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ကာလရှညပ်ဋပိကခမ ာျားတငွ ်ရန်ပ ုံငငငွ ာကပ် ံ့င ကျားဆိုံငရ်ာစမီ ခန ံ့်ခွွဲမှုအတကွ ်နညျ်ားလမ်ျားမ ာျားနငှံ့ ်

ရငျ်ားမမစမ် ာျား  

မမန်မာနိုံငင် ရိှ Humanitarian Assistance and Resilience Programme Facility အဖွွဲွဲ့  မှဥပမာမ ာျား  

  

Humanitarian Assistance and Resilience Programme Facility (HARP-F) က ို မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာတံို ုံ့မြနြ်ှုအာား ဦားထဆာငရ်န ်န ိုငင်တွံငာ်းနငှုံ့ ်ထေသခံြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ား 

ြျာား၏ အခနာ်းကဏ္ဍက ို အာားထကာငာ်းထစရန ် ထေသတွငာ်း က ိုက်ညီြှုရှ ထအာင ် ထဆာငရွ်က်မခငာ်း 

(LOCALISATION)နငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ား၍ ကကီားကျယ်ခြ်ားနာားသည်ုံ့အထြားအယ ူ ကတ ကဝတ်ြျာားအတွက ်

သာီးသန ုံ့ကူ်ညီထထာက်ြံုံ့ြှုအမဖစ် ေဇီ ိုငာ်းထိုတ်ထာားမခငာ်းမဖစ်သည်။ ဆနာ်းသစ်ထသာ 

ရနြံ်ိုထငထွထာက်ြံုံ့ြှုနည်ားလြ်ားြျာား၊ စွြာ်းထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငထ်ရားသငတ်နာ်းြျာားနငှုံ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်ြံုံ့ြ ိုားြှုြျာားြှ 

တစ်ဆငုံ့ ်HARP-F သည် န ိုငင်တံွငာ်းရှ  လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာတံို ုံ့မြနြ်ှုစွြ်ားရည်က ို အစာားထ ိုား 

ြညုံ့်အစာား ြ ိုြ ိုအာားထကာငာ်းလာထစရန ် လိုြ်ထဆာငခ် ုံ့သည်။ HARP-F ၏ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

သံိုားြံိုနစှ်ြံို ထကျာသ်ည် န ိုငင်တံွငာ်း သ ို ုံ့ြဟိုတ် ထေသဆ ိုငရ်ာအဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားမဖစ်သည်။ HARP-F ၏ လိုြ်ငနာ်း 

တစ်ထလ ာက် ထ ထရာကသ်ညုံ့်ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှုက ိုမြြှငုံ့တ်ငရ်နန်ငှုံ့ ် ြဋ ြကခေဏခံ်ရထသာ လူ ုံ့အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား၏ 

ကကံုံ့ကကံုံ့ခံန ိုငစ်ြွ်ားက ိုတည်ထဆာက်ရနအ်တွက ် နှု ငာ်းချ နစ်ဥ်ားစာားြှုရှ ထသာြဟာဗျျူဟာအမဖစ် ထေသတွငာ်း 

က ိုက်ညီြှုရှ ထအာင ်ထဆာငရွ်က်မခငာ်း (LOCALISATION)က ို ထရာစြ်ထာားမခငာ်းမဖစ်သည်။ 

 

HARP-F သည် မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ်လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာ တံို ုံ့မြနြ်ှုက ို ဦားထဆာငြ်ညုံ့် ြ တ်ဖက ်

အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအာား ြံုံ့ြ ိုားကူညီရနန်ငှုံ့ ် ကာလရှည်ြဋ ြကခြျာားအတွငာ်း ရနြံ်ိုထင ွ စီြံခန ုံ့ခွ် ြှု အတွက ်

အရငာ်းအမြစ်ြျာားနငှုံ့ ် နည်ားလြ်ားြျာားစွာက ို ထိုတ်ထဖာ်ခ ုံ့ြါသည်။ ၎ငာ်းတ ို ုံ့အမြင၊် သက်ဆ ိုငရ်ာ စာရွက ်

စာတြ်ားြျာားက ို အမခာားအထမခအထနြျာားတွင ် အမခာားအဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားြှလ ိုက်ထလျာညီထထမွဖစ်ထအာင ်

ထလုံ့လာရန ် နငှုံ့ ် လက်ခံကျငုံ့သ်ံိုားန ိုငထ်စရန ် ထြ ာ်လငုံ့ခ်ျက်မဖငုံ့၊် ၎ငာ်းတ ို ုံ့က ို လက်ထတွွဲ့အသံိုားချြံို 

ဥြြာြျာားနငှုံ့အ်တူ ဤထနရာတွင ် စိုစည်ားထာားြါသည်။ န ိုငင်တံငွာ်းနငှုံ့ ် ထေသတွငာ်း 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာ ြ တ်ဖက် အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ ထခါငာ်းထဆာငြ်ှုက ိုြံုံ့ြ ိုားရန ်

အရငာ်းအမြစ်ြျာားနငှုံ့ ်နည်ားလြ်ားြျာားမဖငုံ့သ်ာ ြလံိုထလာက်ြါ။ HARP-F ၏ 'အလိုြ်လိုြ်ြံိုနည်ားလြ်ားြျာား' သည် 

အထရားကကီားသက ုံ့သ ို ုံ့၊ ထအာက်တွငလ်ည်ား ယငာ်းတ ို ုံ့က ို ထလုံ့လာစူားစြ်ားထာားြါသည်။ HARP-F 

အရငာ်းအမြစ်ြျာားနငှုံ့ ် နည်ားလြ်ားြျာား အြျ  ားြျ  ားရှ ထသာထကကာငုံ့ ် ၎ငာ်းတ ို ုံ့အာားလံိုားက ို ကျွန်ိုြ်တ ို ုံ့အထနမဖငုံ့ ်

ြထညုံ့်သွငာ်းထာားထသာ်လည်ား အမခာားအဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားနငှုံ့ ် အခငာ်းအကျငာ်းြျာားအတွက ်

အက ိုက်ညီဆံိုားမဖစ်သည်ဟို ကျွနြ််တ ို ုံ့ယံိုကကည်သညုံ့် လက်ထရွားစငြ်ျာားက ို ထညုံ့်သွငာ်းထြားထာားြါသည်။  
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ဤအရငာ်းအမြစ်ြျာားနငှုံ့ ် နည်ားလြ်ားြျာားက ို ထိုတ်ထဝမခငာ်းသည် ကြဘာတစ်ဝြှ်ားနငှုံ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်

ကာလရှည်ြဋ ြကခအတွက ် အလှူရှငြ်ျာား၏တံို ုံ့မြနြ်ှုြျာားက ိုြံိုထဖာ်ရနန်ငှုံ့ ် ကြဘာလံိုားဆ ိုငရ်ာ 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုလိုြ်ထဆာငခ်ျက်က ို အသ ထြားရနအ်လ ို ုံ့ငာှ ထေသတွငာ်းအသ ြညာနငှုံ့ ်

သငယ်ူြှုြျာားက ို ြ ထဝရနအ်တွက ် HARP-F ၏ကျယ်မြန ုံ့ထ်သာ ဉီားတည်လိုြ်ြ ိုငခ်ျက်ြျာားထ ြှ 

တစ်စ တ်တစ်ြ ိုငာ်းမဖစသ်ည်။ အမခာားသက်ဆ ိုငရ်ာ HARP-F သိုထတသန၊ သံိုားသြ်ချကြ်ျာား၊ လြ်ားညွှနခ်ျက်၊ 

အငတ်ာနက်နှာီးထနာှဖလှယ်ြွ ြျာား(webinars) နငှုံ့ ် ထလုံ့လာထာားထသာ သငခ်နာ်းစာြျာားြါဝငသ်ညုံ့်စာအိုြ်ြျာားက ို 

ြံိုနှ ြ်ထိုတ်ထဝမခငာ်းြျာားသ ို ုံ့ လငုံ့ခ််ြျာားက ို ဤစာတြ်ားတစ်ထလ ာက်တွင ် ထညုံ့သ်ွငာ်းထာားပြီား HARP-F 

ထလုံ့လာရန ်စာကကညုံ့်တ ိုက် ဤထနရာ တငွလ်ည်ား ကကညုံ့်ရှုန ိုငြ်ါသည်။     

  

HARP-F ၏ ခ ဥ်ျားကပ်မှုစညျ်ားမ ဥ်ျားမ ာျား  

HARP-F ၏ ြ တ်ဖက်မဖစ်ြှုဆ ိုငရ်ာချဉားကြ်ြှုသည် အစီအစဥ်ထရားရာစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၏ မြငုံ့ြ်ာားထသာစံနှုနာ်းြျာားနငှုံ့ ်

တာဝနခံ်ြှုတ ို ုံ့က ို ထသချာထစထသာ်လည်ား အချ  ွဲ့ထသာနယ်ြယ်ြျာားတွင ် လ ိုက်ထလျာညီထထရွှ ြှုက ိုြါ ခွငုံ့မ်ြ  

ထာားသည်။ ထအာက်ြါတ ို ုံ့ြှာ HARP-F ၏ ြ တ်ဖက်မဖစ်ြှုဆ ိုငရ်ာချဉားကြ်ြှုတွင ် အသံိုားမြ သညုံ့ ်

အထမခခံစည်ားြျဥ်ား အချ  ွဲ့ မဖစ်ပြီား၊ လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာတံို ုံ့မြနြ်ှုက ို ဦားထဆာငရ်န ် န ိုငင်တံငွာ်း 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်က ို အစာားထ ိုားမခငာ်းြဟိုတဘ်  ြ ိုြ ိုထကာငာ်းြွနထ်အာငထ်ဆာငရွ်က်မခငာ်းအထြေါ် 

ဦားစာားထြားလိုြ်ထဆာငက်ကြါသည်။ လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာအကအူညီြျာား ထြားအြ်န ိုငရ်န ်

HARP-F ၏ စွြ်ားထဆာငရ်ည်က ို ၎ငာ်း၏ ေဇီ ိုငာ်း၊ လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားနငှုံ့ ် တည်ထဆာက်ြံိုြျာားက ြည်က ုံ့သ ို ုံ့ 

ြံုံ့ြ ိုားထြားခ ုံ့ြံိုက ို ဤထနရာတွင ်ကကညုံ့်န ိုငြ်ါသည်။ 

 

စဉ်ဆကမ်မပတ ်စွမ်ျားငဆာငရ်ည်ပ ံ့ပိုံျားမှု၊ လမ်ျားညွှန်မပသမှု၊ နည်ျားမပမှုနငှံ့ ်ပ ျားငပေါငျ်ားငဆာငရွ်ကမ်ှု 

HARP-F သည် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ စွြ်ားထဆာငရ်ည်က ို တည်ထဆာက်ရနန်ငှုံ့ ် န စစဓူဝမြဿနာြျာား 

အတွက် ထမဖရငှာ်းချက်ြျာားက ို ရှာထဖွမခငာ်းအြါအဝင၊် ၎ငာ်းတ ို ုံ့လိုြ်ငနာ်း၏ကဏ္ဍထြါငာ်းစံိုတွင ် ြံုံ့ြ ိုားကူညီရန ်

