
Investment Grants for Private Sector RFA Questions received the week of October 15, 2019 

အ ောက်တ ိုဘော ၁၅၊ ၂၀၁၉ ရက်သတတ ပတ် ထ  လက်ခရံရ  အသော ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ ောျား တွက် ရငျ်ားန  ျားမမ ြှုပ်န မံှု 

အထောက်ပံံ့ရနပံ်ိုအငဆွ ိုငရ်ော  RFA အများခွနျ်ားမ ောျား  

 

1. It refers to the Monitoring & Evaluation of the project: is the submitting applicant/ consortium 

of applicants responsible for the M&E and reporting of the project to the donor? If yes, are we 

supposed to include the cost for this in the budget to submit? Can you please provide me with 

an indicative % of this cost, compared to the overall budget? 
 
၁. စီမံကိန ်း၏ စစောင  ကကပ ကကည  ရှုခြင ်းနငှ   အကဲခြတ ခြင ်းကိို ရည ညွှန ်းပါသည   : အဆိိုခပြုလွှော စပ်းပိို  စသော 

စလ ောက ထော်းသူ/စလ ောက ထော်းစသောလိုပ ငန ်းစိုမ ော်းသည  စီမံကိန ်း၏ 

စစောင  ကကပ ကကည  ရှုခြင ်း၊အကဲခြတ ခြင ်းလိုပ စဆောင ြ က မ ော်းနငှ    စီမံကိန ်း၏ လိုပ ငန ်းအစီရင ြံစောမ ော်းကိို   အလှူရှင ထသံိို    

စပ်းပိို  အစီရင ြံရန  တောဝန ရှိပါသလော်း။ အကယ ၍ တောဝန ရှိသည ဟို ဆိိုပါက ၎င ်းအတွက  ကိုန က စရိတ ကိို တင သွင ်းမည   

ြန   မှန ်းစငစွောရင ်းတွင  ထည  သွင ်း စပ်းပိို  သင  ပါသလော်း။ စက ်းဇူ်းခပြု၍  စိုစိုစပါင ်းြန   မှန ်းအသံို်းစရိတ စောရင ်းတွင  ၎င ်းစရိတ ၏ 

ညွှန ခပရောြိိုင နှုန ်း မည မ ထည  သင  သည ကိို ပက မှ ပံ ပိို်းစပ်းနိိုင မလော်း။ 

1. ACE Response for question 1  

The submitting applicant is responsible for the monitoring and evaluation (M&E) and 

reporting of the project to the donor (Pact/ACE), and the corresponding costs should be 

included in the proposed budget if the submitting applicant does not have existing M&E 

systems and practices. ACE will not mandate a percentage of costs that should be 

dedicated to M&E as it depends on the project design and the MEL needs of the proposed 

project, as well as the systems utilized by the applicant.  

၁. ACE တံို  ခပန စခြရှင ်းြ က  : စပ်းပိို  စသော စလ ောက ထော်းသူသည  စစောင  ကကပ ကကည  ရှုခြင ်းနငှ   အကဲခြတ ခြင ်း (M&E) နငှ   

အလှူရှင  (Pact/ACE) သိို   စီမံြ က အစီရင ြံခြင ်းအတွက    တောဝန ရှိပပီ်း စပ်းပိို  စလ ောက ထော်းသူသည  

စစောင  ကကပ ကကည  ရှုခြင ်းနငှ   အကဲခြတ ခြင ်း (M&E) စနစ နငှ   အစလ အထ မရှိစသ်းပါက သက ဆိိုင ရောကိုန က စရိတ ကိို 

အဆိိုခပြုြန   မှန ်းအသံို်းစရိတ စောရင ်းတွင  ထည  သွင ်းသင  ပါသည ။ ACE သည   စီမံြ က  ပံိုစံစပေါ်တွင  စစောင  ကကပ ကကည  ရှုခြင ်းနငှ   

အကဲခြတ ခြင ်း (M&E) နငှ   အဆိိုခပြု စီမံြ က ၏ MEL လိိုအပ ြ က  စပေါ်တွင  တည မီှစနသကဲ သိို   စလ ောက ထော်းသူမှ 

အသံို်းခပြုမည   စနစ ခြစ သခြင   ၎င ်းအတွက  ကိုန က စရိတ ၏ ရောြိိုင နှုန ်းကိို ညွှန ကကော်းသတ မှတ မည  မဟိုတ ပါ။ 

2. Our proposal will include fund request to build a warehouse, in order to support local corn farmers 

in post-harvest activities, and also a dryer, to be placed in the warehouse. These hardware 

components will sensibly help farmers to manage their post-harvest activities and increase their 

selling and income. In the Call for Proposals I notice at page 9 the following paragraph: “Some 

goods and services may not be procured with USAID funds under this award, such as construction 

(buildings, roads, wells, etc.)” 



Can you please clarify whether the cost for the construction of a warehouse and the provision of a 

dryer will be eligible for funding under this grant? 

 ၂။  ကျွနပ််တ ို ံ့၏  ဆ ိုမပြှုလ ောသည် အေသခံ အမပောငျ်ားဖ ျားစ ိုက် လယ်သမောျားမ ောျား တွက် ရ တ်သ မ်ျားပပ ျား လိုပ်အဆောငမ်ှုမ ောျားက ို 

အထောက်ပံံ့ရန ်သ ိုအလ ောငရ်ံို  တစ်ခိုတည်အဆောက်ရန ်ရံပံိုအငအွတောငျ်ားဆ ိုမှုပါဝငပ်ပ ျား သ ိုအလ ောငရ်ံိုတွင ်ထောျားရ  ရန ်

 အမခောက်ခံစက်တစ်ခိုလည်ျား ပါဝငပ်ါသည်။ ၎ငျ်ား  မောထည် စ တ် ပ ိုငျ်ားမ ောျားသည် လယ်သမောျားမ ောျားက ို ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏ 

ရ တ်သ မ်ျားပပ ျား လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား စ မံခန ံ့ခ်ွွဲရနန် ငံ့ ်၎ငျ်ားတ ို ံ့၏ အရောငျ်ားခ မှုန ငံ့ ်ဝငအ်ငကွ ို တ ိုျားမမ ငံ့ရ်န ်ထ အရောက်စွော 

အထောက်ပံံ့အပျားန ိုငမ်ည်မဖစ်သည်။  ဆ ိုမပြှုလ ောအခေါ်ယ မှု စောမ က်န ော ၉ တွင ်အ ောက်ပါ စောပ ိုေက် ို သတ မပြှုမ ပါသည် : 

“တည်အဆောက်မှု( အဆောက်  ံိုမ ောျား၊ လမ်ျားမ ောျား၊ အရတွငျ်ားမ ောျား စသည်)တ ို ံ့ကွဲံ့သ ို ံ့အသော ကိုနစ်ည်န ငံ့ ်ဝနအ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ို ဤ 

ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှုအ ောက်မ  USAID အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှုမဖငံ့ ်ဝယ်ယ မှု မပြှုန ိုငမ်ည် မဟိုတ်ပါ။” သ ိုအလ ောငရ်ံိုတစ်ခို တည်အဆောက်မှုန ငံ့ ်

 အမခောက်ခံစက်တစ်ခို အထောက်ပံံ့မခငျ်ားတ ို ံ့  တွက် ကိုနက် စရ တ်သည် ဤ အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှု တွက်  က ံြှုျားဝငမ်ှု ရ   မရ   

အက ျားဇ ျားမပြှု၍ ရ ငျ်ားလငျ်ားအဖော်မပအပျားပါ။ 

2. ACE Response for question 2 

ACE will not support construction costs, due to restrictions related to waivers (as noted in 

the RFA). ACE recommends that the applicant utilize cost contribution or other resources 

portion to cover those costs. For purchasing of equipment such as a solar dryer, all 

equipment above $5,000 USD requires prior approval from the primary donor, USAID. 

Please note that requests for prior approval may take time, and this should be considered 

by applicants in the timeline of the proposed activities.  

၂ . ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် RFA တွင  စြော ခပထော်းသည  အတိိုင ်း ကန   သတ ြ က မ ော်းအော်း လိုပ ကိိုင ြွင   နငှ  ပတ သက စသော 

တော်းခမစ ကန   သတ မှုမ ော်းစကကောင   ACEသည   စဆောက လိုပ စရ်းကိုန က စရိတ မ ော်းကိို စထောက ပံ စပ်းမည  မဟိုတ ပါ။ 

စလ ောက ထော်းသူသည  ကိုန က စရိတ ထည  ဝင ခြင ်း သိို  မဟိုတ  အခြော်းအရင ်းအခမစ မ ော်း၏ အစိတ အပိိုင ်းကိို အသံို်းခပြု၍ 

ဤကိုန က စရိတ မ ော်းကိို က ြံရန  စထောက ြံရည ညွှန ်းြ င ပါသည ။ စနစရောင ခြည သံို်း အစခြောက ြံစက ကဲ သိို  စသော 

ကိရိယောမ ော်းဝယ ယူရန အတွက  အစမရိကန စ ေါ်လော ၅ ၀၀၀ စက ော လွန သည   ပစစည ်းကိရိယောအော်းလံို်းသည  အဓိက 

လှူ ါန ်းသည  အြွဲွဲ့အစည ်းခြစ သည   USAID မှ ကကိြုတင ြွင  ခပြုြ က  စတောင ်းြံရန  လိိုအပ ပါသည ။ ကကိြုတင ြွင  ခပြုြ က အတွက  

စတောင ်းဆိိုခြင ်းသည  အြ ိန ကကောခမင  နိိုင သည ကိို စက ်းဇူ်းခပြု၍ သတိခပြုစစလိိုပပီ်း စလ ောက ထော်းသူသည  အဆိိုပါ 

ကကိြုတင ြွင  ခပြုြ က  စတောင ်းြံခြင ်း လိုပ စဆောင ြ က မ ော်းအတွက  ကကောခမင  မည   အြ ိန ဇယော်းကိိုပါ 

ထည  သွင ်းစဉ်းစော်းသင  ပါသည ။ 

Eligible Applicants 

အရည်အချင််းက  ကညီ်ဖသော ဖ  ောကထ်ော်းသမူျော်း 

3. If a private limited company is applying, does it need to partner with an INGO or a local 

community service organization to be eligible? Or can it apply directly itself?  



၃.  ကယ်၍ ပိုဂ္ဂလ ကကိုမပဏ လ မ တက်မ  အလျှောက်ထောျားမခငျ်ားမဖစ်လျှင ် ၎ငျ်ားသည်  ရည် ခ ငျ်ားမပညံ့်မ ရန ်တွက် INGO 

တစ်ခိုန ငံ့ ်သ ို ံ့မဟိုတ် အေသခံလ ထိုဝနအ်ဆောငမ်ှု ဖွွဲွဲ့ စည်ျား တစ်ခိုန ငံ့ ်မ တ်ဖက်မဖစ်ရန ်လ ို ပ်ပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ်  ၎ငျ်ားက ိုယ်တ ိုင ်

တ ိုက်ရ ိုက်အလျှောက်ထောျားန ိုငပ်ါသလောျား? 

