Responsible Business Fund
(RBF) Myanmar
ပဉ္စမအကကြိမ်မ မြောက် အဆြိို ပြုလြောမြေါ်ယူ ြင််း
(၂၀၂၁ ြိုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက် မှ (၂၇) ရက် အထြိ)
မမန်မွှာနိုငင
် ံ ှအရင်္်းစွှာ်းနှငအ
် လတ်စွှာ်းစီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််းမ ွှာ်းတွင် တွှာဝန်ယူမ၊ှို တွှာဝန်ခံမှို ှရင်္ွှာ အရလအထ
ရကွှာင််းမ ွှာ်း တို်းပွွှာ်းလွှာရစလိုင်္ည် ည် ယ
ွ ်ခ က်မြင် ဒန််းမတ်နင
ို င
် ံမှ မန်မြောကျပ်မငွေ သြိန််းမပါင််း (၅၀,၀၀၀)ကို ြွံြို့မြ ်းရ ်း
အကူအညီအမြစ် ထပ်မံရပ်းအပ်င်္ွွှာ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။ အဆိုပါအကူအညီကို RBF Myanmar ၏ ပဉ္စမအကကမ်ရမမွှာက်
အဆိုမပ လွှာရခေါ်ယူမခင််းမှ တဆင််ရပ်းအပ်င်္ွှာွ ်းမည်မြစ်မပီ်း လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းအရနမြင် “Challenge Fund” တွင် ဝင်ရ ွှာက်
ရလ ွှာက်ထွှာ်း မည်မြစ်ပါင်္ည်။ လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းင်္ည် ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါ ဧရြိယြော (၆)ြို ရအွှာက်တွင် အက ံ ်းဝင်င်္ည် စီမံကန််း
မ ွှာ်းကို အဆိုမပ ရလ ွှာက်ထွှာ်းနိုင်မပီ်း စီမံကန််းကိုန်က စ တ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင
ို ််းကိုရထွှာက်ပံရငွအမြစ် ရပ်းအပ်င်္ွှာွ ်းမည်
မြစ်ပါင်္ည်။
၁။ စွမ််းအင်အရလအလွငရ
် လ ွှာခ မခင််း
၂။ ရ င်္ံို်းစွွဲမှိုရလ ွှာခ မခင််း
၃။ စွန်ပစ်ပစစည််းမပန်လည်အင်္ံို်းခ မခင််း
၄။ လိုပ်ငန််းခွငရ
် ဘ်းအနတ ွှာယ်ကင််း ှင််းရ ်းနှင် က န််းမွှာရ ်း
၅။ အစွှာ်းအရင်္ွှာက်ရဘ်းအနတ ွှာယ် ကင််း ှင််းရ ်း
၆။ စွန်ပစ်ရ ဆို်းင်္န်စင်မခင််း
အဆိုပါဧ ယွှာ(၆)ခိုရအွှာက်မှ တွှာဝန်ယူမ၊ှို တွှာဝန်ခံမှို ရင်္ွှာအရလ
ှ
အထရကွှာင််းမ ွှာ်းကို စတင်အရကွှာင်အထည်
ရြွှာ် န် ရငွရ က်းအခက်အခွဲ ရနပါက
ှ
RBF အရနမြင် ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါင်္တ်မတ
ှ ်ထွှာ်းင်္ည် ွှာခင
ို ်နှိုန််းနှင် ရငွရ က်း
ပမွှာဏမ ွှာ်းအတိုင််း မထြောက်ပံ့မငွေမပ်းအပ်ရန် စဉ််းစွှာ်းင်္ွွှာ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။


ဧ ယွှာ ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ နှင် ၅ ရအွှာက်တွင် ရလ ွှာက်ထွှာ်းမည်လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းအတွက် စီမကြိန်း် ကိုန်ကျစရြိတ် ၏ ၃၀%
(အမျြော်းဆို်း သြိန််း ၈၀၀ ကျပ်အထြိ)
(င်္တမပ န်မှွှာ ဧ ယွှာ ၄ နှင် ၅ ရအွှာက်တင
ွ ် ရလ ွှာက်ထွှာ်းမည်စီမံကန််းင်္ည် နိုင်ငံမခွှာ်းင်္တင်
ို
ပရနရင်္ွှာ
ို
ပကို
ို န်
(င်္မဟို
ို
တ)် နိုင်ငမံ ခွှာ်းင်္ို တင်ပို န်ခင
ို ်လိုရ
ံ င်္ွှာအလွှာ်းအလွှာ င်္ည
ှ
်ကန
ို ်ပစစည််းမြစ် ပါမည်။)