တ ိုက်ရ ိုက်နည်ားမြြှု(coaching)က ို ထြားြါသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်ြံှ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားနငှုံ့ ်

ြူားထြါငာ်းထဆာငရွ်က်ြှုအစတွင ် မြ လိုြ်ခ ုံ့ထသာ စွြ်ားထဆာငရ်ည်အက မဖတ်ြှုတစ်ခိုသည် ကွာဟချက်ြျာားက ို 

ထဖာ်ထိုတ်ခ ုံ့ပြီား၊ ြ တ်ဖက်ြျာား သတ်ြှတ်ထာားထသာ ဦားစာားထြားနယ်ြယ်ြျာားတွင ်ထလုံ့ကျငုံ့သ်ငက်ကာားြှုနငှုံ့အ်တူ 

၎ငာ်းတ ို ုံ့နငှုံ့သ်ငုံ့ထ်တာ်သညုံ့်  နည်ားမြနငှုံ့ ် ြံုံ့ြ ိုားြှုြျာားက ို HARP-F ြှထဆာငရွ်က်ထြားန ိုငထ်စခ ုံ့သည်။ HARP-F ၏ 

https://www.harpfacility.com/our-work/share-knowledge/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-functionality-review-full-report/
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န ိုငင်တွံငာ်းဝနထ်ြ်ားြျာားနငှုံ့ ် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြှဝနထ်ြ်ားြျာားကကာားတွင ် အဖွ ွဲ့အစည်ား၏အဆငုံ့အ်ာားလံိုား၌ 

ဆက်သွယရ်ာတွင၊် မြနြ်ာဘာသာစကာားမဖငုံ့ ် ထမြာဆ ိုမခငာ်းမဖစ်ပြီား၊ အထကကာငာ်းြှာ 

ထခါငာ်းထဆာငြ်ှုအဆငုံ့ရ်ှ သူြျာားက HARP-F ဝနထ်ြာ်းြျာား နငှုံ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်ထ ထတွွဲ့ဆက်ဆရံရံိုြ သာြက၊ 

ဝနထ်ြ်ားြျာားထြံှ ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှုြျာားလည်ား ရရှ ြည်မဖစ်သည်။  

 

HARP-F ဝနထ်ြ်ားြျာားနငှုံ့ ် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအကကာား ဆက်ဆထံရားသည် ထန ုံ့စဉနာီးြါားရှ ခ ုံ့ပြီား၊ HARP-F 

သည် စာရွက်စာတြာ်းလိုြ်ငနာ်းြျာားက ိုပြီားစီားထအာငထ်ဆာငရွ်က်မခငာ်းြှ ထန ုံ့စဥ်စ နထ်ခေါ်ြှုြျာားအတွက် ြူားထြါငာ်း 

ေဇီ ိုငာ်းထိုတ်မခငာ်းအထ  နယ်ြယ်အာားလံိုားတငွ ်  အကကဉံာဏြ်ျာားထြားမခငာ်း၊ နည်ားမြမခငာ်းနငှုံ့ ် ြံုံ့ြ ိုားြှုြျာားက ို 

ထဆာငရွ်က် ထြားခ ုံ့ြါသည်။ ြ တ်ဖက်ြျာားအာား စဉဆက်ြမြတ် ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှုသည် အရငာ်းအမြစ်က ို သံိုားစွ မခငာ်း 

မဖစ်ထသာ်လည်ား အထာူးသမဖငုံ့ ်မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  အဖွ ွဲ့အစည်ားငယ်ြျာားအတွက် ြ တ်ဖက်ြျာား၏ စွြ်ားထဆာငရ်ည်က ို 

ဖံွွဲ့ ပဖ  ားထစရန ် အတွက်သာြက၊ စီြံက နာ်းအရည်အထသာွးက ို ထသချာစွာထကာငာ်းြွနထ်စရနအ်တွကလ်ည်ား  

အလွနထ် ထရာက်ထကကာငာ်း သက်ထသမြခ ုံ့သည်။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

ထခါငာ်းထဆာငြ်ှုအခနာ်းကဏ္ဍက ို အာားမဖညုံ့်လိုြ်ထဆာငထ်ြားမခငာ်းနငှုံ့ ် HARP-F ၏ 

လိုြ်ငနာ်းဆ ိုငရ်ာြံုံ့ြ ိုားထြားမခငာ်းတ ို ုံ့နငှုံ့ ် စြ်လျဥ်ားသညုံ့ ် ထနာက်ထြ် အချက်အလက်ြျာားက ို 

ဤထနရာတငွရ်ရှ န ိုငပ်ြီား၊ ဤထနရာတငွ ် ရရှ န ိုငပ်ြီား ထေသတွငာ်း က ိုက်ညီြှုရှ ထအာင ် ထဆာငရွ်က်မခငာ်း 

(LOCALISATION)၏ ြါဝါအာဏာ ဖွ ွဲ့စည်ားြံိုအထမြာငာ်းအလ အထြေါ် အကကံမြ ချက်ြျာားက ို ဤထနရာတွင ်

ရရှ န ိုငြ်ါသည်။ 

 

ယ ုံ ကည်စိတခ် ရငသာ မိတဖ်ကမ်ဖစ်မှုမ ာျားကိုံ တည်ငဆာကမ်ခငျ်ား 

HARP-F သည် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားနငှုံ့ ်ယံိုကကည်ြှုရှ သညုံ့်ဆက်ဆထံရားက ို မြြှငုံ့တ်ငထ်ြားခ ုံ့သည်။ ြ တ်ဖက် 

ြျာားအထနမဖငုံ့ ် HARP-F အထြေါ်လ ိုအြ်သညုံ့်အခါတ ိုငာ်းတွင ် ထြ်ထလာငာ်းြံုံ့ြ ိုားြှုထြားြှုနငှုံ့ြ်တ်သက်၍ ယံိုကကည် 

ခ ုံ့ပြီား၊ ၎ငာ်းသည် ြ တ်ဖက်ြျာားအာား မြဿနာြျာားက ို တတ်ကကစွာထမဖရငှာ်းန ိုငထ်စရနန်ငှုံ့ ် စ နထ်ခေါ်ြှုြျာား ကကံ လာ 

ထသာအခါတွင ် အမြညုံ့်အဝြွငုံ့လ်ငာ်းမြငသ်ာြှုရှ ထစရန ် လိုြ်ထဆာငထ်ြားြါသည်။ စ နထ်ခေါ်ြှုအလွနြ်ျာားထသာ 

အစီအစဥ၏် အထကကာငာ်းအရာက ို အသ အြှတ်မြ မခငာ်းမဖငုံ့၊် HARP-F သည် အစအီစဥ်၏အရည်အထသာွးက ို 

ြထ ခ ိုက်သွာားထစြ  ယံိုကကည်စ တ်ချရထသာ လိုြ်ထဖာ်က ိုငဖ်က်ြျာားအတွက် လ ိုက်ထလျာညီထထမွဖစ်ြှုအထြေါ် 

ဦားစာားထြားသည်။ ဥြြာအာားမဖငုံ့၊် လံိုမခံ ထရားကန ုံ့သ်တ်ချက်ြျာားထကကာငုံ့ ် ကွငာ်းဆငာ်းအဖွ ွဲ့ြျာားက 

သတ်ြှတ်ထာားထသာ လူဦားထရဆသီ ို ုံ့ ြထရာက်န ိုငထ်သာအခါတွင ် HARP-F အထနမဖငုံ့ ်

အစီရငခ်ံြညုံ့်အချ နဇ်ယာားက ို လ ိုက်ထလျာညီထထ ွ မဖစ်ထစရန ် ခွငုံ့မ်ြ ထာားထသာ်လည်ား၊ လ ိုအြ်ချက်ြျာား၊ 

အရည်အထသွား သ ို ုံ့ြဟိုတ် အစီရငခံ်မခငာ်းအထကကာငာ်းအရာတ ို ုံ့အထြေါ် အထလ ာုံ့ြထြားထာားြါ။ က ိုဗစ်-၁၉ နငှုံ့ ်

https://www.harpfacility.com/resources/localisation-myanmar-supporting-and-reinforcing-my/
https://www.harpfacility.com/resources/power-structure-localisation/
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အာဏာသ ြ်ားြှုတ ို ုံ့က HARP-F အာား အထဝားတငွရ်ှ သညုံ့ ် ြ တ်ဖက ် အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားနငှုံ့ဆ်က်ဆထံရားအထြေါ် 

ထမြာငာ်းလ သွာားထစရန ် တွနာ်းအာားထြားထသာအခါ၊ ယငာ်းသ ို ုံ့ထသာ လ ိုက်ထလျာညီထထ ွ

ထမြာငာ်းလွယ်မြငလ်ွယ်ရှ ြှုက ြ တ်ဖက်ဆက်ဆထံရားြျာားတွင ် အထာူးသမဖငုံ့ ် အထရားကကီားသညုံ့ ်

မြငုံ့ြ်ာားထသာယံိုကကည်ြှုက ို မဖစ်ထြေါ်ထစသည်။ အထဝားတငွရ်ှ သညုံ့် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားဆသီ ို ုံ့ HARP-F ၏ 

ချဉားကြ်ြှုနငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ား၍ ထနာက်ထြ်အချက်အလက်ြျာားက ို ဤထနရာတငွ ်ရန ိုငြ်ါသည်။ 

 

နည်ျားပညာဆိုံငရ်ာ ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ာျားအတကွ် စွမ်ျားငဆာငရ်ည်မမြှငံ့တ်ငမ်ခငျ်ား 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်အက မဖတ်ြှုမြ လိုြ်ပြီားထနာက်၊ HARP-F သည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

နည်ားြညာြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာ ကျွြ်ားကျငြ်ှုြျာားက ို နည်ားလြ်ားနစ်ှြျ  ားမဖငုံ့ ် တည်ထဆာက်ခ ုံ့သည်။ ၎ငာ်းတ ို ုံ့ြှာ 

ကျွြ်ားကျငသ်ူြျာား၏ အကကံဉာဏြ်ျာားြှတစ်ဆငုံ့ ် နည်ားြညာအကူအညီြျာား ထြားအြ်မခငာ်းနငှုံ့ ် HARP-F ၏ 

န ိုငင်တံွငာ်း ထလုံ့ကျငုံ့ထ်ရားအဖွ ွဲ့ ြှ အထကာငအ်ထည်ထဖာ်ထာားထသာ တရာားဝငသ်ငတ်နာ်းြှတစ်ဆငုံ့ ်

တည်ထဆာက်ခ ုံ့မခငာ်း မဖစ်သည်။  HARP-F ၏ အထာူးမြ ထာားသညုံ့် 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာသငတ်နာ်း၊ အထရားထြေါ် ကက  တငမ်ြငဆ်ငြ်ှုသငတ်နာ်းနငှုံ့ ်

တံို ုံ့မြနထ်ရားသငတ်နာ်းြျာားသည် သဘာဝကြ်ထဘားနငှုံ့ ်ရှုြ်ထထာွးထသာ ထဘားအနတရာယ်ြျာားြှ ကက  တငမ်ြငဆ်ငရ်န ်