3. ACE response for question 3:  

Private companies are not required to partner with an INGO or local service organization to be 

eligible under this RFA. Private companies can directly submit an application in response to the 

RFA. The decision to partner with another organization should be based on the proposed project 

design. Applicants can submit joint proposal, but the budget must not have another subaward 

contract; this does not include consultant contracts such as hiring trainers.  

၃.  ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက ် : ယြို စြေါ်ယူစသော RFA အတွက  ပိုဂ္ဂလိကကိုမပဏီမ ော်းသည   INGO တစ ြိုနငှ   သိို  မဟိုတ  

စ သြံလူထိုဝန စဆောင မှုအြွဲွဲ့အစည ်း တစ ြိုနငှ   မိတ ြက ခြစ ရန  မလိိုအပ ပါ။ ပိုဂ္ဂလိကကိုမပဏမီ ော်းသည  RFA ကိို တံို  ခပန ရန  

စလ ောက လွှောတိိုက ရိိုက စပ်းပိို  နိိုင ပါသည ။ အခြော်းအြွဲွဲ့အစည ်းတစ ြိုနငှ   မိတ ြက ခြင ်းခပြုရန  ဆံို်းခြတ ြ က သည  

အဆိိုခပြုစီမံြ က ပံိုစံစပေါ်တွင  အစခြြံသင  ပါသည ။ စလ ောက ထော်းသူမ ော်းသည  ြက စပ  အဆိိုခပြုလွှော စပ်းပိို  နိိုင ပါသည ။ သိို  စသော  

ြန   မှန ်းအသံို်းစရိတ စောရင ်းတွင  အခြော်းအြွဲွဲ့တစ ြိုအော်း စလ ောက ထော်းစသော အြွဲွဲ့ မှ ထပ ဆင  စထောက ပံ ရန ပံိုစငြွ ထော်းခြင ်းဆိိုင ရော 

စောြ ြုပ တန ြိို်း အော်းြွင  မခပြုပါ။  ၎င ်းတွင  သင တန ်းဆရောငေှာ်းရမ ်းခြင ်းကဲ သိို   စသော နည ်းပညောကျွမ ်းက င သူဌော်းရမ ်းခြင ်း စောြ ြုပ မ ော်း 

မပါဝင ပါ။ 

Project and activity design 
စ မံခ က်န ငံ့ ်လိုပ်အဆောငခ် က် ပံိုစံ 

4. Regarding the three selected value chains: maize, vegetables and sesame. Our organization 

previously worked in Mon State (Mudong area, near the designated area of Thanbyuzayat 

Township for this grant). These small-holder farmers from this set of 30 villages were tilling / 

harvesting rice. If we re-approach them to introduce the maize, vegetable and sesame value chains, 

and they are willing to change and grow these crops instead of rice, is that acceptable? So the 

tilling/harvesting service that we provide and input provision (corn, vegetable seeds and fertilizers, 

etc) would focus on introducing training and small-holders and growing these new crops instead 

of rice in that same Mudong area. Is that acceptable? 
၄.အရွျားခ ယ်ထောျားအသော တနဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက် သံိုျားခိုန ငံ့ ် ပတ်သတ်၍ : အမပောငျ်ား၊ ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်န ငံ့ ် န မ်ျား။ ကျွနိ်ု ပ််တ ို ံ့၏ 

 ဖွွဲွဲ့ စည်ျားသည် ယခငက် မွနမ်ပည်နယ်(မိုေံိုအေသ၊ ဤဆိုအငအွထောက်ပံံ့မှု တွက် သတ်မ တ်ထောျားအသော သမံဖြူဇရပ်ပမ ြှုွဲ့နယ်န ငံ့ ်

န ျားစပ်အသော) တွင ်လိုပ်က ိုငခ်ွဲံ့ပါသည်။ ၎ငျ်ား အက ျားရွော ၃၀ မ  လယ်ယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားအသော လယ်သမောျားမ ောျားသည် ဆနစ်ပါျား 

ထနွယ်က်/ရ တ်သ မ်ျား ကပါသည်။  ကယ်၍ ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ  ၎ငျ်ားတ ို ံ့က ို အမပောငျ်ား၊ ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်န ငံ့ ်န မ်ျား တနဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်က ို 

မ တ်ဆက်အပျားရန ် မပနလ်ည်ခ ဉျားကပ်လျှင၊် ၎ငျ်ားတ ို ံ့ကလည်ျား ဆနစ်ပါျား စောျား ၎ငျ်ားသ ျားန မံ ောျားက ို အမပောငျ်ားလွဲစ ိုက်ပ  ြှုျားလ ိုလျှင ် 

လက်ခံန ိုငပ်ါသလောျား? ကျွနိ်ု ပ််တ ို ံ့ဝနအ်ဆောငမ်ှုအပျားအသော ထနွယ်က်/ရ တ်သ မ်ျားမခငျ်ားန ငံ့ ် ထညံ့်သွငျ်ားအပျား ပ်မှု (အမပောငျ်ား၊ 

ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက် မ  ြှုျားအစံ့န ငံ့ ် အမမ သဇော စသည်) တ ို ံ့သည် သငတ်နျ်ားအပျားမခငျ်ားန ငံ့ ် လယ်ယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် 



လယ်သမောျားမ ောျားက ို ဆနစ်ပါျားစ ိုက်မညံ့် စောျား သ ျားန  ံသစ်မ ောျား စ ိုက်ပ  ြှုျားမခငျ်ားက ို ၎ငျ်ား တ ည သညံ့် မိုေံိုအေသတွင ်  ထ ျားမပြှု 

လိုပ်အဆောငပ်ါမည်။ ၎ငျ်ားက ို လက်ခံန ိုငပ်ါသလောျား? 

4. ACE response for question 4 

 Proposed approaches will be evaluated based on how they meet the selection criteria and 

their benefit to the communities involved. 

၄. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် အဆိိုခပြုသည   လိုပ စဆောင ြ က မ ော်းအော်း ၎င ်းလိုပ စဆောင ြ က မ ော်းအစနခြင   စထောက ပံ ရန ပံိုစင ွ

ြ ထော်းရန အတွက  စရွ်းြ ယ မှုဆိိုင ရောစံြ ိန စံညွှန ်းမ ော်းနငှ   မည မ ကိိုက ညီသလဲနငှ   အဆိိုခပြုသည   

လူမှုအြွဲွဲ့အစည ်းမ ော်းအစပေါ်တွင  ၎င ်းလိုပ စဆောင ြ က မ ော်း၏ အက ိြု်းသက စရောက မှုကိို အစခြြံပပီ်း စရွ်းြ ယ နိိုင ရန အတွက  

အကဲခြတ သွော်းပါမည ။ 

 

5. What is the ACE view on set-up of a service delivery hub? For example a “pop up office” that is 

located on site, where 10-20 local staff are hired / trained to run service delivery, ag extension, 

data entry, tractor drivers/fleet technicians and buyer/category management as well as trainers for 

the hub, to service a cluster of small-holders in the area? Does the grant fund office rent, salaries, 

inventory of stock of needed inputs – seeds, fertilizer, irrigation, pesticide and machinery 

(tractors/harvesters)? Could half or 75% of these costs be covered from the grant?  

၅. ဝနအ်ဆောငမ်ှုအပျား ပ်သညံ့်  ခ က် ခ ောအနရော တစ်ခို တည်အထောငမ်ှု အပေါ် ACE  မမငမ် ော မည်ကွဲံ့သ ို ံ့နည်ျား? ဥပမော ောျားမဖငံ့ ်

ဝနအ်ဆောငမ်ှုအပျား ပ်ရန၊် စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားနည်ျားပညောမ ောျားမျှအဝလိုပ်အဆောငမ်ခငျ်ား၊  ခ က် လက် ထညံ့်သွငျ်ားမခငျ်ား၊ လယ်ထနွစ်က် 

အမောငျ်ားန ငသ် မ ောျား/ယောဉ ိုပ်စိုပညောရ ငမ် ောျားန ငံ့ ်ဝယ်ယ သ / မ  ြှုျား မည်စ မံခန ံ့ခ်ွွဲမှုန ငံ့ ်ယောယ ရံိုျား တွက်  

အလံ့က ငံ့သ်ငတ်နျ်ားအပျားသ မ ောျား  ပါ ဝင ်အေသတွငျ်ားရ   လယ်ယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသ မ ောျား တွက် ဝနအ်ဆောငမ်ှုအပျားရန ်

ဝနထ်မ်ျား ၁၀-၂၀ က ို င ောျားရမ်ျား/အလံ့က ငံ့၍်  လိုပ်ခွငတ်ွင ်“ယောယ ရံိုျားဖွငံ့လ် စ်မခငျ်ား” ဤအငအွ ကျားခ  ျားမမ ငံ့အ်ထောက်ပံံ့မှုမ  

ရံိုျားခနျ်ားင ောျားရမ်ျားမှု၊ လစော၊ မ  ြှုျားအစံ့၊ အမမ သဇော၊ ဆည်အမမောငျ်ား၊ ပ ိုျားသတ်အဆျားန ငံ့ ်စက်က ရ ယော (လယ်ထနွစ်က်/ရ တ်သ မ်ျားစက်) 

ကွဲံ့သ ို ံ့အသော လ ို ပ်သညံ့် ထညံ့်ဝငမ်ှုမ ောျား တွက်  အထောက်ပံံ့အပျားပါသလောျား? ဤကိုနက် စရ တ်မ ောျား၏ တစ်ဝက် သ ို ံ့မဟိုတ် 

၇၅%က ို ဤ အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှုမ  ရယ န ိုငပ်ါမည်လောျား? 

5. ACE response for question 5 

If the costs of office rent, salaries, and trainers are reasonable those cost will be eligible to 

cover from this award. Note that either the applicant or ACE/USAID should fully fund the 

equipment to avoid having a conflict of ownership at the end of the activity period. 

Procurement of restricted items using donor funds such as fertilizer and pesticide will 

require USAID prior approval and additional time. 

 

၅. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက ်: ရံို်းြန ်းငေှာ်းရမ ်းြ၊ လစောမ ော်းနငှ   သင တန ်းနည ်းခပဆရောမ ော်း ဌော်းရမ ်းြ စစသော  

ကိုန က စရိတ မ ော်းသည  သင  တင  ဆစီလ ော မှုရှိလ င  ဤစထောက ပံ ရန ပံိုစငနွငှ   ကိိုက ညီအက ံြု်းဝင ပါသည ။ သတိခပြုရန မှော 

လိုပ စဆောင မှုကောလ ပပီ်းဆံို်းလ င  ပိိုင ဆိိုင မှု အခငင ်းပွော်းခြင ်းကိို စရှောင ရှော်းနိိုင ရန  စီမံကိန ်းတွင  အသံို်းခပြုမည   

ကိရိယောမ ော်းအတွက  စလ ောက ထော်းသူမှစသော လည ်းစကောင ်း သိို  မဟိုတ  ACE/USAID မှစသော လည ်းစကောင ်း 

အခပည  အဝစငစွကက်းပံ ပိို်းသင  ပါသည ။ စခမကသဇောနငှ   ပိို်းသတ စဆ်းကဲ သိို  စသော ကန   သတ ကိုန ပစစည ်းမ ော်းအော်း အလှူရှင ၏ 



ရန ပံိုစငခွြင   ဝယ ယူမှု မ ော်းသည  USAID ၏ ကကိြုတင ြွင  ခပြုြ က နငှ   ြွင  ခပြုြ က စတောင ်းြံရန အတွက  လိိုအပ စသော 

ခပင ဆင မှုမ ော်း ခပြုလိုပ ရန  အြ ိန မ ော်းအော်း ထည  သွင ်းစဉ်းစော်းရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

6. How big or small could this service-hub model be scaled-up? For example, we already have one 

service hub model operating in Ayeyarwaddy (hinthada) for the past two years. So for example, 

if we proposed replication of this model across the six intervention areas (Kayah State, Kayin 

State, Mon State, southern Shan State, northern Tanintharyi Region, and eastern Bago Region), 

would ACE be willing to roll this model out across each area? In this case, if we were to budget 

in 166k for each service hub + all inputs/machinery/staffing + credit facility for farmers to use 

for the inputs, would ACE be willing to do this for 6 of the states / intervention areas?  

