ေကားေစားေနာေက္ာငး့တျငးတကးေရာကးသငးၾကာ့ႏိုငးရနးလိုအပးသညးံလုပးထဵု့လု

ဿ. ေလြ္ာကးလျာပဵုစဵ

ပးနညး့မ္ာ့

၀. ကားလဵပါအက္ီအ်ဖဴေရာငးွတးဆငးထာ့ေသာ

အသကးအကနး႔အသတး
(က)အသကးအကနး႔အသတးမရိြေသားလညး့ေလ္ြာကးထာ့သူမြာအသကး
(ှ၃)ႏြစးမ်ပညးံေသ့ပါက နယးေ်မပညာေရ့မႈ့ရဵု့သို႔သတငး့ပို႔ရမညး၈
နယးေ်မပညာေရ့ရဵု့မြေကားေစားေနားဌာနသို႔ဆကးလကးေပ့ပို႔ ေပ့မညး၈
၁ငး့မြတဆငးံေကားေစားေနားရဵု့မြဆကးလကးစီစဥးေဆာငးရျကးေပ့မညး၈
(ခ) တကးေရာကးမညးံသူမြာအသကး (ှဿ) ႏြစး်ပညးံ်ပီ့
(ပညာေရ့စနစး၏်ပဌာနး့ခ္ကးအရ)
အေ်ခခဵပညာေရ့အဆငးံသငးရို့ညျနး့တမး့
ေအာငး်မငးေအာငးတကးေရာကးသငးၾကာ့ႏိုငးသူ်ဖစးရမညး၈
ေက္ာငး့သူ ေက္ာငး့သာ့လကးခဵခ္ိနးမ္ာ့

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့မဟုတးလဲ

ှလကးမအရျယးမ္ကးနာဓါတးပုဵ ဿ ပဵု
စဵုစမး့ေမ့်မနး့ရနး ၇ အႀကဵဥာဏး ေတာငး့ခဵရနး ၇ တိုငးၾကာ့ရနး မ္ာ့ရိြပါက
ေအာကးပါရဵု့ႏြငးံအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့သို႔ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ႏိုငးပါသညး
အထူ့အဖျဲ ံရဵု့အစို့ရ ွနးၾကီ့ဌာန ပညာေရ့ ွနးၾကီ့ဌာနရဵု့
လူမ္ိဳ့စုဆိုငးရာ အေ်ခခဵလူ ံအချငးံအေရ့ေကားမတီ နိုငးငဵမဲ ံသူမ္ာ့ ၇
ေရျြ ံေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့နြငးံ နယးေ်မေ်ပာငး့ေရျြ ံခဵရသူမ္ာ့အာ့ကူညီ
ေစာကးေရြာကးေရ့ ေရြ ံေနမ္ာ့ေကာငးစီ ၇

သငးၾကာ့မႈအပိုငး့ှ အတျကးႏြစးစဥး ြဧ်ပီလ ှ - ၀ွ ရကးအတျငး့

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

-

သငးၾကာ့မႈအပိုငး့ဿ အတျကးႏြစးစဥး ြေအာကးတိုဘာလ ှ - ၀ှ

အစို့ရ ပညာေရ့စနစးသို ံထိုငး့နိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့

ေက္ာငး့တကးရနးေလြ္ာကးလျာတငးသူမ္ာ့လိုအပးသညးံေထာကးခဵစာမ္ာ့
(ထိုငး့အစို့ရေက္ာငး့မ္ာ့တျငးမတကးေရာကးခဲံဖူ့ပါက)
ှ.ေလြ္ာကးလျာတငးသူမ္ာ့လိုအပးသညးံကိုယးပိုငးစာရျကးစာတမး့ေထာကးခဵစာ
မ္ာ့

ွငးေရာကးသငးၾကာ့နိုငးရနး အတျကး ပူ့ေပါငး့ပါွငးေသာ အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့
အ်မငးံပိုငး့ေဒသ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ က္နး့မာေရ့ ၾကညးံရႈေစာကးေရြာကးေရ့
အဖျဲ ံHighland Peoples Health(HPH) Network
၂၄ှ၀ွ

(1) ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့မဟုတးသူမ္ာ့အတျကးမြတးပဵုတငး

