မသန်စွမ်းသူများ၏
အခွင့်အေရးဥပေဒ

မာတိကာ
အခန်း(၁)
အခန်း(၂)
အခန်း(၃)
အခန်း(၄)
အခန်း(၅)
အခန်း(၆)
အခန်း(၇)
အခန်း(၈)
အခန်း(၉)
အခန်း(၁၀)
အခန်း(၁၁)
အခန်း(၁၂)
အခန်း(၁၃)

အခန်း(၁၄)
အခန်း(၁၅)
အခန်း(၁၆)
အခန်း(၁၇)

အမည်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ြပချက်
ရည်ရွယ်ချက်များ
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အမျိ�းသား
ေကာ်မတီ ဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာ၀န်များ
မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေြခခံ
လွတ်လပ်ခွင့်များ တန်းတူညီမ�မ�ရှိေရး
မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာေရး
မသန်စွမ်းသူများ၏ ကျန်းမာေရး
မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာသွားလာေနထိုင် အသုံး ြပ��ိုင်ေရး
မသန်စွမ်းသူများ�ိုင်ငံေရး�ှင့် ြပည်သူ�ေရးရာနယ်ပယ်
များတွင်ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိေရး
မသန်စွမ်းသူများပ
ြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
မသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိေရး
မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊
ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများဖွင့်လှစ်ြခင်း
အယူခံြခင်း
ရန်ပုံေငွထူေထာင် ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း�ှင့် စီမံခန�်ခွဲြခင်း
တားမ
ြ စ်ချက်�ှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
အေထွေထွ

၁
၇
၉
၁၆
၂၀
၂၂
၂၃
၂၅
၂၆
၂၈
၃၂
၃၆
၄၀

၄၃
၄၄
၄၆
၅၀

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ
(၂ဝ၁၅ ခု�ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥပေဒ အမှတ် ၃၀။)
၁၃၇၇ ခု�ှစ်၊ နယုန်လ ြပည့်ေကျာ် ၄ ရက်
(၂ဝ၁၅ ခု�ှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပ�ာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)
အမည်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးဥပေဒဟု ေခ�တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ

ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်း

အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က) မသန်စွမ်းသူ

ဆိုသည်မှာ ေမွးရာပါဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်

သည်ြဖစ်ေစ ကိုယ်ကာယ၊ အမ
ြ င်၊ အေပ
ြ ာ၊ အက
� ား၊ အသိဉာဏ်၊
စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်း၊ အာ�ုံခံစားမ�ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခု
သို�မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ချို�ယွင်းအားနည်းချက်များကို ေရရှည်
ခံစားေနရသူကိုဆိုသည်။
(ခ)

မသန်စွမ်းမ�

ဆိုသည်မှာ

ပတ်ဝန်းကျင်�ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

စိတ်

သေဘာထား အမ
ြ င်ပိုင်းဆိုင်ရာ�ှင့် အခ
ြ ားအတားအဆီးများ ေက
� ာင့်
လူ�အဖွဲ�အစည်းအတွင်း အပ
ြ ည့်အဝပါဝင် လ�ပ်ရှား�ိုင်မ� မရှိ ြခင်းကို
ဆိုသည်။

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရး

ဆိုသည်မှာဤဥပေဒ၌ ပါရှိ ေသာ

မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများသည်

၎င်းတို�

ေနထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင�် ှင့် လူ�အဖွဲ�အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိ�ိုင်ေရး
အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်များ အပ
ြ ည့်အဝ ြပန်လည်ရရှိရန် ေဆးပညာ၊
ပညာေရး၊ လူမ�ေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း�ှင့် အခ
ြ ားလုပ်ငန်း
စဥ်များမှတစ်ဆင့် ေလ့ကျင့်ပျိုးေထာင်ေပးခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။
(င)

ခွဲြခားဆက်ဆံမ� ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းမ�ကိုအေ �ကာင်း ြပု၍ �ိုင်ငံေရး၊
စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယ�်ေကျးမ�၊ ြပည်သူ�
ေရးရာ�ှင့်

အခ
ြ ားနယ်ပယ်

အသီးသီးတွင်

အခ
ြ ားသူများနည်းတူ

အသိအမှတ် ြပုေရး�ှင့် သာတူညီမ�ရရှိ ခံစားေရးတို�ကို အဟန်�အတား
ြဖစ်ေစသည့် ခွဲြခားခ
ြ င်း၊ လူမ�အဖွဲ�အစည်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
မပ
ြ ု�ိုင်ရန် ေဘးဖယ်ချန်လှပ် ထားခ
ြ င်း�ှင့် ပါဝင်လ�ပ်ရှား ေဆာင်ရွက်မ�
ကို ကန်�သတ်ထားခ
ြ င်း တို�ကို ဆိုသည်။
(စ)

ဆက်သွယ်ြခင်း ဆိုသည်မှာ ဘာသာစကားဖ
ြ င့် ဆက်သွယ် ြခင်း၊ စာဖ
ြ င့်
ေရးသားဆက်သွယ်ြခင်း၊ အကူစာဖတ်သူကဖတ် ြပ ြခင်း၊ အထိအေတွ�
ြဖင့်ဆက်သွယ်ြခင်း၊
ြပသခ
ြ င်း၊

ကိုယ်ဟန်အမူအယာပ
ြ သခ
ြ င်း၊

အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းြဖင့်

ဆက်သွယ်ြခင်း

သေကတမျ
� ား
သို�မဟုတ်

တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦးနားလည်�ိုင်သည့် အခ
ြ ားနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်
ဆက်သွယ် ြခင်းကို ဆိုသည်။
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(ဆ) ဘာသာစကား ဆိုရာတွင် ��တ်ြဖင့်ေ ြပာေသာ ဘာသာစကား၊ လက်
သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား�ှင့် အခ
ြ ားေသာ ��တ်ထွက် ဘာသာစကား
မဟုတ်သည့် ဘာသာစကားပုံစံတို� ပါဝင်သည်။
(ဇ)

အလုပ်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ မသန်စွမ်းသူများကို သတ်မှတ်
ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အတိုင်း အလုပ်ခန်�ထားရန်
တာဝန်ရှိေသာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊ ကုမ�ဏီများ�ှင့်
ပုဂ�လိက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်ရှင် သို�မဟုတ် အလုပ်ရှင်က
တာဝန်ေပးသည့် စီမံခန်�ခွဲသူကိုဆိုသည်။

(ဈ)

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစား
အလိုက် ြဖစ်ေစ၊ မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားများ စုေပါင်း၍ ြဖစ်ေစ
၎င်းတို�ကိုယ်တိုင် ဦးေဆာင်ဖွဲ�စည်းထားေသာ အသင်းအဖွဲ�တစ်ခုခုကို
ဆိုသည်။

(ည) ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်

ဆိုသည်မှာမသန်စွမ်းသူ

အသင်းအဖွဲ�များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�
များမှ အဖွဲ�ဝင်မဟုတ်သည့် မသန်စွမ်းသူကိုယ်စားလှယမ် ျား ပါဝင်
ဖွဲ�စည်းထားေသာ အသင်းချုပ်ကိုဆိုသည်။
(ဋ)

မသန်စွမ်းသူများအတွက်ေဆာင်ရွက်ေသာအဖွဲ�အစည်း

ဆိုသည်မှာ

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရး�ှင့် အကျိုးစီးပွားများအတွက် ေဆာင်
ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ�စည်းထားေသာ
တစ်ခုခုကိုဆိုသည်။
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ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ အဖွဲ�အစည်း

(ဌ)

ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း

ဆိုသည်မှာ

မသန်စွမ်းသူများ၏

ပညာေရးလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ပညာသင် �ကား ပို�ချ
သည့် ပုဂ�လိကသို�မဟုတ် ပုဂ�လိကအဖွဲ�အစည်း�ှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
ပရဟိတပိုင် တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်၊ သိပ�ံ သို�မဟုတ်
အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်းများကို ဆိုသည်။
(ဍ)

ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ�အထူးသင်တန်းေကျာင်း ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်း
သူများကို အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုခု လုပ်ကိုင်�ိုင်ရန်
ေလ့ကျင့်သင် �ကားေပးသည့် ပုဂ�လိက၊ ပုဂ�လိက အဖွဲ�အစည်း�ှင့်
ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပရဟိတပိုင်သင်တန်း သို�မဟုတ် ေကျာင်းတစ်ခုခုကို
ဆိုသည်။

(ဎ)

ပုဂ�လိကြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန

ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများကို

ေဆးပညာအရ ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ�ှင့် ဥာဏ်ရည်
ပိုင်းဆိုင်ရာတို�ကို

ြပုစုကုသေရး၊

ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့်

ြပန်လည်

ထူေထာင်ေရး တို�အတွက် ဝန်ေဆာင်မ�ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ပုဂ�လိကပိုင်
သို�မဟုတ်
ပရဟိတပိုင်

ပုဂ�လိကအဖွဲ�အစည်းပိုင်

သို�မဟုတ်

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန�ှင့်

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
ေကျာင်းတစ်ခုခုကို

ဆိုသည်။
(ဏ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ပုဂ�လိကအဖွဲ�အစည်း သို�မဟုတ် ပုဂ�ိုလ်က တည်
ေထာင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ပုဂ�လိကပညာသင် အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက
အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည် ထူေထာင်
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ေရးဌာနတစ်ခုခု၏ ပိုင်ရှင် သို�မဟုတ် ထိုပိုင်ရှင်က တာဝန်ေပးသည့် စီမံ
ခန်�ခွဲသူကို ဆိုသည်။
(တ) ရန်ပုံေငွ
ေသာ

ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ၏ဘဝမ
ြ �င့်တင်ေရး၊ လိုအပ်
အေထာက်အကူြပုပစ�ည်းကိရိယာများ

ခွဲေဝဖ
ြ ည့်ဆည်းေရး၊

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိေရး၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
�ှင့် အခ
ြ ားေသာအခွင့်အေရးများအတွက် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်
အေရး�ှင့် အကျိုးစီးပွားကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်
ထူေထာင်ေသာမသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွကို
ဆိုသည်။
(ထ) ရန်ပုံေငွစီမံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�

ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်

အေရးများဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွကို ထိန်းသိမ်းေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးတို�
အတွက် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းေသာအဖွဲ�ကို ဆိုသည်။
(ဒ)

ဝန် �ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်
ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဓ)

အမျိုးသားေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ�စည်းေသာ မသန်စွမ်း
သူများ၏အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(န)

တိုင်းေဒသက
� ီးသို�မဟုတ်ြပည်နယ်ေကာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ

အရ အမျိုးသားေကာ်မတီက ဖွဲ�စည်းေပးထားေသာ တိုင်းေဒသက
� ီး
သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
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(ပ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဖ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်

ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများကို မှတ်ပုံတင်

ြခင်း�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များကို မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းတာဝန်များအား �ကးီ �ကပ်ေဆာင်ရွက်ရန် အမျိုးသားေကာ်မတီ
က တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ��န် �ကားေရး
မှူးချုပ်ကို ဆိုသည်။
(ဗ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ဆိုသည်မှာ ဝန် �ကီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ
�ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်တို�တွင် မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင် ြခင်း
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးထားသည့်
ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိကို ဆိုသည်။
(ဘ) မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူး

ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်

ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်အရဖ
ြ စ်ေစ၊ ေစတနာ့
ဝန်ထမ်းအဖ
ြ စ်ြဖင့် ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့်
ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်ည�ိ�ိ�င်း �ပးီ တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အစိုးရဌာန၊
အဖွဲ�အစည်းမှဝန်ထမ်း

သို�မဟုတ်

အစိုးရဝန်ထမ်း

မဟုတ်သည့်

သင့်ေလျာ်ေသာ �ိုင်ငံသား တစ်ဦးဦးကို ေသာ်လည်းေကာင်း ဆိုသည်။
(မ)

မသန်စွမ်းမ� အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ� ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းမ�
အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့်အလိုက် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်
အေရးများကို ခံစားခွင့်ေပး�ိုင်ေရးအတွက် မသန်စွမ်းသူကို စစ်ေဆး
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အကဲြဖတ်�ပီး အဆင့်သတ်မှတ်�ိုင်ရန် အလို�ငှာ ဤဥပေဒအရ ကျန်းမာ
ေရးဝန် �ကီးဌာနက ဖွဲ�စည်းသည့် အဖွဲ�ကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည် (က) �ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ�စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒ�ှင့်အညီ မသန်စွမ်းသူများကို ပိုမို၍
�ကည့်�� ေစာင့်ေရှာက်�ိုင်ရန်၊
(ခ)

ကုလသမဂ�မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း
ပါ ြပ�ာန်းချက်များကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်
ရွက်�ိုင်ရန်၊

(ဂ)

�ိုင်ငံသားများ ခံစားခွင့်ရှိသည့် လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံ လွတ်လပ်
ခွင့်များကို မသန်စွမ်းသူအားလုံး တန်းတူညီမ� အပ
ြ ည့်အဝ ရရှိေစရန်၊

(ဃ) �ိုင်ငံေရး၊ လူမ�ေရး၊ပညာေရး၊ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ ယ�်ေကျးမ��ှင့်
ြပည်သူ�ေရးရာ စသည့်နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အခ
ြ ားသူများ�ှင့် တန်းတူ
လူမ�အဖွဲ�အစည်းတွင် ေပါင်းစည်းပါဝင်�ိုင်ရန််၊
(င)

မသန်စွမ်းသူများ၏ ဂုဏ်သိက�ာ၊ စွမ်းရည်�ှင့် စွမ်းေဆာင်�ိုင်မ�များကို
�ိုင်ငံေတာ်�ှင့် �ိုင်ငံသားတို�က အသိအမှတ် ြပု�ိုင်ရန််၊

(စ)

မသန်စွမ်းသူများ၏ လူေနမ�ဘ၀ လုံ�ခုံစိတ်ချမ�ရှိ�ပီး ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်
ြမင့်မားလာေစရန်၊
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(ဆ) မသန်စွမ်းသူများအားနယ်ပယ်အားလုံးတွင် နည်းမျိုးစုံြဖင့် ခွဲြခား ဆက်ဆံ
မ�များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန်�ှင့် ထိုသို�ခွဲြခားဆက်ဆံမ�များ မပ
ြ ုေစ
ေရးအတွက် ဥပေဒအရ ကာကွယေ် ပးရန်၊
(ဇ) မသန်စွမ်းသူများကို �ိုင်ထက်စီးနင်း အ �ကမ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်း
အ �ကမ်းဖက်မ� အမျိုးမျိုးအပါအဝင် အလွဲသုံးခံရမ�၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရမ�
များမှ ကာကွယ်ေပးရန်�ှင့် မသန်စွမ်းသူအမျိုးသမီး�ှင့် ကေလးများကို
အထူးကာကွယ်ေပးရန်၊
(ဈ) မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့�ှင့် မသန်စွမ်းမ�တစ်ခုထက်ပို၍ ခံစားေနရေသာ မသန်
စွမ်းသူများကို မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် �ိုင်ငံေတာ်က အထူး
ေစာင့်ေရှာက် ကူညီေပးရန်။
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အခန်း (၃)
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ
ဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�သည် (က) ဤဥပေဒ၏ ြပ�ာန်းချက်များကို ထိေရာက်ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်
အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက်

လိုအပ်သည့်လမ်း��န်မ�၊

စီမံခန်�ခွဲမ��ှင့် �ကီး �ကပ်ကွပ်ကဲမ�များပ
ြ ုလုပ်ရန် ၆၀ဦး ထက် မပိုေသာ
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီကို
ေအာက်ပါ ပုဂ�ိုလ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ�စည်းရမည် (၁)

ဒုတိယသမ�တတစ်ဦး

ဥက� �

(၂)

ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်
ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန

(၃)

ဥက� ဌ

ဒုတိယ ဥက� ဌ(၁)

ဒုတိယ ဥက� ဌ(၂ )

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
(၄)

��န် �ကားေရးမှူးချုပ်၊ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

အဖွဲ�ဝင်

(၅)

သက်ဆိုင်ရာြပည်ေထာင်စဝု န် �ကီးဌာန၊
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ�များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ

အဖွဲ�ဝင်
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(၆)

ြမန်မာ�ိုင်ငံ အမျိုးသား လူ�အခွင့်အေရး

အဖွဲ�ဝင်

ေကာ်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်
(၇)

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက်ေရွးချယ်

အဖွဲ�ဝင်များ

ေစလ�တ်ေသာကိုယ်စားလှယ်များ
(၈)

အစိုးရမဟုတ်ေသာလူမ�ေရးအဖွဲ�အစည်းများမှ

အဖွဲ�ဝင်များ

ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာ ကိုယ်စားလှယ်များ
(၉)

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များမှေရွးချယ်

အဖွဲ�ဝင်များ

ြခင်းခံရေသာကိုယ်စားလှယ်များ
(၁၀) ဒုတိယဝန် �ကီး

အတွင်းေရးမှူး

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်
ြပန်လည်ေနရာ ချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
(၁၁) အတွင်းေရးမှူး

တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူး

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
(ခ)

အမျိုးသားေကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲ�စည်း�ိုင်သည်။

(ဂ)

အမျိုးသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝင်များတွင်

သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်ေထာင်စု

ဝန် �ကီးဌာန�ှင့် တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များမှ
ရာထူးအေလျာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရေသာ ပုဂ�ိုလ်များမှအပ ကျန်
အမျိုးသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝင်များ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်�ိုင်သည်။
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၅။

အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တို�ြဖင့်် ေဆာင်

ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ စဥ်ဆက်မ ြပတ်ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်�ှင့် တရားစွဲ
ဆိုြခင်း ခံ�ိုင်ခွင့်တို� ရှိေစရမည်။
၆။

�ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီဝင်များသည် ဤဥပေဒအရ

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်သည့် ေန�ရက်များအတွက်
ဝန် �ကီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချီး ြမ�င့်ေငွ�ှင့် စရိတ် တို�ကို ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၇။

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးများကို

ကာကွယေ် စာင့်ေရှာက်ေရး၊

မသန်စွမ်းသူများ၏

ဘဝတိုးတက်ြမင့်မားလာေစေရး�ှင့်

ဤဥပေဒပါ

ြပ�ာန်းချက်များကို

ထိေရာက်စွာ

ေဖာ်�ိုင်ေရး

အေကာင်အထည်

အတွက် �ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မူဝါဒ�ှင့် လမ်း��န်ချက်များ ေရးဆွဲချမှတ်�ပီး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ အတည်ြပုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရချမှတထ
် ားေသာမူဝါဒ�ှင့် လမ်း��န်ချက်များ�ှင့် အညီ
သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး အစိုးရ
အဖွဲ�၊ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ စည်ပင်သာယာ
ေရးေကာ်မတီ၊ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ�တို��ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ြခင်း၊ မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစိုးရမဟုတ်
ေသာ လူမ�ေရးအဖွဲ�အစည်းများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေန
ေသာ အဖွဲ�အစည်း�ှင့် ပုဂ�ိုလ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များ၊
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မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ�အစည်းများ၊

သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရးအဖွဲ�အစည်းများ၊

သတင်း

အချက်အလက်၊ ဆက်သွယေ် ရး�ှင့် နည်းပညာအဖွဲ�အစည်းများ၊ ပုဂ�ိုလ်
များ၏ ေဆာင်ရွက်မ�ကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် ေစာင့် �ကည့်
ေလ့လာက
� ီး �ကပ်ြခင်း၊
(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်
ဖွဲ�စည်းေပးခ
ြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများကို တစ်ဦးတစ်ေယာက်က ြဖစ်ေစ၊ အဖွဲ�အစည်းများက
ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းဌာနများက ြဖစ်ေစ နည်းမျိုးစုံ ြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊
ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်း၊ အက
� မ်းဖက်ြခင်း၊ အလွဲသုံး ြခင်း၊ လျစ်လျူ��ြခင်းတို�မှ
အကာအကွယ်ေပး�ိုင်ရန် အစီအမံများချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အေတွ�အက
� ုံဖလှယ်ေရး�ှင့်
နည်းပညာအရင်းအမ
ြ စ်များ ရရှိေရးအတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�
အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ အစိုးရ�ှင့်
အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အသင်းအဖွဲ�
များ၊ ေကျာင်းများ၊ ပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(စ)

မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုေဆာင်းြခင်း�ှင့် မသန်
စွမ်းသူများ၏ ဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများကို စာရင်းစစ်တမ်း ေကာက်ယူ
ြခင်း၊
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(ဆ) မသန်စွမ်းသူများ အလွယ်တကူအသုးံ ြပု�ိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ စနစ်
များ၊ ပုံစံများ၊ နည်းပညာများ၊ အေထာက်အပံ့ပစ�ည်းများ၊ တစ်ဦး�ှင့်
တစ်ဦး ဆက်သွယ်ြခင်းနည်းပညာများကို သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း�ှင့် တီထွင်
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊
(ဇ)

နားမက
� ားသူများအတွက် လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကားကို လည်း
ေကာင်း၊ မျက်မြမင်များအတွက် လက်စမ်းစာေပကို လည်းေကာင်း
သတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဈ)

မသန်စွမ်းသူများအတွက် အေထာက်အကူ ြပု ပစ�ည်းကိရိယာများ၊
လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကားစကားပ
ြ န်များ ေထာက်ပက
ံ့ ူညီေရး�ှင့်
သင်ယူမ�အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ေလ့ကျငသ
့် င် �ကားေပး
ေရးတို�အတွက် အစီအစ�်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ည) မသန်စွမ်းသူများအတွက် �ုပ်ြမင်သံ �ကား၊ သတင်း ြပန် �ကားေရး အစီ
အစဥ်များ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဋ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ ပညာေရး�ှင့် ကျန်းမာ
ေရးဝန်ေဆာင်မ�များ အပ
ြ ည့်အဝရရှိရန် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဌ)

�ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ ယ�်ေကျးမ��ှင့် ြပည်သူ�ေရးရာ စသည့်
နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရရှိေရး
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဍ)

မသန်စွမ်းသူများ အထူးသဖ
ြ င့် အမျိုးသမီးများ�ှင့် ကေလးသူငယ်များ
အား ထိေရာက်စွာ အကာအကွယ်ေပးရန် စီမံေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
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(ဎ)

မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေရးအတွက်
လိုအပ်ေသာ စီမံချက်များချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ြခင်း
�ှင့် �ကီး �ကပ်ြခင်း၊

(ဏ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်
ေရး လုပ်ငန်းစဥ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(တ) ြပည်သူလူထုအတွင်း မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ အသိပညာများ တိုးပွားလာ
ေစရန် လုပ်ငန်းအစီအစဥ်များချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ထ) မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများအတွက် ေဆာင်ရွက်ေသာ ြပည်
တွင်း၊ ြပည်ပမှ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များ
ကို ေထာက်ပံ့ကူညီေပးခ
ြ င်း၊
(ဒ)

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ည�ိ
�ိ�င်း သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဓ)

မသန်စွမ်းသူများ အသင်းဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့် စပ်လျ�်း၍ လိုအပ်ေသာ
လမ်း��န်ချက်များ ချမှတ် ြခင်း�ှင့် ေထာက်ပံ့မ�များေပးခ
ြ င်း၊

(န)

ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်းများ၊ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်းေကျာင်းများ�ှင့် ပုဂ�လိကြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ဌာနများ
ထူေထာင်ြခင်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လိုအပ်ေသာ လမ်း��န်ချက်များ၊ ��န်
�ကားချက်များ ချမှတ်ြခင်း�ှင့် ေထာက်ပံ့မ�များေပးခ
ြ င်း၊

(ပ)

ရန်ပုံေငွ ထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်း၊
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(ဖ)

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ခွဲြခားဆက်ဆံမ�ြဖစ်ေစသည့် ဓေလ့ထုံးစံများ
�ှင့် အေလ့အကျင့်များကိုြပုပ
ြ င်ေရး၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ� ြပုရာေရာက်
သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ�ှင့် မူဝါဒများကို
စိစစ်�ပီး လိုအပ်သလို �ုပ်သိမ်း�ိုင်ေရး သို�မဟုတ် ြပင်ဆင်�ိုင်ေရးအတွက်
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ဝန် �ကီးဌာနကတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ�သို� တင်ြပေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဗ)

ကျန်းမာေရးအတွက် စမ်းသပ်စစ်ေဆးခ�ှင့် ကုသစရိတ်များ၊ လက်
သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား၊ စကားပ
ြ န် ဝန်ေဆာင်စရိတ်၊ ြပည်တွင်း
ခရီးသွားရာတွင် အစိုးရ�ှင့် ပုဂ�လိကပိုင် ေရယာဥ်ခ၊ ေလယာဥ်ခ၊
ရထားခ�ှင့် ခရီးသည်တင် ကားခများကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ
သက်သာခွင့်ရရှိရန်�ှင့်
မသန်စွမ်းသူကိုယ်တိုင်
အသုံးြပုသည့်
အေထာက်အကူြပု ပစ�ည်းများကို အခမဲ့သယ်ယူခွင့်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ
ဝန် �ကီးဌာနများ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ ြပည်ေထာင်စအ
ု စိုးရအဖွဲ�၏ အတည်
ြပုချက် ရယူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

(ဘ) အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ �ုံးလုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် လိုအပ်
ေသာ �ုံးအဖွဲ�ကိုဖွဲ�စည်း၍ ဝန်ထမ်းများခန်�အပ် တာဝန်ေပးခ
ြ င်း၊
(မ )

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပ်သည့် မသန်
စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်
ြခင်း။
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အခန်း (၄)
မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့်
အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များ တန်းတူညီမ�မ�ရှိေရး
၈။

မသန်စွမ်းသူများသည် ေမွးရာပါအခွင့်အေရးများ၊ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ �ိုင်ငံသား

ြဖစ်မ�၊ လွတ်လပ်မ�၊ တရားမ�တမ�၊ လုံ�ခုံမ�၊ တန်းတူညီမ�မ��ှင့် ဂုဏ်သိက�ာ ေလးစားမ�
တို�ကို ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။
၉။

