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“အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ” အေပၚ သုုံးသပ္ခ်က္  

ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ (NNER)  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိ ုေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုုက္ညီေစရန္ 

လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုုကေရစီက်င့္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီ ေစရန္လည္းေကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 

လူ႔ဂုုဏ္သကိၡာကုုိ ေလးစား တန္ဖိုုးထားမႈ အရလည္းေကာင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ 

ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို ုတင္ျပ အပ္ပါသည္။  

အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ 

(၁) ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ ဒီမိုုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

(၂) တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားအရ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃)မ်ိဳး စနစ္က်င့္သုုံးရန္ 

(၃) မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ပညာေရးလိုုအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာကို ုေလးစား 
ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ကေလးအားလံုုးအတူအကြ ပညာသင္ၾကားေရး (Inclusive 
Education) စနစ္က်င့္သုုံးရန္ 

(၄) ဆရာမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာကိုုေလးစားတန္ဖိုုးထားၿပီး အရည္အခ်င္းျမင့္မား 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

(၅) ေက်ာင္းသားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာစဥ္းစားေတြးေခၚခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုုေဝးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
ထုုတ္ေဖာ္ျပာဆိုုပိုုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖဲြ႕စည္းခြင့္မ်ားကို ုအာမခံရန္  

(၆) ေက်ာင္းအလိုုက္ (သို႕ုမဟုုတ္) ေဒသအလုုိက္လြတ္လပ္စြာ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးခြင္ရ့ွိရန္ 

(၇) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုုိ တိုုးတက္ေစေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးနည္း 
စနစ္မ်ားက်င့္သံုုးရန္ 

(၈) ပညာေရးဆုုိင္ရာအေျခခံမူမ်ားတြင္ လူမႈေရးတရားမ်ွတမႈ (social justice)၊ လူဂုုဏ္သိကၡာ 
(human dignity)၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ (freedom) တိုု႕ကို ုထည့္သြင္းရန္ 

(၉ ) ဘ႑ာေရးက႑တြင္ GDP ၏ ၄-၆ % (သို႕ုမဟုုတ္) တႏိုုင္ငံလံုုးအသုုံးစရိတ္၏ ၁၅-၂၀ % 
ကို ုပညာေရးအသုုံးစရိတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ 

အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။  

(၁) ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း (၄) အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အခန္း (၁၁) ပညာေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈတို႕ုတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုုဒ္မ (၆) ပိုုဒ္ခဲြ (ခ)တြင္ “အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို ု
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုုအပ္ေသာ ေကာ္မတ ီ(သို႕ုမဟုုတ္) 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုု ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း” ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ 

ဒီမုုိကေရစီက်င့္စဥ္ကိုု ဆန႕္က်င္ေနၿပီး အထက္မွ ေအာက္သုုိ႕ အာဏာစီးဆင္း သည္ ့(top-

down) အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုံစံျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာက္ေျခမွအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ေသာ 

(bottom-up) ပံုုစံျဖစ္သင့္ပါသည္။  

ဥပမာအေနျဖင့္ ပုုဒ္မ (၂၇) တြင္ “ေကာ္မရွင္သည္ အဆင့္္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ 

ရပ္မ်ားကို ုလုုအိပ္သလုုိညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ရပ္တည္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကုုိ ဖဲြ႕စည္းေပးရမည္” ဟုုေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ တကၠသိုုလ္မ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းရန္လိုုအပ္လ်ွင္ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္း ခြင့္ရ တကၠသိုုလ္ 

အသီးသီးမွကိုုယ္စားလွယ္မ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းရန္သာျဖစ္သင့္ပါသည္။ အထက္မွ ဖဲြ႕စည္းေပး 

ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ မလိုုအပ္ပါ။  

ပုုဒ္မ (၅၆) ပိုုဒ္ခဲြ (က)တြင္ “ဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္ 

ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတုုိ႔သည္ သက္ဆိုုင္ရာအဆင္ျမင့့္ပညာေက်ာင္းမ်ားကိုု ဤဥပေဒ၊ တည္ဆဲ 

ဥပေဒတုုိ႕ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခဲြရမည္” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ အထက္မွ စီမံခန္႔ခဲြရမည္ဟု ုေဖာ္ျပထား 

သျဖင့္ တကၠသိုုလ္မ်ား၏ ကိုုယ္ပိုုင္ ျပဌာန္းခြင့္ဆုုံးရႈံးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ပုုဒ္မ (၅၇) ပိုုဒ္ခဲြ (က) တြင္လည္း “အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈ 

တို႕ုကိုု ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆိုုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတိုု႕ကေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟုုေဖာ္ျပထားရာ ပညာ 

ေရးဆိုုင္ရာဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ဆရာမ်ားႏွင့္တကြ ေဒသခံ 

မ်ား၏ ပါဝင္ႏိုုင္ခြင့္ ဆံုုးရႈံးသြားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာေရး 

ဆိုုင္ရာအခြင့္အေရး (citizen participation and the rights to education) ကို ုတားဆီး 

ပိတ္ပင္ရာေရာက္ပါသည္။  

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္တကြ အစိုုးရအဖဲြ႕၏ တာဝန္သည္ ေက်ာင္းအသီးသီး၏ကုုိယ္ပိုုင္စီမံခန္႔ခဲြေသာ 

ပညာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုုအပ္ေသာပံ့ပိုုးမႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

ကို ုဥပေဒႏွင့္အညီကာကြယ္ေပးရန္သာ တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ကို ုသက္ဆိုုင္ရာ 

ေက်ာင္းမ်ားသို႕ုလႊအဲပ္သင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ (school governing 

committee) ျဖင့္စီမံခန္႔ခဲြသည့္ စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

၂။ တုုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား  

ကေလးမ်ား၏မိခင္ဘာသာစကား (ကေလးမ်ားကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာစကား) ကုုိအေျချပဳ 

ေသာ ဘာသာစကား (၃) မ်ိဳးစနစ္က်င့္သုုံးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ပညာေရး လိုုအပ္ 
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ခ်က္အရ အႀကံျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာဘာသာစကားကုုိ အေျချပဳ၍ သင္ယူခြင့္ 

ရရွိသျဖင္ ့ကေလးမ်ားေက်ာင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ သင္ၾကားေသာဘာသာရပ္မ်ားကိုု နားလည္ 

ျခင္း၊ မိမိဘာသာစကား၏တည္ေဆာက္မႈႏွင့္အသံုုးဝင္မႈကို ုနားလည္သြားသျဖင့္ အျခားဘာသာ 

စကားမ်ား (ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္ စသည္) တို႕ုကိုုသင္ယူရန္ လြယ္ကူျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 

မ်ားရရိွပါသည္။ 

ပုုဒ္မ (၄၃) တြင္ “ျမန္မာဘာသာ (သို႕ုမဟုုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာတဲြ၍ျဖစ္ေစ သင္ၾကားႏိုုင္သည္” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ အျခား 

တိုုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားကိုု သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္အသံုုးျပဳျခင္းကိုု တားဆီးထားပါသည္။  

ပုုဒ္မ (၄၄) တြင္ “တိုုင္းေဒသႀကီး (သို႕ုမဟုုတ္) ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုငု္းရင္းသားစာေပႏွင့္ 

ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈကုုိ သက္ဆိုုင္ရာတိုုင္းေဒသႀကီး (သို႕ုမဟုုတ္) ျပည္နယ္အစိုုးရအဖဲြ႔၏ 

အစီအစဥ္ျဖင့္ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္မွစတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ 

တိုုးခ်႕ဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ တိုုင္းရင္းသားဘာသာ 

စကားမ်ားကို ုဘာသာရပ္တစ္ခုုအေနျဖင့္သာခြင့္ျပဳၿပီး မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား 

