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ဒေသတငွ််းကှိိုကည်ီမှုရ ှိဒ ောင ်ဒ ောငရွ်ကခ်ြင််း(localization)၏ 

ပါ၀ါ ောဏောတညဒ် ောကပ် ို 

Recommendations from HARP-F Partner Consultations in October 2021. 

အ ောက်တ ိုဘောလ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှတွင ်ပပြုလိုပ်ခ ဲ့သညဲ့် HARP-F မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ  ကကြံပပြုချက်မျော်း 

 

 
 

‘လ ို ပ်ချက်မျော်းရှ အေသညဲ့် လူထိုမျော်းဆသီ ို ဲ့ န ိုငင်ြံတကော ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ်

 လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ၄င််းတ ို ဲ့လက်လှမ််းမမီသညဲ့် ခါမှသော ပပည်တွင််းနငှဲ့ ်

အေသတွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို မှီခ ို ော်းက ို်း၍ အဆောငရွ်က်လျှင ် အထောက် ပြံဲ့မျော်းက ို 

အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ်အဆောငရွ်ကပ်ခင််း(localization) 

ပဖစ်လ မဲ့်မည်မဟိုတ်အပ။  ထ ိုသ ို ဲ့ပပြုလိုပ်ရေ ် စီ စဥ်ဆွ ပခင််း၊ စေစ်မျော်းရှ ပခင််း၊ 

 ပပေ ်လှေ ်စစ်အဆ်းပခင််းနငှဲ့ ်အထောက်ခြံအပ်းသညဲ့် ရောမျော်း၊ နငှဲ့ ်

 ော်းလြံို်းထက် အရ်းကကီ်းသည်မှော ယြံိုကကည်မှု ရှ ရေ ်လ ို ပ်ပါသည်။ ’ (HARP-F). 

 
 

လက်ေက်က ိုငပ်ဋ ပကခ၊ က ိုဗစ-်၁၉ ကပ်အရောဂါ နငှဲ့ ်စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုတ ို ဲ့အကကောငဲ့ ်ပမေမ်ောန ိုငင်ြံ၏ 

ကောလရှည်ပဋ ပကခ အပခ အေတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့၏ မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် အေသတွင််းမှ 

အခါင််းအဆောငသ်ညဲ့် လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုက ို အရှ ွဲ့တေ််းမှ 

ဦ်းအဆောငအ်ဆောငရွ်က်အေခ ဲ့ပပီ်း ပဖစ်သည်။ HARP-F ရေပ်ြံိုအငပွ တ်သ မ််းသည်နငှဲ့တ်ပပ ြုငေ်က် ၄င််းတ ို ဲ့ အေပဖငဲ့ ်

 ရည် အသ်ွးပမငဲ့အ်သော၊ အေသတွင််းအခါင််းအဆောငသ်ညဲ့် လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော အဆောငရွ်က်ပခင််းက ို 

စဥ်ဆက်မပပတ်အဆောငရွ်က်န ိုငအ်စရေ ်မည်သညဲ့်  အထောက် ပြံဲ့၊ လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်း နငှဲ့ ်

 သြံို်းပပြုသညဲ့်ေည််းလမ််းမျော်း လ ို ပ်အေသည်က ို ၄င််းတ ို ဲ့ဆမှီ တ ိုက်ရ ိုက်ေော်းအထောငမှ်တ်သော်းန ိုငရ်ေ ်

အ ောက်တ ိုဘောလတွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့မှ အဆွ်းအန်ွးတ ိုငပ်ငပွ် မျော်းစွောက ို ပပြုလိုပ်ခ ဲ့ပါသည်။  

 

၄င််းတ ို ဲ့၏ သတင််းစကော်းမှော ရှင််းပါသည်-  လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းသှိို ို့ တှိိုကရ်ှိိုကလ်ကလ် မ််းမီမှု န ငို့ ်

 ရည် ဒသ်ွးရ ှိသညို့် ရန်ပ ိုဒငဒွ ောကပ် ို့ခြင််း စသည်တှိို ို့ကှိို တှိို်းခမြှငို့ရ် ိုသောမက 

ဒေသတငွ််းကှိိုကညီ်မှုရ ှိဒ ောင ်ဒ ောငရွ်ကခ်ြင််း (Localisation)၏ 

 ောဏောပါ၀ါတည်ဒ ောကမ်ှုတငွ ်ဒခပောင််းလ မှုကှိိုပါ ခပညတ်ငွ််း ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  လှိို ပ်လှိမို့်မည်။  

 

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှု  ဆငဲ့တ် ိုင််းတွင-်စီမြံက ေ််း အကောင ်ထည်အဖော်သညဲ့်သမူျော်း ပဖစ်  ပပင ်

ဆြံို်းပဖတ်ချက်ချမှတသ်ညဲ့်အေရောမှပါ ဦ်းအဆောငရ်ေ ်ရည်ရွယခ်ျက်ရှ အကကောင််း ၄င််းတ ို ဲ့မှ အဖေ်ာပပခ ဲ့ကကသည်။ 

 လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၊ ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း နငှဲ့ ် INGOs မျော်းမှ လိုပ်သောက ိုငသ်ောရှ သညဲ့် 
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ပတ်၀ေ််းကျငတ်စ်ခို ဖေတ်ီ်းအပ်းပပီ်း ထ အရောက်သညဲ့်  အထောက် ပြံဲ့အပ်းသညဲ့်ပြံိုစြံတည်အဆောက်ပါက 

၄င််းတ ို ဲ့မှ  ထက်တွငအ်ဖော်ပပသညဲ့် တ ိုင််း အဆောငရွ်က်န ိုငသ်ညဲ့် အပခ အေတွင ်ရှ အေအကကောင််း 

အဖေ်ာပပခ ဲ့ကကသည်။ နစ်ှရှည်ပဖစ်အသော၊ ကက ြုတငခ်ေ ဲ့မှ်ေ််းန ိုငအ်သော ရေပ်ြံိုအင၊ွ ပ ိုမ ိုအတောငဲ့တ်င််းခ ိုငမ်ောသညဲ့် 

စေစ်မျော်း တွက်  အထောက် ပြံဲ့၊ စဥ်ဆက်မပပတ်ပဖစ်အသော စွမ််းအဆောငရ်ည်တ ို်းပမြှငဲ့အ်ပ်းပခင််း၊ 

ပမေမ်ောန ိုငင်ြံ၏  ခင််း ကျင််း အပခ အေမျော်းနငှဲ့ ်က ိုက်ညီသညဲ့် MEAL  စေစ်မျော်း နငှဲ့ ်

လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှုယနတရော်းမျော်းတွင ်ပ ိုမ ိုခ ိုငမ်ောသညဲ့် က ိုယ်စော်းပပြုမှု 

စသည်တ ို ဲ့မှစ၍ လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုမျော်းက ို အေသတွင််း 

 ရပ်ဖက်လူမှု ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ဦ်းအဆောငန် ိုငရ်ေ ်၄င််းတ ို ဲ့တ ိုက်ရ ိုက်လ ို ပ်သညဲ့်  အပပောင််း လ မျော်းက ို 

၄င််းတ ို ဲ့မှ မ်ီးအမောင််းထ ို်းပပခ ဲ့ပါသည်။ ၄င််းတ ို ဲ့၏  ဓ က ကကြံပပြုချက် ၄ ချက်က ို အ ောက်ပါ တ ိုင််း 

 အသ်းစ တ်အဖော်ပပထော်းပါသည်။  

 

ပမေမ်ောန ိုငင်ြံတွင ်ထ အရောက်သညဲ့် တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှု တွက် အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ်

အဆောငရွ်ကပ်ခင််း (Localisation)သည ် အပခခြံကျလှသညဲ့်  ချ ေတ်ွင ် အထောက် ပြံဲ့မျော်းက ို 

အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ်အဆောငရွ်က်ပခင််း (Localisation)ဆ ိုငရ်ော 

ဤေော်းလည်တတ်အပမောက်မှုမျော်းသည် Grand Bargain 2.0 ၏ အပပောင််းလ ထော်းသညဲ့် 

အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ်အဆောငရွ်က်ပခင််း (Localisation) အပေါ် ဦ်းစော်းအပ်းမှုက ို 

တ ို်းပမြှငဲ့အ်ဆောငရွ်က်န ိုငရ်ေ ်နငှဲ့ ် ရည် အသွ်းရှ သညဲ့် ရေပ်ြံိုအငတွစ်ခို ဆ ို်းရွော်းစွောလ ို ပ်အေသညဲ့် 

 ခင််း ကျင ်တွက် ထ်ူးပခော်းသညဲ့်  ခွငဲ့ ်အရ်းတစ်ခိုပင ်ပဖစ်သည်။  

 

I. ရန်ပ ိုဒငဒွ ောကပ် ို့ခြင််း  

 

‘လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်က်သညဲ့် ပပည်တွင််း  ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် ပြံိုမှေ ်ော်းပဖငဲ့ ်

INGOs မျော်းထက် မရှ မပဖစ်လ ို ပ်သညဲ့် ကေ ဲ့သ်တ်မထော်းအသော  ဓ ကရေပ်ြံိုအငကွ ို လကလ်ှမ််းမီမှု 

ေည််းကကသည်က ို  လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ လက်ခြံရမည်။ ဤရေပ်ြံိုအငမွျော်းသည် 

 အကောင််းဆြံို်းရလေမ်ျော်းက ို အဖော်အဆောငအ်ပ်းရေ ် ဖွ ွဲ့ စည််းတ ိုင််းမှ လ ို ပ်သညဲ့်  ဓ ကလိုပ်ငေ််းမျော်းတွင ်

 ဖွ ွဲ့ စည််း၏ စွမ််း အဆောငရ်ည်က ို တည်အဆောက်ရေ ်နငှဲ့ ်ဆက်လက်ထ ေ််းသ မ််းထော်းန ိုငရ်ေ ်မရှ မပဖစ် 

လ ို ပ်ပါသည်။’(HARP- F   အ ်းမှ မ တ်ဖက် ပဖစ်အဆောငရွ်က်ပခင််း ော်း ပပေလ်ည်သြံို်းသပ်မှု1). 

 

အငသွည် ပါ၀ါ ောဏောပင ် ပဖစ်ပပီ်း မည်သူ ဲ့က ို နငှဲ့ ် မည်သညဲ့် အပခ အေမျော်းတွင ် မည်သ ို ဲ့အသော ရေပ်ြံိုအငမွျော်း 

ခွ  အ ထော်းသည် ဆ ိုသညဲ့် ချက်မျော်းသည် တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုက ို အေသတွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမ ှ

ဦ်းအဆောငအ်ဆောငရွ်က်န ိုငစ်မွ််းက ို တ ိုက်ရ ိုက်သက် အရောက်မှု ရှ ပါသည်။ လက်ရှ တွင ်  ထ်ူးသပဖငဲ့ ် က ိုဗစ် နငှဲ့ ်

 ောဏောသ မ််းမှု လွေက်ောလကတည််းက လိုပ်ငေ််းအဆောငရွ်က်ရမညဲ့်၀ေထ်ိုပ်သည် 

ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှတဆငဲ့ ် ရေပ်ြံိုအငအွထောက်ပြံဲ့ခြံထော်းရသညဲ့် ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းအပေါ်တငွ ်

ကျအရောက်အေပါသည်။ ထ ို ဲ့ပပင ်  လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ထ ိုအငကွ ို ဖယ်ချေထ်ော်းအလဲ့ရှ ပခင််း၊ 

အရတ ိုအထောက်ပြံဲ့ပခင််း နငှဲ့ ် စီမြံက ေ််းတစ်ခို တွက်သော  အပခခြံအထောက်ပြံဲ့ပခင််း စသည်တ ို ဲ့အကကောငဲ့ ်

 အပခ အေမျော်း အပပောင််းလ ပါက အပပောင််းလွယ်ပပငလွ်ယ်ပဖစ်ရေ ်တွက်  ခွငဲ့ ်အရ်း မအပ်းအပ။ 
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ဤ ချက်သည် ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ ကက ြုတင ်စီ စဥ်အရ်းဆွ န ိုငစ်မွ််း၊ အပပောင််းလ အေသညဲ့် 

လ ို ပ်ချက်မျော်းက ို တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်န ိုငစွ်မ််း နငှဲ့ ် ၄င််းတ ို ဲ့၏ စွမ််း အဆောငရ်ည် တ ို်းပမြှငဲ့န် ိုငစွ်မ််း စသည်တ ို ဲ့က ို 

အနေှာင်ဲ့အန်ှးအစပပီ်း အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ် အဆောငရွ်က်ပခင််း (Localisation)က ို ပျက်ဆ်ီးအစသညဲ့ ်

 နတရောယ်မျော်းက ို တ ို်းတက်အစပါသည်။  

 
Grand Bargain ၏ အေသတငွ််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ် အဆောငရွ်က်ပခင််း (Localisation)ဆ ိုငရ်ော ပေ််းတ ိုငမ်ျော်းက ို 