မသန်စွမ်းမ�ကို အေက
� ာင်း ြပု၍ မသန်စွမ်းသူများကို ခွဲြခားဆက်ဆံမ��ှင့် �ှိမ့်ချ

မ�တို� မရှိေစရ။
၁၀။ မသန်စွမ်းသူများ၏ �ုပ်ပိုင်း�ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို�ကို ထိခိုက်နစ်နာေစေသာ
အပ
ြ ုအမူ�ှင့် လုပ်ေဆာင်မ�များကို တားမ
ြ စ်သည်။
၁၁။ အလုပ်လုပ်ကိုင်�ိုင်စွမ်းမရှိေသာ မသန်စွမ်းသူများလိုအပ်သည့် အေခ
ြ ခံ စားဝတ်
ေနေရးအတွက်

သတ်မှတ်ထားေသာ

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်အလိုက်

�ိုင်ငံေတာ်က

ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။
၁၂။ မသန်စွမ်းသူများသည် လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနအရ၊
အဆင့်အတန်း၊ ယဥ်ေကျးမ�၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ မသန်စွမ်းမ�
အမျိုးအစားမခွဲြခားဘဲ ေအာက်ပါအတိုင်း အခွင့်အေရးများ ရရှိေစရမည်(က) ဥပေဒအရာတွင် အညီအမ� ြဖစ်ေစရမည်။
(ခ)

အခ
ြ ားသူများ�ှင့် ညီမ�ေသာ အခွင့်အေရးများ ရှိေစရမည်။
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၁၃။

အမျိုးသားေကာ်မတီသည် အေမွဆက်ခံထိန်းသိမ်းရန် အခက်အခဲရှိေသာ

မသန်စွမ်းသူများအတွက် အစီအမံများချမှတ်၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရမည်။
၁၄။ မသန်စွမ်းသူများသည် (က) ပညာသင် �ကားခွင့်၊

သတင်းအချက်အလက်များ

ရယူသုံးစွဲခွင့်�ှင့်

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� ခံယူခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

ေမွးရာပါ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာေပ
ြ ာဆိုပိုင်ခွင့်�ှင့် ကိုးကွယ်
ပိုင်ခွင့် အပါအဝင် လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကို အခ
ြ ား
သူများ နည်းတူခံစားခွင့် ရှိသည်။

(ဂ)

တရားဝင်ရရှိေသာေငွေ �ကးများ၊ ပစ�ည်းများ�ှင့်အိမ်ရာ အေဆာက်အအုံ
များကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့်�ှင့် ြပည်သူ�အိုးအိမ်စီမံကိန်း ြဖင့် ေဆာက်
လုပ်ေသာ အိမ်ရာများတွင် ေနထိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) တရားစွဲဆိုခွင့်၊ တရားစွဲဆိုမ�ကို ခုခံ�ိုင်ခွင့်�ှင့် သက်ေသအဖ
ြ စ် စစ်ေဆး
ခံ�ိုင်ခွင့်တို� ရရှိေရးအတွက် တရား�ုံးတွင် မသန်စွမ်း ြဖစ်မ� အလိုက်
လိုအပ်ချက်များကို စီစ�်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခွင့် ရှိသည်။
(င)

မိမိတို�၏ ရပိုင်ခွင့်�ှင့် အခွင့်အေရးများအတွက် တရားမေက
� ာင်းြဖင့်
တရားစွဲဆိုရာတွင် ကျသင့်ေသာ �ုံးခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(စ)

အကျ�်းကျေနစဥ်အတွင်း မသန်စွမ်းမ�ကို အေက
� ာင်းြပု၍ �ှိပ်စက်ြခင်း၊
ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊ လျစ်လျူ��ြခင်း၊ အ�ိုင်ကျင့် ြခင်းများမှ အကာအကွယ်
ရရှိပိုင်ခွင့�် ှင့် မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�များ ရရှိ ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
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၁၅။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ ြပည်တွင်း ြပည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�
အစည်းများ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွဲ�အစည်း�ှင့် ပုဂ�ိုလ်များသည်
လူမ�ဖွံ��ဖိုးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်များ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ မသန်စွမ်းသူများ
၏ အခွင့်အေရးများကို အကာအကွယ်ေပးသည့် အစီအစဥ်များ ပါဝင်ေစရမည်။
၁၆။ မသန်စွမ်း ကေလးသူငယ်များသည်(က) ေမွးရာပါအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရှိ�ပီး ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး၊ လွတ်
လပ်စွာ ေပ
ြ ာဆိုပိုင်ခွင့်�ှင့် ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်အပါအဝင်အေခ
ြ ခံ လွတ်လပ်
ခွင့်များကို အခ
ြ ားသန်စွမ်းသူကေလးသူငယ်များ နည်းတူ ခံစားခွင့်ရှိ
သည်။
(ခ)

ကေလးသူငယ်ဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများအားလုံး သန်စွမ်းသူ ကေလး
များ�ှင့် တန်းတူ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဂ)

ကိုယ်တိုင်ဆုံး ြဖတ် သုံးသပ်�ိုင်စွမ်းမရှိသည့် ဥာဏ်ရည်ဆိုင်ရာ မသန်
စွမ်း ကေလးသူငယ်များ၏ အေကာင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် တည်
ဆဲဥပေဒ�ှင့်အညီ မိဘ သို�မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူက ကိုယ်စား စီစဥ်
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) �ိုင်ထက်စီးနင်း အက
� မ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်းအက
� မ်းဖက်မ� အမျိုးမျိုး
အပါအဝင် အလွဲသုံးခံရမ�၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရမ�များ�ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆခံ ံရမ�
တို�မှ အကာအကွယ် ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
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၁၇။ မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများသည် (က) လူ�အဖွဲ�အစည်းတွင် ပါဝင်ဆုံး ြဖတ်ပိုင်ခွင့်�ှင့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊
စီးပွားေရးစသည့် လူေနမ�အဆင့်အတန်း တိုးတက်မ�တို�အတွက် လူ�
အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့် အားလုံးကို အခ
ြ ားသန်စွမ်းသူ
အမျိုးသမီးများနည်းတူ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်းအစီ
အစဥ်တိုင်းတွင် မသန်စွမ်းအမျိုးသားများ�ှင့် တန်းတူပါဝင် ေဆာင်ရွက်
ခွင့်ရှိသည်။

(ဂ)

အမျိုးသမီးများအတွက် ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ေသာလုပ်ငန်း အစီအစဥ်
တိုင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်�ှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) �ိုင်ထက်စီးနင်းအက
� မ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်းအက
� မ်းဖက်မ� အမျိုးမျိုး
အပါအဝင်အလွဲသုံးခံရမ�၊ ေခါင်းပုံြဖတ်ခံရမ�များ�ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံ
ခံရမ�တို�မှ အကာအကွယ် ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။
၁၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီက ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားေသာ နားမ �ကားသူ
များအတွက် လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား�ှင့် မျက်မ ြမင်များအတွက် လက်စမ်း
စာေပတို�ကို က�မ်းကျင်သူက အမ�အခင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ ကိစ�တစ်ရပ်ရပ်တွင်
ြဖစ်ေစ တင်ြပလာေသာအခါ ၎င်းက�မ်းကျင်သူ၏ တင်ြပချက်ကို သက်ေသခံအြဖစ်
လက်ခံရမည်။
၁၉။ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းမ�ေ �ကာင့် ြပုစဥ်အခါက မိမိ၏ ြပုလုပ်မ�သည် မည်သို�
သေဘာရှိသည်ကို လည်းေကာင်း၊ မေတာ်မမှန်သည်ကို လည်းေကာင်း၊ ဥပေဒ�ှင့် ဆန်�
ကျင်သည်ကို လည်းေကာင်း မသိ�ိုင်ေသာသူ၏ ြပုလုပ်မ�သည် ြပစ်မ� မေမ
ြ ာက်ေစရ။
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အခန်း (၅)
မသန်စွမ်းသူများ၏ပညာေရး
၂၀။ မသန်စွမ်းသူတိုင်းသည် (က) အခ
ြ ားသန်စွမ်းသူများနည်းတူ ပညာသင်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ)

အစိုးရပိုင်၊ အများပိုင်၊ ပုဂ�လိကပိုင်�ှင့် အဖွဲ�အစည်းပိုင် ေကျာင်းများ၊
သင်တန်းများ၊ သိပ�ံများ၊ ေကာလိပ်�ှင့် တက� သိုလ်များတွင် လည်း
ေကာင်း၊ ပုဂ�လိကပညာသင်ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ�
သင်တန်းေကျာင်းများတွင် လည်းေကာင်း ပညာသင်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

၂၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ မသန်စွမ်းသူ
များ အေခ
ြ ခံပညာအဆင့်မှ တက� သိုလ်ပညာအဆင့်အထိ သင်ယူရာတွင် သင်�ိုး
��န်းတမ်းများ၊ ေနရာထိုင်ခင်း၊ သွားလာဆက်သွယ်မ�ဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့များ�ှင့်
သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ ရရှိေရးအတွက် အစီအစဥ်များ ချမှတ်ေပးရမည်။
၂၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် သန်စွမ်းသူများ�ှင့် ေပါင်းစည်းပညာသင် �ကား�ိုင်
သည့်

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာေရးစနစ်�ှင့်

ပညာေရးေကာလိပ်များ၊

ပညာေရး

တက� သိုလ်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ ထည့်သွင်းသင် �ကားရန်
လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် သင် �ကားနည်းစနစ်များ�ှင့် တစ်ဦးကို
တစ်ဦး ဆက်သွယ်ြခင်းနည်းစနစ်များ သင်ယူ�ိုင်ရန်လည်းေကာင်း ပညာေရးဝန် �ကီး
ဌာနသို� ��န် �ကားရမည်။
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၂၃။ မသန်စွမ်းသူများက ေကျာင်းဝင်ခွင့် ေလ�ာက်ထားရာတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ
လိုအပ်ချက်မှတစ်ပါး မသန်စွမ်းမ�ကိုအေက
� ာင်း ြပု၍ ေကျာင်းဝင်ခွင့်ကို ြငင်းပယ်ြခင်း
မပ
ြ ုရ။
၂၄။ မသန်စွမ်းကေလးသူငယ်တိုင်းသည် (က) ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့် ဘဝတစ်သက်တာ
သင်ယူမ�များ အပါအဝင် ပညာသင် �ကားေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ
ရရှိေစရမည်။
(ခ)

မိမိတို�ေနထိုင်ရာရပ်ရွာသို�မဟုတ်

အနီးစပ်ဆုံးေဒသရှိ

�ိုင်ငံေတာ်က

ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေကျာင်းများတွင် ပညာေရးဝန် �ကီးဌာနက သတ်မှတ်
ထားေသာ အခမဲ့ပညာသင်ယူခွင့် ရှိသည့်အဆင့်အထိ အခ
ြ ားသူများ
နည်းတူ သင်ယူခွင့် ရှိသည်။
၂၅။ ဝန် �ကီးဌာနသည် ေကျာင်းပညာ မသင်ယူ�ိုင်ေသာ မသန်စွမ်းသူများအတွက်
သီးသန်�ဖွင့်လှစ် သင် �ကားေပးေသာ အထူးပညာေရးအစီအစဥ်၊ ေကျာင်း ြပင်ပ ပညာ
ေရး အစီအစဥ်�ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ အစီအစဥ်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးရ
မည်။
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အခန်း (၆)
မသန်စွမ်းသူများ၏ကျနး် မာေရး
၂၆။ မသန်စွမ်းသူများသည် �ိုင်ငံေတာ်က ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ�ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများကို ခံစားခွင့် ရှိသည်။
၂၇။ ကျန်းမာေရးဝန် �ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ
ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည် (က) မသန်စွမ်းမ� ြဖစ်ပွားခ
ြ င်းကို ကာကွယ်သည့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်
မ�ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ခ)

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်�ှင့် ေမွးကင်းစကေလးများ၊ ကေလးသူငယ်များ၊
အမျိုးသမီးများ၊ သက် �ကီးရွယ်အိုများတွင် မသန်စွမ်းမ� ြဖစ်ပွားမ���န်း
အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန် စီမံချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့်ကို စစ်ေဆးပ
� ီး အကဲြဖတ်
သတ်မှတ်�ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများမှ
တာဝန်ရှိပုဂ�ိုလ်များဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူအသင်းမှ က�မ်း
ကျင်သူများဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း မသန်စွမ်းမ� အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်
အဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် အရည်အေသွး ြပည့်မီေသာ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မ��ှင့်

ဝန်ေဆာင်မ�များကို
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ေကျးလက်ေဒသများအထိ

အခမဲ့ သို�မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများ ကျခံ�ိုင်ေသာ ��န်းထားဖ
ြ င့် ရရှိ�ိုင်
ရန် စီစဥ် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
(င)

မသန်စွမ်းသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း �ပီး ေဆး
ပညာအရ ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ�ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို�ကို ြပုစု
ကုသေရး၊ ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ ဖွင့်
လှစ်ေပးခ
ြ င်း၊

(စ ) အရွယ်ေရာက်�ပီး ဥာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသည့် အမျိုးသမီးများအတွက်
လိုအပ်ချက်အရ မိဘသို�မဟုတ် လက်ရှိအုပ်ထိန်းသူက ဆ��ြပုလ�င်
မျိုးဆက်ပွားခ
ြ င်းကို ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ� မူဝါဒ�ှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုခ
ြ င်း။

အခန်း(၇)
မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာသွားလာေနထိုင် အသုံးြပု�ိုင်ေရး
၂၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် အများပ
ြ ည်သူ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့်ေနရာများတွင်
မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာသွားလာေနထိုင် အသုံး ြပု�ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ�ငှ ့် စည်ပင်သာယာေရး
အဖွဲ�များ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ�များ၊ မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစိုးရမဟုတေ် သာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ ပုဂ�လိကအဖွဲ�
အစည်းများ၊ ပုဂ�ိုလ်များ�ှင့် ပူးေပါင်း�ပီး ေအာက်ပါအတိုင်း ည�ိ�ိ�င်းအေကာင်အထည်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်23

(က) အများပ
ြ ည်သူသုံး အေဆာက်အအုံ�ှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မသန်
စွမ်းသူများ ကိုယ်စိတ်�ှစ်ပါးလုံ�ခုံ �ပီး လွယ်ကူစွာ အသုံး ြပု�ိုင်ရန်
အတွက် ပုံစံထုတ်လုပ်မ��ှင့် ြပုပ
ြ င်တည်ေဆာက်မ�ဆိုင်ရာ လမ်း��န်
ချက်များ ချမှတ်ြခင်း၊
(ခ)

မသန်စွမ်းသူများ အေထာက်အကူြပု ပစ�ည်းကိရိယာများဖ
ြ င့် အလွယ်
တကူသွားလာ�ိုင်ေရးအတွက် အများပ
ြ ည်သူ အသုံး ြပုသည့်ေနရာများ
တွင် အတားအဆီးများမရှိေစေရးအတွက် ပုံစံများ ေရးဆွဲတည်ေဆာက်
ြခင်း၊

(ဂ)

အများပ
ြ ည်သူသုံး သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရးယာ�်များတွင် မသန်စွမ်းသူ
များ လွယ်ကူစွာ စီးနင်းလိုက်ပါ�ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်များ စီစဥ်
ေပးခ
ြ င်း၊

(ဃ) လမ်းဆုံမီးပွိုင့်များ၊ လူကူးမျ�်းကျားများ�ှင့် လမ်းအေကွ�၊ အတက်အဆင်း
များတွင် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေသာ
အမှတ်အသားများ၊ သေကတမျ
� ား၊ အသံေပး၍ အချက်ြပသည့် ကိရိယာ
များ�ှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်သည်များ တပ်ဆင် ြခင်း၊
(င)

အများပ
ြ ည်သူပိုင်အိမ်ရာ၊ ေဆး�ုံ�ှင့် စာသင်ေကျာင်းစသည့် �ုပ်ဝတ�ု
ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်း၊ ြပန် �ကားေရး�ှင့် လူထုဆက်
သွယ်ေရးက�တို�တွင် မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ သွားလာသုံးစွဲ�ိုင်
ရန် စီစဥ်ေပးခ
ြ င်း။
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အခန်း(၈)
မသန်စွမ်းသူများ�ိုင်ငံေရး�ှင့် ြပည်သူ�ေရးရာနယ်ပယ်များတွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိေရး
၂၉။ ဥပေဒအရ ဆ��မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ မသန်စွမ်းသူတိုင်းသည် လ�တ်ေတာ်
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် လ�ို�ဝှက် ဆ��မဲေပးခွင့်ရှိသည်။
၃၀။ မသန်စွမ်းသူ �ိုင်ငံသားတိုင်းသည် �ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ�စည်းပုံအေခ
ြ ခံ ဥပေဒ�ှင့်
ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ြခင်းဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့် အညီ လ�တ်ေတာ် တစ်ရပ်ရပ်
တွင် ေရွးချယ်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၃၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) မသန်စွမ်းသူများဆ��မဲေပးရာတွင် အဆင်ေ ြပလွယ်ကူေစရန် ဆ��မဲေပး
ရာ၌ အသုံး ြပုရမည့်ပစ�ည်းကိရိယာများ�ှင့် ဆ��မဲေပးပုံေပးနည်းများ
ကို မသန်စွမ်းသူများ သိရှိ�ိုင်ရန်�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆ��နယ်ေ ြမ
အလိုက် ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲ�ဝင်များ လိုက်နာေဆာင်ရွက်�ိုင်
ရန် ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ�ှင့်အညီ သင့်ေလျာ်ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်မ�များကို ြပည်ေထာင်စု
ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွကေ် ပးရမည်။
(ခ)

အများပ
ြ ည်သူ�ှင့် ပတ်သက်သည့် �ိုးရာယဥ်ေကျးမ�ဆိုင်ရာ လ�ပ်ရှားမ�
များ၊ ေဖျာ်ေ ြဖေရးအစီအစဥ်များ၊ အားကစားေလ့ကျင့်မ� �ှင့် �ပိုင်ပွဲဝင်
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ြခင်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများပါဝင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန် သင့်ေလျာ်
ေသာ စီမံေဆာင်ရွက်မ�များကို လုပ်ေဆာင် ေပးရမည်။

အခန်း(၉)
မသန်စွမ်းသူများပ
ြ ုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
၃၂။ အမျိုးသား ေကာ်မတီသည်(က) မသန်စွမ်းသူများ လူမ�အသိုကအ
် ဝန်းတွင် အခ
ြ ားသူများနည်းတူ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွကလ
် ည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ လုပ်ရည်
ကိုင်ရည်�ှင့် စွမ်းေဆာင်�ိုင်မ�များကို ြမ�င့်တင်ေပး�ိုင်ေရးအတွက် လည်း
ေကာင်း၊ �ုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ�ှင့်
လူမ�ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ

ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့်

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး

လုပ်ငန်းများအတွက် လည်းေကာင်း၊ မူဝါဒများ၊ စီမံချက်များ�ှင့် အစီ
အစ�်များ ချမှတ်ရမည်။
(ခ)

မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ မသန်စွမ်းသူများ ေနထိုင်ရပ်တည်�ိုင်ေရးအတွက်
စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများအား ြပုစုပျိုးေထာင််ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစိုးရ မဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်း
များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များကို ရန်ပုံေငွမှ ပံ့ပိုးေထာက်ပံ့
ေပးရမည်။
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၃၃။ ဝန် �ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီက ပုဒ်မ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ချမှတ်ထား
ေသာမူဝါဒများ၊ စီမံချက်များ၊ အစီအစ�်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် (က)

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စဝု န် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ်
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ၊ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များ၊ အစိုးရ
မဟုတ်ေသာအဖွဲ�အစည်းများ၊ ပုဂ�လိကေစတနာ ရှငမ် ျား�ှင့်ည�ိ�ိ�င်း�ပီး
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ြပုစုပျိုးေထာင််ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။

(ခ)

ေဘးအ��ရာယ်အမျိုးမျိုးအတွက် အေရးေပ�အေခ
ြ အေနများတွင် မသန်
စွမ်းသူများကိုဦးစားေပး၍ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး၊ အကာအကွယ်ေပး
ေရး၊ ေဘးကင်းလုံ�ခုံေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများ
အတွက် �ကိုတင် ြပင်ဆင်မ�များ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ေဘးအ��ရာယ်အမျိုးမျိုးအတွက်

�ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ ြပင်ဆင်ေရး

အပါအဝင် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများ
ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေစရန် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ဃ) �ုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း၊ ဘာသာစကား�ှင့် လူမ�ေရးပိုင်းဆိုင်
ရာ ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်
ရွက်ေနေသာ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ�ှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ေခတ်မီ
နည်းပညာများ ေလ့ကျင့်သင် �ကားေပးရမည်။

27

၃၄။ ကျန်းမာေရးဝန် �ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်�ှင့် အညီ
သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲ�များ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ ပုဂ�လိက ေစတနာရှင်များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း�ပီး
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ြပုစုပျိုးေထာင််ေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ
ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်(က)

မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကိုယ်အဂါအစိ
�
တ်အပိုင်းများ ခွဲစိတ်အစား
ထိုးကုသသည့်

ေဆး�ုံများ၊

ေဆးခန်းများ၊

ေလ့ကျငသ
့် င် �ကားေရး

ေကျာင်းများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊
(ခ)

ကိုယ်အဂါအစိ
�
တ်အပိုင်းများ ခွဲစိတ်အစားထိုးသည့် ပညာရှင်များ၏
စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ေပးခ
ြ င်း၊ လိုအပ်ေသာ ေခတ်မီစက်ကိရိယာများ ပံ့ပိုး
ေပး ြခင်း။

အခန်း(၁၀)
မသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိေရး
၃၅။

အမျိုးသားေကာ်မတီသည်(က) သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စု ဝန် �ကီးဌာနများ�ှင့်ည�ိ�ိ�င်း �ပီး မသန်စွမ်းသူ
များအတွက် အခ
ြ ားသူများနည်းတူ တန်းတူညီမ� အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်
ရရှိေရး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးေရး၊ အလုပ်ခန်�
ထားရာတွင် ခွဲြခားမ�မရှိေရး၊ အဓမ� အလုပ်ေစခိုင်းမ� တားဆီးကာကွယ်
ေရး၊ အလုပ်လုပ်�ိုင်ေသာ စွမ်းရည်အလိုက် လုပ်ခလစာ�ှင့် အကျိုးခံ
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စားခွင့်များ တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့် အညီရရှိေရး၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား
အဖွဲ�အစည်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းပညာများ သင် �ကားခွင့်ရရှိေရး၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ
လုပ်ကိုင်�ိုင်ေရး၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပုဂ�လိက
လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေရး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် လွယ်ကူ
စွာ ဝင်ထွက်သွားလာ လုပ်ကိုင်�ိုင်ေရး၊ သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာထိုင်ခင်း
သို�မဟုတ် အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးေရး�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်
ေရးတို�အတွက် မူဝါဒ�ှင့် စီမံချက်များချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း�ှင့် �ကီး �ကပ်ြခင်းတို�ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း �ပီး မသန်စွမ်းသူ
များ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�
အစည်းများ�ှင့် ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်းများ
ဖွင့်လှစ်သင် �ကား�ိုင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွကေ် ပးရမည်။

(ဂ)

ေအာက်ပါ

အခွန်အခကင်းလွတ်ခွင့်၊

သက်သာခွင့်�ှင့်

ပစ�ည်းများ

တင်သွင်းခွင့် ရရှိေရးအတွွက် တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ
များ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း တင် ြပေဆာင်ရွက်ရန်် သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ�များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်(၁) မသန်စွမ်းသူများအတွက် ြပည်ပမှ လှူဒါန်းေထာက်ပံ့သည့် ေငွ
ေက
� း�ှင့် ပစ�ည်းများအေပ� အခွနက
် င်းလွတ်ခွင့်များ ရရှှိေစရန််၊
29

(၂) စီးပွားေရးအကျိုးအမ
ြ တ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ မသန်စွမ်းသူများ
အသုံး ြပုရန်ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ အေထာက်အကူြပု ပစ�ည်း
ကိရိယာများ၊ ေလ့ကျင့်သင် �ကားေရး ပစ�ည်းကိရိယာများ၊ ဆက်
သွယ်ေရး ပစ�ည်းကိရိယာများ၊ ေဆးဝါးများ၊ ေဆးကုသေရး
ပစ�ည်းကိရိယာများ�ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ပစ�ည်းများ တင်
သွင်းခွင့်၊ အခွန်အခ ကင်းလွတ်ခွင့်များ ရရှိေစရန်၊
(၃) မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များမှ မသန်
စွမ်းသူများ အသုံး ြပုရန် ထုတ်လုပ်ေသာ ထုတ်ကုန်ပစ�ည်းများ
အေပ� အခွန်အခ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိေစရန်၊
(၄) မသန်စွမ်းသူများကို အလုပ်အကိုင် ခန်�ထားေပးေသာ အဖွဲ�
အစည်းများ၊ ကုမ�ဏီများ�ှင့် ပုဂ�လိက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ
သည် သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက် ထက်
ပို၍ မသန်စွမ်းသူများကို အလုပ်ခန်�ထားေပးပါက ပို၍ခန်�ထား
ေသာ မသန်စွမ်းသူ ဦးေရအလိုက် အခွန်ေလျာ့ေပါ့ခွင့် ရရှိေစ
ရန်၊
(၅) မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင် တည်ေထာင်ထားသည့် စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများ၊ ယင်းတို�ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ�ည်းများ
အတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်များ ရရှိ
ေစရန်။
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၃၆။

အလုပ်ရှင်သည် (က) မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေရး�ှင့် စပ်လျ�်း
၍ အမျိုးသားေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ မူဝါဒ�ှင့်စီမံချကမ် ျားကို လိုက်
နာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

အလုပ်ခန်�ထားရာတွင် အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်
လုပ်ကိုင်�ိုင်စွမ်းရှိေသာ မသန်စွမ်းသူများကို သင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်
တွင် အမျိုးသားေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပးေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား
အေရအတွက်အတိုင်း ခန်�ထားရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ခန်�ထားရာတွင် ဦးစီးဌာန�ှင့် သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�
နယ် အလုပ်အကိုင်�ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရး �ုံးများတွင် မှတ်ပုံတင်
ထားသည့် မသန်စွမ်းသူများကို ေရွးချယ်ခန်�ထားရမည်။

