
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  IPA အေနျဖင့္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္စရာ 
က႑မ်ားအတြက္ အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ IPA ၏ ႏိုင္ငံတကာတြင္  က်င့္သံုးေနေသာ 
သုေတသန  မူ၀ါဒ  စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိကာ၊  သုေတသန စြမ္းရည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
ခ်မွတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ  
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနအေပၚ၌  
အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ နိစၥဒူ၀ 
က႑ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ  
အေသးစိတ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လုပ္ငန္းက႑နမူနာမ်ားအတြင္း   ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။  

က်န္းမာေရးက႑ | 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့ ္ေရွာက္ေရး
မိခင္မ်ားအတြက္ အေျခအေနမခြဲျခား  ေငြသားတိုက္ရိုက္ေထာ
က္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္  ၎တို႔ကေလးမ်ား၏ အာဟာရအေျခအေနကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မလား။   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ-
ပစိဖစ္ ေဒသအတြင္း   ကေလးအရပ္ပုၾကံဳလွီမႈ 
အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေနပါသည္။   
IPA အေနျဖင့္  သုေတသန  ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ  မိခင္မ်ားအား ေငြသားတိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးဆိုင္ရာ  
အာဟာရတန္ဖိုးအခ်က္အလက္မ်ား  အသိပညာေပးျခင္းတို႔၏   
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို အကဲျဖတ္ေလ့လာလ်က္ ရွိပါသည္။  
ထိုမွ်သာမက၊ သုေတသန ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အေသးစားေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းမ်ား  အၾကား  ေငြသားတိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့မႈကို  
မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ  ပိုမို ထိေရာက္စြာ၊ ပို၍ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားႏိုင္မည္လဲဆိုတာ
ကို   အကဲျဖတ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

က်န္းမာေရးက႑
ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သံုးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းေတြက 
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း/  
လုပ္ငန္းမ်ား၏  စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္  ေစာင့္ေရွာက္မႈစြမ္းရည္ကို 
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မလား။ က်န္းမာေရး  သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (HMIS)တြင္  အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ  ရွိပါသည္ _ ၎မွ  ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၏ 
တိက်ေသခ်ာမႈကို တိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ ဆရာ၀န္မ်ားမွ မေတာ္တဆ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အမွားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္တကြ၊ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ  ၾကာျမင့္ခ်ိန္မ်ားကို  ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း 
စသည္တို႔အား  ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း  
၎ကဲ့သို႔ ဆန္းျပားလွေသာ နည္းပညာမ်ိဳးအား  
စတင္အသံုးျပဳေစရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိုက္ 
နာအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ  စိန္ေခၚမႈအတားအဆီးမ်ား  
ေပၚေပါက္တတ္ကာ၊  ၎စနစ္မ်ိဳးအား အသံုးျပဳျခင္း၏  
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား  စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ထားေသာ  
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။  
ေဆးခန္း/ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား၏   စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာသတ
င္းအခ်က္အလက္စနစ္ (CMIS) ၏  အရည္အေသြးကို  
မည္ကဲ့သို႔  ျမွင့္တင္ေပးရမည္ဟူေသာ  နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား  
ေပးအပ္သြားႏိုင္ရန္၊    IPA အေနျဖင့္  ရန္ကုန္ျမိဳ႔ 
ဆင္ေျခဖုံုးအရပ္ေဒသမ်ား၌   ကနဦး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Pilot 
Study) တစ္ခုအား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

က်န္းမာေရးက႑
မိုဘိုင္းဖုန္းစနစ္အေျချပဳ အသိပညာေပးျခင္းမ်ိဳးမွ  
တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး  အေသအေပ်ာက္ႏႈန္းကို 

ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ပိုမိိုရရွိေရး
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သည ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔  

၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

အေလးေပးက႑မ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး အလံုးစံု ပါ၀င္မႈ 

(Financial Inclusion) က႑၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ 
က်န္းမာေရး၊  ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ 

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑။

သုေတသနလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
လက္ရွိတြင ္သုေတသန လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၆) မ်ိဳးအား 

