
အမျို းသားပညာရေးဥပရေကို ပပင်ဆင်သည့် ဥပရေ 

 (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်ဥပရေအမှတ်  ၃၈။) 

၁၃၇၇  ခုနှစ်၊ ပေမဝါဆုိလဆန်း  ၉  ေက် 

 ( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊   ဇွန်လ   ၂၅  ေက်) 

 ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပရေကို အမျိုးသားပညာရေးဥပရေကို ပပင်ဆင်သည့် ဥပရေ ဟရုခါ်တွင်ရစေမည်။ 

၂။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုေ်မခွဲ (ဆ)၊ ပုေ်မခွဲ(ဓ)၊ ပုေ်မခွဲ(ဘ)၊ ပုေ်မခွဲ(ယ) နှင့် ပုေ်မခွဲ(ဠ) တိုက့ို 

ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

  “( ဂ )  ရကာ်မေှင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပရေ ပုေ်မ ၅ အေ ဖဲွစ့ည်းေားသည့် အမျို းသားပညာရေး 

  မူဝါေရကာ်မေှင်ကုိ ဆုိသည်။ 

  (ဆ) အမျို းသားပညာရေး ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံရတာ်ေိှ တုိင်းေင်းသားအားလံုး၏ ဘာသာ 

စကား၊ စာရပ၊ ယဉ်ရကျးမှု၊ အနုပညာ၊ ရုိးောဓရလ့နှင့် သမုိင်းအရမွအနှစ်များ၏ 

အနှစ်သာေများကုိ တန်ဖုိးေားေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်နုိင်ရသာ ဘက်စံုအရတွးအရခါ် 

အယူအဆမှန်ကန်၍  လွတ်လပ်စွာရတွးရခါ်နုိင်သည့် အကျင့်စာေိတ္တ ရကာင်းမွန်ရသာ 

လူစ့ွမ်းအားအေင်းအပမစ်များကို ပပုစုပျ ိုးရောင်နိ ုင်ေန်နှင့် ရခတ်စနစ်၏ 

လုိအပ်ချက်နှင့်အညီ နုိင်ငံရတာ်ကုိ ရခတ်မီဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေးသုိ ့ပုိရ့ဆာင်နုိင်စွမ်း 

ေိှသည့် ပညာရေးကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဓ ) အဆင့်ပမင့်ပညာရေး ဆိုသည်မှာ အရပခခံပညာရေး၏ အပမင့်ဆုံးအဆင့် 

သိုမ့ဟုတ် ယင်းနှင့်တူညီရသာအဆင့် ရအာင်ပမင်ဖပီးသူများကုိ အမျို းသားပညာရေး 

မူဝါေရကာ်မေှင်က အသိအမှတ်ပပုေားသည့် ရကျာင်းတစ်ခုခုက ရလ့ကျင့်သင်ကကား 

ရပးရသာ ပညာရေးကုိ ဆုိသည်။ 

 (ဘ) အေူးပညာရေးအစီအစဉ် ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အေူးအစီအစဉ်ပဖင့် 

သင်ကကားရပးနိုင်ေန် ရကျာင်းများတည်ရောင်ဖွင် ့လှစ်၍ သင့်ရလျာ်ရသာ 

သင်ကကားနည်းစနစ်ပဖင့် ပညာသင်ကကားရပးပခင်းကုိ ဆုိသည်။ 

 (ယ) အမျို းသားပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အေည်အရသွးအာမခံမှုအကဲပဖတ်ရကာ်မတီ 

ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရတာ်တွင် အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ 

ပညာရေးမူဝါေများ၊ ပညာရေးစီမံကိန်းများ၊ ပညာရေးအမျိုးအစားများနှင့် 
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ပညာရေးအဆင့်အသီးသီး၏ အေည်အရသွးအာမခံမှုကုိအကဲပဖတ် ရဆာင်ေွက်ေန် 

သက်ဆုိင်ော ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ ပါဝင်ဖွ ဲ စ့ည်းေားရသာ အဖွဲ အ့စည်းကို 

ဆုိသည်။ 

 ( ဠ ) တက္က သုိလ်ရကာင်စီ ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ော တက္က သုိလ်၏ပါရမာက္ခချု ပ်၊ ေုတိယ 

ပါရမာက္ခချုပ်များ၊ ၎င်းတုိနှ့င့် အဆင့်တူညီရသာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မဟာဌာနမှူးများ၊ 

ဌာနမှူးများ၊ ဘာသာေပ်ဆုိင်ော ပါရမာက္ခများ၊ စီမံခန်ခဲွ့ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆုိင်ော 

တာဝန်ေိှသူများ၊ ဆောများကရေွးချယ်ရသာကုိယ်စားလှယ်များ၊ ရကျာင်းသားများက 

ရေွးချယ်ရသာ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အများယံုကကည်ရလးစားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင် ့ 

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ောတက္က သိုလ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း 

အေ ဖွဲ စ့ည်းသည့်ရကာင်စီကို ဆိုသည်။”  

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (ေ) တွင် ပါေိှရသာ “အမျိုးသားပညာရေးရကာ်မေှင်က” ဆိုသည့် စကားေပ်ကို 

“အမျို းသားပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အေည်အရသွးအာမခံမှု အကဲပဖတ်ရကာ်မတီက” 

ဆုိသည့်စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

 ( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ဠ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (အ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတုိင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “(အ) လူတုိင်းအကျုံ းဝင်ပညာရေး ဆုိသည်မှာ မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် အရကကာင်း 

