RBF Myanmar မွ ေခၚဆေ
ို သာ ပဥၥမအႀကမ္ေျမာက္ အဆျို ပဳလႊာအတြက္
အဆျို ပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္း ႏွင့္
အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သတ
ူ ႕ို အၾကား သေဘာတူညမ
ီ စ
ႈ ာခ ဳပ္

အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာ လိုပ္ငန္း၏

အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူ (Service Provider) ၏

အမည္ႏွင့္ လပ္စာ

အမည္ႏွင့္ လပ္စာ

ေဖာ္ျပပါ အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူ (Service Provider)
တ႔သ
ို ည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ကတကဝတ္မ ားအရ ေအာက္ပါ အခ က္အလက္မ ားႏွင့္ လိုပင
္ န္း
ေဆာင္တာမ ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ သေဘာတူညီပါသည္။

၁။ စာခ ဳပ္သက္တမ္း
ဤသေဘာတူညီမႈစာခ ဳပ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၁ ခိုႏွစ္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ ပီး ဇြန္လ ၂၀၂၁ ခိုႏွစ္တင
ြ ္
သက္တမ္းကိုန္ဆိုးံ မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုျပဳလႊာ
ေရးသားေပးမည့္သူမေ
ွ သာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စာခ ဳပ္အား ဖ က္သမ္းမည္ဆိုပါက
ရက္ေပါင္း (၃၀) ခန္႔ ႀကဳတင္အသေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၂။ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ား
အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သသ
ူ ည္ ေနာက္ဆက္တြြဲ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္သည့္ အမႈကစၥအားလံိုး
ႏွင့္ လိုပင
္ န္းေဆာင္တာမ ားအားလံိုးကို အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းအတြက္ ပီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမည္ဟို သေဘာတူပါသည္။

၃။ အဖးို အခ ေပးေခ ျခင္း
အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းသည္ ေနာက္ဆက္တြြဲ (၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ ားအား အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူမွ ပီးစီးမႈေပၚမူတည္၍ ေငြေပးေခ ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳလႊာေရးသား
ေပးမည့္သူဘက္မွ ေငြေတာင္းခံလာႊ (Invoice) အား လိုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူသ႔ို ေပးပ႔ရ
ို မည္ ျဖစ္သည္။

၄။ မူပင
ို ခ
္ င
ြ ့္
အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္

အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းသည္

အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူမွ

တာဝန္ယူေဆာင္ရက
ြ ္

ေပးသည့္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားျခင္းမွ ထြက္ရလာေသာ
ွ
ဉာဏမူပိုင္ခင
ြ ့မ
္ ားအားလံိုးကို ပိုင္ဆိုငေ
္ ၾကာင္း စာခ ဳပ္
ခ ဳပ္ဆိုသည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လိုးံ မွ သရွနားလည္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာေရးသားမည့္သဘ
ူ က္မွ အဆိုျပဳလႊာေရးသား
ေနစဥ္ႏွင့္ ေရးသား ပီးစီးသြားေသာ မည္သည့္အခ န္ကာလတြင္မဆို ဉာဏမူပင
ို ခ
္ ြငမ
့္ ားအား အဆိုျပဳလႊာေရးသား
ရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းထံမွ မည့္သည့္အေၾကာင္းျပခ က္ႏွင့္မဆို ေတာင္းခံပင
ို ္ခင
ြ ့္ မရွေပ။

၅။ သတင္းအခ က္အလက္ လွ ဳ႕၀ွကသ
္ မ္းဆည္းျခင္း
အဆျပဳလႊ
ို
ာေရးသားေပးမည့္သသ
ူ ည္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္း၏ မည္သည့္ သတင္းအခ က္
အလက္မ ားကိုမဆို RBF Myanmar အဖြ႕ြဲ အစည္းမွလ၍
ြြဲ
အျခားမည့္သည့္ လူပိုဂဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္
(သ႔မ
ို ဟိုတ)္ အဖြ႕ြဲ အစည္းကမ
ို ွ ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားမွ ေဝျခင္း မျပဳရ။

၆။ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ က္
ဤသေဘာတူညီမႈစာခ ဳပ္ႏွင့္ စာခ ်ဴပ္ပါအဓပၸါယ္ ဖြင့္ဆခ
ို က္မ ားသည္ ျပည္ေထာင္စိုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ဟို မွတယ
္ ူရမည္။

