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ကာလရှည်ပဋပိကခမ ာျားရှိ HARP Facility ၏ လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု 

 

၁။ ယေဘေုျအယ  ြောင့််းအရြောနငှ ့် ခခ ြုံင သု ်ုးသပ့်ချ ့် 

 

ယန ေ့ကမဘာနပေါ် ရှိပဋပိကခမ ာျား၏ ၈၀%နက ာ်သည် ကာလရှည်ပဋပိကခမ ာျားဖြစ်ပပ ျား အမ ာျားစုမှာ နိငုင်တံကာနအဂ ငစ် မ ာျားအတကွ် အလုပ်န ရာအခ ိ ျို့ သို ေ့မဟတု် 

အာျားလံုျားကို က ေ့သ်တ်ဝငန်ရာက်ခွငေ့မ် ာျား ဖြစ်နပေါ်လာသည်။ ထိသုို ေ့နသာအနဖခအန မ ာျား၌ အကူအည မ ာျားနပျားအပ်ဖခငျ်ားတွင ်နေသခံဝ ထ်မ်ျားမ ာျား၊ 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအနပေါ်  ကက ျားစွာမှ ခုိအာျားထာျားမှုနငှေ့ ်လိုက်နလ ာည နထွနသာ စံဖပ လုပ်င ျ်ားနဆာငရွ်က်မှုဆုိငရ်ာ လုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျား 

(SOPs)မ ာျားလိုအပ်သည်။ အန ကာငျ်ားရငျ်ားမှာ တာဝ ခံ်မှုရှိနစရ န်ငှေ့ ်မှ က် န်သာသူမ ာျားထံ အကအူည မ ာျား ရရှိနစနရျားအတကွ် တာဝ ခ်ံမှု နငှေ့ ်ဆ ျ်ားသစ်နသာ 

 ည်ျားလမ်ျားမ ာျား ရှိနစရ  ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် အသစ်အဆ ျ်ားမဟတု်နပ။ လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုဆုိငရ်ာ လုပ်နဆာငသ်ူမ ာျားသည် ၂၀၂၀ 

ခုနစ်ှကတည်ျားက COVID-19 ကူျားစက်နရာဂါ၏ ထပ်နလာငျ်ားြိအာျားနပျားမှုနငှေ့အ်တူ နစ်ှနပါငျ်ားမ ာျားစွာ ကာရှည်နသာပဋပိကခတွင ်အကူအည မ ာျားနပျားပုိ ေ့ရ  ်

တ ထငွဆ် ျ်ားသစ်နသာယနတရာျားမ ာျားကို နရျားဆွ နြာထ်တု်ခ ေ့ ကသည်။ အနရှျို့အာြရိကရှိ လူမှုအသိုငျ်ားအဝုိငျ်ားမ ာျားထံ ကက ျားမာျားနသာ အတိငုျ်ားအတာဖြငေ့ ်နငသွာျားရရှရိ  ်

မုိဘိုငျ်ားလ်ပုိက်ဆံနငှေ့ ်ဆ ျားရ ျားယာျားရှိ အကအူည မ ာျားနပျားပုိ ေ့ဖခငျ်ားကို အတည်ဖပ ရ  ်GPS တက်ဂ်အသံုျားဖပ ဖခငျ်ား(tagging)သည် ယငျ်ားက ေ့သို ေ့နသာ ယနတရာျားမ ာျား၏ 

ဥပမာနစ်ှခုမျှသာဖြစ်သည်။ 

 

ကာလရှည်ပဋပိကခမ ာျားတွင ်အနဝျားမှ အလုပ်လုပ်ဖခငျ်ား၏ ထိနရာက်မှုကို နလေ့လာမှုမ ာျားနငှေ့ ်သငခ် ျ်ားစာမ ာျားတငွ ်နကာငျ်ားစွာမှတတ်မ်ျားတငထ်ာျားသည်။ ၎ငျ်ားတို ေ့မှ 

ခိငုမ်ာနသာသက်နသအနထာက်အထာျား ရလေမ် ာျားရရှိခ ေ့ကာ ဤအနဖခအန တွင ်လုပ်င ျ်ားနဆာငရွ်က်မှုပုံစံမ ာျားကို ဖမြှငေ့တ်ငရ်  ်

ကကိ ျားပမ်ျားစမ်ျားသပ်ထာျားသညေ့က်ရိိယာမ ာျားဖြစ် ကသည်။ အဓိက သငယူ်မှုတစ်ခုမှာ အနဝျားမှ စ မံခ ေ့ခွ် မှုသည် နိငုင်တံကာ နအဂ ငစ် /အလှူရှငမ် ာျားနငှေ့ ်

ဖပည်တွငျ်ားအြွ ျို့အစည်ျားမ ာျား ကာျား ဆကဆံ်နရျားကို 

ဖပ လ်ည်စဉျားစာျားရ  ်လိုအပ်ပပ ျား အလှူရှငမ် ာျားသည် 

လုပ်င ျ်ားနဆာငရွ်က်သညေ့် နသျားငယ်နသာ 

ဖပည်တွငျ်ားအြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားထံ လ  အပ်ရမညေ့်အစာျား လိကု် ာမှု 

တာဝ ခ်ံမှုအတကွ် ဆကလ်ကတ်ာဝ ယူ်ရမညေ့် မိတ်ြက် အဖြစ် 

ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အခင််းအကျင််းနငှေ့က် ကု်ညီသည ် SOP 

မ ာျားသည် ပါဝငဆ် ောငရွ်က်သအူာျားလံုျားမှ 

 ာျားလည်သနဘာနပါက်ပပ ျား သနဘာတထူာျားသညေ့် 

ရှငျ်ားလငျ်ားဖပတသ်ာျားနသာ လုပ်နဆာငမ်ှု ည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြငေ့ ်

ဤပူျားနပါငျ်ားနဆာငရွ်က်မှု၏ ပုံစံမ ာျားကို ခ မှတ်သငေ့သ်ည်။ 

အဖခာျားနသာ သငယူ်မှုတစ်ခုမှာ ကာလရည်ှပဋပိကခမ ာျား 

လကခဏာနဆာငသ်ညေ့် မတည်ငင မ်ဆသောနငှေ့ ်လ ငဖ်မ န်သာ 

ဆက်စပ်နဖပာငျ်ားလ မှုမ ာျားကို တံု ေ့ဖပ ရ်  ်

စ မံကိ ျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားတွင ်လိကု်နလ ာည နထွရှရိ  ်

အခ ကတ်စ်ခ က် လိုအပ်ပါသည်။ 

 
ခြန့်ြြောနှိငု့်င ရှှိ အယ ်းြှ ြှိတ့်ဖ ့်အဖ  ွဲ့အစည့််းြျြော်း နငှ ့် 

ဆ ောငရွ်က်ခြင််း၏ အယရ်းပါပ ု 

 

ဖမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် 

အလ ာအလိုက် ပဋပိကခ၊ န ရာ န  ျို့နဖပာငျ်ားဖခငျ်ားခံရမှု၊ 

လိုအပ်ခ က်မ ာျား တိုျားပွာျားလာမှု၊ လသူာျားခ ငျ်ားစာ ာမှုအာျား 

လက်လှမ်ျားမှ နိငုဖ်ခငျ်ား ခ ိ ျို့တ ေ့မှု၊ COVID-19 နငှေ့ ်၂၀၂၁ ခုနစ်ှ 

နြနြာ်ဝါရ လတွင ်စစ်အာဏာသမ်ိျားမှုတို ေ့န ကာငေ့ ်

နဝျားလံနခါငသ် နသာ မိတ်ြက်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားနငှေ့ ်

ဆ ောငရွ်က်ခခင််းအနပေါ် လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာက်ထာျားမှုဆုိငရ်ာ 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားမှ မှ ခိုအာျားထာျားမှု တိုျားလာဆစခ ေ့သည်။ 

 

    

 
ခြန့်ြြောနှိငု့်င ၏ ရှုပ့်ယ  ်းယသြော  ြောလရှည့်ပဋှိပ ခ 

 
ဖမ မ်ာနိငုင်သံည် လတွလ်ပ်နရျားရပပ ျားကတည်ျားက ပဋပိကခ အမ ိ ျားမ ိ ျားကို  ကံ နတွျို့ ခ ေ့ရသည်။ 

ကာလရှည် ကာ တည်ရှိန သညေ့် လူမ ိ ျားနရျား လက ်က်ကိငု ်ပဋပိကခမ ာျားသည် အ ကမ်ျားြက်မှု၊ 

လူသာျားလံုဖခံ နရျားဆုိငရ်ာ စုိျားရိမ်မှုမ ာျားနငှေ့ ်ညံေ့ြ ငျ်ားပပ ျား နိငုင်နံရျား/စစ်နရျားအရ ဝငန်ရာက်မှုတို ေ့ 

မ ကာခဏ ဖြစ်နလေ့ရှိသည်။ ဆယ်စုနစ်ှမ ာျားစွာ ကာ စစ်အုပ်ခ  ပ်နရျား၊ ၎ငျ်ားတို ေ့နငှေ့ ်နရာနနာှန နသာ၊ 

