ေက္ာငး့အပးရာတျငး အသဵု့်ပဳရမညး ံ

စဵုစမး့ေမ့်မနး့ရနး ၇ အႀကဵဥာဏး ေတာငး့ခဵရနး ၇ တိုငးၾကာ့ရနး မ္ာ့ရိြပါက

သကးေသခဵအေထာကးအထာ့မ္ာ့ ၈

ေအာကးပါရဵု့ႏြငးံအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့သို႔ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ႏိုငးပါသညး

ကေလ့မ္ာ့၏ သကးေသခဵအေထာကးအထာ့မ္ာ့ ၈

ဖုနး့ ွဿ-၃ဿ၅-၃၀၆၅ ဖကးစး ွဿ-၃ဿ၅-၃၀၆၄ ွကးဘးဆိုဒး www.moe.go.th

(ှ) ေမျ့စာရငး့ မိတၱဴ
(ဿ) အကယး၍ ေမျ့စာရငး့မရြိပါက ေမျ့စာရငး့နြငးံ ထပးတူ
အဓိပၸါယးရြိေသာ သကးဆိုငးရာ အစို့ရဌာနမြ ထုတးေပ့ ထာ့သညးံ
သကးေသခဵ အေထာကးအထာ့မ္ာ့
(၀) အကယး၍ အမြတးစဥး (ှ) နြငးံ (ဿ) ပါအတိုငး့ သကးေသခဵ

အထူ့အဖျဲ ံရဵု့အစို့ရ ွနးၾကီ့ဌာန ပညာေရ့ ွနးၾကီ့ဌာနရဵု့
လူမ္ိဳ့စုဆိုငးရာ အေ်ခခဵလူ ံအချငးံအေရ့ေကားမတီ နိုငးငဵမဲ ံသူမ္ာ့ ၇

ဖုနး့ / ဖကးစး ွဿ- ဿ၅ဿ-၆၆ွ၃ ွကးဘးဆိုဒး www.statelessperson.com

အစို့ရ ပညာေရ့စနစးသို ံထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့
ွငးေရာကးသငးၾကာ့နိုငးရနး အတျကး ပူ့ေပါငး့ပါွငးေသာ အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့

ပညာသငးၾကာ့မႈအတျကး ထုတး်ပနးေပ့ေသာ

အဖျဲ ံHighland Peoples Health(HPH) Network

သကးေသအေထာကးအထာ့ စာရျကးစာတမး့ မ္ာ့ရြိရမညး၈ အကယး၍

ဿ၆၆/၁၁-မူဘနး ံဖစးခ္းယျနး့ မယးဆိုငးအုပးစု မယးဆိုငး်မိဳ ံနယး ခ္ငး့ရုိငး့ခရိုငး

-ေဖါငးေဒ့ရြငး့ တခုခု၏ ေထာကးခဵမႈ်ဖငးံ အေ်ခခဵပညာ
သငးၾကာ့မႈအတျကး ပညာေရ့ဌာန တျငး ေလြ္ာကးထာ့ရမညး ၈
အကယး၍ ေထာကးခဵမညးံသူ ေဖါငးေဒ့ရြငး့မ္ာ့နြငးံ

ထိုငး့-်မနးမာ မဟာမိတး ေဖါငးေဒ့ရြငး့ (TACDB)
၀ဿ၅ /ှ ခရစးယာနး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဗဟုိရဵု့ခ္ဳပး , ဖယာ့ထိုငး့လမး့မၾကီ့,
ရာဒးခ္းေထွီဂျငး ,ဘနးေကာကး ှွ၁ွွ၇ ဖုနး့ ွဿ- ဿှ၃-၁၁၃၀ , ွဿ - ၃ှှburmese.org ၈

သကးဆိုငးသူမ္ာ့၏ ကိုယးေရ့ ရာဇွငးမ္ာ့ ကို

မျနးမိတးေဆျမ္ာ့အဖျဲ ံ ထိုငး့ မျနး အသိပညာ်မြငးံတငးေရ့စငးတာ

မိဘအုပးထိနး့သူတို ံ၏ သကးေသခဵအေထာကးအထာ့
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ ၈
(ှ) အိမးေထာငးစုစာရငး့ မိတၱဴ

