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HARP-F ဆိုသည်မှာ
HARP-F သည် UKအစိုးရ၏ နိုင်ငံြခားေရး၊ ဓနသဟာယ နှင့် ဖွံ ့ဖိးေရးရုံး၏ ကနဦးေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုြဖစ်ပီး 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ ့
စည်းခဲ့သည်။ HARP-F သည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့များနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး/ ကံ ့ကံ ့ခံနိုင်မှု အစီအစဥ် တို့
အတွက် အကီးမားဆုံးေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သည့် အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎င်းကို Crown Agents မှ စီမံခန် ့ခွဲပါသည်။ ၎င်းမှ
ယေန ့အထိ ေပါင် 74.7 သန်းကို ကတိကဝတ်ြပထားြပီး ၊ ရန်ပုံေငွ 76 ခုမှတဆင့် ပဋိပကဒဏ်ခံစားေနရသူေပါင်း 1.69 သန်းကို လက်
လှမ်းမီေအာင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေနြပီး က 8 ခုတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းေပါင်း 55 ခုြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။
HARP-F၏ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် WASH ကဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေကို အဘယ့်ေကာင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ရမည်နည်း
HARP-F သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် 2016 ခုနှစ်ကတည်းက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန် ့ရှင်းမှု နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန် ့
ှင်းေရး (WASH) ကအတွက် အကီးမားဆုံးေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သည့် ယတရားတစ်ခု ြဖစ်ေနခဲ့သည်။ သက်တမ်း ေြခာက် နှစ်
အတွင်း HARP-F WASH အစီအစဥ်သည် ကချင်ြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၊ ရခိုင်ြပည်နယ် နှင့် ချင်းြပည်နယ်တို့တွင် ပဋိပက
ဒဏ်ခံစားေနရသူေပါင်း 315,000 ဦးကို ရန်ပုံေငွပမာဏ ေပါင် 22.4သန်း နှင့်ညီမျှအေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်တွင် နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မှုကို Grand Bargain ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနြဖင့်
တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ထိုစဥ်ကတည်းက HARP-F သည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ WASH ကအတွက် အကီးမားဆုံး
ေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သည့်အဖွဲ ့တစ်ခု ြဖစ်ေန ခဲ့ ပီး 2017 နှင့် 2021 ခုနှစ်များအတွင်း ေထာက်ပံ့ခဲ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ
WASH က၏ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွများ၏ 95%ကို ေထာက်ပံ့ခဲ့သည်။
ယခု မဟာဗျဟာကျ ြပန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် WASH က၏ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွများနှင့် ပတ်သက်၍ ေလ့လာသင်ယူမှုများကို
ထုတ်နုတ်ေဖာ်ြပထား ပီး အဆိုပါ ေလ့လာသင်ယူမှုများကို အနာဂတ်တွင် မည်သည့်ေနရာတွင် မည်ကဲ့သို့ အသုံးြပရမည်ကို ေရးသားေဖာ်
ြပထားသည်။ အဓိကသတင်းအချက်အလက်ေပးနိုင်သူများကို ေမးြမန်းသည့် အင်တာဗျးများ(KII) နှင့် ဦးတည်အုပ်စုေဆွေွးပွဲများ(FGD)
မှတဆင့် အဖွဲ ့အစည်းေပါင်း 22 ခုကို ကိုယ်စားြပသည့် အထူးတတ်ကမ်းသူေပါင်း 71 ဦး နှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်
HARP-F ၊ FCDO ၊ WASH အစုအဖွဲ ့နှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် WASH ကအဓိကလုပ်ေဆာင်ကသည့် အဖွဲ ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်
ခဲ့သည်။
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HARP-F ၏ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် WASH အစီအစဥ်မှ ေ လ့လာသင်ယူရသည့် အဓိကသင်ခန်းစာ (7) ခု

သင်ခန်းစာများ

1.

