
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငု်ငံထတော် 

န ုင်ငံထတော်စမီ္အံုြ်ခ ျုြထ် ေးထ ောင်စီ 

အမိန ့်က  ြာ င ြာစြာအမှတ   ၁၈၈ /  ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခနုှစ ၊ နယုန လဆန ်း  ၁၀  ရ    

( ၂၀၂၁ ခုနှစ ၊ ဇွန လ ၁၉  ရ   ) 

လူသာားချင ားစာနာမှု အကူအညီအထ ာက အပ ံ့ ထပားထ ားနှငံ့  ပပန လည ထန ာချ ာားထ ား 

လုပ ငန ားထကာ မတီ ဖ  ွဲ့စည ားပခ င ား  

၁။ ရခြိိုင်ပြည်နယ်တည်ငငြိမ်အ ေးချမ်ေးအရေးနှင့်် ဖ  ွံ့ငဖြိ ေးတြိိုေးတက်အရေးဗဟြိိုအက ်မတီ၏လိုြ်ငန်ေးမျ ေးကြိို 

အ  င်ပမင်စ   အက င် ထည်အဖ ်နြိိုင်ရန် တ က်“လူသ ေးချင်ေးစ နာမှု ကူ ညီအြေးအရေးနှင့်် ပြန်လည် 

အနရ ချထ ေးအရေးလိုြ်ငန်ေးအက ်မတီ” နှင့်် “ရခြိိုင်ပြည်နယ် တ င်ေး လူသ ေးချင်ေးစ နာမှု  ကူ ညီ 

 အထ က ်ြ ့်အြေးအရေး၊ ပြန်လည်အနရ ချထ ေးအရေး၊ ဖ  ွံ့ငဖြိ ေးအရေးအက ်မတီ(CHRD)”တြိိုို့ကြိို အြေါင်ေးစည်ေး၍ 

“လူသာားချင ားစာနာမှု အကူအညီအထ ာက အပ ံ့ ထပားထ ားနှငံ့  ပပန လည ထန ာချ ာားထ ားလုပ ငန ားထကာ မတီ” 

 ပဖစ ် အ  က်ြေါြိုဂ္ြိ လ်မျ ေးပဖင့်် ပြငဆ်ငဖ်  ွံ့စည်ေးလြိိုက်သည်-   

(က) ငြည က ြာ  စုဝန က  ်း 

လူမှုဝန  မ ်း၊  ယ ဆယ ကရ်းနှ    ငြန လည ကနရြာ  

ချ ြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

ဥကကဋ္ဌ 

(ခ) ဥကကဋ္ဌ 

ရခြိိုင်ပြည်နယ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီ 

ဒိုတြိယဥကကဋ္ဌ  

(ဂ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

လူမှုဝန  မ ်း၊  ယ ဆယ ကရ်းနှ    ငြန လည ကနရြာ  

ချ ြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

ဒိုတြိယဥကကဋ္ဌ 

(ဃ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

ပြည်ထ အရေးဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(င) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

နယ်စြ်အရေးရ ဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(စ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

စြိိုက်ြျ ြိ ေးအရေး၊ အမ ေးပမြူအရေးနှင့်် ဆည်အပမ င်ေး  

ဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 
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(ဆ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

ြြိိုို့အဆ ငအ်ရေးနှင့််ဆက်သ ယ်အရေးဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဇ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

လျှြစ်စ်နှင့််စ မ်ေး င်ဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဈ) ဒိုတြိယဝန်ကကီေး 

အဆ က်လိုြ်အရေးဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ည)  ငမ တမ်ေး တ ငေ်းဝန် 

နို   ငံခြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဋ)  ငမ တမ်ေး တ ငေ်းဝန် 

ငြန   ြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဌ) ရ ချ ြ် 

ပမန်မ နြိိုင်င ရ တြ်ဖ  ွံ့ 

ပြည်ထ အရေးဝန်ကကီေးဌ န 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဍ) ညွှန်ကက ေးအရေးမှြူေးချ ြ် 

