DCA-NCA အေသးစားရန္ပံုေငြ အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေတာင္းခံျခင္း
အမွတ္. 01/2019
မညီမွ်မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ လူထု၏ ၾက့ံၾကံ့ခံႏိုင္စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
(အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ) ႏွင့္ အသက္ကယ္ဆယ္ျခင္း
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (Local NGOs)၊
ယံုၾကည္မႈအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Faith-based Organizations) ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ/ေျပာင္းလ ဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အတြက္ အေသးစားရံပံုေငြ အစီအစဥ္
က။ ရည္ရြယ္ခ်က္
DCA-NCAသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုဖ႕ြံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နယ္ပယ္တြင္
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အျခားလြတ္လပ္ေသာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္သူ မ်ား၏ အခန္းက႑ကို
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

ေျမျပင္တြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

အမွန္တကယ္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္

ရန္ပံုေငြအခြင့္အလမ္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ DCA-NCA၏ အေသးစားရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္သည္
၂၀၁၈ခုႏွစတ
္ ြင္

စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါထပ္မံ၍ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္

ထပ္မံဖင
ြ ့္လွစ္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခ။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အသက္ကယ္ဆယ္ျခင္းႏွင့္ လူထု၏ ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ရည္စြမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
 ပဋိပကၡမ်ားဒဏ္ခံေနရေသာ

လူထုမ်ားအတြက္

အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 အထက္ေဖာ္ျပပါ

အဓိကက႑မ်ားအတြက္

အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစေသာ

အသိေပးစည္းရံုး

လႈ႕ံႈ ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Advocacy) စသည့္တို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

မညီမွ်မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း - ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း

ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း

ဆိုငရ
္ ာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ၊ က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။


သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

 လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး ၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူထုမ်ား၊ လူနည္းစု ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား
၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈကျြဲ ပားသူမ်ား (LGBTIQ)
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စသည့္တို႔ႏွင့္

ပက္သက္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအား

ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(သိ႕ု မဟုတ္) အေသးစားစီမံခ်က္ငယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

တက္ၾကြေသာလူထုႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
လူထုလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ပံ႔ပိုးေပးႏိုငသ
္ ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း

ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏျံွ ခင္း

စသည့္

(သိ႔မ
ု ဟုတ္)
၀ယ္ယူျခင္း ႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္

မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
ဂ။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကာလ
အေသးစားစီမံခ်က္ငယ္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ္) လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို (၆)လ တာကာလအတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊
သံုးစြရ
ဲ မည္ျဖစ္ကာ၊

ေလွ်ာက္ယူ/ေတာင္းဆိုထားေသာေငြေၾကးပမာဏ

၃၁ရက္၊

ဒီဇင္ဘာလ၊

၂၀၁၉

အတုိင္း

ေနာက္ဆံုးထားကာ

ကုနစ
္ င္ေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဃ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား


DCA-NCA ၏ အေသးစားရံပံုေငြ ေလွ်ာက္လႊာအား ျဖည့္ပါ။



ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ - ဆက္သြယ္ရမည့္သူ၏ အမည္၊ အဖြ႕ဲ အစည္း လိပ္စာ၊
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္ စသည့္တို႔ကို ျပည့္စံုစာြ ျဖည့္ပါ။



အေသးစားရံပံုေငြေလွ်ာက္လႊာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ ခ်က္ အလက္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ဥပမာ - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏင
ွ ့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္မည့္

အခ်ိန္ဇယား


ေလွ်ာက္လႊာတြင္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုစီအတြက္

တြက္ခ်က္ထားေသာ

(ခန္႔မွန္း)ေငြေၾကးစာရင္း

ပါရွိရမည္။ (ျဖစ္ႏင
ို ္ပါက)


ေလွ်ာက္ထားသူ

(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

အဖြ႕ဲ အစည္းသည္

DCA-NCAႏွင့္

လက္ရွိ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိေနသူ (သိ႔)ု အဖြ႕ဲ အစည္း မျဖစ္ရပါ။
မွတ္ခ်က္။

။

ေရးသားထားေသာ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္

စာမ်က္နွာ(၃)မ်က္နွာထက္

မပိုေစဘဲ

ေလ်ာက္ထားရမည္။ (ခန္႔မွန္း ေငြေၾကးစာရင္း မပါ)
င။ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

DCA-NCA၏

ေရးသားခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ

အားသာခ်က္မ်ား၊

ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္
အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

ရန္ပံုေငြေရြးခ်ယ္ေရး
DCA-NCA၏

ေကာ္မတီမွ

ရည္ရြယ္ထားေသာ

ဆက္လက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္

မူတည္ကာ

သံုးသပ္အကဲျဖတ္မည္

ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
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သံုးသပ္အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊
မဟာဗ်ဴဟာ

မ်ားႏွင့္

အလားအလာရွိျခင္း စသည့္

ျဖစ္သည္။

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္

ေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ရန္

သေဘာတူ

အေသးစားရံပံုေငြေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား
၁။ တစ္ၾကိမ္တည္းသာ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၂။

တစ္ကိုယ္ေတာ္

လႈပ္ရွားသူမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္

ေျပာင္းလဲမႈ

လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားအား ပံ႔ပိုးေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၃။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
၄။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးေသာပစၥည္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
မွတ္ခ်က္။

။အဖြ႕ဲ အစည္းရန္ပံုေငြႏွင့္

စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ဆ
ႈ ုိင္ရာ

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ထည့္သြင္းျခင္းသည္

အက်ဳံးမ၀င္ပါ။
စ။ ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
 အမ်ားဆံုး ပံပ
့ ိုးေငြပမာဏမွာ ယူရို ၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
 ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးေန႔- DCA-NCA၏ အေသးစားရန္ပေ
ုံ ငြ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံမႈ (ပထမအသုတ္
အကဲျဖတ္မႈအတြက္)

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္

ၾကာသာပေတးေန႕ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေန႔သည္

ထိုရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္

(၁၃)ရက္၊

ဇြန္လ၊

ေလွ်ာက္ထားလာေသာ

၂၀၁၉

ေလွ်ာက္လႊာ

မ်ားကို တစ္လတစ္ခါ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။
 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ပါ အီေမးလ္ လိပ္စာသို႕ ေပးပိ႕ု ႏိုင္ပါသည္။
Naw Vinophy (Programme Assistant) - nvin@dca.dk
မွတ္ခ်က္။ ။ ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။ DCA-NCAမွ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သူမ်ား (သို႔မဟုတ္)
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရေသာသူမ်ား (သို႔) အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား
အီးေမလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ကလ
ြဲ ခ
ြဲ ်က္ရွိပါက

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ေရးသားထားေသာ

ျဖစ္ပါသည္။
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အခ်က္မ်ားသည္

အတည္