စိန်ေခမူများသည့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရေသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရပ်ရွာလူထု၏ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓါတ် ြဖင့်
ပါဝင်မှု နှင့် WASHဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများကို စီမံခန် ့ခွဲမှု စသည်တို့တွင် သိသာသည့် တိုးတက်ေအာင်
ြမင်မှုများကို ေထာက်ပံ့ေပးသည့် အဓိကအချက်မှာ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် "ကာလရှည်" ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့
ြခင်း (24 လှင့် အထက်) ြဖစ်သည်။ (ရခိုင်အလယ်ပိုင်း IDP စခန်းများ)

2.

"ကာလလတ်" နှစ်ရှည်စီမံကိန်း (12 မှ 24 လ) သည် ေဒသတွင်း NGO ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်
ေစရန် စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်ကို ေထာက်ပံ့ရာတွင် ထိေရာက်ေကာင်းမွန်
ပါသည်။ (ကချင်ြပည်နယ်/ရှမ်းေြမာက်ပိုင်းတို ့တွင် အဓိကေတွ ့ရသည်) အဆိုပါရန်ပုံေငွကို ထိေရာက်
ေစရန်အတွက် အြခားေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှင့်တင်ေပးသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ရန် အေရးကီးလှပါသည်။ ေဒသတွင်း နှင့် ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏ စွမ်းရည်တိုးတက်ေစေရးတွင်
HARP-F ရန်ပုံေငွသည် ထိေရာက်မှုရှိခဲ့သည်ဟု ယခုြပန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ထားသည့်
WASH က လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သူများ၏ 96% မှ သေဘာတူခဲ့ကသည်။

3.

ပုံမှန်အားြဖင့် ကာလတိုသာ ေထာက်ပံ့ကသည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့နှင့် နှိုင်း
ယှဥ်ပါက မည်သည့်ကာလမဆို နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွ( 12 လ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုေသာ) သည် အ
ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများ၏ စီမံကိန်းအရည်အေသွးကို ေကာင်းမွန်ေစ
ပီး စီမံအုပ်ချပ်မှု နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာေစမှုများကို ဦးတည်သွား
ေစသည်။ ဤအချက်သည် နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွ ေထာက်ပံ့ြခင်းအေပ ယခင်ကြပလုပ်ခဲ့သည့်
သုေတသနနှင့် ကိုက်ညီေနပါသည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ေရရှည်သက်ေရာက်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်
ေစခဲ့သည်ဟု ယခုြပန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ထားသည့် WASH က လုပ်ကိုင်ေဆာင်
ရွက်သူများ၏ 93% မှ သေဘာတူခဲ့ကသည်။ ကာလတို ရန်ပုံေငွများကို ဆက်တိုက်ရယူကာ ေဆာင်
ရွက်ရာတွင် တစ်ခုပီးတစ်ခု ြဖ ည့်ဆီးေဆာင်ရွက်ရသည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက်
အချိန် ပိုေပးရမည့်အစား တန်ဖိုးရှိသည့် လုပ်ေဆာင်မှုများအတွက် အချိန်ပိုေပးနိုင်သည်ဟု ေဆွးေွး
တိုင်ပင်ထားသူများမှ အစီရင်ခံခဲ့ကသည်။

4.

HARP-F ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ၊ HARP-F ၏ ရန်ပုံေငွဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ နှင့် HARP-F
၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်း အစီအစဥ်များကို ေထာက်ပံ့ရာတွင် လမ်းညန်ေပးရန် WASH အစီအစဥ်များ
အတွက် အခင်းအကျင်းနှင့် ကိုက်ညီေသာ မဟာဗျဟာကျ မူေဘာင်တစ်ခုသည် အေထာက်အကူြဖစ်
ေစခဲ့သည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် ကချင်ြပည်နယ်တို့တွင် အဓိကကျသည့် အခင်းအကျင်းများ၌ ေရရှည်
တည်တံ့မှု နှင့် ကံ ့ကံ ့ခံနိုင်မှုဆီသို့ သက်ဆိုင်သည့် ချဥ်းကပ်ပုံများကို ၎င်းတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထား
ပါသည်။

5.

