ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှင်
အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်

၇ / ၂၀၁၈

၁၃၈၀ ခနှစ၊် ကဆန်လဆန်း ၆
(၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဧ ပီ လ ၂၀
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ဝန် ဆာင်မ

လပ်ငန်းများတွင်

ရက်
ရက်)

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သည်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်းများ

ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်

ပညာ ရး

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှးီ

ြမုပ်နှမဥပ ဒ ပဒ်မ ၁၀၀ ပဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နင
ှ း် ထားသည့် လပ်ပင်
ိ ခင
ွ က
့် ိ ကျင်သ
့ း၍ ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ
ကိ ထတ်ြပန်လက်
ိ သည်အခန်း(၁)
အဓိပါ္ပ ယ် ဖာ်ြပချက်
၁။

ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာတွငပ
် ါရှိ သာ

အာက်ပါစကားရပ်များသည်

ဖာ်ြပပါအတိင်း

အဓိပာ္ပ ယ်

သက် ရာက် စရမည်(က)

ပဂ္ဂလက
ိ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ဆိရာတွင် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် သက် ဆိင်ရာ
ဝန် ကီးဌာနတိ ့က သတ်မတ
ှ ြ် ပ ာန်းသည့် သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းနှင့် သင် ကား သာ ပညာ ရး
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းနှင့် နိင်ငတကာသင်ရးညန်
ိ
းတမ်းနှင့် သင် ကား သာ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မ
လပ်ငန်းတိ ့ ပါဝင်ပါသည်။

(ခ)

ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း ဆိသည်မာှ နိင်င တာ်ကသီးသန် ့ ဆာင်ရက
ွ ် သာ

ကျာင်းမှ တစ်ပါး

အြခား သာ ကျာင်းအားလးကိဆိသည်။
(ဂ)

အ ြခခပညာပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း

ဆိသည်မာှ

နိင်ငသားတိင်းတတ် ြမာက်ရန်

သတ်မတ
ှ ်

ထား သာ ပညာအ ြခခကိ သင်ယူတတ် ြမာက် စရန်နှင့် နည်းပညာနှင့် သက် မွးပညာရပ်
တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာကိြဖစ် စ ဆက်လက်သင် ယူနင်
ိ စရန် သင် ကား
လ့ကျင့် ပးသည့် ကျာင်းကိ ဆိသည်။
(ဃ)

နည်းပညာနှင့် သက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဆိင်ရာ

ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း ဆိသည်မာှ

လက် တွ ့နည်းပညာက မ်းကျင်သမ
ူ ျား၊ စက်မလက်မအတတ်ပညာရှင် များ၊ က မ်းကျင်သူ
များနှင့် သက် မွးပညာရပ်ဆင်
ိ ရာအသိပညာရှငမ
် ျား၊ အတတ် ပညာရှင်များ၊ က မ်းကျင်သူ
များကိ စနစ်တကျ မွးထတ် ပးသည့် ကျာင်းကိဆိ သည်။
(င)

အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း ဆိသည်မာှ အ ြခခပညာ ရး၏ အြမင်ဆ
့ း အဆင့်
သိ ့မဟတ် ယင်းနှင့်တူညီ သာအဆင့်

အာင်ြမင် ပီးသူများကိ

လ့ကျင့် သင် ကား ပး

သည့် ကျာင်းကိ ဆိသည်။
(စ)

ဘာသာရပ်သင် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း ဆိသည်မှာ

ကျာင်းဝင်ခွင့်သင်တန်း၊ လပ်ငန်း ခွင်

ဝင်ခွင့်သင်တန်း၊ ဘာသာစကားသင်တန်း၊ နိင်င တာ်က တည် ထာင် ဖွင့်လှစ်ထား သာ
တက္ကသိလ်၊

ကာလိပ၊် သိပ၊္ပ

ကျာင်း၊ သင်တန်းတွင် သင် ကား သာ ဘာသာရပ်ကိ

ြဖစ် စ၊ စာ မးပွတ
ဲ စ်ခခအတွက် သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ ဘာသာရပ်ကြဖစ်
ိ
စ လူတစ်ဦး
သိ ့မဟတ် လူအများက ကိယ်ပင်
ိ အကျိုးစီးပွား အလိ ့ငှာ သင် ကားသည့် ကိယ်ပိင်
သင်တန်းများ ဖွငလ
့် စ
ှ သ
် ည့် ကျာင်းကိဆိ သည်။
(ဆ)

ဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စာွ သတ်မတ
ှ သ
် ည့် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း ြပည် ထာင်စအစိးရ၊
ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနမှ အခါ အား လျာ်စွာ သတ်မတ
ှ သ
် ည့်
ကျာင်းကိဆိသည်။
အခန်း (၂)
ပညာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

၂။

ကာ်မရှငသ
် ည် ရင်းနှးီ ြမုပ်နသူ
ှ အား အာက်ပါ ပညာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း အမျိုး အစားများကိ

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနတိ ့က သတ်မှတ်သည့် သင်ရိးညန်းတမ်း
နိင်ငတကာ သင်ရိးညန်းတမ်းြဖင့် သင် ကား သာ ပဂ္ဂလက
ိ

သိ ့မဟတ်

ကျာင်းများအြဖစ် ရင်းနှီးြမုပ်နှမများ

ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် ခွင့်ြပုနိင်သည်(က)

အ ြခခပညာပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။

(ခ)

နည်းပညာနှင့် သက် မွးဆိင်ရာပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးပဂ္ဂလိက ကျာင်း။

(ဂ)

အဆင့်ြမင့်ပညာပဂ္ဂလိက ကျာင်း။

(ဃ)

ဘာသာရပ်သင် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။

(င)

ဝန် ကီးဌာနက အခါအား လျာ်စာွ သတ်မှတ်သည့် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။

အခန်း (၃)
ရင်းနှးီ ြမုပ်နမပစ
ှ
၃။

ပညာ ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း အမျိုးအစားများစာရင်းပါ ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်းများကိ ဖွဲ ့စည်းရာတွင်

တည် ထာင်သူ၏ မတည် ငွရင်း ပ အ ြခခ၍ အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်(က)

ြမန်မာနိင်ငသား

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသား

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသားအဖွဲ ့အစည်းများက မတည် ငွရင်းရာခိင်နန်းအြပည့်ြဖင့် ြပုလပ်

သာ

ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။
(ခ)

ြမန်မာနိင်ငသား

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသား

အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ

သိ ့မဟတ်

ြမန်မာနိင်ငသားအဖွဲ ့အစည်းများ သိ ့မဟတ် သက်ဆင်
ိ ရာအစိးရအဖွဲ ့အစည်းနှင့် နိင်ငြခား
သား သိ ့မဟတ် နိင်ငြခားအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ သိ ့မဟတ်
သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခားအစိးရအဖွဲ ့အစည်းက

ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။

မတည် ငွရင်း

နိင်ငြခားအဖွဲ ့ အစည်းများ
ဖက်စပ်ြပု

လပ် သာ

(ဂ)

နိင်ငြခားသားများ
အဖွဲ ့အစည်းများ

သိ ့မဟတ်
သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခားအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခ
နိင်ငြခားအစိးရအဖွဲ ့အစည်းက

သိ ့မဟတ်

နိင်ငြခား

မတည် ငွရင်း

ရာခိင်နန်း

အြပည်ြ့ ဖင့် ြပုလပ်သည့် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်း။
၄။

အဆိပါ

ကျာင်းများသည်

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမဥပ ဒနှင့်

နည်းဥပ ဒများ၊

နိင်ငရင်းနှးီ ြမုပ်နမ
ှ ကာ်မရှငက
် ထတ်ြပန်ထားရှိသည့် အမိန် ့ ကာ်ြငာစာများနှင့်

ြမန်မာ

အမျိုးသား ပညာ ရး

ဥပ ဒ (၂၀၁၄) တိ ့နှငအ
့် ညီ လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည်။
၅။

ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာသည် ပဂ္ဂလက
ိ ကျာင်းနှင့် သက်ဆင်
ိ သည့် ဥပ ဒ၊ နည်းပညာနှင့် သက် မွး

ပညာ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးနှင့် သက်ဆိင် သာဥပ ဒ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာ ရးနှင့် သက်ဆိင်

ြပ ာန်းြခင်း မြပုမီအချိန်အထိ အကျိုးသက် ရာက် ပီး
ြမုပ်နသူ
ှ သည်

သက်ဆင်
ိ ရာ

ဥပ ဒပါ

သာဥပ ဒတိ ့

အဆိပါဥပ ဒများ ြပ ာန်း ပီးသည့်အခါ ရင်းနှးီ

ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ

လိက်နာ ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်။

ကျာ်ဝင်း
ဥက္က

