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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ေ ေျင်းပရသာ(၇၃) နှစ်ရမြာေ် 
အမပည်မပည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးရန့ အခြ်းအနားသို့ နိုင်ငံရော်စီြံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဥေ္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံရော်ဝန်ကေီးချုပ်၊ ေပ်ြရော်ောေွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ြှုးကေီး ြင်းရအာင်လှိုင် 
သဝဏ်လွှာရပးပို့

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ေေ်

	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ဘာလ	 ၁၀	 ရက်နေ့တွင်	 ကျ

နရာက်သည့်	 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ	 လူ့အခွင့်	 အနရး

နေ့	 အထိမ်းအမှတ်အပြစ်	 ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၌	 လူ့

အခွင့်အနရးနေ့	 အခမ်းအေားများ	 ကျင်းြ	 ကကသည့်

ေည်းတူ	 ပမေ်မာနိုင်ငံတွင်လည်း	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ	လူ့

အခွင့်အနရးနေ့	 အခမ်းအေားကို	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်မှစတင်

လျက်	 ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်

က	ဦးနဆာင်၍	နှစ်စဉ်	ကျင်းြခဲ့ြါသည်။

	 ၁၀-၁၂-၂၀၂၁	 ရက်နေ့တွင်	 ကျနရာက်နသာ	

(၇၃)	နှစ်နပမာက်	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ	လူ့အခွင့်အနရးနေ့

အခမ်းအေားကို	 ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရး

နကာ်မရှင်ရုံး	 တည်ရှိသည့်	 အမှတ်	 (၂၇)၊	 ပြည်လမ်း၊		

လှိုင်မမို့ေယ်၊	 ရေ်ကုေ်မမို့ရှိ	 နကာ်မရှင်ရုံးအစည်းအနေး

ခေ်းမတွင်	 ေံေက်	 ၁၀:၀၀	 ောရီအချေိ်၌	 ကျင်းြရာ	

ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်	 ဥက္ကဋ္ဌ	

ဦးလှပမင့်က	 	 ပြည်နထာင်စုသမ္မတ	 ပမေ်မာနိုင်ငံနတာ်၊	

နို င် ငံ နတာ် စီ မံ အု ြ် ချု ြ် နရး • စာြျေ်နှာ ၂ သို့
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

• ရေှ့ဖုံးြှ
နကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊	နိုင်ငံနတာ်ေေ်ကကီး	ချုြ်၊	တြ်မနတာ်

ကာကွယ်နရးဦးစီးချုြ်	 ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီး	 မင်း

နအာင်လှိုင်ထံမှ	 နြးြို့သည့်	 သေဏ်လွှာကို	 ဦးစွာ

ြတ်ကကားြါသည်။	 နကာင်စီ	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	 နိုင်ငံနတာ်

ေေ်ကကီးချုြ်၊	 တြ်မနတာ်ကာကွယ်	 နရးဦးစီးချုြ်	

ဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီးမင်နအာင်လှိုင်	 ထံမှ	 နြးြို့သည့်	

သေဏ်လွှာကို	ဦးစွာြတ်ကကားြါသည်။

	 အဆိုြါအခမ်းအေားသို့	 ပမေ်မာနိုင်ငံ	

အမျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အနရး	 နကာ်မရှင်	 ဥက္ကဋ္ဌ၊	

ဒုတိယ	ဥက္ကဋ္ဌ၊	နကာ်မရှင်အြွဲ့ေင်များနှင့်	နကာ်မရှင်

ရုံး	အရာထမ်း/	အမှုထမ်းများ			တက်နရာက်ခဲ့ကကမြီး	

အခမ်းအေားအား	ကိုဗစ်-၁၉	နရာဂါ	ကာကွယ်၊	ထိေ်းချုြ်၊	ကုသနရးဆိုင်ရာ	လမ်းညွှေ်ချက်များ၊	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

များနှင့်အညီ	ကျင်းြခဲ့ြါသည်။

ယင်းနောက်	 နကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက	 (၇၃)	 နှစ်နပမာက်	 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ	 လူ့အခွင့်အနရးနေ့	 အထိမ်းအမှတ်နှင့်	

စြ်လျဉ်း၍	အမှာစကားနပြာကကားခဲ့ြါသည်။	ထို့နောက်	ပမေ်မာနိုင်ငံ	အမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အနရး	နကာ်မရှင်	Website	

အသစ်	 www.mnhrc.org.mm	အား	 စတင်မိတ်ဆက်	 လွှင့်တင်ပခင်း	 အစီအစဉ်ကို	 ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။	 ဆက်လက်၍	

