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ြပည်တွငး် အဖဲွ�အစညး်များအတွက် အလ��ှင်အဖဲွ�အစညး်များမှ 
ရန်ပုံေငွ ဆက်လက် တိုက်�ုိက်ရ�ိှေစရန်

HARP F မှ လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့် ရန်ပံုေငွကဲ့သို ့ အရည်အေသးွ�ှိသည့် ရန်ပံုေငွကို မည်သို ့ �ငှ့် မည်သည့်ေနရာတွင် လက်လှမ်းမီ�ိငု်မည်ကို
အရပ်ဖက်လူမ�အဖဲွ�အစညး်ငယ်များ (CSOs)မှ အဓိကအားြဖင့် စိးုရိမ်ပူပန်�ကသည်။ HARP-F �ပီးဆံးုသာွး�ပီးကတညး်က များစာွေသာ
အရပ်ဖက်လူမ�အဖဲွ�အစညး်ငယ်များသည် တိုက်�ုိက်ရ�ှိသည့် ရန်ပံုေငွများ မရ�ှိ�ကေပ။

အရည်အေသးွဆိုသည်မှာ

• �စ်ှေပါငး်များစွာြဖစ်ေသာ �ငှ့် �ကို တင်ခန ့်မှနး်�ိငု်သည့် ရန်ပံုေင-ွ ြဖစ်�ိငု်ပါက ၁၈-၃၆ လ �ကာ�ိငု်သည်။

• ရန်ပံုေငွ အဆိုြပုလ�ာများအတွက် ေထာက်ပံ့မ�၊ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်မ�များ �ငှ့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ြပုြပင်ေြပာငး်လဲမ� ေြပာငး်လွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မ�/လွယ်ကူမ�၊
အဆင်မေြပသည့်အရာများကို အေြဖ�ာှေဆာင်ရွက်မ� (troubleshooting) �ငှ့် အလ��ှင်အဖဲွ�အစညး်များ၏ တာဝန်ယူမ�/တာဝန်ခံမ� �ငှ့်
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်များဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆံးုလိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီေစရန် လက်ေတွ� (hands on) ရန်ပံုေငွစီမံခန ့်ခွဲမ�ဆိုင်ရာ သင်�ကားေပးမ�ြဖင့်
ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည်။

• စီမံကိနး်တစ်ခု�ပီးတစ်ခု ရန်ပံုေငွေပးအပ်သည့် မူေဘာင်ကို ေကျာ်လွန်ကာ ဖံွ� �ဖိုးေရး �ငှ့် စွမ်းေဆာင်ရည်�ှိသူများ ထိနး်သိမ်းထား�ိငု်ရန် (ကိုယ်စားြပုမ�၊
ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ြခငး်၊ MEAL အစ�ှိသည်တိုအ့တွက်) အလ��ှင်အဖဲွ�အစညး်များမှ လံုေလာက်ေသာ အဓိက စွမ်းေဆာင်ရည်/ သွယ်ဝိုက်ေသာ
ကုန်ကျစရိတ် (indirect cost) ကျခံေပးရန်။

• စီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာင်သည့် အဖဲွ�အစညး် �ငှ့် အလ��ှင်အဖဲွ�အစညး်/�ကားခံအဖဲွ�အစညး်များအ�ကား ကျေရာက်�ိငု်သည့် အ��ရာယ်များ၏ ဝန်ထုပ်ကို
မ�ေဝခံေပးရန်



မီှခုိမ�ကငး်ေသာ MEAL အရငး်အြမစ်များအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးရန်

MEAL အတွက် စွမ်းေဆာငရ်ည်ကွာဟချက်များ/လိုအပ်ချက်များ ဆက်လက်လိုအပ်ေနသည်ဟု
အရပ်ဖက်လူမ�အဖွဲ�အစညး်ငယ်များ (CSOs)မှ မ�ကာခဏ ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ HARP-F အလွန်
မှီခိုမ�ကငး်ေသာ MEAL အရငး်အြမစ်များ ေပးအပ်ြခငး်ေ�ကာင့် ေအာက်ပါတို ့ ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်-

• လံုေလာက်သည့် အရငး်အြမစ်များေပးြခငး်၊ နညး်ြပသင�်ကားေပးြခငး် �ငှ့်
စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်တိုမ့ှတဆင့် အလ��ှငအ်ဖွဲ�အစညး်များ၏ MEAL ဆိုငရ်ာ
လိုအပ်ချက်များကို အရပ်ဖက်လူမ�အဖွဲ�အစညး်ငယ်များမှ ြပည့်မီ�ိငုေ်စမည်။

• အလ��ှငအ်ဖွဲ�အစညး်များ �ငှ့် စီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာငသ်ည့် အဖွဲ�အစညး်များ �စှ်ဖက်စလံးုအတွက်
သံးုသပ်မ�ဆိုငရ်ာ �ငှ့် အစီရငခ်ံြခငး်ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးအပ်�ိငုသ်ည်။

• အရပ်ဖက်လူမ�အဖွဲ�အစညး်ငယ်များမှ စီမံကိနး်များ ြပုြပငမ်ွမ်းမံ ေဆာငရွ်က်ေစ�ိငုရ်နအ်တွက်
မှီခိုမ�ကငး်ေသာ အရငး်အြမစ်များသည် တံု ့ြပနမ်� (feedback) ေဖာ်ထုတ်ေပးြခငး်ေသချာေစရန်



ေလ့လာသင်ယူထားမ�(KNOWLEDGE)- HARP- F၏ သင်တန်း �ှင့် 
ေလ့လာသင်ယူထားမ�(KNOWLEDGE) အရငး်အြမစ်များကို မည်သူမှ ဆက်လက်ေ�ှ�သို ့ 
ယူေဆာင်သာွးမည်နညး်။

