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HARP-F ၏ လုပ် ေဆာင်နိုင်စွမ်းအ ေပ�  
��ြမင်သုံးသပ်ချက်

ြပန်လည်သုံးသပ်မ�

• စတင်ချိန်က  ေနှး ေကွးခဲ့ေသာ်လည်း၊ HARP-F သည်  ေြပာင်းလဲ ေနေသာ ��ပ် ေထွးသည့် အ ေရး ေပ�အ ေြခအ ေန 
တစ်ရပ်၏လိုအပ်ချက်များကို ရင်ဆိုင် ေကျာ်ြဖတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏စနစ်များနှင့် ဖွဲ ့စည်းပုံကို လိုက်  ေလျာညီ ေထွ      
ြဖစ်ေအာင် စီမံ�ိုင်ခဲ့သည်။ HARP-F ၏ ဖွဲ ့စည်းပုံသည် FCDO ၏အတည်ြပ ုချက်မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ လက်ရှိ
တန်ဖိုး၏  10% အထိ ေထာက်ပံ့ ေ�ကးများကို ြပင်ဆင်�ိုင်ေစခဲ့ ြပီး HARP-F အ ေနြဖင့် အစီအစဥ်  ေရးဆွဲြခင်းကို 
လက်ရှိလိုအပ်ချက်များနှင့် လျင်ြမန်စွာလိုက်  ေလျာညီ ေထွြဖစ်ေအာင် ဆက်လက်ထားရှိရန်နှင့် ဗျ��ိုက ေရစီယ��ရား
အား  ေလျှာ့ချရန်အတွက် ဤကဲ့သို့  ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မ�ကို အသုံးြပ ုခဲ့သည်။

ရည်ရွယ်ချက် (1)  HARP-F ၏ ဖွဲ ့စည်းပုံများနှင့် စနစ်များသည် 2016 ခုနှစ်မှစတင်၍ မည်ကဲ့သို ့ တိုးတက် ေြပာင်း
လဲလာခဲ့ ေ�ကာင်းနှင့် နှစ်ရှည်�ကာြမင့်သည့် အကျပ်အတည်းြဖစ် ေနေသာ ေဒသများတွင် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထား
မ�ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ေပးမ�အ ေပ� HARP-F မှ စနစ်များ၏ အကျိ�းသက် ေရာက်မ�များအား ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန်။။

