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မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား  

ေမး။     ။ မိမိၾကားသိသည္မွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံကုိ ပညာသစ္ႏွစ္ မစတင္မီတြင္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မံတင္စရာ မလုိဟု သိရသည္။ 
ယင္းသည္ မွန္ကန္ပါသလား။  

ေျဖ။     ။ အကယ္၍ သင္၏ေက်ာင္းသားက ယမန္ႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံျဖင့္ ေက်ာင္းကားစီးနင္းခဲ့သည္ 
ဆုိပါက၊ 1) ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းအတူတူ တစ္ခုတည္းတြင္ ဆက္လက္ ရိွေနပါက၊ 2) ေက်ာင္းသား မူလကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံ တြင္ 
အတည္ျပဳထားခဲ့သည့္ ေနရာအတူတူ တက္-ဆင္းကားဂိတ္ကုိ အသုံးျပဳေနပါက၊ 3) စီးနင္းခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားကလည္း ယင္း 
ေတာင္းဆုိထားသည့္ ကားဂိတ္ကုိပင္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနပါက၊ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ပညာသင္ႏွစ္သစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ပုံစံအသစ္ ကုိ 
ထပ္မံတင္ျပေနစရာ မလုိအပ္ေပ။ အကယ္၍ သင္၏ေက်ာင္းသားက အခ်က္ “1)” ႏွင့္ ” 2)” ကုိ ျပည့္မီပါက၊ စီးနင္းခံစားခြင့္ရိွသည့္ 
ေက်ာင္းသားသည္ ဆက္လက္၍ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ကားဂိတ္မွ စီးနင္းလုိက္ပါႏုိင္ၿပီး၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံသည္ ဆက္လက္တရားဝင္ 
ျဖစ္ေနမည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာန၏ ဖုိင္တြဲတြင္ ဆက္လက္ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ေမး။     ။ ယခင္ႏွစ္က မိမိ၏ေက်ာင္းသားသည္ ကာစီးရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ဘတ္စ္ကား 
ေပၚတြင္ ေနရာမရိွေတာ့ေၾကာင္း မိမိကုိ ေျပာဆုိလာခ့ဲသည္။ မိမိထင္ျမင္ယူဆထားသည္မွာ ဘတ္စ္ကားေပၚ တြင္ မိမိအတြက္ ေနရာ 
တစ္ခု အာမခံရိွၿပီး ခ်န္ထားမည္ဟု ယူဆထားခ့ဲသည္။  

ေျဖ။     ။ ကင္းလြတ္ခြင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းသည္ ဘတ္စ္ကားေပၚရိွ ေနရာအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ ခံစား 
ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ထပ္၍ တုိးလာပါက၊ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားက ဘတ္စ္ 
ကားကုိ စီးနင္းလုိက္ပါရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ေနရာရိွေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေပ။  

ေမး။     ။ လာမည့္ပညာေရးႏွစ္တြင္ မိမိ၏ကေလးသည္ အလားတူဘတ္စ္ကားကုိ စီးနင္းခြင့္ ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိက စုံစမ္းစစ္ေဆး 
သင့္ပါသလား။  

ေျဖ။     ။ စုံစမ္းသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားသည့္ သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းတစ္ခုတည္းတြင္ ရိွေနပါသမွ်၊ 
မူလကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံပါ စီးနင္းတက္-ဆင္းသည့္ ကားဂိတ္အတူတူ ျဖစ္ေနပါက၊ ကားစီးနင္းခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း 
ယခင္ေတာင္းဆုိထားသည့္အတုိင္း ကားဂိတ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ အသုံးျပဳေနၾကပါက၊ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ကားရပ္နား 
ရန္ ကားဂိတ္သည္ အတူတူဆက္လက္ ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ေမး။     ။ မိမိက ကင္းလြတ္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံကုိ တင္လုိက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘတ္စ္ကားက ျပည့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါ သည္။ 
မည္သူက စီးနင္းခြင့္ရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔ မည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္ပါသနည္း။  

ေျဖ။     ။ မိမိတုိ႔က "အရင္လာသူ" "အရင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး" ဥပေဒသကုိ အသုံးခ်ပါသည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံအေပၚ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
ေရးဌာန၌ ရရိွလာစဥ္တြင္၊ တံဆိပ္ ထုထားသည့္ ေန႔စြဲသည္၊ မည္သူအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ ပထမ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါသည္။  

ေမး။     ။ မိမိအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ အတည္ျပဳသည့္အခါ၊ မိမိထံ မည္သုိ႔အသိေပး အေၾကာင္းၾကား မည္နည္း။  

ေျဖ။     ။ မိမိတုိ႔က ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမးပုိ႔၍ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသား၏ အိမ္ဖုန္းသုိ႔ ေခၚဆုိ၍ျဖစ္ေစ အသိေပးပါမည္။ 
တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္ ျဖစ္ေစ၊ အသံသတင္းစကား ခ်န္ထားရန္ ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားပါမည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ 
သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ခ်န္ထားေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ေမး။     ။ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကားဂိတ္တြင္ ဆက္လက္မစီးနင္းေတာ့သည့္အခါ မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။  