အခမ်းအေား	 အစီအစဉ်အရ	 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ	 လူ့အခွင့်အနရးနေ့	 အထိမ်းအမှတ်အပြစ်	 ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အနရး

နကကညာ	စာတမ်း	 Animation	ဇာတ်လမ်းတို	 ပြသခဲ့မြီး	 နကာ်မရှင်၏	၁၀	နှစ်တာခရီး	သမိုင်းနကကာင်းစာအုြ်	 မိတ်

ဆက်ပြေ့်ချပိခင်းကို	ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။	

ထို့နောက်	(၇၃)	နှစ်နပမာက်	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အနရးနေ့	အထိမ်းအမှတ်	ကဗျာ	မြိုင်ြွဲ	ြထမဆုရရှိသူ	နဒါ်ခိုင်

ယဉ်မွေ်သေ့်၊	နဆာင်းြါးမြိုင်ြွဲ	ြထမဆုရရှိသူ	နဒါ်ေတ်ရည်ေင်း၊	ဌာေအလိုက်	လုြ်ငေ်းနဆာင်ရွက်ချက်များ	အဂဂလိြ်

ဘာသာပြင့်	 ရှင်းလင်းပခင်းမြိုင်ြွဲ	 ြထမဆု	 ရရှိနသာ	နိုင်ငံတကာဆက်ဆံနရးဌာေနှင့်	 	ဘာသာပြေ်မြိုင်ြွဲ၊	 ဉာဏ်စမ်း

ြ	နေဠိမြိုင်ြွဲ	စသည့်မြိုင်ြွဲ	အသီးသီး၌	ဆုရရှိကက

သည့်	 နကာ်မရှင်ရုံး	 ေေ်ထမ်းများအား	 နကာ်မရှင်	

ဥက္ကဋ္ဌ၊	 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်	 နကာ်မရှင်အြွဲ့ေင်များ

က	 ဆုများ	 အသီးသီး	 နြးအြ်ချးီပမှင့်ခဲ့ြါသည်။	

အဆိုြါမြိုင်ြွဲများတွင်	 နကာ်မရှင်ရုံးေေ်ထမ်း	

စုစုနြါင်း	 (၅၀)	 ဦး	 ြါေင်ယှဉ်မြိုင်ခဲ့နကကာင်း	သိရှိ

ရြါသည်။

	 အခမ်းအေားကို	 မွေ်းလွဲ	 ၁၂:၂၀	 ောရီအချေိ်

တွင်	 နကာ်မရှင်ရုံးေေ်ထမ်းများက	 နကာ်မရှင်၏	

မူြိုင်နတးသီချင်းပြစ်နသာ	 “အားလုံးအတွက်	 လူ့

အခွင့်အနရး”	သီချင်းသီဆို၍	ရုြ်သိမ်းခဲ့ြါသည်။
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

အေျဉ်းရောင်မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရဒသေွင်းရဆွးရနွးပွဲနှင့် အရေှ့ရောင်အာေှ 
အြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းြျားဖိုေြ်၏ (၁၈) ကေိြ်ရမြာေ် နှစ်ပေ်လည် အစည်းအရဝး

သို့ မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင် ပါဝင်ေေ်ရောေ်မခင်း

ဒီဇင်ဘာလ ၃ ေေ်

	 မနလးရှားနိုင်ငံ၊	 ကွာလာလမ်ြူမမို့ရှိ	 British	

High	 Commission	၏	 ြံ့ြိုးမှုပြင့်	 မနလးရှားနိုင်ငံ	 	လူ့

အခွင့်အနရး	နကာ်မရှင်က	ကမကထ	ပြုလုြ်ကျင်းြနသာ		

“အကျဉ်းနထာင်ပြုပြင်	နပြာင်းလဲနရး	နှင့်	စြ်လျဉ်း	သည့်	

နဒသတွင်းနဆွးနနွးြွဲ”	 (Regional	 Conference	 on	

Prison	 Reform)	ကို	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 နိုေင်ဘာလ	 ၂၉	 ရက်

နေ့မှ	 ၃၀	 ရက်နေ့အထိ	 လည်းနကာင်း၊	 အနရှ့နတာင်	

အာရှအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးအြဲွ့အစည်းများ ြုိရမ်	

၏	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်အတွက်	 ြိုရမ်၏	 အလှည့်ကျ	 ဥက္ကဋ္ဌ

အပြစ်	 တာေေ်ယူနဆာင်ရွက်လျက်ရှိနသာ	 မနလးရှား

နိုင်ငံလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်က	 ဦးနဆာင်ကျင်းြ	

နသာ	 အနရှ့နတာင်အာရှအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးအြွဲ့

အစည်းများြိုရမ်	 (Southeast	 Asia	 National	 Human	

Rights	 Institutions	 Forum	 -SEANF)	 ၏	 (၁၈)	 ကကိမ်

နပမာက်	 နှစ်ြတ်လည်အစည်း	 အနေးကို	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	