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန်�ထားရာတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်�ိုင်စွမ်း
ရှိမ�အေပ�မူတည်၍

လူေတွ�စစ်ေဆးခန်�ထားေရး၊

လုပ်ခလစာ�ှင့်

အလုပ်သမားအခွင့်အေရးများ တန်းတူခံစားခွင့်ရှိေရး၊ ရာထူးတိုး ြမ�င့်
ေရး၊ အလုပ်ခွင်တည်�မဲေရး၊ အခမဲ့ အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းပညာများ
ေလ့ကျင့်သင် �ကားခွင့် ရရှိေရးအပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် သင့်
ေလျာ်သည့် အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(င)

ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်
အတိုင်း အလုပ်ခန်�ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ု�ိုင်လ�င်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ခန်�ထားရန်
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အေခ
ြ အေနမေပးလ�င် သို�မဟုတ် အခွင့်အလမ်းမရှိလ�င်ြဖစ်ေစ မသန်
စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွသို� သတ်မှတ်ထား
ေသာ ေငွပမာဏကို ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အတိုင်း ေပးသွင်း
ရမည်။
(စ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ အလုပ်ခန်�အပ်ထားေသာ မသန်စွမ်း အလုပ်သမား
သို�မဟုတ် ဝန်ထမ်းဦးေရ စာရင်းကို လည်းေကာင်း၊ အလုပ်ခန်�ထားရန်
ရှိေသာ လစ်လပ်သည့် အလုပ်အကိုင် စာရင်းကို လည်းေကာင်း၊ ဦးစီး
ဌာန�ှင့် သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�နယ် အလုပ်အကိုင်�ှင့် အလုပ်သမား ရှာေဖွေရး
�ုံးများသို� ေပးပို�ရမည်။

အခန်း (၁၁)
မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၃၇။ မသန်စွမ်းသူများသည် ဤဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများကို ရရှိခံစား�ိုင်ရန်
အတွက် ၎င်းတို�၏ဆ��အေလ�ာက် မသန်စွမ်းသူြဖစ်ေ �ကာင်း အသိအမှတ်ြပုရန်
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။
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၃၈။

ဝန် �ကီးဌာနသည် (က) ဦးစီးဌာန၊ ��န် �ကားေရးမှူးချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ် အဖ
ြ စ်
တာဝန်ေပးရမည်။
(ခ)

ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် တိုင်းေဒသ
�ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်များအလိုက် လူမ�ဝန်ထမ်းအရာရှိများကို မှတ်
ပုံတင် အရာရှိများအဖ
ြ စ် တာဝန် ေပးရမည်။

၃၉။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် အမျိုးသားေကာ်မတီ�ှင့် ဝန် �ကီးဌာနတို�၏ လမ်း
��န်ချက်�ှင့်အညီ (က) မသန်စွမ်းသူများအားလုံး ၎င်းတို�၏ အခွင့်အေရးများ အပ
ြ ည့်အဝ ရရှိ
ေစေရးအတွက် စာရင်းဇယားများပ
ြ ုစု ြခင်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း�ှင့် မှတ်
ပုံတင် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို �ကီး �ကပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်
ရာ၌ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်�ိုင်ရန်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာက လက်ခံထားသည့် စံ��န်းများ၊ ကျင့်ဝတ်များ�ှင့်
အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း�ှင့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်
သည့်အဖွဲ�က ေဆးစစ်ေဆးခ
ြ င်းတို�ကို လွယ်ကူအဆင်ေြပေအာင် စီစဥ်
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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(ဃ) မသန်စွမ်းသူများကိုမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်
သည့်အဖွဲ�ထံတွင် ေဆးစစ်ေဆးမ�ခံယူရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ ေဆးစစ်
ေဆးခ
ြ င်း�ှင့် ေဆးေထာက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းတို�ကို အခမဲ့
စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၄၀။ မသန်စွမ်းသူများသည် မိမိဆ��အေလျာက် မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်�ိုင်
ရန် သို�မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူက မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်
မှတ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးထံသို� ကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူ
သို�မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေလ�ာက်ထားရမည်။
၄၁။ မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးသည်(က) ပုဒ်မ ၄၀ အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ် �ပီး မသန်စွမ်းမ��ှင့် စပ်လျဥ်း
၍ ေဆးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးမည့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်
သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�ထံတွင် ေဆးစစ်�ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�က ထုတ်
ေပးေသာ ေဆးေထာက်ခံချက် လက်မှတ်�ှင့်အတူ ေလ�ာက်ထားချက်ကို
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသို� တင်ြပရမည်။

၄၂။ သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် (က) ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ တင်ြပေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး သေဘာ
ထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီ
သို� တင်ြပရမည်။
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(ခ)

မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူက မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်
ေပးရန် ေလ�ာက်ထားလာသည့်အခါ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီ၏ အတည် ြပုချက်ရယူ၍ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်
ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ေပးပ
� ီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ်
ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို� မှတ်တမ်းတင်ရန် စာရင်းေပးပို�ရမည်။

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူ၏ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန် ေလ�ာက်
ထားခ
ြ င်း�ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စွမ်းမ�အဂါရပ်
� များ�ှင့် အကျုံး
မဝင်ြခင်း ေတွ�ရှိသည့်အခါ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်
အဖွဲ�၏ မှတ်ချက်တို��ှင့်အတူ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီသို� တင်ြပရမည်။

၄၃။ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသည်(က) ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ တင်ြပေသာ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်းကို ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ြငင်း
ပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုပါက ေလ�ာက်
ထားသူအား သက်ေသခံလက်မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။

(ဂ)

ပုဒ်မ၄၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန်
ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း�ှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စွမ်းမ� အဂါရပ်
� များ�ှင့်
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အကျုံးမဝင်ေတာ့ေ �ကာင်း တင်ြပချက်ကို စိစစ်�ပီး အတည်ြပုခ
ြ င်း
သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ဃ) မသန်စွမ်းသူများကို မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ပယ်
ဖျက်ြခင်း၊ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်း�ှင့် သတ်မှတ်ထား
ေသာ မသန်စွမ်းမ�အဂါရပ်
� များ�ှင့် အကျုံးမဝင်ြခင်း တို�အတွက် စာရင်း
များအား မှတ်တမ်းတင်�ိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်အရာရှိက မှတ်ပုံတင်အရာ
ရှိချုပ်ထံသို� တင်ြပေစရမည်။

အခန်း (၁၂)
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၄၄။ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ေဆာင်ရွက်
ေသာ အဖွဲ�အစည်းများသည် ဤဥပေဒပါအခွင့်အေရးများ၊ လိုအပ်ေသာ နည်းပညာ
များ၊ ကူညီပံ့ပိုးမ�များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�များ ရရှိေရးအတွက် ၎င်းတို�၏ ဆ��
အေလျာက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။
၄၅။ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ အသင်း
အဖွဲ�များမှ အဖွဲ�ဝင်မဟုတ်သည့် မသန်စွမ်းသူ ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံ
မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်ကို

ဖွဲ�စည်း �ပီး

အမျိုးသားေကာ်မတီ�ှင့်

ည�ိ�ိ�င်း၍

လုပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ်ရမည်။
၄၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို ပိုမိုထိ
ေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အလို�ငှာ မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�များကို ဤဥပေဒ�ှင့်
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အညီ မှတ်ပုံတင်�ိုင်ေရးအတွက် ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း
ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၄၇။

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် ြဖစ်ေစ၊ မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားများ စုေပါင်း

၍ဖ
ြ စ်ေစ သက်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�တစ်ခုခုကို မှတ်ပုံတင်ရန် သက်
ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် မသန်စွမ်းသူအသင်းမှတစ်ဆင့် ြမန်မာ
�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို� သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေလ�ာက်ထားရ
မည်။
၄၈။

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် ပုဒ်မ၄၇အရ မှတ်ပုံတင်ေပးရန်

ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် အမျိုးသားေကာ်မတီသို�
တင်ြပရမည်။
၄၉။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) ပုဒ်မ၄၈အရ ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်၏ တင်ြပချက်
များကို စိစစ်�ပီး အသင်းအဖွဲ�၏ မှတ်ပုံတင်ခွင့်သက်တမ်း�ှင့် စည်းကမ်း
ချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန်
ြငင်းပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုေသာ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�
ကို သတ်မှတ်ထားေသာမှတ်ပုံတင်ခ ေပးသွင်းေစ၍ မှတ်ပုံတင်လက်
မှတ် ထုတ်ေပးရမည်။
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၅၀။ ဤဥပေဒအာဏာမတည်မီက အသင်းအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်း ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒ
အရ ြပည်ထဲေရးဝန် �က ီးဌာန၊ အသင်းအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်းခွင့် ြပ ုေရး �ကီး �ကပ်ေရး
ဗဟိုအဖွဲ�တွင် ဖွဲ�စည်းခဲ့ေသာ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� တစ်ခုခုသည် အသင်း
အဖွဲ�မှတ်ပုံတင်ရန် ဤဥပေဒ အာဏာတည်�ပီး ေနာက်ရက်ေပါင်း ၁၈၀ အတွင်း
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်မသန်စွမ်းသူများ အသင်းမှတစ်ဆင့်
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို� သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေလ�ာက်ထား
ရမည်။
၅၁။

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် ပုဒ်မ၅၀အရ ေလ�ာက်ထားချက်

ကို စိစစ်�ပီး သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ အမျိုးသားေကာ်မတီသို� တင် ြပရမည်။
၅၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၅၁ အရ တင် ြပချက်ကို စိစစ်�ပီး မှတ်ပုံတင်
ခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊ မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်း တို�ကို
ပုဒ်မ ၄၉ �ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၃။ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�တစ်ခုခုသည်(က) မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်လိုပါက သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး
ရက်ေပါင်း ၆၀ �ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း
ေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းမှတစ်ဆင့်
ြမန်မာ�ိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းချုပ်သို� ေလ�ာက်ထားရမည်။
(ခ)

မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းကုန်ဆုံး �ပီးေနာက် သက်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေ �ကး
ေပးသွင်း �ပီး မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးရန် ေလျာက်ထား�ိုင်
38

သည်။ သို�ရာတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပရဟိတအသင်းအဖွဲ� ြဖစ်ပါက
သက်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ေ �ကးေပးသွင်း ရန်မလို။
၅၄။ ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် ပုဒ်မ၅၃အရ ေလ�ာက်ထားချက်
ကို စိစစ်၍ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ခ ေပးသွင်းေစပ
� ီး အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ေပးခ
ြ င်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်
ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
၅၅။ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� တစ်ခုခု
သည် (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
မပ
ြ ုရ။
(ခ)

အမျိုးသားေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာမူဝါဒ၊ လမ်း��န်ချက်များ�ှင့်အညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မ�မရှိေစရ။

(ဂ)

ဤဥပေဒအရ

ထုတ်ြပန်ေသာနည်းဥပေဒများ၊

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ၊

အမိန်��ှင့်��န်�ကားချက်ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
မပ
ြ ုရ။
၅၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မသန်စွမ်းသူ
များအသင်းအဖွဲ� တစ်ခုခုက ပုဒ်မ ၅၅ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ေက
� ာင်းေတွ�ရှိပါက ထိုအသင်းအဖွဲ�ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်�ိုင်သည် 39

(က) သတိေပးပ
� ီး ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများတွင် သတ်
မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေ �ကးကို ေပးေဆာင်ေစခ
ြ င်း၊
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�တစ်ခုခု၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
ကို ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ထား
ေသာ ကာလအထိ ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�တစ်ခုခု၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။

အခန်း (၁၃)
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ�
အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည် ထူေထာင်ေရး ဌာနများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း
၅၇။ ပုဂ�လိကပညာသင် အထူးေကျာင်းကို ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်းေကျာင်း ကိုြဖစ်ေစ၊ ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန ကိုြဖစ်ေစ
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ေနသူ သို�မဟုတ် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံးသို� သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ
ခွင့်ြပုမိန်� ေလ�ာက်ထားရမည်။
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၅၈။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ �ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံးသည် ပုဒ်မ
၅၇ အရ ခွင့်ြပုမိန်�ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး သေဘာထား မှတ်ချက်�ှင့်အတူ ဦးစီး
ဌာနသို� တင်ြပရမည်။
၅၉။ ဦးစီးဌာနသည် (က) ပုဒ်မ ၅၈ အရ ေလ�ာက်ထားချက်�ှင့် သေဘာထားမှတ်ချက် တို�ကို
စိစစ်�ပီး တည်ေထာင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တည်ေထာင်ခွင့် ြပုပါက ပိုင်ရှင်အား သတ်မှတ်ထား
ေသာ အခေက
� းေငွေပးသွင်းေစပ
� ီး စည်းကမ်းချက်များ�ှင့် ခွင့်ြပုမိန်�
သက်တမ်းတို�ကို သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပုမိန်�ကို ထုတ်ေပးရမည်။

၆၀။ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက
ပညာသင်အထူးေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိကြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန တစ်ခုခုကို ခွင့်ြပုမိန�်
သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ရန် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၆၀ �ကိုတင်၍
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံးမှတစ်ဆင့် ဦးစီးဌာနသို� ေလ�ာက်
ထားရမည်။
၆၁။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၆၀ အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး သက်တမ်းတိုးြမ�င့်
ေပးရန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
၆၂။ ပုဒ်မ ၆၁ အရ ခွင့်ြပုပါက သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ခ ေပးသွင်းေစပ
� ီး သက်တမ်းတိုး
ြမ�င့်ေပးရမည်။
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၆၃။ ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးသည် (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း
မပ
ြ ုရ။
(ခ)

အမျိုးသားေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာမူဝါဒ၊ လမ်း��န်ချက်များ�ှင့်အညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မ�မရှိေစရ။

(ဂ)

ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်း
ကမ်းများ၊ အမိန်�၊ ေက
� ာ် ြငာစာ၊ အမိန်��ှင့်��န် �ကားချက်ပါ တာဝန်�ှင့်
တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း မပ
ြ ုရ။

၆၄။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပုမိန်�ရရှိသူ ပိုင်ရှင်က ပုဒ်မ ၆၃ ပါ တားမ
ြ စ်
ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်းေတွ�ရှိပါက ထိုပိုင်ရှင်ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စီမံ
ခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ် ချမှတ်�ိုင်သည်(က) သတိေပးပ
� ီး သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေ �ကးကို ေပးေဆာင်ေစခ
ြ င်း၊
(ခ)

ခွင့်ြပုမိန်�ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊

(ဂ)

ခွင့်ြပုမိန်�ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
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အခန်း (၁၄)
အယူခံြခင်း
၆၅။ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီကပုဒ်မ ၄၃ အရ မသန်စွမ်းသူ
များအား မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ြခင်း သို�မဟုတ် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း သို�မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စွမ်းမ�အဂါရပ်
� �ှင့်
အကျုံးမဝင်ေတာ့သ ြဖင့် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ြခင်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချမှတ်
သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း
၆၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံသို� သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အယူခံ�ိုင်သည်။
၆၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် ပုဒ်မ ၆၅ အရ ေလ�ာက်ထားလာသည့် အယူခံ
အမ�ကို စိစစ်�ပီး တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်
ချက်ကို အတည် ြပုခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
၆၇။ ေအာက်ပါတို��ှင့် စပ်လျ�်း၍ ချမှတ်သည့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည်
ထိုဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း အမျိုးသား ေကာ်မတီသို�
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ အယူခံ�ိုင်သည်(က) မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က ပုဒ်မ ၆၆ အရ အယူခံမ�တွင် ချမှတ် သည့်
ဆုံးြဖတ်ချက်၊
(ခ)

ဦးစီးဌာနက ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွး
မ�

အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်

တစ်ခုခုကို

ပုဂ�လိကြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူအား
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ခွင့်ြပုမိန်�ထုတ်ေပးရန်

ေလ�ာက်ထားချက်ကို ပုဒ်မ ၅၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ြငင်းပယ်ြခင်း
သို�မဟုတ် ပုဒ်မ ၆၁ အရ ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ေပးရန် ြငင်းပယ်
ြခင်း ြပုသည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်၊
(ဂ)

ဦးစီးဌာနက ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးအား ပုဒ်မ၆၄အရ ချက်မှတ်သည့် စီမံခန်�
ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်။

၆၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၆၇ အရ အယူခံမ�ကို စိစစ်�ပီး မှတ်ပုံတင်အရာ
ရှိချုပ်ကြဖစ်ေစ၊ ဦးစီးဌာနကဖ
ြ စ်ေစ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း၊
ြပင်ဆင်ြခင်း သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။

အခန်း (၁၅)
ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်း
၆၉။

အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ဤဥပေဒပါလုပ်ငန်းများကို ထိေရာက် ေအာင်ြမင်

စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက�ိ
် ုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါရေငွများ
ြဖင့် ထူေထာင်ထားရှိရမည်(က) ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ�က ခွင့်ြပုသည့် ြပည်ေထာင်စုဘ�ာ ရန်ပုံ
ေငွမှ ေထာက်ပံေ့ ငွများ၊
(ခ)

ြပည်တွင်း ြပည်ပရှိ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ေစတနာရှင်များ၏ ကူညီပံ့ပိုး
ေငွများ၊
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(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်ခ၊ သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ခ�ှင့် အခ
ြ ား
အခေက
� းေငွများ၊

(ဃ) ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်းများ၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်းေကျာင်းများ�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြပုမိန်�ထုတ်ေပးခ
ြ င်း�ှင့် သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်
ေပးခ
ြ င်းတို�မှ ရရှိေသာ အခေက
� းေငွများ၊
(င)

သတ်မှတ်ေသာ

ေဝပုံကျ��န်းထားအေရအတွက်အတိုင်း

ပုဂ�လိက

အလုပ်ရှင်က သင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်လုပ်ကိုင်�ိုင်သည့် မသန်စွမ်းသူ
အား အလုပ်ခန်�ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ုသည့်အတွက် ထည့်ဝင်ရေသာေငွများ၊
(စ)

ပုဒ်မ ၅၆�ှင့် ပုဒ်မ ၆၄ တို�ပါ စီမံခန်�ခွဲေရး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ချမှတ်
ေသာ ဒဏ်ေ �ကးများ။

၇၀။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ရန်ပုံေငွထိန်းသိမ်းေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးတို� အတွက်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်များဖ
ြ င့် ရန်ပုေငွ
ံ စီမံခန်�ခွဲေရး အဖွဲ� ဖွဲ�စည်းရမည်။
၇၁။ ပုဒ်မ ၇၀ အရ ဖွဲ�စည်းသည့် ရန်ပေငွ
ုံ စမီ ံခန်�ခွဲေရးအဖွဲ�သည် ရန်ပုံေငွကို
ဘ�ာေရး စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း ြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်းတို� ြပုရ
မည့်အြပင် �ှစ်စ�်ဘ�ာေရးရှင်းတမ်း�ှင့် အရအသုံးေငွ စာရင်းရှင်းတမ်းများ ြပုစု၍
အမျိုးသားေကာ်မတီသို� တင်ြပရမည်။
၇၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ရန်ပုံေငွစာရင်းများကို ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်
ချုပ်�ုံး၏ စစ်ေဆးမ� ခံယူရမည်။
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အခန်း (၁၆)
တားမ
ြ စ်ချက်�ှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၇၃။ မည်သည့်ပိုင်ရှင်မ� (က) ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်
တန်းေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများအား ဤဥပေဒ
အရ ခွင့်ြပုမိန်�မရှိဘဲ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ် ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(ခ)

စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်ချက်အရ ခွင့်ြပုမိန်�ကို ကာလသတ်မှတ်၍
ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း သို�မဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုသည့် ကာလအတွင်း
အဆိုပါ ေကျာင်း သို�မဟုတ် ဌာန တစ်ခုခုကို ဖွင့်လှစ်ြခင်း မပ
ြ ုရ။

၇၄။ မည်သူမ� (က) မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးက ေကျာင်းဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ထားချက်ကို အဆိုပါ
ေကျာင်း သို�မဟုတ် ဌာနတစ်ခုခုမှ ခိုင်လုံေသာ အေက
� ာင်းမရှိဘဲ
ေကျာင်းဝင်ခွင့်ကို ြငင်းပယ်ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(ခ)

ေကျာင်းဝင်ခွင့်ြပုထားေသာ

မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးကို

ခိုင်လုံေသာ

အေက
� ာင်းမရှိဘဲ အဆိုပါေကျာင်း သို�မဟုတ် ဌာနတစ်ခုခုက ထုတ်ပယ်
ြခင်းမပ
ြ ုရ။
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၇၅။ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မ� (က) သင့်ေလျာ်ေသာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်�ိုင်စွမ်းရှိေသာ မသန်စွမ်းသူကို
သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အတိုင်း အလုပ်
ခန်�ထားရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ)

ဤဥပေဒအရ အလုပ်ခန်�ထားေသာ မသန်စွမ်းသူကို ခိုင်လုံေသာ
အေက
� ာင်းမရှိဘဲ အလုပ်ရပ်စဲြခင်း၊ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ် ြခင်း၊ ရာထူးချ
ြခင်း�ှင့် ေပ
ြ ာင်းေရ��တာဝန်ေပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ။

၇၆။ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မ� (က) ခန်�ထားေသာအလုပ်သမား�ှင့် ဝန်ထမ်းဦးေရစာရင်းကို လည်းေကာင်း၊
သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အရ အလုပ်ခန်�
ထားရန် ကျန်ရှိေသာအလုပ်ေနရာ အေရအတွက်၊ အလုပ်သမား အရည်
အချင်း�ှင့် အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစားများကို လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာန
�ှင့် သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�နယ် အလုပ်အကိုင် �ှင့် အလုပ်သမား ရှာေဖွေရး
�ုံးများသို� ေပးပို�ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။
(ခ)

မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများကို ကူညီေဆာင်ရွက် ေပးသူများ
အား သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အရ အလုပ်
ခန်�ထားေရးအတွက် လူေတွ�စစ်ေဆးခ
ြ င်း�ှင့် ေလ့ကျင့်သင် �ကားေပး
ြခင်းတို�အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ယင်းတို�ထံမှ ေတာင်းခံြခင်း မပ
ြ ုရ။
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(ဂ)

ဦးစီးဌာနမှ

ဤဥပေဒပါ

မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးများ�ှင့်

စပ်လျ�်း၍ လုပ်ငန်းခွင်သို� လာေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို ဟန်�တားခ
ြ င်း၊
ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ြငင်းဆို ြခင်း မပ
ြ ုရ။
၇၇။ မည်သူမ� (က) မသန်စွမ်းသူများအား

မသန်စွမ်းမ�ကိုအေက
� ာင်း ြပု၍

သိလျက်�ှင့်

တမင်ခွဲ ြခားဆက်ဆံ ြခင်း၊ လျစ်လျူ��ြခင်း၊ �ှိမ့ခ် ျခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ။
(ခ)

မသန်စွမ်းသူများအား �ိုင်ထက်စီးနင်း အက
� မ်းဖက်ြခင်း၊ တလွဲအသုံး
ြပုခ
ြ င်း၊ အဓမ� အလုပ်ခိုင်းေစခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ။

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူများအား တလွဲအသုံး ြပု၍ မည်သည့်အေက
� ာင်း�ှင့်မ�
ကိုယ်ကျိုးစီးပွား မရှာရ။

၇၈။ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိေသာ မည်သည့်

မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းအဖွဲ�ဝင်မ� (က) အမျိုးသားေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာမူဝါဒ၊ လမ်း��န်ချက်များ �ှင့်အညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ပျက်ကွက်မ� မရှိေစရ။
(ခ)

ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်း
ကမ်းများ၊ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်��ှင့်��န် �ကားချက်ပါ တာဝန်�ှင့်
တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ြခင်း မပ
ြ ုရ။
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၇၉။ မည်သည့် ပိုင်ရှင်မဆို ပုဒ်မ ၇၃ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်
ေက
� ာင်း ြပစ်မ�ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလ�င် ထိုသူကို ၆ လ ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်၁၀ သိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်
ရမည်။
၈၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၄ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း
ြပစ်မ�ထင်ရှားစီရင် ြခင်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ၁ �ှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
ကျပ် ၁၅ သိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၈၁။ မည်သည့် အလုပ်ရှင်မဆို (က) ပုဒ်မ ၇၅ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း ြပစ်မ�
ထင်ရှားစီရင် ြခင်း ခံရလ�င် ထိုသူကို ၁ �ှစ် ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၅ သိန်းထက်
မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မ ၇၆ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း ြပစ်မ�
ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလ�င် ထိုသူကို ၆ လ ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်
ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံး ကျပ် ၃ သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်
မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
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၈၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၇၇ ပါ တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း
ြပစ်မ�ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလ�င် ထိုသူကို ၁ �ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ကျပ် ၁၅ သိန်းထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၈၃။ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မည်သည့်မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�ဝင်
မဆို ပုဒ်မ ၇၈ပါ တား ြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း ြပစ်မ�ထင်ရှား
စီရင်ြခင်းခံရလ�င် ထိုသူကို ၃ လထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၃ သိန်း
ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၁၇)
အေထွေထွ
၈၄။ ကုလသမဂ� မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ
ြပ�ာန်းချက်များကို ပိုမိုထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရး�ှင့်
ေစာင့် �ကည့်�ပီး �ကီး �ကပ်�ိုင်ေရးတို�အတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများ၊
ေဒသဆိုင်ရာ

အဖွဲ�အစည်းများ၊

ြပည်ပ�ိုင်ငံများ�ှင့်

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်

အလို�ငှာ (က) ဝန် �ကီးဌာနသည်ဆက်သွယ်ြခင်းအတွက် ဗဟိုဌာနအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
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(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သည် လိုအပ်ပါက ဝန် �ကီးဌာနအပ
ြ င် သက်
ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စဝု န် �ကီးဌာနများကို ဆက်သွယ်ြခင်း အတွက် ဗဟို
ဌာနများအဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပး�ိုင်သည်။

