
 
 

 

 

USAID ပငွ ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း (TIGA) 

 န့်ပ  ရငအွခငွ ့်အလြ့််း အသ ရပ်းရ ကညာခ က့် - 

နစှ့်ပတ့်လည့်အစအီစဉ့် ထ တ့်မပန့်ခ က့် 

၂၀၂၀မပည ့်နစှ့်၊ ဒီဇင့်ဘာလ ၂၃  က့်ရနေ့ြ ှ၂၀၂၁ခ နစှ့်၊ ဇနွ့်လ ၂၃ က့်ရနေ့အထ  

 

 

ထ တ့်မပန့်သည ့်ရနေ့ က့်။ ၂၀၂၀မပည ့်နှစ့်၊ ဒီဇင့်ဘာလ ၂၃  က့် 

ပ တ့်ြည ့်ရနေ့ က့်။ ၂၀၂၁ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃ က့် 

ပ တ့်ခ  န့်။ ၂၀၂၁ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃ က့်ရနေ့၊ မြန့်ြာစ ရတာ့်ခ  န့် ညရန ၅ နာ ီ 

 

 

Nathan Inc. 

USAID ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနှင ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း 

လ ပ့်စာ။ အြှတ့် ၇၃(က)၊ တကကသ  လ့်  ပ့်သာလြ့််း၊ ရ ွှေရတာင့် ကာ်း (၁)  ပ့်ကွက့်၊ 

ဗဟန့််းဖြ  ွံ့နယ့်၊  န့်က န့်၊ မြန့်ြာ။ 

 

 

အရြ  ကန့်မပည့်သူြ ာ်း၏  က့်ရ ာရသာ အကူအညီအာ်းမဖင ့် န  င့်င တကာဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှုအတွက့် အရြ  ကန့်မပည့်ရထာင့်စ  

ရအဂ င့်စီ (USAID)ြှတစ့်ဆင ့် ဤစာ ွက့်စာတြ့််းက   ရ ်းဆွွဲပါသည့်။ အရ ကာင့််းအ ာြ ာ်းြှာ Nathanြှ 

အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်ရသာ USAID ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနှင ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း၏ 

တာဝန့်သာမဖစ့်ဖပီ်း USAID သ  ေ့ြဟ တ့် အရြ  ကန့်မပည့်ရထာင့်စ အစ  ်း ၏ ရှုရထာင ့်အမြင့်က   ထင့်ဟပ့်ရဖာ့်မပထာ်းမခင့််း ြဟ တ့်ပါ။
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၁။ USAID ပငွ ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့် 
ရ ်းလ ပ့်ငန့််း ရထာက့်ပ  ရ က်း အစအီစဉ့်ရဖာ့်မပခ က့် 
 
 

၁.၁။ န ဒါန့််း 
 
Nathan Associates ြှ အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်သည ့် USAID ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ ့် 
အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း  (TIGA) ("လ ပ့်ငန့််း") သည့် မြန့်ြာန  င့်င ၌ ြညီြ ြှုြ ာ်းအာ်း 
ရလ ာ ခ  န့်၊ ရ ်းကွက့်က   ပ  ြ  အရလ်းထာ်းဖပီ်း အြ   ်းကွွဲမပာ်းစ  လင့်သည ့် စီ်းပွာ်းရ ်းစနစ့်တစ့်ခ က   
အာ်းရပ်းမြြှင ့်တင့် န့်နှင ့် ပဋ ပကခသ  ေ့ဦ်းတည့်ရသာ စီ်းပွာ်းရ ်းရြာင့််းနှင့်အာ်း ြ ာ်းက   ရလ ာ ပါ်းရစ န့်တ  ေ့အတွက့် 
ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှုတ  ေ့တွင့် ခ  င့်ြာဖပီ်း အနှစ့်သာ မပည ့်ဝရသာ 
တ  ်းတက့်ြှုြ ာ်း မဖစ့်ရမြာက့်လာ န့် လ ပ့်ရဆာင့်ဖပီ်း က စစ ပ့်အာ်းလ  ်းတွင့် န  င့်င တစ့်ဝန့််းြှ မပည့်သူလူထ အတွက့် 
တ  ်းတက့်ြှုြ ာ်းမဖစ့်ရစ န့်  ည့် ွယ့်ရသာ ရလ်းနှစ့်တာအစီအစဉ့်တစ့် ပ့် မဖစ့်ပါသည့်။ မြန့်ြာန  င့်င အရနမဖင ့် 
က  ယ ့်အာ်းက  ယ့်က  ်း  ည့်တည့်န  င့်စွြ့််း ှ ရစရ ်း အကူအညရီပ်း ာတွင့် အဓ ကစီ်းပွာ်းရ ်း 
မပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်း၊ အဖွွဲွံ့အစည့််းဆ  င့် ာ ဆန့််းသစ့်တီထွင့်ြှုြ ာ်းက   တ  ်းတက့်ရစန  င့်ြည ့်၊ ပဋ ပကခနှင ့် 
ြညီြ ြှု၏ စီ်းပွာ်းရ ်းဆ  င့် ာ ရြာင့််းနှင့်အာ်းြ ာ်းက   ရလ ာ ခ န  င့်ရ ်းအတွက့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် 
ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှုက   မဖစ့်ရပေါ်ရစရသာ စွြ့််းရဆာင့် ည့်က   တ  ်းမြြှင ့်ရပ်းြည ့် ရဒသခ စွြ့််းရဆာင့် ှင့်ြ ာ်းက   
TIGAက ပ  ပ  ်းကူညသွီာ်းပါြည့်။ ဤတွင့် ရယဘ ယ အာ်းမဖင ့် ဆင့််း ွဲြွွဲရတြှု ရလ ာ ခ မခင့််းနှင ့်တကွ 
ြ ာ်းမပာ်းလှရသာ တ  င့််း င့််းသာ်း ဦ်းစီ်းသည ့် အ ပ့်ခ  ပ့်ရ ်းနယ့်ရမြြ ာ်း/အ ပ့်စ ြ ာ်း၊ မပည့်ရထာင့်စ အစ  ်း နှင ့် 
တပ့်ြရတာ့်တ  ေ့အ ကာ်း ှ  ပဋ ပကခရလ ာ ပါ်းမခင့််းြှ   ှ လာန  င့်ရသာ စီ်းပွာ်းရ ်းအက   ်းအမြတ့်ြ ာ်းအာ်း 
ခ ွဲွံ့ထွင့်မခင့််းတ  ေ့ ပါဝင့်ပါြည့်။ 

 
TIGA က ပါဝင့်ကူညီရ ်း နယ့်ပယ့်သ  ်းခ အာ်း ဦ်းတည့်ထာ်းပါသည့်။ 

 
၁။ စ်ီးပာွ်းရ ်း မပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်း - စီ်းပွာ်းရ ်း မပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်းက   တ  ်းတက့်ရစမခင့််းနှင ့် 
ထ  မပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်းက   ထ ရ ာက့်စွာ အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်န  င့် န့်အတွက့် အစ  ်း နှင ့် 
အစ  ်း ြဟ တ့်သူြ ာ်းအတွက့် စွြ့််းရဆာင့် ည့်မြြှင ့်တင့်မခင့််း၊ 
၂။ သဘာဝအ င့််းအမြစ့် စြီ ခနေ့့်ခွွဲြှု - သဘာဝအ င့််းအမြစ့်ြ ာ်း စီြ ခနေ့့်ခွွဲြှုနငှ ့် မပည့်ရထာင့်စ နှင ့် 
မပည့်နယ့်/တ  င့််းရဒသကကီ်းြ ာ်းအ ကာ်း  င့််းမြစ့်ခွွဲရဝြှုအာ်း တ  ်းတက့်ရစမခင့််း နှင ့် 
၃။ အရမခခ အရဆာက့်အအ   - ပ  ြ  ပွင ့်လင့််းမြင့်သာဖပီ်း အက   ်း ှ ရစြည ့် အရမခခ အရဆာက့်အအ   ဆ  င့် ာ 
ဆ  ်းမဖတ့်ခ က့်ခ ြှတ့်မခင့််းအတွက့် လ ပ့်ငန့််းစဉ့်ြ ာ်း ခ ြတှ့်ရဖာ့်ထ တ့်မခင့််း။ TIGAအ  ရပ်းအပ့်ထာ်းသည ့် 
နည့််းပညာဆ  င့် ာကူညီြှုနှင ့် အကက ရပ်းဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်းက   ပ  ပ  ်းရပ်း န့်အတွက့် TIGA ၏  ည့် ွယ့်ခ က့်ြ ာ်း 
ရအာင့်မြင့်ရစ န့် ရပါင့််းစည့််းရဆာင့် ွက့် ကြည ့် မြန့်ြာ၊ အရြ  ကန့် မပည့်ရထာင့်စ နှင ့် န  င့်င တကာ 
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အစ  ်း ြဟ တ့်ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းသ  ေ့ Nathanက အရသ်းစာ်း ရထာက့်ပ  ရ က်းဆ ြ ာ်း ရပ်းအပ့်သွာ်းပါြည့်။ 
အစ  ်း ြဟ တ့်ရသာ အဓ ကအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၏ စွြ့််းရဆာင့် ည့်က   မြြှင ့်တင့် န့်၊ သ ရတသနနှင ့် အနှစ့်သာ  
မပည ့်ဝသည ့် အရထာက့်အထာ်းအရမခမပ  အမပန့်အလှန့်ရဆွ်းရနွ်းြှု(ဒ  င့်ယာရလာ ဂ့်)က   အာ်းရပ်း န့်၊ 
ြူဝါဒမပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်းအတွက့် အဆ  မပ  တ  က့်တနွ့််း န့်နှင ့် အဆ  ပါမပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲြှုြ ာ်းအာ်း 
အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်ြှုက    ကည ့်ရှု ရလ လာ န့်၊ ဦ်းတည့်လူူ့အသ  က့်အဝန့််းြ ာ်းထ  ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်း 
ပ  ပ  ်းရပ်းမခင့််းက   ပ  ြ  ရကာင့််းြွန့်ရစ န့် တ  ေ့အတွက့် အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းြ ာ်းက   အသ  ်းမပ ပါြည့်။ 
 
USAID TIGA အစီအစဉ့်အတွက့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်ရ ်း ြ တ့်ဖက့်အရနမဖင ့် Nathan သည့် 
ဤနှစ့်စဉ့်အစီအစဉ့်ထ တ့်မပန့်ခ က့် (APS) က  ထ တ့်မပန့်ကာ Nathan ၏ အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ   
ရ က်းအစီအစဉ့်တွင့်  န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  ြှုက    ယူြည ့် လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းအတွက့် စီြ ခ က့် အဆ  မပ လ ာ အက ဉ့််းခ  ပ့် 
(Concept Paper) ြ ာ်းက   ၂၀၂၀ မပည ့်နှစ့်၊ ဒီဇင့်ဘာလ ၂၃  က့်ရနေ့ြှ ၂၀၂၁ ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃  က့်ရနေ့အထ  
လက့်ခ ရနဖပီမဖစ့်ရ ကာင့််း ရ ကညာအပ့်ပါသည့်။ 
 

အ ပ့်ဘက့်လူြှုအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း (CSOs)၊  ပ့် ွာအရမခမပ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း (CBOs)၊ အမြတ့်အစွန့််းြယရူသာ 

အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၊  ကွန့် က့်ြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့်  အ ပ့်စ ြဟာြ တ့်အဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ တ  င့််းရဒသကကီ်း/မပည့်နယ့်အဆင ့် 

ညြှ န ှုင့််းရဆာင့် ွက့်ရ ်းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ ပညာ ှင့်အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနှင ့် ြူဝါဒအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၊ ရကာ့်ြတီြ ာ်း၊ 

လ ပ့်ငန့််းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ ပ ဂဂလ ကကဏ္ဍအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၊ ပဋ ပကခနှင ့် ဆက့်န ယ့်ရနရသာ/တ  င့််း င့််းသာ်းရ ်း ာ နှင ့် 

ဆက့်န ယ့်ရနရသာ/က ာ်း၊ြရ ်း ာနှင ့် ဆက့်န ယ့်ရနရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနှင ့် ရငွရ က်းဆ  င့် ာ 

အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းအာ်း အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းဆ အတွက့် ရလ ာက့်ထာ်း ကပါ န့် Nathanအရနမဖင ့် 

ဖ တ့်ရခေါ်အပ့်ပါသည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်း န့်ပ  ရငွက     ှ သူြ ာ်းသည့် လ ပ့်ငန့််းအသစ့်တစ့်ခ အာ်း စတင့် န့် 

သ  ေ့ြဟ တ့်  ှ နှင ့်ဖပီ်းလ ပ့်ငန့််းတစ့်ခ အာ်း ခ ွဲွံ့ထွင့် န့် သ  ေ့ြဟ တ့် ထပ့်ြ ဆန့််းသစ့်တီထွင့် န့် လ ပ့်ရဆာင့်န  င့် ြည့် 

မဖစ့်ပါသည့်။ 

 

အဆ  မပ ထာ်းရသာ အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းဆ လ ပ့်ငန့််းသည့် ရအာက့်ပါ ည့် ွယ့်ခ က့်ြ ာ်းြှ တစ့်ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် 

တစ့်ခ ထက့်ပ  ရသာ အခ က့်ြ ာ်း ရအာင့်မြင့်ရစရ ်းအတွက့်  ည့် ွယ့်သင ့်ပါသည့် - 
 
 

• အရထာက့်အထာ်းအရမခမပ  ြဝူါဒ ဆန့််းစစ့်ရလ လာြှု၊ အမပန့်အလနှ့်ရဆ်ွးရန်ွးြှု (ဒ  င့်ယာရလာ ဂ့်) နငှ ့် 

အဆ  မပ တ  က့်တနွ့််းြှုတ  ေ့အတကွ့် စြွ့််းရဆာင့် ည့်တ  ်းမြြှင ့် န့်၊  

အ ပ့်ဘက့်လူြှုအဖွွဲွံ့အစည့််း၊ ြူဝါဒသ ရတသနနှင ့် အကက ရပ်းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ ပ ဂဂလ ကကဏ္ဍ 

အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနှင ့် အမခာ်းရသာသက့်ဆ  င့် ာအ ပ့်စ နှင ့် ဆက့်စပ့်ပတ့်သက့်သူြ ာ်းအာ်း ဦ်းတည့်ပါ 

သည့်။ ြညြီ ြှုအာ်း ရလ ာ ခ ဖပီ်း ပဋ ပကခမဖစ့်ရပေါ်ရစသည ့် စီ်းပွာ်းရ ်းဆ  င့် ာ အရ ကာင့််း င့််းြ ာ်းက   

ရလ ာ ပါ်းရစြည ့် စီ်းပွာ်းရ ်း မပ မပင့်ရမပာင့််းလွဲရ ်း ရ ွှံ့ရမပ်းလှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းက   အထူ်းအရလ်းထာ်း 
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ဗဟ  မပ ရဆာင့် ွက့်သွာ်းြည့် မဖစ့်သည့်။ ၎င့််းတ  ေ့တွင့် က န့်သွယ့်ြှုနှင ့်  င့််းနှီ်းမြြှ ပ့်နှ ြှု၊ စ  က့်ပ   ်းရ ်း ဆ  င့် ာ 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းရ ်း၊ သဘာဝ င့််းမြစ့် စီြ ခနေ့့်ခွွဲရ ်း၊ အရမခခ အရဆာက့် အအ  ဆ  င့် ာ အစအီစဉ့်ခ  ြှတ့်ရ ်း နှင ့် 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်း၊ ရငွရ က်းရ ်းကွက့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းရ ်း၊ စွြ့််းအင့်နှင ့် လ ပ့်စစ့်၊ ပဋ ပကခ ရဒသြ ာ်းတွင့် ပဋ ပကခ 

ရလ ာ ခ ရ ်းအတွက့် ပဋ ပကခနှင ့် က ာ်း/ြ မဖစ့်တည့်ြှုက   ထည ့်သွင့််း စဉ့််းစာ်းရဆာင့် ွက့်ြှု၌ 

ြူဝါဒဒ  င့်ယာရလာ ဂ့်နှင ့် ပတ့်သက့်ဆက့်န ယ့်သူြ ာ်း ခ  တ့်ဆက့်ရဆာင့် ွက့် ြှုတ  ေ့က   

ရဆာင့် ွက့်ရ ်းအတွက့်၊ အြ   ်းသြီ်းပ  င့် စီ်းပွာ်းရ ်း လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းနှင ့် တ  င့််း င့််းသာ်းပ  င့် 

စီ်းပွာ်းရ ်းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်း၏ အရမခအရနြ ာ်း တ  ်းတက့်ရကာင့််းြွန့် ရစရ ်းအတွက့် ရဆာင့် ွက့်ြည ့်  

အမပ သရဘာရဆာင့် ခ ဉ့််းကပ့်ြှုြ ာ်းက   အာ်းရပ်းမြြှင ့်တင့်ရ ်းနှင ့် အသက့်ဆ  င့်ဆ  ်းမဖစ့်ြည ့် 

စွြ့််းရဆာင့် ည့်နှင ့် က စစ ပ့်ြ ာ်းက   စဉ့််းစာ်းဆ  ်းမဖတ့်မခင့််းတ  ေ့ ပါဝင့်သည့်။ 

 

• အငယ့်စာ်းနငှ ့် အရသ်းစာ်း လ ပ့်ငန့််းြ ာ်း၏ ရငရွ က်းဝန့်ရဆာင့်ြှုသ  ေ့ လက့်လြှ့််းြြီှုအာ်း ခ ွဲွံ့ထငွ့် န့်၊  

သီ်းမခာ်း လ  အပ့်ခ က့်နှင ့် ရတာင့််းဆ  ခ က့်ြ ာ်းအာ်း ထင့်ဟပ့်ရနသည ့် ရဝ်းလ ရခါင့်ဖ ာ်း ရဒသြ ာ်း မဖစ့်ရစ၊ 

ဝန့်ရဆာင့်ြှု ြလ  ရလာက့်ရသာရန ာြ ာ်းမဖစ့်ရစ၊ ပဋ ပကခဒဏ့်သင ့်ရန ာြ ာ်းမဖစ့်ရစ တ  ေ့တွင့် 

စ ရဆာင့််းရငွြ ာ်း အသ  ်းခ မခင့််းအာ်း အာ်းရပ်းမြြှင ့်တင့်ရပ်း န့်၊ ရငွရ က်းဆ  င့် ာနှင ့်  ဒစ့်ဂ စ့်တယ့်ဆ  င့် ာ 

