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5Two steps forward, one step back: Assessing the Implications of COVID-19 on locally-led humanitarian response in Myanmar

1. တေ�့�ရာှုခုျက််အနှှစ််ခုျ�ပို်
Covid-19 ရေးရ့ဂါါ�တွး�င်း�ီကျပိုးင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း 
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ ကျဏ္ဍကျး�လှ�းးခြုံခွ��ထွ့းသူည်း။ 
Covid-19 တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုတွွင်းမြပိုးည်းတွွင်းးကျဦးးရေး�့င်းသူည်�း တွ�န်းး် မြပိုးန်းး
�ုပိုးး��း�လး�အပိုးးလ့သူ လး� ရေးရ့ဂါါကျူးစကျး�ုအတွွင်းး နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��
အစည်းး�ျ့း၏လကျးလှ�းး�ီ�ုရေးလျ့�န်းည်းးလ့မြခွင်းးတွး��ရေးကြကျ့င်�းရေး�သူ ခွ�
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၏ အခွန်းးးကျဏ္ဍ�ှ့ သူးသူးသူ့သူ့တွး�းလ့ခွ��သူည်း။ 
Covid-19 သူည်းနိုး�င်းင်�တွကျ့�ှ့အ့းသူွန်းး ခွွန်းးစး�ကျးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုရေးကြကျ့င်�း 
ရေးအ့င်းမြ�င်း�ု�ျ့းရှးရေးန်းရေးသူ့းလည်းး စးန်းးရေးခွ်�ုဖွံ့းအ့း�ျ့းသူည်း အဖွံ့ကျး
ဖွံ့ကျးကျရှးရေးန်းဖြိုးပိုးီး �ူလအရေးမြခွအရေးန်းသူး�� တွမြဖွံ့ည်းးမြဖွံ့ည်းးနိုှင်�းမြပိုးန်းးရေးရ့ကျးရှး
လ့ရေးန်းဖြိုးပိုးီမြဖွံ့စးသူည်း။ �း�ရိုးး�းအတွး�င်းးရေးရှ�နိုှစးလ�းးတွး�းရန်းး ရေးန်း့ကျးတွစး
လ�းး��တွးသူကျ��သူး�� Covid-19 အမြဖွံ့စးအပိုးျကျး�ှ သူကျး�း�င်းသူူ�ျ့း
အတွွကျး သူင်းယာူနိုး�င်းရန်းးအခွွင်�းအရေးရး �ျ့းလည်းးရှးလ့သူည်း။ ၎င်းး�ှ့
တွစးနိုး�င်းင်�ခွျင်းးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအရေးပိုး်�ူတွည်းသူလး� မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်းရေး�သူ
န်းည်းးဟုန်းးမြပိုး� မြခွင်းး အတွွကျးရေးလ�လ့သူင်းယာူရန်းးအခွွင်�းအလ�းးတွစးခွ�
မြဖွံ့စးလ့ပိုးါသူည်း။

“ရှေ့ေသား�ည််�ဟ�်ခြ��ခြ�င််း� (Localisation) အရှေ့�် ခြဖို့စ််နှး�င််းရှေ့ခြ�

�့းမု်းနှ�င်း� ်နှး�င််းင့်းတိုးက်ာက်ျင်း�်သ့ား��မု်းမ်းျာ�မ်း�ာ လှး�အ�်�ျက််အခြဖို့စ််အဖြိုးမ်း� �့း

ရှေ့���� သားည််။ သားး��ရှေ့သားာ် COVID-19 က် နှး�င််းင့်းတိုးက်ာ၏ရှေ့ေသား�ည််�

ဟ�်က်ျင်း�်သ့ား��မု်းမ်းျာ�ခြဖို့စ််နှး�င််းရှေ့စ့်�်အတွိုးက်် စ်း�်ရှေ့�်�ျက်် မ်းျာ�

ခြဖို့စ််လှာရှေ့စ်�ါသားည််။ ထို့း��အတွိုးက််ရှေ့ကြံက်ာင်း�်နှး�င််းင့်းတိုးက်ာရှေ့�ါင််း�ရှေ့ဆုာင််း

မ်းျာ�နှ�င်း�အ်တူိုး �း�၍အလှ��်လှ��့်�်တွိုး�်� အာ�မ်းျာ�လှး�အ�်လှာ

သားည််။ ထို့း�လှး�အ�်�ျက််မ်း�ာရှေ့ေသား�ည််�ဟ�်ခြ��ခြ�င််း�အတွိုးက်် က်ွွ န်ှ��်

တိုးး��၏အရှေ့တွိုး�အရှေ့�်မ်းျာ� က်း�ရှေ့ခြ�ာင််း�လှ�့�်ခြဖို့စ််သားည််”

1.1. အဓါုက်တေ�့�ရာှုခုျက််မှုျာ�

Covid-19သုည်း်တေဒီသုခု�အဖွဲ့့��အစ်ည်း်�မှုျာ�အတေပို��့င််�ာဝန်၀�တရာာ�
မှုျာ�ပိုုုမှုုုမှုျာ�ဖြပိုာ�လာတေစ်သုည်း။် Covid-19မြပိုးန်းး်ပိုးွ့း�ုကျး�ရေးလ့့�ခွျရန်းးနိုှင်�း 
လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့အကျူအည်ီ�ျ့း (အထွူးသူမြဖွံ့င်�း 
အမြပိုးည်းမြပိုးည်း�း�င်းရ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျး) ပိုးး��း�ပိုး��ပိုးး�းရန်းးအစး�းရကျ
ခွျ�ှတွးထွ့းရေးသူ့ ခွရီးသူွ့းလ့ခွွင်�းအ့း ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းသူည်း 
နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့းရေးမြ�မြပိုးင်းတွွင်း ထွးရေးရ့ကျးစွ့လ�ပိုးးရေး�့င်းရန်းး
�မြဖွံ့စးနိုး�င်းပိုးါ။ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ပိုး��ပိုးး�း�ု�ျ့းကျး� 
�ကျးလကျးလ�ပိုးးရေး�့င်းနိုး�င်းရန်းးနိုှင်�း Covid-19တွ���မြပိုးန်းးရန်းး လး�အပိုးးရေးသူ့
အရင်းး အမြ�စး�ျ့း ရရှးနိုး�င်းမြခွင်းးတွး���ှ့ ရေး�သူ/မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး
�ျ့း (LNOs)အရေးပိုး်တွွင်း �ျ့းစွ့�ှီတွည်းရေးန်းပိုးါရေးတွ့�သူည်း။ လူသူ့း
ခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ုအကျူအည်ီ�ျ့းလး�အပိုးးရေးန်းရေးသူ့ရေး�သူ�ျ့း 
တွွင်းအကျူအည်ီပိုးး��း�လး�အပိုးးရေးန်းမြခွင်းးနိုှင်�းအ�ျ့းစ�အတွွကျး နိုး�င်းင်�တွကျ့

အကျူအည်ီ�ျ့းကျး� အန်းည်းးင်ယား�့သူ့ရရှး မြခွင်းးတွး��ရေးကြကျ့င်�း ထွး�ရေး�သူ�ျ့း
ကျး�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျ ရေးအ့ကျးရေးမြခွအ�င်�းအထွးရေးရ့ကျးရှး
ရန်းးစီ��ခွ��ရ သူည်း။မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ဤစးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းကျး�ရင်း
�း�င်းခွ��ကြကျရသူည်း။ ရ�ဖွံ့န်းးရ�ခွါတွွင်းအရင်းးအမြ�စး�ျ့း �ှ့အကျန်းး်အသူတွး
မြဖွံ့င်�းရှးရေးန်းရေးသူ့းလည်းးမြပိုးည်းအတွွင်းးရှး လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ုကျဏ္ဍတွွင်း ၎င်းးတွး��၏အ ခွန်းးးကျဏ္ဍနိုှင်�း၎င်းးတွး��၏ပိုးါဝင်းနိုး�င်း စွ�းးကျး� 
Covid-19တွ��န်းးမြပိုးန်းး�ု�ျ့းကျ �ီးရေး�့င်းးထွး�းမြပိုးရေးန်းသူည်း။

တေဒီသုခု�မှုျာ�သုည်း်အနှတရာာယ််ဖြဖွဲ့စ််နှုုင််တေခုျရာှုမှုုမှုျာ�က်ုုပိုုု၍ရာင််ဆိုုုင််လာ
ရာသုည်း်။ COVID-19ကျထွပိုးး��၍�ီးရေး�့င်းးထွး�းမြပိုးသူည်း�ှ့ရေး�သူနိုတရ
နိုှင်�း အ�ျ း�းသူ့းအ�င်�းပိုးါဝင်းလုပိုးးရှ့းသူူ�ျ့းသူည်းအကြီးကျီး �့း���း
အနိုတရ့ယား�ျ့းကျး� ရင်း�း�င်းလ့ရသူလး�ထွး�အနိုတရယား�ျ့းကျး� ရင်း�း�င်း
စီ��ရသူည်�းအတွွကျးအန်းည်းး���းရေးသူ့ ရေးလျ့းရေးကြကျးကျး�ရရှးရေးန်းကြကျ
သူည်း။မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း အရပိုးးဘာကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၊ လူထွ�
အသူင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၊ CBOဝန်းးထွ�းး�ျ့းနိုှင်�း ရေးစတွန်း့လ�ပိုးးအ့းရှင်း
�ျ့းသူည်းcovid-19တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး� ရပိုးးရေးကျျး၊လူထွ�အ�င်�း၊နိုး�င်းင်�အ�င်�း
အ လး�ကျး လး�အပိုးးရေးန်းသူူ�ျ့းကျး�လူသူ့းခွျင်းး စ့န်း့�ု�း�င်းရ့အကျူအည်ီ
�ျ့းရေးပိုးးရ့တွွင်း ရေးရှ�တွန်းးးကျရှးရေးန်းကြကျသူည်း။ ၎င်းးတွး��သူည်းနိုး�င်းင်�တွကျ့
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၏ ဝန်းးထွ�းး�ျ့းထွကျးရေးဘားကျင်းးလ��ခြုံခွ���ု�ု သူးသူး
သူ့သူ့အ့းန်းည်းး လွန်းးးရေးန်းသူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း
အ�း�ပိုးါအနိုတရ့ယား�ျ့းရေးကြကျ့င်�း ထွးခွး�ကျး�ု���းရိုးု�း�ုအန်းည်းး���းမြဖွံ့စးရေးစ ရန်းး
နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျး�ျ့းနိုှင်�း ည်ှး�နိုုင်းးဖြိုးပိုးီးကျူည်ီပိုး��ပိုးး�း�ု�ျ့းကျး�ရေးဘားကျင်းး
ရေးရးအတွွကျး တွး�းမြ�ှင်�းရေး�ွးရေးနိုွးကြကျ ရေးသူ့းလည်းး ရေးယာဘာ�ယာျအ့းမြဖွံ့င်�း
လ��ရေးလ့ကျး�ု �ရှးပိုးါ။

တေအာက််တေဖြခုအရာပို်ဘာက််၊လူထုုအဖွဲ့့��အစ်ည်း်�မှုျာ�၏အခုန်�က်ဏအာ�
အသုုအမှုှ�်ဖြပို�ဖြခုင််�မှုရာှုတေသု�ပိုါ။ Covid-19တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအ�ျ့းစ�ကျး� 
ရေးအ့ကျးရေးမြခွအရပိုးးဘာကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း အမြခွ့းရေးသူ့လူ�ုရေးရး
အဖွံ့ွ���ျ့းကျ ဦးးရေး�့င်းတွ�န်းး် မြပိုးန်းးရေးန်းကြကျပိုးါသူည်း။ ၎င်းးတွး��သူည်းလူထွ�
အတွွင်းးCovid-19ပိုးည့်ရေးပိုးး၊ကြီးကျး�တွင်းကျ့ကျွယားရေးရးအစီ အ���ျ့း
အရေးကြကျ့င်းးကျး�လူထွ��ျ့းအ့းအသူးရေးပိုးး၊ ပိုးည့်ရေးပိုးးလျကျးရှးဖြိုးပိုးီး လူ�ု
စီးပိုးွ့းရေးရးတွွင်းလည်းး အရေးထွ့ကျးအပိုး�� �ျ့းမြဖွံ့စးရေးစရန်းးအသူင်းးအဖွံ့ွ��
လး�ကျး အလ�ပိုးးလ�ပိုးးကြကျသူည်း။ သူး��ရေးသူ့း ဤရေးအ့ကျးရေးမြခွလူထွ�အဖွံ့ွ��
အစည်းး�ျ့း၊အ လယားအလတွးနိုှင်�းရေးသူးင်ယားရေးသူ့မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အကျူအည်ီ�ျ့း၏အန်းည်းး���းပိုး�့ဏကျး� သူ့
ရရှးကြကျသူည်း။၎င်းးတွး��ထွ�အကျူအည်ီ�ျ့းရေးရ့ကျးရှးရန်းး ကြကျ့းခွ�အဖွံ့ွ���ျ့းကျး�
တွ�င်�းခွ�ဖြိုးပိုးီး�ှ့ရရှးကြကျသူည်း။ ၎င်းးတွး�� အ�ျ့းစ�သူည်း ရေး�သူခွ�အလှ�ရှင်း
�ျ့း၏လု�ါန်းးးရေးင်ွ�ျ့းနိုှင်�း ရပိုးးရွ့လူထွ�၏အလှ�ရေးင်ွ�ျ့းအရေးပိုး်တွွင်း
သူ့အဓါးကျ �ှီခွး�ရေးန်းရသူည်း။ ရေးအ့ကျးရေးမြခွအရပိုးးဘာကျး အဖွံ့ွ��အစည်းး
�ျ့း၏လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ုကျဏ္ဍတွွင်း လ��ရေးလ့ကျးစွ့အသူးအ�ှတွးမြပိုး��ခွ�ရရေးသူးပိုးါ။ သူး���ဟု�တွး
တွ့း�ီးမြခွင်းးခွ�ရသူကျ��သူး��ရှး ရေးန်းပိုးါသူည်း။
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“နှး�င််းင့်းတိုးက်ာရှေ့�ါင််း�ရှေ့ဆုာင််းရှေ့တွိုးက် ရှေ့ေသား�့အသားး�င််း�အဝိုး�င််း�၊ 

ရှေ့အာက််ရှေ့ခြ�အ့�်ဘက််အဖ့ို့�အစ်ည််�တိုး���်ခြ��်မု်း ဘယ််လှး�

အလှ��်လှ��်တိုးယ််ဆုး�တိုးာက်း� �ာ�လှည််ဖို့း��အ�ွင်း�်အရှေ့့� လွှတ်ိုး

သွားာ��ါတိုးယ််။ ၎င််း�တိုးး��သားည််နှး�င််းင့်းတိုးက်ာစ့်ခြ� �့�စ့်မ်းျာ�နှ�င်း� ်

လှး�က််ရှေ့လှျာညီ်ရှေ့ထွို့မု်း�့�စ့်မ်းျး��မ်းခြ�နှး�င််းခြ�င််း�ရှေ့ကြံက်ာင်း� ်နှး�င််းင့်းတိုးက်ာ

အသားး�င််း�အဝိုး�င််း�က် အသားးအမ်း�တ်ိုးမ်းခြ���ါ”

COVID-19  ရာ�ပိုု�တေင့်မှုျာ�သုည်း်နှုုင််င်��က်ာအဖွဲ့့��မှုျာ�သုုု�တေရာာက််ရာှုမှုု
က်မှုျာ�သုည်း်။ ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး (LNOs)�ျ့းသူည်း
တွး�ကျးရိုးး�ကျးရရှးရေးသူ့ရ�ပိုး��ရေးင်ွတွး�းပိုးွ့းလ့သူည်းကျး�ရေးဖွံ့့းမြပိုးကြကျရေးသူ့းလည်းး 
COVID-19 တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအ တွွကျးထွပိုးးရေး�့င်းးရေးင်ွသူး���ဟု�တွး ရေးခွါင်းးစဉ်း
ရေးမြပိုး့င်းးသူ��းရေးင်ွ၊မြပိုးန်းးလည်းလှ�ရေးမြပိုး့င်းးရေးပိုးးရေးသူ့အကျူအည်ီအ�ျ့းစ�
ကျး� နိုး�င်းင်�တွကျ့လ�ပိုးးအဖွံ့ွ���ျ့းသူး��တွး�ကျးရိုးး�ကျးမြဖွံ့စးရေးစ၊ တွစး�င်�းခွ�မြဖွံ့စး
ရေးစရေးပိုးးပိုးး��ရေးန်းကြကျသူည်း။ ထွး��ရေးန်း့ကျးမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းကျထွး�ရ�ပိုး��ရေးင်ွ
အတွွကျးဝန်းးရေး�့င်း�ုရေးပိုးးသူူ�ျ့းအမြဖွံ့စးသူ့ပိုးါဝင်းလ့ကြကျသူည်း။ ဤ
သူ��းသူပိုးးခွျကျးကျး�ကြကျည်�းရရေးသူ့း ရေးရ့ဂါါကျူးစကျးရေးန်းစဉ်းကျ့လအတွွင်းး 
အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း LNOs 
�ျ့း (အ�ျ့းအ့းမြဖွံ့င်�းလကျးရှးလ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်း ဖွံ့ကျး�ျ့း) အ့းတွး�ကျးရိုးး�ကျး
ရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးသူ့ရန်းးပိုး��ရေးင်ွတွး�းမြ�ှင်�းလး�မြခွင်းးနိုှင်�း ရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယား�ု
လ�ပိုးးရေး�့င်းခွျကျးအခွျ း��လ�ပိုးးရေး�့င်းရေးပိုးးခွ��သူည်း။ 

COVID-19 �တွး�င်း�ှီ LNOs �ျ့းသူး�� ရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယားတွး�းမြ�ှင်�း
လ�ပိုးးရေးပိုးးမြခွင်းး၊ တွး�ကျးရိုးး�ကျးအရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့းကျး�တွး�းမြ�ှင်�းမြခွင်းးနိုှင်�း 
ဝန်းးရေး�့င်း�ုရေးပိုးး မြခွင်းး�ျ့းကျး�ဦးးစ့းရေးပိုးးန်း�ူန်း့အမြဖွံ့စး�လ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းး

နိုှင်�းပိုးတွးသူကျး၍ ရေး�းခွွန်းးး�ျ့းကျရေးတွ့�ရှးရေးန်း��မြဖွံ့စးသူည်း။

ဖြပိုည်း်�့င််�အဖွဲ့့��အစ်ည်း်�ကြီးက်ီ�မှုျာ�က်၎င််��ုု�၏အာ�သုာခုျက််မှုျာ�က်ုုပိုုုမှုုု
စ့်မှု်�တေဆိုာင််ဖြပိုနှုုင််ကြက်သုည်း်။ မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်း စွ�းးရေး�့င်းရည်းမြ�ှင်�းတွင်း
ရန်းးရ�ပိုး��ရေးင်ွတွး�းမြ�ှင်�းရေးပိုးးမြခွင်းး၊ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�းလကျးတွွ� 
လ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးတွး���ှအကျျ း�းရေးကျျးဇူးူးရရှးခွ��သူည်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းစွ့
ရှးပိုးါသူည်း။ ဤအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်းမြ�န်းး �့နိုး�င်းင်�အတွွင်းးရှး လူသူ့း
ခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့လ�ပိုးးင်န်းးးန်းယားပိုးယားတွွင်းရေးကျ့င်းးစွ့အသူးအ�ှတွးမြပိုး�
ခွ�ရပိုးါသူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��ကြီးကျီး (LNOs) �ျ့းသူည်း တွး�ကျးရိုးး�ကျးနိုှင်�း
သူွယားဝး�ကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းစွ့ကျး� ရရှးခွ��သူည်း။ သူး��ရေးသူ့း နိုး�င်းင်�တွကျ့နိုှင်�း 
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး(LNOs)�ျ့းအကြကျ့း�းတွးဖွံ့ကျးရေး�့င်းရွကျး�ု
�ကျး��ရေးရးနိုှင်�း�းတွးဖွံ့ကျးပိုးူး ရေးပိုးါင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုအရေးရအတွွကျး�ှ့
လ��ရေးလ့ကျးစွ့တွး�းခွျ��မြခွင်းး�ရှးသူည်းသူ့�ကျ ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး 
(LNOs) နိုှင်�းအရပိုးးဘာကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး(CBO)�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ရေးမြ�မြပိုးင်း
လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး�မြဖွံ့ည်�း�ည်းးရန်းးရ�ပိုး��ရေးင်ွ�လ��ရေးလ့ကျး �ု�ျ့းရှးရေးန်းခွ��
သူည်း။

ပိုုုမှုုုဖြမှုန်ဆိုန်တေသုာသုတေဘာာ�ူည်းီမှုုက်ုုဖြမှုှင်�်�င််ဖြခုင််�သုည်း်မှုု�်ဖွဲ့က််
သုစ််မှုျာ�က်ုုမှုဆိုုုလုုပိုါ။ အခွျ း��ရေးသူ့အလှ�ရှင်း�ျ့းသူည်းရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့း
ကျး� COVID-19 ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့းစဉ်းကျ့လအတွွင်းး ၎င်းးတွး��၏ 
အရေးရးရေးပိုး်ဝယားယာူရေးရးလ�ပိုးးထွ��းလ�ပိုးးန်းည်းး�ျ့း သူး���ဟု�တွးပိုး��စ��ျ့းကျး�
ရေးမြဖွံ့ရေးလ့့�ရေးပိုးးခွ��ကြကျသူည်း။ ဤအရေးရွ�ကျ့း အမြပိုး�သူရေးဘာ့ရေး�့င်းရေးသူ့
ရေးမြခွလှ�းး�ျ့းမြဖွံ့စးသူလး� ၎င်းးတွး��သူည်းယာ့ယာီလ�ပိုးးရေး�့င်းခွျကျး�ျ့းသူ့
မြဖွံ့စးသူည်း။ ထွး��အ မြပိုးင်းအရေးရးရေးပိုး်ဝယားယာူ�ု�ျ့းကျး� ၎င်းးတွး��ကျး��ည်းသူး��
တွး�းတွကျးရေးအ့င်းလ�ပိုးးရန်းး အစီအစဉ်း�ရှးလ့င်းအဓါးပိုးါ့ယားမြပိုးည်�း၀ ရေးသူ့၊ 
အကျျ း�းမြဖွံ့စးထွွန်းးးရေးသူ့�းတွးဖွံ့ကျးရေး�့င်းရွကျး�ု�ျ့းအမြဖွံ့စးဖွံ့န်းးတွီးလ့နိုး�င်း
�ည်း�ဟု�တွးပိုးါ။

တေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှုနှုင််�တေဆိုာင််ရာွက််မှုုသုည်း်နှုုင််င်��က်ာအ�့က််အင််အာ�
�စ််ရာပို်ဖြဖွဲ့စ််တေစ်သုည်း်။ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ည်ှးနိုုင်းး�ု
တွည်းရေး�့ကျးပိုး���ျ့းကျး�နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျရေးယာဘာူယာျ
အ့းမြဖွံ့င်�းလှ�းး�း�းထွ့းသူည်း။ အ�ျ း�းသူ့းအ�င်�း အစည်းးအရေးဝးကျး�
�ျ့းတွွင်း မြပိုးည်းတွွင်းးရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး (LNO) �ျ့း ၏ပိုးါဝင်း�ု၊
စးတွးဝင်းစ့း�ုန်းည်းးလျကျးရှးသူည်း။ သူး��ရေးသူ့းမြပိုးည်းတွွင်းးရေး�သူ�း�င်းရ့
ည်ှးနိုုင်းးအ စည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်း�ူ COVID-19 ကျ့လ အတွွင်းး၊ ရေး�သူ
တွွင်းး ပိုးူးရေးပိုးါင်းး�ု�ျ့းပိုးဝင်း�ု�ျ့းတွး�းတွကျးလ့ခွ��သူည်း။ �ည်းသူး��ပိုးင်း�း�ရေးစ
ကျ့�ူ ဤပိုး��စ�ကျး� �ကျးလကျးမြပိုး�မြပိုးင်းရေးမြပိုး့င်းးလ�ရန်းး အခွျ းန်းးအန်းည်းးင်ယား
သူ့ရှးရေးသူးသူည်း။

တစ်ခါတစ်ရံသာမှျတသည်/
အများစုမှျတ

နည်းပါးသည်/
မမှျတပါ။

၂၀% ၁၈% ၂၁%
၁၂%

၅၉%
၇၀%

ပု(ံ၁) �������� တုန့်ြပန်ရာတွင်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ
ရရှိေသာ ရံပုံေငွသည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် နိုင်းယှဉ်လှျင်
သင့်တင့်မှျတသည်ဟုထင်ပါသလား။
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“လူှသားာ��ျင််း�စ်ာ�ာမု်းဆုး�င််း့ာအဝို�်�အဝိုး�င််း�တွိုးင််း ခြ�ည််တွိုးင််း�ရှေ့ေသား�့

မ်းျာ�၏ ဦး�ရှေ့ဆုာင််းသားည်�်တိုး���်ခြ��်မု်းမ်းျာ�ခြဖို့စ််ဖို့း�� ့ာအဆုင်း�်သားင်း�်မ်း

ခြဖို့စ််ရှေ့သား��ါဘူ�။ အ��ထို့းရှေ့တိုးာ�အခြ�ည််ခြ�ည််ဆုး�င််း့ာဦး�ရှေ့ဆုာင််း

တိုး���်ခြ��်မု်းရှေ့တိုးာ�ခြဖို့စ််ရှေ့��ါရှေ့သား�တိုးယ််။ ေါ�အခြ�င််းရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�

အစ်ည််�မ်းျာ�ဟာရှေ့�ါင််း�စ်�်ညိ်း�ုးင််း�ခြ�င််း�နှ�င်း� ်ဆ့ု��ခြဖို့တ်ိုး�ျက််�ျခြ�င််း�

လှ��်င်း�်�စ်ဉ််၏ �ါဝိုင််းဖို့း��့ာမ်းလ့ှ�ရှေ့လှာက််ရှေ့သား��ါဘူ�။ ရှေ့ေသား�့

အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�အရှေ့�ခြဖို့င်း� ်နှး�င််းင့်းတိုးက်ာညိ်း�ုးင််း�ရှေ့ဆုာင််းရွွက််မု်းတွိုးင််း 

�ါဝိုင််း့�် အက်��်အသားတ်ိုး �့းရှေ့��ါရှေ့သား�တိုးယ််။”

တေဒီသုခု�မှုျာ�အတေနဖြဖွဲ့င်�်တေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှုနှုင််�တေဆိုာင််ရာွက််မှုုက်ုုမှုုမှုု�ုု�က်ုုယ််ပိုုုင််
နည်း်�လမှု်�ဖြဖွဲ့င်�်ဖြပို�လုပို်တေနကြက်သုည်း်။ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့
ရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းး�ု�ျ့းကျး�ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး(LNOs)နိုှင်�း 
လူထွ�အရေးမြခွမြပိုး�အဖွံ့ွ��အစည်းး(CBO) �ျ့းသူည်းခွျဉ်းးကျပိုးး�ုအ�ျ း�း�ျ း�း
မြဖွံ့င်�းန်းီးန်းီးကျပိုးးကျပိုးးပိုးူးရေးပိုးါင်းးရေးန်းကြကျသူည်း။ လူတွစးဦးးခွျင်းးစီ နိုှင်�း အဖွံ့ွ��
လး�ကျးရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းး�ု�ျ့းအတွွကျး �း�ရှယား�ီ�ီယာ့နိုှင်�းအွန်းးလး�င်းး
ခွျ းတွး�ကျး�ုန်းည်းးလ�းး�ျ့းကျး� အသူ��းမြပိုး� လ့ကြကျသူည်း။မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
�ျ့းရှးဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျရေးမြ�မြပိုးင်းရေးမြပိုး့င်းးလ��ု�ျ့းကျး� တွ�န်းး် မြပိုးန်းးရေးသူ့အခွါ 
ပိုးး��း�မြ�န်းး�န်းး ရေးသူ့သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး�့ရေးဝမြခွင်းးအတွွကျးပိုးး��း�
လး�အပိုးးလ့သူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်းလည်းး ၎င်းး
တွး��၏ရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ု၊ ရေး�ွးရေးနိုွးပိုးွ��ျ့းအတွွကျးအွန်းးလး�င်းး
ကျး�ပိုးး�ဖြိုးပိုးီး အသူ��းမြပိုး�လ့ကြကျရသူည်း။ အလ�ပိုးးအ�ျ့းစ��ှ့ဖြိုးပိုးီးရေးမြ�ှ့ကျးကြကျ
သူည်း။

လက််ရာှုစ်ီမှု�က်ုန်�မှုျာ�နှှင်�်ရာ�ပိုု�တေင့်မှုျာ�သုည်း်တေဖြပိုာင််�လ့ယ််ဖြပိုင််လ့ယ််ရာှု
တေကြက်ာင််�တေ�့�ခု��ရာသုည်း်။ COVID-19 လး�အပိုးးခွျကျး �ျ့းကျး�မြဖွံ့ည်�း�ည်းး
ရန်းး ၎င်းးတွး��၏ဘာတွးဂါျကျး�ျ့းကျး� မြပိုးန်းးလည်းခွျ းန်းးည်ှး၍ လကျးရှးစီ��ကျးန်းးး 
�ျ့း၏အလှ�ရှင်း�ျ့း(နိုှင်�းရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့း)ကျ ကျူည်ီပိုး��ပိုးး�းခွ��ကြကျသူည်း။ ၎င်းး
တွး��သူည်းတွး�ကျးရိုးး�ကျးကျ�န်းးကျျစရးတွးနိုှင်�းသူွယား ဝး�ကျးကျ�န်းးကျျစရးတွး�ျ့းတွး�း
ခွျ��မြပိုးင်း�င်း�ခွင်းး၊သူတွး�ှတွးထွ့းရေးသူ့အခွျ းန်းးကျ့လ�ျ့း ရေးမြပိုး့င်းးလ�
မြခွင်းးနိုှင်�း ၎င်းးတွး��၏ လကျးရှး�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းကျး�ရေးထွ့ကျးပိုး��နိုး�င်းရန်းး
အတွွကျး ရေးမြပိုး့င်းးလ�မြပိုးင်းလွယားသူည်�းလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်းကျး�ကျျင်�းသူ��းလး�ကျး သူည်း။ 
ဤရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယားတွ��လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်းကျး� နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��
အစည်းး�ျ့းနိုှင်�းရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းး အဖွံ့ွ��အစည်း(LNOs)တွး��အ့းနိုုင်းးယာှဉ်း
မြခွင်းးရေးလ�လ့ခွ��ပိုးါသူည်း။ လကျးရှး�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းသူ့ ဤအစီအစဉ်း
�ျ့း�ှ အကျျ း�းခွ�စ့းခွ��ရရေးသူ့းလည်းး၊ ဤအရေးမြပိုး့င်းးအလ��ျ့းသူည်း 
ရေး�သူန်းည်းးဟုန်းးမြပိုး�မြခွင်းးအတွွကျးအမြပိုး�သူရေးဘာ့ရေး�့င်း သူည်�းအညွှှန်းးး
ကျးန်းးးမြဖွံ့စးသူည်း။

အတေဝ�က်ပို��ပိုုု�ဖြခုင််�နှှင်�် နှုုင််င်�ရာပို်ဖြခုာ�မှုှတေန၍ လုပို်င်န်�မှုျာ�အာ� တေစ်ာင်�်
ကြက်ည်း�်ထုုန်�တေက်ျာင််�ဖြခုင််��ုု�သုည်း် အလ့န် အတေရာ�ကြီးက်ီ�လာသုည်း်။ 
အစည်းးအရေးဝး�ျ့းကျး�အွန်းးလး�င်းးပိုး��စ�သူး��ရေးမြပိုး့င်းးလ�လ�ပိုးးမြခွင်းးသူည်း ရေး�သူခွ�
အ�ျ း�းသူ့းအဖွံ့ွ�� အစည်းး�ျ့းအတွွကျး�ကျးသူွယားရေးရး၊�ကျး��ရေးရးကျး�
အ�င်�းတွး�းမြ�ှင်�းရေးစသူည်း။ အရေးဝးကျရေးန်း အစည်းးအရေးဝးလ�ပိုးး မြခွင်းးကျ
တွစးဦးးနိုှင်�းတွစးဦးးထွးရေးတွွ�ကျ့ �ကျးသူွယား�ကျး��ရေးရးတွည်းရေး�့ကျး
ဖွံ့း��ပိုးး��း�၍ခွကျးခွ�ရေးစရေးသူ့းလည်းး အရေးဝး �ှလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းကျး� ရေးစ့င်�းကြကျည်�း
ထွးန်းးးရေးကျျ့င်းးစစးရေး�းမြခွင်းးတွး��သူည်း �းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းအကြကျ့း

ယာ��ကြကျည်း�ုပိုးး��း�လး� အပိုးးသူည်းကျး��း�လး�သူည်း။ �ူဝါ�ရေးမြပိုး့င်းးလ�ကျျင်�းသူ��း
မြခွင်းးရိုးုရေးထွ့င်�း�ျ့း�ှရေးန်း၍ ရေးရရှည်းသူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့းမြဖွံ့စးရေးစ ရန်းး
အတွွကျး���းမြဖွံ့တွးခွျကျးခွျ�ှတွးရေး�့င်းရွကျးမြခွင်းး�ျ း�းကျး��ူ�ရေးတွွ�ရရေးသူးပိုးါ။

