
မသန်စွမ်းသူများ၏ 

အခွင့်အေရးဥပေဒ 



မာတိကာ 

အခန်း(၁) အမည�်ငှ့် အဓပိ�ာယေ်ဖာ်ြပချက် ၁ 

အခန်း(၂) ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျား ၇ 

အခန်း(၃) မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အမျိ�းသား  ၉ 

 ေကာ်မတီ ဖွဲ�စညး်ြခငး်�ငှ့် လပုင်န်းတာ၀န်များ  

အခန်း(၄) မသန်စမွး်သမူျား၏ လ�ူအခငွ့်အေရး�ငှ့် အေြခခံ ၁၆ 

 လတ်ွလပခ်ငွ့်များ တန်းတူညမီ�မ�ရှိေရး 

အခန်း(၅) မသန်စမွး်သမူျား၏ ပညာေရး ၂၀ 

အခန်း(၆) မသန်စမွး်သမူျား၏ ကျနး်မာေရး ၂၂ 

အခန်း(၇) မသန်စမွး်သမူျား လယွက်စူာွသွားလာေနထိုင် အသုံးပြ ��ိုငေ်ရး ၂၃ 

အခန်း(၈) မသန်စမွး်သမူျား�ိငုင်ေံရး�ငှ့်  ပြ ညသ်�ူေရးရာနယပ်ယ် ၂၅ 

 များတငွပ်ါ၀ငေ်ဆာင်ရွက်ခငွ့် ရရိှေရး   

အခန်း(၉) မသန်စမွး်သမူျားပြ �စပုျ�ိးေထာငေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရး ၂၆ 

အခန်း(၁၀) မသန်စမွး်သမူျားအလပု်အကိုငအ်ခငွ့်အလမး် ရရှိေရး ၂၈ 

အခန်း(၁၁) မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုံတင်ခြ ငး် ၃၂ 

အခန်း(၁၂) မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�များ ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ့် မတ်ှပုတံင်ခြ ငး် ၃၆ 

အခန်း(၁၃) ပဂု�လကိပညာသင်အထးူေကျာငး်၊ ၄၀ 

 ပဂု�လကိ အသကေ်မးွမ� အထးူသငတ်န်းေကျာငး်�ှင့် 

 ပဂု�လကိပြ နလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးဌာနများဖငွ့်လစှ်ခြ ငး် 

အခန်း(၁၄) အယခူံခြ ငး် ၄၃ 

အခန်း(၁၅) ရန်ပုံေငထွေူထာင်ခြ ငး်၊ ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲခြ ငး် ၄၄ 

အခန်း(၁၆) တားမြ စခ်ျက�်ငှ့်ပြ စ်ဒဏ်များ ၄၆ 
အခန်း(၁၇) အေထေွထွ ၅၀ 



မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ 

(၂ဝ၁၅ ခ�ုစှ၊်  ပြ ည်ေထာငစ်လု�တေ်တာ် ဥပေဒ အမတ်ှ ၃၀။) 

၁၃၇၇ ခ�ုစှ၊် နယန်ုလ  ပြ ည့်ေကျာ် ၄ ရက် 

(၂ဝ၁၅ ခ�ုစှ၊် ဇန်ွလ  ၅   ရက်) 

  ပြ ည်ေထာငစ်လု�တ်ေတာသ်ည ်ဤဥပေဒကို ပြ �ာန်းလိကုသ်ည။် 

အခန်း (၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို မသန်စမွး်သမူျား၏အခငွ်အ့ေရးဥပေဒဟ ုေခ�တွငေ်စရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတွငပ်ါရှေိသာ ေအာကပ်ါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိငး် 

အဓပိ�ာယသ်ကေ်ရာကေ်စရမည် - 

(က)  မသန်စွမး်သူ  ဆုိသညမ်ာှ ေမးွရာပါဟတု်သည်ဖြ စေ်စ၊ မဟတ်ု 

သည်ဖြ စေ်စ ကိုယက်ာယ၊ အမြ င်၊ အေပြ ာ၊ အက� ား၊ အသဉိာဏ၊် 

စတ်ိပိငုး်၊ ဉာဏ်ရညဉ်ာဏ်ေသးွပိုငး်၊ အာ�ုံခစံားမ�ပိုငး်ဆိငုရ်ာ တစခ်ု 

သို�မဟုတ် တစခ်ထုက်ပို၍ ချို�ယငွး်အားနညး်ချကမ်ျားကို ေရရှည် 

ခစံားေနရသကူိဆိုသုည။် 

(ခ) မသန်စွမး်မ� ဆိုသည်မာှ ပတ်ဝန်းကျင�်ပု်ပိုငး်ဆုိင်ရာ၊ စတ်ိ 

သေဘာထား အမြ ငပ်ိငုး်ဆုိင်ရာ�ငှ့် အခြ ားအတားအဆီးများ ေက� ာင့် 

လ�ူအဖွဲ�အစညး်အတွငး် အပြ ည့်အဝပါဝင် လ�ပရ်ှား�ိုငမ်� မရိှခြ ငး်ကုိ 

ဆိုသည။် 



 
 

(ဂ) မသန်စွမး်သူများ၏အခွင့်အေရး  ဆုိသညမ်ာှဤဥပေဒ၌ ပါရှိ ေသာ 

မသန်စွမ်းသူများဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ)   ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများသည် ၎င်းတုိ� 

ေနထုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် လ�ူအဖွဲ�အစညး်တွင် ပါဝငခ်ငွ့်ရရှ�ိိုငေ်ရး 

အတွက ် စမွး်ေဆာငရ်ည်များ အပြ ည်အ့ဝ ပြ န်လညရ်ရှိရန် ေဆးပညာ၊ 

ပညာေရး၊ လမူ�ေရး၊ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်�ငှ့် အခြ ားလပုင်န်း 

စဥမ်ျားမှတစ်ဆင့် ေလက့ျင့်ပျိုးေထာငေ်ပးခြ ငး်ကို ဆုိသည။် 

 (င) ခဲွခြ ားဆက်ဆံမ� ဆုိသည်မာှ မသန်စမွး်မ�ကိုအေ က� ာငး်ပြ ု၍ �ိုငင်ေံရး၊ 

စးီပာွးေရး၊ လူမ�ေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ယ�်ေကျးမ�၊  ပြ ည်သူ� 

ေရးရာ�ှင့် အခြ ားနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် အခြ ားသူများနညး်တူ 

အသအိမှတ်ပြ ုေရး�ငှ့် သာတညူမီ�ရရှိ ခစံားေရးတုိ�ကုိ အဟန်�အတား 

 ဖြ စ်ေစသည့် ခဲွခြ ားခြ င်း၊ လူမ�အဖဲွ�အစည်းတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ ု�ိုငရ်န် ေဘးဖယခ်ျန်လပှ် ထားခြ ငး်�ငှ့် ပါဝငလ်�ပရှ်ား ေဆာင်ရွကမ်� 

ကို ကန်�သတ်ထားခြ ငး် တုိ�ကို ဆုိသည။် 

 (စ) ဆက်သွယ်ခြ င်း ဆုိသည်မာှ ဘာသာစကားဖြ င့် ဆကသ်ယွ်ခြ ငး်၊ စာဖြ င့် 

ေရးသားဆကသ်ယွ်ခြ ငး်၊ အကစူာဖတသ်ကူဖတ်ပြ ခြ ငး်၊ အထအိေတွ� 

 ဖြ င့်ဆကသ်ယွ်ခြ ငး်၊ ကိုယဟ်နအ်မူအယာပြ သခြ ငး်၊ သေ �ကတများ 

 ပြ သခြ င်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြ င့် ဆက်သွယ်ခြ င်း သို�မဟတု် 

တစဦ်း�ငှ့်တစဦ်းနားလည�်ိုငသ်ည့် အခြ ားနညး်လမး် တစရ်ပ်ရပ်ဖြ င့် 

ဆကသ်ယွ်ခြ ငး်ကို ဆိုသည။် 
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 (ဆ) ဘာသာစကား  ဆုိရာတွင ် ��တ်ဖြ င့်ေပြ ာေသာ ဘာသာစကား၊ လက ်

သေ �ကတပြ  ဘာသာစကား�ငှ့် အခြ ားေသာ ��တ်ထကွ် ဘာသာစကား 

မဟတ်ုသည့် ဘာသာစကားပုံစံတုိ� ပါဝငသ်ည။် 

 (ဇ) အလုပ်ရှင်  ဆုိသညမ်ာှ ဤဥပေဒအရ မသန်စမွး်သမူျားကို သတ်မှတ် 

ထားေသာ ေဝပုံကျ��နး်ထား အေရအတကွအ်တုိငး် အလပုခ်န�်ထားရန် 

တာဝန်ရိှေသာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ�အစညး်များ၊ ကုမ�ဏီများ�ှင့် 

ပုဂ�လိက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်ရှင် သို�မဟတ်ု အလပုရ်ငှက် 

တာဝန်ေပးသည့် စမီခံန်�ခွဲသကူိုဆုိသည။် 

(ဈ) မသန်စွမး်သူများအသင်းအဖဲွ�  ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး်မ� အမျိုးအစား 

အလိုက ် ြဖစေ်စ၊ မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစားများ စေုပါငး်၍  ဖြ စေ်စ 

၎ငး်တုိ�ကိုယတ်ိုင် ဦးေဆာငဖ်ွဲ�စညး်ထားေသာ အသငး်အဖွဲ�တစခ်ခုကုို 

ဆိုသည။် 

(ည)   မြ န်မာ�ုိငငံ်မသန်စွမး်သူများအသင်းချုပ်  ဆုိသည်မှာမသန်စွမ်းသူ 

အသငး်အဖွဲ�များမှ ကိုယစ်ားလှယ်များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖဲွ� 

များမှ အဖဲွ�ဝင်မဟုတ်သည့် မသန်စွမ်းသူကုိယ်စားလှယ်များ ပါဝင် 

ဖွဲ�စညး်ထားေသာ အသငး်ချုပက်ိုဆုိသည။် 

(ဋ) မသန်စွမး်သူများအတွက်ေဆာင်ရွက်ေသာအဖဲွ�အစည်း  ဆုိသညမ်ှာ 

မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရး�ငှ့် အကျိုးစးီပွားများအတကွ် ေဆာင် 

ရွက်ရန် ရည်ရွယဖ်ွဲ�စညး်ထားေသာ     ပြ ညတွ်ငး်  ပြ ညပ်မှ အဖွဲ�အစညး် 

တစခ်ခုကုိုဆုိသည။် 
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(ဌ) ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း ဆုိသညမ်ှာ မသန်စမွး်သမူျား၏ 

ပညာေရးလိုအပခ်ျကမ်ျားကို  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးရန် ပညာသင်က� ား ပို�ချ 

သည့် ပုဂ�လိကသုိ�မဟုတ် ပုဂ�လိကအဖဲွ�အစည်း�ှင့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

ပရဟိတပုိင် တက�သိလု၊် ဒဂီရီေကာလပိ်၊ ေကာလပိ၊် သပိ�ံ သို�မဟုတ် 

အေခြ ခံပညာေကျာင်းများကို ဆုိသည။် 

(ဍ) ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ�အထူးသင်တန်းေကျာင်း  ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး် 

သမူျားကို အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် လပုင်န်းတစ်ခခုု လပုက်ိုင�်ိငုရ်န် 

ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးသည့် ပဂု�လကိ၊ ပဂု�လိက အဖွဲ�အစညး်�ငှ့် 

ေစတနာ့ဝန်ထမး် ပရဟိတပိုငသ်င်တန်း သို�မဟုတ် ေကျာငး်တစခ်ခုကိုု 

ဆိုသည။် 

(ဎ)  ပုဂ�လိကပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန   ဆုိသညမ်ှာ မသန်စမွး်သူများကုိ 

ေဆးပညာအရ ကုိယ်ကာယပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် ဥာဏ်ရည် 

ပုိင်းဆုိင်ရာတုိ�ကုိ  ပြ ုစုကုသေရး၊  ပြ ုစုပျို းေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည် 

ထူေထာင်ေရး တုိ�အတွက် ဝန်ေဆာင်မ�ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ပုဂ�လိကပုိင် 

သုိ�မဟုတ် ပုဂ�လိကအဖဲွ�အစည်းပုိင် သုိ�မဟုတ် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

ပရဟိတပုိင်  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးဌာန�ငှ့် ေကျာငး်တစခ်ခုကုို 

ဆိုသည။် 

(ဏ) ပုိငရှ်င်  ဆုိသညမ်ှာ ပဂု�လကိအဖွဲ�အစညး် သို�မဟတ်ု ပဂု�ို လက် တည် 

ေထာင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ပုဂ�လိကပညာသင် အထူးေကျာင်း၊ ပဂု�လကိ 

အသကေ်မးွမ� အထးူသင်တနး်ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက  ပြ န်လည် ထူေထာင် 
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ေရးဌာနတစ်ခုခု၏ ပုိင်ရှင် သုိ�မဟုတ် ထုိပုိင်ရှင်က တာဝန်ေပးသည့် စမီ ံ

ခန်�ခွဲသကူို ဆိုသည။် 

(တ) ရန်ပံုေငွ  ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ၏ဘဝမြ �င့်တင်ေရး၊ လုိအပ် 

ေသာ အေထာက်အကူပြ ုပစ�ည်းကိရိယာများ ခဲွေဝဖြ ည့်ဆည်းေရး၊ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အလုပ်အကုိင်ရရိှေရး၊  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရး 

�ငှ့် အခြ ားေသာအခငွ့်အေရးများအတွက် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့် 

အေရး�ငှ့် အကျို းစးီပာွးကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် 

ထူေထာင်ေသာမသန်စွမ်းသူများ၏ အခငွ့်အေရးဆုိင်ရာ ရန်ပုံေငကွို 

ဆိုသည။် 

(ထ) ရန်ပုံေငွစီမခံန်�ခဲွေရးအဖဲွ�  ဆုိသညမ်ှာ မသန်စွမး်သမူျား၏ အခငွ့် 

အေရးများဆုိင်ရာ ရန်ပုံေငကွို ထိန်းသမိး်ေရး�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲေရးတိ�ု 

အတွက ်ဤဥပေဒအရ ဖွ�ဲစညး်ေသာအဖွဲ�ကို ဆိသုည။် 

(ဒ)  ဝန်က� းီဌာန ဆုိသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

 (ဓ) အမျိုးသားေကာ်မတီ ဆိုသညမ်ာှ ဤဥပေဒအရဖွဲ�စညး်ေသာ မသန်စမွး် 

သမူျား၏အခငွ်အ့ေရးများဆုိငရ်ာ အမျိုးသားေကာ်မတီကို ဆုိသည။် 

 (န) တုိငး်ေဒသက� းီသုိ�မဟုတ်ပြ ည်နယ်ေကာမ်တီ  ဆုိသညမ်ာှ ဤဥပေဒ 

အရ အမျို းသားေကာ်မတီက ဖွဲ�စညး်ေပးထားေသာ တုိငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ် ပြ ည်နယ်အဆင့် မသနစ်မွး်သမူျား အခငွ့်အေရးများဆုိင်ရာ 

ေကာ်မတကီို ဆိုသည။် 
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  (ပ) ဦးစးီဌာန  ဆုိသညမ်ှာ လူမ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနကိ ုဆုိသည။် 

  (ဖ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှချုပ်  ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများကုိ မှတ်ပံုတင် 

 ခြ င်း�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအသငး်အဖွဲ�များကို မတ်ှပုတံင်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များအား  က� းီက� ပ်ေဆာင်ရွက်ရန် အမျို းသားေကာ်မတီ 

က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ��န်က� ားေရး 

မှူ းချုပက်ို ဆုိသည။် 

 (ဗ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှ ဆိုသညမ်ာှ ဝန်က� းီဌာနက သကဆုိ်င်ရာ တုိငး်ေဒသ 

 က� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယတုိ်�တွင ် မသနစ်မွး်သူများ မှတ်ပုတံင်ခြ ငး် 

ဆိုင်ရာ လပုင်နး်တာဝန်များကို ေဆာင်ရွကရ်န် တာဝန်ေပးထားသည် ့

ဦးစးီဌာနမ ှအရာရှကိို ဆိုသည။် 

 (ဘ) မှတ်ပံုတင်က� းီက� ပ်ေရးမှူး  ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပံုတင် 

 ခြ င်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု တာဝန်အရဖြ စေ်စ၊ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအဖြ စ်ဖြ င့်  ဖြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် 

ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ အစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့်ည�ိ��ိငး် ပ� းီ တာဝနေ်ပးအပထ်ားသည့် အစိုးရဌာန၊ 

အဖွဲ�အစညး်မဝှန်ထမး် သို�မဟုတ် အစိုးရဝန်ထမး် မဟုတ်သည် ့

သင့်ေလျာေ်သာ �ိုငင်သံား တစဦ်းဦးကို ေသာ်လည်းေကာငး် ဆိုသည။် 

(မ) မသန်စွမး်မ� အဆင့်စစိစ်သတ်မတ်ှသည့်အဖဲွ�  ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး်မ� 

အမျို းအစား�ငှ့် မသန်စွမး်မ�အဆင့်အလိုက် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့် 

အေရးများကို ခစံားခငွ့်ေပး�ိုငေ်ရးအတွက် မသန်စမွး်သကူို စစေ်ဆး 
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အကဲဖြ တ်ပ� းီ အဆင့်သတ်မှတ်�ိငုရ်န် အလို�ငာှ ဤဥပေဒအရ ကျန်းမာ 

ေရးဝန်က� းီဌာနက ဖွဲ�စည်းသည့် အဖွဲ�ကို ဆုိသည။် 

 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယခ်ျကမ်ျားမှာ ေအာကပ်ါအတုိငး်ဖြ စသ်ည် - 

 (က) �ိုငင်ေံတာ် ဖွဲ�စညး်ပုံအေခြ ခဥံပေဒ�ငှ့်အညီ မသန်စမွး်သမူျားကို ပိုမို၍ 

 က� ည့်�� ေစာင့်ေရှာက�်ိုင်ရန်၊ 

 (ခ) ကလုသမဂ�မသန်စမွး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများဆုိင်ရာ ကန်ွဗငး်ရငှး် 

ပါ  ပြ �ာနး်ချကမ်ျားကို ပိုမိုထေိရာကစ်ာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင် 

ရွက�်ိငုရ်န်၊ 

 (ဂ) �ိုငင်သံားများ ခစံားခငွ်ရှ့ိသည့် လ�ူအခငွ်အ့ေရး�ငှ့် အေခြ ခံ လတ်ွလပ် 

ခငွ့်များကို မသန်စမွး်သူအားလုံး တန်းတူညမီ� အပြ ည့်အဝ ရရှေိစရန်၊ 

 (ဃ) �ုိင်ငံေရး၊ လူမ�ေရး၊ပညာေရး၊ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ ယ�်ေကျးမ��ှင့် 

 ပြ ည်သူ�ေရးရာ စသည့်နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အခြ ားသူများ�ှင့် တန်းတူ 

လမူ�အဖွဲ�အစညး်တငွ် ေပါငး်စညး်ပါဝင�်ိုင်ရန််၊ 

 (င) မသန်စမွး်သမူျား၏ ဂုဏ်သကိ�ာ၊ စမွး်ရည�်ငှ့် စမွး်ေဆာင�်ိုငမ်�များကို 

�ိုငင်ေံတာ်�ငှ့် �ိုငင်သံားတုိ�က အသအိမှတ်  ပြ ု�ိုင်ရန်၊် 

 (စ) မသန်စမွး်သမူျား၏ လေူနမ�ဘ၀ လုံခ� ုံစိတ်ချမ�ရိှပ� းီ ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတက်       

 မြ င့်မားလာေစရန်၊ 
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 (ဆ) မသန်စွမ်းသူများအားနယ်ပယ်အားလံုးတွင် နည်းမျို းစံုဖြ င့် ခဲွခြ ား ဆက်ဆံ 

မ�များ ေလျာ့နည်းပေပျာက်ေစရန်�ှင့် ထုိသုိ�ခဲွခြ ားဆက်ဆံမ�များ မပြ ုေစ 

ေရးအတွက် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ေပးရန်၊ 

 (ဇ) မသန်စမွး်သမူျားကို �ိုငထ်ကစ်းီနငး် အ က� မ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်း 

အ က� မ်းဖက်မ� အမျိုးမျိုးအပါအဝင် အလွဲသုံးခံရမ�၊ ေခါငး်ပုံဖြ တခ်ံရမ� 

များမှ ကာကယွေ်ပးရန�်ှင့်  မသန်စမွး်သအူမျိုးသမးီ�ငှ့် ကေလးများကို 

အထးူကာကယွေ်ပးရန၊် 

 (ဈ)  မဘိမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့�ငှ့် မသန်စမွး်မ�တစခ်ထုကပ်ို၍ ခစံားေနရေသာ မသန် 

စမွး်သမူျားကို မသန်စမွ်းမ�အမျိုးအစားအလိုက် �ိုငင်ေံတာ်က အထးူ 

ေစာင့်ေရာှက် ကညူီေပးရန်။ 
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အခန်း (၃) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ  

ဖဲွ�စည်းခြ င်း�ှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၄။  ပြ ည်ေထာငစ်ု အစိုးရအဖွဲ�သည် - 

 (က) ဤဥပေဒ၏  ပြ �ာန်းချကမ်ျားကို ထေိရာကေ်အာင်မြ ငစ်ာွ အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက�်ိုငေ်ရးအတကွ် လိုအပသ်ည့်လမး်��န်မ�၊ 

စီမံခန်�ခဲွမ��ှင့်  က� းီက� ပ်ကွပ်ကဲမ�များပြ ုလုပ်ရန် ၆၀ဦး ထက် မပုိေသာ 

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အမျို းသားေကာ်မတီကုိ 

ေအာကပ်ါ ပဂု�ို လမ်ျားဖြ င့် ဖွဲ�စညး်ရမည် - 

 (၁) ဒတိုယသမ�တတစဦ်း                                                              ဥက�� 

 (၂)    ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီ                                               ဒတိုယ ဥက�ဌ(၁) 

   လမူ�ဝန်ထမး်၊ ကယဆ်ယ်ေရး�ငှ့် 

    ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန  

 (၃)  ဥက�ဌ                                            ဒုတိယ ဥက�ဌ(၂ )  

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 

 (၄) ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ်၊ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန                          အဖွဲ�ဝင် 

 (၅) သကဆုိ်င်ရာ ပြ ညေ်ထာင်စဝုန်က� းီဌာန၊                                   အဖွဲ�ဝင် 

  တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ်အစိုးရ                            

   အဖွဲ�များမှ ကိုယစ်ားလှယမ်ျား                                                                                                                                   
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 (၆)  မြ န်မာ�ိုငင်ံ အမျို းသား လ�ူအခငွ့်အေရး                                 အဖွဲ�ဝင် 

ေကာ်မရငှမ်ှ ကိုယစ်ားလှယ်        

 (၇) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုကေ်ရွးချယ်                         အဖွဲ�ဝငမ်ျား 

ေစလ�တ်ေသာကိုယစ်ားလယှမ်ျား  

 (၈) အစိုးရမဟုတ်ေသာလမူ�ေရးအဖွဲ�အစညး်များမှ                 အဖွဲ�ဝငမ်ျား 

   ေရွးချယ်ခြ ငး်ခရံေသာ  ကိုယစ်ားလယှမ်ျား 

 (၉) ေစတနာ့ဝန်ထမး်ပဂု�ို လမ်ျားမေှရးွချယ်                             အဖွဲ�ဝငမ်ျား 

     ခြ ငး်ခရံေသာကိုယစ်ားလှယမ်ျား  

 (၁၀) ဒတိုယဝန်က� းီ                                                           အတွငး်ေရးမှူ း    

   လမူ�ဝန်ထမး်၊ကယ်ဆယေ်ရး�ငှ့် 

    ပြ န်လညေ်နရာ ချထားေရးဝန်က� းီဌာန  

 (၁၁) အတွငး်ေရးမှူ း                                                တဲွဖကအ်တငွး်ေရးမှူ း 

     မြ န်မာ�ိုငင်မံသန်စမွး်သူများအသငး်ချုပ်  

 (ခ) အမျို းသားေကာ်မတီကို လိုအပပ်ါက  ပြ ငဆ်ငဖ်ွဲ�စညး်�ိုငသ်ည။် 

 (ဂ) အမျို းသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝငမ်ျားတငွ် သကဆိ်ငု်ရာ  ပြ ညေ်ထာငစ်ု 

ဝန်က� းီဌာန�ငှ့် တုိငး်ေဒသက� ီး သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယအ်စိုးရအဖွဲ�များမှ 

ရာထးူအေလျာက် တာဝန်ထမး်ေဆာင်ရေသာ ပဂု�ို လမ်ျားမှအပ ကျန် 

အမျို းသားေကာ်မတီအဖွဲ�ဝငမ်ျား၏ သကတ်မး်ကို သတ်မှတ်�ိငုသ်ည။် 
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၅။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ကိုယပ်ိငုအ်မည၊် ကိုယပ်ိုင်တံဆိပ်တိ�ုဖြ င်် ့ ေဆာင် 

ရွကပ်ိငုခ်ငွ့်၊ စဥဆ်ကမ်ပြ တ်ဆကခ်ေံဆာင်ရွကပ်ိုင်ခငွ့်၊ တရားစွဲဆုိပိုငခ်ငွ်�့ှင့် တရားစဲွ 

ဆုိခြ ငး် ခ�ံိုငခ်ငွ်တိ့�ု ရိှေစရမည။် 

၆။ �ိုငင်ံ့ဝန်ထမး်မဟုတ်ေသာ အမျိုးသားေကာ်မတီဝငမ်ျားသည် ဤဥပေဒအရ 

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လပုင်န်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွကသ်ည့် ေန�ရက်များအတွက် 

ဝန်က� းီဌာနက သတ်မှတ်သည့် ချးီမြ �င်ေ့င�ွငှ့် စရိတ် တုိ�ကို ခစံားပိုငခ်ငွ့် ရိှသည။် 

၇။ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လပုင်န်းတာဝန်များမှာ ေအာကပ်ါအတုိငး်  ဖြ စသ်ည-် 

(က) မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေရး၊ 

မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝတုိးတက်မြ င့်မားလာေစေရး�ှင့် ဤဥပေဒပါ 

 ပြ �ာန်းချကမ်ျားကို ထေိရာကစ်ာွ အေကာင်အထည် ေဖာ်�ိုငေ်ရး 

အတွက် �ိုငင်ေံတာ်အဆင့်မဝူါဒ�ငှ့် လမး်��န်ချကမ်ျား ေရးဆဲွချမှတ်ပ� းီ 

 ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�၏ အတည်ပြ ုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ခ) ပဒုမ်ခွဲ(က)အရချမှတ်ထားေသာမဝူါဒ�ငှ့် လမး်��န်ချကမ်ျား�ငှ့် အည ီ

သကဆ်ိုင်ရာ  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနများ၊ တိုငး်ေဒသက� းီ အစိုးရ 

အဖွဲ�၊  ပြ ညန်ယအ်စိုးရအဖွဲ�၊ ေနပြ ညေ်တာေ်ကာငစ်၊ီ စညပ်ငသ်ာယာ 

ေရးေကာ်မတီ၊ စညပ်ငသ်ာယာေရးအဖွဲ�တုိ��ငှ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

 ခြ င်း၊ မသန်စွမ်းမ�ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစိုးရမဟတ်ု 

ေသာ လမူ�ေရးအဖွဲ�အစညး်များ၊ စးီပာွးေရးလပု်ငန်း ေဆာင်ရွကေ်န 

ေသာ အဖွဲ�အစညး်�ငှ့် ပဂု�ို လမ်ျား၊ မသန်စမွး်သူများအသငး်အဖွဲ�များ၊ 
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မသန်စမွး်မ�ဆိုငရ်ာလုပ်ငန်းကုိ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

အဖဲွ�အစည်းများ၊ သယယ်ူပုိ�ေဆာင်ေရးအဖဲွ�အစည်းများ၊ သတင်း 

အချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် နည်းပညာအဖဲွ�အစည်းများ၊ ပုဂ�ို လ် 

များ၏ ေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်�ငှ့် ေစာင့်က� ည့် 

ေလလ့ာက� းီက� ပ်ခြ ငး်၊ 

(ဂ) မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးများဆိုင်ရာ ေကာ်မတအီဆင့်ဆင့် 

ဖွဲ�စညး်ေပးခြ ငး်�ငှ့် လပု်ငန်းတာဝနမ်ျား သတ်မှတ်ေပးခြ ငး်၊ 

(ဃ) မသန်စမွး်သမူျားကို တစဦ်းတစေ်ယာကက်ဖြ စေ်စ၊ အဖွဲ�အစညး်များက 

 ဖြ စေ်စ၊ လပုင်န်းဌာနများက  ဖြ စေ်စ နညး်မျိုးစုံဖြ င့် ခွဲခြ ားဆက်ဆံခြ ငး်၊ 

ေခါငး်ပုံဖြ တ်ခြ ငး်၊ အက� မး်ဖက်ခြ ငး်၊ အလွဲသုးံခြ ငး်၊ လျစလ်ျူ��ခြ ငး်တိ�ုမှ 

အကာအကယွေ်ပး�ိုင်ရန် အစအီမမံျားချမှတ် ေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး်၊ 

(င) မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အေတွ�အက� ုံဖလှယ်ေရး�ှင့် 

နညး်ပညာအရငး်အမြ စမ်ျား ရရိှေရးအတကွ် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ� 

အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�အစည်းများ၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ အစိုးရ�ငှ့် 

အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ မသန်စမွ်းသမူျား၊ အသငး်အဖွဲ� 

များ၊ ေကျာငး်များ၊ ပဂု�ို လ်များ�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(စ) မသန်စွမ်းမ�ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုေဆာင်းခြ င်း�ှင့် မသန် 

စမွး်သမူျား၏ ဝန်ေဆာင်မ�လပုင်နး်များကို စာရငး်စစတ်မး် ေကာကယ်ူ 

 ခြ ငး်၊ 

12 
 



 
 

(ဆ) မသန်စွမ်းသူများ အလွယ်တကူအသံုးပြ ု�ုိင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ�များ၊ စနစ် 

များ၊ ပုံစမံျား၊ နညး်ပညာများ၊ အေထာကအ်ပံ့ပစ�ညး်များ၊ တစဦ်း�ငှ့် 

တစဦ်း ဆကသ်ယွ်ခြ ငး်နညး်ပညာများကို သေုတသနပြ ုခြ ငး်�ငှ့် တီထငွ် 

ထတ်ုလပု်ခြ ငး်၊ 

(ဇ) နားမက� ားသူများအတွက် လက်သေ �ကတပြ ဘာသာစကားကုိ လည်း 

ေကာင်း၊ မျက်မမြ င်များအတွက် လကစ်မး်စာေပကို လညး်ေကာငး် 

သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ 

(ဈ) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် အ ေထာကအ်ကူပြ ု ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ 

လကသ်ေ �ကတပြ  ဘာသာစကားစကားပြ န်များ ေထာကပ်ံ့ကညူေီရး�ငှ့် 

သငယ်ူမ�အခငွ့်အလမး်ဆိုငရ်ာ နည်းပညာများ ေလ့ကျင့်သင်က� ားေပး 

ေရးတုိ�အတွက် အစီအစ�်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်  ခြ င်း၊ 

(ည) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် �ပု်မြ ငသ်ံက� ား၊ သတငး်ပြ န်က� ားေရး အစီ  

အစဥ်များ စစီဥ်ေဆာငရ်ွက်ခြ ငး်၊ 

 (ဋ) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် စးီပာွးေရး၊ လမူ�ေရး၊ ပညာေရး�ငှ့် ကျန်းမာ 

ေရးဝန်ေဆာင်မ�များ အပြ ည့်အဝရရိှရန် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဌ) �ိုငင်ေံရး၊ စးီပာွးေရး၊ လမူ�ေရး၊ ယ�ေ်ကျးမ��ငှ့်  ပြ ညသ်�ူေရးရာ စသည့် 

နယပ်ယ်အသးီသးီတွင် မသန်စမွး်သမူျားပါဝငေ်ဆာင်ရွကခ်ငွ့် ရရိှေရး 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဍ)  မသန်စွမ်းသူများ အထူးသဖြ င့် အမျို းသမီးများ�ှင့် ကေလးသူငယ်များ 

အား ထိေရာက်စွာ အကာအကယွေ်ပးရန် စမီေံဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ 
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(ဎ) မသန်စမွး်သမူျား အလပုအ်ကိုငအ်ခငွ်အ့လမး်များ ရရှေိရးအတွက် 

လိုအပေ်သာ စမီခံျကမ်ျားချမတှ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

�ငှ့့်  က� းီက� ပ်ခြ င်း၊ 

(ဏ) မသန်စမွး်သမူျားအတွက်  ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လညထ်ေူထာင် 

ေရး လပုင်န်းစဥမ်ျား ချမတ်ှေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(တ)  ပြ ညသ်လူထူအုတွငး် မသန်စမွး်မ�ဆုိငရ်ာ အသပိညာများ တုိးပွားလာ 

ေစရန် လပုင်န်းအစအီစဥမ်ျားချမှတ် ေဆာင်ရွက်ြခငး်၊ 

(ထ) မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရးများအတွက် ေဆာင်ရွကေ်သာ  ပြ ည် 

တွင်း၊  ပြ ည်ပမှ အဖွဲ�အစညး်များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖဲွ�များ 

ကို ေထာကပ်ံက့ညူေီပးခြ ငး်၊ 

 (ဒ)  မြ န်မာ�ုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချု ပ်၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကုိ ည�ိ 

��ိငး် သတ်မှတ်ေပးခြ ငး်၊ 

(ဓ) မသန်စမွး်သမူျား အသငး်ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ့် စပလ်ျ�း်၍ လိုအပေ်သာ 

လမး်��န်ချကမ်ျား ချမတှ်ခြ ငး်�ငှ့် ေထာကပ်ံ့မ�များေပးခြ ငး်၊ 

(န) ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်းများ၊ ပုဂ�လိကအသက်ေမွးမ� အထူး 

သငတ်နး်ေကျာင်းများ�ှင့် ပုဂ�လိကပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး ဌာနများ 

ထူေထာင်ခြ င်း�ှင့်စပ်လျ�်း၍ လိုအပေ်သာ လမး်��န်ချကမ်ျား၊ ��န် 

 က� ားချကမ်ျား ချမတ်ှခြ ငး်�ငှ့် ေထာကပ်ံ့မ�များေပးခြ ငး်၊ 

(ပ) ရန်ပုံေငွ ထေူထာင်ခြ ငး်၊ ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်�ငှ့် စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်၊ 
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(ဖ) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ခွဲခြ ားဆကဆံ်မ�ဖြ စေ်စသည့် ဓေလထ့ုံးစမံျား 

�ငှ့် အေလအ့ကျင့်များကိုပြ ုပြ ငေ်ရး၊ ခွဲခြ ားဆကဆံ်မ�  ပြ ုရာေရာက် 

သည့် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စညး်မျ�း်များ�ငှ့် မူဝါဒများကုိ 

စိစစ်ပ� းီ လုိအပ်သလုိ �ုပ်သိမ်း�ုိင်ေရး သုိ�မဟုတ်  ပြ င်ဆင်�ုိင်ေရးအတွက် 

ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရွက�်ိုင်ရန် ဝန်က� းီဌာနကတစ်ဆင့် ြပညေ်ထာငစ် ု

အစိုးရအဖွဲ�သိ�ု တင်ပြ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဗ) ကျန်းမာေရးအတွက် စမး်သပစ်စေ်ဆးခ�ငှ့် ကသုစရိတ်များ၊ လက ်

သေ �ကတပြ ဘာသာစကား၊ စကားပြ န် ဝန်ေဆာငစ်ရိတ်၊  ပြ ညတွ်ငး် 

ခရီးသာွးရာတွင် အစိုးရ�ငှ့် ပဂု�လကိပိုင် ေရယာဥခ်၊ ေလယာဥခ်၊ 

ရထားခ�ငှ့် ခရီးသညတ်င် ကားခများကို သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ 

သကသ်ာခငွ်ရ့ရိှရန်�ငှ့် မသန်စမွး်သကူိုယ်တုိင် အသံုးပြ ုသည့် 

အေထာက်အကူပြ ု ပစ�ည်းများကုိ အခမ့ဲသယ်ယူခွင့်ရရိှရန် သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်က� းီဌာနများ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ အတည် 

 ပြ ုချက် ရယေူဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဘ) အမျို းသားေကာ်မတီ၏ �ံုးလုပ်ငန်းများကုိေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် လုိအပ် 

ေသာ �ုံးအဖွဲ�ကိဖုွဲ�စညး်၍ ဝန်ထမး်များခန်�အပ် တာဝန်ေပးခြ ငး်၊ 

(မ )  ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�က အခါအားေလျာ်စွာ ေပးအပသ်ည့် မသန် 

စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက် 

 ခြ ငး်။ 
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အခန်း (၄) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့်  

အေခြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များ တန်းတူညီမ�မ�ရိှေရး 

၈။ မသန်စွမ်းသူများသည် ေမွးရာပါအခွင့်အေရးများ၊ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ �ုိင်ငံသား 

 ဖြ စ်မ�၊ လွတ်လပ်မ�၊ တရားမ�တမ�၊ လုံခ� ုံမ�၊ တနး်တူညမီ�မ��ငှ့် ဂဏ်ုသကိ�ာ ေလးစားမ� 

တုိ�ကို ခစံားခငွ့်ရှိေစရမည။် 

၉။ မသန်စမွး်မ�ကို အေက� ာငး်ပြ ု၍ မသန်စမွး်သမူျားကို ခွဲခြ ားဆကဆ်မံ��ငှ့် �ှိမ့်ချ 

မ�တုိ� မရိှေစရ။ 

၁၀။ မသန်စွမ်းသူများ၏ �ုပ်ပုိင်း�ှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာတုိ�ကုိ ထိခုိက်နစ်နာေစေသာ 

အပြ ုအမ�ူငှ့် လပုေ်ဆာင်မ�များကို တားမြ စသ်ည။် 

၁၁။ အလုပ်လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းမရိှေသာ မသန်စွမ်းသူများလုိအပ်သည့် အေခြ ခံ စားဝတ် 

ေနေရးအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စွမး်မ�အဆင့်အလိုက် �ိုငင်ေံတာက် 

ေထာကပ်ံ့ေပးရမည။် 

၁၂။ မသန်စမွး်သမူျားသည် လမူျို း၊ ဇာတိ၊ ကိုးကယွ်ရာဘာသာ၊ ရာထးူဌာနအရ၊ 

အဆင့်အတန်း၊ ယဥေ်ကျးမ�၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမးီ၊ ဆငး်ရခဲျမး်သာ၊ မသန်စမွး်မ� 

အမျိုးအစားမခွဲခြ ားဘဲ ေအာကပ်ါအတုိငး် အခငွ ့်အေရးများ ရရှေိစရမည်- 

(က) ဥပေဒအရာတွင် အညအီမ�  ဖြ စေ်စရမည။် 

(ခ) အခြ ားသမူျား�ငှ့် ညမီ�ေသာ အခငွ့်အေရးများ ရှေိစရမည။် 
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၁၃။  အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် အေမဆွကခ်ထံန်ိးသမိး်ရန် အခကအ်ခဲရိှေသာ 

မသန်စမွး်သမူျားအတွက် အစအီမမံျားချမတှ၍် ကာကယွေ်စာင့်ေရှာကရ်မည။် 

၁၄။ မသန်စမွး်သမူျားသည ်- 

(က) ပညာသင်က� ားခငွ့်၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ရယသူုးံစွဲခငွ်�့ငှ့် 

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာကမ်� ခယံခူငွ်ရှ့သိည။် 

(ခ) ေမွးရာပါ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာေပြ ာဆုိပုိင်ခွင့်�ှင့် ကုိးကွယ် 

ပုိင်ခွင့် အပါအဝင် လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များကုိ အခြ ား

သူများ နည်းတူခံစားခွင့် ရိှသည။် 

(ဂ) တရားဝငရ်ရိှေသာေငေွ က� းများ၊ ပစ�ညး်များ�ငှ့်အမိ်ရာ အေဆာက်အအုံ 

များကို ပိုငဆိ်ငုခ်ငွ ့်၊ ဆကခ်ခံငွ့်�ငှ့် ပြ ညသ်�ူအိးုအမိစ်မီကံနိး်ဖြ င့် ေဆာက ်

လပုေ်သာ အမိရ်ာများတွင ်ေနထိုငခ်ငွ့်ရှိသည။် 

(ဃ) တရားစွဲဆုိခငွ့်၊ တရားစွဲဆုိမ�ကို ခခု�ံိုငခ်ငွ်�့ငှ့် သကေ်သအဖြ စ ် စစေ်ဆး 

ခ�ံိုငခ်ငွ်တ့ို� ရရှိေရးအတွက ် တရား�ုံးတွင ် မသန်စမွး် ဖြ စ်မ� အလိုက ်

လိုအပခ်ျကမ်ျားကို စစီ�်ေပးရန် ေတာငး်ဆိုခငွ် ့ရိှသည။် 

(င) မိမိတုိ�၏ ရပုိင်ခွင့်�ှင့် အခွင့်အေရးများအတွက် တရားမေက� ာင်းဖြ င့် 

တရားစဲွဆုိရာတွင် ကျသင့်ေသာ �ုံးခန်ွကငး်လတ်ွခွင့် ရိှသည။် 

(စ) အကျ�်းကျေနစဥ်အတွင်း မသန်စွမ်းမ�ကုိ အေက� ာင်းပြ ု၍ �ိှပ်စက်ခြ င်း၊ 

ခဲွခြ ားဆက်ဆံခြ င်း၊ လျစ်လျူ��ခြ ငး်၊ အ�ိုငက်ျင့်ခြ ငး်များမှ အကာအကွယ် 

ရရိှပုိင်ခွင် �ှ့င် ့ မသန်စွမ်းမ�ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ�များ ရရိှ ပုိင်ခွင့် ရိှသည။်  
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၁၅။  သကဆုိ်င်ရာ အစိုးရဌာနများ၊  ပြ ည်တွငး်ပြ ညပ်မ ှ အစိုးရမဟတုေ်သာ အဖွဲ� 

အစညး်များ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖဲွ�အစည်း�ှင့် ပုဂ�ိုလ်များသည် 

လူမ�ဖံွ�ဖ� ို းတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းအစီအစဥ်များ ချမှတ် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ မသန်စွမ်းသူများ 

၏ အခွင့်အေရးများကုိ အကာအကယွေ်ပးသည့် အစအီစဥမ်ျား ပါဝငေ်စရမည။် 

၁၆။ မသန်စမွး် ကေလးသငူယမ်ျားသည်- 

(က) ေမးွရာပါအသက်ရှငသ်န်ခငွ့်ရှိပ� းီ ကေလးသငူယအ်ခငွ့်အေရး၊ လွတ် 

လပ်စွာ ေပြ ာဆုိပုိင်ခွင့်�ှင့် ကုိးကွယ်ပုိင်ခွင့်အပါအဝင်အေခြ ခံ လွတ်လပ် 

ခွင့်များကုိ အခြ ားသန်စွမ်းသူကေလးသူငယ်များ နည်းတူ ခစံားခငွ့်ရှိ 

သည။်  

(ခ)  ကေလးသငူယဥ်ပေဒပါ အခငွ့်အေရးများအားလုးံ သန်စမွး်သူ ကေလး 

များ�ငှ့် တနး်တူ ခစံားခငွ့်ရိှသည။် 

(ဂ) ကိုယတ်ိုင်ဆံုးဖြ တ် သုံးသပ�်ိုငစ်မွး်မရိှသည့် ဥာဏ်ရညဆ်ိုင်ရာ မသန် 

စမွး် ကေလးသငူယမ်ျား၏ အေကာငး်ဆုးံ အကျိုးစးီပာွးအတွက် တည် 

ဆဥဲပေဒ�ငှ်အ့ညီ မဘိ သို�မဟတု် အပုထ်နိး်သကူ ကိုယစ်ား စစီဥ် 

ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်ရိှသည။် 

(ဃ) �ုိင်ထက်စီးနင်း အက� မ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်းအက� မ်းဖက်မ� အမျို းမျို း 

အပါအဝင် အလဲွသံုးခံရမ�၊ ေခါင်းပံုဖြ တ်ခံရမ�များ�ှင့် ခဲွခြ ားဆက်ဆံခရံမ� 

တုိ�မှ အကာအကယွ် ရထိုကခ်ငွ့်ရိှသည။်  
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၁၇။ မသန်စမွး်အမျို းသမးီများသည ်- 

(က) လ�ူအဖွဲ�အစညး်တွင် ပါဝငဆံု်းဖြ တ်ပိငုခ်ငွ့်�ငှ့် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

စးီပာွးေရးစသည့် လေူနမ�အဆင်အ့တနး် တိးုတကမ်�တိ�ုအတွက် လ�ူ 

အခငွ့်အေရး�ငှ့် အေခြ ခံလတ်ွလပခ်ငွ့် အားလုးံကို အခြ ားသနစ်မွး်သူ 

အမျို းသမးီများနညး်တူ ခစံားခငွ့်ရိှသည။် 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ရညရွ်ယေ်ဆာငရ်ကွေ်သာ လပုင်န်းအစီ 

အစဥတ်ိုငး်တငွ် မသန်စွမ်းအမျိုးသားများ�ငှ့် တန်းတူပါဝင် ေဆာငရ်ကွ် 

ခငွ့်ရှိသည။် 

(ဂ)  အမျို းသမးီများအတွက် ဦးတညေ်ဆာငရ်ကွေ်သာလပုင်န်း အစီအစဥ် 

တုိငး်တွင် ပါဝငခ်ငွ့်�ငှ့် အကျိုးခစံားခငွ်ရှ့သိည။် 

(ဃ) �ုိင်ထက်စီးနင်းအက� မ်းဖက်ခံရမ�၊ အိမ်တွင်းအက� မ်းဖက်မ� အမျို းမျို း 

အပါအဝင်အလဲွသံုးခံရမ�၊ ေခါင်းပံုဖြ တ်ခံရမ�များ�ှင့် ခဲွခြ ားဆက်ဆံ 

ခရံမ�တုိ�မှ အကာအကယွ် ရထိုကခ်ငွ့်ရှိသည။် 

၁၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီက ဤဥပေဒအရသတ်မှတ်ထားေသာ နားမ က� ားသူ 

များအတွက် လကသ်ေ �ကတပြ  ဘာသာစကား�ှင့် မျကမ်မြ ငမ်ျားအတွက် လကစ်မး် 

စာေပတိ�ုကို က�မး်ကျင်သကူ အမ�အခင်းတစ်ရပ်ရပ်တွင်ဖြ စ်ေစ၊ ကိစ�တစ်ရပ်ရပ်တွင် 

 ဖြ စ်ေစ တင်ပြ လာေသာအခါ ၎င်းက�မ်းကျင်သူ၏ တင်ပြ ချကက်ို  သကေ်သခအံဖြ စ် 

လကခ်ရံမည။် 

၁၉။ ဉာဏ်ရညမ်သန်စမွး်မ�ေ က� ာင့်  ပြ ုစဥအ်ခါက မမိ၏ိပြ ုလပုမ်�သည် မညသ်ို� 

သေဘာရှသိညက်ို လညး်ေကာငး်၊ မေတာ်မမှန်သညက်ို လညး်ေကာငး်၊ ဥပေဒ�ှင့် ဆန်� 

ကျင်သည်ကုိ လည်းေကာင်း မသိ�ုိင်ေသာသူ၏  ပြ ုလုပ်မ�သည်  ပြ စမ်� မေမြ ာကေ်စရ။ 
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အခန်း (၅) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ပညာေရး 

၂၀။ မသန်စမွး်သူတိငုး်သည ်- 

 (က) အခြ ားသန်စွမ်းသမူျားနညး်တူ ပညာသငယ်ပူိုငခ်ွင့်ရှသိည။် 

 (ခ) အစိုးရပိငု၊် အများပိငု၊် ပဂု�လကိပိုင�်ငှ့် အဖွဲ�အစညး်ပိုင် ေကျာငး်များ၊ 

သငတ်နး်များ၊ သပိ�ံများ၊ ေကာလပိ�်ငှ့် တက�သိုလမ်ျားတွင် လညး် 

ေကာငး်၊ ပဂု�လကိပညာသငေ်ကျာငး်�ှင့် ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� 

သင်တန်းေကျာင်းများတွင် လည်းေကာင်း ပညာသင်ယူပုိင်ခွင့် ရိှသည။် 

၂၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ပညာေရးဝန်က� းီဌာန�ှင့် ည�ိ�ိ�င်း၍  မသန်စွမ်းသူ 

များ အေခြ ခပံညာအဆင့်မ ှ တက�သိလု်ပညာအဆင့်အထ ိ သငယ်ရူာတွင် သင�်ိုး 

��န်းတမး်များ၊ ေနရာထုိင်ခင်း၊ သွားလာဆက်သွယ်မ�ဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံများ�ှင့် 

သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ ရရှိေရးအတွက် အစအီစဥမ်ျား ချမှတ်ေပးရမည။် 

၂၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် သန်စမွး်သမူျား�ငှ့် ေပါငး်စညး်ပညာသင်က� ား�ိုင် 

သည့် လတုိူငး်အကျုးံဝငပ်ညာေရးစနစ�်ငှ့် ပညာေရးေကာလပိမ်ျား၊ ပညာေရး 

တက�သိုလ်များတွင် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရးများ ထည့်သငွး်သင်က� ားရန် 

လညး်ေကာငး်၊ မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုက် သင်က� ားနညး်စနစမ်ျား�ှင့် တစဦ်းကုိ 

တစဦ်း ဆကသ်ယွ်ခြ ငး်နညး်စနစမ်ျား သငယ်�ူိုင်ရန်လညး်ေကာငး် ပညာေရးဝန်က� းီ 

ဌာနသိ�ု ��န်က� ားရမည။် 
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၂၃။  မသန်စွမ်းသူများက ေကျာင်းဝင်ခွင့် ေလ�ာက်ထားရာတွင် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ 

လိုအပခ်ျကမ်ှတစပ်ါး မသန်စမွး်မ�ကိုအေက� ာငး်ပြ ု၍ ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့်ကို  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် 

မပြ ုရ။  

၂၄။  မသန်စမွး်ကေလးသငူယ်တုိငး်သည် - 

 (က) ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသငူယ်ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ရး�ှင့် ဘဝတစသ်က်တာ 

သငယ်မူ�များ အပါအဝင် ပညာသင်က� ားေရးဆိငုရ်ာ အခငွ့်အလမး်များ 

ရရှေိစရမည။် 

 (ခ) မိမိတုိ�ေနထုိင်ရာရပ်ရွာသုိ�မဟုတ် အနီးစပ်ဆံုးေဒသရိှ �ုိင်ငံေတာ်က 

ဖငွ့်လစှထ်ားေသာ ေကျာငး်များတွင် ပညာေရးဝန်က� းီဌာနက သတ်မှတ် 

ထားေသာ အခမဲ့ပညာသငယ်ခူငွ့် ရိှသည်အ့ဆင့်အထိ အခြ ားသမူျား 

နညး်တူ သငယ်ခူငွ့် ရိှသည။် 

၂၅။ ဝန်က� းီဌာနသည် ေကျာငး်ပညာ မသင်ယူ�ုိင်ေသာ မသန်စမွး်သမူျားအတွက် 

သးီသန်�ဖငွ်လ့စှ် သင်က� ားေပးေသာ အထးူပညာေရးအစအီစဥ၊် ေကျာငး်ပြ ငပ် ပညာ 

ေရး အစအီစဥ�်ငှ့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာ အစအီစဥမ်ျားကို ေဆာငရွ်ကေ်ပးရ 

မည။် 
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အခန်း (၆) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ကျန်းမာေရး 

၂၆။ မသန်စွမ်းသူများသည် �ုိင်ငံေတာ်က ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရာှကမ်�ဆိုင်ရာ အခငွ့်အေရးများကို ခစံားခွင့် ရိှသည။် 

၂၇။ ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနသည ် အမျိုးသားေကာမ်တီ၏ လမး်��န်ချက�်ငှ့်အညီ 

ေအာကပ်ါလပုင်န်းများကို ေဆာင်ရွကရ်မည် - 

 (က) မသန်စမွး်မ�ဖြ စပ်ွားခြ ငး်ကို ကာကယွသ်ည့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက် 

မ�ဆုိင်ရာ လပုင်န်းများကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) ကိုယဝ်နေ်ဆာငမ်ခိင�်ငှ့် ေမးွကငး်စကေလးများ၊ ကေလးသငူယမ်ျား၊ 

အမျို းသမးီများ၊ သက်က� းီရွယ်အိုများတွင် မသန်စမွး်မ�  ဖြ စပ်ွားမ���န်း 

အနညး်ဆုံးဖြ စေ်စရန် စမီံချကမ်ျား ချမတှေ်ဆာငရ်ွက်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) မသန်စွမ်းမ�အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့်ကုိ စစ်ေဆးပ� းီ အကဲဖြ တ် 

သတ်မှတ်�ုိင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာဝန်က� းီဌာနများ၊ အဖွဲ�အစညး်များမှ 

တာဝန်ရိှပဂု�ို လမ်ျားဖြ င့် လညး်ေကာငး်၊ မသန်စွမ်းသူအသင်းမှ က�မ်း 

ကျင်သူများဖြ င့် လည်းေကာင်း မသန်စွမ်းမ� အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် 

အဖဲွ�ကုိ ဖဲွ�စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ေပးခြ င်း၊ 

 (ဃ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် အရည်အေသွး  ပြ ည့်မီေသာ ကျန်းမာေရး 

ေစာင် ့ေရာှကမ်��ငှ ့် ဝန်ေဆာငမ်�များကို ေကျးလကေ်ဒသများအထိ 
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အခမဲ့ သို�မဟုတ် မသန်စမွး်သမူျား ကျခ�ံိုငေ်သာ ��န်းထားဖြ င့် ရရှ�ိိုင် 

ရန် စစီဥ် ေဆာငရ်ကွေ်ပးခြ ငး်၊ 

 (င) မသန်စမွး်သမူျားအတွက် သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနများ၊ 

တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ်အစိုးရအဖွ�ဲများ�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ပ� းီ ေဆး 

ပညာအရ ကိုယက်ာယပိုငး်ဆုိင်ရာ�ငှ့် စတ်ိပိုင်းဆုိငရ်ာတုိ�ကို  ပြ ုစ ု

ကသုေရး၊  ပြ ုစပုျို းေထာငေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာနများ ဖင့်ွ 

လစှေ်ပးခြ ငး်၊ 

 (စ ) အရွယေ်ရာက်ပ� းီ ဥာဏ်ရညမ်သနစ်မွး်သည့် အမျိုးသမးီများအတွက် 

လိုအပခ်ျကအ်ရ မဘိသို�မဟတ်ု လကရိှ်အပုထ်န်ိးသကူ ဆ��ပြ ုလ�င် 

မျို းဆကပ်ွားခြ ငး်ကို ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာကမ်� မဝူါဒ�ငှ့်အညီ 

ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်ပြ ုခြ ငး်။ 

အခန်း(၇) 

မသန်စွမ်းသူများ  လွယ်ကူစွာသွားလာေနထုိင်  အသံုးပြ ု�ုိငေ်ရး 

၂၈။ အမျို းသားေကာ်မတီသည် အများပြ ည်သူ�ှင့် သက်ဆုိင်သည် ့ေနရာများတွင် 

မသန်စမွး်သမူျား လယွက်စူာွသွားလာေနထိုင် အသုံးပြ ု�ိုငေ်ရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

 ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ�ှင့် စညပ်ငသ်ာယာေရး 

အဖွဲ�များ၊ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ်အစိုးရ အဖွဲ�များ၊ မသန်စွမး်မ�ဆုိင်ရာ 

လပုင်န်းေဆာင်ရွကေ်နသည့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ ပုဂ�လိကအဖဲွ� 

အစည်းများ၊ ပုဂ�ို လ်များ�ှင့် ပူးေပါင်းပ� းီ ေအာကပ်ါအတိုငး် ည�ိ��ိငး်အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ် ေဆာငရ်ကွရ်မည်- 
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(က) အများပြ ညသ်သူုံး အေဆာကအ်အုံ�ငှ့် ဆကစ်ပပ်တ်ဝန်းကျငက်ို မသန် 

စမွး်သမူျား ကိုယစ်တိ�်ှစပ်ါးလုံခ� ုံပ� းီ လယွက်ူစာွ အသုံးပြ ု�ိုငရ်န် 

အတွက် ပုံစထံတုလ်ပုမ်��ငှ့်  ပြ ုပြ ငတ်ညေ်ဆာက်မ�ဆုိင်ရာ လမး်��န် 

ချကမ်ျား ချမတှ်ခြ ငး်၊ 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျား အေထာကအ်ကူပြ ု ပစ�ညး်ကရိိယာများဖြ င့် အလယွ် 

တကသူွားလာ�ိငု်ေရးအတွက် အများပြ ညသ်ူ အသုံးပြ ုသည့်ေနရာများ 

တွင် အတားအဆးီများမရိှေစေရးအတကွ် ပုံစမံျား ေရးဆွဲတညေ်ဆာက် 

 ခြ ငး်၊ 

(ဂ) အများပြ ညသ်သူုံး သယယ်ပူို�ေဆာငေ်ရးယာ�်များတငွ ် မသန်စမွး်သူ 

များ လွယ်ကူစွာ စီးနင်းလုိက်ပါ�ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည်များ စစီဥ် 

ေပးခြ ငး်၊ 

(ဃ) လမ်းဆံုမီးပိွုင့်များ၊ လူကူးမျ�်းကျားများ�ှင့် လမ်းအေကွ�၊ အတက်အဆငး် 

များတငွ ် မသန်စမွး်သမူျားအတွက် အေထာကအ်ကူ  ဖြ စေ်စေသာ 

အမှတ်အသားများ၊ သေ �ကတများ၊ အသံေပး၍ အချက်ပြ သည့် ကရိိယာ 

များ�ငှ့် အခြ ားလိအုပသ်ညမ်ျား တပဆ်င် ခြ ငး်၊ 

(င) အများပြ ညသ်ပူိုငအ်မိရ်ာ၊ ေဆး�ုံ�ငှ့် စာသငေ်ကျာငး်စသည့် �ုပ်ဝတ�ု 

ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်း၊ ပြ န်က� ားေရး�ှင့် လူထုဆက် 

သွယ်ေရးက�တို�တွင် မသန်စမွး်သမူျား လယွက်ူစာွ သာွးလာသုံးစွဲ�ိငု် 

ရန် စစီဥေ်ပးခြ ငး်။ 
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အခန်း(၈) 

မသန်စွမ်းသူများ�ုိငငံ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သူ�ေရးရာနယ်ပယ်များတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရိှေရး 

၂၉။ ဥပေဒအရ ဆ��မေဲပးပိုငခ်ငွ့်ရှိေသာ မသန်စမွး်သတုိူငး်သည် လ�တ်ေတာ် 

တစ်ရပရ်ပအ်တွက် လ�ို �ဝှက ်ဆ��မေဲပးခငွ့်ရိှသည။် 

၃၀။ မသန်စမွး်သ ူ �ိငုင်သံားတုိငး်သည ် �ိငုင်ေံတာ်ဖွဲ�စညး်ပုံအေခြ ခ ံ ဥပေဒ�ငှ့် 

ေရွးေကာက်တင်ေမြ �ာက်ခြ င်းဆုိင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင့် အညီ လ�တ်ေတာ် တစ်ရပ်ရပ် 

တွင် ေရွးချယ်ခံပုိင်ခွင့် ရိှသည်။ 

၃၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်- 

 (က) မသန်စမွး်သမူျားဆ��မေဲပးရာတွင် အဆငေ်ပြ လွယက်ေူစရန် ဆ��မေဲပး 

ရာ၌ အသုံးပြ ုရမည့်ပစ�ညး်ကရိိယာများ�ငှ့် ဆ��မေဲပးပုံေပးနညး်များ 

ကို မသန်စမွး်သမူျား သရိှိ�ိုင်ရန�်ငှ့် သကဆိ်ုငရ်ာ မဆဲ��နယေ်မြ  

အလိုက် ေရွးေကာကပ်ွဲေကာ်မရငှ် အဖွဲ�ဝငမ်ျား လိုကန်ာေဆာငရ်ကွ�်ိုင် 

ရန် ဤဥပေဒအရ ထတု်ပြ န်ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ လပုထ်ုံးလပု်နညး် 

များ�ငှ့်အညီ သင့်ေလျာ်ေသာ စမီေံဆာငရ်ကွမ်�များကို  ပြ ည်ေထာငစ်ု 

ေရွးေကာကပ်ွဲ ေကာ်မရှင်�ငှ့် ည�ိ��ိငး် ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

 (ခ) အများပြ ညသ်�ူငှ့် ပတ်သကသ်ည့် �ိုးရာယဥေ်ကျးမ�ဆုိင်ရာ လ�ပရှ်ားမ� 

များ၊ ေဖျာ်ေဖြ ေရးအစီအစဥမ်ျား၊ အားကစားေလ့ကျင့်မ� �ငှ့်  ပ� ို ငပ်ွဲဝင် 
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 ခြ ငး်များတငွ် မသန်စမွး်သမူျားပါဝင် ေဆာငရွ်က်�ိုငေ်စရန် သင့်ေလျာ် 

ေသာ စမီေံဆာင်ရွကမ်�များကို လပုေ်ဆာင် ေပးရမည။် 

 

အခန်း(၉) 

မသန်စွမ်းသူများပြ ုစုပျို းေထာင်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

၃၂။ အမျိုးသား ေကာ်မတီသည-် 

 (က) မသန်စမွး်သမူျား လမူ�အသိုကအ်ဝန်းတငွ ် အခြ ားသမူျားနည်းတူ ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ လုပ်ရည် 

ကုိင်ရည်�ှင့် စွမ်းေဆာင်�ုိင်မ�များကုိ မြ �င့်တင်ေပး�ုိင်ေရးအတွက် လည်း 

ေကာင်း၊ �ပုပ်ိုငး်၊ စတ်ိပိုငး်၊ ဉာဏ်ရညပ်ိငုး်၊ ဘာသာစကားဆုိင်ရာ�ှင့် 

လူမ�ေရးပုိင်းဆုိင်ရာ  ပြ ုစုပျို းေထာင်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရး 

လပုင်န်းများအတွက် လညး်ေကာငး်၊ မဝူါဒများ၊ စမီခံျကမ်ျား�ငှ့် အစ ီ

အစ�မ်ျား ချမတှရ်မည်။ 

 (ခ) မဘိမဲ့၊ ခိုကိးုရာမဲ့ မသန်စမွး်သမူျား ေနထိုငရ်ပ်တည�်ိုင ်ေရးအတကွ ်

စစီဥေ်ဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

 (ဂ) မသန်စွမ်းသူများအား  ပြ ုစုပျို းေထာင််ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

လပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် အစုိးရ မဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်း 

များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ�များကုိ ရန်ပံုေငွမှ ပံ့ပိုးေထာကပ်ံ့ 

ေပးရမည။် 
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၃၃။  ဝန်က� းီဌာနသည် အမျို းသားေကာ်မတီက ပုဒ်မ၃၂၊ ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ချမှတ်ထား 

ေသာမူဝါဒများ၊ စီမံချက်များ၊ အစီအစ�်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် - 

(က) သက်ဆုိင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီဌာနများ၊ တုိင်းေဒသက� းီ သုိ�မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�များ၊ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�များ၊ အစိုးရ 

မဟတ်ုေသာအဖွ�ဲအစညး်များ၊ ပဂု�လကိေစတနာ ရှင်များ�ှင့်ည�ိ�ိ�င်းပ� းီ 

မသန်စွမ်းသူများအတွက်  ပြ ုစုပျို းေထာင််ေရး�ငှ့် ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရး 

လပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးရမည။် 

(ခ) ေဘးအ��ရာယ်အမျို းမျို းအတွက် အေရးေပ�အေခြ အေနများတွင် မသန် 

စမွး်သမူျားကိဦုးစားေပး၍ ရှာေဖကွယဆ်ယေ်ရး၊ အကာအကယွေ်ပး 

ေရး၊ ေဘးကင်းလုံခ� ုံေရး�ငှ့်  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရး လပုင်န်းများ 

အတွက်  က� ို တင်ပြ ငဆ်င်မ�များ ေဆာငရ်ကွ်ရမည်။ 

(ဂ)  ေဘးအ��ရာယ်အမျို းမျို းအတွက်  က� ို တင်ကာကွယ်ေရး၊  ပြ င်ဆင်ေရး 

အပါအဝင်  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးလပုင်န်းများတွင် မသန်စမွး်သမူျား 

ကိုယတ်ိုင် ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကခ်ငွ ့်ရိှေစရန် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

(ဃ) �ုပ်ပုိင်း၊ စိတ်ပုိင်း၊ ဉာဏ်ရည်ပုိင်း၊ ဘာသာစကား�ှင့် လူမ�ေရးပုိင်းဆုိင ်

ရာ  ပြ ုစပုျို းေထာငေ်ရး�ှင့်  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရး လပုင်န်းများေဆာင် 

ရွကေ်နေသာ �ိုငင်ံ့ဝန်ထမး်များ�ငှ့် ေစတနာဝ့န်ထမး်များကို ေခတ်မီ 

နညး်ပညာများ ေလက့ျင့်သင်က� ားေပးရမည။် 
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၃၄။ ကျန်းမာေရးဝန်က� းီဌာနသည ်အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ လမး်��န်ချက�်ငှ် ့အညီ 

သကဆ်ိုင်ရာပြ ညေ်ထာင်စုဝန်က� းီဌာနများ၊ တိငုး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲ�များ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ ပုဂ�လိက ေစတနာရှင်များ�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းပ� းီ 

မသန်စွမ်းသူများအတွက်  ပြ ုစပုျို းေထာင်ေ်ရး�ငှ့် ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးလပုင်န်းများ 

ကို ေအာက်ပါအတိငုး် ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည်- 

(က)  မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ကိုယအ် �ဂါအစိတ်အပိုငး်များ ခွဲစတ်ိအစား 

ထိုးကသုသည့် ေဆး�ံုများ၊ ေဆးခန်းများ၊ ေလ့ကျင့်သင်က� ားေရး 

ေကျာင်းများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ် ခြ င်း၊ 

(ခ) ကိုယအ် �ဂါအစတိအ်ပိုငး်များ ခွဲစတ်ိအစားထိးုသည့် ပညာရှငမ်ျား၏ 

စမွး်ရည်မြ �င့်တငေ်ပးခြ ငး်၊ လိုအပေ်သာ ေခတ်မစီကက်ရိိယာများ ပံ့ပိုး 

ေပး ခြ ငး်။ 

အခန်း(၁၀) 

မသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကုိင ်အခွင့်အလမ်းရရိှေရး 

၃၅။  အမျိုးသားေကာ်မတီသည-် 

(က) သကဆ်ိုင်ရာပြ ည်ေထာင်စု ဝန်က� းီဌာနများ�ငှ့်ည�ိ��ိငး်ပ� းီ မသန်စမွး်သူ 

များအတွက် အခြ ားသမူျားနညး်တူ တန်းတညူမီ� အလပုလ်ပုက်ိငုခ်င်ွ့ 

ရရှေိရး၊ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမး်များ ဖန်တီးေပးေရး၊ အလပုခ်န�် 

ထားရာတွင် ခွဲခြ ားမ�မရိှေရး၊ အဓမ� အလပုေ်စခိုငး်မ� တားဆီးကာကယွ် 

ေရး၊ အလပုလ်ပု�်ိငုေ်သာ စမွး်ရညအ်လိကု် လပုခ်လစာ�ငှ့် အကျို းခံ 
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စားခွင့်များ တည်ဆဲဥပေဒ�ှင့် အညီရရိှေရး၊ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား 

အဖဲွ�အစည်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရိှေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပညာများ သင်က� ားခွင့်ရရိှေရး၊ ကုိယ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

လုပ်ကုိင်�ုိင်ေရး၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် ပုဂ�လိက 

လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လပုက်ိုငခ်ငွ့်ရရှေိရး၊ လပုင်န်းခငွတ်ငွ် လယွက် ူ

စာွ ဝငထ်ကွသ်ာွးလာ လပုက်ိုင�်ိုငေ်ရး၊ သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာထုိင်ခင်း 

သုိ�မဟုတ် အစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ေပးေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ထေူထာင် 

ေရးတုိ�အတွက် မဝူါဒ�ှင့် စမီခံျကမ်ျားချမှတ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်�ငှ့့်  က� းီက� ပ်ခြ ငး်တို�ကို ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ခ) သကဆ်ိုင်ရာပြ ညေ်ထာင်စဝုန်က� းီဌာနများ�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ပ� းီ မသန်စမွး်သူ 

များ၏ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမး်အတွက် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ� 

အစညး်များ�ငှ့် ပဂု�လကိ အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်သင်က� ား�ုိင်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည။် 

(ဂ) ေအာကပ်ါ အခွန်အခကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်�ှင့် ပစ�ည်းများ 

တင်သွင်းခွင့် ရရိှေရးအတွွက် တညဆဲ်အခနွဆိ်ငု်ရာ ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ 

များ လပုထ်ုံးံလပုန်ညး်အတိငုး် တင်ပြ ေဆာငရ်ွကရ်န်် သကဆုိ်င်ရာ 

 ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနများ၊ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ�များ�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည်-  

(၁) မသန်စွမ်းသူများအတွက်  ပြ ည်ပမှ လှူဒါန်းေထာက်ပ့ံသည့် ေင ွ

ေက� း�ငှ့် ပစ�ညး်များအေပ� အခွန်ကငး်လွတ်ခငွ်မ့ျား ရရှှိေစရန််၊ 
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(၂) စးီပာွးေရးအကျို းအမြ တ်အတွက် မဟတ်ုဘဲ မသန်စမွး်သမူျား 

အသုံးပြ ုရန်ပြ ညပ်မှ တငသ်ငွး်ေသာ အေထာက်အကူပြ ု ပစ�ညး် 

ကရိိယာများ၊ ေလက့ျင့်သင်က� ားေရး ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ ဆက ်

သယွေ်ရး ပစ�ညး်ကရိိယာများ၊ ေဆးဝါးများ၊ ေဆးကသုေရး 

ပစ�ညး်ကရိိယာများ�ငှ့်  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရး ပစ�ညး်များ တင် 

သငွး်ခငွ့်၊ အခွန်အခ ကငး်လတ်ွခငွ့်များ ရရှိေစရန်၊ 

(၃) မသန်စမွး်သမူျား�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�များမှ မသန် 

စမွး်သမူျား အသုံးပြ ုရန် ထတ်ုလပုေ်သာ ထတ်ုကန်ုပစ�ညး်များ 

အေပ� အခန်ွအခ ကငး်လတ်ွခငွ့် ရရိှေစရန်၊ 

(၄) မသန်စမွး်သမူျားကို အလပုအ်ကိုင် ခန်�ထားေပးေသာ အဖွဲ� 

အစညး်များ၊ ကမု�ဏီများ�ငှ့် ပဂု�လကိ စးီပာွးေရးလပုင်န်းရှငမ်ျား 

သည် သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက် ထက် 

ပို၍ မသန်စမွး်သမူျားကို အလပုခ်န�်ထားေပးပါက ပို၍ခန�်ထား 

ေသာ မသန်စမွး်သ ူ ဦးေရအလိုက် အခွန်ေလျာ့ေပါ့ခငွ့် ရရှေိစ 

ရန်၊ 

(၅)  မသန်စမွး်သမူျားကိုယ်တုိင် တညေ်ထာငထ်ားသည့် စးီပာွးေရး 

လုပ်ငန်းများ၊ ယင်းတုိ�ကိုယတုိ်င် ထတ်ုလပုသ်ည့် ကန်ုပစ�ညး်များ 

အတွက် အခွန်ကငး်လွတ်ခငွ့် သို�မဟုတ် သကသ်ာခငွ့်များ ရရိှ 

ေစရန်။  
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၃၆။  အလပုရ်ငှသ်ည် -  

(က) မသန်စမွး်သမူျား အလပု်အကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ ရရှိေရး�ငှ့် စပ်လျ�်း 

