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မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းထံသို ို့ မပုိ ို့မီ ဤစာမျက်နာှနငှို့ ်ရ ်းဆ ွဲထာ်းရသာ မှတ်စုမျာ်းအာ်းလုံ်းကုိ ဖျက်ပါ 

ဤပုံစံကုိ မဖဖညို့်မီ  နပုံ်ရင ပံို့ပုိ်းမှုဆိုင ်ာ အစီအစဉ်မျာ်း စမတ်လမ််းညွှနကုိ် ဖတ် န ်

အထ ်းအကကံဖပြုလုိပါသည်။ စာလ  ုံးရင ့် နငှို့ ် [စတု န််းက င််းမျာ်း] တ င ် အမှတ်အသာ်းဖပြုထာ်းသညို့် 

စာသာ်းကုိ  နပုံ်ရင သံု်းစ ွဲသညို့် အသင််းမျာ်းက အပပီ်းသတ် မည်ဖဖညို့် မည် ဖဖစ်သည်။ 

 နပုံ်ရင သံု်းစ ွဲသညို့် အသင််းမျာ်းက လုိအပ်ချက်အ  'အထ ်းစီမံရဆာင ် က်ရပ်းမှုမျာ်း' 

ကဏ္ဍနငှို့/်သို ို့မဟုတ် ရနာက်ဆက်တ ွဲမျာ်းကုိ လုိအပ်သလုိ ရေသဆိုင ်ာအရကကာင််းအ ာ သို ို့မဟုတ် 

သီ်းဖခာ်းလုိအပ်ချက်မျာ်းကုိ ထညို့်သ င််း န ် လုိအပ်ပါသည်။ Funding Arrangements Smart Guide 

တ ငပ်ါရှိရသာ အနည််းဆံု်းလုိအပ်ချက်မျာ်းကုိ ဦ်းစ ာမတုိငပ်ငဘ်ွဲ အဓိကစာသာ်းတ င် 

အရဖပာင််းအလွဲမျာ်းကုိ မလုပ် ပါ။ 

 

Template ဗာ်းရှင််းထိန််းချြုပ်မှု  

ရနာက်ဆံု်းထ က်ဗာ်းရှင််းကုိ Smart Rules ၏ ‘Templates’ ကဏ္ဍတ င ်အပမွဲ နိငုသ်ည်။  

 

ဗာ်းရှင််း ရန ို့စ ွဲ အရဖပာင််းအလွဲမျာ်း  

V.2.8 စက်တငဘ်ာလ ၂  က်၊ 

၂၀၂၀  

• သရဘာတ ညီထာ်းသညို့် ပ ်းတ ွဲအလှူရှင ်SEAH 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းဖဖငို့ ်ကာက ယ်ရစာငို့ရ်ရှာက်ဖခင််းဆုိင ်ာ 

စကာ်းလံု်းမျာ်းကို အသစ်အစာ်းထုိ်းထာ်းသည်။  

• DFID  ည်ညွှန််းချက်မျာ်းကို FCDO သုိ ို့ရဖပာင််းထာ်းသည်။ 

 

V.2.7 ေဇီငဘ်ာလ ၁၂  က်၊ 

၂၀၁၉  

• NPAC ကဏ္ဍသုိ ို့ ရဖပာင််းပါ။  

V.2.6 နိဝုငဘ်ာလ ၁၅  က်၊ 

၂၀၁၉  

• သီ်းသန ို့အ်စီအစဥ်မျာ်းကို အသုံ်းဖပြုဖခင််းကို တာ်းဆီ်းထာ်းသညို့် 

စာပိုေက်ို ထညို့်သ င််းထာ်းသည်။  

• အ ည်အချင််းမဖပညို့်မီရသာ ကုနက်ျစ ိတ်စာ င််းမှ 

တနဖုိ််းရလ ာို့ရင ကို ဖယ်ရှာ်းဖခင််း။  

 

https://dfid.sharepoint.com/sites/inSight-rules-smart/Documents/Smart%20Guide_funding%20arrangements.docx
http://insight/Smart-Rules/Pages/Templates.aspx
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• စီမံကိန််းမဟုတ်ရသာ ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း (NPAC) ကဏ္ဍတ င ်

ထပ်ရလာင််းစာသာ်းထညို့်ထာ်းသည်။ 

V.2.5 ဇ နလ် ၁၈  က်၊ ၂၀၁၉  • အကျံြု်းဝငရ်သာ ကုနက်ျစ ိတ်အပုိင််းသုိ ို့ ရဖပာင််းပါ။  

• စီမံကိန််းမဟုတ်ရသာ ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း (NPAC) ဆုိင ်ာ 

ကဏ္ဍအသစ်  

•  ပ်စွဲဖခင််းအပုိင််းတ င ်ဆုိင််းငံို့ထာ်း န ်ရ  ်းချယ်မှု ထပ်တို်းဖခင််း။  

• ဖမငန်ိငုမ်ှုထုတ်ဖပနခ်ျက်တ င ်တံဆိပ်တပ်ဖခင််းလမ််းညွှနခ်ျက်သုိ ို့ 

လငို့ခ််ကို မ မ််းမံထာ်းလုပ်ထာ်းသည်။ 

 

V.2.4 နိဝုငဘ်ာ ၁၂  က်၊ ၂၀၁၈  • ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှုအပုိင််းရိှ ဝဘ်ဆုိက်သုိ ို့ ရဖပာင််းပါ။  

V.2.3 ဇ လိုင ်၃၁  က်၊ ၂၀၁၈  • ေစ်ဂျစ်တယ်သုံ်းစ ွဲမှုဆုိင် ာ ကဏ္ဍအသစ်  

• ဆုိက်ဘာလံုဖခံြုရ ်းဆုိင ်ာ ကဏ္ဍအသစ်  

• ကာက ယ်ဖခင််းဆုိင ်ာ ကဏ္ဍအသစ်  

• မ မ််းမံထာ်းရသာ ကျာ်းမတန််းတ ညီမ မှု အစီ ငခ်ံဖခင််း။  

• မ မ််းမံထာ်းရသာ အချက်အလက်ဆုိင ်ာ အခ ငို့အ်ရ ်းမျာ်းကဏ္ဍ  

• လိမ်လည်မှု၊ အကျငို့ပ်ျက်ဖခစာ်းမှု၊ လာဘ်ရပ်းလာဘ်ယ မှု 

စသည်တို ို့ကို အမည်ရဖပာင််းလွဲဖခင််း ကဏ္ဍ  

• အမှနတ်ကယ် သုိ ို့မဟုတ် သံသယဖဖစ်ဖ ယ်အက အညီမျာ်း 

လ ွဲရဖပာင််းမှုနငှို့ ်လိငပုိ်င််းဆုိင ်ာ အဖမတ်ထုတ်မှု၊ အလ ွဲသုံ်းစာ်းဖပြုမှု 

သုိ ို့မဟုတ် ရနာှငို့ယ်ှက်မှုမျာ်း ဖဖစ်ပ ာ်းချိနတ် င ် ပ်စွဲခ ငို့ဖ်ပြု န ်

 ပ်စွဲဖခင််းဆုိင ်ာ ဘာသာစကာ်းကို မ မ််းမံထာ်းသည်။  

• ရဖာ်မတ်(formatting)နငှို့ ်ဘာသာစကာ်း၏ အရထ ရထ  

ဖပနလ်ည်ဆန််းသစ်မှု  

 

V.2.2 နိဝုငဘ်ာလ ၂၀  က်၊ 

၂၀၁၇  

ရနာက်ဆက်တ ွဲ 1- ရပ်းရချနိငုရ်သာ အရကာငို့မ်ျာ်းအစာ်း 

စီမံကိန််းမန ်ရနဂျာထံ ရပ်းပုိ ို့သညို့် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းရင ရပ်းရချမှုရတာင််းဆုိမှုပုံစံကို ရဖပာင််းပါ။  

 

V.2.1 ရမလ ၁  က်၊ ၂၀၁၇  စာပိုေ1်1- ပစစည််းမျာ်းစာ င််းမှ ဖယ်ထုတ်ထာ်းသညို့် ရှင််းလင််းချက်သည် 

စီစဉ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့ ်သရဘာတ ထာ်းသညို့် 

လုပ်ရဆာငခ်ျက်/ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်းကို ရကျာ်လ နမ်ည်မဟုတ်ပါ။  

 



 

 

 

 

 

AG / V.2.8 

OFFICIAL 

3 

စာပိုေ1်6, 54 နငှို့ ်57- 'ခခင််းချက်ဖဖငို့,် ကကိြုတင၍် အတအိလင််း 

အတည်ဖပြုဖခင််းမဖပြုပါက' ၏ ထပ်တို်းဖခင််း စာပုိေ4်1. ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှု 

လိုအပ်ချက်မျာ်းအရပေါ် ရှင််းလင််းချက် စာပိုေ6်9- 

လ ယ်က ရစ နအ်တ က် ပိတ်ဆုိ ို့အရ ်းယ မှုစာ င််းမျာ်းသုိ ို့ 

လငို့ခ််မျာ်းထညို့်ထာ်းသည်။ 

V.2.0 ဧပပီလ ၁  က်၊ ၂၀၁၇  Cabinet Office Minimum Grant Standards နငှို့ ်Templates 

မျာ်း၏ အတ င််းပုိင််း ဖပနလ်ည်သုံ်းသပ်ဖခင််းကို ထငဟ်ပ်ရစ န ်

မ မ််းမံထာ်းလုပ်ထာ်းပါသည်။ 

အရဖပာင််းအလွဲမျာ်း၏အကျဉ််းချြုပ် 

အသစ်/ဖပငဆ်ငထ်ာ်းရသာ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း-  

• ဥပရေနငှို့အ်ညီလိုက်နာဖခင််း။  

• အ ည်အချင််းဖပညို့်မီ/အ ည်အချင််းမဖပညို့်မီရသာ အသုံ်းစ ိတ်  

• ရင လွဲနှုန််း အဖမတ/်အရှုံ်း စီမံခန ို့ခ် ွဲမှု  

• အပုိရပ်းရချမှုမျာ်းနငှို့ ်မှာ်းယ င််းရသာရပ်းရချမှုမျာ်းကို ဖပနဆ်ပ်ဖခင််း။  

• ကျာ်းမတန််းတ ရ ်း အစီ ငခ်ံဖခင််း။  

• အကျိြု်းခံစာ်းခ ငို့ရိှ်သ မျာ်း၏ တံု ို့ဖပနခ်ျက်  

• ပုိ ို့ရဆာငမ်ှုက င််းဆက်အနတ ာယ်ရလို့လာသုံ်းသပ်ဖခင််း။  

• သတင််းလ တ်လပ်ခ ငို့န်ငှို့ ်ရေတာကာက ယ်ရ ်း  

• ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှု လိုအပ်ချက်မျာ်းကို မ မ််းမံထာ်းလုပ်ထာ်းသည်။  

• ပုိ ို့ရဆာငမ်ှုက င််းဆက်မှတစ်ဆငို့ ်လိုက်နာမှုရိှရစ န ် 

• အနတ ာယ်စီမံခန ို့ခ် ွဲမှု  

• ပုိငဆုိ်ငမ်ှုစီမံခန ို့ခ် ွဲမှု၊ တာဝနခ်ံမှုနငှို့ ်အာမခံ  

• ကျန််းမာရ ်း၊ ရဘ်းကင််းရ ်းနငှို့ ်လံုဖခံြုရ ်း  

• အကျိြု်းစီ်းပ ာ်းပဋပိကခ  

• လိမ်လည်မှုနငှို့ ်အဂတိလိုက်စာ်းမှုအပုိင််းမျာ်းကို ရှင််းလင််းဖခင််းနငှို့ ်

ပိတ်ဆုိ ို့အရ ်းယ မှုဆုိင ်ာ ဘာသာစကာ်းပါဝငမ်ှု  
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•  ပ်စွဲဖခင််း-ဂုဏ်သိကခာပိုင််းဆုိင် ာ ထိခိုက်မှုမျာ်းအတ က် 

ဖပဋ္ဌာန််းချက်ပါ၀င ်န။် 

• အသိအမှတ်ဖပြုဘာသာစကာ်းအသစ်ဖဖငို့ ်

ဖပနလ်ည်ဖပငဆ်ငထ်ာ်းရသာ ရနာက်ဆက်တ ွဲ 1  

• ရနာက်ဆက်တ ွဲအသစ် 3၊ ဖမငန်ိငုမ်ှုထုတဖ်ပနခ်ျက် နမ နာပံုစံ  

• ရဖာ်မတ်နငှို့ ်ဘာသာစကာ်း၏ အရထ ရထ  ဖပနလ်ည်ဆန််းသစ်မှု 

V.1.0 ဧပပီလ ၁  က်၊ ၂၀၁၆    

တာဝနခ်ံရထာက်ပံို့မှု အစီအစဉ်  

အကကာ်း 

 ပဗိတိနန်ငှို့ ်ရဖမာက်အိုငယ်ာလနအ်စုိ်း တုိ ို့သည် နိငုင်ဖံခာ်း၊ ဓနသဟာယနငှို့ ်ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတုိ်းတက်ရ ်းရံု်း 

(“FCDO”) မှတဆငို့ ်ရဆာင ် က်သည်။ 

နငှို့ ် 

[မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏အမည်ကုိထညို့်သ င််းပါ] [က င််းစက င််းပိတ်တ င၊် ကုမပဏမှီတ်ပုံတငဖ်ခင််း 

သို ို့မဟုတ် ပ ဟိတနပံါတ်ကုိ ရကျ်းဇ ်းဖပြု၍ ရှိနိငုသ်ညို့ရ်န ာတ င ်ထညို့်သ င််းပါ] 

(“မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း”) စုရပါင််း၍ "ပါဝငသ် မျာ်း" ဟုရခေါ်သည ်

FCDO စီမံကိန််းအမည်- [အကူအညီစီမ ခန  ့်ခွွဲမှု ပလပ့်ဖ ာင့်ုံးတငွ့် အသ  ုံးပပြုသည ့် စီမ ကိန့်ုံးအမည့်ကိ  

ထည ့်သငွ့်ုံးပါ]  

FCDO စီမံကိန််းနပံါတ်- [အကူအညီစီမ ခန  ့်ခွွဲမှု ပလပ့်ဖ ာင့်ုံးဖပေါ်တငွ့် အသ  ုံးပပြုထာုံးဖသာ 

စီမ ကိန့်ုံးန ပါတ့်ကိ  ထည ့်သငွ့်ုံးပါ] 

1. ဤအစီအစဥ်နငှို့ပ်တ်သက်၍ FCDO နငှို့ ် စာရပ်းစာယ တ င ်အထက်ရဖာ်ဖပပါ စီမံကိန််းအမည်နငှို့် 

စီမံကိန််းနပံါတ်ကုိ ကုိ်းကာ်း ပါမည်။ 
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ရန့်ပ  ဖင ွဖထာက့်ပ  ပခင့်ုံး  

1.  နပုံ်ရင ကုိ အသံု်းဖပြုမညို့် အစီအစဉ်မျာ်းနငှို့ ်  ည်  ယ်ချက်ကုိ ဤ တာဝနခ်ံ ရထာက်ပံို့ရ ်း 

အစီအစဉ်၊ ၎င််း၏ ရနာက်ဆက်တ ွဲမျာ်းနငှို့ ် သက်ဆိုင ်ာ အဆိုဖပြုချက်၊ 

{{စီမ ကိန့်ုံးအဆိ ပပြုလ ာအမည့်}၊ [တစ့်ခ ခ ထည ့်သငွ့်ုံးပါ- {logframe} သိ  မဟ တ့် {မည့်သည ့် 

အပခာုံးဖရွုံးချယ့်စရာ၏ အမည့်ကိ မဆိ  ထည ့်သငွ့်ုံးပါ။ အသ  ုံးပပြုဖနသည ့် ရလဒ့်ဖ ာင့်မျာုံး }]} နငှို့ ်

ဘတ်ဂျက်တုိ ို့ကုိ "ဤစီစဉ်မှု" ဟု စုရပါင််း ည်ညွှန််းသည်။  

 

2. 2. ဤအစီအစဉ်နငှို့သ်က်ဆိုငသ်ညို့် စီမံကိန််းသည် {XX လ 20XX} တ င ် စတငမ်ည်ဖဖစ်ပပီ်း 

အရစာပုိင််းက  ပ်စွဲထာ်းဖခင််းမရှိပါက {XX လ 20XX} (“စီမံကိန််းပပီ်းဆံု်းမညို့် က်စ ွဲ”) တ င် 

ပပီ်းဆံု်းပါမည်။ FCDO မှ {£XXX၊ ({AMOUNT IN WORDS}) စတာလင့်ဖပါင့်} ထက် မပုိရသာ 

ပမာဏကုိ ရပ်းအပ်သ ာ်းမည် ဖဖစ်သည်။ အဆိုပါပမာဏကုိ ရနာငလ်ာမညို့်နစ်ှမျာ်းတ င် 

ခ ွဲရဝရပ်းမည်ဟု ရမ ာ်လငို့ပ်ါသည်။  

 

FCDO  ဏ္ဍာဖရုံးနစှ့် နစှ့်ပတ့်လည့်ခွွဲဖေမှု (£GBP) 

{1 ဧပပီလ 20XX – 31 မတ်လ 20XX}- 
£{XXX} 

{1 ဧပပီလ 20XX – 31 မတ်လ 20XX}- 
£{XXX} 

{1 ဧပပီလ 20XX – 31 မတ်လ 20XX}- 
£{XXX} 

{1 ဧပပီလ 20XX – 31 မတ်လ 20XX}- 
£{XXX} 

{1 ဧပပီလ 20XX – 31 မတ်လ 20XX}- 
£{XXX} 

 



 

 

 

 

 

AG / V.2.8 

OFFICIAL 

6 

3.  နပုံ်ရင ပမာဏကုိ ဖပနလ်ည်ဖပငဆ်ငန်ိငုပ်ပီ်း ဤအစီအစဥ်၏ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း ဖပညို့်စုံမှု၊ 

ဘတ်ဂျက်ဆိုင ်ာ ဖပနလ်ည်ဖပငဆ်ငမ်ှု၊ အမှနတ်ကယ်အသံု်းစ ိတ်နငှို့ ် လုိအပ်မှုနငှို့ ် FCDO အတ က် 

အ င််းအဖမစ်မျာ်း ဆက်လက် ရှိနိငုမ်ှုအရပေါ် မ တည်ပါသည်။  

 

အဖပခအဖနနငှ ့် ဥပဖဒကိ  လိ က့်နာပခင့်ုံး။  

4. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အကျိြု်းအဖမတ်အတ က်မဟုတ်ရသာ အဖ ွဲွဲ့အစည််းအဖဖစ် 

မှတ်ပုံတငထ်ာ်းပပီ်း ဤအစီအစဥ်တ င ် သတ်မှတ်ထာ်းသညို့် ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကုိ လုိက်နာ န် 

စ မ််း ည်ရှိသည်။ ယခငက် မရပ်းထာ်းပါက၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO သို ို့ ၎င််း၏ 

အရဖခအရန/အဆငို့အ်တန််းဆိုင ်ာ အရထာက်အထာ်းမျာ်း ရပ်း ပါမည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််း၏အရဖခအရန မည်သို ို့ပငရ်ဖပာင််းလွဲလာပါက FCDO အာ်း 

ချက်ချင််းအရကကာင််းကကာ်း မည်။ 

 

5. ဤစီမံကိန််း၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် ပါဝငရ်နသညို့် မည်သညို့်ပုဂိ္ြုလ်၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််း၊ 

ကုမပဏ ီသို ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ ဖပငပ်ကုိယ်စာ်းလှယ် (“လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း”) 

သည် ၎င််းတုိ ို့မှတ်ပုံတငထ်ာ်းရသာ နငှို့ ် လုပ်ကုိငရ်ဆာင ် က်ရနသညို့် နိငုင်မံျာ်းရှိ သက်ဆိငု ်ာ 

ဥပရေမျာ်း၊ စည််းမျဉ််းမျာ်းနငှို့ ် စည််းမျဉ််းမျာ်းအာ်းလုံ်းကုိ အချိနတုိ်င််း လုိက်နာမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်းလုံ်းသည် သက်ဆိုင ်ာနိငုင်တံ င််း နငှို့ ် အဂဂလနန်ငှို့ ် Wales အတ က် 