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၁)
အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သသ
ူ ည္ အဆျို ပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္းအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
လအ
ို ပ္ေသာ လိုပင
္ န္းေဆာင္တာမ ားကို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးရန္ တာ၀န္ရေၾကာင္
ွ
း သေဘာတူ လက္ခပ
ံ ါသည္။
(၁)

RBF Myanmar ၏ ဧရယာ (၆) ခိုႏွင့္ ကိုက္ညေ
ီ သာ စီမံကန္း အိုင္ဒယ
ီ ာမ ားကို အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္
အပ္ႏွံေသာ လိုပင
္ န္း ႏွင့္အတူ စဥ္းစားေဖာ္ထိုတရ
္ န္။

(၂)

အဆိုျပဳလႊာတင္သင
ြ ္းမည့္ လိုပ္ငန္းထံမွ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ေသခ ာစြာ ေကာက္ယ၍
ူ လိုပ္ငန္း၏
လက္ရွ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အေျခအေန၊ အခက္အခြဲမ ား ႏွင့္ RBF Myanmar ၏ ဧရယာ (၆) ခိုအနက္မွ
အနည္းဆံိုးတစ္ခတ
ို ြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ရရွလာႏိုငမ
္ ည့္ အက ဳးေက းဇူးမ ားကို ေသခ ာစြာ ေလ့လာ
စာရင္းျပဳစိုရန္။ လအ
ို ပ္ပါက အဆျို ပဳလႊာေရးသားမည့္သသ
ူ ည္ စီမံကန္းအတြက္ စက္ပစၥည္း (သို႕မဟိုတ)္
နည္းပညာ

ေရာင္းခ မည့္သူ

(Supplier)

ႏွင့္

ဆက္သြယ္ ပီး

လိုအပ္ေသာ

အခ က္အလက္မ ားကို

ေကာက္ယူရန္။
(၃)

စီမံကန္းအတြက္ စိုကထ
္ တ
ို ရ
္ မည့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကိုန္က စရတ္မ ား ၊ ျပန္လည္ရရွမည့္ အက ဳး
အျမတ္မ ား ၊ အရင္းေက ကာလမ ား စသည့္ ဘ႑ေရးဆင
ို ္ရာ အခ က္အလက္မ ားကို ေသခ ာစြာ တြက္ခ က္
စာရင္းျပဳစိုရန္။ အဆိုျပဳလႊာ ေရးသားေပးမည့္သူသည္ RBF Myanmar သို႕ အဆိုျပဳတင္သြင္းမည့္ စီမံကန္း
၏ ကိုန္က စရတ္မ ားကို တက ေသခ ာစြာ တြက္ခ က္ခန္႕မွန္းေပးရန္။

(၄)

အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံသည့္လိုပ္ငန္းအား အနည္းဆံိုး Supplier (၂) ေယာက္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္
ခ တ္ဆက္ေပး၍ RBF Myanmar တြင္ ေလွ ာက္ထားမည့္ စက္ပစၥည္း (သို႕မဟိုတ)္ နည္းပညာမွာ လိုပ္ငန္း
အတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္မႈရွ၊မရွ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းေစ းႏႈနး္ မွာ လိုပ္ငန္းအတြက္ သင့္တင့္ေလွ ာက္ပတ္ေသာ
ေစ းႏႈနး္ ျဖစ္၊မျဖစ္ကို ကူညီစစ္ေဆးေပးရန္။

(၅)

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေလွ ာက္လႊာမ ားျဖစ္လာေစရန္ လအ
ို ပ္ေသာ အေသးစတ္ အခ က္အလက္
မ ားကို အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ထည့္သြင္းေရးသားရန္။ (ဥပမာ - စီမံကန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေသးစတ္ အခ န္ဇယား၊ စီမံကန္းမွရရွလာမည့္ အက ဳးရလဒ္မ ား)

(၆)

လိုပ္ငန္းဘက္မွ အဆိုျပဳထားေသာ စက္ပစၥည္း (သ႕ို ) နည္းပညာ ႏွင့္ RBF Myanmar မွ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္
ဧရယာ အၾကား အက ဳံ း၀င္ဆက္စပ္ပိုက
ံ ို ေသခ ာစြာ ရွငး္ လင္းေရးသားရန္။

(၇)

ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရန္ ေရြးခ ယ္ျခင္းခံရေသာလိုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ RBF Myanmar တို႕အၾကား စာခ ဳပ္
မခ ဳပ္ဆိုမီ ေတြ႕ဆံိုရေသာ M&E Meeting အတြက္ လိုအပ္သည့္ စီမံကန္းမစတင္မီ လိုပ္ငန္းအခ က္
အလက္မ ားအား ကူညတ
ီ က
ြ ခ
္ က္ေပးရန္။