အနပျားအယူရှိနသာ ေ မုိကနရစ အစုိျားရမ ာျားန ကာငေ့ ် နိငုင်တံစ်ဝှမ်ျားတွင ်သသိာထငရ်ှာျားနသာ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်နရျားနငှေ့ ်IHL ခ ိ ျားနြာက်မှုမ ာျားကို ဖမငန်တွျို့ ခ ေ့ရသည်။ 

 
ရခုိငဖ်ပည် ယ်နငှေ့ ်ရှမ်ျားဖပည် ယ်နဖမာကပုိ်ငျ်ား နစ်ှန ရာလံုျားသည် နစ်ှနပါငျ်ားမ ာျားစွာ ပဋပိကခမ ာျား 

ဆကလ်က်ဖြစ်ပွာျားန ပပ ျား တိုျားလာလ ကရ်ှိသည်ကို ဖမငန်တွျို့န ရသည်။ ၎ငျ်ားန ရာမ ာျားတွင ်

နစ်ှရှည်လမ ာျား ပဋပိကခ ြံုျားလ မ်ျားန ပပ ျား လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုမ ာျား အထူျားသဖြငေ့ ်

ရခိုငဖ်ပည် ယ်တွင ်အဆက်မဖပတ် တိုျားလာန သည်။ ဖပည် ယ်နစ်ှခုစလံုျားသည် နေသအနှံ ေ့ 

နအဂ ငစ် မ ာျားအတကွ် ဝငန်ရာက်ခွငေ့ ်အလွ အ်က ေ့အ်သတ်ရှိပပ ျား 

ဝငန်ရာက်ခွငေ့ရ်ှိသူမ ာျားထတံွငလ်ည်ျား အက ဖြတ်စစ်နဆျားမှု နငှေ့ ်အစ ရငခ်ံမှုဆုိငရ်ာ 

က ေ့သ်တ်ခ က်မ ာျားရှိသည်။ COVID-19 ဖြစ်ပွာျားမှုသည် မတည်ပငမိ်ဖြစ်န ပပ ျားနသာ 

အနဖခအန တစ်ခုသို ေ့ န ာကထ်ပ် အနဖခအန တစ်ခ ုထပ်ဖြညေ့်သက ေ့သို ေ့ ဖြစ်န သည်။ 

 
 
ရခိုငဖ်ပည် ယ်တွင ်(၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတလ်ကု အ်ထ)ိ အာဏာသမ်ိျားမှုအနပေါ် အဖခာျားန ရာမ ာျားထက် 

တံု ေ့ဖပ မ်ှု  ည်ျားပါျားသည်။ သို ေ့နသာ် ရခိုငဖ်ပည် ယ်ရှိ လိအုပ်ခ က်မ ာျားဆုိငရ်ာ ယုံ ကည်စိတ်ခ ရနသာ 

အခ က်အလက်မ ာျားကို စုနဆာငျ်ားရ  ်အထူျားသဖြငေ့ ်NRS တွင ်ခက်ခ န ဆ ဖြစ်ပပ ျား လက် ကက်ိုင ်

ပဋပိကခမ ာျား တိုျားလာဖခငျ်ားနငှေ့ ်ပတသ်က၍် အမှ တ်ကယ် စုိျားရိမ်ပူပ မ်ှုမ ာျား ရှိန သည်။ 

လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုဆုိငရ်ာ လိုအပ်ခ က်မ ာျားသည် မ ာျားဖပာျားန ပပ ဖြစ်ပပ ျား 

စစ်နဘျားနရှာငစ်ခ ျ်ားမ ာျားတငွ ်ဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျား လ မ်ျားဖခံ မှု အာျား ည်ျားန သည်။ ဆုိျားရွာျားန ပပ ဖြစ်နသာ 

အနဖခအန ထက် နက ာ်လ ွ၍် ယုိယွငျ်ားပ က်စ ျားလာနိငုသ်ညေ့် အနတရာယ်မ ာျားမှာ ကက ျားမာျားပါသည်။ 

ကခ ငဖ်ပည် ယ်နငှေ့ ်ရှမ်ျားဖပည် ယ်နဖမာက်ပုိငျ်ားတို ေ့တွင ်လက ်ကက်ိုငအ်ြွ ျို့မ ာျားသည် 

ဖမ မ်ာစစ်တပ် ကာျား အာဏာသမ်ိျားမှုနငှေ့ ်ပဋပိကခမ ာျားကို တံု ေ့ဖပ ခ် ေ့ပပ ျား တခ ိ ျို့နသာအခ ိ မ် ာျားတငွ ်KIA 

သည် တံု ေ့ဖပ မ်ှု အဖမငေ့ဆုံ်ျားအဆငေ့သ်ို ေ့ နရာက်ရှိန သည်။ လက ်ကက်ိငုအ်ြွ ျို့မ ာျား (KIA အပါအဝင)် 

သည် ဆနဒဖပလှုပ်ရှာျားမှုတငွ ်မဟာမိတြ်ွ ျို့ထာျားကာ ကခ င၊် NSS နငှေ့ ်ကရငဖ်ပည် ယ်တို ေ့တွင ်

တိုငျ်ားရငျ်ားသာျား ပဋပိကခမ ာျားနငှေ့အ်တ ူဆနဒဖပသူမ ာျားကို တစ်ပါတည်ျားစုနပါငျ်ား အ ကမ်ျားြက် ြိနှပ်ိမှုမ ာျား 

ဖြစ်ပွာျားနိငုသ်ညေ့် အနတရာယ်မ ာျား ကက ျားထွာျားလာန သည်။ 

 

 



3  

အာဏာသမ်ိျားမှု၏ လုပ်င ျ်ားနဆာငရွ်က်မှုဆုိငရ်ာ ဂယက ်ိုက်ခတ်မှုမ ာျားသည် ခ က်ခ ငျ်ားလကင်ငျ်ားဖြစ်နပေါ် ပပ ျား ဖပငျ်ားထ သ်ည်- နိငုင်တံစ်ဝှမ်ျားရှိ အစုိျားရဦျားနဆာငန်သာ ဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျားသည် 

နိငုင်အံနှံ ေ့အဖပာျားတငွ ်ရပ်တ ေ့သွ်ာျားခ ေ့ပပ ျား COVID-19 အနတရာယ် ဆကလ်ကရ်ှိန ခ ိ တ်ွင ်က  ျ်ားမာနရျားကဏ္ဍကို အထူျားထိခိကုန်စသည်။ ဘဏလ်ုပ်င ျ်ားဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျား ပပိ က ပပ ျား စစ်တပ်မှ 

အလတွ်သ နဘာနင ွနပျားနခ မှု ယနတရာျားမ ာျားကို ပိတ်သမ်ိျားလိုက်ဖခငျ်ားန ကာငေ့ ်အကအူည နပျားနရျားလုပ်င ျ်ားမ ာျား ရပ်တ ေ့သွ်ာျားဖခငျ်ား၊  

ထိခိုကလ်ွယ်နသာသူမ ာျားသည် မှ ခိုန ရနသာ အသကက်ယ်အကအူည ကို မရရှခိ ေ့နပ။ ပငမ်ိျားခ မ်ျားစွာ ဆနဒဖပသူမ ာျားကို စစ်တပ်က အ ကမ်ျားြက်ပြိ ခွငျ်ားမှု ပုိမုိဖပငျ်ားထ လ်ာသဖြငေ့ ်

အာဏာသမ်ိျားမှု ဖပငျ်ားထ သ်ညေ့်န ရာမ ာျားထက် နက ာ်လ ွ၍် လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှု လိအုပ်ခ က်မ ာျား တိုျားပွာျားလာန သည်။ 

. 
အာဏာသမ်ိျားပပ ျားန ာက်၊ အလှူရှငမ် ာျားနငှေ့ ်နိငုင်တံကာအြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် အဆုိပါ HARP-F ရ ပုံ်နငမွ ာျားကို သွယ်ဝုိက၍်ဖြစ်နစ ( INGO မ ာျားမှတဆငေ့)် အပါအဝင ်

ဖပည်တွငျ်ားမိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအနပေါ် ယခငက်ထက် ပုိမုိမှ ခိုအာျားထာျားန  ကပါသည်။ အန ကာငျ်ားအရငျ်ားမှာ အာဏာသမ်ိျားမှုကို လိလုာျားသူမ ာျား သို ေ့မဟတု ်

တိကု် ိုက်ပါဝငပ်တ်သက်သူမ ာျားကို နထာက်ခံဖခငျ်ားမဖပ ရ  ်ကိုယ်က ငေ့တ်ရာျားဆုိငရ်ာ လိအုပ်ခ က်န ကာငေ့ဖ်ြစ်သည်။  ထို ေ့န ကာငေ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့အန ဖြငေ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအာျား သငေ့န်လ ာ်ပပ ျား ထိနရာက်နသာကိရိယာမ ာျားနငှေ့ ်ပံေ့ပုိျားကူည ကာ ၎ငျ်ားနငှေ့ ်၎ငျ်ားတို ေ့၏ လုပ်င ျ်ားနဆာငတ်ာမ ာျားကို နလေ့လာနစာငေ့ ်ကညေ့်နိငုခွ်ငေ့ ်ရရမည် 

