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မူဝါဒ JK-R- ေက်ာင္းသားမ်ား လုိက္နာရမည့္က်င့္ထုံးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

 

နိဒါန္း 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ား လုိက္နာရမည့္က်င့္ထုံးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ၊ ေက်ာင္း ဘုတ္ 

အဖြဲ႔မူဝါဒ JK- ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားသည္ အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒ JK တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရေအာင္၊ အလား 

တူပင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိရေလေအာင္  ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

 

အခန္း 1 - ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ  
1-1 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ား၏ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား 

(က)။ ေအာင္ျမင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 

ရိွသည္။  

1. ၎တုိ႔သည္ ျပည့္စုံ၊ ရွင္းလင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္သည္။  

2. ၎တုိ႔တြင္ ယုတိၱက်ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တစ္သတမတ္တည္းျဖစ္ေသာ၊ ထို႔အျပင္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ 

မွ်တေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရိွသည္။ 

3. ၎တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ား ပါဝင္သည္။ 

4. ၎တုိ႔သည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေက်ာင္းသားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ 

5. ၎တုိ႔တြင္ အတြင္းက် ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္ အကဲဆတ္မႈအရ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မတူကြဲျပားမႈ 

မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈရွိသည္။  

6. ၎တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးရယူႏုိင္ေစေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေသခ်ာေစသည္။ 

7. ၎တုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္း 

ေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ ခံစားရသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ အလုံးစုံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အသုိက္အဝန္း၏ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးသည္။  

 

1-2 ဝန္ထမ္း သင္တန္းမ်ား 

(က)။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ရာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်စြာ သက္ေရာက္အသံုးခ်ရိွလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 

လုိအပ္သလုိ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  
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1-3 ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွျခင္း 

(က)။ ဤမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ တာဝန္ရွိေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္း 

သား၊ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ မူလႏုိင္ငံသား၊ မ်ဳိး႐ုိးဆင္းသက္လာမႈ၊ လိင္၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိမ္း 

ၫႊတ္မႈ၊ အသက္၊ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ စသည္တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳဘ ဲျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

(ခ)။ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သီးသန္႔ 

ျပဳထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)၊ မည္သည့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမဆုိ၊ 504 အစီအစဥ္ ႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြဲ႔ မူဝါဒ JKF (မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပဳထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) အစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္အညီ ျဖစ္ 

ေစရမည္။  

 

1-4 ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတြင္းရိွ လူမ်ဳိးေရးအရ ကြဲျပားမညီမွ်မႈ အျခားေသာ ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ အဆင့္ 

တန္း ကြဲျပားျခားနားသူမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း  

(က)။ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတြင္းရိွ မည္သည့္ လူမ်ဳိးေရးအရ ကြဲျပားမညီမွ်မႈမ်ား မဆုိအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ 

အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ လူမ်ဳိးအလုိက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ သမုိင္းေၾကာင္း 

အရ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံခံရသည့္၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ၫႊန္းဆိုလႊ ဲ

ေျပာင္းခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္၊ အျခားေသာ ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ အဆင့္တန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ 

ေက်ာင္းသားမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ၾကပ္ 

ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အထူးတာဝန္ခ်ထားရမည္။  

 

1-5 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာအရ အေရးယူမႈ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေက်ာင္းသား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ  

(က)။ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ယာဥ္မ်ားအေပၚတြင္ သင္ 

႐ုိးၫႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသား၏အျပဳအမူသည္ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ႏွင့္၊ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာယာဝေျပာေရး၊ လုံျခံဳေရး 

အေပၚ ထိခိုက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါက၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရေကာင္း ခံရႏုိင္သည္။  

 

1-6 ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မူဝါဒမ်ား  

(က)။ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးမ်ားအား၊ ၎တုိ႔သည္ ဤ 

မူဝါဒႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္လွ်င္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ား 

အားလုံးကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အရာရိွက အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
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ယခုမူဝါဒ အခန္း 1-6 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ႏွင့္အညီ၊ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား ရရိွေစရမည္။ 

 

1-7 ျဖန္႔ခ်ိမႈ 

(က)။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ ယခုမူဝါဒကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ အဂၤလိပ္၊ 

စပိန္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပထားရမည္။ ဤမူဝါဒႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၏ မိတၱဴကုိ ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ 

ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ စီမံထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ေတာင္းဆုိလာပါက 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားသုိ႔ ျပန္ဆုိေပးရမည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတုိင္းအား ဤမူဝါဒႏွင့္ အျခားေသာ သူတုိ႔ခ်မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၊ 

လုိက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သိရိွေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား 

ေပးရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

 

အခန္း 2- ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား  

 

2-1 အေထြေထြ 

(က)။ ထိေရာက္မႈရိွေသာ ေက်ာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးသုိ႔ ထိခုိက္ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ားမွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ၊ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 

ဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံရျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္း 

ထုတ္ပယ္ရန္ အၾကံျပဳရျခင္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ၫႊန္းဆိုလႊဲေျပာင္းခံရမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစၿပီး၊ တစ္ဖက္ 

တြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။   

 

2-2 က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား 

(က)။ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ရမည္၊ မွ်တမႈရွိ၍၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ ရိွရမည္၊ သူ၏ 

မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူ၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိသင့္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခံစားနစ္နာရသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈ 

အသုိက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳရမည္။ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္း 

ၫႊန္ခ်က္ (အမွန္ျပဳျပင္ေပးသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္သင္ၾကားမႈ) စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ထားသည့္ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္ 

မ်ားသည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏အမွားမွ ျပန္လည္သင္ယူရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အသုိက္အဝန္းသုိ႔ ျပန္ 
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လည္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းအား ကမ္းလွမ္းေပးသည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ယူေလ့လာ 

ျခင္းတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည့္ ရလဒ္ ပုိ၍ ထြက္ေပၚႏုိင္ေစသည္။  

 

(ခ)။ အႀကီးမားဆုံး အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ေပၚေစရန္အတြက္၊ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္၊ 

ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေသခ်ာ အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ဳိး 

ဆက္မ်ားတြင္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူအတြက္ စနစ္တက် အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား 

တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိမူ သူ-သူမ၏ အျပဳအမူ 

အေပၚ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္သေဘာထားေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မျဖစ္ေပၚေစရန္ စီစဥ္ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။  

 

2-3 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳရာတြင္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား 

(က)။ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပဳအမူ မွားယြင္းမႈအတြက္ အက်ဳိးဆက္ ရလဒ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္၊ ဆရာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေပၚ သက္ေရာက္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရးႏွင့္ 

သင္ ခန္းစာပုိ႔ခ်မႈအခ်ိန္ကို တုိးျမင့္ေစေရးဟူေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ပန္းတိုင္မ်ားအေပၚ ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေက်ာင္းသား အေပၚ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ မတုိင္မီတြင္၊ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  

1. ေက်ာင္းသား၏ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ အထူးပညာေရး အေျခအေန၊ 

2. ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ-မရိွ၊ 

3. ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ ယခင္အျပဳအမူ ႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း 

4. ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ေနသေဘာထား 

5. မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ အဆင့္ 

6. ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ 

7. ျပစ္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈအေျခအေန ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ၏ အတုိင္းအဆ ဒီဂရီ 

8. အလုံးစံုေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အသုိက္အဝန္းအေပၚ ျဖစ္ရပ္၏ သက္ေရာက္မႈ 

(က)။ ေက်ာင္းသား၏ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူအား ေျဖရွင္းရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေက်ာင္းသားအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ မတုိင္မီ 

တြင္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။  

 

2-4 ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား  

(က)။ မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက၊ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး၊ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္၊ ေက်ာင္းသား၏အျပဳအမူ မွားယြင္း 
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မႈအေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အေလးထား၍၊ ေက်ာင္းသားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ 

အက်ဳိးဆက္ရလဒ္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရမည္။ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အမွားမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သင္ခန္းစာ ယူရန္ႏွင့္ ေလ့လာ 

သင္ယူျခင္းတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္သင့္သည္။ ၾကားဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလုံးသည္၊ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထုိသို႔မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္  

တုိက္႐ုိက္ နစ္နာခံစားရသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ အလုံးစံုေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အသုိက္အဝန္း၏ လုိအပ္ 

ခ်က္မ်ားအေပၚ ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။  

 

(ခ)။ ဆရာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရိွမ်ား (စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံ/ ကုသေရးဆုိင္ရာ) 

ရရိွေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ဳိးအစား ၃-ခု ရွိသည္။  

1 .  အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ "ထံသို႔" အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ 

ဆုိင္ရာ၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အေျခခံသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ အေျခခံသည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျဖစ္သည္။  

က။ စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားမႈ 

ခ။ ထိန္းသိမ္းထားမႈ 

ဂ။ ေက်ာင္းဆုိင္းငံ့ျခင္း 

ဃ။ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္း.. တုိ႔ ျဖစ္သည္။  

 

2 . ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာမူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ "ျဖင့္" ေဆာင္ရြက္ရသည့္၊ ျပႆနာေျဖ 

ရွင္းမႈဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တရားမွ်တမႈ ရိွေစၿပီး၊ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိ 

ခုိက္မႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၎အားမည္သို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္မည္ ဆိုသည့္အေပၚတြင္၊ အေလးေပးထားသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ တရားမွ်တမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ နည္းတစ္ခုတြင္၊ 

မိတ္ဖက္ျပဳထားသည့္ ေအဂ်င္စီဌာနမ်ား၊ ကၽြ မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသုံးျပဳေကာင္း ျပဳႏုိင္ 

သည္။ ျဖစ္ရပ္/အျပဳအမူအေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္၍၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး မ်က္ႏွာခ်င္း 

ဆုိင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ လိုအပ္-မလုိအပ္ကို ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ား 

တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။  

က။ မိသားစုအုပ္စု ကြန္ဖရင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

ခ။ ခံစားနစ္နာရသူ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ျဖန္ေျဖေဆာင္ရြက္မႈ၊  

ဂ။ စာသင္ခန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စက္ဝိုင္းမ်ား၊ 

ဃ။ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ၊  
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3 . ကုထုံးဆိုင္ရာ/ အရင္းအျမစ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိမူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ "မွ" ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး၊ စိတ္အတြင္းက်က် 

ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 

ပါဝင္သည္။  

က။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ အၾကံေပးတုိင္ပင္ျခင္း။ 

ခ။ စိတ္ခံစားမႈ ေဒါသ စီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းမ်ား၊ 

ဂ။ အလြတ္သေဘာ လမ္းၫႊန္ျပသျခင္း ႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္နည္းျပေပးျခင္း။ 

 

(ဂ)။ ဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွမ်ားသည္ မွားယြင္းသည့္အျပဳအမူ၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးအစား-၂ ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား-၃ 

ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းရန္အတြက္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

