
ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖဲွ�အစည်းများ တည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုမန်ိ�မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင့် 

       ေထာက်ပံ့ေရးလုပင်န်းလမး်��န် 

     မာတိကာ  

စဥ် အေက� ာင်းအရာ စာမျက်�ာှ 

၁ နိဒါန်း ၁ 

၂ အခန်း(၁) အမည�်ငှ ့်အဓိပ�ါယေ်ဖာ်ပြ ချက် ၁-၂ 

၃ အခန်း(၂) ရညရွ်ယခ်ျက် ၃ 

၄ အခန်း(၃) အေခြ ခမံမူျား ၃ - ၄ 

၅ အခန်း(၄)  က� းီက� ပမ်�ေကာ်မတီဖွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ ့် တာဝန်ဝတ�ရားများ ၄ - ၆ 

၆ အခန်း(၅) တညေ်ထာငခ်ွင ့်ပြ ုမနိ�်မှတ်ပုံတင်ခြ ငး်�ှင် ့ အဆင် ့တိးုမြ �င် ့ခြ ငး် ၆ - ၁၁ 

၇ အခန်း(၆) ေထာကပ်ံ့မ�ေပးခြ ငး် ၁၁ - ၁၂ 

၈ 

 

အခန်း(၇) ေစတနာဝ့နထ်မး်ေဂဟာ/ရိပသ်ာများလိုကန်ာရန် 

               စညး်ကမး်ချက်များ 
၁၂ - ၁၆ 

၉ အခန်း(၈) ကိုယ့်အားကိုယက်ိုးမလူတန်းက� ို ေကျာငး်များ ၁၇ 

၁၀ အခန်း(၉) ေစတနာမလူတနး်ညေကျာငး်�ငှ ့်လငူယ့်ရိပသ်ာများ ၁၇ - ၁၉ 

၁၁ နိဂုံး ၁၉ 

၁၂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလ�ာကလ်�ာပုစံမံျား 

(၁) ေဂဟာတညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ုရန်ေလ�ာကလ်�ာပုစံံ 

(၂) ေဂဟာ/ရိပသ်ာများအသိအမတှ်ပြ ုခြ ငး်/ အဆင်တိ့ုးမြ �င့်ခြ ငး်များ         

အတွကသ်ကဆ်ိုင်ရာတုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငဦ်းစးီမှူ းများ 

       ၏စစေ်ဆးချကမ်ှတ်တမး်(ပုံစ)ံ  

(၃) ကိုယ့်အားကိုယက်ိုးမလူတနး်က� ို ေကျာငး်များ အသအိမှတ်ပြ ုေရး 

       အတွက်တုိင်းေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင်ဦးစီးမှူးများ၏ စိစစ်ချက် 

        ပံုစံ(၁) 

(၄)  ကိုယ့်အားကိယုက်ိုးမလူတန်းက� ို ေကျာငး်များအသအိမှတ်ပြ ုေရး  

       အတွက် တိငုး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငဦ်းစးီမှူ းများ၏စစိစခ်ျက် 

       ပံုစ(ံ၂)  

(၅) မူလတန်းက� ို ေကျာင်း တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ုမိန်�ထုတ်ေပးရန် ေလ�ာက်လ�ာ 

(၆) ေစတနာမလူတနး်ညေကျာငး်များတွင် ပညာဒါနသင်က� ားေပးေန  

       ေသာ ဆရာ/ဆရာမများ၏ကိုယေ်ရးအချက်အလကပ်ုံစ ံ 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-က) 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ခ) 

 

 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ဂ) 

 

 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ဃ) 

 

 

(ေနာက်တက်တွဲ-င) 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-စ) 









ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖဲွ�အစည်းများ တည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုမန်ိ�မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင့် 

ေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းလမ်း��န်  

နိဒါန်း 

၁။ လမူ�ဝန်ထမး်၊ ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ့်  ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန််က� ီီးဌာန၊ လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီဌာနသည် လမူ�ဝန်ထမး်ဆိုင်ရာမဝူါဒများ�ငှ့်အည ီ �ိုငင်ေံတာ၏်ကိယု်စား လမူ�ေရးချို�တ့ဲသည် ့

ကေလးသငူယမ်ျား၊ အမျိုးသမးီများ၊ မသန်စမွး်သမူျား၊ သက်က� းီရွယ်အိုများကို ေစာင်ေ့ရှာက်မ� 

ေပးလျကရိှ်ပါသည။် 

၂။ အထက််ေဖာ််ပြ ပါလပု်င်န်း်များကို �ိုငင်ေံတာ်ကသာမက  ပြ ညသ်ူလထူကုလညး် 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�များ ဖဲွ�စညး်၍လညး်ေကာင်း၊ တစဦ်းချငး်အေနဖြ င့်လညး်ေကာင်း တတ်စမွး် 

သမ�ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည။် ယငး်ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ၏ လပုင်န်းရပမ်ျား 

ေအာင်မြ င်ဖြ စထ်န်ွးေစေရးအတကွ ် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသည် �ိုငင်ေံတာ်�ငှ့်ပြ ညသ်လူူထ ု

ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွကသ်ည့်အေနဖြ င့် အဆိုပါအဖွဲ�အစညး်များအား ေငေွက� းအေထာက်အပံ့�ငှ့် 

နညး်ပညာပိငုး်ဆိငုရ်ာ အကအူညမီျားကို ေထာကပ်ံ့ေပးလျကရိှ်ပါသည။် 

၃။ �ိုငင်ေံတာ်အေနဖြ င် ့ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များက တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှထ်ား 

ရိှသည် ့ ေဂဟာ/ရိပသ်ာ/ေကျာငး်များ၏ လိုအပခ်ျကမ်ျားကို အပြ ည့်အဝေထာကပ်ံ့ေပးခြ ငး် 

မဟတ်ုဘ ဲ တစစ်ိတ်တစ်ေဒသသာ ကညူပီံပ့ိုးေပးခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည။် ထိသုို�ေထာကပ်ံ့ေက� းရရိှ�ိငုရ်န ်

စနစ်တကျေလ�ာကထ်ားရာတွင် လမူ�ဝနထ်မး်ဦးစီးဌာနမှ လက်ရိှအသုံးပြ ုေနေသာ ေထာကပ်ံ့ေက� း 

စညး်မျဥး်အား ေခတ်စနစ�်ငှ ့်ေလျာည်�ီိုငေ်ရးအတကွ ် ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ 

တညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ုမနိ�်မှတ်ပုံတငေ်ရး�ငှ ့် ေထာကပ်ံ့ေရးလပုင်န်းလမး်��န်အဖြ စ ်  ပြ င်ဆင်ေရးဆွဲ 

ရခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် 

အခန်း (၁) 

အမည်�ှင် ့အဓပိ�ါယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၄။ လမူ�ဝန်ထမး်၊ ကယဆ်ယေ်ရး�ငှ ့်ပြ န်လညေ်နရာချထားေရးဝန်က� းီဌာနသည ် တညဆ်ဲ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ဤလုပ်ငန်းလမ်း��န်ကုိ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ�အစည်းများ တည်ေထာင် 

ခငွ ့်ပြ ုမိန်� မှတ်ပုံတငေ်ရး�ငှ ့် ေထာကပ်ံ့ေရးလပုင်န်းလမး်��နဟ်ေုခ�တွငရ်မည။် 

 



၅။ ဤလပုင်န်းလမး်��နတ်ငွ်ပါရှေိသာ ေအာကပ်ါစကားရပ်များသည ်ေဖာ်ပြ ပါအတိငုး် 

အဓပိ�ါယ ်သကေ်ရာကေ်စရမည ်- 

 (က) ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖဲွ�အစည်း ဆုိသညမ်ာှ အစိုးရမဟတ်ု ေသာ ေစတနာဝ့န်ထမး် 

ပုဂ�ို လ်ကဖြ စ်ေစ၊ လူမ�ေရးအဖဲွ�အစည်းများကဖြ စ်ေစ ကေလးသူငယ်၊ အမျို းသမီး၊ 

သက်က� းီရွယအ်ိ�ုငှ ် ့ မသန်စမွး်သမူျားအား ကာကယွေ်စာင ့်ေရှာက်ရန�်ငှ ့် ပြ ုစ ု

ေစာင် ့ေရှာက်ရန် ရည်ရွယ်၍ မိမိတုိ�အစီအစဥ်ဖြ င့် တည်ေထာင်ဖွင် ့လှစ်ထားေသာ 

လူငယ်ဖံွ�ဖ� ို းေရးပရဟိတေဂဟာများ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာများ၊ ဘုိးဘွားရိပ်သာများ၊ 

အမျိုးသမးီေဂဟာများ၊ ကိုယ့်အားကိုယက်ိုးမလူတနး် က� ို ေကျာငး်များ၊ လငူယ့် 

ရိပသ်ာ�ငှ ် ့ေစတနာမလူတနး်ညေကျာငး်များကို ဆုိသည။် 

 (ခ) လူငယ်ဖံွ�ဖ� ို းေရးပရဟိတေဂဟာ ဆုိသညမ်ှာ  ခိုကိုးရာမဲ့�ငှ ့်ဆငး်ရဲ�မွး်ပါးေသာ 

အသက(်၁၈)�စှေ်အာက် ကေလးသငူယမ်ျားကို လကခ်ေံစာင် ့ေရှာကေ်ပးေသာ 

ေနရာကို ဆိုသည။် 

 (ဂ) မသန်စွမး်ေဂဟာ ဆိုသညမ်ာှ ေမးွရာပါဟုတ်သည်ဖြ စေ်စ၊ မဟုတ်သည်ဖြ စေ်စ 

ကိုယက်ာယ၊ အမြ င၊် အေပြ ာ၊ အက� ား၊ အသဉိာဏ၊် စတိပ်ိုငး်၊ ဉာဏ်ရည ်

ဉာဏ်ေသးွပိုငး်၊ အာ�ုံခံစားမ�ပိုငး်ဆိုင်ရာ တစခ်ု သို�မဟုတ် တစခ်ထုကပ်ို၍ 

ချို�ယငွး်အားနညး်ချက်ရိှပ� းီ ေရရှညခ်စံားေနရသမူျားကို လကခ်ေံစာင ့်ေရှာက ်

ေပးေသာေဂဟာကို ဆိုသည။် 

 (ဃ) ဘုိးဘွားရိပသ်ာ ဆိုသညမ်ာှခိကုိုးရာမဲ ့ သက်က� းီရွယ်အိုများအတွက ် နားခိုရာ 

ရိပသ်ာ ဖြ စ်ပ� းီ စားေသာကေ်နထိုငမ်�၊ လမူ�ေရးေစာင ့်ေရှာကမ်��ငှ ့် ကျန်းမာေရး 

ေစာင် ့ေရာှကမ်�များ ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှေသာ ရိပ်သာကို ဆိုသည။် 

 (င) အမျို းသမီးေဂဟာ ဆိုသညမ်ာှ ခိုကိးုရာမဲ့၊ ဆငး်ရဲ�မွး်ပါး�ငှ ့် ရပ်ရွာအတွငး် 

လမူ�ေရးအခက်အခဲက� ုံေတွ�ေနရေသာ အမျိုးသမီးများကို လကခ်ေံစာင် ့ေရှာက ်

ေပးေသာ ေဂဟာကို ဆိုသည။် 

 (စ) တည်ေထာင်ခင်ွ ့ပြ ုမိန်�ဆိုသညမ်ာှ ကေလးသူငယမ်ျား၊ မသန်စမွး်သမူျား၊ 

သက်က� းီရွယအ်ိမုျား�ငှ ် ့အမျိုးသမးီများအတွက ်တညဆ်ဥဲပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများ 

�ငှ့်အည ီလမူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီဌာနမ ှထုတ်ေပးေသာ ခငွ့်ပြ ုမိန်�ကို ဆုိသည။် 

 

၂ 



အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၆။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ တညေ်ထာငခ်ွင ့်ပြ ုမနိ�် မတ်ှပုံတငေ်ရး�ှင ့် ေထာကပ်ံ့ 

ေရးလပုင်န်းလမး်��န်ေရးဆွဲရသည့် ရည်ရွယခ်ျက်များမာှ ေအာကပ်ါအတုိင်းဖြ စပ်ါသည် - 

 (က) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်ေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ 

မသန်စမွး်သမူျား၊ သက်က� းီရွယ်အိုများအား ေစာင့်ေရှာကလ်ျကရ်ှိေသာ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ ေရရှည်တည်တ့ံခိုင်မ� ဲ�ိုငေ်ရးအတွက ် �ိုငင်ံေတာ် 

ကိုယစ်ား တစဖ်က်တစ်လမး်မ ှေထာကပ်ံ့မ�များေပး�ိုငရ်န်၊ 

 (ခ) ကာကယွေ်စာင့်ေရှာကရ်န်လိုအပေ်သာ ကေလးသငူယမ်ျားအား ပြ ုစပုျို းေထာင် 

 ခြ ငး်အားဖြ င့် တုိငး်ပြ ည်၏ အရန်အင်အားစုတွင် တစတ်ပ်တစ်အား ပါဝငလ်ာ 

ေစရန်၊ 

 (ဂ) တည်ေထာင်ထားရိှေသာ ေဂဟာ/ရိပ်သာ/ေကျာင်းများတွင် လက်ခံေစာင် ့ေရှာက် 

ထားသူများကုိ  ပြ �ာန်းချက်များ�ှင် ့အညီီ နည်းစနစ်ကျကျ ေစာင် ့ေရှာက်မ�များ 

ေပး�ုိင်ရန်၊ 

 (ဃ)  ေဂဟာများတွင် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ ကေလးသူငယ်များအတွက်  ပြ ုစု 

ပျို းေထာင်ေစာင် ့ေရှာက်မ�အပြ င် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး ပြ ည် ့ဝစွာရရိှေစ 

�ုိင်ရန်၊ 

 (င) လမူ�ဝန်ထမ််းဦးစးီဌာန၏  က� းီက� ပမ်�ဖြ င့် စနစတ်ကျ ေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှေသာ 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များကို ေရရှညတ်ညတ့ံ် ဖွ�ံဖ� ို းတိးုတက�်ိုငေ်စရန်။ 

 

အခန်း(၃) 

အေခြ ခံမူများ 

၇။  ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများသည ် လမူ�ေရးအခကအ်ခဲက� ုံေတွ�ေနရေသာ ကေလး 

သငူယမ်ျား၊ အမျိုးသမးီများ၊ မသန်စမွး်သမူျား၊ သက်က� းီရွယ်အိုများကို ပြ ုစေုစာင့်ေရှာက ်

