	
  

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒၾကမ္း အေပၚ
ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER)

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥေဒၾကမ္းကို
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ထားပါသည္။
•   ပညာေရးအခြင့္အေရး (the right to education)
•   ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္
•   ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္း
•   ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ (academic freedom)
•   ပညာေရးအရည္အေသြး
•   ဘ႑ာေရး
•   ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေဖၚျပထားပါသည္။ နိဂံုးတြင္ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
ပညာေရးအခြင့္အေရး (The Right to Education)

ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း (၂) ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း (၃) အေျခခံမူမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း တခုုလံုးတြင္ လည္း
ေကာင္း၊ ပညာေရးအခြင့္အေရး (the right to education) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရ
သည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ ပညာေရး၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကမာၻပ
႔ ညာေရးညီလာခံတြင္ ၂၀၁၅
အလြန္ ပညာေရးကုိ လူ႔အခြင့္အေရးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ (rights-based approach) သေဘာတူညီ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္
လည္း ပညာေရးဥပေဒမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။
ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ အပုိဒ္ (စ်) တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆို
ရာ၌ “လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားက ကုိယ္ပုိင္အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ သင္ၾကားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ သင္တန္းမ်ား
ဖြငလ
့္ ွစ္သည့္ေက်ာင္းကို ဆိုလိုသည္” ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ ပညာသင္ယူသူမ်ား၏ ပညာေရး
အခြင့္ အေရးထက္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္

ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၂) ပုဒ္မ (၃) တြင္ ပုဂၢလိကပညာေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ ပိုဒ္ခြဲ (င) “ပညာရပ္
အသီးသီးကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ဦးစားေပး သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ေပးရန္”
ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥေဒသည္ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္တခုကိုသာ ဦးတည္ပံု ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ
ပညာရွင္မ်ားႏွွင့္ ကမၻာက
့ ုလသမဂၢတို႔က ၂၀၁၅ အလြန္ ပညာေရးကုိ လူသားဖြံ႕ျဖိဳးေရး အျမင္ (humanistic
vision) ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွပါ။ စီးပြားေရးအျမင္ တခုတည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ပညာ
ေရးသည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္
ျဖစ္ေသာ အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး (learning to know) ၊ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ လူသားမ်ား အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေန
ထိုင္တတ္ေအာင္္ သင္ယူေရး (learning to live together) ၊ ဘ၀ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ပညာ
ေရး (learning to be) ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုေပးေသာ ပညာေရး (learning to do) တို႔ျဖစ္သင့္ပါသည္။
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ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း

ဤဥပေဒၾကမ္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္း ကုိ
ေရးဆြဲစဥ္ကပင္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သူ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုငမ
္ ႈ တင္း
က်ပ္လြန္းေသာ ဥပေဒလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုက
ိ ေရစီစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္၊ လြတလ
္ ပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါသည္။
ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၅) ပုဒ္မ (၈) ပိုဒ္ခြဲ (ခ) တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ၀န္ၾကီး
ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ
ကို ၀န္ၾကီးဌာနက ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္မသင့္ပါ။ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံု ညိွႏိႈင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
သင့္သည္။
ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၆) ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲစ
႔ ည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၁၀ (က) တြင္ ၾကီးၾကပ္ေရး
အဖြဲက
႔ ို ဖြဲစ
႔ ည္းရာ၌ ပညာေရး၀န္ၾကီးႏွင့္ ဒု၀န္ၾကီးတို႔က ဥကၠဌႏွင့္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အဖြဲ၀
႔ င္ အမ်ားစု
မွာ ပညာေရးဌာနမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းရွင္ (၃) ဦး ထည္သ
့ ြင္း
ထားသည္ကိုေတြ႔ရျပီး၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္
ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ သိမ
ု႔ ဟုုတ္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ
မ်ားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ပါ၀င္သင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းသားကိုယစ
္ ားလွယ္မ်ား ႏွင့္ မိဘကိုယ္စားလွယ္
မ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္သည္။ တုိင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း အလားတူဖြဲစ
႔ ည္းသင့္
သည္။
ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၁၃) တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ (၄၉) တြင္ “မည္သူမွ် ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကား ရမည့္
ဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး သုမ
ိ႔ ဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာ
ေျပာျခင္း၊ ပို႔ခ်ျခင္း မျပဳရ” ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ဤပုဒ္မသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ရာေရာက္သည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ကို
ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ေနရာလည္း ျဖစ္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာသင္ခန္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ
ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိျခင္း၊ မိမိ၏ အယူအဆကို တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အယူအဆမ်ားကိုလည္း နား
ေထာင္ခြင့္ရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျမင္အယူအဆမ်ား တဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ဘဲ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သည့္ အေလ့
အက်င့္ ေကာင္းကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ပုဒ္မ (၅၀) တြင္ “မည္သူမွ် ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကို ထိခုိက္ေစေသာ သုမ
ိ႔ ဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္
မူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားမႈ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မျပဳရ” ဟူ၍ ပါရွိသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္မ၀
ူ ါဒ” ဆုိသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အစုိးရ၏
မူ၀ါဒကို ဆုိလုိဟန္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတခုတြင္ အစုိးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္မတူညီေသာ အျခားအယူအဆမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါ
သည္။ ရိွလည္း ရွိသင့္ပါသည္။ အစိးု ရ၏ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ မတူညီေသာ မူ၀ါဒ မ်ားကို ေျပာ
ဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္လည္း အစုိးရ၏ မူ၀ါဒကို
ေ၀ဖန္ခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (Academic Freedom)

ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၈) ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၂၃ (က) တြင္
အေျခခံပညာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္တမ္းေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုး
ႏွင့္ အညီ သင္ၾကားရမည္ဟုပါရွိသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္ပုိင္သင္ရိုးညႊန္တမ္းေရးဆြဲခြင့္ ေပးထား
ျခင္း မရိွပါ။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္မတူေသာ ပညာေရး ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ရွိသင့္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈကို
ဦးစားေပးေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ဘာသာစကားတခုခုကို အထူးျပဳေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ နည္းပညာကို ဦးစား
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ေပးေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ပညာေရးကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ (alternative) ပုဂၢလိက
ေက်ာင္း စသည္ျဖင့္ ရိွသင့္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ရိုးညႊန္း
တမ္း မတူေသာ္လည္း အစုိးရေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားၾကား အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (minimum
educational standards) ထားရိွျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းကူးေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ပုဒ္မ ၂၃ (ခ) တြင္ “အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သင္ရိုးညႊန္တမ္းျဖင့္ သင္ၾကားေသာ အေျခခံပညာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား သင္ယူသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစရန္ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္
မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာစာသင္ရိုးကို သင္ၾကားျခင္း” ဟု ပါရွိသည္။ “ျပည္ေထာင္စစ
ု ိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္
ေစရန္” ဆိုျခင္းထက္ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာကိသ
ု င္ၾကားရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းမွသာ ဆီေလ်ာ္
ပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာစကားကြဲျပားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာစာ
သင္ရံုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္လာမည္မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူတို႔
၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရိွမွသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ ရွိၿပီး
ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးအရည္အေသြး

ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၁၀) အရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ၊ ပုဒ္မ (၃၀) တြင္ “ပုဂၢလိက
ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအဆင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္မႈေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍
အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေကာ္မတီက ခ်မွတ္သည့္ ပညာအရည္
အေသြးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ပညာအရည္အေသြးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ
သည္။ ပညာေရးအရည္အေသြးကို ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္၍ တဦးတေယာက္ သို႔မဟုုတ္ တစုတဖြဲက
႔ သတ္မွတ္ေသာ စံ
ျဖင့္ မတိုင္းတာသင့္ပါ။ လက္ရိွပညာေရးစနစ္တြင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရည္အေသြးအျဖစ္ တိုင္းတာမႈ
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာလွပါသည္။
အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတခုႏွင့္တခု၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးၾကား ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳးအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာေရးအရည္အေသြး စံ
မ်ားကိုလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးကို က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ လူ႔
အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားျဖင္သ
့ ာ တိုင္းတာသင့္ပါသည္။ ပညာေရးအရည္အေသြးကို လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္
တုိင္းတာရာတြင္ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိမႈ (available) ၊ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ ေနရာရွိမႈ
(accessible) ၊ သင္ယူမႈသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈ (acceptable) ႏွင့္ သင္ယူရရိွသည့္ ပညာရပ္မ်ား ၏ အသံုး၀င္မႈ
(adaptable) တို႔ ပါ၀င္သည္။
ဘ႑ာေရး