ဧ ယွှာ ၆ ရအွှာက်တင
ွ ် ရလ ွှာက်ထွှာ်းမည်လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းအတွက် စီမကြိန်း် ကိုန်ကျစရြိတ၏
် ၅၀% (အမျြော်းဆို်း သြိန််း
၈၀၀ ကျပ်အထြိ)



စီ်းပွွှာ်းရ ်းအ ြွံြို့မြ ်းမှို အွှာ်းနည််းရင်္ွှာ ကခ င်၊ ကယွှာ်း၊ က င်၊ ခ င််း နှင် ခိုင်မပည်နယ်မ ွှာ်း ှ လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းအတွက်
စီမကြိန်း် ကိုန်ကျစရြိတ်၏ ၅၀% (အမျြော်းဆို်း သြိန််း ၈၀၀ ကျပ်အထြိ)



ဒန််းမတ်နင
ို ်ငံမှ ထိုတ်လိုပ်ရင်္ွှာစက်ပစစည််းနှင်နည််းပညွှာမ ွှာ်းကို အင်္ံို်းမပ မည်လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းအတွက် စီမကြိန််း
ကိုန်ကျစရြိတ်၏ ၅၀% (အမျြော်းဆို်း သြိန််း ၈၀၀ ကျပ်အထြိ)
(င်္ရင်္ွှာ်
ို
အဆိုမပ ထွှာ်းရင်္ွှာစီမံကန််းအတွက် င်္င်ရတွှာ်င်္ည်စက်ပစစည််း (င်္မဟို
ို
တ)် နည််းပညွှာ ရ ွှာင််းခ
မည်င်္ူ (Supplier) ကို လိုပ်ငန််းဘက်မှ ကိုယတ
် ိုငရ
် ်းွ ခ ယ် မည်မြစ်မပီ်း RBF အရနမြင် Supplier ရ ်းွ ခ ယ်
ရပ်းမည် မဟိုတ်ပါ။)
တိုက် (ဘီ) ၊ (၁၀) လွှာ ၊ အခန််း (၇) ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာကွနဒ
် ို ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာလမ််း ၊ လှိုင်မမ ြို့နယ် ၊ န်ကိုန် ၊ မမန်မွှာ ။

Responsible Business Fund
(RBF) Myanmar
RBFင်္ည် တွှာဝန်ယူမ၊ှို တွှာဝန်ခံမှို ှရင်္ွှာ အရလအထရကွှာင််းမ ွှာ်းကို စတင်ရမပွှာင််းလွဲက င်င်္ံို်းမည် လိုပ်ငန််းမ ွှာ်း
အရနမြင် င််းနှီ်းမမ ပ်နှံ ွှာတွင် ကကံ ရတွြို့ ရလ ရင်္ွှာ
ှ
ရငွရ က်းဆိုင် ွှာအခက်အခွဲမ ွှာ်း၊ မရင်္ခ ွှာမှိုမ ွှာ်းနှင် စွန်စွှာ်း မှိုမ ွှာ်းကို
တစ်ြက်တစ်လမ််းမှ ရလ ွှာပါ်းင်္ွွှာ်းရစ န်အတွက် ရပ်းအပ်ရင်္ွှာရထွှာက်ပရငွ
ံ
မြစ်ပါင်္ည်။ RBF မှ င်္တ်မှတ်ထွှာ်းရင်္ွှာ
ဧ ယွှာ (၆) ခို ရအွှာက်တင
ွ ် ရထွှာက်ပရငွ
ံ
မ ွှာ်းကို

