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အေြခခံပညာေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာဥ်ပေဒအမှတ် ၃၄။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာလ်ဆန်း ၁၄ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက)် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ်ဤဥပေဒကုိ ြပာနး်လိုက်သည်။ 

 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကိ ုအေြခခံပညာေရးဥပေဒဟု ေခတငွ်ေစရမည။် 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ စကားရပ်များသည ်အမျိးသားပညာေရးဥပေဒတွင်ပါရှိသည့် စကားရပ်များ အတုိင်း 

အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိုြပင် ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိငး် အဓိပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည ်

- 

(က) ေကာငစ် ီဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွစည်းေသာ အေြခခံပညာေရးေကာင်စီကိ ုဆိုသည်။ 

(ခ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ အေြခခံပညာဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ အေြခခပံညာေရးလပ်ုငနး်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန ်သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကးီဌာနက 

တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ရုံး ဆိုသည်မှာ မိနယ်ပညာေရးမှးံုး၊ ခိုင်ပညာေရးမှးံုး၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ် ပညာေရးမှးံုးှင့ ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ ပညာေရးမှးံုးကုိ ဆိုသည်။ 

(င) ပညာေရး ဆိုသည်မှာ လူတို၏ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ကမ်းကျင်မှင့်သေဘာထားအယူအဆ အြမင်တို 

ဖွံဖိးတိုးတက်မရှိေစရန ်ေဆာင်ရွက်သည့်ြဖစ်စဉ်ကို ဆိုသည်။ 

(စ) ေကျာငး်သား ဆိုသည်မှာ အေြခခံပညာေရးအဆင့်တွင ်သတ်မှတ်ထားေသာ အသိပညာ၊ အတတ် ပညာ၊ 

ကမ်းကျင်မှင့် သေဘာထားအယူအဆအြမင်များကုိ ပညာသင်ကားသင်ယူမ နည်းစနစ်များှင့ ်အညီ 

ေလ့လာဆည်းပူးသင်ယူသူအားလံုးကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) တစ်သက်တာပညာေရး ဆိုသည်မှာ ေကျာင်းပညာေရးတွင် ဆက်လက်ပါဝင ်သင်ယူိုင်ြခင်းမရှိသည့် 

ေကျာငး်သားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန်အတွက ်ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးအပါအဝင ်အမျိးမျိးေသာ 

သင်ကားသင်ယူမ အစီအစဉ်များြဖင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ပညာေရးကိ ုဆိုသည်။ 

(ဇ) အတွင်းအရည်အေသွးအာမခံမ ုဆိုသည်မှာ အရည်အေသွးအာမခံြခင်းလုပ်ငနး်ကို ဌာနတွင်း ကမ်းကျင် 

ဝန်ထမ်းများြဖင့ ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်အရည်အေသွးအဆင့်သတ်မှတ်ြခင်းှင့ ်အာမခံချက်ေပးြခင်းကို ဆိုသည်။ 
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(ဈ) ြပင်ပအရည်အေသွးအာမခံမ ုဆိုသည်မှာ အရည်အေသွး အာမခံြခင်းလုပ်ငန်းကို ဌာနြပင်ပ 

ကမ်းကျင်သူများြဖင့်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အရည်အေသွးအဆင့ ်သတ်မှတ်ြခင်းငှ့် အာမခံချက်ေပးြခင်းကို ဆုိသည်။ 

(ည) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းေဘာင် ဆိုသည်မှာ သင်ိုးန်းတမ်းဆိုင်ရာ သင်ယူမနယ်ပယ်များ၊ ေရွးချယရ်သည့် 

ေနာက်ခအံေကာငး်ရင်းများ၊ ရည်မှနး်ချက်င့်ှ ရလဒမ်ျား၊ သင်ိုးဝင်အေကာင်းအရာများ၊ 

သင်ကားသင်ယူမနည်းလမ်းများငှ့် တတ်ေြမာကမ်စစ်ေဆးနည်းများကို ြပည့်စံုစွာေရးသားထားေသာ မူေဘာင်ကို 

ဆုိသည်။ 

(ဋ) သင်ယူသူဗဟိုြပuချဉး်ကပ်နည်း ဆိုသည်မှာ ဆရာများက ထိေရာက်ေသာ နည်းလမ်းအမျိးမျိးကို အသံုးြပ၍ 

သင်ယူသူများကိုယ်တိုင် သင်ယူမြဖစ်ထွန်းေစရန ်အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ဆရာ ေကျာင်းသား ဆက်ဆံေရးြဖင့် 

ပံ့ပိုးေဖာ်ေဆာင်ေပးသည့် သင်ကားသင်ယူမြဖစ်စဉ်ကုိ ဆိုသည်။ 

(ဌ) အေြခခပံညာေကျာင်း ဆိုသည်မှာ အေြခခပံညာေရးစနစ်၏ အဆင့်တိုင်းအတွက် အတညြ်ပ ြပာန်းထားေသာ 

အမျိးသားပညာေရး သင်ိုးန်းတမ်းစံများှင့်အည ီပညာသင်ကားေပးေသာ ေကျာင်းကိ ုဆိုသည်။ 

(ဍ) အစိုးရေကျာင်း ဆိုသည်မှာ အေြခခပံညာေရးစနစ်၏ အဆင့်တိုင်းအတွက ်အတည်ြပြပာန်း ထားေသာ 

အမျိးသားပညာေရး သင်ိုးန်းတမ်းစံများှင့်အည ီလူတိုင်းအကျံးဝင်၍ သာတူညီမ အခင့်ွအလမ်း 

ဖွင့်ေပးထားေသာ အေြခခံပညာေရးကို သင်ကားေပးရန ်အစိုးရကတည်ေထာင ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ေကျာင်းကုိ 

ဆုိသည်။ 

(ဎ) ကိုယ်ပုိင ်သို့မဟုတ ်ပုဂ္ဂလိကေကျာင်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒှင့်အည ီတရားဝင ်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် 

ကိုယ်ပိုင ်သိုမဟုတ ်ပုဂလိက အေြခခံပညာေကျာင်းကုိ ဆိုသည်။ 

(ဏ) ဘုနး်ေတာ်ကီးသငပ်ညာေရးေကျာငး် ဆိုသည်မှာ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးကီးကပ်မ ဗဟိုအဖွဲ၏ 

သေဘာတူညီချက်အရ ဝန်ကီးဌာနကသတ်မှတ်ထားသည့် အေြခခံပညာေရးအဆင့်တိုင်း အတက်ွ 

သတ်မှတ်ထားေသာ သင်ိုးနး်တမ်းများှင့်အည ီသင်ကားေပးရန ်ဘုန်းေတာ်ကီးများ သိုမဟုတ် သီလရှင်များက 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ေကျာင်းကို ဆုိသည်။ 

(တ) သင်ယမုူဝနး်ကျင်ေကာင်း ဆိုသည်မှာ ေကျာင်းသားများ၏ ဘက်စုံပညာရရှိေရး အေကာင်အထည ်ေဖာ်ရာတွင် 

ေကျာငး်၏ ုပ်ပုိင်းင့်ှ ေကျာင်းသားများ၏ ဖွံဖိးမအရပ်ရပ်တိုးတက်ေစရန ်ပံ့ပိုးသည့် အေြခအေနများ 

ဖန်တီးေပးြခင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ထိေရာက်ေသာ သင်ယူမကို ြဖစ်ထွနး်ေစသည့်ဝန်းကျင်ကိ ုဆိုသည်။ 

 

အခန်း (၂) 

အေြခခံပညာေရး၏ ရညမ်ှနး်ချက်များ 

၃။ အေြခခပံညာေရး၏ ရညမှ်နး်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည် - 

(က) ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးတိုင်း အေြခခံပညာေရးကိ ုပီးဆံုးသည်အထိ သင်ယူတတ်ေြမာက်ရန်၊ 
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(ခ) အေြခခံပညာအဆင့်အလိုက ်ေတွးေခြကဆံ ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်ေသာ အသိာဏ်ရှိပီး ဗလငါးတန်ှင့ ်

ြပည့်စံုသူများြဖစ်ရန၊် 

(ဂ) ြပည်သူနီတိ၊ ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်ှင့် လူအခင့်ွအေရး ဆိုင်ရာစံန်းများြဖင့် ဥပေဒကိုေလးစား လိုက်နာတတ်သည့ ်

