
Localisation in humanitarian aid
Webinar: June 1,2021  1pm (CEST) Register

Request to Join 

အမညစ်ာရင်းေပးသွင်းရန ်- bit.ly/HARP-FWebinars
Facebook တွင် Live �ကည့�်��ရနအ်တွက်- https://www.facebook.com/HARPfacility/
ေဆွးေ�ွးပဲွ (webinar) ကုိ ြမနမ်ာဘာသာ �ှင့် အဂ�လိပ်ဘာသာြဖင့် ြပ�လုပ်သွားပါမည။်

တနလာ�ေန ့ -ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန၊့ ြမနမ်ာစံေတာခ်ျနိ ် ေနလ့ည်တနလာ�ေန ့ -ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန၊့ ြမနမ်ာစံေတာခ်ျနိ ် ေနလ့ည်
၃.၃၀-၅.၃၀/ မနက် ၉-၁၁ နာရီ (ဂရင်းနစ်စံေတာခ်ျနိ)်၃.၃၀-၅.၃၀/ မနက် ၉-၁၁ နာရီ (ဂရင်းနစ်စံေတာခ်ျနိ)်  

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� ေခတ်တစ်ေခတ်ဆနး်�ပီလား။ (A Participation Revolution?) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ
တင်ွ WaSH စီမံကိနး်များ၌ Grand Bargain ၏ ကတိကဝတ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတင်ွ
ရပ်ရွာလထုူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ဆုိင်ရာ ရ�ိှသည့် အေတ�အ�ကံ� - COVID-19 �ှင့် အာဏာသိမ်းမ�
ကာလများအတင်ွး �က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုမ�ဆီသိ�  လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခု

 ©HARP-F partner*1 Metcalfe-Hough, V., Fenton, W., Willitts-King, B. and Spencer, A. (2021) The Grand Bargain at five years: an independent review. Executive
summary. HPG commissioned report. London: ODI (https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-at-five-years-an-independent-review).

https://bit.ly/HARP-FWebinars
https://bit.ly/HARP-FWebinars
https://bit.ly/HARP-FWebinars


HARP-F ၏ WaSH က�တွင် ‘ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� မက်ထရစ် (participation matrix)’ �ှင့် WaSH လုပ်ငနး်စ�်များအတွက်
HARP-F ၏ �ှစ်�ှညရ်နပုံ်ေငေွပးအပ်ြခင်းအား ြပနလ်ညသုံ်းသပ်မ�၏ ကနဦးေတ��ိှချက်များ၊ �ှင့် ရပ်ရွာလူထုမှ ပုိင်�ှင်အြဖစ်
လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များကုိ က��ု်ပ်တိ�  တင်ြပေဆွးေ�ွးသွားပါမည။် HARP-F ၏ မိတ်ဖက်အဖ�ဲ
အစညး်များမှ ၎င်းတိ�၏ WaSH ဆုိင်ရာကနဦး ေဆာင်ရွက်မ�များတွင် ရပ်ရွာလူထုများ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ရယူ�ုိင်ခ့ဲသည့်
ဥပမာများ၊ ထုိသိ�ေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ� �ှင့် ၎င်းတိ�  ေတ���ကံ�ခ့ဲရသည့ ်စိနေ်ခ�မ�များကုိ ေဝမ�သွားပါမည။်
WaSH က�တွင် က��ု်ပ်တိ�၏ အေတ�အ�ကံ�မှ ေပးအပ်သည့ ်သင်ခနး်စာများ�ှင့် အ�ကံြပ�ချက်များသည ်အြခားေသာ က�များ
တွင် စီမံကိနး်ေဖာေ်ဆာင်ရန ်မညက့ဲ်သိ�  အသုံးြပ��ုိင်ေ�ကာင်းကုိပါ က��ု်ပ်တိ�  ေဆွးေ�ွးသွားပါမည။်

 အစီအစ�် ဦးေဆာင်ေဆွးေ�ွးသူ- Toby Sexton ၊ အသိပညာ၊ ဆက်သွယ်ေရး �ှင့် ေရ�ှညသ်က်ေရာက်မ�ဆုိင်ရာ ဒါ�ုိက်တာ HARP-F

