
 

အမ   ်ိဳးသာ်ိဳးပညာေရ်ိဳးဥပေဒႏွင့္   ယ့္ ်ိဳးဥပေဒက ို ျပ့္ ဆ့္ သည  ဥပေဒၾကမ ်ိဳးအေပၚ ျမန မာႏို ့္ ့္ ံမသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳး ေရွင႕ေဆာ့္ အဖြြဲ႕ (MILI)၏ အႀကျံပ ခ က မ ာ်ိဳး 

မအူာ်ိဳးျဖ့္  တ့္ ျပခ က မ ာ်ိဳး 

- ၂၀၁၀ ခိုႏွငစ ၊ ႏို ့္ ္ံ့ေတာ ၏တရာ်ိဳး၀့္ စာရ့္ ်ိဳးာယာ်ိဳးတိုတ ျပန ခ က မ ာ်ိဳးအရ ျမန မာႏို ့္ ့္ံတြ့္  မသန စြမ ်ိဳးသ ူလူဥ ်ိဳးေရ ၁၃ သ န ်ိဳးခန ႔ ရွင ။ 

- ၂၀၁၁ ခိုႏွငစ ၊ ကမၻာ အစ ရ့္ ခစံာ၏ ခန ႔မွငန ်ိဳးတြက ခ က မႈအရဆ ိုလွင ့္  ၇ သန ်ိဳးခြြဲခန ႔ေသာ လူဥ ်ိဳးေရမွငာ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး ျဖစ ေနသည က ို ေတြ႕ရ။ 

- မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးသည  ျမန မာ လူ႕အဖြဲြ႕အစည ်ိဳး၏အစ တ အပ ို့္ ်ိဳးတစ ခိုျဖစ ၊ ႏို ့္ ္ံ့ေတာ က ေဖာ ေဆာ့္ ေသာ ဥပေဒႏွင့္   မူ၀ါဒတို ့္ ်ိဳးသည  မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအတြက ပါ 

အက ံ ်ိဳး၀့္ ရန  လ ိုအပ ။ မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးကို  မခြြဲျခာ်ိဳးရန လ ိုအပ ။ 

- မသန စြမ ်ိဳးကေလ်ိဳး့္ယ မ ာ်ိဳး၏ပညာေရ်ိဳးက စၥ အေလ်ိဳးမတာ်ိဳး၊ တည  သြ့္ ်ိဳးမစဥ ်ိဳးစာ်ိဳးလွင ့္  ကေလ်ိဳးတို ့္ ်ိဳး ေက ာ့္ ်ိဳးေရာက ရမည ၊ စာတတ ရမည ဆ ိုသည   

ႏို ့္ ္ံ့ေတာ ၏ရည မွငန ်ိဳးခ က  ဘယ ေသာအခါမွင  မျပည  မ ႏို ့္ ။  

- မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးသည  လူတို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးအစ အစဥ ျဖ့္  သာ ပ့္ မပညာေရ်ိဳးစနစ တြ့္  ပါ၀့္ ပညာသ့္ ၾကာ်ိဳးလ ို ၾက။ ပ့္ မလ႕ူအဖြြဲ႕အစည ်ိဳးတြ့္  ၀့္ ဆံ လ ိုၾက။ 

- အတ်ူိဳးပညာေရ်ိဳးသည  မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးက ို လူ႕အဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမွင ေ၀်ိဳးကြာေအာ့္  ခြြဲျခာ်ိဳးေသာ ပညာေရ်ိဳးစနစ ျဖစ ။ အတူ်ိဳးပညာေရ်ိဳးသည  

လတူို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးခရ ်ိဳးအတြက  အေတာက အပံ ေပ်ိဳးသည   ေပါ့္ ်ိဳးက်ူိဳးတံတာ်ိဳးအေနအတာ်ိဳးသာ ျဖစ သ့္  ။  

- မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးက ို ႀက  ဆ ိုပါသည ၊ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး ေက ာ့္ ်ိဳးလာတက ႏို ့္ ပါသည  ဆ ိုသည   ႏႈတ ျဖ့္   ဖ တ ေခၚမႈတစ ခိုတည ်ိဳး သက သက ျဖ့္   စစ မွငန ေသာ 

ပညာေရ်ိဳးမရႏို ့္ ၊ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအတြက ပါ မူ၀ါဒမ ာ်ိဳး ခ မွငတ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ စာသ့္ ေက ာ့္ ်ိဳးတည ေဆာက ပံိုဒ ာို ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳးျပ့္ ဆ့္ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ သ့္ ေတာက ကူပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး 

ျဖည  ဆည ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ သ့္ ရ ို်ိဳးညႊန ်ိဳးတမ ်ိဳးမ ာ်ိဳး ေဖာ ေဆာ့္ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ ကၽြမ ်ိဳးက ့္ ဆရာ/မမ ာ်ိဳး ေလ က ့္  ခန ႔တာ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးႏွင့္   မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးက ို မခြြဲျခာ်ိဳးပြဲ 

စာနာစ တ အျပည  ျဖ့္   လက ခဆံက ဆသံ့္ ၾကာ်ိဳးေပ်ိဳးသည   သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္ ေကာ့္ ်ိဳးျဖစ ေပၚလာရန  စ မံေဆာ့္ ရြက ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးတို ႔ျဖ့္  သာ 

မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး၏ပညာေရ်ိဳးက ို အျပည  အ၀ ရရွင ေစႏ ို့္ ။ 

- ႏို ့္ ္ံ့ေတာ ၏ဘတ ဂ က မေလာက ့္မႈ၊ မျပည  စံိုမႈ အေၾကာ့္ ်ိဳးျပလ က  မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳး ပညာေရ်ိဳးက စၥ လစ လ ်ဴရႈတာ်ိဳးမည ဆ ိုလွင ့္  မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးက ို 

တမ့္ ခြြဲျခာ်ိဳးဆက ဆံျခ့္ ်ိဳးျဖစ ။ 
- ျမန မာ လူ႕အဖြြဲ႕အစည ်ိဳးႏွင့္   ႏို ့္ ္ံ့၏အနာဂတ  ပံိုေဖာ ရာတြ့္  မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးလည ်ိဳး ပညာတတ လူ႕စြမ ်ိဳးအာ်ိဳးအရ့္ ်ိဳးအျမစ မ ာ်ိဳးအျဖစ ျဖ့္   မ မ လူ႕ေဘာ့္ အဖြြဲ႕အစည ်ိဳးက ို 

အက   ်ိဳးျပ ခ ့္ ၊ တာ၀န တမ ်ိဳးေဆာ့္ ေပ်ိဳးခ ့္ ၾကသည ျဖစ ၍ အေလ်ိဳးအနက တာ်ိဳးစဥ ်ိဳးစာ်ိဳး ေဆာ့္ ရြက ေပ်ိဳးရန  တို က တြန ်ိဳးသည ။ 

  



ပိုဒ မ ျပ့္ ဆ့္ (သ ို႔)ျဖည  စြက (သ ို႔)ပယ ဖ က လ ိုသည  အေၾကာ့္ ်ိဳးအရာ ျပ လိုပ ရသည  အေၾကာ့္ ်ိဳးရ့္ ်ိဳး 
၂(အ) 
ဥပေဒၾကမ ်ိဳးတြ့္  
တပ မံျဖည  စြက  
တာ်ိဳးသည  ပိုဒ မ 

