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THE HUMANITARIAN ASSISTANCE AND RESILIENCE PROGRAMME FACILITY (HARP-F)

နိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွမ်း

ဖခင်းနှင့် ရပ်ရွာများ၏ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်စွမ်း တည်ထောက်ဖခင်း

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုအထောက်အကူနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (HARP-F)
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၂၀၂၁ ခုနှစ် ထြထြါ်ဝါရီလ ၁ ရက်ထန့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှစ၍ လူသား
ချင်းစာနာထောက်ေားမှုလိုအပ်ချက် များဖပားလာပပီး ဖမန်မာနိုင်ငံ၏အထဖခအထနသည်
ပိုမိုေိုးရွားလာခဲ့သည်။ ဖမန်မာဖပည်သူများသည် COVID-19၊ ပဋိပက္ခနှင့် လုံခခုံထရး
ပျက်ဖပားမှုတို့ထြကာင့် ကာလတိုနှင့် ထရရှည် ထရှေ့ထဖပာင်းရမှုတို့ရင်ေိုင်ထနရသည်။ 
လူဦးထရ ၁ သန်းထကျာ်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုလိုအပ်ချက်များ
လည်းရှိထနသည်။ အေူးသဖြင့် ရခိုင်ဖပည်နယ်အတွင်း ရှိထနသည့်  ထရှေ့ထဖပာင်းရဖခင်း
မရှိသည့် နိုင်ငံမဲ့ရိုဟင်ဂျာ ၄၇၀,၀၀၀ အတွက် လိုအပ်ချက်များဖြည့်စွမ်းဖခင်းမဖပုနိုင်
ထသးပါ။ ဖမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထေသ အမျ ိုးမျ ိုးတွင် စစ်အာဏာသိမ်းဖခင်း၏သက်ထရာက်
မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးရှိထနသဖြင့် ဖမန်မာနိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူထပးမှုများကို ဖပန်လည်
စဉ်းစားသုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။  ဤလူသားချင်းစာနာထောက်ေားဖခင်းေိုင်ရာ
တုံ့ဖပန်မှုတွင် ဖပည်တွင်းမိတ်ြက်များကပိုမိုဦးထောင်မှုသည် အထောက်အကူထပးဖခင်း
မဟာဗျူဟာ၏ အထရးပါသည့်ထနရာ၌ရှိထနသည်မှာ အထသအချာပင် ဖြစ်သည်။

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုအထောက်အကူနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
(HARP-F) သည် ပဋိပက္ခထြကာင့် ေိခိုက်ခံစားထနရထသာသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို
ဖြည့်စွမ်းရာတွင် ထေသခံအြွဲ့အစည်းများကို အချက်အဖခာကျထသာ အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်
ထစသည့် ေန်းသစ်တီေွင်ေားထသာ ရန်ပုံထငွေိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ြက်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ရပ်ရွာများအတွင်းကာလြကာရှည်ေဲက 
အထဖခချဝန်ထောင်မှုထပးထနပပီး ရပ်ရွာ၏ယုံြကည်မှုကို ရရှိေားသည့် ထေသခံနှင့် 
ဖပည်တွင်းအြွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ပိုမိုကကီးမားသည့် အဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာအြွဲ့အစည်း
များသည် လျှင်ဖမန်ထသာတုံ့ဖပန်မှုဖပုရန် လက်လှမ်းမှီမှု သို့မဟုတ် တရားဝင်ဖြစ်မှုတို့
ေိုင်ရာ ခက်ခဲထသာ အထဖခအထနကကုံထတွ့ထနရချနိ်တွင် ယင်းထေသခံဖပည်တွင်းအြွဲ့အစည်း
တို့သည် အထောက်အကူများကို ေက်လက်ထပးနိုင်ထသာ အြွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ 

ယင်းတို့သည် သက်ေိုင်ရာရပ်ရွာများအတွက် ချက်ဖခင်း တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုပိုမိုရရှိ
ထစနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာ အြွဲ့အစည်းများသည် အထောက်အကူ

၁ သန်း
အကူအညီ လိုအပ်ထနသည့် လူဦးထရ 

ပေါင် ၇၃.၅ သန်း 
ကူညီထပးပပီး  (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလေိ)