ပပညဲ့်မီအစရေ ်သ ို ဲ့မဟိုတ် အကျေ်ာလွေအ်စရေ ် ပပည်တငွ််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည်  ရည် အသွ်းရှ အသော  

 
 

1 HARP-F APPROACH TO REMOTE PARTNERSHIP IN MYANMAR - အေောက်ဆြံို်း သြံို်းသပ်အလဲ့လောမှု 

 စီရငခ်ြံစော -https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-approach-remote-partnership-

myanmar-evaluat/  
  
 

ရေပ်ြံိုအငမွျော်း တ ို်းပမြှငဲ့စွ်ော လက်ခြံရရှ ရေ ် လ ို ပ်သည်။  ရည် အသ်ွးရှ အသော ရေပ်ြံိုအငမွျော်းဆ ိုသည်မှော 

ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ လက်ခြံပပီ်း ၄င််းတ ို ဲ့မှ ပ ိုမ ိုေည််းပါ်းသညဲ့် အ စိုသော ရယူကော နစှ်ရှည် (၁၈ မှ ၃၆ လ) 

ပဖစ်အသော၊ ကက ြုတငခ်ေ ဲ့မှ်ေ််းန ိုငအ်သော နငှဲ့ ်အပပောင််းလွယ်ပပငလွ်ယ်ပဖစ်အသော ရေပ်ြံိုအငမွျော်း ပဖစ်သည်။  

 

•  သစ်ပဖစ်အသော  အရ်းအပေါ် အပခ အေမျော်းက ို ပပည်တငွ််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်ရေ ်

နငှဲ့ ် ဘတ်ဂျက်ခွ  အ မှုမျော်းက ို လျငပ်မေစ်ွော အပပောင််းလ  သြံို်းပပြုန ိုငရ်ေ ် ထ ိုအငသွည် 

အပပောင််းလွယ်ပပငလွ်ယ်ပဖစ်သငဲ့သ်ည်။  ဥပမော အေပဖငဲ့ ်  မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းတစ်ခို စီ၏ 

ဘတ်ဂျက်တွင်   သစ်ပဖစ်အသော  အရ်းအပေါ် အပခ အေက ို တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်ရေ ်

အပပောင််းလွယ်ပပငလ်ွယ်ပဖစ်အသော နငှဲ့ ်ခွ  အ မထော်းအသော  ဘတ်ဂျက်လ ိုင််းတစ်ခို ထညဲ့်သွင််းထော်းသညဲ့် 

HARP-F ၏  အလဲ့ ကျငဲ့က် ို ဆက်လက်ကျငဲ့သ်ြံို်းရေ ် HARP-F ၏  အ ်းမှ  

မ တ်ဖက် ပဖစ်အဆောင်ရွက် ပခင််း ော်း  ပပေ်လည်သြံို်းသပ်မှု 2 မှ  ကကြံပပြုထော်းပါသည်။ 

ဤ ချကသ်ည် ရခ ိုငပ်ပည်ေယ်တွင ် တ ို်းပမငဲ့ခ် ဲ့အသော တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျော်း၊ က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်အရောဂါ နငှဲ့ ်

 ောဏောသ မ််းမှု စသညဲ့် ဆ ို်း၀ါ်းသညဲ့် အပခ အေမျော်းက ို ရငဆ် ိုငအ်ပဖရှင််းရောတွင ် လျငပ်မေစ်ွော 

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်ရေ ်၄င််းတ ို ဲ့က ို ကူညီအပ်းခ ဲ့သည်။  

• စီမြံက ေ််းတွင ် ပါ၀ငအ်သော လိုပ်ငေ််းအဆောငရွ်က်မှုမျော်း တွက်သောမက  ဖွ ွဲ့ စည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော 

ကကီ်းထေွာ်းဖွြံွဲ့ ပဖ ြု်းမှု တွက်ပါ ၄င််းရေပ်ြံိုအငမွှ ကျခြံအပ်းသငဲ့သ်ည်။  ေောဂတ်တွင ် HARP-F 

ပ တ်သ မ််းပပီ်းပါက ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််း ပဖစ် 

လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်က်န ိုငရ်ေ ်  လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ အမျှေ်ာလငဲ့ထ်ော်းပါက စီမြံက ေ််းမျော်း၏ 

ရလေမ်ျော်း တ ိုက်ရ ိုက်အဖော်အဆောငရ်ေ ် လ ို ပ်သညဲ့် တ ိုင််း တောထက် အကျော်လွေက်ော 

လြံိုအလောက်သညဲ့် ပမောဏပဖငဲ့ ် ရေပ်ြံိုအင ွအထောက်ပြံဲ့ရေ ် လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ လက်ခြံထော်းရမည်။ 

 ထ်ူးသပဖငဲ့ ် MEAL လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်းသည်  မျော်း ော်းပဖငဲ့ ် ရေပ်ြံိုအငသွက်တမ််း ရသော 

အထောက်ပြံဲ့ခြံရပခင််း သ ို ဲ့မဟိုတ်  ပပညဲ့် ၀ အထောက်ပြံဲ့မခြံရပခင််းတ ို ဲ့အကကောငဲ့ ်လိုပ်ငေ််းအဆောငရွ်က်မှုမျော်းက ို 

အစောငဲ့က်ကညဲ့်အလဲ့လောရေ ်နငှဲ့ ်သငခ်ေ််းစောမျော်း သငယူ်ရေ ် ကေ ဲ့ ်သတ်မျော်းအစသည်။ ထ ို ဲ့အကကောငဲ့ ်MEAL 

about:blank
about:blank
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လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်း တွက်  ဓ ကရေပ်ြံိုအငမွျော်း လ ို ပ်သည်ဟို မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ 

မီ်းအမောင််းထ ို်းပပအပ်းခ ဲ့သည်။   

 
 လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။  

 

• ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း တကွ် မဟိုတ်ဘ  ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသ ို ဲ့ တ ို်းပမြှငဲ့က်ော 

နစ်ှရှည်ပဖစ်အသော ရေပ်ြံိုအင ွအထောက်ပြံဲ့ပါ။  

• ထ ို ဲ့ပပင ် အရ်းအပေါ် အပခ အေက ို တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်ရေ ်ရေပ်ြံိုအင ွအထောက်ပြံဲ့ပါ။  

• အေသတွင််း ခင််း ကျင််းမျော်း အပပောင််းလ မှုမျော်းက ို ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမ ှ

