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HARP-F အဆ ုုံးသတ် လုပ်ငနု်ံးစဉ် 

 

အဆ ုုံးသတ်လုပ်ငနု်ံးစဉ်သည် ရနပ် ငုငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး လုပ်ငနု်ံးစဥ်၏ အငရုံးပါငသော 

အစိတ်အပိုငု်ံးတစ်ြခုြစ်သည်။  ၎ငု်ံးသည် HARP-F ၏ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော သတ်မှတ်ြျက်မျောုံး၏ 

ပပ ုံးငခမောက်မှုကုိ ကိုယ်စောုံးခပြုငသော ခြစစ်ဉ်တစြ်ု၏နဂိ ုုံးကို အမှတ်အသောုံးခပြုသည်။ ဤခြစ်စဉ်တွေင ်

အစ အစဉ်၏ ရလဒမ်ျောုံးကုိ မှတ်တမ်ုံးတငခ်ြငု်ံးနငှံ့ ်သက်ဆိငုရ်ောစည်ုံးမျဉ်ုံးမျောုံးနငှံ့ ်လုပ်  ုုံးလုပ်နညု်ံးမျောုံးကို 

လိုက်နောင ကောငု်ံး အသိအမှတ်ခပြုခြငု်ံးမျောုံး ပါဝငသ်ည်။ ခပငဆ်ငခ်ြငု်ံး၊ ငကောငု်ံးမွေနင်သော ဆက်သွေယ်ငရုံးနငှံ့ ်

အငသုံးစိတ်အြျက်အလက်မျောုံးအငပေါ် အငလုံးငပုံးအောရ ု စုိက်ခြငု်ံးတုိ ံ့သည် ငအောငခ်မငစ်ွေော အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံး၏ 

အမှတ်လကခဏောမျောုံးခြစ်သည်။   

 

အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံးမတ ိုငမ် ီအကက ြောငု်ံးက ြောုံးစြော 

လက်ရိှတွေင ်လှုပ်ရှောုံးငဆောငရ်ွေက်ငနငသော မိတ်ြက်မျောုံးအတွေက် HARP-F မငှန၍ ရနပ် ငုငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး 

အဆ ုုံးသတ်ရက် မတုိငမ်  (၃) လ  က်ငနောက်မကျငစဘဲ မိတ်ြက်မျောုံး  သုိ ံ့ အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးမတုိငမ်  

အင ကောငု်ံး ကောုံးစောအောုံး ငပုံးပုိ ံ့ရမည်။ ဤစောတွေင ်အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးလုပ်ငနု်ံးစဉ်အတွေငု်ံး မိတ်ြက်၏ 

အလုပ်တောဝနမ်ျောုံးကိ ုအနစှြ်ျြုပ် ငြော်ခပ ောုံးသည်။ မိတ်ြက်မျောုံးအောုံး ငနောကဆ် ုုံးအစ ရငြ် စောတငခ်ပရန၊် 

ကုနပ်စစည်ုံးအစ ရငြ် စော၏ စွေန ံ့ပ်စ်ငရုံးအစ အစဉ်တငခ်ပရနန်ငှံ့ ်အသ ုုံးမခပြုရငသုံးငသော ရနပ် ုငငွေမျောုံးကုိ 

ခပနလ်ည်အပ်နှ ရန ်သတ်မှတ် ောုံးငသော ငနောက်ဆ ုုံးရက်ကုိ သတိ ငပုံးမည်ခြစ်သည်။ 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောမျောုံး(Grant Managers)သည် အဆိုပါအင ကောငု်ံး ကောုံးစောမျောုံးကို 

မိတ်ြက်မျောုံး   အြျိနန်ငှံ့တ်ငခပုံးည  ငပုံးပုိ ံ့ငပုံးရန ်တောဝနရိှ်သည်။ 

 

အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံးမတ ိုငမ် ီ ွငု်ံးဆငု်ံးကလေ့လြောခြငု်ံး 

