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ရခိုငြ်ပည်နယ်အတွငး် လသူားချငး်စာန�မအကအူညီအေထာကအ်ပ့ံေပးေရး၊ 

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး၊ ဖံွဖိးေရးစမံီကနိး် (Union Enterprise for 

Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine-

UEHRD) ေကာမ်တီ၏  ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ (၃၁) ရကေ်နအထိ 

လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�ကမ် 
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ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တွငး် လသူားချငး်စာန�မအကအူညအီေထာကအ်ပံ့ေပးေရး၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး၊ 

ဖွံဖိးေရးစီမံကနိး် (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in 

Rakhine-UEHRD) ေကာမ်တီ၏  ၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ (၃၁)ရကေ်နအထ ိလပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ် 

 

နဒိါနး် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး် လူသားချငး်စာန�မအကအူညအီေထာကအ်ပံ့ေပးေရး၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး၊ 

ဖွံဖိးေရးစီမံကနိး် (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in 

Rakhine)ေကာမ်တီကို ဖွဲစညး်ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့သည့် အဓကိရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ရခိုငြ်ပညန်ယ်တစ်ခလုံုးတွင် လူသား 

ချငး်စာန�မ အကအူညအီေထာကအ်ပံ့များေပးေရး၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ်မေှသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ် အတွင်းတွင် 

လညး်ေကာငး်၊ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် မမိတုိိေနရပမ်ျားမ ှ စွနခ်ာွေနကရသူများအား စနစ်တကျ ြပန်လည် 

ေနရာချထားေပးေရးငှ့် ေရရညှပ်ဋပိကများ ကငး်ေဝး၍ ေရရှည်တည်တ့ံသည့် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး လပုင်နး်များကို 

ေဆာငရ်�က်ရန ် ြဖစ်ပါသည။် ထိုလပုင်နး်များ စနစ်တကျေဆာငရ်�ကရ်နအ်တွက် ိုငင်ေံတာ်အစုိးရက ဦးေဆာင်၍ 

အမျိးသားေရးလပရ်ာှးမအသငွြ်ဖင့် ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် ယေနကမ�ာ့ိုငင်အံချိတွင် ေအာငြ်မငစွ်ာ ကျင့်သံုးလက် 

အင်အားသုံးခုကုိ စုစည်းပီး 

ရခုိင်ြပည်နယ်ြပည်ေထာင်စု 

စီမံကိန်းေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် 

လုပ်ြခင်းြဖင့်    အန�ဂတ်  

ြပည် ေထာင်စုအတွက် 

ခုိင်မာသည့် အုတ်ြမစ်ချေသာ 

လုပ်ငန်းဟု ယူဆပါေကာင်း 
(၂၀-၁၀-၂၀၁၇ ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ေသာ UEHRD 
ေကာ်မတီသုိ အလှေငွေပးအပ်ပဲွတွင် ုိင်ငံေတာ်၏ 
အတုိင်ပင်ခံပုဂိလ်ေြပာကားခ့ဲသည့် မိန်ခွန်းေကာက် 
ုတ်ချက်) 
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ရိှသည့် ိုငင်ေံတာအ်စုိးရ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာအဖွဲအစညး်များငှ့် ပဂုလကိကတုိ ပးူေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရ်�က်သည့် 

(Public-Private Partnership-PPP) သေဘာတရားကို လကေ်တွအေကာငအ်ထည်ေဖာြ်ခငး်လည်းြဖစ်သည။် 

UEHRD ေကာ်မတကီို (၁၇-၁၀-၂၀၁၇) ရကေ်နတွင ်စတငဖ်ွဲစညး်ခဲ့ပးီေန�က ်လကေ်တွလပုင်နး်များ စတင် 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့သည့် (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)ေနမှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ေနအထ ိ ကာလအတွငး် လုပင်နး်ေဆာငရ်�က်ချကမ်ျား၊ 

အလှေငွလက်ခံရရိှခ့ဲမများ၊ လက်ေတွရန်ပုံေငွ သုံးစဲွေဆာင်ရ�က်ခ့ဲမများကုိ ဤအစီရင်ခံစာြဖင့် အလှေငွ ထည့်ဝင်လှဒါန်း 

ခဲ့ကသည့် အလှရငှမ်ျားသိုလညး်ေကာငး်၊ အများြပညသ်မူျားသိုလညး်ေကာငး်၊ အစီရငခ်ံတငြ်ပြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

အများြပညသ်ူများ၊ အလှရှငမ်ျားအေနြဖင့် UEHRD အေနြဖင့် စိနေ်ခမများကားမ ှ လပုင်နး်များ ေအာငြ်မင်ေအာင် 

ကိးပမး်ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျား၊ လှဒါနး်ေငမွျားကို ရညရ်�ယ်ချက်များအတုိင်း သံုးစဲွအေကာင်အထညေ်ဖာ်ရာတွင် 

တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် ပိုမိုစနစ်ကျနေအာင် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့မများကို ေတွြမင်သံုးသပ်ိုင်ရန်ှင့် UEHRD သည် 

ယုံကညအ်ားကိုးထိုကသ်ည့် အလှေငမွျား ထပမ်လံှဒါနး်၍ မနွြ်မတ်သည့်ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားကို ေရရှည်တွင် 

ဆကလ်ကအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်န် တာဝနေ်ပးထိုကသ်ည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခြုဖစ်ေကာင်း ေဖာြ်ပိုငရ်န်အတွက် 

လညး် အစီရင်ခစံာက ရညရ်�ယပ်ါသည။် 

အစီရငခ်ံစာတစ်ရပသ်ည် အဖွဲအစညး်တစ်ခအုတွက် အလနွအ်ေရးပါသည့် ကစိရပ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပးီေသာ လပု်ငနး်ကစိများကို ေဖာြ်ပြခငး်ြဖစ်ပးီ၊ ေန�ငအ်န�ဂတ်ကာလတွင ် လုပ်ေဆာငရ်န ် အတွက် 

လညး် ေဖာ်ထုတ်သာွးရမည့် အေြခခမံတ်ှတမး်အေထာကအ်ထားတစ်ခြုဖစ်ပါသည။် ကနုေ်ချာြဖစ်သည့် စ်ှပတ်လည် 

အစီရငခ်ံစာတစ်ရပ ် ရရှိိုငရ်နအ်တွက ် ကုန်ကမး်များ လိုအပပ်ါသည်။ ထိုကနု်ကမး်များရိှမ ှ အရညအ်ေသွးြပည့်စုံမှ 

ကနုေ်ချာအစီရငခ်စံာသည် ေကာင်းမနွမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ကုန်ကမး်များမြပည့်စုံပါက ကနုေ်ချာြဖစ်သည့် အစီရင်ခစံာသည် 

ေကာင်းမနွမ်ညမ်ဟတ်ုပါ။ ထိုကနု်ကမ်းများကို ေဖာ်ထတုေ်ပးေနသည့် UEHRD လပုင်နး်အဖွဲများ၊ ကနု်ကမး်များ 

ရရိှေစရနအ်တွက ် ကိးစားအားထတ်ုေပးခဲ့ကသည့် UEHRD ုံးအဖွဲဝငမ်ျားကို ေကျးဇူးတငရိှ်ပါေကာငး် မှတ်တမ်း 

တငအ်ပပ်ါသည။်  

စ်ှပတ်လည်အစီရငခ်ံစာတွင ် UEHRD လပုင်နး်အဖွဲများ၏ အားစုိကမ်၊ အားထုတ်မ၊ ေအာငြ်မငမ်များကို 