များထပးရာတွင် ထေသခံမိတ်ြက်များအထပါ်တွင် မှီခိုြကရသည်။ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း
ထဖမာက်ပိုင်းနှင့် ေိုင်းနယ်စပ်များတွင်လုပ်ငန်းထောင်ရွက်ရာ၌ ထေသအထဖခအထန
ကို ထစ့စပ်ထသချာစွာနားလည်မှုရှိနိုင်ရန် ဤကွန်ယက်ကို မှီခိုအသုံးဖပုခဲ့ရသည်။ ပိုမို
အားထကာင်းထသာ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ေားမှုေိုင်ရာ တုံ့ဖပန်ထရးလုပ်ငန်း
များထောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်ြကားထရးနှင့် အသိပညာထရး တိုးတက်ထရးေိုင်ရာ 
အထောက်အကူဖပုသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ထောင်ရွက်သည်။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ေိခိုက်
အလွယ်ေုံးသူများ၊ အဓိကအားဖြင့် ဖပည်တွင်းထရှေ့ထဖပာင်းရသူများ (IDPs) နှင့် ေုက္ခသည်
များအား အထရးပါထသာဝန်ထောင်မှုများထပးရန် ယူထက လူသားချင်းစာနာထောက်ေား
မှုေိုင်ရာရန်ပုံထငွ စတာလင်ထပါင် ၇၃ သန်းထကျာ်ကို ထေသခံ၊ ဖပည်တွင်းနှင့် အဖပည်
ဖပည်ေိုင်ရာ မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများသို့ ထပးအပ်ခဲ့ပပီးဖြစ်သည်။ HARP-F သည် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း COVID-19 တုံ့ဖပန်မှုအတွက် ပေမဦးေုံးထသာ တုံ့ဖပန်မှု
ေိုင်ရာ ရန်ပုံထငွအြွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပပီး၊ ကပ်ထရာဂါ ကာကွယ် တားေီးနိုင်ထရး
အတွက် ဧပပီလမှ စတင်ကာ မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများသို့  ေပ်တိုးရန်ပုံထငွ ထပါင် 
၄.၃ သန်းကို ထပးအပ်နိုင်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပပီးထနာက်ပိုင်းတွင်လည်း လူသား
ချင်းစာနာထောက်ေားသည့် အထောက်အကူများကို ထပးအပ်လျက်ရှိသည်။

၅၄ ဖွဲ့
စုစုထပါင်း မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်း 

ဖပည်တွင်းမိတ်ြက် 

၃၆ ဖွဲ့ 
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၂၀၂၁ ပဖပဖါ်ဝါရီလ
အာဏာသိြ်းြှုအားကျွန်ုေ်တို့၏ 
တုံ့မေန်ြှု 
စစ်အာဏာသိမ်းမှုသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှု အကူအညီထပးနိုင်စွမ်းအထပါ် သက်ထရာက်မှုရှိထနပါသည်။ 
ဘဏ်များပိတ်သွားမှု၊ အစားအထသာက်နှင့် ထလာင်စာေီထေးတက်မှု၊  ၀န်ေမ်းများလုံခခုံထရးေိုင်ရာ စိုးရိမ်မှု 
အထဖခအထန၊ ေိခိုက်ခံစားရသည့် လူများေံသို့ အကူအညီထပးနိုင်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည့် အထဖခအထနတို့သည် 
ကယ်ေယ်ထရးလုပ်ငန်းများအတွက် စိန်ထခါ်မှုများဖြစ်လာသည်။  ယင်းကလွန်ကဲစွာေိခိုက်လွယ်ပပီး လူသားချင်း
စာနာမှုအကူအညီများ အထပါ်မှီခိုထနရသည့်သူများ - ထရှေ့ထဖပာင်းထနေိုင်သူများ ပဋိပက္ခထြကာင့်ေပ်မံထရှေ့ထဖပာင်းလာရ
သူများ၊ ရိုဟင်ဂျာများ၊ မိမိတို့၏မူလထနရပ်သို့ ဖပန်လာထသာသူများနှင့် ၎င်းတို့ကိုလက်ခံေားရထသာ လူေုအြွဲ့အစည်း
များ  _စသည်တို့အတွက် အစားအစာ၊ ကျန်းမာထရးဝန်ထောင်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းထရးတို့
ရရှိရန် ပိုမိုခက်ခဲလာထစသည်။