၈၅။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးအတွက် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် မသန်စွမ်းသူများေန�
�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ သီတင်းပတ်တို�ကို သတ်မှတ်�ိုင်သည်။
၈၆။ �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝင် တစ်ဦးဦး သို�မဟုတ်
ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် အဖွဲ�ဝင် သို�မဟုတ် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦး
က ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ေနချိန်တွင် ထိုသူကို ြပည်သူ�ဝန်
ထမ်း ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၈၇။ ဤဥပေဒအရေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သေဘာ�ိုး ြဖင့် ေဆာင်ရွက်
သည့် �ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝင် တစ်ဦးဦး သို�မဟုတ်
ဤဥပေဒအရ ဖွဲ�စည်းတာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် အဖွဲ�ဝင် သို�မဟုတ် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦး
အေပ� တရားမေက
� ာင်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပစ်မ�ေ �ကာင်း ြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း
အေရးယူြခင်းမပ
ြ ုရ။
၈၈။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မ�များကို ရဲအေရးယူပိုင်သည့် ြပစ်မ�များဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည်။
၈၉။

ဝန် �ကီးဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ဤဥပ

ေဒအရ ေပးေဆာင်ရမည့် မှတ်ပုံတင်ခ၊ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်တိုး ြမ�င့်ခ၊ ခွင့်ြပုမိန်�
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ထုတ်ေပးခ၊ ခွင့်ြပုမိန်� သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ခ�ှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်ခများ
ကိုလည်းေကာင်း၊ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း�ှင့် ခွင့်ြပုမိန်� သက်တမ်း တို�ကို လည်းေကာင်း
သတ်မှတ်ထားရမည်။
၉၀။ ဝန် �ကီးဌာနသည် မသန်စွမ်းသူကို မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား�ှင့် အဆင့်အလိုက်
ရန်ပုံေငွမှ သင့်ေလျာ်ေသာ အေထာက်အပံ့ေပး�ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်သည်။
၉၁။

ရန်ပုံေငွအတွက်ြဖစ်ေစ မသန်စွမ်းသူ�ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပရဟိတ အဖွဲ�အစည်း

များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များသို�ြဖစ်ေစ၊ လှူဒါန်းေထာက်ပံ့ေသာ ပုဂ�ိုလ်�ှင့်
အဖွဲ�အစည်းတို�သည် တည်ဆဲဝင်ေငွခွန်ဥပေဒအရ ဝင်ေငွခွန်ကို သတ်မှတ်ချက်များ
�ှင့်အညီ ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ် သက်သာခွင့် ရှိသည်။
၉၂။ ဤဥပေဒပါပ
ြ �ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ဝန် �ကီးဌာနသည် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်း�ှင့် စည်းကမ်းများကို
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်�ိုင်သည်။
(ခ)

အမျိုးသားေကာ်မတီ�ှင့်

ဝန် �ကီးဌာနတို�သည်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ၊

အမိန်�၊ ��န် �ကားချက�် ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လည်းေကာင်း၊ ဦးစီး
ဌာနသည် အမိန်��ှင့် ��န် �ကားချက်များကို လည်းေကာင်း ထုတ် ြပန်�ိုင်
သည်။

52

၉၃။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒ ြပဌာန်းချက်များ
�ှင့် အညီသာလ�င် လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၉၄။ ၁၉၅၈ ခု�ှစ်၊ မသန်မစွမ်း ြဖစ်လာသူများ အလုပ်ရရှိေရး အက်ဥပေဒ (၁၉၅၈
ခု�ှစ်၊ အက်ဥပေဒ အမှတ်၃၃။)ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် �ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
…………………………………………
ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် ဖွဲ�စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ က��ု်ပ်
လက်မှတ် ေရးထိုးသည်။
(ပုံ) သိန်းစိန်
�ိုင်ငံေတာ် သမ�တ
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
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ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးနည်းဥပေဒများ
မာတိကာ
စဥ်

အခန်း

အေက
� ာင်းအရာ

စာမျက်�ှာ

၁

အခန်း(၁)

အမည်�ှင့် အဓိပ�ါယ်ေဖာ်ြပချက်

၁

၂

အခန်း(၂)

မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်း

၃

၃

အခန်း(၃)

မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာေရ:

၁၀

၄

အခန်း(၄)

၁၃

၅

အခန်း(၅)

၆

အခန်း(၆)

၇

အခန်း(၇)

၈

အခန်း(၈)

မသန်စွမ်းသူများ၏ ကျန်းမာေရး
မသန်စွမ်းသူများ
လွယ်ကူစွာသွားလာေနထိုင်အသုံး ြပ��ိုင်ေရး
မသန်စွမ်းသူများ �ိုင်ငံေရး�ှင့်ြပည်သူေရးရာ နယ်ပယ်များ
တွင် ပါ၀င် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိေရး
မသန်စွမ်းသူများ ြပ�စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိေရး

၉

အခန်း(၉)

၁၅
၁၇
၂၀
၂၁

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� ဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ�
၁၀ အခန်း(၁၀) အထူး သင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
ဌာနများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း
၁၁ အခန်း(၁၁) အယူခံြခင်း

၂၄

၁၂ အခန်း(၁၂) ရန်ပုံေငွ ထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်း ြခင်း�ှင့် စီမံခန�်ခွဲြခင်း
မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်
၁၃ အခန်း(၁၃)
ခွင့်များ တန်းတူညီမ�ေရး
၁၄ အခန်း(၁၄) အေထွေထွ

၃၄

၂၉
၃၂

၃၆
၃၇

ြပည်ေထာင်စသ
ု မ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ် အစိုးရ
လူမ၀� န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး �ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ၀န် �ကီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအမှတ်

၁၂၄ / ၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခု�ှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း

၁၀ ရက်

( ၂၀၁၇ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

၂၇ ရက်)

လူမ�၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ၀န် �ကီးဌာနသည်
မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရး

ဥပေဒပုဒ်မ

၉၂၊

ပုဒမ် ခွဲ

အပ်�ှင်းထားေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို

ကျင့်သုံး၍

ြပည်ေထာင်စု

(က)

အရ

အစိုးရအဖွဲ�၏

သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ဤနည်းဥပေဒများကို ထုတ်ြပန်လိုက် သည်။

အခန်း (၁)
အမည်�ှင့် အဓိပ�ါယ် ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်းဥပေဒများကို မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရး နည်းဥပေဒများဟု

ေခ�တွင်ေစရမည်။
၂။

ဤနည်းဥပေဒများတွင် ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည် မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးဥပေဒတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထို�အ ြပင်
ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ�ာယ် သက်ေရာက် ေစရမည်(က) ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရး ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ) မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါတစ်ခုခု သို�မဟုတ်
တစ်ခုထက် ပိုသည်ကို ဆိုသည်(၁) မျက်စိမ ြမင် ြခင်း သို�မဟုတ် အမ
ြ င်အာ�ုံ ချို�ယွင်း အားနည်း ြခင်း၊
1

(၂) နားမက
� ားခ
ြ င်း သို�မဟုတ် အေပ
ြ ာ၊ အက
� ားအာ�ုံချို�ယွင်း အားနည်း
ြခင်း၊
(၃) ကိုယ်အဂါချ
� ို�ယွင်းအားနည်းြခင်း သို�မဟုတ် ကိုယ်ကာယ လ�ပ်ရှား�ိုင်မ�
ချို�ယွင်း အားနည်း ြခင်း၊
(၄) စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်း သို�မဟုတ် အာ�ုံခံစားမ�ပိုင်း
ချို�ယွင်း အားနည်း ြခင်း၊
(၅) မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�က သတ်မှတ်သည့်
အခ
ြ ားမသန်စွမ်းမ� တစ်ခုခုြဖစ် ြခင်း။
(ဂ) လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာေရးစနစ် ဆိုသည်မှာ မိမိတို� ေနထိုင်ရာ ေဒသ
သို�မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံးေဒသရှိ အစိုးရပိုင်၊ အများပိုင်၊ ပုဂ�လိကပိုင်�ှင့်
အဖွဲ�အစည်းပိုင် မူ �ကို၊ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်း၊ သိပ�ံ၊ ေကာလိပ်�ှင့်
တက� သိုလ်များအပါအဝင် သင် �ကားမ�၊ သင်ယူမ� အဆင့်တိုင်းတွင်
မသန်စွမ်းသူများသည် သန်စွမ်းသူများ�ှင့် ေပါင်းစည်း ပညာသင် �ကား၊
သင်ယူ�ိုင်ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ေပး သည့် ပညာေရးကို ဆိုသည်။
(ဃ) အဆင်ေြပသင့်ေလျာေ် သာပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ သည်
လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကို အများနည်းတူ ရရှိခံစား
�ိုင်ရန်�ှင့် လူ�အသိုက်အဝန်းအတွင်း အကျုံးဝင်ပါဝင် �ိုင်ရန် ၄င်းတို�၏
သီး ြခားလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် အဆင်ေ ြပသင့်ေလျာ်၍
လိုအပ်ေသာ

ြပုပ
ြ င်ေ ြပာင်းလဲမ�များ

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုသည်။
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စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးထားသည့်

(င) သက်ေသခံလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်
ြပု ြခင်း ခံရသူအား ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တိုင်းေဒသက
� ီး
သို�မဟုတ်

ြပည်နယ်ေကာ်မတီက

ထုတ်ေပးေသာ

မသန်စွမ်းသူ

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(စ) မှတ်ပုံတင်စာရင်း ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများအား ဤနည်းဥပေဒများပါ
ြပဌာန်းချက်�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ြပုထားေသာ မသန်စွမ်းသူများ၏
မှတ်ပုံတင်စာရင်း ကိုဆိုသည်။
အခန်း (၂)
မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပုံတင်ြခင်း
၃။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က) မသန်စွမ်းသူများအား မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်
အရ ေဆာင်ရွက်ရန် တိုင်းေဒသက
� ီး၊ ြပည်နယ်၊ ခ�ိုင်၊ �မို�နယ်အဆင့်တို�
တွင် ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း သို�မဟုတ် အမ�ထမ်းများကို မှတ်ပုံတင် �ကီး
�ကပ်ေရးမှူးများအဖ
ြ စ် ေရွးချယ်ခန်�အပ် တာဝန်ေပးရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ အရာထမ်း သို�မဟုတ် အမ�ထမ်းများမရှိသည့် ခ�ိုင်
�ှင့် �မို�နယ်တို�တွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ခ�ိုင်�ှင့် �မို�နယ်အဆင့်
အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်ည�ိ�ိ�င်း၍ ထိုဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းတို�မှ တာဝန်
ေပးသည့် အရာထမ်း သို�မဟုတ် အမ�ထမ်းများကိုြဖစ်ေစ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း
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မဟုတ်သည့် သင့်ေလျာ်ေသာ �ိုင်ငံသားများကို ြဖစ်ေစ မှတ်ပုံတင်
�ကီး �ကပ်ေရးမှူးများ အဖ
ြ စ် ခန်�အပ်တာဝန်ေပး�ိုင်သည်။
၄။

ကျန်းမာေရး�ှင့်

အားကစားဝန် �ကီးဌာနသည်

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား�ှင့်

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်ကို စစ်ေဆးပ
� ီး အကဲြဖတ်သတ်မှတ်�ိုင်ေရးအတွက် က�မ်းကျင်သည့်
ဆရာဝန်များ၊

အထူးကုဆရာဝန်များ�ှင့်

မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းအဖွဲ�များမှ

သင့်ေလျာ်ေသာ က�မ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်
အဖွဲ�များကို တိုင်းေဒသ �ကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခ�ိုင်�ှင့် �မို�နယ်အသီးသီးတွင် ဖွဲ�စည်း၍
လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၅။

မသန်စွမ်းသူသည် မိမိ၏ဆ��အေလျာက် မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေ ြမေဒသရှိ �မို�နယ်မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ် ေရးမှူးထံသို�လည်းေကာင်း၊
�မို�နယ်မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးကို ခန်�အပ်တာဝန်ေပးထား ြခင်း မရှိေသးလ�င်
ခ�ိုင်မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးထံသို�လည်းေကာင်း၊ ခ�ိုင်မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူး
ကို ခန်�အပ်တာဝန်ေပးထား ြခင်း မရှိေသးလ�င် တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
မှတ်ပုံတင် �ကီး�ကပ်ေရးမှူးထံသို�လည်းေကာင်း ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ၊ သာမန်ကိုယ်စားလှယ်
လ�ဲစာဖ
ြ င့် မိဘအုပ်ထိန်းသူ သို�မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ြဖစ်ေစ ပုံစံ (၁) ြဖင့်
ေလ�ာက်ထားရမည်။
၆။

နည်းဥပေဒ ၅ အရ ေလ�ာက်ထားသည့်ေလ�ာက်လ�ာကို လက်ခံရရှိသည့်

မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးသည်(က) လက်ခံရရှိေ �ကာင်း အေထာက်အထားကို ပုံစံ (၂) ြဖင့် ေလ�ာက်ထားသူ
အား ချက်ချင်းထုတ်ေပးရမည်။
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(ခ) ေလ�ာက်လ�ာကို စိစစ်�ပီး မသန်စွမ်းသူအား သက်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမ�
အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�ထံတွင် ေဆးစစ်ေဆးမ�ခံယူ�ိုင်ေစရန်
ပုံစံ (၁) မိတ�ူ�ှင့်အတူ ပုံစံ (၃) ြဖင့် လ�ဲေ ြပာင်းေပးရမည်။ ထိုသို�
လ�ဲေ ြပာင်းေပးရာတွင် သွားလာမ�၊ ေဆးစစ်ေဆးမ��ှင့် ေဆးေထာက်ခံချက်
လက်မှတ်တို�ကို လွယ်ကူအဆင်ေ ြပေစရန်

အခမဲ့စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပး

ရမည်။
၇။

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�သည် (က) နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�သည့် မသန်စွမ်း
သူအား ေဆးစစ်ေဆးအကဲြဖတ်�ပီး မသန်စွမ်းမ�အဆင့် သတ်မှတ်ေပး
ရမည်။ ထိုသို� စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ရာတွင် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
အထူးကုဆရာဝန် ြဖင့် စစ်ေဆးအကဲြဖတ်�ိုင်ရန် ထပ်ဆင့်လ�ဲေ ြပာင်းရာ၌
လွယ်ကူအဆင်ေ ြပ ေစရန် အခမဲ့စီစ�် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ခ) မသန်စွမ်းသူအား နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေဆးစစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်�ပီး
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် ေဆးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်
ကို ပုံစံ (၄) ြဖင့် မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူး ထံသို� ြပန်လည်ေပးပို�ရမည်။

၈။

မှတ်ပုံတင် �ကီး�ကပ်ေရးမှူးသည် (က) မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�က

ေဆးေထာက်ခံချက် လက်မှတ် ပုံစံ (၄)
မှတ်ပုံတင် အရာရှိထံသို� တင်ြပရမည်။
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ြပန်လည်ေပးပို�ေသာ

�ှင့်အတူ ပုံစံ (၁) မိတ�ူကို

(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိက မသန်စွမ်းသူအား မှတ်ပုံတင်ေရးအတွက် ကိုယ်တိုင်
ေတွ�ဆုံလိုေ �ကာင်း ေတာင်းဆိုပါက ထိုသို� ကိုယ်တိုင် ေတွ�ဆုံ�ိုင်ရန် စီစ�်
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၉။

မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် နည်းဥပေဒ ၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်

�ကီး �ကပ်ေရးမှူးက

တင်ြပလာသည့် ပုံစံ (၁) မိတ�ူ�ှင့် ပုံစံ (၄) တို�ကို စိစစ်�ပးီ

သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ

တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို�

တင်ြပရမည်။
၁၀။ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသည် (က) နည်းဥပေဒ ၉ အရ တင်ြပချက်ကို စိစစ်�ပးီ မသန်စွမ်းသူအား မှတ်ပုံတင်
ခွင့်ြပုရန်

မှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်ထားချက်ကို

ခွင့်ြပုခ
ြ င်း

သို�မဟုတ်

ြငင်းပယ် ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုပါက ေလ�ာက်ထားသူအား မသန်စွမ်းသူ
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပုံစံ(၅) ြဖင့် ထုတ်ေပး ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ပုံစံ (၅) ကို ထုတ်ေပးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ
မသန်စွမ်းသူ၏ ပတ်စ်ပို�ဓာတ်ပုံကပ်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး
သို�မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီ �ုံးတံဆိပ် �ိုက်�ှိပ် �ပီး ေကာ်မတီ၏ ဥက� �
သို�မဟုတ် ဥက� �ကိုယ်စား အတွင်းေရးမှူးက လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို ြငင်းပယ်
ေက
� ာင်းဆုံး ြဖတ်သည့်အခါ ပုံစံ(၆) ြဖင့် ေလ�ာက်ထားသူထံသို� အေက
� ာင်း
�ကားရမည်။
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၁၁။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက
မသန်စွမ်း သူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးသည့် မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း
ကို ပုံစံ (၇) ြဖင့် ြပုစု�ပးီ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံ လစ�်အစီရင်ခံရမည်။
၁၂။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် (က) မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ရန် ေလ�ာက်လ�ာလက်ခံရရှိသည့် ေန�မှစ၍
၃ လ အတွင်းမသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပး�ိုင်ေရးအတွက်
�ကီး �ကပ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိများက အစီရင်ခံသည့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသက
� ီး
သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက မသန်စွမ်းသူ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
ထုတ်ေပး သည့် မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်းချုပ်ကို ပုံစံ (၈) ြဖင့်
ြပုစု�ပးီ အမျိုးသား ေကာ်မတီသို� လစ�်အစီ ရင်ခံရမည်။
(ဂ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိများက မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပး
သည့်

မသန်စွမ်းသူများ

မှတ်ပုံတင်စာရင်း ြပုစုြခင်း�ှင့်

မှတ်ပုံတင်

�ကီး �ကပ်ေရးမှူး များ၏ ေဆာင်ရွက်မ�များကို �ကီး �ကပ်ရမည်။
(ဃ) ေရွ�လျားသွားလာရန်ခက်ခဲသည့်

မသန်စွမ်းမ�

ြပင်းထန်သူများ�ှင့်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ� ခက်ခဲေသာေဒသများရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်
မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�၏

လုပ်ငန်းစ�်များကို

လိုအပ်သလို နယ်လှည့်၊ ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရး စီစ�်ေဆာင်ရွက်
ေပးရမည်။
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၁၃။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ

မသန်စွမ်းသူသည်

မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန

တစ်ရပ်ရပ် အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ေလျာ့ကျလာသည့် အခါဖ
ြ စ်ေစ၊
အဆင့်တိုး ြမ�င့်လာသည့်အခါဖ
ြ စ်ေစ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
ေပးရန်

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ပုံစံ

(၅)

မိတ�ူပူးတွဲ၍

သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးထံသို� ပုံစံ (၉) ြဖင့် ေလ�ာက်ထား
�ိုင်သည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးက မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်
သတ်မှတ်ေရးအတွက်

မသန်စွမ်းသူအား

ေဆးစစ်ေဆးေပး�ိုင်ရန်

မသန်စွမ်းမ� အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�ထံသို� ပုံစံ (၉) မိတ�ူ�ှင့်
အတူ ပုံစံ (၁၀) ြဖင့် လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ြခင်း၊ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်
သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�က ေဆးစစ်ေဆးပ
� ီး ေဆးေထာက်ခံချက်လက်မှတ်ကို
ပုံစံ (၁၁) ြဖင့် ထုတ်ေပး ြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးက
ထိုပုံစံ (၁၁) အရ မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်
အရာရှိ ထံသို� တင်ြပ ြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်အရာရှိက တိုင်းေဒသက
� ီး
သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီသို� တင်ြပ ြခင်းတို�ကို နည်းဥပေဒ ၆၊ ၇၊ ၈
�ှင့် ၉ တို�ပါ ြပဌာန်းချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက မသန်စွမ်းမ�အဆင့်
ြပင်ဆင် သတ်မှတ်ေပးရန် တင်ြပချက်တို�ကို စိစစ် �ပီး မသန်စွမ်းမ�အဆင့်
ေလ�ာ့ချခ
ြ င်း သို�မဟုတ် တိုး ြမ�င့်ြခင်း ြပုပါက မူလမသန်စွမ်းသူ မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ် ပုံစံ(၅)ကို မှတ်တမ်း တင်ထိန်းသိမ်းထားပ
� ီး ြပင်ဆင်သတ်မှတ်
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သည့် မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၅) အသစ်ကို ေလ�ာက်ထား
သူအား နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)၊ (ဂ) တို��ှင့်အညီ ြပန်လည်
ထုတ်ေပးရမည်။
၁၄။ (က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ မသန်စွမ်းသူသည် မသန်စွမ်းမ�အဂါရပ်
� များ�ှင့်
အကျုံးမဝင်ေတာ့သည့်အခါ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို
ပယ်ဖျက်ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင် �ကီး�ကပ်ေရးမှူးထံသို� ပုံစံ(၁၂)ြဖင့်
ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ

မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးက

မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို

ပယ်ဖျက်ေပးေရးအတွက်

မသန်စွမ်းသူအ ြဖစ်
မသန်စွမ်းသူအား

ေဆးစစ်ေဆးေပးရန် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ် သည့် အဖွဲ�ထံသို�
ပုံစံ (၁၂) မိတ�ူ�ှင့်အတူ ပုံစံ (၁၃) ြဖင့် လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ြခင်း၊ မသန်စွမ်း
မ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�က ေဆးစစ်ေဆးပ
� ီး ေဆးေထာက်ခံ
ချက်လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ြဖင့် ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံ
တင် �ကီး �ကပ်ေရးမှူးက ထိုပုံစံ (၁၄) အရ မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းကို
ပယ်ဖျက်ေပးေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို� တင်ြပြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်
အရာရှိက တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီသို� ပုံစံ (၁၅)
ြဖင့် တင်ြပ ြခင်းတို�ကို နည်းဥပေဒ ၆၊ ၇၊ ၈ �ှင့် ၉ တို�ပါ
ြပဌာန်းချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို
ပယ်ဖျက်ေပးရန်တင်ြပချက်တို�ကို စိစစ်�ပီးအတည်ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ်
ြင င် း ပယ် ြခ င် း ြပ ု�ိ ု င ် သ ည် ။ ပယ် ဖ ျက် ေ ပးရန် အ တည် ြပ ုပါက မှတ်ပုံ
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တင်ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ရန် မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံသို� အေက
� ာင်း �ကား
ရမည်။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ အေက
� ာင်း �ကားစာကို လက်ခံရရှိေသာ
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အရာရှိသည် မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်
ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်။ ထိုသို�ပယ်ဖျက် �ပီးေက
� ာင်းကို သက်ဆိုင်
ရာ ေလ�ာက်ထား သူထံသို� အေက
� ာင်း �ကား�ိုင်သည်။
၁၅။ မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းများ �ကိုတင်ြပင်ဆင်သည့် ကာလ
အဖ
ြ စ် ဤနည်းဥပေဒပ
ြ ဌာန်းသည့် ေန�မှစ၍ အများဆုံး ၂ �ှစ် သတ်မှတ်သည်။

အခန်း (၃)
မသန်စွမ်းသူများ၏ပညာေရး
၁၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်

အစိုးရပိုင်၊

အများပိုင်၊

ပုဂ�လိကပိုင်�ှင့်

အဖွဲ�အစည်းပိုင် မူ �ကို၊ အေခ
ြ ခံပညာေကျာင်းများ၊ သင်တန်းများ၊ သိပ�ံ၊ ေကာလိပ်�ှင့်
တက� သိုလ်များတွင် လည်းေကာင်း၊ ပုဂ�လိက ပညာသင်ေကျာင်း�ှင့် အသက်ေမွးမ�
သင်တန်းေကျာင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူတိုင်း ခွဲြခားခံရမ�မရှိေစဘဲ
မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားအလိုက် ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိ�ိုင်ေရးအတွက် ပညာေရး
၀န် �ကီးဌာန�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာေရး�ှင့် စပ်လျ�်းသည့်မူဝါဒများ၊
အစီအစ�်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။ နည်းဥပေဒ ၁၆ ပါ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာေရး�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် မူဝါဒများ၊
အစီအစ�်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက ပညာေရး၀န် �ကီးဌာနသည်
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အခ
ြ ား သက်ဆိုင်ရာ ၀န် �ကီးဌာနများ၊ ဆက်စပ် အဖွဲ�အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ� များ၊ ပုဂ�လိကလုပ်ငန်းရှင်များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။
၁၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး အစီအစ�်များ�ှင့် အသက်
ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာေရး အစီအစ�်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
မသန်စွမ်းသူများ အကျုံးဝင်�ိုင်ေရးအတွက် ပညာေရး၀န် �ကီး ဌာန�ှင့်လည်းေကာင်း၊
လိုအပ်ပါက အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စ၀ု န် �ကီးဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊
ပုဂ�လိကလုပ်ငန်းရှင် များ�ှင့်လည်းေကာင်း ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။
၁၉။ ပညာေရး၀န် �ကီးဌာနသည် ဥပေဒပုဒ်မ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ မသန်စွမ်းကေလး
သူငယ်များအား �ိုင်ငံေတာ်က ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေကျာင်းများတွင် အခမဲ့ပညာသင်
ယူခွင့်ရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်
ေသာ သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ၊ သင် �က ားနည်းစနစ်များကို အခမဲ့ရရှိေစေရး
အတွက် အ ြခ ားသက်ဆိုင်ရာ ဝန် �ကီးဌာနများ�ှင့်လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ
အတွက် ေဆာင်ရွက်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ�တို��ှင့် လည်းေကာင်း ည�ိ�ိ�င်းစီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၂၀။ ပညာေရး၀န် �ကီးဌာန၊ အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာ ၀န် �ကီးဌာနများ�ှင့် ပညာေရး
ဆိုင်ရာ အဖွဲ�အစည်းများသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ မူ �ကို၊
အေခ
ြ ခံပညာ အဆင့်မှ သိပ�ံ၊ ေကာလိပ်�ှင့် တက� သိုလ်ပညာအဆင့်အထိ မသန်စွမ်းမ�
အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ� အဆင့်အလိုက် လိုအပ်ချက်များကို အေခ
ြ ခံ၍
ေအာက်ပါတို�ကို စီစ�်ေဆာင်ရွက် ရမည် -
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(က) မသန်စွမ်းမ�အလိုက် လိုအပ်ေသာ စာေရးခုံ၊ စာသင်ခန်း၊ သန်�စင်ခန်း
အစရှသ
ိ ည့် အဆင်ေ ြပသင့်ေလျာ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်များ စီမံထားရှိြခင်း၊
(ခ) မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားအလိုက် အဆင်ေ ြပသင့်ေလျာ်သည့် စာေမးပွဲ
ေဖ
ြ ဆိုမ�ပုံစံ�ှင့် ေဖ
ြ ဆိုချိန်များ သတ်မှတ်ေပးခ
ြ င်း၊ စာေမးပွဲေ ြဖဆိုရာတွင်
မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက်