(၈)

လိုအပ္သည့္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား ႏွင့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို RBF Myanmar သို႕ ေနာက္ဆိုးံ ထား
တင္သြင္းရမည့္ ရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံိုး (၇) ရက္ႀကဳတင္၍ လိုပ္ငန္းသ႕ို အေၾကာင္းၾကားရန္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ
အတြက္

အခ က္အလက္မ ားအား

အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သမ
ူ ွ

လိုပေ
္ ဆာင္ႏိုငေ
္ စရန္

အဆျို ပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္းဘက္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ က္အလက္မ ားကို

လိုပေ
္ ဆာင္ေပးရန္ ကတက၀တ္ျပဳပါသည္။
(၁)

စီမံကန္း အိုင္ဒယ
ီ ာမ ားကို ေဖာ္ထိုတျ္ ခင္း ႏွင့္ ေလွ ာက္လႊာေရးသားျခင္းတ႕ို တြင္ အဆိုျပဳလႊာေရးသား
ေပးမည့္သူ ႏွင့္အတူ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္စဥ္းစားေပးရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေပးရန္။

(၂)

RBF Myanmar သို႕ အဆျို ပဳလႊာ ေရးသားတင္သြင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ား
ကို အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သသ
ူ ို႕ အခ န္မီေပးပို႕ရန္။

(၃)

လိုပ္ငန္းလင
ို ္စင္မတ်ဴႏွင့တ
္ ကြ အျခားလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ ား၏ မတ်ဴမ ားကို RBF Myanmar မွ
အဆိုျပဳလႊာတင္သင
ြ ္းမည့္ ေနာက္ဆိုးံ သတ္မတ
ွ ္ရက္ မတိုင္မီ အနည္းဆံိုး (၂) ရက္ႀကဳတင္၍ အဆိုျပဳလႊာ
ေရးသားေပးမည့္သူသ႕ို ေပးပို႕ရန္။

ေနာက္ဆက္တြြဲ (၂)
အဆျို ပဳလႊာ ေရးသားေပးမည့္သသ
ူ ည္ ပထမအဆင့္ေလွ ာက္လာႊ (Concept Notes) ႏွင့္ ဒိုတယအဆင့္
ေလွ ာက္လာႊ (Full Proposal) မ ားကို RBF Myanmar မွ ေနာက္ဆိုးံ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္ မတင
ို မ
္ ီ တင္သင
ြ း္
ႏိုငျ္ ခင္း မရွပါက အဆျို ပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္းအေနျဖင့္ အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူ
အား ေငြေပးေခ ရန္ တာ၀န္မရွပါ။
ဤသေဘာတူညမ
ီ စ
ႈ ာခ ဳပ္အရ အဆျို ပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သအ
ူ ား ေငြေပးေခ မႈသည္ ၎လိုပေ
္ ဆာင္
ရမည့္

လိုပင
္ န္းေဆာင္တာမ ားအား

ပီးစီးမႈအရည္အေသြးေပၚတြငမ
္ တ
ူ ည္္၍

ေပးေခ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေပးေခ မည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ေအာက္ပါ အခ က္အလက္မ ား ႏွင့္ ရာခင
ို ႏ
္ ႈနး္ မ ား ေပၚတြငမ
္ တ
ူ ည္၍
ေပးေခ မည္ျဖစ္ ပီး အမ ားဆံိုး ျမန္မာက ပ္ေငြ (၁၆) သန္းအထ ေပးေခ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စဥ္
၁

အဆျို ပဳလႊာ ေရးသားေပးမည့္သမ
ူ ွ လိုပေ
္ ဆာင္ရမည့္
လိုပင
္ န္းေဆာင္တာမ ား
အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံသည့္လိုပ္ငန္းအေၾကာင္း စမ္းစစ္မႈ
အစီရင္ခစ
ံ ာ (Need Assessment Report) တင္သြင္းျခင္း

ရာခင
ို ႏ
္ ႈနး္

ေငြေၾကးပမာဏ

၁၀%

၁.၆ သန္း

၅%

၀.၈ သန္း

၅%

၀.၈ သန္း

၁၀%

၁.၆ သန္း

၁၅%

၂.၄ သန္း

၁၀%

၁.၆ သန္း

၈%

၁.၂၈ သန္း

၁၀%

၁.၆ သန္း

၆%

၀.၉၆ သန္း

၅%

၀.၈ သန္း

ပထမအဆင့္ေလွ ာက္လာႊ (Concept Notes) ႏွင့္ ဒိုတယအဆင့္
၂

ေလွ ာက္လႊာ (Full Proposal) မ ားကို RBF Myanmar သို႕
တင္သြင္းျခင္း

၃

စီမံကန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ အေသးစတ္ (Work
Plan) ကို RBF Myanmar သို႕ တင္သြငး္ ျခင္း
လိုပ္ငန္းမွ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ ား ကို

