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မေပးမျဖစ္ေပးရမည့္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားမွလြဲၿပီး စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ေစာင္သာ ေပးရမည္။ (၁) ကနဥ ီ
လႊေဲျပာင္းေပးခ်ိန ္သို႔မဟုတ ္မိဘက ဆန္းစစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္ (၂) ပထမဆုံး ျပည္နယ ္တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံရရွိခ်ိန္ ႏွင့္ 
စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံရရွိခ်ိန္ (၃) ေနရာခ်ထားမႈေျပာင္းသြား ႏိုင္ေစ 
သည့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ (၄) မိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်ိန္ 
[၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၄(ေအ)] 
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အေထြေထြ အခ်က္အလက္ 
 

ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၃ 

 
အေၾကာင္းၾကားစာ 

စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္လွ်င ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၁သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မွဖြင့္လွစ္သည့္ အစအီစဥ္၂သည္ သင့္အား စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ 
ေပးပုိ႔ရမည္။ 

၁။ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္၊ သံုးသပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္ တင္ျပထားလွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမ့ဲ အစုိးရပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) စီစဥ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္၊ သံုးသပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေျပာင္းလဲရန ္သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
သင့္ကေလးကုိ အက္ဖ္ေအပီအီး စီစဥ္ေပးရန္ ျငင္းဆုိမည္ဆုိလွ်င္  

 
အေၾကာင္းၾကားစာ တြင္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ  

စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ -  

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၃ က တင္သြင္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ ျငင္းဆုိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေဖာ္ျပရမည္  

၂။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ တင္သြင္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုသည္ကုိ ရွင္းျပရမည္  

၃။ လုပ္ေဆာင္မႈကို တင္သြင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ သံုးသပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရမည္  

၄။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား ၏ ပညာေရး အက္ဥပေဒ (အုိင္ဒီအီးေအ) အပိုင္း ဘီ ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အရ  သင့္တြင္ အကာအကြယ္မ်ား 
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ ပါ၀င္ရမည္  

၅။ စိမံခန္႔ခြဲမႈ ယနစ္က တင္သြင္းမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သံုးသပ္ရန္အတြက္ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းမဟုတ္ပါက 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ သင္မည္သုိ႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပထားရမည္  

၆။ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အား သင္နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္  

၇။ ခ်ေပးထားသည့္ သင့္ကေလး၏ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္မ်ား ႏွင့္ 
အဘယ့္ေၾကာင္း ယင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ျငင္းဆိုရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားရမည္ ႏွင့္ 

၈။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ တင္းသြင္းသည္ သုိပမဟုတ္ ျငင္းဆုိရသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်ကုိ ေဖာ္ျပထားရမည္။  
 

နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ  

အေၾကာင္းၾကားစာသည္ - 

၁။ သာမန္ျပည္သူ နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားရမည္ ႏွင့္ 

၂။ လုပ္ေဆာင္ရန္ လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး သင့္ မိခင္ဘာသားစကာျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသင္အသံုးျပဳသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ရမည္။  
 
 
  

၁ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ဆုိသည္မွာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္း ခရုိင္၊ ပူးေပါင္း၀န္ေဆာင္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ ေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကုိ ဆုိလုိပါသည္။  

၂ ျပည္နယ္မွ ဖြင့္လွစ္သည့္ အစီအစဥ္ ဆုိသည္မွာ ေကာ္လုိရာဒုိ  နားမၾကား ႏွင့္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ ေဖာ့ လုိဂန္ ႏွင့္ ပူဘလုိရိွ လူငယ္ျပင္ဆင္ေရး ဌာနခြဲ ႏွင့္ 
စိတ္က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း အပါအ၀င္ ျပင္ဆင္ေရး ဌာန သုိ႔မဟုတ္ လူသား၀န္ေဆာင္မႈ ဌာန မ်ားကလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဌာနက ႀကီးၾကပ္ေသာ ခြင့္ျပဳ 
ေက်ာင္းအစီအစဥ္ မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

၃ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင ္“စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားဟုလည္း ဆုိလုိပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

2 

 

အကယ္၍ သင့္မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးသည္ စာျဖင့္ေရးႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ိဳးမဟုတ္လွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ ႏွင့္ 
ကုိက္ညီေစရမည္။  

၁။ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ ္အျခားဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖင့္ သင့္အား ႏႈတ္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း  

၂။ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားစာပါ အေၾကာင္းအရာကုိ နားလည္ျခင္းႏွင့္ 

၃။ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔ကုိ ကုိက္ညီေၾကာင္း စာျဖင့္ သက္ေသ ရွိရမည္။ 
 

မိခင္ ဘာသာစကား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၂၉ 

 
အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိေသာသူ အေပၚ အသံုးျပဳပါက မိခင္ဘာသာစကား သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ဆိုလုိသည္ -  

၁။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ ပုံမွန္အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား၊ ကေလးကိစၥဆုိပါက ကေလး၏ မိဘမ်ား ပုံမွန္အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကား  

၂။ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင ္ကေလးႏွင့္တုိက္ရိုက္ဆက္ဆံခ်ိန္ (ကေလးအား သုံးသပ္ျခင္း အပါအ၀င္) တြင္ ကေလးပံုမွန္ 
အသံုးျပဳသည့္ ဘာသာစကား  

နားမၾကားေသာ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္စိမျမင္ေသာ သုိ႔မဟုတ ္စာျဖင့္ေရးေသာ ဘာသာစကာမတတ္ေသာသူ အတြက္ သူပံုမွန္အသံုးျပဳသည့္ ဆက္ဆံမႈ ပံုစံ 
(သေကၤတဘာသာစကား၊ ဘရာလီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း)  

 
အီလက္ထေရာနစ္ ေမးလ္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၅ 

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အီး-ေမးလ္ျဖင္ ့လက္ခံရယူရန္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ စီစဥ္ေပးပါက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အီး-ေမးလ္ျဖင္ ့လက္ခံရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ 
ႏိုင္သည္ - 

၁။ ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ  

၂။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္ 

၃။ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္းၾကားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား  
 
 

မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ - အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၉ 

 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆိုသည္မွာ - 

၁။ သင္ ခြင့္ျပဳမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ သင့္မိခင္ဘာသားစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္း 
(သေကၤတဘာသာစကား၊ ဘရာလီ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း) ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ျဖစ္ျခင္း 

၂။ လုပ္ေဆာင္မႈကို နားလည္ၿပီး စာျဖင့္ သေဘာတူညီမႈေပးျခင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ သူမ်ားအေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းမ်ား (ရိွလွ်င္) ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း  

၃။ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း(သိမး္ဆည္း) ႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မရုပ္သိမ္းမီ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အခ်ိန္ၾကား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္(ေနာက္ျပန္လွည့္) လို႔မရေၾကာင္းကိ ုသင္နားလည္သိရိွျခင္း  

၄။ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ကေလး စတင္ရယူေန ၿပီးေနာက္ပုိင္း သင့္ကေလး အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္း (သိမး္ဆည္း) လွ်င ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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သင့္ကေလးသည္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ကုိးကားမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ (ေျပာင္းလဲ) ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။  

 
မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၃၀၀ 

 
ကနဦး သံုးသပ္မႈ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္အား အဆုိျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ 
အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္ မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားျခင္း မရိွဘဲ သင့္ကေလး အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွရန္ 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္တြင ္သင့္ကေလး၏ အက်ံဳး၀င္မႈကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦး သံုးသပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးျဖစ္မျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦး သံုးသပ္မႈအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ကနဦး သံုးသပ္မႈ အတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေပးရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မဆုိလုိပါသည္။  

ကနဦး သံုးသပ္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို သင့္ ျငင္းဆိုျခင္းအေပၚ အေျခခံၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကုိ အပိုင္းဘီတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အား ျငင္းဆုိသည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ာမွ လြဲၿပီး သင္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးသည္ ျငင္းဆိုသည္ဟု သတ္မွတ္လုိ႔မရပါ။  

သင့္ကေလးသည္ အစုိးရေက်ာင္းတြင္ တက္ၿပီးျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား အစုိးရေက်ာင္းတြင္ထားရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ကနဦး သုံးသပ္ျခင္း ကုိ 
ခြင့္ျပဳခ်က ္ေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ ဖ်န္ေျဖျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ၊ ေျဖရွင္းျခင္း အစည္းအေ၀း ႏွင့္ 
ဘက္မလုိက္ ၿပီးဆံုး ၾကားနာမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ျပည္နယ္ဥပေဒ အရ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းမွလြဲၿပီး) ကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
သင့္ကေလးအား ကနဦး သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မရိွပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သုံးသပ္မႈကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္းမရိွလွ်င္ ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ သုံးသပ္မႈကို မရရိွခဲ့လွ်င္ သင့္ကေလးအား တည္ေနရာရွာေဖြျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ 
သံုးသပ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

 
ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္ရိွသူမ်ား ကနဦး သံုးသပ္မႈအတြက္ အထူးစည္းကမ္းမ်ား  

ကေလးသည္ သူ/သူမ ၏ မိဘမ်ားႏွင့္အတူမေနဘဲ ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရိွေနလွ်င္ — 

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ ကနဦးသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိဘမ်ား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က ္မလုိအပ္ပါ။  

၁။ ႀကိဳးစားရွာေသာ္လည္း ကေလး၏ မိဘမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က ရွာမေတြ႔ျခင္း  

၂။ ျပည္နယ္ဥပေဒ အရ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အဆုံးသတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၃။ မိဘ မဟုတ္တသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကနဦး သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ တရားရံုးက ခ်ေပးထားျခင္း။ 

အုိင္ဒီအီးေအ တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္ရိွသူမ်ားဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးကုိ ျပည္နယ္က အုပ္ထိန္းထားသည့္ 
ကေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ - 

၁။ စြန္႔ပစ္ကေလး 

၂။ ျပည္နယ္ဥပေဒ အရ ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္ရွိသူဟု သတ္မွတ္လွ်င ္သုိ႔မဟုတ္ 

၃။ အစုိးရ ကေလးမြမ္းမံေရး ေအဂ်င္စီတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း  

ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္ရိွသူမ်ားတြင္ ေမြးစားမိဘရိွေသာ စြန္႔ပစ္ကေလးမ်ား မပါ၀င္ပါ။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္  

သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးရေသးမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ထံမွ က်ိဳးေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။  

သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးရေသးမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ထံမွ က်ိဳးေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရမည္။  

သင့္ကေလးသည္ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္းအား သင္တံု႔ျပန္ျခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆုိခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္း (သိမ္းဆည္း) စာျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခဲ့လွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ သင့္ကေလးအား (အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔မွ အႀကံျပဳသည့္) အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရရိွရန္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ (ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ၊ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေ၀း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈစသည့္) ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

သင့္ကေလးသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွရန္အတြက္ သင္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိျခင္းအား သင္တံု႔ျပန္ျခင္း မရိွခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္း (သိမး္ဆည္း) စာျဖင့္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
လုိအပ္ေနသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးခ့ဲပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ -  

၁။ သင့္ကေလးသည္ အခမ့ဲ သင့္ေတာ္ေသာ အစုိးရပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) အရ စီစဥ္ေပးၿပီး ရထုိက္ေသာ ေပးအပ္ရမည့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ 
ဆက္စပ၀္န္ေဆာင္မႈ ကို ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမဟုတ္ပါ ႏွင့္ 

၂။ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္အုိင္အီးပီ ကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) အစည္းအေ၀းကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။  

သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္း (သိမး္ဆည္း) 
ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ယင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးျခင္းအား ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင့္ၾကားစာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႀကိဳတင ္
စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား မရပ္တန္႔မီ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ ရပ္တန္႔ႏုိင္ပါသည္။  

 

ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပသႏုိင္ျခင္းမွလြဲၿပီး သင့္ကေလးကုိ ျပန္လည္ မသံုးသပ္မီ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၁။ သင့္ကေလးကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈျပဳရန္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရန္ သင့္တင့္ေသာ အဆင့္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ 

၂။ သင္အေနႏွင္ ့တံု႔ျပန္မႈ မလုပ္ျခင္း  

သင့္ကေလးကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင္ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ကေလးကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
သင္ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးျခင္းကုိ လႊမ္းမုိးၿပီး ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားမႈ၊ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေ၀း ႏွင့္ 
ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္ ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကနဦး သံုးသပ္မႈမ်ားအရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္သည္ ဤနည္းလမ္းအတုိင္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ အုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္း ဘီ ေအာက္ရွိ ၀တၱရားမ်ားကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မဟုတ္ပါ။  