လတူ ို့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးဆို သည မွငာ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး အပါအ၀့္  
အေၾကာ့္ ်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာ့္   ပညာသ့္ ယူခြ့္   မရရွင သူမ ာ်ိဳးက ို 
ေက ာ့္ ်ိဳးပညာေရ်ိဳး (သ ို႔) ေက ာ့္ ်ိဳးျပ့္ ပ ပညာေရ်ိဳး တစ ခိုခိုတြ့္  
တန ်ိဳးတပူညာသ့္ ယဆူည ်ိဳးပ်ူိဳးခြ့္   ရရွင ေစရန  အခြ့္  အလမ ်ိဳးႏွင့္   
အာ်ိဳးလံို်ိဳးလက လွငမ ်ိဳးမ ေသာ သ့္ ယေူပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္  (Accessible Learning 
Environment) ဖန တ ်ိဳးေပ်ိဳးသည   အစ အစဥ က ို ဆ ိုလ ိုသည ။ 

အမည ခံပညာသ့္ ယူခြ့္  သက သက ႏွင့္   
အရည အေသြ်ိဳးန မ  ပညာေရ်ိဳးအခြ့္  အလမ ်ိဳးမ ာ်ိဳးသာ ျဖစ မသြာ်ိဳးေစရန  
ရည ရြယ သည ။ 
အခြ့္  အလမ ်ိဳး (Opportunity) ဖန တ ်ိဳးေပ်ိဳးရံိုသာမက 
မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  အေျခအေနအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳး၌ရွင ေသာ 
ကေလ်ိဳးတို ့္ ်ိဳး အလြယ တကလူက လွငမ ်ိဳးမ  ရယ ူ
ပညာသ့္ ယူႏို ့္ သည   သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္  (Accessible 
Learning Enviroment) ပါ ေဖာ ေဆာ့္ ေပ်ိဳးႏ ို့္ မွင 
လတူို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳး ပ ိုမ ိုပ သမည ။ ဥပမာ - 
မသန စြမ ်ိဳးကေလ်ိဳးမ ာ်ိဳး ေက ာ့္ ်ိဳးလာတက ႏို ့္ ပါသည ဆ ိုသည   
Opportunity တစ ခိုတည ်ိဳး ဖြ့္  ေပ်ိဳးရံိုႏွင့္   မလံိုေလာက ပါ။ 
မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး ဂိုဏ သ ကၡာရွင စြာ အမ ာ်ိဳးတန ်ိဳးတ ူ
ေက ာ့္ ်ိဳးလာတက ႏို ့္ သည   အေနအတာ်ိဳးေရာက ေအာ့္  
စာသ့္ ေက ာ့္ ်ိဳးႏွင့္   ပညာေရ်ိဳးပတ ၀န ်ိဳးက ့္ အာ်ိဳး 
ျပ့္ ဆ့္ ေပ်ိဳးတာ်ိဳးရမည ။ (ဥပမာ - ၀ွင ်ိဳးခ ြဲသံို်ိဳးသကူေလ်ိဳးမ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  
မသန စြမ ်ိဳးေက ာ့္ ်ိဳးသာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳးအတြက  
သြာ်ိဳးလာေရ်ိဳးအဆ့္ ေျပေစရန  
စာသ့္ ေက ာ့္ ်ိဳးတည ေဆာက ပံိုဒ ာို ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ျပ့္ ဆ့္ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ 
သ့္ ေတာက ကူပစၥည ်ိဳး (Accessible Teaching Aids)မ ာ်ိဳး 
ျဖည  ဆည ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးႏွင့္  ပါတ သက သည   
ေလ က ့္  ေပ်ိဳးတာ်ိဳးေသာ ကၽြမ ်ိဳးက ့္ ဆရာ/မမ ာ်ိဳး ခန ႔တာ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးႏွင့္   
တန ်ိဳးတူပညာသ့္ ၾကာ်ိဳးေရ်ိဳးက ို အေတာက အကူျပ မည   
၀န ေဆာ့္ မႈမွငန သမွင  ပံ ပ ို်ိဳးေပ်ိဳးသည   အာ်ိဳးလံို်ိဳးလက လွငမ ်ိဳးမ ေသာ 
သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္ ျဖစ ရန လ ိုအပ သည ။ 