၍ အမျိုးသားေကာ်မတီကချမှတ်ေသာ မူဝါဒ�ှင့်စီမံချက်များကို လိုက် 

နာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ကွ်ရမည။် 

 (ခ) အလပုခ်န်�ထားရာတွင် အလပုအ်ကိုင် အမျိုးအစားအလိုက် အလပု် 

လပုက်ိုင�်ိငုစ်မွး်ရိှေသာ မသန်စမွး်သမူျားကို သင့်ေလျာ်ေသာ အလပု် 

တွင် အမျို းသားေကာမ်တီမှ သတ်မှတ်ေပးေသာ ေဝပုံကျ��နး်ထား     

အေရအတွကအ်တုိငး် ခန်�ထားရမည။် 

 (ဂ) ပဒုမ်ခွဲ (ခ) အရ အလပု်ခန်�ထားရာတွင် ဦးစးီဌာန�ငှ့် သကဆုိ်င်ရာမ� ို � 

နယ် အလပု်အကိုင်�ငှ့် အလပုသ်မားရှာေဖေွရး �ုံးများတွင် မတ်ှပုံတင် 

ထားသည့် မသန်စမွး်သမူျားကို ေရွးချယခ်န်�ထားရမည။် 

 (ဃ) မသန်စမွး်သမူျားအား အလပုခ်န်�ထားရာတွင် အလပု် လပုက်ိုင�်ိုငစ်မွး် 

ရိှမ�အေပ�မတူည၍် လေူတွ�စစေ်ဆးခန်�ထားေရး၊ လပုခ်လစာ�င့်ှ 

အလပုသ်မားအခငွ့်အေရးများ တနး်တူခစံားခငွ့်ရှိေရး၊ ရာထးူတိးုမြ �င့် 

ေရး၊ အလပုခ်ငွ်တည်မ� ေဲရး၊ အခမဲ့ အသကေ်မးွ ဝမး်ေကျာငး်ပညာများ 

ေလက့ျင့်သင်က� ားခငွ့် ရရိှေရးအပါအဝင် မသန်စမွး်သမူျား�ငှ့် သင့် 

ေလျာ်သည့် အစီအစဥမ်ျား ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

 (င) ပဒုမ်ခွဲ(ခ)အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတကွ် 

အတိငုး် အလပုခ်န်�ထားခြ ငး် မပြ ု�ိုငလ်�င်ဖြ စေ်စ၊ အလပုခ်န�်ထားရန် 
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အေခြ အေနမေပးလ�င် သို�မဟုတ် အခငွ့်အလမး်မရိှလ�ငြ်ဖစေ်စ မသန် 

စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးများဆိုင်ရာ ရနပ်ုံေငသွို� သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ေငပွမာဏကို ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အတိုငး် ေပးသငွး် 

ရမည။်  

 (စ) ပဒုမ်ခွဲ (ခ)အရ အလပု်ခန်�အပထ်ားေသာ မသန်စမွး် အလပုသ်မား 

သို�မဟုတ် ဝနထ်မး်ဦးေရ စာရငး်ကို လညး်ေကာင်း၊ အလပု်ခန�်ထားရန် 

ရိှေသာ လစလ်ပသ်ည့် အလုပ်အကုိင် စာရင်းကုိ လည်းေကာင်း၊ ဦးစီး 

ဌာန�ှင့် သက်ဆုိင်ရာမ� ို �နယ် အလုပ်အကုိင်�ငှ့် အလပုသ်မား ရှာေဖေွရး 

�ုံးများသို� ေပးပို�ရမည။် 

 

 

 

အခန်း (၁၁) 

မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပံုတင်ခြ င်း 

၃၇။ မသန်စမွး်သမူျားသည် ဤဥပေဒပါ အခငွ့်အေရးများကို ရရှိခစံား�ိုင်ရန် 

အတွက် ၎င်းတုိ�၏ဆ��အေလ�ာက် မသန်စမွး်သူဖြ စေ်က� ာငး် အသိအမတှ်ပြ ုရန် 

သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့်အည ီမတ်ှပုတံင် ေလ�ာက်ထား�ိုငသ်ည။်  
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၃၈။  ဝန်က� းီဌာနသည် - 

 (က) ဦးစးီဌာန၊ ��န်က� ားေရးမှူ းချုပက်ို မတှပ်ုံတင်အရာရှခိျုပ် အဖြ စ် 

တာဝန်ေပးရမည။် 

 (ခ) ဤဥပေဒအရ မတ်ှပုံတင်ခြ ငး်လပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် တိငုး်ေဒသ 

 က� းီ သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ်များအလိကု် လမူ�ဝနထ်မ်းအရာရိှများကို မတ်ှ 

ပုံတင် အရာရှိများအဖြ စ် တာဝန် ေပးရမည။် 

၃၉။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပသ်ည ် အမျို းသားေကာ်မတီ�ငှ့် ဝန်က� းီဌာနတို�၏ လမး် 

��န်ချက�်ငှ့်အညီ - 

 (က) မသန်စမွး်သမူျားအားလုံး ၎င်းတုိ�၏ အခငွ့်အေရးများ အပြ ည့်အဝ ရရိှ 

ေစေရးအတွက် စာရငး်ဇယားများပြ ုစုခြ ငး်၊ သေုတသနပြ ုခြ ငး်�ငှ့် မတ်ှ 

ပုံတင်ခြ ငး်ဆိုငရ်ာ လပုင်န်းတာဝနမ်ျားကို  က� းီက� ပ်ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

 (ခ) မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုံတင်ခြ ငး်ဆိုင်ရာ လပုင်န်းများကို ေဆာငရွ်က် 

ရာ၌ လ�ူအခငွ့်အေရး�ငှ့် အေခြ ခလံတွလ်ပခ်ငွ်မ့ျားကို ကာကယွ�်ိုငရ်န် 

အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာက လကခ်ထံားသည့် စ�ံ�န်းများ၊ ကျင့်ဝတမ်ျား�ငှ့် 

အညီ ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

 (ဂ) မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုံတင်ခြ ငး်�ငှ့် မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ် 

သည့်အဖဲွ�က ေဆးစစ်ေဆးခြ င်းတုိ�ကုိ လွယ်ကူအဆင်ေ ပြ ေအာင် စစီဥ် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 
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 (ဃ) မသန်စမွး်သမူျားကိမုတှပ်ုံတင်ခြ ငး်၊ မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစသ်တမ်တှ် 

သည့်အဖွဲ�ထံတွင် ေဆးစစ်ေဆးမ�ခံယူရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေဆးစစ် 

ေဆးခြ င်း�ှင့် ေဆးေထာက်ခံချက် လကမ်တ်ှထတ်ုေပးခြ ငး်တုိ�ကို အခမဲ့ 

စစီဥေ်ဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၄၀။ မသန်စမွး်သမူျားသည် မမိဆိ��အေလျာက် မသန်စမွး်သအူဖြ စ် မတှပ်ုံတင်�ိုင် 

ရန် သုိ�မဟုတ် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူက မသန်စွမ်းမ�အဆင့်  ပြ င်ဆင်သတ် 

မှတ်ရန်အတွက် မှတ်ပံုတင် က� းီက� ပေ်ရးမှူ းထသံို� ကိုယတ်ိုင်ဖြ စေ်စ၊ မဘိအပုထ်ိန်းသူ 

သို�မဟုတ် ကိုယစ်ားလယှ်ဖြ င့်ဖြ စေ်စ သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ်အ့ညီ ေလ�ာက်ထားရမည။် 

၄၁။ မတ်ှပုတံင်  က� းီက� ပေ်ရးမှူးသည်- 

 (က) ပဒုမ် ၄၀ အရ ေလ�ာက်ထားချကက်ို စစိစ်ပ� းီ မသန်စမွး်မ��ငှ့် စပလ်ျဥး် 

၍ ေဆးေထာက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ေပးမည့် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ် 

သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�ထံတွင ်ေဆးစစ�်ိငုရ်န် ေဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖဲွ�က ထုတ် 

ေပးေသာ ေဆးေထာက်ခံချက် လက်မှတ်�ှင့်အတူ ေလ�ာက်ထားချက်ကုိ 

သက်ဆုိင်ရာ မှတ်ပံုတင်အရာရိှသို� တင်ပြ ရမည်။ 

၄၂။ သကဆုိ်င်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှသိည် - 

 (က) ပဒုမ် ၄၁၊ ပဒုမ်ခွဲ (ခ)အရ တင်ပြ ေလ�ာကထ်ားချက်ကို စစိစ်ပ� းီ သေဘာ 

ထားမတှခ်ျက�်ငှ့်အတူ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီ 

   သို� တင်ပြ ရမည်။ 
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 (ခ) မှတ်ပံုတင်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူက မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းကုိ ပယ်ဖျက် 

ေပးရန် ေလ�ာက်ထားလာသည့်အခါ တုိင်းေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

ေကာ်မတ၏ီ အတည်ပြ ုချကရ်ယူ၍ မသန်စမွး်သအူဖြ စ ် မှတ်ပုတံင ်

ထားခြ ငး်ကို ပယဖ်ျကေ်ပးပ� းီ သကဆုိ်င်ရာ တိုငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတု ်

 ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီသို� မှတ်တမး်တင်ရန် စာရင ်းေပးပို�ရမည။် 

 (ဂ) မသန်စမွး်သူ၏ မသန်စွမး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်ငသ်တ်မတ်ှေပးရန် ေလ�ာက် 

ထားခြ ငး်�ငှ့် သတ်မတှ်ထားေသာ မသန်စမွး်မ�အ �ဂါရပမ်ျား�ငှ့် အကျုးံ 

မဝင်ခြ ငး် ေတွ�ရိှသည့်အခါ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့် 

အဖွဲ�၏ မတ်ှချက်တုိ��ငှ့်အတူ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

ေကာ်မတသီို� တင်ပြ ရမည။် 

၄၃။ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီသည်- 

 (က) ပဒုမ် ၄၂၊ ပဒုမ်ခွဲ (က)အရ တင်ပြ ေသာ ေလ�ာက်ထားချကက်ို စစိစ်ပ� းီ 

မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုရန် ေလ�ာကထ်ားခြ ငး်ကို ခငွ့်ပြ ုခြ ငး် သို�မဟတု်  ငြ ငး် 

ပယ်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

 (ခ) ပဒုမ်ခွဲ(က)အရ မသန်စွမး်သအူဖြ စ် မတ်ှပုတံငခ်ွင့်ပြ ုပါက ေလ�ာက် 

ထားသအူား သကေ်သခံလကမ်တ်ှ ထတုေ်ပးရမည။် 

 (ဂ) ပဒုမ်၄၂၊ ပဒုမ်ခွဲ(ဂ)အရ မသန်စမွး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်ငသ်တမ်ှတ်ေပးရန် 

ေလ�ာကထ်ားခြ ငး်�ငှ့် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စမွး်မ� အ �ဂါရပမ်ျား�ငှ့် 
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အကျုးံမဝငေ်တာ့ေက� ာင်း တင်ပြ ချကက်ို စစိစ်ပ� းီ အတည်ပြ ုခြ ငး် 

သို�မဟုတ် ပယဖ်ျက်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

 (ဃ) မသန်စွမ်းသူများကုိ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ထုတ်ေပးခြ င်း သုိ�မဟုတ် ပယ် 

ဖျက်ခြ ငး်၊ မသန်စမွး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်ငသ်တမ်တှ်ခြ ငး်�ငှ့် သတ်မှတ်ထား 

ေသာ မသန်စမွး်မ�အ �ဂါရပမ်ျား�ငှ့် အကျုးံမဝင်ခြ င်း တုိ�အတကွ် စာရငး် 

များအား မတ်ှတမး်တင�်ိုငရ်န်  မတ်ှပုံတငအ်ရာရှိက  မတ်ှပုံတင်အရာ 

ရိှချုပထ်သံို� တင်ပြ ေစရမည။် 

 

အခန်း (၁၂) 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ�များဖဲွ�စည်းခြ င်း�ှင့် မှတ်ပံုတင်ြခငး် 

၄၄။ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ေဆာင်ရွက် 

ေသာ အဖွဲ�အစညး်များသည ် ဤဥပေဒပါအခငွ့်အေရးများ၊ လိုအပေ်သာ နညး်ပညာ 

များ၊ ကညူပီံ့ပိးုမ�များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�များ ရရိှေရးအတကွ် ၎ငး်တုိ�၏ ဆ�� 

အေလျာက် သတ်မတ်ှချကမ်ျား�ငှ်အ့ညီ မတ်ှပုတံင ်ေလ�ာကထ်ား�ိုငသ်ည။် 

၄၅။ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖဲွ�များမှ ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် မသန်စွမ်းသူများ အသင်း 

အဖဲွ�များမှ အဖွဲ�ဝင်မဟုတ်သည့် မသန်စွမ်းသူ ကုိယ်စားလှယ်များ ဖြ င့် ြမန်မာ�ိုငင် ံ

မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပက်ို ဖွဲ�စညး်ပ� းီ အမျိုးသားေကာ်မတီ�ငှ့် ည�ိ�ိ�ငး်၍ 

လပုင်န်းတာ၀န်များ သတ်မတ်ှရမည။် 

 ၄၆။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပသ်ည ် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ်အ့ေရးများကို ပိုမိုထိ 

ေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်အလုိ�ငှာ မသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖဲွ�များကုိ ဤဥပေဒ�ငှ့် 
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အညီ မတှပ်ုံတင�်ိုငေ်ရးအတွက ် ြမန်မာ�ိငုင်မံသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပ�်ငှ့် ည�ိ��ိငး် 

ပးူေပါငး် ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၄၇။ မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုက်ဖြ စေ်စ၊ မသန်စမွ်းမ�အမျိုးအစားများ စေုပါငး် 

၍ဖြ စေ်စ သကဆုိ်င်ရာမသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�တစခ်ခုကုို မတ်ှပုတံငရ်န် သက ်

ဆုိင်ရာ တိငုး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် မသန်စမွး်သူအသငး်မှတစ်ဆင့် ြမန်မာ 

�ိုငင်မံသနစ်မွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� သတ်မတှ်ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ ေလ�ာကထ်ားရ 

မည။် 

၄၈။  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပသ်ည် ပဒုမ်၄၇အရ မတ်ှပုံတငေ်ပးရန် 

ေလ�ာကထ်ားချကက်ို စိစစ်ပ� းီ သေဘာထားမတ်ှချက်ဖြ င့် အမျိုးသားေကာ်မတသီို� 

တင်ပြ ရမည။် 

၄၉။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်- 

 (က) ပဒုမ်၄၈အရ  မြ န်မာ�ိငု်ငမံသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပ၏် တင်ပြ ချက် 

များကို စစိစ်ပ� းီ အသငး်အဖွဲ�၏ မတ်ှပုံတင်ခွင့်သက်တမ်း�ှင့် စည်းကမ်း 

ချက်များ သတ်မှတ်၍ မှတ်ပံုတင်ခငွ့်ပြ ုခြ ငး် သို�မဟတ်ု မတ်ှပုတံငရ်န် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည်။ 

 (ခ) ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ မတှပ်ုံတငခ်ငွ့်ပြ ုေသာ မသန်စွမး်သမူျား အသငး်အဖွဲ� 

ကို သတ်မှတ်ထားေသာမတ်ှပုတံငခ် ေပးသငွး်ေစ၍ မတ်ှပုတံငလ်က် 

မတ်ှ ထတ်ုေပးရမည။် 
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၅၀။ ဤဥပေဒအာဏာမတည်မကီ အသငး်အဖွဲ�များ ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်ဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

အရ  ပြ ညထ်ေဲရးဝန် က� ီးဌာန၊ အသင်းအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်းခွင့် ပြ ုေရး  က� းီက� ပ်ေရး 

ဗဟုိအဖဲွ�တွင် ဖဲွ�စည်းခ့ဲေသာ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ� တစခ်ခုသုည် အသငး် 

အဖွဲ�မှတ်ပုံတင်ရန် ဤဥပေဒ အာဏာတည်ပ� းီ ေနာက်ရက်ေပါင်း ၁၈၀ အတွင်း 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက� ီး သို�မဟတု်  ပြ ညန်ယ်မသန်စမွး်သမူျား အသင်းမတှစဆ်င့် 

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ်သိ�ု သတ်မတ်ှချကမ်ျား�ငှ့်အညီ ေလ�ာကထ်ား 

ရမည။် 

၅၁။  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပသ်ည ်ပုဒမ်၅၀အရ ေလ�ာကထ်ားချက် 

ကို စစိစ်ပ� းီ သေဘာထားမတ်ှချက�်ငှ့်အတူ အမျိုးသားေကာ်မတီသိ�ု တင်ပြ ရမည။်  

၅၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ပဒုမ် ၅၁ အရ တင်ပြ ချကက်ို စစိစ်ပ� းီ မတ်ှပုံတင် 

ခငွ့်ပြ ုခြ ငး်၊ မတ်ှပုံတငရ်န်  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်�ငှ့် မတ်ှပုံတင် လကမ်တ်ှထတုေ်ပးခြ ငး် တုိ�ကို 

ပဒုမ် ၄၉ �ငှ့်အညီ ေဆာငရွ်က်ရမည။် 

၅၃။ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�တစခ်ခုသုည်- 

 (က) မတ်ှပုတံင် သကတ်မး်တုိးမြ �င့်လိပုါက သကတ်မး်မကန်ုဆံုးမီ အနညး်ဆုံး 

ရကေ်ပါငး် ၆၀  က� ို တင်၍ သကတ်မး်တိးုမြ �င့်ေပးရန် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်း 

ေဒသက� းီ သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အသငး်မတှစ်ဆင့် 

ြမန်မာ�ိုငင် ံမသန်စမွး်သူများ အသငး်ချုပသုိ်� ေလ�ာက်ထားရမည်။ 

 (ခ) မှတ်ပံုတင် သကတ်မး်ကုန်ဆုံးပ� းီေနာက် သကမ်တ်ှထားသည့် ဒဏ်ေက� း 

ေပးသငွး်ပ� းီ မှတ်ပံုတင် သကတ်မး်တိးုမြ �င့်ေပးရန် ေလျာကထ်ား�ိင်ု 
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သည။် သို�ရာတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမး် ပရဟိတအသငး်အဖွဲ�  ဖြ စပ်ါက  

သကမ်တ်ှထားသည့် ဒဏ်ေက� းေပးသငွး် ရန်မလို။  

၅၄။ ြမန်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပသ်ည် ပုဒမ်၅၃အရ ေလ�ာကထ်ားချက် 

ကို စစိစ၍် သကတ်မး်တိုးမြ �င့်ခ ေပးသငွး်ေစပ� းီ အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီ 

ချက်ဖြ င့် မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ေပးခြ ငး် သို�မဟုတ်  သကတ်မး်တိုးမြ �င့် 

ေပးရန်  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

၅၅။ ဤဥပေဒအရ မတှပ်ုံတငထ်ားေသာ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ� တစခ်ခုု 

သည ်- 

 (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စညး်ကမး်ချက ်တစစ်ုတံစရ်ာကို ေဖာကဖ်ျက်ခြ ငး် 

မပြ ုရ။ 

 (ခ) အမျို းသားေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာမူဝါဒ၊ လမ်း��န်ချက်များ�ှင့်အညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် ပျကက်ကွ်မ�မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာနည်းဥပေဒများ၊ အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန်��ှင့်��န်က� ားချက်ပါ တားမြ စ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ခြ ငး် 

မပြ ုရ။   

၅၆။  အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ဤဥပေဒအရ မတ်ှပုံတငထ်ားေသာ မသန်စွမး်သူ 

များအသငး်အဖွဲ� တစခ်ခုုက ပဒုမ် ၅၅ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပ်ရပက်ို ေဖာကဖ်ျက် 

ေက� ာငး်ေတ�ွရိှပါက ထိုအသငး်အဖွဲ�ကို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ စမီခံန်�ခွဲေရးဆုိငရ်ာ ဆံုးဖြ တ် 

ချကတ်စရ်ပ်ရပက်ို ချမတ်ှ�ိုငသ်ည် - 
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 (က) သတိေပးပ� းီ ဤဥပေဒအရ ထတ်ုပြ နသ်ည့် နညး်ဥပေဒများတငွ် သတ် 

မတ်ှထားေသာ ဒဏ်ေက� းကို ေပးေဆာငေ်စခြ ငး်၊ 

 (ခ) သကဆုိ်င်ရာ မသန်စမွး်သအူသငး်အဖွဲ�တစခ်ခု၏ု မတ်ှပုံတင် လကမ်တှ် 

ကို ဤဥပေဒအရ ထတု်ပြ န်သည့် နညး်ဥပေဒများတွင် သတ်မှတ်ထား 

ေသာ ကာလအထိ ယာယရီပ်ဆုိငး်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) သက်ဆုိင်ရာမသန်စွမ်းသူ အသင်းအဖဲွ�တစ်ခုခု၏ မှတ်ပံုတင် လက်မှတ် 

ကုိ ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

 

အခန်း (၁၃) 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� 

အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့်  

ပုဂ�လိက  ပြ န်လည် ထူေထာင်ေရး ဌာနများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

 

၅၇။ ပဂု�လကိပညာသင် အထးူေကျာငး်ကိုဖြ စေ်စ၊  ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူ 

သငတ်နး်ေကျာငး် ကိုဖြ စေ်စ၊ ပဂု�လကိ  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာန ကိုြဖစေ်စ 

တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှေ်နသ ူ သို�မဟတ်ု တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှလ်ိသုသူည် သကဆိ်ငုရ်ာ 

တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးသို� သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ 

ခငွ့်ပြ ုမိန်� ေလ�ာကထ်ားရမည်။ 
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၅၈။ သကဆုိ်င်ရာ တုိငး်ေဒသ က� းီ  သို�မဟတု်  ပြ ညန်ယလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံးသည် ပဒုမ် 

၅၇ အရ ခငွ့်ပြ ုမန်ိ�ေလ�ာကထ်ားချကက်ို စစိစ်ပ� းီ သေဘာထား မတ်ှချက�်ှင့်အတူ ဦးစးီ 

ဌာနသိ�ု တင်ပြ ရမည။် 

၅၉။ ဦးစးီဌာနသည ်- 

 (က) ပဒုမ် ၅၈ အရ ေလ�ာကထ်ားချက�်ငှ့် သေဘာထားမှတ်ချက် တုိ�ကို 

စိစစ်ပ� းီ တည်ေထာင်ခွင့် ပြ ုခြ င်း သို�မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

 (ခ) ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ တညေ်ထာငခ်ငွ့်  ပြ ုပါက ပိုင်ရှင်အား သတ်မတှထ်ား 

ေသာ အခေက� းေငေွပးသငွး်ေစပ� းီ စညး်ကမး်ချကမ်ျား�ငှ့် ခငွ့်ပြ ုမနိ�် 

သကတ်မး်တုိ�ကို သတ်မှတ်၍ ခငွ့်ပြ ုမိန်�ကို ထတ်ုေပးရမည။် 

၆၀။ ပိုငရ်ငှတ်စဦ်းဦးသည ်ပဂု�လကိအသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက 

ပညာသင်အထူးေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာန တစခ်ခုကုို ခငွ့် ပြ ုမိန်� 

သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ရန် သကတ်မး်မကုန်ဆံုးမီ အနညး်ဆံုး ရကေ်ပါငး် ၆၀  က� ို တင၍် 

တုိငး်ေဒသက� းီ သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် လူမ�ဝန်ထမ်း�ံုးမှတစ်ဆင့် ဦးစီးဌာနသုိ� ေလ�ာက် 

ထားရမည။် 

၆၁။ ဦးစးီဌာနသည် ပဒုမ် ၆၀ အရ ေလ�ာကထ်ားချက်ကို စစိစ်ပ� းီ သကတ်မး်တုိးမြ �င့် 

ေပးရန် ခွင့်ပြ ုခြ င်း သုိ�မဟုတ် သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ု�ုိင်သည်။ 

၆၂။ ပဒုမ် ၆၁ အရ ခငွ့်ပြ ုပါက သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ခ ေပးသငွး်ေစပ� းီ သကတ်မး်တုိး 

 မြ �င့်ေပးရမည်။ 
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၆၃။ ပိုငရ်ငှ် တစဦ်းဦးသည်  - 

 (က) သတ်မှတ်ထားေသာ စညး်ကမး်ချက ်တစစ်ုတံစရ်ာကို ေဖာကဖ်ျက်ခြ ငး် 

မပြ ုရ။ 

 (ခ) အမျို းသားေကာ်မတီက ချမတှေ်သာမဝူါဒ၊ လမး်��န်ချကမ်ျား�ငှ့်အညီ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်မ�မရိှေစရ။ 

 (ဂ) ဤဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျဥး်များ၊ စညး် 

ကမး်များ၊ အမနိ�်၊ ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမန်ိ��ငှ့်��န်က� ားချကပ်ါ တာဝန�်ငှ့် 

တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပ်ကို ေဖာကဖ်ျက်ခြ ငး် မပြ ုရ။  

၆၄။ ဦးစီးဌာနသည် ဤဥပေဒအရ ခွင့်ပြ ုမိန်�ရရိှသူ ပုိင်ရှင်က ပုဒ်မ ၆၃ ပါ တားမြ စ် 

ချက်တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး်ေတွ�ရိှပါက ထိုပိုင်ရှငက်ို ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ စမံီ 

ခန်�ခွဲေရးဆိငုရ်ာ ဆုံးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ် ချမတ်ှ�ိုငသ်ည-် 

 (က) သတိေပးပ� းီ သတ်မတှထ်ားေသာ ဒဏ်ေက� းကို ေပးေဆာငေ်စခြ ငး်၊ 

 (ခ) ခငွ့်ပြ ုမိန်�ကို ကာလသတ်မတ်ှ၍ ယာယီရပ်ဆုိငး်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) ခငွ့်ပြ ုမိန်�ကို   ပယဖ်ျက်ခြ ငး်။ 
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အခန်း (၁၄) 

အယူခံခြ င်း 

၆၅။ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီကပဒုမ် ၄၃ အရ မသန်စမွး်သူ 

များအား မတှပ်ုံတင်ရန်  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် သို�မဟတု် မသန်စမွး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်င်သတ်မှတ် 

ေပးရန် ေလ�ာကထ်ားခြ ငး် သို�မဟတု် သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စမွး်မ�အ �ဂါရပ�်ငှ့် 

အကျုးံမဝငေ်တာ့သဖြ င့် မတ်ှပုံတငထ်ားခြ ငး်ကို ပယဖ်ျက်ခြ ငး်�ငှ်စ့ပလ်ျဥ်း၍ ချမှတ် 

သည့် ဆံုးဖြ တခ်ျကက်ို မေကျနပသ်သူည် ထိုဆံုးဖြ တ်ချက် ချမတ်ှသည့်ေန�မှ ရကေ်ပါငး် 

၆၀ အတွငး် မတ်ှပုံတင်အရာရိှချုပထ်သံိ�ု သတ်မတ်ှချကမ်ျား�ငှ့်အညီ အယခူံ�ိုငသ်ည။် 

၆၆။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပသ်ည ် ပဒုမ် ၆၅ အရ ေလ�ာကထ်ားလာသည့် အယခံူ 

အမ�ကို စစိစ်ပ� းီ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီက ချမတှသ်ည့် ဆံုးဖြ တ် 

ချကက်ို အတည်ပြ ုခြ ငး်၊  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး် သို�မဟုတ် ပယဖ်ျက်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

၆၇။ ေအာက်ပါတုိ��ှင့် စပ်လျ�်း၍ ချမှတ်သည့်ဆံုး ဖြ တ်ချက်ကုိ မေကျနပ်သူသည် 

ထိုဆုးံဖြ တခ်ျက် ချမတ်ှသည့်ေန�မှ ရကေ်ပါငး် ၆၀ အတွငး် အမျိုးသား ေကာ်မတသီို� 

သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့်အည ီအယခူ�ံိုငသ်ည်- 

 (က) မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပက် ပဒုမ် ၆၆ အရ အယခူံမ�တွင် ချမှတ် သည့် 

ဆံုးဖြ တ်ချက်၊ 

 (ခ) ဦးစးီဌာနက ပဂု�လကိပညာသငအ်ထးူေကျာငး်၊ ပဂု�လကိ အသက်ေမွး 

မ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာန 

တစခ်ခုကုို တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှလ်ိုသူအား ခငွ့်ပြ ုမနိ�်ထုတ်ေပးရန် 
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ေလ�ာကထ်ားချကက်ို ပုဒမ် ၅၉၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် 

သို�မဟုတ် ပဒုမ် ၆၁ အရ ခငွ့်ပြ ုမိန်�သက်တမး် တုိးမြ �င့်ေပးရန်  ငြ ငး်ပယ် 

 ခြ ငး်ပြ ုသည ့် ဆံုးဖြ တ်ချက၊် 

 (ဂ) ဦးစးီဌာနက ပိုငရှ်ငတ်စ်ဦးဦးအား ပဒုမ်၆၄အရ ချကမ်ှတ်သည့် စမီခံန်� 

ခွဲေရးဆိငုရ်ာ ဆံုးြဖတ်ချက။် 

၆၈။ အမျို းသားေကာ်မတီသည် ပုဒ်မ ၆၇ အရ အယူခံမ�ကုိ စိစစ်ပ� းီ မှတ်ပံုတင်အရာ 

ရိှချု ပ်ကဖြ စ်ေစ၊ ဦးစးီဌာနကဖြ စေ်စ ချမတ်ှသည့် ဆံုးဖြ တခ်ျကက်ို အတည်ပြ ုခြ ငး်၊ 

 ပြ ငဆ်င်ခြ ငး် သို�မဟုတ် ပယဖ်ျက်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

 

အခန်း (၁၅) 

ရန်ပံုေငွထူေထာင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခဲွခြ ငး် 

 

၆၉။  အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ဤဥပေဒပါလပုင်နး်များကို ထေိရာက ် ေအာင်မြ င် 

စာွ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက ်�ိုင်ရနအ်တွက ်ရန်ပုေံငကွို ေအာကပ်ါရေငမွျား 

 ဖြ င့် ထေူထာငထ်ားရိှရမည-် 

 (က)  ပြ ညေ်ထာငစ် ု အစိုးရအဖွဲ�က ခငွ့်ပြ ုသည့် ပြ ညေ်ထာငစ်ဘု�ာ ရန်ပုံ 

ေငမွ ှေထာကပ်ံေ့ငမွျား၊ 

 (ခ)  ပြ ညတ်ငွး် ပြ ညပ်ရိှ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ် ့ ေစတနာရှငမ်ျား၏ ကညူပီံ့ပိုး 

ေငမွျား၊ 
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 (ဂ) မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ�မှတ်ပံုတင်ခ၊ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခ�ှင့် အခြ ား 

အခေက� းေငွများ၊ 

 (ဃ) ပဂု�လကိပညာသင်အထးူေကျာငး်များ၊ ပုဂ�လကိ အသကေ်မးွမ� အထးူ 

သငတ်နး်ေကျာငး်များ�ငှ့် ပဂု�လကိ ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးဌာနများ 

တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှ်ရန် ခငွ့်ပြ ုမိန်�ထုတ်ေပးခြ ငး်�ှင့် သက်တမး်တိးုမြ �င့် 

ေပးခြ ငး်တုိ�မ ှရရှိေသာ အခေက� းေငမွျား၊ 

 (င) သတ်မှတ်ေသာ ေဝပုံကျ��န်းထားအေရအတွကအ်တိုငး် ပဂု�လကိ 

အလပု်ရှငက် သင့်ေလျာ်ေသာ အလပုလ်ပုက်ိုင�်ိုငသ်ည့် မသန်စမွး်သူ 

အား အလပုခ်န်�ထားခြ ငး် မပြ ုသည့်အတကွ ်ထည့်ဝငရ်ေသာေငမွျား၊ 

 (စ) ပဒုမ် ၅၆�ငှ့် ပဒုမ် ၆၄ တုိ�ပါ စမီခံန်�ခွေဲရး ဆံုးြဖတ်ချကအ်ရ ချမတ်ှ 

ေသာ ဒဏ်ေက� းများ။ 

၇၀။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်ရန်ပုံေငွထနိး်သမိး်ေရး�ငှ့် စမီခံန်�ခွဲေရးတို� အတွက် 

သင့်ေလျာေ်သာ ပဂု�ို လမ်ျားဖြ င့် ရန်ပု ံေငစွမီခံန်�ခွဲေရး အဖွဲ� ဖွဲ�စညး်ရမည။် 

၇၁။ ပဒုမ် ၇၀ အရ ဖွဲ�စညး်သည့် ရန်ပုံ ေငစွမီခံန်�ခွဲေရးအဖွ�ဲသည် ရနပ်ုံေငကုိွ 

ဘ�ာေရး စညး်မျ�း်စညး်ကမး်များ�ငှ့်အညီ ထိန်းသမိး်ခြ ငး်�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲခြ ငး်တုိ�   ပြ ုရ 

မည့်အပြ င်  �စှစ်�ဘ်�ာေရးရငှး်တမး်�ငှ့် အရအသုံးေငွ စာရငး်ရှငး်တမး်များ  ပြ ုစ၍ု 

အမျိုးသားေကာ်မတီသို� တင်ပြ ရမည်။ 

၇၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ရနပ်ုံေငစွာရငး်များကို  ပြ ည်ေထာငစ်ု စာရငး်စစ် 

ချုပ�်ုံး၏ စစေ်ဆးမ� ခယံူရမည။် 
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အခန်း (၁၆) 

တားမြ စ်ချက်�ှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ 

၇၃။ မညသ်ည့်ပိုငရှ်ငမ်� - 

(က) ပဂု�လကိပညာသင်အထးူေကျာငး်၊ ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူသင် 

တနး်ေကျာငး်၊ ပဂု�လကိ  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးဌာနများအား ဤဥပေဒ 

အရ ခငွ့်ပြ ုမနိ�်မရှိဘဲ တညေ်ထာငဖ်ငွ်လ့စှ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ခ) စမီခံန်�ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆံုးဖြ တ်ချကအ်ရ ခငွ့်ပြ ုမနိ�်ကို ကာလသတ်မတှ၍် 

ယာယရီပဆ်ိုငး်ခြ ငး် သို�မဟတ်ု ပယဖ်ျက်ခြ ငး်ပြ ုသည့် ကာလအတွငး် 

အဆိုပါ ေကျာငး် သို�မဟုတ် ဌာန တစခ်ခုကုို ဖငွ ့်လစှ်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၇၄။ မညသ်မူ� - 

(က) မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးက ေကျာင်းဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ထားချက်ကုိ အဆုိပါ 

ေကျာင်း သုိ�မဟုတ် ဌာနတစခ်ခုမုှ ခိုငလ်ုေံသာ အေက� ာငး်မရိှဘဲ 

ေကျာငး်ဝငခ်ငွ်က့ို  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်မပြ ုရ။ 

(ခ)  ေကျာင်းဝင်ခွင့်ပြ ုထားေသာ မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးကုိ ခုိင်လံုေသာ 

အေက� ာငး်မရိှဘဲ အဆိုပါေကျာငး် သို�မဟုတ် ဌာနတစခ်ခုကု ထတ်ုပယ် 

 ခြ ငး်မပြ ုရ။ 
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၇၅။ မညသ်ည့် အလပုရှ်ငမ်� - 

(က) သင့်ေလျာေ်သာ အလုပ်ကုိ လုပ်ကုိင်�ုိင်စွမ်းရိှေသာ မသန်စွမ်းသူကုိ   

သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပံုကျ��န်းထား အေရအတွက်အတုိင်း အလုပ် 

ခန်�ထားရန် ပျကက်ကွ်ခြ ငး် မရိှေစရ။ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ အလပုခ်န်�ထားေသာ မသန်စမွး်သကူို ခိုငလ်ုေံသာ 

အေက� ာငး်မရိှဘဲ အလပု်ရပစ်ဲခြ ငး်၊ အလပုမ်ှ ထတ်ုပယ်ခြ ငး်၊ ရာထးူချ 

 ခြ ငး်�ငှ့် ေပြ ာငး်ေရ��တာဝန်ေပးခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၇၆။ မညသ်ည့် အလပုရှ်ငမ်� - 

(က) ခန်�ထားေသာအလပုသ်မား�ငှ့် ဝန်ထမး်ဦးေရစာရငး်ကို လညး်ေကာငး်၊ 

သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အရ အလပုခ်န�် 

ထားရန် ကျနရ်ှိေသာအလပုေ်နရာ အေရအတွက်၊ အလုပ်သမား အရည် 

အချင်း�ှင့် အလုပ်အကုိင် အမျို းအစားများကုိ လညး်ေကာငး်၊ ဦးစးီဌာန 

�ငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာမ� ို �နယ် အလပုအ်ကိုင် �ငှ့် အလပုသ်မား  ရှာေဖေွရး 

�ုံးများသို� ေပးပို�ရန် ပျက်ကကွ်ခြ ငး် မရှေိစရ။ 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျား�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျားကို ကညူေီဆာင်ရွက် ေပးသူများ 

အား သတ်မတှထ်ားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထား အေရအတွက်အရ အလုပ် 

ခန်�ထားေရးအတွက် လူေတွ�စစ်ေဆးခြ င်း�ှင့် ေလက့ျင့်သင်က� ားေပး 

 ခြ ငး်တုိ�အတကွ် ကန်ုကျစရိတ်ကို ယငး်တုိ�ထမံှ ေတာငး်ခံခြ ငး် မပြ ုရ။ 
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(ဂ) ဦးစီးဌာနမှ ဤဥပေဒပါ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ�ှင့် 

