
 
 

   

 

ပြည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိးုရ 

လမူှုဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် ပြန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကကီးဌာန 

 

 

 

ပြည်တငွ်းေနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ေနရာချထားေရးနှင့် 

ယာယီခိုလှုံရာ စခနး်များ ြိတ်သိမ်းေရးဆုိင်ရာ 

အမျ ို းသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ 

 

(ေေးကင်းလံုခခုံ၍ဂုဏ်သိက္ခာရိှပြီးမီှခုိမှုကင်းေသာေဝများကုိပြန်လည်တည်ေဆာက်ေရး) 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုောလ 
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မာတိကာ 

၁။ နိဒါန်း 

၂။ ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ အဓြိ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

၄။ လုြ်ငန်းစဉ် 

၅။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့် ထကာ်မတီ 

၆။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ   တိုင်းထဒသကကီး/  ပြည်နယ်အဆင့် ထကာ်မတီ 

၇။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ 

၈။ လုြ်ငန်းစီမံချက်များ (Action Plans) 

၉။ လုြ်ငန်းစီမံချက်များအား အထကာငအ်ေည်ထဖာ်ထဆာငပ်ခငး် 

၁၀။ ရန်ြုံထငွ 

၁၁။ ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခင်းနှင့အ်ကဲပဖတ်ပခငး် 

၁၂။ နိဂုံး 

၁၃။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ ထကာ်မတီဖွဲ့ စည်းြုံ အဆင့်ဆင့် 
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ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ ပြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ 

ြိတ်သိမ်းနရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့မ်ဟာဗျူဟာ 

ေိဒါေ်း 

၁။ ပမန်မာနိုင်ငအံတွငး်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် 

တို့တွင် အထကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးထကကာင့် ပြည်တွင်းထနရြစ်ွန့်ခွာရသူများကို လိအုြ်ထသာ ကာကွယ် 

ထစာင့်ထရာှက်ထောက်ြံမ့ှုများထြးနိုင်ရန်အတွက် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြါသည်။ 

အဆုိြါ ယာယီခုိလှုံရာစခန်းများတွင် ထနေုိင်လျက်ရိှကကထသာ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ 

သထောဆန္ဒနှင့်အညီ ထရရှည်တည်တံ့ထသာ ထနရြ်ပြန်နိုငထ်ရး (သုိ့မဟုတ်) ထနရာသစ်သ့ုိ 

ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ်ရး (သ့ုိမဟုတ်)ထဒသအတွင်း ထြါငး်စည်း ထနေိုင်နိုငထ်ရး (ဤထဆာင်ရွက်ချက် 

များကို ထနာက်ြိငုး်တွင် “ပြေ်လည်နေရာချထားနရး” ဟ ု ထခါ်ဆိုမည်)တို့ကို အထောက်အကူ 

ပြုနိုငမ်ည့် ထနရြ်စွန့်ခွာသမူျား ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ တစ်ရြ်ကို စနစ်တကျထရးဆွဲ အထကာင် 

အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရန် လိအုြ်လာြါသည်။ ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာ စခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရးထဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ (IDPs)၏ ထနရြ်စွန့်ခွာ 

ထပြာင်းထရွှေ့ထနေိုင်ပခငး်ကို အဆုးံသတ်ထစနိုင်မည့် ထရရှည် တည်တံ့ခိုင်ပမဲထသာ ထပဖရှင်းမှုများကို 

ရရိှနိုင်ရန် ဦးတည်ထဆာငရွ်က်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ ထနရြ်စွန့်ခွာသူများအတွက် ထေးကငး်လုံခခုံ၍ 

ဂုဏ်သိက္ခာရိှစွာပဖင့် မိမတိို ့ ကိုယ်တိုင်ရြ်တည်ထနေိုင် သွားနိုငထ်ရးအတွက် ထဆာင်ရွက်ထြးရန် 

ပဖစ်ြါသည်။ နိုငင်ထံတာ်အစိုးရ၊ ပြည်သူများ၊ ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၊ လူမှုထရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ 

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုးံအတူတကွ ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ရြ် 

ပဖစ်ြါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစွာ ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာ 

ချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုရံာစခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာကုိ 

ထရးဆွဲေားြါသည်။ 

၂။ ဤအမျ ိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာသည် ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရးနှင့် ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ (IDPs) ပြန်လည်ေထူောငန်ိုငထ်ရးတို့ကို 

အထောက်အကပူြုနိုင်ြါမည်။ ၎င်းတို့၏ထရွှေ့ထပြာငး်ထနေိုငရ်ပခငး်များကိ ု အဆုးံသတ်နိုင်ထရး 

အတွက် ထပဖရှင်းထဆာင်ရွက်မှု နညး်လမ်းများကိုရှာထဖွရာတွင် ပမန်မာနိုင်င၏ံ တည်ဆဲဥြထဒများ၊ 

နိုငင်တံကာစံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကကံထြးထကာ်မရှင်၏ အကကံပြုချက်များနှင့် 

ပြည်ထောငစ်ုပငိမ်းချမ်းထရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုြင်လုံ ဒုတိယအကကိမ် အစည်းအထဝးတွင် ၂၀၁၇ 
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ခုနှစ်၊ ထမလ (၂၉)ရက်၌ လက်မှတ်ထရးေိးုခဲ့သည့် ပြည်ထောငစ်ု သထောတူစာချုြ်၊ လူမှုထရး 

ကဏ္ဍ အထပခခံမူ သထောတူညီချက်တို့နှင့်အညီ ထဆာငရွ်က်နိုငထ်စရန် အတွက် အထောက်အကူ 

ပြုနိုငမ်ည့် မူထောင်တစ်ခုလည်းပဖစ်ြါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။  “ထနရြ်စွန့်ခွာသူများအတွက် ထေးကငး်လုံခခုံ၍ ဂုဏ်သိက္ခာရိှပြီး မှီခိုမှုကငး်ထသာ 

ေ၀များပြန်လည်တည်ထဆာက်နိုင်ရန်”ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုြါ ရည်ရွယ်ချက် အထကာင်အေည် 

ထဖာ်နိုငထ်ရးအတွက် ထအာကထ်ဖာ်ပြြါ လုြ်ငန်းစဉ်များကို ထရတို/ထရရှည် စီမံကိန်းများချမှတ် 