လက်ရှိမိတ်ြက်များနှင့် အတူလက်တွဲကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းထရး၊ 
စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ထငွထြကး၊  အမိုးအကာ၊ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်မှု၊ နှင့် အာဟာရ စထသာ လတ်တထလာ လိုအပ်သည့် 
လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာ အကူအညီများကို ထပးအပ်လျှက်ရှိသည်။

HARP-F အထနဖြင့် ေိုကဲ့သို့ မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများ နှင့် လတ်တထလာလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ေည်းထပးထနသည့် 
အထတွ့အကကုံများနှင့် အတူ  စစ်အာဏာသိမ်းမှုပပီးထနာက် ထရရှည်အကူအညီများထပးရန်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာအြွဲ့
အစည်းများနှင့်အတူ ထောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ေိုထောင်ရွက်ချက်များတွင် အစိုးရစနစ်များ၏ဖပင်ပတွင် အထဖခခံ
ဝန်ထောင်မှုများထပးမှု အပါအဝင်  အာဏာသိမ်းပပီးထနာက်ပိုင်းအထဖခအထနအတွက် စစ်တပ်နှင့်ေက်စပ်ထသာ 
သို့မဟုတ် စစ်တပ်ကိုအထောက်အပံ့ ထပးထသာ အြွဲ့အစည်းများအား ပံ့ပိုးမှု မထပးရန်တို့ ပါဝင်သည်။ HARP-F 
အထနဖြင့်  စစ်အာဏာသိမ်းမှုထြကာင့် ဖြစ်ထပါ်လာသည့် လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ဖပန်ထပးသွားမည်ဖြစ်ပပီး ဖြစ်ထပါ်လာနိုင်
သည့် မထသချာသည့် ကိစ္စရပ်များကို ထလျှာ့ချနိုင်ရန် အတွက်  ထအာက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ချဉ်းကပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဖမန်မာဖပည်သူလူေုအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ထောင်ရွက်ရာတွင် ဖပည်တွင်း
မိတ်ြက်အြွဲ့များအား  အဓိက ေားကာ လိုအပ်ထသာထကျာထောက်ထနာက်ခံမှုထပးဖခင်း

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖမန်ေန်ထစရန် လိုအပ်ထသာ နည်းစနစ်များ၊ 
အထောက်အကူဖပုနည်းလမ်းများ နှင့် တုံ့ဖပန်မှုပုံစံများ ထရးေွဲထပးဖခင်း 

ဖမန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာ အကူအညီထပးမှု ပုံစံအသစ်အတွက် နည်းဗျူဟာ
များ ချမှတ်နိုင်ရန် ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အလားတူအဖခအထနမျ ိုးများမှ ထလ့လာသင်ယူဖခင်း
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၉၀၈, 
၆၂၈
ပဋိပက္ခထြကာင့် 

ေိခုိက်ခံစားရသူ 

၉၀၈,၆၂၈ ကုိ  

အထောက်အပ့ံ ထပးခ့ဲ 

သည် (ေီဇင်ဘာ ၂၀၂၀)

ထေ်ြံ (အသစ်) ပရှေ့ပမောင်းခဲ့ရသူြျား နှင့် ပဝးလံ

ပသာ သို့ြဟုတ် ပရာက်ရှိရန်ခက်ခဲပသာ ပေသြျား

တွင် ပနထိုင်သူြျားအတွက် လတ်တပလာ အပရး

ပေါ်လိုအေ်ချက်ြျားကိုေံ့ေိုးမခင်း    

ကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အပုံထငွများက ကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ထသာ နှစ်ရှည်ရန်ပုံထငွပုံစံ 
ဖြစ်သည်။ ေို့အတွက်ထြကာင့် COVID-19 ကပ်ထရာဂါဖြစ်ပွားထသာအခါ သို့မဟုတ် 
နိုင်ငံထရးအထဖခအထနထဖပာင်းထသာအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အမိတ်ြက် အြွဲ့များ၏ 
တုံ့ဖပန်မှုများကို လိုက်ထလျာညီထေွထဖပာင်းလဲထစပပီး အြကပ်အတည်းထြကာင့် 
ေိခိုက်ခံစားရသူများ၏ လတ်တထလာအသက်ရှင်သန်နိုင်ထရး လိုအပ်ချက်များကို 
ဖြည့်စွမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ - 