Charity Commission ကွဲို့သို ို့ရသာ နိငုင်တံကာအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းထံ ၎င််းတုိ ို့၏ အစီ ငခ်ံဖခင််းဆိုင ်ာ 

တာဝနဝ်တတ  ာ်းမျာ်းကုိ လုိက်နာမည်ဖဖစ်ပါသည်။  
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လ မ့်ုံးမိ ုံးဖနဖသာ  ာသာစကာုံးနငှ ့် ပပင့်ဆင့်မှုမျာုံး 

6. ဘာသာဖပနသ်ညို့်ကိစစတ င၊် ဤစာတမ််း၏ အဂဂလိပ်စာသာ်းသည် လွှမ််းမုိ်းလိမို့်မည်။  

 

7. ဤအစီအစဥ်အာ်း ဖပငဆ်ငခ်ျက်မှနသ်မ ကုိ FCDO ၏ စံဖပငဆ်ငခ်ျက်ရပ်းစာမှတစ်ဆငို့် 

သို ို့မဟုတ် သငို့ရ်လျာ်သညို့်အချိနတ် င ် ဖပန်လည်ဖပငဆ်ငထ်ာ်းရသာ အစီအစဉ်ဖဖငို့ ်

အတည်ဖပြုမည်ဖဖစ်သည်။  

 

အထုူံးပပဋ္ဌာန့်ုံးချက့်မျာုံး [ဖအာက့်ဖ ာ့်ပပပါ အပိ ဒ့် 9 ကိ  အသ  ုံးမပပြုပါက ဖခါင့်ုံးစဉ်မျာုံးကိ   ျက့်ပါ]  

8. [ဖနာက့်ထပ့် တကိျဖသာ ပပဋ္ဌာန့်ုံးချက့်မျာုံး ရိှသည ့် ဖနရာတငွ့်သာ ထည ့်သငွ့်ုံးပါ၊ 

မဟ တ့်ပါက  ျက့်ပါ] မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဉ်နငှို့ ် ပတ်သက်ရသာ ရအာက်ပါ 

သီ်းဖခာ်း ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကုိ လက်ခံသည်-  

• {ရနာက်ထပ် တိကျရသာ ဖပဋ္ဌာန််းချက် 1}  

• {ရနာက်ထပ် သတ်မှတ်ထာ်းရသာ ဖပဋ္ဌာန််းချက် 2}  

အကျ ြုုံးေင့်ဖသာ အသ  ုံးစရိတ့် 

9.  နပုံ်ရင ပမာဏကုိ [INSERT EITHER- {logframe} သို ို့မဟုတ် {အသံု်းဖပြုရနသညို့် မ ရဘာင၏် 

အမည်ကုိ ထညို့်သ င််းပါ }] ရဖာ်ဖပထာ်းရသာ  လေမ်ျာ်းနငှို့ ် လေမ်ျာ်းရပ်းပုိ ို့ဖခင််းအတ က် FCDO နငှို့် 

သရဘာတ ထာ်းသညို့် ဘတ်ဂျက်၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် ပါဝငရ်သာကုနက်ျစ ိတ်မျာ်းအတ က် 

တစ်ခုတည််းကုိသာ ဤအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် ပါဝငထ်ာ်းသညို့်အတုိင််း  

အသံု်းဖပြုမည်ဖဖစ်သည်။  
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10. FCDO ၏  နပုံ်ရင ကုိ အဖခာ်းအသံု်းစ ိတ်မျာ်းအတ က် ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း ဖပညို့်မီ န် 

အသံု်းမဖပြုရတာို့ဘွဲ၊ အထ ်းသဖဖငို့ ် FCDO ၏ တာဝနခ်ံမှုဆိုင ်ာ ရထာက်ပံို့ရကက်းမျာ်းအတ က် 

သတ်မှတ်ချက်ဖပညို့်မီရသာ ကုနက်ျစ ိတ်လမ််းညွှနတ် င ် ရဖာ်ဖပထာ်းသညို့် 

အ ည်အချင််းမဖပညို့်မီရသာပစစည််းမျာ်း (Eligible Cost Guidance for Accountable Grants 

(https://www.gov.uk/government/publications/dfid-accountable-grant-arrangement-budget-template-

and-guidance)) ၎င််းတ င ်ရအာက်ပါတုိ ို့ ပါဝငသ်ည်- 

 တ့်ဂျက့်အမျိြုုံးအစာုံးအာုံးလ  ုံးတငွ့် သသိသိာသာ အရည့်အချင့်ုံးမပပည ့်မီပါ- 

• လ ထုမပငမ်ိမသက်ဖဖစ်ရစမညို့် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း  

• အသက်၊ ကျာ်း၊ မ ဖပနလ်ည်သတ်မှတ်မှု၊ မသနစ် မ််းမှု၊ လ မျိြု်း၊ အသာ်းအရ ာင၊် လ မျိြု်း၊ 

လိငန်ငှို့ ်လိငစိ်တ်ခံယ မှု၊ ကုိယ်ဝန်နငှို့ ်မီ်းဖ ာ်းမှု၊ ဘာသာရ ်း သို ို့မဟုတ် ယုံကကည်ချက်အရပေါ် 

အရဖခခံ၍ မည်သညို့်အုပ်စုကုိမဆို ခ ွဲဖခာ်းဆက်ဆံသညို့် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း  

• လက်ရဆာငမ်ျာ်း  

• ဥပရေအ  ေဏရ်င မျာ်း၊ ဖပစ်မှုဆိုင ်ာ ေဏရ်င မျာ်း၊ ဖပစ်ေဏမ်ျာ်းနငှို့ ် ဆက်စပ်တ ာ်းဝင် 

ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း  

• ရင သာ်းဖဖငို့ဖ်ဖစ်ရစ၊ ကုနပ်စစည််းဖဖစ်ရစ အဖခာ်း င််းဖမစ်မျာ်းမှ ရင ရကက်းဖဖငို့ဖ်ဖစ်ရစ 

အဖပညို့်အ၀ရထာက်ပံို့ရပ်းထာ်းရသာ အလုပ်မျာ်း သို ို့မဟုတ် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းအတ က် 

ရပ်းရချမှုမျာ်း၊ ဥပမာ ပ ဝုဏမ်ျာ်းကုိ အခမွဲို့ရပ်းရဆာငပ်ါက၊ FCDO သည် 

ထငဖ်မငယ် ဆထာ်းရသာ ငာှ်း မ််းခအတ က် ပံို့ပုိ်းရပ်းမည်မဟုတ်ပါ။  

• နိငုင်ရံတာ်အက အညီဆိုင ်ာ EU ဥပရေမျာ်းကုိ ချိြု်းရဖာက်သညို့် လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/755867/Eligible-Cost-Guidance.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fdfid-accountable-grant-arrangement-budget-template-and-guidance&data=02|01|C-McGinty%40dfid.gsx.gov.uk|d9e5417474214653d98308d6edbbf40e|cdf709af1a184c74bd936d14a64d73b3|0|0|636957788835184280&sdata=EUOhkxY48L6y6DU8yDseqQN%2FIifbIpWHskP0xpzlZJI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fdfid-accountable-grant-arrangement-budget-template-and-guidance&data=02|01|C-McGinty%40dfid.gsx.gov.uk|d9e5417474214653d98308d6edbbf40e|cdf709af1a184c74bd936d14a64d73b3|0|0|636957788835184280&sdata=EUOhkxY48L6y6DU8yDseqQN%2FIifbIpWHskP0xpzlZJI%3D&reserved=0
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• သက်ဆိုငသ် မျာ်းထံ ရ က်းပမီဆို်းမျာ်းရပ်းဖခင််း 

• တ ာ်းမ တမှုမရှိရသာ ထုတ်ပယ်ဖခင််းနငှို့် ဆက်စပ်တ ာ်းဝငကု်နက်ျစ ိတ်မျာ်းအတ က် 

ရင ရပ်းရချမှုမျာ်း  

• လိမ်လည်မှု၊ အကျငို့ပ်ျက်ဖခစာ်းမှု၊ လာဘ်ရပ်းလာဘ်ယ မှု၊ ခို်းမှု၊ 

အကကမ််းဖက်ရင ရကက်းရထာက်ပံို့မှု သို ို့မဟုတ် အဖခာ်း နပုံ်ရင မျာ်းကုိ 

အလ ွဲသံု်းစာ်းလုပ်မှုမျာ်းရကကာငို့ ် ဆံု်းရှု ံ်းသ ာ်းရသာ ရင ရကက်းမျာ်းကုိ အစာ်းထို်း သို ို့မဟုတ် 

ဖပနအ်မ််းရင   

• ရင ရကက်းရဖာင််းပ မှု သို ို့မဟုတ် နိငုင်ဖံခာ်းရင လွဲလှယ်နှုန််း  

• အရ ်းရပေါ်အရဖခအရန သို ို့မဟုတ် အနတ ာယ်ပ ီမီယံ  

• ရလလံဖပငဆ်ငဖ်ခင််း သို ို့မဟုတ်  နပုံ်ရင  ရထာက်ပံို့ရ ်းအဆိုဖပြုချက်မျာ်းဖပငဆ်ငဖ်ခင််း 

အပါအဝင ်တ ာ်းဝငသ်ရဘာတ ညီချက်တစ်ခုမလုပ်ရဆာငမီ် ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း  

 

၎င့်ုံးတိ  သည့် ဤစီမ ကိန့်ုံး၏ သုီံးပခာုံးလိ အပ့်ချက့်တစ့်ခ ပ စ့်ပပီုံး FCDO မှ ကကိြုတင့်စာပ င ့် 

အတအိလင့်ုံး အတည့်ပပြုထာုံးပခင့်ုံးမရိှပါက ၎င့်ုံးတိ  သည့် တိ က့်ရိ က့်က န့်ကျစရိတ့်မျာုံး 

အကျ ြုုံးေင့်ပါသည့်-    

• ယ ရကအစုိ်း ကုိ စည််းရံု်းဖခင််း၊ ဆိုလုိသည်မှာ ပါလီမနကုိ် လွှမ််းမုိ်း န ် သို ို့မဟုတ် 

ကသဇာလွှမ််းမုိ်း န ် ကကိြု်းပမ််းသညို့် လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း၊ ယ ရကအစုိ်း  သို ို့မဟုတ် 

နိငုင်ရံ ်းလှုပ်ရှာ်းမှု သို ို့မဟုတ် UK ဥပရေဖပြုရ ်း သို ို့မဟုတ် စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းဆိုင ်ာ 

လုပ်ရဆာငခ်ျက်  



 

 

 

 

 

AG / V.2.8 

OFFICIAL 

10 

• ရထာက်ပံို့ရကက်း၏သရဘာတ ထာ်းရသာ ည်  ယ်ချက်နငှို့ ်

မသက်ဆိုငရ်သာအရကကာင််းအ ာမျာ်းတ င် အစုိ်း ၏အစိတ်အပုိင််းတစ်ခုအာ်း 

တုိက်ရိုက်စိနရ်ခေါ် နိငုရ်စသညို့် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း၊  

• အပုိ နပုံ်ရင အတ က် ယ ရကအစုိ်း ကုိ အသနာ်းခံဖခင််း၊  

•  နပုံ်ရင ရှာရဖ ဖခင််း၊ စည််းရံု်းလှုံွဲ့ရဆာ်ဖခင််းနငှို့ ် လ ထုကမ်ပိန််းမျာ်းလုပ်ရဆာငဖ်ခင််း၊ 

ရစျ်းက က်ချွဲွဲ့ထ ငဖ်ခင််းနငှို့ ် ဆက်သ ယ်ရ ်း၊ မ ဝါေ၊ ထိန််းသိမ််းဖခင််းစ ိတ်၊ 

ရင လုံ်းရင  င််းအသံု်းစ ိတ်၊ ရဖမနငှို့ ်ဘဏကု်နက်ျစ ိတ်မျာ်းနငှို့ ်ဆက်စပ်ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း  

11. FCDO Smart Rules သည် အက အညီ နပုံ်ရင မျာ်းကုိ မည်ကွဲို့သို ို့သံု်းစ ွဲ၍ ရကကာင််း၊ 

မ နိငုရ်ကကာင််း အရသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်းကုိ ရပ်းရဆာငပ်ါသည်။ 

သံသယတစ်စုံတစ် ာရှိပါက မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO ကုိ ကကိြုတငတုိ်ငပ်ငသ်ငို့သ်ည်။ 

Smart Rules မျာ်းကုိ အ နလုိ်င််းတ င ်  နိငုသ်ည်- https://www.gov.uk/government/publications/dfid-

smart-rules-better-programme-delivery. 

 

13. ထုိ ို့အဖပင၊် FCDO မှ တငသ် င််းမှု၊ အရကာက်ခ န ်သုိ ို့မဟုတ် အဖခာ်းအခ နအ်ခမျာ်း သုိ ို့မဟုတ် အလာ်းတ  

အခရကက်းရင မျာ်းကို ဖဖညို့်ဆည််း န ်FCDO မှ ကကိြုတငစ်ာဖဖငို့ ်အတိအလင််း အတည်ဖပြုထာ်းဖခင််းမရိှပါက၊ FCDO 

 နပုံ်ရင မျာ်းကို အသုံ်းဖပြုမည်မဟုတ်ပါ။ 

Non-project attributable costs (NPAC) 

12. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် တာဝနခ်ံရထာက်ပံို့ရကက်းမျာ်းအတ က် FCDO ၏ 

သတ်မှတ်ချက်ဖပညို့်မီရသာ ကုနက်ျစ ိတ်လမ််းညွှနခ်ျက်(Cost Guidance for Accountable Grants)ကုိ 

လုိက်နာပါမည်။  

 

https://www.gov.uk/government/publications/dfid-smart-rules-better-programme-delivery
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-smart-rules-better-programme-delivery
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13. ဤစီမံကိန််းအတ က် FCDO မှရပ်းရဆာင ်မညို့် စီမံကိန််းအတ က်မဟုတ်ရသာ 

သတ်မှတ်ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း (Non-project Attributable Costs (NPAC)) မျာ်းကုိ 

သရဘာတ ထာ်းသညို့်ဘတ်ဂျက်တ င ်တ က်ချက်ထာ်းသည်။ 

 

14. ဤအစီအစဉ်အ  ရပ်းရချ မညို့် NPAC ၏ အမျာ်းဆံု်းပမာဏကုိ ဤအစီအစဉ်အ  

သံု်းစ ွဲခွဲို့ရသာ FCDO  နပုံ်ရင စုစုရပါင််းအရပေါ် အရဖခခံ၍ တ က်ချက်မည်ဖဖစ်သည်။ 

 

15. NPAC အပါအဝင ်ဘတ်ဂျက်ရဖပာင််းလွဲမှုမှနသ်မ ကုိ FCDO မှ ကကိြုတငစ်ာဖဖငို့ ်အတိအလင််း 

အတည်ဖပြု မည်ဖဖစ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် NPAC ကုိ ထိခိုက်ရစနိငုသ်ညို့ ်

အဖ ွဲွဲ့အစည််းဆိုင ်ာ ကုနက်ျမှုမျာ်း (organisational overheads)သည် သိသာထငရ်ှာ်းရသာ 

အရဖပာင််းအလွဲမျာ်းရှိပါက FCDO အာ်း အရကကာင််းကကာ်းပါမည်။  

16. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစီမံကိန််း၏အဆံု်းတ င ် စုစုရပါင််းအသံု်းစ ိတ်ကုိ 

အပပီ်းသတ်ည ိနှုငိ််းပပီ်းရနာက် ပုိလ ံရနသညို့် NPAC မှနသ်မ ကုိ ဖပနဆ်ပ်ပါမည်။  

ဒစ့်ဂျစ့်တယ့်အသ  ုံးစရိတ့် (Digital spend) 

17. UK အစုိ်း သည် နိငုင်သံာ်းမျာ်း၊ စီ်းပ ာ်းရ ်းလုပ်ငန််းမျာ်း၊ အ ပ်ဘက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း သုိ ို့မဟုတ် 

အစုိ်း မဟုတ်ရသာအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း အငတ်ာနက်မှတဆငို့ ် ပံို့ပုိ်းရပ်းသညို့် မည်သညို့်ဖပငပ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုကိုမဆုိ 

ေစ်ဂျစ်တယ်အသုံ်းစ ိတ်အဖဖစ် သတ်မှတ်သည်။ ၎င််းတ င ် ဝဘ်အရဖခခံ သုိ ို့မဟုတ ်

မုိဘုိင််းသတင််းအချက်အလက်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၊ ဝဘ်ဆုိက်မျာ်း၊ အသိပညာ သုိ ို့မဟုတ် ရေတာဖ ငို့သ်ညို့်ရပေါ်တယ်မျာ်း၊ 

ရင သာ်းလွှွဲရဖပာင််းမှု၊ ဝဘ်အက်ပလီရက်းရှင််းမျာ်းနငှို့ ် မုိဘုိင််းလ်ဖုန််းအက်ပ်မျာ်းကွဲို့သုိ ို့ရသာ ရင ရပ်းရချမှုဆုိင ်ာ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းအတ က် သုံ်းစ ွဲမှု ပါဝငသ်ည်။  

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-digital-spend-advice-and-controls-for-dfid-partners-and-suppliers
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18. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဉ်နငှို့ပ်တ်သက်သညို့် ေစ်ဂျစ်တယ်အသုံ်းစ ိတ်အာ်းလံု်းကို 

ေစ်ဂျစ်တယ်ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတို်းတက်မှုအတ က် အရဖခခံမ မျာ်းနငှို့အ်ညီ လုပ်ရဆာငရ်ကကာင််း ရသချာရစမည်ဖဖစ်သည်။  

 

19. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ် ၎င််း၏ လက်ရအာက်ခ ံ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) သည် 

ေစ်ဂျစ်တယ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းမလုပ်ရဆာငမီ် အဆုိဖပြုထာ်းသညို့် မည်သညို့် ေစ်ဂျစ်တယ်သုံ်းစ ွဲမှုမျာ်းကိုမဆုိ FCDO 

ပရုိဂ မ်အဖ ွဲွဲ့အာ်း အရကကာင််းကကာ်းပါမည်။ ထုိ ို့ရနာက် FCDO သည် ေစ်ဂျစ်တယ်သုံ်းရင  အဆုိဖပြုချက်ပုံစံကို 

အပပီ်းသတ် န ် သက်ဆုိင ်ာ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသုိ ို့မဟုတ် လက်ရအာက်ခံ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနငှို့် 

ချိတ်ဆက်မည်ဖဖစ်သည်။ FCDO ပရုိဂ မ်အဖ ွဲွဲ့သည် FCDO ၏ ေစ်ဂျစ်တယ်အဖ ွဲွဲ့ထံမှ ရနာက်ဆုံ်းအတည်ဖပြုချက်ကို 

 ယ မည်ဖဖစ်သည်။  

 

ဖငဖွပုံးဖချပခင့်ုံးနငှ ့် အစီရင့်ခ ပခင့်ုံး။ 

20. အတည်ဖပြုထာ်းရသာ  နပုံ်ရင ပမာဏသည် ဤအစီအစဥ်၏လက်မှတ်ထို်းသညို့်ရန ို့မှစ၍ 

စတာလငရ်ပါင(်GBP) တနဖ်ို်းအတုိင််းဖဖစ်သည်။ ထုတ်ရပ်းဖခင််းအတ က် FCDO ၏ 

ဦ်းစာ်းရပ်းရင ရကက်းမှာ GBP ဖဖစ်သည်။ နိငုင်ဖံခာ်းရင ဖဖငို့ ်ရပ်းရချ န ်ပုိမုိထိရ ာက်ပါက FCDO သည် 

ထိုသို ို့လုပ်ရဆာငန်ိငုရ်သာ်လည််း၊  နပုံ်ရင ပမာဏသည် ဤအစီအစဉ်၏လက်မှတ်ထို်းသညို့်ရန ို့တ င ်

အတည်ဖပြုထာ်းသညို့် GBP အတုိင််း ဖဖစ်လိမို့်မည်ဖဖစ်သည်။ ဘတ်ဂျက်မျာ်းကုိ ရဖာ်ဖပထာ်းရသာ 

