
 

 

 လူမ�၀န်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး

                                                                

 

         ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင်

       

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ%တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

န်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး၀န်က( ီးဌာန

 လူမ�၀န်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 

 

 

                                                                 

       
   

            

 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-မှတ်ပုံတင်ေရး

       ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န် 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၇  

 

န်က( ီးဌာန 

မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင့် 



ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင့် 

       ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န် 

     မာတိကာ  

စဥ် အေက4 ာင်းအရာ စာမျက်�ာှ 

၁ နိဒါန်း ၁ 

၂ အခန်း(၁) အမည်�ှင် ့အဓိပ:ါယ်ေဖာ်ပြ ချက် ၁-၂ 

၃ အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက် ၃ 

၄ အခန်း(၃) အေခြ ခံမူများ ၃ - ၄ 

၅ အခန်း(၄)  က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီဖွဲ"စည်းခြ င်း�ှင် ့ တာဝန်ဝတ? ရားများ ၄ - ၆ 

၆ အခန်း(၅) တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-်မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင်  ့အဆင် ့တိုးမြ Aင် ့ ခြ င်း ၆ - ၁၁ 

၇ အခန်း(၆) ေထာက်ပံ့မ�ေပးခြ င်း ၁၁ - ၁၂ 

၈ 

 

အခန်း(၇) ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာ/ရိပ်သာများလိုက်နာရန် 

               စည်းကမ်းချက်များ 
၁၂ - ၁၆ 

၉ အခန်း(၈) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများ ၁၇ 

၁၀ အခန်း(၉) ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း�ှင် ့လူငယ့်ရိပ်သာများ ၁၇ - ၁၉ 

၁၁ နိဂုံး ၁၉ 

၁၂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလGာက်လ/ာပုံစံများ 

(၁) ေဂဟာတည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,ရန်ေလGာက်လ/ာပုံစံ 

(၂) ေဂဟာ/ရိပ်သာများအသိအမှတ်ပြ ,ခြ င်း/ အဆင့်တိုးမြ Aင့်ခြ င်းများ         

အတွက်သက်ဆိုင်ရာတုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်ဦးစီးမှIးများ 

       ၏စစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်း(ပုံစံ)  

(၃) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများ အသိအမှတ်ပြ ,ေရး 

       အတွက်တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHုိင်ဦးစီးမှIးများ၏ စိစစ်ချက် 

        ပံုစံ(၁) 

(၄)  ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများအသိအမှတ်ပြ ,ေရး  

       အတွက် တိုင်းေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်ဦးစီးမှIးများ၏စိစစ်ချက် 

       ပံုစံ(၂)  

(၅) မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်း တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-ထုတ်ေပးရန် ေလGာက်လ/ာ 

(၆) ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများတွင် ပညာဒါနသင်က4 ားေပးေန  

       ေသာ ဆရာ/ဆရာမများ၏ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ပုံစံ  

(ေနာက်ဆက်တဲွ-က) 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ခ) 

 

 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ဂ) 

 

 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-ဃ) 

 

 

(ေနာက်တက်တွဲ-င) 

(ေနာက်ဆက်တဲွ-စ) 



လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏အမှာစာ 

 လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က( ီးဌာန၊ လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန၏လူမ�ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းရပ်များတွင် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများအား ေထာက်ပံ့ေရး 

�ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးလုပ်ငန်းသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 လူမ�၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ရပ်ရွာအတွင်း ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများက 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လူငယ်ဖ"ွံဖM ိ,းေရးပရဟိတေဂဟာများ၊ အမျိ,းသမီးေဂဟာများ၊ 

မသန်စွမ်းေဂဟာများ၊ ဘိုးဘာွးရိပ်သာများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူက( ိ,များ၊ လူငယ့်ရိပ်သာများ၊ 

ေစတနာညေကျာင်းများ၊ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွ"ဲအစည်းများက တည်ေထာင်ထားသည့် လူမ� 

ေစာင့်ေရာှကေ်ရးေဂဟာများအား သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန-် ထုတ်ေပး 

 ခြ င်း�ှင် ့ နည်းပညာအကူအညီ၊ ေငွေက4 းေထာက်ပံ့ခြ င်းများကို ပံ့ပိုးကူညီေပးလျက်ရှိပါသည်။  

 ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများသည် စတင်တည်ေထာင်စဥ်က မိမိတိ-ု၏ ေစတနာ၊ 

သဒOါတရား ထက်သန်စာွဖြ င် ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဖွဲ"စည်းတည်ေထာင်ခဲ့ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 

�ိုင်ငံေတာ်အေနဖြ င် ့ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများအား လုိအပ်ချက်များကုိ အပြ ည့်အဝ 

ေထာက်ပ့ံေပးခြ င်း မဟုတ်ဘဲ �ိုင်ငံေတာ်၏ ဓနအင်အားအေနအထားအရ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ 

ပံ့ပိုးကူညီေပးခြ င်း ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ ေထာက်ပံ့ေရးဆုိင်ရာစည်းမျဥ်းကို ယခင်ကာလ 

များက ေရးဆဲွထုတ်ပြ န်ခဲ့ပM ီး ယခုအခါ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ေခတ်ကာလ�ှင့် 

ေလျာ်ညီေစရန် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-မှတ်ပံုတင်ေရး�ှင့် 

ေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န် အဖြ စ် ပြ င်ဆင်ေရးဆဲွခဲ့ပါသည်။ 

 သို-ပါ၍ ယခုထုတ်ပြ န်ေရးဆဲွထားသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင် 

ခွင့်ပြ ,မိန်- မှတ်ပံုတင်ေရး�ှင့် ေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န်သည် ရပ်ရွာအတွင်း တည်ေထာင်ဖွင့် 

လှစ်ထားသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွ"ဲအစည်းများအေနဖြ င့် လုပ်ငန်းများအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိေရာက်�ိုင်မည်ဖြ စ်ပါသဖြ င့် ဤလုပ်ငန်းလမ်း./န်ကို တိကျစာွလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါရန် ေမတ? ာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 

 

 

   ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး 

   ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

            လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 



ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင့် 

ေထာက်ပ့ံေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န်  

နိဒါန်း 

၁။ လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန််က( ီီးဌာန၊ လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနသည် လူမ�ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာမူဝါဒများ�ှင့်အညီ �ိုင်ငံေတာ်၏ကိုယ်စား လူမ�ေရးချိ,-တ့ဲသည့် 

ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိ,းသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်က( ီးရွယ်အိုများကို ေစာင့်ေရှာက်မ� 

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၂။ အထက််ေဖာ််ပြ ပါလုပ််ငန််းများကို �ိုင်ငံေတာ်ကသာမက  ပြ ည်သူလူထုကလည်း 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"များ ဖဲွ"စည်း၍လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းအေနဖြ င့်လည်းေကာင်း တတ်စွမ်း 

သမGေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းရပ်များ 

ေအာင်မြ င်ဖြ စ်ထွန်းေစေရးအတွက် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် �ိုင်ငံေတာ်�ှင့်ပြ ည်သူလူထု 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်အေနဖြ င့် အဆုိပါအဖွဲ"အစည်းများအား ေငွေက4 းအေထာက်အပံ့�ှင့် 

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၃။ �ိုင်ငံေတာ်အေနဖြ င် ့ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများက တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထား 

ရိှသည့် ေဂဟာ/ရိပ်သာ/ေကျာင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြ ည့်အဝေထာက်ပံ့ေပးခြ င်း 

မဟုတ်ဘဲ တစ်စိတ်တစ်ေဒသသာ ကူညီပံ့ပိုးေပးခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ထိုသို-ေထာက်ပံ့ေက4 းရရိှ�ိုင်ရန် 

စနစ်တကျေလGာက်ထားရာတွင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ လက်ရိှအသုံးပြ ,ေနေသာ ေထာက်ပံ့ေက4 း 

စည်းမျဥ်းအား ေခတ်စနစ်�ှင် ့ေလျာ်ညီ�ိုင်ေရးအတွက် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ 

တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-်မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န်အဖြ စ်  ပြ င်ဆင်ေရးဆွဲ 

ရခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်�ှင် ့အဓိပ:ါယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၄။ လူမ�ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင် ့ ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်က( ီးဌာနသည် တည်ဆဲ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများအရ ဤလုပ်ငန်းလမ်း./န်ကုိ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်းများ တည်ေထာင် 

ခွင် ့ ပြ ,မိန်- မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န်ဟုေခRတွင်ရမည်။ 

 



၅။ ဤလုပ်ငန်းလမ်း./န်တွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း 

အဓိပ:ါယ် သက်ေရာက်ေစရမည် - 

 (က) ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖဲွ"အစည်း ဆုိသည်မာှ အစိုးရမဟုတ် ေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း 

ပုဂSိ,လ်ကဖြ စ်ေစ၊ လူမ�ေရးအဖဲွ"အစည်းများကဖြ စ်ေစ ကေလးသူငယ်၊ အမျိ,းသမီး၊ 

သက်က( ီးရွယ်အို�ှင် ့ မသန်စွမ်းသူများအား ကာကွယ်ေစာင် ့ေရှာက်ရန်�ှင် ့ ပြ ,စု 

ေစာင် ့ေရှာက်ရန် ရည်ရွယ်၍ မိမိတုိ-အစီအစဥ်ဖြ င့် တည်ေထာင်ဖွင် ့လှစ်ထားေသာ 

လူငယ်ဖံွ"ဖM ိ,းေရးပရဟိတေဂဟာများ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာများ၊ ဘုိးဘွားရိပ်သာများ၊ 

အမျိ,းသမီးေဂဟာများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်း က( ိ,ေကျာင်းများ၊ လူငယ့် 

ရိပ်သာ�ှင် ့ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများကို ဆုိသည်။ 

 (ခ) လူငယ်ဖံွ"ဖM ိ,းေရးပရဟိတေဂဟာ ဆုိသည်မှာ  ခိုကိုးရာမဲ့�ှင် ့ဆင်းရဲ�ွမ်းပါးေသာ 

အသက်(၁၈)�ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များကို လက်ခံေစာင် ့ေရှာက်ေပးေသာ 

ေနရာကို ဆိုသည်။ 

 (ဂ) မသန်စွမ်းေဂဟာ ဆုိသည်မာှ ေမွးရာပါဟုတ်သည်ဖြ စ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ဖြ စ်ေစ 

ကိုယ်ကာယ၊ အမြ င်၊ အေပြ ာ၊ အက4 ား၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည် 

ဉာဏ်ေသွးပိုင်း၊ အာHုံခံစားမ�ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခု သို-မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ 

ချိ,-ယွင်းအားနည်းချက်ရိှပM ီး ေရရှည်ခံစားေနရသူများကို လက်ခံေစာင် ့ေရှာက် 

ေပးေသာေဂဟာကို ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ဘုိးဘွားရိပ်သာ ဆုိသည်မာှခိုကိုးရာမဲ့ သက် က( ီးရွယ်အိုများအတွက် နားခိုရာ 

ရိပ်သာ ဖြ စ်ပM ီး စားေသာက်ေနထိုင်မ�၊ လူမ�ေရးေစာင် ့ေရှာက်မ��ှင် ့ ကျန်းမာေရး 

ေစာင် ့ေရာှက်မ�များ ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရိှေသာ ရိပ်သာကို ဆိုသည်။ 

 (င) အမျိ,းသမီးေဂဟာ ဆုိသည်မာှ ခိုကိုးရာမဲ့၊ ဆင်းရဲ�ွမ်းပါး�ှင် ့ ရပ်ရွာအတွင်း 

လူမ�ေရးအခက်အခဲက( ,ံေတွ"ေနရေသာ အမျိ,းသမီးများကို လက်ခံေစာင် ့ေရှာက် 

ေပးေသာ ေဂဟာကို ဆိုသည်။ 

 (စ) တည်ေထာင်ခွင် ့ပြ ,မိန်-ဆုိသည်မာှ ကေလးသူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ 

သက်က( ီးရွယ်အိုများ�ှင် ့ အမျိ,းသမီးများအတွက် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

�ှင့်အညီ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပးေသာ ခွင့်ပြ ,မိန်-ကို ဆုိသည်။ 

 

၂ 



အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၆။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-် မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ 

ေရးလုပ်ငန်းလမ်း./န်ေရးဆဲွရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်ေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိ,းသမီးများ၊ 

