


 

UEHRD စပပီဵေပါ်လာတာက ၂၀၁၇ ခုနစှ် ရခိုငပ်ပည်နယ်မှာပဖစ်တဲဴ ပဋိပက္ခေတွေ၊ ပပဿနာေတွေကို 

အာဵလဳုဵစုေပါင်ဵပပီဵလုပ်မယ်ဆိတုဲဴ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပဖစ်ေပါ်လာတာပဖစ်ပပီဵ ကျွန်မတို့ကစပပီဵ ပပည်ေောင်စု 

တစ်ခုလုဳဵ ပါဝငရ်မယ်ဴလုပ်ငန်ဵပဖစ်ပါေ ကာင်ဵ ၊ ပပည်ေောငစ်ုတစ်ခုလုဳဵ  ပါဝင်ရမယ်ဴလုပ်ငန်ဵဆိုတာ ကျွန်မတို့ 

ပပည်ေောငစ်ုရဲ့ ဘယ်ေနရာမှာပဲပဖစ်ပဖစ် အေကာင်ဵ ဆုဳဵလုပ်နုိင်ရင် ကျန်တဲဴသူက မုဒတိာပွောဵနုိင်ရမာှ ပဖစ်ပါ 

ေ ကာင်ဵ၊ ရခိုငပ်ပည်နယ်မှာ အခုပဖစ်ပွောဵေနတဲဴ ပပဿနာေတွေကို နုိင်ငဳသူနိုင်ငဳသာဵမျာဵ ပပည်ေောငစ်ု 

သာဵသမီဵမျာဵ အာဵလုဳဵရဲ့ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုနဲ့ ေပဖရှင်ဵနုိငမ်ယ်ဆိုရင် ေနာင်လာေနာက်သာဵေတွေအတွေက် 

အင်မတန်မှ တန်ဖိုဵပဖတ်လို့မရတဲဴ အေမွေအနှစ်ေတွေ ပဖစ်လာမည်ပဖစ်ပါေ ကာင်ဵ ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲေတွေပဲ 

ပဖစ်လာပဖစ်လာ ငါတို့နုိငင်ဟဳာ ချမ်ဵသာေသဵတဲဴနုိင်ငဳ မဟုတ်ေသာ်လည်ဵ အင်အာဵကကီဵနုိင်ငဳတစ်ခု မဟုတ် 

ေသာ်လည်ဵ ငါတို့ရဲ့စုေပါင်ဵ အင်အာဵနဲ့ ဒီစိန်ေခါ်မှုေတွေကို အာဵလုဳဵရင်ဆိုငနုိ်ငတ်ယ်၊ ေကျာ်လွှာဵနိုငတ်ယ်ဆိုတဲဴ 

ယဳု ကည်စိတ်ချမှုကို ေနာင်လာေနာက်သာဵေတွေ၊ မျ ို ဵဆက်သစ်ေတွေကို ေပဵသွောဵချင်ပါေ ကာင်ဵ၊ ဒီလုိယုဳ ကည်မှု 

နဲ့ အငအ်ာဵကို ေပဵသွောဵနုိင်မယ်ဆိုရင် ေနာင်အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိစုိန်ေခါ်မှုေတွေနဲ့ပဲ ပမန်မာနုိငင်ဳဟာ ရင်ဆိုင်ရ 

ရင်ဆိုငရ် ေကျာ်လွှာဵနုိင်လိမ်ဴမည်ဟု ယဳု ကည်ပါေ ကာင်ဵ 

 

 

 

 

UEHRD ေကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငဳေတာ်၏ အတုိင်ပင်ခဳပုဂ္ဂိုလ်၊ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉  ေန့တွေင် 

ကျင်ဵပပပုလုပ်ေသာ UEHRD ေကာ်မတီ ဒုတိယအကကိမ်နှစ်ပတ်လည်အခမ်ဵအနာဵတွေင် 

ေပပာ ကာဵသည်ဴ မိန့်ခွေန်ဵေကာက်နုတ်ချက် 
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၂၂။ UNDP ၊ UNHCR တို့နှင့် ပူးပပါင်းပောငရ်ွက်မှုအပခြေအပေ ၄၀-၄၀ 

၂၃။ COVID-19 ပရာဂါကာကွယ်၊ ထိေ်းြေျုပ်ပရးလုပ်ငေ်းများအတွက် ပါဝင်ပောင်ရွက်မှု ၄၀-၄၃ 

၂၄။ UEHRD ပကာ်မတီ လုပ်ငေ်းညှိနှိုငး်အစည်းအပဝးများကျငး်ပခြေငး် ၄၃-၄၃ 

၂၅။ UEHRD၏ နှစ်ပတ်လည်အြေမ်းအေားကျငး်ပမှု ၄၃-၄၅ 
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UEHRD          

ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ရန်ပုံငငွ 

နိဒါန်း 

၁။ နိုငင်တံော်အစိုးရအတေဖြင့် နိုငင်တံော်ောဝေ်ကို စေငယူ်စဉ်ကာလကပင် ရခိုင်ဖပည်ေယ်၏ 

အတဖခအတေများကို အတဖခခံကျကျသိရိှပပီး  ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွငး် ေည်ပငမိ်တအးချမ်းတရးနှင့်   ြွံ့ပြိုး 

ေိုးေက်တရးကို ဦးစားတပး အတကာငအ်ထည်တြာ်တောင်ရွက်နိုင်ရေ်အေွက် (၃၀-၅-၂၀၁၆) ရက် 

တေ့ေွင် ရခိုင်ဖပည်ေယ် ေည်ပငမိ်တအးချမ်းမှုနှင့် ြွံ့ပြိုးမှုေိုးေက်တရး အတကာင်အထည်တြာ်တရး 

ဗဟိုတကာ်မေီကို နိုငင်ံတော်၏အေိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ောဝေ်ယူ၍ အြွဲ့ဝင်(၂၆) ဦးဖြင့် 

ြွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဗဟိုတကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းများ တအာင်ဖမင်စွာ အတကာင်အထည်တြာ်နိုင်ရေ် 

အေွက် သက်ေိုငရ်ာ ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီးများက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ောဝေ်ယတူောင်ရွက်သည့် 

လုခံခုံတရး၊ ေည်ပငိမ်တအးချမ်းတရးနှင့် ေရားဥပတေစိုးမိုးတရး လုပ်ငေ်းတကာ်မေီ၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ် 

တရးနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်တရးလုပ်ငေ်းတကာ်မေီ၊ တေသေွငး် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးနှင့် လူမှုစီးပွား 

ဘဝ ြွံ့ ပြိုးေိုးေက်တရး လုပ်ငေ်းတကာ်မေီ၊ ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့အစည်းများ နိုငင်ေံကာအြွဲ့အစည်း 

များနှင့ ်ပူးတပါင်းတောင်ရွက်တရး လုပ်ငေ်းတကာ်မေီဟူသည့် လုပ်ငေ်းတကာ်မေီ (၄)ခုကို ြွဲ့စည်းပပီး 

ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေည်ပငိမ်တအးချမ်းတရးနှင့် ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးေိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တောငရွ်က်ခဲ့ပါ 

သည်။ 

၂။ ေစ်ြက်ေွင်လည်း ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွငး် ကာလရှည်စွာ အဖမစ်ေွယ်တေသည့် အတရးကိစ္စ 

များကုိ နုိင်ငံေကာအတေွ့အကကုံများအတဖခခံပပီး ဖပည်ေွင်း ပကေိေည်ရိှတေမှုများအတပါ် တလ့လာ 

ကာ တဖြရှငး်နိုင်မည့် တရရှည်ေည်းလမ်းတကာငး်များကို ရှာတြွတြာ်ထုေ် အကကဖံပုနိုငရ်ေ်အေွက် 

ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေိုင်ရာ အကကံတပးတကာ်မရှင်ကို မစ္စောကိုြီအာေေ် ဦးတောင်ပပီး ဘက်လိကု်မှုကင်း 

သည့် လူအများတလးစားသည့် အတေွ့အကကုံရင့်ကျက်သည့် ထင်တပါ်တကျာ်ကကားသည့် ဖမေ်မာနိုငင်ံ 

မ ှပညာရှင်(၆)ဦး ၊  နိုငင်ံေကာပညာရှင်(၃)ဦးေို့ဖြင့် (၂၄-၈-၂၀၁၆)တေ့ေွင် နိုင်ငတံော်အေိုင်ပင်ခံ 

ရုံးဝေ်ကကီးဌာေ သေငး်ထုေ်ဖပေ်ချက်ဖြင့်  ြွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အဖပင် ေုေိယသမ္မေ ဦးဖမင့်တေွ 

ဦးတောင်သည့် စံုစမ်းစစ်တေးတရးတကာ်မရှင်ကုိလည်း နုိင်ငံတော်သမ္မေရံုး၏(၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ 

အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာအမှေ် (၈၉/၂၀၁၆)ဖြင့် ထပ်မံြဲွ့စည်းခ့ဲကာ ရခုိင်ဖပည်ေယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပေ်သက် 

၍ စိစစ်တြာ်ထုေ်မှုများ တောငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ အေိပုါ တမာင်တောတေသ စုံစမ်းစစ်တေးတရးတကာ်မရှင်နှင့် ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေိုငရ်ာ အကကံတပး 

တကာ်မရှငေ်ို့၏ အကကံဖပုချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တဖမဖပင်အတဖခအတေတပါ်မူေညပ်ပီး အကျ ို းရိှမည့် 
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ကိစ္စရပ်များကို ထိတရာက်စွာ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်နိုင်ရေအ်ေွက် နိုငင်ံတော်သမ္မေ 

ရံုး၏ (၉-၁၀-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာအမှေ် (၈၃/၂၀၁၇)ဖြင့် “ရခုိင်ဖပည်ေယ်ေုိင်ရာ အကကံ 

ဖပုချက်များအတပါ် အတကာင်အထည်တြာ်တောငရွ်က်တရးတကာ်မေီ” ကို လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ် 

တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ  ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီးနှင့်  ရခိုင်ဖပည်ေယ်အစိုးရအြဲွ့ 

ဝေ်ကကီးချုပ်ေို့ကို ပူးေွဲဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ်ောဝေ်တပးကာ တကာ်မေီဝင(်၁၉)ဦးဖြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

၄။ ထိုသ့ုိ တကာ်မေီများ ြွဲ့စညး်၍ ရခိုငဖ်ပည်ေယ်ေည်ပငိမ်တအးချမ်းတရးနှင့် ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရး 

ေို့အေွက် အားသွေ်ကကိုးပမ်းတောင်ရွက်တေစဉ်ေွင်ပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဩဂုေ်လအေွင်းက ARSA 

အကကမ်းြက် အြဲွ့အစည်းက ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရှိ ရဲစခေ်း(၃၀)တကျာ်ကို ဝငတ်ရာက်ေိုက်ခိုက် 

ခဲ့မှုမှအစဖပု၍ တမာငတ်ောတေသအေွင်းတေထိငု်ကကသည့် တေသခံရခိုင်ေိုငး်ရင်းသားများ၊ ေိုင်းရင်း 

သားလူမျ ို းစုငယ်များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝငမ်ျား၊ မွေ်စလင်ဘာသာဝင်များသည် ရခိုငဖ်ပည်ေယ် 

အေွင်း အဖခားတေသများနှင့် ေစြ်ကဘ်ဂဂလားတေ့ရ်ှနိုငင်ံေို့သို့ ထွက်တဖပးေိမ်းတရှာင်ခဲ့ကကပါသည်။ 

ထိုသ့ုိ ေိမ်းတရှာင်ခဲ့ကကရသူများကို လူသားချငး်စာောမှုေိုငရ်ာ အကူအညီများ ထိထိတရာက်တရာက် 

တပးအပ်တရး၊ ဖပေ်လည်လက်ခံတရး၊ ဖပေ်လည်တေရာချထားတရး၊ တရရှည်ြွံ့ပြိုးတရးနှင့်တရရှည်ပဋပိက္ခ 

ကင်းတဝးတစတရးလုပ်ငေ်းများထိတရာက်စွာ တောငရွ်က်နိုင်ရေ်အေွက် နိုငင်တံော်၏ပံ့ပိုးမှုများ 

အဖပင် ဖပည်ေွငး်၊ဖပည်ပအလှူရှငမ်ျား၏ ကူညီတထာက်ပံ့မှုများဖြင့် UEHRD ဖပည်တထာင်စုစီမံကိေ်း 

တကာ်မေီကိ ုြွဲ့စည်းောဝေ်တပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

UEHRD ငောမ်တီဖွဲ့စည်းခြင်း 

၅။ UEHRDတကာ်မေီကုိ (၁၇-၁၀-၂၀၁၇)ရက်စဲွပါ နုိင်ငံတော်သမ္မေရံုး၏ အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာ 

အမှေ် (၈၆/၂၀၁၇) ဖြင့် တအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စေင်ြဲွ့စည်းခ့ဲပါသည်- 

(က) တေါ်တအာငေ်ေ်းစုကကည်   ဥက္ကဋ္ဌ 

နိုငင်တံော်၏အေိုငပ်င်ခံပုဂ္ဂိုလ် 

( ခ ) တေါက်ောဝငး်ဖမေ်တအး   ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ 

ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး 

လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့်  

  ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

( ဂ ) တေါက်ောတအာင်ထွေ်းသက်   ညိှနှိုငး်တရးမှူးချုပ် 

(ဃ) ဦးတကျာ်ပမိုင်     သေငး်နှင့်ေက်သွယ်တရးေါရိုက်ော 



3 

|  UEHRD         

 

၆။ ယငး်တောက် နိုင်ငတံော်၏အေိုင်ပငခ်ံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး၏ (၅-၆-၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာ 

အမှေ် (၁/၂၀၁၈)ဖြင့် ဦးေိုးတအာငက်ို တကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ၏ အကကံတပးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ောဝေ်တပးခဲ့ 

ပါသည်။ 

၇။ UEHRD တကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းောဝေ်များ၊ များဖပားကျယဖ်ပေ့်လာသဖြင့် ပိုမုိထိတရာက်စွာ 

ဖြင့် အရိှေ်အဟုေ်ဖမှင့်ေင် တောငရွ်က်နိုင်ရေ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တအာက်ေိုဘာလ (၂၉) ရက်၊ ရက်စွဲပါ 

နိုငင်တံော်သမ္မေရုံး၏ အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာအမှေ်(၈၁/၂၀၁၈)ဖြင့် UEHRD တကာ်မေီကို တအာက်ပါ 

အေိုငး် ေိုးချဲ့ဖပငေ်င်ြွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- 

 (က) တေါ်တအာငေ်ေ်းစုကကည်   ဥက္ကဋ္ဌ 

  နိုငင်တံော်၏အေိုငပ်င်ခံပုဂ္ဂိုလ် 

 ( ခ ) တေါက်ောဝငး်ဖမေ်တအး   ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ(၁) 

  ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး 

  လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့်  

  ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

 ( ဂ ) ဦးခင်တမာငေ်င်    ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) 

  ေုေိယဝေ်ကကီး 

  နိုငင်တံော်အေိုငပ်ငခ်ံရုံးဝေ်ကကီးဌာေ 

 (ဃ) ဦးတကျာ်လင်း     အြဲွ့ဝင် 

  ေုေိယဝေ်ကကီး 

  တောက်လုပ်တရးဝေ်ကကီးဌာေ 

 ( င ) တေါက်ောတအာင်ထွေ်းသက်   အြဲွ့ဝင် 

  ညိှနှိုငး်တရးမှူးချုပ် 

  UEHRD 

 ( စ) ဦးေိုးတအာင်     အြဲွ့ဝင် 

      UEHRD တကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ၏ အကကံတပးပုဂ္ဂိုလ် 

 (ေ) ဦးတကျာ်ပမိုင်     အြဲွ့ဝင် 

  သေငး်နှင့်ေက်သွယ်တရးေါရိုက်ော 

  UEHRD 
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 ( ဇ) ဦးစိုးတအာင်     အေွင်းတရးမှူး 

  ေုေိယဝေ်ကကီး 

  လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် 

  ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ  

( စျ) ဦးတဇာ်သေ်းသငး်    ေွဲြကအ်ေွငး်တရးမှူး 

  အပမေဲမ်းအေွင်းဝေ် 

  ဖပည်တထာင်စုအစိုးရအြွဲ့ရုံး 

၈။ ထို့အဖပင် နိုင်ငတံော်သမ္မေရုံး၏ (၁၁-၄-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိေ့်တကကာ်ဖငာစာအမှေ် 

(၄၈/၂၀၁၉) ဖြင့် ဦးညီပငိမ်းတအးအား UEHRD တကာ်မေီဝင၊် စီမံခေ့်ခွဲမှုအရာရိှချုပ်အဖြစ် ဖြည့်စွက် 

ြွဲ့စည်းခဲ့ရာ အြဲွ့ဝင်စုစုတပါငး်(၁၀)ဦးဖြင့် UEHRD တကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းရပ်များကို တောင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောမှု အကူအညီ အတထာက်အပံ့တပးတရး၊ ဖပေ်လည် 

တေရာချထားတရး၊ ြွံ့ပြိုးတရးစီမံကေိ်း (UEHRD) တကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းောဝေ်များမှာ တအာက်ပါ 

အေိုငး်ဖြစ်ပါသည်- 

 (က) လူသားချင်းစာောတထာက်ထားမှုေိုင်ရာအကူအညီများ ထိထိတရာက်တရာက်တပးအပ် 

တရး တောငရ်ွက်ရေ်၊ 

 ( ခ ) ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးနှင့် ဖပေ်လည်ထူတထာငတ်ရး ကိစ္စများအေွက် ပူးတပါင်း 

ညိှနှိုငး်တောင်ရွက်ရေ်၊ 

 ( ဂ) တေသြံွ့ပြိုးတရးနှင့် တရရှည်ပဋပိက္ခ ကငး်တဝးတရး တောငရ်ွက်ရေ်၊ 

 (ဃ) ြွံ့ပြိုးတရးလုပ်ငေ်းများ တောငရ်ွက်ရာေွင် နိုင်ငတံော်၏ပံ့ပိုးမှုအဖပင် ဖပည်ေွငး်/ 

ဖပည်ပ အလှူရှင်များ၏ ကူညီတထာက်ပံ့တငွများဖြင့် တောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် 

တကာ်မေီ၏ ဘဏ္ဍာတရးကိစ္စကို ဖပည်တထာငစ်ုစာရငး်စစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်တေးမှုအဖပင် 

နိုငင်ေံကာစာရငး်စစ်ကုမ္ပဏီေစ်ခုကိုလည်း ငာှးရမ်း၍ အစစ်တေးခံနိုငတ်ရး တောင ်

ရွက်ရေ်၊ 
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လုပ်ငန်းစဉ်များ 

၁၀။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောမှု အကူအညီအတထာက်အပံ့တပးတရး၊ ဖပေ်လည် 

တေရာချထားတရး၊ ြွံ့ပြိုးတရးစီမံကေိ်း (UEHRD)တကာ်မေီသည် ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေွငတ်အာက်တြာ်ဖပပါ 

အဓကိလုပ်ငေ်းစဉ်ကကီး(၃)ရပ်ဖြင့် အတကာငအ်ထည်တြာ် တောငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်- 

 (က) လုပ်ငေ်းစဉ် (၁)  လူသားချင်း စာောတထာက်ထားမှုေိုင်ရာ အကူအညီများ ထိထိ 

တရာက်တရာက်တပးအပ်တရးနှင့်ေုက္ခသည်များဖပေ်လည်လက်ခံတရး 

 ( ခ) လုပ်ငေ်းစဉ်  (၂) ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးနှင့်  ဖပေ်လည်ထူတထာငတ်ရး 

 ( ဂ) လုပ်ငေ်းစဉ်  (၃) တေသြံွ့ပြိုးတရးနှင့် တရရှည်ပဋပိက္ခကင်းတဝးတရး 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့ စည်းမှု 

၁၁။ နိုငင်တံော်၏အေိုငပ်င်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးတောငတ်သာ UEHRD စီမံကိေ်းသည် အစိုးရနှင့်အေူ 

ပုဂ္ဂလိက စီးပွားတရးအသင်းအြဲွ့များ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငေ်းရှင်များ၊ ဖပည်သူများပါဝင်သည့် ဖပည်တထာင်စု 

စီမံကိေ်းဖြစ်ရာ ပုဂ္ဂလကိ ဖပည်ေွငး်စီးပွားတရးလုပ်ငေ်းရှငမ်ျား၊ ပညာရှငမ်ျား ပါဝင်သည့်  တအာက် 

တြာ်ဖပပါလုပ်ငေ်းအြွဲ့ (Task Force)(၁၀)ြွဲ့ကို ြွဲ့စညး်၍ ဖမေ်မာနိုငင်စံက်မှုလက်မှုလုပ်ငေ်းရှင်များ 

အသင်းချုပ် (Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry -

UMFCCI) နှင်ပ့ူးတပါငး်ပပီး Task Force ေစ်ခုချင်းစီအလိုက် သက်ေိုင်ရာလုပ်ငေ်းများကို အတကာင် 

အထည်တြာ်တောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်-  

 ( က) တောက်လုပ်တရးနှင့် အတဖခခံအတောက်အအုံေည်တောက်တရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့  

 ( ခ ) စိုက်ပျ ို းတရးနှင့်တမွးဖမူတရးလုပ်ငေ်းအြဲွ့ 

 ( ဂ ) စီးပွားတရးဇုေ်များြွံ့ပြိုးတရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့ 

 ( ဃ) ဖပေ်ကကားတရးနှင့် ဖပည်သ့ူေက်ေံတရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့ 

 ( င ) အလုပ်အကိုင်ြေ်ေီးတရးနှင့် အသက်တမွးဝမ်းတကျာငး်သငေ်ေ်းများ စီစဉ်ြွင့်လစှ်တရး 

  လုပ်ငေ်းအြွဲ့  

 ( စ ) ကျေ်းမာတရးတစာင့်တရှာက်မှုလုပ်ငေ်းအြဲွ့ 

 ( ေ) အတသးစားလုပ်ငေ်းများ တချးတငရွရှိတရးလုပ်ငေ်းအြဲွ့ 

 ( ဇ ) ဘဏ္ဍာတငစွုတောင်းတရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့   

 ( စျ) ခရီးသာွးလုပ်ငေ်းကဏ္ဍဖမှင့်ေင်တရးလုပ်ငေ်းအြဲွ့  

 (ည) နိုငင်ေံကာေက်ေံတရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့  
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ငငစွာရင်းများဖွင့်လှစ်ထားရှမိှု 