ထဆာငရွ်က်ရန် အမျ ိုးသားအဆင့ ်မဟာဗျူဟာကို ထရးဆွဲထဆာငရွ်က်ရပခင်း ပဖစ်သည်-  

(က) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ စနစ်တကျြိတ်သိမ်းနိုင်ရန်နှင့် 

စခန်းထနသူများ ထေးကငး်လုံခခုံထသာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရိှထသာ၊ အမီှခိုကင်းထသာ 

ေ၀များပြန်လည်တည်ထဆာက်၍ ြုံမှန်လူထနမှုေဝများသို့ ပြန်လည်ထရာက်ရိှ 

ထစမည့် အထပခအထနများကို ဖန်တီးထြးနိုင်ရန်၊ 

(ခ) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများနှင့်  ပြန်လည်ထနရာချေားမည့် ထနရာထဒသများရိှ ထနေိင်ု 

သူအားလုံး၏ ြညာထရး၊ ကျန်းမာထရးနှင့် အပခားထသာ အထပခခံဝန်ထဆာငမ်ှုများ 

ထနအမိ်အထဆာက်အဦများနှင့်အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းမှု အခွင့်အလမး်များကို 

ရရိှထစရန်၊ 

(ဂ) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများအထနပဖင့် အထပခခံအခွင့်အထရးများရရိှကာတည်ပငမိ် ထအးချမ်း 

၍ လူမှုသဟဇာတပဖစ်ထသာ လူမှုြတ်ဝန်းကျင်တွင် ထနေိငုန်ိုင်ထစရန်၊ 

(ဃ)  ပငိမ်းချမ်း၍   လွတ်လြ်လုခံခုံစွာ  ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်ထသာ နုိင်ငံထတာ်တည်ထဆာက်ထရး 

တွင် ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ြါဝငထ်ဆာငရွ်က်ခွင့်ရရိှနိုငထ်စရန်၊ 

အဓြိ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

၄။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ(Internally Displaced Persons–IDPs)ဆိုသည်မှာ သောဝ 

ထေးအန္တရာယ် (သ့ုိမဟုတ်) လက်နက်ကုိင်ြဋိြက္ခများ၊ အကကမ်းဖက်မှုများစထသာလူသားတ့ုိ 

ထကကာင့်ပဖစ်ထြါ်ထသာထေးအန္တရာယ်များ၏ ဆုိးကျ ိုးများကုိ ထရှာင်ရှားနုိင်ရန် အလ့ုိငှာမိမိတ့ုိ၏ အုိးအိမ် 

နှင့ထ်နရြ်ထဒသများကိုစွန့်ခွာသူများကိုဆိုလိြုါသည်။ အဆိြုါအဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် မိမိ 

ထနေိငု်ရာနိုငင်ံအတွင်း၌သာထပြာငး်ထရွှေ့ထနေိုင်ကကသူများကိုရည်ညွှန်းြါသည်။ 
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၅။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများဆိုသည်မှာ ပြည်တွငး် ထနရြ် 

စွန့်ခွာသူများ (IDPs) ယာယီစုစည်းထနေိုင်ရန် သတ်မှတ်ေားထသာ ထနရာ/အထဆာက်အအုံများ 

(သုိ့မဟုတ်) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများအား စုစုစည်းစည်းထနေိငုန်ိုငရ်န် လက်ခံထြးေားထသာ 

ထနရာ/အထဆာက်အအုမံျားကို ဆိုလုိြါသည်။  

၆။ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းထနရြစ်ွန့်ခွာသူများအား (က) 

မူလထနေိုင်ရာထဒသနှင့ ်လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပြန်လည်ထရာက်ရိှထြါင်းစည်းထနေိုင်ထစပခငး်၊ 

(ခ) မူလထနေိငု်ရာထဒသနှင့ ် အနီးဆုံးထနရာ သ့ုိမဟုတ် အပခားသင့်ထလျာ်ထသာထနရာတစ်ခုသ့ုိ 

ထပြာင်းထရွှေ့၍ လူမှုြတ်ဝန်းကျငအ်တွငး် ထြါင်းစည်းထနေိငုထ်စပခငး်၊ (ဂ) ယာယီခိုလှုံရာထဒသရှိ 

လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ထြါငး်စည်းထနေိုငထ်စပခင်းကို ဆိုလိုြါသည်။ 

လုြ်ငေ်းစဉ် 

၇။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာအမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာကို အထကာင်အေည် ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာ 

တွင် ထအာက်ြါအတိုငး် အဆင့်ဆင့် ထဆာငရွ်က်သွားမည် ပဖစ်ြါသည်- 

(က) ပြည်တွင်း ထနရြ်စွန့်ခွာသမူျား ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာ 

စခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရးအတွက် အမျ ိုးသားအဆင့်ထကာ်မတီ ဖွဲ့စည်းပခငး်၊ 

(ခ) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာ 

စခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရးအတွက် တိုင်းထဒသကကီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ထကာ်မတီ၊ 

လုြ်ငန်းထကာ်မတီနှင့် ဆြ်ထကာ်မတီများကို သက်ဆိုငရ်ာတိုင်းထဒသကကီး/ 

ပြည်နယ် အလိုက်ဖဲွ့စည်းပခင်း၊ 

(ဂ) သတ်မှတ်ထရွးချယ်ေားသည့် ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခန်း (များ) 

အတွက် ထကာ်မတီအဆင့ဆ်င့ ် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာငရွ်က်ရမည့် အစ ီ

အစဉ်များကို အထသးစိတ်ထရးဆွဲပခငး်၊ 

(ဃ) ထရးဆွဲပြီးထသာ အစီအစဉ်များကို အထကာငအ်ေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ ပြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့် ယာယီခိုလှုရံာစခေ်းများ 

ြိတ်သိမ်းနရး အမျ ိုးသားအဆင့်နကာ်မတီ 

၈။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့ထ်ကာ်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောငစ်ု 

ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ် အစိုးရများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လွှတ်ထတာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကာကွယ်ထရးနှင့် လုခံခုံထရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများပဖင့် ဖွဲ့စည်းရန် ပဖစ် 

