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အရေှ့ရောင်အာေှအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းြျား 
ဖိုေြ်၏	ပထြအကေိြ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရေးနှင့်	ဖိုေြ်၏	

ဆေ်စပ်အစည်းအရေးသို့	မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	
ရော်ြေှင်	ေေ်ရောေ်

မတ်လ ၂၃၊ ၂၄ ရက်

 မမန်မာနုိင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်က တင်းမြည့် အဖွဲ့

ဝင်အမဖစ် ြါဝင်ထားသည့် အရရှ့ရတာင်အာရှအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး

အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် (Southeast Asia National Human Rights In-

stitutions Forum - SEANF) ၏ ြထမအကကိမ်လုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (1st 

Technical Working Group Meeting) ကို ဖိုရမ်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် 

အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအမဖစ် တာဝန်ယူရောင်ရွက်လျက်ရှိရသာ ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ

လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်က ဦးရောင်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်ရန့မှ 

၂၄ ရက်ရန့အထိ virtual online platform အသုံးမြု၍ ကျင်းြခဲ့ြါသည်။

 လုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရဝးသို့ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များ မဖစ်ကကသည့်  

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မရလးရှားနိုင်ငံ၊ မမန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တီရမာလက်စ်

ရတနိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ အစည်းများမှ 

လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရုံးဝန်ထမ်း

များ စုစုရြါင်း (၄၇) ဦးခန့် ြါဝင် တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်မှ ရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ 

အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကကီးတန်းအရာရှိများ တက်ရရာက်ခဲ့ ကကြါသည်။

 အစည်းအရဝးတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ကျင်းြခဲ့

ရသာ ဖိုရမ်၏ (၁၈) ကကိမ်ရမမာက် နှစ်ြတ်လည်အစည်းအရဝးရနာက်ြိုင်း  

• ရော် ြေှ င် ပုံ ြှ န်အစည်းအရေးနှ င့် 	

အု ပ် ချု ပ် ြှု စီ ြံ ခ န့် ခွဲ ရေး ရော် ြေီ 	

အစည်းအရေးြျားေျင်းပ	(စာ-၃)
• ြသန်စွြ်းသူြျား၏	 အခွင့်အရေး

ြျားဆိုင်ော	 အြျ ိုးသားရော်ြေီ	

အစည်းအရေးသို့	 ရော်ြေှင်ဒုေိယ

ဥေ္ကဋ္ဌ	 Video	 Conferencing	 မဖင့်	

အစည်းအရေးေေ်ရောေ်	(စာ-၄)

• မြ န် ြာ နို င် ငံ အ ြျ ိုး သား လူ့

အခွင့်အရေးရော်ြေှင်	 ဥပရဒဆိုင်ော	

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား	မပင်ဆင်နိုင်ရေး	

အထူးအစည်းအရေး	 (Zoom	 Meet-

ing	မဖင့်	မပုလုပ်မခင်း	(စာ-၄)

• လားရှိုးမြို့ရပါ်ေှိ	 	 အေျဉ်းရထာင်၊	

ေဲစခန်းအချုပ်ခန်းြျား၊	 လူငယ်သင်	

ေန်းရေျာင်းနှင့်	 ဆင်းရေှေလီဘိုးဘွား

ေိပ်သာြျားအား	 ကေည့်ရှု	 စစ်ရဆး

မခင်း(စာ-၅)

• ဌာနေွင်း	လူ့အခွင့်အရေး	အသိပညာ

ရပးသင်ေန်း	 အြှေ်စဉ်	 (၁/၂၀၂၂)	

ဖွင့်လှစ်	(စာ-၆)

• ေဲအောေှိအေေ်သင်ရေျာင်းေွင်	လူ့

အခွင့်အရေးဆိုင်ော	 သင်ခန်းစာြျား	

သွားရောေ်ပို့ချ	(စာ-၆)

• အသေ်အ ေွ ယ် ကေီး ေ င့် သူ ြျား ၏	

အခွင့်အရေးြျား	 ေှင်းလင်းေင်မပ	

(စာ-၇)
• e-Government	 လုပ်ငန်းရော်ြေီ

အစည်းအရေးေျင်းပမခင်း	(စာ-၇)
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ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင် အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် 

များ၏ ရောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်မဖစ်ထွန်းမှုများ၊ 

မရလးရှားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ လူ့

အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်တို့အကကား နိုင်ငံမဲ့မဖစ်ရနသူများ

အခွင့်အရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လက်မှတ်ရရးထိုးထားရသာ 