Humanitarian Assistance and Resilience Programme Facility (HARP-F) သည် ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း ယူေက၏ လူသားချင်း
စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အကူအညီေပး ေရး၏ အဓိကမ��ိင်ြဖစ်သည်။ 2016 ခုနှစ် တွင် စတင်ခဲ့သည့် အဆိုပါ HARP-F သည် 
ယူ ေက၏ နိုင်ငံြခား ေရး၊ ဓနသဟာယ�ှင့် ဖွံ ့ြဖိ ုး ေရးဝန်�ကီးဌာန�ုံး (FCDO, ယခင်က DFID) အတွက် ေထာက်ပံ့ ေငွယ��ရားနှင့် အသိပညာ
ဆိုင်ရာ အ ေြခခံအုတ်ြမစ်တစ်ခုအြဖစ် လည်း လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ယင်းကို Crown Agents �ှင့်စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆိုမ�မှတဆင့် စီမံခန် ့ခွဲပါသည်။ 
HARP-F က ယူ ေကအစိုးရကိုယ်စား လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အကူအညီအတွက် ရန်ပုံ ေငွေထာက်ပံြခင်းကို ြပ ုလုပ် ေပး   
သည့်အြပင်၊ FCDO သည် ဗျ�ဟာ ေြမာက်ဆုံးြဖတ်ချက်များနှင့်  အချ�ိ ့ ေသာခွင့်ြပ ုချက်များတွင် ပါ0င်ေသာ်လည်း ၎င်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သ�ုပ်
သကန်ရှိ ြပီး စီမံခန် ့ခွဲ ေရးဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ�အရ အမှီအခို ကင်းပါသည်။ 2021 ခု�ှစ်ထိတိုင်ေအာင်၊ HARP-F ၏ ရန်ပုံ ေငွများ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ HARP-F ၏ သမာသမတ်ရှိမ�ကို ခွင့်ြပ ုရန် HARP-F ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများက UK Aid အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးမြပ ု
ခဲ့ပါ။ ယင်းက HARP Facility နှင့် FCDO တို့သည် သီးြခားအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ် ေ�ကာင်း ခံယူချက်များအား ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ပါသည်။ HARP-F 
၏ အသိပညာအစိတ်အပိုင်းမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအ ေနြဖင့်၊ HARP-F ၏ ဒီဇိုင်း၊ လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့် ဖွဲ ့စည်းပုံ များသည် လူသားချင်းစာနာ 
 ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အကူအညီများ  ေပးအပ်�ိုင်စွမ်းနှင့် ၎င်း၏အကျိ�းသက်ေရာက်မ�များကို မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုး ေပး�ိုင်  ေ�ကာင်း နားလည်
�ိုင် ေစရန်အြပင်၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း  ေဒသမ� ြပ ုထားသည့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မ�များအတွက် အနာဂတ်ရန်
ပုံ ေငွေထာက်ပံ့မ�တွင် HARP-F ၏ အကျိ�း ေကျးဇူးများက မည်ကဲ့သို့  ေရရှည်တည်တံ့�ိုင် ေ�ကာင်း  ေဆွေ�ွးထားသည့် အနာဂတ် ေရှ ့ ေရးကို 
 ေမ�ာ် �ကည့်ထား ေသာ အ�ကြံပ�ချက်များကို ေပးရန် လုပ်ေဆာင်�ိုင်စွမ်း အ ေပ� ��ြမင်သုံးသပ်ချက်တစ်ရပ်အား ြပ ုလုပ်ခဲ့�ကပါသည်။ ��ြမင်
သုံးသပ်မ�ကိုလုပ်ေဆာင်ရန် Operations Partnership (OP) ကို  ေရွးချယ်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ ��ြမင်သုံးသပ်ချက်ကို "မူဝါဒနှင့် အ ေလ့အကျင့်
များတိုးတက် ေစရန်အြပင်၊ တာဝန်ခံမ� ြမင့်တက် ေစရန်အတွက် သင်ခန်းစာများထုတ်ယူ ေရးကို ရည်ရွယ်၍ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထား
မ�ဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင် ချက်အ ေပ� စနစ်တကျနှင့် ဘက်မလိုက်ေသာ စစ် ေဆးမ�"  ေပးရန်အလို့ငှာ ရည်ရွယ်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။

အစီရင်ခံစာ၊ အနှစ်ခ်ဳပ်
Operations Partnership (OP) မှ ေရးသားသည်။  ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊2022 ခုနှစ်။
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• ထိစပ်မ�သည်  ေဒသတွင်း ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း (LOCALISATION)နှင့်စပ်လျဥ်း၍ HARP-F ၏ေအာင်    
ြမင်မ�၏ အဓိက ေသာ့ချက်များထဲမှတစ်ချက် ြဖစ်သည်။ �ိုင်ငံတွင်းရှိ HARP-F ဝန်ထမ်းများရှိ ေနြခင်း၊  ေဒသဆိုင်ရာ
�ုံးများ ြဖန် ့ကျက်ချထားြခင်းနှင့် တိုက်ရိုက် ရန်ပုံ ေငွေထာက်ပံ့ ေပးြခင်းနှင့် နည်းြပ/လမ်းည�န်မ� ေပးြခင်းတို့က လွန်စွာ
အသုံးဝင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ HARP-F သည် 2016 ခု�ှစ်ကတည်းက အ ေဝးမှ အလုပ်လုပ်သည့်ချဥ်းကပ်မ�သို့ 
ကူး ေြပာင်းခဲ့ ေသာ်လည်း၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ HARP-F ဝန်ထမ်းများ၏ အ ေတွ ့အ�ကံ ုသည် မိတ်ဖက်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် 
အကျိ�းရှိေသာ  ေဒသဆိုင်ရာအ ေြခအ ေနနှင့် ခိုင်မာ ေသာ နားလည်မ�တို့ကို ဖွံ ့ြဖိ ုးတိုးတက် ေစပါသည်။ 