ြါသည်။  

၉။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရြ်ေက် လူမှုအဖဲွ့အစည်း 

များမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် အစုိးရ မဟုတ်ထသာ နုိင်ငံတကာ 

အဖဲွ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို အစည်းအထဝးများ ကျငး်ြသည့် အခါတွင် သင့်ထလျာ် 

သလို ဖိတ်ကကားနိုင်ြါသည်။ (ကိုယ်စားလှယ်များတွင် အမျ ိုးသမီးများြါဝငရ်မည်) 

၁၀။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆုိင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့် ထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ- 

 (က) မူဝါဒ၊ လမး်ညွှန်ချက်များ ချမှတ်ထြးပခင်း၊  

(ခ) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာ 

စခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရးဆိုင်ရာ တိုင်းထဒသကကီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ထကာ်မတီ၊ 

လုြ်ငန်း ထကာ်မတီ၊ လိအုြ်ထသာ ဆြ်ထကာ်မတီများဖွဲ့စည်းပခငး်နှင့် လုြ်ငန်း 

တာ၀န်များ သတ်မှတ်ထြးပခငး်၊ 

(ဂ) ထကာ်မတီများအလိုက် အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မည့်  လုြ်ငန်းစီမံချက် 

များ ထရးဆွဲထဆာင်ရွက်ထစပခငး်နှင့် ေိလုုြ်ငန်းစီမံချက်များကို စိစစ်အတည်ပြု 

ပခငး်၊ 

(ဃ)  ထကာ်မတီများ၏   လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာငရွ်က်မှုများကို  ကကီးကကြ် 

ကွြ်ကဲပခင်း၊ 

(င) ထကာ်မတီများ၏ လုြ်ငန်းထဆာငရွ်က်မှုကို ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖဲွ့သ့ုိ အစီရငခ်ံ 

တငပ်ြပခငး်၊ 

(စ) ရန်ြုံထငွ ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖဲွ့သ့ုိ တငပ်ြပခငး်၊ 
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နေရြ်စွေ့်ခွာသူများ ပြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ ြိတ်သိမ်းနရးဆိုင်ရာ 

တိုင်းနဒသကကီး/ပြည်ေယ် အဆင့် နကာ်မတီဖွဲ့စည်းပခင်း 

၁၁။ ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုရံာစခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရး 

ဆိုင်ရာ တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ်အဆင့် ထကာ်မတီအား သက်ဆိုငရ်ာ တိုငး်ထဒသကကီး/ ပြည်နယ် 

အစိုးရအဖဲွ့က ဉီးထဆာင်ပြးီ ယငး်တိုငး်ထဒသကကီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကကီးများ၊ 

သက်ဆိုငရ်ာ လွှတ်ထတာ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ် အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများပဖင့် ဖွဲ့စည်းရန် ပဖစ်ြါသည်။  

၁၂။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး ဆိုင်ရာ တိုင်းထဒသကကီး/ ပြည်နယ်အဆင့် ထကာ်မတီ ၏လုြ်ငန်းတာဝန်များမှာ- 

(က) ချမှတ်ေားထသာ မူဝါဒများနှင့် အညီ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာငရွ်က် 

ပခငး်နှင့် လိုအြ်ထသာထြါငး်စြ်ညိှနှိုင်းမှုများထဆာငရွ်က်ပခငး်  

(ခ) မှတ်တမ်းများနှင့်အချက်အလက်များ  စနစ်တကျရိှထစထရး ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

(ဂ) လုြ်ငန်းစီမံချက်များအတွင်းရှိ မတူကွဲပြားထသာ အထကကာင်းအရာများနှင့် 

ြတ်သက်၍ သက်ဆိုငရ်ာအထကကာငး်အရာအလိုက် ြူးထြါင်းြါဝင်ထဆာင်ရွက်မည့် 

သူများ(Stakeholders) နှင့် ထဆွးထနွးညိှနှိုငး်မှုများပြုလုြ်ပခင်း၊ 

(ဃ) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ပြန်လည်ထနရာချေားမည့် ထဒသထနသူများ 

အကကား အပြန်အလှန်ယုံကကည်မှုနှင့် လူမှုသဟဇာတပဖစ်စွာထနေိုငန်ိုငထ်ရး 

ကိပုမှင့်တငန်ိုင်ရန် နိုငင်ံထတာ်၏ တည်ဆဲဥြထဒများ၊ စညး်မျဉ်း စညး်ကမ်းများ၊ 

အမိန့်များ၊ ညွှန်ကကားချက်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ အပခား သိသင့်သိေိုက်သည့် 

အချက် အလက်များကို အသိြညာထြးလုြ်ငန်းများပဖင့် ထဆာင်ရွကပ်ခငး်၊ 

(င) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ မူလထပမြိုင်ဆိုင်မှု စာရငး်ဇယားမှန်ကန်မှုရိှထစ 

ထရးအတွက်ဥြထဒ၊ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်နိုင်ထရးကူညီြံြ့ိုးထြးပခငး်၊ 

ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ ပြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့် ယာယီခိုလှုရံာစခေ်းများ 

ြိတ်သိမ်းနရးဆိုင်ရာ လုြ်ငေ်း နကာမ်တီ ဖွဲ့စည်းပခင်း 

၁၃။ တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ်အတွငး်ရှိ နယ်ထပမထဒသအလုိက် (သုိ့မဟုတ်) စခန်းအလုိက် 

လုြ်ငန်းထကာ်မတီကို ထအာက်ြါြုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် ဖွဲ့စည်းြါမည်- 
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(က) သက်ဆိုငရ်ာတိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ 

(ခ) တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ 

(ဂ) တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ 

(ဃ) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြိတ်သိမ်းမည့်စခန်းများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြန်လည်ထနရာချေားမည့်ထဒသမှ ထဒသခံ ကိုယ်စားလှယ် 

များ၊ အပခားသင့်ထလျာ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

၁၄။ လုြ်ငန်းကဏ္ဍအလိကု် ထအာက်ထဖာ်ပြြါ ဆြ်ထကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်းထဆာင်ရွက်ရန်  

ပဖစ်ြါသည်- 

(က) အထပခခံအထဆာက်အဦဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆြ်ထကာ်မတီ 

