အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည််းမ ်းထံသို့ ရန်ပုံင မ
ွေ ျားငပျားအပ်မည်အစီအစဥ် အတွေက် စတ်ပါဝင်စ ်းသသ အဖွဲ့မ ်းအ ်း
သ

က်ထ ်းရန် ဖတ်သြေါ်ခြင််း
ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရ ွေအဖွေွဲ့ (UNFPA - မြန်ြာ)

၁။

သနောက်ြံအသ က င််းအရ

ယခုံလက်ေှိအရမခအရနတွေ ် အြ ှိ ီးသြီးြ ာီး၊ ြှိန်ီးကရလီး ယ်ြ ာီးန ် အမခာီးရသာ အုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် အရေီးရပေါ်လုအပ်ချက်
မျ ျား သသ ထင်ရ ျားစ မမင်တက်လ မှုနင်အမျှ ၄ ်ီးတှိ၏
ုံို့ လုံခခ ရေီး၊ ဂုံဏ်သှိကခာန ် သာယာဝရမပာရေီးကု သသချ သစမည်
တမုုံ့ ပန်သ

င်ရွက်မှုမျ ျား

အစည်ျားမျ ျားနင်

လုံပ်ရ

ာ ်ရပီးေန်

အြ ှိ ီးသြီးအဖွေွဲ့ြ ာီးသည်

အထူီးလှိုံအပ်

လ က်ေှိရနပါသည်။

အရေီးကကီးရသာ

မြန်ြာနှိုံ ် အတွေ ်ီးေှိ

အခန်ီးကဏ္ဍတင်

ပါဝင်သနသည်ကု

အရပ်ဖက်အဖွဲ့
အသအမတ်မပြု

သည်အ ျားသလျ ်စ UNFPA မမန်မ သည် အရပ်ဖက်အဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီးနင် အမျြုျားသများအဖွဲ့မျ ျားအတက် ရန်ပုသငမျ ျား သပျားအပ်
မည် အစအစဥ် ကုမပြုလုပ်သ ျားမည်မဖစ်ပပျား စတ်ပါဝင်စ ျားသူမျ ျား သလျှ က်ထ ျားနုင်ရန် သလျှ က်လ မျ ျား သခေါ်

၂။

ရန်ပုံင အ
ွေ င က

ုလုက်ပါသည်။

်ျား

၂၀၂၁ ၊ ရဖရဖာ်ဝါေလ (၁) ေက်ရနို့ ရနောက်ပှိုံ ်ီး မဖစ်သပေါ်သနသသ လက်ရအသနအထ ျားအရ အြ ှိ ီးသြီးြ ာီး၊ ြှိန်ီးကရလီး ယ်
ြ ာီး၊ လူငယ်မျ ျားန ် အမခာီးရသာအုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် အသရျားသပေါ် က ကယ်သစ င်သရ က်သရျားနင် က န်ီးြာရေီးလှိုံအပ်ခ က်ြ ာီးကှိုံ
ရ

ာ ်ေွက်ရပီးနှိုံ ်ေန်အတွေက် ဤရန်ပုသငအ ျား အရပ်ဖက်အဖွေွဲ့အစည်ျား/အမ ်းသမ်းအဖွဲ့မ ်းနှ ် လူ ယ်အဖွေွဲ့မ ျားကုံ ပပှိုံီးရပီး

သွောီးြည်မဖစ်ပါသည်။ ဤရန်ပုသငသည် အရေီးရပေါ်အရမခအရန တမုံို့ ပန်ြှုကှိုံ သ

င်ရွက်နုင်ရန်အတက် လုက်သလျ ညသထ

ရသသ ေန်ပုံရ ွေယနတောီး တစ်ခုံ မဖစ်သည်။
ရလျှာက်လာတစ်ခုံလျှ ် သ ေါ်

(၂၅,၀၀၀) အထ (အမ ်းဆံ်း) ရလျှာက်ထာီးနှိုံ ်မည်မဖစ်ပပျား ရထာက်ပရ ွေြ ာီးကှိုံ ၂၀၂၂ ခုံနှစ်၊