ေပးသည့် လမူ�ေရးလပု်ငန်းသကသ်က််ကိုသာ လပုက်ိုငေ်သာေဂဟာများဖြ စရ်မည။် လမူ�ေရး 

လိုအပခ်ျကမ်ျား  ဖြ ည့်ဆညး်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် လကခ်ေံစာင်ေ့ရှာကထ်ားသမူျားအေပ� အားလုံး 

တနး်တူညမီ� ဖြ စေ်စရမည။် 

 

၃ 

 



၈။ ေဂဟာများတွင်ေစာင် ့ေရှာက်ထားသည့် ေမွးစမှ (၅)�ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များအား 

ပုံမှန်မိသားစုတွင် က� ီး ပြ င်း�ိုင်ေစရန်အတွက် ဥပေဒ�ှင် ့အညီ ေမွးစားေပးေရးလုပ်ငန်းကို 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။  တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်များတငွ ် ဖငွ့်လစှမ်ည့်ေဂဟာများသည ် ၂၀၁၄ ခ�ုစှ၊် အသငး် 

အဖွဲ�များ မတှပ်ုံတင်ခြ ငး်ဆိုင်ရာ ဥပေဒပဒုမ် ၇ အရ သက်ဆုိငရ်ာ  မ� ို �နယမ်တ်ှပုံတငေ်ရးအဖွဲ�သို� 

သတ်မှတ်ချက�်ငှ့်အည ီမှတ်ပုံတငေ်လ�ာက်ထားပ� းီဖြ စရ်မည။် 

၁၀။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများသည ် ဤလပုင်န်းလမး်��န်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ ့်အည ီ

တညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ုမနိ�် မတ်ှပုတံင�်ိုငေ်ရးအတွက ် သကဆိ်ငုရ်ာ တုိငး်ေဒသက� းီ/ပြ ညန်ယ/်ခ�ိုင် 

လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးများမှတဆင ့် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� ေလ�ာကထ်ားရမည်။ 

၁၁။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှ တညေ်ထာငခ်ငွ ့် ပြ ုပ� းီေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ�အစညး် 

များသည ် သတ်မှတ်ချကအ်ဆင ့်အတုိငး် ေထာကပ်ံ့ေက� းေငရွရိှရန ် ဘ�ာေရး�စှအ်လိုက ်

ေလ�ာကထ်ားတင်ပြ ရမည။်   

၁၂။ တညေ်ထာငထ်ားရိှပ� းီသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများ ေရရှည်တည်တ့ံ�ိငုေ်ရး�ငှ် ့

ကေလးသငူယမ်ျား ဘကစ်ုံဖွံ�ဖ� ို းေရးအတကွ ် သင့်တင့်ေသာ လိုအပသ်ည့် နညး်ပညာအကအူည ီ

ကို လမူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီဌာနမ ှေထာကပ်ံ့ကညူမီ�များရရိှရန ်ေလ�ာကထ်ား�ိုငသ်ည။် 

၁၃။  တညေ်ထာငခ်ငွ့် ပြ ုမန်ိ� မတ်ှပုတံငထ်ားေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များသည ်

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမ ှ ထတ်ုပြ န်ထားေသာ  စညး်ကမး်ချကမ်ျား၊  ��န်က� ားချကမ်ျား၊ လမး်��န် 

ချကမ်ျားကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ တာဝန်ရိှသမူျား၏ စစေ်ဆးမ�ကို အချိနအ်ခါမေရွး 

ခယံရူမည။် 

 

အခန်း(၄) 

 က� းီက� ပ်မ�ေကာ်မတီဖဲွ�စည်းခြ င်း�င့်ှတာဝန်ဝတ�ရားများ 

 က� းီက� ပ်မ�ေကာ်မတီဖဲွ�စည်းခြ င်း 

၁၄။ ေစတနာ့ဝန်ထမး် ေဂဟာ/ရိပသ်ာ/ေကျာငး်တိုငး်တွင် လပုင်န်းများကို ဦးေဆာင် 

လမး်��န်မ�ေပးရန် နာယကအဖွဲ��ငှ့် တာဝန်ယူက� းီက� ပ်ေဆာင်ရွက်ရန်  က� းီက� ပေ်ရးအဖွ�ဲများ 

ဖွဲ�စညး်ထားရမည။် 

၁၅။ ယငး်အဖွဲ�များကိ ု သက်ဆိုင်ရာ နယေ်မြ အာဏာပိုင်အဖွဲ�အစညး်များ၏ ဦးေဆာင် 

လမး်��န်မ�ဖြ င့် ဖွဲ�စညး်ရမည။် 

၁၆။ နာယကအဖဲွ�တွင် သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ စိတ်ဝင်စားသူ(၃)ဦး သုိ�မဟုတ် (၅)ဦးဖြ င့် 

ဖွဲ�စညး်�ိုငသ်ည။် နာယကအဖွဲ�သည ် သဃံာေတာ်များဖြ င်ဖ့ွဲ�စညး်ထားခြ ငး်ဖြ စပ်ါက သကဆိ်ငုရ်ာ 

 မ� ို �နယ်/ရပက်ကွ်/ေကျးရွာ သဃံာ့နာယကအဖွဲ�ဝင(်၁)ပါး၊ ေကျာငး်ထိုငဆ်ရာေတာ်(၁)ပါးဖြ င် ့

၄ 



ပါဝငဖ်ွဲ�စညး်ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ေဂဟာသည် ဘာသာေရးအေဆာကအ်ဦ/ဝငး်အတွငး် ဖငွ့်လစှ်ခြ ငး် 

 ဖြ စပ်ါက ေကျာငး်ထိုင်ဆရာေတာ၏် ခငွ့်ပြ ုချက် ရယေူဆာင်ရွကရ်မည်ဖြ စ်ပါသည။် 

၁၇။  က� ီးက� ပ်ေရးအဖဲွ�ကုိ လုပ်ငန်းပမာဏအလုိက် လူမ�ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူ 

လပူဂု�ို လအ်နညး်ဆုးံ(၁၁)ဦး�ငှ့် အများဆုးံ(၁၅)ဦးဖြ င့် ဖွဲ�စညး်ရမည။် ထိုပုဂ�ို လမ်ျားသည ် ေဂဟာ/ 

ရိပ်သာ/ေကျာင်းတည်ရိှရာ  မ� ို �နယ် သုိ�မဟုတ်  ရပ်ကွက် သုိ�မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု၏ သက်ဆုိင်ရာ 

ကိုယစ်ားလယှမ်ျား၊ လူမ�ေရးအဖွဲ�အစညး်များမှ ကိုယစ်ားလယှမ်ျား၊ လပုင်န်း�ငှ့်သကဆိ်ငု်၍ 

အေထာက်အကေူပး�ိုငေ်သာ ဌာနဆိငုရ်ာများမှကိုယစ်ားလယှမ်ျား၊ လူမ�ေရးလပုင်နး်ကို စိတ်ပါ 

ဝငစ်ား၍ အမှန်တကယ်ပါဝင် ေဆာင်ရွက�်ိုငသ်မူျားဖြ စ်ရမည။် 

၁၈။  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�က ဥက��၊ ဒု-ဥက��၊ အတွငး်ေရးမှူ း၊ တွဲဖက်အတွငး်ေရးမှူ း၊ 

ဘ�ာေရးမှူ း၊ စာရငး်စစတုိ်�ကို ေရွးချယတ်ာဝန်ေပးပ� းီ သကဆုိ်ငရ်ာ အာဏာပိုငအ်ဖွဲ�စညး်၏ 

သေဘာတူညခီျကက်ို တင်ပြ ရယူရမည။် 

၁၉။  က� းီက� ပ်ေရးအဖဲွ�တွင် ေဂဟာမှူးသည် အတွင်းေရးမှူး သုိ�မဟုတ် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှူး 

 ဖြ စရ်မည။် 

၂၀။  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�ဝငမ်ျားသည ်ေအာကပ်ါသတမ်ှတ်ချကမ်ျား�ငှ့် ည�ီွတ်သူဖြ စရ်မည်- 

  (က)   ပြ ည်ေထာငစ်ုမြ န်မာ�ိုငင်ံသားဖြ စရ်မည၊် 

  (ခ)  အကျင့်စာရတိ� ေကာငး်မွန်သူဖြ စရ်မည၊် 

  (ဂ)   လမူ�ေရးလပုင်န်းများကို စတ်ိပါဝငစ်ားပ� းီ ရပ်ရွာလထူကုလကခ်�ံိငုသ်ူဖြ စ်ရမည၊် 

  (ဃ) အသက်(၂၅)�စှ် ပြ ည့်ပ� းီသူဖြ စရ်မည၊် 

  (င)   ရာဇဝတ်မ� ကျူးလန်ွခဲ့သူမဖြ စေ်စရ၊ 

  (စ) စတ်ိေရာဂါရှိသမူျားမဖြ စ်ေစရ။ 

 က� းီက� ပ်ေရးအဖဲွ�၏တာဝန်ဝတ�ရားများ 

၂၁။  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�သည ် မမိေိဂဟာ/ရိပသ်ာ/ေကျာငး်အတကွ် လပုင်န်းလမး်��န်ချက၊် 

စမီခံျက�်ငှ့် လပုေ်ဆာင်ရန်မမူျားကို လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန၏ မဝူါဒ၊ ရညမ်ှန်းချက၊် လမး်��န်ချက ်

များ�ငှ့်အည ီချမှတ်ထားရိှ ကျင်သ့ုံးေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၂၂။  က� းီက� ပ်ေရးအဖဲွ�သည် လုပ်ငန်းအလုိက်အဖဲွ�ငယ်များ ဖဲွ�စည်းေပးခြ င်း၊ အဖဲွ�ငယ်များအား 

လပုင်န်းတာဝန်ခွေဲဝေပးခြ ငး်၊ ပစ�ညး်များ/ဘ�ာေငမွျား ရှာေဖွခြ ငး်၊ ထနိး်သမိး်သုံးစွဲခြ ငး်၊ စာရငး် 

အငး်�ငှ့် စာရွကစ်ာတမး်များ ထားသိုခြ ငး်စသည်တုိ�ကို  က� းီက� ပခ်န်�ခွဲေပးရမည။် 

၂၃။  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�သည ် မမိတိိ�ု၏ေဂဟာအား ေရရှည်တည်တ့ံ�ိုငေ်ရးအတွက ် �စှ်ရှည ်

စီမံချက်�ှင့် �ှစ်တုိစီမံချက်များကုိေရးဆဲွပ� းီ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင် လူမ�ဝန်ထမ်း 

�ံုးများသိ�ု ေပးပို�အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်မည။် 

၅ 



၂၄။  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�သည ် လစဥအ်စီရငခ်စံာ�ငှ့် ေငစွာရငး်လချုပ်၊ �စှခ်ျုပ်အစရီငခ်စံာ၊ 

�စှခ်ျုပေ်ငစွာရငး်များကို သတ်မတှထ်ားသည့် ကာလအတွငး် သကဆိ်ုငရ်ာ တိုငး်ေဒသက� းီ/ 

 ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင် လူမ�ဝန်ထမ်း�ံုးသုိ�ေပးပုိ�၍ မိတ� ူကုိ သက်ဆုိင်ရာ မ� ို �နယ်အာဏာပုိင်အဖဲွ�အစည်း�ှင့် 

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� ေပးပို�ရမည။် 

၂၅။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမ ှ ေထာကပ်ံ့ေက� းရရိှခစံားလျကရှ်ေိသာ ေဂဟာများသည် �စှစ်ဥ် 

ေထာက်ပ့ံမ� ဆက်လက်ရရိှေရးအတွက် ေထာက်ပ့ံေက� းေလ�ာက်လ�ာများကုိ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင် 

အဖွဲ�အစညး်၏ ေထာက်ခခံျက်ဖြ င့် တိငုး်ေဒသက� ီး/ ပြ ည်နယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးသို� သတ်မှတ ်

ထားသည့်ကာလအတွငး် ေရာက်ရှေိအာငေ်ပးပို�ရမည။် 

၂၆။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှ အခါအားေလျာ်စာွ လာေရာကစ်စေ်ဆးမ�ကို ခယံရူန်�ငှ် ့

စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာပါ သံုးသပ်ချက်၊ အက� ံပြ ုချက်၊ ကန်�ကွက်ချက်များကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ရကအ်တွငး်  ပြ န်လည်ရှင်းလငး်အစရီငခ်ံ၍ မတိ� ူကို သကဆုိ်ငရ်ာ တိငုး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ်

လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးမတှဆင့် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� ေပးပို�ရမည။် 

၂၇။ ေဂဟာ၏ရညမ်ှန်းချက�်ှင့်အည ီ ေဂဟာရိှ ကေလးသငူယ၊် အမျိုးသမးီ၊ မသန်စမွး်�ငှ့် 

သက်က� းီရွယအ်ိမုျား၏ အကျိုးကို ထာဝစဥေ်ရှး��ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

အခန်း(၅) 

တည်ေထာင်ခင်ွ ့ပြ ုမိန်�မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့်အဆင့်တုိးမြ �င့်ခြ င်း 

၂၈။ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ�အစညး် သို�မဟုတ် ေစတနာ့ဝန်ထမး်ပဂု�ို လသ်ည ် ကာကယွ ်

ေစာင့်ေရာှကမ်�လိုအပေ်သာ ကေလးသငူယမ်ျား၊ အမျိုးသမးီများ၊ မသန်စမွး်သမူျား�ငှ် ့ သက်က� းီ 

ရွယ်အိုများကို မမိအိစီအစဥ်ဖြ င့် ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရှာကရ်န် ေဂဟာဖွဲ�စညး်တညေ်ထာငလ်ိုလ�င် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသုိ� ခွင် ့ပြ ုမိန်�ရရိှရန် (ေနာက်ဆက်တဲွ-က)ဖြ င် ့ ေလ�ာက်ထားရမည်။ 

တည်ေထာင်ခငွ ့်ပြ ုမိန်�ရရှိပ� းီပါက ေထာကပ်ံ့မ�ရရိှ�ိငုေ်ရးအတွက ် သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ်အ့ည ီ

ေဆာင်ရွကသ်ာွးရမည ် ဖြ စပ်ါသည။် 

၂၉။ တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှထ်ားေသာ ေဂဟာများသည် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါအချက(်၅)ချက�်ငှ့် 

ည�ီတ်ွမ�ရှိရမည ်- 

 (က) ဘုိးဘွားရိပ်သာတွင် အနည်းဆံုး လူဦးေရ(၂၀)ဦးရိှရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ လူငယ်ဖံွ�ဖ� ို းေရး 

