
Myanmar Humanitarian Fund သည ်လ�သားချငး်စာနာမ�ဆိ�ငရ်ာအက�အည�ီ�င့ ်ကိ�ဗ
စ-်၁၉ေရာဂါ တံ� ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�များကိ� အ��ိန်အဟ�န်ြမ�င့လ်�ပ်ေဆာင�်ိ�ငေ်စရန် ေဒသခံမိတဖ်က်
များကိ� က�ညေီပးလျက�်�ိသည။်

OCHA ကစီမံခန ့ခ်ွေဲနသည့ ်�ိ�ငင်တံငွး်စ�ေပါငး်ရံပံ�ေငယွ��ရားတခ�ြဖစ်ေသာ Myanmar
Humanitarian Fund (MHF) သည ်၂၀၂၁ခ���စ်အတငွး် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံဝ�မ်းမ�ာ တိ�းပာွးလာေသာ
လ�သားချငး်စာနာမ�ဆိ�ငရ်ာအက�အညမီျားကိ� ထထိေိရာကေ်ရာကတ်ံ� ့ြပနေ်ဆာငရွ်က�်ိ�ငေ်စရန ်အေမ
ရိကနေ်ဒ�လာ ၁၂ .၄သနး်ကိ� ချမ�တေ်ပးခဲပ့ါသည။် အဆိ�ပါရံပံ�ေငသွည ်ေဖေဖ�ဝါရီလ ၁ ရကေ်နမ့�ာ
စ၍ ချငး်၊ ကချင၊် ရခိ�င၊်  ��မ်းြပညန်ယ�်�င့ ်မေကးွတိ�ငး်များသာမက ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံေ�� �ေတာငပိ်�ငး်
ေဒသများတငွပ်ါ အေရး�ကးီအက�အည�ီ�င့ ်အကာအကယွေ်ပးေရးလ�ပ်ငနး်ေတ ွလ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငေ်စ
ရန ်ြပညတ်ငွး်��င့ ်�ိ�ငင်တံကာ လ�သားချငး်စာနာမ�ဆိ�ငရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များကိ� က�ညေီပး�ိ�ငခ်ဲသ့ည။်
အဆိ�ပါရံပံ�  ေင၏ွ တစိတတ်ပိ�ငး်အြဖစ် ချငး်၊ ကချင၊် ရခိ�င�်�င့ ်ကရငြ်ပညန်ယအ်တငွး် ြဖစ်ပာွးေန
ေသာ တိ�ကပ်ွဲများေ�ကာင့ ်လိ�အပ်လာသည့ ်အက�အညမီျားကိ� ဆကလ်က ်ြဖည့ဆ်ညး်�ိ�ငရ်န ်�ိ�ငင်ံ
တငွး်��ိ လ�သားချငး်စာနာမ�လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်�များ လက�်�ိလ�ပ်ေဆာငေ်နဆ ဲလ�ပ်ငနး်များထသဲိ� ့
အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၃၃၀,၀၀၀ ထပ်ေဆာငေ်ပးခဲပ့ါသည။်

MHF သည ်အေရး�ကးီ လ�သားချငး်စာနာမ�အက�အည�ီ�င့ ်ကိ�ဗစ်-၁၉ ေရာဂါ��းီ� �ယလ်�ပ်ငနး်များကိ�
ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ မိတဖ်က၃်၂ ဖဲွ�အား အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၂၈.၅ သနး်ကိ� ၂၀၂၀ ခ���စ်ကတညး်က
ေပးအပ်ခဲပ့ါသည။် အဆိ�ပါအဖဲွ�များတငွ ်အများအားြဖင့ ်�ိ�ငင်တံငွး်��င့ ်ေဒသခမိံတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်
များ ပါဝင�်ပီး လ�ပ်ငနး် ၅၆ ခ�ကိ� လ�ပ်ကိ�ငလ်ျက�်�ိကာ လ�ေပါငး် ၁.၂ သနး်အတကွ ်ေကာငး်မနွေ်သာ
အေြပာငး်အလမဲျား ေဆာငက်ျ�း�ိ�ငေ်အာင ်�က�ိးပမ်းလျက�်�ိပါသည။် ၎ငး်လ�ဦးေရ ၁.၂ သနး်၏
ထကဝ်ကေ်ကျာ် (၅၆ ရာခိ�င�်�နး်)မ�ာ အမျိ�းသမီးများ၊ ထကဝ်ကန်းီပါး (၄၄ ရာခိ�င�်�နး်)မ�ာ ကေလး
ငယမ်ျား��င့ ်၁၁ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ မသနစ်မ်ွးများြဖစ်�ကပါသည။်

လ�ထ�အတကွ ်အက�အညေီပးေနေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များ

“အေဝး�ကးီသာွးစရာမလိ�ဘ ဲကိ�ယက်ာယသနစ်မ်ွးေရးေလက့ျင့ခ်နး်ေတ ွလ�ပ်ခငွ့ရ်တဲသ့မီးေလး
အတကွ ်က�နမ် ဝမ်းသာလိ�ကတ်ာ”

