
မြနြ်ာန ိုငင်၌ံမြစ်ပ ာွားလျက်ရ  သ ာ အကကပ်အတညွ်ား အသပေါ် INGO အြ ွဲွဲ့ြျာွား၏ ပ ွားတ ွဲ ထိုတမ်ပန်ချက် 

 

မြနြ်ာနှိိုငင်၌ံကူညီလိုပ်ဆ ာငဆ်ပေးလျက်ရှှိသည  ် နှိိုငင်တံကာြှအစှိိုေးရြဟိုတဆ်သာအဖ  ွဲ့အစည်ေးြျာေး (INGOs) 

မဖစ်သည ် ကျွန်ိုပ်တှိို  သည ် လူ  အခ င အ်ဆရေးနငှ  ် လူသာေးအာေးလံိုေးတနေ်းတူညီြျှမဖစ်ဆရေး၊ ဒြီှိိုကဆရစီနည်ေးလြ်ေးကျကျ 

ပါဝငန်ှိိုငဆ်ရေးတှိို   အဆကာငအ်ထညဆ်ပေါ်လာဆစဆရေး အာေးဆပေးဆထာက်ခံပါသည။် မြနြ်ာနှိိုငင်တံစ်ဝနေ်းြ ှမပည်သူြျာေး 

အထူေးသမဖင  ် ထှိခှိိုက်နစ်နာလ ယ်သူြျာေး၊ ခ  မခာေးပစ်ပယ်မခငေ်းခံဆနရသူြျာေး၏ ဆ ေးကငေ်းလံိုမခံြုံြှု၊ 

အခ င အ်ဆရေးြျာေးနငှ  ် ဆကာငေ်းကျှိြုံေးချြ်ေးသာအမဖာမဖာတှိို  အဆပေါ် ချက်ချငေ်းလက်ငငေ်းအကျှိြုံေးသကဆ်ရာက်နှိိုငြ်ှု၊ 

ဆရရှည်အကျှိြုံေးသက်ဆရာက်နှိိုငြ်ှု ဆနာကခ်အံဆမခအဆနတ င ် တှိိုငေ်းမပည်၏အာဏာကှိို 

တပ်ြဆတာ်ကသှိြေ်းယူလှိိုက်မခငေ်းကှိို ကျွန်ိုပ်တှိို  အလ နစ်ှိိုေးရှိြ်ြကငေ်းမဖစ်ရပါသည်။ 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံ ငေ်း လိုပ်ဆ ာငလ်ျက်ရှှိဆသာ ကျွန်ိုပ်တှိို  ၏ လိုပ်ငနေ်းအြျာေးစိုကှိို ကျွနှိိုပ်တှိို  ၏ ြှိတ်ဖတ်အဖ  ွဲ့ြျာေး နငှ  ်

အတ ူ ပေူးဆပါငေ်းလိုပ်ဆ ာငမ်ခငေ်းမဖစ်ကာ ရပ်ရ ာလူထိုအသှိိုငေ်းအဝှိိုငေ်းအဆနနငှ  ် ၎ငေ်းတှိို  ၏ 

လက်ငငေ်းလှိိုအပ်လျက်ရှှိသည  ် အဆမခခံ လှိိုအပ်ချက်ြျာေး  မပည ်ြှီနှိိုငဆ်စဆရေး အဆရေးတကကီေးလှိိုအပ်သည  ်

အကူအညီြျာေးကှိို ဆပေးအပ်လျက်ရှှိသည။် ထှိို  အမပင ် အ ှိိုပါ အသှိိုငေ်းအဝှိိုငေ်းြျာေး အဆနနငှ  ် ဆရရှည်ကာလတ င ်

အခက်အခ ြျာေးြှ လျငလ်ျငမ်ြနမ်ြန ်ရိုနေ်းထနှိိုငသ်ည ် စ ြေ်းရည် ဆပေါ်ဆပါက်လာဆစဆရေး အတ က်လည်ေး ရည်ရ ယ်ကာ 