၁၂။ UEHRD တကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းရပ်များကုိ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်နုိင်ရေ် ဖပည်ေွင်း 

ပုဂ္ဂလကိ စီးပွားတရးလုပ်ငေ်းရငှ်ကကီးများက ကမကထဖပု၍ အလှူတငမွျား ထည့်ဝငလ်ှူေါေ်းခဲ့ကက 

ပါသည်။ ထုိလှူေါေ်းတငွများအဖပင် ဖပည်ေွငး်/ ဖပည်ပရိှ ဖမေ်မာနိုင်ငံသားများ၊ အြဲွ့အစည်းများ၊ 

မိေ်တေွနိုင်ငံများကပါ တစေောအတလျာက် ထည့်ဝင်လှူေါေ်းခဲ့ကကရာ အလွယ်ေကူ လက်လှမ်းမီ 

လှူေါေ်းနိုင်ရေ်၊ တငွလွှဲခစရိေ်များ တလျာ့ေည်းသက်သာတစရေ်၊ မလိုလားအပ်တသာ တငွတကကးေိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များတလျှော့ချနုိင်ရေ်နှင့် သံုးစဲွမှုများေွင် ဘဏ်အချင်းချင်းချေ်ိေက်လွှဲတဖပာင်းဖခင်းဖြင့် တငွသား 

ထုေ်ယူသုံးစွဲမှုတလျာ့ေည်းတစရေ်ေို့အေွက် ကတမ္ဘောဇဘဏ်၊ CB ဘဏ်၊ ဧရာဝေီဘဏ် (AYA 

ဘဏ်) နှင့် ဖမေ်မာ့စီးပွားတရးဘဏ်(တေဖပည်တော်)ေို့ေွင ် ဖမေ်မာတငွနှင့် နိုငင်ဖံခားတငစွာရငး်များကုိ 

တအာက်ပါအေိုငး် ြွင့်လှစ်တောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်- 

စဉ် ဘဏ်အမည် ခမန်မာေျပ်ငငစွာရငး် နုိင်ငခံြားငငစွာရင်း 

(က) ကတမ္ဘောဇဘဏ် 034 103 034 017 85901 206 109 206 015 42701 

( ခ) ဧရာဝေီဘဏ် 000 110 501 002 2168 000 110 503 000 0135 

( ဂ) CBဘဏ် 009 310 040 000 0183 009 310 120 000 1007 

(ဃ) ဖမေ်မာ့စီးပွားတရးဘဏ် CF 003638  EDU-400001 

၁၃။ တငွထုေ်ဖခင်း၊ လွှတဲဖပာင်းဖခင်း၊ ဘဏ်နှင့်ေက်စပ်တောင်ရွက်ရတသာ ေက်သွယ်မှုစာများ 

တပးပိုဖ့ခငး်ေို့ကို ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီး 

ဌာေ ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး တေါက်ောဝင်းဖမေ်တအးနှင့် ညိှနှိုင်းတရးမှူးချု ပ် တေါက်ောတအာင်ထွေ်းသက် 

(သ့ုိမဟုေ်) ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယတ်ရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး တေါက်ောဝင်းဖမေ်တအးနှင့် သေငး်အချက်အလက်နှင့် ေက်သွယ်တရး 

ေါရိုက်ော ဦးတကျာ်ပမိုင်ေို ့ (၂)ဦး ပူးေွဲ လက်မှေ်တရးထိးု၍ သေ်မှေ်ချက်နှင့်အညီ တောငရွ်က်ခ့ဲ 

ပါသည်။  

၁၄။ ၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ တနှာင်းပိုငး်ကာလမ ှစေင်ကူးစက်ဖပေ့်နှံ့ ဖြစ်ပွားလာတသာ COVID-19 တရာဂါ 

တကကာင့် ကူးသေ်းသာွးလာမှုေိုငရ်ာ အကေ့်အသေ်များ ဖြစ်တပါ်လာသည့်အေွက် လုပ်ငေ်းများ ပိုမုိ 

ဖမေ်ေေ်လွယ်ကူစွာ တောင်ရွက်နိုငရ်ေ် တငွသွငး်တငွထုေ်ဖခငး်ကို UEHRD ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ(၁)၊ လူမှု 

ဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး တေါက်ော 
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ဝင်းဖမေ်တအးနှင့် UEHRD ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) နုိင်ငံတော်အေုိင်ပင်ခံရံုးဝေ်ကကီးဌာေ ေုေိယဝေ်ကကီး 

ဦးခင်တမာင်ေင်ေို့၏ ပူးေွဲလက်မှေ်တရးထိုးမှုဖြင့် တဖပာငး်လဲတောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၁၅။ UEHRD အလှူတငွလက်ခံမှု၊ ထိေ်းသိမ်းမှု၊ သံုးစွဲမှုေို့ကို နိုငင်တံော်၏ ဘဏ္ဍာတရးစည်းမျဉ်း 

အဖပင် သီးသေ့်တရးေဲွထားတသာ UEHRD တကာ်မေီ ဘဏ္ဍာတရးစည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ထံုးလုပ်ေည်းများ 

နှင့အ်ညီ စေစ်ေကျ တောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ထို့အဖပင ် UEHRD လုပ်ငေ်းအြွဲ့များ၏ လုပ်ငေ်း 

တောငရ်ွက်မှုများ ပိုမုိ စေစ်ေကျ၊ ချေိ်ေက်တောင်ရွက်နိုငရ်ေ်နှင့် လုပ်ငေ်းောဝေ် သေ်မှေ်ချက် 

ပါအေိုငး် UEHRD တငွစာရငး်များကို လိုအပ်ပါက နုိင်ငေံကာစာရငး်စစ်အြဲွ့၏ စစ်တေးမှုခံယူနိုင် 

ရေ်အေွက် တကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌ၏ အကကံတပးပုဂ္ဂိုလ်၊ ညိှနှိုင်းတရးမှူးချုပ်၊ သေငး်နှင့် ေက်သွယ်တရး 

ေါရိုက်ောေို့၏ အကကံဖပုကကီးကကပ်လမ်းညွှေ်မှုဖြင့် စီမံခေ့်ခွဲမှုအရာရှိချုပ်က ဦးတောငက်ာ စီမံချက် 

မေ်တေဂျာ(Program Manager)၊ ၊ ဘဏ္ဍာတရးအကကံတပး (Financial Consultant)ေို့ ကို Inkind 

Donation ဖြင့် ခေ့်အပ်မှုနှင့်အေူ UEHRD(ရေ်ကုေ်ရုံးခွဲ)ကို ြွဲ့စည်း၍ ဖပည်ေွင်း/ ဖပည်ပ 

အကူအညီအတထာက်အပံ့များ ရရိှတရး၊ လုပ်ငေ်းအြဲွ့များ(Task Forces) ၏လုပ်ငေ်းများလည်ပေ် 

တောငရ်ွက်နိုငတ်ရး၊ နိုင်ငေံကာစာရငး်အင်း ထားသိမုှုေည်းစေစ်များနှင့် ညီညေွ်တသာ တငွစာရငး် 

များ ဖပုစုတရးေို့ကို တောငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 

UEHRD ရန်ပုံငငွ ရရိှ၊ သံုးစွဲ၊ လေ်ေျန်အငခြအငန 

၁၆။ UEHRD ဖမေ်မာကျပ်တငွစာရင်းများ၏ (၁-၁-၂၀၁၉)တေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိ ဘဏ် 

စာရင်းအရ ရရိှ၊ သံုးစွဲ၊ လက်ကျေ် အတဖခအတေမှာ တအာက်ပါအေိုငး်ဖြစ်ပါသည်-   

 (က) စာရင်းြွင့်လက်ကျေ် - ၁,၄၃၉,၀၈၀,၈၇၉.၃၇ 

 ( ခ ) ရရိှမှု(ကျပ်)  -  ၄,၀၇၁,၉၄၈,၇၀၆.၆၈ 

 ( ဂ ) သံုးစွဲမှု(ကျပ်)         -  ၄,၇၉၈,၀၅၇,၆၄၃.၅၉ 

 (ဃ) လက်ကျေ်(ကျပ်)     -      ၇၁၂,၉၇၁,၉၄၂ .၄၆ 

၁၇။ UEHRD နုိင်ငံဖခားတငွစာရင်းများ၏ (၁-၁-၂၀၁၉)တေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိ ဘဏ်စာရငး် 

အရ ရရိှ၊ သံုးစွဲ၊ လက်ကျေ်အတဖခအတေမှာတအာက်ပါအေိုငး်ဖြစ်ပါသည်- 

 (က) စာရင်းြွင့်လက်ကျေ် -   ၁၁,၆၈၆.၃၈ 

 ( ခ )  ရရိှမှု(USD)  - ၅၈၇,၄၈၄.၀၄ 

 ( ဂ )  သံုးစွဲမှု(USD)  - ၃၄၅,၃၂၀.၀၃ 

 (ဃ)  လက်ကျေ်(USD) - ၂၅၃,၈၅၀.၃၉ 
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၁၈။ (၁-၁-၂၀၁၉)မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိ ကာလအေွင်း UEHRD ရံပုတံငွေွင် လက်ခံရရိှမှု 

တငွကျပ်(၄,၀၇၁,၉၄၈,၇၀၆.၆၈)ကိ ုတအာက်ပါအေိုင်း ခွဲဖခားတြါ်ဖပအပ်ပါသည်- 

 (က) အများဖပည်သူလှူေါေ်းတငွ    -        ၆,၄၉၉,၅၀၉.၆၈ ကျပ် 

 ( ခ ) ကေိကဝေ်ဖပုအလှူရှင်များက လှူေါေ်းတငွ  - ၁,၂၉၉,၃၄၉,၀၀၀.၀၀ ကျပ် 

 ( ဂ ) တခေ္တဖြည့်ေင်းတပးတင(ွပငမိ်းချမ်းတရးရေ်ပုံတင)ွ - ၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀ ကျပ် 

 ( ဃ) နိုငင်ဖံခားတငမွှ လဲလှယ်ဖြည့်ေင်းဖခငး်  -    ၄၅၅,၇၀၀,၀၀၀.၀၀ ကျပ် 

( င ) ေဏတ်ကကးရတငွ     -         ၂,၄၉၄,၁၇၀.၀၀ ကျပ် 

( စ ) ေငေ်ါပိုတငနွှင့်လုပ်ငေ်းပိုလျှေတံငွဖပေ်လည်အပ်နှံဖခင်း -      ၂၁၂,၉၁၆,၈ ၉၂.၀၀ ကျပ် 

  ၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုေ်တပးမှုများမ ှ-ကျပ်(၁၁၆,၇၂၇,၆၇၇) 

  ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်များထုေ်တပးမှုမှ-ကျပ်(၉၆,၁၈၉,၂၁၅) 

  ( ေ) ဘဏ်ေိုးရတငွ      -        ၉၄,၉၈၉,၁၃၅.၀၀ ကျပ် 

၁၉။ (၁-၁-၂၀၁၉)မှ(၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိ ကာလအေွင်း ဘဏ်စာရင်းအရသံုးစဲွတငွ စုစုတပါင်း 

တငွကျပ် (၄,၇၉၈,၀၅၇,၆၄၃.၅၉) ရိှပါသည်။ သံုးစွဲတငွတြါ်ဖပမှုေွင် အစီရင်ခံသည့်ကာလအေွငး် 

ထုေ်တပးခဲ့သည့် အသံုးစရိေ်များအေက် ေငေ်ါပိုလျှေတံင၊ွ လုပ်ငေ်းတောငရွ်က်မှုမှ ပိုလျှေတံငွများကုိ  

ဖပေ်လည်အပ်နံှမှုများရိှခ့ဲရာ (၁-၁-၂၀၁၉)မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)ထိကာလအေွင်း ထုေ်တပးတငွမှ ဖပေ်လည် 

အပ်နှံတငကွျပ် (၉၆,၁၈၉,၂၁၅)ကို နှုေ်ပယ်ပါက အသားေင်သံုးတငွ (၄,၇၀၁,၈၆၈,၄၂၈.၅၉) ကျပ် 

ဖြစ်ပါသည်။ အေုိပါအသားေင်သံုးစဲွ တငွေွင်ဧေင်တောက်လုပ်တရးကုမ္ပဏီကစုိက်ထုေ် တောင်ရွက် 

ခ့ဲတသာ ငါးခူရဖပေ်လက်ခံတရးစခေ်းေည်တောက်မှုကုေ်ကျစရိေ် (၁.၃၄၄၉) ဘီလီယံအေက်တငွကျပ် 

(၁)ဘီလီယံကို ဖပေ်လည်တပးတချမှု အပါအဝငဖ်ြစ်ပါသည်။ ကျေ်(၀.၃၄၄၉) ဘီလီယံကို ဧေင် 

တောက်လုပ်တရးကုမ္ပဏီ၏ လှူေါေ်းမှုအဖြစ် တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ UEHRD ရံပုတံငွဖြင့် ရခိုင ်

ဖပည်ေယ်အေွင်း လုပ်ငေ်းကဏ္ဍအလိကု်၊ ဌာေ/အြဲွ့အစည်းအလုိက် သံုးစွဲတောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို 

တအာက်ပါဇယားများ၊ ပုံဖပဂရပမ်ျားဖြင့် တြာ်ဖပအပ်ပါသည်- 

လုပ်ငန်းေဏ္ဍအလိေု်သံုးစွဲငောငရ်ွေ်မှု 

စဉ် အငကောငး်အရာ သံုးစွဲငငွ(ေျပ်) 
သံုးစွဲငငွ 

(ေျပ်သန်း) 

၁ အတဖခခံအတောက်အဦများ ၄,၃၁၉,၆၃၄,၃၉၇.၀၀ ၄၃၁၉.၆၃ 

၂ လျှေပ်စစ် ၅၄,၁၈၃,၅၀၀.၀၀ ၅၄.၁၈ 

၃ တရ/တရေွင်း ၇၉,၂၀၀,၀၀၀.၀၀ ၇၉.၂၀ 
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စဉ် အငကောငး်အရာ သံုးစွဲငငွ(ေျပ်) 
သံုးစွဲငငွ 

(ေျပ်သန်း) 

၄ စက်သုံးေီ ၃၆,၀၁၂,၄၀၀.၀၀ ၃၆.၀၁ 

၅ လမး်ေံေား ၅၀,၇၀၀,၀၀၀.၀၀ ၅၀.၇၀ 

၆ လုခံခုံတရးပစ္စည်း/လုပ်ငေ်းသုးံ/စက်ကိရိယာ ၇၇,၀၇၆,၈၀၀.၀၀ ၇ ၇.၀၈ 

၇ ကကိုေငတ်ငွ ၈,၇၃၈,၆၀၀.၀၀ ၈.၇၄ 

၈ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေိုင်ရာအသံုးစရိေ် 

CITF ၏ Supervision expense         ကျပ် (၂၆,၁၀၈,၁၂၁)  

ရေ်ကုေ်ရုံးခွဲ၏ ရုံးလုပ်ငေ်းသုံးစရိေ်    ကျပ် (၄၁,၁၈၀,၄၇၄) 

တေဖပည်တော်ရုံးခွဲ ရုံးလုပ်ငေ်းသံုးစရိေ် ကျပ်(၇,၀၄၇,၁၂၄) 

၇၄,၃၃၅,၇၁၉.၀၀ 

 

၇၄.၃၄ 

၉ ခရီးစရိေ် ၁၅၈,၀၀၀.၀၀ ၀.၁၆ 

၁၀ တငွလွှဲခ ၁,၈၂၉,၀၁၂.၅၉ ၁.၈၃ 

 စုစုငပါငး် ၄,၇၀၁,၈၆၈,၄၂၈.၅၉ ၄၇၀၁.၈၇ 

 

 

 
 

၀ 

၁၀၀၀ 

၂၀၀၀ 

၃၀၀၀ 

၄၀၀၀ 

၅၀၀၀ ၄၃၁၉.၆၃ 

၅
၄.

၁၈
 

၇
၉

.၂
၀

 

၃၆
.၀

၁ 

၅၀
.၇

၀
 

၇
၇

.၀
၈

 

၈
.၇

၄ 

၇
၄.

၃၄
 

၀
.၁

၆
 

၁.
၈

၃ 

လုပ်ငန်းေဏ္ဍအလိုေ ်သုးံစွဲမှု ပုံခပဂရပ် (၁-၁-၂၀၁၉)ရေ်ငန့မှ(၃၀-၉-၂၀၂၀)ရေ်ငန့အထ ိ

သုးံစွဲငင ွ

ေျပ်သန်းငပါင်း 
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ဌာနအဖွဲ့အစည်းအလိေု်သံုးစွဲငောငရ်ွေ်မှု 

စဉ် ဌာနအဖွဲ့အစည်း သံုးစွဲငငွ သံုးစွဲငငွ(ေျပ်သန်း) 

၁ CITF ၅၇၂,၂၈၀,၃၅၁.၀၀ ၅၇၂.၂၈ 

၂ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အစိုးရအြဲွ့ ၂,၇၇၂,၄၀၃,၆၆၇.၀၀ ၂၇၇၂.၄၀ 

၃ တောက်လုပ်တရးဝေ်ကကီးဌာေ ၂၉၉,၆၆၉,၀၀၀.၀၀ ၂၉၉.၆၇ 

၄ လျှေပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝေ်ကကီးဌာေ ၇,၃၀၀,၈၀၀.၀၀ ၇.၃၀ 

၅ ဧေင်အပု်စုကုမ္ပဏီ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀.၀၀ ၁၀၀၀.၀၀ 

၆ UEHRD တကာ်မေီရုံး 

UEHRD(ရေ်ကုေ်)           ၄၁,၁၈၀,၄၇၄.၀၀ 

UEHRD(တေဖပည်တော်)     ၇,၀၄၇,၁၂၄.၀၀ 

ခရီးစရိေ်                          ၁၅၈,၀၀၀.၀၀ 

တငွလွှဲခ                            ၁,၈၂၉,၀၁၂.၅၉ 

၅၀,၂၁၄,၆၁၀.၅၉ ၅၀.၂၁ 

 စုစုငပါငး် ၄,၇၀၁,၈၆၈,၄၂၈.၅၉ ၄၇၀၁.၈၇ 

 

 

၀ 

၅၀၀ 

၁၀၀၀ 

၁၅၀၀ 

၂၀၀၀ 

၂၅၀၀ 

၃၀၀၀ 

CITF ရြိုင်ခပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွ့ 

ငောေ်လုပ်ငရး 

ဝန်ကေီးဌာန 

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် 

ဝန်ကေီးဌာန 

ဧဒင်အုပ်စု 

ေုမ္ပဏီ 

UEHRD

၅၇၂.၂၈ 

၂၇၇၂.၄၀ 

၂၉၉.၆၇ 

၇.၃၀ 

၁၀၀၀ 

၅၀.၂၁ 

ဌာနအဖွဲ့အစည်းအလိုေ် သံုးစွဲမှု ပုံခပဂရပ် (၁-၁-၂၀၁၉)ရေ်ငန့မှ(၃၀-၉-၂၀၂၀)ရေ်ငန့အထိ 

ေျပ်သန်းငပါင်း 
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၂၀။ ၃၀-၉-၂ ၀ ၂၀                  ( ၂ ၂ ၀ ၈    /-)                            

              (In-Kind Donation)              /                                    

                                                                     

                     (UEHRD)     လှူေါေ်း          UEHRDတကာ်မေီ၏ ဘဏ္ဍာတရးေိုင်ရာ 

စာရင်းရှင်းေမ်းများအား ဖပက္ခေိေ်နှစ်ကို အတဖခခံ၍ (၁-၁-၂၀၁၉)တေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)တေ့အထိ 

လည်းတကာငး်၊ (၁-၁-၂၀၂၀)မ(ှ၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိလည်းတကာငး် ကာလခွဲဖခား၍ နိုင်ငေံကာ 

စာရင်းအင်း ထားသုိမှုစေစ်များအေိုငး် နိုငင်ေံကာစာရငး်စစ်အြွဲ့၏ စစ်တေးမှုခံယူနိုင်ရေ် ဖပုစု 

ထားရိှပါသည်။  

                                                

၂၁။ UEHRD တကာ်မေီ၏ (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မ ှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)တေ့အထိ အလှူတငွများရရိှ/ 

သုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်ငေ်းတောင်ရွက်မှုများကို (၁၅-၅-၂၀၁၉)တေ့မှ (၂၄-၅-၂၀၁၉)ထိလည်းတကာင်း၊         

(၁-၁-၂၀၁၉)မ ှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)တေ့အထိ တငွတကကးသံုးစွဲမှုနှင့် လုပ်ငေ်းတောငရွ်က်မှုများကုိ              

(၁၆-၆-၂၀၂၀)တေ့မှ (၂၉-၆-၂၀၂၀)တေ့အထိလည်းတကာငး် ဖပည်တထာင်စုစာရငး်စစ်ချုပ်ရုံးက 

UEHRD အေွင်းတရးမှူးရုံးအြွဲ့ေည်ရိှရာ လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထား 

တရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ရုံးအမှေ်(၂၃)နှင့ ် ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွငး် လုပ်ငေ်းတောငရွ်က်သည့် တေရာတေသ 

များေ့ုိေွင် စစ်တေးမှုများတောင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ တေသခံတောက်လုပ်တရးအြဲွ့များက တောက်လုပ်ပပီး 

CITF က ကကီးကကပ်တောင်ရွက်ပပီးစီးခဲ့သည့် လုပ်ငေ်း (၂၁)ခုကိုလည်း ရခိုင်ဖပည်ေယ်အစိုးရထံ 

စေစ်ေကျလွှတဲဖပာငး်အပ်နှံတောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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လုပ်ငန်းစဉ်(၁) 

