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လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
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1. တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အနှှစ််ချုု�ပ််
Covid-19 ရော�ာဂါါမတိုု�င််မီီကပင်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််

အကူူအညီီများ��းကိုု� အနည်းး�ငယ််မျှှသာာရရှိိ� ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််� ထိုု�ဒေ�သများ��း

Covid-19 တုုန့််�ပြ�န််မှုုတွွင််ပြ�ည််တွွင်းး�ကဦးးဆော�ာင််သည့််� တုုန့််�ပြ�န််

ရန််စီီမံံခဲ့့�ရ သည််။ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�ရင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍကိုု�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ထားး�သည််။
မှုုပိုု�မိုု�လိုု�အပ််လာာသ လိုု� ရော�ာဂါါကူးး�စက််မှုုအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��း၏လက််လှှမ်းး�မီီမှုုလျော့�့��နည်းး�လာာခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််�ဒေ�သ ခံံ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� သိိသိိသာာသာာတိုးး��လာာခဲ့့�သည််။

Covid-19 သည််နိုု�င််ငံံတကာာမှာာ�အားး�သွွန်် ခွွန််စိုု�က််တုုန့််�ပြ�န််မှုုကြော��ာင့််�
အော�ာင််မြ�င််မှုုများ��းရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� စိိန််ခေါ်�်မှုုဖိိအားး�များ��းသည်် အဖက််
ဖက််ကရှိနေ���ေပြီး�း� မူူလအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နှှင့််�ပြ�န််ရော�ာက််ရှိိ�
လာာနေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�ရိုးး��အတိုု�င်းး�ရှေ့�့�နှှစ််လမ်းး�တိုးး��ရန်် နော�ာက််တစ််
လမ်းး�ဆုုတ််သကဲ့့�သို့့� Covid-19 အဖြ�စ််အပျျက််မှှ သက််ဆိုု�င််သူူများ��း

အတွွက်် သင််ယူူနိုု�င််ရန််အခွွင့််�အရေး�း� များ��းလည်းး�ရှိိ�လာာသည််။ ၎င်းး�မှာာ�

တစ််နိုု�င််ငံံချျင်းး�တုုန့််�ပြ�န််မှုုအပေါ်�်�မူူတည််သလိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ဒေ�သ
နည်းး�ဟန််ပြု�ု ခြ�င်းး� အတွွက််လေ့�့လာာသင််ယူူရန််အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုု
ဖြ�စ််လာာပါါသည််။

“ဒေေသနည်းး�ဟန််ပြု�ုခြ�င်းး� (Localisation) အပေါ်�် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
ရှိိ�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာကျျင့််�သုံးး��မှုုများ�း�မှာာ� လိုု�အပ််ချျက််အဖြ�စ််အမြဲ�ဲရှိိ�
နေေခဲ့့� သည််။ သို့့��သော်�်� COVID-19 က နိုု�င််ငံံတကာာ၏ဒေေသနည်းး�
ဟန််ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ�း�ဖြ�စ််နိုု�င််စေေရန််အတွွက်် စိိန််ခေါ်�်ချျက်် များ�း�
ဖြ�စ််လာာစေေပါါသည််။ ထို့�့အတွွက်ကြော��
် ာင့််�နိုု�င််ငံံတကာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ�း�နှှင့််�အတူူ ပိုု�၍အလုုပ််လုုပ််ရန််တွန်းးွ � အားး�များ�း�လိုု�အပ််လာာ
သည််။ ထိုု�လိုု�အပ််ချျက််မှာာ�ဒေေသနည်းး�ဟန််ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက်် ကျွွ�န်ုု�ပ််
တို့့��၏အတွေး�း�အခေါ်�်များ�း� ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််ဖြ�စ််သည််”

ကိုု�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အော�ာက််ခြေ�ေအဆင့််�အထိရော��ာ�က််ရှိိ�

ဆိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ရသည််။ ရံံဖန််ရံံခါါတွွင််အရင်းး�အမြ�စ််များ��း မှာာ�အကန့််�အသတ််
ဖြ�င့််�ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�
မှုုကဏ္ဍတွွင်် ၎င်းး�တို့့�၏အ ခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််�၎င်းး�တို့့�၏ပါါဝင််နိုု�င်် စွွမ်းး�ကိုု�
Covid-19တု့့�န််ပြ�န််မှုုများ��းက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။

ဒေ�သခံံများ��းသည််အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိိ�မှုုများ��းကိုု�ပိုု�၍ရင််ဆိုု�င််လာာ
ရသည််။ COVID-19ကထပ််မံံ၍မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�သည််မှာာ�ဒေ�သန္တတရ
နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းသည််အကြီး�း� မား�းဆုံးး��

အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််လာာရသလိုု�ထိုု�အန္တတရယ််များ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််
စီီမံံရသည့််�အတွွက််အနည်းး�ဆုံးး��သော�ာ လျော်�်��ကြေး��းကိုု�ရရှိနေ���ေကြ�

သည််။ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ လူူထုု
အသင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၊ CBOဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််� စေ�တနာာလုုပ််အားး�ရှှင််

များ��းသည််covid-19တုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု� ရပ််ကျေး�း�၊လူူထုုအဆင့််�၊နိုု�င််ငံံအဆင့််�

အ လိုု�က်် လိုု�အပ််နေ�သူူများ��းကိုု�လူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီ
များ��းပေး�းရာာတွွင်် ရှေ့�့�တန်းး�ကရှိနေ���ေကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�သည််နိုု�င််ငံံတကာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဝန််ထမ်းး�များ��းထက််ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုမှုု သိိသိိ
သာာသာာအားး�နည်းး� လွွန်းး�နေ�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

အဆိုု�ပါါအန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််မှုုဆုံးး��ရှုံးး��မှုုအနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ� ရန််
နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််များ��းနှှင့််� ညှိုု��နှိုုင်းး�ပြီး�း�ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု�ဘေး�းကင်းး�
ရေး�းအတွွက်် တိုးး��မြှ�ှင့််�ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ� သော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
လုံံ�လော�ာက််မှုု မရှိိ�ပါါ။

အော�ာက််ခြေ�ေအရပ််ဘက််၊လူူထုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏အခန်းး�ကဏအားး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�မရှိသေး����းပါါ။ Covid-19တုုန့််�ပြ�န််မှုုအများ��းစုုကိုု�

အော�ာက််ခြေ�ေအရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အခြား��းသော�ာလူူမှုုရေး�း
အဖွဲ့့��များ��းက ဦးးဆော�ာင််တုုန့််�ပြ�န််နေ�ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့�သည််လူူထုု
အတွွင်းး�Covid-19ပညာာပေး�း၊ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ရေး�းအစီီ အမံံများ��း

အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�လူူထုုများ��းအားး�အသိပေး��း�၊ ပညာာပေး�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� လူူမှုု
စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင််လည်းး� အထော��ာက််အပံ့့� များ��းဖြ�စ််စေ�ရန််အသင်းး�အဖွဲ့့��

1.1. အဓိိကတွေ့�့��ရှိိ�ချျက််များ��း
Covid-19သည််ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအပေါ်�်�တွွင််တာာဝန််၀တ္တတရား�း
များ��းပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာစေ�သည််။ Covid-19ပြ�န့််�ပွား��းမှုုကိုု�လျှော့�့��ချျရန််နှှင့််�

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီများ��း (အထူးး�သဖြ�င့််�
အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက််) ပိုု�မိုု�ပံ့့�ပိုးး��ရန််အစိုးး��ရက
ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ ခရီးး�သွားး��လာာခွွင့််�အားး� ကန့််�သတ််ချျက််များ��းသည််

နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��းမြေ�ေပြ�င််တွွင်် ထိရော��ာ�က််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု�

လိုု�က်် အလုုပ််လုုပ််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� ဤအော�ာက််ခြေ�ေလူူထုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၊အ လယ််အလတ််နှှင့််�သေး�းငယ််သော�ာပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��

များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီများ��း၏အနည်းး�ဆုံးး��ပမာာဏကိုု� သာာ

ရရှိိ�ကြ�သည််။၎င်းး�တို့့�ထံံအကူူအညီီများ��းရော�ာက််ရှိိ�ရန်် ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��များ��းကိုု�
တဆင့််�ခံံပြီး�း�မှာာ�ရရှိိ�ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့� အများ��းစုုသည်် ဒေ�သခံံအလှူူ�ရှှင််
များ��း၏လှုုဒါါန်းး�ငွေ�ေများ��းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏အလှူူ�ငွေ�ေများ��းအပေါ်�်�တွွင််
သာာအဓိိက မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။ အော�ာက််ခြေ�ေအရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��း၏လုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�
မှုုကဏ္ဍတွွင်် လုံံ�လော�ာက််စွာာ�အသိိအမှှတ််ပြု�ုမခံံရသေး��းပါါ။ သို့့��မဟုုတ််
တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�ခံံရသကဲ့့�သို့့�ရှိိ� နေ�ပါါသည််။

ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််နှှင့််� Covid-19တုံ့့��ပြ�န််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
အရင်းး� အမြ�စ််များ��း ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�တို့့�မှာာ� ဒေ�သ/ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း (LNOs)အပေါ်�်�တွွင်် များ��းစွာာ�မှီီ�တည််နေ�ပါါတော့�့�သည််။ လူူသားး�

ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအကူူအညီီများ��းလိုု�အပ််နေ�သော�ာဒေ�သများ��း
တွွင််အကူူအညီီပိုု�မိုု�လိုု�အပ််နေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�အများ��းစုုအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာ

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

5

“နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေက ဒေေသခံံအသိုု�င်းး�အဝို�င်းု း�၊

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး�း�များ��းက၎င်းး�တို့့��၏အားး�သာာချျက််များ��းကိုု�ပိုု�မိုု�

အော�ာက််ခြေ�ေအရပ််ဘက််အဖွဲ့့�အစည်းး�တုုန့််�ပြ�န််မှုု ဘယ််လိုု�

ရန််ရံံပုံံ�ငွေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�လက််တွဲဲ�

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ပြ�နိုု�င််ကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့�မှှအကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းစွာာ�

အလုုပ််လုုပ်တ
် ယ််ဆိုု�တာာကိုု� နား�းလည််ဖို့့�အခွွင့််�အရေး�း လွွတ််

ရှိိ�ပါါသည််။ ဤအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််မြ�န်် မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�

ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််တွွင််ကော�ာင်းး�စွာာ�အသိိအမှှတ််ပြု�ု

သွားး��ပါါတယ််။ ၎င်း�း တို့့��သည််နိုု�င််ငံံတကာာစံံပြ� ပုံံ�စံံများ�း�နှှင့််�
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုုပုံံ�စံံမျိုး�း��မပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ
အသိုု�င်း�း အဝိုု�င်း�း က အသိိအမှှတ််မပြု�ုပါါ”

ခံံရပါါသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��ကြီး�း� (LNOs) များ��းသည်် တိုု�က််ရိုု�က််နှှင့််�

သွွယ််ဝိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းစွာာ�ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််�

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�(LNOs)များ��းအကြား�း�မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့််�မိိတ််ဖက််ပူးး� ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအရေ�ေအတွွက််မှာာ�

COVID-19 ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းသည််နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းသို့့��ရော�ာက််ရှိိ�မှုု

ကများ��းသည််။ ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး� (LNOs)များ��းသည််

တိုု�က််ရိုု�က််ရရှိသော����ာရံံပုံံ�ငွေ�ေတိုးး��ပွား��းလာာသည််ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ကြ�သော်�်�လည်းး�
COVID-19 တုုန့််�ပြ�န််မှုုအ တွွက််ထပ််ဆော�ာင်းး�ငွေ�ေသို့့�မဟုုတ်် ခေါ�ါင်းး�စဉ််

လုံံ�လော�ာက််စွာာ�တိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး�မရှိိ�သည််သာာမက ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�

(LNOs) နှှင့််�အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�(CBO)များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မြေ�ေပြ�င််

လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ရန််ရံံပုံံ�ငွေ�ေမလုံံ�လော�ာက်် မှုုများ��းရှိနေ���ေခဲ့့�
သည််။

ပြော��ာင်းး�သုံးး��ငွေ�ေ၊ပြ�န််လည််လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းသော�ာအကူူအညီီအများ��းစုု

ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််သော�ာသဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�သည််မိိတ််ဖက််

စေ�ပေး�းပို့့��နေ�ကြ�သည််။ ထို့့��နော�ာက််ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းကထိုု�ရံံပုံံ�ငွေ�ေ

ကိုု� COVID-19 ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းစဉ််ကာာလအတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့�၏

သုံးး��သပ််ချျက််ကိုု�ကြ�ည့််�ရသော်��်� ရော�ာဂါါကူးး�စက််နေ�စဉ််ကာာလအတွွင်းး�

ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။ ဤအရွေ့�့��ကားး� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ

များ��း (အများ��းအားး�ဖြ�င့််�လက််ရှိိ�လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င်် ဖက််များ��း) အားး�တိုု�က််ရိုု�က််

ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အ ပြ�င််အရေး�း�ပေါ်�်ဝယ််ယူူမှုုများ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့�ကိုု�မည််သို့့��

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အချို့့���လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�သည််။

အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�သော�ာမိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအဖြ�စ််ဖန််တီးး�လာာနိုု�င််

ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််အဖွဲ့့��များ��းသို့့��တိုု�က််ရိုု�က််ဖြ�စ််စေ�၊ တစ််ဆင့််�ခံံဖြ�စ််

သစ််များ��းကိုု�မဆိုု�လိုု�ပါါ။ အချို့့���သော�ာအလှူူ�ရှှင််များ��းသည််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��း

အတွွက််ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ��းအဖြ�စ််သာာပါါဝင််လာာကြ�သည််။ ဤ

အရေး�း�ပေါ်�်ဝယ််ယူူရေး�းလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ််ပုံံ�စံံများ��းကိုု�

အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် LNOs

ခြေ�ေလှှမ်းး�များ��းဖြ�စ််သလိုု� ၎င်းး�တို့့�သည််ယာာယီီလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသာာ

ထော�ာက််ပံ့့�သော�ာရန််ပုံံ�ငွေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့််�လိုု�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််မှုု

တိုးး��တက််အော�ာင််လုုပ််ရန်် အစီီအစဉ််မရှိိ�လျှှင််အဓိိပ္ပာာ�ယ််ပြ�ည့််�၀ သော�ာ၊

COVID-19 မတိုု�င််မှီီ� LNOs များ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််တိုးး��မြှ�ှင့််�
လုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တိုု�က််ရိုု�က််အထော��ာက််အပံ့့�များ��းကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�း ခြ�င်းး�များ��းကိုု�ဦးးစား�းပေး�းနမူူနာာအဖြ�စ််မလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

ပု(ံ ၁)  တုန့်ြပန်ရာတွင်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ
ရရှိေသာ ရံပုံေငွသည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် နိုင်းယှဉ်လှျင်
သင့်တင့်မှျတသည်ဟုထင်ပါသလား။

၅၉%

၂၀% ၁၈%
မှျတသည်/
အများစုမှျတ

၂၁%

၇၀%

မည််မဟုုတ််ပါါ။

ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည််နိုု�င််ငံံတကာာအတွွက််အင််အားး�
တစ််ရပ််ဖြ�စ််စေ�သည််။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�မှုု

တည််ဆော�ာက််ပုံံ�များ��းကိုု�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကယေ�ေဘူူယျျ
အားး�ဖြ�င့််�လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သည််။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�
များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး� (LNO) များ��း ၏ပါါဝင််မှုု၊

စိိတ််ဝင််စား�းမှုုနည်းး�လျျက််ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်�ပြ�ည််တွွင်းး�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

ညှိိ�နှိုုင်းး�အ စည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင််မူူ COVID-19 ကာာလ အတွွင်းး�၊ ဒေ�သ

တွွင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုများ��းပဝင််မှုုများ��းတိုးး��တက််လာာခဲ့့�သည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ�
ကာာမူူ ဤပုံံ�စံံကိုု� ဆက််လက််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််
သာာရှိသေး����းသည််။

၁၂%

တစ်ခါတစ်ရံသာ

နည်းပါးသည်/
မမှျတပါ။

နှှင့််�ပတ််သက််၍ မေး�းခွွန်းး�များ��းကတော့�့��ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။
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“လူူသားး�ချျင်း�း စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာအဝန်းး�အဝိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဒေေသခံံ

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုပိုု�မိုု�လိုု� အပ််သည််ကိုု�ဆိုု�လိုု�သည််။ မူူဝါါဒပြော��ာ�င်းး�လဲဲကျျင့််�သုံးး��

များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််သည့််�တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ�း�ဖြ�စ််ဖိုးး�� ရာာအဆင့််�သင့််�မ

အတွွက််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�မျိုး��း �ကိုု�မူူမတွေ့��့�ရသေး��းပါါ။

ဖြ�စ််သေး�းပါါဘူးး�။ အခုုထိိတော့�့�အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာဦးးဆော�ာင််
တုုန့််�ပြ�န််မှုတော့�့
ု
�ဖြ�စ််နေေပါါသေး�းတယ််။ ဒါ့့�အပြ�င််ဒေေသခံံအဖွဲ့့�

ခြ�င်းး�ရှုုထော�ာင့််�များ��းမှနေ��ေ၍ ရေ�ရှှည််သက််ရော�ာက််မှုုများ��းဖြ�စ််စေ� ရန််

ဘက််စုံံ�လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�သည့််�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့််�တင််နိုု�င််ရန််စိိန််ခေါ်�်မှုုဖြ�စ််

နေ�သေး�းသည််။ အွွန််လိုု�င်းး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲ
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် များ��းတိုးး��

အစည်းး�များ�း�ဟာာပေါ�ါင်း�း စပ််ညှိ�နှိုိ ု�င်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�

မြှ�ှင့််�ရန််အတွွက််စီီစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ�အခြေ�ေ�အနေ�ေ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ ပါါဝင််ဖို့့�ရာာမလုံံ�လော�ာက််သေး�းပါါဘူးး�။ ဒေေသခံံ

ဗစ််တုုန့််�ပြ�န််မှုုအားး�လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့��မရော�ာ�က််သေး�း

အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အနေေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက်မှု် ုတွွင််
ပါါဝင််ရန်် အကန့််�အသတ််ရှိိ�နေေပါါသေး�းတယ််။”
ဒေ�သခံံများ��းအနေ�ေဖြ�င့််�ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�မိိမိိတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််
နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ််နေ�ကြ�သည််။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ

ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု�ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�(LNOs)နှှင့််�
လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�(CBO) များ��းသည််ချျဉ်းး�ကပ််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��

ဖြ�င့််�နီးး�နီးး�ကပ််ကပ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�နေ�ကြ�သည််။ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ နှှင့််� အဖွဲ့့��
လိုု�က််ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းအတွွက်် ဆိုု�ရှှယ််မီီဒီီယာာနှှင့််�အွွန််လိုု�င်းး�

ချိိ�တ််ဆက််မှုုနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု လာာကြ�သည််။ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
များ��းရှိိ�ဝန််ထမ်းး�များ��းကမြေ�ေ�ပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� တုုန့််�ပြ�န််သော�ာအခါါ
ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန်် သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််မျှဝေ��ေခြ�င်းး�အတွွက််ပိုု�မိုု�

များ��းဖြ�စ််စေ�ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသည််။မိိတ်် ဖက််အဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး��သည်် ကိုု�
သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းသည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််တုုန့််�ပြ�န််ရေး�း
အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက်် ဒေ�သခံံမိိတ််

ဖက််များ��းအားး�ပံ့့�ပိုးး��ရန််၎င်းး�တို့့�၏ ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာအရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
မျှဝေ��ေတည််ဆော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သင််တန်းး�များ��းကိုု�လည်းး�အွွန််လိုု�င်းး�ပုံံ�စံံ
လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဒေ�သခံံဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�သို့့��မဟုုတ််တိုု�က််ရိုု�က််
ဘာာသာာ ပြ�န််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��သည်် ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�

(LNOs) များ��း၏ စိိတ််ဝင််စား�းမှုု၊ ပါါဝင််လာာမှုု ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််လာာစေ�သည််။
သို့့��သော်�်�ကာာလရှှည််ကွာာ�ဟမှုုများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စေ�ရန်် COVID-19က
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု စွှှမ်းး�ရည််များ��းကိုု� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသို့့��လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�
ပေး�းရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။ COVID-19 သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ဒေ�သတွွင်းး� ဦးးဆော�ာင််သည့််� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ

ထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ တုုန့််� ပြ�န််မှုုများ��းကိုု�မြှ�ှင့််�တင််ရန််ခိုု�င််မာာသော�ာ

အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ယခင််ကကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�သော�ာ

လိုု�အပ််လာာသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််လည်းး� ၎င်းး�

တို့့��၏ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းအတွွက််အွွန််လိုု�င်းး�
ကိုု�ပိုု�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ�ရသည််။ အလုုပ််အများ��းစုုမှာာ�ပြီး�း�မြှော��ာ�က််ကြ�
သည််။

လက််ရှိိ�စီီမံံကိိန်းး�များ��းနှှင့််�ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းသည််ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ရှိိ�

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

ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။ COVID-19 လိုု�အပ််ချျက်် များ��းကိုု�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�
ရန်် ၎င်းး�တို့့�၏ဘတ််ဂျျက််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ချိိ�န််ညှိိ�၍ လက််ရှိိ�စီီမံံကိိန်းး�

များ��း၏အလှူူ�ရှှင််များ��း(နှှင့််�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��း)က ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၎င်းး�

တို့့��သည််တိုု�က််ရိုု�က််ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််�သွွယ်် ဝိုု�က််ကုုန််ကျျစရိိတ််များ��းတိုးး��
ချဲ့့��ပြ�င််ဆင်ြ��ခင်းး�၊သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာအချိိ�န််ကာာလများ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲ

၄၉%

မှျတသည်/
အများစုမှျတ

၂၉%

ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏ လက််ရှိိ�မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းကိုု�ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််ရန််

အတွွက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််လွွယ််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ကျျင့််�သုံးး��လိုု�က်် သည််။
ဤပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််တဲ့့�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းနှှင့််�ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး� အဖွဲ့့��အစည််(LNOs)တို့့��အားး�နှိုုင်းး�ယှှဉ််

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းသည််တိုးး��တက််မှုုအလားး�အလာာအတွွက်် အကန့််�အသတ််