ဘာက််စ်ု�လာမှု်�ခြုံခု��သုည်း�်စ့်မှု်�တေဆိုာင််ရာည်း်ဖြမှုင်�်�င််နှုုင််ရာန်စ်ုန်တေခု�မှုုဖြဖွဲ့စ််
တေနတေသု�သုည်း်။ အွန်းးလး�င်းးစွ�းးရေး�့င်းရည်းမြ�ှင်�းတွင်းမြခွင်းး သူး��ရေးမြပိုး့င်းးလ�
လ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးသူည်း လူတွစးဦးးခွျင်းး၏စွ�းးရေး�့င်းရည်း �ျ့းတွး�း
မြ�ှင်�းရန်းးအတွွကျးစီစီ��ခွန်းး်ခွွ�ရ့တွွင်း လကျးရေးတွွ�ကျျရေးသူ့အရေးမြခွအရေးန်း
�ျ့းမြဖွံ့စးရေးစရန်းး ပိုးး��း�ခွကျးခွ�သူည်း။�းတွး ဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းအ့းလ��းသူည်း ကျး�
ဗစးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအ့းလ��ရေးလ့ကျးရေးသူ့ အရေးမြခွအရေးန်းသူး���ရေးရ့ကျးရေးသူး
ရေးသူ့းလည်းး နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း ရေးဘားအနိုတရ့ယားတွ�န်းး် မြပိုးန်းးရေးရး
အစီအစဉ်းရေးရး�ွ�မြခွင်းးနိုှင်�း ရေးဘားကျင်းးလ��ခြုံခွ���ုအတွွကျး ရေး�သူခွ��းတွး
ဖွံ့ကျး�ျ့းအ့းပိုး��ပိုးး�းရန်းး၎င်းးတွး��၏ ကျ�ာ့ လ��း�း�င်းရ့အရင်းးအမြ�စး�ျ့းကျး�
�့ရေးဝတွည်းရေး�့ကျးနိုး�င်းခွ��သူည်း။ သူင်းတွန်းးး�ျ့းကျး�လည်းးအွန်းးလး�င်းးပိုး��စ�
လ�ပိုးးရေး�့င်းရ့တွွင်း ရေး�သူခွ�ဘာ့သူ့စကျ့းမြဖွံ့င်�းသူး���ဟု�တွးတွး�ကျးရိုးး�ကျး
ဘာ့သူ့ မြပိုးန်းးမြခွင်းး စသူည်းတွး��သူည်း ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး 
(LNOs) �ျ့း၏ စးတွးဝင်းစ့း�ု၊ ပိုးါဝင်းလ့�ု ပိုးး��း�တွး�းတွကျးလ့ရေးစသူည်း။ 
သူး��ရေးသူ့းကျ့လရှည်းကျွ့ဟု�ု�ျ့းကျး�ရေးမြဖွံ့ရှင်းးနိုး�င်းရေးစရန်းး COVID-19ကျ 
ကျွ�းးကျျင်း�ု စှ�းးရည်း�ျ့းကျး� ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူး��လှ�ရေးမြပိုး့င်းး
ရေးပိုးးရန်းးလး�အပိုးးရေးကြကျ့င်းး�ီးရေး�့င်းးထွး�းမြပိုးရေးန်းသူည်း။ COVID-19 သူည်း
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်းရေး�သူတွွင်းး ဦးးရေး�့င်းသူည်�း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့
ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့းကျး�မြ�ှင်�းတွင်းရန်းးခွး�င်း�့ရေးသူ့ 
အခွွင်�းအလ�းးတွစးခွ�ရေးပိုးးခွ��ဖြိုးပိုးီးမြဖွံ့စးရေးသူ့းလည်းး ယာခွင်းကျကြံကျ��ရေးတွွ�ခွ��ရေးသူ့ 

စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းသူည်းတွး�းတွကျး�ုအလ့းအလ့အတွွကျး အကျန်းး်အသူတွး
မြဖွံ့စးရေးန်းပိုးါရေးသူးသူည်း။ ရေးန်းရ့ရေး�သူအ့း လ��းတွွင်းအမြပိုး�သူရေးဘာ့ရေး�့င်း
ရေးသူ့ တွး�းတွကျး�ု�ျ့းရှးခွ��ဖြိုးပိုးီး အခွျ း��ရေးသူ့ရေး�သူတွွင်း တွည်းဖြိုးင်း�း�ု
အတွွကျး အမြပိုး�သူ ရေးဘာ့ရေး�့င်းသူည်�းအကျျ း�းအမြ�တွးရှးလ့ရေးစပိုးါသူည်း။
ဤအရေးမြပိုး့င်းးအလ��ျ့းကျး�တွစးစ�တွစည်းးတွည်းးအင်းတွး�ကျးအ့းတွး�ကျး
မြပိုး�လ�ပိုးးထွ့းမြခွင်းးမြဖွံ့စးရေးစရန်းး�ူ�ျ့းစွ့န်းည်းးပိုးါးရေးသူးသူည်း။

1.2. အခု့င်�်အလမှု်�မှုျာ�

ရေး�သူနိုတရ�း�တွ့�ရှးရင်းရေးရရှည်းတွည်းတွ��ခွး�င်းဖြိုး��တွ��ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�းတွး�းတွကျး�ုဟု့
ရေး�သူတွွင်းးန်း�်လူထွ�အ�င်�း�ှ့�မြဖွံ့စးနိုး�င်းဘာူး။ �ါ�း�နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��

၂၉%

ပုံ(၂) ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ရာတွင် 
နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့များသည် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိလုပ်ေဆာင်
ပါသလဲ။

မှျတသည်/
အများစုမှျတ၄၉%
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အစည်းး�ျ့းဟု့ရေး�သူအလး�ကျးရေးရရညှ်းတွည်းတွ��ခွး�င်းဖြိုး��ရေးသူ့ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�းတွး�းတွကျး�အုတွကွျး၎င်းးတွး��၏အစအီစဉ်း�ျ့းကျး�ဘာယားလး�တွည်းရေး�့ကျးနိုး�င်း�လ�။�ါကျ
ရေးမြခွခွ� ကျျတွ��အရေးမြပိုး့င်းးအလ�မြဖွံ့စးဖွံ့း��လး�တွယား။

ရှေ့ေသား�ည််�ဟ�် (Localisation) ခြ��ဖို့း��့ာအဆုး�ခြ��ရှေ့သားာလှ��်ရှေ့ဆုာင််း�ျက််မ်းျာ� အ�ျး�်က်ာလှ

ရှေ့ေသားနှတ့ အတွိုးင််း�ရှေ့ဆုာင််းရွွက့််�်က်တိုးးက်ဝိုတ်ိုးမ်းျာ��ျမ်း�တ်ိုးခြ�င််း�နှ�င်း�်တိုးာဝို�်ဖ့ို့�စ်ည််��့�မ်းျာ�က်း��ျမ်း�တ်ိုး�ါ။

 f အ�း�မြပိုး�ခွျကျး�ျ့းကျး�ရေးသူခွျ့ရေးစရန်းးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ုအကျူအည်ီ�ျ့းလး�ရေးန်းရေးသူ့ရေး�သူ တွစးခွ�စီအတွွကျးရေး�သူနိုတရ
�း�င်းရ့ဦးးစ့းရေးပိုးး သူး���ဟု�တွး ကျတွးကျဝတွး�ျ့းကျး�သူတွး�ှတွးပိုးါ။

ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအစီအစဉ်း�ျ့း၊အစ�အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းရေး�သူနိုတရအ�င်�းအစီအစဉ်း�ျ့း
အ့းလ��းတွွင်း ကျတွးကျဝတွး�ျ့းကျး�အရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းရန်းး။

ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f သူရေးဘာ့တွူထွ့းရေးသူ့ရေး�သူနိုတရ�း�င်းရ့ကျတွးကျဝတွး�ျ့းနိုှင်�းပိုးတွးသူကျး၍ပိုး���ှန်းးသူတွင်းးပိုးး��မြခွင်းး။
ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f မြပိုးည်းတွွင်းးရေး�သူနိုတရအဖွံ့ွ���ျ့းကျဦးးရေး�့င်းရေးသူ့(ကျတွးကျဝတွးအရင်းးအမြ�စး�ျ့း)လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု
�း�င်းရ့နိုး�င်းင်�အ�င်�းရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းး�ုဖွံ့ွ��စည်းးပိုး��(HCT)တွွင်းတွရ့းဝင်းအဖွံ့ွ��ပိုးါရှးရေးစမြခွင်းးနိုှင်�းရေး�သူ�း�င်းရ့ဦးးစ့းရေးပိုးး�ု�ျ့း
တွး�းတွကျးရေးစရန်းးလ�ပိုးးပိုးး�င်းခွွင်�းရေးပိုးးမြခွင်းး။1

အလယား-အလတွး
ကျ့လ

ရှေ့�ါင််း�စ်�်ညိ်း�ုးင််း�သားည်�်ဖ့ို့�စ်ည််��့�တွိုးင််းရှေ့ေသားဆုး�င််း့ာအမ်းျး��သားာ�အဆုင်း�်က်း�ယ််စ်ာ�ခြ��မု်းက်း�တိုးး��ခြမိ်းင်း�ခ်ြ�င််း�

 f လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ကျဏ္ဍတွူရ့ရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှး�နိုုင်းးသူည်�းအဖွံ့ွ���ျ့း၊ အ�ပိုးးစ�နိုှင်�းရေး�သူ�း�င်းရ့ည်ှးနိုုင်းး
ရေးရးစန်းစး�ျ့းတွွင်းရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းးအရေးရအတွွကျးကျး�တွး�းမြ�ှင်�းပိုးါဝင်းလ့ရေးစမြခွင်းး။

ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f ရေး�သူခွ�သူး���ဟု�တွးမြပိုးည်းတွွင်းး�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းထွ�ကျဦးးရေး�့င်းနိုး�င်းသူူ၊ရေး�သူ�း�င်းရ့ နိုှင်�း အ�ျ း�းသူ့းအ�င်�းနိုှစးခွ�
စလ��းကျး�ဦးးရေး�့င်းနိုး�င်းသူူဟုူ၍ ခွွ�မြခွ့းသူတွး�ှတွးပိုးါ။

ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး�ျ့းကျး�ရေး�သူအလး�ကျးပိုးး��း�ပိုးါဝင်းနိုး�င်းရေးစရန်းး(ထွး�ကျ��သူး��အစည်းးအရေးဝး�ျ့း၏ တွစးဖြိုးပိုးး�င်းတွည်းးဘာ့သူ့
မြပိုးန်းး�း�မြခွင်းး၊ သူတွး�ှတွးထွ့းရေးသူ့ မြပိုးည်းတွွင်းးဝန်းးထွ�းး�ျ့းမြဖွံ့င်�းသူ့ အစည်းးအရေးဝး�ျ့းကျး�ပိုးး��း�ကျျင်းးပိုးမြခွင်းး)

အလယား အလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f ည်ှးနိုုင်းး�ုဖွံ့း�ရ�း�ျ့းတွွင်းပိုးါဝင်းနိုး�င်းရန်းးနိုှင်�းရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းကျူည်ီပိုး�� ပိုးး�းရန်းးအရင်းးအမြ�စး�ျ့းကျး�
တွည်းရေး�့ကျးပိုးါ။

အလယားအလတွး-
ရေးရရှည်း

ရှေ့ေသား�့နှ�င်း�်ခြ�ည််တွိုးင််း�အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�အရှေ့�ခြဖို့င်း�်လူှသားာ��ျင််း�စ်ာ�ာရှေ့ထို့ာက််ထို့ာ�မု်းလှး�အ�်�ျက််မ်းျာ�က်း��း�မ်းး�ရှေ့က်ာင််း�မွ်း�်ရှေ့သားာတ့ိုး��ခြ��်မု်းမ်းျာ�ရှေ့��
့�်အ�ွင်း�်အရှေ့့�မ်းျာ�က်း�တိုးည််ရှေ့ဆုာက််ခြ�င််း�။

 f ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူး��အရင်းးအမြ�စး�ျ့းကျး�ပိုးး��း�မြ�န်းး�န်းးစွ့စ�စည်းးနိုး�င်းရန်းးအတွွကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းကျး�ရေးရွးခွျယားထွ့းသူည်�း
ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျး�တွး�ကျးရိုးး�ကျးရေးပိုးးမြခွင်းးမြဖွံ့စးရေးစ၊INGO�ျ့း�ှတွ�င်�းမြဖွံ့စးရေးစအရေးရအတွွကျးသူးသူးသူ့သူ့တွး�းခွျ��ရန်းး။ 
(မြဖွံ့စးနိုး�င်းလ့င်းအလုရှင်း�ျး၏တွး�ကျးရိုးး�ကျးဩဇူး့သူကျးရေးရ့ကျးမြခွင်းးမြဖွံ့င်�း)

ရေးရတွး� - ရေးရလတွး 
သူကျးတွ�းး

 f ရေး�သူနိုတရ�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အရေးရအတွွကျးတွး�းမြ�ှင်�းရေးရးအတွွကျးရေး�သူနိုတရနိုှင်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအကြကျ့းရေးပိုးါင်းးစပိုးး
လ�ပိုးးကျး�င်းသူည်�းအခွွင်�းအလ�းးအ�ျ း�း�ျ း�းနိုှင်�းလး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွမြဖွံ့စး�ည်�း စ�ရေးပိုးါင်းးရ�ပိုး��ရေးင်ွပိုး��စ�န်းည်းးကျး�စဉ်းးစ့းပိုးါ။

အလယား-အလတွး
ကျ့လ

 f ရေး�သူနိုတရနိုှင်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျးအထွူးသူမြဖွံ့င်�းစီး�င်းးသူွ့း�ည်�းရ�ပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းတွွင်းစီ��ခွန်းး်ခွွ��ု�း�င်းရ့စရးတွး
ကျး�ထွည်�းသူွင်းးထွ့းရေးပိုးးရန်းးအ့းရေးပိုးးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းး။

အလယား-အလတွး
ကျ့လ

 f ရေးအ့ကျးရေးမြခွလူတွန်းးးစ့�ျ့းနိုှင်�း ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူး�� အရေးသူးစ့းရေးထွ့ကျးပိုး�� ရေးင်ွ�ျ့းကျး� ရေး�သူနိုတရစွ�းးရည်း
အရေးထွ့ကျးအပိုး��နိုှင်�းအတွူလး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွရှးသူည်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းကျွန်းးယာကျး�ျ့းကျး�အသူ��းခွျမြခွင်းး။

အလယား-အလတွး
ကျ့လ

 f ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်း�ျ့းအ့းရေးင်ွရေးကြကျးရေးထွ့ကျးပိုး��ရန်းးရည်းရွယားသူည်�းအလှ�ရှင်းရေးပိုးါင်းးစ��ရန်းးပိုး��ရေးင်ွထွူရေးထွ့င်းရန်းး။
အလယားအလတွး-
ရေးရရှည်း

“ရှေ့ေသားနှတ့ဆုး�တိုးာမ်း �့း့င််း ရှေ့့ �့ည််တိုးည််တ့ိုး��း�င််းဖြိုးမ်း�တိုး��ဖ့့ို့ဖြိုးဖို့း��တိုးး��တိုးက််မု်းဟာ ရှေ့ေသားတွိုးင််း����လူှထို့�အဆုင်း�်မ်း�ာမ်းခြဖို့စ််နှး�င််းဘူ�။ 

ေါဆုး�နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�ဟာ ရှေ့ေသားအလှး�က််ရှေ့့ �့ည််တိုးည််တ့ိုး��း�င််းဖြိုးမ်း�ရှေ့သားာ ဖ့့ို့ဖြိုးဖို့း��တိုးး��တိုးက််မု်းအတွိုးက်် ၎င််း�

တိုးး��၏အစီ်အစ်ဉ််မ်းျာ�က်း� ဘယ််လှး�တိုးည််ရှေ့ဆုာက််နှး�င််းမ်းလှ�။ ေါက်ရှေ့ခြ��့ က်ျတိုး��အရှေ့ခြ�ာင််း�အလှ� ခြဖို့စ််ဖို့း��လှး�တိုးယ််။”

1  Taking in lessons from process undertaken by Bangladesh in setting up the Localisation Technical Working Group

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/localisation-technical-working-group
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2. နုဒီါန်�အစ်

Aerial view of downtown Yangon during COVID-19 restrictions period. Hkun Lat, Hkun Lat Photography

ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့း�ုအရေးစ့ပိုးး�င်းးတွွင်းကျ�ာ့ ကျျန်းးး�့ရေးရး
အဖွံ့ွ�� (WHO) ကျမြ�န်းး�့အစး�းရအ့း COVID-19 အ့း အမြ�န်းးတွ�န်းး်
မြပိုးန်းး�ုအတွွကျး ခွျးီကျျ�းခွ��သူည်း။2 ၂၀၂၀၊ စကျးတွင်းဘာ့လတွွင်း 
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏အကြီးကျီး���းဖြိုး�း��မြဖွံ့စးရေးသူ့ ရန်းးကျ�န်းးသူည်း COVID-19 
မြဖွံ့စးပိုးွ့း�ုကျး� တွ့း�ီးရန်းးတွစးဖြိုး�း��လ��းအနိုှ��အမြပိုး့းပိုးးတွး�း���ု
�ျ့းကျး� တွ့း�ီးရန်းးတွစးဖြိုး�း�� လ��း အနိုှ��အမြပိုး့းပိုးးတွး�း���ု�ျ့းကျး� 
အရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းခွ��သူည်း။3 လူဦးးရေးရထွူထွပိုးးရေးသူ့ဖြိုး�း��မြပိုးရေး�သူ
�ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအး�းအး�းစွန်းး်ခွွ့ တွး�းးရေးရှ့င်းသူူ�ျ့း (IDP) နိုှင်�း 
��ကျခသူည်း�ျ့း ရေးန်းရ့�ျ့းရေးပိုး်ရေးပိုးါကျးလ့နိုး�င်းသူည်�း အလ့းအလ့ရှး
ရေးသူ့ မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏ကျျန်းးး�့ရေးရးရေးစ့င်�းရေးရှ့ကျး�ုစန်းစးသူည်းတွင်းး�့ရေးန်း

2  Phyo Tha, Kyaw, WHO Country Chief Urges Myanmar to Sustain ‘Amazing’ COVID-19 Response, The Irrawaddy, July 2020
3  Al Jazeera, Myanmar locks down Yangon region after record jump in COVID cases 
4  Reuters, Myanmar’s ‘maximum containment’ COVID plan pushed to brink as virus surges

ရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းဗး�င်းးရပိုးးစး ကျး�ထွးန်းးးခွျ�ပိုးးရန်းးစးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းကျး� ရင်း�း�င်းရေးန်းရ
သူည်း။4

COVID-19 သူည်း မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်း ရေး�သူအလး�ကျးတွး�းတွကျးရန်းး 
အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းစွ့ကျး� ဖွံ့ွင်�းရေးပိုးးခွ��ဖြိုးပိုးီးမြဖွံ့စးရေးသူ့း လည်းး လကျးရှးစးန်းးရေးခွ်�ု
�ျ့းကျး� ပိုးး��း��း�းရွ့းရေးစသူည်း။   ဤအခွျကျးသူည်းရေး�သူခွ��ျ့း ဦးးရေး�့င်း
ရေးသူ့ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု �း�င်းရ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့းအတွွကျး 
သူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့း၊ စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းနိုှင်�း အခွွင်�းအ လ�းး�ျ့းကျး� စူးစ�းး
ရေးလ�လ့ရန်းးအခွွင်�းအလ�းးတွစးခွ�မြဖွံ့စးသူည်း။ 

https://www.hkunlat.com/
https://www.irrawaddy.com/in-person/country-chief-urges-myanmar-sustain-amazing-covid-19-response.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/21/myanmar-locks-down-yangon-region-after-record-jump-in-covid-cases
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-myanmar-idUSKCN26F0ZY
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2.1. ဖြမှုန်မှုာနှုုင််င်�လူသုာ�ခုျင််�စ်ာနာမှုုလုပို်င်န်�မှုျာ�၏အတေဖြခုအတေန

မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ုအရေးမြခွအရေးန်းသူည်း ရိုးုပိုးးရေးထွွးဖြိုးပိုးီးအရေးရးတွကြီးကျီးလး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းစွ့ ရှးသူည်း။5 COVID-19 �တွး�င်း
�ီ ခွန်းး်�ှန်းးးရေးမြခွအ့းမြဖွံ့င်�း လူ ၁ သူန်းးးသူည်းလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ုအကျူအည်ီလး�အပိုးးရေးန်း သူည်း။ ကျခွျင်း၊ ရခွး�င်းနိုှင်�း ရှ�းးမြပိုးည်းန်းယား�ျ့းရှး လကျးန်းကျးကျး�င်း
အစး�းရ�ဟု�တွးသူည်�း အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း မြ�န်းး�့စစးတွပိုးး (တွပိုးး�ရေးတွ့း) အကြကျ့းလူ�ျ း�းရေးရးနိုှင်�း လူ�ျ း�းရေးရးအကြကျ�းးဖွံ့ကျး�ု�ျ့း၊6 အရပိုးးသူ့း�ျ့း
အ့းအး�းအး�း စွန်းး်ခွွ့ထွွကျးရေးမြပိုးးရ�ု�ျ့းနိုှင်�း7 �ကြကျ့းရေးသူး�ကီျ မြဖွံ့စးပိုးွ့းခွ��ရေးသူ့ရေးရကြီးကျီး��ုျ့းကျ��သူး��ရေးသူ့ သူဘာ့၀ရေးဘားအနိုတရ့ယား �ျ့း8 ရေး�သူခွ� နိုှင်�း 
နိုး�င်းင်�တွကျ့ရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ျ့းကျး�။ လူ�ျ့း၏ရိုး�ပိုးးပိုးး�င်းး�း�င်းရ့နိုှင်�း စးတွးပိုးး�င်းး�း�င်းရ့ရေးကျ့င်းး�ွန်းး �ုနိုှင်�း9 ပိုးလးပိုးကျခ�ျ့းနိုှင်�း သူဘာ့၀ရေးဘားအနိုတရ့ယား�ျ့း�ှ 
ကျ့ကျွယား�ုသူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�း�င်းရ့ကျဏ္ဍအတွွကျး ဦးးစ့းရေးပိုးးလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းမြဖွံ့စးသူည်း။10

5  Department of Foreign Affairs and Trade, ‘Development assistance in Myanmar’ 
6  ACAPS: Myanmar Country Profile 
7  Internal Displacement Monitoring Centre https://www.internal-displacement.org/countries/myanmar,
8  https://reliefweb.int/disaster/fl-2020-000172-mmr
9  Wunna, Sai. Myanmar Times, Tatmadaw rejects call for ceasefire during pandemic (2020)
10  UNOCHA, Humanitarian Response Plan Myanmar 2020
11  https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MM
12  UNOCHA, Humanitarian Response Plan Myanmar 2020 
13  UNOCHA Financial Tracking Service
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ရုပ်ပုိင်း၊စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အထူးလုိအပ်ချက်များရိှေနေသာ        
ထိခုိက်ခံစားရသူများ

စုစုေပါင်းလူဦးေရ - ၅၄,၀၄၅,၄၂၀၁၅

လုိအပ်ေသာလူဦးေရ (၂၀၂၀)၁၆  

၉၆၀,၈၆၁
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ြပည်တွင်းေရွ ့ေြပာင်းသွားလာရသူများ ၃၂၆,၂၂၅

နုိင်ငံမ့ဲအြခားထိခုိက်သူများ ၄၇၀,၀၀၀

ေနရပ်ြပန်ေရွ ့ေြပာင်းသွားလာသူများ ၆၀,၀၀၀

အြခားထိခုိက်သူများ ၉၅,၀၃၄

ရံပုေံငွ  (၂၀၂၀)၁၇ 

အေမရိကန်ေဒါလာ ၂၂၃.၅ သန်း

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရံပုံေငွကဆင့်ပံ့ပိုးမှ

အေမရိကန်ေဒါလာ ၁၄၃.၂ သန်း
အြခားမရှေငွ အေမရိကန်ေဒါလာ ၈၀.၃ သန်း

လူသားချင်စာနာမှုဆုိင်ရာြဖစေ်စေသာအေ�ကာင်းရင်းများ

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ရှိေသာ
ထိခိုက်သူ

၅၃,၀၀၀
ေယာက်

ကချင်ြပည်နယ်တွင်
ရှိေသာထိခိုက်သူ
၁၅၈,၃၀၀

ေယာက်

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ရှိေသာ
ထိခိုက်သူ

၆၃၇,၇၀၀
ေယာက်

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�    ြပည်တွင်းအဓိကရုဏ်းများ    သဘာဝေဘးများ

ရန်ကုန်

ေနြပည်ေတာ်

https://www.dfat.gov.au/geo/myanmar/development-assistance/development-assistance-in-myanmar
https://www.acaps.org/country/myanmar/crisis/country-level
https://www.internal-displacement.org/countries/myanmar
https://www.mmtimes.com/news/tatmadaw-rejects-call-ceasefire-during-pandemic.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_HRP_2020_FINAL_131219.pdf


11Two steps forward, one step back: Assessing the Implications of COVID-19 on locally-led humanitarian response in Myanmar

2.2. ဖြမှုန်မှုာနှုုင််င်�၏COVID-19 အတေဖြခုအတေန

မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်း ပိုးထွ����းCOVID-19 မြဖွံ့စးပိုးွ့း�ုကျး� ၂၀၂၀ ခွ�နိုှစး၊�တွးလ ၂၃ ရကျးရေးန်း်တွွင်း ရေးတွွ�ရှးခွ��သူည်း။14 လကျးရှးမြဖွံ့စးပိုးွ့း�ု�ှ့ ဩဂါ�တွးလရေးနိုှ့
ပိုးး�င်းးမြဖွံ့စးရပိုးး�ျ့းမြဖွံ့စးသူည်း။ ၂၀၂၀၊ နိုး�ဝင်းဘာ့၈ရကျးရေးန်း်အထွး အတွည်းမြပိုး�ဖြိုးပိုးီး ရေးသူ့ကျူးစကျး�ု ၆၂,၃၈၆ နိုှင်�းအတွည်းမြပိုး�ရေးသူ���း�ု ၁၄၂၀ ရှးသူည်း။15

ကျျန်းးး�့ရေးရးနိုှင်�းအ့းကျစ့းဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်းသူည်း မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏ COVID-19 တွ�န်းး် မြပိုးန်းးရေး�့င်းရွကျး�ု�ျ့းအတွွကျးအဓါးကျတွ့ဝန်းးယာူထွ့းရသူည်း။

14 Ministry of Health and Sports, http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Situation_Report_-_Coronavirus_ 
Disease_2019_COVID-19_MOHS_13Sep2020.pdf

15 Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Centre
16 Ministry of Health and Sports: Hospital Statistics Report (2017-2018)
17 WHO: World Health Statistics 2020
18 WHO: World Health Statistics 2020

ခြမ်း�်မ်းာနှး�င်း်င်း့၏ COVID-19 အရှေ့ခြ�အရှေ့� 16

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊၂၅ရက်ေန ့စာရင်းအရ
ေဆးရုံများအေြခအေန20 (၂၀၁၈)  

ေဆးရုံေပါင်း – ၁,၁၃၄ ရုံ

ကုတင်ေပါင်း – ၆၁,၈၁၁ ခု

ကုသေပးေနသည့်ကုတင်ပမာဏ – ၆၅%

ဆရာဝန်ဦးေရ21 
(လူ၁၀၀၀၀တွင်) 

ြမန်မာ – ၆.၈%

နိုင်ငံတကာပျမ်းမှျနှံုး – ၁၅.၈%

အေရှ ့ေတာင်အာရှနှုံး – ၈.၁%

စုစုေပါင်းကူးစက်ခံရသူ ၈၅,၂၀၅  ေယာက်

စုစုေပါင်းေသဆုံးသူ ၁,၈၄၆ ေယာက်
ပထမဆုံးေသဆုံးသူ - မတ်လ, ၃၀ရက်, ၂၀၂၀

ဆပ်ြပာနှင့်ေရအသုံးြပu�ပီးသန့်ရှင်းေရးလုပ်သည့်
လူဦးေရ22 (၂၀၁၇) 

ြမန်မာ – ၇၉%

နိုင်ငံတကာပျမ်းမှျနှံုး – ၆၀% 

အေရှ ့ေတာင်အာရှနှုံး – ၆၀%

Daily new COVID-19 cases 
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25 November 2020)

Daily new COVID-19 deaths 
in Myanmar (21 August - 
25 November 2020)

500

1000

1500

2000

2500

0

10

20

30

40

50

60

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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COVID-19သူည်း တွး�င်းးမြပိုးည်း၏ ကျျန်းးး�့ရေးရးရေးစ့င်�းရေးရှ့ကျး�ုစွ�းး
ရည်းကျး� စ�းးသူပိုးးရေးန်းသူကျ��သူး�� ကျ�သူ�ုအတွွကျး  အကျန်းး်အသူတွးနိုှင်�း 
ရင်း�း�င်းကျး�င်းတွွယားရန်းး လး�အပိုးးရေးန်းသူည်း။အစး�းရသူည်း  COVID-19 
အကျ့အကျွယား�ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းသူူလူထွ�၏ အမြပိုးည်�းအဝလး�ကျးန်း့�ု ရှးရေးစ
ရန်းးရေး�့င်းရွကျးရ့တွွင်း စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းကျး� �ကျးလကျးရင်း�း�င်းရေးန်းရသူည်း။ 
19 ယာရေးန်း်အခွျ းန်းးအထွးမြ�န်းး�့အစး�းရသူည်း လူထွ�အသူးပိုးည့်မြ�ှင်�းတွင်းရ
နိုှင်�း ထွးန်းးးခွျ�ပိုးး�ုအစီအ���ျ့းကျး� အရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းရန်းးအတွွကျး 
ရေး�သူနိုတရအစး�းရ�ျ့းနိုှင်�း အရပိုးးဘာကျးလူ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျး� အဓါးကျ�ှီခွး�
အ့းထွ့းရေးန်းရ သူည်း။ အစး�းရကျတွပိုးး�ရေးတွ့း၏အ့းကျး�းရယာူသူင်�း�သူင်�း
�း�ရေးသူ့ အရေးမြခွအရေးန်းအတွွကျးကျန်းး်ကျွကျး�ု�ျ့းရှးခွ��သူည်း။ ရပိုးးကျွကျး�ျ့း၊
လ�းး�ျ့းအတွွင်းးပိုးးတွး�း��ထွ့း�ု�ျ့း�လ�ပိုးးရန်းးနိုှင်�းကျန်းး်သူတွးခွျကျးအခွျ း��
ကျး�မြပိုးဌာ့န်းးးခွ��ရသူည်း။

သူး��ရေးသူ့း ၂၀၁၁ ခွ�နိုှစးစစးအ�ပိုးးရေးရးအဖြိုးပိုးီးတွွင်း မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏ ��တွးယာ
အကြီးကျး�း�ီ�း�ကျရကျးတွစးရေးရွးရေးကျ့ကျးပိုးွ�ကျး� ၂၀၂၀၊ နိုး�ဝင်းဘာ့လ ၈ 
ရကျးတွွင်းကျျင်းးပိုးရေးသူ့အခွါ ���ွယားအစည်းးရိုး��းရေးရးနိုှင်�း ���နိုဒရေးပိုးး�ု
�ျ့း အတွွကျးကျျန်းးး �့ရေးရး ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းကျး� ရေးမြဖွံ့ရေးလ့့�ရေးပိုးးခွ��
သူည်း။ ဤကျးစစရေးကြကျ့င်�း��ရိုး��သူး����ရေးပိုးး�ုလူဦးးရရေးရတွး�းမြ�ှင်�းဖွံ့း�� ရေး�့့းလင်�း
ရေးပိုးသူည်း။20 းရေးကျ့ကျးပိုးွ�သူည်းတွး�င်းးရင်းးသူ့းလူန်းည်းးစ��ျ့း၊
အထွူးသူမြဖွံ့င်�း ရခွး�င်းမြပိုးည်းန်းယားရှး ရိုးး�ဟုင်းဂါျ့အသူး�င်းးအဝး�င်းး�ျ့း�ှ ��ရေးပိုးး
ပိုးး�င်းခွွင်�း�ရှးရေးသူ့ အရေးမြခွအရေးန်းကျး�လည်းးမြဖွံ့စးရေးပိုး်ရေးစသူည်း။21

မြ�န်းး�့အစး�းရသူည်း အစး�းရထွးန်းးးခွျ�ပိုးး�ု�ရှးရေးသူ့ ဧရးယာ့�ျ့း (NGCA) 
အပိုးါအဝင်း ရေးရ့ဂါါကျူးစကျး�ုကျး� ပိုးး��း�ည်ှးနိုုင်းး ရေးမြဖွံ့ရှင်းးရန်းး လး�အပိုးးရေးကြကျ့င်းး
သူးထွ့းပိုးါသူည်း။ COVID-19 သူည်းလူ�ုအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းလ��းကျး�
�ခွွ�မြခွ့း ပိုး�တွရေးမြပိုးးည်ီသူကျးရေးရ့ကျးလး��း�ည်းမြဖွံ့စးဖြိုးပိုးီး တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု ကြီးကျး�းပိုး�းး
�ု�ျ့းသူည်း တွး�င်းးမြပိုးည်းရှးလူတွး�င်းးအတွွကျး အ ကျျ း�းမြဖွံ့စးထွွန်းးးရေးစ�ည်းမြဖွံ့စး
ရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�း အစး�းရသူည်း (NGCA) ရှးတွး�င်းးရင်းးသူ့းကျျန်းးး�့ရေးရးအဖွံ့ွ��
အစည်းး�ျ့း �ှတွ �င်�းပိုး��ပိုးး�း�ု�ျ့းရေးပိုးးရ့တွွင်း (အ�ျ့းအ့းမြဖွံ့င်�း အရေးရး�
ယာူမြခွင်းးအ့းမြဖွံ့င်�း) ပိုးး�၍ ထွးရေးရ့ကျး�ုရှးပိုးါသူည်း။

“၂၀၁၅ ��နှ�စ့််�း�င််းရှေ့့ရှေ့ဘ�တွိုးင််း့�်�့�ရှေ့ငွ်း��� တိုး���်
ခြ��်မု်း ၈၀ ့ာနုှ�်�သားည်် ့�း�င််းလူှမ်းျး��လူှမု်းရှေ့့�အဖ့ို့�
အစ်ည််� မ်းျာ�ခြဖို့စ််ဖြိုး�ီ�့�း�င််းလူှမ်းျး��မ်းျာ�အတွိုးက်် 
အကူ်အညီ်ခြဖို့စ််���တိုးယ််။ ေါရှေ့�မ်းယ်� ်COVID �့�တိုး���်
ခြ��်မု်းက် လူှတိုးး�င််း�က်း� အက်ျး��သားက််ရှေ့့ာက််မု်း �့း�ါ
တိုးယ််။

