ြမန်မာိုင်ငံအေရှေတာင်ပိုင်းေဒသရှရ
ိ ပ်ရာွ လူထစ
ု မ
ွ း် ရည်ြမငတ
့် င်ြခင်း (ACE)
ေလာက်လာ များေခယူြခင်း (RFA)
မီဒီယာ လွှမ်းြခံuမု အားေကာင်းေစြခင်း

RFA နံပါတ်:

ACE-P4795-20-5

ထုတ်ြပန်သည့် ေန့စွဲ:

၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၃ ရက်ေန

ေထာက်ပံ့ေြကး ေလျှာက်ထားသူများ၏ (ကွန်ဖရင့)် ေဆွးေနွးပွ:ဲ ၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်ေန
ေမးခွန်းများ လက်ခံမည့် ေနာက်ဆံုးရက်:

၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်ေန

ေမးခွန်းများှင့် ေလာက်လာများကို myanmargrants@pactworld.org သို အီးေမးလ်မှ တဆင့် ေပးပို
ိုင်ပါသည်။
ေမးခွန်းအားလံုး၏ အေြဖများကို ြပန်လည် ထုတ်ြပန်မည့်ရက်: ၂၀၂၀ ခုှစ် ိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်ေန
ေလျှာက်လွှာ ပိတ်သည့်ရက်:

၂၀၂၀ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်ေန

(နည်းပညာ အဆိုြပချက်ှင့် လျာထား ရန်ပံုေငွများ ပါဝင်သည့)် ေလာက်လာများအား ၂၀၂၀ ခုှစ်
ဒီဇင်ဘာလ

၈

ရက်၊

ညေန

၅

နာရီ

(5:00pm)

အချိန်ကို

ေနာက်ဆံုးထား၍

myanmargrants@pactworld.org သို အီးေမးလ် မှတဆင့် ေပးပိုရမည် ြဖစ်သည်။ အီးေမးလ်များ
ေပးပိုရာတွင် အေကာင်းအရာ (subject) ေနရာ၌ “RFA - မီဒီယာ လွှမ်းြခံuမု အားေကာင်းေစြခင်း -

ေလျှာက်လွှာ တင်သွင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း အမည်” ဟု ေရးသား ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်သည်။
ဆုေြကြငာရန် ခန့်မှန်းထားသည့်ရက်: ၂၀၂၁ ခုစ
ှ ်၊ မတ်လ ၁ ရက်ေန
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၁။

Pact ၏ ေနာက်ခံ အေြကာင်းအရာ

Pact သည် ၁၉၇၁ ခုှစ်တွင် စတင် တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ အကျိးအြမတ် မယူသည့် ိုင်ငံတကာ ဖွံဖိးေရး
အဖွဲအစည်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေပါင်း ၄၀ နီးပါးတွင် လက်ေတွ လုပ်ေဆာင်ေနပီး ဆင်းရဲ မွဲေတမှင့်
ေဘးဖယ်ခံထားရသူများ၏ ဘဝများ တိုးတက်ေရး အတွက် လုပ်ေဆာင်လျက် ရှသ
ိ ည်။ Pact ၏
ှလံုးအစ်မှာ ပိမ
ု ုိ ေကာင်းမွန်ေသာ မနက်ြဖန်ကို ေဆာင်ကျ်းေပးရန် ြဖစ်သည်။ Pact သည် လူများ
အားလံုးက

ကားသိပီး၊

စွမ်းေဆာင်ိုင်သည့်

တက်ကွေသာ

ကမာ

တစ်ခုအတွက်

ကိးပမ်း

ေဆာင်ရွက်သည်။ Pact သည် ဘက်ေပါင်းစံု ဖွံဖိး တိုးတက်မအတွက် အသိအမှတ် ြပခံရေသာ
ေခါင်းေဆာင်

တစ်ေယာက်

ြဖစ်သည်။

က်ုပ်တို၏

ဘက်ေပါင်းစံု

ချ်းကပ်မသည်

ဖွံဖိး

တိုးတက်မဆိုင်ရာ စိန်ေခမများကို ေဒသ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ှင့်အညီ အမဲတေစ ေြဖရှင်းရန်
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ

ေပါင်းစပ်ထားသည်။

ထိုြပင်

က်ုပ်တိုသည်

ေရရှည်

တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ

ေအာင်ြမင်မအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ရန် စနစ်ကျသည့် ေြပာင်းလဲမကို ဦးတည်
ေဆာင်ရွက်သည်။ Pact သည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ၁၉၉၇ ခုှစ် ကတည်းက စတင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။
၂။

ရည်ရွယ်ချက် ေဖာ်ြပချက်

USAID မှ ချီးြမင့်သည့် AID-482-A-17-00001 ခွင့်ြပချက်အရ Pact သည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း

ေဒသရှိ ရပ်ရွာလူထု စွမ်းရည် ြမင့်တင်ြခင်း(ACE)ကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက်
ရန်ပံုေငွ ေတာင်းခံသည့် ေလာက်လာများ (RFA)ကို တင်သွင်းိုင်ရန် ထုတ်ြပန် ေကြငာလိုက်ပါသည်။
ACE သည် ေဒသတွင်းရှိ ဆံုးြဖတ်ချက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ိုင်ရန် ထိခိုက်နစ်နာ လွယ်ေသာ

လူထု အသိုင်းအဝိုင်းများအား စွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေပးေရး ရည်မှန်းချက်ြဖင့် ေပါင်းစည်းထားသည့်
ရပ်ရွာလူထု ဖွံဖိးေရး စီမံကိန်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားေသာ၊ အရည်အချင်း ြပည့်မှီေသာ၊
လက်လှမ်းမှီသည့် အဖွဲအစည်းများ အားလံုး ရန်ပေ
ုံ ငွ ေလာက်လာတင်ရန် မတေသာ အခွင့်အလမ်း
ရှိေကာင်း ေသချာေစရန် အတွက် ဤ RFA ကို အများြပည်သူ အသိေပးချက်အြဖစ် ထုတ်ြပန်ြခင်း
ြဖစ်သည်။ ဤ RFA ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် “အဖွဲအစည်းများ” ကို အကျိးအြမတ် မယူေသာ၊
အစိုးရ မဟုတသ
် ည့် အဖွဲအစည်းများ (NGOs)၊ အရပ်ဘက် လူအဖွဲအစည်းများ (CSOs)၊ ရပ်ရွာအေြခြပ
အဖွဲအစည်းများ (CBOs)၊ သိုမဟုတ် ဘာသာေရး အေြခြပ အဖွဲအစည်းများ (FBOs) အြဖစ်
သတ်မှတ်ထားသည်။
ACE သည် ြမန်မာနိုင်ငံ အေရှ့ေတာင်ပိုင်းရှိ ထိခက
ို ် နစ်နာလွယ်ေသာ လူထု အသိုင်းအဝိုင်းများ အေပါ်
သက်ေရာက်သည့် ကိစ္စရပ်များြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမု၊ သဘာဝ
ေဘးအနရာယ် စီမံခန့်ခွဲမုနှင့် အုပ်ချuပ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဦးတည်သည့် အစီရင်ခံြခင်းများ
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အေပါ် မီဒီယာ လွှမ်းြခံuမု အားေကာင်းေစရန် ပံ့ပိုးေပးေသာ လပ်ရှားမများအတွက် ရန်ပေ
ုံ ငွ ပံ့ပိုးေပးရန်
ရည်ရယ
ွ ပ
် ါသည်။ ACE သည် အများဆံုး ၁နှစ် တာကာလအထိ ဆုေပါင်း များစွာကို အေမရိကန် ေဒါ်လာ
၁၀၀,၀၀၀

တန်ဖိုးအထိ

ေပးအပ်ရန်

ေမာ်လင့်ထားသည်။

RFA

အတွက်

ရန်ပံုေငွ

စုစုေပါင်း

ခန်မှန်းေြခအားြဖင့် အေမရိကန် ေဒလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ေပးအပ်ရန် လျာထားပါသည်။ သိုေသာ် ACE
တွင် RFA ၏ ပမာဏ၊ အြမင့ဆ
် းုံ ဆုေကးေငွခွဲများ သတ်မှတ်ြခင်းှင့် လုပ်ေဆာင်ချက် အချိန်ဇယားများ
ေရးဆွဲြခင်း သိုမဟုတ် ဆုေကးေငွခွဲများ လံုးဝ ထုတ်မေပးရန် ဆံုးြဖတ်ြခင်းတိုကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၃။

အစီအစဉ်ေဖာ်ြပချက်

၃.၁

အစီအစဉ်၏ ေနာက်ခံအေြကာင်းအရာ

အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စု

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

ဖွံဖိးေရး

ေအဂျင်စီ

(USAID)မှ

ေငွေကးပံ့ပိုးေပးထားေသာ ြမန်မာနိုငင
် ံ အေရှ့ေတာင်ပိုင်း ေဒသရှိ ရပ်ရာွ လူထု စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ြခင်း
(ACE) လုပ်ငန်းသည် လူထု၏ ထိခိုက် နစ်နာမများကို ေလာ့ကျေစြခင်း၊ ဆံုးြဖတ်ချက်ြခင်းတွင်
ရပ်ရွာလူထုပါဝင်မ အားေကာင်းေစြခင်းှင့် ပိုမိုထိေရာက်ပီး၊ တာဝန်ခံိုင်ေသာ ေဒသရ အုပ်ချပ်မ
စနစ်များအတွက်

အားြဖည့်ြခင်းအားြဖင့်

ရပ်ရွာလူထု

အသိုင်းအဝိုင်းများ၏

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး

လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါ၀င်သည်။ ACE ကို Pactမှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းအဖွဲများ ြဖစ်ေသာ Mercy
Corps, Community Partners International, ှင့် Save the Children တိုှင့် ပူးေပါင်း၍
အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်သည်။

