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ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘ��ာ ေရးဆိုင်ရာနည်းလမ်း ာ ေရးဆိုင်ရာနည်းလမ်း 
များကို အကူအညီ ေပး ေရးအဖွဲ ့အစည်းများက များကို အကူအညီ ေပး ေရးအဖွဲ ့အစည်းများက 
အသုံးြပ ုမအသုံးြပ ုမ��။။

ြြပန်လည်သုံးသပ်မပန်လည်သုံးသပ်မ��

Counting money. Image courtesy of Asia Times

2021 ခုနှစ်၊  ေဖ ေဖာ်ဝါရီလ (1) ရက် ေန ့တွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံ၌ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းြပီးကတည်းက၊ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ� 
ဆိုင်ရာ အကူအညီများ  ေပးအပ်ြခင်းဆိုင်ရာ စိန်ေခ�မ�များသည် ပဋိပက�နှင့်  ေ�� ့ ေြပာင်း ေနထိုင်ရမ�၊ လက်လှမ်းမီ ေရးနှင့် လုံ�ခံ� ေရးဆိုင်ရာ 
ကန် ့သတ်ချက်များအြပင်၊ တရားဝင် ဘ�ာ ေရး က�အ ေပ� ကန် ့သတ်ချက်များကို တုံ့ြပန်သည့်အ ေနြဖင့် သိသိသာသာ ထွက် ေပ�လာ
ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပင် ြမင့်တက်လာသည့်ပဋိပက�များနှင့်  ေ�� ့ ေြပာင်း ေနထိုင်ရမ�များ၊ ဆင်းရဲမွဲ ေတမ���န်းြမင့်တက်လာြခင်းနှင့် 
အသက် ေမွးဝမ်း ေကျာင်းလုပ်ငန်းများပျက်ဆီးသွားြခင်းတို့ ေ�ကာင့် လူ ေပါင်း (14.4) သန်း ေကျာ်မှာ လိုအပ်မ�များ ရှိလာ ေ�ကာင်း ကမ�ာ့့ကုလ
သမဂ�၏ 2022 ခုနှစ်၊ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ  အ ေပ��ခ ုံငုံသုံးသပ်ချက်1 အရ သိရသည်။ အာဏာသိမ်း
မ�မတိုင်မီတွင် ြမန်မာ�ိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများသည် ပိုမိုတာရှည် ေသာဖွဲ ့စည်းပုံ�ှင့်  ေစျးကွက်
အေထာက်အပံ့များကို အာ�ုံစိုက်ခဲ့ ေသာ်လည်း၊ ယခုနှစ်မှစ၍  ေငွေ�ကးနှင့် ေဘာင်ချာ/ ေြပစာအ ေြခခံအ ေထာက်အကူအပါအဝင် အ ေြခခံ 
လိုအပ်ချက်များနှင့် အ ေရး ေပ�အကူအညီများအတွက် လိုအပ်မ�မှာ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာ ေ�ကာင်း  ေတွ ့ရသည်။

