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ျပည္ေထာင္စပ
ု အုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ .မ.ဖ)၏ အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္
သည္။ မြန္ဂုိကုန္းျမင့္မွ ဆင္းသက္လာၾကၿပီး ဤျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းရာစုမ်ားစြာက အတူ
တကြေနထုိင္ၾကသည့္ ေသြးရင္းသားရင္းညီအစ္ကုိမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရာက္ရွိေနထုိင္ရာအရပ္ေဒသ ေရေျမေခ်ာင္းျခားျခင္း၊ ေျမ
ျပန္႔ေတာင္ေပၚကြာျခားျခင္း၊ ပထဝီအေနအထား၊ ရာသီဥတုႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အ
ဆက္ျပတ္ကာ ေရာက္ရာအရပ္၌ ကုိယ့္အစုႏွင့္ကုိယ္ ေနထုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္ အဝတ္အစား အမူအ
ယာ၊ဓေလ့ထုံးစံမ်ား အနည္းငယ္ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း “ အရင္းစစ္၊ အျမစ္ေျမက” ဟူသည့္ စကားအတုိင္းပင္ပင္စည္တစ္ ပင္
တည္းမွျဖာထြက္လာေသာအကုိင္းအခက္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္ေသာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္း
သားတုိ႔သည္လည္း ထုိပင္စည္မွ ျဖာထြက္လာသည့္ အကုိင္းအခက္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္၊စနစ္အဖုံဖုံမွ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာႏုိင္ငံေရးနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားတြင္ တုိင္း
ရင္းသားပအုိဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငတ
ံ့ ည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ တစ္ေဒါင့္တစ္
ေနရာမွ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ တြင္က်န္ရစ္သည္ကုိျငင္းဆုိဖြယ္မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္း
စုံျဖင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ
ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံအေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးမ်ား၏အေရးႏွင့္ ကင္းကြာေသာျပည္ေထာင္စုအေရးဟူ၍ မရွိႏုိင္ေပ။
မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္
ၿပိဳင္ခြင့္၊ မွတ္ပုံတင္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါက ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ေတြးေခၚ
ေမ်ာ္ျမင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားအေရးကုိ အကြဲကြဲအျပားျပား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
ထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးပုိ၍မ်ားႏုိင္မည္ဟုယုံၾကည္ၿပီး တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အက်ဳိးကုိရည္ေမွ်ာ္ ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငတ
ံ စ္ဝွမ္းလုံးရွိ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ ႏုိင္ငံသား
အားလုံးေမြးရာပါအခြင့္အေရးအျဖစ္ ရရွိခံစားထုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးတုိ႔အ
တြက္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္(ရပ္တည္ခ်က္)ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္ထားပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ -

၁). ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္

စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိထူေထာင္ရာ

တြင္ ပူေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၂). ျမန္မာႏုိင္ငံသား (ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား) ျပည္သူလူထုအားလုံး အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအျပည့္အဝရရွိခံစား
ႏုိင္ေရးအတြက္အာမခံခ်က္ေပးရန္။
၃). ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိမဟန္႔တားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ
ကုိ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္။
၄). ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လူမ်ဳိးေရးလကၡဏာ (သုိ႔) အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ (National Identity) ကုိကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္သြားရန္။
၅). ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ားကုိ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္။

	
  
	
  

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( ပ.အ .မ.ဖ) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြကႏ
္ ုိင္ရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိခ်မွတ္ထားပါသည္။

၁).

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိၿပီး ကုိယ့္ကံၾကမၼာ
ကုိ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ဆုိသည့္ “ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင”့္ အျပည့္အဝရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္
ေဆာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၂).

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးတုိ႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာက္တြင္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ပထဝီအေနအထား၊
သမုိင္းေနာက္ခံ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးတုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းကုိ လက္
ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈ) စသည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

၃).

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ခံယူထားသူအားလုံး အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိက
ေရစီ အျပည့္အဝရရွိခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္။

၄).

ပအုိဝ္းေဒသရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္က်ေနေသးေသာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားႏွင့္တကြ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
၏စားဝတ္ေနေရးဖူလုံေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေကာင္းမြန္ေရးကုိ အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၅).

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ သက္
ဆုိင္ရာေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားစသည္ျဖင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး
ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( ပ.အ .မ.ဖ) ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူ

က.