စပလ်ျ�း်၍ လပုင်န်းခငွ်သို� လာေရာကစ်စေ်ဆးခြ ငး်ကို ဟန်�တားခြ ငး်၊ 

ေ�ာှင့်ယကှ်ခြ ငး်၊  ငြ ငး်ဆုိခြ ငး် မပြ ုရ။ 

၇၇။ မညသ်မူ� - 

(က) မသန်စမွး်သမူျားအား မသန်စမွး်မ�ကိုအေက� ာငး်ပြ ု၍ သလိျက�်ငှ့် 

တမငခ်ွဲခြ ားဆကဆ်ံခြ ငး်၊ လျစလ်ျူ��ခြ ငး်၊ �ှိမ ်ခ့ျခြ င်း မပြ ုရ။ 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျားအား �ိုငထ်ကစ်းီနငး် အက� မး်ဖက်ခြ ငး်၊ တလွအဲသုးံ 

 ပြ ုခြ ငး်၊ အဓမ� အလပုခ်ိုင်းေစခြ ငး် မပြ ုရ။ 

(ဂ)  မသန်စမွး်သမူျားအား တလွဲအသုံးပြ ု၍ မည်သည့်အေက� ာငး်�ငှ့်မ� 

ကိုယက်ျို းစးီပွား မရှာရ။   

၇၈။ ဤဥပေဒအရ မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်ရရိှေသာ မည်သည့် မသန်စွမ်းသူများ 

အသင်းအဖဲွ�ဝင်မ� - 

(က) အမျို းသားေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာမူဝါဒ၊ လမ်း��န်ချက်များ �ှင့်အညီ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ပျကက်ကွမ်� မရိှေစရ။ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျဥး်များ၊ စညး် 

ကမး်များ၊ အမန်ိ�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမန်ိ��ငှ့်��န်က� ားချကပ်ါ တာဝန်�ငှ့် 

တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပရ်ပ်ကို ေဖာကဖ်ျက်ခြ ငး် မပြ ုရ။ 
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၇၉။ မညသ်ည့် ပိုငရှ်ငမ်ဆို ပဒုမ် ၇၃ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျက် 

ေက� ာငး်  ပြ စမ်�ထင်ရှားစီရင်ခြ ငး်ခံရလ�င် ထိုသကူို ၆ လ ထက် မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ် 

 ဖြ စေ်စ၊ ကျပ၁်၀ သနိး်ထက ်မပိုေသာ ေငဒွဏ်  ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ�်စှ်ရပလ်ုးံ  ဖြ စေ်စ ချမတ်ှ 

ရမည။် 

၈၀။ မညသ်မူဆို ပဒုမ် ၇၄ပါ တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပ်ရပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး် 

 ပြ စမ်�ထင်ရှားစရီင်ခြ ငး် ခရံလ�င်  ထိုသကူို ၁ �စှထ်က ် မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်ဖြ စေ်စ၊ 

ကျပ် ၁၅ သန်ိးထက် မပိုေသာ ေငဒွဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှရ်ပလ်ုံး  ဖြ စေ်စ ချမတ်ှရမည။် 

၈၁။ မညသ်ည့် အလပုရှ်ငမ်ဆို - 

 (က) ပဒုမ် ၇၅ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး်  ပြ စမ်� 

ထငရှ်ားစရီင်ခြ ငး် ခရံလ�င် ထိုသကူို ၁ �စှ် ထက် မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ် 

 ဖြ စေ်စ၊ အနညး်ဆံုး ကျပ် ၅ သန်ိးမှ အများဆုးံ ကျပ် ၁၅ သန်ိးထက် 

မပိုေသာ ေငဒွဏ်  ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှ်ရပလ်ုံး  ဖြ စေ်စ ချမတှရ်မည။် 

 (ခ) ပဒုမ် ၇၆ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး်  ပြ စမ်� 

ထငရှ်ား စရီင်ခြ ငး်ခရံလ�င ်ထိုသကူို ၆ လ ထက် မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ် 

 ဖြ စေ်စ၊ အနညး်ဆံုး ကျပ် ၃ သန်ိးမှ အများဆုးံ ကျပ် ၁၀ သန်ိးထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်  ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှ်ရပလ်ုံး  ဖြ စေ်စ ချမတှရ်မည။် 
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၈၂။ မညသ်မူဆို ပဒုမ် ၇၇ ပါ တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး် 

 ပြ စမ်�ထင်ရှား စရီင်ခြ ငး်ခရံလ�င် ထိုသကူို ၁ �စှ်ထကမ်ပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်  ဖြ စေ်စ၊ 

ကျပ် ၁၅ သန်ိးထက် မပိုေသာ ေငဒွဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှရ်ပလ်ုံး  ဖြ စေ်စ ချမှတ်ရမည။် 

၈၃။ ဤဥပေဒအရ မတ်ှပုံတငထ်ားေသာ မညသ်ည့်မသန်စမွး်သူ အသငး်အဖွဲ�ဝင် 

မဆုိ ပဒုမ် ၇၈ပါ တားမြ စခ်ျက် တစရ်ပရ်ပက်ို ေဖာကဖ်ျကေ်က� ာငး်  ပြ စမ်�ထင်ရှား 

စရီင်ခြ ငး်ခံရလ�င် ထိုသူကို ၃ လထက် မပိုေသာ ေထာငဒ်ဏ်  ဖြ စေ်စ၊ ကျပ် ၃ သန်ိး 

ထက ်မပိုေသာ ေငဒွဏ်  ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်�စှ်ရပလ်ုံး  ဖြ စေ်စ ချမတ်ှရမည။် 

 

 

အခန်း (၁၇) 

အေထွေထွ 

၈၄။ ကလုသမဂ� မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးများဆိငုရ်ာ ကန်ွဗငး်ရှငး်ပါ 

 ပြ �ာန်းချကမ်ျားကို ပိုမိုထေိရာကစ်ွာ အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်ွက�်ိုငေ်ရး�ငှ့် 

ေစာင့်က� ည့်ပ� းီ  က� းီက� ပ�်ိုငေ်ရးတုိ�အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

ေဒသဆုိင်ရာ အဖွဲ�အစညး်များ၊  ပြ ညပ်�ိုငင်ံများ�ငှ့် ဆကသ်ယွေ်ဆာင်ရွက်ရန်  

အလို�ငှာ - 

 (က) ဝန်က� းီဌာနသညဆ်ကသ်ွယ်ခြ ငး်အတကွ် ဗဟိုဌာနအဖြ စ် ေဆာင်ရွက် 

ရမည။် 
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 (ခ)  ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�သည ် လိုအပပ်ါက ဝန်က� းီဌာနအပြ င် သက် 

ဆိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်က� းီဌာနများကုိ ဆက်သွယ်ခြ င်း အတွက် ဗဟုိ 

ဌာနများအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပး�ိုငသ်ည။် 

၈၅။ အမျို းသားေကာ်မတီသည်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးအတွက် အထမိ်းအမတ်ှအဖြ စ် မသန်စမွ်းသမူျားေန� 

�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျား သတီငး်ပတ်တိ�ုကို သတ်မှတ်�ိုငသ်ည။် 

၈၆။ �ိုငင်ံ့ဝန်ထမး်မဟုတ်ေသာ အမျို းသားေကာမ်တီအဖွဲ�ဝင် တစဦ်းဦး သို�မဟတ်ု 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွ�စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် အဖဲွ�ဝင် သုိ�မဟုတ် ပုဂ�ို လ်တစ်ဦးဦး 

က ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမး်ေဆာငေ်နချိနတ်ငွ် ထိုသကူို  ပြ ညသ်�ူဝန် 

ထမး်  ဖြ စသ်ညဟ်ု မတ်ှယူရမည။် 

၈၇။ ဤဥပေဒအရေပးအပေ်သာ လပုင်န်းတာဝနမ်ျားကို သေဘာ�ိုးဖြ င့် ေဆာငရွ်က် 

သည့် �ိုငင်ံ့ဝနထ်မး်မဟုတ်ေသာ အမျို းသားေကာ်မတီအဖွ�ဲဝင် တစဦ်းဦး သို�မဟုတ် 

ဤဥပေဒအရ ဖဲွ�စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသည့် အဖဲွ�ဝင် သုိ�မဟုတ် ပုဂ�ို လ်တစ်ဦးဦး 

အေပ� တရားမေက� ာင်း ဖြ င့်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  ပြ စမ်�ေက� ာငး်ဖြ င့် ေသာ်လညး်ေကာငး် 

အေရးယူခြ ငး်မပြ ုရ။ 

၈၈။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စမ်�များကို ရဲအေရးယပူိငုသ်ည့်  ပြ စမ်�များဖြ စသ်ညဟ်ု မတ်ှယူ 

ရမည။် 

၈၉။  ဝန်က� းီဌာနသည်  ပြ ည်ေထာငစ်ုအစိုးရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညခီျက်ဖြ င့် ဤဥပ 

ေဒအရ ေပးေဆာငရ်မည့် မတှပ်ုံတငခ်၊ မတ်ှပုံတင် သကတ်မ်တုိးမြ �င့်ခ၊ ခငွ့်ပြ ုမနိ�် 
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ထတ်ုေပးခ၊ ခငွ့်ပြ ုမနိ�် သကတ်မး် တုိးမြ �င့်ခ�ငှ့် အခြ ားလိအုပေ်သာ ဝန်ေဆာငခ်များ 

ကိုလညး်ေကာငး်၊ မတှပ်ုံတငသ်က်တမး်�ငှ့် ခငွ့်ပြ ုမန်ိ� သကတ်မး် တုိ�ကို လညး်ေကာငး် 

သတ်မှတ်ထားရမည။်  

၉၀။ ဝန်က� းီဌာနသည် မသန်စမွး်သကူို မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစား�ငှ့် အဆင့်အလိုက် 

ရန်ပုံေငမွှ သင့်ေလျာ်ေသာ အေထာက်အပံ့ေပး�ိုငရ်န်  ပြ ညေ်ထာငစ်ုအစိုးရအဖွ�ဲ၏ 

သေဘာတူညခီျက်ဖြ င့် စီစဥေ်ဆာင်ရွကေ်ပး�ိုငသ်ည။် 

၉၁။ ရန်ပုံေငအွတွက်ဖြ စေ်စ မသန်စမွး်သ�ူငှ့်သက်ဆုိင်သည့် ပရဟတိ အဖွဲ�အစညး် 

များ�ငှ့် မသန်စွမ်းသူအသငး်အဖွဲ�များသိ�ုဖြ စေ်စ၊ လှူ ဒါန်းေထာကပ်ံ့ေသာ ပဂု�ို လ�်င့်ှ 

အဖွဲ�အစညး်တုိ�သည် တညဆဲ်ဝငေ်ငခွွန်ဥပေဒအရ ဝငေ်ငခွန်ွကို သတ်မှတ်ချကမ်ျား 

�ငှ့်အညီ ကငး်လတ်ွခငွ့် သို�မဟုတ် သကသ်ာခငွ့် ရိှသည။် 

၉၂။ ဤဥပေဒပါပြ �ာန်းချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဝန်က� းီဌာနသည ် နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�း်�ှင့် စညး်ကမး်များကို 

 ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�၏ သေဘာတူညခီျက်ဖြ င့် ထတ်ုပြ န်�ိငုသ်ည။် 

(ခ) အမျို းသားေကာ်မတီ�ငှ့် ဝန်က� းီဌာနတို�သည် အမိန်�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန်�၊ ��န်က� ားချက်�ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ လည်းေကာင်း၊ ဦးစးီ 

ဌာနသည ်အမနိ�်�ငှ့် ��န်က� ားချကမ်ျားကို လညး်ေကာငး် ထတ်ုပြ န�်ိုင ်

သည။် 
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၉၃။ မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရးများ�ငှ့် စပလ်ျဥး်၍ ဤဥပေဒ  ပြ ဌာန်းချက်များ 

�ှင့် အညီသာလ�င် လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉၄။ ၁၉၅၈ ခ�ုစှ၊် မသန်မစမွ်းဖြ စလ်ာသမူျား အလပုရ်ရိှေရး အကဥ်ပေဒ (၁၉၅၈ 

ခ�ုစှ၊် အကဥ်ပေဒ အမတ်ှ၃၃။)ကို ဤဥပေဒဖြ င့် �ပုသ်မိး်လိုကသ်ည။် 

………………………………………… 

  ပြ ည်ေထာငစ်သုမ�တ  မြ န်မာ�ိုငင်ေံတာ် ဖွဲ�စညး်ပုံအေခြ ခဥံပေဒအရ က��ု်ပ် 

လကမ်တ်ှ ေရးထိုးသည။် 

 

                                                                            (ပံု) သိန်းစိန် 

                                                                          �ုိငငံ်ေတာ် သမ�တ 

                                                           ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 
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ြပည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးနည်းဥပေဒများ 

မာတိကာ 
စဥ ် အခနး် အေက� ာင်းအရာ စာမျက်�ာှ 

၁ အခနး်(၁) အမည�်ငှ့် အဓပိ�ါယေ်ဖာြ်ပချက် ၁ 

၂ အခနး်(၂) မသနစ်မွး်သမူျား မတှပ်ုံတငြ်ခင်း ၃ 

၃ အခနး်(၃) မသနစ်မွး်သမူျား၏ ပညာေရ: ၁၀ 

၄ အခနး်(၄) မသနစ်မွး်သမူျား၏ ကျနး်မာေရး ၁၃ 

၅ အခနး်(၅) မသနစ်မွး်သမူျား 
လယွက်စူာွသာွးလာေနထုိငအ်သုံးပြ ��ိုငေ်ရး ၁၅ 

၆ အခနး်(၆) မသနစ်မွး်သမူျား �ိုငင်ေံရး�ငှ့်ပြ ညသ်ေူရးရာ နယပ်ယမ်ျား 
တငွ ်ပါ၀င ်ေဆာငရွ်ကခ်ငွ့်ရရိှေရး ၁၇ 

၇ အခနး်(၇) မသနစ်မွး်သမူျား  ပြ �စပုျိ�းေထာငေ်ရး�ငှ့် 
 ပြ န်လညထူ်ေထာငေ်ရး ၂၀ 

၈ အခနး်(၈) မသနစ်မွး်သမူျား အလပုအ်ကိုင် အခငွ့်အလမး်ရရိှေရး ၂၁ 

၉ အခနး်(၉) မသနစ်မွး်သမူျားအသင်းအဖွဲ� ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ့် မတှပ်ုံတင်ခြ င်း ၂၄ 

၁၀ အခနး်(၁၀) 
ပဂု�လကိ ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပဂု�လကိ အသကေ်မးွမ� 
အထူး သငတ်နး်ေကျာင်း�ငှ့် ပဂု�လကိပြ နလ်ညထူ်ေထာငေ်ရး 
ဌာနများ တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှြ်ခငး် 

၂၉ 

၁၁ အခနး်(၁၁) အယခူံခြ ငး် ၃၂ 

၁၂ အခနး်(၁၂) ရနပ်ုံေငွ ထူေထာင်ခြ င်း၊ ထိနး်သမိး်ခြ င်း�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲခြ ငး် ၃၄ 

၁၃ အခနး်(၁၃) 
မသနစ်မွး်သမူျား၏ လ�ူအခငွ့်အေရး�ငှ့် အေခြ ခံလတွ််လပ် 
ခငွ့်များ တနး်တညူမီ�ေရး ၃၆ 

၁၄ အခနး်(၁၄) အေထွေထွ ၃၇ 



 



 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ  မြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် အစုိးရ 

လူမ�၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး �ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ၀န်က� းီဌာန

အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာအမှတ်   ၁၂၄ / ၂၀၁၇ 

၁၃၇၉ ခ�ုစှ၊်  ပြ ာသိုလဆန်း   ၁၀   ရက် 

( ၂၀၁၇ ခ�ုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ   ၂၇  ရက်) 

လူမ�၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ၀န်က� းီဌာနသည် 

မသန်စွမ်းသမူျား၏ အခငွ့်အေရး ဥပေဒပဒုမ် ၉၂၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ 

အပ�်ငှး်ထားေသာ လုပပ်ိုငခ်ငွ်က့ို ကျင့်သုံး၍  ပြ ည်ေထာငစ် ု အစိုးရအဖွဲ�၏ 

သေဘာတူညခီျက်ဖြ င့် ဤနညး်ဥပေဒများကို ထုတ်ပြ န်လိကု ်သည။်  

အခန်း (၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ�ါယ် ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤနညး်ဥပေဒများကို မသန်စမွး်သမူျား၏ အခွင့်အေရး နညး်ဥပေဒများဟု 

ေခ�တွငေ်စရမည။်  

၂။  ဤနညး်ဥပေဒများတွင် ပါရှေိသာ စကားရပမ်ျားသည် မသန်စမွး်သမူျား၏ 

အခငွ့်အေရးဥပေဒတွငပ်ါရှသိည့်အတိငုး် အဓပိ�ာယသ်ကေ်ရာကေ်စရမည်။  ထို�အပြ င် 

ေအာကပ်ါစကားရပမ်ျားသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိငး် အဓပိ�ာယ ်သကေ်ရာက် ေစရမည်- 

(က) ဥပေဒ ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရး ဥပေဒကို ဆိသုည။်  

(ခ) မသန်စွမး်မ�အမျို းအစား ဆုိသည်မာှ ေအာက်ပါတစခ်ခုု သို�မဟုတ် 

တစခ်ထုက် ပိုသညက်ို ဆုိသည-်  

(၁) မျကစ်မိမြ င်ခြ ငး် သို�မဟုတ် အမြ ငအ်ာ�ုံ ချို�ယငွး် အားနညး်ခြ ငး်၊ 
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(၂)  နားမက� ားခြ ငး် သို�မဟုတ် အေပြ ာ၊ အက� ားအာ�ုံချို �ယငွး် အားနညး် 

 ခြ ငး်၊

(၃) ကုိယ်အ �ဂါချို �ယွင်းအားနည်းခြ င်း သုိ�မဟုတ် ကုိယ်ကာယ လ�ပ်ရှား�ုိင်မ� 

ချို �ယွင်း အားနညး်ခြ ငး်၊ 

(၄)  စတ်ိပိငုး်၊ ဉာဏ်ရညဉ်ာဏ်ေသးွပိုငး် သိ�ုမဟုတ် အာ�ုံခစံားမ�ပိငုး် 

ချို �ယငွး် အားနညး်  ခြ ငး်၊

(၅) မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ်သည့် အဖွဲ�က သတ်မှတ်သည့် 

အခြ ားမသန်စမွး်မ� တစခ်ုခုဖြ စ်  ခြ ငး်။ 

(ဂ) လူတုိင်းအကျုံးဝင်ပညာေရးစနစ် ဆုိသညမ်ှာ  မမိိတုိ� ေနထိုင်ရာ ေဒသ 

သို�မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံးေဒသရိှ အစိုးရပိုင်၊ အများပိုင၊် ပဂု�လကိပိုင�်ငှ့် 

အဖွဲ�အစညး်ပိငု် မူက� ို ၊ အေခြ ခပံညာေကျာငး်၊ သပိ�ံ၊ ေကာလပိ�်ငှ့် 

တက�သိုလ်များအပါအဝင ် သင်က� ားမ�၊ သငယ်မူ� အဆင်တ့ိုငး်တငွ် 

မသန်စမွး်သမူျားသည် သန်စမွး်သမူျား�ငှ့် ေပါငး်စညး် ပညာသင်က� ား၊ 

သင်ယူ�ုိင်ေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ေပး သည့် ပညာေရးကုိ ဆုိသည်။ 

(ဃ) အဆင်ေပြ သင့်ေလျာ်ေသာပတ်ဝန်းကျင် ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများ သည် 

လူ�အခွင့်အေရး�ငှ့် အေခြ ခလံွတ်လပခ်ငွ့်များကို အများနညး်တူ ရရှိခစံား 

�ိုငရ်န်�ငှ့် လ�ူအသိုကအ်ဝန်းအတွငး် အကျုးံဝငပ်ါဝင် �ိုင်ရန် ၄ငး်တုိ�၏ 

သးီခြ ားလိုအပခ်ျကမ်ျားကို  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးရန် အဆငေ်ပြ သင်ေ့လျာ်၍ 

လိုအပေ်သာ  ပြ ုပြ ငေ်ပြ ာငး်လမဲ�များ စစီ�်ေဆာင်ရွကေ်ပးထားသည့် 

ပတ်ဝန်းကျငက်ို ဆုိသည။် 
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(င) သက်ေသခံလက်မှတ် ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး်သအူဖြ စ် မတ်ှပုံတငခ်ငွ့် 

 ပြ ု ခြ ငး် ခရံသူအား ဥပေဒပဒုမ် ၄၃၊ ပဒုမ်ခွဲ (ခ) အရ တုိငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီက ထတ်ုေပးေသာ မသန်စမွး်သူ 

မတ်ှပုတံငလ်ကမ်ှတ်ကို ဆိုသည။် 

(စ) မှတ်ပံုတင်စာရငး် ဆုိသညမ်ာှ မသန်စမွး်သမူျားအား ဤနညး်ဥပေဒများပါ 

 ပြ ဌာန်းချက�်ငှ့်အညီ မတ်ှပုံတင် ခငွ့်ပြ ုထားေသာ မသန်စမွး်သမူျား၏ 

မတ်ှပုတံငစ်ာရငး် ကိုဆိုသည။်   

  

အခန်း (၂) 

မသန်စွမး်သူများမတ်ှပံုတင်ခြ ငး် 

၃။ မှတ်ပံုတင်အရာရိှချု ပ်သည် - 

 (က) မသန်စွမ်းသူများအား မှတ်ပံုတင်ခြ င်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန် 

အရ ေဆာငရွ်ကရ်န် တုိငး်ေဒသက� းီ၊  ပြ ညန်ယ၊် ခ�ိုင၊်  မ� ို �နယအ်ဆင့်တုိ� 

တွင် ဦးစးီဌာနမှ အရာထမး် သို�မဟုတ် အမ�ထမး်များကို မှတ်ပုံတင်က� ီး 

 က� ပ်ေရးမှူးများအဖြ စ ်ေရွးချယ်ခန်�အပ် တာဝန်ေပးရမည။်  

 (ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) ပါ အရာထမး် သို�မဟတု် အမ�ထမး်များမရှသိည့် ခ�ိုင ်

�ငှ့်  မ� ို �နယ်တုိ�တွင် လိုအပပ်ါက သက်ဆုိင်ရာ ခ�ုိင်�ှင့်  မ� ို �နယ်အဆင့် 

အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့်ည�ိ�ိ�င်း၍  ထုိဌာန၊ အဖဲွ�အစည်းတုိ�မှ တာဝန် 

ေပးသည့် အရာထမ်း သုိ�မဟုတ် အမ�ထမ်းများကုိဖြ စ်ေစ၊ အစုိးရဝန်ထမ်း 
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မဟုတ်သည့် သင့်ေလျာ်ေသာ �ိုင်ငံသားများကို ဖြ စ်ေစ မှတ်ပုံတင် 

 က� ီး က� ပ်ေရးမှူးများ အဖြ စ် ခန်�အပ်တာဝန်ေပး�ိုင်သည်။ 

၄။ ကျန်းမာေရး�ငှ့် အားကစားဝန်က� းီဌာနသည် မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစား�ငှ့် 

မသန်စမွး်မ�အဆင်က့ို စစေ်ဆးပ� းီ အကဲဖြ တ်သတ်မှတ်�ိုငေ်ရးအတွက် က�မး်ကျငသ်ည့် 

ဆရာဝနမ်ျား၊ အထးူကဆုရာဝန်များ�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�များမှ 

သင့်ေလျာေ်သာ  က�မး်ကျငသ်မူျားပါဝငသ်ည့် မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစသ်တ်မတ်ှသည့် 

အဖွဲ�များကို တုိငး်ေဒသ က� းီ၊  ပြ ညန်ယ၊် ခ�ိုင�်ငှ့်   မ� ို �နယအ်သးီသးီတွင်  ဖွဲ�စညး်၍ 

လပုင်န်းတာဝန်များ သတ်မတ်ှေပးရမည။်  

၅။ မသန်စမွး်သသူည် မမိ၏ိဆ��အေလျာက် မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတှပ်ုံတငရ်န် 

သက်ဆိုင်ရာ နယ်ေမြ ေဒသရှိ  မ� ို�နယ်မှတ်ပုံတင် က� ီး က� ပ် ေရးမှူးထံသို�လည်းေကာင်း၊ 

 မ� ို�နယ်မှတ်ပုံတင်  က� ီး က� ပ်ေရးမှူးကိ ု ခန်�အပ်တာဝန်ေပးထားခြ င်း မရှိေသးလ�င် 

ခ�ိုင်မှတ်ပုံတင်က� ီး က� ပ်ေရးမှူးထံသို�လညး်ေကာင်း၊ ခ�ိုင်မှတ်ပုံတင်က� ီး က� ပ်ေရးမှူး 

ကို ခန်�အပ်တာဝန်ေပးထားခြ င်း မရှိေသးလ�င ် တုိင်းေဒသက� းီ သုိ�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် 

မှတ်ပံုတင်  က� းီက� ပ်ေရးမှူးထံသုိ�လည်းေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဖြ စ်ေစ၊ သာမန်ကိုယ်စားလယှ် 

လ�ဲစာဖြ င့် မဘိအပုထ်ိန်းသ ူ သို�မဟုတ် ကိုယစ်ားလယှက်ဖြ စေ်စ ပုံစံ (၁)  ဖြ င့် 

ေလ�ာကထ်ားရမည။် 

၆။ နညး်ဥပေဒ ၅ အရ ေလ�ာကထ်ားသည့်ေလ�ာကလ်�ာကို လကခ်ံရရှသိည့် 

မတ်ှပုတံင်  က� းီက� ပေ်ရးမှူးသည်- 

(က) လကခ်ရံရိှေက� ာငး် အေထာကအ်ထားကို ပုံစ ံ (၂)  ဖြ င့် ေလ�ာကထ်ားသူ 

အား ချကခ်ျငး်ထတ်ုေပးရမည။် 
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(ခ) ေလ�ာကလ်�ာကို စစိစ်ပ� းီ မသန်စမွး်သအူား သကဆုိ်င်ရာ မသန်စမွး်မ� 

အဆင့် စစိစသ်တ်မတှ်သည့်အဖွဲ�ထတံငွ် ေဆးစစေ်ဆးမ�ခယံ�ူိငုေ်စရန် 

ပုံစံ (၁) မတိ� ူ�ငှ့်အတူ ပုံစံ (၃)  ဖြ င့် လ�ဲေပြ ာငး်ေပးရမည။် ထိုသိ�ု 

လ�ဲေပြ ာငး်ေပးရာတွင် သာွးလာမ�၊ ေဆးစစေ်ဆးမ��ငှ့် ေဆးေထာကခ်ခံျက် 

လကမ်တ်ှတိ�ုကို လယွက်ူအဆငေ်ပြ ေစရန်  အခမဲ့စစီ�်ေဆာင်ရွကေ်ပး 

ရမည။်  

၇။ မသန်စမွး်မ�အဆင်စ့စိစ်သတ်မှတ်သည်အ့ဖွ�ဲသည် - 

(က) နညး်ဥပေဒ ၆၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ခ) အရ လ�ဲေပြ ာင်းေပးပို�သည့် မသန်စမွး် 

သအူား ေဆးစစ်ေဆးအကဲဖြ တ် ပ� းီ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် သတ်မှတ်ေပး 

ရမည်။ ထုိသုိ� စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်ရာတွင် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ 

အထူးကုဆရာဝန်  ဖြ င့် စစ်ေဆးအကဲဖြ တ်�ုိင်ရန် ထပ်ဆင့်လ�ဲေပြ ာငး်ရာ၌ 

လယွက်အူဆငေ်ပြ  ေစရန်  အခမဲ့စစီ� ်ေဆာငရ်ွကေ်ပးရမည။် 

(ခ) မသန်စမွး်သူအား နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ေဆးစစေ်ဆးမ�များ  ပြ ုလပု်ပ� းီ 

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစသ်တ်မှတ်သည့် ေဆးေထာကခ်ခံျကလ်က်မှတ ်

ကို ပုံစံ (၄)  ဖြ င့် မတ်ှပုတံင ်က� းီက� ပ်ေရးမှူ း ထသံို�  ပြ န်လည်ေပးပိ�ုရမည။်  

၈။ မှတ်ပံုတင်က� းီက� ပ်ေရးမှူးသည် -  

(က) မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစသ်တ်မှတ်သည့်အဖွဲ�က  ပြ န်လည်ေပးပုိ�ေသာ 

ေဆးေထာကခ်ခံျက် လကမ်တ်ှ ပံုစံ (၄)  �ှင့်အတူ ပံုစံ (၁) မိတ� ူကုိ 

မှတ်ပံုတင် အရာရိှထံသုိ� တင်ပြ ရမည်။ 
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(ခ) မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှက မသန်စမွး်သူအား မတှပ်ုံတင်ေရးအတကွ် ကိုယ်တုိင ်

ေတွ�ဆုလံိုေက� ာငး် ေတာငး်ဆုိပါက ထိုသိ�ု ကိုယ်တုိင ်ေတွ�ဆံု�ိုင်ရန် စစီ�် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။်  

၉။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှသည် နညး်ဥပေဒ ၈၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ မတ်ှပုံတင ်

 က� းီက� ပေ်ရးမှူ းက  တင်ပြ လာသည့် ပုံစံ (၁) မတိ� ူ�ငှ့် ပုံစံ (၄) တုိ�ကို စစိစ်ပ� းီ  

သေဘာထားမှတ်ချက�်ငှ့်အတူ  တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီသို� 

တင်ပြ ရမည။်  

၁၀။ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီသည် - 

(က) နညး်ဥပေဒ ၉ အရ တင်ပြ ချကက်ို စစိစ်ပ� းီ မသန်စမွး်သအူား မတ်ှပုတံင် 

ခငွ့်ပြ ုရန် မတ်ှပုတံငေ်လ�ာကထ်ားချကက်ို ခွင့်ပြ ုခြ ငး် သို�မဟုတ် 

 ငြ ငး်ပယ ် ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခငွ့်ပြ ုပါက ေလ�ာကထ်ားသူအား မသန်စမွး်သူ 

မတ်ှပုတံငလ်ကမ်ှတ်ကိ ုပုံစံ(၅) ဖြ င့် ထုတ်ေပး ရမည။်  

(ဂ) နညး်ဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ပုံစံ (၅) ကို ထတ်ုေပးရာတွင် သကဆုိ်င်ရာ 

မသန်စမွး်သူ၏ ပတ်စပ်ို�ဓာတပ်ုံကပ်၍ သကဆုိ်ငရ်ာ တုိငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် ေကာ်မတီ �ုံးတံဆပိ် �ိုက�်ှိပ်ပ� းီ ေကာ်မတီ၏ ဥက�� 

သို�မဟုတ် ဥက��ကိုယစ်ား အတငွး်ေရးမှူ းက လက်မတ်ှေရးထိုးရမည။် 

 (ဃ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ  မတှပ်ုံတင်ရန် ေလ�ာကထ်ားချကက်ို  ငြ ငး်ပယ် 

ေက� ာငး်ဆုးံဖြ တသ်ည့်အခါ ပုံစံ(၆) ဖြ င့် ေလ�ာက်ထားသူထသံိ�ု အေက� ာငး် 

 က� ားရမည။်  
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၁၁။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှသည် တိငုး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီက 

မသန်စမွး် သမူှတ်ပုံတင်လကမ်တ်ှ ထတ်ုေပးသည့် မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုံတငစ်ာရငး် 

ကို ပုံစံ (၇)  ဖြ င့်  ပြ ုစုပ� းီ မတ်ှပုံတင်အရာရိှချုပ်ထံ လစ�အ်စရီငခ်ံရမည။်  
၁၂။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပသ်ည ်-  

(က) မသန်စမွး်သမူျား မတှပ်ုံတငရ်န် ေလ�ာကလ်�ာလကခ်ရံရိှသည့် ေန�မစှ၍ 

၃ လ အတွငး်မသနစ်မွး်သမူတ်ှပုံတငလ်ကမ်ှတ် ထတ်ုေပး�ိုငေ်ရးအတွက် 

 က� းီက� ပ် ေဆာငရ်ကွ်ရမည။် 

(ခ) မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှများက အစီရငခ်သံည့် သကဆုိ်င်ရာတိုငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီက မသန်စွမ်းသူ မှတ်ပံုတင် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပး သည့် မသန်စွမ်းသမူျား မတ်ှပုံတငစ်ာရငး်ချုပက်ို ပုံစံ (၈)  ဖြ င့် 

 ပြ ုစုပ� းီ အမျို းသား ေကာ်မတီသို� လစ�အ်စ ီရငခ်ံရမည။် 

(ဂ) မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှများက မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတငလ်ကမ်တှ် ထတ်ုေပး 

သည့် မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုတံငစ်ာရငး်ပြ ုစုခြ ငး်�ငှ့် မတ်ှပုံတင ်

 က� းီက� ပေ်ရးမှူ း များ၏ ေဆာင်ရွကမ်�များကို  က� းီက� ပရ်မည။် 

 (ဃ) ေရွ�လျားသာွးလာရန်ခက်ခသဲည့် မသန်စမွး်မ�  ပြ ငး်ထန်သမူျား�ငှ့် 

လမး်ပန်းဆကသ်ယွမ်� ခကခ်ဲေသာေဒသများရိှ မသန်စမွး်သမူျားအတွက် 

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖဲွ�၏ လုပ်ငန်းစ�်များကုိ 

လုိအပ်သလုိ နယ်လှည့်၊ ကွင်းဆင်း ေဆာင်ရွက�်ိုငေ်ရး  စစီ�်ေဆာင်ရွက ်

ေပးရမည။် 
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၁၃။ (က) မတ်ှပုတံငလ်ကမ်ှတ်ရ မသန်စမွး်သသူည် မသန်စမွး်မ�အေခြ အေန 

တစ်ရပရ်ပ ် အရ မသန်စမွး်မ�အဆင့် ေလျာက့ျလာသည့် အခါဖြ စေ်စ၊ 

အဆင့်တုိးမြ �င့်လာသည့်အခါဖြ စ်ေစ မသန်စွမ်းမ�အဆင့်  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ် 

ေပးရန် မသန်စွမ်းသူမှတ်ပုံတငလ်ကမ်ှတ် ပုံစံ (၅) မတိ� ူပးူတဲွ၍ 

သကဆ်ိုင်ရာ မတှပ်ုံတင် က� းီက� ပ်ေရးမှူ းထသံို� ပုံစ ံ(၉)  ဖြ င့် ေလ�ာကထ်ား 

�ိုငသ်ည။်  

 (ခ) သကဆုိ်င်ရာ မတ်ှပုံတင်က� းီက� ပေ်ရးမှူ းက မသန်စမွး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်င ်

သတ်မှတ်ေရးအတကွ် မသန်စမွး်သူအား ေဆးစစေ်ဆးေပး�ိုင်ရန် 

မသန်စမွး်မ� အဆင့် စစိစသ်တ်မှတ်သည့် အဖွဲ�ထသံို� ပုံစံ (၉) မတိ� ူ�ငှ့် 

အတူ ပုံစံ (၁၀)  ဖြ င့် လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ခြ ငး်၊ မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ် 

သတ်မှတ်သည်အ့ဖွ�ဲက ေဆးစစေ်ဆးပ� းီ ေဆးေထာကခ်ခံျကလ်ကမ်တှက်ို 

ပုံစံ (၁၁)  ဖြ င့် ထတ်ုေပး  ခြ ငး်၊ သကဆုိ်ငရ်ာ မတ်ှပုံတင်က� းီက� ပေ်ရးမှူ းက 

ထိုပုံစံ (၁၁) အရ မတ်ှပုံ တငလ်ကမ်ှတ် ထတ်ုေပးေရးအတကွ် မတ်ှပုံတင ်

အရာရှိ ထသံိ�ု တင်ပြ ခြ ငး်�ငှ့် မတ်ှပုတံင်အရာရှကိ တုိငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီသို� တင်ပြ ခြ ငး်တို�ကို နညး်ဥပေဒ   ၆၊ ၇၊ ၈ 

�ငှ့် ၉ တုိ�ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ�ငှ့်အညီ ေဆာငရ်ကွ်ရမည။် 

 (ဂ) တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာမ်တီက မသန်စမွး်မ�အဆင့် 

 ပြ ငဆ်င ် သတ်မှတ်ေပးရန် တင်ပြ ချကတ်ို�ကို စစိစ်ပ� းီ မသန်စမွး်မ�အဆင့် 

ေလ�ာ့ချခြ ငး် သို�မဟုတ် တုိးမြ �င့်ခြ ငး်ပြ ုပါက မလူမသန်စမွး်သူ မတ်ှပုတံင ်

လကမ်တ်ှ ပုံစံ(၅)ကို မတ်ှတမး် တငထ်ိန်းသမိး်ထားပ� းီ  ပြ ငဆ်ငသ်တ်မှတ ်
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သည့် မသန်စမွး်သမူှတ်ပုံတငလ်ကမ်ှတ် ပုံစံ (၅) အသစက်ို ေလ�ာကထ်ား 