စုုံသင္ၾကားေရး (Mother Tongue Based Multilingual Education) မဟုုတ္ပါ။ အႀကံျပဳလို ု

သည္မွာ ေရွးဦးကေလး ပညာေရးအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကား ၁၀၀% ၊ မူလတန္းေအာက ္

ဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကား ၆၀ % ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိ႕ုအတြက္ ၄ဝ% ၊ 

မူလတန္းအထက္ဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကား ၄၀% ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားတိ႕ု 

အတြက္ ၆၀% စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုုးခ်ဲ႕သင္ၾကား သင့္ပါသည္။  

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားစြာရိွေသာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကား 

ကိ ုသင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္စကားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ကိစၥအတြက္ ေက်ာင္းအလိုက္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိ 

သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ကေလးမ်ားတက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းတြင္ ကရင-္ျမန္မာ-

အဂၤလိပ္၊ မြန္ကေလးမ်ားတက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းတြင္ မြန-္ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ စသည ္ျဖင့္ သင ္

ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအစရိွသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္း လာၾကေသာ 

ကေလးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာစကားကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ 

ေက်ာင္း အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာဘာသာကိ ုသင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး၊ လူဦးေရမ်ား 

ေသာ တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက အဆိုပါတုိင္းရင္းသားကေလးမ်ား၏ ဘာ 

သာစကားကိ ုအထူးျပဳေသာ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ- ရွမ္း-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္)။  

(၃) အားလုုံး အက်ဴံးဝင္ပညာေရး (Inclusive Education)  

ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအခြင့္အေရး (rights-based) ကိုုအေျခခံလ်ွက္ တန္းတူညီမ်ွမႈ (equity) 

ႏွင့္ ကေလးအားလံုုးအတူတကြသင္ၾကားႏိုုင္ေရး (inclusion) တို႕ုသည္ ႏိုုင္ငံတကာ၏ ၂၀၁၅ 
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အလြန္ အားလုုံးအတြက္ပညာေရးဆိုုင္ရာ သေဘာထားျဖစ္ပါသည္။ သို႕ုရာတြင္  အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးဥပေဒ ပုုဒ္မ (၂) ပိုုဒ္ခဲြ (ဘ) အဓိပၺါယ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ပုုဒ္မ (၄) ပိုုဒ္ခဲြ 

(ဂ) ပညာေရးဆုုိင္ရာအေျခခံမူတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ (၃၇) ေက်ာင္း အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

တြင္လည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ (၄၁) ပိုုဒ္ခဲြ (ခ) သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ဆိုုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင ္လည္း 

ေကာင္း ႏိုုင္ငံတကာပညာေရးသေဘာထားျဖစ္ေသာ “ပညာေရးအခြင့္ အေရး၊ တန္းတူညီမ်ွမႈ 

ႏွင့္အတူတကြ သင္ၾကားပိုုင္ခြင့္” တို႕ုပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ မသန္စြမ္းအမ်ိုုဳး အစားအလိုုက္ ခဲြျခား 

သင္ၾကားသည္ ့“အထူးပညာေရးအစီအစဥ္” ကိုုသာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအထူးအစီအစဥ္သည္ 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားကို ုအျခားကေလးမ်ားႏွင့္ခဲြျခားျခင္း (exclusion) ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤ 

အခ်က္ကုုိ ျပင္ဆင္ရန္ ထပ္မံတုုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  

(၄) ဆရာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ဂုုဏ္သိကၡာ  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၏ ပညာေရးဆိုုင္ရာအေျခခံမူမ်ားထမဲွ ပုုဒ္မ (၄) ပိုုဒ္ခဲြ ( ဍ ) တြင္ 

“ပညာေရးဝန္ထမ္းအားလံုုး၏အရည္အေသြးႏွင့္ လူမႈဘဝျမွင့္တင္ေရးကိုု အေလးထားေဆာင္ 

ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ကိုုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ကာ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ ရြက္ ႏုိင္မႈႏွင့္ 

ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူတတ္မႈတိုု႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈအေပၚမူတည္၍ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလ်ွာခ် သည့္စနစ္ကိုု 

က်င့္သုုံးေရး” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ ဆရာမ်ား ကိုုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ လာမသွာ ဗဟိုုခ်ဳပ္ 

ကိုုင္မႈစနစ္ကိုုေလ်ွာ့ခ်မည္ဟုု အဓိပၺါယ္ရသည္။ ဆရာမ်ား ကိုုယ္က်င့္တရား မေကာင္းေသး၍  

ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈဆက္လက္ထားရွိမည္ဟုု ဆိုုလုုိရာေရာက္သည္။ ဤအခ်က္ သည ္ဆရာမ်ားကို ု

ေစာ္ကားရာေရာက္ေနပါသည္။ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုငမ္ႈစနစ္ကို ုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုုံး ခဲ့သျဖင့္ ဆရာ 

မ်ား၏ ကိုုယ္ပိုုင္ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္တီထြင္ဖန္တီးခြင့္မ်ား ဆံုုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ရာတြင္ ဆရာမ်ား၏ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ ႏွင့္ တီထြင္ ဖန္တီးခြင့္မ်ားကိုု ေပးရပါမည္။ 

ပညာေရးဌာနမွ ဆရာမ်ား၏အရည္အေသြးျမင့္မားရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္။  

(၅) ေက်ာင္းသားမ်ား၏လြတ္လပ္ခြင့္  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚခြင့္၊ လြတ္လပ္ 

စြာစုုေဝးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုပိုုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖဲြ႕စည္း 

ခြင္မ့်ားကို ုေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ပုုဒ္မ (၂) ပိုုဒ္ခဲြ (ဆ)တြင္ 

“အမ်ိဳးသားပညာေရး ဆိုုသည္ မွာ …… ဘက္စံုုအေတြးအေခၚမွန္ကန္၍ …… ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိး 

တက္ေရးသိုု႕ လမ္းညႊန္ပိုု႕ေဆာင္ ႏိုုင္စြမ္းရွိသည့္ ပညာေရးကို ုဆိုုလုုိသည္” ဟုုေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ “ဘက္စံုုအေတြးအေခၚမွန္ကန္” ဆိုုသည့္အစား “လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ” ဟုုျပင္ဆင္ရန္ 

တိုုက္တြန္းပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ စုုေဝး ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ တို႕ုသည္ 

အေျခခံ ဒီမိုုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။  
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(၆) သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းလြတ္လပ္ခြင့္  

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈတြင္ ေက်ာင္းအလိုုက္ (သို႕ုမဟုုတ္) ေဒသအလုုိက္ လြတ္လပ္စြာ 

သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း ဖြ႔ံၿဖိဳးခြင့္ကုုိ အာမခံသင့္သည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ပုုဒ္မ (၃၉ ) ပုုိဒ္ခဲြ (စ) 

ႏွင့္ (ဆ) တို႕ုတြင္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းစံမ်ားထားရိွေရးႏွင့္ သင္ရိုုး ညႊန္းတမ္္းစံကုုိ အေျခခံ၍ သင္ရိုုး 

ညႊန္းတမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကိုု ေဒသအလုုိက္လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္ခြင့္ရွိေရးဟုု ပါရွိသျဖင္ ့အားတက္ 

ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုုိးရအဖဲြ႔မွေရးဆဲြထားသည့္ အေျခခံ ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)၏ ပုုဒ္မ 

(၈) တြင္ အစိုုးရအဖဲြ႕သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္၏ ေအာက္တြင္ အေျခခံပညာေရး 

ေကာင္စီကိုုဖြဲ႕စည္းရန္လည္းေကာင္း၊ ပုုဒ္မ (၁၃) တြင္ အထက္ပါ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီ 