(ခ) လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုဆိုင်ရာအကူအညီထြးထရးဆြ်ထကာ်မတီ 

(ဂ) သတငး်နှင့်ပြန်ကကားထရးဆြ်ထကာ်မတီ 

(ဃ) ကျန်းမာထရးဆိုငရ်ာဆြ်ထကာ်မတီ 

(င) ြညာထရးဆိုင်ရာဆြ်ထကာ်မတီ 

(စ) အသက်ထမွးဝမ်းထကျာငး်လုြ်ငန်းများထဖာ်ထဆာင်ထရးဆြ်ထကာ်မတီ 

(ဆ) အများပြည်သူလုံခခုံထရး၊ တရားဥြထဒစိုးမိုးထရးနှင့် လွတ်လြ်စွာသွားလာခွင့် 

ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ဆြ်ထကာ်မတီ 

(ဇ) လူမှုသဟဇာတပဖစ်ထစထရးနှင့် လူမှုထြါင်းစည်းထရးထဖာ်ထဆာငမ်ှုဆြ်ထကာ်မတီ 

(ဈ) နိုငင်ံသားစိစစ်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်အထောက်အကူပြုဆြ်ထကာ်မတီ 

လုြ်ငေ်းစီမံချက်များ 

၁၅။ ြိတ်သိမ်းမည့်စခန်းများအတွက် လုြ်ငန်းစီမံချက်များတွင် ထအာက်ြါတို့ြါ၀င်ရြါမည်- 

(က) တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်နယ် စခန်းများ အလိုက် ထဒသလုိအြ်ချက်အထြါ်မူတည်၍ 

သတ်မှတ်ရည်ရွယ် ထရးဆွဲပခငး်၊  
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 (ခ) ထဆာငရွ်က်မည့်လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ြတ်သက်၍ ရှင်းလငး်အသိထြးထဆွးထနွးရန် 

လုြ်ငန်းစဉ်များထရးဆွဲသတ်မှတ်ပခငး်၊ 

(ဂ) ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ြိတ်သိမ်းမည့်စခန်းများ သတ်မှတ်ထရွးချယ်ပခင်း 

အတွက် အထပခခံရမည့် အချက်အလက်များ သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

(ဃ) ဆြ်ထကာ်မတီများ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပခငး်၊ 

(င) လုြ်ငန်းစီမံချက် အလုိက် အထကာငအ်ေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မည့် အချနိ်ကာလ 

သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပခငး်၊ 

 (စ) ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာထရးနှင့ ် အကဲပဖတ်ထရးထဆာငရွ်က်မည့် အစီအစဉ် ြါဝင် 

ထစပခငး် 

၁၆။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ 

ြိတ်သိမ်းထရး အဓကိ တာ၀န်ယထူဆာင်ရွက်မည့်သူများနှင့် လုြ်ငန်းစဉ်တွင် ြူးထြါင်းြါ၀င်မည့် 

သူများသည် ထအာက်ြါတ့ုိကုိ အထလးေားထဆာင်ရွက်မည်ပဖစ်ြါသည်-  

(က)  တရားဥြထဒစိုးမိုးထရး၊ ခွဲပခားနှိမခ်ျဆက်ဆံမှုမရှိထစထရး၊ ပြည်တွငး် ထနရြ်စွန့်ခွာ 

သူများ (IDPs)နှင့ ် ပြန်လည်ထနရာချေားမည့်ထနရာမှ ထဒသခံများ ရသင့်ရေိုက် 

သည့် အထပခခံအခွင့်အထရးများ ရရိှထစထရးကို လုြ်ထဆာငရ်ာတွင် မည်သူ့ကိုမျှ 

ေိခိုက်နစ်နာမှုမပဖစ်ထစထရးအတွက် နိုငင်ထံတာ်၏ တည်ဆဲဥြထဒ၊ စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမ်းများနှင့်အညီ လိကု်နာထဆာင်ရွက်ရမည် ပဖစ်ြါသည်။ 

(ခ) ထဒသ၏ လက်ရှိအထပခအထန၊ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အထကကာငး်အချက်များနှင့် 

အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ(IDPs)နှင့ ် ၎ငး်တို့ကိုပြန်လည်ထနရာချေားမည့် ထနရာထဒသ 

ရိှလူမှုအသုိက်အဝန်းအားလုံး၏ အကျ ိုးစီးြွားများကို ေည့်သွငး်စဉ်းစား 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ဃ) ေိခိုက်လွယ်ထသာ အြု်စုများပဖစ်သည့် အမျ ိုးသမီးများ၊ ကထလး သူငယ်များ၊ 

သက်ကကီးရွယ်အုိများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ အေူးကာကွယ်ထစာင့်ထရာှက်မှု 

ထြးရန်လိုအြ်သူများအတွက် ေည့်သွငး် စဉ်းစားထရးဆွဲ မည်ပဖစ်ပြီး၊ အကျ ိုး 
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ခံစား ခွင့်ရိှသူများ ကိုယ်တိုင် ြါဝငထ်ဆာင်ရွက်ခွင့်ရထစထရးအတွက် ဦးစားထြး 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။  

(င) ပြန်လည်ထနရာချေားပခငး်လုြ်ငန်းများကို အထကာငအ်ေည်ထဖာ်ထဆာငရွ်က်ရာ 

တွင် ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ထဆွးထနွးတုိင်ြင်ညိှနှိုငး်မှုအား 

အထလးေားထဆာင်ရွက်ြါမည်။ အေူးအားပဖင့် ၎င်းတို့အား အတင်းအကကြ် 

ထနရြ်ပြန်ထစပခငး် သုိ့မဟုတ် သောဝထေးအန္တရာယ် ကျထရာက်နိုင်ထပခပမင့်မား 

ထသာ အရြ်ထဒသများသ့ုိ ထနရာချေားထြးပခငး်တို့ကို ထရှာင်ကကဉ်ရမည်ပဖစ်ြါ 

သည်။ 

 (စ) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများအား  လုခံခုံစိတ်ချရထသာထနရာသစ်များ၌ 

ပြန်လည်ထနရာချေားပြီးချနိ်တွင် ယငး်တို့၏ ြိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အေား 