 
မိဘ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိ ရရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုျခင္း  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ကနဦး သံုးသပ္မႈအတြက္ မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရန္၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေနျဖင့္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးရန္၊ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္ရိွသူမ်ား ၏ မိဘမ်ားကုိ ကနဦး သံုးသပ္မႈအတြက္ ရွာေဖြရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပဳစထုားရမည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင ္ေအာက္ပါ က႑မ်ားတြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား 
ပါ၀င္ရမည္။  

၁။ ေခၚဆုိခ့ဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ခဲ့သည့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိမႈ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေခၚဆုိမႈမ်ား ၏ ရလဒ္မ်ား  

၂။ သင့္ထံေပးပုိ႔ေသာ စာမ်ား၏ မိတၱဴမ်ား ႏွင့္ လက္ခံရရိွေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၃။ သင့္အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္သည့္ မွတ္တမ္း အေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ လာေရာက္မႈမ်ား ၏ ရလဒ္မ်ား  
 

အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  

ေအာက္ပါတုိ႔မတုိင္မီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ မလုိအပ္ပါ -  

၁။ သင့္ကေလး၏ သံုးသပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ရိွႏွင့္ၿပီးသား ေဒတာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ အျခားကေလးမ်ားအားလံုးကုိ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္မႈ မျပဳလုပ္မီ မိဘမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆန္းစစ္မႈအား သင့္ကေလးအား ျပဳလုပ္ျခင္း။  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကုိ သင့္ျငင္းဆုိမႈေၾကာင့္ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးအား အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳးခံစားခြင္ ့
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း မျပဳရပါ။  

သင္သည္ သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းထားလွ်င ္သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တြင္သာ စာသင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္ကေလး၏ ကနဦး သံုးသပ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈအား ခြင့္ျပဳခ်က္ သင္မေပးလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိမႈအား မတံု႔ျပန္လွ်င ္စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္အား 
ျငင္းဆုိမႈ ကုိ လႊမ္းမုိးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ ္တိုင္ၾကားမႈ၊ ေျဖရွင္းရန္ အစည္အေ၀း သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈစသည့္)ကုိ အသံုးမျပဳႏုိင္သလုိ သင့္ကေလးအား သာတူညီမွ် ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ။ ။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္သည့္ 
မိဘမ်ားကထားသည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း) ရရွိရန္ အက်ံဳး၀င္မ၀င္ စဥ္းစားရန္ မလုိအပ္ပါ။  

 
လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၂ 

 
အေထြေထြ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က ရရိွထားသည့္ သင့္ကေလးအေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ားအား သင္သေဘာမတူပါက ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ေသာ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္မႈမ်ား (အုိင္အီးအီး) ကုိ ရယူရန္ သင့္တြင္ အခြင္အ့ေရး ရိွပါသည္။  

သင္သည္ အုိင္အီးအီးကုိ ေတာင္းဆုိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အုိင္အီးအီးကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အုိင္အီးအီးအက္စ္မ်ား အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္၏ အဓိကထားသည့္အခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေပးရမည္။  

 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးကုိ တာ၀န္ယူရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ခန္႔အပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ 
အရည္အခ်င္းမ ီစစ္ေဆးသူက ျပဳလုပ္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္ကုိ ဆုိလိုပါသည္။  

အစုိးရ ကုန္က်စရိတ္ ဆုိသည္မွာ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အက္ဥပေဒ အပုိင္း ဘီ ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိက္ညီေစရန္ 
ျပည္နယ္တုိင္းကုိ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရ၊ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ပုဂၢလိက အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳသည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အညီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္သည္ သံုးသပ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကုိ ေပးေခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္မႈအတြက္ သင္က က်ခံရျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳးကိ ု
ဆုိလုိပါသည္။  

 
အစုိးရ ကုန္က်စရိတ္ ျဖင့္ သံုးသပ္ႏုိင္သည့္ မိဘ ၏ အခြင့္အေရး  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က ရရိွထားသည့္ သင့္ကေလးအေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ားအား သင္သေဘာမတူပါက သင့္ကေလးအား အစိုးရ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အုိင္အီးအီး ျဖင့္ 
ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရပါမည္ - 

၁။ သင့္ကေလး၏ အုိင္အီးအီး ကုိ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ သင္ေတာင္းဆိုပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရိွေစဘဲ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ - (က) ၄င္း၏ သင့္ကေလးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ၾကားနာမႈ ကုိ ေတာင္းဆုိရန္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ ကုိ တင္ျပရမည္ သုိ႔မဟုတ္(ခ)ၾကားနာမႈတြင္ သင့္ကေလး၏ သံုးသပ္မႈသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အဓိကထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မကုိက္ညီေၾကာင္းမျပႏုိင္လွ်င္ အုိင္အီးအီးကုိ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။  

၂။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆုိၿပီး ေနာက္ဆုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ သင့္ေတာ္သည္ဟူ၍ 
ျဖစ္ပါက သင့္တြင္ အုိင္အီးအီးေတာင္းဆုိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွေသာ္လည္း အစိုးရစရိတ္ ရမည္ မဟုတ္ပါ။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၃။ သင့္ကေလး၏ အုိင္အီးအီး ကုိ သင္ေတာင္းဆုိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ရရွိထားသည့္ သံုးသပ္မႈကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္ 
ကန္႔ကြက္ရသနည္းကုိ ေမးပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ သင့္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေတာင္းယူခ်င္မွ ေတာင္းယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈ 
မရိွေစဘဲ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ အုိင္အီးအီး စီစဥ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ သင့္ကေလးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈကိ ုျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္ဆုိရန္အတြက္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားမႈကို တင္ျပျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ 

သင့္ကေလးအား သံုးသပ္မႈတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးတုိင္း သင္သေဘာမတူပါက အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္သာ 
ရယူပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။  

 
မိဘ-ဦးေဆာင္သည့္ သံုးသပ္မႈမ်ား 

အစိုးရစရိတ္ ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ႏွင့္စရိတ္မွ်ေ၀ခံျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ သင့္ ကေလးအား လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရရိွလွ်င္ -  

၁။ သင့္ကေလးအား သံုးသပ္ခ်က္သည္ အုိင္အီးအီးအက္စ္ အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ သင့္ကေလးအား 
သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစိုးရပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) စီစဥ္ေပးရန္ ျပဳလုပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းတြင္ ၄င္းသံုးသပ္ခ်က္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ 
ကထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္၊ ႏွင့္ 

၂။ သင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈတြင္ သံုးသပ္ခ်က္အား သက္ေသအေနျဖင့္ 
တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။  

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သံုးသပ္မႈမ်ား ေတာင္းဆုိျခင္း  

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီး က ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆုိပါက သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္သာျဖစ္ရပါမည္။  

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား  

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္တည္ေနရာ ႏွင့္ စစ္ေဆးေပးသူ၏ 
အရည္အေသြးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ ရယူထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသည္မ်ားႏွင့္ 
(လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္မႈမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားအထိ) အလားတူျဖစ္ရပါမည္။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွအပ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တစ္ခုသည္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ 
ရယူျခင္းတြင္ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။  

 
 
အခ်က္အလက္မ်ား ၏ လ်ိဳ႕၀ွက္မႈ 

 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၁ 

 
အခ်က္အလက္မ်ား ၏ လ်ိဳ႕၀ွက္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳသည္မ်ား - 

ဖ်က္ဆီးျခင္းဆုိသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင ္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေစေတာ့ရန္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီး ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။  

ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားဆုိသည္မွာ ၃၄ စီအက္ဖ္အာ အပုိင္း ၉၉ (မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ ၁၉၇၄၊ ၂၀ 
ယူ.အက္စ.္စီ. ၁၂၃၂ဂ်ီ (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား)၏ “ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား” ၏ 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။  

ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီဆုိသည္မွာ မည္သူမည္၀ါမွန္းသိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ရရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသည့္ အစိုးရ ေအဂ်င္စ ီသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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မည္သူမည္၀ါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၃၂ 

 
မည္သူမည္၀ါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈ ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္ - 

(က) သင့္ကေလး၏ အမည္၊ မိဘျဖစ္ေသာ သင့္အမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမိသားစု၀င္၏ အမည္  

(ခ) သင့္ေလး၏ ေနရပ္လိပ္စာ  

(ဂ) မည္သူမည္၀ါမွန္းသိႏိုင္သည့္ အခ်က္၊ ဥပမာ သင့္ကေလး၏ လူမႈလံုၿခံဳေရး နံပါတ္ သိုပမဟုတ္ ေက်ာင္းသား နံပါတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

(ဃ) သင့္ကေလးမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အထုိက္အေလ်ာက္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ထူးျခားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား စာရင္း  
 

မိဘ ထံ အေၾကာင္းၾကားစာ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၂ 

 
ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန (စီဒီအီး) သည္ မိဘမ်ားအား ေအာက္ပါတုိ႔အပါအ၀င္ မည္သူမည္၀ါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ 
လံုၿခံဳမႈအေၾကာင္းကုိ လံုေလာက္စြာ အေၾကာင္းၾကားထားရပါမည္။  

၁။ အေၾကာင္းၾကားစာ ကုိ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးထ ံေပးပုိ႔သည့္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္  

၂။ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ ကေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားသူ အေၾကာင္း၊ ရွာေဖြေနသည့္ အခ်က္အလက္ ပံုစံမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္က အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နည္လမ္းမ်ား (အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အပါအ၀င္) ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးခ်မည့္ေနရာမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္  

၃။ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုိေလွာင္ျခင္း၊ တတိယလူထံ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ 
ဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားလုိက္နာရမည့္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး ႏွင့္ 

၄။ မိသားစာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၃၄ စီအက္ဖ္အာ အပိုင္း ၉၉ အရ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအ၀င္ ဤအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘ ႏွင့္ ကေလးမ်ား 
အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ ေဖာ္ျပခ်က္  

အဓကိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တည္ေနရာခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သုံးသပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (“ကေလးရွာျခင္း” ဟုသိၾကသည့္) မျပဳလုပ္မီ အထူးပညာေရး ႏွင့္ 
ဆက္စပ ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္ေနသည့္ ကေလးမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္၊ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ အႏွံ မိဘမ်ား သိရွိေလာက္သည္အထိ 
လံုေလာက္စြာ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ သတင္းစာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရမည္။  

 
လက္လွမ္းမီပုိင္ခြင့္မ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၃ 

 
ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီသည္ ေကာက္ယူထား၊ သိမ္းဆည္းထား သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ အသံုးျပဳသည့္ သင့္ကေလးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္ပညာေရး မွတ္တမ္းကုိမဆုိ သင္အား ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာခြင့္ေပးရမည္။ ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်ငစီ္သည္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) အစည္းအေ၀းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဘက္မလုိက္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္း 
(ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေ၀း သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈအပါအ၀င္) မတုိင္မီ ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာရန္ သင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရိွေစဘဲ 
ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆုိ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ၄၅ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေစရပါ။  

ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္ -  

၁။ ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီအား မွတ္တမ္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပးရန္ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ 
အေျဖရပုိင္ခြင္ ့ 

၂။ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မၾကည့္ႏိုင္ဘဲ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကုိ  ရရိွျခင္းမရိွပါက ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီအား မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ား 
ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္။ ႏွင့္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၃။ သင့္ကုိယ္စားလွယ္အား မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး။ 

ပါ၀င္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အုပ္ထိန္းမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ ္ အိမ္ခြဲေနျခင္း ႏွင့္ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စျဲခင္းစသည့္တို႔ 
အေၾကာင္း အသိေပးခံထားရျခင္းမရွိပါက သင့္တြင္ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
လက္လွမ္းမီမႈ မွတ္တမ္းမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၄ 

 
ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီသည္ ပါဝင္သူအမည္၊ လက္လွမ္းမီမႈကို ေပးထားသည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေပးထားသူအား ေပးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအဝင္ 
အုိင္ဒီအီးေအ (ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီ ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားက အခြင့္ေပးသူမ်ားမွလြဲၿပီး) ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတြင္ပါဝင္ေနသည့္ သူမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ျပဳစုထားရမည္။  

 
ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ပုိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၅ 

 
ပညာေရး မွတ္တမ္းတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ ထက္ပိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါေနပါက ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာခြင့္ ႏွင့္ ယင္းအခ်က္လက္မ်ား အေၾကာင္းအေသးစိတ္ကုိ သိရွိပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။  

 
အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ တည္ေနရာ စာရင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၆ 

 
ေတာင္းဆုိပါက ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီတုိင္းသည္ ေအဂ်င္စီက စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ 
တည္ေနရာကုိ ထုတ္ျပေပးရမည္။  

