
 

အရပ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းထသံ  ို့ ရန်ပ ုံင ွေမ  ျားငပျားအပ်သွေ ျားရန်အတွေက် 

စ တပ်ါဝငစ် ်းသသ အဖ  ွဲ့မ  ်းအ ်း ဖ တသ်ြေါ် ခြင််း 

ကုလသမဂ္ဂလူဥ ီးရေေနပ် ုံရ ွေအဖွေ ွဲ့ (မြနြ်ာ) 

၁။ သ  က်ြံအသ က င််းအရ  

ယခုံလက်ရ ှိအရမခအရနတွေ  ်အြ ှိ ီးသြ ီးြ ာီး၊ ြှိန်ီးကရလီး ယ်ြ ာီးန    ်အမခာီးရသာ အုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် 

အရေီးရပေါ်လ ုအပ်ချက်မျ ျား သ သ ထငရ်  ျားစ   မမင ်တက်လ မှုန င အ်မျှ ၄ ီ်းတှိုံ  ၏ လ ုံမခ  ရေီး၊ 

ဂုံဏသ်ှိကခာန    ်သုံခခ ြ်ီးသာေရ ှိရစရေီးက ု သသချ သစသည ် တ ု  မပနသ်  ငရ် က်မှုမျ ျား လုံပ်ရ ာ ရ်ပီးေန် 

အထူီးလှိုံအပ်လ က်ရ ှိရနပါသည်။ မြန်ြာနှိုံ  ် အတွေ ီ်းရ ှိ အရပ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ျားမျ ျားန င ် 

အြ ှိ ီးသြ ီးအဖွေ ွဲ့ြ ာီးသည် အရေီးကက ီးရသာ အခန်ီးကဏ္ဍတ င ် ပါဝငသ်နသည်က ု အသ အမ တ်မပြုသည ် 

တပပ ြုငန်က် UNFPA မမန်မ မ  အရပ်ဖက်အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီးန င  ်အမျ ြုျားသမ ျားအဖ  ွဲ့မျ ျားအတ က် ရနပ် ုသင မျ ျား 

သပျားအပ်န ငုရ်န ်စ တ်ဝငစ် ျားသူမျ ျား သလျှ က်ထ ျား န ငုရ်န ်သလျှ က်လ  မျ ျား သခေါ်  ုလ ုက်ပါသည်။  

 

၂။ ရန်ပ ုံင ွေအင က  ျ်ား  

ရဖရဖာ်ဝါေ လ ၁ေက်ရန   ရနာက်ပှိုံ ီ်း မဖစ်သပေါ်သနသသ  လက်ရ  အသနအထ ျားအရ ယခုရနပ် ုသင သည် 

အြ ှိ ီးသြ ီးြ ာီး၊ ြှိနီ်းကရလီး ယ်ြ ာီးန  ်  အမခာီးရသာအုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် အသရျားသပေါ် 

က က ယ်သစ င သ်ရ  က်သရျားန င  ် က နီ်းြာရေီးလှိုံအပ်ခ က်ြ ာီးကှိုံ ရ ာ ေ်ွေက်ရပီးနှိုံ ေ်နအ်တွေက်  

အရက်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ျား/အြ ှိ ီးသြ ီးအဖွေ ွဲ့ြ ာီးအာီး သထ က်ပ  သ ကျားမျ ျား  ပ  ပှိုံီးသွောီးြည် မဖစ်ပါသည်။ 

၎ ီ်းသည် အရေီးရပေါ်အရမခအရန တ ုံ  မပနြ်ှုကှိုံ သ  င်ရ က်န ငုရ်နအ်တ က် ည  နှု ငျ်ားသ  ငရ် က်နှိုံ ရ်သာ 

ေနပ် ုံရ ွေယနတောီး တစ်ခုံ မဖစ်သည်။ 

ရလျှာက်လ ာတစ်ခုံလျှ  ် ရ ေါ်လာ ၂၅,၀၀၀အထှိ အြ ာီး  ုံီး ရလျှာက်ထာီးနှိုံ မ်ည်မဖစ်ပပ ျား 

ရထာက်ပ  ရ ွေြ ာီးကှိုံ ၂၀၂၁ခုန စ်၊   ဇ ဘ်ာလ ၃၁ရက် ြတှိုံ ြ်  သ ုံီးစွေ ေြည် မဖစ်သည်။ 

 

၃။ အက ံ ်းဝငခ်ြင််း 

 မြနြ်ာနှိုံ  ် ရ ှိတ င ် လုပ်က ုငသ်နသသ  ရက်ရ  အရမခမပ  အက ှိ ီးအမြတ်မယူဘ  လုံပ်ရ ာ ခ် က် 

