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နိဒါန္း 

 ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ၁၉၆၁ ႏိုင္ငရံပ္ျခားကူညီေထာက္ပံ႔ေရးဥပေဒ (Foreign Assistance Act of 

1961) အရ အေမရိကန္အစိုးရကိ ု အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စ ီ (USAID) ၏ 

စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏငွ့္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဗ်ဴ႐ိ ု (E3)  က ကိုယ္စားျပဳကာ 

အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ ေဒသခံမ်ားထံမ ွ ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိ ု အေထာက္အက ူ

ျဖစ္ေစမည့္ အေထာက္အပံ႔မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက ္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ ္ (Concept Papers) 

မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန ္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 

 ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဦးစားေပး 

ရမည့္ အရာမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တိုင္းတာေရးႏွင့ ္အျခားလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင ္

ဦးေဆာင္ရန ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီအေထာက္အပံ႔မ်ားက စနစ္မ်ားႏွင့ ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားကိ ုတိုးတက္ေစမည္ဟ ုဆိုလိုပါသည္။ 

 “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” ဟု အမည္ရသည့့္ ဤႏွစ္ပတ္လည္ စီမံကိန္း 

ေၾကျငာခ်က ္ (APS) မွတဆင့ ္ ႏိုင္ငရံပ္ျခားကူညီေထာက္ပ႔ံေရးစီမံကိန္းမ်ားကိ ု အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရေသာ USAID Operating Units (OUs: Missions, Bureaus, or Independent Office) မ်ားက 

ေဒသခံမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈကိ ု တုန္႔ျပန္ၿပီး ေဒသခံေဆာင္ရြက ္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိ ုအေထာက္အကူျပဳသည့္ “လြယ္ကူစြာအသံုးခ်ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံ”ု 
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တစ္ခုကိ ုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္ထတဲြင ္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိ ု ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 

အေမရိကန္၏ စံႏႈန္းႏွင့ ္အေလးထားမႈမ်ားကိ ု ျပန္႔ပြားတိုးတက္ေစျခင္း၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ 

ေရးႏွင့ ္ မိမိကိုယ္ကိ ု အားကိုးႏိုင္ေရးတို႔ကိ ု ပံ႔ပိုးေပးျခင္းစသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားမ၀ူါဒ ရည္မွန္းခ်က ္

မ်ားကိ ုထိန္းသိမ္းလွ်က ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားကိ ု

၄င္းတို႔၏ ရပ္ရြာေဒသ အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းေရး၌ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန ္

လုပ္ပိုင္ခြင့ ္ တြန္းအား ေပးျခင္းျဖင့ ္ “ကိုယ္႔အားကိုယ္ကိုးေရးဆီသို႔ ခရီးလမ္း (The Journey to Self-

Reliance) ကိ ုပံ႔ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (https://usaid.gov/selfreliance)။ ဤ APS အရ USAID သည္ 

“ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင ္ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” ျဖစ္ထြန္းရန္ေျပာင္းလြယ ္ ျပင္လြယ္ရွိေသာ 

တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိ ုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေထာက္ပံ႔ရန ္ဆႏၵရွိပါသည္။ 

 ဤ APS သည္ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” Concepts Paper မ်ားကိ ု ေတာင္းခ ံ

သည့္ အေထြေထြေၾကျငာခ်က္တစ္ခ ု မဟုတ္ပါ။ စိတ၀္င္စားေသာ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ သူမ်ားသည္ 

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ OUs မ်ားက ၄င္းတို႔၏ သီးသန္႔ဦးစားေပးရျခင္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ 

စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္သည့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္မ်ားအရ 

ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္ကိ ုထုတ္ျပန္လိုေသာ OUs မ်ားသည္ Locally Led Development 

“ေဒသခမံ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” APS Activity Manager ကို ေဆာလွ်င္စြာ ဆက္သြယ္ရပါမည္။ 

၄င္းေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းၿပီး သြားလွ်င ္ Grants.gov ၀က္ဆိုဒ္ရွ ိ (Locally Led 

Development APS) အတြက ္OU ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ေအာက္တြင ္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤ APS 

၏ အခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ား 

ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လြန္ခဲ႔ေသာ 

ဘ႑ာႏွစ ္ (၃) ႏွစ္အတြင္းမဆိ ု ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအသံုးေငြစာရင္းသည္ USAID မ ွ

ေထာက္ပံ႔ေငြ၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္ရပါ။ ဤသတိေပးခ်က္သည္ ေထာက္ပံ႔ေငြကိ ု ရယူမည့္ မူလ 

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့ ္၄င္းကလက္တြဲလုပ္မည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးႏွင့ ္သက္ဆိုင္ပါသည္။  အေမရိကန ္

ျပည္ေထာင္စုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခ ု APS အတြက ္ ေထာက္ပံ႔ေငြရယူႏိုင္မည့္ မူလ 

အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ ္အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ယခ ုAPS ၏ အဓိက ရည္ရြယ ္ခ်က္မွာ ေဒသခံႏွင့ ္အစဥ္အလာအားျဖင့ ္

လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖူးျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” 

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအတြက ္ေငြေၾကး အေထာက္အပံ႔မ်ား ရရွိေအာင ္ပံ႔႔ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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မာတိကာ 