ဖြစ်သည်။ 

 

ဤစာနရျားန ခ ိ အ်တွငျ်ား ဖမ မ်ာနိငုင်တံငွ ်အမ ာျားဖပည်သူလံုဖခံ နရျား သသိသိာသာ ဆုိျားရွာျားလာပပ ျား သ ံံုျားမ ာျားနငှေ့ ် နိငုင်တံကာ အြွ ျို့အစည်ျားအမ ာျားအဖပာျားမှ ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားကိ ု

ရာထူျားမှ  ုပ်သမ်ိျားလိုက်ဖခငျ်ားနငှေ့ ် နေသ သို ေ့မဟတု် န ရပ်မ ာျားသို ေ့ ဖပ လ်ည်နစလ တ်ဖခငျ်ားမ ာျားရှိခ ေ့သည်။ ဖမ မ်ာနိငုင်တံွငျ်ား ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားအန ဖြငေ့လ်ည်ျား  အိမ်တွင ်

အလုပ်လုပ် ကပပ ျား နိငုင်တံွငျ်ားရှိ ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားသည် လိုက်နလ ာည နထွစွာ အလုပ်လုပ်နိငုရ်  ်၎ငျ်ားတို ေ့ အလုပ်လုပ်နိငုန်သာ န ရာမှ အလုပ်လုပ်ကိုငန် ရသည်။ ၎ငျ်ားသည် 

ရ ပုံ်နငမိွတြ်က်ထံမှ အက ိ ျားခံစာျားခွငေ့ရ်ရှိသူမ ာျားသို ေ့ ကွာနဝျားမှု အဆငေ့က်ို တိုျားနစပပ ျား အမှ အခိုကငျ်ားနသာ  ကာျားခံမ ာျား၏ အခ ျ်ားကဏ္ဍကို ပုိ၍အနရျားကက ျားလာနစသည်။ 

၎ငျ်ားသည် ဖမ မ်ာနိငုင်အံတွက် န ာက်ဖပ န်ဖခလှမ်ျားတစ်ရပ်အဖြစ် ကိုယ်စာျားဖပ န နသာလ်ည်ျား၊ ကာလရှည်ပဋပိကခမ ာျားရှိနသာ န ရာမ ာျားအတကွ် ဤဖြစ်ရပ်မှာ 

အထူျားအဆ ျ်ားမဟုတ်နပ၊ SOP မ ာျားနငှေ့ ် အနကာငျ်ားဆုံျားအနလေ့အက ငေ့မ် ာျားသည် အလာျားတူအနဖခအန မ ာျားနအာကတ်ငွ ် အနဝျားမှလုပ်နဆာငမ်ှုမ ာျားအတကွ ်

တည်ရှိန  ကသည်။ HARP-F သည် ဤအနဖခအန တွင ်အလုပ်လုပ်ရ  ်ခ ဉျားကပ်မှု ည်ျားလမ်ျားတစ်ခကုို နြာ်နဆာငခ် ေ့သည်။ 

 

၂။ HARP-F ၏ ချဥ့််း ပ့်ြှု နည့််းလြ့််း  

 
 

၁။ ေ  ု ည့်ြှုတည့်ယ ြော ့်ပါ - HARP-F ခ ဉျားကပ်မှု ည်ျားလမ်ျားသည် ဖပည်တွငျ်ားမိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားနငှေ့ ်ယုံ ကည်စိတ်ခ ရနသာ ဆက်ဆံနရျားအနပေါ် မူတည်သည်။ 

HARP-F အန ဖြငေ့ ်- အစာျားထိုျားဖခငျ်ားထက် - တံု ေ့ဖပ မ်ှုကို ဦျားနဆာငရ်  ်နိငုင်တံငွျ်ားစွမ်ျားရည်ကို တည်နဆာက်သည်။ ကျွန်ပ်ုတို ေ့အန ဖြငေ့ ်နိငုင်တံွငျ်ားလုပ်နြာက်ိုငြ်က်မ ာျားအာျား 

'လုပ်နိငုသ်ည်' ဟနူသာသနဘာထာျားကို ခံယူရ န်ငှေ့ ် ၎ငျ်ားတို ေ့အာျား နထာက်ပံေ့မှု၊ ဝယ်ယူမှု၊ ဘဏ္ဍာနရျားစ မံခ ေ့ခွ် မှုနငှေ့ ် အကာအကွယ်နပျားနရျားတို ေ့တွင ်

လည်ပတ်မှုစ စ်မ ာျားခ မှတရ်  ် ပံေ့ပုိျားနပျားသည်။ အန ကာငျ်ားအရငျ်ားမှာ ပဋပိကခ၊ လက်လှမ်ျားမ မှု၊ နိငုင်နံရျား သို ေ့မဟတု ်က  ျ်ားမာနရျား အနဖခအန မ ာျား ဆုိျားရွာျားန သညေ့်တိငု ်

၎ငျ်ားတို ေ့သည် အဖမငေ့ဆုံ်ျားစံနှု ျ်ားမ ာျားနငှေ့ ် အပမ ဖပညေ့်မ ကာ ပံေ့ပုိျားနပျားအပ်နိငုန်စရ ဖ်ြစ်သည်။ သို ေ့နသာလ်ည်ျား ကျွန်ပ်ုတို ေ့အန ဖြငေ့ ် မလိလုာျားအပ်နသာ အနတရာယ်မ ာျားယူကာ 

နဆာငရွ်က်န သည်ဟု မဆုိလိုပါ။ ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ မိတြ်ကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားက ေ့သို ေ့ပင ် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ အနတရာယ်ရှနိိငုန်သာအ  နရာငမ် ဉျားမ ာျားသည် မည်က ေ့သို ေ့ဖြစ်သည်ကိ ု

သရိှိပပ ျား ၎ငျ်ားတို ေ့ အစပ ိ ျားမှုထငရ်ှာျားလာနသာအခါတွင ်ရပ်တ ေ့ပ်ပ ျား လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ်လုပ်နဆာငမ်ည် ဖြစ်သည်။ 

 
 

ရခိုငဖ်ပည် ယ်တွင၊် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ နေသတွငျ်ားနငှေ့ ်ကိုက်ည နအာင ်နဆာငရွ်က်ဖခငျ်ား(localization) အစ အစဉနငှေ့ ်စ မံက ိျ်ားနဆာငရွ်က်မှုမှတဆငေ့ ်သက်ဆုိငရ်ာနေသခ ံ

နဆာငရွ်က်သူမ ာျားနငှေ့ ်အဖပ အ်လ ှယုံ် ကည်မှု ဖမငေ့မ်ာျားနသာ ဆက်ဆံနရျားမ ာျား ခိုငခ်ိုငမ်ာမာ ထူနထာငထ်ာျားနိငုခ် ေ့သည်။ အန ကာငျ်ားမှာ ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားသည် ၎ငျ်ားတို ေ့၏ 

လုပ်င ျ်ားစဥ်ကဏ္ဍအာျားလံျုားတငွ ်ဤမိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားနငှေ့ ်တိကု ်ိုက်အလုပ်လုပ်နဆာငရ်ဖခငျ်ား၏ ရလေဖ်ြစ်သည်။ ရမ်ှျားဖပည် ယ်နဖမာက်ပုိငျ်ားတွင ်

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှုတွင ်လ ငဖ်မ သ်ကွ်လက်စွာ လုပ်နဆာငန်ိငုန်စမညေ့် ဖပည်တွငျ်ား CSO မ ာျားက ွရ်ကန်ငှေ့ ်လုပ်နဆာငလ် က်ရှိသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏အာဏာသမ်ိျားမှုတံု ေ့ဖပ မ်ှုသည် HARP-Fမှ ၎ငျ်ား၏ COVID-19 တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှုအတကွ် နရွျားခ ယ်ထာျားနသာ ကွ ရ်က်နပေါ်တွငတ်ည်နဆာက်ထာျားသည်။ 

သို ေ့နသာ်  ခ ေ့မှ် ျ်ားမရနိငုန်သာအနဖခအန မ ာျားန ကာငေ့ ်အနရျားနပေါ်တံု ေ့ဖပ န်ရျားရ ပုံ်နငအွနပေါ် ထပ်နလာငျ်ားအနလျားနပျားနဆာငရွ်ကထ်ာျားသည်။ 

 
 