လစာ ေပး ေချြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မ� ေပးသူများ၊ လုပ် ေဖာ်ကိုင်ဖက်များနှင့် အကျိ�းခံစားခွင့်ရှိသူများအတွက် အနည်းဆုံးပံ့ပိုး ေပးြခင်းများ
အပါအဝင် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ�ဆိုင်ရာ  ေငွသားလိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီ  ေစရန် ၎င်းတို့အသုံးြပ ုသည့်နည်းလမ်းများကို ထပ်မံ
ချဲ ့ထွင်ရာတွင်  ေဒသတွင်းနှင့် �ိုင်ငံတွင်းရှိ လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများအတွက် ဤသို့စဥ်ဆက်မြပတ ် ေြပာင်း
လဲမ�များက တွန်းအားြဖစ် ေစခဲ့သည်။ တရားဝင် (ဥပမာအားြဖင့်၊ မိုဘိုင်းလ် ေငွေပး ေဆာင်သူများ၊ အ ေသးစား ေငွေရး ေ�ကး ေရး အဖွဲ ့အစည်း
များ၊ ဘဏ်မှဘဏ်သို့ဝန် ေဆာင်မ�များ) နှင့် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းမ�နည်းလမ်းများ (ြမန်မာအာဏာပိုင်များထံမှ တရားဝင်
ခွင့် ြပ ုချက်မရှိပဲ၊  ေဒသတွင်း သို့မဟုတ် ြပည်တွင်း၌  ေငွများ   လ�ဲ ေြပာင်း ေနသူများ သို့မဟုတ်  ေငွသား ေပး ေဆာင်သူများ) သည် ြမန်မာနိုင်ငံ
တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ�ကာ ေအာင် လည်ပတ် ေနခဲ�့ပီးြဖစ်၍၊ နယ်စပ်ြဖတ် ေကျာ်တုံ့ြပန်မ�နှင့် နာဂစ် ေနာက်ပိုင်းကနဦးတုံ့ြပန်မ�တို့၏ တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း အြဖစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပ ုခဲ့�ကသည့်အြပင်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရလွယ်ကူြခင်း၊  ေဘးအ��ရာယ်များ နည်းပါးြခင်း၊ တည် ေဆာက် 
ြပီးသားြဖစ်သည့် စည်းကမ်းလိုက်နာမ�နှင့် စာရွက်စာတမ်းရှိမ�တို့ ေ�ကာင့် ြပီးခဲ့ ေသာ ဆယ်စုနှစ်အထိ�ကာ ေအာင် တရားဝင်ဘ�ာ ေရးစနစ်ကို 
အသုံးြပ ုမ�က လ�မ်းမိုးထား�ပီးြဖစ်သည်။ 

အာဏာသိမ်း�ပီး ေနာက် ြမန်မာအစိုးရသည် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ ေအဂျင်စီများနှင့် လူပုဂ�ိ�လ်များကို ဘဏ်မှ ဘ�ာ      
 ေငွများရယူသုံးစွဲြခင်းမှ ကန် ့သတ်ရန် ြပင်းထန် ေသာအစီအမံများကို စတင် လုပ် ေဆာင်ခဲ့သည်။ တရားဝင် ေငွေ�ကးအဖွဲ ့အစည်းများ (ဘဏ်
များ၊ မိုဘိုင်းလ် ေငွ ေပး ေဆာင်သူများနှင့် လစာ  ေပး ေချမ�ဝန်ေဆာင်မ�များအပါအဝင်) ြဖင့် ထိ ေတွ ့ဆက်ဆံြခင်း သို့မဟုတ် ဝင် ေရာက်သုံး
စွဲြခင်းတို့ မြပ ုလုပ်နိုင်  ေရးအတွက် လုံြခ ုံ ေရးနှင့် နိုင်ငံ ေရးဆိုင်ရာ အ ေ�ကာင်းြပချက်များ များြပားလာြခင်းနှင့်အတူ ယင်းက တရားဝင် 
ဘ�ာ ေရးစနစ်များအ ေပ� မှီခိုအားထားမ�  ေလျာ့ကျသွားသည်ဟု ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။

1. OCHA၊2021 ခုနှစ်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လူသားချင်းစာနာမ�ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ �ခံ�ငုံ ေလ့လာမ�  2022ခုနှစ်၊ Relief Web. 
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021
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သို့ရာတွင် ထိုဘ�ာ ေရး အဖွဲ ့အစည်းများအ ေနြဖင့် လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်က  ေြပာင်းလွယ်                
ြပင် လွယ်ြဖစ်မ�ကို ြမ�င့်တင်ေဆာင်ရွက်လာြပီး၊ ယင်းက နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများအ ေနြဖင့် ၎င်းတို့၏ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ�ဆိုင်ရာ  ေငွ ေ�ကးလိုအပ်ချက် အချိ� ့ကို ကိုက်ညီ ေစရန်အလို ့ငှာ ထိုဘ�ာ ေရးအဖွဲ ့
အစည်းတို့ကို ဆက်လက်အသုံးြပ ု ေနသည်ဟု ဆိုလိုြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို မသိရ ေသး ေသာ်လည်း မ ေဝး  
ေတာ့ ေသာ အနာဂတ်တွင် အဆိုပါ လ�ဲ ေြပာင်းမ�များအ ေပ� စိစစ်မ� တိုးလာဖွယ်ရှိ ြပီး  ေဒတာဆိုင်ရာကာ   
ကွယ်ေစာင့်  ေရှာက်မ�နှင့်ပတ်သက်၍ �ကီးမား ေသာစိုးရိမ်မ�များ ရှိ ေန ေသးသည်။

