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ကော်မရှင်ပုံမှန်အစည်းအကေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲကရးကော်မတီအစည်းအကေးများေျင်းပခခင်း

ေင်းသာ(၁)၊(၂)ေုန်

ထုတ်စခန်းများနှင့်

ကနခပညက်တာအ်ချုပက်ထာင်

ကေည့်ရှုစစ်ကေးခခင်း

• စာမျေ်နှာ၂သို့

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်	ပုံြှန်အစည်းအရေးအြှတ်စဉ်	(၁/	၂၀၂၂)	ေို	၂၇-၁-၂၀၂၂	

ေေ်ရန့တွင်	Video	Conferencing	System	မြင့်	ေျင်းပခဲ့ော	ရော်ြေှင်ဥေ္ကဋ္ဌ၊	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌနှင့်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	

ြျား၊	 ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	 တာေန်ေှိသူြျား	 တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။	 	 အဆိုပါအစည်းအရေးတွင်	 ရော်ြေှင်

ဥေ္ကဋ္ဌနှင့်	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ	တို့ေ	အြွင့်အြှာစေားရမပာကေားခဲ့ပပီး	မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်၏	

လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်	 ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်းြျား	 ရဆာင်ေွေ်နိုင်	 ရေးအတွေ်	 သေ်ဆိုင်ော	 ဘာသာေပ်

တာေန်ခံ	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်ြျားေ	တင်မပရဆွးရနွးခဲ့ကေပါသည်။

	 ရော်ြေှင်၏	၂၀၂၂	ခုနှစ်	ဇန်နေါေီလအတွေ်	အုပ်ချုပ်ြှု	စီြံခန့်ခွဲရေး	ရော်ြတီ	အစည်းအရေးအြှတ်စဉ်	(၁/	

၂၀၂၂)	ေို	၆-၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့တွင်	ေျင်းပခဲ့ော	ရော်ြေှင်	ဥေ္ကဋ္ဌ၊	ဒုတိယ	ဥေ္ကဋ္ဌ၊	အလှည့်ေျရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်ြျား

မြစ်သည့်	ဦးတင်ရအာင်နှင့်	ရဒါေ်တာမြင့်သူပြိုင်၊	အထူး	ြိတ်ကေားခံေသည့်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	(ဘဏ္ဍာ)	ဦးရေျာ်မြင့်၊	

ရော်ြေှင်ရုံး	ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	တာေန်ေှိသူြျား	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။

• စာြျေ်နှာ-	၂	>>

ကရှေဂုံတိုင်ေကေးခပုစုကရးဌာန၊

ကေည့်ခမင်တိုင်မျေ်မခမင်ကေျာင်း

နှင့်သန်ေျင်ေူငယ်သင်တန်း

ကေျာင်းတို့အားကေည့်ရှုစစ်ကေး

ခခင်း

တပ်မကတာ်(ကေည်း)တိုေ်ခိုေ်

ကရးကေျာင်းများတွင်Video

ConferencingSystemခြင့်

သင်ခန်းစာပို့ချခခင်း

(၇၃)နှစ်ကခမာေ်အခပည်ခပည်

ေိုင်ရာေူ့အခွင့်အကရးကန့

အခမ်းအနားတွင်အထိမ်းအမှတ်

ေဗျာပပိုင်ပွဲပထမေုရေဗျာ

• စာြျေ်နှာ-	၆	>> • စာြျေ်နှာ-	၆	>>• စာြျေ်နှာ-	၄	>>
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ေင်းသာ(၁)၊(၂)ေုန်ထုတ်စခန်းများနှင့်ကနခပည်ကတာ်အချုပ်ကထာင်ကေည့်ရှုစစ်ကေးခခင်း

ပမိတ်အေျဉ်းကထာင်၊ကေျာေ်ခြူကတာင်ေုန်ထုတ်စခန်း၊ေင်ခြူရှင်စိုေ်ပျ ိုးကမွးခမူကရးနှင့်
အသေ်ကမွးမှုအတတ်သင်စခန်း၊ပမိတ်ပမို့ရှိပမို့မရဲစခန်းအချုပ်ခန်းနှင့်တရားရုံးအချုပ်ခန်းများ

ကေည့်ရှုစစ်ကေးခခင်း

ဇန်နေါရီေ၂၈ရေ်

      မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ြှ	
ရော်ြေှင်ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ	 ရဒါေ်တာနန္ဒာြွှန်း၊	 ရော်ြေှင်
အြွဲ့ေင်	 ရဒါ်နုနုယဉ်နှင့်	 ဦးရေျာ်မြင့်တို့	 ဦးရဆာင်ရသာ	
ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	 	 ၂၆-၁-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့နှင့်	
၂၈-၁-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့ြျားတွင်	 	 ေင်းသာ	 (၁)၊	 (၂)	 ေုန်
ထုတ်စခန်းြျားနှင့်	 ရနမပည်ရတာ်အချုပ်ရထာင်တို့ေို		
ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။	
	 	 	 	 	 	 	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးောတွင်	ရော်ြေှင်ဥပရဒ	 မပဋ္ဌာန်း
ချေ်ြျားနှင့်အညီ	အေျဉ်းသား/အေျဉ်းသူ၊	အချုပ်သား/
အချုပ်သူြျားေို	အုပ်စုလိုေ်ခွဲ၍ရတွ့ဆုံော	အေျဉ်းသား
တစ်ဦး၏	အနိြ့်ဆုံးေေှိြည့်	အခွင့်အရေးမြစ်ရသာ	ရနထိုင်
စားရသာေ်ြှု	အရမခအရနြျား၊	ေျန်းြာ		ရေးရစာင့်ရေှာေ်

