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မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်ကညူထီ ာကပံ်ံ့ြှုြ ာျားက ို ထေသတငွျ်ား က ိုကည်ြီှုရ  ထ ာင ်

ထ ာငရွ်ကရ်ာ၌ ရငျ်ားန ျီားမြ ြှုပ်န မံြငျ်ား   

ယူဝေအစှိုိုးရမှ ၂၀၁၆ ခုနစှတ်ွင ်HARP-Fေှို ဖွ ွဲ့စည်ိုးတည်ဝထောငခ် ဲ့သည်။  Grand Bargain အရ ယူဝေ၏ 

ေတှိေ၀တ်မ ောိုးေှို ပပညဲ့်မြီဝအောင ်ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စရန ်နငှဲ့ ်အထိူုးသပဖငဲ့ ်ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ်

ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်ရိုးေှို တှိိုုးပမ ြှငဲ့ရ်န ်HARP-Fေှိ ုေြီဇှိုငိ်ုး ွ ထောိုးပါသည်။ ဤ နိ်ုးသစ်တြီထငွဝ်သော ခ ဉိုးေပ်ပ ု၏ 

အေ ှိ ိုး ေ်အဝနပဖငဲ့ ်ပမနမ်ောနှိငုင် တွင ်ပပည်တွငိ်ုးဥြီိုးဝ ောငမ်ှုပဖငဲ့ ်လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိုငရ်ော 

တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုတွင ်သှိသောထငရ်ှောိုးသညဲ့် တှိိုုးတေ်မှုမ ောိုး ရှှိခ ဲ့ပပြီိုး ပဖစ်သည်။   

မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်ထေသတငွျ်ားက ိုကညီ်ြှုရ  ထ ာင ်ထ ာငရွ်ကထ်ရျားက ို  ဓ ကြ ဉျားကပ်ြှု မြစ ် သံိုျားမပြှုမြငျ်ား  

ပမနမ်ောနှိငုင် တွင ် အထိူုးသပဖငဲ့ ် လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော လှိအုပ်ခ ေ်မ ောိုး အပမငဲ့ ် ိုုးပဖစ်ဝနသညဲ့ ်

ပဋှိပေခေဏခ် စောိုးဝနရသညဲ့ ် ဝေသမ ောိုးတငွ ် နှိငုင် တေော အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတေွ် လေ်လှမ်ိုးမြီမှုသည် 

စှိနဝ်ခေါ်မှုတစ်ရပ် အပမ ပဖစ်ဝနခ ဲ့သည်။ ဤအခ ေ်ေှို ေှိုဗစ်-၁၉ နငှဲ့ ်ယခုအခါ အောဏောသှိမ်ိုးမှုတှို ဲ့ဝ ေောငဲ့ ်ပှိုမှိ ု

 ှိုိုးရွောိုးဝစခ ဲ့သည်။ အောဏောသှိမိ်ုးပပြီိုးေောလတွင ် အလှူရငှအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး နငှဲ့ ် နှိငုင် တေော 

အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် ပပည်တွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအဝပေါ် ယခငေ်ထေ်ပင ် ပှိုမှိမုှြီခှိုအောိုးထောိုးဝနရသည်။ 

ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး နငှဲ့ ် ပပည်တွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် ပဋှိပေခေဏခ် စောိုးဝနရသညဲ့် ဝေသမ ောိုးသှို ဲ့ 

ပှိုမှိုလေ်လှမ်ိုးမြီဝနပပြီိုး ဝေသတွငိ်ုးအခငိ်ုးအေ ငိ်ုးမ ောိုးေှို ခ ေ်ခ ငိ်ုးနောိုးလည်နှိငုသ်ည်။ ၄ငိ်ုးတှို ဲ့သည် 

၄ငိ်ုးတှို ဲ့၀နဝ် ောငမ်ှုဝပိုးသညဲ့ ် ရပ်ရွောလူထမု ောိုးတငွ ် ေောလ ေောရှည်စွော ရငိ်ုးနှြီိုးပမြှ ပ်နှ ထောိုး ေပပြီိုး ထှိ ု

ရပ်ရွောလူထမု ောိုးအတွေ် တော၀နယ်ူမှုရှှိ ေ၍ အဝရိုးဝပေါ်အဝပခအဝနတစ်ခုေှို တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်ရော၌ 

ဝရှ ွဲ့တနိ်ုးမှ ဝ ောငရွ်ေ်သမူ ောိုး ပဖစ် ေသည်။ ၄ငိ်ုးတှို ဲ့သည် သေ်ဝရောေ်မှုေဏခ် စောိုးဝနရသညဲ့် လူထမု ောိုးနငှဲ့ ်

ဝရရှည်တည်တ ဲ့မှု၊ ယ ု ေည်စှိတ်ခ ရမှု၊ နငှဲ့ ် နြီိုးေပ်မှုတှို ဲ့ေှို ဝပိုးစွမိ်ုးနှိငုပ်ပြီိုး ထှိအုရောမ ောိုးသည် 

နှိငုင် တေောအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမ ှထှိနိ်ုးသှိမ်ိုးထောိုးရန ်ခေ်ခ လှသည်။  

 

ယငိ်ုးအေ ှိ ိုးဝေ ိုးဇူိုးမ ောိုးသည် စှိနဝ်ခေါ်မှုမ ောိုးနငှဲ့ ် မေငိ်ုးဝပ။ ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် 

အလှူရငှအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ ပပငိ်ုးထနခ်ေ်ခ သညဲ့် အစြီရငခ် ပခငိ်ုး နငှဲ့ ် ေ ဝရောေ်နှိငုသ်ညဲ့် အနတရောယ်မ ောိုးေှို 

စြီမ ခန် ဲ့ခွ မှု ှိုငရ်ော လှိုအပ်ခ ေ်မ ောိုးေှို ပပညဲ့်မြီဝအောင ်မဝ ောငရွ်ေ ်ေဘ  INGOs မ ောိုးေ ဲ့သှို ဲ့ ဘဏ္ဍောဝရိုး ှိငုရ်ော 

လေ်ခ ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုစ်ွမိ်ုး မရှှိ ေဝပ။ ဝေသတွငိ်ုး အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို ဘဏ္ဍောဝငဝွထောေ်ပ ဲ့ရောတွင ်

အဓှိေေ သညဲ့် အနတရောယ်မ ောိုး-လှိမ်လည်မှု၊ အ ေမ်ိုးဖေ်မှုမ ောိုးေှို ဝငဝွ ေိုးဝထောေ်ပ ဲ့နှိငုသ်ညဲ့် အနတရောယ၊် နငှဲ့ ်

ရုပ်ပှိုငိ်ုး ှိုငရ်ော သှို ဲ့မဟုတ် လှိငပ်ှိုငိ်ုး ှိုငရ်ော အပမတ်ထတု်မှုပဖစ်နှိငုသ်ညဲ့် အနတရောယ်မ ောိုး အပါအ၀င ်တော၀နယ်ူမှု၊ 

