စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း
အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံခ်က္
ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးရက္ - ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ညေန ၅း၀၀ နာရီ
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊
တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ

အရပ္ဖက္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ
ဤစီမံခ်က္သည္

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

စီမံခ်က္”

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

ရန္ကုန္တိုင္း၊

မႏၲေလးတိုင္း၊

ေအာက္တြင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္

စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ား

လက္ခံေနပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊

ကရင္ျပည္နယ္၊

တနသၤာရီတိုင္း၊

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇံုေဒသ မ်ားရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
စြမ္းရည္ကို

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္းအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အရပ္ဖက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေထာက္ပံ့မႈသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ လူထုဘ၀တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္း

မ်ား၏စြမ္းရည္သည္

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွတဆင့္

ေထာက္ပံ့ေငြသည္

လူထုတာ၀န္ယူမႈကို

စီမံခ်က္ကို
လူမႈဆိုင္ရာ

ေဒသအဆင့္၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္

ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို

သင္ယူျခင္းအားျဖင့္

ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊

တာ၀န္ခံ/ယူႏိုင္မႈ၊

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

ပိုမို

အားေကာင္းလာေစမည္
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္

ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ

စီမံခ်က္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခြင့္အလမ္း

နည္းပါးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ဤေထာက္ပံ့ေငြကို ေလွ်ာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံခ်က္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၊ HELVETAS
Swiss

Intercooperation

ႏွင့္

Partnership

for

Transparancy

Fund

(PTF)

တို႔၏

ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။
ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
1. ေဒသခံ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
2. အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ပြင့္လင္းအစိုးရမိတ္ဖက္

အရပ္ဖက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊

ဟူေသာ

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အေၾကာင္းအရာအလိုက္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။

နယ္ပယ္မ်ားတြင္

ႏွင့္

ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္

3. အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္
စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ရန္

ေဒသႏွင့္

တိုင္း/ျပည္နယ္

အစိုးရ၊

သတင္းမီဒီယာ၊

တို႔ႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ႏိုငရ
္ န္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္။
ရံပံုေငြ ပမာဏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္ အေသးစားရံပံုေငြ ပမာဏမွာ ယူရို ၂၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၏ ယူရို-ျမန္မာက်ပ္ info – euro ၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးအပ္ပါမည္။)
ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တင္သြင္းေသာ

စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ား၏အေျခအေနမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာအခါ

ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစီမံခ်က္စက္၀န္းတြင္ စုစုေပါင္း အေသးစားရံပံုေငြ (၄၀)
ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း စီမံခ်က္စက္၀န္း (၄) ႀကိမ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ စီမံခ်က္စက္၀န္းတြင္
အေသးစားရံပံုေငြ (၁၇) ခုေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသးသည့္ စီမံခ်က္ အတြင္း အေသးစားရံပံုေငြ
(၁၁၈)

ခု

က်န္

ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစား

ရံပံုေငြ

ကို

(၆)

လ

အတြင္း

ၿပီးဆံုးေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္

ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကို

ေလွ်ာက္ထားမည့္

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
1) အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းသည္

ပံုမန
ွ ္လည္ပတ္ေနေသာ

၎၏ရပ္ရြာေဒသတြင္

အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရမည္။
2) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိရမည္။
3) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

မူ၀ါဒမ်ားသည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္ေဘာင္အတြင္း ခြင့္ျပဳထားႏိုင္မႈမ်ား ရွိရမည္။
4) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္

အဆိုျပဳထားေသာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ျပည့္မွီရမည္။
5) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္

PEACE

စီမံခ်က္မွ

စီစဥ္ထားေသာ

သင္တန္း

(၂)

ခုကုိ

ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္။
6) အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္

PEACE

စီမံခ်က္ေအာက္တြင္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

ရယူထားျခင္း

တူညီေသာေနရာတြင္

မရွိရ။

(အဓိကအားျဖင့္

European Union မွ ရံပံုေငြ ရယူထားျခင္း မရွိရ)

တူညီေသာ

အဆိုျပဳထားေသာ
ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

အႀကီးစားရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ေလွ်ာက္ထားမည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေဒသအာဏာပိုင္အစိုးရႏွင့္
ထိေရာက္စြာအလုပ္လုပ္ဖူးေၾကာင္း

တင္ျပရန္

လိုအပ္ၿပီး

စီမံခ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
PEACE စီမံခ်က္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား (၅) ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးပါသည္။
က။သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူျခင္းႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊
ျပည္နယ္အစိုးရ

အျခားေသာ

၀န္ထမ္းမ်ား

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အတြက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္

-

ဤလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊

ပက္သက္ေသာ

ေဒသႏွင့္

အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚတြင္

အသိအျမင္ပြင့္လာေစရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ခ။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း

-

ဤလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္

ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အဓိကရည္ရြယ္၍ လူထု၏အျမင္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚတြင္

ေဒသစည္းရံုးလံႈေဆာ္

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။
ဂ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသာ

အခန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာ

-

ပညာေရး၊

ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

က်န္းမာေရး၊

အစိုးရမွ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ႏွင့္

အျခားေသာ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးကို လူထု၏တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား ကို
ေကာက္ယူ၍ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ေသာ လူမႈေရးတာ၀န္ခံမႈ နည္းလမ္းမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္သည္။
ဃ။ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း

-

ဤလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတြင္

လူထုမွ

၎တို႔၏နစ္နာမႈမ်ားကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ စီစဥ္ထားေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးေသာ
ယႏၲရားမွ

တစ္ဆင့္

ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈကို

တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္

ေျဖရွင္းရာႏွင့္

ကူညီေပးျခင္းမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ

ပါ၀င္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္

စံနမူနာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားသည္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

