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ကချင်ြပည်နယ်၊  ရှမ်းြပည်နယ်  ေြမာက်ပိုင်း
နှင့်   ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်း ေပး ေရး      
အစီအစဥ် သုံးသပ်ချက်

ြပန်လည်သုံးသပ်မ� 

 ေနာက်ခံ အ ေ�ကာင်းအရာ

ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင်  ေငွသား နှင့် ေဘာက်ချာအေထာက်အပံ့ (Cash and Voucher Assistance (CVA)) အသုံးြပ ုမ�သည် နာဂစ်မုန်တိုင်း
အတွက် ပထမဆုံး CVA အ ေရးေပ�တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မ�ြဖင့် 2008 ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည်။  2020 ခုနှစ်တွင် စုစု ေပါင်း အ ေမရိကန်ေဒ�လာ 
35.6 သန်းတန်ဖိုးရှိ CVA ကို �ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ ့အစည်း 63 ခုမှ လူတစ်သန်း ေကျာ်သို ့ခွဲေဝ ေပးခဲ့သည်။ သို့ေသာ်လည်း အစိုးရမှ CVA 
ကို လက်ခံြခင်းသည် အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု၏ အ ေြခေနနှင့် က�အားလုံးတွင် တစ်ပုံစံတည်းမဟုတ်ေပ။

2021  ခုနှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ 1 ရက် ေန ့တွင် ြမန်မာစစ်တပ်က အာဏာသိမ်း�ပီး အစိုးရကို ြဖ ုတ်ချခဲ့သည်။ COVID-19 နှင့် 2021 ခုနှစ်    
ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် အာဏာသိမ်းမ�တို့၏ေပါင်းစပ်သက်ေရာက်မ�များ ေ�ကာင့် ဖွံ ့�ဖ ိုးတိုးတက်မ�အချိန်များကို ယခင်�ှစ်များစွာသို့ ေနာက်ြပန်
လှည့်ေစခဲ့သည်။ စီးပွား ေရးအကျပ်အတည်းများြဖစ်သည့်  ေငွ ေ�ကးေဖာင်းပွမှု၊ အ ေမရိကန် ေဒ�လာ (USD)လှဲလှယ်ေသာအခါ ြမန်မာကျပ်  
ေငွတန်ဖိုးကျဆင်းမှု၊  ေငွြဖစ်လွယ်မ� အကျပ်အတည်း(liquidity crisis)/ ဘဏ် ေငွစာရင်း နည်းပါးြခင်းနှင့် ဘဏ်များပိတ်ြခင်းတို့ ြဖစ်ေပ� ေစ
ခဲ့သည်။

ရည်ရွယ်ချက်များ

ထို့ ေ�ကာင့် ဤသုံးသပ်ေလ့လာချက်သည် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကချင်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်း တို့ရှိ အနာဂတ်ပဋိပက�တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက် ေရး 
ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိေစရန် 2021 ခုနှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလ 1 ရက်  ေန ့မတိုင်မီနှင့် ေနာက်ပိုင်း လူသားချင်းစာနာေထာက်
ထားမ�ဆိုင်ရာ လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်သူများ၏ ယခင်�ှင့် လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာမှု CVA စီမံကိန်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ြခင်းနှင့် ေစာင့်�ကည့်ြခင်းတို့မှ ရရှိလာေသာ သင်ခန်းစာများကို သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ေ�ကာင့် ဤသုံးသပ်ချက်သည် CVA နှင့် 
CVA သက်ဆိုင်သူများ၏ အသုံးြပ ုမှု၊ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ စိန်ေခ�မ�များနှင့် 
အခွင့်အလမ်းများ၏ အရည်အ ေသွးဆိုင်ရာစာရင်းများကို စုစည်းမှု၊ စီးပွား ေရးအ ေြခအ ေနေြပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက် ေလျာညီ ေထွြဖစ်ေအာင် ြပ ု 
ြပင်နည်းများ ၊  ေစျးကွက်လုပ်ေဆာင်�ိုင်စွမ်းနှင့် အကာအကွယ်အ��ရာယ်များ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်မှုကို ေလ့လာ ေရးသားထားသည်။