သ နာ်းလည့်ြှုအာ်း မြြှင ့်တင့်ရပ်း န့် အထူ်းဂရ မပ ရဆာင့် ွက့်ပါြည့်။ 

စ တ့်ပါဝင့်စာ်းရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းအာ်း အထက့်ပါ ည့် ယွ့်ခ က့်ြ ာ်းအနက့် တစ့်ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် 
တစ့်ခ ထက့်ပ  သည ့် အခ က့်ြ ာ်းက   အရမခခ အဆင ့်နှင ့် မပည့်နယ့်/တ  င့််းရဒသကကီ်း အဆင ့် ြူဝါဒ 
ပတ့်ဝန့််းက င့်ြ ာ်းြှ မပည့်ရထာင့်စ အဆင ့်အထ  ရအာင့်မြင့်ရပါက့်ရ ာက့်န  င့်ရ ်းအတွက့် ဆန့််းသစ့် 
တီထွင့်ြှု ှ သည ့် အကက ဉာဏ့်ြ ာ်းက   အဆ  မပ  န့်အာ်းရပ်းအပ့်ပါသည့်။ မပဿနာ သ  ေ့ြဟ တ့် က စစ ပ့်တစ့်ခ  
အတွက့် ဖန့်တီ်းြှုမပည ့်ဝသည ့် ရမဖ ှင့််းခ က့်ြ ာ်းအာ်း ရဖာ့်မပန  င့်ရသာ အဆ  မပ ထာ်းသည ့် ဆန့််းသစ့်တီထွင့် ြှု ှ  
အကက ဉာဏ့်ြ ာ်းသည့် လက့်ရတွွံ့က ၊ လ ပ့်ရဆာင့်န  င့်စွြ့််း ှ သင ့်ဖပီ်း အနှစ့်သာ  မပည ့်ဝကာ 
ရ  ညှ့်တည့်တ  သည ့် အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှုက   မပသသင ့်ပါသည့်။ ဤ APS၏ ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် APS 
၏ အဓ ကအရလ်းရပ်းပထဝီနယ့်ရမြြ ာ်းမဖစ့်ရသာ  န့်က န့်၊ ရနမပည့်ရတာ့်၊ ကခ င့်မပည့်နယ့်၊ က င့်မပည့်နယ့်၊ 
ကယာ်းမပည့်နယ့်နှင ့်  ှြ့််းမပည့်နယ့်တ  ေ့တွင့် အရမခစ  က့်သူြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် လ ပ့်ငန့််း 
အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ြည ့်သူြ ာ်း မဖစ့် ပါသည့်။ မြန့်ြာန  င့်င ၏ အမခာ်းရသာ ပထဝီနယ့်ရမြြ ာ်းအာ်း 
ဦ်းတည့်ဖပီ်း စ တ့်ဝင့်စာ်းဖွယ့်ရကာင့််းရသာ ခ ဉ့််းကပ့်ြှုနငှ ့် ရမဖ ငှ့််းခ က့်ြ ာ်းက   တင့်သွင့််းသည ့် ရလ ာက့်ထာ်း 
သူြ ာ်းအာ်းလည့််း ထည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းန  င့်သည့်။ 
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၁.၂။ ရထာက့်ပ  ရ က်း စ နှုန့််းြ ာ်း 
 

Nathan ြှ  န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  သည ့် အရသ်းစာ်း ရထာက့်ပ ရ က်းဆ မဖင ့် ရဆာင့် ွက့်သည ့် လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းသည့် 
ရအာက့်ပါ ရယဘ ယ စ နှုန့််းြ ာ်းနှင ့် မပည ့်ြီ ြည့် - 

 
 

• TIGA ၏ ရယဘ ယ ပန့််းတ  င့်နှင ့် အထက့်ပါ အပ  င့််း ၁.၁ တွင့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့်အတ  င့််း လ ပ့်ငန့််း၏ 
သီ်းသနေ့့် ည့် ွယ့်ခ က့် တစ့်ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် တစ့်ခ ထက့်ပ  သည့်တ  ေ့က   အာ်းရပ်းမြြှင ့်တင့် ြည့်။ 

• မြန့်ြာန  င့်င တွင့် ရဆာင့် ွက့် ြည့်။ 

• သက့်ဆ  င့်ြှု ှ ဖပီ်း နည့််းစနစ့်အ  ရကာင့််းြွန့်သည ့်  လဒ့်ြ ာ်းအရပေါ် အရလ်းထာ်းလ က့် 
 လဒ့်အရလ်းရပ်း သ  ေ့ြဟ တ့်  စွြ့််းရဆာင့် ည့်အရမခမပ  မဖစ့် ြည့်။ လ ပ့်ငန့််းတာဝန့်ြ ာ်း၊ 
အက   ်း လဒ့်ြ ာ်းနှင ့် ရထာက့်ပ  ရငွထ တ့်ရပ်းြည ့်အြှတ့်ြ ာ်းအ ကာ်း ရ ကာင့််းက   ်းခ  င့်ြာသည ့် 
ဆက့်စပ့်ြှုက   မပသ ြည့်။ တ  င့််းတာန  င့်ရသာ၊ ြှန့်ကန့်ရ ကာင့််း အတည့်မပ န  င့်ရသာ 
အည န့််းက န့််းြ ာ်းနှင ့်  လဒ့်ြ ာ်း ပါဝင့် ြည့်။ ဤအရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းဆ  အစီအစဉ့်ြှ 
 န့်ပ  ရငွသည့် တစ့်နှစ့်တာအမဖစ့် ကနေ့့်သတ့်ထာ်းရ ကာင့််း အသ အြှတ့်မပ လ က့် အဆ  မပ ထာ်း 
ရသာလ ပ့်ငန့််းြ ာ်းအာ်း သက့်ဆ  င့်သလ   ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်န  င့် န့် ရ  ညှ့်တည့်တ  ရစန  င့် စွြ့််းအာ်း 
မပသ ြည့်။ 

 

အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းဆ ြ ှ ထ တ့်ရပ်းရသာ  န့်ပ  ရငွသည့် ရထာက့်ပ  ရ က်းတွင့် ပါဝင့်ထာ်းသည ့် 
လ ပ့်ငန့််းြ ာ်း ရဆာင့် ွက့်ရ ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်လ က့် ှ ရသာ လ  အပ့်ဖပီ်း ခွင ့်မပ န  င့်သည ့် က န့်က စ  တ့် 
ြ ာ်းအတွက့်သာ က ခ ြည့်မဖစ့်သည့်။ အက   ်းဝင့်သည ့် က န့်က စ  တ့်ြ ာ်းတွင့် အစီအစဉ့် ဝန့်ထြ့််း လစာြ ာ်း၊ 
အကက ရပ်းအခရ က်းရငွြ ာ်း၊ သင့်တန့််းြ ာ်း၊ အစည့််းအရဝ်းြ ာ်းနှင ့် နှီ်းရနှာဖလှယ့်ပွွဲြ ာ်း၊ ထ တ့်ရဝြှုြ ာ်း၊ 
ပစစည့််းက   ယာ ဝယ့်ယူြှုနငှ ့် ငှာ်း ြ့််းြှု၊ ရ  ်းစ  တ့်နှင ့် ခ ီ်းသွာ်းလာရ ်း စ  တ့်ြ ာ်း၊ အမခာ်းရသာ 
တ  က့်ရ  က့်က န့်က စ  တ့်ြ ာ်း စသည့်တ  ေ့ပါဝင့်သည့်။  န့်ပ  ရငွက ခ  ြည ့် သီ်းမခာ်းက န့်က  စ  တ့်ြ ာ်းသည့် ဤ 
APS ၏ လာြည ့်အပ  င့််းြ ာ်းတွင့်  ည့်ည န့််းပါ ှ သည ့် USAID ၏ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းအတွက့်  န့်ပ  ရငွက ခ မခင့််းဆ  င့် ာ 
လြ့််းည န့်ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် က  က့်ညီ ြည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်း ဆ   ှ သူြ ာ်းသည့် USAID ဥပရဒစည့််းြ ဉ့််းြ ာ်းနှင ့် 
ပတ့်သက့်၍ ဗဟ သ တ ှ သည ့် စ တ့်နှစ့်မြြှ ပ့်ထာ်းရသာ အဖွွဲွံ့တငွ့််း င့််းမြစ့် တစ့်ဦ်းတစ့်ဖွွဲွံ့ြှ USAID 
လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် က  က့်ညီြှုက   ရလ လာကကီ်း ကပ့်န  င့် န့်နှင ့် စီြ ခနေ့့်ခွွဲန  င့် န့် အတွက့် 
ရထာက့်ပ  ရ က်း န့်ပ  ရငွြ ာ်းက   သ  ်းစွွဲန  င့်သည့်။ 

 
၁.၃။ အခငွ ့်အာဏာနငှ ့် က င ့်သ  ်းြည ့် စည့််းြ ဉ့််းြ ာ်း 
 
USAID ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနှင ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း အရသ်းစာ်း ရထာက့်ပ  ရ က်း 
အစီအစဉ့်သည့် ADS အခန့််း ၃၀၃ (ADS Chapter 303) ြှ လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်း "အစ  ်း ြဟ တ့်ရသာ 
အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းအတွက့် ရထာက့်ပ  ရ က်းနှင ့် ညြှ န ှုင့််းရဆာင့် ွက့်ရ ်း သရဘာတူညီခ က့်ြ ာ်း" က   လ  က့်နာဖပီ်း 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303.pdf
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USAID စ မပဋ္ဌာန့််းခ က့်ြ ာ်းနှင ့် Nathan ၏ ရထာက့်ပ  ရ က်း လ ပ့်ငန့််းစဉ့်ြ ာ်း၏ စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််းြ ာ်းအတ  င့််း 
မဖစ့်ြည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်းသရဘာတူညီခ က့် တစ့်ခ စီတွင့်  ည့်ည န့််းထာ်းသည့်ြှာ အရြ  ကန့်ြဟ တ့်ရသာ 
အစ  ်း ြဟ တ့်သည ့်အဖွွဲွံ့အစည့််း လက့်ခ သူြ ာ်း အတွက့် ြမဖစ့်ြရနလ  က့်နာ ြည ့် စ မပဋ္ဌာန့််းခ က့်ြ ာ်း၊ 
အစ  ်း ြဟ တ့်သည ့် အဖွွဲွံ့အစည့််းသ  ေ့ ပ  ရသပြာဏ ဆ ရ က်းြ ာ်းအတွက့် စ မပဋ္ဌာန့််းခ က့်ြ ာ်း (Mandatory 
Standard Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Recipients,  Standard Provisions for Fixed 
Amount Awards to Nongovernmental Organization)၊ ထ  ေ့အမပင့် Nathan ၏ USAID နှင ့် အဓ ကစာခ  ပ့်ပါ 
လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် သက့်ဆ  င့် ာ အရြ  ကန့်မပည့်ရထာင့်စ ဥပရဒနှင ့် ရဒသတွင့််း ဥပရဒြ ာ်း မဖစ့်သည့်။ 

 
လ ပ့်ငန့််း၏ ရထာက့်ပ  ရ က်းဆ ြ ာ်းက   အရြ  ကန့်မပည့်ရထာင့်စ  န  င့်င မခာ်းရ ်း ာဥပရဒ (U.S. Foreign Affairs 
Act) နှင ့် USAID ၏ အဆင ့်မြင ့် ည န့် ကာ်းခ က့်စနစ့် (ADS) ၃၀၂၊၃၊၅၊၆ "စာခ  ပ့်ခ  ပ့်ဆ  ထာ်းရသာ 
ရထာက့်ပ  ရ က်းြ ာ်း" တ  ေ့၏ အခွင ့်အာဏာမဖင ့် ရဆာင့် ွက့်သည့်။ 

 
ADS ၃၀၃ သည့် စီြ ခနေ့့်ခွွဲြှုနှင ့် အသ  ်းစ  တ့်ဆ  င့် ာ အရြ  ကန့်အစ  ်း ရ  ်း (OMB) နှင ့် န  င့်င တကာဖွ ွံ့ဖဖ  ်းြှုဆ  င့် ာ 
အရြ  ကန့်ရအဂ င့်စီ (U.S. Agency for International Development) တ  ေ့ြှ ထ တ့်မပန့်ထာ်းသည ့် 
စည့််းြ ဉ့််းဆ  င့် ာ ထပ့်ရဆာင့််းစာ ွက့်စာတြ့််းြ ာ်းအာ်း  ည့်ည န့််းသည့်။ 

 
APS မပင့်ဆင့်မခင့််းဆ  င့် ာ ထပ့်ရဆာင့််းသတင့််းအခ က့်အလက့်ြ ာ်းက   ADS ၃၀၃၊၃၊၅၊၃ 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303 တွင့် ရတွွံ့ ှ န  င့်သည့်။ 

 
၂ CFR ၂၀၀ ၏ စာသာ်းအမပည ့်အစ  က   http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text- 
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl  တွင့် ရတွွံ့ ှ န  င့်သည့်။ 

 

အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် ၎င့််း၏ အဓ က လူပ ဂဂ  လ့်၊  ှယ့်ယာ ှင့်ြ ာ်း၊ ဒါရ  က့်တာြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် 
ြ တ့်ဖက့်ြ ာ်းြှာ ရအာက့်ပါစာ င့််းြ ာ်းအနက့် တစ့်ခ ခ တွင့် ပါဝင့်ရနပါက ၎င့််းသည့် ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ  န့် 
အ ည့်အခ င့််းြမပည ့်ြီ ဟ  အလ  အရလ ာက့် သတ့်ြှတ့်သည့် - 

 

• ဘဏ္ဍာရ ်းဌာန၊ န  င့်င မခာ်းပ  င့်ဆ  င့်ြှုြ ာ်းထ န့််းခ  ပ့်ြှုရ  ်း (OFAC) ြှ စီြ သည ့် 
အထူ်းသတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာန  င့်င သာ်း (SDN) စာ င့််း - https://home.treasury.gov/policy-
issues/financial- sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-
human-readable-lists 

 

• န  င့်င မခာ်းရ ်းဌာန - https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of- 

terrorism/ 
 

•  ာဇဝတ့်ဂ  ဏ့််းခ  ပ့်ဥပရဒ (King Pin Act) သတ့်ြှတ့်ခ က့်ြ ာ်း - Kingpin Act Designations, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200825
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• န  င့်င မခာ်းအ ကြ့််းဖက့်အဖွွဲွံ့အစည့််းစာ င့််း (FTO) - https://www.state.gov/foreign-terrorist- 

organizations/ 

 

• အ ကြ့််းဖက့်ခ န့်လှပ့်စာ င့််း (TEL) - https://www.state.gov/terrorist-exclusion-list/ 
• သြမတအြ နေ့့် (Executive Order) ၁၃၂၂၄ - https://www.state.gov/executive-order-13224/ 

 

• အ ကြ့််းဖက့်ဝါဒ သတ့်ြှတ့်ခ က့် စာြ က့်နှာ - https://www.state.gov/terrorist-designations-and-

state-sponsors- of-terrorism/ 
 

• ခ န့်လှပ့်ထာ်းရသာအဖွွဲွံ့ြ ာ်းစာ င့််းစနစ့် - https://www.sam.gov/SAM/ 

 

• ကြ္ာ က လသြဂဂ စ စည့််းြှုစာ င့််း (ဆ  ်းမဖတ့်ခ က့် ၁၂၆၇) - 
https://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml 

 

USAID ရထာက့်ပ  ရ က်း န့်ပ  ရငွြ ာ်းက   လက့်ခ   ှ သည ့် အဖွွဲွံ့အစည့််းတ  င့််းအရနမဖင ့် သူတ  ေ့၏ 
ရထာက့်ပ  ရ က်းဆ နှင ့်ပတ့်သက့်ရသာ စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််းြ ာ်းအတ  င့််း သက့်ဆ  င့်သည ့် အထက့်  ည့်ည န့််းပါ 
စည့််းကြ့််းြ ာ်း၌ ပါ ှ သည ့် လြ့််းည န့်ခ က့်ြ ာ်းအတ  င့််း လ  က့်နာရစရ ်းအတွက့် Nathan ြှ ရဆာင့် ွက့် န့် 
လ  အပ့်သည့်။ ထ  ေ့အတူ ဆ   ှ သူအာ်းလ  ်းသည့် အဖပီ်းသတ့်ဆ ြ  ှ ြီတငွ့် အရြ  ကန့် မပည့်ရထာင့်စ  သ ရ  ်းြှ 
လ  အပ့်သည ့်အတ  င့််း အရထွရထွ လူူ့အခွင ့်အရ ်းခ   ်းရဖာက့်ြှု (Gross Violation of Human Rights) 
စ စစ့်ခ က့်က   မဖတ့်သန့််း န  င့်ပါသည့်။ 

 
TIGA ၏ ရထာက့်ပ  ရ က်းအစီအစဉ့်တွင့် Nathan ၏ ရထာက့်ပ  ရ က်းမပ လ ပ့်မခင့််းဆ  င့် ာ အခွင ့်အာဏာ 
ြ ာ်းအနက့် တစ့်ခ လ  ်းက  မဖစ့်ရစ၊ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ  င့််းက  မဖစ့်ရစ အခ  န့်ြရ ွ်း ဖ က့်သ ြ့််း န့် USAID ြှ 
အခွင ့်အရ ်း ှ သည့်။ 

 
၂။ ဆ ရ က်းသတင့််းအခ က့်အလက့် 

 

၂.၁။ အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းဆ ၏ အခ  န့်အတ  င့််းအတာ 
 

ဤ APS ရအာက့်ြ ှဆ တစ့်ခ ၏ အခ  န့်အတ  င့််းအတာသည့် ဆ ခ ်ီးမြြှင ့်သည ့် ရနေ့ က့်ြှ ၁၂ လ (တစ့်နှစ့်) အထ  

မဖစ့်န  င့်သည့်။ Nathan Associates သည့်လည့််းရကာင့််း၊ USAID သည့်လည့််းရကာင့််း ဤ APS က   

ြည့်သည ့်အခ  န့်တွင့်ြဆ   ပယ့်ဖ က့် န့် အခွင ့်အရ ်း ှ သည့်။ 

 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200825
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200825
https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
https://www.state.gov/terrorist-exclusion-list/
https://www.state.gov/executive-order-13224/
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://www.state.gov/terrorist-designations-and-state-sponsors-of-terrorism/
https://www.sam.gov/SAM/
https://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml
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၂.၂။  န့်ပ  ရင ွ  ှ န  င့်ြှု 
 