စတင်လပ
ို ရ
် ဆွှာင်မပီ်း

ရင်္ွှာလို
ှ
ပ်ငန််းမ ွှာ်းအရနမြင် တွှာဝန်ယူမှို၊ တွှာဝန်ခံမှို အရလအထရကွှာင််း

အမခွှာ်းရင်္ွှာ

စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််းမ ွှာ်းကပါ

အွှာ်းက အတိုယူလိုပရ
် ဆွှာင်နိုငရ
် စမည်

စီမံကန််းမ ွှာ်းကို မမန်မွှာနိုငင
် အ
ံ နှအမပွှာ်း
ံ
ှ စီ်းပွွှာ်းရ ်းကဏ္ဍမ ွှာ်းအွှာ်းလံို်းတွင် ရပေါ်ရပါက်လွှာရစ န် အဓက ည် ယ
ွ ်ပါင်္ည်။
အဆိုပါ စီမံကန််းမ ွှာ်း အရကွှာင်အထည်ရြွှာ်ရဆွှာင်မခင််းမှတဆင် အလိုပ်အကင
ို ်အခွငအ
် လမ််းမ ွှာ်း ပိုမိုရပ်းအပ်လွှာနင
ို ်မခင််း၊
အမခွှာ်းရင်္ွှာဆက်စပ်င်္ည် တစ်နင
ို ်တစ်ပင
ို ်လပ
ို ်ငန််းငယ်မ ွှာ်းကိုပါ တို်းတက်လွှာရစနိုငမ် ခင််း စင်္ည်အွှာ်းလံို်းပါဝင်ရင်္ွှာ
ရ

ှည် ြွံြို့မြ ်းတို်းတက်မှိုဆိုင် ွှာ အက ်းရက ်းဇူ်းမ ွှာ်းကို

ှ န် ည် ယ
ွ ်ပါင်္ည်။ ရလ ွှာက်ထွှာ်းမည်ကမ
ို ပဏီ (င်္မဟို
ို
တ ်)

စီ်းပွွှာ်းရ ်း လိုပ်ငန််းင်္ည် ရအွှာက်တင
ွ ရ
် ြွှာ်မပထွှာ်းရင်္ွှာ သတ်မှတ်ြျက် (၇) ြျက် နှင်ကက
ို ်ညီ မည် မြစ်ပါင်္ည်။
၁။ RBF၏ ဧ ယွှာ (၆) ခိုအနက်မှ အနည််းဆံို်းဧ ယွှာတစ်ခိုတွငအ
် က ံ ်းဝင် မည်။ တွှာဝန်ယူမ၊ှို တွှာဝန်ခံမှို ရင်္ွှာ
ှ
အရလအထရကွှာင််းမ ွှာ်းကို စံနမူနာအမြစ် မပင်္နိုင်င်္ည်စမ
ီ ံကန််း မြစ် မည်။
၂။ ၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧမပီလ မတိုင်မီ စီမံကန််းမပီ်းစီ်း န်လိုအပ်င်္ညအ
် တွက် မမလိုပ်ငန််းနှင်ကိုကည
် ီင်္ည်နည််းပညွှာအွှာ်း
ရင်္ခ ွှာစွွှာရ ်းွ ခ ယ်ထွှာ်းမခင််း၊ စက်ပစစည််း (င်္မဟို
ို
တ)် နည််းပညွှာရ ွှာင််းခ မည်င်္ူ (Supplier) အွှာ်း ရ ်းွ ခ ယ်
ထွှာ်းမခင််း၊ လိုပ်ငန််းဘက်မှ စိုကထ
် ိုတ် မညရ
် ငွအ င််းအနှီ်းအွှာ်း မပင်ဆင်ထွှာ်းမခင််း စင်္ည်တက
ို ကို က တင်မပ လိုပ်
ထွှာ်း ပါမည်။
၃။ အဆိုမပ ထွှာ်းရင်္ွှာစီမံကန််းင်္ည် မမ ြို့နယ်အတွင််း ှလိုပ်ငန််းတူမ ွှာ်းမှ လိုပ်ကင
ို ်ထွှာ်းြူ်းမခင််းမ ရင်္်းင်္ည
ှ
်စီမံကန််း
မြစ် ပါမည်။ အကယ်၍ အမခွှာ်းလိုပ်ငန််းတူမ ွှာ်းမှလိုပ်ကင
ို ထ
် ွှာ်းမပီ်းရင်္ွှာ အလွှာ်းတူစီမက
ံ န််းကို ထပ်မံရလ ွှာက်
ထွှာ်းပါက RBF ဘိုတ်အြွွဲြို့အရနမြင် ထည်င်္ွင််းစဉ််းစွှာ်းနိုင်ရမခမ ွှာ်းစွွှာနည််းပါ်းင်္ွွှာ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။ RBF မှ
ရထွှာက်ပရပ်းထွှာ်း
ံ
ရင်္ွှာ စီမံကန််းမ ွှာ်းအွှာ်းရအွှာက်ရြွှာ်မပပါ RBF Website Link မှတဆင်ဝင်ရ ွှာက်ရလလွှာ
နိုင်ပါင်္ည်။
http://www.rbfmyanmar.com/supported-sme-list
၄။ RBF မှ မပ လိုပ်ခမပီ
ွဲ ်းရင်္ွှာ ရလ ွှာက်လွှာရခေါ်ယူမှိုမ ွှာ်းတွင် ဝင်ရ ွှာက်ယှဉမ် ပ င်၍ ရထွှာက်ပံရငွ