စီြံကှိနေ်းြျာေးမဖင  ်ကူညီဆပေးလျက်ရှှိသည။်  

သှိို  ဆသာ်လည်ေး 

• လက်ရှှိအဆမခအဆနြျာေးသည် ဆဒသခံရပ်ရ ာလူထိုအာေး ၎ငေ်းတှိို  ၏ရှငသ်နရ်ပ်တည်ြှု ဝြျာေးအမပင ်

၎ငေ်းတှိို  ၏အခ င အ်ဆရေးြျာေးအမပည ်အဝခံစာေးနှိိုငြ်ှုတှိို  အဆပေါ်သက်ဆရာက်ြှုရှှိဆစြည ်  ံိုေးမဖတခ်ျက်ြျာေးတ င ်

ပါဝငန်ှိိုငဆ်ရေး၊ သသဇာလ ြ်ေးြှိိုေးနှိိုငဆ်ရေး ြျာေးြသကာခငရ်ရှှိခ  ဆသာ တှိိုေးတက်ြှုြျာေးကှိို ိုတယ်ိုတ်ြှုရှှိဆစြည်ကှိို 

ကျွန်ိုပ်တှိို  စှိိုေးရှိြ်ြှိပါသည။် ငငှိြ်ေးချြ်ေးစ ာစိုဆဝေးခ င ၊် လ တ်လပ်စ ာဆမပာ ှိိုခ င ၊် 

သတငေ်းအချက်အလက်ြျာေးလ တ်လပ်စ ာစီေး ငေ်းခ င အ်ပါအဝင ် မြနြ်ာနှိိုငင်ရှံှိမပည်သူအာေးလံိုေး၏ 

အဆမခခံလူ  အခ င အ်ဆရေးြျာေးအဆပေါ်ဆလေးစာေးြှုရှှိရန၊် ငငှိြ်ေးချြ်ေးစ ာ  နဒမပဆနသူြျာေး၊ ဂျာနယ်လစ်ြျာေး၊ 

ြီဒယီာသြာေးြျာေးအဆပေါ် ပံိုစံနည်ေးလြ်ေးြျှိြုံေးစံိုမဖင  ် အသကြ်ေးဖက်မခငေ်းြှဆရှာငသ်ကဉ်ရနလ်ညေ်း 

သက် ှိိုငသူ်ြျာေးအာေးလံိုေးသှိို   ကျွန်ိုပ်တှိို  ကဆတာငေ်း ှိိုအပ် ပါသည်။ 

 

 



• COVID-19 ကပ်ဆရာဂါကာလအတ ငေ်း မြနြ်ာနှိိုငင်တံစ်ဝနေ်းြှရပ်ရ ာလထူို 

အသှိိုငေ်းအဝှိိုငေ်းြျာေး၏ဆ ေးကငေ်းလံိုမခံြုံဆရေး၊ ကျနေ်းြာဆရေးနငှ အ်သက်ဆြ ေးဝြ်ေးဆကျာငေ်းအလိုပ်အကှိိုငြ်ျာေး 

အတ က်ကူညီပံ ပှိိုေးဆပေးဆရေးတှိို  ကှိို ကျွန်ိုပ်တှိို   လိုပ်ဆ ာငဆ်ပေးလျက်ရှှိသည။်  

ဝငဆ်င ရရှှိနှိိုငဆ်သာရငေ်းမြစ်ြျာေးဆပျာက ်ံိုေး သ ာေးမခငေ်း၊ ကျနေ်းြာဆရေးဆစာင ဆ်ရှာက်နှိိုငစ် ြ်ေးတ င ်

အကန  အ်သတ်ြျာေး ဆပေါ်ဆပါက်လာမခငေ်းတှိို  ဆသကာင  ် လူအြျာေးစိုသည် လ နစ် ာ ကကီေးြာေးသည  ်

စှိနဆ်ခေါ်ချက်ြျာေး ရင ်ှိိုငဆ်နရသည်ကှိို ကျွနဆ်တာ်တှိို   ကှိိုယ်ဆတ ွဲ့ သကံြုံသှိထာေးရသည။် ြသကာဆသေးခငက် 

