မြန်ြာနင
ို ်ငလ
ံ ြ််းြ ာ်းပ ေါ်ြှအကြြ််းဖြ်ြှု ဋ ြခတို့ိုအာ်း အရှန်ရ အ
် ဆံို်းသတ် ပေရန်
အထ်းအပရ်းပ ေါ် န်ကြာ်းခ ြ်
ရက်စွဲ။ ၂၂ - ၂ - ၂၀၂၁
သို့
မြန်ြာနိုင်ငံမ ည်သြ ာ်း၊ အို ်ခ ျု ်ပနသြ ာ်းနှင် အမ ည်မ ည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အေည််းြ ာ်း
ငငြ််းခ ြ််း ါပေ၊ ရှပလာင်(ြ်)၊ ဆလာြ်၊ သနတသိုခြ ပရာြ် ါပေသတည််း။
အပြည်ပြည်ဆင်ရာနှငပ် ြန်ြာနင်ငံဘာသာပြေါင််းစံငငြ််းချြ််းပရ်းအဖွဲ့ွဲ အပနပဖင် နက်ရှိုင််းလှစာ
ပသာ စတ်ြပကာင််းြှိုပဖင်၊ သက်ဆင်သအ
ူ ာ်းလံ်းတို့အာ်း ပြန်ြာနင်ငံ၏ လြ််းြျာ်းပြေါ်၌ ပဖစ်ြျက်
ပနပသာ ဝြ််းနည််းဖယ်ရာပဖစ်ရြ်တအ
ို့ ာ်း ပလျာချရြ်ဆင််းကကြေါရန် ပြတတာရြ်ခံအြ်ြေါသည်။ ဤလ
အတင််းြှာပသ်းထက်သံယပဖစ်ြှိုြျာ်း

ြပဖစ်ခြေါ
ွဲ သည်။

ပြန်ြာပြည်သူြျာ်း၏

အသက်ဇီဝန်အာ်း

အထတ်အပြတ်ထာ်း ပလ်းစာ်းြှိုနင
ှ ်အတူ RfP သည်ြြှတ်ြသန်ရြ်တည်ြေါသည်။ အပြစ်ြွဲပြည်သူ
ြျာ်း ပသ်းထက်သံယ ပဖစ်ရပခင််းအာ်း ကျွန်ြ်တရ
ို့ ှိုြခ
် ျြေါသည်။
RfP သည်ကြဘာပလာက၌ စစ်နှင်အကကြ််းဖက်ြှို ကင််းစင်ပရ်းဟူပသာ ပြင်ကင််းအာ်းပြေါ်
ထန််းလာပစပရ်းအတက် ရင််းနှီ်းပြြုြ်နံကှ ကကန်ပသာ ကြဘာဘာသာအသီ်းသီ်းြှ ပနောက်လက်ြျာ်းပဖင်
ြေါဝင်ဖွဲွဲ့စည််းထာ်းပသာ နင်ငံပရ်းကင််းစင်သည် ကကာ်းပနဖက်ြလက်အဖွဲ့ွဲ အစည််းတစ်ရြ်ပဖစ်ြေါသည်။
ပြန်ြာပြည်ြှသက်ဆင်သူအာ်းလံ်းနှင် ြူ်းပြေါင််းပဆာင်ရွက်ကာ ငြီ်းခွဲသည်ဆယ်စနှစ်အတင််း တင််း
ပြည်၌ ပဖစ်ထန််းခွဲပသာ ဒီြကပရစီအပရ်းနှင် ငငြ််းချြ််းပရ်းတို့အာ်း ပကျ်းဇူ်းတင်ဂဏ်ယူစာ အသ
အြှတ်ပြြုခွဲြေါသည်။ ကျွန်ြ်တို့သည် အဆြေါပကာင််းကျြု်းရလဒ်ြျာ်း အပြေါ်၌ တည်ပဆာက်ထာ်းပသာ
နင်ငံပတာ်အပဖစ်ပြေါ်ထန််းလာပစပရ်းအတက် ကကီ်းြာ်းပသာ ပြ ာ်လငခ
် ျက်အာ်း ဖွဲ့ံ ငဖြု်းရှင်သန်ခွဲ ရြေါ
သည်။
ပရွ်းပကာက်ြွဲရလဒ်ြျာ်းအပြေါ်၌
ဝြ််းနည််းဖယ်ရာ