  ပရဟိတေဂဟာ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာ�ှင် ့ အမျိုးသမီးေဂဟာများတွင် သာမန်  

  အားဖြ င့် လဦူးေရ(၅၀)ဦးရိှရမည၊် 

  (ခ) ေဂဟာ/ရိပ်သာသည် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများကို ေကာင်းမွန်စွာေစာင့် 

၆ 



   ေရှာက်�ိုင်သည့် အေ ခြ ခံေကာင်းေသာ လစဥ်(သို�)�ှစ်စဥ်ဝင်ေငွ၊ လိုအပ်ေသာ

   ေဂဟာပိုင်ေမြ ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အဦ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ�ည်းများ၊ ေဂဟာ/

   ရိပသ်ာ၏အေခြ အေန�ငှ့် ေလျာ်ညေီသာ လိုအပသ်ည့်ဝန်ထမး်များရိှရမည၊် 

  (ဂ) ေဂဟာ/ရိပသ်ာသည ်ေရရှည်တည်တ့ံခိုင်မ� မဲည့် အေခြ အေနရှရိမည၊် 

  (ဃ) သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ�မှ ေဂဟာ/ရိပ်သာ ဖွင့်လှစ်ေနခြ င်းကုိ သိရိှ ေထာက်ခံ 

မ�ရှိရမည။် 

  (င) ေဂဟာတွငလ်ကခ်ေံစာင့်ေရှာကထ်ားေသာ ကေလးဦးေရအနကမ်ှ  စစုုေပါငး် 

လဦူးေရ၏(၃၀)ရာခိုင�်�န်းသည ်မဘိမဲ့ကေလးဖြ စရ်မည။်   

၃၀။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်အလက်များ�ှင့် ညီ�ွတ်မ�ရိှေသာ ေဂဟာများသည် သက်ဆုိင်ရာ 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးမှတဆင် ့ လမူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီဌာနသိ�ု ေဂဟာအား 

တညေ်ထာငခ်ငွ့်ပြ ုမနိ�် မတ်ှပုံတင�်ိုင်ရန်အတွက် ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ အေထာကအ်ထားများ�ငှ့်တကွ 

ပးူတဲွတင်ပြ  ေလ�ာကထ်ားရမည်- 

 (က) ဘုိးဘွားရိပ်သာတွင် အနည်းဆံုး လူဦးေရ(၂၀)ဦးရိှရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ လူငယ်ဖံွ�ဖ� ို းေရး 

  ပရဟိတေဂဟာ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာ�ှင် ့ အမျိုးသမီးေဂဟာများတွင် သာမန်  

  အားဖြ င့် လဦူးေရ(၅၀)ဦးရိှရမည်(ပုံစံ-၁)၊ 

  (ခ) ေဂဟာက� းီက� ပမ်�ေကာမ်တီစာရငး်(ပုံစံ-၂) ၊ 

  (ဂ) အေဆာကအ်အုံစာရငး်၊အေဆာကအ်ဦဓါတ်ပုံ(Lay Out Plan) (ပုံစံ-၅)၊ 

  (ဃ) ေဂဟာပိုငေ်မြ ၏ေမြ ပုံ�ငှ့်ေမြ ပိုငဆ်ိုငမ်�အေထာက်အထား(ပုံစံ-၄)၊ 

   (သာသနာ့ေမြ ေပ�တွငဖ်ွင်လ့စှထ်ားပါက ဆရာေတာ်၏ သေဘာတူညခီျက် 

ရရှရိမည၊်  မ� ို �နယသ်ဃံာ့နာယကအဖွဲ�၏ ေထာက်ခခံျက၊်  မ� ို �နယသ်ာသနာေရး 

ဦးစးီဌာန၏ ေထာကခ်ံချက၊် အခွန်လွတ်သာသနာ့ေမြ ဂရန်မတိ� ူ သို�မဟတ်ု 

မလူသာသနာေမြ မတိ� ူ သို�မဟုတ် လယယ်ာေမြ စမီခံန်�ခွဲေရး�ငှ် ့ စာရငး်အငး် 

ဦးစးီဌာန၏ ေထာကခ်ခံျက်) 

  (င) ေဂဟာပိုင်ရနပ်ုံေငစွာရင်း�ငှ့် ဘဏ်ေငစွာရငး်စာအပုမ်ိတ� ူ(ပုံစံ-၆)၊ 

( မြ န်မာ့စးီပွားေရးဘဏ်တွင ်ေဂဟာအမည်ဖြ င်ေ့ငစွစုာအပု ်ပြ ုလပု်ပ� းီ ရန်ပုံေင ွ

အနည်းဆုံးကျပ်(၅၀)သိန်း�ှင့် လစဥ်ဘဏ်လက်ကျန်သည် အနည်းဆုံး 

ကျပ်(၁၀)သနိး် ရိှရမည်) 

  (စ) ေဂဟာပိုငပ်စ�ညး်စာရငး်(ပုံစံ-၇)၊ 

  (ဆ) သကဆ်ိုင်ရာမ� ို �နယ်/ခ�ိုင ် မတ်ှပုံတငေ်ရးအဖွဲ�၏ အသငး်အဖွဲ�များ မတ်ှပုံတင ်

ရရှိပ� းီဖြ စ်ရမည ်(ပုံစံ-၃)၊  

၇ 



  (ဇ)  သကဆ်ိုင်ရာ တိငုး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငဦ်းစးီမှူ း၏ ေထာကခ်ခံျက၊် 

 (ဈ)  ေဂဟာဆိငုး်ဘတုေ်နာက်ခ�ံငှ့်ကေလး/ဘိုးဘာွးများ၏ဓာတ်ပုံ(ပုံစံ-၈)။ 

၃၁။ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းသည် တညေ်ထာငခ်ငွ့်ပြ ုမနိ�် 

မတ်ှပုတံင�်ိုင်ရန ်ေဂဟာ၏ေလ�ာကလ်�ာကို လက်ခရံရှိသည်အ့ခါ အဆိုပါေဂဟာအား သကဆိ်ငုရ်ာ 

 မ� ို �နယ်အပုခ်ျုပေ်ရးအဖွ�ဲအစညး်မ ှ ကိုယစ်ားလှယပ်ါဝငေ်သာ အဖွဲ�ဖြ င့် သတ်မှတ်ချက�်ငှ့်အညီ 

စစေ်ဆးရမည။် 

၃၂။ ေဂဟာတစ်ခသုည် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� တညေ်ထာငခ်ငွ့် ပြ ုမိန်�မှတ်ပုံတငသ်ည�်ငှ ့် 

တစ်ပ� ို ငန်က် ပထမအဆင့်ေဂဟာအဖြ စ် ေထာက်ပံ့မ�ရရှရိန် ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၃၃။ ဒတိုယအဆင့်သို� တုိးမြ �င့်ရန်ေလ�ာကထ်ားေသာေဂဟာသည ်ေအာကပ်ါ အချကအ်လက ်

များဖြ င့်ပြ ည့်စုံရမည် -  

 (က) ေဂဟာေန လူဦးေရအနည်းဆံုး(၃၀)ဦးရိှရမည်။ ဘုိးဘွားရိပ်သာများသည် လူဦးေရ 

အနညး်ဆုံး(၂၀)ဦးရိှရမည၊် 

 (ခ) ေဂဟာသည် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများကုိ ေကာင်းစွာေစာင့်ေရှာက်�ုိင်သည့် 

အေခြ ခေံကာငး်ေသာ လစဥ် သို�မဟုတ် �စှစ်ဥဝ်င်ေင၊ွ လိုအပေ်သာ ေဂဟာပိုင ်

ေမြ ေနရာ�ငှ့် အေဆာက်အအုံ၊ လပုင်န်းပစ�ညး်များ၊ ေဂဟာ၏အေခြ အေန�ငှ့် 

ေလျာ်ညေီသာ လိုအပသ်ည့်ဝန်ထမး်များရိှရမည၊် 

 (ဂ) ေစာင့်ေရာှကထ်ားသမူျားအား  က� းီက� ပက်ပွက်ဲရန် ေစတနာဝ့နထ်မး် ေဂဟာ 

အပုခ်ျုပေ်ရးမှူ းရိှရမည်၊ 

 (ဃ) လငူယဖ်ွံ�ဖ� ို းေရးပရဟတိေဂဟာ၊ အမျို းသမးီေဂဟာများ�ငှ ့် မသန်စမွး်ေဂဟာ 

များတငွ ် အတန်းပညာသင်က� ားေရး�ငှ့် အေ က� ာငး်အမျို းမျိုးေက� ာင့် အတန်း 

ပညာသင်က� ား�ိုင်ခြ ငး် မရိှသမူျားအတကွ် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာ 

သင်က� ားေရး အစီအစဥ်များရှရိမည၊် 

 (င) ေစာင့်ေရာှကထ်ားသမူျား၏ စားဝတ်ေနေရး ၊ကျန်းမာက� �ံခိငုေ်ရး၊ အပန်းေဖြ ေရး၊ 

စာရိတ� မြ �င့်တငေ်ရး၊ စိတ်ဓါတ်ေကာငး်မွန်ေရး�ှင့် ဘကစ်ုံဖွ�ံဖ� ို းတိးုတကေ်ရး 

စသည့်အစီအစဥမ်ျားရှရိမည၊် 

 (စ) ေဂဟာ၏ လပုင်န်းအရပ်ရပ်တုိးတကမ်�ရိှရမည၊် 

 (ဆ) ပထမအဆင့်တွင် (၃)�စှ်ရိှပ� းီဖြ စ်ရမည။် 

၃၄။ တတယိအဆင့်သို� တုိးမြ �င့်ရန် ေလ�ာကထ်ားေသာေဂဟာသည် ေအာကပ်ါအချက ်

အလကမ်ျား�ငှ် ့  ပြ ည်စ့ုံရမည-် 

 (က) ဒတိုယအဆင့်တငွအ်နည်းဆုံး (၅) �စှ်ပြ ည့်ပ� းီဖြ စ်ရမည၊် 

၈ 



 (ခ)  ေဂဟာမှူ းလစာရရှိရန်အတွက ် ေဂဟာမှူ းသည် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှ 

ဖငွ့်လစှေ်သာ က�မး်ကျင်မ�နညး်ပညာေပးသည့် သငတ်နး်ဖြ စေ်သာ  ပြ ုစုေစာင့်

ေရှာကသ်ူ(Care Giver)သငတ်နး်သို� တကေ်ရာကထ်ားသူ ဖြ စရ်မည်၊ 

 (ဂ) ေဂဟာ၏လုပင်နး်အရပ်ရပ ်တိုးတကမ်�ရှိရမည။်  

၃၅။ သကဆ်ိုင်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင် လမူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီမှူ းများ အေနဖြ င် ့

ေဂဟာ/ရိပသ်ာများမှ တညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ုမနိ�်�ငှ ့် အဆင်တိ့းုမြ �င့် ခြ ငး် ေလ�ာကထ်ားလာပါက 

ေဖာ်ပြ ပါအချကအ်လက်များ�ငှ် ့ ကိုကည်မီ� ရှိ/မရိှသွားေရာကက်ငွး်ဆငး်စစေ်ဆးပ� းီ ကငွး်ဆငး် 

စစေ်ဆးချကအ်စရီငခ်စံာများကို ေနာကဆ်က်တဲွ(ခ)ပါအတိုငး် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� တင်ပြ  

ရမည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၃၆။ ေဂဟာမှူ းအတွကလ်ိအုပေ်သာ အရညအ်ချငး်များမာှ ေအာက်ပါအတိငုး်ဖြ စပ်ါသည်- 

 (က) အနညး်ဆုံးအေခြ ခပံညာအထကတ်န်းစာေမးပွဲေအာင်မြ င်ပ� းီသ ူဖြ စရ်မည၊် 

 (ခ) ေဂဟာမှူ းသညအ်သက်(၂၅)�စှမ်ှ (၆၅)�စှအ်တွင်း ဖြ စရ်မည၊် 

  ခ� င်းချက်။ ေဂဟာများတွင် ေဂဟာလပုင်န်းများကို ေစတနာ့ဝန်ထမး်အနည်းဆံုး(၃)�စှ ် 

အနစ်နာခံ၍ ေအာင်မြ င်စွာေဆာင်ရွက်ခ့ဲပ� ီး ထုိေဂဟာ၏လုပ်ငန်းကုိ သကိ�မ်း 

နားလညသ်ည်အ့ပြ င် ေဂဟာမှူ းတာဝနက်ို ေကာင်းစာွထမး်ေဆာင�်ိုငသ်ည် 

ဟ ု ေဂဟာမှူ းေရွးချယ်ေရးအဖွဲ�က ယူဆခဲ့လ�င်လညး်ေကာငး်၊ ေဒသ၏ 

လိုအပခ်ျကအ်ေခြ အေနအရလညး်ေကာငး်၊ အသက�်ငှ့်ပညာအရညအ်ချင်း 

ကို ေလ�ာ့ေပါ့စဥး်စား�ိုင်သည၊် 

 (ဂ)  မ� ို �နယ်ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေက� ာငး် ေထာကခ်စံာတင်ပြ ရမည၊် 

 (ဃ)  လမူ�ေရးလပုင်န်းရပမ်ျားတွင ် စိတ်ပါဝငစ်ား၍ ဝါသနာပါသူဖြ စရ်မည။် လူမ�ေရး 

အသင်းအဖဲွ�များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ုိင်ရမည်။ သက်ဆုိင်ရာေဂဟာ အမျို းအစား 

အလိုက ် ပြ ုစေုစာင်ေ့ရှာကသ်ူ(Care Giver)သငတ်နး် တကေ်ရာက်ပ� းီသအူား 

ဦးစားေပးမည၊် 

(င) ရာဇဝတ်မ�ကျူးလနွခ်ဲ့ဘးူသမူဖြ စေ်စရ၊ 

 (စ) ေဂဟာေန ေစာင့်ေရှာကထ်ားသမူျားအား စနစတ်ကျ  က� းီက� ပက်ပွက်ဲပြ ုစပုျိုး 

ေထာငေ်ပး�ိုငေ်သာ အရညအ်ချငး်ရှိရမည။် �ုံးလုပင်န်းကို တတက်�မး်နားလည ်

ရမည၊်  

 (ဆ) ဌာနဆိုင်ရာများတွင ်ဝန်ထမး်အဖြ စ ်တာဝန်ထမး်ေဆာငေ်နသမူဖြ စေ်စရ။ 

၉ 



၃၇။ အပိုဒ်(၃၆)ပါ အရည်အချငး်�ငှ့် ပြ ည့်စုေံသာ ေဂဟာမှူ းကို ေရွးချယ်ရာတွင် 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံးမှ ကိုယစ်ားလယှ်(၁)ဦး၊  မ� ို �နယအ်ပုခ်ျုပေ်ရး 