တာဝနသိ်စိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်ရှိသူများြဖစ်ရန်၊ 

(ဃ) အြမင်ကျယ်မရှိပီး စူးစမ်းရှာေဖွေလ့လာလိုေသာ စိတ်ဓာတ်ှင့်ပူးေပါင်း တီထင်ွြကဆံ ေဆာင်ရွက်တတ်သူများ 

ြဖစ်ရန်၊ 

(င) ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ဖွံဖိးပီး တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဉ်ေကျးမ၊ အုပညာ၊ 

ုိးရာဓေလ့င့်ှ သမိုင်းအေမွအှစ်တိုကို တန်ဖိုးထား၍ ထိနး်သိမ်းြမင့်တင်ိုင်ပီး ယင်းတိုကိ ုလက်ဆင့်ကမ်းိုင်သည့် 

ိုင်ငံသားများြဖစ်ရန်၊ 

(စ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ြမတ်ိုးကာကွယထ်နိး်သိမ်းပီး စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ 

အတတ်ပညာကိ ုလက်ဆင့်ကမ်းိုင်သူများြဖစ်ရန်၊ 

(ဆ) ိုင်ငံတကာအဆင့်မ ီပညာရပ်ဝန်းကျင်ေကာင်းများ ဖနတီ်းေပးရန်င့်ှ ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ နည်းပညာများကို 

ထိေရာက်စွာ အသံုးြပြခင်းြဖင့ ်သင်ကားသင်ယူမအရည်အေသွးြမင့်မားရန်၊ 

(ဇ) အားကစားှင့် ကာယပညာလပ်ုငနး်များင့်ှ ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများတွင ်ေကျာင်းသားများ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့ ်ကိုယ်ခာကျန်းမာြကံ့ခိုင်ပီး အားကစား စိတ်ဓာတ်ဖွံဖိးလာရန်၊ 

(ဈ) နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာေရးှင့် အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအတွက် အေြခခံေကာင်းများရရှိရန်၊ 

(ည) လူတစ်ဦးချင်းြဖစ်ေစ၊ လူအဖွဲအစည်းအလိုက်ြဖစ်ေစ မတူကွဲြပားမများအား နားလည်လက်ခံ၍ တန်းတူညီမမကုိ 

တနဖုိ်းထားေလးစားပီး ငိမ်းချမ်းေရးအေြခခ ံအသိများှင့်အည ီလက်ေတွကျင့်သံုး ေနထိုင်တတ်သူများြဖစ်ရန်၊ 

 

အခန်း (၃) 

အေြခခံပညာေရးဆိုင်ရာအေြခခံမူများ 

၄။ အေြခခပံညာေရးဆိုင်ရာအေြခခံမူများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည ်- 

(က) ိုင်ငံသားများ၏ ေမွးရာပါအခင့်ွအေရးြဖစ်ေသာ ပညာသင်ယူခွင့်ှင့်အည ီအေြခခပံညာကုိ ိုင်ငံသားတိုင်း 

သင်ယူတတ်ေြမာက်ေရး၊ 

(ခ) ေကျာင်းေနအရယွ်ကေလးသူငယ်ှင့် လူငယအ်ားလံုး ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိေရးအတွက်မသန်စွမ်း သူများအပါအဝင ်

အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့ ်ပညာသင်ယူိုင်ခဲ့ြခင်း မရှိသူများကို အေြခခံပညာေရး အဆင့်တိုင်းတွင ်

လူတိုင်းအကျံးဝင်ပညာေရးအစီအစဉ်၊ အထူးပညာေရးအစီအစဉ်၊ တစ်သက်တာ ပညာေရးှင့် 

ပညာေရးအထူးဝနေ်ဆာငမ် အစီအစဉ်များအရ ေကျာင်းပညာေရး သိုမဟုတ ်ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး တစ်ခုခုတွင် 

အေြခခံပညာေရးကို သင်ယူိုင်ခွင့်ရရှိေရး၊ 

(ဂ) အခမ့ဲမသင်မေနရ မူလတန်းပညာေရးကို ဦးတည်အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီး အဆင့်ဆင့ ်တိုးချဲေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(ဃ) အေြခခံပညာေရးအဆင့်အလိုက်ှင့် အတနး်အလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ သင်ိုးနး်တမ်း စံများှင့်အည ီ

အရညအ်ေသွးအာမခံမရိှေသာစနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(င) ပညာေလ့လာသင်ယူရာတွင် သင်ယူသူ၏ လူမျိး၊ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ေကျးမ၊ အမျိးသား၊ 

အမျိးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ မသနစွ်မ်းမအပါအဝင် မည်သည့်ခွဲြခားမမမရှိေရး၊ 

(စ) ပညာသင်ယူသူတိုင်း ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ်ြပည့်ဝ၍ တိုင်းရင်းသားအားလံုး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဉ်ေကျးမ၊ 

အပုညာှင့် ုိးရာဓေလ့များကုိ ြမတ်ိုးေလးစားတန်ဖိုးထားပီး ထိန်းသိမ်းလိုစိတ်၊ သမိုင်းအေမွအှစ်ှင့ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ြမင့်တင်လိုစိတ်တုိအကျံးဝင်ေသာ တန်ဖိုးထားမအေြခြပသည့် 

အမျိးသားစိုက်လကဏာများ ဖွံဖိးေရး၊ 

(ဆ) အေြခခံပညာေရးကတွင် သင်ယူသူဗဟိုြပ ချဉး်ကပန်ညး်အပါအဝင် ထိေရာက်ေသာသင်နည်း များြဖင့ ်

သင်ကားသင်ယူမြဖစ်စဉ်ကို စနစ်တကျအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရက်ွေရး၊ 

(ဇ) စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာသင်ယူေနေသာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ ြဖစ်ထနွး်လာေစရန ်အခင့်ွ အလမ်းများ၊ 

စာကည့်တုိက်င့်ှ ေဘးကင်းလံုြခံေသာ သင်ကားသင်ယူမ စာသင်ခန်းများပါဝင်သည့် သင်ယူမဝန်းကျင်ေကာင်းများ 

ဖန်တီးေပးေရး၊ 

(ဈ) ပညာေရးအန်းကိန်းများကိ ုစဉ်ဆက်မြပတ ်စနစ်တကျ ေလ့လာကီးကပ ်အကဲြဖတ်၍ြမင့်မား 

လာရန်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ည) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း၍ ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချသည့် 

အေြခခံပညာေရးစနစ်ကို ကျင့်သံုးေရး၊ 

(ဋ) ေကျာင်းသားများကို ဘက်စံုဖွံဖိးတိုးတက်သည့် လသူားေကာငး်များြဖစ်ေစရနအ်ေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရးှင့ ်ယင်းသို ြပစုပျိးေထာင်ိုင်ေရးအတွက်ဆရာအရည်အေသွးကိ ုစဉဆ်က်မြပတ် ြမင့်တင်ေရး၊ 

(ဌ) အေြခခံပညာအရည်အေသွး ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်မိဘဆရာအသငး်၊ ေကျာင်းအကျိးေဆာင် အဖွဲ၊ 

ေကျာငး်သားမိဘ သိုမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများှင့် ရပ်ရွာအဖဲွအစည်းများ ပူးေပါငး်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(ဍ) အေြခခပံညာေရးဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာများ၊ မူဝါဒများှင့် ယင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်မစီမံချက်၊ 

ပညာေရးဖွံဖိးမစီမံကိန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ပညာေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့ ်ဥပေဒများ၊ 

အြခားလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချကအ်လက်များကိုလညး်ေကာငး် ြပည်သူလူထုသိရှိေစရန ်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးေရး၊ 

(ဎ) အေြခခံပညာေရးကအတွက ်ဆရာများ ြပစုပျိးေထာင်ေပးိုင်ရန ်ဆရာအတတ်ပညာေရး ကှင့ ်

ေပါင်းစပ်ညိိင်း ေဆာငရွ်က်ေရး၊ 

(ဏ) ေကျာင်းပညာေရးှင့ ်ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်ြပည်တွင်း ြပည်ပ၊ အစိုးရှင့် 

အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလိကများှင့် ပးူေပါင်းေဆာင်ရက်ွသည့် လုပ်ငန်းများကုိ ဥပေဒငှ့်အည ီ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အေြခခပံညာေရးဥပေဒ 

Page 5 of 18 

(တ) ေကျာင်းပညာေရးှင့ ်ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး အြပနအ်လှန် ကူးေြပာင်းသင်ယူိုင်ရန ်တနး်ညိပညာေရး 

အစီအစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

(ထ) အေြခခံပညာဆိုင်ရာ အစုိးရေကျာင်းများ၊ အြခားေကျာင်းများှင့် ပညာေရးအစီအစဉ်များအကား 

အြပနအ်လှနကူ်းေြပာင်း သင်ကားိုင်ေရးအတွက ်တန်းညိပညာေရးအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စံှင့်လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများကုိ 

သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများ၊ အဖဲွများင့်ှ ညိိင်းသတ်မှတ ်ေရးဆွဲြပာန်းေရး၊ 

(ဒ) ကိုယ်တိုင်သင်ယူပညာေရးအခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန ်ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး၊ 

(ဓ) ပညာေရးဝန်ထမ်းအားလံုး၏ အရည်အေသးွှင့် လူမဘဝြမင့်တင်ေရးကို အေလးထား ေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

(န) အေြခခံပညာေရးဆိုင်ရာ သုေတသနှင့ ်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများကိ ုစနစတ်ကျ အေလးထား ေဆာင်ရွက်ေရး။ 

 

အခန်း (၄) 

အေြခခပံညာေရးအဆင့်များ၊ အတန်းများနှင့် ေကျာင်းအမျuိးအစားများ သတ်မှတ်ြခင်း 

၅။ (က) အေြခခံပညာေရးကုိ သူငယ်တန်းပညာေရးပီးသည့်ေနာက် ပညာသင်စ်ှစုစုေပါင်းကာလ (၁၂) ှစ်ကို 

ဦးတည်၍ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (က) အရေဆာင်ရွက်ေသာ အေြခခပံညာေရး၏ အဆင့်များှင့ ်အတန်းများမှာေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ်သည်- 

(၁) ပထမတန်းမ ှပမတန်းအထ ိမူလတန်းအဆင့်ပညာေရး၊ 

(၂) ဆမတန်းမှ နဝမတန်းအထိ အလယ်တန်းအဆင့်ပညာေရး၊ 

(၃) ဒသမတန်း၊ ဧကာဒသမတန်း၊ ဒွါဒသမတန်းတိုပါဝင်သည့် အထက်တန်းအဆင့်ပညာေရး။ 

၆။ အေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည-် 

(က) သူငယ်တန်းှင့် မူလတန်းအဆင့် အတန်းများပါရှိသည့ ်အေြခခံပညာမူလတန်းေကျာင်း၊ 

(ခ) သူငယ်တန်း၊ မူလတန်းအဆင့်ှင့် အလယ်တန်းအဆင့ ်အတန်းများပါရှိသည့် အေြခခံပညာ အလယတ်နး်ေကျာငး် 

သိုမဟုတ် အလယတ်နး်အဆင့် အတနး်များသာ ပါရှိသည့်အေြခခံပညာ အလယ်တန်းေကျာင်း၊ 

(ဂ) သူငယ်တနး်၊ မူလတနး်အဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်ှင့် အထက်တနး်အဆင့် အတနး်များပါရှိေသာ 

အေြခခံပညာအထက်တနး်ေကျာင်း သိုမဟုတ ်အလယ်တန်းအဆင့်ှင့်အထက်တန်းအဆင့် အတန်းများ ပါရှိေသာ 

အေြခခံပညာအထက်တနး်ေကျာင်း သိုမဟုတ ်အထက်တန်းအဆင့ ်အတနး်များသာပါရှိသည့် 

အေြခခံပညာအထက်တနး်ေကျာင်း၊ 

(ဃ) လိုအပ်ချက်အရ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့်ေကျာင်း။ 

၇။ ပုဒ်မ ၅ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီေအာက်ပါေကျာင်းများသည ်အေြခခံပညာေရးအဆင့်ှင့် အတနး်များပါရှိေသာ 

ေကျာင်းအမျိးအစားများအြဖစ ်သတ်မတ်ှရမည်- 

(က) အစိုးရေကျာင်းများ၊ 

(ခ) အစိုးရအေထာက်အပံ့ခံေကျာင်းများ၊ 
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(ဂ) ေဒသရအဖွဲအစည်းပိုင်ေကျာင်းများ၊ 

(ဃ) ကိုယ်ပုိင ်သိုမဟုတ် ပုဂလိကေကျာင်းများ၊ 

(င) ဘုန်းေတာ်ကီးသင်ပညာေရးေကျာင်းများ၊ 

(စ) ပရဟိတေကျာင်းများ၊ 

(ဆ) အထူးပညာေရးအစီအစဉ်ေကျာင်းများ၊ 

(ဇ) ေရွလျားှင့်အေရးေပေကျာင်းများ၊ 

(ဈ) ဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာသတ်မှတ်သည့်ေကျာင်းများ။ 

၈။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၇ ပါ အစုိးရေကျာင်းများှင့် အြခားေကျာင်းများ အြပန်အလှန်ဆက်သွယ် ကူးေြပာင်း 

သင်ကားိုင်ေရးအတွက် ေကာင်စီ၏ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီေဆာင်ရွက ်ရမည။် 

 

အခန်း (၅) 

အေြခခပံညာေရးေကာင်စီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။ အစုိးရအဖဲွသည်- 

(က) ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များှင့် ြပာန်းချက်များကိ ုအေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး အတွက် 

အေြခခပံညာေရးေကာင်စီကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲစည်းရမည-် 

 

(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ဥက

(၂) ဒုတိယဝန်ကီး ပညာေရးဝန်ကးီဌာန ဒုတိယဥက

(၃) တုိင်းေဒသကီး သိုမဟတု ်ြပညန်ယ်အစိုးရအဖွဲများမှလူမေရး ဝန်ကးီများ အဖွဲဝင်

(၄) ပညာေရးဆိုင်ရာတာဝန်ခ ံေနြပည်ေတာ်ေကာင်စဝီင်တစဦ်း အဖွဲဝင်

(၅) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမ ှကိုယ်စားလှယမ်ျား အဖွဲဝင်

(၆) ကုိယ်ပုိင်အပ်ုချပ်ခွင့်ရတုိင်း သိုမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ ဦးစးီအဖွဲတိုမ ှကုိယ်စားလှယ်များ အဖွဲဝင်

(၇) ငါးဦးထက်မပိုေသာ အေြခခံပညာရပဆုိ်င်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ အဖွဲဝင်

(၈) သံုးဦးထက်မပိုေသာ အေြခခံပညာေရးဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်လမူအဖဲွ အစည်းများမှ ကိုယ်စားလယှ်များ အဖွဲဝင်

(၉) ငါးဦးထက်မပိုေသာ အေြခခပံညာဆရာများ၏ ကိုယ်စားလှယမ်ျား အဖွဲဝင်
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(၁၀) န်ကားေရးမှးချပ၊် အေြခခံပညာဦးစးီဌာန အတွင်းေရးမှး

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲစည်းသည့ ်ေကာင်စီကို လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ဖွဲစည်းိုင်သည်။ 

(ဂ) ေကာင်စီ၏ သက်တမ်းသည ်သာမန်အားြဖင့ ်ငါးှစ် ြဖစ်သည်။ 

၁၀။ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ေကာင်စီဝငမ်ျား၏ ချးီြမင့်ေငွှင့် စရိတကုိ် အစုိးရအဖဲွက သတ်မှတ ်ေပးရမည်။ 

၁၁။ ေကာင်စီသည ်ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) အေြခခံပညာေရးလုပ်ငန်းများကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လုပင်နး်များှင့်စပ်လျဉး်ပီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိိင်းေပး ြခင်း- 

(၁) အေြခခပံညာေရးကုိ နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာေရး၊ ဆရာအတတ်ပညာေရး၊ အဆင့်ြမင့် ပညာေရးငှ့် 

ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးအစရှိေသာ ကအသီးသီးတိုှင့် ဆက်စပ်မရှိေရး၊ 

(၂) လူတိုင်းအကျံးဝင်ပညာေရးအရ သင်ယူခွင့်ရရှိေရး၊ 

(၃) ိုင်ငံေတာ်က သတမှ်တ်ထားေသာ အခမဲ့မသင်မေနရပညာေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၊ 

(၄) ေရွလျားှင့် အေရးေပေကျာငး်များကုိ ပညာေရးအထူးဝန်ေဆာင်မအြဖစ် အေကာင်အထည ်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ေရး။ 

(ခ) အေြခခံေကျာင်းများဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ပိတ်သိမ်းြခင်း၊ အဆင့်တိုးြမင့်ြခင်းှင့ ်အဆင့်ေလာ့ချြခင်းများကို 

အမျိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မရှင်၏ မူဝါဒှင့်အည ီကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက်များကို အမျိးသားပညာေရးအဆင့် အတန်းှင့် 

အရညအ်ေသွးအာမခံမ အကဲြဖတေ်ကာ်မတကီ ချမတ်ှထားေသာ စံချနိ်စံန်းများှင့်အည ီကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်ခန်ထားမည့် ဆရာများ၏ ပညာအရညအ်ချငး်ကုိ ဝန်ကးီဌာနငှ့် 

ညိိင်းသတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ 

(င) အမျိးသားသင်ိုးနး်တမ်းေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့ ်ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ြပာန်း ေသာ 

သင်ိုးန်းတမ်းကို ေကျာင်းအားလံုးတွင ်ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက ်ကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ြပာန်းေသာ သင်ိုးနး်တမ်းကို ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင ်ြဖည့်စွက်ြခင်းအား 

ကပ်မတ်ြခင်း၊ 

(ဆ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ်အဆင့ ်သင်ိုးန်းတမ်းအဖွဲများဖွဲစည်းြခင်းကို တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့ ်လိုအပ်သလို ညိိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဇ) ေကျာင်းေနအရယွ်ကေလးအားလံုး အေြခခံပညာပီးေြမာက်ေရး၊ ေကျာင်းေနမဲေရးှင့် ေကျာင်းထွက်န်း 

ေလျာပ့ါးေရးအပါအဝင ်ပညာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တုိငး်ေဒသကီး သိုမဟုတ် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲများှင့ ်လိုအပ်သလို ညိိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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(ဈ) ပုဒ်မ ၇ ပါ အစုိးရေကျာင်းများင့်ှ အြခားေကျာင်းများ အြပန်အလှန ်ဆက်သွယ်ကူးေြပာင်း သင်ကားိုင်ေရးအတွက ်

သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးနညး် သိုမဟုတ ်ဆနး်စစ်နည်းများကုိ သတ်မှတ်ေပးြခင်း။ 

၁၂။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၁၁ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ်ေကာ်မတီများှင့် 

အဖွဲများကို လိုအပ်သလို ဖဲွစညး်ပီး တာဝန်ှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ေပး ိုင်သည်။ 

 

အခန်း (၆) 

အေြခခပံညာသင်ရိုးညွှနး်တမ်းနှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့ ်

ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များြပာန်းြခင်း 

၁၃။ ဝန်ကီးဌာနသည်- 

(က) ပညာေရးသုေတသန၊ စီမံကိနး်ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန န်ကားေရးမှးချပကုိ် ဥကအြဖစ ်လည်းေကာင်း၊ 

ဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများရှိ ဦးစီးဌာနများမ ှကုိယစ်ားလယ်ှများ၊ ဘာသာရပ်အလိုက ်

ကမ်းကျင်ပညာရင်ှများ၊ ဆရာကိုယ်စားလှယ်များ၊ သင်ိုးကမ်းကျင်ပညာရှင်များ ငှ့် 

တိုင်းရင်းသားဘာသာကမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ေကာ်မတီဝင်များအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဦးစီးဌာန ှင့ ်

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို၏ န်ကားေရးမှးချပ်များကိ ုဒုတိယဥကများအြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက် 

အေြခခံပညာသင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီကိ ုဖွဲစည်းရမည်။ 

(ခ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ အေြခခံပညာ သင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ် ေကာ်မတီဝင် များ၏ 

ချးီြမင့်ေငွှင့်စရတိ်ကို အစိုးရအဖွဲသို တင်ြပ၍ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၁၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသားတို၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အုပညာှင့ ်

ယဉ်ေကျးမတိုကိ ုဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလံုး ညီွတ်ေရး၊ ချစ်ကည်ေလးစားေရးှင့် 

ိုင်းပင်းကူညီေရးတို တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေစရန်အတွက ်တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၏အစီအစဉ်ြဖင့ ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးှင့် အေြခခံပညာ သင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီ၊ အမျိးသားသငုိ်းနး်တမး် 

ေကာ်မတီတို၏ အတည်ြပချက်ရယူေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးတိုအတွက် လိုအပ်ေသာပံ့ပုိးမများ ေဆာင်ရက်ွ ရမည။် 

၁၅။ အေြခခပံညာသင်ိုးန်းတမ်းှင့်ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီသည-် 

(က) အမျိးသားအဆင့ ်သင်ိုးနး်တမ်းဆိုင်ရာ မူများ၊ စံများ၊ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီအေြခခ ံပညာအဆင့် 

သင်ိုးန်းတမ်းအန်းေဘာင်ှင့် သင်ိုးနး်တမ်းစံများ၊ သင်ိုးမာတကိာများ အေသးစိတ်ေရးဆွဲြခင်း၊ 

သံုးသပ်ြခင်းှင့် ြပြပင်ြခင်းများကိ ုအမျိးသားသင်ိုးနး်တမ်းေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့ ်ဝန်ကီးဌာနသို 

တငြ်ပရမည်။ 

(ခ) ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များကိ ုြပာနး်ိုင်ရန ်စိစစ်ပီး အမျိးသားသင်ိုးန်းတမ်းေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့ ်

ဝန်ကီးဌာနသို တင်ြပရမည်။ 
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(ဂ) သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ နညး်စနစ်များကုိ အမျိးသားပညာေရး အဆင့်အတန်းှင့ ်

အရညအ်ေသွး အာမခံမအကဲြဖတ်ေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် ဝန်ကီးဌာနသို တင်ြပရမည်။ 

(ဃ) သင်ိုးန်းတမ်း၊ သင်ိုးမာတိကာှင့် ေကျာငး်သုံးစာအပ်ု လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက ်ရာတွင ်

ေအာက်ပါအဖွဲငယ်များအပါအဝင် လိုအပ်သည့် အြခားအဖွဲငယ်များကိ ုဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်

ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည-် 

(၁) ဘာသာရပ်အလိုက ်သိုမဟုတ ်ဘာသာရပ်အုပ်စုအလိုက ်အဖွဲငယ်များ၊ 

(၂) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အလိုက်ေဒသဆိုင်ရာ သင်ိုးန်းတမ်း အဖွဲငယ်များ။ 

(င) သင်ိုးန်းတမ်း၊ သင်ိုးမာတိကာှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များ ြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခင်းှင့ ်လိုအပ်ပါက မွမ်းမံြခင်းများကိ ု

အမျိးသားသင်ိုးန်းတမ်းေကာ်မတီ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့ ်ေဆာင်ရွက် ရမည်။ 

၁၆။ အေြခခံပညာ သင်ိုးနး်တမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီသည ်သင်ိုးန်းတမ်းအန်း ေဘာင ်ေရးဆွဲရာတွင် 

ေအာက်ပါအချက်များပါရှိေစရန ်စစီဉ်ေဆာင်ရက်ွရမည-် 

(က) သင်ိုးန်းတမ်းသည် လက်ေတွဘဝှင့် ဆက်စပ်မရှိေရး၊ 

(ခ) မူလတနး်အဆင့်၊ အလယ်တနး်အဆင့်င့်ှ အထက်တန်းအဆင့ ်သင်ိုးနး်တမ်းများ အဆက်အစပ် ရှိေရး၊ 

(ဂ) ေဒသဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေသာ အခွင့်အလမ်းများ ဖနတီ်းေပးေရး၊ 

(ဃ) ေတွးေခြကဆံ ေဝဖန်ပိုင်းြခားိုင်ပီး ဒီမုိကေရစီ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများရရှိကာ ဘက်စံု ဖွံဖိးသည့် 

လူသားေကာင်းများ ြဖစ်ထွန်းလာေရး၊ 

(င) သင်ိုးန်းတမ်းသည် ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ ပညာေရးအေြခအေနလိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်း ေပးိုင်ပီး 

ိုင်ငံတကာပညာေရး သင်ိုးန်းတမ်းှင့် လိုက်ေလျာညီေထွမရှိေရး၊ 

(စ) ြမန်မာစာကုိ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင် သင်ကားေရး၊ 

(ဆ) အဂလိပ်စာကို မူလတနး်အဆင့ပ်ညာေရးမှစ၍ သင်ကားေရး၊ 

(ဇ) အေြခခံပညာအဆင့်တွင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိ ုြမနမ်ာဘာသာစကားင့်ှအတ ူ

