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အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒ ( မူၾကမ္း) (ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၇) အေပၚ  
ေဆြးေႏြးခ်က ္

 
ေဒါက္တာသိန္းလြင ္ 

 
အဆင့္ျမင္ ့ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) (၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ) ကိ ုဖတ္ျပီး ေျပာစရာေတြ ရွိလာပါတယ္။ က်ေနာ ္
ေျပာခ်င္တာ/ေဆြးေႏြးခ်င္တာကိ ုေအာက္မွာ ပုဒ္မအလိုက ္ေရးထားပါတယ္။  
 
၁။ တကၠသိုလ္ေတြကိ ုပဋိညာဥ္အရ တကၠသိုလ္ေကာင္စ၊ီ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိ ု
ထားေပမဲ ့ “အဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတ”ီ နဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ပါေနပါ 
တယ္။ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၉ (က) မွာပါတဲ ့တကၠသိုလ္မ်ား စုဖြ႔ဲျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥေတြနဲ႔ အခန္း(၈) 
ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑ေတြမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ေကာ္မတီႏွင္ ့
ခ်ိတ္ဆက ္ ေဆာင္ရြက ္ ရမယ္လို႔ ပါပါတယ္။ အဲ့ဒါ “အဆင့္ျမင္ ့ ပညာေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတ”ီ ကိ ု
ေျပာတာပါ။  အရင ္စိန္ရတုခန္းမမွာ ဆရာသမဂၢေတြ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ ့“တကၠသိုလ ္
ဗဟိုေကာင္စ”ီ ဆိုတာကိ ုနာမည္ေျပာင္းထားတာပါ။ အဲ့ဒ ီအဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကိ ု
ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းမယ္ဆိုတာေတြ မေတြ႕ေသးပါဘူး။ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ညိွႏႈိင္းဖို႔ ေကာ္မတီလိုတယ္ဆိုရင ္
တကၠသိုလ္ေကာင္စီအခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းျပီး ဖြဲ႔တဲ့ေကာ္မတီမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဗဟိုအၾကီးအကဲေတြနဲ႔ 
ဖြဲ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ၊့ ဒါ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ လုပ္တာဘဲလို႔ ယူဆစရာရွိပါတယ္။  
 
၂။ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးထားတာေတြ႕ပါတယ္။ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၁၈ (က) မွာ ၀န ္
ထမ္းမ်ားသည ္ မိမိဆႏၵအရ ႏိုင္င၀ံန္ထမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္း၏ ၀န္ထမ္း အျဖစ္လည္း 
ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ႏုိင္င၀ံန္ထမ္းန႔ဲ တကၠသိုလ၀္န္ထမ္း ခြဲျခားထားျခင္းအားျဖင္ ့
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား စိတ၀္မ္းကြဲစရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ တရုပ္ျပည္က 
တကၠသိုလ္ေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ခန္႔တဲ ့ ၀န္ထမ္းနဲ႔ တကၠသိုလ၀္န္ထမ္းေတြလိုျဖစ္ျပီး အစိုးရ၀န္ထမ္း 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိ ုစပိုင္ေတြလို႔ ထင္လာႏုိင္စရာရွိပါတယ္။  
 
၃။ တကၠသိုလ္ပညာေရးကိ ု ပညာရပ္ေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ဆိုတာထက ္ စီးပြားေရးစနစ ္ နဲ႔ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာက္ကိ ုသြင္းထားတဲ ့သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၅ မွာ ပညာ 
အေျချပဳ လူမႈစီးပြားေရးစနစ ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ့ လြတ္လပ္သည္ ့ သင္ၾကားသင္ယူေရး၊ သုေတသနျပဳေရး 
စတာေတြ ေရးထားေပမဲ ့ပုဒ္မ ၁၆ (ခ) မွာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားေတြကိ ုအေထာက္အကူျပဳေသာ လူမႈ 
စီးပြား အေျချပဳ သုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလို႔ ပါပါတယ္။ ဒါဟာ ပညာေရးကိ ု စီးပြားေရးေအာက္ကိ ု
သြင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိဆုိုးတာက အခန္း(၉) ပုဒ္မ ၅၃ မွာ တကၠသိုလ္ေတြဟာ စက္မႈႏွင္ ့ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန ္စီစဥ္ထားရွိရမည္လို႔ ပါတဲ့အတြက ္တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ လြတ ္
လပ္စြာ ပညာရွာေဖြမႈ ကိ ုထိခိုက္ေစပါတယ္။  
 