တရားဝင်ဘ�ာ ေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ေပးသူများနှင့် တရားမဝင် ေငွသားလ� ဲေြပာင်းမ�နည်းလမ်းများ 
အပါအဝင် နည်းလမ်းအသစ်များကို �ုံးများအ�ကား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ�ဆိုင်ရာ  ေငွေ�ကးလိုအပ်မ�များ        
ြဖင့် ကိုက်ညီရန် အလို့ငှာ၊  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းြခင်း၊  ေအဂျင်စီအဖွဲ ့အစည်းများကို  ေငွ ေပး ေချအသုံးြပ ုနိုင်
ရန်အတွက်  ေငွေ�ကးများ ပံ့ပိုး ေပးြခင်း/ အရင်းအ ြမစ်များ ေပးြခင်း၊ ဘဏ်မှ ကိုင် ေဆာင်ထား ေသာ ရန်ပုံ 
ေငွ များအ တွက်  ေငွသားြဖစ်လွယ်မ� အရင်းအြမစ်အတွက် ေ အးဂျင့်များ သို့မဟုတ်  ေရာင်းချသူများ၊ လုပ်  
ေဖာ်ကိုင်ဖက်များနှင့် အကျိ�းခံစားခွင့်ရှိသူ များပါဝင်သည့် တတိယ ေြမာက်အဖွဲ ့အစည်းများသို့   ေငွ ေပး           
ေချမ�တို့အပါအဝင် နည်းလမ်းအမျိ�းမျိ�းြဖင့် အသုံးြပ ု�ကပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် ၎င်းတို့လုပ်  ေဆာင်ဤစာတမ်းတွင် ၎င်းတို့လုပ်  ေဆာင်
ပုံ၊ စိန် ေခ�မ�များနှင့် စွန် ့စားရမ�များအပါအဝင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ�အတွက်  ေငွသားကိုရှာ ေဖွြခင်းနှင့်     ပုံ၊ စိန် ေခ�မ�များနှင့် စွန် ့စားရမ�များအပါအဝင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မ�အတွက်  ေငွသားကိုရှာ ေဖွြခင်းနှင့်     
လ� ဲ ေြပာင်း  ေပးြခင်းတို့အတွက် မတူညီ ေသာ ေရွးချယ်စရာများကို ြခ ုံငုံေဖာ်ြပရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။လ� ဲ ေြပာင်း  ေပးြခင်းတို့အတွက် မတူညီ ေသာ ေရွးချယ်စရာများကို ြခ ုံငုံေဖာ်ြပရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

