အသိေပးေကညာြခင်း
ရက်စွဲ။ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀
၁။

အေြခခံပညာဦးစီးဌာနမှ သင်ကားေရးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးအေခအေဝများှင့်

ရာထူးအဆင့်များကို (၁၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်ေန�က အသိေပးေကညာခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။
အလယ်တန်းအဆင့်သင်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးေနရာခွင့်ြပအင်အားမှာ
အလယ်တန်းြပ

(၂၅၀၂၅)ဦး

ဒုတိယအလယ်တန်းြပ

(၁၀၀၁၀၂)ဦး

လက်ေထာက်အလယ်တန်းြပ

(၅၀၀၅၁)ဦးတိုကို

မူလတန်းြပ

(၅၂၅၉၄)ဦး

ဒုတိယမူလတန်းြပ

(၆၃၁၁၃)ဦး

လက်ေထာက်မူလတန်းြပ

(၁၉၉၈၅၇)ဦးတိုကို

တရားဝင်ခွင့်ြပပီး

ြဖစ်ပါသည်။

တရားဝင်ခွင့်ြပပီး

ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း၏ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ အလယ်တန်းအဆင့်သင် ဆရာများ

အလယ်တန်းအဆင့်အတွင်း ရာထူးတိုး ရရှိေစရန် ရည်ရ�ယ်ြခင်း၊ မူလတန်းအဆင့်သင် ဆရာများ
မူလတန်းအဆင့်အတွင်း ရာထူးတိုးရရှိေစရန် ရည်ရ�ယ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ယခင်က မူလ တန်းြပမှ
သတ်မှတ်လုပ်သက်ြပည့်မီက အလယ်တန်းြပရာထူးတိုးယူြခင်း၊ အလယ်တန်းြပမှ သတ်မှတ်
လု ပ် သ က် ြပည့် မီ က အထက်တ န်း ြပရာထူ း တိ ုး ယူြခင်း များရှ ိ၍ မလို အ ပ်ဘ ဲ အေြပာင် း အတိ ုး
ကိစများ ေဆာင်ရ�က်ရြခင်း၊ အလယ်တန်းဆင့်/မူလတန်းအဆင့်များတွင် သင်ကားေရး ကမ်းကျင်သူ
များသည် ရာထူးတိုးသြဖင့် အထက်တန်းြပြဖစ်သွားြခင်း၊ အလယ်တန်းြပ ြဖစ်သွားြခင်းများ
ေကာင့် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းအဆင့်များတွင် ကမ်းကျင်သည့် ဆရာ၊ဆရာမများ ဆုံးံးသွားမ
များရှိခဲ့ပါသည်။
၃။

သိုြဖစ်ပါ၍ ယခင်ကမူလတန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ကျေနေသာ ဆရာများသည် ရာထူးတိုး

ယူပါက အလယ်တန်းြပရာထူးတိုးယူရမည်ြဖစ်ပီး အလယ်တန်းြပ ရာထူးရှိေသာ အလယ်တန်း
အဆင့်သင်ေကျာင်းများ၊

အလယ်တန်းေကျာင်းများ၊

အထက်တန်းေကျာင်းများရှိရာသို

ေနရာ

ေြပာင်း ေရ�  ရြခင်း များ ရှ ိပ ါသြဖင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအေနြဖင့ ် သွ ားလာမ အခက် အ ခဲ၊
ေနထို င် မ အ ခက် အခဲ များရှ ိခ ဲ့ ပါသည်။

ယခု အ ေြခခံ ပ ညာမူ လတန် း ေကျာင်း

ဖွ ဲ စည်း ပုံ အ ရ

မူ လ တန် း ေကျာင် း အု ပ ် ( ၁)ဦး၊ မူ လ တန် း ြပ(၁)ဦး၊ ဒု တ ိ ယ မူ လ တန် း ြပ(၂)ဦး၊ လက် ေ ထာက်
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မူ လတန်း ြပ (၃)ဦးတို ြ ဖင့် ဖွ ဲ စည်း ထား၍ လက်ေ ထာက်မ ူလ တန် း ြပရာထူး ြဖင့် တာဝန်ထမ်း
ေဆာင်သူများသည် ဒုတိယမူလတန်းြပ၊ မူလတန်းြပ၊ မူလတန်းေကျာင်းအုပ်ရာထူး များအား
လက်ရှိေကျာင်းတွင်ပင် ရရှိိုင်သည့် အခွင့်အေရးပိုမိုရရှိိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအတူ အေြခခံ
ပညာအလယ်တန်းေကျာင်း ဖွဲစည်းပုံအရ အလယ်တန်းေကျာင်းအုပ်(၁)ဦး၊ အလယ်တန်းြပ (၁)ဦး၊
ဒုတိယအလယ်တန်းြပ

(၄)ဦး၊

ဒုတိယအလယ်တန်းြပ(ကာယ)