မြနြ်ာနှိိုငင်တံ ငေ်း ဆပေါ်ဆပါက်ခ  သည ် မဖစ်ရပ်ြျာေးဆသကာင  ် ဆရာဂါထှိနေ်းချြုံပ်ဆရေး ကကှိြုံေးစာေးအာေးထိုတ်ြှုြျာေး 

ပျက်မပယ်သ ာေးြည်၊ တည်ရှှိဆနသည  ် အထှိအခှိိုက်ြခံနှိိုငသ်ည ် အဆမခအဆန ပှိိုြှိို ှိိုေးရ ာေးသ ာေးြည်ကှိို 

ကျွန်ိုပ်တှိို   စှိိုေးရှိြ်ပါသည်။ 

• ဤသှိို  ခက်ခ လှဆသာအချှိနက်ာလြျာေးတ င ် အကူအညီြျာေးဆပေးအပ်ရာနငှ  ် လိုပ်ငနေ်းြျာေးဆ ာငရ် က် 

ဆပေးရာ၌  အစှိိုေးရြဟိုတဆ်သာအဖ  ွဲ့အစည်ေးြျာေး (NGOs) ြာှ အဆရေးပါဆသာဆနရာြပှါဝငလ်ျက်ရှှိသည်ဟို 

ကျွန်ိုပ်တှိို  ယံိုသကည်ပါသည်။ ထှိို  အတ က် မပည်တ ငေ်း၊မပည်ပြှသက် ှိိုငရ်ာအဖ  ွဲ့အစညေ်းြျာေး 

လူသာေးချငေ်းစာနာြှု  ှိိုငရ်ာဝငဆ်ရာက်ကူညီလိုပ်ကှိိုငခ် င ြ်ျာေး ရရှှိဆစဆရေး အတ က ် လိုပ်ဆ ာငဆ်ပေးရန ်

သက် ှိိုငရ်ာအာဏာပှိိုင ် အဖ  ွဲ့အစည်ေးြျာေးအာေးလံိုေးကှိို ကျွန်ိုပ်တှိို  ကဆြတတ ာရပ်ခံလှိိုပါသည်။ မြနြ်ာ 

မပည်သူြျာေး ရင ်ှိိုငဆ်နရသည ် ြဆသချာြဆရရာြှုြျာေး နငှ  ်အသကပ်အတညေ်းကှိို ငငှိြ်ေးချြ်ေးစ ာ၊ လျငမ်ြနစ် ာ 

ဆမဖရှငေ်းနှိိုငြ်ည ် နညေ်းလြ်ေးတစ်ရပ ်ဆပေါ်ဆပါက်လာဆရေး မြနြ်ာနှိိုငင်တံ ငေ်းရှှိ သက် ှိိုငသ်ည ်အဖ  ွဲ့အစညေ်းြျာေး 

အာေးလံိုေးသာြက ဆဒသတ ငေ်း၊ ကြဘာတစဝ်နေ်းရှှိ စှိိုေးရှိြ်ပူပနဆ်ပေးလျက်ရှှိသည  ် နှိိုငင်ြံျာေး 

ပါဝငလ်ိုပ်ဆ ာငလ်ှိြ ်ြည်ဟိုကျွန်ိုပ်တှိို  ဆြျှာလ်င သ်ည်။ 

 

ပါဝငလ်က်ြ တထ် ိုွား ည ် အြ ွဲွဲ့အစည်ွားြျာွား 

Action Against Hunger 

ActionAid 

AVI 

BBC Media Action 

The Border Consortium 

CARE International in Myanmar 

CDN-ZOA 



Centre for Development and Environment 

Community Partners International 

Cord 

Danish Refugee Council 

Democracy Reporting International 

Energy and Poverty Research Group 

Finnish Refugee Council 

HelpAge 

Helvetas 

Humanity & Inclusion 

Johanniter International Assistance 

The Lutheran World Federation 

MA-UK 

Médecins du Monde France 

Mercy Corps 

Norwegian Refugee Council 

Norwegian People’s Aid 

Oxfam International 

People in Need 

Save the Children International 

SWISSAID 

Solidarités international 

Trócaire 

World Vision International 

Welthungerhilfe 

Yangon Film School 

 

 