ဒီဇင်ဘာလ	 ၁	 ရက်နေ့မှ	 ၂	 ရက်နေ့အထိလည်းနကာင်း	

hybrid	 format	 ပြင့်	ကျင်းြခဲ့ရာ	 ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်က	 online	 platform	 စေစ်

အသုံးပြု၍	ြါေင်	တက်နရာက်ခဲ့ြါသည်။

 

၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 နိုေင်ဘာလ	 ၂၉	 ရက်နေ့မှ	 ၃၀	 ရက်နေ့

အထိ	 ကျင်းြခဲ့နသာ	 “အကျဉ်းနထာင်	 ပြုပြင်နပြာင်းလဲ

နရးနှင့်	 စြ်လျဉ်းသည့်	 နဒသတွင်းနဆွးနနွးြွဲ”	 သို့	

အနရှ့နတာင်အာရှအမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အနရးအြဲွ့အစည်း

များြုိရမ်အြွဲ့ေင်များပြစ်ကကသည့်	 အင်ဒိုေီးရှားနိုင်ငံ၊	 	 ြိ

လစ်ြိုင်နိုင်ငံ၊	 ထိုင်းနိုင်ငံ၊	 တီနမာလက်စ်နတနိုင်ငံနှင့်	 မ

နလးရှားနိုင်ငံ	 အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရး	 အြွဲ့အစည်း

များမှ	 ကိုယ်စားလှယ်များ၊	 ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့

အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်မှ	 နကာ်မရှင်	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးလှပမင့်၊	

နကာ်မရှင်	အြွဲ့ေင်	 ဦးနကျာ်စိုး၊	 နကာ်မရှင်ရုံး	ညွှေ်ကကား

နရးမှူးများပြစ်ကကသည့်	 ဦးသူရနကျာ်၊	 ဦးနဇယျာလင်း

နှင့်	 လက်နထာက်ညွှေ်ကကားနရးမှူး	 ဦးရဲနောင်လွင်၊	 ြိ

လစ်ြိုင်နိုင်ငံ၊	 အင်ဒိုေီးရှားနိုင်ငံ	 နှင့်	 ထိုင်းနိုင်ငံ	 အကျဉ်း

ဦးစီးဌာေတို့မှ	 အရာရှိကကီးများ၊	 United	 Nations	 Of-

fice	on	Drugs	and	Crime	(UNODC)	မှ	ကိုယ်စားလှယ်

များ၊	 အနရှ့နတာင်အာရှနဒသ	 လူ့အခွင့်အနရးဆိုင်ရာ

မောမင်းကကီးရုံးမှ	 ကိုယ်စားလှယ်များ၊	 မနလးရှားနိုင်ငံ၊	

အင်ဒိုေီးရှားနိုင်ငံနှင့်	 တီနမာလက်စ်နတနိုင်ငံ	 တရားနရး

နှင့်	 ဥြနဒနရးရာ	 အြွဲ့အစည်း
• စာြျေ်နှာ ၄ သို့
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

များမှ	ကိုယ်စားလှယ်များ၊	မနလးရှားနိုင်ငံ၊	အင်ဒိုေီးရှား

နိုင်ငံနှင့်	 ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံတို့မှ	 လွှတ်နတာ်ကိုယ်စားလှယ်

များ၊	 အရြ်ဘက်အြွဲ့အစည်းများမှ	 ကိုယ်စားလှယ်

များ	 စုစုနြါင်း	 ၁၀၀	 ဦးခေ့်	 ြါေင်တက်နရာက်ခဲ့ကက

ြါသည်။	 နဒသတွင်းနဆွးနနွးြွဲတွင်	 အနရှ့နတာင်	

အာရှနဒသတွင်းရှိ	 အကျဉ်းနထာင်များအနပခအနေ၊	

အကျဉ်းနထာင်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်	နိုင်ငံတကာ	စံနှုေ်း