19  The Diplomat – Myanmar and COVID-19
20  Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Centre; Frontier Myanmar–Health officials brace for post-election COVID-19 spike
21  ABC News–Myanmar’s upcoming election marred by voting cancellations and COVID-19
22  Inter-Agency Standing Committee – Humanitarian system-wide emergency activation
23  Kuno Platform, ‘Towards a risk-sharing approach in Covid19 response and beyond – Perspectives from a national NGO in Myanmar’

2.3. ဤအစ်ီရာင််ခု�စ်ာအတေကြက်ာင််�

တွစးကျ�ာ့ လ��းအတွး�င်းးအတွ့အရCOVID-19 နိုှင်�း၎င်းး၏မြပိုးဿန်း့
�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ုစန်းစး လည်းပိုးတွးပိုး��ကျး�
ပိုးး��း�စီစစးရန်းး ရေးတွ့င်းး�း��ု�ျ့းတွး�းလ့ပိုးါသူည်း။ COVID-19 ကျ့လ
တွငွ်း ရေးဘားအနိုတရ့ယား တွစးခွ�အ့း စန်းစးတွကျျတွ��မြပိုးန်းးပိုး��၊22COVID-19
သူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ အကျူအည်ီ�ျ့းအရေးပိုး် 
ထွးခွး�ကျးလ့ပိုး��နိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးနိုး�င်းင်��ျ့း၏ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါအရေးပိုး်တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု
ပိုး��စ�အ�ျ း�းအ�ျ း�းကျး� ရေးလ�လ့ရန်းးလး�အပိုးး လ့ရေးကြကျ့င်းးမြပိုးသူရေးန်းပိုးါသူည်း။ 
COVID-19 ရေးကြကျ့င်�းရေးဘားတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�း�င်းရ့တွး�ကျးရိုးး�ကျး ရန်းးပိုး��ရေးင်ွတွး�းမြ�ှင်�း
ရေးရး အ�း�မြပိုး�ခွျကျး�ျ့းရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျတွင်းမြပိုးရေးတွ့င်းးခွ�
ရ့တွွင်းလည်းးတွး�းတွကျး�ုအခွျ း��ရှးခွ��သူည်း။23

ထွး��ရေးကြကျ့င်�း၂၀၂၀ ခွ�နိုှစး ဩဂါ�တွးလတွွင်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ု�း�င်းရ့ အကြံကျ�ရေးပိုးးအဖွံ့ွ�� (HAG) သူည်း Trocaire Myanmar နိုှင်�း 
ပိုးူးရေးပိုးါင်းး၍ COVID-19 ၏သူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့းကျး� မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏အကျျ း�း
သူကျးရေးရ့ကျး�ု �ျ့းကျး�အကျ�မြဖွံ့တွးရန်းးရည်းရွယား၍ ဤသူ�ရေးတွသူန်းကျး�
မြပိုး�လ�ပိုးးခွ��ပိုးါသူည်း။ ဤသူ�ရေးတွသူန်းသူည်းကျ့လတွး�အခွျ းန်းးတွး� အတွွင်းး
အခွျကျးအလကျး�ျ့းကျး�လျင်းမြ�န်းး�န်းးစွ့ခွွ�မြခွ့းစးတွးမြဖွံ့့ရေးလ�လ့
ခွ��ဖြိုးပိုးီး နိုး�င်းင်�အတွွင်းးရှး လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု လ�ပိုးးင်န်းးးရေး�့င်းရွကျး
သူူ�ျ့း၏အမြ�င်း�ျ့း၊အရေးတွွ�အကြံကျ���ျ့း၊ ပိုးကျတွးမြပိုးဿန်း့�ျ့းကျး� ရေးလး
ရေးလးန်းကျးန်းကျးသူးရှး ရေးစရန်းးရည်းရွယားထွ့းပိုးါသူည်း။

https://thediplomat.com/2020/05/myanmar-and-covid-19/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/health-officials-brace-for-post-election-covid-19-spike/
https://www.abc.net.au/news/2020-11-06/myanmar-election-marred-by-voting-cancellations-and-covid-19/12846778
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IASC%20System-Wide%20Activation.pdf
https://www.kuno-platform.nl/themes/towards-a-risk-sharing-approach-in-covid19-response-and-beyond-perspectives-from-a-national-ngo-in-myanmar/
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/03/HAG_COVID19ThinkPiece_March2020_FINAL.pdf
https://devpolicy.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://devpolicy.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://static1.squarespace.com/static/58256bc615d5db852592fe40/t/5e77a124c54f956f5667df99/1584898345320/A4EP+COVID_19+position+paper_Final.pdf
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တေဒီသုနည်း်�အ�ုုင််�လုပို်တေဆိုာင််ဖြခုင််�အာ�အဓါုပိုါယ််
သု�်မှုှ�်ဖြခုင််�

ရေး�သူန်းည်းးအတွး�င်းးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းး၏အဓါးပိုးါယားကျး� �ည်းသူး��
သူတွး�ှတွးသူင်�းသူည်း�း�သူည်�းအခွျကျးနိုှင်�းပိုးတွးသူကျး၍ ကျ�ာ့ လ��း
�း�င်းရ့ဖွံ့ွင်�း�း�ခွျကျး�ျ့း တွူည်ီ�ု�ရှးရေးသူ့းလည်းး ဤအစီရင်းခွ�စ့
တွွင်း�ူ ရေးအ့ကျးပိုးါအဓါးပိုးါ့ယားဖွံ့ွင်�း�း�ခွျကျး�ျ့းကျး� အသူ��းမြပိုး�ထွ့း
ပိုးါသူည်း။

ရှေ့ေသား�့မ်းျာ�သားည်် လူှသားာ��ျင််း�စ်ာ�ာရှေ့ထို့ာက််ထို့ာ�မု်းဆုး�င််း့ာ 
အရှေ့့�က်းစ်စမ်းျာ�တွိုးင််း ရှေ့�ါင််း�ရှေ့ဆုာင််းမု်း၊ လွှတ်ိုးလှ�်မု်း နှ�င်း�် 
ဆ့ု��ခြဖို့တ်ိုးမု်းမ်းျာ�က်း� နှး�င််းင့်းတိုးက်ာက်လွှတ်ိုးလှ�်စွ်ာအသားးအမ်း�တ်ိုးခြ��
ခြ�င််း�၊ ရှေ့လှ�စ်ာ�ခြ�င််း�နှ�င်း� ်အာ�ရှေ့က်ာင််း�ရှေ့စ်ခြ�င််း� လှ��်င်း�်�စ်ဉ််
ခြဖို့စ််သားည််။

ဤ အဓါးပိုးါ့ယားဖွံ့ွင်�း�း�ခွျကျးသူည်း Going Local �ှမြဖွံ့စးသူည်း။ 
HAG နိုှင်�း ဩစရေးကြတွးလျ ကြကျကျးရေးမြခွန်းီတွး��ကျမြဖွံ့ည်�း စွကျးထွ့းရေးသူ့ 
ပိုးစးဖွံ့းတွးသူ���ဒရ့အတွွင်းးရှး လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ု �း�င်းရ့အဝန်းးးအဝး�င်းးမြဖွံ့စးရေးပိုး်ရေးစ ရေးရးအတွွကျးမြဖွံ့စးသူည်း။ 
သူ�ရေးတွသူန်းအတွွကျး ည်ှးနိုုင်းး ရေး�ွးရေးနိုွးစဉ်းကျ့လအတွွင်းး 
အဓါးပိုးါ့ယားဖွံ့ွင်�းခွျကျးကျး� ပိုးစးဖွံ့းတွးရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ျ့းကျ တွီထွွင်း
ခွ��ရေးသူ့းလည်းး အမြခွ့းရေး�သူ�ျ့း၏ အခွင်းးအကျျင်းး�ျ့းနိုှင်�း
သူကျး�း�င်းပိုးါသူည်း။ 

ဤအစီရင်းခွ�စ့၏ အပိုးး�င်းး ၃တွွင်းရေးလ�လ့�ု၏န်းည်းးန်း့နိုှင်�း 
ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းကျး� ရေးဖွံ့့းမြပိုးထွ့း သူည်း။ အပိုးး�င်းး ၄ သူည်း COVID-19 
၏ မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ ကျဏ္ဍအရေးပိုး် သူကျးရေးရ့ကျး
�ုကျး� ခွွ�မြခွ�းးစးတွးမြဖွံ့့ ထွ့းသူည်း။ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ု�း�င်းရ့ကျဏ္ဍတွွင်း(LNO)၊ အစး�းရ�ဟု�တွးရေးသူ့ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ�� 
အစည်းး�ျ့း (INGO)၊ ကျ�လသူ�ဂါဂ (UN)အဖွံ့ွ�� အစည်းး�ျ့း၊ ကြကျကျးရေးမြခွ
န်းီနိုှင်�း လမြခွ�းးန်းီလုပိုးးရှ့း �ု�ျ့း၊ဘာ့သူ့ရေးရး အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း 
ရပိုးးရွ့လူထွ�ရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးရးတွွင်းပိုးါဝင်းသူည်�းကျွန်းးယာကျး�ျ့းပိုးါဝင်းကြကျ
ပိုးါသူည်း။ လူသူ့း ခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း �ုအကျူအည်ီ�ျ့းကျး�
အပိုးး�င်းး ၅ တွွင်းရေးဖွံ့့းမြပိုးထွ့းဖြိုးပိုးီ�ကျူးစကျး ရေးရ့ဂါါသူည်း ရေး�သူအလး�ကျး 
�ည်းသူး��သူကျးရေးရ့ကျး�ုရှးသူည်း၊ အခွျ း��ရေး�သူ�ျ့းတွွင်း တွး�းတွကျး�ု�ျ့း
နိုှင်�း အခွျ း��တွွင်း��တွး ယာ�တွး�ု�ျ့း သူး���ဟု�တွး ရေးန်း့ကျးမြပိုးန်းး��တွး�ျ့းမြဖွံ့စး
ရေးပိုး်ရေးစပိုး��ကျး� ရှင်းးမြပိုးထွ့းသူည်း။ အပိုးး�င်းး ၆ အရေးန်းမြဖွံ့င်�း ဤရေးတွွ�ရှးခွျကျး
�ျ့း၏ အကျျ း�းသူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့းကျး� မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့
ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ ရေး�့င်းရွကျးခွျကျးအတွွကျး သူင်�းရေးလျ့းရေးသူ့
ရေးထွ့ကျးခွ�ခွျကျး�ျ့းကျး�ကျ့လတွး�၊အလယားအလတွး၊ကျ့လရှည်းပိုး��စ��ျ့း
အမြဖွံ့စးစဉ်းးစ့းရန်းးရေးဖွံ့့းမြပိုးထွ့းသူည်း။

3. သုတုေ�သုနနည်း်�စ်နစ််
ကျ�ာ့ �လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ထွးပိုးးသူီးည်ီလ့ခွ�ရေးန်း့ကျးပိုးး�င်းး
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�နိုှင်�း ရေး�သူတွွင်းးအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းနိုှင်�း အခွျကျးအလကျး�ျ့း
ရှ့ရေးဖွံ့ွမြခွင်းးအရေးမြခွခွ�၍ HAGသူည်းပိုးစးဖွံ့းတွးကျွန်းးးနိုး�င်းင်��ျ့းရှး အစး�းရ
�ဟု�တွးရေးသူ့အဖွံ့ွ��အစည်းး �ျ့း (PIANGO) �ှတွီထွွင်းထွ့းရေးသူ့
တွး�င်းးတွ့မြခွင်းး�ူရေးဘာ့င်းကျး� အရေးမြခွခွ�၍ သူ�ရေးတွသူန်းမြပိုး�ခွ��ပိုးါသူည်း။ 

COVID-19 ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့းစဉ်းကျ့လအတွွင်းး မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�
ရှးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု အရေးမြပိုး့င်းးအလ� သူည်း
�ည်းသူည်�းရေးန်းရ့တွွင်း�ည်းသူး��မြဖွံ့စးပိုးျကျးရေးန်းခွ��သူည်းကျး� သူ�ရေးတွသူန်းမြပိုး�
ရေးလ�လ့ခွ��သူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးဦးးရေး�့င်း ရေးသူ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့း အတွွကျး 
အခွွင်�းအလ�းး�ျ့း၊ကျန်းး်သူတွး ခွျကျး�ျ့း၊ စန်းစးတွ ကျျ�ု�ျ့း၊မြဖွံ့စးတွည်း
�ု�ျ့းကျး� အရေးမြခွခွ�ကျ့ရေးလ�လ့ခွ��သူည်း။ဤစ့တွ�းးတွွင်းရေးဖွံ့့းမြပိုးထွ့း
ရေးသူ့“ရေး�သူ�း�င်းရ့၊ရေး�သူနိုတရ�း�င်းရ့”ဟုူသူည်းမြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�အတွွင်းးရှး
မြပိုးည်းန်းယား�ျ့းသူး���ဟု�တွးတွး�င်းးရေး�သူကြီးကျီး�ျ့း၊ ပိုးဋိးပိုးကျခ�ျ့းမြဖွံ့စးပိုးွ့းရ့
ရေးန်းရ့ရေး�သူ�ျ့းကျး� ရည်းညွှှန်းးးပိုးါသူည်း။

သုုတေ�သုနဆိုုုင််ရာာတေမှု�ခု့န်�မှုျာ�မှုှာ

 f COVID-19သူည်းမြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့
လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့း၊ အကျူအည်ီ�ျ့းအရေးပိုး်�ည်းသူး��သူကျး ရေးရ့ကျးခွ��
ပိုးါသူန်းည်းး။ 

 f COVID-19ရေးကြကျ့င်�းရေး�သူခွ��ျ့း၊ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း
အရေးပိုး်�ည်းသူည်�းအခွွင်�းအလ�းးနိုှင်�းစးန်းးရေးခွ်�ု �ျ့းရှးလ့ရသူ
န်းည်းး။

 f မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့စန်းစး�ျ့းနိုှင်�း
လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ျ့းသူည်း အန်း့ဂါတွးတွွင်းရေး�သူတွွင်းး၊မြပိုးည်း 
တွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏စွ�းးရည်းကျး�ပိုးး��း�ထွးရေးရ့ကျးစွ့�ည်းကျ��သူး��
တွည်းရေး�့ကျးနိုး�င်း�ည်းန်းည်းး။

https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2017/11/ARC-Localisation-report-Electronic-301017.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2017/11/ARC-Localisation-report-Electronic-301017.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/12/Measuring-Localisation-Framework-and-Tools-Final_2019.pdf
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အခွျကျးအလကျးရေးကျ့ကျးရ့တွွင်း ရေးရ့ရေးနိုှ့ရေးကျ့ကျးယာူသူည်�း
န်းည်းးလ�းး�ျ့းကျး�အသူ��းမြပိုး�ထွ့းပိုးါသူည်း။ ကျး�ယားပိုးး�င်း ပိုးါဝင်းရေးမြဖွံ့�း�ရ
ရေးသူ့စစးတွ�းး (အဂါ�လးပိုးးနိုှင်�းမြ�န်းး�့ဘာ့သူ့)ကျး� တွး�င်းးတွ့ရေးရး�ူ
ရေးဘာ့င်း၏အဓါးကျညွှှန်းးးကျးန်းးး�ျ့း ကျး�အရေးမြခွခွ�ဖြိုးပိုးီး အရေးရအတွွကျးသူရေးဘာ့
ကျး�ဦးးတွည်းရေးကျ့ကျးယာူပိုးါသူည်း။ တွးကျျရေးသူ့ရေးန်းရ့�ျ့း၏အရေးသူးစးတွး
အ ရေးမြခွအရေးန်းကျး�ရေးလ�လ့ရန်းးအင်းတွ့ဗျ�း�ျ့းကျး�အဂါ�လးပိုးးသူး���ဟု�တွး
မြ�န်းး�့ဘာ့သူ့မြဖွံ့င်�း မြပိုး�လ�ပိုးးခွ��သူည်း။ အရင်းးအမြ�စး အ့းလ��း�ှ 
အခွျကျးအလကျး�ျ့းကျး�ရနိုး�င်းသူ�့ရေး�းမြ�န်းးးထွ့းဖြိုးပိုးီး ရေးတွွ�ရှးရရေးသူ့
အခွျကျး�ျ့းကျး�မြပိုးန်းးလည်းခွျ းန်းးကျး�ကျး �န်းးးစစးထွ့းပိုးါသူည်း။

အခွျကျးအလကျးစ�ရေး�့င်းးမြခွင်းးနိုှင်�း ခွွ�မြခွ�းးစးတွးမြဖွံ့့မြခွင်းး
ကျး�HAGသူ�ရေးတွသူန်းအဖွံ့ွ��နိုှင်�း မြ�န်းး�့ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�းရေးရးကျွန်းးယာကျး တွး��ကျ စီ��
ခွန်းး်ခွွ�ခွ��သူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးသူ�ရေးန်းသူန်းပိုးည့်ရှင်းသူည်း သူ�ရေးတွသူန်းည်းး
ကျးရးယာ့�ျ့းကျး� ဘာ့သူ့မြပိုးန်းးမြခွင်းး၊ မြ�န်းး�့စကျ့းမြဖွံ့င်�းအင်းတွ့ဗျ�း�ျ့း
မြပိုး�လ�ပိုးးမြခွင်းးနိုှင်�းအခွျကျးအလကျး�ျ့းကျး�အဂါ�လးပိုးးဘာ့သူ့သူး��မြပိုးန်းး�း�မြခွင်းး
တွး��ကျး�စီ��ခွန်းး်ခွွ�ခွ��သူည်း။

၂၂  အဖွဲ ့အင်တာဗျ�း
 ၁၀  ြပည်တွင်း

၁၂  ြပည်ပ

သုေတသနနည်း
စနစ်နှင့်ကျင့်ဝတ်

 

၂၄
အင်တာဗျ�း

၃၀+
စာရွက်စာတမ်းများ

ေလ့လာြခင်း
၂၅ ခုနှင့်အထက်

၈၀
ကိုယ်တိုင်အကဲြဖတ်မှု
စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ေြဖဆိုသည့်အဖွဲ့ 

၃၅  ြပည်တွင်း

၄၅  ြပည်ပ

၂၇ လူေတွ ့အင်တာဗျ�း
     ၁၀  ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းမှြပည်တွင်းဝန်ထမ်း

     ၆  နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းမှြပည်တွင်းဝန်ထမ်း

     ၁၁  နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းမှနိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း

ကျျန်းးး�့ရေးရးဝန်းးထွ�းး�ျ့းသူည်းCOVID-19 ရေးရ့ဂါါပိုးး�းစစးရေး�း�ုရလ�း�ျ့းကျး��န်းးးစစးရေးန်းကြကျပိုး�� ဓါါတွးပိုး��-ခွွန်းးလတွး, Hkun Lat Photography

https://www.hkunlat.com/
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တေဒီသုနည်း်�အ�ုုင််�လုပို်တေဆိုာင််ဖြခုင််�အာ��ုုင််��ာသုည်း�်မှုူတေဘာာင််

PIANGO နိုှင်�း HAG တွး��အတွူတွကျွပိုးူးရေးပိုးါင်းးဖြိုးပိုးီးအရပိုးးဘာကျးလူ�ုအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း(CSO) နိုှင်�းအတွူ ရေး�သူန်းည်းးအ တွး�င်းးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းး�ူ
ရေးဘာ့င်းနိုှင်�း�း�င်းရေးသူ့န်းည်းးလ�းးအသူွယားသူွယားကျး�၂၀၁၉ခွ�နိုှစးတွွင်းရေးဖွံ့့းထွ�တွးထွ့းခွ��သူည်း။ထွး�ဖွံ့း�ရ�းတွွင်းပိုးစးဖွံ့းတွးရေးလးနိုး�င်းင်�ကျပိုးါဝင်းခွ��ဖြိုးပိုးီးရေး�သူ
န်းည်းးအတွး�င်းးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ီဇူးး�င်းးပိုး��စ�ကျး�ရေးဖွံ့့းထွ�တွးခွ��ကြကျပိုးါသူည်း။ 

အညွှှန်းးးကျးန်းးး�ျ့းနိုှင်�းန်းည်းးလ�းး�ျ့းကျး�ည်ှးနိုုင်းးတွး�င်းပိုးင်းမြခွင်းးလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်းအ့းမြဖွံ့င်�းအတွည်းမြပိုး�ခွ��ဖြိုးပိုးီးတွး�င်းးတွ့�ု�း�င်းရ့စ�မြပိုး�စ့တွ�းးကျး�HAGကျ
န်းယားပိုးယားအ့းလ��းသူး��မြဖွံ့န်းး်ရေးဝ�န်းးးစစးခွ��ပိုးါသူည်း။ထွး�အ�င်�းတွွင်းနိုး�င်းင်�ရေးပိုးါင်းးစ��၊ရေး�သူတွွင်းးနိုှင်�းကျ�ာ့ လ��း�း�င်းရ့အ�င်�းလး�ကျး၊ရေး�သူအလး�ကျး
မြဖွံ့စးရေးစရန်းးယာခွင်းကျရှးခွ��ရေးသူ့STARTကျွန်းးယာကျး၊ တွ့ဝန်းးခွ��ုနိုှင်�း စွ�းးရေး�့င်းရည်း�း�င်းရ့ရေးလ�လ့သူင်းယာူရေးရးကျွန်းးယာကျး(ALNAP)၊အကျူအည်ီ
ရေးပိုးးရေးရးတွ���မြပိုးန်းး�ုကျွန်းးယာကျး(NEAR)ကျွန်းးယာကျးတွး��နိုှင်�းအတွူ လ�ပိုးးရေး�့င်းခွ��မြခွင်းးမြဖွံ့စးသူည်း။ ဤ�ူရေးဘာ့င်းသူည်းရေး�သူအလး�ကျးရေး�သူန်းည်းး
အတွး�င်းးလ�ပိုးး ရေး�့င်းမြခွင်းး၏တွး�းတွကျး�ုကျး�တွး�င်းးတွ့နိုး�င်းသူည်�းန်းည်းးလ�းးတွစးခွ�အမြဖွံ့စးထွည်�းသူွင်းးစဉ်းးစ့းလ��ပိုးရေး�့င်းနိုး�င်းသူည်း။

HAGနိုှင်�းPIANGO၏ ရေး�သူန်းည်းးအတွး�င်းးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးအ့း တွး�င်းးတွ့မြခွင်းး�ူရေးဘာ့င်းတွွင်းတွး�င်းးတွ့သူည်�းန်းယား ပိုးယား(၇)ခွ�ရှးသူည်း။ဤ
သူ�ရေးတွသူန်း၏ရည်းရွယားခွျကျးလည်းးမြဖွံ့စးရေးသူ့ရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုနိုှင်�း အမြပိုးန်းးအလှန်းး မြဖွံ့ည်�း�ည်းး�ု၊ ဦးးရေး�့င်း�ု၊ �းတွးဖွံ့ကျး
ရေး�့င်းရွကျး�ု၊ စွ�းးရေး�့င်းရည်းတွည်းရေး�့ကျးမြခွင်းးနိုှင်�း ရန်းးပိုး��ရေးင်ွကျဏ္ဍ �ျ့းအဓါးကျပိုးါဝင်းသူည်း။

L O C A L I S A T I O N

မိတ်ဖက်ေဆာင်ရွက်မှုများ

ေခါင်းေဆာင်မှု

စွမ်းေဆ
ာင်ရည

် ရံပ
ုံေင
ွ

ပါဝ
င်ြခ
င်း

မူဝါဒေရးရ
ာနှင့်အေရး

ေပါင်းစပ်ည
ှိနှိုင်းြခင်း

အ
ြပန်အ

လ
ှန်ပံ့ပိုးြခင်း

ဆိုပန်�ကားြခင
်း

သုုတေ�သုနအ�့က််က်န််သု�်ခုျက််မှုျာ�

 f ဘာာသုာဖြပိုန်ဆိုုုမှုု - စစးတွ�းးရေးကျ့ကျးယာူစဉ်းကျ့လအတွွင်းး အသူ��းမြပိုး�ရေးသူ့ အခွျကျးအလကျး�ျ့းသူည်း အဓါးကျ အသူ��းအနိုုန်းးး�ျ့းသူည်း ရေး�သူန်းည်းးအတွး�င်းး
န်း့းလည်းရန်းးခွကျးခွ�တွတွးပိုးါသူည်း။ ဘာ့သူ့မြပိုးန်းး�း�မြခွင်းးအ�င်�းတွွင်း လည်းး အသူ��းအနိုု�း�ျ့းန်း့းလည်း�ုလွ�နိုး�င်းပိုးါသူည်း။

 f က်ုုယ််စ်ာ�ဖြပို�မှု ု- သူ�ရေးတွသူန်းတွွင်းပိုးါဝင်းပိုးတွးသူကျးသူူအ�ျ့းစ�သူည်း မြပိုးည်းတွွင်းးနိုှင်�း အစး�းရ�ဟု�တွးရေးသူ့ နိုး�င်းင်� တွကျ့ အဖွံ့ွ��အစည်းး (INGO) �ျ့းမြဖွံ့စးကြကျ
သူည်း။ အစး�းရကျး�ယားစ့းလှယား�ျ့း နိုှင်�း ရပိုးးရွ့လူထွ� ကျပိုး��ပိုးး�းရေးပိုးး ရေးသူ့အခွျကျး အလကျး�ျ့းသူည်းအတွးအကျျလှ�းးခြုံခွ��နိုး�င်း�ည်�းအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းန်းည်းးပိုးါး
တွတွးပိုးါသူည်း။

 f သုက််တေသုအတေထုာက််အထုာ�မှုျာ� - သူ�ရေးတွသူန်းတွွင်း�ှတွးတွ�းး�ှတွးရ့�ျ့းကျး� �ှတွးသူ့းရန်းးအရေးရးကြီးကျီးပိုးါသူည်း။ ပိုးါဝင်းသူူ�ျ့း၏ရေးမြဖွံ့ကြကျ့းခွျကျး�ျ့း
ကျး�အမြ�န်းး���းရေးလ�လ့�န်းးးစစးရပိုးါသူည်း။ ထွး��ရေးကြကျ့င်�း ရေးမြဖွံ့�း�ထွ့း�ုအ့းလ��းကျး� အမြပိုးည်�းအဝမြပိုးန်းးလည်းရေးဖွံ့့း မြပိုးရ့တွွင်းကျန်းး်သူတွး�ု�ျ့းရှးနိုး�င်းပိုးါသူည်း။ 
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏ COVID-19 တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး� ဤသူ�ရေးတွသူန်းတွစးခွ�တွည်းးမြဖွံ့င်�းသူ��းသူပိုးးရန်းး�မြဖွံ့စးနိုး�င်းပိုးါ။��ှတွးယာူနိုး�င်းပိုးါ။ COVID-19သူည်း�ကျးလကျးမြဖွံ့စးပိုးွ့းရေးန်း 
��ရေးရ့ဂါါတွစးခွ�မြဖွံ့စးရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းလည်းးမြဖွံ့စးပိုးါသူည်း။



16 Two steps forward, one step back: Assessing the Implications of COVID-19 on locally-led humanitarian response in Myanmar

4. COVID-19 သုည်း်ဖြမှုန်မှုာနှုုင််င်�လူသုာ�ခုျင််�စ်ာနာမှုုဆိုုုင််ရာာ
က်ဏ္ဍအတေပို�မှုည်း်က်��သုုု�အက်ျ�ု�သုက််တေရာာက််မှုုရာှုသုနည်း်�။

အမြခွ့းကျဏ္ဍ�ျ့းစွ့ကျ��သူး��ပိုးင်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ကျဏ္ဍသူည်း 
COVID-19 ရေးရ့ဂါါကျူးစကျး�ုအတွွကျး ကြီးကျး�တွင်းမြပိုးင်း�င်းထွ့းမြခွင်းး�ရှး
ခွ��ပိုးါ။  ၂၀၂၀ �တွးလနိုှင်�း ဧဖြိုးပိုးီလတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့လ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး 
�ျ့း (အဓါးကျအ့းမြဖွံ့င်�း INGO �ျ့းနိုှင်�း အလှ�ရှင်းရိုး��း�ျ့း၊ သူ�ရိုး��း�ျ့း) 
သူည်းကျျန်းးး�့ရေးရး�း�င်းရ့စး�းရး�း�ု�ျ့းရေးကြကျ့င်�း ၎င်းးတွး��၏နိုး�င်းင်�တွကျ့ 
ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ့းရေးန်းရပိုးးသူး��မြပိုးန်းးပိုးး��ခွ��ကြကျသူည်း။24 စန်းစးစွ�းးရည်း၊
ရေးမြပိုး့င်းးလ�ရေးန်းရေးသူ့ အရေးမြခွ အရေးန်းတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့နိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းး၊ 
နိုး�င်းင်�အ�င်�း ပိုးါဝင်းလုပိုးးရှ့းသူူ�ျ့းသူည်း အစး�းရနိုှင်�း ရပိုးးရွ့လူထွ�
အ့း လး�အပိုးးသူည်�းလး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းမြဖွံ့ည်�း�ည်းးနိုး�င်းရန်းးအတွွကျး 
လး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွအစီအ���ျ့းကျး� ရေးရတွး�၊ရေးရရှည်းအတွွကျးပိုး��ပိုးး�းနိုး�င်းခွ��ကြကျ
ပိုးါသူည်း။

24  MOHS (14 November 2020): Situation Report – No. 221_Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

4.1. တေဒီသုခု�မှုျာ�ဦး�တေဆိုာင််တေသုာတေဘာ��ုန််ဖြပိုန်မှုု

လကျးရေးတွွ�တွွင်း ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး(LNOs) �ျ့းသူည်း 
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှး COVID-19 အ့းလူသူ့းခွျင်းး စ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု
�း�င်းရ့ ကျဏ္ဍ�ျ့းကျး� တွ�န်းး် မြပိုးန်းးနိုး�င်း�ု�ျ့းမြပိုး�လ�ပိုးးခွ��သူည်း�ှ့ ထွင်းရှ့း
သူည်း။  ၎င်းးသူည်းနိုး�င်းင်� တွကျ့�း�င်းရ့လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း
�ုအကျူအည်ီ�ျ့းရရှးရေး�သူ�ျ့းနိုှင်�း၊ န်းီးစပိုးးရ့ရေး�သူ �ျ့းတွွင်း ပိုးး�၍ သူးသူ့
ထွင်းရှ့းသူည်း။  ရေးယာလ�ယာျအ့းမြဖွံ့င်�း စစးတွ�းးရေးမြဖွံ့�း�သူူ ၇၅ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးး
ကျ COVID-19 သူည်းလူသူ့းခွျင်းး စ့န်း့�ု�း�င်းရ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုတွွင်း 
ရေး�သူနိုတရရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ျ့း၏အခွန်းးးကျဏ္ဍကျး� မြ�ှင်�းတွကျးရေးစရန်းးကျူည်ီ
ရေးပိုးးခွ�� သူည်းဟု�ခွ�စ့းခွ��ရသူည်း။ ရေးအ့ကျးရေးဖွံ့့းမြပိုးပိုးါပိုး��တွွင်းရေးဖွံ့့းမြပိုးထွ့း
သူည်�းအတွး�င်းး ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� အစည်းး (LNOs) �ျ့း၏တွ�န်းး် မြပိုးန်းး
�ုသူည်း ပိုးး��း�အ့းရေးကျ့င်းးရေးန်းသူည်းကျး� ရေးတွွ�ရသူည်း။

ရန်းးကျ�န်းးဖြိုး�း��၊ကျ�့ရွတွးဖြိုး�း��န်းယားတွွင်းရေးစတွန်း့လ�ပိုးးအ့းရှင်းတွစးဦးးကျဘာတွးစးကျ့း�ှတွးတွး�င်းတွစးခွ�အ့းပိုးး�းသူတွးရေး�းမြဖွံ့န်းးးရေးန်းပိုး��။ ဓါ့တွးပိုး�� - ခွွန်းးလတွး, Hkun Lat 
Photography

http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Situation_Report_-_No._221_Coronavirus_Disease_2019_COVID-19_MOHS_14Nov2020.pdf
https://www.hkunlat.com/
https://www.hkunlat.com/


17Two steps forward, one step back: Assessing the Implications of COVID-19 on locally-led humanitarian response in Myanmar

ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့ အဖွံ့ွ���ျ့း�ရေးရ့ကျး�ီ
ပိုးထွ����းတွ�န်းး် မြပိုးန်းးနိုး�င်းကြကျသူည်�းအစဉ်းအလ့ရှး သူည်း။ ၎င်းးတွး��သူည်း
လူထွ�၏အဓါးကျအစးတွးအပိုးး�င်းးတွစးခွ�မြဖွံ့စးဖြိုးပိုးီး လူထွ�၏လ��ခြုံခွ���ုကျး� ရေးသူခွျ့
ရေးစရန်းး ပိုးး��း�တွ့ဝန်းး ယာူ�ုနိုး�င်းသူည်�းအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းရှးသူည်း။ ရေး�သူ
အလး�ကျး ဦးးရေး�့င်းတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုသူည်း ၎င်းးတွး��လ�ပိုးး ရေး�့င်းရေးန်းသူည်�း ရပိုးးရွ့
ထွူထွ�၏ လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး�မြဖွံ့ည်�း�ည်းးရေးပိုးးနိုး�င်းရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းလည်းး
မြဖွံ့စးသူည်း။ အထွူးသူမြဖွံ့င်�း �ကျးသူွယား ရေးရးနိုှင်�း အသူးပိုးည့်မြ�ှင်�းတွင်းရေးရး
အပိုးး�င်းးမြဖွံ့စးသူည်း။

နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျး COVID-19 သူည်း
အစး�းရ၏ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းရေးကြကျ့င်�း COVID-19 စစးရေး�းမြခွင်းး၊ 
ဝန်းးထွ�းး�ျ့းရေးန်းရပိုးးမြပိုးန်းးရမြခွင်းးတွး��ရေးကြကျ့င်�းလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့
နိုး�င်းင်�တွကျ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့း ရေးနိုှးသူွ့းရသူည်း။ ဤအရေးမြခွအရေးန်းတွွင်း 
နိုး�င်းင်�တွကျ့ လ�ပိုးးရေး�့င်း�ု�ျ့းကျး� အ့ရိုး��စး�ကျးလ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းရသူမြဖွံ့င်�း 
ရေးအ့ကျးရေးမြခွအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့း ရေးထွ့ကျးပိုး���ု အန်းည်းးင်ယားသူ့လ�ပိုးး
နိုး�င်းခွ��သူည်း။

