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အဆ ိုပပြုလ ွှာ အကပဲြတမ်ှု ဖြွှာငပံ်ိုစံ  

အပ ိုင််း (က) - HARP-F ပပန်လည်သံို်းသပ်သမူျွှာ်းသည် အဖပြေြေံအြေျကအ်လကမ်ျွှာ်းက ို ပြညို့်စွကပ်ပီ်း အပ ိုင််း (ြေ)သ ို ို့  ဖ  ှေ့မဆကမီ် အပ ိုင််း (၂)     

အရည်အြေျင််းစစ်စစ်ဖဆ်းမှုက ို ပြညို့်သငွ််းသငို့သ်ည်။ စီမံက န််း သ ို ို့မဟိုတ ်မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းသည် အရည်အြေျင််းမပပညို့်မီပါက ဖလ ွှာကလ် ွှာက ို ပငင််းပယပ်ပီ်း အပ ိုင််း 

(ြေ) က ို ပပီ်းဖအွှာင ်ပြညို့်ရန် မလ ိုအပ်ပါ။ 

အပ ိုင််း (၁) - အဖပြေြေံစီမံက န််းအြေျကအ်လက်- အဆ ိုပပြုလ ွှာမ  အြေျကအ်လကက် ို အသံို်းပပြု၍ ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

1.1 မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််း အမည်  

1.2 စီမံက န််းအမည်  

1.3 ဖနရွှာဖေသ(န ငို့ ်သငို့ဖ်လျွှာ်ပါက တည်ဖနရွှာ )  

1.4 ကဏ္ဍမျွှာ်း  

1.5 စတွှာလငဖ်ပါင(်GBP) ပြငို့ ်ဖတွှာင််းဆ ိုထွှာ်းဖသွှာ 

စိုစိုဖပါင််းရန်ပံိုဖင ွ(န ငို့ ်စိုစိုဖပါင််း စီမံက န််းရန်ပံိုဖင၏ွ % 

အပြစ်) 

 

1.6 မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းအွှာ်း ဆကသ်ယွရ်န် အမည်န ငို့ ်

အ်ီးဖမ်းလ ်

 

အပ ိုင််း (၂)- အရည်အြေျင််းပပညို့်မီမှု- အကဖဲြတ်မှုပ  ြီးအအောင ်မလိုပ်ဖဆွှာငမီ် မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးနငှ  ်အလ ောက်လ ောမျောြီး၏ အရည်အချငြ်ီးဖ ည ်မ မှုကိို အတည်ဖ ြုရန ်

ဤအ ိိုငြ်ီးကိို ဖြည ်စ က ်ါ။ မဟိုတ် ါ (N) အအဖြမျောြီးအတ က်သော အအ ကောငြ်ီးဖ ချက်ဖြစ်စဥ်ကိို အရြီးရန ်လိိုအ ်သည်။ မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီး သိို  မဟိုတ် 
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စ မံကိနြ်ီးသည် အရည်အြေျင််းမပပညို့်မီပါက၊ အကဲဖြတ်ဖခငြ်ီးကိို ဆကလ်ကမ်လိုပ်ပါန ငို့။် မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးထ ံ၎ငြ်ီးတိို  ၏အလ ောက်လ ောကိို ဖငငြ်ီး ယ်ရသည ် 

အအ ကောငြ်ီးရငြ်ီးမျောြီးကိို အ ကံအ ြီးရန ်ဆက်သ ယ် ါ။ သတိဖ ြုရနမှ်ော စ မံကိနြ်ီး တစ်ခိုသည် အဖခောြီးအသော အင အ ကြီးအထောက် ံ မှုဆိိုငရ်ော စောရ က်စောတမ်ြီး သိို  မဟိုတ် 

အခေါ်ဆိိုမှုအအောက်တ င ်အရည်အချငြ်ီးဖ ည ်မ နိိုင ်ါသည်။ သိို  ဆိိုလ င ်ရည်ည နြ်ီးမည် သိို  မဟိုတ် 2.5 တ င ်ြိိုငတ် ငထ်ောြီးရှိမည်ကိို သတဖိ ြု ါ။ 

2.1 မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းသည် အရည်အြေျင််းပပညို့်မီပါသလွှာ်း။ 

• မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးကိို 

မှတ် ံိုတငထ်ောြီးသည်(သကဆ်ိိုင ်ါက/ဖြစ်နိိုင ်ါက)။ 

ဟိုတပ်ါသည/်မ

ဟိုတပ်ါ 

 

2.2 စီမံက န််းသည် သတမ် တထ်ွှာ်းဖသွှာ ဖပမပပင/်ပထဝီဖနရွှာန ငို့ ်

က ိုကညီ်ပါသလွှာ်း။ 

ဟိုတပ်ါသည/်မ

ဟိုတပ်ါ 

 

2.3 စီမံက န််းသည် သတမ် တထ်ွှာ်းဖသွှာ အဖ ကွှာင််းအရွှာအလ ိုက ်

ဦ်းစွှာ်းဖပ်းမျွှာ်းန ငို့ ်က ိုကညီ်ပါသလွှာ်း။ 

 

ဟိုတပ်ါသည/်မ

ဟိုတပ်ါ 

 

2.4 စီမံက န််းသည် လက ်   လသူွှာ်းြေျင််းစွှာနွှာဖထွှာကထ်ွှာ်းမှုဆ ိုငရ်ွှာ 

ဦ်းစွှာ်းဖပ်းမျွှာ်းန ငို့ ်က ိုကညီ်ပါသလွှာ်း။ 

ဟိုတပ်ါသည/်မ

ဟိုတပ်ါ 

 

2.5 စီမံက န််းက ို အရည်အြေျင််းမပပညို့်မီဟို ယဆူပါက၊ ဤစီမံက န််းက ို 

အနွှာဂတတ်ငွ ်ထညို့်သငွ််းစဉ်းစွှာ်းရန် သ ို ို့မဟိုတ ်အပြေွှာ်းဖသွှာ 

ရန်ပံိုဖငဆွ ိုငရ်ွှာ စွှာရွကစ်ွှာတမ််းတစ်ြေိုသ ို ို့ လ ဖဲပပွှာင််းဖပ်းမည်လွှာ်း။ 

ဟိုတပ်ါသည/်မ

ဟိုတပ်ါ 
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အပ ိုင််း (ြေ)။ HARP-F ပပန်လည်သံို်းသပ်သမူျွှာ်းသည် ဖအွှာကပ်ါဖမ်းြေွန််းမျွှာ်း    စံနှုန််းမျွှာ်းက ို အသံို်းပပြု၍ အဆ ိုပပြုလ ွှာအွှာ်း အကပဲြတသ်ငို့သ်ည်။ ဖမ်းြေွန််းတစ်ြေိုစီတငွ ်

