
c:\users\pyidaungsu\desktop\29-11-2019president return basic education law.docx 

အရခြေြေံပညာရေးဥပရေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၄။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်ထတာ်လဆန်း  ၁၄  ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ  ၁၀  ရက်) 

 ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အြေန်း(၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ရော်ခပြေျက် 

၁။ ဤဥြထေကို အထပခခံြညာထရးဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။  

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ စကားရြ်များသည် အမျ ိုးသားြညာထရးဥြထေတွင်ြါရိှသည့် စကားရြ် 

များအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်ထစရမည်။ ေ့ုိပြင်ထအာက်ြါ စကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတုိင်း 

အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက်ထစရမည် -  

(က) ရကာင်စီ ဆုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေဲွ့စည်းထသာ အထပခခံြညာထရးထကာင်စီကုိ ဆုိသည်။ 

( ခ ) ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ အထပခခံြညာဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

( ဂ ) သက်ဆိုင်ောဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ အထပခခံြညာထရးလုြ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်ရန် 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ထသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ရံုး ဆုိသည်မှာ မမို့နယ်ြညာထရးမှူးရံုး၊ ခရုိင်ြညာထရးမှူးရံုး၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်ြညာထရးမှူးရုံးနှင့် ပြည်ထောငစ်ုနယ်ထပမ ြညာထရးမှူးရုံးကို ဆိုသည်။ 

( င ) ပညာရေး ဆုိသည်မှာ လူတ့ုိ၏ အသိြညာ၊ အတတ်ြညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သထဘာေား 

အယူအဆ အပမင်တ့ုိ ေွံ့မေိုးတုိးတက်မှုရှိထစရန် ထဆာင်ရွက်သည့်ပေစ်စဉ်ကုိ ဆုိသည်။  

( စ ) ရကျာင်းသား ဆုိသည်မှာ အထပခခံြညာထရးအဆင့်တွင် သတ်မှတ်ေားထသာ အသိြညာ၊ 

အတတ်ြညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သထဘာေား အယူအဆအပမင်များကုိ ြညာသင်ကကား 

သငယ်ူမှုနည်းစနစ်များနှင်အ့ညီ ထလ့လာဆည်းြူးသငယ်ူသူအားလုံးကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) တစ်သကတ်ာပညာရေး ဆိုသည်မှာ ထကျာင်းြညာထရးတွင် ဆက်လက်ြါဝင ် သငယ်ူ 

နိုငပ်ခငး်မရိှသည့် ထကျာငး်သားများ၏ လိုအြ်ချက်များကို ပေည့်ဆည်းထြးရန်အတွက် 

ထကျာင်းပြင်ြြညာထရးအြါအဝင် အမျ ိုးမျ ိုးထသာသင်ကကားသင်ယူမှု အစီအစဉ်များပေင့် 

အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်သည့်ြညာထရးကို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) အတွင်းအေည်အရသွးအာမြေံမှု ဆိုသည်မှာ အရည်အထသွးအာမခံပခငး်လုြ်ငန်းကို 

ဌာနတွင်း ကျွမ်းကျင်၀န်ေမ်းများပေင့် ထဆာင်ရွက်ရာတွင် အရည်အထသွးအဆင့် 

သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် အာမခံချက်ထြးပခငး်ကို ဆိုသည်။ 
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( ဈ ) ခပင်ပအေည်အရသွးအာမြံေမှု ဆုိသည်မှာ အရည်အထသွး အာမခံပခင်းလုြ်ငန်းကုိ ဌာနပြင်ြ 

ကျွမ်းကျင်သူများပေင့် ထဆာင်ရွက်ရာတွင် အရည်အထသွးအဆင့်  သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် 

အာမခံချက်ထြးပခင်းကိုဆိုသည်။ 

(ည) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းရောင် ဆိုသည်မှာ သင်ရိ ုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ သင်ယူမှု 

နယ်ြယ်များ၊ ထရွးချယ်ရသည့် ထနာက်ခံအထကကာင်းရင်းများ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် ရလေ်များ၊ 

သငရ်ိုးဝငအ်ထကကာင်းအရာများ၊ သငက်ကားသငယ်ူမှုနည်းလမ်းများနှင့် တတ်ထပမာက်မှု 

စစ်ထဆးနည်းများကို ပြည့်စုံစွာထရးသားေားထသာ မူထဘာငက်ို ဆိုသည်။  

( ဋ ) သငယ်ူသူဗဟိုခပုြေျဉ်းကပ်နည်း ဆိုသည်မှာ ဆရာများက ေိထရာကထ်သာ နည်းလမ်း 

အမျ ိုးမျ ိုးကုိ အသံုးပြု၍ သင်ယူသူများကုိယ်တုိင် သင်ယူမှုပေစ်ေွန်းထစရန် အပြုသထဘာ 

ထဆာငထ်သာ ဆရာထကျာင်းသား ဆက်ဆံထရးပေင့် ြံ့ြုိးထော်ထဆာင်ထြးသည့် သငက်ကား 

သငယ်ူမှုပေစ်စဉ်ကို ဆိုသည်။ 

( ဌ ) အရခြေြေံပညာရကျာင်း ဆိုသည်မှာ အ ထပခခံြညာထရးစနစ်၏ အဆင့်တိုင်းအတွက်  

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းေားထသာ အမျ ိုးသားြညာထရး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစံများနှင့်အညီ 

ြညာသငက်ကားထြးထသာထကျာငး်ကို ဆိုသည်။ 

( ဍ ) အစုိးေရကျာင်း ဆုိသည်မှာ အထပခခံြညာထရးစနစ်၏ အဆင့်တုိင်းအတွက် အတည်ပြု 

ပြဋ္ဌာန်းေားထသာ အမျ ိုးသားြညာထရး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစံများနှင် ့အညီ လူတိုင်း  

အကျုံးဝင်၍ သာတူညီမျှ အခွင့်အလမ်းေွင့်ထြးေားထသာ အ ထပခခံြညာထရးကုိ သင်ကကား 

ထြးရန် အစုိးရကတည်ထောင်ေွင့်လှစ်ေားသည့် ထကျာင်းကုိ ဆုိသည်။ 

( ဎ ) ကုိယ်ပုိင်သ့ုိမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာဥြထေနှင့်အညီ တရားဝင် 

မှတ်ြံုတင်ေားသည့် ကုိယ်ြုိင် သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂလိက အထပခခံြညာထကျာင်းကုိ ဆုိသည်။ 

(ဏ)  ေုန်းရတာ်ကကီးသင်ပညာရေးရကျာင်း ဆိုသည်မှာ ဘုန်းထတာ်ကကီးသင်ြညာထရး 

ကကီးကကြ်မှုဗဟိုအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်အရ ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ေားသည့် 

အထပခခံြညာထရးအဆင့်တုိင်းအတွက် သတ်မှတ်ေားထသာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းများနှင် ့ 

အညီ သငက်ကားထြးရန် ဘုန်းထတာ်ကကီးများ သ့ုိမဟုတ် သီလရှင်များက တည်ထောင် 

ေွင့်လှစ်ေားသည့်ထကျာင်းကို ဆိုသည်။ 

(တ) သင်ယူမှုဝန်းကျင်ရကာင်း ဆိုသည်မှာ ထကျာင်းသားများ၏ ဘက်စုံြညာရရှိထရး 

အထကာင်အေည်ထော်ရာတွင် ထကျာင်း၏ ရုြ်ြိငုး်နှင် ့ ထကျာင်းသားများ၏ ေွံ့မေိုးမှု 

အရြ်ရြ်တုိးတက်ထစရန် ြံ့ြုိးသည့်အထပခအထနများ ေန်တီးထြးပခငး်ပေင့် ထအာငပ်မင် 

ေိထရာကထ်သာ သင်ယူမှုကို ပေစ်ေွန်းထစသည့်ဝန်းကျငက်ို ဆိုသည်။ 
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အြေန်း(၂) 

အရခြေြံေပညာရေး၏ေည်မှန်းြေျက်များ 

၃။ အထပခခံြညာထရး၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ ထအာက်ြါအတုိင်းပေစ်သည် -  

(က) ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးတိုင်း အထပခခံြညာထရးကို မြီးဆုံးသည်အေိ သင်ယူ 

တတ်ထပမာက်ရန်၊ 

( ခ ) အထပခခံြညာအဆင့်အလုိက် ထတွးထခါ်ကကံဆ ထဝေန်ြုိင်းပခားနုိင်ထသာ အသိဉာဏ်ရိှမြီး 

ဗလငါးတန်နှင့် ပြည့်စုံသူများပေစ်ရန်၊ 

( ဂ ) ပြည်သူ့နီတိ၊ ေီမိကုထရစီကျင့်စဉ်နှင့် လူ့အခွင့်အထရး ဆိုင်ရာစံနှုန်းများပေင့် ဥြထေကို 

ထလးစားလိုက်နာတတ်သည့် တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်ရိှသူများပေစ်ရန်၊ 

(ဃ) အပမင်ကျယ်မှုရိှမြီး စူးစမ်းရှာထေွထလ့လာလုိထသာ စိတ်ဓာတ်နှင့်ြးူထြါင်း တီေွင်ကကံဆ 

ထဆာငရွ်က်တတ်သူများပေစ်ရန်၊ 

( င ) ပြည်ထောငစ်ုစိတ်ဓာတ်ေွံ့ မေိုးမြီး တုိင်းရငး်သားလူမျ ိုးများ၏ ဘာသာစကား၊ စာထြ၊ 