အဓိကဝန်ထောင်မှုများေက်လက်ထပးဖခင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည် ပဋိပက္ခထြကာင့်
ေိခိုက်ခံစားရသူ ၉၀၉,၀၀၀ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ထငွထြကး၊ အစားအစာ
မဟုတ်ထသာပစ္စည်းများ၊ အာဟာရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း
ထရး ဝန်ထောင်မှုများ နှင့် ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်မှုေိုင်ရာ ဝန်ထောင်မှုများထပးခဲ့
သည်။ 

HARP-F သည် ပတ်ဝန်းကျင် ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းထရး ကဏ္ဍတွင်အများ
ေုံး ရန်ပုံထငွထောက်ပံ့ထနသည့် အြွဲ့အစည်းဖြစ်ပပီး ရခိုင်ဖပည်နယ်အတွင်းရှိ စခန်း
များမှ ထရှေ့ထဖပာင်းထနေိုင်သူ ၇၀ ရာခိုင်နူန်း အတွက် အထောက်အကူများထပး
လျက်ရှိသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ေိခိုက်လွယ်ေုံးသူများအတွက် COVID-19 ေိုင်ရာတုံ့ဖပန်မှု - 
ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းထဖမာက်နှင့် အထရှ့ထတာင်ပိုင်း အတွက် COVID-19 တားေီးမှု
နှင့် ေိန်းချုပ်မှု ကာကွယ်တားေီးထရး လုပ်ငန်းများ ထောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်
တို့၏ မိတ်ြက်အြွဲ့များအား ထပါင်စတာလင် ၅ သန်းထကျာ် (ယင်းမှ ထပါင်စတာ
လင် ၄.၃ သန်းသည် ေပ်ထောင်းရန်ပုံထငွဖြစ်သည်) ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ စခန်း
များ၊ ထကျးရွာများ၊ ထကျာင်းများတွင်လူဦးထရ ၅၀၀,၀၀၀ အတွက် COVID-19 
ဝန်ထောင်မှုများ၊ IDP စခန်း ၁၉၆ ခုထကျာ်တွင် COVID-19 စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့
ဖခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းထရးနှင့် ထငွထြကးထောက်ပံ့မှု
များ ပါဝင်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်၊ ထရ နှင့် တကိုယ်ရည် 
သန့်ရှင်းထရး အလုံးစုံ 

လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှု - 
စားနပ်ရိက္ခာ 

COVID-19တုံ့ဖပန်မှု 

ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ဖခင်း 

အာဟာရ

ထဘးအန္တရာယ်ထြကာင့်ေိခိုက်ေုံးရှုံး
နိုင်ထဖခကိုထလျှာ့ချဖခင်း

အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းမှု 
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ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ကာလာရှည်ြကာ၊ ရှုပ်ထေွးပပီး ထဖပာင်းလဲထနသည့် လူသားချင်းစာနာ
ထောက်ေားမှု ေိုင်ရာ အြကပ်အတည်းေဲတွင် ရှိထနသည်။ ယင်းအတွက် လူသားချင်း
စာနာထောက်ေားမှု လိုအပ်ချက်များ၊ ဖပည်တွင်းအြွဲ့အစည်းများ၏ဦးထောင်မှု၊ နှင့် 
မြကာခဏ ထဖပာင်းလဲထနထသာ အထဖခအထနတို့ကို ေီထလျာ်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ထသာ မတူညီ
သည့် တုံ့ဖပန်မှုတစ်ခုလိုအပ်ထနသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ြက်များနှင့် တွဲြက်၍ထောင်ရွက်
ထနသည်မှာ -
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လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှု - 
ထငွထြကး 



ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုတည်ထောက်ဖခင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ထောင်ချက်အားလုံး၏မဏ္ဍိုင်
ဖြစ်သည်။ ထရရှည်အြကပ်အတည်းတစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံထရး၊ 
တိုင်းရင်းသားအထရး၊ စီးပွားထရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကျန်းမာထရးရှုထောင့်
များမှ လတ်တထလာကယ်ေယ်ထရးေက်ပို၍ရှုဖမင်ြကည့်ပပီး အြကပ်အတည်း
ထြကာင့် ေိခိုက်ခံစားရသည့်သူများ၏ ေိခိုက်လွယ်မှုကိုထလျှာ့ချရန် ထောင်ရွက်
ထနြကပပီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ “ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုသို့သွားရာလမ်း” သည် လူသားချင်း
စာနာထောက်ေားမှု လုပ်ငန်းထောင်ရွက်ထနထသာ ထေသခံဖပည်သူအြွဲ့အစည်း
များ၏ စွမ်းအားတည်ထောက်ဖခင်းသည် ဗဟိုချက်ဖြစ်ထနသည်။ ယင်းတွင်ပါဝင်
သည်များမှာ -

ေိထရာက်ထသာ ထရရှည်တည်တံ့သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူများ
ထပးနိုင်ရန် အြွဲ့အစည်းစွမ်းအားဖမှင့်တင်သည့် သင်တန်းများဖြင့် ထေသခံအြွဲ့
အစည်းများကို စွမ်းအားတည်ထောက်ဖခင်း နှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်ထသာဖမန်မာနိုင်ငံ
တည်ထောင်ရန် လိုအပ်ထသာ စနစ်များရှိထစဖခင်း။ ယင်းမိတ်ြက်များသည် ကျွန်ုပ်
တို့၏ အကူအညီဖြင့် သက်ေိုင်ရာအြွဲ့အစည်းြွံ့ပြိုးတိုးတက်ထရး မဟာဗျူဟာ
များကို ထရးေွဲအထကာင်အေည်ထြါ်ဖခင်း။ မိတ်ြက်များသည် အထောက်အကူ
များကို လက်ခံရယူသူများ အထနနှင့် မဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းများကို ဦးထောင်
အထကာင်အေည် ထြါ်သူများဖြစ်ထစမည်ဖြစ်သည်။

ထေသခံအြွဲ့အစည်းများ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှု နည်းပညာေိုင်ရာ
ကျွမ်းကျင်မှုများကို အားဖြည့်ရန် နှင့် အထရးထပါ်တုံ့ဖပန်မှုစွမ်းထောင်နိုင်ရည်ကို
ဖမှင့်တင်ရန် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုေိုင်ရာ အေူး
သင်တန်းများထပးဖခင်း။ ထဘးအန္တရာယ်ကျထရာက်ထသာအခါ ဖမန်မာဖပည်မှထေသခံ
ဖပည်သူများသည် အသင့်ထလျာ်ေုံး ကနဦးတုံ့ဖပန်သူများဖြစ်ြကသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့၏ ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှု အေူးသင်တန်းများရပပီး
ထသာအခါ ၎င်းတို့သည် ထဘးအန္တရာယ်ကကိုတင်ဖပင်ေင်မှုနှင့် တုံ့ဖပန်မှု၊ ရာသီဥတု
ထဖပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ အစီအစဉ်ထရးေွဲဖခင်း၊ ထငွထြကးေိုင်ရာအစီအစဉ်ထရးေွဲဖခင်း၊ 
အဟာရ၊ WaSH နှင့် ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ဖခင်းေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိြက
မည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများ၊ လတ်တထလာအထရးထပါ် လူသားချင်းစာနာထောက်ေား
မှုေိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းရာတွင်ပင် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှု တည်ထောက်ဖခင်း
ကို ေည့်သွင်းဖခင်း။ ဥပမာအားဖြင့် ထရှေ့ထဖပာင်းထနေိုင်သူများအား ပိုမို ဖပုလွယ်
ဖပင်လွယ်ရှိပပီး မိမိကိုယ်ကို အားကိုးမှု ပိုမိုထစရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစားအထသာက်
ဖြန့်ထဝဖခင်းအစား ထငွထြကးထောက်ပံ့ဖခင်းကို ပိုမိုအစားေိုး လုပ်ထောင်လာသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရပ်ရွာများအတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းဖြန့်ထဝမှုအချ ို့တွင် 
ပိုင်ေိုင်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှုကို လွှဲထဖပာင်းထပးဖခင်း များလည်းလုပ်ထောင်လာသည်။

