
 
 
 
 

ကလ ေးသငူယမ်  ေးအ ေး အသ  ေးပ ြုပြငေ်းနငှ  ်တ ်သ ေးအပြစ ်စ လ  ငေ်းပြငေ်းက   

အ   ေးသတရ်န် UN CTFMR နငှ  ်ဒမီ  ကလရစအီက  ြုေးပ ြုကရငတ် ်မလတ ်တ    

 ူေးတ ွဲ   ်ငန်ေးအစအီစဉ်  ကမှ်တလ်ရေးထ  ေး 

 

တ  ငေ်းရငေ်းသ ေး ကန်ကက်  ငအ်ြ ွဲ ွဲ့အစည်ေးတစ်ြ နငှ  ် ူေးတ ွဲ   ်ငန်ေးအစီအစဉ် (JAP)  ကမှ်တလ်ရေးထ  ေးပြငေ်းသည် 

ပမန်မ န  ငင် ရှ  ကလ ေးသငူယမ်  ေးအလ ေါ် ကကေီးလ ေးလသ ြ  ြုေးလြ ကမ်ှုမ  ေးက   အ   ေးသတရ်န်နငှ  ်

တ ေး ေီးက က ယရ်န် အ ေးထ တမ်ှုမ  ေးအတ က ်အလရေး ါလသ အြန်ေးအသစ်တစ်ြ က   က  ယစ် ေးပ ြုသည်  

 

အ န်   ငေ်း  ကမှ်တလ်ရေးထ  ေး  ွဲအြမ်ေးအန ေး ဗီဒယီ  က    ဤလနရ တ င ်လဒါငေ်း  တ ်ရယနူ  င ်ါမည်    

 

ရန်က န်မမ ြု ွဲ့၊ ၂၀၂၀ ြ နစ်ှ၊ န  ဝငဘ်   ၂၀ ရက ်– ယန ေ့တွင ်မြ ြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ ကန ေးသငူယ်ြ ာေးအန ေါ် 

ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေးအာေး န ာငေ့က်ကညေ့်န ေးန ငေ့ ်အ   ငခ်ံတငမ် န ေးဆှိိုင ်ာ နှိိုငင်အံဆငေ့ ်

အထေူးတာဝ အ် ွ ွဲ့ (CTFMR) သည် တှိိုငေ်း ငေ်းသာေး က် က်ကှိိုင ်အ ွ ွဲ့အ ည်ေးတ ခ်ိုန ငေ့ ်န ေးထှိိုေးသည်ေ့ 

 ထြဆံိုေးနသာ  န  ဦ်ေးန   ်က် ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ် (JAP)ကှိို ဒ ြှိိုကန    အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာ် 

(DKBA)န ငေ့ ်အွ  ်ှိိုငေ်းအခြ်ေးအ ာေးတ ခ်ိုမ ငေ့ ် က်ြ တ်န ေးထှိိုေးခ ေ့သည်။ DKBA သည် ကန ေးသငူယြ် ာေးကှိို 

တ ်သာေးအမ   ်ိုနဆာငေ်းမခငေ်းန ငေ့ ်အသံိုေးမ  မခငေ်းအတွက ်၂၀၁၃ ခိုန  ြ်  ၍ ကို သြဂ္ဂအတွငေ်းန ေးြ ေးခ   ်၏ 

ကန ေးသငူယ်ြ ာေးန ငေ့ ် က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခဆှိိုင ်ာ န   ်တ် ည်အ   ငခ်ံ ာတွင ် ာ ငေ်းန ေါ် မ မခငေ်းခံ သည်။ 

ကန ေးသငူယ်ြ ာေးန ငေ့ ် က် က်ကှိိုင ် ဋှိ ကခဆှိိုင ်ာ ကို သြဂ္ဂအနထနွထ ွအတငွေ်းန ေးြ ေးခ   ်၏ 

အထေူးကှိိုယ် ာေး  ယ် Virginia Gamba သည် ည်ေး အခြ်ေးအ ာေးသှိို ေ့ တက်န ာက်ခ ေ့ပ  ေး 

 ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်တငွ ်ြ က်မြငသ်က်နသအမ   ် ါဝင ်က်ြ တ်န ေးထှိိုေးခ ေ့သည်။ 

ဤသြှိိုငေ်းဝငအ်ခြ်ေးအ ာေးသှိို ေ့ အြ ှိ ေးသာေးမ   ်ည်သငေ့မ်ြတ်န ေးန ငေ့ ်ပငှိြေ်းခ ြေ်းန ေးဗဟှိိုဌာ ၏ 

ပငှိြ်ေးခ ြ်ေးန ေးနကာြ်ရ ငဥ်ကက ဋ္ဌ နဒါက်တာတငြ် ှိ ေးဝငေ်း၊ မြ ြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ သတံြ ြ် ာေးန ငေ့ ်

ကို သြဂ္ဂနအဂ္ င ် ြ ာေး ည်ေး တက်န ာက်ခ ေ့သည်။  

 

https://weshare.unicef.org/Share/bls4tsk048n543r6u042327k831gi2sh


                                                                   
 

" ကန ေးသငူယြ် ာေးကှိို တ ်သာေးအမ   ် ိုနဆာငေ်းမခငေ်းန ငေ့အ်သံိုေးမ  မခငေ်းကှိို အဆံိုေးသတ ် န် င်ေ့ 

ကာကွယ်တာေးဆ ေး   ်ဒ ြှိိုကန   အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာ်၏ ယန ေ့မ  ခ ေ့သည်ေ့ ကတှိကဝတ်ကှိို CTFMR က 

ခ  ေးက  ေး ါသည်။  က် ကက်ှိိုင ်ဋှိ ကခဒဏခ်ံန  နသာ ကန ေးသငူယ်ြ ာေးန င်ေ့  ူြှုအသှိိုငေ်းအဝှိိုငေ်းြ ာေးကှိို 

ကာကွယ်န ာင်ေ့နရ ာက်   ်အန ေးကက ေးနသာ နမခ  ြေ်းတ ခ်ိုမ  သ်ည်” ဟို CTFMR  ေူးတွ ဥကက ဋ္ဌြ ာေး မ  သ်ည်ေ့ 

ကို သြဂ္ဂဌာန န ငေ့ ် သူာေးခ ငေ်း  ာ ာနထာက်ထာေးြှုဆှိိုင ်ာ ည ှိနှုှိငေ်းန ေးြ ေး Ola Almgren န ငေ့ ်

မြ ြ်ာနှိိုငင်ဆံှိိုင ်ာ ယူ  ဆက် ်ကှိိုယ် ာေး  ယ် June Kunugi တှိို ေ့က နမ ာကကာေးခ ေ့သည်။  

 

 ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်  က်ြ တ်န ေးထှိိုေးမခငေ်းန ငေ့ ်အနကာငအ်ထည်န ာ်နဆာငမ်ခငေ်းသည် ဒ ြှိိုကန    

အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာအ်ာေး န ာက်ဆံိုေးတွင ် ာ ငေ်းြ   ယ်  က်   ်အန ေးကက ေးနသာနမခ  ြ်ေးြ ာေးကှိို 

ကှိိုယ် ာေးမ   ါသည်။ DKBA သည် ၂၀၁၃ ခိုန  ြ်   တင၍်  ာ ငေ်းန ာ်မ မခငေ်းခံခ ေ့ နသာ ်ည်ေး န ာက် ှိိုငေ်း 

န   ်တ် ည်အ   ငခ်ံ ာြ ာေးတွင ်ကက ေးန ေးနသာခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေးန ငေ့ ်တ်သက်၍ DKBA က က  ေး ွ သ်ည်ဟို 

အ   ငခ်ံြှုြ ာေး ြရ ှိခ ေ့ ါ။ သှိို ေ့နသာ် ကန ေးသငူယ်ြ ာေးန ငေ့ ် က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခဆှိိုင ်ာ ကို သြဂ္ဂ 