 
အဖုိးအခမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၇ 

 
ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည့္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ အရ သင့္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မိတၱဴဆြဲျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြေတာင္းခံ 
ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအခေၾကးေငြသည္ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာရန္အတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပါ။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ အရ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ထုတ္ႏႈတ္ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ 
ေကာက္ခံျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။  

 
မိဘ၏ ေတာင္းဆုိမႈ ျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၈ 

 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိန္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနေသာ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မတိက်ျခင္း၊ 
မမွန္ကန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟ ုသင္ယံုၾကည္ပါက ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီအား 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေျပာင္းလဲမည္ သုိ႔မဟုတ္ မေျပာင္းလဲပထဲားမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္ေတာင္းဆိုမႈအတုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျငင္းဆုိပါက ျငင္းဆုိသည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဤအေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီးအယူခံဝင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း အႀကံျပဳျခင္းကုိ သင့္အား 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၉ 

 
ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ မူဝါဒ ႏွင့္ အျခား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင္ေတာင္းဆုိပါက အယူခံဝင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
ကုိ သင့္အား စီစဥ္ေပးရမည္။  

 
အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၁၂ 

 
ပညာေရး မွတ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ ၾကားနားျခင္းသည္ မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ 
(အက္ဖ္အီးအာပီေအ) ပါ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ၾကားနားမႈမ်ားအတြက ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ေဆာင္ရြယ္ရပါမည္။  

 
အယူခံဝင္မႈ ရလဒ္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၂၀ 

 
အယူခံဝင္မႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီက အခ်က္အလက္သည္ မတိက်၊ မမွန္ကန္ သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ မူဝါဒ ႏွင့္ 
အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အား စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  

အယူခံဝင္မႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီက အခ်က္အလက္သည္ တိက်ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
မူဝါဒ ႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရိွဟု ဆံုးျဖတ္ပါက သင့္ကုိ အေၾကာင္းၾကားၿပီး သင့္ကေလး၏ အခ်က္အလက္ကုိ ၾကည့္ရွဳ႕ကာ 
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သင္သေဘာမတူရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားခ့ဲႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း 
ကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။  

သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းေပၚတြင္ ထားခဲ့မည့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတုိင္းျဖစ္ရပါမည္ -  

၁။ ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ ယင္းကုိ ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားက့ဲသုိ႔သေဘာထားၿပီး ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေပးထားရပါမည္ ႏွင့္ 

၂။ အကယ္၍ ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ ေစာဒကတက္ခံရေသာ ကေလး၏ မွတ္တမ္းအစိတ္အပုိင္းကုိ အျခားသူမ်ားသုိ႔ ေျပာျပမည္ဆုိပါက 
ယင္းရွင္းလင္ခ်က္အေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။  

 
မည္သူမည္ဝါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ကုိ ဖြင့္ခ်ျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၂၂ 

 
ပညာေရး မွတ္တမ္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ရိွေနၿပီး ဖြင့္ခ်ျပျခင္းသည္ မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ 
(အက္ဖ္အီးအာပီေအ) အရ ဖြင့္ခ်ျပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္လွ်င ္မည္သူမည္ဝါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ အျခားသူမ်ားထံ ဖြင့္ခ်ျပမည္ဆုိပါက သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးျခား အေျခအေနမ်ားမွအပ 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ သူမ်ားထံ မည္သူမည္ဝါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ျပျခင္းအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိအပ္ပါ။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သူမည္ဝါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္ကုိ ဖြင့္ခ်ျပရန္အတြက္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစပ္ါက အက်ံဳးဝင္ေသာ ကေလး၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။  

သင့္ကေလးသည္ သင္ေနထုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ႏွင့္ တညီူေသာ ေနရာတြင္ မရိွသည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ တက္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တက္မည္ဆုိပါက 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတည္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ထံသုိ႔ သင္ေနထုိင္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မည္သူမည္ဝါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်ျပမည္ဆုိပါက သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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လမ္းညႊန္မႈမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၂၃ 

 
ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီသည္ မည္သည္မည္ဝါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းခ်ိန္၊ သုိေလွာင္ခ်ိန္၊ ဖြင့္ခ်ျပခ်ိန္ ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခ်ိန္ 
အဆင့္တုိင္းတြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ ွအရာရိွတစ္ေယာက္အား မည္သူမည္ဝါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လ်ိဳ႕ဝွက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူဟု ယူဆရမည္။  

မည္သူမည္ဝါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ႏွင့္ မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) အရ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္နယ္၏ မူဝါဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ား ႏွင့့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကုိ တက္ေရာက္နာခံရမည္။  

ပါဝင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီတိုင္းသည္ အစိုးရကစစ္ေဆးျခင္းကုိ ခံရန္အတြက္ မည္သူမည္ဝါမွန္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီသည့္ 
ေအဂ်င္စီတြင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမည္ ႏွင့္ ရာထူး စာရင္းမ်ားကုိ ျပဳစုထားရမည္။  

 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၆၂၄ 

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ေလးအား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခု အသုံးမလုိေတာ့သည့္ 
မည္သူမည္ဝါမွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက သင့္အား အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ေတာင္းဆုိမႈအရ ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ကေလး၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အတန္း၊ ေက်ာင္းတက္မွတ္တမ္း၊ 
တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ အတန္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အတန္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုးသည့္ ႏွစ္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွ သိမ္းဆည္းထားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

 
 
 
 
 

ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 

ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ တုိင္းၾကားျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၾကား ကြာျခားခ်က္ 
 

အုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္း ဘီ အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ျပည္နယ္တုိင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားအတြက္ သီးျခား 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန (စီဒီအီး) က လိုအပ္သည့္ အပိုင္း ဘီ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ေျပာင္းလျဲခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ ကေလး၏ ပညာေရးဆုိင္ရာေနရာခ်ထာမႈ သို႔မဟုတ္ ကေလးအား 
သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစိုးရပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီးအီး) စီစဥ္ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ကို အဆုိျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တစ္ခုကသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ ကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ စီဒီအီး ၏ ျပည္နယ္ 
တုိင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ အရာရိွသည္ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားမႈကုိ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္တုိးျခင္းမရိွပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင ္ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဥပေဒ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်)သည္ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈကုိ(ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ ဖ်န္ေျဖျခင္းတြင ္ေျဖရွင္းမရပါက) 
ဤစာရြက္စာတမ္း၏ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွ ၄၅ ရက္အတြင္စာျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးရပါမည္။ တစ္ဘက္ဘက္၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ေအအယ္လ္ေဂ်သည္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ အခ်ိန္ကာလကုိ သီးျခား 
တုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားမႈ၊ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ၊ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ေအာက္တြင ္အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ နာယူျခင္း 
၃၄ စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၁၅၁ 

 
အေထြေထြ 

စီဒီအီးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ စာျဖင့္ေရးထားသည့့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိရပါမည္ -  

၁။ အျခားျပည္နယ္မွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ က တုိင္ၾကားျခင္း အပါ မည္သည့္တုိင္ၾကားျခင္းကုိ မဆုိ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား  

၂။ စီဒီအီး ထံ တုိင္းၾကားမႈတစ္ခု တင္ျပျခင္း ႏွင့္  

၃။ မိဘ သင္တန္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ စင္တာမ်ား၊ ကာကြယ္ေပးေရး ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေနေသာ စင္တာမ်ား ႏွင့္ 
အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မိဘမ်ား ႏွင့္ အျခား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလံုး 
သိရွိေစရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝျခင္း။ 

 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ျငင္းဆုိျခင္းအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား  

စီဒီအီးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည့္ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ စီဒီအီး သည္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အာရံုစိုက္ရမည္။  

၁။ ကေလး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အာရံုစိုက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳျပင္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္း ႏွင့္ 

၂။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ေနာင္ကာလတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ယန္ေဆာင္မႈမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း  
 

အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ သုိ႔တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၁၅၂ 

 
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အနည္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း  

စီဒီအီးသည္ ၄င္း၏ ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈကုိ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရက္ေပါင္း ၆၀ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ဟူ၍ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၁။ စီဒီအီး က စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါက လြတ္လပ္ေသာ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း 

၂။ တုိင္ၾကားသူကုိ တုိင္ၾကားမႈတြင္ပါသည့္ စြပ္စြဲခ်က္အေၾကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ စာျဖင့္ျဖစ္သည့္ အပိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ 
အခြင့္အလမ္း ေပးျခင္း  

၃။ စီမံခန္႔ခြဲသူ ယူနစ္အား အနည္းဆံုးအားျဖင့္ (က) ေအဂ်င္စီ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဆုိျပဳခ်က္၊ ႏွင့္(ခ) တုိင္ၾကားမႈကုိ 
တင္ျပသည့္ မိဘ ႏွင့္ ေအဂ်င္စီၾကား ဖ်န္ေျဖျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္း တုိ႔အပါအဝင္ တုိင္ၾကားမႈကုိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးျခင္း  

၄။ ဆက္စပ္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ျပန္လည္ စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ရိွမရွိ လြတ္လပ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 

၅။ တုိင္ၾကားမႈတြင္ ပါသည့္ စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ (က) အခ်က္အလက္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ (ခ) စီဒီအီး ၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တုိ႔ပါသည့္ စာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း  

 
အခ်ိန္ တုိးေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စီဒီအီး ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ရမည္ -  

၁။ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္မွသာ ၆၀ ရက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ တုိးေပးရန္ ခြင့္ျပဳရပါမည္။ (က) သီးျခား ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခၽြင္းခ်က္ 
အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (ခ) သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားက ကိစၥကုိ ဖ်န္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား 
ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းၾကရန္ သေဘာတူညီၾကျခင္း  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၂။ လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ စီဒီအီး ၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း -  
(က) နည္းပညာပုိင္း အေထာက္အကူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ (ခ) ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ႏွင့္ (ဂ) လုိက္နာေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  

 
ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္း  

စာျဖင့္ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားျခင္းတစ္ေစာင္ကုိ လက္ခံရၿပီး ယင္းသည္ ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားျခင္းကုိ တင္ျပျခင္း 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားမႈႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း တြင္ 
အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစုံပါဝင္ေနၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ယင္းက့ဲသို႔ေသာ ၾကားနာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ျပည္နယ္သည္ ၾကားနာမႈၿပီးဆံုသည္အထိ 
ျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳ႕ထားရမည္။ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ၏ 
အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔တုိင္ၾကားျခင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိမဆုိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားခ့ဲသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေျဖရွင္းေပးရမည္။  

ျပည္နယ္ သို႔ တုိင္ၾကားျခင္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္သည္ ယခင္က ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈတြင္ တူညီေသာ သူမ်ားၾကား (သင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) 
တြင္ ပါရိွခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပါလွ်င ္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနားမႈ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ယင္းကိစၥရပ္တြင္ သက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ကာ စီဒီအီးက တုိင္ၾကားသူကို 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲသူ ယူနစ္ ၏ ပ်က္ကြက္မႈအား တိုင္ၾကားပါက စီဒီအီး က ေျဖရွင္းရပါမည္။  
 

တုိင္ၾကားစာ တင္ျပျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၁၅၃ 

 
အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ျပည္နယ္ သုိ႔တုိင္ၾကားျခင္းကုိ စာျဖင့္ေရးသား 
လက္မွတ္ထုိးၿပီး တင္ျပႏုိင္ပါသည္။  

ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ရပါမည္။  

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တစ္ခုသည္ အိုင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာက္ဖ်က္သည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ေစာင္  

၂။ ေဖာ္ျပခ်က္က အေျခခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား  

၃။ တုိင္ၾကားမႈ ကို တင္ျပသူ၏ လက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္၊ ႏွင့္  

၄။ သီးျခား ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ စြပ္စြဲျခင္း ျဖစ္ပါက -  

(က) ကေလး၏ အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ  

(ခ) ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းအမည္  

(ဂ) အိမ္ယာမ့ဲ ကေလး သို႔မဟုတ္ လူငယ္ကိစၥျဖစ္ပါလွ်င္ ကေလးအား ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္၊ 
ကေလးတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းအမည္  

(ဃ) ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ကေလး၏ ျပႆနာ သေဘာသဘာဝ၊ ႏွင့္ 

(င) တိုင္ၾကားမႈကုိ တင္ျပခ်ိန္တြင္ တုိင္ၾကားသူ က သိေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းပုံ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္  

ျပည္နယ္သုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ နာယူျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တိုင္ၾကားမႈတြင္ ပါသည့္ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း 
စြပ္စြဲမႈသည္ တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္ခံရရိွခ်ိန္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥျဖစရ္ပါမည္။  

ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပသူသည္ စီဒီအီး ထံသုိ႔ တုိင္ၾကားစာကုိ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ကေလးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူ ယူနစ္သုိ႔ လည္း 
တုိင္ၾကားစာ၏ မိတၱဴကုိ ေပးပုိ႔ရပါမည္။ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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သင္သည္ စီဒီအီး ၏ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ ယူနစ္ ထံ(၃၀၃)၈၆၆-၆၆၉၄ သုိ႔ ဖုန္းဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီဒီအီး ျပႆနာေျဖရွင္းေပးေရး 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ဒ္ http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm တြင္ ဝင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စီဒီအီး ၏ ျပည္နယ္ သုိ႔တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အပို အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။  

 
 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္းၾကားျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားစာ တင္ျပျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၇ 

 
အေထြေထြ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ သည္ မည္သူမည္ဝါမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ စတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစိုးရပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အဆုိင္တင္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိျခင္းကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ားအားလံုးအေပၚ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားစာကုိ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္းၾကားမႈသည္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ စြပ္စြဲသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က 
ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသိရွိခ်ိန္သည္ ေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ရပါမည္။  

ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈကုိ သတ္မွတ္ အခ်ိန္အတြင္း မတင္ျပႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက အထက္ပါ သတ္မွတ္အခ်ိန္သည္ 
သင္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က ၄င္းတုိ႔သည့္ တုိင္ၾကားမႈပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းၿပးီ ျဖစ္သည္ဟုမွားယြင္း သေဘာေပါက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သင့္အား အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ အရ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္မေပးျခင္း။ 

မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား  

သင္က အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ တင္ျပမည္ဆုိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ 
သည္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိ ုသင့္အား အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။  

 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ 
၃၄ စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၈ 

 
အေထြေထြ 

ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ (သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ေရွ႕ေန) သည္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားစာကုိ တစ္ဘက္သားသုိ႔ တင္ျပရပါမည္။ ၄င္းတုိင္ၾကားစာတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုး ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
လ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းေပးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပေသာ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ တုိင္ၾကားစာမိတၱဴကုိ ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန (စီဒီအီး) သုိ႔ ေပးပုိ႔ရပါမည္။  
 

တုိင္ၾကားစာပါ အေၾကာင္းအရာ 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားစာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ရပါမည္ - 

၁။ ကေလး ၏ အမည္  

၂။ ကေလး ၏ ေနရပ္လိပ္စာ  

၃။ ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းအမည္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၄။ အိမ္ယာမ့ဲ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္ကိစၥျဖစ္ပါလွ်င္ ကေလးအား ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္၊ ကေလးတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းအမည္ 

၅။ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ကေလး၏ ျပႆနာ သေဘာသဘာဝ၊ ႏွင့္ 

၆။ တုိင္ၾကားမႈကုိ တင္ျပခ်ိန္တြင ္တုိင္ၾကားသူ က သိေသာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းပုံ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္။ 

 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားမႈ အေပၚ ၾကားနာျခင္း မတုိင္မီ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ  

သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္သည္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ သင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ (သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ေရွ႕ေန) က မတင္ျပမခ်င္း ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

 
တုိင္းၾကားခ်က္အတြက္ လံုေလာက္မႈ  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းသည္ လံုေလာက္မႈရိွရပါမည္။ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ဘက္ 
(သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္)က သတ္မွတ္ထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်)ထံ အျခားဘက္ က ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္သည္ 
အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး မပါဝင္ဟု ယူဆၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ိဳးမရိွလွ်င ္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္ အား (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း) လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆပါသည္။  

သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္က မလံုေလာက္ဟု ယူဆထားသည့္ ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည့္ ငါးရက္အတြင္း 
ေအအယ္လ္ေဂ်က ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း ရွိမရိွ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္ထံသုိ႔ စာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
တုိင္ၾကားခ်က္အား ျဖည့္စြက္ျခင္း 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယနူစ္သည္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါေျခအေနတြင္သာ ျဖည့္စြက္ (ေျပာင္းလ)ဲ ႏိုင္ပါသည္ -  

၁။ အျခားဘက္က ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ စာျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားျခင္းအား ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးနည္းအားျဖင္ ့ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ စတင္မည့္ရက္မတုိင္မီ ငါးရက္ထက္ေနာက္မက်ျခင္း၊ ေအအယ္လ္ေဂ်က တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း  

တုိင္ၾကားသည့္ဘက္ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) သည္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္အား ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါလွ်င္ ေျဖရွင္ရန္ အစည္းအေဝး 
(တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း) ၏ သတ္မွတ္ရက္စြဲ ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ (တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရိွၿပီး ၃၀ ရက္အတြင္း) သည္ 
ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပၿပီးသည့္ ရက္စြဲမွ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ တံု႔ျပန္မႈ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သင့္ထံ ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႀကိဳတင ္စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ မေပးပုိ႔ပါက သင့္ 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္သည္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ရက္ မွ 
၁၀ ရက္အတြင္း ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈကုိ သင္ထံေပးပုိ႔ရမည္။  

၁။ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အဆုိျပဳရျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိရျခင္း ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္  

၂။ သင့္ကေလး၏ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) အဖြဲ႔မွ စဥ္းစားထားေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ၄င္းေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ျငင္းဆိုခ့ဲရသလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

15 

 

၃။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အဆုိတင္သြင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိရန္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သံုးသပ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဆန္းစစ္မႈ၊ 
မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္  

၄။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အဆုိတင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ 

အထက္ပါ ၁-၄ အထိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ မလံုေလာက္ဟု 
အတင္းအၾကပ္ယူဆျခင္းအား ေရွာင္လႊမဲရေစႏုိင္ပါ။  

 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ အေပၚ အျခားသူမ်ား၏ တု႔ံျပန္မႈ  

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ တံု႔ျပန္မႈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ လြဲၿပီး ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ 
လက္ခံရရိွသူသည္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း အျခားတစ္ဘက္အား တုိင္ၾကားခ်က္ပါ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းဆီအေပၚတံု႔ျပန္ခ်က္ကုိ 
ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ၾကားနာျခင္းတုိ႔ကုိ ဆုိင္းင့ံထားစဥ္ ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈ  
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၈ 

 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးမ်ားကုိ အေရးယူခ်ိန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ လြဲၿပီး ၿပီးစီး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ အျခားတစ္ဘက္သုိ႔ ေပးပုိ႔လုိက္ပါက ေျဖရွင္းေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ႏွင့္ တရားရံုးတြင္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သေဘာတူခ်က္ရရွိထားျခင္းမ်ိဳးမရွိလွ်င္ သင့္ကေလးသည္ သူ သို႔မဟုတ္ 
သူမ၏ လက္ရိွ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ ဆက္လက္ရွိေနေစရမည္။  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား သုိ႔ ကနဦး ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မၿပီးစီးမခ်ငး္ 
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သင့္ကေလးအား ပုံမွန္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက္ေနေစရမည္။  

ၿပီးစီး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ကနဦးေလွ်ာက္ထားေသာ ကေလးျဖစ္ၿပီး အိုင္ဒီအီးေအ အပိုင္း စီ သည္ ကေလး သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ဘဲ အုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္း စီ မ ွအုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္ ဘီ သုိ႔ေျပာင္းလဲရမည္သူျဖစ္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္သည္ ကေလးရရိွေနေသာ 
အပိုင္း စီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေပးရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ ကေလးသည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကေလးျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရၿပီး 
သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံရယူရန္ သင္သေဘာတူပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံထားၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္စသည္ အျငငး္ပြားမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ (သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ယူနစ္တုိ႔က သေဘာတူညီေသာ) အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး ယူနစ္က စီစဥ္ေပးရပါမည္။  

စီဒီအီး က ျပဳလုပ္သည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ တရားသူႀကီးက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲသည္ သင့္ေတာ္သည္ဟု 
သေဘာတူညီပါက ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္တြင္ ယင္း 
ေနရာခ်ထားမႈကုိ သင့္ကေလး၏ လက္ရွိ ပညာေရးဆုိင္ရာေနရာခ်ထားမႈ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

 
 

နမူနာ ပံုစံမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၉ 

 
သင္အား ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈ တင္ျပရာတြင္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ စီဒီအီးသည္ နမူနာ ပံုစံမ်ားကုိ ေရးဆြဲေပးထားရပါမည္။ 
သုိ႔ရာတြင ္စီဒီအီး သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ သင့္အား ယင္း နမူနာ ပုံစံမ်ားကုိ အသံုးျပဳေစရန္ လိုမွလုိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တြင္လည္း 
ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျခင္း ျဖစ္ပါက ဤ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ အျခား 
သင့္ေတာ္ေသာ နမူနာပံုစံမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဖ်န္ေျဖျခင္းမ်ားအတြက္ စီဒီအီး ၏ နမူနာ ပံုစံမ်ားကုိ စီဒီအီး ၏ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္မႈ ထံ (၃၀၃)၈၆၆-၆၆၉၄ သုိ႔ ဖုန္းဆက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီဒီအီး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ 
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm တြင္ ဝင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

 
 

ဖ်န္ေျဖျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၀၆ 

 
အေထြေထြ 

ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ မတင္ျပမီ ရိွေနသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္ရိွ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အၾကား အျမင္မတူမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ သင္အေနျဖင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပျခင္း ျပဳျပဳမျပဳမျပဳ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ ေအာက္ရွိ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ထားရိွထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ကာကြယ္ေပးရမည္ -  

၁။ သင့္အပုိင္း ႏွင့့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ အပိုင္းတုိ႔အတြက္ ကုိယ္ပိုင္ဆႏၵအရသာျဖစ္ရမည္  

၂။ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္ရိွ အျခားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျငင္းဆုိရန္အတြက္ အသံုးမျပဳရပါ ႏွင့္ 

၃။ ထိေရာက္ေသာ ဖ်န္ေျဖေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ သင္ယူထားသည့္ အရည္အေသြးမီၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ ဖ်န္ေျဖသူက 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ရပါမည္။ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မသံုးရန္ေရြးခ်ယ္ေသာ မိဘမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား သင္ ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ သူ ႏွင့္ သင္အဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းကုိ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

၁။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တျခား ျပႆနာေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ မိဘ သင္တန္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ စင္တာ သုိ႔မဟုတ္ 
လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း မိဘ အရင္းအျမစ္ စင္တာ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာသူ ႏွင့္ 

၂။ သင့္အား ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရွင္းျပၿပီး အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္းေသာသူ  

စီဒီအီးသည္ အရည္အေသြးမေီသာ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ နားလည္းသည့္ 
ဖ်န္ေျဖသူမ်ား စာရင္းကုိ ျပဳစုထားပါသည္။ ဖ်န္ေျဖသူမ်ားကုိ ဘက္လုိက္မႈမရိွေစဘဲ အလွည့္က် က်ပန္း ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

စီဒီအီးသည္ ဖ်န္ေျဖသူအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပါ ေတြ႔ဆံုမႈတုိင္းကုိ အခ်ိန္ကိုျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္ ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ႏွစ္ဘက္စလံုး အဆင္ေျပသည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယနူစ္သည္ ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္လုိက္သည္ဆုိပါက ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ ဥပေဒအရ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ စာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -  

 
 

၁။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၾကား သေဘာတူညီမႈ အားလံုးကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း  

၂။ ဖ်န္ေျဖမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားအားလံုးကုိ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး မည္သည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ၾကားနာမႈ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပတရားခြင္တြင္ သက္ေသအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ႏွင့္ 

၃။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရိွေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ က လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း  

ေရးသား လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ဖ်န္ေျဖသေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္ ၏ မည္သည့္ ျပည္နယ္ တရားရံုး(ဤအမႈမ်ိဳးကုိ ၾကားနာခြင့္ရိွသည့္ တရားရုံး) 
သုိ႔မဟုတ္ ခရုိင္တရားရံုးတုိင္းတြင္မဆုိ တရားဝင္ပါသည္။  

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm


အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေနာင္ ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အုိင္ဒီအီးေပ အပိုင္း ဘီ ၏ အေထာက္အပံ့ကုိ ရေသာ ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ျပတရားခြင္တြင္ သင္ေသအေနျဖင့္ 
အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။  

 
ဖ်န္ေျဖသူ ၏ ဘက္မလုိက္မႈ  

ဖ်န္ေျဖသူ သည္ -  

၁။ စီဒီအီး သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ ဝန္ထမ္း မျဖစ္ေစရပါ ႏွင့္ 

၂။ ဖ်န္ေျဖသူ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုရာ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ရိွသည့္သူ မျဖစ္ရပါ။ 

ဝန္ေဆာင္ခ ကုိ စီဒီအီး ကေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ဖ်န္ေျဖသူသည္ စီဒီအီး ၏ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလုိ႔မရႏုိင္ပါ။  
 