ခါဒဂီျာသည ်ရခိ�ငြ်ပညန်ယ၊် အေနာကေ်ြမာကဘ်က�်�ိ ဒါးပိ�ငေ်ကျးရွာမ� အာ�ံ�ေ�ကာ��င့�်ကကသ်ား
ည�ီွတစ်ာွလ�ပ်��ား�ိ�ငမ်�မ��ိသည့ ်cerebral palsy ေရာဂါခစံားေနရသ� ငါး��စ်သမီးကေလး၏ မိခင်
ြဖစ်သည။် ၂၀၂၁ ခ���စ် ေမလမ� ဩဂ�တလ်အတငွး် ခါဒဂီျာအပါအဝင ်လ�ဦးေရ ၃၄၅,၀၀၀ အတကွ်



ြ ည ၂ ၂ � � � ဩ � ွ ျ �ဦ ရ ၃၄၅ ွ
အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်��ာကမ်���င့ ်အာဟာရြပည့ဝ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�လ�ပ်ငနး်များကိ� တိ�းချဲ�
ေပးအပ်�ိ�ငခ်ဲပ့ါသည။် အဆိ�ပါလ�ပ်ငနး်များကိ� MHF မ� က�ညေီပးေသာရံပံ�ေငြွဖင့ ် �ိ�ငင်တံငွး်��င့်
�ိ�ငင်တံကာ လ�သားချငး်စာနာမ�လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်�မိတဖ်ကမ်ျားမ� ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်�ိပါသည။်
“ြပငပ်လ�နာေတအွတကွ ်က�ထံ�းစငတ်ာ ဖွင့လ်�စ်ေပးခဲတ့ဲအ့တကွ ်လ�ကိလ်�ကိလ်�လဲ� ဲေကျးဇ�းတင�်�ိပါ
တယ။် ဒလီိ�စငတ်ာေတကွ က�နမ်တိ�လ့ိ� မိသားစ�ေတအွတကွ ်မ��ိမြဖစ်ပါ“ ဟ� ခါဒဂီျာက ဆိ�ပါသည။်

ရခိ�ငြ်ပညန်ယအ်တငွး်��ိ ယာယစီခနး် သိ�မ့ဟ�တ ်ယာယစီခနး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ အေြခအေနမျိ�းတငွ်
ေနထိ�ငေ်န�ကရသ� အိ�းအမ်ိစနွ ့ခ်ာွထကွေ်ြပးလာခဲရ့သ� အြခားမိသားစ�များကဲသ့ိ�ပ့င ်ခါဒဂီျာလညး်
၎ငး်ေနထိ�ငရ်ာေကျးရွာြပငပ်��ိ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်��ာကမ်�လ�ပ်ငနး်များကိ� လကလ်�မ်းမီရန ်ခကခ်ဲ
လျက�်�ိပါသည။် ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�င့ ်အြခား ပဋပိက�ဒဏခ်စံားရေသာ ေနရာများတငွလ်ညး် အေြခခံ
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်��ာကမ်�၊ ပညာေရး��င့ ်အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်မ�လ�ပ်ငနး်များကိ� လကလ်�မ်းမီ
ရန ်စိနေ်ခ�မ�များ��ိေနဆြဲဖစ်ပါသည။် ထိ�က့ဲသ့ိ� ့ အက�အညလီိ�အပ်ေနသ�များအတကွ ်�ိ�ငင်တံငွး်��င့်
�ိ�ငင်တံကာမ� လ�သားချငး်စာနာမ�လ�ပ်ငနး် ေဆာငရွ်ကသ်�အဖဲွ�အစညး်များက အေရး�ကးီအက�အညီ
များရ��ိရန ်MHF ၏ ရံပံ�ေငြွဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနြခငး်ြဖစ်ပါသည။်

�ိ�ငင်တံငွး် လ�သားချငး်စာနာမ�ေဆာငရွ်ကသ်�မိတဖ်ကမ်ျားကိ� စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်

MHF သည ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ လ�သားချငး်စာနာမ�လ�ပ်ငနး်များ၏ေကျာ�ိ�းေထာကတ်ိ�ငြ်ဖစ်ေသာ �ိ�ငင်ံ
တငွး်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များထသံိ� ့ ရံပံ�ေငအွက�အညမီျား ေရာက�်�ိေစရန ်အစ�အ�မဲ�က�ိးပမ်း
ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်�ိသည။် MHF သည ်ချငး်၊ ကချင၊် ရခိ�င၊် ��မ်းြပညန်ယ�်�င့ ်မေကးွတိ�ငး်များသာ
မက ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံေ�� �ေတာငပိ်�ငး်ေဒသများတငွပ်ါ အေရး�ကးီ လ�သားချငး်စာနာမ�အက�ညေီပးေရး
လ�ပ်ငနး် ေဆာငရွ်ကေ်နသ� �ိ�ငင်တံငွး်အဖဲွ�အစညး် ၇ ခ�သိ� ့ အက�အညမီျားကိ� တိ�က�ိ်�ကေ်ပးအပ်
လျက�်�ိပါသည။် ရံပံ�ေငေွထာကပံ်ေ့ရးအြပင ်အြခားရံပံ�ေငရွငး်ြမစ်များအပါအဝင ်ထပ်ေဆာငး်
ရငး်ြမစ်များ ေပးအပ်ရာတငွလ်ညး် �ိ�ငင်တံငွး်အဖဲွ�အစညး်များ၏ စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မ�င့တ်ငရ်န်
�က�ိးစားလျက�်�ိပါသည။်

