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နယ္စပ္ေဒသ         ရ  ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) ၏ မဟာဗ်ဴဟာ 

(၂၀၁၇-၂၀၁၉) 
 
၁။ မဟာဗ်ဴဟာ  

ဤ TBC     ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ (၂၀၁၇) ႏွင့္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵ 

အေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံ 
ရန္ အေလးထားပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤမဟာဗ်ဴဟာက ထုိင္းႏိုင္ငံရိွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စုစည္းအားေကာင္းေစေရး ႏွင့္           TBC     ႔   ယ       ပိတ္သိမ္းေရးကိစၥ တုိ႔ကုိ 

လည္း ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္း အမ်ားစုကုိ ဖ်က္သိမ္းအျပီး၊ တႏွစ္ သုိ႔ မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ 

TBC     ႔ကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရိွပါသည္။ 

 

TBC     ႔သည္ (၁၉၈၄) ခုႏွစ္က စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္း စစ္ပြမွဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခ့ဲသူမ်ား၏ 

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးႏွင့္ က ညီေထာက္ပ့ံေရး လုိအပ္ခ်က္အရ ေပၚေပါက္လာခ့ဲ 

ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ဤဒုကၡသည္မ်ားအေရးကုိ ေျဖရွင္းျပီးသည္ အထိ တည္ရိွေနခ့ဲ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ 

ေတာင္ပုိင္းမွ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား (refugees) ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား (IDPs) ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ       ပဋိပကၡ ဒဏ္သင့္ခ့ဲေသာ နယ္ခံ ေက်းရြာမ်ား၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းကာလ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးတုိ႔အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံရန္အလုိ႔ငွာ TBC     ႔ သည္ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ 

လည္း ရုံးဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။  

 

ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအျပင္၊ ၎တုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္   မ ရ    

ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ TBC     ႔၏ တာဝန္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္အညီ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လာမည္ႏွစ္မ်ားတြင္ TBC     ႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ 

ျပန္ျပီး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္သည္အထိ၊ ေက်းရြာမ်ား၊ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာလူထုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

အားနည္းထိခိုက္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံး အုပ္စုမ်ား (ကေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစု လူမ်ဳိးမ်ား/လူနည္းစု ဘာသာ 

ေရး အုပ္စုမ်ား) ႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြေဲဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၂။ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ        အေျခအေန 

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ဒုကၡသည္စန္းမ်ား၏ အေျခအေန 

မွာ အခ်ဳိ႔က႑မ်ားတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 

  

သုံးႏွစ္ၾကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားလုပ္ျပီးေနာက္၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေကအင္ယူ (ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး- KNU) 

အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (EAO) (၈) ဖြဲ႔တုိ႔က (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တႏိုင္ငံလုံး 

ပစ္ခုိက္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳ ပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကသည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္၊ အေထြေထြ 

ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရိွခ့ဲရာ၊ ၎တုိ႔ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး 
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ရန္                     လ          ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာခြေဲဝသည့္ အစုိးရ (power-sharing 

government)           ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ 

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 
ခရုိင္၊ ျမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

(၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္က ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ပထမဦးဆုံး အရပ္သား အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္ တင္ 

ေျမႇာက္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရသစ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ရာထူးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဖန္တီး 
ေပးႏုိင္ခ့ဲျပီး၊ ၎ရာထူးအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိပါ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒ        ေျပာင္းလဲေရး၊ လုံျခံဳေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ဖက္ဒရယ္ 

စနစ္ တည္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ရျပီး၊ တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ 

တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေရးထုိးရျခင္း မရိွေသးေသာ အဖြဲ႔ 

မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေစေရးကိစၥမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြက္ အခရာအခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကလည္း အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရရိွရန္ ႀကိဳးစားေနၾက 
သည္။  
 

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယာယီ အ စ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားဖြယ္ရိွေသာ္လည္း ၎ေနရာ 

ေဒသမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစုံတရာ အစုိးမရေသးေခ်။ 

  

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရက အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသည္အထိ ေစာင့္ျပီးမွသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ 
ေရးကိစၥကုိ စတင္မည္ဟု ထုိင္းအစုိးရက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား 
ျပန္ပုိ႔ေရး ကိစၥကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္မွာပင္၊ ပုဂၢလိကက႑က စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေစလာေရးအတြက္  ဆက္ 