တံို ုံ့မြနရ်နန်ငှုံ့ ် မြနလ်ည်ထကာငာ်းြွနလ်ာထစရနတ် ို ုံ့အတွက် ြထြဆံိုား တံို ုံ့မြနသ်ူြျာား၏ ကကံုံ့ကကံုံ့ခံန ိုငစွ်ြ်ားက ို 

တည်ထဆာက်ထြားခ ုံ့ြါသည်။ တရာားဝငသ်ငတ်နာ်းက ို ြျက်နာှချငာ်းဆ ိုင ် ြ ို ုံ့ချခ ုံ့ပြီား၊ ထနာက်ြ ိုငာ်းတငွ ် က ိုဗစ-်၁၉ 

ကြ်ထရာဂါထကကာငုံ့ ် အထဝားြှထန၍ မြနြ်ာဘာသာစကာားမဖငုံ့ ် ထေသခံ သငတ်နာ်းဆရာြျာားြှတစ်ဆငုံ့ ်

မြ လိုြ်ခ ုံ့သည်။ သငတ်နာ်းအလွနအ်က မဖတ်ြှုြျာားက အသ ြညာြျာားဆည်ားြူားမခငာ်းနငှုံ့ ်

ကျွြ်ားကျငြ်ှုမြြှငုံ့တ်ငမ်ခငာ်းြျာားက ို အြ အရရယူထြားခ ုံ့သည်။ HARP-F ၏ သငတ်နာ်းနငှုံ့ ် စွြ်ားရည် 

မြြှငုံ့တ်ငထ်ရားဆ ိုငရ်ာ ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှုနငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ားသညုံ့် အချက်အလက်ြျာားက ို ဤထနရာတွင ်ရရှ န ိုငြ်ါသည်။ 

 

အဖွွဲွဲ့အစည်ျားဖွ ွဲ့ ဖဖိ ျားတိုံျားတကင်ရျားဆိုံငရ်ာ စွမ်ျားငဆာငရ်ည်မမြှငံ့တ်ငမ်ခငျ်ား 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငထ်ရား၊ နည်ားြညာြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာသငတ်နာ်းနငှုံ့ ် အစီအစဥ်လိုြ်ထဆာငခ်ျက်ဆ ိုငရ်ာ ြံုံ့ြ ိုားြှု 

တ ို ုံ့နငှုံ့အ်တူတကွြင၊် HARP-F သည် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ အဖွ ွဲ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာစွြာ်းထဆာငရ်ည်က ို 

တည်ထဆာက်ရန၊် ထရရှည်တည်တံုံ့ထသာ အဖွ ွဲ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာ တ ိုားတက်ြှုက ို ြံုံ့ြ ိုားထြားရနအ်မြင၊်  ဝနထ်ြ်ား 

အထမြာငာ်းအလ မြငုံ့ြ်ာားမခငာ်းနငှုံ့ ် လူ ုံ့စွြ်ားအာားအရငာ်းအမြစ်လ ိုအြ်ချက်ြျာားက ုံ့သ ို ုံ့ထသာ အဖွ ွဲ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာ 

စ နထ်ခေါ်ြှုြျာားက ို ထကျာ်လွှာားန ိုငရ်နအ်လ ို ုံ့ငာှ အဖွ ွဲ့အစည်ားအတွငာ်း ခ ိုငြ်ာအာားထကာငာ်းထစထရားအတွက် ရနြံ်ိုထငနွငှုံ့ ်

ြံုံ့ြ ိုားြှုြျာားက ိုထြားခ ုံ့ြါသည်။ HARP-F ၏ အဖွ ွဲ့အစည်ားဖံွွဲ့ ပဖ  ားတ ိုားတက်ထရားဆ ိုငရ်ာ ြံုံ့ြ ိုားြှုတွင ် လူ ုံ့စွြ်ားအာား 

အရငာ်းအမြစ်စီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ ထငထွကကားစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ ဝယ်ယူထရားနငှုံ့ ်ထထာက်ြံုံ့ြ ို ုံ့ထဆာငထ်ရား၊ ရံို ားစီြံခန ုံ့ခွ် ထရား၊ ထလုံ့လာ 

https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-approach-remote-partnership-myanmar-evaluat/
https://www.harpfacility.com/our-work/build-resilience-empower-local-actors/training-team-impact/
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ထစာငုံ့က်ကညုံ့်အက မဖတ်ထရား (MEAL)၊ အကာအကွယ်ထြားထရား၊ လ ြ်လည်ြှုက ိုဆန ုံ့က်ျငထ်ရား၊ 

ြဋ ြကခအက ဆတ်ြှု၊   အစီအစဥ်ဆ ိုငရ်ာစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ ြဟာဗျျူဟာထမြာက်ဖံွွဲ့ ပဖ  ားတ ိုားတက်ြှု၊ 

ထဘားအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ စီြံခန ုံ့ခွ် ြှုနငှုံ့ ် အလှူရှငမ်ဖငုံ့ခ်ျ တ်ဆက်ထဆာငရွ်က်ြှုစသညုံ့် နယ်ြယ်ြျာား ြါဝငသ်ည်။ 

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား၏ စီြံက နာ်းတစ်ခိုစ၏ီ အစနငှုံ့အ်ဆံိုားတွင ် စွြာ်းထဆာငရ်ည်အက မဖတ်ြှုြျာားက 

ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှုထြားရြညုံ့ ် ဦားစာားထြား နယ်ြယ်ြျာားက ို ထဖာထ်ိုတ်သတ်ြှတ်ထြားရံိုသာြက၊ 

အဖွ ွဲ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာစွြ်ားရည်ဖံွွဲ့ ပဖ  ားတ ိုားတက်ြှုနငှုံ့ ် ကျွြ်ားကျငြ်ှုြျာား တ ိုားတက်ထရားတ ို ုံ့က ို 

အြ အရဖြ်ားယူထြားခ ုံ့ြါသည်။  

 

စဉ်ဆကမ်မပတ ်သငယ် မခငျ်ား 

HARP-F သည် ကြဘာတစ်ဝှြ်ားနငှုံ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ကာလရှည်ြဋ ြကခအတကွ် ကြဘာလံိုားဆ ိုငရ်ာ 

လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုလိုြ်ထဆာငခ်ျက်နငှုံ့ ် အလှူရှငြ်ျာား၏ တံို ုံ့မြနြ်ှုြျာားက ို အသ ထြားရနအ်တွက် 

အသ ြညာြ ထဝမခငာ်းအစီအစဉက ို ဦားစာားထြားလိုြ်ထဆာငခ် ုံ့ြါသည်။ သငယူ်မခငာ်းက ို အဆ ိုမြ လွှာြှ ထလုံ့လာ 

ထစာငုံ့က်ကညုံ့်အက မဖတ်ထရား (MEAL) ေဇီ ိုငာ်းအထ မဖစသ်ညုံ့် အစီအစဥ၏် 

အဆငုံ့တ် ိုငာ်းတွငတ်ည်ထဆာက်ထာားပြီား၊ အသ ြညာဆ ိုငရ်ာနည်ားလြ်ားြျာားတည်ထဆာက်ရနန်ငှုံ့ ်

အနာဂတ်ထရားရာအစီအစဥ်ထရားဆွ ြှုက ို အသ ထြားရန ် အတွက် သငယ်ူြှုက ို အသံိုားချရန ်

စဥ်ားစာားနှု ငာ်းချ နြ်ှုရှ စွာမဖငုံ့ ် ကက  ားြြ်ားထဆာငရွ်က်ခ ုံ့သည်။ HARP-F သည် ြ တ်ဖက်ြျာား၏ အလိုြ်နငှုံ့ ်

သငယူ်ြှုတ ို ုံ့က ို ဖြ်ားယူထြားသညုံ့် ြျာားမြာားလှစွာထသာ သံိုားသြ်ချက်ြျာား၊ လြ်ားညွှနြ်ှု၊ သငခ်နာ်းစာြျာားနငှုံ့ ်

လိုြ်ငနာ်းအစီအစဉြျာားက ို ထိုတ်ထဝထာားပြီားမဖစ၍် ဤထနရာတွငက်ကညုံ့ရ်ှုန ိုငသ်ည်။ 

 

 

 

အရငျ်ားအမမစမ် ာျားနငှံ့ ်နညျ်ားလမ်ျားမ ာျား 

ကာလရှည်ြဋ ြကခြျာားအတွငာ်း ထထာက်ြံုံ့ထကကားစီြံခန ုံ့ခွ် ြှုအတွက် HARP-F ၏ လက်ထရွားစင ်

အရငာ်းအမြစ်ြျာားနငှုံ့ ် နည်ားလြ်ားြျာားအမြင၊် အမခာားသက်ဆ ိုငရ်ာစာရွက်စာတြ်ားြျာားအာား အမခာားထသာ 

အထမခအထနြျာားတွင ် အမခာားထသာအဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားြ ှ လ ိုက်ထလျာညီထထမွဖစ်ထအာင ် ထလုံ့လာရနန်ငှုံ့ ် လက်ခံ 

ကျငုံ့သ်ံိုားန ိုငထ်စရန ်ထြ ာ်လငုံ့ခ်ျက်မဖငုံ့၊် ၎ငာ်းတ ို ုံ့က ို လက်ထတွွဲ့အသံိုားချြံိုဥြြာြျာားနငှုံ့အ်တူ ဤထနရာတွင ်စိုစည်ား 

ထာားြါသည်။ ၎ငာ်းတ ို ုံ့က ို လက်ထတွွဲ့အသံိုားချြံိုဥြြာြျာားနငှုံ့အ်တူ အမခာားသူြျာားထြှံ လ ိုက်ထလျာညီထထ ွ

မဖစ်ထအာင၊် လက်ခံကျငုံ့သ်ံိုားန ိုငထ်စရန ် ထြ ာ်လငုံ့လ် က် ထအာက်တွင ် စိုစည်ားထာားသည်။ အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားနငှုံ့ ်

အမခာားသက်ဆ ိုငရ်ာ အထကကာငာ်းအရာြျာား။ 

https://www.harpfacility.com/our-work/share-knowledge/
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မခ  င ုံသ ုံျားသပ်ခ က ်

၁။ အဆ ိုမြ လွှာ/ အယူအဆထရားရာြှတ်ချက် (Proposal/Concept Note) 

၂။ အရည်အချငာ်းနငှုံ့ ်ထဘားအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ အက မဖတ်ြှု 

၃။ စာချ ြ်နငှုံ့ ်ရနြံ်ိုထငဆွ ိုငရ်ာ သထဘာတူညီချက ်

၄။ ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding) 

၅။ အစီရငခ်တံငမ်ြမခငာ်းနငှုံ့ ်ထစာငုံ့က်ကညုံ့်ထလုံ့လာမခငာ်း 

၆။ မြနလ်ည်အစအီစဉချထာားမခငာ်းနငှုံ့ ်မြငဆ်ငြ်ှုြျာား 

၇။ အက မဖတ်မခငာ်း၊ ထနာကဆ်ံိုားအစရီငခ်မံခငာ်း၊ စီြံက နာ်းြ တ်မခငာ်းနငှုံ့ ်စာရငာ်းစစ်မခငာ်း။  

 

