လူထုအားေကာင္းလာေစရန္စြမ္းအားျမွင႔စ
္ ီမံကိန္း
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္ ေၾကျငာခ်က္
အဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚယူျခင္း
EOI#1: ျမန္ဆန္စြာတံ႔ျု ပန္ေပးေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (RHELS)

ရည္ညြန္းနံပါတ္=ACE-APS-EOI-001
ထုတ္ျပန္သည့္ ရက္စ=
ဲြ ၾသဂုတ္ ၇, ၂၀၁၈
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း= ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္ ေၾကျငာခ်က္ ကာလအတြင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း= ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို လက္ခံရ႐ွိၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေျဖၾကားသြားပါမည္။
ပိတ္သိမ္းရက္: ၾသဂုတ္ ၆, ၂၀၁၉
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ACE@pactworld.org သို႔ ေပးပို႔ရမည္။ အီးေမး၏
အေၾကာင္းအရာ(Subject)တြင္ “EOI#1:RHELS - ေပးပို႔သည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းအမည္” ဟု ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။
မွတ္ခ်က္။ အလားအလာရွိႏိုင္ေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အေမးႏွင္ ့အေျဖမ်ား ပံုမွန္တင္ျပေပးသည့္က႑ကို ဤ
Link တြင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္
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၁။ Pact ၏ ေနာက္ခံရာဇဝင္
Pact သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးေနေသာ ဦးေဆာင္ အဖဲ႕ြ အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Pact ၏ သႏိၷဌာန္မွာ ခိုင္မာသည့္
ရပ္ရာြ လူထုမ်ားကို ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ ေနထုိင္မႈ၊ က်န္းမာေသာ
မိသားစုမ်ား ပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဘဝတြင္ ပါဝင္ႏုိင္မႈတုိ႔အတြက္ လူထုကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
လူမႈအေျချပဳအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းအဖဲ႕ြ မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားတို႔ကုိ အဖဲ႕ြ အစည္းႏွင့္ နည္းပညာစြမ္းရည္မ်ား
အားေကာင္းေစျခင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားတုိ႔၏
အားေကာင္းေသာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတရားမ်ွတမႈတို႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း Pact၏သႏိၷဌာန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်ွက္ရွိပါသည္။

၂။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေဖာ္ျပမႈ
USAID ပံ႔ပိုးမႈ နံပါတ္ AID-482-A-17-00001တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေပးအပ္မႈႏွင့္အညီ Pactသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပုိင္း ေဒသတြင္း လူထုအားေကာင္းလာေစရန္စြမ္းအားျမွင္႔စီမံကိန္း(ACE)ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေငြေၾကးပံ႔ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္
ေၾကျငာခ်က္(APS)ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ဤ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္ ေၾကျငာခ်က္(APS)၏
ပထမဆံုး အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္းသည္ ျမန္မာ/ဗမာႏိုင္ငံ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင႔္
၀န္ေဆာင္မႈလက္လွမ္းမမီေသာေဒသမ်ားရွိ လူထုအတြက္
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္အတုိင္း ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မက
ႈ ို
အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေၾကျငာခ်က္(APS) သည္ စိတ္ဝင္စားေသာ၊ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီေသာ၊ အက်ံဳးဝင္ေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခြင့္ကို အမ်ားသိေစရန္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ ေၾကျငာခ်က္(APS)၏
ရည္႐ြယ္ခ်က္တြင္ “အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား” ဆိုသည္မွာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား(NGOs)၊
အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား(CSOs)၊ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ား(CBOs) (သို႔)ယံုၾကည္မႈ
အေျချပဳအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား(FBOs) တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။
Pactသည္ ဤ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္ ေၾကျငာခ်က္ APS အတြင္း ေနာက္ထပ္အဆိုျပဳလႊာမ်ား
ထပ္မံေခၚယူသြားရန္လည္း ရွိပါသည္။
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၃။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ အခြင့္အလမ္း ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
၃.၁ အစီအစဥ္ ေနာက္ခံရာဇဝင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပုိင္း လူထုအားေကာင္းလာေစရန္စမ
ြ ္းအားျမွင္႔စီမံကိန္း(ACE)ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ(USAID)/Burma မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး ရပ္ရြာလူထမ
ု ်ားႏွင့္
အတူတကြလုပ္ေဆာင္၍ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရေသာ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
ျပည့္စံုေစရန္၊ ပူးေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပိုမုိပါဝင္လာၾကေစရန္၊ တံု႔ျပန္မႈလ်င္ျမန္ၿပီး တာဝန္ခံမႈ႐ွိေသာ
ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္တို႔အတြက္ ၎တိ႔၏
ု ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ACE သည္ USAID မွ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ငါးႏွစ္စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Pact ႏွင့္ Community Partners International၊ Mercy
Corps ႏွင့္ Save the Children တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္တြင္
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ လူထုဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေနသူမ်ားျဖင္႔ တြဖ
ဲ က္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။