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား
အား ေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ အေျခခံပညာ (၁၂) တန္းအထိ အခမဲ့ျဖစ္ရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ၀
႕ င္
ႏုိင္ငံအားလံုး သေဘာတူထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာကို ကေလးအားလံုး အခမဲ့ သင္ယူႏုိင္ရန္ အစိုးရတြင္
တာ၀န္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံဘ႑ာမွ က်ခံရပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစုိးရေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လွ်င္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္အတိုင္း အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပး
သင့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ မိဘ၀င္ေငြနည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္
ႏိုင္ပါမည္။
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ဥပေဒျပဌာန္း၍ ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္၊ အစုိးရေက်ာင္း
မ်ားကုိလည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ အစိုးရက တာ၀န္ယူရပါမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ား
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္၊ အရည္အေသြးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အရ
ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။
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ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးျခင္း
ထက္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားက ပိုမ်ားေနပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမတဦးသည္ ဆရာလုပ္ခြင့္လုိင္စင္မရွိဘဲ၊ မိမိ၏
ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ၀ါသနာအရ စာသင္မိပါက ျပစ္မႈေျမာက္ျပီး၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ဥပေဒျဖစ္ေနပါသည္။ စာသင္
သည့္ အမႈျဖင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ား၌ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမရွိ၍ ရပ္ရြာမွ ကိုယ္တူကိုယ္ထ ဖြင့္ထားေသာ စာ
သင္ေက်ာင္းမ်ားရိွပါသည္။ ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူမ်ားသည္ ဤဥပေဒအရေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။ ဌာေန တုိင္း
ရင္းသားေဒသမ်ားတြငလ
္ ည္း ေဒသခံမ်ားကုိုယ္တုိင္ ထူေထာင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံဆရာ ဆရာမ မ်ား
စြာ ရွိပါသည္။ မွတ္ပံုတင္မရွိ၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရလွ်င္ ထုိေဒသမွ ကေလးမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဆံုးရံႈးရပါမည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္း၊ စာသင္ျခင္းတို႔ကို ျပစ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။
ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒ အခန္း (၁၆) ပုဒ္မ ၆၂ (က) တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
ျပစ္မမ
ႈ ်ားကုိ ရဲအေရးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္း၊ စာသင္ျခင္း တုိ႔ကုိ
ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။
အၾကံျပဳခ်က္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အၾကံျပဳပါသည္။
၁။ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒကို လူ႔အခြင့္အေရးအရ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (rights-based approach) ျဖစ္ေစလိုပါသည္။
၂။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ကို လူသားဖြံ႕ျဖိဳးေရးအျမင္ (humanistic vision) ထားရိွေစလိုပါသည္။
၃။ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒျဖစ္ေစလိုပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိခ
ု ြင့္ စသည့္အေျခခံ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေစလိိုပါသည္။
၄။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္
ၾကီးဌာနသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္၍ အနိမ့္ဆံုးစံ (minimum educational standards) မ်ား
ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈကို လြယ္ကူေစႏိုင္ပါသည္။
၅။ ပညာေရးအရည္အေသြးကို တုိင္းတာရာတြင္ လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာစံမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္
အေျခအေနရွိမႈ (available) ၊ ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ေနရာရွိမႈ (accessible) ၊ သင္ၾကားမႈသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိမႈ
(acceptable) ႏွင့္ သင္ယူရရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ား အသံုး၀င္မႈ (adaptable) တို႔ျဖင့္ တုိင္းတာသင့္ပါသည္။
၆။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္း၍ ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားကို အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အရည္အေသြး
ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမျဖစ္ေစဘဲ၊ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈအရသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၇။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း အစိုးရေက်ာင္းတက္
လွ်င္ ကုန္က်မည့္စရိတ္အတိုင္း အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္မႈ
သည္ မိဘ၏ ဝင္ေငြအေပၚ မူမတည္ဘဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၈။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းထက္ ေဆြးေႏြးညိုႏိုင္းျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း အား
ျဖင့္ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္ပါက အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္သည္
ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ရပ္စဲျခင္း၊ ဆရာလုုပ္ခြငလ
့္ ိုင္စင္ ရပ္စဲျခင္း စသည့္ုသက္ညုာေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားသာျဖစ္သင့္ပါသည္။
------------------------------------------------------------------

	
  

4	
  