စုံစုံလငလ်င ် ေဖာထ်တ်ုထားပါသည။် ယခုကဲ့သို တငြ်ပြခငး်အတွက ် အလံုးစုံအဆင်ေြပမရိှသည်ဟ ု သံုးသပ၍် မြဖစ် 

ိုငပ်ါ။ အားနညး်ချကမ်ျားရှိသလို အားသာချကမ်ျားလညး် ရိှပါေကာငး် အသအိမှတ်ြပရမညြ်ဖစ်ပါသည။် UEHRD ၏ 

စီမအံပုခ်ျပမ်သည ် အစီရင်ခသံည့်ကာလအတငွး် ထူးြခားသည့်အေြပာငး်အလမဲျား ရိှခဲ့ပါသည။် UEHRD ကို ဒုတိယ 

ဝန်ကးီများ၊ အမတဲမး်အတွငး်ဝနမ်ျားှင့် အားြဖည့်ခဲ့သကဲ့သို ဦးညီငမိး်ေအးကို Chief Operation Officer-COO 

အြဖစ်လည်း တာဝနေ်ပးအပ်ိုငခ်ဲ့ပါသည။်  UEHRD ေကာမ်တီဝင်စုစုေပါငး် (၁၀)ဦးရိှပးီ၊ ေနြပညေ်တာ်ကို ရန်ကုန် 

ုံးခွဲမ ှ အားြဖည့်ေပးခဲ့ပါသည။် ရနက်နုုံ်းခွဲ၏ အငအ်ားကိုလညး် လိုအပသ်ည့် စွမ်းအားစုများြဖင့် စုစည်း ေဆာင်ရ�က် 

ခဲ့ပါသည။် ထးူြခားချကတ်စ်ခုမာှ UEHRD ၏ Website ကို တက်ကရှွငသ်နေ်အာင ်လပုေ်ဆာင်ိုင်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်ပါသည။်  

ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တွငး် ြဖစ်ပွားေပေပါကခ်ဲ့ေသာ ပဋပိကများကို ိုငင်ေံတာအ်စုိးရအေနြဖင့် ဘကေ်ပါင်းစုံမှ 

ချကခ်ျငး်ရင်ဆိုငေ်ြဖရငှး်ခဲ့ပးီ၊ ၂၀၁၇ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် UEHRD ကို ိုငင်ေံတာ၏်အတုိငပ်င်ခပံဂုိလ် 

ေဒေအာငဆ်နး်စုကညက် ကိုယတုိ်ငဦ်းစီးပးီ ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည။် တာဝန(်၃)ရပက်ို အပ်ငှး်ခဲ့ပါသည။် လသူားချင်း 
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စာန�မ လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်များ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားမလပုင်န်းများငှ့် ဖွံဖိးမလပုင်နး်များကို အာုံစုိက် 

ေစခဲ့ပါသည။် ထိုတာဝနမ်ျားကို ထမး်ေဆာင်ကရာတွင ်ထးူြခားသည့် ချဉး်ကပမ်မာှ ပဂုလကိ၏အငအ်ားကို ရယူခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် ထိုေကာင့်လညး် ပဂုလကိလပုင်နး်ရှငမ်ျားကို ကအလိုက ်စုစည်းပးီ လုပင်နး်အဖွဲ Task Force (၁၀)ခု 

ြဖင့် လပရှ်ားေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည။် ပဂုလကိ၏ အင်အားကို အသအိမတ်ှြပခဲ့ပါသည။် ပဂုလကိက၏ စွန်ဦး 

တီထငွမ်ကို ရယူိုငခ်ဲ့ပါသည။် အေရးေပအလပုမ်ျားငှ့် အေရးကးီသည့်အလုပမ်ျားကို ေဆာငရ်�က်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ 

လပုင်နး်ရှငမ်ျား၏ အလှေငမွျားအေပ အားထားခဲ့ပါသည။် လပုင်နး်အဖွဲများကို လတ်ွလတ်ွလပလ်ပ ် လပ်ရှားခငွ့်ြပ 

ခဲ့ပါသည။် အတတ်ိုငဆ်ံုး အပုခ်ျပမ်ပံုစံကို မနှက်နမ်တေအာင် ကိးစားခဲ့ပါသည။်  

UEHRD လပ်ရာှးမများကို ြပနလ်ညသ်ံုးသပ်ကည့်ရာတွင ်အေြခခစိံနေ်ခမများ ရိှသညက်ို ေတွရိှခဲ့ရပါသည်။ 

အေရးကးီသည့် ကိစတစ်ခကု ေရရညှ်တညတ့ံ်မ (Sustainability) ြဖစ်ပါသည။် ကနဦးကာလက ရရိှလာသည့် 

အလှေငမွျားသည ် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်များေကာင့် တစ်ြဖည်းြဖညး် ေလျာန့ညး်လာခဲ့ပါသည။် ဆကလ်ကလ်ပ်ရှား 

ိုငရ်န ် ိုငင်ေံတာအ်စုိးရက ဘာေငွအေထာက်အပံ့များ ေပးခဲ့ပါသည။် ယခုအချနိတွ်င ် ေြမြပင်အေြခအေနများကို 

သံုးသပ်ပးီ၊ လပရ်ာှးိုငရ်န်အတွက် စီစဉ်ေဆာငရ်�ကလ်ျကရိှ်ပါသည။် ြပညန်ယ်အစုိးရငှ့် တုိငပ်င်ေဆးွေးွပးီ၊ ရခိုင် 

ြပညန်ယ်အတွငး်ရှိသည့် ဒုကသညစ်ခနး်များငှ့် လမူျိးေပါင်းစုံေနထိုငေ်နကသည့် ေဒသများတွင ် UEHRD လုပ်ငန်း 

အဖွဲများအားလံုးစုေပါင်းပးီ လပရ်ာှးကမည့် မဟာဗျဟာအသစ်တစ်ရပက်ိုလညး် ေဖာထ်ုတ်ထားပးီ အေကာင် 

အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်�ကေ်ပးရန ်စီစဉလ်ျက်ရှိပါသည။်  

တစ်ဖကက်လညး် ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တွင်း ိုငင်ြံခားရငး်ှီးြမပ်ှံမများ ပိုမိုဝင်ေရာကလ်ာိုငေ်အာင ် စီစဉ် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည။် ထိုငး်ိုငင်မံှ ကမုဏမီျား၊ ကိုရီးယားိုငင်မံ ှ ကမုဏီများငှ့် စတငေ်ဆာင်ရ�က်လျက် 

ရိှပါသည။် တစ်ဖက်ိုငင်တွံင ် ေရာက်ရှိေနကေသာ ဒုကသညမ်ျား ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကလ်ာိုငရ်နအ်တွက ် ိုင်ငံေတာ် 

အစုိးရက ကိးစားေဆာငရ်�ကေ်ပးလျကရ်ှိပါသည။် ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကလ်ာသူများအား အစစအရာရာ အဆငေ်ြပ 

ေစရနအ်တွက် UEHRD က တစ်ဖက်တစ်လမး်က တာဝနယူ်သာွးရမည ် ြဖစ်ပါသည။် ထိုေကာင့်လညး် အဆင်သင့် 

ြဖစ်ေနေစရန်အတွက ် လိုအပပ်ါသည။် ကိးစားအားထုတေ်ပးခဲ့သည့် UEHRD လပုင်နး်အဖွဲများငှ့် ုံးအဖွဲဝင်များကို 