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်န ိုငရ်ေ ် အပပောင််းလွယ်ပပငလွ်ယ်မှုနငှဲ့ ် လွတ်လပ်စွောလိုပ်က ိုငန် ိုငအ်စရေ ်

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း တွက် ကေ ဲ့သ်တ်မထော်းသညဲ့် ရေပ်ြံိုအငမွျော်း၏ ရောခ ိုငန်ှုေ််းက ို 

တ ို်းပမြှငဲ့သ်တ်မှတ်အပ်းပါ။  

•  ဖွ ွဲ့ စည််း၏ စွမ််းအဆောငရ်ည် ဖွြံွဲ့ ပဖ ြု်းတ ို်းတက်မှုနငှဲ့ ် ထ ေ််းသ မ််းမှုတ ို ဲ့ တွက် ပပည်တွင််း 

မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏  ဓ ကကိုေက်ျစရ တ်မျော်း (၁၀%) က ို  ရေ်ပြံို အငွအထောက်ပြံဲ့ အပ်းပါ ။  

ဤရေပ်ြံိုအငမွျော်းသည်  ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း တွက် ထ  အရောက်စွော လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်က်ရေန်ငှဲ့ ်

ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်မျော်းက ို က ိုငတ်ယွ်အပဖရှင််းရေ ် မရှ မပဖစ်လ ို ပ်သညဲ့ ်

 ဖွ ွဲ့ စည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော စွမ််းအဆောငရ်ည်မျော်းက ို ကူညီတ ို်းပမြှငဲ့ရ်ေ ်ပဖစ်သည်။  

• မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ တော၀ေယူ်မှု/တော၀ေခ်ြံမှု တ ို်းပမြှငဲ့အ်ပ်းရေ ် အတောင််းဆ ိုပါ။ ထ ိုက ဲ့သ ို ဲ့ 

အဆောငရွ်က်န ိုငအ်စရေ ် ပပည်တွင််းမ တ်ဖက ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို ေည််းပညောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော နငှဲ့ ်

 ဖွ ွဲ့ စည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော စွမ််းအဆောငရ်ည် တည်အဆောက်ပခင််း အထောက် ပြံဲ့မျော်းပဖငဲ့ ်ကညီူအပ်းပါ။  

 
 

2. ကှိိုကညီ်ဒ ောင ်လှိိုကန်ောရမညို့် ရောမ ော်း န ငို့ ်က ဒရောကန်ှိိုငသ်ညို့်  နတရောယဒ်လ ောို့ြ ခြင််း  

ရေပ်ြံိုအငမွျော်းက ို တ ိုက်ရ ိုကလ်က်လှမ််းမီအစရေ ်  လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ က ိုက်ညီအ ောင ် လ ိုက်ေောရမညဲ့် 

လ ို ပ်ချက်မျော်းပဖစ်အသော စီမြံ ိုပ်ချြုပ်မှု နငှဲ့ ် ထ ေ််းချြုပ်မှုယနတရော်းမျော်းဆ ိုငရ်ော၊ လိုပ်ငေ််းမျော်း ပပီ်းစ်ီးအ ောင ်

လိုပ်က ိုင ်အဆောငရွ်က်န ိုငစ်မွ််း၊ ဘဏ္ဍောအရ်းဆ ိုငရ်ော တည်ပင မ်မှု နငှဲ့ ် ရေပ်ြံိုအငတွဆငဲ့ယူ်အဆောငရွ်က်သညဲ့ ်

မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း စသည်တ ို ဲ့သည် အသ်းငယသ်ညဲ့် ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ စေစ်မျော်း၊ 

မူ၀ါေမျော်းနငှဲ့ ် လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်းနငှဲ့ ် က ိုက်ညီသငဲ့အ်လျေ်ာမှု မရှ အပ။ ပမေမ်ောန ိုငင်ြံတွင ် လက်ရှ တ ို်းပွော်းလောအေသညဲ့ ်

 အပခ အေမျော်းအကကောငဲ့ ် လက်ရှ လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်က်အေသညဲ့်  ခင််း ကျင််းမျော်းတငွ ် ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့ ်

 နတရောယ်မျော်း တ ို်းတက်အစအသောအကကောငဲ့ ် ဤလ ို ပ်ချက်မျော်းသည် မှော်းယွင််းအေပါသည်။ ဥပမော အေပဖငဲ့ ်

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းတစ်ခိုသည်  လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း နငှဲ့ ် ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ 

ရေပ်ြံိုအငတွ ိုက်ရ ိုကရ်ရှ ရေ ် တရော်း၀ငမ်ှတ်ပြံိုတငထ်ော်းရမည် ဆ ိုသညဲ့် ချက်သည် အေသတွင််းနငှဲ့ ်

ပပည်တွင််း ောဏောပ ိုငမ်ျော်းမှ  ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းက ို ထ ေ််းချြုပ်န ိုငအ်စရေ ် ော်းအပ်းအေသည်။ က ိုက်ညီအ ောင ်

လ ိုက်ေောရမညဲ့် လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်းသည်  ခင််း ကျင််းမျော်းနငှဲ့ ် လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်က်အေရသညဲ့ ်

လက်အတွွဲ့ အပခ အေမျော်းနငှဲ့ ် က ိုက်ညီအ ောင ် အပပောင််းလ အဆောငရွ်က်ရမည် ပဖစ်ပပီ်း ၄င််းသည် 

မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း အေပဖငဲ့ ် ပမေမ်ောန ိုငင်ြံ၏  ောဏောသ မ််းမှု လွေ ်  ခင််း ကျင််းတွင ်
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အငပွမောဏမည်မျှက ို စိုပ်ယအူဆောငရွ်က်န ိုငပ်ပီ်း မည်သညဲ့်  ခက် ခ မျော်းက ို ရငဆ် ိုငအ်ေရသည်ဆ ိုသညဲ့ ်

 ချက်မျော်းက ို တရော်း၀င၊် ပွငဲ့လ်င််းပမငသ်ောစွော နငှဲ့ ်ဓမမဓ ဌောေက်ျကျ ဆေ််းစစ်ထော်းမှု အပေါ်တွင ်မူတည်ပါသည်။ 

က ိုက်ညီအ ောင ် လ ိုက်ေောရမညဲ့်  ရောမျော်းဆ ိုရော၌ မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို ‘မပပြုလိုပ်ရမညဲ့် 

စည််းကမ််းချက်မျော်းပဖငဲ့ ် တော်းပမစ်ထော်းသညဲ့် စောသော်းမျော်း(get- out clauses)’ အပ်းရေ ် မဟိုတဘ်  