 ံိုမခံ န ေးနကာင ် ၏  ို ်ထံိုေး ို ် ည်ေးအ  ကို သြဂ္ဂန ငေ့ ် ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်တ ခ်ိုကှိို 

 က်ြ တ်န ေးထှိိုေးမခငေ်းန ငေ့ ်မ ည်ေ့ဝ ွာအနကာငအ်ထည်န ာ်နဆာငမ်ခငေ်းြမ  ြ   ာ ငေ်းြ  ယ်  က်   ်

ြမ  န်ှိိုငသ်ညေ့်အတွက် ၎ငေ်းတှိို ေ့သည်  ာ ငေ်းတငွဆ်က် က်က  ရ် ှိန မခငေ်းမ  သ်ည်။  

 

 “ ဒ ြှိိုကန   အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာ်သည်  ေူးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်ကှိို  က်ြ တ်န ေးထှိိုေး  န် ငေ့ ်

အနကာငအ်ထည်န ာ ်  ် ည် ွယ်ခ က်မ ငေ့ ်၂၀၁၇ ခိုန  ြ်  ၍ CTFMR န ငေ့ ် ေူးန ါငေ်းနဆာင ွ်က်ခ ေ့သည်။ 

ြှိြှိတ ် ွ ွဲ့ဝငြ် ာေးအတငွေ်း ကန ေးသူငယြ် ာေးြရ ှိနတာေ့နကကာငေ်းန ငေ့ ်အမခာေးကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေး 

က  ေး ွ ြ်ှုြရ ှိနကကာငေ်း မ သ   ် ှိတ်အာေးထက်သ  ် ကရ် ှိသည်။” ဟို DKBA ၏   ဦ်ေး  ေးခ   ် ဗှိို ်ခ   ်ကက ေး 

န ာြှိိုနရ ေးက နမ ာခ ေ့သည်။ “အ  အ ဉ်ကှိို  က်ြ တ်န ေးထှိိုေးပ  ေး အနကာငအ်ထည်န ာ်မခငေ်းအာေးမ ငေ့ ်

ကို သြဂ္ဂအနထနွထ ွအတငွေ်းန ေးြ ေးခ   ်၏ န   ်တ် ည် အ   ငခ် ံာြ  ြှိြှိတှိို ေ့အ ွ ွဲ့အ ည်ေး၏ အြည်ကှိို 

ရ ငေ်း ငေ်း  န် ငေ့ ် ာ ငေ်းြ  ယ ် က်   ်ကကှိ ေး ာေး  ကရ် ှိ ါသည်။ ”  

 

အထေူးသမ ငေ့ ်ကန ေးသူငယြ် ာေးကှိို တ ်သာေးအမ   ် ိုနဆာငေ်းမခငေ်းန ငေ့ ်အသံိုေးမ  မခငေ်းကှိို ကာကွယ်တာေးဆ ေး   ်

 ည် ွယ် ျှက်  ကန ေးသူငယ်ြ ာေးအန ေါ် ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေးကှိို က ယ်က ယ်မ  ေ့မ်  ေ့ ်န င်ေ့ 

န ရ ည်တည်တံေ့ ွာ ကာကွယ်တာေးဆ ေးသွာေး   ်ည်ေး  ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်ကှိို အနကာငအ်ထည်န ာ်မခငေ်းမ င်ေ့ 



                                                                   
 

ကကှိ ေး ြေ်းသွာေးြည်မ  သ်ည်။  ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်တွင ်နအာက် ါ အဓှိကအဆငေ့ြ် ာေး  ါဝငသ်ည် - 

လစ င က်ကည ်လ    ပြငေ်း - ဒ ြှိိုကန   အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာ်န ငေ့ ် ူေးန ါငေ်း၍ တ ် ွ ွဲ့ဝငြ် ာေးအတွငေ်း 