ငငွေင ကုံးင ောက်ပ ံ့ငရုံးအြွေဲွဲ့ နငှံ့ ်ဘဏ္ဍောငရုံးအြွေဲွဲ့တုိ ံ့သည် အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးမတုိငမ်  အင ကောငု်ံး ကောုံးစောအောုံး 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး၏ ရ ုုံးြနု်ံးသုိ ံ့ငပုံးပုိ ံ့ပပ ုံးငနောက် ကွေငု်ံးဆငု်ံးငလံ့လောခြငု်ံး လုပ်ငဆောငရ်နစ်ောရငု်ံးအောုံး 

အသ ုုံးခပြု၍ ကိုက်ည ငအောငလ်ိုက်နောခြငု်ံးဆိုငရ်ော ကွေငု်ံးဆငု်ံးငလံ့လောခြငု်ံးကို ခပြုလုပ်သည။် 

ကိုက်ည ငအောငလ်ိုက်နောခြငု်ံးဆိုငရ်ော အမှုကိစစရပ်မျောုံးအောုံးလ ုုံးကုိ ငငွေင ကုံးင ောက်ပ ံ့ ငရုံးငနောကဆ် ုုံးရက ်

မတုိငမ်  မိတ်ြက်နငှံ့ ်တုိငပ်ငင်ဆွေုံးငနွေုံးကော အ က ခပြုြျက်မျောုံး ငပုံးကော အဆိုပါအ က ခပြုြျက်မျောုံးအောုံး 

လုိက်နောငဆောငရ်ွေက်သငံ့သ်ည်။ 
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စြောရွ ်စြောတမ်ုံးခ ြုစိုခြငု်ံး 

အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးဆိုငရ်ော လုပ် ငဆောငရ်နစ်ောရငု်ံးကိ ုအသ ုုံးခပြု၍ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောသည် 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုငအောက်တွေင ်ပါရိှသညံ့် မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးတစြ်ုစ ကို ခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်မညခ်ြစ်သည်။ 

အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးလုပ်ငနု်ံးစဉ် ပပ ုံးငခမောက်ြျိန၌် မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးတစြ်ုစ ၏ ြုိငတ်ွေဲမျောုံးတွေင ်ငအောက်ပါမျောုံး 

ပါဝငမ်ည်ခြစ်သည်။ 

• လက်မှတ်ငရုံး ိုုံး ောုံးငသော တောဝနြ် နိငုသ်ညံ့ ်ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး သငဘောတညူ ြျက် (AGA) 

• လက်မှတ်ငရုံး ောုံး ောုံးငသော AGA ခပြုခပငင်ခပောငု်ံးလငဲရုံး စောရွေက်စောတမု်ံးအောုံးလ ုုံး 

• လက်မှတ် ငရုံး ိုုံး ောုံးငသော inventory dispositionင တောငု်ံးဆိုစော 

• ပိုငဆ်ိုငမ်ှုပစစည်ုံး လ ဲငခပောငု်ံးမှုငြောငပ် ုစ  

• အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးမတိုငမ်  ကွေငု်ံးဆငု်ံးငလံ့လောမှု အစ ရငြ် စော 

• လက်မှတ်ငရုံး ိုုံးပပ ုံး၍ ခပညံ့်စ ုစွေောခြညံ့်စွေက်ပပ ုံးသညံ့် အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးလုပ်ငနု်ံးစဉ်ဆိုငရ်ော 

လုပ်ငဆောငရ်န ်စောရငု်ံး 

 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး အရောရိှမျောုံးအငနခြငံ့ ်လုပ်ငဆောငရ်နစ်ောရငု်ံးအရ ြုိငမ်ျောုံးအောုံးလ ုုံးကုိ 

ခပညံ့်စ ုမှုရိှမရိှအောုံး ခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်သငံ့သ်ည်။ ရနပ် ငုငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး သက်တမ်ုံးကုနဆ် ုုံးပပ ုံးခြစင်သော 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး၏ ြုိငမ်ျောုံးကိုလညု်ံး လုပ်ငဆောငရ်နစ်ောရငု်ံးအရ ခပညံ့စ် ုမှုရိှမရိှအောုံး 

ခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်သငံ့သ်ည်။ 

 