လ ို ပ်ချက်မျော်းသည် သငဲ့အ်လျေ်ာမှုရှ အစရေ ် နငှဲ့ ် မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ သငဲ့အ်တေ်ာသညဲ့ ်

လ ိုက်ေောအဆောငရွ်က်မှု တ ို်းပမငဲ့အ်စရေ ်လ ို ပ်သညဲ့်  အထောက် ပြံဲ့မျော်းက ို အပ်းရေ ်ပဖစသ်ည်။  

 
ထ ိုေည််းတူစွော ကောလရှည်ပဋ ပကခမျော်းတငွ ် လိုပ်က ိုငအ်ဆောငရွ်ကရ်သညဲ့် မျော်းလှစွောအသော ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့ ်

 နတရောယ်က ို ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ရငဆ် ိုငတ်ော၀ေယ်ူအပ်းရသည်။ ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်က ို 

ေဏခ်ြံန ိုငမ်ှုမျော်းနငှဲ့ ် ပတ်သက်သညဲ့် အပပောဆ ိုဆက်သယ်ွမှုသည် ပွင်ဲ့လင််းပမငသ်ောမှုရှ ရေ ် လ ို ပ်ပပီ်း 

 လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း အေပဖငဲ့ ် လက်မခြံန ိုငသ်ညဲ့်စည််းမျဥ််းမျော်း ရှင််းလင််းအေပပီ်း 

မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမလှည််း ၄င််းတ ို ဲ့မှ လိုပ်န ိုင/်မလိုပ်န ိုင/်လိုပ်မည်/မလိုပ်မည် စသည်တ ို ဲ့က ို ရငှ််းလင််းစေွာ 

အဖော်ပပရမည်။  ထ ိုသ ို ဲ့ပဖစ်ရေ ်ပြံိုမှေပ်ဖစ်အသော နငှဲ့ ်ရ ို ်းသော်းသညဲ့် အပပောဆ ိုဆက်သွယ်မှုသည်  ဓ ကကျပါသည်။ 

ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်က ို  လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ် ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း ကကော်း 

သောတူညီမျှရှ စွော မျှ အ ထော်းရမည်ပဖစ်ပပီ်း သက်ဆ ိုငရ်ော မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််း၏ လ ို ပ်ချက်မျော်းနငှဲ့ ်

လ ိုက်အလျောညီအထပွဖစ်သညဲ့ ် ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ် စီမြံခေ ဲ့ခွ် မှု ဆ ိုငရ်ော ချဥ််းကပ်ပြံိုမျော်းပဖငဲ့ ်

အပပောင််းလ အဆောငရွ်က်ရမည်။   

 
 
 

2 Ibid. 
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 လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။ 

• ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမ ှ က ိုက်ညီအ ောင ် လ ိုက်ေောအဆောငရွ်က်ရမည်မျော်းက ို ပပညဲ့်မီန ိုငအ်စရေ ်

နငှဲ့/်သ ို ဲ့မဟိုတ် ထ ိုလ ို ပ်ချက်မျော်းက ို ပပညဲ့်မီအ ောင ် ထပ်အဆောင််း  အထောက် ပြံဲ့မျော်းအပ်းပခင််းပဖငဲ့ ်

လ ို ပ်သညဲ့် ခါတ ိုင််း အပပောင််းလ အဆောငရွ်က်ပါ။ ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းတစ်ခိုသည် 

 လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမ ှ ရေပ်ြံိုအငတွ ိုက်ရ ိုကရ်ရှ ရေ ် တရော်း၀ငမ်တှ်ပြံိုတငထ်ော်းရမည် 

ဆ ိုသညဲ့် ချက်သည် အေသတွင််းနငှဲ့ ် ပပည်တွင််း ောဏောပ ိုငမ်ျော်းမှ  ပပည်တငွ််း ဖွ ွဲ့ စည််းက ို 

ထ ေ််းချြုပ်န ိုငအ်စရေ ် ော်းအပ်းအေသည်။  

• ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်ဆ ိုငရ်ော အပပောဆ ိုဆက်သယွ်ပခင််း၊ 

မျှ အ ခြံစော်းပခင််းနငှဲ့ ်အပပောင််းလ အဆောငရွ်ကပ်ခင််းနငှဲ့ ်တူ ၀ေထ်မ််းမျော်းနငှဲ့ ် ကျ ြု်းခြံစော်းခွငဲ့ရ်ှ သူမျော်း တွက် 

ထ အရောက်အသော ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်ဆ ိုငရ်ော  သ အပ်းမှု သငတ်ေ််းမျော်း အပ်းပါ။  

 
 လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းန ငို့ ်ကကော်းြ  ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။  

•  ထ်ူးသပဖငဲ့ ် လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော  အထောက် ပြံဲ့မျော်း ဆက်လက်အပ်းစွမ််းန ိုငအ်စရေ ်

လက်ရှ ပပည်တွင််း ောဏောပ ိုငမ်ျော်းနငှဲ့ ် မည်သညဲ့်ဆက်ဆြံမှုမျ ြု်းရှ အေရေ ် အမျှေ်ာလငဲ့ထ်ော်းသည်က ို 

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို ရှင််းလင််းသညဲ့် လမ််းညွှေခ်ျက်အပ်းပါ။  

 
3. စွမ််းဒ ောငရ်ည် ခမြှငို့တ်ငခ်ြင််း န ငို့ ်သငတ်န််း  

 

‘သငတ်ေ််း၊ လက်အတွွဲ့သငက်ကော်းအပ်းမှု နငှဲ့ ်ေည််းပပသငက်ကော်းအပ်းပခင််း- ဆ ိုလ ိုသည်မှော  ဖွ ွဲ့ စည််းပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော 

ပမ ြှငဲ့တ်ငအ်ပ်းပခင််းသည်  သြံို်း ၀ငဆ်ြံို်းပဖစ်သည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့၏ CSO မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းငယ်မျော်းမှ 

အပဖဆ ိုထော်းပါသည်။ သ ို ဲ့အသေ်ာ  ကယ်၍ ပ ိုမ ိုကကီ်းသညဲ့်  ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှလည််း ၄င််းတ ို ဲ့၏ 

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှု ဦ်းအဆောငပ်ခင််းက ို တ ို်းချ ွဲ့ရေ ်အသချောပါက ကျွမ််းကျင၀်ေထ်မ််းမျော်းက ို ငေှာ်းရမ််းခေ ဲ့ထ်ော်းရေ ်

