြ) လမ့်ားပြ ကယ့်ြါတ(Guiding Star Party)ကု ဘအောက့်ြါအတုငား့် အဆင့်ဆင့် သတ့်မှတ့်
ြဲွဲ့စည့်ား ရမည့်-

(ခ)

(၁)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောအဆင့်

(၂)

ပမြုွဲ့နယ့်အဆင့်

(၃)

ခရုငအ
့် ဆင့်

(၄)

တုင့်ားဘဒသကကားနှင့် ပြည့်နယ့်အဆင့်

(၅)

ြါတဗဟုဌောနခ ြုြ့်၊ ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့် ဘကော့်မတအဆင့်

(၆)

ပမန့်မောနုင့်ငလ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော ြါတညလောခံ

အလုြ်အမှုရဆာင်အ ွဲ့မ ာ်း
ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောအမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောား ဘအောက့်ြါအတုငား့် ြဲွဲ့စည့်ားရမည့်(၁)

ဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၂)

ဒုဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၃)

အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၄)

တဲြက့်အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၅)

ဏ္ဍောဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၆)

စောားရင့်ားစစ့်

(၁)ဦား

(၇)

အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့ဝင့်

(၅)ဦား

(၈)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောား အနည့်ားဆံုား(၁၁)ဦား
အမ ောားဆံုား(၁၅)ဦားအထ ြဲွဲ့စည့်ားနုင့်သည့်။

မှ

- ၃ (ဂ)

ပမြုွဲ့နယ့်ြါတအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောား ဘဆောက့်ြါအတုင့်ား ြဲွဲ့စည့်ားရမည့်(၁)

ဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၂)

ဒုဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၃)

အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၄)

တဲြက့်အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၅)

ဏ္ဍောဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၆)

စောားရင့်ားစစ့်

(၁)ဦား

(၇)

အလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့ဝင့်

(၅)ဦား

(၈)

ပမြုွဲ့နယ့်ြါတအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောားအနည့်ားဆံုား(၁၁)ဦားမှအမ ောားဆံုား
(၁၇)ဦား အထ ြဲွဲ့စည့်ားနုင့်သည့်။

(ဃ) ခရင
ု ်အလုြ်အမှုရဆာင်အ ွဲ့မ ာ်း
(၁)

ဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၂)

ဒုဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၃)

အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၄)

တဲြက့်အတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၅)

ဏ္ဍောထန့်ား

(၁)ဦား

(၆)

စောားရင့်ားစစ့်

(၁)ဦား

(၇)

အလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့ဝင့်

(၅)ဦား

(၈)

ခရုငြ
့် ါတအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောားအနည့်ားဆံုား(၁၁)ဦားမှအမ ောားဆံုား
(၁၇)ဦားအထ ြဲွဲ့စည့်ားနုင့်သည့်။

(င)

တုင့်ားဘဒသကကား (သုို့) ပြည့်နယ့်ြါတအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောား ဘအောက့်ြါ
ြဲွဲ့စည့်ားရမည့်(၁)

ဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၂)

ဒုဥကကဋ္ဌ

(၁/၂)ဦား

(၃)

အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၄)

တဲြက့်အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၅)

ဏ္ဍောဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၆)

စောားရင့်ားစစ့်

(၁)ဦား

(၇)

အလုြ့်အမှုဘဆောင့်

(၇)ဦား

အတုင့်ား

- ၄ (၈)

တုင့်ားဘဒသကကား (သုို့ ) ပြည့်နယ့်အလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မ ောားအောားအနည့်ားဆံုား(၁၅)ဦား
မှ အမ ောားဆံုား(၂၁)ဦားအထ ြဲွဲ့စည့်ားနုင့်သည့်။

မှတ်ခ ြ်။

တုင့်ားဘဒသကကား(သုို့)ပြည့်နယ့်ြါတ

ဥကကဋ္ဌတုင့်ားသည့်

ြါတဗဟုဘကော့်မတအဆင့်မ ော

ပြစ့် ကသည့်။

(စ)