ဤ APS ရအာက့်ြှ ရပ်းအပ့်ထာ်းသည ့် စ စ ရပါင့််း န့်ပ  ရငွသည့် အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ ၇၀၀,၀၀၀ 
ရက ာ့်လွန့်ြည့်ြဟ တ့်ပါ။ 

 
ဆ တစ့်ခ စီအတွက့် အဖပီ်းသတ့် န့်ပ  ရငွအဆင ့်သည့် ပါဝင့်အရ ကာင့််းအ ာ၊ သက့်ဆ  င့်ြှု၊ အ ည့်အရသွ်း၊ 

  ှ သည ့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်း အရ အတွက့်၊ လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် ယှဉ့်ဖပ  င့်ရနရသာ 

ဦ်းစာ်းရပ်းအခ က့်ြ ာ်းအရပေါ် ြူတည့်ပါြည့်။  န့်ပ  ရငွ  ှ န  င့်ြှုအရပေါ် ြူတည့်လ က့် ရထာက့်ပ  ရ က်းတစ့်ခ လ င့် 

အြ ာ်းဆ  ်းပြာဏ အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ သတ့်ြှတ့်ထာ်းသည့်။ ဤ APS ရအာက့်ြ ှ

ရလ ာက့်ထာ်းခ က့်တစ့်ခ က   လက့်ခ မခင့််းသည့် ဆ ခ ်ီးမြြှင ့်ြည့်ဟ  ဆ  လ  မခင့််းြဟ တ့်သလ   ဆ ခ ်ီးမြြှင ့်ပါကလည့််း 

ရတာင့််းခ ထာ်းသည ့် ရဒေါ်လာပြာဏအတ  င့််း အမပည ့်အဝ  န့်ပ  ရငွရပ်းအပ့်ြည့်ဟ  အာြခ မခင့််းြ ှ ပါ။ 
 

အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ထက့် ရက ာ့်လွန့်ရနရသာ တင့်သွင့််းခ က့်တစ့်ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် ၁၂ လ 

ရက ာ့်လွန့်ရနရသာ လ ပ့်ရဆာင့်ခ က့်ကာလတစ့်ခ အာ်း ခွင ့်မပ မခင့််းအတွက့် Nathan နှင ့် USAID ြှ 

အထူ်းခွင ့်မပ ခ က့်က   လ  အပ့်ြည့်မဖစ့်ကာ ၎င့််းတ  ေ့ြှာ  ှာ်းပါ်းမဖစ့်ခွဲဖပီ်း အထူ်းသမဖင ့် စ တ့်ဝင့်စာ်းဖွယ့် ရကာင့််းရသာ 

အရမခအရနြ ာ်းတွင့်သာ ထည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ 
 

စာတြ့််းြ ာ်းအာ်း ၂၀၂၀ မပည ့်နှစ့်၊ ဒီဇင့်ဘာလ ၂၃  က့်ရနေ့ြှ ၂၀၂၁ ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃  က့်ရနေ့ အတွင့််း 

အစဉ့်ြမပတ့် လက့်ခ သွာ်းြည့်မဖစ့်ဖပီ်း လက့်ခ   ှ သည ့်အစဉ့်အတ  င့််း အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်း ဆန့််းစစ့်ရ ်း 

ရကာ့်ြတီ (GRC) ြှ ဆန့််းစစ့်သွာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ တင့်သွင့််းထာ်းရသာ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းြှ အရ အတွက့် 

ြည့်ြ က  မဖစ့်ရစ  န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  မခင့််းက  လည့််းရကာင့််း၊ ြည့်သည ့်ရလ ာက့်လ ာက  ြ   န့်ပ  ရငွ 

ြရထာက့်ပ  မခင့််းက  လည့််းရကာင့််း ရဆာင့် ွက့် န့် Nathanတွင့် အခွင ့်အရ ်း ှ သည့်။ 

 

၂.၃။ ဆ ရ က်းအြ   ်းအစာ်း 

ဤ APS အ  ရပ်းအပ့်ရသာ ဆ ရ က်း(ြ ာ်း)သည့် ပ  ရသပြာဏ သတ့်ြတှ့်ထာ်းရသာ ဆ ရ က်း (FAA) 

အြ   ်းအစာ်း မဖစ့်ပါသည့်။ ထ  ဆ ရ က်း(ြ ာ်း)ြှာ အြှန့်တကယ့်က န့်က ရသာ စ  တ့်က   အရမခခ ၍ 

ရငွ င့််းစာ်းမပန့်ထ တ့်ရပ်းမခင့််းထက့် ကက  တင့်ဆ  ်းမဖတ့်ထာ်းရသာ ြှတ့်တ  င့်ြ ာ်း/အက   ်း လဒ့်ြ ာ်း/ လဒ့်ြ ာ်း 

ပါဝင့်သည ့် အခ  န့်ဇယာ်း၏ မဖစ့်ထွန့််းရအာင့်မြင့်ြှုရပေါ်တွင့် ြူတည့်၍ ကက  တင့်သတ့်ြှတ့်ထာ်းသည့်  

ရငွရထာက့်ပ  ြှုအဆင့် က   ပ  ပ  ်းရပ်းြည ့် ဆ ရ က်းအြ   ်းအစာ်းတစ့်ခ  မဖစ့်ပါသည့်။1  

ဤဆ ခ ်ီးမြြှင့် သည့်  နည့််းလြ့််းက   အသ  ်းမပ မခင့််းမဖင့်  Nathanသည့် စီြ အ ပ့်ခ  ပ့်ြှုဆ  င့် ာ ဝန့်ထ ပ့်ဝန့်ပ  ်းက   

ရလ ာ ခ ဖပီ်း အဖွွဲွံ့အစည့််းငယ့်ြ ာ်း ရလ ာက့်ထာ်းြှုက   အာ်းရပ်းအာ်းရမြြှာက့်မပ န  င့် န့်  ည့် ွယ့်ပါသည့်။ 

 
1 ထပ့်ြ သ  ှ လ  ပါက (၂) CFR ၂၀၀.၄၅ “ပ  ရသပြာဏသတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ဆ ရ က်းြ ာ်း” က    ကည့် ပါ။ 
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ဆ ရ က်းအရ အတွက့်သည့် လက့်ခ   ှ ရသာ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်း၏ အ ည့်အရသွ်း၊ ရမပာင့််းလွဲမဖစ့် ရပေါ်ရနရသာ 

စီြ က န့််းဦ်းစာ်းရပ်းသတ့်ြှတ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင့်   န့်ပ  ရငွ  ှ ြှုတ  ေ့အရပေါ်တွင့် ြူတည့်ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

ဤ APS အာ်း ထ တ့်မပန့်ြှုတွင့် Nathan သ  ေ့ြဟ တ့် USAID တ  ေ့၏ ကဏ္ဍနှင့်  သက့်ဆ  င့်သည့်  ဆ ရ က်း 

ကတ ကဝတ့်တစ့်ခ  ြပါ ှ ပါ။ သ  ေ့ြဟ တ့် ရလ ာက့်လ ာတစ့်ခ ၏ ထ တ့်လ ပ့်ြှုနှင့်  တင့်သွင့််းြှုတ  ေ့ရ ကာင့်  

မဖစ့်ရပေါ်လာသည့်  က န့်က စ  တ့်ြ ာ်းအာ်း Nathan တွွဲဖက့်အသင့််းဝင့်ြ ာ်းက သ  ေ့ြဟ တ့် USAID က 

ရပ်းရဆာင့် ြည့်ဟ  အဓ ပပာယ့်ြ ပါ။ Nathan နှင့်  USAID အဖွွဲွံ့တ  ေ့တွင့် လက့်ခ   ှ ရသာ တင့်သွင့််းြှု အာ်းလ  ်းက   

ပယ့်ခ ပ  င့်ခွင့် နှင့်  အကယ့်၍ Nathan တွွဲဖက့်အသင့််းဝင့်ြ ာ်းနှင့်  USAID တ  ေ့၏ အက   ်းစီ်းပွာ်း အတွက့် 

အသင့် ရလ ာ့်ဆ  ်းမဖစ့်ြည့်ဆ  လ င့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်တစ့်ဦ်းနှင့်  သီ်းမခာ်း ရစ စပ့်ရဆွ်းရနွ်းပ  င့်ခွင့် တ  ေ့က   

လက့်ဝယ့်ထာ်း ှ ပါသည့်။  

၃။ အ ည့်အခ င့််း မပည့် ြြီှု 

၃.၁။ ရလ ာက့်လ ာ ှင့်၏ အဖွွဲွံ့အစည့််းဆ  င့် ာ လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်း 

အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ဆ ရ က်းရငွတစ့်ခ အတွက့် အ ည့်အခ င့််းမပည့် ြီ န့်ြှာ ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် 

မြန့်ြာန  င့်င ြှ မဖစ့် ြည့် သ  ေ့ြဟ တ့် မြန့်ြာန  င့်င တငွ့် လက့် ှ လ ပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်ြှုြ ာ်း  ှ ရနရသာ 

အရြ  ကန့်န  င့်င အရမခစ  က့် အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခ ြှ မဖစ့် ြည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်းြ ာ်းက   အရြ  ကန့်န  င့်င  

နှင့် ြသက့်ဆ  င့်ရသာ န  င့်င တကာအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းသည့်လည့််း မြန့်ြာန  င့်င တွင့် အလ ပ့်လ ပ့် န့်အတွက့် 

ြှတ့်ပ  တင့်ထာ်း ြည့်မဖစ့်ဖပီ်း ရထာက့်ပ  ရ က်း န့်ပ  ရငွ၏ အနည့််းဆ  ်း ၈၀  ာခ  င့်နှုန့််းက   မြန့်ြာန  င့်င အတွက့် 

သာအသ  ်းမပ  ြည့်ဟူရသာ ကတ ကဝတ့်မဖင ့် စည့််းရနှာင့်ထာ်း ှ  ြည့် စသည့်  ထပ့်ရဆာင့််းသတ့်ြှတ့်ခ က့် 

ြ ာ်းနှင့် အတူ ရလ ာက့်ထာ်းန  င့်ပါသည့်။ အမခာ်းအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းအနက့် ဆ ရ က်းတစ့်ခ အတွက့် အ ည့် အခ င့််း 

မပည့် ြီရသာ သာဓကအြ   ်းအစာ်း အဖွွဲွံ့ြ ာ်းြှာ ရအာက့်ပါအတ  င့််းမဖစ့်ပါသည့် - 

● CSO ြ ာ်းနှင့်  NGO ြ ာ်း (အက   ်းအမြတ့်ြယူရသာ အဖွွဲွံ့ြ ာ်းနှင့်  ယူရသာအဖွွဲွံ့ြ ာ်း)၊ 

● စက့်ြှုလ ပ့်ငန့််း/ကဏ္ဍ၊ က န့်သွယ့်ြှု သ  ေ့ြဟ တ့် အမခာ်းရသာ ပ ဂဂလ ကကဏ္ဍ အသင့််းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ 

● ြူဝါဒအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနှင့်  ပညာ ှင့်အဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ 

● ကွန့် က့်ြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် ြဟာြ တ့်အဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ 

● တ  င့််းရဒသကကီ်း/မပည့်နယ့် ညြှ န ှုင့််းရဆာင့် ွက့်မခင့််းယူနစ့်ြ ာ်း၊ 

● ပဋ ပကခနှင ့် ဆက့်န ယ့်ရနရသာ/တ  င့််း င့််းသာ်းရ ်း ာနှင ့် ဆက့်န ယ့်ရနရသာ/က ာ်း-ြရ ်း ာနှင့်  

ဆက့်န ယ့်ရနရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၊ 

● ရကာ့်ြတီြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် သတ့်ြှတ့်ရခါင့််းစဉ့်တစ့်ခ ခ  သ  ေ့ြဟ တ့် အရ ်းက စစတစ့်ခ ခ က   အရမခခ ရသာ 

လ ပ့်ငန့််းတာဝန့်ြ ာ်း ရဆာင့် ွက့်သည့်  လ ပ့်ရဆာင့်ရ ်းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ နှင့်  
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● ဘဏ္ဍာရ ်းဆ  င့် ာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း။ 

TIGA ၏ မပဋ္ဌာန့််းထာ်းရသာ  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်းက   ပ  ပ  ်းရပ်းြည့်  အဆ  မပ လ ာြ ာ်းက  သာ 

ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ြှုမပ  န့်အတွက့် ထည့် သွင့််းစဉ့််းစာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ ထ  ေ့ရ ကာင့်   ှင့််းလင့််းမပတ့်သာ်း၍ 

ရအာင့်မြင့်ြှု  ှ န  င့်ရသာ  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း၊ လက့်ရတွွံ့က ရသာ လ ပ့်ငန့််းအစီအစဉ့်နှင့်  မပဋ္ဌာန့််းထာ်းရသာ 

ကာလအတွင့််း ှ  လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းနှင့်  ဖပီ်းရမြာက့်ရအာင့်မြင့်ြှုြ ာ်း၏ လ  က့်ရလ ာညရီထွြှု ှ ရသာ အခ  န့်ဇယာ်း၊ 

တ က ၍ တ  င့််းတာန  င့်ဖပီ်း စ စစ့်အတည့်မပ န  င့်ရသာ အည န့််းက န့််းြ ာ်းနှင့်   လဒ့်ြ ာ်းက   အဆ  မပ လ ာြ ာ်းတွင့် 

ထင့် ှာ်းစွာ ရဖာ့်မပထာ်းသင့် ပါသည့်။ အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခ ၏ အဆ  မပ ရထာက့်ပ  ရ က်း လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းသည့် 

ထ  အဖွွဲွံ့အစည့််းက  ယ့်ပ  င့်မဖစ့်ရသာ ရယဘ ယ တာဝန့်နှင့်  အဓ က ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်းနှင့်  နီ်းကပ့်စာွ 

ဆက့်န ယ့်ရနသင့် ပါသည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်းက   အက   ်း ှ စွာ အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့် န  င့် န့်အတွက့် 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းတွင့်  ှ နှင ့်ဖပီ်း သ  ေ့ြဟ တ့် ကက  တင့်စီစဉ့်ထာ်းရသာ လ ပ့်န  င့်စွြ့််းနှင့်  စီြ အ ပ့်ခ  ပ့်ြှုဆ  င့် ာ 

ဖွွဲွံ့စည့််းတည့်ရဆာက့်ပ  ြ ာ်း  ှ  ြည့်မဖစ့်ပါသည့်။ 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် အဆ  မပ တင့်သွင့််းထာ်းရသာ  ကာ်းဝင့်ရဆာင့် ွက့် ြည့်  နယ့်ပယ့်(ြ ာ်း)တွင့် 

ထ ရ ာက့်စွာ အလ ပ့်လ ပ့်န  င့် န့်အတွက့် အကျွြ့််းဝင့်ြှုနှင့်  လ ပ့်န  င့်စွြ့််းတ  ေ့က   လက့်ရတွွံ့မပသသင့် ပါသည့်။ 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်း အလှှူ ှင့်ပရ  ဂ ြ့်ြ ာ်းနှင့်  တွွဲ၍ အလ ပ့်လ ပ့်က  င့်ဖူ်းသည့်  အရတွွံ့အကက  ြ ှ ရသာ 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့်လည့််း USAID ြှ ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ထာ်းရသာ သ  ေ့ြဟ တ့် အမခာ်းအလှှူ ှင့် 

ပရ  ဂ ြ့်ြ ာ်းအာ်း ဖပီ်းစီ်းရအာင့်မြင့်ရအာင့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ဖ်ူးသည့်  အရတွွံ့အကက   ှ ရသာ 

အရမခခ  င့်ြာဖပီ်းမဖစ့်သည့်  အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနည့််းတူ ရလ ာက့်ထာ်းန  င့်ပါသည့်။ 

အြ ာ်းမပည့်သူဆ  င့် ာ တကကသ  လ့်ြ ာ်းမဖစ့်ရစ၊ ခရ  င့်နှင့်  တ  င့််းရဒသကကီ်းရ  ်းြ ာ်းမဖစ့်ရစ၊ မပည့်ရထာင့်စ  

ဝန့်ကကီ်းဌာနြ ာ်းနှင့်  လက့်ရအာက့်ခ ရ  ်းြ ာ်း အပါအဝင့် မြန့်ြာန  င့်င အစ  ်း အဖွွဲွံ့ြ ာ်းသည့် ဤ APS 

ရအာက့်တငွ့် ှ ရသာ အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ဆ ရ က်းရငွြ ာ်းက   ရလ ာက့်ထာ်း န့်အတွက့် အက   ်းြဝင့်ပါ။ 

၃.၂။ ရလ ာက့်လ ာတင့်မခင့််းအစီအစဉ့်လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်း 

ဤ APS နှင့်  စပ့်လ ဉ့််း၍ အဆ  မပ ခ က့်တစ့်ခ က   တင့်သွင့််းရသာ ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် ရအာက့်ပါ 

လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင့်  မပည့် စ   ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

● ရဒသခ အဖွွဲွံ့အစည့််း သ  ေ့ြဟ တ့် မြန့်ြာန  င့်င တွင့် အရမခစ  က့်ရသာ သ  ေ့ြဟ တ့် လ ပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့် 

လ က့် ှ ရသာ န  င့်င တကာ အဖွွဲွံ့အစည့််း မဖစ့် ြည့်။ 

● TIGA ၏ ဦ်းစာ်းရပ်းနယ့်ပယ့်ြ ာ်းနှင့်  ဆက့်စပ့်ရနရသာ ဘက့်ရပါင့််းစ  ရပါင့််းစည့််းထာ်းသည့်  

ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းပရ  ဂ ြ့်ြ ာ်းအာ်း အရကာင့်အထည့်ရဖာ့် ာတွင့် အတ တ့်က အြှန့်တကယ့် 

ရအာင့်မြင့်ခွဲ ရသာ စွြ့််းရဆာင့်ြှုြ ာ်းက   အသ  ်းခ န  င့်ြည့်  မဖစ့်န  င့်ရမခဥပြာြ ာ်းနှင့် အတူ TIGA ၏ 
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ဦ်းစာ်းရပ်းနယ့်ပယ့်ြ ာ်းနှင့်  ဆက့်စပ့်ရနရသာ စွြ့််း ည့်ြ ာ်း၊ သက့်ဆ  င့် ာ လ ပ့်န  င့်စွြ့််းြ ာ်းနှင့်  

စွြ့််းရဆာင့်န  င့်ြှုတ  ေ့က   ထင့် ှာ်းစွာ လက့်ရတွွံ့မပသန  င့် ြည့်။ 

● ရလ ာက့်လ ာအစီအစဉ့်ရဖာ့်မပခ က့်တွင့် ပါ ှ ရသာ အက   ်းခ စာ်းသူအဖွွဲွံ့(ြ ာ်း)က   ကြ့််းလင့်  