အပငင််းြာ်းြှိုအာ်းအပပခခံ၍လတ်တပလာပဖစ်ပြေါ်ပနပသာ

အလှည်အပပြာင််းတို့ပကကာင်

ညီညတ်ပရ်းြျက်ပြာ်းခွဲရြေါသည်။

နင်ငံပတာ်အတင််း၌

သက်ဆင်သူအာ်းလံ်းအာ်း

စတ်ဝြ််းကွဲပြာ်းြှိုြျာ်းပဖစ်၍

အနူ်းအညတ်ြန််းကကာ်းလြေါသည်။

ငငြ််းချြ််းပရ်းသည် အလာ်းအလာပကာင််း၍ ပဖစ်နင်ပချရှ ြေါသည်။ ငငြ််းချြ််းပရ်းသည် (ြဋြကခတို့
ပပြပအ်းပရ်း) အတက်တစ်ခတည််းပသာ လြ််းပဖစ်ြေါသည်။ နှစ်ြရပစေရ ကကာပညာင််းစာ ခံစာ်းခွဲ
ရသည် နင်ငံပတာ်၏ ဆင််းရွဲဒကခသည် နှစ်ဦ်းနှစ်ဖက်ပတွဲ့ဆံပဆ်းပန်းပခင််းအာ်းပဖင်သာလျင် ကစာ်း၍
ရြေါြည်။ လြ််းြပြေါ်ြှာ အကကြ််းဖက်ပခင််းအာ်းပဖင် အနောြျာ်းြကျက်နင်ြေါ။
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ဤနင်ငံ၏ ပကျာြဆ
ွဲ င််းရွဲသာ်း လူတန််းစာ်းြျာ်းသည် ပြင််းထန်လှသည် ပရာဂေါကြ်ဆ်းကကီ်း
အပြင် အလြ်လက်ြပဖစ်
ွဲ ြှို စာ်းနြ်ရကခရှာ်းြေါ်းြှို စသည်အပထပထစန်ပခေါ်ချက်တပို့ ဖင် ရင်ဆင် ပနရ
ြေါသည်။ အြျာ်းပြည်သူတို့ဘဝ ရှင်သန်ပရ်း အတက် ငငြ််းချြ််းပရ်းက အပရ်းတစ်ကကီ်းအထူ်း လအြ်
လျက်ရှြေါသည်။