 

ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၀ 

 
ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝး 

သင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိိလက္ခံရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ မစတင္မီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တုိင္ၾကားမႈ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သည့္ တစ္ဦးခ်င္စီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အျခား 
ဆက္စပ ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ သင္တုိ႔ ေတြ႔ဆုိင္ႏုိင္ေစရန္ အစည္းအေဝး တစ္ခု စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အစည္းအေဝးတြင္ - 

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ကုိယ္စား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ပါဝင္ရပါမည္၊ ႏွင့္ 

၂။ သင္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေန ပါမလာပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနႏွင့္လည္း ေရွ႕ေန ေခၚမလာရပါ။  

သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။  

အစည္းအေဝး ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္အေၾကာင္း ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေစၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနႏွင့္လည္း ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္း ရရိွေစႏိုင္ပါသည္။  

 
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင ္ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝး မလုိအပ္ပါ - 

၁။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တို႔က အစည္းအေဝး မလုပ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီၾကျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တို႔က ဖ်န္ေျဖျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳရန္ 
သေဘာတူညီၾကျခင္း  

 
ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ  

အကယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိၿပီး (ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိန္ကာလအတြက္) ၃၀ ရက္အတြင္း သင့္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရိွပါက ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿ႔ီးေနာက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရန္အတြက္ ေအာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျဖရွင္းရန္ 
အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည့္ ၃၀ ရက္ အတြက္ ညိွႏႈိင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲၿပီး ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ 

သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်န္ေျဖျခင္းကုိ မသံုးရန္ သေဘာတူညီျခင္းမွလြဲၿပီး ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးကုိ 
သင္တက္ေရာက္ရန ္ပ်က္ကြက္ပါက သင္သည္ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူသည့္အထိ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္းအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစႏုိင္ပါသည္။ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ယင္းက့ဲသုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ သင့္အား ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးကုိ 
တက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ မလုပ္ႏိုင္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူန္သည္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ အၿပီးဆြင္ ေအအယ္လ္ေဂ်အား သင့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ပလပ္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။  
ယင္းက့ဲသုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားတြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အဆင္ေျပေစရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ စီစဥ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရျခင္းမ်ား ပါဝင္ရပါမည္။  

၁။ ေခၚဆုိခ့ဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ခဲ့သည့္ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆုိမႈ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေခၚဆုိမႈမ်ား ၏ ရလဒ္မ်ား 

၂။ သင့္ထံေပးပုိ႔ေသာ စာမ်ား၏ မိတၱဴမ်ား ႏွင့္ လက္ခံရရိွေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ 

၃။ သင့္အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္သည့္ မွတ္တမ္း အေသးစိတ္မ်ား ႏွင့္ လာေရာက္မႈမ်ား ၏ ရလဒ္မ်ား။ 

အကယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ေျဖရွင္းရန္ အစ္ညးအေဝးကုိ သင္၏ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္ 
မျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးအား မတက္ေရာက္လွ်င ္သင္က ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ၄၅ ရက္ စတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ခ်ေပးရန္ 
ေအအယ္လ္ေဂ်ကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  

 
ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ အား ညိွႏႈိင္းျခင္းမ်ား 

အကယ္၍ သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တုိ႔သည္ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးကုိ မျပဳလုပ္ရန္ စာျဖင့္ သေဘာတူညီၾကပါက ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ၾကားနာမႈ အတြက္ ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္စတင္ၿပ ီျဖစ္ပါသည္။  

ဖ်န္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးစတင္ၿပီးေနာက္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ မၿပီးဆံုးမီ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တုိ႔က သေဘာတူညီခ်က္ 
ရရိွႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု စာျဖင့္ သေဘာတူညီၾကပါက ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ အတြက္ ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္စတင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တုိ႔က ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳၾကရန္ သေဘာတူညီပါက သေဘာတူညီခ်က္ 
ရသည္အထိ ဖ်န္ေျဖျခင္းကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးက သေဘာတူညီၾကရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္ သုိ႔မဟုတ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္က ဖ်န္ေျဖျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္ပါက ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ အတြက္ ၄၅ ရက္ အခ်ိန ္သတ္မွတ္ခ်က္စတင္ၿပ ီျဖစ္ပါသည္။  

 
ေျပလည္ေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္  

ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပႆနာအတြက္ အေျဖရရိွသြားပါက သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တုိ႔သည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္သည့္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည့္ စာျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -  

၁။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ ္ကိုယ္စား လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ မွ ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးထားရပါမည္ ႏွင့္ 

၂။ မည္သည့္ ျပည္နယ္တရားရံုးတြင္မဆုိ (ဤပံုစံ အမႈမ်ိဳးကို ၾကားနာခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ တရားရံုးတစ္ခု) သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကရိွ ခရုိင္တရားရံုးတြင္ 
တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း။ 

 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကာလ  

ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝးတြင္ သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တုိ႔သည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွခဲ့ပါက တစ္ဘက္ဘက္ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) သည္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ ရံုးဖြင့္ရက္ သုံးရက္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ အေပၚ ၾကားနာျခင္း 
 

ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္း  
၃၄ စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၁ 

 
အေထြေထြ 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္တြင္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ 
ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း အခန္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ရရိွရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွရမည္။  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွေသာ ေအဂ်င္စီ  
 

ဤအခန္းတြင ္ေဖာ္ျပသည့္ ၾကားနာမႈကုိ ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန (စီဒီအီး) က အလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
တရားသူႀကီးကို အသံုးျပဳၿပီး ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။  

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်)  

အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေအအယ္လ္ေဂ်သည္ -  

၁။ စီဒီအီး သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ဝန္ထမ္း မျဖစ္ရပါ  

၂။ ၾကားနာမႈတြင္ ေအအယ္လ္ေဂ်၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟမရိွရပါ  

၃။ အုိင္ဒီအီးေအ အေၾကာင္း၊ အုိင္ဒီအီးေအတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ အုိင္ဒီအီးေအကုိ 
ျပည္ေထာင္စ ုႏွင့္ ျပည္နယ္ တရားရံုးမ်ားမွ ဥပေဒဘက္မွ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူျဖစ္ရပါမည္ ႏွင့္ 

၄။ ၾကားနာမႈကိ ုေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေရးသားႏုိင္သည့္သူ ျဖစ္ရပါမည္။  

စီဒီအီးသည္ ေအအယ္လ္ေဂ် အေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမ်ား၏ စာရင္း ႏွင့္ ေအအယ္လ္ေဂ် တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ စာရင္းျပဳစုထားရပါမည္။  

 
 

ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ပါ အေၾကာင္းကိစၥ  

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈကိ ုေတာင္းဆုိသည့္ဘက္ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္)သည္ ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈတြင ္အျခားတဘက္၏ သေဘာတူညီမႈ 
မရိွဘဲ ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥကုိ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။  

 
ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆုိရန္ အခ်ိန္ကာလ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာသည့္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ယင္းအေၾကာင္းအရာကုိ 
သိသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္သာ ဘက္မလုိက္ေသာ ၾကားနာမႈကိ ုေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  

 
အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား  

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကို သင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက အထက္ပါ အခ်ိန္ကာလသည္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရိွပါ - 

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သင့္တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥကို ၄င္းတုိ႔အေနျဖင္ ့ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု 
မွားယြင္းစြာ ယူဆမိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

20 

 

၂။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ သင့္ထား ထုတ္ေပးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲထားျခင္း။ 
 
 

ၾကားနာျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၂ 

 
အေထြေထြ 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ တြင္ သင့္ကုိယ္သင္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) သုိ႔မဟုတ္ အယူခံတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူအားလံုးသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုိ အယူခံဝင္ျခင္း၊ 
ဘက္မလုိက္ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။  

၁။ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈတြင္ ေကာ္လုိရာဒုိ အထက္တန္း တရားရံုး က လုိင္စင္ေပးထားသည့္ ေရွ႕ေနကသာ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရွိေသာ 
ေကာ္လုိရာဒုိမွလြဲၿပီး ေရွ႕ေန ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးမ်ား၏ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း အထူးဗဟုသုတရိွၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ 
တစ္ဦးက လိုက္ပါၿပီး အႀကံေပးပုိင္ခြင့္  

၂။ သက္ေသမ်ားကုိ တင္ျပခြင့္ ႏွင့္ အျငင္းပြားခြင့္၊ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးခြင့္ ႏွင့္ သက္ေသျပရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္  

၃။ ၾကားနာမႈမတုိင္မီ ရုံးဖြင့္ရက္ ငါးရက္ႀကိဳတင္ၿပီး တစ္ဘက္သားထံ ႀကိဳေျပာမထားသည့္ သက္ေသမ်ားကုိ ၾကားနာမႈတြင ္တင္ျပျခင္းကုိ 
ကန္႔သတ္ထားပါသည္  

၄။ ၾကားနာမႈကိ ုလက္ျဖင့္ေရးသားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္စိတ္ႀကိဳက္ အီလက္ထေရာနစ္နည္း၊ စကားလံုးတစ္လုံးခ်င္းစီမ်ာကုိ မွတ္ယူထားခြင့္ ႏွင့္ 

၅။ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ျဖင့္ေရးသားျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္စိတ္ႀကိဳက္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းမ်ား ျဖင့္ မွတ္ယူထားခြင့္။ 
 

အပုိ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ မတုိင္မီ အနည္းဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္ ငါးရက္ႀကိဳတင္ၿပီး ၾကားနာမႈတြင္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
ယင္းေန႔အထိလုပ္ေဆာင္ထားၿပီးေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယင္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အျခားတဘက္သားထံ ေပးပုိ႔ၿပီး 
ျဖစ္ရပါမည္။  

ဤလိုအပ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာျခင္းမရိွပါဘဲ ဆက္စပ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အျခားတစ္ဘက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ၾကားနာမႈတြင္ 
တင္ျပပါက ေအအယ္လ္ေဂ်က ပလပ္လုိက္ႏိုင္ပါသည္။  

 
ၾကားနာမႈ တြင္ မိဘ ၏ အခြင့္အေရးမ်ား  

သင့္ကုိ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ေပးရပါမည္ -  

၁။ ၾကားနာမႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကေလးကုိ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေနေစျခင္း  

၂။ ၾကားနာမႈ ကုိ အမ်ားသူငွာ ထံ ဖြင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ 

၃။ ၾကားနာမႈ မ ွမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အခမ့ဲ ထုတ္ေပးျခင္း။  
 
 

ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၃ 

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္  

သင့္ကေလး သည္ သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစိုးရ ပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) လက္ခံရရိွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေအအယ္လ္ေဂ်သည္ 
မွန္ကန္တိက်ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံရပါမည္။  

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအအယ္လ္ေဂ်တစ္ဦးသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆုိင္ရာ မျပည့္စုံမႈမ်ား 
ရွိေသာေၾကာင့္သာ သင့္ကေလးသည္ သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစိုးရ ပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) မရရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။  

၁။ သင့္ကေလး ၏ အက္ဖ္ေအပီအီး ရပိုင္ခြင့္ကုိ စြက္ဖက္ျခင္း 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

21 

 

၂။ သင့္ကေလးကုိ အက္ဖ္ေအပီအီး ေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ 
သိသာထင္ရွာစြာ စြက္ဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၃။ ပညာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား မရရိွမႈ ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း  
 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအားလံုးသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ အား အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၏ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား (၃၄စီအက္ဖ္အာ§§၃၀၀.၅၀၀မွ၃၀၀.၅၃၆) အခန္းပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္းလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအအယ္လ္ေဂ် က 
အမန္ိ႔ခ်ျခငး္ကုိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု မဆုိလုိပါ။ 

 
ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ကုိ သီးျခားေတာင္းဆုိျခင္း  

အား အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီ ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား 
(၃၄စီအက္ဖ္အာ§§၃၀၀.၅၀၀မွ၃၀၀.၅၃၆) အခန္းတြင ္မည္သည့္အခ်က္ကမွ် တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေသာ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈပါ အခ်က္အလက္ကုိ 
သီးျခား ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားမႈ ထပ္မံမျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။  

 
ျပည္နယ အထူးပညာေရး အႀကံေပးေကာ္မတီ ႏွင့္ အမ်ားသူငွာ ႏွင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား  

စီဒီအီးသည္ မည္သူမည္ဝါမွန္ သိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရပါမည္ -  

၁။ ျပည္နယ္ အထူးပညာေရး အႀကံေပး ေကာ္မတီထံသို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ 

၂။ ယင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားသူငွာအား ေပးသိရန္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
 
 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၏ အတည္ျဖစ္မႈ 
၃၄ စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၄ 