 Inventory disposition 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအငနခြငံ့ ်စ မ ကိနု်ံးသက်တမ်ုံးတစ်ငလ ောက်တွေင ်ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးမှတ်တမ်ုံးမျောုံးကိ ု

 ိနု်ံးသိမ်ုံး ောုံးရန ်မရိှမခြစ်လုိအပ်သည။် မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးအငနခြငံ့ ်ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံး ပပ ုံးဆ ုုံးမညံ့် 

သတ်မှတ် ောုံးငသော ငနောက်ဆ ုုံးငန ံ့မတုိငမ်  (၃) လ က ်ငနောက်မကျငစဘဲ inventory disposition 

ငတောငု်ံးဆိုစောကိ ုတငသ်ွေငု်ံးရမည်။ property disposition plan တွေင ်မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး၏ ရ ုုံးမျောုံးရိှ 

စ မ ကိနု်ံးဆိုငရ်ော ငနောက်ဆ ုုံးစိစစ် ောုံးငသော ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးအခပင ်လက်ငအောကြ်  

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးမှ ပုိငဆ်ိုငသ်ညံ့် ပုိငဆ်ိုငမ်ှုပစစည်ုံးမျောုံးပါ ပါဝငသ်ငံ့သ်ည်။ 

 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော အရောရိှမှငန၍ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုရရိှသညံ့် ကောလအတွေငု်ံး ဝယ်ယူြဲံ့သညံ့် 

ပစစည်ုံးမျောုံးအောုံးလ ုုံး ပါဝငင် ကောငု်ံးနငှံ့ ်ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးအတွေငု်ံးရိှ အ ငသုံးစိတ်အြျက်အလက်မျောုံးမေှာ 

မှနက်နပ်ပ ုံး ခပညံ့်စ ုင ကောငု်ံးကုိ ငသြျောငစရန ်ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးအောုံး ဘဏ္ဍောငရုံး အစ ရငြ် စောမျောုံးအောုံးလ ုုံးနငှံ့ ်
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တိုက်ဆိုငစ်စ်ငဆုံးကော ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးကို ငနောကဆ် ုုံးအတည်ခပြုြျက ် ုတ်ခပနင်ပုံးမည်ခြစ်သည။် 

အကယ်၍ တုိက်ဆိုငစ်စ်ငဆုံးရောတွေင ်မကုိက်ည မှုမျောုံး ရိှပါက အရောရိှမှငန၍ မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးနငှံ့ ်

ရှငု်ံးလငု်ံးမည်ခြစ်သည်။ 

 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောသည ်အဆိုခပြု ောုံးငသော ပိုငဆ်ိုငမ်ှုလ ဲငခပောငု်ံးခြငု်ံးအစ အစဉ်သည် 

ကျိြုုံးင ကောငု်ံးသငံ့င်လျောပ်ပ ုံး လက်ြ နိငုြ်ွေယ်ရိှမရိှကုိ အတညခ်ပြုမည်ခြစ်ပပ ုံး အင ကောငု်ံးကိစစတစ်စ ုတစ်ရော 

ရိှပါက  ုတ်ငြော်ခပသငံ့သ်ည်။  ို ံ့ငနောက် ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောသည် 

ပိုငဆ်ိုငမ်ှုလ ဲငခပောငု်ံးငပုံးခြငု်ံး ငြောငပ် ုစ ကိ ုခပငဆ်ငမ်ည်ခြစ်ပပ ုံး ပက်ငကံ့ဂျ ်(ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံး  ောုံးရိှမှု 

ငတောငု်ံးဆိုစော၊ ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံး၊ ပိုငဆ်ိုငမ်ှု လ ငဲခပောငု်ံးငပုံးအပ်ခြငု်ံး ငြောငပ် ုစ ) အောုံး အတည်ခပြုြျက်ရယူရန ်

FCDO    တငခ်ပမည်ခြစ်သည်။ FCDO   မ ှအတည်ခပြုြျက်ရရိှပပ ုံးသညံ့်အြါတွေင ်

လုပ်ငနု်ံးလည်ပတ်ငရုံးဆိုငရ်ော ည ိနှုငို်ံးငရုံးမ ုံးသည ်ခပညံ့်စ ုစွေော ခြညံ့စ်ွေက်ပပ ုံးသညံ့ ်