အ ေး နတရ ယ်ဆြိိုင်ရ စီမ ခနိ်ု့ခ  မှုဦေးစီေးဌ န 

လူမှုဝန  မ ်း၊  ယ ဆယ ကရ်းနှ    ငြန လည ကနရြာ  

ချ ြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

 ဖ  ွံ့ဝင် 

(ဎ)  ငမ တမ်ေး တ ငေ်းဝန် 

လူမှုဝန  မ ်း၊  ယ ဆယ ကရ်းနှ    ငြန လည ကနရြာ  

ချ ြာ်းကရ်းဝန က  ်းဌြာန 

 တ င်ေးအရေးမှြူေး 

(ဏ)  တ င်ေးအရေးမှြူေး 

ရခြိိုင်ပြည်နယ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီ 

တ  ဖက ်တ င်ေးအရေးမှြူေး 

၂။ လူသ ေးချင်ေးစ နာမှု ကူ ညီ အထ က် ြ ့်အြေးအရေးနှင့်် ပြန်လည်အနရ ချထ ေးအရေးလိုြ်ငန်ေး 

အက ်မတီ၏ လိုြ်ငန်ေးတ ဝန်မျ ေးမှ  အ  က်ြေါ တြိိုင်ေးပဖစ်သည် -  

 (က) ပြည်တ င်ေး/ ပြည်ြ ဖ  ွံ့ စည်ေးမျ ေးမှ အြေး ြ်သည့်် လူသ ေးချင်ေးစ နာအထ က်ထ ေးမှု 

ဆြိိုင်ရ  ကူ ညီမျ ေး၊ အထ က်ြ ့်ြစစည်ေးမျ ေးကြိို နြိိုင်င အတ ်က ချမှတ်အြေးအသ  

မူဝေါဒနှင့်် ညီ ခ  အဝအြေးအရေးကကီေးကကြ်ရန်၊ 
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 (ခ) အစ င့််အရှ က်ရန် လြိို ြ်သူမျ ေးကြိို လူမှုအရေးစြိတ်ြည  ကူ ညီအြေးပခင်ေး၊ နှစ်သြိမ့်် 

အဆ ေးအန ေးြည အြေးပခင်ေး၊ ထြိခြိိုက်လ ယ် ိုြ်စိုမျ ေး၊  ထူေးက က ယ်အစ င့််အရှ က်မှု 

အြေးရန် လြိို ြ်သူမျ ေးကြိို လြိို ြ်အသ  လူမှုက က ယ်အစ င့််အရှ က်အရေးနညေ်းလမ်ေး 

မျ ေးပဖင့်် ပဖည့််ဆည်ေးအြေးပခင်ေး လိုြ်ငန်ေးမျ ေးအဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 (ဂ)  ချ ြိန်ကက ပမင့််လ သည်နှင့် ်မျှ ယ ယီစခန်ေးမျ ေးတ င် စ ေးနြ်ရြိကခ  ခက် ခ  

ရှြိလ နြိိုင၍် ပြည်တ င်ေးပြည်ြ ဖ  ွံ့ စည်ေးမျ ေးမှ အထ က်ြ ့်အရေး ကူ ညီမျ ေး ရရှြိ 

နြိိုငအ်ရေး ကိုလသမဂ္ ဖ  ွံ့ စည်ေးမျ ေး၊ နြိိုင်င တက  ဖ  ွံ့ စည်ေးမျ ေးနှင့်် ြူေးအြေါငေ်း 

အဆ ငရ်ွက်အရေးလိုြ်ငန်ေးအက ်မတီနှင့်် အြေါင်ေးစြ်ည ြိနြိှုငေ်းအဆ င်ရွက်သ  ေးရန်၊ 

 (ဃ) ပြန်လည်အနရ ချထ ေးမည့်် ခနို့ ်မှန်ေးလူဦေးအရ၊ မြိသ ေးစို တ က် လြိို ြ်သည့််          

စ ေးနြ်ရြိကခ ြစစည်ေးမျ ေးကြိို တ က်ချက်၍ ကကြိ တငစ်ိုြ ိုထ ေးရှြိနြိိုင်အရေး လူဝင်မှု 

ကကီေးကကြ်အရေးနှင့်် နြိိုင်င သ ေးစြိစစ်အရေးလိုြ်ငန်ေးအက ်မတီနှင့်် အြေါင်ေးစြ်ည ြိနြိှုင်ေး  

အဆ ငရ်ွက်ရန်၊ 

 (င) သက်ဆြိိုငရ် ပြန်လည်အနရ ချထ ေးအြေးမည့်် အနရ မျ ေးသြိိုို့ စနစ်တကျ ြြိိုို့အဆ င် 