နုံဝ ်ဘ လ (၃၀) ရက် မတင်မ သုံီးစွေေြည် မဖစ်သည်။

၃။

အက ံ ်းဝင်ခြင််း
▪

မြန်ြာနှိုံ ် အတင်ျား

လုပ်ကုင်သနသသ

လူထအ
ု ရမခမပ ၊

အက ှိ ီးအမြတ်မယူဘ

(not-for-profit)

လုံပ်ရ

ာ ်

လျက်ေှိရသာ အဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီး၊
▪

ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရ ွေအဖွဲ့နင် လက်ရ ပူျားသပါင်ျား အရကာ ်အထည်ရဖာ်လုံပ်ရ

ာ ်ရနရသာ ြှိတ်ဖက်အဖွေွဲ့

အစည်ီးြ ာီး ယခုရန်ပုသငတင် အက ီးြဝ ် (မဝင်) ပါ။
▪

အဖွေွဲ့အစည်ီး တစ်ခုံသည် အမခ ျားအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ျားမျ ျား/ အြ ှိ ီးသြီးအဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီး ကှိုံယ်စာီး ဦးရ

ာ ်

အဖွေွဲ့တစ်ခုံ (umbrella organization) အမဖစ်ရလျှာက်ထာီးနှိုံ ်သည်။
▪

၂၀၂၁ ခုနစ်အတင်ျား ဤရန်ပုသငအ ျား သလျှ က်ထ ျားခဖူျားသည် အဖွဲ့အစည်ျားမျ ျားလည်ျား မမအဖွဲ့၏ အ
မပင်

▪

ုမပြုလ အ ျား

င်သုျားသပ်၍ ထပ်မ သလျှ က်ထ ျားနုင်သည်။

ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရ ွေအဖွဲ့မ လက်ရတင် ရန်ပုသငရထ ျားသည် အဖွဲ့အစည်ျားမျ ျား မပန်လည် သလျှ က်ထ ျား၍ မရ
(မရ) ပါ။

၄။

ရန်ပုံင င
ွေ ပျားရန်အတွေက် အလ ျားအလ ရှင
▪

ုင်ရ

န ်ြ ှိ ီး

ုင်ရ

က်ပွောီးက န်ီးြာရေီး၊ က ာီးြအရမခမပ အကကြ်ီးဖက်ြှု၊ ဥပရေရေီးော၊ စှိတ်က န်ီးြာရေီးန ် စတ်လူမှုပုင်ျား

အရထာက်အပရပီးမခ ်ီး တှိုံို့အတွေက် ဝန်ရ
နှိုံ ်ေန် တှိုံီးမြြှ ်လုံပ်ရ
▪

ာ ်ြှု ပပှိုံီးရပီးမခ ်ီး (သှိြ
ုံို့ ဟုံတ)် ဝန်ရ

ာ ်ြှုမျ ျားအာီးလက်လမ်ျားမမှုေေှိ

ာ ်ရပီးရနရသာ လုံပ် န်ီးြ ာီး၊

က ာီးြအရမခမပ အကကြ်ီးဖက်ြှုြ လွေတ်ရမြာက်လာရသာ အြ ှိ ီးသြီးန ် ြှိန်ီးကရလီး ယ်ြ ာီး ယာယရနထှိုံ ်နှိုံ ်ေန်
အတွေက် လုံခခ ရသာရနောြ ာီး ပပှိုံီးရ

▪

လုံပ် န်ျားနယ်ပယ်မ ျား

အြ ှိ ီးသြီးြ ာီး၊ ြှိန်ီးကရလီး ယ်ြ ာီး၊ လူငယ်မျ ျားန ် အမခာီးထှိေလွေယ်ရသာ လူအုံပ်စုံြ ာီးအတွေက် လှိ ပ
် ုင်ျား

ာ ်ေွက်ရပီးရသာ လုံပ် န်ီးြ ာီး၊

ေ ်သန်က န်ေစ်သူ ဗဟှိုံမပ ရသာ ခ ဥ်ီးကပ်နည်ီးလြ်ီးြ ာီး နင် မမန်မ GBV အသရျားသပေါ် ဖုန်ျားလုင်ျားအတက် အနမ်
အသနမဖင် မပည်မရမည်စနှုန်ျားမျ ျားန ်အည
အာီးရကာ ်ီး လာရအာ ် လုံပ်သ