အမျိုးမျိုးရကကာင့် ပညာသင်ယူခွင့်မေေိှသူများကုိ ရကျာင်းပညာရေး သုိမ့ဟုတ် 

ရကျာင်းပပင်ပ ပညာရေးတစ်ခုခုတွင် ပညာသင်ယူဆည်းပူးခွင် ့ ေှ ိရစေန် 

အခွင့်အလမ်းဖန်တီးရပးသည့် အစီအစဉ်ကုိ ဆုိသည်။” 

၃။  အမျို းသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခဲွ (ဆ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ဇ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဈ) တုိကုိ့ 

ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည် - 

 “( ဇ ) နိုင်ငံသားများ၏ ရမွးောပါ အခွင့်အရေးပဖစ်ရသာ ပညာသင်ယူခွင့်ကုိ နုိင်ငံသားတုိင်း 

ခံစားေေိှရစေန်၊ 

 (ဈ) မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါေများနှင့် ယင်းတုိကုိ့ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှု၊ စီမံချက်၊ 

ပညာရေးဖံွ ့ဖဖိုးမှုစီမံကိန်းများကုိလည်းရကာင်း၊ ပညာရေးနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ဥပရေများ၊ 

အပခားလုပ်ေံုးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိလည်းရကာင်း  

ပပည်သူလူေုက သိေိှေယူနိုင်ေန်။” 

၄။ အမျိုးသားပညာရေးဥပရေပုေ်မ ၄ တွင် - 

 (က) ပုေ်မခွဲ (က) ၏ အေကတ်ွင် ပုေ်မခွဲ (က)၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ဂ) တိုအ့ပဖစ် 

ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည် - 

“(က) နုိင်ငံရတာ်တွင် ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော အပခားဥပရေများနှင့်အညီ ပညာရေး 

လွတ်လပ်ခွင့်ေိှရေး၊ 
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( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနများသည် ပညာရေးမူဝါေများ၊ ဆက်စပ် 

ဥပရေများနှင့် နည်းဥပရေများ ရေးဆဲွောတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ၊ ပညာရေး 

ဆိုင်ော အေပ်ဘက်အဖွဲ အ့စည်းများ၊ မိဘများ၊ ဆောများက ရေွးချယ်ရသာ 

ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် ရကျာင်းသားများက ရေွးချယ်ရသာ ကုိယ်စားလှယ်များ၏ 

အကကံပပုချက်များကုိ ေယူရေး၊ 

  ( ဂ ) အဆင့်ပမင့်ပညာရကျာင်းများတွင် ဆောသမဂ္ဂများနှင့် ရကျာင်းသားသမဂ္ဂများကုိ 

သက်ဆုိင်ောတက္က သုိလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖဲွစ့ည်းတည်ရောင် 

လှုပ်ေှားခွင့်ေိှရေး၊” 

 ( ခ ) ပုေ်မခွဲ(ဂ) ကုိ ပုေ်မခွဲ (စ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

  “( စ ) ရကျာင်းရနအေွယ် ကရလးသူငယ်နှင့် လူငယ်အားလံုး ပညာသင်ယူခွင့်ေေိှရေး 

အတွက် မသန်စွမ်းသူ နိုင်ငံသားများအပါအဝင် အရကကာင်းအမျိုးမျိုးရကကာင့် 

ပညာသင်ယူနုိင်ခ့ဲပခင်း မေိှသူများကုိ ပညာရေးအဆင့်တုိင်းတွင် ပညာသင်ယူခွင့် 

ေေိှရစေန် အေူးပညာရေးအစီအစဉ်နှင့် ပညာရေးအေူးဝန်ရဆာင်မှု အစီအစဉ်များ 

အပါအဝင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအစီအစဉ်ေားေိှရေး၊”  

 ( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ဇ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဈ) တုိကုိ့ ပုေ်မခဲွ(ဋ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဌ) တုိအ့ပဖစ် ရအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးေမည် - 

  “( ဋ ) တက္က သုိလ်ဝင်ခွင့်အတွက် သင်ယူလုိသည့် ဘာသာေပ်နှင့် တက္က သုိလ်ကုိ သင်ယူသူ 

ကုိယ်တိုင် ရေွးချယ်ရလျှောက်ေားခွင့်ေိှဖပီး တက္က သိုလ်ဝင်ခွင် ့ကို အရပခခံပညာ 

အေက်တန်း စာရမးပွဲေမှတ်ပဖင့်သာ စိစစ်ဆုံးပဖတ်ရေွးချယ်ပခင်းမဟုတ်ဘဲ 

တက်ရောက်လုိသည့် တက္က သုိလ်၏ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ စိစစ်ရေွးချယ်သည့် 

စနစ်ေားေိှရေး၊  

  ( ဌ ) ရကျာင်းများတွင် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ အ့စည်းများ၏ စွက်ဖက်မှုမှ 

ကင်းလွတ်ရစရေး၊” 

 (ဃ) ပုေ်မခဲွ (ဍ) ကုိ ပုေ်မခဲွ (တ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေိုးေမည် - 

 “(တ)  ဗဟိခုျုပ်ကုိင်မှုရလျှော့ချသည့် ပညာရေးစနစ်ကုိကျင့်သုံးရေး။” 

 ( င ) ပုေ်မခွဲ(က)၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)၊ ပုေ်မခွဲ(ဃ) ၊ ပုေ်မခွဲ(င)၊ ပုေ်မခွဲ(စ)၊ ပုေ်မခွဲ(ဆ)၊ပုေ်မခွဲ(ည)၊ 

ပုေ်မခွဲ (ဋ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (ဌ) တိုကုိ့ ပုေ်မခွဲ(ဃ)၊ ပုေ်မခွဲ(င)၊ ပုေ်မခွဲ(ဆ)၊ ပုေ်မခွဲ(ဇ)၊ 