မသန်စွမ်းသူများ၊ သက် က( ီးရွယ်အိုများအား ေစာင့်ေရှာက်လျက်ရှိေသာ ေစတနာ့ 

ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ ေရရှည်တည်တ့ံခိုင်မM ဲ�ိုင်ေရးအတွက် �ိုင်ငံေတာ် 

ကိုယ်စား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ေထာက်ပံ့မ�များေပး�ိုင်ရန်၊ 

 (ခ) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်ေသာ ကေလးသူငယ်များအား ပြ ,စုပျိ,းေထာင် 

 ခြ င်းအားဖြ င့် တုိင်းပြ ည်၏ အရန်အင်အားစုတွင် တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လာ 

ေစရန်၊ 

 (ဂ) တည်ေထာင်ထားရိှေသာ ေဂဟာ/ရိပ်သာ/ေကျာင်းများတွင် လက်ခံေစာင် ့ေရှာက် 

ထားသူများကုိ  ပြ Vာန်းချက်များ�ှင် ့အညီီ နည်းစနစ်ကျကျ ေစာင် ့ေရှာက်မ�များ 

ေပး�ုိင်ရန်၊ 

 (ဃ)  ေဂဟာများတွင် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ ကေလးသူငယ်များအတွက်  ပြ ,စု 

ပျိ,းေထာင်ေစာင် ့ေရှာက်မ�အပြ င် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး ပြ ည် ့ဝစွာရရိှေစ 

�ုိင်ရန်၊ 

 (င) လူမ�ဝန်ထမ််းဦးစီးဌာန၏  က( ီးက4 ပ်မ�ဖြ င့် စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများကို ေရရှည်တည်တ့ံ ဖွ"ံ ဖM ိ,းတိုးတက်�ိုင်ေစရန်။ 

 

အခန်း(၃) 

အေခြ ခံမူများ 

၇။  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် လူမ�ေရးအခက်အခဲက( ,ံေတွ"ေနရေသာ ကေလး 

သူငယ်များ၊ အမျိ,းသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်က( ီးရွယ်အိုများကို ပြ ,စုေစာင့်ေရှာက် 

ေပးသည့် လူမ�ေရးလုပ်ငန်းသက်သက််ကိုသာ လုပ်ကိုင်ေသာေဂဟာများဖြ စ်ရမည်။ လူမ�ေရး 

လိုအပ်ချက်များ  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများအေပR အားလုံး 

တန်းတူညီမG ဖြ စ်ေစရမည်။ 

 

၃ 



၈။ ေဂဟာများတွင်ေစာင် ့ေရှာက်ထားသည့် ေမွးစမှ (၅)�ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များအား 

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

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။  တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့်ေဂဟာများသည် ၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ အသင်း 

အဖွဲ"များ မှတ်ပုံတင်ခြ င်းဆုိင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ သက်ဆုိင်ရာ  မM ိ,-နယ်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ"သို- 

သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ေလGာက်ထားပM ီးဖြ စ်ရမည်။ 

၁၀။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် ဤလုပ်ငန်းလမ်း./န်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင် ့အညီ 

တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-် မှတ်ပုံတင်�ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် 

လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးများမှတဆင် ့ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- ေလGာက်ထားရမည်။ 

၁၁။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,ပM ီးေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်း 

များသည် သတ်မှတ်ချက်အဆင် ့အတုိင်း ေထာက်ပံ့ေက4 းေငွရရိှရန် ဘWာေရး�ှစ်အလိုက် 

ေလGာက်ထားတင်ပြ ရမည်။   

၁၂။ တည်ေထာင်ထားရိှပM ီးသည့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများ ေရရှည်တည်တ့ံ�ိုင်ေရး�ှင့် 

ကေလးသူငယ်များ ဘက်စုံဖွံ"ဖM ိ,းေရးအတွက် သင့်တင့်ေသာ လိုအပ်သည့် နည်းပညာအကူအညီ 

ကို လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ေထာက်ပံ့ကူညီမ�များရရိှရန် ေလGာက်ထား�ိုင်သည်။ 

၁၃။  တည်ေထာင်ခွင့် ပြ ,မိန်- မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများသည် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြ န်ထားေသာ  စည်းကမ်းချက်များ၊  ./န်က4 ားချက်များ၊ လမ်း./န် 

ချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပM ီး တာဝန်ရိှသူများ၏ စစ်ေဆးမ�ကို အချိန်အခါမေရွး 

ခံယူရမည်။ 

 

အခန်း(၄) 

 က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီဖဲွ"စည်းခြ င်း�ှင့်တာဝန်ဝတ? ရားများ 

 က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီဖဲွ"စည်းခြ င်း 

၁၄။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ေဂဟာ/ရိပ်သာ/ေကျာင်းတိုင်းတွင် လုပ်ငန်းများကို ဦးေဆာင် 

လမ်း./န်မ�ေပးရန် နာယကအဖွဲ"�ှင့် တာဝန်ယူက( ီးက4 ပ်ေဆာင်ရွက်ရန်  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွ"ဲများ 

ဖွဲ"စည်းထားရမည်။ 

၁၅။ ယင်းအဖွဲ"များကို သက်ဆုိင်ရာ နယ်ေမြ အာဏာပိုင်အဖွဲ"အစည်းများ၏ ဦးေဆာင် 

လမ်း./န်မ�ဖြ င့် ဖွဲ"စည်းရမည်။ 

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

ဖွဲ"စည်း�ိုင်သည်။ နာယကအဖွဲ"သည် သံဃာေတာ်များဖြ င့်ဖွဲ"စည်းထားခြ င်းဖြ စ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ 

 မM ိ,-နယ်/ရပ်ကွက်/ေကျးရွာ သံဃာ့နာယကအဖွဲ"ဝင်(၁)ပါး၊ ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်(၁)ပါးဖြ င့် 

၄ 



ပါဝင်ဖွဲ"စည်းရမည်ဖြ စ်ပM ီး၊ ေဂဟာသည် ဘာသာေရးအေဆာက်အဦ/ဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါက ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်၏ ခွင့် ပြ ,ချက် ရယူေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၁၇။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"ကုိ လုပ်ငန်းပမာဏအလုိက် လူမ�ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူ 

လူပုဂSိ,လ်အနည်းဆုံး(၁၁)ဦး�ှင့် အများဆုံး(၁၅)ဦးဖြ င့် ဖွဲ"စည်းရမည်။ ထိုပုဂSိ,လ်များသည် ေဂဟာ/ 

ရိပ်သာ/ေကျာင်းတည်ရိှရာ  မM ိ,-နယ် သုိ-မဟုတ်  ရပ်ကွက် သုိ-မဟုတ် ေကျးရွာအုပ်စု၏ သက်ဆုိင်ရာ 

ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမ�ေရးအဖွဲ"အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လုပ်ငန်း�ှင့်သက်ဆိုင်၍ 

အေထာက်အကူေပး�ိုင်ေသာ ဌာနဆိုင်ရာများမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမ�ေရးလုပ်ငန်းကို စိတ်ပါ 

ဝင်စား၍ အမှန်တကယ်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်�ိုင်သူများဖြ စ်ရမည်။ 

၁၈။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"က ဥကXV၊ ဒု-ဥကXV၊ အတွင်းေရးမှIး၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမှIး၊ 

ဘWာေရးမှIး၊ စာရင်းစစ်တုိ-ကို ေရွးချယ်တာဝန်ေပးပM ီး သက်ဆုိင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ"စည်း၏ 

သေဘာတူညီချက်ကို တင်ပြ ရယူရမည်။ 

၁၉။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"တွင် ေဂဟာမှIးသည် အတွင်းေရးမှIး သုိ-မဟုတ် တဲွဖက်အတွင်းေရးမှIး 

 ဖြ စ်ရမည်။ 

၂၀။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"ဝင်များသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ညီ.ွတ်သူဖြ စ်ရမည်- 

  (က)   ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာ�ိုင်ငံသားဖြ စ်ရမည်၊ 

  (ခ)  အကျင့်စာရိတ? ေကာင်းမွန်သူဖြ စ်ရမည်၊ 

  (ဂ)   လူမ�ေရးလုပ်ငန်းများကို စိတ်ပါဝင်စားပM ီး ရပ်ရွာလူထုကလက်ခံ�ိုင်သူဖြ စ်ရမည်၊ 

  (ဃ) အသက်(၂၅)�ှစ် ပြ ည့်ပM ီးသူဖြ စ်ရမည်၊ 

  (င)   ရာဇဝတ်မ� ကျIးလွန်ခဲ့သူမဖြ စ်ေစရ၊ 

  (စ) စိတ်ေရာဂါရှိသူများမဖြ စ်ေစရ။ 

 က( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"၏တာဝန်ဝတ? ရားများ 

၂၁။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"သည် မိမိေဂဟာ/ရိပ်သာ/ေကျာင်းအတွက် လုပ်ငန်းလမ်း./န်ချက်၊ 

စီမံချက်�ှင့် လုပ်ေဆာင်ရန်မူများကို လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လမ်း./န်ချက် 

များ�ှင့်အညီ ချမှတ်ထားရိှ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၂။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"သည် လုပ်ငန်းအလုိက်အဖဲွ"ငယ်များ ဖဲွ"စည်းေပးခြ င်း၊ အဖဲွ"ငယ်များအား 

လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲေဝေပးခြ င်း၊ ပစZည်းများ/ဘWာေငွများ ရှာေဖွခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲခြ င်း၊ စာရင်း 

အင်း�ှင့် စာရွက်စာတမ်းများ ထားသိုခြ င်းစသည်တုိ-ကို  က( ီးက4 ပ်ခန်-ခွဲေပးရမည်။ 

၂၃။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"သည် မိမိတိ-ု၏ေဂဟာအား ေရရှည်တည်တ့ံ�ိုင်ေရးအတွက် �ှစ်ရှည် 

စီမံချက်�ှင့် �ှစ်တုိစီမံချက်များကုိေရးဆဲွပM ီး သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHုိင် လူမ�ဝန်ထမ်း 

Hံုးများသိ-ု ေပးပို-အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။ 

၅ 



၂၄။  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"သည် လစဥ်အစီရင်ခံစာ�ှင့် ေငွစာရင်းလချ,ပ်၊ �ှစ်ချ,ပ်အစီရင်ခံစာ၊ 

�ှစ်ချ,ပ်ေငွစာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသက( ီး/ 

 ပြ ည်နယ်/ခHုိင် လူမ�ဝန်ထမ်းHံုးသုိ-ေပးပုိ-၍ မိတ? Iကုိ သက်ဆုိင်ရာ မM ိ,-နယ်အာဏာပုိင်အဖဲွ"အစည်း�ှင့် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- ေပးပို-ရမည်။ 

၂၅။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ေထာက်ပံ့ေက4 းရရိှခံစားလျက်ရှိေသာ ေဂဟာများသည် �ှစ်စဥ် 

ေထာက်ပ့ံမ� ဆက်လက်ရရိှေရးအတွက် ေထာက်ပ့ံေက4 းေလGာက်လ/ာများကုိ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင် 

အဖွဲ"အစည်း၏ ေထာက်ခံချက်ဖြ င့် တိုင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးသို- သတ်မှတ် 

ထားသည့်ကာလအတွင်း ေရာက်ရှိေအာင်ေပးပို-ရမည်။ 

၂၆။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စာွ လာေရာက်စစ်ေဆးမ�ကို ခံယူရန်�ှင့် 

စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာပါ သံုးသပ်ချက်၊ အက( ံပြ ,ချက်၊ ကန်-ကွက်ချက်များကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် 

ရက်အတွင်း  ပြ န်လည်ရှင်းလင်းအစီရင်ခံ၍ မိတ? Iကို သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် 

လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးမှတဆင့် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- ေပးပို-ရမည်။ 

၂၇။ ေဂဟာ၏ရည်မှန်းချက်�ှင့်အညီ ေဂဟာရိှ ကေလးသူငယ်၊ အမျိ,းသမီး၊ မသန်စွမ်း�ှင့် 

သက်က( ီးရွယ်အိုများ၏ အကျိ,းကို ထာဝစဥ်ေရှးH�ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၅) 

တည်ေထာင်ခွင် ့ပြ ,မိန်-မှတ်ပုံတင်ခြ င်း�ှင့်အဆင့်တုိးမြ Aင့်ခြ င်း 

၂၈။ အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ"အစည်း သို-မဟုတ် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂSိ,လ်သည် ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်မ�လိုအပ်ေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိ,းသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ�ှင့် သက်က( ီး 