လူသားြျင်းစာနာငထာေ်ထားမှုေုိင်ရာ အေူအညီများ ထိထိငရာေ်ငရာေ် ငပးအပ်ငရးနှင့် 

ဒုေ္ခသည်များ ခပန်လည်လေ်ြံငရး  

                                                                            

၂၂။ နိုငင်တံော်အစိုးရ၏ တထာက်ပံမ့ှုများ၊ ဖပည်ေွင်းဖပည်ပမှ တစေောရှင်များ၊ အြဲွ့အစည်း 

များ၊ မိေ်တေွနိုင်ငံများ၏ တထာက်ပံ့ကူညီမှုများဖြင့် ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချငး်စာော 

တထာက်ထားမှုအကူအညီများကို တောင်ရွက်တပးလျှေက်ရိှရာ လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် 

ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေအတေဖြင့် အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွင်း                  

ဖပေ်လည်ဝင်တရာက်လာသူဦးတရ (၅၂၁)ဦးအေွက်         (၉၅၅၇၀၉၉.၉၉/-)ေေ်ြိုးရှိ ေေ် 

(၄၁၄၄)ဖပည်၊ ကုလားပဲ (၇၇၇)ပိဿာ၊ ေီ (၃၁၀.၈) ပိဿာနှင့် ေား (၁၂၉.၅)ပိဿာ၊ ဖပေ်လည် 

ဝင်တရာက်ချေ်ိေွင် စားေပ်ရိက္ခာြုိးတထာက်ပ့ံမှုတငွကျပ် (၆,၂၈၂,၀၀ဝိ/-)နှင့် ( ,၆  ,    /-) ေေ်ြုိး 

ရိှ အသံုးအတောင်ပစ္စည်းများ(ေီရှပ်အကကျ၊ ကျားလံုချည်/မလံုချည်၊      ၊ ေပ်ဖပာ)ေ့ုိကုိ တထာက်ပ့ံ 

တပးခဲ့ပါသည်။ 

၂၃။ ေိုက်ပဲွတရှာင်တေရပ်စွေ့်ခွာသူများအား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ေီဇငဘ်ာလမစှ၍ (၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့ 

အထိ အမိ်တထာငစ်ု (၈၆၅၅၆)စု၊ လူဦးတရ (၃၅၃၄၄၇)ဦးအေွက် ကျပ်သေ်း (၄၇၈၅.၉၃၃၂၃၇) 

ေေ်ြိုးရှိ စားေပ်ရိက္ခာ၊ ကယ်ေယ်တရးပစ္စည်းနှင့် တထာက်ပံတ့ကကးတငွများအား ပံ့ပုိးတပးခဲ့ပပီး တေရပ် 

စွေ့်ခွာသမူျား ယာယီခိုလှုရံာစုရပ်သုိ့ တရာက်ရိှလာပါက ေေ်ရိက္ခာ(၂)ပေ်စာ ကေဦးတထာက်ပ့ံပပီး 

(၂)ပေ်ဖပည့်တဖမာက်ချေ်ိမှစ၍ ထပ်မံ၍ ေေ်ရိက္ခာ(၁)လစာအား ေင်ဖပခွင့်ဖပုချက် ရယူတထာက်ပ့ံ 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 
 တုိေပဲွ်ငရှာင်စြန်းများအတွေ် လူသားြျင်းစာနာမှုေုိင်ရာအေူအညီများငထာေ်ပ့ံပစ္စည်းများငပးအပခ်ြင်း  
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တုိေပဲွ်ငရှာင်စြန်းများအတွေ် လူသားြျင်းစာနာမှုေုိင်ရာအေူအညီများငထာေ်ပ့ံပစ္စည်းများငပးအပခ်ြင်း  

၂၄။ လူမှုကာကွယ်တစာင့်တရှာက်တရးအတေဖြင့် အစီရင်ခံသည့် ကာလအေွင်း ရခုိင်ဖပည်ေယ် 

အေွင်းရိှ ပမို့ေယ် (၁၇)ပမို့ေယ်မှ ကုိယ်ဝေ်တောင်မိခင်များနှင့် အသက်(၂)နှစ်တအာက် ကတလးသူငယ် 

စုစုတပါင်း (၁၃၂၄၀၀)ဦးအေွက် တငွကျပ် (၄၀၁၅၆.၃၉ )သေ်း၊ အသက် (၈၅)နှစ်နှင့်အထက် ဘုိးဘွား 

(၄၃၆၇၇)ဦးအေွက် တထာက်ပံ့တငွ (၂၁၄၂.၆၀) သေ်းအား တထာက်ပံ့တပးခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ဖပည်ေယ် 

အေွင်း မသေ်စွမ်းသူများအား တထာက်ပ့ံဖခင်းလုပ်ငေ်း One Time Grant အတေဖြင့် မသေ်စွမ်းဦးတရ 

(၉၇၅၆)ဦးအေွက် တထာက်ပ့ံတငွစုစုတပါင်း (၂၉၂.၆၈၀)သေ်းအားတထာက်ပ့ံတပးခ့ဲပါသည်။ ကတလးတပျာ် 

တေရာ ထပ်ေုိးအတေဖြင့် မင်းဖပားပမို့ေယ်ေွင်(၁)ခု၊ တဖမပံုပမို့ေယ်ေွင်(၂)ခု၊ တကျာက်တော်ပမို့ေယ်ေွင် 

(၁)ခု၊ အမ်းပမို့ေယ်ေွင် (၂)ခု စုစုတပါင်း (၆)ခုအေွက် တငွကျပ်(၉)သေ်း တထာက်ပ့ံတပးခ့ဲပါသည်။ 

လှြုိးတခါင်ကကားစခေ်းေွင် ဖပေ်လည်ဝင်တရာက်လာသူများအေွက် တကကာင့်ကကမှုများကုိ တဖြတလျာ့တပး 

နုိင်ရေ် စိေ်လူမှုေက်ေံတရးအြဲွ့ (Psycho-Social support team- PSS) (၂)ြဲွ့ ြဲွ့စည်းထားရိှ 

တောင်ရွက်ခ့ဲဖခင်း၊ ကတလးသူငယ်များအေွက် ကတလးတပျာ်တေရာ(Child Friendly Space-CFS) 

ြွင့်လှစ်တပးဖခင်း၊ အမျ ို းသမီးများအေွက် အမျ ို းသမီးများေားခိုရာတေရာ (Women Friendly Space-

WFS) ေ့ုိကုိ ြွင့်လှစ်တောင်ရွက်ထားရိှခ့ဲပါသည်။  

 



14 

|  UEHRD         

 

 
                       ေိုယ်ဝန်ငောင်မိြင်များနှင့် ၎င်းတ့ုိမှ ငမွးဖွားလာငသာ အသေ(်၂)နှစ်ငအာေ် 

ေငလးသူငယ်များအားငငွငကေးငထာေ်ပ့ံငပးခြင်း 

 
အသေ်(၈၅)နှစ်အထေ ်ဘုိးဘွားများအား     လူမှုငရးပင်စင် ငထာေ်ပံင့ပးခြင်း 
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ေငလးငပျာ်ငနရာ (Child Friendly Space-CFS)                    

                         (Red Cross Movement)၏                         

၂၅။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောတထာက်ထားမှု အကူအညီများ တပးအပ်ရာေွင် 

ဖမေ်မာနိုင်ငံ ကကက်တဖခေီအသင်း (MRCS)၊ နုိင်ငံေကာကကက်တဖခေီနှင့် လဖခမ်းေီအသင်း (ICRC)၊ 

အဖပည်ဖပည်ေိုငရ်ာကကက်တဖခေီအြွဲ့(IFRC)ေို့ပူးတပါင်း၍ ကကက်တဖခေီလှုပ်ရှားမှုအြွဲ့ (Red Cross 

Movement) ဖြင့ ် တောငရွ်က်လျှေက်ရိှရာ (၁-၁-၂၀၁၉)မ ှ (၃၀-၉-၂၀၂၀)တေ့အထိ ကာလအေွင်း 

အမိ်တထာင်စု (၁၃၆၆၇၉)သို့ တငွသား(၁၄,၈၀၅,၀၀၀)ကျပ် တထာက်ပံဖ့ခငး်၊ အမိ်တထာငစ်ု (၇၉၂၃၈) 

သ့ုိ စားေပ်ရိက္ခာဖြေ့်တဝဖခင်းနှင့် အမိ်တထာင်စု (၃၁၆၆)သို့ အသက်တမွးဝမ်းတကျာင်းေိုငရ်ာ လုပ်ငေ်း 

များ တောငရွ်က်တပးဖခင်း၊ အိမ်တထာငစ်ု (၃၇၈၇၄)သ့ုိ စားေပ်ရိက္ခာနှင့် ေစ်ကိုယ်ရည်သေ့်ရှင်းတရး 

ပစ္စည်းများ ဖြေ့်တဝဖခင်း၊ အမိ်တထာငစ်ု (၆၄၂၀)သ့ုိ အတရးတပါ်ကူညီမှုဖပုတပးဖခငး်၊ အမိ်တထာင်စု 

(၂၉၉၀၄)သ့ုိ မျ ို းစပါး၊ ေပ်ဖပာဖြေ့်တဝတပးဖခငး်နှင့် တရအရငး်အဖမစ်ရှာတြွဖခငး်၊ တရေွင်းတရကေ် 

ဖပုဖပင်ဖခင်းေို့ကို တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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အိမ်ငထာင်စုများ     ကေေ်ငခြနီလှုပ်ရှားမှုအဖဲွ့ (Red Cross Movement)   စားနပ်ရိေ္ခာနှင့် 

တစ်ေုိယ်ရည်သန့် ရှင်းငရးပစ္စည်းများ ခဖန့်ငဝခြင်း 

                       (World Food Program-WFP)                     

၂၆။ ရခုိင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောတထာက်ထားမှုေုိင်ရာ အကူအညီများကုိ ကမ္ဘော့စား 

ေပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (World Food Program-WFP)ကလည်း ပါဝင်တထာက်ပံ့လျှေက်ရိှရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ဇေ်ေဝါရီလမှ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ စက်ေင်ဘာလအထိ ရခုိင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ ပမို့ေယ်တပါင်း (၁၀)ပမို့ေယ် 

ေွင် လူဦးတရ (၂၄၆၃၂၈)ဦးအေွက် စားေပ်ရိက္ခာ (ေေ်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ)နှင့် ဖြည့်စွက်အာဟာရစုစုတပါင်း 

(၄၀၉၄.၂၆၂) မက်ထရစ်ေေ် တထာက်ပံခ့ဲ့ပါသည်။ 

UEHRD              

၂၇။ UEHRD ၏ လူသားချင်းစာောတထာက်ထားမှုအစီအစဉ်ေွင် နိုငင်ံအဝမှ်းက လူမျ ို းတပါငး်စုံ၊ 

ဘာသာတပါင်းစုံမှ လူငယ်များစုြွဲ့၍ UEHRD လူငယ်အစီအစဉ်အဖြစ် စားေပ်ရိက္ခာတထာက်ပံမ့ှုများ 

ကိ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကာလအေွင်း တောငရွ်က်နိုင်ခဲ့တသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်အေွင်း တေသေွင်း 

မေည်ပငိမ်မှုများ၊ လုခံခုံတရးကေ့်သေ်ချက်များ တပါ်တပါက်လာသည့်အဖပင် COVID-19  တရာဂါ   

ကူးစက်ဖပေ့်ပွားမှုများကကုံတေွ့ရသဖြင့် UEHRD လူငယ်အစီအစဉ်ဖြင့် စားေပ်ရိက္ခာတထာက်ပံမ့ှုများ 

တောငရ်ွက်နိုငခ်ဲ့ဖခငး်မရိှပါ။ 
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၂၈။ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းစဉ်တောင်ရွက်ဖခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တေရပ်စွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည် 

လက်ခံတရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးကိစ္စရပ်များကုိ ပုိမုိထိတရာက်စွာ တောင်ရွက်နုိင်ရေ်အေွက် 

လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီးကို  

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ောဝေ်တပး၍ ဖပည်တထာင်စုအစုိးရအြဲွ့ရံုး အပမဲေမ်းအေွင်းဝေ်က အေွင်းတရးမှူးအဖြစ် 

တောငရ်ွက်သည့် ငနရပ်စွန့်ြွာသူများ ခပန်လည်လေ်ြံငရးနှင့် ခပန်လည်ငနရာြျထားငရး ငော်မတီ 

ကုိလည်းတကာင်း၊ တကာ်မေီတအာက်ေွင် တေရပ်စွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးနှင့် ဖပေ်လည် တေရာ 

ချထားတရးလုပ်ငေ်းကဏ္ဍ (၂)ရပ်ကို သက်ေိုငရ်ာကဏ္ဍအလုိက် အတကာငအ်ထည်တြါ်တောင်ရွက် 

နိုငရ်ေ် ငနရပ်စွန့်ြွာသူများ ခပန်လည်လေ်ြံငရးလုပ်ငန်းငော်မတီနှင့် ငနရပစ်ွန့်ြွာသူများ ခပန်လည် 

ငနရာြျထားငရး လုပ်ငန်းငော်မတီ ေ့ုိကုိလည်းတကာင်း ြွဲ့စည်း ောဝေ်တပးအပ်ထားမှုနှင့်အညီ 

တောင်ရွက်လျှေက်ရိှပါသည်။ အစီရင်ခံသည့်ကာလအေွင်း လုပ်ငေ်းညိှနှိုင်းအစည်းအတဝးများ ကျင်းပ 

၍လည်းတကာငး်၊ ရခိုငဖ်ပည်ေယ်သ့ုိ ကွငး်ေငး်သွားတရာက်၍လည်းတကာငး် လုပ်ငေ်းများ အတကာင် 

အထည်တြါ်တောင်ရွက်လျှေက်ရိှရာ လက်ခံတရး၊ စိစစ်တရး၊ တထာက်ပံ့တရး၊ ပိုတ့ောင်တရး၊ ယာယီ 

တေရာချထားတရး စသည့် ကဏ္ဍအလိကု် တောငရွ်က်ပပီးစီးမှုအတဖခအတေများကို တအာက်ပါအေိုငး် 

ေငဖ်ပအပ်ပါသည်- 

(က) တောငပ်ပိုလက်ဝဲနှင့် ငါးခူရ လက်ခံတရးစခေ်းများေွင် စိစစ်လက်ခံရေ်၊ တခေ္တ 

တေထိငု်ရေ် မရိှမဖြစ်လိုအပ်တသာ အတဖခခံအတောက်အဦများကိ ု ၂၀၁၈ ခုနှစ် 

ကေည်းက တောင်ရွက်ခဲ့ပပီးဖြစ်တသာ်လည်း အစီရငခ်ံသည့် ကာလအေွင်း စီမံ 

အုပ်ချုပ်မှုေုိင်ရာ လုိအပ်ချက်များဖြစ်သည့် တောင်ပပိုလက်ဝဲစခေ်းေွင် ဝေ်ထမ်းများ 

တေထိငု ် ောဝေ်ထမး်တောင်ရေ် အပိ်တောင ် (၃)လုးံ၊ ယာဉ်ရပ်ေားစခေ်း (၁)ခု၊ 

တသာက်သံုးတရပိုမိုလုံတလာက်တစရေ် တရေွင်း/ တရကေ် (၁)ခုေို့ကိုလည်းတကာငး်၊ 

ငါးခူရစခေ်းေွင် ေိပ်ခံသစ်သားေံေား (၁)စင်း၊ သံြရိေ် တဖမာငး်ကူးေံေားငယ် 

(၅၁)ခု၊ စခေ်းေွင်းဝေ်ထမ်းတေအိမ်များဖပုဖပငဖ်ခင်း၊ ယာဉ်ရပ်ေားစခေ်းနှင့် အဝင် 

လမး် တကျာက်တချာလမ်းတောငရ်ွက်ဖခင်းေို့ကိုလည်းတကာငး် တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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( ခ ) လက်ခံတရးစခေ်း (၂)ခုမှ ယာယီတေထိုင် 

ရေ် ေည်တောက်ထားသည့် လှြိုးတခါင် 

စခေ်းသ့ုိ ပိုတ့ောင်ရေ် စီနိုထရပ် တမာ် 

တော်ယာဉ်အစီး(၂၀)ကိ ုေရုေ်နိုင်ငံက 

(၂၁-၂-၂၀၁၉)တေ့က    လှူေါေ်းခဲ့သည့် 

အေွက် လက်ခံတရးစခေ်း(၂)ခုေွင် 

အသင့်ထားရိှပပီး ပိုတ့ောငေ်က်သွယ်တရးဝေ်ကကီးဌာေက ယာဉ်တမာငး် (၁၀)ဦးဖြင့် 

တမာင်းနှင်ရေ် တောငရွ်က်ထားပါသည်။  

( ဂ ) ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကပင် လှြုိးတခါင်စခေ်းေွင် 

လူဦးတရ (၃၀၀၀၀) တေထိငုန်ိုင်သည့် 

တရ/မီး အစုံပါဝင်သည့် (၈)ခေ်းေွဲယာယီ 

အတောင် (၆၂၅)လံုးကုိ ေည်တောက်ပပီး 

ဖြစ်တသာ်လည်း အဖခားလိအုပ်တေတသး 

သည့် အုပ်ချုပ်မှုေုိင်ရာ၊ လံုခခုံတရးေုိင်ရာ 

အတောက်အအုံများ၊ လူအများစုတဝးမှု 

ေိုင်ရာ  အသုံးဖပုနိုင်သည့်    အတောက်  

အအံုများ၊ ရာသီဥေုေဏ်နှင့် အဖခားကိစ္စရပ်များ တပါ်တပါက်လာပါက အသံုးဖပုနိုင်ရေ် 

အေွက် ေရုေ်နိုင်ငံက လှူေါေ်းတသာ Assembled Board House အလံုး (၉၀)ကို 

ေပ်ေင် အထိငုခ်ျထားရိှဖခငး်၊ အလံုး (၁၀၀)ကို ေပ်ေင်ထားရိှဖခင်း အလုးံ (၉၀၀) 

ကိ ု အသင့်ပိုတ့ောင်ထားရှိဖခင်းေို့ကို တောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ စခေ်းေွင်းလမ်းများ 

တြါက်လုပ်ဖခင်း၊ လုခံခုံမှုအေွက် စညး်ရိုးကာရံဖခငး် စသည်ေို့ကို ထပမ်ံေိုးချဲ့ 

တောငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။ Assembled Board House အလံုး (၁၉၀) အေွက် ခခံစည်းရိုး 

ကာရံဖခငး်၊ ယခင်ေပ်ေင်ပပးီ အလုံး(၁၀၀)ကို အထိငုခ်ျေည်တောက်ဖခင်း၊ အေု် 

တရကေ် (၁၀)လုးံ၊ အဝစီိေွင်း(၁၀)ေွင်း၊ (၅)ခေ်းေွဲအိမ်သာ (၁၀)လံုး ေည်တောက် 

ဖခငး်၊ Assembled Board House (၁၀၀)အေွက် လမး်ခငး်ဖခင်း၊ ကင်းေဲ (၄)လံုး 

ေည်တောက်ဖခငး်၊ Assembled Board House (၁၀၀)လုးံအေွက် မီးသွယ်ေေ်း 

ဖခငး်ေို့ကို တောငရွ်က်ရေ်အေွက်လည်း (၂၁-၇-၂၀၂၀) ရက်တေ့ေွင် UEHRD 

ရေ်ပုံတငမွှ တောက်လပု်တရးဝေ်ကကီးဌာေသ့ုိ လွှတဲဖပာငး်ပပီး ဖြစ်ပါသည်။  

ခပနလ်ည်လေ်ြငံရးစြန်းများအား 
ကေည့်ရှုစစ်ငေးခြင်း 

တရုတ်နုိင်ငံမှ လှူဒါန်းသည့ ်စီနုိထရပ် 
ငမာ်ငတာ်ယာဉ်များ 
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(ဃ) ေစ်ြက်နုိင်ငံသ့ုိေိမ်းတရှာင်သွားသူများအေက် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖပေ်လည်ဝင်တရာက် 

လာသူများ ရိှခဲ့သည့်အေွက် ဖပေ်လည်ဝင်တရာက်လာသူများအား UEHRD အစီအစဉ် 

ဖြင့် ဖပေ်လည်လက်ခံတရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားဖခငး်ကို ြွဲ့စည်းောဝေ်တပးထား 

သည့် ငနရပ်စွန့်ြွာသူများခပန်လည်လေ်ြံငရးနှင့် ခပန်လည်ငနရာြျထားငရးငော်မတီ 

နှင့် ဖပည်ေယ်အစုိးရေ့ုိက စိစစ်တောင်ရွက်ခ့ဲရာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တအာက်ေုိဘာလအထိ 

(၁၇၁) ဦးရိှခ့ဲပပီး (၁-၁-၂၀၁၉)မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ထိကာလအေွင်း (၅၂၄)ဦး ရိှရာ 

စုစုတပါင်း (၆၉၅)ဦး ရိှပါသည်။ ယင်းေ့ုိအေက် လက်ရိှတေထုိင်သူ (၅၆၉)ဦး၊ ဖပေ်လည် 

ထွက်ခွာသွားသူ (၁၂၅)ဦး၊ တသေံုးသူ (၁)ဦးရိှပါတကကာင်းနှင့် အစီရင်ခံသည့်ကာလ 

အေွင်း ဖပေ်လည်ဝငတ်ရာက်လာသူ စာရင်းအား တအာက်ပါဇယားဖြင့် တြါ်ဖပအပ် 

ပါသည်-  

စဉ ်
လေ်ြသံည့် ဦးငရ 

ရေ်စွ ဲ စြန်း ေျား မ ငပါင်း 

၁ ၂၁.၇.၂၀၁၈ ငါးခူရ ၆ - ၆ 

၂ ၄.၃.၂၀၁၉ ငါးခူရ - ၁ ၁ 

၃ ၇.၃.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၃ ၁ ၄ 

၄ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၁ ၄ ၅ 

၅ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၃ ၃ ၆ 

၆ ၂၄.၄.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၃ ၂ ၅ 

၇ ၂၉.၄.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၁ - ၁ 

၈ ၁၈.၅.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၃ - ၃ 

၉ ၂၅.၆.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၁ - ၁ 

၁၀ ၂၅.၆.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၄ ၅ ၉ 

၁၁ ၂၅.၆.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၁ - ၁ 

၁၂ ၁၂.၇.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၁ - ၁ 

၁၃ ၂၈.၇.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၁၁ ၂၀ ၃၁ 

၁၄ ၉.၈.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၁၄ ၆ ၂၀ 

၁၅ ၁၁.၉.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၄ ၂ ၆ 
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စဉ ်
လေ်ြသံည့် ဦးငရ 