လက္   ရ ရယ   လုံးပန္းေနၾကသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိ႔တြင္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ 
ေတာင္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ပံုမွန္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံ 
မႈမွာ ဤသုိ႔တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အေရး ေျဖရွင္းေရးမွာ ဖိအားပုိလာဖြယ္ ရိွသည္။  
 
၃။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား  

 

TBC     ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းႏွင့္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ ေနာက္ဆုံး အဆင့္လုပ္ငန္းဆီ 

ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ စတင္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး 
တုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ 

  

အထက္မွာ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္းပင္၊ TBC     ႔က လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္မ်ားကုိ ျပည့္မီ 

ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ ျဖစ္ရာ၊ ၎အစီအစဥ္အားလုံးသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အဓိကေသာ့ခ်က္အျဖစ္ အေလးထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေလးထားပါ 
သည္။ 

 

 အစားအစာ ရရိွခြင့္။     ။ ဤအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား အဖုိ႔ 
အာဟာရ ရိွေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ခြတဲမ္းရိကၡာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြသားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
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ကုိယ့္ထူကုိယ္ထ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္ တုိးတက္လာေစျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထုိ႔အျပင္ အစားအစာ 

ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသ  TBC     ႔၏  ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေန႔စဥ္ အစားအစာ စားသုံး 

မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရကုိ အျပည့္အဝ ဂရုစုိက္ျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

 

ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ အမ်ားလက္ခံေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 က်ား- မ တန္းတူညီမွ်ေရးကုိ အေရးထားျခင္း။      ။ ဤအတြက္ က်ား-မ       မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရႈပ္ 

ေထြးေပြလီေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကုိ  သ ် သ ရ  နားလည္မႈ 

ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  သ ်       ရ        ။  

 လူမႈေရးအရ အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ႏုိင္မႈ ။       ။ ဤအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာဖြယ္အရိွဆုံး သူမ်ားကုိ ဦးစား 

ေပး ကရုစိုက္လွ်က္၊ လူမႈစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထ             ယ  ရ  သ    အားႏြ႔ဲေသာ 

လူမႈ အုပ္စုဝင္မ်ား အားလုံးကုိ ကူညီေဖးမရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း။  

 တရားမွ်တမႈ ။      ။ ဤအတြက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးပါေသာ အင္အားစု 

မ်ား (stakeholders) ႏွင့္ စနစ္မ်     လ         သ ်      ရ     ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး၊ လူမႈ အခြင့္ 

အေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာ ျမႇင္တင္ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတုိ႔အဖုိ႔ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွ က်င့္သုံးႏုိင္ေစျခင္း။  

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရး သိျမင္မႈ ။     ။ ဤအတြက္ TBC     ႔  ေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ လုပ္ငန္း 

အားလုံးသည္ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစား သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထ      သ   ရ   ႏ    မႈ   ၚ 

သ ဘ   ါ   သ  မ    ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြရဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

နားလည္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ။     ။ ဤအတြက္ TBC     ႔ႏွင့္         အစီအစဥ္ေဖၚေဆာင္ေနေသာ မ   ဖက္အဖြဲ႔ 

မ်ားသည္   ရ  ါသ             ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 

ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား၊ စစ္ဒဏ္သင့္ ေက်းရြာမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ထုိင္းအစုိးရ ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ညြန္႔ 
ေပါင္း အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္း။ 

 
၃။ ၁။ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္    ေရး၊ ျပန္လည္ အေျခခ်ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ 

အစီအစဥ္ ေရးဆြၾဲကရာတြင္ ဒုကၡသည္ လူမႈအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း 
 

တုိး၍ မ်ားျပားလာေနသည့္ ၁) ရပ္ရြာကေဆာင္ရြက္ေသာ ျပန္လည္ အေျခခ်ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၂)   ထ  ထ  သ  

     ႏ         မ   မ်       ရ  ရ  လူထုမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထ                       အားေပးရန္ အလုိ႔ငွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစြမ္းရည္မ်ား ဆက္လက္ 

အားေကာင္း ေစရန္ TBC     ႔က (၂၀၁၇-၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္သြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၊ 

လက္ခံဖြယ္ရွိသည့္   မ ရ   ေက်းရြာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္စြာ 
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ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ TBC     ႔က  ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  

 အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆုိင္ရာႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စီမံ 
ခန္႔ခြမဲႈ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP) မ်ားႏွင့္ နယ္ခံေက်းရြာ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက (၁) 