လညး်ေကာငး်၊ လမး်နမ်ေပးခဲ့သည့် UEHRD ဥကှင့် ဒတိုယဥကများကိုလညး်ေကာငး်၊ UEHRD ေကာ်မတီ 

ဝငမ်ျားကိုလညး်ေကာငး်၊ UEHRD ေကာ်မတီက အထူးေကျးဇူးတငရိှ်ပါေကာငး် မတ်ှတမး်တငအ်ပ်ပါသည။် 
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ဖဲွ�စညး်ြခငး်   
 

UEHRDေကာ်မတကီို ိုငင်ေံတာ၏်အတုိင်ပငခ်ပံဂုိလ ်ဦးေဆာင၍် ေအာကပ်ါပဂုိလမ်ျားြဖင့် ဖွဲစညး်ကာ ရခိုင် 

ြပညန်ယ်အတွငး် လသူားချငး်စာန�ေထာကထ်ားမဆိုင်ရာ အကအူညမီျားေပးအပေ်ရး၊ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး 

ှင့်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး၊ ေဒသဖွံဖိးေရးငှ့် ေရရှည်ပဋပိကကငး်ေဝးေရးလပုင်နး်များကို ၂၀၁၇ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တုိ 

ဘာလမစှတင်၍ အရှိနအ်ဟုနြ်ဖင့် ေဆာငရ်�ကလ်ျကရိှ်ပါသည။် 
  

 

ေဒေအာငဆ်နး်စုကည၊် ိုငင်ေံတာ၏်အတုိငပ်ငခ်ပံဂုိလ ် ဥက 

 
ေဒါက်တာဝငး်ြမတေ်အး၊ ြပညေ်ထာင်စုဝန်ကးီ 
လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဒတိုယဥက 
(၁) 

 

ဦးခငေ်မာငတ်င၊် ဒတုိယဝန်ကးီ၊ ိုငင်ေံတာအ်တုိငပ်ငခ်ုံံးဝန်ကးီဌာန 
ဒတိုယဥက 

(၂) 

 
ဦးေကျာလ်ငး်၊ ဒတိုယဝန်ကးီ၊ ေဆာကလ်ပု်ေရးဝန်ကီးဌာန 

အဖွဲဝင် 
 

 

ေဒါက်တာေအာငထ်နွး်သက၊် ညိိငး်ေရးမှးချပ ် အဖွဲဝင် 

 
ဦးတုိးေအာင်၊ UEHRD ေကာ်မတဦက၏ အ�ကေံပးပဂုိလ ် အဖွဲဝင် 

 
ဦးေကျာ်မိင၊် သတငး်ငှ့်ဆကသ်ယ်ွေရးဒါုိကတ်ာ အဖွဲဝင် 

 

ဦးညီငမိး်ေအး၊ စီမခံနခ်ွဲမအရာရိှချပ ် အဖွဲဝင် 

 
ဦးစုိးေအာင်၊ ဒုတိယဝန်ကးီ၊ 
လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

အတွငး်ေရးမှး 

 

ဦးေဇာသ်န်းသငး်၊ အမဲတမး်အတွငး်ဝန၊် ြပညေ်ထာင်စုအစုိးရအဖွဲုံး 
တွဲဖက် 

အတွငး်ေရးမှး 
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လပုင်နး်စဉမ်ျား 

လပုင်နး်အဖွဲများဖွဲစည်းမ 

 
 

 
 

 

 

 ုိင်ငံေတာ်၏ အတုိင်ပင်ခံပုဂိလ် ဦးေဆာင်ေသာ UEHRD စီမံကိန်းသည် အစုိးရှင့်အတူ ပုဂလိက စီးပွားေရး 

အသင်းအဖဲွများ၊ ပဂုလိကလပုင်နး်ရငှမ်ျားပါဝငသ်ည့် ြပညေ်ထာင်စုစီမံကနိး်ြဖစ်ရာ ပဂုလကိ လပုင်နး်ရှင်များြဖင့် 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါလပုင်နး်အဖွဲ Task Force (၁၀)ဖွဲကို ဖွဲစညး်၍ ြမနမ်ာိုငင်စံကမ်လကမ်လပုင်န်းရှငမ်ျားအသငး်ချပ် 

ငှ့် ပးူေပါငး်ပီး သကဆ်ိုငရ်ာလပုင်နး်အဖွဲအလိုက ်လပု်ငနး်များကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရ�ကလ်ျက်ရိှပါသည။် 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

•လသူားချငး်စာန�ေထာကထ်ားမဆိုငရ်ာအကအူညီများထထိ ိ
ေရာကေ်ရာကေ်ပးအပေ်ရးငှ့် ြပနလ်ညလ်ကခ်ေံရးလပ်ုငနး်စဉ် (၁)

• ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးငှ့်ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးလပ်ုငနး်စဉ် (၂)

•ေဒသဖွံဖိးေရးငှ့်ေရရှညပ်ဋပိကကင်းေဝးေရးလပ်ုငနး်စဉ် (၃)

 

ေဆာကလ်ပု်ေရးငှ့်အေြခခံအေဆာကအ်အံုတညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်န်းအဖွဲ 

စုိကပ်ျိးေရးှင့်ေမးွြမေရးလပုင်နး်အဖွဲ 

စီးပာွးေရးဇုန်များဖွံဖိးေရးလပုင်နး်အဖွဲ 

ြပန်ကားေရးငှ့်ြပညသ်ူဆကဆ်ေံရး လပု်ငနး်အဖွဲ 

အလပုအ်ကိုင်ဖနတီ်းေရးငှ့်အသကေ်မွးဝမး်ေကျာင်းသငတ်နး်များစီစဉ ်

ဖငွ့်လစ်ှေရး လပုင်နး်အဖွဲ 

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်လပုင်နး်အဖွဲ 

အေသးစားေငွေကးေထာက်ပံ့မလပုင်နး်အဖွဲ 

ဘာေငစုွေဆာငး်ေရးလပု်ငနး်အဖွဲ  

ခရးီသာွးလုပင်နး်ကြမင့်တငေ်ရးလပုင်နး်အဖွဲ  

ိုငင်တံကာဆကဆ်ေံရးလပု်ငနး်အဖွဲ 

UMFCCI 



7 

 
လူသားချင်းစာန�မအကူအညီများေပးအပ်ေထာက်ပ့ံြခင်း 

 
 
 
စားနပ်ရိကာှင့် အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများေထာက်ပ့ံြခင်း 

လမူဝနထ်မး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးငှ့် ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး 
ဝန်ကးီဌာန 

 (၂၀၁၇)ခုစ်ှ သဂုတ်လ(၂၅)ရကေ်နမှ (၂၀၁၈)ခုှစ် 
ဒဇီငဘ်ာလအထိ ကျပ် (၆၃၄,၀၃၉,၁၉၇) တနဖ်ိုးရိှဆန်၊ 
ဆ၊ီ ဆား၊ ပဲ အစရိှသည့် စားနပရိ်ကာများ၊ အဝတ် 
အထည်များ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများကုိ အိမ်ေထာင် 
စု(၁၆၀၃၁)စု၊ လူဦးေရ(၉၁၄၃၁)ဦးတုိအတွက် ေထာက်ပ့ံ 
ခဲ့ပါသည်။ 