ရင လွဲနှုန််း ( က်စ ွဲနငှို့ ် အသံု်းဖပြုသညို့်နှုန််းအ င််းအဖမစ်အပါအဝင)် ဖဖငို့ ် သတ်မှတ်ထာ်းရသာ 

ဘတ်ဂျက်မျာ်းကုိ GBP ဖဖငို့ ်တငသ် င််း ပါမည်။  

 

21. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် စီမံကိန််း၏ ဘဝတစ်ရလ ာက်လုံ်း 

ရင လွဲနှုန််းအတက်အကျမျာ်းကုိ ရစာငို့က်ကညို့် စီမံခန ို့ခ် ွဲ န ် တာဝနရ်ှိပါသည်။ သိသာထငရ်ှာ်းရသာ 

https://digitalprinciples.org/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677456/DFID-digital-guidance-for-partners-suppliers4.pdf
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ရင လွဲနှုန််း အဖမတ်မျာ်း သို ို့မဟုတ် ဆံု်းရှု ံ်းမှုမျာ်း စုပုံရနသညို့်အခါ ပါဝငသ် မျာ်းသည် ၎င််းတုိ ို့ကုိ 

မည်ကွဲို့သို ို့ စီမံခန ို့ခ် ွဲမည်ကုိ ပ ်းရပါင််းဆံု်းဖဖတ်မည်ဖဖစ်သည်။  

22. ခခင််းချက်အရနဖဖငို့ ် ကကိြုတင ် စာဖဖငို့ခ် ငို့ဖ်ပြုချက်မ ထာ်းပါက နိငုင်ဖံခာ်းရင ဖဖငို့ ်

ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်း ဖဖစ်ရပေါ်လာပါက မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဝယ်ယ မှုဖပြုလုပ်သညို့်ရန ို့ သို ို့မဟုတ် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ ရှိရသာဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကုိ ဖပြုလုပ်သညို့်ရန ို့စ ွဲအတ က် OANDA 

(www.oanda.com) တ ငရ်ဖာ်ဖပထာ်းရသာ ရင လွဲနှုန််းကုိ အသံု်းဖပြုမည်ဖဖစ်သည်။ 

 

23. UK အစုိ်း ဘဏ္ဍာရ ်းစည််းမျဉ််းမျာ်းနငှို့အ်ညီ FCDO သည် လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှု သို ို့မဟုတ် 

ကုနသ် ယ်မှုလုိအပ်ချက်အတ က် ကကိြုတငရ်င ရပ်းရချမည်မဟုတ်သညို့်အဖပင် 

မိတ်ဖက်ရင ရပ်းရချမှုမဖပြုမီ FCDO ရပ်းရချမှုတစ်စုံတစ် ာအတ က် ရှင််းဖပချက်ရပ်း န် 

လုိအပ်မည်ဖဖစ်ပါသည်။ ကကိြုတငရ်င ရပ်းရချမှုကုိ အတည်ဖပြုပပီ်း မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO 

 နပုံ်ရင မျာ်းကုိ ကုိငရ်ဆာငထ်ာ်းသညို့်အခါ၊ ရင ရပ်းရချဖခင််းမဖပြုမီ၊  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ အနည််းဆံု်း 

အနတ ာယ်အဆငို့ရ်ှိ အတုိ်းရပ်းသညို့်အရကာငို့တ် င ် သိမ််းဆည််းထာ်းသငို့ပ်ါသည်။ အဆိုပါ 

 င််းနှ်ီးဖမ ြုပ်နှံမှုမျာ်းမှ  ရှိလာသညို့် အတုိ်းမျာ်းကုိ စီမံကိန််းအတ င််း ဖပနလ်ည် 

 င််းနှ်ီးဖမြုပ်နှံမည်ဖဖစ်သည်။  

24. ရင ရပ်းရချမှုကုိ ရတာင််းခံသညို့်အခါ၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရနာက်ဆက်တ ွဲ 1- 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းရင ရပ်းရချမှု ရတာင််းဆိုမှုပုံစံကုိ ဖဖညို့်စ က်ပါမည်။ ရတာင််းဆိုချက်နငှို့အ်တ  

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အတည်ဖပြုထာ်းရသာ စီမံကိန််းဘတ်ဂျက်နငှို့ ်FCDO ၏ဘဏ္ဍာရ ်းနစ်ှ (1 

ဧပပီလ မှ မတ်လ 31  က်ရန ို့အထိ) အမှနတ်ကယ်အသံု်းစ ိတ်နငှို့ ်ရင သာ်းနငှို့ ်အ င််းအဖမစ်ဆိုင ်ာ 

http://www.oanda.com/
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သတ်မှတ်ချက်မျာ်း နစ်ှမျိြု်းလုံ်းတ င ် ရဖာ်ဖပထာ်းသညို့် 

အရသ်းစိတ်စီမံကိန််းဘဏ္ဍာရ ်းအစီ ငခ်ံစာမျာ်းကုိ ရပ်းရဆာငသ်ငို့သ်ည်။ ရင ရပ်းရချမှုကုိ 

ကကိြုတငသ်ရဘာတ ထာ်းသညို့်အခါ၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ အရကကာင််းဖပချက်နငှို့ ် FCDO 

၏သရဘာတ ညီချက်မိတတ ူကုိ ရင ရပ်းရချမှုရတာင််းဆိုမှုတစ်ခုစီတ င ် ထညို့်သ င််းသငို့သ်ည်။ 

အလှူရှငအ်မျာ်းအဖပာ်းရှိသညို့် အစီအစဉ်မျာ်းတ င ် ဤအစီ ငခ်ံစာမျာ်းသည် FCDO  နပုံ်ရင ၏ 

အချိြု်းအစာ်းကုိ ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ခ ွဲဖခာ်းထာ်းသငို့သ်ည်။  

 

25. FCDO သည် တ ာ်းဝငဖ် ံွဲ့ ပဖိြု်းတုိ်းတက်ရ ်းအက အညီအစီ ငခ်ံဖခင််းလုိအပ်ချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ 

ဖပကခေနိန်စ်ှအတ က် စီမံကိန််းဘဏ္ဍာရ ်းအစီ ငခ်ံစာမျာ်းကုိ အခါအာ်းရလျာ်စ ာ ရတာင််းဆိုနိငုသ်ည်။  

 

26. ရပ်းသ င််းသ ရပေါ်တယ်- https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/ တ ငရ်ဖာ်ဖပထာ်းရသာ 

ဘဏအ်ရကာငို့အ်ရသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်းကုိ ရင ရပ်းရချမည်ဖဖစ်ပါသည်။ ရင ရပ်းရချမှုမှာ 

စာ င််းသ င််းပပီ်းသာ်းအရကာငို့တ်စ်ခုနငှို့ ် အဖခာ်းအရကာငို့တ်စ်ခုသို ို့ သ ာ်းသညို့်အခါ၊ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရပေါ်တယ်တ င ် ရနာက်ထပ်ထညို့်သ င််းမှုတစ်ခုကုိ ထညို့်သ င််း ပါမည်။ 

ရပေါ်တယ်ရပေါ် ရှိ ၎င််း၏ဘဏအ်ရသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်းသည် တိကျမှနက်နရ်ကကာင််း 

ရသချာရစ န ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏တာဝနဖ်ဖစ်ပပီ်း မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

ရင ရပ်းရချမှုတစ်ခုစီအတ က် ရင ရပ်းရချမှုရတာင််းဆိုမှုပုံစံတ င ် ဤအစီအစဉ်အတ က် 

အရသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်းကုိ အတည်ဖပြုသငို့သ်ည်။  

 

https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/
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27. ကျနရ်ှိရတာင််းဆိုမှုမျာ်းအာ်းလုံ်းကုိ စီမံကိန််းပပီ်းဆံု်းသညို့်ရန ို့စ ွဲပပီ်းရနာက် ရဖခာက်လထက် 

ရနာက်မကျရစဘွဲ တငသ် င််း မည်ဖဖစ်သည်။ 

 

28. FCDO မှဖပြုလုပ်ရသာ အပုိရပ်းရချမှု သုိ ို့မဟုတ် မှာ်းယ င််းရသာရပ်းရချမှုမှနသ်မ ကို 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အရ ာင််းရဖပစာလက်ခံ ရိှပပီ်း  က်ရပါင််း 30 အတ င််း FCDO ထံ 

ဖပနလ်ည်ရပ်းရချမည်ဖဖစ်ပါသည်။  

 

29. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO အာ်း [{logframe} သိ  မဟ တ့် {logframe} သိ  မဟ တ့် 

အပခာုံးအပခာုံးဖသာ အသ  ုံးပပြုထာုံးသည ့် ရလဒ့်မူဖ ာင့်၏ အမည့်ကိ  ထည ့်ပါ။} 

၏အမည်ကုိထညို့်ပါ}]တ င ်ပါဝငသ်ညို့် ညွှန််းကိန််းမျာ်းအရပေါ် စ မ််းရဆာငမ်ှုကုိ[အစီရင့်ခ သည ့် အကကိမ့် 

နငှ ့် အချိန့်ဇယာုံး] အတုိင််း တုိ်းတက်မှုဖပသညို့် အစီ ငခ်ံစာမျာ်းကုိ ရပ်းပုိ ို့မည် ဖဖစ်သည်။ 

ဤအစီအစဥ်ကုိ တစ်နစ်ှပပီ်းတစ်နစ်ှ ဆက်လက်လုပ်ရဆာငဖ်ခင််းသည် ယခငန်စ်ှတ င ်

ရအာငဖ်မငခ်ွဲို့သညို့် ရင အတ က်တနဖ်ို်းနငှို့ ် ရကျနပ်ဖ ယ်ရကာင််းရသာ တုိ်းတက်မှုအရပေါ် 

မ တည်ပါသည်။  

 

30. FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ သီ်းဖခာ်းစီတ က်ချက်ထာ်း မည်ဖဖစ်ပပီ်း 

ထို ို့ရကကာငို့ ် FCDO မှ အတိအလင််း အတည်ဖပြုပပီ်း စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းခ ငို့ဖ်ပြုထာ်းဖခင််းမှလ ွဲ၍ 

အချိနတုိ်င််းတ င ်အလ ယ်တက  ရဖာ်ထုတ်နိငုမ်ည်ဖဖစ်သည်။  

31. အထက်တ ငရ်ဖာ်ဖပထာ်းရသာ ပုံမှနအ်စီ ငခ်ံမှုလုိအပ်ချက်မျာ်း၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့၊် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် မိန််းကရလ်းမျာ်း၊ အမျိြု်းသမီ်းမျာ်း၊ 
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ရယာက်ျာ်းရလ်းမျာ်းနငှို့ ် အမျိြု်းသာ်းမျာ်း၏ သီ်းဖခာ်းလုိအပ်ချက်မျာ်းကုိ 

မည်သို ို့ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းသည်ကုိ အချိြု်းကျပပီ်း အဓိပပာယ်ဖပညို့်ဝရသာ အကွဲဖဖတ်မှုကုိ 

ပံို့ပုိ်းရပ်းမည်ဖဖစ်ပပီ်း ေဇုိီင််းတ င ် အမျိြု်းသမီ်းမျာ်းနငှို့ ် မိန််းကရလ်းမျာ်းကုိ မည်ကွဲို့သို ို့ 

ထညို့်သ င််းထာ်းသည်ကုိ ထငဟ်ပ်ရစမည်ဖဖစ်သည်။ အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ဖခင််းနငှို့ ်

ရစာငို့က်ကညို့်ဖခင််း၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO ၏ ပံို့ပုိ်းက ညီမှုသည် ဤအစီအစဉ်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့ ်ဖပြုလုပ်ထာ်းသညို့် ကျာ်းမရ ်း ာဆက်စပ်မှုဆိုင ်ာ ကတိကဝတ်မျာ်းကုိ 

ဆန ို့က်ျငသ်ညို့်တုိ်းတက်မှုအရပေါ် တိကျရသာအကွဲဖဖတ်မှုအပါအဝင ်ကျာ်းမမညီမ မှုကုိ ရလ ာို့ချ န် 

မည်ကွဲို့သို ို့ ပံို့ပုိ်းရပ်းသည်ကုိ အကွဲဖဖတ်သငို့ပ်ပီ်း ကျာ်း၊မ အရဖခဖပြု အကကမ််းဖက်မှုကွဲို့သို ို့ရသာ 

ဖဖစ်ရပေါ်လာနိငုရ်သာ မလုိလာ်းအပ်ရသာအကျိြု်းဆက်မျာ်းကုိ ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းရကကာင််း 

သရုပ်ဖပသငို့သ်ည်။ 

 

32. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဉ်ကုိ အရနာှငို့အ်ယှက်ဖဖစ်ရစ န ် သို ို့မဟုတ် 

အရနာှငို့အ်ယှက်ဖဖစ်ရစမညို့် ရနာှငို့ရ်န်ှးမှု၊ အဟန ို့အ်တာ်း သို ို့မဟုတ် အဖဖစ်အပျက်တစ်ခုခုအတ က် 

FCDO အာ်း ချက်ချင််းအရကကာင််းကကာ်းပါမည်။ ၎င််းတ င် FCDO သို ို့မဟုတ် စီမံကိန််း၏ ဂုဏသ်ိကခာ 

သို ို့မဟုတ် ဂုဏသ်ိကခာကုိ ထိခိုက်ရစနိငုရ်သာ သို ို့မဟုတ် ပျက်စီ်းရစနိငုသ်ညို့် ရနာှငို့ရ်န်ှးမှု၊ 

အဟန ို့အ်တာ်း သို ို့မဟုတ် ဖဖစ် ပ်မျာ်း ပါဝငသ်ည်။ 

 

33. အကျိြု်းခံစာ်းခ ငို့ရ်ှိသ မျာ်း၏ တုံ ို့ဖပနခ်ျက်သည် စီမံကိန််းေဇုိီင််း၊ စည််းရံု်းဖခင််း၊ ရပ်းပုိ ို့ဖခင််း၊ 

ရစာငို့က်ကညို့်ဖခင််း၊ အကွဲဖဖတ်ဖခင််းနငှို့ ် နစ်ှစဉ်ဖပန်လည်သံု်းသပ်ဖခင််း လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းတ င် 
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အကျိြု်းခံစာ်းခ ငို့တုံ် ို့ဖပနခ်ျက်မျာ်းကုိ ရပါင််းစပ်ထာ်းရကကာင််း ရသချာရစ န ် ကကိြု်းပမ််းမည်ဖဖစ်ပပီ်း 

အမျိြု်းသမီ်းနငှို့ ် အမျိြု်းသာ်းနစ်ှဦ်းစလုံ်း၏ အသံမျာ်းကုိ ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းမည်ဖဖစ်သည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််းတုိ ို့၏လုိအပ်ချက်မျာ်းကုိ ပုိမုိထိရ ာက်စ ာတုံ ို့ဖပန ်နန်ငှို့် 

တာဝနခ်ံမှုအာ်းရကာင််းရစ နအ်လုိ ို့ငာှ မတ က ွဲဖပာ်းသညို့်လ မှုအသိုင််းအဝုိင််းမျာ်း၏ 

မတ က ွဲဖပာ်းမှုမျာ်းကုိ ကုိယ်စာ်းဖပြုပပီ်း လက်တ ွဲလုပ်ရဆာငသ်ငို့သ်ည်။  

 

34. [စီမ ကိန့်ုံးအပပီုံး ပပန့်လည့်သ  ုံးသပ့်မှု ပပြုလ ပ့်မည့်ဆိ ပါက ထည ့်သငွ့်ုံးရန့် နငှ ့် သိ  မဟ တ့်ပါက 

 ျက့်ရန့်] မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရအာငဖ်မငရ်သာ လေမ်ျာ်း၊ ထိရ ာက်မှု၊ 

အရကာငအ်ထည်ရဖာ်မှု၏ထိရ ာက်မှုနငှို့ ် စီမံခန ို့ခ် ွဲရ ်းအ ည်အရသ ်းတုိ ို့ကုိ 

အဓိကထာ်းလုပ်ရဆာငမ်ညို့် ဤအစီအစဉ်မှ ရင ရကက်းရထာက်ပံို့သညို့် လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်းကုိ 

စီမံကိန််းအပပီ်း အကွဲဖဖတ်ဖခင််းကုိ လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖဖစ်ပါသည်။ ၎င််းကုိ 

စီမံကိန််းပပီ်းဆံု်းသညို့်ရန ို့စ ွဲပပီ်းရနာက် ရဖခာက်လထက် ရနာက်မကျရစဘွဲ FCDO သို ို့ ပံို့ပုိ်းရပ်းပါမည်။  

အထုူံးလိ က့်နာဖဆာင့်ရွက့်ရမည့် အရာမျာုံး (Due diligence) 

35. အ င််းအဖမစ်မျာ်းကုိ အသံု်းချ ာတ င၊် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

၎င််း၏ကုိယ်ပုိငအ် င််းအဖမစ်မျာ်းနငှို့ ် အရ ်းကိစစမျာ်းကုိ စီမံခန ို့ခ် ွဲသညို့်အတုိင််း  

ဤအစီအစဥ်ရအာက်တ င ် ရှိသညို့် ၎င််း၏လုပ်ငန််းရဆာငတ်ာမျာ်းကုိ တ ညီရသာဂရုစုိက်မှုကုိ 

လုိက်နာကျငို့သ်ံု်းမည်ဖဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO သို ို့မဟုတ် ၎င််း၏ရအ်းဂျငို့မ်ျာ်း၊ 

ဤအစီအစဥ်ကုိ အရကာငအ်ထည်မရဖာ်မီ သို ို့မဟုတ် အရကာငအ်ထည်ရဖာ်စဉ်အတ င််း 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ကုိယ်ပုိငအ်တ င််းပုိင််းထိန််းချြုပ်မှုမျာ်းနငှို့ ် စနစ်မျာ်း၏ 
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အထ ်းလုိက်နာရဆာင ် က် မညို့်အ ာမျာ်း တစ်ခုခုနငှို့ ် အဖပညို့်အဝပ ်းရပါင််းရဆာင ် က်မည်ဖဖစ်ပပီ်း 

ဖဖစ်ရပေါ်လာသညို့်အကကံဖပြုချက်မျာ်းအတ က် သငို့ရ်လျာ်ရသာအရ ်းယ ရဆာင ် က်မှုမျာ်း 

ဖပြုလုပ်မည်ဖဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းမျာ်းနငှို့ ်ထိန််းချြုပ်မှုမျာ်း သို ို့မဟုတ် 

လည်ပတ်မှုပတ်ဝန််းကျငတ် င ်သိသာထငရ်ှာ်းရသာရဖပာင််းလွဲမှုရှိပါက  ၃ နစ်ှတစ်ကကိမ် သို ို့မဟုတ် 

ထိုထက်ရစာစီ်းစ ာလုပ်ရဆာငန်ိငုသ်ည်။ ဤအစီအစဥ်ကုိ အကွဲဖဖတ်ဖခင််းနငှို့် 

ဆက်လက်လုပ်ရဆာင ်န ် ကိ ိယာအရဖမာက်အမျာ်း(tools) ကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ 

အသံု်းဖပြုနိငုပ်ပီ်း ဤအစီအစဥ် ဆက်လက် ရှိ နမှ်ာ  FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ စီမံခန ို့ခ် ွဲ နအ်တ က် 

လုံရလာက်ရသာစ မ််း ည်နငှို့ ်စ မ််းရဆာင ်ည်ရှိရကကာင််း FCDO မှ စိတ်ရကျနပ်မှု ရှိဖခင််းအရပေါ်တ င ်

မ တည်ပါသည်။  

36. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းမလွှွဲရဖပာင််းမီနငှို့ ် ပုံမှနက်ကာ်းကာလတ င် 

သငို့ရ်လျာ်ရသာ အထ ်းလုိက်နာရဆာင ် က် မညို့်အ ာမျာ်းအတ က် လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်မျာ်း၏ 

ဌာနတ င််းထိန််းချြုပ်မှုမျာ်းနငှို့ ် စနစ်မျာ်းကုိ အကွဲဖဖတ် န ် အရကာငအ်ထည်ရဖာ်မှုတစ်ရလ ာက်လုံ်း 

လုိအပ်ရသာအဆငို့မ်ျာ်းကုိ လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖဖစ်သည်။ ဤအကွဲဖဖတ်ချက်မျာ်းကုိ FCDO နငှို့ ်