လှိုေ်နောဝ ောငရွ်ေ်ရမညဲ့အ်ခ ေ်မ ောိုး၊  ဘဏ္ဍောဝရိုး ှိုငရ်ော နငှဲ့ ် ရနပ် ုဝငစွြီမ ခန် ဲ့ခွ မှု ပှိုမှိုဝေောငိ်ုးမွနဝ်နရန ်

လှိုအပ်ပပြီိုး ပပည်တွငိ်ုးမှ ဥြီိုးဝ ောငသ်ညဲ့် လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိုငရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု၏ အေ ှိ ိုးဝေ ိုးဇူိုးေှိ ု

အပမငဲ့ ် ိုုးပဖစ်ဝအောင ်ဝ ောငရွ်ေ်ရန ်လှိအုပ်သည်။  

 

HARP-F- ထေသတငွျ်ားက ိုကညီ်ြှုရ  ထ ာင ်ထ ာငရွ်ကထ်ရျားက ို ြဟာဗ ျူဟာက သညံ့် ရငျ်ားန ျီားမြ ြှုပ်န ြံှု မြစ်  
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ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးအတွေ် ရနပ် ုဝငနွငှဲ့ ် စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်တှို ဲ့တွင ် ရငိ်ုးနှြီိုးပမြှ ပ်နှ ရန ်

လှိုအပ်သည်။  HARP Facility မှ ထှိရုငိ်ုးနှြီိုးပမြှ ပ်နှ မှုေှို ေှိုယ်စောိုးပပ သည်။  ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ်

ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးသည် ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ လုပ်ငနိ်ုးအောိုးလ ိုုးတငွ ် ဝရောစပ်ပါ၀ငဝ်နပပြီိုး လသူောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော 

အဝထောေ်အပ ဲ့၏ ထှိဝရောေ်မှုေှို တှိုိုးတေ်ဝစသညဲ့ ် နငှဲ့ ် ပဋှိပေခေဏခ် စောိုးဝနရသညဲ့် လူထ၏ု 

 ေ ဲ့ ေ ဲ့ခ နှိငုစ်မွ်ိုးေှို တည်ဝ ောေ်ဝပိုးသညဲ့် ဝသခ ောစဥ်ိုးစောိုးထောိုးဝသော မဟောဗ ျူဟောအပဖစ်လည်ိုး 

ပါ၀ငပ်ါသည်။ လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုတွင ် တှိုိုးပမြှငဲ့ေ်ော 

ဝခါငိ်ုးဝ ောငတ်ော၀နယ်ူနှိငုဝ်စရန ် ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ 

စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်တည်ဝ ောေ်ရောတွင ်HARP-F ၏ လုပ်ငနိ်ုးအောိုးလ ိုုးသည် အဓှိေဗဟှိုပပ ထောိုးပါသည်။ ၂၀၁၇ 

ခုနစှ်ေတည်ိုးေ မှိတ်ဖေအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးဝပါငိ်ုး ၇၄ ဖွ ွဲ့ ၊ ထှိထု တွင ် ထေ်၀ေ်ဝေ ော်မှော ပပည်တွငိ်ုးနငှဲ့ ်

ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးပါ၀ငသ်ညဲ့် ေွနရ်ေ်တစ်ခုေှို HARP Facility မှ တည်ဝ ောေ်ခ ဲ့ပါသည်။  

 

ပမနမ်ောနှိငုင် သည် မ ောိုးလှစွောဝသော၊ ရှုပ်ဝထိွုးဝသော၊ နငှဲ့ ် ေောလရှည်ပဖစ်ဝသော ပဋှိပေခမ ောိုးေှိ ု

ဝတွွဲ့  ေ  ဝနရသည်။ ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့အဓှိေဝ ောငရွ်ေသ်ညဲ့်ဝေသမ ောိုးပဖစ်ဝသော ရခှိုငပ်ပည်နယ်နငှဲ့ ်

ေခ ငပ်ပည်နယ်တှို ဲ့သည် တစ်ခုနငှဲ့တ်စ်ခု ပခောိုးနောိုး ေပပြီိုး မတူညြီသညဲ့် တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုး လှိုအပ်သည်။ 

ထှိ ုဝေသမ ောိုး၏ အခငိ်ုးအေ ငိ်ုးမ ောိုးေှို နောိုးလည်ပခငိ်ုးသည် ထှိဝရောေ်ဝသော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု 

ပဖစ်ရနအ်တွေ ် မရှှိမပဖစ်အဝရိုးကေြီိုးသည်။ ထှို ဲ့ဝ ေောငဲ့ ် HARP-F ၏ တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုသဘော၀သည် 

ပပည်တွငိ်ုးနငှဲ့ ် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမှ တှိုိုးပမြှငဲ့ေ်ော တွနိ်ုးအောိုးဝပိုးဝ ောငရွ်ေ် ေသည်။ 

ဤပခောိုးနောိုးခ ေ်မ ောိုးေှို သတှိမူ၍ HARP-F ၏ ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးတငွ ်

သေ်ဝရောေ်မှုရှှိဝစရန ် အဓှိေအပှိုငိ်ုး ၄ ပှိုငိ်ုး ပါ၀ငပ်ပြီိုး  Grand Bargain ၏ ေတှိေ၀တ်မ ောိုးနငှဲ့လ်ည်ိုး  

ေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝနပါသည်။ 

 

1. တ ိုကရ် ိုက ် ရငျ်ား မြစြ် ာျားထပျားမြငျ်ား (Direct resourcing) 

ပမနမ်ောနှိငုင် တငွ ်HARP-F  ရနပ် ုဝငဘွတ်ဂ တ်၏ ၃၃% ဝေ ော်(£ ၂၃ သနိ်ုး)သည်  ဝေသတငွိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ်

ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးေှို တှိုေ်ရှိုေ်ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးသည်။  ဤသည်မှော ဝပပောငိ်ုးလွယ်ပပငလ်ွယ်ပဖစ်သညဲ့် CSO 

အဝရိုးဝပေါ်တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုရနပ် ုဝငမှွတ ငဲ့ ် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးထ သှို ဲ့ ဝထောေ်ပ ဲ့သညဲ့ ်

ရနပ် ုဝငမွ ောိုးအပဖစ် သှို ဲ့မဟုတ် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမငဲ့တ်ေ်ဝစဝရိုးအတွေ ်

ရနပ် ုဝငဝွထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးပခငိ်ုးတှို ဲ့အောိုးပဖငဲ့ ်ဝ ောငရွ်ေ်ပါသည်။   

လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု၊  ေ ဲ့ ေ ဲ့ခ နှိငုမ်ှု နငှဲ့ ် သဘော၀ေပ်ဝဘိုး ှိုငရ်ော 

ကေှိ တငပ်ပင ်ငမ်ှုတှို ဲ့ေှို ဥြီိုးစောိုးဝပိုးဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးဝပါငိ်ုး ၃၆ ဖွ ွဲ့ေှို ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့မှ 

ဝထောေ်ပ ဲ့ထောိုးပပြီိုး ပဖစ်သည်။ ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ ဝေသတွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမှ 

ရခှိုငပ်ပည်နယ်ဝပမောေ်ပှိငုိ်ုးဝေသမှ လေ်လှမ်ိုးမြီရနအ်ခေ်  ုိုးနငှဲ့ ် အထှိရအှလွယ်  ုိုးပဖစ်သညဲ့ ်