တည္း အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ဥပမာ- ဤမူဝါဒႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္၊ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ 

ေပးမႈ အမ်ဳိးအစား ၃-ခုကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

1 . သီးျခားလြတ္လပ္စြာျဖင့္၊ (ဥပမာ- ေက်ာင္းတြင္းထိန္းသိမ္းမႈၿပီးေနာက္ ၁-ရက္) 

2 . တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခု ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ (ဥပမာ- ျဖန္ေျဖမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ၁- ရက္ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း)  

2 . အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ (ဥပမာ- စိတ္ခံစားမႈ ေဒါသ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း၊ ျဖန္ေျဖမႈတုိ႔ႏွင့္အတူ 

ေက်ာင္း တြင္း ၂-ရက္တာ ဆိုင္းငံ့မႈ)  

 

(ဃ)။ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ သတိေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား/ဆရာ ေတြ႔ဆံု 

ေဆြးေႏြးမႈမွသည္ စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားမႈ၊ အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆိုင္းင့ံမႈမ်ား၊ 

ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ၫႊန္းဆုိလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအထိ အဆင့္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွႏိုင္သည္။  

 

(င)။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အမ်ဳိးအစားမ်ား ဥပမာကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ A တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။  

 

အခန္း 3- စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

3-1 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား  

(က)။ ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္၊ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ပါဝင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အထက္ပါ အခန္း 2-4 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိမူ အဆုိပါ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား၊ သို႔ 

မဟုတ္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည္။ 
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(ခ)။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ၊ အခ်ဳိ႔ေသာ ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ 

မ်ားသည္၊ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ နစ္နာမႈျဖစ္ေစၿပီး၊ ထိုသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခံစားရသူ 

မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားသမႈ ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ နစ္နာခံစားရသူ ျဖစ္ရသည့္ ဥပေဒခ်ဳိး 

ေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက၊ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အဆုိပါေက်ာင္းသား၏ မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူထံ ခ်က္ခ်င္း 

အေၾကာင္းၾကားကာ၊ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမွ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အား မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွ 

သည္ကို အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။ အဆုိပါ ဥပမာကိစၥရပ္တြင္၊ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူက ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးဌာန 

သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္း ရိွၿပီး၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေက်ာင္းက ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ 

သည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေလးစားလုိက္နာမႈ ရိွသည္ႏွင့္အညီ၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ပညာေရး 

ဘုတ္အဖြဲ႔က မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား အျခားေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသိေပးရန္ အထူး 

အၾကံေပးတုိက္တြန္းလိုသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္- ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ကို 

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျခားၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းထက္စာလွ်င္၊ နစ္နာခံစားရသူ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူ 

ႏွစ္ခုစလုံးတို႔အား ေျဖရွင္းရန္၊ လုံေလာက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနတြင္၊ ယင္းသုိ႔ေသာ အျခားမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ 

အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  

1 . ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊ ေအာက္ပါ အပုိဒ္ 3-1 (ဇ) တြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

နစ္နာခံစားရေစသည့္ အဆိုပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား၊ အမ်ဳိးအစား-၂၊ သုိ႔မဟုတ္ အထက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ 

ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အျဖစ္တုိင္ သက္ေရာက္ေကာင္း သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းအရာရိွ ျဖစ္သူက၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း ရိွ-မရိွ မေသခ်ာခဲ့လွ်င္၊ 

DPS လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႐ုံးခန္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္သည္။  

 

(ဂ)။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာခံစားရသူမွာ၊ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၊ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာခံစားရသူ မရွိ 

ျဖစ္ေနခ့ဲလွ်င္၊ ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္၊ ဥပေဒ 

စည္းၾကပ္ေရး၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မပါရိွဘ ဲေျဖရွင္းႏိုင္သည္။  

 

(ဃ)။ ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားတြင္ အခန္း 3-2 ရိွ စည္းကမ္းထိန္း 

သိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈသည္ 

ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ ေထာက္ခံခ်က္သုိ႔ ရလဒ္ထြက္ေပၚေစႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရိွႏွင့္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈသည္ "ေက်ာင္း လႊဲေျပာင္း 

မႈ" ရလဒ္ထြက္ေပၚေစႏုိင္ျခင္း ရိွ-မရိွ စသည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလႊဲေျပာင္းမႈသည္ ေက်ာင္းအတြင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ 
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မွ ျပင္ပရိွ တစ္စုံတစ္ဦးဆီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းဆီသုိ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ႏုိင္သည့္၊ ဆက္စပ္သည့္ အေနအထားကုိ 

ရည္ၫႊန္းသည္။ မျဖစ္မေန ေက်ာင္းက လႊဲေျပာင္းရမည့္ အမ်ဳိးအစား ၅-ခု ရိွသည္။  

1 . မျဖစ္မေန ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ   

က။ ဤသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူကို ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ မျဖစ္မေန 

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။  

i . ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသား၏မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ရဲဌာနသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခ်ိန္ 

တုိင္းတြင္၊ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အဆုိပါေက်ာင္းသား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ထံသုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 

ရမည္။ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကုိ ခံရခ်ိန္တြင္၊ ေက်ာင္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မူဝါဒ JIH တြင္ ၾကည့္ပါ။  

ii . သံသယျဖစ္ဖြယ္ ကေလးငယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ တရားမဝင္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူ၊ တရားမဝင္ 

သည့္ လိင္ပိုင္းထိေတြ႔မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပမႈ ျဖစ္ပါက၊ မူဝါဒ JLF, JLF-R ႏွင့္ DPS ကေလးမ်ားအေပၚ 

က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာကုိ ၾကည့္ပါ။ အသက္ ၁၀-ႏွစ္ေအာက္ငယ္သည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိး 

ေဖာက္သူကုိ ဒင္းဗား လူသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။ အသက္ ၁၀-ႏွစ္ႏွင့္အထက္ က်ဴးလြန္ ခ်ဳိး 

ေဖာက္သူမ်ားကုိ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။  

   

ခ။ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ေအာက္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ("*") အမွတ္အသားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။  

3 . ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္း-မလႊဲေျပာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ၊  

က။ ဤသို႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္းသားကုိ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္၊ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ား မပါရိွဘ ဲ

ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ေက်ာင္းအရာရိွ၏ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္၊ က်င့္သံုး 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ သီးသန္႔အာဏာသည္၊ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာအေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္း 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး၊ ဤမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။  

i . မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူသည္ အထူးသျဖင့္ အလြန္ဆုိးရြားျခင္း ရွိ-မရိွ၊ 

ii . ထုိသုိ႔ေသာ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူအား ရပ္တန္႔ရန္ ေျပာဆုိဆံုးမ ခံရၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းသားသည္ ထုိအျပဳအမူကုိ 

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ-မရိွ ႏွင့္ ဆက္လက္၍ အျခားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ သာယာ 

ဝေျပာေရးတုိ႔အေပၚ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း ရွိ-မရိွ၊  

iii . မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ အသက္အရြယ္ (ဥပမာ- အသက္ 

၁၀-ႏစ္ွေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ မျပဳသင့္ေပ။)  

iv . ေက်ာင္းသားျဖစ္သူသည္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွခဲ့ျခင္း ရွိ-မရိွ၊  
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v . ေက်ာင္းသား၏ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူသည္ အျခားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ သာယာ 

ဝေျပာေရးတုိ႔အေပၚ အႏၱရာယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးသျဖင့္ တမင္ 

ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္မဲ့စြာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္၊  

 

ခ။ ရဲဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသင့္-မသင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းအရာရိွတြင္၊ ေမးခြန္းမ်ား ရိွေနပါက ၊ သူ 

သုိ႔မဟုတ္ သူမသည္ ရဲဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းမၾကားမီ DPS လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ဌာနသုိ႔ တုိင္ပင္အၾကံရယူရန္ 

ဆက္သြယ္သင့္သည္။  

 

ဂ။ ေက်ာင္းသား၏ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းက ရဲဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခ်ိန္တုိင္း 

တြင္၊ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အဆုိပါေက်ာင္းသား၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံသို႔လည္း ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းရ 

မည္။ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈကို ခံရခ်ိန္တြင္၊ ေက်ာင္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မူဝါဒ JIH တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ဃ။ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္ျပ ("**") အမွတ္အသားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

3 . လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ဌာနသုိ႔ မျဖစ္မေန လႊဲေျပာင္းေပးမႈ  

က။ ဤသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္၊ ျပစ္မႈသည္ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားထံ အစီရင္ခံ သတင္းေပးပို႔ 

သင့္-မသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ေက်ာင္းက DPS လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္။   

ခ။ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္ျပ ("***") အမွတ္အသားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

4 . Title IX အရာရိွသို႔ မျဖစ္မေန လႊဲေျပာင္းေပးမႈ  

က။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္၊ DPS မူဝါဒ JBB အရ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ Title IX အရာရိွထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ရ 

မည္။   

ခ။ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ၾကယ္ေလးပြင့္ျပ ("****") အမွတ္အသားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

5 . မီးသတ္ဌာနသုိ႔ မျဖစ္မေန လႊဲေျပာင္းေပးမႈ 

က။ ဤသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္းသားကုိ မီးသတ္ဌာနသုိ႔ မျဖစ္မေန လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။  

ခ။ ဤျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ျပ ("*****") အမွတ္အသားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား     အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ား 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ား 

အမ်ဳိးအစား- ၁ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

 စာသင္ခန္းအတြင္း အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ 

 လြန္ကဲစြာ ေနာက္က်မႈ 

 အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အညိႇဳးထားမႈ၊ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ အာ႐ုံေထြျပားေစမႈ၊  

  ၾကမ္းတမ္း႐ုတ္ရင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုိင္းစုိင္းေသာ စကားကုိ 

အသုံးျပဳမႈ၊  

 ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ က်င့္ထံုးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ မူဝါဒ 

JICA ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 ေက်ာင္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေသးစား အေႏွာင့္ 

အယွက္ေပးမႈ၊  

 အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေသးစား အာခံျခင္း/ အမိန္႔မနာခံမႈ 

(ဥပမာ-ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တမင္သက္သက္ မလုိက္ 

နာျခင္း)  

 ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏွိမ္ခ် 

ေျပာဆုိမႈမ်ား၊  

 ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား၊ ဂိမ္းဘိြဳ င္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ အီလက္ 

ထရြန္နစ္ ကိရိယာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေသာ အခ်ိန္ 

အတြင္း အသုံးျပဳမႈ၊  

 ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အေသးစား ဖ်က္ဆီးမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

႐ုပ္ပုိင္းပ်က္ယြင္းေစမႈ၊  

 ေဆးရြက္ႀကီးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊မူဝါဒ JICG 

ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ

အသုံးျပဳမႈ၊ 

 ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 အျခားေက်ာင္းသားႏွင့္ အေသးစား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

 