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္လ်က္  ရွိပါသည္။ 
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Innovations for Poverty Action (IPA) သည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ  လူထုအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ 
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ  ဆင္းရဲမြဲေတမႈ  ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္   ထိေရာက္ေသာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို        ရွာေဖြ၊  
ျမွင့္တင္  အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္     သုေတသနႏွင့္  မူ၀ါဒအေထာက္အကူျပဳဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္း  ျဖစ္ပါသည္။  
ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားအၾကား ရွင္သန္ရုန္းကန္ေနရသူမ်ား၏  ဘ၀အေျခအေနမ်ားကို  ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္၊  
ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား  အေပၚ  အေျခခံသည့္  ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး  နည္းလမ္းမ်ားကို     ပံုစံေရး
ဆြဲ၊အကဲျဖတ္ေလ့လာရာတြင္၊   ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအၾကား  အတူတကြ မိတ္ဖက္ျပဳ 
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစေရးကို  IPA မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလ်က္  ရွိပါသည္။   IPA အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္  ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ၊  ႏိုင္ငံေပါင္း  (၅၁) ႏိုင္ငံအတြင္း  အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စီမံကိန္းေပါင္ (၆၅၀) ေက်ာ္ကို  ကမကထျပဳ  
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိျပီး၊  ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ေပါင္း (၅၇၅) ဦးေက်ာ္ႏွင့္ IPA မွ အတူတကြ  လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  
IPA ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္း  တိုးျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ၊   ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ထားရွိထားျပီး၊    ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ NGOs ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္    ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ၊  ေဒသတြင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားကို  ထဲထဲ၀င္၀င္သိရွိနားလည္  သေဘာေပါက္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။  

PHOTO: JAYNIE WHINNERY

ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မလား။   အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏို႔စို႔ အရြယ္ ကေလးေသႏႈန္း 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ  ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာကို 
ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းစနစ္အေျချပဳ 
အသိပညာေပးျခင္းသည္    ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အညီ  
ထိေရာက္ေသာရလဒ္မ်ားကို ေပးႏိုင္မည့္  
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္သြယ္  ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။    
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆိုင္ရာ   ဗဟုသုတႏွင့္  အေလ့အထမ်ားအေပၚ  
‘ကေလးမိခင္မ်ားအတြက္  က်န္းမာေရးပညာေပးေရး’ 
ဖုန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲ application တစ္ခု၏ 
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈကို  IPA ႏွင့္ Koe Koe Tech 
အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းကာ စမ္းသပ္ေလ့လာေနသည့္အျပင္၊  
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကြန္ရက္မ်ားမွ  ၎ 
application ၏  ထိေရာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို  
ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္ သို႔မဟုတ္  
ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္  စသည္တို႔အေပၚကိုပါ  
ပူးတြဲေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနပါသည္။   

Myanmar



လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့ ္ေရွာက္ေရး
IPA မွ ကေလးမိခင္မ်ားအတြက္  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား  
ေပးအပ္ရန္နွင့္တကြ၊ အထိေရာက္ဆံုး  နည္းလမ္းမ်ားအား  
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား  ပံ့ပိုးေပးလ်က္ 
ရွိပါသည္။ IPA မွ   သုေတသနျပဳ ေလ့လာလ်က္ရွိေသာ  
ကေလးမိခင္ ေငြသားေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ တဆင့္၊   
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးရွိ မိခင္မ်ားအားလံုးအတြက္    ေငြသားေထာက္ပံ့မႈ  
အစီအစဥ္ (universal maternal cash transfer 
programme) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး 
နည္းလမ္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား အၾကံျပဳ 
ေပးအပ္သြားေပးမည္ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ    
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ  လူဦးေရ၌သာ 
ဘဏ္စာရင္းရွိခဲ့ၾကသည္ျဖစ္၍၊   ဤသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မွ  
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ  
အမ်ားျပည္သူ ေငြေရးေၾကးေရး အလံုးစံုပါ၀င္ေရး 
(Financial Includsion)  ႀကိဳးပမ္း  ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္   
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္  အခ်က္အလက္မ်ားကို  
ေပးအပ္သြားႏိုင္လိမ့္မည္  ျဖစ္ပါသည္။    Pact Global 
Microfinance Fund မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ  
ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ  စီမံကိန္းမွာ  ျပည္သူလူထုမွ  
ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔  လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈကို  

တိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္   စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္မည့္  