 
ကကေ်ြခနလီပရှ်ားမအဖွဲ (Red Cross Movement-RCM) 
ေဆာင်ရ�က်မ 

 ကကေ်ြခနလီပရှ်ားမအေနြဖင့် ဆစ်ွဖရန(်၁၇)သန်း 
တနဖ်ိုးရိှ အစားအစာငှ့် လသူံုးကနုပ်စညး်များ၊ စားနပ် 
ရိကာ (၁၁၄၀၈၆)ယူနစ်၊ ကျနး်မာေရး အသံုး အေဆာင် 
ပစညး်များ၊ အာဟာရငှ့်ဓာတ်ဆားများစေသာ Non 
Food Item(NFI) ယူနစ် (၇၈၅၄၆) တုိကိုလညး်ေကာငး်၊ 

 WFP မ ှ ၎ငး်ဒကုသည် IDP စခနး်တွင် အမိေ်ထာင်စု 
(၄၇၉)စုမ ှလူဦးေရ (၃၁၄၈)ဦး အတွက ်ဆန၊် ဆ၊ီ ဆား၊ ပဲ 
စသညတုိ်ကို ေထာကပ်ံ့ခဲ့ပါသည။် 
 

ကမ�ာ့စားနပ်ရိကာအစီအစဉ်(World Food Programme-WFP) 
 ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်းမိနယ်ေပါင်း(၁၀)မိနယ်ရိှေကျးရ�ာ 

ငှ့်စခနး်(၃၄၃)ရ�ာရိှ လဦူးေရ(၂၆၁၅၄၁)ဦးအတွက ် ဆန် 
(၂၇၄၄၉.၉၆၂)မကထ်ရစ်တန၊်ပမဲျိးစုံ(၃၇၂၉.၅၅၆)မက်ထ
ရစ်တန်ှင့်ဆီ(၁၇၆၅.၉၉၄)မက်ထရစ်တန်ကုိေထာက်ပ့ံ
ေပးခဲ့ပါသည။် 

 
 
 

UEHRD ေစတန�့ဝန်ထမ်းလူငယ်အစီအစဉ် 
 ဘးူသးီေတာင်ငှ့် ေမာငေ်တာမိနယ်များရိှ ေကျးရ�ာ 

(၁၃၀)ရ�ာအတွက်  ေငွကျပ်သန်းေပါင်း (၅၂၈.၂၂၄) 
တန်ဖိ ုးရှ ိ စားနပ်ရိကာများကို  ေထာက်ပံ ့ေပးအပ်ခဲ ့ 
ပါသည်။ 
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အာဆီယံအဖဲွအစည်းှင့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ လှဒါန်းမများ 

 (၁၁၀၅.၅၈၂)ကျပ်သန်း တန်ဖုိးရိှ ေငွေကးှင့် စားနပ်ရိကာ၊ 
အဝတ်အထည်၊ အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ ေထာက်ပ့ံြခင်း 

 စင်ကာပူ ေဒလာ(၁)သိန်း 

 

            ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 
UEHRD ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ်လပုင်နး်အဖွဲ၏ 

ကးီကပမ်ြဖင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝနမ်ျား၊ အထးူကဆုရာ ဝန်ကီး 
များပါဝင်ေသာ ေရ�လျားကျနး်မာေရးေဆးအဖွဲများြဖင့် ရခိုင် 
ြပညန်ယ်အတွငး်ရိှ ဘးူသီးေတာင်၊ ေကျာကြ်ဖ၊ သံတဲွ 
မိနယ်များငှ့်ေကျာကတ်စ်လံုး IDP စခန်းများတွင ်ကျနး်မာ 
ေရး ေစာင့်ေရှာကမ်များ ေဆာငရ်�ကေ်ပးခဲ့ပါသည။် 

 ဘးူသးီေတာင ်ြပညသ်ူေဆးုံတွင ်လနူ� (၂၃၄၂) ဦး၊  
 ေကျာကြ်ဖ ြပညသ်ူေဆးုံတွင ်လနူ�(၂၆၈၆)ဦး၊  
 သံတဲွေဆးုံတွင်သီတဂူမျက်စိအထူးကုအဖဲွှင့်ပူးေပါင်း၍ 

လူန�(၁၆၅၁) ဦး၊ 
 ေကျာက်တစ်လုံးကယ်ဆယ်ေရးစခန်းတွင်လူန�(၁၉၇)ဦး

တုိကုိ ေဆးကုသြခင်း 
 အာဟာရြဖည့်တငး်ြခငး်အေနြဖင့် ပဲိုများတုိကေ်ကး 

ြခငး်၊ ပဲိုစကမ်ျား ပဲများလှဒါနး်ြခငး်ငှ့် ေရာကရိှ်ခဲ့ 
သည့်ေဆးုံကးီများတွင ် လိုအပသ်ည့်ေဆးုံသံုးပစည်း 
များငှ့် မျကစိ်အတွငး်တိမခ်ွဲစိတ်ရန် ကနုက်ျေငွများ 
လှဒါနး်ြခငး် 

 ေဒသခဆံရာဝနမ်ျားငှ့်အတူကသုြခငး်ငှ့် ကျနး်မာေရး 
အသပိညာေပးြခငး် 

 ေရ�လျားကျနး်မာေရးေဆးအဖွဲ Mobile Medical Team 
များ UEHRD Health Unit များ ြဖင့် တုိင်းရငး်သားှင့် 
မွတ်စလင်စုစုေပါင်းလူန�(၁၅၁၆၁၈)ဦးတုိအား ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မေပးြခငး် 

 ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း ေဝးလံေခါင်သီေသာေဒသများတွင် 
ေနထုိင်ေသာြပည်သူများကုိကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မများ 
ထိထိေရာက်ေရာက်ေပးုိင်ရန် International Language 
& Business Centre (ILBC) Co; Ltd ငှ့် Care Well 
Medical Co; Ltd တုိပူးေပါငး်၍ Mobile Medical 
Clinic ေမာ်ေတာယ်ာဉ်(၁)စီး လှဒါနး်ခဲ့ပါသည။် 
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ြပနလ်ညလ်ကခ်ေံရးလပုင်နး်စဉအ်တွက ်ေဆာငရ်�ကမ်အေြခအေန 
 

 

 
 

 ကုန်းလမ်းမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည့်သူများ 
အတွက် UEHRD အလှရန်ပုံေငွြဖင့် UEHRD ၏ 
ေဆာကလ်ပု်ေရးငှ့် အေြခခံအေဆာက်အဦ တည် 
ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ(CITF)က ကးီကပ၍် 
ရခိုငြ်ပညန်ယရ်ှိ ေဆာက်လပုေ်ရး လုပင်နး်အဖွဲ 
များြဖင့် ေတာင်ပိလက်ဝဲ စိစစ်လက်ခံေရး  စခန်း 
တည်ေဆာက်ြခင်း 

 
 
 

 

 

 

 

 
   ေတာင်ပိလက်ဝဲစိစစ်လက်ခံေရး 

 

 ေရလမ်းမှ ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာမည့်သူများ 

အတွက် UEHRD အလှရန်ပုံေငွြဖင့် ဧဒင်ေဆာက်လုပ် 

ေရးကုမဏီကကီးကပ်၍ ငါးခူရစိစစ်လက်ခံေရး 

စခန်း တည်ေဆာကြ်ခငး် 

 

 

 
 