သအူား နညး်ဥပေဒ ၁၀၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ခ)၊ (ဂ) တုိ��ငှ့်အညီ  ပြ န်လည ်

ထတ်ုေပးရမည။် 

၁၄။ (က) မတ်ှပုတံငလ်ကမ်ှတ်ရ မသန်စမွး်သသူည် မသန်စမွး်မ�အ �ဂါရပမ်ျား�ငှ့် 

အကျုးံမဝင်ေတာ့သည့်အခါ မသန်စွမ်းသူအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းကုိ 

ပယ်ဖျက်ေပးရန် သက်ဆုိင်ရာမှတ်ပံုတင်  က� ီးက� ပ်ေရးမှူးထံသုိ� ပံုစံ(၁၂) ဖြ င့် 

ေလ�ာက်ထား�ုိင်သည်။  

 (ခ) သကဆ်ိုင်ရာ မတ်ှပုံတင်က� းီက� ပေ်ရးမှူ းက မသန်စမွး်သအူဖြ စ် 

မတ်ှပုတံငထ်ား ခြ င်းကုိ ပယ်ဖျက်ေပးေရးအတွက် မသန်စွမ်းသူအား 

ေဆးစစ်ေဆးေပးရန် မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စစိစသ်တ်မတ်ှ သည့် အဖွဲ�ထသံို� 

ပုံစံ (၁၂) မတိ� ူ�ငှ့်အတူ ပုံစံ (၁၃)  ဖြ င့် လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ခြ ငး်၊ မသန်စမွး် 

မ�အဆင့် စစိစသ်တ်မှတ်သည့်အဖွဲ�က ေဆးစစေ်ဆးပ� းီ ေဆးေထာကခ် ံ

ချကလ်ကမ်ှတ်ကို ပုံစ ံ (၁၄)  ဖြ င့် ထတုေ်ပးခြ ငး်၊ သကဆုိ်င်ရာ မတ်ှပုံ 

တင်က� းီက� ပေ်ရးမှူ းက ထိုပုံစံ (၁၄) အရ မတ်ှပုံတငထ်ား ခြ င်းကုိ 

ပယ်ဖျက်ေပးေရးအတွက် မှတ်ပံုတင်အရာရိှထံသုိ� တင်ပြ ခြ င်း�ှင့် မှတ်ပံုတင် 

အရာရှကိ တုိငး်ေဒသက� ီး သို�မဟတု်  ပြ ည်နယ် ေကာ်မတီသို� ပုံစံ (၁၅) 

 ဖြ င့် တင်ပြ ခြ ငး်တုိ�ကို နညး်ဥပေဒ ၆၊ ၇၊ ၈ �ငှ့် ၉ တုိ�ပါ 

 ပြ ဌာန်းချကမ်ျား�ငှ့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

 (ဂ) တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီက မတ်ှပုတံငထ်ားခြ ငး်ကို 

ပယဖ်ျကေ်ပးရန်တင်ပြ ချကတုိ်�ကို စစိစ်ပ� းီအတည်ပြ ုခြ ငး် သုိ�မဟုတ် 

 ငြ င်းပယ် ခြ င်း ပြ ု�ိ ုင်သည်။ ပယ်ဖျက်ေပးရန်အတည် ပြ ုပါက မှတ်ပုံ 
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တငထ်ားခြ ငး်ကို ပယဖ်ျကရ်န် မတ်ှပုံတင်အရာရှိထသံို� အေက� ာငး်က� ား 

ရမည။်  

(ဃ) နညး်ဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ အေက� ာငး်က� ားစာကို လကခ်ရံရှိေသာ 

သကဆ်ိုင်ရာ မတ်ှပုံတင်အရာရှသိည်  မသန်စမွး်သအူဖြ စ် မတ်ှပုတံင ်

ထားခြ ငး်ကို ပယဖ်ျကရ်မည။် ထိုသို�ပယဖ်ျက်ပ� းီေက� ာငး်ကို သကဆ်ိုင ်

ရာ ေလ�ာကထ်ား သထူံသို� အေက� ာငး်က� ား�ိငု်သည။် 

၁၅။ မသန်စမွး်သမူျား မတ်ှပုံတင်ခြ ငး်လပုင်န်းများ  က� ို တင်ပြ ငဆ်ငသ်ည့် ကာလ 

အဖြ စ် ဤနညး်ဥပေဒပြ ဌာန်းသည့် ေန�မစှ၍ အများဆံုး ၂ �စှ ်သတ်မှတ်သည။် 

 

အခန်း (၃) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ပညာေရး 

၁၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် အစိုးရပိုင်၊ အများပိငု၊် ပဂု�လကိပိုင�်ငှ့် 

အဖွဲ�အစညး်ပိငု် မူက� ို ၊ အေခြ ခပံညာေကျာငး်များ၊ သငတ်န်းများ၊ သပိ�ံ၊ ေကာလပိ�်ငှ့် 

တက�သိုလ်များတွင် လညး်ေကာငး်၊ ပဂု�လကိ ပညာသငေ်ကျာငး်�ငှ့် အသကေ်မးွမ� 

သငတ်နး်ေကျာငး်များတွင် လညး်ေကာငး်၊ မသန်စမွး်သူတိငုး် ခွဲခြ ားခံရမ�မရိှေစဘဲ 

မသန်စွမ်းမ� အမျို းအစားအလုိက် ပညာသင်ယူခွင့် ရရိှ�ုိင်ေရးအတွက် ပညာေရး 

၀န်က� းီဌာန�ငှ့် ည�ိ��ိငး်၍ လူတုိင်းအကျု ံးဝင် ပညာေရး�ှင့် စပ်လျ�်းသည့်မူဝါဒများ၊  

အစအီစ�မ်ျား ချမတ်ှေဆာငရ်ကွရ်မည။်  

၁၇။ နညး်ဥပေဒ ၁၆ ပါ လူတုိင်းအကျု းံဝင်ပညာေရး�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် မူဝါဒများ၊  

အစီအစ�မ်ျား ချမတ်ှေဆာင်ရွက်ရာတငွ် လိုအပပ်ါက ပညာေရး၀န်က� ီးဌာနသည် 
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အခြ ား သကဆိ်ငု်ရာ ၀န်က� းီဌာနများ၊ ဆကစ်ပ် အဖွဲ�အစညး်များ၊ မသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်အဖွဲ� များ၊ ပဂု�လိကလပုင်န်းရှငမ်ျား�ငှ့် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက�်ိုငသ်ည။် 

၁၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ေကျာင်းပြ င်ပပညာေရး အစီအစ�်များ�ှင့် အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာေရး အစီအစ�်များကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် 

မသန်စမွး်သမူျား အကျုးံဝင�်ိုငေ်ရးအတွက် ပညာေရး၀န်က� းီ ဌာန�ငှ့်လညး်ေကာငး်၊ 

လိုအပပ်ါက အခြ ားသကဆ်ိုင်ရာ  ပြ ည်ေထာင်စ၀ုန် က� းီဌာနများ၊ အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

ပဂု�လကိလပုင်န်းရှင ်များ�ငှ့်လညး်ေကာငး် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက�်ိုငသ်ည။် 

၁၉။ ပညာေရး၀န်က� းီဌာနသည် ဥပေဒပဒုမ်၂၄၊ ပဒုမ်ခွဲ (ခ) အရ  မသန်စမွး်ကေလး 

သငူယမ်ျားအား �ိုငင်ေံတာက် ဖငွ့်လစှထ်ားေသာ ေကျာငး်များတွင် အခမဲ့ပညာသင် 

ယခူငွ့်ရရှေိရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရာတငွ် မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစားအလိုက ် လိုအပ် 

ေသာ သင်ေထာက်ကူပစ�ည်းများ၊ သင် က� ားနည်းစနစ်များကို အခမဲ့ရရှိေစေရး 

အတွက် အ ခြ ားသက်ဆိုင်ရာ ဝန်က� းီဌာနများ�ငှ့်လညး်ေကာငး်၊ မသန်စမွး်သမူျား 

အတွက် ေဆာင်ရွကေ်သာ အဖွဲ�အစညး်များ�ှင့်လညး်ေကာငး်၊ မသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်အဖွဲ�တုိ��ငှ့် လည်းေကာငး် ည�ိ��ိငး်စစီ�်ေဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၂၀။ ပညာေရး၀န်က� းီဌာန၊ အခြ ားသက်ဆုိင်ရာ ၀န်က� းီဌာနများ�ငှ့် ပညာေရး 

ဆုိင်ရာ အဖွဲ�အစညး်များသည ် အမျို းသားေကာ်မတီ၏ လမ်း��န်ချက်�ှင့်အညီ မူက� ို ၊ 

အေခြ ခံပညာ အဆင့်မှ သိပ�ံ၊ ေကာလိပ်�ှင့် တက�သိုလ်ပညာအဆင့်အထိ မသန်စွမ်းမ� 

အမျိုးအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ� အဆင့်အလိုက် လိုအပ်ချက်များကိ ု အေခြ ခ၍ံ 

ေအာကပ်ါတို�ကို စစီ�်ေဆာင်ရွက ်ရမည် - 
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 (က) မသန်စမွး်မ�အလိုက် လိုအပေ်သာ စာေရးခုံ၊ စာသငခ်န်း၊ သန်�စငခ်နး် 

အစရှသိည့် အဆငေ်ပြ သင့်ေလျာသ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျား စမီထံားရှိခြ ငး်၊ 

(ခ) မသန်စမွး်မ� အမျို းအစားအလိုက် အဆငေ်ပြ သင့်ေလျာ်သည့် စာေမးပွဲ 

ေဖြ ဆုိမ�ပုံစ�ံငှ့် ေဖြ ဆိခုျိန်များ သတ်မှတ်ေပးခြ ငး်၊ စာေမးပွဲေဖြ ဆုိရာတွင် 

မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုက် လိုအပသ်ည့် အေထာက်အကူပြ ု 

ပစ�ညး်များ ယေူဆာငခ်ွင့်ပြ ုခြ ငး်၊ လုိအပ်ပါက နားမက� ားသူများအတွက် 

လက်သေ �ကတပြ ဘာသာစကား  ပြ န်ေခ�ယူခငွ့်ပြ ုခြ ငး်၊ 

(ဂ) အေခြ ခပံညာအဆင့်တွင် မသန်စမွး်မ�ဆိငုရ်ာ အသပိညာ ဗဟသုတု 

များကို လညး်ေကာငး်၊ ဆရာအတတသ်ငပ်ညာေရး သင်က� ားသည့် 

ေကာလပိ�်ငှ့် တက�သိုလမ်ျားတွင် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အေရးအား 

ဘာသာရပ်တစ်ခု အဖြ စ်လည်းေကာင်း  ထည့်သငွး်သင်က� ားရန် စစီ�် 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

(ဃ) မသန်စွမ်းမ� အမျို းအစားအလုိက် က�မ်းကျင်စွာ သင်က� ားေပး�ုိင်မည့် 

မသန်စွမ်းသူ ဆရာ၊ ဆရာမများ အပါအ၀င် ဆရာ၊ ဆရာမများအား 

ေလက့ျင့်သင်က� ားေမးွထုတ်ခြ ငး်�ငှ့် အထးူက�မး်ကျငသ်မူျားဖြ င့် မမွး်မံ 

သငတ်နး်ေပးခြ ငး်၊ 

(င) မသန်စမွး်သမူျား၏ ပညာေရးလိုအပခ်ျကအ်ေပ� ထေိရာကစ်ွာ ပံ့ပိုးေပး 

ရန်�ငှ့် ေပါငး်ကးူေဆာင်ရွက်ခြ ငး်များ  ပြ ုလပု�်ိုင်ရန် မသန်စမွး်သမူျား 

အား ပညာသင်က� ားေပး�ိုငသ်ည့် ေကျာငး်များတွင် မသန်စမွး်သူ ဆရာ၊ 
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ဆရာမ များအပါအဝင် မသန်စွမ်းမ�က�မ်းကျင်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ 

ထားရိှေပးရန်  စီစ�်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

 

အခန်း (၄) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ကျန်းမာေရး 

၂၁။ ကျန်းမာေရး�ငှ့်အားကစား၀န်က� းီဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတ၏ီ လမး်��န ်

ချက�်ငှ့်အညီ �ိုငင်ေံတာ်ကေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိေသာ ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေရှာကမ်� 

ဆုိင်ရာ အခငွ့်အေရးများကုိ မသန်စွမ်းသူများ အခမ့ဲဖြ စ်ေစ၊ ကျခံ�ုိင်ေသာ ��န်းထားဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ ရရိှခံစား�ုိင်ရန် အလုိ�ငှာ- 

 (က) မသန်စမွး်မ�ဖြ စပ်ွား��နး်အနညး်ဆုံးဖြ စေ်စရန် မသန်စမွး်မ�  ဖြ စ�်ိုငသ်ည် ့

အေက� ာငး်အရငး်များကို ေလလ့ာသေုတသနပြ ုလပု ်ခြ ငး်၊ ကျန်းမာေရး 

အသပိညာေပးခြ ငး်၊ ကာကွယ်ေဆးများ တုိက်ေက�းခြ င်း၊ ထုိး�ံှ ခြ င်း စသည့် 

 က� ို တင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို စမီခံျကမ်ျားချမတ်ှ၍ တုိးမြ �င်ေ့ဆာင ်

ရွက်ရမည။် 

 (ခ)  ေရှးဦးအရွယ ် ကေလးသငူယမ်ျား ဖွံ�ဖ� ို းေရးအေခြ အေန တိငုး်တာ 

စစေ်ဆးမ��ငှ့်  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးဆုိင်ရာ လုပင်န်းများအား ဝန်က� းီ 

ဌာန�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်ရမည။်  

 (ဂ) �ိုငင်ပံိုငေ်ဆး�ုံ၊ ေဆးခန်းများသိ�ု မသန်စမွး်သမူျား ကျန်းမာေရး   

ေဆးကသုမ�ခယံူရန် လာေရာကပ်ါက ဦးစားေပး၍ မသန်စမွး်မ� 

အမျို းအစား အလိကု် လိုအပသ်ညမ်ျား စစီ�်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 
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 (ဃ) မသန်စမွး်သမူျားအား  ပြ ုစေုစာင့်ေရှာကလ်ျကရိှ်ေသာ ေဂဟာများ၊ 

သငတ်နး်ေကျာငး်များ၊ ဌာနများ�ငှ့်စငတ်ာများကို ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ကညူပီံ့ပိးုမ�များ ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

၂၂။ ကျန်းမာေရး�ငှ့် အားကစား၀န်က� းီဌာနသည် အမျိုးသားေကာမ်တီ၏ 

လမး်��န်ချက�်ငှ့်အညီ မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖဲွ�က မသန်စွမ်းမ� 

အမျို းအစား�ှင့် မသန်စွမ်းမ� အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် �ိုငင်တံကာက ကျင့်သုံးေသာ 

စ�ံ�န်းများ�ငှ့် လိုကေ်လျာညေီထွရိှေစေရး�ငှ့် လူမ�ေရးစ�ံ�န်းများ ထည့်သွငး်စ�း်စား 

ေရးတုိ�အတွက် လိုအပ ်ေသာ ��န်က� ားချကမ်ျား ထတ်ုပြ န်ရမည။် 

၂၃။ စကမ်�ဝန်က� းီဌာန�ငှ့် အလပုသ်မား၊ လဝူငမ်�က� းီက� ပေ်ရး�ငှ့်  ပြ ည်သ�ူအင်အား 

ဝန်က� းီဌာနတိ�ုသည် စက�်ုံ၊ အလပု�်ုံများတငွ် အလပုသ်မားများ မသန်စမွး်မ� 

မဖြ စေ်ပ�ေစရနအ်လိ�ုငာှ လုံေလာကေ်သာ အကာအကယွမ်ျား ထားရိှေစေရးအတကွ် 

လညး်ေကာငး်၊ အဆပိ်သင့်ေစေသာ ဓာတုပစ�ညး်များ ကိုငတ်ယွအ်သုံးပြ ုရာတွင် 

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ရှငး် ေစေရးအတွကလ်ညး်ေကာငး်  က� ို တငက်ာကယွ်မ� အစအီမ ံ

များကို သကဆ်ိုင်ရာ ၀န်က� းီ ဌာန�ငှ့် ည�ိ��ိငး် ေဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၂၄။ ကျန်းမာေရး�ငှ့်အားကစား၀န်က� းီဌာနသည် အမျိုးသားေကာ်မတ၏ီ လမး်��န ်

ချက�်ငှ့်အညီ သကဆ်ိုင်ရာဝန်က� းီဌာန၊ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်၍-  

(က) မသန်စွမ်းမ�ဖြ စ်လျက်ရိှေသာ ကေလးများ�ှင့် မသန်စွမ်းမ�ဖြ စ်ရန် 

အလားအလာရိှေသာ ကေလးများကို ေစာစးီစွာ စစိစေ်ဖာ် ထတု်ပ� းီ 

ေဆးကသုမ�များ ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 
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(ခ) ေမးွကငး်စမှ ၅ �စှအ်ထိ မသန်စမွး်ကေလးများကို ဦးစားေပး၍ အသက် 

အပိုငး်အခြ ားအလိကု် ကသုေရး�ငှ့်  ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ရး စမီခံျကမ်ျား 

ချမတှ ်ေဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

အခန်း (၅) 

မသန်စွမ်းသူများ  လွယ်ကူစွာသွားလာေနထုိင် အသံုးပြ ု�ုိငေ်ရး 

၂၅။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် သကဆုိ်င်ရာ  ပြ ညေ်ထာငစ်ဝုန်က� းီဌာနများ၊ 

တုိငး်ေဒသက� းီ�ငှ့်  ပြ ညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ�များ၊  စညပ်ငသ်ာယာေရးေကာ်မတီ�ငှ့် 

စညပ်ငသ်ာယာေရးအဖွဲ�များ၊ ပဂု�လကိအဖွဲ�အစညး်များ၊  မြ န်မာ�ိုငင် ံ အငဂ်ျင်နီယာ 

ေကာငစ်၊ီ  မြ န်မာ�ိငုင်ံ ဗသိကုာေကာငစ်ီတုိ��ှင့် ည�ိ��ိငး်ပးူေပါငး်ပ� းီ ကာလရှည၊် 

ကာလတို စမီကံန်ိးများချမတ်ှကာ ေအာကပ်ါအတိုငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ ်

ေဆာင်ရွက်ရမည်-  

(က)  အများပြ ညသ်ဆူိုင်ရာ အေဆာကအ်အုံများ�ငှ့် ဆကစ်ပပ်တ်ဝန်းကျင် 

ေနရာများ  ဖြ စေ်သာ အမိ်ရာ၊ စာသငေ်ကျာငး်၊ �ုံး၊ ေဆး�ုံ၊ ေစျး၊ ပန်းခ� ၊ံ 

�ပုရှ်င�်ု၊ံ ကဇာတ်�ုံ၊  ပြ တုိက၊် အားကစား�ံု၊ ေစျးဝယ်စင်တာ၊ 

အများသံုးသန်�စင်ခန်း၊ လမ်းတံတား၊ ေလ�ာက်လမ်း၊ ပလကေ်ဖာငး်၊ 

လကူးူမျ�း်ကျား၊ လမး်ဆံုမးီပွို င်၊့ ကားဂတိ၊် ဘတူာ�ုံ၊ ေလဆိပ်၊ 

သေ �ဘာဆိပ် စသညတ်ို�ကို မသန်စမွး်သမူျား လယွက်စူွာ အသုံးပြ ု 

�ိုငေ်ရးအတွက် အပြ ည်ပြ ညဆိ်ငုရ်ာ ဗသိကုာ စခံျိန်စ�ံ�န်းများ�ငှ့်အညီ 

ပုံစ ံထုတ်လပု်ခြ ငး်၊ တည်ေဆာက်ခြ ငး် �ငှ့်  ပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊ 
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(ခ) အများပြ ညသ်သူုံး သယ်ယပူို�ေဆာငေ်ရးယာ�မ်ျားတွင် မသန်စွမ်းသူများ 

အတွက်  ဦးစားေပး၍ ေနရာထိုငခ်ငး် စစီ�်ထားရှိခြ ငး်၊ ဘးီတပ် 

ကလုားထိုင် အသုံး ပြ ုသူများ စီးနင်းလုိက်ပါ�ုိင်ေရးအတွက် စီစ�်ေပးခြ င်း၊ 

အမြ ငအ်ာ�ုံချို �ယငွး်သမူျား၊ အက� ားအာ�ုံချို �ယွငး်သမူျား၊ ဉာဏရ်ည ်

မသန်စမွး်သမူျားအတွက် အသစံနစ၊် သေ �ကတအမှတ်အသားများ၊ 

�ုပ်ပံုများ၊ အချက်ပြ မီးများ အပါအဝင်သင့်ေလျာ်ေသာ အေခြ အေန 

စီစ�်ေပးခြ င်း၊ အေထာက်အကူပြ ုေစေသာ လုိအပ်ချက်များ စီစ�်ေပးခြ င်း၊ 

(ဂ) အများပြ ညသ်သူွားလာသည့် လမး်များ၏ လသူာွးလမး်၊ ပလကေ်ဖာင်း 

များတငွ် မသန်စမွး်သူများ လယွက်စူာွသာွးလာ �ိုငေ်ရးအတွက် 

မျက်မ မြ င် ေလ�ာက်လမ်းများ�ှင့် လမး်ဖြ တ် အတကအ်ဆင်းများတွင် 

ဆင်ေ ခြ ေလ�ာလမ်းများ  ပြ ုလုပ်ရန် ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊  

(ဃ)  ဆကသ်ယွေ်ရး၊ အသလံ�င့်အစအီစ�၊် �ပု်မြ ငသ်ံက� ား၊ သတငး်၊  ပြ န်က� ား 

ေရး�ငှ့် အင်တာနကဝ်ကဘ်ဆိ်ဒုစ်သည့် လထူုဆကသ်ယွေ်ရး က� 

တုိ�တွင် အများပြ ညသ်ူ သရိှိသင့်သည့် သတငး်အချက်အလကမ်ျားအား 

မသန်စမွး်သမူျား လွယက်စူာွသုံးစွဲ�ိငုေ်ရးအတွက် စစီ�်ေဆာင်ရွက် 

ေပးခြ ငး်၊ 

(င)  လေူနထထူပေ်သာေနရာများ၊ ေကျာငး်များ၊ ေလဆိပ၊် ကားဂတိ၊် 

သေ �ဘာ ဆိပ�်ငှ့် ဘတူာ�ုံများတွင် မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ယာ�်ရပ် 

နားရန် ေနရာများ သတ်မှတ်ထားရိှခြ ငး်။ 
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အခန်း (၆) 

မသန်စွမ်းသူများ�ုိငငံ်ေရး�ှင့်  ပြ ည်သူ�ေရးရာနယ်ပယ်များတွင်  

ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရိှေရး 

၂၆။ ေရွးေကာက်တငေ်မြ �ာက်ခြ ငး်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒများ�ငှ့်အညီ လ�တ်ေတာ ်

တစ်ရပရ်ပအ်တွက်  ဆ��မေဲပးပိုငခ်ငွ့်ရိှေသာ မသန်စမွး်သူတိငုး် လ�ို�ဝကှဆ်��မေဲပး 

�ိုငေ်ရး�ငှ့် လ�တ်ေတာ်တစရ်ပ်ရပအ်တွက် ေရွးချယခ်�ံိုငခ်ငွ့်ရှိေသာ မသန်စမွး်သူတိငုး် 

ေရွးချယခ်�ံိုငေ်ရးတုိ�အတွက် အမျို းသား ေကာ်မတီသည်  ပြ ည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပဲွ 

ေကာ်မရှင်�ှင့် ည�ိ�ိ�င်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၂၇။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်   ပြ ည်ေထာငစ်ု ေရွးေကာကပ်ွေဲကာမ်ရှင�်ငှ် ့

ည�ိ��ိငး်ပ� းီ - 

(က) မသန်စမွး်သမူျား မ�ဲုံသို� လယွက်စူာွလာေရာက် မေဲပး�ိုငရ်န်�ငှ့် 

မသန်စမွး်မ� အမျို းအစားအလိုက် မ�ဲုံအသုးံအေဆာင် ပစ�ညး်များအား 

လယွက်စူွာ အသုံးပြ ု မထဲည့်�ိုငရ်န် လကသ်ေ �ကတပြ ဘာသာစကား၊ 

မျကမ်မြ ငလ်ကစ်မး်စာေပ�ငှ့် အသံဖြ င့်ဆကသ်ွယ်ခြ ငး် နညး်လမး်များ 

ကဲ့သို�ေသာ သင့်ေလျာ်သည့် ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမး်များအား စစီ�် 

 ဖြ ည့်ဆညး်ေပးရန် သကဆုိ်င်ရာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင ် အဖွဲ�ဝင ်

များ�ငှ့် ဝန်ထမး်များအား ပံ့ပိုးကညူီ ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျား အများနညး်တူ မေဲပး�ိုငေ်ရး�ှင့် ေရွးေကာကပ်ွတဲင်ွ 

ပါဝင�်ိုငေ်ရးအတွက် အကကူရိိယာ�ငှ်န့ညး်ပညာအသစမ်ျား အသုံးပြ ု 
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 ခြ ငး်အပါအဝင် သင့်ေလျာ်ေသာ အစအီစ�မ်ျားကို  ပြ ည်ေထာငစ်ု 

ေရွးေကာကပ်ွဲ ေကာ်မရှင်မှ စမီေံဆာငရ်ကွ�်ိုငရ်န် ပံ့ပိုးကညူီရမည။် 

 (ဂ)  မဆဲ��ရငှမ်သနစ်မွး်သသူည ် လ�တ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပအ်တကွ် ကိုယ်တုိင ်

 ဖြ စေ်စ၊ ကိုယ်တုိင်ဆ��ပြ ုေသာ ပဂု�ို လတ်စ်ဦးဦး၏ အကူအညီဖြ င့်ဖြ စ်ေစ 

လ�ို �ဝှက်ဆ��မဲေပးရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ေပြ ေရးအတွက် ေပါငး်စပည်�ိ��ိငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။်  

 (ဃ) မဆဲ��ရငှစ်ာရငး်ေကာက်ယသူည့် ေနရာ၊ ကိုယစ်ားလယှေ်လာငး်  အမည ်

စာရငး်တင်သွင်းမ�လက်ခံသည့်ေနရာ၊ ဆ��မဲထည့်ရသည့်မဲ�ံု၊ ကန်�ကွက် 

တုိင်က� ားရန် သာွးေရာကရ်မည့် �ုံးခန်းအပါအဝင် ေရွးေကာကပ်ွဲ 

လပုင်န်းစ��်ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် အေခြ ခအံေဆာကအ်အုံများ�င်ှ့ 

ဝန်ေဆာငမ်�အားလုးံကို မသန်စမွး်သမူျား လက်လမှး်မ ီ ရယအူသုးံပြ ု 

�ိုငရ်န် ည�ိ��ိငး်ေဆာင်ရွက် ေပးရမည။် 

(င) မသန်စမွး်သမူဆဲ��ရှငမ်ျားအား ထေိရာကစ်ွာ အကအူညေီပး�ိုင်ရန် ေရွး 

ေကာကပ်ွဲေကာ်မရှင်အဆင့်ဆင်မ့ှ တာဝနရ်ှိသမူျား�ငှ့်  မ�ဲုံဝနထ်မး်များ 

ကို  လိုအပပ်ါက မသန်စမွး်မ�ဆုိငရ်ာ အသပိညာေပးသငတ်န်းများ စစီ�် 

ေပး�ိုငေ်ရး ည�ိ��ိငး်ေဆာငရွ်က်ရမည။် 

၂၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ လမူ�ေရးနယပ်ယ်ရိှ လ�ပရှ်ားမ� 

အသးီသးီတွင် မသန်စမွး်သမူျားအား ခွဲခြ ားမ�မရိှဘ ဲ ပးူေပါငး်ပါ၀င် ေဆာင်ရွက်�ုိင်ေရး 

အတွက် သက်ဆုိင်ရာ၀န်က� းီဌာနများ၊ တုိင်းေဒသက� းီ�ှင့်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ�များ၊ 

သကဆုိ်င် ရာအဖဲွ�အစည်းများ�ှင့် လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများ 
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အသငး်ချုပ၊် မသန်စမွ်းသူများ အသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့် လညး်ေကာငး် ည�ိ��ိငး်ပ� းီ 

သင့်ေလျာေ်သာ အစီအမံများ ေဆာင် ရွကေ်ပးရမည-် 

(က) အများပြ ညသ်�ူငှ်ပ့တသ်ကသ်ည့် �ိုးရာယ�ေ်ကျးမ��ငှ့် အ�ပုညာဆုိင်ရာ 

လ�ပရှ်ားမ�များ၊ ေဖျာ်ေဖြ ေရး အစအီစ�်များ �ငှ့် ပွဲေတာမ်ျားကျငး်ပခြ ငး်၊ 

(ခ) ထးူခ�န်သူ မသန်စမွး်အားကစားသမားများ ေပ�ထန်ွးလာေရး�ှင့် 

မသန်စမွး်သမူျား အထးူပြ ုအားကစားနညး်များ ဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရး 

အတွက် အားေပး  မြ �င့်တင်ခြ ငး်၊ 

(ဂ)  အများပြ ညသ်ူ အသုံးပြ ုသည့် အားကစားကငွး်�ှင့် အားကစား�ုံများတွင် 

မသန်စမွး်သမူျား ပါဝငေ်လက့ျင့်အသုံးပြ ုခငွ့် ေသချာေစရန် စမီေံဆာင ်

ရွက်ခြ ငး်၊ 

(ဃ) နယပ်ယ်အလိုက် ထးူခ�န်ေသာ မသန်စမွး်သမူျားအား အခြ ား�ိုငင်သံား 

များ နညး်တူ ချးီမြ �င့်အားေပးခြ ငး်၊ 

(င)  ပုံမနှ် အားကစားလ�ပ်ရှားမ� အဆင့်တုိငး်တွင် မသန်စမွး်သမူျား အဖြ စ် 

�ိုငဆ်ုးံ အေခြ အေနအထိ ပါဝငေ်ဆာင်ရွက�်ိုငေ်ရး အားေပးရန်�ငှ့် 

 မြ �င့်တငရ်န် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(စ) မသန်စမွး်ကေလးများအေနဖြ င့် အခြ ားကေလးများနညး်တူ ေဆာ့ကစား 

 ခြ ငး်၊ အပန်းေဖြ ခြ ငး်၊ အနားယူခြ ငး်�ငှ့် အားကစားလ�ပရ်ာှးမ�များတွင် 

ပါဝငခ်ငွ့်ရရှိေစရန် ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်။ 
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အခန်း (၇) 

မသန်စွမ်းသူများပြ ုစုပျို းေထာင်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

၂၉။ ဝန်က� းီဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာ၀န်က� းီဌာနများ �ငှ့်ည�ိ��ိငး်၍- 

(က) သဘာ၀ေဘးအ��ရာယ်အပါအ၀င် ေဘးအ��ရာယအ်မျိုးမျိုး မကျေရာက် 

မ ီ  က� ို တငက်ာကယွေ်ရး၊  ပြ ငဆ်ငေ်ရးလပုင်န်းများ ကိုလညး်ေကာငး်၊ 

ေဘးအ��ရာယက်ျေရာက်သည့် အေရးေပ�အေခြ အေနတွင် ရှာေဖွ 

ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်ပ� းီေနာက် 

 ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရး �ငှ့်  ပြ န်လညေ်နရာချထားေရး လပုင်န်းများကို 

လညး်ေကာငး် ေဆာင်ရွကရ်ာတွင်  မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ထည့်သငွး် 

ေဆာင်ရွက်ရန် စမီထံားရိှရမည။် ယငး်လပုင်န်း စမီခံျကမ်ျားကို 

မသန်စမွး်သမူျား သရိှိနားလည�်ိုငေ်ရးကိလုညး် စီမေံဆာင်ရွကရ်မည။် 

(ခ)  နညး်ဥပေဒခွဲ (က) ပါ လုပင်န်းများတွင် မသန်စမွး်သမူျား ကိုယ်တုိငပ်ါ၀င် 

ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်ရိှေစရန် ည�ိ��ိငး်ေပးရမည။် 

၃၀။ သကဆုိ်င်ရာ ၀န်က� းီဌာနများ�ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းေရးေဆာင်ရွကေ်နေသာ အဖွဲ�အစညး် 

များသည် ရပရ်ာွအေခြ ပြ ုဖွံ�ဖ� ို းေရး လပုင်န်းစ�မ်ျားအပါအဝင် အဖွဲ�အစညး်တုိငး်၏ 

ေဆာင်ရွကမ်� လပုင်န်းစ�တုိ်ငး်တွင် မသန်စွမး်သမူျားအကျုးံဝင�်ိုငေ်ရး စမီ ံ

ေဆာင်ရွက်ရမည။် ထိုသို� ေဆာငရ်ကွ်ရာတွင် မသန်စမွး်သမူျားကိယုတ်ိုင ် ပးူေပါငး် 

ပါဝင�်ိုင်ရန် စစီ�်ေဆာင်ရွကေ်ပးရ မည။်  
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အခန်း (၈) 

မသန်စွမ်းသူများအလုပ်အကုိငအ်ခွင့်အလမ်းရရိှေရး  

၃၁။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည-် 

 (က) ဥပေဒပဒုမ် ၃၅ ၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) အား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က ်

ရာတွင် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ် ့လညး်ေကာငး်၊ ပဂု�လကိ 

လပုင်န်းရှငမ်ျား�ငှ့် လညး်ေကာငး်၊ ဆက်စပအ်ဖွဲ�အစညး်များ�ငှ် ့

လညး်ေကာငး် ည�ိ��ိငး် ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

(ခ)  မသန်စမွး်သမူျား၏ အလပုအ်ကိုငအ်ခငွ်အ့လမး်အတွက် အသကေ်မးွမ� 

အထးူသငတ်န်းေကျာငး်များ ဖငွ့်လစှသ်င်က� ား�ိုငေ်ရး�ငှ့် လကရိှ်ဖငွ့်လစှ ်

ထားေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများ 

အကျု ံးဝင် တက်ေရာက်�ိုငရ်န် ည�ိ��ိငး်စစီ�ေ်ပးရမည။်  

(ဂ) မသန်စမွး်သမူျား အလပုခ်ငွဝ်ငေ်ရာက်ရာတွင် အခကအ်ခဲ မရိှေစေရး 

အတွက် အနးီကပ်က� းီက� ပက်ညူပီံ့ပိုးေပးမည့် လပုင်န်းခငွ်ဆုိင်ရာ ည�ိ��ိငး် 

ေရးမှူ းများအား ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးခြ င်း အစီအစ�်များအတွက် 

လုိအပ်သလုိ ည�ိ�ိ�င်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည။် 

(ဃ) မသန်စမွး်သမူျား လပုင်န်းခငွ်တွင် စမွး်ရည်မြ င့်မားေရးအတွက် လပုင်နး် 

ခငွသ်ငတ်န်းများ၊ လပုင်န်းခငွက်�မး်ကျငမ်� မမွး်မသံငတ်နး်များ အဆင ်

ေပြ လယွက်စူွာ တကေ်ရာက�်ိုငရ်န် သကဆုိ်င်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစိုးရ မဟတ်ုေသာအဖွဲ�အစညး်များ၊ လပုင်န်းရှငမ်ျား 

�ငှ့် ည�ိ��ိငး်၍ စမီေံဆာင ်ရွက်ရမည။် 
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၃၂။ အလပု်ရှငသ်ည်- 

(က) မသန်စမွး်သူ အလပုသ်မားအား က�မး်ကျငမ်�အလိုက် အလပုတ်စခ်ခု ု

တွင် လပုက်ိုငရ်န် ခန်�အပ်ပ� းီပါက ရကေ်ပါငး် ၃၀ အတွငး် သကဆိ်ငုရ်ာ 

 မ� ို �နယ် အလပုအ်ကိုင�်ှင့် အလပုသ်မား ရှာေဖွေရး�ုံးများတငွ် အလပု ်

ခန်�ထားေရး ကတ်ပြ ား ပုံစံ (၇) ထတုယ်ရူန်�ငှ့် လစလ်ပသ်ည့် အလပု ်

အကိုငစ်ာရငး်ကို ဦးစးီဌာန�ငှ့် သကဆိ်ငုရ်ာမ� ို �နယ ် အလပုအ်ကိငု�်ငှ့် 

အလပုသ်မား ရှာေဖေွရး�ုံးများသို� အချိန်�ငှ့်တစ်ေပြ းည ီေပးပို�ရမည။် 

(ခ) အလပုခ်ငွမ်ျားတွင် မသန်စမွး်သမူျား�ငှ့် အဆငေ်ပြ သင့်ေလျာ်သည့် 

ပတ်၀န်းကျင်ဖြ စေ်စရန် လိုအပေ်သာ  ပြ ငဆ်ငမ်ွမး်မမံ�များ ေဆာင်ရွက ်

ရမည။် 

၃၃။ အလပု်ရှငသ်ည် - 

(က) မမိ၏ိဌာန၊ အဖွဲ�အစညး်�ငှ့် စးီပာွးေရးလပုင်န်းတွင် မသန်စမွး်သမူျားကို 

အမျို းသားေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဝပုံကျ��န်းထားအတိငုး် 