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၁ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္း 

အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ေလွခါးထစ္ 

တြင္ အဆင့္ A ကုိ ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏုိင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ 

အခန္း 3-2 ကို ၾကည့္ပါ။) တူညီေသာ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း 

အလားတူ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ထပ္၍ျဖစ္ပြားပါက၊ ေလွ 

ခါးထစ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ 

ျမင့္လာေစရမည္။ (ဥပမာ- အဆင့္ A မွ အဆင့္ B သို႔၊ 

စသည္ျဖင့္)  

 

အမ်ဳိးအစား- ၁ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ ေထာက္ခံျခင္း ျပဳမည္ 

မဟုတ္ေပ။ ခၽြ င္းခ်က္အေနျဖင့္၊ အစဥ္မျပတ္ မွားယြင္း 

ေသာ အျပဳအမူကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ ေက်ာင္း 

ဆုိင္းင့ံျခငး္မ်ားမွတဆင့္ "အစဥ္အၿမဲ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ 

ေနသူ ေက်ာင္းသား"အျဖစ္ ေၾကညာသည့္တုိင္ သက္ 

ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာင္းထုတ္ရန္အၾကံ 

ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုိမိုသိရွိရန္ ယခုမူဝါဒ အခန္း 6-7 ကုိ ၾကည့္ပါ။  
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ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈ၊ (ဥပမာ-တြန္းျခင္း၊ ဖယ္ျခင္း) 

 ပညာရပ္ပိုင္းတြင္ မ႐ုိးမသားျပဳျခင္း၊ 

 အျခားေသာ ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ အငယ္စား မွားယြင္း 

ေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊  

အမ်ဳိးအစား- ၂ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

 မီးသတ္အခ်က္ေပးကုိ မွားယြင္းစြာ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ***** 

 မီးပန္း/ ေဗ်ာက္အုိးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 

  အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ျခင္း၊ အဆင့္ I (ဥပမာ-ႏႈတ္အားျဖင့္ 

ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ရန္စျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း) မူဝါဒ 

JICDE ကို ၾကည့္ပါ။ 

 လူမ်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းၫႊတ္ 

မႈ၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္ယံု 

ၾကည္မႈတို႔ကုိ အေျခခံ၍ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္ျခင္း- အဆင့္ I 

(ဥပမာ-ႏႈတ္အားျဖင့္ ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္ 

ျခင္း) မူဝါဒ JBBA ကို ၾကည့္ပါ။ 

 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ- အဆင့္ I 

(ဥပမာ-ႏႈတ္အားျဖင့္ ႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး က်ဴးေက်ာ္ 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း) **** မူဝါဒ JBB ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 ဆႏၵသေဘာတူညီမႈ ပါေသာ္လည္း၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာ 

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႔မႈ၊  

 ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဂရပ္ဖတီ႐ုပ္ပံုဆြဲျခင္း 

အပါအဝင္ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူမႈ၊ ($500 

ေအာက္)၊ 

 အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာလြန္ဆန္မႈ/ အမိန္႔ မနာခံ 

မႈ (ဥပမာ- ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လံုးဝေလးစားမႈ မရိွ 

ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း) 

 အခြင့္မရိွဘ ဲက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ 

 တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ခိုးယူျခင္း( $500 ေအာက္) 

 ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္၊ 

အျခားေသာ ေက်ာင္းအေျခခံ မွားယြင္းေသာ ျပဳမူမႈမ်ား၊  

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၂ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္း 

အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ေလွခါးထစ္ 

တြင္ အဆင့္ D ကုိ ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏုိင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ 

အခန္း 3-2 ကို ၾကည့္ပါ။) တူညီေသာ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း 

အလားတူ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ထပ္၍ျဖစ္ပြားပါက၊ ေလွ 

ခါးထစ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ 

ျမင့္လာေစရမည္။ (ဥပမာ- အဆင့္ D မွ အဆင့္ E သုိ႔၊ 

စသည္ျဖင့္)   

 

အမ်ဳိးအစား- ၂ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ ေထာက္ခံျခင္း ျပဳမည္ 

မဟုတ္ေပ။ ခၽြ င္းခ်က္အေနျဖင့္၊ အစဥ္မျပတ္ မွားယြင္း 

ေသာ အျပဳအမူကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ ေက်ာင္း 

ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားမွတဆင့္ "အစဥ္အၿမဲ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ 

ေနသူ ေက်ာင္းသား"အျဖစ္ ေၾကညာသည့္တုိင္ သက္ 

ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာင္းထုတ္ရန္အၾကံ 

ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုိမိုသိရွိရန္ ယခုမူဝါဒ အခန္း 6-7 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

"အခြင့္မရိွဘ ဲက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ" အတြက္မူ၊ အကယ္ 

၍ ေက်ာင္းနယ္ေျမအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ ေတာင္းဆုိမႈ 

ျပဳၿပီးသည့္တိုင္၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားက 

ျငင္းဆန္လွ်င္ ဤေက်ာင္းသားကုိ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး 

အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။   
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 အမ်ဳိးအစား-၁ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ထပ္၍ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း (စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ေလွခါးတြင္ 

အဆင့္ A မွ C သုိ႔ တက္လာျခင္း (ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 3-

2 ကုိ ၾကည့္ပါ။))  

အမ်ဳိးအစား- ၃ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

 အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ျခင္း၊ အဆင့္ II (ဥပမာ-႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ရန္လုိတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ အဆင့္ I အမူ 

အက်င့္မ်ားကုိ ထပ္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း) မူဝါဒ JICDE ကုိ 

ၾကည့္ပါ။ 

 လူမ်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းၫႊတ္ 

မႈ၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္ယံု 

ၾကည္မႈတို႔ကုိ အေျခခံ၍ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္ျခင္း- အဆင့္ II 

(ဥပမာ-႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ I အမူ 

အက်င့္မ်ားကုိ ထပ္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း) မူဝါဒ JBBA ကို 

ၾကည့္ပါ။ 

 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ- အဆင့္ II 

(ဥပမာ-႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ 

အဆင့္ I အမူအက်င့္မ်ားကုိ ထပ္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း) 

**** မူဝါဒ JBB ႏွင့္ JLF တုိ႔ကုိ ရည္ၫႊန္းကိုးကား၍ 

ေက်ာင္းသား၏ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ျပစ္မႈအဆင့္တစ္ခု 

တက္လာေၾကာင္း၊ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ား 

ထံ သတင္းပုိ႔သင့္-မသင့္ႏွင့္ ဒင္းဗား လူသားဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားဌာနသုိ႔ သတင္းပုိ႔သင္-မပုိ႔သင့္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္။) 

 ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း- အဆင့္ I (ရွနာမ်ား၊ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား ႏွင့္ 

ႏွာေခါင္းေသြးယုိမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေသးစားထိခိုက္ 

ဒဏ္ရာမ်ား ရလဒ္ထြက္ေပၚေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ 

သည္။)  

 မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သုိ႔မဟုတ္ အရက္၏ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္ 

ေရာက္ရွိျခင္း၊ မူဝါဒ JICH, JICH-R ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 အရက္ေသစာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွသည့္ (သုိ႔ 

 

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၃ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္း 

အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ေလွခါးထစ္ 

တြင္ အဆင့္ E ကုိ ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏုိင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ 

အခန္း 3-2 ကို ၾကည့္ပါ။) တူညီေသာ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း 

အလားတူ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ထပ္၍ျဖစ္ပြားပါက၊ ေလွ 

ခါးထစ္တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ 

ျမင့္လာေစရမည္။ (ဥပမာ- အဆင့္ E မွ အဆင့္ F သုိ႔၊ 

စသည္ျဖင့္) 

 

အမ်ဳိးအစား- ၃ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ ေထာက္ခံျခင္း ျပဳမည္ 

မဟုတ္ေပ။ ခၽြ င္းခ်က္အေနျဖင့္၊ အစဥ္မျပတ္ မွားယြင္း 

ေသာ အျပဳအမူကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ ေက်ာင္း 

ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားမွတဆင့္ "အစဥ္အၿမဲ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ 

ေနသူ ေက်ာင္းသား"အျဖစ္ ေၾကညာသည့္တုိင္ သက္ 

ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာင္းထုတ္ရန္အၾကံ 

ျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုိမိုသိရွိရန္ ယခုမူဝါဒ အခန္း 6-7 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
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ေသာ္လည္း တရားဝင္ျဖစ္ေသာ) ေဆးဝါးမ်ား လက္ဝယ္ 

ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ 

 တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ **  

 ဂရပ္ဖတီ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း 

မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ခိုးယူမႈ ($500-5000) ** 

 တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံမွ ခိုးယူျခင္း ($500-5000) 

 ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ အေႏွာင့္ 

အယွကျ္ဖစ္ေစသည့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းအေျခခံ 

မွားယြင္းေသာ ျပဳမူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အမ်ဳိးအစား -၂ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း၊   

အမ်ဳိးအစား- ၄ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

 မီးတင္႐ႈိ႔မႈ 

 ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ- အဆင့္ II (သိသာထင္ရွားေသာ ထိ 

ခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း၊ အမ်ဳိးအစား-၅ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္မႈ "ပထမ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယဒီဂရီအဆင့္ တုိက္ 

ခုိက္မႈ" အဆင့္သုိ႔ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရိွေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။) *** (မွတ္ခ်က္။     ။ အစီရင္ခံ 

ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တတိယဒီဂရီ တုိက္ခုိက္ 

မႈအျဖစ္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။)  

 ဂရပ္ဖတီ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္း 

မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ခိုးယူမႈ ($5000 အထက္) 

** 

 တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံမွ ခိုးယူျခင္း ($5000 အထက္) 

 အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

သာယာဝေျပာေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရး 

ကုိ ျပင္းထန္စြာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္ (မီးပန္း/ ေဗ်ာက္ 

အုိး မဟုတ္သည့္) ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား 

လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္မႈ * 

 ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကို တမင္သက္သက္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၄ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္း 

အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ေလွခါးထစ္ 

တြင္ အဆင့္ F ကုိ ရည္ၫႊန္းကိုးကားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ 

မွားယြင္းေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျခားေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာယာဝေျပာ 

ေရးႏွင့္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအေပၚ ႀကီးေလးစြာ 

အႏၱရာယ္ရိွေစပါက၊ ေက်ာင္းသား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း 

သည္ သိသာထင္ရွားသည့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ေပးေန 

ပါက၊ ေက်ာင္းသားကုိ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ အၾကံျပဳေကာင္း 

ျပဳႏိုင္သည္။  
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ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစျခင္း * 

 ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို တုိက္ခိုက္မႈ၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု မွားယြင္းစြပ္စြဲမႈ * 

 တမင္အႏိုင္က်င့္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (ဥပမာ- 

အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အဓမၼ 

ခုိင္းေစျခင္း၊ မည္သည့္အရာဝတၳဳကို မဆုိ အလြန္အကၽြ ံ 

အဓမၼ စားသုံးေစျခင္း၊ အိပ္စက္မႈ၊ အစားအစာ၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ ေသာက္သံုးေရတုိ႔ကို ၾကာရွည္စြာ အတင္း 