ပိုငဆ်ိုငမ်ှုလ ဲငခပောငု်ံးငပုံးအပ်ခြငု်ံး ငြောငပ် ုစ ကို ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော ဒါရုိက်တော၏ 

လက်မှတ်ရယူရနအ်တွေက် ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျော   ပုိ ံ့ငဆောငမ်ညခ်ြစ်သည်။  ို ံ့ငနောက် 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောသည ်ပိုငဆ်ိုငမ်ှုလ ငဲခပောငု်ံးငပုံးအပခ်ြငု်ံး ငြောငပ် ုစ ကိ ု

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမှ တနခ်ပနလ်က်မှတ်ငရုံး ိုုံးရနအ်တွေက် ပုိ ံ့ငဆောငပ်ပ ုံး ငနောက်ဆ ုုံးစောရွေက်စောတမ်ုံးကုိ 

မှတ်တမ်ုံးတငပ်ါမည။် 

 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးသည ်စ မ ကိနု်ံးပိုငဆ်ိုငမ်ှုပစစညု်ံးမျောုံးကိ ုCrown Agents ၏ ကကြိုတငင်ရုံးသောုံး ောုံးငသော 

သငဘောတူည ြျက်မပါရိှဘဲ မည်သညံ့်ခပငပ်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး သုိ ံ့မဟုတ် ြွေငံ့ခ်ပြုြျက်မရိှငသော 

ခပငပ်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးသုိ ံ့ လ ဲငခပောငု်ံးခြငု်ံး၊ ငရ ွဲ့ငခပောငု်ံးခြငု်ံး၊ ငေှာုံးရမ်ုံးခြငု်ံး၊ လက်ငဆောငင်ပုံးအပ်ခြငု်ံး၊ 

ငရောငု်ံးြျခြငု်ံး သုိ ံ့မဟုတ် စွေန ံ့ပ်စ်ခြငု်ံး မခပြုရပါ။ 

 

က ြော ်ဆ ိုုံး အစီရငြ် ခြငု်ံး 

မိတ်ြက်မျောုံးအငနခြငံ့ ်AGA မ ှလိုအပြ်ျက်အရ ငနောက်ဆ ုုံး ဘဏ္ဍောငရုံးအစ ရငြ် စော၊ ငနောကဆ် ုုံးငဒတော 

အစ ရငြ် စော၊ ငနောငဆ် ုုံးခြစ်စဉ် အစ ရငြ် စော၊ ပုိ ံ့ငဆောငင်ရုံးလုပ်ငနု်ံးစဉ် အနတရောယ်ကျငရောက်နိငုမ်ှု ငခမပ ု၊ 

ခပငပ်စောရငု်ံးစစ် အစ ရငြ် စော၊ အကျိြုုံးြ စောုံးရသူမျောုံးအောုံး ခပည်စ ုစွေော ြွေဲခြမ်ုံးစိတ်ခြော ောုံးသညံ့ ်ဇယောုံး၊ 

ခပညံ့်စ ုစွေော ခြညံ့်စွေက် ောုံးသညံ့် log frame (သုိ ံ့မဟုတ် ခပညံ့်စ ုစွေောခြညံ့်စွေက် ောုံးသညံ့ ်လုပ်ငဆောငမ်ှုဇယောုံး)နငှံ့ ်

အခြောုံး ငပုံးပုိ ံ့ရနမ်ျောုံးကုိ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံးငနောက်ဆ ုုံးငန ံ့မှ (၁) လအတွေငု်ံး တငခ်ပရန ်

လိုအပ်သည်။ မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးအငနခြငံ့ ်ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော သငဘောတူည မှုတွေင ်
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သတ်မှတ် ောုံးသညံ့ ်အြျိနဇ်ယောုံးအတွေငု်ံး လိုအပင်သော ဘဏ္ဍောငရုံးအစ ရငြ် စောမျောုံးအောုံး 