၂။ လှို ့်နြော ယ ြောင့်ရ  ့်ရြည ့် လပု့်ငန့််းစဉ် ှို ခြြှင ့်တင့်ပါ - လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ်ဖပ လုပ်ထာျားနသာ လိကု ်ာ နဆာငရွ်က်ရမညေ့် လုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျားသည် 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအန ဖြငေ့ ်နငနွ ကျားမည်မျှ ကု က် ခနံိငုပ်ပ ျား နပျားကမ်ျားနိငုသ်ည်ကို  ှုဖမငန်စသည်။ ရ ပုံ်နငတွစ်ဆငေ့ယူ် နဆာငရွ်က်န သညေ့် 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအနပေါ် မှ ခိုအာျားထာျားမှု တိုျားလာသည်နငှေ့အ်မျှ အလှူရှင ်HQs မ ာျားမှ နိငုင်နံရျားစွ ေ့စ်ာျားလိုစိတ်မ ာျား က ဆငျ်ားသွာျားနိငုသ်ည်။ ထို ေ့န ကာငေ့ ်HARP-F 

က ေ့သို ေ့နသာ အမှ အခိကုငျ်ားနသာ မိတ်ြက်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားမှ နဆာငရွ်က်နသာ လိကု် ာ နဆာငရွ်ကရ်မညေ့် လုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျားကို ဖမြှငေ့တ်ငန်ပျားဖခငျ်ားဖြငေ့ ်

စွမ်ျားရည်ဆုိငရ်ာ စိ န်ခေါ်မှုမ ာျားကို အသနိပျားနိငုန် ကာငျ်ား ထပ်နလာငျ်ားအာမခံခ ကတ်စ်ရပ်ကို နပျားစွမ်ျားနိငုပ်ါသည်။ အလာျားတူ ၎ငျ်ားတို ေ့သည် ပုိမုိနသျားငယ်နသာ 

ရပ်ရွာအနဖခဖပ အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအာျား တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှု ဖပ လုပ်ရ  ်အလှူရှငမ် ာျား၏ ယုံ ကည်မှုကို တိုျားဖမငေ့လ်ာနစနိငုသ်ည်။ 

 

၃။ အယ ်းြှ ြှိတ့်ဖ ့်အဖ  ွဲ့အစည့််းြျြော်းခဖင ့် စီြ  ှိန့််းယ ြောင့်ရ  ့်ခခင့််း စြောအပု့်(RPP toolkit) ှိ ု ြှိတ့်  ့်ပါ - မိတ်ြကန်ငှေ့ ် ၎ငျ်ားတို ေ့လုပ်နဆာငန် နသာ 

သ ျားဖခာျားအနဖခအန နငှေ့ ် ကိကု်ည နစရ  ် toolkitကို လိုက်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ် ဖပ လုပ်ပါ။ အခ ိ ျို့က အကအူည မ ာျားကို တိကု ်ိုက်နပျားပုိ ေ့န နိငုသ်ည်၊ အခ ိ ျို့တွငမူ် 

ယငျ်ားတို ေ့ကို နဆာငရွ်က်နပျားနသာ မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားငယ်မ ာျား သို ေ့မဟုတ ်ဝ ထ်မ်ျားငယ်မ ာျားလည်ျား ရှနိိငုသ်ည်၊ အခ ိ ျို့သည်လည်ျား စခ ျ်ားစ မံခ ေ့ခွ် နရျားနကာ်မတ မ ာျားနငှေ့ ်

လက်တွ နဆာငရွ်က်မှုမ ာျား ဖပ လုပ်ရ လ်ိုအပ်နိငုသ်ည်။ Toolkitတွင ် အလှူရှငမ် ာျား/ရ ပုံ်နငယွနတရာျားမ ာျားနငှေ့ ် မျှနဝထာျားနသာ အနတရာယ်ဆုိငရ်ာ စကာျားဝုိငျ်ားတစ်ခုတငွ ်
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မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအာျား ပံေ့ပုိျားကူည ရ အ်တကွ် ပဋပိကခဖြစ်န နသာ အနဝျားစ မံခ ေ့ခွ် မှု စ မံက ိျ်ား နဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားဆုိငရ်ာ အန ကာငျ်ားအရာမ ာျားအတကွ် အစာျားထိုျားစံ 

လည်ပတ်မှုလုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျား ပါဝငသ်ည်။ပနရာဂ က၏် အဆငေ့တ်ိုငျ်ားအတကွ်၊ မိတြ်က်နြာ်ထုတသ်တ်မှတ်ဖခငျ်ားမှ အက ဖြတ်ဖခငျ်ားအထိ၊ 

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် ဤစိ န်ခေါ်မှုမ ာျားရှိနသာအနဖခအန မ ာျားတွင ် စံတာဝ ခံ်မှုအနလေ့အက ငေ့မ် ာျားကိ ု လိုက ်ာနိငုန်စရ  ် လုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျားကိ ု

အ ကံဖပ အပ်သည်။ SOP မ ာျား၏ အက ဉျားခ  ပ် အ ကံဖပ ခ က်ကို နအာကတ်ွင ်နြာ်ဖပထာျားသည်။  

Toolkit တွင ် ရ ပုံ်နငနွလျှာကထ်ာျားသညေ့် မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအတကွ် အနဝျားမှ စ မံခ ေ့ခွ် မှု စ မံကိ ျ်ားဆုိငရ်ာ HARP-F ခ ဉျားကပ်မှုမ ာျား၊ RMP 

ဆက်စပ်အနဖခအန မ ာျားရှိ ရ ပုံ်နငတွစ်ဆငေ့ယူ် နဆာငရွ်က်န သညေ့် မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအတကွ် ထပ်နလာငျ်ားနမျှာ်လငေ့ထ်ာျားနသာ လိုက ်ာ နဆာငရွ်က်ရမညေ့ ်

လုပ်င ျ်ားစဥ်တို ေ့ပါဝငသ်ည်။ ထို ေ့အဖပင ် ဖမ မ်ာနိငုင်တံငွ ် ပဋပိကခတွငျ်ား RMP အနဖခအန မ ာျားတွင ် HARP-F မိတ်ြက်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအတကွ် ဖပည်တွငျ်ား 

လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားနရျား ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားအတကွ် နစာငေ့န်ရှာက်မှု တာဝ မ် ာျားဆုိငရ်ာ လမ်ျားည  ခ် က် မှတ်စုလည်ျား ပါဝငသ်ည်။  

 

အယ ်းြှ ြှိတ့်ဖ ့်အဖ  ွဲ့အစည့််းြျြော်းခဖင ့် စီြ  ှိန့််းယ ြောင့်ရ  ့်ခခင့််းအတ  ့် HARP-F၏ စ လုပ့်ငန့််းလည့်ပတ့်ြှုလုပ့်  ်ုး 

 

 

 
HARP-F သည် အနဝျားမှ မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားဖြငေ့ ် စ မံက ိျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ား၏ သ ျားဖခာျားလိအုပ်ခ က်မ ာျားနငှေ့ ် ကိကု်ည ရ  ်

စံလုပ်င ျ်ားလည်ပတ်မှုလုပ်ထံုျား(SOPs) ကို လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ် အ ကံဖပ ထာျားသည်။ လိုက်နလ ာည နထွနအာငဖ်ပ လုပ်ထာျားနသာ SOPs 

ဆုိငရ်ာ HARP-F ၏ လမ်ျားည  ခ် က် မှတစု်တွင ်နအာက်ပါ အ ကံဖပ ခ က်မ ာျား ပါဝငသ်ည်။ 

 
 
၁။ လိအုပ်ခ က်မ ာျား အက ဖြတ်စစ်နဆျားမှု-  ကာျားဝငန်ဖြရှငျ်ားမှုတစ်ခုအတကွ် က ိ ျားန ကာငျ်ားဆ နလ ာ်နသာ မျှတမှုတစ်ခကုိ ုနပျားစွမ်ျားနိငုရ်  ်

အက ဖြတ်မှုတစ်ခတုည်ျားအစာျား အရငျ်ားအဖမစ်အစိတအ်ပုိငျ်ားမ ာျားစွာ ကာျားမှ အခ က်အလကက်ို ဖပ လ်ည်ဆ ျ်ားစစ်သညေ့် အလာျားအလာရှိနသာ 

နေတာကွာဟခ က်  ည်ျားစ စ်မ ာျားကို လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ်ဖပ လုပ်သည်။  
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၂။  နငနွ ကျားဆုိငရ်ာ လုပ်င ျ်ားစဉမ ာျားနငှေ့ ်စာရွက်စာတမ်ျားမ ာျား- ယခငစ်စ်နဆျားအတည်ဖပ ဖခငျ်ား ည်ျားလမ်ျားမ ာျား မရနိငုန်တာေ့နသာန ကာငေ့ ်

နငနွပျားနခ မှုမ ာျားအတကွ် အနထာကအ်ထာျားအနဖခခံအဖြစ် ထပ်နလာငျ်ားဘဏ္ဍာနရျားအခ ကအ်လက်မ ာျား လိုအပ်နိငုသ်ည်။ ၎ငျ်ားတို ေ့တငွ ်