ကန ေးသငူယြ် ာေးြရ ှိနကကာငေ်း  ေူးတွ တှိိုက်ဆှိိုင ် န်ဆေးအတည်မ  မခငေ်း၊ ပ န် ည်ဝင ်  လ ါငေ်းစည်ေးလ ေးပြငေ်း-  

အကယ်၍ တ ် ွ ွဲ့ဝငြ် ာေးအတွငေ်း ကန ေးသငူယြ် ာေးအာေး နတွွဲ့ ရ ှိ ါက နိုတ်ထက်ွခွငေ့န် ေး၍ ၎ငေ်းတှိို ေ့ကှိို 

သာြ အ်  ်သာေးဘဝသှိို ေ့ မ   ်ည်ဝငဆ်ံေ့န ါငေ်း ည်ေးနှိိုင ် အ်တွက်  ံေ့ ှိိုေးန ေးမခငေ်း၊ က က ယတ် ေး ေီးပြငေ်း- 

န ာငအ် ာဂ္တ်တွင ်ကန ေးသူငယ်ြ ာေးကှိို တ ်သာေးအမ   ် ိုနဆာငေ်းမခငေ်းြရ ှိ   ်နသခ ာန မခငေ်း၊ တ ဝန်ြ မှု - 

ကန ေးသငူယြ် ာေးကှိို တ ်သာေးအမ   ် ိုနဆာငေ်းမခငေ်း သှိို ေ့ြဟိုတ် အသံိုေးမ  မခငေ်း သှိို ေ့ြဟိုတ် အမခာေးကက ေးန ေးနသာ 

ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေး က  ေး ွ သ်ည်ဟို နတွွဲ့ ရ ှိ သည်ေ့ တ ် ွ ွဲ့ြ ာေးကှိို အန ေးယူနှိိုင ်  ်   က် ၍ သငေ့န်  ာ်နသာ 

 ည်ေးကြေ်းထှိ ေ်းသှိြေ်းန ေးဆှိိုင ်ာအ  အြံြ ာေး ခ ြ တမ်ခငေ်း။  ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်တ ခ်ို၏ 

အနကာငအ်ထည်န ာ်နဆာငြ်ှု ကာ သည် အ ည်ေးဆံိုေး ၁၈  အထှိကကာမြငေ့န်ှိိုငသ်ည်။  

 

 “ ူေးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဥ်ကှိို  ထြဆံိုေး  က်ြ တ်န ေးထှိိုေး   ်   င်ေ့ ွာ ဆံိုေးမ တ်ခ က်ခ သည်ေ့အတွက ်

ဗှိို ်ခ   ်ကက ေးန ာြူေးနရ န င်ေ့ DKBA အ ွ ွဲ့သာေးြ ာေးအာေး ံိုေးကှိို ဂ္ိုဏမ်  နကကာငေ်းနမ ာကကာေး ှိို ါသည်။ ဤသှိို ေ့ 

 က်ြ တ်န ေးထှိိုေးမခငေ်းသည်  က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခဒဏခ်နံ ကက နသာ ကန ေးသငူယြ် ာေးကှိို 

ကာကွယ်န ာငေ့န်ရ ာက်  န် င်ေ့ ယငေ်းကှိ စန င်ေ့  ်  ဉ်ေးသည်ေ့ မ ည်တွငေ်းန င်ေ့ နှိိုငင်တံကာ ခံ ှိ  ်နံှု ေ်းြ ာေးကှိို 

 ှိိုက် ာ   ်ဆနဒရ ှိနကကာငေ်း ထိုတ်န ာ်မ သ ှိိုက်မခငေ်းမ  သ်ည်” ဟို အထေူးကှိိုယ် ာေး  ယ် Gamba 

ကနမ ာကကာေးခ ေ့သည်။   

 

 က်ြ တ်န ေးထှိိုေး ွ အခြ်ေးအ ာေးသှိို ေ့ တက်န ာက်ခ ေ့သညေ့် မ ည်နထာင ်ိုပငှိြေ်းခ ြေ်းန ေး နကာ်ြရ င ်ဥကက ဋ္ဌ 