အဖွဲ�အစညး်မှ ကိုယစ်ားလယှ်(၁)ဦး၊ ေဂဟာက� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�ဝင်(၁)ဦးတုိ� ပါဝငေ်သာ(၃)ဦး 

အဖွဲ�ကေရးွချယ်ပ� းီ ေဂဟာအမ�ေဆာင်အဖွဲ�အစညး်အေဝး၏ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် တင်ပြ ရမည် 

 ဖြ စ်ပ� းီ သကဆ်ိုင်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ ခ�ိုင ်လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းမှ ခန်�ထား�ိုငသ်ည။် 

၃၈။ ေဂဟာမှူးခန်�ထားပ� းီေက� ာင်းကုိ တုိင်းေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်/ခ�ုိင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှူးမှ 

ေဂဟာမှူး၏ကုိယ်ေရးရာဇဝင်�ှင့််တကွ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသုိ� တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပ� းီ၊ ေဂဟာမှူးသည် 

သတ်မှတ်စညး်မျဥး်စညး်ကမး်များ�ငှ် ့ ကိုကည်မီ�မရိှပါက ေဂဟာ/ရိပသ်ာ  က� းီက� ပမ်�ေကာ်မတီ၏ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်ဖြ င်အ့လပု်တာဝန်မ ှ ရပစ်�ဲိငု်ပ� းီ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီမှူ းမှ အတည်ပြ ုေပးရမည။် အတည်ပြ ုချကက်ို လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသိ�ု တင်ပြ အသေိပး 

ရမည။် 

၃၉။ ေဂဟာမှူ း၏တာဝန်ဝတ� ရားများမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး်ဖြ စပ်ါသည် - 

 (က) ေဂဟာမှူးသည် ေဂဟာက� ီးက� ပ်ေရးအဖဲွ�တွင် အတွင်းေရးမှူး သုိ�မဟုတ် တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှူးအဖြ စ် ေဆာငရ်ကွရ်မည၊် 

 (ခ) ေဂဟာက� းီက� ပေ်ရးအဖွ�ဲမခှျမှတ်ေသာ ရည်ရွယခ်ျက�်ငှ့်လပုင်န်းများ ေအာင်မြ င် 

ေစရန်တာဝနယ်၍ူ ေဆာငရွ်က်ရမည၊် 

 (ဂ) လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ပြ န်ေသာ ��န်က� ားချကမ်ျား 

ကိုလိုက်နာေဆာငရ်ကွရ်မည၊် 

 (ဃ) ေဂဟာတွငေ်စာင်ေ့ရှာက်ထားသမူျား၏ စားဝတ်ေနေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး၊ 

အကျင့်စာရတိ�  တုိးတကေ်ကာငး်မွန်ေရး၊ ဗဟသုတုက� ယဝ်ေရးတုိ�အတွက ်

ေဂဟာ က� ီး က� ပ်ေရးအဖွဲ�၏ လမ်း��န်မ�ကိုခံယူ၍ စနစ်တကျတာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည၊် 

 (င) ေဂဟာ၏ေငစွာရငး်များကို စနစ်တကျပြ ုစုခြ င်း၊ ထန်ိးသမိး်ခြ ငး်၊ လစဥ် 

ေငစွာရငး်ရှငး်တမး်များ၊ �စှခ်ျုပေ်ငစွာရငး်ရငှး်တမး်များကို အချနိမ်ီပြ ုစုခြ ငး်၊ 

သကဆ်ိုင်ရာဌာနများသို� ေပးပို�ခြ ငး်၊ ေထာကပ်ံေ့ က� းအတွက ်လဦူးေရစာရငး်များ 

 ပြ စ၍ုအချိန်မေီပးပို�ရမည၊် 

 (စ) ကေလးများ၏ ကိုယ်ေ်ရးမတ်ှတမး်များကို အချနိမ်ှန်မှန်  ဖြ ည်သ့ငွး်ထားရိှရမည၊် 

၁၀ 



 (ဆ) ေဂဟာအတွက် ရသုံးမှန်းေခြ ေငစွာရငး်များေရးဆဲွခြ ငး်၊ ေဂဟာပိုငပ်စ�ညး်များ 

စနစ်တကျစာရငး်ပြ ုစထုားခြ ငး်၊ ထနိး်သမိး်ခြ ငး်၊ သုံးစွဲခြ ငး်ကို လပုထ်ုံးလုပန်ညး် 

�ငှ့်အညေီဆာငရွ်ကရ်မည၊် 

 (ဇ) ေဂဟာမှူ းများသည် ေဂဟာေနကေလးများ၏စံနမနူာပြ အဖြ စ်  ပြ ုမေူနထိုငရ် 

မည။် 

 

အခန်း(၆) 

ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ ငး် 

ဆန်၊စားစရိတ်၊ဝတ်စရိတ်�ှင့်ေဂဟာမှူးေထာက်ပ့ံေက� း 

၄၀။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသည် ေစတနာ့ဝနထ်မး်ေဂဟာများအား ေအာကပ်ါအတိုငး် 

အဆင့်(၃)ဆင့်ခွ၍ဲ ေထာကပ်ံ့မည် ဖြ စပ်ါသည် - 

 ပထမအဆင့် - ဆန်ဘိုးေထာကပ်ံ့ခြ ငး်၊ 

သတ်မှတ်ချက်�ှင့်ကုိက်ညီေသာ ေဂဟာေန ကေလးသူငယ်၊ မသန်စွမ်း၊ 

အမျိုးသမးီ၊ ဘိုးဘွားများအားတစဦ်း တစ�်စှ်လ�င ် �ိုငင်ေံတာမ် ှ

သတ်မှတ်ေပးသည့် ဆန်ဘိုးေင၅ွ၄၀၀၀ိ/- ကိုေထာကပ်ံ့ေပးမည။် 

 ဒတိုယအဆင့် - ဆန်ဘိုးေထာကပ်ံ့မ�အပြ င် စားစရိတ်တစဦ်း တစ�်ှစလ်�င ် ၇၃၀၀၀ိ/- 

��န်းဖြ င်လ့ညး်ေကာငး်၊ ဝတ်စရိတ၂်၀၀၀၀ိ/- ��န်းဖြ င့်လညး်ေကာငး် 

ေထာကပ်ံ့မည၊် 

 တတယိအဆင့်- ဆန်၊ စားစရတိ၊် ဝတ်စရိတ်အပြ င် ေဂဟာမှူ းေထာကပ်ံ့ေက� းကို 

(၁)လလ�င၃်၀၀၀၀ိ/-��နး်ဖြ င့် (၁)�စှအ်တွက၃်၆၀၀၀၀ိ/- ေထာကပ်ံ့ 

မည။် 

 (အထကပ်ါ��န်းထားများကိုေခတ်ကာလ�ငှ်ေ့လျာ်ညစီာွပြ ငဆ်ငေ်ထာကပ်ံေ့ပးသာွးမည ်

  ဖြ စပ်ါသည်) 

၄၁။ စညး်မျဥး်စညး်ကမး်�ငှ့်ည�ီတ်ွေသာ ေစတနာ့ဝနထ်မး်ေဂဟာသည် သကဆုိ်င်ရာ 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းထသံို� ေထာကပ်ံ့မ�ရရိှေရးအတကွ ် ေဂဟာ/ 

ရိပသ်ာများတွင ်အမှန်တကယေ်နထိုငေ်သာ လဦူးေရစာရငး်ကို မတ်လ(၃၁)ရကထ်က ်ေနာကမ်ကျ 

ေစဘဲ �စှစ်ဥတ်င်ပြ ေလ�ာကထ်ားရမည်ဖြ စသ်ည။် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ/်ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီမှူ းသည် ေဂဟာ/ရိပသ်ာများမတှင်ပြ လာေသာ လဦူးေရစာရငး် မှန်ကန်မ� ရိှ/မရိှ ေသချာစွာ 

၁၁ 



စစိစ်ပ� းီ မှန်ကန်မ�ရိှပါက လမူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီဌာနသို� ေထာကခ်ံတင်ပြ ရမည်ဖြ စပ်ါသည။် ဦးစးီဌာန 

သည ်တုိငး်ေဒက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငဦ်းစးီမှူ းများမှ ေထာကခ်ံတင်ပြ လာေသာ လဦူးေရကိ ုအတည်ပြ ု 

ေထာကပ်ံ့ေပးသွားမည်ဖြ စပ်ါသည။် အဆင့်တိးုမြ �င့်ခြ ငး်၊ အဆင့်ေလ�ာ့ချခြ ငး်�ငှ့် ရပစ်ဲခြ ငး် 

စသညမ်ျားကိုလညး် အထကပ်ါအတိုငး် အဆင့်ဆင် ့ ေထာကခ်ံတင်ပြ ချကအ်ရ လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီဌာနမှဆုံးဖြ တ်မည။် 

 

အခန်း(၇) 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာ/ရိပ်သာများလုိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ 

၄၂။ မဘိမဲ့၍လညး်ေကာငး်၊ အပုထ်ိန်းသမူရိှ၍လညး်ေကာငး် အေက� ာငး်အမျိုးမျိုးေက� ာင့် 

လမူ�ေရးချို�တ့ဲ၍ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စေ်နသမူျား၊ မသန်စမွး်သမူျား၊ သားေထာကသ်မးီခံ ေဆွမျိုးဉာတိ 

မရိှသည် ့ ဘိုးဘွားများအပါအဝင ် လမူ�ေရးေစာင့်ေရှာကမ်� လိုအပေ်နသူများ�ငှ့် အထးူကာကယွ ်

ေစာင့်ေရာှကရ်န် လိုအပ်ေသာသမူျားကို ေဂဟာအမျိုးအစားအလိုက ်လကခ်ေံစာင့်ေရှာက်ရမည။် 

၄၃။ လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးများမ ှ ပို�အပသ်မူျား၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ�အစညး်အဆင့်ဆင့်မှ လမူ�ေရးအရ 

အပ�်ှံလာေသာသမူျားကို လကခ်ေံစာင့်ေရှာကရ်မည။် ပို�အပေ်ရာကရ်ှိလာသ�ူငှ်ပ့တသ်ကသ်ည့် 

အချကအ်လက်ပြ ည်စ့ုံစွာ  ဖြ ည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ရမည။် 

၄၄။ ေဂဟာ/ရိပသ်ာသိ�ု လာေရာက်အပ�်ှံခြ ငး်�ငှ် ့မဘိအပုထ်ိန်းသထူံ  ပြ န်လည်ပို�ေဆာင်ခြ ငး် 

များကို  က� းီက� ပမ်�ေကာ်မတီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ဖြ င်သ့ာ ေဆာင်ရွကရ်မည်ဖြ စပ်ါသည။် 

၄၅။ ေဂဟာတွင်အမ� ဲတမ်းေနထုိင်ေသာ ကေလးတုိင်း သတ်မှတ်အသက်အရွယ် ေရာက်ရိှပါက 

ဥပေဒ�ငှ် ့အညီ ကိုငေ်ဆာငသ်င့်ေသာ ကတ် ပြ ားတစမ်ျိုးမျိုးရရှိေရးအတွက်  ပြ ုလပုေ်ပးရမည။် 

၄၆။ လကခ်ေံစာင်ေ့ရှာကထ်ားသမူျားအား မမိတိိ�ုကိုးကယွရ်ာဘာသာအလိုက် လတ်ွလပစ်ွာ 

ယုံက� ညက်ိးုကယွခ်ငွ်ရှ့သိည။် သို�ရာတငွ ်ဘာသာေရးကို အေခြ ခံ၍ ဖငွ်လ့စှ် ခြ ငး်မျိုးမရိှေစရ။ 

၄၇။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများတငွ ် လကခ်ေံစာင်ေ့ရှာကထ်ားေသာ ကေလးသငူယမ်ျား၊ 

အမျိုးသမးီများ၊ မသန်စမွး်သမူျား၏ လပုအ်ားဖြ င့်ရရိှေသာ ဝငေ်ငမွျားကိုယငး်တိ�ု၏အမည်ဖြ င် ့

ေငစွစုာအပုမ်ျား စနစ်တကျ ဖငွ့်လစှ်အပ�်ှစံေုဆာငး်ထားေပးရမည။် 

၄၈။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများသည ် လမူ�ဝန်ထမ်းဦးစးီဌာနမှ ကိုယစ်ားလယှက်ေသာ ်

လည်းေကာင်း၊ အာဏာပုိင်အဖဲွ�အစည်း အဆင့်ဆင့်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါမေရွး 

 က� ည့်ရ�စစေ်ဆးခြ ငး်ကိ ု ခယံရူမည်ဖြ စ်ပ� းီ စစေ်ဆးလမး်��န်ချကမ်ျားအတုိငး် လိကုန်ာေဆာင်ရွက် 

ရမည။် 

၁၂ 



၄၉။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာများသည ် အစရီငခ်စံာများကို သကဆိ်ငုရ်ာ တုိငး်ေဒသက� းီ/ 

 ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝန်ထမး်�ုံးများသို� လစဥမ်ှန်မန်ှေပးပို�ရမည။် 

၅၀။  ပြ ညသ်လူထူမုလှှူ ဒါနး်ေသာ ပစ�ညး်များ�ငှ့်ေငေွ က� းများ၊ �ိုငင်ေံတာအ်စိးုရမ ှေထာကပ်ံ့ 

ေသာေင�ွငှ့် ပစ�ညး်များကို ေဂဟာဖွ�ံဖ� ို းတိးုတကေ်ရးအတွကသ်ာ စနစ်တကျ စညး်ကမး်ကျနစွာ 

သုံးစွဲ၍ မှတ်တမး်များကို စနစ်တကျအမ� ဲတမး်ထားရိှရမည်။ 

၅၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများ၏ �ှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကုိ အစုိးရအသိအမှတ်ပြ ု 

စာရငး်စစမ်ျား�ငှ်ေ့သာ်လညး်ေကာငး်၊ သကဆ်ိုင်ရာေဒသရှိ စာရငး်အငး်တတက်�မး်သမူျား�ငှ့်ေသာ ်

လညး်ေကာငး် စစေ်ဆးပ� ီး အမ�ေဆာင်အဖွဲ�အစညး်အေဝးမ ှဆံုးဖြ တ်အတည်ပြ ုထားရမည။် 

၅၂။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများ၏ ဘ�ာေရး�ှစ်အလုိက်ပြ ုစုရေသာ �ှစ်ချု ပ်အစီရင်ခံစာ�ှင့် 