ရေ်စွ ဲ စြန်း ေျား မ ငပါင်း 

၁၆ ၂၅.၉.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၁၅ ၁၁ ၂၆ 

၁၇ ၃၀.၉.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၁၀ ၆ ၁၆ 

၁၈ ၂.၁၀.၂၀၁၉ လှြုိးတခါင် ၃ ၆ ၉ 

၁၉ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၁၈ ၁၁ ၂၉ 

၂၀ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ငါးခူရ ၂၄ ၁၉ ၄၃ 

၂၁ ၃၁.၁၀.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၂ ၂ ၄ 

၂၂ ၁.၁၁.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၁၀ ၇ ၁၇ 

၂၃ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၁ ၃ ၄ 

၂၄ ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၉ ၁၀ ၁၉ 

၂၅ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၅ ၆ ၁၁ 

၂၆ ၁၇.၁၂.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၄ ၅ ၉ 

၂၇ ၂၁.၁၂.၂၀၁၉ တောင်ပပို ၄ ၃ ၇ 

၂၈ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၁၆ ၁၃ ၂၉ 

၂၉ ၁၇.၁.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၁၄ ၅ ၁၉ 

၃၀ ၁၈.၁.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၃၁ ၁၆ ၄၇ 

၃၁ ၁၉.၁.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၈ ၃၀ ၃၈ 

၃၂ ၂၉.၁.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၁၆ ၁၀ ၂၆ 

၃၃ ၁၁.၂.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၇ ၄ ၁၁ 

၃၄ ၂၅.၂.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၉ ၇ ၁၆ 

၃၅ ၈.၃.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၁၇ ၂ ၁၉ 

၃၆ ၈.၃.၂၀၂၀ တောင်ပပို ၁ ၂ ၃ 

၃၇ ၁၉.၃.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၅ ၆ ၁၁ 

၃၈ ၂၉.၃.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၃ ၁ ၄ 

၃၉ ၁၁.၄.၂၀၂၀ ငါးခူရ ၃ ၄ ၇ 

 စုစုငပါင်း  ၂၉၁ ၂၃၃ ၅၂၄ 
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 ( င) ဘဂဂလားတေ့ရ်ှနုိင်ငံက တပးပ့ုိလာသည့်  ဖပေ်လည် ဝင်တရာက်လုိသူများအမည် စာရင်းကုိ 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်တရးနှင့် ဖပည်သ့ူအင်အားဝေ်ကကီးဌာေက အတထာက် 

အထားများနှင့် ေိုက်ေိုငစ်ိစစ်ပပီးတောက် နိုငင်တံော်အေိုင်ပင်ခံရုံး ဝေ်ကကီးဌာေ၏ 

လမး်ညွှေ်မှုဖြင့် နိုငင်ံဖခားတရးဝေ်ကကီးဌာေက ေစ်ြက်နိုင်ငံသ့ုိ တပးပိုလ့ျှေက်ရိှရာ စိစစ် 

တောငရ်ွက်ပပီးစီးမှု အတဖခအတေကို တအာက်ပါဇယားဖြင့် ေငဖ်ပအပ်ပါသည်- 

                                                                                 (၃၁-၈-၂၀၂၀) 

စဉ်  စဉ် 

            

ေ ငပးပို့ငသာ 

အကေိမ် 

ငပးပို့ငသာ 
စိစစ်ြဲ့ငသာ 

အိမ်ငထာင်စုငပါင်း 
စိစစ်ြဲ့ငသာလူဦးငရငပါင်း 

အိမ် 

တထာင်

စ ု

လူဦး     

တရ 

စိစစ်

ပပီး 

 

စိစစ် 

ရေ်ကျေ် 

 

ဖမေ်မာနိုင်ငံ

ေွင် 

တေထုိင်သူ 

အိမ်တထာင်

စုေွင်မပါသူ 

အကကမ်း 

ြက် 

စိစစ်ရေ် 

ကျေ် 

ဦးတရ 

၁ ပထမအကကိမ်  

(၁၅-၂-၂၀၁၈) 

၁၆၉၂ ၈၀၃၂ ၁၆၉၂ - ၅၃၈၄ ၂၄၃၁ ၆၈ ၁၄၉ 

၂ ေုေိယအကကိမ် 

(၂၆-၁၁-၂၀၁၈) 

၅၂၁၃ ၂၂၄၃၂ ၄၈၈၇ ၃၂၆ ၁၂၉၄၁ ၈၀၂၉ ၁၂၅ ၁၃၃၇ 

၃ ေေိယအကကိမ် 

(၂၉-၇-၂၀၁၉ ) 

၅၇၈၈ ၂၅၂၀၃ ၁၉၂၁ ၃၈၆၇ ၇၀၄၂ ၁၉၅၉ ၁၂၉ ၁၆၀၇၃ 

၄ စေုေ္ထအကကိမ် 

(၃၀-၁၀-၂၀၁၉ ) 

၁၁၃၃၇ ၅၀၅၀၆ - - - - - - 
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လုပ်ငန်းစဉ်(၂) 

 ခပန်လည်ငနရာြျထားငရးနှင့် ခပန်လည်ထူငထာငင်ရး 

ငနအိမ်များငောေ်လုပ်မှုအငခြအငန 

၂၉။ အကကမ်းြက်ဖြစ်စဉ်တကကာင့် ေစ်ြက်နိုငင်ံ 

သ့ုိ ထွကခ်ွာသွားကကသူများ ရိှသကဲ့သို့ ရခိုင်   

ဖပည်ေယ်အေွင်း တေရပ်စွေ့်ခွာ တေထိငုတ်ေကကရ 

သူများလည်း ရိှရာ ေြက်နိုင်ငမံှ ဖပေ်လည် 

ဝင်တရာက်လာမည့်သူများ အပါအဝင် တေသအေွင်း 

တေရပ်စွေ့်ခွာ တေထိငုတ်ေရသည့် ရခိုငေ်ိုင်းရင်း 

သားများ၊       ေိုင်းရင်းသား      လူမျ ို းစုငယ်များ၊  

ဟိန္ဒူဘာသာဝငမ်ျားကို  ဖပေ်လည် တေရာချထားနိုင ်

ရေ် ေိုင်းတေသကကီး/ ဖပည်ေယ်အစိုးရအြဲွ့များ၏ 

ကူညီပ့ံပုိးမှု၊ UEHRDတကာ်မေီသ့ုိ ဖပည်ေွင်း/ ဖပည်ပ 

အလှူရှငမ်ျားက ထည့်ဝငလ်ှူေါေ်းမှု၊ သီးဖခား ပုဂ္ဂလိ 

က လှူေါေ်းမှုများဖြင့် တေအမိ်များေည်တောက်တပး 

လျက်ရိှရာ တောက်လုပ်ပပီးစီးမှု၊ တေရာချထားပပီးစီး 

မှု၊ လိအုပ်ချက်အတပါ် စီမံတောင်ရွက်ထားရိှမှုများ 

ကို တအာက်ပါအေိုင်း ေငဖ်ပအပ်ပါသည်-  

တိင်ုးရင်းသားများအတွေ် ငနအိမမ်ျား ငောေ်လုပ်ငပးငနမှုအငခြအငန 

စဉ် 
လှူဒါန်းသည့် 

ဌာန/အဖွဲ့အစည်း 

ငေျးရွာ 

အုပ်စု 

 

လူမျ ို း 

ငောေ် 

လုပ်ရန် 

လျာထားမှု 

ငောေ်လုပ် 

ပပီးစီးမှု 

ငောေ်

လုပ် 

ေဲ/ေျန် 

ငနရာြျထားမှု 

၁ မန္တတလးေိုင်းတေသကကီး 

အစိုးရအြွဲ့(၆၁)+ 

ဧရာဝေီေိုင်းတေသ 

ကကီးအစိုးရအြွဲ့(၄၄) 

သစ်ေံုးေားခွေံု 

(စုစည်းရွာ) 

ပမိ  ု ၁၀၅လုံး ၁၀၅လုံး - ၁၀၅လုံး 

၂ ေယ်စပ်တရးရာ(၁၈)+ 

တေါ်ခင်ကကည်တြာင်တေးရှင်း 

(၃၀)၊  CB BANK (၁၅၁) 

တကျးလက်ဦးစီးဌာေ(၉) 

ေေ်တချာင်း 

(ခုံေိုင်) 

စုစည်းရွာ 

ပမို ၂၀၈လုံး ၂၀၈လုံး - ၁၃၁လုံး တေရာ 

ချထားပပီး ၇၇လုံး 

ကို ထပ်မံ တေရာ 

ချရေ်စီစဉ်ပပီး 
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စဉ် 
လှူဒါန်းသည့် 

ဌာန/အဖွဲ့အစည်း 

ငေျးရွာ 

အုပ်စု 

 

လူမျ ို း 

ငောေ် 

လုပ်ရန် 

လျာထားမှု 

ငောေ်လုပ် 

ပပီးစီးမှု 

ငောေ်

လုပ် 

ေဲ/ေျန် 

ငနရာြျထားမှု 

၃ ရေ်ကုေ်ေိုင်းတေသကကီး 

အစိုးရအြွဲ့(၅၆)+ 

ပဲခူးေုိင်းတေသကကီး 

အစိုးရအြွဲ့(၆၄) 

တဇာ်မေက် 

(ကိုင်းကကီး)      

စုစည်းရွာ 

ပမိ  ု ၁၂၀လုံး ၁၂၀လုံး - ၁၂၀လုံး 

၄ ရှမ်းဖပည်ေယ်အစိုးရအြွဲ့ 

(၄၀)+ 

ောချလီိေ်ဖမဝေီ(၃) 

တကျးလက်(၂) 

မန္တတလးေိုင်းတေသကကီး 

အစိုးရအြွဲ့(၈) 

ပေကား 

ရွာသစ် 

ခမီ၊ 

ေုိင်းေက်

၊ ချင်း၊ပမိ  ု

၅၃လုံး ၄၅လုံး ၈လုံး ၄၅လုံး 

၅ ကရင်ဖပည်ေယ်အစိုးရ 

အြွဲ့(၃၀)+ 

တစာတဌးဖမင့်ကုမ္ပဏီ(၇) 

စစ်ကိုင်းေုိင်းတေသ ကကီး  

အစိုးရ အြွဲ့(၄၅) 

မင်းကကီး 

(တရွှေ့တဖပာင်း) 

တအာင်စစ်ဖပင် 

ရခုိင် ၈၂လုံး ၈၂လုံး - ၈၂လုံး 

၆ ကချင်ဖပည်ေယ်အစိုးရ 

အြွဲ့(၂၀) 

တလာင်းေံု မာရမာ

ကကီး 

(တြာ်ကီ

တောင် 

၂၀လုံး ၂၀လုံး 

 

- - 

၇ အိန္ဒိယကလှူေါေ်း ကွမ်းသီးပင်၊ 

ေံ့သာတောင် 

ရခိုင် ၄၂လုံး ၄၂လုံး 

 

- ၄၂လုံး 

၈ တကျးလက်ဦးစီးဌာေ သက်ကိုင်ညှာ သက် ၄လုံး ၄လုံး - ၄လုံး 

၉ တကျးလက်ဦးစီးဌာေ ကာလာတေး 

ြက် 

ေုိင်း 

ေက ်

၁၂လုံး ၁၂လုံး - ၁၂လုံး 

၁၀ ေပ်မတော်  အထက်ဖပူးမ ရခိုင် ၁၄လုံး ၁၄လုံး - ၁၄လုံး 

 

၁၁ မန္တတလးေိုင်းတေသကကီး 

အစိုးရအြွဲ့(၄၂) 

ခတမာင်းေိပ် 

ပမို့ အေီး၊ 

ငါးရေ့်တချာင်း 

(ကသည်း) 

က 

သည်း 

၄၂လုံး - ၄၂လုံး - 

၁၂ ေယ်စပ်တရးရာ 

 

တကျာက်ပန္တူ ရခိုင် ၁၀၀လုံး ၁၀၀လုံး - ၁၀၀လုံး 
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စဉ် 
လှူဒါန်းသည့် 

ဌာန/အဖွဲ့အစည်း 

ငေျးရွာ 

အုပ်စု 

 

လူမျ ို း 

ငောေ် 

လုပ်ရန် 

လျာထားမှု 

ငောေ်လုပ် 

ပပီးစီးမှု 

ငောေ်

လုပ် 

ေဲ/ေျန် 

ငနရာြျထားမှု 

၁၃ ဖပည်ေယ်အစိုးရ 

အလှူတငွ  (၅၀) 

အမျ ို းသားသဘာ၀ တဘး 

ရေ်ပုံ တငွ(၅၀) ၊ Yoma 

Beauty(၂၄) 

မန္တတလးေိုင်းတေသကကီး

အစိုးရအြွဲ့(၅၀)လုံး 

အင်းေင် 

(ရွာသစ်) 

ေိုင်း 

ရင်း 

သား 

၁၇၄လုံး ၁၂၄လုံး ၅၀လုံး ၁၂၄လုံး 

၁၄ ေယ်စပ်တရးရာဝေ်ကကီးဌာ

ေ(၆၃) 

 

ငါးရေ့်တချာင်း  

(ဘူးသီးတောင်) 

ရခိုင် ၆၃လုံး ၆၃လုံး - ၆၃လုံး 

၁၅ အမျ ို းသားသဘာ၀တဘး 

ရေ်ပုံတငွ 

ကကိမ်တချာင်း 

(မာရမာ) 

ေိုင်း 

ရင်း 

သား 

၃၀လုံး - ၃၀လုံး - 

  စုစုငပါင်း  ၁၀၆၉လုံး ၉၃၉လုံး ၁၃၀လုံး ၈၆၂လုံး 

ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအတွေ်  ငနအိမမ်ျား ငောေ်လုပ်ငပးငနမှုအငခြအငန 

စဉ် 
လှူဒါန်းသည့် 

ဌာန/အဖွဲ့အစည်း 

ငေျးရွာ 

အုပ်စု 
လူမျ ို း 

ငောေ် 

လုပ်ရန် 

လျာထားမှု 

ငောေ် 

လုပ် 

ပပီးစီးမှု 

ငောေ်လုပ် 

ေဲ/ေျန် 

ငနရာြျ 

ထားမှု 

၁ UEHRD(၇၂)+ 

ဂျပေ်နိုင်ငံ(၅၀) 

အုိးထိေ်း+ 

ရဲတဘာက်ကျာ 

ဟိန္ဒူ ၁၂၂လုံး ၁၂၂လုံး - တေရာမ 

ချရတသး 

၂ CB BANK(၄၂)+  

UEHRD (၂၁) 

ပမို့မအတရှ့+အင်းေင် ဟိန္ဒူ  ၆၃လုံး ၄၂လုံး ၂၁လုံး 

တောက်လုပ်ေဲ 

၄၂လုံး 

၃ CB BANK ကကိမ်တချာင်း+ 

တောင်ပပို+ 

ပမို့မိတချာင်း 

ဟိန္ဒူ ၃၆လုံး ၃၆လုံး - ၃၆လုံး 

၄ အိန္ဒိယမှလှူေါေ်း 

(၁၄၈) 

တရွှေဇား+ လသာ+ 

၄မိုင်ရွာ 

ဟိန္ဒူ ၂၀၁လုံး ၁၄၈လုံး ကျေ်၅၃လုံး 

တောက်လုပ်ရေ် 

အိန္ဒိယသ့ုိ ညှိေဲ 

၁၄၈ လုံး 

၅ အမျ ို းသားသဘာ

၀ တဘး ရေ်ပုံတငွ 

ငါးခူရ ဟိန္ဒူ   ၆၅လုံး ၆၅လုံး - ၆၅လုံး 

  စုစုငပါင်း  ၄၈၇လုံး ၄၁၃လုံး ၇၄လုံး ၂၉၁ လုံး 
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မွတ်စလငဘ်ာသာဝင်များအတွေ်  ငနအိမမ်ျား ငောေ်လုပ်ငပးငနမှုအငခြအငန 

စဉ် 
လှူဒါန်းသည့် 

ဌာန/အဖွဲ့အစည်း 

ငေျးရွာ 

အုပ်စု 
လူမျ ို း 

ငောေ်လုပ် 

ရန် 

လျာထားမှု 

ငောေ် 

လုပ် 

ပပီးစီးမှု 

ငောေ်

လုပ် 

ေဲ/ေျန် 

ငနရာြျ 

ထားမှု 

၁ ရေ်ကုေ်ေိုင်းတေသ 

ကကီး 

ပေ်းတောဖပင် မွေ်စလင် ၂၂လုံး ၂၂လုံး - ၂၂လုံး 

၂ အိန္ဒိယနိုင်ငံ(၆၀) + 

ဂျပေ်နိုင်ငံက (၅၁) 

လှူေါေ်းမှု 

UEHRD မ ှ

တောက်လုပ်တပးမှု 

(၁၀၀) 

ကကိမ်တချာင်း 

တောင် 

မွေ်စလင် ၂၁၁ လုံး ၂၁၁ လုံး - တေရာမချ

ထားတသး 

၃ UEHRD  သက္ကယဖ်ပင် မွေ်စလင် ၁၂၀လုံး ၁၂၀လုံး - တေရာမချ

ထားတသး 

၄ အမျ ို းသားသဘာ၀

တဘး ရေ်ပုံတငွ 

(၇၆)+UEHRD (၄၃) 

ဂူောဖပင် မွေ်စလင် ၁၁၉လုံး ၁၁၉လုံး - ၁၁၉လုံး 

  စုစုငပါင်း  ၄၇၂လုံး ၄၇၂လုံး - ၁၄၁လုံး 

                                                                             

                     

၃၀                                                                               

                                                                                         

                                                                                         

                                                                        UEHRD 

                                                                                

       (၇)                 (၂၂၀)              (၉)                                        

        ( ၃၃ ၂ ၀ ၀)                                                               

(၉)            (၉)                    (၂၁၁)                                      

                                                                                     

   (၂ ၈၉)                                                      (၁၃၆  )                
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                   - 

စဉ် ခပန်လည်ငနရာထားမည့်သူများ 
ငနရာြျထား 

သည့်ငနရာ 

အိမ်ငထာင် 

စ ု

လူဦးငရ 
မှတ်ြျေ် 

ေျား မ ငပါင်း 

၁ မူလတကျးရွာအုပ်စု/တကျးရွာများေွင် 

တေအိမ်ဖပုဖပင်ပပီးတေထိုင်မည့် သူများ 

၉ ၂၂၀ ၆၀၆ ၆၅၃ ၁၂၅၉ ဖပုဖပင်တောက်

လုပ်ပပီး 

၂ မူလတကျးရွာအုပ်စု/တကျးရွာများ 

ေွင် တေအိမ်တောက်လုပ်တပးပပီး 

တေထိုင်မည့်သူများ  

၉ ၂၁၁ ၅၄၈ ၆၁၁ ၁၁၅၉ တောင်ရွက် 

လျက်ရှိ 

၃ ပမို့တပါ်ရပ်ကွက်များေွင် တေအိမ် 

တောက်လုပ်တပးပပီး တေရာချထား 

မည့်သူများ 

၂ ၂၈၉ ၇၈၁ ၈၀၇ ၁၅၈၈ တောင်ရွက် 

လျက်ရှိ 

၄ စုစည်း (၃၁)တေရာေွင် တေရာချထား 

မည့်သူများ 

၉ ၈၅၂ ၁၉၂၉ ၂၀၄၄ ၃၉၇၃  

 စုစုငပါင်း ၂၉ ၁၅၇၂ ၃၈၆၄ ၄၁၁၅ ၇၉၇၉  

၃၁။ ထိုသ့ုိ ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးစီမံမှုများနှင့်အေူ ယငး်ေို့၏ အသက်တမွးဝမ်းတကျာငး် 

လုပ်ငေ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း (၉-၃-၂၀၂၀)ရက်တေ့ေွင် တကျးရွာအပု်စု (၇)စုမှ ကိုယ်စားလှယ် 

များနှင့် တေွ့ေုံခဲ့မှုအရ ငါးြမ်းြိုက်ဘာစက်တလှ(13 HP)(၂)စီးကို လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် 

ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ၊တဘးအန္တရာယ်ေုိင်ရာစီမံခေ့်ခဲွမှုဦးစီးဌာေက (၂၄-၄-၂၀၂၀)တေ့ 

ေွင်လည်းတကာင်း၊ လက်ေွေ်းလယ်ထွေ်စက်(၂)စီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ၎င်းေ့ုိေင်ဖပသည့်အေုိင်း ကုေ်ကျ 

တငွ၏ေစ်ဝက်ဖြစ်သည့် တငွကျပ် (၁,၈၄၇,၀၀၀)ကုိ UEHRD ရေ်ပံုတငွမှလည်းတကာင်း ကျခံ၍ 

တမာင်တောခရိုင် အတထွတထွအပု်ချုပ်တရးဦးစီးဌာေမှေစ်ေင့် လွှတဲဖပာငး် တထာက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။             

(၉-၃-၂၀၂၀)တေ့ေွင် ကျငး်ပဖပုလုပ်ခဲ့သည့် တေရပစ်ွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးနှင့်ဖပေ်လည် 

တေရာချထားတရးတကာ်မေီ၏ ညိှနှိုင်းအစည်းအတဝးေုံးဖြေ်ချက်အရ အေိပုါဖပေ်လည်တေရာ 

ချထားတရးအစီအစဉ်ေွင် ပါရိှသည့် ပေင်းတကျးရွာအပု်စုများမ ှ တကျးရွာ(၈)ရွာ၊ တကျာက်တလှကား 

တကျးရွာအပု်စမုျားမှတကျးရွာ (၂၃)ရွာနှင့် လိပ်ရ(၁)ရွာေို့မှ အမိ်တထာငစ်ု (၃၂)စုအား ငါးြမ်းလက် 