ယဉ်ထကျးမှု၊ အနုြညာ၊ ရုိးရာဓထလ့နှင့် သမုိင်းအထမွအနှစ်တ့ုိကုိ တန်ေုိးေား၍ ေိန်းသိမ်း 

ပမှင့်တင်နုိင်မြီး ယင်းတ့ုိကုိ လက်ဆင့်ကမ်းနုိင်သည့် နုိင်ငံသားများပေစ်ရန်၊ 

( စ ) သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို ပမတ်နိုးကာကွယ်ေိန်းသိမ်းမြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ေွံ့မေိုး 

တုိးတက်မှုဆိငုရ်ာ အသိြညာ၊ အတတ်ြညာကို လက်ဆင်က့မ်းနိုင်သူများပေစ်ရန်၊ 

(ဆ) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ြညာရြ်ဝန်းကျင်ထကာင်းများ ေန်တီးထြးရန်နှင့် ထခတ်နှင့်  

ထလျာ်ညီထသာ နည်းြညာများကို ေိထရာကစ်ွာ အသံုးပြုပခင်းပေင့် သငက်ကားသငယ်ူမှု 

အရည်အထသွးပမင့်မားရန်၊ 

( ဇ ) အားကစားနှင့် ကာယြညာလုြ်ငန်းများနှင့် ထကျာင်းကျန်းမာထရးလုြ်ငန်းများတွင်  

ထကျာင်းသားများ ြါဝငထ်ဆာငရွ်က်ပခငး်ပေင့် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကကံ့ခုိင်မြီး အားကစား 

စိတ်ဓာတ်ေွံ့ မေိုးလာရန်၊ 

( ဈ ) နည်းြညာနှင့် သက်ထမွးြညာထရးနှင့် အဆင့်ပမင့်ြညာထရးအတွက် အ ထပခခံထကာင်းများရရိှရန်၊ 

(ည) လူတစ်ဦးချင်းပေစ်ထစ၊ လူ့အေွဲ့အစည်းအလိုက်ပေစ်ထစ မတူကွဲပြားမှုများအား နားလည် 

လက်ခံ၍ တန်းတူညီမျှမှုကို တန်ေိုးေားထလးစားမြီး မငိမ်းချမ်းထရးအ ထပခခံ အသိများ 

နှင်အ့ညီ လက်ထတွ့ကျင့်သံုးထနေိုင်တတ်သူများပေစ်ရန်။ 

အြေန်း(၃) 

အရခြေြံေပညာရေးဆိုင်ောအရခြေြံေမူများ 

၄။ အထပခခံြညာထရးဆိုင်ရာအထပခခံမူများမှာ ထအာက်ြါအတုိင်းပေစ်သည် - 

(က) နိုငင်သံားများ၏ ထမွးရာြါအခွင့်အ ထရးပေစ်ထသာ ြညာသငယ်ူခွင့်နှင့်အညီ အ ထပခခံ 

ြညာကို နိုငင်သံားတုိင်း သငယ်ူတတ်ထပမာက်ထရး၊ 
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( ခ ) ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးသူငယ်နှင့် လူငယ်အားလုံး ြညာသငယ်ူခွင့်ရရိှထရးအတွက် 

မသန်စွမ်းသူများအြါအဝင် အထကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးထကကာင့် ြညာသင်ယူနိုင်ခ့ဲပခငး် မရိှသူ 

များကုိ အထပခခံြညာထရးအဆင့်တုိင်းတွင် လူတုိင်းအကျုံးဝင် ြညာထရးအစီအစဉ်၊ အေူး 

ြညာထရးအစီအစဉ်၊ တစ်သက်တာြညာထရးနှင့် ြညာထရးအေူးဝန်ထဆာင်မှု အစီအစဉ် 

များအရ ထကျာင်းြညာထရး သ့ုိမဟုတ် ထကျာင်းပြငြ် ြညာထရး တစ်ခုခုတွင် အထပခခံ 

ြညာထရးကို သင်ယူနိုငခွ်င့်ရရိှထရး၊ 

( ဂ ) အခမ့ဲမသင်မထနရ မူလတန်းြညာထရးကုိ ဦးတည်အထကာင်အေည်ထော်မြီး အဆင့်ဆင့် 

တုိးချဲ့ထဆာင်ရွက်ထရး၊ 

(ဃ) အ ထပခခံြညာထရးအဆင့်အလိုက်နှင် ့ အတန်းအလိုက် သတ်မှတ်ေားထသာ သင်ရိုး  

ညွှန်းတမ်းစံများနှင့်အညီ အရည်အထသွးအာမခံမှုရိှထသာစနစ်ကုိ အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာငရွ်က်ထရး၊ 

( င ) ြညာထလ့လာသင်ယူရာတွင် သင်ယူသူ၏ လူမျ ိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

အဆင်အ့တန်း၊ ယဉ်ထကျးမှု၊ အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ မသန်စွမ်းမှု 

အြါအဝင ်မည်သည့်ခဲွပခားမှုမျှမရိှထရး၊ 

( စ ) ြညာသင်ယူသူတုိင်း ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝ၍ တုိင်းရင်းသားအားလံုး၏ ဘာသာ 

စကား၊ စာထြ၊ ယဉ်ထကျးမှု၊ အနုြညာနှင် ့ရိုးရာဓထလ့များကို ပမတ်နိုးထလးစား တန်ေိုး 

ေားမြီး ေိန်းသိမ်းလုိစိတ်၊ သမုိင်းအထမွအနှစ်နှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ေိန်းသိမ်းထရးကုိ 

ပမှင့်တငလ်ိုစိတ်တ့ုိ အကျုံးဝငထ်သာ တန်ေိုးေားမှု အ ထပခပြုသည့် အမျ ိုးသားစရိုက် 

လက္ခဏာများ ေွံ့မေိုးထရး၊ 

(ဆ) အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍတွင် သင်ယူသူဗဟုိပြု ချဉ်းကြ်နည်းအြါအဝင် ေိထရာက်ထသာ 

သင်နည်းများပေင့် သင်ကကားသင်ယူမှုပေစ်စဉ်ကို စနစ်တကျအထကာင်အေည်ထော်  

ထဆာငရွ်က်ထရး၊      

( ဇ ) စဉ်ဆက်မပြတ် ထလ့လာသင်ယူထနထသာ အထလ့အကျင့်ထကာင်းများ ပေစ်ေွန်းလာထစရန် 

အခွင့်အလမ်းများ၊ စာကကည့်တုိက်နှင့် ထဘးကင်းလံုခခုံထသာ သင်ကကားသင်ယူမှု စာသင်ခန်း 

များြါဝငသ်ည့် သင်ယူမှုဝန်းကျငထ်ကာငး်များ ေန်တီးထြးထရး၊ 

( စျ ) ြညာထရးအညွှန်းကိန်းများကုိ စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျ ထလ့လာကကီးကကြ် အကဲပေတ်၍ 

ပမင့်မားလာရန် ထဆာင်ရွက်ထရး၊   

(ည) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့များနှင် ့ ြူးထြါငး်၍ ဗဟိုချုြ်ကိုငမ်ှု 

ထလျှာခ့ျသည့် အထပခခံြညာထရးစနစ်ကို ကျင့်သံုးထရး၊ 

( ဋ ) ထကျာင်းသားများကို ဘက်စုံေွ ံ့မေိုးတိုးတက်သည့် လူသားထကာင်းများပေစ်ထစရန်  

အထကာင်အေည်ထော် ထဆာငရွ်က်ထရးနှင် ့ ယငး်သ့ုိ ပြုစုြျ ိုးထောင်နိ ုင်ထရးအတွက် 

ဆရာအရည်အထသွးကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပမှင့်တငထ်ရး၊ 
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( ဌ ) အထပခခံြညာအရည်အထသွး ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် မိဘဆရာအသင်း၊ ထကျာင်း 

အကျ ိုးထဆာင်အေွဲ့၊ ထကျာင်းသားမိဘ သို့မဟုတ် အုြ်ေိန်းသူများနှင့် ရြ်ရွာ  

အေွဲ့အစည်းများ ြူးထြါငး်ြါဝင ်ထဆာငရွ်က်ထရး၊ 

( ဍ ) အ ထပခခံြညာထရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူ ဟာများ၊ မူဝါေများနှင့် ယင်းတ့ုိကုိ အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာင်ရွက်မှုစီမံချက်၊ ြညာထရးေွံ့မေိုးမှုစီမံကိန်းများကိုလည်းထကာင်း၊ ြညာထရးနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ဥြထေများ၊ အပခားလုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင်ြ့တ်သက်ထသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကုိလည်းထကာင်း ပြည်သူလူေုသိရိှထစရန် ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ထြးထရး၊ 

( ဎ ) အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍအတွက် ဆရာများ ပြုစုြျ ိုးထောငထ်ြးနိုင်ရန် ဆရာအတတ် 

ြညာထရးကဏ္ဍနှင့် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်း ထဆာင်ရွက်ထရး၊ 

(ဏ) ထကျာင်းြညာထရးနှင့် ထကျာင်းပြင်ြ ြညာထရးလုြ်ငန်းများ ေံွ့မေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် 

ပြည်တွင်းပြည်ြ၊ အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်ထသာ အေွဲ့အစည်းများ၊ ြုဂ္ဂလိကများနှင် ့ 