များ၊	 တရားစီရင်နရးဆိုင်ရာ	 နဆာင်ရွက်ချက်များ၊	 ြိုမို

နကာင်းမွေ်သည့်အကျဉ်းနထာင်စေစ်	 ပြစ်နြါ်နရး

အတွက်	 အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးအြွဲ့အစည်းများ၏	

အခေ်းကဏ္ဏ၊	 	 အကျဉ်းနထာင်	 ပြုပြင်နပြာင်းလဲနရး

အတွက်	 လွှတ်နတာ်များ၏	 ြံ့ြိုးမှုအခေ်းကဏ္ဍနှင့်	 ြိုမို

နကာင်းမွေ်ထိနရာက်မှုရှိ	 နသာ	 အကျဉ်းနထာင်ပြုပြင်

နပြာင်းလဲနရးအတွက်	 အရြ်ဘက်အြွဲ့အစည်းများနှင့်	

ြူးနြါင်း	 နဆာင်ရွက်နရးကဏ္ဍ	အစရှိသည့်	 ဘာသာရြ်

များကို	 Panel	 Discussion	 ြုံစံများပြင့်	 ကျင်းြခဲ့ရာ	

ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်ရုံးမှ 	

ညွှေ်ကကားနရးမှူး	 ဦးသူရနကျာ်က	 ြိုမိုနကာင်းမွေ်	သည့်

အကျဉ်းနထာင်စေစ်	 ပြစ်နြါ်နရးအတွက်	 အမျ ိုးသား

လူ့အခွင့်အနရး	 အြွဲ့အစည်း	 များ၏	 အခေ်းကဏ္ဍနှင့်

စြ်လျဉ်းနသာ	Panel	Discussion	တွင်	အကျဉ်းနထာင်

ပြုပြင်နပြာင်းလဲနရး	 နှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	 ပမေ်မာနိုင်ငံ

အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်၏	 နဆာင်ရွက်

ချက်များ၊	 တိုးတက်	 ပြစ်နြါ်မှုများနှင့်	 စိေ်နခါ်မှုများကို	

နဆွးနနွးတင်ပြမှုပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။	

၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ဘာလ	 ၁	 ရက်နေ့မှ	 ၂	 ရက်နေ့အထိ	

ကျင်းြခဲ့နသာ	 အနရှ့နတာင်အာရှ	 အမျ ိုးသားလူ့

အခွင့်အနရးအြွဲ့အစည်းများြိုရမ်၏	 (၁၈)	 ကကိမ်နပမာက်

နှစ်ြတ်လည်အစည်းအနေးသို့	 ြိုရမ်အြွဲ့ေင်	 အင်ဒိုေီး

ရှားနိုင်ငံ၊	 ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ၊	ထိုင်းနိုင်ငံ၊	တီနမာလက်စ်နတ

နိုင်ငံတို့၏	 အမျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အနရးအြွဲ့အစည်းများ

မှ	 ကိုယ်စားလှယ်	 အြွဲ့များ၊	 ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့

အခွင့်အနရး	 နကာ်မရှင်	 ဥက္ကဋ္ဌ	 ဦးလှပမင့်၊	 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ	

နဒါက်တာေန္ဒာမွှေ်း၊	နကာ်မရှင်	အြွဲ့ေင်များပြစ်ကကသည့်	

ဦးနြါ်လွင်စိေ်၊	 ဦးနကျာ်စိုး၊	 နဒါက်တာသေ်းပမင့်၊	 နဒါ်နု

နုယဉ်၊	 နဒါက်တာတင်နမာင်နမာင်သေ်း၊	 နဒါက်တာပမင့်

သူမမိုင်၊	 ဦးတင်နအာင်၊	 ဦးနကျာ်ပမင့်နှင့်	 နကာ်မရှင်ရုံး	

ဒုတိယညွှေ်ကကားနရးမှူးချုြ်	 နဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်း၊	 မ

နလးရှားနိုင်ငံ	 လူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်မှ	 နကာ်မရှင်

အြွဲ့ေင်များနှင့်	ရုံးေေ်ထမ်းများ၊	စုစုနြါင်း	၄၈	ဦး	ြါေင်	

တက်နရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

နှစ်ြတ်လည်အစည်းအနေးတွင်	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်အတွင်း	 ြို

ရမ်အြွဲ့ေင်	 အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရး	 အြွဲ့အစည်း

များ၏	 လူ့အခွင့်အနရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်	 နဆာင်ရွက်

ချက်များ၊	တိုးတက်ပြစ်ထွေ်းမှု	များနှင့်	 ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့