အက်ပ္ ျငင္းပယ္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းသားအုပ္စု တစ္ခုခုသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေစရန္ ရည္ 

ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ က်န္းမာေရး၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းမႈအေပၚ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မ့ဲစြာ 

အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ် ပါဝင္သည္။) 

** 

 ကေလးအေပၚ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ *  

 တရားမဝင္သည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားမဝင္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႔မႈ ႏွင့္/သုိ႔ 

မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပမႈ *  

 မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ 

တံု႔ျပန္ျခင္း * 

 ေက်ာင္းတြင္ရိွေနသူမ်ား၏ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ လုံျခံဳ 

အႏၱရာယ္ကင္းေရးအေပၚ အႏၱရာယ္သက္ဝင္ေစေသာ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္၍ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေက်ာင္း 

သား၏ အျခားေသာ အျပဳအမူမ်ား * 

 အမ်ဳိးအစား-၃ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း ** 

 အစဥ္အၿမ ဲအေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ (ယခုမူဝါဒ အခန္း 4-3 

ကုိ ၾကည့္ပါ။ အစဥ္အၿမ ဲအေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေနသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ၊ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္ 

မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ မျပဳလွ်င္ေသာ္မွ၊ ေက်ာင္းထုတ္ 

ပယ္ႏုိင္သည္။  

အစဥ္မျပတ္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူကုိ ေဆာင္ရြက္ေန 

ျခင္းေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားမွတဆင့္ "အစဥ္အၿမ ဲ

အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေနသူ ေက်ာင္းသား" အျဖစ္ ေၾကညာ 

သည့္တိုင္ သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ "အစဥ္အၿမဲ အေႏွာင့္ 

အယွက္ ျပဳေနသူ ေက်ာင္းသား" ဆုိသည္မွာ သီးျခားလြတ္ 

လပ္ေသာ ျပစ္မႈ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 

ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ အစဥ္ 

အၿမ ဲမွားယြင္းေနမႈအတြက္ ေက်ာင္းသားကုိ "အစဥ္အၿမ ဲ

အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေနသူ ေက်ာင္းသား"ဟု ေၾကညာျခင္း 

တုိင္ သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားကုိ 

ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ အၾကံျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္သည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရိွႏိုင္ရန္ မူဝါဒ ဲJK-R 

အခန္း 6-7 ကို ၾကည့္ပါ။   



15 

 

အမ်ဳိးအစား- ၅ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

 ဓားျပတုိက္မႈ 

 ပထမ၊ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယဒီဂရီအဆင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ႏွင့္ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္မႈ *  

 ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳထားသည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ် 

ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္၊ 

ျဖန္႔ေဝရန္ ၾကံစည္မႈ၊ *  

 ေက်ာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ

ဓား၊ သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လက္နက္မ်ား သယ္ 

ေဆာင္ျခင္း၊ ယူေဆာင္လာျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ (အစစ္အမွန္လက္နက္ 

အျဖစ္ အထင္မွားႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္၊ လက္နက္ခဲယမ္း 

အတုမ်ား၊ BB ေသနတ္မ်ား ကဲသုိ့႔ေသာ စပရင္၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ ေလဖိအားသုံး ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ 3" အထက္ 

ရိွေသာ ဓားသြားအေသရိွသည့္ ဓားမ်ား၊ 3.5" အထက္ 

ဓားသြားအရွည္ ရွိေသာ အိပ္ေဆာင္ဓားမ်ား၊ စပရင္တပ္ 

ဆင္ထားသည့္ ဓားမ်ား၊ ေသဆုံးမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ 

ေသာ ကုိယ္ခႏၶာထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 

ၿပီး၊ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ကိရိယာမွန္သမွ် ပါဝင္သည္။) *     

 

 

 

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၅ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ 

ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္း 

ျပင္ပဆုိင္းင့ံျခင္း ၃-၁၀ ရက္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒ လုိအပ္ 

ခ်က္အရ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ 

ၾကားနာမႈအတြက္ တင္ျပေတာင္းဆိုရမည္။  

 

 

 

 

အမ်ဳိးအစား- ၆ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

ေက်ာင္းနယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္မႈ * 

အမ်ဳိးအစား- ၆ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္၊ စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ 

ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္း 

ျပင္ပဆုိင္းင့ံျခင္း ၃-၁၀ ရက္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒ လုိအပ္ 

ခ်က္အရ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ရန္ ၾကားနာမႈကုိ တင္ျပ 

ေတာင္းဆုိ၍၊ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ 

အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ၾကားနာမႈတြင္ အမ်ဳိး 

အစား -၆ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ထင္ရွားပါက 

ေက်ာင္း တစ္ႏွစ္ကာလတုိင္ ထုတ္ပယ္ႏုိင္သည္။ ဤျပစ္ 

ဒဏ္ကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပး 
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အပ္သူ အရာရိွကသာ စာျဖင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ျပဳႏုိင္သည္။  

  

(င)။ DPS လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဌာနသည္လည္း ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား အျဖစ္ေရာက္ေစသည့္၊ ေက်ာင္း 

အေျချပဳ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခု ျပဳစုရမည္။ ယင္းက်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ခ်က္အရ 

ဥပေဒ စည္းၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။ ေက်ာင္းတုိင္းသည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူအရာရိွမွတဆင့္ ယင္းသို႔ေသာ အလားတူ ျပစ္မႈမ်ားအားလုံး၊ သို႔မဟုတ္ သံသယရိွသည့္ ျပစ္မႈ 

မ်ားကုိ စာျဖင့္ အစီရင္ခံစာေရးသား တင္ျပရမည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္တစ္ခုလံုး အက်ယ္အျပန္႔ စုစည္း 

ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခ်က္ DPS လုံျခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဌာန ႏွင့္ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပမႈ ျပဳရ 

မည္။  

 

(စ)။ ထုိ႔ေနာက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ယင္းတုိ႔မွ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရလဒ္မ်ားကုိ စာရင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

3.2 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ား 

(က)။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ားတြင္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ ၆-ခုကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စည္း 

ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွေန၍၊ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 

ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္စြာ၊ စတင္၍ ေျဖရွင္းရပါမည္။ အလားတူ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚပါက၊ ေလွခါးထစ္ 

တြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ ထပ္၍တစ္ဆင့္ျမင့္ရပါမည္။ (ဥပမာ- အဆင့္ A မွ အဆင့္ B သို႔)။ ယခုမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ လက္ရိွ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေပါင္းစု 

သြားသည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ယခင္ႏွစ္မ်ားမွ လႊဲေျပာင္းလာမႈမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျမင့္ 

ဆုံး ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိး၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိပညာသင္ႏွစ္၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴး 

လြန္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလွခါးအဆင့္ကုိ စဥ္းစားရာ၌ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မျပဳပါ။     

 

(ခ)။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ားကုိ သုံး၍၊ အနာဂတ္တြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ 

မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊ ေက်ာင္းသားကုိ ပ့ံပိုးကူညီမႈ ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လႊဲေျပာင္းမႈေလွခါး 

အဆင့္တုိင္းတြင္၊ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စဥ္းစားသည့္ ကိစၥမ်ား၌ ယခုမူဝါဒ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခန္း 2-4 ရွိ အမ်ဳိး 

အစားမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။  
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(ဂ)။ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ A ကုိ ၾကည့္႐ႈေစလုိပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ B 

တြင္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ရက္ (Discipline Matrix) ကုိ လြယ္ကူေသာပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္ 

တြဲ C တြင္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ားကုိ လြယ္ကူေသာပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလွခါးထစ္မ်ား 

 

အဆင့္ A- ဆရာ/ ေက်ာင္းသား 

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 ဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းက ေက်ာင္းသားကုိ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမည္။ 

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။ 

 ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။  

 

အဆင့္ B- ဆရာ/ ေက်ာင္းသား/ မိဘ 

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 ဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းက ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံ အသိေပး အေၾကာင္း 

ၾကားမည္။ 

 ဆရာက ေက်ာင္းသားကုိ၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက သူ၏မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ အၾကံေပး ေဆြးေႏြးမည္။  

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။ 

 ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။ 

 

အဆင့္ C- ဆရာ/ ေက်ာင္းပ့ံပိုးမႈ ဝန္ထမ္း/ ေက်ာင္းသား/ မိဘ 

 အကယ္၍ အဆင့္-B တြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက၊ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ 

ဝန္ထမ္းက၊ လူမႈေရး လုပ္သား၊ သူနာျပဳ၊ လမ္းၫႊန္ အၾကံေပးသူ၊ စိတ္ပညာရွင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ပ့ံပိုးေရး 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးကို ပါဝင္ပတ္သက္ေစေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။  

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

 ဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းပ့ံပိုးေရး ဝန္ထမ္းတုိ႔က ေက်ာင္းသားကုိ၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက သူ၏ 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အမူအက်င့္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးေရး ပ့ံပုိးကူညီေပးႏုိင္ရန္ အၾကံေပးေဆြးေႏြး 

မည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေက်ာင္းသား၏ ဆရာမ်ားအားလုံး ဤေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။  

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။ 
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 လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား၊ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။ 

 

အဆင့္ D- အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း  

 ေက်ာင္းသားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းထံ လႊဲေျပာင္းေပး 

အပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသား၏ အမူအက်င့္ကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္၊ ေျပာင္းလဲေစသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား မွတ္တမ္းမ်ား 

ကုိ ေပးအပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းက မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညီလာခံျပဳ၍၊ 

ေနာက္ထပ္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ား လုိအပ္မႈ ရွိ-မရိွ ဆံုးျဖတ္မည္။  

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။ 

 လုိအပ္ပါက၊ ၃-ရက္အထိ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းငံ့မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 6-2 ကုိ အေသး 

စိတ္ကိစၥမ်ားအတြက္ ၾကည့္ပါ။)  

 ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက အမူအက်င့္အတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစား 

ႏုိင္သည္။ (အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ ဤသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္သည္ မျဖစ္မေန ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခု 

မူဝါဒ၏ အခန္း 5-3 ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

 လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား၊ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။ 

 

အဆင့္ E- ေက်ာင္းဆိုင္းင့ံရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  

 ေက်ာင္းသားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းထံ လႊဲေျပာင္းေပး 

အပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသား၏ အမူအက်င့္ကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္၊ ေျပာင္းလဲေစသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား မွတ္တမ္းမ်ား 

ကုိ ေပးအပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းက မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညီလာခံျပဳ၍၊ 

ေနာက္ထပ္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ား လုိအပ္မႈ ရွိ-မရိွ ဆံုးျဖတ္မည္။ 