တလှ(၂၁ x ၄)တပ (၃၂)စီးနှင့ ် တမျာပိကု်(၃၀၀)တပ (၃၂)လက်ကို တထာက်ပံတ့ပးနိုင်တရးအေွက် 

အလှူရှငမ်ျား၊  အြဲွ့ အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းတောငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 
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၃၂။ ဘဂဂလားတေ့ရှ်နိုင်ငကံ ဖပေ်လည်ဝင်တရာက်လာမည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်(၂၃၄)ဦးအား အိုးထိေ်း 

တကျးရွာေွင် ဖပေ်လည်တေရာချထားနိုင်ရေ်စီစဉ်တောင်ရွက်ထားရာ တေရပ်စွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည် 

လက်ခံတရးနှင့်ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးတကာ်မေီ၏ (၁/၂၀၂၀)ကကိမ်တဖမာက် အစည်းအတဝး ေုံး 

ဖြေ်ချက်အရ တေအမိ်များလျှေပ်စစ်မီးရရှိတရးအေွက် UEHRD ရေ်ပံုတငွမှ  (၅၁,၄၈၁,၅၀၀) ကျပဖ်ြင့် 

တောငရ်ွက်လျှေက်ရိှပါသည်။     

၃၃။ ထို့အဖပင် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရး မတောင်ရွက်နိုငတ်သးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကေည်းက 

ြွင့်လှစ်ခဲ့တသာ IDP စခေ်းများအေက် စစ်တေွပမို့ေယ်၊ တခါင်းေုက္ကာတကျးရွာရိှ အုေ်းတောကကီးတဖမာက် 

IDP စခေ်းေွင် (၂၀-၈-၂၀၂၀)တေ့က မီးတလာင်မှုဖြစ်ပွားခ့ဲရာ မီးတဘးသင့် အမိ်တထာင်စု(၅၄)စ ု

အေွက် (၄၅' x၃၀') (ဝါးခငး်၊ ထရံကာ၊ သွပ်မုိး) (၄) ခေ်းေွဲ တကျာချင်းကပ် (၈)ခေ်းပါ ေေ်းလျား 

(၇)တောင် တောက်လုပ်ရေ်အေွက် UEHRD ရေ်ပုံတငွကျပ် (၃၅,၀၀၀,၀၀၀/-) ရခုိင်ဖပည်ေယ်အစုိးရ 

အြဲွ့သ့ုိ  (၂၅-၈-၂၀၂၀) ရက်တေ့က လွှတဲဖပာင်းခဲ့ပါသည်။ 

UEHRD                                    

၃၄။ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးလုပ်ငေ်းများေွင် UEHRD ၏ Task 

Force များကလည်းပါဝငတ်ောငရွ်က်ခဲ့ကကရာ- 

(က) ငောေ်လုပ်ငရးနှင့် အငခြြံအငောေ်အဦတည်ငောေ်ငရးလုပ်ငန်းအဖဲွ့ (CITF) 

သည် UEHRD အစီအစဉ်ဖြင့် ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ တေသခံတောက်လုပ်တရးကုမ္ပဏီ 

များက ၂၀၁၈ ခုနှစ်က တောငရ်ွက်ေဲလုပ်ငေ်းအဖြစ် ကျေ်တေသည့် လှြိုးတခါင်ကကား 

စခေ်းေွင် စခေ်းအေွင်းအဖပင် တကျာက်တရာတဖမ လမး်ခငး်ဖခင်း၊ နှစ်ထပက်ငး်ေဲ 

(၂)လုးံ၊ ေစ်ထပ်ကင်းေဲ(၁)လုးံ၊ လုခံခုံတရး အိပ်တောင်(၁)လုးံ၊ (၄)ခေ်းေွဲအိမ်သာ 

နှင့မ်ိလ္လာကေ်(၂)ခုေည်တောက်ဖခငး်၊ လမး်တဘးတဖမသားတဖမာငး်၊ Box Culvert နှင့် 

တဖမတအာက်ပိုက်လိငုး်များ ေည်တောက်ဖခငး်၊ ယာယီေဲ(၂၁၇)လုးံရှိ အပိ်တောင်များ 

ေွင်(၅)ထပသ်ားခငး်ဖခင်း၊တောငပ်ပိုလက်ဝဲဖပေ်လည်လက်ခံတရးစခေ်းေွင် အပု်ချုပ် 

မှုယာဉ်ရပ်ေားရေ်တေရာ(၁)ခုတောက်လုပ်ဖခငး်၊ အတောက်အဦနှင့် တရမးီလိုအပ်ချက် 

များ ဖပငေ်င်တောင်ရွက်ဖခငး်၊ အိုးထိေ်းတကျးရွာေွင် တေအမိ် (၆၂)လံုး တောက်လုပ် 

ဖခငး်၊ ကကိမ်တချာငး်တောငတ်ကျးရွာေွင်တေအမိ် (၁၀၀)လုးံေည်တောက်ဖခင်း၊ တေအမိ် 

(၃၅)လုးံေွင် Plinth Level (၁)တပဖမှင့ဖ်ခင်းနှင့် တေအမိ်(၁၀၀)လုးံေွင် ကကံ့ခိုင်မှု 

ေိုင်ရာထပ်ေိုးလုပ်ငေ်းများတောင်ရွက်ဖခငး်၊ရှင်းလင်းတောငအ်သစ်(၁)လုးံတောက် 

လုပ်ဖခငး်များကို ကကီးကကပ် တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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 ( ခ )                                          ဝငဖ်ြစ်တသာ ဖမေ်မာနိုင်ငလံယ်ယာစီးပွားတရး 

  အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိေက်(MAPCO)မ ှ ရခိုင်ဖပည်ေယ်တဖမာက်ပိုငး်တေသဖပေ်လည် 

  ထူတထာငတ်ရးလုပ်ငေ်းများေွင် ေေ်စပါးလုပ်ငေ်းနှင့်ပေ်သက်၍တရေိုတရရှည်ြွံ့ ပြိုး 

  တရးလုပ်ငေ်းများကို တောင်ရွက်တပးလျက်ရိှပါသည်။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်၏ လယ်ယာ 

   ကဏ္ဍြွံ့ ပြိုးေိုးေက်တရးအေွက် ပထမဦးစားတပး ရငး်နှီးဖမှုပ်နှံတောင်ရွက်သွားနိုင် 

  ရေ် (၁၄-၁၁-၂၀၁၉)တေ့ေွင် Cooperation Framework Agreement ကိုလက်မှေ် 

  တရးထိုးခဲ့ပပီးဖြစ်ပါသည်။ ေေ်စပါးနှင့် လယ်ယာသီးနှံ သုိတလှာင်သေ့်စင်ေေ်ြိးု 

  ဖမှင့်ေင်ဖခငး်စီမံကေိ်းကို၂၀၂၀ဖပည့်နှစ်အေွင်း စစ်တေွပမို့ေွင် စေင ် အတကာင် 

   အထည်တြာ်ရေ်အေွက် စီမံကေိ်းတဖမဧရိယာ(၄)ဧကခေ့်ကို ရှာတြွတောငရွ်က်လျက် 

  ရိှပါသည်။ 

 ( ဂ )                                               အတေဖြင့် အစီရင်ခံသည့် ကာလ 

  အေွင်းအတသးစားတငွစုတငွတချးလုပ်ငေ်းကို ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း ယခင်က ပမို့ေယ် 

  (၄)ပမို့ေယ်သာ တောင်ရွက်နိုငခ်ဲ့ရာမှ (၁၀)ပမို့ေယ်အထိ ေိုးဖမှင့်ခဲ့ဖခငး်၊ အသင်းသား 

  (၁၁၀၉၀)ဦးအထိ ေိုးေက်လာခဲ့ဖခင်း Microfinance လုပ်ငေ်းအမျ ို းအစား(၇၁)မျ ို း 

  အေွက်ယခင်က (၈၁၈၇.၆၅)သိေ်းမှ(၉၀၀၉)သိေ်းအထိလည်းတကာငး်၊ အတသးစား 

  စီးပွားတရးလုပ်ငေ်းများအေွက်      ယခင်က  (၇၅၄) သိေ်းမှ   (၃၃၇၅.၅) သိေ်းအထိ 

လည်းတကာင်းေုိးဖမှင့်ထုေ်တချးနုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

၎င်းအဖပင် (Micro Capital Loan) လုပ်ငေ်း 

ကိုလည်း စေငတ်ောငရွ်က်ခဲ့ပပီး တချးတင ွ

(၈၃၅.၅)သိေ်း ထုေ်တချးနုိင်ခ့ဲပါသည်။Mobile 

Agent ေိုးချဲ့တောင်ရွက်မှုအတေဖြင့် Mobile 

Agent CB ဘဏ်က (၁၁၀)ခ ုနှင့်  ကတမ္ဘောဇ 

ဘဏ်က (၄၀၃)ခ ုြွင့်လှစ်တပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

SME Center ြွင့်လှစ်၍ တချးတငမွျား တောင်ရွက်တပးလျက်ရိှရာ ပုံနှိပ်လုပ်ငေ်း၊ 

တြျာ်ရည်လုပ်ငေ်းေို့ကို သိေ်း(၁၅၀)နှင့ ်သိေ်း(၇၀၀)အား လည်းတကာငး်၊ ကုေ်စုံေိုင် 

လုပ်ငေ်း၊ စေိုးေိုငလ်ုပ်ငေ်း၊ စားတသာက်ေိုင်လုပ်ငေ်းနှင့် ေေ်စက်လုပ်ငေ်းစသည့် 

လုပ်ငေ်းများအေွက် တငွကျပ်(၁၉၅.၀၀)သေ်းနှင့် ကတမ္ဘောဇဘဏ်ကလည်း SME 

တချးတငကွျပ်(၇၃၉.၀၀)သေ်း ထုေ်တချးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရခိုငဖ်ပည်ေယ်အေွငး်ရိှ 

ပမို့ေယ်(၁၁)ပမို့ေယ်ေွင် CB ဘဏ်က ဘဏ်ခွဲ(၄၇)ခုအထိ ြွင့်လစှ်နိုငခ်ဲ့ပါသည်။ 
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(ဃ)                                    အတေဖြင့်  စွေ့်ပစ်ောယာကျွေ် အတဟာင်း 

များဖြင့် အမှေ်ေရပစ္စည်းများ ထုေ်လုပ်သည့် အတထာက်အကူ ဖပုသင်ေေ်းကို 

(၁၈-၁၂-၂၀၁၉) မှ (၇-၁-၂၀၂၀)ထိ တေသခံသငေ်ေ်းသား(၅၀)ဦးအား ေညး်ဖပ 

(၃)ဦးက ရက်ေိုသငေ်ေ်း ြွင့်လှစ်ပို့ချတပးဖခငး်၊ ဟိုေယ်များစုတပါင်း၍ တရရှားပါး 

တသာတေရာများသ့ုိ တရတပးတဝလှူေါေ်းဖခင်းနှင့် Revenue Management Traning 

Course များ၊ Guest Management System သငေ်ေ်းများနှင့် Human Resource 

သငေ်ေ်းများ ြွင့်လှစ်ပို့ချတပးဖခငး်ေို့ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အေွင်း တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ထို့အဖပင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇေ်ေဝါရီလေွင် Stiftunglife Foundation နှင့ ် ဖမေ်မာနိုင်ငံ 

ဟိုေယ်လုပ်ငေ်းရှငမ်ျားအသင်း (ရခိုင်ဇုေ်) ေို့ပူးတပါင်းတောက်လုပ်ခဲ့သည့် ပလပ် 

စေစ် ဖပေ်လည်သေ့်စင် အသံုးဖပုဖခင်း (Plastic Recycle Plant) စက်ရုံကို ြွင့်လှစ် 

တပးခဲ့ပါသည်။ 

 ( င )                                    Communications, Information Media 

   Task Force (CIMTF)အတေဖြင့် UEHRD တကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းတောင်ရွက်မှုများကို 

  UEHRD Website နှင့U်EHRD နှင့်ေက်စပ်တသာ Social media များေွင်  အချေိ်နှင့် 

  ေစ်တဖပးညီ လွှင့်ေင်တပးလျက်ရိှပါသည်။ 

 ( စ )                                နှင့် UEHRD ၏ Outreach Working Group 

ေို ့ ညိှနှိုငး်ေက်သွယ်တောင်ရွက်မှုဖြင့် စကဂာပူအတဖခစိုက် MAINLY I LOVE KIDS-

MILK (Myanmar) Ltd. Gty နှင့် လူမှုဝေ်ထမး်၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာ 

ချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေေို့ ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှု သတဘာေူညီချက် (Cooperation 

Agreement) ကို (၁၉-၁-၂၀၂၀)ရက်တေ့ေွင် လက်မှေ်တရးထိးုခဲ့ပပီး၊  ရခိုငဖ်ပည်ေယ်  

  ြံွ့ပြိုးတရးထိတရာက်စွာအကျို းသက်တရာက်မှု 

ရိှတစမည့် ရင်းနီှးဖမှုပ်နံှမှုဖပုလုပ်ရေ်အေွက် 

ပညာတရးေိုင်ရာ တကျာငး်/ ေက္ကသုိလ် 

(သ့ုိမဟုေ်) အသက်တမွးပညာသင်တကျာင်း 

ေစ်ခုအပါအဝင် ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရှိ   

လူအ့ြွဲ့အစည်းများအေွငး်  တရရှည်ေည် 

  ေံခ့ိုင်ပမတဲသာ အသက်တမွးဝမ်းတကျာငး်လုပ်ငေ်းများတပါ်တပါက်တရး၊ ပညာတရးမှ 

ေစ်ေင့် သဟဇာေပိုမိုဖြစ်ထွေ်းတရးကို အတထာက်အပ့ံဖြစ်တစမည့် တထာက်ပံ့မှု 

များကို အတကာင်အထည်တြာ်တောငရ်ွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။               

                                                                               

Cooperation Agreement 
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                                                      /            

(                                                                    

       )                                                      

                                (APC)                                

                (Dreams Leadership Training)                                  

                                            (COVID-19)                     

                                                             

                                                                         

                                                                        

                  UEHRD                                              

VIDEO Conferencing                                                  

                       UEHRD                 VIDEO Conferencing 

                                                                              

                                                                        

                                                           VIDEO 

Conferencing                             APC                            

                                                                          

                                                                               

                                                           Smart Mobile 

Tablet                                                                

                                                              

                                    Smart Mobile Tablet         APC    

                                  ဖပည်ေယ်အေွင်းရှိ  ေိုက်ပဲွတရှာငစ်ခေ်းများမှ 

တကျာင်းသား၊ တကျာင်းသူ(၄၀၀)အား ပညာသင်နှစ်  (၁)နှစ်စာ အတထာက်အပံ့ 

တပးတရးနှင့် စစ်တေွပမို့၊ တရွှေတစေီတကျာင်း ေုိက်ေွင်တေထုိင်တေကကတသာ ေုိက်ပဲွတရှာင် 

တကျာင်းသား/တကျာငး်သူများအေွက် အိပ်တောင်(၂)တောင် တောက်လပု်တပးနိုင် 
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တရးအေွက် (၁၉-၈-၂၀၂၀)ရက်တေ့ေွင် လှူေါေ်းတောင်ရွက်မှု လက်မှေ်တရးထုိးပပီး 

                   တောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

UEHRD                                                        

  ၃၅။ ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးနှင့် ဖပေ်လည်ထူတထာင်တရးလုပ်ငေ်းများကုိ မိေ်တေွနုိင်ငံများက 

ပါဝင်ကူညီတထာက်ပ့ံတပးလျှေက်ရိှရာ-  

(က) တေရပ်စွေ့် ခွာသူများဖပေ်လည်တေရာ 

ချထားတရးနှင့် လူမှုစီးပွားြွံ့ပြိုး 

ေိုးေက်တရးအေွက် အနိ္ဒိယ 

နိုငင်ံက ေစ်နှစ်လျှေင် အတမရိကေ် 

တေါ်လာ ၅ သေ်းနှုေ်းဖြင့် ၅ နှစ် 

အေွက် အတမရိကေ်တေါ်လာ ၂၅ 

သေ်းတထာက်ပံတ့ပးရာေွင် ပထမ  

 နှစ်အတေဖြင့် အသင့်ထုေ်လပု်ပပီး အစိေ် 

အပုိငး်များဖြင့် တောက်လုပ်ထားတသာ တေ 

အိမ်စုစုတပါင်း (၂၅၀)လံုးကုိ တရွှေဇားတကျးရွာ 

ေွင် (၁၄၈)လံုး၊ ေံ့သာတောင ် တကျးရွာ 

ေွင်(၄၂)လုးံ၊ ကကိမ်တချာင်းတောင်တကျးရွာ 

ေွင် (၆၀)လံုး ေည်တောက်တပးခ့ဲပပီးဖြစ်၍ 

(၉-၇-၂၀၁၉)          ဖပည်ေယ်အစုိးရသ့ုိ 

လွှဲတဖပာင်းတပးအပ်ခဲ့ပပီးဖြစ်ပါသည်။  

   ေက်လက်၍ ရတသ့တောင၊် တမာင်တော၊ ဂွပမို့ေယ်များေွင် မူလေေ်းကကို 

တကျာင်း(၃)တကျာင်းေည်တောက်မည့်စီမံကိေ်း၊ရခုိင်ဖပည်ေယ်အေွင်းစက်မှုလယ်ယာ 

 ဝေ်တောင်မှု လုပ်ငေ်းတောင်ရွက် 

မည့်စီမံကိေ်း၊ ဘူးသီးတောင်ပမို့ 

ေယ်၊ ကျဲွရုိင်း- အုိးဖြူလမ်းခင်းဖခင်း၊ 

တကျာင်းတောင် - ကျွေ်းတပါက် 

တကျးရွာချင်းေက် တကျာက်တချာ 

လမ်းခင်းဖခင်းစီမံကိေ်း၊ ဖပည်ေယ် 

အေွင်းရိှ  ပမို့ေယ်(၅)ပမို့ေယေ်ွင် 

နုိင်ငံငတာ်သမ္မတကေီး၏ အိန္ဒိယြရီးစဉ် 

                                              

ငနအိမ်များငောေ်လုပ်ပပီးစးီမှု 
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 ေိုလာစေစ်ဖြင့် ဓာေ်အားတပးမည့်စီမံကိေ်းနှင့် တဖမာက်ဦးပမို့ေယ်တေးရုံ စွေ့်ပစ် 

ပစ္စည်းမှ စွမ်းအငဖ်ပေ်လည်ထုေ်ယူနိုင်တသာ စက်ရုံေည်တောက်ဖခငး်၊ ဂွပမို့ေယ်ေွင် 

မျ ို းတစ့သုိတလှာင်ရုံများနှင့် တရတပးတဝတရးစေစ် ေည်တောက်တရး စီမံကိေ်းေို့ကို 

ေက်လက်အတကာင်အထည်တြာ် တောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ အေိုပါ လုပ်ငေ်းများနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် Project Agreement (၅)ခုကုိ နုိင်ငံတော်သမ္မေကကီး၏ (၂၆-၂-၂၀၂၀) 

မ(ှ၂၉-၂-၂၀၂၀)တေ့ထိ အနိ္ဒိယနိုင်ငံသ့ုိ သွားတရာက်သည့် ခရီးစဉ်အေွငး် လက်မှေ် 

တရးထိုးခဲ့ပပီး စီမံကိေ်းများစေင်အတကာငအ်ထည်တြာ်တောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

(ခ) ဂျပေ်နိုင်ငကံ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ဂျပေ်ယေ်းတင ွ (သေ်း ၃၃၀ )ဖြင့် ကကိမ်တချာငး်တောင် 

ေွင်တကျးရွာတေအိမ်(၅၁)လုးံနှင့်အများသံုးအတောက်အအုံ(၁)လုးံ၊အိုးထိေ်းတကျးရွာ 

ေွင်တေအိမ်(၅၀)လုးံနှင့် အများသံုးအတောက်အအုံ(၁)လံုး ေည်တောက်မှု လုပ်ငေ်း 

များအားပပီးစီးခဲ့၍ (၁၁-၇-၂၀၁၉)ရက်တေ့ေွင် ဖပည်ေယ်အစိုးရသ့ုိ လွှတဲဖပာင်းတပး 

အပ်ခဲ့ပါသည်။တမာငတ်ောပမို့ေယ် ဖပည်သ့ူတေးရုံအတောက်အအုံသစ်နှင့် ေက်စပ် 

ပစ္စည်းများအေွက် အတမရကိေ်တေါ်လာ(၄၈၀,၀၀၀)ခေ့် တပးအပ်တထာက်ပံမ့ည့် 

သတဘာေူစာချုပ်ကို (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက်တေ့ေွင် လက်မှေ်တရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 

တမာင်တောပမို့ေယ်တေးရုံကို ခုေင်(၅၀)ေံ့မှ ခုေင ်(၁၀၀)ေံ့တေးရုံအဖြစ် အေင့် 

ဖမှင့်ေင်မည်ဖြစ်ပပီး ဂျပေ်နိုင်ငံမှ အလှူတငဖွြင့် တေးရုံ၏ ဖပင်ပလေူာတောင၊် အတရး 

တပါ် လူောတောင်နှင့် အထူးကကပ်မေ်ကုသတောင် တောက်လုပ်ဖခင်းနှင့ ် လိုအပ် 

တသာ ေက်စပ်ပစ္စည်းများေပ်ေင်ဖခငး်ေို့ကို ေစ်နှစ်အေွင်းပပီးစီးတအာင ် တောင ်

ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(ဂ) ေရုေ်နိုင်ငံက လှူေါေ်းသည့် Assembled Board House (၁၁၀၀)အေက် (၁၀၀) 