ရနသာ	 စိေ်နခါ်မှုများကို	 ြိုရမ်အြွဲ့ေင်	 နကာ်မရှင်	 တစ်

ြွဲ့ချင်းစီက	 နဆွးနနွးတင်ပြပခင်း၊	 ြိုရမ်၏	 အမှတ်

တံဆိြ်	 (Logo)	အတည်ပြုချမှတ်ပခင်း၊	 	 ြိုရမ်၏	 web-

site	 အသစ်	 စတင်မိတ်ဆက်	လွှင့်တင်ပခင်း၊	 ြိုရမ်၏	 မ

ောဗျုော	 (၂၀၂၂-၂၀၂၆)	 ကိုအတည်ပြုချမှတ်ပခင်း၊	

ြိုရမ်၏	 ညှင်းြေ်းနှိြ်စက်မှု	 တားဆီးကာကွယ်	နရး	

လမ်းညွှေ်စာတမ်း	 	 အတည်ပြုပခင်း၊	 ြိုရမ်အြွဲ့ေင်များ	

၏	 လူ့အခွင့်အနရး	 ပမှင့်တင်နရး၊	 အသိြညာနြးပခင်း

တို့နှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	 ကျင့်သုံးနဆာင်ရွက်မှုြုံစံနကာင်း	

များနှင့်	 	 စိေ်နခါ်မှုများကို	 တင်ပြနဆွးနနွးပခင်း၊	 ြိုရမ်၏	

အမမဲတမ်းအတွင်းနရးမှူးချုြ်ရုံး	တည်နထာင်	 နရး	ကိစ္စ

ရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်	 တိုးတက်နဆာင်ရွက်ချက်

များ၊	 မနလးရှားနိုင်ငံ	 လူ့အခွင့်အနရး	 နကာ်မရှင်၏		

Office	 of	 the	 Children’s	 Commissioner	 မှ	 မ

နလရှားနိုင်ငံ၏	 ကနလးသူငယ်	 အခွင့်အနရးများနှင့်

စြ်လျဉ်း၍	 နဆာင်ရွက်မှုများတင်ပြနဆွးနနွးပခင်း၊	 ြိ

လစ်ြိုင်အမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်	အနရးနကာ်မရှင်က	 “Dig-

ital	 Rights”	 နှင့်	 စြ်လျဉ်း၍	 တင်ပြနဆွးနနွးပခင်း	 တို့

ကို	 ပြုလုြ်ခဲ့	 ကကြါသည်။	 နှစ်ြတ်လည်အစည်းအနေး

တွင်	 	 ပမေ်မာနိုင်ငံ	အမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်	

အြွဲ့ေင်	 ဦးနြါ်လွင်စိေ်က	
• စာြျေ်နှာ ၅ သို့
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

ပမေ်မာနို င်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်၏	

၂၀၂၁	 ခုနှစ်အတွင်း	 နဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်	 တိုးတက်

ပြစ်ထွေ်းမှုများ၊	 ရင်ဆိုင်ကကုံနတွ့ရသည့်အခက်အခဲများ

ကို	လည်းနကာင်း၊	 	နကာ်မရှင်ရုံး	ဒုတိယ	ညွှေ်ကကားနရး	

မှူးချုြ်	နဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေင်းမှ	လူ့အခွင့်အနရး	 ပမှင့်တင်

နရး၊	 အသိြညာနြးနရးနှင့်	 စြ်လျဉ်းသည့်	 ကျင့်သုံး

နဆာင်ရွက်မှု	 ြုံစံနကာင်းများနှင့်	 စိေ်နခါ်မှုများကို	

လည်းနကာင်း	 တင်ပြနဆွးနနွးမှုများ	 ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။	

နှစ်ြတ်လည်အစည်းအနေး	 အမြီးတွင်	 မနလးရှားနိုင်ငံ

အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်မှ	 ြိုရမ်၏	 ၂၀၂၂	 ခု

နှစ်အတွက်	 အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ	 အပြစ်တာေေ်ယူနဆာင်

ရွက်မည့်	 ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးသို့	 ြို

ရမ်၏	ဥက္ကဋ္ဌတာေေ်ကို	လွှဲနပြာင်းနြးအြ်ခဲ့ြါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ြှ ရော်ြေှင်အဖွဲ့ဝင်ြျား 
ေွင်းဆင်းစုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ြှ
ပုသိြ်အေျဉ်းရောင်အား ကေည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်း

ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ေေ်

၁။	 မန္တနလးတိုင်းနဒသကကီး၊	 ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊	 ပြင်ဦး

လွင်မမို့ေယ်၊	ရြ်ကွက်ကကီး(၁၂)၊	နရချမ်းအိုး	အနရှ့ကွင်းရှိ	

နပမတစ်ရြ်ကို	ဥြနဒ၊	လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းများနှင့်	ညီညွတ်

မှုမရှိဘဲနပမနှင့်မသက်ဆိုင်သူ	 ကို	 လုြ်ြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပခင်းကို	

ေစ်ောသူက	 နကာ်မရှင်သို့	 တိုင်တေ်းချက်	 နြးြို့လာမှု

အနြါ်	ပမေ်မာနိုင်ငံ	အမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အနရး	နကာ်မရှင်