၃.၂ ပထဝီဆုိင္ရာ ေနရာေဒသ
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္႐ွိေသာ မည္သည့္ ျမိဳ႕နယ္တြင္မဆို လုပ္ကုိင္ရန္
အဆုိျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းဆုိသည္မွာ- ကယား/ကရင္နီ ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊
မြန္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ တနသၤာရီေျမာက္ပုိင္းေဒသ၊ ပဲခူးအေ႐ွ႕ပိုင္းေဒသတုိ႔ကုိ ဆုိလိုပါသည္။
၎ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈလက္လွမ္းမမီေသာေဒသမ်ားရွိ လူထုအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ACEအေနျဖင္႔ ေဖာ္ျပပါျမိဳ႔နယ္ရွစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။ ၁။ သံေတာင္ႀကီး၊
၂။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ၃။ လိႈင္းဘဲ႕ြ ၊ ၄။ သံျဖဴဇရပ္၊ ၅။ ဖယ္ခံု၊ ၆။ ဖားေဆာင္း၊ ၇။ ဒီေမာဆိုး၊ ၈။ ဖရူဆို
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ ယခုေဖာ္ျပပါျမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္သာ
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မဆိုလုိပါ။
၃.၃ အစီအစဥ္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
ACEသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္ဆန္စြာ
တံု႔ျပန္မႈေပးႏိုင္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ႐ွာေဖြေနပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ နည္းပညာ နယ္ပယ္တစ္ခု သို႔
ႏွစ္ခု သို႔ သံုးခုကိုလည္း ပူးေပါင္း၍ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ အားေပးပါသည္။
နယ္ပယ္ ၁ – က်န္းမာေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လူအမ်ားသည္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ျခင္း
(သို႔) ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္းတု႔ျိ ဖင့္္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းသစ္(NHP) ႏွင့္ မရွိမျဖစ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
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လိုအပ္ေသာစုဖဲြ႕မႈ(EPHS)တို႔သည္ လႊမ္းျခံပ
ု ါဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ရပ္ရြာလူထုကို စြမ္းအားျမွင့္တင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးအပ္သည့္ စနစ္ကုိ လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈတို႔ကုိ သတိျပဳမိေစခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖ႐ွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစျပီး အမ်ားပိုင္ႏွင့္
ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ေပးေသာ က်န္းမာေရးဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ရာမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကုိ Pact မွ
႐ွာေဖြေနပါသည္။
နယ္ပယ္ ၂ – ပညာေရး
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ၊ ထိုလက္လွမ္းမီမႈတြင္ လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိမႈ တို႔ႏင
ွ ့္
သက္ဆုိင္၍ ျမန္မာနုိင္ငံအေရွ႔ေတာင္ပိုင္းရွိ လူထုမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားတြင္ အေျခခံက်ေသာ
အခက္အခဲမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ACE သည္ ရပ္ရြာလူထုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈပါဝင္ေသာ လႊမ္းျခဳံေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေက်ာင္းတြင္းနွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ စာတတ္ေျမာက္မႈ တိုးတက္လာေစျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား ဦးေဆာင္မႈစမ
ြ ္းရည္တိုးတက္လာေစျခင္းတို႔အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာအဆုိျပဳလႊာမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလက္လွမ္းမမီေသာရပ္ရြာလူထုမ်ားသို႔ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေရရွည္ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေသာ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပနုိင္ရမည္။
နယ္ပယ္ ၃ – အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ
ျပည့္စံုၿပီး အမ်ိဳးစံုေသာ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိေသာ
ရပ္ရာြ လူထုသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွွ် ေငြေၾကးႏွင့္ ရုပ္ဝတၳဳအရင္းအႏွီးမ်ား ပိုမိုတိုးပြါးလာနိုင္ျပီး ၄င္းတို႔၏
ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းလာႏုိင္ၾကပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတို႔ကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္
ရပ္ရာြ လူထုမ်ားသည္ စုေပါင္း၍ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရာြ လူထုတစ္ခုလံုးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတို႔က ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈတို႔
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားတြင္
ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား တုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္
မ်ားျပားသည့္ ေဈးႏႈန္း အတက္အက်မ်ားကဲ့သို႔ စီးပြားေရး ရိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကဲ့သုိ႔
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏
စြမ္းရည္တုိးတက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အသစ္မ်ား သင္ယူျခင္းႏွင့္
၎တို႔ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ႐ွာေဖြမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။
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၃.၄။ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ား
ACE သည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္႐ွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင္႔
၀န္ေဆာင္မႈလက္လွမ္းမမီေသာေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးရန္
႐ွာေဖြေနပါသည္။
၃.၅ ေထာက္ပံ့မႈ႐႐ွိႏုိင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ
ဤ ယွဥ္ျပိဳင္မသ
ႈ ည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ/ ရည္ရြယ္ေသာ
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ (သို႔) ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဖဲ႕ြ စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖဲ႕ြ အစည္းအားလံုးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး အက်ံဳးဝင္ရန္မွာ
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မွန္ကန္၍ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္:
•