ပုေ်မခွဲ(ဈ)၊ ပုေ်မခွဲ(ည)၊ ပုေ်မခွဲ(ဍ)၊ ပုေ်မခွဲ (ဎ) နှင့် ပုေ်မခွဲ(ဏ) တုိအ့ပဖစ် ပပန်လည် 

အမှတ်စဉ်ေမည်။        
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၅။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ၏ အခန်း(၄) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးေမည်- 

အခန်း(၄) 

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါေရကာ်မေှင် ဖွဲ စ့ည်းပခင်းနှင့် ရကာ်မေှင်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

  “၅။(က) အစုိးေအဖဲွသ့ည် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါေရကာ်မေှင်ကုိ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်၏ 

အတည်ပပုချက်ပဖင့် ရအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ စ့ည်းေမည်- 

     ( ၁ )  နိုင်ငံရတာ်သမ္မတက ရေွးချယ်အဆိုပပုသည့် နိုင်ငံ ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ရသာ 

ပညာေှင်(၂) ဦး၊ 

      ( ၂ ) ပပည်သူလ့ွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ရေွးချယ်ရပးရသာ ပညာေှင် (၁) ဦး၊   

   ( ၃ ) အမျိုးသားလွှတ်ရတာ်ဥက္က ဋ္ဌက ရေွးချယ်ရပးရသာ ပညာေှင် (၁) ဦး၊ 

  ( ၄ ) ဝန်ကကီးဌာနမှ ကုိယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ 

  ( ၅ ) အရပခခံပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာေှင် (၂) ဦး၊ 

  ( ၆ ) အဆင့်ပမင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာေှင် (၅) ဦး၊ 

  ( ၇ ) နည်းပညာနှင့် သက်ရမွးပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာေှင် (၂) ဦး၊ 

  ( ၈ ) ဆောအတတ်သင်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာေှင်(၂) ဦး၊ 

   ( ၉ ) လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကဏ္ဍမှ ပညာေှင် (၁) ဦး၊ 

  (၁၀)  သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပညာေှင် (၂) ဦး၊ 

  (၁၁) ဥပရေပညာေှင် (၁) ဦး။ 

  ( ခ ) ရကာ်မေှင်၏ ဥက္က ဋ္ဌနှင့် ေုတိယဥက္က ဋ္ဌတိုကိ့ု ရကာ်မေှင်အဖွဲ ဝ့င်များက ရေွးရကာက် 

တင်ရပမှာက်ေမည်။ 

  ( ဂ ) ရကာ်မေှင်၏ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တဲွဖက်အတွင်းရေးမှူးတုိ၏့ တာဝန်ကုိ ဝန်ကကီးဌာနမှ 

ကုိယ်စားလှယ်များအားရပးအပ်၍ ရကာ်မေှင်၏ရံုးလုပ်ငန်းကုိပါ တာဝန်ခံရဆာင်ေွက် 

ရစေမည်။ 

  (ဃ) အစိုးေအဖွဲ သ့ည် လိုအပ်ပါက ရကာ်မေှင်ကို ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်၏ အတည် 

ပပုချက်ပဖင့် ပပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

  ( င ) ရကာ်မေှင်၏ သက်တမ်းသည် သာမန်အားပဖင့် ငါးနှစ် ပဖစ်သည်။ 

 ၆။ ရကာ်မေှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပဖစ်သည်- 

  (က) အမျိုးသားပညာရေးေည်မှန်းချက်များနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော မူဝါေများချမှတ်ရပးပခင်း၊ 

  ( ခ ) အမျိုးသားပညာရေး ေည်မှန်းချက်များ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် 

လိုအပ်ရသာ အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရကာ်မတီ၊ အမျိုးသားပညာရေးအဆင့် 
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အတန်းနှင့် အေည်အရသွးအာမခံမှုအကဲပဖတ်ရေးရကာ်မတီ၊ ပုေ်မ၂၇ အေ ဖဲွစ့ည်းရသာ 

ရကာ်မတီ၊ အပခားလုိအပ်ရသာ ရကာ်မတီ၊ ရကာင်စီ နှင့် အဖွဲ မ့ျားကုိ ဖဲွစ့ည်းတာဝန် 

ရပးအပ်ပခင်း၊ 

  ( ဂ ) ပညာရေးစနစ်နှင် ့ ပညာရေးဆိုင်ောမူဝါေများ၊ ပညာရေးဆိုင်ောစီမံကိန်းများ 

အရကာင်အေည်ရဖာ်မှုအရပါ် အကဲပဖတ်သုံးသပ်ပခင်းနှင့် အကကံပပုပခင်း၊ 

  (ဃ) အေည်အရသွးအာမခံမှု စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်နုိင်ေန် မူဝါေများချမှတ်ပခင်းနှင် ့

လမ်းညွှန်ပခင်း၊ 

  ( င ) ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အစုိးေအဖဲွ၊့ ရေသဆုိင်ောအုပ်ချု ပ်ရေးအဖဲွမ့ျားေံမှ ရငွရကကးနှင့် 

အရောက်အပံ့များေေှိေန် ညိှနှိုင်းရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

  ( စ ) ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပမှ ရငွရကကးနှင့် အရောက်အပံ့များေယူ 

သုံးစွဲနိုင်ေန် အလိုင့ှာမူဝါေချမှတ်ပခင်း၊ 

  (ဆ) ရကျာင်းများဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ေပ်ဆုိင်းပခင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းပခင်းဆုိင်ော မူဝါေများ 

ချမှတ်ပခင်း၊ 

  ( ဇ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများက ပပုစုတင်ပပရသာ ပညာရေးဆုိင်ော 

စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းရပးပခင်း၊ 

  ( ဈ ) ရကာ်မေှင်သည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ချက်များကုိ ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်နှင့် 