လက်ေှိလုံပ်ရ

ာ ်ရနရသာ အရေီးရပေါ် ဖုံန်ီးလှိုံ ်ီးဝန်ရ

င်နှိုံ ်ေန် အတွေက် အရေီးရပေါ်ဖုံန်ီးလှိုံ ်ီးြ ာီးန ်

ုျား

ာ ်ြှုြ ာီး

က်စပ်ရသာ လုံပ် န်ီးပှိုံ ်ီး

ှိုံ ်ော

စေှိတ်ြ ာီးကှိုံ ပပှိုံီးရပီးသည် လုံပ် န်ီးမျ ျား၊
▪

dignity kits နင် clean delivery kits ကသှိုံို့ရသာ အစာီးအရသာက်ြဟုံတ်ရသာ ပစစည်ီးြ ာီးအာီး သထ က်ပသပျားသသ
လုံပ် န်ီးြ ာီး၊

▪

ထှိခှိုံက်ေလွေယရ
် သာလူအုံပ်စုံြ ာီး ဝန်ရ

ာ ်ြှုြ ာီးန ် အသက်ရြွေီးဝြ်ီးရက ာင်ျားမျ ျား ပုမု လက်လမ်ျား ြနှိုံ ်ေန်အတွေက်

၎ ်ီးတှိအ
ုံို့ ာီး ရ ွေရကကီး သထ က်ပသပျားသသ (cash transfer) လုံပ် န်ီးမျ ျား၊

▪
▪

ဝန်ရ

ာ ်ြှုရပီးသနသူြ ာီး/

အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ျားမျ ျားအတွေက်

သဘျားကင်ျားလုခခြုသရျား

လုံပ်ရ

ာ ်ရပီးရသာ လုံပ် န်ီးြ ာီး၊

လှိ ်ြှု

ှိုံ ်ောန ်

ဝန်သ

င်မှုမျ ျားသပျားရသာလုံပ် န်ီးြ ာီး အထူျားသမဖင် မသ ျားစုစမကန်ျား( Family Planning)

ြ ှိ ီး

မျ ျားရပီးမခ ်ီးန ်
သစ င်သရ က်မှု

က်ပွောီးက န်ီးြာရေီးန ်

၎ ်ီးတှိုံို့အ ျား
ုင်ရ ဝန်သ

အခွေ ်အရေီး(SRHR)န ်

လူထုအတင်ျားမဖန်ုံ့သဝမခင်ျား၊

မခင်နင်

င်မှုမျ ျား မဖစ်သည် ကုယ်ဝန်သ

ုင်သသ

အာီးရကာ ်ီးရအာ ်

သတင်ျားအချက်အလက်နင်
ုင်ရ ဝန်သ

င်မှုမျ ျား

သများကင်ျားစကသလျားငယ်မျ ျား၏ကျန်ျားမ သရျား

င်စဉ်၊ သများဖ ျားစဉ်၊ များတင်ျားက လ ကျန်ျားမ သရျား

သစ င်သရ က်မှုသပျားမခင်ျား၊ လုခခြုစှိတ်ခ ေသည် သများဖ ျားမှုအတက်မပင်

င်မခင်ျား၊ သ ျားပျက်သ ျားသလျှ ပပျား သနောက်မပြုစု

သစ င်သရ က်မှုသပျားမခင်ျားနင် လင်မတ

င်ကူျား

က်တတ်သည်သရ ဂ္ါမျ ျားအ ျား က ကယ်မခင်ျားနင် ကုသမခင်ျား၊

▪

လူထုအတင်ျား သ ျားဖ ျား

ုင်ရ ဝန်သ

င်မှုရပီးသည်လုပ်ငန်ျားမျ ျား (Midwife Services)၊

▪

အသရျားသပေါ်သာီးဖွောီးန ်

ရြွေီးက ်ီးစကရလီး

မပ စုံရစာ ်ရောက်ြှုန ်

ြှိသာီးစုံစြကှိန်ီးဝန်ရ

ာ ်ြှုြ ာီးအတွေက်

ညန်ျားပုုံ့လသမပ င်ျားရန် အသထ က်အပသပျားလုပ်ငန်ျားမျ ျား၊ နင်
▪

ရက ာ ်ီးမပ ်ပရောက် လူ ယ်ြ ာီးအတွေက် ပပီးမပည်စုံရသာလှိ ်ပှိုံ ်ီး
ယ်သကျ ်သက်အရွယ်မျ ျားနင် လူငယ်မျ ျားအတက် ောသရသွေီး