၎တို႔၏ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ႏုိင္ငံ (ျမန္မာ) တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္အာဏာ
႐ွိရမည္။
(မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရထံမွ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ွတ္ပံုတင္ရရွိထားျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္အတြက္
ကနဦးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။)

•

ပံ့ပိုးမႈ လက္ခံရယူရန္ DUNS နံပါတ္ (အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္သည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဂဏန္း ကုိးလံုးပါဝင္သည့္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္အသားနံပါတ္)
တစ္ခု ရယူပါ။ DUNS နံပတ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားခ်ိနတ
္ ြင္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ပံ့ပိုးမႈလက္ခံရယူခ်ိန္တြင္
လိုအပ္ပါသည္။ DUNS နံပတ္တစ္ခုကုိ အြန္လိုင္းမွ အခမဲ့ ရယူႏုိင္ၿပီး Pact မွ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
ကူညီႏုိင္ပါသည္။

•

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြက္ ၿပီးစီးႏုိင္ရမည္။

•

အေၾကာင္းအရာ/နည္းပညာနယ္ပယ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လုပ္ကုိင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳ ႐ွိရမည္။

•

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈ လ်င္ျမန္စာြ စတင္ႏင
ုိ ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္
ေဒသတြင္ လက္႐ွိ လုပ္ေဆာင္မႈ ေသာ္လည္းေကာင္း ယခင္က အေတြ႕အၾကံဳေသာ္လည္းေကာင္း
႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၆ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
Pact မွ ဤ ပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ကုန္က်စားရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ပံုေသ ပမာဏျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္း (သို႔) ကုန္ပစၥည္းႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔အျဖစ္ ေပးအပ္ရန္ရွိပါသည္။ ေထာက္ပံ့မႈပံုစံသည္အတည္ျပဳျပီးေသာ စီမံကိန္း
႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပူးတဲလ
ြ ုပ္ေဆာင္မည့္သူ၏ ပံ့ပိုးမႈမေပးခင္ Pact မွျပဳလုပ္သည့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္
တို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ကြျဲ ပားႏိုင္ပါသည္။ ရံပံုေငြ ရ႐ွိႏုိင္မႈေပၚ မူတည္၍ Pact မွ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀,၀၀၀ (ငါးသန္း)အထိ ေပးအပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ Pact မွ ႏွစ္ႏွစ္တာ
ကာလအတြက္ ပံ့ပိုးေငြ တစ္ဖဲြ႕လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ (ငါးေသာင္း) - ၅၀၀,၀၀၀ (ငါးသိန္း)အၾကား
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ေပးအပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္သာ
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ Pact အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကုိ ပံ့ပိုးမႈ တစ္ခုခေ
ု ပးအပ္ျခင္း (သို႔)
လံုးဝမေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခင
ြ ့္ ႐ွိပါသည္။
၃.၇ ကုန္က်စားရိတ္ မွ်ေဝျခင္း
အကယ္၍ ျပည့္စံုေသာ ေလ်ာက္ထားမႈကို ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ ဤအစီအစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ၄င္းတိ႔က
ု ိုယ္တိုင္၊ ကုိုယ္တိုင္သီးသန္႔ (သုိ႔) ေဒသတြင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္း မွ်ေဝလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးတြန္းအားေပး တုိက္တြန္းပါသည္။ ၄င္းထည့္သြင္း
မွ်ေဝလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၏
ထည့္ဝင္မႈ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အစီအစဥ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မရ
ႈ ရွိေနသူမ်ား ႏွင့္ အျခား
အလွဴရွင္မ်ား (သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား မပါဝင္ပါ) တို႔ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။
ဤထည့္ဝင္မႈပံုစံအား ကုန္က်စားရိတ္မွ်ေဝျခင္းဟု ေခၚဆိုႏင
ုိ ္ပါသည္။ ပံ့ပိုးေပးမႈေပၚတြင္ ထည့္ဝင္မႈမ်ားပါ
ရွိလာပါက ကုန္က်စားရိတ္မွ်ေဝျခင္းကုိ 2 CFR 200.306 တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း
စီမံခန္႔ခဲြသြားပါမည္။