ပပ ုံးငခမောက်ရနအ်တွေက် ငငွေင ကုံးလ ဲငခပောငု်ံးမှု အောုံးလ ုုံးကုိ အြျိနမ် လုပ်ငဆောငသ်ငံ့သ်ည်။ အစ ရငြ် စောမျောုံးကုိ 

အစ ရငြ် စောခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်ငရုံး လုပ်ငနု်ံးစဉ်အတိုငု်ံး သက်ဆိုငရ်ောဌောနမျောုံးမ ှ

ခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်မည်ခြစ်သည။် 

 

ဘဏ်လို ်င ်ုံး 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး၏ ဘဏအ်ငကောငံ့တ်ွေင ်ကျနရိှ်ငနငသော အသ ုုံးမခပြုရငသုံးသညံ့် ရနပ် ငုငွေအောုံးလ ုုံးကုိ 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံး ကုနဆ် ုုံးရက်မ ှ(၄၅) ရက်အတွေငု်ံး HARP-F သုိ ံ့ ခပနလ်ညင်ပုံးအပ်ရမည်။ 

ငနောကဆ် ုုံး အစ ရငြ် စောတွေင ်လက်ကျနင်ငွေပမောဏ ကျနရိှ်ငနသည်ဟု ခပသပါက 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးအငနခြငံ့ ်HARP-F   မ ှရနပ် ုငငွေအောုံး အသ ုုံးခပြု ောုံးသညံ့် ပမောဏ က ်ပိုမို၍ 

လက်ြ ရရိှ ောုံးသည်ခြစ်ပပ ုံး အဆိုပါ ရနပ် ငုငွေမျောုံးအောုံး ခပနလ်ည်အပ်နှ ရနအ်တွေက် မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစညု်ံးအောုံး 

ဆက်သွေယ်ရမည်ခြစ်သည။် ငနောကဆ် ုုံး စ မ ကိနု်ံး အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံး အင ကောငု်ံး ကောုံးစောအောုံး 

ဤရည်ရွေယ်ြျက်ခြငံ့ ်အသ ုုံးခပြုနိငုသ်ည။် အဆိုပါ ရနပ် ငုငွေမျောုံးအောုံး ခပနလ်ည်ရရိှရန ်

ကျိြုုံးင ကောငု်ံးသငံ့င်လျောင်သော နည်ုံးလမ်ုံးအောုံးလ ုုံးကုိ အသ ုုံးခပြုသငံ့သ်ည်။ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုအရောရိှသည ်

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးအောုံး အကကိမ်ငရမည်မ  ဆက်သွေယ်ြဲံ့သည်နငှံ့ ်မည်ကဲံ့သုိ ံ့ ဆက်သွေယ်ြဲံ့င ကောငု်ံးမျောုံး 

(ဥပမော အ ုံးငမုံးလ်၊ တယ်လ ြုနု်ံး၊ လူကုိယ်တုိင)် အပါအဝင ်ရနပ် ုငငွေမျောုံး ခပနလ်ည်ရရိှရန ်ကကိြုုံးပမ်ုံးြဲံ့မှုမျောုံးကုိ 

မှတ်တမ်ုံးတင ်ောုံးရန ်တောဝနရိှ်သည်။ 

 

အသ ုုံးမခပြုရငသုံးသညံ့ ်ရနပ် ုငငွေမျောုံးအောုံးလ ုုံးကို ခပနလ်ညအ်ပ်နှ ပပ ုံးြျိနတ်ွေင ်မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး 

တစ်ြုြျငု်ံးအလိုက် လက်ကျနင်ငွေ မကျနရိှ်င ကောငု်ံး ခပသသညံ့် ဘဏစ်ောရငု်ံးရှငု်ံးတမ်ုံးကိ ုHARP-F    

ငပုံးပုိ ံ့ရမည။် ဤဘဏစ်ောရငု်ံးရှငု်ံးတမ်ုံးသည် HARP-F မှ လက်ြ ရရိှြဲံ့ငသော ရနပ် ုငငွေမျောုံးအောုံးလ ုုံးကုိ 