အလပုခ်န်�ထားခြ ငး် မပြ ု�ိုငလ်�င်ဖြ စေ်စ၊ အလပုခ်န်�ထားရန် အေခြ အေန 

မေပးလ�င ်သို�မဟုတ် အခငွ့်အလမး်မရိှလ�င်ဖြ စေ်စ ခန်�ထားရမည် ့ေဝပုံ 

ကျ��န်းထားအရ အလုပ်သမား သုိ�မဟုတ် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးလ�င် ေပးရမည့် 

အနည်းဆံုး အခေက� းေငွအတုိင်း ခန်�ထားရမည့်ဦးေရအလုိက် သတ်မှတ် 

ထားေသာ ေငွပမာဏကုိ မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးဆုိင်ရာ ရန်ပုံ 

ေငသွို� သကဆ်ိုင်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် ေကာ်မတီ 

မတှစ်ဆင့် လစ�လ်ဆန်း ရကသ်တ�ပတ်အတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ 
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အကယ်၍ လစ�် လဆန်းရက် သတ�ပတ်အတွင်း ေပးသငွး်ခြ ငး် မပြ ုပါက 

ပျကက်ကွ် သည့်ေန�အသးီသးီအတွက် ေပးသွငး်ရမည့် ေငပွမာဏ၏ ၃ 

ရာခိငု�်�န်းကို ေနာကက်ျေ က� း အဖြ စ် ထပေ်ဆာငး်၍ ေပးသငွး်ရမည။် 

(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ေပးသငွး်ရမည့် ေငပွမာဏကို လစ�ေ်ပးသငွး် 

ေနစ�် သတ်မတှထ်ားေသာ ေဝပုံကျ��န်းထားအရ မသန်စမွး်သမူျားအား 

အလပုခ်န်�ထားပါက ခန်�ထားသည့် ဦးေရအလိုက ် အချိုးကျ လစ� ်

ေပးသငွး်ခြ ငး်မှ ရပစ်ခဲငွ့်၊ ေလျာခ့ျခငွ့် ရရှရိန် ပုံစ ံ (၁၆)  ဖြ င့် ဦးစးီဌာနသို� 

ေလ�ာကထ်ား ရမည။် 

(ဂ) ေဝပုံကျအရ ခန်�ထားပ� းီေသာ အလပုသ်မားစာရငး်ကို လညး်ေကာငး်၊ 

လစလ်ပ်လ�က်ရှိေသာ အလုပ်သမားဦးေရ စာရင်းကို လည်းေကာင်း 

မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်ဖြ စ်ပ� းီ ၎င်းစာရင်းများအား ဦးစီးဌာန�ှင့် 

သက်ဆုိင်ရာမ� ို �နယ် အလုပ်အကုိင်�ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရး�ံုးများသုိ�  

၃ လ တစ်က� ိမ် ေပးပုိ�ရမည်။  

၃၄။ ဦးစီးဌာနသည် နည်းဥပေဒ ၃၃၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေလ�ာက်ထားချက်�ှင့် 

နညး်ဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ ေပးပုိ�ေသာစာရင်းများကုိ စိစစ်ပ� းီ ခန်�ထားသည့် ေဝပံုကျ 

��န်းထား အေပ� မူတည်၍ ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏ ေလျာ့ချခြ င်း၊ တုိးမြ �င့်ခြ င်း�ှင့် 

ရပ်စဲခြ င်းတုိ�ကုိ စစိစေ်ဆာငရွ်က်ရမည။်  
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အခန်း (၉) 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ�  ဖဲွ�စည်းခြ င်း�ှင့် မှတ်ပံုတင်ခြ ငး် 

၃၅။ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ� ဖွဲ�စညး်လိုသသူည် -    

(က) မသန်စမွး်မ� အမျို းအစားအလိုက်ဖြ စေ်စ၊ မသန်စွမး်မ� အမျိုးအစားများ 

စေုပါငး်၍ဖြ စေ်စ သကဆုိ်င်ရာ  မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွ�ဲ တစခ်ခု ု

ကို မတ်ှပုတံင်ရန် သကဆ်ိုင်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ် 

မသန်စမွး်သမူျား အသငး်မတှစ်ဆင့်  မြ န်မာ�ိုငင်မံသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်ချုပသ်ို� မသန်စမွ်းသူ အသငး်အဖွဲ�၏ အသငး်ဖွဲ�စညး်ပုံစညး်မျ�း် 

�ငှ့်အတူ ပုံစံ (၁၇)  ဖြ င့် ေလ�ာကထ်ား�ိုငသ်ည။် 

(ခ)  နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလ�ာကထ်ားရာတငွ် သကဆုိ်င်ရာ တုိငး်ေဒသ 

 က� းီ သို�မဟတု်  ပြ ညန်ယမ်သန်စမွး်သအူသငး် ဖွဲ�စညး်ထားခြ ငး် မရှိ 

ေသးမ ီကာလအတငွး် သကဆုိ်င်ရာ တိငုး်ေဒသ က� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ ်

ေကာ်မတမီှတစဆ်င့်  မြ န်မာ�ိုငင်မံသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� 

ေလ�ာကထ်ား�ိုငသ်ည။် 

၃၆။ (က) နညး်ဥပေဒ ၃၅ အရ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ� မတှပ်ုံတင်ရန် 

ေလ�ာကထ်ားချကက်ို လကခ်ရံရိှေသာ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု 

 ပြ ည်နယ် မသန်စမွး်သူအသငး်က  ဖြ စေ်စ၊ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု 

 ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီက  ဖြ စေ်စ ေလ�ာကထ်ားချက်ကို စစိစ်ပ� းီ ပုံစံ (၁၇) 

လကခ်ရံရိှသည့် ေန�မရှကသ်တ��စှ်ပတ်အတွငး်  မြ န်မာ�ိုငင်မံသန်စမွး် 

သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် တင်ပြ ရမည်။  
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 (ခ)  မြ န်မာ�ိုငင်ံ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ည် နညး်ဥပေဒ ခွဲ(က)အရ 

ေလ�ာကထ်ားချကက်ို လကခ်ရံရိှေက� ာငး်ပြ န်က� ားစာကို ေလ�ာကထ်ား 

သထူံ ချကခ်ျငး် ထတ်ုေပးရမည။် 

၃၇။  မြ န်မာ�ုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖဲွ� 

မှတ်ပံုတင်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် 

အမျိုးသား ေကာ်မတီသို� ရကေ်ပါငး် ၃၀ အတွငး် တင်ပြ ရမည။် 

၃၈။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည-်  

(က) နညး်ဥပေဒ ၃၇ အရ  မြ န်မာ�ိငုင်မံသနစ်မွး်သမူျား အသငး်ချုပ၏် 

တင်ပြ ချကက်ို စစိစ်ပ� းီ မတ်ှပုတံငရ်န်ေလ�ာကထ်ားသည့် မသန်စမွး်သ ူ

များအသငး် အဖွဲ�အား မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုခြ ငး် သို�မဟတ်ု မတ်ှပုံတင်ရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည်။ 

(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ မတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ုေသာ မသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်အဖွဲ�အား သတ်မတ်ှထားေသာ မတှပ်ုံတငခ် ေပးသငွး်ေစ၍ 

မတ်ှပုတံင ် လကမ်တှက်ို ပုံစံ (၁၈)  ဖြ င့်ထုတ်ေပးရမည။် ပုံစံ (၁၈) တွင် 

မတ်ှပုတံင ် လကမ်ှတ် သကတ်မး်�ငှ့် စညး်ကမ်းချကမ်ျား သတ်မှတ်ေပး 

ရမည။်  

(ဂ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ မတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ုမ�များအား  မသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်အဖွဲ� မတ်ှပုံတငစ်ာရငး်ပုစံံ (၁၉) တွင ်ေရးသငွး်ရမည။် 

(ဃ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ မတှပ်ုံတငရ်န်  ငြ ငး်ပယေ်က� ာငး် ဆံုးဖြ တ်ပါက 

ထိုသို�  ငြ ငး်ပယေ်က� ာငး် ဆံုးဖြ တခ်ျကက်ို အေ က� ာငး်ပြ ချက�်ငှ့်အတူ 
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သကဆ်ိုင်ရာ မသန်စွမး်သမူျားအသငး်အဖွဲ� ေလ�ာကထ်ားသထူံသို�  

 မြ န်မာ�ိုငင် ံ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပမ်တှစ်ဆင့် အေက� ာငး်က� ား 

ရမည။် 

၃၉။ မတ်ှပုတံငရ်န်ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး်ခရံေသာ မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွ�ဲသည ်

 ငြ ငး်ပယရ်သည့် အေက� ာငး်အရငး်�ငှ့် ပတ်သက်သည့် ကစိ�များကို  ပြ ငဆ်င်ပ� းီ ထပမံ် 

ေလ�ာကထ်ားခငွ့် ရိှသည။် 

၄၀။ (က) မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ� တစခ်ခုသုည် မတ်ှပုံတငသ်က်တမး် 

ကန်ုဆံုးသည့်အခါ မတ်ှပုံတငသ်ကတ်မး် တုိးမြ �င့်လိုပါက သကတ်မး် 

မကန်ုဆံုးမီ အနညး်ဆံုး ရကေ်ပါငး် ၆၀  က� ို တင်၍ သကတ်မး်တုိးမြ �င့် 

ေပးရန် သကဆုိ်င်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် မသန်စမွး် 

သမူျားအသငး်မ ှ တစဆ်င့်  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� 

ပုံစံ (၂၀)  ဖြ င့် ေလ�ာကထ်ားရမည။် 

 (ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာကထ်ားခြ ငး်သည် မတ်ှပုတံင ် သက်တမး် 

ကန်ုဆံုးပ� းီေနာက်မှ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ရန် ေလ�ာက်ထားပါက သတ်မှတ် 

ထားေသာ မှတ်ပံုတင်ခ၏ �စှဆ်ကို  ဒဏ်ေက� းအဖြ စ် ေပးသငွး်ရမည။် 

 (ဂ)  မြ န်မာ�ုိင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်သည် မသန်စွမ်းသူများအသင်း 

အဖဲွ� မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း တိုးမြ �င့်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး 

သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် အမျိုးသားေကာ်မတီသို� ရကေ်ပါငး် ၃၀ 

အတွငး် တင်ပြ ရမည်။ 

 

26 

 



 

၄၁။  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပသ်ည်- 

(က) နညး်ဥပေဒ ၄၀၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ေလ�ာကထ်ားချကက်ို စစိစ၍် 

အမျိုးသားေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညခီျက ်ဖြ င့် မတ်ှပုံတငလ်ကမ်ှတ် 

သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ေပးခြ င်း သို�မဟတု် သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ေပးရန်  ငြ ငး်ပယ် 

 ခြ ငး်  ပြ ု�ိုငသ်ည။် 

(ခ) နည်းဥပေဒခဲွ (က) အရခွင့်ပြ ုပါက မသန်စွမ်းသူများအသင်း အဖဲွ�အား 

သတ်မှတ်ထားေသာ သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ခ ေပးသွငး်ေစပ� းီ ခငွ့်ပြ ုမိန်� 

သကတ်မး်ကို ပုံစံ (၁၈) တွင် တုိးမြ �င်ေ့ပးရ မည။် 

၄၂။ ဥပေဒပဒုမ် ၅၅ ပါ တားမြ စခ်ျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာကဖ်ျကေ် က� ာငး် 

ေတွ�ရှိပါက ေအာကပ်ါ စမီခံန်�ခွဲေရးဆုိင်ရာ ဆံုးဖြ တ်ချက် တစရ်ပရ်ပက်ို ချမတ်ှခြ ငး် 

ခရံမည် - 

(က)  သတိေပးပ� းီ ဒဏ်ေက� းအဖြ စ် အများဆံုးကျပ် ၃ သန်ိးအထိ ေပးေဆာင ်

ေစခြ ငး်၊ 

(ခ)  မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�၏ မတ်ှပုံတငလ်က်မတ်ှကို အနညး်ဆံုး ၃ 

လ မ ှအများဆုံး ၆ လ အထိ ယာယီရပဆ်ိုငး်  ခြ ငး်၊ 

(ဂ) မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�၏ မတ်ှပုံတငလ်ကမ်ှတ်ကို ပယ ်ဖျက်ခြ ငး်။  

၄၃။ မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အတွက် လှူ ဒါန်းထားေသာ ေငေွက� း၊ ပစ�ညး်ကရိိယာ၊ 

ပရိေဘာဂ၊ ေမြ ၊ အေဆာကအ်အုံ၊ ယာ�အ်စရှိသညတုိ်�ကို သကဆုိ်င်ရာ မသန်စမွး် 

သမူျား အသငး်အဖွဲ�များသည် စနစ်တကျ စမီခံန်�ခွဲသုံးစွဲပ� းီ မတ်ှတမး်ထားရိှ၍ အစရီင ်

ခစံာထုတ်ေဝခြ ငး်၊ အနညး်ဆုးံတစ�်စှတ်စ်က� မိ် မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� 
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တင်ပြ ခြ ငး်၊ အဖွဲ�ဝငမ်ျားထ ံ  ဖြ န�်ေဝခြ ငး်�ငှ့် အများပြ ညသ်သူိရှ�ိိုင်ရန် ထတ်ုေဝခြ ငး် 

တုိ�ကို ေဆာငရ်ကွ ်ရမည။် 

၄၄။ ဤဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်ေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျ�း်များ၊ စညး်ကမး်များ၊ 

အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာများ၊ အမနိ�်�ငှ့်��န်က� ားချကပ်ါ တာ၀န်�ငှ့်တားမြ စခ်ျက် တစ်ရပရ်ပ ်

ကို မတ်ှပုံတငထ်ားေသာ မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�များနညး်တူ မတ်ှပုံမတငထ်ား 

ေသာ မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�များကလညး် လိုက်နာရန်တာ၀န်ရှိသည။် 

သတ်မှတ်ထားေသာ စညး်ကမး်ချက�်ငှ့်အညီ မတ်ှပုံတငထ်ားေသာ မသန်စမွး်သမူျား 

အသငး်အဖွဲ�များသည် အမျို းသားေကာ်မတီထမံှ ေအာကပ်ါအခငွ့်အေရးများကို ရယ ူ

ခစံားခငွ့်ရိှသည်- 

(က)  အသငး်အဖွဲ�ပိငု် ရန်ပုံေငွရှာေဖွခြ ငး်�ငှ့် ဝငေ်ငရွလပုင်န်း ထေူထာငခ်ငွ် ့

အတွက် လိုအပေ်သာ ည�ိ��ိငး်ပံ့ပိုးမ�များ၊ ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကမ်�များ 

ရရှခိငွ့်၊ 

 (ခ)  မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�များ၏ လပုင်န်းများ လညပ်တ်ေဆာင်ရွက ်

�ိုငရ်န် ရန်ပုံေငမွှ ပံ့ပိုးေငွ ေတာငး်ခခံငွ်၊့ 

 (ဂ)  ပြ ညပ်�ိုငင်မံျား၊ �ိုငင်ံတကာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက ်

သည့် ဝန်က� းီဌာနအသးီသးီ၏ စမီကံန်ိးများ၊ အစီအစ�်များ၊ လပုင်န်းများ 

တွင် မတ်ိဖက်အဖွဲ�အစည်းအဖြ စ် ဦးစားေပး ပါဝင် ေဆာင်ရွကခ်ငွ့်။ 

၄၅။ မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ေဆာင်ရွကေ်သာ အဖွဲ�အစညး်များ၏ မတ်ှပုတံင်ေရး 

လပုင်န်းစ�်များကို ဤအခန်းပါ နညး်ဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက�်ိငုသ်ည။် 
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အခန်း (၁၀) 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� အထူးသင်တန်း 

ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

၄၆။ ပဂု�လကိ ပညာသင် အထးူေကျာငး်ကို ဖြ စေ်စ၊ ပုဂ�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူ 

သငတ်နး်ေကျာငး်ကို ဖြ စ်ေစ၊ ပဂု�လကိ  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာနကို  ဖြ စေ်စ 

တညေ်ထာင ် ဖငွ့်လစှေ်နသူ သို�မဟတု် တည်ေထာငဖ်ငွ့်လစှလ်ိသုူ ပိုငရှ်ငသ်ည် 

ေအာကပ်ါအချက ် အလက် များေဖာ်ပြ ၍ သက်ဆုိင်ရာတိုငး် ေဒသက� းီ သို�မဟုတ် 

 ပြ ညန်ယလ်မူ�၀န်ထမး်�ုံးသို� ခငွ့်ပြ ုမန်ိ� ထတုေ်ပးရန် ေလ�ာကလ်�ာကို ပုံစံ (၂၁)  ဖြ င့် 

ေလ�ာကထ်ားရမည် - 

 (က) သငတ်နး်ေကျာငး်/ဌာန အမည၊် 

 (ခ) သငတ်နး်ေကျာငး်အေဆာကအ်အုံများ တညေ်နရာ၊ လပိစ်ာ၊ 

(ဂ) သငတ်နး်ေကျာငး်အေဆာကအ်အုံ အမျိုးအစား၊ အကျယအ်ဝန်း၊  

 (ဃ) ဆကသ်ယွ်ရန် ဖန်ုး၊ ဖက်စအ်မှတ်၊ အးီေမးလလ်ပိ်စာ၊ 

 (င) သင်က� ားမည့် မသန်စမွး်မ� အမျိုးအစား၊ 

 (စ) လကခ်�ံိုငသ်ည့် သငတ်န်းသားဦးေရ၊ 

(ဆ) ဆရာ၊ ဆရာမဝန်ထမး်ဦးေရ�ငှ့် က�မး်ကျငမ်� အေခြ အေန အေသးစတ်ိ၊ 

 (ဇ) သငတ်နး်ကာလ�ငှ့် သင်တနး်အချိန်ဇယား၊ 

 (စျ) သင် က� ားမည့် ဘာသာရပ် အမျိုးအစားများ၊  

 (ည) သငတ်နး်ေကျာငး် အပုခ်ျုပမ်�ေကာ်မတီ ဖွဲ�စညး်ပုံ။ 
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၄၇။ သကဆုိ်င်ရာတိုငး်ေဒသ က� းီ သို�မဟတု်  ပြ ညန်ယလ်မူ�၀န်ထမး်�ုံးသည ်

နညး်ဥပေဒ ၄၆ အရ ေလ�ာကထ်ားချကက်ို သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့်အည ီ စစိစ်ပ� းီ 

သေဘာထားမှတ်ချက ်�ှင့်အတူ ဦးစးီဌာနသို� တင်ပြ ရမည။် 

၄၈။ ဦးစးီဌာနသည် - 

(က) နညး်ဥပေဒ ၄၆ �ငှ့် ၄၇ တုိ�အရ ေလ�ာကထ်ားချက�်ငှ့် တင်ပြ ချက်တုိ�ကို 

စစိစ်ပ� းီ တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှရ်န် ခငွ့်ပြ ုခြ ငး် သို�မဟတ်ု  ငြ ငး်ပယ် ခြ ငး် 

 ပြ ု�ိုင ်သည။် 

(ခ) သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ့် မကိုကည်ပီါက လိုအပ်ချကမ်ျားကို  ပြ ငဆ်င်၍ 

ထပမ်ံ ေလ�ာကထ်ားေစ�ိုငသ်ည။်  

(ဂ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခငွ့်ပြ ုပါက ေလ�ာကထ်ားသအူား သတ်မတှထ်ား 

ေသာ အခေက� းေငွ ေပးသငွး်ေစပ� းီ ခငွ့်ပြ ုမိန်�ကို ပုံစံ (၂၂)  ဖြ င့် ထတ်ုေပး 

ရမည။် ပုံစံ (၂၂) တွင် ခငွ့်ပြ ုမိန်� သက်တမး်�ှင့် စညး်ကမး်ချကမ်ျား 

သတ်မှတ်ေပးရမည။် 

၄၉။ ခငွ့်ပြ ုမိန်� ရရှိသပူိငုရ်ငှ်သည် ဤဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်သည့် နညး်ဥပေဒများ၊ 

စညး်မျဥး်၊ စညး်ကမး်၊ အမန်ိ�ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမနိ�်၊ ��န်က� ားချက်၊ လပုထ်ုံးလပုန်ညး်�ငှ့် 

သတ်မှတ်ချက် တုိ�ကို လိုကန်ာရမည။် 

၅၀။ ခငွ့်ပြ ုမိန်�ရရှသိပူိုငရှ်ငသ်ည ် နညး်ဥပေဒ ၄၈၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ 

ထတ်ုေပးေသာ ခငွ့်ပြ ုမိန်�သက်တမး် ကန်ုဆုံးသည့်အခါ ဆကလ်ကဖ်ငွ့်လစှ ် လိုပါက 

သကတ်မး်မကုန်ဆံုးမီ အနညး်ဆုးံရကေ်ပါငး် ၆၀  က� ို တင၍် သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ေပးရန် 
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သကဆုိ်င်ရာ တိငုး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ် လမူ�၀န်ထမး်�ုံးသို� ပုံစံ (၂၃) 

 ဖြ င့်ေလ�ာကထ်ားရမည်။ 

၅၁။ သကဆုိ်င်ရာတိုငး်ေဒသ က� းီ သို�မဟတု်  ပြ ညန်ယလ်မူ�၀န်ထမး်�ုံးသည ်

နညး်ဥပေဒ ၅၀ အရ သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ေပးရန် ေလ�ာကထ်ားချကက်ို သတ်မှတ်ချက ်

များ�ငှ့်အညီ စစိစ်  ပ� းီ သေဘာထားမှတ်ချက�်ငှ့်အတူ ဦးစးီဌာနသို� တင်ပြ ရမည။် 

၅၂။ ဦးစးီဌာနသည် - 

(က) နညး်ဥပေဒ ၅၀ �ငှ့် ၅၁ တုိ�အရ ေလ�ာကထ်ားချက�်ငှ့် တင်ပြ ချက်တုိ�ကို 

စစိစ်ပ� းီ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ေပးရန် ခွင့်ပြ ု ခြ င်း သုိ�မဟုတ်  ငြ င်းပယ် ခြ င်း 

 ပြ ု�ုိင်သည်၊ 

(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခငွ့်ပြ ုပါက ေလ�ာကထ်ားသူအား သတ်မတှထ်ား 

ေသာ သကတ်မး်တုိးမြ �င့်ခ ေပးသွငး်ေစပ� းီ ခငွ့်ပြ ုမန်ိ�သက်တမး်ကို ပုံစံ 

(၂၂) တွင် တိးုမြ �င့်ေပးရမည။် 

 ၅၃။ ဦးစးီဌာနသည် နညး်ဥပေဒ ၅၂၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခငွ့်ပြ ုမန်ိ� သက်တမး် 

တုိးမြ �င့်ရန်  ငြ ငး်ပယေ်က� ာငး်ဆုးံဖြ တပ်ါက ထိုသို�ငြ ငး်ပယေ်က� ာငး် ဆံုးဖြ တ်ချကက်ို 

အေက� ာငး်ပြ ချက�်ငှ်အ့တူ ပိုငရှ်ငထ်သံို�စာဖြ င့် ေဆာလျငစ်ာွ အေက� ာငး်က� ားရမည။် 

၅၄။ ဦးစးီဌာန�ငှ့် ဦးစးီဌာနက တာဝနေ်ပးေသာ အရာရှတိို�သည် ခငွ့်ပြ ုမန်ိ� 

ထတ်ုေပး ထားေသာပဂု�လကိပညာသင်အထးူေကျာငး်၊ ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� 

အထးူသငတ်န်း ေကျာငး်�ငှ့် ပဂု�လကိ  ပြ ည်လည်ထေူထာင ်ေရးဌာနတုိ�ရိှ သငတ်နး်သူ၊ 

သငတ်နး်သားများ ၏ ေဘးကငး်လုံခ� ုံမ� အေခြ အေနအပါအဝင် သတ်မှတ်ထားေသာ 

စညး်ကမး်ချကမ်ျား�ငှ့် ည�ီတ်ွမ� ရှ၊ိ မရိှ တုိ�ကို စစေ်ဆးခငွ့်ရိှသည။် 
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အခန်း (၁၁) 

အယူခံခြ င်း 

၅၅။ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီက ချမတှေ်သာ ေအာကပ်ါ 

ဆံုးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပက်ို မေကျနပသ်သူည် ထိုဆံုးဖြ တ်ချက် ချမှတ်သည့်ေန�မှ 

ရကေ်ပါငး် ၆၀ အတွငး် ထိုဆုးံဖြ တခ်ျက် မိတ� ူပးူတွ၍ဲ အယခူလံ�ာတွင် �ုံးခနွ ်

အကဥ်ပေဒဇယား ၂ ပါ ထိုကသ်င့်သည့် �ုံးခန်ွ တံဆိပေ်ခါငး်ကပ၍် မတ်ှပုတံင ်

အရာရှိချုပ်ထသံို� အယခူံ�ိုငသ်ည် - 

(က) နညး်ဥပေဒ ၁၀၊  နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ မသန်စမွး်သအူား မတှပ်ုံတင ်

ရန်  ငြ ငး်ပယ်သည့် ဆုံးဖြ တ်ချက၊် 

(ခ) နညး်ဥပေဒ ၁၃၊  နညး်ဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ မသန်စမွး်မ�အဆင့်  ပြ ငဆ်င ်

သတ်မှတ်ေပးသည့် ဆုံးဖြ တ်ချက၊် 

(ဂ) နညး်ဥပေဒ ၁၄၊  နညး်ဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ မသန်စမွး် 

မ�အ �ဂါရပ�်ငှ့် အကျုးံမ၀ငေ်တာသ့ဖြ င့် မသန်စွမး်သအူဖြ စ် မတှပ်ုံတင ်

ထားခြ ငး်ကို ပယဖ်ျကသ်ည့် ဆံုးဖြ တ်ချက။် 

၅၆။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပသ်ည ်-  

(က) နညး်ဥပေဒ ၅၅ အရ အယခူမံ�ကို စစိစစ်စ်ေဆးပ� းီ တုိငး်ေဒသက� းီ 

သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီက ချမှတ်သည့် ဆံုးဖြ တ်ချကက်ို 

အတည်ပြ ုခြ ငး်၊  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး် သို�မဟုတ် ပယဖ်ျက်ခြ ငး်ပြ ုေက� ာငး် 

ဆုံးဖြ တ်ချက ်ချမှတ်�ိုင်သည။် 
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(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမတှသ်ည့် ဆံုးဖြ တခ်ျက်အေက� ာငး်  က� ားစာ 

ကို အယခူလံ�ာ ေလ�ာက်ထားသထူသံိ�ု ေဆာလျင်စာွ ေပးပို�ရမည။် 

၅၇။ မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပက် နညး်ဥပေဒ ၅၆၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့် 

ဆံုးဖြ တ်ချကက်ို မေကျနပသ်သူည် ထိုဆုံးဖြ တ်ချကခ်ျမှတ် သည့်ေန�မှ ရကေ်ပါငး် ၆၀ 

အတွငး် ဆံုးဖြ တခ်ျက် မတိ� ူပးူတွ၍ဲ အယခူလံ�ာတွင် �ုံးခန်ွအကဥ်ပေဒဇယား ၂ ပါ 

ထိုကသ်င့်သည့် �ုံးခန်ွတံဆပိေ်ခါငး်ကပ်၍ အမျိုးသားေကာ်မတီထံသို� အယခူ ံ

�ိုငသ်ည။် 

၅၈။ ေအာကပ်ါဆုးံဖြ တခ်ျက် တစ်ရပရ်ပက်ို မေကျနပသ်သူည် ထိုဆုံးဖြ တ်ချက် 

ချမတှသ်ည့်ေန�မှ ရကေ်ပါငး် ၆၀ အတွငး် ဆံုးဖြ တ်ချက် မတိ� ူပးူတွဲ၍ အယူခလံ�ာတွင် 

�ုံးခန်ွအကဥ်ပေဒ ဇယား ၂ ပါ ထိုကသ်င်သ့ည့် �ုံးခန်ွ တဆိံပေ်ခါငး်ကပ၍် အမျိုးသား 

ေကာ်မတသီို� အယခူ�ံိငု်သည်- 

(က) ပဂု�လကိပညာသင်အထးူေကျာငး်၊ ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူ 

သငတ်နး်ေကျာငး်�ငှ့် ပဂု�လကိ  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာန တစခ်ခုကုို 

တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှလ်ိုသအူား ခငွ့်ပြ ုမန်ိ� ထုတ်ေပးရန် ေလ�ာကထ်ား 

ချကက်ို နညး် ဥပေဒ  ၄၈၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ  ငြ ငး်ပယ်ခြ ငး် 

သို�မဟုတ် နညး်ဥပေဒ ၅၂၊ နညး် ဥပေဒခွဲ (က) အရ ခငွ့်ပြ ုမန်ိ�သကတ်မး် 

တုိးမြ �င့်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ုသည့် ဆံုးဖြ တ်ချက်၊ 

(ခ) ဦးစးီဌာနက ပိုငရ်ငှတ်စ်ဦးဦးအား ဥပေဒပဒုမ် ၆၄ အရ ချမှတ်သည့် စမီ ံ

ခန်�ခွဲေရးဆိငုရ်ာ ဆုံးဖြ တ်ချက။် 
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၅၉။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်-  

(က) နညး်ဥပေဒ ၅၇ �ငှ့် ၅၈ အရ အယခူမံ�ကို စစိစ်ပ� းီ မတ်ှပုံတင ်

အရာရှခိျုပက်  ဖြ စေ်စ၊ ဦးစးီဌာနကဖြ စေ်စ ချမတ်ှ သည့် ဆံုးဖြ တ်ချကက်ို 

အတည်ပြ ုခြ ငး်၊  ပြ င်ဆင်ခြ ငး် သို�မဟုတ် ပယဖ်ျက်ခြ ငး်ပြ ုသည့် 

ဆုံးဖြ တ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်�ိုင ်သည။် 

(ခ) နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ချမတှသ်ည့် ဆံုးဖြ တ်ချက်၊ အေက� ာငး်က� ားစာကို 

အယခူံ ေလ�ာကထ်ားသူထ ံေဆာလျငစ်ာွေပးပိ�ုရမည။် 

 

အခန်း (၁၂) 

ရန်ပံုေငွထူေထာင်ခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့် စီမံခန်�ခဲွခြ ငး် 

၆၀။ ဥပေဒပဒုမ် ၆၉ ပါ ရေငွများဖြ င့် ထေူထာငထ်ားသည့် ရန်ပုံေငကွို ထန်ိးသမိး် 

ေရး�ငှ့် စမီခံန�်ခွဲေရးတိ�ုအတွက် အမျို းသားေကာ်မတီက ဖွဲ�စညး်သည့် ရန်ပုံေငစွမီ ံ

ခန်�ခွဲေရးအဖွ�ဲ သည် - 

(က) ရန်ပုံေငကွို ဘ�ာေရး စညး်မျဥး်၊ စညး်ကမး်များ �ငှ့်အညီ ထန်ိးသမိး် 

 ခြ ငး်၊ သုံးစွဲခြ ငး်�ငှ့် စမီခံန်�ခွဲခြ ငး်တို�  ပြ ုရမည။် 

(ခ) ရန်ပုံေငကွို အမျို းသားေကာ်မတကီ သတ်မှတ်ထားေသာ ဘဏ်တွင် 

အပ�်ှံ ထားရိှရမည။် 

(ဂ) ရေငမွျားတွင် �ိုငင်ံခြ ားေငွ ပါရိှပါက သးီခြ ားဘဏ်စာရငး် ဖငွ့်လစှ၍် 

ဘ�ာေရးစညး်မျ�း်၊ စညး်ကမး်များ�ငှ့်အည ီ ထိန်းသမိး်ခြ ငး်၊ သုံးစွဲခြ ငး် 

�ငှ့် စမီံ ခန�်ခွဲခြ ငး်တိ�ု  ပြ ုရမည။် 
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(ဃ) ရန်ပုံေငစွာရငး်များကို  ပြ ညေ်ထာငစ်ု စာရငး်စစခ်ျုပ�်ုံး၏ စစေ်ဆးမ�ကုိ 

ခယံရူမည။် ထို�ပြ င် ထိုသို�စာရငး်စစေ်ဆးရာတငွ် ကညူေီဆာငရ်ကွရ်မည။် 

(င) ကလုသမဂ�အဖွဲ�အစညး်များ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွ�ဲအစညး်များ�ငှ့် 

 ပြ ညတ်ငွး်၊  ပြ ညပ်ေစတနာရှငမ်ျားက လှူ ဒါန်းေထာကပ်ံ့သည့် ေငေွက� း 

�ငှ့် ပစ�ညး်များကို သုံးစွဲခြ ငး်�ငှ့်စပလ်ျ�း်၍ လှူ ဒါနး်ေထာကပ်ံ့သည့် 

အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် ေစတနာရငှမ်ျား ပငွ့်လငး်မြ ငသ်ာစွာ သရိှိေစရန် 

စာရငး်စစ် အစရီငခ်စံာကို ထတု်ပြ န် ေက� ညာေပးရမည။် 

၆၁။ ၀န်က� းီဌာနသည် -  

(က) မသန်စမွး်သကူို မသန်စွမး်မ�အမျိုးအစား�ငှ့် မသန်စမွး်မ� အဆင်အ့လိကု ်

ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ဘ၀ရပ်တည�်ိုငမ်� အခက်အခရဲှိသည့် အေခြ အေန 

ေပ�မတူည၍် ေသာ်လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံမသန်စွမ်းသူများ 

အသင်းချု ပ် လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ�အတွက ် ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ညလီာခ ံ

ေခ�ယူခြ ငး် အတွက်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ကန်ုကျမည်စ့ရတိမ်ျားအား 

ရန်ပုံေငမွ ှ သင့်ေလျာ်ေသာ အေထာကအ်ပံ့ေပး�ုိင်ရန် အမျို းသား 

ေကာ်မတီ၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်အရ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�သုိ� တင်ပြ ၍ 

အတည်ပြ ုချက် ရယူပ� းီ စစီ�်ေဆာငရွ်ကေ်ပး�ိုင်သည။် 

(ခ) မသန်စမွး်သမူျား အသင်းအဖွဲ�များ�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ေဆာင် 

ရွကေ်သာ အဖွဲ�အစညး်များအား ရန်ပုံေငမွှ သင့််ေလျာ်ေသာ အေထာက ်

အပံ့ေပး�ိုင်ရန်  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�သုိ� တင်ပြ ၍ အတည်ပြ ုချက် 

ရယူပ� းီ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုငသ်ည။် 
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(ဂ) ရန်ပုံေငသွိ�ု လှူ ဒါန်းေထာကပ်ံ့ေသာ ပဂု�ို လ၊် ကမု�ဏီ�ငှ်အ့ဖွ�ဲအစညး်များ 

အား တည်ဆ၀ဲငေ်ငခွွန်ဥပေဒအရ ၀ငေ်ငခွန်ွ ကငး်လတ်ွခငွ့် သို�မဟုတ် 

သကသ်ာခငွ့် ရရှိေရးအတွက် စမီကံန်ိး�ငှ့် ဘ�ာေရး၀န်က� းီဌာန�ငှ့် 

ည�ိ��ိငး်ေဆာင ်ရကွေ်ပးရမည။် 

၆၂။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်  မြ န်မာ�ိငုင်မံသန်စမွး်သမူျား အသငး်ချုပ၏် 

လပုင်န်းများ အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာငရ်ကွ်�ိုငရ်န်အလို�ငှာ ဥပေဒပုဒမ် ၆၉ အရ 

ထေူထာင်ရနပ်ုံေငွအနက်မ ှ သင့်ေလျာ်သလို သတ်မှတ် ခွဲေဝေပး�ိုင်ေရးအတကွ် 

 ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�သို� တင်ပြ အတည်ပြ ုချကရ်ယူပ� းီ စစီ�်ေဆာငရ်ကွေ်ပး 

�ိုငသ်ည။်  

 

အခန်း(၁၃) 

