မူ၀ါဒေပၚလစီ JBB-R- စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ေပးတိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
I.

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈသို႔မွမဟုုတ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္သူသို႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္
ေဒသ၏အျခားေသာေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏ေထာက္ပံ့မႈလက္ေအာက္တြင္
ပါ၀င္သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္၊
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္၊အားကစားပြစ
ဲ ဥ္မ်ားႏွင့္အျခားေသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအ၀င္လႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ညွိႏိႈင္းပါ၀င္ေနသည့္အျခားမည္သည့္ ပုုဂၢိဳလ္မဆို၏လူမ်ဳိး၊ အသားေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္ဆက္
ျပသမႈ၊မသန္စြမ္းမႈသို႔မဟုုတ္ဘာသာေရးေပၚတြင္အေျခခံ

စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ေပးတိုက္ခိုက္ခံရမႈအစရွိသည္တို႔၏သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသ

ည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ရွိေသာမည္သည့္ ေက်ာင္းသားမဆိုအားဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသင့္ေတာ္ရာေက်ာင္းခရိုင္ေဒ
သအရာရွိတစ္ဦးထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းပင္စြပ္ဆဲြထားသည့္အျပဳအမူမ်ားအားအစီရင္ခံဖို႔ရန္အားေပးထားသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွမိမိသည္အျခားေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏အျခား
ေသာေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏ ေထာက္ပံ့မႈလက္ေအာက္တြင္ပါ၀င္သက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္၊ ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္၊ အားကစားပြစ
ဲ ဥ္မ်ားႏွင့္အျခားေသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားတြင္ ညွိႏိႈင္းပါ၀င္ေနသည့္အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို၏ထိုသို႔ေသာစိတ္အေႏွာင့္ယွက္ေပးတိုက္ခိုက္ခံရမႈ၏သားေကာင္ျဖစ္ေန
ရေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာအားလက္ခံရရွိေသာမည္သည့္ဆရာ၊ဆရာမ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္သူ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားေသာေက်ာင္းအရာရွိမဆိုသည္
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားျဖင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသင့္ေတာ္ရာ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ အရာရွိတစ္ဦးထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းပင္စြပ္ဆဲြထားသည့္အျပဳအမူ
မ်ားအား အစီရင္ခံဖို႔ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈသို႔မဟုတ
ု ္အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းလိင္ချြဲ ခားမႈေပၚတြင္
အေျခခံ

တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၏ သားေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနသည္ဟုသိရွိထားသည့္သို႔မဟုုတ္ ယံုၾကည္ေနသည့္

အျခားေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆိုသည္ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသင့္ေတာ္ရာ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသအရာရွိတစ္ဦးထံ
သိ႔ု ခ်က္ခ်င္းပင္ စြပ္ဆဲထ
ြ ားသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား အစီရင္ခံဖို႔ရန္ တိုက္တန
ြ ္းထားသည္။
ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသအေနျဖင့္အစီရင္ခံမႈျပဳသည့္ ပါတီအဖြဲ႕သိ႔မ
ု ဟုုတ္တိုင္ၾကားသူအားအေဆာက္အဦးတစ္ခုစီ၏အုုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွ ရရွိႏိုင္
ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိထံမွရရွိႏိုင္ေသာအစီရင္ခံေလွ်ာက္လႊာအားအသံုးျပဳဖို႔ရန္တိုက္တန
ြ ္းထားသည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ႏႈတ္
ျဖင့္အစီရင္ခံျခင္းမ်ားအားလည္းတိုင္ၾကားခ်က္အျဖစ္ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္အစီရင္ခံေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားအသံုး
ျပဳမႈသည္စည္းကမ္းအရမလုုပ္မေနရအျဖစ္ ျပဌာန္းထားျခင္းမဟုုတ္ေပ။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအတြင္းရွိမည္သည့္အရာကမွ်ရာထူးေခါင္းစဥ္
IX အရာရွိသ႔မ
ို ဟုုတ္အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူထံသ႔အ
ို ႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈအားတိုက္ရိုက္အစီရင္ခံျခင္းမွမည္သည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမဆို
ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရွိေပ။

A.