၄။ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၄.၁။ ဆက္သြယ္ရန္
APS (သို႔) ACE စီမံခ်က္အတြက္ အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ACE@pactworld.org သို႔ ေပးပိ႔ႏ
ု င
ို ၿ္ ပီး
myanmargrant@pactworld.org သို႔ “cc”ေပးပို႔ရပါမည္။
အီးေမးလ္၏ အေၾကာင္းအရာက႑တြင္ “ေမးခြန္းမ်ား – RHELS – ေပးပို႔သည္ အဖဲ႕ြ အစည္း၏အမည္” ဟု
ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။
၄.၂ ေမးခြန္းမ်ား ေပးပိ႔ရ
ု န္ နည္းလမ္း
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ACE@pactworld.org သို႔ email ေပးပိ႔ၿု ပီး myanmargrant@pactworld.org သို႔
“cc”ေပးပို႔ရပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို APS ပိတ္သိမ္းရက္မတုိင္မီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္ပါသည္။
အီးေမးလ္၏ အေၾကာင္းအရာက႑တြင္ “ေမးခြန္းမ်ား – RHELS – ေပးပို႔သည့္ အဖဲ႕ြ အစည္း၏ အမည္” ဟု
ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။
၄.၃ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဤ APS ေအာက္မွ အရင္းအျမစ္မ်ား ရ႐ွိႏုိင္မႈ ပမာဏသည္ လက္ခံရ႐ွိေသာ ကနဦးအဆုိျပဳလႊာမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရ႐ွိႏုိင္မႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ Pact မွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္
သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဆုိုျပဳလႊာ(EOIs)မ်ားကို ၆ ၾသဂုတ္၂၀၁၉ အထိ
ေနာက္ဆံုးထား၍ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေပးပိ႔ႏ
ု ိုငပ
္ ါသည္။
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အဆင့္ ၁ – အဆိုျပဳလႊာ(EOIs)
စိတ္ဝင္စားသည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားသည္ ေ႐ွးဦး အဆုိျပဳလႊာ(EOI) ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေပးပို႔လွ်င္ Calibri
စာလံုးအ႐ြယ္အစား ၁၁ ျဖင္စ
့ ာမ်က္နွာ ၆ မ်က္နွာအထိျဖစ္ေစ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ျဖစ္လွ်င္ ေဇာ္ဂ်ီ
စာလံုးအ႐ြယ္အစား ၁၁ ျဖင့္ စာမ်က္မွာ ၉ မ်က္ႏွာအထိ ပထမဦးဆံုးေပးပို႔ရပါမည္။ ၎သည္ ေလွ်ာက္ထားမႈ
ပထမဆံုး အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳလႊာပံုစံကုိ ဤ APS တြင္ ပူးတြေ
ဲ ဖာ္ျပထားပါသည္။စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အဆုိျပဳလႊာပံုစံကုိ [http://www.themimu.info/calls-for-proposals] တြင္
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈ မွ ၆ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၉
အတြင္း သံုးသပ္သြားပါမည္။
အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ အထက္ပါ ကာလအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ACE@pactworld.org သို႔ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္ၿပီး
myanmargrant@pactworld.org သို႔ “cc” ေပးပိ႔ရ
ု ပါမည္။ အီးေမးလ္၏ အေၾကာင္းအရာက႑တြင္ “EOI#1:
RHELS - ေပးပိ႔သ
ု ည့္အဖဲ႔အ
ြ စည္းအမည္” ဟုေဖာ္ျပပါ။ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ Microsoft Word သို႔မဟုတ္ PDF
ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေပးပိ႔ရ
ု မည္။
ေအာက္ပါ ACE စီမံခ်က္ရံုးမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားျဖင့္လည္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ရံုးအမည္
ဘားအံရံုး
ေမာ္လျမိဳင္
လိြဳင္ေကာ္ရံုး

ရန္ကုန္ရံုး

လိပ္စာ
ျမိဳ႕ျပလမ္း၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။

လိပ္မူရန္
ဦးမင္းမင္း
09-977255340

အမွတ္ (၅၃)၊ မဂၢင္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေဒၚမိေကသီထြန္း

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္။

09-977255341

အမွတ္ (၉၇)၊ ေဗဒါလမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊

ေဒၚေနျခည္ဝင္း

လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္။

09-428007348

အမွတ္ (၆၀၈)၊ ပန္႔ေဟာက္စ္၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္ ကြန္ဒုိမီနီယမ္၊