ရပ်ရွောလူထမု ောိုးထ သှို ဲ့ အစောဝထောေ်ပ ဲ့ပခငိ်ုး၊ ေခ ငပ်ပည်နယ် နငှဲ့ ် ရှမ်ိုးပပည်နယ်ဝပမောေ်ပှိုငိ်ုးတှို ဲ့မှ ေောလရှည ်

IDP စခနိ်ုးမ ောိုးသှို ဲ့ ဝယဘ ုယ  WaSH  ှိုငရ်ော ၀နဝ် ောငမ်ှုမ ောိုးဝပိုးပခငိ်ုး၊ ရခှိငုပ်ပည်နယ၏် သဘော၀ေပ်ဝဘိုး 

အနတရောယ်ပမငဲ့မ်ောိုးသညဲ့်ဝေသမ ောိုးတွင ် ဝေ ိုးရွော သဘော၀ေပ်ဝဘိုးစြီမ ဝ ောငရွ်ေ်မှုဝေေ်ာတြီမ ောိုး ဖွ ွဲ့စည်ိုးပခငိ်ုး၊ 
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နငှဲ့ ် လေ်နေ်ေှိုငအ်စအုဖွ ွဲ့မ ောိုးမှ ေဝလိုးသူငယ်မ ောိုး အတငိ်ုးအဓမမ ဝခေါ်ဝ ောငပ်ခငိ်ုးေှိ ု

တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်သညဲ့် ေောေွယ်ဝရိုး ှိုငရ်ော နည်ိုးပညောပှိုငိ်ုးအလွနပ်မငဲ့မ်ောိုးသညဲ့ ် ဝထောေ်ပ ဲ့မှုတှို ဲ့တွင ်

ပါ၀ငဝ် ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုး စသည်တှို ဲ့ေှိ ုHARP-F ရနပ် ုဝငမှွတ ငဲ့ ်ဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့ပပြီိုး ပဖစ်သည်။  

 
 

2. က ိုကညီ်ြှုရ  သညံ့် န ငံ့ ်ပပီျားမပညံ့်စံိုသညံ့် စွြ်ျားထ ာငရ်ည်မြ ငံ့တ်ငြ်ှု  

 

ရနပ် ုဝငရွယူသညဲ့ ် CSOမ ောိုးအတွေ် နည်ိုးပညော နငှဲ့ ် အဖွ ွဲ့အစည်ိုးပှိငုိ်ုး ှိငုရ်ော စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငမ်ှုေှို  

HARP-F မှ တှိုေ်ရှိုေ်ဝထောေ်ပ ဲ့ထောိုးခ ဲ့သည်။ စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငမ်ှု ှိုငရ်ော လုပ်ငနိ်ုးမ ောိုး လုပ်ဝ ောငန်ှိငုရ်န ်

INGOs မ ောိုးေှို HARP-F မှ ရနပ် ုဝငဝွထောေ်ပ ဲ့ထောိုးခ ဲ့သည်။  တှိေ သညဲ့် အဝရိုးဝပေါ် ကေှိ တငပ်ပင ်ငမ်ှုနငှဲ့ ်

တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု ှိငုရ်ော စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ေှို လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော နငှဲ့ ် ဖွ ွဲ့ ပဖှိ ိုးဝရိုး ေဏ္ဍမ  ျားတငွ ်

လုပ် ဝ ောငဝ်န ေသူမ ောိုးနငှဲ့ ် ပူိုးဝပါငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်ခ ဲ့သည်။ စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခငိ်ုး ှိသုည်မှော 

သငတ်နိ်ုးသေ်သေမ်ဟုတဘ်  ထှိထုေ ်ဝေ ော်လွနပ်ါသည်။  ၄ငိ်ုးအတွေ် ပပည်တွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ်အတူ 

တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုတစ်ခုေှိ ု ဥြီိုးဝ ောငရ်န၊် အဝေောငအ်ထည်ဝဖေ်ာရန၊် နငှဲ့ ် ဝစောငဲ့ ်ေညဲ့်ဝလဲ့လောရန ်

အဓှိေလှိုအပ်သညဲ့် ေျွမ်ိုးေ ငမ်ှုမ ောိုးေှို ဝဖေ်ာထတ်ုရသညဲ့်၊ ဝလဲ့ေ ငဲ့ရ်သညဲ့် လုပ်ငနိ်ုးစဥ်တစ်ခုတွင ်

အတူဝလ ောေ်လှမ်ိုးရန ် လှိအုပ်သည်။ မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို အစမ်ိုး ဝလဲ့ေ ငဲ့ခ်နိ်ုးမ ောိုး(simulation 

exercises) နငှဲ့ ်သငခ်နိ်ုးစောမ ောိုး ဝလဲ့လောသငယူ်သညဲ့် အလုပ်ရ ုအစည်ိုးအ ဝေိုးမ ောိုး ပပ လုပ်ပခငိ်ုးပဖငဲ့ ်HARP-F ၏ 

သငတ်နိ်ုးဝပိုးသညဲ့်အဖွ ွဲ့ မှ ေူညြီဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့ပါသည်။ ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငမ်ှု၊ ရနပ် ုဝငမွ ောိုး နငှဲ့ ်

ဝေသ ှိုငရ်ော အဖွ ွဲ့မ ောိုးသည်လည်ိုး ပိူုး ဝပါငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်မှု၊ နည်ိုးလမ်ိုးပပသင ်ေောိုးဝပိုးမှု ှိုငရ်ော 

အဝထောေ်အပ ဲ့မ ောိုး၊ ဝနောေ်ခ အဝပခအဝနခ ငိ်ုးတသူူမ ောိုးမှ အခ ငိ်ုးခ ငိ်ုး သငယ်ူနှိငုသ်ညဲ့် ခရြီိုးမ ောိုး၊ 

ပပနလ်ည်သ ုိုးသပ်မှု အလုပ်ရ ုအစည်ိုးအ ဝေိုးမ ောိုး နငှဲ့ ် နည်ိုးပညော ှိုငရ်ောအဝထောေ်အပ ဲ့မ ောိုး ဝပိုးပခငိ်ုးအောိုးပဖငဲ့ ်

ေူညြီိုးအောိုးပဖညဲ့်ခ ဲ့သည်။  

 

HARP-F ၏ စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငမ်ှု ှိငုရ်ော အဝထောေ်အပ ဲ့တွင ်ဝအောေ်ပါတှို ဲ့ ပါ၀ငသ်ည်။ - 

• စြီမ ဝ ောငရွ်ေ်ရန ် စွမိ်ုးဝ ောငရ်ည်- HARP-F သည် ၄ငိ်ုး၏ ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှိ ု 

‘လုပ်နှိငုပ်ါသည်’ ှိုသညဲ့် သဝဘောထောိုးေှို နလှ ိုုးသွငိ်ုးနှိငုရ်န ်အောိုးဝပိုးေော ၀ယ်ယူဝရိုး၊ ဘဏ္ဍောဝရိုးစီမ ခန် ဲ့ခွ မှု 