ရရြိေစရနးနညး့လမး့မ္ာ့ ၈

,ွ၅၁-၅ွ၀-၆၂၃ှ ၈

ေက္ာငး့လာအပးသူမ္ာ့၏ ကိုယးေရ့ရာဇွငး (သို ံ)

ယူေဆာငးလာရမညး၈

ထိုငး့ပညာေရ့စနစးတျငး ပညာသငးၾကာ့ချငးံ

ဖုနး့ / ဖကးစး ွ- ၂၀၃၁-ဿှ၆၂ နြငးံ လကးကိုငးဖုနး့နဵပါတး ွ၅၆-၁၀၀-၅၅၁ွ

ှဿှှ နြငးံ ဖကးစး ွဿ - ဿှ၃-၁၁၃၀ ွကးဘးဆိုဒး www.tacdb-

ဤသို ံ်ပဳလုပးနိုငးရနးအတျကး ှ လကၼ (သို ံ) ဿ လကၼ အရျယး ဓါတးပဵု

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ကေလ့မ္ာ့

၂၄ှ၀ွ

အာမခဵေပ့မညးံပုဂၢိဳလး မရြိပါက စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့မြ

မြတးတမး့်ပဳလုပးရမညး၈

ပညာသငးၾကာ့ႏိုငးချငးံ ရြိသညး

ေစာကးေရြာကးေရ့ ေရြ ံေနမ္ာ့ေကာငးစီ ၇

အ်မငးံပိုငး့ေဒသ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ က္နး့မာေရ့ ၾကညးံရႈေစာကးေရြာကးေရ့

မရြိသူမ္ာ့အတျကး မိဘအုပးထိနး့သူမ္ာ့၏ (သို )ံ သကးဆိုငးရာ NGO

ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့

ေရျြ ံေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့နြငးံ နယးေ်မေ်ပာငး့ေရျြ ံခဵရသူမ္ာ့အာ့ကူညီ

အေထာကးအထာ့ တစဵုတရာမရြိပါက ပညာေရ့ ဦ့စီ့ဌာနမြ

အမြတးစဥး ၀ တျငး ပါသညးံအတိုငး့ သကးေသခဵအေထာကးအထာ့

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာ

ဘနး့ကဒီ့လမး့သျယး ၀ဿ ဖလမး့ ဿ လမး့မၾကီ့၇ဘနးေကာကး ှွှ၂ွ ၇
လကးကိုငးဖုနး့ ွ၅ှ-၂၂၂-ဿှွ၆ ၇
ထိုငး့ မျနး ေလံလာေရ့စငးတာ ွါတးေပါံမး ၈ မဟာခ္ိဳငး့်မိဳ ံနယး ၇ စမျတးဆာချနး
ခရိုငး ၇ လကးကိုငးဖုနး့ ွ၅၄-၆၄ွ-ဿ၆ှဿ
တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ေလံလာေစာငးံၾကညးံေရ့ အဖျဲ ံ အနးဒါမနး

့ Cross

Ethnic Integration in Andaman ၁၆/ ၁ အုပးစု ၁ သကို ံွးပါ ်မိဳ ံနယး ၇
ဖနး့ငါ့ခရိုငး ၅ဿှ၆ွ ၇
ဖုနး့ ွ၄၃-၁၅၃၃၁၄ ၇ ဖကးစးဘျခး
http://snfandaman.org/?name=knowledge&category=8 ၈

(ဿ) မြတးပဵုတငး မိတၱဴ (သို ံမဟုတး)