နငှဲ့ ်ထ ေ််းသ မ််းထော်းန ိုငရ်ေ ်၊ ရေပ်ြံိုအငအွလျှောက်သညဲ့်  ဆ ိုပပြုလွှောမျော်းအရ်းသော်းရေ ်နငှဲ့ ် စရီငခ်ြံပခင််း တွက် 

 ဂဂလ ပ်ဘောသောစကော်းထက် ပမေမ်ောဘောသောစကော်းက ို  သြံို်းပပြုရေ ်အထောက်ပြံဲ့သငဲ့ပ်ါသည်။’ (HARP-F 

မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ်အဆွ်းအန်ွးတ ိုငပ်ငပွ် မျော်း) 

 
ဤ ချက်သည် အငနွငှဲ့သ်ော ဆ ိုငသ်ည်မဟိုတ်အပ။   ရည် အသွ်းရှ သညဲ့် ရေပ်ြံိုအငကွ ို တ ို်းပမြှငဲ့က်ော 

လက်လှမ််းမီရေ ် သငဲ့အ်တေ်ာမှေက်ေသ်ညဲ့် တည်အဆောက်မှုမျော်း  သငဲ့ရ်ှ မအေလျှင ်

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် မအ ောငပ်မငန် ိုငအ်ပ။ HARP-F မှ ရေ်ပြံိုအငွနှငဲ့် တူ သင်တေ််း၊  

လ ို ပ်သညဲ့် ပ ိုင််းမျော်း တွက် စွမ််းအဆောင်ရည် တ ို်း ပမြှငဲ့်အပ်းသညဲ့် လိုပ်ငေ််းမျော်း၊ 

ေည််းပညောပ ိုင််းဆ ိုင်ရော  အထောက် ပြံဲ့  နှငဲ့် ေည််းပပသင်ကကော်းအပ်းပခင််းတ ို ဲ့က ို  တွ ၍အဆောင်ရွက်ခ ဲ့သည်။ 

ဤသ ို ဲ့ပပြုလိုပ်ပခင််းသည် ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််း ချ ြုွဲ့ ော်း တ ိုက်ရ ိုက်ရေ်ပြံိုအငွရယူန ိုင်သညဲ့် 

 အပခ အေ/ ဆငဲ့်တစ်ခိုသ ို ဲ့ တက်အရောက်န ိုင်ရေ် ကူညီအပ်းခ ဲ့အသေ်ာလည််း 

 မျော်းစိုအသော ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည်  အပခခြံကျသညဲ့်  အထောက် ပြံဲ့မျော်း 
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ဆက်လက်လ ို ပ်အေသည်။ စွမ််းအဆောငရ်ည်တ ို်းတက်လောခ ဲ့သညဲ့်  ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း အေပဖငဲ့လ်ည််း 

 လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်ဆက်ဆြံရေ ် လိုပ်ငေ််းအဆောငရွ်က်ရေ ် ပ ိုမ ိုပမငဲ့မ်ော်းသညဲ့ ်

စွမ််းအဆောငရ်ည်မျော်း လ ို ပ်လ မဲ့်မည်။  

 
ပဋ ပကခ၊ လက်လှမ််းမီမှု၊ န ိုငင်ြံအရ်း နငှဲ့/်သ ို ဲ့မဟိုတ် ကျေ််းမောအရ်း အပခ အေ ပျက်ဆ်ီးယ ိုယွင််းလောသည်နငှဲ့ ်မျှ 

စြံနှုေ််း ပမငဲ့ဆ်ြံို်းပဖစ်သညဲ့် တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုပဖစ်အစရေ ် အရရှည်တည်တြံဲ့သညဲ့် အေသတွင််းမှ ဦ်းအဆောငသ်ညဲ့ ်

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုတစ်ခိုပဖစ်ရေ ် အေသတွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် ၄င််းတ ို ဲ့၏ စွမ််းအဆောငရ်ည်က ို တ ို်းပမြှငဲ့ရ်ေ ်

နငှဲ့ ်လိုပ်ငေ််းလည်ပတ်မှုစေစမ်ျော်းပဖစ်သညဲ့ ်စီမြံက ေ််းစက်၀ေ််း စီမြံခေ ဲ့ခွ် မှု၊ ၀ယ်ယူပခင််း၊ ဘဏ္ဍောအရ်းစီမြံခေ ဲ့ခွ် မှု နငှဲ့ ်

 ကော ကွယ်အပ်းပခင််း  စသည်တ ို ဲ့က ို က ိုငတွ်ယ်ကျငဲ့သ်ြံို်းန ိုငရ်ေ ်လ ို ပ်ပါသည်။  

ေည််းပညောပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော  အထောက် ပြံဲ့၊ ေည််းပပသငက်ကော်းအပ်းပခင််း၊ တစ်ဖွ ွဲ့ချင််း တကွ်  လက်အတွွဲ့ကျသညဲ့ ်

 အထောက် ပြံဲ့၊ နငှဲ့ ် ပူ်းအပါင််းညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်သညဲ့် စွမ််းအဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််း နငှဲ့ ် ၄င််းတ ို ဲ့ 

စွမ််းအဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းဆ ိုငရ်ော ဦ်းစော်းအပ်း ရောမျော်း တွက်အပ်းသညဲ့်သငတ်ေ််း စသည်တ ို ဲ့သည် 

ဆက်လက်လ ို ပ်အေသည်ဟို ၄င််းတ ို ဲ့မှ ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့က ို အပပောကကော်းခ ဲ့သည်။  

 
န ိုငင်ြံတကော ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းစေွာမှ သငတ်ေ််းမျော်းအပ်းအေကကအသော်လည််း ဤသငတ်ေ််းမျော်းသည် 

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမ ှ သတ်မှတ်အဖော်ထိုတ်လ ိုက်သညဲ့် လ ို ပ်ချက်မျော်းနငှဲ့ ် က ိုက်ညီအေရမည် ပဖစ်ပပီ်း 

နစှ်ခါမထပ်အေအ ောင ် ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်ရမည်။ မကကောမီလောအတောဲ့မညဲ့် HARP-F ၏ 

 ွေ်လ ို င််းသင်တေ််းပလက်အဖောင််းသည် လက်အတွွဲ့ကွင််းထ တွင်  

 အရ်းအပေါ်တြံို ဲ့ပပ ေ်အဆောင် ရွ က်မှုလို ပ် ငေ််း မျော်း တွက်   အပခခြံကျွမ််းကျင်မှု မျော်းက ို  