အပြည့်အစုံရိှထသာ မူလထနရာရိှ ြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ ဥြထဒနှင့် အညီ 

ထဆာငရွ်က်ရြါမည်။ 

(ဆ) ပြန်လည်ထနရာချေားမည့် ထဒသတွင် ထနေိုငလ်ျက်ရိှသူများ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု 

မရိှထစထရးတို့အား ဥြထဒနှင့ ်အညီ ထဆာင်ရွက်ရြါမည်။  

(ဇ) ပြန်လည်ထနရာချေားထရး၏ ပြည်သူ့ဝန်ထဆာငမ်ှုနှင့် အထပခခံအထဆာက်အဦ 

များအတွက် ထဆာငရွ်က်ရာတွင ် လူမှုသဟဇာတ ပဖစ်ထစထရးအထလးေား 

ထဆာငရွ်က် ရမည်။ 

(ဈ) လူတိုင်းအတွက် ဥြထဒနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာသွားလာခွင့် ရိှထစရန် အထလးေား 

ထဆာငရွ်က်သွားမည်။ 

 (ည) ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ နိုငင်တံကာအဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ ပြည်တွင်းအဖဲွ့အစည်းများမှ လူသားချင်းစာနာ 

ထောက်ေားမှုဆိုငရ်ာအကူအညီများကို ြိုမုိလွယ်ကူစွာ ထောက်ြံထ့ြးအြ် 

နိုငထ်စရန် ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ထြးရမည်ပဖစ်ြါသည်။ 

လုြ်ငေ်းစီမံချက်များအား အနကာငအ်ထည်နဖာ်နဆာင်ရွက်ပခင်း 

၁၇။ သတ်မှတ်ေားသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ ထအာက်ထဖာ်ပြြါလုြ်ငန်းစဉ်များကို 

ထဆာငရွ်က်သွားမည်ပဖစ်ြါသည်-   
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 (က) အနပခခံအနဆာက်အဦဆိုင်ရာစီမံခေ့်ခွဲနရး 

(၁) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်ထနရာချေားထရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာ စခန်း 

များ ြိတ်သိမ်းပခငး်  ထဆာငရ်ွက်ရာတွင် စခန်းထနသူများ၊ လိုအြ်ြါက 

ပြန်လည်ထနရာချေားမည့်ထဒသတွင်ထနေုိင်သူများ၏ ဆန္ဒသထောေား 

များကို ေည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးထနာက် လျာေားထနရာများအားထရွးချယ် 

တငပ်ြပခငး်၊   

 (၂) ဖွံ့ပဖိုးထရးအစီအစဉ်များအား မူကကမ်းထရးဆွဲပခင်းနှင့် အထကာငအ်ေည်ထဖာ် 

ထဆာငရွ်က်ပခငး်ကို  နိုငင်ထံတာ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ထရး စီမံချက်များနှင့်အညီ 

ထဆာငရွ်က်ပခငး်နှင့် အားလုံးြူးထြါငး်ြါဝင်ထစပခငး်၊ ေိုသ့ုိထဆာငရွ်က်ရာ 

တွင် ြါဝင်ြတ်သက်သူများ (Stakeholders)၏ အကကံဉာဏ်ကို ရယူပခငး်၊ 

 (၃) ကျန်းမာထရး၊ ြညာထရး၊ ောသာထရး၊ အြု်ချုြ်ထရး၊ လုခံခုံထရးနှင့် 

စီမံခန့်ခွဲထရးဆိုင်ရာ အထဆာက်အဦများ၊ လူထနအိမ်များ၊ လမး်များ၊ 

တံတားများ၊ အားကစားကွငး်များနှင့် ြန်းခခံများ၊ လျှြ်စစ်မီး၊ 

ဆက်သွယ်ထရး၊ ထရနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှငး်ထရး စသည့်အထပခခံ 

လိအုြ်ချက်များ ကိဦုးစားထြးထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

(၄) ပြန်လည်ထနရာချေားမည့် ထနအိမ်များတည်ထဆာက်ရာတွင် “ထငွထကကး 

ထောက်ြံ့မှုများကို အလုြ်လုြ်ထစပခငး်ပဖင့် ထြးအြ်ပခငး် အစီအစဉ်” 

(Cash-for-Work Programme )များ အား ဖန်တီးထြးပခငး် 

 (ခ) လူသားချငး်စာောနထာက်ထားမှုဆိုငရ်ာအကူအညီများ 

(၁) လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုဆိုင်ရာအကူအညီထြးရာတွင် အထောက် 

အြ့ံ ြစ္စည်းများကို လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုဆိုငရ်ာအထပခခံမူများ 

အရ ထြးအြ်နိုင်ထစရန်အတွက် ထြါငး်စြထ်ဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊ 

(၂) လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများကို လိအုြ်သည့် 

အချနိ်တွင် လိုအြ်သလို ရရှိနိုင်ထစထရးနှင့် ပြည်တွင်း ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ 

အား ြုံမှန် လူထနမှုေဝတွင် အမီှအခိုကငး်စွာပဖင့် ပြန်လည်ရြ်တည် 

နိုငထ်စထရးကို အထလးထြးထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 
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(ဂ) သတငး်အချက်အလက်များ ပြေ်ကကားနြးပခင်း 

(၁) လုြ်ငန်းစီမံချက်များ (Action plans) တွင်ြါဝငသ်ည့် အထကကာငး်အရာ၊ 

အချက်အလက်များနှင့်ြတ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များကို 

သင့်ထလျာ်သည့်အချနိ်ကာလအလိကု် အသိထြးပခငး်၊  

(၂) လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အကကံပြုချက်များ၊ သတင်း 

အချက်အလက်များ လက်ခံရယူပခငး်၊ ညွှန်းြို့ပခင်း၊ ပြန်ကကားထြးပခငး်၊ 

 (၃) သတငး်အချက်အလက်များကို မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ြိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ 

ပြည်သူသ့ုိ ပဖန့်ထဝအသိထြးပခငး်၊  

(၄) မဟုတ်မမနှ်၊ အေငအ်ပမင် လွဲမှားနိုင်သည့် ထကာလဟလ သတငး်များကိ ု

ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခင်း၊ ထပဖရှင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်နှင့ ်  ေိုသ့ုိ 