နဒါက်တာတငြ် ှိ ေးဝငေ်းက “ က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခဒဏခ်နံ ကက တ ေ့ ကန ေးသငူယ်နတွကှိို 

ကာကွယ်န ာငေ့န်ရ ာက်န ေးဟာ ဘယ်ပငှိြေ်းခ ြေ်းန ေး ို ်င ေ်း ဉ်ြ ာြဆှိို ြရ ှိြမ  အ်န ေး ါတ ေ့အ ှိတအ် ှိိုငေ်းတ ခ်ို 

မ  သ်ငေ့ ်ါတယ်။ ဒါကှိို အမ ညေ့်အဝ အသှိအြ တ်မ  တ ေ့အန   ေ့   ဋှိ ကခအနမခအန ြ ာေးထ  က န ာက်န တ ေ့ 

ကန ေးငယ်နတွအန ေါ် ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုနတွကှိို ကာကွယ် ှိို ေ့ ခှိိုငြ်ာတ ေ့ မ ဌာ ေ်းခ က်ြ ာေးကှိို  

ကျွ န်တာ်တှိို ေ့  ေ့ တ န်ှိိုငင် ံံိုေး  ခ်တ်တှိိုက်ခှိိုက်ြှု  ်  န ေး သနဘာတူ ာခ   ်ြ ာ ထညေ့သ်ွငေ်းထာေး ါတယ်" ဟို 

နမ ာကကာေးခ ေ့သည်။ 

 



                                                                   
 

ပ  ေးခ ေ့နသာန   ်ကန ေးသူငယ်အခွငေ့အ်န ေးြ ာေးဆှိိုင ်ာဥ နဒ မ ဌာ ေ်းမခငေ်း သြှိိုငေ်းြ တ်တှိိုငန် ငေ့ ် က် က်ကှိိုင ်

 ဋှိ ကခအတွငေ်း ကန ေးသူငယ်ြ ာေး  ါဝင ်တ်သက်ြှုန င်ေ့   ်  ဉ်ေး၍ ကန ေးသူငယ်ြ ာေး ၏ အခွင်ေ့အန ေးြ ာေး 

(CRC) ဆှိိုင ်ာ န ာက်ဆကတ်ွ အနမခမ  ာခ   ် (OPAC) ကှိို မြ ြ်ာနှိိုငင်ြံ  အတည်မ  မခငေ်းမ ငေ့ ်

 က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခြ ာေးနကကာငေ့ ်ထှိခှိိုက်ခ ေ့ နသာ ကန ေးသူငယ်ြ ာေးအာေး ကာကယွ်န ေးြညေ့် နှိိုငင်နံတာ်၏ 

ဥ နဒန ေး ာြူနဘာငက်ှိို ခှိိုငြ်ာအာေးနကာငေ်းန ခ ေ့သည်။  

ကက ေးြာေးနသာတှိိုေးတက်ြှုြ ာေးရ ှိ ငေ့က် ာေး ကန ေးသူငယြ် ာေးသည် မြ ြ်ာနှိိုငင်တံငွ ် က် က်ကှိိုင ်ဋှိ ကခြ ာေး၏ 

အဆှိိုေးဝါေးဆံိုေးဒဏက်ှိို ခံန ကက ဆ မ  သ်ည်။ ဤအခြေ်းအ ာေးသည် အန ေး ါနသာ သာဓကတ  ် ်မ   ်ာ၍ 

တှိိုငေ်း ငေ်းသာေး  က် က်ကှိိုငအ်ို ် ိုြ ာေး  ှိိုြှိိုက ယ်က ယ်မ  ေ့မ်  ေ့ ်ခ ှိတ်ဆက် ါဝင ်ာကာ ကို သြဂ္ဂအနထနွထ ွ