လိုအပ်သည့်

အေထာက်အကူြပု

ပစ�ည်းများ ယူေဆာင်ခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊ လိုအပ်ပါက နားမက
� ားသူများအတွက်
လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား ြပန်ေခ�ယူခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊
(ဂ) အေခ
ြ ခံပညာအဆင့်တွင် မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတ
များကို လည်းေကာင်း၊ ဆရာအတတ်သင်ပညာေရး သင် �ကားသည့်
ေကာလိပ်�ှင့် တက� သိုလမ် ျားတွင် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးအား
ဘာသာရပ်တစ်ခု အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း

ထည့်သွင်းသင် �ကားရန် စီစ�်

ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဃ) မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားအလိုက် က�မ်းကျင်စွာ သင် �ကားေပး�ိုင်မည့်
မသန်စွမ်းသူ ဆရာ၊ ဆရာမများ အပါအ၀င် ဆရာ၊ ဆရာမများအား
ေလ့ကျင့်သင် �ကားေမွးထုတ်ြခင်း�ှင့် အထူးက�မ်းကျင်သူများဖ
ြ င့် မွမ်းမံ
သင်တန်းေပးခ
ြ င်း၊
(င) မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာေရးလိုအပ်ချက်အေပ� ထိေရာက်စွာ ပံ့ပိုးေပး
ရန်�ှင့် ေပါင်းကူးေဆာင်ရွက်ြခင်းများ ြပုလုပ်�ိုင်ရန် မသန်စွမ်းသူများ
အား ပညာသင် �ကားေပး�ိုင်သည့် ေကျာင်းများတွင် မသန်စွမ်းသူ ဆရာ၊
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ဆရာမ များအပါအဝင် မသန်စွမ်းမ�က�မ်းကျင်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ
ထားရှိေပးရန် စီစ�်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

အခန်း (၄)
မသန်စွမ်းသူများ၏ကျန်းမာေရး
၂၁။ ကျန်းမာေရး�ှင့်အားကစား၀န် �ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်
ချက်�ှင့်အညီ �ိုင်ငံေတာ်ကေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ�
ဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများကို မသန်စွမ်းသူများ အခမဲ့ြဖစ်ေစ၊ ကျခံ�ိုင်ေသာ ��န်းထားဖ
ြ င့်
ြဖစ်ေစ ရရှိခံစား�ိုင်ရန် အလို�ငှာ(က) မသန်စွမ်းမ� ြဖစ်ပွား��န်းအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန် မသန်စွမ်းမ� ြဖစ်�ိုင်သည့်
အေက
� ာင်းအရင်းများကို ေလ့လာသုေတသနပ
ြ ုလုပ်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး
အသိပညာေပးခ
ြ င်း၊ ကာကွယ်ေဆးများ တိုက်ေက�းြခင်း၊ ထိုး�ှံြခင်း စသည့်
�ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို စီမံချက်များချမှတ်၍ တိုး ြမ�င့်ေဆာင်
ရွက်ရမည်။
(ခ) ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်များ ဖွံ� �ဖိုးေရးအေခ
ြ အေန တိုင်းတာ
စစ်ေဆးမ��ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား ဝန် �ကီး
ဌာန�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) �ိုင်ငံပိုင်ေဆး�ုံ၊

ေဆးခန်းများသို�

ေဆးကုသမ�ခံယူရန်

မသန်စွမ်းသူများ

လာေရာက်ပါက

ဦးစားေပး၍

ကျန်းမာေရး
မသန်စွမ်းမ�

အမျိုးအစား အလိုက် လိုအပ်သည်များ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
13

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများအား

ြပုစုေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိေသာ

ေဂဟာများ၊

သင်တန်းေကျာင်းများ၊ ဌာနများ�ှင့်စင်တာများကို ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ
ကူညီပံ့ပိုးမ�များ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၂၂။ ကျန်းမာေရး�ှင့်

အားကစား၀န် �ကီးဌာနသည်

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏

လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည်အ
့ ဖွဲ�က မသန်စွမ်းမ�
အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ� အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် �ိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးေသာ
စံ��န်းများ�ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေစေရး�ှင့် လူမ�ေရးစံ��န်းများ ထည့်သွင်းစ�်းစား
ေရးတို�အတွက် လိုအပ် ေသာ ��န် �ကားချက်များ ထုတ် ြပန်ရမည်။
၂၃။ စက်မ�ဝန် �ကီးဌာန�ှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ� �ကီး �ကပ်ေရး�ှင့် ြပည်သူ�အင်အား
ဝန် �ကီးဌာနတို�သည် စက်�ုံ၊ အလုပ်�ုံများတွင် အလုပ်သမားများ မသန်စွမ်းမ�
မဖ
ြ စ်ေပ�ေစရန်အလို�ငှာ လုံေလာက်ေသာ အကာအကွယ်များ ထားရှိေစေရးအတွက်
လည်းေကာင်း၊ အဆိပ်သင့်ေစေသာ ဓာတုပစ�ည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံး ြပုရာတွင်
ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှင်း ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း �ကိုတင်ကာကွယ်မ� အစီအမံ
များကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န် �ကီး ဌာန�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၂၄။ ကျန်းမာေရး�ှင့်အားကစား၀န် �ကီးဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်
ချက်�ှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဝန် �ကီးဌာန၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်း၍(က) မသန်စွမ်းမ�ြဖစ်လျက်ရှိေသာ

ကေလးများ�ှင့်

မသန်စွမ်းမ�ြဖစ်ရန်

အလားအလာရှိေသာ ကေလးများကို ေစာစီးစွာ စိစစ်ေဖာ် ထုတ်�ပီး
ေဆးကုသမ�များ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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(ခ) ေမွးကင်းစမှ ၅ �ှစ်အထိ မသန်စွမ်းကေလးများကို ဦးစားေပး၍ အသက်
အပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ကုသေရး�ှင့် ြပုစုပျိုးေထာင်ေရး စီမံချက်များ
ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၅)
မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာသွားလာေနထိုင် အသုံးြပု�ိုင်ေရး
၂၅။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းေဒသက
� ီး�ှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ၊

ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီးဌာနများ၊
စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ�ှင့်

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ�များ၊ ပုဂ�လိကအဖွဲ�အစည်းများ၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ
ေကာင်စီ၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံ ဗိသုကာေကာင်စီတို��ှင့် ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း �ပီး ကာလရှည်၊
ကာလတို

စီမံကိန်းများချမှတ်ကာ

ေအာက်ပါအတိုင်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာ အေဆာက်အအုံများ�ှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်
ေနရာများ ြဖစ်ေသာ အိမ်ရာ၊ စာသင်ေကျာင်း၊ �ုံး၊ ေဆး�ုံ၊ ေစျး၊ ပန်း �ခံ၊
�ုပ်ရှင်�ုံ၊

ကဇာတ်�ုံ၊

ြပတိုက်၊

အားကစား�ုံ၊

ေစျးဝယ်စင်တာ၊

အများသုံးသန်�စင်ခန်း၊ လမ်းတံတား၊ ေလ�ာက်လမ်း၊ ပလက်ေဖာင်း၊
လူကူးမျ�်းကျား၊ လမ်းဆုံမီးပွိုင့်၊ ကားဂိတ်၊ ဘူတာ�ုံ၊ ေလဆိပ်၊
သေဘာဆိ
� ပ် စသည်တို�ကို မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ အသုံး ြပု
�ိုင်ေရးအတွက် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဗိသုကာ စံချိန်စံ��န်းများ�ှင့်အညီ
ပုံစံ ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ တည်ေဆာက် ြခင်း �ှင့် ြပုပ
ြ င်ြခင်း၊
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(ခ) အများပ
ြ ည်သူသုံး သယ်ယူပို�ေဆာင်ေရးယာ�်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ
အတွက်

ဦးစားေပး၍ ေနရာထိုင်ခင်း စီစ�်ထားရှိြခင်း၊ ဘီးတပ်

ကုလားထိုင ် အသုံး ြပုသူများ စီးနင်းလိုက်ပါ�ိုင်ေရးအတွက် စီစ�်ေပးခ
ြ င်း၊
အမ
ြ င်အာ�ုံချို�ယွင်းသူများ၊ အက
� ားအာ�ုံချို�ယွင်းသူများ၊ ဉာဏ်ရည်
မသန်စွမ်းသူများအတွက်
�ုပ်ပုံများ၊

အသံစနစ်၊

အချက်ြပမီးများ

သေကတအမှ
�
တ်အသားများ၊

အပါအဝင်သင့်ေလျာ်ေသာ

အေခ
ြ အေန

စီစ�်ေပးခ
ြ င်း၊ အေထာက်အကူြပုေစေသာ လိုအပ်ချကမ် ျား စီစ�်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ) အများပ
ြ ည်သူသွားလာသည့် လမ်းများ၏ လူသွားလမ်း၊ ပလက်ေဖာင်း
များတွင်

မသန်စွမ်းသူများ

လွယ်ကူစွာသွားလာ

�ိုင်ေရးအတွက်

မျက်မ ြမ င် ေလ�ာက်လမ်းများ�ှင့် လမ်း ြဖတ် အတက်အဆင်းများတွင်
ဆင်ေ ြခ ေလ�ာလမ်းများ ြပ ုလုပ်ရန် ေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊
(ဃ) ဆက်သွယ်ေရး၊ အသံလ�င့်အစီအစ�်၊ �ုပ်ြမင်သံ �ကား၊ သတင်း၊ ြပန် �ကား
ေရး�ှင့် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စသည့် လူထုဆက်သွယ်ေရး က�
တို�တွင် အများပ
ြ ည်သူ သိရှိသင့်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား
မသန်စွမ်းသူများ

လွယ်ကူစွာသုံးစွဲ�ိုင်ေရးအတွက်

စီစ�်ေဆာင်ရွက်

ေပးခ
ြ င်း၊
(င)

လူေနထူထပ်ေသာေနရာများ၊

ေကျာင်းများ၊

ေလဆိပ်၊

ကားဂိတ်၊

သေဘာ� ဆိပ်�ှင့် ဘူတာ�ုံများတွင် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ယာ�်ရပ်
နားရန် ေနရာများ သတ်မှတ်ထားရှိ ြခင်း။
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အခန်း (၆)
မသန်စွမ်းသူများ�ိုင်ငံေရး�ှင့် ြပည်သူ�ေရးရာနယ်ပယ်များတွင်
ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိေရး
၂၆။ ေရွးေကာက်တင်ေ ြမ�ာက် ြခင်းဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့်အညီ လ�တ်ေတာ်
တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆ��မဲေပးပိုင်ခွင့်ရှိေသာ မသန်စွမ်းသူတိုင်း လ�ို�ဝှက်ဆ��မဲေပး
�ိုင်ေရး�ှင့် လ�တ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ေရွးချယ်ခံ�ိုင်ခွင့်ရှိေသာ မသန်စွမ်းသူတိုင်း
ေရွးချယ်ခံ�ိုင်ေရးတို�အတွက် အမျိုးသား ေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲ
ေကာ်မရှင်�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွကရ
် မည်။
၂၇။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်

ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင�် ှင့်

ည�ိ�ိ�င်း �ပီး (က) မသန်စွမ်းသူများ

မဲ�ုံသို�

လွယ်ကူစွာလာေရာက်

မဲေပး�ိုင်ရန်�ှင့်

မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားအလိုက် မဲ�ုံအသုံးအေဆာင် ပစ�ည်းများအား
လွယ်ကူစွာ အသုံး ြပု မဲထည့်�ိုင်ရန် လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား၊
မျက်မ ြမင်လက်စမ်းစာေပ�ှင့် အသံြဖင့်ဆက်သွယ်ြခင်း နည်းလမ်းများ
ကဲ့သို�ေသာ သင့်ေလျာ်သည့် ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများအား စီစ�်
ြဖည်ဆ
့ ည်းေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင် အဖွဲ�ဝင်
များ�ှင့် ဝန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မသန်စွမ်းသူများ အများနည်းတူ မဲေပး�ိုင်ေရး�ှင့် ေရွးေကာက်ပွဲတွင်
ပါဝင်�ိုင်ေရးအတွက် အကူကိရိယာ�ှင့်နည်းပညာအသစ်များ အသုံး ြပု
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ြခင်းအပါအဝင်

သင့်ေလျာ်ေသာ

အစီအစ�်များကို

ြပည်ေထာင်စု

ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်မှ စီမံေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီရမည်။
(ဂ) မဲဆ��ရှင်မသန်စွမ်းသူသည် လ�တ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကိုယ်တိုင်
ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်တိုင်ဆ��ြပုေသာ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အကူအညီြဖင့်ြဖစ်ေစ
လ�ို�ဝှက်ဆ��မဲေပးရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ေြပေရးအတွက် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ိ�င်း
ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ဃ) မဲဆ��ရှင်စာရင်းေကာက်ယူသည့် ေနရာ၊ ကိုယ်စားလှယ်ေလာင်း အမည်
စာရင်းတင်သွင်းမ�လက်ခံသည့်ေနရာ၊ ဆ��မဲထည့်ရသည့်မဲ�ုံ၊ ကန်�ကွက်
တိုင်�ကားရန်
လုပ်ငန်းစ�်�ှင့်

သွားေရာက်ရမည့်
သက်ဆိုင်သည့်

�ုံးခန်းအပါအဝင်

ေရွးေကာက်ပွဲ

အေခ
ြ ခံအေဆာက်အအုံများ�ှင့်

ဝန်ေဆာင်မ�အားလုံးကို မသန်စွမ်းသူများ လက်လှမ်းမီ ရယူအသုံး ြပု
�ိုင်ရန် ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက် ေပးရမည်။
(င) မသန်စွမ်းသူမဲဆ��ရှင်များအား ထိေရာက်စွာ အကူအညီေပး�ိုင်ရန် ေရွး
ေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများ�ှင့် မဲ�ုံဝန်ထမ်းများ
ကို လိုအပ်ပါက မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ အသိပညာေပးသင်တန်းများ စီစ�်
ေပး�ိုင်ေရး ည�ိ�ိ�င်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လူမ�ေရးနယ်ပယ်ရှိ လ�ပ်ရှားမ�
အသီးသီးတွင် မသန်စွမ်းသူများအား ခွဲြခားမ�မရှိဘဲ ပူးေပါင်းပါ၀င် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရး
အတွက် သက်ဆိုင်ရာ၀န် �ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသက
� ီး�ှင့် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ၊
သက်ဆိုင်

ရာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

လည်းေကာင်း၊
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ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ

အသင်းချုပ်၊ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များ�ှင့် လည်းေကာင်း ည�ိ�ိ�င်း �ပီး
သင့်ေလျာ်ေသာ အစီအမံများ ေဆာင် ရွကေ် ပးရမည်(က) အများပ
ြ ည်သူ�ှင့်ပတ်သက်သည့် �ိုးရာယ�်ေကျးမ��ှင့် အ�ုပညာဆိုင်ရာ
လ�ပ်ရှားမ�များ၊ ေဖျာ်ေ ြဖေရး အစီအစ�်များ �ှင့် ပွဲေတာ်များကျင်းပခ
ြ င်း၊
(ခ) ထူးခ�န်သူ

မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ

မသန်စွမ်းသူများ

အထူး ြပုအားကစားနည်းများ

ေပ�ထွန်းလာေရး�ှင့်
ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး

အတွက် အားေပး ြမင� ့်တင်ြခင်း၊
(ဂ) အများပ
ြ ည်သူ အသုံး ြပုသည့် အားကစားကွင်း�ှင့် အားကစား�ုံများတွင်
မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်ေလ့ကျင့်အသုံး ြပုခွင့် ေသချာေစရန် စီမံေဆာင်
ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) နယ်ပယ်အလိုက် ထူးခ�န်ေသာ မသန်စွမ်းသူများအား အခ
ြ ား�ိုင်ငံသား
များ နည်းတူ ချီး ြမ�င့်အားေပးခ
ြ င်း၊
(င) ပုံမှန် အားကစားလ�ပ်ရှားမ� အဆင့်တိုင်းတွင် မသန်စွမ်းသူများ အဖ
ြ စ်
�ိုင်ဆုံး အေခ
ြ အေနအထိ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရး အားေပးရန်�ှင့်
ြမ�င့်တင်ရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(စ) မသန်စွမ်းကေလးများအေနဖ
ြ င့် အခ
ြ ားကေလးများနည်းတူ ေဆာ့ကစား
ြခင်း၊ အပန်းေဖ
ြ ြခင်း၊ အနားယူြခင်း�ှင့် အားကစားလ�ပ်ရှားမ�များတွင်
ပါဝင်ခွင့်ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
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အခန်း (၇)
မသန်စွမ်းသူများပ
ြ ုစုပျိုးေထာင်ေရး�ှင့်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
၂၉။ ဝန် �ကီးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာ၀န် �ကီးဌာနများ �ှင့်ည�ိ�ိ�င်း၍(က) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်အပါအ၀င် ေဘးအ��ရာယ်အမျိုးမျိုး မကျေရာက်
မီ �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး၊ ြပင်ဆင်ေရးလုပ်ငန်းများ ကိုလည်းေကာင်း၊
ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သည့်

အေရးေပ�အေခ
ြ အေနတွင်

ရှာေဖွ

ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်�ပီးေနာက်
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး �ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး လုပ်ငန်းများကို
လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထည့်သွင်း
ေဆာင်ရွက်ရန်

စီမံထားရှိရမည်။

ယင်းလုပ်ငန်း

စီမံချက်များကို

မသန်စွမ်းသူများ သိရှိနားလည်�ိုင်ေရးကိုလည်း စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) ပါ လုပ်ငန်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများ ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေစရန် ည�ိ�ိ�င်းေပးရမည်။
၃၀။ သက်ဆိုင်ရာ ၀န် �ကီးဌာနများ�ှင့် ဖွံ� �ဖိုးေရးေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖွဲ�အစည်း
များသည် ရပ်ရွာအေခ
ြ ြပုဖွံ� �ဖိုးေရး လုပ်ငန်းစ�်များအပါအဝင် အဖွဲ�အစည်းတိုင်း၏
ေဆာင်ရွက်မ�

လုပ်ငန်းစ�်တိုင်းတွင်

မသန်စွမ်းသူများအကျုံးဝင်�ိုင်ေရး

စီမံ

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို� ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင် ပူးေပါင်း
ပါဝင်�ိုင်ရန် စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးရ မည်။
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အခန်း (၈)
မသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိေရး
၃၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်(က) ဥပေဒပုဒ်မ ၃၅ ၊ ပုဒမ် ခွဲ (က) အား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် လည်းေကာင်း၊ ပုဂ�လိက
လုပ်ငန်းရှင်များ�ှင့်

လည်းေကာင်း၊

ဆက်စပ်အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

လည်းေကာင်း ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) မသန်စွမ်းသူများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် အသက်ေမွးမ�
အထူးသင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင် �ကား�ိုင်ေရး�ှင့် လက်ရှိဖွင့်လှစ်
ထားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများ
အကျုံးဝင် တက်ေရာက်�ိုင်ရန် ည�ိ�ိ�င်းစီစ�်ေပးရမည်။
(ဂ) မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်ခွင်ဝင်ေရာက်ရာတွင် အခက်အခဲ မရှိေစေရး
အတွက် အနီးကပ် �ကီး �ကပ်ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ည�ိ�ိ�င်း
ေရးမှူးများအား

ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခ
ြ င်း

အစီအစ�်များအတွက်

လိုအပ်သလို ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ဃ) မသန်စွမ်းသူများ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စွမ်းရည် ြမင့်မားေရးအတွက် လုပ်ငန်း
ခွင်သင်တန်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်က�မ်းကျင်မ� မွမ်းမံသင်တန်းများ အဆင်
ေပ
ြ လွယ်ကူစွာ တက်ေရာက်�ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတေ် သာအဖွဲ�အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ
�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍ စီမံေဆာင် ရွက်ရမည်။
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၃၂။ အလုပ်ရှင်သည်(က) မသန်စွမ်းသူ အလုပ်သမားအား က�မ်းကျင်မ�အလိုက် အလုပ်တစ်ခုခု
တွင် လုပ်ကိုင်ရန် ခန်�အပ်�ပီးပါက ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ
�မုိ �နယ် အလုပ်အကိုင်�ှင့် အလုပ်သမား ရှာေဖွေရး�ုံးများတွင် အလုပ်
ခန်�ထားေရး ကတ်ြပား ပုံစံ (၇) ထုတ်ယူရန်�ှင့် လစ်လပ်သည့် အလုပ်
အကိုင်စာရင်းကို ဦးစီးဌာန�ှင့် သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�နယ် အလုပ်အကိုင်�ှင့်
အလုပ်သမား ရှာေဖွေရး�ုံးများသို� အချိန်�ှင့်တစ်ေ ြပးညီ ေပးပို�ရမည်။
(ခ) အလုပ်ခွင်များတွင်

မသန်စွမ်းသူများ�ှင့်

အဆင်ေ ြပသင့်ေလျာ်သည့်

ပတ်၀န်းကျင်ြဖစ်ေစရန် လိုအပ်ေသာ ြပင်ဆင်မွမ်းမံမ�များ ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
၃၃။ အလုပ်ရှင်သည် (က) မိမိ၏ဌာန၊ အဖွဲ�အစည်း�ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွင် မသန်စွမ်းသူများကို
အမျိုးသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဝပုံကျ��န်းထားအတိုင်း
အလုပ်ခန်�ထားခ
ြ င်း မပ
ြ ု�ိုင်လ�င်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ခန်�ထားရန် အေခ
ြ အေန
မေပးလ�င် သို�မဟုတ် အခွင့်အလမ်းမရှိလ�င်ြဖစ်ေစ ခန်�ထားရမည့် ေဝပုံ
ကျ��န်းထားအရ အလုပ်သမား သို�မဟုတ် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးလ�င် ေပးရမည့်
အနည်းဆုံး အခေက
� းေငွအတိုင်း ခန်�ထားရမည့်ဦးေရအလိုက် သတ်မှတ်
ထားေသာ ေငွပမာဏကို မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ရန်ပုံ
ေငွသို� သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် ေကာ်မတီ
မှတစ်ဆင့်

လစ�်လဆန်း

ရက်သတ� ပတ်အတွင်း
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ေပးသွင်းရမည်။

အကယ်၍ လစ�် လဆန်းရက် သတ� ပတ်အတွင်း ေပးသွင်း ြခင်း မပ
ြ ုပါက
ပျက်ကွက် သည့်ေန�အသီးသီးအတွက် ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏ၏ ၃
ရာခိုင်��န်းကို ေနာက်ကျေ �ကး အဖ
ြ စ် ထပ်ေဆာင်း၍ ေပးသွင်းရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏကို လစ�်ေပးသွင်း
ေနစ�် သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထားအရ မသန်စွမ်းသူများအား
အလုပ်ခန်�ထားပါက ခန်�ထားသည့် ဦးေရအလိုက် အချိုးကျ လစ�်
ေပးသွင်း ြခင်းမှ ရပ်စခဲ ွင့်၊ ေလျာ့ချခွင့် ရရှရ
ိ န် ပုံစံ (၁၆) ြဖင့် ဦးစီးဌာနသို�
ေလ�ာက်ထား ရမည်။
(ဂ) ေဝပုံကျအရ ခန်�ထားပ
� ီးေသာ အလုပ်သမားစာရင်းကို လည်းေကာင်း၊
လစ်လပ်လ�က်ရှိေသာ အလုပ်သမားဦးေရ စာရင်းကို လည်းေကာင်း
မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး

၎င်းစာရင်းများအား

ဦးစီးဌာန�ှင့်

သက်ဆိုင်ရာမ
� ို�နယ် အလုပ်အကိုင်�ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရး�ုံးများသို�
၃ လ တစ် �ကိမ် ေပးပို�ရမည်။
၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေလ�ာက်ထားချက်�ှင့်
နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ေပးပို�ေသာစာရင်းများကို စိစစ်�ပီး ခန်�ထားသည့် ေဝပုံကျ
��န်းထား အေပ� မူတည်၍ ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏ ေလျာ့ချခ
ြ င်း၊ တိုးြမ�င့်ြခင်း�ှင့်
ရပ်စဲြခင်းတို�ကို စိစစ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း (၉)
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� ဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း
၃၅။ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� ဖွဲ�စည်းလိုသူသည် (က) မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားအလိုက်ြဖစ်ေစ၊ မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစားများ
စုေပါင်း၍ဖ
ြ စ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ� တစ်ခုခု
ကို မှတ်ပုံတင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းမှတစ်ဆင့်

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ

အသင်းချုပ်သို� မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�၏ အသင်းဖွဲ�စည်းပုံစည်းမျ�်း
�ှင့်အတူ ပုံစံ (၁၇) ြဖင့် ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလ�ာက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ
�ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်မသန်စွမ်းသူအသင်း ဖွဲ�စည်းထားခ
ြ င်း မရှိ
ေသးမီ ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ �ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်
ေကာ်မတီမှတစ်ဆင့်