မသန်စွမ်းသူများ၏ လူ�အခွင့်အေရး�ှင့် အေခြ ခံလွတ်လပ်ခွင့်များ 

တန်းတူညီမ�မ�ရိှေရး 

၆၃။ ဥပေဒပဒုမ် ၁၄၊ ပဒုမ်ခွဲ (ဃ) အရ တရား�ုံးတွင် မသန်စမွး်  ဖြ စမ်�အလိုက ်

လိုအပ ် ချကမ်ျားကို စစီ�်ေပးရန်ေတာငး်ဆုိရာတွင ် လကသ်ေ �ကတပြ ဘာသာစကား 

အပါအဝင် အခြ ားဆက်သယွ�်ိုငသ်ည့် နညး်လမ်းများအပြ င် မသန်စမွး်သူ၏ တင်ပြ  

ချကအ်ား နားလညသ်ည့် က�မး်ကျငေ်သာပဂု�ို လမ်ျား၏ ရှငး်လငး်တင်ပြ ချက်ကိုလညး် 

သကေ်သခ ံအဖြ စ် တင်ပြ ခငွ့်ရှိေစရမည။် 
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အခန်း (၁၄) 

အေထွေထွ 

၆၄။ ဝန်က� းီဌာနသည် ဘ၀ရပတ်ညေ်ရး အခကခ်ရှဲေိသာ မသန်စမွး်သမူျားအား 

ရပ်တညေ်နထိုငေ်ရးအတွက် ေအာကပ်ါသင့်ေလျာ်ေသာ အေထာကအ်ပံ့အကညူမီျား 

ေပး�ိုငရ်န် စမီေံဆာင်ရွကရ်မည်- 

(က) စွန်�ပစ်ခံရေသာ မသန်စွမ်းကေလးသူငယ်များအတွက် ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် 

ရပ်ရွာလမူ�အဖွ�ဲအစညး်ထတွဲင် လုံခ� ုံစွာ  ပြ န်လညေ်နထိုငခ်ငွ့် ရိှေရး 

အတွက် အခြ ားနညး်လမး်ဖြ င့် ကညူေီစာင့်ေရှာကမ်�ေပး�ိုငရ်န် စစီ�် 

ေပးခြ ငး် သို�မဟတု် ကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ပးမည့် မိသားစုများ ရှာေဖွေပး 

 ခြ င်း၊ ေနရာထုိင်ခင်းများ စီစ�်ေပးခြ င်းတုိ�ကုိ ေဒသဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ 

အဖဲွ�အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဆုိင်ရာေကာ်မတီများ၊ 

ေစတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖဲွ� အစည်းများ၊ ေစတနာရှင်ပြ ညသ်မူျား�ငှ့် ပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွက ်ခြ ငး်၊  

 (ခ) မသန်စမွး်ကေလး၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေနထိုင ် စားေသာကေ်ရး 

စသည့် စရိတ်စကများအတွက် ကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ပးမည့် မိသားစုများ 

အား �ုိင်ငံေတာ်မှ သင့်ေလျာ်ေသာေထာကပ်ံ့မ�များ ေပး�ိုငရ်န် စစီ�် 

ေဆာင်ရွကေ်ပး ခြ ငး်။   

၆၅။ ၀န်က� းီဌာနသည် - 

(က) ဥပေဒ�ငှ့် ဤနညး်ဥပေဒများအရ မသန်စမွး်သူများ အသငး်အဖွဲ�များ 

ေပးေဆာငရ်မည့် မှတ်ပုံတငခ်၊ မတ်ှပုံတင်သက ် တမး်တိးုမြ �င့်ခ၊  
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ခငွ့်ပြ ုမိန်� ထုတ်ေပးခ၊ ခွင့်ပြ ုမနိ�်သက်တမး် တိုးမြ �င့်ခ�ငှ့် အခြ ားလိုအပ ်

ေသာ ၀န်ေဆာငခ်များကို  ပြ ညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�၏ သေဘာတူည ီ

ချက်ဖြ င့် အမနိ�် ေက� ာ်ငြ ာစာ ထတု်ပြ န်၍ သတ်မှတ်ေပးရမည။် 

(ခ) မသန်စမွး်သူအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့် မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ေဆာင်ရကွ ်

ေသာ အဖဲွ�အစည်းများအား လှူဒါန်းေထာက်ပ့ံေသာ ပုဂ�ို လ်၊ ကုမ�ဏီ�ှင့် 

အဖဲွ�အစည်းတုိ�အား တညဆဲ်၀ငေ်ငခွွန် ဥပေဒအရ လှူ ဒါန်းေထာကပ်ံ့ 

ေသာ ေငေွက� း�ငှ့် ပစ�ည်းပမာဏေပ� မတူည်၍ ၀ငေ်ငခွန်ွကငး်လ�တ်ခငွ့် 

သို�မဟုတ် သကသ်ာခငွ့်ေပးေရးအတွက်  စမီကံိန်း�ငှ့် ဘ�ာေရး၀န်က� းီ 

ဌာန�ငှ့် ည�ိ��ိငး် ေဆာင်ရွက် ေပးရမည။် 

၆၆။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည ်  မြ န်မာ�ိုငင်မံသန်စမွး်သမူျား အားကစား အဖွဲ�ချုပ ်

ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်၊ လပုင်န်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သကတ်မး်�ငှ့်တာ၀န်၊ လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များ�ငှ့် 

ပတ်သက်၍ လိုအပသ်လို အက� ံပြ ု ေဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၆၇။ အမျိုးသားေကာ်မတီသည် မသန်စွမ်းသူများ လူဦးေရစာရင်း�ှင့် လူမ� 

စီးပွားေရးအေ ခြ အေန စစ်တမ်းေကာက်ယူခြ င်း အပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ သေုတသနလပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက�်ိငုေ်ရးအတွက်  ဆကစ်ပဝ်န်က� းီ 

ဌာနများ၊ အစိုးရမဟတု်ေသာ အဖွဲ�အစညး်များအား လိုအပသ်လို လမး်��န်ခြ ငး်�ငှ့် 

ည�ိ��ိငး်မ�များ ေဆာငရ်ကွ်ေပးရမည။်  

                       (ပုံ) ေဒါကတ်ာဝငး်မြ တေ်အး 

                           ပြ ည်ေထာငစ်ဝုန် က� ီး 

 လူမ�၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ၀န်က� းီဌာန 
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ပံုစ(ံ၁) 

ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ� န်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး န်ကီးဌာန 

မသန်စွမး်သူများမတ်ှပံုတင်ရန ်ေလ�ာက်လာ 

[နည်းဥပေဒ ၅] 

သို� 

မတ်ှပုတံင်ကးီက� ပေ်ရးမှ း 

……………. မ�ိ�နယ် / ခ ိုင် /တိငုး်ေဒသကးီသို�မ ုတ်
 ပြ ညန်ယလ်မူ� န်ထမး် ုံး 

ရကစ်ွဲ၊ ………………………
အေက� ာငး်အရာ  မသန်စွမး်သူမတ်ှပံုတငေ်လ�ာက်ထားခြ င်း 

မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ �ပါရန် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအား 
ေဖာ်ပြ   ေလ�ာကထ်ားအပပ်ါသည်- 

(က) ေလ�ာကထ်ားသ၏ူ ကိုယ်ေရးအချက်အလကမ်ျား 

(၁) အမည်……………………………………….

(၂) အသက�်ငှ့်ေမးွသကရာ ်………………………..

(၃) ေမးွဖာွးရာ ာတိ ……………………………….

(၄) �ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်ပြ ားအမှတ် ………………..

    ပတ�စ�ပ�� � 
    ဓ�တ�ပ�� 
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(၅) လမူျို း�ငှ့်ကိုးကယွသ်ည့်ဘာသာ………………………

(၆) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစား …………………………….

(၇) ပညာအရညအ်ချငး် ………………………………..

(၈) အခြ ားက�မး်ကျငမ်� …………………………………

(၉) အလပုအ်ကိုင် …………………………………….

(၁၀) မဘိအမည၊်……………………………………….

(၁၁) မဘိေနရပလ်ပိစ်ာ …………………………………

………………………………………………...
(၁၂) အပုထ်ိန်းသူအမည၊်…………………………………

(၁၃)   အပုထ်ိန်းသေူနရပလ်ပိစ်ာ……………………………
 ………………………………………………...
(၁၄) ဆကသ်ယွ်ရန်လပိစ်ာ……………………………….

………………………………………………...
………………………………………………...

(၁၅) ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်း၊ ဖကစ်အ်မတှ�်ငှ့် အးီေမးလပိစ်ာ………..

………………………………………………...
(၁၆) ကိုယတ်ိုငေ်လ�ာကထ်ားသည် သို�မဟုတ် ကိုယစ်ားလယှ်ဖြ င့် 

ေလ�ာကထ်ားသည။် 

………………………………………………...
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(ခ) မသန်စွမး်ဖြ စ်မ��ှင့် ေဆးဝါးကုသမ�မှတ်တမ်း 

(၁)  မသန်စမွး်မ�အေခြ အေန……………………………..

(၂) မသန်စမွး်မ� စတင်ဖြ စပ်ာွးသည့် အသကအ်ရွယ်…………..

………………………………………………...
(၃) မသန်စမွး်ဖြ စေ်က� ာငး် စတငသ်ိရိှသည့် အသကအ်ရွယ် …….

………………………………………………... 
(၄) မသန်စမွး်မ�ဖြ စသ်ည့် အေက� ာငး်အရငး်…………………

………………………………………………...
(၅) ခစံားေနရေသာ အခြ ားေရာဂါများ……………………..

………………………………………………... 
………………………………………………... 

ရကစ်ွဲ ……………… ေလ�ာကထ်ားသူ လကမ်တ်ှ ………………

ေလ�ာကထ်ားသအူမည်………………….

ကိုယစ်ားလယှ် လကမ်ှတ်………………...

ကိုယစ်ားလယှအ်မည်…………………...

�ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်အမတှ်……………

…………………………………….
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(ဂ) မှတ်ပံုတင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှး၏သေဘာထားမှတ်ချက် 

မသန်စမွး်သူ………………………………………

�ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်ပြ ားအမှတ်……....………………………၏

မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတ်ှပုံတင်ရန်ေလ�ာကလ်�ာအား……………………

ရကေ်န�တွင်…………………………………………………..

တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယ်၊……………………………ခ�ိုင၊်

……………………………………………………… မ� ို�နယ်

လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးတွင်  စစေ်ဆးလကခ်ခံဲ့ပ� းီ  ပြ ည့်စုစံွာ     ဖြ ည့်စကွ်ပ� းီဖြ စပ်ါသဖြ င့် 

……….……………………..မသန်စမွး်မ�အဆင့စ်စိစသ်တ်မှတ်ေရး

အဖွဲ�သို�ေပးပို�ပါသည။် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ……………….. …………………...……

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်…………..  မတှပ်ုံတင်က� ီးက� ပေ်ရးမ�ှးလကမ်ှတ် 

……………………….…
 မတှပ်ုံတင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှးအမည် 
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(ဃ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှ၏ သေဘာထားမှတ်ချက် 

ေလ�ာကထ်ားသူ……………………………………….… 

အား မသန်စမွး်သအူဖြ စ်မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုရန်………………………………. 
တင်ပြ ပါသည။် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ………………… ………………………...

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်……………... မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှလကမ်ှတ် 

……………………...…
မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှ၏အမည ်

(င) မှတ်ပံုတင်ခြ ငး်ဆံုးဖြ တ်ချက် 

ေလ�ာကထ်ားသူ……………………………………...အား

မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ုသည်/ခငွ့်မပြ ုပါ။ 

ရကစ်ွဲ………………………… ဥက�ဌ 

တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 

မသန်စမွး်သမူျားအခငွ့်အေရးဆုိင်ရာေကာ်မတီ 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိ ဖျက်ရန်။ 
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ပံုစံ (၂) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပံုတင်ေလ�ာက်လ�ာ လက်ခံရရိှေက� ာင်းအေထာက်အထားပံုစံ 

[နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)] 

 

 အဘ………………..……၏ သား/သမးီဖြ စသ်ူ………………… 

(�ိုငင်သံားစစိစေ်ရး ကတ်ပြ ားအမှတ် ………………………………… )၏ 

မသန်စမွး်သူအဖြ စ်   မတ်ှပုံတင်   ေလ�ာကထ်ားလာသည့်        မတှပ်ုံတငေ်လ�ာကလ်�ာ  

ပုံစံ (၁)   အား …………………………….ရကေ်န�တငွ် အချက်အလကမ်ျား  

 ပြ ည့်စုံေက� ာငး်   စစေ်ဆးပ� းီ လကခ်ရံရိှပါသည။် 

 

 

 

      မတ်ှပုတံင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှးလကမ်တ်ှ 

      …………………… မ� ို �နယ်/ခ�ိုင် 

      …………..တိငုး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 

 

 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိ ဖျက်ရန်။ 



ပံုစံ (၃)  

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်သည့် အဖဲွ�သုိ���န်းပုိ�လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၆၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

သို� 
……………………… 

……………………… 
မသန်စမွး်မ�အဆင့စ်စိစ်သတ်မှတ်သည့အ်ဖွ�ဲ 

           ရကစ်ွဲ ………………… 

အဘဦး……………………………..၏သား/သမးီဖြ စသ်ူ………. 

……………..…… (�ိုငင်သံားစစိစေ်ရး ကတ်ပြ ားအမှတ်..……………… 

………………………………………….) သည ် မသန်စမွး်သူအဖြ စ် 

မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုရန် ေလ�ာကထ်ားလာပါသဖြ င့် ေဆးစစမ်�ခယံ�ူိုင်ရန် ပုံစံ (၁) 

မတိ� ��ငှ့အ်တူ လ�ဲေပြ ာငး်��န်းပို� အပပ်ါသည။် 

    လကမ်တ်ှ………………… 

    ………………………… 
    မတ်ှပုတံင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှးအမည ်

    …………………… မ� ို �နယ် 

    …………………….. ခ�ိုင် 

    ………………….တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် 
မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိ ဖျက်ရန်။ 



ပံုစံ (၄) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖဲွ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက် 

[နည်းဥပေဒ ၇၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

အပိုငး် (က) 

မသန်စွမး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မတ်ှသည့်အဖဲွ�၏ သေဘာထားမှတ်ချက် 

၁။ ပထမအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ………………………သည…်……….…
မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စေ် က� ာငး် စစေ်ဆးေတွ�ရှိရပါသဖြ င့် မသန်စမွး် 

သအူဖြ စ် မတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ု�ိုငရ်န် ေထာကခ်ပံါသည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ………………………………...……အား

မသန်စမွး်မ� စစိစေ်ပး�ိုငရ်နအ်တွက် ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့အ်တူ ဒတုယိ 

အဆင့်သို� လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ပါသည။် 

ေပးပို သ့ည့်ရကစ်ွဲ……………     ……………………….

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်…………     ပထမအဆင့်စစိစသ်လူကမ်တှ်

………………………
  ပထမအဆင့်စစိစသ်ူအမည် 
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ပံုစံ (၅) 

ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူမှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

[နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

မသန်စမ်ွးသူမှတ်ပံုတငလ်က်မှတ်

မသန်စွမး်သူမတ်ှပံုတင် ……………………………. 

လက်မတ်ှ အမှတ် ………………………………… 

အမည်…………………………………….……

ေမွးသကရာ …်………………………………… 

�ုိငငံ်သားစစိစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ်…………………………….. 

မသန်စွမး်မ�အမျ�ိးအစား�ှင့် အဆင့်…………………………..… 

ထုတ်ေပးသူလက်မှတ်……………………………………….. 

ထုတ်ေပးသူအမည်………………………………………… 

ရက်စဲွ………………… 

…………………………..…တုိင်းေဒသကီး သုိ�မ တ်ု  ပြ ည်နယ်ေကာ်မတီ 

၁  ကတ်ပြ ားကုိ အမကုိဲငေ်ဆာင်ထားရမည်  

၂  ေပျာက်ဆံုးပျက်စီးသည့်အခါ လူမ� န်ထမ်း းစီးဌာန၊ တုိငး်ေဒသကီး�ှင့် 

 ပြ ည်နယ်မသန်စမ်ွးသူများအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ေကာ်မတီသုိ� သတင်းပုိ�ရမည်  



ပံုစံ (၆) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းအား ခွင့်မပြ ုေက� ာင်းအေက� ာင်းက� ားစာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဃ)] 

သို� 

 …………………… 

 …………………… 

       ရကစ်ွဲ ………………… 

အေက� ာငး်အရာ။  မသန်စွမး်သူအဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြ ုေက� ာင်း အေက� ာင်းက� ားခြ ငး် 

     မသန်စမွး်သအူဖြ စ် မတ်ှပုံတင်ရန် ေလ�ာကထ်ားသည့် အဘ…..……….…… 

၏ သား/သမးီဖြ စသ် ူ …………………………… အား မသန်စမွး်သူအဖြ စ် 

မတ်ှပုတံငရ်န် ခငွ့်မပြ ုေက� ာငး် အေက� ာငး်က� ားပါသည။် 

         

                ဥက�ဌ 

       အမည် ………………….. 

       ….……...…တုိငး်ေဒသက� းီ/ 

                 ………… ပြ ညန်ယေ်ကာ်မတီ 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။်



ပံုစံ (၇) 

                     မသန်စွမ်းသူမှတ်ပံုတင်လ.က်မှတ် ေလ�ာက်ထားသည့် မသန်စွမ်းသူများ စာရင်း 

                  ……………………………..………………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

[နည်းဥပေဒ ၁၁] 

 
လကမ်တ်ှ……………………….… 

အမည်…………………………… 

                        (မတ်ှပုံတငအ်ရာရှိ)

စ�်
  

မသန်စွမး်
သူ အမည် 

�ုိငငံ်သား 
စိစစေ်ရး 
ကတ်ပြ ား 
အမှတ် 

အသက် ေနရပ်လိပ်စာ 
မှတ်ပံုတင်

ရန် 
ခွင့်ပြ ု/မပြ ု 

မသန်စွမး်မ� 
အမျိုးအစား 

မသန်စွမး်မ� 
အဆင့် မှတ်ချက် 

         
         
         
         
         
         



ပံုစံ (၈) 

မသန်စွမ်းသူများမှတ်ပံုတင်စာရင်းချုပ် 

[နည်းဥပေဒ ၁၂၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ] 

 
မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှချုပ် 

စ�် 
တုိငး်ေဒသက� းီ 

/ ပြ ည်နယ်  
ေကာ်မတီ 

မှတ်ပံုတင်ရန် 
ေလ�ာက်ထား 

သူ ဦးေရ 

မှတ်ပံုတင် 
ခွင့်ပြ ုသူ 

ဦးေရ 

အမြ င်အာ�ံု 
မသန်စွမး်
သူ ဦးေရ 

အက� ားအာ�ံု 
မသန်စွမး်သူ 

ဦးေရ 

ကုိယ်အ �ဂါ 
မသန်စွမး်
သူ ဦးေရ 

စိတ်ပုိင်း၊ 
ဉာဏ်ရည် 
ဉာဏ်ေသွး 
ပုိငး်မသန်စွ
မ်း သူဦးေရ 

မှတ်
ချက် 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



၂။ ဒတိုယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ…………………..…သည…်…………… 
မသန်စမွး်သူ တစဦ်းဖြ စ်ေက� ာငး် စစေ်ဆးေတ�ွရိှရပါသဖြ င့် မသန်စမွး် 

သအူဖြ စ် မတ်ှပုံတင် ခငွ့်ပြ ု�ိုငရ်န် ေထာကခ်ပံါသည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ……………………………...………အား

မသန်စမွး်မ� စစိစေ်ပး�ိုငရ်နအ်တွက် ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့အ်တူ တတိယ 

အဆင့်သို�    လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ပါသည။် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ………………… ………………….…….

ေပးပို�သည့်စာအမှတ်………………  ဒတိုယအဆင့စ်စိစသ်လူကမ်တ်ှ 

……………………..
 ဒတိုယအဆင့စ်စိစသ်ူအမည ်

၃။ တတိယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ…………………..သည…်………………
မသန်စမွး်သူ တစဦ်းဖြ စေ်က� ာငး်/မဖြ စေ်က� ာငး် စစေ်ဆးေတ�ွရှရိပါ 

သဖြ င့် မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတှပ်ုံတငခ်ငွ့် ပြ ု�ိုင်ရန် ေထာကခ်ပံါသည်/ 

မေထာကခ်ံ ပါ။ 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ……………….. ……………………...…

ေပးပို�သည့်စာအမှတ်………….… .  တတယိအဆင့်စစိစသ်ူလကမ်တ်ှ 

……………………...
တတယိအဆင့်စစိစသ်အူမည ်
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၄။ ေဆးေထာက်ခံချက် 

(က) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစား…………………………..………

(ခ) မသန်စမွး်မ� အဆင့်………………………………………

  မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစသ်တ်မှတ်သည့်အဖွဲ� 

အပုိင်း (ခ) 

၁။ မသန်စွမး်မ�အေခြ အေနေဖာ်ပြ ချက် 

(က) အမြ ငအ်ာ�ုံအေခြ အေန…………………...………………

…………………………………………………….………
(ခ) အက� ားအာ�ုံအေခြ အေန ………………………………….

…………………………………………………………….
(ဂ) ကိုယလ်က်အ �ဂါသန်စမွး်မ�အေခြ အေန………………………..

…………………………………………………………….
(ဃ) စတ်ိပိငုး်၊ ဉာဏ်ရညဉ်ာဏ်ေသးွပိုငး် အေခြ အေန………………..

…………………………………………………………….
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၂။ လ�ပရှ်ားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခြ အေန ေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ စိတ်ပုိင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခြ အေန 

စ�် ေဆာင်ရွက်မ� 
အမျိုးအစား 

အကူအညီမပါ
ဘဲကုိယ်တုိင် 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်
သည် 

အကူကိရိယာ 
 ဖြ င့်ေဆာင်ရွက် 

�ုိငသ်ည် 

အကူအညီ
ေပးသူ  ဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

မည်သည့်ကိစ�
မ� မေဆာင်ရွက် 

�ုိငပ်ါ 

၁။ တစက်ိုယေ်ရ 
သန်�ရှင်းေရး 

၂။ 
လမူ�အသိုငး် 
အဝိုငး်တငွး် 
ပါဝင်ခြ ငး် 

၃။ 
ဝငေ်ငရွ 
လပုင်န်း 
လပုက်ိုင်ခြ ငး် 

စ�် ချို �ယွင်းအားနည်းမ� 
အမျိုးအစား 

အခက်အခဲ 
မရိှပါ 

အနည်းငယ် အသင့်အတင့်  ပြ င်းထန် 

၁။ 
လမူ�ဆက်ဆံေရး 
အေခြ အေန  

၂။ 
ေက� ာငး်ကျို းဆကစ်ပ် 
ဆင်ခြ င�်ိငုမ်� 
အေခြ အေန  

၃။ ကိုယရ်ညက်ိုယေ်သးွ၊ 
အမအူကျင့်  
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၄။ အေထာက်အကူပြ ု ကိရိယာဆုိငရ်ာမှတ်ချက် 

ေလ�ာကထ်ားသူ…………………..…သည…်……………
မသန်စမွး်မ�ေက� ာင့် ေအာကပ်ါ အေထာက်အကူပြ ုပစ�ညး်အသုံးပြ ုရန် လိုအပ် 

ပါသည်- 

(က) မျကမ်မြ ငလ်မး်ေလ�ာက်တုတ်၊ မျကမ်မြ ငစ်ာေရးေဘာင�်ငှ့်စးူ၊ အခြ ား

အေထာက်အကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး်များ၊ 

(ခ) နားက� ားကရိယိာ 

(ဂ) လမး်ေလ�ာက်တုတ်၊ လကေ်ထာက၊် ချိုငး်ေထာက၊် သုံးေချာငး်ေထာက်၊ 

ေလးေချာငး်ေထာက်၊ ေခြ တု၊ လကတ်၊ု ဘးီတပလ်ညှး်၊ အခြ ား

အေထာက်အကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး်များ 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၉) 

ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ� န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး န်ကီးဌာန 

မသန်စွမ်းမ�အဆင့်  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန် ေလ�ာက်လာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က) ] 

သို� 

မတ်ှပုတံင်ကးီက� ပေ်ရးမှ း 

……… မ�ိ�နယ်/ခ ိုင/်တုိငး်ေဒသကးီ သို�မ ုတ်  ပြ ညန်ယ် လမူ� န် ထမး် ုံး

ရကစ်ွဲ၊…………………….…… 

အေက� ာငး်အရာ   မသန်စွမ်းမ�အဆင့်  ပြ င်ဆင်သတ်မှတ်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

ေလ�ာကထ်ားသသူည် မသန်စမွး်သမူျတပ်ုံတငလ်ကမ်တ်ှ အမတ်ှ (……… 

…..……..) ကို ကိုင်ေဆာငထ်ားသူဖြ စ်ပးီ ေပြ ာငး်လလဲာေသာ အေခြ အေနအရ

မသန်စမွး်မ�အဆင့် ေလ�ာ့ချေပးရန်/ မသန်စမွး်မ�အဆင့် တုိးမြ င့်ေပးရန် 

မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရး ဆုိင်ရာ နညး်ဥပေဒများ၏ နညး်ဥပေဒ ၁၃၊ 

နညး်ဥပေဒခွဲ (က) အရ ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ေဖာ်ပြ  ေလ�ာက်ထားပါသည-် 

(က) ေလ�ာက်ထားသူ၏ 

(၁) အမည်  ……….…………………………………

(၂) အသက�်ငှ့်ေမးွသကရာ ်  ………………………………

(၃) �ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်ပြ ားအမှတ်  ………………………...

ပတစ်ပ်ို� 

ဓာတပ်ုံ 

1



(၄) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစား………………………...…………

(၅) မသန်စမွး်မ�အဆင့်……………………………………….

(၆) ေနရပလ်ပိစ်ာ……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

(၇) ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်း၊ ဖကစ်အ်မတှ�်ငှ့် အးီေမးလပိစ်ာ 
………………………………………………

(ခ) မသန်စမွး်မ�အဆင့် ေလ�ာ့ချေပးရန်/ မသန်စမွး်မ�အဆင့် တိးုမြ �င့်ေပးရန် 

အေက� ာငး်  ပြ ချက် 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….…
……………………………………………………………
……………………………………………………………

(ဂ) မသန်စမွး်မ� ခစံားေနရေသာ အေခြ အေန…………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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ရကစ်ွဲ…………………… ေလ�ာကထ်ားသူ လကမ်တ်ှ……….………

ေလ�ာကထ်ားသူ အမည…်………………

ကိုယစ်ားလယှလ်ကမ်ှတ်………………....

ကိုယစ်ားလယှအ်မည်…………………...

�ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်အမတှ်…………… 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိ ဖျက်ရန်။ 
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ပံုစံ (၁၀) 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖဲွ�သုိ���န်းပုိ�လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 
သို� 
 ……………………… 

 ……………………… 
 မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ်သည့အ်ဖွ�ဲ  
       ရကစ်ွဲ…………………… 

မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှ အမှတ် (……..) ကို ကိုငေ်ဆာင်ထား 

ေသာ အဘ ဦး…………………၏ သား/သမးီ  ဖြ စသ်ူ ………………  
(�ိုငင်သံားစစိစေ်ရး ကတ်ပြ ားအမှတ်………………………… …….) သည ်

ေပြ ာငး်လလဲာေသာ အေခြ အေနအရ မသန်စမွး်မ�အဆင့် ေလ�ာ့ချေပးရန်/ 

မသန်စမွး်မ�အဆင့် တုိးမြ �င့်ေပးရန် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးနညး်ဥပေဒများ၏ 

နညး်ဥပေဒ ၁၃၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာကထ်ားလာပါသဖြ င့် ေဆးစစေ်ဆးမ� 

ခယံ�ူိုင်ရန် ပုံစံ (၉) မတိ� ��ငှ့်အတူ လ�ဲေပြ ာငး်��န်းပို�အပပ်ါသည။် 

လကမ်တ်ှ……………………
 ….….………..…………… 

            မတှပ်ုံတင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှးအမည် 
    ...…………………… မ� ို �နယ် 

           ..…………..…………ခ�ိုင ်
             ...…….တုိငး်ေဒသ က� းီ/  ပြ ညန်ယ် 
မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 



ပံုစံ (၁၁) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖဲွ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက် 

[နည်းဥပေဒ ၁၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ] 

အပုိင်း (က) 

မသန်စွမး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မတ်ှသည့်အဖဲွ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက် 

၁။ ပထမအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ……………………သည…်………….…

မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စ်ပ� ီး စစေ်ဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စမွး်မ�အဆင့် 

…………………… အဖြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေက� ာငး်/ တုိးမြ �င့်သင့်
ေက� ာငး် ေထာကခ်ပံါသည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ ……………………………………အား

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစေ်ထာကခ်ေံပး�ိငုရ်န်အတွက် ေလ�ာကလ်�ာ 

�ငှ့်အတူ ဒတိုယအဆင့်သို� လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ပါသည။် 

ပထမအဆင့်စစိစသ်လူကမ်တ်ှ 

………………………
  ပထမအဆင့်စစိစသ်ူအမည် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ……………………

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်………………..
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၂။ ဒတိုယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ ……………………သည…်……………
မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စ်ပ� ီး စစေ်ဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စမွး်မ� အဆင့် 

………………………..အဖြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေက� ာငး်/တုိးမြ �င့်
သင့်ေက� ာငး် ခငွ့်ပြ ု�ိုင်ရန် ေထာကခ်ပံါသည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ…………………………………….အား

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစေ်ပး�ိုငရ်န်အတွက် ေလ�ာကလ်�ာ�ငှ့်အတူ 

တတယိအဆင့်သို�    လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ပါသည။် 

ဒတိုယအဆင့် စစိစသ်လူကမ်တ်ှ 

………………………..

ဒတိုယအဆင့်စစိစသ်အူမည ်

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ………………….…

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်………………... 
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၃။ တတိယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ…………………………သည်…………
မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စ်ပ� ီး စစေ်ဆးေတွ�ရှိချက်အရ မသန်စမွး်မ�အဆင့် 

……………………အဖြ စ် ေလ�ာ့ချသင့်ေက� ာငး်/ တုိးမြ �င့သ်င့်

ေက� ာငး် ေထာကခ်ပံါသည/် မေထာကခ်ပံါ။ 

တတယိအဆင့် စစိစသ်လူကမ်တ်ှ 

…………………………

 တတိယအဆင့်စစိစသ်အူမည် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ……………………

ေပးပို�သည့် စာအမတှ်………………..

၄။ ေဆးေထာက်ခံချက် 

(က)
မသန်စမွး်မ�အမျို းအစား…………………………………………

(ခ) မသန်စမွး်မ� အဆင့်………………………………………

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ်သည့အ်ဖွ�ဲ 
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အပုိင်း (ခ) 

၁။ မသန်စွမး်မ�အေခြ အေနေဖာ်ပြ ချက် 

(က) အမြ ငအ်ာ�ုံအေခြ အေန………………………………….

…………………………………………………………….
(ခ) အက� ားအာ�ုံအေခြ အေန …………………………………

…………………………………………………………….
(ဂ) ကိုယလ်က်အ �ဂါသန်စမွး်မ�အေခြ အေန………………………..

……………………………………………………………
(ဃ) စတ်ိပိငုး်၊ ဉာဏ်ရညဉ်ာဏ်ေသးွပိုငး် အေခြ အေန………………..

……………………………………………………………
၂။ လ�ပရှ်ားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခြ အေန ေဖာ်ပြ ချက် 

စ�် 
ေဆာင်ရွက်မ� 
အမျိုးအစား 

အကူအညီမပါ
ဘဲ ကုိယ်တုိင် 
ေဆာင်ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

အကူကိရိယာ 
 ဖြ င့်ေဆာင် 

ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

အကူအညီ 
ေပးသူဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

မည်သည့် 
ကိစ�မ� 

မေဆာင်ရွက် 
�ုိငပ်ါ 

၁။ တစက်ိုယေ်ရ 
သန်�ရှင်းေရး 

၂။ လမူ�အသိုငး် 
အဝိုငး်တငွး် 
ပါဝင်ခြ ငး် 

၃။ ဝငေ်ငရွလပုင်န်း 
လပုက်ိုင်ခြ ငး် 
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၃။ စိတ်ပုိင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခြ အေန 

စ�် ချို �ယွင်းအားနည်းမ� 
အမျိုးအစား 

အခက်အခဲ 
မရိှပါ 

အနည်း 
ငယ် 

အသင့် 
အတင့် 

 ပြ င်းထန် 

၁။ လမူ�ဆက်ဆေံရး 
အေခြ အေန 

၂။ ေက� ာငး်ကျို းဆကစ်ပ် 
ဆင်ခြ င�်ိငုမ်� အေခြ အေန 

၃။ ကိုယရ်ညက်ိုယေ်သးွ၊ 
အမအူကျင့် 

၄။ အေထာက်အကူပြ ု ကိရိယာဆုိငရ်ာမှတ်ချက် 

ေလ�ာကထ်ားသူ…………………………သည်……………..…
မသန်စမွး်မ�ေက� ာင့် ေအာကပ်ါအေထာကအ်ကူပြ ုပစ�ညး် အသုံးပြ ုရန် လိုအပ် 

ပါသည်- 

(က) မျကမ်မြ ငလ်မး်ေလ�ာက်တုတ်၊ မျကမ်မြ ငစ်ာေရးေဘာင�်ငှ့်စးူ၊ အခြ ား

အေထာက်အကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး်များ၊ 

(ခ) နားက� ားကရိယိာ 

(ဂ) လမး်ေလ�ာက်တုတ်၊ လကေ်ထာက၊် ချိုငး်ေထာက၊် သုံးေချာငး်ေထာက်၊ 

ေလးေချာငး်ေထာက်၊ ေခြ တု၊ လကတ်၊ု ဘးီတပလ်ညှး်၊ အခြ ား

အေထာက် အကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး်များ 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၁၂) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းသူအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းအား ပယ်ဖျက်ရန် ေလ�ာက်လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)] 
သို� 

မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှ 

……………………………တိငုး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်

ရကစ်ွဲ…………………

အေက� ာငး်အရာ။     မသန်စွမး်သူအဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

က�န်ေတာ်/က�နမ်အား မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတ်ှပုံတငထ်ားခြ ငး်မှ ပယဖ်ျက် 

ေပးပါရန် ေလ�ာကထ်ားအပပ်ါသည်- 

(က) အမည်…………………………………………………

(ခ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှအမှတ်………………………

(ဂ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှထုတ်ေပးသည့် ရကစ်ွဲ……..……

(ဃ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှထုတ်ေပးသည့်ေနရာ……...……
………………………………………………………

(င) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှပါ မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစား………
………………………………………………………

(စ) မတ်ှပုတံင်ခြ ငး်မှ ပယဖ်ျကလ်ိုသည့် အေက� ာငး်အရငး်……………
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………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(ဆ) ဆကသ်ယွ်ရန် လပိစ်ာ/ဖုန်း/အးီေမးလ…်…………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

ေလ�ာကထ်ားသူ လကမ်တ်ှ…………………..…

ေလ�ာကထ်ားသူ အမည…်…………………….

�ိုငင်သံားစစိစေ်ရး ကတ်ပြ ားအမှတ်……………...