 ြပန်လည်ဝင်ေရာက်လာသူများအတွက် ေနအိမ်များ 

တည်ေဆာက်ေနစဉ်ကာလအတွင်း ေခတေနထုိင်ရန် 

UEHRD အလှရန်ပံုေငွြဖင့် ေဆာက်လပုေ်ရးငှ့် 

အေြခခံအေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း 

အဖဲွကကီးကပ်၍ (၈)ခန်းတဲွ ေရ၊ မီးအစုံပါ ယာယီ 

တဲ(၆၂၅)လုံး၊ စခန်းတွင်း လမ်း၊ လုံ�ခံေရးှင့် 

အုပ်ချပ်ေရး အေဆာက်အဦများအား လှဖိုးေခါင် 

ကားစခန်းတွင် တည်ေဆာက်ြခင်း  

 

 
 
 

 

 
 
 

               ငါးခူရစိစစ်လက်ခံေရးစခန်း 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        လှဖိုးေခါင်ကားစခန်း 
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ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးလုပင်နး်စဉအ်တွက ်ေဆာငရ်�ကမ်အေြခအေန 
 

 
 ေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခံေရးှင့် ြပန်လည် 

ေနရာ ချထားေရး လပုင်နး်စဉမ်ျားတွင ်အသံုးြပရန် 

တုတ်ိုငင် ံအစုိးရက Assembled Board House 

(၁,၁၀၀)လံုးကို လှဒါနး်ခဲ့ပါသည။်  

 
 

 

 

 

 

 

ေနအမိ်များေဆာကလ်ပုေ်ပးြခငး် 
ေနရပစွ်နခ်ာွသမူျား ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးအတွက် တုိငး်ေဒသကးီ/ြပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲများ၊ UEHRD ှင့် 

ြပညတွ်ငး်၊ ြပညပ်အလှရငှ်များ၏ လှဒါနး်မများြဖင့် ေနအမိမ်ျားတည်ေဆာကေ်ပးလျကရိှ်ရာ- 
 

 အိိယိုငင်ကံ  နံသာေတာငရ်�ာတွင ်ေဆာကလ်ပု်လှဒါနး်သည့် 
ေနအမိ်(၄၂)လံုး အပါအဝင် ြပညေ်ထာငစု်ဝန်ကးီဌာနများ၊ 
တုိငး်ေဒသကီး/ ြပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲများ၊ အမျိးသားသဘာဝ 
ေဘးရနပ်ံုေငွငှ့် ြပညတွ်ငး် အလှရငှမ်ျားက ေလာင်းဒံု(ေဖာ်ကီ 
ေတာင်)၊ မင်းကးီ၊ ေအာင်စစ်ြပင၊် ေဇာ်မတက၊်  သစ်တုံး 
န�းဂွဆံု၊ ပဒကား ရ�ာသစ်၊ နတ်ေချာင်း၊ ေကျာကပ်�၊ အထက် 
ြပးမ၊ ငါးရနေ်ချာငး်၊ အငး်ဒင(်ရ�ာသစ်)၊ သကက်ိုငည်ာ၊ ကာလာ 
ေဒးဖက၊် ကွမး်သးီပင်၊ နံသာေတာင် စသည့် ေကျးရ�ာ(၁၅)ရ�ာ 
တွင ် တုိင်းရငး်သားများအတွက ် စုစုေပါငး် ေနအမိ်(၈၂၀)လံုး 
ေဆာကလ်ပု်ေပး ခဲ့ပါသည။် 

 

  အိိယုိင်ငံက ေရ�ဇားေကျးရ�ာတွင် ေဆာက်လုပ်လှဒါန်းသည့် 
ေနအိမ် (၁၄၈)လုံးအပါအဝင် UEHRD ှင့် ြပည်တွင်းအလှရှင် 
များက မိမအေရှ၊ အင်းဒင်၊ ကိမ်ေချာင်း၊ ေတာင်ပိ၊ မိမိေချာင်း၊ 
ေရ�ဇား၊ မိဦး၊ ေလးမုိင်၊ အုိးထိန်း၊ ရဲေဘာက်ကျ၊ ငါးခူရစသည့် 
ေကျးရ�ာ(၁၁)ရ�ာတွင် ဟိဘာသာဝင်များအတွက် စုစုေပါင်း 
ေနအိမ် (၂၉၈) လုံး ေဆာက်လုပ်ေပးခ့ဲပါသည်။ 
 

 

 ကမိေ်ချာင်းေတာငရ်�ာတွင် အိိယိုငင်ကံ ေဆာက်လပု်လှဒါန်း 
သည့် ေနအမိ်(၆၀)လံုးငှ့် ဂျပန်ိုငင်ကံ လှဒါနး်သည့် ေနအိမ် 
(၅၁)လံုး တုိအပါအဝင ် ကမိေ်ချာင်းေတာင၊် ပနး်ေတာြပင်၊ 
သက်ကယ်ြပင်စသည့်ေကျးရ�ာ(၃)ရ�ာတွင် ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 
အစုိးရအဖွဲ၊ UEHRD အလှရနပ်ံုေငတုိွြဖင့် ြပနလ်ည် ဝငေ်ရာက် 
လာမည့်သမူျားအတွကစု်စုေပါငး်ေနအိမ(်၃၅၃)လံုး ေဆာက်လုပ်  
ေပး ခ့ဲပါသည်။ 
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ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးလပု်ငန်းစဉအ်တွက ်ေဆာငရ်�ကမ်အေြခအေန 
 

 

 
လတ်တေလာအကအူညမီျားေဆာငရ်�က်ေပးိုငမ်အေြခအေန 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေရရှညဖ်ွံဖိးေရးအတွက ်အကအူညမီျားေဆာငရ်�ကေ်ပးိုငမ် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အေသးစားေငွေကးေထာက်ပံ့မလပုင်နး်အဖွဲအေနြဖင့် အာမခပံစည်းမဲ့ 

ေချးေင၊ွ ပံုေသရငး်ှီးြမပ်ှံြခငး်၊ ကာလရှည ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခငး်ေချးေငွ၊ 

လပုင်နး်လည်ပတ်ေငွအတွကေ်ချးေငွတုိအတွက ် SMES ေချးေငမွျား ထုတ် 

ေချးြခငး်၊ SMES သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ SMES ေချးေငဆွိုငရ်ာအသိပညာ 

ေပးြခငး်တုိြဖင့် ေငေွကးဝန်ေဆာငမ်ေပးလျကရိှ်ပါသည။် 

 
 

ဘာေငစုွေဆာငး်ေရးလပု်ငနး်အဖွဲသည် မိုဘိုငး်ပိုကဆ်ေံအာပ်ေရတာ 

များ၊ ဘဏမ်ျားငှ့် Payment gate ways များ၊ အလှေငလွကခ်ေံပးိုင် 

ေသာစီးပာွးေရးလပုင်နး်များ၏ ပးူေပါင်းေဆာငရ်�က်ကူညမီြဖင့် ေအာ်ပ 

ေရတာတစ်ခခုျငး်ဆတွီင် အလှေငမွျားလယ်ွကူစွာ လကခ်ံိုငေ်အာင ် စီစဉ် 

ေပးိုငခ်ဲ့ပါသည။်  

 

 

 

UEHRD ၏ စုိက်ပျိးေရးငှ့်ေမးွြမေရးလပုင်နး်အဖွဲသည ် ြမနမ်ာိုငင်ဆံန် 

စပါးအသငး်ချပ်ငှ့် ြမနမ်ာိုငင် ံ လယ်ယာစီးပာွးေရးအများပိုငေ်ကာပ်ိုေရးရှင်း 

လမီတိက်ငှ့် ပးူေပါငး်၍ စပါးများ အချနိမ်ီအေလအလငွ့်မရိှ ရိတ်သိမး်ိုငေ်ရး 

အတွက ် ရိတ်သမိး်ေခေွလှစက(်၂၂)စီး၊ ဝနထ်မး်အငအ်ား (၃၀)ဦးြဖင့် ရေသ့ 

ေတာင်မိနယ်အတွငး်ရိှ  ေကျးရ�ာ(၁၁)ရ�ာငှ့် ေမာငေ်တာမိနယ်အတွငး်ရိှ  

ေကျးရ�ာ(၇)ရ�ာရှိ ေတာငသ်(ူ၆၄၈)ဦး၏ မိုးစပါး (၂၄၆၄.၂) ဧကကို ရိတ်သမိး် ေခေွလှေပးခဲ့ပါသည။် 

