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အစီရင်ခံစာ၊အနှစ်ခ်ဳပ်
Medway, Gonzalez, Win, Kyaw, Russo ၾသဂုတ်လ2021

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်HARP-Fသည်UK၏နိုင်ငံြခားေရး၊ဓနသဟာယနှင့်ဖွံ�ဖ�ိးေရးရုံး(FCDO)၏လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရန်ပုံေငွြဖန့်
ေဝေပးသည့် ၾကားခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည််။စိန်ေခၚမူများေသာနှင့်အစဉ်မြပတ်ေြပာင်းလဲေနသည့်အခင်းအကျင်းတွင်မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများမှထိုကဲ့သို့ေသာအေြခအေနများတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မူနှင့်အေြခအေနနှင့်အညီကိုက်ညီမှုရှိ
ေသာရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မူြဖစ်ရန်လိုအပ်သည်။ထိုဝိေသသအချက်များကိုHARP-Fစတင်တည်ေထာင်ကတည်းကထည့်သွင်းြပင်ဆင်
ထားသည်။
ယခုြပန်လည်သုံးသပ်မှုသည်HARP-Fအဖွဲ့နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအေနြဖင့်မတူညီေသာအေဝးမှမိတ်ဖက်အြဖင့်
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့်ချဉ်းကပ်ပုံများကိုအဘယ်ေၾကာင့််နှင့်မည်ကဲ့သို့အသုံးြပုသည်၊ထိုချ�်းကပ်ပုံများသည်စာေပတွင်ေဖာ်ြပထား
သည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ၾကည့်ပါက�ကိုုတင်ြပင်ဆင်မူများသည်အကူအညီြဖစ်ေစခဲ့သလား၊နှင့်အေဝးမှမိတ်ဖက်အြဖင့်လုပ်ကိုင်ေဆာင်
ရွက်ရာတွင်ေတွ့ၾကုံရသည့်အ��ရာယ်များစွာကိုHARP-Fအဖွဲ့နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအေနြဖင့်ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနိုင်ခဲ့
သလားစသည်တို့ကိုနားလည်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ယခုြပန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ကိုဗစ်-19ကပ်ေရာဂါနှင့်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတို့
ြဖစ်ပွားေနသည့်ြမန်မာနိုင်ငံ၌သိသာသည့်ပဋိပက�ြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလတွင်ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ေၾကာင့်ြပည်တွင်းြပည်ပမှအတိုင်ပင်ခံများပါဝင်သည့်အဖွဲ့မှအကျိ�းစီးပွားသက်ဆိုင်သူများနှင့်ြပ�လုပ်ခဲ့သည့်အားလုံးေသာေြပာဆို
ဆက်သွယ်မှုများကိုအေဝးမှပင်ြပုလုပ်ခဲ့့ြပီးအရည်အေသွးအသားေပးနှင့်အေရအတွက်အသားေပးေလ့လာမှုနည်းလမ်းများကိုေရာစပ်
ကာအသုံးြပုထားပါသည်။
ကွျ�နု်ပ်တို့၏ေလ့လာေကာက်ချက်ချမှုကိုေအာက်ပါအတိုင်းအနှစ်ချဳပ်ထားပါသည်။

အနှစ်ချ�ပ်

ရန်ပုံေငွြဖန့်ေဝမှုြပုလုပ်ေပးသည့်ယ��ရားအြဖစ်HARP-F၏ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မှုနှင့်အေြခအေန
နှင့်အညီကိုက်ညီစွာေဆာင်ရွက်မှုတို့ကိုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှအလွန်ချီးမွမ်းတန်ဖိုးထား�ကသည်။1

2

3

4

5

ြပည်တွင်းသို့မဟုတ်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှဦးေဆာင်၍ေဒသတွင်းနှင့်အကိုက်
ညီဆုံးြဖစ်သည့်တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုများကိုကပ်ေရာဂါနှင့်အာဏာသိမ်းမှုများအ�ကားေရရှည်တည်တံ့
ေအာင်ေဆာင်ရွက်ေနခဲ့ြပီးြဖစ်သည်။

HARP-Fမှတရားဝင်ေဖာ်ေဆာင်ထားသည့်အရာများအထူးသြဖင့်အေဝးမှမိတ်ဖက်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်
ြခင်းစာအုပ်(toolkit)ကိုအေဝးမှမိတ်ဖက်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကိုေထာက်ပံ့အားေပးရန်ေရးဆွဲထားခဲ့
သည်။၎င်းကိုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှအသုံးမြပုခဲ့�ကေသာ်လည်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှေဆာင်
ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်မှုများသည်၎င်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခဲ့သည်။

