
  The Border Consortium 
   ႏြစးလညးသဵု့သပးမႈ အစီရငးခဵစာ
    ဇနးနဝါရီလ-ဇျနးလ ဿွှ၆ ခုႏြစး 



နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညႊနး႔ေပါငး့အဖျ႕ဲ 
(THE BORDER CONSORTIUM) 
ႏြစးလယး သဵု့သပးခ္ကး အစီရငးခဵစာ  

(ဇနးနဝါရီ - ဇျနး၇ ဿွှ၆ ခုႏြစး)  

ေနာကးခဵေၾကာငး့ရာ 
်မနးမာႏုိငးငဵ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အေ်ခအေနသညး ဆကးလကး၊ မတညးၿငိမးေပါကးကျႏဲိုငးသညးံ အေ်ခအေနတျငး ရြိေနဆဲ်ဖစးၿပီ့၇ 
ရခုိငး်ပညးနယး ႏြငးံ ခ္ငး့်ပညးနယးေတာငးပိုငး့တို႔တျငး တိုကးပျမဲ္ာ့ ပိုမို်ပငး့ထနးလာပါသညး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ေ်မာကးပိုငး့ 
ရြမး့်ပညးနယးတို႔ တျငး တိုကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနၿပီ့၇ ်ပညးေထာငးစု ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ညိႇိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးေရ့ 
ပူ့ေပါငး့ေကားမတီ (UPDJC) ၌ တရာ့ဝငး ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့လညး့ ရပးဆိုငး့ေနပါသညး၈  

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးသညး ေရြ႔မတို့သာ၇ ေနာကးမဆုတးသာ ်ဖစးေနၿပီ့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵအစို့ရ သို႔မဟုတး ်မနးမာံတပးမေတား 
ဘကးမြခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵေရ့အဓိပၸါယးရြိေသာေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို မေတျ႔ရပါ၈ ထို႔အ်ပငး ကရငး်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့ 
ေဒသတျငး တပးမေတားက အငးအာ့်ဖညးံတငး့်ခငး့၇ ရိက၏ာေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငးံ ထပးမဵက္ဴ့ေက္ားလာ်ခငး့၇ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရဵု့ (KNU) ထိနး့ခ္ဳပးရာေဒသမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ေက္ာကးႀကီ့ႏြငးံ ဖာပျနးေဒသမ္ာ့သုိ႔လညး့ ဿွှ၆ 
ခုႏြစး၇ဧၿပီလအတျငး့ လမး့မ္ာ့တို့၊ေဖာကးလုပးေနမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပုိ၊ဆို့ရျာ့လာေစသညး၈ ထို႔အ်ပငး၇ ကယာ့်ပညးနယး 
လျိဳငးေကား်မိဳ႕တျငးဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ေၾက့ရုပးစိုကးထူမႈအေပ၍ၿငိမး့ခ္မး့စျာဆႏၵ်ပၾကသူမ္ာ့ကိုလညး့ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ရြိခဲံသညး၈ 
တစးႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာအပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (NCA) အပုိဒး ဿ၂ အေပ၍ မတူညီေသာ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုမႈ မ္ာ့ 
ေၾကာငးံ အစို့ရႏြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့၇ စစးေဘ့သငးံေဒသမ္ာ့တျငး လူမႈ-စီ့ပျာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏိုငးေရ့အတျကး စိတးပ္ကးဖျယးအေ်ခအေနမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေနသညး၈ ၾကာ့ကာလ 
အစီအစဥးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားေရ့အတျကး တပးမေတားဘကးက နယးေ်မပုိငး့်ခာ့သတးမြတးမႈမ္ာ့ အရငး 
လိုအပးေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုေန ၿပီ့၇ ေကအနးယူ (KNU) ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ (EAOs) 
က ်ပႆနာကိစၥတစးရပးခ္ငး့အလိုကး ခ္ညး့ကပးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့မြတဆငးံ ဖကးဒရယးဒီမိုကေရစီ်ပညးေထာငးစု စနစး 
တညးေဆာကးေရ့အတျကး ယဵုၾကညး မႈတညးေဆာကးသျာ့ႏိုငးရနး အဆို်ပဳထာ့ၾကသညး၈  

ေ်မလျတး၇ ေ်မလပးႏြငးံ ေ်မရုိငး့မ္ာ့ စီမဵခနး႔ချေဲရ့ဥပေဒကို ်ပငးဆငး်ပဌာနး့မႈေၾကာငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး ်ပငး့ထနး 
ဆို့ရျာ့သညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိလာေစသညး၈ ်ပနးလညး်ပငးဆငး်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ဥပေဒတျငး ပိုငးဆိုငးသူမ္ာ့က 
လဵုေလာကးသညးံ အေထာကးအထာ့မ်ပသႏိုငးပါက၇ သတးမြတးေပ့ထာ့သညးံ ကာလအတျငး့ သူတို႔၌ေ်မကို မြတးပဵုတငးရနး 
ပ္ကးကျကးပါက အစုိ့ရအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က သိမး့ယူချငးံအာဏာကို အပးႏြငး့ထာ့သညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့(EAOs)က ဤေ်မလျတး၇ေ်မလပးႏြငးံေ်မရုိငး့ဥပေဒသညး အမ္ဳိ့သာ့ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈ လုပးငနး့စဥး 
အေပ၍ တိုကးရိုကးၿခိမး့ေ်ခာကးမႈဟု မြတးယူၾကသညး၈ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ေ်မယာသိမး့ပိုကးမႈမ္ာ့ ေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔  



်ပနးလညးအေ်ခခ္ရနးစီစဥးေနၾကေသာ ဒုက၏သညးမ္ာ့အေပ၍ ထိခိုကးသကးေရာကးမႈရြိေစသညး၈ အေၾကာငး့မြာ သူတို႔၌ 
ဓေလံ ထဵု့တမး့အရ ပိုငးဆိုငးေသာေ်မယာမ္ာ့ ်ပနးလညးရယူေရ့အတျကး ခကးခဲႏိုငးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ်ပနးလညး 
်ပငးဆငး်ပဌာနး့သညးံဥပေဒအေပ၍ လယးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံအရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က အက္ယးအ်ပနး႔ ကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့၇ 
ေဝဖနးမႈမ္ာ့ ရြိေန ၿပီ့၇ သူတို႔၌ ေ်မယာလဵု်ခဵဳမႈႏြငးံ ပိုငးဆိုငးမႈအေပ၍ စို့ရိမးေၾကာငး့ ေဖား်ပၾကသညး၈  

မၾကာခဏဆုိသလိုပငး ်မနးမာအစို့ရႏြငးံ တပးမေတားက လျတးလပးစျာေဖား်ပေ်ပာဆုိချငးံအေပ၍ ဆကးလကး၊ ဖိႏြိပးခ္ဳပးခ္ယး 
မႈမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ ႏိုငးငဵတကာဖိအာ့ ်မငးံမာ့လာေသာေၾကာငးံ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ ရိုကးတာသတငး့ေထာကး ဿ-
ဦ့ကို်ပနးလႊတးေပ့ခဲံေသားလညး့၇ ပဵုမြနးဆိုသလို သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္မႈမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ရခုိငး်ပညးနယး 
တျငး်ဖစးေပ၍ေနေသာတုိကးပျသဲတငး့မ္ာ့ေပ့ပို႔ေရ့သာ့ၾကသညးံမ္ာ့အေပ၍ ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္မႈမ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ ရြိေနသညး၈ 
ဇျနးလတျငးရခိုငး်ပညးနယး အလယးပိုငး့ႏြငးံေ်မာကးပိုငး့ၿမိဳ႔မ္ာ့တျငး အငးတာနကးလဵု့ဝပိတးဆို႔ ်ဖတးေတာကးမႈမ္ာ့ ရြိခဲံသညး၈  

်ပညးေထာငးစု ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵဥပေဒ ်ပငးဆငးေရ့ပူ့ေပါငး့ေကားမတီက ယခငးစစးတပးက ေရ့ဆျထဲာ့သညးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵုကို 
်ပငးဆငးရနး အခ္ကးေပါငး့ ၀,၄ွွ ခနး႔ကို အဆို်ပဳခဲံသညး၈ မညးသို႔ရလဒးထျကးေပ၍မညးမြာ မသိႏိုငးေသ့ေပ၈  

ထုိငး့ႏုိငးငဵ 
ယခုႏြစး ပထမ ၃-လပိုငး့တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၌အေ်ခအေနမြာ ႏိႈငး့ယြဥးခ္ကးအရ တညးၿငိမးပါသညး၈ ကာလၾကာရြညး ေစာငးံဆိုငး့ 
ခဲံရေသာ ေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့က ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ မတးလတျငး က္ငး့ပခဲံေသားလညး့၇ ေရျ့ေကာကးပျမဲ္ာ့အတျငး့ ပျငးံလငး့်မငးသာ 
မႈ ႏြငးံ ပဵုမြနးမဟုတးေသာကိစၥမ္ာ့က ေမ့ချနး့ထုတးဖျယးကိစၥမ္ာ့ ရြိေနခံဲပါသညး၈ ထျကးေပ၍လာေသာ ရလဒးမ္ာ့ အရ 
စစးတပးကိုေထာကးခဵသညးံ ပါတီက ထိုငး့အစို့ရသစး ဖျဲ႔စညး့ႏုိငးပါသညး၈ ထိုငး့ဘုရငးမငး့်မတး မဟာဗာဂ္ီရာ ေလာငးကျနး ဖရ 
ဗာဂ္ီရာကေလာငးံေက္ာဝးယူဟျာသညး ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ေမလတျငး ဘိသိကးခဵနနး့တကးခဲံၿပီ့၇ ႏုိငးငဵ၌ေရြ႔ခရီ့တျငး ဘုရငး 
စနစးအေန်ဖငးံ အေရ့ပါသညးံအခနး့က႑က ဆကးလကးတညးရြိေနမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ရပါသညး၈  

ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဇျနးလအထိ ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ဒုက၏သညး ၅၃,ှ၄၁ ဦ့ (အမ္ဳိ့သမီ့ ၂ှ%) သညး ထိုငး့-်မနးမာနယးစပးရြိ စခနး့ ၆-ခု 
တျငး ဆကးလကးေနထိုငးေနၾကဆဲ ်ဖစးၿပီ့၇ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အကူအညီမ္ာ့အေပ၍ မြီခိုေနရဆဲ ်ဖစးပါသညး၈ လူ ၂၃၂ ဦ့ 
(အိမးေထာငးစု ှ၁၂ ခ)ု သညး မိမိဆႏၵအေလ္ာကးႏြငးံ ကူညီပဵံပို့ေပ့ေသာ လုပးငနး့စဥးမြတဆငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔ 
ေဖေဖ၍ဝါရီလတျငး ်ပနးသျာ့ၾကပါသညး၈ အႀကီ့ဆဵု့အုပးစု (ခနး႔မြနး့ လူဦ့ေရ ဿွွ ခနး႔) သညး ်မဝတီၿမိဳ႔နယး ေလ့ေကေကာ 
်ပနးလညးအေ်ခခ္စခနး့သို႕ ်ပနးသျာ့ခဲံၾကပါသညး၈ ေနာကးထပး ၀ှွ ဦ့သညး တရာ့ဝငးအိမး်ပနးေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး 
ဇူလိုငးလတျငး်ပနးသျာ့ႏိုငးရနး စစးေဆ့အတညး်ပဳၿပီ့်ဖစးပါသညး၈ မိမိအစီအစဥး်ဖငးံအိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့ႏြငးံ ပံဵပို့မႈ်ဖငးံအိမး်ပနးသူ 
မ္ာ့၌တုဵ႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအေရြ႔ေတာငးပုိငး့ေဒသအတျကးး ်ပနးလညးအေ်ခခ္ေပါငး့စညး့ေရ့လုပးေဆာငးမညး 
ဆိုပါက သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့၇ ေ်မယာပုိငးဆိုငးမႈ၇ ႏိုငးငဵသာ့ဆိုငးရာမြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိေရ့ 
တို႔ႏြငးံ ပတးသကးေသာ်ပႆနာမ္ာ့သညး အဓိက ေ်ဖရြငး့ရမညးံ ်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ အေလ့ေပ့ ေဖား်ပၾကသညး၈  

်မနးမာႏိုငးငဵ အေရြ႔ေတာငးပိုငး့ေဒသမြ ်ပငးပသို႔ေရႊ႔ေ်ပာငး့ထျကးချာမႈသညး ဆကးလကးတညးရြိေနမညးဟု ခနး႔မြနး့ရၿပီ့၇ ဒုက၏ 
သညးမ္ာ့ အစုအ်ပဵဳလိုကး ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး ေကာငး့မျနးသညးံအေ်ခအေန မရြိေသ့ပါ၈ သို႔ေသားလညး့၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ထိုငး့ ပူ့ေပါငး့လုပးငနး့အဖျဲ႔ တတိယအႀကိမးအစညး့အေဝ့ကို ခ္ငး့ရိုငးတျငး က္ငး့ပခဲံၿပီ့၇ ယငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့  



တျငး မိမိဘာသာဖူလဵုသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့စနစး သေဘာတရာ့အေပ၍ ေလံလာေရ့ဌာနမ္ာ့၇ ရပးရျာဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို အိမး 
်ပနးၾကသူ ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကး ေဆာငးရျကးေပ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကပါသညး၈  

ထိုငး့အစို့ရ၇ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန (MOI) ၌ အဆငးံ်မငးံအရာရြိမ္ာ့က စခနး့မ္ာ့သို႔ ခရီ့မ္ာ့ သျာ့ေရာကးၾကညးံရႈခဲံၾကၿပီ့၇ 
်မနးမာနယးစပး အာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ ေတျ႔ဆဵု၊ အိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့အတျကး ယာယီနယးစပး်ဖတးသနး့ေရ့ စခနး့မ္ာ့ဖျငးံ 
ေပ့ႏိုငးေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ ထိုငး့အစို့ရက အိမး်ပနးဖျယးရြိိသညးံေဒသမ္ာ့တျငး တိုကးပျမဲ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနဆဲဆိုသညးံ 
အခ္ကးကို အသိအမြတး်ပဳေၾကာငး့၇ အကယး၊ ဒုက၏သညးမ္ာ့သညးသူတို႔၌လဵု်ခဵဳမႈအတျကး ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး ဆကးလကး 
ေနထိုငးရနးလိုအပးပါက ေနထုိငးႏုိငးေၾကာငး့၇ သို႔ေသား စခနး့မ္ာ့မြထျကးချာချငးံမရြိဘဲ ဥပေဒအတိုငး့ေနထိုငးၾကရမညး 
်ဖစးေၾကာငး့ ထပးေလာငး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈  

လကးရြိအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ တရာ့ဝငးအိမး်ပနးၾကသညးံႏႈနး့နညး့ပါ့သညးံအေ်ခအေနအရ၇ ကုလသမဂၐဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ 
မဟာမငး့ႀကီ့ရဵု့ (UNHCR) ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး၇ ထိုငး့အစို့ရႏြငးံအ်ခာ့ေသာအေရ့ပါသညးံအငးအာ့စုမ္ာ့ကအိမး ်ပနးႏိုငး 
ေရ့၇ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ ႏြငးံ/သို႔မဟုတး ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့အ်ခာ့အေ်ဖရြာေရ့ နညး့လညး့မ္ာ့ကို ၾကဵဆခဲံၾက ပါသညး၈ 
ဤအခ္ကးမ္ာ့သညး ခကးခဲရႈပးေထျ့သညးံ ႏုိငးငဵသာ့စိစစးေရ့ႏြငးံမြတးတမး့်ပဳေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေပ၍ မူတညးေနပါ သညး၈ 
ထိုငး့အစို့ရႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့တျငး ဒုက၏သညးမ္ာ့ ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ တရာ့ဝငးေရႊ႔ေ်ပာငး့ လုပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး အလုပး 
လုပးကိုငးႏိုငးရနးး ႏိုငးငဵသာ့စိစစးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ လြ္ငး်မနးစျာေဆာငးရျကးႏိုငးေရ့အတျကး ပဵံပို့ကူညီလိုေၾကာငး့ ေဖ၍်ပ ခဲံၾက 
သညး၈ ယငး့ကိစၥႏြငးံပတးသကး၊ ထိုငး့ႏိုငးငဵေရာကး ေရႊ႔ေ်ပာငး့ထျကးေ်ပ့ရသူမ္ာ့အေပ၍ ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေရ့ ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ (CCSDPT) က ႏိုငးငဵတကာေ်ပာငး့ေရႊ႔အေ်ခခ္မႈအဖျဲ႔အစညး့ (IOM)၇ ထိုငး့ဥပေဒဆုိငးရာ 
ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု၊ ထိုငး့ႏိုငးငဵသို႔ လုပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး ေ်ပာငး့ေရႊ႔ႏုိငးေရ့ကိစၥမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံ ၾကပါသညး၈  

အေလ့ေပ့တငး်ပလုိသညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ 
်မနးမာႏုိငးငဵ 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး TBC က အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ မိတးဖကး်ပဳ၊ ေရရြညး်ပညးတျငး့ ပဋိပက၏ေၾကာငးံ ထိခိုကး 
နစးနာေနရသူ ရပးရျာလူထုမ္ာ့ကို ပဵံပို့ေပ့ေနပါသညး၈ သို႔မြသာ အိမး်ပနးလာၾကသူ ဒုက၏သညးမ္ာ့ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး သူတို႔၌ စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့ ်မငးံတကးလာေစမညး ်ဖစးသညး၈  

ေ်မယာအချငးံအေရ့ႏြငးံ မြတးပဵုတငး်ခငး့ဆိုငးရာ သငးတနး့မ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေကအဲနးယူမြထုတးေပ့ေသာ ေ်မယာအသိအမြတး်ပဳ 
လကးမြတးကို လူေပါငး့ ၄,၂၁၁ ဦ့ ရရြိႏိုငးခဲံၾကသညး၈ ေကအဲနးယူက “ေကား” ေ်မႏြငးံပတးသကး၊ စဵုညီအစညး့အေွ့ 
တစးရပးကို က္ငး့ပခဲံၿပီ့၇ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ဓေလံထဵု့တမး့အရ ေ်မပုိငးဆိုငးချငးံ၇ သစးေတာမ္ာ့၇ ေရအရငး့အ်မစး ႏြငးံ 
ေဂဟစနစးထိနး့သိမး့မႈ တို႔အေပ၍သိရြိနာ့လညးမႈတို့်မငးံေစခံဲသညး၈ ယငး့အစညး့အေွ့ကို အဖျဲ႔အစညး့ ၂၃ ခုမြ 
ကိုယးစာ့လြယး ၂ွွ ဦ့ေက္ား တကးေရာကးခဲံၾကသညး၈ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ႏြငးံ စာ့နပးရိက၏ာလဵု်ခဵဳမႈ (LIFT Fund) 
ရနးပဵုေငျဆိုငးရာစီမဵကိနး့ကာလအတျငး့ လူေပါငး့ ှ၄,ွွွ ေက္ား၌ ေ်မပုိငးဆိုငးချငးံလဵု်ခဵဳမႈအေပ၍ အာ့်ဖညးံေပ့ႏိုငးခဲံသညး၈ 
အဓိကအာ့်ဖငးံ ေကအနးယူ အဖျဲ႔အစညး့က ေ်မအသဵု့ခ္ချငးံလကးမြတးမ္ာ့ထုတးေပ့်ခငး့်ဖငးံ ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ 
အစို့ရ၌ ေ်မယာမြတးပဵုတငး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးအရအသိအမြတး်ပဳေစ်ခငး့်ဖငးံ ်ဖညးံစျကးေဆာငးရျကးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 
အလာ့တူပငး၇ လယးသမာ့ ဿ,၆ွွ ေက္ားတို႔သညး ပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ ကာလၾကာရြညး သူတို႔စျနး႔ပစးထာ့ခဲံရေသာ 



စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ေ်မမ္ာ့ကို ်ပနးလညးရယူ်ခငး့၇ သို႔မဟုတး ေရရြညးတညးတဵံေသာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့စနစးမ္ာ့်ဖငးံ သူတို႔၌ ကၽျမး့က္ငးမႈ 
အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ကို ်မႇငးံတငးေပ့ႏိုငးခဲံသညး၈  

