
 
 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််း လူသာ်းချင််းစာနာမှုအကူအညအီထ ာက်အြ ံ့ထြ်းထရ်း၊ ပြနလ်ညထ်နရာချ ာ်းထရ်း၊ 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းစီမ က န််း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in 

Rakhine-UEHRD) ထကာ်မတ၏ီ  ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ (၃၁)ရက်ထနေ့အ   လိုြ်ငန််းထ ာင်ရကွ်မှု 
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ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််း လူသာ်းချင််းစာနာမှုအကူအညီအထ ာက်အြ ံ့ထြ်းထရ်း၊ ပြနလ်ည်ထနရာချ ာ်းထရ်း၊ 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းစီမ က န််း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in 

Rakhine)ထကာ်မတီက ို ဖွ ွံ့စည််းထ ာင်ရကွခ် ံ့သညံ့် အဓ ကရည်ရွယ်ချက်မျာ်းမှာ ရခ ိုင်ပြည်နယတ်စ်ခိုလ ို်းတငွ် လူသာ်း 

ချင််းစာနာမှု အကအူညီအထ ာက်အြ ံ့မျာ်းထြ်းထရ်း၊ ရခ ိုင်ပြည်နယ်မှထသာ်လည််းထကာင််း၊ ရခ ိုင်ပြည်နယ် အတွင််းတွင် 

လည််းထကာင််း၊ အထ ကာင််းအမျ   ်းမျ   ်းထ ကာငံ့် မ မ တ ိုေ့ထနရြ်မျာ်းမှ စွနေ့်ခွာထန ကရသူမျာ်းအာ်း စနစ်တကျ ပြနလ်ည် 

ထနရာချ ာ်းထြ်းထရ်းနှငံ့် ထရရှည်ြဋ ြကခမျာ်း ကင််းထ ်း၍ ထရရှည်တညတ် ံ့သညံ့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ထရ်း လိုြ်ငန််းမျာ်းက ို 

ထ ာင်ရကွ်ရန် ပဖစြ်ါသည်။   ိုလိုြ်ငန််းမျာ်း စနစ်တကျထ ာင်ရကွ်ရနအ်တွက် န ိုင်င ထတာအ်စ ို်းရက ဦ်းထ ာင်၍ 

အင်အာ်းသ ို်းခိုက ို စိုစည််းဖြီ်း 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထ ာင်စို 

စီမ က န််းထအာင်ထအာင်ပမင်ပမင် 

လိုြ်ပခင််းပဖငံ့်    အနာဂတ်  

ပြည််ထ ာင်စိုအတွက် 

ခ ိုင်မာသညံ့် အိုတ်ပမစ်ချထသာ 

လိုြ်ငန််းဟို ယူ ြါထ ကာင််း 
(၂၀-၁၀-၂၀၁၇ န ေ့တွင် ကျင််းပပပြုလုပ်န ော UEHRD 

နကေ်ာမတီ  ုေ့ အလ ှူနငွနပ်းအပ်ပွွဲတွင် န ုင်ငံနတေ်ာ၏ 

အတ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ြုလ်နပပောကကော်းခွဲဲ့  ညဲ့် မ  ေ့်ခွ ််းနကောက် 

နုတ်ချက်) 
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အမျ   ်းသာ်းထရ်းလှုြ်ရှာ်းမှုအသွင်ပဖငံ့် ထ ာင်ရကွ်ရာတငွ် ယထနေ့ကမ္ာံ့န ိုင်င အချ   ွံ့တငွ် ထအာင်ပမင်စာွ ကျငံ့်သ ို်းလျှက် 

ရှ သညံ့ ် န ိုင်င ထတာ်အစ ို်းရ၊ အပြည်ပြည်  ိုင်ရာအဖွ ွံ့အစည််းမျာ်းနှငံ့် ြိုဂဂလ ကကဏ္ဍတ ိုေ့ ြူ်းထြါင််းြါ င်ထ ာင်ရကွသ်ညံ့် 

(Public-Private Partnership-PPP) သထဘာတရာ်းက ို လက်ထတွွံ့အထကာငအ် ည်ထဖာ်ပခင််းလည််းပဖစသ်ည်။ 

UEHRD ထကာ်မတီက ို (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရကထ်နေ့တွင် စတင်ဖွ ွံ့စည််းခ ံ့ဖြီ်းထနာက် လကထ်တွွံ့လိုြ်ငန််းမျာ်း စတင် 

ထ ာင်ရကွ်ခ ံ့သညံ့် (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)ထနေ့မ ှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထနေ့အ   ကာလအတငွ််း လိုြ်ငန််းထ ာင်ရကွ်ချက်မျာ်း၊ 

အလှှူထငွလက်ခ ရရှ ခ ံ့မှုမျာ်း၊ လက်ထတွွံ့ရန်ြ ိုထငွ သ ို်းစွ ထ ာင်ရွက်ခ ံ့မှုမျာ်းက ို ဤအစီရင်ခ စာပဖငံ့် အလှှူထငွ  ညံ့် င်လှှူဒါန််း 

ခ ံ့ ကသညံ့ ် အလှှူရှင်မျာ်းသ ိုေ့လည််းထကာင််း၊ အမျာ်းပြညသူ်မျာ်းသ ိုေ့လည််းထကာင််း၊ အစီရင်ခ တင်ပြပခင််း ပဖစြ်ါသည်။ 

အမျာ်းပြည်သူမျာ်း၊ အလှှူရှငမ်ျာ်းအထနပဖငံ့် UEHRD အထနပဖငံ့် စ န်ထခေါ်မှုမျာ်း ကာ်းမှ လိုြ်ငန််းမျာ်း ထအာင်ပမင်ထအာင် 

ကက  ်းြမ််းထ ာင်ရကွ်ချက်မျာ်း၊ လှှူဒါန််းထငွမျာ်းက ို ရညရွ်ယ်ချက်မျာ်းအတ ိုင််း သ ို်းစွ အထကာင်အ ည်ထဖာ်ရာတွင် 

တစ် ငံ့် က်တစ် ငံ့် ြ ိုမ ိုစနစ်ကျနထအာင် ထ ာင်ရွက်ခ ံ့မှုမျာ်းက ို ထတွွံ့ပမင်သ ို်းသြ်န ိုင်ရန်နှငံ့် UEHRD သည် 

ယ ို ကည်အာ်းက ို်း  ိုကသ်ညံ့ ် အလှှူထငွမျာ်း  ြ်မ လှှူဒါန််း၍ မွန်ပမတ်သညံ့်ရညရွ်ယ်ချက်မျာ်းက ို ထရရှညတ်ွင် 

 က်လက်အထကာငအ် ညထ်ဖာ်ရန် တာ နထ်ြ်း  ိုကသ်ညံ့် အဖွ ွံ့အစည််းတစ်ခိုပဖစထ် ကာင််း ထဖာ်ပြန ိုင်ရနအ်တကွ် 

လည််း အစီရင်ခ စာက ရည်ရွယ်ြါသည်။ 

အစီရင်ခ စာတစ်ရြ်သည် အဖွ ွံ့အစည််းတစ်ခိုအတကွ် အလွန်အထရ်းြါသညံ့် က စစရြ်တစ်ခို ပဖစြ်ါသည်။ 

ထ ာင်ရကွ်ခ ံ့ဖြ်ီးထသာ လိုြ်ငန််းက စစမျာ်းက ို ထဖာ်ပြပခင််းပဖစ်ဖြီ်း၊ ထနာင်အနာဂတ်ကာလတွင် လိုြ်ထ ာင်ရန ် အတကွ် 

လည််း ထဖာ် ိုတ်သွာ်းရမည်ံ့ အထပခခ မှတ်တမ််းအထ ာကအ် ာ်းတစ်ခိုပဖစြ်ါသည်။ ကိုန်ထချာပဖစ်သညံ့ ် နှစ်ြတလ်ည် 

အစီရင်ခ စာတစ်ရြ် ရရှ န ိုင်ရန်အတကွ် ကိုန် ကမ််းမျာ်း လ ိုအြ်ြါသည်။   ိုကိုန် ကမ််းမျာ်းရှ မှ အရည်အထသွ်းပြညံ့စ် ိုမှ 

ကိုန်ထချာအစီရင်ခ စာသည် ထကာင််းမွန်မညပ်ဖစဖ်ြ်ီး ကိုန် ကမ််းမျာ်းမပြညံ့စ် ိုြါက ကိုနထ်ချာပဖစသ်ညံ့ ် အစီရင်ခ စာသည် 

ထကာင််းမွန်မညမ်ဟိုတ်ြါ။   ိုကိုန် ကမ််းမျာ်းက ို ထဖာ် ိုတ်ထြ်းထနသညံ့် UEHRD လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့မျာ်း၊ ကိုန် ကမ််းမျာ်း 