ရထာက့်ကူန  င့်ရသာ လ ပ့်န  င့်စွြ့််းြ ာ်းအာ်း ထင့် ှာ်းစွာ မပသ ြည့်။ ရလ ာက့်လ ာတွင့် အက   ်းခ စာ်း 

 ြည ့် ရှုရထာင ့်၏ ရပါင့််းစည့််းပါဝင့်ြှုက   ထင့်ဟပ့်မပသသင ့်သည့်။ 

● ဘဏ္ဍာရ ်း၊ စီြ အ ပ့်ခ  ပ့်ရ ်းနှင့်  နည့််းပညာဆ  င့် ာ ြူဝါဒြ ာ်း၊ လ ပ့်ထ  ်းလ ပ့်နည့််းြ ာ်းနှင့်  စပ့်လ ဉ့််း၍ 

အာ်းထာ်းယ   ကည့်ရလာက့်ရသာ စီြ ခန့်ေ့ခွွဲြှုနည့််းတူ ပ  င့်ဆ  င့်ြှုြ ာ်းက   ကာကွယ့်ရပ်း ရသာ၊ လ ြ့်လည့်ြှု၊ 

မပ န့််းတီ်းြှုနှင့်  အလွွဲသ  ်းစာ်းြှုြ ာ်းက   ကာကွယ့်တာ်းဆီ်းရပ်းရသာ၊ အစီအစဉ့် ပန့််းတ  င့်ြ ာ်းနှင့်  

 ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း မဖစ့်ထွန့််းရအာင့်မြင့်ြှုက   အရထာက့်အပ  ရပ်းရသာ ဌာနတွင့််း 

ထ န့််းခ  ပ့်ြှုြ ာ်းစနစ့်တစ့်ခ က  လည့််း မပသ ြည့်။ Nathanသည့် ရထာက့်ပ  ရ က်းခ ်ီးမြြှင့်  န့် 

ြဆ  ်းမဖတ့်ြတီွင့် ထ  စွြ့််း ည့်က   အကွဲမဖတ့်ြည့်မဖစ့်ဖပီ်း အကယ့်၍ သင့် ရလ ာ့်သည့်ဟ  ြှတ့်ယူပါက 

အထူ်းသမဖင့်  အရမခတည့်စ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းအတွက့် ၎င့််းတ  ေ့၏ စီ်းပွာ်းရ ်းရဆာင့် ွက့်ခ က့်ြ ာ်းနှင့်  

စနစ့်ြ ာ်းက   အာ်းမဖည့် ရပ်းြည့်  စွြ့််းရဆာင့် ည့်ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှုက    င့်ဆ  င့်က  င့်တယွ့် န့် 

အရထာက့်အပ   အစီအစဉ့်တစ့်ခ က   ရထာက့်ပ  ဆ ရ က်းစွြ့််းရဆာင့်ခ က့်ကာလအတွင့််းတွင့် 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့် နှင့် အတူ ဒီဇ  င့််းရ ်းဆွွဲြည့်မဖစ့်သည့်။ ဤက စစနှင့်  စပ့်လ ဉ့််း၍ ရလ ာက့်လ ာ ှင့် 

ြ ာ်းသည့် ၎င့််းတ  ေ့လ  အပ့်ရနရသာ နည့််းပညာဆ  င့် ာ အရထာက့်အပ  က  မဖစ့်ရစ၊ ရလ က င့် ြှုက   မဖစ့်ရစ၊ 

နှစ့်ြ   ်းစလ  ်းက  မဖစ့်ရစ ၎င့််းတ  ေ့၏ ရလ ာက့်လ ာတွင့် တ က စွာ မပဋ္ဌာန့််းထာ်းသင့် ပါသည့်။ 

● ရထာက့်ပ  ဆ ရ က်း သက့်တြ့််းက န့်သွာ်းဖပီ်းသည့် ရနာက့်တငွ့် သင ့်ရလ ာ့်ပါက ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်း 

သ  ေ့ြဟ တ့် လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းက   ဆက့်လက့်ရထာက့်ပ  န  င့် န့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်၏ လ ပ့်ငန့််း ရဆာင့် ွက့်ြှု၊ 

နည့််းပညာနှင့်  ဘဏ္ဍာရ ်းဆ  င့် ာ င့််းမြစ့်ြ ာ်းက   ရဖာ့်ထ တ့်မခင့််း အပါအဝင့် အရသ်းစာ်း 

ရထာက့်ပ  ဆ ရ က်းရငွက ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ထာ်းရသာ လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းက   ရ  ှည့် တည့်တ  ရစန  င့်သည့်  

စွြ့််းပကာ်းက   လက့်ရတွွံ့မပသ ြည့်။ ဤအခ က့်သည့် ြူဝါဒဆ  င့် ာ သ ရတသနနှင့်  

အဆ  မပ တ  က့်တနွ့််းြှု၊ စီ်းပွာ်းရ ်းဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှု သ  ေ့ြဟ တ့် ဘဏ္ဍာရ ်း ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်း၊ 

သင့်တန့််းဒီဇ  င့််း ရ ်းဆွွဲမခင့််းနှင့်  သင့်တန့််းပ  ေ့ခ မခင့််းနှင့်  အမခာ်းရသာ ဝန့်ရဆာင့်ြှု ြ ာ်း စသည့်  

အခ  န့်နှင့် အြ  ဆက့်လက့်ရဆာင့် ွက့်သွာ်း န့် ရြ ာ့်ြနှ့််းထာ်းရသာ လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်း နှင့် /သ  ေ့ြဟ တ့် 

ပဏာြရဆာင့် ွက့်ခ က့်ြ ာ်းအတွက့် အထူ်းသမဖင့်  အရ ်းကကီ်းပါသည့်။ 

● ရထာက့်ပ  ရ က်းြ  ှ ြတီွင့် လ  အပ့်သည့်  ရအာက့်ပါရထာက့်ခ ခ က့်ြ ာ်းက   လ  အပ့်သလ   လက့်ြတှ့် 

ရ ်းထ  ်း န့် မပင့်ဆင့်ထာ်း ြည့်။ Nathanသည့် ရ ်ွးခ ယ့်ခ  ရသာ ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ ြည့်  

သူြ ာ်းနှင့် အတူ ရထာက့်ခ ခ က့်ြ ာ်းက   လတ့်ြတှ့်ရ ်းထ  ်းမခင့််းြမပ ြီတွင့် မပန့်လည့်ဆန့််းစစ့်ြည့် 

မဖစ့်ပါသည့်။ 
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○ ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ သူအရနနှင့်  ရလ်းစာ်းလ  က့်နာမခင့််းဆ  င့် ာ ရထာက့်ခ ခ က့်လက့်ြတှ့် 

○ ရလာ့်ဘီလ ပ့်မခင့််းဆ  င့် ာရထာက့်ခ ခ က့်လက့်ြတှ့် 

○ အ ပ့်ခ  ပ့်ရ ်းအြ န့်ေ့ရဆာင့် ွက့်ခ က့် ၁၃၂၂၄က   အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရ ်းအတွက့် 

အ ကြ့််းဖက့်သြာ်းြ ာ်းအာ်း ရငွရ က်းရထာက့်ပ  မခင့််း ကင့််း ှင့််းရ ကာင့််း ရထာက့်ခ ခ က့် 

လက့်ြတှ့်၊  

○ လ  ခခ  ရ ်းဥပရဒတွင့် ပါဝင့်ရသာ န  င့်င ြ ာ်း (Covered Countries) နှင့်  လူတစ့်ဦ်းခ င့််းစီ ဆ  င့် ာ 

ြူ်းယစ့်ရဆ်းဝါ်းက န့်ကူ်းသူြ ာ်းအာ်း ကူညီရထာက့်ပ  ြှုက   တာ်းမြစ့်ပ တ့်ပင့်မခင့််း (ADS ၂၀၆) 

○ ြူ်းယစ့်ရဆ်းဝါ်း က န့်ကူ်းြှုကင့််း ှင့််းရ ကာင့််း ရထာက့်ခ ခ က့်လက့်ြတှ့်ြ ာ်း 

○ လက့်ခ   ှ သူ၏ ရထာက့်ခ ခ က့်လက့်ြတှ့် 

ခွွဲမခာ်းဆက့်ဆ ြှုဆ  င့် ာနှင့်  ဘာသာရ ်းဆ  င့် ာ  ည့် ွယ့်ခ က့်ြ ာ်းအတွက့်  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း  ှ ရသာ၊ 

ဘာသာရ ်းနှင့်  သက့်ဆ  င့်ရသာ အဓ က ည့် ွယ့်ခ က့်တစ့်ခ အတွက့် ရထာက့်ပ  ရ က်း ယူ န့်  ည့်ြှန့််းခ က့် ြှာ 

ဘာသာရ ်းအရမခခ ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းြှလွွဲ၍ ADS ၃၀၃.၃.၂၈ တွင့် တင့်မပထာ်းသည့်  ဥပရဒမဖင့်  

မပဋ္ဌာန့််းထာ်းရသာ လြ့််းည န့်ခ က့်ြ ာ်းနှင့် အညီ ရဆာင့် ွက့်ြည ့် ဘာသာရ ်းအရမခခ  အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းနှင ့် 

အသ  က့်အဝန့််းအရမခမပ  အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းသည့် ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ြှုအတွက့် ညီြ ရသာ အခွင့် အလြ့််း ြ ာ်းက   

  ှ ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

Nathanသည့် အထက့်ပါ အ ည့်အခ င့််းစ နှုန့််းြ ာ်းနှင့်  မပည့် စ  ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းအသစ့်ြ ာ်းထ ြ ှ

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက  လည့််း လက့်ခ ြည့်မဖစ့်ပါသည့်။  

ဤ APS အ  ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် အရမခခ အဖွွဲွံ့အစည့််းတစ့်ခ လ င့် ရလ ာက့်လ ာ တစ့်ရစာင့် သာ 

တင့်သွင့််း ြည့် မဖစ့်သည့်။ 

အက   ်းအမြတ့်ယရူသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းြှ တင့်သွင့််းရသာ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်း၏ အဆ  မပ ရငွစာ င့််းတွင့် 

အမြတ့်က   ထည့် သွင့််းမခင့််းြမပ  ပါ။ 

Nathanသည့် လူပ ဂဂ  လ့်တစ့်ဦ်းခ င့််းထ ြှ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   လက့်ခ ြည့်ြဟ တ့်ပါ။ ရယဘ ယ အာ်းမဖင့်  

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် သက့်ဆ  င့် ာဥပရဒအ  တ ာ်းဝင့် အသ အြှတ့်မပ  ခ ထာ်း ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််း 

ဆ  င့် ာ အဖွွဲွံ့ြ ာ်းမဖစ့် ြည့်မဖစ့်ဖပီ်း သက့်ဆ  င့် ာ Dun and Bradstreet Universal Numbering System 

(DUNS) အြှတ့်စဉ့်နှင့်  www.sam.gov  ဝက့်ဘ့်ဆ  က့်တငွ့် ရဖာ့်မပထာ်းသည့်  ဆ ရ က်းစီြ ခန့်ေ့ခွွဲရ ်းစနစ့် (SAM) 

(System for Award Management) ၏ လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းအာ်းလ  ်းက   လ  က့်နာ ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် ရလ ာက့်လ ာတင့်သည့်  အခ  န့်တွင့် DUNS အြှတ့်စဉ့်တစ့်ခ  ှ  န့် 

ြလ  အပ့်ရသ်းရသာ့်လည့််း ဆ ခ ်ီးမြြှင့် ခ  န့်တွင့်ြူ DUNS အြှတ့်စဉ့်တစ့်ခ   ှ  ြည့်မဖစ့်သည့်။ ထ  ေ့ရ ကာင့်  

ဆ ခ ်ီးမြြှင့် မခင့််းလ ပ့်ငန့််းစဉ့်တွင့် ရနှာင့် ရနှ်း ကန့်ေ့ ကာြှုြ ာ်း ြ ှ ရစ န့်အတွက့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းသည့် DUNS 

http://www.sam.gov/
http://www.sam.gov/
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အြှတ့်စဉ့်တစ့်ခ က   လက့်ခ   ှ  န့် ရလ ာက့်ထာ်းဆွဲအဆင့် တွင့်  ှ ရနသင့် ပါသည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်း   ှ  န့် 

အလာ်းအလာ ှ သူတစ့်ဦ်းက ထ  လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းက   မဖည့် ဆည့််းန  င့်မခင့််းြ ှ ရသာ အရမခအရနြ   ်း တွင့် 

Nathanသည့် အမခာ်းနည့််းလြ့််းြ ာ်းမဖင့်  လ ပ့်ရဆာင့် န့် ဆ  ်းမဖတ့်ြည့်မဖစ့်ပါသည့်။ 

၃.၃။ ရလ ာက့်ထာ်းခွင ့်ြ ှ ရသာ ရလ ာက့်လ ာ ငှ့်ြ ာ်း 

ဤ APS အ  ရထာက့်ပ  ရ က်းရလ ာက့်ထာ်း န့် အ ည့်အခ င့််းြမပည့် ြီသူြ ာ်းြာှ ရအာက့်ပါအတ  င့််း မဖစ့်ပါသည့် 

- 

● လူပ ဂဂ  လ့်တစ့်ဦ်းခ င့််း၊ 

● ဝန့်ကကီ်းဌာနြ ာ်း အပါအဝင့် အစ  ်း အဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ 

● ဘက့်ရပါင့််းစ  ပါဝင့်ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၊ နှင့်  

● စီ်းပွာ်းမဖစ့် အဖွွဲွံ့ြ ာ်းအမဖစ့် လ ပ့်ငန့််းရဆာင့် ွက့်လ က့် ှ ရသာ နှင့် /သ  ေ့ြဟ တ့် ြှတ့်ပ  တင့်ထာ်းရသာ 

လ ပ့်ငန့််းြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် န  င့်င မခာ်းအစ  ်း ြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် ရအဂ င့်စီြ ာ်းက အမပည့် အဝမဖစ့်ရစ၊ 

တစ့်စ တ့်တစ့်ပ  င့််းမဖစ့်ရစ ပ  င့်ဆ  င့်ထာ်းရသာ အမခာ်းအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း (အက   ်းအမြတ့်ြယရူသာ၊ 

အစ  ်း နှင့်  ြသက့်ဆ  င့်ရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း အပါအဝင့်)။ 

၃.၄။ ခ စာ်းခွင့် ြ ှ ရသာ စ  တ့်စကြ ာ်း 

ဤ APS အ  အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ဆ ရ က်းရငွပ  စ အမဖစ့် တာဝန့် ှ ရသာ ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ြှုြ ာ်းက   

ရအာက့်ပါအ ာြ ာ်းအတကွ့် အသ  ်းခ မခင့််း ြမပ   -  

● ြည့်သည့်  အရဆာက့်အအ  အြ   ်းအစာ်းက  ြဆ   ရဆာက့်လ ပ့်မခင့််းဆ  င့် ာ လှုပ့် ာှ်းရဆာင့် ွက့်ြှု  ြ ာ်း၊ 

● ပွွဲလြ့််းသဘင့်ြ ာ်း၊ ရပ ာ့်ပွွဲ ွှေင့်ပွွဲြ ာ်း၊ ရအာင့်ပွွဲခ မခင့််းြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် “တင့်မပရတာင့််းဆ  မခင့််း” 

စ  တ့်စြ ာ်း၊ 

● တာ်းမြစ့်ကန့်ေ့သတ့်ထာ်းရသာ ထ တ့်က န့်ြ ာ်းက   ဝယ့်ယူမခင့််း၊ ဥပြာ - 

○ တာ်းမြစ့်ကန့်ေ့သတ့်ထာ်းရသာ စ  က့်ပ   ်းရ ်းအသ  ်းအရဆာင့်ြ ာ်း 

○ ရြာ့်ရတာ့်ဆ  င့်ကယ့်ြ ာ်း အပါအဝင့် ရြာ့်ရတာ့်ယာဉ့်ြ ာ်း 

○ ရဆ်းဝါ်းြ ာ်း၊ ရဆ်းဘက့်ဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်း၊ သရနေတာ်းက   ယာြ ာ်း 

○ ပ  ်းသတ့်ရဆ်းြ ာ်း 

○ အသ  ်းမပ ဖပီ်းသာ်း တန့်ဆာပလာြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် အရြ  ကန့်န  င့်င အစ  ်း ၏ ပ  င့်ဆ  င့်ြှုအပ  ြ ာ်း 

○ ရမြ သဇာြ ာ်း 
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● ရအာက့်တငွ့် ရဖာ့်မပထာ်းသည့်ြ ာ်း အပါအဝင့် USAID စည့််းြ ဉ့််းြ ာ်းအ  တာ်းမြစ့်ထာ်းရသာ 

ထ တ့်က န့်ြ ာ်းက   ဝယ့်ယူမခင့််း - 

○ စစ့်တပ့်နှင့်  စ  စြ့််းရထာက့်လှြ့််းရ ်းဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်း 

○  ွဲ သ  ေ့ြဟ တ့် တ ာ်းဥပရဒစ  ်းြ  ်းရ ်းဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်း 

○ က  ယ့်ဝန့်ဖ က့်ခ မခင့််းဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်းနှင့်  ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်း 

○  ာသီဥတ  မပ မပင့်ြြွ့််းြ ရ ်းဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်း 

○ ဇ ြ့်ခ ပစစည့််းြ ာ်း 

○ ရလာင့််းကစာ်းမခင့််းဆ  င့် ာ တန့်ဆာပလာြ ာ်း 

● အ က့်ပါရသာ ယြကာြ ာ်း 

● တည့်ဆွဲမဖစ့်ရသာ USAID အ င့််းအမြစ့်/န  င့်င သာ်းဆ  င့် ာ စည့််းြ ဉ့််းြ ာ်းအ  ကန့်ေ့သတ့်ထာ်းရသာ 

သ  ေ့ြဟ တ့် တာ်းမြစ့်ထာ်းရသာ အ င့််းအမြစ့်ြ ာ်းထ ြှ ထ တ့်က န့်ြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်းက   

ဝယ့်ယူမခင့််း (က ှူ်းဘာ်း၊ အီ န့်၊ ရမြာက့်က   ီ်းယာ်း နှင့်  ဆီ်း ီ်းယာ်း)၊ 

● မပ လ ပ့်ဖပီ်းမဖစ့်ရသာ ဝယ့်ယူြှုြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်း၊ 