နငှဲ့ ်အေောအေွယ်ဝပိုးဝရိုး စသညဲ့် လုပ်ငနိ်ုးလည်ပတ်မှုစနစ်မ ောိုးေှို ေ ငဲ့သ် ုိုး၍ ပဋှိပေခ၊ လေ်လှမ်ိုးမြီမှု၊ 

နှိငုင် ဝရိုး နငှဲ့ ်ေ နိ်ုးမောဝရိုး စသညဲ့် အဝပခအဝနမ ောိုး  ှိုိုး၀ါိုးလောဝသေ်ာလည်ိုး ဝ ောငရွ်ေ်မှုစ နှုနိ်ုးအပမငဲ့ ် ိုုးေှို 

ပပညဲ့်မြီဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စသည်။ ရခှိုငပ်ပည်နယ်နငှဲ့ ် ေခ ငပ်ပညန်ယ်တှို ဲ့တွင ် CSOs မ ောိုးအတွေ ်

အဖွ ွဲ့အစည်ိုး ှိငုရ်ော အောိုးဝေောငိ်ုးဝစဝရိုးသငတ်နိ်ုးမ ောိုးေှို ၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ လှိုအပ်ခ ေ်မ ောိုးနငှဲ့ ်ေှိုေ်ညြီဝအောင၊် 

တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုးေှိ ု ဥြီိုးဝ ောငရ်န ် နငှဲ့ ် ဝစောငဲ့ ်ေညဲ့်ဝလဲ့လောနှိငုရ်န ် လှိုအပ်သညဲ့ ်

ယနတရောိုးမ ောိုးရှှိဝနဝစရန ် HARP-F ဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့သည်။ ထှိမုှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် HARP-F 

ဝထောေ်ပ ဲ့မှုပဖငဲ့ ် ၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ အဖွ ွဲ့အစည်ိုးဖွ ွဲ့ ပဖှိ ိုးဝရိုး ှိုငရ်ော မဟောဗ ျူဟောမ ောိုးေှို ဝရိုး ွ ေော 

အဝေောငအ်ထည်ဝဖော်နှိငုဝ်စရန ် ပဖစ်သည်။ အေ ှိ ိုး ေ်အဝနပဖငဲ့ ် သငတ်နိ်ုးဝခါငိ်ုးစဥ်မ ောိုးတွင ်

ေောေွယ်ပခငိ်ုး နငှဲ့ ် အေောအေွယ်ဝပိုးဝရိုး ှိုငရ်ော မူ၀ါေမ ောိုး၊ လူ ဲ့စွမ်ိုးအောိုးအရငိ်ုးအပမစ် စြီမ ခန် ဲ့ခွ မှု၊ 
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ဘဏ္ဍောဝရိုး စြီမ ခန် ဲ့ခွ မှု၊ နငှဲ့ ် အစြီရငခ် ပခငိ်ုး၊ စသည်ဲ့ ဝခါငိ်ုးစဥ်တှို ဲ့မှ ဝစောငဲ့ ်ေညဲ့်ဝလဲ့လောပခငိ်ုး၊ 

ပပနလ်ည်သ ုိုးသပ်ပခငိ်ုး နငှဲ့ ် သငယူ်ပခငိ်ုး စသညဲ့်ဝခါငိ်ုးစဥ်မ ောိုးအထှိ ပါ၀ငခ် ဲ့သည်။ 

ရှမ်ိုးပပည်နယ်ဝပမောေ်ပှိုငိ်ုးတငွ ် HARP-F၏ မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတွေ ်

အဝရိုးဝပေါ်တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု ပပ လုပ်သညဲ့် ရမှ်ိုး CSOs ေွနရ်ေ်တစ်ခုေှို ရနပ် ုဝငဝွပိုးအပ်ခ ဲ့သည်။  

၄ငိ်ုးသည် ပဋှိပေခနငှ်ဲ့ သေ် ှိုငသ်ညဲ့် ဝနရပ်စွန ဲ့ခွ်ောမှုမ ောိုးအပပြီိုး လှိုအပ်ခ ေ်မ ောိုးေှိ ု

လ ငပ်မနစ်ွောရှောဝဖွဝဖော်ထတု်ရန ် နငှဲ့ ် လတ်တဝလော ဝ ောငရွ်ေ်ရမညဲ့် လုပ်ငနိ်ုးမ ောိုးအတွေ် 

သဝဘောတူညြီမှုရယူနှိငုရ်န ်ပဖစ်သည်။  

 

• စဥ် ေ်မပပတ် နည်ိုးပပဝပိုးပခငိ်ုး(Mentoring)နငှဲ့ ် အဝထောေ်အပ ဲ့- မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအဝနပဖငဲ့ ်

သငတ်နိ်ုးမ ောိုးတငွ ် ပါ၀ငတ်ေ်ဝရောေ်ခ ဲ့ပပြီိုး စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည် အေ ပဖတ်မှုမ ောိုး ဝရိုး ွ နှိငုခ် ဲ့ဝသော်လည်ိုး  

HARP-F မှ သတ်မှတ်ထောိုးသညဲ့် စ နှုနိ်ုးမ ောိုးအတှိငုိ်ုး ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စရန ်HARP-F grants နငှဲ့ ်ဝေသ ှိုငရ်ော 

အဖွ ွဲ့မ ောိုးသည် ဝန ဲ့စဥ်နြီိုးပါိုး အတူ လေ်တွ ဝ ောငရွ်ေ် ေသည်။  ှိုလှိုသည်မှောေျွန်ပ်ုတှို ဲ့သည် 

သငတ်နိ်ုးသှို ဲ့မဟုတ် အေ ပဖတ်မှုမ ောိုး ပပြီိုး  ုိုးသွောိုးသည်နငှဲ့ ် ဝအိုးစေ်စွော အနောိုးမယ ူေပါ။ 

ထှိသုှို ဲ့အနောိုးယူလှိုေ်လ င ် ထှိဝရောေ်ဝသော အဝေောငအ်ထည်ဝဖော်မှုအတွေ် 

အနတရောယ်ေ ဝရောေ်ဝစလှိမဲ့မ်ည် ပဖစ်သည်။  မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ် ဝန ဲ့စဥ်နြီိုးပါိုး 

ဝထောေ်ပ ဲ့ေူညြီဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုးသည် ၄ငိ်ုးတှို ဲ့တငွ ် ရှှိဝသော ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ ရငိ်ုးနှြီိုးပမြှ ပ်နှ မှုေှိ ု

ပှိုမှိုလ ုပခ  ဝစသည်။  ေှိဗုစ်-၁၉ ေပ်ဝရောဂါ နငှဲ့ ် ယခု စစ်တပ်အောဏောသှိမ်ိုးေောလတှို ဲ့တွင ်

မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုေှို အထှိဝရောေ်  ုိုးပဖစ်ဝစရန ်

လှိုအပ်ခ ေ်မ ောိုး ပပနလ်ည်သ ုိုးသပ်ရန၊် ၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ စြီမ ေှိနိ်ုးဝဖေ်ာဝ ောငမ်ှု ဝပပောငိ်ုးလ နှိငုရ်န၊် အ ဝေိုးမှ 