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

(သိ)ု႔ လူနညး့စုမြတးပဵုတငးကဒး(သိ)ု႔ ထိုငး့အမ္ိဳ့သာ့

,ွ၅၁-၅ွ၀-၆၂၃ှ ၈

ေမျ့စာရငး့မိတၱဴ
(ဿ) ေမျ့စာရငး့မရိြပါက၇ ေမ့ဖျာ့ေၾကာငး့ ေထာကးခဵစာ (သို႔မဟုတ)း
အစို့ရဌာမြထုတးေပ့သညးံ အလာ့တူအေထာကးအထာ့ကို

burmese.org ၈

မ္ာ့မရိြပါကအစို့ရဌာနမြထုတးေပ့သညးံ အေထာကး အထာ့တစးခုခု(သိ)ု႔

မျနးမိတးေဆျမ္ာ့အဖျဲ ံ ထိုငး့ မျနး အသိပညာ်မြငးံတငးေရ့စငးတာ

(၁) အကယး၍ အမြတးစဥး (ှ) (ဿ)နြငးံ (၀)ပါအတိုငး့
သကးေသခဵအေထာကးအထာ့ မရြိသူမ္ာ့အတျကး မိဘအုပးထိနး့သူ မ္ာ့၏
(သို ံ) သကးဆိုငးရာ NGO -ေဖါငးေဒ့ရြငး့ တခုခု၏ ေထာကးခဵမႈ်ဖငးံ
အေ်ခခဵပညာ သငးၾကာ့မႈအတျကး ပညာေရ့ဌာနတျငး
ေလြ္ာကးထာ့ရမည၈း
(၂) အကယး၍ ေထာကးခဵမညးံသူ (သို ံ) အမြတးစဥး ၁
ကဲံသို ံေဖါငးေဒ့ရြငး့မ္ာ့နြငးံ အာမခဵေပ့မညးံပုဂၢိဳလး မရြိပါက စာသငး
ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ေက္ာငး့လာအပးသူမ္ာ့၏ ကိုယးေရ့ရာဇွငး (သို ံ)
သကးဆိုငးသူမ္ာ့၏ ကိုယးေရ့ ရာဇွငးမ္ာ့ကို မြတးတမး့်ပဳလုပးရမညး၈
အကယး၍ကိုယးပိုငးမြတးတမး့်ဖညးံစျကးမညးဆိုပါ
ှလကးမ(သိ)ု႔ ဿလကးမအရျယးမ္ကးႏြာဓါတးပုဵကို
အသဵု့်ပဳရနးယူေဆာငးလာရမညး၈

သိတ
႔ု ကးေရာကးႏင
ုိ းရနးနညး့လမး့မ္ာ့

ရာဒးခ္းေထွီဂျငး ,ဘနးေကာကး ှွ၁ွွ၇ ဖုနး့ ွဿ- ဿှ၃-၁၁၃၀ , ွဿ - ၃ှှ-

(၀) အပိုငး့(ှ) ႏြငးံ(ဿ) ပါအတိုငး့အေထာကးအထာ့

ကိုယးပိုငးအေထာကးအထာ့မရိြသူမ္ာ့အတျကး

(ေကားေစားေနာ)

၀ဿ၅ /ှ ခရစးယာနး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဗဟုိရဵု့ခ္ဳပး , ဖယာ့ထိုငး့လမး့မၾကီ့,
ှဿှှ နြငးံ ဖကးစး ွဿ - ဿှ၃-၁၁၃၀ ွကးဘးဆိုဒး www.tacdb-

ထာ့သညးံစာရျကးစာတမး့တို႕ကိုအသုဵ့ၿပဳႏိုငးသညး၈

်ပငးပသငးၾကာ့မႈပညာေရ့

ထိုငး့-်မနးမာ မဟာမိတး ေဖါငးေဒ့ရြငး့ (TACDB)

အသဵု့်ပဳႏိုငးပါသညး၈

ပညာေရ့ွနးၾကီ့ဌာနမြ သတးမြတး

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့မဟုတးသူမ္ာ့အတျကး

ဿ၆၆/၁၁-မူဘနး ံဖစးခ္းယျနး့ မယးဆိုငးအုပးစု မယးဆိုငး်မိဳ ံနယး ခ္ငး့ရုိငး့ခရိုငး

ကိုယးပိုငးအေထာကးအထာ့ရိြသူမ္ာ့အတျကး

မြတးပဵုတငးစာ့ရငး့မွငးသူမ္ာ့အတျကး ထုတးေပ့သညးံကဒး

ေနသူအာ့လဵု့ပညာသငး ၾကာ့ႏိုငးသညး

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

-

ရကးအတျငး့

ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး ေနထိုငး

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
၂၆ / ှှ၅-ှဿွ ေအကခ္ိဳငး့လမး့သျယး ၅၆ / ၁ ၇ ေအကခ္ိဳငးလမး့မၾကီ့ ၇
ဘနး့ဘျနး့ဂျငး ၇ ဘနးေကာကး ှွှ၂ွ ၇
ဖုနး့ ွဿ- ၁ှ၃-၅ွ၄၀ ၇ လကးကိုငးဖုနး့ ွ၅ှ-၅ဿွ၃-ဿ၃ှ ၇ ွကးဘးဆိုဒး
www.fry1985.org ၈