အခန ်ိဳး (၁) ေအာက တြ့္  
တပ မံျဖည  စြက လ ိုသည   
အဓ ပၸါယ ဖြ့္  ဆ ိုခ က  ပိုဒ မ 

အာ်ိဳးလံို်ိဳးလက လွငမ ်ိဳးမ ေသာ သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္  (Accessible Learning 
Enviroment)ဆ ိုသည မွငာ မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  
အေျခအေနအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳး၌ရွင ေသာ ကေလ်ိဳးတ ို့္ ်ိဳးအတြက  

၀ွင ်ိဳးခ ြဲလ အသံို်ိဳးျပ ေသာ ကေလ်ိဳးမ ာ်ိဳး တပါ်ိဳးသအူကူအည မလ ိုပြဲ 
သြာ်ိဳးလာေရ်ိဳးအဆ့္ ေျပေစရန  ေက ာ့္ ်ိဳးအ၀့္ ၀၊ စာသ့္ ခန ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ 
ဘိုရာ်ိဳးခန ်ိဳး၊ သ ပၸံခန ်ိဳး၊ အာ်ိဳးကစာ်ိဳးခန ်ိဳး၊ ေရအ မ ႏွင့္   



အတာ်ိဳးအဆ ်ိဳးက့္ ်ိဳးေသာ ေက ာ့္ ်ိဳးႏွင့္   ဆက စပ အသံို်ိဳးအေဆာ့္ ပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊  
လက လွငမ ်ိဳးမ ေသာ သ့္ ရ ို်ိဳးညႊန ်ိဳးတမ ်ိဳးႏွင့္   သ့္ ေတာက ကူပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ 
ကၽြမ ်ိဳးက ့္  ဆရာ/မမ ာ်ိဳး စသည   အဂၤါရပ မ ာ်ိဳးႏွင့္   က ိုက ည ျပည  စံိုေသာ 
ေက ာ့္ ်ိဳး (သ ို႔) ယ့္ ်ိဳးႏွင့္  အလာ်ိဳးသ႑န တူေသာ ၀န ်ိဳးက ့္ က ို ဆို လ ိုသည ။ 

ေက ာ့္ ်ိဳးသာ်ိဳးႏွင့္  သက ဆို ့္ ေသာ ေနရာမွငန သမွင တို ့္ ်ိဳးက ို  
မသန စြမ ်ိဳးေက ာ့္ ်ိဳးသာ်ိဳး/သူမ ာ်ိဳးပါ အလြယ တက ူအခက အခြဲမရွင  
သြာ်ိဳးလာႏ ို့္ ရန  ဆ့္ ေျခေလွင ာလမ ်ိဳးမ ာ်ိဳး 
တာ်ိဳးရွင တည ေဆာက ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ အဆ့္ ေျပေသာ စာသ့္ ခံိုႏွင့္   
စာေရ်ိဳးစာ်ိဳးပြြဲမ ာ်ိဳး၊ အျခာ်ိဳးအသံို်ိဳးအေဆာ့္ ပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး စ မံေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး၊ 
ကေလ်ိဳးတို ့္ ်ိဳး လက လွငမ ်ိဳးမ ႏို ့္ မည   သ့္ ရ ို်ိဳးညႊန ်ိဳးတမ ်ိဳးႏွင့္   
သ့္ ေတာက ကူပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး စ စဥ တာ်ိဳးရွင ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး (ဥပမာ - မ က မျမ့္  
လက စမ ်ိဳးစာေပမ ာ်ိဳး၊ Audio Learning စနစ မ ာ်ိဳး၊ နာ်ိဳးမၾကာ်ိဳး 
ဘာသာျပန စနစ မ ာ်ိဳး)ႏွင့္   မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးက ို တ ေရာက စြာ 
သ့္ ၾကာ်ိဳးေပ်ိဳးႏို ့္ မည   ဆရာ/မမ ာ်ိဳး 
ေလ က ့္  ေမြ်ိဳးတိုတ စ စဥ တာ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးတ ို႔ မျဖစ မေနလ ိုအပ သည ။ 