အစိုးေအဖွဲ သ့ိ ု  ့အနည်းဆံုး ရပခာက်လတစ်ကကိမ် အစီေင်ခံ တင်ပပပခင်း။ 

 ၇။ ရကာ်မေှင်သည် တက္က သုိလ်၊ ေီဂေီရကာလိပ်၊ ရကာလိပ်နှင့် သိပ္ပံများ၏ လွတ်လပ်ရသာ 

ကိုယ်ပိုင်စီမံခန်ခ့ွဲမှုကို မေိခုိက်ရစဘဲ မူဝါေဆုိင်ော ကိစ္စေပ်များတွင်သာ ရပါင်းစပ်ပဖည့်ဆည်း 

ရပးပခင်းပဖင့် ယင်းတို၏့ ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုကုိ အရောက်အကူပပုေမည်။ 

 ၈။ နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ရသာ ရကာ်မေှင်အဖွဲဝ့င်များ၏ ချီးပမှင့်ရငွနှင့်စေိတ်ကုိ အစုိးေအဖဲွက့ 

သတ်မှတ်ရပးေမည်။ 

 ၉။ ရကာ်မေှင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရံုးလုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ဝန်ကကီးဌာနက စီစဉ်ရဆာင်ေွက် 

ရပးေမည်။ 

 ၁၀။ ရကာ်မေှင်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်ကျစေိတ်များကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာေန်ပုံရငွမှ 

ကျခံရစေမည်။” 

၆။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ(ဂ) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “( ဂ ) ပုေ်မခဲွ(က) ပါပညာရေးအဆင့်တစ်ခုဖပီးရပမာက်မှုအတွက် သင်ယူတတ်ရပမာက်မှုအဆင့်ကုိ 

စစ်ရဆးအကဲပဖတ်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ောပညာရေးဥပရေ၏ နည်းဥပရေများတွင် 

သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းေမည်။” 
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၇။ အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၀ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခဲွ (ဂ) ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးေမည် - 

  “(ဂ)  နိုင်ငံရတာ်ေှိ တိုင်းေင်းသားအားလုံး၏ ဘာသာစကား၊ စာရပ၊ ယဉ်ရကျးမှု၊ 

အနုပညာ၊  ရုိးောဓရလ့နှင့် သမုိင်းအရမွအနှစ်တုိ၏့ အနှစ်သာေများကုိ တန်ဖုိးေား၍ 

တုိင်းေင်းသားအားလံုးဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေးနှင့် နုိင်ငံရတာ်ရခတ်မီဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေးတုိ ့

အတွက် လုိအပ်ရသာ ဆောများ ရမွးေုတ်ရပးေမည်။” 

 (ခ) ပုေ်မခဲွ (ဂ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ဃ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “(ဃ) မသန်စွမ်းသူများအား သင့်ရလျာ်သည့် သင်ကကားရေးနည်းစနစ်များပဖင့်   

 သင်ကကားရပးနိုင်မည့် ဆောများရပါ်ေွန်းလာရစေန် စီမံကိန်းများချမှတ် 

 ရဆာင်ေွက်ေမည်။”   

၈။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေပုေ်မ ၂၁ တွင်- 

 (က)  ပုေ်မခွဲ (က) တွင် ပါေှိရသာ “မူလတန်းအဆင့်” ဆုိသည့် စကားေပ်ကုိ “အရပခခံပညာ 

မူလတန်းအဆင့်” ဆုိသည့် စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

 (ခ)  ပုေ်မခဲွ(ခ)တွင်ပါေိှရသာ “အလယ်တန်းအဆင့် ရအာင်ပမင်ဖပီးရပမာက်သူများ တက်ရောက် 

နုိင်ရသာ” ဆုိသည့် စကားေပ်ကုိ “အရပခခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် ရအာင်ပမင်ဖပီးရပမာက် 

သူများနှင့် ညီမျှေသည့် အေည်အချင်းေိှသူများ တက်ရောက်နိုင်ရသာ” ဆုိသည့် စကားေပ် 

ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

 (ဂ)  ပုေ်မခဲွ(ဂ) တွင် ပါေိှရသာ “အရပခခံပညာအေက်တန်း အဆင့်ရအာင်ပမင်ဖပီးရပမာက်သူများ 

တက်ရောက်နုိင်ရသာ” ဆုိသည့်စကားေပ်ကုိ “အရပခခံပညာအေက်တန်းအဆင့်ရအာင်ပမင် 

ဖပီးရပမာက်သူများနှင့် ညီမျှေသည့် အေည်အချင်းေိှသူများ တက်ရောက်နိုင်ရသာ” ဆုိသည့် 

စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

၉။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၂ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၂၂။ ပုေ်မ ၂၁ ပါ ပညာရေးအဆင့်များတွင် အပ်နှင်းမည့် ေီပလုိမာနှင့် ရအာင်လက်မှတ်တုိ၏့ 

အမျိုးအစား၊ အဆင့်အတန်းတိုက့ို အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အေည်အရသွး 

အာမခံမှု အကဲပဖတ်ရကာ်မတီက စိစစ်ေမည်။”  

၁၀။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၄ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

“၂၄။ နည်းပညာနှင့် သက်ရမွးပညာရေးဆုိင်ော ရကျာင်းများနှင့် သင်တန်းများကုိ ဤဥပရေနှင့် 

ပညာရေးဆုိင်ော အပခားဥပရေနှင့်အညီ စီမံခန်ခဲွ့ခွင့်ေိှရသာ ရကျာင်းများနှင့် သင်တန်းများအပဖစ် 

