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ေက်ာင္းခရုိင္နံပါတ္- 1
ဒင္းဗားျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ စီရင္စုအတြင္း၊
ကိုလုိရာဒိုျပည္နယ္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ -__________________

လုံျခဳံေဘးကင္း၍ လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆုိေသာ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
စင္စစ္အားျဖင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ မည္သို႔ ပင္ရွိေစကာမူ

လံုျခံဳမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာမႈတို႔ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟူ၍ သိရွိထားလွ်က္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၄င္းတို႕ အား လံုျခံဳမႈရွိသည့္အျပင္
လႈိက္လွဲာၾကိဳဆိုမႈရွိသည့္ ပညာသင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္မ်ားကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အထူး ရည္သန္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုဝန္းက်င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔
ပညာေရးအေပၚ အထူးအာရံုစိုက္ သင္ယူေလ့လာမႈျပဳႏိုင္မည့္ ဝန္းက်င္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ရွာေဖြမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳထားသည့္ စတုတၳ

ေျမာက္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သူငယ္တန္းမွ 12 တန္းအထိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္ရရွိေစမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအ
ေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးတုိ႔ အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ဘုတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အား
ထုတ္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းၾကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေက်ာင္းခရိုင္၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ေရႊ႕
ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတည္ျမဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳျခင္းဟု လည္း
ေကာင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားက်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေသာ ရွာေဖြမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွလြတ္ျငိမ္းခြင့္၊ အခမဲ့အစုိးရေက်ာင္းပညာ
သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟုလည္း
ေကာင္း ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔မွ မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုဆုံးျဖတ္လိုက္သည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား

အား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ တည္ျမဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မျပဳႏုိင္ေစေရး တို႔အတြက္ ေက်ာင္းခရိုင္အေနျဖင့္ ၄င္းတြင္
ရွိေသာ ဥပေဒေဘာင္တြင္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ယင္းဥပမာမ်ားသာ
လွ်င္ ျဖစ္ရမည္ဟု အကန္႔အသတ္မရွိပါ။
•

ေက်ာင္းခရိုင္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္တစုံတရာကိုမွ်
ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳသည့္ ၄င္း၏ က်င့္သုံးမႈအတုိင္း ဆက္လက္က်င္သ
့ ုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။

•

(က) ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အျခားေက်ာင္းပိုင္နက္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ (ခ)ေက်ာင္းသူ/သား
တစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းၾကိဳပို႔ယာဥ္အားအသုံးျပဳေနစဥ္ အတြင္း ေက်ာင္း၏ ၾကီးၾကပ္မႈ
ေအာက္တြင္ရွိေနစဥ္ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း (ဂ)ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္
ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစုံတရာအတြက္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာဖက္ဒရယ္အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦး၏ေတာင္း
ဆုိမႈတစ္ခုခုကို ခရိုင္အေထြေထြအၾကံေပးရုံးသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

•

အဆုိပါေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးအား တုန္႔ျပန္ရာတြင္ ခရိုင္အေထြေထြအၾကံေပးရုံးသည္ ဥပေဒအရလုိအပ္ျခင္းမဟုတ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းသူ/သား
မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသူ/သားမာ်း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကာ
ကြယ္ႏိုင္ရန္ ခရိုင္၏ ဥပေဒေဘာင္တြင္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးကို အသုံးခ်၍ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

•

ဥပမာ- အေထြေထြအၾကံေပးရုံးအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားသူၾကီး သို႔မဟုတ္ ေအာက္ရုံးတရားသူၾကီးတစ္ဦးမွ
ထုတ္ေပးေသာ အက်ဳံးဝင္သည့္ ရွာေဖြဝရမ္းတစ္ခုကို အရာရွိမွ တင္ျပျခင္းမျပဳႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳမည္
မဟုတ္ပါ။ အလြန္ျဖစ္ခဲ၍ ရွားပါးသည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွာေဖြဝရမ္းမပါပဲ လုပ္
ေဆာင္ခြင့္ရရန္ ခရိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒအရ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနဆုိသည္မွာ ရာဇဝတ္မႈသံသယရွိေသာတရား
ခံလြတ္ေျမာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပ
ေဒဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းလႈပရ
္ ွားမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚရန္မွာ အလြန္႔အလြန္ကို ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္မူၾကမ္း 02.15.2017
ထပ္မံ၍ဆုံးျဖတ္ထားသည္မွာ ေက်ာင္းခရိုင္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒတည္ျမဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္

သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရးႏွင့္ေကာင္းက်ဳိးရရွိေစေရး ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတု၏
ိ႔ လက္ရွိ ပဋိပကၡႏွင့္အေရးေပၚ
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုိအပ္ပါက သင္တန္းမ်ား၊ အျခားရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ထပ္မံ၍ဆုံးျဖတ္ထားသည္မွာ ခရိုင္အေနျဖင့္ အမ်ားသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာင္းနယ္ေျမတိုင္းတြင္ ကပ္
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