ယခုံရဖာ်မပထာီးရသာ

လုံပ် န်ီးြ ာီးအာီးလုံီးသည်

ှိုံ ်ောပညာရပီး သ ်ရှိုံီးညန်ီးတြ်ီးပှိခ
ုံို့ မခ ်ီး နင်

ုင်ရ ကျန်ျားမ သရျားစမမှုလုပ်ငန်ျားမျ ျား တပ
ုုံ့ ါဝင်သည်။

ဥပြာြ ာီးသာမဖစ်ပပျား

အထက်ပါစာေ ်ီးတွေ ်

ြပါဝင်သသျားရသာ

ပပှိုံီးြှုလှိုံအပ်ရနရသီးသည် လုံပ် န်ီးအြ ှိ ီးအစာီးြ ာီး ရပါကလည်ျား သလျှ က်လ တင် ထည်သွေ ်ီးရဖာ်မပနှိုံ ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေေန်ပုံရ ွေအဖွဲ့၏ မပဌ န်ျား လုပ်ပုင်ခင်နင်အည၊ ရန်ပုသငသလျှ က်ထ ျားလ သည်သလျှ က်လ မျ ျားအတက်
ဥျားစ ျားသပျားစဥ်ျားစ ျားသ ျားမည် လုပ်ငန်ျားနယ်ပယ်မျ ျားမ - လင်နင်မျြုျား
စုစမကန်ျားဝန်သ

င်မှုမျ ျား၊ အသရျားသပေါ်သာီးဖွောီးန ် ရြွေီးက ်ီးစကရလီး မပ စုံရစာ ်ရောက်ြှု

ယ်သကျ ်သက်နင်လူငယ်မျ ျား၏လင်ပုင်ျားနင်မျြုျား
အကကြ်ီးဖက်ြှု (GBV) ကာကွေယ်တာီး
သရျားနင်စတ်လူမှုသရျားပုင်ျား
လင်နင်မျြုျား
သ

က်ပ ျားကျန်ျားမ သရျားနင်အခင်အသရျားမျ ျား (SRHR) ၊ မသ ျား
ဝန်သ

င်မှုမျ ျား (EmONC) ၊

က်ပ ျား ကျန်ျားမ သရျားနင်အခင်အသရျားမျ ျား (AYSRHR)၊

ီးရေီးန ် တုံို့မပန်ရ

ာ ် ေွက်ရေီး ၊ နင် /သမ
ုုံ့ ဟုတ် စတ်ပုင်ျား

ုင်ရ ပပုျားမှုမျ ျား (mental health & psychosocial support)

က်ပ ျားကျန်ျားမ သရျားနင်အခင်အသရျားမျ ျား (SRHR) နင်သက်

ုင်ရ

က ာီး၊ြ အရမခမပ
ုင်ရ

ကျန်ျားမ

လုပ်ငန်ျားမျ ျားမဖစ်သည်။

ုင်သည် လုပ်ငန်ျားမျ ျားကု အသက င်အထည်သဖ ်

င်ရွက်နုင်သည် CSO အဖွဲ့မျ ျားအ ျားလည်ျား သလျှ က်ထ ျားရန် အထူျားဖတ်သခေါ်ပါသည်။ ဥျားစ ျားသပျား အကူအညသပျားအပ်မည်

