
                           မဟာဗျ&ဟာေြမာက် ပ့ံပုိးကူညမီ4ရနပုံ်ေငွ

ြမနမ်ာပ့ညာေရးြမ,င့်တင်မ/ လက်တွဲေဆာင်ရွက်ေရးအဖ7ဲ (MEC)အေနြဖင့် လက်8ိှတင်ွ လက်တွဲေဆာင်ရွက်

ေနသည့် မိတ်ဖက်များ၊ အဖ7ဲအစည်းများ၊ အစုအဖ7ဲများ သိ@ မဟတ်ု တစ်ဦးချင်းစီအား မဟာဗျFဟာေြမာက်

ပ့ံပုိးကူညီမ/ ရနပုံ်ေင ွ Strategic Facilitation Fund (SFF) ကုိေလIာက်ထားရန ် ဖိတ်ေခKပါသည်။ SFF 

သည် ပညာေရးကN စိနေ်ခKမ/များကုိ ေြဖ8ှင်းေပးOိင်ုသည့် မဟာဗျFဟာေြမာက်လပ်ုေဆာင်မ/များကုိ 

ကူညီေထာက်ပ့ံေပးရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပ့ံပုိးေပးမည့်နယ်ပယ်များမှာ ဥပမာအားြဖင့်

• ပညာေရးဆုိင်ရာ အကျပ်အတည်းများကုိ တနု ့R်ြပနပ့ံ်ပုိးOိင်ုသည့် လပ်ုငနး်များ။

• ဂျင်ဒါတနး်တညီူမIမ/၊ မသနစွ်မ်းမ/Oှင့် (သိ@ ) လမူ/ေရးရာပါဝင်ပတ်သက်ရမ/ကုိ တိက်ုVုိက်ြမ,င့်တင်

ေပးသည့် လပ်ုငနး်များ။

• ပညာေရးဆုိင်ရာ အစီအစW်များ ချမှတ်အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းတင်ွ တာဝနခံ်မ/8ိှြခင်း

Oှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းကုိ  အေထာက်အကူြပXသည့် လပ်ုငနး်များ။

လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွက်ပုံနည်းလမ်းများမှာ ေအာက်တွင်ဥပမာေပးထားေသာ အေYကာင်းအရာများ ပါဝင်

Oိင်ုသည်။

• သုေတသနေလလ့ာချက်များ၊ အေYကာင်းအရာအလိက်ုစိစစ်ြခင်းOှင့် သင်ယူမ/လပ်ုငနး်စW်များ။

• မဟာဗျFဟာေြမာက်မူဝါဒဖ7ံZ[ဖိXးတိးုတက်မ/ (သိ@ ) အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ/အတက်ွ နည်း

ပညာ ဆုိင်ရာအကူအညီရယူြခင်း။

• ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများအေနြဖင့် မဟာဗျFဟာေြမာက် အစီအစW်ချမှတ်ြခင်း/ မူဝါဒဖ7ံ Z[ဖိXး

တိးုတက် ေစြခင်းတိ@ \တင်ွစိတ်ပါဝင်စားစွာချတ်ိဆက်မိေစရန ် ၎င်းတိ@၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိြမ,င့်

တင်ေပးOိင်ုသည့် ေလက့ျင့်သင်Yကားြခင်းများ။



ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံြခင်း 

မဟာဗျFဟာေြမာက် ပ့ံပုိးကူညီမ/ရနပုံ်ေင၏ွ ပထမအ_ကိမ်တင်ွ ရနပုံ်ေငပွမာဏ မှာ အေမရိကနေ်ဒKလာ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ ကုိ ေထာက်ပ့ံေငအွစုများခဲွကာ ေထာက်ပ့ံသွားမည်ြဖစ်သည်။ စိတ်ပါဝင်စားေသာ အဖ7ဲ

အစည်းများOှင့်  လပုူဂcိXလ်တစ်ဉီးချင်းစီအေနြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ေလIာက်လeာပုံစံကုိ အသုံးြပX[ပီး 

ကျXိးေYကာင်းေဖာ်ြပချက် (concept note) ြမနမ်ာဘာသာ (သိ@ ) အဂgလိပ် ဘာသာြဖင့်တင်ြပရနလိ်အုပ်

ပါသည်။ 

ကျ;ိးေ<ကာင်းေဖာြ်ပချက် (concept note) အတွက် လမ်းABနခ်ျက်များ

၁. လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရနအ်တက်ွ တင်ြပေသာကျXိးေYကာင်းေဖာ်ြပချက်သည် MEC ၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ 

ကာလအတင်ွးေဆာင်ရွက်မည့်မဟာဗျFဟာOှင့် ေကာင်းမွနတိ်ကျစွာကုိက်ညီေနရနလိ်အုပ်ပါသည်။ MEC 

၏ မဟာဗျFဟာသည် ပညာေရးလက်လှမ်းမမီှေသာ ကေလးငယ်များ၏ ပညာသင်ယူမ/Oှင် ့ ဘဝ

ေအးချမ်းသာယာေရးအတက်ွ လိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်စည်းေပးOိင်ုသည့် ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ/များကုိ 

ရ8ိှေစOိင်ုရန ် ရည်ရွယ်သည်။ ကေလးတိင်ုး ပညာသင်Yကားခွင့်8ိှသည်။ သိ@ ေသာ်ြမနမ်ာOိင်ုငံ8ိှ ကေလး

အများစုသည် ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ ဂျင်ဒါ၊ မသနစွ်မ်းမ/၊ ေဝးလံေခါင်ဖျားြခင်း၊ Oိင်ုငံေရး (သိ@ ) 