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး။

ခ.

လြတ္လပ္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး။

ဂ.

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပုိမုိထြန္းကားေရး။

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( ပ.အ .မ.ဖ) ၏ စီးပြါးေရးအေျခခံမူ

(က) ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကုိ ေထာက္ခံသည္
(ခ) မွ်တေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေနာင္လာေနာက္သား သားစဥ္ေျမးဆက္
တုိင္ေအာင္ အက်ဳိးရွိစြာ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမည့္ အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဂ) ေဒသအတြင္းရွိ သယံဇာတႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ ပုိ႔ကုန္ျမင့္တင္ေရးအား
အေျချပဳေသာ စီးပြါးေရးကုိေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(ဃ) ေဒသထြက္ကုန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အ လမ္း
မ်ားပုိမုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္လုိအပ္ေသာ စီးပြါးေရးအေဆာက္အအုံ (Economic Institution) ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြား
လာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(င) ေဒသခံျပည္သူမ်ား စီးပြါးေရးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ထူေထာင္လာႏုိင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

	
  
	
  

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ .မ.ဖ) ၏ လူမႈေရးအေျခခံမူ

က. ေဒသတြင္းရွိ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာ Civil Society အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ကူညီေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္း။
ခ . ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ လူေနမႈဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားစိတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းကူညီပံ့ပုိးေရး စသည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ဂ . ထုိသို႔အခ်င္းခ်င္း ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ဃ. ပအုိဝ္းေဒသရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (Environment) ႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ (Ecosystem) ကုိ မထိခုိက္ေစရန္
Institution မ်ားထူေထာင္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းကာကြယ္ေပးျခင္း။

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ .မ.ဖ) ၏ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံေရး၊မဟာမိတ္ေရးရာ
(ျပင္ပဆက္ဆံေရး) မူဝါဒ
က. တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူရွိမႈႏွင့္ တုိင္းေဒႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ
ေနထုိင္ေရးမူႀကီး (၅) ခ်က္ကုိလည္းေကာင္း အစဥ္ေလးစားစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားေရး။
ခ. ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္မွ မလုိက္ဘဲ အမွန္တရားကုိ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ၿပီး ရပ္တည္သြားေရး။
ဂ. တုိင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံသြားေရးအျပင္၊ ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္း လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းသြားေရး။
ဃ. ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံၿပီး ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ေရး။

	
  
	
  

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(ပ.အ.မ.ဖ)

၏

ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု

	
  
	
  

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ) ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အခန္း (၁)
နိဒါန္း

ပုဒ္မ (၁)

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ) အဖြဲ႕ကုိ ၁၉၅၀-ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔ကစ၍ ယာယီ
အဖြဲ႕ကုိ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ -ခုႏွစ္ မတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ညီလာခံက ျပည္
ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကုိ

ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္

အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)

ခုႏွစ္တြင္
သည္

ထုိစဥ္က ယာယီရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၈၈- ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္အ
တြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းအစဥ္ အလာအရွိန္အဝါ ႀကီးမားခဲ့
ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ) သည္ ထုိအမည္ကုိ ဆက္လက္သုံး စြဲရန္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉
- ခုႏွစ္အထိ လႈပ္ရွားရပ္တည္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀- ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအရ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳလုပ္
ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလုိအေလ်ာက္ပါတီပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂါတ္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏုိင္
ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္

တစ္ေဒါင့္တစ္ေနရာမွပါဝင္ႏုိင္ရန္

ရည္သန္ၿပီး

ယခု

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(ပ.အ.မ.ဖ) အဖြဲ႕ကုိ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးတြဲပါဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကုိ ေရးသားျပဳစုလုိက္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုတဝ္းဝွမ္းလုံးရွိ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပုိမုိၿပီးျပည့္စုံေသာ ျပည္
ေထာင္စု လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ တရားမွ်တမႈကုိထူေထာင္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမွဳကုိ အာမခံ
ေရး၊ ေယဘုယ်ကာကြယ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ အေထြေထြလူမွဳဘဝ တုိးတက္ေရးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္တကြ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေနာင္
လာေနာက္သားမ်ား၏ လြပ္လပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဆုလာဒ္ကုိ လုံၿခဳံမႈေပးေရးတုိ႔အတြက္ ဤျပည္ေထာင္စု ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကုိစည္းမ်ဥ္းကုိ တည္ေထာင္လုိက္သည္။
အခန္း (၂)
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမည္ႏွင့္ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ပုဒ္မ (၂) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမည္