 

၆.  ဝနအ်ဆောငမ်ှု ခ က် ခ ော ပံိုစံက ို  ရွယ် စောျား မည်မျှ ကက ျားမောျား သ ို ံ့မဟိုတ် အသျားငယ်ရပါမည်လွဲ? ဥပမော၊ ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့တွင ်

လွနခ်ွဲံ့အသော န စ်န စ်မ စ၍ ဧရောဝတ (ဟသသောတ)တွင ် လိုပ်က ိုငအ်နအသော ဝနအ်ဆောငမ်ှု ခ က် ခ ောအနရောတစ်ခို ရ  န ငံ့ပ်ပ ျား 

မဖစ်ပါသည်။ ထ ို ံ့ တွက် ဥပမော ောျားမဖငံ့၊် ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ  ၎ငျ်ားပံိုစံက ို ဝငအ်ရောက်လိုပ်က ိုငမ်ညံ့်အနရော အမခောက်ခို(ကယောျားမပည်နယ်၊ 

ကရငမ်ပည်နယ်၊ မွနမ်ပည်နယ်၊ ရ မ်ျားမပည်နယ်အတောငပ် ိုငျ်ား၊ တနသသောရ  အမမောက်ပ ိုငျ်ားန ငံ့ ် ပွဲခ ျား အရ ွဲ့ ပ ိုငျ်ား) တ ို ံ့တွင ်

ပွောျားယ  သံိုျားမပြှုရန ် ဆ ိုမပြှုလျှင ်ACE မ  ဤပံိုစံက ို ဤအနရော သ ျားသ ျားတွင ် သံိုျားမပြှုရန ်ဆနဒရ  ပါသလောျား? ဤမဖစ်ရပ်တွင ်

ဝနအ်ဆောငမ်ှု ခ က် ခ ောတစ်ခိုခ ငျ်ားစ  တွက် ၁၆၆ ၀၀၀ န ငံ့ ် ထပ်မံ၍ ထညံ့်သွငျ်ားမှု ောျားလံိုျား/ စက်က ရ ယောမ ောျား/ 

ဝနထ်မ်ျားခန ံ့ထ်ောျားမခငျ်ားမ ောျားန ငံ့ ် လယ်သမောျားမ ောျား တွက် အ ကျားပမ ထိုတ်အပျားမခငျ်ားမ ောျား တွက် ACE မ  

မပည်နယ်/ဝငအ်ရောက်မညံ့်အေသ ၆ ခို တွက် လိုပ်အဆောငရ်န ်ဆနဒရ  ပါသလောျား? 

6. ACE response for question 6:  

 

Scale up of a particular model by ACE would depend on a number of factors, including the 

strength of evidence of its effectiveness, cost, and market needs, among others. 

 

၆. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် ACE မှ ြ မှတ စရ်းဆွထဲော်းစသော ပံိုစံတြိုသည  လိုပ စဆောင ြ က မ ော်း၏ အက ိြု်းသက စရောက မှု၊ 

စရိတ ၊ နငှ   စ ်းကွက လိိုအပ ြ က ၊ နငှ  အခြော်းအြ က အလက မ ော်း နငှ  ပတ သက စသော သက စသအစထောက အထော်းမ ော်း 

အော်းစကောင ်းမှု စစသော အြ က မ ော်းစပေါ်တွင  မူတည ပါသည ။  

7. What is the view of ACE on farmer-to-buyer transactions? Is this an expectation of the market 

access intervention? Or is it more about getting small holders market-ready so they can start 

accessing or meeting buyers or sending through samples of crops to buyers? Are wholesale market 

brokers or local buyers considered buyers or markets? Or is the expectation for these small holders 

to access larger retail / grocery chain buyers or exporters / corn / sesame buyers from overseas? 

၇. လယ်သမောျားမ  ဝယ်ယ သ သ ို ံ့ အငအွပျားအငယွ မှု အပေါ် ACE ၏  မမငက် မည်ကွဲံ့သ ို ံ့နည်ျား? အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မှု 

ဝငအ်ရောက်လိုပ်က ိုငမ်ှုက ို အမျှေ်ာလငံ့ထ်ောျားမှု မဖစ်ပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ် လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသ မ ောျား တွက် 

အ ျားကွက် ဆငသ်ငံ့မ်ဖစ်ပပ ျား ဝယ်ယ သ မ ောျားက ို လက်လ မ်ျားမ မခငျ်ား သ ို ံ့မဟိုတ် အတွွဲ့ဆံိုမခငျ်ား စတငန် ိုငမ်ခငျ်ား သ ိုမဟိုတ် 



နမ နော သ ျား န မံ ောျား ဝယ်ယ သ မ ောျားသ ို ံ့ အပျားပ ို ံ့န ိုငမ်ခငျ်ား တွက် ပ ိုမ ိုရည်ရွယ်ပါသလောျား? လက်ကောျားအ ျားကွက် ပွွဲစောျားမ ောျား 

သ ို ံ့မဟိုတ် အေသခဝံယ်ယ သ မ ောျားက ို ဝယ်ယ သ မ ောျား သ ို ံ့မဟိုတ် အ ျားကွက်ဟို ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ် 

လယ်ယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသ မ ောျားမ  ပ ိုမ ိုကက ျားမောျားအသော လက်လ အ ျားကွက်/ ကိုနစံ်ိုကွငျ်ားဆက် ဝယ်ယ သ မ ောျား သ ို ံ့မဟိုတ် 

မပည်ပပ ို ံ့သ မ ောျား/ မပည်ပမ  အမပောငျ်ား/ န မ်ျားဝယ်ယ သ မ ောျားက ို လက်လ မ်ျားမ  တွက် အမျှေ်ာမ နျ်ားခ က်မဖစ်ပါသလောျား? 

7. ACE response for question 7 

 The answers to these questions depend on the activity design in the applicant’s proposed 

target areas. If the applicant identified target marketing segment for the selected crop value 

chains (corn, sesame and vegetables), they would be able to design the project’s outreach 

for different target segments. This is related to question #4 and how the applicant defines 

and targets small-holder farmers.  

၇. ACE တံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က် : ဤအများခွနျ်ားမ ောျား တွက်  အမဖမ ောျားသည် အလျှောက်ထောျားသ ၏  ဆ ိုမပြှုရည်မ နျ်ားအေသမ ောျားတွင ်

လိုပ်အဆောငမ်ှုပံိုစံအပေါ် မ တည်ပါသည်။ အလျှောက်ထောျားသ မ  အရွျားခ ယ်ထောျားသညံ့် သ ျားန တံနဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်(အမပောငျ်ား၊ န မ်ျားန ငံ့ ်

ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်) တွက်  ရည်ရွယ်သညံ့်အ ျားကွက်က ို သတ်မ တ်လျှင ် ၎ငျ်ားတ ို ံ့သည် ကွွဲမပောျားသညံ့် မ နျ်ား 

စခြ စ တ် ပ ိုငျ်ားမ ောျား တွက် စ မံခ က်၏ အရောက်ရ  န ိုငမ်ှုက ို ပံိုစံထိုတ်လိုပ်န ိုငပ်ါလ မံ့်မည်။ ဤသည်မ ော အများခွနျ်ား  မ တ် ၄ န ငံ့ ်

ဆက်နယွ်ပပ ျား အလျှောက်ထောျားသ မ  လယ်ယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် လယ်သမောျားမ ောျားက ို မည်သ ို ံ့ သတ်မ တ်သည်န ငံ့ ်မည်ကွဲံ့သ ို ံ့ 

ရည်မ နျ်ားသည်ဆ ိုသညံ့် ခ က် မဖစ်ပါသည်။ 

8. A lot of the market access work is tied to GAP certification. How will ACE work with Myanmar 

government to facilitate easy and quick and more streamlined access to this certification of GAP 

of their crops? Or if the organization expected to organize GAP certification from govt inspectors? 

This process is really tricky and tedious and somewhat unclear in terms of transparency. Is there 

support for this from ACE? 

၈. အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မှု  လိုပ်  မ ောျား မပောျားသည် GAP  သ  မ တ်မပြှုခ က်န ငံ့ ် ပ ျားတွွဲအနပါသည်။ ACE မ  

မမနမ်ော စ ိုျားရန ငံ့ ်တ တကွလိုပ်အဆောငမ်ခငျ်ားမဖငံ့ ် ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏သ ျားန မံ ောျား GAP  သ  မ တ်မပြှုမှု လက်လ မ်ျားမ ရန ် လွယ်က ၊ 

လ ငမ်မန၍် အခ ောအမွွဲ့အစအရျား လိုပ်အဆောငအ်ပျားမည်နည်ျား?  သ ို ံ့မဟိုတ်  ဖွွဲွဲ့ စည်ျားမ   စ ိုျားရစစ်အဆျားသ မ ောျားထံမ  GAP 

 သ  မ တ်မပြှုမှုက ို စ မံန ိုငမ်ည်ဟို အမျှေ်ာလငံ့ထ်ောျားပါသလောျား? ဤလိုပ်ငနျ်ားစဉမ ောျားသည်  မ နတ်ကယ် ခက်ခွဲ၍ အန ျားအကွျားပပ ျား 

ပွငံ့လ်ငျ်ားမမငသ်ောမှု ထငရ် ောျားစွော မရ  ပါ။ ACE မ  ၎ငျ်ား တွက် အထောက်ပံံ့မှုရ  ပါသလောျား? 

8. ACE response: ACE is working to support farmers on GAP certification activities in some of 

the targeted townships and therefore may or may not consider it as an activity to be funded 

under this RFA. ACE expects that applicants would have a clearly articulated rationale and 

approach for engaging government on GAP, and where possible, ACE will seek to align 

GAP-related activities between private sector partners and consortium partners. 