နိဒါန္း 

အခန္း (၁) ။ ။ APS ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က ္

အခန္း (၂) ။ ။ ေရြးခ်ယ္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့ ္ေထာက္ပံ႔ေငြဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က ္

အလက္။ 

အခန္း (၃) ။ ။ မည္ကဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။ 

အခန္း (၄) ။ ။ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ုေလ့လာသံုးသပမ္ည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ 

Attachment(A) : လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ပံုစံႏွင့ ္ညႊန္ၾကားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။ 

အခန္း (၁) ။ ။ APS ႏွင့ ္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က ္

 “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” သည္ USAID ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ “မိမိတို႔၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက ္ အဖြဲ႕အစည္း Partners တို႔ကိ ု မိမိကိုယ္ကိ ု အားကိုးလာေရးႏွင့ ္

၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးခရီးလမ္းကိ ုေလွ်ာက္လွမ္းလာႏိုင္ေရး ပံ႔ပိုးမည္” ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခ ု

ျဖစ္ပါသည္။ (https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vission-values)။ “ေဒသခံမ်ားက 

ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” APS ကိ ု ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားကိ ု ၄င္းတို႔၏ရြာအတြင္း ဦးစားေပး 

ရမည့္ အရာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တိုင္းတာေရးတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြန္းအား 

ေပးႏိုင္ေရးအတြက ္ USAID ၏ လုပ္ငန္းကိ ု တိုးခ်႕ဲထြင္ႏိုင္ရန ္ USAID ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 

ပညာေရးႏွင့ ္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္ဗ်ဴ႐ိ ု (E3) က ဖန္တီးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ APS က စနစ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ နားလည္မႈအားလံုးအၾကား တူညီေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ အေျခအေနတစ္ရပ ္

ကိ ုမူတည္ၿပီး သိေစရန္ႏွင့ ္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ပံုစံႏွင့ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည္တို႔ႏွင့ ္

ပတ္သကၿ္ပီး USAID ၏ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈႏွင့ ္ ထပ္မံထြက္ေပၚလာေသာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား 

အေပၚ မူတည္ၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ APS က USAID ၏ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့္အတ ူ လက္တြဲလုပ္ႏိုင္ရန ္ စြမ္းရည္ကိ ု ျမႇင့္တင္ရန္၊ ၄င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားမ ွ သင္ယူရန္ႏွင့ ္

၄င္းသင္ယူမႈမ်ားကိ ုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေ၀မွ်ရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 ယခ ု APS က ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားကိ ု ၄င္းတို႔၏ ရပ္ရြာ၊ ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔မဟုတ ္

ေဒသမ်ား အတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းႏိုင္ရန ္ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ရွိေသာ တီထြင္ဆန္းသစ ္
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ေသာႏွင္ ့ စမ္းသပ္ေလ႔လာေနဆျဲဖစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ရန ္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေဒသခ ံ

ေဆာင္ရြက ္ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ယခAုPS အတြက ္ အျပည့္အ၀ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းကိ ု

အဆိုျပဳရန ္ မလိုပါ။ ေဒသခံအေျခအေနမ ွ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရရွိသည့္အေျဖမ်ားအရ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ု အႀကံျပဳသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခ ု APS ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း 

အျပည့္အ၀ျဖစ္ရမည္ ဆိုသည္ကိ ုမလိုအပ္ဟ ုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ႔လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား 

 ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ USAID ႏွင့္အတ ူ အလုပ္လုပ္ကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမ ွ

စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေလ႔လာသင္ယူျခင္းအားျဖင့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေအာင ္ယခ ုAPS ကိ ုဖန္တီး 

ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အနက ္တစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။ 

၁။ စီမံကိန္း၏ ထိေရာက္မႈႏွင့ ္ ေရရွည္တည္တံ႔မႈကိ ု တိုးတက္ေစရန ္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ 

ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူ၊ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့ ္ USAID တို႔အၾကား ဘက္ေပါင္းစံုမ ွ

စီးဆင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစေရး ေသခ်ာေစသည့္ သံုးသပ္ခ်က ္တုန္႔ျပန္ခ်က္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ ္

၂။ မိမိတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ပတ၀္န္းက်င ္အေျခအေနမ်ားကိ ုပိုမိုေကာင္းမြန ္

စြာ နားလည္ႏိုင္လာေစႏိုင္မည့္ စနစ္ႏွင့ ္ကြန္ယက္အေျချပဳပိုင္းျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ 

မ်ား။ 

၃။ ေဒသခံမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဦးစားေပးအရာမ်ားဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရေသာလုပ္ငန္း 

ႏွင့္ အထက္မွခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ၿပီး ေဒသခံဦးေဆာင္မႈပါ၀င္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င ္

သည့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း။ 

၄။ ေဒသခံတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကိ ုေဒသတြင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန ္ေဒသခံကြန္ယက္မ်ားကိ ု

အားေကာင္းေစျခင္း။ 

၅။ ေဒသခံေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိ ု ဦးစားေပးသည့္ ေဒသခံတာ၀န္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္း 

ဒီဇိုင္းအတြက ္ ဦးစားေပးသည့္ ေဒသခံတာ၀န္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္းဒီဇိုင္းအတြက ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္း၊ အကျဲဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့ ္သင္ယူေလ႔လာျခင္း။ 