၁။ အဆိုံမပ လွှာ/အယ အဆငရျားရာမှတခ် က(်Proposal/Concept Note) 

HARP-F သည် အဆ ိုမြ လွှာအတွက် ထခေါ်ဆ ိုြှု သ ို ုံ့ြဟိုတ် အယူအဆထရားရာြှတ်စိုက ို ထိုတ်မြနသ်ညုံ့်အခါတငွ၊် 

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားက ဇာတင် ကာငျ်ားမပအဆိုံမပ လွှာအက ဉ်ျားတစ်ခုံ၊ အလုံပ်အစအီစဉ်တစ်ခုံ၊ ဘတဂ် က ်

တစ်ငစာင၊် မှတတ်မ်ျားငဘာင ် သိုံ ံ့မဟုံတ ် လုံပ်ငဆာငခ် ကဇ်ယာျားတစ်ခုံနငှံ့ ် ငဘျားအနတရာယဆ်ိုံငရ်ာ 

စာရငျ်ားသငွျ်ားမှု တ ို ုံ့က ို တငသ်ွငာ်းြည်မဖစ်သည်။ တငမ်ြချက်က ို HARP-F ၏ ဝနထ်ြ်ားအထနမဖငုံ့ ် 

အရည်အချငာ်းမြညုံ့်ြီြှု၊ စီြကံ နာ်း နငှုံ့ဆ်က်စြ်ြတသ်ကြ်ှု၊ အဓ က ဆက်နယွ်ယှက်မဖာထနသညုံ့်မြဿနာြျာား၊ 

ထငထွကကားခ ိုငြ်ာြှု၊ တငေ်ါ၏ ရည်ြှနာ်းချကြ်ျာားအမြင ် ဦားစာားထြားအစီအစဉြျာားနငှုံ့အ်ညီ 

လ ိုက်ထလျာညီထထမွဖစ်ထစမခငာ်း၊  ထငတွနဖ် ိုား(Value for money)၊ သက်ထရာက်ြှုရှ သြူျာားအထြေါ် တာဝနခ်ံြှု၊ 

ထစာငုံ့က်ကညုံ့်ြှု၊ အက မဖတ်မခငာ်း၊ သငယူ်မခငာ်းနငှုံ့ ် လ ိုက်ထလျာညီထထ ွ ရှ ထသာ စီြံခန ုံ့ခွ် ြှု ြျာားအသံိုားမြ ၍ 

အက မဖတရ်န ်အဆိုံမပ လွှာကိုံအကွဲမဖတမ်ှုပ ုံစ က ို အသံိုားမြ ၍ အက မဖတသ်ွာားြည်မဖစြ်ါသည်။  

 

ြျာားလှစွာထသာမြနြ်ာုံ့ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားတွင ်အဆ ိုမြ လွှာထရားဆွ မခငာ်း၊ အဆ ိုမြ လွှာ/ဘဏ္ဍာထရားဆ ိုငရ်ာ 

စာရွက်စာတြ်ားြျာားဖနတီ်ားမခငာ်း၊ သ ို ုံ့ြဟိုတ် စာရငာ်းစစ်ြှုြျာားအထြေါ်က ိုငတ်ွယ်ထမဖရှငာ်းမခငာ်း၊ 

ပြီားထမြာက်ြှုအထမခခံသညုံ့် အစီရငခ်ံမခငာ်း (Milestone-based reporting) သ ို ုံ့ြဟိုတ်  ပြီားထမြာက်ြှုအလ ိုက ်

ထငထွြားထချြှုြျာား (Milestone payments) က ို က ိုငတွ်ယ်ထမဖရှငာ်းရာတွင ်အထတွွဲ့အကကံ ြရှ ကကြါ။ ထ ို ုံ့ထကကာငုံ့ ်

HARP-F သည် ယံိုကကည်ထလာက်ထသာ အကကံဥာဏြ်ျာား တငသ်ွငာ်းခ ုံ့ကကထသာ ဂိုဏသ် ကခာရှ ထသာ 

အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားထ ံ အဆ ိုမြ လွှာတငသ်ွငာ်းမခငာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉအတငွာ်း သ သာထငရ်ှာားထသာ 

စွြ်ားရည်မြြှငုံ့တ်ငထ်ရားဆ ိုငရ်ာ အထထာက်အြံုံ့က ို ြံုံ့ြ ိုားထြားခ ုံ့ထသာ်လည်ား၊ 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်အကန ုံ့အ်သတ်ထကကာငုံ့ ် ၎ငာ်းအထနမဖငုံ့ ် လ ိုအြ်ထသာအရည်အထသွားအဆငုံ့ ် အထ   

ြှတ်တြ်ားြတှ်ရာယမူခငာ်းအပြီားသတ်န ိုငရ်န ် ရိုနာ်းကနခ် ုံ့ရသည်။ 
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HARP-F သည် ချဉားကြ်ြှုအာားလံိုားက ို တစ်ခိုတည်ားမဖငုံ့ ် အဆငထ်မြထစထသာြံိုစကံ ို အသံိုားမြ မခငာ်းထက ်

လ ိုအြ်ချက်ြျာားက ညီြ ပြီားသငုံ့တ်ငုံ့ထ်လ ာက်ြတ်ြှုရှ ထရားက ိုထသချာထစရနအ်လ ို ုံ့ငာှ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ား၏ 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ဆ ိုငရ်ာလ ိုအြ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ် ထထာက်ြံုံ့ထငအွြျ  ားအစာား၊ အရွယ်အစာား၊ နယ်ြယ်နငှုံ့ ်

ထဘားအနတရာယ်ရှ ြှုဆ ိုငရ်ာအဆငုံ့အ်လ ိုက် အစီရငခံ်မခငာ်းဆ ိုငရ်ာ လ ိုအြ်ချက်ြျာားက ိုလည်ား လ ိုက်ထလျာညီထထ ွ

မဖစ်ထအာင ် မဖညုံ့်ဆည်ားထြားပြီား၊ အထရားအကကီားဆံိုားလ ိုအြ်ချက်ြျာားက ို ထသချာထအာငထ်ဆာငရွ်ကမ်ခငာ်းက အစ ီ

အစဥ်၏အချက်အလက်အစိုစိုတ ို ုံ့တွင ် ကျငုံ့သ်ံိုားထလုံ့ရှ ြါသည်။ အဆ ိုမြ လွှာတစ်ခိုစီက ို အက မဖတ်ပြီားထနာက်၊ 

HARP-F သည် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အဓ ကြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအာား လ ိုအြ်ထသာမြနလ်ည်မြငဆ်ငြ်ှုြျာားက ို 

ကူညီ၍ အထကာငအ်ထည်ထဖာ်ထြားရနန်ငှုံ့ ် အဆ ိုမြ လွှာ၏အရည်အထသွားစံနှုနာ်းြျာားက ို မြညုံ့်ြှီထစရန ် အကကံမြ  

ချက်ြျာားထြားမခငာ်း၊ ထြားခွနာ်းြျာားက ိုထမဖရှငာ်းထြားမခငာ်းနငှုံ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်လက်ကြ်ားကူညီြံုံ့ြ ိုားထြားမခငာ်းတ ို ုံ့က ို 

မြ လိုြ်ခ ုံ့ြါသည်။   

1. HARP-F Narrative Proposal Template (မြနြ်ာဘာသာ) 

2. HARP-F Workplan Template (မြနြ်ာဘာသာ) 

3. HARP-F Budget and Financial Report Checklist (မြနြ်ာဘာသာ) 

4. Example Logframe (မြနြ်ာဘာသာ) 

5. HARP-F Activity Table Template (မြနြ်ာဘာသာ) 

6. Example Risk Register (မြနြ်ာဘာသာ) 

7. HARP-F Proposal Assessment Form (မြနြ်ာဘာသာ) 

 

၂။ အရည်အခ ငျ်ားနငှံ့ ်ငဘျားအနတရာယဆ်ိုံငရ်ာ အကွဲမဖတမ်ှု 

HARP-F ၏ အက မဖတ်မခငာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉသည် ြ တ်ဖက်ြျာားအာား ရ ိုားသာားထမဖာငုံ့ြ်တ်ြှုနငှုံ့ ် တရာားဝငြ်ှုဆ ိုငရ်ာ 

အမြငုံ့ဆ်ံိုားစံချ နစံ်ညွှနာ်းြျာားအတ ိုငာ်း လိုြ်ထဆာငထ်ကကာငာ်း ထသချာထစြါသည်။ ြ တဖ်ကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားက 

ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding)၊ အိုြ်ချ ြ်ြှု၊ လ ြ်လည်ြှု၊ လာဘထ်ြားလာဘယ်ူြှု၊ 

အကျငုံ့ြ်ျက်မခစာားြှု၊ ထငထွကကားခဝါချြှု၊ လိုြ်ငနာ်းတွငာ်းထ နာ်းချ ြ်ြှု၊ ထဘားအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ 

ထထာက်ြံုံ့ြ ို ုံ့ထဆာင ်ထရားဆ ိုငရ်ာစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ ြွငုံ့လ်ငာ်းမြငသ်ာြှုအမြင၊် ကျငုံ့ဝ်တ်ြျာားနငှုံ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညုံ့ ်

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ကွာဟချက်ြျာားက ို ထဖာ်ထိုတ်ထြားသညုံ့် လုံပ်ငန်ျားမိတဖ်ကင်များခွန်ျားလွှာ (Business Partner 

Questionnaire) က ို တငသ်ငွာ်းခ ုံ့သည်။ HARP-F ၏ ဝနထ်ြ်ားြျာားက မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  

ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ အဖွ ွဲ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာစွြာ်းထဆာငရ်ည်နငှုံ့ ် ထလုံ့လာ ထစာငုံ့က်ကညုံ့မ်ခငာ်း၊ 

အက မဖတ်မခငာ်းနငှုံ့ ် သငယူ်မခငာ်းဆ ိုငရ်ာစွြ်ားထဆာငရ်ည်တ ို ုံ့က ို မြနလ်ည်သံိုားသြ်ရနအ်တွက် 

ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ား၏ စွြာ်းထဆာငရ်ည်ဆ ိုငရ်ာအက မဖတြ်ှု (Partner Capacity Assessment) အမြင၊် 

https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-narrative-proposal-template-myanmar-languag/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-workplan-template-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-fs-budget-and-financial-report-checklist-myan/
https://www.harpfacility.com/resources/example-logframe-template-myanmar/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-activity-table-template-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-activity-table-template-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/example-risk-register-template-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-proposal-assessment-form-myanmar-language/
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ထလုံ့လာထစာငုံ့က်ကညုံ့်မခငာ်း၊ အက မဖတ်မခငာ်းနငှုံ့ ် သငယ်မူခငာ်းဆ ိုငရ်ာအက မဖတ်ြှု (Monitoring, Evaluation 

and Learning Assessment) တ ို ုံ့က ိုလည်ား လိုြ်ထဆာငခ် ုံ့ြါသည်။  

 

ဂိုဏသ် ကခာရှ ထသာ မြနြ်ာအဖွ ွဲ့အစည်ားငယြ်ျာားတငွ ်လ ိုအြ်ထသာ ကျွြ်ားကျငြ်ှုြျာား၊ လိုြ်ငနာ်းစဉြျာား သ ို ုံ့ြဟိုတ် 

လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားြျာား (ဥြြာ - စာရငာ်းစစ်လိုြ်ငနာ်းစဉြျာား၊ ထငထွကကားစီြံခန ုံ့ခွ် ြှု၊ ကထလားသူငယ် ကာကွယ် 

ထစာငုံ့ထ်ရှာက်ထရား၊ အကာအကွယ်ထြားထရား၊ လ ြ်လည်ြှုက ိုဆန ုံ့က်ျငထ်ရား၊ ြစစည်ားဝယယ်ူထရားြူဝါေြျာား) သည် 

ြျာားထသာအာားမဖငုံ့ ် ထနရာတကျရှ ြထနကကထြ၊ သ ို ုံ့ြဟိုတ် အဆ ိုြါနယ်ြယ်ြျာားအတငွာ်းရှ  

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ြျာားြှာ အကန ုံ့အ်သတ်ရှ ထနကကြါသည်။ သ ို ုံ့ထသာ် ၎ငာ်းတ ို ုံ့တငွ ်

န ိုငင်တံကာြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၌ြရှ ထသာ ခ ိုငြ်ာအာားထကာငာ်းသညုံ့ ်

အသ ိုက်အဝနာ်းအတွငာ်းချ တဆ်က်ြှုြျာားနငှုံ့ ် လက်လှြ်ားြှြီှုြျာား ရှ ြါသည်။ အက မဖတ်မခငာ်း လိုြ်ငနာ်းစဉသည် 

တ ိုားတက်ထအာငထ်ဆာငရွ်က်ထြားရနလ် ိုအြ်သညုံ့်ထနရာြျာားက ို ထဖာ်ထိုတ်တငမ်ြခ ုံ့ြါက၊ HARP-F နငှုံ့ ်

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားတ ို ုံ့သည် ရနြံ်ိုထငထွြားအြ်ြှုကာလအတွငာ်း ရနြံ်ိုထငြံွုံ့ြ ိုားြှုနငှုံ့အ်တူ အထကာင ်

အထည်ထဖာရ်ြညုံ့် စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငထ်ရားဆ ိုငရ်ာအစီအစဉအထြေါ် သထဘာတူညီကကြည်မဖစ်သည်။ 

ဤချဉားကြ်ြှုသည် အစအီစဥ်က ိုအထကာငအ်ထည်ထဖာ်ြှုအရည်အထသွားက ို ထ နာ်းသ ြာ်းထာားသညုံ့အ်မြင၊် 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ကွာဟချက်ရှ ထသာ ဂိုဏသ် ကခာရှ သညုံ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအာား 

ရနြံ်ိုထငအွထြေါ်လက်လှြ်ားြှီြှုြှ ဖယ်ထိုတ်ထာားမခငာ်းြရှ ထကကာငာ်း ထသချာထစြါသည်။ 

1. Example Crown Agents Business Partner Questionnaire for procurement 

(မြနြ်ာဘာသာ) 

2. HARP-F Partner Capacity Assessment (မြနြ်ာဘာသာ) 

3. HARP-F Monitoring, Evaluation and Learning Assessment (မြနြ်ာဘာသာ) 

 

၃။ စာခ  ပ်နငှံ့ ်ရန်ပ ုံငငဆွိုံငရ်ာ သငဘာတ ညီခ က ်

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား၏အဆ ိုမြ လွှာသည် အလှူရှင၏်လ ိုအြ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ် က ိုက်ညီြါက၊ အက မဖတ်ြှုြျာား 

မြ လိုြ်ပြီားသည်နငှုံ့တ်ပြ  ငန်က် ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားအာား တာဝနခ်ံြှုရှ ထသာ ရနြံ်ိုထငသွထဘာတူညီချက ်

(Accountable Grant Agreement) ဟိုထခေါ်ထသာ ရနြံ်ိုထငဆွ ိုငရ်ာသထဘာတူညီချကတ်စရ်ြ်က ို 

ထိုတ်ထြားြည်မဖစ်သည်။ သထဘာတူညီချက်တွင ် ဘတ်ဂျက်၊ ထြားထချြှုအချ နဇ်ယာားနငှုံ့ ် ထြ ာ်ြှနာ်းရလေြ်ျာား 

အြါအဝင ်ရနြံ်ိုထငဆွ ိုငရ်ာ သတ်ြှတ်ချက်ြျာားက ို မြဋ္ဌာနာ်းထာားသည်။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားစွာသည် စာချ ြ်လိုြ်ငနာ်းစဉြျာား သ ို ုံ့ြဟိုတ် စာချ ြ်ြါ စည်ားြျဥ်ားြျာားနငှုံ့ ်

စာချ ြ်ြါ အြ ိုေြ်ျာားက ို ြရငာ်းနှာီးြါ။ ထ ို ုံ့ထကကာငုံ့ ် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားသည် သထဘာတူညီချက်က ို လက်ြှတ ်

https://www.harpfacility.com/resources/translated-version-crown-agents-procurement-busine/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-partner-capacity-assessment-myanmar-languag/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-monitoring-evaluation-and-learning-assessMM/
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ြထ ိုားြီတွင ် HARP-F က စာချ ြ်ထရားသညုံ့အ်ဆငုံ့၏်တစ်စ တ်တစ်ြ ိုငာ်းအထနမဖငုံ့ ် ြ တဖ်က်ြျာားအာား ၎ငာ်းတ ို ုံ့ 

ြါဝငထ်နထသာ စာချ ြ်ြါသထဘာတူညီချက်ြျာားက ို မြညုံ့်မြညုံ့်စံိုစံိုနာားလည်ပြီား 

၎ငာ်းတ ို ုံ့မဖညုံ့်ဆည်ားရနလ် ိုအြ်သညုံ့် လ ိုအြ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ် ထြ ာ်ြှနာ်းချက်ြျာားက ို ရှငာ်းရငှာ်းလငာ်းလငာ်းသ ထစရန ်

ထလုံ့ကျငုံ့ထ်ြားခ ုံ့ြါသည်။ စာချ ြ်ချ ြ်ဆ ိုပြီား ထနာက်တွင ်မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားသည် စာချ ြ်ြါ 

တ ကျထသာဘဏ္ဍာထရားဆ ိုငရ်ာ အစီရငခ်ြံှု နငှုံ့ ် စြ်လျဥ်ားသညုံ့်တာဝနဝ်တတ ရာားြျာားနငှုံ့ ်

အလှူရငှြ်ျာား၏လ ိုအြ်ချကြ်ျာားက ို မြညုံ့်ြီထစရနအ်တကွ် ၎ငာ်းတ ို ုံ့ထတွံင ်လ ိုအြ်ထသာစြွ်ားထဆာငရ်ည်ရှ ထစရန ်

အလွနအ်ထရားြါထသာဘဏ္ဍာထရားသငတ်နာ်းက ို လက်ခံရရှ ခ ုံ့ြါသည်။ 

1. Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) Accountable Grant 

Agreement (မြနြ်ာဘာသာ) 

 

၄။ ကာကယွင်စာငံ့င်ရှာကမ်ခငျ်ား (Safeguarding) 

ြ တ်ဖက်ြျာားအာား ရနြံ်ိုထငထွထာက်ြံုံ့ထာားထသာ အစီအစဉနငှုံ့ ် ၎ငာ်းတ ို ုံ့၏ ြ ိုြ ိုကျယ်မြန ုံ့ထ်သာ 

အဖွ ွဲ့အစည်ားနစှရ်ြ်စလံိုားအတငွာ်း ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding)က ို ဦားစာားထြားလိုြ်ထဆာငရ်န ်

ြံုံ့ြ ိုားထြားထာားသည်။ ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (SAFEGUARDING)ဆ ိုငရ်ာ စီစစ်ရြညုံ့စ်ာရငာ်း 

(Safeguarding Checklist) တငွ ် အကျဉားချံ ားတငမ်ြထာားထသာ စွြာ်းထဆာငရ်ည်အက မဖတြ်ှုက ို 

ြ တ်ဖကဆ် ိုငရ်ာမဖစ်တည်ြှုစတငခ်ျ နတ်ွင ် မြ လိုြ်ခ ုံ့ပြီား၊ HARP-F အထနမဖငုံ့ ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  

ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား လ ိုအြ်သညုံ့်နယ်ြယြ်ျာားတငွ ် လ ိုအြ်ထသာသငတ်နာ်းြျာား၊ ကူညီြံုံ့ြ ိုားြှုနငှုံ့ ်

နည်ားမြမခငာ်းတ ို ုံ့က ိုထြားန ိုငရ်န ်  ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding)နငှုံ့ ်

လ ြ်လည်ြှုက ိုဆန ုံ့က်ျငထ်ရားအမြင၊် စွြာ်းထဆာငရ်ည်ဆ ိုငရ်ာကွာဟချက်ြျာားက ို ထဖာ်ထိုတ်ခ ုံ့သည်။ 

ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (SAFEGUARDING)တငွ ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  ြ တဖ်က်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ြှာ အထာူးန ြုံ့်ြါားထနပြီား၊ အြျာားစိုြှာ ကက  တငက်ာကွယ်ြှု အထတွွဲ့အကကံ ြရှ သညုံ့်အမြင၊် 

ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (SAFEGUARDING)အတွက် အထာူးတာဝနယူ်သညုံ့ ် ဝနထ်ြ်ား သ ို ုံ့ြဟိုတ် 

ဌာနလည်ား ြရှ ထြ။ မြနြ်ာဘာသာစကာားမဖငုံ့ ် ဆက်သွယ်ထမြာဆ ိုရာတွင ် HARP-F ၏ဝနထ်ြ်ားြျာားနငှုံ့ ်

သငတ်နာ်းအဖွ ွဲ့သည် ထဘားအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ အက မဖတ်မခငာ်း၊ ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း 

(SAFEGUARDING)ဆ ိုငရ်ာစီြံခန ုံ့ခွ် ြှုနငှုံ့ ် လ ြ်လည်ြှုစီြံခန ုံ့ခွ် မခငာ်း တ ို ုံ့ြါဝငသ်ညုံ့်နယ်ြယ်ြျာားတွင ်

စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငထ်ရား၊ သငတ်နာ်းလက်စွ ြျာားနငှုံ့ ် ထန ုံ့စဥ်အကူအညီတ ို ုံ့က ို ထြားြါသည်။ 

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၊ အကျ  ားခံစာားခွငုံ့ရ်ှ သူြျာား သ ို ုံ့ြဟိုတ် အမခာားြါဝငြ်တ်သကသ်ူြျာားြ ှ

ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding) သ ို ုံ့ြဟိုတ် လ ြ်လည်ြှုဆ ိုငရ်ာ စ ိုားရ ြ်ြူြနြ်ှုအာား 

အစီရငခ်ံတငမ်ြလာြါက၊ HARP-F သည် ကာကွယ်ထစာငုံ့ထ်ရှာက်မခငာ်း (Safeguarding)နငှုံ့ ်

https://www.harpfacility.com/resources/fcdo-accountable-grant-agreement-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/fcdo-accountable-grant-agreement-myanmar-language/
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လ ြ်လည်ြှုဆ ိုငရ်ာ မဖစ်ရြ်စီြံခန ုံ့ခွ် ြှုလိုြ်ငနာ်းစဉ (Safeguarding and Fraud Case Management 