မ ရဝမည်ဖဖစ်ပပီ်း ရတာင််းဆိုချက်အ  စီမံကိန််းအနတ ာယ်နငှို့ ်ဆက်စပ်၍ ဆံု်းဖဖတ်သငို့သ်ည်- 

• လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း ၏ ထိန််းချြုပ်မှုမျာ်း၊ စနစ်မျာ်းနငှို့ ် လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း၏ 

ယံုကကည်စိတ်ချ မှု၊ ခိုငမ်ာမှုနငှို့ ် ထိရ ာက်မှုတို ို့သည် သက်ဆုိင ်ာဥပရေမျာ်း၊ စည််းမျဉ််းမျာ်း၊ စည််းမျဉ််းမျာ်း၊ 

မ ဝါေမျာ်းနငှို့ ်လုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းမျာ်းနငှို့အ်ညီ လိုက်နာမှု၊  
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• လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််း၏လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်း၊ ယခငအ်ရတ ွဲ့အကကံြုမျာ်းအရပေါ် အရဖခခံ၍ 

သက်ဆုိင ်ာ  လေမ်ျာ်းကို ရအာငဖ်မငစ် ာ ရပ်းပုိ ို့နိငုဖ်ခင််း ရိှ၊ မရိှနငှို့ ် ၎င််းတို ို့တ င ် လံုရလာက်ရသာ 

ဝနထ်မ််းစ မ််း ည်နငှို့ ်စ မ််း ည်မျာ်း ရိှမရိှ၊  

• လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ ရထာက်ပံို့ရင မျာ်းနငှို့ ် ပုိငဆုိ်ငမ်ှုမျာ်းအတ က် မှနက်နစ် ာ 

စီမံခန ို့ခ် ွဲဖခင််းနငှို့ ်စာ င််းအင််းနိငုမ်ှု စ မ််း ည်အဖပင ်၎င််း၏ ဘဏ္ဍာရ ်းစနစ်ရကာင််းမ နမ်ှု၊ နငှို့ ် 

• သငို့ရ်လျာ်သညို့်အခါတ င၊် လက်ရအာက်ခPံartner သည် ၎င််း၏ လက်ရအာက်ခံ မိတ်ဖက်မျာ်း၏ စ မ််း ည်ကို 

ရစာငို့က်ကညို့်ထိန််းချြုပ် န ်လံုရလာက်ရသာစ မ််း ည်နငှို့ ်စ မ််း ည်ရိှမရိှ  

ပိ  ဖဆာင့်မှု ကွင့်ုံးဆက့်အနတရာယ့် ဖလ လာသ  ုံးသပ့်ပခင့်ုံး  

37. လက်ရအာက်ခံ မိတ်ဖက်မျာ်းမှ FCDO အ င််းအဖမစ်မျာ်းလက်ခံ ရှိမှုနငှို့ ် စပ်လျဥ််း၍ 

ရနာက်ဆံု်းရပေါ်နငှို့ ် တိကျရသာမှတ်တမ််းတစ်ခုကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ ဖပြုစုထိန််းသိမ််းထာ်း၍ 

FCDO အာ်း ပံို့ပုိ်းရပ်းမည်ဖဖစ်သည်။ ၎င််းသည် ကနဦ်း င််းဖမစ်မှ ရနာက်ဆံု်းအဆင်ို့် 

အကျိြု်းခံစာ်းသ မျာ်းဆီသို ို့  နပုံ်ရင မျာ်း မည်သို ို့စီ်းဆင််းပုံနငှို့ ် က င််းဆက်တစ်ရလ ာက် 

အနတ ာယ်မျာ်းနငှို့ ် အလာ်းအလာရှိရသာ အနတ ာယ်မျာ်းကုိ သရုပ်ဖပသညို့် 

ရပ်းပုိ ို့မှုက င််းဆက်အနတ ာယ်ရလို့လာသံု်းသပ်မှု၏ အရဖခခံကုိ ပုံရဖာ်ထာ်းသည်။  

38. ရပ်းပုိ ို့ဖခင််းက င််းဆက်အနတ ာယ်ရဖမပုံကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ ပုံမှနမ် မ််းမံဖပငဆ်ငသ်ငို့ပ်ပီ်း 

စီမံကိန််းအနတ ာယ်အကွဲဖဖတ်ဖခင််းနငှို့/်သို ို့မဟုတ် က င််းဆက်ရှိ ရပ်းပုိ ို့ဖခင််းလုပ်ရဖာ်ကုိငဖ်က်မျာ်းသို ို့ 

အရကကာင််းအ ာရဖပာင််းလွဲမှုမျာ်းရှိသညို့်အခါတ င ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ 

ပုံမှနမ် မ််းမံဖပငဆ်ငသ်ငို့သ်ည်။ အနမိို့်ဆံု်းအရနဖဖငို့ ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO ကုိ 

ရအာက်ပါကကာ်းကာလမျာ်းတ င ်မ မ််းမံထာ်းရသာ ရပ်းပုိ ို့မှုအနတ ာယ်ရဖမပုံကုိ ပံို့ပုိ်းရပ်းလိမို့်မည်-  

• ဤအစီအစဥ်ကုိစတငပ်ပီ်း  က်ရပါင််း 60 အတ င််း၊  
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• နစ်ှစဉ် ဖပနလ်ည်သံု်းသပ်ဖခင််း လုပ်ငန််းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် နစ်ှစဉ်၊ နငှို့ ် 

• စီမံကိန််း၏အဆံု်းတ င၊် စီမံကိန််းပပီ်းစီ်းမှုဖပနလ်ည်သံု်းသပ်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဉ်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် 

စာရင့်ုံးစစ့်နငှ ့် အာမခ   

39. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််းတုိ ို့၏ဘဏ္ဍာရ ်းနစ်ှကုနဆ်ံု်းပပီ်း ရဖခာက်လအတ င််း FCDO 

အာ်း  ည်  ယ်ထာ်းသညို့် လုပ်ငန််းမျာ်းအတ က် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ အသံု်းဖပြုထာ်းရကကာင််း 

မီှခိုမှုကင််းရသာ အာမခံချက်ရပ်းမည်ဖဖစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဥ်ရအာက်တ င ်FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ 

၎င််းတုိ ို့လက်ခံ ရှိဖခင််းနငှို့/်သို ို့မဟုတ် သံု်းစ ွဲသညို့်ဘဏ္ဍာရ ်းနစ်ှမျာ်းအာ်းလုံ်းကုိ 

ဤအစီအစဉ်၏သက်တမ််းထက်ရကျာ်လ နသ်ညို့်တုိင ် ဤအစီအစဉ်တ င ် ပါဝငပ်ါသည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ပံို့ပုိ်းရပ်းမည်၊ [သင ့်ဖတာ့်သလိ  ဖရွုံးချယ့်ပါ-  

 

{FCDO စီမ ကိန့်ုံးရန့်ပ  ဖငကွိ  အပခာုံးရန့်ပ  ဖငမွျာုံးနငှ ့် ရှင့်ုံးရှင့်ုံးလင့်ုံးလင့်ုံး ခွွဲပခာုံးထာုံးသည့်ကိ   

မီှခိ မှုကင့်ုံးသည ့် သင ့်ဖလျာ့်ဖသာ အရည့်အချင့်ုံးပပည ့်မီဖသာ စာရင့်ုံးစစ့်တစ့်ဦုံးမှ စစ့်ဖဆုံးဖသာ 

နစှ့်စဉ်အဖကာင ့်မျာုံး။}  

 

သိ  မဟ တ့်  

{ မီှခိ မှုကင့်ုံးပပီုံး သင ့်ဖလျာ့်ဖသာ အရည့်အချင့်ုံးပပည ့်မီသည ့် စာရင့်ုံးစစ့်မှ အသအိမှတ့်ပပြုထာုံးဖသာ 

FCDO စီမ ကိန့်ုံးရန့်ပ  ဖငကွိ  ပပသသည ့် ဖ ကညာချက့်။ မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံး၏ 

နစှ့်စဉ်စာရင့်ုံးစစ့်အဖကာင ့်မျာုံးပ င ့် အတတူွွဲတင့်ပပရန့်။}]  
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40. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းမှ အဖပညို့်အဝ သို ို့မဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းဖဖစ်ရစ ကုန်ကျခံထာ်းသညို့် ကုနစ်ည်နငှို့ ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုအာ်းလုံ်းကုိ 

ဤအစီအစဉ်အတ င််း သတ်မှတ်ထာ်းသညို့် ည်  ယ်ချက်အတ က် ဆက်လက်အသံု်းဖပြုသ ာ်းမည်ကုိ 

ရသချာရစမည်ဖဖစ်သည်။ ထိုကွဲို့သို ို့ရသာ ကုနစ်ည် သို ို့မဟုတ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကုိ 

အဖခာ်း ည်  ယ်ချက်မျာ်းအတ က် အသံု်းဖပြုသညို့်ကိစစ ပ်တ င ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO 

အာ်း ချက်ချင််းစာဖဖငို့ ် အရကကာင််းကကာ်း မည်ဖဖစ်ပပီ်း FCDO သည် သက်ဆိုင ်ာ ကုနပ်စစည််းနငှို့် 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၏ တနဖ်ို်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းထံမှ ဖပနလ်ည် ယ  န ်ကကိြု်းပမ််းနိငုသ်ည်။  

41. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဉ်ပပီ်းဆံု်းပပီ်းရနာက် 5 

နစ်ှထက်မနည််းရသာကာလအတ က် ဤအစီအစဥ်နငှို့ဆ်က်စပ်ရသာ မှတ်တမ််းအာ်းလုံ်းကုိ 

ထိန််းသိမ််းထာ်းမည်ဖဖစ်ပါသည်။  

 
 

သတင့်ုံးအချက့်အလက့်နငှ ့် ဖဒတာကာကွယ့်ဖရုံး တာေန့်မျာုံး 

42. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO သည် Freedom of Information Act 2000, the 

Environmental Information Regulations 2004, the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 

2016/679, the Data Protection Act 2018 (DPA) နငှို့ ် ဖပနက်ကာ်းရ ်းရကာ်မရှငန်ာနငှို့ ်သက်ဆိုင ်ာ 

အစုိ်း ဌာနမျာ်းမှ ထုတ်ဖပနရ်သာ လက်ရအာက်ခံဥပရေနငှို့ ် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းနငှို့် 

ကျငို့ထ်ံု်းဥပရေမျာ်း စသညို့် လုိအပ်ချက်မျာ်းနငှို့ ်သက်ဆိုငရ်ကကာင််း အသိအမှတ်ဖပြုပါသည်။  
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43. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO သည် ၎င််း၏ အချက်အလက်မျာ်း ထုတ်ရဖာ်ဖခင််းနငှို့် 

ရေတာ ကာက ယ်ရ ်း တာဝနမ်ျာ်းကုိ လုိက်နာ န် FCDO နငှို့ ် ပ ်းရပါင််းလုပ်ရဆာင ်န် 

က ညီရပ်းပါမည်။  

44. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လ တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ ကုိယ်ရ ်းကုိယ်တာအချက်အလက်မျာ်းကုိ 

ကာက ယ် နန်ည််းလမ််းဖဖငို့ ် ဤအစီအစဥ်ရအာက်တ င ် ၎င််း၏ဝတတ  ာ်းမျာ်းကုိ 

ထမ််းရဆာငမ်ည်ဖဖစ်ပါသည်။  

45. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် GDPR နငှို့ ် DPA ရအာက်တ င ် ၎င််း၏ဝတတ  ာ်းမျာ်းကုိ 

အချိနတုိ်င််းလုိက်နာပါမည်။  

ပွင့် လင့်ုံးပမင့်သာမှု  

 

46. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဥ်စတငခ်ျိနမှ် ရဖခာက်လအတ င််း ၎င််း၏ FCDO 

 နပုံ်ရင အာ်းလုံ်းအတ က် International Aid Transparency Initiative (IATI) စံနှုန််းသို ို့ ဖဖန ို့ခ်ျိပါမည်။ FCDO 

သည် ၎င််း၏ FCDO မဟုတ်ရသာ  နပုံ်ရင အာ်းလုံ်းတ င ် IATI စံနှုန််းအတုိင််း ထုတ်ရဝ နန်ငှို့် 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအတ က် ၎င််းတုိ ို့၏  နပုံ်ရင ကုိ IATI စံနှုန််းသို ို့ ထုတ်ရဝ န် 

FCDO မှ ရမ ာ်လငို့ပ်ါသည်။ ဤကတိကဝတ်၏ ည်  ယ်ချက်မှာ ပုိ ို့ရဆာငမ်ှုက င််းဆက်တစ်ရလ ာက် 

ရဖခ ာခံနိငုရ်စ နဖ်ဖစ်သည်။ ရနာက်ထပ်အကကံဖပြုချက်မျာ်းအတ က် 

https://www.gov.uk/government/publications/dfid-iati-guidelines သို ို့သ ာ်းပါ။  

https://www.gov.uk/government/publications/dfid-iati-guidelines
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47. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤအစီအစဉ် (နငှို့ ် ရနာက်ဆက်တ ွဲ ဖပငဆ်ငမ်ှုမျာ်း) အတ က် 

သရဘာတ ညီချက်နငှို့ ်ဆက်စပ် နပုံ်ရင  အချက်အလက်မျာ်းကုိ FCDO ၏ ဝဘ်ဆိုေတ် င ်ထုတ်ရဝ န် 

ခ ငို့ဖ်ပြုပါသည်။  

 

တာေန့်ရိှမှု  

ဤအစီအစဥ်ပါ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ လုိက်နာမှုအတ က် 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) ပါ၀ငသ်ညို့်ရန ာ အပါအဝင ်မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

လုံ်း၀ တာဝနရ်ှိပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ် လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) 

နစ်ှဦ်းစလုံ်းသည် ဤအစီအစဉ်၏ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ လုိက်ရလျာညီရထ ရှိရစ န ်

မည်သညို့်အစီအစဉ်(မျာ်း) တ ငမ်ဆို မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) နငှို့ ် လုိအပ်သလုိ ဤအစီအစဉ်၏ 

ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကုိ လုိက်နာရစမည်ဖဖစ်ပါသည်။  

 

48. FCDO သည် ဤအစီအစဥ်နငှို့ဆ်က်စပ်ရနသညို့် မည်သညို့် 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) ၏ လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်းအတ က် 

တာဝနယ် မည်မဟုတ်သလုိ၊ အဖခာ်းမည်သ မဆို၊ ကုမပဏ ီ သို ို့မဟုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ 

ထိရတ ွဲ့ဆက်ဆံမှုတုိ ို့နငှို့ ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသို ို့မဟုတ် ၎င််း၏ 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) မှ ၎င််းတုိ ို့၏ ပ ်းရပါင််းရဆာင ် က်မှုကုိ  ပ်စွဲ ာတ င် 

ကျသငို့မ်ညို့် ကုနက်ျစ ိတ်မျာ်းအတ က် FCDO မှ တာဝန်ယ မည်မဟုတ်ပါ။  
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49. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ သငို့ရ်လျာ်ရသာအသံု်းဖပြုမှု၊ 

အနတ ာယ်စီမံခန ို့ခ် ွဲရ ်းနငှို့ ် စီမံကိန််း၏  လေမ်ျာ်း နငှို့ ် ရ ရှည် လေမ်ျာ်း ရပ်းရဆာင ်ာတ င ်

ရထာက်ပံို့ရ ်းအသံု်းစ ိတ်၏ ဆို်း  ာ်းရသာအကျိြု်းသက်ရ ာက်မှုမျာ်းအပါအဝင် 

လက်ခံ ရှိသ မျာ်းအရပေါ် ဂျနေ်ါနငှို့သ်က်ဆိုငသ်ညို့ ် ရ ရှည်သက်ရ ာက်မှုမျာ်းအပါအဝင် 

မလုိလာ်းအပ်ရသာ သို ို့မဟုတ် မရမ ာ်လငို့ထ်ာ်းရသာ  လေမ်ျာ်းအတ က် တာဝနခ်ံ မည်။  

 

50. FCDO သည် ရနာက်ထပ်အချက်အလက်မျာ်းကုိ တိကျရသချာရစ န် 

ဤအစီအစဥ်ကုိ ပ်စွဲပပီ်း ငါ်းနစ်ှအတ င််း သို ို့မဟုတ် ငါ်းနစ်ှအကကာတ င ် လုိအပ်သလုိ အချိန်မရ  ်း၊ 

အပုိစုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမျာ်း၊ စာ င််းစစ်မျာ်း၊ ရရှာငတ်ခ င ် စစ်ရဆ်းမှုမျာ်းနငှို့် 

ကကညို့်ရှုစစ်ရဆ်းမှုမျာ်းဖပြုလုပ်နိငုသ်ည်။ ၎င််းတုိ ို့ကုိ FCDO သို ို့မဟုတ် ၎င််း၏ 

တ ာ်းဝငခ် ငို့ဖ်ပြုထာ်းရသာ ကုိယ်စာ်းလှယ် သို ို့မဟုတ် ရအ်းဂျငို့တ်စ်ခုခုမှ ရဆာင ် က်နိငုသ်ည်။ 

ဝဘ်ဆိုက်မျာ်းနငှို့ ် သက်ဆိုင ်ာ မှတ်တမ််းမျာ်းအာ်းလုံ်းကုိ လုိအပ်သလုိ အသံု်းဖပြုခ ငို့ ် ရပ်းပါမည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လုိအပ်ရသာ အချက်အလက်မျာ်းနငှို့ ်  ယ ပုိငခ် ငို့မ်ျာ်းကုိ ၎င််း၏ 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) နငှို့ ်  နပုံ်ရင  အစီအစဉ်မျာ်းအာ်းလုံ်းတ င ် အတိအလင််း 

ထညို့်သ င််းထာ်းရကကာင််း ရသချာရစမည်ဖဖစ်ပါသည်။  

 

ကျဖရာက့်နိ င့်သည ့် အနတရာယ့် စီမ ခန  ့်ခွွဲမှု 

51. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အနည််းဆံု်းအရနဖဖငို့ ် တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ အနတ ာယ်မျာ်းကုိ 

ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ရဖာ်ထုတ်နိငုရ်စ န၊် ၎င််းတုိ ို့၏ ဖဖစ်နိငုရ်ဖခနငှို့ ် အကျိြု်းသက်ရ ာက်မှုမျာ်းကုိ 

အကွဲဖဖတ်ဖခင််း၊ ၎င််းတုိ ို့အာ်း မည်ကွဲို့သို ို့ ကုိငတ် ယ်ရဖဖရှင််းမည်၊ အရှိနဖ်မ ငို့ရ်ပ်းမည်၊ ရစာငို့က်ကညို့် န် 
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မည်သ မှာ တာဝနရ်ှိရကကာင််းစသည်တုိ ို့ ပါဝငသ်ညို့် ရနာက်ဆံု်းရပေါ် ကျရ ာက်နိငုသ်ညို့် 

အနတ ာယ်စာ င််းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ ရဖာ်ထုတ်ပပီ်း ထိန််း်းသိမ််းသ ာ်းမည်။  

 

52. ကျရ ာက်နိငုသ်ညို့် အနတ ာယ်စာ င််းနငှို့ ် စပ်လျဥ််း၍ FCDO မှ စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းပပီ်း 

ခ ငို့ဖ်ပြုချက်မ ထာ်းပါက  မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစီမံကိန််းနငှို့ပ်တ်သက်သညို့် 

အနတ ာယ်အာ်းလုံ်းကုိ စီမံခန ို့ခ် ွဲပါမည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းထံသို ို့ အနတ ာယ်ကုိ လွှွဲရဖပာင််းသညို့်အခါ၊ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ထိုအနတ ာယ်ကုိ ထိရ ာက်စ ာ စီမံခန ို့ခ် ွဲ နအ်တ က် FCDO တ င် 

တာဝနခ်ံရနမည်ဖဖစ်ပါသည်။   

 

ဆိ င့် ာလ  ပခ ြုဖရုံး 

53. ဆုိက်ဘာလံုဖခံြုရ ်းသည် ဆုိက်ဘာ ာဇ၀တ်မှုမှ ကာက ယ် န ် စနစ်မျာ်း၊ က န ်က်မျာ်းနငှို့ ် ရေတာမျာ်းကို 