ရ ှိရသာ အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီး 

 ကုလသမဂ္ဂလူဥ ီးရေေနပ် ုံရ ွေအဖ  ွဲ့ န င  ် လက်ရ   အရကာ အ်ထည်ရဖာ် လုံပ်ရ ာ ရ်နရသာ 

ြှိတ်ဖက်အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီး ယခုရနပ် ုသင တ င ်အက   ီးြဝ ပ်ါ။ 



 
 အဖွေ ွဲ့အစည်ီး တစ်ခုံအရနမဖ   ် အမခ ျားအရပ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ျားမျ ျား/အြ ှိ ီးသြ ီးအဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီး 

ကှိုံယ်စာီး ဥ ီးရ ာ အ်ဖွေ ွဲ့တစ်ခုံ အမဖစ်ရလျှာက်ထာီးနှိုံ ်သည်။ 

 

၄။ ရန်ပ ုံင ွေငပျားရန်အတွေက် အလ ျားအလ ရ ှိငသ  လုံပ် န်ျားနယ်ပယ်မ  ျား  

 အြ ှိ ီးသြ ီးြ ာီး၊ ြှိနီ်းကရလီး ယ်ြ ာီးန    ် အမခာီးထှိရ လွေယ်ရသာ လူအုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် 

လှိ ပ် ုငျ်ား  ုငရ် န   ြ် ှိ ီး က်ပွောီးက န်ီးြာရေီး၊ က ာီးြအရမခမပ အကကြ်ီးဖက်ြှု၊ ဥပရ ရေီးော၊ 

စှိတ်က နီ်းြာရေီးန    ် စ တ်လူမှုပ ုငျ်ား  ုငရ် အရထာက်အပ  ရပီးမခ ီ်း တှိုံ  အတွေက် ဝနရ် ာ ြ်ှု 

ပ  ပှိုံီးရပီးမခ ီ်းန    ်ဝနရ် ာ ြ်ှုမျ ျား လက်လ မ်ျားမ  မှုေရ ှိနှိုံ ေ်န ်တှိုံီးမြြှ  လ်ုံပ်ရ ာ ရ်ေီး လုံပ် နီ်းြ ာီး 

 က ာီးြအရမခမပ အကကြ်ီးဖက်ခ ေြှုြ  လွေတ်ရမြာက်လာသူြ ာီးအတွေက် လ ုံမခ  ရသာအှိြ်ြ ာီးကှိုံ 

လည်ပတ်နှိုံ ရ်အာ  ်ရ ာ ေ်ွေက်ရေီး လုံပ် နီ်းြ ာီး 

 ရ  သ်နက် နေ်စ်သဗူဟှိုံမပ ခ ဥ်ီးကပ်ြှုကှိုံ အရမခခ ပပ ျားလက်ရ ှိအရေီးရပေါ် ဖုံနီ်းလှိုံ ီ်းြ ာီး 

အာီးရကာ ီ်းလာရအာ  ် လုံပ်သ  ငန်ှိုံ ေ်နအ်တွေက် အရေီးရပေါ်ဖုံနီ်းလှိုံ ီ်းြ ာီးန    ်  က်စပ်ရသာ 

လုံပ် နီ်းပှိုံ ီ်း ှိုံ ေ်ာ စေှိတ်ြ ာီးကှိုံ ပ  ပှိုံီးရပီးမခ ီ်းလုံပ် နီ်းမျ ျား 

 Dignity Kits န င  ် Clean delivery kits က  သှိုံ  ရသာ အစာီးအရသာက်ြဟုံတ်ရသာ 

ပစစည်ီးြ ာီးအာီး သထ က်ပ  မခငျ်ား လုံပ် နီ်းြ ာီး 

 ထှိခှိုံက်ရ လွေယ်ရသာအုံပ်စုံြ ာီးထ သှိုံ   ဝနရ် ာ ြ်ှုြ ာီးန    ် အသက်ရြွေီးဝြ်ီးရက ာငျ်ားမျ ျား 

လက်လ မ်ျားြ  နှိုံ ေ်နအ်တွေက် ရ ွေရကကီးြ ာီး သထ က်ပ  သပျားမခငျ်ား လုံပ် နီ်းမျ ျား 

 ဝနရ် ာ ြ်ှုရပီးသူြ ာီး/ အရက်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ျားမျ ျားအတွေက် သဘျားကငျ်ားလ ုမခ ြုသရျား 