သက်ဆင်သူအာ်းလံ်း

အထူ်းသပဖင်တြ်ြပတာ်အာ်း

အပလ်းအနက်

ြန်ကကာ်း

ပြတတာရြ်ခံလြေါသည်။ ပြဿနောအရြ်ရြ်အာ်း ပပဖရှင််းပရ်းအတက်၊ သင်ပြတ်ပရ်း အတက် ပတွဲ့ဆံ
ပဆ်းပန်းြွဲ စာ်းြဝ
ွဲ င််းသို့ ပြန်လည်သာ်းပရာက်ကကြေါ။
ဘာသာပြေါင််းစံငငြ််းချြ််းပရ်း (ငငြ််းချြ််းပြတတာ) အဖွဲ့ွဲ အပနပဖင် သံဃြဟာနောယက (ြဟန)
ဆရာပတာ်ကကီ်းြျာ်း၊ ပြန်ြာနင်ငံကက်သလစ်ဆရာပတာ်ကကီ်းြျာ်းအဖွဲ့ွဲ ချြုြ် (CBCM)နှင် ထြ်တထ
ူ ြ်ြ
နှို်းပဆာ်လသည်ြှာ ပြန်ြာပြည်အာ်း ငငြ််းချြ််းသာယာသည် နင်ငံပတာ်အပဖစ် ပရရှညတ
် ည်တပစရန်
ံ
ြျက်နှောချင််းဆင် ပတွဲ့ဆံပဆ်းပန်းကကငြီ်း လြ််းြပြေါ်ြှ အကကြ််းဖက်ြှိုတို့အာ်း အရှန်သတ်၍ ရြ်တနို့်
ကကြေါရန် ထြ်ပလာင််းပြတတာရြ်ခံအြ်ြေါသည်။
အဖွဲ့ွဲ ဝင်နင်ငံပဖစ်ပသာ ပြန်ြာနင်ငံ၏ ငငြ််းချြ််းပရ်း၊ တည်ငငြ်ပရ်းနှင် ဖွဲ့ံ ငဖြု်းစည်ြင်သာယာ
တ်းတက်ပရ်းအတက်

ပဒသဆင်ရာအဖွဲ့ွဲ အစည််းတစ်ရြ်ပဖစ်ပသာအာဆီယံအဖွဲ့ွဲ အပနပဖင်

အပစာ

တလျင် ကူညပ
ီ ဆာင်ရွက်ြေါရန် ကျွနြ် တို့ အပနပဖင် အပလ်းအနက်ြန်ကကာ်းအြ်ြေါသည်။

အာဆီယအ
ံ ဖွဲ့ွဲ ကကီ်း၏ ြဋညာဉ်စာချြုြတ
် င် အဖွဲ့ွဲ ဝင် နင်ငံြျာ်းအပနပဖင် ဒီြကပရစီပရ်း၊
လူူ့အခငအ
် ပရ်း၊ တရာ်းဉြပဒစ်းြ်းပရ်းနှင် ပကာင််းြန်ပသာအြ်ချြုြ်ပရ်းတို့ ပဖာ်ပဆာင်ရန် ကတ
ကဝတ်ပြြုထာ်းြေါသည်။ ထို့ပကကာင်အချန်ြပနှောင််းြီ တင််းရင််းသာ်းလူနည််းစ၊

လူြျြု်းစြျာ်းအြေါအဝင်

ပြန်ြာပြည်သူတစ်ရြ်လံ်း အတက် အာဆီယံအဖွဲ့ွဲ ကကီ်းအပနပဖင် အကျြု်းပြြုလြ်ငန််းတို့အာ်း ဆထက်
တန်ြ်းတ်း၍ ပဆာင်ရွက်ရန်အချန်တန်ပြငြီ။

သက်ဆင်သူအာ်းလံံ်းတို့ လက်ခံနင်ပသာ အပပခအပနပရာက်ရှလာပသာအခေါတင်၊ ဘာသာ
ပြေါင််းစံငငြ််းချြ််းပရ်းအဖွဲ့ွဲ ကကီ်းသည် ပြန်ြာနင်ငံ၌ ငငြ််းချြ််းပရ်း၊ အြျြု်းသာ်းပြန်လည်သင်ပြတ်ပရ်းနှင်
ဖွဲ့ံ ငဖြု်းတ်းတက်ပရ်းတို့ ထန််းကာ်းလာပစရန် အပြင်ြတူပသာ ရှိုပထာင်တို့အာ်း ညနှိုင််းပဆ်းပန်း
အပပဖရှာရန် အတက် လတ်လြ်ပသာဝန််းကျင်တစ်ခအာ်း ပဖာ်ပဆာင်နင်ရန် ပဆ်းပန်းြွဲ စကာ်းဝင််း
ြျာ်းက ဆက်လက် ကျင််းြရန် အဆင်သငပ် ဖစ်ပနပကကာင််းအသပြ်းအြ်ြေါသည်။
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