ခွဲ
ှ မပီ်းရင်္ွှာ

လိုပ်ငန််းမြစ်ပါက RBF ဘိုတအ
် ြွွဲြို့မှ ရ ်းွ ခ ယ်မညအ
် ခွင်အရ ်း နည််းင်္ွွှာ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။
၅။ င်္င်၏ကိုမပဏီ (င်္မဟို
ို
တ)် လိုပ်ငန််းင်္ည် မမန်မွှာနိုငင
် တ
ံ င
ွ ်မှတ်ပတ
ိုံ င်ထွှာ်းရင်္ွှာလိုပ်ငန််းမြစ် မည်။ အမမွဲတမ််း
ဝန်ထမ််းဦ်းရ

(၆၀၀)ရအွှာက် (င်္မဟို
ို
တ)် မတည် င််းနှီ်းရငွက ပ် င်္န််း ၁၀,၀၀၀ ရအွှာက် ရင်္ွှာ
ှ
လိုပ်ငန််း

မြစ် မည်။
၆။ အနည််းဆံို်းလိုပ်ငန််းင်္က်တမ််း (၂) နှစ် ှရင်္ွှာ ကိုမပဏီ (င်္မဟို
ို
တ)် စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််းမြစ် မည်။ ၂၀၂၀ခိုနှစ်
အတွက် မပင်ပစွှာ င််းစစ်မတ
ှ က
ွ ်ခ က်ထွှာ်းရင်္ွှာ အရံှို်းအမမတ်ရငွစွှာ င််းမ ွှာ်းကို မပင်္နိုင် မည်။
၇။ အ က်၊ ရလွှာင််းကစွှာ်း၊ ရဆ်းလပ်၊ လက်နက်နှင် နိုင်ငတ
ံ ကွှာမှတွှာ်းမမစ်ထွှာ်းရင်္ွှာနယ်ပယ်မ ွှာ်းတွင် လိုပ်ကင
ို ်ရန
ရင်္ွှာ ကိုမပဏီ (င်္မဟို
ို
တ)် စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််းမမြစ် ပါ။
တိုက် (ဘီ) ၊ (၁၀) လွှာ ၊ အခန််း (၇) ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာကွနဒ
် ို ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာလမ််း ၊ လှိုင်မမ ြို့နယ် ၊ န်ကိုန် ၊ မမန်မွှာ ။

Responsible Business Fund
(RBF) Myanmar
င်္င်၏ကိုမပဏီ (င်္မဟို
ို
တ)် စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််းင်္ည် အထက်ရြွှာ်မပပါ အခ က်အလက်မ ွှာ်းအွှာ်းလံို်းနှင်ကိုကည
် ီပါ
က RBF မှ ရထွှာက်ပံရ က်းရငွ

ှ န်အတွက် ပထမအဆင်ရလ ွှာက်လွှာ (Concept Notes) ကို အထမြည်စွကရ
် ်းင်္ွှာ်း

တင်မပ မည်မြစ်ပါင်္ည်။ ရလ ွှာက်လွှာမ ွှာ်းကို ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါ စနှုန််း (၄) ြိုမြင် စီစစ်ရ ်းွ ခ ယ်င်္ွှာွ ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။