၈. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက ် : ACE သည်  ခ  ြှုွဲ့အသော ရည်မ နျ်ားပမ ြှုွဲ့နယ်မ ောျားတွင ် လယ်သမောျားမ ောျား တွက် GAP 

 သ  မ တ်မပြှုလိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား အထောက်ပံံ့အပျားရန ် လိုပ်အဆောငအ်နပါသည်။ ထ ို ံ့အ ကောငံ့ ် ဤ RFA အ ောက်မ  ၎ငျ်ားက ို 

လိုပ်အဆောငခ် က်တစ်ခို မဖစ် ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားမှု မပြှုလိုပ်န ိုင ်သ ို ံ့မဟိုတ် မမပြှုလိုပ်န ိုငပ်ါ။ က  ြှုျားအ ကောငျ်ားဆငမ်ခငမ်ှု န ငံ့ ် စ ိုျားရမ  



GAP ကတ မပြှုမှုမ ောျား တွက်ခ ဉျားကပ်မှုတ ို ံ့က ို ရ ငျ်ားလငျ်ားစွော ခ  တ်ဆက်ထောျားသည်ဟို ACE မ  အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားက ို 

အမျှော်မ နျ်ားထောျားပါသည်။ မဖစ်န ိုငသ်ညံ့်အနရောမ ောျားတွင ်ACE မ  ပိုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍ မ တ်ဖက်မ ောျားန ငံ့ ် မ တ်ဖက် စို ဖွွဲွဲ့မ ောျား  ကောျား 

GAP န ငံ့ ်ဆက်စပ်သညံ့် လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျားက ို ရ ောအဖွတညံ့်မတ်အပျားပါမည်။ 

9. What is the ACE view on vouchers – so issuing vouchers for credit for inputs to farmers, instead of 

cash? And then using vouchers to pay input providers – like tractor service delivery, seed/fertilizer 

suppliers?  
9. ACE ၏ သက်အသခံစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားက ို မည်သ ို ံ့မမငပ်ါသလွဲ? အငအွ ကျား စောျား လယ်သမောျားမ ောျား တွက် အ ကျားပမ  

သက်အသခံစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားထိုတ်အပျားမခငျ်ား/လယ်ထွနစ်က် ဝနအ်ဆောငမ်ှု အပျား ပ်သ ၊ မ  ြှုျားအစံ့/အမမ သဇော 

စရောင ်းြ သူမ ော်းကဲ သိို   ဝန စဆောင မှုစပ်းစသော သူမ ော်းအော်း အပျားအခ ရန ်သက်အသခံစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျား  သံိုျားမပြှုမခငျ်ား/ 

9.  ACE response for question 9:  

 Whether to propose the use of vouchers is a project design consideration for applicants. If 

vouchers are proposed as part of the project design, ACE would expect applicants to have a 

strong system for tracking and monitoring the vouchers to ensure transparency and 

accountability in their use. 

 

၉. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် သက်အသခံစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျား သံိုျားမပြှုရန ် ရည်ရွယ်သည် မရည်ရွယ်သည် ဆ ိုသည်မ ော 

အလျှောက်ထောျားသ မ ောျား၏ စ မံခ က်ပံိုစံ ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားမှု တစ်ခိုမဖစ်ပါသည်။ သက်အသခံစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားသည် 

စ မံက နျ်ားပံိုစံ၏  စ တ် ပ ိုငျ်ားမဖစ်လျှင ် ၎ငျ်ားတ ို ံ့က ို  သံိုျားမပြှုရောတွင ် ပွငံ့လ်ငျ်ားမမငသ်ောမှုန ငံ့ ် တောဝနခ်ံမှုတ ို ံ့က ို အသခ ောအစသညံ့် 

အမခရောခံမခငျ်ားန ငံ့ ် အစောငံ့ ်ကပ် ကညံ့်ရှုမခငျ်ား တွက် အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားတွင ် ခ ိုငမ်ောသညံ့် စနစ်တစ်ခိုရ  ရန ် ACE မ  

အမျှေ်ာလငံ့ပ်ါသည်။ 

Eligible costs and compliance 

အရည်အချင််းက  ကညီ်သညုံ့် က န်ကျစော်းရ တမ်ျော်းနငှုံ့ ်   ကန်ောပခင််း 

 

10. What types of agri-machinery equipment can be funded under ACE? For example, if we applied 

to buy a few tractors + implements, and multi-header harvesters (that can harvest corn, sesame, 

beans) could this be included in the budget and then used as demo /training machines for the project 

duration? Or alternately, could we rent a long-term lease for these machines and use them for the 

project, and then charge this lease fee of these machines towards the grant? 
၁၀. ACE မ  မည်သညံ့် စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားသံိုျား စက်က ရ ယော  မ  ြှုျား စောျားမ ောျား တွက် အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့န ိုငပ်ါသလွဲ? ဥပမော ောျားမဖငံ့ ်

ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ  လယ်ထနွစ်က် န ငံ့ ် အကောင ်ထည်အဖေ်ာမှု ဝယ်ယ ရန ်အလျှောက်ထောျားလျှင၊် အခါငျ်ားမ ောျားပါဝငသ်ညံ့် 

ရ တ်သ မ်ျားစက်(အမပောငျ်ား၊ န မ်ျားန ငံ့ ်ပွဲ ရ တ်သ မ်ျားန ိုငသ်ညံ့်) ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ားတွင ်၎ငျ်ားတ ို ံ့က ို ထညံ့်သွငျ်ားန ိုငပ်ါသလောျား? 

စ မံခ က်ကောလ တွငျ်ား သရိုပ်မပ/အလံ့က ငံ့အ်ပျားမခငျ်ားတ ို ံ့ တွက်  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ်  မခောျားနည်ျားလမ်ျား ောျားမဖငံ့ ်

၎ငျ်ားစက်က ရ ယောမ ောျားက ို ကောလရ ည် င ောျားရမ်ျား၍ စ မံခ က် တွက်  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသလောျား? အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှုတွင ်

၎ငျ်ားင ောျားရမ်ျားခမ ောျားက ို ထညံ့်သွငျ်ား အတောငျ်ားဆ ိုသငံ့ပ်ါသလောျား? 

10.ACE response for question 10: 



 Agri-machinery equipment is an eligible commodity. All the proposed options (purchase or 

rent of machinery) can be possible based on project cost analysis result and activity design. 

Additionally, the equipment per unit cost USD 5,000 and above will require prior approval 

from the donor, USAID, and could potentially take time to receive the approval.  

၁၀.  ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားသံိုျား စက်က ရ ယောမ ောျားသည် က ိုက်ည  က ံြှုျားဝငအ်သော ပစစည်ျားမဖစ်ပါသည်။  ဆ ိုမပြှုသညံ့် 

အရွျားခ ယ်စရောမ ောျား (စက်က ရ ယောမ ောျား ဝယ်ယ မှု သ ို ံ့မဟိုတ် င ောျားရမ်ျားမှု)  ောျားလံိုျားသည် စ မံခ က် ကိုနက် စောျားရ တ် 

ခွွဲမခမ်ျားစ တ်မဖောမှုန ငံ့ ် လိုပ်အဆောငခ် က်ပံိုစံ  အပေါ်တွင ် မ တည်န ိုငပ်ါသည်။ သညံ့် မပင ် က ရ ယောတစ်ခိုအ ျားနှုနျ်ား  အမရ ကန ်

အေေါ်လော ၅ ၀၀၀ န ငံ့ ်  ထက်ဆ ိုလျှင ် လှူေါနျ်ားသ ၊ USAID တ ို ံ့ထမံ  ကက ြှုတငခ်ွငံ့မ်ပြှုခ က် လ ို ပ်ပပ ျား ခွငံ့မ်ပြှုခ က်ရရ  ရန ်

 ခ  န ်ကောမမငံ့အ်ကောငျ်ား  ကောမမငံ့န် ိုငပ်ါသည်။ 

11. Are there any restrictions on allocations for training costs in the grant budget?  
၁၁.အထောက်ပံံ့အင ွ ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ားတွင ် သငတ်နျ်ားအပျားမခငျ်ား ကိုနက် စောျားရ တ်မ ောျား တွက် ခွွဲအဝခ ထောျားမှု အပေါ် 

တောျားမမစ်ကန ံ့သ်တ်ခ က် တစံိုတရော ရ  ပါသလောျား? 

၁၁. ACE response for question 11:  

There are no restrictions on training costs, however, ACE expects applicants to budget 

reasonable costs that reflect the project design.  

၁၁. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် သငတ်နျ်ားအပျားမခငျ်ား အပေါ်တွင ်တောျားမမစ်ကန ံ့သ်တ်ခ က် မရ  ပါ။ မည်သ ို ံ့ပငဆ် ိုအစ စ မံခ က်ပံိုစံက ို 

ထငဟ်ပ်သညံ့် သငံ့တ်ငံ့အ်သော ကိုနက် စောျားရ တ် က ို အလျှောက်ထောျားသ မ  တွက်ခ က်ရန ်ACE မ  အမျှေ်ာလငံ့ပ်ါသည်။ 

12. Is the grant from ACE only for the agricultural production sector or can be used in other sectors 

such as processing? 
၁၂. ACE မ  အထောက်ပံံ့ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှုသည် စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားထိုတ်လိုပ်မှု ကဏ္ဍ တွက်သော မဖစ်ပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ် 

မပြှုမပငလ်ိုပ်အဆောငမ်ခငျ်ားကွဲံ့သ ို ံ့  မခောျားကဏ္ဍမ ောျား တွက်  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသလောျား? 

12. ACE response for question 12; 

 Consideration of activities in other sectors such as processing will depend on the project 

design proposed by the applicant and should focus on at least one of the two intervention 

areas outlined in the RFA: improving productivity and enhancing access to markets.  

၁၂. ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် မပြှုမပငလ်ိုပ်အဆောငမ်ခငျ်ားကွဲံ့သ ို ံ့အသော  မခောျားကဏ္ဍမ ောျားမ  လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျားက ို 

ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားမှုသည် အလျှောက်ထောျားသ ၏  ဆ ိုမပြှုသညံ့် စ မံခ က်ပံိုစံအပေါ်တွင ် မ တည်ပါလ မံ့်မည်။ ပပ ျားလျှင ် RFA တွင ်

အဖေ်ာမပထောျားသညံ့် ထိုတ်လိုပ်မှုတ ိုျားမမ ငံ့မ်ခငျ်ားန ငံ့ ် အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မှု တ ိုျားမမ ငံ့မ်ခငျ်ားဟ သညံ့် ဝငအ်ရောက်လိုပ်က ိုငမ်ညံ့် 

နယ်ပယ်န စ်ခိုမ   နည်ျားဆံိုျားတစ်ခို အပေါ်တွင ် ထ ျားဂ္ရိုမပြှုသငံ့ပ်ါသည်။  

13. Can existing equipment can be used as part of the company’s cost share? 
၁၃. ကိုမပဏ ၏ ကိုနက် စောျားရ တ်မျှအဝမှု တစ တ်တပ ိုငျ်ား မဖစ် ရ  န ငံ့ပ်ပ ျားသောျား က ရ ယောမ ောျားက ို  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသလောျား? 

13. ACE response for question 13: 

 Yes, existing equipment can be counted toward the cost share requirement for applicants if 

that equipment is also being used for this ACE project activity. 