 ေရွးချယ်ခွင့်များ အများအြပားနှင့် တရားမဝင်ဘ�ာ ေရး က�၏ ဗဟိုချ�ပ်ကိုင်မ�  ေလျှာ့ချထား ေသာ  
သ ေဘာသဘာဝအရ၊ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများအား လိုက် ေလျာညီ   
ေထွ ြဖစ် ေစမ� ကို ေပးမည့် တည်  ေဆာက်ထားသည့် အ ေကာင်းဆုံးအ ေလ့အကျင့်များသည် အလွန်အ ေရး
�ကီး သည့်အြပင်၊ အ ေြခခံလိုက်နာမ�နှင့်  ေဘး အ��ရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန် ့ခွဲမ�အ ေလ့ အကျင့်များကို လိုက်နာ            
ေ�ကာင်း  ေသချာ ေစရမည် ြဖစ်သည်။ နှစ်ရှည်လများ�ကာ    ြမင့်�ိုင်သည့် အကျပ်အတည်းပတ်ဝန်းကျင်
တွင် အနာဂတ်အတွက် သင့် ေတာ်၍၊ လိုက် ေလျာညီ ေထွရှ ိ ေနေစရန်အတွက် အလှ�ရှင်များအ ေနြဖင့် 
လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ ဆက် လက်လုပ် ေဆာင်မ�များနှင့်ပတ်သက်၍ ြပတ်သား ေသာ
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စွန် ့စားလိုမ� အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ဦးစား ေပးအ ေနြဖင့် အကူအညီများသည် လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာအ ေရးပါ ေသာအချက်
များ�ှင့်အညီ ဆက်လက်စီးဆင်း ေ�ကာင်းနှင့် အလှ�ရှင်များ၏ စွန် ့စား လိုမ�အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် 
တာဝန်ခံမ�နှင့် လိုက် ေလျာညီ ေထွရှိမ�ဟူသည့် လိုအပ်ချက်နှစ်ခုစလုံးအ ေပ�  ေသချာစွာထင်ဟပ ် ေစ
သင့်ပါသည်။ လိုက်နာရမည့်စည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာ ေ�ကာင်းနှင့် ေငွစီးဆင်းမ�ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ေသာ 
စာရွက်စာတမ်းများရှိ ေ�ကာင်း  ေသချာ ေစြခင်းြဖင့်၊ မူဝါဒများအ ေနြဖင့် ဘ�ာ ေငွအလွဲသုံးစားမ�  ေလျာ့ပါး  
ေစရန် အာ�ုံစိုက်သင့်ပါသည်။ 