စဉ်
၁။

အကဲ ြတ်မညံ့်စနှုန််းမျြော်း

အကဲ ြတ်မှုပိုစ

ရြောြြိင
ို ်နှုန််း

မမနယ်တွင််း၊ ခရိုငတ
် ွင််း၊ တိုင််းရဒင်္ကကီ်း (င်္)ို

မမန်မွှာနိုငင
် ံတစ်ဝှမ််းလံို်း လို
ှ ပ်ငန််းမ ွှာ်းမှ အတိုယူ

၄၅%

မပည်နယ်တင
ွ ််း နှင် နိုင်ငတ
ံ ွင််း ှ လိုပ်ငန််းမ ွှာ်း

နိုင်ရင်္ွှာ စံနမူနာစီမက
ံ န််းမြစ်မခင််း

မှ လိုကပ
် ါအတူယူ လိုပ်ရဆွှာင်နိုင်င်္ည်
စံနမူနာ ရကွှာင််း မြစ်နိုငရ
် မခ
၂။

၃။

စီမံကန််း၏စီ်းပွွှာ်းရ ်းအ အက ်းအမမတ်

အဆိုမပ ထွှာ်းရင်္ွှာ စီမံကန််း၏ အ င််းရက

မြစ်နိုငရ
် မခ

ကွှာလ ကွှာမမင်မခင််း နှင် ရငွရ ်းရ က်းရ ်း

(အ င််းရက ကွှာလမြင် အကွဲမြတ်င်္ည်။)

ဆိုင် ွှာ စွန်စွှာ်း မှိုမ ွှာ်းမခင််း

Supplier မ ွှာ်း၏ လိုပ်ငန််း အရတွြို့အကကံ နှင်

စီမံကန််းအတွက်ရ ်းွ ခ ယ်ထွှာ်း ရင်္ွှာ Supplier

လဒ်မ ွှာ်း

၃၀%

၁၅%

င်္ည် အလွှာ်းတူ စီမံကန််းမ ်းကို ရအွှာင်မမင်စွွှာ
လိုပ်ရဆွှာင်ခြူ
ွဲ ်းင်္ည် အရတွြို့အကကံ မ ွှာ်းနှင်
လဒ်ရကွှာင််းမ ွှာ်း မခင်
ှ ်း (ဝယ်ယူင်္ည်ပစစည််း
ရ ်းနှိုန််းစွှာ င််း (Quotation) ကို ကိုမပဏီ
တစ်ခထ
ို က်ပို၍ရတွှာင််း န်)

၄။

ဝန်ထမ််းမ ွှာ်း၊ ရဒင်္ခံလူမှိုအင်္ိုင််းအဝင
ို ််းနှင်

စီမံကန််းကို အရကွှာင်အထည်ရြွှာ်မခင််းမြင်

င်္ဘွှာဝပတ်ဝန််းက င် အတွက်

လိုပ်ငန််းအတွက် စီ်းပွွှာ်းရ ်းဆိုင် ွှာ အက ်း

အက ်းရက ်းဇူ်းမ ွှာ်း

ှနိုင်င်္ည်

အမမတ်အမပင် အမခွှာ်း

၁၀%

ှလွှာနိုင်ရင်္ွှာ

အက ်းအမမတ်မ ွှာ်း
စိုစိုမပါင််း

၁၀၀%

တိုက် (ဘီ) ၊ (၁၀) လွှာ ၊ အခန််း (၇) ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာကွနဒ
် ို ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာလမ််း ၊ လှိုင်မမ ြို့နယ် ၊ န်ကိုန် ၊ မမန်မွှာ ။

Responsible Business Fund
(RBF) Myanmar
ပဉ္စမအကကမ်ရမမွှာက်အဆိုမပ လွှာရခေါ်ယူမခင််းကို ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါ အခ န်ဇယွှာ်းအတင
ို ််း ဆက်လက်လိုပ်ရဆွှာင်
င်္ွွှာ်းမည်မြစ်ပါင်္ည်။
မနေ့စွေဲ
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ လ
ီ (၄) က်ရန မှ

လိုပ်မဆြောင်မညံ့လ
် ိုပင
် န််းစဉ်မျြော်း
ပထမအဆင်ရလ ွှာက်လွှာ (Concept Notes) မ ွှာ်း စတင်တင်င်္င
ွ ််းမခင််း

(၂၆) က်ရန အထ
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ လ
ီ (၂၇) က်ရန

ပထမအဆင်ရလ ွှာက်လွှာ (Concept Notes) မ ွှာ်း ရနာက်ဆံို်းထွှာ်း

(ရနလည် ၁၂ နာ ီ အထ)

တင်င်္င
ွ ််းမခင််း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ လ
ီ (၂၈) က်ရန မှ