အကာအက ယ်ရပ်းသည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််း၏ကိုယ်ပုိငမ် ဝါေမျာ်းနငှို့ ် လုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းမျာ်းရအာက်တ င ်

ဆုိက်ဘာလံုဖခံြုရ ်းအနတ ာယ်ကို စီမံခန ို့ခ် ွဲ န ်တာဝနရိှ်သည်။  

 

ေယ့်ယူဖရုံး 

54. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ အသံု်းဖပြု၍ ဝယ်ယ မှုတုိင််းသည် 

နိငုင်တံကာ အရကာင််းဆံု်း အရလို့အကျငို့န်ငှို့ ် ကျငို့သ်ံု်းနိငုရ်သာ စည််းမျဉ််းမျာ်းကုိ လုိက်နာ န၊် 

ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှု၊ မ တပပီ်း ပ ငို့လ်င််းပပီ်း ရင တနဖ်ို်း ရှိရစ န ် ေဇုိီင််းထုတ်ထာ်းရကကာင််း 

ရသချာရစမည်ဖဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ င ်တနဖ်ို်းဖမငို့ဝ်ယ်ယ ရ ်း (> £100k (> £100k) 
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ရဆာင ် က် န ် ကျွမ််းကျငမ်ှု သို ို့မဟုတ် စ မ််း ည်မရှိလ င)် FCDO မှ အတည်ဖပြုထာ်းရသာ 

ဝယ်ယ ရ ်းရပ်းသ င််းသ ကုိ အသံု်းဖပြုသငို့သ်ည်။  

 

55. ကုနက်ျစ ိတ်၊ ပမာဏ၊ ရပ်းသ င််းသ မျာ်း၊ ရင တနဖ်ို်း၊ စုရဆာင််းမှုနငှို့ ်

ထိရ ာက်မှုတုိ ို့အပါအဝင ် ၀ယ်လုိမှုအာ်းလုံ်း၏ မှတ်တမ််းမျာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ 

သိမ််းဆည််းထာ်းပပီ်း FCDO မှ ရတာင််းဆိုသညို့်အခါ ရပ်းအပ်နိငု ်သည်။ FCDO သည် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ ၀ယ်လုိမှု နငှို့ ် စ မ််းရဆာင ်ည်ကုိ အချိနမ်ရ  ်း အကွဲဖဖတ် န် 

အခ ငို့အ် ရ ်းရှသိည်။ 

 

သုီံးသန  ့်စီစဉ်မှုမျာုံး  

56. စာပုိေ ် ၇၉ တ င ် လုိအပ်သညို့်အချက်မျာ်းမှ လ ွဲ၍ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

ဤစီမံကိန််းနငှို့သ်က်ဆိုငသ်ညို့ ် မည်သညို့်အစီအစဉ်တ ငမ်ဆို 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း(မျာ်း) နငှို့ ် FCDO သို ို့မဟုတ် အဖခာ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခုခုနငှို့် 

တုိက်ရိုက်လုပ်ရဆာငဖ်ခင််းမှ ကန ို့သ်တ်ထာ်းသညို့် မည်သညို့်ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျိြု်းနငှို့မ်ဆို 

ထညို့်သ င််း မည်မဟုတ်ရပ။  [ဤအစီအစဥ်၏ အကကမ််းဖက် ေဏခ်တ်အရ ်းယ မှုစာ င််းမျာ်း နငှို့် 

ယှဉ် န ် ည်ညွှန််း န ်ရသချာရစ မည်] 

 

ပိ င့်ဆိ င့်မှုနငှ ့်စာရင့်ုံး 

57. FCDO သည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းမှ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််း သို ို့မဟုတ် 

အဖပညို့်အဝဝယ်ယ ထာ်းရသာ စက်ပစစည််းမျာ်းနငှို့ ်ရထာက်ပံို့ပစစည််းမျာ်းကုိ စီမံကိန််းပုိငဆ်ိုငမ်ှုအဖဖစ် 
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တစ်နစ်ှထက်ပုိ၍ အသံု်းဝငပ်ါက၊ နငှို့ ် (1) တစ်ခုချင််းစီ၏ဝယ်ယ မှု ရစျ်းနှုန််း သို ို့မဟုတ် 

ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတုိ်းတက်မှု ကုနက်ျစ ိတ်သည် ရပါင ် 500 သို ို့မဟုတ် ရေသသံု်း ရင ရကက်းနငှို့ ် ညီမ သည်။ 

သို ို့မဟုတ် (၂) သည် မုိဘိုင််းလ်နငှို့ ် ဆ ွဲရဆာငမ်ှုဟု ယ ဆနိငုရ်သာ တနဖ်ို်းနည််းပစစည််းမျာ်း အုပ်စု 

(ဥပမာ- မုိဘိုင််းလ်ဖုန််းမျာ်း၊ ကငမ် ာမျာ်း၊ လက်ပ်ရတာို့မျာ်း၊ တက်ဘလက်မျာ်း၊ ပဂိြုလ်တုဖုန််းမျာ်း၊ 

ယာဉ်မျာ်း၊ အစာ်းအရသာက်၊ ရဆ်းဝါ်းပစစည််းမျာ်း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းထုပ်ပုိ်းမှုမျာ်း စသည်ဖဖငို့)် 

ရပါင််းစပ်ဝယ်ယ သညို့်ရစျ်းနှုန််း သို ို့မဟုတ် ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းရ ်းကုနက်ျစ ိတ် ရပါင ် 500 သို ို့မဟုတ် 

ရေသတ င််းသံု်းရင နငှို့ ်ညီမ သညို့် အ ာမျာ်းကုိ စီမံကိန််း၏ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းအဖဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

 

58. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ထိုကွဲို့သို ို့ရသာ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုအာ်းလုံ်း၏ စာ င််းကုိ ထ ရထာငပ်ပီ်း 

ထိန််းသိမ််းမည်ဖဖစ်သည်။ 

 

59. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အနည််းဆံု်း နစ်ှစဉ်အရဖခခံအာ်းဖဖငို့ ် ပုိငဆ်ိုငမ်ှုအာ်းလုံ်းကုိ 

စစ်ရဆ်းမှုဖပြုလုပ်ပပီ်း ရနာက်ဆက်တ ွဲ 2 တ င ် ရပ်းထာ်းသညို့် ပုံစံခ က်ကုိ အသံု်းဖပြု၍ 

ရနာက်ဆံု်းရပေါ်စာ င််းကုိ FCDO သို ို့ တငဖ်ပရကကာင််း ရသချာရစမည်- စာ င််းစာ င််း၊ 

ချက်လက်မှတ်မျာ်းကုိ အတည်ဖပြုဖခင််း၊ နစ်ှစဉ်အရကာငို့မ်ျာ်းနငှို့အ်တ  နစ်ှချြုပ်စာ င််းမျာ်း 

ထုတ်ရပ်းဖခင််း။ . ဖဖစ်နိငုပ်ါက မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစစ်ရဆ်းမှုမျာ်းကုိ 

တုိက်ရိုက်လုပ်ရဆာငသ်ငို့ပ်ါသည်။ 

 

60. ဤအစီအစဥ်အ  မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် သငို့ရ်လျာ်ရသာ ကုနပ်စစည််းစာ င််းမျာ်းကုိ 

အသံု်းဖပြုဖခင််းနငှို့ ်ထိန််းချြုပ်ဖခင််းအတ က် တာဝနယ်  မည်ဖဖစ်ပါသည်။  
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61. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််း၏ကုိယ်ပုိငမ် ဝါေနငှို့ ် လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းမျာ်းရအာက်တ င် 

ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်း ရပျာက်ဆံု်းဖခင််း၊ ခို်းယ ခံ ဖခင််း၊ ပျက်စီ်းဖခင််း သို ို့မဟုတ် ဖျက်ဆီ်းဖခင််းအနတ ာယ်ကုိ 

စီမံခန ို့ခ် ွဲမည်ဖဖစ်သည်။ FCDO သည် ဆံု်းရှု ံ်းသ ာ်းရသာ၊ ခို်းယ ခံ ရသာ၊ ပျက်စီ်းရနရသာ သို ို့မဟုတ် 

ပျက်စီ်းသ ာ်းရသာ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းကုိ ဖပြုဖပငဖ်ခင််း သို ို့မဟုတ် အစာ်းထို်းဖခင််းအတ က် ကုနက်ျစ ိတ်ကုိ 

ကာမိရစ န ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းအာ်း ရမ ာ်လငို့ထ်ာ်းပပီ်း ၎င််းကုိ 

မည်သို ို့အရကာင််းဆံု်းလုပ်ရဆာင ်မည်ကုိ အနတ ာယ်အရဖခခံသညို့် ဆံု်းဖဖတ်ချက်ချသငို့သ်ည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဆံု်းရှု ံ်းသ ာ်းဖခင််း၊ ခို်းယ ခံ ဖခင််း၊ ပျက်စီ်းသ ာ်းရသာ သို ို့မဟုတ် 

ဖျက်ဆီ်းခံ ရသာ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းကုိ ကာမိရစ န ် စီမံကိန််းအတ က် အထ ်းစီ်းပ ာ်းရ ်းအာမခံကုိ 

ထုတ်ယ  န ် ဆံု်းဖဖတ်ပါက၊ ခခင််းချက်အရနဖဖငို့ ် ကကိြုတငစ်ာဖဖငို့ ် အတိအလင််း 

အတည်ဖပြုထာ်းဖခင််းမရှိပါက FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ ပ ီမီယံရကက်း နပုံ်ရင အတ က် အသံု်းဖပြု၍ 

မ ရပ။   

 

62. FCDO သည် အထ ်းသဖဖငို့ ် စီမံကိန််းပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်း၊ ရင ရကက်းပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းနငှို့် 

သတင််းအချက်အလက်ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းအာ်းလုံ်း၏ အဆံု်းစ နရ်သာပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းကုိ [လိ အပ့်ပါက 

ထည ့်သငွ့်ုံးပါ-{မှလွွဲ၍ { ယ့်ချန့်ခွဲ သည ့် ပိ င့်ဆိ င့်မှုဆိ င့်ရာ အချက့်အလက့်အမည့်}}] 

ဆက်လက်ထိန််းသိမ််းထာ်းမည်ဖဖစ်ပပီ်း၊ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုလွှွဲရဖပာင််းဖခင််း သို ို့မဟုတ် ပုိငဆ်ိုငမ်ှုစ န ို့ပ်စ်ဖခင််းအာ်း 

အဖခာ်းနည််းဖဖငို့ ် အတည်ဖပြုဖခင််းမဖပြုမချင််း၊ ပုံမှနအ်ာ်းဖဖငို့ ် ဤအစီအစဉ်၏အဆံု်းတ င ် FCDO မှ 

စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် စီမံကိန််းပပီ်းဆံု်းသညို့်ရန ို့မတုိငမီ် 14  က်ထက် 

ရနာက်မကျဘွဲ စာဖဖငို့ ်FCDO သို ို့ သငို့ရ်လျာ်ရသာ စ န ို့ပ်စ်မှုအချိနဇ်ယာ်းကုိ အဆိုဖပြုသငို့သ်ည်။ 
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ကျန့်ုံးမာဖရုံး၊ ဖ ုံးကင့်ုံးဖရုံးနငှ ့် လ  ပခ ြုဖရုံး 

63. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှ 

အလုပ်ခန ို့ထ်ာ်းသ မျာ်း သို ို့မဟုတ် ပါဝငလု်ပ်ကုိငသ် မျာ်းအပါအဝင် 

ဤအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် အလုပ်ခန ို့ထ်ာ်းရသာ သို ို့မဟုတ် 

အဖခာ်းသ မျာ်း၏ကျန််းမာရ ်း၊ ရဘ်းကင််းရ ်းနငှို့ ် လုံဖခံြုရ ်းအပါအဝင ်

ဤအစီအစဉ်နငှို့ပ်တ်သက်သညို့် လုံဖခံြုရ ်းအစီအစဉ်အာ်းလုံ်းအတ က် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတ င် 

တာဝနရ်ှိပါသည်။ 

 

64. FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ FCDO မှ ကကိြုတငစ်ာဖဖငို့ ်အတိအလင််း အတည်ဖပြုထာ်းဖခင််းမရှိပါက 

ရဆ်းဖို်းဝါ်းခ၊ ထိခိုက်ေဏ ်ာ ဖခင််း သို ို့မဟုတ် မသနစ် မ််းမှုနငှို့ ် ရသဆံု်းမှုတုိ ို့ကုိ ကာမိရစ န် 

 ည်  ယ်ထာ်းသညို့် စီမံကိန််းတစ်ခုမှ အာမခံပ ီမီယံမျာ်းကုိ  နပုံ်ရင အတ က် အသံု်းမဖပြုနိငုပ်ါ။ 

 

ဆက့်သယွ့်ဖရုံးနငှ ့်အမှတ့်တ ဆပိ့် 

65. FCDO ၏  နပုံ်ရင ရထာက်ပံို့မှုနငှို့ ် ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတို်းတက်မှုအတ က ် အရထာက်အပံို့မျာ်းတည်ရဆာက် နန်ငှို့် 

အသိပညာဖမ ငို့တ်င ်န ် ပ ်းရပါင််းလုပ်ရဆာင ်န ် နည််းလမ််းမျာ်းကို ပါဝငသ် မျာ်းမှ တက် ကစ ာရှာရဖ မည်ဖဖစ်သည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ လံုဖခံြုရ ်းနငှို့ ် ရဘ်းကင််းရ ်းဆုိင ်ာ ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းမှုမျာ်းအ  FCDO မှ အဖခာ်းနည််းဖဖငို့ ်

ကကိြုတငသ်ရဘာတ ထာ်းဖခင််းမရိှပါက၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် FCDO ၏ "UK အက အညီ—ပဗိတိသ လ မျာ်းထံမှ" 

လိုဂုိ၏ ရကကာ်ဖငာချက်မျာ်းအပါအဝင ်  နပုံ်ရင ဆုိင ်ာ၊ အမျာ်းသ ငာှ သုိ ို့မဟုတ် ဖပငပ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းထံသုိ ို့ 

 နပုံ်ရင ဆုိင ်ာ လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းအရကကာင််း စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းဖခင််း၊ နှုတ်ဖဖငို့ရ်ဖပာဆုိဖခင််းတို ို့ကို ကိစစ ပ်တိုင််းတ င ် UK 

အက အညီလိုဂုိအသုံ်းဖပြု နအ်တ က် FCDO စံနှုန််းမျာ်းနငှို့အ်ညီ သငို့ရ်လျာ်ရသာအချိနတ် င ် အသုံ်းဖပြုဖခင််းဖဖငို့ ်

အသိအမှတ်ဖပြုပါမည်။   
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66. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရနာက်ဆက်တ ွဲ 3 တ င ် ရပ်းထာ်းသညို့် UK Aid Visibility Statement FCDO 

ပုံစံကို အသုံ်းဖပြု၍ FCDO ထံမှ  နပုံ်ရင ကို မည်ကွဲို့သုိ ို့၊ မည်သညို့်အချိနတ် င ်အသိအမှတ်ဖပြုမည်၊ မည်သညို့်ရန ာတ င ်

အသုံ်းဖပြုမည်ကို ဖမငန်ိငုမ်ှု ရကကညာချက်ကိ ု ထုတ်ရပ်းပါမည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အမျာ်းသ ငာှ ဆက်သ ယ်မှု 

တစ်ခုခုကို ထုတ်ဖပနဖ်ခင််းမဖပြုမီ FCDO ၏ ခ ငို့ဖ်ပြုချက် ယ  န ် လိုအပ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ 

တို်းတက်မှုအစီ ငခ်ံစာမျာ်းနငှို့ ်နစ်ှပတ်လည်သုံ်းသပ်ချက်မျာ်းတ င ်၎င််းကို အကို်းအကာ်းမျာ်း ထညို့်သ င််းမည်ဖဖစ်သည်။ 

 

67. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် UK ၏အက အညီလိုဂုိကို အဖခာ်းအလှူရှငလ်ိုဂုိမျာ်းနငှို့ ် တ ွဲဖက်အသုံ်းဖပြုနိငုပ်ပီ်း 

စီမံကိန််းတစ်ခုအတ က် အလှူရှငအ်ရ အတ က်သည် မျာ်းဖပာ်းလှပပီ်း ပ ်းတ ွဲတငဖ်ပ နလ်က်ရတ ွဲ့မကျပါက၊ FCDO မှ 

 နပုံ်ရင ကို အဖခာ်းရသာ ပမာဏတ လှူေါန််းကကသညို့် အလှူရှငအ်ဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနည််းတ  အသိအမှတ်ဖပြုမှုဖပြုလုပ်ဖခင််း 

ဖပြုလုပ် န ်လိုအပ်သည်။ 

 

ဥာဏပစစည့်ုံး 

68. ဤအစီအစဥ်တ င ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသုိ ို့မဟုတ် ၎င််း၏ပုဂိ္ြုလ်မျာ်း၊ အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်ျာ်း သုိ ို့မဟုတ် 

ကိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းမှ ထုတ်လုပ်သညို့် အစီ ငခ်ံစာမျာ်း၊ ရေတာနငှို့ ် ေဇုိီင််းမျာ်းအပါအဝင ် အီလက်ထရ ာနစ်နည််းအ  

ထာ်းသုိထာ်းသည်ဖဖစ်ဖဖစ် မဖဖစ်ဖဖစ်၊) ဉာဏပစစည််းအာ်းလံု်းတ င ် ဉာဏမ ပုိငခ် ငို့ ် ("ပစစည််း") Partner 

၏ပုိငဆုိ်ငမ်ှုဖဖစ်လိမို့်မည်။  

 

69. ဤအစီအစဥ်ကို လက်မှတ်ရ ်းထုိ်း ာတ င၊် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤဥပရေဖဖငို့ ် FCDO အာ်း 

ပစစည််းအာ်းလံု်းကို အသုံ်းဖပြု နအ်တ က် တစ်ကမဘာလံု်းတ င ် သီ်းသန ို့ ် စ န ို့လ်ွှတ်၍ မ နိငုရ်သာ လိုငစ်ငမ်ွဲို့ လိုငစ်ငက်ို 

ရပ်းပါသည်။ အသုံ်းဖပြု န ် ဟု ဆုိ ာ၌ ကမဘာရပေါ် ရိှ မည်သညို့်ရန ာတ ငမ်ဆုိ အသုံ်းဖပြု န ် သုိ ို့မဟုတ် ရ ာင််းချ န် 

သုိ ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ ရ ာင််းဝယ်ဖခင််းအတ က် တ ညီရသာပစစည််းနငှို့ ် တ ညီရသာပစစည််းမျာ်းကို 

ရပါင််းစပ်ထုတ်လုပ်ရ ာင််းချဖခင််း အပါအဝင ်ယင််း၌ရိှရသာ ပစစည််းနငှို့ ်ဉာဏပစစည််းအာ်းလံု်းကို ဆုိလိုပါသည်။ 

 

အကျိြုုံးစီုံးပွာုံးပဋပိကခ 
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70. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသို ို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ အလုပ်ခန ို့ထ်ာ်းရသာ သို ို့မဟုတ် 

စာချြုပ်ချြုပ်ဆိုထာ်းရသာ ပုဂိ္ြုလ်တစ်ဦ်းဦ်းသည် ဤအစီအစဉ်နငှို့ ်စပ်လျဉ််း၍ က ွဲလ ွဲသညို့် သို ို့မဟုတ် 

က ွဲလ ွဲနိငုသ်ညို့် ၎င််းတုိ ို့၏ တာဝနဝ်တတ  ာ်းတစ်ခုခုနငှို့ ်က ွဲလ ွဲနိငုသ်ညို့် ကုိယ်ပုိင၊် စီ်းပ ာ်းရ ်း သို ို့မဟုတ် 

ပရ ာ်ဖက်ရှငန်ယ် လှုပ်ရှာ်းမှုတစ်ခုခုတ င ်ပါဝငရ်ဆာင ် က်ဖခင််းမဖပြု ပါ။ 

 

ဖထာက့်ပ  ကူညီမှု လမ့်ုံးလွွဲပခင့်ုံး (Aid diversion) 