စာသင်ခန်းသံုးဘာသာစကားအြဖစ ်တဲွဖက်အသံုးြပေရး၊ 

(ဈ) အထက်တန်းအဆင့် ပညာေရးတွင ်ြမနမ်ာစာင့်ှ အဂလိပ်စာတိုကို သင်ကားသင်ယမူဘာသာ စကားအြဖစ် 

အသံုးြပေရး၊ 

(ည) အဆင့်ြမင့်ပညာေရး၊ နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာေရးှင့် ပညာရပ်များ ဆက်လက်သင်ယ ူိုင်မည့ ်

အေြခခံေကာငး်များကို ေလ့ကျင့်ပျိးေထာင်ေပးိုင်ေသာ သင်ိုးန်းတမ်းြဖစ်ေရး၊ 

(ဋ) ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသားတို၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အပုညာှင့် ယဉ်ေကျးမတိုကို ဖွံဖိး တုိးတက်ေရး၊ 

တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလံုးညီွတ်ေရး၊ ချစ်ကည်ေလးစားေရးှင့် ိုင်းပင်း ကူညီေရးတို 

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းေရး၊ 
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(ဌ) မသန်စွမး်သူများအတွက ်လူတိုင်းအကျံးဝင်ပညာေရးအရ ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိေစရန ်အထူး ပညာေရး 

လိုအပ်ချက်ှင့်အည ီေပါင်းစပ်သင်ကားိုင်ေရး။ 

၁၇။ အေြခခပံညာသင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီသည ်အေြခခံပညာေရးအဆင့ ်အလိုက ်

ေလ့လာသင်ယူမနယ်ပယ်များကိ ုသတ်မှတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) ဘာသာစကား၊ သချာ၊ သပိံှင့် လူမေရးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် လိုအပ်ေသာ အသပိညာ၊ 

သေဘာထားများင့်ှ ကမ်းကျင်မများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ေလ့လာသင်ယူိုင်ရန ်စီစဉ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဘက်စံုဖွံဖိးမရရှိရန်အတွက် ပညာေရးလက်ေတွဖွံဖိးမ နယ်ပယ်အလိုက်လိုအပ်ေသာ ကမ်းကျင်မများကိ ု

ေလ့လာသင်ယူိုင်ရန် စီစဉ်ြခငး်၊ 

(ဂ) သတင်းအချက်အလက်ှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထိန်းသိမ်းေရး ပညာများ အပါအဝင် 

ေခတ်င့်ှေလျာည်ေီသာ နည်းပညာများကို ေလ့လာသင်ယူိုင်ရန် စီစဉ်ြခင်း။ 

၁၈။ အေြခခပံညာသင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီသည ်သင်ကားသင်ယူမနည်းလမ်း များကိ ု

ေရွးချယ်ရာတွင ်ေအာက်ပါအချက်တိုကိ ုအေြခခံရမည-် 

(က) ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုိယ်တိုင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ၊ စူးစမ်းေလ့လာမ၊ ဆငြ်ခင ်စဉး်စားိုင်မ၊ 

ေဝဖန်သံုးသပ်ိုင်မ၊ ဆံုးြဖတ်ိုင်မ၊ တီထွင်ြကံဆိုင်မှင့် တာဝန်ယူတတ်မတိုကို ြပစ ုပျိးေထာင်ေပးိုင်ရန် 

သင်ယူသူဗဟိုြပချဉ်းကပ်နည်းအပါအဝင ်ထိေရာက်ေသာ သင်ကားသင်ယ ူနည်းများြဖင့ ်အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) ေကျာင်းသားများ၏ စိတ်ပိုင်းှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေြခအေနများ ဘက်စံုဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်

ေကာင်းစွာေထာက်ပံ့ေပးိုင်ေသာ သင်ယူမဝန်းကျင်ေကာင်းကို စီစဉ်ဖနတ်ီးေပးသည့် နည်းလမ်းများြဖင့ ်

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၉။ အေြခခပံညာသင်ိုးန်းတမ်းှင့် ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေကာ်မတီသည ်သင်ယူတတ်ေြမာက်မ 

စစ်ေဆးအကဲြဖတ်နည်းများ သတ်မှတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါအချက်တုိကို အေြခခံရမည-် 

(က) သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးြခင်းများသည ်သင်ိုးန်းတမ်းကို အေြခခံ၍ သင်ယူမရလဒ်များ 

ေပါက်ေြမာက်ေအာင်ြမင်မ အေြခအေနကို စစ်ေဆးသည့် တတ်ကမ်းမ အေြခြပ အကဲြဖတ်နည်းစနစ်ကိ ုကျင့်သံုးေရး၊ 

(ခ) သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးြခင်းများှင့ ်အတန်းကးူေြပာင်းမ စစ်ေဆးြခင်းများကိ ုစစ်ေဆးမ ဆိုင်ရာ 

နည်းပညာများှင့်အည ီစနစ်တကျစစ်ေဆးေရး၊ 

(ဂ) အေြခခံပညာ မူလတန်းအဆင့်၊ အလတ်တန်းအဆင့်ှင့် အထက်တနး်အဆင့် ပးီဆုံးချနိတွ်င် အဆင့်အလိုက် 

သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း နည်းစနစ်များငှ့် အည ီေဆာင်ရွက်ေရး။ 

၂၀။ အေြခခပံညာ အထကတ်နး်အဆင့် ပးီဆုံးပါက အမျိးသားအဆင့် ပညာရည်စစ်ေဆးအကဲြဖတ် မူဝါဒအရ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်လင ်ပီးဆံုးေကာင်းလက်မှတ်ကိ ုသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီေပးအပ်ရမည်။ 
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အခန်း (၇) 

အရည်အေသွး အကဲြဖတ်ြခင်းနှင့ ်အာမခံြခင်း 

၂၁။ ေကာင်စီသည် ေကာ်မရှင်က ချမှတ်ထားေသာ မူဝါဒများှင့်အည ီအမျိးသားပညာေရး အဆင့ ်အတန်းှင့် 

အရည်အေသွးအာမခံမအကဲြဖတ်ေကာ်မတီှင့ ်ညိိင်းလျက ်အေြခခံပညာအဆင့ ်အားလုံး၏ အရည်အေသွး 

အာမခံမအတွက် အတွင်းအရည်အေသွး အာမခံမစနစ်တစ်ရပ်ကုိ ထူေထာင် ရမည်။ 

၂၂။ အမျိးသားပညာေရး အဆင့်အတန်းငှ့ ်အရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်ေကာ်မတီသည ်အေြခခ ံပညာေကျာင်းများ၏ 

ြပင်ပအရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်ြခင်းကိ ုေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်အဖွဲအစည်း တစ်ခုအား ဖွဲစည်း၍ 

တာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

၂၃။ (က) အေြခခပံညာေကျာင်းများသည ်အမျိးသားပညာေရး အဆင့်အတန်းှင့် အရညအ်ေသွး 

အာမခမံအကဲြဖတ်ေကာ်မတီ၏ ြပင်ပအရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်ြခင်းကိ ုခံယူရမည။် 

(ခ) အမျိးသားပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့် အရညအ်ေသွးအာမခံမ အကဲြဖတေ်ကာ်မတသီည ်အကဲြဖတ ်ရလဒ်များကိ ု

ဝန်ကီးဌာနသို ေကာမ်ရှင်မှတစဆ်င့် ေပးပိုရမည့်အြပင ်အများြပညသူ် သိရှိိုင်ရနလ်ည်း စီစဉ်ထားရမည်။ 

၂၄။ အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ အတွင်းအရည်အေသွး အာမခံမကို အကဲြဖတ်ရာတွင ်ေအာက်ပါတိုကို ေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) မိမိတိုေကျာင်းအလိုက ်အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်း၊ 

(ခ) အေြခခံပညာေရး အဆင့်အလိုက ်အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်း၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ေကျာငး်အရည်အေသးွ အာမခံမ အဖွဲများက 

အကဲြဖတ်သံုးသပ်ြခင်း။ 

၂၅။ အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ အတွင်းအရညအ်ေသွး စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်ပါက မိဘ 

သိုမဟုတ ်အုပ်ထိန်းသူများှင့် ရပ်ရွာလူထုတို ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၂၆။ ဦးစီးဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများသည် အမျိးသားပညာေရး အဆင့်အတန်းငှ့် အရည်အေသွး 

အာမခမံအကဲြဖတ်ေကာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီအေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ အတွင်း အရည်အေသွး 

အာမခံမအတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) အေြခခံပညာေကျာင်းများအတွက် အရည်အေသွးစစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ လုပ်ငန်းစဉ်များ ေရးဆွဲ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ခ) တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်၊ ခိုင်အဆင့်ှင့် မိနယ်အဆင့်တိုတွင ်အတွင်း အရညအ်ေသွးအာမခံမ 

အကဲြဖတ်အဖွဲများ ထားရှိတာဝန်ေပးအပ်ပီး စဉ်ဆက်မြပတ် အကြဲဖတ ်ေဆာင်ရွက်ရန် လမ်းနြ်ခင်းှင့် 

ယင်းအဖွဲများ၏ တင်ြပချက်များကို အေရးယူေဆာင်ရွက်ိုင်ေရး အတွက် ေပါင်းစပ်ညိိင်းေပးြခင်း၊ 

(ဂ) အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်အတွင်းအရည်အေသွးအာမခံမစနစ် ထူေထာင်ထားရှိေဆာင်ရွက်ရန ်

ပံ့ပိုးလမ်းန်ြခင်း၊ 

(ဃ) အေြခခံပညာေရးက၏ အတွင်းအရည်အေသွး အာမခံမလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်သည့ ်ဝန်ထမ်းများ၏ 

စဉဆ်ကမ်ြပတ် စွမ်းေဆာင်ရည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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(င) ြပင်ပအရည်အေသွးအာမခံမ အကဲြဖတ်အဖွဲများက လိုအပ်ေသာ အချက်အလကမ်ျား ေတာင်းခံလာပါက 

အေြခခံပညာေကျာငး်များ၊ ံုးများှင့ ်ညိိင်းေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ 

(စ) အရည်အေသွးအကဲြဖတ်မ ရလဒ်ကို အေြခြပ၍ အေြခခံပညာေရး အန်းကိန်းများကို ေလ့လာသံုးသပ်ရာတွင် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ှင့် ပညာေရးအရည်အေသးွ ပိုမုိြမင့်မားလာေစရန ်ပညာေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများကို 

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အဖွဲအစည်းများငှ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း။ 

 

အခန်း (၈) 

အေြခခံပညာေရးစီမံခန့်ခွဲမ ု

၂၇။ ဝန်ကးီဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသည် ေကာင်စီ၏ ေပါင်းစပ်ညိိင်းမြဖင့ ်မိမိတိုှင့် သက်ဆိုင်သည့ ်

အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ စီမံခန်ခွဲမှင့် ကီးကပ်မကို တာဝနယ်ူေဆာငရွ်ကရ်မည်။ 

၂၈။ ဝန်ကးီဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများသည် အေြခခပံညာေရးက၏ စီမံခန်ခွဲမကို ဗဟို ချပ်ကိုင်မ ေလာ့ချ၍ 

ဗဟို၊ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင်၊ မိနယ်ှင့ ်ေကျာင်းများတွင ်အဆင့်အလိုက် 

တာဝန်ယူဆံုးြဖတ်လုပ်ေဆာင်ခွင့် ရရှိေစရန ်ေဆာင်ရွက်ပီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် တာဝနမ်ျားကုိ သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၂၉။ ဝန်ကးီဌာနသည် ိုင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်သည့် အခမဲ့မသင်မေနရ ပညာေရးအပါအဝင် အေြခခံ ပညာေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင်ှင့် 

မိနယ်များ၌ လုပင်နး်များ ေပါင်းစပ်ညိိင်းေရး၊ စီစဉ်ေဆာင်ရက်ွေရး၊ ပံ့ပုိးေရးှင့် ေလ့လာကီးကပ်ေရးတိုအတွက် 

ပညာေရးေကာ်မတီများကိ ုေနြပညေ်တာ်ေကာငစီ်၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲတိုှင့် ညိိင်းလျက် 

ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၀။ အေြခခံပညာေကျာင်းအသီးသီးသည် ေကျာင်းအရည်အေသွး ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အြကံာဏ်များေပးရန်၊ 

ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ေလ့လာကီးကပ်ရန ်ေကျာင်းစီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီကို ဆရာ၊ မိဘ သိုမဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၊ 

မိဘဆရာအသင်း၊ ေကျာင်းအကျိးေဆာင်အဖွဲတိုှင့် ရပ်ရွာ အဖွဲအစည်းကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်မြဖင့ ်ဖွဲစည်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၁။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၂၉ င့်ှ ၃၀ ပါ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင်ှင့် 

မိနယ်ပညာေရးေကာ်မတီများ၊ ေကျာင်းစီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီများ၏ ဖွဲစည်းပံုှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 

သတ်မှတ်ြပာန်းေပးရမည်။ 

၃၂။ ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသည ်မိမိတုိ၏ အေြခခံပညာေကျာင်းများကိ ုထိေရာက်စွာ စီမံခန်ခွဲိုင်ရန် 

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) သတ်မှတ်ြပာနး်ေသာ သင်ိုးန်းတမ်းကို အေြခခံပညာေကျာင်းအားလံုးတွင် ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက ်ေလ့လာကီးကပ်ြခင်း၊ 
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(ခ) အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်ေကျာင်းအရည်အေသွးဆိုင်ရာ စံသတမှ်တ်ချက် အန်းေဘာင်ှင့် ကိုက်ညီေသာ 

အေဆာက်အအုံ၊ အသံုးအေဆာင်များှင့် လံုြခံမရှိသည့ ်သင်ကားသင်ယူမဝန်းကျင ်ြဖစရ်န ်စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အေြခခံပညာေရးကှင့ ်သက်ဆိုင်သည့ ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းအလိုက ်ရာထူးအဆင့်များှင့ ်

တာဝနဝ်တရားများသတ်မတ်ှေရး၊ ခနထ်ားေရး၊ ေြပာင်းေရေရး၊ ရာထူးတိုးြမင့်ေရး၊ ရာထးူအဆင့် အလုိက် 

လိုအပ်ေသာ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမရှိေရးှင့် စဉဆ်က်မြပတ် စွမ်းေဆာင်ရည်ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးတို အတွက ်

လမ်းန်သတ်မှတ်ေပးြခင်း၊ အဆင့်အလိုက ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် တာဝန်များကို ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေလာ့ချ၍ 

သတ်မှတ်ေပးြခင်းင့်ှ စီမံခန်ခွဲမေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) အေြခခံပညာေရး အဆင့်အလိုက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မကုိ ပညာေရးအန်းကိနး်များြဖင့် 

ေလ့လာကီးကပ်အကဲြဖတ်ြခင်း၊ 

(င) ပညာေရးစီမံခန်ခွဲမှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက ်ေကျာင်းအဆင့်မှစ၍ 

မိနယ်အဆင့်၊ ခိုင်အဆင့်၊ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအဆင့်ှင့ ်

ဦးစီးဌာနအဆင့်တုိတွင် စနစ်တကျ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် တိကျ မှန်ကန်ေသာ စာရင်းအင်းများကို ေကာက်ယူြခင်း၊ 

အဆင့်ဆင့်တင်ြပြခင်းှင့ ်သတ်မှတ်ကာလများတွင ်လိုအပေ်သာ စာရင်းချပ်များှင့် အစီရင်ခံစာများကို 

ထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း၊ 

(စ) အေြခခံပညာေရးအဆင့် စီမံကိန်းှင့် စီမခံျကမ်ျားကုိ ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပ အဖွဲအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၃၃။ ဦးစီးဌာနသည် အေြခခံပညာေကျာင်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့ ်ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကို ေဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) အေြခခံပညာေကျာင်းများသို ေကျာင်းသံုးစာအုပ်များှင့ ်သင်ေထာက်ကူပစည်းများ အပါအဝင ်

ေကျာင်းအသံုးအေဆာင်ှင့ ်အေထာက်အပ့ံများကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊ 

(ခ) သင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်းကိ ုအမျိးသားအဆင့် ပညာရည်စစ်ေဆး အကဲြဖတ်ြခင်း မူဝါဒှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အေြခခံပညာေရးအဆင့်အလိုက ်ပီးေြမာက်ေကာင်းကိ ုသင်ယူတတ်ေြမာက်မ စစ်ေဆး အကဲြဖတ်ြခင်း 

နည်းစနစ်များှင့်အညီ ြမနမ်ာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနှင့ ်ညိိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) အတွင်းအရည်အေသွး အကဲြဖတ်မများှင့် ြပင်ပအရည်အေသွးအကဲြဖတ်မ အစီရငခ်စံာများအရ ေကာင်စ၏ီ 