HARP-F၏ချ�်းကပ်ပုံသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အေလ့အကျင့်ေကာင်းနှင့်လွန်စွာကိုက်ညီမှုရှိသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်အလှ�ရှင်အဖွဲ့အစည်းများမှ�ကားခံအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်လက်လိုအပ်ေနလိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှုနှင့်အစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍
ပိုမိုရှင်းလင်းေနသင့်ြပီးHARP-Fကိုယ်စားထိုကဲ့သို့ေသာလိုအပ်ချက်များကိုေအာင်ြမင်စွာြပည့်မီေအာင်
ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့်�ကားခံအဖွဲ့အစည်းများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်ကိုေသချာေစရမည်။
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HARP-Fအလွန်တာဝန်ယူမည့်မည်သည့်ၾကားခံအဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆိုတိကျသည့်အၾကံ
ြပုချက်19ချက်ကိုလည်းကွျနု်ပ်တို့ြပုလုပ်ထားပါသည်။ထိုအၾကံြပုချက်များကိုအထက်တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့်သုေတသနေမးခွန်း4ခု(အမည်အားြဖင့်-မည်ကဲ့သို့၊မည်သည့်အရာ၊ၾကိ�တင်
ြပင်ဆင်မှုနှင့်ကျေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု)အေပ�အေြခခံကာတည်ေဆာက်ထား
ပါသည်။�ကိုတင်ေမျှာ်မှန်းမရသည့်အေရးေပ�အေြခအေနများကိုလျင်ြမန်စွာတုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်
နိုင်ရန်HARP-Fမှနဂိုကတည်းကပင်အချဳ ိေ့သာက�များတွင်သိသာသည့်လိုအပ်ချက်များအရ
ေဆာင်ရွက်ထားြပီးြဖစ်သည်။ဥပမာအေနြဖင့်ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မှုတိုင်းတွင်ေြပာင်းလွယ်ြပင်
လွယ်ြဖစ်ေသာဘတ်ဂျတ်လိုင်းတစ်ခုဖန်တီးထားြခင်းြဖစ်သည်။ထိုအရာများကိုေအာက်တွင်အ
နှစ်ချဳပ်တင်ြပထားသည်။
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1. မေသချာမှုနှင့်ကျေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်တို့ကိုအဖွဲ့အစည်းများမှကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်
စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတု့ိတွင်ေြပာင်းလွယ်ြပင်
လွယ်ြဖစ်မှုနှင့်အေြခအေနနှင့်အညီကိုက်ညီစွာေဆာင်ရွက်မှုတို့ကိုဦးစားေပးပါ။.

2. ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မှုနှင့်အေြခအေနနှင့်အညီကိုက်ညီစွာေဆာင်ရွက်မှုတို့လိုအပ်နိုင်
သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာနှင့်စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းက�များ/ကိစ�ရပ်များကိုမိတ်
ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သေဘာတူထားြပီးေြပာင်းလဲမှုအပိုင်းများကိုေဆွေ�ွးပါ။

3. ြမန်မာနိုင်ငံ၏မတူညီသည့်ေဒသများနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းများတွင်
လက်ေတွ့ကျသည့်အေကာင်းဆုံးေသာအေလ့အကျင့်များနှင့်သင်ခန်းစာများကိုစုစည်းေဖာ်
ထုတ်ရန်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှေတွ့�က�ံခဲ့ရသည့်စိန်ေခ�မှုများနှင့်၎င်းတို့ကိုေကျာ်လ�ား
နိုင်ခဲ့သည်ြဖစ်ေစ၊မေကျာ်လ�ားနိုင်သည်ြဖစ်ေစ၊အေြခအေနနှင့်အညီကိုက်ညီစွာေဆာင်ရွက်
မှုများ၊ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မှုများစွာတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။

4. ရပ်ရွာအေြခြပုေဆာင်ရွက်မှုနှင့်ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာမှုယ��ရားများကိုစီမံကိန်းေဖာ်
ေဆာင်ရာတွင်ပါဝင်သူများ၏ပူးေပါင်းပါဝင်မှုတို့ြဖင့်ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင်ပါ။ရပ်ရွာလူထု
များအတွင်းတာဝန်ယူမှုရှိေသာနှင့်လိုအပ်ချက်အေပ�အေြခခံသည့်အေထာက်အပံ့များကို
တိုးတက်အားေကာင်းေစရန်တွန်းအားေပးသည့်အရာများရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပါ။

5. အေရးေပ�အေြခအေနသစ်များအတွက်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတွင်အသစ်အသစ်ေသာ
အ��ရာယ်များကိုလျင်ြမန်စွာတုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေသာနှင့်ခွဲ
ေဝမထားသည့်ဘတ်ဂျတ်လိုင်းတစ်ခုထည့်သွင်းထားပါ။၎င်းကိုHARP-Fမှအသုံးြပုခဲ့ြပီးမိတ်
ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေစခဲ့သည်။