ေငစွာရငး်ရှငး်တမး်များကို �စှစ်ဥဧ်ပ� လီ(၃၀)ရကမ်တုိငမ် ီသကဆ်ိုင်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ/  ပြ ညန်ယ/် 

ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းထသံို�(၂)ေစာငေ်ပးပို�၍ မတိ� ူကို သက်ဆုိင်ရာ  မ� ို �နယ်အပုခ်ျုပေ်ရး 

အဖွဲ�အစညး်သိ�ု ေပးပို�ရမည။် တိငုး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းများသည် 

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� အဆိုပါ�စှခ်ျုပ ်အစရီင်ခစံာမိတ� ူ(၁)ေစာငက်ို ဆကလ်က ်ေပးပို�ရမည။် 

၅၃။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် ကေလးသူငယ်အခွင် ့အေရးများကုိထိခုိက်၊ ချို းေဖာက် 

ပါက တည်ဆဥဲပေဒများ�ငှ ့်အည ီ အေရးယူခြ င်း၊ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမ ှ ချမှတ်ထားေသာ 

စညး်မျဥး်စညး်ကမး်�ငှ့် ��န်က� ားချကမ်ျားကိ ု လိုကန်ာရန်ပျကက်ကွပ်ါက ေဂဟာ၏ ေထာကပ်ံ့မ� 

များကို ရပ်ဆုိငး်ခြ ငး်၊ အဆင့်ေလျာ့ချခြ ငး်�ငှ ့် တညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ု ခြ ငး်မှ ရပစ်ဲ ခြ ငး်များကို ေဆာင်ရွက် 

သာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

၅၄။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်ေဂဟာ/ရိပသ်ာများ ေရှရှည်တည်တ့ံခိငု်မ� ေဲရးအတွက် ေဂဟာ/ရိပသ်ာ 

အမည်ဖြ င့် ဝငေ်ငွရလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွကထ်ားရိှရမည။် 

လူငယ်ဖံွ�ဖ� ို းေရးပရဟိတေဂဟာများ 

၅၅။ သာမန်အားဖြ င့်အသက်(၁၈)�စှေ်အာက ် ကေလးသငူယမ်ျားကိ ု လကခ်ေံစာင့်ေရှာကရ် 

မည။် အသက်(၁၈)�စှေ်ကျာ်လွန်သမူျားကို ဆကလ်ကေ်စာင်ေ့ရှာက်ရန် လိုအပပ်ါက ေဂဟာ 

 က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်ဖြ င့် ထိန်းသမိး်ေစာင့်ေရာှက�်ိုငသ်ည။် ေထာကပ်ံ့ေက� း 

ေလ�ာကထ်ားသည့်ကေလးစာရငး်တငွ် အဆိုပါလငူယမ်ျား၏ အမညစ်ာရငး်ပါဝင်ခြ ငး်မရိှေစရ။ 

၅၆။ ေဂဟာတွင် လကခ်ေံစာင ့်ေရှာကထ်ားသမူျားကို အတန်းပညာသင်က� ားေပးရမည့်အပြ င်  

အတန်းပညာသငယ်လူိုခြ ငး်မရိှေသာ ကေလးသငူယမ်ျားကို ေကျာငး်ပြ ငပ်ပညာေရး�ငှ့် မမိိတိ�ု၏ 

ဘဝရပ်တညမ်�ကို အေထာကအ်ကူပြ ုေစမည့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာရပမ်ျားကိ ု သင်က� ား 

ေပးရမည။် 

၁၃ 



၅၇။ ေဒသအေခြ အေန�ငှ်က့ိုကည်ီ ဆေီလျာ်ေသာ ေဂဟာဝငေ်ငရွလပုင်နး်များကို အေကာင် 

အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွကရ်မည။် ထိုသို�ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ေဂဟာရှိလူငယမ်ျား၏ လပုအ်ားကို 

ရယရူမည။် ေဂဟာဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကတ်ညတ်ံ့ခိငု်မ� ေဲစရန်  က� ို းပမး်ရမည။် ေရရှည်တွင် တိငုး်ပြ ညက်ို 

အကျိုးပြ ုသည့် လေူတာ်လေူကာငး်များေမးွထုတ်ေပးသည့် ေဂဟာများဖြ စသ်ညအ်ထိ ေမ�ာ်မန်ှး 

ေဆာင်ရွက်ရမည။် 

၅၈။ ကေလးသငူယမ်ျား၏ စိတ်ဓါတ်ေကာငး်မွန်ေရး၊ မျိုးချစစ်တိဓ်ါတ်ရှငသ်န်ထက်မြ ကေ်ရး၊ 

အကျင့်စာရတိ� ေကာငး်မွန်ေရး၊ ဗဟသုုတတိုးပွားေရး၊ ေပျာ်ရ�ငေ်ရးတုိ�အတကွေ်ဆးွေ�းွပွဲများ၊ 

ေဟာေပြ ာပွဲများ�ငှ့် စာက� ည့်ေဆာငမ်ျားကိုအလျဥး်သင့်သလို စစီဥေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမည်ဖြ စ်ပ� းီ 

ေဂဟာတွင် စာက� ည့်တုိကင်ယတ်စခ် ုတညေ်ထာငထ်ားရှရိမည။် 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်အမျို းသမီးေဂဟာများ 

၅၉။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အမျိုးသမးီေဂဟာများ၌ ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါအမျိုးသမးီများကို လကခ် ံ

ေစာင့်ေရာှကရ်မည် - 

 (က) ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စေ်နေသာ အမျိုးသမးီများ၊ 

 (ခ) မဘိမဲ့ သို�မဟုတ် အပု်ထန်ိးသူတုိ�၏ အပုထ်န်ိးမ�ေအာက်တွင််မရှိဘ ဲ ေလလငွ့် 

ပျက်စီးသွားမည် ကုိစုိးရိမ်ရသဖြ င့်  ပြ ုစုေစာင့်ေရှာက်ထားသင့်ေသာ အမျို းသမီးများ၊ 

 (ဂ) ရပရ်ာွအတငွး် လမူ�ေရးအခကအ်ခဲက� ုံေတ�ွေနရသည့် အမျိုးသမးီများ။ 

၆၀။ ေဂဟာတွငလ်ကခ်ထံားေသာ အမျို းသမးီများအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ေစာင့်ေရှာက ်

 ပြ ုပြ ငေ်ပးရမည်-  

 (က) အတန်းပညာသင်က� ားေပးရမည့်အပြ င်  အတန်းပညာသငယ်လူိုခြ ငး်မရိှေသာ 

ကေလးသငူယမ်ျားကို ေကျာငး်ပြ ငပ်ပညာေရး�ငှ့် မမိတိိ�ု၏ ဘဝရပ်တည်မ�ကို 

အေထာက်အကူပြ ုေစမည့် အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာရပမ်ျားကို သင်က� ား 

ေပးရမည၊် 

 (ခ) အကျင့်စာရတိ�  ေကာငး်မန်ွတုိးတကေ်ရး၊ အသဉိာဏဗ်ဟသုုတ ဖွ�ံဖ� ို းတုိးတက ်

ေရး၊ မျိုးချစစ်ိတ်ဓာတရ်ှငသ်န်ထက်မြ ကေ်ရး�ငှ့် အေတွးအေခ� အသစိတိ်ဓာတ် 

 မြ င့်မားေရး၊ မမိကိိုယမ်ိမ ိ ရပတ်ညလ်ပုက်ိငုစ်ားေသာကလ်ိုစိတ်၊ အလုပက်ို 

ဂဏ်ုယူတတ်ေသာ စတ်ိများဖွံ�ဖ� ို းလာေရးတို�အတွက ် ေလက့ျင်သ့င်က� ားေပး 

ရမည၊် 

 (ဂ) အမိ်တွငး်မ��ငှ် ့ဘ၀တွက်တာက�မး်ကျငစ်ရာသင်တနး်များ သင်က� ားေပးရမည၊် 

၁၄ 



 (ဃ) ေဂဟာတွင ် လကခ်ထံားစဥက်ာလအတွငး် အဆုိပါအမျိုးသမးီများ၏ စားဝတ် 

ေနေရး�ငှ့် ကစိ�အဝဝကို ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည၊် 

 (င) အလပုအ်ကိုငေ်နရာချထားေပးရန်�ငှ် ့ ဝငေ်ငရွလပုင်န်းများ လပုက်ိုင်ခြ ငး်ဖြ င့် 

ဘဝရညမ်ှန်းချကမ်ျားထားရိှလာေစေရး ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်မျက်မမြ င်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၁။ လကခ်ေံစာင်ေ့ရှာကထ်ားသည့် အမြ ငအ်ာ�ုံချို�ယွငး်သမူျားအား ယငး်တုိ�၏ ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ ဝီရိယစမွး်ရညအ်လိုက ် စာေပပညာသင်က� ားေပးခြ ငး်�ငှ့် သင်ေ့လျာ်ေသာ အသကေ်မးွဝမး် 

ေကျာငး်ပညာသင်က� ားေပးခြ ငး်များကို  ပြ ုလပု်ရမည။် ပညာေရးတွင် ထးူခ�န်ေသာသမူျားကို 

အဆင့်မြ င့်ပညာ ဆက်လကသ်င်က� ားေပးရန်�ငှ ့် သာမန်အဆင ့် ေကျာင်းသား/ေကျာငး်သမူျားကို 

ဘဝရပ်တညမ်�ရိှေစေသာ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာမျိုးကို တတက်�မး်ေအာင ် သင်က� ားေပး 

ရမည။် 

၆၂။ ပညာသင်က� ားတတ်ေမြ ာက်ပ� းီေသာ အမြ င်အာ�ုံချို�ယငွး်သမူျားအား ယငး်တုိ� 

တတေ်မြ ာကသ်ည့်ပညာဖြ င့် ဘဝရပတ်ညမ်�ပြ ုသာွး�ိုင်ရန ် စေုပါငး်ေဆာင်ရွကသ်ည့်စနစ်ဖြ င် ့ 

ေဂဟာပိုင်အလပု�်ုံ၊ အလုပဌ်ာနအဖြ စ် ေပ�ေပါကလ်ာေစရန် စစီဥေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်နားမက� ားေသာကေလးများေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၃။ အသက်(၆)�စှမ်ှ (၁၈)�စှ်က� ားရှိ အက� ားအာ�ုံချို�ယငွး်ေသာ ကေလးများကို လကခ် ံ

 ပြ ုစေုစာင်ေ့ရှာက်ရမည။် ကျန်းမာေရး�ငှ့် ပြ ည်စ့ုံပ� ီး စာေပ သုိ�မဟတု ်လကမ်�ပညာသငယ်�ူိုငေ်သာ 

အေခြ အေနရှသိည့် ကေလးသငူယမ်ျားသာ လက်ခံပြ ုစေုစာင်ေ့ရှာက်ရမည်။ 

၆၄။ အေခြ ခပံညာ�ငှ် ့ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာများကို ကေလးအသက်အရွယအ်လိုက ်

သင်က� ားေပး�ိုငေ်ရးအတွက ်စစီဥေ်ဆာငရ်ကွေ်ပးရမည။် 

၆၅။ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာ တတေ်မြ ာက်ပ� းီသမူျားအား ယငး်တုိ�တတ်ေမြ ာကသ်ည့် 

ပညာဖြ င့် ဘဝရပ်တညမ်�ပြ ုသာွး�ိုင်ရန ်တတ်အားသေရွ� စစီဥေ်ဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

၆၆။ အက� ားအာ�ုံချို�ယငွး်ေသာ ကေလးများအား စံလကသ်ေ �ကတပြ  ဘာသာစကားအသုံး 

 ပြ ု၍ သင်က� ားေဆာင်ရွကရ်မည။် 

 

 

 

 

၁၅ 



ကုိယ်အ �ဂါမသန်စွမး်�ှင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စမ်ွးသူများပြ ုစေုစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၇။ ကိုယအ် �ဂါမသန်စမွး်�ငှ် ့ ဉာဏ်ရညမ်သန်စမွး်ေသာ ကေလးများ၏�ပုပ်ိုငး်�ငှ့် စတိပ်ိုငး် 

ဆုိင်ရာပြ နလ်ညထ်ေူထာငမ်� လိုအပခ်ျကမ်ျားကိ ု ေစတနာရငှမ်ျား၊ မသန်စမွး်မ�ဆုိငရ်ာ က�မး်ကျင ်

သမူျား၏ ပးူေပါငး်ပါဝင်ကညူလီပုေ်ဆာငမ်�ဖြ င့် အေကာငး်ဆံုး  ဖြ ည်ဆ့ညး်ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

၆၈။ မသန်စမွး်ေသာကေလးများ၏ ဘဝကိုအတတ်�ိုငဆု်းံ  မြ �င့်တငေ်ပးရန်အတွက် 

ကိုယအ် �ဂါမသန်စမွး်�ငှ် ့ ဉာဏ်ရညမ်သန်စမွး်ေသာ ကေလးများ၏ဘဝ�ငှ့် ၎ငး်တုိ�၏ အေခြ အေန 

အရပ်ရပက်ို  ပြ ညသ်လူူထမု ှပိုမိုနားလညသ်ေဘာေပါကလ်ာေစရန် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 

၆၉။ ကိုယအ် �ဂါမသန်စမွး်�ငှ့် ဉာဏ်ရညမ်သန်စမွး်ေသာကေလးများ တန်းတူညီတူအခငွ့် 

အေရးရရိှရန် အရပဘ်ကလ်မူ�အဖွ�ဲအစညး်များ၊ ေစတနာရှငမ်ျား�ငှ့် လကတဲွ်ပ� းီ ပးူေပါငး် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

၇၀။ အေခြ ခပံညာေကျာငး်များသို� တကေ်ရာက�်ိုင်ခြ ငး်မရိှေသာ မသနစ်မွး်ကေလးများအား 

ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ�  ဘကစ်ုံဖွံ�ဖ� ို းတုိးတကေ်ရးအတွက ်လိုအပေ်သာ သငေ်ထာကက်ပူစ�ညး်များ 

 ဖြ င့်  ပြ ုစေုလက့ျင်သ့င်က� ားေပးရန်�ငှ် ့ မသန်စမွး်ကေလးများ၏ ေန�စဥလ်�ပ်ရှားသာွးလာ 

ေဆာင်ရွကမ်�များကို မမိိကိုယတ်ိုငက်�မး်ကျငစ်ွာ ေဆာင်ရွက်တတ်ေစရန်�ငှ် ့လမူ�ဘဝ ပတ်ဝန်းကျင ်