နားလည်မှုစာချွန် (MOU) ြါ လုြ်ငန်းရြ်များ ရောင်ရွက်

မှုအရမခအရနများ၊ ဖိုရမ်၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၆ မဟာဗျူဟာ

စီမံကိန်းနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ လုြ်ငန်းစီမံချက်တို့ြါ လုြ်ငန်း

ရြ်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ရွက်ရရးကိစ္စရြ်

များ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများ အခွင့်အရရးနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ လှုြ်ရှားမှုနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ ရောင်ရွက်

ချက်များ မျှရဝရေွးရနွးမခင်းကိစ္စရြ်များ၊ ကိုဗစ်-

၁၉ ကြ်ရရာဂါကာလအတွင်း သတင်းအချက်အလက်

များ လုံရလာက်စွာ မရရှိမခင်းနှင့် လွဲမှားသည့် သတင်း

အချက်အလက်များ မဖစ်ရြါ်ရစမှုနှင့်စြ်လျဉ်းရသာ 

ကိစ္စရြ်များ၊ ဖိုရမ်၏ အမမဲတမ်းအတွင်းရရးမှူးချုြ်ရုံး 

တည်ရထာင်ရရးကိစ္စရြ်များ၊ ဖိုရမ်နှင့် အာေီယံအစိုးရ

ချင်းေိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်တို့ ထိရတွ့ေက်

သွယ်ရောင်ရွက်ရရးကိစ္စရြ်များ၊ ဖိုရမ်၏ ဒုတိယအကကိမ် 

လုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရဝးနှင့် (၁၉) ကကိမ်ရမမာက်

နှစ်ြတ်လည် အစည်းအရဝး ကျင်းြရရးကိစ္စရြ်များ  

စသည့် လူ့အခွင့်အရရးမမှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရး

ေိုင်ရာကိစ္စရြ်များကို တင်မြရေွးရနွးမှုများ မြုလုြ်ခဲ့ကက

ြါသည်။

 လုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရဝး၌ မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုး 

သားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်၏ (၁၈) ကကိမ်ရမမာက်  

ဖိုရမ်နှစ်ြတ်လည်အစည်းအရဝးအမြီး လူ့အခွင့်အရရး

မမှင့်တင်ြညာရြးရရးနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရး

လုြ်ငန်းရောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်မဖစ်ထွန်း

မှုများကို ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးရြါ်လွင်စိန်ကလည်း 

ရကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်ရရာဂါကာလအတွင်း သတင်း

အချက်အလက်များ လုံရလာက်စွာ မရရှိမခင်းနှင့် လွဲမှား

သည့် သတင်းအချက်အလက်များ မဖစ်ရြါ်ရစမှုနှင့်

စြ်လျဉ်း၍ ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ရဒါက်တာတင်ရမာင်

ရမာင်သန်းကလည်းရကာင်း တင်မြရေွးရနွးမှုများ 

မြုလုြ်ခဲ့မြီး ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း

နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် လုြ်ငန်းစီမံချက်နှင့် ဘာသာရြ် အလိုက် 

ရေွးရနွးမှုများတွင် ြါဝင်အကကံမြုရေွးရနွးမှုများ မြုလုြ်

ခဲ့ြါသည်။

 ၂၃-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ရန့လယ်ြိုင်းတွင် virtu-

al online platform အသုံးမြုကျင်းြခဲ့ရသာ ဖိုရမ်၏ 

ေက်စြ်အစည်းအရဝးတစ်ရြ်အမဖစ်ကျင်းြရသာ “SE-

ANF Leadership in Mitigating Disinformation to 

Promote Human Rights Online Discussion Se-

ries on Influence Operations” သို့ မမန်မာနိုင်ငံ

အမျ ိုးသားလူ့အခွင့် အရရးရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမမင့်၊ 

ရကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမဖစ်ကကသည့် ဦးရြါ်လွင်စိန်နှင့် 

ရဒါက်တာတင်ရမာင်ရမာင်သန်း၊ ရကာ်မရှင်ရုံး ဒုတိယ

ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်နှင့် အကကီးတန်းအရာရှိများ ြါဝင်

တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ ေက်စြ်အစည်းအရဝးကို  

ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်နှင့် ဖိလစ်ြိုင ်

နိုင်ငံရှိ The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) 

အဖွဲ့အစည်းတို့ ြူးရြါင်းကျင်းြမခင်းမဖစ်မြီး အခမ်းအနား

သို့ အရရှ့ရတာင်အာရှ အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

အစည်းများဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင်အမျ ိုးသား လူ့အခွင့် အရရးအဖွဲ့

အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံရှိ အရြ်

ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုရြါင်း 

(၈၈) ဦးခန့်  ြါဝင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။ 

 အခမ်းအနားတွင် သတင်းအချက်အလက် လုံ 

ရလာက်စွာမရရှိမခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရရးအရြါ် သက် 

ရရာက်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက် လုံရလာက်စွာ

မရရှိမခင်းရကကာင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် အားနည်းထိခိုက်

လွယ်သည့်အုြ်စုများအရြါ် သက်ရရာက်မှုများ အစရှိ

သည့် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် စြ်လျဉ်းရသာကိစ္စရြ်များကို 

တင်မြရေွးရနွးမှုများ မြုလုြ်ခဲ့ကကမြီး SEANF အဖွဲ့ဝင် 

အမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများက ဘာသာရြ်

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အရတွ့အကကုံများ မျှရဝရေွးရနွးမခင်း တို့ 

မြုလုြ်ခဲ့ကကြါသည်။
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မတ်လ ၃၀ ရက်   

 မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရှင် ြုံမှန်အစည်းအရဝးအမှတ်စဉ် (၃/ ၂၀၂၂) ကို 

၃၀-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် Video Conferencing Sys-

tem မဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

နှင့် ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။  အေိုြါ

အစည်းအရဝးတွင် ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

တို့က အဖွင့်အမှာစကားရမြာကကားခဲ့မြီး မမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်၏ လူ့အခွင့်အရရး

မမှင့်တင်ရရးနှင့် ကာကွယ်ရရးလုြ်ငန်းများ ရောင်ရွက်

နိုင်ရရးအတွက် သက်ေိုင်ရာ ဘာသာရြ်တာဝန်ခံ 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက တင်မြရေွးရနွးခဲ့ကကြါသည်။

 ရကာ်မရှင်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလအတွက် 

အုြ်ချုြ်မှုစီမံခန့်ခွဲရရး ရကာ်မတီ အစည်းအရဝးအမှတ်

စဉ် (၄/ ၂၀၂၂) ကို ၅-၄-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် ကျင်းြ

ခဲ့ရာ ရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလှည့်ကျ

ရကာ်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမဖစ်သည့် ဦးရြါ်လွင်စိန်၊  

ဦးရကျာ်စိုးနှင့် ဦးတင်ရအာင် အထူး ဖိတ်ကကားခံရသည့် 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (ဘဏ္ဍာ) ဦးရကျာ်မမင့်၊ ရကာ်မရှင်ရုံး 

ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရရာက်ခဲ့

ကကြါသည်။

ရော်ြေှင်ပုံြှန်အစည်းအရေးနှင့်	အုပ်ချုပ်ြှုစီြံခန့်ခွဲရေးရော်ြေီ	
အစည်းအရေးြျားေျင်းပ
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၉-၃-၂၀၂၂	ေေ်ရန့ေွင်	မပုလုပ်သည့်	မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်၊	လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား	

မပင်ဆင်နိုင်ရေးအဖွဲ့၏	မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်	ဥပရဒဆိုင်ော	လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား	

မပင်ဆင်နိုင်ရေး	အထူးအစည်းအရေး	(Zoom	Meeting	မဖင့်	မပုလုပ်မခင်း)

မတ်လ ၉ ရက်

 “မမန်မာနုိင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင် 

ဥြရဒေိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ မြင်ေင်မခင်း အထူး

အစည်းအရဝးကို ၉-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့တွင် Video Confer-

encing System မဖင့် ကျင်းြခဲ့ရာ ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်

နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရရာက်ခဲ့ကကြါသည်။

 အေိုြါ အစည်းအရဝးတွင် ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ

က အဖွင့်အမှာစကား ရမြာကကားခဲ့ြါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် ဥြ ရဒေိုင်ရာ  

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ မြင်ေင်မခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ 

ရကာ်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များက တင်မြရေွးရနွးခဲ့ကကြါသည်။”

ြသန်စွြ်းသူြျား၏	အခွင့်အရေးြျားဆိုင်ော	အြျ ိုးသားရော်ြေီ	အစည်းအရေးသို့	

ရော်ြေှင်ဒုေိယဥေ္ကဋ္ဌ	Video	Conferencing	မဖင့်	အစည်းအရေးေေ်ရောေ်

မတ်လ ၂၃ ရက်

  မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရးများ

ေိုင်ရာ အမျ ိုးသား ရကာ်မတီ (၁/၂၀၂၂) အစည်းအရဝး

ကို ၂၃-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့ (ဗုဒ္ဓဟူးရန့) ၁၄:၀၀ နာရီတွင် 