အတွငေ်းန ေးြ ေးခ   ်၏ ကန ေးသူငယြ် ာေးန ငေ့ ် က် က်ကှိိုင ် ဋှိ ကခဆှိိုင ်ာ န   ်တ် ည်အ   ငခ်ံ ာ၏ 

န ာက်ဆက်တွ ြ ာေးတငွန် ာ်မ ထာေးသညေ့် အမခာေးတှိိုငေ်း ငေ်းသာေး  က် က်ကှိိုင ်အ ွ ွဲ့အ ည်ေးြ ာေးန ငေ့ ်ည်ေး 

ဆက် က်၍  ေူးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်ြ ာေးအာေး  က်ြ တ်န ေးထှိိုေး  န် ငေ့ ်အနကာငအ်ထည်န ာ်  တ်ှိို ေ့ကှိို 

အာေးန ေးတှိိုက်တွ ေ်းနှိိုင ်ှိြေ့်ြည်ဟို နြျှာ် ငေ့ ်ါသည်။  

"ကန ေးသငူယ်ြ ာေးကှိို  က် က်ကှိိုငတ် ် ွ ွဲ့ြ ာေးန င်ေ့  က် က်ကှိိုငအ်ို ် ိုြ ာေးြ  ကာကယွ်န ေးမခငေ်းသည် 

မြ ြ်ာနှိိုငင်တံငွ ်န ရ ည်တည်တံေ့ခှိိုငပ်ြ နသာ ပငှိြေ်းခ ြ်ေးန ေး ရ ှိ  အ်တွက ်အန ေးကက ေးနသာအခ ေ်းကဏ္ဍတ ခ်ို 

မ   ်ါသည်။ ဤ ေူးတွ  ို ်င ေ်းအ  အ ဉ်ကှိို အနကာငအ်ထည်န ာ် ာတွင ်ြှိြှိတှိို ေ့အန မ င်ေ့ DKBA န င်ေ့ 

 ူေးန ါငေ်းနဆာင ွ်ကသ်ွာေး   ်နြျှာ် ငေ့ ်ါသည်” ဟို CTFMR ၏တွ  က်ဥကက ဋ္ဌြ ာေးက မ ညေ့် ွက်နမ ာကကာေးခ ေ့သည်။ 

 

လန ကြ် အလကက ငေ်းအရ  

 

 

ဒ ြှိိုကန   အက ှိ ေးမ  က ငတ် ်ြနတာ် (DKBA) အမ င ်ကို သြဂ္ဂ အနထနွထအွတငွေ်းန ေးြ ေးခ   ်ြ  

မြ ြ်ာနှိိုငင်တံငွ ်ကန ေးသူငယ်ြ ာေးအာေး တ ်သာေးအမ   ် ိုနဆာငေ်းြှုန ငေ့ ်အသံိုေးမ  မခငေ်းကှိို 

က  ေး ွ သ်ူြ ာေး ာ ငေ်းတငွ ်ထညေ့်သွငေ်းထာေးနသာ တှိိုငေ်း ငေ်းသာေး က် က်ကှိိုငအ် ွ ွဲ့ ၆  ွ ွဲ့ ရ ှိသည်။ ၎ငေ်းတှိို ေ့ြ ာ -  

  

၁။ ကခ င ်ွတ်နမြာက်န ေးတ ်ြနတာ် (KIA)  

၂။ က ငအ်ြ ှိ ေးသာေး ွတ်နမြာက်န ေးတ ်ြနတာ် (KNLA)  

၃။ က ငအ်ြ ှိ ေးသာေးအ ည်ေးအရံိုေး / က ငအ်ြ ှိ ေးသာေး တွ်နမြာက်န ေးတ ်ြနတာ် ပငှိြ်ေးခ ြ်ေးန ေးနကာင ်  (KNU 

/ KNLA-PC)  



                                                                   
 

၄။ က င ် တ ်ြနတာ် (KA)  

၅။ ရ ြ်ေးမ ည်တ ်ြနတာ်နတာင ်ှိိုငေ်း (SSA-S)  