စီမံကိန်းသည်

ေဒသခံအဖွဲအစည်းများ၊

ဝန်ေဆာင်မ

ေပးသူများှင့် ပုဂလိက ကုမဏီများှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် လက်တွဲကာ ရပ်ရွာလူထု ဖွံဖိးေရး
ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။
ACE သည် ေဒသတွင်း ဦးစားေပး လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်၊ ေဒသခံတို၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ ှင့်
ေခါင်းေဆာင်ိုင်မကို ြမင့်တင်ရန် ှင့် ရပ်ရွာလူထုများ၊ ဝန်ေဆာင်မ ေပးသူများှင့် အုပ်ချပ်မစနစ်များ

အကား ဆက်သွယ်မများ ဖန်တီးေပးရန် အတွက် ဘက်ေပါင်းစံု ဖွံဖိးတိုးတက်မ နည်းလမ်းများကို

အသံုးြပသည်။ စီမံကိနး် ၏ ပန်းတိင
ု မ
် ာှ ထိခိုက်နစ်နာ လွယ်ေသာ ရပ်ရွာလူထုများအား ေဒသတွင်း
ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ေရး လုပ်ငန်းစ်များတွင် ပါဝင်ိုင်ေအာင် စွမ်းရည် ြမင့်တင်ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။ ACE
သည် ရည်မှန်းချက် သံုးခုြဖင့် ပန်းတိုင်သို ေရာက်ရှိရန် ရည်ရွယ်သည်။


ရပ်ရွာ လူထုတို၏ ထိခိုက် နစ်နာမများကို ေလာ့ချြခင်း၊



ရပ်ရွာ လူထုတို၏ ပါဝင် ေဆာင်ရွက်မ အားေကာင်းေအာင် လုပ်ြခင်း၊
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ေဒသရ အုပ်ချပ်ေရး စနစ်များကို အားြဖည့်ေပးြခင်း

၃.၂ ပထဝီဝင် ဧရိယာ
ဤ RFA ၏ ပထဝီဝင် ဧရိယာမှာ ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း ြဖစ်သည်။ ACE သည် ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းတွင် ကယား ြပည်နယ်၊ ကရင် ြပည်နယ်၊ မွန် ြပည်နယ်၊ ရှမ်း ြပည်နယ် ေတာင်ပိုင်း၊
တနသာရီ တိုင်းေဒသကီး ေြမာက်ပိုင်း ှင့် ပဲခူး တိုင်းေဒသကီး အေရှပိုင်း ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။
ဤပထဝီ ဧရိယာများရှိ ထိခိုက်နစ်နာလွယ်ေသာ လူမ အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အခွင့်အေရးများကို

တိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် ဆရှိသည့် သူတိုင်းအား ဤ RFA မှတဆင့် အဆိုြပလာများ
တင်သွင်းရန်

ဖိတ်ေခသည်။

ေလာက်ထားသူသည်

အိမ်နီးချင်း

ထိုင်းိုင်ငံှင့်

ထိစပ်ေနသည့်

အေရှေတာင်ပိုင်းေဒသတွင် အေြခစိုက်ိုင်သည် သိုမဟုတ် ိုင်ငံအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းကို
လမ်းြခံမရှိေသာ ေနရာတွင်ရှိေနိုင်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများ

အကား ခိုင်မာသည့် ဆက်ွယ်မများှင့် ကွန်ယက်များရှိေသာ တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများှင့် အဖွဲ အစည်း
များအား ဦးစားေပး စ်းစားမည်ြဖစ်သည်။
Pact သည် အြခား ACE၏ လပ်ရှားမများ ှင့် မိတ်ဖက်များှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည်
အြပန်အလှန် အကျိးြပိုင်ပီး၊ ေဘးဖယ်ခံထားရပီး လံုြခံမ မရှိေသာ လူအသိုင်းအဝိုင်းများကို ဦးတည်

ကိးပမ်းမများအား အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမည့် အဆိုြပ လုပ်ငန်းများ (မြဖစ်မေန မလိုအပ်ေသာ်လည်း)
ရှပ
ိ ါက ဖိတ်ေခပါသည်။
၃.၃

ရည်ရွယ်ထားသည့် သက်ေရာက်မု

ဤ RFA မှတဆင့် Pact သည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ထိခက
ို ် နစ်နာလွယ်ေသာ ရပ်ရွာ လူထုများ
အေပ သက်ေရာက်လက်ရှိသည့် ကိစရပ်များ အထူးသြဖင့်ကျန်းမာေရး၊ ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သန်ရှင်းေရး
ှင့် တကိယ
ု ရ
် ည် သန်ရှငး် ေရး (WASH)၊ ပညာေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း၊ သဘာဝေဘး အရာယ်

စီမံခန်ခွဲမှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အုပ်ချပ်မ စသြဖင့် ပံုမှန်အားြဖင့် ေခတ်ေရစီးေကာင်း မီဒီယာတွင် ေဖာ်ြပမ
နည်းသည့် ကိစရပ်များအေပ မီဒီယာ လမ်းြခံမ ှင့် အစီရင်ခံ တင်ြပမများ အားေကာင်း လာေစရန်
လုပ်ေဆာင်သည့် လပ်ရှားမများအတွက် ရန်ပံုေငွ ပံပ
့ းုိ ေပးမည် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ

ထိခိုက်နစ်နာလွယ်သည့် လူမ အသိုင်းအဝိုင်းများ အေပ သက်ေရာက်ိုင် သည့် အဓိက ြပဿနာများအား
အချိန်ှင့်တေြပးညီ
လက်လှမ်းမီေစရန်

တိကျ
ှင့်

မှန်ကန်သည့်

ေဒသခံတို၏

သတင်း

အချက်အလက်များကို

ကိးပမ်းမများကို

ြပည်သူလူထုတို၏

မီးေမာင်းထိုးြပြခင်းြဖင့်

အသိအြမင်များ

တိုးတက်ေစသည့် လုပ်ေဆာင်မများအတွက် အေထာက်အပံ့ ေပးမည်ြဖစ်သည်။ ဤ လပ်ရှားမများသည်

ACE ၏ ရည်မှန်းချက် ြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း ေဒသတွင် ပိမ
ု ုိ ထိေရာက်ေသာ ှင့် အားလံုး
ပါဝင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခင်း အတွက် အေထာက်အကူ ြပလိမ့်မည်။
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လပ်ရှားမများသည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ အဓိက ြပဿနာများ အေပ အေရအတွက်ှင့်

အရည်အေသွး ှစ်မျိးလံုးအတွက် မီဒီယာ လမ်းြခံမှင့် အစီရင်ခံ တင်ြပမ တိုးတက်ေစရန် ရည်ရွယ်သည့်

အကျိးသက်ေရာက်မရှိသင့်သည်။ အစီရင်ခံ တင်ြပရာတွင် ACE ၏ အဓိက ကဏများြဖစ်ေသာ
ကျန်းမာေရး၊ WASH၊ ပညာေရး၊ အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမများ၊ သဘာဝ ေဘးအရာယ် စီမံခန်ခွဲမ ှင့်
ေဒသရ အုပ်ချပ်ေရးကို ဦးတည်ရမည် ြဖစ်သည့်အြပင်၊ အစီရင်ခံြခင်းတွင် ACE ၏ အဓိကကဏများှင့်
ဆက်စပ်သည့်

ပိုမိုကျယ်ြပန်သည့်

ကိစရပ်များြဖစ်ေသာ

စီးပွားေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊

အေြခခံ

အေဆာက်အအံု စီမံကိန်းများ၊ ေြမယာ အခွင့်အေရးများ၊ ပဋိပက၊ အိုးအိမ်စွန်ခွာ ထွက်ေြပးရမ၊
ေရေြပာင်းေနထိုင်မ၊ လူမေရးြပဿနာများ ှင့် အြခားေသာ ေခါင်းစ်များပါ ထည့်သွင်းိုင်သည်။
အစိုးရ အုပ်ချပ်သည့် နယ်ေြမများ အြပင် တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများ အုပ်ချပ်ေသာ ေဒသများှင့် ေပါင်းစံု
အုပ်ချပ်သည့် ေဒသများရှိ ြပဿနာများကို မီးေမာင်းထိုးြပရန် အထူးကိးပမ်း အားထုတ်သင့်ပီး၊ ေဒသခံ
အသိုင်းအဝိုင်းများှင့် ထိခိုက် နစ်နာလွယ်ေသာ အုပ်စုများမှ အသံများှင့် အြမင်များ ပါဝင်သင့်သည်။

ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများအကား ခိုင်မာသည့် ဆက်သွယ်မများှင့်
ကွန်ယက်များရှိသည့် အရည်အေသွးမီ သတင်းများှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမ အစီရင်ခံစာများကို တိုင်းရင်းသား
ဘာသာများှင့် ြမန်မာဘာသာတိုြဖင့် ထုတ်ေဝိုင်သည့် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာ ဌာနများှင့် အဖွဲ အစည်း
များကို ဦးစားေပး စ်းစားမည် ြဖစ်သည်။ အေကာင်းဆံုးေသာ အကျိးသက်ေရာက်မ ရရှိရန်အတွက်
သတင်းအချက်အလက်များ ြဖန်ေဝြခင်းကို ပံုှိပ်ြခင်း၊ အွန်လိုင်း (ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ှင့် လူမမီဒီယာ)

ှင့်ဗွီဒီယို ထုတ်လုပ်ြခင်း အပါအဝင် အမျိးမျိးေသာ ပံုစံများြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။
ရန်ပံုေငွေပးအပ်မည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ အတွက် ရည်ရွည်ထားသည့် သက်ေရာက်မများမှာ:


ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းေဒသရှိ ေဝးလံေခါင်ဖျားေသာ ှင့် ထိခိုက် နစ်နာလွယ်ေသာ လူမျိးစု
အသိုင်းအဝိုင်းများမှ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမများ အတွက် အေြခခံ
ဝန်ေဆာင်မများ ရရှိိုင်ရန် ြကံေတွေနရသည့် စိန်ေခမများအေပ မီဒီယာလမ်းြခံမ တိုးတက်ခဲ့
သည်။



ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ေဒသခံ လူထုများသည် အေြခခံ

ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့်

အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်း ဝန်ေဆာင်မများကို ပိမ
ု ုိ ရရှိလာေစရန်ှင့် သဘာဝေဘး အရာယ်
ေလျာ့ပါးေရး

အတွက်

မည်သို

လုပ်ေဆာင်ေနကသည်ကို

မီဒီယာ

လမ်းြခံမများမှ

တဆင့်

ြပည်သူလူထု ပိမ
ု ုိ သိြမင် နားလည်လာေစရန်။


ေဒသခံ ေခါင်းေဆာင်များှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချသူများ အကား ထိခိုက် နစ်နာလွယ်ေသာ လူထု
အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များှင့်၊ ဝန်ေဆာင်မများ တိုးတက်လာေစေရး ှင့် အားလံုး ပိုမုိ
5

ပါဝင်ိုင်သည့် ေဒသရ အုပ်ချပ်ေရး တိုအတွက် ၎င်းတို၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမုိ နားလည်
သိရှိလာခဲ့သည်။


ထိခိုက် နစ်နာလွယ်ေသာ တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများထံမှ ပိမ
ု ုိ ကျယ်ြပန်ေသာ ကွဲြပားြခားနားသည့်
ေဒသခံ အြမင်များှင့် အသံများပါဝင်သည့် သတင်းမီဒီယာ လမ်းြခံမ



ေဒသတွင်း ဖွံဖိးေရး စီမံကိန်းများသည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ ထိခိုက် နစ်နာလွယ်သည့်
လူထု အသိုင်းအဝိုင်းများအား ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမများအရ
မည်ကဲ့သို အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိသည်ကို မီးေမာင်းထိုး အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်း။



ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ

ထိခိုက်

နစ်နာလွယသ
် ည့်

လူထု

အသိုင်းအဝိုင်းများအေပ

သက်ေရာက်မရှိသည့် အဓိက ြပဿနာများအား ပိုမို၍ တသမတ်တည်းှင့် ပိုမိုနက်ိင်းစွာ အစီရင်ခံ
ြခင်းအား တိုင်းရင်းသား ှင့် ြမန်မာဘာသာများြဖင့် ေဖာ်ြပြခင်း။


ရပ်ရွာလူထု

ကျန်းမာေရးှင့်

အသက်ေမွး

ဝမ်းေကျာင်းမများအေပ

အကျိးသက်ေရာက်သည့်

ေြမယာသိမ်းဆည်းမ၊ တရားမဝင် ဖွံဖိး တိုးတက်မှင့် သယံဇာတ ထုတ်ယူမ လုပ်ငန်းများကဲ့သို
ေသာ ကိစရ
 ပ် များအား မီးေမာင်းထိုးြပသည့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမ အေြခအေနအား အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်း။


တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများသည် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါအား မည်သို ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းေနပံုှင့်
တိုင်းရင်းသား ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ အခန်းကဏှင့် ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်
အချက်အလက်များအား အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်း။

ေလာက်ထားသူများသည် ဤေဖာ်ြပပါ သက်ေရာက်မ များကိုသာ ရရှိရမည်ဟု ကန်သတ်ထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။
ေလာက်ထားသူသည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း ေဒသရှိ မီဒယ
ီ ာ လမ်းြခံမှင့် ပတ်သက်၍ ြပဿနာ
အဆိုြပချက် တစ်ခုကို ရှင်းလင်း ြပတ်သားစွာ ေဖာ်ြပရန်ှင့်၊ အဆိုြပ လုပ်ေဆာင်ချက်မှ ရရှိလာမည့်
လက်ေတွကျသည့် သက်ေရာက်မ ေမာ်လင့်ချက်များကို တင်ြပရန် ေမာ်လင့်သည်။
၃.၄

ရည်ရွယ် ပစ်မှတ်ထားသည့် ပရိတ်သတ်များ

ရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထားသည့်

ပရိတ်သတ်များမှာ

ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ

ရပ်ရွာလူထုများ၊

ေခါင်းေဆာင်များ ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချသူများ အြပင် အများြပည်သူတို ြဖစ်သည်။ ေလာက်ထားသူများ
သည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ လူဦးေရ အများအြပားအတွက် သတင်းများှင့် အစီရင်ခံစာများ
ပံ့ပိုးေပးိုင်ရန် ကျယ်ြပန်ေသာ လက်လမ
ှ း် မီမ ှင့် တည်ေဆာက်ပီးေသာ ကွန်ရက်များ ရှိသင့်သည့်အြပင်၊
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သက်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံတွင်းရှိ ပရိသတ်များှင့် ြပည်ပေရာက် လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများထံသို ေရာက်ရှိ
ေအာင် ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့် စွမ်းရည် သိုမဟုတ် မဟာဗျဟာ တစ်ရပ်ရှိသင့်သည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့်
ပရိတ်သတ်များထံသို ိုးရာ ပံုှိပ် ထုတ်ေဝြခင်းများ၊ တီဗ၊ီွ ေရဒီယို၊ အွန်လိုင်းသတင်း ဝန်ေဆာင်မများကို
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပလီေကးရှင်းများ (သို) လူမမီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းများ၊ ဗွီဒီယိုများ သိုမဟုတ်
ထုတ်လင့်မများ မှတဆင့် ေရာက်ရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။
၃.၅

အစီအစဉ်တွင် ချီးြမှင့်ဆု ရရှိသူ၏ တာဝန်ယူရမည့် အခန်းက

ေလာက်ထားသူများသည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ အဓိက ကိစရပ်များကို မီဒီယာ လမ်းြခံမ
တိုးတက်ေစေရးှင့် အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်းများအား ဦးေဆာင် လပ်ရှားမများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
အစီရခံ တင်ြပြခင်းတွင်

ACE ၏ ကဏအလိက
ု ် ဦးတည်ချက်များ ြဖစ်သည့် ကျန်းမာေရး၊ WASH၊

ပညာေရး၊ အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းမ များ၊ သဘာဝ ေဘးအရာယ် စီမံခန်ခွဲမှင့် ေဒသရ အုပ်ချပ်ေရး
ကို ထည့သ
် င
ွ း် တင်ြပသင့်သည်။
လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် သတင်း အစီရင်ခံြခင်း၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးမအား အစီရင်ခံြခင်း၊ အေြခအေန သတင်း
ပိုြခင်း၊ လုပေ
် ဆာင်ချက် သုေတသန၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ ေထာက်ခံ အားေပးြခင်း၊ သတင်းေထာက်များအား
သင်တန်းေပးြခင်း ှင့် အြခားစပ်လျ်းသည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ ပါဝင်ိုင်သည်။ ေလာက်ထားသူ
များသည် မီဒီယာထုတ်လုပ်မ ှင့်ဆက်စပ်ေသာ ပစည်း ကိရိယာများ၊ ခရီးသွားလာေရး၊ ဆက်သွယ်ေရး၊
သင်တန်းေပးြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ခန်အပ်ြခင်း၊ ြဖန်ေဝြခင်း/ ထုတ်လုပ်ြခင်း/ ထုတ်လင့်ြခင်း ှင့် သင့်ေလျာ်
ေသာ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် တိုက်ိုက် မသက်ဆိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ အပါအဝင်
ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ထည့်သွင်းိုင်သည်။
ေလာက်ထားသူများသည်

ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ

အထူးသြဖင့်

ထိခိုက်နစ်နာလွယ်သည့်

အုပ်စုများအေပ သက်ေရာက်ေနေသာ အဓိက ြပဿနာများအေပ သတင်းမီဒီယာ လမ်းြခံိုင်ရန်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြကံေတွရေသာ အတားအဆီးများှင့် ပတ်သက်၍ ြပဿနာ ေဖာ်ြပချက်အား
ရှင်းလင်း ြပတ်သားစွာ ေဖာ်ြပရန်ှင့် အဆိုြပလုပ်ေဆာင်ချက်မှ ရရှိလာမည့် သင့်ေလျာ်သည့် ေြပာင်းလဲမ
သီအိုရီှင့် လက်ေတွကျသည့် သက်ေရာက်မ ေမာ်လင့်ချက်များကို တင်ြပရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။
ပံုေဆာင် လပ်ရှားမများတွင် ပါဝင်ိုင်သည်မှာ -
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ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ လူထု အသိုင်းအဝိုင်းများအေပ သက်ေရာက်မရှိသည့် ကဏ
အလိုက် သတင်း အချက်အလက်များကို ြဖန်ကျက် လမ်းြခံိုင်ရန် အတွက် သတင်းေထာက်များ
ငှားရမ်းြခင်း။



ACE

မှ

လမ်းြခံေသာ

ကဏများှင့်

ပတ်သက်၍

ထိုကိစရပ်များှင့်

ပတ်သက်သည့်

ေဆာင်းပါးများ ပိုမိုေဖာ်ြပိုင်ရန်ှင့် အရည်အေသွး ြမင့်မားေသာ အစီရင်ခံ တင်ြပြခင်းများ
ြပလုပ်ိုင်ရန် လက်ရှိ အစီရင်ခံသည့်ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းများ ပိုချြခင်း။


ေဒသခံ အသံှင့် လူမျိးစု အြမင်များအား အစီရင်ခံြခင်းတွင် တိုးတက်ေစရန်



သတင်းေပးပိုြခင်းတွင် ေဒသတွင်း အသံှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစု၏ အြမင်များပါဝင်မ ပိုမုိ
ေကာင်းမွန်လာေစရန်

ြမန်မာိုင်ငံ

အေရှေတာင်ပိုင်းတွင်

ေဒသခံ

ဘာသာစကားများှင့်

တိုင်းရင်းသား ေဒသများ၌ အလုပ်လုပ်ေသာ သတင်းေထာက်များ သိုမဟုတ် ဘာသာြပန်သူ
များကို ငှားရမ်းြခင်း။