● Nathanက သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ရထာက့်ပ  ရ က်း ည့် ွယ့်ခ က့်ြ ာ်းက   မပည့် ရမြာက့်ရစရ ်းအတွက့် 

ြလ  အပ့်ရသာ ဝယ့်ယူြှုြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်း၊ 

● မြန့်ြာန  င့်င အစ  ်း သ  ေ့ ရငွရပ်းရခ ြှုြ ာ်း၊ 

● ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ သူတွင့် နဂ   ှ နှင့် ဖပီ်းမဖစ့်ရသာ ရ ကွ်းဖြီြ ာ်း၊ ဒဏ့်ရငွြ ာ်း၊ မပစ့်ဒဏ့်ြ ာ်းက   

ရပ်းရဆာင့် န့် တာဝန့်ြ ာ်းနှင့်  

● ရထာက့်ပ  လှှူဒါန့််းမခင့််းြ ာ်း။  

၄။ ရလ ာက့်ထာ်းမခင့််း နငှ့်  အဆ  မပ တင့်သငွ့််းမခင့််းလ ပ့်ငန့််းစဉ့် 

ရအာက့်တငွ့်ပါသည့် အ ာြ ာ်းြှာ TIGA အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းအစီအစဉ့် ရလ ာက့်ထာ်းနည့််း 

အရသ်းစ တ့်ည န့် ကာ်းခ က့်ြ ာ်း မဖစ့်ပါသည့်။ Nathanသည့် ရအာက့်ပါအတ  င့််း အဆင့် နှစ့်ဆင့် ပါသည့်  

ရလ ာက့်ထာ်းမခင့််းလ ပ့်ငန့််းစဉ့်တစ့် ပ့်က   အသ  ်းမပ ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

အဆင့်  ၁ - စြီ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့် (Concept Note)က   တင့်သငွ့််းမခင့််းနငှ့်  အ ည့်အခ င့််းမပည့် ြီ  ရသာ 

စြီ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်ြ ာ်းအာ်း ဆန့််းစစ့်မခင့််း 

အသ  ်းစ  တ့်အက ဉ့််းခ  ပ့်နှင့် အတူ စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်တစ့်ခ  တင့်သွင့််းမခင့််းသည့် ရထာက့်ပ   

ရ က်းရလ ာက့်ထာ်းမခင့််းလ ပ့်ငန့််းစဉ့်၏ ပထြဆ  ်းအဆင့် မဖစ့်ဖပီ်း ပထြဆ  ်း တင့်သွင့််းရသာ စာတြ့််းတစ့်ခ  
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လည့််းမဖစ့်သင့် ပါသည့်။ ပူ်းတွွဲပါ ှ ရသာ စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့် ပ  စ လ ာက   အသ  ်းမပ  ြည့် မဖစ့်ပါသည့်။ 

အမခာ်း အ  စာတြ့််းြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် အမခာ်းရလ ာက့်လ ာပ  စ ြ ာ်းက   လက့်ခ ြည့်ြဟ တ့်ပါ။ 

ရလ ာက့်လ ာ ှင့်သည့် စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်က   MS Word ပ  စ မဖင့်  မဖည့် သွင့််း ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

စာြ က့်နှာ ၅ ြ က့်နှာထက့် ြရက ာ့်လွန့် ။ ထ  ေ့အမပင့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြှ ရအာက့်ပါအခ က့်အလက့်ြ ာ်းက   

မဖည့် သွင့််းရပ်း န့် လ  အပ့်သည့်။ 

၁။ ြ က့်နာှဖ  ်းစာြ က့်နာှ/ြ တ့်ဆက့် - 

(က) အဖွွဲွံ့အစည့််း၏ အြည့်နှင့်  လ ပ့်စာ 

(ခ) အဖွွဲွံ့အစည့််းအြ   ်းအစာ်း (ဥပြာ - အ ပ့်ဘက့်လူြှုအဖွွဲွံ့အစည့််း၊ ပညာ ှင့်အဖွွဲွံ့ြ ာ်း၊ 

စီ်းပွာ်းရ ်းအသင့််းအဖွွဲွံ့ြ ာ်း စသည့်) 

(ဂ) ဆက့်သွယ့် ြည့်  ရန ာ (ဖ န့််းနှင့်  အီ်းရြ်းလ့်) 

(ဃ) ဤရလ ာက့်လ ာ ှင့်က   ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ရပ်းရနရသာ အမခာ်းအဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း၏ အြည့်ြ ာ်း 

သ  ေ့ြဟ တ့် အဆ  မပ လှုပ့် ာှ်းြှုနငှ ့် 

(င) ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြှ တ ာ်းဝင့်လ ပ့်ပ  င့်ခွင့် လ ွဲအပ့်ထာ်းသူ က  ယ့်စာ်းလှယ့်၏ လက့်ြှတ့် 

(ရလ ာက့်လ ာ ှင့်အာ်း စာခ  ပ့်အ  တာဝန့်ခ ြည့်ဟ  လ ွဲအပ့်ထာ်းသူ) 

၂။ နည့််းပညာဆ  င့် ာ အခ က့်အလက့်ြ ာ်း 

(က) ရထာက့်ပ  ရ က်းြှ ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ရပ်းြည့်  အဆ  မပ လှုပ့် ာှ်းြှု၏ လ   င့််း ရခါင့််းစဉ့်နှင့်  

 ည့်ြှန့််းခ က့်(ြ ာ်း) 

(ခ) ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်း၏  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း၊ ထ   ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း ရအာင့်မြင့် န့် လ ပ့်ရဆာင့် ြည့်  

လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်း၊ နည့််းလြ့််း သ  ေ့ြဟ တ့် ခ ဉ့််းကပ့်နည့််း၊ လ ပ့်ရဆာင့် ြည့်  ကက  ်းပြ့််းြှုပြာဏ၊ 

ကက  တင့်ရြ ာ့်ြနှ့််းထာ်းရသာ အည န့််းက န့််းြ ာ်းနှင့်  အဖပီ်းသတ့် လဒ့်ြ ာ်း၊ ရထာက့်ပ  ရ က်းြှ 

ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ရပ်းြည့်  ကက  ်းပြ့််းြှုြ ာ်းထ ြှ အက   ်းခ စာ်း ြည့် သူြ ာ်း စသည့်တ  ေ့က   

ရဆွ်းရနွ်းရဖာ့်မပမခင့််း 

(ဂ) Nathanထ ြ ှ ရလ ာက့်လ ာ ှင့် ရတာင့််းဆ  ြည့်  ရငွရ က်းနှင့် ြသက့်ဆ  င့်ရသာ အရထာက့်အပ   

အြ   ်းအစာ်း (ဥပြာအာ်းမဖင ့် ပစစည့််းပစစယြ ာ်း၊ က   ယာတန့်ဆာပလာြ ာ်း၊ က န့် ကြ့််းြ ာ်း၊ 

လူအင့်အာ်းြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် နည့််းပညာပ  င့််းဆ  င့် ာ အရထာက့်အကူြ ာ်း) 

(ဃ) အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်းနှင့်  အမခာ်းရသာ အာ်းနည့််းခ   ွံ့ငွဲ ၍ ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့်ခ  

ထာ်း ရသာ မပည့်သူြ ာ်းအတွက့် စီ်းပွာ်းရ ်းအခွင့် အလြ့််းြ ာ်းက   တ  ်းတက့်ရစမခင့််းအပါအဝင့် 
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ြညီြ ြှုက   ရလ ာ ခ  န့်နှင့်  ပဋ ပကခမဖစ့်ပွာ်းရစသည့် အ ာြ ာ်းက   ရလ ာ ပါ်းရစ န့်အတွက့် 

ပွင့် လင့််းမြင့်သာဖပီ်း အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့်ရသာ စီ်းပွာ်းရ ်း ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ြှုတ  ေ့က   မြြှင့် တင့် န့် 

လ ပ့်ရဆာင့်လ က့် ှ သည့်  TIGA ၏ ကက  ်းပြ့််းြှုြ ာ်း ရအာင့်မြင့်မဖစ့်ထွန့််းရစရ ်းအတွက့် ရထာက့်ပ  ရ က်းြှ 

ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ရပ်းြည့်  လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းသည့် ြည့်ကွဲ သ  ေ့ အရထာက့်အပ   မပ ြည့်ဆ  သည့်က   

ရဖာ့်မပခ က့် (ြှတ့်ခ က့် - စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်အာ်းလ  ်းတွင့် ၎င့််းတ  ေ့၏ ရထာက့်ပ  ရ က်းြှ 

ရငွရ က်းရထာက့်ပ  ရပ်းြည့်  ကက  ်းပြ့််းြှုြ ာ်းသည့် အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်းနှင့်  အမခာ်းရသာ 

အာ်းနည့််းခ   ွံ့ငွဲ ၍ ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့်ခ ထာ်း ရသာ မပည့်သူြ ာ်းက   ြည့်ကွဲ သ  ေ့ 

ရထာက့်ပ  ကူညီြှုမပ ြည့်ဆ  သည့်က   ထည့် သွင့််းရဖာ့်မပ ြည့်။) 

၃။ အ  အခ က့်အလက့်ြ ာ်း 

(က) အဆ  မပ တင့်သွင့််းရသာ ခန့်ေ့ြှန့််းက န့်က စ  တ့် (ဤအဆင့် တွင့် အရသ်းစ တ့်ပါဝင့်ရသာ 

အသ  ်းစ  တ့် အမပည့် အစ  တစ့်ခ က   ြလ  အပ့်ရသ်းပါ) 

(ခ) က န့်က စ  တ့်ခွွဲတြ့််းအက ဉ့််း (ဥပြာအာ်းမဖင ့် လစာြ ာ်း၊ ခ ီ်းစ  တ့် စသည့်) 

(ဂ) အဆ  မပ တင့်သွင့််းရသာ လှုပ့် ာှ်းြှု ကာခ  န့် 

(ဃ) ရလ ာက့်လ ာ ှင့်၏ ယခင့်အလ ပ့်နှင့်  အရတွွံ့အကက  ြ ာ်း အက ဉ့််းရဖာ့်မပခ က့် 

(င) ရထာက့်ပ  ရ က်းသက့်တြ့််းက န့်သွာ်းဖပီ်းသည့် ရနာက့်တငွ့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်သည့် ရထာက့်ပ   ရ က်းြှ 

ရထာက့်ပ  ရပ်းထာ်းသည့်  လှုပ့် ာှ်းြှုြ ာ်းနှင့်  ဝန့်ရဆာင့်ြှုြ ာ်းအာ်း ြည့်ကွဲ သ  ေ့ ဆက့်လက့် 

ရဆာင့် ွက့်ြည့်ဆ  သည့်က   ရဖာ့်မပထာ်းရသာ ရ  ညှ့်တည့်တ  ရ ်း အစီအစဉ့် အက ဉ့််းခ  ပ့်နှင့်  

(စ) ြှတ့်ပ  တင့်မခင့််းဆ  င့် ာ စာ ွက့်စာတြ့််းြ ာ်း ( န  င့်လ င့်)၊ သ  ေ့ရသာ့် Nathanသည့် 

ြှတ့်ပ  တင့်ထာ်းမခင့််းြ ှ ရသာ့်လည့််း အ ည့်အခ င့််းမပည့် ဝရသာ ရဒသခ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းထ ြှ 

စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာြ ာ်းက  လည့််း လက့်ခ သွာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ 

APS တစ့်ခ  မပင့်ဆင့်မခင့််းဆ  င့် ာ ထပ့်ရဆာင့််းအခ က့်အလက့်ြ ာ်းက   ADS ၃၀၃.၃.၅.၃ တွင့် ရတွွံ့န  င့်ပါသည့် - 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303  

အ ည့်အခ င့််းမပည့် ြီရသာ စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်ြ ာ်းက   TIGA အရသ်းစာ်း ရထာက့်ပ  ရ က်း 

ရပ်းအပ့်မခင့််း ရလ လာဆန့််းစစ့်ရ ်းရကာ့်ြတီ (GRC) (TIGA Small Grants Review Committee) ြှ 

ပင့်တ  င့်အရနနှင့်  ဆန့််းစစ့်၍ အကွဲမဖတ့်ရပ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ GRC အဖွွဲွံ့ဝင့်ြ ာ်းသည့် TIGA ၏  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း၊ 

အာရဘာ့်ြ ာ်း၊  ည့် ွယ့်ထာ်းရသာ အက   ်း လဒ့်ြ ာ်းနှင့်  အနီ်းစပ့်ဆ  ်းတူညသီည့်  စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာ 

အက ဉ့််းခ  ပ့်ြ ာ်းက   ရ ွ်းခ ယ့်သွာ်းြည့် မဖစ့်သည့်။ ရ ွ်းခ ယ့်ခ  သူ (ဆန့်ခါတင့် စာ င့််းဝင့်) ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်း 

သည့် အဆင့်  ၂ - ရလ ာက့်လ ာအမပည့် အစ   တင့်သွင့််းမခင့််းက   ဆက့်လက့် ရဆာင့် ွက့် ြည့် မဖစ့်ပါသည့်။ 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
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အဆင့်  ၂ - ရလ ာက့်လ ာအမပည့် အစ  တစ့်ခ  တင့်သငွ့််းမခင့််း၊ အသ  ်းစ  တ့်၊ အသ  ်းစ  တ့်ရဖာ့်မပခ က့် 

က သင့် ရငြွတှ့်စ ြ ာ်း (Budget Narrative Cost Notes) နငှ့်  အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းအစအီစဉ့် 

ရထာက့်ပ  ရ က်းရပ်းအပ့် န့် ထည့် သွင့််းစဉ့််းစာ်း ာတွင့် GRC ၏ ရ ်ွးခ ယ့်မခင့််းခ  ရသာ စီြ ခ က့်အဆ   

မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့် ှ သည့်  ဆန့်ခါတင့်စာ င့််းဝင့် ရလ ာက့်လ ာ ှင့်ြ ာ်းက  သာလ င့် ရလ ာက့်လ ာအမပည့်  

အစ  တစ့်ရစာင့်၊ အသ  ်းစ  တ့်၊ အသ  ်းစ  တ့်ရဖာ့်မပခ က့် က သင့် ရငွြတှ့်စ ြ ာ်း (Budget Narrative Cost Notes) 

နှင့်  အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းအစီအစဉ့်တစ့် ပ့် (အဆင့်  ၂) က   တင့်သွင့််း န့် ရတာင့််းဆ  ပါြည့်။ (USAID 

ပွင့် လင့််းမြင့်သာြှုနငှ့်  အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််းသည့် ရလ ာက့်လ ာပ  စ  အမပည့် အစ  နှင့်  

အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းအစီအစဉ့်ပ  စ လ ာြ ာ်းက   ဆန့်ခါတင့်စာ င့််းဝင့် ရလ ာက့်လ ာ  ှင့်ြ ာ်းအတွက့် 

ပ  ပ  ်းရပ်းြည့်မဖစ့်သည့်။) 

ရလ ာက့်လ ာအမပည့် အစ  တွင့် ပါ ှ ရသာ ရအာက့်ပါရဖာင့်ပ  စ ြ ာ်းက   မဖည့် သွင့််း၍ USAID ပွင့် လင့််းမြင့်သာ ြှုနငှ့်  

အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််းထ သ  ေ့ တင့်သွင့််း ြည့်မဖစ့်ပါသည့် -  

● ရလ ာက့်လ ာပ  စ အမပည့် အစ   

● အသ  ်းစ  တ့်နှင့်  အသ  ်းစ  တ့်ရဖာ့်မပခ က့် က သင့် ရငွြှတ့်စ ြ ာ်း 

● အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းအစီအစဉ့် 

● ရလ ာက့်လ ာ ှင့်အဖွွဲွံ့အစည့််း၏ ြှတ့်ပ  တင့်မခင့််းဆ  င့် ာ စာ ွက့်စာတြ့််းြ ာ်း (မြန့်ြာန  င့်င တငွ့် NGO နှင့်  

ပဋ ပကခနှင့် စပ့်လ ဉ့််းရသာ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်းကက   ရသာ ြှတ့်ပ  တင့်မခင့််းဆ  င့် ာ အခက့်အခွဲြ ာ်းက   

ရထာက့်ခ င့် ၍ ပွင့် လင့််းမြင့်သာြှုနငှ့်  အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်း လ ပ့်ငန့််းသည့် 

ယခ လက့် ှ တွင့် တ ာ်းဝင့်ြတှ့်ပ  တင့်ထာ်းမခင့််း ြ ှ သည့်  ရဒသခ အဖွွဲွံ့အစည့််းြ ာ်း ထ ြှ 

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက  လည့််း လက့်ခ ြည့်မဖစ့်ရ ကာင့််း သ ြှတ့်ထာ်း ပါ န့်) 

● စ တ့်ကက  က့် စာ ွက့်စာတြ့််းြ ာ်း - လက့်ကြ့််းစာရစာင့်ြ ာ်း၊ က  ယ့်ရ ်းြှတ့်တြ့််းအက ဉ့််းြ ာ်း၊ 

သ ရတသနအစီ င့်ခ စာြ ာ်း၊ နြူနာပ  နှ ပ့်ထ တ့်ရဝြှုြ ာ်းနှင့်  ဖပီ်းခွဲ ရသာ ပရ  ဂ ြ့်ြ ာ်း၏  လဒ့်ြ ာ်း 

အစ ှ သည့်  အမခာ်းရသာ အခ က့်အလက့်ြ ာ်းက  လည့််း ထည့် သွင့််းန  င့်ပါသည့်။ 

ရလ ာက့်လ ာအမပည့် အစ  က   ဆန့််းစစ့်မခင့််း၊ အကွဲမဖတ့်မခင့််းနှင့်  အြှတ့်ရပ်းမခင့််းြ ာ်း ဖပီ်းသည့် ရနာက့်တွင့် USAID 

ပွင့် လင့််းမြင့်သာြှုနငှ့်  အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းအဖွွဲွံ့သည့် ရထာက့်ပ  ရ က်း ညြှ န ှုင့််း ရဆွ်းရနွ်းမခင့််း 

အဖပီ်းသတ့်အဆင့် ြ ာ်းသ  ေ့ ဝင့်ရ ာက့်န  င့်ြည့်  ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းက   ရ ်ွးခ ယ့် ဆ  ်းမဖတ့်ြည့် မဖစ့်ပါသည့်။  
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ရလ ာက့်ထာ်းသြူ ာ်းအတကွ့် မဖည ့်စကွ့်သတင့််းအခ က့်အလက့်ြ ာ်း- 
 