လမ်းန်ချက်ငှ့်အည ီသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများှင့ ်ေပါင်းစပ်ညိိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၃၄။ ဝန်ကီးဌာနက တာဝနေ်ပးအပ်ေသာ ဦးစးီဌာနသည ်အေြခခံပညာေရးအဆင့်အလိုက ်ေကာက်ယူ ေသာ 

ပညာေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုဝန်ကီးဌာန၏ ပညာေရးစီမံခန်ခွဲမသတင်း အချက်အလက် စနစ်တွင ်

ပံုမှန်ထည့်သွင်းတွက်ချက်စိစစ်အသံုးြပိုင်ရန် စစီဉ်ေဆာင်ရက်ွရမည။် 

၃၅။ အေြခခံပညာေရးကရှ ိစီမံခန်ခွဲသူအားလံုးသည် အစီအစဉ် ကိတင်ေရးဆွဲြခင်း အပါအဝင ်စီမံခန်ခွဲမ အားလံုးကို 

တာဝန်ခံမ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ြပည်သူလူထုအကျိးေရှးမဟူေသာ အေြခခံမူ များြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၃၆။ အေြခခံပညာေရးကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်သင်ကားေပးလျက်ရှိေသာ ကိုယ်ပိုင် သိုမဟုတ ်ပုဂလကိ ေကျာင်းများှင့် 

ဘုန်းေတာ်ကီးသင် ပညာေရးေကျာင်းများ ကီးကပ်ြခင်းကိ ုသက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ ဖွဲစည်း သည့် ကီးကပ်ေရးအဖွဲက 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

အေြခခံပညာဆရာများ၏ အခွင့်အေရး၊ တာဝန၊် အရညအ်ချင်းနင့်ှ စွမ်းေဆာင်ရည်များ 

၃၇။ ေကာင်စီသည ်အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်တာဝနထ်မး်ေဆာငမ်ည့် ဆရာများ၏ အရည ်အချင်းှင့ ်

စွမ်းေဆာင်ရည်ဆိုင်ရာစံများကိ ုပညာေရးအဆင့်အလိုက ်ခွဲြခားသတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၃၈။ ဆရာများသည ်အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ အတွင်းအရည်အေသွးအာမခံမ လုပ်ငန်းတစ်ရပ ်အေနြဖင့် ဆရာများ၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ကိ ုပညာေရးစီမံခန်ခွဲသူများက အကဲြဖတ်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင ်ပူးေပါငး် ပါဝင်ရမည်။ 

၃၉။ ဆရာများသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွင့်အေရးများ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည-် 

(က) သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီပါက မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ပညာေရးအဆင့်အတွငး်မှာပင ်ရာထးူအဆင့် 

တိုးြမင့်ရရှိပိုင်ခွင့်၊ 

(ခ) သင်ိုးန်းတမ်းှင့်ကိုက်ညီေသာ သင်နည်းစနစ်များကို လွတ်လပ်စွာ ေရွးချယ်ခွင့်၊ 

(ဂ) မိမိတုိလုပ်ငနး်စွမ်းေဆာင်ရည ်ြမင့်မားေစေရးအတွက် အစဉ်ေလ့လာသင်ယူခွင့်၊ 

(ဃ) တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ဖွဲစည်းထားေသာ အသင်းင့်ှ အဖွဲအစည်းများတွင် ပါဝင်ခင့်ွ၊ 

(င) မိမှိစ်သကရ်ာေကျာင်း သိုမဟုတ ်ေဒသများသို လွတ်လပ်စွာ ေလာက်ထားပိုင်ခွင့်၊ 

(စ) ဆရာများသည ်ပညာေရးအဆင့်တစ်ခုမှ အြခားအဆင့်တစ်ခသုို ကူးေြပာင်းတာဝန်ထမ်းေဆာင ်လုိပါက 

ထိုအဆင့်အတွက ်လိုအပ်ေသာ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စံုပါက ထမ်းေဆာင်ိုင်ခွင့်၊ 

(ဆ) မူဝါဒများ၊ ပညာေရးဖွံဖိးမစီမံကိန်းများ၊ စီမံချက်များ၊ ပညာေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့ ်အြခားလုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများအတွက် အြကံြပခွင့်၊ ပါဝင်ေဆာင်ရက်ွခင့်ွ။ 

၄၀။ ဆရာများသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည-် 

(က) မိမိလုပ်ငန်းအေပတွင ်တာဝနသိ်စိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်၊ တာဝန်ခံိုင်ေသာ စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ်ေဆာင်ရွက်ပီး 

ေကျာငး်သားများအတွက် စံနမူနာေကာင်းြဖစ်ေရး၊ 

(ခ) ေကျာင်းစာသင်ချနိ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် သင်ိုးန်းတမ်းများ ပီးေြမာက်သည်အထ ိသင်ကား 

ေပးရမည့်အြပင ်ေကျာင်းသားများအတွက် ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာ အသပိညာ၊ အတတပ်ညာ များ၊ 

ကမ်းကျင်မများရရိှေစရန်င့်ှ သင်ယူတတ်ေြမာက်မစံှင့်အည ီသင်ကားေပးေရး၊ 

(ဂ) ေကျာင်းေနအရယွ် ကေလးတိုင်းေကျာင်းေနမဲေရး၊ ေကျာင်းထွက်န်းေလျာ့ပါးေရးှင့် အတန်း အလိုက ်

ေကျာငး်ပီးဆံုးနး် ြမင့်မားေစရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 
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(ဃ) ိုင်ငံေတာ်ှင့် လူအဖွဲအစည်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်ကျယ်ြပန်ေသာအြမင်ရှိပီး ဒီမိုကေရစ ီ

အေလ့အကျင့်ကိုြမတ်ိုး၍ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးေရး၊ 

(င) ပညာသင်ကားရာတွင် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ဆရာေကျာင်းသားဆက်ဆံေရးြဖင့ ်ေကျာင်းသား၏ ပ်ုပိုင်း၊ 

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မမရှိေစဘ ဲသင်ကားေပးေရး။ 

၄၁။ ဝန်ကီးဌာနသည် အစိုးရေကျာင်းများရှိ ဆရာများအား ယင်းတိုတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ပညာေရး အဆင့်အတွင်း 

အရည်အချင်း၊ အေတွအြကံ၊ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ထူးခန်မအလိုက် ရာထူးအဆင့်တိုးြမင့် ြခင်း၊ ချးီြမင့်ြခင်းငှ့ ်

ေနရာေြပာင်းေရြခင်းတိုကိ ုတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ခိုင်င့်ှ မိနယ်အဆင့်အလိုက ်

ခွဲေဝတာဝန်ေပး၍ စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၂။ ဝန်ကီးဌာနှင့ ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသည် ဆရာများ၏ သင်ကားမစွမ်းေဆာင်ရည်များ စဉ်ဆက်မြပတ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရနအ်တွက် ေကျာင်းအေြခြပ ဆရာအတတ်ပညာအစီအစဉ်များ အပါအဝင ်ေလ့လာသင်ယူရန ်

အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးရမည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

ေကျာင်းသား၊ မိဘနှင့် ြပည်သူလူထု၏ အေြခခံပညာေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးနှင့ ်တာဝန်များ 

၄၃။ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်တက်ေရာကသ်င်ယူေနေသာ ေကျာင်းသားများသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခငွ့်အေရးများ 

ရရှိေစရမည-် 

(က) အေြခခံပညာကိ ုပီးေြမာက်သည်အထိ သင်ယူခွင့်၊ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာအဆင့်အလိုက ်တက်ေရာက်ိုင်ေသာ နည်းပညာှင့် သက်ေမွးပညာေရးေကျာင်း များသို 

ကူးေြပာင်းတက်ေရာက်လိုက ကူးေြပာင်းတက်ေရာက်ခွင့်၊ 

(ဂ) ပညာသင်ဆုှင့ ်ေထာက်ပံ့ေကးများကို သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီလူမျိး၊ ဘာသာ၊ အမျိးသား၊ အမျိးသမးီ စသည့် 

မည်သည့်ခွဲြခားမမမရှိဘ ဲခံစားခွင့်၊ 

(ဃ) အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်ေကျာင်းေကာင်စီှင့ ်ပညာေရးလက်ေတွဖွံဖိးမအသင်းအဖွဲ များတွင ်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်။ 