တွင ် လိုကေ်လျာညစီာွ ေနထိုင�်ိုငေ်ရးအတကွ ် အတားအဆီးကငး်ေသာ ပတ်ဝန်းကျငက်ို စစီဥ် 

ေဆာင်ရွကေ်ပးသွားရမည်  ဖြ စပ်ါသည။်  

ဘုိးဘွားရိပသ်ာများ 

၇၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များအေနဖြ င့် ဘိုးဘာွးများကိ ု လကခ်ံရာတွင် ေနထိုင ်

စားေသာက််ေရး၊ ကျန်းမာေရး�ငှ်လ့မူ�ေရးေစာင်ေ့ရှာကမ်�ကိ ု  ေဆာငရွ်က်ေပး�ိုငရ်န ် ေအာကပ်ါ 

အတိငုး် စစိစလ်ကခ်ံရမည်- 

 (က) သာမန်အားဖြ င့်အသက်(၆၀)�စှ်ပြ ည့်ပ� းီသ၊ူ 

 (ခ) ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စ်ပ� းီ အမနှတ်ကယ ်ေစာင့်ေရှာကရ်န်လိအုပသ်ူ၊ 

၇၂။ အထကအ်ပုဒိ်(၇၁)ပါအချကမ်ျား�ငှ့် ကိုက်ညီခြ ငး်မရှေိသာ်လညး် လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီဌာန၊ ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ�အစည်းများ�ှင် ့ရိပ်သာက� းီက� ပ်ေရးအဖဲွ�က လက်ခံသင့်သည် 

ဟု ယဆူသမူျားကိ ုလက်ခေံစာင့်ေရှာကေ်ပးရမည်။ 

၇၃။ ေစာင်ေ့ရှာကထ်ားသည့်ဘိုးဘာွးများအား မမိိတုိ�ဝါသနာပါရာလပုင်န်းများကို ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက�်ိုင်ရန်စစီဥေ်ဆာင်ရွကေ်ပးရမည။် 

၇၄။ ဘိုးဘာွးများအား ယုံက� ညရ်ာဘာသာအလိုက် ကိုးကယွက်ျင့်က� ံအားထတ်ု�ိုငရ်န ်

စစီဥေ်ပးရမည။် 

၁၆ 



အခန်း(၈) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမလူတန်းက� ို ေကျာင်းများ 

၇၅။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသည် ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များက တညေ်ထာငဖ်ငွ် ့

လစှထ်ားေသာ ကိယု့်အားကိုယက်ိးုမလူတန်းက� ို ေကျာငး်များ မတ်ှပုတံင်ခြ ငး်၊ တညေ်ထာငခ်ငွ် ့

 ပြ ုမန်ိ�ထတ်ုေပးခြ ငး်၊ နညး်ပညာ�ငှ်သ့ငေ်ထာကက်ပူစ�ညး် ေငေွက� းေထာကပ်ံ့ခြ ငး်များကို 

ေဆာင်ရွကေ်ပးလျကရှ်ရိာ တညေ်ထာငခ်ငွ် ့ပြ ုမိန်� တင်ပြ ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချကမ်ျားဖြ င် ့

သကဆုိ်င်ရာ တိုငး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင ် လူမ�ဝန်ထမး်�ုံးများမှတစဆ်င့် လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

သို� တင်ပြ ရမည်ဖြ စပ်ါသည် - 

 (က) မလူတန်းက� ို ေကျာငး်တညေ်ထာငခ်ငွ့် ပြ ုရန်ေလ�ာကလ်�ာ၊ 

 (ေရှးဦးအရွယက်ေလးသူငယ်ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ရး�ှင့်ဖွံ�ဖ� ို းေရးဆိုင်ရာ 

  နညး်ဥပေဒ၊ ပုံစံ -ဆ)(ေနာက်ဆက်တဲွ-င) 

  (ခ) တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံးသို�ေလ�ာကထ်ားစာ၊ 

  (ဂ) တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံးမှသာွးေရာကစ်စေ်ဆးရန်။ 

  (အဓကိစသံတ်မှတ်ချက်(၆)ချက၊် ေယဘယုျစံ(၁၅)ချက်ဖြ င့်စစေ်ဆးရန်) 

  ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) (ဃ) 

ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ ငး် 

၇၆။  လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနအေနဖြ င် ့ အသအိမတှ်ပြ ုပ� းီေသာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမလူတန်း 

 က� ို ေကျာငး်များသို� တစ်ေကျာငး်လ�င် တာဝန်ခဆံရာမ တစဦ်း တစလ် ၃၀၀၀၀ိ/- ��န်းဖြ င် ့တစ�်စှ ်

၃၆၀၀၀၀ိ/-၊စာသင်ဆရာမ တစဦ်း တစလ်၂၀၀၀၀ိ/- ��န်းဖြ င် ့ တစ�်စှ်၂၄၀၀၀၀ိ/- စစုေုပါငး် 

တစေ်ကျာငး်လ�င် ၆၀၀၀၀၀ိ/-(ကျပေ်ခြ ာကသ်ိန်းတိတိ) ဖြ င့် ေထာကပ်ံ့ေပးလျကရှ်ိပ� းီ၊ သငေ်ထာက် 

ကပူစ�ညး်ေထာကပ်ံေ့က� းအဖြ စ ် ဘ�ာေငွရရိှခြ ငး်ေပ�မတူည၍် ေထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှပါသည။် 

(��န်းထားများကိုေခတ်ကာလ�ငှ်ေ့လျာ်ညစီွာ  ပြ င်ဆငေ်ထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ဖြ စပ်ါသည။်) 

အခန်း(၉) 

ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း�င့်ှလူငယ့်ရိပ်သာများ 

၇၇။  လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ကေလး�ှင့်လူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်အရ 

ေန�ဘက်တွင ် အေက� ာငး်အမျိုးမျိုးေက� ာင့် မူလတနး်ပညာသင်က� ား�ိုင်ခြ ငး်မရိှေသာ ကေလး 

သငူယမ်ျားအတွက ် ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များက ဖငွ်လ့စှထ်ားေသာ ေစတနာ မလူတန်း 

ညေကျာငး်များသုိ� ဆရာဂုဏ်ပြ ုစရိတ်၊ မီတာခ၊ စာေရးကိရိယာ�ှင့် ပရိေဘာဂ ေထာက်ပ့ံေက� း 

၁၇ 



များကုိလည်းေကာင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှ ိ လငူယမ်ျား အားလပခ်ျိန်များကိုအကျိုးရိှစွာ အသုံးချတက ်

ေစရန်�ှင့် အတန်းပညာများသင်က� ားခွင့်ရရိှေစေရးအတွက် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ 

လူငယ့်ရိပ်သာများသိ�ု ပရိေဘာဂ�ငှ် ့ အားကစားပစ�ညး်ေထာကပ်ံ့ေက� းများကို �စှစ်ဥ် ေထာကပ်ံ့ 

ေပးလျကရိှ်ပါသည။် 

၇၈။ ထိုသို�ေထာကပ်ံ�့ိုငေ်ရးအတွက ် တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငမ်ျားတွင် ဖငွ့်လစှထ်ား 

ရိှေသာ ေစတနာမလူတန်းညေကျာငး်�ငှ် ့ လူငယ့်ရိပသ်ာများအေနဖြ င် ့ သကဆုိ်င်ရာ လမူ�ဝန်ထမး် 

�ုံးများသို� ေထာကပ်ံ့ေက� းရရိှ�ိုငေ်ရးအတကွ ်သတ်မှတ်ချကမ်ျား�ငှ်အ့ည ီေလ�ာကထ်ား�ိုငပ်ါသည။် 

သကဆုိ်င်ရာ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင် လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးများအေနဖြ င် ့ တင်ပြ လာေသာ 

ေကျာငး်များအား သတ်မတ်ှချကမ်ျား�ငှ့် ကိုက်ညမီ�ရှိ/မရှ၊ိ ေကျာငး်များအေနဖြ င် ့ လ�ပရှ်ားမ� 

အားေကာငး်ခြ ငး်ရိှ/မရိှ ကငွး်ဆငး်စစေ်ဆးပ� းီ စစေ်ဆးေတွ�ရိှချက် မတ်ှတမး်များ�ငှ်တ့က ွ

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနသို� တင်ပြ ေလ�ာကထ်ားရမည်  ဖြ စပ်ါသည။် 

၇၉။ ေစတနာမလူတနး်ညေကျာငး်�ငှ် ့ လငူယ့်ရပိသ်ာများအတွက ် သတ်မှတ်ချကမ်ျားမာှ 

ေအာကပ်ါအတုိငး်  ဖြ စပ်ါသည ်- 

 (က) လူငယ့်ရိပ်သာ။  ေအာကေ်ဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ချကမ်ျားပါဝငပ်ါသည် - 

  (၁)  က� းီက� ပမ်�ေကာ်မတီစာရငး်၊ 

  (၂) ေမြ ပိုငဆ်ိုငမ်��ငှ ့်အေဆာကအ်ဦစာရငး်၊ 

  (၃) လ�ပရှ်ားေဆာငရ်ကွမ်� (စာေပ/အားကစား/အ�ပုညာ)၊ 

  (၄) လငူယဦ်းေရ (၃၀)ဦးရှိရမည၊် 

  (၅) လစဥအ်စီရငခ်စံာအားသကဆုိ်င်ရာတိုငး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင် 

   လမူ�ဝန်ထမး်�ုံးသို�တင်ပြ ရန်၊ 

  (၆) လငူယအ်ဖွဲ�ဝင်အသက်သတ်မှတ်ချက် (၁၅�စှ ်မှ ၃၅�စှ်)၊ 

  (၇) လငူယ့်ရပိသ်ာမတှတ်မး်ဓာတပ်ုံ(ရိပသ်ာဆိုငး်ဘုတ်ေနာကခ်ပံါ 

ကေလးများဓာတ်ပုံ�ငှ ့် ကေလးများလ�ပရ်ာှးမ�ဓာတ်ပုံ)။ 

 (ခ)  ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း။     ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည် - 

  (၁) သငူယတ်န်းမ ှ စတုတ� တန်းအထ ိ ကေလးငယမ်ျားကို ပညာေရးဝန်က� းီ 

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ သင�်ိုး��နး်တမး်အတုိငး် သင်က� ားရမည်၊ 

  (၂) ကေလးဦးေရအနညး်ဆုံး(၂၀)ဦးရိှရမည၊် 

  (၃) ဆရာ/ဆရာမ(၂)ဦးအနညး်ဆံုးရှရိမည၊် 

(၄) ရကသ်တ�ပတ်(၁)ပတ်လ�ငအ်နညး်ဆံုး (၃)ရကသ်င်က� ားေပးရမည်၊ 

၁၈ 



ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ ငး် 

၈၀။ လငူယ့်ရပိသ်ာ�ငှ် ့ ေစတနာမလူတနး်ညေကျာင်းများသို� ေထာကပ်ံ့ေငွအသုံးစရိတ် 

ေခါငး်စဥေ်အာကမ် ှ �ှစစ်ဥေ်ထာကပ်ံ့ေပးလျက်ရိှရာ လ�ပရ်ာှးေဆာင်ရွကမ်� အားေကာငး်ေသာ 

ေကျာငး်များကို တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယလ်မူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ းများ၏ ေထာကခ်ံတင်ပြ ချကအ်ရ 

လငူယ့်ရပိသ်ာများသိ�ု ပရိေဘာဂေထာကပ်ံ့ေက� း၊ အားကစားပစ�ညး်ေထာကပ်ံ့ေက� း�ငှ် ့ ေစတနာ 

မလူတန်းညေကျာငး်များသို� မတီာခ၊ ဆရာဂုဏ်ပြ ုစရိတ၊် ပရိေဘာဂေက� း၊ စာေရးကရိယိာ 

ေထာက်ပ့ံေက� းများကုိရရိှေသာ ေထာက်ပ့ံေငွအသံုးစရိတ်ေပ�မူတည်၍ ေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

တက်က� စွာလ�ပ်ရှားေသာ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများတွင် ပညာဒါနသင်က� ားေပးေနေသာ 

ဆရာ/ဆရာမများ၏ ကိုယေ်ရးအချကအ်လကပ်ုံစကံို ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(စ) ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

နိဂံုး 

၈၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ တညေ်ထာငဖ်ွဲ�စညး်ခြ ငး်�ငှ ့် ေထာကပ်ံ့ေရးလပုင်န်းများ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက်ရာတငွ် တိကျစာွလိကု်နာေဆာင်ရွက�်ိုငေ်စရန်အတကွ် ဤ 

ေစတနာ့ဝန်ထမး်အဖွဲ�အစညး်များ တညေ်ထာငခ်ွင် ့ပြ ုမနိ�် မတ်ှပုံတငေ်ရး�ှင် ့ ေထာကပ်ံ့ေရးလပုင်န်း 

လမး်��န်ကို ထတု်ပြ န်လိုကသ်ည။်    

 

 

          ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉ 



ေနာက်ဆက်တဲွ(က) 

ေဂဟာတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ုရန်ေလ�ာက်လ�ာပံုစံ 

(နည်းဥပေဒ ၅၁) ပံုစ(ံ၁၈) 

သို� 

 ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

 ေနပြ ည််ေတာ် 

အေက� ာငး်အရာ။ ေဂဟာတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ုပါရန်ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

၁။ ေဂဟာအမည် ----------------------------- 

၂။ ေဂဟာတညေ်နရာ အမတှ်(  )------------- လမး်၊----------------ရပက်ွက၊်----------------- မ� ို �၊  

--------------------  မ� ို �နယ်၊------------------တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုင၊် စာတိုကအ်မည် 

---------------------၊ စာပိ�ုသေ �ကတအမှတ် ------------------------  

၃။ ေလ�ာကထ်ားသအူမည်                    ---------------------------------------------------------- 

 တာဝန်�ငှ့်အလပုအ်ကိငု်                   ---------------------------------------------------------- 

 �ိုငင်သံားစစိစေ်ရး  ကတ်ပြ ားအမှတ်    ---------------------------------------------------------- 

၄။ ေလ�ာကထ်ားသ၏ူ                           ---------------------------------------------------------- 

 ကမု�ဏီ/အဖွဲ�အစညး်                        ---------------------------------------------------------- 

၅။ ေဂဟာအမျို းအစား                         ---------------------------------------------------------- 

၆။ ေဂဟာ၏ရည်ရွယခ်ျက်                    ---------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့ေဖာ်ပြ ရန်) 

၇။ ေဂဟာရှလိဦူးေရ                         ကျား ------------ မ ------------- စစုေုပါငး် ----------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့် အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်) 