ေျဖ။     ။ ယင္းကားဂိတ္ကုိ အသုံးျပဳေနၾကသည့္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားအားလုံးထံသုိ႔ ေက်ာင္းသားသတင္း စနစ္ပါ ဖုန္း 
နံပါတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္၍ ယင္းကားရပ္နားရန္ ဂိတ္ကုိ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၅-ရက္အတြင္းတြင္ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 
ေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္အခါ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္ ျဖစ္ေစ၊ အသံသတင္းစကား ခ်န္ထားရန္ ျဖစ္ေစ 
ႀကိဳးစားပါမည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္၊ အသုံးျပဳႏုိင္ သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ခ်န္ထားေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

 



                                                             ကင္းလြတ္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္  
                                                 ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း  

                                   2014-15 
 

  Updated 06/20/14 – SC/FM 

 

ေမး။     ။ မိမိက လိပ္စာသစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားလွ်င္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံအသစ္ ထပ္၍တင္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။  

ေျဖ။     ။ သင္က လက္ရိွကားစီးေနသည့္ ဂိတ္အစား၊ အျခား ကားဂိတ္ကုိ အသုံးျပဳလုိလွ်င္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံအသစ္ကုိသာ သင္တင္ျပ 
ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကားစီးခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည့္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါက၊ သင္၏ အသစ္ေသာကင္းလြတ္ခြင့္ 
ပုံစံသည္၊ ကားစီးနင္းခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသူမ်ား စာရင္း၏ ေနာက္တြင္ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ေမး။     ။ မိမိ၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ မိမိ အမွန္တကယ္ အလုိရိွပါသည္။ သုိ႔မွသာ သူတုိ႔အတြက္ တနလၤာေန႔မ်ား 
ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းကားပုိ႔ရန္ ေနရာ၊ ႀကိဳရန္ေနရာ ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္၏ က်န္ရက္မ်ားတြင္ အျခားေနရာ မ်ား၌ 
ပုိ႔/ႀကိဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။  

ေျဖ။     ။ မိမိတုိ႔က ေတာင္းဆုိမႈတုိင္းကုိ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔က တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ နံနက္ပုိင္း 
ကားဂိတ္ (AM stop) ေနရာကုိ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ညေနပုိင္းကား ဂိတ္ (PM stop) ေနရာကုိ သတ္ 
မွတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

ေမး။     ။ မိမိ၏ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားကုိ ကင္းလြတ္ခြင္အျဖစ္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္အတူမွ စီးနင္းမည္ ဆုိလွ်င္၊ မိမိက ကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံကုိ 
ေနာက္ထပ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ လုိအပ္ပါေသး၏ေလာ။  

ေျဖ။     ။ ဟုတ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ပုံစံတစ္ခု လုိအပ္ပါသည္။  

ေမး။     ။ အကယ္၍ မိမိ၏ေက်ာင္းသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကားဂိတ္ရိွသည္ဟု မိမိသိရိွပါက၊ မိမိ၏ကင္းလြတ္ခြင့္ ပုံစံ တင္ျပထား စဥ္၊ 
စိစစ္ေနစဥ္ကာလတြင္၊ မိမိကေလးက ေက်ာင္းကား စတင္စီးနင္း ႏုိင္ပါမည္လား။  

ေျဖ။     ။ မစီးႏုိင္ပါ။ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ မိမိတုိ႔က သင္၏ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံကုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း၊ သင့္ကေလး ခ်က္ခ်င္း 
လုိက္ပါစီးနင္းႏ္ုိင္ရန္ အတည္ျပဳေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အမည္ကုိ ဘတ္စကားစီးနင္းမည့္သူမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူျပည့္ေနသည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါက၊ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ ေနရာ ရိွ-မရိွကုိ ေသခ်ာေစရန္ မိမိတုိ႔က 
သုေတသနျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္၊ မိမိတုိ႔က ကင္းလြတ္ခြင့္ပုံစံ ရရိွၿပီး ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း သင့္ကုိ ဆက္သြယ္ပါ 
မည္။ ကားတြင္လူျပည့္ေနသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာရႏုိင္ေသးသည္ကုိ အတည္ျပဳ ပါမည္။ အကယ္၍ ဘတ္စ္ကားျပည့္ေနပါက၊ သင္သည္ 
ေစာင့္ဆုိင္းစာရင္းတြင္ ရိွေနေၾကာင္း မိမိတုိ႔က အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  

ေမး။     ။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ရသနည္း။ မိမိထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္ေလာ။  

ေျဖ။     ။ ေက်ာင္းကားတြင္ လူျပည့္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္အေပၚ ျငင္းပယ္မႈမ်း ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားလုိင္း ဆက္၍ မရိွေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ အတည္မျပဳေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။  