အဆ ိုပပြုလ ွှာအဖနပြငို့ ်အဓ ကစံနှုန််းတစ်ြေိုစီက ို လံိုဖလွှာကစွ်ွှာဖပြ  င််းပပီ်း ပြစ်စဥ်တံို ို့ပပန်ြေျကအ်တ ိုြေျံြု်းက ို ပံို့ပ ို်းဖပ်းပြေင််း   မ    စဉ်းစွှာ်းပါ။ ဖအွှာကပ်ါစဖက်းက ို အသံို်းပပြု၍ 

စံသတမ် တြ်ေျကတ်စ်ြေိုစီအတကွ ်သင၏် အဆငို့သ်တမ် တြ်ေျကက် ို ည န်ပပပါ။ အပ ိုင််းတစ်ြေိုစီ၏အဆံို်းတငွ၊် စိုစိုဖပါင််းရမ တအ်ကကွတ်ငွ ်ဖြွှာပ်ပထွှာ်းသညို့်အတ ိုင််း 

အပ ိုင််းတစ်ြေိုစီအတကွ ်အမ တမ်ျွှာ်းက ို ဖပါင််းပါ။ အပ ိုင််း (၈) တငွ၊် စွှာြေျြုပ်မစတငမီ် မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််း (အမ တဖ်ပ်းပြေင််းန ငို့ ်မဆ ိုငဘ်)ဲ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် 

"အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း" ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ထညို့သ်ငွ််းပါ။ ဖထွှာကပံ်ို့ဖ က်းဆ ိုငရ်ွှာ မန်ဖနဂျွှာ(Grant Manager)သည် မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းန ငို့ ်

ဖနွှာကဆ်ကတ်ွလဲိုပ်ဖဆွှာငရ်န် ဤအြေျကမ်ျွှာ်းက ို အသံို်းပပြုပါမည်။ 

 အဆငို့သ်တမ် တမ်ှု သကဖ်သြေံပြေင််း  

4 အလန်ွ ဖထွှာကြ်ေံသည်။ တံို ို့ပပန်ဖဆွှာငရွ်ကမ်ှုမျွှာ်းသည်   င််းလင််းပပီ်း နွှာ်းလည်လယွသ်ည်။   င််းလင််းြေျက ်လံို်းဝ သ ို ို့မဟိုတ ်အနည််းငယမ်  မလ ိုအပ်ပါ။ 

ပပန်လည်သံို်းသပ်သသူည် မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းအဖနပြငို့ ်ဤပပဿနွှာမျွှာ်းက ို နွှာ်းလည်သဖဘွှာဖပါကပ်ပီ်း 

လ ိုကဖ်လျွှာညီဖထပွြစ်ဖစရန် လိုပ်ဖဆွှာငန် ိုငစွ်မ််းအဖပေါ် ယံို ကည်မှုအပပညို့်   သည်။ 

3 ဖထွှာကြ်ေံသည်။ တံို ို့ပပန်ဖဆွှာငရွ်ကမ်ှုမျွှာ်းသည်   င််းလင််းြေျကန် ငို့ ်ပပန်လည်ပပငဆ်ငမ်ှု အြေျ ြု ှေ့လ ိုအပ်သည်။  

မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််း/အဆ ိုပပြုလ ွှာသည် အဆ ိုပါအြေျကမ်ျွှာ်းက ို အပပညို့အ်ဝမဖပြ  င််းရဖသ်းပါ၊ သ ို ို့မဟိုတ ်

ဤပပဿနွှာမျွှာ်း၏အဖရ်းပါမှုက ို နွှာ်းလည်ထွှာ်းပြေင််း   မ   န ငို့ပ်တသ်က၍် သသံယအြေျ ြု ှေ့    ဖနဆပဲြစ်သည်။ 

2 အနည််းငယ ်

ဖထွှာကြ်ေံသည်။ 

HARP-F စံနှုန််းမျွှာ်းန ငို့ ်ပပညို့မီ်ရန် သ သွှာထင ် ွှာ်းဖသွှာ ပပန်လည်ပပငဆ်ငမ်ှု လ ိုအပ်သည်။ ဤဧရ ယွှာ    မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််း၏ 

တံို ို့ပပန်ဖဆွှာငရွ်ကမ်ှု န ငို့/်သ ို ို့မဟိုတ ်ဖပြေရွှာြေမံ တတ်မ််းတငွ ်အဓ ကကွွှာဟြေျကမ်ျွှာ်း    ဖနသည်။ အဆ ိုပပြုလ ွှာ(သ ို ို့မဟိုတ ်) 

မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းသည် ယြေိုအြေျ န်တငွ ်အဖကွှာငထ်ည်ဖြွှာရ်န် အလန်ွလ ိုအပ်ဖနသည်။ 
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1 မဖထွှာကြ်ေံပါ။ အဆ ိုပပြုလ ွှာအဖနပြငို့ ်လ ိုအပ်ဖသွှာ စံသတမ် တြ်ေျကန် ငို့ ်စံနှုန််းမျွှာ်းန ငို့ ်အနည််းငယမ်  မက ိုကညီ်ပါ။ 

 

 

အပ ိုင််း (၃) - ဆကစ်ပ်မှုန ငို့ ်သကဖ်ရွှာကမ်ှု- အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ အဆိိုဖ ြုလ ောက အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ ကိို မည်မ  အကောငြ်ီးမ နစ် ော ကိိုငတ် ယ်အဖြရငှြ်ီးအ ကောငြ်ီး 

ဖ သသည ် အတိိုချံြုြီး ဖြစ်စဥ်ကိို တစ်ချက်ချငြ်ီးစ  အြေ်ာဖ အ ြီး ါ။ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကဏ္ဍတ င၊် အထက်တ ငအ်ြေ်ာဖ ထောြီးသည ်အတိိုငြ်ီး “ အလ န ်

အထောက်ခံသည်။” “အထောက်ခသံည်” “အနည်ြီးငယ် အထောက်ခံသည်။” “မအထောက်ခ ံါ။”တိို  ကိို ဖြည ်စ က် ါ။ 

အဖရ်းကက်ီးသတ ပပြုရန်- စွှာြေျြုပ်မြေျြုပ်မီ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း(Red Flag)"” ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ည န်ပပရန် 

အပ ိုင််း (၈)က ို ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

 