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမည္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ” ဟုေခၚတြင္ေစၿပီး အတုိေကာက္
အားျဖင့္ (ပ.အ.မ.ဖ) ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ “ U nion Pa.O National O rganization ”
ဟုေခၚတြင္ ေစၿပီး အတုိေကာက္အားျဖင့္ ( U.P.N.O) ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။
ပုဒ္မ (၃) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တည္ရွိသည့္ ေနရာ

အမွတ္ ၉၈/၁၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း
ပုဒ(္ ၄) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အလံေတာ္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္

(က ) အလံေတာ္။
ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အလံေတာ္ကုိ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ
အႀကိမ္ညီလာခံက သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အလံေတာ္ကုိပင္ ဂုဏ္ျပဳေလးစားေသာအားျဖင့္ အလံေတာ္၏အေရာင္ကုိ ဆက္လက္အ
သုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္စနစ္၏ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈႏွင့္အညီ အေျခအေန၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ အလံေတာ္ကုိ ေအာက္ပါအ
တုိင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ပါတီအလံေတာ္၏အရြယ္အစားသည္ အလ်ား ၉ ေပ အနံ ၅ ေပ ရွိေစရမည္။

	
  
	
  

အလံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီ၏ မူပုိင္အလံျဖစ္ပါသည္။
အလံေတာ္တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ အဓိပၸါယ္၏အက်ယ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ခ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမွတ္တံဆိပ္

ပုဒ္မ (၅) (က ) ပါတီ၏ လက္ဆြဲ ေဆာင္ပုဒ္

“ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လူထုအတြက္ျဖစ္ရမည္၊ လူထုသည္ ပါတီအတြက္ မျဖစ္ေစရ။
(ခ) ပါတီဝင္မ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းခ်က္
(၁) လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားရမည္။
(၂) ပါတီအေပၚ သစၥာေစာင့္သိရမည္။
(၃) အျခားတုိင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ာ၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားရမည္။
အခန္း(၃)
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားလုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ပုဒ္မ (၆) ပါတီတည္ေထာင္သူမ်ား (Founder Team)

ပါတီတည္ေထာင္သူမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအရ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခြင့္ရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိဆႏၵ
အရ အဖြဲ႕စည္းတြင္ မပါဝင္ဘဲ ပါတီတည္ေထာင္သူအျဖစ္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
ပုဒ္မ (၇) ပါတီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ(Structural )

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကုိ ေအာက္ပါပုံစံအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေစရမည္။
က. ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕(Think Thank & Policy Research Team)
ခ. အႀကံေပးအဖြဲ႕
ဂ. အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕
ဃ. ဗဟိုေကာ္မတီ
င. ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
စ. ၁). ဥကၠဌ
၂). ဒုတိယဥကၠဌ
၃). အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး

	
  
	
  

၄). တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး (၁)၊ (၂)
၅). ရုံးအုပ္
၆). ဌာနညိွႏႈိင္းေရးမႈးမ်ား (ဘ႑ာေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးဌာန၊စီမံေရးရာဌာန၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန)၊ လုိအပ္သလုိ တုိး/ေလွ်ာ့
ႏိုင္သည္။
ခြ်င္းခ်က္။

။အေျခအေနအရဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း/တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၈) စုဖြဲ႕မႈ ပုံသ႑ာန္

က . ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။
•

ဥကၠဌ

•

ဒုတိယဥကၠဌ

•

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

•

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

•

လူငယ္တာဝန္ခံ

ခ . ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။
•

ဥကၠဌ

•

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

•

လူငယ္တာဝန္ခံ

ပုဒ္မ (၉) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ) ၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္သည္။
က). ပအုိဝ္းမိဘႏွစ္ပါး (ဝါ) မိဘႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးပါးကေမြးဖြါးသူ
ခ). အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတုိင္း ပါတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ဂ). ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားအေရးကုိ စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုစ
ံ ည္းမ်ဥ္းကုိ
ေလးစားလုိက္နာႏုိင္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား
ခၽႊ င္းခ်က္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းမဟုတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြါးအျခားတုိင္းရင္းသား/သူ တစ္ဦးဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္း အမ်ဳိးသား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လုိေသာ္ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံနည္းဥပေဒ၊ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္း သားတုိ႔၏
အမ်ဳိးသားလကၡဏာႏွင့္အက်ဳိးစီးပြါးကုိ