မိတ်ဆက်ြခင်း- Christian Snoad ၊ WaSH နညး်ပညာဆုိင်ရာ အ�ကံေပး။ HARP-F

 စကားဝုိင်း ေဆွးေ�ွးမည့သူ်များ- HARP-F ၏ မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစညး်များ၊ Christian Snoad မှ ဦးေဆာင်၍ စကားဝုိင်းအစီအစ�်
ေဆွးေ�ွးေမးြမနး်သွားပါမည်

အရင်းအြမစ်များ- 
·    HARP-F ၏ WaSH စီမံကိနး်အေ�ကာင်း (bit.ly/WaSHprogramme)
·    Lessons from the ‘WASH Handbook for protracted emergencies: OXFAM-Solidarités experience in Myanmar’
(bit.ly/WaSHManual)

ဤ ေဆွးေ�းွပဲွ (webinar) သည် ‘ကာလ�ှည် ပဋိပက�များတင်ွ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ အကူအညီများကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း’
ေခါင်းစ�်ြဖင့် HARP-F မှ အစီအစ�်လိက်ု ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် ေဆွးေ�းွပဲွများတင်ွ ပ��မ ေဆွးေ�းွပဲွ (webinar) ြဖစ်သည်။ ေဒသတင်ွး �ှင့်
�ိင်ုငံေတာ်အဆင့် စီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာင်သူများမှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ���ပ်ေထွးေသာ ပဋိပက�တင်ွ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ စီမံကိနး်များ ေဖာ်
ေဆာင်ရာ၌ ၎င်းတိ�၏ က�မ်းကျင်မ�များ ေဝမ�ရန ်ဤေဆွးေ�းွပဲွများတင်ွ ဖိတ်ေခ�ထား�ပီး အြခားေသာ ကာလ�ှည် ပဋိပက� အေြခအေနများ
တင်ွ ရနပုံ်ေင ွ ေထာက်ပ့ံသည့် ပုံစံများ �ှင့် သင်ယူလိက်ုရသည့် သင်ခနး်စာများကုိ ေဆွးေ�းွမ�များြပ�လပ်ုရန ် တိက်ုတနွး်အားေပးထား
ပါသည်။ 
 
HARP-F သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ပဋိပက�များ ြဖစ်�ပီး�ပီးချင်း �ှင့် ကာလ�ကာြဖစ်ပွားေနေသာ ပဋိပက�များတင်ွ ြပည်တင်ွး အရပ်ဖက်အဖ�ဲ
အစည်းများ၏ အခနး်က�ကုိ အားေကာင်းေစရန ် အထူးြပ�ေဆာင်ရွက်ေပးေနေသာ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံများ
ေပးအပ်ေနသည့် ဆနး်သစ်ေသာ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံသည့် အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ဆက်တိက်ုြဖစ်ေပ�ေနေသာ ပဋိပက�
များ �ှင့် သဘာဝကပ်ေဘးများေ�ကာင့် ထိခုိက်ခံစားခ့ဲရသူများ �ှင့် ထုိင်း�ိင်ုငံနယ်စပ်ေဒသတင်ွ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်ကတည်းက ေရတိ/ု
လတ်တေလာ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ လိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆီးရန၊် �က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုမ� တည်ေဆာက်ရန ် �ှင့် ထိလယ်ွ�ှလယ်ွြဖစ်မ�များ
ေလ�ာခ့ျရန ်မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများမှတဆင့် က��်ပ်ုတိ�  အတလူပ်ုေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ 

  မှ ေထာက်ပ့ံထားပါသည်။  

ယခုစာေစာင်ကုိ UK အစုိးရမှ ေထာက်ပ့ံသည့်
UK ရနပုံ်ေငြွဖင့် ေထာက်ပ့ံထားပါသည်။
သိ� ေသာ် ေဖာ်ြပထားသည့် ���ေထာင့်အြမင်
များသည် UK အစုိးရ၏ တရားဝင်မူဝါဒများကုိ
ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပေနသည်ဟ ုမဆုိ�ိင်ုေပ။

www.harpfacility.com
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