
က��်ပ်ုတို၏့ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များမှ 
အ�ကြံပုချကမ်ျားကိ ုတိးုတကြ်မင့မ်ားေစရန် 
HARP-F ၏ ေလလ့ာသငယ်ထူားမ� 
ပလကေ်ဖာငး်ကိ ု
ဖဲွ�စညး်တငြ်ပေပးြခငး်(MOBILIZING)



သေုတသန၊
ြပန်လညသ်ံးုသပ်ချကမ်ျား �ငှ့်
ေဒတာ၊အချကအ်လကမ်ျား (Data)

ကာလ�ှညပ်ဋပိက�အတငွး်အ
လပ်ုြဖစသ်ည့ ်
နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ 
က�မ်းကျငမ်�

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား
၊ ဆကသ်ယွေ်ရး �ငှ့်
သကေ်သသာဓကများ

သငတ်န်းေပးသည့ ်
ပလကေ်ဖာငး်

ရန်ပုံေင(ွgrants) �ငှ့်
မိတဖ်ကအ်ြဖစ်ေဆာ
ငရွ်ကမ်�များ

MEAL လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျ
ကမ်ျား (Operations)

အစီရငခ်ံြခငး်
�ငှ့် CASS

HARP-F ၏ ေလလ့ာသငယ်ထူားမ� ပလကေ်ဖာငး်-
ေဒသတငွး်ကိကုည်မီ��ိှေအာင ်ေဆာငရွ်ကမ်� (localization)ကို တိးုြမ�င့�်ပီး 
ေကာငး်မွန်စွာ ကျန်ရစေ်စခဲြ့ခငး်



ရန်ပုံေငေွပးြခငး်-ြပညတ်ငွး် အဖဲွ�အစညး်များအတကွ ်အလ��ှငအ်ဖဲွ�အစညး်များမှ ရန်ပုံေင ွ
ဆကလ်က ်တိကု�ုိ်ကရ်�ိှေစရန်

ကာလ�ှညပ်ဋပိက�အတငွး်အလပ်ုြဖစသ်ည့ ်
နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ က�မ်းကျငမ်�

သတငး်အချကအ်လကက်နွယ်ကတ်စ်ခု 
တညေ်ဆာကြ်ခငး်
မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ (၅၅) ဖဲွ� 

ရန်ပုံေင(ွgrants) အေရအတကွ ်- ၇၆ ခု
£၇၄.၇ သန်း
ေဝးလေံခါငဖ်ျား �ငှ့်
ေရာက�ိှ်ရန်ခကခဲ့်သည့ေ်နရာေဒသများတငွ်
ကညူေီဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ ထိအုခငး်အကျငး်များဆိငုရ်ာ မိမိတို ့
နားလညမ်� တညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ ေြပာငး်လယွြ်ပငလ်ယွေ်သာ
အစအီစဉ်များအတကွ် အသေိပးြခငး်

• အချိန�်ငှ့တ်ေြပးည ီ(တရားဝင ်�ငှ့ ်သမ�ုိးကျမဟုတ်ေသာ) 
အစီရငခ်ံြခငး်၊ ဆက်သယွ်ြခငး် �ငှ့ ်မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်
အြပနအ်လှန ်ေြပာဆိြုခငး်

• လျငြ်မနေ်သာ၊ ဘက်လိုက်မ�ကငး်ေသာ၊ 
မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစညး်များစွာပါဝငေ်သာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�အစီအစဉ်

• ရနပံ်ေုငေွပးြခငး် စနစ်များ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်အေကာငး်ဆံးု 
အေလအ့ကျင့မ်ျား



MEAL- မီှခုိမ�ကငး်ေသာ MEAL အရငး်အြမစမ်ျားအတကွ ်ေထာကပ့ံ်ေပးရန် 

သေုတသန၊ ြပန်လညသ်ံးုသပ်ချကမ်ျား �ငှ့်
ေဒတာ၊အချကအ်လကမ်ျား (Data)