 
ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၏ အတည္ျဖစ္မႈ 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၾကားနာမႈ တြင္ပါဝင္ေသာ 
သူမ်ား (သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ၿမိဳ႕ျပနည္းလမ္းအတုိင္း ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ အခ်ိန္ကာလ အပါအဝင္ 
ၿမိဳ႕ျပလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အယူခံမဝင္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

ၾကားနာမႈ ၏ အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၅ 

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ၄၅ ရက္ ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္ရန္ အခ်ိန္ကာလ ၃၀ ရက္ အား  
ညိွႏႈိင္းျခင္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ညိွႏႈိင္းထားေသာ အခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ၄၅ ရက္ ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ -  

၁။ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ တြင္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ 

၂။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိတၱဴအား သင္ ႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ထံ သုိ႔ေပးပုိ႔ေပးရန္ 
 

ႏႈတ္ျဖင့္ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈမ်ားအား သင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးတုိ႔ အဆင္ေျပသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ 
ေနရာတြင ္ျပဳလုပ္ရမည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

22 

 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တင္ျပရန္ အခ်ိန္ကာလ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပအေရးယူမႈမ်ား  
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၆ 

 
အေထြေထြ 

ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈအပါအဝင္)က ေအအယ္လ္ေဂ် ၏ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို မေက်နပ္ေသာ မည္သူမဆုိ (သင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) သည္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ တြင္ ပါဝင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရိွပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အျငင္းပြားမႈ ပမာဏ 
ေပၚမမူတည္ဘ ဲျပည္နယ္ တရားရံုး (ဤအမႈမ်ိဳးကို ၾကားနာရန္ အခြင့္အေရးရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရံုး) သုိ႔မဟုတ္ အေမရိက ၏ ခရိုင္တရားရံုး တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

 
အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

မူလ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားခ်က္ ကုိ ျပဳလုပ္သည့္ မည္သူမဆုိ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္) သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သူသည္ 
ေအအယ္လ္ေဂ် ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕ျပအေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၉၀ ရက္အတြင္း တင္ျပရမည္။  

 
အပုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  

မည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပအေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆုိ တရားရံုးသည္ - 

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူရမည္ 

၂။ သင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ထပ္ေဆာင္း သက္ေသမ်ားကုိ ၾကားနာရမည္ ႏွင့္ 

၃။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သက္ေသမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံရမည္၊ တရားရံုးက သင့္ေတာ္သည့္ဟု ဆုံးျဖတ္သည္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရမည္။  
 

ခရုိင္ တရားရံုးမ်ား ၏ တရားေရး  

အေမရိက ၏ ခရုိင္ တရားရံုးမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈ ပမာဏ ေပၚမမူတည္ဘဲ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ေအာက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္ 
အာဏာရိွပါသည္။  

 
အမႈတည္ေဆာက္ျခင္း - ဖ်က္သိမ္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း  

အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ရရိွႏုိင္သည္မ်ားတြင္လည္းပါသည့္ အုိင္ဒီအီးေအ၏ အပိုင္း ဘီေအာက္တြင္ တင္ျပထားသူသည္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားအတုိငး္ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းမွလြဲၿပီး အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္းဘီ ေအာက္ရွိ အခ်က္မ်ားတြင္ 
အေမရိက ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရိွေသာ အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၉၀၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၇၃ ၏ ေခါင္းစဥ္ ငါး(အပိုင္း ၅၀၄)၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ အျခား ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား ပါ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ အုိင္ဒီအီးေအ အရ ယင္းတုိ႔တြင ္ထပ္ေနသည့္ ကုစားႏုိင္သည့္ အျခားဥပေဒမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
သာမန္အားျဖင္ ့ၿမိဳ႕ျပအေရးယူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား အျခားဥပေဒမ်ားအရ တရားရံုးမ်ားထံ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ အုိင္ဒီအီးေအ အရ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ 
ကုစားမႈမ်ား (ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းရန္ အစည္းအေဝး၊ ႏွင့္ ဘက္မလုိက္ေသာ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကဲ့သုိ႔ေသာ) ကုိ ဦးစြာ 
အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ေရွ႕ေနခ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၁၇ 

 
အေထြေထြ 

အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္မဆုိ သင္ ေအာင္ျမင္ (အႏုိင္ရ)ပါက သင္ကုန္က်ခ့ဲေသာ စရိတ္မ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေရွ႕ေနခကုိ ျပန္လည္ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္မဆုိ တရားရံုး (ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရုိင္တရားရံုး) သည္ ျပည္နယ္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ကုိ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနခကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ (က) တရားရံုးက 
မမွန္ကန္ေသာ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေျခအျမစ္မရိွဟု ေတြ႔ရွိေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) မမွန္ကန္ေသာ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ အေျခအျမစ္မရိွေသာ စြပ္စြဲမႈ ဟုသိသားထင္ရွားသည္ကုိ ဆက္လက္စြပ္စြဲေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္မဆုိ တရားရံုး (ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ခရုိင္တရားရံုး) သည္ ျပည္နယ္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ကုိ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မမွန္မကန္ေသာ ေႏွာင္ယွက္ျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ မမွန္ကန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မလုိလားအပ္သည့္ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကုိ ဖျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မလုိအပ္ဘ ဲစြပ္စြဲမႈ စရိတ္ကုိ ပုိမ်ားေစေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနခကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

 
အဖုိးအခ ဆု 

တရားရံုးသည္ သင့္ေတာ္ေသာ ေရွ႕ေနခကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခ်ီးျမင့္ပါသည္ -  

၁။ အဖုိးအခမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း တူညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွင္ ့အရည္အေသြးမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံရပါမည္။ ခ်ီးျမင့္ေသာ 
ဆုကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေဘာနပ္စ္ သို႔မဟုတ္ ထပ္တုိးမႈမ်ားကုိ အသံုးမျပဳရပါ။  

၂။ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္းဘီ အရ ျပဳလုပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ညိွႏိႈင္းသေဘာတူခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါက 
ေရွ႕ေနခ ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

က။ ညွိႏိႈင္းမႈကို ၿမိဳ႕ျပ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၆၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း 
ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈတြင ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မစတင္မီ ၁၀ ရက္ ထက္ေစာသည့္အခ်ိန္တြင ္
ျပဳလုပ္ျခင္း  

ခ။ ညိွႏိႈင္းမႈကုိ ၁၀ ရက္အတြင္း လက္မခံျခင္း ႏွင့္ 

ဂ။ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ ေအအယ္လ္ေဂ်က သင္ထံမွေနာက္ဆံုးရရိွမႈမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းမႈထက္စာလွ်င္ သင့္အတြက္ ပုိမိုအက်ိဳးမ်ားေနျခင္း  

ယင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း သင္ေအာင္ႏုိင္ၿပီး ညိွႏိႈင္းမႈအား ေတာက္ေလွ်ာက္ ျငင္းဆုိေၾကာင္း ေသခ်ာပါက ေရွ႕ေနခ ႏွင့္ အျခား 
ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ခံရႏိုင္ပါသည္။  

၃။ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ားသည္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး၏ ညႊန္ၾကားျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္လွ်င္ စရိတ္မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ဖ်န္ေျဖျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ဖ်န္ေျဖျခင္းမ်ားအတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွ ိေျဖရွင္းရန ္အစည္းအေဝးကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မစဥ္းစားသလုိ ေရွ႕ေနခမ်ားကုိ ထုတ္ေပးရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တရားရံုး၏ ညႊနၾ္ကားခ်က္ဟုလည္း စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။  

အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ တရားရုံးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေတြ႔ရွိပါက တရားရံုးသည္ ေရွ႕ေန႔ခကုိ သင့္ေတာ္သလုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္ -  

၁။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေရွ႕ေနသည္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန ္သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္အတြငး္ အျငင္းပြားမႈ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
တမင္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္ေနျခင္း  

၂။ ခ်ီးျမင့္ရမည့္ ေရွ႕ေနခသည္ လက္ရွိ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းတြင္ အလားတူ အရည္အခ်င္၊ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေရွ႕ေနခ ထက္စာလွ်င ္
က်ိဳးေၾကာင္းမညီညႊတ္စြာ မ်ားေနျခင္း 

၃။ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္မ်ားေနျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၄။ သင့္အားကုိယ္စားျပဳသည့္ ေရွ႕ေနသည္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ေတာင္းဆုိမႈ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါသည့္အတုိင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ထံ မေပးျခင္း။ 

သုိ႔ရာတြင ္ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယနူစ္သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ တမင္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္ေနျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရလွ်င္ တရားရံုးသည္ ေရွ႕ေနခကုိ ေလ်ာ့ခ်မႈ မျပဳဘဲ 
ေနႏုိင္ပါသည္။  

 
 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးမ်ားကုိ အေရးယူခ်ိန္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 

ေက်ာင္း ဝန္ထမ္း ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၀ 

 
တစ္မႈခ်င္းစီ အေပၚ ဆံုးျဖတ္ျခင္း  

ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအားလံုးကုိ တစ္မႈခ်င္းစီ အေပၚမူတည္ၿပီး ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက စည္းကမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေအာက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ပါ ေက်ာင္းက်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 
အေထြေထြ 

ေက်ာင္းသား က်င့္ဝတ္ပါ ေက်ာင္းက်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးအား လက္ရွိ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ ေနရမွ သင့္ေတာ္ေသာ ယာယီ 
အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္ (ေက်ာင္းသား၏ တစ္ဦးခ်င္စီအတြက္ ပညာေရး အဖြဲ႔ (အုိင္အီးပီ) က သတ္မွတ္သည့္)၊ အျခား ဆက္တင္ ေျပာင္းထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းရပ္နားျခင္းမ်ားကုိ ၁၀ ရက္ဆက္တုိက္ထက္ ပိုမမ်ားေစဘ ဲေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ မျဖစ္ႏိုင္ပါက အမွားလုပ္ေသာ ေက်ာင္းသားအား ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ဆက္တိုက္ထက္မပုိေစဘဲ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း 
မတူညီေသာ အမွားမ်ားအတြက္ အေရးယူႏိုင္ပါသည္။ (အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ သိရန္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း တြင္ 
ၾကည့္ပါ)  

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ မူလေနရာမွ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ပိုၿပီး ဖယ္ရွားခံရပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္သည္ ယင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ပိုင္း ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေန႔မ်ားတြင ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္ပါ လုိအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
စီစဥ္ေပးရပါမည္။  

 
အပုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္  

ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ အျပဳအမူသည္ ေက်ာင္းသား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ (ေအာက္ပါ အျပဳအမူကုိ 
သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ ၾကည့္ပါ) အေရးယူမႈေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ဆက္တုိက္ထက္ ပုိမ်ားေနပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ 
ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေရးယူရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားအား စီစဥ္ေပးပါက  ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရိွေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေရးယူသေလာက္ တူညီသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပမာဏအတုိင္း အေရးယူႏုိင္ပါသည္။ ကေလး၏ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔က ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ယာယီ အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။  

 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

မူလ ေနရာမွ ဖယ္ရွားခံရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးအား ယာယီ အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္တြင ္စီစဥ္ေပးရမည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ မူလေနရာမွာ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္နည္း ၿပီး ဖယ္ရွားခံရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးအား 
အလားတူ ဖယ္ရွားခံရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရိွေသာ ကေလးအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးသက့ဲသုိ႔သာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေကာ္လုိရာဒုိ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိေသာ ေက်ာင္းမွ ေရတုိ ဖယ္ရွားခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင္ ့ရပ္ဆုိင္ခံထားရသည့္ ကာလတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွပါ။ 
သုိ႔ရာတြင ္ရပ္ဆုိင္းသည့္ အာဏာပုိင္က ေက်ာင္းသားတုိင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းခံထားရသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ရပ္ဆုိင္ခံရသည့္ကာလ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ 
ပညာေရးအစီအစဥ္သို႔ ျပန္လည္ေခ်ာေမြ႔စြာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
အပုိင္း၂၂-၃၃-၁၀၅(၃)(ဒီ)(III),စီ.အာ.အက္စ္ 

ကေလး၏ လက္ရိွေနရာမွ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ပိုၿပီး ဖယ္ရွားခံရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးသည္ -  

၁။ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရရိွရမည္ သုိ႔မွသာ အေထြေထြပညာေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ပါက 
အျခားဆက္တင္တြင ္ကေလး၏ အုိင္အီးပီ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ႏွင့္ 