ေက့္ရျာ ှ၂ ခုမြ လူေပါငး့ ဿ,၂ွွ ေက္ားတို႔သညး ရပးရျာပုိငးသစးေတာ စီမဵခနး႔ချမဲ္ာ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကး 
ခဲံၾကသညး၈ ယငး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ငါ့မ္ာ့အတျကး ေဘ့မဲံဇဵုမ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ သစးေတာ်ပနးလညးပ္ဳိ့ေထာငးေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့လညး့ ပါဝငးသညး၈ ကရငးသဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ လူမႈလႈပးရြာ့မႈ ကျနးရကး (KESAN)၇ မျနးေဒသ လူ႔အချငးံ 
အေရ့ ေဖာငးေဒ့ရြငး့၇ တနသၤာရီ်မစး ဌာေနတုိငး့ရငး့သာ့လူထုမ္ာ့ကျနးရကး (TRIPNET) ႏြငးံ ကရငး ကယးဆယးေရ့ ႏြငးံ 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ရဵု့ (KORD) တို႔က ယငး့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ေရြ႔ေဆာငးခဲံၾကသညး၈  

ေရသျယးယူေပ့်ခငး့၇ သိုေလြာငး်ခငး့ႏြငးံ ေရသနး႔စငး်ခငး့စနစးမ္ာ့ကို ေဝ့လဵေခါငးသီသညးံ ေဒသမ္ာ့တျငးတညးေဆာကး၊  
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ပထမ ၃-လပိုငး့တျငး အိမးေထာငးစု ှ,ှွွ ေက္ားအတျကး ေသာကးသဵု့ေရကို ရရြိေစခဲံသညး၈ ယငး့လုပးငနး့ 
ႏြငးံအတူ သနး႔ရြငး့ေသာ အိမးသာမ္ာ့ေဆာကးလုပးေရ့၇ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးႏြငးံ ေလ္ားညီသညးံ တကိုယးေရသနး႔ရြငး့ေရ့ 
လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့လညး့ ေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့၇ အိမးေထာငးစုေပါငး့ ဿ,ွွွ ေက္ားကို အက္ဳိ့ရြိေစခဲံသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ ပံဵပို့ကူညီ 
သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေက္ာပုိ့အိပးက္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့အဖျဲ႔ (BPHWT)၇ ကရငး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ လူမႈဖူလဵုေရ့ဌာန 
(KDHW)၇ KESAN၇ KORD ႏြငးံ TRIPNET တို႔က အေကာငးအထညး ေဖားေဆာငးခဲံၾကသညး၈  

လူေပါငး့ ၀,၁ွွ ေက္ားကိုလညး့ ေမျ့ကငး့စႏြငးံ ကေလ့ငယးမ္ာ့ အာဟာရေကၽျ့ေမျ့ေရ့ အစီအစဥး (IYCF) လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ 
မြတဆငးံ အမူအက္ငးံမ္ာ့ေ်ပာငး့လဲေစရနး ပညာေပ့၇အသိအ်မငးဖျငးံေပ့ခဲံသညး၈ ယငး့သုိ႔ ႀကိဳ့ ပမး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ 
ကေလ့မ္ာ့ ကနဦ ႀ့ကီ့ထျာ့စကာလ ရကး ှ,ွ ွွ တျငး ပိနးလြီ်ခငး့ကုိေလ္ာံက္ေစၿပီ ၇့ KDHW, BPHWT ႏြငးံ ကရငး 
အမ္ဳိ့သမီ့အစညး့အရဵု့ (KWO) တို႔က ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အိမးေထာငးစုႏြငးံ လူကိုယးခႏၶာ 
တိုငး့ထျာ်ခငး့ (anthropometric survey) စစးတမး့ေကာကးယူမႈတစးရပးကို ေဆာငးရျကးခဲံရာ အသကး ၂-ႏြစးေအာကး 
ကေလ့ ၂၂၆ ဦ့အပါအဝငး၇ အိမးေထာငးစု ၃၅ွ၇ (ေက့္ရျာအုပးစု ၆-ခ)ု တျငး ေဆာငးရျကးႏိုငးခဲံၿပီ့၇ ပဋိပက၏စစးေဘ့ဒဏး 
ေၾကာငးံ ထိခိုကးနစးနာခဲံရေသာရပးရျာမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇ ဆို့ရျာ့သညးံစာ့နပးရိက၏ာမလဵု်ခဵဳမႈကိုလညး့ ဆကးလကးခဵစာ့ ေနရဆ ဲ
ေဒသမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ကေလ့မ္ာ့အၾကာ့တျငး ကမၻာလဵု့ ဆိုငးရာ ်ပငး့ထနးသညးံ အာဟာရခ္ဳိ႔တဲံမႈ (ပိနးလြီ်ခငး့) ကုိ 
စို့ရိမးဖျယးအေနအထာ့ (ှ၂%) တျငး ေလံလာေတျ႔ရြိရၿပီ့၇ ကမၻာလဵု့ဆိုငးရာေရရြညးအာဟာရခ္ဳိ႔တဲံ်ခငး့ (အရပးပု်ခငး့) 
ကိုလညး့ ်မငးံမာ့ေသာႏႈနး့ထာ့(၂၅%) ်ဖငးံေတျ႔ရသညး၈ လိငးမႈႏြငးံ က္ာ့-မကျဲ် ပာ့မႈဆိုငးရာအေပ၍ အေ်ခခဵေသာ 
အၾကမး့ဖကးမႈ (SGBV) ႏြငးံ ပတးသကးေသာသငးတနး့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့၇ အလာ့တူ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈဆိုငးရာ 
ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ကို Australia Aid ရဵပုဵေငျပဵံပုိ့မႈ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖ၍ေနေသာ က္ာ့-မကျဲ် ပာ့မႈအစီအစဥး (GAP) 
စီမဵခ္ကးအရ အေကာငးအထညးေဖားခဲံသညး၈ ခရစးယာနးအကူအညီ ေပ့ေရ့အဖျဲ႔ (Christian Aid) ၌ ရနးပုဵေငျမ္ာ့်ဖငးံ 
အီ့သုထ စခနး့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့ဒုက၏သညး စခနး့မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ အာဟာရ ရရြိေရ့၇ ကရငး်ပညးနယးတျငး လူ႔အချငးံအေရ့ 
ပညာေပ့ ေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ယငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို KORD ႏြငးံ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (KHRG) တို႔က 
အေကာငး အထညးေဖား ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး၈ 

ထုိငး့ႏုိငးငဵ 
ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး၇ TBC သညး ရပးရျာအေ်ခ်ပဳ မိတးဖကးအဖျ႔ဲမ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကး အေရ့ပါေသာ လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ 



ဆိုငးရာ အကူအညီေပ့်ခငး့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေနသညး၈ 

TBC UNHCR ၌ ပဵံပုိ့ကူညီေပ့ေသာ မိမိဆႏၵအေလ္ာကး အိမး်ပနး်ခငး့ (FVR) ကို အဓိက အိမး်ပနးေရ့လုပးငနး့စဥးအ်ဖစး 
ဆကးလကး၊ အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးဆဲ်ဖစးၿပီ့၇ ယငး့လုပးငနး့စဥးတျငး အိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့အတျကး ကူညီ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့ 
ႏြငးံ ႏုိငးငဵသာ့မြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့ ရရြိေစရနး ကနဦ့အစပ္ဳိ့ လုပးငနး့စဥးလညး့ ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ဒုက၏သညး 
အနညး့ငယးမြ္သာ ဿွှ၃ ခုႏြစးမြစ၊ (FVR) နညး့လမး့်ဖငးံ အိမး်ပနးၾကၿပီ့၇ ယငး့ကာလအတျငး့ အိမး်ပနးၾကသူ အမ္ာ့စုမြာ 
မိမိ အစီအစဥး်ဖငးံ မိမိတို႔ဘာသာ ်ပနးၾကသညး၈ အိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့ကို စစးတမး့ေကာကးယူ ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အရ 
မိမိဘာသာအိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့သညးလညး့ ေဒသရပးရျာမ္ာ့သို႔ ကနဦ့ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး အကူအညီမ္ာ့ 
လိုအပးေနေၾကာငး့ ေဖား်ပၾကသညး၈ ဒုက၏သညးေကားမတီမ္ာ့၇ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ TBC တို႔က သို႔အတျကး 
ေၾကာငးံ အိမး်ပနးေရ့လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ (Return Protocols) ကို ေရ့ဆျခဲဲံၿပီ့၇ ယငး့တျငး ဘ႑ာေရ့ အကူအညီမ္ာ့၇ 
အထူ့သ်ဖငးံ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကးိုငးအဖျဲ႕မ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးရာ ေဒသမ္ာ့သုိ႔ မိမိအစီအစဥး်ဖငးံ အိမး်ပနးၾကသူမ္ာ့သညး 
FVR လုပးငနး့စဥးတျငး ်ဖညးံစျကးေပါငး့ စညး့ရနး ကိစၥမ္ာ့ ပါဝငးသညး၈  

စာ့နပးရိက၏ာကဒးစနစး (FCS) ကို ဿွှ၆ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး စခနး့ ၅-ခုတျငး ေဆာငးရျကးႏိုငးခဲံသညး၈ ယငး့စနစးကို အသဵု့်ပဳႏိုငး 
ေရ့အတျကး က္နးရြိေနေသာစခနး့မြာ မဲလ်ဖစးၿပီ့၇ ယခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး ၿပီ့စီ့မညးဟု ခနး႔မြနး့ထာ့သညး၈ ဇျနးလ 
အကုနးတျငး ဒုက၏သညး ၆၃ ဦ့ (၃၀% မြာ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ ်ဖစးသညး) သညး ေစ့္ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့အ်ဖစး FCS စနစးတျငး 
တစိတးတပိုငး့ ပါဝငးေနၾကသညး၈ ေစ့္သညးမ္ာ့အဖုိ႔ အရညးအေသျ့အာမခဵေရ့၇ တကိုယးေရသနး႔ရြငး့ေရ့၇ အာဟာရ 
်ဖစးေစေရ့၇ စီမဵခနး႔ချမဲႈ ကၽျမး့က္ငးမႈဆိုငးရာ သငးတနး့မ္ာ့ ရရြိၾကၿပီ့၇ သူတို႔၌ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေအာငး်မငးစျာ 
လညးပတးေဆာငး ရျကးႏိုငးၾကေစရနး ်ဖစးသညး၈ ယခုစနစး၌ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့မႈ လုပးငနး့မ္ာ့အေပ၍ သကးေရာကးမႈ 
ေလံလာခ္ကးတစးရပးကိုေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့၇ ဒုက၏သညးလူထုမ္ာ့အၾကာ့ အရညးအေသျ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးလာမႈအ်ဖစး အ်ပဳ 
သေဘာရလဒးကို ေတျ႔ရြိရ သညး၈ FCS ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့၇ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈပဵုစဵမ္ာ့၇ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိေသာ 
တို့တကးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၇ လုပးငနး့မ္ာ့စဵပဵုစဵသတးမြတးမႈမ္ာ့၇ အရညးအေသျ့်မႇငးံတငးေရ့မ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ေစာငးံၾကညးံ 
ေလံလာေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညးသဵု့သပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေစမႈအတျကး ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈  