၈။ ေဂဟာအသငး်ဝငဦ်းေရ         ---------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့ အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်) 

၉။ ေဂဟာအမ�ေဆာင်အဖွဲ�ဦးေရ        ---------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်)  

၁၀။ ေဂဟာတညရှ်ရိာေမြ အေခြ အေန        ---------------------------------------------------------- 

 (ေမြ ပိုငဆ်ိုငမ်�)  

    



၁၁။ ေဂဟာအေဆာက်အဦ၏ အေခြ အေန  --------------------------------------------------------- 

 (ပိုငဆ်ိငုမ်�)     

၁၂။ ေဂဟာပိုငပ်စ�ညး်များအ ေြခအေန         --------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်)            ------------------------------------------- 

၁၃။ ေဂဟာ၏ေငွအေခြ အေန                -------------------------------------------- 

 (ေငသွား/ဘဏ်ရိှေငွ)                           -------------------------------------------- 

၁၄။ ေဂဟာ၏ဖွ�ံဖ� ို းေရးလပုင်န်းများ�ငှ ့်                      -------------------------------------------- 

 �စှစ်ဥဝ်ငေ်ငွ                            -------------------------------------------- 

၁၅။ သကဆ်ိုင်ရာအာဏာပိုင်                     -------------------------------------------- 

 အဖွဲ�အစညး်ေထာကခ်ခံျက ်               -------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့်အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်) 

၁၆။ သကဆ်ိုင်ရာ တိငုေ်ဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ်              --------------------------------------------- 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ း၏ ေထာကခ်ခံျက်              --------------------------------------------- 

  (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစတ်ိေဖာ်ပြ ရန်) 

 

 

        လကမ်တ်ှ             --------------------------  

        အမည်                        ---------------------------

- ကမု�ဏီ/အဖွဲ�အစညး်                       �ိုငင်သံားစစိစေ်ရး       --------------------------

        �ုံးတံဆပိ်     ကတ်ပြ ားအမှတ်          -------------------------- 

                  တာဝန်                        ---------------------------

        အဖွဲ�အစညး်             ---------------------------

        ေနရပလ်ပိစ်ာ            ----------------------------

   

ရကစ်ွဲ ------------------------   

 

 

 

 

 



ပံုစံ(၁) 

_____________________ေဂဟာ/ရိပ်သာရိှ(ကေလး/ဘုိးဘွား) 

လူဦးေရစာရင်း 

စဥ် အမည် 
ေမွး 

သက�ရာဇ် 

ေဂဟာ/ 

ရိပ်သာ 

ေရာက် 

သည့် 

ေန� 

လူမျို း/ 

ကုိးကွယ် 

သည့် 

ဘာသာ 

ကေလး 

အမျို း 

အစား 

ပညာ 

အရည် 

အချင်း 

ေနရပ် 

လိပ်စာ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ဥက�� 

        အမည် 

ရက်စဲွ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၂) 

__________________________ေဂဟာ/ရိပ်သာ 

 က� းီက� ပ်မ�ေကာ်မတီစာရင်း 

နာယကအဖဲွ� 

၁။ ------------------------- 

၂။ -------------------------  

၃။ ------------------------- 

 (သံဃာ/လူပုဂ�ို လ်များပါဝင်ပါသည်) 

အလုပ်အမ�ေဆာင်အဖဲွ� 

စဥ် အမည် မှတ်ပံုတင် 
ရာထူး/အလုပ်

အကုိင် 
ေဂဟာတာဝန် 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ/ 

ဖုန်းနံပါတ် 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥက�� 

     ဦး/ေဒ�-------------------------- 

 

 



ပုံစံ(၃) 

 မ� ို �နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးဦးစီးဌာန 

--------------------- မ� ို �နယ် 

�ုံးတံဆပိ်        စာအမှတ်၊ 

        ရကစ်ွဲ၊ 

သို� 

 ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

 ေနပြ ညေ်တာ် 

  

အေက� ာငး်အရာ။ ေဂဟာ/ ရိပ်သာအဖြ စ် တည်ေထာင်ခင်ွ ့ ပြ ုရန် ေထာက်ခံခြ င်း 

 -------------------------------တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ၊်------------------- မ� ို �နယ၊်အမှတ်(    )၊ 

--------------ရပက်ကွ်၊--------------------လမး်တွင ် ဖွင့်လစှထ်ားေသာ-------------ေဂဟာ/ရိပသ်ာသည ်

မဘိမဲ့၊ဆငး်ရဲ၊ခိုကိးုရာမဲ့ကေလး( )ဦးအားပြ ုစပုျိုးေထာင်ပညာသင်က� ားေပးလျကရိှ် ပ� းီ လမူ�ေရး 

လပုင်န်းသကသ်ကက်ိုသာ ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိသညမ်ာှ မနှက်နေ်က� ာငး်ေထာကခ်ပံါသည။် အဆိပုါ 

ေဂဟာသညအ်သငး်အဖွဲ�ဖွဲ�စညး်ခငွ့်အတွက ် ဤမ� ို �နယ်အပုခ်ျုပေ်ရးမှူ း�ုံးမ ှ ထတ်ုေပးထားပ� းီ 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

 

 

       ဥက�� 

        အမည် -------------------- 

 

 

မိတ� ူ 

 �ံုးလက်ခံ 

 ေမ�ာ 

 



ပံုစံ(၄) 

မတှဆင် ့

 တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီမှူ း 

 တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံး 

 ______________ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

 ______________  မ� ို � 

သို� 

 ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

 ေနပြ ညေ်တာ် 

အေက� ာငး်အရာ။  ေမြ ပုိငဆုိ်ငမ်�အေထာက်အထားတင်ပြ ခြ င်း 

 --------------------------တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည််နယ၊် --------------------- မ� ို �နယ်၊ (  ) ရပက်ကွ၊် 

---------------- လမး်၊အမတှ်( )တွငဖ်ငွ့်လှစထ်ားရှေိသာ ------------------ေဂဟာ/ရိပသ်ာ 

သညေ်ဂဟာပိုငေ်မြ ---------------ဧကရိှပါေက� ာငး် အေထာက်အထားဖြ င့် ပးူတဲွတင်ပြ ပါသည်- 

 (က) ဘန်ုးေတာ်က� းီေကျာငး်ဖြ စပ်ါကသာသနာ့ေမြ ပု�ံငှ့်တကွ 

 (ခ) လပူဂု�ို လ်ဖြ စပ်ါကေမြ ပိငု်ဆုိငမ်�အေထာကအ်ထား 

(ေဂဟာပိုငေ်မြ အမညေ်ပါက် (သို�မဟတု်)ေဂဟာသို�အပ� းီအပိုင ် လှူ ဒါန်းထား 

သည့်စာချုပစ်ာတမး်�ုံးမှတ်ပုံတငစ်ာချုပ်) 

 

 

        

         ဥက�� 

              အမည-်--------------------- 

 

 

ရကစ်ွဲ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၅) 

မတှဆင် ့

 တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်ဦးစးီမှူ း 

 တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငလ်မူ�ဝနထ်မး်�ုံး 

 ______________ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ် 

 ______________  မ� ို � 

သို� 

 ��န်က� ားေရးမှူ းချုပ် 

 လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာန 

 ေနပြ ညေ်တာ် 

အေက� ာငး်အရာ။ အေဆာက်အဦစာရင်းတင်ပြ ခြ ငး် 

၁။ ------------------- ေဂဟာ/ရိပသ်ာကို-------------------- တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ၊် ----------

 မ� ို �နယ်၊ -------------- ရပ်ကကွ၊် --------------လမး်၊အမတှ်(            )တွငဖ်ငွ့်လစှထ်ားရှိပါသည။် 

၂။ ဤေဂဟာ/ရိပသ်ာ၏ ပိုငဆ်ိငုေ်သာေမြ ဧရယိာ-------------------ဧကေပ�မှ ေဂဟာပိုင ်

အေဆာကအ်ဦများမှာ ေအာကပ်ါအတုိငး် ဖြ စပ်ါသည် - 

 (က) ကေလးများအပိေ်ဆာင် 

  (           )အမျို းအစား၊ (  ေပ x    ေပ)-------------------------ထပ် 

 (ခ) ထမငး်စားေဆာင် 

 (ဂ) ------------------------------- 

 (ဃ) ------------------------------- 

 

 

      ဥက�� 

       အမည်----------------------------------- 

 

ရက်စဲွ၊ ---------------------------------- 

 



           ပံုစံ(၆) 

  --------------------ေဂဟာ/ရိပ်သာ၏ရန်ပံုေငွစာရင်း 

 

 

 ---------------------- ေဂဟာ/ရိပသ်ာတွင်ရနပ်ုံေငွ -----------------ကျပ် ရိှပါသည။် 

 မြ န်မာ့စးီပွားေရးဘဏစ်ာရငး်(မတိ� ူ)ကိပုးူတွဲတင်ပြ အပပ်ါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥက�� 

       အမည်--------------------------- 

 

 

ရကစ်ွဲ၊ ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပံုစံ(၇) 

ေဂဟာ/ရိပ်သာရိှပစ�ည်းများစာရင်း 

စဥ် ပစ�ည်းအမျို းအမည် ေရတွက်ပံု အေရအတွက် မှတ်ချက် 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥက�� 

       အမည်------------------------------ 

 

ရက်စဲွ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၈) 

------------------------------------ေဂဟာ/ရိပ်သာ 

 

 

 

 

 

ဆုိင်းဘုတ်ေနာက်ခံ�ှင့် 

ကေလး/ဘုိးဘွားများ၏ဓါတ်ပံု 

၄ x ၆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) 

ေဂဟာ/ရိပသ်ာများသုိ�အသိအမှတ်ပြ ု/အဆင့်တုိးမြ �င့်ေပးရန် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှူးများ၏စစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်း(ပံုစ)ံ 

၁။ ေဂဟာ/ရိပသ်ာအမည် 

၂။ တညေ်နရာလပိစ်ာ 

၃။ စတငတ်ညေ်ထာငသ်ည့်ေန� 

၄။ လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနမှအသအိမှတ်ပြ ုသည့်ေန� (ပထမအဆင်)့ - 

  (ဒတိုယအဆင့်) - 

  (တတယိအဆင်)့ - 

၅။ ေဂဟာ/ရိပသ်ာတညေ်ထာငသ်ည့်ရည်ရွယခ်ျက် 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ ရန်) 

၆။ လကခ်ေံသာကေလး/ဘိုးဘာွးအမျို းအစား/အသကအ်ရယွ် 

၇။ လကခ်�ံိုငေ်သာလဦူးေရ 

၈။ လကရိှ်လဦူးေရ  (ကျား+မ=ေပါငး်)  

၉။ ပညာသင်က� ားေပးမ�အေခြ အေန 

၁၀။ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရှာကေ်ပးမ�အေခြ အေန   

၁၁။ အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး်ပညာသင်က� ားမ�အေခြ အေန 

၁၂။ ေက�းေမးွမ�အစအီစဥ် 

၁၃။ တစေ်န�တာလပုင်န်းေဆာငရွ်ကမ်�အချန်ိဇယား(ေနာကဆ်ကတ်ွဲဖြ င်ေ့ဖာ်ပြ ရန်) 

၁၄။ ကေလးများ/ဘိုးဘာွးများအားက� ည်�့�ေစာင်ေ့ရှာကေ်ပးသည့်ဝန်ထမး်အင်အား 

 (care giver) 

၁၅။ ရန်ပုံေငွရရှိမ�အေခြ အေန 

၁၆။ တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယ်/ခ�ိုငဦ်းစးီမှူ း၏သုံးသပ်ချက်  

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမလူတန်းက� ို ေကျာင်းများအသိအမှတ်ပြ ုေရးအတွက်  

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်/ခ�ုိငဦ်းစီးမှူ းများ၏ စိစစ်ချက်ပံုစ(ံ၁) 

စဥ်                    အဓိကစသံတ်မတ်ှချက် ေကျာင်းအမည် မှတ်ချက် 

၁ 

 

၂ 

 

 

 

 

၃ 

 

၄ 

 

 

၅ 

 

၆ 

 

 

ေကျာငး်လကခ်ံ ကေလးများသည် အသက်(၃)�စှ်ပြ ည့်ပ� းီ 

(၅)�စှေ်အာက်ဖြ စ်ရမည်။ 

ေကျာငး်အပု�်ငှ် ့ ဆရာမများ အနညး်ဆံုး(၁)ဦးသည ်

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဖွင့်လှစ်သည့် မူက� ို ဆရာမသင်တန်း 

တကေ်ရာက်ပ� းီဖြ စ်ရမည်။ (သုိ�မဟုတ်) လမူ�ဝန်ထမး် 

ဦးစးီဌာနက လကခ်သံည့် မူက� ို ဆရာမ သငတ်န်းတစခ်ခု ု

တကေ်ရာကေ်အာင်မြ င်ပ� ီးဖြ စရ်မည။် 

ေကျာငး်အပုသ်ည ် ဘွဲ�ရ(သို�မဟတ်ု)ဘွဲ��ငှ် ့ ညမီ�ေသာ 

ဒပီလိုမာရပ� းီ အသက်(၂၅)�စှ်ပြ ည့်ပ� းီသူဖြ စရ်မည ်

လမူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် သင�်ိုး 

��န်းတမး် အချနိဇ်ယား�ငှ့်အညီ ကေလးများအား  ပြ ုစ ု

ပျိုးေထာငရ်မည။် 

ကေလးတစ်ဦးအတွက် အနည်းဆံုးဧရိယာ(၁၈)စတုရန်းေပ 

စရိှီသည့် အေဆာက်အဦရိှရမည။် 

ကေလး(၃၀)ဦးအထ ိေကျာငး်အပုအ်ပါအဝင ်အနညး်ဆုးံ 

ဆရာမ(၂)ဦးရိှရမည။် 

 

  

 

 

စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------  စစေ်ဆးသလူကမ်တ်ှ ----------- စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------

စစေ်ဆးသအူမည် -----------  စစေ်ဆးသအူမည ် ----------- စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------

စစေ်ဆးသရူာထးူ ----------- စစေ်ဆးသရူာထးူ -----------   စစေ်ဆးသရူာထးူ ----------- 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမလူတန်းက� ို ေကျာင်းများအသိအမှတ်ပြ ုေရးအတွက် 

တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယ်/ခ�ုိငဦ်းစီးမှူ းများ၏ စိစစ်ချက်ပံုစ(ံ၂) 