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၁၃) 
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းမ�အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်သည့်အဖဲွ�သုိ� ��န်းပုိ�လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 
သို� 

………………………
………………………
မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ်သည့အ်ဖွ�ဲ 

ရကစ်ွဲ……………….
မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှ အမှတ် (…….) ကို ကိုငေ်ဆာငထ်ားေသာ

အဘ ဦး………………..…၏ သား/သမးီဖြ စသ်ူ………………………
(�ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်ပြ ားအမှတ်………………………………) သည်

ေပြ ာငး်လလဲာေသာ အေခြ အေနအရ မသန်စွမး်သအူဖြ စ် မတှပ်ုံတင်ထားခြ ငး်ကုိ 
ပယဖ်ျကေ်ပးရန် မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးဆိငုရ်ာ နညး်ဥပေဒများ၏ 
နညး်ဥပေဒ ၁၄၊ နညး်ဥပေဒခွဲ (က)အရ ေလ�ာကထ်ားလာပါသဖြ င့် ေဆးစစေ်ဆးမ� 
ခယံ�ူိုင်ရန် ပုံစံ (၁၂) မတိ� ��ငှ့်အတူ လ�ဲေပြ ာငး်��န်းပို�အပပ်ါသည။် 

လကမ်တ်ှ..…………………
…….…………………… 

မတ်ှပုတံင်က� းီက� ပေ်ရးမ�ှးအမည ်

…………………… မ� ို �နယ်

..….…………………ခ�ိုင်

…..…တုိငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ်
မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 



ပံုစံ (၁၄) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

ေဆးအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ေရးအဖဲွ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက် 

[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ) ] 

အပုိင်း (က) 

မသန်စွမး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မတ်ှသည့်အဖဲွ�၏ ေဆးေထာက်ခံချက် 
၁။ ပထမအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ………….…………သည…်……..…….
မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စ်ပ� ီး စစေ်ဆးေတွ�ရှိချကအ်ရ မသန်စမွး်သအူဖြ စ် 

မတ်ှပုတံငထ်ားခြ ငး်မှ   ပယဖ်ျကသ်င့်ေက� ာငး် ေထာကခ်ပံါသည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ……………..………အား မသန်စမွး်သူအဖြ စ်

မတ်ှပုထံငထ်ားခြ ငး်မှ ပယဖ်ျက�်ိုငေ်ရးအတွက် စစိစေ်ထာကခ်ေံပး�ိုင် 

ရန်  ေလ�ာကလ်�ာ�ငှ့အ်တူ ဒတိုယအဆင့်သို� လ�ဲေပြ ာငး်ေပးပို�ပါသည။် 

ပထမအဆင့်စစိစသ်လူကမ်တ်ှ

………………………

 ပထမအဆင့်စစိစသ်အူမည် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ……………………
ေပးပို�သည့် စာအမတှ်………………..
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၂။ ဒတိုယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ ….………………သည…်……… မသန်စမွး်
သတူစဦ်းဖြ စ်ပ� းီ စစေ်ဆးေတွ�ရိှချက်အရ မသန်စမွး်သအူဖြ စ် မတ်ှပုံ 
တငထ်ားခြ ငး်မပှယဖ်ျက်သင့်ေက� ာငး် ခငွ့်ပြ ု�ိုင်ရန် ေထာကခ်ပံါ သည။် 

(ခ) ေလ�ာကထ်ားသူ .……………………အား မသန်စမွး်သူအဖြ စ်
မတ်ှပုတံငထ်ားခြ ငး်မှ ပယဖ်ျကေ်ရးအတွက ် စစိစေ်ပး�ိုငရ်န် 
ေလ�ာကလ်�ာ�ငှ့အ်တူ တတိယအဆင့်သို� လ�ဲေပြ ာင်းေပးပို�ပါသည။် 

ဒတိုယအဆင့် စစိစသ်လူကမ်တ်ှ
………………………

ဒတိုယအဆင့်စစိစသ်အူမည ်

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ…………………
ေပးပို�သည့် စာအမတှ်……………… 

၃။ တတိယအဆင့် 

(က) ေလ�ာကထ်ားသူ………………………သည…်…………
မသန်စမွး်သူတစဦ်းဖြ စ်ပ� ီး စစေ်ဆးေတွ�ရှိချကအ်ရ မသန်စမွး်သအူဖြ စ် 
မတ်ှပုတံငထ်ားခြ ငး်မှ ပယဖ်ျကသ်င့်ေက� ာငး် ေထာကခ်ပံါသည်/ 
မေထာကခ်ပံါ။ 

တတယိအဆင့် စစိစသ်လူကမ်တ်ှ 
…………………………

 တတိယအဆင့်စစိစသ်အူမည် 

ေပးပို�သည့်ရကစ်ွဲ………………….
ေပးပို�သည့် စာအမတှ်………………
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၄။ ေဆးေထာက်ခံချက် 

(က) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစား………………………………..…

(ခ) မသန်စမွး်မ� အဆင့်………………………………………

မသန်စမွး်မ�အဆင့် စစိစ်သတ်မှတ်သည့အ်ဖွ�ဲ 

အပုိင်း (ခ) 

၁။ မသန်စမွး်မ�အေခြ အေနေဖာ်ပြ ချက် 

(က) အမြ ငအ်ာ�ုံအေခြ အေန…………………………….……..

……………………………………………………….……

(ခ) အက� ားအာ�ုံအေခြ အေန …………………………………

………………………………………………………….…

(ဂ) ကိုယလ်က်အ �ဂါသန်စမွး်မ�အေခြ အေန………………………..

……………………………………………………….……

(ဃ) စတ်ိပိငုး်၊ ဉာဏ်ရညဉ်ာဏ်ေသးွပိုငး် အေခြ အေန…………….….

………………………………………………………….… 
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၂။ လ�ပရှ်ားေဆာင်ရွက်�ိုင်မ�အေခြ အေနေဖာ်ပြ ချက် 

စ�် 
ေဆာင်ရွက်မ� 
အမျိုးအစား 

အကူအညီမပါ
ဘဲ ကုိယ်တုိင ်
ေဆာင်ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

အကူကိရိယာ 
 ဖြ င့်ေဆာင်ရွက် 

�ုိငသ်ည် 

အကူအညီ 
ေပးသူဖြ င့် 
ေဆာင်ရွက် 
�ုိငသ်ည် 

မည်သည့်ကိစ�
မ� မေဆာင်ရွက် 

�ုိငပ်ါ 

၁။ တစက်ိုယေ်ရ 
သန်�ရှင်းေရး 

၂။ လမူ�အသိုငး် 
အဝိုငး်တငွး် 
ပါဝင်ခြ ငး် 

၃။ ဝငေ်ငရွလပုင်န်း 
လပုက်ိုင်ခြ ငး် 

၃။ စိတ်ပုိင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွးပိုင်းအေခြ အေန 

စ�် ချို �ယွင်းအားနည်းမ� 
အမျိုးအစား 

အခက်အခဲ 
မရိှပါ 

အနည်းငယ် အသင့်အတင့်  ပြ င်းထန် 

၁။ လမူ�ဆက်ဆေံရး 
အေခြ အေန  

၂။ ေက� ာငး်ကျို းဆကစ်ပ် 
ဆင်ခြ င�်ိငုမ်� အေခြ အေန

၃။ ကိုယရ်ညက်ိုယေ်သးွ 
အမအူကျင့် 
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၄။ အေထာက်အကူပြ ု ကိရိယာဆုိငရ်ာ သတ်မတ်ှချက် 

ေလ�ာကထ်ားသူ………………………………သည…်..………
မသန်စမွး်မ�ေက� ာင့် ေအာကပ်ါအေထာကအ်ကူပြ ုပစ�ညး် အသုံးပြ ုရန် လိုအပ် 

ပါသည်- 

(က) မျကမ်မြ ငလ်မး်ေလ�ာက်တုတ်၊ မျကမ်မြ ငစ်ာေရးေဘာင�်ငှ့်စးူ၊ 
အခြ ား အေထာကအ်ကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး်များ၊ 

(ခ) နားက� ားကရိယိာ 

(ဂ) လမး်ေလ�ာက်တုတ်၊ လကေ်ထာက်၊ ချိုငး်ေထာက၊် 
သုံးေချာငး်ေထာက၊် ေလးေချာငး်ေထာက်၊ ေခြ တု၊ လကတ်၊ု 
ဘးီတပလ်ညှး်၊ အခြ ားအေထာက်အကူပြ ု နညး်ပညာပစ�ညး် 
များ 

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၁၅) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းသူအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ထားခြ င်းအား ပယ်ဖျက်ရန် ေလ�ာက်လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၁၄၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

သို� 
ဥက�ဌ 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ် မသန်စမွး်သမူျားအခငွ့်အေရးေကာ်မတီ 

……………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်

ရကစ်ွဲ……………………

အေက� ာငး်အရာ။ မသန်စွမး်သူအဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ပယ်ဖျက်ရန် တင်ပြ ခြ င်း 

မသန်စမွး်သူအဖြ စ် မတ်ှပုံတငထ်ားသည့် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ ပဂု�ို လ် 

သည ် မသန်စမွး်မ� အ �ဂါရပမ်ျား�ငှ့် အကျုးံမဝငေ် က� ာငး် စစိစေ်တွ�ရှိပါသဖြ င့် 

မတ်ှပုတံင် စာရငး်မှ ပယဖ်ျကေ်ပးရန် အေထာကအ်ထားများပးူတွဲ၍ တင်ပြ  

အပပ်ါသည်- 

(က) အမည်………………………………………………..

(ခ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှအမှတ်………………………

(ဂ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှထုတ်ေပးသည့် ရကစ်ွဲ…………..
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(ဃ) မသန်စမွး်သမူတှပ်ုံတင်လကမ်တ်ှထုတ်ေပးသည့်ေနရာ…………...

………………………………………………………

(င) မတ်ှပုတံငလ်ကမ်ှတ်ပါ မသန်စမွး်မ�အမျိုးအစား………………...

(စ) မတ်ှပုတံင်ခြ ငး်မှ ပယဖ်ျကလ်ိုသည့် အေက� ာငး်အရငး်……………

………………………………………………………

………………………………………………………

(ဆ) ပးူတဲွေပးပို�ေသာ အေထာကအ်ထားများ ………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှလကမ်ှတ်………………

မတ်ှပုတံငအ်ရာရိှအမည်…………………

..….…………… တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၁၆) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

မသန်စွမ်းသူအား ေဝပံုကျ��န်းထားအရ အလုပ်ခန�်ထား�ုိင်ခြ ငး်ေက� ာင့် အချို းကျ 

လစ�်  ေပးသွင်းရမည့် ေငွပမာဏကုိ ရပ်စဲခွင့်၊ ေလ�ာ့ချခွင့်ရရိှရန် ေလ�ာက်လ�ာ 

[နည်းဥပေဒ ၃၃၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

သို� 
 ��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

      ရကစ်ွဲ…………………… 

…………………………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်၊………….……ခ�ိုင၊် 

………………… မ� ို�နယတ်ငွတ်ညရ်ှိေသာ …...….…………………… 

………………...အလပု�်ုံ၊ လပုင်နး်၊ ကမု�ဏီ၊ ဌာနတငွ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေဝပုံကျ��န်းထားအရ အလပုသ်မား/ဝန်ထမး်ဦးေရ ………..…………အနက် 

မသန်စမွး်အလပုသ်မား/ ဝန်ထမး်…………ဦးအား ………..………ေန�တွင် 

အလပုခ်န�ထ်ားပ� းီဖြ စပ်ါသဖြ င့်……………………အလပု�်ုံ/လပု်ငန်း/ကမု�ဏီ/ 

ဌာနမှ လစ�ေ်ပးသငွး်ေနသည့် အချို းကျေပးသငွး်ရမည့် ေငပွမာဏအား  ေလ�ာ့ချ/ 

ရပစ်ေဲပးပါရန် မသန်စမွး်ဝန်ထမး် စာရငး်�ငှ့်အတူ ေလ�ာကထ်ားအပပ်ါသည်။ 

       ေလ�ာကထ်ားသူ(အလပု်ရှင်) 
မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 



ပံုစံ (၁၇) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ� ဖဲွ�စည်းမ�မှတ်ပံုတင်ေလ�ာက်လ�ာပံုစံ 

[နည်းဥပေဒ ၃၅၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)] 

သို� 
ဥက�ဌ 

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 
ရကစ်ွဲ၊………………

အေက� ာငး်အရာ။ မသန်စွမး်သူများအသင်းအဖဲွ�အား မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ုပါရန် 
ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

၁။ က�န်ေတာ်/က�နမ်တို�၏ မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�အား မတ်ှပုတံင်ခငွ့် 

 ပြ ုပါရန် ေအာကပ်ါ အေထာကအ်ထားများ ပးူတဲွတင်ပြ  ေလ�ာကထ်ားအပ်ပါသည်- 

(က) အသငး်အဖွဲ�အမည်………………………………………

(ခ) အသငး်အဖွဲ�တညေ်နရာ…………………………………...

(ဂ) အသငး်အမှတ်တံဆပိ�်ငှ့်�ုံးတံဆပိ် (ရိှလ�င်) …………………...

(ဃ) အသငး်အဖွဲ�၏ရညရွ်ယ်ချက်………………………….…… 

………………………………………..……...……... 

….…………………………….……………..………

………………………………………………..…….. 
(လိုအပပ်ါကေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါ) 
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(င) အသငး်အဖွဲ�၏လပုင်န်းများ 

………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(လိုအပပ်ါက ေနာကဆ်ကတဲွ်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ပါ) 

(စ) အသငး်သားဖြ စခ်ငွ့်ဆိုင်ရာ သတ်မတ်ှချကမ်ျား၊ 

………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(လိုအပပ်ါကေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါ) 

(ဆ) အသငး်သားအဖြ စလ်က်ခံခြ ငး် 

………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(လိုအပပ်ါကေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါ) 

(ဇ) အသငး်သားအဖြ စမ်ရှပစ်ဲခြ ငး် 

………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(လိုအပပ်ါကေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့်ေဖာ်ပြ ပါ) 
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(စျ) အသငး်ဝငေ်က� း၊ လစ�ေ် က� း�ှင့် �စှစ်�ေ်က� းများ (ရိှလ�င်) 

………………………………………………..……
………………………………………………..……
………………………………………………..……

(ည) အေထေွထွ…………………………..…………………
………………………………………………..…….
………………………………………………..…….

(ဋ) အသငး်အဖွဲ�၏ အခြ ားစညး်မျ�း်များ (ရှလိ�င်)…………………
………………………………………………..…….
………………………………………………..…….

၂။ ေအာကပ်ါအေထာကအ်ထားများ ပးူတဲွတင်ပြ အပ်ပါသည်- 

(က) အသငး်အဖွဲ�၊ အလပုအ်မ�ေဆာင်အဖွဲ�  ဖွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ့်တာဝန်များ။ 

(ခ) အသငး်သားများ၏အခငွ့်အေရး�ငှ့်တာဝန်များ၊ 

(ဂ) အသငး်အဖွဲ�၊ အလပု်အမ�ေဆာငအ်ဖွဲ�အစညး်အေဝး၊ �စှပ်တ်လည် 
သငး်လုံး က�တ်အစညး်အေဝး�ငှ့် အထးူအစည်းအေဝးများ ကျငး်ပ 
 ခြ ငး်၊ 

(ဃ) အသငး်၏ ဘ�ာေရးရှင်းတမး်၊ 
 ေလ�ာကထ်ားသူ 

 တာဝနခ်ံ/ဥက�ဌ/အဖွဲ�ေခါငး်ေဆာင် 
.………………..အသငး်/အဖွဲ�

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၁၈) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အမျို းသားေကာ်မတီ 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ� မှတ်ပံုတငလ်က်မှတ် 

[နည်းဥပေဒ ၃၈၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ခ)] 

မသန်စွမး်သူများအသင်းအဖဲွ�မှတ်ပုံတင်အမှတ်………………

     မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ ုရက်စဲွ………………

………………………………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ၊် …...………… 

…………… မ� ို �နယ်…………………ရပက်ကွ၊် …...…….…..……… 

လမး်၊………………………….တွငတ်ညရိှ်ေသာ ….………………… 

……………..…အမညရိှ် မသန်စမွး်သမူျားအသငး်အဖွဲ�အား မသန်စမွး်သမူျား

အသငး်အဖွဲ�အဖြ စ် မတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ုလိုကသ်ည။် 

(မတ်ှပုတံင်သကတ်မး်ကာလ……….…………မှ……………………ထိ)

        ဥက�ဌ 

မသန်စမွး်သမူျား၏အခငွ့်အေရးများဆုိင်ရာ အမျိုးသားေကာ်မတီ 
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မသန်စွမ်းသူများ အသင်းအဖဲွ�မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း တုိးမြ �င့်ခြ င်း 

၁။ ပထမအက� မ်ိ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ င်း 

…….……………မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�အား ……… 

………………………...ရကေ်န�မှ………………………ရကေ်န�အထိ

သကတ်မး် (………) �ှစ် တုိးမြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ဥက�ဌ 

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 

၂။ ဒတိုယအက� မ်ိ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ င်း 

…….……………မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�အား ……… 

………………………...ရကေ်န�မှ………………………ရကေ်န�အထိ

သကတ်မး် (………) �ှစ် တုိး မြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ဥက�ဌ 

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 

၃။ တတိယအက� မိ် သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ ငး် 

…….……………မသန်စမွး်သမူျား အသငး်အဖွဲ�အား ……… 

………………………...ရကေ်န�မှ………………………ရကေ်န�အထိ

သကတ်မး် (………) �ှစ် တုိးမြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ဥက�ဌ 

 မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 
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မှတ်ပံုတင်ခွင့်ပြ ုပ� းီေသာ မသန်စွမ်းသူအသင်းအဖဲွ မ့ျား 

လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ မသန်စမွး်သူအသငး်အဖွ�ဲ၏ အသငး်ဖွဲ�စညး်ပုံစညး်မျ�း်ကို  ပြ ငဆ်ငလ်ိုပါက 

�စှပ်တ် လည် သငး်လုံးက�တ်အစညး်အေဝး သို�မဟတ်ု သငး်လုံးက�တ်အထးူ 

အစညး်အေဝး၏ ဆံုးဖြ တ်ချက�်ငှ့်အတူ  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများ 

အသငး်ချုပ၏် အတည်ပြ ုချက် ရယရူ မည။် 

၂။ မသန်စမွး်သူအသငး်အဖွ�ဲ၏ ရန်ပုံေငကွို စနစတ်ကျထနိး်သမိး်ပ� းီ  မြ န်မာ�ိုငင် ံ

မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပက် သတ်မှတ်ေပးေသာဘဏတ်ငွ် အပ�်ှံထား 

ရမည။် 

၃။ မသန်စမွး်သူအသငး်အဖွ�ဲများသည် �ိုငင်ေံတာ်အစိုးရ�ငှ့် အလ�ှရငှမ်ျားက 

လ�ှဒါနး် ေသာ ေငေွက� း�ငှ့် ပစ�ညး်များကို စနစတ်ကျ မတ်ှတမး်ထားရှိ၍ 

လချုပ၊် �စှခ်ျုပ် ေငစွာရငး် ရှငး်တမး်များအား အစိုးရအသိအမှတ်ပြ ု 

စာရငး်စစမ်ျားဖြ င့် စစေ်ဆးပ� းီ စာရငး်စစ်ေဆးချက် အစီရငခ်စံာကို 

သကဆုိ်င်ရာ တိငုး်ေဒသ က� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီ�ငှ့်  မြ နမ်ာ�ိုငငံ် 

မသန်စမွး်သမူျားအသငး်ချုပသ်ို� ေပးပို�ရမည။် အဆုိပါ စာရငး်စစေ်ဆးချက် 

အစရီငခ်စံာမတိ� �ကို အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာ တုိငး်ေဒသက� းီ သို�မဟတု် 

 ပြ ညန်ယ် လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးသို�ေပးပို�မည။် ထို�အပြ င် အဆုိပါ စာရငး်စစေ်ဆးချက် 

အစရီငခ်စံာမတိ� �ကို ေငေွက� း�ငှ့်ပစ�ညး်များ လ�ှဒါနး်ေသာ အလ�ှရှငမ်ျားထ ံ

ေပးပို�ရမည။် 

၄။ မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုပ� းီေသာ မသန်စမွး်သအူသငး်အဖွဲ�များသည် မသန်စမွး် 

သမူျား၏ အခွင့အ်ေရးဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်ထားေသာ နညး်ဥပေဒများ၊ 

အမနိ�်ေက� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန်��ငှ့် ��န်က� ားချကမ်ျားကို လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည။် 
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၅။ မသန်စမွး်သူအသငး်အဖွ�ဲများ၏ လပုင်န်းေဆာင်ရွကခ်ျကမ်ျားသည် ပဂု�ို လ ်

တစဦ်းတစေ်ယာက်၊ အဖွဲ�အစညး်တစခ်ခုု၏ စးီပာွးေရးအတကွ် အကျိုးအမြ တ် 

မဖြ စေ်စရ။ 

၆။ မသန်စမွး်အသငး်အဖွဲ မ့ျားသည် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ေပး ေစလ�တ် 

ေသာ အရာရိှ�ငှ့် ကိုယစ်ားလယှက်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ေဒသဆုိင်ရာ 

အာဏာပိုငအ်ဖွဲ� အစညး်အဆင့်ဆင့်ကေသာ်လညး်ေကာငး် အချိန်မေရွး 

 က� ည့်��စစေ်ဆးခြ ငး်ကို ခယံရူမည်  ဖြ စ်ပ� းီ စစေ်ဆးလမး်��န်ချကမ်ျားအတုိငး် 

လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၇။ မသန်စမွး်သူအသငး်အဖွ�ဲများသည် မမိတုိိ�ပိုငေ်သာ သို�မဟုတ် အသုံးပြ ုေသာ 

ပစ�ညး်ကရိိယာ၊ ပရိေဘာဂ၊ ေမြ ၊ အေဆာကအ်အုံ၊ ယာ�အ်စရှိသည်တုိ�ကို 

စနစ်တကျ စမီခံန်�ခွသဲုံးစွဲ၍ မတ်ှတမး်ထားရိှရမည်။ 

၈။ မသန်စမွး်သူ အသငး်အဖွဲ�များသည် လပုင်နး်ေဆာငရ်ကွမ်� အစရီငခ်စံာများကို 

သကဆုိ်င်ရာ တိငုး်ေဒသ က� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ည်နယေ်ကာ်မတီ�ငှ့်  မြ နမ်ာ�ိုငငံ် 

မသန်စမွး် သမူျားအသင်းချုပသ်ို� ေပးပို�ရမည။် အဆုိပါ အစရီငခ်စံာမတိ� �ကို 

အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့် သကဆ်ိုငရ်ာတိငုး်ေဒသက� းီ သို�မဟတ်ု  ပြ ည်နယ် လမူ�ဝန်ထမး် 

�ုံးသို� ေပးပို�ရမည။် 
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ပံုစံ (၁၉) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အမျို းသားေကာ်မတီ 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ� မှတ်ပံုတငစ်ာရင်း 

[နည်းဥပေဒ ၃၈၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ)] 

စ�် 
တုိငး်ေဒသက� းီ

/  ပြ ည်နယ် 
ေကာ်မတီ 

မသန်စွမး်သူ 
အသင်းအဖဲွ� 

အမည် 

မှတ်ပံုတင် 
ခွင့်ပြ ုသည့် 

ေန�စဲွ 

မှတ်ပံုတင် 
သက်တမး် 

ကုန်ဆံုးမည့်ေန� 

ဆက်သွယ်
ရန် 

လိပစ်ာ 

အဖဲွ�၏ 
လုပင်န်းစ�် 

အကျ�်း 
မှတ်ချက် 

        
        
        
        
        
        
        

 

(�ုံးအဖွဲ�မ�ှး) 

                                                                မသန်စမွး်သမူျား၏အခငွ့်အေရးများဆုိင်ရာအမျို းသားေကာ်မတီ�ုံးအဖွ�ဲ 



ပံုစံ (၂၀) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖဲွ�မှတ်ပံုတင်သက်တမ်း တုိးမြ �င့်ေပးရန် 

 ေလ�ာက်လ�ာပံုစံ 

[နည်းဥပေဒ ၄၀၊ နည်းဥပေဒခဲွ (က)] 

…………တိငုး်ေဒသ က� းီ သို မ့ဟုတ်  ပြ ညန်ယ်မသန်စမွး်သမူျားအသငး်မ ှတဆင့် 

သို� 

 ဥက�ဌ 

  မြ န်မာ�ိုငင်မံသနစ်မွး်သူများအသငး်ချုပ် 

     ရကစ်ွဲ………………… 

အေက� ာငး်အရာ။ မသန်စွမး်သူများအသင်းအဖဲွ�မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တုိးမြ �င့် 
ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခြ ငး် 

 မသန်စမွး်သမူျားအခငွ့်အေရးဆိုင်ရာအမျို းသားေကာ်မတီမှ…………… 
ရကစ်ွဲ၊စာအမှတ်…………………………………၊ အသငး်အဖွဲ�မှတ်ပုံတင် 

အမတှ်…………………………………….. ဖြ င့် မသန်စမွး်သူ အသငး်အဖွဲ� 

မတ်ှပုတံငခ်ငွ့်ပြ ုထားေသာ က�န်ေတာ်/က�နမ်တုိ�၏……………………… 

အသငး်/အဖွဲ�သည်……………………ေန�တငွ် မတှပ်ုံတင် သကတ်မး် ကန်ုဆံုး 

 မည်ဖြ စပ်ါသဖြ င့် မတှပ်ုံတငသ်က်တမး် တိးုမြ �င့်ေပးပါရန် ေလ�ာကထ်ားအပပ်ါသည။်
        

တာဝန်ခံ/ဥက�ဌ/အဖွဲ�ေခါငး်ေဆာင် 

………………..အသငး်/အဖွဲ� 



ပံုစ ံ(၂၁) 

 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�င့်ှ 

ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ခွင့် ေလ�ာက်လ�ာပံုစံ 

[နည်းဥပေဒ ၄၆] 

သို� 

ဦးစးီမ�ှး 

……………….တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယလ်မူ�ဝန်ထမး်�ုံး

ရကစ်ွဲ………………

အေက� ာငး်အရာ။ ပုဂ�လိကပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပဂု�လိက အသက်ေမွးမ� 

အထူး သင်တန်းေကျာင်း�င့်ှ ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင် 

ေရးဌာန တည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုရန်  ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

၁။ မသန်စမွး်သမူျားအတွက် ရညရ်ယွ၍် ……..……………………… 
………………………………………………………………….
အမညရ်ှိ မသန်စမွး်ပညာသင် အထးူေကျာင်း/ အသကေ်မးွမ� အထးူသငတ်နး် 

ေကျာငး်/  ပြ န်လည် ထေူထာငေ်ရးဌာနအား …..…………………………
………………………………………………………………….

…………………တွင် တညေ်ထာင် ဖငွ့်လှစမ်ည်ဖြ စပ်ါ၍ တညေ်ထာင် ဖငွ့်လစှ်

ခငွ့်ပြ ုပါရန် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားပးူတဲွတင်ပြ  ေလ�ာကထ်ား အပပ်ါသည-် 

(က) ေကျာငး်/ ဌာနအမည်………………………………......…
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(ခ) တညေ်နရာ……………………………………..………

(ဂ) ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်း/အးီေမးလ်……………………….………

(ဃ) ဦးတညအ်ပုစ်ု……………………………………………

(င) လကခ်�ံိုငသ်ည့်ဦးေရ……………………………………..

(စ) ဆရာ/ ဆရာမဝနထ်မး်ဦးေရ………………………………..

(ဆ) သငတ်နး်ကာလ………………………………………….

(ဇ) သငတ်နး်အမျို းအစားများ………………………………….

၂။ ေအာကပ်ါတို�အား ေနာကဆ်က်တဲွဖြ င့် တင်ပြ အပပ်ါသည်- 

(က) အပုခ်ျုပမ်�ေကာ်မတီ/ သငတ်နး်ေကျာငး်ဖွ�ဲစညး်ပုံ 

(ခ) သငတ်နး်ေကျာငး်အေဆာကအ်အုံများ တညေ်နရာအကကွခ်ျေမြ ပုံ 

(ဂ) ဝန်ထမး်အင်အား�ငှ့် က�မး်ကျငမ်�အေခြ အေန အေသးစတ်ိ 

(ဃ) သငတ်နး်အချိန်ဇယား 

        ေလ�ာက်ထားသူ 

အမည်………………………

ရာထးူ ………………………

မှတ်ချက်။ မသက်ဆုိငသ်ည့် စာသားကုိဖျက်ရန။် 
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ပံုစံ (၂၂) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမွးမ� 

အထူးသင်တန်းေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ 

တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ုမိန်� 

[နည်းဥပေဒ ၄၈၊ နည်းဥပေဒခဲွ (ဂ) ] 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�င့်ှ 

ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ုမနိ�အ်မှတ်-  

တည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုသည့် ရက်စဲွ - 

စာအမှတ်-  

………………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ၊်….…………………… 
 မ� ို �နယ်…………………ရပက်ကွ၊်  …..…………………………လမး်၊

…………………………………တွင်တည်ရိှေသာ …….……အမညရှ်ိ
ပဂု�လကိ ပညာသင်အထူးေကျာငး်/ ပဂု�လကိ အသကေ်မးွမ� အထးူသင်တန်းေကျာငး်/ 

ပဂု�လကိပြ နလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးဌာနအား………………………………မှ

……………………………အထဖိငွ့်လှစရ်န်  ခငွ့်ပြ ုမိန�ထ်ုတ်ေပးလိုကသ်ည။်

��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 
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ခွင့်ပြ ုမိန�တုိ်းမြ �င့်ခြ ငး် 

၁။ ပထမအက� မ်ိ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ င်း 

…………………………….………ပုဂ�လိက ပညာသင် 

အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/ ပုဂ�လိက 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရကေ်န�မှ …………… 
ရကေ်န�အထိ သကတ်မး် (…..) �စှ် တိးုမြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ရကစ်ွဲ………………
��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 

၂။ ဒတိုယအက� မ်ိ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ င်း 

…………………………….………ပုဂ�လိက ပညာသင် 

အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/ ပုဂ�လိက 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရကေ်န�မှ …………… 
ရကေ်န�အထိ သကတ်မး် (…..) �စှ် တိးုမြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ရကစ်ွဲ………………
��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 

၃။ တတိယအက� မိ် သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ခြ ငး် 

…………………………….………ပုဂ�လိက ပညာသင် 

အထူးေကျာင်း/ ပုဂ�လိကအသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း/ ပုဂ�လိက 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနအား…………………ရကေ်န�မှ …………… 
ရကေ်န�အထိ သကတ်မး် (…..) �စှ် တိးုမြ �င့်ေပးလိုကသ်ည။်

ရကစ်ွဲ………………
��န်က� ားေရးမ�ှးချုပ် 
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ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�င့်ှ 

ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာန တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်းဆုိငရ်ာ 

စည်းကမ်းချက်များ 

၁။ ခငွ့်ပြ ုမိန်�ရရှသိူ ပိုငရှ်င်သည-် 

(က) ပဂု�လကိ ပညာသငအ်ထးူေကျာငး်�ငှ့် ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူ 

သငတ်နး်ေကျာငး်တုိ�တွင်  တာဝန်ခေံကျာငး်အုပက်ို လညး်ေကာငး်၊ 

ပဂု�လကိ  ပြ န်လည်ထေူထာငေ်ရးဌာနတွင် ဌာနတာဝန်ခကံို 

လညး်ေကာငး် ခန�ထ်ားရမည။် ထိုသို� ခန�ထ်ားရာတွင် အသက် ၂၅�စ်ှ 

 ပြ ည့်ပ� းီသူဖြ စ်ပ� းီ အစိုးရအသအိမှတ်ပြ ု တက�သိုလတ်စခ်ခုမုှ ဘွဲ�တစခ်ု 

ခုဖြ စေ်စ၊ မသန်စမွး်မ�ဆ်ုိင်ရာ ဘာသာရပတ်စခ်ခု�ုငှ့် စပလ်ျ�း်၍ 

ဒပီလိုမာ သို�မဟုတ် ေအာငလ်က် မတ်ှဖြ စေ်စ ရရှိသူဖြ စရ် မည။် 

(ခ) သင်က� ားမည့်ဆရာ သို�မဟတ်ု  ပြ န်လညထ်ေူထာငမ်�ေပးမည့်သသူည် 

အသက၂်ဝ�စှ်  ပြ ည့်ပ� းီသူဖြ စ်ပ� းီ မသန်စမွး်မ�ဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် 

တစခ်ခု�ုငှ့် စပလ်ျ�း်၍ ဒပီလိုမာ သို�မဟုတ် ေအာငလ်ကမ်တှရ်ရိှသူ 

သို�မဟုတ် မသန်စမွ်းသမူျားအတွက် အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး် 

ပညာရပ် တစခ်ခုု တတ်ေမြ ာကေ်အာင် သင်က� ားေပး�ိုငသ်ူ  ဖြ စ်ရမည။် 

(ဂ) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုက် သင်က� ားမ��ှင့် သငယ်မူ�အတကွ် 

သငေ်ထာကက်ူ ပစ�ညး်များ  ပြ ည့်စုံစာွထားရှိရမည။် 

(ဃ) မသန်စမွး်မ�အမျို းအစားအလိုက် ေကျာငး်၊ ဌာန အေဆာက်အအုံ 

အတွငး် အပြ ငသ်ည် အတားအဆးီကငး်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြ စရ်မည။် 
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(င) လစ� ် လပုင်နး်ေဆာင်ရွကမ်�အစီရငခ်စံာများကို သကဆုိ်င်ရာ တုိငး် 

ေဒသက� းီ သို�မဟုတ်  ပြ ညန်ယလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံး�ှင့် လမူ�ဝန်ထမး် ဦးစးီ 

ဌာနသိ�ု ေပးပုိ�ရမည။် 

(စ) မသန်စမွး်သမူျား၏ အခငွ့်အေရးဥပေဒအရ ထတ်ုပြ န်ထားေသာ 

နညး်ဥပေဒများ၊ အမနိ�ေ် က� ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန��်ငှ့် ��န်က� ားချကမ်ျားကို 

လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည။် 

(ဆ) ဦးစးီဌာန�ငှ့် ဦးစးီဌာနက တာဝန်ေပးအပေ်သာ အရာရှိတုိ�က 

ခငွ့်ပြ ုမိန�် ထတ်ုေပးထားေသာ ပဂု�လကိပညာသငအ်ထးူေကျာငး်၊ 

ပဂု�လကိအသကေ်မးွမ� အထးူသငတ်န်း ေကျာငး်�ငှ့် ပဂု�လကိ  ပြ န်လည် 

ထေူထာငေ်ရးဌာနတိ�ုရှိ သငတ်နး်သ၊ူ သငတ်နး်သားများ၏ ေဘးကင်း 

လုံခ� ုံမ� အေခြ အေနအပါအဝင် သတ်မတှထ်ားေသာစညး်ကမး်ချက�်ငှ့် 

ည�ီ�တ်မ� ရိှ၊မရှိ တုိ�ကို စစေ်ဆးသည့်အခါ လိုအပေ်သာ အကအူညီ 

များ ေပးရမည။် 

၂။ ခငွ့်ပြ ုမိန�ရ်ရှသိူ ပိုငရ်ငှ်သည ်အထကအ်ပိုဒ်၁ပါ စညး်ကမး်ချက် တစရ်ပရ်ပက်ို 

ေဖာကဖ်ျကပ်ါက ဥပေဒပဒုမ် ၅၆အရ စမီခံန�ခ်ွဲေရးဆုိင်ရာ ဆံုးဖြ တ်ချက်တစ်ရပရ်ပက်ို 

ချမတှ်ခြ ငး်ခံရမည။် 
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ပံုစ ံ(၂၃) 

 ပြ ည်ေထာင်စသုမ�တမြ န်မာ�ုိငငံ်ေတာ် 

လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က� းီဌာန 

ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမးွမ� အထူးသင်တန်းေကျာင်း�င့်ှ  

ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးဌာနများ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ေပးရန် ေလ�ာက်လ�ာပုံစံ 

[နည်းဥပေဒ ၅၀] 
သို� 
 ဦးစးီမ�ှး 

 …………………တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်လမူ�ဝန်ထမး်�ုံး 

     ရကစ်ွဲ………………… 
အေက� ာငး်အရာ။ ပုဂ�လိက ပညာသင်အထူးေကျာင်း၊ ပုဂ�လိက အသက်ေမးွမ� အထူး 

သင်တန်း ေကျာင်း�ှင့် ပုဂ�လိက  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး ဌာနများ 
တည်ေထာင်ခင့်ွ သက်တမ်းတုိးမြ �င့်ေပးရန် ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှ……………………ရကစ်ွ၊ဲစာအမှတ်………
……………………………………၊ပုဂ�လကိ ပညာသငအ်ထးူေကျာငး်/ 
ပဂု�လကိ အသကေ်မးွမ� အထးူသငတ်န်းေကျာငး်/  ပဂု�လကိပြ နလ်ညထ်ူေထာငေ်ရး 

ဌာန တညေ်ထာငခ်ငွ့်အမှတ်………………… ဖြ င့် တညေ်ထာငခ်ငွ့်ပြ ု ထားေသာ 

က�န်ေတာ်/က�နမ်တို�၏……………………………………….………. 
ပဂု�လကိ ပညာသင်အထူး ေကျာငး်/ ပဂု�လကိ အသကေ်မးွမ� အထးူသင်တန်းေကျာငး်/  

ပဂု�လကိ  ပြ န်လညထ်ေူထာငေ်ရးဌာနသည်……..………………..…ေန�တွင်  
ခငွ့်ပြ ုမိန�သ်က်တမး် ကန်ုဆံုးမည်  ဖြ စပ်ါသဖြ င့် ခငွ့်ပြ ုမနိ�်သက်တမး် တုိးမြ �င့်ေပးပါရန် 
ေလ�ာက် ထားအပပ်ါသည။်        

                 ေလ�ာကထ်ားသ ူ

အမည်……………………… 
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