နည်းစနစ်

ဤသုံးသပ်ချက်သည် 2021  ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလမှ 2022 ခုနှစ် မတ်လအထိ ြပ ုလုပ်ခဲ့ြပီး အရည်အ ေသွးနှင့် အ ေရအတွက်ဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်များကို ရယူထားေသာ မူလ နှင့်  ေနာက်ဆက်တွဲ  ေဒတာရင်းြမစ်မျိ�းစုံကို အားကိုးသည့် အရည်အ ေသွးဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မ�ကို 
အသုံးြပ ုခဲ့သည်။ သုတေသနအဖွဲ ့သည် စုစုေပါင်း စာရွက်စာတမ်း 56 ခုကို ြပန်လည်သုံးသပ် ြပီး လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းများလက် ေတွ ့လုပ်ေဆာင် ေန�ကသူ 39 ဦးကို  ေတွ ့ဆုံေမးြမန်းခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာ၊ အနှစ်ခ်ဳပ်
 Key Aid Consulting မှ  ေရးသားြပ�စုသည်။ ဧ�ပီလ၊ 2022 
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• ရခိုင်ြပည်နယ်သည် စုစုေပါင်း အ ေမရိကန်ေဒ�လာ 21,212,651 ြဖင့် 2021 ခုနှစ်  ေငွသားလ�ဲ 
 ေြပာင်းမှု အစီအစ�်တွင် အ�ကီးဆုံးပမာဏ အြဖစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 2019 ခုနှစ် 
နှင့် 2020 ခုနှစ်၊ အ ေမရိကန်ေဒ�လာ 6,294,712 နှင့် အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 20,714,603 တို့
နှင့်  ��ိင်းယှ�်ပါက သိသာထင်ရှားစွာ တိုးလာပါသည်။ 

• ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတို့တွင် 2020 ခုနှစ် CVA ပမာဏမှာ အ ေမရိ
ကန် ေဒ�လာ 7,261,976 နှင့် အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 1,022,432 အသီးသီးရှိသည်။ 2021 ခု
�ှစ်တွင် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် ပမာဏသည် အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 
8,856,565 နှင့် အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 1,420,218 သို ့ တိုးလာခဲ့သည်။

• ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် WFP သည်2020 ခုနှစ်တွင် 75% (အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 15,586,124) 
နှင့် 2021 ခုနှစ်တွင် 93% (အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 19,578,449)ြဖင့် CVA ပမာဏ၏ လ�ဲ             
ေြပာင်းေပးသည့် အ�ကီးဆုံး ေဝစု ြဖစ်သည်။ ေထာက်ပံ့ကူညီမှု၏ 34 ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတကာ
အဖွဲ ့အစည်းများ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်/ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် မိတ်ဖက်များအြဖစ်      
ေဆာင်ရွက် ေနသည့် ြပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံအလိုက် အဖွဲ ့အစည်းများမှ လက်ခံသူများထံ ြဖန် ့ ေဝ
ခဲ့သည်။

• ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် WFP သည် အ�ကီးဆုံးနှင့် အတက်�ကဆုံး      
 ေငွသားဆိုင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေသာ အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်ြပီး  2020 ခုနှစ်တွင် စုစုေပါင်း
လ�ဲ ေြပာင်းမှုပမာဏ၏ 76% (အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 778,605) နှင့် 59% (အ ေမရိကန် ေဒ�လာ 
4,287,130) အသီးသီး ရှိခဲ့�ကသည်။ ၎င်းသည် 2021 ခုနှစ်တွင် အလားတူ လ�ဲ ေြပာင်း ေပး ေန
ဆြဲဖစ်�ပီး WFP သည် ကချင်ြပည်နယ်တွင် 63% (အ ေမရိကန ် ေဒ�လာ 5,380,683) နှင့် 95% 
(အ ေမရိကန ်ေဒ�လာ 1,348,369) ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အေကာင်အ    
ထည်ေဖာ်မ�/ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်မိတ်ဖက်များအြဖစ်ေဆာင်ရွက် ေနေသာ ြပည်တွင်းနှင့်   
�ိုင်ငံအလိုက် အဖွဲ ့အစည်းများမှ လက်ခံသူများထံ ကချင်ြပည်နယ်တွင် CVA ၏ 57 ရာခိုင်    
��န်း�ှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် 42 ရာခိုင်��န်းကို ြဖန် ့ ေဝသည်။
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• ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ် နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် စားနပ်ရိက�ာအတွက် CVA 
သည် ဤ သုံးသပ်အစီရင်ခံစာအထိ2019 ခုနှစ်မှစ၍ အ�ကီးမားဆုံး CVA ပမာဏကို ကိုယ်
စားြပ ုပါသည်။ ဤသည်မှာ WFP သည် ြပည်နယ်သုံးခုတွင် အ�ကီးဆုံး CVA လှုပ်ရှားေဆာင်   
�ွက်သူြဖစ်ြခင်း ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ 

• ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အဓိကေပးပို့ြခင်းနည်းလမ်းမှာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ� ေအဂျင်
စီများမှတစ်ဆင့် တိုက်�ိုက် ေငွသား/ ေငွသားများကို စာအိတ်ြဖင့်  ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသို့ 
ေပးအပ်ြခင်းမှာ 2020 ခုနှစ်တွင် လ�ဲ ေြပာင်းမှု၏ 89% နှင့် 2021 ခုနှစ်တွင် 98% တို့ြဖစ်
သည်။ ကချင်ြပည်နယ်တွင်လည်း အလားတူပင် တိုက်�ိုက် ေငွသား/ ေငွသားများပါဝင်သည့် 
စာအိတ်    ြဖင့်  ေပးအပ်ြခင်းမှာ 2019 ခုနှစ် နှင့် 2020 ခုနှစ် တွင် 50% နှင့်  2021တွင် 72%  
ြဖစ်သည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သူများသည် 2018 ခုနှစ်ကတည်းက မိုဘိုင်းလ်
ပိုက်ဆံနှင့် အီလက်ထ ေရာနစ် ေဘာက်ချာများကို အသုံးြပ ုခဲ့သည်။ သို့ေသာ်လည်း  ေငွြဖစ်လွယ်
မ�အကျပ်အတည်း ေ�ကာင့် ၎င်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ေသာ ေ�ကာင့် 2020 ခုနှစ်တွင် လုပ်ေဆာင်နိုင်မှု 
28% မှ 2021 ခုနှစ်တွင် 0% သို့ ကျဆင်းသွားသည်။

•  ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် အဓိက ေပးပို့သည့် ယ��ရားမှာ စာအိတ်ြဖင့် တိုက်ရိုက် ေငွသား/ 
 ေငွသားများ ေပးအပ်ြခင်းြဖစ်�ပီး 2019 ခုနှစ်တွင် 87 %၊ 2020 ခုနှစ်တွင် 100% နှင့် 2021 ခု
နှစ်တွင် 98% တို့   ြဖစ်သည်
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• ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ် နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းရှိ နယ်ပယ်သုံးရပ်လုံးတွင် 
COVID-19 နှင့် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူမ�တို ့ ေ�ကာင့် CVA အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 
စိတ်ဝင်စားမှု  ေလျာ့နည်းသွားြခင်းမရှိ ေပ။  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းမ�သည်  ေစျးကွက်များလည်ပတ်  
ေနသေရွ ့  ေငွသား ေ�ကာင့် ရရှိလာသည့် လွတ်လပ်မ�နှင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်မ�တို့ ေ�ကာင့် ရပ်ရွာ၏ 
ဦးစား ေပးပုံစံအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိ ေနသည်။  အုပ်ချ�ပ် ေန ေသာ အစိုးရက  ေငွသားလက်ခံ
မ� ေ�ကာင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တစ်ခုလုံးတွင် စားနပ်ရိက�ာအကူအညီရရှိမှုအတွက်   အာမခံချက်
ရှိေသာ်လည်း MPCAအတွက် ခွင့်ြပ ုချက်နှင့်  အြခားက�များအတွက်  ေငွသားသည် အဖွဲ ့
အစည်းများနှင့် တည် ေနရာေပ�မူတည်သည်။ တပ်မေတာ်က အာဏာသိမ်းြပီးကတည်းက  
ကချင်ြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင်  ေငွသားလက်ခံ ေရးနှင့်ပတ်သက် ြပီး 
အတားအဆီးမရှိေသးပါ။

