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Webinar: June 1,2021  1pm (CEST) Register

Request to Join 

အမညစ်ာရင်းေပးသွင်းရန ်- bit.ly/HARP-FWebinars
ေဆွးေ�ွးပဲွ (webinar) ကုိ ြမနမ်ာဘာသာ �ှင့် အဂ�လိပ်ဘာသာြဖင့် ြပ�လုပ်သွားပါမည။် 

အဂ်ါေန၊့ ေဖေဖာ၀်ါရီလ (၈)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ြမနမ်ာစံေတာခ်ျနိ ်ေနလ့ည ်၃.၃၀-၅.၃၀၊အဂ်ါေန၊့ ေဖေဖာ၀်ါရီလ (၈)ရက်၊ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ြမနမ်ာစံေတာခ်ျနိ ်ေနလ့ည ်၃.၃၀-၅.၃၀၊
/ဂရင်းနစ်စံေတာခ်ျနိ ်မနက် ၉-၁၁ နာရီ/ဂရင်းနစ်စံေတာခ်ျနိ ်မနက် ၉-၁၁ နာရီ  
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Anna Blanck,  Project Manager, and Taylor Landis, Human Rights Advisor, Community Analysis Support System (CASS)
David Mathieson ၊ HARP-F ၏�ုိင်ငံေရး�ှင့် စီးပွားေရးရာ၊ �ှင့် ပဋိပက�အကဲဆတ်မ�ဆုိင်ရာ ေခါင်းေဆာင်၊ (Political Economy and Conflict
Sensitivity Lead)

က��ု်ပ်တိ�မှ ေအာက်ပါတိ�  ြပ�လုပ်သွားပါမည-်
·ြမနမ်ာ�ုိင်ငံတွင် ေနာက်ခံအခင်းအကျင်းဆုိင်ရာ၊ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်မ�ဆုိင်ရာ�ှင့် �ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ ေနာက်ဆုံးရ ေလ့လာသုံးသပ်မ�များကုိ တင်ြပ
ေဆွးေ�ွးသွားပါမည။် 
·၂၀၂၂ ခု�ှစ်တွင် လူသားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်ေနသည့ ် အဖ�ဲအစညး်များ၏ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များအေပ� မညသိ်�
သက်ေရာက်�ုိင်သညကုိ် ၄င်းအဖ�ဲအစညး်များထံမှ တံ� �ြပနေ်ြဖဆုိမ�များ �ှင့် မှတ်ချက်များကုိ ဖိတ်ေခ�ကာ ေကာက်ယူသွားပါမည။် 
·၂၀၂၂ ခု�ှစ်တွင် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ၌ ၄င်းတိ�၏ စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်မ�ဆုိင်ရာ ဦးစားေပးမ�များအေ�ကာင်းကုိ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံသည့ ်ယ��ရားများထံမှ
နားေထာင်မှတ်သား�ကပါမည။် 

ယခုေဆွးေ�ွးပဲွသည ်HARP-F ၏ အြခားေသာ ေဆွး ေ�ွးပဲွများ�ှင့် မတူသညမှ်ာ တက်ေရာက်သူများမှ ပွင့်လင်းစွာ ေဆွး ေ�ွးတင်ြပ�ုိင်ရန ်ယခုပဲွကုိ
တစ်�ပိ�င်နညး်လ�င့်ထုတ်မ� (live-streamed) သိ�မဟုတ် ကူးယူမှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း (recorded) တိ�ကုိ ြပ�လုပ်သွားမညမ်ဟုတ်ေပ။  ဆုိလုိသညမှ်ာ
မိတ်ေဆွအေနြဖင့် ဤေဆွးေ�ွးပဲွကုိ ပါ၀င်တက်ေရာက်လုိပါက မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းမှ ရပါမည။် 

 အစီအစ�် ဦးေဆာင်ေဆွးေ�ွးသူ- Toby Sexton ၊ အသိပညာ၊ ဆက်သွယ်ေရး �ှင့် ေရ�ှညသ်က်ေရာက်မ�ဆုိင်ရာ ဒါ�ုိက်တာ HARP-F
အခနး်အနားအစီအစ�်မ�း -  Sonia Zambakides၊ ရနပုံ်ေင ွဒါ�ုိက်တာ၊ HARP-F