ြါတီဌာနခ ြုြ်၊ဗဟုအလုြအ
် မှုရဆာင်အ ွဲ့မ ာ်း
ြါတဌောနခ ြုြ့် ၊ ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်မ ောားအောား ဘအောက့်ြါအတုငား့် ြဲွဲ့စည့်ားမည့်(၁)

ဥကကဋ္ဌ

(၁)ဦား

(၂)

ဒုဥကကဋ္ဌ

(၁/၂)ဦား

(၃)

အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၄)

တဲြက့်အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၅)

ဏ္ဍောဘရားမှြူား

(၁)ဦား

(၆)

ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့ဝင့်

( )ဦား

(၇)

ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့အောား အနည့်ားဆံုား(၁၁)ဦားမှ အမ ောားဆံုား(၂၁)ဦား

အထ

ြဲွဲ့စည့်ားခင့်ရှသည့်။(၃၀-၅-၂၀၂၁)ရက့်ဘနို့ ြါတဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့် ဘကော့်မတ
အစည့်ားအဘဝားဆံုားပြတ့်ခ က့်အရ ပြင့်ဆင့်)

(ဆ) ြါတီညလ
ီ ာခံ ြုယ်စာ်းလှယမ
် ာ်း
(၁)

ပမြုွဲ့နယ့်အတင့်ားရှ ဘက ားရွောအုြ့်စုမ ောားက ဒမုကဘရစ

(၅)ဦား

နည့်ားလမ့်ားနှင့်စနစ့်တက ဘရွားခ ယ့်ထောားဘသော ကုယ့်စောားလှယ့်
(၂)

ပမြုွဲ့နယ့်ြါတမ ောားမှ ဘရွားခ ယ့်ထောားဘသော ကုယ့်စောားလှယ့်

(၃)ဦား

(၃)

ခရုငြ
့် ါတမ ောားမှ ဘရွားခ ယ့်ထောားဘသော ကုယ့်စောားလှယ့်

(၃)ဦား

(၄)

တုင့်ားဘဒသကကား(သုို့)ပြည့်နယ့်ြါတမ ောားမှ ဘရွားခ ယ့်ထောားဘသော

(၅)ဦား

ကုယ့်စောားလှယ့်

- ၅ အခန််း(၃)
၁။

ပမန်မာနင
ု ်ငလ
ံ ်းံု ဆင
ု ် ာြါတီညလ
ီ ာခံ၊

ြါတီဗဟုရြာ်မတီ၊

ြါတီဗဟုအလုြ်အမှုရဆာင်

အ ွဲ့တို့ု၏ အဆင်ဆငတ
် ာဝန် သူ
ှ မ ာ်း၏ လုြ်ြင
ု ်ခင်တာဝန်မ ာ်းအာ်း ွဲ့စည််းရဆာင် ွြြ
် ံု
(ြ) ပမန်မာနင
ု ်ငလ
ံ ်းံု ဆင
ု ် ာ ြါတီညလ
ီ ာခံ
(၁)

ပမန့်မောနုင့်ငလ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော ြါတညလောခံသည့်ြါတ၏အပမင့်ဆံုားဘသော အောဏောြုင့် အြဲွဲ့
အစည့်ားပြစ့်ရမည့်။

(၂)

ြါတ၏ ပမန့်မောနုင့်ငလ
ံ ားံု ဆုင့်ရော ညလောခံအောား(

)နှစ့် တစ့်ကကမ့် ဘခေါ်ယူက င့်ားြ

ရမည့်။
(၃)

ြါတ၏ အဘရားဘြေါ်ညလောခံအောား ြါတဗဟုဘကော့်မတ သံားု ြံုတစ့်ြံုမှ ဘတောင့်ားဆုလျှင့်
(သုို့မဟုတ့်)ဗဟုဘကော့်မတအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အောားလံုားမှ

သဘ

ောတူဆံုားပြတ့်လျှင့်

ပမန့်မောနုင့်ငလ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော ြါတညလောခံအောား က င့်ားြရမည့်။

(ခ)

ြါတီဗဟုရြာ်မတီ
(၁)

ြါတဗဟုဘကော့်မတသည့် ညလောခံတစ့်ခုနှင့်တစ့်ခုအ ကောား ကောလမ ောားတင့် ြါတ၏
အပမင့်ဆံုားဘသော အောဏောြုင့်အြဲွဲ့အစည့်ားပြစ့်ဘစရမည့်။