ရွယ်အိုများကို မိမိအစီအစဥ်ဖြ င့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် ေဂဟာဖွဲ"စည်းတည်ေထာင်လိုလGင် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသုိ- ခွင် ့ပြ ,မိန်-ရရိှရန် (ေနာက်ဆက်တဲွ-က) ဖြ င် ့ ေလGာက်ထားရမည်။ 

တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန်-ရရှိပM ီးပါက ေထာက်ပံ့မ�ရရိှ�ိုင်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်သာွးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

၂၉။ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေဂဟာများသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်(၅)ချက်�ှင့် 

ညီ.ွတ်မ�ရှိရမည် - 

 (က) ဘုိးဘွားရိပ်သာတွင် အနည်းဆံုး လူဦးေရ(၂၀)ဦးရိှရမည်ဖြ စ်ပM ီး၊ လူငယ်ဖံွ"ဖM ိ,းေရး 

  ပရဟိတေဂဟာ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာ�ှင် ့ အမျိ,းသမီးေဂဟာများတွင် သာမန်  

  အားဖြ င့် လူဦးေရ(၅၀)ဦးရိှရမည်၊ 

  (ခ) ေဂဟာ/ရိပ်သာသည် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများကို ေကာင်းမွန်စွာေစာင့် 

၆ 



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

   ေဂဟာပိုင်ေမြ ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အဦ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစZည်းများ၊ ေဂဟာ/

   ရိပ်သာ၏အေခြ အေန�ှင့် ေလျာ်ညီေသာ လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများရိှရမည်၊ 

  (ဂ) ေဂဟာ/ရိပ်သာသည် ေရရှည်တည်တ့ံခိုင်မM ဲမည့် အေခြ အေနရှိရမည်၊ 

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

မ�ရှိရမည်။ 

  (င) ေဂဟာတွင်လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ ကေလးဦးေရအနက်မှ  စုစုေပါင်း 

လူဦးေရ၏(၃၀)ရာခိုင်��န်းသည် မိဘမဲ့ကေလးဖြ စ်ရမည်။   

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

တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးမှတဆင့် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသိ-ု ေဂဟာအား 

တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန-် မှတ်ပုံတင်�ိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အေထာက်အထားများ�ှင့်တကွ 

ပူးတဲွတင်ပြ  ေလGာက်ထားရမည်- 

 (က) ဘုိးဘွားရိပ်သာတွင် အနည်းဆံုး လူဦးေရ(၂၀)ဦးရိှရမည်ဖြ စ်ပM ီး၊ လူငယ်ဖံွ"ဖM ိ,းေရး 

  ပရဟိတေဂဟာ၊ မသန်စွမ်းေဂဟာ�ှင် ့ အမျိ,းသမီးေဂဟာများတွင် သာမန်  

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

  (ခ) ေဂဟာက( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီစာရင်း(ပုံစံ-၂) ၊ 

  (ဂ) အေဆာက်အအုံစာရင်း၊အေဆာက်အဦဓါတ်ပုံ(Lay Out Plan) (ပုံစံ-၅)၊ 

  (ဃ) ေဂဟာပိုင်ေမြ ၏ေမြ ပုံ�ှင့်ေမြ ပိုင်ဆိုင်မ�အေထာက်အထား(ပုံစံ-၄)၊ 

   (သာသနာ့ေမြ ေပRတွင်ဖွင့်လှစ်ထားပါက ဆရာေတာ်၏ သေဘာတူညီချက် 

ရရှိရမည်၊  မM ိ,-နယ်သံဃာ့နာယကအဖွဲ"၏ ေထာက်ခံချက်၊  မM ိ,-နယ်သာသနာေရး 

ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်၊ အခွန်လွတ်သာသနာ့ေမြ ဂရန်မိတ? I သို-မဟုတ် 

မူလသာသနာေမြ မိတ? I သို-မဟုတ် လယ်ယာေမြ စီမံခန်-ခွဲေရး�ှင် ့ စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံချက်) 

  (င) ေဂဟာပိုင်ရန်ပုံေငွစာရင်း�ှင့် ဘဏ်ေငွစာရင်းစာအုပ်မိတ? I(ပုံစံ-၆)၊ 

( မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တွင် ေဂဟာအမည်ဖြ င့်ေငွစုစာအုပ် ပြ ,လုပ်ပM ီး ရန်ပုံေငွ 

အနည်းဆုံးကျပ်(၅၀)သိန်း�ှင့် လစဥ်ဘဏ်လက်ကျန်သည် အနည်းဆုံး 

ကျပ်(၁၀)သိန်း ရိှရမည်) 

  (စ) ေဂဟာပိုင်ပစZည်းစာရင်း(ပုံစံ-၇)၊ 

  (ဆ) သက်ဆုိင်ရာမM ိ,-နယ်/ခHိုင် မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ"၏ အသင်းအဖွဲ"များ မှတ်ပုံတင် 

ရရှိပM ီးဖြ စ်ရမည် (ပုံစံ-၃)၊  

၇ 



  (ဇ)  သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်ဦးစီးမှIး၏ ေထာက်ခံချက်၊ 

 (ဈ)  ေဂဟာဆိုင်းဘုတ်ေနာက်ခံ�ှင့်ကေလး/ဘိုးဘာွးများ၏ဓာတ်ပုံ(ပုံစံ-၈)။ 

၃၁။ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးသည် တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန-် 

မှတ်ပုံတင်�ိုင်ရန် ေဂဟာ၏ေလGာက်လ/ာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ အဆိုပါေဂဟာအား သက်ဆိုင်ရာ 

 မM ိ,-နယ်အုပ်ချ,ပ်ေရးအဖွ"ဲအစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်ေသာ အဖွဲ"ဖြ င့် သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ 

စစ်ေဆးရမည်။ 

၃၂။ ေဂဟာတစ်ခုသည် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- တည်ေထာင်ခွင့် ပြ ,မိန်-မှတ်ပုံတင်သည်�ှင် ့ 

တစ်ပM ိ,င်နက် ပထမအဆင့်ေဂဟာအဖြ စ် ေထာက်ပံ့မ�ရရှိရန် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၃၃။ ဒုတိယအဆင့်သို- တုိးမြ Aင့်ရန်ေလGာက်ထားေသာေဂဟာသည် ေအာက်ပါ အချက်အလက် 

များဖြ င့်ပြ ည့်စုံရမည် -  

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

အနည်းဆုံး(၂၀)ဦးရိှရမည်၊ 

 (ခ) ေဂဟာသည် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများကုိ ေကာင်းစွာေစာင့်ေရှာက်�ုိင်သည့် 

အေခြ ခံေကာင်းေသာ လစဥ် သို-မဟုတ် �ှစ်စဥ်ဝင်ေငွ၊ လိုအပ်ေသာ ေဂဟာပိုင် 

ေမြ ေနရာ�ှင့် အေဆာက်အအုံ၊ လုပ်ငန်းပစZည်းများ၊ ေဂဟာ၏အေခြ အေန�ှင့် 

ေလျာ်ညီေသာ လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများရိှရမည်၊ 

 (ဂ) ေစာင့်ေရာှက်ထားသူများအား  က( ီးက4 ပ်ကွပ်ကဲရန် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ေဂဟာ 

အုပ်ချ,ပ်ေရးမှIးရိှရမည်၊ 

 (ဃ) လူငယ်ဖွံ"ဖM ိ,းေရးပရဟိတေဂဟာ၊ အမျိ,းသမီးေဂဟာများ�ှင် ့ မသန်စွမ်းေဂဟာ 

များတွင် အတန်းပညာသင်က4 ားေရး�ှင့် အေ က4 ာင်းအမျိ,းမျိ,းေက4 ာင့် အတန်း 

ပညာသင်က4 ား�ိုင်ခြ င်း မရိှသူများအတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 

သင်က4 ားေရး အစီအစဥ်များရှိရမည်၊ 

 (င) ေစာင့်ေရာှက်ထားသူများ၏ စားဝတ်ေနေရး ၊ကျန်းမာက( ံ"ခိုင်ေရး၊ အပန်းေဖြ ေရး၊ 

စာရိတ? မြ Aင့်တင်ေရး၊ စိတ်ဓါတ်ေကာင်းမွန်ေရး�ှင့် ဘက်စုံဖွ"ံ ဖM ိ,းတိုးတက်ေရး 

စသည့်အစီအစဥ်များရှိရမည်၊ 

 (စ) ေဂဟာ၏ လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တုိးတက်မ�ရိှရမည်၊ 

 (ဆ) ပထမအဆင့်တွင် (၃)�ှစ်ရိှပM ီးဖြ စ်ရမည်။ 

၃၄။ တတိယအဆင့်သို- တုိးမြ Aင့်ရန် ေလGာက်ထားေသာေဂဟာသည် ေအာက်ပါအချက် 

အလက်များ�ှင် ့  ပြ ည့်စုံရမည်- 

 (က) ဒုတိယအဆင့်တွင်အနည်းဆံုး (၅) �ှစ်ပြ ည့်ပM ီးဖြ စ်ရမည်၊ 

၈ 



 (ခ)  ေဂဟာမှIးလစာရရှိရန်အတွက် ေဂဟာမှIးသည် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ 

ဖွင့်လှစ်ေသာ ကeမ်းကျင်မ�နည်းပညာေပးသည့် သင်တန်းဖြ စ်ေသာ  ပြ ,စုေစာင့်

ေရှာက်သူ(Care Giver)သင်တန်းသို- တက်ေရာက်ထားသူ ဖြ စ်ရမည်၊ 

 (ဂ) ေဂဟာ၏လုပ်ငန်းအရပ်ရပ် တိုးတက်မ�ရှိရမည်။  

၃၅။ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးများ အေနဖြ င့် 

ေဂဟာ/ရိပ်သာများမှ တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-်�ှင် ့ အဆင့်တိုးမြ Aင့် ခြ င်း ေလGာက်ထားလာပါက 

ေဖာ်ပြ ပါအချက်အလက်များ�ှင် ့ ကိုက်ညီမ� ရှိ/မရိှသွားေရာက်ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပM ီး ကွင်းဆင်း 

စစ်ေဆးချက်အစီရင်ခံစာများကို ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ)ပါအတိုင်း လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- တင်ပြ  

ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၃၆။ ေဂဟာမှIးအတွက်လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းများမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည်- 

 (က) အနည်းဆုံးအေခြ ခံပညာအထက်တန်းစာေမးပွဲေအာင်မြ င်ပM ီးသူ ဖြ စ်ရမည်၊ 

 (ခ) ေဂဟာမှIးသည်အသက်(၂၅)�ှစ်မှ (၆၅)�ှစ်အတွင်း ဖြ စ်ရမည်၊ 

  ခl င်းချက်။ ေဂဟာများတွင် ေဂဟာလုပ်ငန်းများကို ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအနည်းဆံုး(၃)�ှစ်  

အနစ်နာခံ၍ ေအာင်မြ င်စွာေဆာင်ရွက်ခ့ဲပM ီး ထုိေဂဟာ၏လုပ်ငန်းကုိ သိကeမ်း 

နားလည်သည့်အပြ င် ေဂဟာမှIးတာဝန်ကို ေကာင်းစာွထမ်းေဆာင်�ိုင်သည် 

ဟု ေဂဟာမှIးေရွးချယ်ေရးအဖွဲ"က ယူဆခဲ့လGင်လည်းေကာင်း၊ ေဒသ၏ 

လိုအပ်ချက်အေခြ အေနအရလည်းေကာင်း၊ အသက်�ှင့်ပညာအရည်အချင်း 

ကို ေလGာ့ေပါ့စဥ်းစား�ိုင်သည်၊ 

 (ဂ)  မM ိ,-နယ်ဆရာဝန်၏ ကျန်းမာေက4 ာင်း ေထာက်ခံစာတင်ပြ ရမည်၊ 

 (ဃ)  လူမ�ေရးလုပ်ငန်းရပ်များတွင် စိတ်ပါဝင်စား၍ ဝါသနာပါသူဖြ စ်ရမည်။ လူမ�ေရး 

အသင်းအဖဲွ"များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ုိင်ရမည်။ သက်ဆုိင်ရာေဂဟာ အမျိ,းအစား 

အလိုက် ပြ ,စုေစာင့်ေရှာက်သူ(Care Giver)သင်တန်း တက်ေရာက်ပM ီးသူအား 

ဦးစားေပးမည်၊ 

(င) ရာဇဝတ်မ�ကျIးလွန်ခဲ့ဘူးသူမဖြ စ်ေစရ၊ 

 (စ) ေဂဟာေန ေစာင့်ေရှာက်ထားသူများအား စနစ်တကျ  က( ီးက4 ပ်ကွပ်ကဲပြ ,စုပျိ,း 

ေထာင်ေပး�ိုင်ေသာ အရည်အချင်းရှိရမည်။ Hုံးလုပ်ငန်းကို တတ်ကeမ်းနားလည် 

ရမည်၊  

 (ဆ) ဌာနဆုိင်ရာများတွင် ဝန်ထမ်းအဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူမဖြ စ်ေစရ။ 