၆။ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ ရလဒ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမပါဘ ဲ ရႏိုင္ေအာင ္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားႏွင့ ္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းပါ၀င္သည့္ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေထာက္ပ႔ံျခင္း။ 
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ေဒသခံအရင္းျမစ္မ်ားကိ ုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ျခင္း 

 ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာတရားတြင ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အနက ္ တစ္ခ ု

သို႔မဟုတ ္ႏွစ္ခုစလံုးေသာနည္းလမ္းျဖင့ ္ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်သင့္သည္ - 

• ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ)္ အဖြဲ႕တစ္ခုမက ပူးေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕က 

အဆိုျပဳေသာလုပ္ငန္းတြင ္ ၄င္းတို႔က ေငြအား၊ လူအင္အားႏွင့ ္ တျခားကိစၥမ်ားကိ ု သို႔မဟုတ ္

အားလံုးကိ ုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ) ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုး ထည့္၀င္ရျခင္း။ 

• ၄င္းလုပ္ငန္းကိုယ္ႏိုက္သည္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက ေထာက္ပံ႔ထားသည္ကိ ု ေက်ာ္လြန္ၿပီး 

ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုးသံုးႏိုင္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက ္

ႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္ကိ ုတိုးျမႇင့္ေစျခင္း။ 

ေလွ်ာက္ထားရန ္အႀကံျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

 ဤ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” APS သည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား သို႔မဟုတ ္အဆိုျပဳလႊာ 

မ်ားကိ ုေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၄င္းသည္ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” Concepts Paper 

မ်ားကိ ုေတာင္းခံသည့္ အေထြေထြေၾကျငာခ်က္တစ္ခ ုမဟုတ္ပါ။ စိတ၀္င္စားေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သည့္ 

သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ OUs မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ သီးသန္႔ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေၾကျငာခ်က္မ်ားအရ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ကိ ု ထုတ္ျပန္လိုေသာ OUs 

မ်ားသည္  Locally Led Development APS Activity Manager ႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ဆက္သြယ္ရပါမည္။ 

Activity Manager က ၄င္း၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ USAID OUs က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့ ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားေသာ “ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ပံုစ”ံကို 

ေပးပါလိမ္႔မည္။ USAID ၏ Office of Local Sustainability က အဆိုျပဳလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေၾကျငာခ်က္တိုင္းကိ ု၄င္းတို႔သည္ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” APS ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့ ္

ညီမညီ ေသခ်ာေစရန္သံုးသပ္ၿပီး အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ OUs မ်ားကိ ု ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က ္

မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခ ံ ဘာသာစကား (သို႔မဟုတ ္ ဘာသာစကားမ်ား)ျဖင့ ္ ေရးသားေၾကျငာရန ္

တိုက္တြန္းပါသည္။ ၄င္းေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းၿပီးသြားလွ်င ္ Grants.gov 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွ ိ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” အတြက ္ OUs ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က ္

ေအာက္တြင ္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” APS အရ ေၾကျငာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က ္

မ်ားသည္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားထံမ ွ “ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား 

အတြက ္လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိ ုေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး USAID OU က မည္သည့္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္မဆိ ုလုပ္ငန္းရပ္တစ္ခု၊ 
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လုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အတြက ္တြဲဖက္အတ ူ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္သင့္မသင့ ္

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက ္ ေလွ်ာက္ထား ခ်က ္ အျပည့္အစံုကိ ု ေတာင္းပါမည္။ အကယ္၍ OU က 

ေလွ်ာက္ထားခ်က္အျပည့္အစံုကိ ု လက္ခံသေဘာတူသည္ဆိုပါက OU သည္ ေလွ်ာက္ထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းကိ ု ေလွ်ာက္ထားခ်က္အျပည့္အစံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က ္ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ)္ ပံုစံကိ ု

ေပးပါမည္။ OU က လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားလံုးကိ ု လည္း ေလ႔လာသံုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု ဆံုးျဖတ္ကာ ဖိတ္ေခၚၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

ပူးေပါင္းကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ(မ်ား)ကိ ု ျပန္လည္မြမ္းမံရန ္ကာလတစ္ခုအထ ိလက္တြဲဖန္တီးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿပီးေနာက ္ ၄င္းအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ OU က စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန ္ အဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္အသစ ္

မ်ားကိ ုတင္ျပရပါမည္။ ၿပီးေနာက ္၄င္းအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ OU က စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန ္အဆိုျပဳလႊာ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အသစ္မ်ားကိ ုတင္ျပရပါမည္။ 

 ယခ ု APS အရ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္းသည္ အလားအလာရွိသည့္ 

ေလွ်ာက္ထားသူက သူ၏ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္အတြက ္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ႔ႏွင့ ္အရင္းအျမစ္မ်ား 

အတြက ္ရႏိုင္ေျခရွိမရွိကိ ုထိုသူတို႔ေလွ်ာက္လႊာ အျပည့္အစံုတင္ေရး အခ်ိန္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးမျမႇဳပ္ႏွံမ ီUSAID 

က ဆံုးျဖတ္ေပးရန ္အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ အတူတကြဖနတ္ီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္က ေဒသခံတို႔၏ ဦးစားေပးမႈ 

မ်ားႏွင့ ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ သူတို႔၏ ဗဟုသုတကိ ု အဓိကထားသည့္ “လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈပံုစ”ံ ကိ ုျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားမည့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိ ု မည္သည့္ေမးျမန္းစရာပင္ရွိရွ ိဆက္သြယ္ရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ လုပ္ငန္း 

အဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တို႔သည္ “Attachment A” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ ညီညြတ ္

ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အခန္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းနာမ်ားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ OU သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့ ္

ေပးပို႔ရပါမည္။ grants.gov မွတဆင့ ္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိ ု မပို႔ပါႏွင့္။ ၄င္းတို႔ကိ ု

လက္ခံလိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္း 

 ယခ ု APS သည္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ရပ္က ေထာက္ပံ႔ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤ APS အရ 

လုပ္ငန္းမ်ား အတြက ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္းကိ ုသက္ဆိုင္ရာ USAID OU မ်ားက ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိ ု တင္ျပ 

ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 USAID သည္ ယခု APS သို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ေလွ်ာက္ထားသ ူ မည္သည့္အဖြဲ႕ 

အစည္းကိုမဆိ ု ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕မွကိုပင္ျဖစ္ေစ ရန္ပံုေငြမေထာက္ပံ႔ႏိုင္ခြင့ ္ရွိပါသည္။ 
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အလားအလာရွိၿပီး လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက ္ရႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က ္

သည္ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုတင္သည့္အခါ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈေပးမည့္ ကတိက၀တ ္ မဟုတ ္

ဆိုသည္ကိ ုေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။  

 

အခန္း(၂) ။ ။ ေရြးခ်ယ္ရန ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ေထာက္ပံ့ေငြဆိုင္ရာ  

သတင္းအခ်က ္အလက ္

 ယခ ုAPS သည္ တစ္ကမာၻလံုးႏွင္ ့သက္ဆိုင္ၿပီး၊ က႑ရပ္အားလံုးတြင ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က ္

ရွိၾကေသာ  ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားကိ ု ႀကိဳဆိုပါသည္။ USAID သည္ ၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င ္

တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု နားလည္ေစမည့္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွား 

သူမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ၄င္းတုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင ္ ေဒသခံဦးစားေပးမႈမ်ားကိ ု ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေဒသခ ံ

ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားထံမ ွ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္မ်ားအေပၚ ေလွ်ာက္ထားလာမည့္ နယ္ပယ ္

အသီးသီးမ ွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိ ု ႀကိဳဆိုပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားမည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး၊ 

လြန္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ ္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမဆိ ု ႏွစ္စဥ္လပု္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အသံုးေငြစာရင္းသည္ 

USAID မွ ေထာက္ပံ့ေငြ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မေက်ာ္ရပါ။ ဤသတိေပးခ်က္သည္ ေထာက္ပံ့ေငြကိ ုရယူမည့္ 

မူလအဖြဲ႕ အစည္းႏွင္ ့ ၄င္းက လက္တြဲလုပ္မည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

အေမရိကန ္ ျပည္ေထာင္စ ု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခ ု APS အရ ေထာက္ပံ့ေငြ ရယူႏိုင္မည့္ 

မူလအဖြဲ႕အစည္း အျဖစ ္အက်ဳံးမဝင္ပါ။ 

 USAID သည္ USAID ႏွင္ ့ ယခင္အလုပ္အတ ူ မလုပ္ခ့ဖဲူးေသာ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု

ေလွ်ာက္ထားရန ္အထူးသျဖင္ ့တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစ ီေလွ်ာက္ထား၍ မရပါ။ 

 ယခ ု APS အတြက ္ အဖြဲ႕အစည္းတစရ္ပ္သည္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ား ဟုတ္မဟုတ ္

USAID က ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

- သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ တရားဝင ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ ္

- သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတြင ္အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာေနရာ ရွိမရွ ိ

- သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံသားမ်ားက အမ်ားစ ုပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ 

- သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံသား သုိ႔မဟုတ ္ ဥပေဒအရ အျမတဲမ္းေနထိုင္ခြင့္ရေသာ 

လူအမ်ားစုက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ ္

- မည္ကဲ့သုိ႔ ႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထ ိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသနည္း၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွ ိ

သနည္း။ မိမိေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေဒသခံမ်ားထံမ ွတုန္႔ျပန္ခ်က္ကိ ုမည္သုိ႔ ခံယူသနည္း အပါ 

အဝင ္မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာသူမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍ မည္မွ် တုန္႔ျပန္မႈရွိသနည္း။ 
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- တျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင ္ စီမံခ်က္မ်ား၊ ႐ံုးမ်ား (ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ)္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိမရွိအျပင ္

အဓိက စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတြင ္ရွိေသာ ႐ံုးက တာဝန္ယ ူ

သလား သုိ႔မဟုတ ္တျခားက ျပဳလုပ္သလား။ 

- တျခားမည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သနည္း။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

သေဘာသဘာဝက မည္သုိ႔ ရွိသနည္း။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ ွ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ု ေလွ်ာက္ထားရန ္

တိုက္တြန္းပါသည္။ ၄င္းမွာ အတိအက် ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမဟုတ္ပါ။ နမူနာအျဖစ ္သိသာေစရန ္ေဖာ္ျပ 

ပါသည္။ 

- ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား 

- တကၠသုိလ္ႏွင္ ့ေကာလိပ္မ်ား 

- သမဝါယမအဖြဲ႕မ်ား 

- ဘာသာေရးအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

- ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

- အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္မ်ား (NGOs) 

- ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

- ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

-  

ေထာက္ပံ့ေငြဆိုင္ရာသတ္မွတ္အဆင့္ 

 ယခ ု APS  အရ ေပးအပ္မည့္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ေထာက္ပံ့ေငြကိ ုရယူမည့္ မူလအဖြဲ႕အစည္း၏ 

ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အသံုးေငြစာရင္း၏ ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္လြန္ရပါ။ 

 အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကိ ု USAID OUs က ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္မႈ အႀကိမ္မည္မွ်ရွိရမည္ဟ ုယခ ု

APS က သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ OU တစ္ခုက ထုတ္ျပန္မည့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုအတြက ္ လုပင္န္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုကိုသာ ေလွ်ာက္ထား 

ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အခန္း(၃)။ ။ မည္ကဲ့သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။ 

အဆင္(့၁) စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး APS 

အတြက ္ OU က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင ္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အေၾကာင္း 

အရာႏွင္ ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုနားလည္ေစရန ္မိမိဝန္းက်င္ေဒသ အေျခအေနတြင ္အလုပ္လုပ္ရေသာ အေတြ႕ 

အၾကံဳကိ ု ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီး လိုအပ္ပါက ထပ္ေဆာင္းသုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 
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ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ယခ ု APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ  

ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား အပါအဝင ္ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကိ ုသုေတသနျပဳ 

ၿပီး နားလည္ေအာင ္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိ ု ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုသိရွိေအာင ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (Stakeholders)ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕မ်ား 

အုပ္စုတစ္စုဖြဲ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိ ုအထူးတိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ 

 

အဆင္(့၂) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ Attachment A တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာၿပီး၊ 

လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ု စာမ်က္ႏွာ ၅ မ်က္ႏွာထက ္ မပိုေစဘ ဲ OU POC ထံသုိ႔ အီးေမးလမ္ွ 

တဆင္ ့ေပးပို႔ရပါမည္။ 

 OU  သည္ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္တစ္ပတ္အတြင္း လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ယခ ုAPS 

၏ အခန္း(၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတခ္်က္မ်ားကိ ုအေျခခံၿပီး အဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ုပ္အားလံုးကိ ု

ေလ့လာသံုးသပ္ပါမည္။ 

 

အဆင္(့၃) အကယ္၍ အျပည့္အဝ ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပါဝင္ရန ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက 

သက္ဆိုင္ရာ OU မ ွ Agreement Officer (AO) က ဆက္သြယ္လာပါမည္။ ၄င္းက အျပည့္အစံုေလွ်ာက ္

ထားလႊာအတြက ္ေနာက္ဆံုးတင္ရမည့္ေန႔စြဲႏွင္ ့ပံုစံ/ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုေပးပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရပါ 

ကလည္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိ ုအေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

 OU တစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ ္ အားလံုးကိ ု သံုးသပ္အကျဲဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရ 

ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူကိ ု ဖိတ္ေခၚၿပီး ကာလတစ္ခုအထ ိလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ေလွ်ာက ္

လႊာတင္ရန ္ေနာက္ဆံုးရက္မွစၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း တစ္ရက္ရက္တြင ္စတင္ပါမည္။) ထိုကာလတြင ္

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ(မ်ား)ကိ ု ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ျပန္လည္မြမ္းမံပါမည္။ 

၄င္းအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ OU က စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ရန ္လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ ္အသစ္မ်ားကိ ု

တင္ျပရပါမည္။ 

 

အဆင္(့၄) ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ OU ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားခ်က ္

အျပည့္အစံုကိ ု ေရးရမည္။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက ္

မည္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ/့ပံ့ပိုးမႈမဆိုသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထား 

ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွျဖစ္ေစေရး ေသခ်ာရန ္တိုက္တြန္းပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ 
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ျပည္တြင္းတြင ္ကူညီႏိုင္မႈ မလံုေလာက္ပါက ေဒသတြင္းတြင ္ရႏိုင္ရန ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိ ုစဥ္းစားေရး တိုက ္

တြန္းပါသည္။ 

 

အဆင္(့၅) ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုကိ ု သတ္မွတ္ထား 

သည့္ စက္တင္ဘာ(၃)ရက္ေန႔အမ ီအီးေမး(လ)္ႏွင့္ ပုိ႔ရပါမည္။ ေပးပို႔ရာတြင ္နည္းပညာဆိုင္ရာ အခက္အခ ဲ

မ်ား ရွိပါက OU POC သုိ႔ အၾကံဥာဏ္ရယူရန ္ဆက္သြယ္ပါ။ 

 

အဆင္(့၆) ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုကိ ုေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက သံုးသပ္အကျဲဖတ္ပါမည္။ 

 

အဆင္(့၇) ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းကိ ု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 

“ေလွ်ာက္လႊာကိ ုအတည္ျပဳေကာင္းျပဳမည္”ဆိုသည့္အခ်က္ကိ ု AO က အေၾကာင္းၾကားမည္။ AO သည္ 

ေထာက္ပံ့ေငြမေပးခင ္လိုအပခ္်က္မ်ားအားလံုးကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားမည္။ နည္းပညာပိုင္းႏွင္ ့ကုန္က် 

စရိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ထပ္ေဆာင္းညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