လုးံသည်(၆-၁-၂၀၁၈)တေ့ေွင်လည်းတကာငး်၊(၁၀၀၀)လုးံသည်(၂၈-၁၀-၂၀၁၈) တေ့ 

ေွင်လည်းတကာငး်တရာက်ရိှခဲ့ရာ အေိပုါ Assembled Board House များကို 

လှြုိးတခါင်စခေ်းသ့ုိ ပိုတ့ောင်ထားပပီး ဖြစ်ပါသည်။ ယငး်ေို့အေက် (၉၀)လုးံကုိ 

ေပ်ေင်ဖခငး်၊ မီးလိုငး်သွယ်ေေ်းဖခငး်ေို့ဖြင့် အသင့်အတဖခချ ေပ်ေင်တောင်ရွက် 

ပပီးဖြစ်ပါသည်။ အလုံး(၁၀၀၀)အေက် (၁၀၀)လံုးကို ေပ်ေင်မှုဖပုထားပပီး လိအုပ် 

ပါက အခိုင်အမာအတဖခချတောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေ် Assembled Board 

House များကို ဖပေ်လည်ဝင်တရာက်လာသူများအေွက် Cash for Work အစီအစဉ် 

ဖြင့ ် တေအိမ်တောက်လုပ်တေစဉ်အေွင်း ယာယီတေထိငုန်ိုငတ်ရးေွင် အသံုးဖပုသွား 

မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
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လုပ်ငန်းစဉ် (၃) 

ငဒသဖွံ့ပဖိုးငရးနှင့် ငရရှည်ပဋပိေ္ခေင်းငဝးငရး 

၃၆။ ြွံ့ပြိုးေိုးေက်မှု တောက်ကျတေဖခင်းသည် ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေွင် နှစ်ကာလရှည်လျားစွာ 

ဖြစ်ေည်လျက်ရိှတသာ ဖပဿော၏ အဓကိအတကကာင်းအရငး်ဖြစ်သည့်အေွက် ရခိုင်ဖပည်ေယ် 

ေစ်ခုလုံး ဟေ်ချက်ညီြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးအေွက် လမး်ပေ်းေက်သွယ်တရး၊ စိုက်ပျ ို းတမွးဖမူတရး၊ 

ပညာတရး၊ ကျေ်းမာတရးစသည့်ကဏ္ဍစုံေွင် သက်ေိုင်ရာဝေ်ကကီးဌာေများ အလိုက် ြွံ့ပြိုးေိုးေက် 

တရးလုပ်ငေ်းများကို စီမံချက်များတရးေွဲတောင်ရွက်တေသကဲ့သို့ UEHRD ၏ Task Force များက 

လည်း ရခိုင်ဖပည်ေယ်ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးအေွက် အဓကိစိေ်တခါ်မှုဖြစ်တသာ လူအ့ြွဲ့အစည်းများ 

အကကား တပါငး်စည်းတေထိငုန်ိုင်တရးနှင့် တရရှည်ပဋိပက္ခကငး်တဝးတရးေို့အေွက် ပါဝင်တောငရွ်က် 

လျှေက်ရိှပါသည်။ 

၃၇။ လူမှုတပါငး်စည်းတရးအေွက် တေသတေလူမှုအသုိက်အဝေ်းအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်များ 

ကိ ုြိေ်တခါ်၍ အလုပ်ရုံတေွးတနွးပွဲများ၊ ြိုရမ်များကျင်းပတပးဖခငး်၊ ေစ်ြွဲ့နှင့်ေစ်ြွဲ့  ရငး်နှီးကျွမ်းဝင် 

ကာ ေားလည်မှု၊ ယံုကကည်မှုခိုငမ်ာတစဖခငး်ဖြင့် ပငိမ်းချမ်းစွာအေူေကွတေထိုင်တရး ဖြစ်တပါ်တစရေ်  

တောငရ်ွက်ခဲ့မှုများကို တအာက်ပါအေိုငး် တြာ်ဖပအပ်ပါသည်- 

(က) ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေည်ပငိမ်တအးချမ်းတရး အတထာက်အကူဖပုတကာ်မေီဥက္ကဋ္ဌအမျ ို းသား 

လွှေ်တော်ေေုိယဥက္ကဋ္ဌဦးတောင၍်    ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း   ဖြစ်ပွားလျက်ရိှတသာ  

ပဋိပက္ခများ တဖပပငမိ်းတရးနှင့် 

ေငး်မာမှုများ တဖြတလျှော့ရေ် 

ေညး်လမ်းများ၊ ေိုက်ပဲွတရှာင် 

ဖပည်သူများအေွက် လိအုပ် 

သည့် အကူအညီများ တပးအပ် 

နုိင်တရး၊ ရခုိင်ဖပည်ေယ် ေည်ပငိမ်  

တအးချမ်းတရးနှင့် ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးအေွက် တရေိုတရရှည်တောငရွ်က်ရမည့် အစီ 

အမံများကို ညှိနှိုင်းတေွးတနွးတောင်ရွက်နိုငရ်ေ် (၁၀-၄-၂၀၁၉)၊ (၉-၅-၂၀၁၉) နှင့် 

(၂၀-၅-၂၀၁၉)တေ့များေွင် ရခိုင်ဖပည်ေယ်လွှေ်တော်၊ ရခိုင်ေိုငး်ရငး်သား လူအ့ြွဲ့ 

အစည်းများ၊ နိုင်ငတံရးပါေီများ၊ ရခိုငဖ်ပည်ေယ်ေိုငရ်ာ အတေွ့အကကုံရိှတသာ 

ပညာရှင်များ၊ သက်ေိုငရ်ာဖပည်ေယ်အစိုးရအြဲွ့ဝငမ်ျား၊ တေသခံဖပည်သူများနှင့် 

တေွ့ေုံညိှနှိုငး်တေွးတနွးမှုများ တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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( ခ ) UEHRD တကာ်မေီေုေိယဥက္ကဌ၊ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီးတေါက်ောဝငး်ဖမေ်တအးသည် 

UEHRD ဖပည်တထာငစ်ုစီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ အရိှေ်ဖမှင့်ေင် အတကာင်အထည်တြာ် 

နိုငရ်ေ်အေွက် UEHRD တကာ်မေီ 

အြဲွ့ဝင်များ၊ Outreach Working 

Groupအြဲွ့ဝင်များနှင့်(၁၉-၅-၂၀၁၉) 

ရက်တေ့ေွင်တေွ့ေုံ၍ တေသ ြွံ့ပြိုး 

တရးနှင့် တရရှည်ပဋိပက္ခ ကင်းတဝး 

တရး ကိစ္စရပ်များေွင် ချေိ်ေက်  

ပူးတပါင်းတောငရ်ွက်ရေ် တေွးတနွး 

ခဲ့ပါသည်။ ထို့အဖပင ်ရခိုငဖ်ပည်ေယ် 

သ့ုိ အစီရငခ်ံသည့် (၂၁)လအေွင်း ကွငး်ေင်းသွားတရာက်ဖခငး်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 

တြတြါ်ဝါရီ လေွင်(၂)ကကိမ်၊ တမလေွင်(၁)ကကိမ်၊ ဩဂုေ်လေွင်(၁)ကကိမ်၊ နိုဝင် 

ဘာလေွင် (၁)ကကိမ်၊ ေီဇငဘ်ာလေွင ် (၁) ကကိမ်၊ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်အေွငး် ဇေ်ေဝါရီ 

လေွင ် (၁)ကကိမ်၊ တြတြါ်ဝါရီလေွင်(၂)ကကိမ်၊ ဇူလိငု်လေွင်(၁)ကကိမ်ဖြင့် တကာ်မေီ 

အေွင်းတရးမှူး လိကု်ပါ၍ဖြစ်တစ၊ ဌာေေိုင်ရာ ောဝေ်ရှိသူများ လိကု်ပါ၍ဖြစ်တစ 

စုစုတပါင်း(၁၀)ကကိမ် သွားတရာက်ဖခငး်၊ လုခံခုံတရးကေ့်သေ်ချက်၊ COVID-19 

ကေ့်သေ်ချက်များတကကာင့် Online စေစ်ဖြင့် တပါငး်စပ်ညိှနှိုငး်မှုများ တောင်ရွက် 

ဖခငး်ေို့ဖြင့် တကာ်မေီလုပ်ငေ်းများ အတကာင်အထည်တြါ်တောငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

( ဂ ) ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေည်ပငိမ်တအးချမ်းမှုနှင့်ြွံ့ ပြိုးေိုးေက်တရးအတကာင်အထည်တြာ်တရး 

ဗဟိုတကာ်မေီ (၂/၂၀၁၇) အစည်းအတဝးေုံးဖြေ်ချက်အရ   ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွငး်  

တရရှည် ေည်ေံ့ခိုငပ်မဲတသာ 

ြွံ့ပြိုးေိုးေက်မှု ရရှိတစရေ် 

နှင့်လ့ူအြဲွ့အစည်းများအကကား 

သဟဇာေဖြစ်မှုကုိတြာ်တောင် 

တရးအေွက် အခွင့်အလမး် 

များနှင့ ် လိုအပ်ချက်များ 

ရှာတြွတြာ်ထုေ်တရးအေွက် 

“ရခိုင်ဖပည်ေယ် ပူးေွဲေေ်းစစ်  
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ချက် (Rakhine Joint Assessment)ကို UNDP နှင့် လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ် 

တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေေို ့ တပါငး်စပ်တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ပူးေွဲေေ်းစစ်ချက်အစီရငခ်ံစာအကျဉ်း အသိတပးဖြေ့်တဝဖခင်းကို (၂၀-၉-၂၀၁၉)တေ့ 

ေွင်တေဖပည်တော်၌လည်းတကာငး်၊ (၂၄-၉-၂၀၁၉)တေ့ေွင် စစ်တေွပမို့၌ လည်း 

တကာင်း တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

(ဃ) ရခိုင်ဖပည်ေယ် ဝေ်ကကီးချုပ်ဦးညီပုသည် ရခိုင်ဖပည်ေယ်ဝေ်ကကီးများ၊ လွှေ်တော်  

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖပည်ေယ်အေွငး်ရှိ ဌာေေိုငရ်ာ ောဝေ်ရိှသူများနှင့်အေူ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ် ဇေ်ေဝါရီလမှ ဇွေ်လအေွငး် တောငက်ုေ်ပမို့ေယ်၊ သံေွဲပမို့ေယ်၊ ဂွပမို့ေယ်နှင့် 

တကျာက်ဖြူပမို့ေယ်အေွငး်ရှိ တကျးရွာများသို့ (၈)ကကိမ်သွားတရာက်ကာ တေသခံ 

ဖပည်သူများနှင့်တေွ့ေုံပပီး အေိဖုပုေငဖ်ပချက်များအတပါ်ချက်ချင်း တောငရွ်က်တပး 

နိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို တဖြရှင်းခဲ့ပပီး တရေိုတရရှည်တောငရွ်က်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကုိ 

စီမံကိေ်းများေွင် ထည့်သွင်းတရးေွဲ တောငရွ်က်လျှေက်ရိှပါသည်။ 
 

( င ) ရခိုင်ဖပည်ေယ်ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးအေွက် အဓိကစိေ်တခါ်မှုဖြစ်တသာ လူ့အြဲွ့အစည်း 

များအကကား တပါငး်စည်းတေထိငုန်ိုငတ်ရးနှင့် တရရှည်ပဋပိက္ခကင်းတဝးတရး ေိုးဖမှင့်နိုင်  

ရေ် ေယ်ပယ်အသီးသီးမှ 

အမျ ို းသမီးများ တေွ့ေုံ 

သည့် Women’s Evening 

in Rakhine အခမ်းအေား 

ကို (၁၁-၇-၂၀၁၉) တေ့ 

ေွင်  စစ်တေွပမို့၌  ကျငး်ပ  

ခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂအေွင်းတရးမှူးချုပ်၏ ဖမေ်မာနိုငင်ေံိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် 

Ms.Christine Schraner Burgener လည်းပါဝင ်ေက်တရာက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

 ( စ ) ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ ေက္ကသုိလ်ဝင်ေေ်းတအာင်ကတလးများအား ေက္ကသုိလ် 

ပညာေက်တရာက်နိုငတ်ရး ပညာသငတ်ထာက်ပံ့တကကးတပးသည့် အစီအစဉ်ေွင် 

တော်တဝနိုင်ငနံှင့် ေိေ်းမေ်နိုင်ငံေို့မှ ပညာသင်ေု (၁၀၀)ေုနှင့် ကွဲဖပားဖခားေားမှုနှင့် 

အမျ ို းသားတရး သဟဇာေဖြစ်မှုေိုင်ရာ တလ့လာတရးအြွဲ့ (Centre for Diversity 

and National Harmony-CDNH) မ ှ၎င်းေို့ရရိှမည့် Overhead Cost ဖြင့ ်ထပမ်ံ၍ 

(၆)ေု စုစုတပါင်း (၁၀၆)ေုေို့အေွက် ပညာသငတ်ထာက်ပံတ့ကကးအတေဖြင့် လစဉ် 

အတမရိကေ်တေါ်လာ (၂၀၀) (ဖမေ်မာတငွကျပ်) (၃၀၀၀၀ဝိ/-)ကိ ု တပးအပ်မည် ဖြစ်ပါ 

Ms.Christine Schraner Burgener                           
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သည်။ အေိပုါအစီအစဉ်ေွင် ရခိုင်၊ မွေ်စလင၊် ဟိန္ဒူ၊ စသည့် လူမှုအသုိက်အဝေ်း 

များမှ ဘာသာလူမျ ို းတပါငး်စုံ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

Camp Closure Strategy အငောင်အထည်ငဖါ်မှုများတွင် ပါဝင်ငောငရ်ွေ်မှု  

၃၈။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အပါအဝင် တေသအချ ို ့ေွင်ေည်ရှိတေသည့် IDP စခေ်းများကို ပိေ်သိမ်း၍ 

စေစ်ေကျ ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးလုပ်ငေ်းစဉ်များကို တောငရွ်က်နိုင်ရေ် တရးေွဲထားပပီး 

ဖြစ်တသာ ယာယီခိုလှုံရာစခေ်းများ ပိေ်သိမ်းတရးေိုင်ရာ အမျ ို းသားအေင့်မဟာဗျူဟာ အတကာင် 

အထည်တြါ်တောင်ရွက်မှု လုပ်ငေ်းစဉ်များေွင် UEHRD ကလည်း ေစ်ြက်ေစ်လမ်းက ပါဝင် 

တောငရ်ွက်နိုငရ်ေ်အေွက် (၃-၂-၂၀၂၀)တေ့ေွင် ရခိုင်ဖပည်ေယ်၊ ငေျာေ်ခဖူပမို့၊ ငေျာေ်တစ်လုးံ 

IDP သ့ုိ တကာ်မေီေုဥက္ကဌ၊ လူမှုဝေ်ထမး်၊ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ 

ဖပည်တထာင်စုဝေ်ကကီး၊ ဖပည်ေယ်ဝေ်ကကီးချုပ်ဦးတောငတ်သာ အစိုးရအြွဲ့ဝင်များ၊ လွှေ်တော် 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖပည်ေယ်အေင့ဌ်ာေေိုင်ရာများနှင့်အေူ UEHRD တကာ်မေီဝင်များ၊ Task 

Force အြဲွ့ဝငမ်ျားသည် စခေ်းအေွင်းတေထိငု်သူများအား တေွ့ေုံတေွးတနွးဖခငး်၊ တကျာက်ဖြူပမို့၌ 

ဖပေ်လည်တေရာချထားမည့်တေရာမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ IDP စခေ်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား 

နှစ်ဘက်တေွ့ေုံတေွးတနွးဖခင်းများ တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တကျာက်ေစ်လုးံIDPစခေ်းကို အမျ ို းသား 

အေင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အညီ ပိေ်သိမ်းနိုငတ်ရးအေွက် ညိှနှိုငး်အစည်းအတဝးများကို ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ 

ဇူလိငု်လအထိ အေွ်လိုငး်မှ (၂)ကကိမ်၊ စစ်တေွပမို့၊ ဖပည်ေယ်အစိုးရ အြဲွ့ရုံး၌ (၂)ကကိမ် ကျငး်ပပပီး 

စခေ်းပိေ်သိမ်းတရးကို သက်ေိုင်ရာလုပ်ငေ်းကဏ္ဍအလိကု် စီမံကိေ်းများတရးေွဲတောင်ရွက်နိုင်တရး 

ကကိုးပမ်းလျှေက်ရိှပါသည်။ 

 
ငေျာေ်ခဖူ၊ ငေျာေ်တစ်လံုး IDP စြန်းပိတ်သိမ်းငရးေုိင်ရာ လုပ်ငန်းညိှနှိုင်းအစည်းအငဝး 
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အာေီယံနှင့်ပူးငပါငး်ငောင်ရွေ်မှု  

၃၉။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောမှုအကူအညီတပးတရး၊ ဖပေ်လည်လက်ခံတရး၊ 

ဖပေ်လည်ထတူထာင်တရးလုပ်ငေ်းများေွင် အာေီယံနိုငင်ံများကလည်း ေီးကပ်စွာ ပူးတပါင်းပါဝင် 

တောငရ်ွက်လျှေက်ရိှရာ အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွင်း တောင်ရွက်နိုင်မှုများကို တအာက်ပါအေိုငး် 

ေငဖ်ပအပ်ပါသည်- 

(က) တေရပ်စွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည်လကခ်ံတရးလုပ်ငေ်းေွင် ကေဦးလိုအပ်ချက်များကို 

တလ့လာေေ်းစစ်တြာ်ထုေ်နိုင်တရးအေွက်   (၄-၃-၂၀၁၉)တေ့ မှ    (၆-၃-၂၀၁၉)တေ့  

အထိ အာေီယံအေွင်းတရးမှူးချုပ် 

ရုံး၊ AHA Centreနှင့် အာေီယံ 

အြဲွ့ဝင်နိုင်ငမံျား ဖြစ်တသာအင်ေိုေီး 

ရှား၊ မတလးရှား၊ ဖမေ်မာ၊ ြိလစ်ပုိင်၊ 

စကဂာပူနှင့် ထိငုး်နိုငင်ံေို့မှ (ASEAN 

-  ERAT)         အြဲွ့ဝင် များသည် 

တေဖပည်တော်၌ Preparation 

Workshop (Including Safety and 

Security Training) ဖပုလုပ်ဖခင်း၊ လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာ 

ချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေမှ ောဝေ်ရှိသူများ၊ တဘးအန္တရာယ်ေိုင်ရာစီမံခေ့်ခွဲမှု ဦးစီး 

ဌာေမှ ောဝေ်ရိှသူများ၊ ဖပေ်လည်လက်ခံတရး လုပ်ငေ်းစဉ်ေွင်ေက်စပ်ပေ်သက် 

တေသည့် အြဲွ့အစည်းများမှောဝေ်ရှိသူများနှင့် တေွ့ေုံတမးဖမေ်းဖခငး်ေို့တောင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ (၇-၃-၂၀၁၉)မှ (၁၃-၃-၂၀၁၉)တေ့အထိ တမာင်တောပမို့ရိှ ငါးခူရဖပေ်လည် 

လက်ခံတရးစခေ်းနှင့် လှြုိးတခါင်ကကားစခေ်းေို့ေွင် ကေဦးလိုအပ်ချက် ေေ်းစစ် 

တလ့လာမှုများတောင်ရွက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

 ( ခ ) AHA Centre မ ှ ASEAN-ERATအြဲွ့၏ ကေဦးလိုအပ်ချက်ေေ်းစစ် တလ့လာ 

   တေွ့ရှခိျက်များကို အစီရငခ်ံစာဖပုစု၍ ဖမေ်မာနိုငင်ံ၏အေည်ဖပုချက် ရယူကာ 

   ၂၀၁၉ ခုနှစ် တမလနှင့ ်ဇွေ်လများအေွင်းက ဖြေ့်တဝခဲ့ပါသည်။ 

( ဂ ) ကေဦးလိုအပ်ချက်ေေ်းစစ် တလ့ 

လာတေွ့ရှခိျက် အစီရငခ်ံစာပါ 

အကကံဖပုချက်များအား ေက်လက် 

အတကာင်အထည် တြာ်တရး 

အေွက်ပထမအကကိမ်အေင့ဖ်မင့် 

အရာရိှများညှိနှိုငး်အစည်းအတဝး 
                                                 

ASEAN- ERAT အဖွဲ့ဝင်များ ငါးြူရ ခပန်လည် 
လေ်ြံငရးစြန်းတွင် လေ်ငတွ့ငောင်ရွေ်စဉ် 
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ကုိ(၁၈-၁၂-၂၀၁၈)တေ့ေွင်လည်း 

တကာင်း၊ ေုေိယအကကိမ် ညိှနှိုင်း 

အစည်းအတဝးကို (၂၇-၅-၂၀၁၉) 

တေ့ေွင်လည်းတကာင်း၊ ေေိယ 

အကကိမ်အစည်းအတဝးကို(၂၇-၇-

၂၀၂၀)တေ့ေွင် လည်းတကာငး်  

ကျငး်ပဖပုလုပ်ပပီး ပူးတပါင်းတောငရွ်က်နိုင်မည့်ေယ်ပယ် (Potential Area for 

Collaboration)(၃)ခတုပါ်မူေည်၍  အတကာငအ်ထည်တြာ်တောငရ်ွက်နိုင်ရေ် ေညး် 

ပညာေိုင်ရာလုပ်ငေ်းအြွဲ့ Technical Working Group ကို UEHRDမ ှ ကိုယ်စား 

လှယ်အပါအဝင်သက်ေိုငသ်ည့်ဌာေ၊ အြဲွ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် 

ြွဲ့စည်း၍ တောင်ရွက်လျှေက်ရိှရာ အေိဖုပုစီမံကိေ်း(၃၈)ခုကို တြါ်ထုေ်ခဲ့ပပီး ပထမ 

ဦးစားတပးအဖြစ်စီမံကိေ်း(၇)ခုကို တောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖမေ်မာနိုင်ငအံစိုးရ၏ တောင် 

ရွက်ထားရိှမှု အတဖခအတေများကို နိုငင်ေံကာမှသိရှိနိုင်ရေ် (၁၄-၆-၂၀၁၉)ရက်တေ့ 

ေွင် အာေီယံအေွင်းတရးမှူးချုပ် Dato Lim Jock Hoi ကနိုင်ငေံကာမှ အာေီယံ 

ေိုင်ရာအပမဲေမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အင်ေိုေီးရှားနိုင်ငေံိုင်ရာ သံအမေ်ကကီးနှင့် 