(၂)

ြါတဗဟုဘကော့်မတသည့် ြါတြဲွဲ့စည့်ားြံုအဘပခခံဥြဘဒအရဘရွားခ ယ့် တင့်ဘပမောက့်
ထောားဘသော ြုဂဂြုလ့်မ ောား ပြစ့် ကရမည့်။

(၃)

ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့သည့်ြထမဦားဆံုားအကကမ့်က င့်ားြသည့် ြါတညလောခံမှ
ဆံုားပြတ့်ခ က့်မ ောားကု ဘအောက့်ဘပခြါတအထ ညွှန့် ကောား ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

(၄)

ြါတဘကော့်မတသည့် ြါတြွဲ့ဲ စည့်ားြံု အဘပခခံစည့်ားမ ဉ့်ားဥြဘဒအရြါတက ခ မှတ့်
ထောားဘသော လမ့်ားစဉ့်မ ောား၊ လုြ့်ငန့်ားစဉ့်မ ောားအောား တောဝန့်ခံဘဆောင့်ရွက့် ကရမည့်။

(၅)

ြါတဗဟုဘကော့်မတအစည့်ားအဘဝားအောား

တစ့်နှစ့်လျှငအ
့် နည့်ားဆံုား(၁)ကကမ့်ဘခေါ်ယူ

က င့်ားြရမည့်။

(ဂ)

ြါတီဗဟအ
ု လုြအ
် မှုရဆာင်အ ွဲ့
(၁)

ပမန့်မောနုင့်ငလ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော

ြါတညလောခံကကားမှဘရွားခ ယ့်တင့်ဘပမောက့်ခံရဘသောဗဟု

ဘကော့်မတဝင့်မ ောားကဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့အောားမ က့်နှ စံုည အစည့်ားအဘဝားမှ
ဘရွားခ ယ့်တင့်ဘပမောက့်ရမည့်။
(၂)

ြါတဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့သည့်
ထောားဘသော မူဝါဒသဘ

ြါတညလောခံနှင့် ြါတဗဟု၏ ခ မှတ့်

ောထောား ၊ စည့်ားမ ဉ့်ားစည့်ားကမ့်ားမ ောားနှင့်အည ခ မှတ့်ထောား

ဘသော လုြ့်ငန့်ားမ ောားအောား အဘကောင့်အထည့်ဘြော့်ရမည့်။
(၃)

ြါတဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့၏
သလု က င့်ားြရမည့်။

အစည့်ားအဘဝားကု

လအ
ု ြ့်လျှင့်

လအ
ု ြ့်

- ၆ (ဃ) ဥြကဋ္ဌတာဝန်
(၁)

ဥကကဋ္ဌ သည့် ြါတ၏ အပမင့်ဆံုား၊ တောဝန့်အရှဆံားု ဘခါင့်ားဘဆောင့်ပြစ့်သည့်။

(၂)

ဗဟုဘကော့်မတ နှင့် ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့တ၏
ုို့
ခ မှတ့်ထောားဘသော

လုြ့်ငန့်ား

မ ောားကု ဦားစားဘြော့်ဘဆောင့်ရွက့်ရန့် တောဝန့်ရှသည့်။
(၃)

ခ မှတ့်ထောားဘသော
ဘအောင့်ပမင့်စော

ြါတ၏

စည့်ားမ ဉ့်ားစည့်ားကမ့်ားမ ောား၊

ဘြော့်ဘဆောင့်နုငဘ
့် ရားအတက့်

နုင့်ငဘ
ံ ရားလုြ့်ငန့်ားစဉ့်မ ောား

မဟောဗ ြူဟော၊

နည့်ားဗ ြူဟော

၊

ဥြဘဒြုင့်ားဆုငရ
့် ော ညနှုင့်ားဦားစားဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
(၄)

ြါတဗဟုဘကော့်မတ၊ ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့အစည့်ားအဘဝားတင့် သ

ောြတ

အပြစ့် ကြ့်ကပဲ ြား တောဝန့်ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

(င)

ဒုဥြကဋ္ဌ(၁)တာဝန်
(၁)