ဘာသာစကား မျိးစံုြဖင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာ အစီရင်ခံမ တိုးပွားလာေစြခင်း။



ကွင်းဆင်း အစီရင်ခံြခင်းှင့် အေသးစိတ် စံုစမ်း စစ်ေဆးြခင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို
ေထာက်ပံ့ြခင်း။



လက်ရှိ သတင်း ြဖန်ေဝမှင့် ြဖန်ြဖးေရး လမ်းေကာင်းများကို အားြဖည့်ြခင်းှင့် တိုးချဲြခင်း။



Multi-မီဒီယာ လမ်းြခံမ အတွက် ထုတ်လုပ်မ စွမ်းရည်များ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း။

ေလာက်ထားသူများသည် ဤေဖာ်ြပပါ သက်ေရာက်မ များကိုသာ ရရှိရမည်ဟု ကန်သတ်ထားြခင်း မရှပ
ိ ါ။
ေလာက်ထားသူသည် ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း ေဒသရှိ မီဒယ
ီ ာ လမ်းြခံမှင့် ပတ်သက်၍ ြပဿနာ
အဆိုြပချက် တစ်ခုကို ရှင်းလင်း ြပတ်သားစွာ ေဖာ်ြပရန်ှင့်၊ အဆိုြပ လုပ်ေဆာင်ချက်မှ ရရှိလာမည့်
သင့်ေလျာ်သည့် ေြပာင်းလဲမ သီအိုရီတစ်ခု၊ ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ် ှင့် လက်ေတွကျသည့်
သက်ေရာက်မ ေမာ်လင့်ချက်များကို တင်ြပရန် ေမာ်လင့်သည်။
၃.၆

မိတ်ဖက်အဖွဲ့များအတွက် အစီအစဉ် အညွှန်းကိန်းများနှင့် အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံြခင်း

စီမံကိန်းတွင် ေမာ်လင့်ထားသည့် ရလာဒ်များရရှိြခင်း ရှိ၊မရှိကို ACE မှ အကဲြဖတ်မည့်၊ အစီအစ်၏
ရလာဒ်များကို ရရိုင်ရန် ေလာက်ထားသူများမှ

မည်ကဲ့သို ေဆာင်ရွက်မည်ကို ြပသေသာ အစီအစ်

ဒီဇိုင်းများကို ေရးဆွဲသင့်သည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရင်းမှာ ဤ RFA အရ ဆုချီးြမင့်ခံရသူများမှ
ြဖည့်ဆည်းေပးရမည့် ACE ၏ ရည်မှန်းချက်များတွင် ပါဝင်သည့် အစီအစ်၏ ရလာဒ်နယ်ပယ်များ
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စာရင်းြဖစ်သည်။ အဆိုြပ စီမံကိန်း တစ်ခုသည် ရလာဒ်နယ်ပယ် အချိ သိုမဟုတ် အကုန်လံုးနီးပါး
ရရှိေအာင် ြဖည့်ဆည်း ေပးိုင်သည်၊ သိုေသာ် ၎င်းတွင် အနည်းဆံုး တစ်ခု ပါဝင်ရမည် ြဖစ်သည်။
ေလာက်ထားသူများသည်

ဤရလာဒ်နယ်ပယ်များှင့်

ကိုက်ညီမည့်

အန်းကိန်းများကို

ေလာက်ထားသူများ၏ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း အစီအစ်များ၏ အစိတ်အပိုင်း
အေနြဖင့် အဆိုြပရန် ေမာ်လင့်သည်။
- ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ လက်လှမ်းမီမှင့် ညိိင်းထားေသာ ဝန်ေဆာင်မေပးမ တိုးတက်လာခဲ့
သည်။
- ပညာေရးလက်လှမ်းမီမှင့် ဝန်ေဆာင်မများ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
- ေရရှည်တည် တံ့ခိုင်မဲေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမ တိုးြမင့်လာခဲ့သည်။
- ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သနရ
် ှင်းေရးှင့် တကိုယ်ရည် သန်ရှင်းေရး (WASH) တိုးတက်လာခဲ့သည်။
- သဘာဝ ေဘးအရာယ်များအတွက် ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ေလာ့ချေရးှင့် တုန်ြပန်မများအတွက်
ရပ်ရွာလူထုတို၏ စွမ်းရည် တိုးတက်လာခဲ့သည်။
- ရပ်ရွာလူထု စွမ်းရည်ှင့် ေခါင်းေဆာင်မ စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
- ရပ်ရွာလူထု ပူးေပါင်း ပါဝင် ဆံုးြဖတ်ချက်ချိုင်စွမ်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။
- ယံုကည်မှင့် ြပန်လည်ရင်ကားေစ့ေရး တိုးြမင့်လာခဲ့သည်
- ရပ်ရွာလူထုှင့် ေဒသခံအာဏာပိုင်များအကား ယံုကည်မှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ တိုးများ
လာခဲ့သည်။
ေလာက်ထားသူများသည် Pact သို ပံုမှန်အစီရင်ခံြခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် စုစည်းထားေသာ
မီဒီယာလမ်းြခံမ စာရွက်စာတမ်းအတွင်းသို ၎င်းတို၏ မီဒီယာ လမ်းြခံမ ရလာဒ်များကို စနစ်တကျ
ထည့်သွင်းရန်ှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ေနစွဲ၊ ုပ်သံလိုင်း၊ တည်ေနရာ၊
ဘာသာစကား၊ လမ်းြခံမ၊ တုန်ြပန်ချက် / အကျိးသက်ေရာက်မ စသည်ြဖင့် အဓိက အချက်အလက်များ
ကို မီးေမာင်းထိုး ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်သည်။
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၄။

ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းြခင်း

၄.၁

ေလျှာက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းြပည့်မှီမု

ဤယှ်ပိင်မသည် အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စုတွင် တည်ေထာင်ထားြခင်း မဟုတ်သည့်၊ မည်သည့်
အကျိးအြမတ် မယူေသာ အစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်ေစ၊ သိုမဟုတ် မီဒီယာကုမဏီြဖစ်ေစ
ြမန်မာြပည်တွင်း အေြခြပသည့် ေဒသခံ အဖွဲအစည်းများှင့် ထိုင်း-ြမန်မာ နယ်စပ် တေလာက်တွင်
တည်ရှိသည့် မီဒီယာ အဖွဲအစည်းများကို ဦးစားေပးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ရန်ပေ
ုံ ငွအတွက် အရည်အချင်း
ြပည့်မှီေစရန် ရန်ပံုေငွ ေလာက်ထားသူများသည် အနည်းဆံုးအေနြဖင့် ြပည့်စံုတိကျသည့် သတင်း
အချက်အလက်မျိးစံုကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာတင်ြပရမည် ြဖစ်သည်။
အဖွဲအစည်းများသည်

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်ကာလ တစ်ှစ်အတွင်း
ပီးေြမာက်ိုင် ရမည် ြဖစ်သည်။



လူမကိစရပ်များအား အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း ှင့်ပတ်သက်ပီး အနည်းဆံုး ှစ်ှစ် လုပ်ခဲ့ဖူးသည့်
အေတွအြကံ ရှိရမည် ြဖစ်သည်။



ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်း၌ လက်ရှိတွင် လုပ်ကိုင်ေနြခင်း သိုမဟုတ် လုပ်ကိုင်ိုင်စွမ်း ရှိသည်ကို
အဆိုြပထားသည့် နည်းပညာ နယ်ပယ်များတွင် ယခင်က လုပ်ခဲ့ဖူးေသာ အေတွအြကံများ ှင့်တကွ
ေဖာ်ြပရမည်။



ပစ်မှတ်ထားေသာ လူစုများှင့် လက်ရှိတွင် သိုမဟုတ် ေနာင်တွင် ထိေတွဆက်ဆံမည့် အလားအလာ
ရှိရမည် ြဖစ်သည်။


၄.၂

ACE မှေပးေသာ မည်သည့် ေထာက်ပံ့ေကးကိုမှ အကျိးအြမတ်မယူရပါ။
ရန်ပံုေငွ ပံပ
့ းုိ ြခင်း

Pact သည် ဤဆုများ ချီးြမင့်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ြပန်လည် ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ် တိကျသည့်
ေငွေကး ပမာဏ သတ်မှတ် ချီးြမင့်ြခင်းတို ြပလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ေထာက်ပံ့ေကး
အမျိးအစားသည် အစီအစ်၏ေဖာ်ြပချက်ှင့် ဆုများအား မထုတ်ြပန်မီ Pact မှ ြပလုပမ
် ည့် ဆုချီးြမင့်မ
အကိ မိတဖ
် က်အဖွဲ အား အကဲြဖတ်သည့် ရလာဒ်များ အေပ မူတည်မည် ြဖစ်သည်။ ေထာက်ပံ့ေကး
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များသည် အကျိးအြမတ်မယူေသာ ပံ့ပိုးမများအတွက် ေပးအပ်ြခင်းများ ြဖစ်သည်။ ေလာက်ထားသူများ
သည် အကျိးအြမတ်ယူေသာ ပုဂလိကကဏမှ အဖွဲအစည်းများ ြဖစ်သည့်တိုင် ACE အေပ အြမတ် မယူရ
ပါ။ သိုေသာ်လည်း ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်သည့် တိုက်ိုက်မဟုတ်ေသာ

ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်

ကုန်ကျရန်ပံုေငွ ေလာက်လာတွင် ထည့်သွင်းိုင်ပါသည်။
ရန်ပံုေငွများ ရရှိမအေပ မူတည်ပီး Pact အေနြဖင့် ေလာက်ထား ေအာင်ြမင်သူ တစ်ဦးအား အများဆံုး
တစ်ှစ် အတွက် ရန်ပံုေငွ ေဒလာ ၁၀၀၀၀၀ အထိ ေပးအပ်မည် ြဖစ်သည်။ Pact သည် ေလာက်လာ
ေအာင်ြမင်သူများထံသို