၄(ဎ) 
အသစ တပ မံ 
ျဖည  စြက ျခ့္ ်ိဳး 

ေက ာ့္ ်ိဳးေနအရြယ  ကေလ်ိဳးပညာသူ့္ယ ႏွင့္   လူ့္ယ အာ်ိဳးလံို်ိဳး 
ပညာသ့္ ခြ့္  ရရွင ေရ်ိဳးအတြက  မသန စြမ ်ိဳးသူႏို ့္ ့္ံသာ်ိဳးမ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  
အေၾကာ့္ ်ိဳးအမ   ်ိဳးမ   ်ိဳးေၾကာ့္   ပညာသ့္ ယူခြ့္  မရရွင သူမ ာ်ိဳးက ို 
ပညာေရ်ိဳးအဆ့္  တို ့္ ်ိဳးတြ့္  တန ်ိဳးတပူညာသ့္ ယခူြ့္  ရရွင ေစရန  
အတပူညာေရ်ိဳးအစ အစဥ ၊ ပညာေရ်ိဳးအတ်ူိဳး၀န ေဆာ့္ မႈႏွင့္   
သ့္ ယေူပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္  (Accessible Learning 
Environment)မ ာ်ိဳးေဖာ ေဆာ့္ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးအပါအ၀့္  
လတူို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးအစ အစဥ  တာ်ိဳးရွင ေရ်ိဳး၊ 

သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္ အာ်ိဳး အတက တြ့္  ရွင့္ ်ိဳးလ့္ ်ိဳးတာ်ိဳးၿပ ်ိဳးျဖစ သည ။ 
သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္ မဖန တ ်ိဳးေပ်ိဳးတာ်ိဳးပါက မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး 
ပ့္ မပညာေရ်ိဳးအစ အစဥ တြ့္  တန ်ိဳးတ ူပါ၀့္ ႏို ့္ မည  မဟိုတ ပါ။ 
အတ်ူိဳးပညာေရ်ိဳးတစ ခိုတည ်ိဳးႏွင့္   မလံိုေလာက ပါ။ 

၂၁(ဃ) 
မူလ ဥပေဒပိုဒ မ 

ပညာအရည အခ ့္ ်ိဳး၊ က ာ်ိဳး/မ၊ အသက အရြယ ၊ 
သန စြမ ်ိဳး/မသန စြမ ်ိဳးျဖစ မႈတ ို႔က ို မကန ႔သတ ပြဲ ကၽြမ ်ိဳးက ့္ မႈက ို ျမွင့္  တ့္ ႏို ့္ ရန  
သတ မွငတ ခ က မ ာ်ိဳးႏွင့္  အည  အစ ို်ိဳးရ (သ ို႔) ပိုဂၢလ ကအဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမ ာ်ိဳးက 
ဖြ့္  လွငစ ေသာ ေက ာ့္ ်ိဳးျပ့္ ပနည ်ိဳးပညာႏွင့္   သက ေမြ်ိဳးပညာေရ်ိဳး၊ 

လတူစ ေယာက ၏အရည အခ ့္ ်ိဳးႏွင့္   
လိုပ ေဆာ့္ ႏို ့္ မႈအာ်ိဳးသာခ က က ို မၾကည  ပြဲ မသန စြမ ်ိဳးမႈက ို 
အေၾကာ့္ ်ိဳးျပ ၍ မသန စြမ ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးအာ်ိဳး ခြြဲျခာ်ိဳးဆက ဆေံနမႈမ ာ်ိဳး 
ပေပ ာက ေရ်ိဳး 

၃၂(ဃ) 
အသစ တပ မံျဖည  စြက ျခ့္ ်ိဳး 

ပ့္ မေက ာ့္ ်ိဳးသို ႔ မတက ေရာက ႏို ့္ ေသာ ဆ့္ ်ိဳးရြဲႏြမ ်ိဳးပါ်ိဳးသမူ ာ်ိဳးႏွင့္   
မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအတြက  ၄့္ ်ိဳးတ ို႔ေနတို ့္ ရာ ရပ ရြာ၌ပ့္  လက လွငမ ်ိဳးမ သည   
ေက ာ့္ ်ိဳးျပ့္ ပ ပညာေရ်ိဳးက ို အခမြဲ  ေဖာ ေဆာ့္ ေပ်ိဳးရမည ။ 