အုပ္စုလုိက္ အေျခခ်ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေနရာမ်ားကုိ "သြားေရာက္၊ ၾကည့္ရႈ"      ဥ  ကာလအတြင္းမွာ ဘက္ 

ေပါင္းစံု အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၂) အုပ္စုလုိက္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရး 

ဆြေဲရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသရိွ နယ္ေျမအာဏာပုိင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳျခင္း။  

 ျပန္သြားျပီး၊ အေျခခ်ေနထုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ နယ္ေျမမ်ား၏ အေျခအေနအေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ နယ္ေျမ 
သုံး ဘာသာစကားျဖင့္ ဒုကၡသည္ လူမႈအုပ္စုဝင္မ်ားအားလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း။ 

 ျပန္သြားဖြယ္ရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားအေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား 
အဖုိ႔ ခုိင္လုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွေစျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရးတြင္ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ 
စြာ ဆုံးျဖတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္း။  

 ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား/ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ (IDP)အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္းကုိ ပိုမုိနက္ရႈိင္းစြာ 

နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံ အေရးဆုိ တင္ျပမႈကုိ 

အေထာက္အကူ ျပဳေပးျခင္း။ (ဥ မ - နယ္ေျမအာဏာပုိင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (EAG) 

မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။)  

 ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေနထုိင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ  ရ ႔       ည       

ႏွင့္ ျပည္စံုစြာ ေရးဆြႏဲိုင္ရန္ အျခားေသာ အေရးပါသည့္ အင္အားစု ပါဝင္ပတ္သက္သူ (stakeholders) 

အားလုံးတုိ႔အား TBC     ႔က     ရ   တုိက္တြန္းျခင္း ျပဳပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ မိသားစုမ်ား စတင္ေရႊ႔ေျပာင္း 

အေျခခ်လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ၎ကိစၥမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 

၃။ ၂ ။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ နယ္ခံ အိမ္ရွင္ေက်းရြာမ်ား၏ ရိကၡာလုံျခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ၾကားကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အဆင့္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေနရပ္ျပန္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ ရည္ 
ရြယ္ပါသည္။           
 

TBC အဖြဲ႔က ဒုကၡသည္မ်ား (ျပည္ပေရာက္/ႏွင့္ ျပည္တြင္း) ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေက်းရြာမ်ားထဲတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ 

ရိွေစျပီး၊ ေရရွည္လည္း တည္တ့ံႏုိင္ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ 

ႏ    စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အာဟာရဆုိင္ရာ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ဆက္လက္ 

အားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိကၡာလုံျခံဳမႈကုိ အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

  

 ျပည္ပမွ ျပန္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
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ႏုိင္ငံရိွ နယ္ခံအိမ္ရွင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ပူးတြ ဲအစီအစဥ္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 
 ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာလုပ္ကုိင္ အသုံးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္ အုပ္စုဝင္မ်ားအား ေျမယာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ 

ႏွင့္ ေျမယာျပန္လည္ရရိွခြင့္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီျခင္း။ 

 သစ္ေတာႏွင့္ ေရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ (အခြင့္အေရး အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း) အသိအျမင္မ်ားကုိ 

ျမန္မာအစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (EAO) ၊ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 
 အေသးစား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ေရးကုိ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား 

ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း။ 
 ပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚလာေသာ ျပန္လည္အေျခခ် နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရ 

ႏွင့္ မိလႅာသန္႔ရွင္းေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ရရိွေစျခင္း။ 
 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္သြားဖြယ္ရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ျမႇင့္တင္ေန 

ရင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေရး ကိစၥ 
မ်ားကုိ သိျမင္ေစျခင္း။ 

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက မိမိတုိ႔ စခန္းမ်ားတြင္ အသက္ေမြးေက်ာင္းမႈႏွင့္ ရိကၡာ 
လုံျခဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ျပဳျပီး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း။  

 

ျပန္သြားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား တုိးမ်ားလာမည္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ျပန္သြားသူ အခ်ဳိ႔အဖုိ႔ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ 
ေရးႏွင့္ ရိကၡာလုံျခံဳေရးတုိ႔ကုိ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေကာင္း ေရာက္ရွိေစႏုိင္သည္။  

 

၃။ ၃။ ဒုကၡသည္ အုပ္စုမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 

 