မှ	 နကာ်မရှင်	 အြွဲ့ေင်	 ဦးနကျာ်စိုးနှင့်	 ဦးနကျာ်ပမင့်တို့	

ဦးနဆာင်	 နသာ	 ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်နဆးနရးအြွဲ့သည်	

ပြင်ဦးလွင်မမို့သို့	ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်နဆးခဲ့ြါသည်။

၂။	 ကွ င်း ဆ င်း စုံ စ မ်း စ စ် နဆး နရး အ ြွဲ့ သ ည် 	

တိုင်တေ်းချက်	 နြးြို့သူအား	 စစ်နဆးနမးပမေ်းအတည်	

ပြုချက်	ရယူခဲ့မြီး	၁၃-၁၂-၂၀၂၁	ရက်နေ့မှ	၁၅-၁၂-၂၀၂၁	

ရက်နေ့အထိ	 ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်	 အနထွနထွ	 အုြ်ချုြ်နရး

ဦးစီးဌာေ၊	 ပြင်ဦးလွင်မမို့တွင်	အနပခပြု၍	သက်ဆိုင်သည့်	

ဌာေဆိုင်ရာတာေေ်ရှိသူများ၊	သက်ဆိုင်သူများကို	စစ်နဆး

နမးပမေ်းပခင်းနှင့်	 အချင်းပြစ်နပမနေရာသို့	 ခရိုင်၊	 မမို့ေယ်

နှင့်	နကျးရွာအုြ်စု	တို့မှ	တာေေ်ရှိသူများ	လိုက်ြါ၍	ကွင်း

ဆင်းစစ်နဆးခဲ့ြါသည်။

၃။	 စစ်နဆးနတွ့ရှိချက်များအနြါ်	အနပခခံ၍	 နတွ့ရှိ

ချက်၊	သုံးသြ်ချက်နှင့်	အကကံပြုချက်များကို	 နကာ်မရှင်မှ	

သက်ဆိုင်ရာသို့	ဆက်လက်	နြးြို့သွားမည်	ပြစ်ြါသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ေေ်

၁။	 ပမေ်မာနိုင်ငံ	အမျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်

မှ	 အြွဲ့ေင်ဦးတင်နအာင်နှင့်	 ညွှေ်ကကားနရးမှူး	 ချုြ်	 ဦး

ဘုေ်းကကယ်တို့ြါေင်နသာ	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးနရးအြွဲ့သည်	

၁၅-၁၂-၂၀၂၁	ရက်နေ့နှင့်	၁၆-၁၂-၂၀၂၁	ရက်နေ့များတွင်	

ြုသိမ်အကျဉ်းနထာင်အား	 သွားနရာက်ကကည့်ရှုစစ်နဆးခဲ့

ြါသည်။

၂။	 အကျဉ်းနထာင်အား	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးရာတွင်	

နကာ်မရှင်ဥြနဒ	ပြဋ္ဌာေ်းချက်များနှင့်အညီ	အကျဉ်းသား/

အကျဉ်းသူ၊	 အချုြ်သား/အချုြ်သူများကို	 အုြ်စုလိုက်

ခွဲ၍	နတွ့ဆုံကာ	အကျဉ်းသား	တစ်ဦး၏အေိမ့်ဆုံးရရှိမည့်	

အခွင့်အနရးပြစ်နသာ	နေထိုင်စား
• စာြျေ်နှာ ၆ သို့
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