နြိိုငအ်ရေး၊ အနရ  သင့်် အန ထ ေးမရှြိအသေးြေါက ယ ယီအနရ ချထ ေးမည့်် အနရ  

မျ ေးကြိို လျ ထ ေးတင်ပြအရေးနှင့်် လျ ထ ေးသတ်မှတ်ပခင်ေး၊ အကျေးရွ မျ ေး သစ်ပြန်လည် 

ဖ  ွံ့စည်ေးပခငေ်းတြိိုို့ကြိို ပြည်ထ အရေးဝန်ကကီေးဌ န၊ ရခြိိုင်ပြည်နယ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီ 

တြိိုို့နှင့်် အြေါင်ေးစြ်ည ြိနြိှုင်ေး၍ ဥြအဒ၊ လိုြ်ထ ိုေးလိုြ်နည်ေးနှင့်် ညီ အဆ င်ရွက်သ  ေးရန်၊ 

 (စ) ပြန်လည်ဝင်အရ ကလ် သူမျ ေး  ေး ယခင်အနထြိိုငခ် ့်သည့်် နီေးစြ်ရ အဒသ လြိိုက် 

စိုစည်ေး၍ အနရ ချထ ေးနြိိုငအ်ရေး တ က်  ဖ  ွံ့မျ ေးဖ  ွံ့စညေ်းပခင်ေး၊ ယ ယီစခန်ေးမျ ေးတ င် 

ဦေးစ  အနရ ချထ ေးပခင်ေး လိုြ်ငန်ေးစဉ်မျ ေးကြိို ရခြိိုင်ပြည်နယ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီနှင့်် 

အြေါင်ေးစြ်ည ြိနြိှုင်ေးအဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 (ဆ) လူငယ်မျ ေး တ င်ေး မူေးယစ်အဆေးဝေါေးသ ိုေးစ  မှုြအြျ က်အရေးနှင့်် မူေးယစ်အဆေးဝေါေး ကင်ေးစင် 

နယ်အပမပဖစ်အစအရေး တ က် ကကြိ ေးြမ်ေးအဆ ငရ်ွက်သ  ေးရန်၊ 

 (ဇ) အရှေးဦေး ရွယက်အလေးသူငယ်ပြ စိုြျ ြိ ေးအထ ငအ်ရေး၊ ကအလေးနှင့်် လူငယ်က က ယ် 

အစ င့််အရှ က်အရေး၊ လူမှုက က ယ်အစ င့််အရှ က်အရေး လိုြ်ငန်ေးမျ ေးစီမ ချက်ချ 

အဆ ငရ်ွက်ရန်၊ 

 (ဈ) ကျ ေး/မအပခပြ   ကကမ်ေးဖက်မှုမျ ေးြအြျ က်အရေး၊ ကျ ေး/မအရေးရ  တန်ေးတူညီမျှမှု 

ရှြိအစအရေး၊  ြိမ်တ င်ေး ကကမ်ေးဖက်မှုမျ ေးြအြျ က်အရေး၊ လိုြ်ငန်ေး ဆင့််ဆင့််တြိိုင်ေးတ င် 

 မျ ြိ ေးသမီေးမျ ေးဦေးအဆ င်မှုကဏ္ဍမှြေါဝင်အရေးတြိို ို့ တ က် ြည အြေးလိုြ်ငန်ေးမျ ေး 

အဆ ငရ်ွက်ရန်၊   
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 (ည) လူငယ်ထိုမျ ေးကြိို အပခခ ၍ လူမှုသဟဇ တပဖစ်အရေး၊ ြတ်ဝန်ေးကျင်ထြိန်ေးသြိမ်ေးအရေး၊ 

ရ ဇဝတ်မှုမျ ေးအလျ ့်နည်ေးြအြျ က်အရေးတြိိုို့ တ က် ြည အြေးလိုြ်ငန်ေးမျ ေး 

အဆ ငရ်ွက်ရန်၊ 

 (ဋ) လူငယ်ထို တ င်ေး ပြည်အထ င်စိုစြိတ်ဓေါတ်ကြိန်ေးအ  င်ေးအရေး၊  ပြည်သူူ့နီတြိနှင့် ် 