အရြ်းအရမဖြ ာ်း - ဤ APS ၏ အရသ်းစ တ့် ငှ့််းလင့််းခ က့်က   tigagrants@nathaninc.com သ  ေ့ အီ်းရြ်းလ့်ပ  ေ့ 
ရတာင့််းဆ  န  င့်ပါသည့်။ ၂၀၂၁ ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃  က့်ရနေ့၊ မြန့်ြာစ ရတာ့်ခ  န့် ညရန ၅ နာ ီ (၁၇:၀၀) 
ရက ာ့်လွန့်ပါက အရသ်းစ တ့် ငှ့််းလင့််းခ က့် ရတာင့််းဆ  ြှုြ ာ်းက   လက့်ခ ြည့်ြဟ တ့်ပါ။ စာမဖင ့် 
ရ ်းသာ်းထာ်းရသာ အရသ်းစ တ့် ငှ့််းလင့််းခ က့် ရတာင့််းဆ  ြှုြ ာ်းက  သာ ရမဖဆ  ရပ်းသွာ်းြည့်မဖစ့်ပါသည့်။ 

 
တင့်သငွ့််းြှု လ ပ့်ငန့််းစဉ့်ြ ာ်း - စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာြ ာ်းက   အစဉ့်ြမပတ့် လက့်ခ သွာ်းြည့်မဖစ့်ဖပီ်း GRCက လစဉ့် 
စ စစ့်သ  ်းသပ့်သွာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   tigagrants@nathaninc.com သ  ေ့ အီ်းရြ်းလ့်မဖင ့် 
ရပ်းပ  ေ့ ြည့်။ ရ  ်းရ  ်းစာ ွက့်မဖင ့် ရလ ာက့်ထာ်းြှုြ ာ်းက   လက့်ြခ ပါ။ 

 
ရလ ာက့်ထာ်းြှုလ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်း - အဂဂလ ပ့်ဘာသာက   အသ  ်းမပ  န့် တ  က့်တနွ့််းထာ်းရသာ့်လည့််း 
ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   မြန့်ြာဘာသာ သ  ေ့ြဟ တ့် အဂဂလ ပ့်ဘာသာမဖင ့် ရ ်းသာ်းတင့်သွင့််းန  င့်ပါသည့်။ 
လ  အပ့်သည ့် က န့်က စ  တ့်ြ ာ်းက   မြန့်ြာက ပ့်ရငွမဖင ့် ရဖာ့်မပ ြည့်မဖစ့်ဖပီ်း ရငွရပ်းရခ ြှုက   မြန့်ြာရငွမဖင ့် 
ရဆာင့် ွက့်ြည့်။ ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းသည့် နှစ့်ပတ့်လည့်အစီအစဉ့် ထ တ့်မပန့်ခ က့် (APS) တွင့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့် 
ပ  စ ြ ာ်း၊ ပ  စ လ ာြ ာ်းနှင ့် က  က့်ညီ ြည့်။ ၎င့််းတ  ေ့နှင ့် ြက  က့်ညီသည ့် တင့်သွင့််းြှုြ ာ်းက   သ  ်းသပ့် န့်နှင ့် 
ထည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း န့် အ ည့်အခ င့််းြမပည ့်ြီဟ  သတ့်ြှတ့်ြည့်။ 
 
လက့်ြတှ့်ရ ်းထ  ်းသ ူ (ပါဝင့်လက့်ြတှ့်ရ ်းထ  ်းသ)ူ - စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာက   ရလ ာက့်ထာ်းသူက  ယ့်စာ်း 
ရလ ာက့်လ ာတင့်သွင့််း န့်နှင ့် ရလ ာက့်လ ာတွင့် ရလ ာက့်ထာ်းသူအာ်း တာဝန့်ခ  န့် တ ာ်းဝင့်ခွင ့်မပ ခ   သူက 

လက့်ြတှ့်ရ ်းထ  ်း ြည့်။ 
 

ပတ့်ဝန့််းက င့်အတကွ့် ရ  ညှ့်တည့်တ  ြှု - သဘာဝပတ့်ဝန့််းက င့်ဆ  င့် ာသက့်ရ ာက့်ြှုက   
ထည ့်သငွ့််းစဉ့််းစာ်းမခင့််းအာ်း စြီ ထ န့််းခ  ပ့်သည ့် USAID စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််းြ ာ်းနငှ ့် သင ့်ရလ ာ့်သည့် မဖစ့်ရစ၊ 
ထ  စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််းြ ာ်းအ မဖစ့်ရစ သဘာဝပတ့်ဝန့််းက င့်ဆ  င့် ာ သက့်ရ ာက့်ြှု ဆ  ်းဝါ်းစာွ 
မဖစ့်ရစန  င့်ရမခ ှ ြှုအရပေါ် ြူတည့်၍ ရလ ာက့်လ ာက   သ  ်းသပ့်န  င့်သည့်။ Nathan က အဆ  ပါ မပဿနာြ ာ်းက   
ရမဖ ငှ့််း န့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းနှင ့် ပါဝင့်ရဆာင့် ွက့်သွာ်းြည့်မဖစ့်သည့်။ ရလ ာက့်ထာ်း သူြ ာ်းအရနမဖင ့် 
ပတ့်ဝန့််းက င့်အရပေါ် သက့်ရ ာက့်ြှု  ှ န  င့်သည ့် လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက   အရသ်းစ တ့် ရဖာ့်မပ န့်မဖစ့်ရစ၊ 
မပင့်ဆင့် န့်မဖစ့်ရစ မပ လ ပ့် န့်အတွက့် ရတာင့််းဆ  ခ  န  င့်သည့်။ 

 
က ာ်း/ြ ရ ်း ာနငှ ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့်ြှု- ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းသည့် စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာ အက ဉ့််းခ  ပ့်နှင ့် 
ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းထွဲတွင့် အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်းနှင ့် အခွင ့်အရ ်း တန့််းတူြ  ှ ရသာ 
အမခာ်းအ ပ့်စ ြ ာ်းအာ်း အဆ  မပ  ရထာက့်ပ  ရ က်းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်းြှ တန့််းတူ အက   ်းရက ်းဇူ်းြ  ှ ရစ န့် 
ဟနေ့့်တာ်းထာ်းသည့်ဟ  ယူဆထာ်းရသာ လက့် ှ မခာ်းနာ်းခ က့်ြ ာ်း၊ ြညီြ ရသာ ဆက့်န ယ့်ြှုြ ာ်းနှင ့်တကွ 
၎င့််းတ  ေ့၏ အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက ဤအရမခအရနြ ာ်းအာ်း ြည့်သ  ေ့ရမဖ ငှ့််းသွာ်းြည့်တ  ေ့က   ရဖာ့်မပ ြည့်။ 

mailto:tigagrants@nathaninc.com
mailto:tigagrants@nathaninc.com
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Nathan အရနမဖင ့် က ာ်း/ြရ ်း ာ၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်းနှင ့် အမခာ်းအခွင ့်အရ ်းတန့််းတူြ ရသာ 
အ ပ့်စ ြ ာ်းအတွက့် တန့််းတူညီြ ြှုနငှ ့် တန့််းတူအခွင ့်အရ ်းြ ာ်းက   မြြှင ့်တင့်ရပ်းသည ့် စီြ ခ က့်ြ ာ်းက   
လ ပ့်ရဆာင့်သွာ်း န့် ရထာက့်ပ  ရငွ  ှ သည ့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းအာ်း ပ  ပ  ်းရပ်းသွာ်းြည့်။ Nathan သည့် 
လက့် ှ  ရစာင ့် ကည ့်ရလ လာရ ်း၊ အကွဲမဖတ့်ြှုနှင ့် ရထာက့်ပ  ရ က်း စီြ ခနေ့့်ခွွဲြှုနှင ့် စပ့်လ ဉ့််းရသာ သူတ  ေ့၏ 
စီြ ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် လ ပ့်ရဆာင့်ခ က့်ြ ာ်းက   လ ပ့်ရဆာင့် န့် သ  ေ့ြဟ တ့် မြြှင ့်တင့် န့်အတွက့် 
ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ သူြ ာ်းက   ပ  ပ  ်းရပ်းသွာ်းြည့်။ 

 
၅။ ရလ ာက့်လ ာသ  ်းသပ့်ရ ်း အခ က့်အလက့်ြ ာ်း 

 
၅.၁။ ရ ်ွးခ ယ့်ြှု လ ပ့်ငန့််းစဉ့် 
 

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   ရအာက့်ပါကဏ္ဍ ၅.၇ တငွ့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့် နည့််းပညာစ နှုန့််းြ ာ်းအ  အကွဲမဖတ့်သွာ်းြည့်။ 

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   အကွဲမဖတ့်ဖပီ်းရနာက့် ဆ ရငရွပ်းမခင့််း သ  ေ့ြဟ တ့် လ  အပ့်၍ရသာ့်လည့််းရကာင့််း၊ Nathan က 

ဆနဒ ှ ၍ရသာ့်လည့််းရကာင့််း၊ သတ့်ြှတ့် အနည့််းဆ  ်း ြှတ့်  ှ သည ့် ရလ ာက့်လ ာတင့်သွင့််းသူနှင ့် စာမဖင ့် 

ရဆွ်းရနွ်းြှု/ညြှ န ှုင့််းြှုြ ာ်းက   မပ လ ပ့်သွာ်းပါြည့်။ ရနာက့်ဆက့်တွွဲ ရဆွ်းရနွ်းြှု/ ညြှ န ှုင့််းြှုြ ာ်း မပ လ ပ့်ခွင ့်၊ 

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်း မပင့်ဆင့် န့် Nathanတွင့် ရတာင့််းဆ  ခွင ့်  ှ ပါသည့်။ 

နည့််းပညာပ  င့််းသ  ်းသပ့်ြှုအဆင ့်က   ရအာင့်မြင့်သွာ်းသည ့် ရလ ာက့်ထာ်းသူအာ်းလ  ်းသည့် ပ  ရသပြာဏ 

သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ဆ ရငွြ ာ်း (Fixed Amount Awards) အတွက့် USAID စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််း အာ်းလ  ်းနှင ့် 

က  က့်ညီ န့် အစီအစဉ့်အတ  င့််း လ  က့်နာရဆာင့် ွက့်န  င့်ြှုနှင ့် ဘဏ္ဍာရ ်း စီြ ခနေ့့်ခွွဲန  င့်ြှု စွြ့််း ည့်ြ ာ်းက   

အတည့်မပ  န့် ဆ ရငွြ  ှ ြီ ဆန့််းစစ့်ခ က့်တစ့်ခ က   ဆ ရငွြထ တ့်ရပ်းြီ ဖပီ်းရမြာက့် န့် လ  အပ့်ပါသည့်။ 

ဤဆန့််းစစ့်ခ က့်တွင့် သက့်ဆ  င့် ာ ဘဏ္ဍာရ ်းြူဝါဒြ ာ်းနှင ့် စနစ့်ြ ာ်း၊ ြ ကာရသ်းြီက ဘဏ္ဍာရ ်း စာ င့််းြ ာ်း၊ 

USAID က သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ဆ ရငွဆ  င့် ာ စည့််းကြ့််းသတ့်ြှတ့်ခ က့်ြ ာ်းအာ်း အဖွွဲွံ့အစည့််းက 

လ  က့်နာန  င့်ြှုနှင ့် စီြ က န့််း၏ ဦ်းတည့်လူဦ်းရ မဖင ့်  အစီအစဉ့်အတ  င့််း လ  က့်နာရဆာင့် ွက့် န  င့်သည ့် 

အရတွွံ့အကက  စသည့်  သတင့််းအခ က့်အလက့်ြ ာ်းက   ရတာင့််းခ ပါြည့်။ သတ့်ြှတ့်ရဖာ့်ထ တ့် ထာ်းရသာ 

ထ ခ  က့်ဆ  ်းရ ှု်းန  င့်ရမခြ ာ်းက   “အထူ်းအရမခအရနြ ာ်း”မဖင ့် ရထာက့်ပ  ရ က်း ဆ ရငွသရဘာ တူညီခ က့်တွင့် 

ထည ့်သွင့််းသွာ်းြည့်။ 

 
၅.၂။ အခ  န့်ဇယာ်း 

 
ဤ TIGA အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်း APS က   ၂၀၂၀ ခ နှစ့်၊ ဒီဇင့်ဘာလ ၂၃  က့်ရနေ့ြှစ၍ ၂၀၂၁ ခ နှစ့်၊ ဇွန့်လ 

၂၃  က့်ရနေ့၊ မြန့်ြာစ ရတာ့်ခ  န့် ညရန ၅ နာ ီအထ  ရလ ာက့်ထာ်းန  င့်ပါသည့်။ 
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ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   APS ၏ ရနာက့်ဆ  ်းသတ့်ြှတ့်ခ  န့်ြတ  င့်ြအီထ  အစဉ့်ြမပတ့် လက့်ခ သွာ်းြည့်မဖစ့်ဖပီ်း 
လက့်ခ   ှ သည ့် အစဉ့်အတ  င့််း ပ  ြှန့် စ စစ့်သ  ်းသပ့်သွာ်းြည့် မဖစ့်သည့်။  
 

ဤ Nathan အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်း APS က   အခ  န့်ြရ ွ်း မပင့်ဆင့်န  င့်ဖပီ်း သတ့်ြှတ့်ထာ်းသည ့် 

သင ့်ရလ ာ့် ာ ဝက့်ဘ့်ဆ  က့်ရပေါ်တွင့် တင့်ထာ်းပါြည့်။ 
 

၅.၃။ ရြ်းခနွ့််းြ ာ်း 
 

ဤ APS ရလ ာက့်ထာ်းြှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ့််းရသာ ရြ်းခွန့််းအာ်းလ  ်းက   TIGA ရထာက့်ပ  ရ က်းဆ  င့် ာ ြန့်ရနဂ ာမဖစ့်သူ 
ရဒေါ်ဇင့်ဇင့်ထ  က့် (ZHtike@nathaninc.com) ထ သ  ေ့ အီ်းရြ်းလ့် ရပ်းပ  ေ့ရြ်းမြန့််း န  င့်ပါသည့်။ ရြ်းခွန့််းြ ာ်းက   
လက့်ခ ထာ်းဖပီ်း အရမဖြ ာ်းက   ၂၀၂၁ ခ နစှ့်၊ ဇွန့်လ ၂၃  က့်ရနေ့အထ  သက့်ဆ  င့် ာ ဝက့်ဘ့်ဆ  က့်ရပေါ်တွင့် 
တင့်ရပ်းသွာ်းြည့်။ စ တ့်ဝင့်စာ်းသည ့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းအရနမဖင ့် ရမဖ ကာ်းြှုြ ာ်းက   ဝက့်ဘ့်ဆ  က့်တွင့် 
ပ  ြှန့်စစ့်ရဆ်း  ကည ့် ကရစလ  ပါသည့်။ ရြ်းခွန့််းအတွက့် ရမဖ ကာ်းခ က့်ြ ာ်းက   စ တ့်ဝင့်စာ်းသည ့် 
အဖွွဲွံ့ြ ာ်းအာ်းလ  ်းအတွက့် ဝက့်ဘ့်ဆ  က့်တွင့်သာ ြ ရဝသွာ်းြည့် မဖစ့်ပါသည့်။ 

 
 
 

၅.၄။ ရ ်ွးခ ယ့်ြှု အခ  န့်ဇယာ်း 
 
TIGA အရသ်းစာ်းရထာက့်ပ  ရ က်းအစီအစဉ့်၏ သရဘာသဘာဝအ  အခ  န့်ဇယာ်းသည့် 

အရ ကာင့််း င့််းအြ   ်းြ   ်းအရပေါ် ြူတည့်ပါြည့်။ မြန့်ြာန  င့်င ၏ ယခင့် Nathan ရထာက့်ပ  ရ က်း 

အစီအစဉ့်ြ ာ်းအတွင့််း ရထာက့်ပ  ရ က်း  ှ သည ့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းသည့် ရလ ာက့်လ ာတင့်သွင့််းဖပီ်း ၂ လြ ှ၄ 

လအတွင့််း သူတ  ေ့၏ ဆ ရငွြ ာ်းက   စတင့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့် ကသည့်။ တင့်သွင့််းြှုအဖပီ်း 

နှစ့်ပတ့်အတွင့််းတွင့် Nathan ဝန့်ထြ့််းက လူကကီ်းြင့််းတ  ေ့၏ ရလ ာက့်လ ာအာ်း သ  ်းသပ့်ြည ့် 

ခနေ့့်ြှန့််းအခ  န့်ဇယာ်းတစ့်ခ က   ရပ်းပ  ေ့ြည့်။ 

 
၅.၅။ အကွဲမဖတ့်ြှု စ နှုန့််းြ ာ်း 

ရလ ာက့်လ ာြ ာ်းက   ရအာက့်တငွ့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့် အကွဲမဖတ့်ြှုလ ပ့်ငန့််းစဉ့်အ  အကွဲမဖတ့်သွာ်းြည့်။ 

အရသ်းစာ်း ရထာက့်ပ  ရ က်း APS ၏ လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်းနှင ့် အက  က့်ညီဆ  ်း ရလ ာက့်လ ာ ှင့် ရလ ာက့်ထာ်း 

သူြ ာ်းအာ်း ဆ ရငွြ ာ်း ရပ်းအပ့်သွာ်းြည့်။ GRC က ဤ APS ရ ်ွးခ ယ့်ြှု စ နှုန့််းြ ာ်းအ  ရ ်းသာ်းထာ်းရသာ 

ရလ ာက့်လ ာအာ်းလ  ်းက   အြှအီခ  ကင့််းစွာ တစ့်ရမပ်းည ီအကွဲမဖတ့် အြှတ့်ရပ်းသွာ်းြည့်။ 
 

Nathan သည့် ဆ ရငွတစ့်ခ ခ င့််းစီအတွက့်  န့်ပ  ရငွပြာဏက   ဆ  ်းမဖတ့်ပ  င့်ခွင ့် ှ သည့်။ 
 
 
 

mailto:ZHtike@nathaninc.com
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၅.၆။ ရလ ာက့်ထာ်းြှုအတကွ့် ကနဦ်းအ ည့်အခ င့််းနငှ ့် ရ ်ွးခ ယ့်ြှု သ  ်းသပ့်ရ ်း စ နှုန့််းြ ာ်း 
 