၄။ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္န႔ဲ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳခြင့္ေတြလည္း ဆံုးရႈံးပါတယ္။ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၁၆ 
မွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္လို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားေပမဲ ့သုေတသနျပဳရာမွာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား 
ကိ ုအေထာက္အကူျပဳရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခန္း (၁၀) သုေတသန ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ပုဒ္မ ၆၂ မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကိ ုအေျခခံ၍ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက ္
မႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက ္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု
အားေပးျမွင့္တင္မည္လို႔ ေရးထားတဲ့အတြက ္ပညာေရးလြတ္လြပ္ခြင္ ့ဆံုးရႈံးသြားပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ႏုငိ္င ံ
ေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းေရး ဆိုတာေတြကိ ုအေၾကာင္းျပျပီး တကၠသိုလ္ေတြ ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေတြကိ ုခ်ဳပ္ကိုင္လာႏုိင္ပါတယ္။  
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၅။ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ၊ ဆရာသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ကိ ုေပးမထားပါဘူး။ အခန္း (၅) ပုဒ္မ 
၂၈ (စ်) ႏွင္ ့ (ည) တြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၆၀ (စ်) ႏွင္ ့ (ည) တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၁ 
(စ်) ႏွင္ ့ (ည) တြင္လည္းေကာင္း ဆရာသမဂၢမ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိ ုတကၠသိုလ္ပဋိညာဥ ္စာ 
တမ္းႏွင့္အည ီဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ခြင္ ့ဆိုတာေတြ ေရးထားပါတယ္။ တကၠသိုလ ္ပဋိညာဥ္စာတမ္း ဆိ ု
တာေတြက ဘယ္ဆီေနမနွ္း မသိေသးပါဘူး။ ဆရာသမဂၢေတြ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္း 
ခြင့္ကိ ုဥပေဒက ျပဌာန္းေပးသင့္ပါတယ္။ တကၠသိုလ ္ပဋိညာဥ္ေတြ ေရးဆြဲရာမွာလည္း တကၠသိုလ ္ဆရာ 
သမဂၢေတြ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိဖို႔ 
လိုပါတယ။္  
 
၆။ ပညာေရးအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သတ္မွတ္တာမ်ိဳး မျဖစ ္
သင္ ့ ပါဘူး။ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၄၂ မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင္ ့ အရည္အေသြးအာမခံမႈ 
အကဲျဖတ ္ေကာ္မတီက ခ်မွတ္သည္ ့ပညာအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
အရည္အေသြး ဆိုင္ရာ စံမ်ားသတ္မွတ္ရာမွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ လြတ္လပ္သည္ ့ပညာရွင ္
မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။  
 
၇။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးကိုျခံဳျပီး ေျပာရရင္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာကိ ု စကားလံုးအရသာေဖာ္ျပျပီး 
အႏွစ္သာရမရွိပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဗဟိုေကာင္စီကိ ုအမည္ေျပာင္းထားတ့ဲ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီက 
လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိ ု ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္င၀ံန္ထမ္း၊ တကၠသိုလ၀္န္ထမ္းဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးထားတာလည္း 
ရႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေတြ၊ သုုေတသနေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ျဖိဳးခြင့္ကိ ုအားေပးသင့္ပါ 
တယ္။ စီးပြားေရးစနစ္ေအာက္၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြေအာက္ကိ ု မသြင္းသင့္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ 
ေတြ၊ ဆရာသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္ေတြကိ ုဥပေဒက ျပဌာန္းေပးသင့္ပါတယ္။  
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