အသ ုုံးခပြုြဲံ့င ကောငု်ံးကုိ သက်ငသခပနိငုသ်ည။် HARP-F စ မ ကိနု်ံးအတွေက်သော ြွေငံ့လှ်စ်ြဲံ့ငသော 

ဘဏအ်ငကောငံ့ခ်ြစ်ပါက ပ ုမှနအ်ောုံးခြငံ့ ်မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးသည ်အဆိုပါဘဏအ်ငကောငံ့ကုိ် 

ပိတ်သိမ်ုံးရန ်လုိအပ်သည။် မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအငနခြငံ့ ်ဘဏအ်ငကောငံ့ကုိ် 

ဆက်လက် ောုံးရိှလိုသညံ့ ်အငခြအငနမျြိုုံးတွေင ်HARP-F သုိ ံ့ လက်ကျနင်ငွေမရိှင ကောငု်ံး စောရွေက်စောတမ်ုံးမျောုံး 

ငပုံးအပ်ပပ ုံးလ င ်HARP-F နငှံ့ ်ဆက်နွေယ်ငနမှုမျောုံးအောုံးလ ုုံးကုိ ြယ်ရှောုံးရမည်။ 
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က ြော ်ဆ ိုုံး စီမ    ်ုံး အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံး အကက ြောငု်ံးက ြောုံးစြော 

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့ခြငု်ံးဆိုငရ်ော မနင်နဂျောသည ်ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုတစ်ြစု အတွေက် ငနောကဆ် ုုံးစ မ ကိနု်ံး 

အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံး အင ကောငု်ံး ကောုံးစောကိ ုခပငဆ်ငရ်နအ်တွေက် တောဝနရိှ်သည။် ဤအင ကောငု်ံး ကောုံးစောသည ်

HARP-F မှငန၍ ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုကုိ အဆ ုုံးသတ်ပပ ခြစ်င ကောငု်ံး အသိငပုံးခြငု်ံးနငှံ့ ်

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး  မ ှအသ ုုံးမခပြုရငသုံးငသော ရနပ် ငုငွေမျောုံးကို ခပနလ်ည်လက်ြ ရရိှင ကောငု်ံး 

အသိအမှတ်ခပြုခြငု်ံးအတွေက် ခြစ်သည်။ မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး  မှ တငခ်ပ ောုံးငသော 

ငနောက်ဆ ုုံးအစ ရငြ် စောမျောုံးနငှံ့ ်ငပုံးပုိ ံ့ ောုံးမှုမျောုံး အောုံးလ ုုံးကုိ လက်မှတ်ငရုံး ိုုံးပပ ုံးမှသော 

ဤအင ကောငု်ံး ကောုံးစောကုိ ငပုံးပုိ ံ့ရမည်ခြစ်သည။် 

 

မှတတ်မ်ုံးမှတရ်ြောမ ြောုံး သ မ်ုံးဆည်ုံးခြငု်ံး 

မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံးအငနခြငံ့ ်HARP-F စ မ ကိနု်ံးနငှံ့ ်သက်ဆိုငသ်ညံ့် စောရွေက်စောတမ်ုံးနငှံ့ ်

ကွေနခ်ပြူတောမျောုံးအတွေငု်ံးရိှ မှတ်တမ်ုံးမှတ်ရောမျောုံးအောုံးလ ုုံးကို ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံး 

ငနောကဆ် ုုံးရက်မှငန၍ (၇) နစှ် ကောအ ိ လ ုခြ ြုစွေော  ိနု်ံးသိမ်ုံး၍ သိမ်ုံးဆညု်ံး ောုံးရမည။် ၎ငု်ံးတုိ ံ့တွေင ်ခပညံ့်စ ု၍ 

တိကျငသော စ မ ကိနု်ံးဆိုငရ်ော မှတ်တမ်ုံးမျောုံး၊ ခပနလ်ညင်ပုံးငြျပပ ုံးခြစ်ငသော ကုနက်ျစရိတ်မျောုံးအောုံးလ ုုံးနငှံ့ ်