သငတ်နး်ေပးရန် သင�ုိ်းများ �ငှ့် ေလ့လာသငယ်ူမ� အရငး်အြမစ်များစာွကို HARP-F တွင် ဖနတ်းီထား�ပီး ြဖစ်သည်။
မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစညး်များမှ ယငး်တိုက့ို ဆက်လက်တည်�ိှေနေစချငေ်သာ်လညး် အနာဂတ်တွင် ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို
မည်သည့်အဖဲွ�အစည်များမှ ေပးအပ်သာွးမည်ကို မ�ှငး်လငး်ေသးေပ။

• တည်�ိှ�ပီးသား ေလ့လာသငယ်ူမ� ေပးသူများ/သငတ်နး်ေပးသူများသည် HARP-F မှ ေလ့လာသငယ်ူထားမ�များကို
အသံးုြပု�ပီး ထပ်မံြဖည့်စွက်ကာ အနာဂတ်တွင် အသံးုချသာွးသင့သ်ည်။

• ရပ်ရွာအေြခြပု �ငှ့် ရပ်ရွာမှ ဦးေဆာငေ်သာ လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ ကူညီေထာက်ပံ့မ�ဆိုငရ်ာ စံ��နး်များကို
တိးုတက်ေကာငး်မွနေ်စရန် ကူညီ၍ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ကပါ။

• သငတ်နး်အခငး်အကျငး်များကို �စ်ှခါထပ်ြခငး်မျိုး �ငှ့် “သငတ်နး်တက်ရြခငး်ေ�ကာင့် ပငပ်နး်�ုိးအီသာွးြခငး်”ကို
မြဖစ်ေစရန် မည်ကဲ့သို ့ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို ေကာငး်မွနေ်အာင် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်ကို ေဆးွေ�းွရန် အားေပးပါ။

• အနာဂတ်တွင် စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်င်ြခငး် အစီအစဉ်များတွင် နညး်ြပသင�်ကားေပးမ� (mentorship)�ငှ့် တစ်ဖဲွ�ချငး်
စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမ�င့တ်င်ြခငး်တိုက့ို ဦးစားေပးေဆာငရွ်က်ပါ။



လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုင်ရာ တံု ့ြပန်ေဆာင်ရွက်မ�ကို 
ြပည်တွငး်အဖဲွ�အစညး်များမှ တိးုြမ�င့် ေခါငး်ေဆာင်မ�ေသချာေစရန်

လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုင်ရာ ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်သည့် ယ��ရားများ (အစုအဖွဲ�များ(clusters)၊ �ငှ့် ဖိုရမ်များ)တွင် ထိေရာက်စာွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် မရ�ကသည်ဟု
အရပ်ဖက်လူမ�အဖွဲ�အစညး်ငယ်များမှ မ�ကာခဏ ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ အဆိုပါ စနစ်မှ ကူညီေထာက်ပံ့မ� ရ�ှိ�ပီး ၎ငး်တို၏့ ကတိကဝတ်ြပုထားသည့် ရည်မှနး်ချက်များကို ြပည့်မီရန် ၎ငး်တိုမ့ှ
မဟာဗျူဟာ ေရးဆွဲြခငး်၊ စီမံကိနး်ဒီဇုိငး် �ငှ့် အြခားေသာ လမး်ေ�ကာငး်များတွင် ဦးေဆာင် ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ေ�ကာငး် �ှငး်လငး်စာွ ေဖာ်ြပ�ကခဲ့သည်။

• စီမံကိနး်အဆိုြပုလ�ာများ၊ အစီရင်ခံစာများ �ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်မ� လုပ်ငနး်စဉ်များအတွက် ြမန်မာဘာသာစကားကို ထည့်သွငး်အသံးုြပုြခငး်

• အွန်လိုငး်လူထုဖိုရမ်များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ� အားေကာငး်ေစရန် အိုင်တီ အေထာက်အပံ့

• အားလံးုပါဝင်ေသာ အစုအဖွဲ�များ(clusters) ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်မ� ထပ်မံ အားေကာငး်ေစရန် အ�ပိုင်စနစ်များ ဖန်တးီေပးမည့်အစား တည်�ှိ�ပီးသား ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်သည့်
ယ��ရားများကို ေထာက်ခံအားေပးပါ။

• အရပ်ဖက်လူမ�အဖဲွ�အစညး်ငယ်များကို နညး်ပညာအ�ကံေပး တိုးချဲ�လုပ်ကိုင်�ိငု်ရန် အစုအဖဲွ�များ(clusters) �ငှ့် ေငွသားဆိုင်ရာ
အလုပ်အမ�ေဆာင်အဖဲွ�(cash working group)တို ့ အတွက် နညး်ပညာဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်

• ရပ်ရွာအေြခြပု လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုင်ရာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမး်ေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ြခငး် အေထာက်အပံ့ �ငှ့် မက်လံးုများကို ပိုမိုထိေရာက်ေသာ ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်မ�

• လူအ့ခွင့်အေရး၊ လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်�ကသူများကို ကာကွယ်ြခငး် �ငှ့် လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုင်ရာ အခငး်အကျငး်ကို ကာကွယ်ြခငး် စသည်တိုအ့တွက်
တသမတ်တညး်ြဖစ်ေသာ �ငှ့် �ှငး်လငး်ေသာ �ိငု်ငံတကာ စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ေရး (advocacy)

• အလ��ှင်အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် တိုက်�ုိက်ဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခငး် သိုမ့ဟုတ် �ကားခံအဖွဲ�အစညး်များမှ တရားမ�တသည့် ကိုယ်စားြပုမ�ကို ေသးငယ်ေသာ ြပည်တွငး်အဖွဲ�အစညး်များမှ
လိုချင်�ကသည်။
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