Process) က ို လ ိုက်နာပြီား၊ မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ြ တဆ်က်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအာား ြံုံ့ြ ိုားကူညီရနအ်တွက် 

သငတ်နာ်းကာလအတွငာ်း သငယူ်ခ ုံ့ထသာ အထကာငာ်းဆံိုားအထလုံ့အကျငုံ့ြ်ျာားက ို လက်ထတွွဲ့အသံိုားချမခငာ်းနငှုံ့အ်တူ 

လိုြ်ငနာ်းစဉအဆငုံ့တ် ိုငာ်းတွင ်ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားထြံှဝနထ်ြ်ားြျာားနငှုံ့ ်လက်တွ ထဆာငရွ်က်ခ ုံ့ြါသည်။  

1. HARP-F Safeguarding and Fraud Case Management Process (မြနြ်ာဘာသာ) 

2. HARP-F Safeguarding Checklist (မြနြ်ာဘာသာ) 

3. Link to Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO)  Safeguarding 

Resources  

4. Link to HARP-F Safeguarding Resources  

5. Link to Safeguarding Support Hub 

 

၅။ အစီရငခ် တငမ်ပမခငျ်ားနငှံ့ ်ငစာငံ့ ်ကညံ့်ငလံ့လာမခငျ်ား 

တ ိုားတက်ြှုနငှုံ့ ် ထအာငမ်ြငြ်ှုြျာားက ို ထစာငုံ့က်ကြ်ကကညုံ့်ရှုြှုက ိုထ နာ်းသ ြ်ားရနန်ငှုံ့ ် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားတ ို ုံ့၏ 

စွြ်ားထဆာငရ်ည်ြျာားက ို ထစာငုံ့က်ကညုံ့ရ်န ် အစီအစဉအထကာငအ်ထည်ထဖာ်ြှုတစ်ထလ ာက်တွင ်

အစီရငခ်တံငမ်ြမခငာ်း၊ ထစာငုံ့က်ကညုံ့်ထလုံ့လာမခငာ်းနငှုံ့ ် အက မဖတ်မခငာ်းတ ို ုံ့က ို ြံိုြှနမ်ြ လိုြ်ခ ုံ့ြါသည်။ 

လက်ရှ မဖစ်ထြေါ်ထနထသာ အနတရာယ်ြျာားက ို စီြံခန ုံ့ခွ် ရန ် ထနာက်ဆံိုားထဆာငရွ်က်ထာားသညုံ့် 

ငဘျားအနတရာယဆ်ိုံငရ်ာအကွဲမဖတမ်ှုနငှုံ့အ်တူ ြ တ်ဖက်ြျာားအထနမဖငုံ့ ် ဇာတ်လြ်ားအထကကာငာ်းအရာ၊ 

ဘဏ္ဍာထရားနငှုံ့ ် ထေတာအစီရငခံ်စာြျာားက ို တငသ်ွငာ်းခ ုံ့သည်။ ၎ငာ်းတ ို ုံ့က ို ဘဏ္ဍာထရား၊ 

ထလုံ့လာထစာငုံ့က်ကညုံ့အ်က မဖတ်မခငာ်းနငှုံ့ ် သငယ်မူခငာ်း (MEaL) နငှုံ့ ် အထကကာငာ်းအရာ 

အလ ိုက်ကျွြာ်းကျငသ်ြူျာားက မြနလ်ည်သံိုားသြ်ထာားသည်။ ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား၏ 

ဝနထ်ြ်ားအထမြာငာ်းအလ မြနဆ်နမ်ခငာ်းသည် အစီအစဉ၏အရည်အထသာွးက ို ထ နာ်းသ ြာ်းရန ် သငတ်နာ်း 

လ ိုအြ်ထသာ ဝနထ်ြ်ားအသစ်ြျာား စဉဆက်ြမြတ်စီားဆငာ်းြှုက ို ဆ ိုလ ိုထသာထကကာငုံ့ ်

စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငမ်ခငာ်း ဆ ိုငရ်ာ ဆက်လက်ြံုံ့ြ ိုားြှုသည်လည်ား အထရားကကီားြါသည်။ 

မြနြ်ာဘာသာစကာားမဖငုံ့ ်ဆက်သွယ်ထဆာငရွ်က်မခငာ်း မဖငုံ့၊် HARP-F ၏ဝနထ်ြ်ားြျာားနငှုံ့ ်သငတ်နာ်းအဖွ ွဲ့တ ို ုံ့သည် 

လှုြ်ရှာားြှုအစအီစဉထရားဆွ မခငာ်း၊ ထေတာစိုထဆာငာ်းမခငာ်း၊ လံိုမခံ ထရားဆ ိုငရ်ာအက မဖတြ်ှုြျာား၊ 

စစ်တြ်ားေဇီ ိုငာ်းထရားဆွ မခငာ်း၊ မဖန ုံ့ထ်ဝပြီားထနာက်ြ ိုငာ်း ထစာငုံ့က်ကညုံ့်ထလုံ့လာြှု ဆ ိုငရ်ာအက မဖတြ်ှုြျာား၊ 

အစီရငခ်ံစာထရားသာားမခငာ်းနငှုံ့ ် ထေတာထညုံ့်သွငာ်းမခငာ်းတ ို ုံ့အြါအဝင ် နယ်ြယအ်ထတာ် ြျာားြျာားတငွ ်

စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငမ်ခငာ်း၊ သငတ်နာ်းလက်စွ ြျာားနငှုံ့ ် န စစဓူဝအထထာက်အြံုံ့ထြားမခငာ်းတ ို ုံ့က ို 

မြ လိုြ်ထြားခ ုံ့ြါသည်။  

 

https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-safeguarding-and-fraud-case-management-proc/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-safeguarding-checklist-myanmar-language/
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-enhanced-due-diligence-safeguarding-for-external-partners
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-enhanced-due-diligence-safeguarding-for-external-partners
https://www.harpfacility.com/safeguarding/
https://safeguardingsupporthub.org/
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HARP-F ၏ ထလုံ့လာထစာငုံ့က်ကညုံ့်မခငာ်း၊ အက မဖတ်မခငာ်းနငှုံ့ ် ထလုံ့လာမခငာ်းဆ ိုငရ်ာအဖွ ွဲ့သည် လ ိုအြ်ထသာ 

လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားြျာားနငှုံ့ ် လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားက ို လ ိုက်နာြှုအာား အက မဖတ်ရန ် ထရွားချယ်ထာားထသာ 

ြ တ်ဖကြ်ျာားနငှုံ့ ် ြံိုြှနအ်ာားမဖငုံ့ ် ထေတာြျာားက ိုစ စစ်ရနခ်ရီားသွာားလာြှုြျာားက ို မြ လိုြ်ခ ုံ့ြါသည်။ 

ထေတာစ စစ်ြှုအတွက် ခရာီး သွာားလာြှုတငွ ် မြ လိုြ်ရြညုံ့်စာရငာ်း (Verification Visit Checklist) 

က ိုအသံိုားမြ ၍ ဤသွာားလာြှုြျာားတွင ် ထေတာအရည်အထသွား၏ အဂဂ ါရြ်ငါားရြ်မဖစ်သညုံ့် ခ ိုငလ်ံိုြှု၊ 

ယံိုကကည်စ တ်ချရြှု၊ အချ နြှ်နြ်ှု၊ ပြီားမြညုံ့်စံိုြှုနငှုံ့ ် ရ ို ားသာားထမဖာငုံ့ြ်တ်ြှုတ ို ုံ့က ို အက မဖတ်ခ ုံ့ကာ၊ 

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား၏စာရွက်စာတြ်ားြျာားအာား ရိုြ်ြ ိုငာ်းဆ ိုငရ်ာ စစ်ထဆားချကတ်စ်ခို ြါဝငြ်ါသည်။ 

အစြ ိုငာ်းတွင၊် ဤခရီားသွာားြှုြျာားက ို ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ရံိုားြျာားတွင ်လူက ိုယ်တ ိုငမ်ြ လိုြ်ခ ုံ့ထသာ်လည်ား 

က ိုဗစ-်၁၉ ကြ်ထရာဂါမဖစ်ြွာားပြီားထနာက် လ ိုငာ်းထြေါ်ြှ တဆငုံ့ ် (virtual) သွာားလာြှုြတ ိုငြီ်နငှုံ့ ် အွနလ် ိုငာ်းြှ 

စာရွက်စာတြာ်းြျာားက ို တ ိုက်ရ ိုက်စစ်ထဆားမခငာ်းြမြ ြီ အွနလ် ိုငာ်း အက မဖတ်ြှုမဖငုံ့ ်

ပြီားစာီးထအာငလ်ိုြ်ထဆာငခ် ုံ့သည်။ 

 

HARP-F အထနမဖငုံ့ ် အစီရငခံ်မခငာ်းနငှုံ့ ် ထစာငုံ့က်ကညုံ့်ထလုံ့လာမခငာ်းတ ို ုံ့သညုံ့် အစအီစဥ၏်လ ိုအြ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ်

မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ စွြ်ားထဆာငရ်ည်နစှ်ခိုလံိုားက ို မဖညုံ့်ဆည်ားထြားန ိုငထ်ကကာငာ်း ထသချာထစခ ုံ့ 

ြါသည်။ ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားထြံှ လ ိုအြ်ထသာ အစီရငခ်ံမခငာ်းဆ ိုငရ်ာထေတာအချက်အလကသ်ည် 

အစီအစဥတ်စ်ထလ ာက်တွင ် တူညီပြီား၊ ြ တ်ဖကအ်ချငာ်းချငာ်း နှု ငာ်းယှဉြှုြျာားနငှုံ့ ် အစိုစိုအဆငုံ့ ် အစရီငခ်ံမခငာ်း 

အတွက် ခွငုံ့မ်ြ ရန ် အစီအစဥ်ထရားရာေက်ရှဘ်ိုတ် (ထအာက်ြံိုတငွထ်ဖာ်မြထာားသည်) တငွ ်

ထညုံ့်သွငာ်းထာားြါသည်။ သ ို ုံ့ထသာ်လည်ား HARP-F အထနမဖငုံ့ ် အာားလံိုားနငှုံ့က် ိုက်ညီသညုံ့် 

အရွယအ်စာားတစ်ခိုတည်ားက ို အသံိုားမြ မခငာ်းထက ် လ ိုအြ်ချက်ြျာားက အချ  ားကျပြီား 

ထသချာစွာသငုံ့တ်ငထ်လ ာက်ြတ်ြှုရှ ထစရနအ်တွက် ထထာက်ြံုံ့ထကကား၏ အြျ  ားအစာား၊ အရွယ်အစာား၊ 

နယ်ြယ်နငှုံ့ ် စွန ုံ့စ်ာားရြှုအဆငုံ့အ်မြင၊် ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ား၏ စွြ်ားထဆာငရ်ည် အလ ိုက ်

အစီရငခ်ံတငမ်ြမခငာ်းြံိုစံြျာားက ို ကျငုံ့သ်ံိုားလျက်ရှ သည်။ ဥြြာအာားမဖငုံ့၊် စွြ်ားထဆာငရ်ည်ြ ိုြ ိုန ြုံ့်ြါားပြီား 