ေ ဒေသတွင်း NGO များအတွက် ရန်ပုံေငွြပတ်လပ်မှု/ကွာဟမှု ရှိေနြခင်းသည် အခက်အခဲတစ်ခု ြဖစ်
သည်ကို HARP-F မှ အသိအမှတ်ြပခဲ့ြပီး ထိုသို့မြဖစ်ေစရန် ကျေရာက်ိုင်သည့်အရာယ်ကိုေလျှာ့ချခဲ့
သည်။ ေဒသတွင်း NGO များသည် ပုံမှန်အားြဖင့် INGO များစွာတွင် ရှိသည့် ရန်ပုံေငွအပိုထိန်းသိမ်း
ထားမှု မရှိတတ်ေပ။ HARP-F နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်မှုတွင် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုများြဖင့် ကာလရှည် ပဋိပကများတွင် လုပ်ကိုင်ေနကသည့် ေဒသတွင်း NGOများအတွက် ေရ
ရှည်တည်တံ့ေသာ ရန်ပုံေငွရရှိမှုေသချာေစရန် HARP-F မှ နည်းလမ်းများ ရှာေတွ ့ရန် အလွန်အေရးကီး
ခဲ့ပါသည်။

6.

ရလာဒ်များနှင့် ေလ့လာသင်ယူမှုများကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ မှတ်သားဖမ်းယူနိုင်သည့် M&E ချဥ်းကပ်
မှု လိုအပ်ပါသည်။ ေရရှည်ရလာဒ်များနှင့် ေလ့လာသင်ယူမှုများကို နားလည်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်
M&E ချဥ်းကပ်မှုများရှိခဲ့လျှင် နှစ်ရှည်ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းမှ အကျိးေကျးဇူးများ တိုးြမှင့်လာပီး
အနာဂတ်အတွက် ပိုမိုခိုင်မာသည့် သက်ေသသာဓကများ ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ ရလာဒ်များ/ေရတိုရလာဒ်
များကိုသာ ဦးစားေပးသည့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ M&E ချဥ်းကပ်မှုသည် မလုံေလာက်နိုင်ေပ။

7.

နှစ်ရှည်ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့မှုနှင့်အတူ နှစ်ရှည် စဥ်းစားမှုများ နှင့် အစီအစဥ်ဆွဲြခင်းများကို အားေပးခဲ့
ပါ သည်။ စီမံကိန်းများ၏ အရည်အေသွး၊ ထိေရာက်မှု နှင့် ကာလရှည် WASHဆိုင်ရာ ရလာဒ်များကို
ေထာက်ပံ့အားေပးရန် နှစ်ရှည်ြဖစ်ေသာ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းသည် တစ်ခုတည်းေသာ နည်းလမ်းမ
ဟုတ်သည်ကို HARP-F ၏ အေတွ ့အကံမှ ြပသေနပါသည်။ ကာလရှည်ပဋိပကတစ်ခုတွင် အဆင့်
တိုင်း၌ နှစ်ေပါင်းများစွာအတွက် စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းဆိုင်ရာ ချဥ်းကပ်မှုများကို အားေပးသင့်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဤသို့ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ဥပမာ ေကာင်းများမှာ WASHအစုအဖွဲ ့အဆင့် နှင့် အေကာင်
အထည် ေဖာ်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများအဆင့်တို့တွင် ရှိခဲ့ကပါသည်။
Supported by:
This material has been funded by UK aid
from the UK government; however the
views expressed do not necessarily reflect
the UK government’s official policies.