 

၁၃.ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:်  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသည်။ ၎ငျ်ား က ရ ယောမ ောျားသည် ဤ ACE စ မံခ က် လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား  တွက်လည်ျား 

 သံိုျားမပြှုသည်ဆ ိုပါက ရ  န ငံ့ပ်ပ ျားသောျား က ရ ယောမ ောျားက ို အလျှောက်ထောျားသ ၏ ကိုနက် စရ တ် မျှအဝမှုလ ို ပ်ခ က်တွင ်ထညံ့်သွငျ်ား 

တွက်ခ က်န ိုငပ်ါသည်။ 

14. Can applicant’s budget include the rental cost of a warehouse? 

၁၄. သ ိုအလ ောငရ်ံိုင ောျားရမ်ျားခက ို အလျှောက်ထောျားသ ၏ ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ားတွင ်ထညံ့်သွငျ်ားန ိုငပ်ါသလောျား? 

14.ACE response for question 14; 

The rental of a warehouse can be included in the budget. 

14. ACE တံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: သ ိုအလ ောငရ်ံိုင ောျားရမ်ျားခက ို ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ားတွင ်ထညံ့်သွငျ်ားန ိုငပ်ါသည်။ 

15. What is considered an agricultural commodity? 
၁၅. မည်သည်တ ို ံ့က ို စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားကိုနစ်ည် မဖစ် ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပါသလွဲ? 

15.ACE response for question 15:  

As mentioned on page 8 of the RFA, agriculture commodities cannot be procured using 

USAID funds under this award. Agricultural commodities include “Agricultural 

commodity”, as used in this subchapter, means wheat, cotton, flax, corn, dry beans, oats, 

barley, rye, tobacco, rice, peanuts, soybeans, sugar beets, sugar cane, tomatoes, grain 

sorghum, sunflowers, raisins, oranges, sweet corn, dry peas, freezing and canning peas, 

forage, apples, grapes, potatoes, timber and forests, nursery crops, citrus, and other fruits 

and vegetables, nuts, tame hay, native grass, hemp, agricultural species (including, but not 

limited to, any species of finfish, mollusk, crustacean, or other aquatic invertebrate, 

amphibian, reptile, or aquatic plant propagated or reared in a controlled or selected 

environment), or any other agricultural commodity, excluding stored grain, determined by 

the Board, or any one or more of such commodities, as the context may indicate. Applicants 

can include the provision of such goods in the project through their cost contribution but not 

through funding from USAID. 

15.ACE တ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက ် : RFA ၏ စောမ က်န ော ၈ တွင ် အဖေ်ာမပထောျားသကွဲံ့သ ို ံ့ ဤခ  ျားမမ ငံ့အ်ထောက်ပံံ့မှုအ ောက်မ  စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျား 

ကိုနစ်ည်မ ောျားက ို ဝယ်ယ မှု တွက် USAID အထောက်ပံံ့အငကွ ို  သံိုျားမမပြှုန ိုငပ်ါ။ စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားကိုနစ်ည်မ ောျားတွင ်

ဤ ခနျ်ားငယ်တွင ်  သံိုျားမပြှုသကွဲံ့သ ို ံ့ “စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားကိုနစ်ည်”ဆ ိုသည်မ ော ဂ္ ံြှု၊ ခ ည်၊ ပ ိုက်ဆန၊် အမပောငျ်ား၊ အမခောက်အသွွဲ့အသောပွဲ 

မ ောျား၊  ိုတ်ဂ္ ံြှု၊ မိုအယောစပါျား၊ အကောက်၊ အဆျားရွက်ကက ျား၊ ဆန၊် အမမပွဲ၊ သ ကောျား မိုနလ်ော,  ကံ, ခရမ်ျားခ ဉသ ျား, န ,ံ အန ကော, 

စပ စ်သ ျားပ ဉ, သစ်သ ျားဝလံန ငံ့သ်စ်အတောမ ောျား, ပ  ြှုျားခငျ်ားအကောက်ပွဲသ ျားန မံ ောျား, အရ ောက်န ငံ့ ်မခောျားသစ်သ ျားန ငံ့ဟ်ငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွက်မ ောျား 

မမက်ပင၊် အလျှေ်ာ၊ စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားမ  ြှုျားစ တ်မ ောျား (ငါျားမနျ်ား၊ ခရို၊  ခံမံောအရအနသတတ ဝါ သ ို ံ့မဟိုတ်  မခောျားအရအနသတတ ဝါ၊ 

ကိုနျ်ားအနအရအနသတတ ဝါမ ောျား၊ ထ နျ်ားခ ြှုပ် သ ို ံ့မဟိုတ် အရွျားခ ယ်ထောျားသညံ့် ပတ်ဝနျ်ားက ငတ်ွင ် အမွျားမမြူထောျားသညံ့် 

တွောျားသွောျားသတတ ဝါမ ောျား သ ို ံ့မဟိုတ် မ  ြှုျားပွောျားထောျားသညံ့် အရတွငအ်ပါက်သညံ့်  ပငမ် ောျား) သ ို ံ့မဟိုတ်  မခောျားမည်သညံ့် စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျား 

ကိုနစ်ည်မဆ ို ပါဝငပ်ပ ျား မပါဝငသ်ည်မ ော ဘိုတ် ဖွွဲွဲ့ မ  သ ို ံ့မဟိုတ် မည်သ မဆ ိုတစ်ဦျားဦျားမ  သ ို ံ့မဟိုတ် ဤကွဲံ့သ ို ံ့ ကိုနစ်ည်မ ောျားက ို 



ဆက်စပ်စဉျားစောျားရန ်ည နမ်ပသကွဲံ့သ ို ံ့ သ ိုအလ ောငထ်ောျားသညံ့်  န မံ ောျား မပါဝငပ်ါ။ အလျှောက်ထောျားသ သည် ဤကွဲံ့သ ို ံ့ ကိုနစ်ည်မ ောျားက ို 

ဤစ မံခ က်တွင ် ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏ ကိုနက် စရ တ်ထညံ့်ဝငမ်ခငျ်ားမ  ပံံ့ပ ိုျားအပျားန ိုငအ်သေ်ာလည်ျား USAID အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှုမ  

မမပြှုလိုပ်န ိုငပ်ါ။ 

 

16. If applicants want to buy local seeds with the ACE budget, it is eligible?  
၁၆. အလျှောက်ထောျားသ သည် ACE ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ားမ  အေသခံမ  ြှုျားအစံ့မ ောျားက ို ဝယ်ယ လ ိုပါလျှင ်ဆ အလ ေ်ာက ိုက်ည ပါသလောျား? 

16.ACE response for question 16:  

  Please see question #13 above. ACE will not procure seeds for grant recipients as the 

documentation and certification process is extensive, requires prior approval, and can be a 

lengthy process. In order to accomplish the proposed activities within project time frame, 

we encourage the applicants to contribute seeds as a cost share. 

၁၆.ACEတ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် အက ျားဇ ျားမပြှု၍ အများခွနျ်ား  မ တ် #၁၃ က ို ကညံ့်ပါ။ စောရွက်စောတမ်ျားက စစန ငံ့ ်

 သ  မ တ်မပြှုသညံ့်လိုပ်ငနျ်ားစဉမ ောျား က ယ်မပန ံ့သ်ညံ့် တွက်န ငံ့ ် ကက ြှုတငခ်ွငံ့မ်ပြှုခ က်လ ို ပ်မခငျ်ား၊ လိုပ်ငနျ်ားစဉမ ောျား 

ရ ည်လ ောျားန ိုငမ်ခငျ်ားတ ို ံ့အ ကောငံ့ ် ACE သည် စထောက ပံ ရန ပံိုစင ွ ရရ  သ  တွက် မ  ြှုျားအစံ့မ ောျား ၀ယ ယူြွင   မအပျားပါ။ စ မံခ က် 

 ခ  နက်ောလသတ်မ တ်ခ က် တွက်  ဆ ိုမပြှုသညံ့်လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား ပပ ျားအမမောက်ရန ်မ  ြှုအစံ့က ို ကိုနက် စရ တ် မျှအဝမှု မဖစ် 

ထညံ့်ဝငရ်န ်ကျွနိ်ု ပ််တ ို ံ့မ  တ ိုက်တွနျ်ား ောျားအပျားပါသည်။ 

17.Can ACE grant funds be used to construct a greenhouse? 
၁၇. ဖနလ်ံို  မ်တစ်ခို တည်အဆောက်ရန ်ACE ခ  ျားမမ ငံ့အ်ငကွ ို  သံိုျားမပြှုန ိုငပ်ါသလောျား? 

17.ACE response for question 17: 

 As mentioned on page 8 of the RFA, funds from this grant cannot be used for construction 

purposes. Applicants are encouraged to consider the costs of construction in their cost share 

component.   

၁၇.ACE တံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: RFA စောမ က်န ော ၈ တွင ် အဖော်မပထောျားသကွဲံ့သ ို ံ့ ဤအထောက်ပံံ့ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှုမ  အငအွ ကျားက ို 

အဆောက်လိုပ်အရျား တွက်  သံိုျားမမပြှုန ိုငပ်ါ။ အဆောက်လိုပ်အရျားကိုနက် စရ တ်မ ောျားက ို ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏ ကိုနက် စရ တ်မျှအဝမှု ပ ိုငျ်ားတွင ်

ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရန ်အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားက ို တ ိုက်တွနျ်ား ောျားအပျားပါသည်။  

 

 

 

 

 

 



Target populations and geographic areas 
ရည်မ နျ်ား လ ဦျားအရန ငံ့ ်ပထဝ ဝင ်အေသမ ောျား 

 

18. What are the expectations on number of small-holder farmers that you need to access the inputs / 

training / grant activities? 500 small-holders per township area? Or 1000 small-holders? Or 

10,000 small-holders? The reason we’re asking is that customer acquisition costs are quite high 

to do field trips, travel, set-up in these areas. So is there consideration for a higher cost of set-up 

in these areas? For example, machines have to be transported by boat in the last part to reach that 

area of Mon State.  
၁၈. ထညံ့်သွငျ်ားမှု/ သငတ်နျ်ားမ ောျား/ ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှုမ  လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား ရယ ရန ် သငလ် ို ပ်သညံ့် လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် 

လယ်သမောျားမ ောျား အရျား တွက် မည်မျှ အမျှော်မ နျ်ားထောျားပါသလွဲ? ပမ ြှုွဲ့နယ်တစ်ခိုတွင ်လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် လယ်သမောျား 

၅၀၀ မဖစ်ပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ် ၁ ၀၀၀ မဖစ်ပါသလောျား? သ ို ံ့မဟိုတ် ၁၀ ၀၀၀ မဖစ်ပါသလောျား? ဤအများခွနျ်ားက ို အများရမခငျ်ားမ ော 

ဤအေသတွင ် ကွငျ်ားဆငျ်ားခရ ျားမ ောျား၊ ခရ ျားသွောျားမခငျ်ား၊ တည်အထောငမ်ှုတ ို ံ့ တွက် ကိုနက် စောျားရ တ်မ ော မမငံ့မ်ောျားသညံ့် တွက် 

မဖစ်ပါသည်။ ထ ို ံ့အ ကောငံ့ ် ဤအေသတွင ် တည်အထောငမ်ှု အ ျားနှုနျ်ား မမငံ့မ်ောျားမခငျ်ား တွက် ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားထောျားပါသလောျား? 