အခ ိ ဇ်ယာျားမ ာျား၏ နအာေ့ြ်လိငုျ်ားဗာျားရှငျ်ားမ ာျား၊ နဖပစာမ ာျားအစာျား ရ ပုံ်နငနွအဂ ငစ် မ ာျားနငှေ့ ်မှတ်စုမ ာျား ြလှယ်ဖခငျ်ားမ ာျား ပါဝငန်ိငုသ်ည်၊ 

အထကပ်ါနဆာငရွ်က်မှုမ ာျားသည် စာရွက်စာတမ်ျားမ ာျားကို စုနဆာငျ်ားပပ ျား အတည်ဖပ နိငုသ်ည်အထိ ယာယ အတိုငျ်ားအတာ ဖြစ်နိငုသ်ည်။ ထို ေ့အဖပင ်

ခ ိတ်ဆကထ်ာျားပပ ျားနသာ ဘဏမ် ာျားအန ဖြငေ့ ် ရ ပုံ်နငမွ ာျားအာျား ကိငုတ်ွယ်စ မံနိငုရ်  ်မတတ်နိငုဖ်ခငျ်ား သို ေ့မဟတု ်မလိလုာျားဖခငျ်ားမ ာျား ဖြစနပေါ်ပါက 

နငနွပျားနခ မှုအဆက်မဖပတ်နစရ  ်ရ ပုံ်နငနွအဂ ငစ် မ ာျားနငှေ့ ်မိတ်ြက်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအန ဖြငေ့ ်ဘဏစ်ာရငျ်ားအသစ်မ ာျား သို ေ့မဟတု ်

နငနွ ကျားလ  နဖပာငျ်ားမှုနအျားဂ ငေ့အ်သစ်မ ာျားကို အတည်ဖပ ရ  ်လိုအပ်နိငုသ်ည်။ ဖမ မ်ာနိငုင်ရံှိအာဏာပုိငမ် ာျားက အပတ်စဉ  ျားပါျား 

ဘဏလ်ုပ်င ျ်ားလုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားအသစ်မ ာျားကို မိတ်ဆက်နပျားန သဖြငေ့ ်အခ ိ ျို့နသာအြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအန ဖြငေ့ ်ဘဏလ်ုပ်င ျ်ားမဟတု်နသာ 

အစ အစဉမ ာျားဖြငေ့ ်ရငှျ်ားလငျ်ား၊  ိုျားရငှျ်ားနသာ စာရငျ်ားစစ်လမ်ျားန ကာငျ်ားမ ာျားနငှေ့ ်အလပ်ုလုပ်နိငုရ်  ်အနရျားကက ျားပါသည်။ နငနွ ကျားလ  နဖပာငျ်ားမှုမ ာျား 

(ဘဏန်ငှေ့ ်သို ေ့မဟတု် ဘဏဖ်ပငပ်)ဆုိငရ်ာ အနတရာယ်မ ာျားကို ရငှျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလငျ်ား သရိှိ ာျားလည်နစရ  ်အနရျားကက ျားသည်- လက်ရှတိငွ၊် ၎ငျ်ားကို 

ကိစစရပ်တစ်ခုခ ငျ်ား၊ နငနွပျားနငယူွ-လ  နဖပာငျ်ားမှုအနဖခခံနပေါ်တွင ်လုပ်နဆာငရ်  ်လိအုပ်သည်။ ဥပမာအာျားဖြငေ့၊် မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် 

ဘဏမ် ာျားနငှေ့ ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခ ငျ်ားအလိကု် နငနွပျားနငယူွညြှိနှုငိျ်ားန ပါက၊ ယငျ်ားသည် တာျားဖမစ်ရ မ်လိုအပ်နသာလ်ည်ျား  ာျားလည်သနဘာနပါက်ရ န်ငှေ့ ်

ခွငေ့ဖ်ပ ရ  ်လိုအပ်နသာန ကာငေ့ ်နပျားပုိ ေ့သူ၊ ဘဏန်ငှေ့ ်အက ိ ျားခံစာျားခွငေ့ရ်ှိသအူတကွ် အနတရာယ်ရှနိိငုန်ခ  ရှိသည်ကို ဖပသန သည်။ 

ခုိငမ်ာနသာဘဏ္ဍာနရျားစ မံခ ေ့ခွ် မှုလုပ်ထံုျားလုပ် ည်ျားမ ာျားကို က ငေ့သ်ံုျားရ လ်ိုအပ်သည်- နငနွပျားနခ မှုနတာငျ်ားဆုိခ က်မ ာျားကို တငသ်ငွျ်ားပပ ျား 

အတည်ဖပ နပျားသငေ့ပ်ပ ျား နဖပစာမ ာျားကို ထတု်နပျားရမည်ဖြစ်သည်။ သို ေ့နသာ် ၎ငျ်ားတို ေ့ကို ပုံစံနငှေ့ ်ဖြ ေ့ခ်  ရာတွင ်လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နစရ လ်ည်ျား 

လိုအပ်သည်။ နငနွ ကျားလ  နဖပာငျ်ားမှုမ ာျားနငှေ့ပ်တ်သက်ပပ ျား ဆက်သွယ်နရျားသည် ကုေဝှ်က်ထာျားနသာ မ ေ ယာတွငသ်ာ က ေ့သ်တ်ထာျားပပ ျား 

တရာျားဝငအ် ျားနများလ်မ ာျား သို ေ့မဟတု် မကန်ဆေ့ခ ်မ ာျားဖြငေ့ ်မဖပ လုပ်ရနပ။ 

 

၁။ နထာက်ပံေ့နရျား ကွငျ်ားဆကလ်ုပ်င ျ်ားစဉမ ာျားနငှေ့ ်စာရွက်စာတမ်ျားဖပ စုဖခငျ်ား- ရ ပုံ်နငနွအဂ ငစ် မ ာျားသည် 

မရှိမဖြစ်လိအုပ်နသာနထာက်ပံေ့နရျားပစစည်ျားမ ာျား၏ လ ငဖ်မ စွ်ာနရွျို့လ ာျားနိငုန်စရ အ်တကွ် အခ ိ ျို့နသာပစစည်ျားမ ာျား သို ေ့မဟတု် အနဖခအန မ ာျားအတွက် 

၀ယ်လိုအာျားသတ်မှတ်ခ က်မ ာျားနငှေ့ ်ကွ ဖပာျားမှုကို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစာျားနိငုသ်ည်။ ထို ေ့အဖပင၊် နစ ျားကွကက် ေ့သ်တ်ခ ကရ်ှိသညေ့န် ရာတွင ်

တိကု် ိုက်ဝယ်ယူမှု (ပပိ ငဆုိ်ငမ်ှုမရှိဖခငျ်ား) နငှေ့ ်လက်နတွျို့မက နိငုမ်ှုတို ေ့ မဖြစ်နစရ  ်ခွငေ့ဖ်ပ နိငုမ်ည်ဖြစ်သည်။ ၎ငျ်ားသည် 

ယာယ လုပ်နဆာငခ် က်တစ်ခသုာ ဖြစ်ပပ ျား ယှဉပပိ ငမ်ှုမရှိဖခငျ်ားကို ခုနှမ်ိရ အ်တကွ် ဖပ လ်ည်သံုျားသပ်မှုနအာက်တငွ ်လုပ်နဆာငရ်မည်ဖြစ်ပပ ျား၊ 

ထပ်နလာငျ်ားအတည်ဖပ ခ က်မ ာျား သို ေ့မဟတု် အတည်ဖပ ခ က်မ ာျား လိုအပ်နိငုသ်ည်။ 

 
၂။  အက ိ ျားခံစာျားခွငေ့ရ်ှိသူမ ာျား တံု ေ့ဖပ ခ် ကန်ငှေ့ ်အစ ရငခ်ံဖခငျ်ား ယနတရာျားမ ာျား- ဦျားစာျားနပျားရလေမ် ာျားနငှေ့ ်လုပ်နဆာငခ် က်မ ာျားအနပေါ် အာ ံု စုိကရ်  ်

အစ ရငခ်ံဖခငျ်ား ယနတရာျားမ ာျားကို  ိုျားရှငျ်ားနအာင ်ဖပ လုပ်ထာျားမည်ဖြစ်သည်။ အလာျားတူ၊ တိုျားတက်မှုနငှေ့ ်နငနွပျားနခ မှု မှတတ်ိငု(်milestone)မ ာျားကိုလည်ျား  

 ိုျားရှငျ်ားနစမည် ဖြစ်သည်။ မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအန ဖြငေ့ ်အက ိ ျားခံစာျားခွငေ့ရ်ှသိူမ ာျား၏ တံု ေ့ဖပ ခ် က်မ ာျားကို ဦျားစာျားနပျားလုပ်နဆာငသ်ာွျားမည်ဖြစ်ပပ ျား 

အက ိ ျားခံစာျားခွငေ့ရ်ှိသူမ ာျားအတကွ ်တံု ေ့ဖပ ခ် က်နပျားသညေ့် ယနတရာျားမ ာျားသည် ဆကစ်ပ်အနဖခအန တွင ်သငေ့န်လ ာန်စရ  ်(ဆုိလိုသည်မှာ 