အေဆာက္ဦးအဆင့္တင
ြ ္ေက်ာင္းအေဆာက္ဦးတစ္ခုစီမွအေဆာက္ဦးအႀကီးအကဲအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ႏႈတ္ျဖင့္သို႔မဟုုတ္စာေရး

သား၍အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈအားအစီရင္ခံျခင္းအတြက္တာ၀န္ရွိေသာပုုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေပသည္။ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈဆိုင္
ရာအစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုလက္ခံရရွိေသာမည္သည့္အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၀န္ထမ္းေရးရာမဆိုအေဆာက္အဦးအႀကီးအကဲအုပ္
ခ်ဳပ္သူထံခ်က္ခ်င္းပင္အေၾကာင္းၾကားရေပမည္။
အစီရင္ခံခ်က္လက္ခံရရွိမႈအေပၚတြင္အႀကီးအကဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမွတိုင္ၾကားခ်က္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား စီမံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာရာထူး
ေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိထံသို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍တိုင္ၾကားခ်က္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကီးကဲပါ၀င္ေနလွ်င္အစီရင္ခံမႈ
အားရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိ သိ႔မ
ု ဟုုတ္အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူထံသ႔ို တိုက္ရိုက္ျပဳလုုပ္သို႔မဟုုတ္တိုင္ၾကားရေပမည္။

B.

ခရိုင္ေဒသတစ္၀ွမ္း။ ေက်ာင္းဘုုတ္အဖြဲ႕မွ ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိအားအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းအႀကီးအကဲ

အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံမွႏွင့္ အျခားေသာတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုုတ္အစီရင္ခံစာမ်ားအားလက္ခံရရွိရန္အတြက္တာ၀န္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟိရ
ု ံုးခန္းမ်ားထဲကတစ္ခုတင
ြ ္အႏိုင္က်င့္တိုက္
ခိုက္ခံရမႈအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အားလက္ခံရရွိသည့္မည္သည့္အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၀န္ထမ္းေရးရာမဆိုသည္ခ်က္ခ်င္းပင္
ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကားရေပမည္။ အကယ္၍မည္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္တြင္မဆိုရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိ ပါ၀င္
ေနပါကမေက်နပ္ခ်က္တိုင္စာအားအထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူထံသ႔တ
ို ိုက္ရိုက္ ဖိုင္တဲတ
ြ င္တိုင္ၾကားႏိုင္ေပသည္။

C.

ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ျဖင့္ဆန္႔က်င္ေသာဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္

ျပခ်က္ႏွင့္ ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိ၏ နာမည္တို႔အားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၊ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ဗဟိုရံုးခန္း
တစ္ခုစီႏွင့္ ဌာန၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္အျခားေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတို႔တင
ြ ္သိသာထင္ရွားစြာလြင့္တင္ေၾကျငာ
ထားမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားအင္တာနက္ေပၚရွိေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္လည္းလြင့္တင္ထားေပမည္။
မိတၱဴေကာ္ပီမ်ားအားလည္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီရွိ ေက်ာင္းအုုပ္ရံုးခန္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနတို႔တင
ြ ္ ရရွိႏိုင္ေပမည္။

D.

ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္တိုင္ၾကားသူ၊ တိုင္ၾကားမႈဖိုင္တဲတ
ြ င္ခံရသည့္ ဆန္႔က်င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၊ ႏွင့္မ်က္ျမင္သက္ေသ

တိ႔၏
ု ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပုုဂၢိဳလ္ေရးအားတတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ေလးစားမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္၊ သင့္ေတာ္ေသာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ႏွင့္တာ၀န္ယူမႈမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈသ႔မ
ို ဟုုတ္ဖြင့္ဟမႈမွန္သမွ်အားလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏
တရား၀င္တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္အညီ တစ္သမတ္တည္းေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
II.