ထဆာငရွ်က်ရာတွင် အရြ်ေက်လူမှုအဖဲွ့ အစည်းများ ြူးထြါင်းြါဝင် 

လာထစထရး စညး်ရုံးထဆာငရွ်က်ပခငး်၊  

(၅) အမုန်းစကားများ တားဆီးကာကွယ်ထရးအတွက် ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

(ဃ) ကျေ်းမာနရး 

(၁) ကျန်းမာထရးဆိုငရ်ာ အထပခခံလိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆည်းထဆာင်ရွက် 

နိုငရ်န်အလို့ငှာ ရြ်ရွာလူေုအားလုးံ လက်လှမ်းမီနိုငမ်ည့် ထနရာထဒသများ 

၌ လိအုြ်သည့် အရည်အထသွးများနှင့် ပြည့်မီသည့် ထဆးရုံ၊ ထဆးထြးခန်း 

များနှင့် ကျန်းမာထရးဝန်ေမး်များ၊ ထဆးဝါးများနှင့် ထဆးကုသမှု ကိရိယာ 

များ လုထံလာက်စွာရိှထစရန် ြံ့ြုိးထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

(၂) ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၊ အေူးသပဖင့် အေူးကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်မှုထြးရန် 

လိအုြ်ထသာ အမျ ိုးသမးီများ၊ ကထလးသူငယ်များ၊ သက်ကကီးရွယ်အုိများနှင့် 

မသန်စွမ်းသူများ အထနပဖင့် အထရးထြါ်ထဆးကုသမှုခံယူရန်လိုအြ်လာ 

ြါက (သ့ုိမဟုတ်) လက်ရိှထနေိငု်ရာထဒသတွင် လက်လှမ်းမမနီိုင်သည့် 

အေူးကုဆရာဝန်ကကီးများ၏ကုသမှုကို ခံယူရန်လိအုြ်လာြါက အနီးစြ် 

ဆုံး ထဆးရုံသ့ုိတတ်နိုင်သမျှ ထဆာလျငစ်ွာ ထရာက်ရိှနိုငထ်စရန် အတွက် 

ြံ့ြုိးစီမံထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊ 
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(၃) ြဋိြက္ခပဖစ်စဉ်များထကကာင့် စိတ်ြိငုး်ဆိုင်ရာ ေိခိုက်ခံစားရသူများကို 

ထဆးကုသပခငး်၊ စိတ်လမူှုြိုင်းဆိုငရ်ာြံ့ြုိးထြးပခင်း (Psycho-social 

Support)နှင့ ် နှစ်သိမ့်ထဆွးထနွးပခငး် (Counselling) လုြ်ငန်းများ၊ 

ကိုယ်အဂဂါချ ို့ယွငး်သွားသူများကို ပြန်လည်ေူထောငထ်ရးနှင့် ပြန်လည် 

သန်စွမ်းထရး လုြ်ငန်းများကို ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

(၄) ထဆးရုံ၊ ထဆးထြးခန်းများသည် ထဆးကုသမှုနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုများထြးရာ 

တွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိထကကာငး်ကို  အသိထြးပခငး် နှင့ ် လာထရာက်ထဆး 

ကုသချနိ် တွင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှု မပဖစ်ထစရန် ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊ 

(င) ြညာနရး 

(၁) ြညာထရးဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များကို နိုင်ငထံတာ်၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်  

အညီပဖည့်ဆည်းထြးပခငး်၊ 

 (၂) ပြန်လည်ထနရာချေားမည့်ထဒသများတွင ် ြညာထရးဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှု 

များ ထြးရာတွင် မိန်းကထလးများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် လူနည်းစုများ 

အြါအဝင် အားလုးံအကျုံးဝငသ်ည့် ြညာထရးပဖစ်ထစထရးကို ဦးတည် 

ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊ 

(စ) အသက်နမွးဝမ်းနကျာငး်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ 

(၁) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ အထပခခံလိုအြ်ချက်များကို ပဖည့်ဆည်း 

ထြးနိုငမ်ည့်  သင့်တင့်မျှတထသာဝငထ်ငွ ရရိှနိုင်သည့် ထဒသနှင့် ကိုက်ညီ 

ထသာ အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို ဖန်တီးထြးပခငး်၊ 

(၂) ထငွထကကးအရငး်အနှီး၊ အသက်ထမွးဝမ်းထကျာငး်မှုဆိုင်ရာသငတ်န်းများနှင့် 

အလုြ်သမားထဈးကွက်တို့ကို လက်လှမ်းမီထစရန် ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊  

(၃) အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးထြးနိုင်မည့် စီးြွားထရးရင်းနှီး 

ပမှုြ်နှံမှုများ ြိုမိုထဆာငရွ်က်လာနိုငထ်စထရး တိုးပမှင့်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(၄) ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအထလျာက် ပြည်တွင်း/ 

ပြည်ြသ့ုိ စနစ်တကျနှင့် ထေးကငး်လုံခခုံစွာ အလုြ်အကိုင်သွားထရာက် 

လုြ်ကိုငန်ိုင ်ထစထရးအတွက် ဥြထဒနှင့် အညီ ြံ့ြိုးထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊ 



14 

 

   

(ဆ) အများပြည်သူလုံခခုံနရး၊ တရားဥြနဒစိုးမိုးနရးနှင့် လွတ်လြစ်ွာသွားလာခွင့်။ 

(၁) လိအုြ်သည့်ထနရာများတွင် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ေားမှုဆိုင်ရာ 

မိုင်းရှငး်လငး်ပခင်း လုြ်ငန်းများ (Humanitarian Demining) ထဆာငရွ်က် 

နိုငရ်န် ညိှနှိုငး်ထြါငး်စြ်ထြးပခငး်အြါအဝင် ထေးကငး်လုံခခုံထရး အစီအမံ 

များအား တိုးပမှင့် ထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊ 

(၂) လိင်ြိုင်းဆိုငရ်ာအကကမ်းဖက်မှုများ၊ လူကနု်ကူးမှုများ (အေူးသပဖင့် 

အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကထလးသူငယ်များ)၊ မူးယစ်ထဆးဝါးထရာငး်ဝယ် 