ြှု	ေှိ/	ြေှိ၊	ရထာင်ေင်စာပစ္စည်းြျား	စုံလင်စွာ	ေေှိမခင်း	ေှိ/
ြေှိ၊	 ေသင့်ေထိုေ်ရသာ	 အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျား	 ေေှိ
မခင်း	 ေှိ	 ြေှိနှင့်	 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စေ်ြှု	 ေှိ	 ြေှိ	 စသည်တို့ေို	
ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့်	ယခင်ေ	ကေည့်ရှုစစ်ရဆး
ခဲ့သည့်	 အကေံမပုချေ်ြျားအရပါ်	 အရောင်အထည်ရြာ်	
ရဆာင်ေွေ်ြှုအရမခအရနတို့ေို	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်းြျား	
မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
						ေုန်ထုတ်စခန်းြျားနှင့်	ရနမပည်ရတာ်အချုပ်ရထာင်
ေို	ေင်ရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ်	အေျဉ်း	သား/အေျဉ်း
သူ၊	 အချုပ်သား/အချုပ်သူြျား၏	 အိပ်ရဆာင်ြျား၊	
ရဆးခန်း၊	တိုေ်ခန်းြျား၊	စာကေည့်တိုေ်၊	စားြိုကေီး၊	ေိေ္
ခာဂိုရထာင်၊	ရေသန့်စေ်၊	ရသာေ်ရေနှင့်	သုံးရေေန်ြျား၊	
Quarantine	 ထားေှိ	 သည့်အရဆာင်၊	 အတွင်း/အမပင်
ြိလ္လာြျား	 သန့်ေှင်းြှု	 ေှိ	 ြေှိေို	 လည်းရောင်း၊	 ေိုဗစ်-
၁၉	ရောဂါ	ောေွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍	ရဆာင်ေွေ်ထား
ေှိြှု	 အရမခအရနတို့ေိုလည်းရောင်း	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆး
ခဲ့	 ပါသည်။	 ေုန်ထုတ်စခန်းြျားနှင့်	 ရနမပည်ရတာ်
အချုပ်ရထာင်တို့ေို	 ရော်ြေှင်ြှ	 ဗဟုသုတေြွယ်ော	
စာအုပ်စာရပ	(၄၀၀)	အုပ်တို့ေို	လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
						ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	ခေီးစဉ်အတွင်း	စစ်ရဆး
ရတွ့ေှိချေ်နှင့်	 အကေံမပုချေ်ြျားေို	 လိုအပ်	 သလို	
အရေးယူရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	သေ်ဆိုင်ောသို့	
အကေံမပုရပးပို့သွားြည်	မြစ်ပါသည်။

ဇန်နေါရီေ၁၄ရေ်

							မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်
ြှ	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ဦးရေျာ်စိုးနှင့်	 ဦး	ရပါ်လွင်စိန်	 တို့
ဦးရဆာင်ရသာ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	 ၁၂-၁-
၂၀၂၂	ေေ်ရန့ြှ	 ၁၄-၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့ထိ	တနသသာေီတိုင်း
ရဒသကေီးေှိ	 ပြိတ်အေျဉ်းရထာင်၊	 ရေျာေ်မြူရတာင်
ေုန်ထုတ်စခန်း၊	 ဆင်မြူေှင်	 စိုေ်ပျ ိုး	 ရြွးမြူရေးနှင့်	
အသေ်ရြွးြှုအတတ်သင်စခန်း၊	 ပြိတ်ပြို့ရပါ်ေှိ	 ပြို့ြ
ေဲစခန်း	 အချုပ်ခန်းနှင့်	 တေားရုံး	 အချုပ်ခန်း	 တို့ေို		
ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။	
							ကေည့်ရှုစစ်ရဆးောတွင်	ရော်ြေှင်ဥပရဒမပဋ္ဌာန်းချေ်
ြျားနှင့်အညီ	 အေျဉ်းသား၊	 အချုပ်သား	 ြျားေို	 အုပ်စု

လိုေ်ခွဲ၍	 ရတွ့ဆုံော	 အေျဉ်းသားတစ်ဦး၏	 အနိြ့်ဆုံး
ေေှိြည့်	 အခွင့်အရေးမြစ်ရသာ	 ရနထိုင်စား	 ရသာေ်ြှု၊	
ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်ြှု	 ေှိ	 ြေှိ၊	 ရထာင်ေင်စာပစ္စည်း

• ကရှ့ြုံးမှ>>

• စာမျေ်နှာ၃သို့
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားေူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်မှေျ ိုင်းတုံအေျဉ်းကထာင်နှင့်ေျ ိုင်းတုံပမို့၊
တာချေီိတ်ပမို့မရဲစခန်း၊တရားရုံးအချုပ်ခန်းများကေည့်ရှုစစ်ကေးခခင်း