၉ 



၃၇။ အပိုဒ်(၃၆)ပါ အရည်အချင်း�ှင့် ပြ ည့်စုံေသာ ေဂဟာမှIးကို ေရွးချယ်ရာတွင် 

တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊  မM ိ,-နယ်အုပ်ချ,ပ်ေရး 

အဖွဲ"အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊ ေဂဟာက( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"ဝင်(၁)ဦးတုိ- ပါဝင်ေသာ(၃)ဦး 

အဖွဲ"ကေရွးချယ်ပM ီး ေဂဟာအမ�ေဆာင်အဖွဲ"အစည်းအေဝး၏ အတည်ပြ ,ချက်ဖြ င့် တင်ပြ ရမည် 

 ဖြ စ်ပM ီး သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးမှ ခန်-ထား�ိုင်သည်။ 

၃၈။ ေဂဟာမှIးခန်-ထားပM ီးေက4 ာင်းကုိ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHုိင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးမှ 

ေဂဟာမှIး၏ကုိယ်ေရးရာဇဝင်�ှင့််တကွ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသုိ- တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပM ီး၊ ေဂဟာမှIးသည် 

သတ်မှတ်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ�ှင် ့ ကိုက်ညီမ�မရိှပါက ေဂဟာ/ရိပ်သာ  က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီ၏ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်ဖြ င့်အလုပ်တာဝန်မှ ရပ်စဲ�ိုင်ပM ီး တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးမှIးမှ အတည်ပြ ,ေပးရမည်။ အတည်ပြ ,ချက်ကို လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသိ-ု တင်ပြ အသိေပး 

ရမည်။ 

၃၉။ ေဂဟာမှIး၏တာဝန်ဝတ? ရားများမာှ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) ေဂဟာမှIးသည် ေဂဟာက( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"တွင် အတွင်းေရးမှIး သုိ-မဟုတ် တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှIးအဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ခ) ေဂဟာက( ီးက4 ပ်ေရးအဖွ"ဲမှချမှတ်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်�ှင့်လုပ်ငန်းများ ေအာင်မြ င် 

ေစရန်တာဝန်ယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဂ) လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အခါအားေလျာ်စွာထုတ်ပြ န်ေသာ ./န်က4 ားချက်များ 

ကိုလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဃ) ေဂဟာတွင်ေစာင့်ေရှာက်ထားသူများ၏ စားဝတ်ေနေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

အကျင့်စာရိတ?  တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေရး၊ ဗဟုသုတကn ယ်ဝေရးတုိ-အတွက် 

ေဂဟာ က( ီး က4 ပ်ေရးအဖွဲ"၏ လမ်း./န်မ�ကိုခံယူ၍ စနစ်တကျတာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (င) ေဂဟာ၏ေငွစာရင်းများကို စနစ်တကျပြ ,စုခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ လစဥ် 

ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများ၊ �ှစ်ချ,ပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကို အချိန်မီပြ ,စုခြ င်း၊ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနများသို- ေပးပို-ခြ င်း၊ ေထာက်ပံ့ေ က4 းအတွက် လူဦးေရစာရင်းများ 

 ပြ စု၍အချိန်မီေပးပို-ရမည်၊ 

 (စ) ကေလးများ၏ ကိုယ််ေရးမှတ်တမ်းများကို အချိန်မှန်မှန်  ဖြ ည့်သွင်းထားရိှရမည်၊ 

၁၀ 



 (ဆ) ေဂဟာအတွက် ရသုံးမှန်းေခြ ေငွစာရင်းများေရးဆဲွခြ င်း၊ ေဂဟာပိုင်ပစZည်းများ 

စနစ်တကျစာရင်းပြ ,စုထားခြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သုံးစွဲခြ င်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

�ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ဇ) ေဂဟာမှIးများသည် ေဂဟာေနကေလးများ၏စံနမူနာပြ အဖြ စ်  ပြ ,မူေနထိုင်ရ 

မည်။ 

 

အခန်း(၆) 

ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ င်း 

ဆန်၊စားစရိတ်၊ဝတ်စရိတ်�ှင့်ေဂဟာမှIးေထာက်ပ့ံေက4 း 

၄၀။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများအား ေအာက်ပါအတိုင်း 

အဆင့်(၃)ဆင့်ခွဲ၍ ေထာက်ပံ့မည် ဖြ စ်ပါသည် - 

 ပထမအဆင့် - ဆန်ဘိုးေထာက်ပံ့ခြ င်း၊ 

သတ်မှတ်ချက်�ှင့်ကုိက်ညီေသာ ေဂဟာေန ကေလးသူငယ်၊ မသန်စွမ်း၊ 

အမျိ,းသမီး၊ ဘိုးဘွားများအားတစ်ဦး တစ်�ှစ်လGင် �ိုင်ငံေတာ်မှ 

သတ်မှတ်ေပးသည့် ဆန်ဘိုးေငွ၅၄၀၀၀ိ/- ကိုေထာက်ပံ့ေပးမည်။ 

 ဒုတိယအဆင့် - ဆန်ဘိုးေထာက်ပံ့မ�အပြ င် စားစရိတ်တစ်ဦး တစ်�ှစ်လGင် ၇၃၀၀၀ိ/- 

��န်းဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ဝတ်စရိတ်၂၀၀၀၀ိ/- ��န်းဖြ င့်လည်းေကာင်း 

ေထာက်ပံ့မည်၊ 

 တတိယအဆင့်- ဆန်၊ စားစရိတ်၊ ဝတ်စရိတ်အပြ င် ေဂဟာမှIးေထာက်ပံ့ေက4 းကို 

(၁)လလGင်၃၀၀၀၀ိ/-��န်းဖြ င့် (၁)�ှစ်အတွက်၃၆၀၀၀၀/ိ- ေထာက်ပံ့ 

မည်။ 

 (အထက်ပါ��န်းထားများကိုေခတ်ကာလ�ှင့်ေလျာ်ညီစာွပြ င်ဆင်ေထာက်ပံ့ေပးသာွးမည် 

  ဖြ စ်ပါသည်) 

၄၁။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း�ှင့်ညီ.ွတ်ေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာသည် သက်ဆုိင်ရာ 

တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးထံသို- ေထာက်ပံ့မ�ရရိှေရးအတွက် ေဂဟာ/ 

ရိပ်သာများတွင် အမှန်တကယ်ေနထိုင်ေသာ လူဦးေရစာရင်းကို မတ်လ(၃၁)ရက်ထက် ေနာက်မကျ 

ေစဘဲ �ှစ်စဥ်တင်ပြ ေလGာက်ထားရမည်ဖြ စ်သည်။ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးမှIးသည် ေဂဟာ/ရိပ်သာများမှတင်ပြ လာေသာ လူဦးေရစာရင်း မှန်ကန်မ� ရိှ/မရိှ ေသချာစွာ 

၁၁ 



စိစစ်ပM ီး မှန်ကန်မ�ရိှပါက လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- ေထာက်ခံတင်ပြ ရမည် ဖြ စ်ပါသည်။ ဦးစီးဌာန 

သည် တုိင်းေဒက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်ဦးစီးမှIးများမှ ေထာက်ခံတင်ပြ လာေသာ လူဦးေရကို အတည်ပြ , 

ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အဆင့်တိုးမြ Aင့်ခြ င်း၊ အဆင့်ေလGာ့ချခြ င်း�ှင့် ရပ်စဲခြ င်း 

စသည်များကိုလည်း အထက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ေထာက်ခံတင်ပြ ချက်အရ လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနမှဆံုးဖြ တ်မည်။ 

 

အခန်း(၇) 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာ/ရိပ်သာများလုိက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ 

၄၂။ မိဘမဲ့၍လည်းေကာင်း၊ အုပ်ထိန်းသူမရိှ၍လည်းေကာင်း အေက4 ာင်းအမျိ,းမျိ,းေက4 ာင့် 

လူမ�ေရးချိ,-တ့ဲ၍ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စ်ေနသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သားေထာက်သမီးခံ ေဆွမျိ,းဉာတိ 

မရိှသည့် ဘိုးဘွားများအပါအဝင် လူမ�ေရးေစာင့်ေရှာက်မ� လိုအပ်ေနသူများ�ှင့် အထူးကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ရန် လိုအပ်ေသာသူများကို ေဂဟာအမျိ,းအစားအလိုက် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ 

၄၃။ လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးများမှ ပို-အပ်သူများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ"အစည်းအဆင့်ဆင့်မှ လူမ�ေရးအရ 

အပ်�ှံလာေသာသူများကို လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ ပို-အပ်ေရာက်ရှိလာသူ�ှင့်ပတ်သက်သည့် 

အချက်အလက်ပြ ည့်စုံစွာ  ဖြ ည့်သွင်းေဖာ်ပြ ရမည်။ 

၄၄။ ေဂဟာ/ရိပ်သာသိ-ု လာေရာက်အပ်�ှံ ခြ င်း�ှင် ့မိဘအုပ်ထိန်းသူထံ  ပြ န်လည်ပို-ေဆာင်ခြ င်း 

များကို  က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီ၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်ဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၄၅။ ေဂဟာတွင်အမM ဲတမ်းေနထုိင်ေသာ ကေလးတုိင်း သတ်မှတ်အသက်အရွယ် ေရာက်ရိှပါက 

ဥပေဒ�ှင် ့အညီ ကိုင်ေဆာင်သင့်ေသာ ကတ် ပြ ားတစ်မျိ,းမျိ,းရရှိေရးအတွက်  ပြ ,လုပ်ေပးရမည်။ 

၄၆။ လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသူများအား မိမိတိ-ုကိုးကွယ်ရာဘာသာအလိုက် လွတ်လပ်စွာ 

ယုံက4 ည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်။ သို-ရာတွင် ဘာသာေရးကို အေခြ ခံ၍ ဖွင့်လှစ်ခြ င်းမျိ,းမရိှေစရ။ 

၄၇။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများတွင် လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားေသာ ကေလးသူငယ်များ၊ 

အမျိ,းသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ လုပ်အားဖြ င့်ရရိှေသာ ဝင်ေငွများကိုယင်းတိ-ု၏အမည်ဖြ င့် 

ေငွစုစာအုပ်များ စနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်အပ်�ှံစုေဆာင်းထားေပးရမည်။ 

၄၈။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်ကေသာ် 

လည်းေကာင်း၊ အာဏာပုိင်အဖဲွ"အစည်း အဆင့်ဆင့်ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ အချိန်အခါမေရွး 

 က4 ည့်ရ�စစ်ေဆးခြ င်းကို ခံယူရမည်ဖြ စ်ပM ီး စစ်ေဆးလမ်း./န်ချက်များအတုိင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

၁၂ 



၄၉။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် အစီရင်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ 

 ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးများသို- လစဥ်မှန်မှန်ေပးပို-ရမည်။ 

၅၀။  ပြ ည်သူလူထုမှလှIဒါန်းေသာ ပစZည်းများ�ှင့်ေငွေ က4 းများ၊ �ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှ ေထာက်ပံ့ 

ေသာေငွ�ှင့် ပစZည်းများကို ေဂဟာဖွ"ံဖM ိ,းတိုးတက်ေရးအတွက်သာ စနစ်တကျ စည်းကမ်းကျနစွာ 

သုံးစွဲ၍ မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျအမM ဲတမ်းထားရိှရမည်။ 

၅၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများ၏ �ှစ်ချ,ပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကုိ အစုိးရအသိအမှတ်ပြ , 

စာရင်းစစ်များ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာေဒသရှိ စာရင်းအင်းတတ်ကeမ်းသူများ�ှင့်ေသာ် 

လည်းေကာင်း စစ်ေဆးပM ီး အမ�ေဆာင်အဖွဲ"အစည်းအေဝးမှ ဆံုးဖြ တ်အတည်ပြ ,ထားရမည်။ 

၅၂။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများ၏ ဘWာေရး�ှစ်အလုိက်ပြ ,စုရေသာ �ှစ်ချ,ပ်အစီရင်ခံစာ�ှင့် 

ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကို �ှစ်စဥ်ဧပM ီလ(၃၀)ရက်မတုိင်မီ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/  ပြ ည်နယ်/ 

ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးထံသို-(၂)ေစာင်ေပးပို-၍ မိတ? Iကို သက်ဆုိင်ရာ  မM ိ,-နယ်အုပ်ချ,ပ်ေရး 

အဖွဲ"အစည်းသိ-ု ေပးပို-ရမည်။ တိုင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးများသည် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- အဆုိပါ�ှစ်ချ,ပ် အစီရင်ခံစာမိတ? I(၁)ေစာင်ကို ဆက်လက် ေပးပို-ရမည်။ 

၅၃။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာများသည် ကေလးသူငယ်အခွင် ့အေရးများကုိထိခုိက်၊ ချိ,းေဖာက် 

ပါက တည်ဆဲဥပေဒများ�ှင် ့အညီ အေရးယူခြ င်း၊ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ချမှတ်ထားေသာ 

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း�ှင့် ./န်က4 ားချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ေဂဟာ၏ ေထာက်ပံ့မ� 

များကို ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ အဆင့်ေလျာ့ချခြ င်း�ှင် ့ တည်ေထာင်ခွင် ့ပြ , ခြ င်းမှ ရပ်စဲ ခြ င်းများကို ေဆာင်ရွက် 

သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၅၄။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းေဂဟာ/ရိပ်သာများ ေရှရှည်တည်တ့ံခိုင်မM ဲေရးအတွက် ေဂဟာ/ရိပ်သာ 

အမည်ဖြ င့် ဝင်ေငွရလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရိှရမည်။ 

လူငယ်ဖံွ"ဖM ိ,းေရးပရဟိတေဂဟာများ 

၅၅။ သာမန်အားဖြ င့်အသက်(၁၈)�ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များကို လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ရ 

မည်။ အသက်(၁၈)�ှစ်ေကျာ်လွန်သူများကို ဆက်လက်ေစာင့်ေရှာက်ရန် လိုအပ်ပါက ေဂဟာ 

 က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်ဖြ င့် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရာှက်�ိုင်သည်။ ေထာက်ပံ့ေက4 း 

ေလGာက်ထားသည့်ကေလးစာရင်းတွင် အဆိုပါလူငယ်များ၏ အမည်စာရင်းပါဝင်ခြ င်းမရိှေစရ။ 

၅၆။ ေဂဟာတွင် လက်ခံေစာင် ့ေရှာက်ထားသူများကို အတန်းပညာသင်က4 ားေပးရမည့်အပြ င်  

အတန်းပညာသင်ယူလိုခြ င်းမရိှေသာ ကေလးသူငယ်များကို ေကျာင်းပြ င်ပပညာေရး�ှင့် မိမိတိ-ု၏ 

ဘဝရပ်တည်မ�ကို အေထာက်အကူပြ ,ေစမည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်များကို သင်က4 ား 

ေပးရမည်။ 

၁၃ 



၅၇။ ေဒသအေခြ အေန�ှင့်ကိုက်ညီ ဆီေလျာ်ေသာ ေဂဟာဝင်ေငွရလုပ်ငန်းများကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို-ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဂဟာရှိလူငယ်များ၏ လုပ်အားကို 

ရယူရမည်။ ေဂဟာဖွံ"ဖM ိ,းတုိးတက်တည်တံ့ခိုင်မM ဲေစရန်  က( ိ,းပမ်းရမည်။ ေရရှည်တွင် တိုင်းပြ ည်ကို 

အကျိ,းပြ ,သည့် လူေတာ်လူေကာင်းများေမွးထုတ်ေပးသည့် ေဂဟာများဖြ စ်သည်အထိ ေမGာ်မှန်း 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၈။ ကေလးသူငယ်များ၏ စိတ်ဓါတ်ေကာင်းမွန်ေရး၊ မျိ,းချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်ထက်မြ က်ေရး၊ 

အကျင့်စာရိတ? ေကာင်းမွန်ေရး၊ ဗဟုသုတတိုးပွားေရး၊ ေပျာ်ရ/င်ေရးတုိ-အတွက်ေဆွးေ�ွးပွဲများ၊ 

ေဟာေပြ ာပွဲများ�ှင့် စာက4 ည့်ေဆာင်များကိုအလျဥ်းသင့်သလို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်ဖြ စ်ပM ီး 

ေဂဟာတွင် စာက4 ည့်တုိက်ငယ်တစ်ခု တည်ေထာင်ထားရှိရမည်။ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိ,းသမီးေဂဟာများ 

၅၉။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိ,းသမီးေဂဟာများ၌ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအမျိ,းသမီးများကို လက်ခံ 

ေစာင့်ေရာှက်ရမည် - 

 (က) ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စ်ေနေသာ အမျိ,းသမီးများ၊ 

 (ခ) မိဘမဲ့ သို-မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူတုိ-၏ အုပ်ထိန်းမ�ေအာက်တွင််မရှိဘဲ ေလလွင့် 

ပျက်စီးသွားမည် ကုိစုိးရိမ်ရသဖြ င့်  ပြ ,စုေစာင့်ေရှာက်ထားသင့်ေသာ အမျိ,းသမီးများ၊ 

 (ဂ) ရပ်ရာွအတွင်း လူမ�ေရးအခက်အခဲက( ,ံေတ"ွေနရသည့် အမျိ,းသမီးများ။ 

၆၀။ ေဂဟာတွင်လက်ခံထားေသာ အမျိ,းသမီးများအား ေအာက်ပါအတိုင်း ေစာင့်ေရှာက် 

 ပြ ,ပြ င်ေပးရမည်-  

 (က) အတန်းပညာသင်က4 ားေပးရမည့်အပြ င်  အတန်းပညာသင်ယူလိုခြ င်းမရိှေသာ 

ကေလးသူငယ်များကို ေကျာင်းပြ င်ပပညာေရး�ှင့် မိမိတိ-ု၏ ဘဝရပ်တည်မ�ကို 

အေထာက်အကူပြ ,ေစမည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်များကို သင် က4 ား 

ေပးရမည်၊ 

 (ခ) အကျင့်စာရိတ?  ေကာင်းမွန်တုိးတက်ေရး၊ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ ဖွ"ံဖM ိ,းတုိးတက် 

ေရး၊ မျိ,းချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြ က်ေရး�ှင့် အေတွးအေခR အသိစိတ်ဓာတ် 

 မြ င့်မားေရး၊ မိမိကိုယ်မိမိ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်စားေသာက်လိုစိတ်၊ အလုပ်ကို 

ဂုဏ်ယူတတ်ေသာ စိတ်များဖွံ"ဖM ိ,းလာေရးတို-အတွက် ေလ့ကျင့်သင်က4 ားေပး 

ရမည်၊ 

 (ဂ) အိမ်တွင်းမ��ှင့် ဘ၀တွက်တာကeမ်းကျင်စရာသင်တန်းများ သင်က4 ားေပးရမည်၊ 

၁၄ 



 (ဃ) ေဂဟာတွင် လက်ခံထားစဥ်ကာလအတွင်း အဆုိပါအမျိ,းသမီးများ၏ စားဝတ် 

ေနေရး�ှင့် ကိစZအဝဝကို ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ 

 (င) အလုပ်အကိုင်ေနရာချထားေပးရန်�ှင် ့ ဝင်ေငွရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြ င်းဖြ င့် 

ဘဝရည်မှန်းချက်များထားရိှလာေစေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းမျက်မမြ င်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၁။ လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ထားသည့် အမြ င်အာHုံချိ,-ယွင်းသူများအား ယင်းတုိ-၏ ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ ဝီရိယစွမ်းရည်အလိုက် စာေပပညာသင်က4 ားေပးခြ င်း�ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပညာသင်က4 ားေပးခြ င်းများကို  ပြ ,လုပ်ရမည်။ ပညာေရးတွင် ထူးခeန်ေသာသူများကို 

အဆင့်မြ င့်ပညာ ဆက်လက်သင်က4 ားေပးရန်�ှင် ့ သာမန်အဆင် ့ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူများကို 

ဘဝရပ်တည်မ�ရိှေစေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာမျိ,းကို တတ်ကeမ်းေအာင် သင်က4 ားေပး 

ရမည်။ 

၆၂။ ပညာသင်က4 ားတတ်ေမြ ာက်ပM ီးေသာ အမြ င်အာHုံချိ,-ယွင်းသူများအား ယင်းတုိ- 

တတ်ေမြ ာက်သည့်ပညာဖြ င့် ဘဝရပ်တည်မ�ပြ ,သာွး�ိုင်ရန် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့်စနစ်ဖြ င် ့ 

ေဂဟာပိုင်အလုပ်Hုံ၊ အလုပ်ဌာနအဖြ စ် ေပRေပါက်လာေစရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းနားမက4 ားေသာကေလးများေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၃။ အသက်(၆)�ှစ်မှ (၁၈)�ှစ်က4 ားရှိ အက4 ားအာHုံချိ,-ယွင်းေသာ ကေလးများကို လက်ခံ 

 ပြ ,စုေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ ကျန်းမာေရး�ှင့် ပြ ည့်စုံပM ီး စာေပ သုိ-မဟုတ် လက်မ�ပညာသင်ယူ�ိုင်ေသာ 

အေခြ အေနရှိသည့် ကေလးသူငယ်များသာ လက်ခံပြ ,စုေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ 

၆၄။ အေခြ ခံပညာ�ှင် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများကို ကေလးအသက်အရွယ်အလိုက် 

သင်က4 ားေပး�ိုင်ေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၆၅။ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာ တတ်ေမြ ာက်ပM ီးသူများအား ယင်းတုိ-တတ်ေမြ ာက်သည့် 

ပညာဖြ င့် ဘဝရပ်တည်မ�ပြ ,သာွး�ိုင်ရန် တတ်အားသေရွ" စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၆၆။ အက4 ားအာHုံချိ,-ယွင်းေသာ ကေလးများအား စံလက်သေ qကတပြ  ဘာသာစကားအသုံး 

 ပြ ,၍ သင်က4 ားေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

 

 

 

၁၅ 



ကုိယ်အ qဂါမသန်စွမ်း�ှင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများပြ ,စုေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာများ 

၆၇။ ကိုယ်အ qဂါမသန်စွမ်း�ှင် ့ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းေသာ ကေလးများ၏Hုပ်ပိုင်း�ှင့် စိတ်ပိုင်း 

ဆုိင်ရာပြ န်လည်ထူေထာင်မ� လိုအပ်ချက်များကို ေစတနာရှင်များ၊ မသန်စွမ်းမ�ဆုိင်ရာ ကeမ်းကျင် 

သူများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်ကူညီလုပ်ေဆာင်မ�ဖြ င့် အေကာင်းဆံုး  ဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၆၈။ မသန်စွမ်းေသာကေလးများ၏ ဘဝကိုအတတ်�ိုင်ဆုံး  မြ Aင့်တင်ေပးရန်အတွက် 

ကိုယ်အ qဂါမသန်စွမ်း�ှင် ့ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းေသာ ကေလးများ၏ဘဝ�ှင့် ၎င်းတုိ-၏ အေခြ အေန 

အရပ်ရပ်ကို  ပြ ည်သူလူထုမှ ပိုမိုနားလည်သေဘာေပါက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၆၉။ ကိုယ်အ qဂါမသန်စွမ်း�ှင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းေသာကေလးများ တန်းတူညီတူအခွင့် 

အေရးရရိှရန် အရပ်ဘက်လူမ�အဖွ"ဲအစည်းများ၊ ေစတနာရှင်များ�ှင့် လက်တဲွပM ီး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၇၀။ အေခြ ခံပညာေကျာင်းများသို- တက်ေရာက်�ိုင်ခြ င်းမရိှေသာ မသန်စွမ်းကေလးများအား 

ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ?  ဘက်စုံဖွံ"ဖM ိ,းတုိးတက်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစZည်းများ 

 ဖြ င့်  ပြ ,စုေလ့ကျင့်သင်က4 ားေပးရန်�ှင် ့ မသန်စွမ်းကေလးများ၏ ေန-စဥ်လ�ပ်ရှားသာွးလာ 

ေဆာင်ရွက်မ�များကို မိမိကိုယ်တိုင်ကeမ်းကျင်စွာ ေဆာင်ရွက်တတ်ေစရန်�ှင် ့လူမ�ဘဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

တွင် လိုက်ေလျာညီစာွ ေနထိုင်�ိုင်ေရးအတွက် အတားအဆီးကင်းေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စီစဥ် 