အဆိုပါ ေလ့လာသင်ယူမှုကို အသုံးြပြခင်း

2021 ခုနှစ်တွင် ေဖေဖာ်ဝါရီလ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းြပီးေနာက် အသစ်အသစ်တိုးလာေနသည့်
လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆီးေဆာင်ရွက်ရန် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုများကို သိသိ
သာသာ အရှိန်ြမှင့်ေဆာင်ရွက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ အေြခအေနမှာ ကံဆိုးစွာြဖင့်ပင် ဆက်လက် တည်ငိမ်
မှုမရှိေသးပဲ ကိတင်ခန် ့မှန်းမရ ြဖစ်ေနသည်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာများကို လက်လှမ်းမီရန်မှာ
စိန်ခမှုကီးတစ်ရပ် ြဖစ်ေနေသးသည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် လူသန်းေပါင်း 6.2 သန်းကို ကူညီေထာက်
ပံ့ရန် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများမှ ေမာ်လင့်ချက်ကီးစွာ
ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဥ်တွင် ဘဏာေရး
ဆိုင်ရာ ေတာင်းဆိုထားမှုမှာ 2021 ခုနှစ်ထက် သုံးဆ ပိုများေနပါသည်။
HARP-F သည် မတ်လ 2022 ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ အစီအစဥ်များကို အဆုံးသတ်ပါမည်။ လက်ရှိတွင် နှစ်
ရှည်ြဖစ်သည့် WASH စီမံကိန်းများ၏ 95% မှာ HARP-F မှ ေထာက်ပံ့ေပးထားေသာေကာင့် နှစ်ရှည်
ြဖစ်သည့် WASH စီမံကိန်းများကို ဆက်လက်ေထာက်ပံ့ရန်စဥ်းစားရမည်မှာ အြခားေသာ ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အထူးအ
ေရးကီးပါသည်။ HARP-F မှတဆင့် ရပ်ရွာလူထုများ
နှင့် ေဒသတွင်း NGOs များအေပ စွမ်းရည်တိုးတက်ေစရန် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများ ေရရှည်တည်တံ့ေစရန်
ရန်ပုံေငွအရင်းအြမစ်အသစ်များ ဆက်လက်ရရှိေနရန် အ
ေရးကီးသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိမေသချာမှုများဆိုင်ရာ အရာယ်ရှိေသာေကာင့် အလှရှင်အဖွဲ ့အစည်းများမှ
နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွများ ေထာက်ပံ့ရန် ကတိကဝတ်မြပြခင်း သို့ဦးတည်သွားနိုင်သည်။ သို့ေသာ်
ကာလတိုေထာက်ပံ့သည့် ရန်ပုံေငွသည် ကာလတိုရလာဒ်များကိုသာ ေပးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမီမှုသည် အဓိကြပဿနာအြဖစ် ဆက်လက်တည်ရှိေနဟန်ရှိသည်။ ေဒသ
များစွာတွင် အထိရှအလွယ်ဆုံးသူများကို လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့နှင့် ကာကွယ်ြခင်း
တို့ ေပးနိုင်ရန်မှာ ေကာင်းမွန်စွာ ေထာက်ပံ့ထားသည့် နှင့် စွမ်းရည်တိုးတက်ေနသည့် ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ ့
အစည်းများ နှင့် ေဒသတွင်း NGOs များသည်သာ အသက်ဆက်ေစနိုင်မည့် လမ်းစဥ် ြဖစ်ပါသည်။
ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ေဒသတွင်း NGOs များကို ဆက်လက်ေထာက်ပံ့ြခင်း နှင့် ပိုမိုတိုးြမှင့်
ေထာက်ပံ့ြခင်းသည် အလုံးစုံ တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုအတွက် အဓိကကျသည့် မဟာဗျဟာ ြဖစ်ေပသည်။
WASH က နှင့် အြခားေသာ ကများတွင် ေအာင်ြမင်မှုရရှိရန် အထိေရာက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ နှစ်
ရှည် ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။