•  ေစျးကွက်ရှုေထာင့်မှ�ကည့်လျှင် CVA ြဖစ်�ိုင် ေြခမှာ မ ေြပာင်းလဲဘဲ ရှိ ေနသည်။  စစ်တပ်
အာဏာသိမ်းမ� ေ�ကာင့် စစ် ေဆး ေရးဂိတ် ပိုမိုများလာြခင်းနှင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ေ�ကာင့်  ေစျး
ကွက်ရရှိမှု/ေထာက်ပံ့မ�အ ေပ� ယာယီသက် ေရာက်မ�ရှိခဲ့ေသာ်လည်း အ ေြခခံလိုအပ်ချက်များ
အတွက် ကုန်စည်ရရှိမှုမှာ ထိခိုက်မှုမရှိ ေပ။  ေစျးကွက်များသည် အ�ကီးအကျယ် ခံနိုင်ရည်ရှိ      
ေ�ကာင်း သက် ေသြပခဲ့သည်။ သို့ေသာ် ဟန်ချက်ညီမျှမှုသည် အထိခိုက်မခံဆဲြဖစ်သည်။       
အ ေ�ကွး(credit) နှင့်  ေငွသားစီးဆင်းမှုရရှိရန် ြပင်းထန်စွာ ကန် ့သတ်ထားဆဲြဖစ်ြပီး သယ်ယူ
ပို့ေဆာင် ေရးမှာ  ေစျးနှုန်းြမင့်မားြပီး စိန် ေခ�မှုများနှင့် ရင်ဆိုင် ေနရသည်။ ြပည်တွင်းထုတ် ဆန်
စပါး ကဲ့သို့ေသာ အဓိက  ေထာက်ပံ့ ေရး ကွင်းဆက်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းြခင်းနှင့်    
ေရရှည်တွင် ပျက်စီးနိုင် ေြခရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် 
အခက်အခဲများသည်  ေငွသားပုံစံနှင့်သာမက ကုန်ပစ�ည်းများြဖင့်ေထာက်ပံ့သည့် အမျိ�းအစား
နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။

• လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်
သည့် ကုန်ပစ�ည်းများြဖင့်ေထာက်ပံ့သည့် အကူအညီသည် �ိုင်ငံ၏ေဒသအများစုတွင် ခရီးသွား
လာခွင့် ခွင့်ြပ ုချက် (TA) ကို ရယူရန်လိုအပ်�ပီး CVA အတွက်ထက်ပင် ပိုမိုခက်ခဲ ေန သည်။ 
စိန် ေခ�မ�များရှိ ေနေသးေသာ်လည်း၊  ေငွသားသည် အြခားပုံစံများနှင့် ��ိင်းယှ�်ပါက ြဖစ်နိုင် ေြခ
အရှိဆုံးနှင့် ပိုမို�ိုးရှင်းေသာ  ေရွးချယ်မ�ြဖစ် ေနဆဲြဖစ်သည်။
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•  ေငွ ေ�ကးေဖာင်းပွမ� ေ�ကာင့် CVAကို ြမန်မာကျပ် ေငွြဖင့် ရရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ဝယ်ယူမှု
စွမ်းအားမှာ ဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့သည်။ 

• 2021 ခုနှစ်ကတည်းက လ�ဲေြပာင်းမ�တန်ဖိုးများအတွက် အကိုးအကားအြဖစ် အနည်းဆုံး
အသုံးစရိတ်  ေစျးြခင်း (MEB) တည်ရှိေသာ်လည်း၊ ၎င်းကို လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု
ဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီများအ�ကားတွင် အသုံးြပ ုမှုမှာ တသမတ်တည်း မရှိ ေချ။ ထို့အြပင် ၎င်းကို 
လက်ရှိအ ေြခအ ေနနှင့်မကိုက်ညီသည့် ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးမှု ေဒတာအ ေပ� အ ေြခခံ ြပ ုစုထားသည်။ 
အသုံးြပ ု ေနေသာ MEB အြပင်၊ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုအဖွဲ ့အစည်းများသည် WFP 
မှြပုလုပ်ေသာ ရိက�ာြခင်းေတာင်း၏ လစ�်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမှုကို အသုံးြပ ု၍ ၎င်းတို့၏ လ�ဲ ေြပာင်း
တန်ဖိုးများကို လိုက် ေလျာညီ ေထွြဖစ်ေအာင် လုပ်ေဆာင်သည်။ 