 ဘးူသးီေတာင်၊ ေမာင်ေတာမိနယ် 
ရိတ်သိမ်းေခွေလှပီးစပါးများအား အရည် 
အေသးွငှ့် ေလလငွ့်ဆံုးံးမ မရိှေစရန် 
အတွက ် ေခတ်မကီိုးရီးယားိုငင်ထံုတ် 
DRYER (၃)စုံ၊ (၁၅)တနက်ျ ဆနစ်က် 
(၂)လံုးငှ့် (၆)တနက်ျ ဆန်စက ် (၁)လံုး 
တုိ တပဆ်ငြ်ခငး် 

  လယ်ယာလပု်သားရာှးပါးမငှ့် သးီှံများအေလအ့လငွ့်နညး်ပါးေစရန်တုိအတွက် KUBOTA DC 70   ရိတ်သိမ်း 
ေခွေလှစက်ှင့် New Holland 75 hp ထွနစ်က်ငှ့် ေန�ကဆ်ကတဲွ်ကိရိယာများကို ရခိုငြ်ပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲသို 
လှဒါနး်ြခငး် 
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ခရီးသာွးလုပင်နး်ကြမင့်တငေ်ရးလပုင်နး်အဖွဲ အေနြဖင့် ခရီးသာွးလပုင်နး်များဖွံဖိးေရး၊ လူသားအရင်း 

အြမစ်ဖွံဖိးေရးကိစများအား ေဆာင်ရ�က်ေပးြခငး်၊ ေခါငး်အံုး(၃၀၀၀)၊ ေစာင(်၃၀၀၀) ငှ့် စ်ှေယာကအ်ပိြ်ခငေ်ထာင် 

(၁၅၀၀)အား ရခိုငြ်ပညန်ယအ်စုိးရအဖွဲသို လှဒါနး်ြခငး်၊ စွနပ်စ်တာယာ ကတအ်ေဟာငး်များြဖင့် အမှတ်တရ 

ပစညး်များ ထတ်ုလပုသ်ည့် အေထာကအ်ကြူပ သငတ်နး်ေပးြခငး်ငှ့် ြမနမ်ာပဂုလကိကအဖွဲအစည်းအသီးသီးမှ 

လှဒါန်းေငွကျပ်(၂၇၂၃၆၉၇၀)တန်ဖုိးရိှေသာပစည်းများလှဒါန်းြခင်း၊ ြမန်မာုိင်ငံစားေသာက်ဆုိင်လုပ်ငန်း၏ အသင်းမှ 

ြမနမ်ာိုငင်စံားေသာကဆ်ိုင်လပုင်နး်ရငှမ်ျားအသင်း (ရခိုငဇု်န)် ဖွဲစည်းိုငခ်ဲ့ပးီ အစားအေသာကဆ်ိုငရ်ာ သငတ်နး် များ 

ပိုချသင်ကားေပးြခငး် 
 
 

ိုငင်တံကာဆကဆ်ေံရးလပု်ငနး်အဖွဲ အေနြဖင့် ဥေရာပိုငင်မံျား/ 

အာဆယံီငှ့် ေြမာကအ်ေမရိကိုငင်မံျားတွင ် ညိိငး်အစည်းအေဝးများ 

တကေ်ရာကခ်ဲ့ပးီရခိုငေ်ဒသဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက ် ရှငး်လင်းညိိင်း 

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ Asian Philanthrophy Circle - APC (စကာပူ 

အေြခစိုက် အာရှေဒသပရဟိတအသင်း)မှ ရခိုင်ြပည်နယ်ဖွံဖိးေရး 

အတွက ် အကျိးရိှေစမည့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမများ ြပလပုေ်ပးရန ် ကငွး်ဆင်း 

ေလ့လာြခင်းများအတွက် ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

 

 
သတငး်ငှ့် ဆကသ်ယ်ွေရးလပုင်နး်အဖွဲသည် 

အငတ်ာနကမ်ှတဆင့် လမူကနွယ်က်များြဖစ်သည့် 

Facebook, Twitter တုိကို အသံုးြပ၍ သတငး်အချက် 

အလကမ်ျားကို ထတ်ုလင့်ေပးြခငး်၊ သတငး်၊ ဓါတ်ပံုများ 

အား UEHRD Website တွင ် အချနိ်ငှ့်တစ်ေြပးညီ 

ေဖာြ်ပအသေိပးြခငး် 

 

 
 

အလပုအ်ကိုင်ဖနတီ်းေရးငှ့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာင်းသငတ်နး်များ စီစဉဖ်ွင့်လှစ်ေရးလပုင်န်းအဖွဲ သည် 

ကမး်ကျင်မအေြခြပကာလတို သက်ေမွးပညာေရ�လျားသငတ်နး်များ ဖငွ့်လစ်ှြခငး်၊ အေသးစားေငေွကး ေထာကပ်ံ့မ 

ြဖင့် ေမာေ်တာဆ်ိုငက်ယြ်ပင၊် ပနး်ရ၊ံ အတ်ုစီ၊ ဂေဟဆက်၊ အမိတွ်င်းလပစ်စ် သွယ်တနး်ြခငး်လပုင်နး်များ 

ေဆာငရ်�က်ိုင်ရန ်ကညူပီံ့ပိုးေပးြခငး်၊ လပု်သားေဈးကကွ်အတကွ ် Labour Market Survey ငှ့် ရခိုငြ်ပညန်ယ်ရိှ GTI 

ငှ့် THS ေကျာငး်များတွင ် အသကေ်မွးဝမး်ေကျာင်းပညာငှ့် ချတ်ိဆက်ိုငမ်ည့် Assessment Survey များ ြပလုပ် 

ခဲ့ြခငး် ၊ သင်တနး်တကေ်ရာက်ပးီသမူျားအတကွ ်အလုပအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ ဖနတီ်းေပးြခငး် 
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ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက ်UEHRD ၏ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ် 

ေရရညှပ်ဋိပကကငး်ေဝးေရးအတွက ်ေဆာငရ်�ကမ် 

 
 

 

ရခိုင်ြပည်နယ်၏ ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် အေြခခံကျသည့် လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ်ေရးကုိ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရန် Asia World Foundation က  

(UEHRD)လပု်ငနး်အစီအစဉ်အြဖစ် အငေူမာ်-ေမာင်ေတာလမး်(၄၉မိုင် ၆ 

ဖာလံု) အား ကနွက်ရစ်လမး်အြဖစ် အဆငြ်မင့်တင ်ေဖာက်လုပ်ေပးလျက် 

ရှိပါသည်။     

 

 
 

 

ရခိုငြ်ပညန်ယ်ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက ် အဓကိစိနေ်ခမြဖစ်ေသာ လူအဖွဲအစည်းများ အကား ေပါင်းစည်း 