HARP-F မှ ငပုံးငြျမှုအောုံးလ ုုံး ပါဝငသ်ငံ့သ်ည်။ 

 

အဆ ိုုံးသတ ်လို ်င ်ုံးစဉ်၏ အ  ဉ်ုံးြ ြု ် 

1. ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုစတငသ်ည်နငှံ့ ်ြုိငတ်ွေဲခြငု်ံးနငှံ့ ်စောရွေက်စောတမ်ုံးခပြုစုခြငု်ံးမျောုံး ပပ ုံးငခမောက်ခြငု်ံး။ 

2. အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံးမတ ိုငမ် ီအကက ြောငု်ံးက ြောုံးစြောကိ ုHARP-F မ ှရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမု်ံး 

ငနောက်ဆ ုုံးရက်မတုိငမ်  (၃) လ ကကိြုတင၍် ငပုံးပုိ ံ့ခြငု်ံး 

3. မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမငှန၍ inventory disposition  ကတြောငု်ံးဆ ိုစြောနငှံ့အ်တူ 

ငနောကဆ် ုုံးမွေမ်ုံးမ  ောုံးသညံ့် ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးအောုံး HARP-F    ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံး 

ငနောကဆ် ုုံးရက်မတုိငမ်  (၃)လ က် ငနောက်မကျငစဘဲ တငခ်ပခြငု်ံး။ 

4. HARP-F မှ ပိုငဆ်ိုငမ်ှုပစစည်ုံးမျောုံး လ ငဲခပောငု်ံးငပုံးအပ်ခြငု်ံးကိ ုခပနလ်ည်သ ုုံးသပ်၍ FCDO    

အတည်ခပြုြျက ်ရယူရနအ်တွေက ်တငခ်ပခြငု်ံး။ 

5. HARP-F မှ မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး     ိုငဆ် ိုငမ်ှု စစည်ုံးမ ြောုံး လ ွှဲကခ ြောငု်ံးက ုံးအ ်ခြငု်ံး က ြောင ် ိုစ  အောုံး 

ငပုံးပုိ ံ့ခြငု်ံး။ 
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6. HARP-F မှ မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး၏ ရ ုုံးသုိ ံ့ ကိုက်ည မှုရိှငအောင ်လိုက်နောမှုဆိုငရ်ော 

 ွငု်ံးဆငု်ံးကလေ့လြောခြငု်ံး။ 

7. မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမ ှရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံး ငနောက်ဆ ုုံးရက် ငနောက်ပိုငု်ံး (၃၀) 

ရက်အတွေငု်ံး က ြော ်ဆ ိုုံးအစီရငြ် စြော ကို တငခ်ပခြငု်ံး။ 

8. မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမ ှရ ်  ိုကငလွ ်   ် မျောုံးအောုံး ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမု်ံး 

ငနောကဆ် ုုံးရက်မှ (၄၅) ရက်အတွေငု်ံး HARP-F သုိ ံ့ ခပနလ်ညင်ပုံးအပ်ခြငု်ံး။ 

9. မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမ ှလ ်   ်ကငမွရှ ကက ြောငု်ံးခ သသညေ့် ဘဏ်စြောရငု်ံးရှငု်ံးတမ်ုံး ကို တငခ်ပ၍ 

ဘဏအ်ငကောငံ့ပိ်တ်သိမ်ုံးခြငု်ံး။ 

10. HARP-F မှ က ြော ်ဆ ိုုံး အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံး အကက ြောငု်ံးက ြောုံးစြော ကို မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံးမျောုံး   

ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုသက်တမ်ုံး ငနောက်ဆ ုုံးရက်မှ (၆၀) ရက်အတွေငု်ံး ငပုံးပုိ ံ့ခြငု်ံး။ 

11. HARP-F ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုအြွေဲွဲ့ မှ ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုအဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံးဆ ိုငရ်ြော 

လို ်ကဆြောငရ် ်စြောရငု်ံး အောုံး ပပ ုံးငခမောက၍် ြုိငမ်ျောုံးအောုံး ဆက်လက်သိမ်ုံးဆညု်ံး ောုံးခြငု်ံး။ 