• လက်ခံသူများ၏ ဝယ်ယူမှုစွမ်းအားကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အကျပ်အတည်းတွင် လူသားချင်းစာ
နာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏  လ�ဲ ေြပာင်းတန်ဖိုးကို ြပ�ြပင် ေြပာင်း
လဲ�ိုင်သည့်အ ေပ� ကွဲလွဲ ေနေသာ အစီရင်ခံစာအချိ� ့ရှိသည်။ ဘတ်ဂျက်ကန် ့သတ်ချက်များ      
ေ�ကာင့် အဖွဲ ့အစည်းများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် ၎င်းတို့၏ လ�ဲ ေြပာင်းတန်ဖိုးကို တိုးြမ�င့်�ိုင်ြခင်း 
မရှိခဲ့ပုံရသည်။ဒီဇ
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•  ေငွြဖစ်လွယ်မ�အကျပ်အတည်းသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် CVA အား အသုံးြပ ုရန် ြဖစ်�ိုင် ေချကို 
စိန် ေခ�လျက်ရှိသည်။ ဤအကျပ်အတည်း၏ ရလာဒ်အ ေနြဖင့် FSP များသည်   ေငွသားအသုံး  
ြပ ုြခင်းြဖင့်သာ ကန် ့သတ်ထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်�ိုင်ြခင်းမရှိ ေသာ ေ�ကာင့် 
CVA မိတ်ဖက်များြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများကို အစပိုင်းတွင် ရပ်တန် ့ခဲ့သည်။

• အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများအ ေနြဖင့်  ေငြွဖစ်လွယ်မှုဆိုင်ရာ ကန် ့သတ်ချက်များနှင့် FSP 
များ၏ လှုပ်ရှားမှုများ ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုများ ေ�ကာင့် အသုံးြပ ု�ိုင်သည့် တခုတည်းေသာ ြဖန် ့
ချီ ေရး ယ��ရားြဖစ်သည့် စာအိတ်များအတွင်း  ေငွသားထည့်ေပးြခင်း ကိုသာ အသုံးြပ��ကရ
သည်။

•  ေငွြဖစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်း ေ�ကာင့် အခ ေ�ကး  ေငွ 3 မှ 13% အထိ - Hundi ဝန်ေဆာင်
မှု ေပ းေသာ  ေငွထုတ်ဝန်ေဆာင်မှုေပးသည့်  ေစျးကွက်အတွင်း လုပ်ေဆာင်သူအသစ်များ ေပ�       
ေပါက်လာ ေစသည်။ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းြပီး ေနာက်ပိုင်း �ိုင်ငံတကာနှင့် �ိုင်ငံတွင်းလုပ်      
ေဆာင်သူအများစုသည် Hundi ဝန်ေဆာင်မ�များကို အသုံးြပ ုခဲ့�ကသည်။ Hundi အသုံးြပ ု
မှု၏ အ ေသးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ   လုပ်ေဆာင်
သူများအ�ကား လ��ိ ့ဝှက်ချက်များရှိ ြပီး  ေယဘုယျအားြဖင့်  ေငွြဖစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းကို 
မည်ကဲ့သို့ စီမံခန် ့ခွဲ ေနသည့်အ ေပ�  ေြပာဆို�ကြခင်းြဖစ်သည်။ Hundi အသုံးြပ ုမ�သည် စီးပွား  
ေရး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျင့်စာရိတ� အ ေပ�မူတည်၍ နိုင်ငံ ေရး သို့မဟုတ် 
လူမှု ေရးဆိုင်ရာ အစီအစ�်များမှ လ�မ်းမိုး�ိုင်ေသာ ေ�ကာင့် အ��ရာယ်တစ်ခုအ ေနြဖင့် ြဖစ်လာ   
�ိုင်သည်။
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• ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်မှုဆိုင်ရာ  အ��ရာယ်များသည် စံသတ်မှတ်မှုများထက် အ ေြခအ ေန 
အ ေပ� ပိုမို၍မူတည်သည်။

• စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု၏ ရလာဒ် ေ�ကာင့် အကျိ�းခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့် ထိ ေတွ ့ဆက်သွယ်�ိုင်မှု 
 ေလျာ့ကျြခင်းသည် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများမှ ထိန်းချ�ပ်နိုင်မှု
နှင့် �ကီး�ကပ်�ိုင်မှုအားများ  ေလျာ့နည်းသွား ေစသည်။