၄၄။ အေြခခံပညာေကျာင်းများတွင ်တက်ေရာကသ်င်ယူေနေသာ ေကျာင်းသားများသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တာဝန်များကို 

ထမ်းေဆာင်ရမည-် 

(က) ိုင်ငံေတာ်ကသတ်မှတ်သည့ ်အခမဲ့မသင်မေနရ ပညာေရးအဆင့် ပီးေြမာက်သည်အထ ိသင်ယူေရး၊ 

(ခ) ေကျာင်းသားတိုင်းသည ်ေကျာင်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပီး ပညာကို ကိးစားေလ့လာသင်ယူ၍ အများင့်ှ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



အေြခခပံညာေရးဥပေဒ 

Page 16 of 18 

(ဂ) ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမွန်ပီး ြပည်သူနီတိှင့် ဒီမိုကေရစ ီအေလ့အကျင့်များ၊ လူအခွင့်အေရး များကုိ 

တန်ဖိုးထားသည့်အြပင ်တာဝနသိ်စိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်၊ စူးစမ်းရှာေဖွေလ့လာလိုေသာ စိတ်ငှ့် 

အြမင်ကျယ်မရှိေသာသူများ ြဖစ်လာရန်အတွက ်ကိးစားအားထုတ်ေရး။ 

၄၅။ မိဘ သိုမဟုတ ်အုပထိ်နး်သူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွင့်အေရးများ ရရိှေစရမည်- 

(က) ဤဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထား ေသာ မည်သည့်ေကျာင်းတွင်မဆိ ုသတ်မှတ်ချက် ှင့ ်ညီွတ်ပါက 

မိမိကေလးကို ေကျာင်းအပ်ပိုင်ခွင့်၊ 

(ခ) အေြခခံပညာေကျာင်းများ၏ ပညာေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးတိုင်း ေကျာင်းေနေရးင့်ှ 

ေကျာင်းအရည်အေသွး ြမင့်မားေရးတိုအတွက် ေကျာင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက ်ပိုင်ခွင့်၊ 

(ဂ) ေကျာင်းသားများကို တာဝနသိ်စိတ်၊ တာဝနယ်ူစိတ၊် စူးစမ်းရာှေဖွ ေလ့လာလိုေသာစိတ်ှင့် 

အြမင်ကျယ်မရှိေသာသူများ ြဖစ်ေစေရးှင့ ်ေကျာင်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုအတွက် မိဘဆရာအသင်း၏ 

လုပင်နး်များတွင် အြကံြပခွင့်၊ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်။ 

၄၆။ မိဘ သိုမဟုတ ်အုပထိ်နး်သူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်- 

(က) မိမိတို၏ ေကျာငး်ေနအရယွက်ေလးများကို အေြခခံပညာသင်ယူပီးေြမာက်ေရးအတွက ်သက်ဆုိင်ရာ ေကျာင်းသို 

ေကျာင်းအပ်ှံေရး၊ ေကျာင်းေနမဲေရးှင့် ယင်းပညာေရးအဆင့်ပီးေြမာက် သည်အထိ သင်ယူေစေရး၊ 

(ခ) မိမိတိုကေလးဘက်စံုဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်၊ စဉ်ဆက်မြပတ်သင်ယူမ အခွင့်အလမ်းများရှိေစရန်ှင့ ်

သင်ယူမဝန်းကျင်ေကာင်း ဖန်တီးေပးေရးအတွက ်ေကျာင်းစီမံခန်ခွဲမေကာ်မတီ၊ ဆရာ၊မိဘဆရာအသင်း၊ 

ေကျာင်းအကျိးေဆာင်အဖွဲ၊ သက်ဆိုင်သူများ၊ အြခားအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး။ 

၄၇။ ရပကွ်က ်သိုမဟုတ် ေကျးရွာလထုူသည ်ေကျာင်းဘက်စံုဖွံဖိးေရးအတွက် ပ့ံပုိးမများင့်ှ အြကံာဏ်များေပးြခင်းြဖင့ ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ်ခငွ့်ရှိသည်။ 

၄၈။ ရပကွ်က ်သိုမဟုတ် ေကျးရွာလထုူသည ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငနး်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရန ်တာဝနရိှ် သည-် 

(က) မိမိရပ်ရွာေဒသရှိ ေကျာင်းေနအရွယ်ကေလးများကို အေြခခံပညာပီးေြမာက်ေရးအတွက ်ဝိုင်းဝန်း ကူညေီရး၊ 

(ခ) မိမိရပ်ရွာေဒသတွင် ေကျာင်းပညာေရးင့်ှ ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်

ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ 

(ဂ) ြပည်သူများ၏ လူေနမအဆင့်အတန်း တုိးတက်ေစရန်င့်ှ အသိာဏ်ပညာြမင့်မားေစရန်တိုအတွက် 

ရပ်ရွာအေြခြပပညာေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပူးေပါင်းပါဝင်ေရး။ 

 

အခန်း (၁၁) 

ဘာေရး 
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၄၉။ သူငယ်တန်းပညာေရးှင့် အေြခခံပညာေရးအဆင့်အလိုက် ပညာေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ှစ်စဉ် 

ဘာေငွလုိအပ်ချက်ကုိ ဦးစီးဌာန သိုမဟုတ ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများက ဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ် 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှတစ်ဆင့် အစုိးရအဖွဲသို တင်ြပေတာင်းခံရမည်။ 

၅၀။ ဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ံုးများှင့ ်ေကျာင်းများသည ်ြပည်တငွး်ြပည်ပ ပုဂိလ် သိုမဟုတ ်

တရားဝင်အဖဲွအစညး်များ၏ ေထာက်ပံ့လှဒါန်းေငွ သိုမဟုတ ်ပစည်းများကိ ုဝန်ကးီဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကးီဌာနများ၏ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အည ီစိစစ်လက်ခံိုင်သည်။ 

၅၁။ ဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ ံုးများှင့ ်ေကျာငး်များသည-် 

(က) ဘာေငွသံုးစွဲရာတွင ်တည်ဆဲဘာေရး စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများှင့်အည ီသံုးစွဲပီး စာရင်း 

ဇယားမှတ်တမ်းများကုိ အလှရင်ှငှ့် အများြပည်သူတို ထင်သာြမင်သာရှိေစရန ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၅၀ အရ လက်ခံရရှိေသာ ေထာက်ပံ့လှဒါနး်ေင ွသိုမဟုတ ်ပစည်းများကို ပညာေရး ကဖွံဖိးမ အတွက် 

ထိေရာက်စွာသံုးစွဲရမည်။ 

(ဂ) ဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီစစ်ေဆးမကိ ုခံယူရ မည်။ 

 

အခန်း (၁၂) 

အေထွေထွ 

၅၂။ ကိုယ်ပိုင ်သိုမဟုတ ်ပုဂလိကေကျာင်းများကိ ုတည်ေထာင်ခွင့်ြပြခင်းှင့် ပညာေရးလုပ်ငန်းများ၌ 

ပဂုလကိအခန်းက၏ ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းတိုကိ ုသက်ဆိုင်ရာဥပေဒများငှ့်အည ီေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၃။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကီးဌာနှင့ ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်းှင့် စည်းကမ်းများကိ ုအစိုးရအဖဲွ၏ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

(ခ) ေကာင်စီ၊ ဝန်ကီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများသည ်အမိန် ေကာြ်ငာစာ၊ 

အမနိ်၊ န်ကားချက်င့်ှ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ထုတ်ြပန်ိုင်သည်။ 

၅၄။ ဤဥပေဒမြပာနး်မကီ တည်ရှိခဲ့ေသာ ပညာေရးဆိုင်ရာဥပေဒများအရ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့ ်နည်းဥပေဒ များ၊ စည်းမျဉ်း၊ 

စည်းကမ်း၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချကှ်င့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည ်ဤဥပေဒှင့် မဆန်ကျင်သေရွ 

ဆက်လက်ကျင့်သံုးိုင်သည်။ 

၅၅။ ၁၉၇၃ ခုစှ၊် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအေြခခံပညာေရးဥပေဒ (ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံ 

ေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ ်၁၄)ကုိ ဤဥပေဒြဖင့ ်ပု်သိမ်းလိုက်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ ်ဖွဲစညး်ပုံအေြခခဥံပေဒအရ က်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 
(ပံု)ဝင်းြမင့် 
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ိုင်ငံေတာ်သမတ 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် 
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