ြူးထြါငး်ထဆာင်ရွက်သည့် လုြ်ငန်းများကို ဥြထေနှင်အ့ညီ အထကာင်အေည်ထော်ထရး၊ 

(တ) ထကျာင်းြညာထရးနှင် ့ထကျာင်းပြငြ် ြညာထရး အပြန်အလှန် ကူးထပြာင်းသငယ်ူနိုင်ရန် 

တန်းညှိြညာထရး အစီအစဉ်ကို အထကာင်အေည်ထော်ထရး၊  

(ေ) အထပခခံြညာဆုိင်ရာ အစုိးရထကျာင်းများ၊ အပခားထကျာင်းများနှင့် ြညာထရးအစီအစဉ်များ 

အကကား အပြန်အလှန်ကူးထပြာင်း သင်ကကားနုိင်ထရးအတွက် တန်းညိှြညာထရး အစီအစဉ် 

ဆုိင်ရာ စံနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများကုိ သက်ဆုိင်ရာထကာ်မတီများ၊ အေဲွ့များနှင့် ညိှနှိုင်း 

သတ်မှတ် ထရးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထရး၊ 

( ေ ) ကိုယ်တုိင်သငယ်ူြညာထရးအခွင့်အလမ်းများ ရရိှရန် ြံ့ြုိးကူညီထြးထရး၊ 

( ဓ ) ြညာထရးဝန်ေမ်းအားလုံး၏ အရည်အထသွးနှင် ့လူမှုဘဝပမှင့်တငထ်ရးကို အထလးေား 

ထဆာငရွ်က်ထရး။ 

( န ) အထပခခံြညာထရးဆုိင်ရာ သုထတသနနှင့် ေံွ မ့ေိုးထရးလုြ်ငန်းများကုိ စနစ်တကျ အထလးေား 

လုြ်ထဆာငထ်ရး။ 

အခန်း(၄) 

အခခခခံပညာခေးအဆင်မ့ျား၊အတန်းများနှင့်ခ ျာငး်အမျ ိုးအစားများသတ်မှတ်ခခငး် 

၅။ (က)  အ ထပခခံြညာထရးကို သူငယ်တန်းြညာထရးမြီးသည့်ထနာက် ြညာသင်နှစ်စုစုထြါင်း 

ကာလ (၁၂) နှစ်ကို ဦးတည်၍ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ )  ြုေ်မခဲွ (က) အရ ထဆာင်ရွက်ထသာ အထပခခံြညာထရး၏ အဆင့်များနှင့် အတန်းများမှာ 

ထအာက်ြါအတုိင်းပေစ်သည် - 

(၁) ြေမတန်းမှ ြဉ္စမတန်းအေိ မူလတန်းအဆင်ြ့ညာထရး၊ 

(၂)  ဆဋ္ဌမတန်းမှ နဝမတန်းအေိ အလယ်တန်းအဆင့်ြညာထရး၊ 

(၃)   ေသမတန်း၊ ဧကာေသမတန်း၊ ေွါေသမတန်းတ့ုိြါဝင်သည့် အေက်တန်းအဆင့်ြညာထရး။ 
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၆။ အထပခခံြညာထကျာင်းများကို ထအာက်ြါအတုိငး် သတ်မှတ်သည် - 

(က) သူငယ်တန်းနှင့် မူလတန်းအဆင့် အတန်းများပါရိှသည့် အ ထပခခံပညာမူလတန်းကကျာင်း၊  

( ခ ) သူငယ်တန်း၊ မူလတန်းအဆင်န့ှင် ့ အလယ်တန်းအဆင် ့ အတန်းများပါရိှသည့် အကခခခံ 

ပညာအလယ်တန်းကကျာင်း သ့ုိမဟုတ် အလယ်တန်းအဆင့် အတန်းများသာ ပါရိှသည့် 

အထပခခံပညာ အလယ်တန်းကကျာင်း၊ 

( ဂ ) သူငယ်တန်း၊ မူလတန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်းအဆင့် အတန်းများ 

ပါရှိကသာ အ ထပခခံပညာအထက်တန်းကကျာင်း သို ့မဟုတ် အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် 

အထက်တန်းအဆင့် အတန်းများပါရိှကသာ အ ထပခခံပညာအထက်တန်းကကျာင်း သ့ုိမဟုတ် 

အထက်တန်းအဆင့် အတန်းများသာပါရိှသည့် အကခခခံပညာအထက်တန်းကကျာင်း၊ 

(ဃ)  လိုအြ်ချက်အရ အခါအားထလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေားသည့်ထကျာင်း။ 

၇။ ပုဒ်မ ၅ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကအာက်ပါကကျာင်းများသည် အကခခခံပညာကရးအဆင့်နှင့် 

အတန်းများပါရိှကသာ ကကျာင်းအမျ ိုးအစားများအခြစ် သတ်မှတ်ရမည် -  

(က) အစိုးရထကျာင်းများ၊ 

( ခ ) အစိုးရအထောက်အြံ့ခံထကျာငး်များ၊ 

( ဂ ) ထေသန္တရအေွဲ့အစည်းြိုင်ထကျာငး်များ၊ 

(ဃ) ကိုယ်ြိငု ်သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂလိကထကျာငး်များ၊ 

( င ) ဘုန်းထတာ်ကကီးသငြ်ညာထရးထကျာငး်များ၊ 

( စ ) ြရဟိတထကျာင်းများ၊ 

(ဆ) အေူးြညာထရးအစီအစဉ်ထကျာငး်များ၊ 

( ဇ ) ထရွ့လျားနှင်အ့ထရးထြါ်ထကျာင်းများ၊ 

( ဈ ) ဝန်ကကီးဌာန သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနက အခါအားထလျာ်စွာသတ်မှတ်သည့်ထကျာင်းများ။ 

၈။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၇ ြါ အစိုးရထကျာင်းများနှင့် အပခားထကျာင်းများ အပြန်အလှန် 

ဆက်သွယ်ကူးထပြာင်း သင်ကကားနုိင်ထရးအတွက် ထကာင်စီ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အြေန်း(၅) 

အရခြေြံေပညာရေးရကာင်စီေွဲ့စည်းခြေငး်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ အစိုးရအေွဲ့သည်- 

(က) ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကုိ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက် 

နိုငထ်ရးအတွက် အထပခခံြညာထရးထကာင်စီကို ထအာက်ြါအတုိင်း ေွဲ့စည်းရမည်- 

 ( ၁ ) ပြည်ထောငစ်ုဝန်ကကီး ဥက္ကဋ္ဌ  

  ြညာထရးဝန်ကကီးဌာန 

( ၂ ) ေုတိယဝန်ကကီး ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

 ြညာထရးဝန်ကကီးဌာန 
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( ၃ ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွ့များမှ  အေွဲ့ဝင် 

 လူမှုထရးဝန်ကကီးများ  

( ၄ ) ြညာထရးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီဝငတ်စ်ဦး အေွဲ့ဝင် 

( ၅ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အေွဲ့ဝင် 

( ၆ ) ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချု ြ်ခွင့်ရတုိင်း သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချု ြ်ခွင့်ရထေသ  အေွဲ့ဝင် 

 ဦးစီးအေွဲ့တ့ုိမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 

( ၇ ) ငါးဦးေက်မြုိထသာအထပခခံြညာရြ်ဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ အေွဲ့ဝင် 

( ၈ ) သံုးဦးေက်မြုိထသာ အထပခခံြညာထရးဆုိင်ရာ အရြ်ဘက်လူမှု  အေွဲ့ဝင် 

 အေွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ        

( ၉ ) ငါးဦးေက်မြုိထသာအထပခခံြညာဆရာများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ အေွဲ့ဝင် 

(၁၀) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၊ အထပခခံြညာဦးစီးဌာန အတွင်းထရးမှ းူ 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေဲွ့စည်းသည့် ထကာင်စီကို လုိအြ်ြါက ပြင်ဆငေဲွ့်စည်းနုိင်သည်။   

( ဂ ) ထကာင်စီ၏ သက်တမ်းသည် သာမန်အားပေင့် ငါးနှစ် ပေစ်သည်။ 

၁၀။ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ ထကာင်စီဝင်များ၏ ချးီပမှင့်ထငွနှင့် စရိတ်ကုိ အစုိးရအေဲွ့က  သတ်မှတ် 

ထြးရမည်။ 

၁၁။ ထကာင်စီသည် ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) အထပခခံြညာထရး လုြ်ငန်းများကို အထကာငအ်ေည်ထော်ထဆာငရွ်က်ရာတွင် ထအာက် 

ထော်ပြြါ လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းမြီး သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၊ အေဲွ့အစည်းများနှင် ့ 

ထြါငး်စြ်ညှိနှိုင်းထြးပခင်း - 

  (၁) အထပခခံြညာထရးကုိ နည်းြညာနှင့် သက်ထမွးြညာထရး၊ ဆရာအတတ်ြညာထရး၊ 

အဆင့်ပမင့်ြညာထရးနှင့် ထကျာင်းပြင်ြ ြညာထရးအစရိှထသာ ကဏ္ဍအသီးသီးတ့ုိနှင် ့

ဆက်စြ်မှုရိှထရး၊ 

  (၂) လူတုိင်းအကျုံးဝင်ြညာထရးအရ သငယ်ူခွင့်ရရိှထရး၊ 

  (၃) နုိင်ငံထတာ်က သတ်မှတ်ေားထသာ အခမ့ဲမသင်မထနရြညာထရးကုိ အထကာင်အေည် 

ထော်ထရး၊ 

  (၄) ထရွ့လျားနှင့် အထရးထြါ်ထကျာင်းများကို ြညာထရးအေူးဝန်ထဆာင်မှုအပေစ် 

အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ထရး။ 

 ( ခ ) အထပခခံြညာထကျာင်းများေွင့်လှစ်ပခင်း၊ ြိတ်သိမ်းပခင်း၊ အဆင့်တုိးပမှင့်ပခင်းနှင့် အဆင့်ထလျှာ့ချ 