၆။ ဝမ ည်နသေွး ည်ေးည ညွတန် ေးတ ်ြနတာ် (UWSA)  

 

တ ်သာေး ိုနဆာငေ်းြှုန ငေ့အ်သံိုေးမ  ြှုအတွက် ယခိုန  အ်   ငခ်ံ ာတွင ် ာ ငေ်းြ  ယာယ  ယ်  က်န ေးမခငေ်းခ ံနသာ 

မြ ြ်ာေ့ က် က်ကှိိုငတ် ် ွ ွဲ့ မ  သ်ညေ့် တ ်ြနတာ်သည် ၂၀၀၃ ခိုန  ြ်  ၍ ဤခ ှိ ေးန ာက်ြှုအတွက် 

 ာ ငေ်းသငွေ်းခံခ ေ့ မခငေ်းမ  သ်ည်။ တ ်ြနတာ်သည် အမခာေး ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုန  ခ်ိုမ  သ်ညေ့် - 

သတ်မ တ်မခငေ်းန ငေ့ ်ကှိိုယ် က်အဂ္ဂ ါခ ှိ ွဲ့တ ေ့န မခငေ်း၊ န ငေ့ ်အဓြမမ  က ငေ့ြ်ှုန ငေ့ ်အမခာေး ှိင ်ှိိုငေ်းဆှိိုင ်ာ 

အကကြေ်း က်ြှုြ ာေးအတွက် ဆက် က် ာ ငေ်းသွငေ်း ခံထာေး ဆ မ  သ်ည်။  ဋှိ ကခမ  န် နသာအ ွ ွဲ့ြ ာေးအာေး 

 ာ ငေ်းသငွေ်းမခငေ်းန ငေ့ ် ာ ငေ်း ယ်  က်မခငေ်းသည် ကို သြဂ္ဂ အနထနွထအွတွငေ်းန ေးြ ေးခ   ်၏ 

ဆံိုေးမ တ်ခ က်မ  သ်ည်။ 

 

 

ကလ ေးသငူယမ်  ေးအလ ေါ် ကကေီးလ ေးလသ  ြ  ြုေးလြ ကမ်ှုမ  ေးနငှ  ်စ ်  ဉ်ေး၍ က  သမဂ္ဂ န  ငင်    ငရ်  

လစ င က်ကည ်လ    လရေးနငှ  ်အစီရငြ် လရ   ်ငန်ေးအြ ွဲ ွဲ့ (CTFMR) အလကက ငေ်း  

ကို သြဂ္ဂ ံိုမခံ န ေးနကာင ်  (UNSC) ဆံိုေးမ တ်ခ က် ၁၆၁၂ တွင ်ကို သြဂ္ဂအာေး ကန ေးသူငယ်ြ ာေးအန ေါ် 

 က် က်ကှိိုငတ် ် ွ ွဲ့ြ ာေးြ မ  န်  န ငေ့/်သှိို ေ့ြဟိုတ်  က် က်ကှိိုငအ်ို ် ိုြ ာေးြ မ  န်   ဋှိ ကခတွင ်ါဝငန်သာ 

အ ွ ွဲ့အ ည်ေးြ ာေးြ  ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေး က  ေး ွ န်ကကာငေ်း သက်နသအနထာက်အထာေးြ ာေးရ ှိသညေ့် 

နှိိုငင်ြံ ာေးတွင ်ကို သြဂ္ဂ ဦေးနဆာငသ်ညေ့် CTFMR ကှိိုတည်နထာင ်  ်တာဝ န် ေးထာေးသည်။ CTFMR သည် 

ကန ေးသငူယ်ြ ာေးအန ေါ် ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေးန ငေ့ ် တ်သက်၍ ြ တ်တြ်ေးတငမ်ခငေ်း၊ 

အတည်မ  မခငေ်းန ငေ့ ်UNSC သှိို ေ့ အ   ငခ်ံမခငေ်းြ ာေးမ   ို ်နသာ န ာငေ့က်ကညေ့်န ေ့ ာန ေးန ငေ့ ်အ   ငခ်ံန ေးယနတ ာေး 