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဘုိးဘွားရိပ်သာများ 

၇၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများအေနဖြ င့် ဘိုးဘာွးများကို လက်ခံရာတွင် ေနထိုင် 

စားေသာက််ေရး၊ ကျန်းမာေရး�ှင့်လူမ�ေရးေစာင့်ေရှာက်မ�ကို  ေဆာင်ရွက်ေပး�ိုင်ရန် ေအာက်ပါ 

အတိုင်း စိစစ်လက်ခံရမည်- 

 (က) သာမန်အားဖြ င့်အသက်(၆၀)�ှစ်ပြ ည့်ပM ီးသူ၊ 

 (ခ) ခိုကိုးရာမဲ့ဖြ စ်ပM ီး အမှန်တကယ် ေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်သူ၊ 

၇၂။ အထက်အပုိဒ်(၇၁)ပါအချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီခြ င်းမရှိေသာ်လည်း လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသဆုိင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ"အစည်းများ�ှင့် ရိပ်သာက( ီးက4 ပ်ေရးအဖဲွ"က လက်ခံသင့်သည် 

ဟု ယူဆသူများကို လက်ခံေစာင့်ေရှာက်ေပးရမည်။ 

၇၃။ ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့်ဘိုးဘာွးများအား မိမိတုိ-ဝါသနာပါရာလုပ်ငန်းများကို ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ 

၇၄။ ဘိုးဘာွးများအား ယုံ က4 ည်ရာဘာသာအလိုက် ကိုးကွယ်ကျင့်က( ံအားထုတ်�ိုင်ရန် 

စီစဥ်ေပးရမည်။ 

၁၆ 



အခန်း(၈) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများ 

၇၅။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများက တည်ေထာင်ဖွင့် 

လှစ်ထားေသာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများ မှတ်ပုံတင်ခြ င်း၊ တည်ေထာင်ခွင့် 

 ပြ ,မိန်-ထုတ်ေပးခြ င်း၊ နည်းပညာ�ှင့်သင်ေထာက်ကူပစZည်း ေငွေက4 းေထာက်ပံ့ခြ င်းများကို 

ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရှိရာ တည်ေထာင်ခွင် ့ပြ ,မိန်- တင်ပြ ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်များဖြ င့် 

သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးများမှတစ်ဆင့် လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

သို- တင်ပြ ရမည်ဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းတည်ေထာင်ခွင့် ပြ ,ရန်ေလGာက်လ/ာ၊ 

 (ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ ,စုပျိ,းေထာင်ေရး�ှင့်ဖွံ"ဖM ိ,းေရးဆိုင်ရာ 

  နည်းဥပေဒ၊ ပုံစံ -ဆ)(ေနာက်ဆက်တဲွ-င) 

  (ခ) တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးသို-ေလGာက်ထားစာ၊ 

  (ဂ) တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးမှသာွးေရာက်စစ်ေဆးရန်။ 

  (အဓိကစံသတ်မှတ်ချက်(၆)ချက်၊ ေယဘုယျစံ(၁၅)ချက်ဖြ င့်စစ်ေဆးရန်) 

  ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) (ဃ) 

ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ င်း 

၇၆။  လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအေနဖြ င် ့ အသိအမှတ်ပြ ,ပM ီးေသာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်း 

 က( ိ,ေကျာင်းများသို- တစ်ေကျာင်းလGင် တာဝန်ခံဆရာမ တစ်ဦး တစ်လ ၃၀၀၀၀/ိ- ��န်းဖြ င့် တစ်�ှစ် 

၃၆၀၀၀၀/ိ-၊စာသင်ဆရာမ တစ်ဦး တစ်လ၂၀၀၀၀/ိ- ��န်းဖြ င် ့ တစ်�ှစ်၂၄၀၀၀၀/ိ- စုစုေပါင်း 

တစ်ေကျာင်းလGင် ၆၀၀၀၀၀/ိ-(ကျပ်ေခြ ာက်သိန်းတိတိ) ဖြ င့် ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိပM ီး၊ သင်ေထာက် 

ကူပစZည်းေထာက်ပံ့ေက4 းအဖြ စ် ဘWာေငွရရိှခြ င်းေပRမူတည်၍ ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

(��န်းထားများကိုေခတ်ကာလ�ှင့်ေလျာ်ညီစွာ  ပြ င်ဆင်ေထာက်ပံ့ေပးသွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။) 

အခန်း(၉) 

ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း�ှင့်လူငယ့်ရိပ်သာများ 

၇၇။  လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ကေလး�ှင့်လူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ငန်းစဥ်အရ 

ေန-ဘက်တွင် အေက4 ာင်းအမျိ,းမျိ,းေက4 ာင့် မူလတန်းပညာသင်က4 ား�ိုင်ခြ င်းမရိှေသာ ကေလး 

သူငယ်များအတွက် ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများက ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေစတနာ မူလတန်း 

ညေကျာင်းများသုိ- ဆရာဂုဏ်ပြ ,စရိတ်၊ မီတာခ၊ စာေရးကိရိယာ�ှင့် ပရိေဘာဂ ေထာက်ပ့ံေက4 း 

၁၇ 



များကုိလည်းေကာင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ လူငယ်များ အားလပ်ချိန်များကိုအကျိ,းရိှစွာ အသုံးချတက် 

ေစရန်�ှင့် အတန်းပညာများသင်က4 ားခွင့်ရရိှေစေရးအတွက် တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ 

လူငယ့်ရိပ်သာများသိ-ု ပရိေဘာဂ�ှင် ့ အားကစားပစZည်းေထာက်ပံ့ေက4 းများကို �ှစ်စဥ် ေထာက်ပံ့ 

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၇၈။ ထိုသို-ေထာက်ပံ့�ိုင်ေရးအတွက် တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထား 

ရိှေသာ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း�ှင် ့ လူငယ့်ရိပ်သာများအေနဖြ င် ့ သက်ဆုိင်ရာ လူမ�ဝန်ထမ်း 

Hုံးများသို- ေထာက်ပံ့ေက4 းရရိှ�ိုင်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေလGာက်ထား�ိုင်ပါသည်။ 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးများအေနဖြ င် ့ တင်ပြ လာေသာ 

ေကျာင်းများအား သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီမ�ရှိ/မရှိ၊ ေကျာင်းများအေနဖြ င် ့ လ�ပ်ရှားမ� 

အားေကာင်းခြ င်းရိှ/မရိှ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးပM ီး စစ်ေဆးေတွ"ရိှချက် မှတ်တမ်းများ�ှင့်တကွ 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို- တင်ပြ ေလGာက်ထားရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

၇၉။ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း�ှင် ့ လူငယ့်ရိပ်သာများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) လူငယ့်ရိပ်သာ။  ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ချက်များပါဝင်ပါသည် - 

  (၁)  က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီစာရင်း၊ 

  (၂) ေမြ ပိုင်ဆိုင်မ��ှင် ့အေဆာက်အဦစာရင်း၊ 

  (၃) လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ� (စာေပ/အားကစား/အ�ုပညာ)၊ 

  (၄) လူငယ်ဦးေရ (၃၀)ဦးရှိရမည်၊ 

  (၅) လစဥ်အစီရင်ခံစာအားသက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင် 

   လူမ�ဝန်ထမ်းHုံးသို-တင်ပြ ရန်၊ 

  (၆) လူငယ်အဖွဲ"ဝင်အသက်သတ်မှတ်ချက် (၁၅�ှစ် မှ ၃၅�ှစ်)၊ 

  (၇) လူငယ့်ရိပ်သာမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ(ရိပ်သာဆိုင်းဘုတ်ေနာက်ခံပါ 

ကေလးများဓာတ်ပုံ�ှင် ့ ကေလးများလ�ပ်ရာှးမ�ဓာတ်ပုံ)။ 

 (ခ)  ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်း။     ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည် - 

  (၁) သူငယ်တန်းမှ စတုတ? တန်းအထိ ကေလးငယ်များကို ပညာေရးဝန်က( ီး 

ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားေသာ သင်Hိုး./န်းတမ်းအတုိင်း သင်က4 ားရမည်၊ 

  (၂) ကေလးဦးေရအနည်းဆုံး(၂၀)ဦးရိှရမည်၊ 

  (၃) ဆရာ/ဆရာမ(၂)ဦးအနည်းဆံုးရှိရမည်၊ 

(၄) ရက်သတ? ပတ်(၁)ပတ်လGင်အနည်းဆံုး (၃)ရက်သင်က4 ားေပးရမည်၊ 

၁၈ 



ေထာက်ပ့ံမ�ေပးခြ င်း 

၈၀။ လူငယ့်ရိပ်သာ�ှင် ့ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများသို- ေထာက်ပံ့ေငွအသုံးစရိတ် 

ေခါင်းစဥ်ေအာက်မှ �ှစ်စဥ်ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရိှရာ လ�ပ်ရှားေဆာင်ရွက်မ� အားေကာင်းေသာ 

ေကျာင်းများကို တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးများ၏ ေထာက်ခံတင်ပြ ချက်အရ 

လူငယ့်ရိပ်သာများသိ-ု ပရိေဘာဂေထာက်ပံ့ေက4 း၊ အားကစားပစZည်းေထာက်ပံ့ေက4 း�ှင့် ေစတနာ 

မူလတန်းညေကျာင်းများသို- မီတာခ၊ ဆရာဂုဏ်ပြ ,စရိတ်၊ ပရိေဘာဂေက4 း၊ စာေရးကိရိယာ 

ေထာက်ပ့ံေက4 းများကုိရရိှေသာ ေထာက်ပ့ံေငွအသံုးစရိတ်ေပRမူတည်၍ ေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

တက်ကn စွာလ�ပ်ရှားေသာ ေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများတွင် ပညာဒါနသင်က4 ားေပးေနေသာ 

ဆရာ/ဆရာမများ၏ ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ပုံစံကို ေနာက်ဆက်တွဲ(စ) ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

နိဂံုး 

၈၁။ ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ တည်ေထာင်ဖွဲ"စည်းခြ င်း�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တိကျစာွလိုက်နာေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန်အတွက် ဤ 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ"အစည်းများ တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,မိန-် မှတ်ပုံတင်ေရး�ှင် ့ ေထာက်ပံ့ေရးလုပ်ငန်း 

လမ်း./န်ကို ထုတ်ပြ န်လိုက်သည်။    

 

 

          ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉ 



ေနာက်ဆက်တဲွ(က) 

ေဂဟာတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,ရန်ေလGာက်လ/ာပံုစံ 

(နည်းဥပေဒ ၅၁) ပံုစံ(၁၈) 

သို- 

 ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

 လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 ေနပြ ည််ေတာ် 

အေက4 ာင်းအရာ။ ေဂဟာတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,ပါရန်ေလGာက်ထားခြ င်း 

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

၂။ ေဂဟာတည်ေနရာ အမှတ်(  )------------- လမ်း၊----------------ရပ်ကွက်၊----------------- မM ိ,-၊  

--------------------  မM ိ,-နယ်၊------------------တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်၊ စာတိုက်အမည် 

---------------------၊ စာပိ-ုသေ qကတအမှတ် ------------------------  

၃။ ေလGာက်ထားသူအမည်                    ---------------------------------------------------------- 

 တာဝန်�ှင့်အလုပ်အကိုင်                   ---------------------------------------------------------- 

 �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး  ကတ်ပြ ားအမှတ်    ---------------------------------------------------------- 

၄။ ေလGာက်ထားသူ၏                           ---------------------------------------------------------- 

 ကုမ:ဏီ/အဖွဲ"အစည်း                        ---------------------------------------------------------- 

၅။ ေဂဟာအမျိ,းအစား                         ---------------------------------------------------------- 

၆။ ေဂဟာ၏ရည်ရွယ်ချက်                    ---------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့ေဖာ်ပြ ရန်) 

၇။ ေဂဟာရှိလူဦးေရ                         ကျား ------------ မ ------------- စုစုေပါင်း ----------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့် အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်) 

၈။ ေဂဟာအသင်းဝင်ဦးေရ         ---------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့ အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်) 

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

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်)  

၁၀။ ေဂဟာတည်ရှိရာေမြ အေခြ အေန        ---------------------------------------------------------- 

 (ေမြ ပိုင်ဆိုင်မ�)  

    



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

 (ပိုင်ဆိုင်မ�)     

၁၂။ ေဂဟာပိုင်ပစZည်းများအ ေြခအေန         --------------------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်)            ------------------------------------------- 

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

 (ေငွသား/ဘဏ်ရိှေငွ)                           -------------------------------------------- 