TBC     ႔က ထ           ႏ      ယ   ရ  ဆုံး ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ား၏ အေျခခံ ရိကၡာႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း လုိအပ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ၎တုိ႔အား ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ပစၥည္းအစား၊ ေငြသားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးမည္ ျဖစ္သည္။ TBC     ႔က စခန္းမ်ားထဲရိွ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႔ 

ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရိကၡာႏွင့္ ေနရာ  

ထုိင္ခင္းမ်ားကုိ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးသူအျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ TBC     ႔သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ 
 ထုိင္းႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရိွ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႔ အာဟာရျပည့္ေသာ ရိကၡာႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္း  အလုံ 

အေလာက္ ရရိွေစျခင္း၊ ထ             ယ   ရ  ဆုံးသူမ်ားအတြက္ အပုိေဆာင္းေထာက္ပံ့ျခင္း။ 

 ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္ အာဟာရ အသိအျမင္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကုိ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း။ 

 ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ရိကၡာေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ 
မြမ္းမံျခင္း။ 

 အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေလအလြင့္နည္းေအာင္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ မလုိအပ္ေတာ့လွ်င္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းရိွ  ဝ လ ေခါင္ဖ်ား ေက်းရြာမ်ားအဖုိ႔ ပဋိပကၡ၊ အိုးအိမ္အေျခပ်က္မႈႏွင့္ သဘာဝ 

ေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ အေရးေပၚ အကူအညီ ရရိွေစျခင္း။ 

 အုပ္စုလုိက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ ကနဦး 
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အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ရရိွေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရာက္ရန္ခက္ခဲေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား 
တြင္ နယ္ခံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းကုိ အထူးအေလးထားျခင္း။ 

 

၃။ ၄။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္သြားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 

TBC     ႔က မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းစြာ ေနရပ္ျပန္ျခင္းကုိ အေလးထား အားေပးပါသည္။ TBC     ႔၏ အျမင္ 

အရဆုိလွ်င္၊ ေဘးကင္းမႈတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေဘးမွ လုံျခံဳျခင္းတုိ႔အျပင္၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ျပန္လည္ကုစားခြင့္ ရရိွျခင္းအထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ TBC     ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာသူမ်ားအျပင္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ စခန္းမ်ားထဲမွာ က်န္ရိွေနသူမ်ား 

အတြက္ပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ရိွေစမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဘးကင္းမႈ၊ တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ 
စုေပါင္း အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည္။ ဤအတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ 
ေဆာင္ပါမည္။ 

 (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ  ယ  ်ဥ ထ  ခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္) အေျခခံ လူ႔ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမႈေရး စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။  

 ေရရွည္စစ္ပြႏွဲင့္ အုိးအိမ္အေျခပ်က္မႈမ်ား၏ ဒဏ္သင့္ျခင္းခံရေသာ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ျပန္လည္ သင့္ 
ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမင့္မား 
လာေစျခင္း။ 

 အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆ္ုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကာ၊ အုပ္စု 
လုိက္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ အေလးထား ျပဳလုပ္ျခင္း။  

 ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေက်းရြာမ်ား၊ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ ေက်းရြာမ်ားအဖုိ႔ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ပုိမုိ အလွမ္းမွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊        အားေပးျခင္း။ 

 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား၏  
ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ရရိွႏုိင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္အျပင္၊ စခန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျပန္သြား၊ 

အေျခခ် ေနထုိင္ရာနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းနည္း၊  ရ    ရ   ရ ဌ  မ်  သ  ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးနည္းမ်ားကုိ ပုိမို တုိးတက္ေကာင္ မြန္ေစရန္ TBC     ႔က ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႔ဲဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

အဓိကက်ေသာ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔မ်ား၊ နယ္ခံေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 အလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း၊ ေဘးကင္းစြာျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာမႈအေၾကာင္း၊ လူေမွာင္ခုိကူးမႈအေၾကာင္း 

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္သြားရာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရရိွႏုိင္ေစျခင္း။  

 

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းက တာရွည္ေနသည့္အခါ၊ TBC     ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူႏုိင္မႈ 

မ်ားကလည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြား   လွ်င္၊ ထုိင္ ႏုိင္ငံရိွ စခန္းမ်ားထဲမွာ ဆက္လက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေဘး 