သံေမေ်များကို တေွ့ေုံအသိတပးဖခငး်များ တောငရွ်က်ခဲ့ပါသည်။ AHA Centre မ ှ

ေုေိယ အမှုတောင်ညွှေ်ကကားတရးမှူး Mr. Arnel Capiliကလည်း ASEAN အြဲွ့၏ 

ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း တောငရ်ွက်ခဲ့သည့် ကေဦးလိုအပ်ချက် ေေ်းစစ်တလ့လာ 

တေွ့ရှခိျက် အစီရငခ်ံစာအား မိေ်ေက်ရှင်းလငး်မှုများတောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  

 ( င) ဖပေ်လည်လက်ခံတရး လုပ်ငေ်းစဉ်အေွက် တောငရွ်က်ထားရှိမှု အတဖခအတေများနှင့် 

သေင်းအချက်အလက်များ ဖြေ့်တဝနိုင်ရေ် (၂၇-၇-၂၀၁၉)မှ   (၂၉-၇-၂၀၁၉)ထိ 

   ဘဂဂလားတေ့ရ်ှနုိင်ငံ၊ ေါကာပမို့၌ ကျင်းပ 

သည့်တေရပ်စွေ့်ခွာသူများအားဖပေ်လည် 

လက်ခံတရး ပူးေွဲလုပ်ငေ်း အြဲွ့၏     

    အကကိမတ်ဖမာက် လုပ်ငေ်းအြဲွ့ 

အစည်းအတဝးကျင်းပချေ်ိေွင်             

                                

           လုပ်ငေ်းအြဲွ့ဝင်များနှင့်  
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  အေူ AHA   Centre   နှင့်   ASEAN –  ERAT အြဲွ့ဝင်များသည် တကာ့စ်ဘဇားရှိ ေုက္ခ 

သည်စခေ်းများသ့ုိ သွားတရာက်ခဲ့ဖခင်း၊ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးအေွက် အစိုးရမှ 

ဖပငေ်င်တောင်ရွက်ထားရိှမှုများကို ရှင်းလငး်တဖပာကကားဖခငး်နှင့် ဖပေ်လည်လက်ခံတရး 

လုပ်ငေ်းစဉ်ေိုင်ရာ Fact Sheet များကိ ု ဖြေ့်တဝဖခင်း၊ နိုငင်ဖံခားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

ညွှေ်ကကားတရးမှူးချုပ်ဦးတောင်၍  AHA Centre နှင့် ASEAN-ERATအြဲွ့ဝင်များသည် 

(၁၇-၁၂-၂၀၁၉)မ ှ (၂၀-၁၂-၂၀၁၉)တေ့ထိ ဘဂဂလားတေ့ရှ်နိုင်င၊ံ တကာ့စ်ဘဇားသ့ုိ 

ေုေိယအကကိမ်သွားတရာက်၍ ောဝေ်ရှိသူများ တေရပ်စွေ့်ခွာသူများနှင့် တေွ့ေုံ 

ရှင်းလင်းမှုများ တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ( စ ) နိုငင်ဖံခားတရးဝေ်ကကီးဌာေ၏ ြိေ်ကကားချက်အရ အာေီယံအေွင်းတရးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် 

AHA Centreနှင့ ် ASEAN-ERAT အြဲွ့ဝင်များသည် တေရပ်စွေ့်ခွာသူများ ဖပေ်လည် 

လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းစဉ်ေွင် တလ့လာသူအဖြစ် (၂၁-၈-၂၀၁၉)တေ့မှ (၂၃-၈-၂၀၁၉) 

တေ့အထိ UEHRD တကာ်မေီ ေုေိယဥက္ကဋ္ဌ ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီး တေါက်ော 

ဝငး်ဖမေ်တအးအပါအဝင် ောဝေ်ရှိသူများနှင့်အေူ ရခိုင်ဖပည်ေယ် တမာင်တောပမို့၊ 

တောငပ်ပိုလက်ဝဲစခေ်းသ့ုိ သွားတရာက်တစာင့်ေိုငး်ခဲ့တသာ်လည်း ဖပေ်လည်ဝင်တရာက် 

လာဖခင်းမရိှခဲ့သည့်အေွက် ဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်း စေငန်ိုငဖ်ခငး်မရိှခဲ့ပါ။ 

ခပန်လည်လေ်ြံငရးအတွေ် ခမန်မာနုိငင်ံနှင့် ဘဂဂလားငဒ့ရှ်နုိငင်တံို့ ပူးငပါင်းငောငရ်ွေ်မှု 

၄၀။ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်နိုင်ငပံူးတပါငး်တောငရွ်က်တရးေိုငရ်ာ 

Arrangement ဖြစ်တသာ “Th e  Arran ge me nt  o n Re t urn o f t he Di splaced Perso ns f ro m 

Rakhi ne  S t ate ” နှင့် “Physic al Arran ge me n t  f o r Re patriat i o n o f Di splaced M ya nm ar 

Residents from Bangladesh under the Arrangement on Return of the Displaced Persons 

f ro m Rakhi ne  S t ate ” ေို့နှင့်အညီ နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ြွဲ့စည်းထားတသာ 

ပူးေွဲလုပ်ငေ်းအြွဲ့ (Joint Working Group-JWG) သည် အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွင်း အစည်း 

အတဝး(၅)ကကိမ်ကို တအာက်ပါအေိုင်း ကျငး်ပပပီးဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းများအေွက် ညိှနှိုငး် 

တောငရ်ွက်လျှေက်ရိှပါသည်-  

စဉ ် ေျင်းပသည့်ငနရေ် ေျင်းပသည့်အကေိမ် ေျင်းပသည့်ငနရာ 

၁ ၁၅-၁-၂၀၁၈ ပထမအကကိမ် တေဖပည်တော်၊ နိုင်ငံဖခားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

၂ ၁၇-၅-၂၀၁၈ ေုေိယအကကိမ် ဘဂဂလားတေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ အစိုးရဧည့်တဂဟာ 

၃ ၃၀-၁၀-၂၀၁၈ ေေိယအကကိမ် ဘဂဂလားတေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ေါကာပမို ့ 

၄ ၃-၅-၂၀၁၉ စေုေ္ထအကကိမ် တေဖပည်တော်၊ နိုင်ငံဖခားတရးဝေ်ကကီးဌာေ 

၅ ၁၈-၁၂-၂၀၁၉  မှ  

၁၉-၁၂-၂၀၁၉  ထိ 

ပဉ္စမအကကိမ် ဘဂဂလားတေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ တကာ့ခဘ်ဇား 
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UNDP၊ UNHCR တို့နှင့် ပူးငပါငး်ငောငရ်ွေ်မှုအငခြအငန 

၄၁။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း တေရပ်စွေ့်ခွာသူများအား ဖပေ်လည်လက်ခံတရးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ 

ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးလုပ်ငေ်းစဉ်များေွင် ကုလသမဂ္ဂ အြဲွ့အစည်းများနှင့် ပူးတပါင်းတောငရ်ွက်နိုင် 

ရေ်အေွက် ဖမေ်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်တရးနှင့် ဖပည်သ့ူအင်အား 

ဝေ်ကကီးဌာေနှင့် UNDP၊ UNHCR ေို့အကကား ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာကိ ု (၆-၆-၂၀၁၈)တေ့ေွင် 

လက်မှေ်တရးထိုးခဲ့ပါသည်။ အေိပုါ ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာကို  မူလစာသား တဖပာင်းလဲဖခင်းမရိှဘဲ   

Exchange of Letter လက်မှေ်တရးထိုးမှုကို (၂၈-၅-၂၀၁၉)တေ့နှင့် (၁၁-၅-၂၀၂၀)တေ့ေို့ေွင် 

သက်ေမ်းေိုးလက်မှေ်တရးထိုးမှုများ ဖပုလုပ်ခဲ့၍ (၅-၆-၂၀၂၁)တေ့ထိ သက်ေမ်းေိုးဖမှင့်ခဲ့ပါသည်။ 

MoU ပါလုပ်ငေ်းများ အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်ရေ် သက်ေိုင်ရာဝေ်ကကီးဌာေများမှ ကိုယ် 

စားလှယ်များ၊ UNDP ၊ UNHCR ေို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေညး်ပညာေိုင်ရာလုပ်ငေ်းအြွဲ့ 

(TWG) ြွဲ့စည်းခဲ့ပပီး ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ ဩဂုေ်လအထိ ညိှနှိုင်းအစည်းအတဝး (၁၂)ကကိမ် ကျငး်ပကာ 

ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း တကျးရွာတပါငး်(၁၂၀)တကျာ်ကို ကွငး်ေငး်သွားတရာက်၍ တေသြွံ့ပြိုးတရး 

ေိုင်ရာ Quick Impact Project (၁၁၇)ခုကို တရးေွဲခဲ့သည့်အေက်(၇၅)ခုကိုတမာင်တောပမို့ေယ်ေွင ်

တကျးရွာ(၈၆)ရွာ၊ ဘူးသီးတောငပ်မို့ေယ်ေွင ် တကျးရွာ(၂၂)ရွာေို့၌ ရပ်ရွာအတဖခခံတောက်အအုံများ 

တောက်လုပ်ဖပုဖပင်ဖခငး်လုပ်ငေ်း(၂၂)ခု၊ တရနှင့်သေ့်ရှငး်တရးေိုင်ရာလပု်ငေ်း(၂၀)ခု၊ မိသားစုဝင်တငွ 

ေိုးလုပ်ငေ်း(၂၁)၊ ေင်းရဲနွမ်းပါးနှင့် တထာက်ပံ့ရေ်အထူးလိအုပ်ချက်ရိှသူများ တထာက်ပံ့ဖခငး် 

လုပ်ငေ်း(၁၀)ခု၊ အသိပညာတပးသငေ်ေ်းစီမံကိေ်း(၂)ခု ေို့အဖြစ် ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဖခား အတကာင ်

အထည်တြါ်လျက်ရိှပါသည်။ Medium Term Project များလည်း တရးေွဲနိုငတ်ရးတောင်ရွက် 

လျှေက်ရိှပါသည်။  

COVID-19 ငရာဂါောေွယ်၊ ထိန်းြျုပ်ငရးလုပ်ငန်းများအတွေ် ပါဝငင်ောင်ရွေ်မှု 

၄၂။ UEHRD တကာ်မေီေုေိယဥက္ကဌ၊   လူမှု  

ဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည်တေရာ 

ချထား တရးဝေ်ကကီးဌာေ ဖပည်တထာငစ်ုဝေ်ကကီး 

သည် ဖပည်ေွငး်တေရပ်စွေ့်ခွာသူများအေွက် 

COVID-19 တရာဂါနှင့်ပေ်သက်၍ ကကိုေင် 

ဖပငေ်င်တရးလုပ်ငေ်းများ တောငရွ်က်တပး နိုင် 

ရေ် ကုလသမဂ္ဂအြဲွ့အစညး်များ၊ ဖပည်ေွငး်/ 

ဖပည်ပအစိုးရ မဟုေ်တသာအြဲွ့အစည်းများနှင့်  
COVID-19 ငရာဂါနှင့်ပတ်သေ်၍ Video Conferencing စနစ်ခဖင့် 

ငေွးငနးွခြင်း 
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Video Conferencing စေစ်ဖြင့ ် တေွးတနွးဖခငး်ကို (၂၇-၃-၂၀၂၀)တေ့ေွင်လည်းတကာင်း၊ 

ေိုက်ပဲွတရှာင်စခေ်းများ၊ IDP စခေ်းများေွင် COVID-19 တရာဂါကာကွယ်ထိေ်းချုပ်တရး ေိုငရ်ာ 

စီမံချက်တရးေဲွဖခင်းစီမံချက်ပါအေုိင်းလုပ်ငေ်းများတောင်ရွက်ဖခင်း၊ အသိပညာတပးဖခင်းနှင့် တထာက်ပ့ံ 

ဖခငး်များကို ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေွင်(၂၈-၃-၂၀၂၀)တေ့မှစေင၍်လည်းတကာငး် စဉ်ေက်မဖပေ်လုပ်ငေ်း 

များကိ ုတောင်ရွက်တပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၄၃။ လူမှုဝေ်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်တရးနှင့် ဖပေ်လည် 

တေရာချထားတရးဝေ်ကကီးဌာေအတေဖြင့်IDP စခေ်း 

များနှင့ ် ေိုက်ပွတဲရှာင်စခေ်းများေွင် COVID-19 

ကာကွယ်ထေိ်းချုပ်တရးေိုင်ရာ ကကိုေငဖ်ပင ် ေင် 

မှုများ တောင်ရွက်နိုငတ်ရးအေွက် တထာက်ပံ့မှု 

တပးရာေွင်အဝေ်နှာတခါင်းစည်းMask(၃၉၀၁၀၀)ခု  

ေေ်ြိုးကျပ်သေ်း (၁၀၄.၂၆၂) ၊ တရမလိလုက်သေ့် 

တေးရည်   (၇၈၀၀၀)ဘူး      ေေ်ြိးုကျပ်သေ်း  

(၁၇၁.၆၀၀)၊ အပူချေ်ိေုိင်းကိရိယာ(၃၁၉)ခုေေ်ြုိး ကျပ်သေ်း(၁၉.၇၀၉)၊ လက်တေးတဘစင် (၇၇၄)ခု 

ေေ်ြိုးကျပ်သေ်း(၁၁၆.၀၀၇)၊ မျက်နှာအကာ (Face Shield) (၁၇၄၉၈)ခ ု ေေ်ြိုးကျပ်သေ်း 

(၁၂.၂၄၉)၊ ေပ်ဖပာခဲ(၁၀၁၅၄၇၅)ခဲ ေေ်ြိုး ကျပ်သေ်း(၄၆၄.၂၉၈)၊ ထုးံအိေ်(၁၀၂၈၀)အေိ် ေေ်ြိုး 

ကျပ်သေ်း (၅၀.၅၁၃)နှင့် Quarantine Centre အဖြစ် သံုးစွဲမည့် ယာယီေဲအတောင် (Long 

House)(၃၀)လုးံ ေေ်ြိုးကျပ်သေ်း (၂၆၆.၄၀၀)၊ စုစုတပါင်း ကျပ်သေ်း(၁၂၀၅.၀၃၈)ေေ်ြိုးရိှ ပစ္စည်း 

များကိ ုတထာက်ပံတ့ပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။  

၄၄။ ၎င်းအဖပင ် COVID-19 ကုစားမှုအစီအစဉ် 

(CERP)အရ IDP စခေ်းများေွင် တရရရှိတရး 

တောငရ်ွက်ဖခင်း လုပ်ငေ်းအေွက် ကျပ်သေ်း 

(၁၈၄.၅၅၄)၊ Quarantine Centre အဖြစ် အသံုး 

ဖပုမည့် ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ မုေ်ေိုငး်ေဏ်ခံ 

အတောက်အဦ (Shelter)(၄)လုးံေွင ် လက်တေး 

တဘစင်   ေပ်ေင်ဖခငး်အေွက်     ကျပ်(၆)သေ်း၊ 

စစ်တေွ၊ တဖမာက်ဦး၊ တမာငတ်ော၊ တကျာက်ဖြူပမို့ များရိှ ေိုက်ပွဲတရှာငစ်ခေ်းများနှင့် IDP စခေ်းများမှ 

အမိ်တထာင်စု(၄၀၁၀၃)အေွက် စားတသာက်ကုေ် (ေေ်၊ေီ၊ေား၊ပဲ၊)ဝယ်ယူရေ် ေစ်အိမ်တထာင် 

လျှေင်(၄၀၀၀၀)ကျပ်နှုေ်းဖြင့် တငကွျပ် (၁၆၀၄.၁၂)သေ်း ေို့ကို တထာက်ပံတ့ပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

IDP                                           COVID-19        
                                                 

CERP    IDP စြန်းများ၊ တုိေ်ပွဲငရာှင်စြန်းများတွင် 
ငထာေ်ပံမ့ှုများခပုလုပ်ခြင်း 
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၄၅။ စစ်တေွပမို့ Quarantine Centre များရိှ ကိုယ်ဝေ်တောင်မိခငန်ှင့် အသက် (၅)နှစ်တအာက် 

ကတလးများနှင့် အသက်(၆၀)နှစ်နှင့်အထက် ဘိုးဘွားေို့အား ေစ်ဦးလျှေင်(၃၀,၀၀၀)ကျပ်နှုေ်းဖြင့် 

စုစုတပါင်းတငွကျပ် (၄,၂၃၀,၀၀၀) တပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဖပင် LIFT Fund ၏ ကူညီတထာက်ပံ့တင ွ

ဖြင့C်OVID-19ဖြစ်ပွားသည့်ကာလအေွင်း ကိုယ်ဝေ်တောင်မိခင်များနှင့် ၎ငး်ေို့မှ တမွးြွားလာတသာ 

အသက်(၂)နှစ်တအာက်ကတလးငယ်များအား တငွတကကးတထာက်ပံတ့ပးဖခင်းနှင့် အကျ ို းခံစားခွင့်ရိှသူ 

(၁၃၇၆၃၂)ဦးအား တငွကျပ်(၄၁၂၈၉.၆၀၀)သေ်းအား တထာက်ပံတ့ပးပပီးဖြစ်ပါသည်။ လူမှုတရးပငစ်င် 

အကျို းခံစားခွင့်ရိှသူ (၁၀၆၁၅)ဦးအေွက် COVID 19 ဖြစ်ပွားသည့်ကာလအေွင်း ေစ်ဦးလျှေင် တငွကျပ် 

(၃၀၀၀၀)နှုေ်းဖြင့် (၃၁၈.၄၅၀)ကျပ်သေ်းတထာက်ပ့ံတပးပပီးဖြစ်ပါသည်။ အလိတုော်ဖပည့်ေိုက်ပွတဲရှာင် 

စခေ်းေွင် ရတသ့တောင်ပမို့ေယ်မှ သံုးမွှာပူးတမွးြွားသည့် မိခင်ေစ်ဦးအား (၁၄-၇-၂၀၂၀)တေ့ေွင် ကျပ် 

(၅)သိေ်း တထာက်ပံတ့ပးခဲ့ပါသည်။  

၄၆။ UEHRD တကာ်မေီ၊ နိုင်ငေံကာေက်ေံတရးလုပ်ငေ်းအြွဲ့၏ ညိှနှိုငး်တောငရွ်က်မှုဖြင့် ရခိုင် 

ဖပည်ေယ်အေွင်း COVID-19 တရာဂါကာကွယ်ထိေ်းချုပ်ကုသတရးေွင်အသုံးဖပုနိုင်ရေ်အေွက် PPE 

ဝေ်စုံ(၁၀၀)ကိုတပးပို့လှူေါေ်းခဲ့ပါသည်။ COVID-19 တရာဂါနှင့်စပ်လျဉ်းပပီး ဖပည်သူများသို့ ကျေ်းမာ 

တရးဝေ်ကကီးဌာေက ထုေ်ဖပေ်ထားသည့် အသိတပးတကကညာချက်များကို အနုပညာရှင်များ၊ ေိုင်းရင်း 

သားဘာသာဖပေ်ေို၍ ေိုင်းရင်းသားအနုပညာရှင်များ၊ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ လူအ့သုိက်အဝေ်း 

အားလုးံအေွက် သက်ေိုင်ရာအလိကု် ရခိုင်၊ ဘဂဂါလီ၊ ဟင်ေီဘာသာစကား ေေ်ကျွမ်းသူများဖြင့် 

ြေ်ကကားအသံသွင်း၍ အသံြိုင်များကို စီစဉ်တောင်ရွက်ဖခင်း၊ အေိပုါ အသံြိုငမ်ျားကို လက်ကိုင် 

အသံချဲ့စက်များေွင် ထည့်သွင်းပပီး အသိတပးတကကညာမှုများ တောငရ်ွက်နိုငရ်ေ် ကျပ်(၇၅၀၀၀ဝိ/-) 

ေေ်ြိုးရှိသည့် လက်ကိုငအ်သံချဲ့စက်အလံုး (၃၀) ကိ ု တပးပိုလ့ှူေါေ်းဖခင်းတောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

(၁၃-၅-၂၀၂၀) တေ့ေွင် ဖမေ်မာ-အေီလီချစ်ကကည်တရး Giuseppe Malpeli  အသငး်က UEHRD 

တကာ်မေီမှေစ်ေင့်  လှူေါေ်းသည့် တငွကျပ်(၆)သိေ်းေေ်ြိုးရှိ ကိုယ်အပူချေိ်ေိုငး်ကိရိယာ (Non-

contact Infrared Thermometer)(၁၀)ခုကို ေိုက်ပဲွတရှာင်စခေ်းများနှင့် ဖပည်ေွင်းတေရပ်စွေ့်ခွာ 

သူများ ယာယီခိုလှုရံာစခေ်းများေွင် ဖြေ့်တဝတောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ဖပည့်နှစ်၊ ဇူလိငု်လ 

(၂၂)ရက်တေ့က စကဂာပူနိုငင် ံAsia Philanthropy Circle (APC)သည် UEHRD တကာ်မေီမှေစ်ေင့် 

ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ ေိုက်ပဲွတရှာငစ်ခေ်းများနှင့် ယာယီခိုလှုရံာစခေ်း IDP Camp များေွင် 

တေထိငုက်ကသူများအေွက် COVID-19 တရာဂါကာကွယ်တရး လုပ်ငေ်းများေွင် သံုးစွဲရေ် အတမရိကေ် 

တေါ်လာ (၂၆၉၈၀) ေေ်ြိုးရှိ အရည်အတသွးဖမင့် ဖပေ်လည်အသံုးဖပုနိုင်သည့် သီးဖခားစီ ပလပ်စေစ် 

အေိ်ဖြင့်ထည့်၍ ဇစ်ဖြင့် ပိေ်ထားတသာ အေက်တရာငအ်ဝေ်နှာတခါင်းစညး် (Reusable Mask) 