ဝဘဆုိ်ေအ်နဖခခံမဟတု်)ဖပ လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ။ 

 
၃။ ရ ပုံ်နငစွ မံခ ေ့ခွ် မှု- အနဝျားမှ စ မံကိ ျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားဆုိငရ်ာ အန ကာငျ်ားအရာနငှေ့ ် သက်ဆုိငသ်ညေ့် စွမ်ျားရည်က ေ့သ်တ်ခ က်မ ာျားကိ ု

ကိုငတ်ွယ်နဖြရှငျ်ားရ  ် မိတြ်ကအ်ြွ ျို့အစည်ျားအသစ်မ ာျား၏ လိကု် ာနဆာငရွ်က်ရမညေ့်အခ က်မ ာျားအာျား လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နစနိငုသ်ည်။ 

သနဘာတူည ခ က်မ ာျား၊ အစ ရငခ်ံဖခငျ်ား  မူ ာပုံစံမ ာျား၊ နငနွ ကျားဆုိငရ်ာ အစ ရငခ်ံစာမ ာျားကို အနဖခခံလိုအပ်ခ က်မ ာျားအာျား အာ ံု စုိကရ်  ်

 ိုျားရှငျ်ားနစမည်ဖြစ်ပပ ျား အခ ိ ျို့ကို နေသခံဘာသာစကာျားမ ာျားသို ေ့ ဖပ ဆုိ်နိငုမ်ည် ဖြစ်သည်။ အခ ိ ျို့ မှာ Enabling Grant 
ရ ပုံ်နငဖွြငေ့မိ်တ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားမှ ဘာသာဖပ ဆုိ်ပပ ျား ဖြစ်သည်။  အာဏာသမ်ိျားမှုကာလအတငွျ်ား ကျွန်ပ်ုတို ေ့သည် 

အစ ရငခ်ံဖခငျ်ားဆုိငရ်ာလိုအပ်ခ က်မ ာျားကိ ု နလျှာေ့ခ ခ ေ့ပပ ျား သတ်မှတရ်က်မ ာျားကိလုည်ျား မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားနငှေ့ ် လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ်

လုပ်နဆာငန်ပျားခ ေ့သည်။ သို ေ့ရာတွင ် ကျွန်ပ်ုတို ေ့နငှေ့ ် အလှူရှငမ် ာျားအတကွ် သငေ့န်လ ာ်နသာအာမခံခ ကန်ငှေ့ ် လိုက ်ာမှုအဆငေ့ဖ်ြငေ့ ် ပံေ့ပုိျားလာသညေ့ ်

သတငျ်ားအခ ကအ်လက်မ ာျားကို လက်ခရံရှိရ  ်အာ ံု စုိကထ်ာျားဆ ဖြစ်သည်။ 

 
၄။ နစာငေ့ ်ကညေ့်ဖခငျ်ားနငှေ့ ်အက ဖြတ်ဖခငျ်ား- HARP-F သည်  ိုျားရှငျ်ားပပ ျား အနဝျားမှ စ မံကိ ျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားအတွက် သငေ့န်လ ာ်နသာ  ည်ျားလမ်ျားမ ာျားစွာဖြငေ့ ်

မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားမ ာျားထံမှ အခ က်အလက်မ ာျားကို ရယူနိငုန်စသညေ့် အဖပ အ်လ ှအ်က ိ ျားဖပ သညေ့် ပလက်နြာငျ်ားကို အသံုျားဖပ ထာျားသည်။ 

ယငျ်ားပလက်နြာငျ်ားကို ဤန ရာတွင ် နတွျို့ နိငုသ်ည်-PowerBi HARP-F MEAL Dashboard န ာကထ်ပ်အခ က်အလက်မ ာျားအတကွ ်

နအာက်ပါစာသာျားကို ကညေ့်ပါ။ မိတြ်က်အထူျားစိ န်ခေါ်မှုမ ာျား ကံ နတွျို့န ရသညေ့်န ရာမ ာျားတွင ် ရ ပုံ်နငနွအဂ ငစ် မ ာျား၏ MEAL အစ အစဉမ ာျားကိ ု

စိစစ်အတည်ဖပ ရ  ် ရည်ရွယ်ပပ ျား လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နစမည်ဖြစ်သည်။ အဖခာျားနရွျားခ ယ်စရာ သို ေ့မဟတု ် အစာျားထိုျားည  ျ်ားကိ ျ်ားမ ာျား၊ 

အရငျ်ားဖမစ်မ ာျားနငှေ့ ် အတည်ဖပ ဖခငျ်ား ည်ျားလမ်ျားမ ာျားကို စွမ်ျားနဆာငရ်ည်ကို နစာငေ့ ်ကညေ့်နလေ့လာနိငုန်စရ  ် ရ ပုံ်နငပံွေ့ပုိျားသူနငှေ့/်သို ေ့မဟတု ် မိတ်ြက်မှ 

အသံုျားဖပ နိငုသ်ည်။ ဖပငပ်အြွ ျို့အစည်ျားမှ နစာငေ့ ်ကညေ့်နလေ့လာဖခငျ်ားသည် ထိနရာက်နသာ ည်ျားလမ်ျားတစ်ခဖုြစ်နိငုသ်ည်၊ အထူျားသဖြငေ့ ်

စာရငျ်ားနကာက်သူမ ာျားကို ဥ ျားတည်ရည်ရွယ်ထာျားနသာန ရာမ ာျားမှ ငာှျားရမ်ျားနိငုပ်ပ ျား ထိခိုက်ခံစာျားရသူမ ာျား၏ ယုံ ကည်စိတ်ခ ထာျားမှု ရရှနိိငုမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

 
 

 
 

၃။ အယ ်းြှ ြှိတ့်ဖ ့်အဖ  ွဲ့အစည့််းြျြော်းခဖင ့် စီြ  ှိန့််းယ ြောင့်ရ  ့်ခခင့််း ှိ ုခပြုံလပု့်နှိငု့်သည ့် HARP-F စနစ့်ြျြော်း 

 

၁။ အြျှိြုံ်းြျှိြုံ်းယသြော အရင့််းအခြစ့်ြျြော်းြှ သတင့််းအချ ့်အလ ့် - လိကု်နလ ာည နထမွှု အဆက်မဖပတ် ရှိနစရ  ်လိုအပ်ခ က်အတကွ် တိျုားတက်နဖပာငျ်ားလ န နသာ 

အနဖခအန မ ာျားကို ဆကလ်က်သရိှိရ  ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ မိတ်ြက်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် အနရျားကက ျားနသာ အခ က်အလက်အရငျ်ားအဖမစ်မ ာျားဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့သည် ရခိုငဖ်ပည် ယ်ရှိ အခ ိ န်ငှေ့တ်နဖပျားည  လတွလ်ပ်နသာအန ကာငျ်ားအရာဆုိငရ်ာ အသပိညာနပျားရ အ်တကွ် ဝဘအ်နဖခခံပလက်နြာငျ်ားနငှေ့ ်
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အ ျားနများလ်ဝ န်ဆာငမ်ှု CASS1 ကို တည်နထာငထ်ာျားသည်။ HARP-F ကိုယ်တိုငသ်ည်ပင ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ လက်ရှနိငှေ့ ်ယခငလ်ပ်ုင ျ်ားလည်ပတ်မှု ယ်ပယ်အာျားလံုျားတွင ်

ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားနငှေ့ ်မိတြ်က်က ွရ်က်မ ာျားကို နပျားထာျားသညေ့် ယုံ ကည်စိတ်ခ ရနသာ အခ က်အလက်အရငျ်ားအဖမစ်တစ်ခလုည်ျားဖြစ်သည်။ ထူနထာငထ်ာျားသညေ့် 

 ိုျားရှငျ်ားနသာ ဆကသ်ွယ်နရျားကိရိယာမ ာျားကို အသံုျားဖပ ဖခငျ်ားဖြငေ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့အန ဖြငေ့ ် လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာက်ထာျားမှုဆုိငရ်ာ အနဖခအန မ ာျား၊ လိအုပ်ခ က်မ ာျား 

အက ဖြတ်မှုမ ာျားနငှေ့ ်အနဖခအန အစ ရငခ်ံစာမ ာျားကို အသနိပျားသညေ့် ဆက်စပ်အခ က်အလက်မ ာျား အမ ာျားအဖပာျားကို စုနဆာငျ်ားသည်။ 

၂။ လူသြော်းချင့််းစြောနြောယ ြော ့် ြော်းြှု ှိငု့်ရြော တ ု  ခပန့်ြှုအတ  ့် နည့််းပညြောအ ူအညီ - ဖမ မ်ာနိငုင်သံည် ယခုအခ ိ အ်ထိ အမ ာျားအာျားဖြငေ့ ်ြွံျို့ ပြိ ျားတိုျားတက်နရျားဆုိငရ်ာ 