အခြင့္အလမ္း တံခါးေပါက္တစ္ခုပင္   ျဖစ္ပါသည္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့ ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
IPA မွ  ပူးေပါင္းပါ၀င္ေကာက္ယူလ်က္ရွိေသာ 
လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္   ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။  
ျငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္းရန္ပံုေငြ (JPF) အဖြဲ႔ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  ပံ့ပိုး  
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တည္ေထာင္ထားခဲ့ပါသည္။ 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား  အစရွိေသာ  က႑မ်ိဳးစံုမွ  
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား    JPF 
မွ  ပံ့ပိုးေပးအပ္လ်က္  ရွိပါသည္။  ျပည္သူလူထု၏ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ  စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ အသိအျမင္ႏွင့္ 
အေလးထားမႈမ်ားအေၾကာင္း  လႊမ္းျခံဳသိရွိနားလည္ႏိုင္လာေစ
ရန္အလို႔ငွာ၊  JPF မွ ေလ့လာျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ   အသိပညာ၊ 
ဗဟုသုတႏွင့္  အေလ့အထ အေျခခံေလ့လာမႈတစ္ရပ္အတြင္း  
IPA မွ ပါ၀င္  ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္  ရွိပါသည္။  

IPA Myanmar သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊  အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္   သက္ေသအေထာက္အထားအေျချပဳ သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရာ  
အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္လာေနပါသည္။    ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအား  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း  ဆက္လက္ခ်ဲ႔ထြင္သြားရာ၌  ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို  ဦးစားေပး  ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္  -
• အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သုေတသနရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားေပးအပ္ရာ  အဖြဲ႔အစည္းပင္ရင္းတစ္ခုအေနျဖင့္  ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိေသာ  IPA ၏ ရပ္တည္မႈကို  ဆက္လက္ က်င့္သံုးသြားရန္။ 

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ  အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏  စြမ္းရည္မ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ယူေဆာင္လာလ်က္ရွိျပီး၊  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တိက်ခိုင္မာေသာ      သုေတသန  အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားကို  လုပ္ေဆာင္လ်က္  ရွိပါသည္။  ရရွိလာေသာ  သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအတြက္   တိက်ေသခ်ာ၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ  ရလဒ္မ်ား  ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္၊  သုေတသန   နည္းလမး္ပံုစံမ်ား ေရးဆြဲရာ၊ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္   IPA အေနျဖင့္ 
နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္  ပညာရွင္  မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။  

• ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားအား  ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအတြက္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္  မိတ္ဘက္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း။    မည္သို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ိဳးအတြက္ မည္က့ဲသို႔ေသာ  
အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ  သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွာ  တိက်ေသာ  သက္ေသအေထာက္မ်ား ျဖစ္သည္၊  သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွ  
စီမံကိန္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈေပးရန္  မည္ကဲ့သို႔  အသံုးျပဳုရမည္  စသည္တို႔အား   ေပၚလစီမူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားအတြက္  ပို႔ခ်ေပးအပ္သြားႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ၊   IPA အေနျဖင့္ Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) ႏွင့္  နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္  ရွိပါသည္။   ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏  သုေတသန  သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွ  ေဒသတြင္းရွိ   ေပၚလစီမူ၀ါဒဆိုင္ရာ  
အေျခအေနမ်ားႏွင့္  ပိုမို  ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ႏွင့္    ေဒသတြင္းရွိ အသိပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔၏  အရည္အခ်င္း/စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို  တည္ေဆာက္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈမ်ား  
ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊    ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္  ေဒသတြင္းႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာမွ  သုေတသနပညာရွင္မ်ားႏွင့္  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္  ၾကိဳးပမ္းေနလ်က္ ရွိပါသည္။    IPA အေနျဖင့္  
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္သူမ်ားမွ   သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို  အသံုးခ်ရာတြင္လည္း  ပိုမိုထိေရာက္စြာ  အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေစရန္  ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း  ေပးအပ္လ်က္  ရွိပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္

ခိုင္မာတိက်ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို  ေလ်ာ့ခ်ကာ၊  ေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻၾကီးကို  
တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။ 
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ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္  မူ၀ါဒမ်ား
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ား 
တိုးတက္ျမင့္မားေကာင္းမြန္လာေစရန္ IPA ၏ 
အကဲျဖတ္မႈသုေတသန  အေထာက္အထားမ်ားမွ  
စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး  ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ 
(၁၅) ႏွစ္တာကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာ၊ ေဖာ္ထုတ္၊ 
ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ  ခိုင္မာတိက်လွသည့္ သုေတသန   
အေထာက္အထားမ်ားကို   ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
စီမံကိန္းႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား  အျဖစ္  ေျပာင္းလဲေပးသြားရန္၊   
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏  စီမံကိန္းမ်ားအတြင္း  အစိုးရႏွင့္တကြ၊  
မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို  
အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာ ဦးစားေပး ေဆာက္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။။   
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