 

အဆ ိုုံးသတခ်ြငု်ံးလို ်င ်ုံးစဉ်နငှေ့ ်ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုအြ   ်ဇယြောုံးမ ြောုံးအြောုံး နှု ငု်ံးယှဉ်ခ သမှု အ  ဉ်ုံးြ ြု ် 

ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့ခြငု်ံး စတငရ် ်စွွှဲ 

• ြုိငတ်ွေခဲြငု်ံးနငှံ့ ်စောရွေက်စောတမ်ုံးခပြုစုခြငု်ံး (HARP-F) 

ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုသ တ်မ်ုံး က ြော ်ဆ ိုုံးရ ်မတ ိုငမ်ီ (၉၀) ရ  ်

• အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးမတိုငမ်  အင ကောငု်ံး ကောုံးစော (HARP-F) 

• ကုနပ်စစည်ုံးစောရငု်ံးနငှံ့ ် inventory disposition င တောငု်ံးဆိစုော  (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

 ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုသ ်တမ်ုံး က ြော ်ဆ ိုုံးရ မ်တ ိုငမ်ီ (၆၀) ရ  ်

• အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးမတိုငမ်  ကွေငု်ံးဆငု်ံးငလံ့လောခြငု်ံး (HARP-F) 

 ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုသ ်တမ်ုံး က ြော ်ဆ ိုုံးရ က် ြော ်  ိုငု်ံး (၃၀) ရ ် အတငွု်ံး 

• ငနောကဆ် ုုံး ဘဏ္ဍောငရုံး အစ ရငြ် စော (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 



 

7 

 

• ငနောကဆ် ုုံးခြစ်စဉ် အစ ရငြ် စော (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

• ငနောကဆ် ုုံး ငဒတောအစ ရငြ် စော (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

• အကျိြုုံးြ စောုံးရသူမျောုံးအောုံး ခပည်စ ုစွေော ြွေဲခြမု်ံးစိတ်ခြော ောုံးသညံ့် ဇယောုံး၊  

• ခပညံ့်စ ုစွေော ခြညံ့်စွေက် ောုံးသညံ့် log frame သုိ ံ့မဟုတ် လုပ်ငဆောငမ်ှုဇယောုံး (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

• ပုိ ံ့ငဆောငင်ရုံးလုပ်ငနု်ံးစဉ် အနတရောယ်ခြစ်နိငုင်ခြရိှမှု ငခမပ ု (မတိ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

 ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုသ ်တမ်ုံး က ြော ်ဆ ိုုံးရ က် ြော ်  ိုငု်ံး (၄၅) ရ ် အတငွု်ံး 

• ကျနရိှ်ငနငသော ရနပ် ုငငွေမျောုံးကို HARP-F သုိ ံ့ ခပနလ်ည်ငပုံးအပ်ခြငု်ံး (မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

• လက်ကျနင်ငွေမရိှင ကောငု်ံးခပသသညံ့ ်ဘဏစ်ောရငု်ံးရှငု်ံးတမ်ုံးနငှံ့ ်ဘဏအ်ငကောငံ့ပိ်တ်သိမ်ုံးခြငု်ံး 

(မိတ်ြက်အြွေဲွဲ့အစည်ုံး) 

ရ ်  ိုကငကွ ြော ်  ေ့မှုသ တ်မ်ုံး က ြော ်ဆ ိုုံးရ ်က ြော ်  ိုငု်ံး (၆၀) ရ ် အတငွု်ံး 

• ငနောကဆ် ုုံး အဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံး အင ကောငု်ံး ကောုံးစော (HARP-F) 

• ပိုငဆ်ိုငမ်ှု လ ဲငခပောငု်ံးငပုံးအပ်ခြငု်ံး ငြောငပ် ုစ  (HARP-F) 

• ရနပ် ုငငွေင ောက်ပ ံ့မှုအဆ ုုံးသတ်ခြငု်ံးဆိုငရ်ော လပု်ငဆောငရ်နစ်ောရငု်ံး (HARP-F) 

 