ေမဇင္ေဖြး

ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊

09-977255107

ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
အဆုိျပဳလႊာကုိ ကနဦးသံုးသပ္ခ်က္မွ ဆက္လက္စဥ္းစားရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္မ်ား
တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း (သို႔) အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ “ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆဲျြ ခင္း”
အဆင့္အတြက္ (ေအာက္ပါ အဆင့္ ၂တြင္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္) ဖိတ္ေခၚႏုိင္ပါသည္။
အဆင့္ ၂ - ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆဲျြ ခင္းအဆင့္ (Partcipatory Planning)
Pact မွ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆဲျြ ခင္းအဆင့္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာ
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ရွိသည္ဟုယူဆပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ႐ွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက ၎တို႔၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ
ျပည့္စံုသည္အထိ ေရးဆြရ
ဲ န္အတြက္ အဖဲ႕ြ အစည္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္း
အလုပ္ရံုးေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ ဖိတ္ေခၚသြားပါမည္။ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲ၏
ြ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊
ရလဒ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္း၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္းတုိ႔ကုိ
အတည္ျပဳထားေသာ ပံ့ပိုးမႈအတြက္ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပႏိင
ု ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ Pact မွ
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအျပီးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူကုိ
အဆုိျပဳလႊာအျပည့္အစံု ေပးပိ႔ရ
ု န္ ေတာင္းဆိုသြားပါမည္။
အဆင့္ ၃ – အဆံုးအျဖတ္အဖဲ႕ြ မွ သံုးသပ္မႈ
ေလွ်ာက္ထားမႈအားလံုးကို ၎တို႔၏ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စီမံခ်က္ စီမံခန္႔ခဲြမႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖဲ႕ြ စည္းထားေသာ RHELS အဆုံးအျဖတ္အဖဲြ႕မွ
သံုးသပ္သြားပါမည္။ က႑ ၅တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ RHELS
အဆံုးအျဖတ္အဖဲ႔မ
ြ ွ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ပံ့ပိုးမႈ ညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္
အၿပီးသတ္ေရးဆဲြျခင္းတိ႔အ
ု တြက္ ေထာက္ခံေပးသြားပါမည္။ ၎တို႔၏ နည္းပညာနယ္ပယ္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ အဆံုးအျဖတ္အဖဲြ႕မွ ျပန္လည္ေရးဆြရ
ဲ န္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
အဆုိျပဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိသည့္ တဲဖ
ြ က္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္
အၾကံျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆင့္ ၄ – အၾကိဳဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား
RHELS ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဖဲ႕ြ မွ အဆုိျပဳလႊာတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါက ၎သည္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈ္င္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ဤအဆင့္တြင္
Pactမွ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ အၾကိဳဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Risk Assessment) ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး
ဆန္းစစ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ အထူးလိုအပ္ႏုိင္ေသာထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (သို႔) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကုိပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ Pact မွ အစီအစဥ္႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း၊
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားးႏွင့္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္တို႔တြင္ က်န္႐ွိေနေသာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္မ်ားကိုလည္း
ပံ့ပိုးေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလွဴရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္ ၅ – ပံ့ပိုးမႈ
Pact သည္ အၾကိဳပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈအဆင့္မ်ားမွ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ျပည္စံုလွ်င္
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
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၅. ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း
၅.၁။ သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
RHELS အဆံုးအျဖတ္အဖဲြ႕ကုိ Pact ဌာနခဲမ
ြ ်ား၊ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ USAID တို႔ မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍ ဖဲ႕ြ စည္းပါမည္။ သံုးသပ္သူအားလံုးကုိ မည္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမွ် မ႐ွိေစရန္
စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိနစ
္ ႏ
ံ န
ႈ း္ မ်ားေပၚ မူတည္ပါမည္။
ေလွ်ာက္ထားမႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို မူတည္၍ သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ ႏွစ္လလ်ွင္တစ္ၾကိမ္
(သို႔) လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
အေသးစိတ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဖဲ႕ြ သို႔
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးပိ႔သ
ု ြားပါမည္။
၅.၂။ အကဲျဖတ္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား
အဆုိျပဳလႊာမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကဲျဖတ္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အဆင့္သတ္မွတ္သြားပါမည္။
ေအာက္ပါစံခ်ိနစ
္ ံႏႈန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို အသံုးျပဳ၍ အကဲျဖတ္သြားပါမည္။
(က) စီမံခ်က္ ပံုစံ၏ ျဖစ္ႏုိငစ
္ ြမ္း
(ခ) ရည္မွန္းထားေသာ လူထုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မႈ
အလားအလာ
(ဂ) စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္မႈ အလားအလာ
(ဃ) စီမံခ်က္ပံုစံ၏ အလံုးစံု ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ သတိျပဳမိမႈ
(င) ACE စီမံခ်က္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ
၅.၃ အကဲျဖတ္ မူေဘာင္
RHELS အဆံုးအျဖတ္အဖဲြ႕သည္ ေလွ်ာက္ထားမႈအားလံုးကုိ ေအာက္ပါ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အညီ အကဲျဖတ္ပါမည္။
အမွတ္ အနိမ့္အျမင္:့
၁၀