71. ရထာက်ပံို့က ညီမှု လမ််းလ ွဲဖခင််းသည် လိမ်လည်မှု၊ အကျငို့ပ်ျက်ဖခစာ်းမှု၊ 

လာဘ်ရပ်းလာဘ်ယ မှု၊ ခို်းမှု၊ အကကမ််းဖက်ရင ရကက်းရထာက်ပံို့မှု၊ ရင ရကက်းခဝါချမှုနငှို့် 

အဖခာ်း နပုံ်ရင မျာ်းကုိ အလ ွဲသံု်းစာ်းလုပ်မှု အပါအဝင ် န်ပုံရင မျာ်းကုိ  ည်  ယ်ထာ်းရသာ သို ို့မဟုတ် 

လက်ခံ ရှိသ မျာ်းထံ ဦ်းတည်သ ာ်းဖခင််းကုိ တာ်းဆီ်းသညို့် မည်သညို့်ဖဖစ် ပ်မဆို ပါဝငသ်ည်။ 

 

72. ပါဝငသ် မျာ်းသည် ဤအစီအစဉ်ကုိ အဖပညို့်အဝ သို ို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအာ်းဖဖငို့် 

ရင ရကက်းရထာက်ပံို့သည်ဖဖစ်ရစ FCDO မှ ရင ရကက်းရထာက်ပံို့သည်ဖဖစ်ရစ ရထာက်ပံို့က ညီမှု 

လမ််းလ ွဲဖခင််းဖဖစ်ရစသညို့် အရနာှငို့အ်ယှက်ဖဖစ်ရစရသာ သို ို့မဟုတ် အရနာှငို့အ်ယှက်ဖဖစ်ရစမညို့် 

အဖဖစ်အပျက်တစ်ခုခုကုိ ချက်ဖခင််း ရနာှငို့ရ်န်ှးဖခင််းမရှိဘွဲ တစ်ဦ်းနငှို့တ်စ်ဦ်း အရကကာင််းကကာ်းပါမည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် စ ပ်စ ွဲချက်၏ င််းဖမစ်၊ အရကကာင််းအ ာနငှို့ ် ပံို့ပုိ်းရပ်းထာ်းသညို့် 

အရသ်းစိတ် သို ို့မဟုတ် အရထာက်အထာ်းမျာ်းအရပေါ်မ တည်၍ ယုံကကည်စိတ်ချ မှုကုိ 

အကွဲဖဖတ်သငို့သ်ည်။ 
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73. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် reportingconcerns@fcdo.gov.uk သို ို့မဟုတ် +44 (0)1355 

843747 တ င ် FCDO ၏ လိမ်လည်မှုတုိက်ဖျက်ရ ်းဌာနကုိ ချက်ချင််းဆက်သ ယ်သငို့သ်ည်။ 

အချက်အလက်အာ်းလုံ်းကုိ အဖမငို့ဆ်ံု်းလ ိြု ွဲ့ ဝှက်ထာ်းမည်ဖဖစ်သည်။ အချက်အလက်မျာ်းကုိ 

သငို့ရ်လျာ်သညို့်ရန ာတ င ် စီမံခန ို့ခ် ွဲသညို့် FCDO ပရိုဂ မ်အဖ ွဲွဲ့ထံသို ို့လည််း 

တုိက်ရိုက်အစီ ငခ်ံနိငုပ်ါသည်။ ၎င််းကုိ FCDO ၏ လိမ်လည်မှုတုိက်ဖျက်ရ ်းဌာနသို ို့ 

ချက်ဖခင််းရပ်းပုိ ို့မည်ဖဖစ်သည်။ 

 

74. ပါဝငသ် မျာ်းသည် သက်ဆိုင ်ာ မသငို့ရ်လျာ်ရသာ အဖပြုအမ မျာ်း အပါအဝင် 

ရထာက်ပံို့က ညီမှု လမ််းလ ွဲဖခင််းနငှို့ပ်တ်သက်၍ လုံ်းဝသည််းမခံရသာ ချဉ််းကပ်မှု ရှိပါသည်။ 

ပါဝငသ် နစ်ှဦ်းစလုံ်းသည် FCDO သို ို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ဦ်းရဆာငသ်ည်ဖဖစ်ရစ 

အဆိုပါဖဖစ် ပ်မျာ်းအတ က် စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုမျာ်းနငှို့ ် အဖပညို့်အဝ 

ပ ်းရပါင််းရဆာင ် က်မည်ဖဖစ်သည်။ 

 

75. ဤအစီအစဥ်တ င ် ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း သို ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ စာချြုပ်ဆိုင ်ာ 

လုိအပ်ချက်မျာ်းရှိရသာ်လည််း၊ FCDO သည် အမှနတ်ကယ် သို ို့မဟုတ် သံသယဖဖစ်ဖ ယ် 

ရထာက်ပံို့က ညီမှု လမ််းလ ွဲဖခင််းဖဖစ် ပ်တ င ် ဤအစီအစဉ်အ  ရပ်းရဆာငရ်သာ  နပုံ်ရင အာ်းလုံ်း 

သို ို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းကုိ FCDO ထံမှ ဖပနလ်ည် ရှိနိငုပ်ါသည်။ 

 

76. ရေသတ င််းနငှို့ ် နိငုင်တံကာ ဥပရေမျာ်းနငှို့ ် သက်ဆိုငသ်ညို့် ကုလသမဂ္ လုံဖခံြုရ ်းရကာင်စီ 

ဆံု်းဖဖတ်ချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ ပါဝငသ် မျာ်းသည် နိငုင်တံကာ အကကမ််းဖက်မှုကုိ တုိက်ဖျက် န် 

mailto:reportingconcerns@fcdo.gov.uk
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အခိုငအ်မာ ကတိကဝတ်ဖပြုထာ်းသည်။ အကကမ််းဖက်ဝါေနငှို့ဆ်က်စပ်ရနရသာ လ တစ်ဦ်းချင််း 

သို ို့မဟုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း ပံို့ပုိ်းက ညီ နန်ငှို့ ် FCDO ဝနထ်မ််းမျာ်းနငှို့် 

၎င််း၏ပရိုဂ မ်လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်းသည် အကကမ််းဖက်နှမ်ိနင််းရ ်းဘဏ္ဍာရ ်းဆိုင ်ာဥပရေမျာ်းနငှို့ ်

ကုိက်ညီမှုရှိမရှိ ရသချာရစ န ် FCDO ၏ မ ဝါေဖဖစ်သည်။ ဤမ ဝါေနငှို့အ်ညီ၊ FCDO သည် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ် လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်းလုံ်းသည် သက်ဆိုင ်ာ 

အကကမ််းဖက်ရင ရကက်းရထာက်ပံို့မှုဥပရေမျာ်းရအာက်ရှိ ၎င််းတုိ ို့၏ဝတတ  ာ်းမျာ်းကုိ 

သတိဖပြုမိရစ နန်ငှို့ ်၎င််းတုိ ို့၏ဝတတ  ာ်းမျာ်းကုိ လုိက်နာ န ်ရမ ာ်လငို့ပ်ါသည်။   

 

77. အခါအာ်းရလျာ်စ ာ မ မ််းမံထာ်းလုပ်ထာ်းသညို့်အတုိင််း ရအာက်ရဖာ်ဖပပါစာ င််းတ င် 

အမည်ရပ်းထာ်းရသာသ မျာ်းအပါအဝင် အကကမ််းဖက်ဝါေနငှို့ဆ်က်စပ်ရနရသာ လ တစ်ဦ်းချင််း၊ 

အဖ ွဲွဲ့မျာ်း သို ို့မဟုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းကုိ အကကမ််းဖက်ဝါေနငှို့ဆ်က်စပ်ရနရသာ လ တစ်ဦ်းချင််း၊ 

အဖ ွဲွဲ့မျာ်း သို ို့မဟုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း ဤအစီအစဥ်ရအာက်တ င ် ပံို့ပုိ်းရပ်းထာ်းသညို့်  နပုံ်ရင  

သို ို့မဟုတ် ပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းဖဖငို့ ်မပံို့ပုိ်းမိရပ်း န ်မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရသချာရစ မည်။ - 

• HM Treasury's Financial Sanctions အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ရ ်းရုံ်း – Financial sanctions: 

consolidated list of targets 

• UK အဖပခစိ က့်ရ  ုံး – Proscribed terrorist groups or organisations  

• ဥဖရာပသမဂဂ– Consolidated list of sanctions 

• က လသမဂဂ – United Nations Security Council Sanctions List 

• ကမ္ာ  ဏ့် – World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals 

 

လိင့်ပိ င့်ုံးဆိ င့်ရာ အပမတ့်ထ တ့်မှု၊ အလွွဲသ  ုံးစာုံးမှုနငှ ့် ဖနာှင ့်ယှက့်မှုမျာုံးကိ  တာုံးဆုီံးကာကွယ့်ရန့် 

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
https://www.gov.uk/government/publications/proscribed-terror-groups-or-organisations--2
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
http://pubdocs.worldbank.org/en/387181466627871302/World-Bank-Notes-on-Debarred-Firms-and-Individuals.pdf
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78. ပါဝငသ် မျာ်းသည် လိငပုိ်င််းဆိုင ်ာအဖမတ်ထုတ်ဖခင််း၊ အလ ွဲသံု်းစာ်းဖပြုဖခင််းနငှို့် 

လိငပုိ်င််းဆိုင ်ာရနာှငို့ယှ်က်ဖခင််း (“SEAH”) ကုိ ကုိငတ် ယ်ရဖဖရှင််းဖခင််းအတ က် 

လုံ်းဝသည််းခံဖခင််းမရှိဘွဲ ရနာက်ဆက်တ ွဲ 4 တ ငရ်ဖာ်ဖပထာ်းသညို့် စည််းကမ််းချက်မျာ်းကုိ 

သရဘာတ ပါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ် ၎င််း၏အရကာငအ်ထည်ရဖာ် 

မိတ်ဖက်မျာ်းသည် ကျိြု်းရကကာင််းဆီရလျာ်မှုအာ်းလုံ်းကုိ ယ ရဆာငသ် ာ်းမည်ဖဖစ်ပါသည်။ SEAH ၏ 

အစီ ငခ်ံစာမျာ်း ရပေါ်ရပါက်လာရသာအခါတ င ် ၎င််း၏ ဝနထ်မ််းမျာ်းနငှို့ ် အရကာငအ်ထည်ရဖာ် 

မိတ်ဖက် နစ်ှဦ်းစလုံ်းမှ ဤစာချွနလ်ွှာရပ်းပုိ ို့ဖခင််းနငှို့ ် ဆက်စပ်ရနရသာ SEAH ၏ လုံရလာက်ရသာ 

အဆငို့မ်ျာ်းကုိ တာ်းဆီ်း န ် လုံရလာက်ရသာ အဆငို့မ်ျာ်း လုပ်ရဆာငမ်ည်ဟု ဆိုလုိပါသည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လိငပုိ်င််းဆိုင ်ာ အဖမတ်ထုတ်ဖခင််းနငှို့ ်အလ ွဲသံု်းစာ်းဖပြုဖခင််းဆိုင ်ာ IASC 

အရဖခခံမ ရဖခာက်ခုကုိ ကျငို့သ်ံု်းမည်ဖဖစ်ပပီ်း PSEA နငှို့/်သို ို့မဟုတ် အ ည်အရသ ်းနငှို့ ်

တာဝနခ်ံမှုဆိုင ်ာ IASC ဆိုင ်ာ အနမိို့်ဆံု်းလုပ်ငန််းရဆာင ် က်မှုစံနှုန််းမျာ်းကုိ လုိက်နာမည်ဖဖစ်သည်။ 

 

79. SEAH ၏ သံသယမျာ်း သို ို့မဟုတ် တုိငက်ကာ်းချက်မျာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ 

သတိဖပြုမိလာရသာအခါ၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ထိခိုက်မှုဖဖစ်ပ ာ်းဖခင််းအာ်း  ပ်တန ို့ ်န၊် 

စုံစမ််းစစ်ရဆ်းပပီ်း အသက်ရှငက်ျန ်စ်သ ၏ ဆနဒကုိ ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းပပီ်းရနာက်၊ 

သက်ဆိုင ်ာအာဏာပုိငမ်ျာ်း ( ာဇ၀တ်မှုဆိုင ်ာကိစစ ပ်မျာ်းအတ က်) သို ို့ အစီ ငခ်ံတငဖ်ပ နန်ငှို့ ်

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစာချွနလ်ွှာနငှို့ပ်တ်သက်သညို့် SEAH ၏ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုကုိ 

အာမခံနိငုရ်လာက်ရအာင ် ယုံကကည်ရလာက်ရသာ စ ပ်စ ွဲချက်တစ်စုံတစ် ာကုိ အစီ ငခ်ံ န ် FCDO 

(reportingconcerns@fcdo.gov.uk)ကုိလည််း ချက်ဖခင််းဆက်သ ယ်ပါမည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf
mailto:reportingconcerns@dfid.gov.uk
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ဤစာချွနလ်ွှာနငှို့ ် တုိက်ရိုက်မသက်ဆိုငရ်သာ်လည််း FCDO နငှို့ ်လက်တ ွဲဖခင််းအတ က် သိသိသာသာ 

သက်ရ ာက်မှုရှိမညို့် SEAH ၏ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအာ်း အာမခံနိငုရ်လာက်ရအာင် 

ယုံကကည်ရလာက်ရသာ စ ပ်စ ွဲချက်မှနသ်မ ကုိ FCDO သို ို့ ချက်ဖခင််း အစီ ငခ်ံပါမည်။ SEAH တ င် 

အစီ ငခ်ံ န ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ အစီအစဉ်သည် သက်ဆိုင ်ာ ပုဂိ္ြုလ်၏ ရဘ်းကင််းမှု၊ 

လုံဖခံြုရ ်း၊ ကုိယ်ရ ်းကုိယ်တာနငှို့ ် လုပ်ငန််းစဉ်ဆိုင ်ာ အခ ငို့အ်ရ ်းမျာ်းကုိ အရလ ာို့မရပ်းရကကာင််း 

နာ်းလည်လက်ခံထာ်းသည်။ 

 

 

ရပ့်စွဲပခင့်ုံးနငှ ့် ပိတ့်သမိ့်ုံးပခင့်ုံး။ 

80. ရနာက်ဆံု်းရင ရပ်းရချမှုမျာ်းကုိ ခ ငို့ဖ်ပြု န၊် ဤအစီအစဉ်သည် ဤအစီအစဉ်တ ငပ်ါရှိရသာ 

ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ အရစာပုိင််းက  ပ်စွဲထာ်းဖခင််းမရှိပါက စီမံကိန််းပပီ်းဆံု်းသညို့်ရန ို့စ ွဲပပီ်းရနာက် 

ရဖခာက်လအကကာတ င ် ပ်စွဲသ ာ်းမည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

 

81. အကယ်၍ FCDO သည် ဤအစီအစဥ်၏ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ 

ဖဖညို့်ဆည််းဖခင််းမဖပြုပါက သို ို့မဟုတ် စီမံကိန််း၏ အရကာငအ်ထည်ရဖာ်မှု သို ို့မဟုတ် 

ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတုိ်းတက်မှုတနဖ်ို်းကုိ သိသာထငရ်ှာ်းစ ာ ထိခိုက်ရစမညို့် လုပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်း ဖဖစ်ရပေါ်လာပါက၊ 

ဖပဿနာမျာ်းကုိရဖဖရှင််း န ်FCDO သည် ၎င််း၏စုိ်း ိမ်မှုမျာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ်ရဆ ်းရန ်း န ်

ကကိြု်းပမ််းမည်ဖဖစ်သည်။ ယင််းသို ို့ည ိနှုငိ််းပပီ်းရနာက်၊ ဤအစီအစဥ်အာ်း သက်ဆိုင ်ာ 

ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းနငှို့အ်ညီ ဖပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ဆိုင််းငံို့ဖခင််း သို ို့မဟုတ်  ပ်စွဲဖခင််းတုိ ို့ ဖပြုလုပ်နိငုသ်ည်။ 
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82. ဤအစီအစဥ်အာ်း ပါဝငသ် မှ သံု်းလစာဖဖငို့ ် အရကကာင််းကကာ်းစာဖဖငို့ ် အချိနမ်ရ  ်း 

 ပ်စွဲနိငုပ်ါသည်။ ဤအစီအစဥ်နငှို့အ်ညီ  ပ်စွဲဖခင််းဆိုင ်ာ အရကကာင််းကကာ်းစာကုိ 

လက်ခံ ရှိဖခင််းမဖပြုမီ ရုတ်သိမ််းဖခင််းမှလ ွဲ၍ လုပ်ငန််းစဉ်မျာ်းအတ က် သစစာရှိရှိ 

ကတိကဝတ်ဖပြုထာ်းသညို့် ကျနရ်ှိရသာ အသံု်းမဖပြု ရသ်းသညို့် ရင ရကက်းအာ်းလုံ်းကုိ 

ရဖပစာ ရှိသညို့်ရန ို့မှ  က်ရပါင််း 30 အတ င််း FCDO သို ို့ ဖပနလ်ည်ရပ်းပုိ ို့ပါမည်။   ံပုံရင မျာ်း 

ဖပနလ်ာသညို့်အခါ မည်သညို့်အချိနတ် ငမ်ဆို မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် သက်ဆိငု ်ာ 

အရ ာင််းရဖပစာ ည်ညွှန််းနပံါတ်ကုိ ကုိ်းကာ်း ပါမည်။  

 

83. ဤအစီအစဥ်တ င ် ဖပဋ္ဌာန််းချက် သို ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ စာချြုပ်ဆိုင ်ာ 

လုိအပ်ချက်မျာ်းရှိရသာ်လည််း၊ ရအာက်ပါတုိ ို့ ဖဖစ်ရပေါ်လာပါက FCDO သည် 

စံသတိရပ်းချက်ကာလကုိ ဦ်းစာ်းရပ်း၍ ဤအစီအစဥ်ကုိ ချက်ဖခင််းအကျိြု်းသက်ရ ာက်မှုဖဖငို့ ်

ဆိုင််းငံို့ထာ်းနိငုသ်ည် သို ို့မဟုတ်  ပ်စွဲနိငုပ်ပီ်း ၎င််း၏ဆံု်းဖဖတ်ချက်ဖဖငို့ ် ဤအစီအစဉ်အ  

ရပ်းရဆာငထ်ာ်းရသာ  နပုံ်ရင အာ်းလုံ်း သို ို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းရှိပါက 

ဖပနလ်ည် ယ နိငုပ်ါသည်- 

a) မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် တုိက်ရိုက် သို ို့မဟုတ် ၎င််း၏ 

လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှတဆငို့ ်အကကိမ်ကကိမ် လုိက်နာ န ်ပျက်က က်ဖခင််း 

သို ို့မဟုတ် ဤအစီအစဉ်၏ ဖပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း သို ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ FCDO အစီအစဉ် 

သို ို့မဟုတ် လက်ရှိ သို ို့မဟုတ် ယခငရ်န ာ၌ဖဖစ်ရစ စာချြုပ်ပါအချက်တစ်ခုခုကုိ 

ချိြု်းရဖာက်ရနဖခင််း၊ 
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b) မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသို ို့မဟုတ် လက်ရအာက်ခံPartner သည် ဤအစီအစဥ်အတ င််း 

မည်သညို့်အချိနတ် ငမ်ဆို ဖျက်သိမ််းမှု၊ စီမံအုပ်ချြုပ်မှု သို ို့မဟုတ် 

အဖခာ်းအလာ်းတ လုပ်ငန််းစဉ်တ င ် ပါဝငသ်ည် သို ို့မဟုတ် ၎င််း၏ပမီရှငမ်ျာ်းနငှို့် 

မည်သညို့်အစီအစဥ်တ ငမ်ဆို ပါဝငရ်ဆာင ် က်ဖခင််း၊ 

 

c) မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသို ို့မဟုတ် ပ ်းရပါင််းရဆာင ် က်သညို့် လ  အဖ ွဲွဲ့ အစည််းအာ်းလုံ်း သည် 

FCDO ၏ ကကိြုတငခ် ငို့ဖ်ပြုချက်မရှိဘွဲ စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းဖခင််း၊ တာဝနရ်ပ်းဖခင််း သို ို့မဟုတ် 

လွှွဲရဖပာင််းဖခင််း၊ ထိုသို ို့ ဖပလုပ် န ်ကကိြု်းစာ်းဖခင််း  သို ို့မဟုတ် ထိုလုပ် ပ်မျာ်းကုိ  ဖဖစ်ရပေါ် ရစ 