ေနထိုင်ိုငေ်ရးငှ့် ေရရညှ်ပဋပိကကင်းေဝးေရးတုိအတွကလ်ညး် ေအာကပ်ါအတုိငး် အစပျိးလပုေ်ဆာငလ်ျက်ရိှပါ 

သည်- 

 

 

 (၂၈-၁၀-၂၀၁၇)ရက်ေနတွင် ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွင်းရိှ လမူအဖွဲ 

အစည်း(၁၅)ဖွဲမြှပညသ်မူျား၊ လငူယ်ကိုယ်စားလှယ်များှင့် 

ေတွဆံု ေဆွးေးွခဲ့ပါသည။် 

 

 

 

 

 ြပညတွ်ငး်/ြပညပ်ပညာရှင်များ၊ လူတနး်စားအလာ 

အသးီသးီမပှဂုိလမ်ျား၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွငး်ရိှ လူအဖွဲ 

အစည်းများမှ ြပညသ်မူျားပါဝငသ်ည့် Diversity 

Management In the Age of Globalization  ဖိုရမ်ကို 

၂၀၁၇ ခုစ်ှ၊ ိုဝငဘ်ာလ (၂၁)ရက်ငှ့်(၂၂)ရကမ်ျားတွင် 

ေနြပညေ်တာ်၌ ကျငး်ပခဲ့ြခင်း၊  

 

 ရခိုငြ်ပညန်ယ ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ်အတွင်းရိှ လူအဖွဲအစညး်အသးီသီးမှ ကိုယ်စား 

လယ်ှများ၊ ြပညန်ယအ်တွငး်တာ၀နထ်မ်းေဆာင်ေနသည့် ဌာနဆိုင်ရာတာ၀နရိှ်သူများပါ၀င်သည့် ေတွဆံု 

ေဆွးေွးပဲွကုိ (၂၉-၄-၂၀၁၈)ရက်ေနှင့်(၁၀-၉-၂၀၁၈)ရက်ေနများတွင်ေနြပည်ေတာ်၌ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 

 

 



14 

 

UEHRD ပထမအကမိ်စ်ှပတ်လညအ်ခမ်းအန�းကျငး်ပြခငး် 

 

 

 

 ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တွငး် လူသားချငး်စာန�မ အကူအညအီေထာက်အပံ့ေပးေရး၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး၊ 

ဖွံဖိးေရးစီမံကနိး် (UEHRD)၏ ပထမအကမိ ် ှစ်ပတ်လညအ်ခမး်အန�းကို (၁၈-၁၀-၂၀၁၈)ရကေ်နတွင် 

ေနြပညေ်တာ်ရှိ အမျိးသားြပနလ်ညသ်င့်ြမတ်ေရးငှ့် ငမိး်ချမး်ေရးဗဟိုဌာန၌ကျငး်ပခဲ့ပီး UEHRD ဥက 

ိုငင်ေံတာ၏်အတုိငပ်ငခ် ံပုဂိလတ်ကေ်ရာက၍် မဒုိတာစကား ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

   

“ရခုိင်ြပည်နယ်တည်ငိမ်ေအးချမ်းေရး၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးတုိအတွက် ြပည်ေထာင်စု တစ်ဝန်း လံုးက ပါဝင် 

ေဆာငရ်�က်ရန ် ဆံုးြဖတ်လိုကသ်ည့်ေန (၁)စ်ှြပည့်ပ ီ ြဖစ်ပါေကာငး်၊ သာမနြ်ပညသ်မူျားကအစ စီးပွားေရး 

လပုင်နး်ရငှမ်ျားအထ ိ ရက်ရကေ်ရာေရာ လှဒါနး်ခဲ့ပါေကာငး်၊ တစ်ေယာကခ်ျင်းစီသည် မမိိိုငင် ံ တုိးတက်ေရး 

အတွက ်ိုငင်ံ၏လိုအပခ်ျက်များကို ကျရာေနရာမ ှသဲတစ်ပငွ့် အပု်တစ်ချပ ်ေဆာငရ်�ကေ်ပးမညဆ်ိုသည့် စိတ်ဓာတ် 

ကိုြပသသညဟ် ု ယဆူပါေကာငး်၊ ရခိုငြ်ပညန်ယ်ငမိး်ချမး်ေရး၊ ေအးချမး်ေရးအတွက ် အပု်စုတစ်ခုငှ့် တစ်ခု 

သဟဇာတြဖစ်ေရး လမူေရးလပုင်နး်များသညလ်ည်း အငမ်တနအ်ေရးကးီပါေကာငး်၊ လမူေရးလုပင်နး်များ 

ေအာငြ်မငရ်န် ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရးကများသညလ်ညး် အေရးကးီပါေကာင်း၊ အလပုတ်စ်ခုသည် 

လပု်ကည့်မ ှ မညသ်ိုလပုရ်သလဆဲိုတာကို န�းလည်ပးီ တကယ်လပု်ကည့်မသှာ ေအာငြ်မင်ိုင/် မေအာင်ြမင် 

ိုငသ်ညဆ်ိုတာကို သရိှိိုငပ်ါေကာငး်၊ ေဆာငရ်�ကသ်ည့် အခါတွင် ေအာငြ်မင်သင့်သည့်အရာများ ေအာငြ်မင်၍ 

ေမာလ်င့်သေလာက ် ြမနြ်မနဆ်နဆ်နမ်ြဖစ်ေြမာကသ်ညမ်ျား လည်းရိှပါေကာငး်ှင့် ထိုမြဖစ်ေြမာက်ိုင်ရသည့် 

အားနညး်ချက်များကို ြပင်ိုငမ်ညဟ် ုေမာ်လင့်ပါေကာင်း” ေြပာကားခဲ့ပါသည။် 
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 UEHRD အလှရနပ်ံုေငွ 
 

UEHRD သည် ြပညေ်ထာငစု်စီမကံနိး် ြဖစ်သည်ငှ့်အည ီ UEHRD ၏လပုင်နး်စဉမ်ျား အေကာငအ်ထည် 

ေဖာေ်ဆာင်ရ�က်ိုငရ်န ် ြပညသ်မူျား၊ ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပရိှ စီးပာွးေရးလပုင်နး်ရှင်ကးီများ၊ အာဆယံီအဖွဲဝင်ိုငင်မံျားှင့် 

မတ်ိေဆွိုငင်ံအစုိးရများက ေငွေကးထည့်ဝငလ်ှဒါနး်ြခငး်၊ အေထာကပ်ံ့ပစညး်များြဖင့် ကညူီြဖည့်ဆညး်ြခင်းတုိ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ကရာ ေငေွကးလှဒါနး်မများအတွက် ဘဏမ်ျားတွင် ြမနမ်ာကျပ်ေငွငှ့် အေမရိကနေ်ဒလာစာရင်း 

များဖငွ့်လှစ်ခဲ့ပါသည။် အဆိုပါေငေွကးများြဖင့် UEHRD ၏ လပုင်နး်စဉမ်ျားကို သက်ဆိုငရ်ာ ြပညေ်ထာင်စု 

ဝန်ကးီဌာနများ၊ UEHRD လပုင်နး်အဖွဲများငှ့် ရခိုငြ်ပညန်ယ်အစုိးရအဖွဲတုိက အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ 

ကရာ UEHRD ၏ လပု်ထံုးလပုန်ညး်ှင့် ဘာေရးစည်းမျဉ်းများေရးဆွဲကာ စနစ်တကျသံုးစဲွေဆာငရ်�ကလ်ျက် 

ရိှပါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEHRD ရနပ်ံုေင ွဘဏရ်ငှ်းတမး်အရ သံုးစဲွမငှ့် လက်ကျန ်အေြခအေန (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မ(ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ 