စြီမ ခန် ဲ့ခွ မှုသှို ဲ့ ဝပပောငိ်ုးလ နှိငုရ်န၊် နငှဲ့ ် ဘတ်ဂ တ်မ ောိုး ပပနလ်ည်ေှိုေ်ညြီဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စရန ်

ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့သည် မှိတ်ဖေအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ်အတူဝ ောငရွ်ေ်ခ ဲ့သည်။   

• လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော လုပ်ဝ ောငခ် ေ်မ ောိုး၏ အရည်အဝသွိုး- ဝေသတွငိ်ုး 

ရပ်ရွောလူထအုဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိုငရ်ော နည်ိုးပညောေျွမ်ိုးေ ငမ်ှုမ ောိုးေှိ ု

အောိုးဝေောငိ်ုးဝစရန ် နငှဲ့ ် အဝရိုးဝပေါ်တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုး ှိငုရ်ော စွမ်ိုးဝ ောငန်ှိငုမ်ှုေှိ ု

တှိုိုးတေ်ဝေောငိ်ုးမွနဝ်စရန ်HARP-F မ ှလုပ်ဝ ောငဝ်ပိုးပါသည်။ ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ အဓှိေေဏ္ဍမ  ျားပဖစ်သညဲ့ ်

WaSH၊ ဝငသွောိုးဝထောေ်ပ ဲ့မှု၊ အောဟောရေဏ္ဍနငှဲ့ ် ေောေွယ်ပခငိ်ုးတှို ဲ့တွင ် HARP-F မှ 

နည်ိုးပညောအ ေ ဝပိုးမ ောိုးသည် မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ် တှိုေ်ရှိုေ်ဝ ောငရွ်ေ် ေပပြီိုး 

မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် HARP-Fမှ သငတ်နိ်ုးရရှှိခ ဲ့သညဲ့်အတှိုငိ်ုး အဝေောငအ်ထည်ဝဖေ်ာနှိငုဝ်စရန ်

ေူညြီဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးသည်။ ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ အထိူုးပပ ထောိုးသညဲ့်  ေ ဲ့ ေ ဲ့ခ နှိငုမ်ှုနငှဲ့ ် လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော 

သငတ်နိ်ုးေှို မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမှ တေ်ဝရောေသ်ငယ်ူ ေသညဲ့်အခါ သဘော၀ေပ်ဝဘိုး ှိုငရ်ော 

ကေှိ တငပ်ပင ်ငမ်ှု နငှဲ့ ် တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှု၊ ရောသြီဥတုဝပပောငိ်ုးလ ပခငိ်ုး ှိုငရ်ော စြီမ ေှိနိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုး၊ 

ဝငသွောိုးဝထောေ်ပ ဲ့သညဲ့် စြီမ ေှိနိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုး၊ အောဟောရေဏ္ဍနငှဲ့ ် ေောေွယ်ပခငိ်ုး၊ နငှဲ့ ် ၄ငိ်ုးတှို ဲ့ 

၀နဝ် ောငမ်ှုဝပိုးသညဲ့် ရပ်ရွောလူထမု ောိုးသှို ဲ့ တော၀နယူ်မှု/တော၀နခ် မှု ပှိုမှိရုရှှိနှိငုဝ်အောင ် တတ်ေျွမ်ိုးမှုမ ောိုး 

၄ငိ်ုးတှို ဲ့ ရရှှိ ေသည်။   
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• ဝခါငိ်ုးဝ ောငမ်ှု- ဝေသတွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအဝနပဖငဲ့ ် ၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ ဝခါငိ်ုးဝ ောငမ်ှု ှိုငရ်ော 

တတ်ေျွမ်ိုးမှုမ ောိုးေှို တှိိုုးတေ်ဝစရန ် နငှဲ့ ် အရငိ်ုးအပမစ်မ ောိုး အသ ိုုးပပ ရောတွင ်   ိုုးပဖတ်ခ ေ်ခ မှတ်သညဲ့် 

အခနိ်ုးေဏ္ဍတွင ်ပှိုမှိုပါ၀ငလ်ောဝစရန ်HARP-F မှ (၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ ရနပ် ုဝငမွ ောိုး ှိုငရ်ော  ငဲ့ေ် ဝပပောငိ်ုးလ မှုမ ောိုးနငှဲ့ ်

 နိ်ုးသစ်သညဲ့်နည်ိုးလမ်ိုးမ ောိုးပဖငဲ့ ် ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးနှိငုသ်ညဲ့် အခွငဲ့အ်လမ်ိုးမ ောိုး အပါအ၀င)်  

အခွငဲ့အ်လမ်ိုးမ ောိုး ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးသည်။ ရနပ် ုဝငပွမောဏမ ောိုးေှို တှိိုုးခ  ွဲ့ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးနှိငုရ်န ် HARP-F မ ှ

လှိုအပ်သညဲ့် အောမခ နှိငုမ်ှုအတှိုငိ်ုးအတောအထှိ ပပညတ်ွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးစွောမှ ၄ငိ်ုးတှို ဲ့၏ 

စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်မ ောိုး ပမြှငဲ့တ်ငထ်ောိုးပပြီိုး ပဖစ်သည်။  ေခ ငပ်ပည်နယ်ရှှိ HARP-F ၏ မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုး 

အောိုးလ ိုုးသည် ပပည်တွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး ပဖစ် ေပပြီိုး အောဏောသှိမ်ိုးမှုအလွန ် ဝထောေ်ပ ဲ့ဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့ ် 

ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ ရနပ် ုဝငပွမောဏ၏ ထေ်၀ေ်ဝေ ေ်ာမှော ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမှတ ငဲ့ ်

အသ ုိုးပပ ဝနပပြီိုး လေ်ေ နပ်မောဏမှောလည်ိုး  ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ်

အဓှိေလုပ်ေှိငုဝ် ောငရွ်ေ်ဝနသညဲ့် နှိငုင် တေော အစှိုိုးရမဟုတသ်ညဲ့ ် အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှိ ု

ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးဝနပါသည်။ ေခ ငပ်ပည်နယ်နငှဲ့ ် ရှမ်ိုးပပည်နယ်ဝပမောေ်ပှိုငိ်ုးတငွ ်

ဝနရပ်စွန ဲ့ခွ်ောလူထမု ောိုးအတွေ် မရှှိမပဖစ်လှိအုပ်သညဲ့် လှိုအပ်ခ ေ်မ ောိုးေှိ ု ပဖညဲ့် ြီိုးဝပိုးသညဲ့ ်

စြီမ ေှိနိ်ုးတစ်ခုေှိ ု ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့ ဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့ပပြီိုး INGO (Trócaire)၏ ဝခါငိ်ုးဝ ောငမ်ှုမ ှ ပပည်တွငိ်ုး NGO 

ပဖစ်သညဲ့် (Karuna Mission Social Solidarity – KMSS)သှို ဲ့ ဝပပောငိ်ုးလ ဝ ောငရွ်ေ်ဝစခ ဲ့သည်။ 

ဤေူိုးဝပပောငိ်ုးမှု လုပ်ငနိ်ုးစဥ်သည် ‘ရနပ် ုဝငမွ ောိုးေှိ ု ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုး’ 