၃ �စ်ှတိငုသ်ညအ်ထ ိကညူေီဆာငရွ်ကရ်ာမ ှ
သကေ်ရာကမ်�များဆိငုရ်ာ ေဒတာအချကအ်လကမ်ျား၊5
dashboards  ၅ ခုတငွ် ၃ �စ်ှေကျာ်အတငွး် ရနပံ်ေုငွ
(၇၆)ခု ြခံုငံတုငြ်ပ သ�ုပ်ေဖာ်ထားြခငး်၊

HARP-F မှ ကညူေီထာကပံ်ထ့ားသည့်
က�အားလံးုတငွ် သေုတသန
ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကေ်နြခငး်

• လွယ်ကူ ၍ ြမငသ်ာထငသ်ာ�ိှေသာ သ�ုပ်ေဖာ်မ�များ(visualizations)
ဥပမာ-ေြမပံမုျား

• က��်ပ်ုတို၏့ ေတွးေခါ်မ� မေူဘာင ်(logical framework)�ငှ့ ်
ရလဒမ်ျား/အစီရငခ်ံသည့ ်မေူဘာငမ်ျား�ငှ့ ်ချိတဆ်က်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊

• ေနရာေဒသ၊ အချိန၊် က� ၊ မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစညး် စသညြ်ဖင့ ်
ခွဲြခမ်းေကာက်ယြူခငး်

• ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ချက်များ �ငှ့ ်သေုတသနများမ ှအဓိက 
ေဒတာအချက်အလက်များ



ေလလ့ာသငယ်ထူားမ�(Knowledge)- HARP- F၏ သငတ်န်း �ငှ့ ်ေလလ့ာသငယ်ထူားမ�(Knowledge) 
အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုမညသ်မှူ ဆကလ်ကေ်�ှ�သို ့ ယေူဆာငသ်ာွးမညန်ညး်။

• ဝကဘ် ်ေလလ့ာသငယ်ထူားမ�(Knowledge) အရငး်အြမစ ်
www.harpfacility.com

သငတ်န်းေပးသည့ ်ပလကေ်ဖာငး်

ဝကဘ်ေ်လလ့ာသငယ်မူ� အရငး်အြမစတ်ငွ်
www.harpfacility.com ေလလ့ာသငယ်မူ� �ငှ့ ်
သင�်ကားြခငး်ဆိငုရ်ာ က�အသးီသးီေဖာ်ြပထားြခငး်

အများစု ြပညတ်ငွး်အဖဲွ�အစညး်များ ပါဝငေ်သာ ၁၅၄ ဖဲွ�အား 
ေပးအပ်ခဲ့သည့ ်သင�ုိ်း ၅၅ ခု
၄ ရက�်ကာ တကေ်ရာကရ်သည့ ်
အေရးေပါ်အေြခအေနသငတ်န်းဆိငုရ်ာ သငယ်စူရာများကို
အန်ွလိငုး်ပလကေ်ဖာငး်အတကွ ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်

HARP-F မှ ကညူေီထာကပံ်ထ့ားသည့် က�အားလံးုတငွ်
သေုတသန ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကေ်နြခငး်

• လိအုပ်သည့အ်တိငုး် (on-demand) သငယ်ေူလလ့ာ�ိငုသ်ည့ ်
ပလကေ်ဖာငး် 

• ေဆးွေ�းွပဲွများ (Webinars)၊ ဘေလာဂ့်များ(blogs)၊  
ြပန်လည�ှ်ငး်ြပချကမ်ျား (explainers) �ငှ့ ်�ုပ်�ှငသ်�ုပ်ေဖာ်မ�များ 
(animations)