ဤစာတမ်းသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံနှင့် အြခား ေသာ  ��ိင်းယှဥ်၍ရသည့်အ ေ�ကာင်းအရာများြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်
ရွက်မ� လမ်းည�န် ကို  ေရးဆွဲရန်အတွက် ကုလသမဂ�၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့်   
ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အ ေတွ ့အ�ကံ ုများမှ  ေရးဆွဲထားြခင်းြဖစ်�ပီး၊ မှတ်ပုံတင် ြခင်းမှ  ေနာက်ဆုံးရန်
ပုံ ေငွလက်ခံရရှိြခင်းအထိ လုပ်ငန်းစဥ်တစ် ေလျှာက် လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်း
များအား လမ်းည�န် ေပးရန်ြဖစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ က�တ   
ေလျှာက်တွင် အသုံးြပ ုနိုင်သည့် ရှင်းလင်း  ေသာအနိမ့်ဆုံးစံချိန်စံည�န်းများကို ချမှတ်ရန်နှင့် လုပ်ငန်း             
ေဆာင်ရွက်မ� လုပ် ေဖာ် ကိုင်ဖက်များနှင့် အလှ�ရှင်များ နှစ်ဖက်စလုံးမှ လိုက် ေလျာညီ ေထွစွာ ကျင့်သုံးနိုင်  
ေစရန်ြဖစ်သည်။  ဤစာတမ်း တွင်ပါရှိ ေသာ လမ်းည�န်ချက်သည် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ 
အဖွဲ ့အစည်းများအား ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် အြခား ေြပာင်းလဲ�ိုင် ေသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ�ပတ်ဝန်းကျင်များ
အတွင်းရှိ ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် ထုံးတမ်း စ�်လာနှင့်အညီ၊ လက်ခံထားေသာစည်းကမ်းလိုက်နာမ�     
စည်းမျ�်းများအတွင်း လုပ်ေဆာင် ေနေ�ကာင်း  ေသချာ ေစပါသည်။ အခင်းအကျင်းဆိုင်ရာ အ ေ�ကာင်းအရာ
များစွာ�ှင့်  ေဒသတွင်း စိန်  ေခ�မ�များအရ၊ အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး ေသာ  ေနရာများသို့  ေရာက်ရှိရန် လူသား
ချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အ ေရးပါ ေသာအချက်များ၊  ေြပာင်းလွယ် ြပင်လွယ်ြဖစ်မ�နှင့် အစားထိုး
စာရွက်စာတမ်းများကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ် စာရင်းစစ်လမ်း ေ�ကာင်းနှင့် စစ်ေဆးြခင်းအပါအဝင် 
စည်းကမ်းလိုက်နာမ�ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို   ြဖည့်ဆည်း ေပး ေနဆဲ ြဖစ်မည်။ 
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1. အလှ�ရှင်များတွင် ကာလရှည် ေသာ သ ေဘာသဘာဝရှိသည့် ပဋိပက�နှင့် အကူအညီများစီးဆင်း
မ�ကို တာဝန်ယူမ�ရှိ ေစ ေရးလိုအပ်ချက်ကို ထင်ဟပ်သည့် ရှင်းလင်းြပတ် သား ေသ ာ   အ��ရာယ် 
အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ရှိထားသင့်သည်။ အလှ�ရှင်များအ ေနြဖင့် ဘ�ာ ေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ 
စွာအနက် နည်းလမ်းတစ်ခုချင်းစီ၏ အကျိ�း ေကျးဇူးများ၊ စိန် ေခ�မ�များနှင့် အ��ရာယ်များကို အသိ
အမှတ်ြပ ုြပီး၊ ၎င်းတို့ကို မတူညီ ေသာ အ ေြခအ ေနများတွင် မည်သို့အသုံးြပ ုသင့်ပုံကို  ေြပာြပြခင်း    
ြဖင့် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်
မ�ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ြပည့်မီ ေစရန်   ေထာက်ပံ့သင့်ပါသည်။ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထား
မ�ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ�ှင့် အကျိ�းခံစားခွင့်ရှိသူတို့အ ေပ�  ေဘးထိခိုက်�ိုင် ေချတို့ကို  ေလျှာ့ချ ေပး ရ
မည့်အြပင်၊ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ နှင့်အညီ အထိခိုက်အလွယ်
ဆုံး ေသာသူများထံသို့ အကူအညီများ ဆက်လက်စီးဆင်း ေန ေစရန်  ေသချာ ေစ မည့်တစ်ခုတည်း     
ေသာနည်းလမ်းမှာ ချ�်းကပ်မ�နည်းလမ်းအစုံကို အသုံးြပ ုြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

2. အလှ�ရှင်များနှင့် အစိုးရမဟုတ် ေသာအဖွဲ ့အစည်းများသည် တရားဝင် �ှင့် တရားမဝင် ေသာ 
ဘ�ာ ေရး နည်းလမ်းများကို အသုံးြပ ုြခင်း၏ အ��ရာယ်များကို နားလည်သင့်သည်။ လုပ်ငန်း
လည်ပတ်မ�နှင့်  ေငွြဖစ် လွယ် ေစမည့် ေနရာတို့တွင် တရားဝင်  ေငွေရး ေ�ကး ေရးစနစ်များကို 
ဆက်လက်အသုံးြပ ုြခင်းသည် စည်းကမ်းလိုက်နာမ��ှင့် လိမ်လည်မ�ဆိုင်ရာ ��  ့ေထာင့်မ�ှကည့်
ပါက အကျိ�း ေကျးဇူးများစွာရှိသည်။ သို ့ ေသာ် တရားဝင်ြဖစ်မ�ကို ဆုံးြဖတ်ြခင်းသည် သတ်မှတ်
ဧရိယာအတွင်း တရားဝင်မ�နှင့် ဥပ ေဒြဖင့်ထိန်းညိ��ိုင်မ� တို့�ှင့်စပ်လျဥ်းသည့်  ေမးခွန်းထုတ်စရာများ 
 ေပ�  ေပါက် ေစသည်။ သို့ ေသာ်လည်း လက်ရှိြဖစ် ေပ� ေနေသာ ပဋိပက�များနှင့် လူသားချင်းစာနာ         
ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အဖွဲ ့အစည်းများအ ေပ� စိစစ်မ�များ ေ�ကာင့် ြမန်မာ  �ိုင်ငံ ေတာ်ဗဟိုဘဏ်   
�ှင့် စစ် ေကာင်စီတို့၏ တရားဝင်ဘ�ာ ေရးစနစ်အ ေပ��ကီး�ကပ်မ�သည် စည်းမျ�်း စည်းကမ်း
ချမှတ် ြခင်း၊ �ကီး�ကပ်မ�အြပင်၊ အချိ�  ့ ေသာ မိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် ပထဝီဝင်ဧရိယာများကို ကန် ့ 
သတ်လိုက်ြခင်း ြဖင့် အကူအညီစီးဆင်းမ�ကိုကန် ့သတ်ြခင်း၊  ေဒတာလုံ�ခ ုံ ေရးနှင့် အချိ� ့ ေသာ ေနရာ 
များတွင် �ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံြခ ုံ ေရးတို့နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် သိသာထင်ရှား ေသာစိုးရိမ်ပူပန်မ�တို့ကို ြဖစ်  
ေပ� ေစကာ၊  တရားဝင်မဟုတ် ေသာ နည်းလမ်းများကို  အသုံးြပ ုြခင်းသည်သာ အကျိ�းအေ�ကာင်း 
ကိုက် ညီမ�ရှိ ေ�ကာင်း ြပသ�ိုင်သည်။ 