အတွေ် ပှိုမှိုေတှိေ၀တ်ပပ ရောဝရောေ်ပပြီိုး ‘Localization through မှိတ်ဖေအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးhip: shifting 

towards locally-led programming in Myanmar’ ဝခါငိ်ုးစဥ်ပဖငဲ့ ်အပှိုငိ်ုး ၃ ပှိုငိ်ုးပါ၀ငသ်ညဲ့် ဝလဲ့လောမှုတွင ်

မှတ်တမ်ိုးတငထ်ောိုးပါသည်။  

 

3. ပူျား ထပေါငျ်ားည  နှု ငျ်ားထ ာငရွ်ကြ်ှု  

 

လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော လုပ်ဝ ောငခ် ေ်မ ောိုးေှို ဝေသအ ငဲ့၊် နှိငုင် ဝတေ်ာအ ငဲ့ ် နငှဲ့ ် နှိငုင် တေောအ ငဲ့ ်

ေ ငိ်ုးပသညဲ့် လူထဖုှိုရမ်မ ောိုးေှိ ု ညြှှိနှုှိငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်ရောတွင ် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ် ေွနရ်ေ်မ ောိုးေှိ ု

HARP Facility မှ အောိုးဝပိုးဝထောေ်ပ ဲ့ပါသည်။ တည်ရှှိပပြီိုးသောိုး ညြှှိနှုှိငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်မှု ယနတရောိုးမ ောိုး (ဥပမော-

နည်ိုးပညော ှိုငရ်ော အလပ်ုအမှုဝ ောငအ်ဖွ ွဲ့မ ောိုး၊ အစုအဖွ ွဲ့မ ောိုး(clusters)၊ အစှိိုုးရအရောရှှိမ ောိုး)နငှဲ့ ် လှိုအပ်သလှိ ု

ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စရန၊်  ညြှှိနှုှိငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုး ှိငုရ်ော ေနဥြီိုး ဝ ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုး လုပ်ဝ ောငန်ှိငုရ်န ် နငှဲ့ ်

နှိငုင် ဝတေ်ာအ ငဲ့ ် ကေှိ ိုးပမ်ိုးမှုမ ောိုး(ဥပမော- LP2 workstream)အတွေ ်  CSO မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှိ ု 

HARP-F မှ တှိုေ်ရှိုေ်ဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့သည်။ 

 

ေခ ငပ်ပည်နယ်တွင ်CSO မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှိ ုေောေွယ်ပခငိ်ုး၊ WASH၊ နောိုးခှိစုရော စသညဲ့် သေ် ှိငုရ်ော 

နည်ိုးပညော ှိုငရ်ော အစုအဖွ ွဲ့မ ောိုး နငှဲ့ ် အလုပ်အမှုဝ ောငအ်ဖွ ွဲ့မ ောိုးေှို ပါ၀ငတ်ေ်ဝရောေ်နှိငုဝ်စရန ် ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့ 

ဝထောေ်ပ ဲ့ဝပိုးခ ဲ့ပပြီိုး   ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးထ မှတစ်ခုပဖစ်ဝသော Dai Fin Social Service ေှိ ု

ေခ င ် JST သှို ဲ့ ပါ၀ငန်ှိငုဝ်စရန ် ေူညြီဝပိုးခ ဲ့သည်။ ရခှိုငပ်ပည်နယ်တွင ်  ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ 

about:blank
about:blank
about:blank


 

www.harpfacility.com                                                ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဧပပြီလတွင ်ပ ုနှှိပ်ထတု်ဝေခ ဲ့သည်။  

6 

မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးထ မှ ၃ ခုဝသော  CSO မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် HARP Facility မ ှ

နည်ိုးပညော ှိုငရ်ောနငှဲ့ ် လုပ်ငနိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်မှု ှိုငရ်ော အဝထောေ်အပ ဲ့ရရှှိပပြီိုး အောရေန ်

လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော ညြှှိနှုှိငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့အ်ဖွ ွဲ့၏ တည်ဝထောငသ်ညဲ့် အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး 

ပဖစ်လောခ ဲ့သည်။ ရခှိုငပ်ပည်နယ်တွင ် ဝေ ိုးရွောအ ငဲ့ ်  ှိုငေ်လုနိ်ုးမုနတ်ှိုငိ်ုး တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်ဝရိုး ှိုငရ်ော 

ဝလဲ့ေ ငဲ့ခ်နိ်ုးမ ောိုးေှိ ု ရပ်ရွောလူထမု ောိုးနငှဲ့ ် သဘော၀ဝဘိုးအနတရောယ်စြီမ ခန ဲ့ခွ် မှုဌောန တှို ဲ့ေှိ ု

စုစည်ိုးဝ ောငရွ်ေ်နှိငုရ်န ် ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့၏ သဘော၀ဝဘိုးအနတရောယ်ဝလ ောဲ့ခ  ဝရိုး ှိုငရ်ော ရနပ် ုဝငမွ ောိုးရယူသညဲ့ ်

မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်စခ ဲ့သည်။ ၄ငိ်ုးဝလဲ့ေ ငဲ့ခ်နိ်ုးမ ောိုးသည် ဝေ ိုးရွောဝေေ်ာမတြီမ ောိုးနငှဲ့ ်

ပပညန်ယ်အ ငဲ့ ် ဌောနမ ောိုးအ ေောိုး ညြှှိနှုှိငိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်မှု ပှိမုှိုဝေောငိ်ုးမွနဝ်စခ ဲ့ပပြီိုး ဝစောလ ငစ်ွော သတှိဝပိုးသညဲ့ ်

သတငိ်ုးအခ ေ်အလေ်မ ောိုး ဝေမ ပခငိ်ုးေှို တှိုိုးတေ်ဝစခ ဲ့သည်။ ဤသည်မှော  ှိုငေ်လုနိ်ုးမုနတ်ှိုငိ်ုး Amphan 

ပဖစ်စဥ်အတွငိ်ုး သှိသောထငရ်ေှာိုးခ ဲ့ပပြီိုး  ရပ်ရွောလူထမု ောိုးေှို ပပည်နယ်အ ငဲ့မှ် အခ ေ်အလေ်မ ောိုးအသ ုိုးပပ ေော 

VDMCs မ ောိုးမှ ကေှိ တငသ်တှိဝပိုးနှိငုခ် ဲ့ပပြီိုး ရပ်ရွောလူထ ု ကေှိ တငပ်ပင ်ငမ်ှု အစြီအစဥ်မ ောိုးေှိ ု

အဝေောငအ်ထည်ဝဖေ်ာနှိငုဝ်စခ ဲ့သည်။    

 

4. ဗဟိုသိုတ/တတက်ျွြ်ျားြှု န ငံ့ ်သငယ်ထူလံ့လာမြငျ်ား  

 

သငယ်ူဝလဲ့လောပခငိ်ုးဝခါငိ်ုးစဥ်၏ တစ်စှိတ်တစ်ပှိငုိ်ုးအဝနပဖငဲ့ ် ဝအောေ်ပါတှို ဲ့ ဝ ောငရွ်ေ်ရန ် HARP-F မှ 