ဒုဥကကဋ္ဌ(၁)သည့် ြါတ၏ အပမင့်ဆံုား ဒုတယ တော၀န့်ရှသည့် ဒုတယ ဘခါင့်ားဘဆောင့်
ပြစ့်သည့်။

(၂)

ဥကကဋ္ဌ

သည့်

ြါတ၏

ထမ့်ားဘဆောင့်နုငဘ
့် သော

လုြ့်ငန့်ားတောဝန့်အောား

အဘပခအဘနမရှြါက

အဘ ကောင့်ားအမ ြုားမ ြုားတဘ
ုို့ ကောင့်
ဒုဥကကဋ္ဌ(၁)မှ

တောဝန့်ယူဘဆောင့်

ရွက့်ရမည့်။

(စ)

ဒုဥြကဋ္ဌ(၂)တာဝန်
(၁)

ဥကကဋ္ဌ(၂)သည့်ဒုတယဥကကဋ္ဌ(၁)၏တောဝန့်မ ောားအောားလအ
ု ြ့်လျှငထ
့် မ့်ားဘဆောင့် ရမည့်။

(ဆ) အရထရထအတင််းရ ်းမှ ်း
(၁)

အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူားသည့်

ြါတတစ့်ရြ့်လားံု ၏

လုြ့်ငန့်ားဘဆောင့်တောမ ောား

လည့်ြတ့်မှုရှဘစဘရားအတက့် ဗဟု၊ တုင့်ား၊ ခရုင၊့် ပမြုွဲ့နယ့်၊ ရြ့်ကက့်၊ ဘက ားရွော
အလုက့်

ထမ့်ားဘဆောင့်မည့်

အဆင့်ဘနရောမှ

အနားကြ့်

ကကား ကြ့်တောဝန့်ယူ

ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
(၂)

အဘထဘထအတင့်ားဘရမှြူားသည့်ဗဟုဘကော့်မတနှင့်ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့် အြဲွဲ့တုို့မှ
ခ မှတ့်ထောားသည့်လုြ့်ငန့်ားစဉ့်မ ောား၊ဆံုားပြတ့်ခ က့်မ ောား၊လုအြ့်သလု

ထုတ့်ဘြော့်ပခင့်ား

လုြ့်ငန့်ားအဘကောင့်အထည့်ဘြော့်ဘဆောင့်ရွက့်ပခင့်ားမ ောားပြြုလုြ့်ရမည့်။
(၃)

ဥကကဋ္ဌ၊

ဒုဥကကဋ္ဌမ ောား၏

ညွှန့် ကောားခ က့်မ ောားကု

ဘဆောင့် အစည့်ားအဘဝားအောား ဘခေါ်ယူက င့်ားြရမည့်။

အဘ ကောင့်ားပြြု၍

အလုြ့်အမှု

- ၇ (ဇ)

တဘြ်အရထရထအတင််းရ ်းမှ ်း
(၁)

အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူား၏ ဘြားအြ့်ဘသော လုြ့်ငန့်ားတောဝန့်မ ောားအောား တောဝန့်ယူ
ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

(၂)

အဘထဘထအတင့်ားဘရားမှြူားအဘနပြင့်အဘ ကောင့်ားအမ ြုားမ ြုားဘ ကောင့်ြါတ၏ လုြ့်ငန့်ား
တောဝန့်မ ောား

ဆက့်လက့်ဘဆောင့်ရွက့်ပခင့်ား

မရှခဲလျှင့်

တဲြက့်အဘထဘထ

အတင့်ားဘရားမှြူားက တောဝန့်ယဘ
ူ တောင့်ရွက့်ရမည့်။

(စ )

ြါတီဗဟလ
ု ြ
ု ်ငန််းရြာ်မတီမ ာ်း ွဲ့စည််းပခင််း
(၁)

ြါတဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့သည့်

ြါတ၏

လုြ့်ငန့်ားရြ့်မ ောား

ဘအောင့်ပမင့်

ဘစရန့် အတက့် တစ့်နုငင
့် လ
ံ ားံု အတုငား့် အတောအရ စည့်ားရံုားဘရားလုြ့်ငန့်ားရြ့်ပြစ့် သည့်
စမံခန်ံခဲဘရားဘကော့်မတမ ောား ြဲွဲ့စည့်ားရမည့်။
(ကက)