TBC အဖျဲ႔သညး၇ မိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ မဟီေဒါတက၎သိုလး အာဟာရဆိုငးရာဌာနၾကီ့တို႔၌ ပံဵပို့ကူညီမႈ်ဖငးံ၇ ႏြစးႏြစး 
တစးႀကိမး အာဟာရ ရရြိမႈစစးတမး့ ဿွှ၆ ကို ယခုအစီရငးခဵစာ်ပဳစဥးကာလတျငး စတငးေဆာငးရျကးခဲံပါသညး၈ အသကး ၂-
ႏြစး ေအာကးကေလ့မ္ာ့အေပ၍ စစးတမး့ေကာကးယူမႈကို စခနး့ ၃-ခုတျငး ေဆာငးရျကးၿပီ့စီ့ၿပီ်ဖစးၿပီ့၇ စုစုေပါငး့ ပါဝငးမႈ 
ရာခုိငးႏႈနး့ ၆၀% (တုဵ႔်ပနးေ်ဖဆိုသူ ဿ,၆ဿ၆ ဦ့အနကးမြ ဿ,၃၄၁ ဦ့) ရြိပါသညး၈ က္နးရြိေနေသာစခနး့မ္ာ့တျငး ေဒတာ 
အခ္ကးအလကး ေကာကးယူၿပီ့ေနာကးတျငး၇ ကနဦ့ေတျ႔ရြိခ္ကးရလဒးမ္ာ့ကို ယခုႏြစးကုနးတျငး ရရြိႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈ TBC 
အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့ေန႔လညးစာေကၽျ့ေမျ့ေရ့အစီအစဥးကို မူႀကိဳေန႔ကေလ့ထိနး့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ အထူ့ပညာေရ့ေက္ာငး့ 
မ္ာ့တျငး ပဵံပို့ကူညီေပ့ေနေသားလညး့၇ ဿွှ၆ ခုႏြစး မတးလမြစတငး၊ ရနးပုဵေငျ ေလြ္ာံနညး့က္ဆငး့လာမႈေၾကာငးံ 
ဆကးလကးေဆာငးရျကး်ခငး့ ်ပဳႏိုငးေတာံပါ၈ TBC အဖျဲ႔က စခနး့ ၆-ခုလဵု့တျငး အ်ခာ့ေသာ အာဟာရရရြိေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို 
ဆကးလကးေဆာငးရျကးေနဆဲ ်ဖစးပါသညး၈ ယငး့လႈပးရြာ့မႈတျငး ေဘဘီဘရိုကး BabyBRIGHT (အာဟာရ်ဖညးံစျကးစာ 
ဂ္ဵဳမႈနး႔) ်ဖနး႔်ဖဴ့ေပ့်ခငး့ကို ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့အာဟာရေကၽျ့ေမျ့်ခငး့ အစီအစဥးအစိတးအပိုငး့ တစးခုအေန်ဖငးံ 
ေဆာငးရျကးေနပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့သရုပး်ပသမႈမ္ာ့၇ အာဟာရခ္ဳိ႔တဲံမႈအေပ၍ ပစးမြတးထာ့ေသာ အာဟာရ  



ပညာေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ဖညးံစျကးအာဟာရေကၽျ့ေမျ့်ခငး့ ႏြငးံ ေဆ့ကုသမႈဆိုငးရာေကၽျ့ေမျ့်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငးံအတူ 
ေဆာငးရျကးေနပါသညး၈  

်မနးမာ်ပညး်ပနး၊ၾကညးံရႈေလံလာ်ခငး့အစီအစဥး (GSVs) သညး ဒုက၏သညးမ္ာ့ အိမး်ပနးရနး ်ဖစးႏုိငးေ်ခရြိေသာ ေဒသမ္ာ့ ကို 
သတးမြတးေဖားထုတးႏိုငးေရ့အတျကး အဓိကက္ေသာအခနး့က႑တျငး ပါဝငးေနၿပီ့၇ ။တို႔အဖို႔ အိမး်ပနးေရ့ႏြငးံ 
ပတးသကးၿပီ့ သတငး့မ္ာ့သိရြိ၊ ေကာငး့မျနးစျာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး ်ဖစးေစပါသညး၈ TBC အဖျဲ႔က အိမး်ပနး၊ ေလံလာၾကညးံ 
ရႈ်ခငး့ အစီအစဥး (GSVs) ၀-ခ ု ကို ေထာကးပဵံခဲံၿပီ့၇ အိမး်ပနးေ်ခ ်ဖစးႏိုငးေသာ ေဒသမ္ာ့ကို ေလံလာခဲံသညး၈ သို႔အတျကး 
ေၾကာငးံ ဒုက၏သညးလူထုမ္ာ့အဖို႔ ယငး့ေဒသမ္ာ့၌ လူမႈ-စီ့ပျာ့အေ်ခအေနကို မ္ကး်မငးကိုယးေတျ႔ ေတျ႔ရြိေစၿပီ့၇ ယငး့ေဒသ 
မ္ာ့တျငးရရြိႏိုငးေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ သဵု့သပးႏိုငးေစပါသညး၈ TBC ၌ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့ မိတးဖကး မ္ာ့ 
က ်ပညးတျငး့ဒုက၏သညးစခနး့မြ လူထုမ္ာ့အတျကး ယငး့ခရီ့စဥးမ္ာ့ကို ကမကထ်ပဳစီစဥးေပ့ခဲံၿပီ့၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့ 
ဒုက၏သညး (IDP) လူထုမ္ာ့အတျကး ညိႇႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့၇ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ်ဖစးေစခဲံသညး၈  

စခနး့တျငး့ရြိ သတငး့်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ (CITs) ႏြငးံ သတငး့်ဖနး႔ေဝေရ့ စငးတာမ္ာ့ (ISCs)သညး သတငး့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ႏြငးံ 
ဖလြယးေရ့အတျကး အေရ့ပါေသာ အခနး့က႑တျငး ရြိေနသညး၈ ယငး့ဌာနမ္ာ့သညး ဒုက၏သညးစခနး့ ၆-ခုရြိ လူထု 
ဿဿ,၂ွွ ေက္ားထဵသို႔ လူထုေဆျ့ေႏျ့ပျဖဲိုရမးမ္ာ့၇ ဗီဒီယိုတငးဆကး ်ပသမႈမ္ာ့၇ အိမးမ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးလညးပတးသညးံ အစီ 
အစဥး၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့ လာေရာကးလညးပတးႏိုငးသညးံေနရာမ္ာ့မြတဆငးံ ပ္ဵ႔ႏြဵ႔ထိေတျ႔ႏိုငးခဲံပါသညး၈  

TBC အဖျဲ႔က ယငး့၌ဝနးထမး့မ္ာ့၇ စခနး့မ္ာ့အတျငး့ရြိ ေထာကးပဵံေၾက့ခဵစာ့သူ ဝနးထမး့မ္ာ့၇ မိတးဖကး အရပးဘကးအဖျ႔ဲ 
အစညး့မ္ာ့၇ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံရြိသူ လူထုမ္ာ့အတျကး သငးတနး့မ္ာ့၇ ေဆျ့ေႏျ့ပျသဲငးတနး့မ္ာ့ အႀကိမးႀကိမး်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ 
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး လိငးမႈဆိုငးရာ ေခါငး့ပဵု်ဖတး အ်မတးထုတးမႈႏြငးံ က္ဴ့လျနးမႈအေပ၍ ကာကျယးေရ့၇ က္ာ့-မကျဲ် ပာ့ 
မႈအေပ၍ အကဲဆတးသိ်မငးေရ့ႏြငးံ လိုကးနာရမညးံ က္ငးံထဵု့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ပါဝငးသညး၈ ဒုက၏သညး ှ၁,ွွွ ဦ့ႏြငးံ 
မိတးဖကးအဖျ႔ဲအစညး့ဝငးမ္ာ့ ပါဝငးတကးေရာကးခဲံၾကၿပီ့ ထိုသငးတနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့မြ အက္ဳိ့ရြိခဲံသညး၈ သူတို႕သညး ဤကာလ 
မ္ာ့အတျငး့ အစညး့အေဝ့၇ တိုငးပငးအၾကဵရယူမႈမ္ာ့တျငးလညး့ တကးႂကျစျာ ပါဝငးခဲံၾကသညး၈ ယငး့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး 
အာဟာရ ရရြိေရ့ ဆိုငးရာ သိ်မငးမႈတို့ပျာ့ေရ့၇ စခနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့၇ အစာ့အစာကဒး (FCS) ႏြငးံ 
အ်ခာ့ေခါငး့စဥးမ္ာ့ ပါဝငးၾကသညး၈  