၂။ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သလုိ 
လုပ္ေဆာင္မႈပုိင္း အျပဳအမူဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ၊ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ကုထံုး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  ရရိွရမည္။ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးတစ္ေယာက္အား သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ လက္ရွိေနရာမွ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ဖယ္ရွားခံရၿပီး  အကယ္၍ လက္ရွ ိ
ဖယ္ရွားခံရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ တစ္ဆက္တည္း သုိ႔မဟုတ္ နည္း ၿပီး ဖယ္ရွားခံရျခင္းသည္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလျဲခင္း (ေအာက္တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
ကုိ ၾကည့္ပါ) မဟုတ္ဘဲ အနည္းဆံုး ကေလး၏ ဆရာတစ္ဦးျဖင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ကေလးအား အေထြေထြ ပညာေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ မည္မွ်အထိပါဝင္ႏုိင္ 
သည္ ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ပါကအျခားဆက္တင္တြင ္ကေလး၏ အုိင္အီးပီ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ေစရန္ တုိင္ပင္ၿပီး 
ဆံုးၿဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

ဖယ္ရွားခံရျခင္းသည္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း (ေအာက္တြင ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကုိၾကည့္ပါ) ျဖစ္ပါက ကေလး၏ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔က ကေလးအား 
အေထြေထြ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္တမ္းတြင္ မည္မွ်အထိပါဝင္ႏုိင္သည္ ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ပါက အျခားဆက္တင္တြင ္ကေလး၏ အုိင္အီးပီတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ျဖစ္ပြားမႈ ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း  

ေက်ာင္းသား က်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ (ဖယ္ရွားခံရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ဆက္တုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္နည္းၿပီး ေနရာခ်ထာမႈ 
ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္လွ်င္) ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေျပာင္းလဲရန ္ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ အတြင္း ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆုိ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၊ သင္ ႏွင့္ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔မွ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (သင္ ႏွင့့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္မွ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္) သည္ ေက်ာင္းသားဖုိင္အတြင္းရွိ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းသား၏ အုိင္အီးပီ၊ ဆရာမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ သင့္က ေျပာျပသည့္ ဆက္စပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရပါမည္။ 

၁။ ျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူသည္ ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္မႈ ေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရိုက္သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝွိက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွမရွိ 
သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ ျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ကေလး၏ အုိင္အီးပီကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္ဆုိင္ျခင္း။ 

အကယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၊ သင္ ႏင့္ွ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ယင္းအေျခအေနတစ္ခုခုႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟုဆံုးျဖတ္ပါက အျပဳအမူသည္ 
ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၊ သင္ ႏွင့္ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ကေလး၏ အုိင္အီးပီကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုစားရန္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

 
အျပဳအမူမ်ားသည္ ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈ ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း  

အကယ္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္၊ သင္ ႏွင့္ အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူသည္ ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု 
ဆံုးျဖတ္ပါက အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔မွ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္ -  

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က အျပဳအမူမတုိင္မီ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ကေလးအတြက္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ကုစားမႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ေဆာင္မႈ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၂။ အကယ္၍ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ကုစားမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးပါက အျပဳအမူဆုိင္ရာ ကုစားမႈ အစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း ၿပီး 
အျပဳအမူအတြက္ လုိအပ္သလုိ ျပဳျပင္ျခင္း။  

ေအာက္ရိွ အထူး အေျခအေနမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွလြဲၿပီး သင္ ႏွင့္ ခရုိင္တုိ႔သည္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ကုစားမႈ အစီအစဥ္ မြမ္းမံျခင္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရျခင္းမရိွပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ ကေလးအား ဖယ္ရွားခဲ့သည့္ေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ 
ထားေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
အထူး အေျခအေနမ်ား  

အျပဳအမူသည္ ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းေၾကာင္း ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ သင့္ကေလးသည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတစ္ခုခု ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား ယာယီ အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္ (ကေလး၏ အုိင္အီပီ မွ သတ္မွတ္ထားသည့္) သုိ႔ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္အထိ 
ဖယ္ရွားထားႏုိင္ပါသည္။ 

၁။ ေက်ာင္း သုိ႔ လက္နက္ (အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ယူလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စီဒီအီး သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုတြင္ လက္နက္ ရိွေနျခင္း  

၂။ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ စီဒီအီး သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုတြင္ 
တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးေၾကာင္းသိရိွထားျခင္း (အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင ္ၾကည့္ပါ) သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊေဲျပာင္းျခင္း (အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ ေအာက္တြင ္ၾကည့္ပါ) သုိ႔မဟုတ္ 

၃။ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ စီဒီအီး သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုတြင္ 
အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ျပင္းထန္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွေစျခင္း (အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 

 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆးဝါး ဆုိသည္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား အက္ဥပေဒ (၂၁ ယူ.အက္စ.္စီ. ၈၁၂(စီ)) ၏ အခန္း ၂၀၂(စီ) ပါ ဇယား တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး သုိ႔မဟုတ္ 
ငါးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆးဝါး သုိပမဟုတ္ အျခားပၥည္းမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။  

တရားမဝင္ ေဆးဝါးဆုိလုိသည္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတို႔တြင ္လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ 
ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ရိွေသာ ေဆးဝါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ တရားဝင ္လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ရိွေသာ ေဆးဝးါမ်ား မပါဝင္ပါ။  

ျပင္းထန္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရိွေစျခင္းဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ ၁၈၊ အခန္း ၁၃၆၅ မွ အခန္းခြဲ (အိတ္ခ်္) ၏ စာပုိဒ္ (၃) ေအာက္ရွိ “ျပင္းထန္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွေစျခင္း” အသံုးအႏႈန္း ႏွင့္ အဓိပၸာယ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။  

လက္နက္ဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ ၁၈၊ အခန္း ၉၃၀ မွ အခန္းခြဲ (ဂ်ီ) ၏ စာပုိဒ္(၂) ေအာက္ရွိ “အႏၱရာယ္ရွိေသာ လက္နက္” အသံုးအႏႈန္း 
ႏွင့္ အဓိပၸာယ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။  

 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခငး္ေၾကာင့္ သင့္ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမင ေျပာင္းလဲေစသည့္ ဖယ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္သည္ ၄င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း သင့္ကုိ အသိေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင့္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိလည္း 
ထုတ္ေပးရပါမည္။  

 
စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖယ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၆ 

 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးတစ္ေယာက္အား အား ကေလး၏ လက္ရွိ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈမွ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီပါက 
ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၁။ ဖယ္ရွားျခင္းသည္ တဆက္တည္း ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ထက္ ပုိမ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ ကေလးသည္ လုပ္ကုိးလုပ္ရမည့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ဆက္တုိက္ ဖယ္ရွားခံရမႈပုံစံႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း  

က။ စာသင္ႏွစ ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ဖယ္ရွားခံရမႈစုစုေပါင္းသည္ ေက်ာင္း ၁၀ ရက္ ထက္မ်ားေနျခင္း  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

27 

 

ခ။ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူသည္ ယခင္က ဖယ္ရွားခံရမႈကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲသည့္ အလားတူအျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ ဆင္တူျခင္း ႏွင့္ 

ဂ။ ဖယ္ရွားခံရမႈတစ္ခုစီ၏ ၾကာခ်ိန္၊ ဖယ္ရွားခံရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ႏွင့္ ဖယ္ရွားခံရမႈ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားကာလအခ်ိန္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အပိုအခ်က္အလက္မ်ားရိွျခင္း 

ဖယ္ရွားခံရမႈ ပံုစံသည္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလျဲခင္း ျဖစ္မျဖစ္မွာ တစ္မႈခ်င္းစီအေ႔း စီမံခန္႔ခြဲမႈက စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္မႈမရွိပါက ၿပီးဆံုး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။  

 
ဆက္တင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၁ 

 
တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အုိင္အီးပီ) အဖြဲ႔သည္ ေနရာခ်ထားမႈအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေသာ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား ႏွင့္ အထက္ပါ အပုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ 
အထူးအေျခအေန ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ားအတြက္ ယာယီ အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
 

အယူခံဝင္ျခင္း(အျမန္လုပ္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၂ 

 
အေထြေထြ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သင္သေဘာမတူပါက ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္ၾကားခ်က္ (ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေခါင္းစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ) ကုိ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။  

၁။ ယင္း စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာခ်ထားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ အထက္တြင ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ပြားမႈကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ကလည္း သင့္ကေလးကုိ လက္ရွ ိေနရာခ်ထားမႈတြင္ ဆက္လက္ထားရိွပါက သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရိွေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။  

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်) ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္  

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေအအယ္လ္ေဂ် တစ္ဦးက ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ၾကားနာမႈကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရပါမည္။ ေအအယ္လ္ေဂ်သည္ - 

၁။ ေအအယ္လ္ေဂ် က ဖယ္ရွားျခင္းသည္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္း ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 
ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူသည္ သင့္ကေလး၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ 
သင့္ကေလးအား ၄င္းဖယ္ရွားခံရသည့္ ေနရာခ်ထားမႈထံသို႔ ျပန္ပို႔ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ ေအအယ္လ္ေဂ် က သင့္ကေလးအား လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈတြင ္ဆက္လက္ထားရိွျခင္းေၾကာင့္ သင့္ကေလး ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရေစႏုိင္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ သင့္ကေလးအား သင့္ေတာ္ေသာ ယာယီ အျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္ထံသုိပ 
ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ပုိမမ်ားေစသည့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကို အမန္ိ႔ခ်ရမည္။  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သင့္ကေလးအား လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈတြင္ ဆက္လက္ထားရိွျခင္းေၾကာင့္ သင့္ကေလး ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစႏုိင္သည္ဟု 
ယံုၾကည္ပါက ယင္း ၾကားနာမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္ ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တစ္ခုက တင္ျပခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ 
အျမန္လုပ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ လြဲၿပီး ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္အား ၾကားနာျခင္း ေခါင္းစဥ္ပါ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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၁။ စီဒီအီး သည္ ၾကားနာျခင္းကုိ ေတာင္းဆုိရန္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္ၾကားခ်က္ တင္ျပသည့္ ရက္စြဲမွ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၂၀ ရက္အတြင္း အျမန္လုပ္ 
ၾကားနာမႈ ကို စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအအယ္လ္ေဂ်သည္ ၾကားနာမႈၿပီဆုံးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရပါမည္။  

၂။ သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တို႔က အစည္းအေဝး ကုိ မလုပ္ရန္ စာျဖင့္ သေဘာတူျခင္းမရိွလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်န္ေျဖျခင္း ကိုအသံုးျပဳရန္ 
သေဘာတူျခင္းမရိွလွ်င္ ေျဖရွင္းရန ္အစည္အေဝးသည္ ၿပီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ရရွိသည့္ရက္မွ ခုႏွစ္ရက္ အတြင္း 
ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးရပါမည္။ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တိုက္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်နပ္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 
မရ၇ိွပါက ၾကားနာမႈကုိ ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။  

၃။ အျခား ၿပီးဆုံး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ မတူသည့္ အျမန္လုပ္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို 
ျပည္နယ္က ေရးဆြဲေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေရးဆြဲရာတြင ္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မွ လြဲၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဤစာရြက္စာတမ္း တြင္ 
ပါသည့္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ရပါမည္။  

အျမန္လုပ္ ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ မွ ေအအယ္လ္ေဂ် ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အျခား ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈမ်ား မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အယူခံဝင္သည့္အတိုင္း 
အယူခဝံင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အထက္ပါ အယူခံဝင္မႈမ်ား ကုိ ၾကည့္ပါ) 

 
အယူခံဝင္ေနခ်ိန္တြင္း ေနရာခ်ထားမႈ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၃ 

 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က တင္ျပခ့ဲပါက 
သင့္ကေလးသည္ (သင္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တုိ႔ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွလွ်င္) ေအအယ္လ္ေဂ် ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆုိင္းင့ံထားခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာင္း ဝန္ထမ္း ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဖယ္ရွားခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလမကုန္ဆံုးမခ်င္းတုိ႔ၾကား ဦးစြာေရာက္သည့္ အခ်ိန္အထိ ယာယီ အျခား 
ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆက္တင္တြင ္ထားရိွရမည္။  

 
အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ေသးမီ ကေလးအား ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား  
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၄ 

 
အေထြေထြ 

သင့္ကေလးသည္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝငမ္ဝင္ မဆံုးျဖတ္ရေသးမီ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း 
မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က (ေအာက္ပါတိုင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး) စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူ 
မတုိင္မီကတည္းက သင့္ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွထားပါက သင့္ကေလးသည္ ဤအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထာသည့္ 
ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ပါသည္။  

 
စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခံ ဗဟုသုတ  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူကုိ မေတြ႔မကီတည္းက သင့္ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ 
ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင္ ့သိရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါမည္။ 
 

၁။ သင္က ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီ ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္း ထံ စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ကေလးသည္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သင့္ကေလး၏ ဆရာထံသုိ႔ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း  