ဝင်ေငစွသည့် အဟန ့အ်တားများေYကာင့် ပညာသင်Yကားခွင့်မရYကပါ။  MEC ၏ မဟာဗျFဟာ သည် 

ေဖာ်ြပပါအခက်အခဲများကုိ ေဖာ်ထုတ်ေြဖ8ှင်းသည့် ပညာေရးစနစ်များကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစ[ပီး ကေလး 

များအေနြဖင့် ပညာေရးကုိလံုေလာက်ြပည့်စုံစွာ၊ သင့်ေလျာ်မ/8ိှစွာOှင့် ေဘးကင်းလံုြခံXစွာရယူOိုင်ရန်

အတက်ွ ကူညီေထာက်ပ့ံေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

သိ@ မဟတ်ု 

လု ပ်ငနး် ေဆာ င်ရွ က်ရနအ်တွက်တင်ြပေသာ ကျXိး ေYကာ င်းေဖာ်ြပချ က်တွ င် နယ်စ ပ်ေဒသများ၏ 

စိတ်ဝင်စားစရာအေYကာင်းအရာများကုိ 8ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းမှတဆင် ့ အဆုိြပXထားေသာလုပ်ငနး်

များသည် MEC ၏မဟာဗျFဟာကုိ စW်ဆက်မြပတ် ေလလ့ာသုံးသပ်Oိင်ုရနအ်တက်ွ အေထာက်အကူြပX



ေYကာင်းေဖာ်ြပOိင်ုရမည်။ MEC ၏ လပ်ုငနး်များသည် တည်ေထာင်ထားသည့်  လိက်ုေလျာညီေထွမ/8ိှ

ေသာ ပညာေရးစနစ်များOှင့် မိခင်ဘာသာစကား အေြခြပXဘာသာစကားစုံပညာေရး အတက်ွေထာက်ပ့ံ

ြခင်းကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစသည့် မဟာဗျFဟာများကုိေဖာ်ထုတ်Oိင်ုသည့်ပညာေရးေထာက်ပ့ံ သူများကုိ 

အထူးအေလးထားသည်။ 

၂. လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရနအ်တင်ွတင်ြပေသာ ကျXိးေYကာင်းေဖာ်ြပချက်များသည် သည်အေြခခံပညာေရး

ကုိ မည်သိ@အေထာက်အကူြပXေYကာင်းေဖာ်ြပOိင်ုရနလိ်အုပ်[ပီး ၊ အေြခခံပညာေရးအ_ကိXတင်ွ သိ@ မဟတ်ု 

အေြခ ခံ ပညာ ေရးအ [ပီး ကုိ ပ့ံ ပုိး ေပး Oို င်မ ည့် မဟာဗျFဟာ ေြမာ က်လ မ်း ေYကာ င်း များအတွ က် 

အေထာက်အကူြပXရန ်သက်ေသြပချက်တစ်ခုကုိ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပOိင်ုရမည်။ ေ8ှးဦးကေလးသူငယ်ြပXစု

ပျXိးေထာင်ေရးOှင့် ဖ7ံZ[ဖိXးေရး (ECCD), ေကျာင်းြပင်ပကေလးများ (OOSC), နည်းပညာOှင့်အသက်ေမွး

ဝမ်းေYကာင်းဆုိင်ရာပညာေရး  (TVET) Oှင့် အဆင့်ြမင်ပ့ညာေရး (HE) တိ@အတက်ွ အေသးစားေ8ှjေြပး

စမ်းသပ်ချက်များပါဝင်ရမည်။ 

၃. လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရနအ်တက်ွတင်ြပထားေသာ ကျXိးေYကာင်းေဖာ်ြပချတင်ွ ေလIာက်ထားသူအေနြဖင် ့

လပ်ုငနး်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်Oိင်ုသည့် စွမ်းေဆာင်ရည် Oှင့် ကlမ်းကျင်မ/ကုိ သက်ဆုိင်ရာနည်းပညာ

Oှင် ့နယ်ေြမဧရိယာဆုိင်ရာ ဗဟသုုတ၊ အေတ7အYကံXများ ြပည့်စုံစွာတင်ြပOိင်ုရမည်။ 

ဘယ်လုိေလEာက်ထားမလဲ။ 

ရနပုံ်ေငေွလIာက်ထားမ/ကုိ ၂၀၂၂ ခုOှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက်ေနမှ့စတင် လက်ခံ[ပီး ေလIာက်ထားOိင်ုသည့်

ကာလကုိ လိအုပ်ချက်ေပKမူတည်၍ ဆက်လက်ဖွင်ထ့ားမည် ြဖစ်သည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအေနြဖင် ့

info@myanmareduca/onconsor/um.org သိ@  ေလIာက်လeာများေပးပိ@  ေလIာက်ထားOိင်ုပါသည်။ လပ်ုငနး်

ေဆာင်ရွက်ချက်အတွက် တင်ြပလာသည့် ကျXိးေYကာင်းေဖာ်ြပချက်များကုိ ရနပုံ်ေငွသတ်မှတ်ကာလ

အတင်ွး လစW်အကဲြဖတ်သွားမည်ြဖစ်[ပီး ေလIာက်ထားမ/ေအာင်ြမင်သူများကုိ MEC Oှင့်ေဆွးေOးွတိင်ုပင်

[ပီး အဆုိြပXလeာအြပည့်အစုံြဖည့်စွက်ရန ် အေYကာင်းYကားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိြပXလeာအြပည့်အစုံ

ေပKထွက်လာရနအ်တက်ွ နည်းပညာအကူအညီကုိ MEC မှ ေထာက်ပ့ံသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

mailto:info@myanmareducationconsortium.org