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို�

ေလ�ာက်ထား�ိုင်သည်။
၃၆။ (က) နည်းဥပေဒ ၃၅ အရ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� မှတ်ပုံတင်ရန်
ေလ�ာက်ထားချက်ကို

လက်ခံရရှိေသာ

တိုင်းေဒသက
� ီး

သို�မဟုတ်

� ီး သို�မဟုတ်
ြပည်နယ် မသန်စွမ်းသူအသင်းက ြဖစ်ေစ၊ တိုင်းေဒသက
ြပည်နယ်ေကာ်မတီက ြဖစ်ေစ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်�ပီး ပုံစံ (၁၇)
လက်ခံရရှိသည့် ေန�မှရက်သတ� �ှစ်ပတ်အတွင်း ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်း
သူများအသင်းချုပ်သို� သေဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် တင်ြပရမည်။
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(ခ) ြမန်မာ�ိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် နည်းဥပေဒ ခွဲ(က)အရ
ေလ�ာက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိေ �ကာင်း ြပန် �ကားစာကို ေလ�ာက်ထား
သူထံ ချက်ချင်း ထုတ်ေပးရမည်။
၃၇။

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�
မှတ်ပုံတင်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ် �ပီး သေဘာထားမှတ်ချက် ြဖင့်
အမျိုးသား ေကာ်မတီသို� ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း တင်ြပရမည်။

၃၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်(က) နည်းဥပေဒ ၃၇ အရ ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ အသင်းချုပ်၏
တင်ြပချက်ကို စိစစ်�ပးီ မှတ်ပုံတင်ရန်ေလ�ာက်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူ
များအသင်း အဖွဲ�အား မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန်
ြငင်းပယ်ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုေသာ မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ�အား သတ်မှတ်ထားေသာ မှတ်ပုံတင်ခ ေပးသွင်းေစ၍
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၈) ြဖင်ထ
့ ုတ်ေပးရမည်။ ပုံစံ (၁၈) တွင်
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် သက်တမ်း�ှင့် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ေပး
ရမည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုမ�များအား မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ� မှတ်ပုံတင်စာရင်းပုံစံ (၁၉) တွင် ေရးသွင်းရမည်။
(ဃ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ရန် ြငင်းပယ်ေ �ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ပါက
ထိုသို� ြငင်းပယ်ေ �ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို အေ �ကာင်း ြပချက်�ှင့်အတူ
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သက်ဆိုင်ရာ

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�

ေလ�ာက်ထားသူထံသို�

ြမန်မာ�ိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်မှတစ်ဆင့် အေက
� ာင်း �ကား
ရမည်။
၃၉။ မှတ်ပုံတင်ရန်ြငင်းပယ် ြခင်းခံရေသာ

မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းအဖွဲ�သည်

ြငင်းပယ်ရသည့် အေက
� ာင်းအရင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ�များကို ြပင်ဆင်�ပီး ထပ်မံ
ေလ�ာက်ထားခွင့် ရှိသည်။
၄၀။ (က) မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�

တစ်ခုခုသည်

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း

ကုန်ဆုံးသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်လိုပါက သက်တမ်း
မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ေပါင်း ၆၀ �ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်
ေပးရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် မသန်စွမ်း
သူများအသင်းမှ တစ်ဆင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို�
ပုံစံ (၂၀) ြဖင့် ေလ�ာက်ထားရမည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်းသည် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံး �ပီးေနာက်မှ သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ရန် ေလ�ာက်ထားပါက သတ်မှတ်
ထားေသာ မှတ်ပုံတင်ခ၏ �ှစ်ဆကို ဒဏ်ေ �ကးအဖ
ြ စ် ေပးသွင်းရမည်။
(ဂ) ြမန်မာ�ိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် မသန်စွမ်းသူများအသင်း
အဖွဲ� မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ် �ပီး
သေဘာထားမှတ်ချက် ြဖင့် အမျိုးသားေကာ်မတီသို� ရက်ေပါင်း ၃၀
အတွင်း တင်ြပရမည်။
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၄၁။

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည်(က) နည်းဥပေဒ ၄၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်၍
အမျိုးသားေကာ်မတီ၏

သေဘာတူညီချက် ြဖင့်

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးခ
ြ င်း သို�မဟုတ် သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးရန် ြငင်းပယ်
ြခင်း ြပု�ိုင်သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရခွင့်ြပုပါက မသန်စွမ်းသူများအသင်း အဖွဲ�အား
သတ်မှတထ
် ားေသာ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ခ ေပးသွင်းေစပ
� ီး ခွင့်ြပုမိန်�
သက်တမ်းကို ပုံစံ (၁၈) တွင် တိုး ြမ�င့်ေပးရ မည်။
၄၂။ ဥပေဒပုဒ်မ

၅၅

ပါ

တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ေ �ကာင်း

ေတွ�ရှိပါက ေအာက်ပါ စီမံခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ် ြခင်း
ခံရမည် (က) သတိေပးပ
� ီး ဒဏ်ေ �ကးအဖ
ြ စ် အများဆုံးကျပ် ၃ သိန်းအထိ ေပးေဆာင်
ေစခ
ြ င်း၊
(ခ) မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အနည်းဆုံး ၃
လ မှ အများဆုံး ၆ လ အထိ ယာယီရပ်ဆိုင်း ြခင်း၊
(ဂ) မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပယ် ဖျက်ြခင်း။
၄၃။ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအတွက် လှူဒါန်းထားေသာ ေငွေ �ကး၊ ပစ�ည်းကိရိယာ၊
ပရိေဘာဂ၊ ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အအုံ၊ ယာ�်အစရှိသည်တို�ကို သက်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်း
သူများ အသင်းအဖွဲ�များသည် စနစ်တကျ စီမံခန်�ခွဲသုံးစွဲ �ပီး မှတ်တမ်းထားရှ၍
ိ အစီရင်
ခံစာထုတ်ေဝခ
ြ င်း၊

အနည်းဆုံးတစ်�ှစ်တစ် �ကိမ်
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မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို�

တင်ြပ ြခင်း၊ အဖွဲ�ဝင်များထံ ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း�ှင့် အများပ
ြ ည်သူသိရှိ�ိုင်ရန် ထုတ်ေဝခ
ြ င်း
တို�ကို ေဆာင်ရွက် ရမည်။
၄၄။ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာများ၊ အမိန်��ှင့်��န် �ကားချက်ပါ တာ၀န်�ှင့်တားမ
ြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်
ကို မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များနည်းတူ မှတ်ပုံမတင်ထား
ေသာ

မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းအဖွဲ�များကလည်း

လိုက်နာရန်တာ၀န်ရှိသည်။

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ�များသည် အမျိုးသားေကာ်မတီထံမှ ေအာက်ပါအခွင့်အေရးများကို ရယူ
ခံစားခွင့်ရှိသည်(က) အသင်းအဖွဲ�ပိုင် ရန်ပုံေငွရှာေဖွြခင်း�ှင့် ဝင်ေငွရလုပ်ငန်း ထူေထာင်ခွင့်
အတွက် လိုအပ်ေသာ ည�ိ�ိ�င်းပံ့ပိုးမ�များ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�များ
ရရှိခွင့်၊
(ခ) မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များ၏ လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်
�ိုင်ရန် ရန်ပုံေငွမှ ပံ့ပိုးေငွ ေတာင်းခံခွင့်၊
(ဂ) ြပည်ပ�ိုင်ငံများ၊ �ိုင်ငံတကာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
သည့် ဝန် �ကီးဌာနအသီးသီး၏ စီမံကိန်းများ၊ အစီအစ�်များ၊ လုပ်ငန်းများ
တွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းအဖ
ြ စ် ဦးစားေပး ပါဝင် ေဆာင်ရွက်ခွင့်။
၄၅။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ေဆာင်ရွက်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်ေရး
လုပ်ငန်းစ�်များကို ဤအခန်းပါ နည်းဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်။
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အခန်း (၁၀)
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂလ
� ိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်း
ေကျာင်း�ှင့် ပုဂလ
� ိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း
၄၆။ ပုဂ�လိက ပညာသင် အထူးေကျာင်းကို ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်းေကျာင်းကိုြဖစ်ေစ၊

ပုဂ�လိက

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနကို

ြဖစ်ေစ

တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ေနသူ သို�မဟုတ် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူ ပိုင်ရှင်သည်
ေအာက်ပါအချက် အလက် များေဖာ်ြပ၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ေဒသက
� ီး သို�မဟုတ်
ြပည်နယ်လူမ�၀န်ထမ်း�ုံးသို� ခွင့်ြပုမိန်� ထုတ်ေပးရန် ေလ�ာက်လ�ာကို ပုံစံ (၂၁) ြဖင့်
ေလ�ာက်ထားရမည် (က) သင်တန်းေကျာင်း/ဌာန အမည်၊
(ခ)

သင်တန်းေကျာင်းအေဆာက်အအုံများ တည်ေနရာ၊ လိပ်စာ၊

(ဂ)

သင်တန်းေကျာင်းအေဆာက်အအုံ အမျိုးအစား၊ အကျယ်အဝန်း၊

(ဃ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၊ ဖက်စ်အမှတ၊် အီးေမးလ်လိပ်စာ၊
(င)

သင် �ကားမည့် မသန်စွမ်းမ� အမျိုးအစား၊

(စ)

လက်ခံ�ိုင်သည့် သင်တန်းသားဦးေရ၊

(ဆ) ဆရာ၊ ဆရာမဝန်ထမ်းဦးေရ�ှင့် က�မ်းကျင်မ� အေခ
ြ အေန အေသးစိတ်၊
(ဇ)

သင်တန်းကာလ�ှင့် သင်တန်းအချိန်ဇယား၊

(စျ)

သင် �ကားမည့် ဘာသာရပ် အမျိုးအစားများ၊

(ည) သင်တန်းေကျာင်း အုပ်ချုပ်မ�ေကာ်မတီ ဖွဲ�စည်းပုံ။
29

၄၇။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသ �ကီး

သို�မဟုတ်

ြပည်နယ်လူမ�၀န်ထမ်း�ုံးသည်

နည်းဥပေဒ ၄၆ အရ ေလ�ာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်�ပးီ
သေဘာထားမှတ်ချက် �ှင့်အတူ ဦးစီးဌာနသို� တင်ြပရမည်။
၄၈။ ဦးစီးဌာနသည် (က) နည်းဥပေဒ ၄၆ �ှင့် ၄၇ တို�အရ ေလ�ာက်ထားချက်�ှင့် တင်ြပချက်တို�ကို
စိစစ်�ပီး တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပု�ိုင် သည်။
(ခ) သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် မကိုက်ညီပါက လိုအပ်ချက်များကို ြပင်ဆင်၍
ထပ်မံ ေလ�ာက်ထားေစ�ိုင်သည်။
(ဂ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုပါက ေလ�ာက်ထားသူအား သတ်မှတ်ထား
ေသာ အခေက
� းေငွ ေပးသွင်းေစပ
� ီး ခွင့်ြပုမိန်�ကို ပုံစံ (၂၂) ြဖင့် ထုတ်ေပး
ရမည်။ ပုံစံ (၂၂) တွင် ခွင့်ြပုမိန်� သက်တမ်း�ှင့် စည်းကမ်းချက်များ
သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၄၉။ ခွင့်ြပုမိန်� ရရှိသူပိုင်ရှင်သည် ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊
စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်�ေ �ကာ် ြငာစာ၊ အမိန်�၊ ��န် �ကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း�ှင့်
သတ်မှတ်ချက် တို�ကို လိုက်နာရမည်။
၅၀။ ခွင့်ြပုမိန်�ရရှိသူပိုင်ရှင်သည် နည်းဥပေဒ ၄၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ
ထုတ်ေပးေသာ ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် လိုပါက
သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၆၀ �ကိုတင်၍ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးရန်
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သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် လူမ�၀န်ထမ်း�ုံးသို� ပုံစံ (၂၃)
ြဖင်ေ့ လ�ာက်ထားရမည်။
၅၁။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသ �ကီး

သို�မဟုတ်

ြပည်နယ်လူမ�၀န်ထမ်း�ုံးသည်

နည်းဥပေဒ ၅၀ အရ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို သတ်မှတ်ချက်
များ�ှင့်အညီ စိစစ် �ပီး သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ ဦးစီးဌာနသို� တင်ြပရမည်။
၅၂။ ဦးစီးဌာနသည် (က) နည်းဥပေဒ ၅၀ �ှင့် ၅၁ တို�အရ ေလ�ာက်ထားချက်�ှင့် တင်ြပချက်တို�ကို
စိစစ်�ပီး သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ေပးရန် ခွင့်ြပုြခင်း သို�မဟုတ် ြငင်းပယ်ြခင်း
ြပု�ိုင်သည်၊
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုပါက ေလ�ာက်ထားသူအား သတ်မှတ်ထား
ေသာ သက်တမ်းတိုး ြမ�င့်ခ ေပးသွင်းေစပ
� ီး ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်းကို ပုံစံ
(၂၂) တွင် တိုး ြမ�င့်ေပးရမည်။
၅၃။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၅၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုမိန်� သက်တမ်း
တိုး ြမ�င့်ရန် ြငင်းပယ်ေ �ကာင်းဆုံး ြဖတ်ပါက ထိုသို�ြငင်းပယ်ေ �ကာင်း ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
အေက
� ာင်း ြပချက်�ှင့်အတူ ပိုင်ရှင်ထံသို�စာဖ
ြ င့် ေဆာလျင်စွာ အေက
� ာင်း �ကားရမည်။
၅၄။ ဦးစီးဌာန�ှင့် ဦးစီးဌာနက တာဝန်ေပးေသာ အရာရှိတို�သည် ခွင့်ြပုမိန်�
ထုတ်ေပး

ထားေသာပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊

ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ�

အထူးသင်တန်း ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပည်လည်ထူေထာင် ေရးဌာနတို�ရှိ သင်တန်းသူ၊
သင်တန်းသားများ ၏ ေဘးကင်းလုံ�ခုံမ� အေခ
ြ အေနအပါအဝင် သတ်မှတ်ထားေသာ
စည်းကမ်းချက်များ�ှင့် ညီ�ွတ်မ� ရှ၊ိ မရှိ တို�ကို စစ်ေဆးခွင့်ရှိသည်။
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အခန်း (၁၁)
အယူခံြခင်း
၅၅။ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာ ေအာက်ပါ
ဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ
ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ထိုဆုံး ြဖတ်ချက် မိတ�ူပူးတွဲ၍ အယူခံလ�ာတွင် �ုံးခွန်
အက်ဥပေဒဇယား ၂ ပါ ထိုက်သင့်သည့် �ုံးခွန် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်၍ မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်ထံသို� အယူခံ�ိုင်သည် (က) နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ မသန်စွမ်းသူအား မှတ်ပုံတင်
ရန် ြငင်းပယ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်၊
(ခ) နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်
သတ်မှတ်ေပးသည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်၊
(ဂ) နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စွမ်း
မ�အဂါရပ်
� �ှင့် အကျုံးမ၀င်ေတာ့သ ြဖင့် မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်
ထားခ
ြ င်းကို ပယ်ဖျက်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်။
၅၆။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်သည် � ီး တိုင်းေဒသက
� ီး
(က) နည်းဥပေဒ ၅၅ အရ အယူခံမ�ကို စိစစ်စစ်ေဆးပ
သို�မဟုတ်

ြပည်နယ်ေကာ်မတီက

အတည် ြပုခ
ြ င်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်း

ဆုံး ြဖတ်ချက် ချမှတ်�ိုင်သည်။
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ချမှတ်သည့်

သို�မဟုတ်

ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို

ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုေက
� ာင်း

(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်အေက
� ာင်း �ကားစာ
ကို အယူခံလ�ာ ေလ�ာက်ထားသူထံသို� ေဆာလျင်စွာ ေပးပို�ရမည်။
၅၇။ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်က နည်းဥပေဒ ၅၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့်
ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုဆုံး ြဖတ်ချက်ချမှတ် သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း ၆၀
အတွင်း ဆုံး ြဖတ်ချက် မိတ�ူပူးတွဲ၍ အယူခံလ�ာတွင် �ုံးခွန်အက်ဥပေဒဇယား ၂ ပါ
ထိုက်သင့်သည့်

�ုံးခွန်တံဆိပ်ေခါင်းကပ်၍

အမျိုးသားေကာ်မတီထံသို�

အယူခံ

�ိုင်သည်။
၅၈။ ေအာက်ပါဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို မေကျနပ်သူသည် ထိုဆုံး ြဖတ်ချက်
ချမှတ်သည့်ေန�မှ ရက်ေပါင်း ၆၀ အတွင်း ဆုံး ြဖတ်ချက် မိတ�ူပူးတွဲ၍ အယူခံလ�ာတွင်
�ုံးခွန်အက်ဥပေဒ ဇယား ၂ ပါ ထိုက်သင့်သည့် �ုံးခွန် တံဆိပ်ေခါင်းကပ်၍ အမျိုးသား
ေကာ်မတီသို� အယူခံ�ိုင်သည်(က) ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊

ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ�

အထူး

သင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန တစ်ခုခုကို
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသူအား ခွင့်ြပုမိန်� ထုတ်ေပးရန် ေလ�ာက်ထား
ချက်ကို နည်း ဥပေဒ

၄၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ြငင်းပယ်ြခင်း

သို�မဟုတ် နည်းဥပေဒ ၅၂၊ နည်း ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း
တိုး ြမ�င့်ေပးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း ြပုသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်၊
(ခ) ဦးစီးဌာနက ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဦးအား ဥပေဒပုဒ်မ ၆၄ အရ ချမှတ်သည့် စီမံ
ခန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်ချက်။
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၅၉။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် (က) နည်းဥပေဒ ၅၇ �ှင့် ၅၈ အရ အယူခံမ�ကို စိစစ်�ပီး မှတ်ပုံတင်
အရာရှိချုပ်က ြဖစ်ေစ၊ ဦးစီးဌာနကဖ
ြ စ်ေစ ချမှတ် သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်ကို
အတည် ြပုခ
ြ င်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်း

သို�မဟုတ်

ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုသည့်

ဆုံး ြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်�ိုင် သည်။
(ခ) နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့် ဆုံး ြဖတ်ချက်၊ အေက
� ာင်း �ကားစာကို
အယူခံ ေလ�ာက်ထားသူထံ ေဆာလျင်စွာေပးပို�ရမည်။

အခန်း (၁၂)
ရန်ပုံေငွထူေထာင်ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲြခင်း
၆၀။ ဥပေဒပုဒ်မ ၆၉ ပါ ရေငွများဖ
ြ င့် ထူေထာင်ထားသည့် ရန်ပုံေငွကို ထိန်းသိမ်း
ေရး�ှင့် စီမံခန်�ခွဲေရးတို�အတွက် အမျိုးသားေကာ်မတီက ဖွဲ�စည်းသည့် ရန်ပုံေငွစီမံ
ခန်�ခွဲေရးအဖွဲ� သည် (က) ရန်ပုံေငွကို ဘ�ာေရး စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများ �ှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း
ြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း�ှင့် စီမံခန်�ခွဲ ြခင်းတို� ြပုရမည်။
(ခ) ရန်ပုံေငွကို အမျိုးသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားေသာ ဘဏ်တွင်
အပ်�ှံ ထားရှိရမည်။
(ဂ) ရေငွများတွင် �ိုင်ငံြခားေငွ ပါရှိပါက သီး ြခားဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်၍
ဘ�ာေရးစည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်းများ�ှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း
�ှင့် စီမံ ခန်�ခွဲ ြခင်းတို� ြပုရမည်။
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(ဃ) ရန်ပုံေငွစာရင်းများကို ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်�ုံး၏ စစ်ေဆးမ�ကို
ခံယူရမည်။ ထို�ြပင် ထိုသို�စာရင်းစစ်ေဆးရာတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ရမည်။
(င) ကုလသမဂ�အဖွဲ�အစည်းများ၊

အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့်

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေစတနာရှင်များက လှူဒါန်းေထာက်ပံ့သည့် ေငွေ �ကး
�ှင့် ပစ�ည်းများကို သုံးစွဲြခင်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လှူဒါန်းေထာက်ပံ့သည့်
အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် ေစတနာရှငမ် ျား ပွင့်လင်း ြမင်သာစွာ သိရှိေစရန်
စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ြပန် ေက
� ညာေပးရမည်။
၆၁။ ၀န် �ကီးဌာနသည် (က) မသန်စွမ်းသူကို မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ� အဆင့်အလိုက်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘ၀ရပ်တည်�ိုင်မ� အခက်အခဲရှိသည့် အေခ
ြ အေန
ေပ�မူတည်၍

ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ

အသင်းချုပ် လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွကမ် �အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ညီလာခံ
ေခ�ယူြခင်း အတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုန်ကျမည့်စရိတ်များအား
ရန်ပုံေငွမှ

သင့်ေလျာ်ေသာ

အေထာက်အပံေ့ ပး�ိုင်ရန်

အမျိုးသား

ေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သို� တင်ြပ၍
အတည် ြပုချက် ရယူ�ပီး စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်သည်။
(ခ) မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ေဆာင်
ရွက်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများအား ရန်ပုံေငွမှ သင့််ေလျာေ် သာ အေထာက်
အပံ့ေပး�ိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သို� တင်ြပ၍ အတည်ြပုချက်
ရယူ�ပီး စီစ�်ေဆာင်ရွကေ် ပး�ိုင်သည်။
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(ဂ) ရန်ပုံေငွသို� လှူဒါန်းေထာက်ပံ့ေသာ ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏီ�ှင့်အဖွဲ�အစည်းများ
အား တည်ဆ၀ဲ င်ေငွခွန်ဥပေဒအရ ၀င်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို�မဟုတ်
သက်သာခွင့် ရရှိေရးအတွက် စီမံကိန်း�ှင့် ဘ�ာေရး၀န် �ကီးဌာန�ှင့်
ည�ိ�ိ�င်းေဆာင် ရွက်ေပးရမည်။
၆၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည်

ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ

အသင်းချုပ်၏

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်အလို�ငှာ ဥပေဒပုဒ်မ ၆၉ အရ
ထူေထာင်ရန်ပုံေငွအနက်မှ သင့်ေလျာ်သလို သတ်မှတ် ခွဲေဝေပး�ိုင်ေရးအတွက်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သို�

တင်ြပအတည်ြပုချက်ရယူ �ပီး

စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပး

�ိုင်သည်။

အခန်း(၁၃)
မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခ
ြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များ
တန်းတူညီမ�မ�ရှိေရး
၆၃။ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ တရား�ုံးတွင် မသန်စွမ်း ြဖစ်မ�အလိုက်
လိုအပ် ချက်များကို စီစ�်ေပးရန်ေတာင်းဆိုရာတွင် လက်သေကတပ
� ြ ဘာသာစကား
အပါအဝင် အခ
ြ ားဆက်သွယ်�ိုင်သည့် နည်းလမ်းများအပ
ြ င် မသန်စွမ်းသူ၏ တင်ြပ
ချက်အား နားလည်သည့် က�မ်းကျင်ေသာပုဂ�ိုလ်များ၏ ရှင်းလင်းတင်ြပချက်ကိုလည်း
သက်ေသခံ အဖ
ြ စ် တင်ြပခွင့်ရှိေစရမည်။
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အခန်း (၁၄)
အေထွေထွ
၆၄။ ဝန် �ကီးဌာနသည် ဘ၀ရပ်တည်ေရး အခက်ခဲရှိေသာ မသန်စွမ်းသူများအား
ရပ်တည်ေနထိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါသင့်ေလျာ်ေသာ အေထာက်အပံ့အကူညီများ
ေပး�ိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်(က) စွန်�ပစ်ခံရေသာ မသန်စွမ်းကေလးသူငယ်များအတွက် ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်
ရပ်ရွာလူမ�အဖွဲ�အစည်းထဲတွင် လုံ�ခုံစွာ ြပန်လည်ေနထိုင်ခွင့် ရှိေရး
အတွက် အခ
ြ ားနည်းလမ်း ြဖင့် ကူညီေစာင့်ေရှာက်မ�ေပး�ိုင်ရန် စီစ�်
ေပးခ
ြ င်း သို�မဟုတ် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးမည့် မိသားစုများ ရှာေဖွေပး
ြခင်း၊ ေနရာထိုင်ခင်းများ စီစ�်ေပးခ
ြ င်းတို�ကို ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊
အဖွဲ�အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီများ၊
ေစတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ� အစည်းများ၊ ေစတနာရှင်ြပည်သူများ�ှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ခ) မသန်စွမ်းကေလး၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေနထိုင် စားေသာက်ေရး
စသည့် စရိတ်စကများအတွက် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးမည့် မိသားစုများ
အား �ိုင်ငံေတာ်မှ သင့်ေလျာ်ေသာေထာက်ပံ့မ�များ ေပး�ိုင်ရန် စီစ�်
ေဆာင်ရွက်ေပး ြခင်း။
၆၅။ ၀န် �ကီးဌာနသည် (က) ဥပေဒ�ှင့် ဤနည်းဥပေဒများအရ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�များ
ေပးေဆာင်ရမည့်

မှတ်ပုံတင်ခ၊
37

မှတ်ပုံတင်သက်

တမ်းတိုး ြမ�င့်ခ၊

ခွင့်ြပုမိန်� ထုတ်ေပးခ၊ ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ခ�ှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်
ေသာ ၀န်ေဆာင်ခများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညီ
ချက်ြဖင့် အမိန်� ေက
� ာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်ေပးရမည်။
(ခ) မသန်စွမ်းသူအဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ေဆာင်ရွက်
ေသာ အဖွဲ�အစည်းများအား လှူဒါန်းေထာက်ပံ့ေသာ ပုဂ�ိုလ်၊ ကုမ�ဏီ�ှင့်
အဖွဲ�အစည်းတို�အား တည်ဆဲ၀င်ေငွခွန် ဥပေဒအရ လှူဒါန်းေထာက်ပံ့
ေသာ ေငွေ �ကး�ှင့် ပစ�ည်းပမာဏေပ� မူတည်၍ ၀င်ေငွခွန်ကင်းလ�တ်ခွင့်
သို�မဟုတ် သက်သာခွင့်ေပးေရးအတွက် စီမံကိန်း�ှင့် ဘ�ာေရး၀န် �ကီး
ဌာန�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက် ေပးရမည်။
၆၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ အားကစား အဖွဲ�ချုပ်
ဖွဲ�စည်း ြခင်း၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ သက်တမ်း�ှင့်တာ၀န်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ�ှင့်
ပတ်သက်၍ လိုအပ်သလို အက
� ံြပု ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
၆၇။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် မသန်စွမ်းသူများ လူဦးေရစာရင်း�ှင့် လူမ�
စီးပွားေရးအေ ြခ အေန စစ်တမ်းေကာက်ယူ ြခ င်း အပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများ�ှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ေရးအတွက် ဆက်စပ်ဝန် �ကီး
ဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများအား လိုအပ်သလို လမ်း��န်ြခင်း�ှင့်
ည�ိ�ိ�င်းမ�များ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
(ပုံ) ေဒါက်တာဝင်း ြမတ်ေအး
ြပည်ေထာင်စုဝန် �ကီး
လူမ၀� န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ၀န် �ကီးဌာန
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ပုံစ(ံ ၁)

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ� န်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး န် ကီးဌာန
မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပုံတင်ရန် ေလ�ာက်လာ
ပတ�စ�ပ� �

[နည်းဥပေဒ ၅]

ဓ�တ�ပ�

သို�
မှတ်ပုံတင် ကီး �ကပ်ေရးမှ း
……………. မိ��နယ် / ခ ိုင် /တိုင်းေဒသကီးသို�မ ုတ်
ြပည်နယ်လူမ� န်ထမ်း ုံး
ရက်စွဲ၊ ………………………
အေက
� ာင်းအရာ

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပ�ပါရန်
ေဖာ်ြပ ေလ�ာက်ထားအပ်ပါသည်-

ေအာက်ပါအချက်များအား

(က) ေလ�ာက်ထားသူ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ
(၁)

အမည်……………………………………….