ေက့္လကးလူငယးမ္ာ့အတျကးေဖါငးေဒ့ရြငး့” ၏
သကးဆိုငးရာတရာ့ွငးစာရျကးစာတနး့တျငး
အခကးအခဲႏြငးံ
ၿပႆနာရြိသူမ္ာ့ ပညာေရ့ွနးေဆာငးမြဳသို႕
ွငးေရာကးႏိုငးရနးေထာကးပဵံေရ့အစီအစဥး၈
Foundation for Rural Youth (FRY)

ပညာသငးၾကာ့ႏိုငးသညးံအချငးံအေရ့

အခ္ကးအလကးမရြိေသာသူမ္ာ့သညး အေ်ခခဵပညာ

သငးၾကာ့ၿပီ့လြ္ငး ပညာေရ့ဌာန၏ ေအာငးလကးမြတး

ဿွွ၅ခုႏြစး ဇူလိုငးလ ၅ ရကးေန႕ ထိုငး့ႏိုငးငဵအစို့ရ

အဆငးံမြသညး တကၠသိုလးဘဲျ ံရသညးအထိ အစို့ရမြ

ရရြိရမညး ။

ွနးႀကီ့မ္ာ့၏ သေဘာတူညီခ္ကးအရ

ဖျငးံလြစးထာ့ေသာ ပညာေရ့ဌာန၊ အစို့ရေက္ာငး့၊

ေကားေစားေနာ (သို ံ) ်ပငးပ ပညာေရ့ဌာနမြ ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့

ထိုငး့ႏိုငးငဵအတျငး့ ေနထိုငးလ္ကးရြိ

ပုဂၢလိကေက္ာငး့ႏြငးံ အ်ခာ့်ပငးပ ပညာသငးၾကာ့သညးံ

မဟုတးသူမ္ာ့ (သို႕)

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့မဟုတးသူအာ့လဵု့ေအာကးပါ

ဌာနမ္ာ့တျငး နယးေ်မကနး႕သတးထာ့်ခငး့ မရြိဘဲ

အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာရငး့တျငးအခ္ကးအလကးမရြိေသာသူ

အဓိကအခ္ကးပါအတိုငး့ ပညာသငးယူချငးံ

သငးယူနိုငးသညး။ (ချ္ငး့ခ္ကး အေန်ဖငးံ-ေနထိုငးရာေဒသ

မ္ာ့အတျကး သကးေသခဵ ေအာငး်မငးမႈ လကးမြတးမ္ာ့ကို

တျငးၿငိမး့ခ္မး့မႈမရြိ၍ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာသူမ္ာ့သညး

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မ္ာ့နညး့တူ ထုတးေပ့ရမညး ံ တာွနးရြိ်ပီ့

မိမိခိုလြဳဵရာနယးေ်မတျငးသာသငးၾကာ့ချငးံ ်ပဳသညး။)

တကးေရာကး သငးၾကာ့ ခ္ိနး်ပီ့ဆဵု့ပါက

ရြိပါသညး။(ချ္ငး့ခ္ကး အေန်ဖငးံေနထိုငးရာေဒသတျငး ၿငိမး့ခ္မး့မႈမရြိ၍
ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးလာသူမ္ာ့သညး မိမိခိုလြဳဵရာ
နယးေ်မတျငးသာ သငးယူချငးံ်ပဳသညး)
ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့ (သို႕)
အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာ့ရငး့တျငး အေထာကးအထာ့မရြိ
ေသာသူမ္ာ့ အာ့လဵု့ ဥပေဒနြငးံအညီပညာသငးယူနိုငးချငးံ
ရြိသညး။
“ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့” ဆိုသညးမြာ -

ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့မြတးပဵုတငးမရိြေသာ
(သိ)ု႔ ႏိုငးငဵသာ့လကးမြတး
မဟုတးေသာအ်ခာ့ေသာလကးမြတးမ္ာ့
ကိုငးေဆာငးထာ့သညးံ ်မနးမာ၊
လာအိုႏြငးံကမးေမၻာဒီ့ယာ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္
ာ့

-

လူနညး့စုမြတးတမး့စာရငး့တျငးပါွငးသူမ္ာ့

-

လူနညး့စုမြတးပဵုတငးကိုငးေဆာငးထာ့သူမ္ာ့

-

အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာ့ရငး့တျငးအေထာကးအထာ့မ
ရိြသူမ္ာ့အတျကးထုတးေပ့ေသာကဒးကိုငးေဆာငးထာ့
သူမ္ာ့
“အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာ့ရငး့တျငးအေထာကးအထာ့
မရိြသူမ္ာ့” ဆိုသညးမြာ မညးသညးံႏိုငးငဵသာ့်ဖစးေၾကာငး့၊
ေမျ့ႏြစးသကၠရာဇးႏြငးံအတညးတက္ေနထိုငးမႈႏြငးံ
ပါတးသကး၍ အစို့ရဌာနမ္ာ့မြထုတးေပ့ေသာ
စာရျကးစာတမး့အေထာကးအထာ့မရိြသူမ္ာ့ကိုဆိုလို
ပါသညး။