ထဖာက်ကားမှုနှင့် အပခားထသာရာဇဝတ်မှုများ မပဖစ်ထြါ်ထစထရးအတွက် 

ပြန်လည်ထနရာချေားသူများ၊ ထဒသခံများ၏ြါဝငမ်ှု၊ လုံခခုံထရး တြ်ဖွဲ့ဝင် 

များနှင့ ်ြူးထြါငး်မှုတို့ပဖင့် ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 

(၃) လုခံခုံထရးတြ်ဖွဲ့ဝင်များအထနပဖင့်  ထဒသ၏ယဉ်ထကျးမှု ဓထလ့ေုံးစံများ၊ 

လူမှုသဟဇာတပဖစ်မှု၏ အထရးြါမှုများအား ေည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး လုြ်ေုးံ 

လုြ်နည်းများနှင့်အညီ မိမိတို့တာဝန် ဝတ္တရားများကို ေမး်ထဆာင ် ထစရန်  

သငတ်န်းများြို့ချပခငး်နှင့် လက်ထတွ့ကျင့်သံုး ထဆာငရွ်က်ထစပခငး်၊ 

(၄) ပြန်လည်ထနရာချေားသည့်ထဒသများတွင် ပြည်သူ့ဝန်ထဆာငမ်ှု ထြးမည့် 

သူများ၏ ထေးကငး်လုံခခုံထရးတို့ကိုအထလးေား ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး်၊ 

 (၅) လွတ်လြစ်ွာသွားလာနိုင်မှုကိပုမှင့်တင်ထြးနိုငရ်န်   

(ကက)ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများအား ဥြထဒအရ လွတ်လြ်စွာ  

သွားလာခွင့က်ို ကန့သ်တ်ေားမှု မရှိထကကာငး် သိရိှထစရန်နှင့် 

ထဒသ၏ လုခံခုံထရးအထပခအထန ြိုမုိထကာငး်မွန်လာထစရန်နှင့်  

လူမှုသဟဇာတပဖစ်ထစရန် ထဆာငရွ်က်ထြးပခငး် 

(ခခ) မည်သည့်သက်ထသခံစိစစ်ထရးကတ်မျှ ကိုင်ထဆာငေ်ားပခငး် မရိှ   

ထသာ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများအတွက် ခရီးသာွးလာခွင့် ရရှ ိ

နိုငသ်ည့် နညး်လမ်းများကို သင့်ထလျာ်သည့် အထပခအထနတွင် 

ထဖာ်ထဆာင်ထြးပခငး်၊  
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(ဇ) လူမှုသဟဇာတပဖစ်နစနရးနှင့် လူမှုနြါငး်စည်းနရး  

(၁) လုြ်ငန်း စီမံချက်များ (Action Plans) ကိ ု အထကာင်အေည်ထဖာ် 

ထဆာငရွ်က်ရာတွင် လူ့အဖဲွ့အစည်းများကကား၌ လူမှုသဟဇာတ ပဖစ်ထစ 

ထရးနှင့် လူမှုထြါငး်စည်းထရးကို လုြ်ထဆာင်နိုင်ရန် အတွက်  လိအုြ်သည့် 

ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာထစရန် ထဆာငရွ်က်ပခငး်နှင့ ် ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က် 

ပခငး် 

(၂) လူေုအထပခပြု ထဆွးထနွးြွဲများ၊ အမျ ိုးသမီးများ ဦးထဆာငထ်သာ  

လှုြ်ရှားမှုများ အြါအဝင် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်မှု များပဖစ်ထြါ်လာ ထစရန်  

ကူညီြံ့ြုိးထြးပခငး်၊ 

 (၃) သတငး်နှင့် ပြန်ကကားထရးဆြ်ထကာ်မတီနှင့် ြူးထြါင်းပြီး အမုန်းစကားများ 

တားဆီး ကာကွယ်ထရးအတွက် ထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

 (ဈ) နုိင်ငသံားစိစစ်နရးလုြ်ငေ်းစဉ်၌ ကူညီြံြ့ိုးနြးပခငး် 

(၁) ြိတ်သိမ်းထတာ့မည့်စခန်းများတွင် နိုငင်ံသားစိစစ်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်ကို 

သက်ဆိုငရ်ာ စညး်မျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းများနှင့်အညီ  

ြံ့ြိုးထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

(၂) နိုငင်ံသားစိစစ်ထရးလုြ်ငန်းစဉ်နှင့် ြတ်သက်ထသာ အသိထြးထဆွးထနွးပခင်း 

များနှင့် သတငး်အချက်အလက် မျှထဝပခငး်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် 

လုြ်ထဆာငပ်ခငး်၊ 

(၃) ထကာလာဟလများပြန့်ြွားမှုကုိ တားဆီးနုိင်ထစရန် သတင်းနှင့်ပြန်ကကားထရး 

ဆြ်ထကာ်မတီနှင့်အတူ ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်၊  

ရေ်ြုံနငွ 

၁၈။ ဤမဟာဗျူဟာအရ လုြ်ငန်းစီမံချက်များအထကာငအ်ေည်ထဖာ်ရာတွင ် လိုအြ်မည့် 

ရန်ြုံထငွကို ထအာကထ်ဖာ်ပြြါ ေဏ္ဍာအရငး်အပမစ်များမှ လျာေားသံုးစွဲနိုငထ်ရးထဆာင်ရွက်ြါ 

မည်- 

(က) သက်ဆိုငရ်ာ ပြည်ထောငစ်ုအဆင့်ဌာနများ၏ ေဏ္ဍာရန်ြုံထငွအရငး်အပမစ်များ၊ 
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(ခ) သက်ဆိုငရ်ာ  တိုင်းထဒသကကီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ေဏ္ဍာရန်ြုံထငွ 

အရငး်အပမစ်များ၊ 

(ဂ) နိုငင်တံကာအသုိက်အဝန်းက ထောက်ြံထ့ြးအြ်လာထသာ ြံ့ြုိးကူညီမှုများ၊ 

(ဃ) အရြ်ေက် လူမှုအဖွဲ့အစညး်များ၊ ောသာထရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