ပခင်းများကုိ အမျ ိုးသားြညာထရးမူဝါေထကာ်မရှင်၏ မူဝါေနှင့်အညီ ကကြ်မတ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
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 ( ဂ ) အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ အရည်အထသွး စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ အမျ ိုးသားြညာထရး 

အဆင်အ့တန်းနှင့် အရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်ထကာ်မတီက ချမှတ်ေားထသာ 

စံချနိ်စံညွှန်းများနှင်အ့ညီ  ကကြ်မတ်ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊   

 (ဃ) အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် ခန့်ေားမည့် ဆရာများ၏ ြညာအရည်အချင်းကို 

ဝန်ကကီးဌာနနှင် ့ညှိနှိုငး်သတ်မှတ်ထြးပခငး်၊ 

 ( င ) အမျ ိုးသား သင်ရုိးညွှန်းတမ်းထကာ်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းထသာ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းကုိ ထကျာင်းအားလံုးတွင် ေိထရာက်စွာ အထကာင်အေည် 

ထော်ထရးအတွက် ကကြ်မတ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( စ ) ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထသာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းကို ပြန်လည်သံုးသြ်ပခငး်၊ 

ပြငဆ်င်ပေည့်စွက်ပခင်းအား ကကြ်မတ်ပခင်း၊ 

(ဆ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းအေွဲ့များ ေွဲ့စည်းပခငး်ကို 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွ့များနှင့် လုိအြ်သလုိ ညိှနှိုင်းထဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

 ( ဇ ) ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးအားလံုး အထပခခံြညာ မြီးထပမာက်ထရး၊ ထကျာင်းထနမမဲထရးနှင့် 

ထကျာင်းေွက်နှုန်း ထလျာ့ြါးထရးအြါအဝင် ြညာထရးဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းများကုိ ထနပြည်ထတာ် 

ထကာင်စီ၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့များနှင့် လိုအြ်သလို ညှိနှိုင်း 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

 ( ဈ ) ြုေ်မ ၇ ြါ အစုိးရထကျာင်းများနှင့် အပခားထကျာင်းများ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ကူးထပြာင်း 

သငက်ကားနိုငထ်ရးအတွက် သငယ်ူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးနည်း သ့ုိမဟုတ် ဆန်းစစ် 

နည်းများကို သတ်မှတ်ထြးပခငး်။ 

၁၂။ ထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၁၁ ြါ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ေိထရာကစ်ွာ ထဆာငရွ်က်နိုင်ရန်အတွက် 

ထကာ်မတီများနှင့် အေွဲ့များကို လိုအြ်သလိုေွ ဲ့စည်းမြီး တာဝန်နှင် ့လုြ်ြိုင်ခွင် ့များကို သတ်မှတ် 

ထြးနိုငသ်ည်။ 

အြေန်း(၆) 

အရခြေြံေပညာသင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့်ရကျာင်းသံုးစာအုပ်ရကာ်မတီေဲွ့စည်းခြေင်းနှင့်သင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့်

ရကျာငး်သံုးစာအုပ်များခပဋ္ဌာန်းခြေငး် 

၁၃။ ဝန်ကကီးဌာနသည် - 

 (က) ြညာထရးသုထတသန၊ စီမံကိန်းနှင့် ထလ့ကျင့်ထရးဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ကို 

ဥက္ကဋ္ဌအပေစ်လည်းထကာင်း၊ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများရိှ ဦးစီးဌာန 

များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာသာရြ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ၊ ဆရာ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သင်ရိ ုးကျွမ်းကျင် ြညာရှင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာ 
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ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များကို ထကာ်မတီဝင်များအပေစ်လည်းထကာင်း၊ ဦးစီးဌာနနှင့်  

ပမန်မာနုိင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတ့ုိ၏ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်များကုိ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌများအပေစ် 

လည်းထကာင်း ြါဝင်ထစလျက် အထပခခံြညာသင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ် 

ထကာ်မတီကို ေွဲ့စည်းရမည်။ 

( ခ ) နိုငင်ံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ အထပခခံြညာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ် 

ထကာ်မတီဝင်များ၏ ချးီပမှင့်ထငွနှင့် စရိတ်ကုိ အစုိးရအေဲွ့သ့ုိတင်ပြ၍ သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၁၄။ ဝန်ကကီးဌာနသည် တုိင်း ထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်များတွင် တိုင်းရငး်သားတို့၏ ဘာသာ 

စကား၊ စာထြ၊ အနုြညာနှင် ့ ယဉ်ထကျးမှုတ့ုိကို ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထစရန်နှင့် တိုင်းရငး်သားအချင်းချင်း 

စည်းလံုးညီညွတ်ထရး၊ ချစ်ကကည်ထလးစားထရးနှင့် ရုိင်းြင်းကူညီထရးတ့ုိ တုိးတက်ပေစ်ေွန်းထစရန်အတွက် 

တုိင်း ထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့၏ အစီအစဉ်ပေင့် ထဆာငရွ်က်နိုင်ထရးနှင့် အထပခခံ 

ြညာသင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ်ထကာ်မတီ၊ အမျ ိုးသားသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းထကာ်မတီတ့ုိ၏ 

အတည်ပြုချက် ရယူထဆာငရွ်က်နိုငထ်ရးတ့ုိအတွက် လိုအြ်ထသာ ြံ့ြိုးမှုများ ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၁၅။ အထပခခံြညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ်ထကာ်မတီသည် - 

(က) အမျ ိုးသားအဆင့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ မူများ၊ စံများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

အထပခခံြညာအဆင့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်း အညွှန်းထဘာင်နှင့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်းစံများ၊ သင်ရုိး 

မာတိကာများ အထသးစိတ်ထရးဆွဲပခငး်၊ သံုးသြ်ပခငး်နှင် ့ ပြုပြငပ်ခငး်များကို အမျ ိုးသား 

သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းထကာ်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ တငပ်ြရမည်။ 

( ခ ) ထကျာင်းသုံးစာအုြ်များကို ပြဋ္ဌာန်းနိ ုင်ရန် စိစစ်မြီး အမျ ိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း  

ထကာ်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ တငပ်ြရမည်။ 

( ဂ ) သင်ယူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးအကဲပေတ်ပခင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကို အမျ ိုးသား 

ြညာထရးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အထသွး အာမခံမှုအကဲပေတ်ထကာ်မတီ၏ အတည်ပြု 

ချက်ပေင့် ဝန်ကကီးဌာနသို့ တငပ်ြရမည်။ 

(ဃ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာနှင့် ထကျာင်းသုံးစာအုြ် လုြ်ငန်းတာဝန်များကို 

ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထအာက်ြါအေဲွ့ငယ်များအြါအဝင် လုိအြ်သည့် အပခားအေဲွ့ငယ်များကုိ 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေွဲ့စည်းထဆာငရွ်က်နိုင်သည်- 

(၁) ဘာသာရြ်အလိုက် သို့မဟုတ် ဘာသာရြ်အုြ်စုအလိုက် အေွဲ့ငယ်များ၊ 

(၂) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အလိုက်ထေသဆိုင်ရာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း 

အေွဲ့ငယ်များ။ 

( င ) သင်ရုိးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရုိးမာတိကာနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ်များ ပြန်လည်သံုးသြ်ပခင်းနှင့် 

လုိအြ်ြါက မွမ်းမံပခင်းများကုိ အမျ ိုးသားသင်ရုိးညွှန်းတမ်းထကာ်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ပေင့် 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 
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၁၆။  အထပခခံြညာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနှင် ့ ထကျာင်းသံုးစာအုြ် ထကာ်မတီသည် သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း 

အညွှန်းထဘာင ်ထရးဆွဲရာတွင် ထအာက်ြါအချက်များြါရိှထစရန် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းသည် လက်ထတွ့ဘဝနှင် ့ဆက်စြ်မှုရိှထရး၊ 

 ( ခ )  မူလတန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင်န့ှင် ့အေက်တန်းအဆင် ့သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းများ 

အဆက်အစြ်ရိှထရး၊ 

 ( ဂ ) ထေသဆိုင်ရာ လိုအြ်ချက်များကို ပေည့်ဆည်းထြးနိုငထ်သာ အခွင့်အလမ်းများ ေန်တီး 

ထြးထရး၊  

(ဃ) ထတွးထခါ်ကကံဆ ထဝေန်ြိငုး်ပခားနိုငမ်ြီး ေီမိကုထရစီ အထလ့အကျင့်ထကာင်းများရရိှကာ 

ဘက်စုံေွံ့ မေိုးသည့် လူသားထကာင်းများ ပေစ်ေွန်းလာထရး၊ 

 ( င ) သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းသည် ထခတ်နှင့်ထလျာ်ညီထသာ ြညာထရးအထပခအထန လိုအြ်ချက်ကို 

ပေည့်ဆည်းထြးနိုင်မြီး နိ ုင်ငံတကာြညာထရး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင် ့ လိုက်ထလျာ 