• ထို့အြပင်  ေြဖဆိုသူများသည် Crown Agents များ၏ လွတ်လပ်မ�ကို အကျိ�းစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပက�များကို ကန် ့
သတ်ထားသည့် အားသာချက်အြဖစ် ရှြမင်�ကသည်။ ပုဂ�လိကကန်ထ�ိုက်တာအ ေနြဖင့် Crown Agents သည် 
နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ် ေသာ အဖွ ဲ့အစည်းများနှင့်မတူဘဲ နိုင်ငံတွင်းအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အြခား ေသာ ရန်ပုံ ေငွ
များ အတွက် ယှဥ်ြပိ�င်ြခင်းမရှိ ေပ။ 

•  ေဒသတွင်း ကိုက်ညီ ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း (LOCALISATION)အစီအစဥ်ကို ြမ�င့်တင်ရန်နှင့် အမျိ�းသားေခါင်း     
ေဆာင်မ�အားေကာင်း ေစရန်အတွက် အလှ�ရှင်များအ ေနြဖင့် တည် ေနရာ၊ ဘာသာစကားနှင့် ပုဂ�ိ�လ် ေရးဆက်ဆံ
မ�တို့အားြဖင့်  ေထာက်ပံ့ ေ�ကးလက်ခံရရှိ ေနသည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာ ေစရန် နည်းလမ်းများကို 
ရှာ ေဖွသင့်သည်။ HARP-F ၏ အရင်းအြမစ်များ (အချိန်နှင့် ဘတ်ဂျက်) ခွဲ ေဝမ�သည် ၎င်း၏ စွမ်း ေဆာင်ရည်ြမ�င့်
တင် ေရး လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ြပီး အနာဂတ်တွင် အရင်းအြမစ်များကို �ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဖွ ဲ့အစည်းများ၏ စွမ်း              
ေဆာင် ရည် ြမ�င့်တင်ရာတွင် အသုံးြပ ုမည့် အဓိကနည်းလမ်းအြဖစ် မှတ်ယူသင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့်၊ �ိုင်ငံတကာ
�ှင့် �ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များအား  ေပးထား ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမ�များသည် ၎င်းတို့၏ မတူညီ ေသာ လိုအပ်ချက်များ
နှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ် ေစရမည်ြဖစ်ြပီး၊ အရင်းအြမစ်များကို အ ေကာင်းဆုံးအသုံးချရန် လိုအပ်ပါသည်။ �ိုင်ငံတကာအ
ဖွဲ ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အစီအစ�်များအတွက် အဓိကအားြဖင့် ရန်ပုံ ေငွ လိုအပ်ေသာ်လည်း၊ စီမံခန် ့ခွဲ ေရးနှင့် 
စာရွက်စာတမ်းကိစ�ရပ်ဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို  ေြဖေလျှာ့ ေပးနိုင်သည့် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မ��ှင့် အလွတ်သ   
ေဘာြဖစ်မ�တို့မှ အများဆုံးအကျိ�းအြမတ်ရရှိမည်မှာ �ိုင်ငံတွင်းအဖွဲ ့အစည်းများြဖစ်သည်။ ထို့အြပင် �ိုင်ငံတွင်းအဖွဲ ့
အစည်းများသည်  ေလ့ကျင့်သင်�ကား ေရးနှင့် စွမ်း ေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင် ေရး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလိုအပ် ေနပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက် (2)  HARP-F ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံနည်းလမ်းများသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ေသာ် လည်း          
ေကာင်း၊ ရလာဒ်အရေသာ်လည်း ေကာင်း နိုင်ငံအလိုက်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ထိ ေတွ ့ ဆက်ဆံမ�မှတဆင့်    
ေဒသတွင်း ကိုက်ညီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (LOCALIZATION)ကို မည်ကဲ့သို့ပံ့ပိုး ေပးထားသည်ကို နားလည်ရန်။ 