6. သင့်ေတာ်ေသာအရည်အချင်းရှိအဖွဲ့အစည်း(များ)ကိုဌားရမ်းြခင်း၊ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများ
ကိုအသုံးြပု၍အချက်အလက်များချိန်ထိုးြကည့်ြခင်းနှင့်ေဒသတွင်းေြမြပင်အေနအထားကို
ြပည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှပူးေပါင်းေစာင့်�ကည့်ေလ့လာြခင်းစသည်တို့မှတဆင့်
ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာနိုင်သည့်မှီခိုမှုကင်းေသာတတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ေထာင်ပါ။

7. ယုံြကည်မှုနှင့်အ��ရာယ်နိမ့်ေသာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများအတွက်ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့်
ြဖစ်နိုင်ေချရှိသည့်အရည်အချင်းြပည့်မီရမည့်အချက်များကိုချမှတ်ထားြပီးထိုအရာများကို
ြပည့်မီေအာင်ေဆာင်ရွက်ေစမည့်မက်လုံးများထည့်သွင်းထားပါ။သို့မှသာြပည်တွင်းအဖွဲ့
အစည်းများမှမိတ်ဖက်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကိုသက်ေတာင့်သက်သာခံစားရမည်။အရည်
အချင်းြပည့်မီရမည့်အချက်များကိုြပည့်မီသည်နှင့်တြပိ�င်နက်ထိုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအားကျ
ေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်နိမ့်သည်ဟုသတ်မှတ်ပါ။ထိုသို့ြပုလုပ်ြခင်းသည်ဥပမာအားြဖင့်
စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းစသည်တို့တွင်၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်းအစီရင်ခံသည့်စနစ်များ
အသုံးြပု၍ပိုမိုေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေသာဆုံးြဖတ်ချက်များကိုေဆွေ�ွးတိုင်ပင်ြခင်းမြပု
လုပ်ဘဲချမှတ်နိုင်ေစလိမ့်မည်။
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8. RMPစာအုပ်(toolkit)ဆက်လက်ေရးသားေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်လိုအပ်ချက်
ကိုဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ပါ။၎င်းသည်ထပ်မံေရးသားေဖာ်ထုတ်ရန်အထိလိုအပ်သည်ဟုယူဆ
ပါကစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုြပန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ြပုြပင်တည်ေဆာက်
ြခင်းတို့ကိုေပါင်းစပ်၍မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီနှင့်ြပုလုပ်သင့်ပါသည်။

9. ေထာက်ပံ့မှုစနစ်များစွာ(ေငွသား၊ဘဏ်မှလ�ဲေြပာင်းမှု၊hundiနှင့်အလားတူသာမန်ရိုးကျေငွ
လ�ဲြခင်းမဟုတ်သည့်နည်းလမ်းစနစ်များ၊ဖုန်းစသည်တို့မှ)မှေငွသားလွှဲေြပာင်းမှုများကိုပိုမိုအ
သုံးြပုရန်အတွက်�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မှုများကိုအဆင့်ြမှင့်တင်ပါ။

10. လက်လှမ်းမီမှုကန့်သတ်ထားသည့်အခါအေရးေပ�အေြခအေနများအတွက်အစား
အေသာက်အပါအဝင်ေထာက်ပံ့မည့်ပစ�ည်းများကိုစ�်ဆက်မြပတ်ြဖန့်ေဝေပးနိုင်ေစရန်
�ကိ�တင်ြပင်ဆင်ြပီးြဖည့်ဆီးထားပါ။အေထာက်အပံ့များလက်လှမ်းမီေနြပီးဦးတည်ေထာက်ပံ့
မည့်သူများကိုြဖန့်ေဝေပးနိုင်သည့်ေဒသတွင်းအြခစိုက်သည့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို
ေရွးချယ်သတ်မှတ်၊သင်�ကားေပးထားပါ။

11. အနာဂတ်တွင်လက်လှမ်းမီရန်ခက်ခဲသည့်ေဒသများသို့အေထာက်အပံ့များေပးနိုင်ရန်ဆက်
သွယ်ေရးနည်းပညာများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများကိုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ
လက်လှမ်းမီေနြပီးမည်သို့အသုံးြပုရမည်ကိုေသချာသိေနေစရန်ေဆာင်ရွက်ပါ။