များ��းမှှ အကျိုးး���ခံံစား�းခဲ့့�ရသော်��်�လည်းး�၊ ဤအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းသည််

သော�ာ တိုးး��တက််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာဒေ�သတွွင်် တည််ငြိ�ိမ််မှုု

ကိိန်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဤအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု�တစ််စုုတစည်းး�တည်းး�အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က််

ခြ�င်းး�လေ့�့လာာခဲ့့�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းသာာ ဤအစီီအစဉ််

ဖြ�စ််နေ�ပါါသေး�းသည််။ နေ�ရာာဒေ�သအားး� လုံးး��တွွင််အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််

ဒေ�သနည်းး�ဟန််ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက််အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင်် သည့််�အညွှှန်းး�

အတွွက်် အပြု�ုသ ဘော�ာဆော�ာင််သည့််�အကျိုးး���အမြ�တ််ရှိိ�လာာစေ�ပါါသည််။

အဝေး�း�ကပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� နိုု�င််ငံံရပ််ခြား��းမှနေ��ေ၍ လုုပ််ငန်းး�များ��းအားး� စော�ာင့််�
ကြ�ည့််�ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့��သည်် အလွွန်် အရေး�း�ကြီး�း�လာာသည််။

အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု�အွွန််လိုု�င်းး�ပုံံ�စံံသို့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲလုုပ််ခြ�င်းး�သည်် ဒေ�သခံံ
အမျိုး�း��သားး�အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအတွွက််ဆက််သွွယ််ရေး�း၊ဆက််ဆံံရေး�းကိုု�
အဆင့််�တိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�သည််။ အဝေး�း�ကနေ�ေ အစည်းး�အဝေး�း�လုုပ်် ခြ�င်းး�က

တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးးထိတွေ့��့��ကာာ ဆက််သွွယ််ဆက််ဆံံရေး�းတည််ဆော�ာက််
ဖို့့��ပိုု�မိုု�၍ခက််ခဲဲစေ�သော်�်�လည်းး� အဝေး�း� မှှလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�ရန််မူူများ��းစွာာ�နည်းး�ပါးး�သေး�းသည််။

1.2. အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း
ဒေ�သန္တတရဆိုု�တာာမရှိိ�ရင််ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲတဲ့့�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုဟာာ
ဒေ�သတွွင်းး�နဲ့့�လူူထုုအဆင့််�မှာာ�မဖြ�စ််နိုု�င််ဘူးး�။ ဒါါဆိုု�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�တို့့�သည်် မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း�
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အစည်းး�များ��းဟာာဒေ�သအလိုု�က််ရေ�ရှည်
ှ ်တည််တံ့့�ခိုုင်
� ်မြဲ�ဲသော�ာဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုအ
ု တွွက််၎င်းး�တို့့၏
� အစီီအစဉ််များ��းကိုု�ဘယ််လိုုတ
� ည််ဆော�ာက််နိုုင်
� ်မလဲဲ။ဒါါက
ခြေ�ေခံံ ကျျတဲ့့�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲဖြ�စ််ဖို့့��လိုု�တယ််။

ဒေေသနည်းး�ဟန်် (Localisation) ပြု�ုဖို့့�ရာာအဆိုု�ပြု�ုသော�ာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�

အချိိ�န််ကာာလ

ဒေေသန္တတရအတွွင်း�း ဆော�ာင််ရွွက်ရန်
် ်ကတိိကဝတ််များ�း�ချျမှှတ််ခြ�င်း�း နှှင့််�တာာဝန််ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�များ�း�ကိုု�ချျမှှတ််ပါါ။
f

အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းကိုု�သေ�ချာ�ာစေ�ရန််လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုအကူူအညီီများ��းလိုု�နေ�သော�ာဒေ�သ တစ််ခုုစီီအတွွက််ဒေ�သန္တတရ
ဆိုု�င််ရာာဦးးစား�းပေး�း သို့့��မဟုုတ်် ကတိိကဝတ််များ��းကိုု�သတ််မှှတ််ပါါ။

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာတုုန့််�ပြ�န််မှုုအစီီအစဉ််များ��း၊အစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�ဒေ�သန္တတရအဆင့််�အစီီအစဉ််များ��း
အားး�လုံးး��တွွင်် ကတိိကဝတ််များ��းကိုု�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််။

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

သဘော�ာ�တူူထားး�သော�ာဒေ�သန္တတရဆိုု�င််ရာာကတိိကဝတ််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ပုံံ�မှှန််သတင်းး�ပို့့�ခြ�င်းး�။

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

ပြ�ည််တွွင်းး�ဒေ�သန္တတရအဖွဲ့့��များ��းကဦးးဆော�ာင််သော�ာ(ကတိိကဝတ််အရင်းး�အမြ�စ််များ��း)လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု
ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံအဆင့််�ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�(HCT)တွွင််တရား�းဝင််အဖွဲ့့��ပါါရှိစေ���ေခြ�င်းး�နှှင့််�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��း
တိုးး��တက််စေ�ရန််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းခြ�င်းး�။1

အလယ််-အလတ််
ကာာလ

ပေါ�ါင်း�း စပ််ညှိိ�နှိုု�င်း�း သည့််�ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�တွွင််ဒေေသဆိုု�င််ရာာအမျိုး�း��သားး�အဆင့််�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�
f

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍတူူရာာပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�သည့််�အဖွဲ့့��များ��း၊ အုုပ််စုုနှှင့််�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�
ရေး�းစနစ််များ��းတွွင််ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�အရေ�ေအတွွက််ကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့််�ပါါဝင််လာာစေ�ခြ�င်းး�။

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

ဒေ�သခံံသို့့��မဟုုတ််ပြ�ည််တွွင်းး�မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထဲဲကဦးးဆော�ာင််နိုု�င််သူူ၊ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�နှှစ််ခုု
စလုံးး��ကိုု�ဦးးဆော�ာင််နိုု�င််သူူဟူူ၍ ခွဲဲ�ခြား��းသတ််မှှတ််ပါါ။

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု�ဒေ�သအလိုု�က််ပိုု�မိုု�ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန််(ထိုု�ကဲ့့�သို့့�အစည်းး�အဝေး�း�များ��း၏ တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�ဘာာသာာ
ပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��းဖြ�င့််�သာာ အစည်းး�အဝေး�း�များ��းကိုု�ပိုု�မိုု�ကျျင်းး�ပခြ�င်းး�)

အလယ်် အလတ််
သက််တမ်းး�

f

ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဖိုု�ရမ််များ��းတွွင််ပါါဝင််နိုု�င််ရန််နှှင့််�ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�ကူူညီီပံ့့� ပိုးး��ရန််အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�
တည််ဆော�ာက််ပါါ။

အလယ််အလတ််ရေ�ရှှည််

ဒေေသခံံနှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အနေေဖြ�င့််�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုလိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာတုံ့့�ပြ�န််မှုုများ�း�ပေး�း
ရန််အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�။
f

ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသို့့��အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု�ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််စွာာ�စုုစည်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််�
ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု�တိုု�က််ရိုု�က််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�၊INGOများ��းမှှတဆင့််�ဖြ�စ််စေ�အရေ�ေအတွွက််သိိသိိသာာသာာတိုးး��ချဲ့့��ရန််။
(ဖြ�စ််နိုု�င််လျှှင််အလှုုရှှင််မျးး�၏တိုု�က််ရိုု�က််ဩဇာာသက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�)

ရေ�တိုု� - ရေ�လတ််
သက််တမ်းး�

f

ဒေ�သန္တတရမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အရေ�ေအတွွက််တိုးး��မြှ�ှင့််�ရေး�းအတွွက််ဒေ�သန္တတရနှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�ပေါ�ါင်းး�စပ််
လုုပ််ကိုု�င််သည့််�အခွွင့််�အလမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််�လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််မည့််� စုုပေါ�ါင်းး�ရံံပုံံ�ငွေ�ေပုံံ�စံံနည်းး�ကိုု�စဉ်းး�စား�းပါါ။

အလယ််-အလတ််
ကာာလ

f

ဒေ�သန္တတရနှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက််အထူးး�သဖြ�င့််�စီးး�ဆင်းး�သွားး��မည့််�ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းတွွင််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာစရိိတ််
ကိုု�ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပေး�းရန််အားး�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�။

အလယ််-အလတ််
ကာာလ

f

အော�ာက််ခြေ�ေလူူတန်းး�စာာများ��းနှှင့််� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသို့့�� အသေး�း�စား�းထော�ာက််ပံ့့� ငွေ�ေများ��းကိုု� ဒေ�သန္တတရစွွမ်းး�ရည််
အထော��ာက််အပံ့့�နှှင့််�အတူူလိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေရှိိ�သည့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�ကွွန််ယက််များ��းကိုု�အသုံးး��ချျခြ�င်းး�။

အလယ််-အလတ််
ကာာလ

f

ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည််များ��းအားး�ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�ရန််ရည််ရွွယ််သည့််�အလှူူ�ရှှင််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေထူူထော�ာင််ရန််။

အလယ််အလတ််ရေ�ရှှည််

“ဒေေသန္တတရဆိုု�တာာမရှိိ�ရင်် ရေေရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င်မြဲ�ဲတဲ့့
် �ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုဟာ
ု ာ ဒေေသတွွင်း�း နဲ့့�လူူထုုအဆင့််�မှာာ�မဖြ�စ််နိုု�င််ဘူးး�။
ဒါါဆိုု�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ဟာာ ဒေေသအလိုု�က်ရေေရှှ
် ည််တည််တံ့့�ခိုု�င်မြဲ�ဲသော�
်
ာ ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ၎င်း�း
တို့့��၏အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ဘယ််လိုု�တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မလဲဲ။ ဒါါကခြေ�ေခံံ ကျျတဲ့့�အပြော��ာင်း�း အလဲဲ ဖြ�စ််ဖို့�့လိုု�တယ််။”
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Taking in lessons from process undertaken by Bangladesh in setting up the Localisation Technical Working Group

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

2. နိိဒါါန်းး�အစ

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

ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုုအစော�ာ�ပိုု�င်းး�တွွင််ကမ္ဘာာ�ကျျန်းး�မာာရေး�း

အဖွဲ့့�� (WHO) ကမြ�န််မာာအစိုးး��ရအားး� COVID-19 အားး� အမြ�န််တုုန့််�
ပြ�န််မှုုအတွွက်် ချီးး��ကျူးး��ခဲ့့�သည််။2 ၂၀၂၀၊ စက််တင််ဘာာလတွွင််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏အကြီး�း�ဆုံးး��မြို့�့��ဖြ�စ််သော�ာ ရန််ကုုန််သည်် COVID-19
ဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ရန််တစ််မြို့�့��လုံးး��အနှံ့့��အပြား�း�ပိိတ််ဆို့့��မှုု

များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ရန််တစ််မြို့�့�� လုံးး�� အနှံ့့��အပြား�း�ပိိတ််ဆို့့��မှုုများ��းကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။3 လူူဦးးရေ�ထူူထပ််သော�ာမြို့�့��ပြ�ဒေ�သ
များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အိုးး��အိိမ််စွွန့််�ခွာာ� တိိမ်းး�ရှော�ာ�င််သူူများ��း (IDP) နှှင့််�

ဒုုက္ခခသည််များ��း နေ�ရာာများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့််� အလားး�အလာာရှိိ�

သော�ာကြော��ာင့််�ဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် ကိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရ
သည််။4

COVID-19 သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒေ�သအလိုု�က််တိုးး��တက််ရန််

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းစွာာ�ကိုု� ဖွွင့််�ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော်�်� လည်းး� လက််ရှိိ�စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�သည််။ ဤအချျက််သည််ဒေ�သခံံများ��း ဦးးဆော�ာင််

သော�ာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ဆိုု�င််ရာာတုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��းအတွွက််
သက််ရော�ာက််မှုုများ��း၊ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််� အခွွင့််�အ လမ်းး�များ��းကိုု� စူးး�စမ်းး�
လေ့�့လာာရန််အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစနစ််သည််တင်းး�မာာနေ�

2
3
4

Phyo Tha, Kyaw, WHO Country Chief Urges Myanmar to Sustain ‘Amazing’ COVID-19 Response, The Irrawaddy, July 2020
Al Jazeera, Myanmar locks down Yangon region after record jump in COVID cases
Reuters, Myanmar’s ‘maximum containment’ COVID plan pushed to brink as virus surges
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2.1. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း၏အခြေ�ေ�အနေ�ေ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း�အရေး�း�တကြီး�း�လိုု�အပ််ချျက််များ��းစွာာ� ရှိိ�သည််။5 COVID-19 မတိုု�င််

မီီ ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေအားး�ဖြ�င့််� လူူ ၁ သန်းး�သည််လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုအကူူအညီီလိုု�အပ််နေ� သည််။ ကချျင််၊ ရခိုု�င််နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� လက််နက််ကိုု�င််
အစိုးး��ရမဟုုတ််သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� မြ�န််မာာစစ််တပ်် (တပ််မတော်��်�) အကြား�း�လူူမျိုး��း �ရေး�းနှှင့််� လူူမျိုး��း �ရေး�းအကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၊6 အရပ််သားး�များ��း

အားး�အိုးး��အိိမ်် စွွန့််�ခွာာ�ထွွက််ပြေး��းရမှုုများ��းနှှင့််�7 မကြား�း�သေး�းမီီက ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာရေ�ကြီး�း�မှုများ��
ု းကဲ့့�သို့့�သော�ာ
�
သဘာာ၀ဘေး�းအန္တတရာာယ်် များ��း8 ဒေ�သခံံ နှှင့််�

နိုု�င််ငံံတကာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု�။ လူူများ��း၏ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကော�ာင်းး�မွွန်် မှုုနှှင့််�9 ပလိိပက္ခခများ��းနှှင့််� သဘာာ၀ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��းမှှ
ကာာကွွယ််မှုုသည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။10
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ရုပ်ပိုငး် ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးလိုအပ်ချက်များရှိေနေသာ
ထိခိုက်ခံစားရသူများ
ကချင်ြပည်နယ်တွင်
ရှိေသာထိခိုက်သူ

စုစုေပါင်းလူဦးေရ - ၅၄,၀၄၅,၄၂၀ ၁၅

၁၅၈,၃၀၀
ေယာက်

လိုအပ်ေသာလူဦးေရ (၂၀၂၀)၁၆
၉၆၀,၈၆၁
ရုပ်ပိုငး် ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးလိုအပ်ချက်များရှိေနေသာ အမျိuးသမီး
များနှင့်ကေလးများ ၇၀%

ရှမ်းြပည်နယ်တွင် ရှိေသာ
ထိခိုက်သူ

၅၃,၀၀၀
ေယာက်

ြပည်တွင်းေရွ ့ေြပာင်းသွားလာရသူများ ၃၂၆,၂၂၅
နိုင်ငံမဲ့အြခားထိခိုက်သူများ ၄၇၀,၀၀၀
ေနရပ်ြပန်ေရွ ့ေြပာင်းသွားလာသူများ ၆၀,၀၀၀

ေနြပည်ေတာ်
ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ရှိေသာ
ထိခိုက်သူ

၆၃၇,၇၀၀
ေယာက်

အြခားထိခိုက်သူများ ၉၅,၀၃၄

ရန်ကုန်

ရံပုေ
ံ ငွ (၂၀၂၀)၁၇
အေမရိကန်ေဒါလာ ၂၂၃.၅ သန်း
လူသ ားချင်းစာနာမှုဆ ိုင်ရာရံပုံေငွက ဆင့်ပံ့ပိုးမှ

အေမရိကန်ေဒါလာ ၁၄၃.၂ သန်း
အြခားမှရေငွ အေမရိကန်ေဒါလာ ၈၀.၃ သန်း
လူသားချင်စာနာမှုဆိုင်ရာြဖစ်ေစေသာအေြကာင်းရင်းများ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

ြပည်တွင်းအဓိကရုဏ်းများ

သဘာဝေဘးများ

Department of Foreign Affairs and Trade, ‘Development assistance in Myanmar’
ACAPS: Myanmar Country Profile
Internal Displacement Monitoring Centre https://www.internal-displacement.org/countries/myanmar,
https://reliefweb.int/disaster/fl-2020-000172-mmr
Wunna, Sai. Myanmar Times, Tatmadaw rejects call for ceasefire during pandemic (2020)
UNOCHA, Humanitarian Response Plan Myanmar 2020
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MM
UNOCHA, Humanitarian Response Plan Myanmar 2020
UNOCHA Financial Tracking Service
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2.2. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏COVID-19 အခြေ�ေ�အနေ�ေ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပထမဆုံးး��COVID-19 ဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််၊မတ််လ ၂၃ ရက််နေ့�့တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။14 လက််ရှိိ�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုမှာာ� ဩဂုုတ််လနှော�ာ��
ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ရပ််များ��းဖြ�စ််သည််။ ၂၀၂၀၊ နိုု�ဝင််ဘာာ၈ရက််နေ့�့အထိိ အတည််ပြု�ုပြီး�း� သော�ာကူးး�စက််မှုု ၆၂,၃၈၆ နှှင့််�အတည််ပြု�ုသေ�ဆုံးး��မှုု ၁၄၂၀ ရှိိ�သည််။15
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�အားး�ကစား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ COVID-19 တုုန့််�ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းအတွွက််အဓိိကတာာဝန််ယူူထားး�ရသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ COVID-19 အခြေ�ေအနေေ 16

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊၂၅ရက်ေန ့စာရင်းအရ

ေဆးရုံများအေြခအေန20 (၂၀၁၈)

စုစုေပါင်းကူးစက်ခံရသူ ၈၅,၂၀၅ ေယာက်

ေဆးရုံေပါင်း – ၁,၁၃၄ ရုံ
ကုတင်ေပါင်း – ၆၁,၈၁၁ ခု

စုစုေပါင်းေသဆုံးသူ ၁,၈၄၆ ေယာက်

ပထမဆုံးေသဆုံးသူ - မတ်လ, ၃၀ရက်, ၂၀၂၀

ကုသေပးေနသည့်ကုတင်ပမာဏ –

ဆရာဝန်ဦးေရ21

ဆပ်ြပာနှင့်ေရအသုံးြပuပီးသန့်ရှင်းေရးလုပ်သည့်
လူဦးေရ22 (၂၀၁၇)

(လူ၁၀၀၀၀တွင်)

ြမန်မာ – ၆.၈%

ြမန်မာ – ၇၉%

နိုင်ငံတကာပျမ်းမှျနှံုး – ၁၅.၈%
အေရှ ့ေတာင်အာရှနှုံး –

2500

နိုင်ငံတကာပျမ်းမှျနှံုး – ၆၀%
အေရှ ့ေတာင်အာရှနှုံး –

၈.၁%

Daily new COVID-19 deaths
in Myanmar (21 August -

25 November 2020)

25 November 2020)
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Ministry of Health and Sports, http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Situation_Report_-_Coronavirus_
Disease_2019_COVID-19_MOHS_13Sep2020.pdf
Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Centre
Ministry of Health and Sports: Hospital Statistics Report (2017-2018)
WHO: World Health Statistics 2020
WHO: World Health Statistics 2020
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COVID-19သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုစွွမ်းး�

ရည််ကိုု� စမ်းး�သပ််နေ�သကဲ့့�သို့့� ကုုသမှုုအတွွက်် အကန့််�အသတ််နှှင့််�
ရင််ဆိုု�င််ကိုု�င််တွွယ််ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည််။အစိုးး��ရသည်် COVID-19

အကာာအကွွယ််များ��းနှှင့််� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အပြ�ည့််�အဝလိုု�က််နာာမှုု ရှိစေ���ေ

ရန််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဆက််လက််ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။
19

ယနေ့�့�အချိိ�န််အထိိမြ�န််မာာအစိုးး��ရသည်် လူူထုုအသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ရ

နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအစီီအမံံများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက််

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အဓိိကမှီီ�ခိုု�

အားး�ထားး�နေ�ရ သည််။ အစိုးး��ရကတပ််မတော်��်�၏အားး�ကိုးး��ရယူူသင့််�မသင့််�

ဆိုု�သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေအတွွက််ကန့််�ကွွက််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ရပ််ကွွက််များ��း၊
လမ်းး�များ��းအတွွင်းး�ပိိတ််ဆို့့�ထားး�မှုုများ��းမလုုပ််ရန််နှှင့််�ကန့််�သတ််ချျက််အချို့့���
ကိုု�ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�ရသည််။

သို့့��သော်�်� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််စစ််အုုပ််ရေး�းအပြီး�း�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒုုတိိယ
အကြိ�ိမ််ဒီီမိုု�ကရက််တစ််ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ကိုု� ၂၀၂၀၊ နိုု�ဝင််ဘာာလ ၈

ရက််တွွင််ကျျင်းး�ပသော��ာအခါါ မဲဲဆွွယ််အစည်းး�ရုံးး��ရေး�းနှှင့််� မဲဲဆန္ဒဒပေး�းမှုု

များ��း အတွွက််ကျျန်းး� မာာရေး�း ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းခဲ့့�
သည််။ ဤကိိစ္စစကြော��ာင့််�မဲဲရုံံ�သို့့�မဲဲပေး�းမှုုလူူဦးးရရေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့််�ဖို့့� မျှော်�်��လင့််�
ပေ�သည််။20

းကော�ာက််ပွဲဲ�သည််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��း၊

အထူးး�သဖြ�င့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ရိုု�ဟင််ဂျာ�ာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းမှှ မဲဲပေး�း
ပိုု�င််ခွွင့််�မရှိသော����ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု�လည်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။21

မြ�န််မာာအစိုးး��ရသည်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုမရှိသော����ာ ဧရိိယာာများ��း (NGCA)

2.3. ဤအစီီရင််ခံံစာာအကြော��ာ�င်းး�
တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာအရCOVID-19 နှှင့််�၎င်းး�၏ပြ�ဿနာာ
များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုစနစ်် လည််ပတ််ပုံံ�ကိုု�

ပိုု�မိုု�စီီစစ််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းတိုးး��လာာပါါသည််။ COVID-19 ကာာလ
တွွင်် ဘေး�းအန္တတရာာယ်် တစ််ခုုအားး� စနစ််တကျျတုံံ�ပြ�န််ပုံံ�၊ 22COVID-19