အဆငို့သ်တမ် 

တြ်ေျက ်

၃.၁ စီမံက န််းသည် HARP-F ၏ အဓ က ရည်ရွယြ်ေျက ်(၅) ြေို 

သ ို ို့မဟိုတ ်(၁) ြေိုထကပ် ိုဖသွှာ ရည်ရွယြ်ေျကမ်ျွှာ်းက ို မည်မ  

ဖကွှာင််းမွန်စွွှာ ပြညို့်ဆည််းဖပ်းန ိုငသ်နည််း။ 

 

၁။ နစှ်ရှည်လမျောြီး အကျ ်အတည်ြီးမျောြီးအတ ငြ်ီး 

အနထိိုငအ်နရအသော ထရိှလ ယ်သ မျောြီးအတ က် 
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အအဖခခံဝနအ်ဆောငမ်ှုမျောြီး အ ြီးအဆောငရ်န ် ိိုမိိုအကောငြ်ီးမ နအ်သော 

 ံ  ိိုြီးက ည မှုမျောြီးရှသိည်။ 

၂။ FCDO နငှ  ်မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးမျောြီးအအနဖြင  ်

လ သောြီးချငြ်ီးစောနောအထောက်ထောြီးမှုဆိိုငရ်ော လိိုအ ်ချက်မျောြီး၌ 

ဖ ငြ်ီးထနအ်သော ထိိုြီးနကှ်မှုမျောြီးကိို ဖြည ်ဆည်ြီးရန ်

 ိိုမိိုအောြီးအကောငြ်ီးအသော စ မြ်ီးအဆောငရ်ည် ရှိသည်။ 

၃။ ဖမနမ်ောနိိုငင်ရံှိ လ သောြီးချငြ်ီးစောနောအထောက်ထောြီးမှုစနစ၏် 

 ိိုမိိုအကောငြ်ီးမ နအ်သော တောဝနခံ်မှု၊ အ ါငြ်ီးစ ်ည ိနှုငိြ်ီးမှုနငှ  ်

ဆက်စ ်မှု ရှသိည်။ 

၄။ လ သောြီးချငြ်ီးစောနောအထောက်ထောြီးမှု လိိုအ ်ချက်နငှ  ်

သဘောဝအဘြီး အနတရောယ်ရှိနိိုငအ်ချ နငှ  ်ခံနိိုငရ်ည်ရှိအစမည ် 

လို ်အဆောငမ်ှုမျောြီးကိို အရရှည်ဖ ြုလို ်နိိုငမ်ည ်သ မျောြီးအောြီး 

ကိိုငတ် ယ်အဖြရှငြ်ီးရန ် ိိုမိိုအကောငြ်ီးမ နအ်သော 

နည်ြီးလမ်ြီးမျောြီးရှိသည်။ 

၅။ ဖမနမ်ောနိိုငင်ရံှိ လ သောြီးချငြ်ီးစောနောအထောက်ထောြီးမှုဆိိုငရ်ော 

 ရိိုဂရမ်မျောြီးတ င ်လို ်အဆောငအ်နသည ်အရောမျောြီးကိို 

အလ လောသငယ် မှုဆိိုငရ်ော သက်အသအအထောက်အထောြီးမျောြီး 
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ြနတ် ြီးဖခငြ်ီးနငှ  ်အ ါငြ်ီးစ ်ဖခငြ်ီးအအ ေါ်  ိိုမိိုအကောငြ်ီးမ နစ် ော 

အအလြီးထောြီးမှုရှသိည်။ 

 

3.2 အဆ ိုပပြုလ ွှာသည် လ ိုအပ်ပပီ်း အကျ ြု်းြေံစွှာ်းြေွငို့ ်  သမူျွှာ်းအတကွ ်

ဦ်းတည်ရည်ရွယထ်ွှာ်းဖ ကွှာင််းက ို 

မည်သ ို ို့သကဖ်သပပထွှာ်းပါသနည််း။ 

  

3.3 အဆ ိုပပြုလ ွှာ၏ ဤလ ိုအပ်ြေျကမ်ျွှာ်းက ို က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရန် 

ပပတသ်ွှာ်းဖသွှာ နည််းဗျျူဟွှာတစ်ရပ်က ို မညမ်  ဖကွှာင််းမွန်စွွှာ 

အ ကမ််းြျင််းဖြွှာ်ပပပပီ်း အကျ ြု်းသကဖ်ရွှာကမ်ှုက ို မည်သ ို ို့ 

အတ အကျဖြွှာပ်ပသနည််း။ 

  

3.4 စ မံကိနြ်ီးက အင သောြီးအအဖခခံအသော စ မံကိနြ်ီး ဖြစ ်ါသလောြီး။ 

စ မံကိနြ်ီးသည် အင သောြီးအအဖခခံမဟိုတ် ါက၊ ၎ငြ်ီးအတ က် 

လံိုအလောက်အသောရငှြ်ီးလငြ်ီးချက်ရှိ ါသလောြီး။ 

  

3.5 ပါဝငပ်တသ်ကသ်ဆူ ိုငရ်ွှာ ဖလို့လွှာဆန််းစစ်မှု(stakeholder 

analysis) ဖသြေျွှာစွွှာ ပပီ်းဖပမွှာကထ်ွှာ်းပါသလွှာ်း။ 

အဓ ကပါဝငပ်တသ်ကသ်မူျွှာ်း၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုန ငို့ ်ပါဝငမ်ှုသည် 

အဘယအ်တ ိုင််းအတွှာအထ     ပါသနည််း။ 

  



 

7 

   

 အပ ိုင််း (၃) အတကွ ်စိုစိုဖပါင််းရမ တ ်- 

ဤအ ိိုငြ်ီးအတ က်  ျမြ်ီးမ ရမတှ်ကိို အအောက် ါအတိိုငြ်ီး သတ်မှတ် ါ- 

၁။ အထက်အြေ်ာဖ  ါ အဆင သ်တ်မှတ်ချက်ဇယောြီးက က်ကိို အသံိုြီးဖ ြု၍ အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျောြီး အ ါငြ်ီးထည ် ါ 

(ဆိိုလိိုသည်မှော၊  အလ န ်အထောက်ခံမှု အတ က် ၄၊ အထောက်ခမံှုအတ က် ၃၊ အနည်ြီးငယ်အထောက်ခံမှုအတ က် ၂၊ မအထောက်ခံမှုအတ က် ၁ 

စသည်ဖြင )် ကိို ထည ်ကော စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတကိ်ို ညောဘက်သိို   ည နဖ်  ါ။ 