(၂)

အသက်�ှင့်ေမွးသကရာ ်………………………..

(၃)

ေမွးဖွားရာ ာတိ ……………………………….

(၄)

�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ………………..
1

(၅)

လူမျိုး�ှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ………………………

(၆)

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား …………………………….

(၇)

ပညာအရည်အချင်း ………………………………..

(၈)

အခ
ြ ားက�မ်းကျင်မ� …………………………………

(၉)

အလုပ်အကိုင် …………………………………….

(၁၀) မိဘအမည်၊……………………………………….
(၁၁) မိဘေနရပ်လိပ်စာ …………………………………
………………………………………………...
(၁၂) အုပ်ထိန်းသူအမည်၊…………………………………
(၁၃) အုပ်ထိန်းသူေနရပ်လိပ်စာ……………………………
………………………………………………...
(၁၄) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ……………………………….
………………………………………………...
………………………………………………...
(၁၅) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း၊ ဖက်စ်အမှတ်�ှင့် အီးေမးလိပ်စာ………..
………………………………………………...
(၁၆) ကိုယ်တိုင်ေလ�ာက်ထားသည် သို�မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်
ေလ�ာက်ထားသည်။
………………………………………………...


(ခ)

မသန်စွမ်းြဖစ်မ��ှင့် ေဆးဝါးကုသမ�မှတ်တမ်း
(၁)

မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန……………………………..

(၂)

မသန်စွမ်းမ� စတင်ြဖစ်ပွားသည့် အသက်အရွယ်…………..
………………………………………………...

(၃)

မသန်စွမ်း ြဖစ်ေ �ကာင်း စတင်သိရှိသည့် အသက်အရွယ် …….
………………………………………………...

(၄)

မသန်စွမ်းမ� ြဖစ်သည့် အေက
� ာင်းအရင်း…………………
………………………………………………...

(၅)

ခံစားေနရေသာ အခ
ြ ားေရာဂါများ……………………..
………………………………………………...
………………………………………………...

ရက်စွဲ ………………

ေလ�ာက်ထားသူ လက်မှတ် ………………
ေလ�ာက်ထားသူအမည်………………….
ကိုယ်စားလှယ် လက်မှတ်………………...
ကိုယ်စားလှယ်အမည်…………………...
�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်……………
…………………………………….


(ဂ)

မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�း၏သေဘာထားမှတ်ချက်
မသန်စွမ်းသူ………………………………………

�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ်……....………………………၏
မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ေလ�ာက်လ�ာအား……………………
ရက်ေန�တွင်…………………………………………………..
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်၊……………………………ခ�ိုင်၊
……………………………………………………… �မို�နယ်
လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံးတွင် စစ်ေဆးလက်ခံခဲ့ �ပီး ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်�ပီး ြဖစ်ပါသဖ
ြ င့်
……….……………………..မသန်စွမ်းမ�အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်ေရး
အဖွဲ�သို�ေပးပို�ပါသည်။

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ………………..

…………………...……

ေပးပို�သည့် စာအမှတ်…………..

မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းလက်မှတ်
……………………….…
မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းအမည်



(ဃ) မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်
ေလ�ာက်ထားသူ……………………………………….…
အား မသန်စွမ်းသူအ ြဖစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုရန်……………………………….
တင်ြပပါသည်။
ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ…………………

………………………...

ေပးပို�သည့် စာအမှတ်……………...

မှတ်ပုံတင်အရာရှိလက်မှတ်
……………………...…
မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏အမည်

(င)

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆုံးြဖတ်ချက်
ေလ�ာက်ထားသူ……………………………………...အား

မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုသည်/ခွင့်မ ြပုပါ။
ရက်စွဲ…………………………

ဥက� ဌ
တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတီ
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကို ဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၂)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်လ�ာ လက်ခံရရှိေ �ကာင်းအေထာက်အထားပုံစံ
[နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)]
အဘ………………..……၏ သား/သမီး ြဖစ်သူ…………………
(�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားအမှတ် ………………………………… )၏
မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင် ေလ�ာက်ထားလာသည့်

မှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်လ�ာ

ပုံစံ (၁) အား …………………………….ရက်ေန�တွင် အချက်အလက်များ
ြပည့်စုံေ �ကာင်း စစ်ေဆး �ပီး လက်ခံရရှိပါသည်။

မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းလက်မှတ်
…………………… �မို�နယ်/ခ�ိုင်
…………..တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကို ဖျက်ရန်။

ပုံစံ (၃)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းမ�အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�သို���န်းပို�လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
သို�
………………………
………………………
မသန်စွမ်းမ�အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�
ရက်စွဲ …………………
အဘဦး……………………………..၏သား/သမီး ြဖစ်သူ……….
……………..…… (�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားအမှတ်..………………
………………………………………….) သည် မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုရန် ေလ�ာက်ထားလာပါသဖ
ြ င့် ေဆးစစ်မ�ခံယူ�ိုင်ရန် ပုံစံ (၁)
မိတ���ှင့်အတူ လ�ဲေ ြပာင်း��န်းပို� အပ်ပါသည်။
လက်မှတ်…………………
…………………………
မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းအမည်
…………………… �မို�နယ်
…………………….. ခ�ိုင်
မှတ်ချက်။

………………….တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ်
မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကို ဖျက်ရန်။

ပုံစံ (၄)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက်
[နည်းဥပေဒ ၇၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
အပိုင်း (က)
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�၏ သေဘာထားမှတ်ချက်
၁။

ပထမအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ………………………သည်………….…
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်ေ �ကာင်း စစ်ေဆးေတွ�ရှိရပါသဖ
ြ င့် မသန်စွမ်း
သူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပု�ိုင်ရန် ေထာက်ခံပါသည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ………………………………...……အား
မသန်စွမ်းမ� စိစစ်ေပး�ိုင်ရန်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူ ဒုတိယ
အဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။

ေပးပို ့သည့်ရက်စွဲ……………

……………………….

ေပးပို�သည့် စာအမှတ်…………

ပထမအဆင့်စိစစ်သူလက်မှတ်
………………………
ပထမအဆင့်စိစစ်သူအမည်

1

ပုံစံ (၅)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
[နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင် …………………………….
လက်မှတ် အမှတ် …………………………………
အမည်…………………………………….……
ေမွးသကရာ …
် …………………………………
�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ…
် …………………………..
မသန်စွမ်းမ�အမျိ�းအစား�ှင့် အဆင့်…………………………..…
ထုတ်ေပးသူလက်မှတ်………………………………………..
ထုတ်ေပးသူအမည်…………………………………………
ရက်စွဲ…………………
…………………………..…တိုင်းေဒသကီး သို�မ ုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ

၁

ကတ်ြပားကို အမဲကိုင်ေဆာင်ထားရမည်

၂

ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးသည့်အခါ

လူမ� န်ထမ်း းစီးဌာန၊

တိုင်းေဒသကီး�ှင့်

ြပည်နယ်မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေကာ်မတီသို� သတင်းပို�ရမည်

ပုံစံ (၆)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းအား ခွင့်မြပုေက
� ာင်းအေက
� ာင်း �ကားစာ
[နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဃ)]
သို�
……………………
……………………
ရက်စွဲ …………………
အေက
� ာင်းအရာ။ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မြပုေက
� ာင်း အေက
� ာင်း �ကားခ
ြ င်း
မသန်စွမ်းသူအ ြဖစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ေလ�ာက်ထားသည့် အဘ…..……….……
၏ သား/သမီး ြဖစ်သူ …………………………… အား မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်မ ြပုေက
� ာင်း အေက
� ာင်း �ကားပါသည်။

ဥက� ဌ
အမည် …………………..
….……...…တိုင်းေဒသက
� ီး/
………… ြပည်နယ်ေကာ်မတီ
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။

ပုံစံ (၇)
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လ.က်မှတ် ေလ�ာက်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူများ စာရင်း
……………………………..………………တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ်

[နည်းဥပေဒ ၁၁]
စ�် မသန်စွမ်း
သူ အမည်

�ိုင်ငံသား
စိစစ်ေရး
ကတ်ြပား
အမှတ်

မှတ်ပုံတင်
မသန်စွမ်းမ� မသန်စွမ်းမ�
အသက် ေနရပ်လိပ်စာ
ရန်
မှတ်ချက်
အမျိုးအစား
အဆင့်
ခွင့်ြပု/မပ
ြ ု

လက်မှတ်……………………….…
အမည်……………………………
(မှတ်ပုံတင်အရာရှိ)

ပုံစံ (၈)
မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပုံတင်စာရင်းချုပ်
[နည်းဥပေဒ ၁၂၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ]
စိတ်ပိုင်း၊
တိုင်းေဒသက
� ီး မှတ်ပုံတင်ရန် မှတ်ပုံတင် အမ
ြ င်အာ�ုံ အက
� ားအာ�ုံ ကိုယ်အဂါ� ဉာဏ်ရည်
မှတ်
စ�် /ြပည်နယ် ေလ�ာက်ထား ခွင့်ြပုသူ မသန်စွမ်း မသန်စွမ်းသူ မသန်စွမ်း ဉာဏ်ေသွး
ချက်
ေကာ်မတီ
သူ ဦးေရ
ဦးေရ
သူ ဦးေရ
ဦးေရ
သူ ဦးေရ ပိုင်းမသန်စွ
မ်း သူဦးေရ

မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်

၂။

ဒုတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ…………………..…သည်………………
မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးဖ
ြ စ်ေ �ကာင်း စစ်ေဆးေတွ�ရှိရပါသဖ
ြ င့် မသန်စွမ်း
သူအြဖစ် မှတ်ပုံတင် ခွင့် ြပု�ိုင်ရန် ေထာက်ခံပါသည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ……………………………...………အား
မသန်စွမ်းမ� စိစစ်ေပး�ိုင်ရန်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူ တတိယ
အဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ…………………

………………….…….

ေပးပို�သည့်စာအမှတ်………………

ဒုတိယအဆင့်စိစစ်သူလက်မှတ်
……………………..
ဒုတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်

၃။

တတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ…………………..သည်…………………
မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးဖ
ြ စ်ေ �ကာင်း/မဖ
ြ စ်ေ �ကာင်း စစ်ေဆးေတွ�ရှိရပါ
သဖ
ြ င့် မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပု�ိုင်ရန် ေထာက်ခံပါသည်/
မေထာက်ခံ ပါ။

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ………………..

……………………...…

ေပးပို�သည့်စာအမှတ်………….… .

တတိယအဆင့်စိစစ်သူလက်မှတ်
……………………...


တတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်

၄။

ေဆးေထာက်ခံချက်
(က) မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား…………………………..………
(ခ)

မသန်စွမ်းမ� အဆင့်………………………………………
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�

အပိုင်း (ခ)
၁။

မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေနေဖာ်ြပချက်
(က) အမ
ြ င်အာ�ုံအေခ
ြ အေန…………………...………………
…………………………………………………….………
(ခ)

အက
� ားအာ�ုံအေခ
ြ အေန ………………………………….

…………………………………………………………….
(ဂ)

ကိုယ်လက်အဂါသန်
�
စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန………………………..

…………………………………………………………….
(ဃ) စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်း အေခ
ြ အေန………………..
…………………………………………………………….



၂။

လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခ
ြ အေန ေဖာ်ြပချက်

အကူအညီမပါ
အကူအညီ
အကူကိရိယာ
မည်သည့်ကိစ�
ေဆာင်ရွက်မ� ဘဲကိုယ်တိုင်
ေပးသူ ြဖင့်
စ�်
ြဖင့်ေဆာင်ရွက်
မ� မေဆာင်ရက
ွ ်
အမျိုးအစား ေဆာင်ရွက်�ိုင်
ေဆာင်ရက
ွ ်
�ိုင်သည်
�ိငု ်ပါ
သည်
�ိုင်သည်
တစ်ကိုယ်ေရ
၁။
သန်�ရှင်းေရး
လူမ�အသိုင်း
၂။ အဝိုင်းတွင်း
ပါဝင်ြခင်း
ဝင်ေငွရ
၃။ လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင် ြခင်း
၃။

စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခ
ြ အေန

စ�် ချို�ယွင်းအားနည်းမ�
အမျိုးအစား
လူမ�ဆက်ဆံေရး
၁။
အေခ
ြ အေန

အခက်အခဲ
မရှိပါ

အနည်းငယ် အသင့်အတင့် ြပင်းထန်

ေက
� ာင်းကျိုးဆက်စပ်
၂။ ဆင်ြခင်�ိုင်မ�
အေခ
ြ အေန
၃။

ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး၊
အမူအကျင့်



၄။

အေထာက်အကူြပု ကိရိယာဆိုင်ရာမှတ်ချက်
ေလ�ာက်ထားသူ…………………..…သည်………………
မသန်စွမ်းမ�ေ �ကာင့် ေအာက်ပါ အေထာက်အကူ ြပုပစ�ည်းအသုံး ြပုရန် လိုအပ်
ပါသည်(က) မျက်မ ြမင်လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊ မျက်မ ြမင်စာေရးေဘာင်�ှင့်စူး၊ အခ
ြ ား
အေထာက်အကူြပု နည်းပညာပစ�ည်းများ၊
(ခ)

နား �ကားကိရိယာ

(ဂ)

လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊ လက်ေထာက်၊ ချိုင်းေထာက်၊ သုံးေချာင်းေထာက်၊
ေလးေချာင်းေထာက်၊ ေခ
ြ တု၊ လက်တု၊ ဘီးတပ်လှည်း၊ အခ
ြ ား
အေထာက်အကူြပု နည်းပညာပစ�ည်းများ

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၉)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ� န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး န် ကီးဌာန
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန် ေလ�ာက်လာ
[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) ]

ပတ်စ်ပို�

သို�

ဓာတ်ပုံ

မှတ်ပုံတင် ကီး �ကပ်ေရးမှ း
……… မ�ိ �နယ်/ခ ိုင်/တိုင်းေဒသကီး သို�မ ုတ် ြပည်နယ် လူမ� န် ထမ်း ုံး
ရက်စွဲ၊…………………….……
အေက
� ာင်းအရာ

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

ေလ�ာက်ထားသူသည် မသန်စွမ်းသူမျတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ် (………
…..……..) ကို ကိုင်ေဆာင်ထားသူြဖစ် ပီး ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ အေခ
ြ အေနအရ
မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

ေလ�ာ့ချေပးရန်/

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

တိုး ြမင့်ေပးရန်

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ၏ နည်းဥပေဒ ၁၃၊
နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေအာက်ပါအချက်များ ေဖာ်ြပ ေလ�ာက်ထားပါသည်(က) ေလ�ာက်ထားသူ၏
……….…………………………………

(၁)

အမည်

(၂)

အသက်�ှင့်ေမွးသကရာ ်

(၃)

�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ………………………...

………………………………

1

(၄)

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား………………………...…………

(၅)

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်……………………………………….

(၆)

ေနရပ်လိပ်စာ……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

(၇)
(ခ)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း၊ ဖက်စ်အမှတ်�ှင့် အီးေမးလိပ်စာ
………………………………………………

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

ေလ�ာ့ချေပးရန်/

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

တိုး ြမ�င့်ေပးရန်

အေက
� ာင်း ြပချက်
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….…
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(ဂ)

မသန်စွမ်းမ� ခံစားေနရေသာ အေခ
ြ အေန…………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………


ရက်စွဲ……………………

ေလ�ာက်ထားသူ လက်မှတ်……….………
ေလ�ာက်ထားသူ အမည်…………………
ကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ်………………....
ကိုယ်စားလှယ်အမည်…………………...
�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်……………

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကို ဖျက်ရန်။



ပုံစံ (၁၀)

သို�

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�သို���န်းပို�လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
………………………
………………………
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�

ရက်စွဲ……………………
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ် (……..) ကို ကိုင်ေဆာင်ထား
ေသာ အဘ ဦး…………………၏ သား/သမီး ြဖစ်သူ ………………
(�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားအမှတ်………………………… …….) သည်
ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ

အေခ
ြ အေနအရ

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

ေလ�ာ့ချေပးရန်/

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် တိုး ြမ�င့်ေပးရန် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးနည်းဥပေဒများ၏
နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာက်ထားလာပါသဖ
ြ င့် ေဆးစစ်ေဆးမ�
ခံယူ�ိုင်ရန် ပုံစံ (၉) မိတ���ှင့်အတူ လ�ဲေ ြပာင်း��န်းပို�အပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။

လက်မှတ်……………………
….….………..……………
မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းအမည်
...…………………… �မို�နယ်
..…………..…………ခ�ိုင်
...…….တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်
မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။

ပုံစံ (၁၁)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက်
[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ]
အပိုင်း (က)
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက်
၁။

ပထမအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ……………………သည်…………….…
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့်
…………………… အဖ
ြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေ �ကာင်း/ တိုး ြမ�င့်သင့်
ေက
� ာင်း ေထာက်ခံပါသည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ ……………………………………အား
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်ေထာက်ခံေပး�ိုင်ရန်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာ
�ှင့်အတူ ဒုတိယအဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။
ပထမအဆင့်စိစစ်သူလက်မှတ်
………………………
ပထမအဆင့်စိစစ်သူအမည်

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ……………………
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………..
1

၂။

ဒုတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ ……………………သည်………………
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းမ� အဆင့်
………………………..အဖ
ြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေ �ကာင်း/တိုး ြမ�င့်
သင့်ေ �ကာင်း ခွင့်ြပု�ိုင်ရန် ေထာက်ခံပါသည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ…………………………………….အား
မသန်စွမ်းမ�အဆင့်

စိစစ်ေပး�ိုင်ရန်အတွက်

ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူ

တတိယအဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။
ဒုတိယအဆင့် စိစစ်သူလက်မှတ်
………………………..
ဒုတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်
ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ………………….…
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………...



၃။

တတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ…………………………သည်…………
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့်
……………………အဖ
ြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေ �ကာင်း/ တိုး ြမ�င့်သင့်
ေက
� ာင်း ေထာက်ခံပါသည်/ မေထာက်ခံပါ။

တတိယအဆင့် စိစစ်သူလက်မှတ်
…………………………
တတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်
ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ……………………
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………..

၄။

ေဆးေထာက်ခံချက်
(က)
မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား…………………………………………
(ခ)

မသန်စွမ်းမ� အဆင့်………………………………………

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�


အပိုင်း (ခ)
၁။

မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေနေဖာ်ြပချက်
(က) အမ
ြ င်အာ�ုံအေခ
ြ အေန………………………………….
…………………………………………………………….
(ခ)

အက
� ားအာ�ုံအေခ
ြ အေန …………………………………

…………………………………………………………….
(ဂ)

ကိုယ်လက်အဂါသန်
�
စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန………………………..

……………………………………………………………
(ဃ) စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်း အေခ
ြ အေန………………..
၂။

စ�်

……………………………………………………………
လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခ
ြ အေန ေဖာ်ြပချက်
ေဆာင်ရွက်မ�
အမျိုးအစား

အကူအညီမပါ အကူကိရိယာ အကူအညီ
ဘဲ ကိုယ်တိုင် ြဖင့်ေဆာင် ေပးသူြဖင့်
ေဆာင်ရွက်
ရွက်
ေဆာင်ရက
ွ ်
�ိုင်သည်
�ိုင်သည်
�ိုင်သည်

၁။

တစ်ကိုယ်ေရ
သန်�ရှင်းေရး
၂။
လူမ�အသိုင်း
အဝိုင်းတွင်း
ပါဝင်ြခင်း
၃။ ဝင်ေငွရလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင် ြခင်း


မည်သည့်
ကိစ�မ�
မေဆာင်ရွက်
�ိုင်ပါ

၃။

စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခ
ြ အေန
စ�်
၁။
၂။
၃။

၄။

ချို�ယွင်းအားနည်းမ�
အခက်အခဲ
အမျိုးအစား
မရှိပါ
လူမ�ဆက်ဆံေရး
အေခ
ြ အေန
ေက
� ာင်းကျိုးဆက်စပ်
ဆင်ြခင်�ိုင်မ� အေခ
ြ အေန
ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး၊
အမူအကျင့်

အနည်း
ငယ်

အသင့်
အတင့်

ြပင်းထန်

အေထာက်အကူြပု ကိရိယာဆိုင်ရာမှတ်ချက်
ေလ�ာက်ထားသူ…………………………သည်……………..…
မသန်စွမ်းမ�ေ �ကာင့် ေအာက်ပါအေထာက်အကူ ြပုပစ�ည်း အသုံး ြပုရန် လိုအပ်
ပါသည်(က) မျက်မ ြမင်လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊ မျက်မ ြမင်စာေရးေဘာင်�ှင့်စူး၊ အခ
ြ ား
အေထာက်အကူြပု နည်းပညာပစ�ည်းများ၊
(ခ)

နား �ကားကိရိယာ

(ဂ)

လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊ လက်ေထာက်၊ ချိုင်းေထာက်၊ သုံးေချာင်းေထာက်၊
ေလးေချာင်းေထာက်၊ ေခ
ြ တု၊ လက်တု၊ ဘီးတပ်လှည်း၊ အခ
ြ ား
အေထာက် အကူြပု နည်းပညာပစ�ည်းများ

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၁၂)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းအား ပယ်ဖျက်ရန် ေလ�ာက်လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)]

သို�

မှတ်ပုံတင်အရာရှိ
……………………………တိုင်းေဒသ �ကီး/ ြပည်နယ်
ရက်စွဲ…………………
အေက
� ာင်းအရာ။

မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

က�န်ေတာ်/က�န်မအား မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်
ေပးပါရန် ေလ�ာက်ထားအပ်ပါသည်(က) အမည်…………………………………………………
(ခ)

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်………………………

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲ……..……

(ဃ) မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ……...……
………………………………………………………
(င)

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား………
………………………………………………………

(စ)

မှတ်ပုံတင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုသည့် အေက
� ာင်းအရင်း……………
1

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(ဆ) ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ/ဖုန်း/အီးေမးလ်……………………….
………………………………………………………
………………………………………………………

ေလ�ာက်ထားသူ လက်မှတ်…………………..…
ေလ�ာက်ထားသူ အမည်……………………….
�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ် ြပားအမှတ်……………...

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။



ပုံစံ (၁၃)

သို�

ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�သို� ��န်းပို�လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
………………………
………………………
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�

ရက်စွဲ……………….
မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ် (…….) ကို ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ
အဘ ဦး………………..…၏ သား/သမီး ြဖစ်သူ………………………
(�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ်………………………………) သည်
ေပ
ြ ာင်းလဲလာေသာ အေခ
ြ အေနအရ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းကို
ပယ်ဖျက်ေပးရန် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒများ၏
နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာက်ထားလာပါသဖ
ြ င့် ေဆးစစ်ေဆးမ�
ခံယူ�ိုင်ရန် ပုံစံ (၁၂) မိတ���ှင့်အတူ လ�ဲေ ြပာင်း��န်းပို�အပ်ပါသည်။
လက်မှတ်..…………………
…….……………………
မှတ်ပုံတင် �ကီး �ကပ်ေရးမှ�းအမည်
…………………… �မို�နယ်
..….…………………ခ�ိုင်
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။

…..…တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်

ပုံစံ (၁၄)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖွဲ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက်
[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) ]
အပိုင်း (က)
မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက်
၁။ ပထမအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ………….…………သည်………..…….
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်သင့်ေ �ကာင်း ေထာက်ခံပါသည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ……………..………အား မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံထင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်�ိုင်ေရးအတွက် စိစစ်ေထာက်ခံေပး�ိုင်
ရန် ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူ ဒုတိယအဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။

ပထမအဆင့်စိစစ်သူလက်မှတ်
………………………
ပထမအဆင့်စိစစ်သူအမည်
ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ……………………
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………..
1

၂။

ဒုတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ ….………………သည်………… မသန်စွမ်း
သူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံ
တင်ထားခ
ြ င်းမှပယ်ဖျက်သင့်ေ �ကာင်း ခွင့်ြပု�ိုင်ရန် ေထာက်ခံပါ သည်။
(ခ)

ေလ�ာက်ထားသူ .……………………အား မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ
ပယ်ဖျက်ေရးအတွက်
စိစစ်ေပး�ိုင်ရန်
ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူ တတိယအဆင့်သို� လ�ဲေ ြပာင်းေပးပို�ပါသည်။
ဒုတိယအဆင့် စိစစ်သူလက်မှတ်
………………………
ဒုတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ…………………
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………
၃။

တတိယအဆင့်
(က) ေလ�ာက်ထားသူ………………………သည်……………
မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဖ
ြ စ်�ပီး စစ်ေဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စွမ်းသူအြဖစ်
မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းမှ ပယ်ဖျက်သင့်ေ �ကာင်း ေထာက်ခံပါသည်/
မေထာက်ခံပါ။
တတိယအဆင့် စိစစ်သူလက်မှတ်
…………………………
တတိယအဆင့်စိစစ်သူအမည်

ေပးပို�သည့်ရက်စွဲ………………….
ေပးပို�သည့် စာအမှတ်………………



၄။

ေဆးေထာက်ခံချက်
(က) မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား………………………………..…
(ခ)

မသန်စွမ်းမ� အဆင့်………………………………………

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖွဲ�

အပိုင်း (ခ)
၁။

မသန်စွမ်းမ�အေခ
ြ အေနေဖာ်ြပချက်
(က) အမ
ြ င်အာ�ုံအေခ
ြ အေန…………………………….……..
……………………………………………………….……
(ခ)

အက
� ားအာ�ုံအေခ
ြ အေန …………………………………

………………………………………………………….…
(ဂ)

ကိုယ်လက်အဂါသန်
�
စွမ်းမ�အေခ
ြ အေန………………………..