အေကာင္းဆံုး

ျပည့္စံုစြာပါဝင္ျခင္း၊ စံုလင္ျခင္းႏွင့္ ထူးျခားစြာ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္မႈ၊
အဆုိျပဳသည့္ စီမံခ်က္သည္ ထိေရာက္၍ အက်ိဳး႐ွိစြာ
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ သရုပ္ျပႏုိင္မႈတို႔သည္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္
သာလြန္မႈ။ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ႐ွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္မႈ။

၈

အလြန္ေကာင္း

ျခံဳငံု၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမႈ၊
အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕နည္းပညာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္
လိုအပ္သည္ထက္ သာလြန္မႈမ်ား။ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕
႐ွိေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၎တိ႔က
ု ုိ အခ်ိန္မီ၊
အက်ိဳး႐ွိ႐ွိႏွင့္ သက္သာစြာ ျပီးေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သရုပ္ျပသႏုိင္မႈ။
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၆

လက္ခံႏုိင္ဖယ
ြ ္/ပ်မ္းမွ်

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမႈ။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႀကီးမားေသာ
အားနည္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ ႐ွိ၍
အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုစာြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စမ
ြ ္းကုိ ျပသႏုိင္မႈ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၎ အားနည္းခ်က္ သို႔မဟုတ္
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေပါင္းစပ္မႈသည္ စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
စြန႔စ
္ ားရမႈကုိ ျပသမႈ။

၄

အနားသတ္မ်ဥ္းေပၚတြင္

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုးျပည့္စံုမႈ သို႔မဟုတ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ နားလည္မႈ။
အဆုိျပဳစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ဖယ
ြ ္မ႐ွိေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကို ဦးတည္ေနႏုိင္မႈ။
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အားနည္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနမႈ။

၂

အားနည္း

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားျပား၊ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပမႈ မပါဝင္၊
လိုအပ္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈ မ႐ွိ၊ သို႔မဟုတ္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စည္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ႐ွိ။
စြန႔စ
္ ားရေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ ျမင့္မား။

၀

ကိုက္ညီမႈ မရွိ

ပါဝင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိ၊ လိုအပ္ေသာ အလုပ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ နားလည္မႈ မ႐ွိ၊ ေတာင္းခံမႈ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မပါဝင္။