ခကခဲ်လျက�်�ိသည့ ်လ�သားချငး်စာနာမ�အကျပ်အတညး်

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံ��ံအ့ြပား��ိ လ�ဦးေရ ၃ သနး်မ�ာ လ�သားချငး်စာနာမ�အက�အည�ီ�င့ ်အကာအကယွေ်ပး
ေရးဆိ�ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ  လိ�အပ်လျက�်�ိေန�ပီး အက�အညမီျားေပးအပ်�ိ�ငရ်န ်လက�်�ိ
အေြခအေနတငွ ်MHF၏ ရံပံ�ေငသွည ်ပဓာနကျလျက�်�ိသည။် အဆိ�ပါလ�ဦးေရထတဲငွ ်၂၀၂၁ ခ���စ်
အစတငွ ်Humanitarian Response Planအရ ေပးအပ်ရနသ်တမ်�တခ်ဲသ့ည့ ်ပဋပိက�ဒဏခ်စံားရ
သ� ၁ သနး်ပါဝငပ်ါသည။် ထိ� ့ြပင ်ထပ်မံ၍ Interim Emergency Response Plan အရ လ�ဦးေရ ၂



သနး်ကိ� လ�သားချငး်စာနာမ�အက�အည�ီ�င့ ်အကာအကယွေ်ပးေရးဝနေ်ဆာငမ်�များေပးအပ်ရန်
သတမ်�တခ်ဲပ့ါသည။် ၎ငး်အစီအစ�သည ်ရနက်�န�်�င့ ်မ��ေလးတိ�ငး်ေဒသ�ကးီအတငွး်��ိ ဆငေ်ြခဖ�နး်
ေနရာများတငွ ်ေနထိ�ငရ်သ�များအြပင ်ေဖေဖ�ဝါရီလ ၁ ရကေ်နက့တညး်က ချငး်��င့ ်ကရငြ်ပညန်ယ်
��ိ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွရသ�များ၊ ထခိိ�ကခ်စံားရသ�များကိ� ဦးစားေပးက�ညေီပးရနြ်ဖစ်ပါသည။်

Myanmar Humanitarian Fund

MHFသည ် တကမ�ာလံ�းတငွ ်OCHA က စီမံခန ့ခ်ွေဲနေသာ �ိ�ငင်တံငွး်စ�ေပါငး်ရံပံ�ေင ွ၁၉ ခ�ထမဲ�တခ�
ြဖစ်သည။် အဆိ�ပါရံပံ�ေငသွည ်အလ���ငမ်ျားဆကီ ရ��ိေသာ ထည့ဝ်ငေ်ငမွျားကိ� တစ�တစညး်ထထဲား
��ိသည့ ်လ�သားချငး်စာနာမ�လ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ရံပံ�ေငြွဖစ်သည။် ၂၀၂၀ ခ���စ်တငွ ်အလ���င ်၁၂ ဖဲွ�ထမံ�
ထည့ဝ်ငေ်င ွအေမရိကနေ်ဒ�လာ ၃၂.၃ သနး်ရ��ိခဲပ့ါသည။် MHFမ� ချမ�တေ်ပးမ�
များသည ်Humanitarian Response Plan၊ Interim Emergency Response Planများ၏ ဗျ�ဟာ
ကျရညမ်�နး်ချကမ်ျား��င့အ်ည ီလ�ပ်ငနး်များကိ� ေထာကပံ်ေ့ပးရနြ်ဖစ်ပါသည။် MHF၏ ချ�းကပ်မ�
မ�ာ ေြပာငး်လယွ၊် ြပငလ်ယွေ်သာသေဘာ��ိသည။် ထိ� ့ြပင ်MHFသည ်အ�ကေံပးဘ�တအ်ဖဲွ� ��င့အ်တ�
ေနရာေဒသအေပ�မ�တည၍် ထည့ဝ်ငမ်�များကိ� ဗျ�ဟာကျစီမံလျက�်�ိကာ ေြပာငး်လေဲနေသာ
အေြခအေနအေပ�မ�တည၍် ချ�းကပ်မ�ပံ�စံကိ� ေြပာငး်လေဲပးပါသည။်
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