မဆန္႔က်င္လွ်င္

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္

ေကာ္မတီ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း (၅၀) ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေစရမည္။
ပုဒ္မ (၁၀) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(က)

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားစိတ္ဓါတ္ရွိရမည္

(ခ)

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒ၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိေလးစားလုိက္နာရမည္။

(ဂ)

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ/အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိရမည္။

(ဃ)

မတူကြဲျပားျခားနားမႈကုိတန္ဖုိးထားရမည္။

(င)

ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္းသည့္ ပုံစံျဖင့္ သေဘာထားအျမင္မတူညီမႈမ်ားမွ တူညီမႈသုိ႔ေရွ႕႐ႈရမည္။

	
  
	
  

အခန္း (၄)
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံ (Constitute)

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအဆင့္ဆင့္ကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသရွိ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေရး စိတ္
ဓါတ္ရွိၿပီး၊ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားအေရးကုိစိတ္ပါဝင္စားသည့္ ပအုိဝ္းျပည္သူ႕ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္
ဖြဲ႕စည္းရမည္။
ပုဒ္မ (၁၁) တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဆႏၵျဖင့္
လြတ္လပ္စြာေခၚယူ ဖြဲ႕စည္းႏုိငရ
္ မည္။
ပုဒ္မ (၁၂) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံေရးရာမ်ား

v ညီလာခံသည္ အဖြဲ႕၏ အျမင့္ဆုံး လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာမ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (က) ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပါတီညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ညီလာခံေကာ္မရွင္ သီးသန္႔ဖြဲ႕စည္း
ေစရမည္။
(ခ)
(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏
၈ ပါတီညီလာခံကုိ (၄) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရမည္။
ညီလာခံတြင္ မူဝါဒမ်ား၊ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၃) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား

v ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ
ကုိေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။
v အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ ညီလာခံမွတစ္ဆင့္ ေရြး
ေကာက္တင္ေျမာက္ထားရမည္။
v ဥကၠဌ ဒုတိယဥကၠဌ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၊ ရုံးအုပ္ႏွင့္ ဌာနတာဝန္ခမ
ံ ်ားကုိ
ညီလာခံမွတစ္ဆင့္

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ

ထပ္ဆင့္ဝင္

ေရာက္အေရြးခံရမည္။
ပုဒ္မ (၁၄) ေက်းရြာ ဥက ၠ ဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ စည္းရုံးေရးမွဴး၊ၿမိဳ႕နယ္ဥ က ၠ ဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ စည္းရုံးေရးမွဴး၊

(က) ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီကုိ ေက်းလက္ေဒသခံျပည္သူလူထုမွတစ္ဆင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ရမည္။
(ခ) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီကုိ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံတြင္ ထပ္ဆင့္
အဆုိျပဳတင္သြင္းခန္႔အပ္ေစရမည္။
အခန္း(၅)
ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား
ပုဒ္မ (၁၅) ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

(က) ပါတီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ က်လာၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပ ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မ (၁၅)(က) ပါ အတုိင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၊ဗဟုိေကာ္မတီ မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေစရမည္။

(ဂ)

ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကုိ (၆) လ တစ္ႀကိမ္ေခၚယူက်င္းပါေစရမည္။

(ဃ) ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ပါတီ၏ အားနည္းခ်က္/အားသာခ်က္မ်ားကုိ အႀကံျပဳတင္ျပႏုိင္ရမည္။
(ဂ)

ဗဟုိ္ေကာ္မတီတစ္ဦးသည္ ပါတီဝင္မ်ားတုိးပြါးေရးကုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္စည္းရုံးႏုိင္ေစရမည္။

(င) ဗဟုိ္ေကာ္မတီတစ္ဦးဦးသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားမ တုိက္ဆုိင္လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ ဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီမွလြတ္လပ္စြာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္၊ အနားယူခြင့္ရွိေစရမည္။
(ဃ) ႏုတ္ထြက္စာကုိ ဥကၠဌ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ရုံးစာျဖင့္ ထြက္ေပးရမည္။