လုပးငနး့အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ရရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ၇ စခနး့ေကားမတီတျငးလညး့ေကာငး့၇ အ်ခာ့ေသာက႑မ္ာ့တျငးလညး့ေကာငး့ 
ဒုက၏သညးမ္ာ့၌ ကၽျမး့က္ငးမႈ အရညးအေသျ့မ္ာ့ ်မငးံတကးလာၾကသညး၈ စခနး့၌လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့လာႏိုငးၾက 
ၿပီ့ ေရရြညးတညးတဵံသညးံ အိမး်ပနးအေ်ခခ္ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးလညး့ အလာ့တူ ်ပငးဆငးလာႏိုငး ၾကသညး၈ 
အစီရငးခဵစာေရ့သာ့ၿပီ့သညးံကာလတျငး စုစုေပါငး့ဝနးထမး့ ှ,၁၃၃ ဦ့ (အမ္ဳိ့သမီ့ ဿ၄% ပါဝငးသညး) ကို TBC ၌ 
စခနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈႏြငးံ အ်ခာ့ေသာက႑ေပါငး့စဵုတျငး ပဵံပို့ကူညီေပ့ႏိုငးခဲံသညး၈ စခနး့အေ်ခစိုကးေထာကးပဵံေၾက့ခဵစာ့ ရေသာ 
ဝနးထမး့အေရအတျကး ဆကးလကး၊က္ဆငး့ေနသညး၈ အေၾကာငး့မြာ မိိမိဆႏၵအေလ္ာကးႏႈတးထျကး်ခငး့၇ အေရ အတျကး 
အနညး့ငယးေ်ပာငး့ေရႊ႔အေ်ခခ္်ခငး့မ္ာ့ယခုအစီရငးခဵစာေရ့သာ့သညးံကာလအတျငး့်ဖစးေပ၍ခံဲေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈  

ႏိုဖုိ့ႏြငးံ မဲရမတးေလာငးစခနး့မ္ာ့တျငး မီ့ေလာငးမႈ်ဖစးပျာ့ေသာအခါ စခနး့ေကားမတီမ္ာ့၇ အစုိ့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႔အစညး့ 



အဲနးဂ္ီအိုမ္ာ့၇ UNHCR ႏြငးံ ေဒသဆိုငးရာထိုငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့အၾကာ့၇ လြ္ငး်မနးစျာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ ႏြငးံ 
ထိေရာကးေသာတုဵ႔်ပနးမႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးႏိုငးခဲံၾကသညး၈ မီ့ေဘ့သငံးေသာအခါ အေရ့ေပ၍တဵု႔်ပနးမႈမ္ာ့အလြ္ငးအ်မနးေဆာငး  
ရျကးႏိုငးေရ့အေ်ခခဵေၾကာငးံ၇ မညးသူတစးဦ့မြ္ ထိခိုကးဒဏးရာရရြိခဲံ်ခငး့ မရြိပါ၈ အမို့အကာဆိုငးရာအလုပးအဖျဲ႔မ္ာ့ ကလညး့ 
စခနး့တျငး့ရြိအိမးေထာငးစုမ္ာ့၌ အမို့အကာပစၥညး့မ္ာ့၇ လိုအပးေသာပံဵပို့မႈမ္ာ့အတျကးလုပးကိုငးေဆာငးရျကး ရာတျငး 
အဓိကက္ေသာအခနး့က႑ကမြ ေဆာငးရျကးေနသညး၈ ေနာကးတႀကိမး အမို့အကာ်ဖနး႔်ဖဴ့ၿပီ့ေနာကး ေစာငးံၾကညးံ 
ေလံလာမႈ ေလံက္ငးံခနး့ကို ဿွှ၆ ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး ေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈  

TBC က သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ေကားမတီမ္ာ့ (LLHCs) ကို တို့ခ္႔ဲေထာကးပဵံေပ့ေနၿပီ့ စခနး့မ္ာ့အတျငး့သကးေမျ့ဝမး့ 
ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အုပးခ္ဳပးေရ့ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံဝနးထမး့ခနး႔ထာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့အေပ၍ပူ့တျရဲနးပဵုေငျရြာေဖျ်ခငး့ 
တို႔ကိုလုပးေဆာငးေနပါသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး ဿွှ၅ ခုႏြစး ႏြစးကုနးပိုငး့မြစတငး၊ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ ကို 
စုစညး့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးေနသညး၈ TBC အဖျဲ႔က စခနး့မ္ာ့အတျငး့ ရပးရျာေခ့္ေငျ အစီအစဥးကို နညး့ပညာပိုငး့ ဆိုငးရာ 
ပဵံပုိ့မႈ ေပ့ေနသညး၈ မဲရမတးေလာငး ႏြငးံ မဲလအုနး့စခနး့မ္ာ့တျငး ေငျစု-ေငျေခ့္အဖျဲ႔မ္ာ့စျာ ရြိေနၾကသညး၈ ဝါ့ 
ပရိေဘာဂလုပးငနး့၇ ကျနးကရစးအုတးလုပးငနး့၇ ငါ့ေပါကးပျာ့ရာေဘ့မဲံဇဵုပ္ဳိ့ေထာငး်ခငး့စသညးံ၇ ရပးရျာက ဦ့ေဆာငး၊ 
သဘာဝရငး့်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့မ္ာ့ ဆကးလကးတညးရြိေနသညး၈ TBC က ရပးရျာပုိငးဥယ္ာဥးမ္ာ့အတျကး ေ်မငြာ့ေပ့်ခငး့ 
လညး့ လုပးေဆာငးေနၿပီ့၇ ယငး့တို႔အာ့်ဖငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့သညး သငးတနး့၇ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး ေလံလာခဲံၾကရသညးံ 
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ကဲံသို႔ေသာ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ကိုလကးေတျ႔အသဵု့ခ္၊ မိမိဘာသာဖူလဵုေရ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့ 
မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ လာေစသညး၈  

အဖျဲ႔အစညး့စနစးဆုိငးရာ 
 လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကို ဿွှ၄-ှ၆ အဖျဲ႔အစညး့၌မဟာဗ္ဴဟာလမး့ညႊနးမႈ်ဖငးံလုပးေဆာငးပါသညး၈ TBC သညး

လကးရြိမဟာဗ္ဴဟာမူေဘာငးကို ်ပနး၊သဵု့သပးမႈ်ပဳေနပါသညး၈ ်ပနးလညးသဵု့သပးေရ့လုပးငနး့စဥးကို သီ့်ခာ့
လျတးလပးေသာ အၾကဵေပ့တစးဦ့၌ ပဵံပုိ့မႈ်ဖငးံေဆာငးရျကးေနၿပီ့၇ အဖျဲ႔အစညး့တျငး့ စ၊ေဆာငးရျကးေနသညး၈
ယခုႏြစး ေနာကး ၃-လ ပိုငး့တျငး မိတးဖကးအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ပါသညးံအငးအာ့စုမ္ာ့ထဵ တငး်ပ၊ တုဵ႔်ပနး
အၾကဵေပ့မႈမ္ာ့ ရယူသျာ့မညး၈ အဆို်ပဳထာ့ေသာ TBC ၌ မဟာဗ္ဴဟာ အေ်ခခဵမူေဘာငး ဿွဿွ-ဿွဿဿ သညး
ရရြိခဲံေသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ကိုသဵု့သပးၿပီ့၇ ယခုအစီရငးခဵစာေရ့သာ့ေနသညးံကာလအတျငး့ေဆာငးရျကးခဲသံညးံ
ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့၇ တိုငးပငးအၾကဵ ရယူမႈမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျခဲ္မြတးသျာ့ပါမညး၈
အဆို်ပဳထာ့သညးံ မဟာဗ္ဴဟာအေ်ခခဵမူေဘာငးကို TBC အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က ယခုႏြစးေႏြာငး့ပိုငး့တျငး က္ငး့ပမညးံ
ႏြစးပတးလညးအေထျေထျအစညး့အေဝ့ (AGM) တျငး အတညး်ပဳေပ့ႏိုငးမညးဟု ယူဆထာ့ပါသညး၈

 ဿွှ၆ ခုႏြစးတိုငးေအာငး နယးရုဵ့မ္ာ့ပူ့ေပါငး့်ခငး့၇ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ စုစညး့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့၇ TBC သညး
အရညးအေသျ့ေကာငး့သညးံ၇ လိုအပးသညးံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပ့ေဆာငးႏုိငးရနး လကးရြိအေ်ခအေနကုိ ထိနး့သိမး့
ထာ့ ႏိုငးေရ့ ေရြ့ရႈလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ ဝနးထမး့ ၂၃ ဦ့ (အမ္ဳိ့သမီ့ ၁၃%) သညး ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဇျနးလတိုငးေအာငး
က္နးရြိထမး့ေဆာငးေနဆဲ ်ဖစးသညး၈

 TBC အဖျဲ႔သညး CCSDPT ၌ အမႈေဆာငးေကားမတီတျငး ပါဝငးသညးံ အာ့ေလ္ားစျာ၇ အေရြ႔ေတာငးေဒသ အလုပးအဖျ႔ဲ
ႏြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပဵံပို့မႈ အုပးစု၌ ဦ့ေဆာငးပဲံကိုငး ေကားမတီတျငးလညး့ ပါဝငးပါသညး၈

 ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ေမလတျငး၇ TBC အဖျဲ႔က အေရ့ေပ၍ အေထျေထျအစညး့အေဝ့ကို ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ နကျနးပထုမးၿမိဳ႔၉ က္ငး့ပ



ခဲံသညး၈ ယငး့အစညး့အေဝ့တျငး TBC အဖျဲ႔၌ ဿွဿွ-ဿဿ မဟာဗ္ဴဟာ အေ်ခခဵမူေဘာငးအသစး ႏြငးံ ပတးသကး၊ 
ေဆျ့ေႏျ့ရနး အချငးံအလမး့ ရရြိေစခံဲသညး၈  

 TBC ၌ ဘုတးအဖျဲ႔အစညး့အေဝ့ကို တယးလီကျနးဖရငးံနညး့်ဖငးံ ႏြစးႀကိမးက္ငး့ပခဲံပါသညး၈
 TBC အဖျဲ႔၌ ႏြစးစဥးအေထျေထျ အစညး့အေဝ့ ႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့အစညး့အေဝ့ကို ေအာကးတိုဘာလ ဿ၆-၀ှ ရကး

မ္ာ့တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၇ မဲေဆာကးၿမိဳ႔၉ က္ငး့ပပါမညး၈

TBC ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ သုဵ့သပးခ္ကး 
ဇနးနဝါရီ - ဇျနးလ ဿွှ၆ ခုႏြစး 

ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ၀ွ ရကးေန႔အထိ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန အက္ဥး့ကို ေအာကးပါဇယာ့တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ 