ရရှ ထစရန်အတွက ် ကက  ်းစာ်းအာ်း ိုတ်ထြ်းခ ံ့ ကသညံ့် UEHRD ရ ို်းအဖွ ွံ့ င်မျာ်းက ို ထကျ်းဇူ်းတင်ရှ ြါထ ကာင််း မှတ်တမ််း 

တငအ်ြြ်ါသည်။  

နှစ်ြတ်လညအ်စီရင်ခ စာတွင ် UEHRD လို််ြငန််းအဖွ ွံ့မျာ်း၏ အာ်းစ ိုကမ်ှု၊ အာ်း ိုတ်မှု၊ ထအာင်ပမင်မှုမျာ်းက ို 

စ ိုစ ိုလင်လင် ထဖာ် ိုတ် ာ်းြါသည်။ ယခိုက ံ့သ ိုေ့ တငပ်ြပခင််းအတကွ် အလ ို်းစ ိုအ င်ထပြမှုရှ သည်ဟို သ ို်းသြ်၍ မပဖစ် 

န ိုင်ြါ။ အာ်းနည််းချက်မျာ်းရှ သလ ို အာ်းသာချက်မျာ်းလည််း ရှ ြါထ ကာင််း အသ အမှတ်ပြ ရမည်ပဖစ်ြါသည်။ UEHRD ၏ 

စီမ အိုြ်ချ ြမ်ှုသည် အစီရင်ခ သညံ့်ကာလအတငွ််း  ူ်းပခာ်းသညံ့်အထပြာင််းအလ မျာ်း ရှ ခ ံ့ြါသည်။ UEHRD က ို ဒိုတ ယ 

 နက်ကီ်းမျာ်း၊ အဖမ တမ််းအတငွ််း န်မျာ်းနှငံ့် အာ်းပဖညံ့ခ် ံ့သက ံ့သ ိုေ့ ဦ်းညဖီင မ််းထအ်းက ို Chief Operation Officer-COO 

အပဖစလ်ည််း တာ နထ်ြ်းအြန် ိုင်ခ ံ့ြါသည်။  UEHRD ထကာ်မတီ င်စိုစိုထြါင််း (၁၀)ဦ်းရှ ဖြီ်း၊ ထနပြညထ်တာက် ို ရန်ကိုန် 

ရ ို်းခွ မှ အာ်းပဖညံ့ထ်ြ်းခ ံ့ြါသည။် ရန်ကိုန်ရ ို်းခွ ၏ အင်အာ်းက ိုလည််း လ ိုအြ်သညံ့် စွမ််းအာ်းစိုမျာ်းပဖငံ့် စိုစည််း ထ ာင်ရကွ် 

ခ ံ့ြါသည်။  ူ်းပခာ်းချကတ်စ်ခိုမှာ UEHRD ၏ Website က ို တက်ကကွရှင်သနထ်အာင် လိုြ်ထ ာင်န ိုင်ခ ံ့ပခင််းပဖစ်ြါသည်။  
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ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််း ပဖစြွ်ာ်းထြေါ်ထြါက်ခ ံ့ထသာ ြဋ ြကခမျာ်းက ို န ိုင်င ထတာ်အစ ို်းရအထနပဖငံ့် ဘက်ထြါင််းစ ိုမှ 

ချက်ချင််းရင်  ိုင်ထပဖရှင််းခ ံ့ဖြ်ီး၊ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ထအာက်တ ိုဘာလတငွ် UEHRD က ို န ိုင်င ထတာ၏်အတ ိုင်ြငခ် ြိုဂဂ  လ် 

ထဒေါ်ထအာင် န််းစို ကည်က က ိုယတ် ိုငဦ််းစီ်းဖြ်ီး ဖွ ွံ့စည််းခ ံ့ြါသည်။ တာ န(်၃)ရြ်က ို အြန်ှင််းခ ံ့ြါသည်။ လူသာ်းချင််း 

စာနာမှု လိုြ်ငန််းထ ာင်ရကွ်မှုမျာ်း၊ ပြနလ်ည်ထနရာချ ာ်းမှုလိုြ်ငန််းမျာ်းနှငံ့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုြ်ငန််းမျာ်းက ို အာရ ိုစ ိုက် 

ထစခ ံ့ြါသည်။   ိုတာ နမ်ျာ်းက ို  မ််းထ ာင် ကရာတွင်  ူ်းပခာ်းသညံ့် ချဉ််းကြ်မှုမှာ ြိုဂဂလ က၏အငအ်ာ်းက ို ရယူခ ံ့ပခင််း 

ပဖစြ်ါသည်။   ိုထ ကာငံ့်လည််း ြိုဂဂလ ကလိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းက ို ကဏ္ဍအလ ိုက ်စိုစည််းဖြ်ီး လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ Task Force (၁၀)ခို 

ပဖငံ့ ် လှုြ်ရှာ်းထ ာင်ရကွ်ခ ံ့ြါသည်။ ြိုဂဂလ က၏ အင်အာ်းက ို အသ အမှတပ်ြ ခ ံ့ြါသည်။ ြိုဂဂလ ကကဏ္ဍ၏ စွနေ့ဦ််း 

တီ ွင်မှုက ို ရယူန ိုင်ခ ံ့ြါသည်။ အထရ်းထြေါ်အလိုြ်မျာ်းနှငံ့် အထရ်းကကီ်းသညံ့်အလိုြ်မျာ်းက ို ထ ာင်ရကွ်န ိုင်ခ ံ့ြါသည်။ 

လိုြ်ငန််းရှင်မျာ်း၏ အလှှူထငမွျာ်းအထြေါ် အာ်း ာ်းခ ံ့ြါသည်။ လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့မျာ်းက ို လွတ်လွတ်လြ်လြ် လှုြ်ရှာ်းခွငံ့်ပြ  

ခ ံ့ြါသည်။ အတတ်န ိုင်  ို်း အိုြ်ချ ြမ်ှုြ ိုစ က ို မှန်ကန်မျှတထအာင် ကက  ်းစာ်းခ ံ့ြါသည်။  

UEHRD လှုြ်ရှာ်းမှုမျာ်းက ို ပြနလ်ည်သ ို်းသြ် ကညံ့်ရာတွင် အထပခခ စ န်ထခေါ်မှုမျာ်း ရှ သညက် ို ထတွွံ့ရှ ခ ံ့ရြါသည်။ 

အထရ်းကကီ်းသညံ့ ် က စစတစ်ခိုက ထရရှည်တညတ် ံ့မှု (Sustainability) ပဖစြ်ါသည်။ ကနဦ်းကာလက ရရှ လာသညံ့် 

အလှှူထငွမျာ်းသည ် လိုြ်ငန််းထ ာင်ရကွ်မှုမျာ်းထ ကာငံ့် တစ်ပဖည််းပဖည််း ထလျာံ့နည််းလာခ ံ့ြါသည်။  က်လက်လှုြ်ရှာ်း 

န ိုင်ရန ် န ိုင်င ထတာအ်စ ို်းရက ဘဏ္ဍာထငွအထ ာကအ်ြ ံ့မျာ်း ထြ်းခ ံ့ြါသည်။ ယခိုအချ  နတ်ွင ် ထပမပြငအ်ထပခအထနမျာ်းက ို 

သ ို်းသြ်ဖြီ်း၊ လှုြ်ရှာ်းန ိုင်ရန်အတွက် စီစဉထ် ာင်ရကွ်လျက်ရှ ြါသည်။ ပြည်နယ်အစ ို်းရနှငံ့် တ ိုင်ြင်ထ ်ွးထနွ်းဖြ်ီး၊ ရခ ိုင် 

ပြည်နယအ်တငွ််းရှ သညံ့ ် ဒိုကခသည်စခန််းမျာ်းနှငံ့် လူမျ   ်းထြါင််းစ ိုထန  ိုင်ထန ကသညံ့ ် ထဒသမျာ်းတငွ် UEHRD လိုြ်ငန််း 

အဖွ ွံ့မျာ်းအာ်းလ ို်းစိုထြါင််းဖြီ်း လှုြ်ရှာ်း ကမညံ့ ် မဟာဗျှူဟာအသစတ်စ်ရြ်က ိုလည််း ထဖာ် ိုတ် ာ်းဖြ်ီး အထကာင ်

အ ည်ထဖာထ် ာင်ရကွ်ထြ်းရန် စီစဉလ်ျကရှ် ြါသည်။  

တစ်ဖက်ကလည််း ရခ ိုင်ပြည်နယအ်တငွ််း န ိုငင် ပခာ်းရင််းနှီ်းပမ  ြန်ှ မှုမျာ်း ြ ိုမ ို င်ထရာက်လာန ိုငထ်အာင် စီစဉ ်