RBF မှ ပထမအဆငရ
် လ ွှာက်လွှာ (Concept Notes) မ ွှာ်းအွှာ်း စီစစ်

ရြရြွှာ်ဝါ လ
ီ (၁၅) က်ရနအထ

အကွဲမြတ်မခင််း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ရြရြွှာ်ဝါ လ
ီ (၁၆) က်ရန RBF မှ ပထမအဆငရ
် ်းွ ခ ယ်ခံ င်္ူမ ွှာ်းကို ရ ကညွှာမခင််း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လ (၁၆) က်ရန

ဒိုတယအဆင် ရလ ွှာက်လွှာအမပညအ
် စံို (Full Proposal) မ ွှာ်းအွှာ်း

(ရနလည် ၁၂ နာ ီ အထ)

ရနာက်ဆံို်းထွှာ်းတင်င်္င
ွ ််းမခင််း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧမပီလ (၉) က်ရန

RBF ဘိုတ်အြွွဲြို့င်္ို စီမံကန််းတစ်ခခ
ို င််းစီကို စီစစ်အကွဲမြတ်ထွှာ်းင်္ည်
အစီ င်ခစ
ံ ွှာအွှာ်း ရ ်းင်္ွှာ်းရပ်းပမခင်
ို ်း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧမပီလ (၁၀) က်ရန မှ

RBF ဘိုတ်အြွွဲြို့မှ ရထွှာက်ပရငွ
ံ ရပ်းအပ်မည်လိုပင
် န််းတစ်ခခ
ို င််းစီကို

(၂၃) က်ရန အထ

စီစစ်ရ ွ်းခ ယ်မခင််း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧမပီလ (၃၀) က်ရန

RBF မှ စီစစ်ရ ်းွ ခ ယ်မခင််းခံ င်္ည်လိုပ်ငန််းမ ွှာ်းကို ရ ကညွှာမခင််း နှင်
ရထွှာက်ပရငွ
ံ ရပ်းအပ်မခင််းဆင
ို ် ွှာ င်္ရဘွှာတူညီမှိုစွှာခ ပ်မူ ကမ််း ကို
ရပ်းပမခင်
ို ်း

၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ရမလ (၃) က်ရန မှ

RBF နှင် ရထွှာက်ပရငွ
ံ ရပ်းအပ် န် ရ ်းွ ခ ယ်မခင််းခံ ရင်္ွှာ လိုပ်ငန််းအ ကွှာ်း

ဇွန်လ (၁၅) က်ရန အထ

ရထွှာက်ပရငွ
ံ ရပ်းအပ်မခင််းဆင
ို ် ွှာ င်္ရဘွှာတူညီမှိုစွှာခ ပ်ခ ပ်ဆို
လက်မှတရ
် ်းထို်းမခင််း

၂၀၂၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ရမလ (၃၁) က်ရန အထ

RBF မှ Supplier င်္ို ရနာက်ဆံို်းထွှာ်း ရငွရခ မည် က်

ပထမအဆငံ့်မလ ြောက်လြော (Concept Notes) မျြော်းကြိို ၂၀၂၁ ြိုနစ
ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက်မနေ့ (မနေ့လည် ၁၂ နာရီ အထြိ)
မတြိိုင်ြင် တင်သင
ွေ ််းရမည် ြစ်ပါသည်။
တိုက် (ဘီ) ၊ (၁၀) လွှာ ၊ အခန််း (၇) ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာကွနဒ
် ို ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာလမ််း ၊ လှိုင်မမ ြို့နယ် ၊ န်ကိုန် ၊ မမန်မွှာ ။

Responsible Business Fund
(RBF) Myanmar
အဆြိို ပြုလြောမလ ြောက်ထြော်းရန်အတွေက် လမ််းညန်ြျက်


မန ပည်မတြော်၊ ရန်ကိုန်၊ ပဲြ်းူ ၊ မမကွေ်း၊ မနတမလ်း၊ စစ်ကင
ိုြိ ််း၊ တနသသြောရီ၊ ဧရြောဝတီ၊ ရှမ််း၊ မွေန် အစရှြိသညံ့်
တြိိုင််းမေသကကီ်း နှငံ့် ပည်နယ်မျြော်းမှ အရင်္်းစွှာ်းနှင်အလတ်စွှာ်း စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််း င
ှ ်မ ွှာ်းအရနမြင် ရလ ွှာက်ထွှာ်း
လိုပါက ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါလင(် ခ်)ကို တိုကရ
် က
ို ်နပ်
ှ ၍ ရလ ွှာက်ထွှာ်းနိုင်ပါင်္ည်။
Online Google Form Link
Myanmar Version