၂။ စိုစိုအ ါငြ်ီးအမြီးခ နြ်ီးအအရအတ က်ဖြင  ်စောြီး ါ (အ ိိုငြ်ီး ၃ အတ က် စောြီးကိနြ်ီးမှော ၅ ဖြစသ်ည်) 

၃။ ကိနြ်ီးဂဏနြ်ီး ျမြ်ီးမ ဖခငြ်ီး (ဒဿမ ၂ အနရောအထ)ိ ကိို ညောဘက် ဇယောြီးက က်တ င ်အြောဖ် အ ြီး ါ။ 

ဥ မော- အအဖြအောြီးလံိုြီးသည် "အထောက်ခံသည်" ဖြစ် ါက စိုစိုအ ါငြ်ီး = ၁၅; ၁၅/၅ = ၃ ဖြစ်သည်။ 

 

 QAမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း အပ ိုင််း(၃) - အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ 

သအဘောတ ည ချက် သိို  မဟိုတ် ဖြစ်စဥ် ံိုစံဖြင  ်

အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုမျောြီးကိို ည နဖ် ပ  ြီး 

အမှတ်အ ြီးဇယောြီးက က်ကိို သက်ဆိိုငသ်ကဲ သိို   ချိနည်  ိ ါ 

 

  

 

အပ ိုင််း (၄)။ ဖေသဆ ိုငရ်ွှာ အဖ ကွှာင််းအရွှာ- အဆိိုဖ ြုလ ောက အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ ကိို မည်မ  အကောငြ်ီးမ နစ် ော ကိိုငတ် ယ်အဖြရှငြ်ီးအ ကောငြ်ီး ဖ သသည ် 

အတိိုချံြုြီး ဖြစ်စဥ်ကိို တစ်ချက်ချငြ်ီးစ  အြေ်ာဖ အ ြီး ါ။ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကဏ္ဍတ င၊် အထက်တ ငအ်ြေ်ာဖ ထောြီးသည ်အတိိုငြ်ီး “ အလ န ်

အထောက်ခံသည်။” “အထောက်ခံသည်” “အနည်ြီးငယ် အထောက်ခံသည်။” “မအထောက်ခံ ါ။”တိို  ကိို ဖြည ်စ က် ါ။ 

အဆငို့သ်တမ် 

တြ်ေျက ်
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အဖရ်းကက်ီးသတ ပပြုရန်- စွှာြေျြုပ်မြေျြုပ်မီ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း"” ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ည န်ပပရန် အပ ိုင််း 

(၈)က ို ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

 

 

 

4.1 အဆ ိုပပြုလ ွှာသည် မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းအဖနပြငို့ ်

လက ်  အဖပြေအဖနန ငို့ ်ပတဝ်န််းကျငဆ် ိုငရ်ွှာ ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို   

မည်မ  နွှာ်းလည်ဖ ကွှာင််း ပပသသနည််း။ 

  

4.2 အဆ ိုပပြုလ ွှာသည် အပြေွှာ်းဖေသဆ ိုငရ်ွှာ 

လသူွှာ်းြေျင််းစွှာနွှာဖထွှာကထ်ွှာ်းမှု စီမံက န််းမျွှာ်းအဖ ကွှာင််း 

အသ ပညွှာ မည်မ    ပါသနည််း။ စီမံက န််းသည် 

လ ိုအပ်ြေျကဟ်ွှာကကွ ်   သည်က ို ပြညို့်ဆည််းဖပ်းန ိုငပ်ပီ်း 

   ပပီ်းသွှာ်း လိုပ်ငန််းမျွှာ်းန ငို့ ်ထပ်တဖူနပြေင််းက ို ဖ  ွှာင ်ကဉ 

န ိုငပ်ါသလွှာ်း။ 

  

4.3 မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းတငွ ်သတမ် တထ်ွှာ်းဖသွှာ 

တည်ဖနရွှာ(မျွှာ်း) န ငို့/်သ ို ို့မဟိုတ ်ကဏ္ဍ(မျွှာ်း) အတငွ််း 

လိုပ်ငန််း အဖတွှေ့အ ကြံု မ တတ်မ််း   ပါသလွှာ်း။ 
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4.4 စီမံက န််းသည် အစ တအ်ပ ိုင််းမျွှာ်းက ို 

ဖေသစံအပြစ်သတမ် တပ်ပီ်း ယင််းသ ို ို့ ပြစ်ဖပမွှာကရ်န် 

နည််းလမ််းသည် ကျ ြု်းဖ ကွှာင််းဆဖီလျွှာမ်ှု   ပါသလွှာ်း။ 

  

4.5 စီမံက န််းအဖနပြငို့ ်မ တြ်ကအ်ြဲွှေ့အစည််းမျွှာ်း၏ 

စွမ််းဖဆွှာငရ်ည်က ို တည်ဖဆွှာက် န ိုငမ်ည်လွှာ်း။ 

တည်ဖဆွှာကန် ိုငပ်ါက ၊ စီမံက န််း အစီအစဉမျွှာ်းအွှာ်း 

ဖကွှာင််းစွွှာ တ ကျစွွှာ ပံိုဖြွှာ်၊ ဖဆွှာငရွ်က၊် 

တ ိုင််းတွှာန ိုငမ်ည်လွှာ်း။ 

  

4.6 စီမံက န််းအဖနပြငို့ ်ြေံန ိုငရ်ည်အွှာ်းက ို မည်မ ဖကွှာင််းဖအွှာင ်

တည်ဖဆွှာကန် ိုငမ်ည်နည််း။ 

  

 အပ ိုင််း (၄) အတကွ ်စိုစိုဖပါင််းရမ တ ်- 

ဤအ ိိုငြ်ီးအတ က်  ျမြ်ီးမ ရမတှ်ကိို အအောက် ါအတိိုငြ်ီး သတ်မှတ် ါ- 

၁။ အထက်အြေ်ာဖ  ါ အဆင သ်တ်မှတ်ချက်ဇယောြီးက က်ကိို အသံိုြီးဖ ြု၍ အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျောြီး အ ါငြ်ီးထည ် ါ 

(ဆိိုလိိုသည်မှော၊  အလ န ်အထောက်ခံမှု အတ က် ၄၊ အထောက်ခံမှုအတ က် ၃၊ အနည်ြီးငယ်အထောက်ခံမှုအတ က် ၂၊ မအထောက်ခံမှုအတ က် ၁ 

စသည်ဖြင )် ကိို ထည ်ကော စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတ်ကိို ညောဘက်သိို   ည နဖ်  ါ။ 