USAID ၏ ရံပံုေငြမ ွေထာက္ပံ့မႈကိ ုလက္ခံရရွိမည္ဟ ုအလားအလာရွိသည့္ USAID သုိ႔ ပထမဦးဆံုးေသာ 

ေလွ်ာက္ဖူးသည့္ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

USAID ၏ ေထာက္ပံ့မႈကိ ုလက္ခံရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိမရွ ိအတည္ျပဳႏိုင္ရန ္ “ေထာက္ပံ ့

ေငြ မေပးအပ္မ ီ စံုစမ္းျခင္း”ကိ ု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ADS 303.3.8 ႏွင့္ ADS 303.3.9 ကိ ု

ေလ့လာပါရန္။ 

 

အဆင္(့၈) AO က ေထာက္ပ့ံေငြဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမားပါေသာ အီးေမးလ္ကိ ုေပးပို႔မည္။ 

 

အဆင္(့၉) ေထာက္ပံ့ေငြရရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္က သက္ဆိုင္ရာ 

စာရြက္စာတမ္းကိ ု လက္မွတ္ထုိးၿပီး AO လက္မွတ္ထိုးရန ္ ျပန္ပုိ႔ရမည္။ ဤ APS ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေထြေထြ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး “ေဒသခံဆိုင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ေရး႐ံုး”ရွိ Locally Led 

Development APS Activity Manager ကိ ုLLD-APS@usaid.gov မွတဆင္ ့ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္ကု ိထုတ္ျပန္ေသာ USAID OUs သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား 

ကိ ုLocally Led Development APS Activity Manager ႏွင္ ့ေဝမွ်ရမည္ျဖစ္သည္။ 

- အဆိုျပဳေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က ္(အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန)္ 

- တင္ျပလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုအားလံုး (သတင္းအခ်က္အလက္အတြက)္ 
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- ေထာက္ပံ့ေငြရရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမ ွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 

အကျဲဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင္ ့သင္ယူေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္ အစီရင္ခံျခင္းမဆိ ု (သတင္း 

အခ်ကအ္လက္အတြက)္  

- ေထာက္ပံ့ေငြရရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမ ွ အသိပညာရဖြယ္စာအုပ္၊ 

စာတမ္း၊ အစီရင္ခံစာ စေသာ Product မ်ား (သတင္းအခ်က္အလက္အတြက)္ 

 

အခန္း(၄) လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ုေလ့လာသံုးသပ္မည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 ဤ APS အရ ေလွ်ာက္ထားေသာ မည္သည့္လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင္ ့၄င္းႏွင္ ့ဆက္စပ ္

ေနေသာ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံုသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုကိ ုအဆိုျပဳ 

ရမည္။ 

- ဤ APS အရ OU က ထုတ္ျပန္ေသာ သီးသန္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ကိ ု မူတည္ၿပီး 

ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

- ေဒသခ ံဦးစားေပးမႈမ်ားကိ ုတုန္႔ျပန္ေသာ၊ ေဒသခံက ပိုင္ေသာႏွင္ ့ဦးေဆာင္ေသာအရာ ျဖစ္ရ 

မည္။ 

- ဤ APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ယူေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား 

အနက ္အနည္းဆံုးတစ္ခုကိ ုထင္ဟပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (မ်ား)ကို ထည့္သြင္းရမည္။ 

- ဤ APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုးအသံုးခ  ်

ျခင္းတို႔အနက ္အနည္းဆံုး တစ္ခုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပါဝင္ရမည္။ 

ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုမျပည့္မီေသာ သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာ္လြန္ေသာ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္

မ်ားႏွင္ ့ အျပည့္အစံ ု ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ ျပင္ပစစ္ေဆးျခင္းသည္ 

ပဓာနက်ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္သည္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းတြင ္ အခ်က္တစ္ရပ ္

အျဖစ ္ စဥ္းစားပါမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူတုိ႔ သတိျပဳရန္မွာ အေမရိကန္အစိုးရသည္ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ 

ေငြပမာဏအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသ ူ သို႔မဟုတ ္ ျပင္ပစစ္ေဆးျခင္းတြင ္ သံုးသပ္ခ်က ္ ရလဒ ္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သူကိ ုေထာက္ပ့ံမႈေပးရန ္တာဝန္မရွိဆိုသည္ပင ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ျပင္ပမ ွသံုးသပ္အကျဲဖတ္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(က) ေဒသခံက တာဝန္ယူမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈႏငွ္ ့ေဒသခံစားေပးမႈမ်ားႏွင္ ့ဆီေလ်ာ္မႈ 

 ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဒသ၏ အေျခအေနကိ ု ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ 

ေပါက္သည္။ 
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 ဤ APS ၏ အခန္း(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ 

ေဒသခံလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ လုပ္ငန္းစတင ္ မေဆာင္ရြက္ခင ္ ေဒသခ ံ

ဦးစားေပးမႈမ်ားကိ ုေသခ်ာစြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည္။ သုိ႔မဟုတ ္ေဒသခ ံဦးစားေပးမႈမ်ားကိ ုဆံုးျဖတ္ရန ္

နည္းလမ္းကိ ု ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေဒသခံေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား၏ တည္ရာကိ ုထိေရာက္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသည္။  

ေလွ်ာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳကြန္ယက္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက ္

မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။ အဆုိျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံကိ ု

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန ္ ေဒသခ ံ အတ ူ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင္ ့ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းအေကာင ္

အထည္ေဖာ္သည္။ 

 ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ပင္လွ်င ္ တိုင္းျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေဒသတစ္ခုအတြင္းတြင ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္ကိ ု

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်  တည္တံ့ေစမည့္ ေဒသခံစနစ္တစ္ခုကိ ုအားျဖည့္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေရးအတြက ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ သုိ႔မဟုတ ္ပံ့ပိုးမႈအတြက ္နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကိ ု

သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ ္ ေဒသအတြင္းမ ွ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမ ွ

ရသည္။ 

 

(ခ) ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းအၾကား ခ်ိန္ညႇိမႈ 

 အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ OU က ထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္တြင ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ ္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ခ်ိန္ညႇိႏႈိင္းမႈ အတိုင္းအတာ  

OU က ထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ႀကိဳတင ္

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာရလဒ္မ်ားႏွင္ ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမဆိုကိ ုအဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈက ျဖစ္ေစႏိုင ္

သည့္ အတိုင္းအတာ  

အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ USAID ၏ “ဂ်င္န္ဒါတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္ ့အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးမူဝါဒ”အရ စီမံကိန္းပံုစ ံေရးဆြဲမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင္ ့ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈတို႔တြင ္

ဂ်င္န္ဒါ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္ ့ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ 

အတိုင္းအတာ 

 

(ဂ) ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 

 အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ယခ ု APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာသင္ယ ူ

ျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားတြင ္ ပါဝင္သည့္ သုေတသနနယ္ပယ္မ်ားအနက ္ အနည္းဆံုး တစ္ခုကိ ု

ထည့္သြင္းထားသည္။  
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ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဆိုျပဳေသာ သုေတသနနယ္ပယ ္ (မ်ား)ကိ ု နားလည္ 

ေၾကာင္း ျပသၿပီး သုေတသနနယ္ပယ ္ (မ်ား)ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေနေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကိ ုအသံုးခ်ျခင္း 

သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ အားလံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိ ုမည္သုိ႔ အေထာက္အက ူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း 

ျပသသည္။  

ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၄င္းတုိ႔ အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကိ ု ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္

အမွန္တကယ ္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ေျပာင္းသြားျခင္းကိ ုတုန္႔ျပန္ရန္ျပဳလြယ ္ ေျပာင္းလြယ္ရွိျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယ ူ

ျခင္းႏွင္ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္ကတိကဝတ္ကိ ုျပသသည္။ 

 

(ဃ) ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ုအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းႏွင္ ့ရလဒ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈ 

 အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင ္ယခ ုAPS ၏ အခန္း (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဒသခံရင္း 

ျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအနက ္ အနည္းဆံုးတစ္ခုပါဝင ္

သည္။  

ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ၄င္းတို႔ 

က ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ုသံုးစြဲေရး ကတိက၀တ္ျပဳမႈကိ ုမည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ကိ ုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္။ 

 ရလဒ္မ်ားႏွင္ ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင ္ အျခားမည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးမဆိ ု USAID ၏ 

ေထာက္ပံ့မႈကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈၿပီးသြားၿပီးေနာက ္USAID ၏ ရန္ပံုေငြဆက္လက္ေထာက္ပံ့မႈမရွိဘ ဲသုိ႔မဟုတ ္ပါဝင္ပတ္သက္မႈ 

မရွိဘ ဲဆက္လက္ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ  

USAID ၏ ယခုအလုပ္အတြက ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ့္အား 

ကိုယ္ကိုးႏိုင္ေရးကိ ုအက်ဳိးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ။ 

 

Attachment A: လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပံုစံႏွင္ ့ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

 ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းက ေထာက္ပံ့ေငြရရွိရန ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ USAID OU ၏ 

ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ ္ (POC)သုိ႔ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင္ ့ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု တင္ျပရပါမည္။ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကိ ု electronic formats 

ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင္ ့ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ုေသာ္ စုစုေပါင္း ငါးမ်က္ႏွာထက ္ မပိုရပါ။ ေလွ်ာက္ထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ု အဂၤလိပ္ဘာသာ သုိ႔မဟုတ ္ အတည္ျပဳထား 

ေသာ ေဒသခ ံဘာသာတစ္ခုခုျဖင္ ့တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိ ု ေအာက ္

ေဖာ္ျပပါ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိ ုအဆိုျပဳရန ္အသံုးျပဳသင့္သည္။ 
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- ယခ ု APS အရ OU တစ္ခုမ ွထုတ္ျပန္ထားေသာ သီးသန္႔ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္တစ္ခ ု

သုိ႔ တုန္႔ျပန္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

- ေဒသခံဦးစားေပးမႈမ်ားကိ ုတုန္႔ျပန္ေသာ၊ ေဒသခံက ပိုင္ေသာႏွင္ ့ဦးေဆာင္ေသာအရာျဖစ္ျခင္း 

- ဤ APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ယူေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ား 

အနက ္အနည္းဆံုး တစ္ခုကိ ုထင္ဟပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ(မ်ား)ကို ထည့္သြင္းျခင္း 

- ဤ APS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေဒသခံရင္းျမစ္တို႔ကိ ုအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္း 