အကြံပချက်များ

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သူများ နှင့် အလှရှင်အဖွဲ ့အစည်း
များအေနြဖင့် ေအာက်ပါတို ့ကို ြပလုပ်သင့်သည်..
အထူးသြဖင့် ကာလရှည်ရလာဒ်များကို ေမျှာ်မှန်းထားပါက သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမီမှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲ
များသည် ဆက်လက်တည်ရှိေနဟန်ရှိပါက နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် WASH ရန်ပုံေငွအတွက် ေထာက်ခံစည်း
ုံး လံ ့ေဆာ်ေ ပးပါ။ (OECD ၏ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သတိမူ၍) သက်တမ်း 2 နှစ် သို့မဟုတ် ထို
ထက်ပိုေသာ နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွများကို ပိုမိုေထာက်ပံ့ေစလိုသည့်အေကာင်း ရင်းမှာ ထိုကဲ့သို့
ကာလအေကျာ်မှသာ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ေရရှည်သက်ေရာက်မှု အကျိးဆက်များကို တိုးြမှင့်ခံစားရမည်
ြဖစ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။
နှစ်ရှည် ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွများကို မေထာက်ပံ့နိုင်ပါက ေအဂျင်စီ၊ အ လှရှင်အဖွဲ ့အစည်း၊ နှင့် အစုအ
ဖွဲ ့အဆင့်များတွင် နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် အစီအစဥ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးကပါ။ ထိုစဥ်ကာလတွင် နှစ်ရှည်
ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ရန်အတွက် ရပ်ရွာလူထုအဆင့်ရှိ အေြခေအေနသည် တည်ြငိမ်လာမှုကို
နီးကပ်စွာ ေစာင့် ကည့်ထားသင့်သည်။
ေ ြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ချဥ်းကပ်မှုကို အသုံးြပ၍ အေရးေပတု့ံြပန်
ေဆာင်ရွက်မှု စီမံကိန်းအတွက် နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်း နှင့် အစီအစဥ်ဆွဲြခင်း ပုံစံများ
ကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် စဥ်းစားပါ။ ယင်းအချက်သည် ေဒသခံ NGO များ၏ တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ
စွမ်းရည်များကို ထပ်မံအားေကာင်းလာေစရန် မူေဘာင်တစ်ခုကို ေပးအပ်နိုင်သည်။
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လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှု၊ ဖွံ ့ဖိးေရးနှင့် ြငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ေဆာင်ကသူများအေနြဖင့် ေအာက်
ပါတို့ ြပလုပ်သင့်သည်..
တသမတ်တည်းြဖစ်မှု နှင့် ေရရှည်သက်ေရာက်မှုများ မျှေဝခံစားမှုကို အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေစရန် လူသား
ချင်းစာနာေထာက်ထားမှု၊ ဖွံ ့ဖိးေရး နှင့် ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ယရားများအကား
ချိတ်ဆက်မှုများ ဆက်လက်တည်ေဆာက်ပါ။ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုအတွက် နှစ်ရှည်ြဖစ်
သည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းကို ပိုမိုေထာက်ပံ့လာသည်နှင့်အမျှ ဤပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုသည် ပိုမို
အေရးကီးလာပါသည်။

တကမာလုံးဆိုင်ရာ WASH အစုအဖွဲ ့အေ နြဖင့် ေအာက်ပါတို့ ြပလုပ်သင့်သည်..
နှစ်ရှည်ြဖစ်သည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေဒတာအချက်အလက်များကို စုစည်း
တင်ြပနိုင်ေစရန် အစုအဖွဲ ့ဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွ မက်ထရစ်ကို မည်ကဲ့သို့ ေကာင်းမွန်ေအာင် ြပလုပ်နိုင်သည်
ကို စစ်ေဆးပါ။ မူလစီမံကိန်းသက်တမ်း နှင့် စီမံကိန်းတိုးချဲ ့ေဆာင်ရွက်မှုတို့တွင်ရှိသည့် အချက်အလက်
များသည် အေရးကီးသလို မူလရန်ပုံေငွ နှင့် တစ်ဆင့်ထပ်မံေပးအပ်သည့် ရန်ပုံေငွများဆိုင်ရာကွဲြပား
စွာေကာက်ယူထားသည့် ေဒတာများသည်(ကာလ နှင့် ေငွေကးတန်ဖိုး)လည်း အေရးကီးပါသည်။
ဤအချက်အလက်များကို ေကာက်ယူခဲ့ပါက "အရည်အေသွးရှိသည့် ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ြခင်း" နှင့်
"ေဒသခံ နှင့် ြပည်တွင်း တုံ ့ြပန်ေဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ ့အစည်းများအတွက် ေထာက်ပံ့မှု နှင့် ရန်ပုံေငွ
ပိုမိုရရှိေစြခင်း" စသည့် Grand Bargain ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များနှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ တိုးတက်မှုအေြခ
အေန ကို လွယ်လင့်တကူ သိရှိနိုင်ေပမည်။

Photos © HARP-F Partner
Design Template © Molly Webster

Supported by:
This material has been funded by UK aid
from the UK government; however the
views expressed do not necessarily reflect
the UK government’s official policies.