ြျား	 စုံလင်စွာ	 ေေှိမခင်း	 ေှိ	 ြေှိ၊	 အသုံးအရဆာင်	 ပစ္စည်း
ြျားေေှိမခင်းေှိ	 ြေှိ၊	 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စေ်ြှုေှိ	 ြေှိ	 စသည်တို့
ေို	ရြးမြန်း	ြှတ်တြ်း	တင်မခင်း၊	တစ်ဦးချင်း	ရတွ့ဆုံလို
သူ	အေျဉ်းသား/အချုပ်သားြျားေို	သီးမခား	ရတွ့ဆုံော	
ယင်းတို့၏	 တင်မပချေ်ြျားေို	 ြှတ်တြ်း	 တင်မခင်းနှင့်	
ယခင်ေ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးသည့်	 အကေံမပုချေ်ြျားအရပါ်	
အရောင်အထည်ရြာ်	 ရဆာင်ေွေ်ပပီးစီးြှုတို့ေို	 ကေည့်ရှု
စစ်ရဆးသည်။	
	 	 	 	 	 	 	 အေျဉ်းရထာင်နှင့်	 ေုန်ထုတ်စခန်းြျားေို	 ေင်
ရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ်	 အေျဉ်းသား/	 အချုပ်သား	
ြျား၏	 အိပ်ရဆာင်ြျား၊	 တိုေ်ခန်းြျား၊	 ရဆးရုံရဆာင်၊	
စာကေည့်တိုေ်၊	 စားြိုကေီး၊	 ေိေ္ခာစတို၊	 ရသာေ်ရေ	 သန့်
စေ်နှင့်	 သုံးရေေန်ြျား၊	 ြိလ္လာြျားေိုလည်းရောင်း၊	

ေဲစခန်းအချုပ်ခန်း	ြျားေို	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးစဉ်	အချုပ်ခန်း
အတွင်း	သန့်ေှင်းရေး၊	ြိလ္လာြျားသန့်ေှင်းရေးနှင့်	ရသာေ်
သုံး	 ရေသုံးစွဲေြှုအရမခအရနြျား၊	 လိုအပ်	 သည့်ရဆးေါး
ြျားနှင့်	 ထားေှိသင့်သည့်ရဆးေိေိယာပစ္စည်းြျား	
လုံရလာေ်စွာေေှိြှုအရမခအရနနှင့်	 ေိုဗစ်	 ၁၉	 ရောဂါ
ောေွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍	 ရဆာင်ေွေ်ထား	 ေှိြှု	
အရမခအရနြျားနှင့်	ေိုဗစ်	၁၉	ရောဂါောေွယ်	ရဆးထိုး
နှံပပီးစီးြှု	အရမခအရနြျားေို	ကေည့်ရှု	စစ်	ရဆးခဲ့ပါသည်။	
	 	 	 	 	 	 	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	 ခေီးစဉ်အတွင်း	
စစ်ရဆးရတွ့ေှိချေ်အရပါ်	အရမခခံ၍	လိုအပ်	သလို	စိစစ်
ရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်ရေးအတွေ်	 အကေံမပုချေ်ြျားေို	
သေ်ဆိုင်ောဌာနြျားသို့	ရပးပို့သွားြည်	မြစ်ပါသည်။

ဇန်နေါရီေ၁၂ရေ်

							မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်
ြှ	အြွဲ့ေင်	ဦးရေျာ်မြင့်	 ဦးရဆာင်ရသာ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆး
ရေးအြွဲ့သည်	၁၀-၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့နှင့်	၁၁-၁-၂၀၂၂	ေေ်
ရန့ြျားတွင်		ေျ ိုင်းတုံ	အေျဉ်းရထာင်နှင့်	ေျ ိုင်းတုံပြို့ြ
ေဲစခန်း၊	 တေားရုံးအချုပ်ခန်းြျားေိုလည်းရောင်း၊	 ၁၂-
၁-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့တွင်	တာချလီိတ်ပြို့ြေဲစခန်း၊	တေားရုံး
အချုပ်ခန်းြျားေိုလည်းရောင်း	သွားရောေ်ကေည့်ရှု	စစ်	
ရဆးခဲ့ပါသည်။
	 	 	 	 	 	 	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးောတွင်	 ရော်ြေှင်ဥပရဒ	
မပဋ္ဌာန်းချေ်ြျားနှင့်အညီ	 အေျဉ်းသား/အေျဉ်းသူ၊	
အချုပ်သား/အချုပ်သူြျားေို	 အုပ်စုလိုေ်ခွဲ၍	 ရတွ့ဆုံ
ော	 အေျဉ်းသားတစ်ဦး၏	 အနိြ့်ဆုံး	 	 ေေှိြည့်	 အခွင့်	
အရေးမြစ်ရသာ	 ရနထိုင်စားရသာေ်ြှု	 အရမခအရန
ြျား၊	 ေျန်းြာ		ရေး	 ရစာင့်ရေှာေ်ြှု	 ေှိ	 ြေှိ၊	 ရထာင်ေင်စာ

ပစ္စည်းြျား	စုံလင်စွာ	ေေှိမခင်း	ေှိ	 ြေှိ၊	 ေသင့်ေထိုေ်ရသာ	
အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းြျား	 ေေှိမခင်း	 ေှိ	 ြေှိနှင့်	 ညှဉ်းပန်း	
နှိပ်စေ်ြှု	ေှိ	ြေှိ	စသည်တို့ေို	ရြးမြန်းြှတ်တြ်းတင်မခင်း
နှင့်	 ယခင်ေ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးသည့်	 အကေံမပုချေ်ြျား
အရပါ်	 အရောင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွေ်ြှု	 အရမခအရန
တို့ေို	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်းြျား	မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
							ေျ ိုင်းတုံအေျဉ်းရထာင်ေို	ေင်ရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရဆး
စဉ်	 အေျဉ်းသား/	 အေျဉ်းသူ၊	 အချုပ်	 သား/အချုပ်
သူြျား၏	အိပ်ရဆာင်ြျား၊	အချပ်ရထာင်၊	အေျဉ်းရထာင်
ရဆးရုံ၊	တိုေ်ခန်းြျား၊	 စာကေည့်တိုေ်၊	 စားြိုကေီး၊	 ေိေ္ခာ
ဂိုရထာင်၊	 ရေသန့်စေ်၊	 ရသာေ်ရေနှင့်	 သုံးရေေန်ြျား၊	
Quarantine	ထားေှိသည့်အရဆာင်၊	အတွင်း/အမပင်	ြိလ္လာ
ြျား	သန့်ေှင်းြှု	ေှိ	ြေှိတို့ေို	လည်းရောင်း၊	လတ်တရလာ	
မြစ်ပွားလျေ်ေှိရသာ	 ေိုဗစ်-၁၉	 ရောဂါောေွယ်ရေး
နှင့်စပ်လျဉ်း၍	 ရဆာင်ေွေ်ထားေှိြှု	 အရမခအရန	 တို့ေို
လည်းရောင်း	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။	
							ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	ခေီးစဉ်အတွင်း	စစ်ရဆး
ရတွ့ေှိချေ်နှင့်	 အကေံမပုချေ်ြျားေို	 လိုအပ်သလို	
အရေးယူရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	 သေ်ဆိုင်ောသို့	
အကေံမပုရပးပို့သွားြည်	မြစ်ပါသည်။