၂၆ / ှှ၅-ှဿွ ေအကခ္ိဳငး့လမး့သျယး ၅၆ / ၁ ၇ ေအကခ္ိဳငးလမး့မၾကီ့ ၇

(၀) သကးဆိုငးရ အစို့ရဌာနမြ မြတးပဵုတငးနညး့တူ

ဘနး့ဘျနး့ဂျငး ၇ ဘနးေကာကး ှွှ၂ွ ၇

အသဵု့ွငးသညး ံသကးေသခဵ အေထာကးအထာ့မ္ာ့၇ အကယး၍ မိဘ

ဖုနး့ ွဿ- ၁ှ၃-၅ွ၄၀ ၇ လကးကိုငးဖုနး့ ွ၅ှ-၅ဿွ၃-ဿ၃ှ ၇ ွကးဘးဆိုဒး

အုပးထိနး့သူမ္ာ့ အထကးပါ အမြတးစဥး (ှ) (ဿ) နြငးံ(၀) သို ံမဟုတး

www.fry1985.org ၈

ေက့္လကးလူငယးမ္ာ့အတျကးေဖါငးေဒ့ရြငး့” ၏
သကးဆိုငးရာတရာ့ွငးစာရျကးစာတနး့တျငး

မညးသညးံဌာနတျငးမြ မြတးပဵုတငးထာ့်ခငး့ မရြိေသာသူမ္ာ့၏

အခကးအခဲႏြငးံ

ကေလ့မ္ာ့လညး့ အ်ခာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့နညး့တူ

ၿပႆနာရြိသူမ္ာ့ ပညာေရ့ွနးေဆာငးမြဳသို႕

ေက္ာငး့ေနချငး ံရြိသညး ၈

ွငးေရာကးႏိုငးရနးေထာကးပဵံေရ့အစီအစဥး၈
Foundation for Rural Youth (FRY)

ပညာေရ့ ဆိုငးရာ အချငးံအေရ့
ထိုငး့နိုငးငဵရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ သာ့သမီ့မ္ာ့သညး
ဿွွ၂ခုႏြစး ဇူလိုငးလ ၂ ရကးေန႕ အစို့ရ ွနးႀကီ့ခ္ဳပးရဵု့ ွနးႀကီ့မ္ာ့၏
သေဘာတူညီခ္ကးအရ ထိုငး့ အစို့ရ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
ပညာသငးၾကာ့ချငးံရြိသညး။ ယငး့ဆဵု့်ဖတးခ္ကး သညး
ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့
အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ကေလ့မ္ာ့ကိုပါ ပညာသငးၾကာ့ချငးံ ရရြိေစရနး
အချငးံအေရ့ ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး။
(ချ္ငး့ခ္ကး အေန်ဖငးံ-ေနထိုငးရာေဒသတျငး ၿငိမး့ခ္မး့မႈမရြိ၍

ပညာေရ့ေက္ာငး့တျငး နယးေ်မ ကနး႕သတးထာ့်ခငး့ မရြိဘဲ

နယးေ်မ်ဖတးေက္ားချငးံ တစးၾကိမးသာ ေတာငး့ခဵ်ပီ့ ေက္ာငး့ခ္ိနး

သငးယူနိုငးသညး ၊

တစးႏြစးအတျငး့ အသဵု့်ပဳနိုငးသညး ။

(ချ္ငး့ခ္ကးအေန်ဖငး ံ-ေနထိုငးရာနယးေ်မတျငး ်ငိမး့ခ္မး့မႈမရြိ၍

- ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၊ ဥပေဒအရ

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာၾကေသာ ကေလ့မ္ာ့ကိုမူ

ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငး ေနထိုငးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၊ဥပမာ -

ခိုလြဵဳရာနယးေ်မတျငးသာ သငးၾကာ့ချငးံ်ပဳသညး ။

ှ- လူနညး့စု တိင
ု း့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ သာ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ

အခမဲ ံသငးၾကာ့်ခငး့ (ပညာေရ့ဌာနမြ တစးဦ့ခ္ငး့အတျကး ရဵပဵုေငျ
ရရြိ်ပီ့)

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးဘဲ အစို့ရ၏ အိမးေထာငးစုစာရငး့ ဦ့စီ့ဌာနမြ
မြတးပဵုတငးနဵပတး ထုတး်ပနးေပ့ထာ့ေသာ အဖျဲ ံ ှ၂ ဖျ႕ဲ ။
ဿ- ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးေသာ အ်ခာ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၊

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာကေလ့မ္ာ့ (သို ံ) ေရႊ႕ေ်ပာငး့

