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မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ပူး
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ - အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမွ ဖိတ္ေခၚ ထားေသာ
မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (DPOs) အျပင္ ေဟတီ၊ ေမာ္လဝီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ DPOs အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ အဆိုျပဳ
ခ်က္ေတာင္းခံလႊာ (RFP) လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံျခင္းေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုး တင္
သြင္းရမည့္ ေန႔မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ ျဖစ္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈဆို္င္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ RFP အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
http://www.disabilityrightsfund.org/for-grantseekers/ တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည့္အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ အဆိုျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာေမး
ျမန္းစရာရွိပါက info@disabilityrightsfund.org သို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ၾကီးမားေသာရည္မွန္းခ်က္မွာ အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
မသန္စြမ္းသူမ်ားပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား အေထြေထြညီလာခံ
(CRPD) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အသံုးျပဳလာႏိုင္ရန္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏို္င္ငံမ်ားရွိ DPOs အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလြဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမွ ဖိတ္ေခၚထားေသာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအျပင္ ေဟတီ၊ ေမာ္လဝီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မသန္စြမ္းသူမ်ား
ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္က) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ အေသးစားခြင့္ျပဳေငြမ်ား၊
ခ) (ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္ရွိ) ျပည္နယ္၊ စီရင္စု၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ခရိုင္အဆင့္ DPO မွဦးေဆာင္ေသာ
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ အလယ္အလတ္ အဆင့္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ဂ) ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ DPO ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ အထိ ပမာဏအပိုင္းအျခားရွိျပီး CRPD ႏွင့္ ေရရွည္တည္

တံ့ေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာတြင္ DPO ပါဝင္မႈမ်ားျပား လာ
ေစရန္ႏွင့္ သီသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ CPRD အပိုဒ္ခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ SDG ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္
ထည္ေဖာ္ရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ယင္းအေသးစားရန္ပံုေငြမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အလယ္လတ္အဆင့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔
ေထာက္ပံ့ေငြမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ အထိ (ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ မွ
၈၀,၀၀၀ အထိ) ပမာဏအပိုင္းအျခားရွိျပီး သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာဥပေဒ စာပိုဒ္၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္
CRPD ႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ထားေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးရန္၊ SDGs အား အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရျပီး CRPD ကုိ
လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား အား
ေထာက္ခံအားေပးရန္၊ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအဆင့္ေအာက္ရွိ CRPD အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရ အသုံးစားရိတ္အတိုင္း
အတာကုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္ေအာက္ရွိ SDGs မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို
CRPD ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း စသည့္တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညြန္႔ေပါင္း
အဖြဲေ
႔ ထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ အထိ (ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀

မွ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ) ပမာဏအပိုင္းအျခားရွိျပီး (အတည္ျပဳလက္မွတ္ မေရးထိုးထားသည့္) CRPD မွ ဆႏၵအေလွ်ာက္လက္မွတ္ေရး
ထိုးႏိုင္ေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (OP) တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရန္၊ သီးသန္႔သတ္မွတ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဥပေဒ
စာပိုဒ္အား CRPD ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ CRPD ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ တိုးတက္မႈ/ဆုတ္ ယုတ္မႈကိုေဖာ္ျပေသာအစီရင္ခံစားမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္သည့္သံုးသပ္ခ်က္ (UPR) အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံ အစီရင္ခံ
တင္ျပရန္၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ SDGs အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရန္ ၾကံရြယ္ထားေသာမူေဘာင္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ CRPD ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္
အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ SDG အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမွ SDG မူဝါဒမ်ားႏွင့္ DPO ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ CRPD အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္
DPO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရားဝင္ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ေထာက္ခံ ေတာင္းဆိုေပးရန္တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
DRF ရည္ရြယ္ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒျပဳေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာေစရန္ အားေပး
ေထာက္ခံေပးေနေသာ ၎၏ပံုစံတူဆင့္ပြားရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေရး
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ - DRF သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပားသည့္အဖြဲ႔အစည္း ၂၉၄ ဖြဲ႔အျပင္
ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀.၂ ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
DRF ကို Boston ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Ansara မိသားစု ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔၊ Joseph P. Kennedy ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔ အစည္း
ျမွင့္တင္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေဖာင္ေဒးရွင္းက႑ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒင္းႏိုင္ငံအစိုးရမွ ယူႏိုက္တက္ ကင္း
ဒမ္းအစိုးရေထာက္ပံ့ေငြအပါအဝင္ အလွဴရွင္အမ်ားအျပားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံအစိုးရမွ ယူႏိုက္
ကင္းဒမ္းအစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန (DFAT) တို႔သည္ DRAF
ေထာက္ပံ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။
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