ဥျားတည်အုပ်စုမျ ျားတင် သဝျားလသသ သေသမျ ျား (နင်/သ)ုုံ့ (SRHR/GBV/MHPSS) ဝန်သ

င်မှုမျ ျားသပျားသနသည်အဖွဲ့အစည်ျားမျ ျား

နည်ျားပါျားသည် သေသမျ ျားရ မသန်စမ်ျားသူမျ ျား (PWDs) ၊ LGBTQIA ၊ အမျြုျားသများမျ ျား၊ မန်ျားကသလျားငယ်မျ ျား ၊ လူငယ်မျ ျားနင်
ယ်သကျ ်သက် (adolescents & young people) မျ ျား ပါဝင်သည်။

၅။

ငလ က်လ တင်ခြင််း/ စတ်ဝင်စ ်းမှုအ ်းသဖ ်ခပြ က်
ေန်ပုံရ ွေရလျှာက်ထာီးေန်အတွေက် စှိတ်၀ ်စာီးြှုရဖာ်မပခ က် အက ဥ်ီးခ ပ် (စ မျက်နော (၂) ြ က်နောစ ) ခနုံ့်သရျားသ ျားပပျား

▪

သပျားပုုံ့နုင်ပါသည်။ ၎ ်ီးတွေ ် ေန်ပုံရ ွေပပှိုံီးြှုကှိုံလှိုံအပ်ရနသည် သတ ်ီးအခ က်ြ ာီး ၊ မပ ်

်စစဉ်ထာီးရသာလုံပ် န်ီးစဥ်ြ ာီး၊

ယခ ်လုံပ် န်ီးအရတွေွဲ့အကက ၊ အကူအညရပီးအပ်ြည် ဦးတည်အုံပ်စုံြ ာီး ၊ လုံပ် န်ီးတစ်ခုံစအတွေက် ခနို့်ြန်ီးကုန်ကျစရတ်၊
လုံပ် န်ီးအရကာ ်အထည်ရဖာ် လုံပ်ရ

ာ ်ြည်ကာလ န ် တ

်မပန်လည်လုံပ်ရ

ာ ်ြည် အဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီးေှိခပါက

ထှိုံသတ ်ီးအခ က်အလက်ြ ာီး အာီးလုံီးကှိုံ ထည်သွေ ်ီးရပီးေပါြည်။
အထက်တွေ ် ရဖာ်မပထာီးရသာအခ က်အလက်ြ ာီးကှိုံ ထည်သင်ျားရဖာ်မပနှိုံ ်ေန်အတွေက် ရအာက်ပါဇယ ျားကု နမူနောအမဖစ်

▪

အသုျားမပြုနုင်သည်။
ရ

-် (ရန်ပံင ွေ ရရှခခ ်ျား၏ အက ်းရ

အဖွေွဲ့အစည်ျားအသနခဖင်
➢

Baseline -

➢

Target -

်အသနခဖင် လက်ခရရှင

ပ်သဆ င်နင်သသ အရ မ ျားကသဖ ခ် ပပါ။)

ပ်ငန််းအစအစဥ်မ ်း (ေလေ်မျ ျား ေေှိေန်အတွေက် လုပ်သ
အစအစဥ်ြ ာီးကှိုံ ရဖာ်မပပါ။)
၁
၂

င်မည်

အြ န်က

စစသပါင််းြနို့်မှန််း ရန်ပုံ င ွေ
ပမ ဏ

၃
သ ေါ်

စုံစုံငပေါ ်ျားရန်ပုံင ွေ

ခမန်မ င က
ွေ ပ်

▪

အ

▪

သ ်၏ စှိတ်၀ ်စာီးြှုရဖာ်မပခ က် အက ဥ်ီးခ ပ်အာီး eoi.myanmar@unfpa.org သှိုံို့ သပျားပုုံ့ပါ။

၆။

( ုံို့)

ုမပြုလ အ ျား အဂ္ဂလှိပ်ဘာသာ ( သှိုံို့ ) မြန်ြာဘာသာမဖ ် တ ်မပနှိုံ ်သည်။

သနောက်ဆုံျားငပျားပုံို့ရမည်ရက်
▪

လက်ခရရသသ ရလျှာက်လာြ ာီးအာီး အခ န
ှိ ်န ်တရမပီးည လက်ခသွောီးြည်မဖစ်ပပျား ၂၀၂၂ ခုံနှစ်၊ ငမလ၊ ၂၅ ရက်ငနို့
ရနောက်