ရပ်ရွာမှဦးထောင်ထသာ ထဘးအန္တရာယ်ထြကာင့် ေိခိုက်ေုံးရှုံးနိုင်ထဖခထလျှာ့ချ
မှုနှင့် ရာသီဥတုထဖပာင်းလဲဖခင်းေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဖမှင့်တင်ထောင်ရွက်
ဖခင်း။ ဖမန်မာနိုင်ငံသည် ေိုင်ကလုန်းနှင့်ထရကကီးထရလျှမံှုစသည့် ရုတ်တရက်
ကျထရာက်ထသာ ထဘးအန္တရာယ်များနှင့် မိုးထခါင်းဖခင်း၊ ေားငံထရေိုးဖခင်း နှင့်
ပင်လယ်ထရမျက်နှာဖပင် ဖမင့်တက်ဖခင်းစသည့် တထဖြးထဖြးချင်း ကျထရာက်ထသာ 
ထဘးအန္တရာယ်များထြကာင့် ေိခိုက်လွယ်မှုတွင် အဖမင့်ေုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်
သတ်မှတ်ေားဖခင်းခံရသည်။ ရခိုင်ထေသတွင် ထဘးအန္တရာယ်ထြကာင့်ေိခိုက်ေုံးရှုံး
နိုင်ထဖခ ထလျှာ့ချမှု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သက်ေိုင်ရာရပ်ရွာများတွင် ရာသီဥတု
ထဖပာင်းလဲဖခင်းေိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အထကာင်အေည်ထြါ်ထနထသာ လူမှုထရးအြွဲ့
အစည်း အထောက်အကူဖပု ရန်ပုံထငွမိတ်ြက် ၉ြွဲ့ကို အထောက်အပံ့ထပးခဲ့ပပီး
ဖြစ်သည်။

မေည်နယ်/တိုင်းပေသကကီး 

ရခိုင် 

ချင်း 

ကချင် 

ပမို့နယ်အလိုက် စီမံကိန်းတည်ထနရာများ 

ဖပည်နယ်/တိုင်းထေသကကီးအလိုက်အကျ ိုးခံစားရသည့်လူဦးထရ (၂၀၂၀ ေီဇင်ဘာအေိ) 

ရှမ်းထဖမာက် 

အထရှ့ထတာင်ဘက်ထေသ 

ေိုင်းနယ်စပ် 

အြျ ိုးသြီး အြျ ိုးသား

စုစုပေါင်း 

၂၇၆၅၆၄ 

၄၄၆၅ 

၁၀၄၅၇၂ 

၂၅၁၀၈ 

၁၅၃၄၂ 

၄၉၉၄၄ 

၄၇၅၉၉၅ 

၂၅၁၂၅၇ 

၄၅၈၉

၉၂၁၆၉

၁၂၆၀၆

၄၆၁၀၂

၄၃၂၆၃၃ 

၂၅၉၁၀

၉၀၈၆၂၈ 

လူသားချင်းစာနာပထာက်ထားြှုလိုအေ်ချက်ြျား

မဖစ်ပေါ်ပစပသာ ပရရှည်အပြကာင်းအရင်းြျားကို

ပဖါ်ထုတ်ပေီး၊ ထိခိုက်ခံစားရသူြျား၏ ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်

စွြ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသည်  



The Humanitarian Assistance and Resilience Programme Facility (HARP-F) / 1-7 ပရရှည်အြကေ်အတည်းြျားတွင် လူသားချင်းစာနာ

