
မေဲခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းကြန္ယက ္

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္ ့ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ 

ေပၚလစီမ်ားအတြက ္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း 

လူှ င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး အမိန္႕ ဿ၂၈/၀၃၃၁: (လူှ င္မႈ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာမ်ားအတြက ္

သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) အား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန ္တိုက္တြန္းျခင္း 

မေဲခါင္ေရႊ႕ေျပာင္းကြန္ယက ္ (MMN) သည ္မေဲခါင္ေဒသတြင္းရွ ိလူထုအေျချပဳအဖြ႕ဲမ်ားျဖင္ ့စုဖြဲ႕ထားေသာ 

ေဒသဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲျဖစ္ၿပီး မေဲခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားရိွ အလုပ္သမား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကိ ုလုပ္ေဆာင္ေနသည္။  

ထိုအေရးကိစၥမ်ားထဲတြင ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည ္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္ ့

ျပန္လည ္ ပို႕ေဆာင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တိုးတက ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက ္

တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ဖမ္းဆီး၊ 

ထိန္းသိမ္း၊ ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင ္ ဥပေဒအရ 

ေထာက္ပံ့မႈ အနည္းငယ္သာ ရရိွျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင္ ့

အသက္အႏၲရာယအ္ထိပါ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မခံရေပ။ 

ထို႕ေၾကာင္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ 

ပုိမုိ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင္ ့

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားမ ွ ကာကြယ္ရန္အတြက ္ MMN အေနျဖင္ ့ သက္ဆုိင္ရာ ထုိင္းဥပေဒႏွင္ ့

ေပၚလစီမ်ားကိ ုလူထုႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရရိွရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။  

ယခ ု စာေစာင္တြင္ MMNမွ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေရးၾကီးသည္ ့ အခ်က္အလက ္ အခ်ိဳ႕ကိ ု

လူှ င္မႈၾကီးၾကပ ္ ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာမ်ားအတြက ္ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (လူှ င္မႈ 

ၾကီးၾကပ္ေရး အမိန္႕ ဿ၂၈/၀၃၃၁) မွ ထုတ္ႏႈတၿ္ပီး ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ 

က။ လူှ င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး အမိန္႕ ဿ၂၈/၀၃၃၁: လူှ င္မႈၾကီးၾကပ ္ ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာမ်ားအတြက ္

သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္သည ္၀ှဿှခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ဿ၉ရက္ေန႕တြင္ လူှ င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမ ွထုတ္ျပန္ခ်က ္

ျဖစ္သည္။ လူှ င္မႈၾကီးၾကပ ္ ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာတြင္ စီမံခန္႕ခြေဲသာ တာှန္ရွိသူမ်ားအားလံုး 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ့လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

 

 

 



ခ။ ထုိလမ္းညႊန္ခ်ကမ္ားမ ွသင့္အေနျဖင္ ့မည္သည္မ်ားကိ ုသိသင့္ပါသနည္း။ 

အခန္း ဿ (Admission စတင္ှ င္ေရာက္ျခင္း)  

ဤအခန္းေအာကတ္ြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည ္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ 

ေနရစဥ္အတြင္း ၂င္းတို႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား သိရွိရန ္ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု

သိရွိေအာင ္လုပ္ေဆာင ္ေပးရမည ္ ျဖစ္သည။္ ထိန္းသိမ္းခံရသူသည ္ထိုင္းဘာသာစကား နားမလည္ပါက 

ဘာသာျပနတ္ေယာက ္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည။္ 

အခန္း ဿ၄ (Access to Justice တရားမွ်တမႈ ရရွိခြင္)့  

ဤအခန္းေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသ ူ ကူညီေပးရန္အတြက ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္မ်ား 

ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ ္ အရာရွိမ်ား၏ အမိန္႕အရေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ သံရံုး 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO မ်ားမ ွလာေရာက ္လည္ပတ္ျခင္းကိ ုထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ 

အာဏာပိုင္မ်ားမ ွခြင့္ျပဳေပးရမည္။ 

အခန္း ၀၈ (Health treatment က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ)  

ဤအခန္းေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည ္ ဖ်ားနာေနေသာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူအား 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ရရိွရန္အတြက္ ယာဥ္ႏွင္ ့ှန္ထမ္းမ်ားအပါအှင္ လိုအပ္ေသာ လႊဲေျပာင္းေရး 

ှန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုျပင္ဆင ္ထားသင့္သည္။ မက်န္းမာေသာ ထိန္းသိမ္းခံရသူအား ေဆးရံုးႏွင္ ့က်န္းမာေရး 

ှန္ေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္ ့ ဘန္ေကာက္ရွ ိ အေထြေထြ ျပည္သူ႕ရ ဲ ေဆးရံုၾကီး သို႕မဟုတ ္

ေဒသဆုိင္ရာ ေဆးရံုမ်ား သို႕မဟုတ ္အျခားခရိုင္တြင္းရွ ိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ စင္တာမ်ားတြင္သို႕ 

ပို႕ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည ္ ေဆးရံုမ်ား သို႕မဟုတ ္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ စင္တာမ်ားႏွင္ ့ညႈိႏႈိင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းခံလူနာအတြက ္အထူးခန္းမ်ား စီစဥ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

အခန္း ၁၂ (Visitation ဧည့္ေတြ႕ဆံုျခင္း)  

ဤအခန္းေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံသူမ်ားအား မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ သံတမ ံအရာရွိမ်ား 

ႏွင့္ NGO ှန္ထမ္းမ်ားမ ွလာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းကိ ုခြင့္ျပဳေပးသင့္သည။္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည ္မိမိတုိ႕ 

အခြင့္အေရးမ်ားအတြက ္ေရွ႕ေန႕ရရွိရန္လည္း ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 

အခန္း ဿှ (nutrition/ food service အစာအဟာရ ရရိွမႈ) 

ဤအခန္းေအာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအားလံုး သန္႕ရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္ေသာ အစားအစာမ်ားကိ ု

တေန႕ ၁ၾကိမ ္ ေကြ်းေမြးရမည ္ ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားသည ္ ဘာသာေရးလိုအပ္ခ်က္အရ 

အစားအစာမ်ားကို ု ေတာင္းဆုမိႈအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ မိသားစုှ င္မ်ားႏွင္ ့

ေဆြမ်ိဳးမ်ားမ ွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အခါ သင့္တင့္ေသာ ပမာဏအတုိင္း အစား အေသာက္မ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းခံရသူအတြက ္ယူေဆာင္လာႏုိင္သည္။  



လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထဲမွ အထက္ပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕သည ္ သင ္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္ ့ အခါတြင္ 

အကူအည ီ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟ ုယူဆပါသည္။ MMN သည ္ယခုအခါတြင္ ထိုထက္ပိုမုိျပည့္စံုေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရွ ိ

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည ္ ပို႕ေဆာင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကိ ု ေဖၚျပႏုိင္ရန ္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  

 