ထထာက်ြံုံ့ထကကား ြ ိုြ ိုနည်ားြါားထသာ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအထနမဖငုံ့ ် တ ိုားတက်ြှုက ို လှုြ်ရှာားြှုဇယာားတစ်ခို 

အထြေါ်တွင ် အစရီငခ်ံတငမ်ြကကထသာ်လည်ား စွြာ်းထဆာငရ်ည်ြ ိုကကာီးြာားထသာ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားကြ ူ

တ ိုားတက်ြှုက ို ြှတ်တြာ်းထဘာငအ်မြညုံ့မ်ဖငုံ့ ်အစရီငခ်ကံကရသည်။ HARP-F သည် ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

တံို ုံ့မြနခ်ျက်အထြေါ် အထမခခံ၍ ၎ငာ်းတ ို ုံ့အထနမဖငုံ့ ် အွနလ် ိုငာ်းတွင ် ထေတာထညုံ့်သွငာ်းရန ် အငတ်ာနက်က ို ြ ိုြ ို 

ဝငထ်ရာက်န ိုငမ်ခငာ်း ြရှ ထသာအခါ၌ ၎ငာ်းတ ို ုံ့၏ အစီရငခံ်တငမ်ြမခငာ်းဆ ိုငရ်ာထဆာုံ့ဖ်ဝ လ်က ို ဝက်ဘဆ် ိုေ ်

အထမခခံသညုံ့် IMS ဆ ိုငရ်ာအစရီငခ်ံတငမ်ြြှုနည်ားလြ်ားြျာားြှ Excel မဖငုံ့အ်စီရငခံ်တငမ်ြြှုြျာားဆသီ ို ုံ့ 

ထမြာငာ်းထြားခ ုံ့ြါသည်။  
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 Image: HARP-F Programme Dashboard 

 

1. HARP-F Narrative Report Template (မြနြ်ာဘာသာ) 

2. HARP-F Budget and Financial Report Checklist (မြနြ်ာဘာသာ) 

3. Example Risk Register (မြနြ်ာဘာသာ)  

4. HARP-F Verification Visit Checklist (မြနြ်ာဘာသာ) 

  

၆။ မပန်လည်အစီအစဉ်ခ  ာျားမခငျ်ားနငှံ့ ်မပငဆ်ငမ်ှုမ ာျား 

HARP-F ၏ မြငဆ်ငြ်ှုလိုြ်ငနာ်းစဉသည် လိုြ်ထဆာငခ်ျက်ြျာား၊ ဘတ်ဂျက် သ ို ုံ့ြဟိုတ် ရည်ြှနာ်းချက်ြျာားတွင ်

အထမြာငာ်းအလ ြျာား လ ိုအြ်ြါက ထထာက်ြံုံ့ထကကားဆ ိုငရ်ာသထဘာတူညီချကြ်ျာားက ို မြငဆ်င၍် 

ရန ိုငထ်စြါသည်။ က ိုဗစ် -၁၉ ကြ်ထရာဂါစတငမ်ဖစ်ြွာားပြီား၊ ၂၀၂၁ ခိုနစှ် ထဖထဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ထန ုံ့တွင ်

ြ ိုြ ိုရှုြ်ထထာွးထသာ လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှုဆ ိုငရ်ာ အကျြ်အတည်ားက ို မဖစ်ထြေါ်ထစခ ုံ့သညုံ့ ်

စစ်တြ်အာဏာသ ြာ်းပြီား ထနာက်ြ ိုငာ်းတွင ် လျငမ်ြနပ်ြီား လ ိုက်ထလျာညီထထရွှ ထသာ 

မြငဆ်င၍်ရသညုံ့်စနစတ်စရ်ြ်သည် အလွနြ်င ် အထရားကကီားလာြါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစှ် ြတ်လြ ှ

ေဇီငဘ်ာလအတွငာ်း မြငဆ်ငခ်ျက် ၇၀ ထကျာ ် (မြြှငုံ့တ်ငြ်ှုြျာား၊ မြနလ်ည် ထနရာချထာားြှုနငှုံ့ ်

စရ တ်စကြြါဝငထ်သာ တ ိုားချ ွဲ့ ြှုြျာားအြါအဝင)် နငှုံ့ ်အမခာားအရာြျာားစွာက ို လျငမ်ြနစွ်ာ ထဆာငရွ်က်ခ ုံ့ြါသည်။ 

လိုြ်ငနာ်းစဉသည် မြငဆ်ငြ်ှုအြျ  ားအစာား၊ အရွယအ်စာားအမြင၊် အတ ိုငာ်းအတာတ ို ုံ့နငှုံ့ ် အချ  ားကျထကကာငာ်း 

ထသချာထစရန ် လ ိုအြ်ထသာမြငဆ်ငြ်ှုအထြေါ်ြူတည်၍ ကွ မြာားြါသည်။ ြံိုြှနအ်ာားမဖငုံ့ ်

ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားသည် HARP-F ြှ မြနလ်ည်သံိုားသြ်ထာားသညုံ့် မြငဆ်ငြ်ှုအတကွ ်ထတာငာ်းဆ ိုချက်စာနငှုံ့ ်

https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-narrative-proposal-template-myanmar-languag/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-fs-budget-and-financial-report-checklist-myan/
https://www.harpfacility.com/resources/example-risk-register-template-myanmar-language/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-verification-visit-checklist-myanmar-langua/
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ဘတ်ဂျက်တ ို ုံ့က ို တငသ်ငွာ်းရပြီား၊ အတည်မြ ြါက၊ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားအာား မြငဆ်ငခ်ျက်ြျာားက ို အထသားစ တ ်

ထဖာ်မြထာားသညုံ့် မြ မြငြ်ွြာ်းြံြှုဆ ိုငရ်ာစာရွကစ်ာတြ်ားတစ်ထစာငက် ို ထြားြည်မဖစ်သည်။ 

       

HARP-F သည် မြ မြငထ်မြာငာ်းလ ထရားလိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားြျာား သ ို ုံ့ြဟိုတ် အထကာငာ်းဆံိုားအထလုံ့အကျငုံ့ြ်ျာားနငှုံ့ ်

ြရငာ်းနှာီးထသာ မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအာား သ သာထငရ်ှာားထသာလက်ထတွွဲ့ ြံုံ့ြ ိုားြှုြျာားက ို 

ထြားခ ုံ့ြါသည်။ HARP-F သည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအထနမဖငုံ့ ် မြငဆ်ငမ်ခငာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉ၊ 

လ ိုအြ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ် ထြ ာ်လငုံ့ခ်ျက်ြျာားက ို ကက  တငန်ာားလည်ထကကာငာ်း ရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်းထသချာထစရန ်

သငတ်နာ်း၊ သတငာ်းအချက်အလက်နငှုံ့ ် လြ်ားညွှနြှ်တ်စိုြျာားက ို မြနြ်ာဘာသာစကာားမဖငုံ့ ် ြံုံ့ြ ိုားထြားခ ုံ့ြါသည်။ 

HARP-F ြှဝနထ်ြာ်းြျာားသည် စာရွက်စာတြ်ားြျာား၏ အရည်အထသွားက ို ထသချာထစရနန်ငှုံ့ ် လ ိုအြ်ြါက  

စာရွက်စာတြာ်းြျာား မြနလ်ည်တငသ်ွငာ်းရာတွင ် အဆငထ်မြထချာထြွွဲ့ထစရန ် အကကံမြ ချက်၊ လြ်ားညွှနြ်ှုနငှုံ့ ်

လက်ဆငုံ့က်ြာ်းကူညီြှုြျာား အြါအဝင ် ဆက်လက်လိုြ်ထဆာငထ်နထသာ နည်ားမြထြားမခငာ်းနငှုံ့ ် အထထာက်အက ူ

ထြားမခငာ်းတ ို ုံ့က ိုလည်ား မြ လိုြ်ထြားခ ုံ့ြါသည်။   

 

အာဏာသ ြ်ားပြီားထနာက် ဘဏလ်ိုြ်ငနာ်းနငှုံ့ ် ထငမွဖစ်လွယ်ြှုအကျြ်အတည်ားထကကာငုံ့ ် ထငထွြားထချြှု 

အစီအစဉြျာားက ို ထမြာငာ်းလ ရန ်လ ိုအြ်လာထသာအခါတွင ်HARP-F သည် ြ တ်ဖက်ြျာားက ို ြံုံ့ြ ိုားထြားြါသည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ် လွှ ထမြာငာ်းြှု ကန ုံ့သ်တ်ချက်ြျာားနငှုံ့ ် ထငမွဖစ်လွယ်ြှုအကျြ်အတည်ားထကကာငုံ့ ်

လက်ရှ လွှ ထမြာငာ်းြှု လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားအထြေါ်သက်ထရာက်ခ ုံ့ပြီား၊ ထဘားအနတရာယ်က ိုစီြံခန် ုံ့ခွ ရနန်ငှုံ့ ်

ရနြံ်ိုထငလွွှ ထမြာငာ်းထြားသညုံ့ ် အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအထြေါ် စစ်ထဆားရြညုံ့်လိုြ်ငနာ်းစဥ်က ိုလိုြ်ထဆာငရ်နအ်တွက ်

ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားက ို ြံုံ့ြ ိုားထြားသညုံ့အ်ခါတွင ် အစာားထ ိုားရနြံ်ိုထငလွွှ ထမြာငာ်းြှုစနစ်/ 

အထမခခံအိုတ်မြစ်ြျာားက ို အသံိုားမြ ခွငုံ့မ်ြ ရန ် HARP-F သည် န ိုငင်မံခာားဓနသဟာယနငှုံ့ ် ဖံွွဲ့ ပဖ  ားတ ိုားတက်ထရားရံိုား 

(FCDO) နငှုံ့ ် ညြှ နှု ငာ်းခ ုံ့သည်။ ကချငမ်ြည်နယ်၊ ရှြ်ားမြည်နယ်ထမြာက်ြ ိုငာ်းနငှုံ့ ် ရခ ိုငမ်ြည်နယ်ရှ  HARP-F ၏ 

ထငသွာားနငှုံ့ ် ထဘာက်ချာဆ ိုငရ်ာ ြံုံ့ြ ိုားကူညီြှု အစီအစဉြျာားနငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ားသညုံ့ ်

ထနာက်ထြ်အချက်အလက်ြျာားက ို ဤထနရာတွင ်ကကညုံ့်ရှုန ိုငြ်ါသည်။ 

 

• အင ျားမှ မိတဖ်ကအ်မဖစင်ဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ားဆိုံငရ်ာ HARP-F ၏ ခ ဉ်ျားကပ်မှု – အထဝားြ ှ

စီြံခန ုံ့ခွ် ြှုအထြေါ် HARP-F ၏ ချဉားကြ်ြှုြှ အကကံမြ ချက်ြျာားနငှုံ့ ် အထလုံ့အကျငုံ့ထ်ကာငာ်းြျာားက ို 

ဤထနရာတငွ ်ထတွွဲ့ န ိုငြ်ါသည်။  

https://www.harpfacility.com/resources/cash-transfer-programmes-review-kachin-northern-sh/
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-approach-remote-partnership-myanmar-evaluat/
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• HARP-F ၏ လုံပ်ငဆာငန်ိုံငစွ်မ်ျားအငပေါ် မပန်လည်သ ုံျားသပ်မခငျ်ား - လူသာားချငာ်းစာနာထထာက်ထာားြှု 