(၁)ဦး၊

လက်ေထာက်

အလယ်တန်းြပ (၂)ဦး၊ မူလတန်းြပ(၁)ဦး၊ ဒုတိယမူလတန်းြပ(၂)ဦး၊ လက်ေထာက်မူလတန်းြပ
(၃)ဦးတိုြဖင့်လည်းေကာင်း၊

အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်း

ဖွဲစည်းပုံအရ

အထက်တန်း

ေကျာင်းအုပ်(၁)ဦး၊ အထက်တန်းြပ(၁၂)ဦး၊အထက်တန်းြပ(ကာယ) (၁)ဦး၊ အလယ်တန်းြပ (၁)ဦး၊
ဒုတိယအလယ်တန်းြပ (၄)ဦး၊ လက်ေထာက် အလယ်တန်းြပ(၂)ဦး၊ မူလ တန်းြပ(၁)ဦး၊ ဒုတိယ
မူလတန်းြပ

(၂)ဦး၊

လက်ေထာက်မူလတန်းြပ(၃)ဦးတိုြဖင့်လည်းေကာင်း

ဖွဲစည်းထားသြဖင့်

လက်ရှိေကျာင်း၌တွင် ရာထူးတိုး အခွင့်အေရးများ ပိုမို ရရှိိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၄။

ယခုဖွဲစည်းပုံြပင်ဆင် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဒုတိယအလယ်တန်းြပ ရာထူးမှ ရာထူးတိုးရန်

အလယ်တန်းြပရာထူး (၂၃၀၀၀)ဦးအတွက် ပထမအရစ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေနြခင်း၊ ဒုတိယ
မူလတန်းြပမှ မူလတန်းြပ ရာထူးတိုးရန် (၂၇၀၀၀)ဦးအတွက် ပထမအရစ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရ�က်
ေနြခင်းေကာင့် လစာန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးေနရာအတွက် ေနရာေပါင်း
(၅၀၀၀၀) ရာထူးတိုးရရှိိုင်ြခင်း လက်ေထာက်မူလတန်းြပမှ ဒုတိယမူလတန်းြပ လစာန်းကျပ်
(၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) ရာထူးတိုးရန် (၃၅၀၀၀)ဦးအတွက် ပထမအရစ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရ�က်
ေနြခင်းတိုေကာင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအေနြဖင့် ယခင်ကထက် ရာထူးတိုးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမို
ရရှိိုင်မည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ပထမဦးဆုံး ဖွဲစည်းပုံအသစ်သို အကူး
အေြပာင်း ြဖစ်၍ ဆရာ၊ ဆရာမများအား ရာထူးအေခအေဝ ေြပာင်းလဲြခင်း အမိန�်ြပန်တမ်းများ
ထွက်ရှိပီးအထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်မှာ ြဖစ်ေကာင်းှင့်
ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် လုပ်သက်ရမှတ် အများအနည်းအရ ေရ�းချယ်ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစ်ပီး
လုပ်သက်ရမှတ် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသူများသည် ေကျာင်းေြပာင်းရန်မလိုဘဲ လက်ရှိေကျာင်း
တွင်ပင် ပထမအသုတ်အေနြဖင့် ရရှိသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ေနာင်တွင်လည်း သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ကိုက်ညီမရှိပါက မူလတန်းြပရာထူးအတွင်း

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူများသည်လည်း

အလယ်တန်းဆင့်

သင်ကားေရးကို

စိတ်ဝင်စားမ

ရှိပါက ရာထူးကူးေြပာင်းေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်းှင့် အလယ်တန်းြပ ရာထူးအတွင်း တာဝန်
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ထမ်းေဆာင်ေနသူများသည်လည်း မူလတန်းသင်ကားေရးကို စိတ်ဝင်စားမရှိပါက ရာထူးကူး
ေြပာင်းေလာက်ထားိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၆။

မူလတန်းေကျာင်းအုပ်၊ အလယ်တန်းြပ၊ မူလတန်းြပများကလည်း B.Edဘွဲရရှိပီးသူများ

ြဖစ်ပါက အထက်တန်းသင်ကားေရးကို စိတ်ဝင်စားမရှိလင် အထက်တန်းြပ ရာထူ း ေြပာင်း
အဆို ြပေလာက် ထ ားို င် မ ည့် အ ြပင် မူလ တန်း ေကျာင်း အု ပ် ၊ အလယ် တ န်း ြပ၊

မူလတန်းြပ

များသည်B.Edဘွဲရရှိပီး သတ်မှတ်လုပ်သက်ြပည့်မီပါက ပညာရှင်အဆင့်(၄)ရာထူးတိုးရန် အခွင့်
အလမ်းများလည်း ရရှိိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။

အေြခခံပညာဦးစီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်
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