အကူအညီ

ေပးလာႏိုင္မည္။
င။ အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

-

ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အတြင္းပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား တိုးတက္လာမည္။
အႀကီးစားရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထပ္ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ရမည္။
စ။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး (သို႔) ေရ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

တစ္ခု

(သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္

ဆ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား

ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕၏

၀ယ္ယူေရး၊

ဘ႑ာေငြ ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ ထိေတြဆက္ဆံမႈ။

အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း စံႏႈန္းမ်ား
အဆိုျပဳလႊာတိုင္းကို

အေျခခံ၍

တစ္ခုခ်င္းစီ၏အရည္အေသြးအေပၚ

အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ေပးရာတြင္လည္း အမွီအတြယ္ကင္းေသာ သီးျခားရပ္တည္သူမ်ားမွ ေဒသအဆင့္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဗဟိုအဆင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဟူေသာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို အသံုးျပဳ၍ အမွတ္ေပးပါမည္။
အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေအာက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမွတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း၏စြမ္းရည္



PEACE စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေစမည့္ အတိုင္းအတာ



အဆိုျပဳလႊာ၏ ရွင္းလင္းမႈ



အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္မႈ၊



စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ



ရလဒ္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ အက်ိဳးဆက္ တို႔၏ သင့္ေလ်ာ္မႈ



ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား လံုေလာက္မႈရွိျခင္း



ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း နည္းစနစ္က်မႈ



အဆိုျပဳထားေသာ ဘ႑ာေရး ယထာဘူတက်ျခင္း/ ယုတၱိရွိျခင္း



သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား (လူနည္းစု အစုအဖြဲ႔)



ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အနာဂတ္အက်ိဳးဆက္

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္

အဆိုျပဳထားေသာ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

PEACE စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ
(၅)

ခု

ဟန္ခ်က္ညီရန္ျဖစ္ၿပီး

အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ

၎အခ်က္အေပၚမူတည္၍

ရံပံုေငြေထာက္ပံ့မႈကို

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။
အဆိုျပဳလႊာကို မည္သို႕ေလွ်ာက္ထားမည္နည္း။
စီမံခ်က္ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္

ေလွ်ာက္ထားရန္အလို႔ငွာ

ေလွ်ာက္ထားမည့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ ေလွ်ာက္လႊာစဥ္မ်ားကို ေတာင္းခံ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မတိုင္မီ
လိုအပ္ေသာပံုစံမ်ားကို

ျဖည့္စြက္ေရးသား

တင္ျပရပါမည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္မွ

လက္ခံရရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာစဥ္မ်ားကို ဤရံပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းစက္၀န္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားမည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ပါသည္။


အဖြဲ႕အစည္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ၊

(အဖြဲ႕အစည္းမွတ္ပံုတင္ထားမႈအေျခအေန၊

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ၊ယံုၾကည္အပ္ႏွံခံရသူ

ႏွင့္

အခြင့္အာဏာရွိသူတို႔၏

နည္းဗ်ဴဟာ၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း


အဆိုျပဳထားေသာစီမံခ်က္၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းစီစဥ္ထားမႈ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား


အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား



ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား



ဘ႑ာေရး အေသးစိတေ
္ ရးဆြဲခ်က္မ်ား



PEACE

စီမံခ်က္ေအာက္တြင္

ဘ႑ာေငြလက္ခံႏိုင္ရန္

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း

လက္မွတ္ထိုးေထာက္ခံခ်က္
ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား (ျမန္မာလို) ကို ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ညေန ၅း၀၀ နာရီ မတိုင္မီ
မိမိတို႔ေဒသအလိုက္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာမ်ားသို႔

စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊

အီးေမးလ္မွျဖစ္ေစ

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

မႏၲေလး၊မေကြးတိုင္း

မြန္၊ကရင္၊တနသၤာရီ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

အမည္

ေဒၚနီနီမာ

ဦးဆလိုင္းေအာင္ျမတ္

ေဒၚရင္ၿငိမ္းၿဖိဳး

ဦးအင္ခ်င္းခိုင္

ရာထူး

Grant Manager

Grant Manager

Grant Manager

Grant Manager

ဖုန္း

၀၉-၄၂၁၀၄၇၈၇၀

၀၉-၄၀၂၇၀၃၉၈၂

၀၉-၉၇၇၄၉၈၅၈၆

၀၉-၂၅၉၁၂၀၃၄၈

အီးေမး

grant.lrc@gmail.

grant.lrcmdy@gmail grant.lrcmlm@gmail grant.lrclashio@gmai

လ္

com

.com

.com

l.com

ဤစီမံခ်က္ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးအား ေရြးခ်ယ္မႈရလဒ္မ်ားကို
ျပန္လည္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါမည္။ အကယ္၍ ဤေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ
ေမးျမန္းရန္ရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
အမည္ - ေက်ာ္ဇင္ကိုကို
ရာထူး - Programme Manager
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း - ၀၉-၇၈၅၄၇၃၇၆၆
အီးေမးလ္ - programmemanager.lrc@gmail.com

ဘ႑ာေရး ေလွ်ာက္ထားရန္ပံုစံ
ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ :

ဘ႑ာေရး ျပင္ဆင္သူအမည္:

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း :

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္ :

Budget

Unit

Line

Description

1

Personnel/ Human Resources

1.1

Eg: Salaries for Staff

# 0f

Total

Total

unit

Cost

Cost

(MMK)

(Euro)*

Notes

Sub total
2

Operations/ Administrative Costs

2.1

Travel

2.2

Utilities

2.3

Communications

2.4

Supplies

3

Activities Costs

3.1

Activity 1

3.2

Activity 2

3.3

Activity 3

3.4

Activity 4

3.5

Activity 5
Total Costs
7% Administrative fee
Total grant request

Sub Total

23%

Sub Total

70%