ေနာက်ခံအခင်းအကျင်းဆုိင်ရာ �ှင့် �ုိင်ငံေရးဆုိင်ရာ ေလ့လာသုံးသပ်မ�များ 

ေဆွးေ�ွးပဲွတက်ေရာက်သူများမှ ေမးခွနး်များ�ှင့် မှတ်ချက်များ 

စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆုိင်ရာ ဦးစားေပးမ�များ  ေြပာဆုိေဆွးေ�ွးမည့သူ်များ 
•            Katy Webley, LIFT Fund Director, UNOPS 
•            David Gilmore, အ�ကီးတနး်စီမံကိနး် မနေ်နဂျာ ၊ Nexus Response Mechanism, UNOPS
•           သိနး်မင်းထုိက် , စီမံကိနး် မနေ်နဂျာ, Access to Health, ေကျာင်ထင်စုိး , စီမံကိနး်မနေ်နဂျာ, Access to Health

ဤ webinar သည် ‘ကာလ�ှည် ပဋိပက�များတင်ွ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ အကူအညီများကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း’ ေခါင်းစ�်ြဖင့် HARP-F မှ အစီအစ�်
လိက်ု ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် ေဆွးေ�းွပဲွများတင်ွ ဆဌမေြမာက် webinar ြဖစ်သည်။ ေဒသတင်ွး �ှင့် �ိင်ုငံေတာ်အဆင့် စီမံကိနး်ေဖာ်ေဆာင်သူများမှ
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ���ပ်ေထွးေသာ ပဋိပက�တင်ွ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ စီမံကိနး်များ ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ ၎င်းတိ�၏ က�မ်းကျင်မ�များ ေဝမ�ရန ်ဤေဆွးေ�းွပဲွများ
တင်ွ ဖိတ်ေခ�ထား�ပီး အြခားေသာ ကာလ�ှည် ပဋိပက� အေြခအေနများတင်ွ ရနပုံ်ေင ွ ေထာက်ပ့ံသည့် ပုံစံများ �ှင့် သင်ယူလိက်ုရသည့် သင်ခနး်စာများကုိ
ေဆွးေ�းွမ�များြပ�လပ်ုရန ်တိက်ုတနွး်အားေပးထားပါသည်။ အစီအစ�်လိက်ု ဦးေဆာင်ကျင်းပသည့် ေဆွးေ�းွပဲွများကုိ �ကည့်ပါ။  bit.ly/ALLWEBINARS
 
HARP-F သည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ပဋိပက�များ ြဖစ်�ပီး�ပီးချင်း �ှင့် ကာလ�ကာြဖစ်ပွားေနေသာ ပဋိပက�များတင်ွ ြပည်တင်ွး အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ၏ အခနး်
က�ကုိ အားေကာင်းေစရန ် အထူးြပ�ေဆာင်ရွက်ေပးေနေသာ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံများ ေပးအပ်ေနသည့် ဆနး်သစ်ေသာ ရနပုံ်ေငွ
ေထာက်ပ့ံသည့် အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ဆက်တိက်ုြဖစ်ေပ�ေနေသာ ပဋိပက�များ �ှင့် သဘာဝကပ်ေဘးများေ�ကာင့် ထိခုိက်ခံစားခ့ဲရ
သူများ �ှင့် ထုိင်း�ိင်ုငံနယ်စပ်ေဒသတင်ွ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်ကတည်းက ေရတိ/ုလတ်တေလာ လသူားချင်းစာနာမ�ဆုိင်ရာ လိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆီးရန၊် �က့ံ�က့ံခံ�ိင်ု
မ� တည်ေဆာက်ရန ်�ှင့် ထိလယ်ွ�ှလယ်ွြဖစ်မ�များ ေလ�ာခ့ျရန ်မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများမှတဆင့် က��်ပ်ုတိ�  အတလူပ်ုေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ 

  မှ ေထာက်ပ့ံထားပါသည်။  

ယခုစာေစာင်ကုိ UK အစုိးရမှ ေထာက်ပ့ံသည့်
UK ရနပုံ်ေငြွဖင့် ေထာက်ပ့ံထားပါသည်။
သိ� ေသာ် ေဖာ်ြပထားသည့် ���ေထာင့်အြမင်
များသည် UK အစုိးရ၏ တရားဝင်မူဝါဒများကုိ
ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပေနသည်ဟ ုမဆုိ�ိင်ုေပ။

www.harpfacility.com
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