ထ ာင်ရကွ်လျကရှ် ြါသည်။   ိုင််းန ိုင်င မ ှ ကိုမပဏီမျာ်း၊ က ိုရီ်းယာ်းန ိုငင် မ ှ ကိုမပဏီမျာ်းနှငံ့် စတင်ထ ာင်ရကွလ်ျက် 

ရှ ြါသည်။ တစ်ဖက်န ိုင်င တွင ် ထရာက်ရှ ထန ကထသာ ဒိုကခသည်မျာ်း ပြနလ်ည် င်ထရာက်လာန ိုင်ရနအ်တကွ် န ိုင်င ထတာ် 

အစ ို်းရက ကက  ်းစာ်းထ ာင်ရကွ်ထြ်းလျကရှ် ြါသည်။ ပြနလ်ည် င်ထရာက်လာသူမျာ်းအာ်း အစစအရာရာ အ င်ထပြ 

ထစရန်အတကွ် UEHRD က တစ်ဖကတ်စ်လမ််းက တာ နယ်ူသွာ်းရမည် ပဖစြ်ါသည။်   ိုေ့ထ ကာငံ့်လည််း အ ငသ်ငံ့် 

ပဖစထ်နထစရန်အတွက ် လ ိုအြ်ြါသည်။ ကက  ်းစာ်းအာ်း ိုတ်ထြ်းခ ံ့သညံ့် UEHRD လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့မျာ်းနှငံ့် ရ ို်းအဖွ ွံ့ င်မျာ်းက ို 

လည််းထကာင််း၊ လမ််းညွှန်မှုထြ်းခ ံ့သညံ့် UEHRD ဥကကဋ္ဌနငှံ့် ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌမျာ်းက ိုလည််းထကာင််း၊ UEHRD ထကာ်မတီ 

 င်မျာ်းက ိုလည််းထကာင််း၊ UEHRD ထကာ်မတီက အ ူ်းထကျ်းဇူ်းတင်ရှ ြါထ ကာင််း မှတတ်မ််းတင်အြ်ြါသည်။ 
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ဖ   ွဲ့စည ်းခြင  ်း   

 

UEHRDထကာ်မတီက ို န ိုငင် ထတာ်၏အတ ိုင်ြင်ခ ြိုဂဂ  လ် ဦ်းထ ာင်၍ ထအာက်ြါြိုဂဂ  လ်မျာ်းပဖငံ့် ဖွ ွံ့စည််းကာ ရခ ိုင် 

ပြည်နယအ်တငွ််း လူသာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှု  ိုင်ရာ အကအူညီမျာ်းထြ်းအြထ်ရ်း၊ ပြန်လည်ထနရာချ ာ်းထရ်း 

နှင်ံ့ပြန်လည် ူထ ာင်ထရ်း၊ ထဒသဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းနှင်ံ့ ထရရှည်ြဋ ြကခကင််းထ ်းထရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းက ို ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ထအာကတ် ို 

ဘာလမှစတင်၍ အရှ နအ်ဟိုန်ပဖငံ့် ထ ာင်ရကွ်လျကရှ် ြါသည်။ 

  

 

ထဒေါ်ထအာင် န််းစို ကည်၊ န ိုငင် ထတာ်၏အတ ိုင်ြင်ခ ြိုဂဂ  လ် ဥကကဋ္ဌ 

 
ထဒါကတ်ာ င််းပမတ်ထအ်း၊ ပြည်ထ ာင်စို နက်ကီ်း 

လူမှု န် မ််း၊ ကယ် ယ်ထရ်းနှင်ံ့ပြန်လည်ထနရာချ ာ်းထရ်း န်ကကီ်းဌာန 

ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌ 

(၁) 

 

ဦ်းခင်ထမာငတ်င၊် ဒိုတ ယ နက်ကီ်း၊ န ိုင်င ထတာ်အတ ိုင်ြင်ခ ရ ို်း နက်ကီ်းဌာန 
ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌ 

(၂) 

 
ဦ်းထကျာ်လင််း၊ ဒိုတ ယ နက်ကီ်း၊ ထ ာက်လိုြ်ထရ်း နက်ကီ်းဌာန 

အဖွ ွံ့ င ်

 

 

ထဒါကတ်ာထအာင် နွ််းသက်၊ ည  န ှုင််းထရ်းမှှူ်းချ ြ်  အဖွ ွံ့ င ်

 
ဦ်းတ ို်းထအာင၊် UEHRD ထကာမ်တီဥကကဋ္ဌ၏ အကက ထြ်းြိုဂဂ  လ် အဖွ ွံ့ င ်

 
ဦ်းထကျာ်ဖမ  င်၊ သတင််းနငှ်ံ့ က်သွယ်ထရ်းဒါရ ိုကတ်ာ အဖွ ွံ့ င ်

 

ဦ်းညီဖင မ််းထအ်း၊ စီမ ခနေ့်ခွ မှုအရာရှ ချ ြ် အဖွ ွံ့ င ်

 
ဦ်းစ ို်းထအာင်၊ ဒိုတ ယ နက်ကီ်း၊ 

လူမှု န် မ််း၊ကယ် ယ်ထရ်းနှင်ံ့ပြန်လည်ထနရာချ ာ်းထရ်း န်ကကီ်းဌာန 
အတငွ််းထရ်းမှှူ်း 

 

ဦ်းထဇာ်သန််းသင််း၊ အဖမ တမ််းအတငွ််း န်၊ ပြည်ထ ာင်စိုအစ ို်းရအဖွ ွံ့ရ ို်း 
တွ ဖက ်

အတငွ််းထရ်းမှှူ်း 
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လပ်ုငန််းစဉ်မ  ်း 

လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့မျာ်းဖွ ွံ့စည််းမှု 

 

 

 
 

 

 န ိုင်င ထတာ်၏ အတ ိုင်ြင်ခ ြိုဂဂ  လ် ဦ်းထ ာင်ထသာ UEHRD စီမ က န််းသည် အစ ို်းရနှငံ့်အတူ ြိုဂဂလ က စီ်းြွာ်းထရ်း 

အသင််းအဖွ ွံ့မျာ်း၊ ြိုဂ် ဂလ ကလိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းြါ င်သညံ့် ပြည်ထ ာငစ်ိုစီမ က န််းပဖစရ်ာ ြိုဂဂလ က လိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းပဖငံ့ ်

ထအာကထ်ဖာ်ပြြါလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ Task Force (၁၀)ဖွ ွံ့က ို ဖွ ွံ့စည််း၍ ပမနမ်ာန ိုငင် စက်မှုလက်မှုလိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းအသင််းချ ြ် 

နှငံ့် ြူ်းထြါင််းဖြီ်း သက်  ိုင်ရာလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့အလ ိုက် လိုြ်ငန််းမျာ်းက ို အထကာင်အ ညထ်ဖာ်ထ ာင်ရကွ်လျကရှ် ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

• လူသ ်းခ င််းစ နာထထ က်ထ ်းမှုဆ ုင်ရ အကူအညမီ  ်းထ ထ  
ထရ က်ထရ က်ထပ်းအပထ်ရ်းနှင့်် ပပနလ်ည်လက်ခထံရ်းလုပ်ငန််းစဉ် (၁)

• ပပနလ်ည်ထနရ ခ ထ ်းထရ်းနှင့််ပပန်လည်ထူထထ င်ထရ်းလုပ်ငန််းစဉ် (၂)

• ထေသဖ ံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းနှင့််ထရရှည်ပဋ ပကခကင််းထ ်းထရ်းလုပ်ငန််းစဉ် (၃)

 

ထ ာက်လိုြ်ထရ်းနှင်ံ့အထပခခ အထ ာကအ်အ ိုတည်ထ ာက်ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

စ ိုက်ြျ   ်းထရ်းနှင်ံ့ထမွ်းပမှူထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

စီ်းြွာ်းထရ်းဇိုန်မျာ်းဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

ပြန် ကာ်းထရ်းနှင်ံ့ပြည်သူူ့ က ် ထရ်း လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

အလိုြ်အက ိုင်ဖနတ်ီ်းထရ်းနှင်ံ့အသက်ထမွ်း မ််းထကျာင််းသငတ်န််းမျာ်းစီစဉ် 

ဖွငံ့်လှစ်ထရ်း လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

ကျန််းမာထရ်းထစာင်ံ့ထရှာက်မှုလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