ြှု အပထာက်အကူြျားပေးမခင်းနှင့်ေတ်သက်ပေီး 

အသိေညာြျှပဝမခင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးြှု  

ကမ္ဘာ့အေင့်လုပ်ထောင်ချက်များသည် ထေသအေင့်အသိပညာများကို အထဖခခံ
သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ဖြစ်ထပါ်လာထသာ
အထဖခအထနနှင့်ပတ်သက်ပပီး နက်ရှိုင်းထသာ ဗဟုသုတများစုစည်းပပီးဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိပညာကွန်ယက်ကိုထကျးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့
ရန်ပုံထငွထောက်ပံ့ခဲ့သည့်အြွဲ့အစည်းများမှတေင့် ထရရှည်အြကပ်အတည်းတစ်ခု
တွင် အကူအညီများမည်သို့ထပးရမည်ကို ကျယ်ဖပန့်ထသာ ဗဟုသုတနှင့် အမျ ိုးသား
အေင့်နှင့် ထေသခံမိတ်ြက်များအား စွမ်းထောင်ရည်တည်ထောက်သည့် 
အထတွ့အကကုံကိုလည်းလက်ထတွ့ ရရှိပပီးဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံနှင့် အဖခားထနရာ
များ၌ လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုအစီအစဉ်များကို ပိုမိုထကာင်းမွန်ထအာင်
ထောင်ရွက်ရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းဗဟုသုတ အသိပညာများကို 
ဖြန့်ချမီည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင်ပါဝင်သည်မှာ -

အသိပညာေိုင်ရာေုတ်လုပ်ေားသည့်ပစ္စည်းများ - အထဖခဖပ စာတမ်းများ၊ 
သုထတသနနှင့် သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှုအထြကာင်းအရာများ - ဥပမာအားဖြင့် 
COVID-19 တုံ့ဖပန်မှု၊ ထေသအင်အားကိုအထဖခဖပုဖခင်း၊ အဟာရ နှင့် ထရရှည်အြကပ်
အတည်းတွင် လုပ်ငန်းထောင်ရွက်မှုမှရရှိထသာ ထလ့လာသင်ယူမှုများ

ထလ့လာသင်ယူမှုအခမ်းအနားများ - ထရရှည်အြကပ်အတည်းတစ်ခုတွင် လူသား
ချင်းစာနာမှုအထောက်အကူထပးဖခင်းအတွက် သင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံထေွးထနွး
ပွဲများ၊ ဖမန်မာ့အထဖခအထနတွင် ထပါ်ေွက်လာသည့်ေီထလျာ်ထသာအထြကာင်းအရာ
များနှင့်ပတ်သက်သည့် အလွတ်သထဘာ ထဟာထဖပာပွဲများ

အထဖခအထနကိုသုံးသပ်ထလ့လာဖခင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများသည် ထေသ
အထဖခအထနကိုနားလည်မှုအထပါ်အရင်းခံကာ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ြက်များသည် 
ထဖပာင်းလဲထနထသာ အထဖခအထနများအတိုင်း လျှင်ဖမန်စွာ ထဖပာင်းညှိလုပ်ကိုင်ရန်လို
အပ်သဖြင့် ရခိုင်ထေသတွင် ရပ်ရွာကိုသုံးသပ်ထလ့လာမှုနှင့် အထောက်အကူဖပု
စနစ် (CASS) ကိုထရးေွဲချမှတ်ခဲ့သည်။ CASS က လုပ်ငန်းထောင်ရွက်မှုမိတ်ြက်
များ၊ HARP-F နှင့် အလှုရှင်များအတွက် ရန်ပုံထငွထောက်ပံ့သည့် အစီအစဉ်၏ 
အထဖခအထနေိုင်ရာ ဗဟုသုတများနှင့် သုံးသပ်ထလ့လာမှုကို ရရှိထစဖခင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်
တို့၏ ကွန်ယက်မှရရှိထသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ေပ်မံဖြည့်စွက်
ထပးသည်။
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လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာအထောက်အကူနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် UK ၏နိုင်ငံရပ်ဖခား၊ ဓနသဟာယနှင့် 
ြွံ့ပြိုးထရးရုံး (FCDO) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ထသာ ထောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သည်။

HARP-F သည်ရန်ပုံထငွအထောက်အပံ့ထပးမှုစနစ်ဖြစ်ပပီး လူသားချင်းစာနာထောက်ေားမှုေိုင်ရာအထောက်အကူနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှု
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ အကကီးမားေုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို Crown Agents မှစီမံခန့်ခွဲသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်ထမလတွင် ေုတ်ထဝသည်။ 

www.harpfacility.com

https://harpfacility.com/
http://harpfacility.com/