: https://forms.gle/biNtetPYaFBQQvvp9

English Version

: https://forms.gle/r72GRm5PV6YmdQUb7

ရလ ွှာက်လွှာအွှာ်း

ဝင်ရ ွှာက်ရမြဆိုမပီ်းပါက

င်္င်ထံင်္ို

ရအွှာင်မမင်စွှာွ ရမြဆိုမပီ်းင်္ွွှာ်းမပီမြစ်ရ ကွှာင််း

အလိုအရလ ွှာက် အီ်းရမ်း(လ်) တစ်ရစွှာင်ဝင်ရ ွှာက်လွှာမည် မြစ်ပါင်္ည်။


ကြျင်၊ ကယြော်း၊ ကရင်၊ ြျင််း၊ ရြြိင
ို ် ပည်နယ်မျြော်းမှ အရင်္်းစွှာ်းနှင်အလတ်စွှာ်း စီ်းပွွှာ်းရ ်းလိုပ်ငန််း ှင်မ ွှာ်း
အရနမြင် ရလ ွှာက်ထွှာ်းလိုပါက ရအွှာက်ရြွှာ်မပပါ အီ်းရမ်း(လ်) လပ်စွှာင်္ို တိုကရ
် ိုကရ
် လ ွှာက်ထွှာ်းနိုင်ပါင်္ည်။



အီ်းရမ်း(လ်)ရခါင််းစဉ်

။

။ 5th call - January 2021 - Submitting Concept Note of ( ) company

အီ်းရမ်း(လ်)ရပ်းပို န်

။

။ applications@rbfmyanmar.com

ရလ ွှာက်လွှာရလ ွှာက်ထွှာ်း ွှာတွင် အခက်အခွဲတစ်စတ
ံို စ် ွှာ ပါက
ှ
နမူနာမ ြဆြိိုနည််းဗီေီယအ
ြိို ြော်း ရအွှာက်ရြွှာ်မပ
ပါ လင်(ခ်) တွင်ဝင်ရ ွှာက် ကည်ရှိုနင
ို ်ပါင်္ည်။
Video Link:
https://drive.google.com/file/d/1XjHPnakW0K754B19Flh5Rmw17oCvn2DG/view?usp=sharing



Online Google Form မှ ရလ ွှာက်လွှာတင်မပီ်းပါက Email မှတစ်ဆင် ထပ်မံ ရလ ွှာက်ထွှာ်း န်မလိုပါ။ Email မှ
တစ်ဆင် ရလ ွှာက်လွှာတင်မပီ်းပါက Online Google Form မှတစ်ဆင် ထပ်မံရလ ွှာက်ထွှာ်း န်မလိုပါ။
RBF နှင် ပတ်င်္တ်၍ အရင်္်းစတ်င်္ လ
ှ ိုပါက info@rbfmyanmar.com င်္လည်
ို
်းရကွှာင််း၊ ြိုန််းနံပါတ်

(09-250284175 ၊ 09-795766825 ၊ 09-794275505) မ ွှာ်းင်္ို လည််းရကွှာင််းဆက်င်္ယ
ွ ရ
် မ်းမမန််းနိုင်ပါင်္ည်။
ရ

ှည်

တည်တံခိုင်မမွဲမပီ်း

တွှာဝန်ယူမှို၊

တွှာဝန်ခံမှို ရင်္ွှာ
ှ

အရလအထရကွှာင််းမ ွှာ်းကို

စတင်ရမပွှာင််းလွဲ

က င်င်္ံို်း န် စတ်ပါဝင်စွှာ်း င်္ည်အတွက် RBF မှ ရက ်းဇူ်းအထူ်းတင် ှပါင်္ည်။

တိုက် (ဘီ) ၊ (၁၀) လွှာ ၊ အခန််း (၇) ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာကွနဒ
် ို ၊ ရ ဟ
ွှေ င်္သွှာလမ််း ၊ လှိုင်မမ ြို့နယ် ၊ န်ကိုန် ၊ မမန်မွှာ ။