အထသ်းစာ်းထငထွ က်းထ ာကြ် ံ့မှုလိုြင်န််းအဖွ ွံ့ 

ဘဏ္ဍာထငွစိုထ ာင််းထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့  

ခရီ်းသွာ်းလိုြင်န််းကဏ္ဍပမ င်ံ့တင်ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့  

န ိုင်င တကာ က်  ထရ်းလိုြင်န််းအဖွ ွံ့ 

UMFCCI 
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လူသာ်းချင််းစာနာမှုအကူအညီမျာ်းထြ်းအြ်ထ ာက်ြ ံ့ပခင််း 

 

 

 

စာ်းနြ်ရ ကခာနှငံ့ ်အ မ်အသ ို်းအထ ာင်ြစစည််းမျာ်းထ ာက်ြ ံ့ပခင််း 

လူမှု န် မ််း၊ ကယ် ယ်ထရ်းနှင်ံ့ ပြနလ်ည်ထနရာချ ာ်းထရ်း 

 နက်ကီ်းဌာန 

 (၂၀၁၇)ခိုနှစ်  သဂိုတ်လ(၂၅)ရက်ထနေ့မှ (၂၀၁၈)ခိုနှစ် 

ဒီဇင်ဘာလအ   ကျြ် (၆၃၄,၀၃၉,၁၉၇) တန်ဖ ို်းရှ  န်၊ 

 ီ၊  ာ်း၊ ြ  အစရှ သည်ံ့ စာ်းနြ်ရ ကခာမျာ်း၊ အ တ ်

အ ည်မျာ်း၊ အ မ်အသ ို်းအထ ာင်ြစစည််းမျာ်းက ို အ မ်ထ ာင် 

စို(၁၆၀၃၁)စို၊ လူဦ်းထရ(၉၁၄၃၁)ဦ်းတ ိုေ့အတွက် ထ ာက်ြ ံ့ 

ခ ံ့ြါသည်။ 

 

 ကက်ထပခနလီှုြ်ရှာ်းမှုအဖွ ွံ့ (Red Cross Movement-RCM) 

ထ ာင်ရွက်မှု 

  ကက်ထပခနလီှုြ်ရှာ်းမှုအထနပဖငံ့်  ွစ်ဖရနေ့်(၁၇)သန််း 

တန်ဖ ို်းရှ  အစာ်းအစာနငှံ့် လူသ ို်းကိုန်ြစစည််းမျာ်း၊ စာ်းနြ် 

ရ ကခာ (၁၁၄၀၈၆)ယူနစ၊် ကျန််းမာထရ်း အသ ို်း အထ ာင ်

ြစစည််းမျာ်း၊ အာဟာရနငှံ့်ဓာတ် ာ်းမျာ်းစထသာ Non 

Food Item(NFI) ယူနစ် (၇၈၅၄၆) တ ိုေ့က ိုလည််းထကာင််း၊ 

 WFP မှ ၎င််းဒိုကခသည် IDP စခန််းတငွ် အ မ်ထ ာင်စို 

(၄၇၉)စိုမှ လူဦ်းထရ (၃၁၄၈)ဦ်း အတွက ် န်၊  ီ၊  ာ်း၊ 

ြ  စသည်တ ိုေ့က ို ထ ာက်ြ ံ့ခ ံ့ြါသည်။ 

 

ကမ္ာံ့စာ်းနြ်ရ ကခာအစီအစဉ်(World Food Programme-WFP) 

 ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််းဖမ  ွံ့နယ်ထြါင််း(၁၀)ဖမ  ွံ့နယ်ရှ ထကျ်းရွာ 

နှငံ့်စခန််း(၃၄၃)ရွာရှ  လူဦ်းထရ(၂၆၁၅၄၁)ဦ်းအတွက ်  န ်

(၂၇၄၄၉.၉၆၂)မက် ရစတ်န်၊ြ မျ   ်းစ ို(၃၇၂၉.၅၅၆)မက်

 ရစ်တန်နှငံ့ ီ်(၁၇၆၅.၉၉၄)မက် ရစ်တန်က ိုထ ာက်ြ ံ့

ထြ်းခ ံ့ြါသည်။ 

 

 

 

UEHRD ထစတနာံ့ န် မ််းလူငယ်အစီအစဉ် 

 ဘူ်းသီ်းထတာင်နငှံ့် ထမာင်ထတာဖမ  ွံ့နယ်မျာ်းရှ  ထကျ်းရွာ 

(၁၃၀)ရွာအတွက်  ထငွကျြ်သန််းထြါင််း (၅၂၈.၂၂၄) 

တန်ဖ ို်းရှ   စာ်းနြ်ရ ကခာမျာ်းက ို  ထ ာက်ြ ံ့ထြ်းအြ်ခ ံ့ 

ြါသည်။ 
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အာ ီယ အဖွ ွံ့အစည််းနှင်ံ့ ပြည်တွင််း/ပြည်ြ လှှူဒါန််းမှုမျာ်း 

 (၁၁၀၅.၅၈၂)ကျြ်သန််း တန်ဖ ို်းရှ  ထငွထ က်းနှငံ့် စာ်းနြ်ရ ကခာ၊ 

အ တ်အ ည်၊ အသ ို်းအထ ာင်ြစစည််းမျာ်း ထ ာက်ြ ံ့ပခင််း 

 စင်ကာြူ ထဒေါ်လာ(၁)သ န််း 

 

            ကျန််းမာထရ်းထစာငံ့်ထရှာက်မှုလိုြ်ငန််းမျာ်း ထ ာင်ရွက်ပခင််း 

UEHRD ကျန််းမာထရ်းထစာငံ့်ထရှာက်မှုလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့၏ 

ကကီ်း ကြ်မှုပဖငံ့် ခွ စ တ် ရာ န်မျာ်း၊ အ ူ်းကို ရာ  နက်ကီ်း 

မျာ်းြါ င်ထသာ ထရွွံ့လျာ်းကျန််းမာထရ်းထ ်းအဖွ ွံ့မျာ်းပဖငံ့် ရခ ိုင ်

ပြည်နယအ်တငွ််းရှ  ဘူ်းသီ်းထတာင်၊ ထကျာက်ပဖှူ၊ သ တွ  

ဖမ  ွံ့နယ်မျာ်းနှငံ့်ထကျာကတ်စလ် ို်း IDP စခန််းမျာ်းတွင် ကျန််းမာ 

ထရ်း ထစာငံ့်ထရှာက်မှုမျာ်း ထ ာင်ရကွ်ထြ်းခ ံ့ြါသည်။ 

 ဘူ်းသီ်းထတာင် ပြည်သူူ့ထ ်းရ ိုတွင် လူနာ (၂၃၄၂) ဦ်း၊  

 ထကျာက်ပဖှူ ပြည်သူူ့ထ ်းရ ိုတွင် လူနာ(၂၆၈၆)ဦ်း၊  

 သ တွ ထ ်းရ ိုတွင်သီတဂူမျက်စ အ ူ်းကိုအဖွ ွံ့နှငံ့်ြူ်းထြါင််း၍ 

လူနာ(၁၆၅၁) ဦ်း၊ 

 ထကျာက်တစ်လ ို်းကယ် ယ်ထရ်းစခန််းတွင်လူနာ(၁၉၇)ဦ်း

တ ိုေ့က ို ထ ်းကိုသပခင််း 

 အာဟာရပဖညံ့တ်င််းပခင််းအထနပဖငံ့် ြ န ိုေ့မျာ်းတ ိုကထ်က ်း 

ပခင််း၊ ြ န ိုေ့စက်မျာ်း ြ မျာ်းလှှူဒါန််းပခင််းနှငံ့် ထရာက်ရှ ခ ံ့ 

သညံ့်ထ ်းရ ိုကကီ်းမျာ်းတွင ် လ ိုအြသ်ညံ့်ထ ်းရ ိုသ ို်းြစစည််း 

မျာ်းနှငံ့် မျကစ် အတငွ််းတ မခ်ွ စ တ်ရန် ကိုန်ကျထငွမျာ်း 

လှှူဒါန််းပခင််း 

 ထဒသခ  ရာ နမ်ျာ်းနှငံ့်အတကူိုသပခင််းနှငံ့ ် ကျန််းမာထရ်း 

အသ ြညာထြ်းပခင််း 

 ထရွွံ့လျာ်းကျန််းမာထရ်းထ ်းအဖွ ွံ့ Mobile Medical Team 

မျာ်း UEHRD Health Unit မျာ်း ပဖငံ့ ် တ ိုင််းရင််းသာ်းနှငံ့ ်

မွတ်စလင်စိုစိုထြါင််းလူနာ(၁၅၁၆၁၈)ဦ်းတ ိုေ့အာ်း ကျန််းမာထရ်း 

ထစာငံ့ထ်ရှာက်မှုထြ်းပခင််း 

 ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််း ထ ်းလ ထခါင်သီထသာထဒသမျာ်းတွင် 