ပမေ်မောဘောသောစကော်း ပဖငဲ့်   သြံို်း ပပြုကော သင် ကကော်းအပ်းသေွာ်းမည်  ပဖစ် ပပီ်း  

ပမေ်မောပဖစ်ရ ပ် အပခ အေမျော်းက ို   သြံို်း ပပြု ပခင််းသည် အရှ ွဲ့ အလျှောက်  

ဆက်လက်လို ပ်က ို င်သွော်းသငဲ့်သညဲ့်   ရင််း ပမ စ်ပင်  ပဖ စ်သည်။   

 
 လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းန ငို့ ် လသူော်းြ င််းစောနောမှု ှိိုငရ်ော လိုပ်ဒ ောငသ်ညို့်  ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ 

ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။  

•  ရည် အသွ်းရှ သည် အေတောသြံို်းသပ်မှု၊ သက်အသသောဓက အပေါ် အပခခြံသညဲ့ ်

စီမြံက ေ််းအပပောင််းလ အဆောငရွ်က်မှု၊ စီမြံက ေ််း ဆ ိုပပြုလွှောအရ်းပခင််း၊ ကျအရောက်န ိုငသ်ညဲ့်  နတရောယ်မျော်း 

စီမြံခေ ဲ့ခွ် ပခင််း၊  ကျ ြု်းခြံစော်းသညဲ့်သူမျော်းမှ တြံို ဲ့ပပေအ်ပဖဆ ိုသညဲ့် ယနတရော်းမျော်း၊ လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော 

 ပမတ်ထိုတ်ပခင််း နငှဲ့ ်  ကကမ််းဖက်ပခင််း(PSEA)တ ို ဲ့မှ ကောကွယ်အပ်းပခင််း/ ကော ကွယ်အပ်းပခင််းဆ ိုငရ်ော 

မူ၀ါေမျော်းနငှဲ့ ် ပဖစ်ရပ်ကဏ္ဍ လ ိုက် (ဥပမော- WASH ၊ သဘော၀ကပ်အဘ်း နတရောယ် အလျှောဲ့ချပခင််း) 

သငတ်ေ််းမျော်းက ို  ောရြံိုစ ိုက်၍ သငတ်ေ််းမျော်းနငှဲ့ ်စွမ််းအဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းမျော်း ပပြုလိုပ်ပါ။  

• စွမ််းအဆောငရ်ည်ပမြှငဲ့တ်ငပ်ခင််းမျော်း နငှဲ့ ် သငတ်ေ််းအပ်းသညဲ့်  အထောက် ပြံဲ့မျော်းက ို 

နစှ်ခါမထပ်အေအ ောင ်မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း ကကော်း ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်ပါ။  

• လူသော်းချင််း စောေောမှုဆ ို င်ရော   စို ဖွ ွဲ့ ( clusters) နငှဲ့ ် CASH လို ပ်ငေ််း ဖွ ွဲ့ မျော်း မှ  

ပပ ည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း ော်း  ေ ည််းပညောပ ို င််းဆ ို င်ရော   ကကြံ အပ်းသညဲ့်    အထောက် ပြံဲ့က ို  
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တ ို်း ချ ွဲ့ အဆောင် ရွက်ပါ ။   

 
 
• HARP-F သငတ်ေ််း နငှဲ့ ် သငယူ်မှုဆ ိုငရ်ော  ရင််း ပမစ်မျော်းက ို ပ ိုငဆ် ိုင ်သြံို်းပပြုပါ။ HARP-F ၏ 

(ပမေမ်ောဘောသောပဖငဲ့ ် ပပြုလိုပ်ထော်းသညဲ့)်  ွေလ် ိုင််းသငတ်ေ််းပလက်အဖောင််း နငှဲ့ ် ဗဟိုသိုတ/သငယူ်မှု 

စောကကညဲ့်တ ိုက် နငှဲ့ ် MEAL အေတောအဘဲ့စ်မျော်းက ို လက်လှမ််းမီအေအစရေ ် နငှဲ့ ် ပါ၀ငသ်ညဲ့် ရောမျော်းက ို 

တ ို်းချ ွဲ့ န ိုငအ်စရေ ်အဆောငရွ်က်ပါ။  

 
4. ဒြါင််းဒ ောငမ်ှု န ငို့ ်ပူ်းဒပါင််းဒ ောငရွ်ကမ်ှု  

 

‘အေသတွင််းနငှဲ့ ်ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ က ိုယ်စော်းပပြုမှုနငှဲ့ ်ပတ်သက်၍ (…) အသ်းငယ်သညဲ့် 

 ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း တွက် စည််းရြံို်းလှုြံွဲ့အဆေ်ာပခင််း၊ ပူ်းအပါင််းအဆောငရွ်က်မှု နငှဲ့ ်ဆြံို်းပဖတ်ချကခ်ျမှတ်ပခင််း 

စသည်တ ို ဲ့တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ လိုပ်အဆောငရ်ေ ်လ ို ပ်သည်။ ပမေမ်ောန ိုငင်ြံတငွ ်လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော 

တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုကဏ္ဍ၏  စ တ် ပ ိုင််း အေပဖငဲ့ ်လိုပ်ငေ််းအဆောငရွ်က်မှု ဆငဲ့ ်ည ြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှု 

တည်အဆောက်ပြံို/ပလက်အဖောင််းမျော်းက ို ခွငဲ့ပ်ပြုသညဲ့် ပတ်၀ေ််းကျငအ်ကောင််းတစ်ခို ဖေတ််ီးရေ ်စစ်မှေသ်ညဲ့် 

စည််းရြံို်းလှုြံွဲ့အဆေ်ာပခင််း လ ို ပ်ပါသည်။’ ((HARP-F ၏ မ တ်ဖက် ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ်အဆွ်းအန်ွးတ ိုငပ်ငပွ် မျော်း 

 စီရငခ်ြံစော) 

 
အေသတွင််းမှ အခါင််းအဆောငသ်ညဲ့် လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုသည် 

စီမြံက ေ််း အကောင ်ထည်အဖော်ပခင််းထက် အကျော်လွေပ်ါသည်-ဤသ ို ဲ့ ပဖစ်အစရေ ်လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော 

ဆြံို်းပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင််းနငှဲ့ ်ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်သညဲ့်  စို ဖွ ွဲ့မျော်းတွင ်ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် 

အေရောတစ်ခို ရှ အေပခင််းမှ  စပပြုပါသည်။ သ ို ဲ့အသေ်ာလည််း  အေသတွင််းက ိုက်ညီမှုရှ အ ောင ်အဆောငရွ်ကပ်ခင််း 