၂။ သင္သည္ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 

၃။ သင့္ကေလး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျပဳအမူပံုစံ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း သင့္ကေလး၏ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ဝန္ထမ္းက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ 
၏ အထူးပညာေရး ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ အျခား ႀကီးၾကပ္သူ ဝန္ထမ္းထံသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္အေၾကာင္းၾကားျခင္း 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 
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ခၽြင္းခ်က္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့့္ အဆုိပါ အေၾကာင္းကုိ သိရွိထားမည္ မဟုတ္ပါ။  

၁။ သင့္ကေလးအား သံုးသပ္မႈ လုပ္ရန္ သင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုိ သင္ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း  
သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ သင့္ကေလးအား သံုးသပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ကာ အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလး မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ့ဲျခင္း။ 
 

အေျခခံ ဗဟုသုတ မရိွခ့ဲလွ်င္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အေျခအေနမ်ား  

သင့္ကေလးအား စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္မ ီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္အေနျဖင့္ အထက္ပစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေျခခံ ဗဟုသုတ  ႏွင့္ 
ခၽြင္းခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း မသိခဲ့လွ်င္ သင့္ကေလးအား အလားတူ 
အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိေသာ ကေလးမ်ားအား အေရးယူသည့္ နည္းတူ သင့္ကေလးအား စည္းကမ္းပိုင္ဆုိင္ရာ အေရးယူခံရႏုိင္ပါသည္။  

သုိ႔ရာတြင ္စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေရးယူခံရႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ သင့္ကေလးအား သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါက သံုးသပ္မႈ ကုိ အျမန္အဆန္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။  

သံုးသပ္မႈ မၿပီးစီးသည့္ ကာလတြင္ သင့္ကေလးအား သီးျခားခြဲထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးသည့္ ေက်ာင္းနားထားျခင္း အပါအဝင္ 
ေက်ာင္းအာဏာပုိင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ ရိွေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

သင့္ကေလးသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေဖးျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ျပဳလုပ္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မွ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သင္က 
ေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စည္းကမ္းပုိင္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အတုိင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ဆာင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရပါမည္။ 

 
ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ တရားေရး အာဏာပုိင္မ်ား ထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၅၃၅ 

 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပုိင္း ဘီသည္ -  

၁။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေသာကေလး က က်ဴးလြနသ္ည့္ ရာဇဝတ္မႈ ကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အာဏာပုိင္ထံ တုိင္ၾကားျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ေအဂ်င္စီအား 
တားျမစ္ထားျခင္း မရိွပါ။ သုိ႔မဟုတ္ 

၂။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေသာကေလး က က်ဴးလြနသ္ည့္ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ တရားေရးအာဏာပုိင္မ်ားအား 
၄င္းတုိ႔၏ တာဝန္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရိွပါ။  

 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း  

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ တစ္ခုသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေသာကေလးက က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ တစ္ခုအား တုိင္ၾကားခဲ့လွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ -  

၁။ ရာဇဝတ္မႈအား တုိင္ၾကားသည့္ ေအဂ်င္စီ က ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလး၏ အထူးပညာေရး ႏွင့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းေပးလုိက္ရပါမည္ ႏွင့္ 

၂။ မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) အရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
အတုိင္းအတာအထိသာ ကေလး၏ အထူးပညာေရး ႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။  



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

30 

 

 

 
 

အေထြေထြ 
၃၄စီအက္ဖ္အာ§၃၀၀.၁၄၈ 

 
အုိင္ဒီအီးေအ ၏ အပိုင္း ဘီ အရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယနူစ္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ အစိုးရ ပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) စီစဥ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း 
သင္က သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင ္ထားမည္ဆိုပါက အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က ္ရွိေသာ သင့္ကေလးအား 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ပညာေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က ေငြေၾကးေပးရန္ မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင ္ပုဂၢလိက ေက်ာင္း တည္ရွိသည့္ေနရာမွ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္သည္ မိဘမ်ားက ၃၄ စီအက္ဖ္အာ §§၃၀၀.၁၃၁ မွ ၃၀၀.၁၄၄ အရ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားခံရသည့္ ကေလးအား အပုိင္း ဘီ အရ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ ကေလးမ်ားအုပ္စုထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။  

 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္း တက္ျခင္းအတြက္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးျခင္း 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ေအာက္တြင ္အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူခဲ့ၿပီး သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိက မူႀကိဳ၊ မူလတန္း 
သုိ႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ တက္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လႊေဲျပာင္းေပးမႈ မရိွဘဲ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး (ေအအယ္လ္ေဂ်) သည္ ေအဂ်င္စီက သင့္ကေလးရႏုိင္သည့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခမ့ဲ အစုိးရ ပညာေရး (အက္ဖ္ေအပီအီး) ကုိ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ တက္ရန္ စာရင္းမသြင္းမီ အခ်ိန္တြင္ မစီစဥ္ေပးႏုိင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စီမံခန္႔ဃါဲမႈယူနစ္အား ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေငြျပန္ထုတ္ေပးရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ အားေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေအအယ္လ္ေဂ် သုိ႔မဟုတ ္တရားရုံး က ေနရာခ်ထားမႈသည္ စီဒီအီး ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ က စီစဥ္ေပးသည့္ ပညာေရး အရ ျပည္နယ္ အဆင့္မမီေသာ္လည္း သင့္ေနရာ ခ်ထားမႈကုိ သင့္ေတာ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 
ေငြျပန္ထုတ္မႈ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

စာပုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေလ်ာ့ခ်ခံရႏုိင္သလုိ ျငင္းဆုိခံရႏုိင္ပါသည္။  

၁။ အကယ္၍ (က) သင့္ကေလးအား အစိုးရေက်ာင္းမွ ဖယ္ရွားမခံရမီ သင္တက္ေရာက္သည့္ လတ္တေလာ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ 
(အုိင္အီးပီ) တြင ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္က သင့္ကေလးအား အက္ဖ္ေအပီအီး ေပးရန္ အဆုိျပဳျခင္းကုိ သင္က ျငင္းဆုိေၾကာင္းကို အုိင္အီးပီ အဖြဲ႔အား 
အေၾကာင္းမၾကားခ့ဲလွ် င္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) သင့္ကေလးအား အစိုးရေက်ာင္းမွ ဖယ္ရွားမခံရမီ အနည္းဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ (ရုံးဖြင့္ရက္မ်ားၾကား 
ျဖစ္သည့္ အားလပ္ရက္မ်ား အပါအဝင္) ႀကိဳတင္ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ထံသို႔ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ မေပးပုိ႔ခ့ဲလွ်င္  

၂။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား အစိုးရေက်ာင္းမွ ဖယ္ရွားမခံရမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယူနစ္ သည္ သင့္ကေလးအား သံုးသပ္ရန္ (သုံးသပ္ရသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္သည့္ သင့္ေတာ္ၿပီ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အတူတကြ) ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား သင့္ထံေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း 
သင့္ကေလးအား သံုးသပ္ခံရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခ့ဲလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

 ၃။ တရားရံုးက သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေက်ာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရိွဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္။ 

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမႈ ကုန္က်စရိတ္သည္  

  ၁။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ (က) စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ယူနစ္က သင့္အား အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ေပးရန္ ဟန္႔တားျခင္း (ခ) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးရန္ 
သင့္တာဝန္ကုိ သိရွိေစေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံမရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (ဂ) အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္လွ်င္ 
သင့္ကေလးကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ 

  ၂။ ေအာက္ပါ တရားရံုး သုိ႔မဟုတ္ ေအအယ္လ္ေဂ် ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား 
မျပဳရပါ။ (က) သင္သည္ အဂၤလိပ္စာ မဖတ္တတ္ မေရးတတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (ခ) အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင့္ကေလးကုိ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ျခင္း။  

ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ မိဘမ်ား၏ တစ္ဘက္သတ္ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 



အုိင္ဒီအီးေအ ႏွင့္ အီးစီအီးေအ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ အေၾကာင္းၾကားစာ  

ေကာ္လိုရာဒုိ ပညာေရးဌာန 
၀၇/၀၁/၁၁ တြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး 

 

 

 

 
 

မိဘ သိေကာင္းစရာမ်ား 
 

အုိင္ဒီအီးေအ ၂၀၀၄ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ား ၏ ပညာေရး အက္ဥပေဒ (အုိင္ဒီအီးေအ) သည္ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလးမ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈေပးေစသည့္ ဥပေဒ 
ျဖစ္ပါသည္။ အုိင္ဒီအီးေအ သည္ အေစာပုိင္း ကုသမႈ၊ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အက်ံဳး၀င္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ကာစ 
ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ လူငယ္ေပါင္း ၆.၅ သန္းထံသုိ႔ ျပည္နယ္ ႏွင့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ ေပးသည္ကုိ ႀကီးၾကပ္ပါသည္။  
အုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္း စီ အရ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ လမ္းေလွ်ာက္ကာစ ကေလးမ်ား (ေမြးကင္းစ - ၂) အေစာပုိင္း ကုသမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရိွၾကပါသည္။ အုိင္ဒီအီးေအ အပုိင္း ဘီ အရ ကေလး ႏွင့္ လူငယ္မ်ား (အသက္ ၃-၂၁) အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ ရရိွၾကပါသည္။  
http://idea.ed.gov/ 

 

ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန  
ဆရာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ ေမြးရာပါအားနည္ခ်က္၊ ထူးျခားေသာ ပါရမီ သုိ႔မဟုတ္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူမ်ား ၏ 
မိဘမ်ားအတြက္ ခၽြင္းခ်က္ ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ ယူနစ္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။  
ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန၊ ခၽြင္းခ်က္ ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္မႈ ယူနစ္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးရာ ရုံး၊ ၁၅၆၀ ဘေရာ့ေ၀း၊ ဆြိ ၁၁၇၅၊ ဒန္ဗာ၊ စီအုိ ၈၀၂၀၂  
www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp  
၃၀၃-၈၆၆-၆၆၉၄ 

 
အထူးပညာေရး ဥပေဒ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာသည္ ေကာ္လုိရာဒုိ အထူးပညာေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားပါသည္။ 
ဤစာမ်က္ႏွာမွ အထူးပညာေရး ဥပေဒ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ႏွင့္ ၿပီးဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာမႈ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ 
ဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပည္နယ္ အထူးပညာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖစ္သည့္ ခၽြင္းခ်က္ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ကုိလည္း ဤတြင္ 
ေဒါင္းလုပ္ဒ္ ဆြဲႏိုင္ပါသည္။  
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm 

 

အေစာပုိင္း ကေလးဘ၀ အဆက္အသြယ္မ်ား  
အေစာပုိင္း ကေလးဘ၀ အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ား ၏ ပညာေရး အက္ဥပေဒအရ ေကာ္လုိရာဒုိ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ႏွင့္ လမ္ေလွ်ာက္ကာစ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါသည္။ အေစာပုိင္း ကေလးဘ၀ အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေအဂ်င္စီမွာ ေကာ္လုိရာဒုိ လူသားေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာန ျဖစ္ပါသည္။  
www.earlychildhoodconnections.org 
၁-၈၇၇-၇၇၇-၄၀၄၁ 

 
ပိခ့္ မိဘ စင္တာ  

ပိခ့္ မိဘ စင္တာသည္ ေကာ္လုိရာဒုိ ၏ ျပည္ေထာင္စုမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ မိဘမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေပးသည့္ စင္တာ (ပီတီအုိင္) 
ျဖစ္ပါသည္။ ပိခ့္ သည္ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား တယ္လီဖုန္း ေဟာ့လုိင္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္မ်ား ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအားျဖင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ပီတီအုိင္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ပိခ့္သည္ မိဘ-မွ-မိဘ အေထာက္အပံမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း အုပ္စုလုိက္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ 
ေပးပါ။ မိသားစုမ်ားအား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၀န္ေဆာင္မငေပးၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္အတူ ပညာေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး လူမႈ အသုိင္းအ၀ိုင္း 
မ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစသည့္ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  
www.peakparent.org 
၁-၈၀၀-၂၈၄-၀၂၅၁ 

 

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ စင္တာ  
ဥပေဒေရးရာ စင္တာသည္ အမ်ားအက်ိဳးငွာ လြတ္လပ္ေသာ အျမတ္မယူသည့္ ၿမိဳ႕ျပအခြင့္အေရး ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ အထူးျပဳသည့္ စင္တာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာ္လုိရာဒုိ အ၀ွမ္းရွိ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား၊ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ရိွေနသူမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ၏ 
လူသားေရးရာ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင္ ့ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေနပါသည္။  
www.thelegalcenter.org 
၁-၈၀၀-၂၈၈-၁၃၇၆ 
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