• စာမျေ်နှာ၄သို့
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

• ကရှ့ြုံးမှ>>

တပ်မကတာ်(ကေည်း)တိုေ်ခိုေ်ကရးကေျာင်း(ဗထူး)တွင်VideoConferencingSystemခြင့်
သင်ခန်းစာပို့ချခခင်း

တပ်မကတာ်(ကေည်း)တိုေ်ခိုေ်ကရးကေျာင်း(ဘုရင့်ကနာင်)တွင်VideoConferencingSystem
ခြင့်သင်ခန်းစာပို့ချခခင်း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇန်နေါရီေ၁၈ရေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်နှင့်	ညွှန်ကေား

ရေးြှူး	ဦးအာောဟိန်းစိုး	တို့သည်	တပ်ြရတာ်	(ကေည်း)	

တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	(ဗထူး)	တွင်	၁၈-၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့	

၀၇:၄၀	 နာေီအချနိ်ြှ	 ၁၀:၅၀	 နာေီအချနိ်အထိ	 လူ့အခွင့်	

အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	ပို့ချသည်။

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်နှင့်	 ညွှန်ကေား

ရေးြှူး	ဦးအာောဟိန်းစိုးတို့သည်	တပ်ြရတာ်	 (ကေည်း)	

တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	 (ဗထူး)	 တွင်	 ြွင့်လှစ်လျေ်ေှိ

ရသာ	ရမခလျင်တပ်ေင်းြှူးသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	(၉၇)	နှင့်	

ရမခလျင်တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	 (၂၀၈)	တို့၌	၁၈-

၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့	၀၇:၄၀	နာေီအချနိ်ြှ	၁၀:၅၀	နာေီအချနိ်

အထိ	 Video	 Conferencing	 System	 မြင့်	 သင်ခန်းစာ

ပို့ချခဲ့ပါသည်။	 	 သင်တန်းတွင်	 လူ့အခွင့်အရေးအရမခခံ	

အယူအဆြျား၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်	 ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်ြျား

အရကောင်းတို့ေို	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

ေလည်းရောင်း၊	ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးရကေညာစာတြ်း

အရကောင်းေို	 ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးအာောဟိန်းစိုး

ေလည်းရောင်း	 သင်ခန်းစာြျား	 ပို့ချခဲ့ကေပါသည်။	

သင်တန်းတွင်	 ရမခလျင်တပ်ေင်းြှူးသင်တန်း၊	 အြှတ်

စဉ်	 (၉၇)	ြှ	သင်တန်းသားဦးရေ	၂၉	ဦးနှင့်	ရမခလျင်တပ်

ခွဲြှူး	 သင်တန်း၊	 အြှတ်စဉ်	 (၂၀၈)	 ြှ	 သင်တန်းသား

ဦးရေ	 (၁၂၃)	 ဦး၊	 စုစုရပါင်း	 (၁၅၂)	 ဦး	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေ

ပပီး	 သင်တန်းသားြျားြှ	 သိေှိလိုသည့်	 ရြးခွန်းြျားေို	

ရြးမြန်းကေော	 ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	 ရဒါေ်တာသန်းမြင့်

နှင့်	 ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးအာောဟိန်းစိုးတို့ေ	 မပန်လည်

ရမြကေားခဲ့ပါသည်။

ဇန်နေါရီေ၁၈ရေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်	ရဒါေ်တာ	ခိုင်ခိုင်ေင်းနှင့်	

ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရဇာ်လွင်ထူး	 	 တို့သည်	 တပ်ြရတာ်	

(ကေည်း)	တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	(ဘုေင့်ရနာင်)	တွင်	၁၈-

၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့	၀၇:၄၀	နာေီအချနိ်ြှ	၁၀:၅၀	နာေီအချနိ်

အထိ	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	ပို့ချသည်။

		 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်

ြှ	 ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်	 ရဒါေ်တာခိုင်ခိုင်ေင်းနှင့်	

ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရဇာ်လွင်ထူးတို့သည်	 တပ်ြရတာ်	
• စာမျေ်နှာ၅သို့
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 

ကော်မရှင်နှင့်MandalayAdvertising(Animation)ကရးေွဲကရးအြွဲ့တို့ကတွ့ေုံခခင်း

• စာမျေ်နှာ၆သို့

(ကေည်း)	 တိုေ်ခိုေ်ရေးရေျာင်း	 (ဘုေင့်ရနာင်)	 တွင်	

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 သင်ခန်းစာြျား	 ပို့ချခဲ့ပါသည်။	