ြုဂ္ဂလကိ ကဏ္ဍမှ ထောက်ြံထ့ြးအြ်လာထသာ ြံ့ြုိးကူညီမှုများ၊ 

နစာင့်ကကည့်နလ့လာပခငး်နှင့်အကဲပဖတ်ပခငး် 

၁၉။ အမျ ိုးသားအဆင့်ထကာ်မတီအထနပဖင့် လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၊ ဆြ်ထကာ်မတီအသီးသးီ၏ 

လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုများအား ထစာင့်ကကည့်ထလ့လာပခငး်နှင့် အကဲပဖတ်ပခင်းကို လုြ်ငန်း 

ထဆာငရွ်က်သည့် ကာလ (၆)လပြည့်ချနိ်တွင် စတငထ်ဆာငရွ်က်ရမည်ပဖစ်ပြီး၊ ထနာက်ြိုငး်တွင် 

နှစ်စဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိုသ့ုိထဆာငရွ်က်ရာတွင ် သင့်ထလျာ်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်များကို 

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်သွားြါမည်။  

ေိဂုံး 

၂၀။ ပြည်တွင်းထနရြ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်ထနရာချေားပခင်းနှင့် ၎င်းတို့အတွက် ထရရှည် 

တည်တံ့ထသာ ထပဖရှငး်ထဆာင်ရွက်မှုများကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ပခင်းသည် 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တရားမျှတထရး၊ ပငိမ်းချမ်းထရးနှင့် ပြန်လည်သင့်ပမတ်ထရးဆိုင်ရာလုြ်ငန်းများကို  

အထောက်အကူ ပဖစ်ထစမည် ပဖစ်ြါသည်။ ဤထဆာငရွ်က်ချက်သည် ပမန်မာနိုင်ငအံတွက် 

ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲထသာ ဖွံ့ပဖိုးထရးစီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - 

MSDP)ကို အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရာ၌လည်း အထောက်အြံ့ပဖစ်ထစသကဲ့သ့ုိ နိုငင်၏ံ 

လူမှုစီးြွားဖွံ့ပဖိုးထရးကိုလည်း ြံ့ြိုးရာ ထရာက်မည်ပဖစ်ြါသည်။ ပြည်တွငး်ထနရြ်စွန့်ခွာသူများနှင့် 

ပြန်လည်ထနရာချေားသည့် ထဒသများတွင် ထနေိငုက်ကသူများ၏ လူမှုစီးြွားေဝဖွံ့ပဖိုး တိုးတက် 

လာပခင်းသည် ထဒသအတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွငး် လူမှုထရး ြဋိြက္ခများကို ထလျာ့နည်း 

ြထြျာက်ထစနိုငသ်ကဲ့သ့ုိ ထဒသတွငး်ဖွံ့ပဖိုးထရးအစီအစဉ်များ ကို ထဖာ်ထဆာင်ပခင်းအတွက်လည်း 

အထောက်အြ့ံ တစ်ခုပဖစ်ထစြါသည်။ အေက်ထဖာ်ပြြါ အကျ ိုး ထကျးဇူးများပဖစ်ေွန်းလာထစရန် 

ထနရြ်စွန့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခန်းများ ြိတ်သိမ်းထရးကို စနစ်တကျနှင့် ထရရှည်တည်တံ့ 

နိုငမ်ည့် နညး်လမ်းများပဖင့် အထကာင်အေည်ထဖာ် ထဆာငရွ်က်ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ ေိသ့ုို 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုငရ်ာထဒသရိှ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် 

အထကကာင်းအချက် (Local context)၊ နိုင်ငတံကာစံနှုန်းများ၊ နိုငင်ံ အတွင်းရိှအရငး်အပမစ်များနှင့် 
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ပြည်တွင်း၊ ပြည်ြအဖဲွ့အစည်းများမှ ကူညီြံ့ြိုးထြးမှုများ အားလုးံကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အချတိ် 

အဆက ် မိမိနှင့်ဟန်ချက်ညီညီ ထဆာငရွ်က်သွားမည် ပဖစ်ြါသည်။ လုခံခုံထရး၊ ပငိမ်းချမ်းထရးနှင့် 

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ထရးတို့ပဖစ်ထပမာက်နိုင်မှသာ ပြည်တွင်းယာယီခိုလှုရံာစခန်းများလုးံဝြထြျာက်သွား 

မည်ပဖစ်ြါသည်။ 
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ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ ပြေ်လည်နေရာချထားနရးနှင့် ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ 

ြိတ်သိမ်းနရးဆိုင်ရာ နကာမ်တီဖွဲ့စည်းြုံ အဆင့်ဆင့် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ ြိတ်သိမ်းနရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအဆင့််နကာ်မတီ 

ပြည်တွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ ြိတ်သိမ်းနရးဆုိင်ရာ လုြ်ငေ်းနကာ်မတီ 

အနပခခံအနဆာက်အဦဆိုင်ရာ စီမံခေ့်ခွဲနရး 

ဆြ်နကာ်မတီ 

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုဆုိင်ရာ 

အကူအညီထြးထရး ဆြ်ထကာ်မတီ 

သတင်းနှင့် ပြနက်ကားထရးဆြ်ထကာ်မတီ ကျေ်းမာနရးဆိုင်ရာဆြ်နကာ်မတီ 

ြညာနရးဆိုင်ရာ ဆြ်နကာ်မတီ 

အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းလုြ်ငန်းများ 

ထဖာ်ထဆာင်ထရးဆြ်ထကာ်မတီ 

အများပြည်သူလုံခခုံနရး၊ တရားဥြနဒစိုးမိုးနရးနှင့် 

လွတ်လြ်စွာသွားလာခွင့်ပမှင့် 

တင်နြးပခင်းဆိုင်ရာဆြ်နကာ်မတီ 

လူမှုနြါင်းစည်းနရးနဖာ်နဆာင်နရးဆြ်နကာ်မတီ 

နိုင်ငံသားစိစစ်နရးလုြ်ငေ်းစဉ်အနထာက်အကူပြု

ဆြ်နကာ်မတီ 

ပြညတ်ွင်းနေရြ်စွေ့်ခွာသူများ၏ ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများြိတသိ်မ်းနရးဆုိင်ရာ 

တိငု်းနဒသကကီး/ပြညေ်ယအ်ဆင့်နကာ်မတ ီ 