ဥပမော၊ မွနမ်ပည်နယ်တွင ်အနောက်ဆံိုျားအေသတ ို ံ့ အရောက်ရ  ရန ်စက်က ရ ယောမ ောျားက ို အလ မဖငံ့ ်သယ်ယ ရန ်လ ို ပ်ပါသည်။ 

18. ACE response for question 18:  

The number of farmers reached should depend on the design of the activity. ACE expects 

applicants to conduct the cost-benefit analysis of accessing small-holder farmers in hard-to-reach 

areas; we welcome an explanation of how the applicant has selected the proposed geographic area 

and the rationale for doing so.  Applicants must explain in their applications how they define and 

target small-hold farmers, accounting for factors such as the agro-ecology characteristics, land 

holding size, value of the land, how the farmers are marginalized by limited access to markets in 

terms of infrastructure and other issues, political dynamics, and market trends. 
၁၈. ACE တံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က် : အရောက်ရ  လက်လ မ်ျားမ သညံ့် လယ်သမောျား အရ တွက်သည် လိုပ်အဆောငခ် က် ပံိုစံအပေါ်တွင ်

မ တည်သငံ့ပ်ါသည်။ အရောက်ရ  ရန ် ခက်ခွဲသညံ့်အေသမ ောျားမ  လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် လယ်သမောျားမ ောျား တွက် 

ကိုနက် စောျားရ တ် က  ြှုျားရ  မှု ခွွဲမခမ်ျားစ တ်မဖောမခငျ်ားက ို အလျှောက်ထောျားသ မ  မပြှုလိုပ်ရန ်ACE မ  အမျှေ်ာလငံ့ပ်ါသည်။ အလျှောက်ထောျားသ မ  

 ဆ ိုမပြှု ပထဝ အေသက ို မည်သ ို ံ့ အရွျားခ ယ်သည်န ငံ့ ် ဤကွဲံ့သ ို ံ့မပြှုလိုပ်ရမခငျ်ား က  ြှုျားအ ကောငျ်ားဆငမ်ခင ် ရ ငျ်ားလငျ်ားအဖော်မပခ က်က ို 

ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ  ကက ြှုဆ ိုပါသည်။ အလျှောက်ထောျားသ သည် ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏အလျှောက်လ ောတွင ် လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနည်ျားပါျားသညံ့် 

လယ်သမောျားတ ို ံ့က ို မည်သ ို ံ့သတ်မ တ်သည်န ငံ့ ် ရည်ရွယ်သည်က ို စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားအဂ္ဟ စရ ိုက်လကခဏောမ ောျား၊ လယ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု 

 ရွယ် စောျား၊ လယ်တနဖ် ိုျား၊ လယ်သမောျားမ ောျားမ   အမခခံ အဆောက်  ံိုန ငံ့ ်  မခောျား အရျားမ ောျားအ ကောငံ့ ်

အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မှု  ကန ံ့ ်သတ်မဖစ်၍ ဖယ်က ဉခံအနရပံို၊ န ိုငင်အံရျား အရွွဲ့ န ငံ့ ် အ ျားကွက် လောျား လောတ ို ံ့က ို 

တွက်ခ က်၍ ရ ငျ်ားလငျ်ားအဖော်မပရမည်။ 

 

 



 

19.Which geographic areas will ACE focus on?  

၁၉. ACE မ  မည်သညံ့် ပထဝ အေသမ ောျားက ို  ထ ျားဂ္ရိုမပြှုပါမည်လွဲ?  

19. ACE response: As mentioned in the RFA on page 2, ACE will prioritize applicants 

that propose to work in or in the townships adjacent to: Demoso, Hpruso, Hpasawng 

Townships (Kayah State); Pekon Township (southern Shan State); Hlaingbwe, 

Kyainseikgyi and Thandaunggyi Townships (Kayin State); and Thanbyuzayat 

Township (Mon State). Neighboring townships to these 8 townships will also be 

considered if the applicant provides a compelling rationale. 

၁၉. ACE တံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က် : RFA စောမ က်န ော ၂ တွင ်အဖေ်ာမပထောျားသကွဲံ့သ ို ံ့ ACE မ  ေ အမောဆ ို၊ ဖရ ဆ ို၊ ဖောျားအဆောငျ်ား ပမ ြှုွဲ့နယ်မ ောျား 

(ကယောျားမပည်နယ်)၊ ဖယ်ခံိုပမ ြှု ွဲ့နယ် (ရ မ်ျားမပည်နယ်အတောငပ် ိုငျ်ား)၊ လှု ငျ်ားဘွွဲွဲ့၊  က ငျ်ားဆ ပ်ကက ျားန ငံ့ ် သအံတောငက်က ျား 

ပမ ြှုွဲ့နယ်မ ောျား(ကရငမ်ပည်နယ်)န ငံ့ ် သမံဖြူဇရပ်ပမ ြှုွဲ့နယ်(မွနမ်ပည်နယ်)တ ို ံ့န ငံ့ ် ၎ငျ်ားပမ ြှုွဲ့နယ်တ ို ံ့န ငံ့ ် ထ စပ်အနအသော ပမ ြှုွဲ့နယ်မ ောျားတွင ်

လိုပ်က ိုငရ်န ်  ဆ ိုမပြှုသညံ့် အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားက ို ဦျားစောျားအပျားပါမည်။ ၎ငျ်ား ၈ ပမ ြှုွဲ့နယ်န ငံ့ ်   မ်န ျားခ ငျ်ားပမ ြှုွဲ့နယ်မ ောျားက ိုလည်ျား 

အလျှောက်ထောျားသ မ  က  ြှုျားအ ကောငျ်ားဆ အလ ော်စွော အဖော်မပန ိုငလ်ျှင ်ထညံ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပါမည်။ 

 
Monitoring & evaluation and reporting 
အစောငံ့ ်ကပ် ကညံ့်ရှုမခငျ်ား၊  ကွဲမဖတ်မခငျ်ားန ငံ့ ် စ ရငခ်ံမခငျ်ား 

20. With the access to market, how is this measured? Or what types of metrics and measurement 

and systems are you recommending? For example, if we on-board and train farmers to use 

mobile-based farm record keeping applications to begin to more systematically record their 

crop/farm data, is this acceptable? Or do you expect that after this record-keeping, this then 

leads to a transaction/or data report that buyers can view to buy crops from the growers?  
၂၀.အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မခငျ်ားက ို မည်သ ို ံ့ တ ိုငျ်ားတောမည်လွဲ? သ ို ံ့မဟိုတ် မည်သညံ့် မက်ထရစ်  မ  ြှုျား စောျားန ငံ့ ်တ ိုငျ်ားတောမှု၊ 

စနစ်တ ို ံ့က ို အထောက်ခံ ောျားအပျားပါသလွဲ? ဥပမော၊ ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့သည် အရွျားခ ယ်ခံရ၍ မ ိုဘ ိုငျ်ား အမခခံအဆောံ့ဝွဲ သံိုျားမပြှု၍ 

လယ်မ တ်တမ်ျားထ နျ်ားသ မ်ျားမခငျ်ားက ို ၎ငျ်ားတ ို ံ့၏ သ ျားန /ံလယ်ယော ခ က် လက်မ ောျား ပ ိုမ ိုစနစ်တက  သ မ်ျားဆည်ျားရန ်

လယ်သမောျားမ ောျားက ို သငတ်နျ်ားအပျားပါက ၎ငျ်ားသည် လက်ခံဖွယ်ရောမဖစ်ပါသလောျား?  

20.ACE response for question 20: 

 ACE would like for applicants to propose a monitoring and evaluation (M&E) system 

and approach that suits the proposed project design. ACE encourages applicants to 

suggest innovative M&E approaches to measure how the proposed activity will increase 

access to markets, while keeping in mind the sustainability of those M&E models after 

the project period ends. 

 

၂၀.ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားသည်  ဆ ိုမပြှုစ မံခ က်ပံိုစံန ငံ့ ် က ိုက်ည သညံ့် အစောငံ့ ်ကပ် ကညံ့်ရှုမခငျ်ားန ငံ့ ်

 ကွဲမဖတ်မခငျ်ား(M&E) စနစ်တစ်ခိုက ို  ဆ ိုမပြှုရန ်ACE မ   လ ိုရ  ပါသည်။ စ မံခ က်ကောလပပ ျားဆံိုျားပပ ျားအနောက်ပ ိုငျ်ား M&E ပံိုစံက ို 



အရရ ည်  သံိုျားမပြှုန ိုငအ် ောင ် ACE မ   ဆ ိုမပြှုလိုပ်အဆောငခ် က်မ  အ ျားကွက်လက်လ မ်ျားမ မှုက ို မည်သ ို ံ့ 

တ ိုျားတက်အစသည်ဆ ိုသည်က ို တ ိုငျ်ားတောသညံ့် တ ထွငဆ်နျ်ားသစ်သညံ့် M&E ခ ဉျားကပ်မှုက ို တ ိုက်တွငျ်ား ောျားအပျားပါသည်။ 

21. What kind of reporting will be required for grant recipients?  
၂၁.အထောက်ပံံ့မှုရရ  သ မ ောျားသည် မည်ကွဲံ့သ ို ံ့  စ ရငခ်ံမှုမ  ြှုျား လ ို ပ်ပါသလွဲ?  

21.ACE response for question 21:  

ACE expects applicants to provide a quarterly narrative report to the ACE team as well 

as documentation of activities (such as participant lists and other data) on a monthly 

basis. This will be discussed in more detail in the negotiation stage with selected 

applicants. 

 

၂၁.ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: အလျှောက်ထောျားသ သည် ACE  ဖွွဲွဲ့သ ို ံ့ သံိုျားလတစ်ကက မ်  စ ရငခ်ံမှု န ငံ့ ် လိုပ်အဆောငမ်ှု 

စောရွက်စောတမ်ျားမ ောျား (ပါဝငသ် မ ောျားစောရငျ်ားန ငံ့ ်  မခောျား  ခ က် လက်မ ောျားကွဲံ့သ ို ံ့အသော) က ို လစဉမပြှုလိုပ်ရန ် ACE မ  

အမျှေ်ာမ နျ်ားပါသည်။ ၎ငျ်ားက ို အဆွျားအနျွားည  နှု ငျ်ားမခငျ်ား ဆငံ့တ်ွင ်အရွျားခ ယ်ခံရသ မ ောျားန ငံ့ ်ပ ိုမ ို အသျားစ တ် အဆွျားအနျွားပါမည်။ 

Award process 
ဆိုအရွျားခ ယ်အရျား လိုပ်ငနျ်ားစဉ 

22. How long review process will take? 
၂၂. သံိုျားသပ်မခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉသည် မည်မျှ  ကောမမငံ့မ်ည်နည်ျား?  