ထန  ိုင်ထသာပြည်သူမျာ်းက ိုကျန််းမာထရ်းထစာင်ံ့ထရှာက်မှုမျာ်း 

    ထရာက်ထရာက်ထြ်းန ိုင်ရန် International Language 

& Business Centre (ILBC) Co; Ltd နှင်ံ့ Care Well 

Medical Co; Ltd တ ိုေ့ြူ်းထြါင််း၍ Mobile Medical 

Clinic ထမာ်ထတာယ်ာဉ်(၁)စီ်း လှှူဒါန််းခ ံ့ြါသည်။ 
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ပြနလ်ည်လက်ခ ထရ်းလိုြ်ငန််းစဉ်အတကွ် ထ ာင်ရကွမ်ှုအထပခအထန 

 

 

 

 

 ကိုန််းလမ််းမှ ပြန်လည် င်ထရာက်လာမညံ့်သူမျာ်း 

အတွက် UEHRD အလှှူရန်ြ ိုထငွပဖငံ့် UEHRD ၏ 

ထ ာက်လိုြ်ထရ်းနှငံ့ ်အထပခခ အထ ာက်အဦ တည် 

ထ ာက်ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့(CITF)က ကကီ်း ကြ်၍ 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်ရှ  ထ ာက်လိုြ်ထရ်း လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ 

မျာ်းပဖငံ့ ် ထတာင်ဖြ  လက်   စ စစ်လက်ခ ထရ်း  စခန််း 

တည်ထ ာက်ပခင််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ထတာင်ဖြ  လက်  စ စစ်လက်ခ ထရ်း 

 

 ထရလမ််းမှ ပြန်လည် င်ထရာက်လာမညံ့်သူမျာ်း 

အတွက် UEHRD အလှှူရန်ြ ိုထငွပဖငံ့ ်ဧဒင်ထ ာက်လိုြ် 

ထရ်းကိုမပဏီကကကီ်း ကြ်၍ ငါ်းခူရစ စစ်လက်ခ ထရ်း 

စခန််း တည်ထ ာက်ပခင််း 

 

 

 

 

 ပြန်လည် င်ထရာက်လာသူမျာ်းအတွက် ထနအ မ်မျာ်း 

တည်ထ ာက်ထနစဉ်ကာလအတွင််း ထခတတထန  ိုင်ရန် 

UEHRD အလှှူရန်ြ ိုထငွပဖငံ့် ထ ာက်လိုြ်ထရ်းနငှံ့ ်

အထပခခ အထ ာက်အဦ တည်ထ ာက်ထရ်းလိုြ်ငန််း 

အဖွ ွံ့ကကကီ်း ကြ်၍ (၈)ခန််းတွ  ထရ၊ မီ်းအစ ိုြါ ယာယီ 

တ (၆၂၅)လ ို်း၊ စခန််းတွင််း လမ််း၊ လ ိုခခ  ထရ်းနှငံ့် 

အိုြ်ချ ြ်ထရ်း အထ ာက်အဦမျာ်းအာ်း လှဖ ို်းထခါင်  

 ကာ်းစခန််းတွင် တည်ထ ာက်ပခင််း  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ငါ်းခူရစ စစ်လက်ခ ထရ်းစခန််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        လှဖ ို်းထခါင် ကာ်းစခန််း 
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ပြနလ်ည်ထနရာချ ာ်းထရ်းလိုြ်ငန််းစဉ်အတွက် ထ ာင်ရကွမ်ှုအထပခအထန 

 

 

 ထနရြ်စွနေ့်ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ထရ်းနှငံ့ ် ပြန်လည် 

ထနရာ ချ ာ်းထရ်း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းတွင ်အသ ို်းပြ ရန ်

တရိုတ်န ိုင်င  အစ ို်းရက Assembled Board House 

(၁,၁၀၀)လ ို်းက ို လှှူဒါန််းခ ံ့ြါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

ထနအ မ်မျာ်းထ ာက်လိုြ်ထြ်းပခင််း 

ထနရြ်စွနေ့်ခာွသူမျာ်း ပြနလ်ညထ်နရာချ ာ်းထရ်းအတွက် တ ိုင််းထဒသကကီ်း/ပြညန်ယအ်စ ို်းရအဖွ ွံ့မျာ်း၊ UEHRD နှငံ့ ်

ပြည်တငွ််း၊ ပြည်ြအလှှူရှင်မျာ်း၏ လှှူဒါန််းမှုမျာ်းပဖငံ့် ထနအ မ်မျာ်းတည်ထ ာက်ထြ်းလျကရှ် ရာ- 
 

 အ နဒ ယန ိုင်င က  န ေ့သာထတာငရွ်ာတွင် ထ ာက်လိုြ်လှှူဒါန််းသညံ့် 

ထနအ မ်(၄၂)လ ို်း အြါအ င် ပြညထ် ာငစ်ို န်ကကီ်းဌာနမျာ်း၊ 

တ ိုင််းထဒသကကီ်း/ ပြည်နယအ်စ ို်းရအဖွ ွံ့မျာ်း၊ အမျ   ်းသာ်းသဘာ  

ထဘ်းရန်ြ ိုထငွနှငံ့ ် ပြည်တငွ််း အလှှူရှင်မျာ်းက ထလာင််းဒ ို(ထဖာ်က ီ

ထတာင်)၊ မင််းကက်ီး၊ ထအာငစ်စ်ပြင်၊ ထဇာ်မတက၊်  သစ်တ ို်း 

နာ်းဂွ  ို၊ ြဒကာ်း ရွာသစ၊် နတ်ထချာင််း၊ ထကျာက်ြနတှူ၊ အ က ်

ပြှူ်းမ၊ ငါ်းရနေ့်ထချာင််း၊ အင််းဒင်(ရွာသစ)်၊ သက်က ိုငည်ာ၊ ကာလာ 

ထဒ်းဖက်၊ ကွမ််းသီ်းြင်၊ န ေ့သာထတာင ် စသညံ့ ် ထကျ်းရွာ(၁၅)ရွာ 

တွင် တ ိုင််းရင််းသာ်းမျာ်းအတွက် စိုစိုထြါင််း ထနအ မ်(၈၂၀)လ ို်း 

ထ ာက်လိုြ်ထြ်း ခ ံ့ြါသည်။ 

 

  အ နဒ ယန ိုင်င က ထရွှေဇာ်းထကျ်းရွာတွင် ထ ာက်လိုြ်လှှူဒါန််းသညံ့် 

ထနအ မ် (၁၄၈)လ ို်းအြါအ င် UEHRD နှငံ့ ် ပြည်တွင််းအလှှူရှင် 

မျာ်းက ဖမ  ွံ့မအထရှွံ့၊ အင််းဒင်၊ ကက မ်ထချာင််း၊ ထတာင်ဖြ  ၊ ဖမ  ွံ့မ ထချာင််း၊ 

ထရွှေဇာ်း၊ ဖမ  ွံ့ဦ်း၊ ထလ်းမ ိုင်၊ အ ို်း  န််း၊ ရ ထဘာက်ကျ၊ ငါ်းခူရစသညံ့ ်

ထကျ်းရွာ(၁၁)ရွာတွင် ဟ နဒှူဘာသာ င်မျာ်းအတွက် စိုစိုထြါင််း 

ထနအ မ် (၂၉၈) လ ို်း ထ ာက်လိုြ်ထြ်းခ ံ့ြါသည်။ 

 

 

 ကက မ်ထချာင််းထတာင်ရာွတငွ် အ နဒ ယန ိုင်င က ထ ာက်လိုြ်လှှူဒါန််း 

သညံ့ ် ထနအ မ်(၆၀)လ ို်းနှငံ့် ဂျြန်န ိုင်င က လှှူဒါန််းသညံ့် ထနအ မ် 

(၅၁)လ ို်း တ ိုေ့အြါအ င် ကက မ်ထချာင််းထတာင်၊ ြန််းထတာပြင်၊ 

သက်ကယ်ပြင်စသညံ့်ထကျ်းရွာ(၃)ရွာတွင် ရန်ကိုန်တ ိုင််းထဒသကကီ်း 

အစ ို်းရအဖွ ွံ့၊ UEHRD အလှှူရန်ြ ိုထငွတ ိုေ့ပဖငံ့် ပြနလ်ည်  င်ထရာက ်

လာမညံ့်သူမျာ်းအတွက်စိုစိုထြါင််းထနအ မ်(၃၅၃)လ ို်း ထ ာက်လိုြ်  

ထြ်း ခ ံ့ြါသည်။ 
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ပြန်လည် ထူ ာငထ်ရ်းလိုြ်ငန််းစဉ်အတကွ် ထ ာင်ရကွမ်ှုအထပခအထန 