နသာက်မှု	 အနပခအနေများ၊	 ကျေ်းမာ		နရး	 နစာင့်နရှာက်

မှု	 ရှိ	 မရှိ၊	 	 အကျဉ်းနထာင်	 သတ်မှတ်	 စည်းကမ်းချက်

များနှင့်အညီ	 လာနရာက်	 ြို့နဆာင်	 နြးနသာ	 နထာင်

ေင်စာြစ္စည်းများ	 	 စုံလင်စွာ	 ရရှိပခင်း	 ရှိ	 မရှိ၊	 ရသင့်	 ရ

ထိုက်နသာ	အသုံးအနဆာင်	 ြစ္စည်းများ	 ရရှိပခင်း	 ရှိ	 မရှိ

နှင့်	အကျဉ်းနထာင်နှင့်	အချုြ်ခေ်းများအတွင်း	ညှဉ်းြေ်း	

နှိြ်စက်မှု	 ရှိ	 မရှိ	 စသည်တို့ကို	 နမးပမေ်းမှတ်တမ်းတင်

ပခင်း၊	 တစ်ဦးချင်း	 နတွ့ဆုံလိုသည့်	 အကျဉ်း	 သား/	

အကျဉ်းသူ၊	 အချုြ်သား/အချုြ်သူများနှင့်နတွ့ဆုံကာ	

ယင်းတို့၏	တင်ပြချက်များကို	မှတ်တမ်း	တင်ခဲ့ြါသည်။

၃။	 ြုသိမ်အကျဉ်းနထာင်ကို	 ေင်နရာက်ကကည့်ရှု

စစ်နဆးစဉ်အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊	 အချုြ်	 သား/	

အချုြ်သူများ၏	 အိြ်နဆာင်များသေ့်ရှင်းမှု၊	 	 အတွင်း/

အပြင်	 မိလ္လာများ	 သေ့်ရှင်းမှု	 ရှိ	 မရှိ	 ၊	 တိုက်ခေ်း	 များ၊	

နဆးရုံနဆာင်၊	စားြိုကကီး၊	ရိက္ခာစတို၊	နသာက်နရ၊	သုံးနရ

ကေ်များနှင့်	 စာကကည့်တိုက်	 တို့ကို	 လည်းနကာင်း၊	 ကို

ဗစ်-၁၉	နရာဂါ	ကာကွယ်နရး	ညွှေ်ကကားချက်များအနြါ်	

လိုက်ောနဆာင်ရွက်ထား	 ရှိမှုနှင့်	 Quarantine	 ထား

ရှိသည့်	 အနဆာင်	 အနပခအနေတို့ကို	 လည်းနကာင်း	

ကကည့်ရှု	စစ်နဆးခဲ့	ြါသည်။	

၄။	 အကျဉ်းသား/သူ၊	အချုြ်သား/သူများ	အသိြညာ	

တိုးြွားနစရေ်	ရည်ရွယ်၍	အကျဉ်းနထာင်	စာကကည့်တိုက်

တွင်	 ထားရှိရေ်	 သုတ၊	 ရသ၊	 ကျေ်းမာနရး၊	 ဘာသာနရး	

စာအုြ်မျ ိုးစုံအုြ်နရ	 (၂၀၀)	 နှင့်	 ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အနရး

နကကညာစာတမ်း	 ပမေ်မာပြေ်	 စာသားများြါရှိနသာ	

မှတ်စုစာအုြ်	 (၃၀၀)	အုြ်တို့ကို	 နကာ်မရှင်မှ	လှူဒါေ်းခဲ့

ရာ	အကျဉ်းနထာင်တာေေ်ခံမှ	လက်ခံရယူခဲ့ြါသည်။

၅။	 နကာ်မရှင်	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးနရးအြွဲ့၏	 ြုသိမ်

အကျဉ်းနထာင်ခရီးစဉ်အတွင်း	စစ်နဆး	နတွ့ရှိ	ချက်နှင့်	

အကကံပြုချက်များကို	 လိုအြ်သလို	 အနရးယူနဆာင်ရွက်

နြးနိုင်	နရးအတွက်	သက်ဆိုင်ရာသို့	နြးြို့သွားမည်	 ပြစ်

ြါသည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ြှ
ြန္တရလးဗဟိုအေျဉ်းရောင်နှင့် ေုန်ေုေ်စခန်းြျားအား ကေည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်း

ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ေေ်

၁။	 ပမေ်မာနိုင်ငံ	 အမျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အနရး	

နကာ်မရှင်မှ	 အြွဲ့ေင်	 ဦးနကျာ်စိုးနှင့်	 ဦးနကျာ်ပမင့်တို့	

ဦးနဆာင်နသာ	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးနရးအြွဲ့သည်	 ၁၆-

၁၂-၂၀၂၁	ရက်နေ့နှင့်	 ၁၇-၁၂-၂၀၂၁	ရက်နေ့များ	 	တွင်	

မန္တနလးဗေိုအကျဉ်းနထာင်၊	 (၂၄)	 မိုင်၊	 ထုံးဘို	 (ကျား-

၁)	 (ကျား-၂)	 နှင့်	 ထုံးဘို	 (မ)	 ကုေ်ထုတ်	 စခေ်းများကို	

သွားနရာက်ကကည့်ရှုစစ်နဆးခဲ့ြါသည်။

၂။	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးရာတွင်	 နကာ်မရှင်ဥြနဒ	

ပြဋ္ဌာေ်းချက်များနှင့်အညီ	 အကျဉ်းသား/အကျဉ်း	 သူ၊	

အချုြ်သား/အချုြ်သူများကို	 အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍	 နတွ့ဆုံ