သုဝတသန ပပ လုပ်ဝနပါသည်-  

• Grand Bargain  ှိုငရ်ော ေတှိေ၀တ်မ ောိုးနငှဲ့ ် နငှဲ့ ် နှိငုင် တေော အဝေောငိ်ုး  ိုုးအဝလဲ့အေ ငဲ့မ် ောိုးနငှဲ့ ်

ေှိုေ်ညြီမှုနငှဲ့ ် ပတ်သေ်၍ HARP Facility အပါအ၀င ် ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ်

ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုး ှိုငရ်ော ေနဥြီိုးလုပ်ဝ ောငခ် ေမ် ောိုး၏ သေ်ဝရောေ်မှုမ ောိုးေှို ပပနလ်ည်သ ုိုးသပ်ရန။်  

• ပမနမ်ောနှိငုင် တငွ ် ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုး၌ HARP Facility အပါအ၀င ်

လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော ဝ ောငရွ်ေ ်ေသူမ ောိုးမှ မည်ေ ဲ့သှို ဲ့ ဝထောေ်ပ ဲ့ခ ဲ့ဝ ေောငိ်ုး၊  ထှိသုှို ဲ့ ပပ လုပ်ရောတွင ်

ဝတွွဲ့  ေ  ရသညဲ့် စှိနဝ်ခေါ်မှုမ ောိုးနငှဲ့ ် ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးေှိ ု

အဝေောငအ်ထည်ဝဖေ်ာရောတွင ် အဝေောငိ်ုး  ိုုးအဝလဲ့အေ ငဲ့မ် ောိုးေှို ရရှှိလောဝစရန ် မည်ေ ဲ့သှို ဲ့ 

ထညဲ့်၀ငဝ်ပိုးခ ဲ့ ေဝ ေောငိ်ုး သငယူ်ဝလဲ့လောပခငိ်ုးမ ောိုးေှို စုဝ ောငိ်ုးပပြီိုး ပဖန ဲ့ ်ဝေရန။်   

• HARP-F နငှဲ့ ် အပခောိုးဝသော မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ အဝတွွဲ့အ ေ  မ ောိုးဝပေါ် မူတည်၍ ပမနမ်ောနှိငုင် တငွ ်

ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးေှို ေူညြီဝထောေ်ပ ဲ့နှိငုရ်န ် လသူောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိငုရ်ော 

အလှူရငှအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမှ မည်ေ ဲ့သှို ဲ့  ေ်လေ်ဝထောေ်ပ ဲ့နှိငုဝ် ေောငိ်ုး အ ေ ပပ ရန။်  

ဝေသတွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို ဖယ်ခ နထ်ောိုးဝလဲ့ရှှိ ေဝသောဝ ေောငဲ့ ် ဝေသတွငိ်ုး 

မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး၏ အဝတွွဲ့အ ေ  မ ောိုးနငှဲ့ ်တ ု ဲ့ပပနဝ်ပဖ ှိုမှုမ ောိုးေှို ယခုအသှိပညောစုဝ ောငိ်ုးမှုတငွ ်

ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့မှ အောိုးတေ်သဝရော ရယူထညဲ့်သွငိ်ုးသွောိုးပါမည်။  
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သငယ်လူ ိုကရ်သညံ့် သငြ်န်ျားစာြ ာျား  

 

ပမနမ်ောနှိငုင် တွင ် လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိုငရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုေှို ဥြီိုးဝ ောငန်ှိငုရ်န ် ဝေသတွငိ်ုးနငှဲ့ ် ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအောိုး 

စွမ်ိုးပေောိုးတှိုိုးတေ်ဝစပခငိ်ုးေှို ၄ နစ်ှတှိုင ် ဝ ောငရွ်ေ်ခ ဲ့ပခငိ်ုးအပေါ် အဝပခခ ၍ အ ဝထောေ်အပ ဲ့မ ောိုးေှို ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ်

ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးအတွေ် ဝအောေ်ပါ ဝအောငပ်မငဝ်စသညဲ့်အခ ေ်မ ောိုးေှို ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့ သတ်မှတ်ဝဖေ်ာထတု်ထောိုးပါသည်။  

 

1. ယံိုကကည်စ တြ် ရသညံ့် ြ တြ်က် မြစ်ထ ာငရွ်ကမ်ြငျ်ားက ို တည်ထ ာကပ်ေါ။– HARP-F ၏ ခ ဥ်ိုးေပ်ပ ုသည် 

ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ် ယ ု ေည်စှိတ်ခ ရသညဲ့် မှိတ်ဖေ်အပဖစ်  ေ်  ဝရိုးအဝပေါ် မူတည်ဝနပါသည်။ 

ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုး ှိုသည်မှော အောဏောပါ၀ါ တပဖည်ိုးပဖည်ိုး လ  ဝပပောငိ်ုးပခငိ်ုးေှို စြီမ ဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုးပဖစ်ပပြီိုး 

ထှိသုှို ဲ့ပပ လုပ်ရန ် မှိတ်ဖေ်တစ်ဖွ ွဲ့ခ ငိ်ုး၏ တော၀နမ် ောိုးေှို နောိုးလည်ရန၊် ပွင်ဲ့လငိ်ုးစွော ဝပပော ှို ေ်သွယ်ပခငိ်ုး နငှဲ့ ် အပပနအ်လှန ်

တော၀နယ်ူမှု/တော၀နခ် မှု ရှှိရန ်လှိုအပ်သည်။ ရခှိုငပ်ပည်နယ်တွင ်ဝေသတွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုး လုပ်ေှိုငသ်ညဲ့် အခနိ်ုးေဏ္ဍအောိုးလ ုိုးတွင ်

တှိုေ်ရှိုေ်လုပ်ေှိုငဝ်စသညဲ့် ၀နထ်မ်ိုးမ ောိုးရှှိပခငိ်ုးဝ ေောငဲ့ ်ဝေသတွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးနငှဲ့ ်ခှိုငမ်ောသညဲ့်  ေ်  ဝရိုးမ ောိုးေှို HARP-F မှ 

တည်ဝ ောေ်ခ ဲ့ပပြီိုး ပဖစ်သည်။  ၄ငိ်ုးအခ ေ်သည် ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုး ဝခါငိ်ုးစဥ်အတွေ် 

အမောခ အုတ်ပမစ်ပဖစ်ဝစခ ဲ့သည်။ 

 

2. ကာလရ ည်ကတ က၀တ ် မပြှုလိုပ်ပေါ။ – အဖွ ွဲ့အစည်ိုး ှိုငရ်ော အောိုးဝေောငိ်ုးဝစပခငိ်ုးသည် အခ ှိနယ်ူရပပြီိုး တစ်ကေှိမ်တည်ိုး ပပ လုပ်သညဲ့် 

သငတ်နိ်ုးပဖငဲ့ ်မရရှှိနှိငုဝ်ပ။ ၄ငိ်ုးသည် ဝေသတွငိ်ုးဥြီိုးဝ ောင ်ဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့်  နိ်ုးစစ်အေ ပဖတ်မှုမ ောိုး၊ ဝေသတွငိ်ုးဥြီိုးဝ ောင ်ဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့် 