3. အလှ�ရှင်များနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ ့အစည်းများတွင် တာဝန်ခံမ�ရှိ ေစရန်�ှင့်  ေငွစီးဆင်း
မ�ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ  ေသချာစွာရှိသင့်သည်။ အဖွဲ ့အစည်းများ၏ တည်ဆဲ
မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို လိုက်နာ ေနသ ေရွ ့၊ ယင်းအချက်ကို တရားဝင်နှင့် တရားမ
ဝင် ေသာ  ေငွေ�ကးလ�ဲ ေြပာင်းမ� နည်းလမ်းများနှင့်အတူ လုပ် ေဆာင်�ိုင်သည်။ ထိုသို့ ေသာ မူဝါဒများ
မှ ကင်းလွတ်ခွင့်လိုအပ် ေသာအခါ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမ� စည်းမျဥ်းများက  ေနာက်ထပ်စာရွက်စာ 
တမ်းများြဖင့် ကိုက်ညီရမည်ြဖစ်သည်။ 

4. အထူးသြဖင့်  ေဒသတွင်းအဖွဲ ့အစည်းများအတွက် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့၏ြပည်တွင်းထိန်းချ�ပ်မ�များ
နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အား ေကာင်း ေစရန် အလှ�ရှင်များက အဖွဲ ့အစည်းများအား ပံ့ပိုးကူညီ
သင့်သည်။
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• • အလွတ်သ ေဘာ  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းမ� နည်းလမ်းများ / ဟွန်ဒီအစီအစဥ်များသည် အလွတ်သ ေဘာ  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းမ� နည်းလမ်းများ / ဟွန်ဒီအစီအစဥ်များသည် ြမန်မာ
အာဏာပိုင်များထံတွင် အဆိုပါဝန်ေဆာင်မ�များကို ေပး ေဆာင်ရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားြခင်း
မရှိ ေသာ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းြခင်း၊ 
အရင်း အြမစ်ရှာြခင်း သို့မဟုတ် ြဖန် ့ ေဝြခင်းတို့ကို ထည့်သွင်းထားသည့် ကျယ်ြပန် ့ ေသာ ေဝါဟာရ
တစ်ခုြဖစ်သည်။