ေထာက်ပံ့ေကး

ဆုေပါင်းများစွာ

ေပးအပ်မည်ဟု

ရည်ရွယ်ထားသည်။

ညိိင်းမများကို ေလာက်ထားလာ ေအာင်ြမင်သူများ ှင့်သာ ြပလုပမ
် ည် ြဖစ်သည်။ Pact အေနှင့်
ချီးြမင့်ေငွပမာဏ

ကန်သတ်ြခင်း၊

အြမင့်ဆံုး

ဆုေကးေငွကို

သတ်မှတ်ြခင်းှင့်

လပ်ေဆာင်မ

အချိန်ဇယားများကို ေြပာင်းလဲြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး၊ ေလာက်လာ တင်သွင်းသူ မည်သူကို မဆို
ဆုချီးြမင့်ြခင်းြဖစ်ေစ သိုမဟုတ် မည်သူကိုမ ြဖစ်ေစ ဆုမချီးြမင့်ြခင်းြဖစ်ေစ ဆံုးြဖတ် ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၃

ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းသည့် ေနာက်ဆံုးရက်

ေလာက်လာများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ြမန်မာ စံေတာ်ချိန် ညေန ၅ နာရီတိတိ အချိန်ကို
ေနာက်ဆံုးထား ေပးပိုရမည် ြဖစ်သည်။
၄.၄

ေနာက်ကျေပးပို့မုများ၊ ြပင်ဆင်ချက်များ နှင့် ေလျှာက်လွှာကို ရုပ်သိမ်းြခင်းများ

Pact ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ြဖင့် အတိအကျ သတ်မှတ်ထားေသာ ေန ှင့် အချိန်ကို ေကျာ်လွန်ပီး ေနာက်ကျမှ
ေရာက်ရှိ လာသည့် မည်သည့် ေလာက်လာကို မဆို ထည့်သွင်း စ်းစားမည် မဟုတပ
် ါ။ ေလာက်လာများ
ကို အီးေမးလ် မှတဆင့် အေကာင်းကားစာြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အဖွဲအစည်း တစ်ခု သိုမဟုတ်
တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်မှ လူကိုယ်တိုင် လာေရာက်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ုပ်သိမ်းိုင်သည်။
၄.၅

အြငင်းပွါးမုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စာပိုဒ်

ဤေတာင်းခံလာှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဆုအား ထုတ်ေပးေရး၊ ြပန်လည် သံုးသပ်ေရး သိုမဟုတ်
စီမံခန်ခွဲေရးှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့် အဖွဲဝင်များ ှင့်မဆို အတိတ်၊ ပစပန် သိုမဟုတ် အနာဂတ်
ဆက်ဆံေရးများ ရှပ
ိ ါက ေလာက်ထားသူများ အေနြဖင့် ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်သည်။ အြပည့်အ၀ှင့်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေဖာ်ြပိုင်ပါက Pact အေနြဖင့် အလားအလာရှိသည့် ေလာက်ထားသူ တစ်ဦးအား
ြပန်လည်စိစစ် ေရွးချယ်ရမည် ြဖစ်သည်။
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၄.၆

ေမးခွန်းများ ေပးပို့နိုင်သည့် နည်းလမ်း

ေမးခွန်းများကို အီလက်ထရွန်နစ် နည်းစနစ်ြဖင့်

myanmargrants@pactworld.org သို ေပးပိုပါ။

ေမးခွန်းများ ေပးပိုိုင်သည့် ေနာက်ဆံုး သတ်မှတ်ရက်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ ညေန ၅
နာရီတိတိ ြဖစ်သည်။
အီးေမးလ် အေကာင်းအရာ (subject) ေနရာတွင် “ေမးခွန်းများ_RFA မီဒယ
ီ ာ လမ်းြခံမ အားေကာင်း
ေစြခင်း_ ေလာက်လာ ေပးပိုသည့် အဖွဲအစည်း၏ အမည်” ဟု ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်သည်။

ေမးခွန်းများှင့် အေြဖများ အားလံုးကို စိတ်ဝင်စားသည့် ေလာက်ထားသူများ အားလံုးှင့် ေဝမမည်
ြဖစ်သည်။
၄.၇

ေနာက်ဆံုး ေလျှာက်လွှာ ေပးပိ့ုရမည့် နည်းလမ်း

ေမးခွန်းများကို အီလက်ထရွန်နစ် နည်းြဖင့် myanmargrants@pactworld.org သို အီးေမးလ် ေပးပိုပါ။
ACE သည် ဤ RFA အတွက် စာရွက်ြဖင့် ေပးပိုသည့် ေလာက်လာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
အီးေမးလ် အေကာင်းအရာ (subject) ေနရာတွင် “ေမးခွန်းများ_RFA မီဒယ
ီ ာ လမ်းြခံမ အားေကာင်း
ေစြခင်း_ ေလာက်လာ ေပးပိုသည့် အဖွဲအစည်း၏ အမည်” ဟု ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်သည်။ နည်းပညာ

ဆိုင်ရာ ေလာက်လာများှင့် ပူးတွဲဖိုင်များကို Microsoft Word or Adobe PDF ြဖင့် ြပင်ဆင် ေပးပိုရမည်
ြဖစ်သည်။ လျာထား ရန်ပံုေငွများအတွက် Microsoft Excel ြဖင့် ြပင်ဆင်ေပး ပိုရမည် ြဖစ်သည်။
၄.၈

ေထာက်ပံ့ေြကး ေတာင်းခံသူများ၏ အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပွဲ

ရက်စွဲ(များ): ေထာက်ပံ့ေကး ေတာင်းခံမ အလုပ်ံု ေဆွးေွးပွဲတစ်ခုကို ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်၊
မနက် ၁၀ နာရီ တိတိ အချိန်တွင် ကျင်းပမည် ြဖစ်သည်။ ေလာက်ထားသူများ အားလံုး တက်ေရာက်ရန်
တိုက်တွန်းေသာ်လည်း အဖွဲအစည်းတစ်ခုမှ အများဆံးု လူှစေယာက်
်
သာ တက်ရမည် ြဖစ်သည်။
ေနရာ: အွန်လိုင်း၊ ဝဘ်လင့်ခ် (weblink)ကို တက်ေရာက်ရန် အတည်ြပထားသည့် သူများထံသို ေပးပို
မည် ြဖစ်သည်။
အတည်ြပuြခင်း:

တက်ေရာက်ရန်

ေသချာပါက

အတည်ြပ

အီးေမးလ်

တစ်ေစာင်ကို

myanmargrants@pactworld.org သို ေပးပိုရမည် ြဖစ်သည်။
ဘာသာစကား ညီလာခံ/ေဆွးေွးပွဲကို ြမန်မာှင့် အဂလိပ် ှစ်ဘာသာြဖင့် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည်။
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၅။

ေလျှာက်လွှာပံုစံ

၅.၁

ေယဘူယျလိုအပ်ချက်များ

ေလာက်ထားသူများသည် ၎င်းတို၏ ေလာက်လာများကို ၎င်းတို၏ လိုအပ်ချက်များ အေပ နားလည်မ၊
၎င်းတို၏ ယခင် အဖွဲအစည်း ဆိုင်ရာ အေတွအြကံှင့် ၎င်းတို ဆံုးြဖတ်ထားသည့် ြဖစ်ိုင်ေချရှိပီး၊
ေအာင်ြမင်ိုင်မည့် ချ်းကပ်မများ အေပ အေြခခံပီး တည်ေဆာက်က ရမည် ြဖစ်သည်။ ကိစရပ်
အားလံုးတွင် ေလာက်ထားသူများသည် အဆိုြပချက်များအား ချ်းကပ်မများ၏ အေြခခံ အေကာင်းအရာ
များကို ရှင်းလင်းစွာ တင်ြပရမည် ြဖစ်သည်။ ေလာက်လာများကို ြပန်လည် သံုးသပ်ရာတွင် လွယ်ကူ
ေချာေမွေစရန် Pact သည် ေအာက်ပါ အချက်များှင့် ကိုက်ညီေသာ ေလာက်လာများကိုသာ ထည့သ
် ွင်း
စ်းစားမည် ြဖစ်သည်။


ေလာက်လာပါ ေရးသားချက်များသည် ရှင်းလင်း၍၊ တိကျပီး စနစ်တကျ ဖွဲစည်းထားရမည်။



ေလာက်လာအား အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ေရးသားလင် Times New Roman စာလံုးြဖင့် ေဖာင့်
အရွယ်အစား ၁၂ ပွိင့်၊ တစ်လံုးြခား အကွာအေဝးှင့် အနားသတ်လိုင်းများတွင် ၁လက်မ/၂.၅
စင်တီမီတာ ကျန်ရှိေနရမည်။



ေလာက်လာ အြပည့်အစံုသည် (နည်းပညာဆိုင်ရာ ေလာက်လာ ၁၄ မျက်ှာ ှင့် ကုနက
် ျစရိတ်
ေလာက်လာ ၂ မျက်ှာ အပါအဝင်) ၁၆ မျက်ှာထက် မပိသ
ု င့ပ
် ါ၊ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းများ အတွက်
အများဆံုး လက်ခံသည့် စာမျက်ှာ အေရအတွက် အတိအကျကို အခန်း ၅.၂ ှင့် အခန်း ၅.၃ တွင်
ေဖာ်ြပထားသည်။



ေလာက်လာများကို အဂလိပ် သိုမဟုတ် ြမန်မာ ဘာသာြဖင့် ေရးသားိုင်သည်။



စာရွက်များြဖင့် ြပင်ဆင်ထားသည့် ေလာက်လာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။



သတိြပရန်မှာ နည်းပညာှင့် ကုန်ကျစရိတ် ေလာက်လာများကို သီးြခားဖိင
ု ်များြဖင့် ြပင်ဆင်ရမည်
ြဖစ်သည်။