22. ACE response for question 22: 

 Review process will take a few months, estimated timeline for completion of process is 

the end of January.  
၂၂. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: သံိုျားသပ်မခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉသည် လ  နည်ျားငယ်  ကောမမငံ့ပ်ါမည်။ သံိုျားသပ်မခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ 

ပပ ျားစ ျားမညံ့် ခန ံ့မ် နျ်ားကောလမ  ဇနန်ဝါရ လကိုနပ် ိုငျ်ား မဖစ်ပါသည်။ 

23. Does DUNS number need to get again if international company already got in other country? 

၂၃။ န ိုငင်တံကောကိုမမဏ သည်  မခောျားတ ိုငျ်ားမပည်တွင ်DUNS  မ တ်ရရ  ပပ ျားမဖစ်ပါက ထပ်မံ ရယ ရန ်လ ို ပ်ပါအသျားသလောျား? 

23.ACE response for question 23: 

 The applicant will need to get a new DUNS number if the international company has its 

own entity in the country. If the company’s presence in Myanmar is a branch office, the 

existing DUNS number is acceptable.   

၂၃. ACEတ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက်: န ိုငင်တံကောကိုမပဏ သည် ၎ငျ်ားက ိုယ်ပ ိုင ် စို ဖွွဲွဲ့ တ ိုငျ်ားမပည်တွင ်ရ  လျှင ်DUNS  မ တ် 

 သစ်တစ်ခို အလျှောက်ထောျားသ သည် ရယ ရနလ် ို ပ်ပါသည်။ ကိုမပဏ သည် မမနမ်ောန ိုငင်တံွင ်ကိုမပဏ ခွွဲတစ်ခို  မဖစ် 

တည်ရ  လျှင ်ရ  ပပ ျားသောျား DUNS  မ တ်က ို လက်ခံန ိုငပ်ါသည်။ 

 

24. What kind of pre-award assessment will be conducted, and when? 



၂၄.မည်သညံ့် ဆိုအရွျားခ ယ်အရျားမတ ိုငမ်   ကွဲမဖတ်မခငျ်ား  မ  ြှုျား စောျားက ို မည်သညံ့် ခ  နတ်ွင ်မပြှုလိုပ်မည်နည်ျား? 

24.ACE response for question 24: 

Before moving to the contracting stage with the selected applicants, ACE will 

conduct an assessment of the organization’s internal controls system and capacity to 

manage the proposed grant.  

၂၄. ACEတ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက်: စရွ်းြ ယ ထော်းစသော စလ ောက ထော်းသူမ ော်းနငှ   စောြ ြုပ ြ ြုပ ဆိိုခြင ်း မတိိုင မီ ACE မှ 

စလ ောက ထော်းသူမ ော်း၏ အြွဲွဲ့အစည ်းတွင ်း ထနိ ်းြ ြုပ စနစ နငှ   စထောက ပံ စပ်းသည   ရန ပံိုစငအွော်း စီမံြန   ြွဲမှုအစပေါ်တွင  

မူတည ပပီ်း အကဲခြတ ဆန ်းစစ မှုမ ော်း ခပြုလိုပ သွော်းပါမည ။   

25. How likely is ACE to award a larger grant to one organization? Or would this be split / 

shared across several organizations?  
၂၅.  ဖွွဲွဲ့ စည်ျားတစ်ခိုက ို ACE မ  မည်ကွဲံ့သ ို ံ့ ပ ိုမ ိုကက ျားမောျားအသော ဆိုခ  ျားမမ ငံ့မ်ှုတစ်ခို မပြှုလိုပ်သနည်ျား? သ ို ံ့မဟိုတ် ၎ငျ်ားသည် 

 ဖွွဲွဲ့ စည်ျား မ ောျား မပောျား  ကောျား ခွွဲမခမ်ျား/မျှအဝမခငျ်ား မဖစ်ပါသလောျား? 

25.ACE response for question 25:  

ACE will provide any single applicant with up to $200k for this grant. There is no 

maximum or minimum number of grants that ACE will award under this grant 

mechanism. 
၂၅. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: ACE မှ မည သည   စလ ောက ထော်းသူကိိုမဆိို အစမရိကန စ ေါ်လော ၂၀၀ ၀၀၀ အထ ိ

စပ်းပါမည ။ ACE မှ ဤ စထောက ပံ ရန ပံိုစင ွစြေါ်ယူြ ထော်းရောတွင   စထောက ပံ စင ွပမောဏ   အမ ော်းဆံို်း သိို  မဟိုတ  

အနည ်းဆံို်းဟူ၍ မရှိပါ။   

 

26. What is the expected start date for activities?  

၂၆. လိုပ်အဆောငခ် က်မ ောျား စတငရ်န ်အမျှော်မ နျ်ားရက်စွွဲက ို အဖော်မပပါ? 

26.ACE response for question 26:  

The ACE team is anticipating awards starting in February 2020, although the timeline 

could shift, depending on a number of factors.  

၂၆. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: ACE  ဖွွဲွဲ့ မ  ဆိုက ို အဖအဖော်ဝါရ  ၂၀၂၀ တွင ်စတငရ်န ်အမျှော်မ နျ်ားထောျားအသော်လည်ျား 

 ခ က် လက်မ ောျားအပေါ်တွင ်မ တည်၍  ခ  နက်ောလ အရ ွဲ့အမပောငျ်ားန ိုငပ်ါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cost share 
က န်ကျစရ တ ်မ ဖေပခင််း 

27. How strict is the cost-sharing? For example, if we apply for $1M, do we have to show $1M in 

matching (or in-kind funds)?  Or can we show a term sheet with a commitment / Letter of 

intent to bring in similar funds by the time the project starts? 

၂၇.ကိုနက် စရ တ်မျှအဝမခငျ်ားသည် မည်မျှ တငျ်ားက ပ်ပါသနည်ျား? ဥပမော၊ ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ   အမရ ကနအ်ေေါ်လော ၁သနျ်ား 

အလျှောက်ထောျားလျှင ်တွွဲဖက်က ိုက်ည ရန ်ကျွနိ်ု ်ပ်တ ို ံ့မ   အမရ ကနအ်ေေါ်လော ၁သနျ်ား မပသရန ်လ ို ပ်ပါသလောျား(သ ို ံ့မဟိုတ် 

အငအွ ကျားမဟိုတ်ပွဲ ပစစည်ျားအပျား ပ်သညံ့် ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှု မဖစ်ပါသလောျား)? သ ို ံ့မဟိုတ် စီမံကိန ်းစတင ြ ိန မှစတင ပပီ်း 

အလော်းတူရန ပံိုစငမွ ော်း ထည  ဝင ပါမည ဟူစသော ြံဝန ကတိ၊ ကတိခပြုစောမ ော်း ခပရန လိိုအပ ပါသလော်း ?  

27.ACE response for question 27: 

 Cost share can come in many forms, as mentioned in the RFA. Applicants are expected to share 

at least 40% of the total proposed cost. See below several general cost share rules from USAID.  

➢ Not be paid by the USG under another grant or cooperative agreement. 

➢ Not included as contributions for any other US-Government-funded program. 

➢ Necessary and reasonable for proper and efficient accomplishment of project 

objectives. 

➢ Allowable under the cost principles. 

➢ Provided for in the approved budget. 

➢ Conforms to other provisions of USAID guidance. 

➢ Verifiable from Pact’s records. 

 
၂၇. ACEတ  ုံ့ပြန်ဖပြေရှင််းချက:် ကိုနက် စရ တ်မျှအဝမှုသည် RFA တွင ်အဖေ်ာမပသကွဲံ့သ ို ံ့ ပံိုစံမ  ြှုျားစံိုမဖစ်န ိုငပ်ါသည်။ 

အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားသည်  ဆ ိုမပြှုကိုနက် စရ တ်၏  နည်ျားဆံိုျား ၄၀%က ို မျှအဝရန ်အမျှော်မ နျ်ားထောျားပါသည်။ အ ောက်တွင ်

USAID ၏  အထအွထကွိုနက် စရ တ်မျှအဝမှု စည်ျားမ ဉျားမ ောျားက ို  ကညံ့်ရှုပါ။ 

-  မခောျား ခ  ျားမမ ငံ့မ်ှု သ ို ံ့မဟိုတ် ပ ျားတွွဲသအဘောတ ည ခ က်၏ အ ောက်မ  USG ၏ အပျား ပ်မှု မမဖစ်ရပါ။ 

-  မခောျားမည်သညံ့် US  စ ိုျားရ အငအွ ကျားအထောက်ပံံ့မှု  စ  စဉ တွက်မ  ထညံ့်ဝငမ်ခငျ်ား မပါဝငပ်ါ။ 

- စ မံခ က်ရည်မ နျ်ားခ က်မ ောျား မ နက်နစွ်ောန ငံ့ ် က  ြှုျားရ  စွော ပပ ျားအမမောက်အစမညံ့် လ ို ပ်၍ က  ြှုျားအ ကောငျ်ားဆ အလ ေ်ာရမည်။ 

- ကိုနက် စရ တ်  အမခခံမ မ ောျားအ ောက်မ  ခွငံ့မ်ပြှုန ိုငဖ်ွယ် မဖစ်ရမည်။ 

- ခွငံ့မ်ပြှုပပ ျား ရသံိုျားမ နျ်ားအမခအငစွောရငျ်ား တွငျ်ား အဖေ်ာမပရမည်။ 

-  မခောျား USAID လမ်ျားည နခ် က်တွင ်အဖေ်ာမပထောျားသည်တ ို ံ့န ငံ့ ်က ိုက်ည ရမည်။ 

- Pact ၏ မ တ်တမ်ျားမ ောျားန ငံ့ ်တ ိုက်ဆ ိုငစ်စ်အဆျားန ိုငရ်မည်။ 



28. In terms of cost-sharing, just to clarify, if we’re applying for a separate donor grant from 

USAID or GIZ or DFID for some of these same areas and for similar activities, can this be 

counted towards this as our cost-sharing contribution? Or do we need to show only VC-

funds / investment funds for the cost-sharing side of it?  
၂၈။ ကိုနက် စရ တ် မျှအဝမခငျ်ားန ငံ့ ်ပတ်သတ်၍ ရ ငျ်ားလငျ်ားအစလ ိုသည်မ ော ကျွနိ်ု ပ််တ ို ံ့သည် တ ည အသော အေသတွင ်

တ ည အသော လိုပ်အဆောငမ်ှုမ ောျား တွက် USAID သ ို ံ့မဟိုတ် GIZ သ ို ံ့မဟိုတ် DFID တ ို ံ့မ  သ ျားမခောျား လှူေါနျ်ားမှု 

ခ  ျားမမ ငံ့အ်ငမွ ောျားက ို အလျှောက်ထောျား လျှင ်၎ငျ်ားက ို ကိုနက် စရ တ် မျှအဝမှုတွင ်ထညံ့်ဝငမ်ခငျ်ား မဖစ် တွက်ခ က်န ိုငပ်ါသလောျား? 

သ ို ံ့မဟိုတ် ကိုနက် စရ တ်မျှအဝမခငျ်ားဘက် တွက် VC အငအွ ကျား/ရငျ်ားန  ျားမမ ပ်န မံှုက ိုသော မပသရန ်လ ို ပ်ပါသလောျား? 