(၅၃၉၆၀)ကို လှူေါေ်းခဲ့ပါသည်။ (၂၅-၈-၂၀၂၀)တေ့ေွင်  COVID-19 ကာကွယ်၊ကုသ၊ ထိေ်းချုပ်တရး 
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ေိုင်ရာအတထာက်အကူဖပု ကိစ္စရပ်များတောင်ရွက်လျက်ရိှတသာ ဝေ်ထမ်းများနှင့် တစေော့ဝေ်ထမ်း 

လုပ်အားတပးများ၏ တေထိငု၊် စားတသာက်တရးကိစ္စရပ်များေွင် အသံုးဖပုရေ် တငွကျပ်သိေ်း (၁၀၀) 

နှင့် (၃၁-၈-၂၀၂၀)တေ့ေွင် တငွကျပ်(၂၅)သိေ်း ေေ်ြိုးရှိ အိပ်ယာပစ္စည်းအစုံ(၁၀၀) (တမွ့ယာ၊ 

တခါင်းအုံး၊ တခါင်းအုံးစွပ်၊ တစာင်)၊ တငွကျပ်(၁၀,၀၃၅,၀၀၀) ေေ်ြိုးရှိ COVID-19 တရာဂါကုသရာေွင် 

အသုံးဖပုတသာ တသွးေွင်းဓါေ်တငွ့နှင့်လျှေပ်လိကု်ရည် ဓါေ်ခွဲသည့်အထူးကကပ်မေ်ကုသခေ်း သံုးစက် 

(The OPTI CCA-TS2 Blood Gas and Electrolyte Analyzer) ေစ်လုံးကို ရခိုင်ဖပည်ေယ် 

ကျေ်းမာတရးဦးစီးဌာေသ့ုိ တပးပိုလ့ှူေါေ်းခဲ့ပါသည်။ 

UEHRD ငောမ်တီ လုပ်ငန်းညိှနှိုငး်အစည်းအငဝးများေျင်းပခြငး် 

၄၇။ UEHRD တကာ်မေီ၏ လုပ်ငေ်းစဉ်များအား အတကာင်အထည်တြာ် တောငရ်ွက်ရာေွင် 

အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွင်း တကာ်မေီ လုပ်ငေ်းညှိနှိုငး်အစည်းအတဝးများကို (၃၀-၁-၂၀၁၉)၊ 

(၃၀-၄-၂၀၁၉)၊ (၂၇-၆-၂၀၁၉)၊ (၂-၆-၂၀၂၀)တေ့များေွင်ကျင်းပ၍လည်းတကာငး်၊ Online စေစ် 

ဖြင့်လည်းတကာငး် တေွးတနွး၍ တကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းစဉ်များကို အတကာင်အထည်တြါ် တောင်ရွက် 

လျှေက်ရိှပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

UEHRD ၏ နှစ်ပတ်လည်အြမ်းအနားေျငး်ပမှု 

၄၈။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်း လူသားချင်းစာောမှုအကူအညီ အတထာက်အပံ့တပးတရး၊ ဖပေ်လည် 

တေရာချထားတရး၊ ြွံ့ပြိုးတရးစီမံကေိ်း (UEHRD) ပထမအကကိမ် နှစ်ပေ်လည် အခမ်းအေားကုိ     

(၁၈-၁၀-၂၀၁၈)တေ့ေွင် တေဖပည်တော်ရိှ အမျ ို းသားဖပေ်လည်သင့်ဖမေ်တရးနှင့် ပငိမ်းချမ်းတရးဗဟို 

ဌာေ၌ ကျငး်ပခဲ့ပပီး UEHRD ဥက္ကဋ္ဌ နိုငင်တံော်၏အေိုင်ပငခ်ံပုဂ္ဂိုလ်ေက်တရာက်၍ အမှာစကား 

တဖပာကကားခဲ့ပါသည်။ UEHRD ဥက္ကဋ္ဌ ၊  နိုငင်တံော်၏အေိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အမှာစကားတဖပာကကား 

ရာေွင် “ယတေ့ေိုလျှေင် ရခိုင်ဖပည်ေယ်ေည်ပငမိ်တအးချမ်းတရး၊ ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးေို့အေွက် 

UEHRD   တတိယအကေိမ်ငခမာေ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း 

အစည်းအငဝး 

UEHRD    တတု္ထအကေိမ်ငခမာေ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း 

အစည်းအငဝး 
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ဖပည်တထာင်စုေစ်ဝေ်းလုံးက ပါဝင်တောင်ရွက်ရေ် ေုံးဖြေ်လိုက်သည့်တေ့ ေစ်နှစ်ဖပည့်ပပီ ဖြစ်ပါ 

တကကာငး်၊  သာမေ်ဖပည်သူများကအစ  စီးပွားတရးလုပ်ငေ်းရှင်များအထိ  ရက်ရက်တရာတရာ လှူေါေ်းခဲ့  

ပါတကကာင်း၊ ေစ်တယာက်ချင်းစီသည် မိမနိိုင်ငံေိုးေက်တရးအေွက် နိုငင်ံ၏လိအုပ်ချက်များကုိ 

ကျရာတေရာမှ သဲေစ်ပွင့် အေု်ေစ်ချပ် တောငရွ်က်တပးမည်ေိုသည့် စိေ်ဓာေ်ကိုဖပသသည်ဟု 

ယူေပါတကကာင်း၊ ရခိုင်ဖပည်ေယ်ပငိမ်းချမ်းတရး၊ တအးချမ်းတရးအေွက် အပု်စုေစ်ခုနှင့်ေစ်ခု သဟ 

ဇာေဖြစ်တရး လူမှုတရးလုပ်ငေ်းများသည်လည်း အင်မေေ်အတရးကကီးပါတကကာငး်၊ လူမှုတရးလုပ်ငေ်း 

များတအာငဖ်မင်ရေ် ကျေ်းမာတရး၊ ပညာတရးကဏ္ဍများသည်လည်း အတရးကကီးပါတကကာငး်၊ အလုပ် 

ေစ်ခုသည် လုပ်ကကည့်မှမည်သို့လုပ်ရသလဲေိုောကို ေားလည်ပပီး ေကယ်လုပ်ကကည့်မှသာ 

တအာင်ဖမငန်ိုင်/မတအာင်ဖမင်နိုင်သည်ေိုောကို သိရှိနိုင်ပါတကကာငး်၊ တောငရ်ွက်သည့်အခါေွင် 

တအာင်ဖမင်သင့်သည့်အရာများတအာငဖ်မင၍် တမျှော်လင့်သတလာက် ဖမေ်ဖမေ်ေေ်ေေ်မဖြစ်တဖမာက် 

သည်များလည်းရိှပါတကကာငး်နှင့် ထိမုဖြစ်တဖမာက်နိုငရ်သည့် အားေညး်ချက်များကို ဖပငန်ိုင်မည်ဟု 

တမျှော်လင့်ပါတကကာငး်” ဖြင့် ထည့်သွင်းတဖပာကကားခဲ့ပါသည်။ 

၄၉။ ေုေိယအကကိမ် နှစ်ပေ်လည်  အခမ်း 

အေားကို (၁၈-၁၀-၂၀၁၉)တေ့ေွင် တေဖပည် 

တော်ရိှ Hilton ဟိုေယ်၌ ကျငး်ပခဲ့ရာ 

UEHRD တကာ်မေီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုငင်တံော်၏ 

အေိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ေက်တရာက်၍ အမှာ 

စကားတဖပာကကားရာေွင် “U EHRD စပပီး 

တပါ်လာောက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ရခိုင်ဖပည်ေယ် 

မှာဖြစ်ေဲ့    ပဋိပက္ခတေွ၊    ဖပဿောတေွကို 



45 

|  UEHRD         

 

အားလုးံစုတပါင်းပပီးလုပ်မယ်ေိုေဲ့ စိေ်ဓာေ် 

ေဲ့ ဖြစ်တပါ်လာောဖြစ်ပပီး ကျွေ်မေိုက့စပပီး 

ဖပည်တထာင်စုေစ်ခုလုးံ ပါဝင်ရမယ့်လုပ်ငေ်း 

ဖြစ်ပါတကကာင်း၊ ဖပည်တထာငစ်ုေစ်ခုလုံးပါဝင် 

ရမယ့်လုပ်ငေ်းေုိော ကျွေ်မေ့ုိဖပည်တထာင်စု 

ရဲ့  ဘယ်တေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်    အတကာငး်ေုံး 

လုပ်နိုငရ်င် ကျေ်ေဲ့သူက မုေေိာပွားနိုင်ရမှာ 

ဖြစ်ပါတကကာင်း ရခိုင်ဖပည်ေယ်မှာ အခုဖြစ် 

ပွားတေေဲ့ ဖပဿောတေွကို နိုငင်ံသူနိုင်ငသံား  

များဖပည်တထာငစ်ုသားသမီးများအားလုးံရဲ့ပူးတပါင်းတောင်ရွက်မှုေဲ့ တဖြရှငး်နိုင်မယ်ေိုရင် တောင်လာ 

တောက်သားတေွအေွက် အင်မေေ်မှေေ်ြိုးဖြေ်လို့မရေဲ့ အတမွအနှစ်တေွဖြစ်လာမည် ဖြစ်ပါ 

တကကာငး်၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတေွပဲ ဖြစ်လာဖြစ်လာ ငါေို့နိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတသးေဲ့နိုငင်ံ မဟုေ် 

တသာ်လည်း၊ အင်အားကကီးနိုင်ငံ ေစ်ခုမဟုေ်တသာ်လည်း ငါေို့ရဲ့စုတပါင်းအင်အားေဲ့ ေီစိေ်တခါ်မှု 

တေွကိ ု အားလုးံရငေ်ိုငန်ိုငေ်ယ်၊ တကျာ်လွှားနိုငေ်ယ်ေိုေဲ့ ယံုကကည်စိေ်ချမှုကို တောင်လာ 

တောက်သားတေွ၊ မျ ို းေက်သစ်တေွကို တပးသွားချင်ပါတကကာငး်၊ ေီလိယုုံကကည်မှုေဲ့ အင်အားကို 

တပးသွားနိုငမ်ယ်ေိုရင် တောငအ်ောဂေ်မှာ ဘယ်လိုစိေ်တခါ်မှုတေွေဲ့ပဲ ဖမေ်မာနိုငင်ဟံာ ရင်ေိုင်ရ 

ရငေ်ိုင်ရ တကျာ်လွှားနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယံုကကည်ပါတကကာင်း” ဖြင့ ်လမး်ညွှေ်မှာကကားခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEHRD        ၏ ဒုတိယအကေိမ ်နှစ်ပတ်လညအ်ြမ်းအနား 
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သံုးသပ်တငခ်ပြျေ် 

၅၀။ အစီရငခ်ံသည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလမ ှ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်ေငဘ်ာလအေွင်း တကာ်မေီ၏ 

လုပ်ငေ်းတောင်ရွက်မှုများအတပါ်သံုးသပ်ပါက လုပ်ငေ်းစဉ်(၁)ဖြစ်သည့် လူသားချင်းစာောတထာက်ထား 

မှုေိုင်ရာ အကူအညီများထိထိတရာက်တရာက် တပးအပ်နိုငတ်ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစီရငခ်ံသည့် ကာလ 

ေွင် ဖပည်ေယ်အေွင်း AA အကကမ်းြက်အြဲွ့အစည်း၏ လုပ်တောင်မှုများနှင့် ARSA အကကမ်းြက် 

အြဲွ့၏ တနှာင့်ယှက်ေိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမုိတောင်ရွက်လာမှုတကကာင့် လူသားချင်းစာော တထာက်ထားမှု 

အကူအညီများ ပိုမိုလိုအပ်လာခဲ့သည့်အေွက် လူသားချင်းစာောတထာက်ထားမှု အကူအညီများကို 

လိအုပ်သည့်တေရာတေသေိုင်းသို့ တရာက်ရှိတစတရးအေွက် ဖပည်ေယ်အစိုးရနှင့် ပူးတပါင်းကာ 

လေ်ေတလာစားဝေ်တေတရးတထာက်ပံ့မှုများတောင်ရွက်နိုငခ်ဲ့ပါသည်။ သ့ုိတသာ်လည်း လုခံခုံတရးနှင့ ်

ခရီးသာွးလာမှုေိုင်ရာအကေ့်အသေ်များ၊ ဖပည်ေယ်အေွငး်ဖြစ်ပွားလာတသာ COVID-19 ကူးစက်မှု 

များတကကာင့် အချ ို ့တသာတေရာတေသများေွင် တနှာင့်တနှးကကေ့်ကကာမှုအချ ို ့ ရိှနိုငတ်ကကာင်းသုံးသပ် 

ရပါသည်။  

၅၁။ အခက်အခဲများကကားမှ တကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းများ တောင်ရွက်နိုငမ်ည့်ေည်းလမ်းများကို  

ဖပည်ေယ်အစိုးရနှင့် ညိှနှိုငး်၍ တောငရွ်က်တေစဉ်မှာပင် ဖပည်ေယ်အေွငး် COVID-19 ကူးစက်မှုများ 

ဖပေ့်ပွားလာသဖြင့် တထာက်ပံမ့ှုလုပ်ငေ်းများနှင့် COVID-19  ကာကွယ်၊ ထိေ်းချုပ်တရး လုပ်ငေ်းများ 

ကို ပူးေွဲတောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ 

၅၂။ ဖပေ်လည်လက်ခံတရးလုပ်ငေ်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွင်း ဖမေ်မာနိုင်ငံ 

အတေဖြင့် နှစ်ြက်သတဘာေူညီချက်များအေိုငး် ေိကျစွာ လိကု်ောအတကာင်အထည်တြာ်ခဲ့တသာ် 

လည်း ဘဂဂလားတေ့ရှ်နိုင်ငအံတေဖြင့် လိုလားစွာလိကု်ပါတောင်ရွက်နိုင်မှုေညး်ပါးခဲ့သည့်အဖပင် အချ ို ့ 

တသာ ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့အစညး်များ၊ နိုငင်ေံကာအြဲွ့အစည်းများ၊ နိုငင်ံေကာအသုိင်းအဝိုငး်များ၏ 

ဘက်ညီမျှေေမှုမရိှတသာ စွပ်စွဲတဖပာေိုမှုများ၊ လှုတံော်ေိုက်ေွေ်းမှုများတကကာင့် ဖပေ်လည်လကခ်ံတရး 

လုပ်ငေ်းစဉ် အတကာင်အထည်တြာ်နိုငဖ်ခငး်မရိှခဲ့တကကာငး် တေွ့ရှရိပါသည်။ 

၅၃။ အလားေူအရှိေ်အဟုေ်ရစဖပုတေတသာ ဖပေ်လည်ထူတထာငတ်ရးနှင့် တေသြွံ့ပြိုးတရးလုပ်ငေ်း 

စဉ်များမှလည်း တေသေွင်း မေည်ပငမိ်မှုများနှင့် COVID-19 တရာဂါကူးစက်မှုများတကကာင့် အရိှေ် 

အဟုေ်တလျာ့ကျခဲ့ရပါသည်။ သ့ုိတသာ်လည်း တေသအေွငး်တေရပ်စွေ့်ခွာ တေထိငုတ်ေရသူများ 

ဖပေ်လည်တေရာချထားတရးနှင့် IDP စခေ်းများ ပိေ်သိမ်းတရးလုပ်ငေ်းစဉ်များကို အခက်အခဲ အဟေ့် 

အေားများကကားက သိသားထငရှ်ားစွာ အေိုင်းအောေစ်ခုအထိ အတကာင်အထည်တြာ် နိုငခ်ဲ့ 

သည့်အဖပင် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိေ်းချုပ်၊ ကုသတရးလုပ်ငေ်းများနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ ဖပည်ေယ် 
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အစိုးရနှင့် ညိှနှိုင်းကာ လိုအပ်ချက်များ တြါ်ထုေ်ဖခငး်၊ အလှူရှင်များရှာတြွဖခငး်ေို့ဖြင့် တကာ်မေီ၏ 

လုပ်ငေ်းစီမံကေိ်းေယ်ပယ်ကို တေသလိအုပ်ချက် အတပါ်မူေည်၍ တဖပာင်းလဲတောင်ရွက်နိုငခ်ဲ့ 

ပါသည်။  

၅၄။ ထိုသ့ုိလုပ်ငေ်း စမီံကိေ်းများကို ဖပုဖပင်တဖပာငး်လဲ တထာက်ပံမ့ှုများ တောငရွ်က်ခဲ့ သကဲ့သို့ 

တကာ်မေီနှင့် တကာ်မေီလုပ်ငေ်းအြွဲ့များ၏ လုပ်ငေ်းစွမ်းတောင်ရည်နှင့် ပူးတပါင်းညိှနှိုငး် 

ချေိ်ေက်မှုများ ပိုမုိအားတကာငး်တစရေ်အေွက် စီမံချက်မေ်တေဂျာနှင့် ဘဏ္ဍာတရးအကကံတပးများ 

အဖြစ် ဖပင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို အလှူရှင်များ၏ အတထာက်အပံ့ဖြင့် ခေ့်ထားတောင်ရွက်ခဲ့ကာ 

တကာ်မေီ၏ စီမံတောင်ရွက်မှုပိုင်းကို အားဖြည့်နိုငခ်ဲ့ပါသည်။  

၅၅။ ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွင်းရိှ လူမှုအသိုက် အဝေ်းအားလုံး ပငိမ်းချမ်းတရးနှင့် တရရှည်ေည်ေံ့မည့် 

ြွံ့ပြိုးေိုးေက်တရးေို့ကို ရရိှတစရေ်အေွက် ဘက်တပါငး်စုံမ ှစိေ်တခါ်မှုများကို ကိုင်ေွယ်တဖြရှငး်ရာ၌ 

ဖပည်သ့ူတရးရာကဏ္ဍများေွင ် အတထာက်အပံ့ရရိှတစရေ်အေွက် ရခိုင်ဖပည်ေယ်အေွငး်ရှိ အစိုးရ 

ဝေ်ထမ်းများအား အပု်ချုပ်မှုနှင့် ဖပည်သ့ူေက်ေံတရးေိုငရ်ာသငေ်ေ်းများတပးဖခငး်၊ ဖပည်သူလူထု 

အတဖခဖပု ကျေ်းမာတရးဝေ်တောင်မှု လုပ်ငေ်းများကို အမျ ို းသားအေင့် လမး်ညွှေ်ချက်များနှင့်အညီ 

အားဖြည့်ဖခင်းနှင့် အရည်အတသွးမီကျေ်းမာတရးေိုင်ရာဝေ်တောငမ်ှုများကို လူေိုငး်လက်လှမ်းမှီနိုင် 

တစရေ် လူထုကျေ်းမာတရး ဝေ်တောင်မှုလုပ်ငေ်းများ ပိုမုိလက်လှမ်းမှီနိုင်တစတရး တောငရွ်က်ဖခငး် 

စီမံချက်အား အစပျ ို းတောင်ရွက်နုိင်ခ့ဲသဖြင့် ေက်လက်အတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်    မည် 

ဖြစ်သည်။ 

၅၆။ အချုပ်အားဖြင့် သံုးသပ်ေငဖ်ပရပါက အစီရငခ်ံသည့်ကာလအေွငး် ေယ်တဖမတေသအတဖခ 

အတေအရ တကာ်မေီ၏လုပ်ငေ်းစဉ်များ တမျှော်မှေ်းထားချက်များအေိုင်း အဖပည့်အဝ အတကာင ်

အထည်တြါ်ရေ် အဟေ့်အေားများ ကကုံတေွ့ရတသာ်လည်း ေညး်လမ်းများရာှတြွ၍ လုပ်ငေ်း 

တောငရ်ွက်မှုများကို ရပ်ေေ့်သွားဖခငး်မရိှတစရေ် စဉ်ေက်မဖပေ် ကကိုးပမ်းတောင်ရွက်ခဲ့ပါတကကာငး် 

ေငဖ်ပအပ်ပါသည်။ 

နိဂုံး 

၅၇။ စိေ်တခါ်မှုမျ ို းစုံရိှတေတသာ ရခိုင်ဖပည်ေယ် ပငိမ်းချမ်းမှု၊ ေည်ပငိမ်မှု၊ ြွံ့ပြိုးေိုးေက်မှုေို့ 

အေွက် တရရှည်ေည်ေံ့မည့် အတဖခခံတကာငး်များ တြာ်တောငတ်ပးရေ် နိုင်ငတံော်အစိုးရ၏ 

သံန္နိဌာေ်ဖပုထားချက်နှင့်အညီ ြွဲ့စည်းတပးထားသည့် နိုင်ငတံော်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလကိနှင့် ဖပည်သူေို့၏ 

တပါငး်စည်းမှုအင်အားဖြစ်သည့် ရခိုငဖ်ပည်ေယ်အေွင်း လူသားချငး်စာောမှုအကူအညီ အတထာက် 
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အပ့ံတပးတရး၊ ဖပေ်လည်တေရာချထားတရး၊ ြွံ့ပြိုးတရးစီမံကေိ်း UEHRD တကာ်မေီ ြွဲ့စည်း တောင်ရွက် 

ခဲ့သည်မှာ(၃)နစှ်ေငး်ေငး်ဖပည့်ခဲ့ပပီဖြစ်ပါသည်။ (၃)နှစ်ောကာလအေွင်း လုပ်တောငခ်ျက်များကို 

မှေ်ေမ်းဖပုထားရိှရေ်နှင့် လုပ်တောငခ်ျက်များအတပါ် ဖပေ်လည်သုံးသပ်ကာ တေွ့ကကုံခဲ့ရသည့်၊ 

တေွ့ကကုံရနိုင်မည့် အခက်အခဲအကကပ်အေည်းများ၊ များဖပားလှစွာတသာစိေ်တခါ်မှုများကို အခွင့် 

အတရးနှင့် အခွင့်အလမး်များအဖြစ် တဖပာင်းလဲ၍ ေက်လက်တောင်ရွက်ရေ်ရှိသည်များကို ဖပည်သူ 

နှင့အ်ေူ တပါငး်စည်းမှုအင်အားဖြင့် ရည်မှေ်းချက်များအေိုငး် တပါက်တဖမာက်တအာငဖ်မငန်ိုင်တရး  

ေက်လက် ကကိုးပမ်းတောငရွ်က်သွားမည်ဖြစ်တကကာငး် ေငဖ်ပအပ်ပါသည်။ 