သည ္အေျခခံပညာ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုုးစာအုုပ္ေကာ္မတီ ကို ုဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ု

ေဖာ္ျပထားသည္။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုုးစာအုုပ္မ်ားကုုိ အစုုိးရမွ ေရးဆြဲရမည္ဟု ု

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က ္သည္  ေက်ာင္းအလိုုက္ (သို႕ုမဟုုတ္) ေဒသအလုုိက္ 

လြတ္လပ္စြာ သင္ရိုုုုးညႊန္းတမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးခြင္ ့ကို ုအသိအမွတ္မျပဳ။ ထို႕ုေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး 

ဥပေဒသည္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုုိ အာမခံသင့္သည္။  

(၇) သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္း  

ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုုိတိုုးတက္ေစေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း 

တို႕ုကိုုလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ 

အစိုုးရအဖဲြ႕မွ ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ပုုဒ္မ (၂၁) ပိုုဒ္ခဲြ (က)တြင္ 

“ေက်ာင္းသားဗဟုုိျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ုအေလးထား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္” 

ဟုုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ယူရာတြင္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈနည္းလမ္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ဥပမာ- စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူမႈ (enquiry-based learning)၊ သုုေတသန 

ျပဳေလ့လာမႈ (research-based learning)၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ုအေျခခံေသာ သင္ယူမႈ (brain-

based learning)၊ ဆရာဦးေဆာင္ေသာသင္ၾကားမႈ (teacher’s guidance) စသည္တိုု႔ျဖစ္ပါ 

သည္။ သင္ၾကားမႈ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုုသာ ဥပေဒတြင္ မျပဌာန္းသင့္ပါ။ နည္းစနစ္ အားလံုုးကုုိ 

လႊမ္းၿခံဳ သည္ ့“သင္ယူမႈကိုု ဗဟိုုျပဳေသာ” နည္းစနစ္မ်ားကို ုက်င့္သုုံးမည္ဟုု ေဖာ္ျပလ်ွင ္လံု ု

ေလာက္ပါသည္။  

ေက်ာင္းသားမ်ား၏တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုုးရ၏အေျခခံ ပညာ 

ေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ပုုဒ္မ (၂၂) တြင္ ယခင္နည္းေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အဆံုုးသတ္ ရလဒ္ ကို ု

စစ္ေဆးသည္ ့(summative assessment) စနစ္ကိုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 

သင္ယူမႈကိုု တိုုးတက္ေစေသာစစ္ေဆးနည္း (formative assessment) ကို ုအႀကံျပဳလိုုပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုုိ တိုုးတက္ေစေသာ သင္ၾကားနည္း 

စနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးအကျဲဖတ္နည္းစနစ္မ်ား ကို ုေဖာ္ျပထားသင့္ပါသည္။  
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(၈) ပညာေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံမူ  

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဒီမိုုကေရစီ ပါတီစံုုစနစ္ကိုု က်င့္သုုံးေနၿပီျဖစ္၍ လူအမ်ားႏွင့္ကိုုက္ညီသည့္ 

အေျခခံမူမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရးတရားမ်ွတမႈ၊ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တိုု႕ကို ုပညာေရး 

ဆိုုင္ရာ အေျခခံမူတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

(၉ ) ဘ႑ာေရး 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၏ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ အားလံုုးအတြက္ ပညာေရး (Education for 

All) ႏိုုင္ငံတကာ ရည္မွန္း ခ်ကႏ္ွင့္ The Muscat Agreement 2014, UNESCO အရ  ဂ်ီဒီပီ 

(Gross Domestic Product) ၏ ၄% မ ွ၆% အထ ိ(သိ႕ုမဟုတ္) တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏အသံုးစရိတ ္

(National Budget) ၏ ၁၅% မ ွ၂ဝ% အထ ိပညာေရးအသံုးစရိတ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး 

ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

 

ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ (NNER)  

၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက ္ 

 