သင်တန်း	 တွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေး

ရော်ြေှင်ြွဲ့စည်းမခင်းနှင့်	 လုပ်ငန်းရဆာင်ေွေ်ချေ်ြျား	

အရကောင်းေို	 ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်	 ရဒါေ်တာ

ခိုင်ခိုင်ေင်းေလည်းရောင်း၊	 လူ့အခွင့်အရေး	 အရမခခံ

အယူအဆြျားနှင့်	ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးရကေညာစာတြ်း

အရကောင်းေို	ညွှန်ကေားရေးြှူး	ဦးရဇာ်လွင်ထူး	ေလည်း	

ရောင်း	 သင်ခန်းစာြျား	 ပို့ချခဲ့ကေပါသည်။	 သင်တန်း

တွင်	 ရမခလျင်	တပ်ခွဲြှူးသင်တန်း၊	အြှတ်စဉ်	 (၆၉၊	 ၇၀)	

ြှ	သင်တန်းသားဦးရေ	စုစုရပါင်း	(၂၄၁)	ဦး	တေ်ရောေ်ခဲ့	

ကေပပီး	သင်တန်းသားြျားြှ	သိေှိလိုသည့်	ရြးခွန်းြျားေို	

ရြးမြန်းကေော	 ဒုတိယညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်	 ရဒါေ်တာ

ခိုင်ခိုင်ေင်းနှင့်	 ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရဇာ်လွင်ထူး	 တို့ေ	

မပန်လည်ရမြကေားခဲ့ပါသည်။

ဇန်နေါရီေ၂၈ရေ်

	 အြျားမပည်သူထံသို့	 လူ့အခွင့်အရေး	 အသိပညာ

မပန့်ပွားရစရေးအတွေ်	ရော်ြေှင်နှင့်	Mandalay	Adver-

tising	 (Animation)	 ရေးဆွဲရေးအြွဲ့တို့	 ရတွ့ဆုံညှိနှိုင်း	

အစည်းအရေးေို	 ဇန်နေါေီလ	 ၂၈	 ေေ်ရန့၊	 ၁၃:၀၀	 နာေီ

တွင်	ရော်ြေှင်ရုံး၊	Conference	Room	၌	ေျင်းပသည်။

	 အစည်းအရေးတွင်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာ

သန်းမြင့်ေ	 အြွင့်အြှာစေား	 ရမပာကေားပပီးရနာေ်	

ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးရဇာ်လွင်ထူး	 ရခါင်းရဆာင်ရသာ	လူ့

အခွင့်အရေးဘာသာေပ်	 ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ	 ရေးအြွဲ့ြှ	 ေြ္

ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	ရကေညာစာတြ်း	အပိုဒ်	(၃၀)	အနေ်	

Animation	 Video	 မပုလုပ်ထားေှိ	 သည့်	 အပိုဒ်	 (၅)	 ပိုဒ်

အား	 အပိုဒ်ြျားပါ	 ရြာ်မပချေ်ြျားနှင့်အညီ	 အခွင့်အရေး

ြျားအလိုေ်	 မပည့်မပည့်ေေ	 သရုပ်ရြာ်ထားြှု	 ေှိ/	 ြေှိနှင့်	

အခွင့်အရေး	ရြာ်မပချေ်ြျား	ရပါ်လွင်ြှု	ေှိ/	ြေှိတို့ေို	လူ့

အခွင့်အရေး	 ရှုရထာင့်ြှ	 အကေံမပု	 သုံးသပ်ရဆွးရနွးကေ

ပါသည်။	

	 Mandalay	 Advertising	 (Animation)	 ရေးဆွဲ

ရေးအြွဲ့ေ	 အကေံမပုသည့်	 အပိုဒ်အချ ို့နှင့်	 စပ်လျဉ်း၍	

မပင်ဆင်ေြည့်	ေဏ္ဍြျားအား	အေျယ်တေင့်ရဆွးရနွးော	

ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်၊	ညွှန်ကေားရေးြှူး	

ဦးရဇာ်လွင်ထူးနှင့်	 ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ဦးအာောဟိန်းစိုး

တို့ေ	ေိုင်းေန်း	မြည့်စွေ်	အကေံမပု	ရဆွးရနွးကေပါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

• စာမျေ်နှာ၇သို့

 

 

           

 

 

 အခွင ့်အရ ေး နငှ  ့်တာ ဝန့် 

လွတ်လပ် မှုန ဲ့ အခွင့်် အရ  ေး ဟာ 
လူတ ိုင်ေးရ မွေး ာပ ါ။ 
လူမ   ေး ဘာ သ ာ မခွ ခခ ာေး 
ကမ္ာ့်န ိုင် ငံ သာေး။ 
အရေအပ ါေး မခပ ရေ 
တ န်ေး တ ူ လံိုခခ ံ ရပ။ 
ရတ ွေးရ ခေါ် ရ ေဖန် န ိုငေ်ွမ်ေးမ ာေး 
လွတ်လပက်ကရ ေ သ ာေး။ 
ခပဋ္ဌာန်ေး ထာေးတ  ့် ဥ ပရေ 
လူတ ိုင်ေးလ ိုက် နာရေ။ 
အရခခ ခံပည ာ သ ငန် ိုငဖ် ိုဲ့ 
ေ ိုင်ေးေန ်ေးရ  ာ င ်ွက်ေ ိုဲ့။ 
ပ ိုင်ေးခခ ာေးမ    အခ ွင့််ရတ ွ 
လူတ ိုင်ေး  က ကရေ ။ 
ကူညီ က ာ ကွယ် ခ မြှ င့််တင် ရ ေး 
တ  ိုဲ့မ ာေး အေဉ ်ရတ ွေး။ 