အာီးရကာ ီ်းရအာ  ်လုံပ်ရ ာ မ်ခ ီ်း လုံပ် နီ်းြ ာီး 

ယခုံရဖာ်မပထာီးရသာ လုံပ် န်ီးြ ာီးအာီးလ ုံီးသည် ဥပြာြ ာီးသာမဖစ်ပပ ျား အထက်ပါစာေ ီ်းတွေ ် 

ြပါဝငသ်သျားရသာ လှိုံအပ်ခ က်ြ ာီးရ  ပါက သင သ်လျှ က်လ  တ င ်ထည ်သွေ ီ်းရဖာ်မပနှိုံ ပ်ါသည်။ 

 

၅။ သလ  က်လ  တငခ်ြင််း/ စ တဝ်ငစ် ်းမှုအ ်းသဖ ်ခပြ က် 

 ရက ီးဇူီးမပ ၍ စှိတ်၀ စ်ာီးြှုရဖာ်မပခ က်အတ ု (စ မျက်န ာန စ်ြ က်န ာစ )ကှိုံြျှရဝပါ။ 

ပ  ပှိုံီးေနလ်ှိုံအပ်ခ က်ြ ာီး၊ ကကှိ တ စ် စဉ်ထာီးရသာလုံပ် န်ီးစဥ်ြ ာီး၊ ယခ လ်ုံပ် နီ်းအရတွေွဲ့အကက  ၊ 

ဥ ီးတည်အုံပ်စုံလူဦီးရေ၊ လုံပ် နီ်းတစ်ခုံစ အတွေက် ခန  ြ် န်ီးကုနက်ျစရ တ်၊ အရကာ အ်ထည်ရဖာ် 



 
လုံပ်ရ ာ ြ်ည ်ကာလ န    ် တ   မ်ပနလ်ည်လုံပ်ရ ာ ြ်ည ် အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီးရ ှိခ  ပါက 

ထှိုံသတ ီ်းအခ က်အလက်ြ ာီး အာီးလ ုံီးကှိုံ ထည ်သွေ ီ်းရပီးေပါြည်။ 

 အထက်တွေ  ် ရဖာ်မပထာီးရသာအခ က်အလက်ြ ာီးကှိုံ ထည ်သ ငျ်ားရဖာ်မပနှိုံ ေ်နအ်တွေက် 

ရအာက်ပါဇယ ျားက ု နမူန အမဖစ် အသ ုျားမပြုန ငုသ်ည်။   

ေလ -် (ေနပ် ုံသင  ရရ  မခငျ်ား၏ အက ှိ ီးေလ အ်ရနမဖ   ်

လက်ခ ရရ  သသ  အဖ  ွဲ့အစည်ျားအရနမဖ   ်

လုံပ်ရ ာ န်ှိုံ ရ်သာအောကှိုံရဖာ်မပပါ။) 

 ကနဥ ီး-  

 သမျှ ်မ နျ်ား-  

အခ ှိနက်ာလ 

စုံစုံရပါ ီ်း 

ခန  ြ် နီ်းရနပ် ုသင  

ပမ ဏ 

လုံပ် နီ်းအစ အစဥ်ြ ာီး (ေလ မ်ျ ျား ေရ ှိေနအ်တွေက် 

လုပ်သ  ငမ်ည ် အစ အစဥ်ြ ာီးကှိုံ ရဖာ်မပပါ။) 
  

၁   

၂   

၃   

စုံစုံငပေါ ျ်ားရန်ပ ုံင ွေ 
သ ေါ်လ  (သှိုံ ို့မဟုံတ)် 

မမန်မ င ွေက ပ် 

 

 စှိတ်ဝ စ်ာီးြှုရဖာ်မပခ က်အာီး အဂ္ဂလှိပ်ဘာသာ သှိုံ  ြဟုံတ် မြနြ်ာဘာသာမဖ   ်တ မ်ပနှိုံ သ်ည်။ 

 သကျျားဇူျားမပြု၏ သ ၏် စှိတ်ဝ စ်ာီးြှုရဖာ်မပခ က်အာီး eoi.myanmar@unfpa.org သှိုံ   သပျားပ ု  ပါ။  

 

၆။ သ  က်ဆ ုံျားငပျားပှိုံ ို့ရမညို့်ရက်  

 လက်ခ ရရ  သသ ရလျှာက်လ ာြ ာီးအာီး အခ ှိနန်   အ်ရမပီးည  လက်ခ သွောီးြည်မဖစ်ပပ ျား ၂၀၂၁ခုန စ်၊  