အကူအညီြျာားထြားြ ို ုံ့ရန ် HARP-F ၏ေဇီ ိုငာ်း၊ လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားနငှုံ့ ် ဖွ ွဲ့စည်ားြံိုြျာားက ို ဤထနရာတငွ ်

ထတွွဲ့ န ိုငြ်ါသည်။ 

• မမန်မာနိုံငင် တငွ ် ငေသတငွျ်ား ကိုံကညီ်မှုရိှငအာင ် ငဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ား (LOCALISATION) - 

မမန်မာနိုံငင် ရိှအဖွွဲွဲ့အစည်ျားမ ာျားကိုံ ပ ံ့ပိုံျားက ညီမခငျ်ားနငှံ့ ်အာျားမဖညံ့် ငပျားမခငျ်ား - မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်ထေသတွငာ်း 

က ိုက်ညီြှုရှ ထအာင ် ထဆာငရွ်က်မခငာ်း (LOCALISATION)က ို ထနာက်ထြ် ြည်သ ို ုံ့ြံုံ့ြ ိုားကူညီြည်က ို 

ဤထနရာတငွ ်ထတွွဲ့ န ိုငြ်ါသည်။  

• အာဏာဖွွဲွဲ့စည်ျားပ ုံအငပေါ် ငေသတငွျ်ား ကိုံကညီ်မှုရိှငအာင ် ငဆာငရွ်ကမ်ခငျ်ား (LOCALISATION) - 

ထေသအလ ိုက် ဦားထဆာငထ်သာ တံို ုံ့မြနြ်ှုက ို တည်တံုံ့ထစရန ် ၎ငာ်းတ ို ုံ့အတွက် 

လ ိုအြ်သည်ြျာားနငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ားသညုံ့် HARP-F ၏ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ အကကံမြ ချက်ြျာားက ို 

ဤထနရာတငွ ်ထတွွဲ့ န ိုငြ်ါသည်။ 

 

 

 

 

၇။ အကွဲမဖတမ်ခငျ်ား၊ ငနာကဆ် ုံျားအစရီငခ် မခငျ်ား၊ စီမ ကန်ိျားကိုံပိတမ်ခငျ်ားနငှံ့ ်စာရငျ်ားစစ်မခငျ်ား။ 

စီြံက နာ်းက ိုြ တမ်ခငာ်းဆ ိုငရ်ာလိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ား (Close-Out Procedure) တွင ် အထသားစ တ်တငမ်ြခ ုံ့သညုံ့ ်

ထထာက်ြံုံ့ထငလွိုြ်ငနာ်းစဉ၏အဆံိုားသတ်က ြ တ်ဖက်ြျာားအာား စည်ားြျဉားစည်ားကြ်ားနငှုံ့ ် အလှူရှငတ် ို ုံ့၏ 

လ ိုအြ်ချက်ြျာားက ို လ ိုက်နာြှု၊ စီြံက နာ်း၏ထအာငမ်ြငြ်ှုြျာားက ို ဖြ်ားယူြတှ်တြ်ားတငထ်ာားပြီား၊ တာဝနယ်ူြှုက ို 

ထ နာ်းသ ြာ်း ထာားထကကာငာ်း ထသချာထစသည်။ ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားအထနမဖငုံ့ ် ဇာတ်ထကကာငာ်းမြ 

ထနာက်ဆံိုားအကျဉားချ ြ်၊ ဘဏ္ဍာထရား၊ ြှတ်တြ်ားထဘာင ် (Logframe) နငှုံ့ ် ထေတာအစီရငခံ်စာြျာားက ို 

တငသ်ွငာ်းရြည်မဖစပ်ြီား၊ စီြံက နာ်း၏ထအာငမ်ြငြ်ှုြျာားနငှုံ့ ် ထငထွကကားတနဖ် ိုားက ို အက မဖတ်ရန ် HARP-F ြ ှ

မြနလ်ည်သံိုားသြ်ြည်မဖစသ်ည်။  စွြ်ားထဆာငရ်ည်မြြှငုံ့တ်ငမ်ခငာ်းဆ ိုငရ်ာ ထအာငမ်ြငြ်ှုြျာားက ို ဖြ်ားယူရနအ်တွက် 

ထနာက်ဆံိုား စွမ်ျားငဆာငရ်ည် အကွဲမဖတမ်ှုက ို မြ လိုြ်ခ ုံ့ြါသည်။ HARP-F သည် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာား၏ 

တံို ုံ့မြနခ်ျက်အထြေါ် အထမခခံ၍ ၎ငာ်းတ ို ုံ့၏နည်ားလြ်ားြျာား၊ လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားနငှုံ့ ် လိုြ်ထံိုားလိုြ်နည်ားြျာားက ို 

စဉဆက်ြမြတ်ထလုံ့လာရနန်ငှုံ့ ် တ ိုားတက်န ိုငထ်စရနအ်တကွ် HARP-F နငှုံ့ ် လက်တွ လိုြ်ထဆာငမ်ခငာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ြ တ်ဖကစ်စ်တြ်ားက ို အွနလ် ိုငာ်းြှ ထမဖဆ ိုရနလ်ည်ား ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားက ို ဖ တ်ကကာားခ ုံ့ြါသည်။ 

 

https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-functionality-review-full-report/
https://www.harpfacility.com/resources/localisation-myanmar-supporting-and-reinforcing-my/
https://www.harpfacility.com/resources/power-structure-localisation/
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လိုြ်ငနာ်းစဉြျာားနငှုံ့ ်ထြ ာ်ြှနာ်းချက်ြျာားက ို ရငှာ်းလငာ်းထသချာထစရန ်စီြံက နာ်းပြီားဆံိုားြညုံ့ရ်က်ြတ ိုငြီ် ကက  တင၍် 

ြ တ်ဖက်ြျာားအာား စီြံက နာ်းြ တ်မခငာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်ြျာားက ို ထကာငာ်းစွာထြားအြ်ခ ုံ့ြါသည်။ 

ထ ို ုံ့အမြင ်HARP-F သည် ထတာငာ်းဆ ိုလာြါက အက မဖတ်ြှုမြ လိုြ်မခငာ်းနငှုံ့စ်ြ်လျဥ်ားသညုံ့် အကကံဥာဏအ်မြင၊် 

စာရငာ်းစစ်ြှုြျာားအတွက် စီြံမခငာ်းနငှုံ့ ် ကက  တငမ်ြငဆ်ငမ်ခငာ်းဆ ိုငရ်ာ အထထာက်အကူက ုံ့သ ို ုံ့၊ စီြံက နာ်းြ တ်မခငာ်း 

လိုြ်ငနာ်းစဥ်တစ်ထလ ာက်တွင ် ြ တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားြျာားက ို လြ်ားညွှနထ်ြားမခငာ်း၊ လက်ဆငုံ့က်ြ်ား သငက်ကာား 

ထြားမခငာ်းနငှုံ့ ် လ ိုအြ်သလ ို အထထာက်အြံုံ့ြျာားထြားမခငာ်းတ ို ုံ့က ို မြ လိုြ်ခ ုံ့သည်။ (ဥြြာ - 

ဥြြာြျာားက ိုြ ထဝထြားမခငာ်း၊ အက မဖတ်မခငာ်းဆ ိုငရ်ာ က ိုားကာားရြညုံ့်စည်ားကြာ်းချက်ြျာား သ ို ုံ့ြဟိုတ် 

အက မဖတ်မခငာ်းဆ ိုငရ်ာေဇီ ိုငာ်းနငှုံ့ ် လိုြ်ငနာ်း စဉြျာားအထြေါ် အကကံထြားမခငာ်း)။ HARP-F အထနမဖငုံ့ ် သငယူ်ြှုနငှုံ့ ်

အက မဖတြ်ှုရလေြ်ျာားက ို ြ ထဝကာ ထေသတွငာ်း အဖွ ွဲ့အစည်ားငယြ်ျာားအကကာား 

အဖွ ွဲ့အစည်ားအချငာ်းချငာ်းကကာားသငယူ်ြှုနငှုံ့ ် ကွနရ်က်ချ တ်ဆက်ြှုတ ို ုံ့က ို ြံုံ့ြ ိုားထြားရန ် အတွက် 

အလာားတူက စစရြ်ြျာားအထြေါ် လိုြ်ထဆာငထ်နထသာ HARP-F ၏ ြ တ်ဖကအ်ဖွ ွဲ့အစည်ားအြျ  ားြျ  ားအာား 

အတူတကွစိုထြါငာ်းထစြညုံ့် သာီးသန ုံ့စ်ိုထြါငာ်းသငယူ်ြှုကဏ္ဍက ိုလည်ား အဆငထ်မြထချာထြွွဲ့ထအာင ် ြံုံ့ြ ိုားထြားခ ုံ့ 

ြါသည်။  

1. HARP-F Close-Out Procedure (အဂဂလ ြ်ဘာသာ) 

2. HARP-F Close-Out Procedure (မြနြ်ာဘာသာ) 

3. HARP-F Final Narrative Report (အဂဂလ ြ်ဘာသာ)  

4. HARP-F Final Narrative Report (မြနြ်ာဘာသာ) 

5. HARP-F Budget and Financial Report Checklist (အဂဂလ ြ်ဘာသာ) 

6. HARP-F Budget and Financial Report Checklist (မြနြ်ာဘာသာ) 

7. Example Logframe  (အဂဂလ ြ်ဘာသာ) 

8. Example Logframe  (မြနြ်ာဘာသာ) 

9. HARP-F Partner Capacity Assessment (အဂဂလ ြ်ဘာသာ) 

10. HARP-F Partner Capacity Assessment (မြနြ်ာဘာသာ) 

 

 

 

 

https://crownagents-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/benedicte_walter_harpfacility_org/EXRNUtFbhatHp6smlwtQODoBU1CF5-BawwoXeqePsi22qQ?e=jhmW6D
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-close-out-procedure-myanmar-language/
https://crownagents-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/benedicte_walter_harpfacility_org/EfTIhBKh0A9Kr1t3sfu9uhIB7-wsbQ0Rb5K_J_3SEOZZFg?e=7hPET8
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-final-narrative-report-myanmar-language/
https://crownagents-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/benedicte_walter_harpfacility_org/EeIOD8x5icVDinBuH_XA7XMBLl8yD3Q1JStDs4nwlp0_fw?e=IaIlXo
https://www.harpfacility.com/resources/harp-fs-budget-and-financial-report-checklist-myan/
https://crownagents-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/benedicte_walter_harpfacility_org/ERdmg98hO6lPpBynUc35Y1MBto-JFzCSWhFe-ZQydorrEA?e=rqhX8d
https://www.harpfacility.com/resources/example-logframe-template-myanmar/
https://crownagents-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/benedicte_walter_harpfacility_org/EZc_uavzNHRKqzmRCILzWpYBqrwXdvAEitSNp-zI5dr3Nw?e=daQwxB
https://www.harpfacility.com/resources/harp-f-partner-capacity-assessment-myanmar-languag/