၆။ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၆.၁။ စံျပ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ဤေပးအပ္ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ မဟုတ္ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြက္ စံျပ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf တြင္ ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။
ေတာင္းခံလွ်င္ ဤျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ ပံုႏိွပ္မူကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။
၆.၂။ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ဤ APS သိ႔ု ေလွ်ာက္ထားသည့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသည္ သံုးသပ္သူမ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ သေဘာတူသည္။ သတိျပဳ၍ မွတ္သားေစလိုသည္မွာ သံုးသပ္သူမ်ားသည္
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္
ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။
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၆.၃။ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား
• Pact သည္ ဤေတာင္းခံမႈကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွ် မျပဳလုပ္ခင
ြ ့္ ႐ွိသည္။
• Pact သည္ လက္ခံရ႐ွိေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။
• ဤေတာင္းခံမႈကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ Pact မွ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳသည္ဟု မဆိုနိုင္ပါ။
• မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိမဆုိ ေတာင္းခံမႈဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားသူမွ
လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈေပၚမူတည္၍ အရည္အေသြးမျပည့္မီေၾကာင္း Pact မွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ွိသည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ေတာင္းခံလႊာအေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ Pact မွ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးမည္
မဟုတ္ပါ။
• Pact သည္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၏ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ
ပံ့ပိုးမႈကို ထုတ္ေပးရန္ အခြင့္႐ွိသည္။
• Pact သည္ ေတာင္းခံမႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သို႔) တစ္ခုထက္ပို၍ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
• Pact သည္ ယွဥ္ျပိဳင္မက
ႈ ုိ ပုမ
ိ ျို မွငတ
့္ င္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေသးငယ္၍ ျပင္ဆင္နိုငေ
္ သာ
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ အဆိုျပဳမ်ားကို သက္ညွာေပးခြင့္႐ွိသည္။
• Pact သည္ ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂိၢဳလ္၊ လိပ္စာတု႔က
ိ ုိ အတည္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
• Pact ေလွ်ာက္ထားသူကုိ အသိမေပးဘဲ ယခင္ လုပင
္ န္းစြမ္းေဆာင္ရည္စာရင္းမ်ားအရ စာရင္းျပဳစုထားသူမ်ားကုိ
ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ Pact သည္ ေလွ်ာက္ထားသူမပါဝင္ေသာ ယခင္ လုပ္ေဆာင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ပုိင္ခင
ြ ့္႐ွိသည္။
• ေလွ်ာက္လႊာေပးပိ႔ျု ခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ စည္းကမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ေၾကာင္း
အတည္ျပဳသည္။
• သတိျပဳရန္။ ။ အခ်ိဳ႕ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ USAID ၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူမႈ
မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ထားျခင္း ႏွင့္ အထူး၊ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္သည္ USAID သို႔ တရားဝင္အေသးစိတ္ ေပးပိ႔သ
ု ည္မွ ၆ လအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေပးအပ္မႈ အခ်ိန္ဇယားကုိ စီမံေရးဆဲရ
ြ ာတြင္ ကန္႔သတ္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္းခံမႈကုိ ခြင့္ျပဳမႈ
ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

အက်ံဳးဝင္မႈ

1. ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္

အက်ဳံးမဝင္ပါ

ကိရိယာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဤတြင္ ပါဝင္သည္မွာ မိသားစုစီမံကိန္း
နည္လမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ျမွင့္တင္သည့္ ၊
စည္း႐ံုးသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊
ပညာေရး၊ သင္တန္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။
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ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

အက်ံဳးဝင္မႈ

2. မိသားစု စီမံကိန္း နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အတင္းအဓမၼ

အက်ဳံးမဝင္ပါ

သားေၾကာျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကုိင္၍ မည္သည့္
တစ္စံုတစ္ဦးကိုမဆို သားေၾကာျဖတ္ျခင္း
3. မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ ဇီဝေဆးဝါး သုေတသန

အက်ဳံးမဝင္ပါ

4. ျပည့္တန္ဆာ သို႔မဟုတ္ လိင္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္

အက်ဳံးမဝင္ပါ

အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳရန္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျခင္း
5. မိသားစု စီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္လက္

သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း
သာ အက်ံဳးဝင္၊
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္
လိုအပ္

6. ေဆးဝါး

ကန္႔သတ္၊
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္

7. ေဆာက္လုပ္ေရး (အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေရတြင္းမ်ား စသည္)

ကန္႔သတ္၊
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္

8. စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား (ဟင္းခ်က္ဆီ၊ ဆန္၊ အေစ့မ်ား
အစရွိသျဖင့္)

ကန္႔သတ္၊
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္

9. ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အဖဲ႕ြ အစည္းသည္
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားရမည္။

သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း
သာ အက်ဳံဳးဝင္

*ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ မိခင္၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္
သားဆက္ျခားျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မိသားစု စီမံကိန္း နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ သေႏၶသား မူမမွန္ျခင္းအတြက္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းတိ႔က
ု ို သတ္မွတ္ေသာ္လည္း
မပါဝင္သည္တ႔မ
ုိ ွာ သေႏၶသားေမြးဖြားပါက မိခင္၏ အသက္ကုိ စိုးရိမ္ရ၍ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
အဓမၼက်င့္ခံရ၍ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ခ်င္း ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
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