မသန စြမ ်ိဳးသူအမ ာ်ိဳးစိုမွငာ ဆ့္ ်ိဳးရြဲၾကသည ။ ျမန မာႏို ့္ ့္ံရွင  
မသန စြမ ်ိဳးသူအ မ ေတာ့္ မ သာ်ိဳးစို ၈၀% ခန ႔မွငာ 
ဆ့္ ်ိဳးရြဲခ   ႕တြဲ သူမ ာ်ိဳးျဖစ ၍ ပညာေရ်ိဳးစရ တ  က ိုယ တို ့္  က ခံသံို်ိဳးစြြဲရန  
အခက အခြဲရွင သည ။ 

၄၈ ရပ ကြက  (သ ို႔) ေက ်ိဳးရြာလတူိုသည  မ မ ရပ ရြာေဒသရွင  ကေလ်ိဳးတို ့္ ်ိဳးက ို ကေလ်ိဳးမ ာ်ိဳးဟို ေဖာ ျပျခ့္ ်ိဳးတက  ကေလ်ိဳးတို ့္ ်ိဳးဟို 



မူလ ဥပေဒပိုဒ မ မသ့္ မေနရ အခမြဲ ပညာေရ်ိဳးၿပ ်ိဳးေျမာက သည အတ  ၀ ို့္ ်ိဳး၀န ်ိဳးကူည ေပ်ိဳးရမည ။ ေဖာ ျပေရ်ိဳးသာ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးက ို ပ ိုသ့္  ေလ ာ လ ိုအပ သည ။ 
   
သ့္  ေတာ ရာ အခန ်ိဳး (သ ို႔) ပိုဒ မအဆက မ ာ်ိဳးတြ့္  တည  သြ့္ ်ိဳးေစလ ိုသည  အေရ်ိဳးႀက ်ိဳးအခ က မ ာ်ိဳး 
၁။ လူမ   ်ိဳး၊ က ာ်ိဳးမ၊ က ို်ိဳးကြယ သည  ဘာသာ၊ အဆ့္  အတန ်ိဳး၊ မသန စြမ ်ိဳးမႈက ို အေၾကာ့္ ်ိဳးျပ ၍ ေက ာ့္ ်ိဳး၀့္ ခြ့္  က ို မျ့့္္ ်ိဳးပယ ရ။ 
၂။ ပညာေရ်ိဳး၀န ႀက ်ိဳးဌါနေအာက တြ့္  လတူို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးဥ ်ိဳးစ ်ိဳးဌါန (Inclusive Education Department)တစ ခို သ ်ိဳးျခာ်ိဳးတာ်ိဳးရွင ၿပ ်ိဳး လူတို ့္ ်ိဳးအက ံ ်ိဳး၀့္ ပညာေရ်ိဳးအာ်ိဳး 
သက ဆို ့္ ရာ တကၠသ ိုလ ၊ ေကာလ ပ ၊ ေက ာ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္   ပူ်ိဳးေပါ့္ ်ိဳး အေကာ့္ အတည ေဖာ ရန ။ 
ေဆာ့္ ရြက ရမည  တာ၀န မ ာ်ိဳး 

- တကၠသ ိုလ ၊ ေကာလ ပ ႏွင့္   ေက ာ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳးတြ့္  Inclusive Education စစ မွငန တ ေရာက စြာ အေကာ့္ အတည ေဖာ ႏို ့္ ေရ်ိဳးအတြက  
မသန စြမ ်ိဳးအဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္  ပူ်ိဳးေပါ့္ ်ိဳး၍ နည ်ိဳးပညာေ၀မွင ပံ ပ ို်ိဳးမႈ၊ Inclusive Education ႏွင့္  ပါတ သက သည   အေျခခ ံGuideline မူေဘာ့္  စံႏႈန ်ိဳးမ ာ်ိဳး သတ မွငတ ေပ်ိဳးမႈ၊ 
ပံိုမွငန ဆန ်ိဳးစစ ေလ လာသံို်ိဳးသပ မႈ၊ သိုေတသနျပ မႈ၊ အေတြ႕အႀကံ ဖလွငယ မႈ စသည တို ႔ေဆာ့္ ရြက ျခ့္ ်ိဳး။ 

- မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳး လြယ ကူစြာ လက လွငမ ်ိဳးမ  သြာ်ိဳးလာအသံို်ိဳးျပ ႏို ့္ ေရ်ိဳးအတြက  တကသၠ ိုလ ၊ ေကာလ ပ ႏွင့္   ေက ာ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳး၏ 
တည ေဆာက ပံိုဗ သိုကာဒ ာ ို့္ ်ိဳးစံမ ာ်ိဳး သတ မွငတ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးႏွင့္   စစ ေဆ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး။ 

- ေက ာ့္ ်ိဳးႏွင့္  ဆက စပ ပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ သ့္ ေတာက ကူပစၥည ်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္   သ့္ ၾကာ်ိဳးနည ်ိဳးစနစ မ ာ်ိဳးသည  မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးအပါအ၀့္  ကေလ်ိဳးအာ်ိဳးလံို်ိဳး 
လက လွငမ ်ိဳးမ အသံို်ိဳးျပ ရအဆ့္ ေျပေစေရ်ိဳး ကူည ျဖည  ဆည ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး။ 

- ဆရာ/မမ ာ်ိဳးအာ်ိဳး မသန စြမ ်ိဳးမႈႏွင့္  ပတ သက သည   သ့္ တန ်ိဳးမ ာ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳးႏွင့္   မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳးက ို သ့္ ၾကာ်ိဳးေပ်ိဳးႏို ့္ မည   ဆရာမ ာ်ိဳး ေလ က ့္  ေမြ်ိဳးတိုတ ေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး။ 
- အတ်ူိဳးေက ာ့္ ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ ပညာေရ်ိဳးအတူ်ိဳးအစ အစဥ မ ာ်ိဳးႏွင့္   သ့္ ယူေပ ာ ၀န ်ိဳးက ့္ မ ာ်ိဳး ေဖာ ေဆာ့္ ႏို ့္ ေရ်ိဳး တ ေရာက ေသာ အကူအည မ ာ်ိဳးေပ်ိဳးျခ့္ ်ိဳး။ 
- မသန စြမ ်ိဳးအဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမ ာ်ိဳး၊ ပညာေရ်ိဳးက စၥေဆာ့္ ရြက ေနေသာ အဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္   ေတြ႕ဆံိုေဆြ်ိဳးေႏြ်ိဳး၍ အႀကံျပ ခ က မ ာ်ိဳး စဥ ဆက မျပတ ရယူၿပ ်ိဳး Inclusive 

Education ပ ိုမ ိုဖြံ႕ၿဖ  ်ိဳးတ ို်ိဳးတက ေအာ့္  ေဆာ့္ ရြက ျခ့္ ်ိဳးႏွင့္   မူ၀ါဒမ ာ်ိဳး ေဖာ တိုတ ျခ့္ ်ိဳး။ 
- ျပည တြ့္ ်ိဳး/ပ အဖြြဲ႕အစည ်ိဳးမ ာ်ိဳးႏွင့္   ပူ်ိဳးေပါ့္ ်ိဳးေဆာ့္ ရြက ျခ့္ ်ိဳး။ 

တ့္ ျပသ ူ
 
ေနလ့္ ်ိဳးစ ို်ိဳး 
အစ အစဥ ဒါရ ိုက တာ 
ျမန မာႏို ့္ ့္ံ မသန စြမ ်ိဳးသူမ ာ်ိဳး ေရွင႕ေဆာ့္ အဖြြဲ႕ 
 