“အက်ယ််၍ရှေ့ေသား�့မ်းးတ်ိုးဖို့က််အဖ့ို့�ရှေ့တွိုးက်း� ရှေ့ထို့ာက််�့��ျင််း

တိုးယ််ဆုး�့င််း �း�ဖြိုး�ီ� ရှေ့ခြ�ာင််း�လွှယ််ခြ�င််းလွှယ််ခြဖို့စ််ဖို့း��လှး��ါ 

တိုးယ််။ရှေ့ေသား�့မ်းးတ်ိုးဖို့က််အဖ့ို့�မ်းျာ�ဟာအ�ျး�်တိုးး�င််း�တွိုးင််း 

အမ်း��်တိုးက်ယ််လှး�အ�်�ျက််မ်းျာ�က်း� ကြံက်ည်�်ဖြိုး�ီ�လှး�က််ရှေ့လှျာ 

ညီ်ရှေ့ထွို့ တိုး���်ခြ��်နှး�င််းကြံက်�ါတိုးယ််။ နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�မ်းျာ�

အရှေ့�ခြဖို့င်း� ်�း�မ်းး�တိုးင််း�က်ျ�်ဖြိုး�ီ� သူားတိုးး��တီိုးထွို့င််းထို့ာ�ရှေ့သားာ 

အစီ်အစ်ဉ််မ်းျာ�က်း� ဖ့့ို့ဖြိုးဖို့း��တိုးး��တိုးက််ရှေ့အာင််း ဂရွ�တိုးစ်း�က််

လှ��်ရှေ့ဆုာင််းသားင်း�်သားည််။”

ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး(LNOs) �ျ့း၏ရေးမြ�မြပိုးင်းတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့း
ကျး�အ�င်�း နိုှစး�င်�းခွွ�မြခွ့း နိုး�င်းသူည်း။

 f တေအာက််တေဖြခုအဖွဲ့့��မှုျာ�နှှင်�် လူထုုအတေဖြခုဖြပို�အဖွဲ့့��အစ်ည်း်�
မှုျာ� (CBOs) ထွး�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း ရပိုးးရွ့ သူး���ဟု�တွး 
ရေးကျျးရွ့အ�င်�း�ှတွးပိုး���တွင်းထွ့းသူည်�းအဖွံ့ွ��၊ ရပိုးးရွ့အတွွင်းး
ဘာ�န်းးးကြီးကျီးရေးကျျ့င်းး၊ဗလီနိုှင်�း ဘာ�ရ့းရေးကျျ့င်းးစသူည်�း အဖွံ့ွ��အ 
စည်းး�ျ့းပိုးါဝင်းသူည်း။

 f �ရာာ�ဝင််၊တေဒီသုခု�၊ဖြပိုည်း်�့င််�အဖွဲ့့��အစ်ည်း်�မှုျာ�(LNOs) ထွး�
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း ရေး�သူတွစးခွ�သူး���ဟု�တွးအ�ျ း�း သူ့း
အ�င်�း၊ ဖြိုး�း��န်းယားအတွွင်းး စီ��လ�ပိုးးကျး�င်းကြကျပိုးါသူည်း။ ဤ
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း အလျင်းအမြ�န်းးတွ�န်းး် မြပိုးန်းးနိုး�င်းကြကျ
ဖြိုးပိုးီး ရေးမြ�မြပိုးင်းရေးပိုး်ရှးလး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး� မြပိုး�မြပိုးင်းရေးမြပိုး့င်းးလ�ရေးစ
ပိုးါသူည်း။ ၎င်းးတွး��သူည်း နိုး�င်းင်�တွ ကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး �ျ့းနိုှင်�း 
လကျးတွွ�လ�ပိုးးရေး�့င်းနိုး�င်းရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�း တွး�ကျးရိုးး�ကျး သူး���ဟု�တွး 
သူွယားဝး�ကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ ပိုးး��း�ရ ရှးကြကျသူည်း။

“အစ်ဉ််အလှာအ့ လူှသားာ��ျင််း�စ်ာ�ာရှေ့ထို့ာက််ထို့ာ�

မု်းဆုး�င််း့ာအကူ်အညီ်လှး�အ�်ရှေ့သားာရှေ့ေသားမ်းျာ�တွိုးင််း 

ခြ�ည််တွိုးင််း� နှ�င်း�်ရှေ့ေသား�့ဦး�ရှေ့ဆုာင််းသူားရှေ့တွိုးက်တိုး���်ခြ��်

မု်းခြ������ါသားည််။ က်�လှသားမ်းဂဂနှ�င်း�်အစ်း��့မ်းဟ�တ်ိုးရှေ့သားာ 

နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�အစ်ည််� မ်းျာ�အရှေ့�ခြဖို့င်း�် ဤက်ဏ္ဍတွိုးင််း

အက်��်အသားတ်ိုးခြဖို့င်း�်သားာ�ါဝိုင််း���သားည််။”

COVID-19 ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါသူည်းပိုးတွးဝန်းးးကျျင်းရှးလူထွ�အတွွင်းး သူတွင်းး
အ�ှ့း�ျ့းပိုးျ ��နိုှ���ုရေးကြကျ့င်�း အနိုတရ့ယား�ျ့း ကျး�ပိုးး�ဖြိုးပိုးီးတွး�းရေးစသူည်း။
ရေးဘားအနိုတရ့ယား�း�င်းရ့�ကျးသူွယားရေးရးနိုှင်�းမြပိုးင်းပိုး�ကျးသူွယားရေးရးအဖွံ့ွ��
သူည်းအပိုးတွးစဉ်းရေးတွွ���� ခွ��ဖြိုးပိုးီးကျျန်းးး�့ရေးရးနိုှင်�းအ့းကျစ့းဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်း
လည်းးပိုးါဝင်းပိုးါသူည်း။  ဤလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း၏ တွစးစးတွးတွစးပိုးး�င်းးသူည်း 
COVID-19 နိုှင်�းပိုးတွးသူကျးရေးသူ့သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး�ျ့းကျး�ရေးမြခွရ့ခွ�
ရန်းး၊ ကျး�င်းတွွယားရေးမြဖွံ့ရှင်းးရန်းးနိုှင်�း သူကျး�း�င်း ရေးသူ့သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး
�ျ့းကျး� ကျျယားမြပိုးန်းး်စွ့�့ရေးဝရန်းးမြဖွံ့စးပိုးါသူည်း။ ရေး�သူခွ�နိုှင်�း ရပိုးးရွ့အဖွံ့ွ��
အစည်းး �ျ့းသူည်း ကျျန်းးး�့ရေးရးနိုှင်�း အ့းကျစ့းဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်း (MOHS) 
�ှထွ�တွးမြပိုးန်းးရေးသူ့သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး�ျ့းကျး� ဖြိုး�း��န်းယားအ�င်�း 
COVID-19 လ�ပိုးးင်န်းးးအဖွံ့ွ���ျ့း၊ ရေး�သူ�း�င်းရ့အစး�းရ�ျ့းနိုှင်�း လူထွ�အဖွံ့ွ��
ကျွန်းးယာကျး�ျ့းနိုှင်�း အတွူလ�ပိုးးကျး�င်းမြခွင်းးအ့းမြဖွံ့င်�းအရေးရး ပိုးါရေးသူ့အခွန်းးး
ကျဏ္ဍကျပိုးါဝင်းရေးန်းပိုးါသူည်း။

ရေး�သူခွ�လူထွ�အရေးမြခွမြပိုး�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း အရပိုးးဘာကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး
�ျ့းသူည်း ရေးစတွန်း့လ�ပိုးးအ့းရှင်း�ျ့းကျး�သူ့ �ှီခွး�ရေးန်းရသူည်း။ရ�ဖွံ့န်းးရ�ခွါ
လူ�ုအသူး�င်းးအဝး�င်းးအတွွင်းး�ှအရင်းးအမြ�စး�ျ့းနိုှင်�း မြပိုးင်းပိုးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ 
အန်းည်းးင်ယား သူး���ဟု�တွးလ��း၀�ရရှးပိုး�အရင်းးအမြ�စး�ျ့းမြပိုးတွးရေးတွ့ကျး
မြခွင်းး�ကြကျ့ခွဏကြံကျ��ရရေးလ�ရှးသူည်း။ 

၈၂% 

ပုံ(၃) COVID-19သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာလူသားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအေပါ မည်ကဲ့သို ့သက်ေရာက်မှုရှိသနည်း။

ြပည်တွင်း
ဦးေဆာင်တုံ ့ြပန်မှုများ

အားေကာင်း
၆၉% 
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ရေးအ့ကျးရေးမြခွလူ�ျ့း၏ တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့းတွွင်းအ�ျ း�းသူ�ီး�ျ့းနိုှင်�းလူင်ယား
�ျ့းသူည်း အရေးရးပိုးါရေးသူ့အခွန်းးးကျဏ္ဍ�ှပိုးါဝင်းသူည်း။ သူး��ရေးသူ့း ရေးစတွန်း့
လ�ပိုးးအ့းရှင်းအ�ျ့းစ�နိုှင်�း ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းးင်ယား�ျ့းနိုှင်�း၎င်းး
တွး��၏ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအတွွကျး ကျး�ယားပိုးး�င်းအ ကျ့အကျွယားပိုးစစည်းးကျးရးယာ့
�ျ့း (PPE) သူး���ဟု�တွး ရေး�းဘာကျး�း�င်းရ့အကျ့အကျွယား�ျ့း �ရှးကြကျ
ပိုးါ။

“က်ွွ န်ှ��်တိုးး�၏ရှေ့စ်တိုး�ာလှ��်အာ� �့င််းမ်းျာ�အရှေ့�ခြဖို့င်း�် အ�ျး��

ရှေ့သားာရှေ့�့ာမ်းျာ�တွိုးင််း PPE ရှေ့က်ာင််း�ရှေ့က်ာင််း�မ်းခြ�င််းဆုင််း 

နှး�င််း�ါ။ သူားတိုးး��သားည််မ်းးမ်းးတိုးး��၏က်ာကွ်ယ််မု်းအတွိုးက််လှး�အ�်

ရှေ့သားာ အ့င််း�အခြမ်းစ််မ်းျာ�က်း� မ်းးမ်းးတိုးး��ဖို့ာသားာ �့ာရှေ့ဖွို့့သားည််။ 

ရှေ့စ်တိုး�ာလှ��်အာ� �့င််းတိုးး�င််း�အတွိုးက်် က်ျ�်�မ်းာရှေ့့�၊

အသားက််အာမ်း�့နှ�င်း�်အခြ�ာ�အာမ်း�့က်း�က်ွွ န်ှ��်တိုးး��မ်းရှေ့��နှး�င််း

�ါ။ ေါရှေ့�မ်း�� က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��က် COVID-19 ကူ်�စ်က််�့့င််း

ရှေ့တိုးာ� �ျက််�ျင််း�ရှေ့ဆု�က်�သားဖို့း���့��း��မု်းမ်းျာ�က်း�ထို့ာ� �့းရှေ့���ါ 

တိုးယ််”

4.2. လူသုာ�ခုျင််�စ်ာနာမှုုဆိုုုင််ရာာလက််လှမှု်�မှုီမှုု
တေလျာ�က်ျသု့ာ�ဖြခုင််�

ဧဖြိုးပိုးီလတွွင်း အစး�းရသူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ုနိုှင်�း ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�း
ရေးရးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့း COVID နိုှင်�း သူကျး�း�င်းသူည်�း တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု
လ�ပိုးးင်န်းးး သူး���ဟု�တွး အသူကျးကျယားလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းအတွွကျးညွှှန်းးကြကျ့းခွျကျး 
ထွ�တွးမြပိုးန်းးခွ�� သူည်း။ COVID-19 ပိုးျ ��နိုှ��ုကျး�ထွးန်းးးခွျ�ပိုးးရန်းး ထွးန်းးးခွျ�ပိုးး�ု 
အစီအ���ျ့းလး�အပိုးးသူည်းကျး� အသူးအ�ှတွးမြပိုး�ထွ့း သူည်း။ သူး��ရေးသူ့း
အခွျ း��ရေးသူ့ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းသူည်း လူသူ့း ခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့
လကျးလှ�းး�ီရန်းး ခွကျးခွ�ရေးသူ့ ရခွး�င်းမြပိုးည်းန်းယားတွွင်းအကျူအည်ီ�ျ့း ဝင်း
ရေးရ့ကျး�ုကျး�ရေးလျ့�ကျျရေးစသူည်�း (အ�ှတွးတွ��� သူး���ဟု�တွး ရည်းရွယားခွျကျးရှး
ရှး) အကျျ း�းသူကျးရေးရ့ကျး�ုရှးခွ�� သူည်း။ ��ကျခသူည်း�ျ့းရှးရေးသူ့ရေးန်းရ့ �ျ့း
ကျး� ရေး�သူခွ�နိုှင်�း ရေး�သူအ�ပိုးးခွျ�ပိုးးရေးရး အဖွံ့ွ���ျ့းကျ ကြကျ့းခွ�ရေး�့င်းရွကျး
ရေးပိုးးကြကျရသူည်း။ အရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းသူည်းရိုးုပိုးးရေးထွွး�ု�ျ့းနိုှင်�း အ�း�မြပိုး�ထွ့း
သူလး� �မြဖွံ့စးသူည်�းအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းသူး��သူ့ ဦးးတွည်းရေးန်းရေးစသူည်း။

ကျျန်းးး�့ရေးရးနိုှင်�း ပိုးတွးသူကျးရေးသူ့ခွရီးသူွ့းလ့ခွွင်�း ကျန်းး်သူတွးခွျကျး
�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း�ှ ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ့းအရေးရးပိုးါ
သူည်�းရေးန်းရ့�ျ့းသူး���သူွ့းနိုး�င်းရေးစခွ��ပိုးါ။ သူး��ရေးသူ့းလည်းးမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
လူ�ုအဖွံ့ွ��အသူး�င်းး အဝး�င်းးအတွွင်းးဝန်းးထွ�းး�ျ့းနိုှင်�းရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး

25  International organisation respondent
26  Joint Statement by National and International Arakan Organizations on Humanitarian Aid Restriction Responses in Arakan State. 

September 30, 2020.

ကျွန်းးယာကျး�ျ့း�ှ တွ�င်�းထွးခွး�ကျးန်းစးန်း့ရေးန်းသူူ�ျ့းကျး� �ကျးလကျး 
ရေးထွ့ကျးပိုး��နိုး�င်းခွ��ပိုးါသူည်း။ မြ�န်းး�့ကြကျကျးရေးမြခွန်းီအသူင်းး(MRCS)ကျ��သူး��
ရေးသူ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းမြဖွံ့င်�းအစး�းရ၏ကျျန်းးး�့ရေးရးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး� 
လကျးလှ�းး�ီစွ့ပိုးး��း�ရေး�့င်းရွကျးနိုး�င်းခွ�� သူည်း။

“အင််းတိုးာ�က််အသ့ား��ခြ���ွင်း�်မ်း့ရှေ့သားာ ့�း�င််းခြ�ည််�ယ်် �့း

အ�ျး��ရှေ့သားာဖြိုးမ်းး���ယ််မ်းျာ�တွိုးင််း ခြ�ည််တွိုးင််း�အသားင််း�အဖ့ို့� 

(CBO) မ်းျာ�က်သားတိုးင််း�အ�ျက််အလှက််မ်းျာ�က်း�

ဆုး�င််း�ဘ�တ်ိုးမ်းျာ�တွိုးင််းရှေ့့�ထို့ာ�ဖြိုး�ီ� COVID-19 

အရှေ့ကြံက်ာင််း� နှ�င်း�် �တ်ိုးသားက််ရှေ့သားာသားတိုးင််း� မ်းျာ�အာ� 

့�်ရွွာလူှထို့�နှ�င်း�် သားတိုးင််း�ရှေ့ဝိုမ်း�ွ ���ကြံက်�ါသားည််။ သားတိုးင််း�

အ�ျက််အလှက််မ်းျာ�မ်း�ာ ရှေ့သားဆ့ု��မု်းအရှေ့့အတွိုးက််၊ က်�သား

မု်း�့ယူ်သူားအရှေ့့အတွိုးက််၊ ရှေ့ဆုာင််း့�်၊ ရှေ့ �့ာင််း့�်သားတိုးင််း

စ်က်ာ�မ်းျာ� စ်သားည််တိုးး��က်း�ရှေ့ဖို့ာ်ခြ�ထို့ာ�သားည််။”25

ရေးန်းရ့ရေး�သူ�ျ့းသူး��ဝင်းရေးရ့ကျးသူွ့းလ့ခွွင်�းအ့း တွင်းးကြကျပိုးးစွ့ 
ထွးန်းးးခွျ�ပိုးးထွ့း��မြဖွံ့စးရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�း (မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��)�ျ့းနိုှင်�း 
နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းထွ��ှ ပိုးး��း�ရေးကျ့င်းး�ွန်းးရေးသူ့ �ကျးသူွယား�ုရရှးရန်းး 
လ�ပိုးးရေး�့င်း�ု�ျ့း တွး�းပိုးွ့းလ့သူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ဝင်း
ထွွကျးသူွ့းလ့ခွွင်�းရရှးရန်းး26 ၎င်းးတွး��၏အစး�းရနိုှင်�း ရေးတွွ����ရေး�ွးရေးနိုွးရ
တွကျးကြွကျစွ့ လုပိုးးရှ့းရေးန်းကြကျသူည်း။

COVID-19 အ့းတွ���မြပိုးန်းး�ုနိုှင်�း အစး�းရ၏���းမြဖွံ့တွးခွျကျးသူည်း အသူကျး
ကျယားလုပိုးးရှ့း�ုလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့း ကျး�သူ့ခွွင်�းမြပိုး�သူည်း။ ၎င်းးသူည်း �သူန်းးစွ�းး
�ုအခွွင်�းအရေးရး�ျ့း၊ နိုး�င်းင်����ပိုး�ဂါဂး�လး�ျ့း၏အခွွင်�းအရေးရး�ျ့း၊ ရေးမြ�ယာ့
အခွွင်�းအရေးရး�ျ့း၊ သူဘာ့၀ပိုးတွးဝန်းးးကျျင်းကျ့ကျွယားရေးရး စသူည်�း
န်းယားပိုးယား�ျ့းတွွင်းအလ�ပိုးးလ�ပိုးးရေးန်းရေးသူ့ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းအတွွကျး 
ပိုးး��း�ကြီးကျီး�့းရေးသူ့ စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းမြဖွံ့စးလ့သူည်း။ 
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4.3. က့်�ဖြပိုာ�ဖြခုာ�နာ�တေသုာလုပို်နည်း်�လုပို်ဟန်မှုျာ�

ရေး�သူခွ�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျ ကျန်းဦးးကျူးစကျး�ုကျး� ရေးကျ့င်းး
စွ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းးနိုး�င်းခွ��ကြကျသူည်း။ ပိုးထွ�ကျူး စကျး�ုမြဖွံ့စးရပိုးးနိုှင်�း��တွးယာကျူး
စကျး�ု၏ စီ��ခွန်းး်ခွွ��ုကျွ့မြခွ့းမြခွင်းးရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။ ရေးသူးင်ယားရေးသူ့
ပိုးထွ�လုင်းးသူည်း ရေး�သူခွ�နိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း 
၎င်းးဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျး� ကျ့ကျွယားရန်းးအရေးရးရေးပိုး်အစီအစဉ်း�ျ့းနိုှင်�း 
လ�ပိုးးထွ��းလ�ပိုးးန်းည်းး�ျ့းကျး�ရေးဖွံ့့းထွ�တွးရန်းးအခွျ းန်းးနိုှင်�းအခွွင်�းအလ�းးရ
ရေးစသူည်း။ အခွျ း��ရေးသူ့ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း 
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအ့းသူင်းတွန်းးး�ျ့းနိုှင်�း အရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့းရေးပိုးး
ရန်းး ၎င်းးတွး��၏န်းည်းးပိုးည့်�း�င်းရ့ဗဟု�သူ�တွ�ျ့းကျး� အရေးမြခွခွ�ဖြိုးပိုးီး ပိုးး��း�
ရေးကျ့င်းး�ွန်းးရေးအ့င်း �ည်းသူး��မြပိုးင်း�င်းရ�ည်းကျး� အကြံကျ�ရေးပိုးးနိုး�င်းခွ��သူည်း။ 
၎င်းးတွး��၏အကြံကျ�မြပိုး�ခွျကျး�ျ့းတွွင်း စီးပိုးွ့းရေးရးထွူရေးထွ့င်း�ု၊ ကျ�စ့းရေးရး
စီ��ကျးန်းးးရေးရး�ွ�မြခွင်းး၊ အရေးဝး�ှစီ��ခွန်းး်ခွွ��ုနိုှင်�း ရေးစ့င်�းကြကျည်�းရေးလ�လ့မြခွင်းး 
တွး��ပိုးါဝင်းသူည်း။

COVID-19 ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းနိုှင်�း ရေးဘားကျင်းးရေးရးကြီးကျး�တွင်းကျ့ကျွယား
�ု�ျ့းသူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု �း�င်းရ့ဝန်းးထွ�းး �ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း 
လ�ပိုးးင်န်းးးခွွင်း၊ရေးဘားကျင်းးရေးရး၊လ��ခြုံခွ��ရေးရးကျး�လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းရေး�့င်းရွကျးရေးန်း
စဉ်း�ည်း ကျ��သူး��ရေး�့င်းရွကျးနိုး�င်းရေးကြကျ့င်းးသူးရေးစပိုးါသူည်း။ ဥပိုး�့အ့းမြဖွံ့င်�း 
COVID-19 ကျပိုးးရေးရ့ဂါါတွွင်းရိုး�တွးတွရကျး ရေးရကြီးကျီးရေးရလ့ ��ုမြဖွံ့စးရေးသူ့
�နိုတရေးလးနိုှင်�း ကျခွျင်းမြပိုးည်းန်းယားတွး��တွွင်း လူခွျင်းး ခွပိုးးခွွါခွွါရေးန်းရရသူည်�း
အရေးမြခွအရေးန်းတွွင်း အတွတွးနိုး�င်း���းပိုး��ပိုးး�းနိုး�င်းခွ��သူည်း။

ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးခွ��ရေးသူ့ရေးမြပိုး့င်းးလ��ုတွစးခွ��ှ့ အရေးဝး�ှ
အလ�ပိုးးလ�ပိုးးရေးသူ့အစီအစဉ်း�ျ့းမြဖွံ့စးလ့ ခွ��သူည်း။နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့း 
သူည်း ဤလး�အပိုးးခွျကျးကျး� အလျင်းအမြ�န်းးလး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွစွ့မြပိုး�လ�ပိုးး
နိုး�င်းသူည်း။ အဘာယားရေးကြကျ့င်�း�း�ရေးသူ့း၎င်းးသူည်းကြီးကျီး�့းသူည်�းစးန်းးရေးခွ်�ု
�ဟု�တွးသူလး� အလှ�ရှင်း�ျ့း၏လကျးခွ��ု�ျ့းရေးကြကျ့င်�း လည်းးမြဖွံ့စးသူည်း။
အမြခွ့းစးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းနိုှင်�း ရင်း�း�င်းရရေးသူ့းလည်းး (မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��) 
�ျ့းသူည်း ရေးဝးလ�ရေးခွါင်းဖွံ့ျ့း ရေးန်းရ့�ျ့းအတွွကျးရေးကျ့င်းးစွ့ရေးရ့ကျး
ရှးနိုး�င်းကြကျဖြိုးပိုးီးရေး�ွးရေးနိုွး�ုနိုှင်�း အစည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်း ပိုးး��း�ပိုးါဝင်းရန်းးဤ
အခွွင်�း အလ�းးကျး�အသူ��းမြပိုး�ခွ��သူည်း။ သူး��ရေးသူ့းအွန်းးလး�င်းး�ကျးသူွယား�ု�ျ့း 
�ကျးလကျးလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးသူည်းနိုး�င်းင်�တွ ကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းး
အဖွံ့ွ�� �ျ့းအကြကျ့း �ကျးသူွယားရေးရးတွည်းရေး�့ကျး�ုအတွွကျး တွး�းတွကျး
ရေးစခွ��သူည်း။ တွစးဘာကျးတွွင်း�စးဂါျစးတွယားပိုးစစည်းး�ျ့းကျး� လကျးလှ�းး�
�ီသူူ�ျ့းနိုှင်�း �င်းးရ�နိုွ�းးပိုးါးသူူ�ျ့း(သူး���ဟု�တွး)အင်းတွ့ န်းကျး �သူ��းနိုး�င်း
သူူ�ျ့းနိုှင်�း �သူန်းးစွ�းးသူူ�ျ့းအရေးပိုး်ကျန်းး်သူတွးရေးသူ့သူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့း
ရှးခွ��သူည်း။

“COVID သားည််လှ��်င်း�်�မ်းျာ�အာ� တိုးး�က််ရွး�က််ကွ်င််း�

ဆုင််း�ရှေ့စ်ာင်း�်ကြံက်ည်�ခ်ြ�င််း�က်း�က်��်သားတ်ိုးထို့ာ�သားည််။ 

အ့ည််အရှေ့သွား� ထို့း�်�သားးမ််း�ခြ�င််း�လှ��်င်း�်�မ်းျာ�က်း�

လှည််�တိုးးတိုးးက်ျက်ျမ်းလှ��်ရှေ့ဆုာင််းနှး�င််း�ါ။ ထို့း�ရှေ့ကြံက်ာင်း�်

အလှ��်၏အ့ည််အရှေ့သွား�က်း� ထို့း�်�သားးမ််း�့�်လှး�အ�်�ျက််

မ်းျာ� �့းလှာနှး�င််းမ်းည််ခြဖို့စ််သားည််။”

ယာခွ�အခွါအရေးဝး�ှစီ��ခွန်းး်ခွွ��ုနိုှင်�း ရေးစ့င်�းကြကျည်�းကြီးကျီးကြကျပိုးး�ု�ျ့းကျး�
စီ��ကျးန်းးး�ျ့းတွွင်း ကျျယားမြပိုးန်းး်စွ့အသူ��းခွျရေးန်းကြကျ သူည်း။ လကျးလှ�းး�ီ
�ုကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းရှးမြခွင်းးရေးကြကျ့င်�း အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့
လုပိုးးရှ့းသူူ �ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းသူည်း အရေးဝး�ှစီ��ခွန်းး်ခွွ��ု
နိုှင်�း ရေးစ့င်�းကြကျည်�းရေးလ�လ့�ု သူး��ရေးမြပိုး့င်းးလ�လ�ပိုးးကျး�င်းသူည်�းပိုး��စ�ကျး� ရေးတွွ�
ရပိုးါသူည်း။ အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့ရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ျ့းကျမြပိုး�မြပိုးင်း
ရေးမြပိုး့င်းးလ�ရန်းး ရေးရွးခွျယားနိုး�င်းသူည်�းန်းည်းးလ�းး တွစးခွျ း���ှ့

 f စီ��ကျးန်းးးလ�ပိုးးင်န်းးးအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းကျး�ရေး�ွးရေးနိုွးရန်းးနိုှင်�း
စီ��ကျးန်းးးရေးန်းရ့�ျ့းသူး��ရေးလ�လ့ရန်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း ဗွီ�ီယား�ရေးခွ်
�း�မြခွင်းး။

 f စီ��ကျးန်းးးအကျျ း�းခွ�စ့းသူူ�ျ့းနိုှင်�းတွး�ကျးရိုးး�ကျးဗီ�ီယား�ရေးခွ်�း�နိုး�င်း
မြခွင်းး။

 f တွး�းတွကျး�ု�ျ့းကျး�ရေးစ့င်�းကြကျည်�းရန်းးနိုှင်�းရေးန်း့ကျး���းရသူတွင်းး
�ျ့းကျး�လကျးခွ�ရန်းးအတွွကျးအဖွံ့ွ���ျ့းထွ��ှပိုး���ျ့းနိုှင်�းဗွီ�ီယား��ျ့း
ရေးတွ့င်းးခွ�မြခွင်းး။

 f အ့းလ��ပိုးါဝင်းရေးသူ့ဗွီ�ီယား�ရေးခွ်�း��ု�ျ့းကျး�အသူ��းမြပိုး�မြခွင်းး
နိုှင်�း စ့ရွကျးစ့တွ�းး�ျ့းကျး� စကျင်းဖွံ့တွးဖြိုးပိုးီး ဘာဏ္ဍ့ရေးရး
အစီရင်းခွ�စ့ရေးပိုးးပိုးး��စစးရေး�းမြခွင်းး။

 f �းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းထွ��ှအမြပိုးန်းးအလှန်းးစစးရေး�း�ု�ျ့းအတွွကျး
အမြခွ့း�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းကျး�အသူ��းမြပိုး�မြခွင်းး။

ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့းရေးန်းစဉ်းအတွွင်းးလး�အပိုးးရေးသူ့ကျန်းး်သူတွးခွျကျး
�ျ့းနိုှင်�း ရေးမြပိုး့င်းးလ��ု�ျ့းကျး� အလှ�ရှင်း�ျ့း ထွ��ှကျျယားကျျယားမြပိုးန်းး်
မြပိုးန်းး်အသူးအ�ှတွးမြပိုး��ုရှးခွ��ပိုးါသူည်း။ လ့�ည်�းနိုှစး�ျ့းတွွင်းစီ��ကျးန်းးး
စစးရေး�းမြခွင်းး၊အကျ�မြဖွံ့တွး မြခွင်းးနိုှင်�းမြပိုးန်းးလည်းသူ��းသူပိုးးမြခွင်းး�ျ့းမြပိုး�လ�ပိုးး
ရ့တွွင်းအလှ�ရှင်း�ျ့းကျ ရေးစ့င်�းကြကျည်�းရန်းးအရေးရးကြီးကျီးသူည်း။ ယာခွင်း
ကျ သူရေးဘာ့တွူထွ့းသူည်�းစ့ခွျ�ပိုးးပိုးါ အခွျကျး�ျ့းနိုှင်�းရေးသူွဖွံ့ယား�ု�ျ့းကျး� 
လး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွ�ုရှးစွ့မြပိုးင်း�င်းထွ့းရန်းး လး�အပိုးးပိုးါ�ည်း။
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“က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��ဟာ လှး�အ�်ရှေ့သားာအ့ည််အရှေ့သွား�ရှေ့တွိုးက်း� 

ခြဖို့ည်�်ဆုည််�ရှေ့��နှး�င််းဖို့း��လှ��်င်း�်�စ်ဉ််ရှေ့တွိုးထို့�်တိုးး��ရှေ့� �ါ

တိုးယ််။ က်ွွ န်ှ��်တိုးး��၏ ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�အမ်းျာ�စ်�သားည်် က်ွွ န်ှ��်

တိုးး��နှ�င်း�်အတူိုး�ဏအတူိုးတိုးကွ် အလှ��်လှ��်���့ာသူားတိုးး�� 

၏အာ��ည််��ျက််မ်းျာ�နှ�င်း� ်အာ�သားာ��ျက််မ်းျာ�က်း� က်ွွ န်ှ��်

တိုးး��သားး �့း����ါတိုးယ််။ ထို့း��ရှေ့ကြံက်ာင်း� ်က်ွွ န်ှ��်တိုးး��သားည်် စ်း�်ရှေ့�်

မု်းမ်းျာ�က်း� ကြိုက်း�တိုးင််းက်ာကွ်ယ််နှး�င််းသားလှး� တိုးစ််ဘက််မ်း�ာ

လှည််� ခြ�ည််တွိုးင််း�အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�က် လှ��်ရှေ့ဆုာင််းမု်းမ်းျာ� 

တိုးး��တိုးက််ရှေ့�တိုးာခြမ်းင််း့�ါတိုးယ််။”

4.4. အနှတရာာယ််�ုု�လာဖြခုင််�လာ�(သုုု�)ရာလဒီ်မှုျာ�
အ�့က််လာ�။

COVID-19 ကျထွပိုးး���ီးရေး�့င်းးထွး�းမြပိုးလး�ကျးသူည်း�ှ့ အရေးကျ့င်းအထွည်း 
ရေးဖွံ့့း�ု�း�င်းရ့အနိုတရ့ယား�ျ့းကျး� ရေးမြ�ရေးပိုး် ကျွင်းး�င်းး ဖြိုးပိုးီးလှ�ရေးမြပိုး့င်းး
ရေးပိုးးနိုး�င်းမြခွင်းးမြဖွံ့စးသူည်း။ အ�ျ့းစ��ှ့ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့း
မြဖွံ့စးသူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းနိုှင်�း ၎င်းးတွး��၏ ဝန်းးထွ�းး�ျ့းသူည်း
အနိုတရ့ယားကျး�သူးလျကျးနိုှင်�းပိုးင်းအသူးအ�ှတွးမြပိုး�ကျ့လ�ပိုးးကျး�င်းရပိုးါသူည်း။ 
COVID19အနိုတရ့ယားသူည်း သူးသူးသူ့သူ့ တွး�းမြ�ှင်�းလ့ရေးသူ့းလည်းး 
အရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့း�ှ့ �ူလ��ရေးလ့ကျး�ု�ရှး အန်းည်းးင်ယားသူ့ရှးပိုးါသူည်း။ 
အခွျ း��ရေးသူ့မြဖွံ့စးရပိုးး�ျ့းတွွင်း COVID-19 ထွးခွး�ကျးခွ�စ့းခွ��ရရေးသူ့ ဝန်းးထွ�းး
�ျ့းနိုှင်�းသူကျး�း�င်း သူူ�ျ့းအတွွကျး ရန်းးပိုး��ရေးင်ွကျး� အသူ��းမြပိုး�ရန်းးခွွင်�း�ရှးပိုးါ။ 
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းသူည်းဝန်းးထွ�းး�ျ့းအတွွကျးပိုးင်း PPE ဝယားရန်းးခွွင်�း�
မြပိုး�ပိုးါ။

“က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��က်ရှေ့ေသား�့မ်းးတ်ိုးဖို့က််အဖ့ို့�မ်းျာ�က်း�အနှတ့ာယ််