	
  
	
  

ပုဒ္မ (၁၆) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

(က) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ (၆) တစ္ႀကိမ္မွေခၚယူက်င္းပေသာ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္း
တစ္ခုလုံး၏ အစီရင္ခစ
ံ ားမ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္ရမည္။
(ခ)

ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ အၿကံေပး၊ ေရွ႕ေဆာင္နာယက စသည့္ အဖြဲ႕မ်က္ႏွာစုံညအ
ီ စည္းေဝးကုိ (၃) လတစ္ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္း
ပရမည္။

(ဂ)

တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြ႕ဲ၊ အႀကံေပး/အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ တုိ႔ႏွင့္ အၿမဲဆက္သြယ္မႈျပဳရမည္။

(ဃ) ပါတီ၏ ျပည္လုံးကၽႊတ္ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေကာ္မရွငအ
္ ဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။
(င)

ဗဟုိေကာ္မတီတစ္ဦးဦးသည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားမ တုိက္ဆုိင္လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ ဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီမွလြတ္လပ္စြာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္၊ အနားယူခြင့္ ရွိေစရမည္။

(စ)

ဗဟုိေကာ္မတီတစ္ဦးဦးသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚသုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္းအေပၚသုိ႔လည္းေကာင္း၊
ခုိင္လုံေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ပါက ဗဟုိေကာ္မတီ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ပါတီတြင္းမွ အျပစ္ေပးအ ေရး
ယူျခင္း ခံယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇) ဥက ၠ ဌ ၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

(က) ဥကၠဌသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဦးစီးဦး
ေဆာင္သြားရသူျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈရွိ မရွိအေပၚ သုံးသပ္စီစစ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ခ်
မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခ
အဆင့္အဆင့္သုိ႔ တုိက္ရုိက္လမ္းညြန္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဥကၠဌသည္ လုိအပ္လွ်င္လုိအပ္သလုိ ဌာဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူ
မ်ားအား အစီရင္ခံစာေတာင္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ) အျခားမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားလာေသာ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆုိင္ရာ တတ္သိပညာရွင္
အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ အႀကံအဥာဏ္ရယူၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေစလြတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။
(ဂ) ဥကၠဌသည္ အေရးေပၚလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါက ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်
မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဥကၠဌသည္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာႏွင့္ မဟာမိတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ
တုိက္ရုိက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဃ) အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ (အေျခအေန
ေပၚမူတည္ၿပီး) လုိအပ္ပါက တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီး ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
ပုဒ္မ(၁၈) ဒုတိယဥကၠဌ၏တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

(က) ဥကၠဌ၏ ခြင့္ယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဥကၠဌမွ တာဝန္ျဖင့္ ခရီးထြက္သြားခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဥကၠဌ
၏တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။
(ခ) ဥကၠဌ၏ ကုိယ္စား ဥကၠဌမွ ေပးအပ္လာေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္၊ လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုခုကုိ ဥကၠဌႏွင့္
တုိင္ပင္၍ တာဝန္ယူဦးစီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
(ဂ) ………
ပုဒ္မ(၁၉) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

(က) ရုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပါတီဝင္ေရးရာကိစၥမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(ခ)

ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ပါတီအတြင္းအၿမဲတမ္းခ်မွတ္ရွင္းလင္းသြားရမည္။

(ဂ)

ဥကၠဌ၊ဒုတိယဥကၠဌ တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ မွတ္းတမ္းတင္ထားၿပီး လုိအပ္ပါက ျပန္
လည္ အၿကံျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရမည္။

(ဃ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ရုုံးခ်ဳပ္၏ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကုိ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။
(င)

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥကၠဌအား တုိက္ရုိက္

	
  
	
  

အႀကံေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(စ)

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕သုိ႔ တင္သြင္း
ႏုိင္ရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမသည္။

ပုဒ္မ(၂၀) တြဲဖက္- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

(က) အေထြ”အတြင္းေရးမွဴးမွ ခြဲေဝေပးအပ္လာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(ခ)