အုြ့်ခ ြုြ့်ဘရားနှငစ
့် မံခန်ံခဲဘရားဘကော့်မတ

( ခခ )

သတင့်ားနှင့်ပြန့် ကောားဘရားဘကော့်မတ

( ဂဂ )

စည့်ားရံုားလံှုွဲ့ဘဆော့်ဘရားဘကော့်မတ

(ဃဃ)

သုဘတသနဘကော့်မတ

( ငင )

ဥဘြဒဘရားရောဘကော့်မတ

( စစ )

ြမောဏအဆင့်လတ
ွှ ့်ဘတော့်ကုယ့်စောားလှယ့်ဘလောင့်ားမ ောား
ဘရွားခ ယ့်ဘရားဘကော့်မတ

(ည)

ြ်ြြ်/ရြ ်း ွာမ ာ်းမှ ဗဟအ
ု ဆင် ရ ်း ာရြာ်မတီမ ာ်း
လမ့်ားပြ ကယ့်ြါတ၏ အန ဂါတ့်မ ြုားဆက့်သစ့်ဘခါင့်ားဘဆောင့်ပြြုစုြ ြုားဘထောင့်နုငဘ
့် ရား
အတက့် လူငယ့်ဘရားရောဘကော့်မတမ ောား ြဲွဲ့စည့်ားဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။
(၁)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောမှ ဗဟုအဆင့်လူငယ့်ဘရားရောဘကော့်မတ

(၂)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောမှ ဗဟုအဆင့်အမ ြုားသမားဘရားရောဘကော့်မတ

(၃)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောမှစ၍ ဗဟုအဆင့် ဘတောင့်သူလယ့်သမောားဘရားရောဘကော့်မတ

(၄)

ရြ့်ကက့်/ဘက ားရွောမှစ၍ ဗဟုအဆင့်အလုြ့်သမောားဘရားရောဘကော့်မတ

- ၈ အခန််း(၄)
၁။

ြါတီဝင်မ ာ်း လုြ်နာရဆာင် ွြ် မည် စည််းြမ််းခ ြ်မ ာ်း
(က) ြါတဝင့်အောားလံုားသည့်
စည့်ားကမ့်ား၊

ခ မှတ့်ထောားသည့်

ဘရွားဘကောက့်ြဘ
ဲ ကော့်မရှငမ
့် ှ

နုငင
့် ဘ
ံ တော့်မှ

ပြဌောန့်ားထောားဘသော

ြတမူဝါဒသဘ

ောထောား၊

ြါတစည့်ားမ ဉ့်ား

ပြဌောန့်ားထောားဘသော

ဥြဘဒ၊

နည့်ားဥြဘဒနှင့်

တည့်ဆဲ

၊

နည့်ားဥြဘဒမ ောားကု

ဘလားစောားလက
ု ့်န

ရမည့်။
( ခ)

တစ့်ဦားနှငတ
့် စ့်ဦား ခ စ့်ခင့်ရင့်ားနှားစော ဘြါင့်ားသင့်ားဆက့်ဆံရမည့်။

( ဂ)

တောဝန့်အဆင့်အဘလျှောက့် တစ့်ဦားနှငတ
့် စ့်ဦား ရဘ
ု သဘလားစောမှုရှရမည့်။

(ဃ) အဘ ကောင့်ားအမ ြုားမ ြုားဘ ကောင့်ြါတတောဝန့်မှ နှု တ့်ထက့်လုြါကဆင့်ကဲဆငက
့် ဲတင့်ပြရမည့်။
( င)

အပခောားြါတ၊

အပခောားအြဲွဲ့အစည့်ားမ ောားကုလည့်ား

ြုတ့်ခတ့်ဘစော့်ကောားပခင့်ား၊

ရင
ု ား့် ပြစောပြြုမူ

ဆက့်ဆံပခင့်ားမ ောား မပြြုလုြ့်ရ။ (ရစစြ်ညနှုင်း် ပခင််းနည််းြုသာ အသံု်းပြြု န်)

၂။

(စ )