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္

တားျမစ္ထားသည့္အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုင္မႈအားစြပ္ဆဲထ
ြ ားသည့္အစီရင္ခံစာသို႔မဟုုတ္တိုင္ၾကားခ်က္လက္ခံရရွိမႈအေပးတြင္ရာထူးေခါင္းစဥ္
IX အရာရွိသည္ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအား ခ်က္ခ်င္းပင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတင
ြ ္တိုင္ၾကားသူ၊ တိုင္ၾကားခံရသည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၊ ႏွင့္စြပ္ဆဲထ
ြ ားသည့္ျဖစ္ရပ္သို႔မဟုုတ္တိုင္ၾကားခ်က္ျဖစ္ေပၚ
လာရသည့္အေျခအေနမ်ားအားသိရွိထားသည့္အျခားသူမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္တစ္ဦးခ်င္းစီအင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ေပ
မည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတင
ြ ္အထူးေသ စြပ္ဆဲမ
ြ ႈမ်ားသို႔သက္ဆိုင္ေကာင္းသက္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားသို႔မဟုုတ္စာ
ရြက္စာတမ္းမွန္သမွ်အား အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈလည္း ပါ၀င္ေပသည္။
စြပ္ဆဲြထားသည့္အျပဳအမူသည္ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအားခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိ၊မရွိဆံုးျဖတ္ရာတြင္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္
မ်ားအား ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသြားေပမည္· ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
· စြပ္ဆဲြထားသည့္ အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ကာလအတိုင္းတာ၊ ႀကိမ္ေရ၊ ျပင္းထန္မႈ ႏွင့္ ပမာဏအ၀န္း
· ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး
· ခံစားရသူသားေကာင္၏ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ လိင္ တက္ဆက္ျပသမႈ၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္
အသက္အရြယ္
ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အထူးအျပဳမူသို႔မဟုုတ္ ျဖစ္ရပ္ဟုတ္၊မဟုုတ္သည္ အခ်က္လက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အ
ေျခအေနမ်ားအားလံုးအေပၚတြင္အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္မႈလိုအပ္ပါသည္။
ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိသို႔မဟုုတ္သူ/သူမ၏ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးေျမာက္သည့္အေပၚတြင္အထူးစီမံ
ခန္႔ခသ
ြဲ ူထံသ႔ေ
ို ရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာတင္ပို႔ရေပမည္။ အကယ္၍တိုင္ၾကားခ်က္တြင္အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူပါ၀င္ေနပါကအစီရင္ခံစာ
အားေက်ာင္းဘုုတ္အဖြဲ႕သိ႔တ
ု ိုက္ရိုက္ဖိုင္တဲတ
ြ င္ရေပမည္။ အစီရင္ခံစာတြင္စြပ္ဆဲြမႈမ်ားအား အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာသက္ေသ
အေထာက္အထားျပႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိ၊ ထိ႔ျု ပင္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ၀င္ေပမည္။

III.

ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္

A.

ရာထူးေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိသို႔မဟုုတ္ သူ/သူမ၏တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္တိုင္ၾကားသူႏွင့္စြပ္ဆဲြခံရသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္

သူထံသ႔စ
ို ံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္ထြက္ေပၚခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမွ၎အဆံုးသတ္ရလဒ္ထြက္ေပၚေစရာတြင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္
ဆင့္မွန္သမွ်အားအေၾကာင္းၾကားေပမည္။ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္ဤသတင္းအခ်က္အလက္အားကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္းသိမ္းမႈေဒ
တာသိ႔မ
ု ဟုုတ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ျပည္နယ္ႏွင့္ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဖြင့္ဟသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စြပ္ဆဲြခံရသူ၏ ပုုဂၢိဳလ္
ေရးရာထိန္းသိမ္းမႈ အခြင့္ေရးမ်ားျဖင့္တစ္သမတ္တည္းရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

B.

ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အစီရင္ခံခ်က္လက္ခံရရွိမႈအေပၚတြင္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္ခ်ိဳးေဖာက္မႈအားေျဖရွင္းရန္၊ ထိ႔ျု ပင္

သင့္ေတာ္ပါကျဖန္ေျဖကုုသေပးရန္ ခံစားရသူသားေကာင္ထံသို႔သင့္ေတာ္ရာ ပံ့ပိုးမႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအပါအ၀င္၊ သမာရိုးက် သိ႔မ
ု ဟုုတ္
သမာရိုးက်မဟုုတ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားခ်က္ခ်င္းပင္ျပဳလုုပ္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍စြပ္စြခ
ဲ ံရသည့္က်ဴးလြန္သူ
သည္ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ သင့္ေတာ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ သတိျပဳ
သိနားလည္လာမႈထရိန္နင္သင္တန္းေပးျခင္း၊ မိဘ-ဆရာ ကြန္ဖရန္႔ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၊ သတိေပးခ်က္၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းထုုတ္ျခင္း၊
ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ကုသျဖန္ေျဖေပးျခင္းအစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ အကယ္
၍စြပ္ဆဲြခံရသည့္က်ဴးလြန္သူသည္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င္မူသင့္ေတာ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ သတိ
ေပးခ်က္၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ခ်က္ခ်င္းအလုုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းမကန္႔သတ္ထားေပ။ ဤမူ၀ါဒ
ေပၚလစီအရေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမဆိုသည္သက္ဆိုင္ရာအစုုလိုက္ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္၊ျပည္နယ္
ဥ ပေဒမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားအစရွိသည္တ႔၏
ုိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ရေပမည္။ အႏိုင္က်င့္တိုက္
ခိုက္ခံရမႈအားအဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္၎၏ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္လိုအပ္၍ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆရေသာအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမွ ျပဳလုုပ္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
IV.

လက္စားေျခ ျပန္လည္တ႔ျံု ပန္မႈမရွိေရး

ရိုးသားစစ္မွန္ေသာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္ခံရမႈဆိုင္ရာတိုင္ၾကားခ်က္သို႔မဟုုတ္အစီရင္ခံခ်က္တင္ျပမႈသည္တိုင္ၾကားသူသို႔မဟုုတ္အစီရင္
ခံသူအနာဂတ္အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ၊ လုုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္၊ အလုုပ္တာ၀န္ယူမႈမ်ား၊ သင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္သို႔မဟုုတ္ဂရိတ္အမွတ္မ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။
စြပ္ဆဲြထားသည့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတ္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္အား အစီရင္ခံတိုင္ၾကားသည့္မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ
ဆို၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ထိုသို႔ေသာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈသို႔မဟုုတ္အၾကမ္းဖက္မႈသ႔ဆ
ို က္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆး
မႈ၊ ၾကားနာမႈတ႔တ
ို င
ြ ္ စစ္ေဆးခံသည့္၊ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆိုစသည္တို႔အား
လက္စားေျခတံု႔ျပန္မႈျပဳသည့္မည္သည့္ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူသို႔မဟုုတ္အျခားေသာေက်ာင္း ၀န္ထမ္းေရးရာမဆို
အားေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမွစည္းကမ္းေပး သိ႔မ
ု ဟုုတ္သင့္ေတာ္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ လက္စားေျခတံု႔ျပန္မႈတင
ြ ္မည္
သည္ၿ့ ခိမ္းေျခာက္မႈ၊ တု႔ံျု ပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈ မဆိုပါ၀င္ေသာ္လည္းကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။
V.

အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈမရွိေရး

ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမွလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာသဘာ၀တြင္ပါ၀င္သည့္အျပဳအမူသ႔မ
ို ဟုုတ္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းသည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္
မႈမဟုုတ္ေၾကာင္းသိရွိနားလည္ထားပါသည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္သို႔မဟုုတ္ ျဖစ္ရပ္သည္ချြဲ ခားဆက္ဆံမႈ ဆိုင္ရ သက္
ေရာက္မႈမပါရွိဘပ
ဲ ုဂၢိဳလ္ေရးရာအရသို႔မဟုုတ္လူမႈေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈအရျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္သည္အားလံုးေသာအခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္အေျခေနမ်ားေပၚတြင္အေျခခံၿပီးဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထိုနည္းတူပင္လူမ်ိဳး သိ႔မ
ု ဟုုတ္အသားေရာင္၊ မူလႏိုင္
ငံသား၊ လိင္တင္ဆက္ျပသမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ဘာသာေရး စသည္တ႔သ
ို ႔ဆ
ို က္ႏြယ္ေနေသာအျပဳအမူအားလံုးသည္တားျမစ္ ထား

သညအႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈမဟုုတ္ေပ။ ထပ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္ ဟုုတ္၊မဟုုတ္သည္အားလံုးေသာ ပတ္၀န္း
က်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။
VI.

အျခားေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏိုင္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ အခြင့္အေရး

ဤလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အျခားေသာအရင္းအျမစ္လမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္း၏အခြင့္အေရးအားျငင္းပယ္ျခင္း
မျပဳေပ။
VII.

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားႏိုင္ထက္စီးနင္းက်င့္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈ

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားအရလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္တိုက္ခိုက္မႈတင
ြ ္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအရလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားႏိုင္ထက္
စီးနင္းက်င့္မႈပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ေပမည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာအေျခအေနမ်ားတြင္ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသသည္ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆိုင္
ရာႏိုင္ထက္စီးနင္းက်င့္မႈအေပၚေက်ာင္းခရိုင္ေဒသမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏အစီရင္ခံထားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္သာြ းေပမည္။
VIII.

အသနားခံမႈ လုုပ္ငန္းစဥ္

အကယ္၍မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားသူသည္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားသို႔မဟုုတ္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားသည့္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိလွ်င္တိုင္ၾကားသူမွအထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူသို႔မဟုုတ္အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ၏တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူအားကိစၥရပ္ကို
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေပးဖို႔အတြက္ေတာင္းဆိုေကာင္းေတာင္းဆိုႏိုင္ေပသည္။ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈအတြက္ထိုသို႔ေသာေတာင္းဆိုမႈ
သည္ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈေတာင္းဆိုရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ထြက္ေပၚရရွိၿပီးသည့္ေနာက္အလုုပ္ရက္ငါးရက္အတြင္းအထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူထံသ႔ဖ
ို ိုင္တဲတ
ြ င္ရေပမည္။ အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူသို႔မဟုုတ္အထူးစီ
မံခန္႔ခသ
ြဲ ူ၏တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္အကယ္၍ သူ/သူမမွသင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆပါကထိုသို႔ေသာအပိုေဆာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
အားေဆာင္ရြက္ေကာင္းေဆာင္ရြက္ေပမည္။ အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူသို႔မဟုုတ္သူ/သူမ၏တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ
အား ၿပီးျပည့္စံုေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္ေနာက္ သူ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ သူမသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား စာေရးသား၍ ထုုတ္ျပန္ေပမည္။
အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ၏ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အဆံုးသတ္ျဖစ္ေပမည္။

ေမြးစားက်င့္သံုးမႈ - မတ္လ ၆ရက္၊ ၁၉၉၇
ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ - ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္၊ ၁၉၉၉
ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ - ဇြန္လ ၁၆ရက္၊ ၂၀၀၀
ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ - ဇြန္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၀၂
- ၁၉၇၂ ပညာေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္မႈမ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ IX, U.S.C. အပိုင္း 1681, et seq.
၁၉၆၄ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ေရးမ်ား အတ္ဥပေဒ၏ ေခါင္းစဥ္ VI , 42 U.S.C. အပိုင္း 2000d, et seq.
၁၉၉၀ မသန္စြမ္းသူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အတ္ဥပေဒ၏ ေခါင္းစဥ္ II, 42 U.S.C. အပိုင္း 12101, et seq.
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