မ်းျာ�က်း�လဲှ�ရှေ့ခြ�ာင််း�စီ်မ့်းသားည်�်�ည််�က်း�ရှေ့��သားလှး�သူားတိုးး��

တိုး���် ခြ��့်�်လှး�အ�်ရှေ့သားာက်ွွ မ််း�က်ျင််းမု်းမ်းျာ�၊အသားး�ည်ာ

ဗဟ�သား�တိုးရှေ့တွိုးက်း�လှဲ�ရှေ့ခြ�ာင််း��့��း��ရှေ့��့�်လှး�အ�်သားည််။”

ရေး�သူခွ�ဝန်းးထွ�းးနိုှင်�း ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ၎င်းးတွး��၏လူ�ု
အသူး�င်းးအဝး�င်းးကျး�ရေးထွ့ကျးပိုး��ရန်းး ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါ၏ အမြ�ှင်�း���းအနိုတရ့ယား
ကျး�ရင်း�း�င်းကြကျရသူည်း။ ဥပိုး�့-MRCS နိုှင်�း အမြခွ့း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့း
နိုှင်�း CBO �ျ့း�ှရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းသူည်းရေးတွ့င်းး�း��ုအရသူီးသူန်းး်
ထွ့းရှးသူည်�းရေးန်းရ့�ျ့းသူး��စီ��ခွန်းး်ခွွ�ရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးပိုးးရေးန်းရသူည်း။ ဝန်းးထွ�းး
�ျ့းအ့း လူ�ုအသူး�င်းးအဝး�င်းး�ျ့းကျ ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါသူယားရေး�့င်း
သူူ�ျ့း အမြဖွံ့င်�းမြ�င်းကြကျရေးသူ့အခွါ ၎င်းးတွး��တွွင်းခွွ�မြခွ့း�ကျး��ခွ�ရသူည်�း 
အမြဖွံ့စး�ျ့းရှးသူည်း။ အခွျ း��ရေးသူ့သူူ�ျ့းကျ �း�းတွး��ခွျစးရရေးသူ့သူူ�ျ့း
အတွွကျး အနိုတရ့ယားအန်းည်းး���းမြဖွံ့စးရေးစရန်းး�းသူ့းစ�နိုှင်�းရေးဝးရေးဝးရေးန်းရန်းး
ရေးရွးခွျယားခွ��ကြကျသူည်း။ ရေး�သူခွ�ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းး

ဝန်းးထွ�းးအ�ျ့းစ�သူည်းနိုး�င်းင်�တွကျ့အကျူအည်ီရေးပိုးးရေးရးလ�ပိုးးသူ့း�ျ့း
နိုှင်�းနိုုင်းးယာှဉ်းရင်း အလွန်းးန်းည်းးရေးသူ့ ရေးလျ့းရေးကြကျးရေးင်ွနိုှင်�း အမြခွ့းခွ�စ့းခွွင်�း
အန်းည်းးင်ယားသူ့ရရှး�ည်းထွင်းပိုးါသူည်း။

အစး�းရ၏ တွင်းးကျျပိုးးရေးသူ့ထွးန်းးးခွျ�ပိုးး�ု�ျ့းကျ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့
ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ ဝန်းးထွ�းး�ျ့း သူး���ဟု�တွး ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့း
အတွွကျးလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းကျး� ခွျကျးခွျင်းးရပိုးး�း�င်းးသူွ့းရေးစပိုးါသူည်း။ ဝန်းးထွ�းး
�ျ့း(�ျ့းရေးသူ့ အ့းမြဖွံ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ှ ဝန်းးထွ�းး�ျ့း) သူည်း 
COVID-19 ရေးရ့ဂါါ�ျ့း သူး���ဟု�တွး သူူတွး��သူည်းရေးရ့ဂါါပိုးး�းရှးသူူန်း�် ထွးရေးတွွ�
�ုရှးခွ��လ့င်း သူူတွး��သူည်း ကျး�ယားတွး�င်းသူီးမြခွ့းရေးန်းရန်းး သူး���ဟု�တွး သူီးသူန်းး်
ထွ့းရှးရေးသူ့ရေးန်းရ့�ျ့းတွွင်း ရေးန်းရန်းးလး�အပိုးးသူည်း။ ထွး�အခွါစွ�းးရေး�့င်း
ရည်းပိုးး�င်းး�း�င်းရ့ထွးခွး�ကျး�ု၊သူကျးရေးရ့ကျး�ုမြဖွံ့စးရေးစသူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� 
ကျလည်းးသူူတွး��ဝန်းးထွ�းးရေးတွွကျး� �ည်းသူူ��း� ကျူးစကျးခွ�ရရင်း သူး���ဟု�တွး 
ကျး�ယားတွး�င်းသူီးမြခွ့းရေးန်းရရင်း ရေးင်ွ၊ ပိုးစစည်းး နိုှင်�း လူ�ုရေးရး�း�င်းရ့အထွ့ကျး
အပိုး���ျ့း ရေးသူခွျ့ရေးအ့င်းရရှးရေးစပိုးါတွယား။

“COVID-19 ရှေ့ကြံက်ာင်း�် ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�အာ�

တိုးး�က််ရွး�က််ရှေ့ငွ်းရှေ့ကြံက်�ရှေ့ထို့ာက််�့�ခြ�င််း�နှ�င်း�် က်ွွ န်ှ��်တိုးး��၏ထို့း

ရှေ့တ့ိုးဆုက််ဆ့ုမု်းသားည်် အမ်း��်တိုးတိုးယ််တိုးး��တိုးက််လှာ���သားည််။ 

COVID က်းစ်စမ်းျာ�ရှေ့ကြံက်ာင်း� ့်�း�င််းခြ�ည််�ယ််အတွိုးင််း� 

နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�အစ်ည််�အ�ျး��က်း�သွားာ�လှာလှ��်က်း�င််း�ွင်း�်

ဆုး�င််း�င့်းထို့ာ����သားည််။ နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�မ်း�တိုး 

ဆုင်း�်ဆုက််လှက််၍မ်းလှ��်နှး�င််းရှေ့တိုးာ�သားည််အရှေ့ခြ�အရှေ့�က်း�

�း�ဖြိုး�ီ��ာ�လှည််သားးလှာသားည််။ ထို့း�ရှေ့ကြံက်ာင်း�်က်ွွ န်ှ��်တိုးး��သားည်် 

ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�၊ CSOမ်းျာ�နှ�င်း� ်IDP အဖ့ို့�

မ်းျာ�အတွိုးက််ယ်��ဆုး�့င််း့�်�့�ရှေ့ငွ်းနှ�င်း�်ရှေ့ထို့ာက််�့�မု်းမ်းျာ�က်း�

တိုးး��ခြမိ်းင်း�်လှ��်ရှေ့ဆုာင််း့�်လှး�အ�်ရှေ့ကြံက်ာင််း�က်း�သားးရှေ့�ကြံက်

�ါသားည််။ ”

အစး�းရထွးန်းးးခွျ�ပိုးး�ု�ရှးရေးသူ့ရေးန်းရ့�ျ့းနိုှင်�း အမြခွ့းလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့
ရေးထွ့ကျးထွ့း�ုလး�အပိုးးရေးသူ့ရေးန်းရ့�ျ့းတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝင်းရေးရ့ကျး
ခွွင်�းသူည်းအကျန်းး်အသူတွးရှးခွ��သူည်း။ ရေး�သူခွ��ျ့းနိုှင်�း ရပိုးးရွ့လူထွ�
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ုလး�အပိုးးရေးန်းသူူ�ျ့းထွ�သူး��
ရေးထွ့ကျးပိုး���ုရေးပိုးးရန်းးတွ့ဝန်းးရှးပိုးါသူည်း။ တွစးခွါတွစးရ� တွပိုးး�ရေးတွ့း
နိုှင်�း တွး�င်းးရင်းးသူ့းလကျးန်းကျးကျး�င်းအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၏ ဝန်းးထွ�းး�ျ့း
နိုှင်�း ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ့း အရေးနိုှ့ကျးအယာှကျး ရေးပိုးးမြခွင်းးနိုှင်�း 
အကြကျ�းးဖွံ့ကျးမြခွင်းးအနိုတရ့ယား�ျ့းကျး� လည်းး�လှ��ရေးရှ့င်းရင်း�း�င်းရေးန်းကြကျ
ရသူည်း။
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�ာဝန်အရာတေစ်ာင်�်တေရာှာက််တေပို�မှုုအာ�စ်ီမှု�ခုန််ခု့�ရာဖြခုင််�

COVID-19 စတွင်းသူည်းနိုှင်�း အ�့လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�းလူထွ�အတွွကျး ရေးစ့င်�းရေးရှ့ကျး�ုတွ့ဝန်းးကျး� 
ဦးးစ့းရေးပိုးးအမြဖွံ့စး လ�ပိုးးရေး�့င်းလ့ခွ��ရသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့နိုှင်�းရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း�ှ လ��ခြုံခွ��စးတွးခွျရရေးသူ့လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းကျး� �ကျး�မြပိုးတွးရေးရး
အစီအစဉ်း�ျ့းမြဖွံ့င်�းအရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းခွ��သူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း န်းီးကျပိုးးရေးသူ့�ကျး��ရေးရးရှးသူည်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းကျ အခွျ း��
ရေးသူ့ကျဏ္ဍ�ျ့းတွွင်း ၄င်းးတွး��၏လ�ပိုးး ရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့းကျး� အန်းီးကျပိုးးရေးထွ့ကျးပိုး��ကျူည်ီခွ��သူည်း။

�ည်းသူး��ပိုးင်းမြဖွံ့စးရေးစကျ့�ူ ကျွ�မြပိုး့းမြခွ့းန်း့းရေးသူ့အ�ပိုးးစ��ျ့း အကြကျ့း ရေးစ့င်�းရေးရှ့ကျး�ုတွ့ဝန်းးကျး� �ည်းသူး��ထွည်�း သူွင်းးစဉ်းးစ့းသူည်းကျး� လ�ပိုးးကျး�င်း
ရေး�့င်းရွကျးရ့တွွင်းကျွ့မြခွ့း�ု�ျ့းရှးသူည်း။ ရေးန်းရပိုးးမြပိုးန်းးပိုးး��မြခွင်းး သူး���ဟု�တွး ယာ့ယာီရေးန်းရ့ခွျထွ့းမြခွင်းး၊ကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့အ့�ခွ�အစီအစဉ်း
�ျ့းနိုှင်�း ကျျန်းးး�့ရေးရး�း�င်းရ့အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းရရှး မြခွင်းးသူည်းရေးရှ�တွန်းးးတွွင်းရေး�့င်းရွကျးရေးန်းရရေးသူ့မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏ဝန်းးထွ�းး�ျ့းနိုှင်�း 
ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ တွွကျး အကျျ း�းခွ�စ့းခွွင်�းကျရေးတွ့�န်းည်းးပိုးါးရေးန်းပိုးါသူည်း။

“ဝို�်ထို့မ််း�တိုးစ််ရှေ့ယ်ာက််ရှေ့ယ်ာက်် COVID ကူ်�စ်က််သွားာ��ါက် ခြ��်လှည််�လှ�်ထူို့ရှေ့အာင််း ဘယ််လှး�ကူ်ညီ်မ်းလှ�။ အစ်း��့က်း���အာ�က်း��မ်းလှာ�။ 
သူားတိုးး��က်း��� ရှေ့ငွ်း၊ အစ်ာ�အစ်ာ၊ ရှေ့ဆု�ဝိုါ��း�ဖြိုး�ီ� �့��း��ရှေ့��မ်းလှာ�။”

နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ဤရေးစ့င်�းရေးရှ့ကျး�ုတွ့ဝန်းးကျး� �ည်းသူး��ပိုး��ပိုးး�းရေးပိုးးနိုး�င်းသူည်း�း� သူည်�း ဥပိုး�့တွစးခွ�
�ှ့ MRCS ၏ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းးအတွွကျး အ့�ခွ�နိုှင်�း ရေးဘားကျင်းးလ��ခြုံခွ��ရေးရးကျွန်းးယာကျး�ျ့း တွည်းရေးထွ့င်းရန်းး အမြပိုးည်းမြပိုးည်း�း�င်းရ့
ကြကျကျးရေးမြခွန်းီအသူင်းး(MRCS) နိုှင်�း လမြခွ�းးန်းီအသူင်းး�ျ့း (IFRC) ကျလ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းပိုးါသူည်း။ IFRC သူည်း MRCS အ့း ၎င်းး၏ကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့ 
လ�ပိုးးထွ��းလ�ပိုးးန်းည်းး�ျ့းနိုှင်�း အည်ီအဓါးကျအစီအစဉ်းနိုှစးခွ�ကျး� အရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းရေးန်းခွ��သူည်း။

 f ပိုုဂလုက်အာမှုခု�ထုာ�ရာှုဖြခုင််� - MRCS ဝန်းးထွ�းး�ျ့းနိုှင်�း ရေးစတွန်း့�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအတွွကျး ရေး�သူတွွင်းးပိုး�ဂါဂလးကျအ့�ခွ�ကျး� ကျရေးန်းဦးးကျ့လ
ကျ တွည်းးကျ စီစဉ်းထွ့းပိုးါသူည်း။  ရေးစတွန်း့လ�ပိုးးအ့းရှင်း�ျ့း၏ အရေးမြခွအရေးန်းရေးပိုး်�ူတွည်း၍ခွွ�မြခွ့း �ကျး���ု�ရှးပိုး� လ��ရေးလ့ကျးရေးသူ့ 
ကျ့ကျွယား�ု�ျ့း ရေးသူခွျ့စွ့ရရှးရန်းး  �ကျးလကျးသူ��းသူပိုးးရေးန်းပိုးါသူည်း။27

 f တေစ်�နာ�ဝန်ထုမှု်�မှုျာ� စ်ည်း်�လု��ည်းီညွ့�်မှုုရာ�ပိုု�တေင့်�ည်း်တေထုာင််ဖြခုင််� - IFRC �ှ ပိုး��ပိုးး�းရေးသူ့အ့�ခွ�ရပိုးးစ�သူွ့းပိုးါကျ �း�းကျး�ယားကျး� ကျး�ယားပိုးး�င်း
အ့�ခွ�အစီအစဉ်း�ျ့းမြပိုး�လ�ပိုးးနိုး�င်းရန်းး ရေးစတွန်း့� ဝန်းးထွ�းး�ျ့း စည်းးလ��းည်ီညွှွတွး�ုရန်းးပိုး��ရေးင်ွတွည်းရေးထွ့င်းမြခွင်းးကျး�လ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းပိုးါသူည်း။ 
Lacoste �ှ ကျရေးန်းဦးးကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့ရင်းးနိုှီးမြ��ပိုးးနိုှ��ုမြဖွံ့င်�းမြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်းရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းရေးန်းမြခွင်းးမြဖွံ့စးသူည်း။ ဤရန်းးပိုး�� ရေးင်ွကျး� MRCS ကျ
ရေးရရှည်းတွွင်း IRFC ၏ကျရေးန်းဦးး ရန်းးပိုး��ရေးင်ွရှ့ရေးဖွံ့ွမြခွင်းးမြဖွံ့င်�းရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးပိုးး�ည်းမြဖွံ့စးသူည်း။28

27  IFRC (October 2020): COVID-19 Outbreak Operational Update #20
28  IFRC (May 2020): Guidelines for National Societies–Options for ensuring coverage for uninsured Red Cross and Red Crescent 

volunteers impacted by COVID-19
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5. COVID-19 ၏တေဒီသုနည်း်�အ�ုုင််� လုပို်တေဆိုာင််ဖြခုင််�
အတေပို�သုက််တေရာာက််မှုု

29  https://www.ingoforummyanmar.org/ 
30  Myanmar Red Cross Society (MRCS); the Local Resource Centre (LRC); Metta Development Foundation; and Karuna Myanmar 

Social Solidarity (KMSS).
31  https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/projects/cpg.html 

ယာခွင်းအခွန်းးး�ျ့းတွွင်း ရေး�ွးရေးနိုွးထွ့းရေးသူ့သူကျးရေးရ့ကျး�ုပိုး��စ��ျ့းကျး�
အရေးမြခွခွ�၍ ဤအခွန်းးးသူည်း ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါ ၏သူကျးရေးရ့ကျး�ုသူည်း 
ရေး�သူန်းည်းးအတွး�င်းး လ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးအရေးပိုး် �ည်းသူး��သူကျးရေးရ့ကျး�ုရှး
သူည်းကျး� �န်းးးစစးထွ့းပိုးါသူည်း။

5.1. တေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှုနှုင််�တေဆိုာင််ရာွက််မှုု

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအကြကျ့းရေးပိုးါင်းးစပိုးး
ည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ု�ည်းသူး��ရေး�့င်းရွကျးရေးန်းသူည်းကျး�ရေးဖွံ့့းမြပိုးပိုးါ�ည်း။
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��နိုှင်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအကြကျ့းရေးပိုးါင်းးစပိုးး
ည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုသူည်းယာခွင်းကျထွကျးပိုးး��း�ရေးကျ့င်းး�ွန်းးလ့သူည်းကျး�
ရေးတွွ�ရေးန်းရပိုးါသူည်း။

မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ ည်ှးနိုုင်းး
ရေး�့င်းရွကျး�ုလ�ပိုးးင်န်းးးစန်းစးတွွင်း ရေး�သူခွ�နိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး
�ျ့း၏ကျး�ယားစ့းမြပိုး��ု၊တွကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့း�ှ့အ့းန်းည်းးရေးန်းရေးသူးသူည်း။ 
ရေးယာဘာ�ယာျအ့းမြဖွံ့င်�း စစးတွ�းးရေးမြဖွံ့�း�သူူ ၃၅ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးကျ ည်ှးနိုုင်းးရေးရး
ဖွံ့း�ရ�း�ျ့းနိုှင်�း အစည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းသူည်း
လ�� ရေးလ့ကျးစွ့ကျး�ယားစ့းမြပိုး��ု�ရှးရေးသူးဟု�ရေးဖွံ့့းမြပိုးကြကျသူည်း (ပိုး�� ၄)။ 
နိုး�င်းင်�တွကျ့လ�ပိုးး ရေးဖွံ့ း့ကျး�င်းဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုငု်းး
ရေး�့င်းရကွျးရန်းးနိုငှ်�း ကျနွ်းးယာကျးခွျ းတွး�ကျးရန်းးအတွကွျးရေးန်းရ့အခွင်းးအကျျင်းး
�ျ့းစွ့ရှးသူည်း။29 ကျ�လသူ�ဂါဦးးရေး�့င်းသူည်�းလူသူ့းခွျင်းးစ့

�ုလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းရေးပိုးါင်းး စပိုးးည်ှး�နိုုင်းးရေးရးအဖွံ့ွ��(HCT) တွွင်းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
အစည်းး ရေးလးဖွံ့ွ��သူ့တွကျးရေးရ့ကျးခွွင်�းရပိုးါသူည်း။30

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏ကျး�ယားစ့းမြပိုး��ုသူည်းရေး�သူအ�င်�းည်ှးနိုုင်းးရေးရး
အဖွံ့ွ���ျ့းတွွင်းအန်းည်းးင်ယားသူ့ရှးရေးန်းရေးသူးသူည်း။ ရေး�သူ�း�င်းရ့ည်ှးနိုုင်းး
ရေး�့င်းရွကျး�ုသူည်းအရေးမြခွအရေးန်းရေးပိုး်�ူတွည်း၍ကျွ�မြပိုး့းနိုး�င်းသူည်း။ ဥပိုး�့
အ့းမြဖွံ့င်�းရှ�းးမြပိုးည်းန်းယား ရေးမြ�့ကျးပိုးး�င်းးတွွင်းအခွျ း��ရေးသူ့အစည်းးအရေးဝး
�ျ့းသူည်းမြ�န်းး�့ဘာ့သူ့မြဖွံ့င်�းသူ့ရေး�ွးရေးနိုွးကြကျသူည်း။ ၎င်းးသူည်း
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏ ပိုးါဝင်း�ုကျး�တွး�းတွကျးရေးစပိုးါသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းရှးရေးသူ့ ရခွး�င်းမြပိုးည်းန်းယားတွွင်း အဂါ�လးပိုးးစကျ့းကျး� အ
ဖြိုး��သူ��းရေးလ�ရှးသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့ည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုစန်းစး�ျ့းတွွင်း 
လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့ရေး�သူ�ျ့းတွွင်းသူ့ အဓါးကျအ့ရိုး��စး�ကျးဖြိုးပိုးီး

အမြခွ့းအရေးရးကြီးကျီးရေးသူ့ရေးန်းရ့ရေး�သူ�ျ့းတွွင်း�ူ ခွျန်းးလှပိုးးထွ့းသူကျ��သူး��
မြဖွံ့စးရေးန်းသူည်း။

နှုုင််င်��က်ာအဖွဲ့့��အစ်ည်း်�မှုျာ�၏တေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှုနှုင််�တေရာ�
အခုင််�အက်ျင််�မှုျာ�

မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�အတွွင်းးရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းးရေးရးအစည်းးအရေးဝး�ျ့း
အရေးန်းမြဖွံ့င်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းသူတွင်းး
အခွျကျးအလကျး�ျ့း�့ရေးဝရေးလ�ရှးကြကျသူည်း။ ထွး�ရေးန်းရ့�ျ့းသူည်း
အ�ျ့းနိုှင်�းသူကျး�း�င်းရေးသူ့ စးန်းးရေးခွ်ခွျကျး�ျ့းနိုှင်�းအခွွင်�းအလ�းး
�ျ့းကျး� ရှ့ရေးဖွံ့ွရေးဖွံ့့းထွ�တွးရန်းး၊ အခွျင်းးခွျင်းးခွျ းတွး�ကျးရန်းးနိုှင်�း
အဓါးကျအလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း�ကျး��ရေးရးတွည်း ရေး�့ကျးရန်းး
အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းရှးပိုးါသူည်း။ ထွး�ကျ��သူး��ရေးသူ့ရေးန်းရ့နိုှစးခွ��ှ့-

 f မှုု�်ဖွဲ့က််တေဆိုာင််ရာွက််မှုုတေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှု�နှုင််�တေရာ�အဖွဲ့့��ရုံးု��(CPG) 
- ၎င်းးကျး� ကျ�လသူ�ဂါဂဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�း�ုအစီအစဉ်း (UNDP)ကျ
အတွွင်းးရေးရး�ှ�းဌာ့န်း အမြဖွံ့စးရေး�့င်းရွကျးရေးန်းဖြိုးပိုးီး နိုး�င်းင်�တွကျ့
ပိုးူးရေးပိုးါင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုအဖွံ့ွ���ျ့းအတွွကျး အဓါးကျည်ှးနိုုင်းး
�ု ယာနို ရ့းလ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းပိုးါသူည်း။31 ၎င်းးကျး�အလှ�ရှ
အဖွံ့ွ���ျ့း၊ နိုး�င်းင်�မြခွ့းကျး�ယားစ့းလှယား�ျ့း၊ ဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�းရေးရး
ရေးအဂါျင်းစီ�ျ့းနိုှင်�း အစး�းရ�ဟု�တွးရေးသူ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း(ကျ�
လသူ�ဂါဂအပိုးါအဝင်း) မြဖွံ့င်�းဖွံ့ွ��စည်းးထွ့းသူည်း။

 f INGOအ�့င််�တေရာ�မှုှ��ဌာာန- ၎င်းးသူည်း INGO (၁၂၂)မြဖွံ့င်�း
ဗဟုး�အ�င်�းနိုှင်�း ရေး�သူအ�င်�း ပိုး���ှန်းးည်ှးနိုုင်းး ရေး�့င်းရွကျး�ု
�ျ့းကျး�ပိုး���ှန်းးကျူည်ီပိုး��ပိုးး�းရေးပိုးးရေးန်းပိုးါသူည်း။

 f ဤရေးန်းရ့�ျ့းသူည်းရေးဘားကျင်းးလ��ခြုံခွ��သူည်�းလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့း
လည်းပိုးတွး�ုအတွွကျး လ�းးညွှှန်းးခွျကျး �ျ့းနိုှင်�း �ူဝါ��ျ့း
ကျး� ရေးဖွံ့့းထွ�တွးရန်းးနိုှင်�း ၎င်းးတွး��၏အဖွံ့ွ��ဝင်း�ျ့းကျး� ပိုး��ပိုးး�းရန်းး
အတွွကျး အရေးဝးရေးရ့ကျးပိုး��ပိုးး�း�ုနိုှင်�း အွန်းးလး�င်းးည်ှးနိုုင်းးရေးရးကျး� 
ကျပိုးးရေးရ့ဂါါကျ့လအတွွင်းး လ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းခွ��သူည်း။

ကဏ�တူေပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသည့် အစည်းအေဝးများတွင် 
ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ ပါ၀င်မှုသည် 
မလုံေလာက်ေသးပါဟုထင်ြမင်�ကသည်။

၅၃% 

ပုံ(၄)

https://www.ingoforummyanmar.org/
https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/projects/cpg.html
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မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းလ��းအတွွကျး�ူတွစးခွ�တွည်းးရေးသူ့
ဗဟုး�ရေးပိုးါင်းးစပိုးးည်ှးနိုုင်းးရေးရးစန်းစးပိုး��စ��ရှးရေးသူးပိုးါ။ သူး��ရေးသူ့းလည်းး ၎င်းး
တွး��၏လကျးရှး ည်ှးနိုုင်းး�ု�း�င်းရေးန်းရ့�ျ့းမြဖွံ့စးရေးသူ့ (ဥပိုး�့-မြ�န်းး�့ NGO 
ကျွန်းးယာကျးနိုှင်�း ကျခွျင်းမြပိုးည်းန်းယားအရေးမြခွစး�ကျးပိုးူးတွွ��ဟု့ဗျ�ဟု့အဖွံ့ွ��(JST)
တွး��သူည်းအလွတွးသူရေးဘာ့နိုှင်�းကျး�ယားပိုးး�င်းကျွန်းးယာကျးပိုး��စ�မြဖွံ့င်�းရေး�့င်းရွကျး
ရေးန်းကြကျသူည်း။ ၎င်းးတွး��သူည်းရေးမြ�မြပိုးင်းရေးပိုး်ရှးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့းကျး�ည်ှးနိုုင်းး
ရေး�့င်းရွကျးရန်းးနိုှင်�း အဖွံ့ွ���ျ့း အကြကျ့းသူင်းခွန်းးးစ့ �ျ့း�့ရေးဝရန်းးလ�ပိုးး
ရေး�့င်းရေးန်းဖြိုးပိုးီရေးအ့င်းမြ�င်းလျကျးရှးပိုးါသူည်း။

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� နိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအကြကျ့း
အ�ကျးအသူွယားမြပိုးတွးမြခွင်းးအရေးကြကျ့င်းးအရ့�ျ့း

 f တေပိုါင််�စ်ပို်ည်းှု�နှုင််�တေရာ�ဆိုုုင််ရာာတေမှု်ာ်မှုှန်�ခုျက််မှုျာ� - မြပိုးည်းတွွင်းး
အဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း ရေးပိုးါင်းစပိုးးည်ှး�နိုုင်းးရေးရးအတွွကျး စန်းစးပိုး��စ�ကျး� 
ထွည်�းသူွင်းးစဉ်းးစ့းမြခွင်းး�ရှးပိုးါ။ ၎င်းးတွး��သူည်း ရေး�သူနို ရနိုှင်�း
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၏ အသူ��ျ့းအတွွကျး တွန်းးးတွူ
ရေးထွ့ကျးခွ�ရေးပိုးးရေးသူ့ ရေးန်းရ့�ျ း�း�ဟု�တွးရေးပိုး။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
�ျ့း၏ ဖွံ့ွ��စည်းးတွည်းရေး�့ကျးပိုး��ကျး� လး�ကျးရေးလျ့ည်ီရေးထွွမြဖွံ့စး
ရေးအ့င်း လ�ပိုးးရေး�့င်းတွည်းရေး�့ကျး�ည်�းအစ့း ည်ှး�နိုုင်းးရေးရး
န်းည်းးလ�းး�ျ့းကျး� ရှ့ရေးဖွံ့ွရန်းးရေး�့့းလင်�းရေးန်းကြကျသူည်း။

 f စ့်�တေဆိုာင််နှုုင််သုည်း�်အခုျက််မှုျာ�မှုရာှုဖြခုင််� - နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��
�ျ့းသူည်းမြပိုးည်းတွွင်းးည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုပိုး��စ��ျ့း ကျး�လှ�းး�း�း
ထွ့းဖြိုးပိုးီးရေး�သူခွ��ျ့းကျဦးးရေး�့င်း�ုအခွွင်�းအလ�းးန်းည်းးပိုးါး
ကြကျသူည်း။ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏အသူ�နိုှင်�း ပိုးါဝင်း�ုအတွွကျး 
အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းပိုးး��း��ျ့းမြပိုး့းလ့�ည်း�း�ပိုးါကျ ရေး�သူ�း�င်းရ့
ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်း  မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းပိုးါဝင်း
�ုသူည်း ပိုးး��း�မြ�င်�း�့းရေးန်း�ည်းမြဖွံ့စးသူည်း။

 f အခုျနု်နှှင်�်အရာင််�အဖြမှုစ််မှုျာ�အ�့က််က်�ုက်ဝ�်မှုျာ�
လုုအပို်ဖြခုင််� - အရင်းးအမြ�စး�ျ့း အကျန်းး်အသူတွးရှးလ့သူလး� 
အရင်းးအမြ�စးခွွ�ရေးဝ�ု ကျး�ကြကျည်�းလ့င်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း 
လ��ရေးလ့ကျးရေးသူ့အရေးတွွ�အကြံကျ��နိုှင်�း အခွျ းန်းးရေးပိုးးရင်းးနိုှီးမြ��ပိုးးနိုှ�
�ု၊ ထွးရေးတွွ��ု�ရှးရေးသူးပိုးါ။ အခွျ း��ကျအစည်းးအရေးဝး�ျ့းအတွွကျး 
အခွျ းန်းးကျ�န်းးသူည်းဟု�ခွ�စ့းကြကျသူည်း။

 f နှုုင််င်��က်ာဦး�တေဆိုာင််မှုု - ည်ှးနိုုင်းး�ုရေးန်းရ့အန်းည်းးင်ယားတွွင်း 
ရေး�သူခွ��ျ့းနိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းပိုးူးတွွ� ဦးးရေး�့င်း �ု�ျ့း
ရှးရေးန်းပိုးါသူည်း။ ကျး�ဗစးကျ့လတွွင်းကျျန်းးး�့ရေးရးဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်းကျ 
ရေး�သူ�း�င်းရ့အ�င်�း�ျ့းတွွင်းအဓါးကျဦးး ရေး�့င်းဖြိုးပိုးီး တွ���မြပိုးန်းး�ု
�ျ့းကျး�WHOနိုှင်�းအတွူပိုးူးတွွ� ဦးးရေး�့င်းလျကျးရှးသူည်း။ 
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“HCT နှ�င်း�် ဘဏာရှေ့ငွ်း�ွ�ရှေ့ဝိုမု်းမ်းျာ�သားည်် တိုးးက်ျရှေ့သား�ျာ

မု်းမ်းျာ�ခြဖို့စ််ရှေ့စ့်�် အာ�လ့ှ���ါဝိုင််းကြံက်ည်�်ရုွ့�် လှး�အ�်�ါ

တိုးယ််။ ေါဟာရှေ့ဘာင််းဝိုင််းရ့ွ�မ်း�ွ မ်းခြဖို့စ််သားင်း�်�ါ။ ခြ�ည််တွိုးင််း�

အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ� �့�အသ့ား၊ အရှေ့ခြ�အရှေ့� နှ�င်း�် စွ်မ််း�့ည်် 

ရှေ့တွိုးက်း� ရှေ့ခြ�ာင််း�လှ�သွားာ�ရှေ့အာင််း မ်းလှ��်နှး�င််းရှေ့သား�ဘူ�။”

နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း COVID-19 တွ�န်းး်
မြပိုးန်းး�ု�ျ့းကျး� နိုး�င်းင်�အ�င်�းနိုှင်�း ရေး�သူအ�င်�းတွွင်း (ခွျင်းး၊ ရခွး�င်းနိုှင်�း ရှ�းး
ရေးမြ�့ကျးပိုးး�င်းး) စီ��ရန်းးထွပိုးး��ည်ှးနိုုင်းး�ုယာနို ရ့း�ျ့းခွျ�ှတွးခွ��သူည်း။32 
အစည်းအရေးဝး�ျ့း၏ အပိုးတွးစဉ်းသူး���ဟု�တွးနိုှစးပိုးတွးတွစးကြီးကျး�း
မြဖွံ့စးသူည်း။  ထွး�အစည်းးအရေးဝး�ျ့းသူည်းနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��ဦးးရေး�့င်းသူူ 
�ျ့း၏လ�ပိုးးင်န်းးးပိုး�့ဏကျး� တွး�းမြ�ှင်�းရေးပိုးးရ့ရေးရ့ကျးဖြိုးပိုးီး မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
�ျ့းအတွွကျးလည်းး ည်ှးနိုုင်းးရေးရးအစည်းးအရေးဝး ထွပိုးး��မြပိုး�လ�ပိုးးလ့နိုး�င်းခွ��
သူည်း။

“COVID �့�အစ်မ်း�ာ က်ွွ န်ှ��်တိုးး��ထို့င််းတိုးယ်် နှး�င််းင့်းတိုးက်ာ

အသားး�င််း�အဝိုး�င််း�အရှေ့����က် က်ွွ န်ှ��်တိုးး�����မ်းတူိုးတိုး��မူ်းရှေ့ဘာင််း 

မ်းျာ�နှ�င်း� ်�ျည််�က်�်မု်းမ်းျာ����လှ��်����့တိုးယ််။ တိုးစ််�ျး��

ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�မ်းျာ�ရှေ့ခြ�ာတိုးာက်င်းါတိုးး��မ်း�ာ အ�ေါရှေ့တွိုးအတွိုးက်် 