ရသာ  အရကကာင််း င််းမျာ်း၊ ဤအစီအစဉ် သို ို့မဟုတ် မည်သညို့်အပုိင််းတ ငမ်ဆို 

အကျိြု်းစီ်းပ ာ်း၊ မ ရဝဖခင််း သို ို့မဟုတ် အကျိြု်းစီ်းပ ာ်းရှိဖခင််း 

 

d) မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ဝိရသသလကခဏာ သို ို့မဟုတ် 

စရိုက်လကခဏာရဖပာင််းလွဲမှုရှိပါသည် (ဤအကွဲဖဖတ်ချက်ကုိ FCDO 

၏တစ်ဦ်းတည််းဆံု်းဖဖတ်ချက်အ ဖပြုလုပ် န်) သို ို့မဟုတ် ပ ်းရပါင််းရဆာင ် က်သညို့် လ  အဖ ွဲွဲ့ 

အစည််းအာ်းလုံ်း ၏ လွှွဲရဖပာင််း ယ ဖခင််း၊ ရပါင််းစည််းဖခင််း၊ ပုိငဆ်ိုငမ်ှုရဖပာင််းလွဲဖခင််း 

သို ို့မဟုတ် ထိန််းချြုပ်ဖခင််းအပါအဝင ်စသညို့် အကန ို့အ်သတ်မရှိ ဖဖစ်စဉ်မျာ်း။ 

 

e) စီမံကိန််းကုိ ရအာငဖ်မငစ် ာ ပပီ်းရဖမာက်ဖခင််းမှလ ွဲ၍ အဖခာ်းအရကကာင််းတစ်ခုခုရကကာငို့် 

 ပ်ဆိုင််းသ ာ်းသညို့်ကိစစ၊ 
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f) မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသို ို့မဟုတ် လက်ရအာက်ခံမိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းတစ်ခုခုသည် 

ဤအစီအစဉ်အ  ပံို့ပုိ်းရပ်းထာ်းသညို့်  နပုံ်ရင  သို ို့မဟုတ် အဖခာ်းမည်သညို့် FCDO 

 နပုံ်ရင မျာ်းကုိမဆို  ည်  ယ်၍ ရပ်းထာ်းသညို့်  ည ် ယ်ချက်မှလ ွဲ၍ 

အဖခာ်းမည်သညို့် ည်  ယ်ချက်အတ က်မဆို အသံု်းဖပြုသည်၊ 

 

g) ဤအစီအစဥ်၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့ ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏တာဝနဝ်တတ  ာ်းမျာ်း 

စ မ််းရဆာင ်ည်ကုိ ရုပ်ပုိင််းဆိုင ်ာအ  အကျိြု်းသက်ရ ာက်ရစရသာ သို ို့မဟုတ် 

ရုပ်ပုိင််းဆိုင ်ာအ  ထိခိုက်နိငုသ်ညို့် အလာ်းအလာရှိသညို့် ဖဖစ် ပ်တစ်ခု ဖဖစ်ရပေါ်လာသည်၊ 

 

h) အမှနတ်ကယ် သို ို့မဟုတ် သံသယဖဖစ်ဖ ယ် အရထာက်အပံို့ လမ််းလ ွဲဖခင််း ဖဖစ် ပ်တ င၊် 

 

i) လိငပုိ်င််းဆိုင ်ာ အဖမတ်ထုတ်မှု၊ အလ ွဲသံု်းစာ်းဖပြုမှု သို ို့မဟုတ် ရနာှငို့ယှ်က်မှု ဖဖစ် ပ်တ င၊် 

 

j) FCDO ၏ ဂုဏသ်ိကခာ သို ို့မဟုတ် စစ်မှနမ်ှုကုိ သို ို့မဟုတ် ဤအစီအစဉ်နငှို့ ်ပတ်သက်သညို့် 

စီမံကိန််း၏ ဂုဏသ်ိကခာ သို ို့မဟုတ် စစ်မှနမ်ှုကုိ ထိခိုက်ပျက်စီ်းရစနိငုရ်သာ သို ို့မဟုတ် 

ထိခိုက်ရစနိငုသ်ညို့် ဖဖစ် ပ်တစ်ခု ဖဖစ်ရပေါ်သည်။ 

 

84. FCDO မှ စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်း၍ သရဘာတ ညီထာ်းဖခင််းမရှိပါက မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

FCDO မှ အရ ာင််းရဖပစာလက်ခံ ရှိပပီ်း 14  က်အတ င််း ဤအစီအစဥ်၏အဆံု်းတ င ်ကျနရ်ှိရနသညို့် 

ပုိလ ံရနရသာ NPAC နငှို့ ် အသံု်းမဖပြုရသာ နပုံ်ရင မျာ်းကုိ ဖပန်လည်ရပ်းအပ်ပါမည်။  ံပုံရင မျာ်း 

ဖပနလ်ာသညို့်အခါ မည်သညို့်အချိနတ် ငမ်ဆို မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် သက်ဆိငု ်ာ 

အရ ာင််းရဖပစာ ည်ညွှန််းနပံါတ်ကုိ ကုိ်းကာ်း ပါမည်။ 
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လက့်မှတ့် 

85. ဤအစီအစဥ်သည် ပါဝငသ် မျာ်း၏ နာ်းလည်မှုကုိ မှတ်တမ််းတငထ်ာ်းပပီ်း ရအာက်ရဖာ်ဖပပါ 

လက်မှတ် ရ ်းထို်းသညို့်ရန ို့မှ စတငရ်ဆာင ် က်ပါသည်။ 

 

FCDO ကိ ယ့်စာုံး လက့်မှတ့်ဖရုံးထိ ုံးခွဲ သည့်။  

 

အမည့်  

ရာထုူံး  

လိပ့်စာ/ဆက့်သယွ့်ရန့် 

အဖသုံးစိတ့် 

 

ရက့်စွွဲ  

  

မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံး ကိ ယ့်စာုံး လက့်မှတ့်ဖရုံးထိ ုံးခွဲ သည့်။ 

အမည့်  

ရာထုူံး  

လိပ့်စာ/ဆက့်သယွ့်ရန့် 

အဖသုံးစိတ့် 

 

ရက့်စွွဲ  
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  ဖနာက့်ဆက့်တွွဲ 1- မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံးဖငဖွပုံးဖချမှု ဖတာင့်ုံးဆိ ချက့် ဖ ာင့် 

 

သိ    [ထညို့်သ င််းပါ{FCDOစီမံကိန််း မနရ်နဂျာ}, {နိငုင်/ံဌာန}] 

 

ဤရင ရပ်းရချမှုရတာင််းဆုိချက်ကို တငသ် င််းသညို့်အခါ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရအာက်ပါ 

အရထာက်အက ဖပြုစာ  က်စာတမ််းမျာ်း ပါဝင ်မည်- 

1) အတည်ဖပြုထာ်းရသာ စီမံကိန််းဘတ်ဂျက်နငှို့ ် FCDOs ဘဏ္ဍာရ ်းနစ်ှအတ က် သုံ်းလတစ်ကကိမ် 

ခန ို့မှ်န််းရဖခအသုံ်းစ ိတ်မျာ်း (1 ဧပပီလမှ မတ်လ 31  က်ရန ို့အထိ) ရင သာ်းနငှို့ ် အ င််းအဖမစ် 

သတ်မှတ်ချက်မျာ်း နစ်ှမျိြု်းလံု်းတ င ်ရဖာ်ဖပထာ်းသညို့် အရသ်းစိတ်စီမံကိန််း ဘဏ္ဍာရ ်းအစီ ငခ်ံစာမျာ်း။ 

2) အစီ ငခ်ံစာမျာ်းသည် စတာလင(်GBP) ဖဖငို့ ် ရဖာ်ဖပ မည်။ နိငုင်ဖံခာ်းရင  အစီ ငခ်ံစာမျာ်းကို OANDA 

(www.oanda.com) တ င ်သက်ဆုိင ်ာ ရင လွဲနှုန််းဖဖငို့ ်ရဖပာင််းလွဲသငို့သ်ည်။ 

3) အလှူရှငအ်မျာ်းအဖပာ်း၏ အစီအစဉ်မျာ်းတ င၊် အစီ ငခ်ံစာမျာ်းသည် FCDO  နပုံ်ရင ၏ အချိြု်းအစာ်းကို 

ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ခ ွဲဖခာ်းထာ်းသငို့သ်ည်။ 

4) ကကိြုတငရ်င ရပ်းရချမှုမျာ်းအတ က်၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏တ ာ်းမ တမှုနငှို့ ် FCDOs 

သရဘာတ ညီချက်မိတတ ူ။ 

 

 

ဖခါင့်ုံးစဉ်နငှ ့် အဖသုံးစိတ့်အချက့်မျာုံးနငှ ့် ရန့်ပ  ဖငအွကျဉ်ုံးချြုပ့် 

အဖ ွဲ   

ရထာက်ပံို့ရကက်းရခါင််းစဉ်/စီမံကိန််းအမည်   

စီမံကိန််းတည်ရန ာ  

FCDO အစိတ်အပုိင််းကုေ ်/ 

ဝယ်ယ မှုအမိန ို့အ်မှတ်  

 

ရတာင််းဆိုသညို့် က်စ ွဲ   

ကာလအရသ်းစိတ်အသံု်းစ ိတ်ထုတ်ဖပနခ်ျက်  {dd/mm/yyyy} to {dd/mm/yyyy} 

အရသ်းစိတ်အသံု်းစ ိတ် ခန ို့မှ်န််းကာလ {dd/mm/yyyy} to {dd/mm/yyyy} 

 

http://www.oanda.com/
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ရ က်းကျနမ်ျာ်းအတ က် ရပ်းရချမှုမျာ်း 

(က) {dd/mm/yyyy} ကုနဆုံ််းသညို့် 

သုံ်းလပတ်အတ က် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကို အသုံ်းမဖပြုဘွဲ 

လက်ကျနရ်င  

 

(a) (ခ) ကုနဆုံ််းသညို့် သုံ်းလပတ်အတ က် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းအသုံ်းစ ိတ် {dd/mm/yyyy} 

 

ယခငသ်ံု်းလပတ်အတ က် ရင ရပ်းရချမှုကုိ 

ရတာင််းဆိုထာ်းသည်။ ((ခ)-(က))၊ 

 

သို ို့မဟုတ် 

ကကိြုတငရ်င ရပ်းရချမှုမျာ်းအတ က် 

(ဂ) {dd/mm/yyyy} ကုနဆုံ််းသညို့် သုံ်းလပတ်အတ က် 

FCDO  နပုံ်ရင မျာ်း အသုံ်းမဖပြုဘွဲ လက်ကျနရ်င  

 

(ဃ) လာမညို့်သုံ်းလပတ်အတ က် အသုံ်းစ ိတ် ခန ို့မှ်န််းချက် 

{dd/mm/yyyy} 

 

လာမညို့်သုံ်းလပတ်အတ က် ရင ရပ်းရချမှုကို 

ရတာင််းဆုိထာ်းသည်။ ((ဃ)-(ဂ))- 

 

 

စီမံကိန််းအာ်းလုံ်းအတ က် 

ဒဇီင့် ာလ 31 ရက့်ဖန  အထ ိ

မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံးအသ  ုံးစရိတ့် ခန  ့်မှန့်ုံးချက့် 

 

မတ့်လ ၃၁ ရက့်ဖန  အထ ိ

မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံး၏ အသ  ုံးစရိတ့် 

ခန  ့်မှန့်ုံးချက့် 

 

 

 
မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံး ဏ့်အဖသုံးစိတ့် 
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ဘဏ်အမည်:  

ဘဏ်စာတိုက်လိပ်စာ-  

အရကာငို့အ်မည်-  

ဘဏ်အရကာငို့န်ပံါတ်:  

Sort Code:  

ဘဏ်အရကာငို့၏်ရင ရကက်း-  

IBAN နပံါတ်- [ဥရ ာပရိှ 

ဘဏ်စာ င််းမျာ်းအတ က် 

လိုအပ်သည်] 

 

SWIFT နပံါတ်-  

ABA သုိ ို့မဟုတ် BIC နပံါတ်- 

[ဥရ ာပရိှ ဘဏ်စာ င််းမျာ်းအတ က် 

BIC လိုအပ်သည်] 

 

ကကာ်းခံဘဏ်အရသ်းစိတ်-  

ဘဏ်အီ်းရမ်းလ်လိပ်စာ-  
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စာရင့်ုံးစစ့်စာ (Audit Discharge)  

{မိတ်ဖက်အမည်} သည် ၎င််း၏ဘဏ္ဍာရ ်းနစ်ှကုနဆ်ံု်းပပီ်း ရဖခာက်လအတ င််း FCDO အာ်း 

တငဖ်ပဖခင််းဖဖငို့ ် ည်  ယ်ထာ်းသညို့် ည ် ယ်ချက်မျာ်းအတ က် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းကုိ 

အသံု်းဖပြုခွဲို့ရကကာင််း လ တ်လပ်ရသာအာမခံချက် [သငို့ရ်တာ်သလုိ ရ  ်းချယ်ပါ-  

 

 

{FCDO စီမ ကိန့်ုံးရန့်ပ  ဖငကွိ  အပခာုံးရန့်ပ  ဖငမွျာုံးနငှ ့် ရှင့်ုံးရှင့်ုံးလင့်ုံးလင့်ုံး ခွွဲပခာုံးထာုံးသည ့် 

လွတ့်လပ့်၍ သင ့်ဖလျာ့်ဖသာ အရည့်အချင့်ုံးပပည ့်မီဖသာ စာရင့်ုံးစစ့်တစ့်ဦုံးမှ စစ့်ဖဆုံးဖသာ 

နစှ့်စဉ်အဖကာင ့်မျာုံး။}  

သိ  မဟ တ့်  

{လွတ့်လပ့်ပပီုံး သင ့်ဖလျာ့်စွာ အရည့်အချင့်ုံးပပည ့်မီဖသာ စာရင့်ုံးစစ့်မှ အသအိမှတ့်ပပြုထာုံးဖသာ 

FCDO စီမ ကိန့်ုံးရန့်ပ  ဖငကွိ  ပပသသည ့် ဖ ကညာချက့်။ မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံး၏ 

နစှ့်စဉ်စာရင့်ုံးစစ့်အဖကာင ့်မျာုံးပ င ့် အတူပါေင့်ပါသည့်။}] 

အသမှိတ့်ပပြုပခင့်ုံး 

ဤရတာင််းဆိုချက်သည် မှနက်နရ်ကကာင််းနငှို့ ် ရပ်းထာ်းရသာ အချက်အလက်၊ စီမံကိန််း၏ 

 လေမ်ျာ်းနငှို့ ် ရရှရှည် လေမ်ျာ်းနငှို့ ် လုပ်ရဆာငခ်ွဲို့သညို့် အလုပ် သို ို့မဟုတ် 

အနာဂတ်လုပ်ငန််းအစီအစဉ်မျာ်းအရပေါ် အရဖခခံ၍ ရတာင််းဆိုထာ်းရသာ အစုရင သည် 

မှနက်နရ်ကကာင််း ကျွန်ပ်ုအာမခံပါသည်။ ဤရင ရပ်းရချမှုလက်ခံ ရှိမှုသည ်

လုပ်ရဆာငခ်ွဲို့သညို့်အလုပ် သို ို့မဟုတ် အနာဂတ်လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းအတ က် 

 နပုံ်ရင နစ်ှဆ ရှိမည်မဟုတ်ရကကာင််း ကျွန်ပ်ုအတည်ဖပြုပါသည်။ ဤအ ာကုိ {မိတ်ဖက်အမည်} 

ကုိယ်စာ်း လက်မှတ်ရ ်းထို်း န ်ကျွန်ပ်ုတ င ်အခ ငို့အ်ာဏာရှိသည်။ 

 

လက့်မှတ့်  

ရက့်စွွဲ  
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အမည့်  

အလ ပ့်ရာထုူံး   

လိပ့်စာ/ဆက့်သယွ့်ရန့် 

အဖသုံးစိတ့် 
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ဖနာက့်ဆက့်တွွဲ 2- စာရင့်ုံးအင့်ုံးမျာုံး 

 

စီမ ကိန့်ုံးအမည့်- {စီမ ကိန့်ုံးအမည့်} 

FCDO စီမ ကိန့်ုံးန ပါတ့်- {Aries Project Number}   FCDO အစိတ့်အပိ င့်ုံးက ဒ့်- {Aries အစိတ့်အပိ င့်ုံးန ပါတ့်} 

 

FCDO သည် FCDO  နပုံ်ရင မျာ်းမှ အဖပညို့်အဝတစ်စိတ်တစ်ပုိင််းဝယ်ယ ထာ်းရသာ မည်သညို့်စက်ပစစည််းနငှို့/်သို ို့မဟုတ် ရထာက်ပံို့ရ ်းပစစည််းမျာ်းကုိမဆို 

တစ်နစ်ှထက်ပုိ၍ အသံု်းဝငရ်သာသက်တမ််းရှိပါက စီမံကိန််းပုိငဆ်ိုငမ်ှုအဖဖစ် သတ်မှတ်သည်၊ နငှို့ ် (1) ပုိငဆ်ိုငမ်ှု၏ ဝယ်ယ မှုရစျ်းနှုန််း သို ို့မဟုတ် 

ဖ ံွဲ့ ပဖိြု်းတုိ်းတက်မှုကုနက်ျစ ိတ်သည် ရပါင ် 500 သို ို့မဟုတ် ရေသသံု်းရင ရကက်းနငှို့ ် ညီမ သည်။ သို ို့မဟုတ် (၂) သည် ရပါင််းစပ်တနဖ်ို်း £500 သို ို့မဟုတ် 

ရေသသံု်းရင ရကက်းနငှို့ ်ညီမ သညို့် တနဖ်ို်းနမိို့်ပစစည််းမျာ်း (ဥပမာ ရဆ်းဝါ်းပစစည််းမျာ်း၊ အစာ်းအစာ၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းထုပ်ပုိ်းမှုမျာ်း၊ စသည်) သည် တနဖ်ို်းနမိို့်ပစစည််းမျာ်း 

အုပ်စုတစ်စုဖဖစ်သည်။ သို ို့မဟုတ် (၃) ကုနက်ျစ ိတ် မခ ွဲဖခာ်းဘွဲ ဆ ွဲရဆာငမ်ှုရှိရသာ ပစစည််း (ဥပမာ မုိဘိုင််းလ်ဖုန််း၊ ကငမ် ာမျာ်း၊ လက်ပ်ရတာို့မျာ်း၊ 

တက်ဘလက်မျာ်း၊ ပဂိြုလ်တုဖုန််းမျာ်း၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မျာ်း စသည်)။ 

 

ပစစ

ည့်ုံးန 

ပါတ့် 

န ပါတ့်စဉ်

။ 

ေယ့်ယူသည ့်

ရက့်စွွဲ 

(dd/mm/y

y) 

ဖ ာ့်ပပချက့် (ဖမာ့်ဒယ့်၊ 

ထ တ့်လ ပ့်မှု) 

ေယ့်ယူမှုတ

န့် ိ ုံး 

(ဖပါင့်) 

တည့်ဖန

ရာ 

တာေန့်ရိှဖသာသ ူ ဖမ ာ့်မှန့်ုံး

ထာုံးဖသာ 

နစှ့်မျာုံး 

စွန  ့်ပစ့်ရက့်စွွဲ 

(dd/mm/y

y) 

စွန  ့်ပစ့်ရန့် အဖ ကာင့်ုံးပပချက့် (ရိှလ င့်) 
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{မိတ့် က့်အမည့်} ကိုယ်စာ်း ဤစာ င််းသည် ရခတ်မီပပီ်း စီမံကိန််းပုိငဆုိ်ငမ်ှုအာ်းလံု်းကို စစ်ရဆ်းပပီ်းရနာက် မှနက်နရ်ကကာင််း အာမခံပါသည်။ ရုပ်ပုိင််းဆုိင ်ာစစ်ရဆ်းမှုကို {XX လ 20XX} တ င ်