 

 

 

လတ်တထလာအကူအညီမျာ်းထ ာင်ရကွထ်ြ်းန ိုင်မှုအထပခအထန 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထရရှည်ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတကွ ်အကူအညမီျာ်းထ ာင်ရကွထ်ြ်းန ိုင်မှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အထသ်းစာ်းထငထွ က်းထ ာကြ် ံ့မှုလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့အထနပဖငံ့ ် အာမခ ြစစည််းမ ံ့ 

ထချ်းထငွ၊ ြ ိုထသရင််းနှီ်းပမ ြ်နှ ပခင််း၊ ကာလရှည် ရင််းနှီ်းပမ ြ်နှ ပခင််းထချ်းထင၊ွ 

လိုြ်ငန််းလည်ြတ်ထငွအတွကထ်ချ်းထငွတ ိုေ့အတွက် SMES ထချ်းထငွမျာ်း  ိုတ ်

ထချ်းပခင််း၊ SMES သင်တန််းထြ်းပခင််း၊ SMES ထချ်းထငွ  ိုင်ရာအသ ြညာ 

ထြ်းပခင််းတ ိုေ့ပဖငံ့် ထငထွ က်း နထ် ာင်မှုထြ်းလျကရှ် ြါသည်။ 

 

 

ဘဏ္ဍာထငွစိုထ ာင််းထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့သည် မ ိုဘ ိုင််းြ ိုက ် ထအာ်ြထရတာ 

မျာ်း၊ ဘဏ်မျာ်းနှငံ့် Payment gate ways မျာ်း၊ အလှှူထငွလက်ခ ထြ်းန ိုင ်

ထသာစီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်း၏ ြူ်းထြါင််းထ ာင်ရကွက်ညူီမှုပဖငံ့် ထအာ်ြ 

ထရတာတစ်ခိုချင််း ီတငွ် အလှှူထငွမျာ်းလွယက်ူစွာ လကခ် န ိုင်ထအာင် စီစဉ ်

ထြ်းန ိုင်ခ ံ့ြါသည်။  

 

UEHRD ၏ စ ိုကြ်ျ   ်းထရ်းနှငံ့်ထမွ်းပမှူထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့သည် ပမနမ်ာန ိုငင်  န် 

စြါ်းအသင််းချ ြ်နှငံ့် ပမနမ်ာန ိုင်င  လယယ်ာစီ်းြွာ်းထရ်းအမျာ်းြ ိုင်ထကာ်ြ ိုထရ်းရှင််း 

လီမ တက်နငှံ့် ြူ်းထြါင််း၍ စြါ်းမျာ်း အချ  န်မီအထလအလွငံ့်မရှ  ရ တ်သ မ််းန ိုင်ထရ်း 

အတွက ် ရ တ်သ မ််းထ ခွထလှေ့စက်(၂၂)စီ်း၊  န ်မ််းအင်အာ်း (၃၀)ဦ်းပဖငံ့ ် ရထသံ့ 

ထတာင်ဖမ  ွံ့နယအ်တငွ််းရှ   ထကျ်းရွာ(၁၁)ရွာနငှံ့် ထမာင်ထတာဖမ  ွံ့နယ်အတွင််းရှ   

ထကျ်းရွာ(၇)ရွာရှ  ထတာင်သူ(၆၄၈)ဦ်း၏ မ ို်းစြါ်း (၂၄၆၄.၂) ဧကက ို ရ တ်သ မ််း ထ ခွထလှေ့ထြ်းခ ံ့ြါသည်။ 

 ဘူ်းသီ်းထတာင၊် ထမာင်ထတာဖမ  ွံ့နယ ်

ရ တ်သ မ််းထ ခွထလှေ့ဖြီ်းစြါ်းမျာ်းအာ်း အရည် 

အထသွ်းနှငံ့် ထလလွငံ့်  ို်းရ ှု်းမှု မရှ ထစရန် 

အတွက ် ထခတ်မီက ို်းရီ်းယာ်းန ိုင်င  ိုတ ်

DRYER (၃)စ ို၊ (၁၅)တန်ကျ  န်စက ်

(၂)လ ို်းနှငံ့် (၆)တန်ကျ  န်စက ် (၁)လ ို်း 

တ ိုေ့ တြ် င်ပခင််း 

  လယ်ယာလိုြ်သာ်းရှာ်းြါ်းမှုနငှံ့် သီ်းနှ မျာ်းအထလံ့အလွငံ့်နည််းြါ်းထစရန်တ ိုေ့အတွက် KUBOTA DC 70   ရ တ်သ မ််း 

ထ ခွထလှေ့စက်နှငံ့် New Holland 75 hp  ွန်စက်နှငံ့် ထနာက် က်တွ က ရ ယာမျာ်းက ို ရခ ိုင်ပြည်နယ်အစ ို်းရအဖွ ွံ့သ ိုေ့ 

လှှူဒါန််းပခင််း 
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ခရီ်းသွာ်းလိုြ်ငန််းကဏ္ဍပမ ငံ့တ်င်ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ အထနပဖငံ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်း၊ လူသာ်းအရင််း 

အပမစဖွ် ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက စစမျာ်းအာ်း ထ ာင်ရကွ်ထြ်းပခင််း၊ ထခါင််းအ ို်း(၃၀၀၀)၊ ထစာင(်၃၀၀၀) နှငံ့် နှစ်ထယာကအ် ြ်ပခင်ထ ာင ်

(၁၅၀၀)အာ်း ရခ ိုငပ်ြည်နယ်အစ ို်းရအဖွ ွံ့သ ိုေ့ လှှူဒါန််းပခင််း၊ စွနေ့်ြစတ်ာယာ က တအ်ထဟာင််းမျာ်းပဖငံ့် အမတှတ်ရ 

ြစစည််းမျာ်း  ိုတ်လိုြ်သညံ့် အထ ာကအ်ကူပြ  သင်တန််းထြ်းပခင််းနှငံ့် ပမနမ်ာြိုဂဂလ ကကဏ္ဍအဖွ ွံ့အစည််းအသီ်းသီ်းမှ 

လှှူဒါန််းထငွကျြ်(၂၇၂၃၆၉၇၀)တန်ဖ ို်းရှ ထသာြစစည််းမျာ်းလှှူဒါန််းပခင််း၊ ပမန်မာန ိုင်င စာ်းထသာက်  ိုင်လိုြ်ငန််း၏ အသင််းမှ 

ပမနမ်ာန ိုငင် စာ်းထသာက်  ိုငလ်ိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းအသင််း (ရခ ိုင်ဇိုန်) ဖွ ွံ့စည််းန ိုင်ခ ံ့ဖြ်ီး အစာ်းအထသာက်  ိုင်ရာ သငတ်န််း မျာ်း 

ြ ိုေ့ချသင် ကာ်းထြ်းပခင််း 

 
 

န ိုင်င တကာ က်  ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ အထနပဖငံ့ ် ဥထရာြန ိုင်င မျာ်း/ 

အာ ီယ နှငံ့် ထပမာက်အထမရ ကန ိုင်င မျာ်းတငွ် ည  န ှုင််းအစည််းအထ ်းမျာ်း 

တက်ထရာက်ခ ံ့ဖြီ်းရခ ိုင်ထဒသဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ထရ်းအတွက် ရှင််းလင််းည  န ှုင််း 

ထ ာင်ရွက်ပခင််း၊ Asian Philanthrophy Circle - APC (စကကာြူ 

အထပခစ ိုက် အာရှထဒသြရဟ တအသင််း)မှ ရခ ိုင်ပြည်နယ်ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

အတွက ် အကျ  ်းရှ ထစမညံ့် ရင််းနှီ်းပမ ြ်နှ မှုမျာ်း ပြ လိုြ်ထြ်းရန ် ကွင််း င််း 

ထလံ့လာပခင််းမျာ်းအတွက် ချ  တ် က်ထ ာင်ရွက်ပခင််း 

 

 

သတင််းနငှံ့်  က်သွယ်ထရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့သည ်

အငတ်ာနက်မှတ ငံ့် လူမှုကွနယ်က်မျာ်းပဖစသ်ညံ့် 

Facebook, Twitter တ ိုေ့က ို အသ ို်းပြ ၍ သတင််းအချက ်

အလက်မျာ်းက ို  ိုတ်လွှငံ့်ထြ်းပခင််း၊ သတင််း၊ ဓါတ်ြ ိုမျာ်း 

အာ်း UEHRD Website တွင် အချ  န်နှငံ့တ်စ်ထပြ်းည ီ

ထဖာ်ပြအသ ထြ်းပခင််း 

 