ကင္းမႈ ႏွင့္ လုံျခံဳမႈ ယုတ္ေလ်ာ့သြားဖြယ္ ရိွပါသည္။ 
 

၃။ ၅။ တာဝန္ေက်လ်က္ ထြက္ခြာျခင္း။     ။ TBC     ႔ကုိ ပိတ္သိမ္းျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ 

မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
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စခန္းလူဦးေရ ယုတ္ေလ်ာ့သြားျပီး၊ စခန္းတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား   ါ         လ    သ     ါ TBC အဖြဲ႔ 

က၊ စခန္းေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ကုိ ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္၊ သေဘာတူထားေသာ တာဝန္ 
ရိွသူမ်ားထံသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း လႊဲေျပာင္းေပးရာမွ ေနာက္ဆုံးမွာ အျပည့္အဝ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ဒုကၡသည္ 

မ်ား၏ ေဘးကင္းေရး၊ သ ယ ဝ    မႈ ႏွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထုိင္းအစုိးရ၊ UNHCR ႏွင့္ အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက စခန္းတခုခ်င္း၏ ပိတ္သိမ္းမႈ အစီအစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ 

မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အခ်ဳိ႔စခန္းမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ TBC     ႔သည္ စခန္းအားလုံးမွေန၍ တျပိဳင္တည္း 

ထြက္ခြာမည္ မဟုတ္ပါ။ လက္က်န္လူဦးေရ (အနည္းဆုံး ၂၀,၀၀၀) ဆက္လက္ရိွေနမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆုံး၌ စခန္းအားလုံးရွိ ေနအိမ္မ်ား၊ TBC ၏ သုိေလွာင္ရုံမ်ား ႏွင့္ စခန္းအေဆာက္အဦမ်ား 

ကုိ TBC     ႔က တာဝန္ယူျပီး၊ ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

TBC     ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုႀကီး ျပန္သြားျပီးေနာက္တြင္ ပိတ္သိမ္းမည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေသာ ္

လည္း၊ အခ်ဳိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္ မည္။ TBC     ႔သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ထေျမာက္ 

ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

  

 ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မျပန္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ မျပန္ႏုိင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ဆက္ 
လက္ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႔ဲဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား ေနရာခ် 
ထားျခင္း။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း နည္းလမ္း၊ နည္းပညာ အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္၊ ေဒသႏၱရ ဗဟု 
သုတရေအာင္ နယ္ခံ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္း တုိ႔ျဖင့္ 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႔ဲဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တန္ဖုိးျဖည့္စြက္ေပးျခင္း။ 

 သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အာဟာရႏွင့္ ရိကၡာလုံျခံဳမႈ၊ လူမႈေရးအရ အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ 

ေစျခင္း၊ က်ား- မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လူထုကုိယ္တုိင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 

အတြက္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႔ဲဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရ  ရ       

    လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

 ေနရပ္ ျပန္သြားသူမ်ား၊ ၎တုိ႔ ျပန္သြားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္း ဒသ ေက်းရြာမ်ား၏ လ မႈဘဝ 

တုိးတက္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ေျဖရွင္ေပးရန္ လုိေနေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေျပာ 
ဆုိ တုိက္တြန္းတင္ျပျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံႏိုင္ေအာင္ ပုိမုိအားေကာင္းေသာ ေနာက္ထပ္ 
အဆက္အသြယ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း။   

 

အေကာင္းဆုံး     ႏ       အေနအထားမွာ- စခန္းမွ ထြက္ခြာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေျခလွမ္း မွန္မွန္ 

ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ထြက္ခြာရန္ က်န္ရိွ 
ေနေသာသူမ်ားအတြက္  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ ေရးဆြ ဲ

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိးရြားဆုံး     ႏ       အေနအထားမွာ- TBC     ႔ႏွင့္ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 

စခန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားျပီး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း 

မေပးႏုိင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ အျခားအေနအထားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ TBC     ႔ႏွင့္ 

အျခား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအဖုိ႔ ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ရွိျပီး၊ ဤ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ အေန 
အထားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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၄။  TBC ၏ လုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္သည့္ တြက္ဆထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 

 

TBC     ႔က အစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ ေအာက္ပါ      ထ   မ  ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါသည္။ 

 

ျပင္ပ အေျခအေန 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းရိွ လုံျခံဳေရး အေျခအေနသည္ ဆက္လက္တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည္။ 
 ဒုကၡသည္အမ်ားစုက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လုိၾကသည္။ 