လှ��်ဖို့း��အ�ျး�်မ်း �့းဘူ�၊ မ်းင််း�တိုးး��သားာလှ��်�ါ ဘာရှေ့တွိုးလှး�အ�်

လှ�ဆုး�တိုးာက်း�တိုးင််းခြ�ကြံက်�ါ။အ��ေါအတွိုးက််င်းါတိုးး��က် အလှ��်

လှ��်ရှေ့�မ်းယ််လှး��ရှေ့ခြဖို့ကြံက်ာ�ကြံက်�ါတိုးယ််။”

http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/COVID-related_Coordination_Groups_and_Contacts_Country-wide_MIMU_Oct2020.pdf
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�ည်းသူး��ပိုးင်းမြဖွံ့စးရေးစကျ့�ု COVID-19 သူည်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့း
အရေးန်းမြဖွံ့င်�း ပိုးူးရေးပိုးါင်းးပိုးါဝင်းရန်းးနိုှင်�း ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး �ျ့းတွွင်း ပိုးါဝင်း
ရန်းး အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းကျး� အတွး�င်းးအတွ့တွစးခွ�အထွး တွး�းမြ�ှင်�း ရေးပိုးးခွ��
သူည်း (ပိုး�� ၅)။ ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး�ျ့းသူည်း အွန်းးလး�င်းးပိုး��စ�သူး�� ရေးမြပိုး့င်းး
သူွ့းရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းလည်းးမြဖွံ့စးနိုး�င်းပိုးါသူည်း။ COVIDလ�ပိုးးင်န်းးးအဖွံ့ွ�� �ျ့း�ှ 
တွစး�င်�း ကျ�လသူ�ဂါဂလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ည်ှးနိုုင်းး
ရေးရးရိုး��း (UNOCHA) သူည်း ရေး�သူ�း�င်းရ့ CBO �ျ့းအ့းရေး�သူ�း�င်းရ့
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းပိုးါဝင်းရနိုး�င်းရန်းး၊ န်းည်းးပိုးည့်ပိုး��ပိုးး�း �ုရရှးရန်းးနိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွ 
ကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း အ�ကျးအသူွယားမြပိုး� လ�ပိုးးနိုး�င်းရန်းးအ့းရေးပိုးးလ�ပိုးးရေး�့င်း
ရေးန်းခွ��သူည်း။

အွန်းးလး�င်းးသူး��ရေးမြပိုး့င်းးလ�လး�ကျးရေးသူ့ ည်ှးနိုုင်းးရေး�့င်းရွကျး�ုအစည်းးအရေးဝး
�ျ့းသူည်း �သူန်းးစွ�းးသူူ�ျ့းပိုးါဝင်းရန်းးအ တွွကျးသူင်�းရေးလျ့းရေးသူ့ 
အရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းကျး� �လ�ပိုးးရေး�့င်းနိုး�င်းလ့င်း ဖွံ့ယားထွ့းခွ�လး�ကျးရသူည်�း 
အရေးမြခွ အရေးန်းကျး� ပိုးး��း�ဖွံ့န်းးတွီးသူလး�မြဖွံ့စးရေးစသူည်း။ သူ��းသူပိုးးသူူ�ျ့းနိုှင်�း ပိုးွ�
စီစဉ်းသူူ�ျ့းသူည်း ဤအခွျကျးကျး� �ကြကျ့ခွဏ သူတွး��ူ�းကြကျပိုးါ။

COVID-19 သူည်း ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
အစည်းး �ျ့း၏ကျး�ယားစ့းမြပိုး� �ုကျး� တွး�းမြ�ှင်�းရေးပိုးး သူည်�းလကျခဏ့�ျ့းရှး
ပိုးါသူည်း။ ဤအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းကျး� ရေး�သူအ�င်�း ည်ှးနိုုင်းး အစည်းးအရေးဝး
�ျ့း တွွင်း ပိုးး�၍ထွင်း ရှ့းစွ့ရေးတွွ�ရသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့း
အ့းရေးန်းရပိုးးမြပိုးန်းးပိုးး��မြခွင်းးနိုှင်�း ထွးခွး�ကျးန်းစးန်း့ရေးသူ့ရေး� သူ�ျ့းသူး�� ခွရီးသူွ့း
လ့မြခွင်းးကျး� ကျန်းး်သူတွးလး�ကျးမြခွင်းးတွး��ရေးကြကျ့င်�း ရေး�သူခွ�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျ 
ပိုးး��း�ပိုးါဝင်းလ�ပိုးးရေး�့င်းရမြခွင်းးနိုှင်�း ပိုး��ပိုးး�း�ု�ျ့းရှးခွ��သူည်း။ စစးတွ�းး�ှရေးတွွ�
ရှးခွျကျး�ျ့းအရ မြပိုးည်းတွွင်းးဝန်းးထွ�းး�ျ့းသူည်း ထွး�အရေးမြပိုး့င်းးအလ�ကျး�
နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့း ထွကျးတွ့ဝန်းးယာူတွ့ဝန်းးခွ��ုရှးခွ��ကြကျသူည်း။

တေဒီသုဆိုုုင််ရာာည်းှုနှုင််�တေရာ�နည်း်�လမှု်�မှုျာ�

ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်း �ကျးသူွယားရေးရးန်းည်းးလ�းး အ�ျ း�း�ျ း�းကျး�အသူ��းမြပိုး�၍ �ကျးသူွယားမြခွင်းး၊ သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး�့ရေးဝမြခွင်းးနိုှင်�း 
စည်းးရိုး��လု�်ရေး�့းရေးရးလ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းကျး� �ကျးလကျးလ�ပိုးးရေး�့င်းခွ��ကြကျသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းကျ အသူ��းမြပိုး�ရေးလ�ရှးရေးသူ့န်းည်းး�ျ့း 
ကျ��သူး��ပိုး���ှန်းးလ�ပိုးးရေးန်းကြကျ�ဟု�တွးရေးသူ့းလည်းး ဤန်းည်းးလ�းး�ျ့းသူည်း ထွးရေးရ့ကျးဖြိုးပိုးီး�ကျးသူွယား�ုနိုှင်�း ည်ှးနိုုင်းး�ု�ျ့းကျး� ပိုးး��း�မြပိုး�လ�ပိုးးနိုး�င်းရေးစသူည်း။ 
အသူ��း�ျ့းရေးသူ့ �ကျးသူွယားရေးရးန်းည်းးကျးရးယာ့အခွျ း���ှ့-

   Facebook messenger    Zoom

   WhatsApp   Skype

   Viber    လကျးကျး�င်းစကျ့းရေးမြပိုး့စကျး�ျ့း

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း    
ေလှျာ့ကျသွားသည်။

မေြပာင်းလဲ

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း 
တိုးတက်လာသည။်

၄၂% ၃၈%

၁၈% ၁၅%

၄၀% ၄၇%

ပုံ(၅) COVID-19 သည်ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့များသည် ေပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသည့် အစည်းအေဝးများတွင် 
ပါဝင်ြခင်းအေပါ ဘယ်လိုသက်ေရာက်မှုရှိသနည်း။

ပုံ (၆) COVID-19 သည်ြပည်တွင်းအဖွဲ ့များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ ့များနှင့်
နိုင်ငံသားများ သည်ေပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု အစည်းအေဝးများ၊ဖိုရမ်များတွင်
ပါ၀င်မှုများကိုတိုးတက်လာေစသည်။

သေဘာတူသည်။

၄၇% ၆၂% 
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5.2. မှုု�်ဖွဲ့က််တေဆိုာင််ရာွက််မှုုမှုျာ�

COVID-19 စးန်းးရေးခွ်�ုအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းအရ အဖွံ့ွ��အသူစး�ျ့း
တွည်းရေး�့ကျးရန်းးအခွွင်�းအလ�းး�ျ့းလ�� ရေးလ့ကျး �ု�ရှးခွ��ရေးပိုး။ အလှ�ရှင်း
�ျ့း၊ ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းကျး� ရှ့ရေးဖွံ့ွရ့တွွင်း လကျးရှးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း 
ပိုးး��း�ကြီးကျီး�့းသူည်�း မြပိုးည်းတွွင်းးNGO�ျ့းထွကျး အရင်းးအမြ�စး�ျ့းကျး� ရယာူ
ရန်းးအခွွင်�းအရေးရး�ျ့း န်းည်းးပိုးါးကြကျဖြိုးပိုးီးအဖွံ့ွ��ကြီးကျီး�ျ့းကျ အခွွင်�းအလ�းးပိုးး��း�
ရရှးကြကျသူည်း။(ပိုး�� ၇)

COVID-19မြဖွံ့စးပိုးွ့းစဉ်းကျ့လအတွွင်းး နိုး�င်းင်�တွကျ့နိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းး
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း ပိုးး��း�မြ�န်းး�န်းးစွ့ ထွးရေးတွွ��ကျး ��နိုး�င်းရန်းးအတွွကျး 
အလှ�ရှင်း�ျ့းသူည်း ရ�ပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းကျး� ပိုး���ှန်းးလ�ပိုးးရိုးး�းလ�ပိုးးစဉ်း�ဟု�တွးပိုး� ပိုးး��း�
ရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယားမြဖွံ့စးရန်းး ကြီးကျး�းစ့းခွ��သူည်း။ တွး�ကျးရိုးး�ကျးစရးတွး၊ 
သူွယားဝး�ကျးစရးတွး�ျ့းပိုးါဝင်းသူည်း။ သူး��ရေးသူ့းလည်းး ဤအရေးမြပိုး့င်းးအလ�
သူည်း ကျး�ဗစးကျ့ခွထွကျးရေးကျျ့းလွန်းးဖြိုးပိုးီး စီ��ရန်းး�မြဖွံ့စးနိုး�င်းပိုးါ။ 

“ရှေ့ေသားဆုး�င််း့ာ အဖ့ို့�အစ်ည််�အသားစ််ရှေ့တွိုးဟာ အရှေ့့�

ရှေ့�်�စ်စည််�ဝိုယ််ရှေ့့�လှ��်င်း�်�စ်ဉ််ရှေ့တွိုးမ်း�ာ တိုးး�က််ရွး�က််

�ါဝိုင််း���တိုးယ််။ အဖ့ို့�အစ်ည််�ကြိုကီ်�မ်းျာ�သားည််လှည််� �း�ဖြိုး�ီ�

အာ�ထို့�တ်ိုးရှေ့�����့တိုးယ််။ ရှေ့သား�င်းယ််တိုး��ရှေ့ထို့ာက််�့�ရှေ့ငွ်းမ်းျာ�

က်း�လှည််� ရှေ့ခြ�ာင််း�လွှယ််ခြ�င််းလွှယ််လှ��်ရှေ့���ါတိုးယ််။ ဘာ

ခြဖို့စ််လှး��လှ�ဆုး�ရှေ့တိုးာ� သူားတိုးး��ဘယ့််�်�့�ရှေ့ငွ်း��� ရှေ့ထို့ာက််�့� ရှေ့�

တိုးယ််ဆုး�တိုးာက်း� ရှေ့သား�ျာသားးထို့ာ�လှး��ခြဖို့စ််�ါတိုးယ််။”
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အလှ�ရှင်း�ျ့း၏  ရ�ပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းအ့းလ��းန်းီးပိုးါး သူး���ဟု�တွးအ့းလ��း
ကျး��ကျးလကျးထွ့းရှးမြခွင်းး�ှ့ ကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့ည်ီ လ့ခွ�တွွင်း 
ကျတွးကျဝတွးမြပိုး�ထွ့းမြခွင်းးရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။ ဤမြဖွံ့စးစဉ်းကျး� န်းည်းးလ�းး
သူ��း�ျ း�းမြဖွံ့င်�း လ�ပိုးးရေး�့င်းလျကျးရှးသူည်း။

 f ပိုုုမှုုုလုုအပို်တေသုာအဖွဲ့့��မှုျာ�နှှင်�် တေနရာာမှုျာ�သုုု�ပို��ပိုုု�မှုုမှုျာ�တေပို�
ရာန် နှုုင််င်��က်ာမှုု�်ဖွဲ့က််မှုျာ�အာ� တေ�ာင််�ဆိုုုဖြခုင််� - 
ဩစရေးကြတွးလျနိုး�င်းင်�မြခွ့းရေးရးနိုှင်�း ကျ�န်းးသူွယားရေးရးဌာ့န်းသူည်း 
၎င်းးတွး��၏ နိုး�င်းင်�တွကျ့ အဖွံ့ွ���ျ့း (INGO နိုှင်�းကျ�လသူ�ဂါဂ)
အရေးန်းမြဖွံ့င်�း ၎င်းးတွး��၏စီ��ကျးန်းးး�ီဇူးး�င်းး�ျ့းတွွင်း ရေး�သူ�း�င်းရ့
လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး� ရေးဖွံ့့းထွ�တွးသူည်�းလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ျ့း ပိုးါရှးရေးရး
အတွွကျးကျတွးကျဝတွး�ျ့း ရေးတွ့င်းး�း�ထွည်�းသူွင်�းထွ့းသူည်း။

 f ဖြပိုည်း်�့င််�အဖွဲ့့�� မှုျာ�သုုု� �ုုက််ရုံးုုက််ရာန်ပိုု�တေင့်တေထုာက််ပို��ရာန် 
အလှ�ရာှင််တေပိုါင််�မှုျာ�စ့်ာ၏ ရာန်ပိုု�တေင့်မှုျာ�နှှင်�် စ်ုတေပိုါင််�ရာန်ပိုု� တေင့်
မှုျာ�က်ုုက်ျင်�်သုု��ရာန်အာ�တေပို�ဖြခုင််� - မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�လူသူ့းခွျင်းး
စ့န်း့�ုရန်းးပိုး��ရေးင်ွ (MHF)၊ ကျျန်းးး�့ရေးရးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ(AHF) နိုှင်�း 
အသူကျးရေး�ွးဝ�းးရေးကျျ့င်းး�ုနိုှင်�း စ့းန်းပိုးးရးကျ့ခဖွံ့ူလ���ုရန်းးပိုး��ရေးင်ွ 
(LIFT) ကျ��သူး��ရေးသူ့ ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းသူည်း ရေး�သူတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း
အ့းရန်းးပိုး��ရေးင်ွတွး�းမြ�ှင်�းရေးစခွ��သူည်း။

 f အဖွံ့ွ��င်ယား�ျ့း၊ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း CBO�ျ့းသူး�� 
ရန်းးပိုး��ရေးင်ွစီး�င်းး�ုကျး�တွး�းမြ�ှင်�းရန်းးအတွွကျး မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
အစည်းး�ျ့း�ှ တွ�င်�းလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းးကျး� န်း�ူန်း့ရေးတွွ�နိုး�င်း
ပိုးါသူည်း။ Oxfamအဖွံ့ွ��သူည်း JST အ့းအရေးရးရေးပိုး်တွ�န်းး်
မြပိုးန်းး�ု အစီအစဉ်းအ့းမြဖွံ့င်�း ကျခွျင်းနိုှင်�းရှ�းးမြပိုးည်းန်းယားရေးမြ�့ကျး
ပိုးး�င်းးတွး��တွွင်း ခွျကျးခွျင်းးတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုမြပိုး�ရန်းး (၂၄)န်း့ရီအတွွင်းး
တွး�ကျးရိုးး�ကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွပိုး��ပိုးး�းရေးပိုးးခွ��သူည်း။ ထွး�လ�ပိုးးရေး�့င်းခွျကျး
သူည်း ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့းစဉ်းအတွွင်းး ရေးမြ�မြပိုးင်းရေးပိုး်တွွင်း
မြပိုးည်းတွွင်းး အဖွံ့ွ���ျ့းတွ���မြပိုးန်းးနိုး�င်းရေးစရန်းး ပိုးထွ����းလ�ပိုးးရေး�့င်း
�ုမြဖွံ့စးသူည်း။

နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အ�ျ့းစ�သူည်း ၎င်းးတွး��၏လ�ပိုးးရေး�့င်း�ု�ျ့းကျး� န်းည်းး
အ�ျ း�း�ျ း�းမြဖွံ့င်�း စ့ခွျ�ပိုးးခွျ�ပိုးး�း�မြခွင်းး၊အရေးကျ့င်းထွည်းရေးဖွံ့့းမြခွင်းး၊ ကျွန်းး
ယာကျး�ျ့းတွည်းရေးထွ့င်းမြခွင်းးမြဖွံ့င်�း ဗျ�ဟု့ကျျကျျလ�ပိုးးကြကျသူည်း။ သူ့�န်းး
အ့းမြဖွံ့င်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းအကြကျ့း
သူရေးဘာ့တွူည်ီ�ု�ျ့းသူည်း အရေးရ့င်းးအဝယား သူရေးဘာ့တွင်းးကျျပိုးး
ရေးသူ့ စည်းးကျ�းးခွျကျး�ျ့းအရေးပိုး်တွွင်း အရေးမြခွခွ�ကြကျသူည်း။ ထွး�သူး��
ရေး�့င်းရွကျးမြခွင်းးမြဖွံ့င်�း INGO �ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းး NGO �ျ့းအကြကျ့း
�ဟု့ဗျ�ဟု့ရေးမြ�့ကျး�းတွးဖွံ့ကျးပိုးူးရေးပိုးါင်းး�ု�ျ့းကျး�ရေးရရှည်းတွည်းရေး�့ကျး
ရန်းး အရေးထွ့ကျးအကျူမြပိုး�ရေးစသူည်း။ ဥပိုး�့- Trócaire နိုှင်�း ဂါရိုး�ဏ့
မြ�န်းး�့လူ�ုရေးရးအသူင်းး(KMSS)၏ ရေးရရှည်းလ�ပိုးးရေး�့င်းရေးသူ့�းတွးဖွံ့ကျး 
ရေး�့င်းရွကျး�ုကျး�န်း�ူန်း့အမြဖွံ့စးရေးတွွ�နိုး�င်းပိုးါသူည်း။.33

ပုံ(၇) COVID-19 သည်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့များ၏ မိတ်ဘက်
ေဆာင်ရွက်မှုအခွင့်အလမ်းများအေပါ မည်သို ့သက်ေရာက်မှုရှိသနည်း။

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း
ေလှျာ့ကျသွားသည။်

မေြပာင်းလဲ

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း 
တိုးတက်လာသည။်

၃၆%

၄၂% ၂၀%

၅၄%

၂၂% ၂၆%
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အစ်ုု�ရာမှုဟု�်တေသုာနှုုင််င်��က်ာအဖွဲ့့��အစ်ည်း်�
မှုျာ�၏မှုု�်ဖွဲ့က််တေဆိုာင််ရာွက််မှုုမှုျာ�

အတေက်ာင််အထုည်း်တေဖွဲ့ာ်သုည်း�်ပိုု�စ်�မှုျာ�

အဖွံ့ွ��အစည်းး ၈၈% သူည်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းနိုှင်�း�းတွးဖွံ့ကျး
လ�ပိုးးရေး�့င်းကြကျသူည်း။

66% သူည်း တွး�ကျးရိုးး�ကျးအရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းကြကျသူည်း။

26% သူည်း အစး�းရနိုှင်�း ပိုး�ဂါဂလးကျအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းနိုှင်�း အလ�ပိုးး
လ�ပိုးးကြကျသူည်း။

တေဒီသုခု�၊ဖြပိုည်း်�့င််�အဖွဲ့့��မှုျာ�နှှင််� မှုု�်ဖွဲ့က််
တေဆိုာင််ရာွက််မှုုမှုျာ�

50% တွွင်း ရေး�သူခွ��းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ�� ၃-၁၀ ဖွံ့ွ��ခွန်းး်ရှးသူည်း။

15% တွွင်း ရေး�သူခွ��းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ�� ၂၅ ဖွံ့ွ��ထွကျးပိုးး�ရှးကြကျသူည်း။

52% သူည်းအန်းည်းး���းအဖွံ့ွ��အစည်းး ၂ခွ�နိုှင်�းလ�ပိုးးကျး�င်းကြကျသူည်း။

၂၀၁၉ခွ�နိုှစးတွွင်းINGOဖွံ့း�ရ�း�ှအဖွံ့ွ��ဝင်း�ျ့းရ��သူတွင်းးအခွျကျးအလကျး�ျ့း
အရ34 (လကျးရှးအဖွံ့ွ��ဝင်းအရေးရအတွွကျးသူည်း ၁၂၂မြဖွံ့စးသူည်း။

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏အခွန်းးးကျဏ္ဍနိုှင်�းစွ�းးရေး�့င်းနိုး�င်း�ုကျး�တွး�းတွကျး
ရေးစမြခွင်းး - မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ့းပိုးး��း�အ သူးအ�ှတွးမြပိုး�လ့
မြခွင်းးကျး�COVID-19ကျ့လတွွင်းရေးတွွ�ရသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့း
အရေးန်းမြဖွံ့င်�းလည်းး၎င်းးတွး��၏ လကျးရှးမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အဖွံ့ွ���ျ့းသူး�� ရေးမြပိုး့င်းး
လွယားမြပိုးင်းလွယားစွ့ လ�ပိုးးရေး�့င်းနိုး�င်းရေးစရန်းးရေးထွ့ကျးခွ��ု�ျ့းပိုးး��း�ရရှးခွ��
သူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း ဝင်းရေးရ့ကျးခွွင်�းကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့း
ရေးကြကျ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း ပိုးး��း�ပိုးူးရေးပိုးါင်းးရန်းးလး�အပိုးးသူည်းကျး� ပိုးး��း�မြ�င်း
လ့ရသူည်း။ (သူး���ဟု�တွး) လကျးရှး�းတွးဖွံ့ကျး�ျ့းအရေးရအတွွကျးကျး�လည်းး 
တွး�းခွျ��လ�ပိုးးကျး�င်းနိုး�င်းပိုးါသူည်း။ပိုး��(၈)

34  INGO Forum (2019): INGO forum members’ collective impact in Myanmar

COVIDကျ့လတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း
အကြကျ့း ပိုးး��း�န်းီးကျပိုးးစွ့ပိုးူးရေးပိုးါင်းး�ုရှးခွ��ပိုးါသူည်း။ အွန်းးလး�င်းးပိုး��စ�လ�ပိုးးရေး�့င်း
�ု�ျ့းရေးကြကျ့င်�း ပိုးး��း�ထွးရေးရ့ကျးစွ့ အလွတွးသူရေးဘာ့�ကျးသူွယား�ု ပိုးး��း�
မြပိုး�လ�ပိုးးရန်းးပိုးး��း�လွယားကျူရေးစသူည်း။

“COVID သားည််လှက်် �့းဝို�်ရှေ့ဆုာင််းမု်းမ်းျာ�က်း� လှက််လှ�မ််း�မီ်း

မု်း၊မ်းညီ်မ်း�ွ မု်းက်း� မီ်း�ရှေ့မ်းာင််း�ထို့း��ခြ�ရ့ွ�သားာမ်းက် ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�

အ စ်ည််�မ်းျာ�၏လှး�အ�်မု်းနှ�င်း�် အ��်�က်ဏ္ဍက်း�လှည််� 

မီ်း�ရှေ့မ်းာင််း�ထို့း��ခြ�ရှေ့�သားည််။ နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�မ်းျာ�သားည်် 

ဤအရှေ့ခြ�ာင််း�အလှ�သားည်် က်း�ဗစ််မ်းတိုးး�င််းမီ်းက်�င််းရှေ့တ့ိုးကြံက့်����

့သားည််။ သားး��ရှေ့သားာ် COVID သားည််၎င််း�က်း� အ �့း�်ခြမိ်းင်း�်ရှေ့�� 

သားက်��သားး��ခြဖို့စ််ရှေ့စ်ဖြိုး�ီ� မ်းးတ်ိုးဖို့က််အဖ့ို့�အစ်ည််�အရှေ့့အတွိုးက််

က်း��ါ တိုးး���ွာ�လှာရှေ့စ်သားည််။ အထူို့�သားခြဖို့င်း�်က်ယ််ဆုယ််

ရှေ့့�စ်��်�ခြ�င််း� �့း ရှေ့ဝို�လ့ှရှေ့�ါင််းသီားရှေ့သားာရှေ့ေသားမ်းျာ�

အတွိုးက်် လှ��်ရှေ့ဆုာင််းရှေ့�သားည်�် ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�အစ်ည််�

မ်းျာ�ခြဖို့စ််သားည််။ COVID သားည််တိုးစ််ဘက််တွိုးင််း လူှသားာ�

�ျင််း�စ်ာ�ာမု်းဆုး�င််း့ာ အကူ်အညီ်မ်းျာ�အတွိုးက်် ခြ�ည််တွိုးင််း�

အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�အာ� ဓာာတ်ိုးကူ်�စ်စည််�က်��သားး��ခြဖို့စ််လှာ

သားည််။”

မှုု�်ဖွဲ့က််တေဆိုာင််ရာွက််မှုု�့င််ရာင််�နှှီ�ဖြမှုှပို်နှှ�ဖြခုင််�

သေဘာတူ မသိ သေဘာမတူ

၃၃% 
၂၉% 35% ၂၂% ၆% 

၆၅% 

၄၄% 

ပုံ(၈) COVID-19 သည် ြပည်တွင်း၊ ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်
နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများ�ကား မိတ်ဖက်ေဆာင်ရွက်မှုအရည်အေသွး
အားေကာင်းလာေစသည်။

https://www.ingoforummyanmar.org/files/uploads/documents/INGO_Forum_Collective_Impact_Pamphlet_Eng_December_2019.pdf
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5.3. တေခုါင််�တေဆိုာင််မှုုနှှင်�်ပိုါဝင််မှုု

အဓါးကျျရေးသူ့ရေး�သူ�ျ့းတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့းန်းည်းးပိုးါးမြခွင်းးနိုှင်�း 
အကျူအည်ီ�ျ့းအတွွကျးပိုးး��း�တွ့ဝန်းးယာူ ရန်းးလး�အပိုးးမြခွင်းးနိုှင်�းအတွူCOVID-
19တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုတွွင်းရေး�သူ�း�င်းရ့ ရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ုကျး�အသူးအ�ှတွးမြပိုး�ရန်းး
အခွွင်�းအ လ�းး�ျ့းတွး�းတွကျးလ့သူည်း(ပိုး��-၉)။ ဤအခွျကျးသူည်းရေး�သူ
�း�င်းရ့ည်ှးနိုုင်းးအစည်းးအရေးဝး�ျ့းတွွင်းမြပိုးည်းတွွင်းး အဖွံ့ွ�� �ျ့းပိုးါဝင်း�ုကျး�
တွး�းမြ�ှင်�းရေးစသူည်း။နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး အရေးရအတွွကျးန်းည်းးပိုးါးမြခွင်းး
ရေးကြကျ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�းရေး�ွးရေးနိုွး�ု�ျ့းနိုှင်�း���းမြဖွံ့တွးခွျကျး
�ျ့းအရေးပိုး် လှ�းး�း�းနိုး�င်းရန်းးအတွွကျးလည်းးအခွွင်�းအလ�းး�ျ့းပိုးး��း� 
�ျ့းမြပိုး့းလ့သူည်း။

UNOCHA �ှစီ��ခွန်းး်ခွွ�ရေးသူ့ လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ မြ�န်းး�့မြပိုးည်းရ�ပိုး��ရေးင်ွ (MHF) သူည်း င်ါးနိုှစးတွ့ကျ့လအတွွင်းး �ကျးလကျးတွး�းတွကျး
ခွ��သူည်း။ ကြီးကျီး�့းရေးသူ့ အစးတွးအပိုးး�င်းးတွစးရပိုးးအရေးန်းမြဖွံ့င်�း ရေး�သူ�း�င်းရ့�းတွးဖွံ့ကျးတွး�းတွကျး�ု သူည်းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း ပိုးူးရေးပိုးါင်းးရန်းး
�ကျးလကျးကြီးကျး�းပိုး�းးအ့းထွ�တွး�ုရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။ စးန်းးရေးခွ်�ုအခွျ း��ကျး� ကျရေးန်းဦးး�န်းးးစစးထွ့းရေးသူ့းလည်းး ထွး�ရ�ပိုး��ရေးင်ွအ့းမြဖွံ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��
�ျ့း၏ ပိုးါဝင်း�ုတွး�းမြ�ှင်�းရေးရးအတွွကျးမြပိုး�လ�ပိုးးခွ��ရေးသူ့ အဓါးကျအ�င်�း�ျ့း�ှ့

၇၉% 

ပုံ (၉) COVID-19 သည်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၏ 
ဦးေဆာင်မှုအခန်းကဏ�အားေကာင်းလာေစသည်။

သေဘာတူ၆၄% 

နှှစ််ဦး�နှှစ််ဖွဲ့က််ပိုါဝင််လုပို်တေဆိုာင််ဖြခုင််�

လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ျ့းနိုှင်�း လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းအရေးပိုး် 
ရှင်းးလင်းး�ု�ရှးမြခွင်းးရေးကြကျ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း 
MHFသူး��ဝင်းရေးရ့ကျးရန်းးတွ�န်းး်��တွးရေးန်းခွ��သူည်း။ အစည်းး
အ ရေးဝး�ျ့းသူည်း တွစးဦးးနိုှင်�းတွစးဦးးကျရေးန်းဦးးတွွင်း 
ယာ��ကြကျည်း�ုတွည်းရေး�့ကျးရန်းးနိုှင်�း လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း၏ 
အရေးပိုး်ရှင်းးလင်းးရေးစရန်းး ပိုး��ပိုးး�းနိုး�င်းပိုးါသူည်း။

ဖြပိုည်း်�့င််�ဝန်ထုမှု်�မှုျာ�အဖွဲ့့��အာ��ုု�ဖြမှုှင်�်ဖြခုင််� 
ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�န်းးရေးန်းဂါျ့�ှလွ�၍ MHFအဖွံ့ွ��သူည်း မြပိုးည်းတွွင်းး
ဝန်းးထွ�းး�ျ့းမြဖွံ့င်�း ဖွံ့ွ��စည်းးထွ့းမြခွင်းးမြဖွံ့စးရ့ ၎င်းး
တွး��သူည်းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း န်းီးကျပိုးးစွ့အလ�ပိုးးလ�ပိုးး
နိုး�င်းရေးစသူည်း။.