• • �ကားခံတရားမဝင် ေသာ ေငွသားလ�ဲ  ေြပာင်းမ�ကိုယ်စားလှယ် �ကားခံတရားမဝင် ေသာ ေငွသားလ�ဲ  ေြပာင်းမ�ကိုယ်စားလှယ် - တရားမဝင် ေငွလ�ဲကိုယ်စားလှယ်
သည် ဘဏ် ေငွလ�ဲြခင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်မှ  ေငွလ� ဲ ေြပာင်းြခင်းအတွက် အဖွဲ ့အစည်း
များထံသို့  ေငွသား ေပးသည့် �ကားခံဝန်ေဆာင်မ� ေပးသူတစ်ဦးြဖစ်�ပီး၊ ယင်းဝန်ေဆာင်မ�အတွက် ရာ
ခိုင်��န်းအခ ေ�ကး ေငွတစ်ခု (မူရင်း ပမာဏ၏ 2 မှ 12 ရာခိုင်��န်းအထိ အစားစားရှိသည်) ကိုယူ
သည်။ ၎င်းတို့သည် ကိစ�အများစုတွင်  ေငွသားရင်းြမစ် မဟုတ် ေသာ်လည်း၊  ေငွသားလိုအပ်သူများ 
သို့မဟုတ် စီးပွား ေရးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက် ေပးပါသည်။

• • ထုံးတမ်းစဥ်လာအရ ဟွန်ဒီလုပ်ေဆာင်သူများထုံးတမ်းစဥ်လာအရ ဟွန်ဒီလုပ်ေဆာင်သူများသည် သည် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ�ည်းဆိုင်ကဲ့သို့ ေသာ  ေငွ 
လ�ဲြခင်း�ှင့် မသက်ဆိုင်ေသာ က�တစ်ခုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခု သို့မဟုတ် 
တစ်ဦးချင်းလည်း ြဖစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ် ေနရာတည်းတွင်  ေငွသားရရှိ�က�ပီး အြခား�ိုင်
ငံများတွင် ြဖန် ့ေဝ ေပး ေလ့ ရှိသည်။ မ�ကာခဏဆိုသလို �ိုင်ငံများစွာတစ် ေလျှာက်တွင် လွယ်ကူ       
ေချာ ေမွ ့ ေစပါသည်။ ထိုသို့ ေသာ လုပ်ငန်းများကို  ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် တရားဝင်
မှတ်ပုံတင် ကိုင် ေဆာင်ြခင်းမရှိပါ။ အချိ� ့ကိစ�များတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ယင်းကို လွယ်ကူ ေချာ ေမွ ့       
ေစရန် အခ ေ�ကး ေငွ ယူမည်ြဖစ်ြပီး၊ အြခား ေသာကိစ�များတွင်  ေငွလဲ��န်းအြမတ်မှ တဆင့်  ေထမိ    
ေစလိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

• • �ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ် ေရးလုပ်ငန်းများ�ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ် ေရးလုပ်ငန်းများသည် ြမန်မာနိုင်ငံြပင်ပရှိ ဘဏ့်အ ေကာင့်ထဲသို့  ေငွသားလ�ဲ   
ေပးြခင်းအတွက် အြပန်အလှန်အ ေနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  ေငွသားရှိသည့်ကုမ�ဏီတစ်ခုနှင့် အြခား
အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုထံသို့  ေပးမည့် သူတို့အ�ကား  ေငွသားလ�ဲ ေြပာင်းမ�လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။ ၎င်း
တို့သည် သမား�ိုးကျ ဟွန်ဒီအဖွဲ ့အစည်းများ မဟုတ်�က ပဲ၊ ကုမ�ဏီနှင့် လက်ခံသူအဖွဲ ့အစည်း
�ကားတွင် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စစ် ေဆးမ�များ ပိုမိုပါဝင် ပါသည်။

• • တရားဝင် ေငွသားလ� ဲ  ေြပာင်းမ�နည်းလမ်းများတရားဝင် ေငွသားလ� ဲ  ေြပာင်းမ�နည်းလမ်းများတွင် ဘဏ်များနှင့် တရားဝင် ေငွေ�ကးဝန်ေဆာင်မ� ေပး
သူများ ပါဝင်သည်။