(Localisation) အကကောင််း ရောက ို န ိုငင်ြံတကော ဆငဲ့တွ်င ်န ိုငင်ြံတကော ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း ချင််းချင််းသော 

အပပောဆ ိုအေကက သ ို ဲ့မဟိုတ် ပပည်တွင််းမ တ်ဖက ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ လြံိုအလောက်အ ောင ်

က ိုယ်စော်းပပြုမှုမရရှ ပခင််းတ ို ဲ့အကကောငဲ့ ်ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းသည် ဖယ်ချေထ်ော်းပခင််း ခြံရအလဲ့ရှ သည်။ 

ထ ိုက ဲ့သ ို ဲ့  စို ဖွ ွဲ့မျော်းတွင ်ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းမှ ထ အရောက်စွော ပါ၀ငအ်ဆောငရွ်က်န ိုငအ်စရေ၊် 

မဟောဗျျူဟောအဆွ်းအန်ွးရေ၊်  လှူရှင ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ်တ ိုက်ရ ိုက်အပပောဆ ိုဆက်သွယ်န ိုငရ်ေ ်နငှဲ့ ်

စည််းရြံို်းလှုြံွဲ့အဆေ်ာရေ ်စသည်တ ို ဲ့ တွက ် ော်းအပ်းကူညီသညဲ့် ပတ်၀ေ််းကျငတ်စ်ခိုက ို ၄င််းတ ို ဲ့မှ 

အတောင််းဆ ိုထော်းပါသည်။ စီမြံက ေ််းစက်၀ေ််းတစ်အလျှောက်တွင ်၄င််းတ ို ဲ့၏ တတ်ကျွမ််းမှုသည် ဆြံို်းပဖတ်ချက်မျော်း 

ချမှတ်န ိုငအ်စရေ ် သ အပ်းအေသငဲ့ပ်ပီ်း ၄င််းတ ို ဲ့က ို သက်အသသောဓကမျော်း  ော်းပဖညဲ့်အပ်းပခင််း သ ို ဲ့မဟိုတ် 

 ခင််း ကျင််းဆ ိုငရ်ော အေောက်ဆြံို်း အပခ အေမျော်း အပ်းရေ ်တွက်သော  သြံို်းမပပြုဖ ို ဲ့ လ ို ပ်သည်။  

 
နှိိုငင် တကော  ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။  

•  လှူရငှ ်ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းနငှဲ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်အပပောဆ ိုရေ ် နငှဲ့ ်  ဆငဲ့တ် ိုင််းတွင ် ဆြံို်းပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင််း 

လိုပ်ငေ််းစဥ်တငွ ်  ခွငဲ့ ်လမ််းမျော်းက ို ဖွငဲ့အ်ပ်းပါ- မဟောဗျျူဟောကျ စစီဥ်အဆောငရွ်က်ပခင််း၊ 

စီမြံက ေ််း ဆ ိုပပြုလွှောအရ်းပခင််း၊ ဘတ်ဂျတ်ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှုမျော်း၊ သက်အသသောဓက အပေါ် အပခခြံသညဲ့ ်
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စီမြံက ေ််းအပပောင််းလ အဆောငရွ်က်မှု၊  ရပ်ဖက်လူမှု ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ လိုပ်ပ ိုငခွ်ငဲ့မ်ျော်း ပ တ်သ မ််းခြံရပခင််း နငှဲ့ ်

လက်ရှ  ပပည်တွင််းစမီြံ ိုပ်ချြုပ်မှုမျော်းနငှဲ့ ်ဆက်ဆြံအရ်းမျော်း အပေါ် တြံို ဲ့ပပေအ်ဆောငရွ်က်မှုမျော်း။  

•  ဖွ ွဲ့ စည််းငယ်မျော်းသည် ပပည်တွင််းညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်ရေ ် စွမ််း အဆောငရ်ည်မရှ ပါက  အေသတွင််း 

လူသော်းချင််းစောေောမှုဆ ိုငရ်ော ကွေရ်က်မျော်းတည်အဆောက်ရေ ် အေသတွင််း ဖွ ွဲ့ ချင််းချင််း 

ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှု၊  အထောက် ပြံဲ့၊ မျှ အ ပခင််း နငှဲ့ ် သငယူ်ပခင််း စသည်တ ို ဲ့က ို အဆောငရွ်က်အပ်းပခင််းပဖငဲ့ ်

အရရှည်သက်အရောက်မှု နငှဲ့ ်ရေပ်ြံိုအငမွျော်းက ို တေဖ် ို်းရှ ရှ   သြံို်းချန ိုငပ်ခင််းတ ို ဲ့က ို တ ို်းပမြှငဲ့အ်ပ်းပါ။  

• စီမြံက ေ််း ဆ ိုပပြုလွှောမျော်း၊  စီရငခ်ြံစောမျော်း နငှဲ့ ်ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှု လိုပ်ငေ််းစဥ်မျော်း တွက် 

ပမေမ်ောဘောသောစကော်းက ို စေစတ်ကျ  သြံို်းပပြုပါ။  

•  ွေလ် ိုင််းလူထိုအဆွ်းအန်ွးပွ မျော်းတွင ်ပါ၀ငတ်က် အရောက်မှု ော်းအကောင််းအစရေ ်ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းက ို 

IT  အထောက် ပြံဲ့အပ်းပါ။  

 
 လှူရ င ်ဖွ ွဲ့ စည််းမ ော်းမ  ဒ ောကပ်ါတှိို ို့ ဒ ောငရွ်ကသ်ငို့သ်ည်။ 

• ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်းထြံသ ို ဲ့ တ ိုက်ရ ိုက်ရေပ်ြံို အငအွထောက်ပြံဲ့မှု တ ို်းပမြှငဲ့ပ်ါ။ ဤ ချက်သည်ပငလ်ျှင ်

ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း၏ အခါင််းအဆောငမ်ှု နငှဲ့ ် ညြှ နှု င််းအဆောငရွ်က်မှု အပခ အေက ို 

တ ို်းတက်အစန ိုငသ်ည်ဲ့  ခွငဲ့ ်လမ််းမျော်းက ို ပွငဲ့လ်ောအစသည်။  

• ကကော်းခြံ ဖွ ွဲ့ စည််းမျော်း မပါဘ  ပပည်တွင််း ဖွ ွဲ့ စည််းငယ်မျော်းထြံမှ  သြံမျော်း၊ စ ေအ်ခေါ်မှုမျော်း နငှဲ့ ်

အပဖရှင််းသညဲ့်ေည််းလမ််းမျော်းက ို တ ိုက်ရ ိုက် တ ို်းပမြှငဲ့အ်ပ်းပါ။  