ေနာက်ဆံုးရက်အမီ

လက်ခံ

ရရှိလာေသာ

ေလာက်လာများအားလံုးကို

ဤလမ်းန်ချက်များှင့်

ေလာက်လာပံုစံတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမ ရှိမရှိကို ြပန်လည် သံုးသပ်မည်
ြဖစ်သည်။ ေလာက်လာများအား ြပင်ဆင်ရာတွင် အကဲြဖတ်စိစစ်မ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်း
စ်းစားသင့သ
် ည်။
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၅.၂

နည်းပညာဆိုင်ရာ ေလျှာက်လွှာ

စာမျက်ှာ ၁၅ မျက်ှာဟု ကန်သတ် ထားပါသည်။
ေကျးဇူးြပ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ ေလာက်လာများအတွက် ပူးတွဲ - က (ဆုချီးြမင့်ခံရသူ ြကံေတွိုင်သည့်
အခက်အခဲ ှင့် တာဝန်ယူမအား အကဲြဖတ်ြခင်း မျက်ှာဖံုးစာမျက်ှာ) ှင့် ပူးတွဲ - ခ ရှိ ပံစ
ု မ
ံ ျားကို
အသံုးြပပါ။
ဆုချီးြမှင့်ခံရသူ ြကံuေတွ့နိုင်သည့် အခက်အခဲ နှင့် တာဝန်ယူမုအား အကဲြဖတ်ြခင်း မျက်နှာဖံုး စာမျက်နှာ
(၁ မျက်ှာ)
၁။


နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်မုနှင့် အစီအစဉ် ဒီဇင
ုိ း် ၏ ြဖစ်နိုင်ေချရှိမု (၅ မျက်ှာ)
ေလာက်ထားသူ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်မတွင် ပါဝင်သင့်သည်မှာ
–

စီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေလာက်ထားသူ၏ ယခင် အလုပ်အေတွအြကံ
အား ေဖာ်ြပချက်

–

ေဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ေဖာ်ြပချက်

–

ပထဝီဝင် ဧရိယာ လမ်းြခံမ ေဖာ်ြပချက်

–

ေြပာင်းလဲမသီအိုရီ

–


ေမာ်လင့်ထားသည့် ရလာဒ်များ

ေလာက်လာတွင် ေဒသခံ ေဆာင်ရွက်သူများှင့် ချိတ်ဆက်ြခင်း၊ အဓိက ပါဝင် ပတ်သက်သူများ ှင့်
မိတ်ဖက် ဖွဲြခင်း၊ ှင့် အြခား ဆက်စပ်ေနသည့် ဖွံဖိး တိုးတက်ေရး လပ်ရှားမများ/ အစီအစ်များှင့်
ချိတ်ဆက်မများ ဖန်တီးြခင်းတိုတွင် ေလာက်ထားသူများ အသံုးြပမည့် နည်းလမ်းများကို ထည့်သွင်း
ေဆွးေွးသင့်သည်။

၂။


စီမံခန့်ခွဲမုနှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာ အစီအစဉ် (၂ မျက်ှာ)
စီမံခန်ခွဲမှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာ အစီအစ်တွင် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်မည့်
အခန်းက ှင့် တာဝန်များကို ေဖာ်ြပသင့်သည်။



ဝန်ထမ်း အားလံုး၏

ေလာက်ထားသူများသည် စီမံကိန်းတွင် လုပ်ကိုင်မည့် အဓိက ဝန်ထမ်းများ၏ ကမ်းကျင်မှင့်

အေတွအြကံများ ကိုပါ အကျ်းချပ် ေဖာ်ြပရမည်။
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၃။


အတိတ် စွမ်းေဆာင်ချက် (၃ မျက်ှာ)
ြမန်မာိုင်ငံ အေရှေတာင်ပိုင်းရှိ လူမကိစရပ်များအေပ မီဒီယာ လမ်းြခံ ထုတ်လုပ်မများ ှင့်
ပတ်သက်သည့် အဖွဲအစည်း၏ ယခင် အေတွအြကံှင့် ဆက်စပ်လက်ရှိသည့် အေတွအြကံကို
ေဖာ်ြပပါ။



သက်ဆိုင်သည့်

ေဒသခံ

အဖွဲအစည်းများ၊

ေဒသရ

အစိုးရ

အဖွဲအစည်းများ၊

သုေတသန

ပညာရှင်များ၊ ကွန်ယက်များှင့် အစပျိးသူများှင့် ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရွက်ြခင်းများှင့် ပတ်သက်သည့်
အေတွအြကံကို ေဖာ်ြပပါ။
၄။


ေစာင့်ြကည့်ေလ့လာြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်းအစီအစဉ် (၂ မျက်ှာ)
စီမံကိန်းတွင်

ဤ

RFA

အချက်အလက်များကို

၏

မည်ကဲ့သို

အခန်း

၃.၅ရှိ

သက်ဆိုင်သည့်

စုေဆာင်းမည်ှင့်

အန်းကိန်းများ

အချက်အလက်များ၏

ှင့်အညီ

အရည်အေသွးကို

မည်ကဲ့သို ထိန်းသိမ်းမည်ကို ေဖာ်ြပပါ။


ေလာက်ထားသူသည် အန်းကိန်းများှင့် ဦးတည်ချက်များကို လိုအပ်သလိုှင့် သင့်ေတာ်သလို
ထပ်တိုး ြဖည့်သွင်းိုင်သည်။

၅။


လုပ်ေဆာင်မည့် အစီအစဉ် (၂ မျက်ှာ)
စီမံကိန်း ေဖာ်ြပချက်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာထားေသာ လပ်ရှားမများအား လုပ်ေဆာင်မည့်
အစီအစ် အေသးစိတ် ှင့်တကွ ေလျာ်ညီသည့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ြပပါ။

၅.၃

ကုန်ကျစရိတ် ေလျှာက်လွှာ

(၂) မျက်ှာဟု ကန်သတ် ထားပါသည်။
ေကျးဇူးြပ၍ လျာထားရန်ပံုေငွှင့် ကုန်ကျစရိတ် ခွဲေဝမ အစီအစ်၏ အေသးစိတ် ှင့် အကျ်းချပ်
အတွက် ပူးတွဲ (ဂ)ရှိ နမူနာ ပံုစံအား သင့်ေလျာ်သလို အသံးု ြပပါ။ ရသံုးခန်မှန်းေြခ ေငွစာရင်းသည်
ေအာက်ပါအချက်များကို
ပါဝင်သင့်သည်။


ထည့သ
် င
ွ း်

စ်းစားထားသည့်

ခန်မှန်း

ကုန်ကျစရိတ်များ

အားလံုး

လစာများ/ အပိုအကျိuး ခံစားခွင့်များ : လခစား ဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီမှ ေမာ်လင့် ထားသည့်
အားစိုက်ထုတ်

မှင့်

အပို

အကျိးခံစားခွင့်
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ကုန်ကျစရိတ်များ

အပါအဝင်

အဆိုြပ

စီမံကိန်းေအာက်တွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ ဝန်ထမ်းများ အားလံုးှင့် ဆက်ွယ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်
အားလံုးပါဝင်သည်။


ခရီး သွားလာေရးနှင့် တစ်ရက်ချင်း အသံုးစရိတ် : စီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် လိုအပ်သည့်
ဝန်ထမ်းအတွက် ခရီးသွားလာေရး၊ တည်းခိုမှင့် တစ်ရက်ြခင်းအသံုးစရိတ်။



ပစ္စည်း ဌားရမ်းြခင်း : အစီအစ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် ဌားရမ်းရမည့် ပစည်း
(ဆိုလိုသည်မှာ ယာ်များ)



အလုပ်ရံု ေဆွးေနွးပွဲများ/ သင်တန်း/ အခမ်းအနားများ : အလုပ်ံု ေဆွးေွးပွဲများ၊ သတင်း
အချက်အလက်

မှတ်တမ်းများကို

တည်ေဆာက်ြခင်း၊

ေလ့လာမများ၊

သတင်းအချက်အလက်

ြဖန်ေဝြခင်း၊ အစရှိသြဖင့-် စီမံကိန်းေအာက်ရှိ လုပ်ေဆာင်ချက်များအား အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်မများှင့် တိုက်ိုက် ဆက်စပ်ေနသည့် အြခားေသာ ကုန်ကျစရိတ်များ။


လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ/ု စီမံခန့်ခွဲမု ကုန်ကျစရိတ်များ : ဌားရမ်းခ၊ ဆက်သွယ်ေရးများ၊ လပ်စစ်မီး၊
တယ်လီဖုန်း၊ စာရင်းစစ်င
ှ ့် ံုးသံုးပစည်းများ။ Pact အေနြဖင့် ံုးစတင် လည်ပတ်သည့် ကုန်ကျ
စရိတ်များ သိုမဟုတ် အဆိုြပလာ ြပင်ဆင်သည့် ကုန်ကျ စရိတ်များကို ေငွေကး ေထာက်ပံ့ေပးမည်
မဟုတပ
် ါ။