ညီထေွမှုရိှထရး၊ 

( စ ) ပမန်မာစာကို အထပခခံြညာထကျာငး်များတွင်သငက်ကားထရး၊ 

 (ဆ) အဂဂလိြ်စာကို မူလတန်းအဆင်ြ့ညာထရးမှစ၍ သငက်ကားထရး၊ 

( ဇ ) အထပခခံြညာအဆင့်တွင် တုိင်းရင်းသားဘာသာစကားကုိ ပမန်မာဘာသာစကားနှင့်အတူ 

စာသင်ခန်းသံုး ဘာသာစကားအပေစ် တဲွေကအ်သုံးပြုထရး၊ 

 ( ဈ ) အေက်တန်းအဆင့်ြညာထရးတွင် ပမန်မာစာနှင့် အဂဂလိြ်စာတ့ုိကုိ သငက်ကားသင်ယူမှု 

ဘာသာစကားအပေစ် အသံုးပြုထရး၊  

 (ည) အဆင်ပ့မင့်ြညာထရး၊ နည်းြညာနှင် ့သက်ထမွးြညာထရးနှင် ့ ြညာရြ်များ ဆက်လက် 

သင်ယူနုိင်မည့် အထပခခံထကာင်းများကုိ ထလ့ကျင့်ြျ ိုးထောင်ထြးနုိင်ထသာ သင်ရုိးညွှန်းတမ်း 

ပေစ်ထရး၊ 

 ( ဋ ) ပြည်ထောင်စုတုိင်းရင်းသားတ့ုိ၏ ဘာသာစကား၊ စာထြ၊ အနုြညာနှင့် ယဉ်ထကျးမှုတ့ုိကုိ 

ေံွ့မေိုးတုိးတက် ထရး၊ တုိင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလံုးညီညွတ်ထရး၊ ချစ်ကကည်ထလးစား 

ထရးနှင် ့ရိုငး်ြင်းကူညီထရးတုိ့ တိုးတက်ပေစ်ေွန်းထရး၊ 

( ဌ ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူတုိင်းအကျုံးဝငြ်ညာထရးအရ ြညာသငယ်ူခွင့်ရရိှထစရန် 

အေူးြညာထရး လိုအြ်ချက်နှင့်အညီ ထြါငး်စြ်သငက်ကားနိုငထ်ရး။ 

၁၇။ အထပခခံြညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသုံးစာအုြ်ထကာ်မတီသည် အထပခခံြညာထရး 

အဆင့်အလုိက် ထလ့လာသင်ယူမှုနယ်ြယ်များကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် ထအာက်ြါအတုိင်း ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ဘာသာစကား၊ သခဂျာ၊ သိြ္ပံနှင့် လူမှုထရးဘာသာရြ်ဆုိင်ရာ နယ်ြယ်များတွင် လုိအြ်ထသာ 

အသိြညာ၊ သထဘာေားများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ေံွ့မေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် ထလ့လာ 

သငယ်ူနိုင်ရန် စီစဉ်ပခင်း၊ 



11 
 

c:\users\pyidaungsu\desktop\29-11-2019president return basic education law.docx 

( ခ ) ဘက်စု ံေွ ံ ့ မေိုးမှု ရရှ ိရန်အတွက် ြညာထရးလက်ထတွ့ေွ ံ ့ မေိုးမှု  နယ်ြယ်အလိုက် 

လိုအြ်ထသာ ကျွမ်းကျငမ်ှုများကို ထလ့လာသငယ်ူနိုငရ်န် စီစဉ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ထရးနည်းြညာ၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ေိန်းသိမ်းထရး 

ြညာများအြါအဝင် ထခတ်နှင့်ထလျာ်ညီထသာ နည်းြညာများကုိ ထလ့လာသင်ယူနုိင်ရန် စီစဉ်ပခင်း။ 

၁၈။ အထပခခံြညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသုံးစာအုြ်ထကာ်မတီသည် သငက်ကားသငယ်ူမှု 

နည်းလမ်းများကို ထရွးချယ်ရာတွင် ထအာက်ြါအချက်တ့ုိကို အထပခခံရမည်- 

(က) ထကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုိယ်တုိင် ြူးထြါင်းြါဝင်ထဆာင်ရွက်မှု၊ စူးစမ်းထလ့လာမှု၊ 

ဆင်ပခင်စဉ်းစားနိုင်မှု၊  ထဝေန်သုံးသြ်နိုင်မှု၊ ဆုံးပေတ်နိုင်မှု၊ တီေွင်ကကံဆနိုင်မှုနှင် ့ 

တာဝန်ယူတတ်မှုတို့ကို ပြုစုြျ ိုးထောင်ထြးနိုင်ရန် သင်ယူသူဗဟိုပြုချဉ်းကြ်နည်း 

အြါအဝင် ေိထရာက်ထသာ သင်ကကားသင်ယူနည်းများပေင့် အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

( ခ ) ထကျာင်းသားများ၏ စိတ်ြိုင်းနှင် ့ ရုြ်ြိ ုင်းဆိုင်ရာ အထပခအထနများ  ဘက်စုံေွံ့မေိုး 

တုိးတက်ထရးအတွက် ထကာင်းစွာထောက်ြ့ံထြးနုိင်ထသာ သင်ယူမှုဝန်းကျင်ထကာင်းကို 

စီစဉ်ေန်တီးထြးသည့် နည်းလမ်းများပေင့် အထကာငအ်ေည်ထော် ထဆာင်ရွက်ပခငး်။ 

၁၉။ အထပခခံြညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ထကျာင်းသံုးစာအုြ်ထကာ်မတီသည် သင်ယူတတ်ထပမာက်မှု 

စစ်ထဆးအကဲပေတ်နည်းများ  သတ်မှတ်ရာတွင် ထအာက်ြါအချက်တ့ုိကို အထပခခံရမည်- 

(က) သငယူ်တတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးပခင်းများသည် သင်ရုိးညွှန်းတမ်းကုိ အထပခခံ၍ သင်ယူမှု 

ရလေ်များ ထြါက်ထပမာက်ထအာင်ပမင်မှု အထပခအထနကို စစ်ထဆးသည့် တတ်ကျွမ်းမှု 

အထပခပြု အကဲပေတ်နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးထရး၊ 

( ခ ) သငယ်ူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးပခငး်များနှင် ့အတန်းကူးထပြာင်းမှု စစ်ထဆးပခငး်များကို 

စစ်ထဆးမှုဆိုင်ရာ နည်းြညာများနှင့်အညီ စနစ်တကျ စစ်ထဆးထရး၊ 

( ဂ ) အထပခခံြညာ မူလတန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အေက်တန်းအဆင် ့မြီးဆုံး 

ချန်ိတွင် အဆင့်အလုိက် သင်ယူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးအကဲပေတ်ပခင်း နည်းစနစ်များ 

နှင်အ့ညီ  ထဆာငရွ်က်ထရး။ 

၂၀။  အထပခခံြညာ အေက်တန်းအဆင့် မြီးဆံုးြါက အမျ ိုးသားအဆင့် ြညာရည်စစ်ထဆးအကဲပေတ် 

မူဝါေအရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်လျှင် မြီးဆံုးထကကာင်းလက်မှတ်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ့ညီ 

ထြးအြ်ရမည်။ 

အြေန်း(၇) 

အေည်အရသွးအကဲခေတ်ခြေငး်နှင့်အာမြံေခြေငး် 

၂၁။ ထကာင်စီသည် ထကာ်မရှင်က ချမှတ်ေားထသာ မူဝါေများနှင့်အညီ အမျ ိုးသားြညာထရး  

အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အထသွး အာမခံမှုအကဲပေတ်ထကာ်မတီနှင့် ညိှနှိုင်းလျက် အထပခခံြညာအဆင့် 
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အားလုံး၏ အရည်အထသွး အာမခံမှုအတွက် အတွင်းအရည်အထသွး အာမခံမှုစနစ်တစ်ရြ်ကိ ု 

ေူထောငရ်မည်။ 

၂၂။ အမျ ိုးသားြညာထရး အဆင်အ့တန်းနှင် ့ အရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်ထကာ်မတီသည်  

အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ ပြင်ြအရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်ပခင်းကို  ထဆာငရွ်က်နိုင်ရန် 

အေွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ေွဲ့စည်း၍ တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) အထပခခံြညာထကျာင်းများသည် အမျ ိုးသားြညာထရး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အထသွး 

အာမခံမှုအကဲပေတ်ထကာ်မတီ၏ ပြငြ်အရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်ပခငး်ကို ခံယူ 

ရမည်။  

( ခ ) အမျ ိုးသားြညာထရးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်ထကာ်မတီသည် 

အကဲပေတ်ရလေ်များကုိ ဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ ထကာ်မရှင်မှတစ်ဆင့် ထြးြ့ုိရမည့်အပြင် အများ 

ပြည်သူသိရိှနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ေားရမည်။ 

၂၄။ အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ အတွင်းအရည်အထသွး အာမခံမှုကုိ အကဲပေတ်ရာတွင် ထအာက်ြါ 

တ့ုိကို ထဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) မိမတ့ုိိထကျာင်းအလိုက်  အကဲပေတ်သံုးသြ်ပခငး်၊ 

( ခ )    အထပခခံြညာထရး အဆင့်အလိုက် အကဲပေတ်သံုးသြ်ပခငး်၊ 

 ( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများက တာဝန်ထြးအြ်ထသာ ထကျာင်းအရည်အထသွး အာမခံမှု 

အေွဲ့များက အကဲပေတ်သံုးသြ်ပခငး်။ 

၂၅။ အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ အတွင်းအရည်အထသွး စစ်ထဆးအကဲပေတ်မှု လုြ်ငန်းစဉ်များတွင် 

လိုအြ်ြါက မိဘ သ့ုိမဟုတ် အုြ်ေိန်းသူများနှင့် ရြ်ရွာလူေုတ့ုိ ြူးထြါင်းြါဝငန်ိုငခွ်င့်ရိှသည်။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနနှင် ့ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများသည် အမျ ိုးသားြညာထရး အဆင့်အတန်းနှင့်  

အရည်အထသွး အာမခံမှုအကဲပေတ်ထကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ 

အတွင်းအရည်အထသွးအာမခံမှုအတွက် ထအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို ထဆာငရွ်က်ရမည်- 