• �ပီးခ့ဲသည ်ရကသ်တ� ပတက် ထတုေ်ဝြဖန ့်ချီခ့ဲသည့ ်အေဝးမှ 
မိတဖ်ကအ်ြဖစေ်ဆာငရွ်ကမ်� (Remote partnership)ဆိငုရ်ာ
ြပန်လညသ်ံးုသပ်ချကအ်ပါအဝင ်သေုတသန�ငှ့ ်
ြပန်လညသ်ံးုသပ်ချကမ်ျား၊ 

http://www.harpfacility.com/


သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ ဆကသ်ယွေ်ရး �ငှ့်
သကေ်သသာဓကများ

ေခါငး်ေဆာငမ်�- လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�ကိ ုြပညတ်ငွး်အဖဲွ�အစညး်များမှ တိးုြမ�င့ ်
ေခါငး်ေဆာငမ်�ေသချာေစရန်

• စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာမ်�(Advocacy) ဆိငုရ်ာ အသံးုြပုစရာများ 

• CASS

• ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ�များ (case studies)

• သကေ်သသာဓကများ ေထာကပံ်ေ့ပးသည့ ်သေုတသန�ငှ့ ်
ေဒတာအချကအ်လကမ်ျား

• WaSH၊ အာဟာရ၊ အေဝးမ ှမိတ်ဖက်အြဖစ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် (remote 
partnerships)၊ 
ေဒသတငွး်ကိုက်ညမီ��ိှေအာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်(localization) စသည့ ်
က�များအတွက ်သးီသန ့ ်အရငး်အြမစ်ကိုးကားစရာများ၊ 
အြခားက�များအတွက်ပါ ဆက်လက် ေဆာငရွ်က်ေနသည။်

က��်ပ်ုတို၏့ ကနွယ်ကအ်တကွ ်
အေြခခံသတငး်အချကအ်လကမ်ျား
HARP-F ပိတသ်မ်ိးေတာမ့ညြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်
ပိမိုကုျယြ်ပန ့ေ်သာ ြပညသ်တူိုအ့တကွ ်
က��်ပ်ုတို၏့ ကနွယ်ကက်ိ ုလကလ်မ်ှးမီေစရန ်
တနွး်အားေပးြခငး်



Grand Bargain ၏ ကတကိဝတမ်ျားကိ ုHARP-F မှ ြပည့မီ်ေအာငေ်ဆာငရွ်ကခဲ့်�ပီးြဖစ�်ပီး ယခုပလကေ်ဖာငး်ကိ ု
ထားရစခဲ့်သည။်

ေဒသတငွး်မှ ေခါငး်ေဆာငေ်သာ
လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ 
တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�အတကွ် HARP-F အား 
ပလကေ်ဖာငး်အြဖစ ်ဖဲွ�စညး်ခ့ဲသည။် 

ယေန ့ က��်ပ်ုတို ့ ေဖာြ်ပခဲ့သညတ်ိုမှ့ာ
ထိပုလကေ်ဖာငး်၏ 
အစတိအ်ပုိငး်များပင ်ြဖစသ်ည။်

ယခုပလကေ်ဖာငး်ကိ ု
ထန်ိးသမ်ိးသာွးရန်�ငှ့ ်
တိးုတကေ်ကာငး်မွန်ေအာင ်
ဆကလ်ကလ်ပ်ုကိငုရ်န် လိအုပ်သည။်

ြပညတ်ငွး်အဖဲွ�အစညး်သို ့ ရန်ပုံေငသွည ်
ေဘးကငး်စွာ၊ ကျင့ဝ်တ�်ငှ့အ်ည၊ီ �ငှ့ ်
တာဝန်ယမူ��ိှေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ်
မညက်ဲသ့ို ့ ေရာက�ိှ်�ိငုသ်ညက်ိ ုယငး်မှ 
ြပသေနပါသည။်

ယငး်ဆန်းသစတ်ထီငွမ်�များကိ ုမညသ်မှူ ဆကလ်ကယ်ေူဆာင�်ပီး ေခါငး်ေဆာငအ်ြဖစ ်
ဆကလ်ကလ်ပ်ုကိငုသ်ာွးမညန်ညး်။
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