သည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ��းအပေါ်�်�

ထိိခိုု�က််လာာပုံံ�နှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ကူးး�စက််ရော�ာဂါါအပေါ်�်�တုုန့််�ပြ�န််မှုု
ပုံံ�စံံအမျိုး�း��အမျိုး�း��ကိုု� လေ့�့လာာရန််လိုု�အပ်် လာာကြော��ာင်းး�ပြ�သနေ�ေပါါသည််။

COVID-19 ကြော��ာင့််�ဘေး�းတုုန့််�ပြ�န််မှုုဆိုု�င််ရာာတိုု�က််ရိုု�က်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့််�
ရေး�း အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��းဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကတင််ပြ�တော�ာင်းး�ခံံ
ရာာတွွင််လည်းး�တိုးး��တက််မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�သည််။23

ထို့့��ကြော��ာင့််�၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဩဂုုတ််လတွွင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�
မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့�� (HAG) သည်် Trocaire Myanmar နှှင့််�

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ COVID-19 ၏သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုု များ��းကိုု�အကဲဲဖြ�တ််ရန််ရည််ရွွယ််၍ ဤသုုတေ�သနကိုု�

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤသုုတေ�သနသည််ကာာလတိုု�အချိိ�န််တိုု� အတွွင်းး�
အချျက််အလက််များ��းကိုု�လျျင််မြ�န််ဆန််စွာာ�ခွဲဲ�ခြား��းစိိတ််ဖြာ�ာလေ့�့လာာ
ခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုု လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််

သူူများ��း၏အမြ�င််များ��း၊အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း၊ ပကတိိပြ�ဿနာာများ��းကိုု� လေး�း
လေး�းနက််နက််သိိရှိိ� စေ�ရန််ရည််ရွွယ််ထားး�ပါါသည််။

အပါါအဝင်် ရော�ာဂါါကူးး�စက််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
သိိထားး�ပါါသည််။ COVID-19 သည််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု�

မခွဲဲ�ခြား��း ပဲဲတပြေး�း��ညီီသက််ရော�ာက််လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� တုုန့််�ပြ�န််မှုု ကြိုး�း��ပမ်းး�

မှုုများ��းသည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််ရှိိ�လူူတိုု�င်းး�အတွွက်် အ ကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�မည််ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့််� အစိုးး��ရသည်် (NGCA) ရှိိ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ကျျန်းး�မာာရေး�းအဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��း မှှတ ဆင့််�ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းပေး�းရာာတွွင်် (အများ��းအားး�ဖြ�င့််� အရေး�း�မ
ယူူခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�) ပိုု�၍ ထိရော��ာ�က််မှုုရှိိ�ပါါသည််။

“၂၀၁၅

ခုုနှှစ်ရခိုု
် �င််ရေေဘေး�းတွွင််ရန််ပုံံ�ငွေေ�နဲ့့� တုုန့််�

ပြ�န််မှုု ၈၀ ရာာနှုုန်းး�သည်် ရခိုု�င်လူ
် ူမျိုး�း��လူူမှုုရေး�းအဖွဲ့့�
အစည်းး� များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ရခိုု�င််လူူမျိုး�း��များ�း�အတွွက််
အကူူအညီီဖြ�စ််ခဲ့့�တယ််။ ဒါါပေေမယ့််� COVID ရဲ့့�တုုန့််�
ပြ�န််မှုုက လူူတိုု�င်းး�ကိုု� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပါါ
တယ််။
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The Diplomat – Myanmar and COVID-19
Johns Hopkins University – Coronavirus Resource Centre; Frontier Myanmar–Health officials brace for post-election COVID-19 spike
ABC News–Myanmar’s upcoming election marred by voting cancellations and COVID-19
Inter-Agency Standing Committee – Humanitarian system-wide emergency activation
Kuno Platform, ‘Towards a risk-sharing approach in Covid19 response and beyond – Perspectives from a national NGO in Myanmar’

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

ဤအစီီရင််ခံံစာာ၏ အပိုု�င်းး� ၃တွွင််လေ့�့လာာမှုု၏နည်းး�နာာနှှင့််�

ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�အဓိိပါါယ််
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး� သည််။ အပိုု�င်းး� ၄ သည်် COVID-19

ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၏အဓိိပါါယ််ကိုု� မည််သို့့��

မှုုဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍတွွင််(LNO)၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

ဆိုု�င််ရာာဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��း တူူညီီမှုုမရှိသော်����်�လည်းး� ဤအစီီရင််ခံံစာာ

နီီနှှင့််� လခြ�မ်းး�နီီလှုုပ််ရှား��း မှုုများ��း၊ဘာာသာာရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�

ပါါသည််။

ပါါသည််။ လူူသားး� ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး� မှုုအကူူအညီီများ��းကိုု�

ဒေေသခံံများ�း�သည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ
အရေး�းကိိစ္စစများ�း�တွွင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု၊ လွွတ််လပ််မှုု နှှင့််�
ဆုံးး��ဖြ�တ််မှုုများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာကလွွတ်လပ်
် ်စွာာ�အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်း�း ၊ လေး�းစား�းခြ�င်းး�နှှင့််� အားး�ကော�ာင်းး�စေေခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
ဖြ�စ််သည််။

မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််၊ အချို့့���ဒေ�သများ��းတွွင်် တိုးး��တက််မှုုများ��း

၏ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််
မှုုကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ ထားး�သည််။ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�

သတ််မှှတ််သင့််�သည််ဆိုု�သည့််�အချျက််နှှင့််�ပတ််သက််၍ ကမ္ဘာာ�လုံးး��

အစည်းး�များ��း (INGO)၊ ကုုလသမဂ္ဂဂ (UN)အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၊ ကြ�က််ခြေ�ေ

တွွင််မူူ အော�ာက််ပါါအဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�

ရပ််ရွာာ�လူူထုုထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းတွွင််ပါါဝင််သည့််�ကွွန််ယက််များ��းပါါဝင််ကြ�

ဤ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု�ချျက််သည်် Going Local မှှဖြ�စ််သည််။

အပိုု�င်းး� ၅ တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီူ�ူ�ကူးး�စက်် ရော�ာဂါါသည်် ဒေ�သအလိုု�က််

နှှင့််� အချို့့���တွွင််ဆုုတ်် ယုုတ််မှုုများ��း သို့့��မဟုုတ်် နော�ာက််ပြ�န််ဆုုတ််များ��းဖြ�စ််
ပေါ်�်စေ�ပုံံ�ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ထားး�သည််။ အပိုု�င်းး� ၆ အနေ�ေဖြ�င့််� ဤတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

များ��း၏ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ
ထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ

ထော�ာက််ခံံချျက််များ��းကိုု�ကာာလတိုု�၊အလယ််အလတ််၊ကာာလရှှည််ပုံံ�စံံများ��း
အဖြ�စ််စဉ်းး�စား�းရန််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

HAG နှှင့််� ဩစတြေး��း�လျျ ကြ�က််ခြေ�ေနီီတို့့�ကဖြ�ည့််� စွွက််ထားး�သော�ာ
ပစိိဖိိတ််သမုုဒ္ဒဒရာာအတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�
မှုု ဆိုု�င််ရာာအဝန်းး�အဝိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ� ရေး�းအတွွက််ဖြ�စ််သည််။
သုုတေ�သနအတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�စဉ််ကာာလအတွွင်းး�

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ချျက််ကိုု� ပစိိဖိိတ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက တီီထွွင််
ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အခြား��းဒေ�သများ��း၏ အခင်းး�အကျျင်းး�များ��းနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။

3. သုုတေ�သနနည်းး�စနစ််
ကမ္ဘာ့့��လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာထိိပ််သီးး�ညီီလာာခံံနော�ာက််ပိုု�င်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့််� အချျက််အလက််များ��း
ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�အခြေ�ေ�ခံံ၍ HAGသည််ပစိိဖိိတ််ကျွွန်းး�နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� အစိုးး��ရ
မဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး� များ��း (PIANGO) မှှတီီထွွင််ထားး�သော�ာ
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�မူူဘော�ာင််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ သုုတေ�သနပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။

COVID-19 ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းစဉ််ကာာလအတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ရှိိ�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာတုုန့််�ပြ�န််မှုု အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ သည််

မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင််မည််သို့့��ဖြ�စ််ပျျက််နေ�ခဲ့့�သည််ကိုု� သုုတေ�သနပြု�ု

လေ့�့လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�ဦးးဆော�ာင်် သော�ာတုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��း အတွွက််

သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာမေး�းခွွန်းး�များ��းမှာာ�
f COVID-19သည််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ

လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ အကူူအညီီများ��းအပေါ်�်�မည််သို့့��သက်် ရော�ာက််ခဲ့့�
ပါါသနည်းး�။

f COVID-19ကြော��ာင့််�ဒေ�သခံံများ��း၊ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အပေါ်�်�မည််သည့််�အခွွင့််�အလမ်းး�နှှင့််�စိိန််ခေါ်�်မှုု များ��းရှိိ�လာာရသ
နည်းး�။

f မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာစနစ််များ��းနှှင့််�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း၊ကန့််�သတ်် ချျက််များ��း၊ စနစ််တ ကျျမှုုများ��း၊ဖြ�စ််တည််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် အနာာဂတ််တွွင််ဒေ�သတွွင်းး�၊ပြ�ည််

သော�ာ“ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ၊ဒေ�သန္တတရဆိုု�င််ရာာ”ဟူူသည််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ�

တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည််နည်းး�။

မှုုများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံကာာလေ့�့လာာခဲ့့�သည််။ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�

တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏စွွမ်းး�ရည််ကိုု�ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ�မည််ကဲ့့�သို့့�

ပြ�ည််နယ််များ��းသို့့��မဟုုတ််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ��း၊ ပဋိိပက္ခခများ��းဖြ�စ််ပွား��းရာာ
နေ�ရာာဒေ�သများ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပါါသည််။
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ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းသည််COVID-19 ရော�ာဂါါပိုးး��စစ််ဆေး�းမှုုရလဒ််များ��းကိုု�ဆန်းး�စစ််နေ�ကြ�ပုံံ� ဓါါတ််ပုံံ�-ခွွန််လတ််, Hkun Lat Photography

အချျက််အလက််ကော�ာက််ရာာတွွင်် ရော�ာနှော�ာ�ကော�ာက််ယူူသည့််�

အချျက််အလက််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�

သော�ာစစ််တမ်းး� (အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််�မြ�န််မာာဘာာသာာ)ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရေး�းမူူ

ခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�သုုနေ�သနပညာာရှှင််သည်် သုုတေ�သနည်းး�

နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ပါါဝင််ဖြေ�ေဆိုု�ရ

ကိုု�HAGသုုတေ�သနအဖွဲ့့��နှှင့််� မြ�န််မာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကွွန််ယက်် တို့့��က စီီမံံ

ဘော�ာင််၏အဓိိကညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��း ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� အရေ�ေအတွွက််သဘော�ာ�
ကိုု�ဦးးတည််ကော�ာက််ယူူပါါသည််။ တိိကျသော��ာ�နေ�ရာာများ��း၏အသေး�း�စိိတ််
အ ခြေ�ေအနေ�ေကိုု�လေ့�့လာာရန််အင််တာာဗျူး�း�များ��းကိုု�အင်္ဂဂ�လိိပ််သို့့�မဟုုတ််
မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ အရင်းး�အမြ�စ်် အားး�လုံးး��မှှ

ကိိရိိယာာများ��းကိုု� ဘာာသာာပြ�န််ခြ�င်းး�၊ မြ�န််မာာစကားး�ဖြ�င့််�အင််တာာဗျူး�း�များ��း

ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�အချျက််အလက််များ��းကိုု�အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာသို့့��ပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်းး�
တို့့��ကိုု�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�သည််။

အချျက််အလက််များ��းကိုု�ရနိုု�င််သမျှမေး��း�မြ�န်းး�ထားး�ပြီး�း� တွေ့�့�ရှိိ�ရသော��ာ
အချျက််များ��းကိုု�ပြ�န််လည််ချိိ�န််ကိုု�က်် ဆန်းး�စစ််ထားး�ပါါသည််။

၃၀+

စာရွက်စာတမ်းများ
ေလ့လာြခင်း
၂၅ ခုနှင့်အထက်

သုေတသနနည်း
စနစ်နငှ က
့် ျင့ဝ် တ်

၈၀

ကိုယ်တိုင်အကဲြဖတ်မှု
စစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ေြဖဆိုသည့်အဖွဲ့

၃၅
၄၅

ြပည်တွင်း
ြပည်ပ

၂၄

အင်တာဗျ�း
၂၂ အဖွဲ ့အင်တာဗျ�း

၁၀ ြပည်တွင်း
၁၂ ြပည်ပ

14

၂၇ လူေတွ ့အင်တာဗျ�း
၁၀ ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းမှြပည်တွင်းဝန်ထမ်း
၆ နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းမှြပည်တွင်းဝန်ထမ်း
၁၁ နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းမှနိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း
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ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�တိုု�င်းး�တာာသည့််�မူူဘော�ာင််
PIANGO နှှင့််� HAG တို့့��အတူူတကွွပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း(CSO) နှှင့််�အတူူ ဒေ�သနည်းး�အ တိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မူူ

ဘော�ာင််နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာနည်းး�လမ်းး�အသွွယ််သွွယ််ကိုု�၂၀၁၉ခုုနှှစ််တွွင််ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ခဲ့့�သည််။ထိုု�ဖိုု�ရမ််တွွင််ပစိိဖိိတ််လေး�းနိုု�င််ငံံကပါါဝင််ခဲ့့�ပြီး�း�ဒေ�သ
နည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ��းနှှင့််�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အားး�ဖြ�င့််�အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း�တိုု�င်းး�တာာမှုုဆိုု�င််ရာာစံံပြု�ုစာာတမ်းး�ကိုု�HAGက
နယ််ပယ််အားး�လုံးး��သို့့�ဖြ�န့််�ဝေ�ဆန်းး�စစ််ခဲ့့�ပါါသည််။ထိုု�အဆင့််�တွွင််နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး�စုံံ�၊ဒေ�သတွွင်းး�နှှင့််�ကမ္ဘာ�လုံးး
ာ
��ဆိုု�င််ရာာအဆင့််�လိုု�က််၊ဒေ�သအလိုု�က််

ဖြ�စ််စေ�ရန််ယခင််ကရှိိ�ခဲ့့�သော�ာSTARTကွွန််ယက််၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ဆိုု�င််ရာာလေ့�့လာာသင််ယူူရေး�းကွွန််ယက််(ALNAP)၊အကူူအညီီ
ပေး�းရေး�းတုံ့့��ပြ�န််မှုုကွွန််ယက််(NEAR)ကွွန််ယက််တို့့�နှှင့််�အတူူ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤမူူဘော�ာင််သည််ဒေ�သအလိုု�က််ဒေ�သနည်းး�
အတိုု�င်းး�လုုပ်် ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၏တိုးး��တက််မှုုကိုု�တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််သည့််�နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ််ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းလု််�
ပဆော��ာင််နိုု�င််သည််။

ငွ
ရံပုံေ

ှိုင်းြခင်း
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ေဆ
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ပ

း
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HAGနှှင့််�PIANGO၏ ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�မူူဘော�ာင််တွွင််တိုု�င်းး�တာာသည့််�နယ်် ပယ််(၇)ခုုရှိိ�သည််။ဤ
သုုတေ�သန၏ရည််ရွွယ််ချျက််လည်းး�ဖြ�စ််သော�ာပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့််� အပြ�န််အလှှန်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�မှုု၊ ဦးးဆော�ာင််မှုု၊ မိိတ််ဖက််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကဏ္ဍ များ��းအဓိိကပါါဝင််သည််။

သုုတေ�သနအတွွက််ကန့််�သတ််ချျက််များ��း
f

ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�မှုု - စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူစဉ််ကာာလအတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ အချျက််အလက််များ��းသည်် အဓိိက အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းသည်် ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�
နား�းလည််ရန််ခက််ခဲဲတတ််ပါါသည််။ ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်းး�အဆင့််�တွွင်် လည်းး� အသုံးး��အနှုံးး��များ��းနား�းလည််မှုုလွဲဲ�နိုု�င််ပါါသည််။

f

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု - သုုတေ�သနတွွင််ပါါဝင််ပတ််သက််သူူအများ��းစုုသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့််� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ နိုု�င််ငံံ တကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး� (INGO) များ��းဖြ�စ််ကြ�
သည််။ အစိုးး��ရကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း နှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု ကပံ့့�ပိုးး��ပေး�း သော�ာအချျက်် အလက််များ��းသည််အတိိအကျျလွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််မည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနည်းး�ပါးး�
တတ််ပါါသည််။

f

သက််သေ�အထော��ာက််အထားး�များ��း - သုုတေ�သနတွွင််မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��းကိုု� မှှတ််သားး�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ပါါဝင််သူူများ��း၏ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််များ��း
ကိုု�အမြ�န််ဆုံးး��လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ရပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဖြေ�ေဆိုု�ထားး�မှုုအားး�လုံးး��ကိုု� အပြ�ည့််�အဝပြ�န််လည််ဖော်�်� ပြ�ရာာတွွင််ကန့််�သတ််မှုုများ��းရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ COVID-19 တုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု� ဤသုုတေ�သနတစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့််�သုံးး��သပ််ရန််မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။မမှှတ််ယူူနိုု�င််ပါါ။ COVID-19သည််ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�
ဆဲဲရော�ာဂါါတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�လည်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။
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4. COVID-19 သည််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ
ကဏ္ဍအပေါ်�်�မည််ကဲ့့�သို့့��အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သနည်းး�။

ရန််ကုုန််မြို့�့��၊ကမာာရွွတ််မြို့�့��နယ််တွွင််စေ�တနာာလုုပ််အားး�ရှှင််တစ််ဦးးကဘတ််စ််ကားး�မှှတ််တိုု�င််တစ််ခုုအားး�ပိုးး��သတ််ဆေး�းဖြ�န်းး�နေ�ပုံံ�။ ဓာာတ််ပုံံ� - ခွွန််လတ််, Hkun Lat
Photography

အခြား��းကဏ္ဍများ��းစွာာ�ကဲ့့�သို့့�ပင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍသည််
COVID-19 ရော�ာဂါါကူးး�စက််မှုုအတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�
ခဲ့့�ပါါ။ ၂၀၂၀ မတ််လနှှင့််� ဧပြီ�ီလတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််
များ��း (အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� INGO များ��းနှှင့််� အလှူူ�ရှှင််ရုံးး��များ��း၊ သံံရုံးး��များ��း)

သည််ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာစိုးး��ရိိမ််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့�၏နိုု�င််ငံံတကာာ
ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််ပို့့�ခဲ့့�ကြ�သည််။24 စနစ််စွွမ်းး�ရည််၊

ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာ အခြေ�ေ� အနေ�ေတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�၊
နိုု�င််ငံံအဆင့််� ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းသည်် အစိုးး��ရနှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု
အားး� လိုု�အပ််သည့််�လိုု�အပ််ချျက််များ��းဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််ရန််အတွွက််

လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေအစီီအမံံများ��းကိုု� ရေ�တိုု�၊ရေ�ရှှည််အတွွက််ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�
ပါါသည််။

4.1.