 (က) အထပခခံြညာထကျာင်းများအတွက် အရည်အထသွးစစ်ထဆးအကဲပေတ်မှု လုြ်ငန်းစဉ်များ 

ထရးဆွဲသတ်မှတ်ပခငး်၊ 

 ( ခ ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အဆင်၊့ ခရိုငအ်ဆင်န့ှင် ့ မမို့နယ်အဆင်တ့ုိ့တွင် 

အတွင်းအရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်အေဲွ့များ ေားရိှတာဝန်ထြးအြ်မြီး စဉ်ဆက် 

မပြတ် အကဲပေတ်ထဆာင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ယင်းအေဲွ့များ၏ တင်ပြချက်များကို 

အထရးယူထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးအတွက် ထြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းထြးပခငး်၊ 
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 ( ဂ ) အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် အတွင်းအရည်အထသွးအာမခံမှုစနစ် ေူထောငေ်ားရှိ 

ထဆာငရွ်က်ရန် ြံ့ြုိးလမ်းညွှန်ပခငး်၊ 

 (ဃ) အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍ၏ အတွင်းအရည်အထသွး အာမခံမှုလုြ်ငန်းများကုိ ထဆာင်ရွက်သည့် 

ဝန်ေမ်းများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းထဆာင်ရည်ေံွ မ့ေိုးတုိးတက်ထစရန် အထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

 ( င ) ပြင်ြအရည်အထသွးအာမခံမှု အကဲပေတ်အေဲွ့များက လုိအြ်ထသာ အချက်အလက်များ 

ထတာငး်ခံလာြါက အထပခခံြညာထကျာင်းများ၊ ရုံးများနှင် ့ညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်ထြးပခင်း၊ 

 ( စ ) အရည်အထသွးအကဲပေတ်မှု ရလေ်ကုိအထပခပြု၍ အထပခခံြညာထရး အညွှန်းကိန်းများကုိ 

ထလ့လာသံုးသြ်ရာတွင် အထောက်အကူပေစ်ထစရန်နှင့် ြညာထရးအရည်အထသွး ြိုမို 

ပမင့်မားလာထစရန် ြညာထရးသုထတသနလုြ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ 

အေွဲ့အစည်းများနှင် ့ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်ပခငး်။ 

အြေန်း(၈) 

အရခြေြံေပညာရေးစီမံြေန့်ြဲွေမှု 

၂၇။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများသည် ထကာင်စီ၏ ထြါင်းစြ်ညိှနှိုင်းမှုပေင့် မိမိတ့ုိနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ စီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် ကကီးကကြ်မှုကို တာဝန်ယူ ထဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

၂၈။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများသည် အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍ၏ စီမံခန့်ခဲွမှုကို 

ဗဟိုချုြ်ကိုင်မှုထလျှာ့ချ၍ ဗဟို၊ တုိငး်ထေသကကီး၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောငစ်ုနယ်ထပမ၊ ခရိုင၊် မမို့နယ်နှင့် 

ထကျာင်းများတွင် အဆင့်အလိုက် တာဝန်ယူဆုံးပေတ်လုြ်ထဆာင်ခွင် ့ ရရှိထစရန် ထဆာင်ရွက်မြီး 

လုြ်ြုိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၂၉။ ဝန်ကကီးဌာနသည် နိုင်ငံထတာ်က သတ်မှတ်သည့် အခမဲ့မသင်မထနရ ြညာထရးအြါအဝင် 

အထပခခံြညာထရးဆုိင်ရာ လုြ်ငန်းများကုိ အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်ရာတွင် တုိင်းထေသကကီး၊ 

ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောငစ်ုနယ်ထပမ၊ ခရိုငန်ှင့် မမို့နယ်များ၌ လုြ်ငန်းများ ထြါငး်စြ်ညှိနှိုင်းထရး၊ စီစဉ် 

ထဆာင်ရွက်ထရး၊ ြ့ံြုိးထရးနှင့်ထလ့လာကကီးကကြ်ထရးတ့ုိအတွက် ြညာထရးထကာ်မတီများကုိ ထနပြည်ထတာ် 

ထကာင်စီ၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့တ့ုိနှင့် ညှိနှိုင်းလျက် ေွဲ့စည်းထဆာငရွ်က် 

ရမည်။ 

၃၀။ အထပခခံြညာထကျာင်း အသီးသီးသည် ထကျာင်းအရည်အထသွး ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် 

အကကံဉာဏ်များထြးရန်၊ ြ့ံြိုးထဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ထလ့လာကကီးကကြ်ရန် ထကျာင်းစီမံခန့်ခဲွမှုထကာ်မတီကို 

ဆရာ၊ မိဘ သ့ုိမဟုတ် အုြ်ေိန်းသူ၊ မိဘဆရာအသငး်၊ ထကျာင်းအကျ ိုးထဆာငအ်ေွဲ့တ့ုိနှင့် ရြ်ရွာအေွဲ့ 

အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ ြါဝငမ်ှုပေင့် ေွဲ့စည်း ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 
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၃၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ြုေ်မ ၂၉ နှင့် ၃၀ ြါ တုိင်းထေသကကီး၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ခရုိင်နှင့် 

မမို့နယ်ြညာထရးထကာ်မတီများ၊ ထကျာင်းစီမံခန့်ခဲွမှုထကာ်မတီများ၏ ေဲွ့စည်းြံုနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များကုိ 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထြးရမည်။ 

၃၂။ ဦးစီးဌာနနှင် ့ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသည် မိမိတို ့၏ အထပခခံြညာထကျာင်းများကို  

ေိထရာကစ်ွာ စီမံခန့်ခဲွနိုငရ်န် ထအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို ထဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အထပခခံြညာ ထကျာင်းအားလုံးတွင် 

ေိထရာကစ်ွာ အထကာင်အေည်ထော်ထရးအတွက် ထလ့လာကကီးကကြ်ပခငး်၊ 

 ( ခ ) အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် ထကျာင်းအရည်အထသွးဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် အညွှန်း 

ထဘာငန်ှင့် ကိုက်ညီထသာ အထဆာက်အအုံ၊ အသံုးအထဆာငမ်ျားနှင့် လံုခခုံမှုရိှသည့် 

သငက်ကားသငယ်ူမှုဝန်းကျငပ်ေစ်ရန် စီမံထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

 ( ဂ ) အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ေမ်းများ၏ လုြ်ငန်းအလိုက် ရာေူး 

အဆင့်များနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ထရး၊ ခန့်ေားထရး၊ ထပြာင်းထရွှေ့ထရး၊ ရာေူး 

တိုးပမှင့်ထရး၊ ရာေူးအဆင့်အလိုက် လိုအြ်ထသာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိထရးနှင့် 

စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းထဆာင်ရည် ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထရးတ့ုိအတွက် လမ်းညွှန်သတ်မှတ် 

ထြးပခငး်၊ အဆင်အ့လိုက် လုြ်ြုိင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကိုဗဟိုချုြ်ကိုင်မှု ထလျှာခ့ျ၍ 

သတ်မှတ်ထြးပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

 (ဃ) အထပခခံြညာထရး အဆင်အ့လိုက် အထကာင်အေည်ထော်မှုကို ြညာထရးအညွှန်းကိန်း 

များပေင့် ထလ့လာကကီးကကြ်အကဲပေတ်ပခင်း၊ 

 ( င ) ြညာထရးစီမံခန့်ခဲွမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ် အထကာင်အေည်ထော်ရန်အတွက် 

ထကျာင်းအဆင့်မှစ၍ မမို့နယ်အဆင့်၊ ခရုိင်အဆင့်၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမအဆင့်နှင့် ဦးစီးဌာနအဆင့်တ့ုိတွင် စနစ်တကျ ကကီးကကြ် 

ကွြ်ကဲမှုပေင့် တိကျမှန်ကန်ထသာ စာရင်းအင်းများကုိ ထကာက်ယူပခင်း၊ အဆင့်ဆင့်တင်ပြ 

ပခင်းနှင် ့သတ်မှတ်ကာလများတွင် လုိအြ်ထသာ စာရင်းချုြ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများကို 

ေုတ်ပြန်ထကကညာပခငး်၊ 

 ( စ ) အထပခခံြညာထရးအဆင့် စီမံကိန်းနှင့် စီမံချက်များကို ပြည်တွငး်၊ ပြည်ြအေွဲ့အစည်း 

များနှင် ့ြူးထြါင်းအထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ပခငး်။ 

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် အထပခခံြညာထကျာငး်များနှင်စ့ြ်လျဉ်းသည့် ထအာက်ြါလုြ်ငန်းတာဝန်များကို 

ထဆာငရွ်က်ရမည် - 

 (က) အထပခခံြညာထကျာင်းများသို့ ထကျာင်းသုံးစာအုြ်များနှင့် သင်ထောက်ကူြစ္စည်းများ 

အြါအဝင် ထကျာင်းအသံုးအထဆာငန်ှင့် အထောက်အြံ့များကို ပေည့်ဆည်းထြးပခင်း၊ 

 ( ခ ) သင်ယူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆးအကဲပေတ်ပခင်းကုိ အမျ ိုးသားအဆင့် ြညာရည် စစ်ထဆး 

အကဲပေတ်ပခငး် မူဝါေနှင်အ့ညီ ထဆာငရွ်က်ပခငး်၊ 
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 ( ဂ ) အထပခခံြညာထရးအဆင့်အလုိက် မြီးထပမာက်ထကကာင်းကုိ  သင်ယူတတ်ထပမာက်မှု စစ်ထဆး 