……………………………………………………….……
(ဃ) စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်း အေခ
ြ အေန…………….….
………………………………………………………….…



၂။
စ�်

လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခ
ြ အေနေဖာ်ြပချက်
ေဆာင်ရွက်မ�
အမျိုးအစား

အကူအညီမပါ
အကူအညီ
အကူကိရိယာ
မည်သည့်ကိစ�
ဘဲ ကိုယ်တိုင်
ေပးသူြဖင့်
ြဖင့်ေဆာင်ရွက်
မ� မေဆာင်ရက
ွ ်
ေဆာင်ရွက်
ေဆာင်ရွက်
�ိုငသ
် ည်
�ိုင်ပါ
�ိုင်သည်
�ိုင်သည်

၁။ တစ်ကိုယ်ေရ
သန်�ရှင်းေရး
၂။ လူမ�အသိုင်း
အဝိုင်းတွင်း
ပါဝင်ြခင်း
၃။ ဝင်ေငွရလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင် ြခင်း
၃။
စ�်
၁။
၂။
၃။

စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခ
ြ အေန
ချို�ယွင်းအားနည်းမ�
အမျိုးအစား

အခက်အခဲ
အနည်းငယ် အသင့်အတင့် ြပင်းထန်
မရှိပါ

လူမ�ဆက်ဆံေရး
အေခ
ြ အေန
ေက
� ာင်းကျိုးဆက်စပ်
ဆင်ြခင်�ိုင်မ� အေခ
ြ အေန
ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွး
အမူအကျင့်



၄။

အေထာက်အကူြပု ကိရိယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်
ေလ�ာက်ထားသူ………………………………သည်…..………
မသန်စွမ်းမ�ေ �ကာင့် ေအာက်ပါအေထာက်အကူ ြပုပစ�ည်း အသုံး ြပုရန် လိုအပ်
ပါသည်(က) မျက်မ ြမင်လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊ မျက်မ ြမင်စာေရးေဘာင်�ှင့်စူး၊
အခ
ြ ား အေထာက်အကူ ြပု နည်းပညာပစ�ည်းများ၊

မှတ်ချက်။

(ခ)

နား �ကားကိရိယာ

(ဂ)

လမ်းေလ�ာက်တုတ်၊
လက်ေထာက်၊
ချိုင်းေထာက်၊
သုံးေချာင်းေထာက်၊ ေလးေချာင်းေထာက်၊ ေခ
ြ တု၊ လက်တု၊
ဘီးတပ်လှည်း၊ အခ
ြ ားအေထာက်အကူြပု နည်းပညာပစ�ည်း
များ

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။



ပုံစံ (၁၅)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားခ
ြ င်းအား ပယ်ဖျက်ရန် ေလ�ာက်လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
သို�
ဥက� ဌ
တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ် မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးေကာ်မတီ
……………တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်
ရက်စွဲ……………………
အေက
� ာင်းအရာ။

မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ရန် တင်ြပြခင်း

မသန်စွမ်းသူအြဖစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ�ိုလ်
သည် မသန်စွမ်းမ� အဂါရပ်
� များ�ှင့် အကျုံးမဝင်ေ �ကာင်း စိစစ်ေတွ�ရှိပါသဖ
ြ င့်
မှတ်ပုံတင် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ေပးရန် အေထာက်အထားများပူးတွဲ၍ တင်ြပ
အပ်ပါသည်(က) အမည်………………………………………………..
(ခ)

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ်………………………

(ဂ)

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့် ရက်စွဲ…………..
1

(ဃ) မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးသည့်ေနရာ…………...
………………………………………………………
(င)

မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား………………...

(စ)

မှတ်ပုံတင်ြခင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုသည့် အေက
� ာင်းအရင်း……………
………………………………………………………
………………………………………………………

(ဆ) ပူးတွဲေပးပို�ေသာ အေထာက်အထားများ ………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

မှတ်ပုံတင်အရာရှိလက်မှတ်………………
မှတ်ပုံတင်အရာရှိအမည်…………………
..….…………… တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ်

မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၁၆)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
မသန်စွမ်းသူအား ေဝပုံကျ��န်းထားအရ အလုပ်ခန�်ထား�ိုင်ြခင်းေက
� ာင့် အချိုးကျ
လစ�် ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏကို ရပ်စဲခွင့်၊ ေလ�ာ့ချခွင့်ရရှိရန် ေလ�ာက်လ�ာ
[နည်းဥပေဒ ၃၃၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
သို�
��န် �ကားေရးမှ�းချုပ်
လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ……………………
…………………………တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်၊………….……ခ�ိုင်၊
………………… �မို�နယ်တွင်တည်ရှိေသာ …...….……………………
………………...အလုပ်�ုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ကုမ�ဏီ၊ ဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ
ေဝပုံကျ��န်းထားအရ အလုပ်သမား/ဝန်ထမ်းဦးေရ ………..…………အနက်
မသန်စွမ်းအလုပ်သမား/ ဝန်ထမ်း…………ဦးအား ………..………ေန�တွင်
အလုပ်ခန�်ထားပ
� ီး ြဖစ်ပါသဖ
ြ င့်……………………အလုပ်�ုံ/လုပ်ငန်း/ကုမ�ဏီ/
ဌာနမှ လစ�်ေပးသွင်းေနသည့် အချိုးကျေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏအား ေလ�ာ့ချ/
ရပ်စဲေပးပါရန် မသန်စွမ်းဝန်ထမ်း စာရင်း�ှင့်အတူ ေလ�ာက်ထားအပ်ပါသည်။
ေလ�ာက်ထားသူ(အလုပ်ရှင်)
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။

ပုံစံ (၁၇)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� ဖွဲ�စည်းမ�မှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ
[နည်းဥပေဒ ၃၅၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)]
သို�
ဥက� ဌ
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
ရက်စွဲ၊………………
အေက
� ာင်းအရာ။
၁။

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�အား
ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုပါရန်

က�န်ေတာ်/က�န်မတို�၏ မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�အား မှတ်ပုံတင်ခွင့်

ြပုပါရန် ေအာက်ပါ အေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပ ေလ�ာက်ထားအပ်ပါသည်(က) အသင်းအဖွဲ�အမည်………………………………………
(ခ)

အသင်းအဖွဲ�တည်ေနရာ…………………………………...

(ဂ)

အသင်းအမှတ်တံဆိပ်�ှင့်�ုံးတံဆိပ် (ရှိလ�င်) …………………...

(ဃ) အသင်းအဖွဲ�၏ရည်ရွယ်ချက်………………………….……
………………………………………..……...……...
….…………………………….……………..………
………………………………………………..……..
(လိုအပ်ပါကေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့်ေဖာ်ြပပါ)
1

(င)

အသင်းအဖွဲ�၏လုပ်ငန်းများ
………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……
(လိုအပ်ပါက ေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့် ေဖာ်ြပပါ)

(စ)

အသင်းသားဖ
ြ စ်ခွင့်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊
………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……
(လိုအပ်ပါကေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့်ေဖာ်ြပပါ)

(ဆ) အသင်းသားအဖ
ြ စ်လက်ခံြခင်း
………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……
(လိုအပ်ပါကေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့်ေဖာ်ြပပါ)
(ဇ)

အသင်းသားအဖ
ြ စ်မှရပ်စဲ ြခင်း
………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……
(လိုအပ်ပါကေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့်ေဖာ်ြပပါ)


(စျ)

အသင်းဝင်ေ �ကး၊ လစ�်ေ �ကး�ှင့် �ှစ်စ�်ေ �ကးများ (ရှိလ�င်)
………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(ည) အေထွေထွ…………………………..…………………
………………………………………………..…….
………………………………………………..…….
(ဋ)

အသင်းအဖွဲ�၏ အခ
ြ ားစည်းမျ�်းများ (ရှိလ�င်)…………………
………………………………………………..…….
………………………………………………..…….

၂။

ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်(က) အသင်းအဖွဲ�၊ အလုပ်အမ�ေဆာင်အဖွဲ� ဖွဲ�စည်း ြခင်း�ှင့်တာဝန်များ။
(ခ)

အသင်းသားများ၏အခွင့်အေရး�ှင့်တာဝန်များ၊

(ဂ)

အသင်းအဖွဲ�၊ အလုပ်အမ�ေဆာင်အဖွဲ�အစည်းအေဝး၊ �ှစ်ပတ်လည်
သင်းလုံး က�တ်အစည်းအေဝး�ှင့် အထူးအစည်းအေဝးများ ကျင်းပ
ြခင်း၊

(ဃ) အသင်း၏ ဘ�ာေရးရှင်းတမ်း၊
ေလ�ာက်ထားသူ
တာဝန်ခံ/ဥက� ဌ/အဖွဲ�ေခါင်းေဆာင်
.………………..အသင်း/အဖွဲ�
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၁၈)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
[နည်းဥပေဒ ၃၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ)]
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်အမှတ်………………
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုရက်စွဲ………………
………………………………တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်၊ …...…………
…………… �မုိ �နယ်…………………ရပ်ကွက်၊ …...…….…..………
လမ်း၊………………………….တွင်တည်ရှိေသာ ….…………………
……………..…အမည်ရှိ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�အား မသန်စွမ်းသူများ
အသင်းအဖွဲ�အဖ
ြ စ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုလိုက်သည်။
(မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလ……….…………မှ……………………ထိ)

ဥက� ဌ
မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ
1

မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးြမ�င့်ြခင်း
၁။

ပထမအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ြခင်း
…….……………မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�အား ………

………………………...ရက်ေန�မှ………………………ရက်ေန�အထိ
သက်တမ်း (………) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ဥက� ဌ
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
၂။

ဒုတိယအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ြခင်း
…….……………မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖွဲ�အား ………

………………………...ရက်ေန�မှ………………………ရက်ေန�အထိ
သက်တမ်း (………) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ဥက� ဌ
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
၃။

တတိယအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ြခင်း
…….……………မသန်စွမ်းသူများ

အသင်းအဖွဲ�အား

………

………………………...ရက်ေန�မှ………………………ရက်ေန�အထိ
သက်တမ်း (………) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ဥက� ဌ


ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပုပ
� ီးေသာ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ ့များ
လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
၁။

မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�၏ အသင်းဖွဲ�စည်းပုံစည်းမျ�်းကို ြပင်ဆင်လိုပါက
�ှစ်ပတ် လည် သင်းလုံးက�တ်အစည်းအေဝး သို�မဟုတ် သင်းလုံးက�တ်အထူး
အစည်းအေဝး၏
ဆုံး ြဖတ်ချက်�ှင့်အတူ
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများ
အသင်းချုပ်၏ အတည် ြပုချက် ရယူရ မည်။

၂။

မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�၏ ရန်ပုံေငွကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်း �ပီး ြမန်မာ�ိုင်ငံ
မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်က သတ်မှတ်ေပးေသာဘဏ်တွင် အပ်�ှံထား
ရမည်။

၃။

မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များသည် �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ�ှင့် အလှ�ရှင်များက
လှ�ဒါန်း ေသာ ေငွေ �ကး�ှင့် ပစ�ည်းများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိ၍
လချုပ်၊ �ှစ်ချုပ် ေငွစာရင်း ရှင်းတမ်းများအား အစိုးရအသိအမှတ်ြပု
စာရင်းစစ်များဖ
ြ င့် စစ်ေဆးပ
� ီး စာရင်းစစ်ေဆးချက် အစီရင်ခံစာကို
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ �ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ�ှင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံ
မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သို� ေပးပို�ရမည်။ အဆိုပါ စာရင်းစစ်ေဆးချက်
အစီရင်ခံစာမိတ��ကို အဖွဲ�ဝင်များ�ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ်
ြပည်နယ် လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံးသို�ေပးပို�မည်။ ထို�အြပင် အဆိုပါ စာရင်းစစ်ေဆးချက်
အစီရင်ခံစာမိတ��ကို ေငွေ �ကး�ှင့်ပစ�ည်းများ လှ�ဒါန်းေသာ အလှ�ရှင်များထံ
ေပးပို�ရမည်။

၄။

မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုပ
� ီးေသာ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များသည် မသန်စွမ်း
သူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ထားေသာ နည်းဥပေဒများ၊
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ၊ အမိန်��ှင့် ��န် �ကားချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။


၅။

မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ပုဂ�ိုလ်
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုခု၏ စီးပွားေရးအတွက် အကျိုးအမ
ြ တ်
မဖ
ြ စ်ေစရ။

၆။

မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ ့များသည် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ေပး ေစလ�တ်
ေသာ အရာရှိ�ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဆိုင်ရာ
အာဏာပိုင်အဖွဲ� အစည်းအဆင့်ဆင့်ကေသာ်လည်းေကာင်း အချိန်မေရွး
�ကည့်��စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို ခံယူရမည် ြဖစ်�ပီး စစ်ေဆးလမ်း��န်ချက်များအတိုင်း
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

၇။

မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖွဲ�များသည် မိမိတို�ပိုင်ေသာ သို�မဟုတ် အသုံး ြပုေသာ
ပစ�ည်းကိရိယာ၊ ပရိေဘာဂ၊ ေမ
ြ ၊ အေဆာက်အအုံ၊ ယာ�်အစရှိသည်တို�ကို
စနစ်တကျ စီမံခန်�ခွဲသုံးစွဲ၍ မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

၈။

မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�များသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ� အစီရင်ခံစာများကို
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ �ကီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီ�ှင့် ြမန်မာ�ိုင်ငံ
မသန်စွမ်း သူများအသင်းချုပ်သို� ေပးပို�ရမည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာမိတ��ကို
အဖွဲ�ဝင်များ�ှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ် လူမ�ဝန်ထမ်း
�ုံးသို� ေပးပို�ရမည်။



ပုံစံ (၁၉)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ� မှတ်ပုံတင်စာရင်း
[နည်းဥပေဒ ၃၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ)]
တိုင်းေဒသက
� ီး
စ�် / ြပည်နယ်
ေကာ်မတီ

မသန်စွမ်းသူ
အသင်းအဖွဲ�
အမည်

မှတ်ပုံတင်
မှတ်ပုံတင်
ဆက်သွယ်
ခွင့်ြပုသည့်
သက်တမ်း
ရန်
ေန�စွဲ
ကုန်ဆုံးမည့်ေန� လိပစ် ာ

အဖွဲ�၏
လုပ်ငန်းစ�်
အကျ�်း

မှတ်ချက်

(�ုံးအဖွဲ�မှ�း)
မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာအမျိုးသားေကာ်မတီ�ုံးအဖွဲ�

ပုံစံ (၂၀)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုးြမ�င့်ေပးရန်
ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ
[နည်းဥပေဒ ၄၀၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က)]
…………တိုင်းေဒသ �ကီး သို ့မဟုတ် ြပည်နယ်မသန်စွမ်းသူများအသင်းမှ တဆင့်
သို�
ဥက� ဌ
ြမန်မာ�ိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်
ရက်စွဲ…………………
အေက
� ာင်းအရာ။

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း
ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း

တိုးြမ�င့်

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးဆိုင်ရာအမျိုးသားေကာ်မတီမှ……………
ရက်စွဲ၊စာအမှတ်…………………………………၊ အသင်းအဖွဲ�မှတ်ပုံတင်
အမှတ်…………………………………….. ြဖင့် မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖွဲ�
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ြပုထားေသာ
က�န်ေတာ်/က�န်မတို�၏………………………
အသင်း/အဖွဲ�သည်……………………ေန�တွင် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး
မည်ြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ေပးပါရန် ေလ�ာက်ထားအပ်ပါသည်။
တာဝန်ခံ/ဥက� ဌ/အဖွဲ�ေခါင်းေဆာင်
………………..အသင်း/အဖွဲ�

ပုံစံ (၂၁)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ခွင့် ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ
[နည်းဥပေဒ ၄၆]
သို�
ဦးစီးမှ�း
……………….တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံး
ရက်စွဲ………………
အေက
� ာင်းအရာ။

ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊

ပုဂ�လိက

အသက်ေမွးမ�

အထူး သင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်
ေရးဌာန တည်ေထာင်ခွင့်ြပုရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း
၁။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ……..………………………
………………………………………………………………….
အမည်ရှိ မသန်စွမ်းပညာသင် အထူးေကျာင်း/ အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်း
ေကျာင်း/ ြပန်လည် ထူေထာင်ေရးဌာနအား …..…………………………
………………………………………………………………….
…………………တွင် တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါ၍ တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်
ခွင့်ြပုပါရန် ေအာက်ပါအချက်အလက်များပူးတွဲတင်ြပ ေလ�ာက်ထား အပ်ပါသည်(က) ေကျာင်း/ ဌာနအမည်………………………………......…
1

(ခ)

တည်ေနရာ……………………………………..………

(ဂ)

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း/အီးေမးလ်……………………….………

(ဃ) ဦးတည်အုပ်စု……………………………………………
(င)

လက်ခံ�ိုင်သည့်ဦးေရ……………………………………..

(စ)

ဆရာ/ ဆရာမဝန်ထမ်းဦးေရ………………………………..

(ဆ) သင်တန်းကာလ………………………………………….
(ဇ)
၂။

သင်တန်းအမျိုးအစားများ………………………………….

ေအာက်ပါတို�အား ေနာက်ဆက်တွဲ ြဖင့် တင်ြပအပ်ပါသည်(က) အုပ်ချုပ်မ�ေကာ်မတီ/ သင်တန်းေကျာင်းဖွဲ�စည်းပုံ
(ခ)

သင်တန်းေကျာင်းအေဆာက်အအုံများ တည်ေနရာအကွက်ချေ ြမပုံ

(ဂ)

ဝန်ထမ်းအင်အား�ှင့် က�မ်းကျင်မ�အေခ
ြ အေန အေသးစိတ်

(ဃ) သင်တန်းအချိန်ဇယား
ေလ�ာက်ထားသူ
အမည်………………………
ရာထူး ………………………
မှတ်ချက်။

မသက်ဆိုင်သည့် စာသားကိုဖျက်ရန်။


ပုံစံ (၂၂)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ�
အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ
တည်ေထာင်ခွင့်ြပုမိန်�
[နည်းဥပေဒ ၄၈၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ဂ) ]
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ခွင့်ြပုမိန�်အမှတ-်
တည်ေထာင်ခွင့်ြပုသည့် ရက်စွဲ စာအမှတ-်
………………တိုင်းေဒသက
� ီး/ ြပည်နယ်၊….……………………
�မို�နယ်…………………ရပ်ကွက်၊ …..…………………………လမ်း၊
…………………………………တွင်တည်ရှိေသာ …….……အမည်ရှိ
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား………………………………မှ
……………………………အထိဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့်ြပုမိန�်ထုတ်ေပးလိုက်သည်။
��န် �ကားေရးမှ�းချုပ်
1

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

ခွင့်ြပုမိန�်တိုးြမ�င့်ြခင်း
၁။

ပထမအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ြခင်း

…………………………….………ပုဂလ
� ိက
အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရက်ေန�မှ

ပညာသင်
ပုဂ�လိက

……………

ရက်ေန�အထိ သက်တမ်း (…..) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ရက်စွဲ………………
��န် �ကားေရးမှ�းချုပ်
၂။

ဒုတိယအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ြခင်း

…………………………….………ပုဂ�လိက
အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရက်ေန�မှ

ပညာသင်
ပုဂ�လိက

……………

ရက်ေန�အထိ သက်တမ်း (…..) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ရက်စွဲ………………
��န် �ကားေရးမှ�းချုပ်
၃။

တတိယအက
� ိမ် သက်တမ်းတိုးြမင� ့်ြခင်း

…………………………….………ပုဂ�လိက
အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/
ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရက်ေန�မှ

ပညာသင်
ပုဂ�လိက

……………

ရက်ေန�အထိ သက်တမ်း (…..) �ှစ် တိုး ြမ�င့်ေပးလိုက်သည်။
ရက်စွဲ………………
��န် �ကားေရးမှ�းချုပ်


ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းဆိုင်ရာ
စည်းကမ်းချက်များ
၁။

ခွင့်ြပုမိန်�ရရှိသူ ပိုင်ရှင်သည်(က) ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်းေကျာင်းတို�တွင်
ပုဂ�လိက

တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်ကို လည်းေကာင်း၊

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနတွင်

ဌာနတာဝန်ခံကို

လည်းေကာင်း ခန�်ထားရမည်။ ထိုသို� ခန�်ထားရာတွင် အသက် ၂၅�ှစ်
ြပည့်�ပီးသူ ြဖစ်�ပီး အစိုးရအသိအမှတ် ြပု တက� သိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ�တစ်ခု
ခုြဖစ်ေစ၊ မသန်စွမ်းမ�ဆို်င်ရာ ဘာသာရပ်တစ်ခုခု�ှင့် စပ်လျ�်း၍
ဒီပလိုမာ သို�မဟုတ် ေအာင်လက် မှတ်ြဖစ်ေစ ရရှိသူြဖစ်ရ မည်။
(ခ)

သင် �ကားမည့်ဆရာ သို�မဟုတ် ြပန်လည်ထူေထာင်မ�ေပးမည့်သူသည်
အသက်၂ဝ�ှစ် ြပည့်�ပီးသူြဖစ်�ပီး မသန်စွမ်းမ�ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်
တစ်ခုခု�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ဒီပလိုမာ သို�မဟုတ် ေအာင်လက်မတ
ှ ်ရရှိသူ
သို�မဟုတ်

မသန်စွမ်းသူများအတွက်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

ပညာရပ် တစ်ခုခု တတ်ေ ြမာက်ေအာင် သင် �ကားေပး�ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက်

သင် �ကားမ��ှင့်

သင်ယူမ�အတွက်

သင်ေထာက်ကူ ပစ�ည်းများ ြပည့်စုံစွာထားရှိရမည်။
(ဃ) မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် ေကျာင်း၊ ဌာန အေဆာက်အအုံ
အတွင်း အပ
ြ င်သည် အတားအဆီးကင်းေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ြဖစ်ရမည်။


(င)

လစ�် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�အစီရင်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း
ေဒသက
� ီး သို�မဟုတ် ြပည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံး�ှင့် လူမ�ဝန်ထမ်း ဦးစီး
ဌာနသို� ေပးပို�ရမည်။

(စ)

မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးဥပေဒအရ

ထုတ်ြပန်ထားေသာ

နည်းဥပေဒများ၊ အမိန�်ေ �ကာ်ြငာစာ၊ အမိန�်�ှင့် ��န် �ကားချက်များကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဆ) ဦးစီးဌာန�ှင့်
ခွင့်ြပုမိန�်

ဦးစီးဌာနက

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ

ထုတေ် ပးထားေသာ

အရာရှိတို�က

ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊

ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်း ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရးဌာနတို�ရှိ သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ၏ ေဘးကင်း
လုံ�ခုံမ� အေခ
ြ အေနအပါအဝင် သတ်မှတ်ထားေသာစည်းကမ်းချက်�ှင့်
ညီ��တ်မ� ရှိ၊မရှိ တို�ကို စစ်ေဆးသည့်အခါ လိုအပ်ေသာ အကူအညီ
များ ေပးရမည်။
၂။

ခွင့်ြပုမိန�်ရရှိသူ ပိုင်ရှင်သည် အထက်အပိုဒ်၁ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ပါက ဥပေဒပုဒ်မ ၅၆အရ စီမံခန�်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံး ြဖတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ချမှတ်ြခင်းခံရမည်။



ပုံစံ (၂၃)
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်
လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် �ကီးဌာန
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ေပးရန် ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ
[နည်းဥပေဒ ၅၀]
သို�
ဦးစီးမှ�း
…………………တိုင်းေဒသက
� ီး/ြပည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်း�ုံး
ရက်စွဲ…………………
အေက
� ာင်းအရာ။ ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူး
သင်တန်း ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး ဌာနများ
တည်ေထာင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးြမ�င့်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခ
ြ င်း
လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ……………………ရက်စွဲ၊စာအမှတ်………
……………………………………၊ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း/
ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/ ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး
ဌာန တည်ေထာင်ခွင့်အမှတ်………………… ြဖင့် တည်ေထာင်ခွင့် ြပု ထားေသာ
က�န်ေတာ်/က�န်မတို�၏……………………………………….……….
ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူး ေကျာင်း/ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/
ပုဂ�လိက ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနသည်……..………………..…ေန�တွင်
ခွင့်ြပုမိန�်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည် ြဖစ်ပါသဖ
ြ င့် ခွင့်ြပုမိန်�သက်တမ်း တိုး ြမ�င့်ေပးပါရန်
ေလ�ာက် ထားအပ်ပါသည်။
ေလ�ာက်ထားသူ
အမည်………………………