ြါတဝင့်အောားလံုားသည့် နုင့်ငံဘတော့်နှင့် နုင့်ငံသောားတအ
ုို့ ဘြေါ် သစစောဘစောင့်သ ရုဘသရမည့်။

(ဆ)

ြါတဝင့်အောားလံုားသည့် “အမ ြုားသောားဘရား”ကု အစဉ့်ထောဝရ ဦားထြ့်ထောားရမည့်။

ြါတီအတင််းအရ ်းယူပခင််း
(က) ြါတဝင့်တစ့်ဦားပခင့်ားသည့် ြါတ၏ စည့်ားမ ဉ့်ား၊ စည့်ားကမ့်ား၊ ဥြဘဒနှင့် နည့်ားဥဘြဒမ ောား အောား
လက
ု ့်န ကရန့် တောဝန့်ရှသည့်။
(ခ)

ပြစ့်မှုက ြူားလန့်ြါက
(၁)

သတဘြားပခင့်ား

(၂)

စံုစမ့်ားစစ့်ဘဆားအဘရားယူပခင့်ား

(၃)

ြါတဝင့်အပြစ့်မှ

ရြ့်ဆုင့်ားပခင့်ားမ ောားအောား

တင့်ပြပခင့်ားနှင့်

ဗဟုအလုြ့်

အမှုဘဆောင့်အြဲွဲ့မှ ပြြုလုြ့်နုင့်ဘစရမည့်။
(၄)

ြစ့်မှုက ြူားလန့်ဘြောက့်ြ က့်မှုအဘြေါ် အဘ ကောင့်ားပြြု၍စံုစမ့်ားစစ့်ဘဆားမှုခံုရုားံ ြဲွဲ့စည့်ား၍
ဘဆောင့်ရွက့်ရမည့်။

(၅)

အဘရားယူခံရသူသည့် ြါတအလုြ့်အမှုဘဆောင့် ဘကော့်မတသုို့အယူခံြုင့်ခင့် ရှဘစ
ရမည့်။

(၃)

ြါတီ၏ ွဲ့စည််းြံုအရပခခံစည််းမ ဉ််း၊ စည််းြမ််းနှင် မူဝါဒသရဘာထာ်းမ ာ်း ပြင်ဆင်ပခင််း
(က) ြါတြဲွဲ့စည့်ားြံုအဘပခခံစည့်ားမ ဉ့်ား၊စည့်ားကမ့်ားမ ောားနှင့်မူဝါဒသဘ
ပြည့်စက့်ပခင့်ား၊

အစောားထားု

ဘပြောင့်ားလဲပခင့်ားမ ောား

ောထောားမ ောားကု ပြင့်ဆင့်ပခင့်ား၊

ပြြုလုြ့်လုြါက

ြါတညလောခံ၌ တင့်ပြ၍ အတည့်ပြြုခ က့်ရယူနုင့်သည့်။

နုငင
့် လ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော

- ၉( ခ)

နုငင
့် လ
ံ ားံု ဆုငရ
့် ော

ြါတညလောခံသုို့

(၅၁)ရောခုငန
့် ှုန့်ား၏ သဘ
မူဝါဒသဘ

တက့်ဘရောက့်လောသည့်

ကုယ့်စောားလှယ့်စုစုဘြါင့်ား

ောတူညခ က့်ရရှမှသော ြါတြဲွဲ့စည့်ားြံု စည့်ားမ ဉ့်ား၊ စည့်ားကမ့်ား

ောထောားမ ောားကု ပြင့်ဆင့်ပခင့်ား၊ ပြည့်စက့်ပခင့်ား၊ ဘပြောင့်ားလဲအစောားထားု

နှင့်

ပခင့်ားမ ောားကု

အတည့်ပြြုရမည့်။
(ဂ )