၄

RBF Myanmar မွ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ေနာက္ဆိုးံ ရက္ မတ္င
ို ္မီ
အခ န္မီ ေပးပို႕တင္သြင္းျခင္း
ပထမအဆင့္ေလွ ာက္လာႊ (Concept Notes) ႏွင့္ ဒိုတယအဆင့္

၅

ေလွ ာက္လႊာ (Full Proposal) တို႕တြင္ တင္ျပထားေသာ ေရးသားမႈ
အရည္အေသြး
လိုပ္ငန္းဘက္မွ အဆိုျပဳထားေသာ စက္ပစၥည္း (သ႕ို ) နည္းပညာ

၆

ႏွင့္ RBF Myanmar မွ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ဧရယာတ႕ို ဆက္စပ္
အက ံဳး၀င္ပိုက
ံ ို အခ က္အလက္ ခင
္ို မ
္ ာစြာ ခ တ္ဆက္ ေရးသား
တင္ျပႏို္င္ျခင္း
အဆိုျပဳထားေသာ စီမက
ံ န္းသည္ အျခားေသာ လိုပ္ငန္းမ ားကပါ

၇

လက
ို ္ပါအတိုယူ လိုပေ
္ ဆာင္ႏိုင္ေစသည့္ စံနမူနာေကာင္း စီမံကန္း
ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေထာက္အထား ခင
္ို မ
္ ာစြာ ေရးသား တင္ျပႏိုငျ္ ခင္း

၈
၉
၁၀

စီမံကန္း၏ ကိုနက
္ စရတ္မ ားအား တက မွနက
္ န္စြာ တြကခ
္ က္
ႏင
ို ျ္ ခင္း
လိုပ္ငန္းအတြက္ စက္ပစၥည္း (သို႕မဟိုတ)္ နည္းပညာ ေရာင္းခ သူ
မ ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ ညွႏႈင္းခ တ္ဆက္ေပးျခင္း
မတူညီေသာ စက္ပစၥည္း (သို႕မဟိုတ)္ နည္းပညာေရာင္းခ သူမ ား

အနည္းဆံိုး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အထက္၏ ပစၥည္းေစ းႏႈနး္ စာရင္း
(Quotation) ကို RBF Myanmar သို႕ ေပးပ႔တ
ို င္ျပႏိုင္ျခင္း
အဆိုျပဳထားေသာ စီမက
ံ န္း၏ လက္ရွ လိုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္
၁၁

ပတ္သတ္ေသာ အခ က္အလက္မ ား (Baseline Data) ႏွင့္ စီမံကန္း
ျပဳလိုပ္ ပီးရရွမည့္ အက ဳးေက းဇူးမ ား (Project Target) ကို ခန္႕မွန္း

၆%

၀.၉၆ သန္း

၁၀%

၁.၆ သန္း

၁၀၀%

၁၆ သန္း

တြက္ခ က္ရာတြင္ ကူညီေပးျခင္း
RBF Myanmar ႏွင့္ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိုျခင္း မျပဳလိုပ္မီ ေတြ႕ဆံိုရေသာ
၁၂

M&E Meeting အတြက္ လအ
ို ပ္သည့္ အကူအညီမ ား ေပးျခင္း၊
RBF Myanmar ႏွင့္ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆရ
ို န္အတြက္ လအ
ို ပ္သည့္ အကူ
အညီမ ား ေပးျခင္း
စိုစေ
ို ပါင္း

အဆိုျပဳလႊာေရးသားရန္ အပ္ႏွံေသာလိုပင
္ န္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားေပးမည့္သူ (Service Provider) တို႕သည္
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ က္အလက္မ ားအားလံိုးကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဖတ္ရန
ႈ ားလည္ ပီး သေဘာတူညီစာြ
လက္မွတေ
္ ရးထိုးအတည္ျပဳ စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။

လက္မွတ္

။

။

လက္မွတ္

။

။

လိုပ္ငန္းပိုင္ရွငအ
္ မည္

။

။

Service Provider အမည္ ။

။

ရက္စြြဲ

။

။

ရက္စြြဲ

။

။