အေထြ”အတြင္းေရးမွဴး ေနရာလစ္ဟင္းပါက တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ အလုိအေလ်ာက္ အေထြ”အ
တြင္းေရးမႈး၏တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

(ဂ)

တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးသည္ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ညွိႏုိင္းၿပီး ဥကၠဌ (ဝါ) ဒုတိယဥကၠဌသုိ႔ တုုိက္ရုိက္အႀကံေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ (၂၁) ရုံးအဖြဲ႕မွဴး၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရာမ်ား

(က) ပါတီ၏ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး တာဝန္အရွိဆုံးပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ သုံးစြဲမည့္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္။
(ခ)

ပါတီတစ္ခုလုံး၏ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ဥကၠဌ၊အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ရုံးအဖြဲ႕မွဴး သုံးေယာက္ Joint Account ျဖင့္ ဘဏ္
သုိ႔ အပ္ႏွံၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ယူသုံးစြဲရမည္။

(ဂ)

ဘဏ္သုိ႔ အပ္ႏွံထားေသာ ပါတီရန္ပုံေငြေၾကးမ်ားကုိ ဘဏ္၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ဥကၠဌ(သုိ႔) အေထြေထြအ
တြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္ေယာက္၏လက္မွတ္ပါမွသာလွ်င္ ရုံးအဖြ႕ဲမွဴးသည္ လုပ္ငန္းသုံးေငြေၾကးမ်ားကုိ ထုတ္ယူ
စီမံပုိင္ ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ရုံးအဖြဲ႕မွဴးသည္ ပါတီ၏ ဝင္ေငြထြက္ေငြမ်ားကုိ စနစ္တက်ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြသုံးစြဲနည္းစနစ္ႏွင့္ စာရင္းဇယား
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ညြန္ၾကားရမည္။
(င)

ရုံးအဖြဲ႕မွဴးသည္ ပါတီ၏ယႏၱရားတစ္ခုလုံးလည္ပတ္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီ
ဝင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၂၂) ရုံးခ်ဳပ္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ခံမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

(က) မိမိဌာနအတြင္း တာဝန္အရွိဆုံးပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားအတုိင္း တာဝန္
ေက်ျပြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

မိမိဌာနအတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ အျခားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ
စာတမ္းႏွငတ
့္ ကြ သက္ဆုိင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ အေကာ္အထည္ေဖၚေဆာင္
ရြက္ႏုိင္သည္။

(ဂ)

ဌာနအသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ အေထြေထြအ
တြင္းေရးမွဴးထံသုိ႔ (၁) လ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္။

(ဃ) မိမိဌာနေအာက္ရွိ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းဌာနခြဲမ်ားအား တုိက္ရုိက္စီမံကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
ပုဒ္မ (၂၃) ပါတီဝင္မ်ားလုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္း ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

(က) ပါတီဝင္တစ္ဦးသည္ မိမိဆႏၵအရ လုပ္ငန္းတာဝန္အသီးသီးကုိ ညီလာခံတြင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
(ခ)

လုပ္ငန္းတာဝန္ဆုိရာတြင္

ဗဟုိေကာ္မတီ၊ဥကၠဌ၊ဒုတိယဥကၠဌ၊

အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

တြဲဖက္အေထြအေထြ

အတြင္းေရးမွဴး၊ စသည့္ အခန္းးက႑ အသီးသီးကုိဆုိလုိသည္။
(ဂ)

ပါတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ခုိင္လုံေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္
ေဖာက္ဖ်က္ပါက ဗဟုိေကာ္မတီ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ပါတီဝင္တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီမွအနားယူ
သြားပါက ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္းတာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည္။
ပုဒ္မ(၂၄) ဒီမုိကရက္တစ္လူငယ္(Democratic Youth)

	
  
	
  

(က) ပါတီလူငယ္အခန္းက႑သည္ လူငယ္မ်ားကုိတုိင္ သီးျခားရပ္တည္ထားေသာ ဌာန(အဖြဲ႕အစည္း)တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္
တည္ရမည္။
(ခ) လူငယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(ဂ) ႀကံဳေတြ႕လာမည့္ လူငယ္ေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ပါတီမွ အႀကံျပဳပုိင္ခြင့္၊ တာဝန္ယူေျဖရွင္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဃ) ပါတီတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားကုိ လူငယ္မ်ားအေန
ျဖင့္ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ကာ စာတမ္းမ်ားျပဳစုၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပရမည္။
အခန္း(၆)
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျခင္း
ပုဒ္မ (၂၅)

ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားမွ အေျခအေနအရ တတ္သိပညာရွင္အဖြဲ႕၊ အႀကံ
ေပးအဖြဲ႕၊အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ လုိအပ္သလုိဖြဲ႕စည္းပုံနည္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ပုိင္ခြင့္ရွိေစရ မည္။

ပုဒ္မ(၂၆)

ျပင္ဆင္ထားေသာ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ

ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးရ

မည္။
ပုဒ္မ (၂၇)

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္အျခခံပုံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္
ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ
ေဆာင္တစ္ဦးတစ္ဦးထံသုိ႔ ပုိ႔စာျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပႏုိင္သည္။

အခန္း (၇)
နိဂုံး

ဤျပည္ေထာင္စု ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ ဖြ႕ဲစည္းပုစ
ံ ည္းမ်ဥ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံသဘင္မွ
အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးလွ်င္

တရားဝင္က်င့္သုံးသြားရန္ႏွင့္

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏

အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ

(National

Identity) ကုိ ဤဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ -

(၁ ) ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အလံေတာ္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(က) ေနာက္ခံအေရာင္ကုိ အစိမ္း၊ အနီ၊ အျပာတုိ႔ ျဖင့္ အထက္မွေအာက္သုိ႔ အစဥ္လုိက္အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ထားရွိသည္။
(ခ)

အလယ္ဗဟုိတြင္ အျဖဴေရာင္အနားကြပ္ အျဖဴေရာင္စက္မႈသြားပုံသ႑ာန္ လမင္းႀကီးတစ္စင္း တည္ရွိသည္။

(ဂ)

ထုိအျဖဴေရာင္ လမင္းႀကီးတစ္စင္း၏ အလည္ဗဟုိတြင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာ အနီေရာင္ေနမင္းႀကီးတစ္လုံးကုိ
ထည့္သြင္း ထားေသာပုံျဖစ္သည္။

	
  
	
  

(၂)

အလံေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ

(က) အစိမ္းေရာင္သည္ ရာသီဥတုုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ အနီေရာင္သည္ ရဲရင့္ျပတ္သား
ျခင္း၊ သတၱိရွိျခင္း၊ အျပာေရာင္သည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကုိဆုိလုိသည္။
(ခ)

အျဖဴေရာင္အနားကြပ္မွာ လမင္းႀကီးကုိကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ထုိအျဖဴေရာင္လမင္းႀကီးတစ္စင္း
အလည္ရွိ ထြန္းလင္းေတာက္ေပေနေသာ ေနမင္းႀကီးတစ္လုံးသည္ လဝင္ ေနထြက္အခ်ိန္ ဋ္ ဖြားျမင္ေသာ ပအုိဝ္းတုိင္း
ရင္းသားတုိ႔၏ အလြန္ထင္ရွားသည့္ ဘုရင္တပါးျဖစ္ေသာ သူရိယစႏၵာ မင္းႀကီးကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိ
သည္။

(ဃ) အျဖဴေရာင္ စက္မႈဘီးပုံသ႑န္သည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိအေျခခံၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ စက္မႈေခတ္ႏွင့္အညီ ေခတ္ေနာက္
က်မက်န္ရေလေအာင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။
(ဃ) အလံတစ္ခုလုံး၏အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဖြင့္ဆုိရလွ်င္

တုိင္းရင္းသားပအုိဝ္းလူမ်ဳိးတုိ႔သည္

ရဲရဲရင့္ရင့္၊

တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ႏွင့္ ျဖဴစင္ရုိးသားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ပအုိဝ္း တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သမုိင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေသာ “ အ
မ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အစဥ္အၿမဲ ရွင္သန္ေနေၾကာင္း အနက္အဓိပၸါယ္ေဆာင္
သည္။
(၃) အမွတ္အသားတံဆိပ္ (Logo)
ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဒ႑ာရီပုံျပင္အရ မိမိတုိ႔သည္ နဂါးအမ်ဳိးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
နဂါးကုိ ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ) ၏ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္အသားအျဖစ္ အသုံးျပဳသြားမည္
ျဖစ္သည္။

	
  