လူနညး့စုတိုငး့ရငး့သာ့တို ံ၏သာ့သမီ့မ္ာ့ မဟုတးေသာသူမ္ာ့

နယးေ်မတျငးသာ သငးၾကာ့ချငးံ်ပဳသညး။)

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ သာ့သမီ့မ္ာ့သညး အစို့ရေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

(အမြတးစဥး ှ ကဲ ံသို ံ) အပါအွငးနြငးံ ကိုယးေရ့ရာဇွငး

အခမဲ ံ တကးေရာကး သငးၾကာ့နိုငးသညးံ အချငးံအေရ့ရြိၿပီ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စစးတမး့ေကာကး်ပီ့ ဗဟို

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာ ကေလ့မ္ာ့ (သို႕) ေရႊ႕ေ်ပာငး့

ေက္ာငး့စရိတးကုနးက္မႈ မရြိသညးံအ်ပငး အခ္ိဳ႕ေသာ

အိမးေထာငးစုစာရငး့ဌာနတျငး စာရငး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ ကေလ့မ္ာ့ အာ့လဵု့ ဥပေဒနြငးံ အညီ

ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ပညာေရ့ဌာနမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး

ပညာသငးၾကာ့မႈအတျကး နယးေ်မ်ဖတးေက္ားချငးံကို အၾကိမးၾကိမး

ပညာသငးၾကာ့နိုငးချငးံ ရြိသညး။

ထုတးေပ့သညး။

ေတာငး့ခဵစရာမလိုဘဲ ေက္ာငး့ခ္ိနး တစးႏြစးစာ အတျကး

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့ကို ခိုလြဳဵရာ

- ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးေသာ ကေလ့မ္ာ့ ဆိုသညးမြာ
ေရျြ ံေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ်မနးမာ လာအို ကေမၻာဒီ့ယာ့
တို ံ၏ သာ့သမီ့မ္ာ့၊ ထိုငး့နိုငးငဵတင
ျ း ေမျ့ဖျာ့ေၾကာငး့ သကးေသခဵ

အစို့ရက ထိုငး့ႏိုငးငဵသာမဟုတးေသာ ကေလ့မ္ာ့ကို အေ်ခခဵပညာ
မူလတနး့ႀကိဳေက္ာငး့မြ အထကးတနး့ပညာ အဆငးံထိ
ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ကေလ့မ္ာ့ ရရြိသညးံနညး့တူ ကုနးက္စရိတး ၂

ေတာငး့ဆိုနိုငးသညး။
(ချ္ငး့ခ္ကးအေန်ဖငးံေရျြ ံေ်ပာငး့အလုပးသမာ့တို ံ၏သာ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ
ယးေ်မခိုလြဳဵချငး ံေတာငးခဵထာ့သူတိုံ၏သာ့သမီ့ မ္ာ့မပါ) ။

အေထာကးအထာ့ ၊ ေမျ့စာရငး့ ၊ သကးဆိုငးရာ အစို့ရဌာန တို ံမြ

က႑ကို ေထာကးပဵံေပ့သညး။ ၁ငး့တို႕မြာ ှ) က္ဴရြငးစရိတး ဿ)

အေထာကး အထာ့အ်ဖစး ထုတး်ပနးေပ့ထာ့်ပီ့ ထိုငး့နိုငးငဵသာ့အ်ဖစး

ဖတးစာအုပး ၀) ေက္ာငး့သဵု့ပစၥညး့ ၁) ေက္ာငး့ွတးစဵု ၂)

ေက္ာငး့အပးလကးခဵပဵုစဵ စနစး။

မခဵယူရေသ့သူမ္ာ့ကို ဆိုလိုသညး ။

ေက္ာငး့သာ့မျမး့မဵအေထာကးအကူပစၥညး့ႏြငးံ လြဳပးရြာ့မြဳမ္ာ့

အသကးအပိုငး့အ်ခာ့ ၊

- လူနညး့စု တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ စာရငး့တျငး ပါွငးေသာကေလ့မ္ာ့၊ လူနညး့စု