12. အသိပညာနှင့်တတ်က�မ်းမှုအသစ်များရရှိြခင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာြခင်းနှင့်
သင်ယူမှုဆိုင်ရာစနစ်များတွင်ဖွံ့ြဖိုးလာမှုစသည်တို့ကိုချိတ်ဆက်ြခင်းြဖင့်သင်တန်းများ၏ထိ
ေရာက်ေကာင်းမွန်မှုကိုတိုးြမှင့်ပါ။

13. ြပည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အဓိကကုန်ကျစရိတ်များကိုရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ေပးပါ။
ထိုရန်ပုံေငွများသည်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကျေရာက်�ိုင်သည့်အ��ရာယ်များကိုထိေရာက်စွာ
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းေဆာင်ရည်များကိုတိုးတက်ေစနိုင်ြပီးစိမံကိန်း၏ေရတိုရလဒ်
များအတွက်လိုအပ်သည့်အရင်းအြမစ်ထက်ပိုြမင့်မားနိုင်သည်။ဤရန်ပုံေငွသည်စီမံကိန်း
ရန်ပုံေငွများတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်(administrative
overhead)တို့အြပင်ထပ်ေဆာင်းပါဝင်သင့်သည်။တူညီေသာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
ကိုအလှ�ရှင်အဖွဲ့အစည်းများစွာမှကူညီေထာက်ပံ့ေနေသာေြကာင့်အဓိကကုန်ကျစရိတ်များ
အတွက်အလှ�ရှင်များ၏ေထာက်ပံ့မှုကိုစုစည်းြခင်းသည်ပိုမိုတွက်ေချကိုက်ေသာချ�်းကပ်မှု
တစ်မျ�ိးြဖစ်သည်။

14. ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသေပ�အေြခခံ၍ရပ်ရွာလူထုတုံ့ြပန်အ�ကံေပးသည့်ယ��ရားများကိုစုစည်း
ပါ။

15. သမရိုးကျေငွလ�ဲြခင်းမဟုတ်သည့်(hundi)ေငွလ�ဲစနစ်များအတွက်ကျေရာက်နိုင်သည့်
အ��ရာယ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစ�်များ၊စံနှုန်းများနှင့်ဒဏ်ခံ�ိုင်မှုအဆင့်များကို
တည်ေဆာက်ပါ။

16. လက်လှမ်းမီမှုခက်ခဲသည့်ေဒသများသို့ပိုမိုဆန်းသစ်ေသာေအာင်ြမင်သည့်နည်းလမ်းများကို
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန်အချိ�့ေသာဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသည့်ချဉ်းကပ်မှုများ၏(တစိတ်တပိုင်း)
မေအာင်ြမင်မှုများသည်လိုအပ်ြပီးထိုသို့ြပုလုပ်ရန်အားေပးပါ။ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှာေဖွေဖာ်
ထုတ်ရာတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဘက်ေပါင်းစုံ(အလှ�ရှင်၊�ကားခံအဖွဲ့အစည်း၊စီမံကိန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ)မှပါဝင်ရန်နှင့်သင့်ေတာ်သည့်စွန့်စား
မှုမျိ�းကိုြပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။

17. မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်၎င်းတို့မှတဆင့်ရန်ပုံေငွဆက်ယူ၍လုပ်ကိုင်�ကသည့်မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများတွင်ြကံ့ခိုင်သည့်လုံြခုံေရးဆိုင်ရာစွမ်းေဆာင်ရည်ရှိေနေစရန်နှင့်ရန်ပုံေငွ
ေပြခင်း၊စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေပးြခင်းနှင့်ဆက်သွယ်ေရးစသည်တို့ကိုသင့်ေတာ်သလို
စီစ�်ေပးပါ။က
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Source: Unsplash

18. အထူးသြဖင့်အေဝးမှစီမံခန့်ခွဲေဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများကိုသာမှီခိုမှုများေသာ
အခင်းအကျင်းများတွင်မှန်ကန်သည့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုေထာက်ပံ့နိုင်ရန်တရား
ဝင်ေသာ၊ပွင့်လင်းြမင်သာေသာနှင့်ဓမ�ဓိဌာန်ကျေသာလိုက်နာရမည့်/ြပည့်မီရမည့်အချက်
များကိုေဖာ်ထုတ်ပါ။

19. မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏တိကျသည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်
စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာချ�်းကပ်ပုံကိုြပ�ြပင်ေဆာင်ရွက်ပါ။သင်တန်းသည်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏
ကျေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်အတွက်ကူညီြဖည့်ဆီးေပး�ိုင်ေသာ်
လည်း၎င်းသည်လုံြခုံေရးနှင့်အြခားေသာကျေရာက်နိုင်သည့်အ��ရာယ်များအတွက်တိုက်
�ိုက်စွမ်းေဆာင်ရည်နှင့်ေထာက်ပံ့မှုတို့ေနရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ေပ။
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