      ဧက  ီ
(၇၃) န ေ်ရခ မာ က် အ ခပည် ခပ ည ်  ိုင် ာ  လူူ့ အ ခွင့််အရ ေးရနဲ့  
        အ ထ မ်ေးအ မ တ်  ကဗ ာ ပပ  င်ပွ  ပထမ ို ကဗ ာ 

 

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားေူ့အခွင့်အကရး
ကော်မရှင်ရုံး၊ေစဉ်ေန္ဒကြာ်ထုတ်ပွဲ

ေျင်းပခခင်း

ဇန်နေါရီေ၃၁ရေ်

 မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	

ရော်ြေှင်ရုံး	ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	ေန်ထြ်း

ြျား	 လစဉ်ရတွ့ဆုံရဆွးရနွး	 ဆန္ဒရြာ်ထုတ်ပွဲ

ေို	 ၃၁-၁-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့	 (၁၃:၀၀)	 နာေီအချနိ်

တွင်	 ရော်ြေှင်	 ရုံးချုပ်ေှိ	 Conference	Room	

၌	ေျင်းပခဲ့ော	ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်၊	ညွှန်ကေား

ရေးြှူးြျားနှင့်	ဌာန	(၁)	ခုလျှင်	ေန်ထြ်း	(၅)	ဦး

နှုန်းမြင့်	ဌာန	(၆)	ခုြှ	ေန်ထြ်း	(၃၀)	ဦးတို့တေ်

ရောေ်ခဲ့ပပီး	 ရော်ြေှင်ရုံးချုပ်ေှိ	 ေျန်ေန်ထြ်း

ြျားနှင့်	 ရုံးခွဲြျားြှေန်ထြ်းြျားြှာ	 Zoom	

Meeting	စနစ်မြင့်	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။

ကရှေဂုံတိုင်ေကေးခပုစုကရးဌာန၊ကေည့်ခမင်တိုင်မျေ်မခမင်ကေျာင်းနှင့်သန်ေျင်ေူငယ်သင်တန်း
ကေျာင်းတို့အားကေည့်ရှုစစ်ကေးခခင်း

ဇန်နေါရီေ၂၈ရေ်

								မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်
ြှ	အြွဲ့ေင်ြျားမြစ်ကေရသာ	ဦးရေျာ်စိုး၊	ရဒါေ်တာသန်း
မြင့်၊	 ရဒါေ်တာမြင့်သူပြိုင်နှင့်	 ဦးတင်ရအာင်	 တို့ပါေင်
ရသာ	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	 ၂၅-၁-၂၀၂၂	 ေေ်
ရန့တွင်	 	 ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး၊	 ဗဟန်းပြို့နယ်ေှိ	 ရေှေ
ဂုံတိုင်ေရလးမပုစုရေးဌာနနှင့်	 ကေည့်မြင်တိုင်	 ပြို့နယ်ေှိ	
ကေည့်မြင်တိုင်ြျေ်ြမြင်ရေျာင်း	 တို့ေိုလည်းရောင်း၊	
၂၈-၁-၂၀၂၂	 ေေ်ရန့တွင်	 ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး၊	 သန်
လျင်ပြို့နယ်ေှိ	 သန်လျင်လူငယ်သင်တန်းရေျာင်းေို
လည်းရောင်း	သွားရောေ်ကေည့်ရှုစစ်ရဆးခဲ့ပါသည်။

• ကရှ့ြုံးမှ>>

• ကရှ့ြုံးမှ>>
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၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 

• စာမျေ်နှာ၈သို့

	 	 	 	 	 	 ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့သည်	 ရေှေဂုံတိုင်ေရလး
မပုစုရေးဌာနတွင်	 ရစာင့်ရေှာေ်ထားရသာ	 ရေှးဦး
အေွယ်	ေရလးသူငယ်ြျား၏	ေျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာေ်
ြှု၊	 အာဟာေရေွေးရြွးြှု၊	 အရမခခံပညာနှင့်	 ြူကေိုပညာ	
ရေးအတွေ်	 ရဆာင်ေွေ်ရပးရနြှုေဲ့သို့ရသာ	 မပုစု
ရစာင့်ရေှာေ်ပျ ိုးရထာင်ရပးရနြှု	အရမခအရနြျား၊	ကေည့်
မြင်တိုင်	ြျေ်ြမြင်ရေျာင်းတွင်	ရေျာင်းသားရေျာင်းသူ
ြျားအား	 စာရပနှင့်	 အသေ်ရြွးေြ်းရေျာင်း	 ပညာြျား
အား	 ရလ့ေျင့်သင်ကေားရပးရနြှုအရမခအရန၊	 သန်လျင်
လူငယ်	 သင်တန်းရေျာင်းတွင်	 ရစာင့်ရေှာေ်ထားရသာ	
ေရလးသူငယ်ြျား၏	 ပညာသင်ကေားခွင့်၊	 ေျန်းြာရေး	
ရစာင့်ရေှာေ်ခွင့်၊	အိပ်ရဆာင်ြျား၊	အစားအစာ	ရေွေးရြွး
ြှု	 အရမခအရန၊	 သန့်ေှင်းရသာ	 ရသာေ်သုံးရေေေှိခွင့်၊	
ြိသားစုနှင့်	 မပန်လည်ရပါင်းစည်းခွင့်၊	 လွတ်လပ်စွာ	
ယုံကေည်ေိုး	ေွယ်ခွင့်စသည့်	အရမခခံလူ့အခွင့်အရေးြျား
ေေှိမခင်း	ေှိ	ြေှိတို့ေို	ကေည့်ရှုစစ်ရဆး	ခဲ့ပပီး		ေရလးသူငယ်
ြျား	အသိပညာတိုးပွားရစေန်	ေည်ေွယ်၍	စာကေည့်တိုေ်
ြျားနှင့်	 စာြတ်ခန်းြျား	 တွင်ထားေှိေန်	 သုတ၊	 ေသ၊	
ေျန်းြာရေး၊	 ဘာသာရေး	 စာအုပ်ြျ ိုးစုံ	 အုပ်ရေ	 (၁၀၀)	
နှင့်	 ေြ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး	 ရကေညာစာတြ်း	 မြန်ြာမပန်	
စာသားြျားပါေှိရသာ	 ြှတ်စုစာအုပ်	 (၄၀၀)	 အုပ်တို့ေို	
ရော်ြေှင်ြှ	လှူဒါန်းခဲ့ော	သေ်ဆိုင်ော	ရေျာင်းအုပ်ြျား	