 

 

၁၃၂၈၄.၁၈၉

၁၄၃၉.၀၈၁

ြမန်မာေငွ

သံုးစွဲ

လက်ကျန်

(ကျပ်သနး်)

၅၇၈၈၉၉

၁၁၆၈၆.၃၈

အေမရိကနေ်ဒလာ

သံုးစွဲ

လက်ကျန်
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နဂုံိး 

(၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မ(ှ၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထ ိေငစွာရငး် ရှင်းတမ်းကို ေန�ကဆ်ကတဲွ်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ UEHRD 
ရနပ်ံုေငြွဖင့် UEHRD ၏ လပုင်နး်စဉမ်ျားကို အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာင်ရ�ကရ်ာတငွ် လပုင်နး် ကအလိုက် 
သံုးစဲွမကို ေအာကပ်ါအတိုငး်ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

 
UEHRD ေကာ်မတီသို အများြပညသ်မူျား  အလယ်ွတက ူလှဒါနး်ိုငရ်န၊်   ေအာကပ်ါဘဏမ်ျားတွင် ြမနမ်ာ 

ေငွငှ့် ိုငင်ြံခားေငွစာရင်းများ ဖငွ့်လှစ်ထားရိှပးီ ထည့်ဝင်လှဒါနး်ိုငပ်ါေကာငး်ငှ့် UEHRD လပုင်နး် ေဆာင်ရ�ကမ် 
များကို http://www.uehrd.org website တွငေ်လလ့ာကည့်ိုငပ်ါသည-် 

 ဘဏအ်မည် ြမနမ်ာကျပေ်ငွစာရင်း ိုငင်ြံခားေငစွာရငး် 

 
ကေမ�ာဇဘဏ် 034 103 034 017 85901 206 109 206 015 42701 

 
ဧရာဝတီဘဏ် 000 110 501 002 2168 000 110 503 000 0135 

 
CBဘဏ် 009 310 040 000 0183 009 310 120 000 1007 

 

ြမနမ်ာစီ့းပာွးေရးဘဏ် CF 003638  EDU-400001 

 
 
 
 ရခိုငြ်ပညန်ယ် ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးအတွက ် ိုငင်ေံတာ်အေနြဖင့် ဖွဲစညး်မများ မဝူါဒလပုင်နး်စဉမ်ျား စီမံချက် 
များြဖင့် အရိှန်အဟနုြ်မင့်တင ်ေဆာငရ်�က်လျကရိှ်ရာ UEHRD စီမံကနိး်သညလ်ညး် ေပါငး်စညး်မ အငအ်ားြပယုဂ်တစ်ခု 
အြဖစ် အဓိက ဦးေဆာငအ်ခနး်ကမှ ပါဝငေ်ဆာငရ်�က်လျကရိှ်ပါသည။် 
 ြပညတွ်ငး်၊ ြပညပ် အလှရှငမ်ျားအေနြဖင့် ယခအုထ ိ လှဒါနး်ေငမွျားကို မလူလှဒါနး်သည့် အလှရှငမ်ျား၏ 
ေစတန�၊ ရညရ်�ယ်ချက်၊ သဒါတရားငှ့်အည ီ လကေ်တွစီမကံိနး်များကို ထိေရာက်စွာ အကျိးြဖစ်ထွနး်ေစရန် 
နညး်စနစ်ကျနစွာ UEHRD က အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါေကာငး် ယခအုစီရငခ်ံစာြဖင့် ကိးစား တင်ြပ 
ြခငး်ြဖင့် မနွြ်မတ်ေသာလသူားချငး်စာန�မ အကအူညအီေထာကအ်ပံ့ေပးေရး ဖွံဖိးေရးလပုင်နး်များအတွက ် ပိုမိုပါဝင် 
လှဒါနး်မများ ရရှိလာပးီ ပိုမိုထေိရာက်စွာ လပုင်နး်များေဆာငရ်�က်ိုငမ်ညဟ် ုေမာမ်ှနး်ပါသည။် 
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လပ်ုငနး်ကအလိုက် သံုးစွဲမ ပုံြပဂရပ် (၂၄-၁၀-၂၀၁၇)မှ(၃၁-၁၂-၂၀၁၈)ထိ

သံုးစွဲေငွ

ကျပသ်န်းေပါင်း
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ရခိငုျ္ပည္နယအ္တြငး္ လသူားခ်ငး္စာနာမႈ အကအူည ီအေထာကအ္ပံေ့ပးေရး 
ျပနလ္ညေ္နရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳ းေရးစမီကံိနး္ ( UEHRD ) 

Balance Sheet 

လကက္်န႐္ငွး္တမး္ 

As of December 31, 2018 

Total (in Myanmar Kyats) 
Assets 

   Current Assets 

 Accounts receivable 

    1100 Accounts Receivable (A/R) 

       1110 Accounts receivable 0.00 

    Total 1100 Accounts Receivable (A/R) 0.00 

    1200 Contributions receivable 

 1210 Pledges receivable (Cash) 4,750,000,000.00 

    Total 1200 Contributions receivable 4,750,000,000.00 

    Accounts Receivable (A/R) - USD 0.00 

 Total Accounts receivable 4,750,000,000.00 

 1021 MMK Bank Account 

    1021.1 Myanmar Economic Bank-MMK(CF-003638) 212,622,376.57 

    1021.2 Kanbawza Bank-MMK (03410303401785901) 786,123,321.89 

    1021.3 Ayarwaddy Bank - MMK (0001105010022168) 207,353,030.14 

    1021.4 CB Bank-MMK (0093100400000183) 232,982,150.77 

 Total 1021 MMK Bank Account 1,439,080,879.37 

 1022 USD Bank Account 

    1022.1 Myanmar Economic Bank- USD (EDU-400001) 708,985.50 

    1022.2 Kanbawza bank - USD ( 20610920601545701) 281,212.14 

    1022.3 Ayeyarwaddy Bank -USD (0001105030000135) 15,634,157.00 

    1022.4 CB Bank-USD (0093101200001007) 1,432,200.00 

 Total 1022 USD Bank Account 18,056,554.64 

 1400 Other assets 

    1470 In Kind - Contributions (Goods) 0.00 

    1471 Pledges Receivables (In-Kind) 520,230,000.00 

 Total 1400 Other assets 520,230,000.00 

 1480 Advance 

    1480.2 UEHRD(YGN)-Advance for Management and Administrative Expenditure 6,430,422.00 

    1480.3 UEHRD(NPT)-Advance for Management and Administrative Expenditure 3,000,000.00 

 Total 1480 Advance 9,430,422.00 

   Total Current Assets 6,736,797,856.01 

Total Assets 6,736,797,856.01 

Liabilities and Equity 

 Equity: 
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ရခိငုျ္ပည္နယအ္တြငး္ လသူားခ်ငး္စာနာမႈ အကအူည ီအေထာကအ္ပံေ့ပးေရး 
ျပနလ္ညေ္နရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳ းေရးစမီကံိနး္ ( UEHRD ) 

 Net Income -2,302,771,388.03

 Retained Earnings 9,039,569,244.04

   Total Equity 6,736,797,856.01 

Total liabilities and Equity 6,736,797,856.01 

Saturday, Aug 10, 2019 03:08:43 PM GMT+6:30 - Accrual Basis 

20 


	UEHRD-ActivityReport-31Dec2018-Myanmar
	UEHRD-BalanceSheet-31Dec2018