 
 

အလိုြ်အက ိုင်ဖနတ်ီ်းထရ်းနှငံ့ ် အသက်ထမွ်း မ််းထကျာင််းသင်တန််းမျာ်း စီစဉဖွ်ငံ့်လှစထ်ရ်းလိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့ သည် 

က မ််းကျင်မှုအထပခပြ ကာလတ ို သက်ထမွ်းြညာထရွှေွံ့လျာ်းသင်တန််းမျာ်း ဖွငံ့်လှစ်ပခင််း၊ အထသ်းစာ်းထငထွ က်း ထ ာကြ် ံ့မှု 

ပဖငံ့ ် ထမာ်ထတာ်  ိုင်ကယ်ပြင်၊ ြန််းရ ၊ အိုတ်စီ၊ ဂထဟ က်၊ အ မ်တွင််းလျှြ်စစ ် သွယ်တန််းပခင််းလိုြ်ငန််းမျာ်း 

ထ ာင်ရကွ်န ိုင်ရန ်ကူညီြ ံ့ြ ို်းထြ်းပခင််း၊ လိုြ်သာ်းထ ်းကကွအ်တွက် Labour Market Survey နှငံ့် ရခ ိုငပ်ြည်နယ်ရှ  GTI 

နှငံ့် THS ထကျာင််းမျာ်းတွင် အသက်ထမွ်း မ််းထကျာင််းြညာနှငံ့် ချ  တ် က်န ိုင်မညံ့် Assessment Survey မျာ်း ပြ လိုြ် 

ခ ံ့ပခင််း ၊ သငတ်န််းတက်ထရာက်ဖြီ်းသူမျာ်းအတွက ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခွငံ့်အလမ််းမျာ်း ဖနတ်ီ်းထြ်းပခင််း 
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ထေသဖ ံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတ က် UEHRD ၏ ပါ င်ထဆ င်ရကွ်မှု 

ထရရှည်ပဋ ပကခကင််းထ ်းထရ်းအတ က် ထဆ င်ရကွ်မှု 

 

 

 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်၏ ထဒသဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက် အထပခခ ကျသညံ့် လမ််းြန််း 

 က်သွယ်ထရ်းက ို အထ ာက်အြ ံ့ပဖစ်ထစရန် Asia World Foundation က  

(UEHRD)လိုြ်ငန််းအစအီစဉအ်ပဖစ ် အငူထမာ်-ထမာင်ထတာလမ််း(၄၉မ ိုင် ၆ 

ဖာလ ို) အာ်း ကွန်ကရစ်လမ််းအပဖစ ်အ င်ပမ ငံ့တ်င် ထဖာက်လိုြ်ထြ်းလျက် 

ရှ ြါသည်။     

 

 

 

ရခ ိုင်ပြည်နယ်ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတကထ်ရ်းအတွက် အဓ ကစ နထ်ခေါ်မှုပဖစထ်သာ လူူ့အဖွ ွံ့အစည််းမျာ်း အ ကာ်း ထြါင််းစည််း 

ထန  ိုင်န ိုငထ်ရ်းနှင်ံ့ ထရရှည်ြဋ ြကခခကင််းထ ်းထရ်းတ ိုေ့အတကွ်လည််း ထအာက်ြါအတ ိုင််း အစြျ   ်းလိုြ်ထ ာင်လျက်ရှ ြါ 

သည်- 

 

 

 (၂၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ထနေ့တငွ ် ရခ ိုင်ပြည်နယအ်တွင််းရှ  လူမှုအဖွ ွံ့ 

အစည််း(၁၅)ဖွ ွံ့မပှြည်သူမျာ်း၊ လူငယက် ိုယစ်ာ်းလှယမ်ျာ်းနှင်ံ့ 

ထတွွံ့  ို ထ ွ်းထနွ်းခ ံ့ြါသည်။ 

 

 

 

 ပြည်တငွ််း/ပြည်ြြညာရှင်မျာ်း၊ လူတန််းစာ်းအလွှာ 

အသီ်းသီ်းမှြိုဂဂ  လ်မျာ်း၊ ရခ ိုင်ပြည်နယအ်တငွ််းရှ  လူူ့အဖွ ွံ့ 

အစည််းမျာ်းမှ ပြည်သူမျာ်းြါ င်သည်ံ့ Diversity 

Management In the Age of Globalization  ဖ ိုရမ်က ို 

၂၀၁၇ ခိုနစှ်၊ န ို င်ဘာလ (၂၁)ရက်နှင်ံ့(၂၂)ရက်မျာ်းတွင ်

ထနပြညထ်တာ်၌ ကျင််းြခ ံ့ပခင််း၊  

 

 ရခ ိုင်ပြည်နယ် လွှတ်ထတာက် ိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်း၊ ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််းရှ  လူူ့အဖွ ွံ့အစည််းအသီ်းသီ်းမှ က ိုယ်စာ်း 

လှယ်မျာ်း၊ ပြည်နယ်အတွင််းတာ၀န် မ််းထ ာင်ထနသည်ံ့ ဌာန  ိုင်ရာတာ၀န်ရှ သူမျာ်းြါ၀င်သည်ံ့ ထတွွံ့  ို 

ထ ွ်းထနွ်းြွ က ို (၂၉-၄-၂၀၁၈)ရက်ထနေ့နှင်ံ့(၁၀-၉-၂၀၁၈)ရက်ထနေ့မျာ်းတွင်ထနပြည်ထတာ်၌ကျင််းြပြ လိုြ်ခ ံ့ြါသည်။ 
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UEHRD ြ မအကက မ်နှစြ်တ်လည်အခမ််းအနာ်းကျင််းြပခင််း 

 

 

 

 ရခ ိုင်ပြည်နယ်အတွင််း လူသာ်းချင််းစာနာမှု အကူအညီအထ ာက်အြ ံ့ထြ်းထရ်း၊ ပြနလ်ည်ထနရာချ ာ်းထရ်း၊ 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းစီမ က န််း (UEHRD)၏ ြ မအကက မ် နှစ်ြတ်လည်အခမ််းအနာ်းက ို (၁၈-၁၀-၂၀၁၈)ရက်ထနေ့တွင ်

ထနပြညထ်တာ်ရှ  အမျ   ်းသာ်းပြန်လည်သငံ့်ပမတ်ထရ်းနှငံ့် ဖင မ််းချမ််းထရ်းဗဟ ိုဌာန၌ကျင််းြခ ံ့ဖြ်ီး UEHRD ဥကကဋ္ဌ 

န ိုင်င ထတာ၏်အတ ိုင်ြငခ်  ြိုဂဂ  လ်တက်ထရာက်၍ မိုဒ တာစကာ်း ထပြာ ကာ်းခ ံ့ြါသည်။  

   

“ရခ ိုင်ပြည်နယ်တည်ဖင မ်ထအ်းချမ််းထရ်း၊ ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ထရ်းတ ိုေ့အတွက် ပြည်ထ ာင်စို တစ် န််း လ ို်းက ြါ င ်

ထ ာင်ရကွ်ရန်   ို်းပဖတ်လ ိုက်သညံ့်ထနေ့ (၁)နှစ်ပြညံ့်ဖြီ ပဖစြ်ါထ ကာင််း၊ သာမန်ပြည်သူမျာ်းကအစ စီ်းြွာ်းထရ်း 

လိုြ်ငန််းရှင်မျာ်းအ   ရက်ရက်ထရာထရာ လှှူဒါန််းခ ံ့ြါထ ကာင််း၊ တစထ်ယာက်ချင််းစသီည် မ မ န ိုငင်  တ ို်းတကထ်ရ်း 

အတွက် န ိုင်င ၏လ ိုအြခ်ျက်မျာ်းက ို ကျရာထနရာမှ သ တစ်ြွငံ့် အိုြ်တစ်ချြ် ထ ာင်ရကွ်ထြ်းမည်  ိုသညံ့် စ တ်ဓာတ် 

က ိုပြသသည်ဟို ယူ ြါထ ကာင််း၊ ရခ ိုင်ပြည်နယ်ဖင မ််းချမ််းထရ်း၊ ထအ်းချမ််းထရ်းအတွက် အိုြ်စိုတစ်ခိုနှငံ့် တစ်ခို 

သဟဇာတပဖစထ်ရ်း လူမှုထရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း အင်မတန်အထရ်းကကီ်းြါထ ကာင််း၊ လူမှုထရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်း 

ထအာင်ပမင်ရန ် ကျန််းမာထရ်း၊ ြညာထရ်းကဏ္ဍမျာ်းသည်လည််း အထရ်းကကီ်းြါထ ကာင််း၊ အလိုြ်တစ်ခိုသည ်