အကဲပေတ်ပခင်း နည်းစနစ်များနှင် ့အညီ ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနနှင် ့  ညှိနှိုင်း 

ထဆာငရွ်က်ပခင်း၊ 

 (ဃ) အတွင်းအရည်အထသွး အကဲပေတ်မှုများနှင် ့ ပြင်ြအရည်အထသွး အကဲပေတ်မှု 

အစီရငခံ်စာများအရ ထကာင်စီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများနှင့် 

ထြါငး်စြ်ညှိနှိုင်း ထဆာငရွ်က်ပခင်း။ 

၃၄။ ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ထသာ ဦးစီးဌာနသည် အထပခခံြညာထရး အဆင့်အလိုက်  

ထကာက်ယူထသာ ြညာထရးဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကုိ ဝန်ကကီးဌာန၏ ြညာထရးစီမံခန့်ခဲွမှု 

သတင်းအချက်အလက်စနစ်တွင် ြံုမှန်ေည့်သွင်း တွက်ချက်စိစစ် အသံုးပြုနုိင်ရန် စီစဉ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၅။ အထပခခံြညာထရးကဏ္ဍရိှ စီမံခန့်ခဲွသူအားလံုးသည် အစီအစဉ် ကကိုတငထ်ရးဆဲွပခင်း အြါအဝင် 

စီမံခန့်ခဲွမှုအားလံုးကုိ တာဝန်ခံမှု၊ ြွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် ပြည်သူလူေုအကျ ိုးထရှးရှုမှုဟူထသာ အထပခခံမူ 

များပေင့် ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၆။ အထပခခံြညာထရးကို အထကာင်အေည်ထော် သငက်ကားထြးလျက်ရိှထသာ ကိုယ်ြိငု် သ့ုိမဟုတ် 

ြုဂ္ဂလိကထကျာင်းများနှင့် ဘုန်းထတာ်ကကီးသင် ြညာထရးထကျာင်းများ ကကီးကကြ်ပခငး်ကို သက်ဆိုင်ရာ 

ဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့က ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

အြေန်း(၉) 

အရခြေြံေပညာဆောများ၏ အြွေင့်အရေး၊ တာဝန်၊ အေည်အြေျင်းနှင့် စွမ်းရဆာင်ေည်များ  

၃၇။ ထကာင်စီသည် အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် တာဝန်ေမ်းထဆာင်မည့်  ဆရာများ၏ 

အရည်အချင်းနှင့် စွမ်းထဆာင်ရည်ဆုိင်ရာ စံများကုိ ြညာထရးအဆင့်အလုိက် ခဲွပခားသတ်မှတ်ထြးရမည်။ 

၃၈။ ဆရာများသည် အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ အတွင်းအရည်အထသွးအာမခံမှု လုြ်ငန်းတစ်ရြ် 

အထနပေင့် ဆရာများ၏စွမ်းထဆာင်ရည်ကုိ ြညာထရးစီမံခန့်ခဲွသူများက အကဲပေတ်ထသာ လုြ်ငန်းများတွင် 

ြူးထြါငး်ြါဝငရ်မည်။ 

၃၉။ ဆရာများသည် ထအာက်ထော်ပြြါ အခွင့်အထရးများ ရြိုင်ခွင့်ရိှသည် - 

 (က) သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကုိက်ညီြါက မိမိတာဝန်ေမ်းထဆာင်ထနထသာ ြညာထရးအဆင့်အတွင်း 

မှာြင ်ရာေူးအဆင် ့တိုးပမှင့်ရရိှြိုင်ခွင့်၊ 

 ( ခ ) သင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့်ကုိက်ညီထသာ သင်နည်းစနစ်များကုိ လွတ်လြ်စွာ ထရွးချယ်ခွင့်၊ 

 ( ဂ ) မိမတ့ုိိလုြ်ငန်းစွမ်းထဆာင်ရည် ပမင့်မားထစထရးအတွက် အစဉ်ထလ့လာသငယ်ူခွင့်၊ 

 (ဃ) တည်ဆဲဥြထေများနှင့်အညီ ေဲွ့စည်းေားထသာအသင်းနှင့် အေဲွ့အစည်းများတွင် ြါဝင်ခွင့်၊ 

 ( င )  မိမနိှစ်သက်ရာထကျာငး် သ့ုိမဟုတ် ထေသများသ့ုိ လွတ်လြ်စွာ ထလျှာက်ေားြိုင်ခွင့်၊ 
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 ( စ ) ဆရာများသည် ြညာထရးအဆင်တ့စ်ခုမှ အပခားအဆင့တ်စ်ခုသို့ ကူးထပြာင်း တာဝန် 

ေမ်းထဆာင်လုိြါက ေုိအဆင့်အတွက် လုိအြ်ထသာ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စံု 

ြါက ေမ်းထဆာငန်ိုငခွ်င့်၊ 

(ဆ) မူဝါေများ၊ ြညာထရးေံွ့မေိုးမှုစီမံကိန်းများ၊ စီမံချက်များ၊ ြညာထရးဆုိင်ရာ ဥြထေများနှင့် 

အပခားလုြ်ေုံးလုြ်နည်းများအတွက် အကကံပြုခွင့်၊ ြါဝငထ်ဆာငရွ်က်ခွင့်။ 

၄၀။ ဆရာများသည် ထအာက်ထော်ပြြါ တာဝန်များကို ေမ်းထဆာငရ်မည်- 

 (က) မိမိလုြ်ငန်းအထြါ်တွင် တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်၊ တာဝန်ခံနုိင်ထသာ စိတ်ဓာတ်ပေင့် 

ထဆာငရွ်က်မြီး ထကျာငး်သားများအတွက် စံနမူနာထကာင်းပေစ်ထရး၊ 

 ( ခ ) ထကျာင်းစာသင်ချန်ိအတွင်း သတ်မှတ်ေားသည့် သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများ မြီးထပမာက်သည် 

အေိ သင်ကကားထြးရမည့်အပြင် ထကျာင်းသားများအတွက် ထခတ်နှင့်ထလျာ်ညီထသာ 

အသိြညာ၊ အတတ်ြညာများ၊ ကျွမ်းကျငမ်ှုများရရိှထစရန်နှင့် သငယ်ူတတ်ထပမာက်မှု 

စံနှင့်အညီ သငက်ကားထြးထရး၊ 

( ဂ ) ထကျာင်းထနအရွယ် ကထလးတုိင်းထကျာင်းထနမမဲထရး၊ ထကျာင်းေွက်နှုန်းထလျာ့ြါးထရးနှင့် 

အတန်းအလိုက် ထကျာင်းမြီးဆုံးနှုန်း ပမင့်မားထစရန် ြူးထြါငး်ထဆာငရွ်က်ထရး၊ 

 (ဃ) နိုင်ငံထတာ်နှင့် လူ့အေဲွ့အစည်း ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထရးအတွက် ကျယ်ပြန့်ထသာအပမင်ရိှမြီး 

ေီမိကုထရစီ အထလ့အကျင့်ကိုပမတ်နိုး၍ ကာကွယ်ထစာင့်ထရာှက်ထြးထရး၊ 

 ( င ) ြညာသင်ကကားရာတွင် အပြုသထဘာထဆာင်ထသာ ဆရာထကျာင်းသားဆက်ဆံထရးပေင့် 

ထကျာင်းသား၏ ရုြ်ြိငုး်၊ စိတ်ြိငုး်ဆိုငရ်ာ ေိခုိက်မှုမရိှထစဘဲ သငက်ကားထြးထရး။ 

၄၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် အစိုးရထကျာင်းများရိှ ဆရာများအား ယငး်တ့ုိတာဝန်ေမ်းထဆာငထ်နထသာ 

ြညာထရးအဆင့်အတွင်း အရည်အချင်း၊ အထတွ့အကကုံ၊ စွမ်းထဆာင်ရည်နှင့် ေူးချွန်မှုအလုိက် ရာေူးအဆင့် 

တုိးပမှင့်ပခငး်၊ ချးီပမှင့်ပခင်းနှင့် ထနရာထပြာင်းထရွှေ့ပခင်းတ့ုိကို တုိင်းထေသကကီး၊ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောငစ်ု 

နယ်ထပမ၊ ခရိုငန်ှင့် မမို့နယ်အဆင်လ့ိုက် ခဲွထဝတာဝန်ထြး၍ စီမံထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၂။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများသည် ဆရာများ၏ သင်ကကားမှုစွမ်းထဆာင်ရည်များ 

စဉ်ဆက်မပြတ် ေွံ့မေိုးတုိးတက်ထစရန်အတွက် ထကျာင်းအထပခပြု ဆရာအတတ်ြညာ အစီအစဉ်များ 

အြါအဝင ်ထလ့လာသငယ်ူရန် အခွင့်အလမ်းများ ေန်တီးထြးရမည်။ 

အြေန်း(၁၀) 

ရကျာငး်သား၊မိေနှင့်ခပည်သူလူထု၏အရခြေြံေပညာရေးဆိုင်ောအြွေင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ 

၄၃။ အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် တက်ထရာက်သင်ယူထနထသာ ထကျာင်းသားများသည် ထအာက် 

ထော်ပြြါ အခွင့်အထရးများ ရရိှထစရမည် - 

 (က) အထပခခံြညာကို မြီးထပမာက်သည်အေိ သင်ယူခွင့်၊ 
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 ( ခ ) သက်ဆိုင်ရာအဆင်အ့လိုက် တက်ထရာက်နိုင်ထသာ နည်းြညာနှင့် သက်ထမွးြညာထရး 

