
၂၀၂၁ ခုနစှအ်တကွ ်ရညမှ်န််းချကမ် ှာ လမူှုရရေးအရ ပြိိုမြိိုညညွီတရ် ှာ၊ ရ ေးကငေ်းလ ိုခခ ြုံရ ှာ၊ ငငြိမ်ေးချမ်ေးရ ှာ၊ ကက ြံ့ကက ြံ့ခ နြိိုငရ် ှာ န ငြံ့ ်ကျနေ်းမှာရ ှာ 
ရခြိိုငခ်ပညန်ယအ်လယပ်ြိိုငေ်းတငွရ် ြိရ ှာ ရပ်ရွှာလထူိုမျှာေးအတကွ ်အှာဏှာပါဝါတြိိုေးခမြှငြံ့င်ပီေး ၎ငေ်းတြိို ြံ့၏ အခငွြံ့အ်ရရေးမျှာေးကြိို အခပညြံ့အ်ဝခ စှာေးရန ်န ငြံ့ ်

အခငွြံ့အ်လမ်ေးမျှာေးန ငြံ့ ်အရခခခ ဝနရ် ှာငမ်ှုမျှာေးကြိို တနေ်းတလူကလ် မ်ေးမီရစရန်

၂၀၂၃ ခုနစှအ်တကွ ်ရညရွ်ယခ်ျက-် ရေ တငွေ်း တှာဝနရ် ြိ မူျှာေး၏ တှာဝနယ်မူှုတြိိုေးခမြှငြံ့ရ်စရန ်ကကြိြုံေးပမ်ေးအှာေးထိုတန်ြိိုငင်ပီေး ရ ေးကငေ်းလ ိုခခ ြုံရ ှာ န ငြံ့ ်
အရခခအရနန ငြံ့က်ြိိုကည်ရီ ှာ ရခပှာငေ်းလရဲ ှာငရွ်ကပ် ိုခြငြံ့ ်ရပ်ရွှာလထူိုမျှာေးတငွ ်ကက ြံ့ကက ြံ့ခ နြိိုငမ်ှု၊ ရအဂျငစီ်၊ နညေ်းပညှာန ငြံ့ ်အြဲွွဲ့အစညေ်း ြိိုငရ်ှာ

စွမ်ေးရ ှာငရ်ည၊် WASH  ြိိုငရ်ှာ ဝနရ် ှာငမ်ှုမျှာေးကြိို ကြိိုငတ်ယွရ် ှာငရွ်ကရ်န ်လကလ် မ်ေးမီမှု န ငြံ့ ်ပါဝငရ် ှာငရွ်ကမ်ှု တြိိုေးခမြှငြံ့ခ် စှာေးရ ည ်

အှာေးလ ိုေးပါဝငန်ြိိုငမ်ှု အကှာအကယွရ်ပေးရရေး န ငြံ့ ်

ပဋြိပကခအက ဲတမ်ှု

ရပ်ရွှာလထူို 
ပေူးရပါငေ်းရ ှာငရွ်ကမ်ှု န ငြံ့်

စမွေ်းပကှာေးတြိိုေးတကရ်စမှု

ကဏ္ဍအ ်းလ ်ုးနငှ  ်သကဆ် ငုသ်ည ် ခခေါင််းစ်မမျ ်း

အမျြိြုံေး မီေးမျှာေး၊ အမျြိြုံေး ှာေးမျှာေး၊ မြိနေ်းကရလေးငယ်မျှာေး 

န ငြံ့ ်ရယှာကျှာ်ေးရလေးမျှာေး န ငြံ့ ်PLWD တြိို ြံ့၏ 
လြိိုအပ်ချက်မျှာေးကြိို ခပညြံ့်မီရ ှာ WASH  ြိိုငရ်ှာ 
ဝနရ် ှာငမ်ှုမျှာေးကြိို ရ ေးကငေ်းလ ိုခခ ြုံရ ှာ၊ 
ဂိုဏ ်ြိကခှာရ ြိရ ှာ န ငြံ့ ်အဓြိပပါယ်ရ ြိရ ှာ 