ရနမြည်ရတာ် ရုံးအမှတ် (၂၃)၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်

ရရးနှင့် မြန်လည်ရနရာချထားရရး ဝန်ကကီးဌာန စုရြါင်း

ခန်းမတွင်ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ အစည်းအရဝးတွင် 

နိုင်ငံရတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ရရးရကာင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ

ဝန်ကကီးချုြ်၊  မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရးများေိုင်ရာ 

အမျ ိုးသားရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုြ်မှူးကကီး 

စိုးဝင်း တက်ရရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ရမြာကကားခဲ့

ြါသည်။ ထို့ရနာက် ေက်လက်၍ မသန်စွမ်း သူများ၏ 

အခွင့်အရရးများေိုင်ရာ အမျ ိုးသားရကာ်မတီ ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌ (၁) လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ေယ်ရရးနှင့် မြန်လည်

ရနရာချထားရရး ဝန်ကကီးဌာန မြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးက 

အမှာစကား ရမြာကကားခဲ့မြီး  ရကာ်မတီ အတွင်းရရးမှူး 

ဒုတိယဝန်ကကီးက ယခင် ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ရသာ အစည်း 

အရဝးေုံးမဖတ်ချက်များအရြါ် ရှင်းလင်း တင်မြခဲ့ြါ 

သည်။

 အေိုြါအစည်းအရဝးတွင် မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာနန္ဒာ

မွှန်းမှ Video Conferencing မဖင့် ြါဝင်တက်ရရာက်ခဲ့မြီး  

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရရး နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရကာ်မရှင်၏ 

လုြ်ငန်းရောင်ရွက်ချက်များကို  ရေွးရနွးတင်မြခဲ့

ြါသည်။ ယင်းရနာက် အစည်းအရဝး တက်ရရာက်လာ

ကကရသာ  အမျ ိုးသားအေင့် ရကာ်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်များ 

မဖစ်ကကသည့် ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းရဒသကကီးအစိုးရအဖွဲ့

ရုံး (ကိုယ်စားလှယ်များ) မှ အသီးသီး ရေွးရနွးတင်မြ 

ကကြါသည်။ ထို့ရနာက် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရရး

များေိုင်ရာ အမျ ိုးသား ရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ နိဂုံးချုြ်အမှာ

စကားရမြာကကားမြီး အစည်းအရဝးကို ၅:၂၀ နာရီတွင် 

ရုြ်သိမ်းလိုက်ရကကာင်း သတင်း ရရှိြါသည်။
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မြန်ြာနိုင်ငံအြျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရော်ြေှင်ြှ	လားရှိုးမြို့ရပါ်ေှိ		

အေျဉ်းရထာင်၊	ေဲစခန်းအချုပ်ခန်းြျား၊	လူငယ်သင်ေန်းရေျာင်းနှင့်	ဆင်းရေှေလီဘိုးဘွားေိပ်သာြျားအား	

ကေည့်ရှုစစ်ရဆးမခင်း

မတ်လ ၁၇၊ ၁၈ ရက်

 မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်

မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးရကျာ်မမင့်နှင့် ဦးရြါ်လွင်စိန်တို့ ဦးရောင်

ရသာ ကကည့်ရှုစစ်ရေးရရးအဖွဲ့သည်၁၇-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့

နှင့် ၁၈-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့များတွင် လားရှိုးမမို့ရြါ်ရှိ မမို့မ

ရဲစခန်း၊ နယ်ရမမရဲစခန်း၊ လူငယ်သင်တန်းရကျာင်းနှင့် 

ေင်းရရှေလီ ဘိုးဘွားရိြ်သာတို့ကို သွားရရာက်၍ ကကည့်ရှု

စစ်ရေးခဲ့ြါသည်။

 ကကည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် လားရှိုးလူငယ်သင်တန်း

ရကျာင်းတွင် ကရလးငယ်များကို ရတွ့ေုံမခင်း၊ ေင်းရရှေ

လီ ဘိုးဘွားရိြ်သာတွင် အဘိုး/အဘွားများကို ရတွ့ေုံ

မြီး အားရြးစကားရမြာကကားမခင်းတို့ ကို ရောင်ရွက်ခဲ့မြီး 

တာဝန်ရှိသူများကို လိုအြ်သည်များ ညှိနှိုင်းမှာကကား၍ 

အလှူရငွများ ရြးအြ် လှူဒါန်းခဲ့ြါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်၊ ရဲစခန်းအချုြ်ခန်းများကို 