• ဤရှုြမင်သုံးသပ်ချက်အတွက် အင်တာဗျ�း ေမးြမန်းခဲ့သည့် အဓိကသတင်း ေပးသူများက HARP-F သည် အ ေသး
စိတ်အချက်များနှင့် စီမံခန် ့ခွဲ  ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အာ�ုံစိုက်ြခင်းမရှိဟူသည့်အချက်ကို မီးေမာင်း
ထိုးြပပါသည်။ HARP-F ၏  ေထာက်ပံ့ ေ�ကးစီမံခန် ့ခွဲမ�ဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် လိုက် ေလျာညီ              
ေထွရှိ ေစရန် ၎င်းတို့ကို ခွင့်ြပ ု ေပးခဲ့သည့် အကူအညီများ ေပးအပ်ြခင်းအ ေပ� အာ�ုံစိုက်ထားေသာ မှန်ကန် ေသာ 
စိတ်ဓာတ်ရှိ�ကသည်။ 

• ဝန်ထမ်းများသည် အကာအကွယ် ေပ းမ� အစီအမံများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်အြပင်၊ ၎င်းတို့သည် 
ပွင့်လင်းမ�၊ တုံ ့ြပန်မ�နှင့် လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ရလွယ်ကူြပီး အချိန်မီဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းနှင့်  ေြပာင်းလဲ ေနေသာ 
လိုအပ်ချက်များကို လိုက် ေလျာညီ ေထွြဖစ် ေစြခင်း၏ အ ေရးပါမ�ကို အားလုံးက နားလည်သ ေဘာေပါက်�ကသည်။

• အလုံးစံု�ခံ ုငုံ�ကည့်ပါက HARP-F သည် 2019 ခု�ှစ်အတွင်း စီမံကိန်း၏ လိုအပ်ချက် အတိုင်းအတာကို ြဖည့်စွမ်း�ိုင် 
မ�အြပင်၊ ကိုဗစ် 19 ကူးစက် ေရာဂါ၊ 2021 ခု�ှစ်အာဏာသိမ်းမ��ှင့်  ေနာက်ဆက်တွဲ  ေငွြဖစ်လွယ်မ�အကျပ်အတည်း
များအပါအဝင် ဆက်စပ်စိန်ေခ�မ�များကဲ့သို့ေသာ ဌာနတွင်း၊ အဖွဲ ့အစည်းဆိုင်ရာ စိန် ေခ�မ�များကို ရင်ဆိုင်ရာ၌ 
၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
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• အတိုချ�ံ ့ထားေသာ နှစ်ရှည်ရန်ပုံ ေငွနှင့် စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ြခင်းသည် ြပဿနာများကို တုံ့ြပန် ေြဖရှင်းနည်း အသစ်များ
ကို ရှာ ေဖွရန် အခွင့်အလမ်းများကို  ေပး ေနဆဲြဖစ်ကာ၊ သမား�ိုးကျမဟုတ် ေသာ  ေငွလ�ဲ ေြပာင်းမ�နည်းလမ်းများကို အ
သုံးြပ ုြပီး၊  သီးြခားနယ် ေြမများသို့ဝင် ေရာက်ခွင့်ရှိ ေသာ ရပ်ရွာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ ့များ နှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်     
ြခင်းြဖင့် အ ေဝးမှစီမံခန် ့ခွဲမ�မိတ်ဖက်နည်းလမ်း (the Remote Management Partnership (RMP) toolkit) ကို 
 ေရးဆွဲြခင်းအပါအဝင် ��ပ် ေထွး�ပီး အချိန်�ကာြမင့်မည့် အကျပ်အတည်း များတွင် အလုပ်ြဖစ်�ိုင် ေသာ ပုံစံအသစ်များ
ကိုလည်း ထွက် ေပ� ေစပါသည်။ ဤ�က ိုးပမ်းအားထုတ်မ�များသည်  ေရှ ့ဆက်သွား ေနသည့် အြခား ေသာ လူသားချင်း
စာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အစီအစဥ်များမှ အသုံးချ�ိုင်သည့် သင်ခန်းစာကိုလည်း  ေပးပါသည်။