 ပူးတြေဲစာင့္ၾကည္ေရး ေကာ္မတီမ်ား(Joint Monitoring Committees) သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႔ 

မ်ားအၾကား အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားကုိ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္း အားနည္းသည္ ျဖစ္ရာ၊ ရံဖန္ရံခါ ဆုိသလုိ 
လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြမဲ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနႏုိင္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္  တျဖည္းျဖည္း ပုိမိုေလးနက္ သိပ္သည္းလာမည္။ 

 ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္အတူ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္မည္။ 

 ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ 

သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမည္။ 

 ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ လုပ္ေနေသာ TBC     ႔၏ လုပ္ငန္း 

အေပၚ ရုိက္ခတ္မႈ မရိွေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ ကိစၥတခုခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ  ရံဖန္ရံခါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
တစုံတရာ ရိွႏိုင္သည္။ 

 ထုိင္းႏိုင္ငံက ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုိအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။  

  

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား 

 

 စခန္းမ်ားသည္ ကာလအကန္႔အသတ္မရိွ  ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ မဟုတ္။ 
 စခန္းမ်ား ဖြင့္ထားေနသေရြ႕ ကာလပတ္လုံး၌ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ရရိွ 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 တတိယႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ ဦးေရသည္ ဆက္လက္က်ဆင္းေနမည္။ 
 စခန္းလူထု အခ်ဳိ႔သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံထဲသုိ႔ တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ 

ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကျပီး၊ စခန္း၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွဘဲ ထုိင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ေနထုိင္ၾက 
မည္။ 

 

ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

 

 UNHCR က အေထာက္အကူျပဳမႈျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းကုိ ကမၻာ့စားနပ္ ရိကၡာအစီအစဥ္(WFP)၊ ႏုိင္ငံတကာ 

ေရ႔ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (IOM) တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းျပီး ေဆာင္ရြက္မည္။ 

 UNHCR  ေဆာင္ရြက္ေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္  အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ ျပည့္မီေအာင္ 

ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

 ဒုကၡသည္အားလုံးက UNHCR အေထာက္အကူျပဳမႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ၾကမည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။  
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သုိ႔ရာတြင္ ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲသုိ႔ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ေရးတုိ႔ 
အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ လုိအပ္ေနဖြယ္ ရိွပါသည္။  

 အခ်ဳိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႔ ဤ ေနရပ္ျပန္ျခင္းသည္ ဟန္ျပေနရပ္ျပန္ျခင္း သေဘာေဆာင္ျပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲသုိ႔ 
တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွေရးနည္းလမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႔ ဒုကၡသည္ 
မ်ားကမူ အေျခအေနေကာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လုိၾကမည္ ျဖစ္သည္။  

 TBC     ႔၏  အစီအစဥ္မ်ား/ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္စြမ္းကုိ ရႏုိင္ေသာ ရန္ပုံေငြက အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္  

အျပင္၊  ကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္လည္း ရွိေနသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ျပန္သြားသူမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ TBC     ႔မွာ အဆက္အသြယ္မ်   

ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။  

 

အရင္းအျမစ္မ်ား 
 စခန္းလူဦးေရမွာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ- မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ စခန္းေန လူထုအား ကူညီ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးရန္ ရန္ပုံေငြသည္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသအတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ 

ရန္ပုံေငြ ရရိွစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္ေျပာင္းလဲေနမည္ ျဖစ္သည္။  

 TBC     ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆက္ဆံေရးကုိ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ 

     ရ   မည္။ 

 

၅။ မဟ ဗ်ဴဟ  ်သ    လမ  ညႊ  မ်    
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ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ TBC အဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ 

ကား - ေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊        ထ   ေဖၚေဆာင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ဆက္လက္စုေဆာင္းေနရန္ႏွင့္        ထ   

ေဖၚေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အနည္းဆုံး (၆)လ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သ   သ  အကဲျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍  

အဓိကျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ားက ေနရပ္ျပန္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေပၚမွာျဖစ္ေစ၊        ထ  ေဖၚေဆာင္မႈ အေပၚမွာ 

ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ သ  ေရာက္ထိခိုက္မႈ ရိွလာလွ်င္၊ TBC     ႔က မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဖၚေဆာင္မႈကုိ ျပန္လည္ 

အကဲျဖတ္ျပီး၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍        ထ  ေဖၚမႈကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 