• • တရားဝင် ေငွေ�ကးဝန် ေဆာင်မ�  ေပးသူများတရားဝင် ေငွေ�ကးဝန် ေဆာင်မ�  ေပးသူများသည်  ေငွလ�ဲဝန်ေဆာင်မ� ေပးရန်အတွက် ြမန်မာ
အာဏာပိုင်များထံ မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ စည်းမျဥ်း အမျိ�းအစားအမျိ�းမျိ�းရှိြပီး၊ ၎င်းတို့မှာ ဘဏ်
လုပ်ငန်းစည်းမျဥ်း (ဘဏ်မှ ဘဏ်သို့  ေငွလ�ဲြခင်းဝန် ေဆာင်မ�များ အပါအဝင်)၊ အ ေသးစား ေငွေရး  
ေ�က ေရးအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် မိုဘိုင်းလ် ေငွေ�ကး ဝန် ေဆာင်မ� ေပးသူများဟူ၍ြဖစ်သည်။          ြမန်
မာအာဏာပိုင်အဖွဲ ့အစည်းများတွင်လည်း အခ ေ�ကး ေငွြဖင့် ြမန်မာ နိုင်ငံသို့ တရားဝင် ေငွလ�ဲ�ိုင်ရန်
အတွက် အတည်ြပ ု ေပးထားသည့် လုပ်ငန်းအနည်းငယ်စာရင်းရှိထားြပီး၊ စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများ 
ထားရှိထားသည်။

• • တရားဝင် ဘဏ်စနစ်တရားဝင် ဘဏ်စနစ်တွင် ြမန်မာနိုင်င ံ ေတာ် ဗဟိုဘဏ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထား ေသာ ဘဏ်များ
အားလုံး ပါဝင်သည်။

• • လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�/ ဖွံ ့�ဖ ိုးတိုးတက် ေရးအဖွ ဲ့အစည်းများလူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�/ ဖွံ ့�ဖ ိုးတိုးတက် ေရးအဖွ ဲ့အစည်းများသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံတွင် 
လူသားချင်း စာနာ ေထာက်ထားမ� သို့မဟုတ် ဖွံ ့�ဖိ ုးတိုးတက် ေရးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို 
ပံ့ပိုး ေပး ေနသည့် �ိုင်ငံတကာ သို့မဟုတ် ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည်။

• • ြမန်မာ့စစ် ေကာင်စီ (SAC) ြမန်မာ့စစ် ေကာင်စီ (SAC) သည် လက်ရှိ ြမန်မာ�ိုင်ငံကို အုပ်ချ�ပ် ေနေသာ စစ်အစိုးရြဖစ်
သည်။ ၎င်းတို့သည် ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင် �ိုင်ငံပိုင်အဖွဲ ့အစည်းများကို ထိန်းချ�ပ်ထားသည်။              
စစ် ေကာင်စီ ၏ ထိန်းချ�ပ်မ� ေအာက်တွင် အြပည့်အဝရှိ ေသာ  ေဒသများ၌ လူသားချင်းစာနာ           
ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အကူအညီအချိ� ့ကို ပံ့ပိုး ေပးထားသည်။
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• • တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ် ေရး အစိုးရ (NUG) တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ် ေရး အစိုးရ (NUG) သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြပည်ပ ေရာက်အစိုးရ      
ြဖစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ် ေရးအစိုးရ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ         
ညွတ် ေရး အစိုးရ �ှင့် ချိတ်ဆက်မ�ရှိ ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိ�းစုများ၏ ထိန်းချ�ပ်မ� ေအာက်ရှိ နယ်   
 ေြမများတွင် အချိ� ့ ေသာ လူသားချင်းစာနာ  ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပံ့ပိုး ေပး
ထားပါသည်။ လက်ရှိတွင်  ေငွေ�ကး လ� ဲ  ေြပာင်းမ� �ှင့်ပတ်သက်ြပီး ၎င်းတို့တွင် မည်သည့်တရားဝင် 
စည်း မျ�်းမျှ မရှိေသးပါ။