(MRM) ကှိိုတည်နထာင ်  ်တာဝ ရ် ှိသည်။ န ာငေ့က်ကညေ့် အ   ငခ်ံတငမ် သည်ေ့ ကက ေးန ေးနသာ 

ခ ှိ ေးန ာက်ြှုနမခာက်ခိုြ ာ - 

 

• ကန ေးသငူယြ် ာေးအာေး သတ်မ တမ်ခငေ်း သှိို ေ့ြဟိုတ် ကှိိုယ် က်အဂ္ဂ ါခ ှိ ွဲ့ယွငေ်းန မခငေ်း  

•  က် က်ကှိိုငတ် ် ွ ွဲ့ြ ာေးန ငေ့ ် က် က်ကှိိုငအ်ို ် ိုြ ာေးတွင ်ကန ေးသူငယ်ြ ာေးအာေး တ ်သာေးအမ   ်

 ိုနဆာငေ်းမခငေ်းန ငေ့အ်သံိုေးမ  မခငေ်း  



                                                                   
 

• နက ာငေ်းြ ာေး သှိို ေ့ြဟိုတ် နဆေးရံိုြ ာေးကှိို တှိိုက်ခှိိုက်မခငေ်း  

• အဓြမမ  က ငေ့ြ်ှု သှိို ေ့ြဟိုတ် အမခာေး  ှိင ်ှိိုငေ်းဆှိိုင ်ာ အကကြေ်း က်ြှုြ ာေး  

• ကန ေးသငူယြ် ာေးအာေး ဥ နဒြ ေ့ ြ်ေးဆ ေးနခေါ်နဆာငမ်ခငေ်း  

• ကန ေးသငူယ်ြ ာေးအတွက်  ူသာေးခ ငေ်း ာ ာနထာက်ထာေးြှု အကအူည ြ ာေးကှိို မငငေ်း ယ်မခငေ်း 

 

CTFMR အာေး ထှိိုက ေ့သှိို ေ့ ကက ေးန ေးနသာ ခ ှိ ေးန ာက်ြှုြ ာေးကှိို ည ှိနှုှိငေ်းတံို ေ့မ   ်  ်ည်ေး တာဝ န် ေးထာေးသည်။ 

CTFMR ကှိို မြ ြ်ာနှိိုငင်တံွင ်၂၀၀၇ ခိုန  က်  တငတ်ည်နထာငခ် ေ့ပ  ေး ကို သြဂ္ဂဌာန ကှိိုယ် ာေး  ယ်န ငေ့ ်

 ူသာေးခ ငေ်း  ာ ာြှုဆှိိုင ်ာ ည ှိနှုှိငေ်းန ေးြ ေး Ola Almgren န ငေ့ ်ယူ  ဆက်ြ  မြ ြ်ာနှိိုငင်ဆံှိိုင ်ာ 

ဌာန ကှိိုယ် ာေး  ယ် June Kunugi တှိို ေ့က  ူေးတွ ဥကက ဋ္ဌအမ   ်နဆာင ွ်က်သည်။ မြ ြ်ာနှိိုငင်ရံ ှိ CTFMR တွင ်

သက်ဆှိိုင ်ာ ကို သြဂ္ဂ နအဂ္ င ် ြ ာေး (UN RCO၊ UNICEF၊ ILO၊ UNFPA၊ UNHCR ၊ UN OCHA န ငေ့ ်WFP)၊ 

Save the Children န ငေ့ ်World Vision တှိို ေ့ ါဝငသ်ည်။ 

 

 

လန ကထ် ်သ ရှ    သည်မ  ေးရှ  ါက  ကသ် ယရ်န် - 

Aye Win, National Information Officer, UNIC, email: wina@un.org     

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, UNICEF Myanmar, email: fyilma@unicef.org  

Htet Htet Oo, Communication Officer, UNICEF Myanmar, email: hoo@unicef.org 
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