28.ACE response: Please see the answer to the question above, #27. 

28. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: အက ျားဇ ျားမပြှု၍  အပေါ်မ  အများခွနျ်ား၏  အမဖက ို  ကညံ့်ပါ၊ #၂၇။ 

29. Will there be any tax on the grant amount? 
၂၉. စထောက ပံ ရန ပံိုစငပွမောဏအတွက  အြွန စင ွစကောက ြံခြင ်း စဆောင ရခြင ်းမ ော်း ရှိလိမ  မလော်း။ 

29. ACE response for question 29:  

 The question of taxation should be addressed by potential applicants by reviewing the 

Myanmar tax and labor codes and determining if taxes could potentially be levied against the 

grant. Donor assistance is tax exempt and donor requirements do not allow charging of tax or 

custom duties. 

၂၉.ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: ခွနအ်ကောက်ခံမခငျ်ားက စစက ိုမမနမ်ောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော ခွနန် ငံ့ ်လိုပ်သမောျားစည်ျားမ ဉျားမ ောျားက ိုမပန်

လည်သံိုျားသပ်မခငျ်ားန ငံ့ ်အထောက်ပံံ့အ ကျားန ငံ့ ်ပတ်သက်၍  ခွနမ် ောျားအကောက်ခံန ိုငမ်ခငျ်ားရ  မရ   က ို 

 လောျား လောရ  အသောအလျှောက်ထောျားသ မ ောျားက မမနမ်ောန ိုငင် ံအြွန နငှ   အလိုပ သမော်းအြွင  အစရ်းမ ော်းဆိိုင ရော 

သတ မှတ ြ က မ ော်းအော်း သံို်းသပ ခြင ်းခြင     အမဖရ ငျ်ားသငံ့သ်ည်။ 

အလှူရှင မ ော်း၏ကူညီမှုစထောက ပံ မှုမ ော်းသည အြွန ကင ်းလွတ ြွင  ရှိပပီ်းအလှူရှင ၏လိိုအပ ြ က မ ော်းသည  

အြွန စကောက ြံခြင ်း သိို  မဟိုတ  အစကောက ြွန မ ော်းကိိုြွင  မခပြုပါ။ 

 

30. We already have a DUNS # from previous USAID grants we received. We also have a SAM # and 
an NCAGE #.  However, both these SAM and NCAGE #s are expiring soon, and the cost to renew 
them is $US 400. Do we need to renew this SAM# and NCAGE # and include this in our 
application? Or is only DUNS# needed for this application? 

     ၃၀။ လက ြံ ရရှိထော်းစသော ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့ရရ  ခွဲံ့အသောယခင ်USAID အထောက်ပံံ့မှုမ ောျားမ ော DUNS နပံါတ မ ော်းပါ 

ရ  ပပ ျားမဖစ်သည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့တွင ်SAMန ငံ့ ်NCAGE နပံါတ မ ော်း လည်ျားရ  သည်။ သ ို ံ့အသေ်ာ၊ ဤ SAM န ငံ့ ်NCAGE 

န စ်ခိုလံိုျားသည်မ ကောမ  သက်တမ်ျားကောလ ကိုနအ်တောံ့မည် မဖစ်သမဖငံ့ ်၎င;်တ ို ောျား 

မပနလ်ည်သက်တမ်ျားတ ိုျားရနက်ိုနက် စရ တ်မ ော အမရ ကနအ်ေေါ်လော ၄၀၀ ကိုနက် မည် မဖစ်ပါသည် 

  ဤ application  တွက် SAM န ငံ့ ်NCAGE နပံါတ မ ော်းကိို  သစ်တဖနလ်ိုပ်ရနလ် ို ပ်ပါသလောျား  

သ ို ံ့မဟိုတ် အလ ောက်လ ောတငင ်DUNS နပံါတ တစ ြို သောလ င  ထညံ့်သွငျ်ားရနလ် ို ပ်ပါသလောျား။  

 



30.ACE response: Applicants are required to have an active DUNS number in this application 

stage.  DUNS registration is free of charge.  Other registration costs may not be charged to the 

donor. 

၃၀. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားသည် ဤအထောက်ပံံ့အ ကျား စလ ောက ထော်းသည  အဆင  တွင  

 သက်၀ငအ်နအသော DUNS နပံါတ်တစ်ခိုသော လ ို ပ်သည်။   DUNS နပံါတ အတွက  

မ တ်ပံိုတငမ်ခငျ်ားသည် ခမွဲံ့သော မဖစ်ပါသည်။  မခောျားမ တ်ပံိုတငစ်ရ တ်မ ောျား  တွက်  လှူရ ငမ်  

အပျားအဆောငရ်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

31. Can we ask for funding to provide 2 prefabricated corn Silos, which do not need to be 
constructed, but will only require installation on the ground? This equipment will be crucial to 
maintain the harvest dry after the drying procedures, helping preserving the quality of the crops 
and, therefore, the selling of the farmers. 

၃၁. အဆောက်လိုပ်ရနမ်လ ို ပ်အသော်လည်ျားအမမမပငအ်ပေါ်တွငသ်ောတပ်ဆငရ်နလ် ို ပ်သညံ့် Prefabricric corn 

Silos ၂ ခိုက ို တပ်ဆငန် ိုငရ်န ်တွက် ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့အတောငျ်ားခံန ိုငပ်ါသလောျား။ 

ဤပစစည်ျားက ရ ယောမ ောျားသည်အမခောက်အသွွဲ့အစန ိုငအ်သောလိုပ်ထံိုျားလိုပ်နည်ျားမ ောျား လိုပ်အဆောင ်ပပ ျားတွင ်သ ျားန  ံမ ောျား 

ရ တ်သ မ်ျားအမခောက်အသွွဲ့ မှုက ိုထ နျ်ားသ မ်ျားရနန် ငံ့ ်လယ်သမောျားမ ောျားမ  ထ ိုသ ျားန မံ ောျားက ို အရောငျ်ားခ ရန ်တွက်  

စက်က ရ ယောမ ောျားသည်  လွန ်အရျားကက ျားအသောအ ကောငံ့မ်ဖစ်သည်။ 

 

31. ACE response: Any building construction, prefabricated or otherwise, will not be supported by 

USAID funds under this funding opportunity. 

 ၃၁. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: ကက ြှုတငတ်ည်အဆောက်ထောျားသညံ့်  အဆောက်  ံို မ ောျား 

သ ို ံ့မဟိုတ် မခောျားမည်သညံ့် အဆောက်  ံိုမဆ ိုဤ USAID ရနပံ်ိုအငခွွငံ့မ်ပြှုခ က် ရ အထောက်ပံံ့လ မံ့်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

 

 

32. As part of the mentioned project, we are planning also to supply seeds and fertilizers to farmers. 
While seeds will be part of our contribution, we would need to request a contribution under the 
project financing for the organic fertilizer. I understand that this will require a prior approval 
from USAID. Can you please specify what documentation is needed for this (and if this will need 
to be included already in the proposal or at a later stage), and what will be the timeframe to 
obtain the approval? 
 

၃၂. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်: စ မံက နျ်ား၏တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ား အနမဖငံ့က်ျွန်ိုပ်တ ို ံ့သည်အတောငသ် မ ောျား ောျားမ  ြှုျားအစံ့မ ောျားန ငံ့ ်

ဓောတ်အမမ သဇောမ ောျားအထောက်ပံံ့အပျားရနစ် စဉအနပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့သည် 

အ ေ်ာဂ္ွဲနစ်ဓောတ်အမမ သဇော တွက်စ မံက နျ်ားရနပံ်ိုအင ွရအထောက်ပံံ့အငအွတောငျ်ားခံရနလ် ို ပ်လ မံ့်မည်။ ဤ ရောသည် USAID 

၏ကက ြှုတငခ်ွငံ့မ်ပြှုခ ကလ် ို ပ်မည်ဟိုကျွန်ိုပ်နောျားလည်ပါသည်။ အက ျားဇ ျားမပြှု၍ 

ဤစောရွက်စောတမ်ျား တွက်မည်သညံ့်စောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားလ ို ပ်သည် ( အသျားစ တ်အဖော်မပပါ  ဆ ိုမပြှုလ ောတွငပ်ါ ၀ 

ငရ်နသ် ို ံ့မဟိုတ်အနောက် ဆငံ့တ်ွငထ်ညံ့်သွငျ်ားရနလ် ို ပ်မည်ဆ ိုလျှင)် အသျားစ တ် တည်မပြှုခ က်က ိုရယ ရနမ်ည်သ ို ံ့အသော 

ခ  နလ် ို ပ်ခ က်မ ောျား န ငံ့က်န ံ့သ်တ်ခ က်မ ောျား ရ  န ိုငပ်ါသလည်ျား 

 



32. ACE response: As mentioned on page 8 of the RFA, agriculture commodities cannot be procured 

using USAID funds under this award. Agricultural commodities include seed, pesticides, and 

fertilizer.  ACE will not procure commodities for grant recipients as the documentation and certification 

process is extensive, requires prior approval, and can be a lengthy process. Applicants can include the 

provision of such goods in the project through their cost contribution but not through funding from 

USAID. 

၃၂. ACEတံို ံ့မပနအ်မဖရ ငျ်ားခ က်:  RFA ၏စောမ က်န ော ၈ တွငအ်ဖော်မပထောျားသညံ့် တ ိုငျ်ား စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားကိုနပ်စစည်ျားမ ောျားက ို USAID 

၏ရနပံ်ိုအငမွဖငံ့ ်ဝယ်ယ ၍ မရပါ။ စ ိုက်ပ  ြှုျားအရျားထိုတ်ကိုနမ် ောျားတွငမ်  ြှုျားအစံ့၊ ပ ိုျားသတ်အဆျားန ငံ့ဓ်ောတ်အမမ သဇောမ ောျားပါဝငသ်ည်။ 

ACE သည်အထောက်ပံံ့အ ကျားရရ  အသောသ မ ောျား တွက် ကိုနပ်စစည်ျားမ ောျားက ိုဝယ်ယ လ မံ့်မည်မဟိုတ်ပါ။ စောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားန ငံ့ ်

 သ  မ တ်မပြှုလိုပ်ငနျ်ားစဉမ ောျားတွင ်ကက ြှုတင် သ  မ တ်မပြှုအတောငျ်ားခံလ ောန ငံ့ ်ပတ်သတ်အသော လိုပ်ငနျ်ားစဉမ ောျားသည် 

 ကောရ ည်ပပ ျား ကက ြှုတငခ်ွငံ့မ်ပြှုခ က် အတောငျ်ားရန ်လ ို ပ်သည်၊ အလျှောက်ထောျားသ မ ောျားသည် ၄ငျ်ားကိုနပ်စစည်ျားမ ောျား ောျား 

ကိုနက် စရ တ်ထညံ့် ၀ ငမ်ခငျ်ား ောျားမဖငံ့ ်စ မံက နျ်ားတွင ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ သ ို ံ့အသေ်ာ USAID ၏ရနပံ်ိုအငမွဖငံ့ ်

ထညံ့်သွငျ်ားခွငံ့မ်ပြှုလ မံ့်မည်မဟိုတ်ပါ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