ေူရောင်ေမည်။” 
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၁၁။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၇ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၂၇။ ရကာ်မေှင်သည် အဆင့်ပမင့်ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စေပ်များကို လိုအပ်သလို 

ညိှနှိုင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် သင့်ရလျာ်ရသာပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် လွတ်လပ်စွာေပ်တည်ရသာ ရကာ်မတီ 

တစ်ခုကုိ ဖွဲ စ့ည်းရပးနိုင်သည်။” 

၁၂။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၂၈ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၂၈။ အဆင့်ပမင့်ပညာ သင်ကကားရေးကို အရကာင်အေည်ရဖာ်သည့် ရကျာင်းများသည် - 

  (က) သုရတသနနှင့် ပညာေပ်ဖွံ ့ဖဖိုးမှုကုိ ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

  ( ခ ) တက္က သိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်သင်ယူလုိသည့် ဘာသာေပ်နှင့် တက္က သုိလ်ကုိ သင်ယူသူ 

ကိုယ်တိုင်ရေွးချယ်ရလျှောက်ေားခွင့်ေှိဖပီး တက္က သိုလ်ဝင်ခွင် ့ကို အရပခခံပညာ 

အေက်တန်းစာရမးပဲွ ေမှတ်ပဖင့်သာဆံုးပဖတ်ပခင်း မဟုတ်ဘဲ တက်ရောက်လုိသည့် 

တက္က သိုလ်၏ ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင် ့အညီ သတ်မှတ်ေားရသာ တက္က သုိလ်ဝင်ခွင့် 

စနစ်ကုိ ကျင့်သုံးေမည်။ 

  ( ဂ ) တက္က သုိလ်၏ စီမံခန်ခဲွ့ရေးကုိ တက္က သုိလ်ရကာင်စီက တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

  (ဃ) အဆင့်ပမင့်ပညာရကျာင်းများသည် ပညာရေးဆုိင်ော လုပ်ငန်းများကုိ လွတ်လပ်စွာ 

စီမံခန်ခ့ွဲခွင့်ေိှေမည်။” 

၁၃။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၃၅ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

“၃၅။ ပပည်တွင်းပပည်ပမှဖွင့်လှစ်ရသာ အရပခခံပညာရေးရကျာင်း၊ သင်တန်းရကျာင်း၊ နည်းပညာ 

နှင့် သက်ရမွးပညာရေးရကျာင်း၊ အဆင့်ပမင့်ပညာရေး အဆင့်အတန်းေိှရသာရကျာင်း၊ တက္က သုိလ်၊ ေီဂေီ 

ရကာလိပ်၊ ရကာလိပ်နှင် ့ သိပ္ပံများသည် ဤဥပရေ သိုမ့ဟုတ် တည်ဆဲပညာရေးဥပရေ 

တစ်ေပ်ေပ်နှင့် ကုိက်ညီမှုေိှရစေမည်။” 

၁၄။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၃၆ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးေမည် - 

 “၃၆။ ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ောအပခားဥပရေများနှင့်အညီ တည်ရောင်ခွင့်ေေိှရသာ 

ရကျာင်းများသည် မိမိရကျာင်း၏ အဆင့်အတန်းအလိုက် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ 

ရအာင်လက်မှတ်၊ ေီပလိုမာနှင့် ဘဲွတ့ိုကုိ့ အပ်နှင်းပိုင်ခွင့်ေိှသည်။” 

၁၅။  အမျို းသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၃၇ ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးေမည်- 

 “၃၇။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနတိုသ့ည် - 

   (က) မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာသင်ယူသည့် အဆင့်တိုင်းတွင် တန်းတူပညာ 

သင်ကကားရေး၊ အရောက်အကူပပု ကိေိယာများေေှ ိရေး၊  သင့်ရလျာ်ရသာ 
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သင်ကကားနည်းစနစ်များ ညိှနှိုင်းစီစဉ်နုိင်ရေးနှင့် အတားအဆီးမေိှရသာ ရကျာင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးနိငု်ရေးတိုကုိ့ စီမံကိန်းရေးဆဲွရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

   ( ခ ) အေူးပညာရေးအစီအစဉ်ပဖင့် သင်ကကားရပးရသာရကျာင်းများ ေူရောင်နုိင်ေန် 

စီစဉ်ရပးေမည်။ ပုဂ္ဂလိကလူမှုရေးအဖွဲ အ့စည်းနှင့် မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲမ့ျား က 

ယင်းရကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်လုိရကကာင်း တင်ပပလာလျှေင် ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော 

အပခားဥပရေများနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။” 

၁၆။ အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၈ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၃၈။ ဝန်ကကီးဌာနနှင့်ရေသဆုိင်ောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ မ့ျားသည်  - 

(က) ရေွှ ရ့ပပာင်းလုပ်သားများ၏ သားသမီးများနှင့် မိသားစုဝင်များအတွက် အခမဲ့ 

မသင်မရနေ အရပခခံပညာ မူလတန်းအဆင့် ပညာရေးဖပီးရပမာက်ရစရေးနှင့် 

အဆင့်ဆင့်တိုးချဲ  ့ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်နိုင်ရေးတိုအ့တွက် ရေွ လ့ျား 

ရကျာင်းများ တည်ရောင်နိုင်ေန် စီစဉ်ရပးေမည်။ 

( ခ ) ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု နည်းပါးရသာ၊ နယ်ရပမရအးချမ်းမှုမေိှရသာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး 

ခက်ခဲရသာရေသများနှင့် သဘာဝရဘးအန္တောယ်ကကုံ ရတွရ့နေရသာ ရေသများအတွက် 

အရေးရပါ်ယာယီရကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကကားရပးသည့် ပညာရေးအေူးဝန်ရဆာင်မှုကုိ 