▪

ုံီးထာီး လက်ခသွောီးြည်။

ရလျှာက်ထာီးလှိုံသည်အဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီးအာီး

ရလျှာက်လာြ ာီးကှိုံ

တတ်နှိုံ ်သြျှ

အသစ

ုျား

သပျားပုုံ့သ ျားရန်

တုက်တန်ျားလုပါသည်။

၇။

သရ်းြ ယ်ခြင််းအဆင်ဆ ်
▪

ေန်ပုံရ ွေြ ာီးန ်

အရထာက်အပြ ာီးလ ်မြန်စွော

ရပီးနှိုံ ်ရေီးအတွေက်

ကုလသမဂ္ဂလူဦျားသရေန်ပုံရ ွေအဖွဲ့အစည်ျားအတင်ျား ရကာ်ြတဖွဲ့၍
▪

ပပျားမပည်စုသသ

သလျှ က်လ ရရနုင်ရန်အတက်

ေ ်ီးလ ်ီးခ က်ြ ာီးအတက်
ထုသသ
ုုံ့

၈။

သလျှ က်လ မျ ျား

န်ျားစစ်သ ျားမည်မဖစ်သည်။

ထပ်မလှိုံအပ်ရသာ

သလျှ က်လ တင်သင်ျားသူထ

သရ က်ရလ ပါက

ဖုံန်ီးရခေါ်

ှိုံြှုြ ာီး

င်ရွက်ရ တင် လုခခြုသရျားကု ထည်သွေ ်ီးစဥ်ီးစာီးပပီး သတမပြု လုပ်သ

သတ ်ီးအခ က်လက်၊
မပ လုံပ်သ ျားမည်

နင်

မဖစ်သည်။

င်သ ျားမည် မဖစ်သည်။

ြ ်းခမြှင်ခြင််းနှင် သငသပ်းသြ ခြင််း
▪

ေန်ပုံရ ွေရထာက်ပရပီးေန်

ုံီးမဖတ်ခ က်ခ ပပီးသည်န ် တပပြုင်နက် ရလျှာက်ထာီးရသာ အဖွေွဲ့အစည်ီးြ ာီးသည် UNFPA

န ် ေန်ပုံရ ွေသရဘာတူညခ က်ကှိုံ လက်ြတ်ရေီးထှိုံီး ေြည်။
▪

ေန်ပုံရ ွေသရဘာတူညခ က် လက်ြတ်ထီးှိုံ ပပီးသ ျားပါက ေန်ပုံရ ွေြ ာီးကှိုံ တစ်ကကှိြ်တည်ီးမဖ ် ထုံတ်ရပီးသွောီးြည်
မဖစ်သည်။

၉။

အစရင်ြံခြင််း
▪

စမကန်ျားက လ အလယ် တင် လုပ်ငန်ျားတုျားတက်မှု အစရင်ခစ

အကျဥ်ျားချြုပ် (progress/interim report)

ကှိုံတင်မပရမည်။
▪

ေန်ပုံရ ွေလက်ခေေှိရသာအဖွေွဲ့ြ ာီးသည် လုံပ် န်ီးအစအစဥ်ြ ာီး အာီးလုံီးအရကာ ်အထည်ရဖာ် ပပျား

ုံီးသည်ရနောက်

(၄၅)

သုျားစမှု)

ေက်အတွေ ်ီး

ရနောက်

ုံီးအစေ ်ခစာအတုချြုပ်

(စမကန်ျားလုပ်သ

င်မှုနင်

ဘဏ္ဍ သရျား

ကု

အဂဂလှိပ်ဘာသာမဖ ်မဖစ်ရစ၊ မြန်ြာဘာသာမဖ ်မဖစ်ရစ တင်မပရန် လုအပ်သည်။
▪

ရနောက်

ုံီး

နှိုံ ်ပါသည်။

အစေ ်ခစာရေီးသာီးောတွေ ်

လှိုံအပ်ပါက

ကုလသမဂ္ဂ လူဦျားသရရန်ပုသငအဖွဲ့ြ

ကူညမပ ်

်ရပီး