ကာ	 အကျဉ်းသားတစ်ဦး၏	 အေိမ့်ဆုံး	 	 ရရှိမည့်	

အခွင့်အနရးပြစ်နသာ	နေထိုင်စားနသာက်မှု	အနပခအနေ

များ၊	ကျေ်းမာ		နရး	 နစာင့်နရှာက်မှု	 ရှိ	 မရှိ၊	 နထာင်ေင်စာ

ြစ္စည်းများ	စုံလင်စွာ	ရရှိပခင်း	ရှိ	မရှိ၊	ရသင့်ရထိုက်နသာ	

အသုံးအနဆာင်	ြစ္စည်း	များ	ရရှိပခင်း	ရှိ	မရှိနှင့်	ညှဉ်းြေ်း	

နှိြ်စက်မှု	ရှိ	မရှိ	စသည်တို့ကို	နမးပမေ်းမှတ်တမ်းတင်ပခင်း

နှင့်	 ယခင်	 က	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးသည့်	 အကကံပြုချက်များ

အနြါ်	အနကာင်အထည်နြာ်	နဆာင်ရွက်မှု	အနပခအနေ	

တို့ကို	ကကည့်ရှုစစ်နဆးပခင်းများ	ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

၃။	 ဗေိုအကျဉ်းနထာင်နှင့်	 ကုေ်ထုတ်စခေ်းများကို	

ေင်နရာက်ကကည့်ရှုစစ်နဆးစဉ်	 အကျဉ်းသား/	 အကျဉ်း

သူ၊	 အချုြ်သား/အချုြ်သူများ၏	 အိြ်နဆာင်များ၊	

အချုြ်နထာင်၊	 အကျဉ်းနထာင်နဆးရုံ၊	 တိုက်ခေ်းများ၊	

စာကကည့်တိုက်၊	 စားြိုကကီး၊	 ရိက္ခာဂိုနထာင်၊	 နရသေ့်စက်၊	

နသာက်နရနှင့်	 သုံးနရကေ်	 များ၊	 Quarantine	 ထားရှိ

သည့်အနဆာင်များ၊	အတွင်း/အပြင်	မိလ္လာများ	သေ့်ရှင်းမှု	

ရှိ	မရှိတို့ကို	လည်းနကာင်း၊	လတ်တနလာ	ပြစ်ြွားလျက်

ရှိနသာ	 ကိုဗစ်-၁၉	 နရာဂါကာကွယ်နရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍	

နဆာင်ရွက်ထားရှိမှု	 အနပခအနေ	 တို့ကိုလည်းနကာင်း	

ကကည့်ရှု	စစ်နဆးခဲ့ြါသည်။	

၄။	 ကကည့်ရှုစစ်နဆးနရးအြွဲ့၏	 ခရီးစဉ်အတွင်း	

စစ်နဆးနတွ့ရှိချက်နှင့်	 အကကံပြုချက်များကို	 လိုအြ်

သလို	 အနရးယူ	 နဆာင်ရွက်နြးနိုင်	နရးအတွက်	

သက်ဆိုင်ရာသို့	အကကံပြုနြးြို့သွားမည်	ပြစ်ြါသည်။

ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ရနမပည်ရော် (ရုံးခွဲ)

သဇင်လမ်းနှင့်	နဇာ်ဂျလီမ်းနထာင့်၊	နရှေကကာ

ြင်ရြ်ကွက်၊	ဇဗ္ဗူသီရိမမို့ေယ်။

ြုေ်း	-	၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

ြန္တရလး (ရုံးခွဲ)

ဦးြိုင်အမှတ်	 ၃၅	 (က၊ဃ)၊	ကမ်းေားလမ်း၊	

၃၄	 လမ်းနှင့်	 ၃၅	 လမ်းကကား၊	 နဒးေေ်း

အနောက်ရြ်ကွက်၊ချမ်းနအးသာဇံမမို့ေယ်၊

မန္တနလးမမို့။ြုေ်း	-	၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ေခိုင်မပည်နယ် (ရုံးခွဲ)

ရခိုင်ပြည်ေယ်	အနထွနထွအုြ်ချုြ်နရးဦးစီး	

ဌာေ၊	ပြည်ေယ်ရုံး၊	စစ်နတွမမို့။

ြုေ်း	-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆေ်သွယ်ေန် လိပ်စာြျား

အမှတ်	(၂၇)၊	၆	မိုင်ခွဲ၊	ပြည်လမ်း၊	လှိုင်မမို့ေယ်။

ြုေ်း-	၀၁၆၅၄၆၇၀

website:	https://mnhrc.org.mm
facebook:	www.facebook.com/myanmar

ပမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အနရးနကာ်မရှင်ရုံး	

e-Government	ဌာေမှ	တာေေ်ယူ	ထုတ်နေြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm	