၂။ စိုစိုအ ါငြ်ီးအမြီးခ နြ်ီးအအရအတ က်ဖြင  ်စောြီး ါ (အ ိိုငြ်ီး ၄ အတ က် စောြီးကိနြ်ီးမှော ၆ ဖြစသ်ည်) 

၃။ ကိနြ်ီးဂဏနြ်ီး ျမြ်ီးမ ဖခငြ်ီး (ဒဿမ ၂ အနရောအထ)ိ ကိို ညောဘက် ဇယောြီးက က်တ င ်အြောဖ် အ ြီး ါ။ 
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ဥ မော- အအဖြအောြီးလံိုြီးသည် "အထောက်ခံသည်" ဖြစ် ါက စိုစိုအ ါငြ်ီး = ၁၈; ၁၈/၆ = ၃ ဖြစ်သည်။ 

 

 QAမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း အပ ိုင််း(၄) - အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ 

သအဘောတ ည ချက် သိို  မဟိုတ် ဖြစ်စဥ် ံိုစံဖြင  ်

အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုမျောြီးကိို ည နဖ် ပ  ြီး 

အမှတ်အ ြီးဇယောြီးက က်ကိို သက်ဆိိုငသ်ကဲ သိို   ချိနည်  ိ ါ 

 

  

အပ ိုင််း (၅)- ဘတဂ်ျကန် ငို့ ်ဖငအွတကွတ်န်ြ ို်း- အဆိိုဖ ြုလ ောက အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ ကိို မည်မ  အကောငြ်ီးမ နစ် ော ကိိုငတ် ယ်အဖြရှငြ်ီးအ ကောငြ်ီး ဖ သသည ် 

အတိိုချံြုြီး ဖြစ်စဥ်ကိို တစ်ချက်ချငြ်ီးစ  အြေ်ာဖ အ ြီး ါ။ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကဏ္ဍတ င၊် အထက်တ ငအ်ြေ်ာဖ ထောြီးသည ်အတိိုငြ်ီး “ အလ န ်

အထောက်ခံသည်။” “အထောက်ခသံည်” “အနည်ြီးငယ် အထောက်ခံသည်။” “မအထောက်ခ ံါ။”တိို  တ င ်တစ်ခိုသော ဖြည ်စ က် ါ။ 

အဖရ်းကက်ီးသတ ပပြုရန်- စွှာြေျြုပ်မြေျြုပ်မီ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း"” ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ည န်ပပရန် အပ ိုင််း 

(၈)က ို ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

 

 

အဆငို့သ်တမ် 

တြ်ေျက ်

5.1 ဘတဂ်ျကသ်ည် ညီညွတ၊် ပပညို့်စံိုပပီ်း 

ပွငို့လ်င််းပမငသ်ွှာမှု   ပါသလွှာ်း။ (တကွြ်ေျကသ်ညို့် 
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ဖြွှာပ်မျူလွှာမျွှာ်း မ န်ကန်ပပီ်း ဖမ ွှာ်လငို့ထ်ွှာ်းသညို့် 

အစ တအ်ပ ိုင််းမျွှာ်း အွှာ်းလံို်း    သည်)။ 

5.2 ဖြွှာပ်ပထွှာ်းသညို့် ရည်ရွယြ်ေျကက် ို ရ   ရန် ဘတဂ်ျကသ်ည် 

ကျ ြု်းဖ ကွှာင််းဆဖီလျွှာ်ကွှာ လကဖ်တွှေ့ကျပပီ်း လံိုဖလွှာကမ်ှု    

ပါသလွှာ်း။ 

  

5.3 ကိုန်ကျစရ တမ်ျွှာ်းသည် ဧရ ယွှာအတငွ််း    

အလွှာ်းတပူဖရွှာဂျကမ်ျွှာ်းန ငို့ ်က ိုကညီ်မှု   ပါသလွှာ်း။ 

  

5.4 ကိုန်ကျစရ တအ်ွှာ်းလံို်းက ို FCDO စည််းမျဉ်းမျွှာ်းဖအွှာကတ်ငွ ်

ြေွငို့ပ်ပြုန ိုငပ်ါသလွှာ်း။ "ြေွငို့ပ်ပြုမရန ိုငဖ်သွှာကိုန်ကျစရ တမ်ျွှာ်း" 

စွှာရင််းတငွ ်ပါ   ဖသွှာ အရွှာမျွှာ်း    ပါသလွှာ်း။  

  

 အပ ိုင််း ၅ အတကွ ်စိုစိုဖပါင််းရမ တ ်- 

ဤအ ိိုငြ်ီးအတ က်  ျမြ်ီးမ ရမတှ်ကိို အအောက် ါအတိိုငြ်ီး သတ်မှတ် ါ- 

၁။ အထက်အြေ်ာဖ  ါ အဆင သ်တ်မှတ်ချက်ဇယောြီးက က်ကိို အသံိုြီးဖ ြု၍ အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျောြီး အ ါငြ်ီးထည ် ါ 

(ဆိိုလိိုသည်မှော၊  အလ န ်အထောက်ခံမှု အတ က် ၄၊ အထောက်ခံမှုအတ က် ၃၊ အနည်ြီးငယ်အထောက်ခံမှုအတ က် ၂၊ မအထောက်ခံမှုအတ က် ၁ 

စသည်ဖြင )် ကိို ထည ်ကော စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတ်ကိို ညောဘက်သိို   ည နဖ်  ါ။ 

၂။ စိုစိုအ ါငြ်ီးအမြီးခ နြ်ီးအအရအတ က်ဖြင  ်စောြီး ါ (အ ိိုငြ်ီး ၅ အတ က် စောြီးကိနြ်ီးမှော ၄ ဖြစ်သည်) 

၃။ ကိနြ်ီးဂဏနြ်ီး ျမြ်ီးမ ဖခငြ်ီး (ဒဿမ ၂ အနရောအထ)ိ ကိို ညောဘက် ဇယောြီးက က်တ င ်အြောဖ် အ ြီး ါ။ 
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ဥ မော- အအဖြအောြီးလံိုြီးသည် "အထောက်ခံသည်" ဖြစ် ါက စိုစိုအ ါငြ်ီး = ၁၂; ၁၂/၄ = ၃ ဖြစ်သည်။ 

 

 QAမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း အပ ိုင််း(၅) - အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ 

သအဘောတ ည ချက် သိို  မဟိုတ် ဖြစ်စဥ် ံိုစံဖြင  ်

အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုမျောြီးကိို ည နဖ် ပ  ြီး 

အမှတ်အ ြီးဇယောြီးက က်ကိို သက်ဆိိုငသ်ကဲ သိို   ချိနည်  ိ ါ 

 