အဖွဲ့့��အ�့င််�လုုအပို်တေသုာအတေထုာက််အပို��မှုျာ�
�ည်း်တေဆိုာက််ဖြခုင််�

ရန်းးပိုး��ရေးင်ွအလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း MHF ဘာ�တွးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း အတွူ
လ�ပိုးးကျး�င်းမြခွင်းးမြဖွံ့င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း ပိုးး��း�ထွးရေးတွွ��ကျး��
�ုအတွွကျး အရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့းတွည်းရေး�့ကျးရန်းး။

ဖြပိုည်း်�့င််�အဖွဲ့့��မှုျာ�က်ုုဆိုု��ဖြဖွဲ့�်ခုျက််ခုျသုည်း�်
အဆိုင်�်မှုျာ�သုုု� တေခု�တေဆိုာင််ဖြခုင််�

MHF ဘာ�တွးအဖွံ့ွ��ကျး� ကျ�လသူ�ဂါဂ၊ အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း 
INGO �ျ့း�ှ ကျး�ယားစ့းလှယား ရေးလးရေးယာ့ကျးစီမြဖွံ့င်�း 
ဖွံ့ွ��စည်းးထွ့းသူည်း။ ကျ�လသူ�ဂါဂ�ှ အလှ�ရှင်း�ျ့း၊ 
အလှ�ရှင်း�ျ့း၊ INGO �ျ့းနိုှင်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း�ှ
ကျး�ယားစ့းလှယား ၃ဦးးစီပိုးါဝင်းရန်းး မြပိုးင်း�င်းထွ့းသူည်း။

အဓါုပိုါါယ််ရာှုတေသုာထုုတေ�့ဆိုက််ဆို�မှုုရာှုတေစ်ဖြခုင််�

ဘာ�တွးအဖွံ့ွ��ရှးမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း အဓါးကျ���း 
မြဖွံ့တွးခွျကျး�ျ့းနိုှင်�း �ဟု့ဗျ�ဟု့�ျ့းတွွင်းပိုးါဝင်းရန်းး 
အခွွင်�းအလ�းးပိုးး��း�ရရှးရေးစရန်းး MHFမြပိုးည်းတွွင်းးဝန်းးထွ�းး 
�ျ့းသူည်း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အဖွံ့ွ��ဝင်း�ျ့းနိုှင်�း တွး�ကျးရိုးး�ကျး
ထွးရေးတွွ�သူည်း (အမြခွ့းအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းမြပိုး�လ�ပိုးးသူကျ��သူး��)။ 
၎င်းးသူည်းMHF၏ အကျျ း�းရေးကျျးဇူးူးကျး� ၎င်းးတွး��၏ပိုး��ပိုးး�း
�ု�ှ ရရှးရေးစသူည်း။ စ်ည်း်�မှုျဉ်း်�စ်ည်း်�က်မှု်�မှုျာ�နှှင်�်အည်းီပို��ပိုုု�မှု ု

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းနိုှင်�း န်းီးကျပိုးးစွ့ အလ�ပိုးးလ�ပိုးး မြခွင်းး
အ့းမြဖွံ့င်�း MHF အဖွံ့ွ��သူည်း၎င်းးတွး��အ့း ပိုးး��း�န်း့းလည်း
သူရေးဘာ့ရေးပိုးါကျးရန်းးနိုှင်�း လး�အပိုးး�ု�ျ့းအ့း ပိုးး��း�အ့းစး�ကျး
ကျူည်ီနိုး�င်းခွ��သူည်း။

သုင််�န်�မှုျာ��့င််ရာင််�နှှီ�ဖြမှုှ�ပို်နှှ�ဖြခုင််�

�ကျးလကျးလ�ပိုးးရေး�့င်းရေးန်းရေးသူ့ သူင်းတွန်းးး
�ျ့းသူည်း မြပိုးည်းတွွင်းးဝန်းးထွ�းး�ျ့း၏ အရည်းအရေးသူွး
ကျး� တွး�းတွကျးရေးစရန်းးပိုး��ပိုးး�းရေးန်းပိုးါသူည်း။ MHFအတွွကျး 
စွ�းးရည်းတွည်းရေး�့ကျးရင်းး အမြခွ့းရေးသူ့အမြခွ့း
အလှ�ရှင်း�ျ့း၏ လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး�လည်းး 
မြဖွံ့ည်�း�ည်းးရေးပိုးးသူလး�မြဖွံ့စးရေးစသူည်း။ COVID-
19ကျ့လအတွွင်းးအွန်းးလး�င်းး ပိုးလကျးရေးဖွံ့့င်းး�ျ့းနိုှင်�း
ရေး�သူသူ��းဘာ့သူ့စကျ့း�ျ့း မြဖွံ့င်�းပိုးါဝင်းနိုး�င်းရေးစရန်းးပိုးး��း�
မြဖွံ့စးရေးစပိုးါသူည်း။
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နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�းလကျးလှ�းး�ီ�ုအတွွကျးကျန်းး်သူတွးခွျကျး
�ျ့းနိုှင်�းကြံကျ��ရေးတွွ�ရသူမြဖွံ့င်�း၎င်းးတွး��၏လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းကျး�မြဖွံ့န်းး်ကျျကျးရန်းး
ရေး�သူခွ�လ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့း၊ အဖွံ့ွ���ျ့းအရေးပိုး်တွွင်း�ျ့းစွ့�ှီခွး�ရ
သူည်း။ သူး��ရေးသူ့းဤအခွျကျးသူည်း ရေး�သူနို ရနိုှင်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး
�ျ့း၏ ရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ုကျး� အစ့းထွး�းပိုးစးရန်းး��း�လး�ပိုးါ။ (ပိုး��-၁၀) အရ 
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� ဝန်းးထွ�းး�ျ့းသူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့ အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းထွကျး 
ရေး�့င်းရွကျးနိုး�င်း�ုန်းည်းးပိုးါးသူည်း။

COVID-19သူည်း လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု အကျူအည်ီလး�ရေးန်းရေးသူ့လူထွ�
နိုှင်�း တွး�ကျးရိုးး�ကျး�ကျး���ုကျး� ကျန်းး်သူတွးထွ့းရေးသူ့းလည်းး အခွျ း��ရေးသူ့
ရပိုးးရွ့လူထွ��ျ့းအ ရေးန်းမြဖွံ့င်�း ၎င်းးတွး��၏တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ျ့းတွွင်း 
လူထွ�ပိုးါ၀င်းရန်းး အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းကျး�ပိုးွင်�းရေးစခွ��သူည်း။ ရေးယာဘာ�ယာျအ့းမြဖွံ့င်�း 
စစးတွ�းးရေးမြဖွံ့�း�သူူ ၄၁ ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးကျ COVID-19 ၏သူကျးရေးရ့ကျး
�ုသူည်း ရပိုးးရွ့လူထွ�အ့းပိုးါဝင်းရန်းးနိုှင်�း ���းမြဖွံ့တွးခွျကျးခွျရ့တွွင်း 
အရေးထွ့ကျးအကျူမြပိုး�ရန်းး အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းပိုးး��း�ရေးပိုးးသူည်းဟု� ယာူ�ခွ��
ကြကျသူည်း။ ရပိုးးရွ့လူထွ��ျ့းနိုှင်�း ထွးရေးတွွ��ကျး ��ရန်းး အခွွင်�းအလ�းးရှး
သူည်းဟု� ခွ�စ့းခွ��ကြကျသူည်း။ နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအတွွကျး ရပိုးးရွ့
လူထွ��ျ့းနိုှင်�း ထွးရေးတွွ��ကျး�� ရန်းးအခွွင်�းအလ�းး ၃၃ ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးသူ့ရှး
ရေးတွ့�သူည်း။ အရေးကြကျ့င်းး�ှ့ ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါနိုှင်�း ပိုးတွးသူကျးရေးသူ့
ခွရီးသူွ့းလ့ခွွင်�း ကျန်းး်သူတွးခွျကျး �ျ့းနိုှင်�းလူထွ�နိုှင်�း �ကျးသူွယားခွွင်�းန်းည်းး
သူွ့း ရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။

“ရွ��်�း�င််း�ဆုး�င််း့ာလှက််လှ�မ််း�မီ်းမု်းမ်း�ာ အက်��်အသားတ်ိုးခြဖို့င်း�်

သားာ �့းရှေ့�ရှေ့သားာ်လှည််� �့��း��ကူ်ညီ်သားည်�်လှမ််း�ရှေ့ကြံက်ာင််း�

မ်းျာ� မ်း�ာတိုးး��တိုးက််လှာသားည််။ က်ွွ န်ှ��်တိုးး��ရှေ့ေသား�့

လှ��်ရှေ့ဖို့ာ်က်း�င််းဖို့က််မ်းျာ�က် IDPs မ်းျာ�နှ�င်း�V်irtual ရှေ့�်

ဆုး�မု်းတိုးစ််��က်း� စီ်စ်ဉ််ရှေ့������ါတိုးယ််။ အက်ယ််၍ COVID 

ရှေ့ကြံက်ာင်း�်သားာမ်းဟ�တ်ိုးလှ�ွ င််း က်ွွ န်ှ��်တိုးး��သားည်် ဤသူားမ်းျာ�နှ�င်း� ်

ဆုက််သွားယ််နှး�င််း မ်းည််မ်းဟ�တ်ိုး�ါ။”
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5.4. ရာ�ပိုု�တေင့်

�တွူည်ီရေးသူ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျး ရ�ပိုး��ရေးင်ွအသူစး�ျ့းရရှးနိုး�င်း
ရေးသူ့းလည်းး COVID-19 �ှဖွံ့န်းးတွီးခွ��ရေးသူ့ လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းသူည်း 
ရေးတွ့င်းး�း��ု�ျ့းမြဖွံ့င်�း�ကျးလကျးတွည်းရှးရေးန်းသူည်း။ စစးတွ�းးရေးမြဖွံ့�း�
သူူထွကျးဝကျးရေးကျျ့း (မြပိုးည်းတွွင်းး၊နိုး�င်းင်�အ�င်�းနိုှင်�းနိုး�င်းင်�တွကျ့�ှပိုးါဝင်း
လုပိုးးရှ့းသူူ�ျ့း�ှ)သူည်း ဤရေးရ့ဂါါမြဖွံ့စးပိုးွ့း�ုကျ့လအတွွင်းးရန်းး ပိုး��ရေးင်ွရရှး
�ုန်းည်းးပိုးါးရေးကြကျ့င်းးရေးဖွံ့့းမြပိုးကြကျသူည်း။အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�းရန်းးပိုး��ရေးင်ွအ�ျ့းစ�
သူည်း အပိုးး�ထွပိုးးရေး�့င်းးရန်းးပိုး��ရေးင်ွ �ျ့းကျး�အသူ��းမြပိုး�ရန်းးစီစဉ်းရေးန်းစဉ်းအတွွင်းး
အလှ�နိုး�င်းင်��ျ့းသူည်းပိုးင်း ကျး�ဗစးရေးကြကျ့င်�းစီးပိုးွ့းရေးရးစးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းနိုှင်�းရင်း 
�း�င်းရေးန်းရသူည်း။

အလှ�ရှင်း�ျ့းသူည်း၎င်းးတွး��၏နိုး�င်းင်�တွကျ့လ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့း
အ့း ရေးင်ွရေးကြကျးရေးထွ့ကျးပိုး��မြခွင်းးအစီအစဉ်း�ျ့းကျး� �မြဖွံ့တွးရေးတွ့ကျးပိုးစး
ဘာ� �ကျးလကျးထွးန်းးးသူး�းးထွ့းသူည်း။ (ပိုး��-၁၁) တွွင်းမြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�အစး�းရ
သူး�� တွး�ကျးရိုးး�ကျးရေးပိုးးပိုးး��ရေးသူ့ ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ၏ ၉ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးသူည်း ရေး�းဘာကျး
�း�င်းရ့ပိုးစစည်းးကျးရးယာ့�ျ့းနိုှင်�း ရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့းကျး� အတွွကျးပိုး��ပိုးး�း
ထွ့း သူည်းကျး�ရေးတွွ�နိုး�င်းသူည်း။35 �ရေးသူ့းရန်းးပိုး��ရေးင်ွအ�ျ့းစ�ကျး�ကျ�
သူ�ဂါဂရေးအဂါျင်းစီ�ျ့းနိုှင်�း အမြခွ့းနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အ စည်းး�ျ့းသူး�� 
သူ့ရေးပိုးးခွ��သူည်း။ အ ရေး�ရးကျန်းးရေး�်လ့ ၂၁၁ သူန်းးးရေးကျျ့းအန်းကျး�ှ အရေး�
ရးကျန်းးရေး�်လ့ ၄.၉ သူန်းးး ( ၂ ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးး) သူည်းသူ့ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� 
နိုှင်�း MRCS သူး��တွး�ကျးရိုးး�ကျးပိုး��ပိုးး�းခွ��သူည်း။ ၎င်းးကျး�စစးတွ�းး တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့း 
တွွင်းလည်းးရေးတွွ�နိုး�င်းသူည်း။ (ပိုး��-၁၂)။ အရေး�ရးကျန်းးရေး�်လ့ ၃.၅ သူန်းးး �ှ့
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� သူး��တွး�ကျးရိုးး�ကျး ရေးထွ့ကျး ပိုး��ရေးပိုးး�ု�ှမြဖွံ့စးဖြိုးပိုးီး ထွး�အထွ�ကျ၆၃ 
ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးသူည်းNGO ကြီးကျီး ၃ခွ�ထွ�သူး��ခွွ�ရေးဝခွ��သူည်း။.

ပုံ(၁၀) ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့များနှင့်အလုပ်လုပ်ေဆာင်ရာတွင်
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ြပည်တွင်းအဖွဲ ့များဦးေဆာင်မှုများကို 
ဘယ်အတိုင်းအတာအထိေလးစားလုပ်ေဆာင်ပါသလဲ။

အစဥ်အ�မဲ
/အများအားြဖင့်

၆၄% ၄၃% 

သိသာစွာ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

ကျဆင်း

မေြပာင်းလဲ သိသာစွာ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

တိုးတက်

၂၆% ၂၉% 
၂၃% 

၁၄% 

၅၇% 
၅၁% 

ပုံ(၁၁) COVID-19 ေ�ကာင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၏
ရံပုံေငွရရှိနိုင်မှုကိုမည်ကဲ့သို ့သက်ေရာက်ေစသနည်း။
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Figure 12. Distribution of funding recorded for Myanmar in 2020 (OCHA Financial Tracking Service)

့့�့�ရှေ့ငွ်း့့�းရှေ့သားာအဖို့့�အစ်ည််�အမ်းျး��အစ်ာ�မ်းျာ� �မ်းာဏ ့ �့းရှေ့သားာ့့�့�ရှေ့ငွ်း%

UN အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ� $ ၁၁၁,၀၆၈,၂၀၆                                           ၅၃%

INGO မ်းျာ� $ ၄၁,၁၆၀,၆၇၉           ၂၀%

IFRC/ ICRC $ ၃၂,၀၂၈,၇၄၀      ၁၅%

အစ်း��့ဌာာ�မ်းျာ� $ ၁၉,၃၇၉,၄၈၂ ၉%

ခြ�ည််တွိုးင််း�ရှေ့ေသား�့/အဖ့ို့�မ်းျာ� $ ၃,၅၄၀,၄၉၁ ၂%

နှး�င််းင့်းတိုးက်ာရှေ့ဖို့ာင််းရှေ့ေ� �့င််း�မ်းျာ�/အဖ့ို့�မ်းျာ� $၁,၇၂၁,၈၅၈  ၁%

ခြမ်း�်မ်းာနှး�င််းင့်းကြံက်က််ရှေ့ခြ��ီအသားင််း� $၁,၄၀၃,၃၁၅  ၁%

စ်�စ်�ရှေ့�ါင််း� $ ၂၁၀,၃၀၂,၇၇၁

အလှ�ရှင်း�ျ့းသူည်း ၎င်းးတွး��၏လကျးရှးလ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့းအ့း 
ရေးင်ွရေးကြကျးရေးထွ့ကျးပိုး���ု၏ပိုး���ှန်းးလ�ပိုးးထွ��းလ�ပိုးးန်းည်းး �ျ့းကျး�ဖွံ့းအ့းရေးပိုးး
ရန်းးပိုးျကျးကျွကျးခွ��သူည်း။  အလှ�ရှင်း�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း �း�းတွး��၏ လး�ကျးန်း့ရ
�ည်�းစည်းးကျ�းးခွျကျး�ျ့း ကျး�လး�ကျးန်း့ရေးန်း��မြဖွံ့စးရေးသူ့းလည်းး စ�ရေးပိုးါင်းး
ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းကျတွ�င်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းသူး�� အရေးထွ့ကျးအပိုး��ရေးပိုးးခွ��
သူည်း။ ဥပိုး�့လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ အကျူအည်ီ
နိုှင်�းရေးဘား�ဏးခွ�နိုး�င်းရည်းတွည်းရေး�့ကျးရေးပိုးးရေးရးအစီအစဉ်း (HARP-F) 
သူည်း လျင်းမြ�န်းးစွ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းးရေးသူ့စန်းစးကျး� အသူ��းမြပိုး�ဖြိုးပိုးီး ကြီးကျး�တွင်းခွွင်�း
မြပိုး�ထွ့းသူည်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အဖွံ့ွ���ျ့းကျး� တွး�ကျးရိုးး�ကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွကျး�ပိုး��ပိုးး�း
ရေးပိုးးခွ��သူည်း။ ၎င်းးသူည်းCOVIDအရေးမြခွအရေးန်းရေးပိုး်�ူတွည်းဖြိုးပိုးီး တွး�းမြ�င်�း
ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ၏အစးတွးအပိုးး�င်းးကျး�မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��သူး��လှ�ရေးမြပိုး့င်းးရေးပိုးးခွ��သူည်း။. 
ထွး�န်းည်းးတွူစွ့LIFTသူည်း�ဟု့ဗျ� ဟု့ရေးမြ�့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းပိုးူးရေးပိုးါင်းးဖြိုးပိုးီး
ပိုးထွ�အ�င်�းတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး�ရန်းးပိုး��ရေးင်ွရေးထွ့ကျးပိုး��ခွ��သူည်း။

သူး��ရေးသူ့းကျ�လသူ�ဂါဂရေးအဂါျင်းစီ�ျ့း�ှစီ��ခွန်းး်ခွွ�ရေးသူ့အလှ�ရှင်းရေးပိုးါင်းး�ျ့း
စွ့၏ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းသူည်းအ�ျ့းအ့းမြဖွံ့င်�း ၎င်းးတွး��၏စည်းး�ျဉ်းး စည်းးကျ�းး
�ျ့းနိုှင်�း�ကျးနိုှယားလျကျးရှးသူည်း။ ထွး��ရေးကြကျ့င်�း၎င်းးတွး��၏တွး�ကျးရိုးး�ကျး 
ရန်းးပိုး��ရေးင်ွအ�ျ့းစ�သူည်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းထွ�သူး��သူ့ ရေးရ့ကျးရှးသူွ့း
ဖြိုးပိုးီး ၎င်းးတွး��အထွ�ကျမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းသူး��တွ�င်�းလှ�ရေးမြပိုး့င်းးရေးပိုးးခွ��
သူည်း။

“သူားတိုးး��ဟာအ့င််းက်အရှေ့တ့ိုးအကြံက့်�ရှေ့�်အရှေ့ခြ�့�့ဖြိုး�ီ�၊ 

ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ�သားး�� တိုးး�က််ရွး�က််ရှေ့ထို့ာက််�့�မု်းမ်းျာ�

က်း� အလှျင််းအခြမ်း�်လှ��်���ဖြိုး�ီ��ယ််စ်�်အထို့း သားတိုးင််း�

အ�ျက််အလှက််မ်းျာ�့ယူ်နှး�င််းရှေ့အာင််း�့��း�����ကြံက်တိုးယ််။ အ��

ေီလှး�စီ်မ့်းမု်းက် အ��်�ျ��်ရှေ့့�ရုွ�်ရှေ့ထွို့�ရှေ့�ရှေ့သားာရှေ့ေသားမ်းျာ�

အတွိုးက််�ါအသ့ား��ဝိုင််း�ါတိုးယ််။”
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နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း တွး�ကျးရိုးး�ကျးရန်းးပိုး��ရေးင်ွအ�ျ့းစ�
ကျး� �ကျးလကျးရရှးရေးန်းရေးသူ့းလည်းး ၎င်းးတွး��၏ လ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့း
အတွွကျးရေးပိုးးရေးသူ့ နိုး�င်းင်�တွကျ့ရန်းးပိုး��ရေးင်ွပိုး�့ဏ�ှ့လည်းး တွး�းပိုးွ့း
လ့ပိုးါသူည်း။ တွစးဘာကျးတွွင်းအသူ��းမြပိုး�ခွွင်�းကျး�ကျန်းး်သူတွးမြခွင်းးသူည်းရေးမြဖွံ့
ရေးလျ့�ရ�ည်�းလကျးရေးတွွ�လး�အပိုးးခွျကျးတွစးခွ�မြဖွံ့စးသူည်း။  သူး��ရေးသူ့းရန်းးပိုး�� ရေးင်ွ
တွး�းတွကျး�ုသူည်း�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့း၏ အရည်းအရေးသူွးတွး�းမြ�ှင်�း
မြခွင်းး သူး���ဟု�တွး ���းမြဖွံ့တွးခွျကျးခွျမြခွင်းးတွွင်းအရေးထွ့ကျးအကျူမြပိုး�သူည်း
�မြပိုး�သူည်းကျး�ရေးသူခွျ့�ရေးမြပိုး့နိုး�င်းပိုးါ။ ဤအရေးမြပိုး့င်းးအလ��ျ့း �ည်း�့
ကြကျ့ရှည်း�ည်းကျး�လည်းး �သူးရှးရရေးသူးပိုးါ။ one third of international 

organisations reported not having any targets to increase 

funding to local/national actors.

“COVID က်ာလှအတွိုးင််း�ရှေ့ေသား�့ ခြ�ည််တွိုးင််း�အဖ့ို့�မ်းျာ�သားး�� 

အ့င််း�အခြမ်းစ််မ်းျာ�ရှေ့့့ရှေ့ခြ�ာင််း�ရှေ့��ခြ�င််း�သားည်် အရှေ့ခြ��့ 

သားရှေ့ဘာတိုး့ာ�ရှေ့တိုးာ�မ်းဟ�တ်ိုး�ါ။ ဝိုင််းရှေ့့ာက််�ွင်း�်မ်း့သားည်� ်

ခြ�သား�ာမ်းျာ�ရှေ့ကြံက်ာင်း�်သားာခြဖို့စ််သားည််။ �ည််��ည်ာ�း�င််း�

ဆုး�င််း့ာ ဆ့ု��ခြဖို့တ်ိုး�ျက််�ျ့�်ညိ်း��ုးင််း�မု်းမ်းျာ�မ်း�ာ မ်း �့င််း�လှင််း�

�ါ။ ဆ့ု��ခြဖို့တ်ိုး�ျက််�ျတိုး��လှ��်င်း�်�စ်ဉ််အမ်းျာ�စ်�တွိုးင််း မ်း

�ါဝိုင််းနှး�င််းကြံက်�ါ။”

မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��အ�ျ့းစ�သူည်း ရန်းးပိုး��ရေးင်ွရှ့ရေးဖွံ့ွမြခွင်းးတွွင်းစးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းစွ့ 
နိုှင်�းရင်း�း�င်းရေးန်းရသူည်း။ စစးတွ�းးအရနိုး�င်း င်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းးရေးမြဖွံ့�း�သူူ�ှ့ 
၅၀ထွကျးပိုးး�သူည်းဟု��း�ရေးသူ့းလည်းး မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းသူကျး�း�င်း
ရေးသူ့အခွျ း�း�ှ့ ၂၁ရ့ခွး�င်းးနိုုန်းးးသူ့ရှးသူည်း(ပိုး��-၁၄)။ အမြပိုးန်းးအလှန်းး
အ့းမြဖွံ့င်�း ၄၁ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးရေးသူ့မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းတွွင်း ရန်းးပိုး��ရေးင်ွအ ရင်းး
အမြ�စးတွစးခွ�သူ့ရှးသူည်းဟု�ရေးဖွံ့့းမြပိုးခွ��ကြကျသူည်း။ အရေးသူးစ့းမြပိုးည်းတွွင်းး
အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�းCBO�ျ့းအတွွကျး ရေး�သူခွ� လှ��ါန်းးး�ု�ျ့းနိုှင်�း လူထွ�၏ပိုး��ပိုးး�း
�ု�ျ့းသူည်းသူ့ ၎င်းးတွး��၏အဓါးကျရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းမြဖွံ့စးသူည်း။ မြပိုးင်းပိုးအဖွံ့ွ���ျ့း 
ထွ��ှ အရေးထွ့ကျးအပိုး���ရသူည်�း မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ�� �ျ့းသူည်း COVID-19 

အကျျပိုးးအတွည်းး�ကျးလကျးမြဖွံ့စးပိုးွ့းရေးန်းခွျ းန်းးတွွင်း လ�ပိုးးင်န်းးး�ကျးလကျး
လ�ပိုးးကျး�င်းရန်းး ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�လ��ရေးလ့ကျးဘာ�ရှးရေးန်းကြကျသူည်း။

PPE နိုှင်�းအမြခွ့းရေး�းဘာကျး�း�င်းရ့ပိုးစစည်းးကျးရးယာ့�ျ့းကျ��သူး��ရေးသူ့
ရေး�သူ�း�င်းရ့ကျျန်းးး �့ရေးရးပိုးစစည်းး�ျ့းအတွွကျး ရေး�သူခွ�အဖွံ့ွ���ျ့းနိုှင်�း 
ပိုး��ပိုးး�းရေးသူ့အလှ�ရှင်းအခွျ း��ရှးသူည်း။ ယာင်းးပိုးစစည်းး�ျ့းဝယားယာူမြခွင်းးသူည်း 
အလှ�ရှင်း�ျ့းအတွွကျး စ�သူတွး�ှတွးခွျကျးရေးသူွဖွံ့ယားရေးန်းရေးသူ့းလည်းး 
လး�အပိုးးရေးသူ့ပိုးစစည်းး�ျ့းကျး� အခွျ းန်းး�ီရေးပိုးးပိုးး��နိုး�င်းသူည်�းရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးရးစန်းစး 
�ှ့�ူကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းရှးမြပိုးန်းးသူည်း။

လုံးဝသေဘာတူ

၂% 
၉% 

သေဘာတူ

၃၈% 

၂၄% 
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ပုံ (၁၃) COVID-19 ေ�ကာင့်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့များ၏ ရံပုံေငွရရှိမှုပမာဏတိုးတက်လာသည်။
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ပုံ(၁၄) သင်၏အဖွဲ ့အစည်းတွင်ရံပုံေငွေပးေသာအဖွဲ ့၊ အရင်းအြမစ်
ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသလဲ။
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ကျး�ဗစးကျ့လတွွင်းအလှ�ရှင်း�ျ့းကျ MHF၊ AHF၊ LIFT နိုှင်�း HARP-F 
စသူည်�းလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျး ထွ့း�ု �း�င်းရ့ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းကျး� ထွး
ရေးရ့ကျးစွ့တွ�န်းး် မြပိုးန်းးနိုး�င်းရန်းး ပိုးး��း�ရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယားလ�ပိုးးရေးပိုးးခွ��
သူည်း။ ၎င်းးတွွင်းရန်းးပိုး�� ရေးင်ွ�ျ့းကျး�မြပိုးန်းးလည်းည်ှးနိုုင်းးမြခွင်းး၊ အခွျ းန်းးဇူးယာ့း
အစီရင်းခွ�မြခွင်းးနိုှင်�းမြပိုးန်းးလည်းသူ��းသူပိုးးမြခွင်းးတွး��အတွွကျး မြပိုးင်း�င်းရေးမြဖွံ့ ရေးလျ့�
ရေးပိုးးခွ��သူည်း။ စရးတွး���အခွျ းန်းးကျ့လတွး�းခွျ���ု�ျ့းနိုှင်�း တွစးခွါတွစးရ�တွွင်း
စရးတွးမြဖွံ့င်�း တွး�းခွျ��ရရေးသူ့အလ�ပိုးး�ျ့းကျး� ရေးမြဖွံ့ရေးလျ့�ရေးပိုးးခွ��သူည်း။

“COVID အတွိုးက််က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး�� ့�်�့�ရှေ့ငွ်းရှေ့ထို့ာက််�့�ရှေ့��

တိုး���ည််�လှမ််း�ရှေ့တွိုးက်း� မ်းရှေ့ခြ�ာင််း�လှ�����ါဘူ�။ ယ့်�ကြံက်ည်် 

စ်းတ်ိုး�ျ့ရှေ့သားာအဖ့ို့�မ်းျာ�မ်း�တိုးဆုင်း�် ့�်�့�ရှေ့ငွ်း�့��း��ဖို့း�� 

ရှေ့ရွွ��ျယ််���တိုးယ််။”

ရေးမြပိုး့င်းးလွယားမြပိုးင်းလွယားရှးရေးသူ့ရန်းးပိုး��ရေးင်ွအတွွကျး အခွျ းန်းးဇူးယာ့းမြပိုးင်း�င်း
မြခွင်းး၊ မြပိုးန်းးလည်းသူတွး�ှတွးမြခွင်းး၊ ပိုးး��း�ရေးကျ့င်းး�ွန်းးသူည်�းအရေးန်းအထွ့း
မြဖွံ့စးရေးစရန်းး ရေးမြပိုး့င်းးလ�မြခွင်းးတွး��ကျး�လ�ပိုးးရေး�့င်းခွ��ကြကျသူည်း။ သူး��ရေးသူ့း၎င်းး
သူည်း အရေးမြပိုး့င်းးအလ� မြ�န်းးဖြိုးပိုးီးနိုှစးရေးပိုးါင်းး�ျ့းစွ့ရန်းးပိုး��ရေးင်ွရရှးနိုး�င်းရေးသူ့ 
နိုး�င်းင်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ���ျ့းအတွွကျး ဖွံ့းအ့းမြဖွံ့စးလ့ရေးစသူလး�၊ 
မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအ့း ရ�ပိုး��ရေးင်ွခွွ�ရေးဝစီ��ရေးပိုးးသူည်�း အဖွံ့ွ���ျ့းအတွွကျး�ူ 
ဖွံ့းစီး�ုကျး�ရေးလ့့�န်းည်းးရေးစရန်းးကျူည်ီပိုးါသူည်း။

ရေးအ့ကျးရေးမြခွအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူး�� ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းရေးပိုးးပိုးး��ရန်းး ပိုးး��း�
ကြီးကျီး�့းရေးသူ့မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းကျး� အသူ��းမြပိုး�မြခွင်းးသူည်း အလှ�ရှင်း�ျ့း
အတွွကျး ရေးရွးခွျယားစရ့တွစးခွ�မြဖွံ့စးသူည်း။ အခွျ း��ရေးသူ့အလှ�ရှင်း�ျ့း
နိုှင်�း ရန်းးပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းသူည်း NGO �ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�းရေး�သူခွ�အရင်းးအမြ�စးစင်း
တွ့ (LRC) သူး��အရေး�ရးကျန်းးရေး�်လ့ ၁သူန်းးးရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးင်ွအမြဖွံ့စး CSO 
၏ COVID-9 တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ျ့းအ့းအရေး�ရးကျန်းးရေး�်လ့ ၂၂၀၀၀ အထွး 
ရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးပိုးးထွ့းခွ��သူည်း။36 ပိုးည်းတွွင်းး အဖွံ့ွ���ျ့းအ့းရန်းးပိုး��
ရေးထွ့ကျးပိုး��ရန်းး နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းကျး�အသူ��းမြပိုး�မြခွင်းးထွကျး ၎င်းးသူည်းပိုးး��း�
မြ�န်းး�န်းးသူည်း။ ကျ�န်းးကျျစရးတွးသူကျးသူ့သူည်�း လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်းမြဖွံ့စး ရန်းး
အလ့းအလ့ရှးသူည်း။
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အခွျ း��ရေးသူ့မြပိုးည်းတွငွ်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၊ အထွူးသူမြဖွံ့င်�းအလယားအလတွး
နိုငှ်�း အရေးသူးစ့းအဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း၎င်းးတွး��၏ရန်းးပိုး�� ရေးင်ွရေးထွ့ကျးပိုး���ကုျး�
အမြပိုးည်�းအ၀အသူ��းခွျနိုး�င်းခွ��ဖြိုးပိုးီး အ�ျ့းစ��ှ့ နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းထွ�ကျ ရ�ပိုး��
ရေးင်ွရရှးနိုး�င်း�ုကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းရှးသူည်း။ ဤသူး��မြဖွံ့စးရမြခွင်းး၏အရေးကြကျ့င်းး
အရင်းးတွစးခွ��ှ့ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအန်းည်းးင်ယားသူ့တွး�ကျး ရိုးး�ကျးထွး
ရေးတွွ��ကျး��မြခွင်းးနိုှင်�း CBOအ�ျ့းစ�သူည်း တွး�ကျးရိုးး�ကျးရ�ပိုး��ရေးင်ွအတွွကျး 
နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့း၏တွရ့းဝင်း လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းနိုှင်�း ကျး�ကျးည်ီ�ု�
ရှးရေးသူ့ရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။

တေဒီသု�့င််�ရာ�ပိုု�တေင့်ရာှာတေဖွဲ့့ဖြခုင််�

COVID-9တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး�ရေးထွ့ကျးပိုး��ရန်းး အရင်းးအမြ�စး�ျ့းရှ့ရေးဖွံ့ွ
စ�ရေး�့င်းး�ု�ျ့းကျး� အ�င်�းအ့းလ��းတွွင်းလ�ပိုးး ရေး�့င်းရေးန်းသူည်း။ 
ပိုး�ဂါဂလးကျအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�းအစး�းရ၏ COVID-9တွ�န်းး် မြပိုး
န်းး�ုကြီးကျး�းပိုး�းး�ု�ျ့းကျး�ပိုး��ပိုးး�းရေးပိုးးခွ��ဖြိုးပိုးီး၊ ရပိုးးရွ့အ�င်�းတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုကျး�
လည်းးမြပိုးည်းပိုးကျရ�ပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းရေးရ့ကျးရှးခွ��သူည်း။

ရေး�သူခွ�လှ��ါန်းးး�ု�ျ့း သူည်းရေးအ့ကျးရေးမြခွလူထွ�အရေးမြခွမြပိုး�လူ�ု
အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျးအရေးရးကြီးကျီး���းရေးသူ့ အရ့မြဖွံ့စးသူည်း။ 
We Love Yangon အသူင်းးနိုှင်�းဖြိုး�း��န်းယားလူ�ုရေးရးအသူင်းးတွး���ှ့
အဓါးကျရေး�့င်းရွကျး ရေးန်းသူူ�ျ့းမြဖွံ့စးသူည်း။

“ဖြိုးမ်းး���ယ််ထို့�က်လူှရှေ့တွိုးက်လူှ�ာတိုးင််းက်ာ� က်��်က်ျစ် း့တ်ိုးရှေ့တွိုး
���ရှေ့စ်တိုး�ာ�ဝို�်ထို့မ််း�ရှေ့တွိုးအတွိုးက်် ့�်�့�ရှေ့ငွ်းရှေ့တွိုး လူှေါ�်����
သားည််။ေီလှး�အဖ့ို့�မ်းျာ�သားည််ရှေ့စ်တိုး�ာလှ��်အာ� �့င််းမ်းျာ�အတွိုးက််
လှး�အ�်ရှေ့သားာ PPE �စ်စည််�မ်းျာ�ဝိုယ့််�် လူှ�စွ်မ််း�အာ�နှ�င်း� ်က်ဏ္ဍ
အ့င််း�အခြမ်းစ််မ်းျာ�က်း� အသ့ား���ျ���သားည််။” 

https://accesstohealthfund.org/en/COVID19-dashboard?_ga=2.11943860.1414526048.1604878467-867349706.1602559998
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5.5. စ်မ့ှု်�တေဆိုာင််ရာည််း�ည်း်တေဆိုာက််ဖြခုင််�

နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ့းရေးန်းရပိုးးသူး��မြပိုးန်းးပိုးး��မြခွင်းးသူည်း မြပိုးည်းတွွင်းး
ဝန်းးထွ�းး�ျ့း၏ ဝန်းးထွ�းးအရေးရအတွွကျး တွး�းမြ�ှင်�းထွ�းးရေး�့င်းရန်းးမြဖွံ့စး
လ့ရေးစ သူည်း။သူး��ရေးသူ့း ၎င်းးသူည်း ရေး�သူ�း�င်းရ့ ဝန်းးထွ�းး�ျ့းအ့း ပိုးး��း�
တွ့ဝန်းးယာူ�ုကျး� မြဖွံ့စးလ့ရေးစသူမြဖွံ့င်�းအမြပိုး�သူရေးဘာ့ရေး�့င်းရေးသူ့ အကျျ း�း
သူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့းရှးသူည်း။ ပိုး��(၁၅) အရနိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့း�ှ ရေးမြဖွံ့
�း�သူူ၅၀ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးန်းီးပိုးါးသူည်း ၎င်းးတွး��၏အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွင်းး လူ�
စွ�းးအ့းအရင်းးအမြ�စးစွ�းးရည်း ရေးလျ့�န်းည်းးသူွ့းသူည်းကျး�ရေးဖွံ့့းမြပိုးခွ��ကြကျ
သူည်း။

“နှး�င််းင့်းတိုးက်ာဝို�်ထို့မ််း�ရှေ့တွိုးရှေ့�့�်ခြ��်�း��တိုး��အ�ါမ်း�ာေီက်

အဖ့ို့�အစ်ည််�ရှေ့တွိုး �့�ဝို�်ထို့မ််း�ရှေ့တွိုးက်း� ရှေ့တိုးာ်ရှေ့တိုးာ်ရှေ့လှ� 

အရှေ့လှ�ထို့ာ�ကြံက်တိုးယ််။”