စတငခ်ွဲို့ပပီ်း {XX လ 20XX} တ င ်အပပီ်းသတ်ခွဲို့သည်။ ဤအ ာကို { မိတ့် က့်အမည့်} ကိုယ်စာ်း လက်မှတ်ထုိ်း န ်ကျွန်ပ်ုတ င ်အခ ငို့အ်ာဏာရိှသည်။ 

လက့်မှတ့်  

အမည့်  

အလ ပ့်ရာထုူံး  

ရက့်စွွဲ  
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ဖနာက့်ဆက့်တွွဲ 3- UK AID ပမင့်နိ င့်စွမ့်ုံးဆိ င့်ရာ ထ တ့်ပပန့်ချက့် 

ဤအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့၊် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် UK အစုိ်း ထံမှ  နပုံ်ရင ၊ 

စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းထာ်းရသာ ပစစည််းမျာ်းနငှို့ ်နှုတ်ထ က်ဆိုချက်မျာ်းနငှို့ ်စီမံကိန််းပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာ်းတ င ်UK 

အက အညီလုိဂုိကုိ အသံု်းဖပြုဖခင််းဖဖငို့ ်အသိအမှတ်ဖပြုမည်ဖဖစ်ပါသည်။ UK အစုိ်း ထံမှ  နပုံ်ရင ကုိ 

မည်သို ို့အသိအမှတ်ဖပြု မည်ကုိ ရနာက်ထပ်အချက်အလက်မျာ်းအတ က် UK aid 

တံဆိပ်တပ်ဖခင််းလမ််းညွှနခ်ျက်ကုိ ဖတ်ရှုပါ။ ဤရကကညာချက်ကုိ ဖဖညို့်စ က်ပပီ်း 

လက်မှတ်ထို်းဖခင််းဖဖငို့ ် မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤလုိအပ်ချက်မျာ်းကုိ ဖဖညို့်ဆည််း န ်

သရဘာတ ပါသည်။ 

 

ဤအစီအစဥ်အတ က် အစီ ငခ်ံမှုလုိအပ်ချက်မျာ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအရနဖဖငို့၊် 

နယ်ပယ်အတ င််းရှိ လုိဂုိဓာတ်ပုံမျာ်းနငှို့ ် ဆက်သ ယ်ရ ်းပစစည််းမျာ်း နမ နာမျာ်းအပါအဝင ်

အသံု်းဖပြုရနသညို့်အမှတ်တံဆိပ်၏အရထာက်အထာ်းကုိ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းအာ်း 

ရပ်းရဆာင ်န ် ရတာင််းဆိုနိငုပ်ါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လမ််းညွှနခ်ျက်နငှို့ ် UK 

အက အညီလုိဂုိဖိုငမ်ျာ်းကုိ ဝငရ် ာက်နည််းအရသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်းကုိ ဤရန ာတ င ်

ကကညို့်ရှုနိငုသ်ည်- https://www.gov.uk/government/publications/uk-aid-standards-for-using-the-logo  

 

မိတ့် က့်အ ွွဲွဲ့အစည့်ုံးအမည့်  {PARTNER NAME} 

စီမ ကိန့်ုံးန ပါတ့် 
{PROJECT NUMBER} 

စီမ ကိန့်ုံးဖခါင့်ုံးစဉ် {PROJECT TITLE} 

စီမ ကိန့်ုံးဖ ာ့်ပပချက့် {PROJECT DESCRIPTION} 

UK ဖထာက့်ပ  ဖရုံးလိ ဂိ  သိ  မဟ တ့် UK အကူအညီရန့်ပ  ဖငကွိ  အသအိမှတ့်ပပြုသည ့် စီမ ကိန့်ုံးမှ 

ဖပုံးအပ့်မည ့် ပိ င့်ဆိ င့်မှုမျာုံးကိ  စာရင့်ုံးပပြုစ ပါ။ 

စီမံကိန််း၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင််းအဖဖစ် ရပ်းပုိ ို့မညို့် ရုပ်ပုိင််းဆိုင ်ာပစစည််းမျာ်းနငှို့် 

ရထာက်ပံို့ရ ်းပစစည််းမျာ်းအပါအဝင ် ပုိငဆ်ိုငမ်ှုအာ်းလုံ်းကုိ စာ င််းဖပြုစုပါ၊ ဥပမာ။ 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-aid-standards-for-using-the-logo
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နစ်ှစဉ်အစီ ငခ်ံစာမျာ်း၊ သုရတသနအစီ ငခ်ံစာမျာ်း၊ သတင််းထုတ်ဖပနခ်ျက်မျာ်း၊ ဝဘ်ဆိုက်မျာ်း၊ 

အဖခာ်းဆက်သ ယ်ရ ်း သို ို့မဟုတ် ဖဖစ် ပ်ဆိုင ်ာပစစည််းမျာ်း 

(ယ ရကအက အညီတံဆိပ်တပ်ဖခင််းတ င ် မည်သညို့်ရန ာတ င ် ရပေါ်လာဖခင််း/မဖဖစ်သငို့သ်ည်ကုိ 

ရနာက်ထပ်အချက်အလက်မျာ်းအတ က် အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်ဖခင််းလမ််းညွှန၏် အပုိင််း 5 နငှို့ ်6 

ကုိ ကုိ်းကာ်းပါ) 

UK အကူအညီလိ ဂိ  သိ  မဟ တ့် အသအိမှတ့်ပပြုမှု မဖဆာင့်ထာုံးသည ့် စီမ ကိန့်ုံးမှ ဖပုံးအပ့်မည ့် 

ပိ င့်ဆိ င့်မှုမျာုံးကိ  စာရင့်ုံးပပြုစ ပပီုံး အ ယ့်ဖ ကာင ့် ဤအရာမျာုံးသည့် UK aid အမှတ့်တ ဆပိ့်ကိ  

မသယ့်ဖဆာင့်ရဖ ကာင့်ုံး ရှင့်ုံးလင့်ုံးစွာ ရှင့်ုံးပပပါ 

ခခင််းချက်အာ်းလုံ်းသည် ပရိုဂ မ်၏အစုစုတ ငပ်ါဝငသ်ညို့် အဖ ွဲွဲ့၏ဌာနအကကီ်းအကွဲမှ 

ခ ငို့ဖ်ပြုချက်လုိအပ်ပပီ်း ဤခ ငို့ဖ်ပြုချက်မှတ်တမ််း၊ ဥပမာ။ အီ်းရမ်းလ်တစ်ရစာင်ကုိ 

ပရိုဂ မ်စာ  က်စာတမ််းမျာ်းနငှို့အ်တ  သိမ််းဆည််းထာ်းသငို့သ်ည် 

(အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်ဖခင််းဆိုင ်ာ ခခင််းချက်မျာ်းနငှို့ပ်တ်သက်သညို့် 

ရနာက်ထပ်အချက်အလက်မျာ်းအတ က် ပဗိတိနအ်က အညီတံဆိပ်တပ်ဖခင််းလမ််းညွှန်၏ အပုိင််း 6 

ကုိ ကုိ်းကာ်းပါ) 

 

ဖ ကပငာချက့် 

ဤစီမံကိန််း၏ရအာငဖ်မငစ် ာရပ်းပုိ ို့ဖခင််းအရပေါ် တုိက်ရိုက်သက်ရ ာက်မှုမရှိရသာ သို ို့မဟုတ် 

 နပုံ်ရင ၏ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှုတုိ်းဖမငို့လ်ာရစ နအ်တ က် မည်သညို့် UK အက အည ီနပုံ်ရင မှ 

အသံု်းမဖပြုနိငုသ်ည်ကုိ ကျွန်ပ်ုနာ်းလည်ပါသည်။ ဤရကကညာချက်ကုိ လက်မှတ်ရ ်းထို်းဖခင််းဖဖငို့၊် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အထက်ရဖာ်ဖပပါ ကတိကဝတ်မျာ်းကုိ ဖဖညို့်ဆည််း န ်

သရဘာတ ပါသည်။ 

 

{PARTNER NAME} ကိ ယ့်စာုံးလှယ့်- 

အမည်      

FCDO ကိ ယ့်စာုံးလှယ့် မှ သဖ ာတသူည့်- 

အမည်      
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အလုပ် ာထ ်း     

လက်မှတ ်     

 က်စ ွဲ      

အလုပ် ာထ ်း     

လက်မှတ ်     

 က်စ ွဲ      

 

ဖနာက့်ဆက့်တွွဲ 4 – SEAH အဖပေါ် အလှူရှင့်မျာုံး၏  ာသာစကာုံး 

 

1. ပါဝငသ် မျာ်းသည် လိငပုိ်င််းဆုိင ်ာ အဖမတ်ထုတ်ဖခင််း၊ အလ ွဲသုံ်းစာ်းလုပ်ဖခင််းနငှို့ ်ရနာှငို့ယ်ှက်ဖခင််း ("SEAH") 

ကို ကိုငတ် ယ်ရဖဖရှင််း န ်လှုပ်ရှာ်းမှုမရိှရသာ ချဉ််းကပ်မှုအတ က် လံု်းဝသည််းခံမှု မရိှပါ။ ဆုိလိုသည်မှာ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှို့ ်၎င််း၏ အရကာငအ်ထည်ရဖာ် မိတ်ဖက်မျာ်းသည် SEAH ၏ ဝနထ်မ််းမျာ်းနငှို့ ်

အရကာငအ်ထည်ရဖာ် မိတ်ဖက်နစ်ှဦ်းစလံု်းမှ ဤစာချွနလ်ွှာရပ်းပုိ ို့ဖခင််းနငှို့ ်ဆက်စပ်ရနရသာ 

မည်သညို့်ပုဂိ္ြုလ်ကိုမဆုိ SEAH မှ ကျိြု်းရကကာင််းဆီရလျာ်ပပီ်း လံုရလာက်ရသာရဖခလှမ််းမျာ်းအာ်းလံု်းကို 

လုပ်ရဆာငမ်ည်ဖဖစ်ပပီ်း SEAH ၏အစီ ငခ်ံစာမျာ်းရပေါ်ရပါက်လာရသာအခါတ င ်

သငို့ရ်လျာ်စ ာတံု ို့ဖပနမ်ည်ဖဖစ်သည်။ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လိင်ပုိင််းဆုိင ်ာ အဖမတ်ထုတ်ဖခင််းနငှို့ ်

အလ ွဲသုံ်းစာ်းဖပြုဖခင််းဆုိင ်ာ IASC အရဖခခံမ ရဖခာက်ချကန်ငှို့ ်ဤပရုိဂ မ်ကို အရကာငအ်ထည်ရဖာ်သညို့်အခါ 

ရအာက်ပါမ မျာ်းနငှို့ ်အရလို့အကျငို့မ်ျာ်းကို ကျငို့သုံ််းပပီ်း လိုအပ်သညို့်ရန ာတ င ်သက်ရသဖပ န ်

အရထာက်အထာ်းမျာ်း ရပ်းရဆာင ်မည်- 

a) အ ည်အရသ ်းနငှို့ ်တာဝနခ်ံမှုဆုိင ်ာ အရဖခခံလ သာ်းချင််းစာနာရထာက်ထာ်းမှုစံနှုန််း၏ IASC-

အနည််းဆုံ်း လည်ပတ်မှုစံနှုန််းမျာ်းနငှို့/်သုိ ို့မဟုတ် SEA အစိတ်အပုိင််းမျာ်းကို လိုက်နာဖခင််း၊  

b) SEAH ဖပဿနာမျာ်းအတ က ်အသက်ရှငက်ျန ်စ်သ ဗဟိုဖပြုချဉ််းကပ်မှု၊  

c) SEAH ကို ကိုငတ် ယ်ရဖဖရှင််း ာတ င ်ခိုငမ်ာရသာ ဦ်းရဆာငမ်ှုနငှို့ ်အချက်ဖပဖခင််း၊  

d) ကျာ်းမမညီမ မှုနငှို့ ်အဖခာ်းရသာ ပါဝါမညီမ မှုမျာ်းကို ရဖဖရှင််း န ်ကျိြု်းရကကာင််းဆီရလျာ်ပပီ်း 

လံုရလာက်ရသာ ကကိြု်းပမ််းအာ်းထုတ်မှုမျာ်း ဖပြုလုပ်ပါ။  

e) တာဝနခ်ံမှုနငှို့ ်ပ ငို့လ်င််းဖမငသ်ာမှုကို ဖမ ငို့တ်င ်န ်ခိုငမ်ာရသာ အစီ ငခ်ံဖခင််း၊  

f) ဤအစီအစဉ်မှ SEAH စံနှုန််းမျာ်းသည် အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ရနရသာမိတ်ဖက်မျာ်းနငှို့ ်

[ကုလအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအတ က်-  နပုံ်ရင နမ နာပံုစံမျာ်းတ င ်ထငဟ်ပ်ရစသည်- ဥပမာ- 

လိငပုိ်င််းဆုိင ်ာအဖမတ်ထုတ်မှုနငှို့ ်အလ ွဲသုံ်းစာ်းမှုဆုိင ်ာစ ပ်စ ွဲချက်မျာ်းဆုိင ်ာ 

ကုလသမဂ္ပရုိတိုရကာကို အကန ို့အ်သတ်မရိှလိုက်နာမှုကွဲို့သုိ ို့ရသာ နည််းလမ််းမျာ်းဖဖငို့ ်

လိုက်နာရဆာင ် က်ဖခင််း။ ] 

 

2. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရအာက်ပါ အစီ ငခ်ံဖခင််းဆုိင ်ာ လိုအပ်ချက်မျာ်းကို လိုက်နာပါမည်- 
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a. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစာချွနလ်ွှာနငှို့ပ်တ်သက်သညို့် SEAH ၏ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအာ်း 

အာမခံနိငုရ်လာက်ရအာင ်ယံုကကည်ရလာက်ရသာ စ ပ်စ ွဲချက်တစ်စုံတစ် ာကို အစီ ငခ်ံ န ်

စာရ ်းအရကကာင််းကကာ်းစာဖဖငို့r်eportingconcerns@fcdo.gov.uk သုိ ို့ ချက်ဖခင််းဆက်သ ယ်ပါမည်။  

b. မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ဤစာချွနလ်ွှာနငှို့ ်တိုက်ရုိက်မသက်ဆုိငရ်သာ်လည််း မိတ်ဖက်အတ က် 

သိသာထငရှ်ာ်းရသာ သက်ရ ာက်မှုရိှမညို့် SEAH ၏ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအာ်း အာမခံ န ်

လံုရလာက်ရသာ ယံကုကည်စိတ်ချ ရသာ စ ပ်စ ွဲချက်မှနသ်မ ကို မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

ရဆာလျငစ် ာ reportingconcerns@fcdo.gov.uk သုိ ို့ သတင််းပုိ ို့သငို့သ်ည်။ 

c. [ကုလအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းအတ က်] မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် လိငပုိ်င််းဆုိင ်ာ အဖမတ်ထုတ်မှုနငှို့ ်

အလ ွဲသုံ်းစာ်းဖပြုမှုဆုိင ်ာ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုအာ်း အာမခံ န ်လံုရလာက်ရသာ ယံုကကည်စိတ်ချ ရသာ 

စ ပ်စ ွဲချက်အာ်းလံု်းကို အစီ ငခ်ံမည်ဖဖစ်ပပီ်း၊ သက်ဆုိင ်ာ၊ ၎င််း၏ အုပ်ချြုပ်မှုနငှို့ ်

လုပ်ငန််းမျာ်းနငှို့ပ်တ်သက်၍ အရ ်းယ ရဆာင ် က်မှုသည် ဤစာချွန်လွှာနငှို့ ်သက်ဆုိငမ်ှုရပေါ် မ မတည်ဘွဲ 

အရထ ရထ အတ င််းရ ်းမှူ်းထံ SEA ဆုိင ်ာ လ ထုအစီ ငခ်ံမှု ယနတ ာ်းမှတဆငို့ ်အစီ ငခ်ံပါမည်။  

 

3. အပုိေ ်2.a နငှို့ ်2.b တ င ်ည်ညွှန််းထာ်းသညို့်အတိုင််း အစီ ငခ်ံစာသည်- [သရဘာတ ညီချက်/စီစဉ်မှုနပံါတ်]၊ 

စ ပ်စ ွဲခံ ရသာအကျငို့်ပျက်မှု၏သရဘာသဘာဝ၊ စ ပ်စ ွဲခံ သညို့်အကျငို့ပ်ျက် က်စ ွဲ၊ မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းထံသုိ ို့ 

ပထမဆုံ်းအစီ ငခ်ံသညို့် က်စ ွဲ၊ တည်ရန ာ  [အလှူရှင ်မှအတည် ဖပြုထာ်းသညို့်အတိုင််း]]၊ 

အရကာငထ်ည်ရဖာ်သ ၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှု၊ စုံစမ််းစစ်ရဆ်းမှုနငှို့ ်မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ ရဆာင်  က်မညို့် 

အရ ်းယ မှုအရဖခအရနနငှို့ ်အမှုတ ွဲအာ်း ဥပရေစုိ်းမုိ်းရ ်းသုိ ို့  ည်ညွှန််းဖခင််းရိှမရိှ၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် 

အမှု၏အရဖခအရနနငှို့ပ်တ်သက်ပပီ်း မ မ််းမံထာ်းမျာ်းကို ရပ်းပါမည်။ အရကကာင််းကကာ်းစာကို စာဖဖငို့ရ် ်းသာ်းပပီ်း 

အပုိေ ်2.a နငှို့ ်2.b တ ငရ်ဖာ်ဖပထာ်းရသာ ဆက်သ ယ် မညို့်ရန ာသုိ ို့ ရပ်းပုိ ို့မည်ဖဖစ်ပါသည်။ 

4. SEAH တ င ်အစီ ငခ်ံ န ်မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ အစီအစဉ်သည် သက်ဆုိင ်ာ ပုဂိ္ြုလ်မျာ်း၏ ရဘ်းကင််းမှု၊ 

လံုဖခံြုရ ်း၊ ကိုယ်ရ ်းကိုယ်တာနငှို့ ်လုပ်ငန််းစဉ်ဆုိင ်ာ အခ ငို့အ်ရ ်းမျာ်းကို မထိခိုက်ရစရကကာင််း 

နာ်းလည်လက်ခံထာ်းပါသည်။ 

5. SEAH ၏ သံသယမျာ်း သုိ ို့မဟုတ် တိုငက်ကာ်းချက်မျာ်းကို မိတဖ်က်အဖ ွဲွဲ့အစည််းမှ သိရိှလာရသာအခါ၊ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် အသက်ရှငက်ျန ်စ်သ ၏ ဆနဒကို ထညို့်သ င််းစဉ််းစာ်းပပီ်းရနာက်၊ 

ထိခိုက်မှုဖဖစ်ပ ာ်းဖခင််းအာ်း  ပ်တန ို့ ်န၊် စုံစမ််းစစ်ရဆ်းပပီ်း သက်ဆုိင် ာအာဏာပိုငမ်ျာ်း 

( ာဇ၀တ်မှုဆုိင ်ာကိစစ ပ်မျာ်းအတ က်) သုိ ို့ အစီ ငခ်ံတငဖ်ပပါမည်။ 

6. အလှူရှင ်သုိ ို့မဟုတ် ၎င််း၏ တ ာ်းဝငခ် ငို့ဖ်ပြုထာ်းရသာ ကိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းသည် SEAH အတ က် 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််း၏ လံု်းဝသည််းခံနိငုမ်ှုကို အတည်ဖပြု နအ်တ က် အချိနတ်ိုင််းတ င ်ဖပန်လည်သုံ်းသပ်ဖခင််း၊ 

အကွဲဖဖတ်ဖခင််း သုိ ို့မဟုတ် အဖခာ်းရသာ ထိန််းချြုပ်ရဆာင ် က်မှုမျာ်းကို လုပ်ရဆာငန်ိငုသ်ည်။ 

မိတ်ဖက်အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ထုိထိန််းချြုပ်မှုအစီအမံမျာ်းကိုရဆာင ် က် နအ်တ က် အလှူရှင ်သုိ ို့မဟုတ် 

၎င််း၏တ ာ်းဝငခ် ငို့ဖ်ပြုထာ်းရသာ ကိုယ်စာ်းလှယ် သုိ ို့မဟုတ် ရအ်းဂျငို့မ်ျာ်းနငှို့ ်

အဖပညို့်အဝပ ်းရပါင််းရဆာင ် က် မည်။ 
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