ေလေ်ခံေယူခဲ့ပါသည်။
						ရော်ြေှင်	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးအြွဲ့၏	ေရလးမပုစု
ရေးဌာန၊	 ြျေ်ြမြင်ရေျာင်း၊	လူငယ်	သင်တန်းရေျာင်း
ြျား၏	ကေည့်ရှုစစ်ရဆးရေးခေီးစဉ်အတွင်း	စစ်ရဆးရတွ့
ေှိချေ်နှင့်	 အကေံမပုချေ်ြျားေို	 လိုအပ်သလို	 အရေးယူ
ရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်	ရေးအတွေ်	 သေ်ဆိုင်ောသို့	 ရပးပို့
သွားြည်မြစ်	ပါသည်။

VideoEditingသင်တန်းခပုေုပ်ခခင်း MicrosoftExcelသင်တန်းခပုေုပ်ခခင်း

ဇန်နေါရီေ၁၄ရေ်

 လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်	ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ ်
ရေး	လုပ်ငန်းြျားတွင်	လေ်ရတွ့	အသုံးမပုနိုင်ရစေန်ေည်ေွယ်၍	
Video	Editing	သင်တန်းေို	မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်	
အရေး	ရော်ြေှင်ရုံး	တွင်	၁၂-၁-၂၀၂၂	ေေရ်န့ြှ	၁၄-၁-၂၀၂၂	
ေေရ်န့အထိ	 (၃)	 ေေ်တာ	 ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပါသည်။	 အဆိုပါ
သင်တန်းတွင်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာသန်းမြင့်ေ	အြွင့်
အြှာစေား	 ရမပာကေားခဲ့ပါသည်။	 သင်တန်းေို	 	ရော်ြေှင်
ရုံး	 e-Government	 ဌာနေ	 တာေန်ယူ	 သင်ကေားပို့ချြှုြျား	
ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပပီး	ရော်ြေှင်ရုံး	ေန်ထြ်း	(၁၂)	ဦး	တေ်ရောေ်
ခဲ့ကေပါသည်။

ဇန်နေါရီေ၂၁ရေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံး	
ေန်ထြ်းြျားအတွေ်	ေွန်ပျူတာ	စွြ်းရဆာင်ေည်	မြှင့်တင်ရေး	
တစ်ေပ်အရနမြင့်	 Microsoft	 Excel	သင်တန်းေို	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံးတွင်	 ၁၇-၁-၂၀၂၂	
ေေရ်န့ြှ	၂၁-၁-၂၀၂၂	ေေရ်န့အထိ	(၅)	ေေ်တာ	ရဆာင်ေွေ်
ခဲ့ပပီး	အဆိုပါသင်တန်းတွင်	ရော်ြေှင်အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာသန်း
မြင့်	 ေ	အြွင့်	 အြှာစေားရမပာကေားခဲ့ပါသည်။	သင်တန်းေို	
	ရော်ြေှင်ရုံး	e-Government	ဌာနေ	တာေန်ယူသင်ကေားပို့ချ
ြှုြျား	ရဆာင်ေွေ်ခဲ့ပပီး	ရော်ြေှင်ရုံး	ေန်ထြ်း	 (၁၂)	ဦး	တေ်
ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်

ေိုဗစ်-၁၉ကရာဂါနှင့်စပ်ေျဉ်း၍အသိပညာကပးWebinarေျင်းပခပုေုပ်ခခင်း

ဇန်နေါရီေ၁၂ရေ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	
ရော်ြေှင်၊	ေိုဗစ်-၁၉	ရောဂါနှင့်	စပ်လျဉ်း၍	အသိပညာ
ရပး	 Webinar	 ေို	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇန်နေါေီလ	 ၁၂	 ေေ်
ရန့	 နံနေ်	 ၁၀:၀၀	 နာေီ	 အချနိ်	 တွင်	 ေျင်းပမပုလုပ်ော	
ရော်ြေှင်	ဥေ္ကဋ္ဌ၊	ရော်ြေှင်	ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌနှင့်	ရော်ြေှင်