ကုန်ကျစရိတ် ခွဲေဝမု သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမု : ေလာက်ထားသူများကို ေလာက်ထားရန် တိုက်တွန်း
ေသာ်လည်း၊ ဤစီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်၊
ပုဂလိက သိုမဟုတ် ေဒသတွင်း အရင်းအြမစ်များကို ထည့်သွင်း ပံ့ပိုးရန် မလိအ
ု ပ်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်
ခွေ
ဲ ဝမဆသ
ုိ ည်မာှ ဆုလက်ခံရရှိသူမှ သေဘာတူညီချက် တစ်ခု၏ စုစုေပါင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို ပံ့ပုိး
ေသာ အရင်းအြမစ်များကို ဆိုလိုသည်။ ကုန်ကျစရိတ် ခွေ
ဲ ဝမသည် ေငွေကး သိုမဟုတ် လိုအပ်သည့်
ပစည်းများ ပံ့ပိုးြခင်းများ ြဖစ်ပီး အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် အရ USG ရန်ပံုေငွများ သိုမဟုတ် USG ရန်ပံုေငွ
ြဖင့် ပံ့ပိုးထားေသာ ပစည်းများ မပါဝင်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ် ခွဲေဝမအား အစီအစ် ရည်မှန်းချက်များ
ပီးေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက် အသံုးြပရမည်ြဖစ်ပီး၊ USG ၏ ကုန်ကျစရိတ် အေြခခံ
မူများအရ ခွင့်ြပထားေသာ ကုန်ကျစရိတ်များသာ ပါရှရ
ိ မည် (ေနာက်ထပ် အေသးစိတ်ကို 2 CFR
200.306 တွင်ကည့်ပါ)။ ကုန်ကျစရိတ် ခွဲေဝမ အဆိုြပချက်အား ရသံုးခန်မှန်းေြခ ေငွစာရင်းတွင်
ထည့်သွင်းရမည် ြဖစ်သည်။
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၅.၄

သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

ေလာက်ထားသူများသည် မှတ်ပံုတင် သိုမဟုတ် ေထာက်ခံစာများ ှင့် ေဒသရ အစိုးရများ/ အာဏာပိုင်
များထံမှ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်များကဲ့သိုေသာ အြခားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ရှိပါက

တင်ြပေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို စာရွက်စာတမ်းများကို နည်းပညာှင့် ကုန်ကျစရိတ် ေလာက်ထားြခင်း
များအတွက် ကန်သတ်ထားသည့် စာမျက်ှာ အေရအတွက်တွင် ထည့်တွက်မည် မဟုတ်ပါ။
၆။

ေလျှာက်လွှာများကို အကဲြဖတ် သံုးသပ်ြခင်း

၆.၁

ြပန်လည်သံုးသပ်မုလုပ်ငန်းစဉ်

ACE သည် ဌာနေပါင်းစံုမှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ြပင်ပမှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ
ြပန်လည်

သံုးသပ်ေရး

ေကာ်မတီတစ်ခုကို

ဖွဲစည်းမည်

ြဖစ်သည်။

အြငင်းပွါးမ

တစ်စံုတရာ

မေပေပါက်ေစရန် အတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ြပန်လည် သံုးသပ်သူ အားလံုးသည် စိစစ်ေရး လုပ်ငန်းစ်
တစ်ခုတွင် ပါဝင်ရမည် ြဖစ်သည်။ အကဲြဖတ်မသည် အခန်း ၆.၂ တွင် ကိတင် သတ်မှတ်ထားေသာ
စံသတ်မှတ်ချက်များ

အေပတွင်

အေြခခံမည်

ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းစ်သည်

ခနမ
် ှန်းေြခအားြဖင့်

ံုးတက်သည့်ေန ၁၅ ရက်အတွင်း ပီးေြမာက်မည် ြဖစ်သည်။ အကဲြဖတ်ေရး အဖွဲ သည် ေအာက်တွင်
အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသံုးြပ၍ ေလာက်လာများကို အဆင့်သတ်မှတ်
မည် ြဖစ်ပီး၊ စီမံကိန်း၏ ရန်ပေ
ုံ ငွ စီမံခန်ခွဲမဌာနသို ရန်ပံုေငွအတွက် အြကံြပချက်များ ေပးမည် ြဖစ်သည်။
Pact သည် ဆုများကို အေရအတွက် မည်မ ေပးသည်ြဖစ်ေစ၊ လံုးဝ မေပးသည်ြဖစ်ေစ ဆံုးြဖတ် ပိုင်ခွင့်
ရှိသည်။ Pact တွင် ေလာက်လာ ြပင်ဆင်ြခင်းများ အတွက် ကုန်ကျသည့် မည့်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို
မဆို တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
ေလာက်လာများအား ြပန်လည် သံုးသပ်ရာတွင် လွယ်ကူေစရန်၊ ေလာက်ထားသူများသည် ေရွးချယ်ရာ
တွင်

အသံုးြပမည့်

စံသတ်မှတ်ချက်၏

ေခါင်းစ်များအတိုင်း၊

အစ်အလိုက်

ေလာက်လာ၏

အပိုင်းအားလံုးကို ြပင်ဆင် ေရးသားရမည် ြဖစ်သည်။
၆.၂

ေလျှာက်လွှာအား အကဲြဖတ် သံုးသပ်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

ေလာက်လာများကို အကဲြဖတ်ရာတွင် Pact သည် ေအာက်ပါ ဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုင်း
အလံုးစံု ေကာင်းကျိးှင့် ြဖစ်ိုင်ေချရှိမကို သာမက၊
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အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီှင့် သက်ဆိုင်သည့်

စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသံုးြပကာ စစ်ေဆးမည် ြဖစ်သည်။ ဤစံန
 ်းများသည် ေလာက်လာများ
အားလံုးကို အကဲြဖတ်မည့် အေြခခံ စံန်းများ ြဖစ်သည်သာမက၊ ၎င်းတို၏ ေလာက်လာများတွင်
ေဖာ်ြပသင့်သည့်

သိသာထင်ရှားသည့်

ေလာက်ထားသူများ

အေနြဖင့်

ကိစရပ်များကို

သတိြပသင့်သည်။

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာိုင်ရန်

Pact

သည်

အသံုးြပမည်ကို

ေလာက်လာများ

အားလံုးကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယားတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ အကဲြဖတ်ရန် နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ ြပန်လည်သံုးသပ်ေရး ေကာ်မတီအား န်ကားမည် ြဖစ်သည်။
အကဲြဖတ် စံနုန်းများ

ရမှတ်များ

၁။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မုနှင့် စီမံကိန်း ဒီဇိုင်း၏ ြဖစ်နိုင်ေချရှိမု

၃၅

ေဒသဆိုင်ရာ အေြခအေနများှင့် လိုအပ်ချက်များကို ေဖာ်ြပ ေရးဆွဲထားသည့် ဒီဇိုင်း
တစ်ခုအား ခိုင်မာသည့် နည်းပညာ ဒီဇိုင်းတစ်ခုဟု ြပန်လည်သံုးသပ်ေရး အဖွဲအေနြဖင့်
သတ်မှတ်သည်။ အဆိုြပလာများကို အခန်း ၃ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ နည်းပညာနယ်ပယ်
ေဖာ်ြပချက်များှင့် အညီ ြပင်ဆင်ရမည်။
၂။ စီမံခန့်ခွဲမုနှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာ အစီအစဉ်

၁၀

ဤ RFA ှငအ
့် ညီ အဆိုြပလပ်ရှားမများကို ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည် ေဖာ်မည့်
ေလာက်ထားသူ၏ စွမ်းရည်ကို စီမံခန်ခွဲမှင့် ဝန်ထမ်းေရးရာ အစီအစ်များက မည်မ
အထိ ေဖာ်ြပိုင်သည်ကို ြပန်လည်သံုးသပ်ေရး အဖွဲမှ အကဲြဖတ်မည် ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်
သံုးသပ်သူများသည် ေဖာ်ြပထားေသာ ရလာဒ်များ ရရှိေအာင် အဖွဲအစည်း အေနြဖင့်
လံုေလာက်ေသာ ကိးစားအားထုတ်မြဖင့် အဆိုြပထားြခင်း ရှိမရှိကိုလည်း အကဲြဖတ်မည်
ြဖစ်သည်။
၃။ အတိတ် စွမ်းေဆာင်ချက်

၁၅

ြပန်လည် သံုးသပ်သူများသည် အဖွဲအစည်း အေနြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ပထဝီဝင်
ဧရိယာများ အတွင်း အရွယ်အစားှင့် နယ်ပယ် တူညီေသာ စီမံကိန်းများအား ေအာင်ြမင်
စွာ စီမံခန်ခွဲ ိုင်ခဲ့ြခင်း ရှိမရှိကို အကဲြဖတ်မည် ြဖစ်သည်။
၄။ ေစာင့်ြကည့် ေလ့လာြခင်းနှင့် အကဲြဖတ် သံုးသပ်ြခင်း အစီအစဉ်
ြပန်လည်

သံုးသပ်သူများသည်

သက်ဆိုင်သည့်

ေလာက်ထားသူများ

အန်းကိန်းများကို

အသံုးြပပီး

အေနြဖင့်

၅
အခန်း

အချက်အလက်များကို

၃.၅ရှိ
မည်သုိ

ေကာက်ယူမည်၊ အချက်အလက်များ၏ အရည်အေသွးကို မည်သို ထိန်းသိမ်းမည် ှင့်
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အကဲြဖတ် စံနုန်းများ

ရမှတ်များ

ေြပာင်းလဲ တိုးတက်မများကို မည်သို တိုင်းတာ မည်တိုှင့် ပတ်သက်ပီး လည်းေကာင်း၊
ေလာက်ထားသူများမှ ထပ်မံ ထည့်သွင်းလိုသည့် အဆိုြပ အန်းကိန်းများ ရှိသည်ဆိုပါက
၎င်းတိုအေပတွင် လည်းေကာင်း အကဲြဖတ်မည် ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်သံုးသပ်သူများသည်
ပစ်မှတ်ထားသည့် အဆိုြပ အန်းကိန်းများ၏ ြဖစ်ိုင်ေချရှိမကို အကဲြဖတ်ရန်ှင့်၊
ြပန်လည်ေတွးေတာြခင်း ှင့် သင်ယူြခင်းအတွက် အချက်အလက်များအား အသံုးြပရန်
အစီအစ်တစ်ခု ေလာက်လာတွင် ပါဝင်မအတိုင်းအတာကို ထည့်သွင်း စ်းစားမည်
ြဖစ်သည်။
၅။ လုပ်ေဆာင်မည့် အစီအစဉ်