လိုြ် ကညံ့်မှ မည်သ ိုေ့လိုြ်ရသလ   ိုတာက ို နာ်းလည်ဖြ်ီး တကယ်လိုြ် ကညံ့်မှသာ ထအာင်ပမင်န ိုင်/ မထအာင်ပမင ်

န ိုင်သည်  ိုတာက ို သ ရှ န ိုင်ြါထ ကာင််း၊ ထ ာင်ရကွ်သညံ့် အခါတွင် ထအာငပ်မင်သငံ့်သညံ့်အရာမျာ်း ထအာငပ်မင်၍ 

ထမျှာ်လငံ့်သထလာက် ပမနပ်မန ်န် န်မပဖစထ်ပမာက်သညမ်ျာ်း လည််းရှ ြါထ ကာင််းနငှံ့ ်   ိုမပဖစထ်ပမာက်န ိုင်ရသညံ့် 

အာ်းနည််းချက်မျာ်းက ို ပြင်န ိုငမ်ည်ဟို ထမျှာ်လငံ့်ြါထ ကာင််း” ထပြာ ကာ်းခ ံ့ြါသည်။ 
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 UEHRD အလှှူရန်ြ ိုထင ွ
 

UEHRD သည် ပြည်ထ ာငစ်ိုစီမ က န််း ပဖစသ်ညန်ှငံ့်အည ီ UEHRD ၏လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း အထကာင်အ ည် 

ထဖာ်ထ ာင်ရကွ်န ိုင်ရန ် ပြညသူ်မျာ်း၊ ပြညတ်ွင််း/ပြည်ြရှ  စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ်ငန််းရှင်ကကီ်းမျာ်း၊ အာ ီယ အဖွ ွံ့ င်န ိုင်င မျာ်းနှငံ့် 

မ တ်ထ ွန ိုငင် အစ ို်းရမျာ်းက ထငွထ က်း ညံ့် င်လှှူဒါန််းပခင််း၊ အထ ာက်ြ ံ့ြစစည််းမျာ်းပဖငံ့် ကူညီပဖညံ့် ည််းပခင််းတ ိုေ့ 

ထ ာင်ရကွ်ခ ံ့ ကရာ ထငထွ က်းလှှူဒါန််းမှုမျာ်းအတကွ် ဘဏ်မျာ်းတွင် ပမနမ်ာကျြ်ထငနွှငံ့် အထမရ ကန်ထဒေါ်လာစာရင််း 

မျာ်းဖွငံ့်လှစ်ခ ံ့ြါသည်။ အ  ိုြါထငွထ က်းမျာ်းပဖငံ့် UEHRD ၏ လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းက ို သက်  ိုင်ရာ ပြည်ထ ာင်စို 

 နက်ကီ်းဌာနမျာ်း၊ UEHRD လိုြ်ငန််းအဖွ ွံ့မျာ်းနှငံ့် ရခ ိုင်ပြည်နယအ်စ ို်းရအဖွ ွံ့တ ိုေ့က အထကာငအ် ည်ထဖာ် ထ ာင်ရကွ်ခ ံ့ 

 ကရာ UEHRD ၏ လိုြ်  ို်းလိုြ်နည််းနှငံ့် ဘဏ္ဍာထရ်းစည််းမျဉ််းမျာ်းထရ်း ွ ကာ စနစ်တကျသ ို်းစွ ထ ာင်ရကွ်လျက် 

ရှ ြါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEHRD ရန်ြ ိုထငွ ဘဏ်ရှင််းတမ််းအရ သ ို်းစွ မှုနှငံ့ ်လက်ကျန် အထပခအထန (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မှ(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)   

 

 

၁၃၂၈၄.၁၈၉

၁၄၃၉.၀၈၁

ပမန်မ ထင 

သုံ်းစ ွဲ

လက်က န်

(က ပ်သန််း)

၅၇၈၈၉၉

၁၁၆၈၆.၃၈

အထမရ ကန်ထေေါ်လ 

သုံ်းစ ွဲ

လက်က န်
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န ဂ ို်း 

(၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မှ(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)   ထငွစာရင််း ရှင််းတမ််းက ို ထနာက် ကတ်ွ ပဖငံ့ ် ထဖာ်ပြ ာ်းြါသည်။ 

UEHRD ရန်ြ ိုထငွပဖငံ့ ်UEHRD ၏ လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းက ို အထကာငအ် ည်ထဖာ်ထ ာင်ရကွ်ရာတငွ် လိုြ်ငန််း ကဏ္ဍအလ ိုက် 

သ ို်းစွ မှုက ို ထအာက်ြါအတ ိုင််းထဖာ်ပြအြြ်ါသည်- 

 

UEHRD ထကာ်မတီသ ိုေ့ အမျာ်းပြည်သူမျာ်း  အလွယတ်ကူ လှှူဒါန််းန ိုင်ရန၊်   ထအာက်ြါဘဏ်မျာ်းတွင် ပမနမ်ာ 

ထငွနှငံ့် န ိုင်င ပခာ်းထငစွာရင််းမျာ်း ဖွင်ံ့လှစ် ာ်းရှ ဖြီ်း  ည်ံ့ ငလှ်ှူဒါန််းန ိုင်ြါထ ကာင််းနငှ်ံ့ UEHRD လိုြ်ငန််း ထ ာင်ရကွ်မှု 

မျာ်းက ို http://rakhine.unionenterprise.org website တွင်ထလံ့လာ ကည်ံ့ရှုန ိုင်ြါသည်- 

 ဘဏ်အမည ် ပမနမ်ာကျြ်ထငစွာရင််း န ိုင်င ပခာ်းထငွစာရင််း 

 
ကထမ္ာဇဘဏ် 034 103 034 017 85901 206 109 206 015 42701 

 
ဧရာ တီဘဏ် 000 110 501 002 2168 000 110 503 000 0135 

 
CBဘဏ် 009 310 040 000 0183 009 310 120 000 1007 

 

ပမနမ်ာံ့စီ်းြွာ်းထရ်းဘဏ် CF 003638  EDU-400001 

 

 

 

 ရခ ိုင်ပြည်နယ် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ထရ်းအတွက် န ိုငင် ထတာ်အထနပဖငံ့် ဖွ ွံ့စည််းမှုမျာ်း မူ ါဒလိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း စီမ ချက် 

မျာ်းပဖငံ့် အရှ နအ်ဟိုန်ပမ ငံ့တ်င ်ထ ာင်ရကွ်လျကရှ် ရာ UEHRD စီမ က န််းသည်လည််း ထြါင််းစည််းမှု အင်အာ်းပြယိုဂ်တစ်ခို 

အပဖစ ်အဓ က ဦ်းထ ာင်အခန််းကဏ္ဍမှ ြါ င်ထ ာင်ရကွလ်ျကရှ် ြါသည်။ 

 ပြည်တငွ််း၊ ပြည်ြ အလှှူရှငမ်ျာ်းအထနပဖငံ့် ယခိုအ   လှှူဒါန််းထငွမျာ်းက ို မူလလှှူဒါန််းသညံ့် အလှှူရှင်မျာ်း၏ 

ထစတနာ၊ ရည်ရွယ်ချက၊် သဒဓါတရာ်းနှငံ့အ်ညီ လကထ်တွွံ့စီမ က န််းမျာ်းက ို   ထရာက်စွာ အကျ  ်းပဖစ ွ်န််းထစရန် 

နည််းစနစ်ကျနစာွ UEHRD က အထကာင်အ ညထ်ဖာ် ထ ာင်ရကွ်ခ ံ့ြါထ ကာင််း ယခိုအစီရင်ခ စာပဖငံ့် ကက  ်းစာ်း တင်ပြ 

ပခင််းပဖငံ့် မွန်ပမတ်ထသာလူသာ်းချင််းစာနာမှု အကူအညအီထ ာက်အြ ံ့ထြ်းထရ်း ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းအတကွ် ြ ိုမ ိုြါ င် 

လှှူဒါန််းမှုမျာ်း ရရှ လာဖြ်ီး ြ ိုမ ို  ထရာက်စွာ လိုြ်ငန််းမျာ်းထ ာင်ရကွ်န ိုင်မည်ဟို ထမျှာ်မှန််းြါသည်။ 
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၂၆

၆

လုပ်ငန််းကဏ္ဍအလ ုက် သုံ်းစ ွဲမှု ပံုပပဂရပ် (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မ(ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထ 

သုံ်းစ ွဲထင 

က ပ်သန််းထပါင််း

http://rakhine.unionenterprise.org/
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ထနာက် ကတ်ွ  
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