အမ္ဳိ့အမညး ထုိငး့ဘတးေငျ်ဖငးံ (သနး့ေပါငး့) ဿွှ၆ ဘတးဂ္ကး အမြနးသုဵ့ေငျ 
ဿွှ၆ ဇျနး 

ႀကိဳတငးမြနး့ 
ဒီဇငးဘာ ဿွှ၆ 

 ဝငးေငျ (Income)  
 အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ (Expenses) 
 ရနးပုဵေငျ အသာ့တငး ေ်ပာငး့လဲမႈ (Net Movement in Funds)  
 ရနးပဵုေငျစာရငး့ ဖျငး(ံOpening Fund Balance)  
 ရနးပုဵေငျလကးက္နး (Closing Fund Balance) 
 လကးက္နးရြငး့တနး့ (Balance Sheet): 
 ပုဵေသပုိငးပစၥညး့ (Net Fixed Assets)  
 အလြဴရြငးမ္ာ့ထဵမြ ရရနးရြိ (Receivable from Donors)  
 ပစၥညး့ေထာကးပဵံသူမ္ာ့ထဵသုိ႔ ေပ့ရနးရြိ [(Payable) to Suppliers] 
 ဘဏးစာရငး့လကးက္နး (Bank Balance) 

  စုစုေပါငး့ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့ (Net Assets) 
   ကနး႔သတးရနးပုဵေငျမ္ာ့ (Restricted Funds)  
  သတးမြတးထာ့ေသာ ရနးပုဵေငျမ္ာ့ (Designated Funds) 
 အေထျေထျရနးပုဵေငျ (General fund)- ပဵုေသပုိငးပစၥညး့ 
 အေထျေထျရနးပုဵေငျ (General fund) - လျတးလပးစျာသုဵ့ႏိုငးေသာ အရဵလကးက္နး      
စုစုေပါငး့ ရနးပုဵေငျလကးက္နး (Total fund Balance)  
 ေငျသာ့အ်ဖစးေ်ပာငး့လဲႏုိငးမႈ (Liquidity) 
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ဿွှ၆ ခုႏြစး ရနးပုဵေငျ 

USA PRM - IRC
62%
62%

UK- DFID – HARP
12%

Denmark - DANIDA 
1% 

LIFT Fund (UNOPS)-Myanmar 
4% 

Republic of China – Taiwan 
1% 

Other donors 
2% 

Australia - ANCP/DFAT 

8% Canada -GAC Inter-Pares
3% 

3

TBC funding gap
7% 

ဝငးေငျ 
ဿွှ၆ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလမြ ဇျနးလအထိ အမြနးတကယးဝငးေငျမြာ ထိုငး့ဘတး စုစုေပါငး့ ၁၁၅ သနး့ (စုစုေပါငး့ဘတးဂ္ကး၌ 
၅၃%) ်ဖစးၿပီ့၇ ကို ဒီဇငးဘာလ ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံ ဝငးေငျ ၂ွှ သနး့ ထိုငး့ဘတး (ဘတးဂ္ကး၌ ၆၃%) 
်ပညးံမီမညးဟု ခနး႔မြနး့ရသညး၈ ဘတးဂ္ကးေရ့ဆျထဲာ့သညးထကး ထိုငး့ဘတး ှ၅ သနး့ ခနး႕ေလြ္ာံနညး့ပါသညး၈  

TBC အဖျဲ႔က ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံ ဘတးဂ္ကးပနး့တိုငးသုိ႔ မေရာကးရြိရ်ခငး့မြာ DANIDA အဖျဲ႔က ရနးပဵုေငျ ၀ွ% မေမြ္ားလငးံ ပဲ 
ေလ္ာံနညး့်ခငး့ႏြငးံ ထိုငး့ဘတးေငျခိုငးမာၿပီ့ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေငျလႏဲႈနး့အရ ရရြိလာေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျမ္ာ့တနးဖုိ့ က္ဆငး့မႈေၾကာငးံ 
်ဖစးပါသညး၈  

ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး TBC အဖျဲ႔၌ဝငးေငျ ၆၅% ကို အစုိ့ရမ္ာ့၌ ထညးံဝငးမႈမြ ရရြိပါသညး၈ ဿွှ၅ ခုႏြစးက ၆၃% ရရြိခဲံရာ၇ 
အနညး့ငယး တို့တကးလာပါသညး၈ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုအစို့ရက ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ။၌ထညးံဝငးမႈကို တို့်မငးံေပ့ 
ခဲံၿပီ့၇ TBC ၌ အႀကီ့ဆဵု့ေသာအလြဴရြငးအ်ဖစး ရပးတညးေနပါသညး၈ ယငး့သို႔အေရ့ပါသညးံ ေထာကးပဵံမႈသညး 
စုစုေပါငး့ရေငျ၌ ၃၃% ရြိၿပီ့၇ စာ့နပးရိက၏ာပစၥညး့မ္ာ့ ႏြငးံ စာ့နပးရိက၏ာကဒးစနစးတို႔အတျကး ေထာကးပဵံေပ့ပါသညး၈ ယူေက 
(DFID) အစို့ရက ဿွဿွ ခုႏြစးအထိ ဿ-ႏြစး သကးတနး့တို့ေပ့ရနး သေဘာတူညီထာ့ပါသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ရနးပဵုေငျ 
ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့မြာ ၾသစေၾတ့လ္ (ANCP/DFAT)၇ ကေနဒါ (GAC)၇ ဒိနး့မတး (DANIDA)၇ LIFT (UNOPS) ႏြငးံ တရုတး 
သမၼတႏိုငးငဵ (ထိုငးဝမး) တို႔မြ ်ဖစးပါသညး၈  

အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ 



ဇနးနဝါရီလမြ ဇျနးလအထိ အသဵု့စရိတးစုစုေပါငး့မြာ ထိုငး့ဘတး ဿ၄၂ သနး့ (ဘတးဂ္ကး၌ ၂ွ%) ႏြငးံ ႏြစးကုနးတိုငးေအာငး 
်ပနးလညးေရ့ဆျသဲတးမြတးထာ့သညးံ ဘတးဂ္ကးအသဵု့စရိတး       ဘတး ၂၀ွ သနး့ (မူလဘတးဂ္ကး၌ ၆၄%         
              ထိုငး့ဘတး ှ၂ သနး့ (၃            ) သို႔ေရာကးရြိပါမညးဟုခနး႕မြနး့ပါသညး၈   သို႔ေသားလညး့ 
TBC သညး အမုိ့အကာေထာကးပဵံေပ့မႈႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့တျငး ေခၽျတာ၊ အနညး့ငယး စုေဆာငး့ 
မိမညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့သညး၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျလဲလြယးႏႈနး့အရ ဆဵု့ရႈဵ့မႈ ေၾကာငးံ စုစုေပါငး့စုေဆာငး့ထာ့ေငျမြ ထိုငး့ဘတး ှ၃ 
သနး့ ခနး႕ ကုနးက္သဵု့စျရဲပါမညး၈  

ေမြ္ားလငးံထာ့ေသာ ရလဒးအ်ဖစး စုစုေပါငး့အသဵု့စရိတးသညး ထိုငး့ဘတး ၂၀၆ သနး့ ရြိမညး်ဖစးၿပီ့၇ ထိုငး့ဘတး ၃ သနး့ စု 
ေဆာငး့မိမညး၈ ႏိႈငး့ယြဥးခ္ကးအရ ဿွှ၆ ခုႏြစး စုစုေပါငး့အသဵု့စရိတးသညး ဿွှ၅ ခုႏြစးထကးစာလြ္ငး ထိုငး့ဘတး ၃ဿ သနး့ 
ေလြ္ာံနညး့သညး၈ အဓိက ်ပနးလညးသဵု့သပးမႈမ္ာ့မြာ -  

 မဲလစခနး့တျငး FCS ကဒးစနစးကို ချငးံ်ပဳေပ့ရနး ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာမႈေၾကာငးံ၇ FCS စနစး က္ငးံသဵု့သညးထကးစာ
လြ္ငး စာ့နပးရိက၏ာ ေထာကးပဵံေပ့မႈအတျကး အနညး့ငယးပို၊ ကုနးက္သဵု့စျရဲသညး၈

 စာ့နပးရိက၏ာကဒးစနစး က္ငးံသဵု့မႈကို ထိုငး့်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့ဌာန ချငးံ်ပဳခ္ကးရသညးႏြငးံအမြ္ စီစဥးထာ့သညးံ
အတိုငး့ ေဆာငးရျကးေနၿပီ့၇ ယခုႏြစးကုနးတျငး အ်ပညးံအဝ အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးမညး ်ဖစးသညး၈

 ်မနးမာအစီအစဥးမ္ာ့တျငး သတးမြတးးထာ့သညးံအတိုငး့ ဘတးဂ္ကးမ္ာ့ကိုသဵု့စျေဲနသညး၈ ်မနးမာအစီအစဥး၌
ဘတးဂ္ကးသညး TBC စုစုေပါငး့ဘတးဂ္ကး၌ ှှ% ရြိသညး၈ LIFT အဖျဲ႔မြ ၀-ႏြစးစာ စီမဵကိနး့ေထာကးပဵံေငျအတျကး
စာခ္ဳပးစာတနး့ခ္ဳပးဆိုရနး ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးေနၿပီ့၇ ဿွှ၆ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလတျငး စတငးမညး ်ဖစးသညး၈

 ဇျနးလတျငး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျေၾက့လဲလြယးမႈေၾကာငးံ TBC အဖျဲ႔က ထိုငး့ဘတး ှ၃ သနး့ ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာရသညး၈ ယခုႏြစး
ကုနးတိုငး ်ပနးလညးေထမိႏိုငးမညးဟု မေမြ္ားလငးံထာ့ပါ၈ ယငး့ေၾကာငးံ အပိုေဆာငး့ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ဖနးတီ့ႏိုငးမညးဟု
ေမြ္ားလငးံထာ့သညးထကး ေလြ္ာံနညး့မႈ ်ဖစးေစသညး၈

 TBC အဖျဲ႔က မီ့ေသျ့ဝယးယူရနး ပိုေကာငး့မျနးေသာ ေစ့္ႏႈနး့်ဖငးံ ညိႇႏိႈငး့ႏိုငးခဲံၿပီ့၇ ဘတးဂ္ကးစုေဆာငး့မိမႈတျငး
ထိုငး့ဘတး ှ၅ သနး့ ရြိခဲံသညး၈