  

အပ ိုင််း (၆)- နည််းပညွှာဆ ိုငရ်ွှာ သံို်းသပ်ြေျကန် ငို့ ်ဖပ်းပ ို ို့န ိုငမ်ှု- အဆိိုဖ ြုလ ောက အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ ကိို မည်မ  အကောငြ်ီးမ နစ် ော 

ကိိုငတ် ယ်အဖြရှငြ်ီးအ ကောငြ်ီး ဖ သသည ် အတိိုချံြုြီး ဖြစ်စဥ်ကိို တစ်ချက်ချငြ်ီးစ  အြေ်ာဖ အ ြီး ါ။ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကဏ္ဍတ င၊် 

အထက်တ ငအ်ြော်ဖ ထောြီးသည ်အတိိုငြ်ီး “ အလ န ်အထောက်ခံသည်။” “အထောက်ခသံည်” “အနည်ြီးငယ် အထောက်ခသံည်။” “မအထောက်ခံ ါ။”တိို  ကိို 

တစ်ခိုသော ဖြည ်စ က် ါ။ 

အဖရ်းကက်ီးသတ ပပြုရန်- စွှာြေျြုပ်မြေျြုပ်မီ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း"” ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ည န်ပပရန် အပ ိုင််း 

(၈)က ို ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

အဆငို့သ်တမ် 

တြ်ေျက ်

6.1 စီမံက န််းေဇီ ိုင််းသည် ညီညွတမ်ှု   ပါသလွှာ်း။ နည််းစနစ် က ို 

မည်မ  ဖကွှာင််းမွန်စွွှာ   င််းပပထွှာ်းသနည််း။ 
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6.2   င််းလင််းပပတသ်ွှာ်းဖသွှာ မ တတ် ိုင(်milestones)မျွှာ်း 

   ပါသလွှာ်း၊ အြေျ န်ကန ို့်သတမ်ှု(timeframe)မျွှာ်းသည် 

လကဖ်တွှေ့ဆန်ပါသလွှာ်း။ 

  

6.3 ကျ ြု်းဖ ကွှာင််းဆဖီလျွှာ်မှု မူဖဘွှာင(်logframe) တငွ ်

လိုပ်ဖဆွှာငြ်ေျကမ်ျွှာ်းန ငို့ ်ရလေမ်ျွှာ်းက ို မည်မ  ဖကွှာင််းမွန်စွွှာ 

ဖြွှာပ်ပထွှာ်းသနည််း။ 

  

6.4 အဆ ိုပပြုလ ွှာသည် အဖကွှာငထ်ည်ဖြွှာ်ဖပ်းအပ်ပြေင််းအတကွ ်

အဓ ကအနတရွှာယပ်ြစန် ိုငဖ်ပြေမျွှာ်းက ို 

ထညို့်သငွ််းစဉ်းစွှာ်းထွှာ်းပါသလွှာ်း။ အနတရွှာယ ်  န ိုငဖ်ပြေမျွှာ်းက ို 

အစီရငြ်ေရံန်န ငို့ ်ဖလျွှာို့ပါ်းသကသ်ွှာဖစရန် အစီအစဉမျွှာ်းန ငို့ ်

က ရ ယွှာမျွှာ်း    ပါသလွှာ်း။ 

  

6.5 စီမံက န််းအဖနပြငို့ ်ကျွှာ်း၊မ န ငို့ ်ပါဝငမ်ှု(inclusion)ဆ ိုငရ်ွှာ 

အတွှာ်းအဆ်ီးမျွှာ်းက ို မည်သ ို ို့ဖပြ  င််းမည်နည််း။ 

   

6.6 စီမံက န််းသည် ပဋ ပကခ အကဆဲတဖ်သွှာနည််းလမ််း (Conflict 

Sensitive approach)က ို ဖြွှာပ်ပပပီ်း အနတရွှာယ ်မပြစ်ဖစရ 

(Do No Harm) ၏ အဓ က လမ််းည န်ြေျကမ်ျွှာ်းက ို မညမ်  

ဖကွှာင််းမွန်စွွှာ လ ိုကန်ွှာသနည််း။ 
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 အပ ိုင််း (၆) အတကွ ်စိုစိုဖပါင််းရမ တ ်- 

ဤအ ိိုငြ်ီးအတ က်  ျမြ်ီးမ ရမတှ်ကိို အအောက် ါအတိိုငြ်ီး သတ်မှတ် ါ- 

၁။ အထက်အြေ်ာဖ  ါ အဆင သ်တ်မှတ်ချက်ဇယောြီးက က်ကိို အသံိုြီးဖ ြု၍ အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျောြီး အ ါငြ်ီးထည ် ါ 

(ဆိိုလိိုသည်မှော၊  အလ န ်အထောက်ခံမှု အတ က် ၄၊ အထောက်ခံမှုအတ က် ၃၊ အနည်ြီးငယ်အထောက်ခံမှုအတ က် ၂၊ မအထောက်ခံမှုအတ က် ၁ 

စသည်ဖြင )် ကိို ထည ်ကော စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတ်ကိို ညောဘက်သိို   ည နဖ်  ါ။ 

၂။ စိုစိုအ ါငြ်ီးအမြီးခ နြ်ီးအအရအတ က်ဖြင  ်စောြီး ါ (အ ိိုငြ်ီး၆ အတ က် စောြီးကိနြ်ီးမှော ၇ ဖြစသ်ည်) 

၃။ ကိနြ်ီးဂဏနြ်ီး ျမြ်ီးမ ဖခငြ်ီး (ဒဿမ ၂ အနရောအထ)ိ ကိို ညောဘက် ဇယောြီးက က်တ င ်အြောဖ် အ ြီး ါ။ 

ဥ မော- အအဖြအောြီးလံိုြီးသည် "အထောက်ခံသည်" ဖြစ် ါက စိုစိုအ ါငြ်ီး = ၂၁ ; ၂၁/၇ = ၃ ဖြစ်သည်။ 

 

  

 QAမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း အပ ိုင််း(၆) - အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ 

သအဘောတ ည ချက် သိို  မဟိုတ် ဖြစ်စဥ် ံိုစံဖြင  ်

အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုမျောြီးကိို ည နဖ် ပ  ြီး 

အမှတ်အ ြီးဇယောြီးက က်ကိို သက်ဆိိုငသ်ကဲ သိို   ချိနည်  ိ ါ 

 

  

  