၁၄။ ေဂဟာ၏ဖွ"ံဖM ိ,းေရးလုပ်ငန်းများ�ှင် ့                      -------------------------------------------- 

 �ှစ်စဥ်ဝင်ေငွ                            -------------------------------------------- 

၁၅။ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပိုင်                     -------------------------------------------- 

 အဖွဲ"အစည်းေထာက်ခံချက်                -------------------------------------------- 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့်အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်) 

၁၆။ သက်ဆုိင်ရာ တိုင်ေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်              --------------------------------------------- 

 လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIး၏ ေထာက်ခံချက်              --------------------------------------------- 

  (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င် ့အေသးစိတ်ေဖာ်ပြ ရန်) 

 

 

        လက်မှတ်             --------------------------  

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

- ကုမ:ဏီ/အဖွဲ"အစည်း                       �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး       --------------------------

        Hုံးတံဆိပ်     ကတ်ပြ ားအမှတ်          -------------------------- 

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

        အဖွဲ"အစည်း             ---------------------------

        ေနရပ်လိပ်စာ            ----------------------------

   

ရက်စွဲ ------------------------   

 

 

 

 

 



ပံုစံ(၁) 

_____________________ေဂဟာ/ရိပ်သာရိှ(ကေလး/ဘုိးဘွား) 

လူဦးေရစာရင်း 

စဥ် အမည် 
ေမွး 

သကXရာဇ် 

ေဂဟာ/ 

ရိပ်သာ 

ေရာက် 

သည့် 

ေန- 

လူမျိ,း/ 

ကုိးကွယ် 

သည့် 

ဘာသာ 

ကေလး 

အမျိ,း 

အစား 

ပညာ 

အရည် 

အချင်း 

ေနရပ် 

လိပ်စာ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ဥကXV 

        အမည် 

ရက်စဲွ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၂) 

__________________________ေဂဟာ/ရိပ်သာ 

 က( ီးက4 ပ်မ�ေကာ်မတီစာရင်း 

နာယကအဖဲွ" 

၁။ ------------------------- 

၂။ -------------------------  

၃။ ------------------------- 

 (သံဃာ/လူပုဂSိ,လ်များပါဝင်ပါသည်) 

အလုပ်အမ�ေဆာင်အဖဲွ" 

စဥ် အမည် မှတ်ပံုတင် 
ရာထူး/အလုပ်

အကုိင် 
ေဂဟာတာဝန် 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ/ 

ဖုန်းနံပါတ် 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥကXV 

     ဦး/ေဒR-------------------------- 

 

 



ပုံစံ(၃) 

 မM ိ,-နယ်အေထွေထွအုပ်ချ,ပ်ေရးဦးစီးဌာန 

--------------------- မM ိ,-နယ် 

Hုံးတံဆိပ်        စာအမှတ်၊ 

        ရက်စွဲ၊ 

သို- 

 ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

 လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 ေနပြ ည်ေတာ် 

  

အေက4 ာင်းအရာ။ ေဂဟာ/ ရိပ်သာအဖြ စ် တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ ,ရန် ေထာက်ခံခြ င်း 

 -------------------------------တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်၊------------------- မM ိ,-နယ်၊အမှတ်(    )၊ 

--------------ရပ်ကွက်၊--------------------လမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ-------------ေဂဟာ/ရိပ်သာသည် 

မိဘမဲ့၊ဆင်းရဲ၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလး( )ဦးအားပြ ,စုပျိ,းေထာင်ပညာသင်က4 ားေပးလျက်ရိှ ပM ီး လူမ�ေရး 

လုပ်ငန်းသက်သက်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်မာှ မှန်ကန်ေက4 ာင်းေထာက်ခံပါသည်။ အဆိုပါ 

ေဂဟာသည်အသင်းအဖွဲ"ဖွဲ"စည်းခွင့်အတွက် ဤမM ိ,-နယ်အုပ်ချ,ပ်ေရးမှIးHုံးမှ ထုတ်ေပးထားပM ီး 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

       ဥကXV 

        အမည် -------------------- 

 

 

မိတ? I 

 Hံုးလက်ခံ 

 ေမGာ 

 



ပံုစံ(၄) 

မှတဆင် ့

 တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIး 

 တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံး 

 ______________ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ် 

 ______________  မM ိ,- 

သို- 

 ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

 လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 ေနပြ ည်ေတာ် 

အေက4 ာင်းအရာ။  ေမြ ပုိင်ဆုိင်မ�အေထာက်အထားတင်ပြ ခြ င်း 

 --------------------------တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည််နယ်၊ --------------------- မM ိ,-နယ်၊ (  ) ရပ်ကွက်၊ 

---------------- လမ်း၊အမှတ်( )တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ ------------------ေဂဟာ/ရိပ်သာ 

သည်ေဂဟာပိုင်ေမြ ---------------ဧကရိှပါေက4 ာင်း အေထာက်အထားဖြ င့် ပူးတဲွတင်ပြ ပါသည်- 

 (က) ဘုန်းေတာ်က( ီးေကျာင်းဖြ စ်ပါကသာသနာ့ေမြ ပုံ�ှင့်တကွ 

 (ခ) လူပုဂSိ,လ်ဖြ စ်ပါကေမြ ပိုင်ဆုိင်မ�အေထာက်အထား 

(ေဂဟာပိုင်ေမြ အမည်ေပါက် (သို-မဟုတ်)ေဂဟာသို-အပM ီးအပိုင် လှIဒါန်းထား 

သည့်စာချ,ပ်စာတမ်းHုံးမှတ်ပုံတင်စာချ,ပ်) 

 

 

        

         ဥကXV 

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

 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၅) 

မှတဆင် ့

 တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIး 

 တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံး 

 ______________ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ် 

 ______________  မM ိ,- 

သို- 

 ./န်က4 ားေရးမှIးချ,ပ် 

 လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 ေနပြ ည်ေတာ် 

အေက4 ာင်းအရာ။ အေဆာက်အဦစာရင်းတင်ပြ ခြ င်း 

၁။ ------------------- ေဂဟာ/ရိပ်သာကို-------------------- တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်၊ ----------

 မM ိ,-နယ်၊ -------------- ရပ်ကွက်၊ --------------လမ်း၊အမှတ်(            )တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ 

၂။ ဤေဂဟာ/ရိပ်သာ၏ ပိုင်ဆိုင်ေသာေမြ ဧရိယာ-------------------ဧကေပRမှ ေဂဟာပိုင် 

အေဆာက်အဦများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း ဖြ စ်ပါသည် - 

 (က) ကေလးများအိပ်ေဆာင် 

  (           )အမျိ,းအစား၊ (  ေပ x    ေပ)-------------------------ထပ် 

 (ခ) ထမင်းစားေဆာင် 

 (ဂ) ------------------------------- 

 (ဃ) ------------------------------- 

 

 

      ဥကXV 

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

 

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

 



           ပံုစံ(၆) 

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

 

 

 ---------------------- ေဂဟာ/ရိပ်သာတွင်ရန်ပုံေငွ -----------------ကျပ် ရိှပါသည်။ 

 မြ န်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်စာရင်း(မိတ? I)ကိုပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥကXV 

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

 

 

ရက်စွဲ၊ ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ပံုစံ(၇) 

ေဂဟာ/ရိပ်သာရိှပစZည်းများစာရင်း 

စဥ် ပစZည်းအမျိ,းအမည် ေရတွက်ပံု အေရအတွက် မှတ်ချက် 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ဥကXV 

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

 

ရက်စဲွ၊ ------------------------- 

 



ပံုစံ(၈) 

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

 

 

 

 

 

ဆုိင်းဘုတ်ေနာက်ခံ�ှင့် 

ကေလး/ဘုိးဘွားများ၏ဓါတ်ပံု 

၄ x ၆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) 

ေဂဟာ/ရိပ်သာများသုိ-အသိအမှတ်ပြ ,/အဆင့်တုိးမြ Aင့်ေပးရန် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIးများ၏စစ်ေဆးချက်မှတ်တမ်း(ပံုစံ) 

၁။ ေဂဟာ/ရိပ်သာအမည် 

၂။ တည်ေနရာလိပ်စာ 

၃။ စတင်တည်ေထာင်သည့်ေန- 

၄။ လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှအသိအမှတ်ပြ ,သည့်ေန- (ပထမအဆင်)့ - 

  (ဒုတိယအဆင့်) - 

  (တတိယအဆင်)့ - 

၅။ ေဂဟာ/ရိပ်သာတည်ေထာင်သည့်ရည်ရွယ်ချက် 

 (ေနာက်ဆက်တဲွဖြ င့်ေဖာ်ပြ ရန်) 

၆။ လက်ခံေသာကေလး/ဘိုးဘာွးအမျိ,းအစား/အသက်အရွယ် 

၇။ လက်ခံ�ိုင်ေသာလူဦးေရ 

၈။ လက်ရိှလူဦးေရ  (ကျား+မ=ေပါင်း)  

၉။ ပညာသင်က4 ားေပးမ�အေခြ အေန 

၁၀။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးမ�အေခြ အေန   

၁၁။ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာသင်က4 ားမ�အေခြ အေန 

၁၂။ ေကeးေမွးမ�အစီအစဥ် 

၁၃။ တစ်ေန-တာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�အချိန်ဇယား(ေနာက်ဆက်တွဲဖြ င့်ေဖာ်ပြ ရန်) 

၁၄။ ကေလးများ/ဘိုးဘာွးများအားက4 ည့်H�ေစာင့်ေရှာက်ေပးသည့်ဝန်ထမ်းအင်အား 

 (care giver) 

၁၅။ ရန်ပုံေငွရရှိမ�အေခြ အေန 

၁၆။ တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHိုင်ဦးစီးမှIး၏သုံးသပ်ချက်  

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများအသိအမှတ်ပြ ,ေရးအတွက်  

တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHုိင်ဦးစီးမှIးများ၏ စိစစ်ချက်ပံုစံ(၁) 

စဥ်                    အဓိကစံသတ်မှတ်ချက် ေကျာင်းအမည် မှတ်ချက် 

၁ 

 

၂ 

 

 

 

 

၃ 

 

၄ 

 

 

၅ 

 

၆ 

 

 

ေကျာင်းလက်ခံ ကေလးများသည် အသက်(၃)�ှစ်ပြ ည့်ပM ီး 

(၅)�ှစ်ေအာက်ဖြ စ်ရမည်။ 

ေကျာင်းအုပ်�ှင် ့ ဆရာမများ အနည်းဆံုး(၁)ဦးသည် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဖွင့်လှစ်သည့် မူက( ိ,ဆရာမသင်တန်း 

တက်ေရာက်ပM ီးဖြ စ်ရမည်။ (သုိ-မဟုတ်) လူမ�ဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနက လက်ခံသည့် မူက( ိ,ဆရာမ သင်တန်းတစ်ခုခု 

တက်ေရာက်ေအာင်မြ င်ပM ီးဖြ စ်ရမည်။ 

ေကျာင်းအုပ်သည် ဘွဲ"ရ(သို-မဟုတ်)ဘွဲ"�ှင် ့ ညီမGေသာ 

ဒီပလိုမာရပM ီး အသက်(၂၅)�ှစ်ပြ ည့်ပM ီးသူဖြ စ်ရမည် 

လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် သင်Hိုး 

./န်းတမ်း အချိန်ဇယား�ှင့်အညီ ကေလးများအား  ပြ ,စု 

ပျိ,းေထာင်ရမည်။ 

ကေလးတစ်ဦးအတွက် အနည်းဆံုးဧရိယာ(၁၈)စတုရန်းေပ 

စီရိှသည့် အေဆာက်အဦရိှရမည်။ 

ကေလး(၃၀)ဦးအထိ ေကျာင်းအုပ်အပါအဝင် အနည်းဆုံး 

ဆရာမ(၂)ဦးရိှရမည်။ 

 

  

 

 

စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------  စစ်ေဆးသူလက်မှတ် ----------- စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------

စစ်ေဆးသူအမည် -----------  စစ်ေဆးသူအမည် ----------- စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------

စစ်ေဆးသူရာထူး ----------- စစ်ေဆးသူရာထူး -----------   စစ်ေဆးသူရာထူး ----------- 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ) 

ကုိယ့်အားကုိယ်ကုိးမူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းများအသိအမှတ်ပြ ,ေရးအတွက် 

တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်/ခHုိင်ဦးစီးမှIးများ၏ စိစစ်ချက်ပံုစံ(၂) 