 ဝတစ်သကတ်  ကျွမ်ေးကျငမ်ှုရရှြိအရေးသငတ်န်ေးမျ ေး အဆ ငရ်ွက်အြေးပခင်ေး၊ 

 (ဌ) လူူ့ ဖ  ွံ့ စည်ေးမျ ေး ကက ေး မတူက  ပြ ေးအသ    သ ၊ ယဉ်အကျေးမှု၊ ဓအလ့်ထ ိုေးစ  

မျ ေးကြိို  ပြန် လှန်နာေးလည်မှုနှင့်် သဟဇ တပဖစ်စ  အနထြိိုငန်ြိိုငအ်ရေး  ကူ ညီ 

ပဖစ်အစမည့််  စီ စဉ်မျ ေးအရေးဆ  ပခင်ေး၊ ြည အြေး စီ စဉ်မျ ေး အဆ ငရ်ွက်အြေး 

ပခငေ်းကြိို သ သနာအရေးနှင့််ယဉ်အကျေးမှုဝန်ကကီေးဌ နနှင့် ် အြေါင်ေးစြ်ည ြိနြိှုငေ်း၍ စီမ ချက် 

အရေးဆ  အဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 (ဍ) ပြည်နယ် တ ငေ်း လူမှုသဟဇ တပဖစ်အစမည့်် လူူ့ ဖ  ွံ့ စည်ေးထူအထ ငန်ြိိုငအ်စအရေး 

 တ က် တရ ေးမျှတမှုရှြိပခင်ေး၊ တန်ေးတူ ခ င့် ် အရေးအြေးပခင်ေး၊  ပြန် လှန်  

နာေးလည်မှုအြေးပခငေ်း၊ လြိိုက်အလျ ပခင်ေး၊ သည်ေးခ နြိိုငပ်ခငေ်းမျ ေးနှင့် ် လူူ့ ဖ  ွံ့ စညေ်းမျ ေး 

 ကက ေး အဆ ေးအန ေးည ြိနြိှုငေ်းပခင်ေးမျ ေးကြိို စ မ်ေး  ေးပမ င့််လိုြ်အဆ င်သ  ေးရန်၊ 

 (ဎ) အက ်မတီ၏လိုြ်ငန်ေးမျ ေးအဆ င်ရွက်ရ တ င် နြိိုင်င အတ ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီ၏ 

စီေးြ  ေးအရေးဦေးတည်ချက် (၃)ရြ်နှင့်် ညီ CHRD အက ်မတီ  လှြူရန်ြ ိုအင စ ရင်ေး 

မျ ေးကြိို လူသ ေးချငေ်းစ နာမှ ကူ ညီ အထ က် ြ ့်အြေးအရေးနှင့်် ပြန်လည်အနရ  

ချထ ေးအရေးလိုြ်ငန်ေးအက ်မတီရန်ြ ိုအင  ပဖစ်ပဖင့် ် ဆက်လက်သ ိုေးစ  အဆ င်ရွက်ရန်နှင့်် 

နြိိုင်င အတ ်၏ြ ့်ြြိိုေးမှု၊ ပြည်တ င်ေး/ပြည်ြ လှြူရှင်မျ ေး၏ ကူညီအထ ကြ် ့်မှုမျ ေးပဖင့်် 

အဆ ငရ်ွက်ရန်ပဖစ်ငြီေး အက ်မတီ၏ ဏ္ဍ အရေးကြိစစကြိို ပြည်အထ င်စိုစ ရင်ေးစစ် 

ချ ြရ် ိုေး၏ စစ်အဆေးမှုခ နြိိုင်အရေးအဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 (ဏ) အက ်မတီသည် ရခြိိုင်ပြည်နယ် တ ငေ်း လူသ ေးချငေ်းစ နာမှု ကူ ညီ  အထ က် 

 ြ ့်အြေးအရေး၊ ပြန်လည်အနရ ချထ ေးအရေးလိုြ်ငန်ေးမျ ေးကြိို အဆ ငရ်ွက်ရ တ င ် ရခြိိုင် 

ပြည်နယ်စီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီထ မှ လြိို ြ်သည့်် ကက ဉ ဏ်မျ ေးနှင့် ် ကူ ညီ 

မျ ေးကြိို အတ ငေ်းခ အဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 (တ) ဥကကဋ္ဌ အနပဖင့််  ိုြ်ချ ြ်မှုကြိစစရြ်မျ ေးနှင့်် အင စ ရင်ေးဆြိိုင်ရ ကြိစစရြ်မျ ေးအဆ င်ရွက် 

နြိိုင်အရေး အက ်မတီရ ိုေး ဖ  ွံ့ကြိို လြိို ြ်သလြိို ဖ  ွံ့စည်ေးအဆ ငရ်ွက်ရန်။ 
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၃။ နြိိုငင် အတ စ်ီမ  ိုြ်ချ ြ်အရေးအက င်စီ၏ ၁၆-၃-၂၀၂၁ ရက်စ  ြေါ  မြိနို့အ်ကက ပ်င စ  မှတ်၊ 