• CVA အား အသုံးြပ ုြခင်းသည် ကုန်ပစ�ည်းများြဖင့်ေထာက်ပံ့သည့် (in-kind) ထက်ပိုမို၍ 
သိုသိပ်မှုရှိြခင်း ေ�ကာင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းနှင့် လက်ခံရရှိသူ နှစ်
ဦးစလုံးအတွက်  ေဘးကင်းလုံြခံ ုမှုကို တိုးြမင့် ေစသည်။

• အချိ� ့ ေသာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ သီးြခား 
ပစ်မှတ်အုပ်စုများအ ေပ� မူတည်၍ ေပးပို့မ� ယ��ရားများကို ချိန်ည�ိထားသည်။ ဥပမာ ကိုယ်       
ခ��ာမသန်စွမ်းသူများအား စာအိတ်များအတွင်းသို့  ေငွသားထည့်၍  ေနအိမ်တစ်အိမ်ချင်း  ေပး
ပိ့ု  ြခင်းများ။

• လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမှုအဖွဲ ့အစည်းမှ  ေငွသားအား စာအိတ်များတွင်ထည့်၍ တိုက်   
ရိုက်ြဖန့်  ေဝသည့်ပုံစံအြဖစ်  ေြပာင်းလဲသွားြခင်းမှာ ြပင်ပအဖွဲ ့အစည်းများ ပါဝင်ြခင်းမရှိေတာ့ 
ေသာ ေ�ကာင့် ကိုယ် ေရးကိုယ်တာ  ေဒတာကာကွယ် ေရးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အ��ရာယ်များကို       
ေလျှာ့ချနိုင်သည်။

•  ေငွည�စ်ြခင်း အ��ရာယ်ကို ေလျာ့ပါး ေစရန်အတွက် Mercy Corps ကဲ့သို့ေသာ လုပ်ေဆာင်
သူများသည်  ေဈးေရာင်းပွဲများ စီစ�်ကျင်းပေပးြခင်းအားြဖင့် ေဘာက်ချာ ေရာင်းချသူများအား   
ေငွသားလက်ခံသူများနှင့် ပိုမိုနီးကပ် ေစသည်။
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• 2018  ခုနှစ်မှစ၍ CVA အစီအစ�်များ၏ ဒီဇိုင်း ေရးဆွဲရာတွင် LNGO များအား ပိုမိုအသား  
ေပးေသာ အခန်းက�ကို ေပး ေဆာင်ရန် အ ေလးေပးေဆာင်ရွက်မ�များ အားေကာင်းလာ
ခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-19 နှင့် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းြခင်းများ �ှစ်ခုေပါင်းစပ်လိုက်ြခင်းသည်                    
ဤ ေြပာင်းလဲမ�ကို အရှိန်ြမင့်တက်ေစခဲ့သည်။ သို့ေသာ်လည်း ၎င်းသည် အခန်းက�များနှင့် 
တာဝန်များ ခွဲ ေဝမ�အ ေပ� သိသိသာသာ  ေြပာင်းလဲ�ိုင်ြခင်းမရှိခဲ့ပဲ �ိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်း
များသည် အစိတ်အပိုင်း အများစုကို တာဝန်ယူ ေနဆဲြဖစ်သည်။

• ကချင်ြပည်နယ်တွင် အမျိ�းမျ�ိးေသာ အင်တာဗျ�းများအရ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ CVA 
ကွာဟချက်များမရှိေသာ LNGO များ အများအြပားရှိ ေနသည်။ ြဖစ်�ိုင်သည်မှာ CVA နှင့်     
လုပ်ေဆာင်သူများအ�ကား �ကာရှည်စွာ ထိ ေတွ ့ဆက်ဆံမှု ေ�ကာင့် ြဖစ်နိုင်သည်။ ေသးငယ် 
ေသာ LNGO များမှသာ CVA စွမ်းရည် ြမ�င့်တင်မှု သင်တန်းများ လိုအပ်သည်။ ရှမ်းြပည်နယ်            
ေြမာက်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တို့တွင် ကွာဟချက်များသည် ပိုမိုအားေကာင်းသည်ဟု သတင်း   
ေပးသူများမှ ယူဆ�ကသည်။