စဥ် ေယဘူယျစ ံ ေကျာင်းအမည် အဆင့် ရမှတ် 

၁ 
 

၂ 
 

၃ 
 

၄ 
 

၅ 
 

၆ 
 

၇ 
 
 

၈ 
 

၉ 
 

၁၀ 
၁၁ 
၁၂ 
 
၁၃ 
၁၄ 
၁၅ 

 

ကေလး(၃၀)ဦးပြ ည့်ပM ီး ကေလး(၁၅)ဦးတုိးတုိင်း ဆရာမ(၁)ဦး 
တုိးခန-်ရမည်။ 
ဆရာမအားလုံး (၆)လအတွင်း မူက( ိ,ဆရာမသင်တန်း တက်ပM ီး 
 ဖြ စ်ရမည်။ 
ေကျာင်းအုပ်သည် ကေလးသူငယ်ဆုိင်ရာ ေရှးဦးသူနာပြ , 
အေခြ ခံသင်တန်း တက်ပM ီးဖြ စ်ရမည်။ 
ဆရာမများသည် အနည်းဆံုး အလယ်တန်းေအာင်မြ င်ပM ီး 
အကူ၀န်ထမ်းသည် မူလတန်းပညာ  ပM ီးဆုံးရမည်။ 
ေကျာင်းအုပ်၊ ဆရာမ၊ အကူ၀န်ထမ်းများ ကျန်းမာ၍ ကူးစက် 
ေရာဂါကင်းစင်ရမည်။ 
လူမ�၀န်ထမ်းဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် သင်Hိုး 
./န်တမ်း�ှင့် လမ်း./န်ချက် အချိန်ဇယားရိှရမည်။ 
ေကျာင်းအေဆာက်အဦသည် သပ်ရပ်လုံခM ,ံခြ င်း၊ အပူချိန် 
သင့်တင့်ခြ င်း၊ ေလ၀င်ေလထွက်ေကာင်းမွန်ြခင်း�ှင့် ကေလး 
အ�?ရာယ်ကင်းရှင်းရမည်။ 
ကေလးများအတွက် စာသင်က4 ားရန်၊ ကစားရန်၊ စားေသာက်ရန် 
ေနရာရှိရမည်။ 
သင်က4 ားမ�အေထာက်အကူပြ ,ပစZည်းများဖြ င့် သင်ယူမ�ေနရာ 
(Learning Corner)ထားရိှ ေပးရမည်။ 
စာအုပ်ေကာ်နာ (Mini Library Corner) ထားရိှေပးရမည်။ 
သင့်တင့်ေသာပရိေဘာဂ�ှင့် မီးဖိုေချာင်ပစZည်းရှိရမည်။ 
ကေလးများ မှက်၊  ခြ င်၊ ယင်မှ ကာကွယ်ေပးသည့် အစီအစဥ် 
ရိှရမည်။ 
သင့်တင့်ေသာ ေရအိမ်စနစ်ရှိရမည်။ 
သန်-ရှင်းေသာေသာက်ေရ၊ သုံးေရများ လုံေလာက်စာွရှိရမည်။ 
ေရှးဦးသူနာပြ , ေဆးေသတ?ာရိှရမည်။ 

   

 စုစုေပါင်း   
 

စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------  စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------    စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------

စစ်ေဆးသူအမည် -----------  စစ်ေဆးသူအမည် ----------- စစ်ေဆးသူလက်မှတ် -----------

စစ်ေဆးသူရာထူး ----------- စစ်ေဆးသူရာထူး -----------   စစ်ေဆးသူရာထူး ----------- 



ေနာက်ဆက်တဲွ(င) 

 ပြ ည်တွင်းမှပုဂSလိက�ှင့်အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွ"အစည်းက 

မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-ထုတ်ေပးရန်ေလGာက်လ/ာ 

ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ ,စုပျိ,းေထာင်ေရး�ှင့်ဖွံ"ဖM ိ,းေရးဆိုင်ရာနည်းဥပေဒ၁၆(က) ပုံစံ(ဆ) 

သို- 

  -------------------- တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်းဦးစီးမှIး 

  --------------------- တုိင်းေဒသက( ီး/ ပြ ည်နယ်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံး 

 ----------------------  မM ိ,-။ 

ရက်စွဲ၊ ------------------ 

အေက4 ာင်းအရာ။ မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းတည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန်-ထုတ်ေပးရန်ေလGာက်ထားခြ င်း 

 ေလGာက်ထားသူ ----------------  မြ န်မာကုမ:ဏီ/အသင်းအဖွဲ" ------------------------ သည် 

အသက်သုံး�ှစ်ပြ ည့်ပM ီး ငါး�ှစ်မပြ ည့်ေသးေသာ ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်များ�ှင့် အသက် 

ငါး�ှစ်ပြ ည့်ပM ီးေသာ်လည်း မူလတန်းေကျာင်းသို- အပ်�ှံခြ င်းမပြ ,ေသးေသာသူများအား ကာယ၊ 

ဉာဏ၊ စာရိတ? ၊ လူမ�ဆက်ဆံေရး၊ စိတ်လ�ပ်ရာှးခံစားမ�ဆိုင်ရာ  ဘက်စုံဖွံ" ဖM ိ,းမ�ရရှိေစရန်�ှင့် ဘဝ 

တသက်တာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများရရိှေရးအတွက်  ပြ ,စုပျိ,းေထာင်ေပးရန်အလို-ငှာ မူလတန်း 

 က( ိ,ေကျာင်းကို တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုပါသဖြ င့် သက်ဆုိင်ရာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ ,စု 

ပျိ,းေထာင်ေရး�ှင့် ဖွံ"ဖM ိ,းေရးလုပ်ငန်း တိုင်းေဒသ က( ီး/ ပြ ည်နယ်  က( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"က တည်ေထာင် 

ခွင့်ပြ ,မိန်- ထုတ်ေပး�ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်သလိုဆက်လက်ေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါရန် ေအာက်ပါအချက် 

အလက်များ ေဖာ်ပြ ၍ေလGာက်ထားအပ်ပါသည် - 

၁။ ေလGာက်ထားသူ၏အမည်�ှင့်အဖအမည် ………………………………… 

 ေလGာက်ထားသူ၏�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ်…..……………………... 

 ေလGက်ထားသူ၏အသက်�ှင့်ေမွးသကXရာဇ်……………………….............. 

 ေလGာက်ထားသူ၏လူမျိ,း�ှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ …….…………………… 

ကုမ:ဏီ/အသင်းအဖွဲ"တွင်ေလGာက်ထားသူ၏တာဝန်�ှင့်အလုပ်အကိုင်...………...… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 



ေလGာက်ထားသူ၏ေနရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖတ်(စ်)အမှတ်�ှင့် အီးေမး 

လိပ်စာ………………….…………………………………..……… 

 ………………………………………….…………..…………… 

၂။ မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းအမည်……………………………..……………… 

မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်း၏တည်ေနရာလိပ်စာ�ှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ဖတ်(စ်) 

အမှတ်�ှင့်အီးေမးလ် လိပ်စာ ……………………..…………………… 

……………………………………………..……………….……  

၃။ မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်းအမျိ,းအစား …………………………… ………… 

…………………………………………………………………... 

၄။ ေလGက်ထားသူ၏ကုမ:ဏီ/အသင်းအဖွဲ"အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ တည်ေနရာလိပ်စာ 

�ှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖတ်(စ်)အမှတ်�ှင့် အီးေမးလိပ်စာ ……………… 

……………….…………………………………………..……… 

…………………………………………………………………… 

၅။ ဤေလGာက်လ/ာ�ှင့်အတူ ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည် - 

 (က) မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်း တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ရခြ င်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ 

 ( ခ)  မူလတန်းက( ိ,အရွယ် ကေလးသူငယ်များဖြ စ်သည့် အသက်(၃)�ှစ်ပြ ည့်ပM ီးအသက် 

 (၄)�ှစ်ထိကေလးသူငယ်ဦးေရ၊ အသက်(၄)�ှစ်မှ(၅)�ှစ်ထိ ကေလးသူငယ်ဦးေရ၊ 

အသက်(၅)�ှစ်ပြ ည့်ပM ီးေသာ်လည်း မူလတန်းေကျာင်းသို-အပ်�ှံ ခြ င်းမပြ ,ေသးေသာ 

ကေလးသူငယ်ဦးေရ၊စုစုေပါင်းမူလတန်းက( ိ,အရွယ်ကေလးသူငယ်ဦးေရ၊ 

 (ဂ) မူလတန်းက( ိ,ေကျာင်း အေဆာက်အအုံအမျိ,းအစား၊ အကျယ်အဝန်း၊ မူလတန်းက( ိ, 

ေကျာင်းအခန်းဦးေရ၊ အကျယ်အဝန်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အေထာက်အထားများ�ှင့် ယင်း 

အေထာက်အထားများ၏မိတ? I သို-မဟုတ် ဓါတ်ပုံ၊ 

 (ဃ) မူလတန်းက( ိ,အရွယ် ကေလးသူငယ်ပြ ,စုပျိ,းေထာင်ေရး လုပ်ငန်းသုံးပစZည်း၊ 

ပရိေဘာဂ�ှင့် သင်ေထာက်ကူပစZည်းစာရင်း၊ 



 (င) တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်�ှင့်  ပြ ,စုပျိ,းေထာင်ေပးမည့်ဆရာ၊ ဆရာမအသီးသီး၏ 

အသက်၊ ပညာအရည်အချင်း၊ မူလတန်းက( ိ,အရွယ် ကေလးသူငယ်  ပြ ,စုပျိ,း 

ေထာင်ေရးသင်တန်းတစ်ခုခုေအာင်လက်မှတ်၊ 

�ိုင်ငံသားတာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်�ှင့်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ပြ ား အေထာက်အထားမိတ? I၊ 

�ိုင်ငံခြ ားသား တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်�ှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ၏�ိုင်ငံ၊ �ိုင်ငံသား 

အမည်၊ ပတ်စ်ပိ-ု�ှင့်ဗီဇာအေထာက်အထားမိတ? I၊ 

(စ)  ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့်ဝန်ထမ်းဦးေရ၊ 

(ဆ)  ရက်သတ? တစ်ပတ်စာသင်က4 ားမ�အချိန်ဇယား၊ 

(ဇ) သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်(သို-မဟုတ်) ေကျးရွာအုပ်ချ,ပ်ေရးမှIးHုံး�ှင့်  မM ိ,-နယ် 

အေထွေထွအုပ်ချ,ပ်ေရးမှIးHုံး၏ေထာက်ခံချက်၊ 

(ဈ)  သက်ဆုိင်ရာခHိုင်လူမ�ဝန်ထမ်းHုံး၏ထပ်ဆင့်ေထာက်ခံချက်၊ 

(ည)  တည်ေထာင်ခွင့်ပြ ,မိန-်ရရိှပါက ဗဟိုက( ီးက4 ပ်ေရးအဖွဲ"က နည်းပညာအကူအညီ 

ေပးခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း၊  က( ီးက4 ပ်ခြ င်း�ှင့် လမ်း./န်ခြ င်းကို ခံယူမည်ဖြ စ်ေက4 ာင်း 

�ှင့်ဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများကို 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေက4 ာင်းဝန်ခံချက်။ 

 

 

 

   လက်မှတ်                  ……………….

 ေလGက်ထားသူအမည် ………………. 

   ေလGာက်ထားသူတာဝန်………………. 

 

 

 

 

 



ေနာက်ဆက်တဲွ(စ) 

တက်ကn စာွလ�ပ်ရှားေသာေစတနာမူလတန်းညေကျာင်းများတွင်ပညာဒါနသင်က4 ားေပးေနေသာ 

ဆရာ/ဆရာမများ၏ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ပံုစံ 

            

 ဓါတ်ပုံ 

 

၁။ အမည်                                      -    

၂။ အဘအမည် - 

၃။ လူမျိ,း/ဘာသာ  - 

၄။ ပညာအရည်အချင်း  - 

၅။ ေမွးသကXရာဇ်  - 

၆။ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ် - 

၇။ စတင်သင်က4 ားေပးသည့် -  

 (ရက်/လ/�ှစ်) 

၈။ သင်က4 ားသည့်ဘာသာရပ် - 

၉။ ေနရပ်လိပ်စာ  - 

၁၀။ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းအမှတ် - 

 

   ေထာက်ခံချက် 

တံဆိပ်ဝိုင်း               ေကျာင်းအုပ်(သို-မဟုတ်)တာဝန်ခံလက်မှတ် 

 

 

 

 

 

 

 



    