ေအာကးေဖား်ပပါ ဇယာ့တျငး မဟာဗ္ဴဟာရညးမြနး့ခ္ကး ႏြငးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အရ ႏြစးကုနးကာလကို ႀကိဳတငးမြနး့ဆ၊ အသဵု့စရိတး 
မ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညး၈  

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ပဵံပို့ကူညီမႈသညး TBC ၌ အသဵု့စရိတးႏြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲရာတျငး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ ရညးရျယးခ္ကး 
်ဖစးပါသညး၈ ယငး့တျငး ထိုငး့ႏိုငးငဵ၉ စာ့နပးရိက၏ာႏြငးံ မီ့ထို့ဆီ ဝယးယူမႈမ္ာ့၇ အမို့အကာပစၥညး့မ္ာ့ ပါဝငးသညး၈ 

မဟာဗ္ဴဟာ ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့အရ ဘတးဂ္ကး ဿွှ၆ ခုႏြစး (ထုိငး့ဘတး်ဖငးံ) 

မဟာဗ္ဴဟာ ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့ 
ဿွှ၆ 

ဘတးဂ္ကး 
ဇျနးလ  

အမြနးစာရငး့ 
ခနး႔မြနး့ 

ဇူလုိငး - ဒီ 
စုစုေပါငး့ခနး႔မြနး့ 

ဒီဇငးဘာ 
လကးက္နး 

စာရငး့ 
လကးက္နး 
%  

ေလံလာေရ့ခရီ့စဥးမ္ာ့ 600,000 156,230 443,770 600,000 0% 

အိမး်ပနးေရ့ လုပးငနး့အဖျ႔ဲမ္ာ့ - 5,000 5,000 - 5,000 - 
နယးစပး်ဖတးေက္ား ဆကးစပး-ဆကးသျယးမႈမ္ာ့ 1,736,400 1,084,310 652,090 1,736,400 0% 

်မနးမာ 470,000 - 465,000 465,000 5,000 1% 

ှ မိိမိဆႏၵအေလ္ာကး အိမး်ပနးေရ့ အစီအစဥးေရ့ဆျမဲႈ 2,806,400 1,245,540 1,560,860 2,806,400 - 0 0% 

စာ့နပးရိက၏ာ လဵု်ခဵဳမႈ/ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ 225,600 108,000 117,600 225,600 0% 
အမုိ့အကာ/သဘာွအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႕ချမဲႈ 2,011,200 1,189,733 821,468 2,011,201 0% 
အလုပးအကိုငးဖနးတီ့ေပ့မႈ- ေထာကးပံဵေၾက့မ္ာ့ 249,600 129,600 120,000 249,600 0% 
်မနးမာ CBO/CSO မ္ာ့အတျကး ရဵပုဵေငျမ္ာ့ 25,117,000 19,606,978 5,510,022 25,117,000 0% 

ဿ စာ့နပးရိက၏ာ လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ သကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ 27,603,400 21,034,311 6,569,090 27,603,401 0% 

မီ့ေသျ့ 103,587,774 51,117,364 33,984,814 85,102,178 18,485,596 18% 
စာ့နပးရိက၏ာ ေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ 36,149,858 34,435,653 2,955,615 37,391,368 - 1,241,411 - 3%
ရိက၏ာကဒးစနစး ေပ့ေဆာငးမႈမ္ာ့ 206,272,601 65,754,380 138,375,636 204,130,016 2,142,585 1% 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ေထာကးပံဵေၾက့မ္ာ့ 4,118,967 2,253,410 1,865,557 4,118,967 0% 
စခနး့စီမဵမႈ ေထာကးပံဵမႈ – ေထာကးပံဵပစၥညး့မ္ာ့ 2,763,000 276,954 2,486,046 2,763,000 0% 
အမုိ့အကာ ေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ 16,050,000 11,673,400 3,176,601 14,850,001 1,200,000 7% 
အာဟာရရြိေရ့ 14,413,000 7,440,195 6,972,805 14,413,000 0% 
အ်ခာ့ေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ 7,150,000 6,803,757 346,243 7,150,000 0% 

်မနးမာ 10,946,258 2,144,671 8,801,587 10,946,258 0% 

၀ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ေထာကးပံဵမႈ 401,451,458 181,899,783 198,964,904 380,864,687 20,586,770 5% 

စခနး့အုပးခ္ဳပးေရ့ (ဗဟိုႏြငးံ စခနး့) 6,659,864 3,419,928 3,239,936 6,659,864 0% 

ေထာကးပံဵေၾက့ယူ လုပးသာ့မ္ာ့ (ဗဟို၇ စခနး့ႏြငးံ CMPP) 14,090,720 7,045,363 7,045,357 14,090,720 0% 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တညးေဆာကးမႈ 1,194,715 580,489 614,226 1,194,715 0% 
စျမး့ရညး်မႇငးံတငးေပ့ေရ့ 1,030,000 303,135 726,865 1,030,000 0% 

၁ ကာကျယးေပ့မႈဆိုငးရာ 22,975,299 11,348,915 11,626,384 22,975,299 - 0% 

တာဝနးသိေသာ ထျကးချာမႈ- မိတးဖကးမ္ာ့ 2,322,400 1,482,221 840,179 2,322,400 0% 
TBC အဖျဲ႔အစညး့စနစးဆိုငးရာ ရငး့်မစးမ္ာ့ 83,381,910 39,690,929 42,690,981 82,381,910 1,000,000 1% 

်မနးမာ 1,900,000 1,179,836 720,164 1,900,000 0% 

၂ တာဝနးသိေသာ ထျကးချာမႈ 87,604,310 42,352,986 44,251,324 86,604,310 1,000,000 1% 

အုပးခ္ဳပးမႈစနစးဆိုငးရာ Governance 2,250,000 839,269 1,410,731 2,250,000 0% 
ရနးပုဵေငျ်မႇငးံတငးေရ့ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ 800,000 16,009,000 16,009,000 - 15,209,000 - 1901%

စုစုေပါငး့ TBC အသုဵ့စရိတး  545,490,866 274,729,804 264,383,293 539,113,097 6,377,769 1% 



တႏြစးလုဵ့အတျကး ႀကိဳတငးခနး႔မြနး့ခ္ကးမ္ာ့ 
တႏြစးလဵု့အတျကး အစီအစဥးမ္ာ့အေပ၍ အသဵု့စရိတးသညး ထိုငး့ဘတး ၂၀၆ သနး့ ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့သညး၈ သို႔်ဖစးရာ ဘတး 
ဂ္ကးထကး ထိုငး့ဘတး ၃ သနး့ ေလြ္ာံနညး့ေနပါသညး၈ အမ္ာ့စုမြာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာကူညီမႈဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ 
မီ့ေသျ့ဝယးယူမႈ ေစ့္ႏႈနး့တျငး စုေဆာငး့မိေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေငျ ဖလြယးႏႈနး့ေၾကာငးံ ဆဵု့ရႈဵ့ရေငျသညး ဒီဇငး 
ဘာလအထိ ထိုငး့ဘတး ှ၅ သနး့ ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့ပါသညး၈  

ဇနးနဝါရီလမြ ဇျနးလအထိ ဘတးဂ္ကး ခနး႔မြနး့မႈမ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ အေရအတျကး ၅၂, ၂ွွ မြ ၅၀,၀ွွ သို႔ ေလြ္ာံနညး့သျာ့ 
မညးဟု ခနး႔မြနး့ထာ့ပါသညး၈ ဇျနးလစစးတမး့မ္ာ့အရ ကူညီေထာကးပဵံေပ့ေနေသာ လူဦ့ေရ အေရအတျကး ၅၀,၆ွွ ဦ့ ရြိ 
ေနေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဒီဇငးဘာလကုနးလြ္ငး လူဦ့ေရ ၅ှ,ှွွ ဦ့ ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့သညး၈  

ဿွှ၅ ခုႏြစးမြ က္နးရြိေသာအရဵေငျမြာ ထိုငး့ဘတး ှ၄ဿ သနး့ ရြိၿပီ့၇ ဿွှ၆ ခုႏြစးကုနးလြ္ငး အရဵလကးက္နးေငျမြာ ထိုငး့ဘတး 
ှ၀၀ သနး့သို႔ ေလြ္ာံနညး့သျာ့မညးဟု ခနး႔မြနး့သညး၈ ယငး့ေငျတျငး ေနာကးဆဵု့ပိတးသိမး့ေငျအတျကး လ္ာထာ့ေသာ 
ထိုငး့ဘတး ၂ွ သနး့ (ယငး့ကို ဿွှ၆ ခုႏြစး ဒုတိယႏြစးဝကးတျငး ပိုမိုေသခ္ာစိစစး ေလံလာမညး ်ဖစးသညး၈)၇ ဝနးထမး့မ္ာ့ 
ကိုရပးဆိုငး့ရမညးဆိုပါက နစးနာေၾက့ေငျအ်ဖစးေပ့ေဆာငးရနး လ္ာထာ့ေသာ ထိုငး့ဘတး ဿ၂ သနး့ (ယငး့မြာ ဿွှ၅ ခုႏြစး 
ပမာဏထကး ထိုငး့ဘတး ဿသနး့မ္ာ့လာသညး၈)  ႏြငးံ ဘုတးအဖျ႔ဲ၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ TBC ၌ အေထျေထျ လျတးလပးစျာ  
သဵု့ႏိုငးေသာအရဵလကးက္နးေငျအ်ဖစး ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငးထာ့ရြိရနး လ္ာထာ့ေသာ ထိုငး့ဘတး ဿ၂ သနး့တို ပါသညး၈ 