၁၀

ြပန်လည် သံးု သပ်သူများသည် လပ်ရှားမများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အဆိုြပထား
သည့် အချိန်ဇယား၏ ြဖစ်ိုင်ေချရှိမကို အကဲြဖတ်မည် ြဖစ်သည်။
၆။ ကုန်ကျစရိတ်ကို အကဲြဖတ် သံုးသပ်ြခင်း

၂၅

ကုန်ကျစရိတ် ေလာက်လာကို ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်မ၊ ခွဲေဝချထားမ၊ ခွဲေဝေပးိုင်မ၊
ကုန်ကျစရိတ် သက်သာမ၊ လက်ေတွကျမ ှင့် ဘာေရးအရ ြဖစ်ိုင်ေချရှိမတိုအေပ
မူတည်ပီး အကဲြဖတ်မည် ြဖစ်သည်။
ေလာက်ထားသူမှ ကုန်ကျစရိတ် ေလာက်လာအား မည်ကဲ့သို သတ်မှတ်ထားသည်
ြဖစ်ေစ၊ ဤ RFA အတွက် ေရွးချယ်ထားသည့် ေထာက်ပံ့ရန်ပံုေငွ ချီးြမင့်ြခင်းများအတွက်
ရရှိမည့် ပမာဏကို Pact မှ ဆံုးြဖတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
စုစေပါင်
ု
း
၆.၃

၁၀၀

ဆုချီးြမှင့်မုအကိu အကဲြဖတ် စစ်ေဆးြခင်း/ လုပ်ငန်းခွင် ကွင်းဆင်းြခင်းများအတွက် အေထာက်

အကူြပu စာရွက်စာတမ်းများ
ေလာက်လာအား အကဲြဖတ်သံုးသပ် ပီးသည့်ေနာက်၊ Pact သည် အဖွဲအစည်းအေနြဖင့် အဆိုြပ
ေလာက်ထားသည့် ေထာက်ပံ့ေကးအတွက် ချမှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
အညီ ေအာင်ြမင်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် စွမ်းေဆာင်ရည် ရှိ၊မရှိကို ဆံုးြဖတ်ရန်အတွက် ေရွးချယ်ခံရသည့်
မည်သည့် ေလာက်ထားသူ မဆို ဆုချီးြမင့်မ အကိ ဘေရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ် စစ်ေဆးမ တစ်ခုကို

ပီးေြမာက်ရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်သည်။ ဆုချီးြမင့်မ အကိ အကဲြဖတ် စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းစ်၏
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တစိတ်တပိုင်း အေနြဖင့် အဖွဲ အစည်းသည် ေထာက်ပံ့ ချီးြမင့်မကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်

ိုင်စွမ်း ရှိေကာင်း ေဖာ်ြပရန်အတွက် ေလာက်ထားသူများမှ စာရွက်စာတမ်းများ ထပ်ေဆာင်း တင်ြပရန်
လိုအပ်ိုင်သည်။ ဤေဒသများ အတွင်းရှိ အဖွဲအစည်းအား အကဲြဖတ် သံုးသပ်ိုင်ရန် အတွက် Pact
ဝန်ထမ်းများမှ ကွင်းဆင်း ေလ့လာမများ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်သည်။
၇။

စည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ

၇.၁

စံြပဌါန်းချက်များ

အေမရိကန် ိုင်ငံသား မဟုတ်သည့်၊ အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ အတွက် ြပဌါန်းထားသည့်
စံြပဌါန်းချက်များကို ဤ ေထာက်ပံ့ချီးြမင့်ဆုများအတွက် သက်ေရာက်ေစမည် ြဖစ်သည်။ ေလာက်ထား
သူများသည်

စံြပဌါန်းချက်များကို

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/

303mab.pdf တွင် ရှာေဖွိုင်သည်။ ပံုှိပ် ထုတ်ေဝထားသည့် ဤစံြပဌါန်းချက်များကိုလည်း ေတာင်းဆို
ရယူိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံှင့် အထူးသက်ဆိုင်သည့် USAID စံြပဌါန်းချက်များှင့် ACE ၏ သမဝါယမ
သေဘာတူညီချက်ကိုလည်း သင့်ေလျာ်သလို အသံးု ြပမည် ြဖစ်သည်။
၇.၂

အသံုးြပuခွင့်နှင့် ထုတ်ေဖာ်ခွင့်

ဤ RFA အရ ေလာက်လာတင်သွင်းြခင်းအားြဖင့် ေလာက်ထားသူသည် ေရွးချယ်ြခင်း လုပ်ငန်းစ်တွင်
ပါ၀င်သည့်

ြပန်လည်သံုးသပ်သူများအား

ေလာက်ထားသူ

တင်ြပေသာ

စာရွက်စာတမ်းများကို

ထုတ်ေဖာ်ရန် သေဘာတူပီး ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်သံုးသပ်သူများ အားလံုးသည် ထုတ်ေဖာ်ခွင့်မရှိေသာ
သေဘာတူညီချက်များှင့် ဆက်စပ်ေနေကာင်း ေကျးဇူးြပ၍ မှတ်သားေပးပါ။
၇.၃


ြငင်းဆိုချက်များ
Pact သည် ေတာင်းဆိုချက်များကို ပယ်ဖျက်ိုင်ပီး မည်သည့် ရန်ပံုေငွ ချီးြမင့်ြခင်းမျိးကိုမှ

မလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။


Pact သည် လက်ခံရရှိေသာ မည်သည့် ေလာက်လာကိုမဆို သိုမဟုတ် အားလံုးကို ြငင်းပယ်ိုင် သည်။



Pact သည် ဤစာရွက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် RFA သိုမဟုတ် ဆုချီးြမင့်ေငွပမာဏ ကန်သတ်ချက်
သိုမဟုတ် အချိန်ကာလ အပိုင်းအြခားကို ြပင်ဆင်ိုင်ခွင့် ရှိသည်။



ေတာင်းဆိုချက်များအား ခွင့်ြပေပးြခင်းသည် Pact မှ ဆုများ ေပးအပ်မည်ဟု ကတိကဝတ်ြပြခင်း
မဟုတပ
် ါ။
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ေလာက်ထားသူမှ ေတာင်းခံလာပါ ွန်ကားချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက မည်သည့်
ေလာက်လာကို မဆို အရည်အချင်း မြပည့်မှီေသာ ေလာက်လာအြဖစ် Pact တွင် သတ်မှတ်
ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။



Pact မှ ေလာက်ထားသူများအား ေတာင်းခံလာများကို ြပင်ဆင်ြခင်းများအတွက် ကျသင့်ေငွများကို
ြပန်ထုတ်ေပးမည် မဟုတ်ပါ။



Pact အေနြဖင့် ထပ်မံ ေဆွးေွးမများ မြပလုပ်ပဲ ေလာက်လာများအား ကနဦး အကဲြဖတ်
သံုးသပ်ချက်များ အေပ မူတည်ပီး ဆုချီးြမင့်ြခင်းကို လုပ်ေဆာင်ပိုင်ခွင့် ရှသ
ိ ည်။



Pact သည် ေတာင်းခံလာများတွင် ပါ၀င်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ
ေရွးချယ် ချီးြမင့်ပိုင်ခွင့် သိုမဟုတ် ေတာင်းခံလာပါ လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပ အေြခခံ၍ ဆုအများ

အြပား ချီးြမင့်ပိုင်ခွင့် ရှသ
ိ ည်။


ပိင်ဆိုင်မများ တိုးတက်ေစရန် ဆုချီးြမင့်မည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ မချခင် ြပင်ဆင်ိုင် ေသးသည့်
ေလာက်လာပါ အေသးစား အမှားများကို သက်ညာ ေပးပိုင်ခွင့် Pact တွင် ရှသ
ိ ည်။



ဆက်သွယ်ရမည့်သူ၊ လိပ်စာအား အတည်ြပရန် ှင့် ေလာက်လာသည် ဤေတာင်းခံလာအတွက်
ေလာက်ထားြခင်း ြဖစ်ေကာင်းကို အတည်ြပရန်အတွက် Pact သည် ေလာက်ထားသူများကို
ဆက်သွယ်ိုင်သည်။



Pact သည် ေလာက်ထားသူအား ကိတင် အေကာင်းကားြခင်း မရှိပဲ အတိတ် စွမ်းေဆာင်ချက်တွင်
ေဖာ်ြပခဲ့သည့်

ေထာက်ခံေပးိုင်သည့်

သူများအား

ဆက်သွယ်ိုင်သည်။

Pact

သည်

ေလာက်ထားသူများ ေလာက်လာတွင် စာရင်းမေဖာ်ြပခဲ့သည့် အြခားေသာ အတိတ် စွမ်းေဆာင်ချက်
အချက်အလက် အရင်းအြမစ်များ ှင့်လည်း ဆက်သွယ်ခွင့် ရှသ
ိ ည်။


ေလာက်လာအား ေပးပိုလိုက်သည်ှင့် ေလာက်ထားသူများသည် စည်းကမ်းများှင့် သတ်မှတ်ချက်
များကို နားလည်ေကာင်း အတည်ြပပီး ြဖစ်ပါသည်။



ေလာက်ထားသူများသည်

စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ

ကျင့်ဝတ်

စံန်းများှင့်

မီဒီယာ

ကျင့်ဝတ်

စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် Pact မှ တိုက်တွန်းသည်။
၈။ ပူးတွဲစာရွက်များ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ဤ RFA ၏ အစိတ်အပိုင်း အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။
က။

ဆုချီးြမင့်ခံရသူ ြကံေတွိုင်သည့် အရာယ်ှင့် တာဝန်ယူမအား အကဲြဖတ် စစ်ေဆးြခင်း
မျက်ှာဖံုး စာမျက်ှာ

ခ။

နည်းပညာဆိုင်ရာ ေလာက်လာပံုစံ
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ဂ။

ကုန်ကျစရိတ် လျာထားေငွစာရင်း ေလာက်လာပံုစံ
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