အပ ိုင််း (၇)- နည််းပညွှာဆ ိုငရ်ွှာ သံို်းသပ်ြေျကန် ငို့ ်ဖပ်းပ ို ို့န ိုငမ်ှု- အဆိိုဖ ြုလ ောက အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ ကိို မည်မ  အကောငြ်ီးမ နစ် ော 

ကိိုငတ် ယ်အဖြရှငြ်ီးအ ကောငြ်ီး ဖ သသည ် အတိိုချံြုြီး ဖြစ်စဥ်ကိို တစ်ချက်ချငြ်ီးစ  အြေ်ာဖ အ ြီး ါ။ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကဏ္ဍတ င၊် 

အဆငို့သ်တမ် 

တြ်ေျက ်
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အထက်တ ငအ်ြော်ဖ ထောြီးသည ်အတိိုငြ်ီး “ အလ န ်အထောက်ခံသည်။” “အထောက်ခံသည်” “အနည်ြီးငယ် အထောက်ခံသည်။” “မအထောက်ခံ ါ။”တိို  ကိို 

ဖြည ်စ က် ါ။ 

အဖရ်းကက်ီးသတ ပပြုရန်- စွှာြေျြုပ်မြေျြုပ်မီ က ိုငတ်ယွဖ်ပြ  င််းရမညို့် “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း"” ပပဿနွှာမျွှာ်းက ို ည န်ပပရန် အပ ိုင််း 

(၈)က ို ပြညို့်စွကပ်ါ။ 

7.1 အစောင  ်ကည ်အလ လောဖခငြ်ီးနငှ  ်အကဲဖြတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော 

မ အဘောငတ်စ်ခို  ံ  ိိုြီးအ ြီးထောြီး ါသလောြီး။ ယငြ်ီးသည် 

စ မံကိနြ်ီးအတ က် သင အ်လျေ်ာ ါသလောြီး။ 

 

  

7.2 အစောင  ်ကည ်အလ လောဖခငြ်ီးနငှ  ်အကဲဖြတ်စစ်အဆြီးဖခငြ်ီး အတ က် 

ဘတ်ဂျက်ခ ဲအဝအ ြီးထောြီး ါသလောြီး။ 

 

  

7.3 အစောင  ်ကည ်အလ လောဖခငြ်ီးနငှ  ်အကဲဖြတ်ဖခငြ်ီးမ အဘောငသ်ည် 

လိိုက်အလျောည အထ ရှိအသော  ရိိုဂရမ်မျောြီးကိို  ံ  ိိုြီးအ ြီး ါသလောြီး။ 

 

  

7.4  အရောဂျက်လို ်ငနြ်ီးမျောြီးသည် 

အကျိြုြီးသက်အရောက်ခံစောြီးရအသော လ ဥ ြီးအရမျောြီး (affected 
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population )အတ က် လံိုအလောက်အသော တောဝနခ်ံမှုရှိအ ကောငြ်ီး 

ဖ သ ါသလောြီး။ 

 အပ ိုင််း (၇) အတကွ ်စိုစိုဖပါင််းရမ တ ်- 

ဤအ ိိုငြ်ီးအတ က်  ျမြ်ီးမ ရမတှ်ကိို အအောက် ါအတိိုငြ်ီး သတ်မှတ် ါ- 

၁။ အထက်အြေ်ာဖ  ါ အဆင သ်တ်မှတ်ချက်ဇယောြီးက က်ကိို အသံိုြီးဖ ြု၍ အမြီးခ နြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျောြီး အ ါငြ်ီးထည ် ါ 

(ဆိိုလိိုသည်မှော၊  အလ န ်အထောက်ခံမှု အတ က် ၄၊ အထောက်ခံမှုအတ က် ၃၊ အနည်ြီးငယ်အထောက်ခံမှုအတ က် ၂၊ မအထောက်ခံမှုအတ က် ၁ 

စသည်ဖြင )် ကိို ထည ်ကော စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတ်ကိို ညောဘက်သိို   ည နဖ်  ါ။ 

၂။ စိုစိုအ ါငြ်ီးအမြီးခ နြ်ီးအအရအတ က်ဖြင  ်စောြီး ါ (အ ိိုငြ်ီး ၇ အတ က် စောြီးကိနြ်ီးမှော ၄ ဖြစ်သည်) 

၃။ ကိနြ်ီးဂဏနြ်ီး ျမြ်ီးမ ဖခငြ်ီး (ဒဿမ ၂ အနရောအထ)ိ ကိို ညောဘက် ဇယောြီးက က်တ င ်အြောဖ် အ ြီး ါ။ 

ဥ မော- အအဖြအောြီးလံိုြီးသည် "အထောက်ခံသည်" ဖြစ် ါက စိုစိုအ ါငြ်ီး = ၁၂; ၁၂/၄ = ၃ ဖြစ်သည်။ 

 

 

 QAမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း အပ ိုင််း(၇) - အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ 

သအဘောတ ည ချက် သိို  မဟိုတ် ဖြစ်စဥ် ံိုစံဖြင  ်

အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးဆိိုငရ်ော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုမျောြီးကိို ည နဖ် ပ  ြီး 

အမှတ်အ ြီးဇယောြီးက က်ကိို သက်ဆိိုငသ်ကဲ သိို   ချိနည်  ိ ါ 

 

    

အပ ိုင််း (၈)။ အကျဥ််းြေျြုပ်န ငို့ ်ဖနွှာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကညို့ရ်ှု ပြေင််း 
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 “အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း”  မှတ်ချက်မျောြီး ဖ နလ်ည်သံိုြီးသ ် ကည ်ရှုသ (မျောြီး)- စောချြု ်မစတငမ်  မိတ်ြကအ်ြ ဲွဲ့အစည်ြီးမှ ကိိုငတ် ယ်အဖြရငှြ်ီးရမည ် 

အဆိိုဖ ြုလ ောအအ ေါ် သင သ်ံိုြီးသ ်ချက်မှ အအရြီးကက ြီးသည အ်ချက်မျောြီးအအောက်တ င ်မှတ်သောြီးထောြီး ါ (စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတ်နငှ  ်မသက်ဆိိုင ်ါ)။ 

“အဖရ်းကက်ီးသည်ို့ အမ တအ်သွှာ်း”  ၏ဥ မောမျောြီးတ င ် ါဝငသ်ည်မျောြီးမှော (သိို  အသေ်ာကန  သ်တ်မထောြီး ါ) - 

 

မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးအောြီး ဤအရောမျောြီးကိို လံိုအလောက်စ ော ကိိုငတ် ယ်အဖြရငှြ်ီးထောြီးအ ကောငြ်ီး အသချောအစရန ်အထောက် ံ အ ကြီးအ ြီးအ ်အသောအြ ဲွဲ့(Grants Team) မှ 

အမြီးဖမနြ်ီး ါမည်။ 

အဆိိုဖ ြုလ ောတ ငအ်ြေ်ာဖ ထောြီးအသော အရြီးသောြီးချက်တစ်ခိုနငှ  ်သင သ်အဘောထောြီးက ဲလ ဲမှုကိို ရိို ြီးရှငြ်ီးစ ော မှတ်ချက်ဖ ြုဖခငြ်ီးထက် အကျြီးဇ ြီးဖ ြု၍ သင မှ်တ်ချက်မျောြီးကိို 

မိတ်ြက်အြ ဲွဲ့အစည်ြီးထမံှ ရငှြ်ီးလငြ်ီးအသော တံို  ဖ နအ်ဆောငရ် က်မှု သိို  မဟိုတ် လို ်အဆောငခ်ျက်တစ်ခို လိိုအ ်အသော အမြီးခ နြ်ီးအဖြစ် အမြီးဖမနြ်ီး ါ။ အအထ အထ  

မှတ်ချက်မျောြီး အောြီး အအ ေါ်အ ိိုငြ်ီးတ င ်ထည ်သ ငြ်ီးနိိုငသ်ည်။ ဤအ ိိုငြ်ီးသည် တိကျအသော တံို  ဖ နမ်ှုလိိုအ ်အသော အချက်မျောြီးအတ ကသ်ောဖြစ်သည်။ 

အပ ိုင််း မ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း 

အပ ိုင််း (၃)။ ဆကစ်ပ်မှုန ငို့ ်သကဖ်ရွှာကမ်ှု  

အပ ိုင််း(၄) ။ ဖေသဆ ိုငရ်ွှာ အဖ ကွှာင််းအရွှာ  

အပ ိုင််း(၅)။ ဘတဂ်ျက ်  

အပ ိုင််း(၆)။ နည််းပညွှာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ွှာ  

အပ ိုင််း(၇)။ ဖစွှာငို့ ်ကညို့်ဖလို့လွှာပြေင််းန ငို့ ်

အကပဲြတစ်စ်ဖဆ်းပြေင််း  

 

ဖနွှာကဆ်ံို်း မ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း QA  
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ဖနွှာကဆ်ံို်း အဆငို့သ်တမ် တြ်ေျကမ်ျွှာ်း။ 

အနောက်ဆံိုြီးအဆင  ်သတ်မှတ်ချက်ကိို ဆံိုြီးဖြတရ်န-် 

၁။ အ ိိုငြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က်  ျမ်ြီးမ အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီးကိို သင အ်လျေ်ာအသောဇယောြီးက က်တ င ်ထည ်သ ငြ်ီး ါ။ 

၂။ အ ိိုငြ်ီးတစ်ခိုခိုအောြီး မတ ည ဘ ဲအမှတ်အ ြီးရောတ င ်အအလြီး ိိုမည် မ ိိုမည်ကိို ဆံိုြီးဖြတ် ါ။  ံိုအသသည် အ ိိုငြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က် ၀.၂၀ (၂၀%) အအလြီးအ ြီးဖြစ်သည်။ 

အ ိိုငြ်ီးတစ်ခို၏ အအလြီးအ ြီးမှု အဖ ောငြ်ီးလဲမှုတိိုငြ်ီးသည် အဖခောြီးအ ိိုငြ်ီးတ င ်သက်ဆိိုငအ်သော အဖ ောငြ်ီးလဲမှုတစ်ခို ရှိရ ါမည်- တစ်နည်ြီးအောြီးဖြင ၊် 

စိုစိုအ ါငြ်ီးအအလြီးအ ြီးမှုသည် အပမဲတမြ်ီး = ၁ (၁၀၀%) ဖြစရ်မည်။ 

၃။ အ ိိုငြ်ီးတစ်ခိုစ အတ က်  ျမ်ြီးမ ရမှတ်ကိို အအလြီးအ ြီးမှုနငှ  ်အဖမ  ောက်ဖခငြ်ီးဖြင  ်အနောက်ဆံိုြီးရမှတ်ကိို တ က်ချက် ါ။ 

၄။ စိုစိုအ ါငြ်ီးရမှတအ်တ က် အနောက်ဆံိုြီးရမှတ်မျောြီး ထည ် ါ။ 

၅။ ရမှတ်ကိို အဆင သ်တ်မှတ်ဖခငြ်ီး (အလ နအ်ထောက်ခံမှု၊ အထောက်ခံမှု စသည်) သိို   အဖ ောငြ်ီး ါ 

အပ ိုင််း ပျမ််းမ ရမ တ ် အဖလ်းဖပ်းမှု ဖနွှာကဆ်ံို်းရမ တ ်

အပ ိုင််း (၃)။ ဆကစ်ပ်မှုန ငို့ ်သကဖ်ရွှာကမ်ှု  .၂၀  

အပ ိုင််း(၄) ။ ဖေသဆ ိုငရ်ွှာ အဖ ကွှာင််းအရွှာ  .၂၀  

အပ ိုင််း(၅)။ ဘတဂ်ျက ်  .၂၀  

အပ ိုင််း(၆)။ နည််းပညွှာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ွှာ  .၂၀  

အပ ိုင််း(၇)။ M&E   .၂၀  

ဖနွှာကဆ်ံို်း မ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း QA  
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အပ ိုင််း (၉)- အဆ ိုပပြုလ ွှာ သံို်းသပ်ြေျက ်အစည််းအဖဝ်း 

အဖထဖွထ ွမ တြ်ေျကမ်ျွှာ်း  

သံိုြီးသ ်ချက် အစည်ြီးအအဝြီးမှ 

အအထ အထ  မှတ်ချက်မျောြီးကိို 

မှတ်သောြီးထောြီး ါ။ 

 

စီမံက န််း၏ 

အဓ ကကျဖရွှာကန် ိုငသ်ညို့် 

အနတရွှာယမ်ျွှာ်း 

 

အဆ ိုပပြုလ ွှာ ဆံို်းပြတြ်ေျက-် 

ရန်ပံိုဖငအွတကွ ်ဖထွှာကြ်ေံ 

သ ို ို့မဟိုတ ်မဖထွှာကြ်ေပံါ။ 

 

ဆံို်းပြတြ်ေျကက် ို လကမ် တဖ်ရ်းထ ို်းသ-ူ ရကစဲွ်- 

 

 