၅၄/၂၀၂၁ ၊ ၂၆-၄-၂၀၂၁ ရက်စ  ြေါ  မြိနို့အ်ကက ပ်င စ  မှတ်၊ ၁၂၂/၂၀၂၁ နှင့် ် ၂၉-၄-၂၀၂၁ ရက်စ  ြေါ 

 မြိနို့အ်ကက ပ်င စ  မှတ်၊ ၁၂၇/၂၀၂၁ တြိိုို့ကြိို ဤ မြိနို့အ်ကက ပ်င စ ပဖင့်် လွှမ်ေးမြိိုေးြယ်ဖျက်လြိိုက်သည်။  

 

      အမိန့် အရ 

 

      ကအြာ  လ  ်းက ွ်း 

       ုတိယဗိုလ ချျုြ က  ်း 

     အတွ  ်းကရ်းမှ ်း 

     နို   ကံတြာ စ မံအြု ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ  

စြာအမှတ ၊ ၁၁၂ ( ၁ ) /  ၈ / က ြာ  စ  (၂၀၂၁) 

ရ  စွွဲ၊    ၂၀၂၁   ခုနှစ ၊    ဇွန လ          ရ   

 

 

ပြန့််ထေပခငေ်း 

နို   ကံတြာ စ မံအုြ ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ ဥ ကဋ္ဌရံ်ုး 

နို   ကံတြာ စ မံအုြ ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ အတွ  ်းကရ်းမှ ်းရံ်ုး 

နို   ကံတြာ စ မံအုြ ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ ရံ်ုး ( ရုံ်း / ဌြာနက  ်းမျြာ်းအြာ်းလံု်း ) 

နို   ကံတြာ စ မံအုြ ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ အြု ချျုြ မှုရံ်ုး  

ပြည်အထ င်စိုလွှတ်အတ ်ရ ိုေး 

ပြည်သူူ့လွှတ်အတ ရ် ိုေး 

 မျ ြိ ေးသ ေးလွှတ်အတ ရ် ိုေး 

ငြည က ြာ  စုတရြာ်းလွှတ ကတြာ ချျုြ  

နို   ကံတြာ ဖွွဲွဲ့စည ်းြံုအကငခခံဥြက ဆို  ရြာခံုရုံ်း 

ငြည က ြာ  စုကရ ်းက ြာ  ြွွဲက ြာ မရှ  ရံ်ုး 

ငြည က ြာ  စုဝန က  ်းဌြာနအြာ်းလံ်ုး 

ငြည က ြာ  စုကရှွဲ့ကနချျုြ ရံ်ုး 
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ငြည က ြာ  စုစြာရ  ်းစစ ချျုြ ရံ်ုး  

ငြည က ြာ  စုရြာ ူ်းဝန အဖွွဲွဲ့ 

ကနငြည ကတြာ က ြာ  စ   

တို  ်းက သက  ်း သုိ့်မဟုတ  ငြည နယ  စ မံအြု ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ အြာ်းလံ်ုး 

ငမန မြာနို   ကံတြာ ဗဟိုဘဏ  

အဂတိလို  စြာ်းမှုတို  ဖျ  ကရ်းက ြာ မရှ  ရံ်ုး 

ငမန မြာနို   အံမျျို်းသြာ်းလူူ့အခွ   အကရ်းက ြာ မရှ  ရံ်ုး  

လူသ ေးချငေ်းစ နာမှု ကူ ညီ အထ က် ြ ့်အြေးအရေးနှင့်် ပြန်လည်အနရ ချထ ေးအရေးလိုြ်ငန်ေး 

အက ်မတီဝင ် ေးလ ိုေး     

ညွှန   ြာ်းကရ်းမှ ်းချျုြ      

    ြံုနှိြ ကရ်းနှ    ုတ ကဝကရ်းဦ်းစ ်းဌြာန 

 

                                                 အမိန ့်အရ  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                     ခ  လတ  

                                                                                 အမမွဲတမ ်းအတွ  ်းဝန  

                                                                                နို   ကံတြာ စ မံအုြ ချျုြ ကရ်းက ြာ  စ ရံ်ုး 

ငမန မြာနို   ငံြန တမ ်းအြုိ  ်း ( ၁ ) တွ    

 ည  သွ  ်းက  ညြာကြ်းြါရန ။ 