ကကည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် ရကာ်မရှင်ဥြရဒ မြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ 

ရကာ်မရှင်ဥြရဒလုြ်ထုံးလုြ်နည်း ထုတ်မြန်ချက်များ

နှင့်အညီ အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/အချုြ်

သူများကို အုြ်စုလိုက်ခွဲ၍ ရတွ့ေုံကာ အကျဉ်းသားတစ်

ဦး၏ အနိမ့်ေုံး ရရှိမည့် အခွင့်အရရးမဖစ်ရသာ ရနထိုင်စား

ရသာက်မှု အရမခအရနများ၊ ကျန်းမာ  ရရး ရစာင့်ရရှာက်

မှု ရှိ မရှိ၊ ရထာင်ဝင်စာြစ္စည်းများ စုံလင်စွာ ရရှိမခင်း ရှိ 

မရှိ၊ ရသင့် ရထိုက်ရသာ အသုံးအရောင်ြစ္စည်းများ ရရှိ

မခင်း ရှိ မရှိနှင့် ညှဉ်းြန်း နှိြ်စက်မှု ရှိ မရှိ စသည် တို့ကို 

ရမးမမန်းမှတ်တမ်းတင်မခင်းနှင့် ယခင်က ကကည့်ရှုစစ်ရေး

ခဲ့သည့် အကကံမြုချက်များအရြါ် အရကာင်အထည်ရဖာ် 

ရောင်ရွက်ထားမှု အရမခအရနတို့ကို ကကည့်ရှုစစ်ရေးခဲ့

ြါသည်။

 အကျဉ်းရထာင်ကို ဝင်ရရာက်ကကည့်ရှုစစ်ရေးစဉ် 

အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၊ အချုြ်သား/ အချုြ်သူများ၏ 

အိြ်ရောင်များ၊ အကျဉ်းရထာင်ရေးရုံ၊ တိုက်ခန်းများ၊ 

စာကကည့်တိုက်၊ စားဖိုကကီး၊ ရိက္ခာဂိုရထာင်၊ ရရသန့်စက်၊ 

ရသာက်ရရနှင့် သုံးရရကန်များ၊ Quarantine ထားရှိ

သည့်အရောင်၊ အတွင်း/အမြင်မိလ္လာများ သန့်ရှင်းမှု ရှိ 

မရှိတို့ကို လည်းရကာင်း၊ လတ်တရလာ မဖစ်ြွားလျက်

ရှိရသာ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါကာကွယ်ရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ရောင်ရွက်ထားရှိမှု အရမခအရနတို့ကို လည်းရကာင်း 

ကကည့်ရှုစစ်ရေးခဲ့ြါသည်။ 

 ကကည့်ရှုစစ်ရေးရရးအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း 

စစ်ရေးရတွ့ရှိချက်နှင့် အကကံမြုချက်များကို လိုအြ်သလို 

အရရးယူရောင်ရွက်ရြးနိုင် ရရးအတွက် သက်ေိုင်ရာသို့ 

အကကံမြုရြးြို့သွားမည် မဖစ်ြါသည်။

“ The rights of every man are diminished when the rights of one 
man are threatened.”

“လူေစ်ဦးေစ်ရယာေ်၏	အခွင့်အရေးြျား	မခိြ်းရမခာေ်ခံေရသာအခါ	လူေိုင်း၏	
အခွင့်အရေးြျား	ရလျာ့နည်းသွားသည်။”

John F. Kennedy (1917-1963)
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မြန်ြာနိုင်ငံ	အြျ ိုးသား	လူ့အခွင့်အရေး	ရော်ြေှင်ရုံး၊	ဌာနေွင်း	လူ့အခွင့်အရေး	အသိပညာရပးသင်ေန်း	

အြှေ်စဉ်	(၁/၂၀၂၂)	ဖွင့်လှစ်

 

 

မတ်လ ၇ ရက်

 ရကာ်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ လူ့အခွင့်အရရး

ေိုင်ရာ အသိြညာ မမင့်မားလာရစမခင်းမဖင့် ရကာ်မရှင်၏ 

ရမျှာ်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ မြည့်

ရမမာက်ရအာင်မမင်ရအာင် အရထာက်အြံ့ရြးနိုင်သည့် 

လုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ မဖစ်လာရစရန် ရည်ရွယ်၍ 

ဌာနတွင်း လူ့အခွင့်အရရးသင်တန်းကို ၇-၃-၂၀၂၂ ရက်

ရန့ ၁၃:