•  ေ�ှး ေကွးစွာစတင်�ပီး ေနာက်၊ ၎င်း၏သက်တမ်းဒုတိယ�ှစ်ဝက်တွင် HARP-F သည်  ေဒသတွင်း ကိုက်ညီေအာင်        
ေဆာင်ရွက်ြခင်း (LOCALISATION)အစီအစ�်ကို ပံ့ပိုး ေပးရာတွင် သိသာထင်ရှား ေသာရလာဒ်များရရှိခဲ့သည်။ ကံ
မေကာင်းစွာပင် ဤအစီအစ�်ကို ပိုမိုတွန်းအား ေပးရန် (ြပ ု ေဆာင်�ိုင်စွမ်းေသာ ေထာက်ပံ့ ေ�ကး(enabling grant) 
အမျိ�းအစား (စာမျက်နှာ 12 ကို�ကည့်ပါ။) ၏  ေစာစီးစွာ အဆုံးသတ်မ� ေ�ကာင့် အခွင့်အလမ်းြပတင်းေပါက်တစ်ရပ်
ကို လက်လွတ်သွားခဲ့ရပုံေပ�သည်။  ေဒသတွင်း ကိုက်ညီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (LOCALISATION)ကို ပိုမိုပံ့ပိုး ေပး
ရန်အတွက် တွန်းအားများအား အနာဂတ်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက် ထည့်သွင်းစ�်းစားရန် လိုအပ်ြပီး၊ HARP-F 
ေမာ်ဒယ်၏ �� ေထာင့်များစွာသည် ေအာက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်လိုက်နာ ေဆာင်ရွက် ေစရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ 

• FCDO သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက် ေလျာညီ ေထွ၍  ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှိသည့်  ေဒသခံ
မိတ်ဖက် အဖွဲ ့အစည်းများထံ နှစ်ရှည်ရန်ပုံ ေငွများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုး ေပးသင့်သည်။

• FCDO သည် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစား ေပးြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၏ 
ေထာက်ပံ့ ေ�ကးမန် ေနဂျာများကို လုံ ေလာက်ေသာအရင်းအြမစ်များ (အချိန်�ှင့် ဘတ်ဂျက်)   
ခွဲ ေဝ ေပး ရန် စ�်းစားသင့်သည်။ ထို့အြပင်၊ �ိုင်ငံတကာ�ှင့် �ိုင်ငံတွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်း
များအား  ပံ့ပိုး ေပးသည့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်မ�မှာ ၎င်းတို့၏ မတူညီေသာ လိုအပ်ချက်များ
နှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေစသင့် ြပီး၊ အရင်းအြမစ်များကို အ ေကာင်းဆုံးအသုံးချသင့်ပါသည်။ 

• FCDO သည် ြမန်မာဘာသာြဖင့် အွန်လိုင်း၌အရင်းအြမစ်စာရင်းသွင်းမ�နှင့်အတူ အံကိုက်ြဖစ်  
ေစမည့် သင်တန်းလ�ပ်ရှားမ�များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးသင့်သည်။ သင်�ိုးည�န်းတမ်းတွင်   
တိုးတက် ေန ေသာ သင်တန်းလိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာြဖည့်ဆည်း�ိုင်ရန် အ ေြခခံ၊ 
အဆင့်ြမင့်နှင့် က�မ်းကျင် အဆင့် သင်တန်းများ ပါဝင်သင့်သည်။

• FCDO သည် နိုင်ငံတကာ ေဆွး ေ�ွးပွဲများနှင့် ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ�အြပင်၊ ညှိ��ိင်းေဆာင် 
ရွက်မ�နယ်ပယ်များတွင် ြပည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ ့အစည်းများ (CSOs) များအတွက် စု�ုံး      
ေထာက် ပံ့ မ�ကို ေပးစွမ်း�ိုင် ေသာ ကွန်ရက်(များ) အား ဆက်လက်ပံ့ပိုး ေပးသင့်သည်။

အများစုေသာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ HARP-F သည် လိုက် ေလျာညီ ေထွြဖစ်ြပီး  ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်မ�ရှိ ေသာ        
ေထာက်ပံ့ ေငွရရှိနိုင်မ�များမှတစ်ဆင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများအား လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာအကူအညီများ   
 ေပးအပ်ခဲ့ ြပီး၊ FCDO နှင့် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ အသိုက်အဝန်းအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက် 
ြခင်းနှင့် အသိပညာအုတ်ြမစ်တစ်ခုတို့ကို ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ပါသည်။ 

အမှန်တကယ်ပင် တိုးတက် ေစ�ိုင်ခဲ့သည့် ေနရာမှာ HARP-F နှင့် FCDO အ�ကား အခန်းက�နှင့် တာဝန်များဟူသည့် 
အဓိပ�ာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ြဖစ်ြပီး၊ 'နည်းလမ်း/ ရန်ပုံ ေငွ ေထာက်ပံ့မ�' အတွက် ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုချက်     

• HARP-F အ ေနြဖင့် 2019 ကမှ ၎င်း၏ ေထာက်ပံ ့ ေ�ကးအ ေြမာက်အများကို စတင်ထုတ် ေပးခ ့ဲ ေသာ ေ�ကာင့် �ှစ်ရှည်
ရန်ပုံ ေငွ၏အကျိ�း ေကျးဇူးများကို အြပည့်အဝနားမလည်�ိုင်ပါ။ သို့ေသာ်လည်း၊ �ှစ်ရှည်နှင့် ကာလတို စွမ်းေဆာင်
ရည် �ှစ်မျိ�းလုံးတွင် မတူညီေသာ  ေထာက်ပံ့  ေ�ကး အခွင့်အလမ်းများ (ေပးပို့မ�၊ လုပ်ေဆာင်နိုင်မ�၊ တီထွင်ဆန်းသစ်
မ�နှင့် လ�င်ြမန် ေသာ တု့ံ့ြပန်မ�) ေအာက်မှ အဖွဲ ့အစည်းအများအြပားနှင့် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆို �ိုင်ခဲ့ ေ�ကာင်း ြပသခဲ့သည်။

ရည်ရွယ်ချက် (3)  ြမန်မာ�ိုင်ငံ�ှင့် အြခား ေနရာများတွင် နှစ်ရှည်၊ က�စုံ လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထားမ�ဆိုင်ရာ
နှင့် နှစ်ရှည်�ကာြမင့်မည့် အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာ အစီအစဥ် ေရးဆွဲြခင်းအတွက်  နည်းလမ်းများရှာ ေဖွရာတွင် သတင်း
အချက်အလက်များရရှိ ေရးအလို့ငှာ သင်ခန်းစာများ စု ေဆာင်းရန်။ 
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အြပင်၊ 'အလှ�ရှင်များ' နှင့် ၎င်း၏ ဆက်ဆံ ေရးတို့အတွက်ကိုလည်း ရှင်းလင်းေသာ ဖွင့်ဆိုချက် ေပး�ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း
သည် ကနဦး HARP-F ၏ ချ�်းကပ်မ�ကို အ ေြခခံထားသည့် သေဘာတရားများကို ကူညီမွမ်းမံ ေပး�ိုင်သည်။

HARP-F သည် မှန်ကန် ေသာအသင်းအဖွဲ ့ရှိသည့်အခါ  ေကာင်းမွန်စွာ လုပ် ေဆာင် ေပး�ိုင်ခဲ့ ေ�ကာင်း သရုပ်ြပခဲ့သည်။   
ထို့ ေ�ကာင့် အနာဂတ်တွင် HARP-F ကို FCDO အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုထက်စာလျှင် စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် အယူအဆ
တစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူ�ိုင် ြပီး၊ ပိုမိုရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် အခန်းက�များနှင့် ပိုမို ေချာ ေမွ ့စွာ အ ေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း
နှင့်အတူ ပိုမိုေကာင်းမွန် ေသာရလာဒ်များကို  ေပးစွမ်း�ိုင်မည်ြဖစ်သည်။