ြါတ၏ရန့်ြံုဘင

အဘပခအဘနအရ

ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်ဘကော့်မတ
တက့်ဘရောက့်သူ

နုငင
့် ံလားံု ဆုငရ
့် ော
အစည့်ားအဘဝား

ဗဟုအလုြ့်အမှုဘဆောင့်

ြါတညလောခံ

မက င့်ားြနုငြ
့် ါက

ဘခေါ်ယူက င့်ားြ၍

ဘကော့်မတဝင့်

အစည့်ားအဘဝား

(၅၁)ရောခုငန
့် ှုန့်ား၏

တူညခ က့်အရ ြါတ၏ ြဲွဲ့စည့်ားြံု စည့်ားမ ဉ့်ား၊ စည့်ားကမ့်ားနှင့် မူဝါဒသဘ

သဘ

ောထောားမ ောားကု

ပြင့်ဆင့်ပခင့်ား၊ပြည့်စက့်ပခင့်ား၊ဘပြောင့်ားလဲအစောားထားု ပခင့်ားမ ောားကုလည့်ားအတည့်ပြြုနုင့်သည့်။

ဗဟုအလုြအ
် မှုရဆာင်အ ွဲ့
လမ််းပြကြယ်ြါတီ

(Guiding Star Party)
( G. S. P )

ော

- ၁၀ အခန််း(၅)
၁။

ြါတီ၏ ဘဏ္ဍာရ ်း စည််းမ ဉ််း၊ စည််းြမ််းမ ာ်း
(က) ပြည့်တင့်ားအလှြူရှင့်မ ောား၏ ဘငဘ ကားလှြူဒါန့်ားမှုမ ောားကု စောရင့်ားဇယောားနှင့်အဘ ကောင့်ားပြခ က့်
ဘြော့်ပြ၍
(ခ )

ဏ္ဍောဘရားမှြူားမှ ထန့်ားသမ့်ားထောားရန့်၊

ြါတရန့်ြဘ
ံု ငနှင့် ြတ့်သက့်၍ ဝင့်ဘငစောရင့်ားစောအုြ့်နှင့် ထက့်ဘငစောရင့်ားစောအုြ့် (၂)မ ြုား
ထောားရှရန့်၊

( ဂ)

ြါတရန့်ြဘ
ံု ငထုတ့်ယူသံုားစဲသည့်အခါ၌ ြါတဥကကဋ္ဌ(သုို့)အတင့်ားဘရားမှြူား၏
လက့်မှတ့် ြါရှမှသောလျှင့်

ဘထောက့်ခံခ က့်

ဏ္ဍောဘရားမှြူားမှ ဘငထုတ့်ဘြားရန့်၊

(ဃ) ြါတရန့်ြဘ
ံု ငြမောဏက ြ့်ဘငသန့်ား(၃၀)အထက့်မ ောားလောြါက

ြါတရန့်ြံုဘင

ဏ့်စောရင့်ား

စောအုြ့် ပြြုလုြ့်ထောားရန့်၊
(င )

ြါတဝင့်ဘ ကားနှင့် ြတဝင့်လစဉ့်ဘ ကား ဘကောက့်ခံပခင့်ား မပြြုလြ
ု ့်ရ၊

(စ )

ြါတဝင့်တစ့်ဦားခ င့်ားဘသော့်လည့်ားဘကောင့်ား

ြါတဝင့်မ ောားမှဘသော့်လည့်ားဘကောင့်ား၊ြါတရန့်ြံုဘင

အပြစ့် ၎င့်ားတစ
ုို့ တ့်ဆနဒအဘလျှောက့် လှြူဒါန့်ားလုလျှင့် လှြူဒါန့်ားနုင့်သည့်။ြါတ၏သက့်ဆုင့်ရော
အလုြ့်အမှုဘဆောင့်ဘကော့်မတမှ
(ဆ)

ဏ္ဍောဘရားမှြူားထံ အြ့်နှံရမည့်။

ြါတရန့်ြဘ
ံု ငနှင့် ြတ့်သက့်၍ ြါတဝင့် တစ့်ဦားခ င့်ားဘသောော််လည့်ားဘကောင့်ား၊ ြါတဝင့်မ ောား မှ
ဘသော့်လည့်ားဘကောင့်ား၊ ြါတ၏သက့်ဆုင့်ရော အလုြ့်အမှုဘဆောင့်ဘကော့်မတမ ောားထံတင့်ပြ၍
ဘတောင့်ားယူ ကည့်ရှု စစစ့်နုင့်သည့်။

ဗဟုအလုြအ
် မှုရဆာင်အ ွဲ့
လမ််းပြကြယ်ြါတီ

(Guiding Star Party)
( G. S. P )