ဒေ�သခံံများ��းဦးးဆော�ာင််သော�ာဘေး�းတုုန့််�ပြ�န််မှုု

လက််တွေ့�့�တွွင်် ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�(LNOs) များ��းသည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� COVID-19 အားး�လူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု

ဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍများ��းကိုု� တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််မှာာ� ထင််ရှား��း

သည််။ ၎င်းး�သည််နိုု�င််ငံံ တကာာဆိုု�င််ရာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�

မှုုအကူူအညီီများ��းရရှိဒေ���ေသများ��းနှှင့််�၊ နီးး�စပ််ရာာဒေ�သ များ��းတွွင်် ပိုု�၍ သိိသာာ
ထင််ရှား��းသည််။ ယေ�လုုယျျအားး�ဖြ�င့််� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၇၅ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
က COVID-19 သည််လူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာတုုန့််�ပြ�န််မှုုတွွင််

ဒေ�သန္တတရခေါ�ါ�င်းး�ဆော�ာင််များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� မြှ�ှင့််�တက််စေ�ရန််ကူူညီီ
ပေး�းခဲ့့� သည််ဟုုခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါပုံံ�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�

သည့််�အတိုု�င်းး� ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� အစည်းး� (LNOs) များ��း၏တုုန့််�ပြ�န််
မှုုသည်် ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
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ပုံ(၃) COVID-19သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာလူသားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအေပါ မည်ကဲ့သို ့သက်ေရာက်မှုရှိသနည်း။

ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�(LNOs) များ��း၏မြေ�ေပြ�င််တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��း
ကိုု�အဆင့််� နှှစ််ဆင့််�ခွဲဲ�ခြား��း နိုု�င််သည််။

f အော�ာက််ခြေ�ေအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��း (CBOs) ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ရပ််ရွာာ� သို့့��မဟုုတ််

ကျေး�း�ရွာာ�အဆင့််�မှှတ််ပုံံ�မတင််ထားး�သည့််�အဖွဲ့့��၊ ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�

၆၉%

ြပည်တွင်း
ဦးေဆာင်တုံ ့ြပန်မှုများ
အားေကာင်း

၈၂%

ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�၊ဗလီီနှှင့််� ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�စသည့််� အဖွဲ့့��အ
စည်းး�များ��းပါါဝင််သည််။

f တရား�းဝင််၊ဒေ�သခံံ၊ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း(LNOs) ထိုု�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဒေ�သတစ််ခုုသို့့��မဟုုတ််အမျိုး�း�� သားး�
အဆင့််�၊ မြို့�့��နယ််အတွွင်းး� စီီမံံလုုပ််ကိုု�င််ကြ�ပါါသည််။ ဤ

ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��များ��းမရော�ာ�က််မီီ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် အလျျင််အမြ�န််တုုန့််� ပြ�န််နိုု�င််ကြ�

လူူထုု၏အဓိိကအစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� လူူထုု၏လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုကိုု� သေ�ချာ�ာ

ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့�သည်် နိုု�င််ငံံတ ကာာအဖွဲ့့��အစည်းး� များ��းနှှင့််�

အလိုု�က်် ဦးးဆော�ာင််တုုန့််�ပြ�န််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့�လုုပ်် ဆော�ာင််နေ�သည့််� ရပ််ရွာာ�

သွွယ််ဝိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ပိုု�မိုု�ရ ရှိိ�ကြ�သည််။

ပထမဆုံးး��တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််ကြ�သည့််�အစဉ််အလာာရှိိ� သည််။ ၎င်းး�တို့့�သည််

ပြီး�း� မြေ�ေပြ�င််ပေါ်�်ရှိိ�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�

စေ�ရန်် ပိုု�မိုု�တာာဝန်် ယူူမှုုနိုု�င််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းရှိိ�သည််။ ဒေ�သ

လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� တိုု�က််ရိုု�က်် သို့့��မဟုုတ််

ထူူထုု၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�လည်းး�

ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဆက််သွွယ်် ရေး�းနှှင့််� အသိိပညာာမြှ�ှင့််�တင််ရေး�း
အပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် COVID-19 သည််

“အစဉ််အလာာအရ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�
မှုုဆိုု�င်ရာ် ာအကူူအညီီလိုု�အပ််သော�ာဒေေသများ�း�တွွင််

အစိုးး��ရ၏ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကြော��ာင့််� COVID-19 စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊

ပြ�ည််တွွင်းး� နှှင့််�ဒေေသခံံဦးးဆော�ာင််သူူတွေ�ေကတုုန့််�ပြ�န််

နိုု�င််ငံံတကာာတုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��း နှေး�း�သွားး��ရသည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််

မှုုပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂနှှင့််�အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ

အော�ာက််ခြေ�ေအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ထော�ာက််ပံ့့�မှုု အနည်းး�ငယ််သာာလုုပ််

နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဖွဲ့့�အစည်းး� များ�း�အနေေဖြ�င့််� ဤကဏ္ဍတွွင််

ဝန််ထမ်းး�များ��းနေ�ရပ််ပြ�န််ရခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ
နိုု�င််ငံံတကာာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ရသဖြ�င့််�
နိုု�င််ခဲ့့�သည််။

“အကယ််၍ဒေေသခံံမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�တွေ�ေကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ချျင််
တယ််ဆိုု�ရင်် ပိုု�ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ဖြ�စ််ဖို့့�လိုု�ပါါ
တယ််။ဒေေသခံံမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�များ�း�ဟာာအချိိ�န််တိုု�င်း�း တွွင််
အမှှန််တကယ််လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ပြီး��း လိုု�က််လျော�ာ�

အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာပါါဝင််ခဲ့့�သည််။”
COVID-19 ကူးး�စက််ရော�ာဂါါသည််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ�လူူထုုအတွွင်းး� သတင်းး�
အမှား��းများ��းပျံ့့��နှံ့့��မှုုကြော��ာင့််� အန္တတရာာယ််များ��း ကိုု�ပိုု�ပြီး�း�တိုးး��စေ�သည််။

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဆိုု�င််ရာာဆက််သွွယ််ရေး�းနှှင့််�ပြ�င််ပဆက််သွွယ််ရေး�းအဖွဲ့့��

သည််အပတ််စဉ််တွေ့�့�ဆုံံ� ခဲ့့�ပြီး�း�ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�အားး�ကစား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
လည်းး�ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သည််

COVID-19 နှှင့််�ပတ််သက််သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု�ခြေ�ေရာာခံံ

ညီီထွေ�ေ တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််ကြ�ပါါတယ််။ နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဖွဲ့့များ�း
� �

ရန််၊ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််နှှင့််� သက််ဆိုု�င်် သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််

အနေေဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�တင်း�း ကျျပ််ပြီး�း� သူူတို့့�တီီထွွင်ထားး
် �သော�ာ

အစည်းး� များ��းသည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� အားး�ကစား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MOHS)

အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ဖွံ့့�ဖြိုး�း��တိုးး��တက််အော�ာင်် ဂရုုတစိုု�က််
လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။”

များ��းကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�မျှဝေ��ေရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒေ�သခံံနှှင့််� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��
မှှထုုတ််ပြ�န််သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� မြို့�့��နယ််အဆင့််�

COVID-19 လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��များ��း၊ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရများ��းနှှင့််� လူူထုုအဖွဲ့့��
ကွွန််ယက််များ��းနှှင့််� အတူူလုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�အရေး�း� ပါါသော�ာအခန်းး�
ကဏ္ဍကပါါဝင််နေ�ပါါသည််။

ဒေ�သခံံလူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းသည်် စေ�တနာာလုုပ််အားး�ရှှင််များ��းကိုု�သာာ မှီီ�ခိုု�နေ�ရသည််။ရံံဖန််ရံံခါါ
လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အတွွင်းး�မှှအရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့််� ပြ�င််ပရန််ပုံံ�ငွေ�ေ

အနည်းး�ငယ်် သို့့��မဟုုတ််လုံးး��၀မရရှိိ�ပဲဲအရင်းး�အမြ�စ််များ��းပြ�တ််တော�ာက််
ခြ�င်းး�မကြာ�ာခဏကြုံ�ံ�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။
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အော�ာက််ခြေ�ေလူူများ��း၏ တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��းတွွင််အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််�လူူငယ််

ကွွန််ယက််များ��းမှှ တဆင့််�ထိိခိုု�က််နစ််နာာနေ�သူူများ��းကိုု� ဆက််လက််

လုုပ််အားး�ရှှင််အများ��းစုုနှှင့််� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�ငယ််များ��းနှှင့််�၎င်းး�

သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�ဖြ�င့််�အစိုးး��ရ၏ကျျန်းး�မာာရေး�းတုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု�

များ��းသည်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်� စေ�တနာာ
တို့့��၏ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အ ကာာအကွွယ််ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ

များ��း (PPE) သို့့��မဟုုတ်် ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာအကာာအကွွယ််များ��း မရှိိ�ကြ�
ပါါ။

ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ မြ�န််မာာကြ�က််ခြေ�ေနီီအသင်းး�(MRCS)ကဲ့့�သို့့�
လက််လှှမ်းး�မီီစွာာ�ပိုု�မိုု�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့� သည််။

“အင််တာာနက််အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�မရသော�ာ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
အချို့့���သော�ာမြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�အသင်း�း အဖွဲ့့�

“ကျွွ�န်ုု�ပ်တိုု
် �၏စေေတနာာလုုပ််အားး�ရှှင််များ�း�အနေေဖြ�င့််� အချို့့���

(CBO) များ�း�ကသတင်း�း အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

သော�ာနေေရာာများ�း�တွွင်် PPE ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�မပြ�င််ဆင််

ဆိုု�င်းး�ဘုုတ််များ�း�တွွင််ရေး�းထားး�ပြီး�း� COVID-19

နိုု�င််ပါါ။ သူူတို့့�သည််မိိမိိတို့့�၏ကာာကွွယ်မှု် ုအတွွက််လိုု�အပ််

အကြော��ာင်း�း နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာသတင်းး� များ�း�အားး�

သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� မိိမိိတို့့��ဖာာသာာရှာာ�ဖွေေ�ရသည််။

ရပ််ရွာာ�လူူထုုနှှင့််� သတင်းး�ဝေေမျှှ�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ သတင်းး�

စေေတနာာလုုပ််အားး�ရှှင််တိုု�င်းး�အတွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�း၊

အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� သေ�ဆုံးး��မှုုအရေေအတွွက််၊ ကုုသ

အသက််အာာမခံံနှှင့််�အခြား�း�အာာမခံံကိုု�ကျွွ�န်ုု�ပ်တို့့
် �မပေး�းနိုု�င််

မှုုခံံယူသူ
ူ ူအရေေအတွွက််၊ ဆော�ာင််ရန််၊ ရှော�ာ�င််ရန်သတင်
်
်

ပါါ။ ဒါါပေေမဲ့့� ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�က COVID-19 ကူးး�စက််ခံံရင််

စကားး�များ�း� စသည််တို့့�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။”25

တော့�့� ချျက််ချျင်း�း ဆေး�းကုုသဖို့့�ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�ကိုု�ထားး�ရှိိ�ပေး�းပါါ
တယ််”

နေ�ရာာဒေ�သများ��းသို့့��ဝင််ရော�ာက််သွားး��လာာခွွင့််�အားး� တင်းး�ကြ�ပ််စွာာ�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ဆဲဲဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� (ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��)များ��းနှှင့််�

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းထံံမှှ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဆက််သွွယ််မှုုရရှိိ�ရန််

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း တိုးး��ပွား��းလာာသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဝင််

4.2.

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာလက််လှှမ်းး�မီီမှုု
လျော့�့��ကျျသွားး��ခြ�င်းး�

ဧပြီ�ီလတွွင်် အစိုးး��ရသည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� COVID နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� တုုန့််�ပြ�န််မှုု

လုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုုတ်် အသက််ကယ််လုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက််ညွှှန််ကြား�း�ချျက််
ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� သည််။ COVID-19 ပျံ့့��နှံံ�မှုုကိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု

အစီီအမံံများ��းလိုု�အပ််သည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး� သည််။ သို့့��သော်�်�
အချို့့���သော�ာကန့််�သတ််ချျက််များ��းသည်် လူူသားး� ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ

လက််လှှမ်းး�မီီရန်် ခက််ခဲဲသော�ာ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တွွင််အကူူအညီီများ��း ဝင််

ထွွက််သွားး��လာာခွွင့််�ရရှိိ�ရန််26 ၎င်းး�တို့့�၏အစိုးး��ရနှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ရ
တက််ကြွ�စွာာ� လှုုပ််ရှား��းနေ�ကြ�သည််။

COVID-19 အားး�တုံ့့��ပြ�န််မှုုနှှင့််� အစိုးး��ရ၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် အသက််

ကယ််လှုုပ််ရှား��းမှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း ကိုု�သာာခွွင့််�ပြု�ုသည််။ ၎င်းး�သည်် မသန််စွွမ်းး�
မှုုအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံမဲ့့�ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ မြေ�ေယာာ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၊ သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကာာကွွယ််ရေး�း စသည့််�

နယ််ပယ််များ��းတွွင််အလုုပ််လုုပ််နေ�သော�ာ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းအတွွက််
ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းဖြ�စ််လာာသည််။

ရော�ာက််မှုုကိုု�လျော့�့��ကျစေ�ေ�သည့််� (အမှှတ််တမဲ့့� သို့့��မဟုုတ်် ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�
ရှိိ�) အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့� သည််။ ဒုုက္ခခသည််များ��းရှိသော����ာနေ�ရာာ များ��း
ကိုု� ဒေ�သခံံနှှင့််� ဒေ�သအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��များ��းက ကြား�း�ခံံဆော�ာင််ရွွက််

ပေး�းကြ�ရသည််။ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည််ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��းနှှင့််� အဆိုု�ပြု�ုထားး�
သလိုု� မဖြ�စ််သည့််�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသို့့��သာာ ဦးးတည််နေ�စေ�သည််။

ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််သော�ာခရီးး�သွားး��လာာခွွင့််� ကန့််�သတ််ချျက််

များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�အရေး�း�ပါါ
သည့််�နေ�ရာာများ��းသို့့��မသွားး��နိုု�င််စေ�ခဲ့့�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
လူူမှုုအဖွဲ့့��အသိုု�င်းး� အဝိုု�င်းး�အတွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််�စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�
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4.3.

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာလုုပ််နည်းး�လုုပ််ဟန််များ��း

ဒေ�သခံံပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ကနဦးးကူးး�စက််မှုုကိုု� ကော�ာင်းး�
စွာာ�တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပထမကူးး� စက််မှုုဖြ�စ််ရပ််နှှင့််�ဒုုတိိယကူးး�

စက််မှုု၏ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုကွာာ�ခြား��းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ သေး�းငယ််သော�ာ
ပထမလှိုုင်းး�သည်် ဒေ�သခံံနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််

“COVID သည််လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� တိုု�က််ရိုု�က််ကွွင်း�း
ဆင်းး�စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ကိုု�ကန့််�သတ််ထားး�သည််။
အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
လည်းး�တိိတိိကျျကျျမလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င်ပါ် ါ။ ထိုု�ကြော��ာင့််�

၎င်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန််အရေး�း�ပေါ်�်အစီီအစဉ််များ��းနှှင့််�

အလုုပ််၏အရည််အသွေး�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််လိုု�အပ််ချျက််

စေ�သည််။ အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််

များ�း�ရှိိ�လာာနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။”

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ရန််အချိိ�န််နှှင့််�အခွွင့််�အလမ်းး�ရ
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအားး�သင််တန်းး�များ��းနှှင့််� အထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�း
ရန်် ၎င်းး�တို့့�၏နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာဗဟုုသုုတများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မည််သို့့��ပြ�င််ဆင််ရမည််ကိုု� အကြံ�ံပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။

၎င်းး�တို့့�၏အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းထူူထော�ာင််မှုု၊ ကုုစား�းရေး�း

စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အဝေး�း�မှှစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
တို့့��ပါါဝင််သည််။

ယခုုအခါါအဝေး�း�မှှစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုများ��းကိုု�

စီီမံံကိိန်းး�များ��းတွွင်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�အသုံးး��ချနေ��ေကြ� သည််။ လက််လှှမ်းး�မီီ
မှုုကန့််�သတ််ချျက််များ��းရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ
လှုုပ််ရှား��းသူူ များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသည်် အဝေး�း�မှှစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု

နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲလုုပ််ကိုု�င််သည့််�ပုံံ�စံံကိုု� တွေ့�့�

ရပါါသည််။ အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််�နိုု�င််ငံံတကာာခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကပြု�ုပြ�င််
COVID-19 ကန့််�သတ််ချျက််များ��းနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�ရေး�းကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််
မှုုများ��းသည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုု ဆိုု�င််ရာာဝန််ထမ်းး� များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််၊ဘေး�းကင်းး�ရေး�း၊လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု�လုုပ််ငန်းး�များ��းဆော�ာင််ရွွက််နေ�

စဉ််မည်် ကဲ့့�သို့့�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�သိစေ��ေပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါတွွင််ရုုတ််တရက်် ရေ�ကြီး�း�ရေ�လျှံံမှု
� ုဖြ�စ််သော�ာ
မန္တတလေး�းနှှင့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ််တို့့��တွွင်် လူူချျင်းး� ခပ််ခွါါ�ခွါါ�နေ�ရရသည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် အတတ််နိုု�င််ဆုံးး��ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။

ကန့််�သတ််ချျက််များ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ခုုမှာာ� အဝေး�း�မှှ

အလုုပ််လုုပ််သော�ာအစီီအစဉ််များ��းဖြ�စ််လာာ ခဲ့့�သည််။နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��း
သည်် ဤလိုု�အပ််ချျက််ကိုု� အလျျင််အမြ�န််လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ�ပြု�ုလုုပ််
နိုု�င််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�၎င်းး�သည််ကြီး�း�မား�းသည့််�စိိန််ခေါ်�်မှုု

မဟုုတ််သလိုု� အလှူူ�ရှှင််များ��း၏လက််ခံံမှုုများ��းကြော��ာင့််� လည်းး�ဖြ�စ််သည််။
အခြား��းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််� ရင််ဆိုု�င််ရသော်��်�လည်းး� (ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��)

များ��းသည်် ဝေး�းလံံခေါ�ါင််ဖျား��း နေ�ရာာများ��းအတွွက််ကော�ာင်းး�စွာာ�ရော�ာက််

ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သည့််�နည်းး�လမ်းး� တစ််ချို့့���မှာာ�

f စီီမံံကိိန်းး�လုုပ််ငန်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှှင့််�

စီီမံံကိိန်းး�နေ�ရာာများ��းသို့့��လေ့�့လာာရန််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ဗွီီ�ဒီီယိုု�ခေါ်�်
ဆိုု�ခြ�င်းး�။

f စီီမံံကိိန်းး�အကျိုးး���ခံံစား�းသူူများ��းနှှင့််�တိုု�က််ရိုု�က််ဗီီဒီီယိုု�ခေါ်�်ဆိုု�နိုု�င််
ခြ�င်းး�။

f တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု�စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််နှှင့််�နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး�

များ��းကိုု�လက််ခံံရန််အတွွက််အဖွဲ့့��များ��းထံံမှှပုံံ�များ��းနှှင့််�ဗွီီ�ဒီီယိုု�များ��း
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�။

f အားး�လုံံ�ပါါဝင််သော�ာဗွီီ�ဒီီယိုု�ခေါ်�်ဆိုု�မှုုများ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
နှှင့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��းကိုု� စကင််ဖတ််ပြီး�း� ဘဏ္ဍာာရေး�း
အစီီရင််ခံံစာာပေး�းပို့့��စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�။

f မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းထံံမှှအပြ�န််အလှှန််စစ််ဆေး�းမှုုများ��းအတွွက််
အခြား��းမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�။

ရှိိ�နိုု�င််ကြ�ပြီး�း�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုနှှင့််� အစည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင်် ပိုု�မိုု�ပါါဝင််ရန််ဤ

အခွွင့််� အလမ်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�အွွန််လိုု�င်းး�ဆက််သွွယ််မှုုများ��း
ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည််နိုု�င််ငံံတ ကာာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�
အဖွဲ့့�� များ��းအကြား�း� ဆက််သွွယ််ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုအတွွက်် တိုးး��တက််
စေ�ခဲ့့�သည််။ တစ််ဘက််တွွင််ဒစ််ဂျျစ််တယ််ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� လက််လှှမ်းး�မ

မီီသူူများ��းနှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�သူူများ��း(သို့့��မဟုုတ််)အင််တာာ နက်် မသုံးး��နိုု�င််

သူူများ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းအပေါ်�်�ကန့််�သတ််သော�ာသက််ရော�ာက််မှုုများ��း
ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ််အတွွင်းး�လိုု�အပ််သော�ာကန့််�သတ််ချျက််
များ��းနှှင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အလှူူ�ရှှင််များ��း ထံံမှှကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�
ပြ�န့််�အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ လာာမည့််�နှှစ််များ��းတွွင််စီီမံံကိိန်းး�

စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊အကဲဲဖြ�တ်် ခြ�င်းး�နှှင့််�ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�များ��းပြု�ုလုုပ််
ရာာတွွင််အလှူူ�ရှှင််များ��းက စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ယခင််

က သဘော�ာ�တူူထားး�သည့််�စာာချုု�ပ််ပါါ အချျက််များ��းနှှင့််�သွေ�ေဖယ််မှုုများ��းကိုု�
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုုရှိိ�စွာာ�ပြ�င််ဆင််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါမည််။
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“ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�ဟာာ လိုု�အပ််သော�ာအရည််အသွေး�း�တွေ�ေကိုု�

ဝန််ထမ်းး�အများ��းစုုသည််နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီပေး�းရေး�းလုုပ််သားး�များ��း

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ဖို့့�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွေ�ေထပ််တိုးး��နေေ ပါါ

အနည်းး�ငယ််သာာရရှိိ�မည််ထင််ပါါသည််။

တယ််။ ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�၏ ဒေေသခံံအဖွဲ့့�အများ�း�စုုသည်် ကျွွ�န်ုု�ပ််

နှှင့််�နှိုုင်းး�ယှှဉ််ရင်် အလွွန််နည်းး�သော�ာ လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေနှှင့််� အခြား��းခံံစား�းခွွင့််�
အစိုးး��ရ၏ တင်းး�ကျျပ််သော�ာထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုများ��းက လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ

တို့့��နှှင့််�အတူူခဏအတူူတကွွ အလုုပ််လုုပ််ခဲ့့�ရာာသူူတို့့�

ထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�များ��း သို့့��မဟုုတ်် စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း

၏အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�နှှင့််� အားး�သားး�ချျက််များ�း�ကိုု� ကျွွ�န်ုု�ပ််

များ��း(များ��းသော�ာ အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��မှှ ဝန််ထမ်းး�များ��း) သည််

တို့့��သိိရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ ထို့�့ကြော��ာင့််� ကျွွ�န်ုု�ပ်တို့့
် �သည်် စိိန််ခေါ်�်

အတွွက််လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ချျက််ချျင်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�သွားး��စေ�ပါါသည််။ ဝန််ထမ်းး�

COVID-19 ရော�ာဂါါများ��း သို့့��မဟုုတ်် သူူတို့့�သည််ရော�ာဂါါပိုးး��ရှိိ�သူူနဲ့့� ထိတွေ့��့��
မှုုရှိိ�ခဲ့့�လျှှင်် သူူတို့့�သည်် ကိုု�ယ််တိုု�င််သီးး�ခြား��းနေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် သီးး�သန့််�

မှုုများ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််နိုု�င််သလိုု� တစ််ဘက််မှာာ�

ထားး�ရှိသော����ာနေ�ရာာများ��းတွွင်် နေ�ရန််လိုု�အပ််သည််။ ထိုု�အခါါစွွမ်းး�ဆော�ာင််

လည်းး� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�က လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �

ကလည်းး�သူူတို့့�ဝန််ထမ်းး�တွေ�ေကိုု� မည််သူူမဆိုု� ကူးး�စက််ခံံရရင်် သို့့��မဟုုတ််

တိုးး��တက််နေေတာာမြ�င််ရပါါတယ််။”

4.4.