လအန်းည်းးင်ယားကြကျ့ဖြိုးပိုးီးရေးန်း့ကျးတွွင်း နိုး�င်းင်�တွကျ့အသူး�င်းးအဝး�င်းး
သူည်း၎င်းးတွး��၏ နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းးအရင်းး အမြ�စး�ျ့းနိုှင်�းပိုးတွးသူကျး၍ 
စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းကျး� �ကျးလကျးရင်း�း�င်းရသူည်း။ ဗီဇူး့ရေးလ့့ကျးထွ့း
ရေးရးသူည်းသူကျး�း�င်းရ့ ဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်း�ျ့းထွ�ကျခွွင်�းမြပိုး�ခွျကျးစ့ကျး� 
ဝန်းးကြီးကျီးဌာ့န်း�ျ့းကျထွ�တွးရေးပိုးးရန်းး ရေးနိုှ့င်�းရေးနိုှးတွတွးမြခွင်းး သူး���ဟု�တွး ခွွင်�း
မြပိုး�ရန်းးခွွင်�းမြပိုး�ခွျကျးရေးတွ့င်းးခွ�ရန်းး လး�အပိုးးမြခွင်းးတွး��ရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။ ၎င်းး
သူည်း INGO �ျ့း၊ ကျ�လသူ�ဂါဂနိုှင်�းအလှ�ရှင်းအစး�းရ �ျ့းအ့းပိုးး�၍ထွးခွး�ကျး
ခွ��သူည်း။ သူကျးတွ�းးတွး�းသူည်�းအခွျ းန်းးတွွင်း ၎င်းးတွး��၏ဝန်းးထွ�းးသူည်း မြပိုးင်း
ပိုးတွွင်းရှးရေးန်းပိုးါကျတွည်း ��ဗီဇူး့ရှးရေးသူ့နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့း တွး�းခွျ��
ခွန်းး်ထွ့းမြခွင်းးကျး��း�င်းးင်��ထွ့းရသူည်း။ ထွး��အမြပိုးင်းနိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး
�ျ့း အး�းမြပိုးန်းးရန်းးခွကျးခွ�မြခွင်းးရေးကြကျ့င်�း အး�းမြပိုးန်းးရန်းး�မြဖွံ့စးနိုး�င်းသူည်�း အခွျ းန်းး
အရေးန်း�ျ့းမြဖွံ့စးရေးန်းခွ��သူည်း။

“ေီခြဖို့စ််စ်ဉ််ရှေ့တွိုးက်အ့င််းက်ထို့က််�း�ဖြိုး�ီ� ခြဖို့စ််လှာရှေ့တိုးာ�

ရှေ့ေသားတွိုးင််း�မ်း�ာဆုး�့င််း က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��အ��့င််းဆုး�င််းရှေ့�့တိုး��

စွ်မ််း�့ည််ဆုး�င််း့ာ ခြ�သားာ�ာရှေ့တွိုးအမ်းျာ�ကြိုကီ်�က်း� ရှေ့ခြဖို့ �့င််း�

နှး�င််းမ်း�ာ�ါ။”

ရလ�းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းသူည်းယာခွ�အခွျ းန်းးတွွင်း 
အရေးဝး�ှသူ့အလ�ပိုးးလ�ပိုးးရန်းး ဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျး� မြပိုးန်းးလည်းရေးရွးခွျယားရန်းးလး�
အပိုးးရေးန်းဖြိုးပိုးီးအခွျ း��သူည်း ယာခွင်းကျနိုး�င်းင်�မြခွ့းသူ့း�ျ့းလ�ပိုးးကျး�င်းခွ��သူည်�းရ့ 
ထွူး�ျ့းကျး� အစ့းထွး�းရန်းးရေး�သူခွ�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျး� ရှ့ရေးဖွံ့ွလ့ကြကျသူည်း။ 
အခွျ း��ရေးသူ့နိုး�င်းင်�တွကျ့အစး�းရ�ဟု�တွးရေးသူ့အဖွံ့ွ�� အစည်းး�ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း
နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းး�ျ့း၊ ယာခွင်းကျတွ့ဝန်းးယာူခွ��ဖွံ့ူးရေးသူ့ အရေးတွွ�အကြံကျ��
ရှးရေးသူ့ ရေး�သူခွ�ဝန်းးထွ�းး�ျ့းကျး��ွ�ရေး�့င်းရန်းး ခွ�စ့းခွွင်�း�ျ့းကျး�အ�င်�း
မြ�င်�းမြခွင်းး၊ ပိုးး��း�မြ�င်�း�့းရေးသူ့ ရေး�သူခွ�လစ့နိုုန်းးးထွ့း�ျ့းကျး� ထွည်�းသူွင်းး
ရှ့ရေးဖွံ့ွခွ��ကြကျသူည်း။

COVID-19 ကျန်းး်သူတွးခွျကျး�ျ့းစတွင်းသူည်းနိုှင်�းမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့း၏ 
စွ�းးရေး�့င်းရည်းကျး�တွည်းရေး�့ကျးနိုး�င်းရန်းးနိုး�င်း င်�တွကျ့�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��
�ျ့းသူည်း အွန်းးလး�င်းးကျတွ�င်�းစီ��ခွန်းး်နိုး�င်းသူည်�းပိုး��စ��ျ့း၊ အရေးဝးကျပိုး��ပိုးး�း
သူည်�းသူင်းတွန်းးး�ျ့းသူး�� လျင်းမြ�န်းးစွ့ကျူးရေးမြပိုး့င်းးကျျင်�းသူ��းရသူည်း။

WASH ကျ��သူး��ရေးသူ့ရေးရရေးကျ့င်းးရေးရသူန်းး်ပိုး��ပိုးး�း�ု�း�င်းရ့န်းည်းးပိုးည့် 
သူင်းတွန်းးး�ျ့းအတွွကျးလည်းးစးန်းးရေးခွ်�ုတွစးရပိုးးမြဖွံ့စးသူည်း။ သူး��ရေးသူ့း
အရေးဝး�ှပိုး��ပိုးး�းမြခွင်းး၊အရေးထွ့ကျးအပိုး���ျ့းရေးပိုးးမြခွင်းး၊ ရေးလ�ကျျင်�းမြခွင်းးနိုှင်�း
စွ�းးရည်းမြ�ှင်�းတွင်းမြခွင်းး�း�င်းရ့လ�ပိုးးင်န်းးးအ�ျ့းစ�ကျး�ကျး�ဗစးကျ့လတွွင်း
ရေး�့င်းရွကျးနိုး�င်းခွ��ကြကျသူည်း။ (ပိုး�� ၁၇)

တိတိကျကျ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေလျာ့ကျ

မေြပာင်းလဲ

တိတိကျကျ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိုးတက်

၄၉% ၃၇%

၃၈% ၄၆%

၁၃% ၁၇%

ပုံ(၁၅) COVID-19 သည်အဖွဲ ့ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်မှု
အေပါမည်သို ့သက်ေရာက်မှုရှိသနည်း။

သေဘာတူ မသိ သေဘာမတူ

၃၇% 
၂၂% 

၄၂% 

ပုံ(၁၆) COVID-19 ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၏
ေဘးတုံ ့ြပန်မှုစွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ြခင်းတွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှံလာမှုများ
တိုးတက်လာစေသည်။

ပုံ(၁၇)

COVID-19 ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့များသည်
ြပည်တွင်းလုပ်ေဆာင်သူများကို အေဝးကပံ့ပိုးသည်ြဖစ်ရပ်
များပိုမိုတိုးတက်လာသည်ဟု ြမင်�ကသည်။

၆၄% 
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“�့ီ�သွားာ�လှာဖို့း��မ်းခြဖို့စ််နှး�င််းရှေ့တိုးာ�ဘူ�ဆုး�့င််းခြဖို့စ််နှး�င််းသားမ်း�ွ

ရှေ့ဝို�တိုး��ရှေ့ေသားရှေ့တွိုးက်း�သွားာ�နှး�င််းဖို့း�� က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး�� �့�စွ်မ််း�့ည်် 

အရှေ့ထို့ာက််အ�့���� ရှေ့လှ�က်ျင်း�်မု်းက်း�ရှေ့ခြ�ာင််း�လှး�က့််�ါတိုးယ််။ 

ေါရှေ့�မ်းယ်�်လှက််ရှေ့တ့ိုးရှေ့လှ�က်ျင်း�်မု်းရှေ့တွိုး�ါတိုး�� အ�ျး��ရှေ့သားာ

�ည််��ည်ာဆုး�င််း့ာသားင််းတိုး�်�မ်းျာ�က်း�ရှေ့တိုးာ� ဖို့ျက််သားးမ််း����

တိုးယ််။”

မြပိုးည်းတွွင်းးမြပိုးည်းပိုးအဖွံ့ွ��အစည်းးအ�ျ့းစ��ှ့ ကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့ကျပိုးးရေးရ့ဂါါ
တွစးခွ�အတွွင်းး လ�ပိုးးင်န်းးးရေး�့င်းရွကျးရန်းး အ�င်းသူင်�း�မြဖွံ့စးခွ��ကြကျပိုးါ။ 
နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းသူည်း COVID နိုှင်�း သူကျး�း�င်းသူည်�း အစီအ���ျ့း
နိုှင်�း ပိုးတွးသူကျး၍ မြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအ့း န်းည်းးပိုးည့်အရင်းးအမြ�စး
�ျ့းရေးဝ�့ရန်းး လး�အပိုးး ရေးလ�ရှးရေးသူ့းလည်းး�လ�ပိုးးရေး�့င်းနိုး�င်းခွ��ကြကျပိုးါ။ 
အခွျ း��ရေးသူ့အရင်းးအမြ�စး�ျ့းသူည်း အသူ��းဝင်းသူည်းကျး� ထွင်းရှ့းစွ့
ရေးတွွ�ရပိုးါသူည်း။ ဥပိုး�့ ပိုးဋိးပိုးကျခအရေးရးနိုှင်�း ကျျ့း၊ �ကျွ�မြပိုး့း�ု�း�င်းရ့
အရေးကြကျ့င်းးအရ့�ျ့းကျး� COVID-9တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအတွွကျး လ�းးညွှှန်းးခွျကျး
�ျ့းတွွင်းထွည်�းသူွင်းး  ရေး�့င်းရွကျးနိုး�င်းမြခွင်းးမြဖွံ့စးသူည်း။

“အစ်�း�င််း�မ်း�ာလူှတိုးး�င််း�ကြံက့်�ရှေ့တ့ိုးကြံက့်�ါတိုးယ််။ဘယ််သူား

ဘာလှ��်နှး�င််းတိုးယ််ဆုး�တိုးာမ်းသားးခြဖို့စ််���တိုးယ််။ ရှေ့ေသား�့အဖ့ို့�

အစ်ည််�က် သူားတိုးး��လှ��်နှး�င််းတိုးာက်း�လှ��်တိုးယ််။ ရှေ့�ျာက််ရှေ့�

ရှေ့သားာအ�း�င််း�က် နှး�င််းင့်းတိုးက်ာအဖ့ို့�အစ်ည််�မ်းျာ� �့� �ည််�

�ည်ာ�့��း��မု်းခြဖို့စ််တိုးယ််။ ရှေ့က်ျ�ဇူူး�တိုးင််း့မ်း�ာက် က်း�ဗစ််

�ထို့မ်းလုှးင််း�သားည်် ေ�တိုးးယ်လုှးင််း�က်��သားး��ရှေ့သားာမ်းဟ�တ်ိုးတိုးာ

ရှေ့ကြံက်ာင်း�်ခြ�င််းဆုင််း �ျး�်�း�့���တိုးယ််။”

ရှေ့ေသား�ည််�အတိုးး�င်း်�လှ��်ရှေ့ဆုာင်း်ခြ�င်း်�နှ�င်း�် �တိုး်သားက််ရှေ့သားာစ်း�်ရှေ့�်�ျက််မ်းျာ�အတွိုးက်် မ်း�တိုး်�ျက််စ်က်ာ�မ်းျာ�

ေဒသခံများသည် ေဘးတုံ ့ြပန်ရာမှာအလွန်အေရး�ကီးတယ်ဆိုတာသိပါတယ။် သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးေတွ၊ အသံေတွ၊ အြကံၣာဏ်ေတွရှိ ကပါ

တယ်။ သူတို ့ကအဂ်လိပ်ကို ေြပာတတ်ချင်မှေြပာတတ်မယ်။149 ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ ့ ကနဦးမှာလုပ်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ေနာက်ေ

တာ C့OVID တုံ ့ြပန်ေရးကိုအေရးတ�ကီးလုပ်လာရတယ်။150 သူတို ့အသံကို နားေထာင်ဖို ့လိုပါတယ်။ ေဒသခံဘာသာစ

ကားေတွကိုအသုံးြပ�နိုင်ရင် ပိုေကာင်းတာေပါ့။151 ြပည်တွင်းအဖွဲ ့ေတွကို ပစ�ည်းလာေရာင်းသူ၊ ဝယ်သူလိုပဲသေဘာထား ကတယ်။ လုပ်

ငန်းေဖာ်ြပချက်ေတွ၊ သေဘာတူညီချက်ေတွကေတာ့စံပါပဲ။ ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အနည်းငယ်ေလာက်ကိုသာ ဗျ�ဟာေြမာက်အဖွဲ ့ေတွအြဖစ်

သတ်မှတ်ထားတယ်။152 အလှုရှင်ေတွ၊သံရုံးေတွဆိုတာ အေရးေပါအေြခအေနေတွကို ကွျန်ေတာ်တို ့ေလာက်မတုံ ့ြပန်နိုင်ဘူး။ 
စာချ�ပ်ေတွကအင်မတန်ရှုပ်ေထွးရပါတယ်။ အေရးေပါ ြဖစ်ေနပါတယ်ဆိုမှ ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ�ေတွကို ြမန်ြမန်မ

လုပ်နိုင်ဘူးေပါ့။153 တစ်ကိုယ်ေရသုံးအကာအကွယ်ပစ�ည်းေတွကို နိုင်ငံြခားသားေတွလိုဝယ်မသုံးနိုင်ပါ
ဘူး။ အသက်အာမခံထားဖို ့အတွက်လည်းခွင့်ြပuချက်မရဘူး။154 ကချင်ြပည်နယ်မှာ ဆိုအင်တာနက်လိုင်း 

ေတွကျေတာ့ အစည်းအေဝးေတွသိပ်လုပ်လို ့မေကာင်းပါဘူး။ အေဝးကေနအလုပ်လုပ်ရေတာ့လည်း တစ်မျိ�းေတာ့

အေထာက်အကူြဖစ်ပါတယ်။ အချိ� ့ဝန်ထမ်းေတွဆို ေဖ့စ်ဘုတ်၊ ဗိုင်ပါေတွသုံးနိုင်သလို 

အချိ� ့ကေတာ့မသုံးတတ်ေသးဘူး။ 155
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6. ဖြမှုန်မှုာနှုုင််င်��့င််တေဒီသုနည်း်�အ�ုုင််� 

(Localisation) လုပို်တေဆိုာင််ဖြခုင််�ဆိုုုသုည်း်မှုှာ

37  Bangladesh Localisation Technical Working Group; HAG and NIRAPAD–Elevating evidence: Localisation in the 2019 Bangladesh 
flood response

38  HAG and Pujiono Centre–Charting the new norm? Local leadership in the first 100 days of the Sulawesi earthquake response

မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�သူး�� လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့လး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး� 
ရေးထွ့ကျးပိုး��သူည်�းရ�ပိုး��ရေးင်ွ�ျ့းအ့း ရေး�သူန်းည်းးအတွး�င်းးလ�ပိုးးရေး�့င်း�ုမြပိုး�
ရန်းး ထွည်�းသူွင်းးစဉ်းးစ့းသူည်�းမြဖွံ့စးရပိုးး�ျ့းနိုှင်�း တွး�းတွကျး�ု�ှ့ရေးနိုှးရေးကျွးရေးန်း
ပိုးါသူည်း။ ၎င်းးသူည်းအမြခွ့း မြပိုးသူ့န်း့�ျ့း မြပိုးည်းတွွင်းးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့
�ုအရေးမြခွအရေးန်း�ျ့း ရိုးုပိုးပိုးးရေးထွွ�ု�ျ့းရေးကြကျ့င်�းလည်းးမြဖွံ့စးနိုး�င်းသူည်း။ �ည်းသူး��
ပိုးင်း�း�ရေးစကျ့�ုသူ�ရေးတွသူန်းတွွင်း ပိုးါဝင်းရေးမြဖွံ့�း�သူူ�ျ့းသူရေးဘာ့တွူသူည်း�ှ့ 
နိုး�င်းင်�အတွွင်းးရေး�သူအလး�ကျးဖွံ့ွ��ဖြိုးဖွံ့း�းတွး�းတွကျးရေးရးအတွွကျး လ�ပိုးးရေး�့င်း
ခွ��ရေးသူ့လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့းသူည်း �လ��ရေးလ့ကျးရေးသူးရေးကြကျ့င်းး –အထွူးသူမြဖွံ့င်�း 
အး�းန်းီးခွျင်းးနိုး�င်းင်��ျ့းမြဖွံ့စးရေးသူ့ ဘာဂါ�လ့ရေး��ရှး37 နိုှင်�း အင်း�း�န်းီး
တွွင်း တွး�းတွကျး�ု�ျ့းရှးရေးန်းမြခွင်းးရေးကြကျ့င်�းမြဖွံ့စးသူည်း။ 

“ရှေ့ေသား�့ရှေ့�ါင််း�ရှေ့ဆုာင််းတွိုး �့�ကူ်ညီ်မု်းရှေ့ကြံက်ာင်း�်�း�

ရှေ့က်ာင််း�ရှေ့သားာ တိုး���်ခြ��်မု်း၊ရှေ့့ �့ည််�့��း��မု်း၊တိုးာ �့ည််�့

ရှေ့ခြဖို့ �့င််း��ျက်် မ်းျာ�က်း�လှ��်နှး�င််း���သားည််။ ေါရှေ့�မ်း��လှက်် �့း

စ်�စ််က်း� ရှေ့့ �့ည််ရှေ့ခြ�ာင််း�လှ�မု်းလှ��်ဖို့း�� နှး�င််းင့်းရှေ့့�အ့

အဆုင််းရှေ့ခြ�နှး�င််း�ါ�မ်းလှာ�။”

COVID-19 သူည်းအရေးမြပိုး့င်းးအလ�အတွွကျး အခွွင်�းအလ�းးတွစးခွ�
မြဖွံ့စးသူည်း။ မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှးလူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု �း�င်းရ့ကျဏ္ဍတွွင်း
ကြံကျ��ရေးတွွ�ရေးန်းရရေးသူ့ ကျပိုးးရေးရ့ဂါါနိုှင်�း ရေးန်း့ကျး�ကျးတွွ�စးန်းးရေးခွ်�ု
�ျ့းသူည်း ရေး�သူတွွင်းးလး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းကျး� ပိုးး��း�ကျျယားမြပိုးန်းး်ရေးစသူည်း။ 
တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ု�ကျးလကျးရှးရေးန်းရေးသူ့းလည်းး ရေး�သူတွွင်းးတွး�းတွကျး�ု�ျ့း
နိုှင်�း ပိုးတွးသူကျး ၍ရေး�ွးရေးနိုွး�ု�ျ့းပိုးး��း�တွး�းပိုးွ့းလ့သူည်း။ စစးတွ�းးရေးမြဖွံ့�း�
သူူ၇၂ရ့ခွး�င်းနိုုန်းးးကျ COVID-19၏သူကျးရေးရ့ကျး�ု�ျ့းသူည်း လူသူ့းခွျင်းး
စ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ုစန်းစးတွွင်း ရေး�သူတွွင်းးဦးးရေး�့င်းတွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုအရေးပိုး် 
ရေးရရှည်းရေးမြပိုး့င်းးလ��ုကျး� မြဖွံ့စးရေးပိုး်ရေးစလး��း�ည်းဟု�ယာူ�ကြကျသူည်း။ အရေးရး
ပိုးါရေးသူ့ တွး�းတွကျး�ုရေး�့့းလင်�းခွျကျး�ျ့းမြဖွံ့စးရေးစရန်းး ပိုးါဝင်းပိုးတွးသူကျးသူူ
အ့းလ��း၏ ည်ှးနိုုင်းးခွျဉ်းးကျပိုးး�ုအရေးပိုး်တွွင်း�ူတွည်းသူည်း။ 

COVID-19 သူည်း ရေး�သူတွွင်းးလး�အပိုးးခွျကျး�ျ့းနိုှင်�းပိုးတွးသူကျး၍ လကျးရှး
စးတွးဝင်းစ့း�ုကျး� ပိုးး��း�ကျျယားမြပိုးန်းး်သူွ့းရေးစဖြိုးပိုးီး အမြပိုး�သူရေးဘာ့ရေး�့င်း
ရေးသူ့လ�ပိုးးင်န်းးးရလ�း�ျ့း ဖွံ့န်းးတွီးနိုး�င်းသူည်�းအရှးန်းးအဟု�န်းး�ပိုးျကျးရေးစ
ရန်းး အရေးရးကြီးကျီးသူည်း။ မြ�န်းး �့နိုး�င်းင်�တွွင်းရေး�သူတွွင်းး အလ�ပိုးးအကျး�င်း
အခွွင်�းအလ�းးကျး�လည်းး COVID-19တွ�န်းး် မြပိုးန်းး�ုရိုးုရေးထွ့င်�း�ှကြကျည်�းရန်းးလွန်းး
စွ့ အရေးရးကြီးကျီးသူည်း။

လုံးဝသက်ေရာက်မည်

၅၁% 

၂၇% 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သက်ေရာက်မည်

၄၀% ၄၂% 

မေသချာ

၉% 

၂၀% 

မသက်ေရာက်

၀% 

၁၁% 

ပုံ(၁၈) ြမန်မာနိုင်ငံ၏ localization အေပါ COVID-19 သည်သက်ေရာက်မှုသည် အနာဂတ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
အေပါ မည်ကဲ့သို ့သက်ေရာက်ေစမည်နည်း။

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/localisation-technical-working-group
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/04/Elevating-Evidence_Localisation-in-the-2019-Bangladesh-flood-response_Final_electronic.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/04/Elevating-Evidence_Localisation-in-the-2019-Bangladesh-flood-response_Final_electronic.pdf
http://www.humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/03/HH_Sulawesi-Practice-Paper-4_FINAL_electronic_200319_v1.pdf
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“က်ျ��်တိုးး��အတွိုးက််ရှေ့တိုးာ� (ရှေ့ေသားနှတ့) ဟာက်ျယ််ခြ���်တိုး��

စ်က်ာ�ဝိုး�င််း�ခြဖို့စ််ဖြိုး�ီ� COVID ထို့က််ရှေ့က်ျာ်လွှ�်�ါတိုးယ််။ 

အယူ်အဆုသားရှေ့ဘာအ့ ထို့�်မ့်းရှေ့ဆွု�ရှေ့နွှ�မု်းမ်းျာ�စွ်ာ 

လှ��်ရှေ့ဆုာင််း့�်လှး�အ�်�ါတိုးယ််။ ေါရှေ့�မ်းယ်� ်COVID က်

အရှေ့တိုးာ်ရှေ့လှ��း�ရှေ့က်ာင််း����တိုးယ််။”

လတွးတွရေးလ့တွွင်း မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�ရှးရေးန်းရ့ ရေး�သူကျွ့ဟုခွျကျး�ျ့း၊ စးန်းးရေးခွ်
�ု�ျ့းနိုှင်�း အခွွင်�းအလ�းး�ျ့းကျး�ကျး�င်းတွွယားရန်းး လ�ပိုးးပိုးး�င်းခွွင်�းအ့ဏ့
ရှးရေးသူ့ တွရ့းဝင်းဖွံ့ွ��စည်းးပိုး���ရှးပိုးါ။ ရေး�သူနို ရနိုှင်�း�းတွးဖွံ့ကျးရေး�့င်းရွကျး
�ုလ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်းနိုှစး ကျး�ရေး�ွးရေးနိုွးရေးရးနိုှင်�းအရေးတွွးရေးခွ်ဖွံ့လှယားရေးရးအတွွကျး 
ရေးထွ့ကျးပိုး��ရေးပိုးးရန်းးအ�း�မြပိုး�လှ့�ျ့းတွင်းထွ့း��မြဖွံ့စးသူည်း။39 �
အခွျ း��ရေးသူ့အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း ကျ�လသူ�ဂါဂရေးအဂါျင်းစီ�ျ့း ဦးးရေး�့င်း
ရေးသူ့လ�ပိုးးင်န်းးစဉ်းနိုှစးသူည်း ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါထွးန်းးးခွျ�ပိုးးကျ့ကျွယား�ုလ�ပိုးးင်န်းးး
�ျ့း ရေးအ့ကျးတွွင်းရပိုးးတွန်းး်သူွ့းနိုး�င်းသူည်း။ �န်းး်ကျျင်းဘာကျးအရေးန်းမြဖွံ့င်�းဘာ
ဂါ�လ့းရေး� ရ့ှး လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့လ�ပိုးးင်န်းးးသူည်း 
ပိုးး��း�ရေးစ့လျင်းစွ့တွး�းတွကျးလျကျးရှးဖြိုးပိုးီး ရ�ပိုး��ရေးင်ွနိုှင်�းလ�ပိုးး ပိုးး�င်းခွွင်�းအ့ဏ့
ရှးသူည်�း တွစးနိုး�င်းင်�လ��းဦးးရေး�့င်းသူည်�း ရေး�သူတွွင်းးန်းည်းးပိုးည့်�း�င်းရ့ 
ပိုး��ပိုးး�း�ုလ�ပိုးးင်န်းးးအဖွံ့ွ��ကျး� ဖွံ့ွ��စည်းးနိုး�င်းခွ��သူည်း။40 �န်းး�့နိုး�င်းင်�သူည်း 
အရေးတွွ�အကြံကျ��နိုှင်�း လ�ပိုးးင်န်းးးစဉ်း�ျ့း�ှ သူင်းခွန်းးးစ့�ျ့း၊ အကျျ း�း�ျ့း
ရရှးနိုး�င်းသူည်း။

COVID-9နိုှင်�းကျ�့ာလ��း�း�င်းရ့အရေးမြပိုး့င်းးအလ��ျ့းရေးကြကျ့င်�း မြ�န်းး�့
လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့�ု�း�င်းရ့လ�ပိုးးင်န်းးး�ျ့း သူည်းရေးနိုှးရေးကျွးသူွ့းရေးစကျ့�ူ
စးန်းးရေးခွ်�ု�ျ့းကျး�မြပိုး�မြပိုးင်းရေးမြပိုး့င်းးလ�မြခွင်းး၊ ခွရီးသူွ့းလ့�ု�ရှးပိုး�လ�ပိုးးရေး�့င်း
နိုး�င်းမြခွင်းး၊ အရေးဝးရေးရ့ကျးထွးရေးတွွ��ကျး��ရေးရးတွး�းမြ�ှင်�းလ�ပိုးးရေး�့င်းမြခွင်းး
နိုှင်�း နိုး�င်းင်�တွကျ့ဝန်းးထွ�းးအန်းည်းးင်ယားမြဖွံ့င်�း အလ�ပိုးး�ျ့း ကျး�လ�ပိုးးရေး�့င်း
နိုး�င်းရေးကြကျ့င်းးမြပိုးသူထွ့းသူည်း။ ထွးရေးရ့ကျးရေးသူ့ရ�ပိုး��ရေးင်ွမြဖွံ့န်းး်ရေးဝရန်းး�ု
ကျး� အရေးကျ့င်းအထွည်းရေးဖွံ့့းရန်းး အတွွကျးမြပိုးည်းတွွင်းးအဖွံ့ွ��နိုှင်�းပိုးး��း�ရေးမြပိုး့င်းး
လွယားမြပိုးင်းလွယားန်းည်းးလ�းး�ျ့းရှ့ရေးဖွံ့ွထွ့းနိုး�င်းသူည်း။ ကျူးစကျးရေးရ့ဂါါ
အရေးမြခွအရေးန်း�ျ့းရေးမြပိုးလည်းသူွ့းသူည်းနိုှင်�းတွစးဖြိုးပိုးး�င်းန်းကျး နိုး�င်းင်�တွကျ့
�းတွးဖွံ့ကျးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအ ရေးန်းမြဖွံ့င်�း၎င်းးတွး��၏ပိုး���ှန်းးလ�ပိုးးန်းည်းးလ�ပိုးး
ဟုန်းးသူး��မြပိုးန်းးသူွ့းရ့တွွင်း အတွ့းအ�ီးအသူစး�ျ့းကျး�ရေးမြပိုး့င်းးလ�နိုး�င်း
သူလး� ရေးန်း့ကျးထွပိုးးတွး�းတွကျး�ု�ျ့းကျး� မြ�ှင်�းတွင်းရန်းးန်းည်းးလ�းး�ျ့းစွ့
ရှးရေးန်းပိုးါလး��း�ည်း။ ရေး�သူတွွင်းးအဖွံ့ွ���ျ့းအရေးန်းမြဖွံ့င်�း  အလှ�ရှင်း�ျ့းနိုှင်�း 
နိုး�င်းင်�တွကျ့အဖွံ့ွ���ျ့းကျ သူူတွး��၏ခွျဉ်းးကျပိုးးပိုး��ကျး� အခွျ းန်းးနိုှင်�းအ�့�ည်းသူး��
ရေးမြပိုး့င်းးလ�သူွ့းသူည်းကျး� ရေးမြခွရ့ခွ�ရန်းးအရေးရးကြီးကျီးသူည်း။

39  Draft Terms of Reference – LP2
40  Bangladesh Localisation Technical Working Group

“က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်ထို့င််း�ါသားည််။ က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��သားည်် ရှေ့�ာက််သားး��

ခြ��်သွားာ�မ်းည််မ်းဟ�တ်ိုး�ါ။ က်ွွ �်ရှေ့တိုးာ်တိုးး��သားည်် ရှေ့�ာက််သားး�� 

ရှေ့ခြ�တိုးစ််လှ�မ််း�ဆု�တ်ိုး့ခြ�င််း�မ်း�ာရှေ့အာင််းခြမ်းင််းဖို့း��အတွိုးက်် 

အ �့း�်ယူ်ခြ�င််း��င််းခြဖို့စ််သားည််။ ေါရှေ့�မ်းယ်�အ့်င််းက် 

အရှေ့ခြ�အရှေ့�မ်းျာ���� လ့ှ��၀တူိုးမ်း�ာရှေ့တိုးာ�မ်းဟ�တ်ိုးဘူ�။”

COVID-19 သူည်းမြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�တွွင်းး ရေး�သူနိုတရဦးးရေး�့င်း�ုအစီအစဉ်း
ကျး� ရေးရှ�သူး��ရေးရ့ကျးရေးအ့င်း တွွန်းးးပိုးး��ခွ��ရေးသူ့း လည်းး ၎င်းးသူည်း
အခွွင်�းအလ�းးရေးပိုးးရေးသူ့အ�င်�းသူး�� �ရေးရ့ကျးရေးသူးပိုးါ။ နိုး�င်းင်�တွကျ့
လ�ပိုးးရေးဖွံ့့းကျး�င်းဖွံ့ကျး�ျ့း သူည်းလည်းးဖွံ့းအ့းတွစးခွျ း��ကျျရေးရ့ကျးခွ��သူည်း
ကျ မြင်င်းး�ရရေးသူ့အခွျကျးမြဖွံ့စးသူည်း။ သူး��ရ့တွွင်းခြုံခွ��င်��၍ကြကျည်�းလ့င်း 
ရေး�သူတွွင်းးအဖွံ့ွ��အစည်းး�ျ့းအတွွကျး အကျျ း�းအမြ�တွး ရရှးခွ��သူည်း။ 
မြ�န်းး�့နိုး�င်းင်�၏လူသူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု ကျဏ္ဍတွွင်းရေး�သူ
အလး�ကျးဦးးရေး�့င်းခွျဉ်းးကျပိုးး�ု �ီသူး��ဦးးတွည်းရေးစသူည်�း အရှးန်းးအဟု�န်းး
သူည်းလ��ရေးလ့ကျးနိုး�င်းပိုးါသူည်း။ �ကျးလကျး၍အရှးန်းးအဟု�န်းး�ျ့း 
�ကျးလကျးမြဖွံ့စးထွွန်းးးတွး�းတွကျးမြခွင်းးရှး၊ �ရှး�း�သူည်း�ှ့ လူသူ့းခွျင်းး
စ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း�ု�း�င်းရ့ ကျဏ္ဍအသူီးသူီးအ့းဦးးရေး�့င်းရေးန်းသူည်�း 
ရေးခွါင်းးရေး�့င်း�ျ့းအသူီးသူီးကျ ���းမြဖွံ့တွးလ�ပိုးးကျး�င်းသူည်�းအ ရေးပိုး်တွွင်း 
�ူတွည်းလျကျးရှးသူည်း။

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/localisation-technical-working-group
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တေနာက််ဆိုက််�့�(၁) အ�ုုတေက်ာက််စ်ာက်ာ�လု��မှုျာ�
AHF  Access to Health Fund (ကျျန်းးး�့ရေးရးရ�ပိုး��ရေးင်)ွ

CSO Civil Society Organisation (အရပိုးးဘာကျးလ�ူအုဖွံ့ွ��အစည်းး)

CBO Community-Based Organisation (လထူွ�အရေးမြခွမြပိုး�အဖွံ့ွ��အစည်းး)

CPG Corporation Partners’ Group (�းတွးဖွံ့ကျး�ျ့းပိုးူးရေးပိုးါင်းးရေးရးအဖွံ့ွ��)

HAG Humanitarian Advisory Group (လသူူ့းခွျင်းးစ့န်း့ရေးထွ့ကျးထွ့း��ုး�င်းရ့အကြံကျ�ရေးပိုးးအဖွံ့ွ��)

HARP-F Humanitarian Assistance and Resilience Programme-Facility (လသူူ့းခွျင်းးစ့န်း့��ုး�င်းရ့အကျအူည်နီိုငှ်�းရေးဘား�ဏးခွ�နိုး�င်း
စ�ွးးတွည်းရေး�့ကျးရေးရးအစအီစဉ်း) 

HCT Humanitarian Country Team (လသူူ့းခွျင်းးစ့န်း့��ုး�င်းရ့ဦးးရေး�့င်းအဖွံ့ွ��)

IDP Internally Displaced Person (မြပိုးည်းတွငွ်းးရေးရ့�ရေးမြပိုး့င်းးသူွ့းလ့သူ�ူ�ကျခသူည်း)

IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (အမြပိုးည်းမြပိုးည်း�း�င်းရ့ကြကျကျးရေးမြခွန်းနီိုငှ်�းလမြခွ�းးန်းီ
အသူင်းးအဖွံ့ွ��အခွျ�ပိုးး)

INGO InternationalNon-Governmental Organisation (နိုး�င်းင်�တွကျ့အစး�းရ�ဟု�တွးရေးသူ့အဖွံ့ွ��)

JST Joint Strategy Team (ပိုးူးတွွ��ဟု့ဗျ�ဟု့အဖွံ့ွ��)
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