ရလ ာက့်ထာ်းြှုအာ်းလ  ်းက   အဆင ့်နှစ့်ဆင ့်ပါ ှ ရသာ အကွဲမဖတ့်လ ပ့်ငန့််းစဉ့်မဖင ့် သ  ်းသပ့်အကွဲမဖတ့်သွာ်း 
ြည့်မဖစ့်ပါသည့်။ ၎င့််းအဆင ့်နှစ့်ဆင ့်ြှာ “(၁) ပထြအဆင ့်တွင့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းသည့် စီြ ခ က့် 
အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်တစ့်ရစာင့်က   တင့်သွင့််း ပါြည့်၊ (၂) စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်က   
လက့်ခ လ  က့်ပါက ရလ ာက့်ထာ်းသူသည့် ပ  ြ  အရသ်းစ တ့်က ရသာ ရလ ာက့်လ ာအမပည ့်အစ  က   တင့်သွင့််း 
 ပါြည့်”။ ရလ ာက့်ထာ်းြှု အာ်းလ  ်းက   TIGA နည့််းပညာအစီအစဉ့်ြှ ဝန့်ထြ့််းြ ာ်းနှင ့် ရထာက့်ပ  ရ က်း  ဆ  င့် ာ 
သ  ်းသပ့်ရ ်းရကာ့်ြတီ တ  ေ့မဖင ့် ဖွွဲွံ့စည့််းထာ်းသည ့် အဖွွဲွံ့အစည့််းတွင့််း သ  ်းသပ့်စ စစ့်ရ ်းအဖွွဲွံ့ြှ 
၎င့််းအဆင ့်နှစ့်ဆင ့်မဖင ့် ရဆွ်းရနွ်း အကွဲမဖတ့်သွာ်းပါြည့်။  

အဆင ့်တစ့်သည့် ကနဦ်းသ  ်းသပ့်ြှု ( ြတှ့်တွင့် ထည ့်တကွ့်ြည့်ြဟ တ့်ဘွဲ “လက့်ခ ြည့်/ြခ ြည့်” က  သာ 
အရမခခ ထာ်းသည့်) မဖစ့်ဖပီ်း စီြ ခ က့်အဆ  မပ လ ာအက ဉ့််းခ  ပ့်သည့် Nathan ရထာက့်ပ  ရ က်းအတွက့် 
ထည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း န့် လ  အပ့်ရသာ ကနဦ်းအ ည့်အခ င့််းသ  ်းသပ့်ရ ်း စ နှုန့််းြ ာ်းအာ်းလ  ်းနှင ့် က  က့်ညီြှု ှ / 
ြ ှ က   ဆ  ်းမဖတ့်န  င့် န့် TIGA နည့််းပညာနှင ့် ရထာက့်ပ  ရ က်းဆ  င့် ာ ဝန့်ထြ့််းြ ာ်းက ဤအဆင ့်က   
ရဆာင့် ွက့်ပါြည့်။ 
 
အ ည့်အခ င့််းသ  ်းသပ့်ရ ်း စ နှုန့််းြ ာ်း ကနဦ်းအကွဲမဖတ့်ြှု အဆင ့် ၁ ( ြတှ့်ြတွက့်ြ)ီ- 

 

• အဖွွဲွံ့အစည့််းသည့် အ ည့်အခ င့််းမပည ့်ြီြှု လ  အပ့်ခ က့်ြ ာ်း (အပ  င့််း ၃ တွင့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့် 
အတ  င့််း) နှင ့် က  က့်ညီပါသလာ်း။ 

• အဆ  မပ ထာ်းသည ့် လ ပ့်ငန့််းသည့် ဤ APS ၏ ပန့််းတ  င့်ြ ာ်း (အပ  င့််း ၁ တွင့် ရဖာ့်မပထာ်းသည ့် 
အတ  င့််း) နှင ့် က  က့်ညီြှု ှ ပါသလာ်း။ 

• အဆ  မပ ထာ်းသည ့် လ ပ့်ငန့််းသည့် အလာ်းအလာ ှ ရသာ နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်နည့််း တစ့်ခ က   
မပသပါသလာ်း။ 

• ရလ ာက့်ထာ်းသူ၏ နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်ြှုသည့် အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှုက   တ  င့််းတာန  င့် ြည ့် 
အလာ်းအလာ ှ ရသာ နည့််းလြ့််းတစ့်ခ  မဖစ့်ပါသလာ်း။ 

• ရလ ာက့်ထာ်းသူ၏ ရထာက့်ကူပစစည့််းြ ာ်းသည့် နည့််းပညာနယ့်ပယ့်တွင့် မပ လ ပ့်ခွဲ ရသာ 
သက့်ဆ  င့်သည ့် ယခင့်လ ပ့်ရဆာင့်ခ က့်ြ ာ်းက   အရလ်းရပ်းရဖာ့်မပပါသလာ်း။ သ  ေ့ြဟ တ့် TIGA ၏ 
ဦ်းစာ်းရပ်းနယ့်ပယ့်ြ ာ်းနှင ့် ဆက့်စပ့်ရနသည ့် အလာ်းအလာ ှ  သက့်ဆ  င့် ာ စွြ့််းရဆာင့် ည့်နှင ့် 
လ ပ့်ရဆာင့်ခ က့်တ  ေ့က   မပသရနပါသလာ်း။ 

• ရလ ာက့်ထာ်းြှုသည့် ရလ ာက့်ထာ်းသူ ရဖာ့်မပထာ်းသည ့်  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်းက   ထ ရ ာက့်စွာ 
  ှ ရအာင့်မြင့်ရစန  င့်ပါသလာ်း။ အဆ  ပါ ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်း မဖစ့်ရမြာက့်ြှုသည့် ပွင ့်လင့််း 
မြင့်သာြှုက   မြြှင ့်တင့် န့်နှင ့် တန့််းတူညီြ ြ ှ ြှုက   ရလ ာ ခ ရပ်းဖပီ်း စီ်းပွာ်းရ ်းပဋ ပကခ 
မဖစ့်ရပေါ်ရစသည ့် တွန့််းအာ်းြ ာ်းက   ရလ ာ ပါ်းရစသည ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် စီ်းပွာ်းရ ်း ဖွ ွံ့ဖဖ  ်း 
တ  ်းတက့်ြှုက   တ  ်းတက့်ရစ န့်ဟူသည ့် TIGA ၏ ပန့််းတ  င့်ြ ာ်းက   မြြှင ့်တင့်ရဆာင့် ွက့် ာတွင့် 



 
  

21 
 

အက   ်းမပ ပါြည့်လာ်း။ 
• ရလ ာက့်ထာ်းြှုတွင့် ၎င့််းက အြ   ်းသြီ်းြ ာ်း၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်းနှင ့် အမခာ်း အခွင ့်အရ ်း 

တန့််းတူြ ရသာ အ ပ့်စ ြ ာ်း တ  ်းတက့်ရ ်းအတွက့် ရဆာင့် ွက့်ရပ်းြည ့် နည့််းလြ့််းြ ာ်းက   
ရဖာ့်မပထာ်းပါသလာ်း။ 

•  န့်ပ  ရငွရလ ာက့်ထာ်းြှုသည့် အလာ်းအလာ ှ ရသာ အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှုနှင ့် က  က့်ညီ 
သင ့်ရလ ာ့်ပါသလာ်း။ 
 

၅.၇။ ရလ ာက့်ထာ်းြှုအတကွ့် အဖပ်ီးသတ့်အ ည့်အခ င့််းနငှ ့် ရ ်ွးခ ယ့်ြှု အြတှ့်ရပ်း စ နှုန့််းြ ာ်း 
 
ရလ ာက့်ထာ်းသူသည့် အထက့်ပါ အ ည့်အခ င့််းသ  ်းသပ့်ြှုစ နှုန့််းြ ာ်းနှင ့် ရကာင့််းစွာ က  က့်ညပီါက အဆင ့် ၂ 
အဖပ်ီးသတ့်အ ည့်အခ င့််းနငှ ့် ရ ်ွးခ ယ့်ြှု အြတှ့်ရပ်းမခင့််းသ  ေ့ တက့်ရ ာက့်န  င့်သည့်။ 

 
အဆင ့် ၂ အ ည့်အခ င့််းနှင ့် ရ ်ွးခ ယ့်ြှု အြှတ့်ရပ်းစ နှုန့််းြ ာ်းနှင ့် သက့်ဆ  င့် ာ  ြှတ့်ြ ာ်းြှာ ရအာက့်ပါအတ  င့််း 
မဖစ့်သည့်။ 

 

အ ည့်အခ င့််းနှင ့် ရ ွ်းခ ယ့်ြှု အြှတ့်ရပ်းစ နှုန့််းြ ာ်း အမြင ့်ဆ  ်း ြှတ့်ြ ာ်း 
(က) နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်နည့််း - အဆ  မပ ထာ်းရသာ ရထာက့်ပ  ရ က်း 

လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းနှင ့် သက့်ဆ  င့် ာ  လ ပ့်ငန့််းဖပီ်းရမြာက့် ြည ့်အခ  န့်/ 
အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ြည ့် အစီအစဉ့်တ  ေ့က    ှင့််းလင့််းစွာ သတ့်ြှတ့်ဖပီ်း 
ဦ်းတည့်အ ပ့်စ (ြ ာ်း) အရပေါ် သ သာရသာ အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှု ှ ၍ APS 
နှင ့် USAID ၏ ပွင ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်း 

လ ပ့်ငန့််း  ည့် ွယ့်ခ က့်ြ ာ်းအတွက့် နည့််းပညာပ  င့််းအ  သက့်ဆ  င့်ြှု 

 ှ  ြည့်။ 
 

 

 
၃၅ 

(ခ) လက့်ရတွွံ့က ၍ ရ  ညှ့်တည့်တ  ြှု - အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက    ှင့််းလင့််းရသာ 
 ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်းနှင ့် ရြ ာ့်ြနှ့််း လဒ့်ြ ာ်း အတ  င့််း အခ  န့်နှင ့် တစ့်ရမပ်းညီ 
လက့်ရတွွံ့က ၍ ရ  ညှ့်တည့်တ  ရသာ အရမခအရနမဖင ့် အရကာင့်အထည့် 
ရဖာ့်န  င့် ြည့်။ 

 
 

၃၅ 

(ဂ) အဖွွဲွံ့အစည့််း၏ စွြ့််းရဆာင့် ည့်- အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းက   အရကာင့်အထည့် 
ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့် န့်အတကွ့် အဖွွဲွံ့အစည့််းဆ  င့် ာ စြီ ခနေ့့်ခွွဲြှုနှင ့် အစီအစဉ့် 
အတ  င့််း လ  က့်နာရဆာင့် ွက့်န  င့်ြှု စွြ့််း ည့်တ  ေ့ လ  ရလာက့်စွာ  ှ သည့်။ 

 
၁၀ 

(ဃ) စီြ က န့််းရ ်းဆွွဲမခင့််းနှင ့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းတ  ေ့တွင့် ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့် 
ခ  ရသာ အသ  က့်အဝန့််းြ ာ်း ပါဝင့်ြှုက   ရသာ့်လည့််းရကာင့််း ပဋ ပကခ 
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အရလ်းဂရ မပ ြှုက   ရသာ့်လည့််းရကာင့််း ထည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းမခင့််း- 
ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့်ခ  ရသာ အသ  က့်အဝန့််းြ ာ်း နှင ့်/သ  ေ့ြဟ တ့် ပဋ ပကခ 
မဖစ့်ပွာ်းရနြှုတ  ေ့အရပေါ် ရထာက့်ပ  ရ က်းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်း၏ အက   ်း 
သက့်ရ ာက့်ြှုက    ှင့််းလင့််းစွာ နာ်းလည့်သရဘာရပါက့်ရ ကာင့််း 
မပသသည့်။ မဖစ့်န  င့်ပါက သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ခ ဉ့််းကပ့်နည့််းြ ာ်းသည့် 
က ာ်း/ြရ ်း ာ၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်း၊ လူငယ့်ြ ာ်း၊ အမခာ်းဖယ့် ကဉ့် 
ခ န့်လှပ့်ခ   အ ပ့်စ ြ ာ်းနှင ့်/ သ  ေ့ြဟ တ့် ပဋ ပကခဒဏ့်ခ  သူြ ာ်းစသည ့် 
ရထာက့်ပ  ရ က်း အစီအစဉ့်ြှ အက   ်းခ စာ်း သူြ ာ်း အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့်ရ ်း 
အတွက့် ပ  ပ  ်းရပ်း ြည့်။ 

 
 

၁၀ 

(င)   က န့်က စ  တ့်သက့်သာြှု- အဆ  မပ က န့်က စ  တ့်ြ ာ်းသည့်  ှင့််းလင့််း၍ 
သင ့်ရတာ့်ဖပီ်း ရထာက့်ပ   င့််းမြစ့်ြ ာ်းက   အရကာင့််းဆ  ်း အသ  ်းမပ ြည့်က   
ထင့်ဟပ့်မပသသည့် 

 
၁၀ 

စ စ ရပါင့််း - ၁၀၀ 

 

အဆ  ပါအ ည့်အခ င့််းနှင ့် ရ ွ်းခ ယ့်ြှု သ  ်းသပ့်ရ ်း စ နှုန့််းြ ာ်းက   ရအာက့်တငွ့် အမပည ့်အစ  ရဖာ့်မပ ထာ်းပါသည့်- 

 
(က) နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်နည့််းနှင ့် ဦ်းတည့်အ ပ့်စ ြ ာ်းအရပေါ် အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှု။ ရထာက့်ပ  ရ က်း၏ 

 ည့်ြှန့််းခ က့်က TIGA ၏  ည့်ြှန့််းခ က့်နှင ့် ပန့််းတ  င့်ြ ာ်းက   ရ ာက့် ှ ရအာင့် အက   ်းမပ န  င့်ပ  က   ရဖာ့်မပ၍ 
ရထာက့်ပ  ရ က်း၏ အလ  ်းစ    ည့်ြှန့််းခ က့် (ြ ာ်း) က    ှင့််းလင့််းစွာ ရဖာ့်မပထာ်းသည့်။ ရလ ာက့်လ ာတွင့် 
က  င့်တယွ့်ရမဖ ငှ့််းသွာ်းြည ့် မပဿနာ၏ အရ ်းကကီ်းြှု၊ အဆ  မပ ထာ်းရသာ နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်နည့််း 
၏ အလာ်းအလာ ှ ြှုအ  သရဘာတ ာ်း၏ အ ည့်အရသွ်းနှင ့် မဖစ့်န  င့်ရမခ (ဆ  လ  သည့်ြှာ အဆ  မပ ထာ်း 
ရသာ နည့််းပညာပ  င့််း ခ ဉ့််းကပ့်နည့််းြှ အခ  န့်နှင ့် တရမပ်းညီ  ည့်ြှန့််းထာ်းရသာ  လဒ့်ြ ာ်း ထွက့်ရပေါ် 
လာရစ န့် ရြ ာ့်ြနှ့််းထာ်းန  င့်သည့်) တ  ေ့က    ှင့််းလင့််းတ က စွာ ရဖာ့်မပထာ်းဖပီ်း ရြ ာ့်ြနှ့််းအက   ်း 
သက့်ရ ာက့်ြှု၏ အရ ်းပါြှု အတ  င့််းအတာက  လည့််း  ှင့််းလင့််းစွာ သတ့်ြှတ့်ထာ်းသည့်။ 
ရလ ာက့်လ ာတွင့် စီြ က န့််းအတွင့််း အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့်ြည ့်  ကာ်းဝင့်ရဆာင့် ွက့်ရ ်း 
ြ ာ်း/လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းနှင ့်တကွ ၎င့််းတ  ေ့က   ြည့်သူက ရဆာင့် ွက့်သွာ်းြည့်တ  ေ့က   ရဖာ့်မပထာ်းသင ့်ဖပီ်း 
 လဒ့်တစ့်ခ စီက   အဆ  မပ ကာလအတွင့််း   ှ န  င့်ပ  က   မပသထာ်းသင ့်သည့်။ အရမခခ ပ  ရသ 
ရငွရပ်းရခ ြှုြ ာ်းအမဖစ့် အက   ်းသင ့်အရ ကာင့််းသင ့် အသ  ်းမပ န  င့်ြည ့် ရြ ာ့်ြနှ့််းသတ့်ြှတ့် က့်ြ ာ်း 
ပါ ှ ရသာ အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ရ ်း အခ  န့်ဇယာ်းတစ့်ခ နှင ့် ရလ ာက့်လ ာ (ဇယာ်းကွက့်မဖင ့်) သည့် 
 ှင့််းလင့််းရကာင့််းြွန့်စွာ သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ  လဒ့်ြ ာ်း/အလ ပ့်ြ ာ်းက   ရဖာ့်မပရပ်းသည့်။ (၃၅ ြတှ့်) 

 

(ခ) လက့်ရတွွံ့က ၍ ရ  ညှ့်တည့်တ  ြှု။ အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက   ရကာင့််းစွာစီစဉ့်ထာ်းဖပီ်း 
“အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်န  င့်”  ြည့်။ ရထာက့်ပ  ရ က်းကာလ ဖပီ်းဆ  ်းသွာ်းဖပီ်းရနာက့်တငွ့်လည့််း 
၎င့််းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်းြှာ ရ  ှည့်တည့်တ  သွာ်းြည ့် အရထာက့်အထာ်းြ ာ်းက   မပသန  င့် ြည့်။ 
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ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းသည့် ရထာက့်ပ  ရ က်းမဖင ့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်ထာ်းသည ့် ရနာက့်ဆ  ်း 
 လဒ့်ြ ာ်းနှင ့် ထ တ့်က န့်ြ ာ်းက   အဖွွဲွံ့အစည့််းအတွင့််း ရ ွှံ့ဆက့်အသ  ်းမပ သွာ်းြည ့်ပ  နှင ့် 
စီြ က န့််းဖပီ်းရနာက့် အဖွွဲွံ့အစည့််းအတွက့် ရြ ာ့်ြနှ့််းအက   ်းရက ်းဇူ်းြ ာ်းက   ရဖာ့်မပသင ့်ပါသည့်။ 
အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းတစ့်ခ ခ င့််းစီတွင့် တွွဲပါလာရသာ တ က  ငှ့််းလင့််းသည ့်  လဒ့်ြ ာ်း ှ  ြည့်။ (၃၅ ြတှ့်) 

 
(ဂ) အဖွွဲွံ့အစည့််း၏ စွြ့််းရဆာင့် ည့်။ ရလ ာက့်ထာ်းြှုြ ာ်းတွင့် အဖွွဲွံ့အစည့််းအရနမဖင ့် 