အန္တတရာာယ််တိုးး��လာာခြ�င်းး�လားး�(သို့့��)ရလဒ််များ��း
အတွွက််လားး�။

COVID-19 ကထပ််မံံမီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�လိုု�က််သည််မှာာ� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�မှုုဆိုု�င််ရာာအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� မြေ�ေပေါ်�် ကွွင်းး�ဆင်းး� ပြီး�း�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�

ရည််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာထိိခိုု�က််မှုု၊သက််ရော�ာက််မှုုဖြ�စ််စေ�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
ကိုု�ယ််တိုု�င််သီးး�ခြား��းနေ�ရရင်် ငွေ�ေ၊ ပစ္စစည်းး� နှှင့််� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာအထာာက််
အပံ့့�များ��း သေ�ချာ�ာအော�ာင််ရရှိစေ���ေပါါတယ််။

“COVID-19 ကြော��ာင့််� ဒေေသခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အားး�
တိုု�က််ရိုု�က််ငွေေ�ကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်း�း နှှင့််� ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�၏ထိိ
တွေ့�့ဆက််ဆံံမှုသ
ု ည်် အမှှန််တတယ််တိုးး��တက််လာာခဲ့့�သည််။
COVID ကိိစ္စစများ�း�ကြော��ာင့််� ရခိုု�င်ပြ် �ည််နယ််အတွွင်း�း

ပေး�းနိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အများ��းစုုမှာာ� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��း

နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဖွဲ့့�အစည်းး�အချို့့���ကိုု�သွားး��လာာလုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််�

အန္တတရာာယ််ကိုု�သိိလျျက််နှှင့််�ပင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာလုုပ််ကိုု�င််ရပါါသည််။

ဆိုု�င်းး�ငံံထားး�ခဲ့့�သည််။ နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�မှှတ

အထော��ာက််အပံ့့�များ��းမှာာ� မူူလုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ� အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ပါါသည််။

ဆင့််�ဆက််လက််၍မလုုပ််နိုု�င်တော့�့
်
�သည််အခြေ�ေအနေေကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းနှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏ ဝန််ထမ်းး�များ��းသည််

COVID19အန္တတရာာယ််သည်် သိိသိိသာာသာာ တိုးး��မြှ�ှင့််�လာာသော်�်�လည်းး�

အချို့့���သော�ာဖြ�စ််ရပ််များ��းတွွင်် COVID-19 ထိိခိုု�က််ခံံစား�းခဲ့့�ရသော��ာ ဝန််ထမ်းး�

ပိုု�ပြီး�း�နား�းလည််သိိလာာသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််�ကျွွ�န်ုု�ပ်တို့့
် �သည််

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသည််ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက််ပင်် PPE ဝယ််ရန််ခွွင့််�မ

ဒေေသခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�၊ CSOများ�း�နှှင့််� IDP အဖွဲ့့�

များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င်် သူူများ��းအတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််ခွွင့််�မရှိိ�ပါါ။
ပြု�ုပါါ။

များ�း�အတွွက်ယခုုဆိုု
်
�ရင်ရန်
် ်ပုံံ�ငွေေ�နှှင့််�ထော�ာက််ပံ့့�မှုများ�း
ု �ကိုု�

“ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�ကဒေေသခံံမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�များ�း�ကိုု�အန္တတရာာယ််
များ�း�ကိုု�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�စီီမံံသည့််�နည်းး�ကိုု�ပေး�းသလိုု�သူူတို့့�
တုုန့််� ပြ�န််ရန််လိုု�အပ််သော�ာကျွွ�မ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�၊အသိိပညာာ
ဗဟုုသုုတတွေ�ေကိုု�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပံ့့ပိုး� း��ပေး�းရန််လိုု�အပ််သည််။”
ဒေ�သခံံဝန််ထမ်းး�နှှင့််� စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏လူူမှုု

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု�ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါ၏ အမြှ�ှင့််�ဆုံးး��အန္တတရာာယ််
ကိုု�ရင််ဆိုု�င််ကြ�ရသည််။ ဥပမာာ-MRCS နှှင့််� အခြား��း ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��း
နှှင့််� CBO များ��းမှစေ��ေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းသည််တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုအရသီးး�သန့််�

ထားး�ရှိိ�သည့််�နေ�ရာာများ��းသို့့��စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနေ�ရသည််။ ဝန််ထမ်းး�
များ��းအားး� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းက ကူးး�စက််ရော�ာဂါါသယ််ဆော�ာင််

တိုးး��မြှ�ှင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�သိိနေေကြ�
ပါါသည််။ ”
အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုမရှိသော����ာနေ�ရာာများ��းနှှင့််� အခြား��းလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ
ထော�ာက််ထားး�မှုုလိုု�အပ််သော�ာနေ�ရာာများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဝင််ရော�ာက််
ခွွင့််�သည််အကန့််�အသတ််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဒေ�သခံံများ��းနှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုလိုု�အပ််နေ�သူူများ��းထံံသို့့��
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုပေး�းရန််တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံ တပ််မတော်��်�

နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ဝန််ထမ်းး�များ��း
နှှင့််� စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� အနှော�ာ��က််အယှှက်် ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််�

အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� လည်းး�မလွှဲဲ�မရှော�ာ��င််ရင််ဆိုု�င််နေ�ကြ�
ရသည််။

သူူများ��း အဖြ�င့််�မြ�င််ကြ�သော�ာအခါါ ၎င်းး�တို့့�တွွင််ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခံံရသည့််�
အဖြ�စ််များ��းရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာသူူများ��းက မိိမိိတို့့��ချျစ််ရသော��ာသူူများ��း

အတွွက်် အန္တတရာာယ််အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််စေ�ရန််မိိသားး�စုုနှှင့််�ဝေး�းဝေး�းနေ�ရန််
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဒေ�သခံံစေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�
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တာာဝန််အရစော�ာ�င့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းမှုုအားး�စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရခြ�င်းး�
COVID-19 စတင််သည််နှှင့််� အမျှှလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််�လူူထုုအတွွက်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုတာာဝန််ကိုု�

ဦးးစား�းပေး�းအဖြ�စ်် လုုပ််ဆော�ာင််လာာခဲ့့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််�ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရသော��ာလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆက််မပြ�တ််ရေး�း
အစီီအစဉ််များ��းဖြ�င့််�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� နီးး�ကပ််သော�ာဆက််ဆံံရေး�းရှိိ�သည့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းက အချို့့���
သော�ာကဏ္ဍများ��းတွွင်် ၄င်းး�တို့့�၏လုုပ်် ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းကိုု� အနီးး�ကပ််ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီခဲ့့�သည််။

မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာအုုပ််စုုများ��း အကြား�း� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုတာာဝန််ကိုု� မည််သို့့��ထည့််� သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသည််ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််ကွာာ�ခြား��းမှုုများ��းရှိိ�သည််။ နေ�ရပ််ပြ�န််ပို့့��ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ယာာယီီနေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�၊ကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာအာာမခံံအစီီအစဉ််

များ��းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းရရှိိ� ခြ�င်းး�သည််ရှေ့�့�တန်းး�တွွင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသော��ာပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််�
စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအ တွွက်် အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�ကတော့�့��နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသည််။

“ဝန််ထမ်း�း တစ််ယော�ာက််ယော�ာက်် COVID ကူးး�စက််သွားး��ပါါက ပြ�န််လည််နလန််ထူူအော�ာင်် ဘယ််လိုု�ကူူညီီမလဲဲ။ အစိုးး��ရကိုု�ပဲဲအားး�ကိုးး��မလားး�။
သူူတို့့�ကိုု�ပဲဲ ငွေေ�၊ အစား�းအစာာ၊ ဆေး�းဝါးး�ပိုု�ပြီး�း� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းမလားး�။”
နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဤစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုတာာဝန််ကိုု� မည််သို့့��ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည််ဆိုု� သည့််� ဥပမာာတစ််ခုု
မှာာ� MRCS ၏စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�အတွွက်် အာာမခံံနှှင့််� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကွွန််ယက််များ��း တည််ထော�ာင််ရန်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ

ကြ�က််ခြေ�ေနီီအသင်းး�(MRCS) နှှင့််� လခြ�မ်းး�နီီအသင်းး�များ��း (IFRC) ကလုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။ IFRC သည်် MRCS အားး� ၎င်းး�၏ကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့််� အညီီအဓိိကအစီီအစဉ််နှှစ််ခုုကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နေ�ခဲ့့�သည််။
f

ပုုဂလိိကအာာမခံံထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� - MRCS ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့််� စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက်် ဒေ�သတွွင်းး�ပုုဂလိိကအာာမခံံကိုု� ကနေ�ေဦးးကာာလ
က တည်းး�က စီီစဉ််ထားး�ပါါသည််။ စေ�တနာာလုုပ််အားး�ရှှင််များ��း၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််၍ခွဲဲ�ခြား��း ဆက််ဆံံမှုုမရှိိ�ပဲဲ လုံံ�လော�ာက််သော�ာ
ကာာကွွယ််မှုုများ��း သေ�ချာ�ာစွာာ�ရရှိိ�ရန်် ဆက််လက််သုံးး��သပ််နေ�ပါါသည််။27

f

စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုရံံပုံံ�ငွေ�ေတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး� - IFRC မှှ ပံ့့�ပိုးး��သော�ာအာာမခံံရပ််စဲဲသွားး��ပါါက မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အာာမခံံအစီီအစဉ််များ��းပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန်် စေ�တနာ့့� ဝန််ထမ်းး�များ��း စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုရန််ပုံံ�ငွေ�ေတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။

Lacoste မှှ ကနေ�ေဦးးကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုဖြ�င့််�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤရန််ပုံံ� ငွေ�ေကိုု� MRCS က
ရေ�ရှှည််တွွင်် IRFC ၏ကနေ�ေဦးး ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််�ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။28

27
28

IFRC (October 2020): COVID-19 Outbreak Operational Update #20
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 ၏ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
အပေါ်�်�သက််ရော�ာက််မှုု
ယခင််အခန်းး�များ��းတွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�သော�ာသက််ရော�ာက််မှုုပုံံ�စံံများ��းကိုု�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဤအခန်းး�သည်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါ ၏သက််ရော�ာက််မှုုသည််

ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�

အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာနေ�ရာာဒေ�သများ��းတွွင််မူူ ချျန််လှှပ််ထားး�သကဲ့့�သို့့�
ဖြ�စ််နေ�သည််။

သည််ကိုု� ဆန်းး�စစ််ထားး�ပါါသည််။

5.1. ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�ပေါ�ါင်းး�စပ််
ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည််ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��နှှင့််�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�ပေါ�ါင်းး�စပ််

ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည််ယခင််ကထက််ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည််ကိုု�
တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုလုုပ််ငန်းး�စနစ််တွွင်် ဒေ�သခံံနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��း၏ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု၊တက််ရော�ာက််မှုုများ��းမှာာ�အားး�နည်းး�နေ�သေး�းသည််။

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း
အခင်းး�အကျျင်းး�များ��း
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းအစည်းး�အဝေး�း�များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််�နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�သတင်းး�

အချျက််အလက််များ��းမျှဝေ��ေလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ထိုု�နေ�ရာာများ��းသည််
အများ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််သော�ာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��းနှှင့််�အခွွင့််�အလမ်းး�
များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေဖော်���်��ထုုတ််ရန််၊ အချျင်းး�ချျင်းး�ချိိ�တ််ဆက််ရန််နှှင့််�
အဓိိကအလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််�ဆက််ဆံံရေး�းတည်် ဆော�ာက််ရန််

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းရှိိ�ပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�သော�ာနေ�ရာာနှှစ််ခုုမှာာ�f

- ၎င်းး�ကိုု� ကုုလသမဂဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအစီီအစဉ်် (UNDP)က

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၃၅ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း

အတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းဌာာန အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာ

ဖိုု�ရမ််များ��းနှှင့််� အစည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသည််

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် အဓိိကညှိိ�နှိုုင်းး�

လုံံ� လော�ာက််စွာာ�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမရှိသေး����းဟုုဖော်�်�ပြ�ကြ�သည်် (ပုံံ� ၄)။

မှုု ယနရား�းလုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။31 ၎င်းး�ကိုု�အလှူူ�ရှှ

နိုုင်� ်ငံံတကာာလုုပ်် ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�

အဖွဲ့့��များ��း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� ကွွန််ယက််ချိိ�တ််ဆက််ရန််အတွွက််နေ�ရာာအခင်းး�အကျျင်းး�

အေ�ဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း(ကုု

များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။29 ကုုလသမဂဦးးဆော�ာင််သည့််�လူူသားး�ချျင်းး�စာာ

၅၃%

လသမဂအပါါအဝင််) ဖြ�င့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။
f

ပုံ(၄)

မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��ရုံးး��(CPG)

INGOအတွွင်းး�ရေး�းမှူး��းဌာာန- ၎င်းး�သည်် INGO (၁၂၂)ဖြ�င့််�

ဗဟိုု�အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သအဆင့််� ပုံံ�မှှန််ညှိိ�နှိုုင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

ကဏ္တူေပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသည့် အစည်းအေဝးများတွင်
ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ ပါ၀င်မှုသည်
မလုံေလာက်ေသးပါဟုထင်ြမင်ြကသည်။

များ��းကိုု�ပုံံ�မှှန််ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�ပါါသည််။
f

ဤနေ�ရာာများ��းသည််ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�သည့််�လုုပ််ငန်းး�များ��း

လည််ပတ််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် များ��းနှှင့််� မူူဝါါဒများ��း
ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ရန််

မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းပေါ�ါင်းး� စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��(HCT) တွွင််ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
အစည်းး� လေး�းဖွဲ့့��သာာတက််ရော�ာက််ခွွင့််�ရပါါသည််။30

အတွွက်် အဝေး�း�ရော�ာက််ပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းကိုု�
ကပ််ရော�ာဂါါကာာလအတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ခဲ့့�သည််။

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသည််ဒေ�သအဆင့််�ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�း

အဖွဲ့့��များ��းတွွင််အနည်းး�ငယ််သာာရှိနေ���ေသေး�းသည််။ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည််အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််၍ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််�ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် မြော��ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််အချို့့���သော�ာအစည်းး�အဝေး�း�
များ��းသည််မြ�န််မာာဘာာသာာဖြ�င့််�သာာဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည််။ ၎င်းး�သည််

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏ ပါါဝင််မှုုကိုု�တိုးး��တက််စေ�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းရှိသော����ာ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ််စကားး�ကိုု� အ
မြဲ�ဲသုံးး��လေ့�့ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုစနစ််များ��းတွွင််

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာဒေ�သများ��းတွွင််သာာ အဓိိကအာာရုံံ�စိုု�က််ပြီး�း�
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Myanmar Red Cross Society (MRCS); the Local Resource Centre (LRC); Metta Development Foundation; and Karuna Myanmar
Social Solidarity (KMSS).
https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/projects/cpg.html

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

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�လုံးး��အတွွက််မူူတစ််ခုုတည်းး�သော�ာ

“HCT နှှင့််� ဘဏာာငွေေ�ခွဲဲ�ဝေေမှုုများ�း�သည်် တိိကျျသေ�ချာာ�

တို့့��၏လက််ရှိိ� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုဆိုု�င််နေ�ရာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ (ဥပမာာ-မြ�န််မာာ NGO

မှုုများ�း�ဖြ�စ််စေေရန်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််ကြ�ည့််�ရှုုရန်် လိုု�အပ််ပါါ

ဗဟိုု�ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းစနစ််ပုံံ�စံံမရှိသေး����းပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�

ကွွန််ယက််နှှင့််� ကချျင််ပြ�ည််နယ််အခြေ�ေ�စိုု�က််ပူးး�တွဲဲ�မဟာာဗျူူ�ဟာာအဖွဲ့့��(JST)

တယ််။ ဒါါဟာာဘော�ာင််ဝင်ရုံံ် �မျှှ�မဖြ�စ််သင့််�ပါါ။ ပြ�ည််တွွင်း�း

နေ�ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့�သည််မြေ�ေပြ�င််ပေါ်�်ရှိိ�တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��းကိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�

အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ရဲ့့�အသံံ၊ အခြေ�ေအနေေ နှှင့််� စွွမ်းး�ရည််

ဆော�ာင််နေ�ပြီ�ီအော�ာင််မြ�င််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

တွေ�ေကိုု� ပြော��ာင်း�း လဲဲသွားး��အော�ာင်် မလုုပ််နိုု�င်သေး�းဘူးး
်
�။”

တို့့��သည််အလွွတ််သဘော�ာ�နှှင့််�ကိုု�ယ််ပိုု�င််ကွွန််ယက််ပုံံ�စံံဖြ�င့််�ဆော�ာင််ရွွက််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� အဖွဲ့့��များ��း အကြား�း�သင််ခန်းး�စာာ များ��းမျှဝေ��ေရန််လုုပ််
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�
အဆက််အသွွယ််ပြ�တ််ခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း

f ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာမျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��း - ပြ�ည််တွွင်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� COVID-19 တုုန့််�

ပြ�န််မှုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သအဆင့််�တွွင်် (ချျင်းး�၊ ရခိုု�င််နှှင့််� ရှှမ်းး�
မြော��ာက််ပိုု�င်းး�) စီီမံံရန််ထပ််မံံညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုယနရား�းများ��းချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။32

အဖွဲ့့��များ��းသည်် ပေါ�ါင််စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ရေး�းအတွွက်် စနစ််ပုံံ�စံံကိုု�

အစည််အဝေး�း�များ��း၏ အပတ််စဉ််သို့့��မဟုုတ််နှှစ််ပတ််တစ််ကြိ�ိမ််

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အသံံများ��းအတွွက်် တန်းး�တူူ

များ��း၏လုုပ််ငန်းး�ပမာာဏကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�းရာာရော�ာက််ပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ၎င်းး�တို့့�သည်် ဒေ�သနရနှှင့််�

ထော�ာက််ခံံပေး�းသော�ာ နေ�ရာာမျိုး�း��မဟုုတ််ပေ�။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ကိုု� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််
အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််တည််ဆော�ာက််မည့််�အစား�း ညှိုု��နှိုုင်းး�ရေး�း
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််မျှော်�်��လင့််�နေ�ကြ�သည််။

f စွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််�အချျက််များ��းမရှိိ�ခြ�င်းး� - နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��

ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းသည််နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��ဦးးဆော�ာင််သူူ
များ��းအတွွက််လည်းး� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းအစည်းး�အဝေး�း� ထပ််မံံပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််ခဲ့့�
သည််။

“COVID ရဲ့့�အစမှာာ� ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�ထင််တယ်် နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာ

များ��းသည််ပြ�ည််တွွင်းး�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံများ��း ကိုု�လွှှမ်းး�မိုးး��

အသိုု�င်းး�အဝို�င်းု း�အနေေနဲ့့�က ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�နဲ့့�မတူတဲ့့
ူ �မူဘော�
ူ ာင််

ကြ�သည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏အသံံနှှင့််� ပါါဝင််မှုုအတွွက််

များ�း�နှှင့််� ချျည်းး�ကပ််မှုုများ�း�နဲ့့�လုုပ််နခဲ့့�ရတယ််။ တစ််ချို့့���

ထားး�ပြီး�း�ဒေ�သခံံများ��းကဦးးဆော�ာင််မှုုအခွွင့််�အလမ်းး�နည်းး�ပါးး�

အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပိုု�မိုု�များ��းပြား�း�လာာမည််ဆိုု�ပါါက ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

ဒေေသခံံအဖွဲ့့�များ�း�ပြော��ာတာာကငါါတို့့��မှာာ� အဲဲဒါါတွေ�ေအတွွက််

မှုုသည်် ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းနေ�မည််ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ဖို့�့အချိိ�န််မရှိိ�ဘူးး�၊ မင်း�း တို့့��သာာလုုပ််ပါါ ဘာာတွေ�ေလိုု�အပ််

ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းပါါဝင််
f အချိိ�န််နှှင့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းအတွွက််ကတိိကဝတ််များ��း

လိုု�အပ််ခြ�င်းး� - အရင်းး�အမြ�စ််များ��း အကန့််�အသတ််ရှိိ�လာာသလိုု�

အရင်းး�အမြ�စ််ခွဲဲ�ဝေ�မှုု ကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းသည််
လုံံ�လော�ာက််သော�ာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�နှှင့််� အချိိ�န််ပေး�းရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�

လဲဲဆိုု�တာာကိုု�တင်ပြ် �ကြ�ပါါ။အဲ့့�ဒါါအတွွက််ငါါတို့့��က အလုုပ််
လုုပ််နေေမယ််လို့့�ဖြေ�ေကြား�း�ကြ�ပါါတယ််။”

မှုု၊ ထိတွေ့��့��မှုုမရှိသေး����းပါါ။ အချို့့���ကအစည်းး�အဝေး�း�များ��းအတွွက််
အချိိ�န််ကုုန််သည််ဟုုခံံစား�းကြ�သည််။

f နိုု�င််ငံံတကာာဦးးဆော�ာင််မှုု - ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုနေ�ရာာအနည်းး�ငယ််တွွင််

ဒေ�သခံံများ��းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းပူးး�တွဲဲ� ဦးးဆော�ာင်် မှုုများ��း

ရှိနေ���ေပါါသည််။ ကိုု�ဗစ််ကာာလတွွင််ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနက
ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအဆင့််�များ��းတွွင််အဓိိကဦးး ဆော�ာင််ပြီး�း� တုံ့့��ပြ�န််မှုု
များ��းကိုု�WHOနှှင့််�အတူူပူးး�တွဲဲ� ဦးးဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။
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မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ�ကာာမှုု COVID-19 သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ရန််နှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း� များ��းတွွင်် ပါါဝင််
ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ တိုးး��မြှ�ှင့််� ပေး�းခဲ့့�

သည်် (ပုံံ� ၅)။ ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�ပုံံ�စံံသို့့� ပြော��ာင်းး�

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

သွားး��သော�ာကြော��ာင့််�လည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ COVIDလုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့�� များ��းမှှ

တစ််ဆင့််� ကုုလသမဂလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�
ရေး�းရုံးး�� (UNOCHA) သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ CBO များ��းအားး�ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပါါဝင််ရနိုု�င််ရန််၊ နည်းး�ပညာာပံ့့�ပိုးး�� မှုုရရှိိ�ရန််နှှင့််� နိုု�င််ငံံတ

ကာာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� အဆက််အသွွယ််ပြု�ု လုုပ််နိုု�င််ရန််အားး�ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််

၁၈%

နေ�ခဲ့့�သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�သို့့�ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအစည်းး�အဝေး�း�

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း
ေလှျာ့ကျသွားသည်။

၄၂%

မေြပာင်းလဲ

၃၈%
၁၅%

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း
တိုးတက်လာသည်။

၄၀%

၄၇%

များ��းသည်် မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းပါါဝင််ရန််အ တွွက််သင့််�လျော်�်��သော�ာ

အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� မလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််လျှှင်် ဖယ််ထားး�ခံံလိုု�က််ရသည့််�

အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ပိုု�မိုု�ဖန််တီးး�သလိုု�ဖြ�စ််စေ�သည််။ သုံးး��သပ််သူူများ��းနှှင့််� ပွဲဲ�
စီီစဉ််သူူများ��းသည်် ဤအချျက််ကိုု� မကြာ�ာခဏ သတိိမမူူမိိကြ�ပါါ။

COVID-19 သည်် ညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��

အစည်းး� များ��း၏ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု မှုုကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ပေး�း သည့််�လကဏာာများ��းရှိိ�

ပါါသည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဒေ�သအဆင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး� အစည်းး�အဝေး�း�
များ��း တွွင်် ပိုု�၍ထင်် ရှား��းစွာာ�တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��း

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

၄၇%

အားး�နေ�ရပ််ပြ�န််ပို့့��ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိခိုု�က််နစ််နာာသော�ာဒေ� သများ��းသို့့�� ခရီးး�သွားး��
လာာခြ�င်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််လိုု�က််ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််� ဒေ�သခံံဝန််ထမ်းး�များ��းက

၆၂%
သေဘာတူသည်။

ပိုု�မိုု�ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့့�သည််။ စစ််တမ်းး�မှတွေ့���့�
ရှိိ�ချျက််များ��းအရ ပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် ထိုု�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု�
နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��း ထက််တာာဝန််ယူူတာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��း
ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ဆက််သွွယ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််မျှဝေ��ေခြ�င်းး�နှှင့််�
စည်းး�ရုံံ�လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိသော����ာနည်းး�များ��း

ကဲ့့�သို့့�ပုံံ�မှှန််လုုပ််နေ�ကြ�မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� ဤနည်းး�လမ်းး�များ��းသည်် ထိရော��ာ�က််ပြီး�း�ဆက််သွွယ််မှုုနှှင့််� ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�သည််။
အသုံးး��များ��းသော�ာ ဆက််သွွယ််ရေး�းနည်းး�ကိိရိိယာာအချို့့���မှာာ�-

24

Facebook messenger

Zoom

WhatsApp

Skype

Viber

လက််ကိုု�င််စကားး�ပြော��ာစက််များ��း
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5.2. မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

အလှူူ�ရှှင််များ��း၏ ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းအားး�လုံးး��နီးး�ပါးး� သို့့��မဟုုတ််အားး�လုံးး��
ကိုု�ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�မှာာ� ကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာညီီ လာာခံံတွွင််

ကတိိကဝတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််ကိုု� နည်းး�လမ်းး�

COVID-19 စိိန််ခေါ်�်မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းအရ အဖွဲ့့��အသစ််များ��း

တည််ဆော�ာက််ရန််အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းလုံံ� လော�ာက်် မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ အလှူူ�ရှှင််

သုံးး��မျိုး��း �ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။

များ��း၊ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် လက််ရှိိ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသည့််� ပြ�ည််တွွင်းး�NGOများ��းထက်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းကိုု� ရယူူ
ရန််အခွွင့််�အရေး�း�များ��း နည်းး�ပါးး�ကြ�ပြီး�း�အဖွဲ့့��ကြီး�း�များ��းက အခွွင့််�အလမ်းး�ပိုု�မိုု�
ရရှိိ�ကြ�သည််။(ပုံံ� ၇)

f ပိုု�မိုု�လိုု�အပ််သော�ာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� နေ�ရာာများ��းသို့့��ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းပေး�း
ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််များ��းအားး� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး� -

ဩစတြေး��း�လျျနိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းနှှင့််� ကုုန််သွွယ််ရေး�းဌာာနသည််

၎င်းး�တို့့�၏ နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��များ��း (INGO နှှင့််�ကုုလသမဂ)

အနေ�ေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏စီီမံံကိိန်းး�ဒီီဇိုု�င်းး�များ��းတွွင်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

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

လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ပါါရှိရေး���း�
အတွွက််ကတိိကဝတ််များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ထည့််�သွွင့််�ထားး�သည််။
f ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ရန််

အလှူူ�ရှှင််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�၏ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းနှှင့််� စုုပေါ�ါင်းး�ရန််ပုံံ� ငွေ�ေ
များ��းကိုု�ကျျင့််�သုံးး��ရန််အားး�ပေး�းခြ�င်းး� - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူသားး�ချျင်းး�

၃၆%
၄၂%

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း
ေလှျာ့ကျသွားသည်။
မေြပာင်းလဲ

၂၂%

သိသာစွာ/တစိတ်တစ်ပိုင်း
တိုးတက်လာသည်။

၅၄%
၂၀%
၂၆%

စာာနာာမှုုရန််ပုံံ�ငွေ�ေ (MHF)၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းရန််ပုံံ�ငွေ�ေ(AHF) နှှင့််�

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှှင့််� စား�းနပ််ရိိကာာဖူူလုံံ�မှုုရန််ပုံံ�ငွေ�ေ

(LIFT) ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းသည်် ဒေ�သတွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း
အားး�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေတိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�ခဲ့့�သည််။

f အဖွဲ့့��ငယ််များ��း၊ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� CBOများ��းသို့့��

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေစီးး�ဆင်းး�မှုုကိုု�တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��

အစည်းး�များ��းမှှ တဆင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� နမူူနာာတွေ့�့�နိုု�င််
ပါါသည််။ Oxfamအဖွဲ့့��သည်် JST အားး�အရေး�း�ပေါ်�်တုုန့််�
COVID-19ဖြ�စ််ပွား��းစဉ််ကာာလအတွွင်းး� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််စွာာ� ထိတွေ့��့��ဆက်် ဆံံနိုု�င််ရန််အတွွက််
အလှူူ�ရှှင််များ��းသည်် ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� ပုံံ�မှှန််လုုပ််ရိုးး��လုုပ််စဉ််မဟုုတ််ပဲဲ ပိုု�မိုု�
ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ဖြ�စ််ရန်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�သည််။ တိုု�က််ရိုု�က််စရိိတ််၊

သွွယ််ဝိုု�က််စရိိတ််များ��းပါါဝင််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဤအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
သည်် ကိုု�ဗစ််ကာာခထက််ကျော်�်��လွွန််ပြီး�း� စီီမံံရန််မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။

“ဒေေသဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့�အစည်းး�အသစ််တွေ�ေဟာာ အရေး�း
ပေါ်�်ပစ္စစည်းး�ဝယ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွေ�ေမှာာ� တိုု�က်ရိုု် �က််

ပိုု�င်းး�တို့့�တွွင်် ချျက််ချျင်းး�တုုန့််�ပြ�န််မှုုပြု�ုရန်် (၂၄)နာာရီီအတွွင်းး�
တိုု�က််ရိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

သည်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းစဉ််အတွွင်းး� မြေ�ေပြ�င််ပေါ်�်တွွင််

ပြ�ည််တွွင်းး� အဖွဲ့့��များ��းတုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််စေ�ရန်် ပထမဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််
မှုုဖြ�စ််သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အများ��းစုုသည်် ၎င်းး�တို့့�၏လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� နည်းး�
အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�၊အကော��ာင််ထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ ကွွန််

ပါါဝင််ခဲ့့�တယ််။ အဖွဲ့့�အစည်းး�ကြီး�း�များ�း�သည််လည်းး� ပိုု�ပြီး�း�

ယက််များ��းတည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဗျူူ�ဟာာကျျကျျလုုပ််ကြ�သည််။ သာာမန််

အားး�ထုုတ််ပေး�းခဲ့့�ရတယ််။ သေး�းငယ််တဲ့့�ထော�ာက််ပံ့့�ငွေေ�များ�း�

သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းသည်် အရော�ာ�င်းး�အဝယ်် သဘော�ာ�တင်းး�ကျျပ််

ကိုု�လည်းး� ပြော��ာင်း�း လွွယ််ပြ�င််လွွယ််လုုပ််ပေး�းပါါတယ််။ ဘာာ
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ပြ�န််မှုု အစီီအစဉ််အားး�ဖြ�င့််� ကချျင််နှှင့််�ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််မြော��ာက််

အားး�ဖြ�င့််�နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းအကြား�း�

သော�ာ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� INGO များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး� NGO များ��းအကြာ်�်�

ဖြ�စ််လို့့�လဲဲဆိုု�တော့�့� သူူတို့့�ဘယ််ရန််ပုံံ�ငွေေ�နဲ့့� ထော�ာက််ပံ့နေေ
့�

မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််မိိတ််ဖက််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုများ��းကိုု�ရေ�ရှှည််တည််ဆော�ာက််

တယ််ဆိုု�တာာကိုု� သေ�ချာာ�သိိထားး�လို့့��ဖြ�စ််ပါါတယ််။”

မြ�န််မာာလူူမှုုရေး�းအသင်းး�(KMSS)၏ ရေ�ရှှည််လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာမိိတ််ဖက််

ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုစေ�သည််။ ဥပမာာ- Trócaire နှှင့််� ဂရုုဏာာ
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�နမူူနာာအဖြ�စ််တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။. 33
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အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာနိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

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

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််�ပုံံ�စံံများ��း

၆၅%

အဖွဲ့့��အစည်းး� ၈၈% သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းနှှင့််�မိိတ််ဖက််
လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။

၄၄%

၃၃%

66% သည်် တိုု�က််ရိုု�က််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ကြ�သည််။
26% သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂလိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အလုုပ််

သေဘာတူ

၂၉%

မသိ

၂၂%

35%
၆%

သေဘာမတူ

လုုပ််ကြ�သည််။

ဒေ�သခံံ၊ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� မိိတ််ဖက််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း

50% တွွင်် ဒေ�သခံံမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�� ၃-၁၀ ဖွဲ့့��ခန့််�ရှိိ�သည််။

COVIDကာာလတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း

အကြား�း� ပိုု�မိုု�နီးး�ကပ််စွာာ�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မှုုရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ အွွန််လိုု�င်းး�ပုံံ�စံံလုုပ််ဆော�ာင််
မှုုများ��းကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�ထိရော��ာ�က််စွာာ� အလွွတ််သဘော�ာ�ဆက််သွွယ််မှုု ပိုု�မိုု�
ပြု�ုလုုပ််ရန််ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစေ�သည််။

15% တွွင်် ဒေ�သခံံမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�� ၂၅ ဖွဲ့့��ထက််ပိုု�ရှိိ�ကြ�သည််။

“COVID သည််လက််ရှိိ�ဝန်ဆော�
် ာင််မှုများ�း
ု �ကိုု� လက််လှှမ်း�း မီီ

52% သည််အနည်းး�ဆုံးး��အဖွဲ့့��အစည်းး� ၂ခုုနှှင့််�လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည််။

မှုု၊မညီီမျှှ�မှုုကိုု� မီးး�မော�ာင်း�း ထိုးး��ပြ�ရုံံ�သာာမက ဒေေသခံံအဖွဲ့့�

၂၀၁၉ခုုနှှစ််တွွင််INGOဖိုု�ရမ််မှှအဖွဲ့့��ဝင််များ��းရဲ့့�သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း

အ စည်းး�များ�း�၏လိုု�အပ််မှုုနှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�လည်းး�
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(လက််ရှိိ�အဖွဲ့့��ဝင််အရေ�ေအတွွက််သည်် ၁၂၂ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််�စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုကိုု�တိုးး��တက််
စေ�ခြ�င်းး� - ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး�ပိုု�မိုု�အ သိိအမှှတ််ပြု�ုလာာ
ခြ�င်းး�ကိုု�COVID-19ကာာလတွွင််တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��း

အနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး�၎င်းး�တို့့�၏ လက််ရှိိ�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အဖွဲ့့��များ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�

မီးး�မော�ာင်း�း ထိုးး��ပြ�နေေသည််။ နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာအဖွဲ့့များ�း
� �သည််
ဤအပြော��ာင်း�း အလဲဲသည်် ကိုု�ဗစ််မတိုု�င်မီ် ီကပင်တွေ့�
် ့ကြုံ�ံ�ခဲ့့�
ရသည််။ သို့့��သော်�်� COVID သည််၎င်း�း ကိုု� အရှိိ�န််မြှ�ှင့််�ပေး�း
သကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််စေေပြီး��း မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�အစည်းး�အရေေအတွွက််

လွွယ််ပြ�င််လွွယ််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စေ�ရန််ထော�ာက််ခံံမှုုများ��းပိုု�မိုု�ရရှိိ�ခဲ့့�

ကိုု�ပါါ တိုးး��ပွား��းလာာစေေသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�ကယ််ဆယ််

ကြော��ာင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပိုု�မိုု�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန််လိုု�အပ််သည််ကိုု� ပိုု�မိုု�မြ�င််

ရေး�းစခန်းး�ပြ�င််ပရှိိ� ဝေး�းလံံခေါ�ါင််သီီသော�ာဒေေသများ�း�

သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဝင််ရော�ာက််ခွွင့််�ကန့််�သတ််ချျက််များ��း
လာာရသည််။ (သို့့��မဟုုတ််) လက််ရှိိ�မိိတ််ဖက််များ��းအရေ�ေအတွွက််ကိုု�လည်းး�
တိုးး��ချဲ့့��လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ပါါသည််။ပုံံ�(၈)

အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််နေေသည့််� ဒေေသခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�
များ�း�ဖြ�စ််သည််။ COVID သည််တစ််ဘက််တွွင်် လူူသားး�
ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ�း�အတွွက်် ပြ�ည််တွွင်းး�
အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အားး� ဓာာတ််ကူပစ္စ
ူ စည်းး�ကဲ့့�သို့့�ဖြ�စ််လာာ
သည််။”

မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတွွင််ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�ခြ�င်းး�
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UNOCHA မှှစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သော�ာ လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရ မြ�န််မာာပြ�ည််ရံံပုံံ�ငွေ�ေ (MHF) သည်် ငါးး�နှှစ််တာာကာာလအတွွင်းး� ဆက််လက််တိုးး��တက််
ခဲ့့�သည််။ ကြီး�း�မား�းသော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာမိိတ််ဖက််တိုးး��တက််မှုု သည််ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန််

ဆက််လက််ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ စိိန််ခေါ်�်မှုုအချို့့���ကိုု� ကနေ�ေဦးးဆန်းး�စစ််ထားး�သော်�်�လည်းး� ထိုု�ရံံပုံံ�ငွေ�ေအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��
များ��း၏ ပါါဝင််မှုုတိုးး��မြှ�ှင့််�ရေး�းအတွွက််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ အဓိိကအဆင့််�များ��းမှာာ�

နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

ပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��းအဖွဲ့့��အားး�တိုးး��မြှ�ှင့််�ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�
ရှှင်းး�လင်းး�မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းသည််
MHFသို့့��ဝင််ရော�ာက််ရန််တုုန့််�ဆုုတ််နေ�ခဲ့့�သည််။ အစည်းး�
အ ဝေး�းများ��းသည်် တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးးကနေ�ေဦးးတွွင််
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏
အပေါ်�်�ရှှင်းး�လင်းး�စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ပါါသည််။

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေမန််နေ�ဂျာ�ာမှှလွဲဲ�၍ MHFအဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�
ဝန််ထမ်းး�များ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�
တို့့��သည််ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� နီးး�ကပ််စွာာ�အလုုပ််လုုပ််
နိုု�င််စေ�သည််။.

အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာထိတွေ��ေ�ဆက််ဆံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်းး�

MHF ဘုုတ််အဖွဲ့့��ကိုု� ကုုလသမဂ၊ အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််�
INGO များ��းမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် လေး�းယော�ာက််စီီဖြ�င့််�
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ ကုုလသမဂမှှ အလှူူ�ရှှင််များ��း၊

ဘုုတ််အဖွဲ့့��ရှိိ�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းသည်် အဓိိကဆုံးး��
ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့််� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��းတွွင််ပါါဝင််ရန််
အခွွင့််�အလမ်းး�ပိုု�မိုု�ရရှိစေ���ေရန်် MHFပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�
များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််
ထိတွေ့��့��သည်် (အခြား��းအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�ပြု�ုလုုပ််သကဲ့့�သို့့�)။
၎င်းး�သည််MHF၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့�၏ပံ့့�ပိုးး��
မှုုမှှ ရရှိစေ���ေသည််။

သင််တန်းး�များ��းတွွင််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�
ဆက််လက််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာ သင််တန်းး�
များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ အရည််အသွေး�း��
ကိုု� တိုးး��တက််စေ�ရန််ပံ့့�ပိုးး��နေ�ပါါသည််။ MHFအတွွက််
စွွမ်းး�ရည််တည််ဆော�ာက််ရင်းး� အခြား��းသော�ာအခြား��း
အလှူူ�ရှှင််များ��း၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းသလိုု�ဖြ�စ််စေ�သည််။ COVID19ကာာလအတွွင်းး�အွွန််လိုု�င်းး� ပလက််ဖော�ာင်းး�များ��းနှှင့််�
ဒေ�သသုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖြ�င့််�ပါါဝင််နိုု�င််စေ�ရန််ပိုု�မိုု�
ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််�
အဆင့််�များ��းသို့့�� ခေါ်�်ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

အလှူူ�ရှှင််များ��း၊ INGO များ��းနှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းမှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် ၃ဦးးစီီပါါဝင််ရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�သည််။

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့််�အညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းနှှင့််� နီးး�ကပ််စွာာ� အလုုပ််လုုပ်် ခြ�င်းး�
အားး�ဖြ�င့််� MHF အဖွဲ့့��သည််၎င်းး�တို့့�အားး� ပိုု�မိုု�နား�းလည််
သဘော�ာ�ပေါ�ါက််ရန််နှှင့််� လိုု�အပ််မှုုများ��းအားး� ပိုု�မိုု�အားး�စိုု�က််
ကူူညီီနိုု�င််ခဲ့့�သည််။

အဖွဲ့့��အတွွင်းး�လိုု�အပ််သော�ာအထော��ာက််အပံ့့�များ��း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််� MHF ဘုုတ််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််� အတူူ
လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း ပိုု�မိုု�ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံ
မှုုအတွွက်် အထော��ာက််အပံ့့�များ��းတည််ဆော�ာက််ရန််။

5.3. ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုနှှင့််�ပါါဝင််မှုု
အဓိိကျသော��ာ�ဒေ�သများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��းနည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

အကူူအညီီများ��းအတွွက််ပိုု�မိုု�တာာဝန််ယူူ ရန််လိုု�အပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�အတူူCOVID19တုုန့််�ပြ�န််မှုုတွွင််ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု�အသိိအမှှတ််ပြု�ုရန််

အခွွင့််�အ လမ်းး�များ��းတိုးး��တက််လာာသည််(ပုံံ�-၉)။ ဤအချျက််သည််ဒေ�သ

ပုံ (၉) COVID-19 သည်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့အစည်းများ၏
ဦးေဆာင်မှုအခန်းကဏ္အားေကာင်းလာေစသည်။

ဆိုု�င််ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�အစည်းး�အဝေး�း�များ��းတွွင််ပြ�ည််တွွင်းး� အဖွဲ့့�� များ��းပါါဝင််မှုုကိုု�
တိုးး��မြှ�ှင့််�စေ�သည််။နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး� အရေ�ေအတွွက််နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�

ကြော��ာင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းနှှင့််�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
များ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��နိုု�င််ရန််အတွွက််လည်းး�အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပိုု�မိုု�

၆၄%

သေဘာတူ

များ��းပြား�း�လာာသည််။
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၇၉%
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နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�လက််လှှမ်းး�မီီမှုုအတွွက််ကန့််�သတ််ချျက််
များ��းနှှင့််�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသဖြ�င့််�၎င်းး�တို့့�၏လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ဖြ�န့််�ကျျက််ရန််

ဒေ�သခံံလုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��း၊ အဖွဲ့့��များ��းအပေါ်�်�တွွင််များ��းစွာာ�မှီီ�ခိုု�ရ

သည််။ သို့့��သော်�်�ဤအချျက််သည်် ဒေ�သနရနှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု� အစား�းထိုးး��ပစ််ရန််မဆိုု�လိုု�ပါါ။ (ပုံံ�-၁၀) အရ

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� ဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းထက််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုုနည်းး�ပါးး�သည််။

5.4. ရံံပုံံ�ငွေ�ေ
မတူူညီီသော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် ရံံပုံံ�ငွေ�ေအသစ််များ��းရရှိိ�နိုု�င််
သော်�်�လည်းး� COVID-19 မှှဖန််တီးး�ခဲ့့�သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းသည််

တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းဖြ�င့််�ဆက််လက််တည််ရှိနေ���ေသည််။ စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�

သူူထက််ဝက််ကျော်�်�� (ပြ�ည််တွွင်းး�၊နိုု�င််ငံံအဆင့််�နှှင့််�နိုု�င််ငံံတကာာမှှပါါဝင််

လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းမှှ)သည်် ဤရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းမှုုကာာလအတွွင်းး�ရန်် ပုံံ�ငွေ�ေရရှိိ�
မှုုနည်းး�ပါးး�ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအများ��းစုု

သည်် အပိုု�ထပ််ဆော�ာင်းး�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန််စီီစဉ််နေ�စဉ််အတွွင်းး�

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

၆၄%

၄၃%

အလှူူ�နိုု�င််ငံံများ��းသည််ပင်် ကိုု�ဗစ််ကြော��ာင့််�စီးး�ပွား��းရေး�းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့််�ရင််
ဆိုု�င််နေ�ရသည််။

ပုံ(၁၁) COVID-19 ေြကာင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ၏
ရံပုံေငွရရှိနိုင်မှုကိုမည်ကဲ့သို ့သက်ေရာက်ေစသနည်း။

အစဥ်အမဲ
/အများအားြဖင့်

၅၇%
၅၁%
COVID-19သည်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုု အကူူအညီီလိုု�နေ�သော�ာလူူထုု

၂၆% ၂၉%

နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််ဆံံမှုုကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာ
ရပ််ရွာာ�လူူထုုများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏တုုန့််�ပြ�န််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင််

လူူထုုပါါ၀င််ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု�ပွွင့််�စေ�ခဲ့့�သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�
စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၄၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က COVID-19 ၏သက််ရော�ာက််
မှုုသည်် ရပ််ရွာာ�လူူထုုအားး�ပါါဝင််ရန််နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင််

အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းပိုု�မိုု�ပေး�းသည််ဟုု ယူူဆခဲ့့�

ကြ�သည််။ ရပ််ရွာာ�လူူထုုများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက်် ဆံံရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ရှိိ�
သည််ဟုု ခံံစား�းခဲ့့�ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��းအတွွက်် ရပ််ရွာာ�

လူူထုုများ��းနှှင့််� ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံ ရန််အခွွင့််�အလမ်းး� ၃၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာရှိိ�
တော့�့�သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ကူးး�စက််ရော�ာဂါါနှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ

ခရီးး�သွားး��လာာခွွင့််� ကန့််�သတ််ချျက်် များ��းနှှင့််�လူူထုုနှှင့််� ဆက််သွွယ််ခွွင့််�နည်းး�
သွားး��သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

“ရုုပ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာလက််လှှမ်းး�မီီမှုုမှာာ� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�
သာာရှိိ�နေေသော်�်�လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီသည့််�လမ်း�း ကြော��ာင်း�း
များ�း� မှာာ�တိုးး��တက််လာာသည််။ ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�ဒေေသခံံ
လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ�း�က IDPs များ�း�နှှင့််�Virtual ခေါ်�်

၂၃%

သိသာစွာ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ကျဆင်း

မေြပာင် း လဲ

၁၄%

သိသာစွာ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
တိုးတက်

အလှူူ�ရှှင််များ��းသည််၎င်းး�တို့့�၏နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��း

အားး� ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််များ��းကိုု� မဖြ�တ််တော�ာက််ပစ််

ဘဲဲ ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည််။ (ပုံံ�-၁၁) တွွင််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအစိုးး��ရ
သို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ပေး�းပို့့��သော�ာ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ၏ ၉ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ဆေး�းဘက််
ဆိုု�င််ရာာပစည်းး�ကိိရိိယာာများ��းနှှင့််� ထော�ာက််အပံ့့�များ��းကိုု� အတွွက််ပံ့့�ပိုးး��
ထားး� သည််ကိုု�တွေ့�့�နိုု�င််သည််။35

့သော်�်�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအများ��းစုုကိုု�ကုု

သမဂအေ�ဂျျင််စီီများ��းနှှင့််� အခြား��းနိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အ စည်းး�များ��းသို့့��

သာာပေး�းခဲ့့�သည််။ အ မေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၁၁ သန်းး�ကျော်�်��အနက််မှှ အမေ�ေ
ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၄.၉ သန်းး� ( ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) သည််သာာ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��

နှှင့််� MRCS သို့့��တိုု�က််ရိုု�က််ပံ့့�ပိုးး��ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ကိုု�စစ််တမ်းး� တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��း

တွွင််လည်းး�တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ (ပုံံ�-၁၂)။ အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၃.၅ သန်းး� မှာာ�
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� သို့့��တိုု�က််ရိုု�က်် ထော�ာက်် ပံ့့�ပေး�းမှုုမှှဖြ�စ််ပြီး�း� ထိုု�အထဲဲက၆၃
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည််NGO ကြီး�း� ၃ခုုထံံသို့့��ခွဲဲ�ဝေ�ခဲ့့�သည််။.