အထကးတနး့ပညာ အဆငးံ (သို ံ) ဘျဲ ံရသညးအထိ
သငးၾကာ့နိုငးသညး။
ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့ (သို႕)
အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာ့ရငး့တျငးကိုယးေရ့ကိုယးတာ

သကးေသခဵေအာငးလကးမြတးမ္ာ့ကို မညးသညးံ
အခမဲ ံသငးၾကာ့်ခငး့၊

မြတးခ္ကးအေၾကာငး့အရာမြ မပါေစဘဲ ထုတးေပ့ရမညး

စာသငးႏြစးသငးတနး့ကာလမ္ာ့အတျကးအခေၾက့ေပ့စရာမလို

်ဖစးသညး။

(ေကားေစားေနားပညာေရ့ ဌာနမြ တစးဦ့ခ္ငး့အတျကး ရဵပဵုေငျ
ရရြိ်ပီ့)
ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ မဟုတးသူမ္ာ့ (သို႕)
အမ္ိဳ့သာ့သနး့ေခါငးစာ့ရငး့တျငး အခ္ကးအလကးမရြိေသာသူ
်ပငးပသငးၾကာ့မႈစနစးႏြငးံလျတးလပးစျာသငးယူမူစနစးမ္ာ့တျငး
တကးေရာကးပညာသငးယူရနး အချငးံရသူမ္ာ့ သညး

နယးေ်မ်ဖတးေက္ားချငးံ တစးၾကိမးသာ ေတာငး့ခဵ်ပီ့
ေက္ာငး့်ပီ့သညးအထိ အသဵု့်ပဳ နိုငးသညး ။
ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၊ ဥပေဒအရ
ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငး ေနထိုငးေသာေနရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့

(ေကားေစားေနာ) ပညာေရ့ဌာနမြ ှွွ%

၊ဥပမာ - ှ) လူနညး့စု တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ သာ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ

ရာခိုငးႏႈနး့ေထာကးပဵံေၾက့ရရိြမညး်ဖစး်ပီ့ က္ဴရြငးခေပ့ရနး

ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးဘဲ အစို့ရ၏ အိမးေထာငးစုစာရငး့

မလိုသညးံ အ်ပငးအခ္ိဳ႕ေသာကုနးက္စရိတး မ္ာ့ကို

ဦ့စီ့ဌာနမြ မြတးပဵုတငးနဵပါတး ထုတးေပ့ထာ့ေသာ အုပးစု ှ၅

ပညာေရ့ဌာနမြ ထုတးေပ့မညး။ အေ်ခခဵပညာ
အဆငးံမြအလယးတနး့ ပညာေနာကးဆဵု့အဆငးံအထိး
ထိုငး့ႏိုငးငဵသာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေထာကးပံဵေပ့သညးံ
ေအာကးပါႏႈနး့ထာ့ အတိုငး့ေထာကးပံဵမႈရရိြမညး။

အုပးစု
ဿ) ထိုငး့နိုငးငဵသာ့မဟုတးေသာ အ်ခာ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၊
လူနညး့စုတိုငး့ရငး့သာ့တို ံ၏သာ့သမီ့မ္ာ့ မဟုတးေသာသူမ္ာ့

ှ. က္ဴရြငးခ - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ က္ဴရြငးခေပ့ရနးမလို။

(အမြတးစဥး ှ ကဲ ံသို ံ) အပါအွငးနြငးံ ကိုယးေရ့ရာဇွငး

ဿ. ဖတးစာအုပး - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စစးတမး့ ေကာကး်ပီ့

ဖတးစာအုပးွယးရနးမလို၊ ငြာ့သဵု့၍ရသညး။

ဗဟိုအိမးေထာငးစုစာရငး့ဌာနတျငး

၀. ေက္ာငး့သာ့မျမး့မဵေပ့မြဳအစီအစဥးမ္ာ့-

စာရငး့ေပ့သျငး့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ပညာသငးၾကာ့မႈအတျကး

မညးသညးံအတနး့မဆို ေက္ာငး့သာ့မျမး့မဵေပ့မြဳအစီအစဥးမ္ာ့
စီစဥးထာ့ေပ့သညး။

နယးေ်မ်ဖတးေက္ားချငးံကို အၾကိမးၾကိမး ေတာငး့ခဵစရာမလိုဘဲ
ေက္ာငး့ခ္ိနး တစးႏြစးစာ အတျကး ေတာငးဆိုနိုငးသညး။
(ချ္ငး့ခ္ကးအေန်ဖငးံ
ေရျြ ံေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ႏြငးံဒုကၡသညးမ္ာ့မပါွငး)