အြွဲ့ေင်ြျား၊	 ရော်ြေှင်ရုံး	 ညွှန်ကေားရေးြှူးချုပ်နှင့်	
	ရော်ြေှင်ရုံး	ေန်ထြ်းြျား၊	ရော်ြေှင်ရုံးခွဲြျားြှ	ေန်ထြ်း
ြျား	ပါေင်	တေ်ရောေ်ခဲ့ကေပါသည်။
	 အခြ်းအနားတွင်	ရော်ြေှင်	အြွဲ့ေင်	ရဒါေ်တာ
သန်းမြင့်ေ	 Moderator	 အမြစ်	 ရဆာင်ေွေ်ပပီး	
ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး၊	 မပည်သူ့ေျန်းြာရေး	 ဦးစီးဌာနြှ	
လေ်ရထာေ်	ညွှန်ကေားရေးြှူး	 ရဒါေ်တာသေ်စုြွန်ေ	
“ေန်ေုန်တိုင်းရဒသကေီး	 အတွင်း	 ေိုဗစ်-၁၉	 ထိန်းသိြ်း
မခင်း	 လုပ်ငန်းြျား	 ရဆာင်ေွေ်ထားေှိြှု	 အရကောင်း”	
ရခါင်းစဉ်မြင့်	ေိုဗစ်	 ရောဂါ	ောေွယ်၊	ေုသ၊	ထိန်းချုပ်
ြှု	 အရမခအရနြျားေို	 ေှင်းလင်းရဆွးရနွးခဲ့ပါသည်။	 အစီ	
အစဉ်အေ	ေိုဗစ်-၁၉	အိုြီခေွန်ြျ ိုးေွဲနှင့်	 စပ်လျဉ်းသည့်	
အသိပညာရပး	Video	Clip	 	ေို	 မပသခဲ့ပပီးရနာေ်	တေ်
ရောေ်လာသူြျားေ	သိေှိလိုသည်ြျားေို	 ရြးမြန်းြှုြျား	
အရပါ်	မပန်လည်	ေှင်းလင်း	ရဆွးရနွးပပီး	ရော်ြေှင်	ဥေ္ကဋ္ဌ
ေ	ရေျးဇူးတင်စေား	ရမပာကေား၍	၁၁:၃၀	နာေီ	အချနိ်
တွင်	အခြ်း	အနားေို	ရုပ်သိြ်းခဲ့ပါသည်။

ခမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားေူ့အခွင့်အကရးကော်မရှင်ရုံးရှိေန်ထမ်းများရာထူးတိုးခမှင့်ကရးနှင့်ခပင်ပမှ
ကခါ်ယူသည့်အငယ်တန်းစာကရးများအားကရးကခြနှင့်ေူကတွ့စာကမးပွဲများေျင်းပခခင်း

ဇန်နေါရီေ၂၁ရေ ်

	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 အြျ ိုးသား	 လူ့အခွင့်အရေး	 ရော်ြေှင်ရုံး	

၌	လစ်လပ်လျေ်ေှိရသာ	အငယ်တန်းစာရေး	ောထူးရနော

ြျားတွင်	ခန့်ထားနိုင်ရေး	သတင်းစာရကော်မငာ	ထည့်သွင်း

ရခါ်ယူခဲ့ော	 ရလျှာေ်ထားလာသည့်	 အငယ်တန်းစာရေး

ေန်ထြ်းရလာင်းြျားအား	 ၆-၁၂-၂၀၂၁	 ေေ်ရန့တွင်	 လူ

ရတွ့စာရြးပွဲ	ေျင်းပ၍စိစစ်ခဲ့ပါသည်။	ထို့အတူ	ဌာနတွင်း

ေှိ	 ေန်ထြ်းြျား	 ောထူးတိုးမြှင့်ရေးအတွေ်	 ၇-၁-၂၀၂၂	

ေေ်ရန့တွင်	 ရေးရမြစာရြးပဲွအားလည်းရောင်း၊	 ၈-၁-

၂၀၂၂	 ေေ်ရန့တွင်	 လူရတွ့စာရြးပွဲအားလည်းရောင်း	

ေျင်းပ၍စိစစ်ခဲ့ပါသည်။	 ဦးစီးအောေှိနှင့်	 လေ်ရထာေ်

ညွှန်ကေားရေးြှူးြျားအား	 ောထူးတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွေ်	

၂၀-၁-၂၀၂၂	ေေ်ရန့တွင်	ရေးရမြစာရြးပွဲနှင့်	၂၁-၁-၂၀၂၂	

ေေ်ရန့တွင်	 လူရတွ့စာရြးပွဲ	 ေျင်းပမခင်းြျား	 မပုလုပ်ခဲ့

ပါသည်။



9

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 

ကနခပည်ကတာ်(ရုံးခွဲ)

သဇင်လြ်းနှင့်	ရဇာ်ဂျလီြ်းရထာင့်၊	ရေှေကော

ပင်ေပ်ေွေ်၊	ဇဗ္ဗူသီေိပြို့နယ်။

ြုန်း	-	၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

မန္တကေး(ရုံးခွဲ)

ဦးပိုင်အြှတ်	 ၃၅	 (ေ၊ဃ)၊	ေြ်းနားလြ်း၊	

၃၄	 လြ်းနှင့်	 ၃၅	 လြ်းကေား၊	 ရဒးေန်း

အရနာေ်ေပ်ေွေ်၊ချြ်းရအးသာဇံပြို့နယ်၊

ြန္တရလးပြို့။ြုန်း	-	၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ရခိုင်ခပည်နယ်(ရုံးခွဲ)

ေခိုင်မပည်နယ်	အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး	

ဌာန၊	မပည်နယ်ရုံး၊	စစ်ရတွပြို့။

ြုန်း	-၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ေေ်သွယ်ရန်ေိပ်စာများ

အြှတ်	(၂၇)၊	၆	ြိုင်ခွဲ၊	မပည်လြ်း၊	လှိုင်ပြို့နယ်။

ြုန်း-	၀၁၆၅၄၆၇၀

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

မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ရုံး	

e-Government	ဌာနြှ	တာေန်ယူ	ထုတ်ရေပါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm	