စသညးတို႕ၿဖစးသညး။ ထိုမြ္မကဘဲ ေန႕လညးစာႏြငးံ ႏျာ့ႏို႕တို႕ကိုပါ

- က- အေ်ခခဵပညာမတိုငးမြီ(မူၾကိဳတနး့)အသကး ၁ နြစးမြ ၂ ႏြစးရြိ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ မြတးပဵုတငး ကိုငးေဆာငး အသဵု့်ပဳေသာ ကေလ့မ္ာ့ ။

ေန႕စဥးအစာအာဟာရအၿဖစး ေထာကးပဵံေပ့သညး။

ကေလ့မ္ာ့ ။

- နယးစပးေဒသမ္ာ့တျငး ထုတးေပ့ထာ့ေသာ ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးသညးံ

(ချ္ငး့ခ္ကးအေန်ဖငးံ ပုဂၢလိကေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

- ခ- အေ်ခခဵပညာ မူလတနး့အတျကးအသကး ၇

ယာယီ မြတးပဵုတငး ကိုငးေဆာငးထာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့။

တကးေရာကးသငးၾကာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ မိမိဘာသာ ကုနးက္စရိတး

ႏြစး်ပညးံခါနီ့ကေလ့မ္ာ့ ။

ေပ့ေဆာငးရမညး။)

ေက္ာငး့လကးခဵခ္ိနး

အိမးေထာငးစုစာရငး့ အခ္ကးအလကးမရြိေသာ ကေလ့မ္ာ့ဆိုသညးမြာ အစို့ရမြ ထုတးေပ့ထာ့ေသာ သကးေသခဵ
အေထာကးအထာ့နြငး ံေမျ့ရကး လ ခုနြစးသကၠရာဇး ေနရပးလိပးစာ

- အစို့ရ၏ေဒသခဵအသီ့သီ့မြ
သငးၾကာ့ၿပီ့လြ္ငး ပညာေရ့ဌာန၏ ေအာငးလကးမြတး ရရြိရမညး ။

အေၿခခဵပညာမူလတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့ကို မတးလမြေမလအထိ

ေက္ာငး့ (သို ံ) ပညာေရ့ဌာနမြ ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာ

ႏြစးစဥးႏြစးတိုငး့လကးခဵသညး။

ကေလ့မ္ာ့ (သို ံ) ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၏

- ဘနးေကာကးအတျငး့ရြိ အေၿခခဵပညာမူလတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့ကို

ကေလ့မ္ာ့အတျကး သကးေသခဵ ေအာငးလကးမြတးမ္ာ့ကို

ေဖေဖားွါရီလဆနး့ပိုငး့မြ မတးလလယးအထိ

အထကးတနး့ပညာ အဆငးံ (သို ံ) ဘျဲ ံရသညးအထိ သငးၾကာ့နိုငးသညး။

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ ကေလ့မ္ာ့နညး့တူ ထုတးေပ့ရမညး ံ တာွနးရြိ်ပီ့

ႏြစးစဥးႏြစးတိုငး့လကးခဵသညး။

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးေသာကေလ့မ္ာ့ (သို ံ) ေရႊ႕ေ်ပာငး့

တကးေရာကး သငးၾကာ့ခ္ိနး ်ပီ့ဆဵု့ပါက သကးေသခဵ

အလုပးသမာ့မ္ာ့၏ သာ့သမီ့မ္ာ့သညး မူလတနး့ႀကိဳ ၊ အေ်ခခဵပညာ

ေအာငးလကးမြတးမ္ာ့ကို မညးသညးံ မြတးခ္ကး အေၾကာငး့အရာမြ

အဆငးံမြသညး တကၠသိုလး ဘျဲ ံရသညးအထိ အစို့ရမြ ဖျငးံလြစးထာ့ေသာ

မပါေစဘဲ ထုတးေပ့ရမညး ်ဖစးသညး။

မရြိၾကေသာ ကေလ့မ္ာ့ စသညးတို ံကို ဆိုလိုသညး။

ပညာေရ့ဌာန ၊ အစို့ရေက္ာငး့၊ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ႏြငးံ အ်ခာ့