မဟောဗ ျူဟောမ ောိုးေှို အောိုးဝပိုးဝထောေ်ခ ပခငိ်ုး၊ နည်ိုးပပသင ်ေောိုးဝပိုးပခငိ်ုး၊ အခ ငိ်ုးခ ငိ်ုး သငယ်ူပခငိ်ုး၊ နငှဲ့ ် ဝေသတွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတွေ် 

အခွငဲ့အ်လမ်ိုး အသစ်မ ောိုးဝပိုးအပ်ပခငိ်ုး စသည်တှို ဲ့ အဝပေါ် မူတည်ဝသော ပပြီိုးပပညဲ့်စ ုသညဲ့် စွမ်ိုးဝ ောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခငိ်ုး ှိုငရ်ော ခ ဥ်ိုးေပ်ပ ု 

လှိုအပ်သည်။ ထှိသုှို ဲ့ပပ လုပ်ရန ်နစ်ှရှည်ဝငဝွ ေိုးဝထောေ်ပ ဲ့မှု ဝသခ ောဝစပခငိ်ုး၊  Grand Bargain  ှိုငရ်ော ေတှိေ၀တ်အတှိုငိ်ုး ဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုး၊ 

နငှဲ့ ် FCDOနငှဲ့ ် ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့ ရနပ် ုဝငဝွထောေ်ပ ဲ့သညဲ့် အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတွေ် HARP-F မှ ဝ ောငရွ်ေ်ဝပိုးနှိငုခ် ဲ့သညဲ့်အတှိုငိ်ုး ဝ ောငရွ်ေ်ဝပိုးရန ်

လှိုအပ်သည်။  

 

3. စတငက်တည်ျားက ထေသတငွျ်ားက ိုကည်ီြှုရ  ထ ာင ် ထ ာငရွ်က်ထရျားက ို စီြံက န်ျားေဇီ ိုငျ်ား၏  ဓ က ပ ိုငျ်ား မြစ် ထ ာငရွ်ကမ်ြငျ်ား – 

ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးေှို အဝရိုးဝပေါ်အဝပခအဝန အစြီအစဥ်အပဖစ် ထညဲ့်သွငိ်ုးပခငိ်ုးထေ် ၄ငိ်ုးသည် 

စြီမ ေှိနိ်ုးဝ ောငရွ်ေ်ပခငိ်ုးေှို ဝမောငိ်ုးနငှ ် အောိုးပဖညဲ့်သငဲ့သ်ည်။  ဝေသတွငိ်ုးဥြီိုးဝ ောင ် ဝ ောငရွ်ေ်သညဲ့် တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုေှို 

ပပ လုပ်နှိငုဝ်စပခငိ်ုးသည် ပါ၀ငဝ် ောငရွ်ေ်သူအောိုးလ ုိုးအတွေ် ရနပ် ုဝငစွြီမ ခန ဲ့ခ်ွ မှု၊ ဝခါငိ်ုးဝ ောငမ်ှုအခနိ်ုးေဏ္ဍမ ောိုး နငှဲ့ ် လှိုအပ်သညဲ့် 

အဖွ ွဲ့အစည်ိုး ှိုငရ်ော ဝပပောငိ်ုးလ မှုနငှဲ့ ် အဝလဲ့အေ ငဲ့ ် ဝပပောငိ်ုးလ မှုမ ောိုးေှို သတ်မှတ်ဝပိုးသည်။ ၄ငိ်ုးသည် ပဋှိပေခအခ ှိနတ်ွင ် အသ ုိုးပပ သညဲ့် 

ဝရတှိုဝပဖရှငိ်ုးနည်ိုး မဟုတ်ဝပ။  လူသောိုးခ ငိ်ုးစောနောမှု ှိုငရ်ော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုးေှို ဝခါငိ်ုးဝ ောငသ်ညဲ့်ေဏ္ဍမှ ပါ၀ငန်ှိငုဝ်စရန ်ဝေသတွငိ်ုး 

နငှဲ့ ် ပပည်တွငိ်ုးမှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို စွမ်ိုးပေောိုးတှိုိုးတေ်ဝစရန ် HARP-F ၏ ဝစောလ ငစွ်ော ေတှိေ၀တ်ပပ လုပ်ထောိုးပခငိ်ုးသည် 

ပမနမ်ောနှိငုင် တွင ်ေျွန်ပ်ုတှို ဲ့ ယဝန ဲ့တှိုင ်အဝထောေ်အပ ဲ့မ ောိုးဝပိုးနှိငုဝ်စပခငိ်ုး၏ အဝ ေောငိ်ုးရငိ်ုး ပဖစ်သည်။  

 

4. က ထရာကန် ိုငသ်ညံ့်  နတရာယြ် ာျားက ို ြျှထေပေါ – ဝေသတွငိ်ုးေှိုေ်ညြီမှုရှှိဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်ဝရိုးအတွေ် ဝေသတွငိ်ုး 

အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးဝပေါ်တွင ်တော၀နယ်ူမှု/တော၀နခ် မှု၊ ပွင်ဲ့လငိ်ုးပမငသ်ောမှု နငှဲ့ ်လှိုေ်နောဝ ောငရွ်ေ်ရမညဲ့်အခ ေ်မ ောိုး ှိုငရ်ော လှိုအပ်ခ ေ်ပမငဲ့မ်ောိုးပပြီိုး 

ထှိသုှို ဲ့ ပမငဲ့မ်ောိုးသညဲ့် စ နှုနိ်ုးမ ောိုးေှို  ဝေသတွငိ်ုး အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးမှ ပပညဲ့်မြီဝအောင ် ဝ ောငရွ်ေ်နှိငုဝ်လဲ့ မရှှိဝပ။ ရနပ် ုဝင ွ စြီမ ခန ဲ့ခ်ွ သညဲ့် 

အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေ ဲ့သှို ဲ့ဝသော  ေောိုးခ အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးသည် အလှူရှငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတွေ် ေ ဝရောေ်နှိငုသ်ညဲ့် အနတရောယ်မ ောိုးေှို 

မ ဝေတော၀နယ်ူဝပိုးနှိငုပ်ပြီိုး ပပည်တွငိ်ုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးအတွေ် ဝပပောငိ်ုးလွယ်ပပငလ်ွယ်ပဖစ်ဝသော တ ု ဲ့ပပနဝ် ောငရွ်ေ်မှုမ ောိုး ပပ လုပ်ရန ်

လှိုအပ်သညဲ့် ဝနရောေှို ဝပိုးနှိငုသ်ည်။ ၄ငိ်ုးမှ သငယ်ူလှိုေ်ရသညဲ့်သငခ်နိ်ုးစောမ ောိုးသည် ပပည်တွငိ်ုး မှိတ်ဖေ်အဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို 

 ေ်လေ်ရနပ် ုဝငဝွထောေ်ပ ဲ့ရန ်FCDO နငှဲ့ ်အပခောိုးဝသော အလှူရှငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ ောိုးေှို ေ ဝရောေ်နှိငုသ်ညဲ့် အနတရောယ်မ ောိုးေှို စြီမ ခန ဲ့ခ်ွ နှိငုဝ်စရန ်

အေူအညြီ ပဖစ်ဝစမည် ပဖစ်သည်။   
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