စီစဉ်ရပးေမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (က) နှင် ့ ပုေ်မခွဲ (ခ) တိုက့ိ ု ရဆာင်ေွက်ောတွင် လိုအပ်ပါက အပခား 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။” 

၁၇။ အမျိုးသားပညာရေးဥပရေ ပုေ်မ ၃၉  နှင့် ပုေ်မ ၄၁၊ ပုေ်မခွဲ(က) တိုတ့ွင် ပါေှိရသာ 

“ရကာ်မေှင်” ဆုိသည့် စကားေပ်ကို “ရကာ်မေှင် က ဖွဲ စ့ည်းရပးရသာ အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း 

ရကာ်မတီ” ဆိုသည့် စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

၁၈။  အမျိုးသားပညာရေးဥပရေပုေ်မ ၃၉ တွင် - 

 (က) ပုေ်မခွဲ(ဆ) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

  “(ဆ) သင်ရုိးညွှန်းတမ်းစံကုိ အရပခခံ၍ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းဖံွ ့ဖဖိုးမှုကုိ တုိင်းရေသကကီးနှင့် 

ပပည်နယ်အလိုက် ရဆာင်ေွက်နိုင်ခွင့်ေိှရေး၊” 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ (ဇ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (ဈ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ည) တုိအ့ပဖစ် ရအာက်ပါအတုိင်း 

ပဖည့်စွက်ေမည်- 

  “( ဈ ) သင်ယူသူများ၏ ဘက်စံုဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုကုိ မဏိ္ဍုင်ေားရသာ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းနှင့် 

သင်ကကားနည်းစနစ်များပဖစ်ရစရေးနှင့် သင်ယူသူ၏ အသက်အေွယ် သဘာဝနှင့် 

ကုိက်ညီမှုေိှရစရေး၊ 



9 
 

 
 

   (ည) ရေှးဦးအေွယ်ကရလးသူငယ်ပညာရေး၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်း 

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုေိှရစရေး၊” 

၁၉။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၄၀ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၄၀။ ရကာ်မေှင်သည် အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရကာ်မတီကုိ သင့်ရလျာ်ရသာ ကျွမ်းကျင် 

ပညာေှင်များပဖင့် ဖွဲ စ့ည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ သတ်မှတ်ရပးေမည်။” 

၂၀။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၄၁၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “( ခ ) မသန်စွမ်းသူများအတွက် သင်ကကားေမည့် အေူးပညာရေးအစီအစဉ်၏ သင်ရိုး 

ညွှန်းတမ်းကို သက်ဆိုင်ော ပညာရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာေှင်များနှင့် ညှိနှိုင်း 

အတည်ပပုပပဋ္ဌာန်းရပးေမည်။” 

၂၁။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၄၂၊ ပုေ်မခွဲ(က)ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “(က) အစုိးေရကျာင်းများနှင့် အပခားရကျာင်းများ အပပန်အလှန်ဆက်သွယ်ကူးရပပာင်း သင်ကကား 

နိုင်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကူညီရဆာင်ေွက်ေမည်။” 

၂၂။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၄၃၊ ပုေ်မခွဲ (ခ)ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “( ခ ) အရပခခံပညာအဆင့်တွင် တုိင်းေင်းသားဘာသာစကားကုိ ပမန်မာဘာသာစကားနှင့်အတူ 

စာသင်ခန်းသုံး ဘာသာစကားအပဖစ် တွဲဖက်အသုံးပပုနိုင်သည်။” 

၂၃။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၄၉ တွင် ပုေ်မခဲွ(က)၊ ပုေ်မခဲွ (ဃ) နှင့် ပုေ်မခဲွ(စ) တုိကုိ့ ရအာက်ပါအတုိင်း 

အစားေိုးေမည် - 

 “(က) ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော အပခားဥပရေများနှင့်အညီ ပ့ံပုိး 

ကူညီေမည်။ 

  (ဃ) ပညာေူးချွန်သူများ၊ ပညာသင်ယူေန် အခက်အခဲေိှသူများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် 

ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ရေး အစီအစဉ်ကို ရဖာ်ရဆာင်ရပးေမည်။ ပပင်ပမှကူညီ 

ရဆာင်ေွက်ပခင်းကုိ စိစစ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။ 

  ( စ ) ပညာရေးဆုိင်ော စီမံခန်ခဲွ့ရေးကိစ္စများကုိ ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော အပခားဥပရေများ 

နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန်ခ့ွဲခွင့် ေှိရစေမည်။” 

၂၄။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၅၀ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “၅၀။ ဆောများသည် - 

  (က) အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကုိ ေိခိုက်မှုမေိှရစဘဲ လွတ်လပ်စွာ သုရတသနပပုခွင် ့ 

ေိှေမည်။ 
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  ( ခ ) သင်ယူမှုဖွံ ့ဖဖိုးရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်ကုိက်ညီရသာ နည်းစနစ်များကုိ 

လွတ်လပ်စွာ ရေွးချယ်ခွင့်ေိှေမည်။ 

  ( ဂ ) သင်ကကားရေးအေည်အရသွးပမင့်မားရေးအတွက် ပပည်တွင်းပပည်ပတွင် ပညာ 

ဆက်လက်သင်ယူေန် အခွင့်အလမ်းေိှေမည်။ 

  (ဃ) မိမိနှစ်သက်ောရကျာင်း သုိမ့ဟုတ် ရေသများကုိ လွတ်လပ်စွာ ရလျှောက်ေားပုိင်ခွင့် 

ေိှေမည်။” 

၂၅။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၅၃ ကို  ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

  “၅၃။ (က) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ောဝန်ကကီးဌာနများသည် ဆောများ၏ တာဝန်နှင့် 