သက၎ရာဇး ဿွဿွ အတျကး ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန 
TBC အဖျဲ႔က ေအာကးပါေ်ပာငး့လဲႏိုငးေ်ခမ္ာ့ကို ဿွဿွ ခုႏြစးအတျကး ဘတးဂ္ကးေရ့ဆျစဲဥးတျငး ၾကဵဳေတျ႔ရႏိုငးသညးဟု ခနး႔ 
မြနး့ထာ့ပါသညး၈  
ှ၈ လူဦ့ေရေ်ပာငး့လဲမႈသညး ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီလမြ ဒီဇငးဘာလအထိ လူဦ့ေရ ၅ှ,ွွွ မြ ၄၂,ွွွ (၄%) သို႔ ရြိမညး 
ဟု ခနး႔မြနး့သညး၈  
ဿ၈ စာ့နပးရိက၏ာကဒးစနစးကို စခနး့မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး အ်ပညးံအဝ အေကာငးအထညးေဖား ၿပီ့စီ့မညး၈ 
၀၈ စာ့နပးရိက၏ာကဒးတနးဖို့မ္ာ့ႏြငးံမီ့ေသျ့ေစ့္ႏႈနး့မ္ာ့တျငးေငျေၾက့ေဖာငး့ပျမႈေၾကာငးံ ၁-၃%ထညးံသျငး့ရနးစီစဥးထာ့ သညး၈ 
၁၈ TBC ၌ ၀-ႏြစးစာ မဟာဗ္ဴဟာအသစး ကို အေကာငးအထညးေဖားမညး၈  
၂၈ TBC အဖျဲ႔၌ အဓိကႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျေၾက့မ္ာ့သညး လကးရြိတျငး ခနး႔မြနး့တျကးဆ၊ မရႏုိငးဘဲ၇ ေငျလႏဲႈနး့မ္ာ့ကို အနီ့ကပး 
ေစာငးံၾကညးံေနမညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ၿဗိတိေပါငး (GBP) သညး အႀကီ့အက္ယး ေငျတနးဖို့က္ဆငး့ႏိုငးၿပီ့၇ ၿပီ့ခဲံသညးံ ဿ-လတျငး 
ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရသညး၈  
၃၈ ဝငးေငျမြာ ခနး႔မြနး့ခ္ကးအရ ထိုငး့ဘတး ၁၁ွ သနး့သို႔ ေရာကးရြိရနးခနး႕မြနး့ထာ့သညး၈ ဿွှ၆ ခုႏြစးထကး ှ၅% 
နညး့သညး၈ ကုနးက္စရိတးမြာ ထိုငး့ဘတး ၁၆ှ သနး့သို႔ ခနး႔မြနး့ထာ့သညး၈ ဿွှ၆ ဘတးဂ္ကးထကး ၆% နညး့သညး၈ 
ဘတးဂ္ကးလိုေငျ်ပမႈမြာ ထိုငး့ဘတး ၂ဿ သနး့ရြိမညးဟု ခနး႔မြနး့သညး၈  

အေရ့ႀကီ့သညးံအခ္ကးမြာ TBC အဖျဲ႔အေန်ဖငးံ ဿွဿွ ခုႏြစးတျငး ဘတးဂ္ကးလိုေငျ်ပမႈ ရြိမညး်ဖစးၿပီ့၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့၌ 
အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏိုငးရနး လိုအပးခ္ကး်ဖစးသညး၈  



အနာဂတးအတျကး ေမြ္ားမြနး့ခ္ကး 
အေရြ႔ေတာငးေဒသ အပါအဝငး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵတျကး ဆကးလကး၊ မတညးၿငိမးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လဵု်ခဵဳေရ့ဆိုငးရာ စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ ်ဖစး 
ေပ၍ေနေသာေၾကာငးံ၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့ အိမး်ပနးအေ်ခခ္ေရ့အတျကး အခကးအခဲမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေစပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့၇ 
ေရရြညး်ဖစးေပ၍ေနရေသာ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ထျကးေ်ပ့ရမႈ ေလြ္ာံနညး့က္ဆငး့ေစရနး ၾကာ့ကာလ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ သတးမြတး 
ေဖား ထုတးရာ၉ အ်ပဳသေဘာ တို့တကးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ယငး့တို႔တျငး ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး့ 
လုပးသာ့ အငးအာ့စုအ်ဖစး၇ တရာ့ဝငးေရႊ႔ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့ေစ်ခငး့လညး့ အပါအဝငး ်ဖစးပါသညး၈ 
မညးသို႔ပငးဆိုေစ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ယာယီခိုလႈဵရာစခနး့မ္ာ့တျငး ဒုက၏သညး ၅၂,ွွွ ေက္ား က္နးရြိေနဆဲ်ဖစးရာ၇ သူတို႕အတျကး 
လဵု်ခဵဳမႈ၇ အႏၱရာယးကငး့မႈ၇ တနး့တူညီမြ္မႈ၇ ဂုဏးသိက၏ာႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့အရစျမး့ေဆာငးႏိုငးမႈတို႔ကို အာမခဵ ေပ့ႏုိငးမညးံ 
အေ်ဖေတျ႔ရြိသညးအထိ ဆကးလကး ေထာကးပဵံေပ့မႈမ္ာ့လညး့ လိုအပးပါသညး၈ 

နယးစပးအကူအညီေပ့ေရ့ညျနး႔ေပါငး့အဖျ႕ဲ (TBC) အေန်ဖငးံ ဿွဿွ ခုႏြစးအတျကး အေမရိကနး ေဒ၍လာ ှ၃,၂၀ွ,ွွွ 
(ထိုငး့ဘတး ၁၆ှ သနး့) ကို ရြာေဖျေနၿပီ့၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကး အေရ့ပါသညးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး၇ 
ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေသာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏိုငးေရ့အတျကး မိတးဖကး CSO အဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့ကို စျမး့ရညး 
်မႇငးံတငးေပ့ရနး ်ဖစးပါသညး၈ မေရရာေသာ အနာဂတးႏြငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵသို႔ အိမး်ပနးေရ့ ပုိမိုက္ယး်ပနး႔ ေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ 
ခ္ဲ႔ထျငးရြာေဖျႏိုငးရနး၇ သို႔မဟုတး ထိုးငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ လဵု်ခဵဳစျာေ်ပာငး့ေရႊ႔အေ်ခခ္ႏုိငးရနး၇ ေပ္ာံေ်ပာငး့ေသာ ခ္ညး့ကပးမႈမ္ာ့်ဖငးံ 
ႏြစးမ္ာ့စျာ သဵႏၷိဌာနးခ္မြတးလ္ကး လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ ဆကးလကးပဵံပို့သျာ့ရနးလညး့ လိုအပးေနပါေသ့သညး၈  



ေနာကးဆကးတျ ဲ(က)၈ ဿွှ၆ ခုႏြစး ဝငးေငျႏြငးံ ဿွဿွ ခုႏြစး ခနး႔မြနး့ 

ဝငးေငျ ဿွှ၆ (ထုိငး့ဘတး  000’s 
ရနးပုဵေငျ ရငး့်မစး ေငျေၾက့ ဿွှ၆ ဘတးဂ္ကး ဿွှ၆ ဇျနး အမြနးစရငး့ ဿွှ၆ ဒီဇငးဘာ ခနး႔မြနး့ ဿွဿွ ခနး႔မြနး့ 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ 
ေငျေၾက့ 

ထုိငး့
ဘတး 
000 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ 
ေငျေၾက့ 

ထုိငး့
ဘတး 
000 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ 
ေငျေၾက့ 

ထုိငး့
ဘတး 
000 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ 
ေငျေၾက့ 

ထုိငး့
ဘတး 
000 

အစုိ့ရေထာကးပံဵ ရနးပုဵေငျ 

ၾသစေၾတလ္– ANCP/DFAT AUD 2,186,942 53,580 - - 2,166,942 45,050 1,940,000 40,332 
ၾသစေၾတလ္ ANCP (Act for 
Peace – NCCA) 

AUD 260,000 6,370 - 240,000 4,989 240,000 4,989 

ၾသစေၾတလ္ DFAT Thailand 
(IRC) 

AUD 1,700,000 41,650 - 1,700,000 35,342 1,700,000 35,342 

ၾသစေၾတလ္ DFAT GAP (Act 
for Peace – NCCA) 

AUD 226,942 5,560 - 226,942 4,718 

ကေနဒါ – GAC Inter- 
pares 

CAD 700,000 17,500 700,000 16,497 700,000 16,497 115,834 2,635 

ဒိနး့မတး– DANIDA DKK 1,685,000 8,549 1,155,000 5,474 1,155,000 5,474 1,155,000 5,474 
LIFT Fund (UNOPS) – 
Myanmar 

USD 731,025 24,130 1,383,692 23,967 1,383,692 23,967 

တရုတးသမၼတႏုိငးငဵ- တိုငးဝမး USD 100,000 3,301 100,000 3,044 100,000 3,044 

ယူေက DFID – HARP GBP 1,500,000 61,500 1,500,000 61,792 1,500,000 61,792 1,500,000 57,835 
ယူအကးစးေအ PRM –IRC USD 10,500,000 338,520 10,500,000 332,641 10,500,000 332,641 10,500,000 319,664 
စုစုေပါငး့ အစုိ့ရမ္ာ့မြ 
ေထာကးပံဵေငျ 

507,080 440,371 488,465 428,984 

အ်ခာ့ 
Caritas Australia AUD 165,000 3,869 165,000 3,474 165,000 3,477 165,000 3,430 
Christian Aid GBP 50,000 2,000 70,000 2,063 70,000 2,063 70,000 2,699 
Church World Service USD 100,000 3,288 50,000 1,741 105,000 3,263 50,000 1,642 
ICCO EUR 50,000 1,900 50,000 1,522 50,000 1,650 
အ်ခာ့ဝငးေငျမ္ာ့ THB 200 91 - 750 200 
အတို့ရရြိေငျမ္ာ့ THB 600 459 - 1,000 1,000 
စုစုေပါငး့ အ်ခာ့ဝငးေငျ 11,857 7,828 12,075 10,622 
စုစုေပါငး့ဝငးေငျမ္ာ့ 518,937 448,199 500,540 439,606 
အသုဵ့စရိတးမ္ာ့ 545,491 274,730 539,113 491,000 
လကးရြိႏြစး စုစုေပါငး့ 
ေငျလႊဲေ်ပာငး့မႈ 

(26,554) 173,469 (38,573) 2020 
လုိေငျ်ပမႈ 

(51,394) 



TBC     အလြဴရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကုိ သူတုိ႔၌ေစတနာထကးသနးစျာ ေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ႏြငးံ 

ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈအတျကး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈