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။  

 အကယ္၍ ယခင္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 

က တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းင့ံမႈ ၁-၃ ရက္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆိုင္းင့ံမႈ ၁-ရက္  
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အသုံးခ်ရန္ စဥ္းစားႏုိင္သည္။ (ေက်ာင္းဆိုင္းင့ံမႈမ်ား အသံုးျပဳမႈအတြက္ ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 6-2, 6-3 ႏွင့္ 6-4 

တုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈပါ။)  

 မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစား-တစ္ က်ဴးလြန္ျပစ္မႈအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့မႈ မေပးရ။  

 ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက အမူအက်င့္အတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစား 

ႏုိင္သည္။ (အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ ဤသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္သည္ မျဖစ္မေန ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခု 

မူဝါဒ၏ အခန္း 5-3 ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

 ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ 

တုိက္တြန္းႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။    

 

အဆင့္ F- အပုိေဆာင္း ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား  

 ေက်ာင္းသားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းထံ လႊဲေျပာင္းေပး 

အပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသား၏ အမူအက်င့္ကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္၊ ေျပာင္းလဲေစသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား မွတ္တမ္းမ်ား 

ကုိ ေပးအပ္သည္။  

 ေက်ာင္းသားကုိ သူ-သူမ၏ဆရာထံ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ၏ဖက္မွအျမင္ကုိ ေျပာျပရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွ၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ ဝန္ထမ္းက မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညီလာခံျပဳ၍၊ 

ေနာက္ထပ္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ား လုိအပ္မႈ ရွိ-မရိွ ဆံုးျဖတ္မည္။ 

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္။  

 အကယ္၍ ယခင္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 

က တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံမႈ ၁-၃ ရက္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆိုင္းငံ့မႈ ၁-၃ 

ရက္  အသုံးခ်ရန္ စဥ္းစားႏုိင္သည္။ (ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈမ်ား အသုံးျပဳမႈအတြက္ ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 6-2, 6-3 ႏွင့္ 

6-4 တုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။)  

 မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစား-တစ္ က်ဴးလြန္ျပစ္မႈအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့မႈ မေပးရ။  

 ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက အမူအက်င့္အတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစား 

ႏုိင္သည္။ (အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္၊ ဤသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္သည္ မျဖစ္မေန ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခု 

မူဝါဒ၏ အခန္း 5-3 ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

 အစဥ္အၿမ ဲ မွားယြင္းျပဳမူေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကုိ "အစဥ္အၿမ ဲ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္း 

သား" အျဖစ္ ေၾကညာသည့္တုိင္ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးကုိ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ 

ရန္ အၾကံျပဳႏုိင္သည္။ (သတင္းမ်ား ပိုမုိသိရိွရန္ ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 6-7 ကို ၾကည့္ပါ။) 
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 ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ 

တုိက္တြန္းႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။    

 

အခန္း 4-  စာသင္ခန္းအတြင္း အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူ ေက်ာင္းသားမ်ား  

4.1 စာသင္ခန္းတြင္းမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္း 

(က)။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခတုြင္၊ ဆရာမ်ား၏ အေရးႀကီး 

ေသာ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းေဝးေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခုသည္ ေလ့လာ 

သင္ၾကားေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာျဖစ္သူက သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္မႈျပဳခ်ိန္တြင္၊ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမသည္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းသားကုိ စာ 

သင္ခန္းမွ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က "စာသင္ခန္း အေႏွာင့္ 

အယွက္ေပးမႈ" အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာ၌၊ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး သိသာထင္ရွားစြာ အမိန္႔ဖီဆန္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္ေျပာင္ 

တင္းတင္းႏွင့္ ေရရွည္အာခံမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထိေရာက္ေသာ စာသင္ခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္/သို႔ 

မဟုတ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳႏုိင္ေသာ၊ သင့္ေတာ္သည့္ သင္ယူေလ့လာ 

မႈ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေက်ာင္း၏၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ထပ္ခါတလဲလ ဲအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 

အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

     

(ခ)။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္၊ ဆရာက ေက်ာင္းသား၏ ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ား ရိွ-မရိွ ၾကည့္႐ႈရမည္။ ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔ 

("SLT") သည္၊ ဆရာတစ္ဦး စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ ေက်ာင္းသားအတြက္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ရမည္။ ဆရာႏွင့္တုိင္ပင္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွသာ၊ 

ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳၿပီးမွသာ ေက်ာင္းသားသည္ စာသင္ခန္းတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ က်ဳိး 

ေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ ဆရာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ 

သည့္ အရာရိွ) သည္၊ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားခံရမႈကုိ အသိေပးရ 

မည္။ ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အကယ္၍ အဆင္ေျပပါက၊ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္းဆုိရမည္။   

 

(ဂ)။ ယခုအႀကိမ္တြင္ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေကာင္းမွ၊ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 

စာသင္ခန္းမွ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖယ္ရွားခံရသည့္အခါ၊ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိအစီအစဥ္ 

သည္ အေဆာက္အဦ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္သင့္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ဖယ္ရွားခံရ 

ၿပီးေနာက္ စာသင္ခန္းသုိ႔ ေက်ာင္းသားျပန္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္၊ ေက်ာင္းသား ျပန္လာျခင္းမတုိင္မီ ကုန္ဆံုးသင့္ 

သည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ အပါအဝင္၊ ယင္းတုိ႔ကို အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
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အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ေက်ာင္း၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အဖြဲ႔ထံ (လုံေလာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ႏွင့္အတူ) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ ဆရာျဖစ္သူက ေက်ာင္းသားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္မွ သာ 

လွ်င္ ႏွင့္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ကြန္ဖရင့္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းသားသည္ စာသင္ခန္းသုိ႔ ျပန္ 

လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။    

 

(ဃ)။ (သက္ဝင္မႈရိွသည့္ IEP အစီအစဥ္ရိွ ေက်ာင္းသားမွအပ) တတိယအႀကိမ္ ဖယ္ရွားခံရမႈအေပၚတြင္၊ ေက်ာင္းသား 

ျဖစ္သူအား က်န္ရွိသည့္သက္တမ္းတြင္၊ အဆုိပါ ဆရာ၏ စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွား ခံရေကာင္း ခံရႏုိင္သည္။ ေက်ာင္း၏ 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အဖြဲ႔ထံသို႔ (လုံေလာက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ) လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ 

သည္။ ေက်ာင္းသားကုိ မတူျခားနားသည့္ ပညာေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ထားရိွ-မထားရိွ၊ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္း ျပဳသင့္-မျပဳ 

သင့္သည္၊ ဤမူဝါဒႏွင့္ IDEA စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေစရမည္။   

 

(င)။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္၊ ေက်ာင္းဦးေဆာင္မႈအဖြဲ႔ (SLT) (သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ 

အရာရိွ) သည္၊ CRS 22-32-109.1 ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆရာျဖစ္သူကို ကေလးငယ္အား ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သည္ ဟု  

သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲမႈ ႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈ.. အစရိွသည့္ အစီအစဥ္မက်စြာ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ 

မူဝါဒမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္မႈတြင္ ဆရာသည္၊ CRS 22-32-109.1 (9) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အရပ္ဖက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ 

ရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ရိွမႈမ်ားမွ တရားစြဲဆိုမခံရေလေအာင္ ကာကြယ္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။   

 

(စ)။ အကယ္၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္၊ ဆရာက ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ 

အမ်ားအျပားကုိ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတြင္ ရိွေနပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက 

ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း က်င့္သုံးပံုကုိ ျပန္လည္စိစစ္မႈျပဳၿပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ က်င့္သုံးပံု ေျပာင္းလဲျခင္း 

အားျဖင့္ ပုိမိုႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈျပဳႏိုင္မည့္ ခ်ည္းကပ္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကည့္ရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္ ဆရာသည္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားႏုိင္ဖြယ္ ရွိ-မရိွ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤစုိးရိမ္မႈ 

မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆရာက ဖယ္ရွားထားသည့္ ေက်ာင္းသားကုိ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကြန္ဖရင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ား မရိွပါဘဲ၊ အတန္းတြင္းသုိ႔ ျပန္သြားေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ အသုံးမျပဳသင့္ေပ။    

 

 

 

 

 



22 

 

အခန္း 5-  ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ  

 5-1 အေထြေထြ  

(က)။ ဤကဲ့သို႔ ျပန္၍ ျပင္ဆင္မႈျပဳေစသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုသမႈျဖစ္သည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း 

မ်ားကုိ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္မႈ ခံရဖြယ္ အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားအား၊ ဤသုိ႔စည္း 

ကမ္းထိန္းသိမ္း အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခံရျခင္း မရိွမီ၊ လုိအပ္ခ်က္အရ  ပ့ံပိုးကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဝန္ထမ္းႏွင့္ 

အတူတကြ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္မႈ ခံရဖြယ္ အႏၱရာယ္ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသားအား သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ဤသို႔ အႏၱရာယ္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္မွ၊ အမူအက်င့္အရ အစဥ္ ေက်ာင္းေျပးေနသူ၊ အမူ 

အက်င့္အရ အစဥ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသူအျဖစ္ ေၾကညာခံရဖြယ္ ရွိေနသူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။  

 

(ဂ)။ ဤသုိ႔ အႏၱရာယ္ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသားကုိ၊ ယခင္ ၿပီးခဲ့သည့္ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုိ  အမူ 

အက်င့္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားရိွေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆိုင္းင့ံခံရဖူးေသာ၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရဖူးေသာ၊ သို႔ 

မဟုတ္ စာသင္ခန္းမွ ဖယ္ရွားခံရဖူးေသာေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္။       

 

5-1 အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္  

(က)။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အစဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ရန္၊ အထူး တိုက္တြန္းသည္။ ဤအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မွာ၊ ေက်ာင္းသား၏ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ျဖစ္ 

ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးမႈကို အေလးေပးေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ 

သည္။   

 

(ခ)။ ဤအစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရးအတြက္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္အရာရိွက၊ ေက်ာင္းသား၊ 

ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူႏွင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္အရာရိွက တက္ေရာက္သင့္သည္ 

ဟု ယူဆသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ စီစဥ္ရမည္။ ဤအစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား 

၏ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အမူအက်င့္ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ပန္းတိုင္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္ 

မ်ား၊ ယင္းအမူအက်င့္ကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။    

 

(ဂ)။ ေက်ာင္းသား၏ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွင့္၊ 

ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းတြင္ရွိေနေစရန္ လုိအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားအေနျဖင့္၊ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စာျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးသား 
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ရမည္။ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ အကဲျဖတ္မႈ (ေနာက္ဆက္တြဲ -D ကုိ ၾကည့္ပါ။) ကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနစဥ္ 

အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းအပ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ေကာင္းေသာ အမူအက်င့္အတြက္ မက္လုံးဆြဲေဆာင္မႈ 

မ်ား၊ အစီအစဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက၊ ေက်ာင္းသားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳ္ိးမ်ား ပါဝင္ေစရ 

မည္။ အမူအက်င့္ ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္တြင္၊ အနာဂတ္တြင္ ေက်ာင္းသား ဆိုင္းင့ံခံရျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္းကို 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းက ကူညီႏိုင္မည့္ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ေစရမည္။      

1. ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ေက်ာင္းသား၏ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည္။  

2. ဤသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သေဘာတူညီခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဒသႏၱရအစုိးရ ေအဂ်င္စီ ဌာနမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။   

 

(ဃ)။ စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္ ေရးသားရာတြင္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ဆရာ (မ်ား) ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ ပတ္ 

သက္မႈကိုတုိင္းကုိ အခြင့္အေရး ေပးအပ္မည္။ ယင္းအစီအစဥ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းကို မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ 

သုိ႔ သူတုိ႔နားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေပးပုိ႔မည္။     

 

(င)။ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွတို႔က စာခ်ဳပ္ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။  

 

(စ)။ အစီအစဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတုိင္း ေသခ်ာျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ အားလုံးကုိ၊ ေက်ာင္းသားအေပၚ အေရး 

ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရမႈမ်ား မျဖစ္မီ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ ရွိေနသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကုိ 

ေသခ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ လုိအပ္သည့္ ခ်က္ခ်င္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္၍၊ အေရး 

ေပၚ အေျခအေန မျဖစ္ရေလေအာင္ တားဆီးမည္။   

 

5-3 မျဖစ္မေန လုိက္နာရမည့္ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္  

(က)။ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု မျဖစ္မေန ေရးဆြဲရမည့္ အေျခအေန ၂-ခု ရိွသည္။ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကုိ စာသင္ခန္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္ ဖယ္ရွားရေသာ အေျခအေနႏွင့္၊ ေက်ာင္းသား 

ကုိ "အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသား" အျဖစ္သို႔ ေၾကညာျခင္းတုိင္ ေရာက္ရိွေစသည့္၊ ေက်ာင္းဆုိင္းငံ့ 

မႈ ခံရသည့္အခါ.. တုိ႔ ျဖစ္သည္။  

1. "အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းပုိမုိ သိရိွလုိပါက၊ အခန္း 6-7 ကို 

ၾကည့္ပါ။   
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အခန္း 6-  ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား 

 6-1 အေထြေထြ  

(က) ေက်ာင္းတြင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ား ဆုိသည္မွာ ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 ႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

 

(ခ) ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး၏ ျပင္ပႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္၏ ျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက၊ ယင္းလုပ္ရပ္ 

ေၾကာင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း မရိွလွ်င္၊ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္လာရန္အေၾကာင္း 

မရိွလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအေပၚ ႀကီးေလး 

စြာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း မရိွလွ်င္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့ျခင္း မျပဳရ။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 

ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

(ဂ) ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈ ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ သင္ခန္းစာျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းက စီစဥ္သည့္ပြဲလမ္းမ်ားတြင္၊ ေက်ာင္းဆိုင္းင့ံထားစဥ္ ကာလအတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း၊ ဆုိင္းင့ံထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္ အကဲျဖတ္မႈအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ စာေမးပြဲ 

ေျဖဆုိခြင့္ အခြင့္အလမ္း ေပးရမည္။ ယင္းစာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပင္ဆင္မႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္၊ ေက်ာင္း 

အုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူအရာရိွ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္၊ ပါဝင္ခြင့္ ျပဳေကာင္း ျပဳႏုိင္သည္။   

 

(ဃ) ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားကုိ ဆိုင္းင့ံထားစဥ္ကာလအတြင္း၊ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားနည္းတူ ညီတူညီမွ်ေသာ 

ဂရိတ္ရမွတမ္်ားႏွင့္ ခရက္ဒစ္မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေျဖခြင့္၊ ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲႀကီးမ်ား ခြင့္ျပဳေပးမည္ 

ျဖစ္ၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရိွဘ ဲသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အိမ္စာ အဆုိင္းမင့္မ်ား ဆုိင္းင့ံစဥ္ကာလတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ့ကာလ 

ၿပီးစီး၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္။ ဤသုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆုိင္းင့ံမႈၿပီးေနာက္ 

ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း 

ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။    

 

6-2 ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ား  

(က) ေက်ာင္းသား၏ အစဥ္အၿမ ဲ ျပႆနာရိွသည့္ အမူအက်င့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစသင့္ေပ။ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္း 

အတြက္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ေစေသာ္လည္း ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈ မရိွေသးေသာ အေျခအေန 
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ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့ျခင္း သေဘာကုိ ေထာက္ခံ 

ေပးႏုိင္သည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ဳိးထက္စာလွ်င္ ပုိ၍ 

ထိေရာက္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ နည္းနာမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့ျခင္းကို အသုံးျပဳ 

ျခင္းအားျဖင့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းစာအဆုိင္းမင့္မ်ား ေနာက္က်က်န္ရစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ခ်ိန္တည္း 

တြင္ သူတုိ႔၏ အမွား၊ အမူအက်င့္ မွားယြင္းမႈအေပၚ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ား 

အားလုံးကုိ ေက်ာင္းသားရရိွပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရး၊ ယခုမူဝါဒႏွင့္ အျခားမူဝါဒမ်ားပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ 

၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းၫႊန္မူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။  

1. ေက်ာင္းသားကုိ အထူးစာသင္ခန္းတြင္ ထားရိွမည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ပါက၊ သူ႔ကို အခ်ိန္ျပည့္ လံုေလာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရိွေနေစရမည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးက ေက်ာင္းသားတုိင္းအတြက္ သူ-သူမ၏ ဆရာထံမွ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာဝန္ေပးမႈ အဆုိင္းမင့္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား ရွိ-မရိွကုိ စိစစ္ၾကည့္႐ႈမည္ ျဖစ္သည္။   

2. ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းတယ္လီဖုန္းျဖင့္ 

သူတို႔၏ ကေလးကုိ ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့မႈ ျပဳထားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အကယ္၍ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူမ်ား 

ထံသို႔ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိ၍ မရႏုိင္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက ေတာင္းဆုိထားပါက၊ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား 

နားလည္ႏုိင္သည့္ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳကာ စာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့မႈ 

အတြက္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ျပ၍၊ ေက်ာင္းသားကုိ ပုံမွန္စာသင္ခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ ခြင့္မျပဳမီတြင္၊ ေတြ႔ဆံု အစည္း 

အေဝးကုိပါ ခ်ိန္းဆုိရမည္။      

 

6-3 ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ား  

(က)။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးအစား-သုံး၊ အမ်ဳိးအစား-ေလး၊ အမ်ဳိးအစား-ငါးႏွင့္ အမ်ဳိးအစား-ေျခာက္ ျပစ္မႈမ်ား 

က်ဴးလြန္မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံမႈ ျပဳႏုိင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 ကုိ ၾကည့္ပါ။) သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းမႈ ေလွခါးတြင္ အဆင့္ E ကုိ ေရာက္ေနလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ (ယခုမူဝါဒ အခန္း 3-2 ကို ၾကည့္ပါ။) 

 

(ခ)။ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစား-တစ္ ျပစ္မႈအတြက္၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ဳိး မခံစားရေစသင့္ပါ။ 

(ယခုမူဝါဒ အခန္း 3-2 ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

 

6-4 ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

(က) ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက စာျဖင့္ သတ္မွတ္ 

တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွကုိ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ယခုမူဝါဒပါ 
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လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း အာဏာအပ္ႏွင္းသည္။ ယခု အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးရာ၌၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔ 

မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွသည္၊ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာ၍ အဆင့္လုိက္မွန္ကန္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းသားကုိ ဆိုင္းငံ့ျခင္း မျပဳမီတြင္၊ သူ-သူမသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွႏွင့္ 

အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရိွသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းသားသည္- 

1. မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူကို ဖုန္းေခၚဆုိခြင့္ ျပဳရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း အကယ္၍ 

သူတို႔က တက္ေရာက္ႏိုင္ပါက မိဘ၊ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူပါ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရမည္။ 

2. သူ႔ကုိ စြပ္စြဲခ်က္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းအတြက္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အသိေပးရမည္။ 

3. စြပ္စြဲမႈျပစ္မႈမ်ားအေပၚ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး 

ရိွသည္။ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သူ-သူမ၏ဖက္မွ အျမင္ကို တင္ျပႏုိင္ရမည္။  

4. စာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိလာပါက၊ စာျဖင့္ ထတ္ုေဖာ္ခ်က္ မတင္ျပဘဲေနႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ အသိေပး 

ရမည္။  

5. သူ-သူမ၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

အပါအဝင္၊ သူ-သူမ၏ ခုခံေခ်ပမႈ အေနျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တင္ျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ 

 

(ဂ)။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွ အေနျဖင့္၊ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမွာ သိရွိသမွ်ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ မခ်မွတ္မီတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အားလုံးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရမည္။  

 

(ဃ)။ အကယ္၍၊ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ 

အရာရိွက ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့မႈျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ေက်ာင္းက ခ်က္ခ်င္း မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ 

ထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျပဳရမည္။ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား 

အသုံးျပဳကာ စာျဖင့္ ေက်ာင္းက အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရမည္။ ႏႈတ္ျဖင့္၊ စာျဖင့္ အသိေပးမႈ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ 

ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းဆိုင္းင့ံထားေၾကာင္း၊ ဆုိင္းင့ံရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း၊ ဆုိင္းင့ံထားသည့္ကာလ၊ မိဘ/အုပ္ထိန္း 

သူမ်ားက ေက်ာင္းဆုိင္းငံ့မႈ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း မတုိင္မီတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္လက္ခံျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတုိ႔ကုိပါ ပါဝင္ ေဖာ္ျပရမည္။ 

ဆုိင္းင့ံ ထားစဥ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အိမ္စာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားက ဆုိင္းင့ံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူခံ 

တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဆုိသည္ကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။     
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(င)။ အေရးေပၚ အေျခအေနအရ ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းမွ အျမန္ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္ပါက၊ လက္ေတြ႔က်စြာ ေက်ာင္း 

သားကုိ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္၊ အနီးစပ္ဆံုး အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ရမည္။ အကယ္၍ 

ေက်ာင္းမွ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္ပါက၊ ေက်ာင္းက မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား၍ မိဘ/အုပ္ 

ထိန္းသူ၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္သုိ႔ ေက်ာင္းသားကုိ အျမန္ဆံုး လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကို ဆုံးျဖတ္ရ 

မည္။ 

 

(စ)။ အကယ္၍ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္းသည္၊ ေက်ာင္းသားကုိ "အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳသူ" ဟု ေၾကညာရန္အထိ 

တုိင္ ျဖစ္ေစပါက၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေက်ာင္းသားထံသုိ႔၊ ယခုမူဝါဒ အခန္း 6-7 တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း၊  စာ 

ျဖင့္ ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

 

(ဆ)။ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံထားသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆုိ ျပန္လည္လက္ခံမည္ ဆုိပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 

သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွက ေက်ာင္းသား၏ မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေက်ာင္း 

သား၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ေက်ာင္းသား၏ အမူအက်င့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို (အခန္း 

5-2 ႏွင့္ 5-3 တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း) ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။  သို႔မွသာ ေက်ာင္းသား၏ ေနာက္ထပ္ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

(ဇ)။ အမ်ဳိးအစား-သံုး ျပစ္မႈမ်ားအတြက္၊ (ယခု မူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 ကို ၾကည့္ပါ။) ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားရိွေနျခင္း 

အားျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ရွိေနၾကသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အက်ဴး အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစလွ်င္၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ အမႈတစ္ခုအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္မံ လုိအပ္လွ်င္၊ အခန္း 3-1 အရ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက 

ယင္းေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့ျခင္းအတြက္ ၂-ရက္အထိ တိုးခ ဲ်႔ႏိုင္ခြင့္ရွိရာ၊ စုစုေပါင္း ၃ ရက္အမ်ားဆုံး ဆက္ 

လက္တုိးခ ဲ်႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 

 

(စ်)။ အမ်ဳိးအစား-ေလး ျပစ္မႈမ်ားအတြက္၊ (ယခု မူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 ကုိ ၾကည့္ပါ။) အကယ္၍ ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ရန္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရိွလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွထံသုိ႔ ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈ 

တုိးခ ဲ်႔ရန္ ယခုမူဝါဒ အခန္း 6-6 အရ ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ား ရိွလွ်င္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံမႈကုိ 

အခန္း 3-1 အရ ၂-ရက္အထိ တုိးခ ဲ်႔ႏိုင္ခြင့္ရိွရာ၊ အကယ္၍ ေက်ာင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ပါက ၃ ရက္အမ်ားဆုံး ဆက္ 

လက္ တုိးခ ဲ်႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ စုစုေပါင္း ၅ ရက္ ျဖစ္မည္။           
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6-5 ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းအတြက္ အယူခံရန္ အခြင့္အေရးမ်ား  

(က) ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းအတြက္ အယူခံရန္ သူ-သူမ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ 

ေပးအပ္သည့္ အရာရိွက ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ၊ ေက်ာင္းသားကုိ အသိေပးရ 

မည္။   

 

(ခ) ေက်ာင္းဆုိင္းငံ့မႈ အယူခံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။  

1. ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွႏွင့္ အစည္းအေဝးကုိ ေတာင္းဆုိခြင့္ အခြင့္အေရး၊ 

2. အစည္းအေဝးတြင္ ကုိယ္စားျပဳ တင္ျပရန္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထားရိွႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး၊ 

3. ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ 

အရာရိွထံ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ၏ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈအေပၚ တင္ျပရန္ အခြင့္ 

အေရး၊ 

4. ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူ 

ညီေၾကာင္း တင္ျပရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပႏုိင္ခဲ့သည့္ အခြင့္အေရး၊ ႏွင့္ ဤေဖာ္ျပခ်က္ကို ေက်ာင္းသား၏ စည္းကမ္းထိန္း 

သိမ္းမႈ ဖိုင္တြဲတြင္ ထည့္သြင္းထားရိွရမည္။  

5. ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈႏွင့္ ပတ္သက္တည္မီွေနသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မည္သည္မဆုိကုိ ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္၊ သို႔ 

မဟုတ္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္၊ ယင္းတို႔ကုိ ထုတ္ယူႏုိင္ရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီ 

ေလ်ာ္စြာ ရရိွႏုိင္ေစရမည္။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ မိသားစု ပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒကို 

ခ်ဳိးေဖာက္ရာ က်ေစေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္စံုတစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါရိွဘဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားခုံ႐ုံး အမိန္႔ မပါရွိဘဲ၊  

သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထုတ္ယူခြင့္ေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရား မရိွ။   

 

(ဂ)။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရိွသည္-  

1. စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရမည္။ 

2. လုံေလာက္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

က။ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြာျခင္း ႏွင့္ 

ခ။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈသည္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ ရွိ-မရိွ။   

3. အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ငါးရက္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသား ေပးပုိ႔ရမည္။  

4. အကယ္၍ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက၊ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္း ပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား 

အားလုံးကုိ ေက်ာင္းသား၏ ဖုိင္တြဲမွ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ အမွန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ မွတ္တမ္းဖိုင္တြဲ တစ္စံု 

ကုိ ေက်ာင္းသား၏ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ စာတုိက္မွ ေပးပုိ႔ရမည္။  
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5. အကယ္၍ ျပစ္ဒဏ္သည္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ မရိွပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ 

ေပးအပ္ထားသည့္ အရာရိွက ခ်မွတ္သည့္၊ ေလ်ာ့ေပါ့ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 

အတုိင္း ေဖာ္ျပ၍ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္။  

 

(ဃ)။ အကယ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရိွက အယူခံမႈကုိ ျငင္းပယ္ပါက၊ ေက်ာင္းသား 

က ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈအတြက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အယူခံလႊာကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွထံ 

တင္ျပရမည္။  

 

(င)။ ဒုတိယအႀကိမ္ အယူခံလႊာ တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစရ 

မည္။  

1. ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွႏွင့္ အစည္းအေဝးကုိ ေတာင္းဆုိခြင့္ အခြင့္အေရး၊ 

2. အစည္းအေဝးတြင္ ကုိယ္စားျပဳ တင္ျပရန္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထားရိွႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး၊ 

3. ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္သူ 

အရာရိွထံ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ၏ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈအေပၚ တင္ျပရန္ အခြင့္ 

အေရး၊ 

4. ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူ 

ညီေၾကာင္း တင္ျပရန္၊ သို႔မဟုတ္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည့္ အခြင့္အေရး။  

 

(စ) ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အရာရိွသည္- 

1. စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္စိစစ္ရမည္။ 

2. လုံေလာက္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

က။ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြာျခင္း ႏွင့္ 

ခ။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈသည္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ ရွိ-မရိွ။   

3. အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ငါးရက္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသား ေပးပုိ႔ရမည္။  

4. အကယ္၍ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက၊ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္း ပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား 

အားလုံးကုိ ေက်ာင္းသား၏ ဖုိင္တြဲမွ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ အမွန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ မွတ္တမ္းဖိုင္တြဲ တစ္စံု 

ကုိ ေက်ာင္းသား၏ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ စာတုိက္မွ ေပးပုိ႔ရမည္။  

5. အကယ္၍ ျပစ္ဒဏ္သည္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ မရိွပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တာဝန္ 

ေပးအပ္သည့္ အရာရိွက ခ်မွတ္သည့္ ေလ်ာ့ေပါ့ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္သို႔ ေရာက္ရွိေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအတုိင္း 

ေဖာ္ျပ၍ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္။  
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6-6 ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ား ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႔ျခင္း 

(က)။ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းသား၏ 

ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းင့ံထားျခင္းအေပၚ၊ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ လုိအပ္ပါက 10- ရက္ ထပ္မံတုိးခ ဲ်႔ရန္ အာဏာ 

လႊဲအပ္ႏိုင္သည္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈကာလသည္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး (25) ရက္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈသည္ ေက်ာင္းသားက အမ်ဳိးအစား-ေလး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးအစား- ငါး ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္မွသာ 

လွ်င္၊ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားရိွေနျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ရိွေနၾကသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ 

အက်ဴး အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အမႈတစ္ခုအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္မံ လိုအပ္ 

လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းေက်ာင္းသားကုိ ထုတ္ပယ္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရွိ 

ထံသို႔ အၾကံေပးခ်က္ ရွိေနလွ်င္သာ၊ (ယခု မူဝါဒ၏ အခန္း 3-1 ကုိ ၾကည့္ပါ။) တုိးခ ဲ်႔မႈ ျပဳႏိုင္သည္။  

 

(ဂ)။ အကယ္၍ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈကုိ တိုးခ ဲ်႔ရန္ အၾကံျပဳပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရွိ 

က ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ တယ္လီဖုန္းျဖင့္၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳရ 

မည္။ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူက နားလည္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားမႈကို ေနာက္တြင္ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။ ဤသုိ႔ ႏႈတျ္ဖင့္၊ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားမႈမွတဆင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႔ဆံု၍ တုိးခ ဲ်႔ရသည့္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းျပရန္ ခ်ိန္းဆုိရမည္။  

 

(ဃ)။ အကယ္၍ ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈကို တိုးခ ဲ်႔ခဲ့ပါက၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈကာလသည္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္၊ ထုိ 

ထက္ပုိခဲ့ပါက၊ ေက်ာင္းထုတ္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရိွမေနပါက၊ ယခုမူဝါဒ၏ ေအာက္ပါ အခန္း 6-8 တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသားသည္ တန္းတူၾကားနာမႈ ရရိွရန္ အခြင့္အေရး ရိွသည္။  

 

(င)။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားအေပၚ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံမႈ စုစုေပါင္းကာလ စုစုေပါင္း တစ္ဆယ္ (10) ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါ 

က၊ ေက်ာင္းသားကုိ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သင္ၾကားမႈဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးအပ္ရမည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံေန 

စဥ္ ကာလတြင္၊ သူ႔ကုိ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရမွတ္ဂရိတ္မ်ား ႏွင့္ ခရက္ဒစ္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 

ေပးရမည္။  

 

6-7 အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား  

(က)။ "အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသား" တစ္ဦး ဆုိသည္မွာ၊ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကာလ 

အတြင္း၊ စာသင္ခန္းအတြင္း၊ ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း၊ ေက်ာင္းကား ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွား 
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မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းက စီစဥ္သည့္ပြဲမ်ားတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာေၾကာင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ 

ထားသူ အရာရိွက ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္း သံုး (3) ႀကိမ္ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ကေလးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။  

(ခ)။ အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစသည့္၊ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေက်ာင္းသား၏ အခ်ိန္ဇယား ေျပာင္းလဲမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္၊ ယင္းအေႏွာက္အယွက္ျပဳတတ္ 

ေသာ အမူအက်င့္ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရိွ စဥ္းစားရမည္။  

 

(ဂ)။ အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစသည့္၊ ေက်ာင္းဆိုင္း 

င့ံမႈ တစ္ခုခ်င္းစီကို၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသို႔ စာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူသို႔ စာျဖင့္၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္သို႔ အျခားနည္းျဖင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၏ 

လုပ္ငန္း ခြင္သုိ႔ " အၿမဲတေစ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသား" ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းထုတ္ရန္ အၾကံျပဳႏိုင္ေသာ အေနအထားကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ယင္းသို႔ 

စာျဖင့္ေရးသားအေၾကာင္း ၾကားမႈကို မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူက နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပုိ႔ရမည္။   

 

6-8 ေက်ာင္းထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား          

(က) ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသည့္ ေက်ာင္းသားကုိ၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း 

ခ႐ုိင္၏ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ျပကၡဒိန္ 

တစ္ (1) ႏွစ္ကာလတုိင္ ထုတ္ပယ္ႏုိင္သည့္ အာဏာကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အပ္ႏွင္းသည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေက်ာင္းထုတ္ပယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔ 

မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွထံ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းမွ အစျပဳသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔ 

မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွထံ အၾကံျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံသို႔ 

လည္း၊ အၾကံျပဳထားေၾကာင္းကုိ သူတို႔ နားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားကုိသံုး၍ စာျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ယင္းအသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။  

1. အၾကံျပဳထားသည့္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 

2. အကယ္၍ ေက်ာင္းသား၊ သုိ႔မဟုတ္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္ဆယ္ (10) 

ရက္အတြင္း မပယ္ဖ်က္ပါက၊ ေက်ာင္းထုတ္သည့္ကိစၥအေပၚ ၾကားနာမႈတစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊  

3. ေက်ာင္းသားက ၾကားနာမႈတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပႏုိင္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား 

တင္ျပႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရိွေၾကာင္း၊ ႏွင့္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ကုိယ္စားျပဳမည့္သူႏွင့္အတူ တက္ 

ေရာက္ခြင့္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊  
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(ဂ)။ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက ၾကားနာမႈအတြက္ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးအေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္း 

တင္း ျငင္းပယ္မႈမျပဳလွ်င္၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ ကေလး၏ကုိယ္စား မိဘ 

ျဖစ္ေစ၊ ေရွ႔ေနတစ္ဦးက ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ကုိယ္စားျပဳေလွ်ာက္လဲွသူက ျဖစ္ေစ၊ 

သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေကာင္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည့္၊ ၾကားနာမႈတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘ ဲမည္သည့္ 

ကေလးကုိမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း မျပဳရ။  

 

(ဃ) ၾကားနာမႈကုိ ၾကားနာမႈဆုိင္ရာ အရာရိွက ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိသူသည္ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၊ သို႔မဟုတ္ 

ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔၏ လက္ရွိဝန္ထမ္း မျဖစ္ေစရ။ ၾကားနာမႈတြင္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ က်မ္းႀကိမ္ၿပီး 

ေနာက္ တင္ျပရမည္။ သက္ေသ အေထာက္အထားဆုိင္ရာ နည္းပညာဥပေဒမ်ား အၾကံဳးဝင္ျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳသူတုိ႔က သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပလာသူမ်ားအေပၚ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္သည္။  

1. ေက်ာင္းသားက စာျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ၊ ေက်ာင္းသားက လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူ/သူမ၏ 

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ေရွ႔ေမွာက္တြင္ မဟုတ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳခဲ့လွ်င္၊ သက္ေသ အေထာက္ 

အထားအျဖစ္ အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။  

2. အဆင့္ 6 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအတြက္၊ ၾကားနာသူ အရာရိွက ေက်ာင္းပုရဝုဏ္အတြင္း၌ ေက်ာင္းသားတြင္ လက္နက္တစ္ခု 

ပုိင္ဆုိင္မႈ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက၊ အၾကံျပဳႏုိင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္သည္ တစ္ႏွစ္ကာလတုိင္ ေက်ာင္း 

ထုတ္ပယ္ျခင္း ျဖစ္မည္။   

 

(င)။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ အၾကံျပဳထားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ အရာရိွ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္၊ အၾကံျပဳထားသည့္အတိုင္း ထုတ္ပယ္မႈ 

ကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ သူ-သူမ၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသုိ႔ 

စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈကို ၾကားနာမႈၿပီးေနာက္၊ ငါး (5) ရက္အတြင္း ထုတ္ 

ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ အဆင့္ 6 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ 

အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈသည္၊ တစ္ႏွစ္ကာလတုိင္ ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ရသည့္တုိင္ မထုိက္တန္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္၊ စာျဖင့္ 

ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ ခၽြ င္းခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္။ ယင္း အသိေပးအေၾကာင္း 

ၾကားစာသည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖစ္ရမည္။  

 

(စ)။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္သူ အရာရိွက၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ သူ-သူမ၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံ 

သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္ 
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အတြင္း အယူခံတင္သြင္းရန္ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ယင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 

စာသည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား နားလည္ႏုိင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖစ္ရမည္။  

  

(ဆ)။ အကယ္၍ အယူခံကုိ အခ်ိန္မီတင္ျပခဲ့လွ်င္၊ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္၍ 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားကုိ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔ထံ တင္ျပမႈမ်ားျပဳရန္ အခြင့္အေရး ေပးအပ္ 

မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔သည္-  

1. သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုစြာ ရွာေဖြမည္-မရွာေဖြမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မႈ ျပဳမည္။  

က။ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြာျခင္း ႏွင့္ 

ခ။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈသည္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ ရွိ-မရိွ။  

2. အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ငါးရက္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို စာျဖင့္ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

3. အကယ္၍ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္း ပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာင္းမွတ္တမ္း 

မ်ား အားလုံးကုိ ေက်ာင္းသား၏ ဖုိင္တြဲမွ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ အမွန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ မွတ္တမ္းဖုိင္တြဲ 

တစ္စုံကို ေက်ာင္းသား၏ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ စာတုိက္မွ ေပးပုိ႔ရမည္။  

4. အကယ္၍ ျပစ္ဒဏ္သည္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ညီၫြတ္မႈ မရိွပါက၊ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က ခ်မွတ္သည့္ 

ေလ်ာ့ေပါ့ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္သုိ႔ ေရာက္ရိွေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဖာ္ျပ၍ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံး 

ကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္။  

             

(ဇ)။ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူထံသို႔၊ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ထားျခင္း ခံရစဥ္ကာလ 

တြင္ အျခားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္မည္။ 

အကယ္၍ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက အိမ္အေျချပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား လိုလားလွ်င္၊ သင့္ေတာ္သည့္ အတန္းအတြက္ 

သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။   

 

အခန္း 7 ၊ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မီတီမ်ား 

7-1 ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ 

(က)။ ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္တုိ႔သည္ ေက်ာင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ၊ 

ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္းထိနး္သိမ္းေရး ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ၊ ေက်ာင္းသား၏ လူမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ လိင္ 

ကြဲျပားမႈအေပၚ မူတည္၍ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ  အသုံးျပဳ၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ 

ၾကည့္ျခင္း ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ လုိအပ္သည့္ ဧရိယာမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ 

ႏုိင္မည္၊ စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ ဧရိယာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ခ်ည္းကပ္ 
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ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္၊ ပ့ံပိုးႏုိင္မည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္မည္၊ ထို႔အျပင္ လုိအပ္သလုိ ေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ 

ဆင္မြမ္းမံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

(ခ)။ ေက်ာင္းမ်ားက ႏွစ္စဥ္ သူတို႔ေက်ာင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပန္လည္စိစစ္ သံုးသပ္၍၊ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၊ ေက်ာင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင ္ေက်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစေရး ေကာင္စီတုိ႔ထံသုိ႔၊ ယခုအစီရင္ခံစာ 

အေပၚ အေျခခံ၍ အၾကံေပး တင္ျပႏုိင္ရန္၊ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေရးသားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အျခား 

မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေက်ာင္းက အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

(ဂ)။ ျပန္လည္စိစစ္ျခငး္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

1. ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ 

2. လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အမႈ အေရအတြက္၊ ေက်ာင္းတြင္း ဆုိင္းင့ံမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆုိင္းငံ့မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း 

မ်ား၊ သတိေပးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ (ရရိွႏိုင္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသား 

ျဖစ္မႈ၊ အသက္၊ အတန္း၊ မသန္စြမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားမႈမ်ား) 

3. ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းေပးမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ ကြာျခားမႈမ်ား၊ 

4. စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဤမွ်ျဖင့္ အကန္႔အသတ္ မဟုတ္ဘဲ၊ 

ယခုမူဝါဒကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအေပၚ တစ္သမတ္တည္း က်င့္သံုးမႈ အတုိင္းအတာ၊   

(ဃ)။ ယခု ျပန္လည္စိစစ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍၊ ယခုရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေက်ာင္းက 

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။      

 

7-2 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မီတီမ်ား 

(က)။ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေစ၍ ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 

ႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲရန္၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တုိက္တြန္းလုိပါ 

သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။  

 

သက္ဝင္သည့္ေန႔စြဲ  

ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္၊ 1996 ခုႏွစ္။ 

အတည္ျပဳျခင္း၊ စက္တင္ဘာလ 19 ရက္၊ 1996 ခုႏွစ္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ေန႔၊ၾသဂုတ္လ 21 ရက္၊ 2008 ခုႏွစ္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 15 ရက္၊ 2009 ခုႏွစ္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 15 ရက္၊ 2011 ခုႏွစ္။ 
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ဥပေဒ ကုိးကားရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား-  

C.R.S. 22-32-109.1 ေက်ာင္းသားမ်ား က်င့္ထုံးဆိုင္ရာ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ မူဝါဒ၊ 

(general policies on student conduct, safety, and welfare) 

C.R.S. 22-32-126(5) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ (disclosure of 

disciplinary information) 

C.R.S. 22-33-105 ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ (suspension, expulsion, 

and denial of admission) 

C.R.S. 22-33-106 ေက်ာင္းဆုိင္းင့ံျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းမ်ား 

(grounds for suspension, expulsion, and denial of admission) 

C.R.S. 22-33-106.3 ေက်ာင္းထုတ္ပယ္မႈ ၾကားနာျခင္းတြင္သုံးေသာ ေက်ာင္းသား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ (student 

statements used in expulsion hearings) 

C.R.S. 22-33-202 အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ (identification of at-risk 

students) 

C.R.S. 18-3-202 through 204 ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္ ဒီဂရီ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

(definitions of first, second, and third degree assault) 

C.R.S. 18-8-704 through 706 မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း (witness intimidation 

and retaliation) 

C.R.S. 19-3-304 ကေလးမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈ/ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈအတြက္ သတင္းေပးပုိ႔ရန္လိုအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

(Persons Required to Report Child Abuse / Neglect) 

C.R.S.  19-1-103 ကေလးမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈ (Child Abuse) 

C.R.S.  16-22-102 ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လိင္မႈ အမူအက်င့္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာ ထိေတြ႔မႈ၊ 

မေလ်ာ္ကန္သည့္ ေဖာ္ျပမႈ (Unlawful Sexual Behavior, Unlawful Sexual Contact, Indecent Exposure) 

မိသားစု ပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အခြင့္အေရးမ်ား Family Educational and Privacy Rights (FERP) 20 

U.S.C. 1232g(h))  

 