အဆ  မပ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက   သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ အသ  ်းစ  တ့်မဖင ့် သက့်ဆ  င့် ာ USAID 
စည့််းြ ဉ့််းစည့််းကြ့််းြ ာ်းနှင ့်အညီ အခ  န့်ြီ ရဆာင့် ွက့်မခင့််း၊ ကကီ်း ကပ့်မခင့််း၊ ဖပီ်းရမြာက့်ရအာင့်မြင့် 
ရစမခင့််း၊ ရ  ညှ့်တည့်တ  ရစမခင့််းတ  ေ့ ရဆာင့် ွက့်န  င့်စွြ့််းက   မပသ ြည့်။ အကွဲမဖတ့်စ စစ့်ြှုသည့် 
အဓ ကအာ်းမဖင ့် အဖွွဲွံ့အစည့််း ှ  ပင့်ြဝန့်ထြ့််းြ ာ်း၏ ရနာက့်ခ ၊ အ ည့်အခ င့််းြ ာ်း၊ ဂ ဏ့်သတင့််းနှင ့် 
ကျွြ့််းက င့်ြှုြ ာ်းအရပေါ် အရမခခ မပ လ ပ့်သွာ်းြည့် မဖစ့်သည့်။ TIGA ၏  ည့်ြှန့််းခ က့်ြ ာ်းက   
ရထာက့်ကူသည ့် လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက   ရဆာင့် ွက့် န့်အတွက့် အလာ်းအလာ ှ ရသာ၊ သက့်ဆ  င့် ာ 
စွြ့််းရဆာင့် ည့် သ  ေ့ြဟ တ့် အလာ်းတူလ ပ့်ငန့််းြ ာ်းက   အရကာင့်အထည့်ရဖာ့် ရဆာင့် ွက့်ရနသည ့် 
ယခင့် သ  ေ့ြဟ တ့် လက့် ှ  အရတွွံ့အကက  ြ ာ်းက  လည့််း ထည ့်သွင့််းရဖာ့်မပသင ့်သည့်။ (၁၀ ြှတ့်) 

 

(ဃ) စီြ က န့််းရ ်းဆွွဲမခင့််းနှင ့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မခင့််းတ  ေ့တွင့် ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့်ခ  အသ  က့်အဝန့််း ြ ာ်း 

ပါဝင့်ြှုက  ရသာ့်လည့််းရကာင့််း ပဋ ပကခ အရလ်းဂရ မပ ြှုက  ရသာ့်လည့််းရကာင့််း ထည ့်သွင့််း စဉ့််းစာ်းမခင့််း-  
ဖယ့် ကဉ့်ခ န့်လှပ့်ခ အသ  က့်အဝန့််းြ ာ်း နှင ့်/သ  ေ့ြဟ တ့် ပဋ ပကခမဖစ့်ပွာ်းရနြှုတ  ေ့အရပေါ် 
ရထာက့်ပ  ရ က်းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်း၏ အက   ်းသက့်ရ ာက့်ြှုက    ှင့််းလင့််းစွာ နာ်းလည့်သရဘာ ရပါက့်ရ ကာင့််း 
မပသ ြည့်။ မဖစ့်န  င့်ပါက သတ့်ြှတ့်ထာ်းရသာ ခ ဉ့််းကပ့်နည့််း ြ ာ်းသည့် က ာ်း/ြ ရ ်း ာ၊ 
တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်း၊ လူငယ့်ြ ာ်း၊ အမခာ်းဖယ့် ကဉ့်ခ  အ ပ့်စ ြ ာ်းနှင ့်/သ  ေ့ြဟ တ့် ပဋ ပကခဒဏ့် 
ခ  သူြ ာ်းစသည ့် ရထာက့်ပ  ရ က်း အစီအစဉ့်ြှ အက   ်းခ စာ်း သူြ ာ်း အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့်ရ ်း အတွက့် 
ပ  ပ  ်းရပ်း ြည့်။ (၁၀ ြတှ့်) 

 
(င) က န့်က စ  တ့်သက့်သာြှု။ က န့်က စ  တ့်ြ ာ်းသည့် USAID က ခွွဲတြ့််းခ ရပ်း၍ ခွင ့်မပ ရပ်းန  င့်ရသာ 

အတ  င့််းအတာအတွင့််း ှ ၍ လ ပ့်ငန့််း၏ နည့််းပညာပ  င့််း နယ့်ပယ့်တစ့်ခ တွင့် ရအာင့်မြင့်န  င့် န့် 
အက   ်းအရ ကာင့််း သင ့်ရလ ာ့်၍ လက့်ရတွွံ့က  ြည့်ည့်။ အဖွွဲွံ့အစည့််း၏  င့််းမြစ့်ြ ာ်းနှင ့် 
ရထာက့်ပ   င့််းမြစ့်ြ ာ်းက   အရကာင့််းဆ  ်းအသ  ်းမပ ြည့်က   ထင့်ဟပ့်မပသ ြည့်။ အဆ  မပ က န့်က  
စ  တ့်ြ ာ်းအတွက့် ြှန့်ကန့်ရ ကာင့််း သက့်ရသမပထာ်းသည ့်  ှင့််းလင့််း တ က ရသာ အသ  ်းစ  တ့် 
ရဖာ့်မပခ က့်က  လည့််း က န့်က စ  တ့် ရလ ာက့်ထာ်းြှုတွင့် ထည ့်သွင့််းရဖာ့်မပ ြည့်။ (၁၀ ြှတ့်) 
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၆။  ဉာဏပစစည့််း 
 

ဤ Nathan ဆ ရငွမဖင ့် ဖန့်တီ်းမပ လ ပ့်ရသာ ဉာဏပစစည့််း သ  ေ့ြဟ တ့် ြူပ  င့်ခွင ့်ြှတ့်ပ  တင့်ြ ာ်းကွဲ သ  ေ့ 
ထ ရတွွံ့က  င့်တယွ့်၍ြ ရသာ ပစစည့််းြ ာ်းနှင ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ြည့်သည ့်ပစစည့််းြဆ  အရပေါ် 2 CFR 200.315, 
“ထ ရတွွံ့က  င့်တယွ့်၍ြ ရသာ ပစစည့််း” အ  သက့်ဆ  င့် ာစည့််းြ ဉ့််းြ ာ်းက သက့်ရ ာက့်ြှု ှ သည့်။၂ 
ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းတွင့် ဖက့်ဒ ယ့်အစ  ်း နှင ့် ြသက့်ဆ  င့်ရသာ ဆ ရငွြ ာ်းမဖင ့် ယခင့် ဖန့်တီ်းမပ  လ ပ့်ခွဲ သည ့် 
ထ ရတွွံ့က  င့်တယွ့်၍ြ ရသာ ပစစည့််းြ ာ်း ှ ရနဖပီ်း ဤဆ ရငွတငွ့် အဆ  ပါ ထ ရတွွံ့က  င့်တယွ့် ၍ြ ရသာ 
ပစစည့််းြ ာ်းက   အသ  ်းမပ  န့် စီစဉ့်ထာ်းပါက ရလ ာက့်လ ာထွဲတွင့် ၎င့််းတ  ေ့နှင ့် အသ  ်းမပ ြည ့် နည့််းလြ့််းက   
 ှင့််းလင့််းစွာ ထ တ့်ရဖာ့်မပသပါ။ ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်းသည့် ရလ ာက့်လ ာတွင့် 
လ   ွံ့ဝှက့်သတင့််းအခ က့်အလက့်ြ ာ်း ပါဝင့်လာရ ကာင့််း ရဖာ့်မပ ြည့်မဖစ့်ဖပီ်း မဖစ့်န  င့်ပါက လ   ွံ့ဝှက့်ဟူ၍ 
အြှတ့်အသာ်းမပ ပါ။ 
 

၇။ ြသက့်ဆ  င့်ရ ကာင့််း  ငှ့််းလင့််းရ ကညာခ က့် 
 
Nathan Associates သည့် ဤ န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  ရ ်းအခွင ့်အလြ့််း အသ ရပ်းခ က့်က   ပယ့်ဖ က့်၍ 
ရထာက့်ပ  ရ က်းြ ာ်းြရပ်း န့် ဆ  ်းမဖတ့်ရကာင့််း ဆ  ်းမဖတ့်န  င့်သည့်။  
 
Nathan Associates သည့် လက့်ခ   ှ ရသာ တ  ေ့မပန့်ြှုြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် အာ်းလ  ်းက   ပယ့်ခ ရကာင့််း 
ပယ့်ခ န  င့်သည့်။ 
 
ဤ န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  ရ ်းအခွင ့်အလြ့််း အသ ရပ်းခ က့် ထ တ့်မပန့်ြှုသည့် Nathan Associates အရနမဖင ့် 
ဆ ရငွခ ်ီးမြြှင ့်ြည့်ဟ  ြ ခ ကတ ရပ်းမခင့််း ြဟ တ့်ပါ။ 

 
Nathan Associates သည့် ရလ ာက့်ထာ်းသူ၏ ရလ ာက့်ထာ်းြှုလြ့််းည န့်ခ က့်ြ ာ်းက   လ  က့်နာ န့် 
ပ က့်ကွက့်ြှုဟူရသာ အရ ကာင့််း င့််းရ ကာင ့် စည့််းြ ဉ့််းနှင ့် ြညီညွတ့်လ င့် ခ ်ီးမြြှင ့်ြှုြ ာ်းက   
ပယ့်ဖ က့်ပ  င့်ခွင ့် ှ သည့်။ 

 
၂ 2 CFR 200.315 တွင့် “ရလ ာက့်ထာ်းသူသည့် ဖက့်ဒ ယ့်ဆ ရငွမဖင ့် ဖန့်တီ်းမပ လ ပ့်ခွဲ သည ့် ြူပ  င့်ခွင ့်ထာ်းန  င့်သည ့် 

ြည့်သည ့်အလ ပ့်က  ြဆ   ြူပ  င့်ခွင ့်ထာ်း ှ န  င့်သည့်။ ဖက့်ဒ ယ့်အစ  ်း အရနမဖင ့် (၁) ဖက့်ဒ ယ့်ဆ ရငွနှင ့် သက့်ဆ  င့်သည ့် 

အခ က့်အလက့်ြ ာ်းက    ယူ၊ မပန့်လည့်ထ တ့်လ ပ့်၊ ထ တ့်ရဝ၊ သ  ေ့ြဟ တ့် အသ  ်းမပ ခွင ့် (၂) ဖက့်ဒ ယ့် ည့် ွယ့်ခ က့်အတွက့် အဆ  ပါ 
အခ က့်အလက့်ြ ာ်းက   အမခာ်းသူြ ာ်းအာ်း  ယူ၊ မပန့်လည့်ထ တ့်လ ပ့်၊ ထ တ့်ရဝ၊ သ  ေ့ြဟ တ့် အသ  ်းမပ  န့် တ ာ်းဝင့်လ ွဲရမပာင့််းခွင ့် 

 ှ သည့်။” အရသ်းစ တ့်သ  ှ လ  ပါက 2 CFR 200.315 နှင ့် e-CFR 401 “ြှတ့်ပ  တင့်ြူပ  င့်ခွင ့်၊ က န့်အြှတ့်တ ဆ ပ့်ြ ာ်းနှင ့် ြူပ  င့်ခွင ့်ြ ာ်း” 

က   ကည ့်ပါ။ 
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Nathan Associates သည့် ရလ ာက့်ထာ်းြှုမပင့်ဆင့်မခင့််း၊ တင့်သွင့််းမခင့််းတ  ေ့အတွက့် က န့်က ခွဲ ရသာ 
က န့်က စ  တ့်အတွက့် ရငွရ က်းမပန့်ထ တ့်ရပ်းြည့်ြဟ တ့်ပါ။ မပင့်ဆင့်မခင့််း၊ တင့်သွင့််းမခင့််းအတွက့် 
က န့်က စ  တ့်အာ်းလ  ်းက   ရလ ာက့်ထာ်းသူက က ခ  ပါြည့်။  

 
Nathan Associates သည့် ထပ့်ြ ရဆွ်းရနွ်းြှုြမပ ဘွဲ ကနဦ်းအကွဲမဖတ့်ြှုအ  ဆ ရငွထ တ့်ရပ်းပ  င့်ခွင ့် ှ သည့်။ 

 
Nathan Associates သည့် ဤ န့်ပ  ရငွရထာက့်ပ  ရ ်းအခွင ့်အလြ့််း အသ ရပ်းခ က့်ပါ လ ပ့်ငန့််းြ ာ်း၏ 
တစ့်စ တ့်တစ့်ပ  င့််းအတွက့်သာ ဆ ရငွခ ်ီးမြြှင ့် န့် ရ ွ်းခ ယ့်ရကာင့််း ရ ်ွးခ ယ့်န  င့်သည့် သ  ေ့ြဟ တ့် အဆ  မပ  
လ ပ့်ငန့််းြ ာ်းအတွက့် ဆ ရငွတစ့်ခ ထက့်ပ  ၍ ထ တ့်ရပ်းရကာင့််း ထ တ့်ရပ်းန  င့်သည့်။ 

 
Nathan Associates အရနမဖင ့် ဖပ  င့်ဆ  င့်ြှုက   မြြှင ့်တင့် န့်အလ  ေ့ငှာ ဆ ရငွအတွက့်ဆ  ်းမဖတ့်ခ က့်ြခ ြ ီ
မပင့်ဆင့်န  င့်သည ့် ြမပည ့်စ  ရသာ အဆ  မပ လ ာြ ာ်းက    သက့်ညြှာခွင ့်ရပ်းန  င့်သည့်။ 

 
Nathan Associates သည့် လက့်ခ   ှ သည ့် ရလ ာက့်လ ာအာ်းလ  ်းက    န့်ပ  ရငွ ြရထာက့်ပ  ခွင ့်  ှ သည့်။  
 
Nathan Associates သည့် ရလ ာက့်ထာ်းသူြ ာ်း၏ က  ်းကာ်းခ က့်ြ ာ်းက   စစ့်ရဆ်းပ  င့်ခွင ့် ှ သည့်။ 
 

Nathan Associates သည့် ရထာက့်ပ  ရ က်းကာလ ဖပီ်းဆ  ်းဖပီ်းရနာက့် ၃ လြှ ၉ လ ကာ ကာလအတငွ့််း 
ရထာက့်ပ  ရ က်းလ ပ့်ငန့််းြ ာ်းအာ်း အကွဲမဖတ့်မခင့််းက   ရဆာင့် ွက့်ပ  င့်ခွင ့် ှ သည့်။ 
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၈။ ပ်ူးတွွဲတင့်မပခ က့်ြ ာ်း 
 

ပ်ူးတွွဲတင့်မပခ က့် ၁။ ရထာက့်ပ  ရ က်း အဆ  မပ အစအီစဉ့်အက ဉ့််းခ  ပ့်ပ  စ လ ာ 
 
USAID ပငွ ့်လင့််းမြင့်သာြှုနငှ ့် အာ်းလ  ်းအက   ်းဝင့် ဖွ ွံ့ဖဖ  ်းတ  ်းတက့်ရ ်းလ ပ့်ငန့််း၏ ရထာက့်ပ  ရ က်း 
အဆ  မပ အစအီစဉ့်အက ဉ့််းခ  ပ့် (၂ြ က့်နာှြ ှ၅ စာြ က့်နာှအထ )  

 
၁။  အဖွွဲွံ့အစည့််းအြည့် - 

 

၂။  လ ပ့်စာ - 

 

၃။  ဖ န့််း -   ဖက့်စ့် -    အီ်းရြ်းလ့် - 

 

၄။  အဖွွဲွံ့အစည့််းအြ   ်းအစာ်း - 

 

၅။  အဓ ကဆက့်သွယ့် န့် ပ ဂဂ  လ့်နှင ့်  ာထူ်း - 

 

၆။  အဖွွဲွံ့အစည့််း၊  ည့် ွယ့်ခ က့်နှင ့် သက့်ဆ  င့်သည ့် ယခင့်အရတွွံ့အကက  ြ ာ်းက   

အက ဉ့််းခ  ပ့်ရဖာ့်မပပါ - 

 

၇။  ရထာက့်ပ  ရ က်းလ ပ့်ငန့််းရခါင့််းစဉ့် - 

 

၈။  မပဿနာဆန့််းစစ့်ခ က့်နှင ့် ရဖာ့်မပခ က့် - 

 

၉။  ရထာက့်ပ  ရ က်း  ည့်ြှန့််းခ က့် - 

 

၁၀။   ှ လာြည ့်  လဒ့်ြ ာ်း၊ ရထာက့်ပ  ရ က်း  ည့်ြှန့််းခ က့်နှင ့် ခ  တ့်ဆက့်ရနပ  ၊ 

စ စစ့်အတည့်မပ န  င့်ရသာ ရအာင့်မြင့်ြှုအည န့််းက န့််းြ ာ်း - 

၁၁။  ရထာက့်ပ  ရ က်းသည့် က ာ်း/ြ ရ ်း ာနှင ့် ပဋ ပကခဒဏ့်ခ အ ပ့်စ ြ ာ်းအရပေါ် သက့်ရ ာက့်ပ  ၊ 

က ာ်း/ြ ရ ်း ာ၊ တ  င့််း င့််းသာ်းြ ာ်း သ  ေ့ြဟ တ့် အမခာ်း အခွင ့်အရ ်းတန့််းတူြ ရသာ 

အ ပ့်စ ြ ာ်းအပါအဝင့် အက   ်းခ စာ်းသူြ ာ်းက   သရဘာရပါက့်နာ်းလည့်ြှုအာ်း ရဖာ့်မပခ က့် 
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နှင ့် မဖစ့်န  င့်ပါက သူတ  ေ့သည့် ရထာက့်ပ  ရ က်းြှ ြည့်သ  ေ့အက   ်းရက ်းဇူ်း  ှ ြည့်က   

က န့််းဂဏန့််းမဖင ့် ရဖာ့်မပပါ။ 

၁၂။  ရြ ာ့်ြနှ့််းလ ပ့်ငန့််းကာလ အစအဆ  ်း  ကာခ  န့် - 

၁၃။ ဤလ ပ့်ငန့််း၏ ခနေ့့်ြှန့််းက န့်က စ  တ့် (ရငွသာ်း၊ ပစစည့််းနှင ့် မပင့်ပ င့််းမြစ့်ြ ာ်း) - ရလ ာက့်ထာ်း 

သူ၏  င့််းမြစ့်ြ ာ်း 

 မပင့်ပ င့််းမြစ့်ြ ာ်း =  အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ      

( င့််းမြစ့်က   ရဖာ့်မပပါ) 

 Nathan ရထာက့်ပ  ရ က်း = အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ      

 ခနေ့့်ြှန့််းက န့်က စ  တ့် စ စ ရပါင့််း = အရြ  ကန့်ရဒေါ်လာ      

 

 

 