ဆိုု�မှုုတစ််ခုုကိုု� စီီစဉ််ပေး�းခဲ့့�ပါါတယ််။ အကယ််၍ COVID
ကြော��ာင့််�သာာမဟုုတ််လျှှ�င်် ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့�သည်် ဤသူူများ�း�နှှင့််�
ဆက််သွွယ််နိုု�င်် မည််မဟုုတ််ပါါ။”
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Figure 12. Distribution of funding recorded for Myanmar in 2020 (OCHA Financial Tracking Service)
ရံံပုံံ�ငွေေ�ရရှိိ�သော�ာအဖွဲ့့�အစည်းး�အမျိုး�း��အစား�းများ�း�

ရရှိိ�သော�ာရံံပုံံ�ငွေေ�%

ပမာာဏ

UN အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�

$ ၁၁၁,၀၆၈,၂၀၆

INGO များ�း�

$ ၄၁,၁၆၀,၆၇၉

IFRC/ ICRC

$ ၃၂,၀၂၈,၇၄၀

အစိုးး��ရဌာာနများ�း�

$ ၁၉,၃၇၉,၄၈၂

ပြ�ည််တွွင်း�း ဒေေသခံံ/အဖွဲ့့�များ�း�

$ ၃,၅၄၀,၄၉၁

၂%

နိုု�င်ငံံတကာ
်
ာဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�များ�း�/အဖွဲ့့�များ�း�

$၁,၇၂၁,၈၅၈

၁%

မြ�န််မာာနိုု�င်ငံံကြ�
် က််ခြေ�ေနီီအသင်းး�

$၁,၄၀၃,၃၁၅

၁%

စုုစုုပေါ�ါင်း�း

၅၃%
၂၀%
၁၅%
၉%

$ ၂၁၀,၃၀၂,၇၇၁

အလှူူ�ရှှင််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�၏လက််ရှိိ�လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းအားး�

သို့့��သော်�်�ကုုလသမဂအေ�ဂျျင််စီီများ��းမှှစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သော�ာအလှူူ�ရှှင််ပေါ�ါင်းး�များ��း

ရန််ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သည််။ အလှူူ�ရှှင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မိိမိိတို့့��၏ လိုု�က််နာာရ

များ��းနှှင့််�ဆက််နွှှယ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�၎င်းး�တို့့�၏တိုု�က််ရိုု�က််

ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�မှုု၏ပုံံ�မှှန််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� များ��းကိုု�ဖိိအားး�ပေး�း

မည့််�စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��း ကိုု�လိုု�က််နာာနေ�ဆဲဲဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စုုပေါ�ါင်းး�

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကတဆင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းသို့့�� အထော��ာက််အပံ့့�ပေး�းခဲ့့�
သည််။ ဥပမာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီ

နှှင့််�ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််တည််ဆော�ာက််ပေး�းရေး�းအစီီအစဉ်် (HARP-F)
သည်် လျျင််မြ�န််စွာာ�တုုန့််�ပြ�န််သော�ာစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ကြို�ု�တင််ခွွင့််�

ပြု�ုထားး�သည့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အဖွဲ့့��များ��းကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေကိုု�ပံ့့�ပိုးး��
ပေး�းခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�သည််COVIDအခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� တိုးး��မြ�င့််�

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ၏အစိိတ််အပိုု�င်းး�ကိုု�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��သို့့��လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။.

ထိုု�နည်းး�တူူစွာာ�LIFTသည််မဟာာဗျူူ� ဟာာမြော��ာက််အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�
ပထမအဆင့််�တုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု�ရန််ပုံံ�ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ခဲ့့�သည််။

စွာာ�၏ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းသည််အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�၏စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�
ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းထံံသို့့��သာာ ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��
ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�အထဲဲကပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသို့့��တဆင့််�လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�
သည််။

“သူူတို့့�ဟာာအရင််ကအတွေ့�့အကြုံ�ံ�ပေါ်�်အခြေံ�ံ�ခံံပြီး�း�၊
ဒေေသခံံအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�သို့့�� တိုု�က််ရိုု�က််ထော�ာက််ပံ့မှု့� ုများ�း�
ကိုု� အလျျင််အမြ�န််လုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း�နယ််စပ််အထိိ သတင်းး�
အချျက််အလက််များ�း�ရယူူနိုု�င််အော�ာင််ပံ့ပိုး့� း��ခဲ့့�ကြ�တယ််။ အဲ့့�
ဒီီလိုု�စီမံံမှု
ီ ုက အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းရှုပ်ု ထွေး�း
် �နေေသော�ာဒေေသများ�း�
အတွွက််ပါါအသုံးး��ဝင််ပါါတယ််။”
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ပုံ (၁၃) COVID-19 ေြကာင့်ြပည်တွင်း/ေဒသခံအဖွဲ ့များ၏ ရံပုံေငွရရှိမှုပမာဏတိုးတက်လာသည်။

၄၇%
၃၈%

၂%

၂၄%

၉%

လုံးဝသေဘာတူ

၃၆%

သေဘာတူ

၁၈% ၁၅%

သေဘာမတူ

မသိ

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� တိုု�က််ရိုု�က််ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအများ��းစုု

ကိုု� ဆက််လက််ရရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�၏ လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��း
အတွွက််ပေး�းသော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေပမာာဏမှာာ�လည်းး� တိုးး��ပွား��း

၇%

၆%

လုံးဝသေဘာတူ

အကျျပ််အတည်းး�ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�ချိိ�န််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ဆက််လက််
လုုပ််ကိုု�င််ရန်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေမလုံံ�လော�ာက််ဘဲဲရှိနေ���ေကြ�သည််။

လာာပါါသည််။ တစ််ဘက််တွွင််အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ကိုု�ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�သည််ဖြေ�ေ

လျော့�့��ရမည့််�လက််တွေ့�့�လိုု�အပ််ချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�ရန််ပုံံ� ငွေ�ေ
တိုးး��တက််မှုုသည််မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အရည််အသွေး�း��တိုးး��မြှ�ှင့််�
ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�တွွင််အထော��ာက််အကူူပြု�ုသည််
မပြု�ုသည််ကိုု�သေ�ချာ�ာမပြော��ာ�နိုု�င််ပါါ။ ဤအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း မည််မျှှ

ကြာ�ာရှှည််မည််ကိုု�လည်းး� မသိိရှိိ�ရသေး��းပါါ။ one third of international
organisations reported not having any targets to increase
funding to local/national actors.

ပုံ(၁၄) သင်၏အဖွဲ ့အစည်းတွင်ရံပုံေငွေပးေသာအဖွဲ ့၊ အရင်းအြမစ်
ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသလဲ။

“COVID ကာာလအတွွင်းး�ဒေေသခံံ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�များ�း�သို့့��
အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ရွေ့့�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အခြေ�ေခံံ
သဘော�ာတရား�းတော့�့�မဟုုတ်ပါ် ါ။ ဝင််ရော�ာက််ခွင့််�မရသည့််�
ွ
ပြ�သနာာများ�း�ကြော��ာင့််�သာာဖြ�စ််သည််။ နည်းး�ပညာာပိုု�င်း�း

၅၆%

မိတ်ဖက်ေဆာင်
ရွက်မှု ၅ခု နှင့်

၂၁%

အထက်

ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရန််ညှိုု��နှို�င်းု း�မှုုများ�း�မှာာ� မရှှင်းး�လင်း�း
ပါါ။ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျတဲ့့�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အများ�း�စုုတွွင်် မ
ပါါဝင််နိုု�င််ကြ�ပါါ။”
ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အများ��းစုုသည်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�တွွင််စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းစွာာ�

နှှင့််�ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ စစ််တမ်းး�အရနိုု�င်် ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူမှာာ�
၅၀ထက််ပိုု�သည််ဟုုဆိုု�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�သက််ဆိုု�င််

PPE နှှင့််�အခြား��းဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာပစည်းး�ကိိရိိယာာများ��းကဲ့့�သို့့�သော�ာ

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာကျျန်းး� မာာရေး�းပစည်းး�များ��းအတွွက်် ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�

ပံ့့�ပိုးး��သော�ာအလှူူ�ရှှင််အချို့့���ရှိိ�သည််။ ယင်းး�ပစ္စစည်းး�များ��းဝယ််ယူူခြ�င်းး�သည််
အလှူူ�ရှှင််များ��းအတွွက်် စံံသတ််မှှတ််ချျက််သွေ�ေဖယ််နေ�သော်�်�လည်းး�

လိုု�အပ််သော�ာပစည်းး�များ��းကိုု� အချိိ�န််မီီပေး�းပို့့��နိုု�င််သည့််�ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းစနစ််
မှာာ�မူူကန့််�သတ််ချျက််များ��းရှိိ�ပြ�န််သည််။

သော�ာအချိုး�း��မှာာ� ၂၁ရာာခိုု�င်းး�နှုုန်းး�သာာရှိိ�သည််(ပုံံ�-၁၄)။ အပြ�န််အလှှန််

အားး�ဖြ�င့််� ၄၁ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းတွွင်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအ ရင်းး�
အမြ�စ််တစ််ခုုသာာရှိိ�သည််ဟုုဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အသေး�း�စား�းပြ�ည််တွွင်းး�

အဖွဲ့့��များ��းနှှင့််�CBOများ��းအတွွက်် ဒေ�သခံံ လှူူ�ဒါါန်းး�မှုုများ��းနှှင့််� လူူထုု၏ပံ့့�ပိုးး��

မှုုများ��းသည််သာာ ၎င်းး�တို့့�၏အဓိိကရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ပအဖွဲ့့��များ��း
ထံံမှှ အထော��ာက််အပံ့့�မရသည့််� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့�� များ��းသည်် COVID-19
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ကိုု�ဗစ််ကာာလတွွင််အလှူူ�ရှှင််များ��းက MHF၊ AHF၊ LIFT နှှင့််� HARP-F

အချို့့���သော�ာပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့််�အလယ််အလတ််

ရော�ာက််စွာာ�တုုန့််�ပြ�န််နိုု�င််ရန်် ပိုု�မိုု�ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််လုုပ််ပေး�းခဲ့့�

အပြ�ည့််�အ၀အသုံးး��ချျနိုုင်� ်ခဲ့့ပြီး�း�
� အများ��းစုုမှာာ� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းထံံက ရံံပုံံ�

စသည့််�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက်် ထားး�မှုု ဆိုု�င််ရာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� ထိိ
သည််။ ၎င်းး�တွွင််ရန််ပုံံ� ငွေ�ေများ��းကိုု�ပြ�န််လည််ညှိိ�နှိုုင်းး�ခြ�င်းး�၊ အချိိ�န််ဇယားး�

အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််�ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�တို့့�အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ဖြေ�ေ လျော့�့��
ပေး�းခဲ့့�သည််။ စရိိတ််မဲ့့�အချိိ�န််ကာာလတိုးး��ချဲ့့��မှုုများ��းနှှင့််� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင််
စရိိတ််ဖြ�င့််� တိုးး��ချဲ့့��ရသော��ာအလုုပ််များ��းကိုု� ဖြေ�ေလျော့�့��ပေး�းခဲ့့�သည််။

နှှင့််� အသေး�း�စား�းအဖွဲ့့��များ��းသည််၎င်းး�တို့့၏
� ရန််ပုံံ� ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�မှုုကိုု�

ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််မှုုကန့််�သတ််ချျက််များ��းရှိိ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�၏အကြော��ာ�င်းး�
အရင်းး�တစ််ခုုမှာာ� ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအနည်းး�ငယ််သာာတိုု�က်် ရိုု�က််ထိိ

တွေ့�့�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�နှှင့််� CBOအများ��းစုုသည်် တိုု�က််ရိုု�က််ရံံပုံံ�ငွေ�ေအတွွက််
နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��း၏တရား�းဝင်် လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမ
ရှိသော����ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

“COVID အတွွက််ကျွွ�န််တော်�်�တို့့� ရန််ပုံံ�ငွေေ�ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း
တဲ့့�နည်းး�လမ်းး�တွေ�ေကိုု� မပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ပါါဘူးး�။ ယုံံ�ကြ�ည််
စိိတ််ချျရသော�ာအဖွဲ့့�များ�း�မှှတဆင့််� ရန််ပုံံ�ငွေေ�ပံ့့�ပိုးး��ဖို့့�
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�တယ််။”
ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််ရှိသော����ာရန််ပုံံ�ငွေ�ေအတွွက်် အချိိ�န််ဇယားး�ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််�အနေ�ေအထားး�

ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့�ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�၎င်းး�
သည်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ မြ�န််ပြီး�း�နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ
နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် ဖိိအားး�ဖြ�စ််လာာစေ�သလိုု�၊

ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအားး� ရံံပုံံ�ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�စီီမံံပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��များ��းအတွွက််မူူ
ဖိိစီးး�မှုုကိုု�လျှော့�့��နည်းး�စေ�ရန််ကူူညီီပါါသည််။

အော�ာက််ခြေ�ေအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသို့့�� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းပေး�းပို့့��ရန်် ပိုု�မိုု�

ကြီး�း�မား�းသော�ာပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အလှူူ�ရှှင််များ��း
အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာအလှူူ�ရှှင််များ��း

နှှင့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းသည်် NGO များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�ဒေ�သခံံအရင်းး�အမြ�စ််စင််

တာာ (LRC) သို့့��အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၁သန်းး�ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေအဖြ�စ်် CSO
၏ COVID-9 တုုန့််�ပြ�န််မှုုများ��းအားး�အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၂၀၀၀ အထိိ
ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းထားး�ခဲ့့�သည််။36 ပြည််တွွင်းး� အဖွဲ့့��များ��းအားး�ရန််ပုံံ�

ဒေ�သတွွင်းး�ရံံပုံံ�ငွေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�
COVID-9တုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု�ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းရှာာ�ဖွေ�ေ

စုုဆော�ာင်းး�မှုုများ��းကိုု� အဆင့််�အားး�လုံးး��တွွင််လုုပ်် ဆော�ာင််နေ�သည််။

ပုုဂလိိကအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�အစိုးး��ရ၏ COVID-9တုုန့််�ပြ�
န််မှုုကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�၊ ရပ််ရွာာ�အဆင့််�တုုန့််�ပြ�န််မှုုကိုု�
လည်းး�ပြ�ည််ပကရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ဒေ�သခံံလှူူ�ဒါါန်းး�မှုုများ��း သည််အော�ာက််ခြေ�ေလူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုလူူမှုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက််အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ အရာာဖြ�စ််သည််။
We Love Yangon အသင်းး�နှှင့််�မြို့�့��နယ််လူူမှုုရေး�းအသင်းး�တို့့�မှာာ�
အဓိိကဆော�ာ�င််ရွွက်် နေ�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။

“မြို့�့��နယ််ထဲဲကလူူတွေ�ေကလူနာူ ာတင််ကားး� ကုုန််ကျျစရိိတ််တွေ�ေ
နဲ့့�စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�တွေ�ေအတွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေေ�တွေ�ေ လှူူဒါါန်းး�ခဲ့့�
သည််။ဒီီလိုု�အဖွဲ့့�များ�း�သည််စေေတနာာလုုပ််အားး�ရှှင််များ�း�အတွွက််
လိုု�အပ််သော�ာ PPE ပစ္စစည်းး�များ�း�ဝယ််ရန်် လူ့့�စွွမ်းး�အားး�နှှင့််� ကဏ္ဍ
အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�သည််။”

ထော�ာက််ပံ့့�ရန်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ထက်် ၎င်းး�သည််ပိုု�မိုု�
မြ�န််ဆန််သည််။ ကုုန််ကျျစရိိတ််သက််သာာသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ်် ရန််
အလားး�အလာာရှိိ�သည််။
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5.5.

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�

နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�နေ�ရပ််သို့့��ပြ�န််ပို့့�ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််တွွင်းး�

ဝန််ထမ်းး�များ��း၏ ဝန််ထမ်းး�အရေ�ေအတွွက်် တိုးး��မြှ�ှင့််�ထမ်းး�ဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ််

လာာစေ�သည််။သို့့��သော်�်� ၎င်းး�သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ပိုု�မိုု�
တာာဝန််ယူူမှုုကိုု� ဖြ�စ််လာာစေ�သဖြ�င့််�အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သော�ာ အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုများ��းရှိိ�သည််။ ပုံံ�(၁၅) အရနိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းမှှ ဖြေ�ေ

ဆိုု�သူူ၅၀ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နီးး�ပါးး�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွင်းး� လူ့့�
စွွမ်းး�အားး�အရင်းး�အမြ�စ််စွွမ်းး�ရည်် လျော့�့��နည်းး�သွားး��သည််ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ကြ�
သည််။

ရလဒ််အနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည််ယခုုအချိိ�န််တွွင််

အဝေး�း�မှှသာာအလုုပ််လုုပ််ရန်် ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ရွေး�း�ချျယ််ရန််လိုု�
အပ််နေ�ပြီး�း�အချို့့���သည်် ယခင််ကနိုု�င််ငံံခြား��းသားး�များ��းလုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�သည့််�ရာာ

ထူးး�များ��းကိုု� အစား�းထိုးး��ရန််ဒေ�သခံံဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေလာာကြ�သည််။

အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံတကာာအစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�
နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��း၊ ယခင််ကတာာဝန််ယူူခဲ့့�ဖူးး�သော�ာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
ရှိသော����ာ ဒေ�သခံံဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု�ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန်် ခံံစား�းခွွင့််�များ��းကိုု�အဆင့််�
မြ�င့််�ခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းသော�ာ ဒေ�သခံံလစာာနှုုန်းး�ထားး�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�
ရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�ကြ�သည််။

COVID-19 ကန့််�သတ််ချျက််များ��းစတင််သည််နှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��း၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရန််နိုု�င်် ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��

များ��းသည်် အွွန််လိုု�င်းး�ကတဆင့််�စီီမံံခန့််�နိုု�င််သည့််�ပုံံ�စံံများ��း၊ အဝေး�း�ကပံ့့�ပိုးး��
သည့််�သင််တန်းး�များ��းသို့့�� လျျင််မြ�န််စွာာ�ကူးး�ပြော��ာင်းး�ကျျင့််�သုံးး��ရသည််။

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

တိတိကျကျ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေလျာ့ကျ

၄၉%
၃၈%

၃၇%
၄၆%

မေြပာင်းလဲ

၁၃%

တိတိကျကျ
/တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိုးတက်

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

၁၇%
၄၂%

“နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�တွေ�ေနေေရပ််ပြ�န််ပို့့�တဲ့့�အခါါမှာာ�ဒီီက

၃၇%
၂၂%

အဖွဲ့့�အစည်းး�တွေ�ေရဲ့့�ဝန််ထမ်းး�တွေ�ေကိုု� တော်�်�တော်�်�လေး�း

သေဘာတူ

မသိ

သေဘာမတူ

အလေး�းထားး�ကြ�တယ််။”
WASH ကဲ့့�သို့့�သော�ာရေ�ကော�ာင်းး�ရေ�သန့််�ပံ့့�ပိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာနည်းး�ပညာာ
လအနည်းး�ငယ််ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

သင််တန်းး�များ��းအတွွက််လည်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဆက််လက််ရင််ဆိုု�င််ရသည််။ ဗီီဇာာလျှော�ာ�က််ထားး�

စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�အများ��းစုုကိုု�ကိုု�ဗစ််ကာာလတွွင််

သည််၎င်းး�တို့့�၏ နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�အရင်းး� အမြ�စ််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍

အဝေး�း�မှှပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�၊အထော��ာက််အပံ့့�များ��းပေး�းခြ�င်းး�၊ လေ့�့ကျျင့််�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ရေး�းသည််သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းထံံကခွွင့််�ပြု�ုချျက််စာာကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (ပုံံ� ၁၇)

ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကထုုတ််ပေး�းရန်် နှော�ာ�င့််�နှေး�း�တတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခွွင့််�

ပြု�ုရန််ခွွင့််�ပြု�ုချျက််တော�ာင်းး�ခံံရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�တို့့�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�

သည်် INGO များ��း၊ ကုုလသမဂနှှင့််�အလှူူ�ရှှင််အစိုးး��ရ များ��းအားး�ပိုု�၍ထိိခိုု�က််
ခဲ့့�သည််။ သက််တမ်းး�တိုးး��သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ၎င်းး�တို့့�၏ဝန််ထမ်းး�သည်် ပြ�င််

ပတွွင််ရှိနေ���ေပါါကတည်် ဆဲဲဗီီဇာာရှိသော����ာနိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�များ��း တိုးး��ချဲ့့��
ခန့််�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ထားး�ရသည််။ ထို့့��အပြ�င််နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�

များ��း အိိမ််ပြ�န််ရန််ခက််ခဲဲခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အိိမ််ပြ�န််ရန််မဖြ�စ််နိုု�င််သည့််� အချိိ�န််
အနေ�ေများ��းဖြ�စ််နေ�ခဲ့့�သည််။

“ဒီီဖြ�စ််စဉ််တွေ�ေကအရင််ကထက််ပိုု�ပြီး�း� ဖြ�စ််လာာတော့�့�
ဒေေသတွွင်း�း မှာာ�ဆိုု�ရင်် ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�အခုုရင််ဆိုု�င်နေေရတဲ့့
်
�

ပုံ(၁၇)

၆၄%

COVID-19 ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့များသည်
ြပည်တွင်းလုပ်ေဆာင်သူများကို အေဝးကပံ့ပိုးသည်ြဖစ်ရပ်
များပိုမိုတိုးတက်လာသည်ဟု ြမင်ြကသည်။

စွွမ်းး�ရည််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�သာာနာာတွေ�ေအများ�း�ကြီး�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း
နိုု�င််မှာာ�ပါါ။”
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“ခရီးး�သွားး��လာာဖို့�့မဖြ�စ််နိုု�င််တော့�့�ဘူးး�ဆိုု�ရင််ဖြ�စ််နိုု�င််သမျှှ�

“အစပိုု�င်းး�မှာာ�လူူတိုု�င်းး�ကြုံ�ံ�တွေ့�့ကြ�ရပါါတယ််။ဘယ််သူူ

ဝေး�းတဲ့့�ဒေေသတွေ�ေကိုု�သွားး��နိုု�င််ဖို့့� ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�ရဲ့့�စွွမ်းး�ရည််

ဘာာလုုပ််နိုု�င််တယ််ဆိုု�တာာမသိိဖြ�စ််ခဲ့့�တယ််။ ဒေေသခံံအဖွဲ့့�

အထော�ာက််အပံ့့�နဲ့့� လေ့�့ကျျင့််�မှုုကိုု�ပြော��ာင်း�း လိုု�က််ရပါါတယ််။

အစည်းး�က သူူတို့့�လုုပ်နိုု် �င်တာ
် ာကိုု�လုုပ််တယ််။ ပျော�ာ�က််နေေ

ဒါါပေေမယ့််�လက််တွေ့�့လေ့�့ကျျင့််�မှုုတွေ�ေပါါတဲ့့� အချို့့���သော�ာ

သော�ာအပိုု�င်းး�က နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�ရဲ့့� နည်းး�

နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာသင််တန်းး�များ�း�ကိုု�တော့�့� ဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�

ပညာာပံ့့�ပိုးး��မှုုဖြ�စ််တယ််။ ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရမှာာ�က ကိုု�ဗစ််

တယ််။”

ပထမလှိုု�င်းး�သည်် ဒုုတိိယလှိုု�င်း�း ကဲ့့�သို့့�သော�ာမဟုုတ််တာာ

ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�အများ��းစုုမှာာ� ကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာကပ််ရော�ာဂါါ

ကြော��ာင့််�ပြ�င််ဆင်် ချိိ�န််ပိုု�ရခဲ့့�တယ််။”

တစ််ခုုအတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အဆင််သင့််�မဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�ပါါ။

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းသည်် COVID နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အစီီအမံံများ��း
နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအားး� နည်းး�ပညာာအရင်းး�အမြ�စ််
များ��းဝေ�မျှှရန်် လိုု�အပ်် လေ့�့ရှိသော်����်�လည်းး�မလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပါါ။

အချို့့���သော�ာအရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည်် အသုံးး��ဝင််သည််ကိုု� ထင််ရှား��းစွာာ�

တွေ့�့�ရပါါသည််။ ဥပမာာ ပဋိိပကအရေး�း�နှှင့််� ကျားး��၊ မကွဲဲ�ပြား�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု� COVID-9တုုန့််�ပြ�န််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််
များ��းတွွင််ထည့််�သွွင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဒေေသနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာစိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း�အတွွက်် မှှတ််ချျက််စကားး�များ�း�
ေဒသခံများသည် ေဘးတုံ ့ြပန်ရာမှာအလွန်အေရးြ2ကီးတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးေတွ၊ အသံေတွ၊ အြကံၣာဏ်ေတွရှိြကပါ
တယ်။ သူတို ့ကအဂ်လိပ်ကို ေြပာတတ်ချင်မှေြပာတတ်မယ်။149 ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ ့ ကနဦးမှာလုပ်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ေနာက်ေ
တာ ့COVID တုံ ့ြပန်ေရးကိုအေရးတကီးလုပ်လာရတယ်။150 သူတို ့အသံကို နားေထာင်ဖို ့လိုပါတယ်။ ေဒသခံဘာသာစ

ကားေတွကိုအသုံးြပုနိုင်ရင် ပိုေကာင်းတာေပါ့။151 ြပည်တွင်းအဖွဲ ့ေတွကို ပစ္ည်းလာေရာင်းသူ၊ ဝယ်သူလိုပဲသေဘာထားြကတယ်။ လုပ်
ငန်းေဖာ်ြပချက်ေတွ၊ သေဘာတူညီချက်ေတွကေတာ့စံပါပဲ။ ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အနည်းငယ်ေလာက်ကိုသာ ဗျူဟာေြမာက်အဖွဲ ့ေတွအြဖစ်
သတ်မှတ်ထားတယ်။152 အလှုရှင်ေတွ၊သံရုံးေတွဆိုတာ အေရးေပါအေြခအေနေတွကို ကွျန်ေတာ်တို ့ေလာက်မတုံ ့ြပန်နိုင်ဘူး။

စာချုပ်ေတွကအင်မတန်ရှုပ်ေထွးရပါတယ်။ အေရးေပါ ြဖစ်ေနပါတယ်ဆိုမှ ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္ေတွကို ြမန်ြမန်မ
လုပ်နိုင်ဘူးေပါ့။153 တစ်ကိုယ်ေရသုံးအကာအကွယ်ပစည်းေတွကို နိုင်ငံြခားသားေတွလိုဝယ်မသုံးနိုင်ပါ

ဘူး။ အသက်အာမခံထားဖို ့အတွက်လည်းခွင့်ြပuချက်မရဘူး။154 ကချင်ြပည်နယ်မှာ ဆိုအင်တာနက်လိုင်း
ေတွကျေတာ့ အစည်းအေဝးေတွသိပ်လုပ်လို ့မေကာင်းပါဘူး။ အေဝးကေနအလုပ်လုပ်ရေတာ့လည်း တစ်မျိုးေတာ့
အေထာက်အကူြဖစ်ပါတယ်။ အချို ့ဝန်ထမ်းေတွဆို ေဖ့စ်ဘုတ်၊ ဗိုင်ပါေတွသုံးနိုင်သလို
အချို ့ကေတာ့မသုံးတတ်ေသးဘူး။ 155
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6. မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�
(Localisation) လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသို့့�� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�

COVID-19 သည််အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�တစ််ခုု

ရန်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသည့််�ဖြ�စ််ရပ််များ��းနှှင့််� တိုးး��တက််မှုုမှာာ�နှေး�း�ကွေး�း�နေ�

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသော��ာ ကပ််ရော�ာဂါါနှှင့််� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�စိိန််ခေါ်�်မှုု

ထော�ာက််ပံ့့�သည့််�ရံံပုံံ�ငွေ�ေများ��းအားး� ဒေ�သနည်းး�အတိုု�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုပြု�ု

ပါါသည််။ ၎င်းး�သည််အခြား��း ပြ�သာာနာာများ��း ပြ�ည််တွွင်းး�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ

မှုုအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ရှုုပပ််ထွေေ�ေမှုုများ��းကြော��ာင့််�လည်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ မည််သို့့��

ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမှုုသုုတေ�သနတွွင်် ပါါဝင််ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ��းသဘော�ာ�တူူသည််မှာာ�
နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ဒေ�သအလိုု�က််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််

ခဲ့့�သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် မလုံံ�လော�ာက််သေး�းကြော��ာင်းး� –အထူးး�သဖြ�င့််�
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သော�ာ ဘင်္ဂဂ�လာာဒေ့�့ရှ််�37 နှှင့််� အင််ဒိုု�နီးး�
တွွင်် တိုးး��တက််မှုုများ��းရှိနေ���ေခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုု ဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍတွွင််
များ��းသည်် ဒေ�သတွွင်းး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�သည််။

တုုန့််�ပြ�န််မှုုဆက််လက််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ဒေ�သတွွင်းး�တိုးး��တက််မှုုများ��း

နှှင့််� ပတ််သက်် ၍ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပိုု�မိုု�တိုးး��ပွား��းလာာသည််။ စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�

သူူ၇၂ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က COVID-19၏သက််ရော�ာက််မှုုများ��းသည်် လူူသားး�ချျင်းး�
စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုစနစ််တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�ဦးးဆော�ာင််တုုန့််�ပြ�န််မှုုအပေါ်�်�
ရေ�ရှှည််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�လိိမ့််�မည််ဟုုယူူဆကြ�သည််။ အရေး�း�
ပါါသော�ာ တိုးး��တက််မှုုမျှော်�်��လင့််�ချျက််များ��းဖြ�စ််စေ�ရန်် ပါါဝင််ပတ််သက််သူူ
အားး�လုံးး��၏ ညှိိ�နှိုုင်းး�ချျဉ်းး�ကပ််မှုုအပေါ်�်�တွွင််မူူတည််သည််။

“ဒေေသခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွွရဲ့့�ကူူညီီမှုကြော��
ု ာင့််�ပိုု�
ကော�ာင်းး�သော�ာ တုုန့််�ပြ�န််မှုု၊ရေေရှှည််ပံ့့�ပိုးး��မှုု၊တာာရှှည််ခံံ

COVID-19 သည်် ဒေ�သတွွင်းး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့််�ပတ််သက််၍ လက််ရှိိ�
စိိတ််ဝင််စား�းမှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််�သွားး��စေ�ပြီး�း� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််

သော�ာလုုပ််ငန်းး�ရလဒ််များ��း ဖန််တီးး�နိုု�င််သည့််�အရှိိ�န််အဟုုန််မပျျက််စေ�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက်် များ�း�ကိုု�လုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဒါါပေေမဲ့့�လက််ရှိိ�

ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ မြ�န်် မာာနိုု�င််ငံံတွွင််ဒေ�သတွွင်းး� အလုုပ််အကိုု�င််

စနစ််ကိုု� ရေေရှှည််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလုုပ််ဖို့့� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ

စွာာ� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု�လည်းး� COVID-19တုုန့််�ပြ�န််မှုုရှုုထော�ာင့််�မှှကြ�ည့််�ရန််လွွန််

အဆင််ပြေ�ေနိုု�င်ပါ့့
် �မလားး�။”

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

၅၁%
၂၇%

၄၂%

၄၀%

၂၀%
၉%

၁၁%
၀%

လုံးဝသက်ေရာက်မည်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သက်ေရာက်မည်

မေသချာ

မသက်ေရာက်
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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
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“ကျုု�ပ််တို့့�အတွွက်တော့�့
်
� (ဒေေသန္တတရ) ဟာာကျျယ််ပြ�န့််�တဲ့့�

“ကျွွ�န််တော်�်�ထင်ပါ် ါသည််။ ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�သည်် နော�ာက််သို့့�

စကားး�ဝိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� COVID ထက််ကျော်�်��လွွန််ပါါတယ််။

ပြ�န််သွားး��မည််မဟုုတ််ပါါ။ ကျွွ�န််တော်�်�တို့့�သည်် နော�ာက််သို့့�

အယူူအဆသဘော�ာအရ ထပ််မံံဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�စွာာ�

ခြေ�ေတစ််လှှမ်း�း ဆုုတ််ရခြ�င်းး�မှာာ�အော�ာင််မြ�င််ဖို့�့အတွွက််

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်လိုု
် �အပ််ပါါတယ််။ ဒါါပေေမယ့််� COVID က

အရှိိ�န််ယူူခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ ဒါါပေေမယ့််�အရင််က

အတော်�်�လေး�းပိုု�ကော�ာင်းး�ခဲ့့�တယ််။”

အခြေ�ေအနေေများ�း�နဲ့့� လုံးး��၀တူူမှာာ�တော့�့�မဟုုတ််ဘူးး�။”

လတ််တလော�ာ�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိနေ���ေရာာ ဒေ�သကွာာ�ဟချျက််များ��း၊ စိိန််ခေါ်�်

COVID-19 သည််မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်းး� ဒေ�သန္တတရဦးးဆော�ာင််မှုုအစီီအစဉ််

ရှိသော����ာ တရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�မရှိိ�ပါါ။ ဒေ�သနရနှှင့််�မိိတ််ဖက််ဆော�ာင််ရွွက််

အခွွင့််�အလမ်းး�ပေး�းသော�ာအဆင့််�သို့့�� မရော�ာ�က််သေး�းပါါ။ နိုု�င််ငံံတကာာ

မှုုများ��းနှှင့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု�ကိုု�င််တွွယ််ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ

မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှစ်် ကိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�းနှှင့််�အတွေး�း��ခေါ်�်ဖလှှယ််ရေး�းအတွွက််
ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ��းတင််ထားး�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
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အချို့့���သော�ာအလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််� ကုုလသမဂအေ�ဂျျင််စီီများ��း ဦးးဆော�ာင််

သော�ာလုုပ််ငန််စဉ််နှှစ််သည်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါထိိန်းး�ချုု�ပ််ကာာကွွယ််မှုုလုုပ််ငန်းး�
များ��း အော�ာက််တွွင််ရပ််တန့််�သွားး��နိုု�င််သည််။ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အနေ�ေဖြ�င့််�ဘ
င်္ဂဂလားး�ဒေ� ့့
ရှ််� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�သည််
ပိုု�မိုု�စော�ာလျျင််စွာာ�တိုးး��တက််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ရံံပုံံ�ငွေ�ေနှှင့််�လုုပ်် ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာ

ရှိိ�သည့််� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ဦးးဆော�ာင််သည့််� ဒေ�သတွွင်းး�နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ
ပံ့့�ပိုးး��မှုုလုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။40 မြန််မာာနိုု�င််ငံံသည််

အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းမှှ သင််ခန်းး�စာာများ��း၊ အကျိုးး���များ��း
ရရှိိ�နိုု�င််သည််။

ကိုု� ရှေ့�့�သို့့��ရော�ာက််အော�ာင်် တွွန်းး�ပို့့�ခဲ့့�သော်�်� လည်းး� ၎င်းး�သည််

လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��း သည််လည်းး�ဖိိအားး�တစ််ချို့့���ကျရော��ာ�က််ခဲ့့�သည််
က ငြ�င်းး�မရသော��ာအချျက််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင််ခြုံ�ံ�ငုံံ�၍ကြ�ည့််�လျှှင််

ဒေ�သတွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ်် ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု ကဏ္ဍတွွင််ဒေ�သ

အလိုု�က််ဦးးဆော�ာင််ချျဉ်းး�ကပ််မှုု ဆီီသို့့�ဦးးတည််စေ�သည့််� အရှိိ�န််အဟုုန််
သည််လုံံ�လော�ာက််နိုု�င််ပါါသည််။ ဆက််လက််၍အရှိိ�န််အဟုုန််များ��း

ဆက််လက််ဖြ�စ််ထွွန်းး�တိုးး��တက််ခြ�င်းး�ရှိိ�၊ မရှိိ�ဆိုု�သည််မှာာ� လူူသားး�ချျင်းး�

စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�အားး�ဦးးဆော�ာင််နေ�သည့််�
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအသီးး�သီးး�က ဆုံးး��ဖြ�တ််လုုပ််ကိုု�င််သည့််�အ ပေါ်�်တွွင််
မူူတည််လျျက််ရှိိ�သည််။

COVID-9နှှင့််�ကမာာလုံးး��ဆိုု�င််ရာာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာ

လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��း သည််နှေး�း�ကွေး�း�သွားး��စေ�ကာာမူူ

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၊ ခရီးး�သွားး��လာာမှုုမရှိိ�ပဲဲလုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ အဝေး�း�ရော�ာက််ထိတွေ့��့��ဆက််ဆံံရေး�းတိုးး��မြှ�ှင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာဝန််ထမ်းး�အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််� အလုုပ််များ��း ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ပြ�သထားး�သည််။ ထိရော��ာ�က််သော�ာရံံပုံံ�ငွေ�ေဖြ�န့််�ဝေ�ရန််မှုု

ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အတွွက််ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��နှှင့််�ပိုု�မိုု�ပြော��ာင်းး�
လွွယ််ပြ�င််လွွယ််နည်းး�လမ်းး�များ��းရှာာ�ဖွေ�ေထားး�နိုု�င််သည််။ ကူးး�စက််ရော�ာဂါါ
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းပြေ�ေလည််သွားး��သည််နှှင့််�တစ််ပြို�ု�င််နက်် နိုု�င််ငံံတကာာ
မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအ နေ�ဖြ�င့််�၎င်းး�တို့့�၏ပုံံ�မှှန််လုုပ််နည်းး�လုုပ််

ဟန််သို့့��ပြ�န််သွားး��ရာာတွွင်် အတားး�အဆီးး�အသစ််များ��းကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််

သလိုု� နော�ာက််ထပ််တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ရန််နည်းး�လမ်းး�များ��းစွာာ�
ရှိနေ���ေပါါလိိမ့််�မည််။ ဒေ�သတွွင်းး�အဖွဲ့့��များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� အလှူူ�ရှှင််များ��းနှှင့််�

နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��များ��းက သူူတို့့�၏ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�ကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�အမျှှမည််သို့့��
ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််ကိုု� ခြေ�ေရာာခံံရန််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။

39 Draft Terms of Reference – LP2
40 Bangladesh Localisation Technical Working Group
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နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�(၁) အတိုု�ကော�ာက််စာာကားး�လုံးး��များ��း
AHF

Access to Health Fund (ကျျန်းး�မာာရေး�းရံံပုံံ�ငွေ�ေ)

CSO

Civil Society Organisation (အရပ််ဘက််လူူမှုအ
ု ဖွဲ့့��အစည်းး�)

CBO

Community-Based Organisation (လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�)

CPG

Corporation Partners’ Group (မိိတ််ဖက််များ��းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��)

HAG

Humanitarian Advisory Group (လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုဆိုု
ု င်� ်ရာာအကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��)

HARP-F

Humanitarian Assistance and Resilience Programme-Facility (လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုဆိုု
ု င်� ်ရာာအကူူအညီီနှှင့််�ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုုင်� ်

HCT

Humanitarian Country Team (လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုဆိုု
ု င်� ်ရာာဦးးဆော�ာင််အဖွဲ့့��)

IDP

Internally Displaced Person (ပြ�ည််တွွင်းး�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��လာာသူူဒုုက္ခသ
ခ ည််)

IFRC

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာကြ�က််ခြေ�ေနီီနှှင့််�လခြ�မ်းး�နီီ

INGO

InternationalNon-Governmental Organisation (နိုုင်� ်ငံံတကာာအစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��)

JST

Joint Strategy Team (ပူးး�တွဲဲ�မဟာာဗျူူ�ဟာာအဖွဲ့့��)

LIFT

Livelihoods and Food Security Fund (အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််�စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��)

LNOs

Local and National Organisations (ဒေ�သခံံနှှင့််�ပြ�ည််တွွင်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း)

LRC

Local Resource Centre (ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််အဖွဲ့့��)

LP2

Localization and Partnership Platform (ဒေ�သခံံနှှင့််�မိိတ််ဖက််လမ်းး�စဉ််)

MOHS

Ministry of Health and Sports (ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�အားး�ကစား�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန)

MHF

Myanmar Humanitarian Fund (မြ�န််မာာနိုုင်� ်ငံံ၏လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုဆိုု
ု င်� ်ရာာရံံပုံံ�ငွေ�ေ)

MIMU

Myanmar Information Management Unit (မြ�န််မာာနိုုင်� ်ငံံအတင်းး�အချျက််အလက််စီီမံံခန့််�ခွဲဲမှု
� ဌာ
ု ာန)

MRCS

Myanmar Red Cross Society (မြ�န််မာာနိုုင်� ်ငံံကြ�က််ခြေ�ေနီအ
ီ သင်းး�)

NEAR

Network for Empowered Aid Response (အကူူအညီီများ��းစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တည််ဆော�ာက််သည့််�အဖွဲ့့��)

NGCA

Non-Government-Controlled Area (အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုမရှိသော����ာနေ�ရာာ)

NGO

Non-Governmental Organisation (အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��)

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

PIANGO

Pacific Island Association of Non-Governmental Organisations (ပစိိဖိိတ််ဒေ�သအစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း)

PPE

Personal Protective Equipment (တစ််ကိုု�ယ််ရေ�ကာာကွွယ််ရေး�းကိိရိိယာာ)

USD

United States Dollar (အမေ�ေရိိကန််ဒေါ်�်လာာ)

UN

United Nations (ကုုလသမဂ္ဂဂ)

UN-OCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (ကုုလသမဂ္ဂဂလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုဆိုု
ု င်� ်ရာာညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုရုံးး��)

UNDP

United Nations Development Programme (ကုုလသမဂ္ဂဂဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအစဉ််)

WASH

Water, Sanitation and Hygiene (ရေ�၊ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််�တစ််ကိုု�ယ််ရေ�သန့််�ရှှင်းး�ရေး�း)

WHO

World Health Organization (ကမ္ဘာ့့��ကျျန်းး�မာာရေး�းအဖွဲ့့��)
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