စ မံကိ ျ်ားမ ာျားအတကွ် အခငျ်ားအက ငျ်ားဖြစ်ခ ေ့ပပ ျား လွ ခ် ေ့သညေ့်ငါျားနစ်ှတာကာလအတငွျ်ား လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုဆုိငရ်ာ လိုအပ်ခ က်မ ာျား နငှေ့ ်

အစ အစဉနရျားဆွ ဖခငျ်ားမ ာျားသည် ဆက်တိကု်ဆုိသက ေ့သို ေ့ တိုျားလာန သည်။ အာဏာသမ်ိျားမှုသည် အလှူရှငမ် ာျား၏ ဗ ျူဟာမ ာျားတွင ်

လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာမှု ည်ျားလမ်ျားမ ာျားဖြငေ့ ်ဦျားစာျားနပျားလုပ်နဆာငရ်  ်ခ ဉျားကပ်မှုအသစ် လိုအပ်သည်။ ကာလရှည်ပဋပိကခမ ာျားတွင ်

'လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာက်ထာျားမှုဆုိငရ်ာ လုပ်နဆာငမ်ှု ည်ျားလမ်ျားမ ာျား' သည် နရတို၊ အနရျားနပေါ် နဆာငရွ်က်မှုမ ာျားကိသုာ မဆုိလိုပါ။  

ယငျ်ားအစာျား၊ စ မံက ိျ်ားမ ာျားနငှေ့ ်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် အနဖခအန နဖပာငျ်ားလ မှုနငှေ့ ်လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နအာင ်လုပ်နဆာငန် ခ ိ တ်ွင ်အသကက်ယ်မှု ရလေမ် ာျားကို 

အခ ိ န်ငှေ့အ်မျှ အတိငုျ်ားအတာအလိကု် နဆာငရွ်က်နိငုရ်မည် ဖြစ်သည်။ HARP-F သည် အလှူရှငမ် ာျား၏ နမျှာ်မှ ျ်ားခ က်မ ာျားနငှေ့အ်ည ၊ ကျွန်ပ်ုတို ေ့ ပံေ့ပုိျားထာျားသညေ့် 

စွမ်ျားရည်ဖမြှငေ့တ်ငန်ရျားနငှေ့ ်နလေ့က ငေ့န်ရျားမ ာျားနငှေ့အ်ည  လုပ်နဆာငန်ိငုရ်  ်၎ငျ်ား၏ မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအာျား နိငုင်တံွငျ်ားနငှေ့ ်နိငုင်တံကာ ည်ျားပညာဆုိငရ်ာ 

အကအူည မ ာျားကို ပံေ့ပုိျားနပျားပါသည်။ အာဏာသမ်ိျားမှုကို ကျွန်ပ်ုတို ေ့တံု ေ့ဖပ သ်ညေ့်အခါ၊ ဘံုမဟာဗ ျူဟာန ာကက်ွယ်မှ လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နစနသာ စ မံကိ ျ်ားမ ာျားကိ ု

ပံေ့ပုိျားနပျားရ အ်တကွ် က ယ်ဖပ ေ့န်သာအခ ျ်ားကဏ္ဍကိလုည်ျား ဤအကအူည ကို နပျားအပ်နိငုသ်ည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 သံုျားစွ ခွင်ေ့ကို စကာျားဝှက်ဖြငေ့ ်ကာကွယ်ထာျားသည်။ 
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၃။ ယစြောင ့်  ည ့်စစ့်ယ ်းခခင့််း၊ အ  ခဖတ့်ခခင့််းနငှ ့် အယ ြောင့််း  ု်းအယလ အ ျင ့် - အနဝျားမှ စ မံခ ေ့ခွ် မှုသည် ကက ျား ကပ်ကွပ်က မှု၊ တာဝ ခ်ံမှု၊ နစာငေ့ ်ကညေ့်မှုနငှေ့ ်

အက ဖြတ်မှုဆုိငရ်ာ ပုိမုိဖမငေ့မ်ာျားနသာ စံနှု ျ်ားမ ာျားနငှေ့ ် သက်ဆုိငသ်ည်။ HARP-F MEAL အြွ ျို့သည် မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျား၊ CASS နငှေ့ ်

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ကိုယ်ပုိငန်စာငေ့ ်ကညေ့်စစ်နဆျားမှုမ ာျားမှ စုနဆာငျ်ားထာျားနသာ နေတာအ ကမ်ျားမ ာျားကို အသံုျားဖပ သည်။ တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှုသည် 

လမ်ျားန ကာငျ်ားမှ န်ပေါ်နရာက်န န ကာငျ်ား နသခ ာနစရ  ်၊ မနရာက်ရှိန ပါက လိကု်နလ ာည နထွဖြစ်နစရ ၊် နငှေ့ ်အနဝျားမှတံု ေ့ဖပ မ်ှုလုပ်နဆာငပုံ်နငှေ့ ် နေသအလိကု ်

တံု ေ့ဖပ မ်ှုလုပ်နဆာငပုံ်နငှေ့ပ်တ်သက်၍ သငခ် ျ်ားစာမ ာျားသငယူ်ရ ဖ်ြစ်သည် ။ အာဏာသမ်ိျားမှုတွင၊် HARP-F ပပ ျားဆုံျားသည်နငှေ့ ်ဖမ မ်ာနိငုင် ံ

လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုဆုိငရ်ာ အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအတကွ် သငယူ်မှုရငျ်ားဖမစ်တစ်ခ ုပံေ့ပုိျားနပျားရ အ်တကွ် ယခငတ်ံု ေ့ဖပ မ်ှုမ ာျားနငှေ့ ်နပျားပုိ ေ့မှု ည်ျားလမ်ျားမ ာျားမှ 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏သငယူ်မှုအာျား အသံုျားခ နိငုပုံ်ကို ဖပ လ်ည်သံုျားသပ်န ပါသည်။ ၎ငျ်ားတငွ ်နေသတငွျ်ားနငှေ့ ်ကိကု်ည နအာင ်နဆာငရွ်က်ဖခငျ်ား(localization)၊ 

နိငုင်လံံုျားဆုိငရ်ာဦျားနဆာငန်သာ အနရျားနပေါ်တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှု၊ အနဝျားမှ မိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားဖြငေ့ ်စ မံကိ ျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ား နငှေ့ ်အဓိကတံု ေ့ဖပ မ်ှု ယ်ပယ်မ ာျားတွင ်

အနထာက်အထာျားအနဖခခံလိုအပ်ခ က်မ ာျား အက ဖြတ်စစ်နဆျားမှု (အာဟာရ၊ WaSH၊ နငသွာျား/အစာျားအစာ၊ ကာကွယ်နရျား) က ေ့သို ေ့နသာ အန ကာငျ်ားအရာမ ာျားအတကွ် 

သုနတသ မ ာျား ပါဝငသ်ည်။ 

 
 

၄။  ့်သ ေ့်ယရ်း - ကျွန်ပ်ုတို ေ့သည် ကာလရှည်ပဋပိကခအတွငျ်ား လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာက်ထာျားမှုဆုိငရ်ာ စ မံကိ ျ်ားမ ာျားလပ်ုနဆာငဖ်ခငျ်ားအတွက် 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏လုပ်နြာက်ိုငြ်က်မ ာျား၊ CASS နငှေ့ ်အဖခာျားရငျ်ားဖမစ်မ ာျားမှ ထုတ်နပျားနသာ နေတာ၊ အနထာက်အထာျား၊ ဆက်စပ်သံုျားသပ်ခ က်နငှေ့ ်ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားကို စုစည်ျား၍ 

သငယူ်မှုပလက်နြာငျ်ားကို နြာ်နဆာငလ် ကရ်ှိသည်။ သငယူ်မှုပလက်နြာငျ်ားသည် စ မံကိ ျ်ားနဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားကို သတငျ်ားအခ ကအ်လက်နပျားဖခငျ်ား၊ HARP-F သို ေ့မဟတု ်UK မှ 

လူသာျားခ ငျ်ားစာ ာနထာကထ်ာျားမှုဆုိငရ်ာြိုရမ်မ ာျားတွင ်ဦျားနဆာငန်သာ စည်ျား ံုျားလှုံျို့နဆာ်မှုမ ာျားနငှေ့ ်မူဝါေနငှေ့ ်အနလေ့အက ငေ့န်ဖပာငျ်ားလ မှုတို ေ့ကိ ုပံေ့ပုိျားကူည နပျားမည်ဖြစ်သည်။ 

အာဏာသမ်ိျားပပ ျားန ာက် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ အမ ာျားဖပည်သူနငှ်ေ့ ဆက်သွယ်မှုမ ာျားကို နခတတ ရပ်ဆုိငျ်ားထာျားနသာ်လည်ျား၊ ကျွန်ပ်ုတို ေ့တွင ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ အသပိညာမျှနဝဖခငျ်ားအစ အစဉကိ ု