တို႔အနက ္အနဆဲံုး တစ္ခုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈပါဝင္ျခင္း 

-  

အခန္း(၁) သတင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

(က) ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္ႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင္ ့

အီးေမးလ္လိပ္စာ 

(ခ) အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံုစံႏွင္ ့တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ႏုိ္င္င ံ

(ဂ) ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ ္၃ ႏွစ္အတြင္းမဆိ ုႏွစ္စဥ ္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အသံုးေငြစာရင္းသည္ USAID မွ ေထာက္ပံ့ေငြ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္ 

ေၾကာင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က ္

(ဃ) အဆိုျပဳေသာ လုပ္ငန္း၏ေခါင္းစဥ ္

(င) လုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က ္(စာေၾကာင္းေရ တစ္ေၾကာင္းမ ွႏွစ္ေၾကာင္းခန္႔ေရးပါ) 

(စ) လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခုေပၚတြင ္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမည္၊ 

ဆက္သြယ္ရန ္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင္ ့အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင္ ့တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 

ႏိုင္င ံ(အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င)္ 

(ဆ) ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းက ေလွ်ာက္လႊာတင္လိုက္သည့္ USAID OU  ၏ အမည္ 

(ဇ) USAID ထံမ ွေတာင္းခံသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ $ __________. 

 

အခန္း(၂) အေသးစိတ္စာျဖင္ ့ေရးသားပံုေဖာ္ျပျခင္း (Narrative Description) 

 ေအာင္ျမင္ေသာ narrative description မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက ္ အစိတ ္

အပိုင္းမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးခ်က ္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁။ ေဒသခံတာဝန္ယမူႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္ ့ဆီေလ်ာ္မႈ ။     ။ အဆိုျပဳေသာလုပ္ငန္းတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ ္

လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင ္အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိ ု ေဖာ္ျပပါ။ အဆိုျပဳ 

ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေဒသခံမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိ ုမည္သည့္နည္းျဖင္ ့တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစ 
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ႏိုင္ပါမည္လ။ဲ ၄င္းခ်ဥ္းကပ္မႈက ၄င္းေျဖရွင္းသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ၿပီး ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ 

ေသာစနစ္ကိ ုမည္သုိ႔ စဥ္းစားထားသနည္း။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ။ ။ ေဒသခံတာဝန္ယူမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈႏွင္ ့ ေဒသခ ံ ဦးစားေပးေသာ 

အခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဆီေလ်ာ္မႈ 

 

၂။ ခ်ိန္ညႇိ္မႈ။ ။ အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ယခ ုAPS ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္တြင ္

ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့မည္သုိ႔ခ်ိန္ညႇမိည္ ဆိသုည္ကိ ုေဖာ္ျပပါ။ 

ထုိအဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာကဆ္က္တြဲ ေၾကျငာခ်က္တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ 

ရလဒ္မ်ားႏွင္ ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရလာေအာင ္မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ ေဒသခ ံေဆာင္ရြက ္

လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ယခ ု APS အတြက ္ အျပည့္အဝ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံကိန္းကိ ု အဆုိျပဳရန ္

မလိုပါ။ ေဒသခ ံ အေျခအေနမ ွ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရရွိသည့္ အေျဖမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ုအၾကံျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခ ု APS ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အျပည့္အဝ ျဖစ္ရ 

မည္ဆိုသည္ကိ ုမလိုအပ္ဟ ုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ။ ။ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကျငာခ်က္ႏွင္ ့ ခ်ိန္ညႇိမႈႏွင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအက်ဳိး 

သက္ေရာက္ျခင္းကိ ုရရွိေအာင္ျမင္မႈ 

 

၃။ ေလ့လာသင္ယူျခင္း။ ။ အဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ယခ ုAPS ၏ အခန္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထား 

ေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္အလက္မ်ားအနက ္အနည္းဆံုးတစ္ခုကိ ုမည္သုိ႔ ထည့္ 

သြင္းအသံုးျပဳမည္ကိ ုေဖာ္ျပပါ။ ဦးစားေပးမႈ (မ်ား)ကိ ုအာ႐ံုစိုက္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ အလုံးစံုေသာ ရည္မွန္း 

ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင ္ မည္သုိ႔ တြန္းအားေပးမည္နည္း။ ေလွ်ာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း 

သည္ အမွန္တကယ ္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ေျပာင္းသြားျခင္းကိ ုတုန္႔ျပန္ရန ္ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိျခင္း၊ ေလ့လာ 

သင္ယူျခင္းႏွင္ ့လိကု္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္ကတိကဝတ္ကိ ုမည္သုိ႔ျပသသနည္း။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။    ။ ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္း 

ေပါင္းစပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း။ 

 

၄။ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ုအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္း။     ။ ယခ ု APS ၏ အခန္း(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ေသာတစ္ခ ု သုိ႔မဟုတ ္ ႏွစ္ခုလံုး 

ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိ ုအဆိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈက မည္သုိ႔ အသံုးခ်မည္နည္း။ USAID ၏ ယခ ုအလုပ ္

အတြက ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေရးကိ ု မည္သုိ႔ 

အေထာက္အကူျပဳမည္နည္း။ 
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ေရြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။  ။ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကိ ု အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းႏွင္ ့ ရလဒ ္

မ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈ။ 

 

 