စဥ် ေယဘူယျစံ ေကျာင်းအမည် အဆင့် ရမတ်ှ 

၁ 
 

၂ 
 

၃ 
 

၄ 
 

၅ 
 

၆ 
 

၇ 
 
 

၈ 
 

၉ 
 

၁၀ 
၁၁ 
၁၂ 
 
၁၃ 
၁၄ 
၁၅ 

 

ကေလး(၃၀)ဦးပြ ည့်ပ� းီ ကေလး(၁၅)ဦးတုိးတုိငး် ဆရာမ(၁)ဦး 
တုိးခန�်ရမည။် 
ဆရာမအားလုံး (၆)လအတွငး် မူက� ို ဆရာမသင်တနး် တက်ပ� းီ 
 ဖြ စရ်မည။် 
ေကျာငး်အပုသ်ည ် ကေလးသငူယဆ်ိုင်ရာ ေရှးဦးသနူာပြ ု 
အေခြ ခသံင်တနး် တက်ပ� ီးဖြ စရ်မည။် 
ဆရာမများသည် အနညး်ဆုံး အလယတ်န်းေအာင်မြ င်ပ� းီ 
အက၀ူနထ်မး်သည် မလူတနး်ပညာ  ပ� းီဆုံးရမည။် 
ေကျာငး်အပု၊် ဆရာမ၊ အက၀ူနထ်မး်များ ကျန်းမာ၍ ကးူစက ်
ေရာဂါကငး်စငရ်မည။် 
လမူ�၀န်ထမး်ဦးစးီဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် သင�်ိုး 
��န်တမး်�ငှ့် လမး်��န်ချက် အချိန်ဇယားရိှရမည။် 
ေကျာငး်အေဆာက်အဦသည ် သပရ်ပလ်ုံခ� ုံခြ ငး်၊ အပခူျိန် 
သင့်တင့်ခြ ငး်၊ ေလ၀ငေ်လထကွေ်ကာငး်မွန်ြခငး်�ှင့် ကေလး 
အ��ရာယက်ငး်ရငှး်ရမည်။ 
ကေလးများအတွက် စာသင်က� ားရန်၊ ကစားရန်၊ စားေသာက်ရန် 
ေနရာရှိရမည။် 
သင်က� ားမ�အေထာက်အကူပြ ုပစ�ညး်များဖြ င့် သငယ်မူ�ေနရာ 
(Learning Corner)ထားရိှ ေပးရမည။် 
စာအပုေ်ကာ်နာ (Mini Library Corner) ထားရိှေပးရမည။် 
သင့်တင့်ေသာပရိေဘာဂ�ငှ့် မးီဖိုေချာငပ်စ�ညး်ရှိရမည။် 
ကေလးများ မကှ၊်  ခြ င၊် ယငမ်ှ ကာကယွေ်ပးသည့် အစအီစဥ် 
ရိှရမည။် 
သင့်တင့်ေသာ ေရအမိစ်နစရ်ှိရမည။် 
သန်�ရှငး်ေသာေသာကေ်ရ၊ သုံးေရများ လုံေလာက်စာွရှိရမည။် 
ေရှးဦးသနူာပြ ု ေဆးေသတ�ာရိှရမည။် 

   

 စုစေုပါင်း   
 

စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------  စစေ်ဆးသလူကမ်တ်ှ -----------    စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------

စစေ်ဆးသအူမည် -----------  စစေ်ဆးသအူမည ် ----------- စစေ်ဆးသလူကမ်ှတ် -----------

စစေ်ဆးသရူာထးူ ----------- စစေ်ဆးသရူာထးူ -----------   စစေ်ဆးသရူာထးူ ----------- 



ေနာက်ဆက်တဲွ(င) 

 ပြ ည်တွင်းမပုှဂ�လိက�င့်ှအစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွ�အစည်းက 

မူလတန်းက� ို ေကျာင်းတည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုမိန်�ထုတ်ေပးရန်ေလ�ာက်လ�ာ 

ေရှးဦးအရွယက်ေလးသူငယ်ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ရး�ှင့်ဖွံ�ဖ� ို းေရးဆိုင်ရာနညး်ဥပေဒ၁၆(က) ပုံစံ(ဆ) 

သို� 

  -------------------- တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ညန်ယလ်မူ�ဝန်ထမး်ဦးစးီမှူ း 

  --------------------- တုိငး်ေဒသက� းီ/ ပြ ည်နယလ်မူ�ဝန်ထမး်�ုံး 

 ----------------------  မ� ို �။ 

ရကစ်ွဲ၊ ------------------ 

အေက� ာငး်အရာ။ မူလတန်းက� ို ေကျာင်းတည်ေထာင်ခင့်ွပြ ုမိန်�ထုတ်ေပးရန်ေလ�ာက်ထားခြ င်း 

 ေလ�ာကထ်ားသူ ----------------  မြ န်မာကမု�ဏီ/အသငး်အဖွဲ� ------------------------ သည ်

အသကသ်ုံး�စှ်ပြ ည့်ပ� းီ ငါး�စှမ်ပြ ည့်ေသးေသာ ေရှးဦးအရွယ ် ကေလးသငူယမ်ျား�ငှ် ့ အသက ်

ငါး�စှ်ပြ ည့်ပ� းီေသာ်လည်း မလူတနး်ေကျာငး်သို� အပ�်ှံခြ ငး်မပြ ုေသးေသာသမူျားအား ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ စာရတိ� ၊ လမူ�ဆကဆ်ေံရး၊ စတ်ိလ�ပရ်ာှးခံစားမ�ဆိငုရ်ာ  ဘကစ်ုံဖွံ� ဖ� ို းမ�ရရှိေစရန်�ငှ့် ဘဝ 

တသက်တာ အေလအ့ကျင့်ေကာငး်များရရိှေရးအတွက ်  ပြ ုစပုျို းေထာင်ေပးရန်အလို�ငှာ မလူတန်း 

 က� ို ေကျာငး်ကိ ု တညေ်ထာငဖ်ငွ်လ့စှလ်ိပုါသဖြ င့် သကဆုိ်င်ရာ ေရှးဦးအရွယက်ေလးသငူယ်ပြ ုစု 

ပျိုးေထာငေ်ရး�ငှ့် ဖွံ�ဖ� ို းေရးလပုင်န်း တိငုး်ေဒသ က� းီ/ ပြ ညန်ယ ်  က� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�က တညေ်ထာင် 

ခငွ့်ပြ ုမိန်� ထုတ်ေပး�ိုငေ်ရးအတကွ ်လိုအပသ်လိုဆကလ်ကေ်ဆာင်ရွက�်ိုင်ပါရန် ေအာကပ်ါအချက ်

အလကမ်ျား ေဖာ်ပြ ၍ေလ�ာကထ်ားအပပ်ါသည် - 

၁။ ေလ�ာကထ်ားသ၏ူအမည�်ငှ်အ့ဖအမည် ………………………………… 

 ေလ�ာကထ်ားသ၏ူ�ိုငင်ံသားစစိစေ်ရးကတ်ပြ ားအမတှ်…..……………………... 

 ေလ�ကထ်ားသူ၏အသက�်ငှ်ေ့မးွသက�ရာဇ်……………………….............. 

 ေလ�ာကထ်ားသ၏ူလမူျိုး�ငှ့်ကိုးကယွသ်ည့်ဘာသာ …….…………………… 

ကမု�ဏီ/အသငး်အဖွဲ�တွင်ေလ�ာကထ်ားသ၏ူတာဝန်�ငှ်အ့လပု်အကိုင်...………...…
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………... 



ေလ�ာကထ်ားသ၏ူေနရပ်လပိစ်ာ၊ ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်းနံပါတ၊် ဖတ်(စ)်အမှတ်�ငှ့် အးီေမး 

လပိစ်ာ………………….…………………………………..……… 

………………………………………….…………..……………
၂။ မလူတန်းက� ို ေကျာငး်အမည်……………………………..……………… 

မလူတန်းက� ို ေကျာငး်၏တညေ်နရာလပိစ်ာ�ငှ်ဆ့ကသ်ယွရ်န်ဖန်ုးနံပါတ်၊ဖတ်(စ)် 

အမတှ�်ငှ်အ့းီေမးလ ် လပိစ်ာ ……………………..……………………
……………………………………………..……………….……  

၃။ မလူတန်းက� ို ေကျာငး်အမျိုးအစား …………………………… …………

…………………………………………………………………... 

၄။ ေလ�ကထ်ားသူ၏ကမု�ဏီ/အသငး်အဖွဲ�အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ တညေ်နရာလပိစ်ာ 

�ငှ့် ဆကသ်ယွ်ရန်ဖနုး်နံပါတ်၊ ဖတ်(စ)်အမတ်ှ�ငှ့် အးီေမးလပိစ်ာ ………………
……………….…………………………………………..………
……………………………………………………………………

၅။ ဤေလ�ာကလ်�ာ�ငှ်အ့တ ူေအာကပ်ါအေထာကအ်ထားများ ပးူတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည် - 

 (က) မလူတန်းက� ို ေကျာငး် တညေ်ထာငဖ်ငွ့်လစှ်ရခြ ငး်၏ရညရ်ယွခ်ျက်၊ 

 ( ခ)  မလူတန်းက� ို အရွယ ်ကေလးသငူယမ်ျားဖြ စသ်ည့် အသက်(၃)�စှ်ပြ ည့်ပ� းီအသက ်

 (၄)�စှထ်ကိေလးသငူယ်ဦးေရ၊ အသက်(၄)�စှမ်ှ(၅)�စှထ် ိကေလးသငူယ်ဦးေရ၊ 

အသက်(၅)�စှ်ပြ ည့်ပ� းီေသာ်လညး် မလူတနး်ေကျာငး်သို�အပ�်ှံခြ ငး်မပြ ုေသးေသာ 

ကေလးသငူယဦ်းေရ၊စစုုေပါငး်မလူတန်းက� ို အရွယက်ေလးသငူယဦ်းေရ၊ 

 (ဂ) မလူတန်းက� ို ေကျာငး် အေဆာက်အအုအံမျို းအစား၊ အကျယအ်ဝန်း၊ မလူတန်းက� ို  

ေကျာငး်အခန်းဦးေရ၊ အကျယအ်ဝန်း၊ ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ့်အေထာက်အထားများ�ှင့် ယငး် 

အေထာက်အထားများ၏မတိ� ူ သို�မဟတ်ု ဓါတပ်ုံ၊ 

 (ဃ) မလူတန်းက� ို အရွယ ် ကေလးသငူယ်ပြ ုစပုျိုးေထာင်ေရး လပုင်န်းသုံးပစ�ညး်၊ 

ပရိေဘာဂ�ငှ့် သငေ်ထာကက်ပူစ�ညး်စာရငး်၊ 

 (င) တာဝန်ခေံကျာငး်အပု�်ငှ့်  ပြ ုစပုျိုးေထာငေ်ပးမည့်ဆရာ၊ ဆရာမအသီးသးီ၏ 

အသက၊် ပညာအရည်အချငး်၊ မလူတန်းက� ို အရွယ ် ကေလးသငူယ ်  ပြ ုစပုျိုး 

ေထာငေ်ရးသင်တနး်တစ်ခခုေုအာငလ်ကမ်ှတ်၊ 



�ိုငင်သံားတာဝန်ခေံကျာငး်အပု�်ငှ်ဆ့ရာ၊ ဆရာမများ၏ �ိုငင်သံားစိစစေ်ရး 

ကတ်ပြ ား အေထာကအ်ထားမတိ� ူ၊ 

�ိုငင်ံခြ ားသား တာဝနခ်ံေကျာငး်အပု�်ငှ့် ဆရာ၊ဆရာမများ၏�ိငုင်၊ံ �ိငု်ငသံား 

အမည၊် ပတစ်ပ်ိ�ု�ငှ့်ဗဇီာအေထာက်အထားမိတ� ူ၊ 

(စ)  ဆရာ၊ဆရာမများ�ငှ်ဝ့န်ထမး်ဦးေရ၊ 

(ဆ)  ရကသ်တ�တစပ်တ်စာသင်က� ားမ�အချိန်ဇယား၊ 

(ဇ) သကဆ်ိုင်ရာရပက်ကွ်(သို�မဟတ်ု) ေကျးရွာအုပခ်ျုပေ်ရးမှူ း�ုံး�ငှ့်  မ� ို �နယ ်

အေထေွထအွပုခ်ျုပေ်ရးမှူ း�ုံး၏ေထာကခ်ခံျက်၊ 

(ဈ)  သကဆ်ိုင်ရာခ�ိုငလ်မူ�ဝန်ထမး်�ုံး၏ထပဆ်င့်ေထာကခ်ခံျက၊် 

(ည)  တညေ်ထာငခ်ငွ့်ပြ ုမနိ�်ရရိှပါက ဗဟိုက� းီက� ပေ်ရးအဖွဲ�က နညး်ပညာအကအူည ီ

ေပးခြ ငး်၊ စစေ်ဆးခြ ငး်၊  က� းီက� ပ်ခြ ငး်�ငှ် ့ လမး်��န်ခြ ငး်ကို ခယံမူည်ဖြ စ်ေက� ာငး် 

�ငှ့်ဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ထားသည့် စညး်မျဥး်များ၊ စညး်ကမး်များကို 

လိုကန်ာေဆာင်ရွကမ်ည်ဖြ စေ်က� ာငး်ဝန်ခခံျက။် 

 

 

 

   လကမ်တ်ှ                  ……………….

 ေလ�ကထ်ားသူအမည် ……………….

ေလ�ာကထ်ားသတူာဝန်……………….



ေနာက်ဆက်တဲွ(စ) 

တက်က� စာွလ�ပ်ရှားေသာေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများတွင်ပညာဒါနသင်က� ားေပးေနေသာ 

ဆရာ/ဆရာမများ၏ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ပံုစ ံ

            

 ဓါတ်ပုံ 

 

၁။ အမည်                                      -    

၂။ အဘအမည် - 

၃။ လမူျိုး/ဘာသာ  - 

၄။ ပညာအရညအ်ချငး်  - 

၅။ ေမးွသက�ရာဇ်  - 

၆။ �ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်အမတှ် - 

၇။ စတငသ်င်က� ားေပးသည့် -  

 (ရက်/လ/�စှ်) 

၈။ သင်က� ားသည့်ဘာသာရပ် - 

၉။ ေနရပလ်ပိစ်ာ  - 

၁၀။ ဆကသ်ယွ်ရမည့်ဖနုး်အမှတ် - 

 

   ေထာက်ခံချက် 

တံဆပိဝ်ိုငး်               ေကျာငး်အပု်(သို�မဟတ်ု)တာဝန်ခလံကမ်ှတ် 

 

 

 

 

 

 

    