ဖခံ ငံ၍ု ြ တ် ျားထာျားနသာ ဝဘဆုိ်ေအ်သစ်တစ်ခုရှသိည်။ ၎ငျ်ားသည် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏လုပ်နြာက်ိုငြ်က်မ ာျားမှ လုပ်နဆာငန် သညေ့်အလုပ်မ ာျား၊ စည်ျား ံုျားလှုံျို့နဆာ်မှုကိုပံေ့ပုိျားရ  ်

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏အသပိညာအနပေါ် တည်နဆာက်ထာျားသညေ့် အနထာက်အထာျားမ ာျားမျှနဝဖခငျ်ားနငှေ့ ် ကျွန်ပ်ုတို ေ့လုပ်နဆာငန် နသာ အနကာငျ်ားဆုံျား လက်နတွျို့စာတမ်ျားမ ာျားနငှေ့ ်

အက ဖြတ်ဖခငျ်ားမ ာျားအတကွ် ထာျားသိုရာန ရာတစ်ခု ပါ၀ငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

 

၅။ အ ြောအ  ေ့်ယပ်းခခင့််း - ကျွန်ပ်ုတို ေ့သည် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ဝ ထ်မ်ျားမ ာျား၊ ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏လုပ်နြာက်ိုငြ်က်မ ာျားနငှေ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့ဝ န်ဆာငမ်ှုနပျားန နသာ လူမှုအသိုငျ်ားအဝုိငျ်ားမ ာျား၏ 

သုခခ မ်ျားသာနငှေ့ ် ရပုိငခွ်ငေ့မ် ာျားကိ ု ထိခိကု်နစနိငုသ်ညေ့် မည်သညေ့်လုပ်ရပ်မ ာျား သို ေ့မဟတု ် အဖပ အမူမ ာျားအတကွ်မဆုိ လံုျားဝသည်ျားမခံနသာခ ဉျားကပ်မှုကို ခံယူထာျားသည်။ 

အထူျားသဖြငေ့ ် လိငပုိ်ငျ်ားဆုိငရ်ာ အဖမတ်ထတု်မှုနငှေ့ ် အလွ သံုျားစာျားဖပ မှုမ ာျားနငှေ့ ် စပ်လ ဉျား၍ အာဏာ၊ အခွငေ့အ်ာဏာ၊ ယုံ ကည်မှု သို ေ့မဟတု် အာျား ည်ျားခ က်မ ာျားကိ ု

အလွ သံုျားစာျားလုပ်ဖခငျ်ား ဖြစ်နပေါ်လာနိငုဖ်ခငျ်ား၊ ဖြစ်နပေါ်န ဖခငျ်ား သို ေ့မဟတု် ကကိ ျားပမ်ျားဖခငျ်ား အနတရာယ်မ ာျားမှ တာျားဆ ျားရ  ် ဖြစ်နိငုသ်ညေ့် အဆငေ့အ်ာျားလံုျားကို လုပ်နဆာငပ်ါမည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့အန ဖြင်ေ့ အဆုိပါအနတရာယ်မ ာျားတွင ် အနိငုက် ငေ့မ်ှု၊ ထိပါျားနနာှငေ့ယှ်ကမ်ှု၊ မတရာျားြိနှပ်ိမှု၊ ခွ ဖခာျားဆက်ဆံမှု၊ ပုဂိ္ လ်နရျားတိကု်ခိကု်မှု၊  ုပ်ပုိငျ်ားဆုိငရ်ာ သို ေ့မဟတု ်

နှုတ်ဖြငေ့ ်အလွ သံုျားစာျားဖပ မှုမ ာျားလည်ျား ပါဝငသ်ည်။ အကာအကွယ်နပျားဖခငျ်ားဆုိငရ်ာ HARP-F မူဝါေမ ာျားကို  ကညေ့်ပါ။ 

 

၆။ ယ ြော ့်ပ  ယရ်း  င့််း  ့် - ပဋပိကခမ ာျား ဆုိျားရွာျားလာသည်နငှေ့အ်မျှ ယုံ ကည်စိတ်ခ ရနသာ နထာက်ပံေ့နရျားကငွျ်ားဆကမ် ာျားသည် မရှိမဖြစ်လိအုပ်သည်။ ၎ငျ်ားတို ေ့သည် 

ပဋပိကခတွင ်ရငျ်ားနှ ျားဖမြှ ပ်နှထံာျားနသာ လပ်ုနဆာငသ်ူမ ာျားမှ ပိတ်ဆုိ ေ့ဖခငျ်ား သို ေ့မဟတု ်နလ ာေ့က ဖခငျ်ားမ ာျား ဖြစ်လာနလေ့ရှိပပ ျား အကက ျားစာျား နိငုင်တံကာမှ လုပ်နဆာငသ်ူမ ာျား (UN 

နအဂ ငစ် မ ာျား၊ INGO) ဝငန်ရာက်ခွငေ့ ် ပုိမုိက ေ့သ်တလ်ာနသာန ကာင်ေ့ ဖပည်တငွျ်ားမိတြ်က်အြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားသည် နထာက်ပံေ့နရျားကငွျ်ားဆက်မ ာျား 

ဆကလ်ကလ်ည်ပတ်န နစရ အ်တကွ ် အနရျားကက ျားနသာခ ိတ်ဆက်မှုကို နပျားစွမ်ျားနိငုသ်ည်။ ရခုိငဖ်ပည် ယ်နငှေ့ ် ရှမ်ျားဖပည် ယ်နဖမာက်ပုိငျ်ားတို ေ့တွင ် ကျွန်ပ်ုတို ေ့သည် 

ရခိုငဖ်ပည် ယ်အတွငျ်ား တည်ရှိဆ  နထာက်ပံေ့နရျားကွငျ်ားဆက်မ ာျား၏ ထိနရာက်မှု၊ က ေ့သ်တ်ခ က်မ ာျားနငှေ့ ် အရှိ အ်ဟု ဖ်မြှငေ့တ်ငမ်ှုေဏခံ်နိငုမ်ှုမ ာျားကိ ု

 ာျားလည်သနဘာနပါကရ် န်ငှေ့ ် နထာကပံ်ေ့နရျားကငွျ်ားဆက်မ ာျား လကလ်ှမ်ျားမ မှုနငှေ့ ် ထိနရာက်မှုအာျားနကာငျ်ားနစမညေ့် နရွျားခ ယ်စရာမ ာျားကို ရာှနြွနြာ်ထတု်မည်ဖြစ်သည်။ 

နထာက်ပံေ့နရျားကွငျ်ားဆက်အက ဖြတ်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နသာ က ုစ်ည်မ ာျားရရှိနိငုမ်ှုကို နဖခရာခံပပ ျား ကု စ်ည်ပစစည်ျားမ ာျား ဖပတ်နတာက်မှုကို တာျားဆ ျားရ  ်

နစ ျားကွကအ်က ဖြတ်မှုမ ာျားနငှေ့ ်နပါငျ်ားစပ်မည်ဖြစ်သည်။ 

 

၇။ စဉ်  ့်ြခပတ့် တှိ်ုးတ ့်ြှု - အနဝျားမှန ၍ စ မံခ ေ့ခွ် မှု ည်ျားလမ်ျားမ ာျားအတကွ ် ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏ ပံေ့ပုိျားကူည မှုသည် ဖပည်တွငျ်ားမိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားမှ 

ပုိမုိ၍ဦျားနဆာငလ်ာန ပပ ျား အဆုိပါ ဖပည်တွငျ်ားမိတြ်ကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျား၏ စွမ်ျားနဆာငရ်ည်ကို ပုိမုိဖမင်ေ့တက်နစသည်။ အနဝျားမှန ၍ စ မံခ ေ့ခွ် မှုဆုိငရ်ာ ကရိိယာမ ာျားနငှေ့ ်

 ည်ျားပညာမ ာျားကို ပံေ့ပုိျားနပျားဖခငျ်ားနငှ်ေ့ အခ ိ ျို့နသာ မိတ်ြကအ်ြွ ျို့အစည်ျားမ ာျားအတငွျ်ား ဝ ထ်မ်ျားမ ာျားကိုထညေ့်သွငျ်ားဖခငျ်ားဖြငေ့၊် HARP-F သည် 

ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏လုပ်နြာက်ိုငြ်က်မ ာျားနငှေ့အ်တူ အစ အစဉလည်ပတ်သည်ေ့ အခ ိ စ်က်ဝ ျ်ားတစ်နလျှာက်တငွ ်အတတူကွ လပ်ုနဆာငန်စပပ ျား ကျွန်ပ်ုတို ေ့၏သွငျ်ားအာျားစုမ ာျားသည် 

၎ငျ်ားတို ေ့၏စွမ်ျားနဆာငန်ိငုရ်ည်မ ာျားနငှေ့ ်အည  ခ ိ ည်ြှိနိငုန်စသည်။ ထိုသို ေ့ ဖပ လုပ်ဖခငျ်ားသည် ၄ငျ်ားတို ေ့၏ အ ာဂတတ်ွင ်ပုိမုိက ယ်ဖပ ေ့စွ်ာ တံု ေ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှု တိုျားတကန်စသည်။ 

 
 