လက်လ မ်ေးမီမှုခြငြံ့ ်ရပ်ရွှာလူထိုမ  

ပါဝငရ် ှာငရွ်က်နြိိုင ်ည်  

ရေ တွငေ်း တှာဝနရ် ြိ ူမျှာေး၏ တှာဝနယ်ူမှု 
တြိိုေးခမြှငြံ့ရ်ထှာက်ခ ရပေးရန ်ရပ်ရွှာလူထိုမျှာေး ည် 

ပူေးရပါငေ်းညြှြိနှုြိငေ်းရ ှာငရွ်က် ညြံ့် 

အှာေးထိုတ်မှုမျှာေးကြိို ရ ှာငရွ်က်ရနကက ည် 

ရပ်ရွှာလထူိုမျှာေးထမဲ  အမျြိြုံေး ှာေးမျှာေးန ငြံ့ ်
အမျြိြုံေး မီေးမျှာေး ည ်၎ငေ်းတြိို ြံ့၏ လြိိုအပ်ချကမ်ျှာေးကြိို

ခပညြံ့မ်ီရစမညြံ့ ်န ငြံ့ ်ကက ြံ့ကက ြံ့ခ နြိိုငမ်ှုကြိို 
တညရ် ှာက ်ညြံ့ ်ကနဦေးရ ှာငရွ်ကမ်ှုမျှာေးကြိို 
ရြှ်ာထိုတခ်ခငေ်း၊ အရကှာငအ်ထညရ်ြှ်ာခခငေ်း န ငြံ့ ်

ဦေးရ ှာငခ်ခငေ်းတြိို ြံ့ ခပြုံလိုပ်ရန ည ် 

အမျြိြုံေး မီေးမျှာေး၏ 

စမ်ွေးပကှာေးတြိိုေးတက်ရစမှု

အမျြိြုံေး မီေးမျှာေး၊ အမျြိြုံေး ှာေးမျှာေး၊ လူငယ်မျှာေး၊ 
ကရလေး ူငယ်မျှာေး၊  က်ကကီေးရွယ်အြိိုမျှာေး န ငြံ့ ်

အထေူးလြိိုအပ်ချက်ရ ြိ ညြံ့်  ူမျှာေး ည် ရကှာငေ်းမွနရ် ှာ 
တစ်ကြိိုယ်ရည် န ြံ့ရ် ငေ်းမှု ြိိုငရ်ှာ အခပြုံအမမူျှာေးကြိို 

ကျငြံ့ ် ိုေးကကငပီေး အှာေးရပေးရထှာက်ခ ကက ည်  

ခရတ ရုလဒမ်ျ ်း နငှ  ်ခရရှညရ်လဒမ်ျ ်း 
(Outcomes & Outputs)

တှာဝနယ်မူှု/တှာဝနခ် မှု

ရ ေးက
ငေ်းရ ှာ

ရရ

ရပ်ရွှာလူထို
ရခါငေ်းရ ှာင်

 ညြံ့ ်WASH

အခပြုံအမူ
ရခပှာငေ်းလဲ

ခခငေ်း

ရပ်ရွှာလထူိုရခါငေ်း
ရ ှာင ်ညြံ့ ်

လထူိုလှုပ်ရ ှာေးမှုမျှာေး/

ကမ်ပြိနေ်းမျှာေး

ရပ်ရွှာလထူိုရခါငေ်း
ရ ှာင ်ညြံ့ ်

ကနဦေးရ ှာငရွ်ကမ်ှု
မျှာေးအတကွ ်

အခွငြံ့အ်လမ်ေးမျှာေး

တှာဝနရ် ြိ ူမျှာေးန ငြံ့ ်
ပူေးရပါငေ်းရ ှာငရွ်ကရ်

န ်မဟှာဗျျူဟှာမျှာေး

OXSI ၏ 
ရေ တငွေ်းမ 
ရခါငေ်းရ ှာင်

ရ ှာ 
စညေ်းရ ိုေးလှု ွဲ့ရ ှ်ာမှု 

(advocacy)

အမျြိြုံေး မီေး
မျှာေး၏ 

ရခါငေ်းရ ှာ

ငမ်ှု

ပညှာရပေးခခငေ်း
န ငြံ့ ်

အ ြိအခမငြ်ွငြံ့်

ခခငေ်း

ရ ေးကငေ်း
 ညြံ့ ်

 န ြံ့ရ် ငေ်းရရေး

OXSI ၏ WASHဆ ငုရ် ခ   င််းလမဲှု သအီ ရီု