ဧပပ လ ၂၀ရက်သန  သည် ရနာက်  ုံီးထာီး လက်ခ သွောီးြည ်ရက် မဖစ်သည်။  

 အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီးအာီး မဖစ်န ငုသ်ည ် အသစ   ုျားအချ နတ် င ်သပျားပ ု  သ  ျားရန ်တ ုက်တ နျ်ားလ ုပါသည်။  

mailto:eoi.myanmar@unfpa.org


 
 

၇။ သရ ်းြ ယ်ခြင််းအဆငို့ဆ် ို့် 

 ေနပ် ုံရ ွေြ ာီးန    ် အရထာက်အပ  ြ ာီးလ  မ်ြန်စွော ရပီးနှိုံ ရ်ေီးအတွေက် သလျှ က်လ  မျ ျား 

သရ က်ရ  လ ပါက ကုလသမဂ္ဂလူဦျားသရေနပ် ုံရ ွေအဖ  ွဲ့အစည်ျားအတ ငျ်ား ရကာ်ြတ ဖ  ွဲ့၍ 

 နျ်ားစစ်သ  ျားမည်မဖစ်သည်။  

 ပပ ျားမပည ်စ ုသသ  သလျှ က်လ  ရရ  န ငုရ်နအ်တ က်  ထပ်မ လှိုံအပ်ရသာ သတ ီ်းအခ က်လက်၊ န င  ်

ရ  ီ်းလ ီ်းခ က်ြ ာီးအတ က် သလျှ က်လ  တငသ် ငျ်ားသထူ  ဖုံနီ်းရခေါ် ှိုံြှုြ ာီး မပ လုံပ်သ  ျားမည် 

မဖစ်သည်။ ထ ုသ ု  သ  ငရ် က်ရ တ င ်လ ုမခ ြုသရျားက ု သတ မပြု၍ လုပ်သ  ငသ်  ျားမည် မဖစ်သည်။  

 ရနပ် ုသင သပျားအပ်သ  ျားမည ် ရလျှာက်လ ာြ ာီးအတွေက်   ုံီးမဖတ်ခ က်ြ ာီးကှိုံ ရလျှာက်လ ာတ သ်ူ 

ြ ာီးထ သှိုံ   တစ်ပတ်အတွေ ီ်း  က်သွေယ်သွောီးြည်မဖစ်သည်။ 

 

၈။ ြ  ်းခမ ြှငို့ခ်ြင််းနငှို့ ်သင သပ်းသြ ခြင််း 

 ေနပ် ုံရ ွေရထာက်ပ  ရပီးေန ်   ုံီးမဖတ်ခ က်ခ ပပ ီးသည်န    ် တပပ ြုငန်က် ရလျှာက်ထာီးရသာ 

အဖွေ ွဲ့အစည်ီးြ ာီးသည် UNFPA န    ်ေနပ် ုံရ ွေသရဘာတူည ခ က်ကှိုံ လက်ြ တ်ရေီးထှိုံီး ေြည်။ 

 ေနပ် ုံရ ွေသရဘာတူည ခ က် လက်ြ တ်ထှိုံီးပပ ီးသ  ျားပါက ေနပ် ုံရ ွေြ ာီးကှိုံ တစ်ကကှိြ်တည်ီးမဖ   ်

ထုံတ်ရပီးသွောီးြည် မဖစ်သည်။ 

 

၉။ အစ ရငြ်ံခြင််း 

 ေနပ် ုံရ ွေလက်ခ ေရ ှိရသာအဖွေ ွဲ့ြ ာီးသည် လုံပ် နီ်းအစ အစဥ်ြ ာီး အာီးလ ုံီးအရကာ အ်ထည်ရဖာ် 

ပပ ျား  ုံီးသည ်ရနာက် ၄၅ေက်အတွေ ီ်း ရနာက်  ုံီးအစ ေ ခ် စာအတ ုချြုပ် (စ မ က န်ျားလုပ်သ  ငမ်ှုန င ် 

ဘဏ္ဍ သရျား သ ုျားစ  မှု) က ု အဂဂလှိပ်ဘာသာမဖ  မ်ဖစ်ရစ၊ မြန်ြာဘာသာမဖ  မ်ဖစ်ရစ တငမ်ပရန ်

လ ုအပ်သည်။ 

 ရနာက်  ုံီး အစ ေ ခ် စာရေီးသာီးောတွေ  ် လှိုံအပ်ပါက ကုလသမဂ္ဂ လူဦျားသရရနပ် ုသင အဖ  ွဲ့ြ  

ကူည မပ  ် ရ်ပီးနှိုံ ပ်ါသည်။ 

 