ထကျာင်းများသ့ုိ ကူးထပြာင်းတက်ထရာက်လိုက ကူးထပြာင်းတက်ထရာက်ခွင့်၊ 

 ( ဂ ) ြညာသငဆ်ုနှင့် ထောက်ြံထ့ကကးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင်အ့ညီ လူမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ 

အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးစသည့် မည်သည့်ခဲွပခားမှုမျှမရိှဘဲ ခံစားခွင့်၊ 

 (ဃ) အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် ထကျာင်းထကာင်စီနှင့် ြညာထရးလက်ထတွ့ေံွ့မေိုးမှုအသငး် 

အေွဲ့များတွင် ြါဝင်  ထဆာငရွ်က်ခွင့်။ 

၄၄။ အထပခခံြညာထကျာင်းများတွင် တက်ထရာက်သင်ယူထနထသာ ထကျာင်းသားများသည် ထအာက် 

ထော်ပြြါ တာဝန်များကို ေမ်းထဆာငရ်မည် - 

 (က) နိုငင်ထံတာ်ကသတ်မှတ်သည့် အခမဲ့မသငမ်ထနရ ြညာထရးအဆင် ့ မြီးထပမာက်သည် 

အေိ သင်ယူထရး၊ 

 ( ခ ) ထကျာင်းသားတုိင်းသည် ထကျာင်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာမြီး ြညာကုိ ကကိးုစားထလ့လာ 

သင်ယူ၍ အများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ထရး၊ 

 ( ဂ ) ကိုယ်ကျင့်တရားထကာင်းမွန်မြီး ပြည်သူ့နီတိနှင် ့ ေီမိုကထရစီ အထလ့အကျင့်များ၊ 

လူ့အခွင့်အထရးများကို တန်ေိုးေားသည့်အပြင် တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်၊ စူးစမ်း 

ရှာထေွထလ့လာလုိထသာစိတ်နှင့် အပမင်ကျယ်မှုရိှထသာသူများ ပေစ်လာရန်အတွက် ကကိုးစား 

အားေုတ်ထရး။ 

၄၅။ မိဘ သ့ုိမဟုတ် အုြ်ေိန်းသူသည် ထအာက်ထော်ပြြါ အခွင့်အထရးများ ရရိှထစရမည်- 

 (က) ဤဥြထေ ြုေ်မ ၇ အရ တည်ထောငေ်ွင့်လှစ်ေားထသာ မည်သည့်ထကျာငး်တွင်မဆို 

သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်ြါက မိမကိထလးကို ထကျာင်းအြ်ြိုင်ခွင့်၊ 

 ( ခ ) အထပခခံြညာထကျာင်းများ၏ ြညာထရးေံွ မ့ေိုးတုိးတက်ထရး၊ ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးတုိင်း 

ထကျာင်းထနထရးနှင့် ထကျာင်းအရည်အထသွး ပမင့်မားထရးတ့ုိအတွက် ထကျာင်းနှင့်ြူးထြါင်း 

ထဆာငရွ်က်ြိုင်ခွင့်၊ 

 ( ဂ ) ထကျာင်းသားများကုိ တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်၊ စူးစမ်းရှာထေွ ထလ့လာလုိထသာစိတ်နှင့် 

အပမင်ကျယ်မှုရှိထသာသူများ ပေစ်ထစထရးနှင့် ထကျာင်းေွံ့မေိုးတိုးတက်ထရးတို့အတွက် 

မိဘဆရာအသငး်၏ လုြ်ငန်းများတွင် အကကံပြုခွင့်၊ ြူးထြါငး်ြါဝငထ်ဆာငရ်ွက်ခွင့်။ 

၄၆။ မိဘ သ့ုိမဟုတ် အုြ်ေိန်းသူသည် ထအာက်ထော်ပြြါ တာဝန်များကို ေမ်းထဆာငရ်မည် - 

 (က) မိမိတ့ုိ၏ ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးများကုိ အထပခခံြညာသင်ယူမြီးထပမာက်ထရးအတွက် 

သက်ဆုိင်ရာထကျာင်းသ့ုိ ထကျာင်းအြ်နံှထရး၊ ထကျာင်းထနမမဲထရးနှင့် ယင်းြညာထရးအဆင့် 

မြီးထပမာက်သည်အေိ သင်ယူထစထရး၊ 
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 ( ခ ) မိမိတ့ုိကထလးဘက်စံုေံွ့မေိုးတုိးတက်ထစရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများ 

ရှိထစရန်နှင့် သင်ယူမှုဝန်းကျင်ထကာင်း ေန်တီးထြးထရးအတွက် ထကျာင်းစီမံခန့်ခွဲမှု 

ထကာ်မတီ၊ ဆရာ၊ မိဘဆရာအသငး်၊ ထကျာင်းအကျ ိုးထဆာငအ်ေွဲ့၊ သက်ဆိုင်သူများ၊ 

အပခားအေွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးထြါငး်ထဆာငရွ်က်ထရး။ 

၄၇။ ရြ်ကွက် သို့မဟုတ် ထကျးရွာလူေုသည် ထကျာင်းဘက်စုံေွံ့မေိုးထရးအတွက် ြံ့ြိုးမှုများနှင့်  

အကကံဉာဏ်များထြးပခငး်ပေင့် ြူးထြါငး်ထဆာငရွ်က်ခွင့်ရိှသည်။ 

၄၈။ ရြ်ကွက် သ့ုိမဟုတ် ထကျးရွာလူေုသည် ထအာက်ထော်ပြြါ လုြ်ငန်းများကို ေမ်းထဆာင်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်- 

 (က) မိမိရြ်ရွာထေသရိှ ထကျာင်းထနအရွယ်ကထလးများကုိ အထပခခံြညာမြီးထပမာက်ထရးအတွက် 

ဝိုင်းဝန်းကူညီထရး၊ 

 ( ခ ) မိမိရြ်ရွာထေသတွင် ထကျာင်းြညာထရးနှင့် ထကျာင်းပြင်ြ ြညာထရးကို အထကာင် 

အေည်ထော် ထဆာငရွ်က်နိုငရ်န် ကူညီြံြ့ိုးထရး၊ 

 ( ဂ ) ပြည်သူများ၏ လူထနမှုအဆင့်အတန်း တုိးတက်ထစရန်နှင့် အသိဉာဏ်ြညာပမင့်မားထစရန် 

တ့ုိအတွက် ရြ်ရွာအထပခပြုြညာထရးလုြ်ငန်းများ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ြူးထြါင်းြါဝင်ထရး။ 

အြေန်း(၁၁) 

ေဏ္ဍာရေး 

၄၉။ သူငယ်တန်းြညာထရးနှင့် အထပခခံြညာထရး အဆင့်အလိုက်ြညာထရး လုြ်ငန်းများအတွက် 

နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာထငွ လိုအြ်ချက်ကို ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများက ဝန်ကကီးဌာန 

သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှတစ်ဆင့် အစုိးရအေဲွ့သ့ုိ တင်ပြထတာင်းခံရမည်။ 

၅၀။ ဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ရုံးများနှင့် ထကျာင်းများသည် ပြည်တွငး်ပြည်ြ ြုဂ္ဂိုလ် 

သ့ုိမဟုတ် တရားဝင်အေဲွ့အစည်းများ၏ ထောက်ြ့ံလှူေါန်းထငွ သ့ုိမဟုတ် ြစ္စည်းများကုိ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်လက်ခံနိုင်သည်။ 

၅၁။ ဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ရုံးများနှင် ့ထကျာင်းများသည် - 

 (က) ဘဏ္ဍာထငွသံုးစဲွရာတွင် တည်ဆဲဘဏ္ဍာထရး စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သံုးစွဲမြီး 

စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ အလှူရှင်နှင့် အများပြည်သူတ့ုိ ေင်သာပမင်သာရိှထစရန် 

ထဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၅၀ အရ လက်ခံရရိှထသာ ထောက်ြ့ံလှူေါန်းထငွ သ့ုိမဟုတ် ြစ္စည်းများကုိ ြညာထရး 

ကဏ္ဍေွံ့ မေိုးမှုအတွက် ေိထရာကစ်ွာ သုးံစွဲရမည်။ 

 ( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

စစ်ထဆးမှုကိ ုခံယူရမည်။ 
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အြေန်း(၁၂) 

အရထွရထွ 

၅၂။ ကုိယ်ြုိင် သ့ုိမဟုတ် ြုဂ္ဂလိကထကျာင်းများကုိ တည်ထောင်ခွင့်ပြ ပုခင်းနှင့် ြညာထရးလုြ်ငန်းများ၌ 

ြုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ၏ ြူးထြါင်းြါဝင်ပခင်းတ့ုိကို သက်ဆုိင်ရာဥြထေများနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၃။ ဤဥြထေကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာနများသည် နည်းဥြထေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 

များကို အစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ထကာင်စီ၊ ဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာန၊  ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာန 

များသည် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင် ့ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို 

ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

၅၄။ ဤဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီက တည်ရှိခဲ ့ထသာ ြညာထရးဆိုင်ရာဥြထေများအရ ေုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  

နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

များသည် ဤဥြထေနှင် ့ မဆန့်ကျငသ်ထရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သံုးနိုင်သည်။ 

၅၅။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုပမန်မာနိုငင် ံ အ ထပခခံြညာထရးဥြထေ (ပြည်ထောငစ်ုပမန်မာနိုင်ငံ 

ထတာ်လှန်ထရးထကာင်စီ ဥြထေအမှတ် ၁၄) ကို ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

(ြုံ)ဝငး်ပမင့် 

နိုငင်ထံတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုငင်ထံတာ် 