အခွင့်အရေးများကုိ သတ်မှတ်ရပးေမည်။ 

   ( ခ ) ပညာရေးအဆင့်အသီးသီးတွင် ဘာသာေပ်အားလံုးကုိ တန်ဖုိးေားဖပီး သင်ကကား 

ရနရသာ ဆောများအကကား ခွဲပခားပခင်းမေိှရစေ။  

   ( ဂ ) ဆောပဖစ်နုိင်ရေးအတွက် ဆီရလျာ်အပ်စပ်ရသာ လုပ်ငန်းများတွင် မသန်စွမ်းမှုကုိ 

အရကကာင်းပပု၍ခွဲပခားပခင်း မေိှရစေ။” 

၂၆။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ အခန်း ၁၁  ရခါင်းစဉ်ပဖစ်ရသာ “ပညာရေးစီမံခန်ခဲွ့မှုနှင့်ကကီးကကပ်မှု” 

ဆုိသည့် စကားေပ်ကုိ “ပညာရေးစီမံခန်ခ့ွဲမှု” ဆုိသည့် စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။ 

၂၇။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၅၆၊ ပုေ်မခွဲ (က) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၅၆။(က) ဝန်ကကီးဌာန၊ သက်ဆုိင်ော ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပုေ်မ ၂၇ အေ ဖဲွစ့ည်းရသာ ရကာ်မတီတုိသ့ည် 

သက်ဆုိင်ောအဆင့်ပမင့်ပညာရကျာင်းများကုိ ဤဥပရေနှင့် ပညာရေးဆုိင်ော အပခား 

ဥပရေများနှင့်အညီ စီမံခန်ခဲွ့ေမည်။” 

၂၈။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၅၇ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဃ) တုိကုိ့ ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးေမည် - 

  “( ခ ) ေူးပခားရသာလုပ်ငန်းသဘာဝအေအစုိးေအဖဲွ၏့သီးပခားခွင့်ပပုချက်ပဖင့် ပပည်ရောင်စု 

ောေူးဝန်အဖွဲ ၊့ ပပည်ေဲရေးဝန်ကကီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကကီးဌာန၊ နယ်စပ် 

ရေးောဝန်ကကီးဌာနနှင့် သာသနာရေးဝန်ကကီးဌာနတုိက့ ေူရောင်ဖွင့်လှစ်ေားသည့် 

အဆင့်ပမင့်ပညာရကျာင်းများကုိ သက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနများက ဥပရေများနှင့်အညီ 

စီမံခန်ခ့ွဲေမည်။ 

  (ဃ) ပုေ်မခဲွ(ခ) ပါအဆင့်ပမင့် ပညာရကျာင်းများမှအပ ကျန်အဆင့်ပမင့်ပညာရကျာင်းများ 

တွင် မိမိတိ ု၏့ သင်ကကားရေးနှင် ့ စီမံခန် ခ့ွ ဲရေးဆိ ုင်ော ကိစ္စေပ်များကို 

ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန် တက္က သုိလ်ရကာင်စီကုိ သက်ဆုိင်ော တက္က သုိလ်အသီးသီး၏ 

ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းခွင့်ပပုေမည်။” 
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  (ခ) ပုေ်မခွဲ(ဂ)တွင်ပါေိှရသာ “အဆင့်ပမင့်ပညာရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ရကာ်မတီ” ဆုိသည့် 

စကားေပ်ကုိ “ပုေ်မ ၂၇ အေ ဖဲွစ့ည်းရသာ ရကာ်မတီ” ဆုိသည့် စကားေပ်ပဖင့်လည်းရကာင်း၊ 

“တက္က သိုလ်နှင့် ရကာလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ” ဆိုသည့် စကားေပ်ကို “တက္က သိုလ်၊ ေီဂေီ 

ရကာလိပ်၊ ရကာလိပ်နှင့် သိပ္ပံများ” ဆိုသည့် စကားေပ်ပဖင့်လည်းရကာင်း အသီးသီး 

အစားေုိးေမည်။ 

၂၉။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေပုေ်မ ၅၈ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုေ်မခွဲ (င) တိုကုိ့ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

   “(ခ) မဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါေများနှင့် ယင်းတုိကုိ့ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မှု 

စီမံချက်၊ ပညာရေးဖံွ ့ဖဖိုးမှုစီမံကိန်းများ၊ ပညာရေးနှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဥပရေ၊ 

နည်းဥပရေများနှင့် အပခားလုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ရေးဆဲွောတွင် မိဘပပည်သူများ၊ 

ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ၊ ပညာရေးဆုိင်ော လူေုအဖဲွအ့စည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

ဆောများက ရေွးချယ်ရပးရသာ ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် ရကျာင်းသားများက 

ရေွးချယ်ရပးရသာ ကုိယ်စားလှယ်များ၏ အကကံပပုချက်များကုိေယူဖပီး ပပည်သူလူေုက 

ကျယ်ပပန်စ့ွာသိေိှရစေန် ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ပခင်း၊ 

   ( င ) ပညာရေးအတွက် လျာေားသည့်ေသုံးဘဏ္ဍာရငွများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အသုံးပပုရစပခင်း၊” 

 (ခ) ပုေ်မခွဲ (စ) ၏ ရနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ (ဆ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည် - 

  “(ဆ) ပညာသင်ယူမှုမဖပီးဆံုးမီ အရကကာင်းအမျို းမျို းရကကာင့် ပညာသင်ယူမှု ေပ်တန်ခ့ဲ့ေရသာ 

ရကျာင်းသားများအတွက်သင့်ရလျာ်ရသာ ပညာသင်ယူခွင့်တစ်ခုခု ပပန်လည်ေေိှ 

ရစေန် လိုအပ်ရသာ အစီအမံများ သတ်မှတ်ေားေိှပခင်း၊” 

 (ဂ) ပုေ်မခွဲ(ဆ)ကုိ ပယ်ဖျက်သည်။  

၃၀။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၀ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်းအစားေိုးေမည် - 

“၆၀။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ကိုယ်ပိုင် သိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂလိက ရကျာင်းများအတွက် ကျွမ်းကျင် 

ပညာေှင်များ ပါဝင်သည့်ကကီးကကပ်ရေးအဖွဲ ကုိ့ ဖွဲ စ့ည်းရပးေမည်။” 

၃၁။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၂ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

 “၆၂။(က) နိုင်ငံရတာ်၏ ပညာရေးအသုံးစေိတ်ကို နိုင်ငံရတာ်အသုံးစေိတ်အားလုံး၏  

၂၀ ောခိုင်နှုန်းအေိ ရောက်ေိှရေးအတွက် ေည်မှန်းချက်ေားေိှ ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

  ( ခ ) သက်ဆိုင်ောရကျာင်း သိုမ့ဟုတ် ပညာရေးအဖွဲ အ့စည်းသည် ပပည်တွင်းပပည်ပ 

ပုဂ္ဂိုလ် သိုမ့ဟုတ် တေားဝင်အဖွဲ အ့စည်းများ၏ ရောက်ပံ့လှူေါန်းရငွ သိုမ့ဟုတ် 

ပစ္စည်းများကုိ စိစစ်လက်ခံနိုင်သည်။” 
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၃၂။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၃ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

 “၆၃။  သက်ဆုိင်ောရကျာင်း သုိမ့ဟုတ် ပညာရေးအဖွဲ အ့စည်းသည် - 

   (က) ဘဏ္ဍာရငွသုံးစွ ဲောတွင် တည်ဆဲဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ 

သံုးစဲွဖပီး စာေင်းဇယားမှတ်တမ်းများကုိ အလှူေှင်နှင့် အများပပည်သူတုိ ့ေင်သာပမင်သာ 

ေိှရစေန် ရဆာင်ေွက်ေမည်။ 

   ( ခ ) ပုေ်မ ၆၂၊ ပုေ်မခွဲ(ခ) အေ လက်ခံေေှိရသာ ရောက်ပံ့လှူေါန်းရငွ သုိမ့ဟုတ် 

ပစ္စည်းများကုိ ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ ့ဖဖိုးမှုအတွက် ေိရောက်စွာသုံးစွဲေမည်။ 

   ( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာန သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ စစ်ရဆးမှုကုိ ခံယူေမည်။” 

၃၃။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၄ တွင်- 

 (က) ပုေ်မခွဲ(ခ) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည်- 

  “( ခ ) တက္က သိုလ်၊ ေီဂေီရကာလိပ်နှင့် ရကာလိပ်များသည် ကိုယ်ပိုင်ေန်ပုံရငွေှာရဖွ 

ေူရောင် ရဆာင်ေွက်ခွင့်ေိှသည်။” 

 (ခ) ပုေ်မခွဲ(ခ) ၏ရနာက်တွင် ပုေ်မခွဲ(ဂ) အပဖစ် ရအာက်ပါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ေမည် - 

   “( ဂ ) ပုေ်မ ၅၇၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါေှိရသာ အဆင့်ပမင် ့ပညာရကျာင်းများမှအပ  

ကျန်တက္က သုိလ်၊ ေီဂေီရကာလိပ်နှင့် ရကာလိပ်များသည် မိမိတုိရ့ကျာင်းများ အတွက် 

နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေန်ပံုရငွ လိုအပ်ချက်ကို ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသို ့တင်ပပေမည်။” 

၃၄။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၅ ၊ပုေ်မခွဲ(က) ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် -  

“(က)  ရကာ်မေှင်သည် မိမိဖွဲ စ့ည်းေားရသာ ရကာ်မတီနှင့် အဖွဲ မ့ျား၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေန်ပံုရငွ 

လုိအပ်ချက်ကုိဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ောဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့်အစုိးေအဖဲွသုိ့တ့င်ပပေမည်။” 

၃၅။  အမျိုးသားပညာရေး ဥပရေ ပုေ်မ ၆၆ ကုိ ရအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးေမည် - 

  “၆၆။(က) ဤဥပရေမပပဋ္ဌာန်းမီက တည်ေိှခဲ့ရသာ ရကျာင်းအားလုံးသည် ဤဥပရေစတင် 

အာဏာတည်သည့်ရနမှ့ ငါးနှစ်ကာလအတွင်း ဤဥပရေနှင့်အညီ စတင်ရဆာင်ေွက်ဖပီး 

ပဖစ်ေမည်။ 

   ( ခ ) အသွင်ကူးရပပာင်းရေးကာလတွင် အရကကာင်းအမျိုးမျိုးရကကာင့် ပညာသင်ယူခွင့် 

နစ်နာဆုံးရှုံးမှုေှိသူတိုင်း ဆက်လက်ပညာသင်ယူခွင့်ေိှရစေမည်။” 
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၃၆။ အမျိုးသားပညာရေးဥပရေပုေ်မ ၆၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါေှိရသာ “ပပည်တွင်းေှိ လူမှုရေး၊ 

ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲမ့ျားက ”ဆုိသည့်စကားေပ်ကုိ“ ပပည်တွင်းေိှ လူမှုရေးအဖွဲအ့စည်း၊ ဘာသာရေး 

အဖွဲ အ့စည်းများက” ဆုိသည့်စကားေပ်ပဖင့် အစားေိုးေမည်။   

 

 ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအရပခခံဥပရေအေ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ရေးေုိးသည်။ 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 

 


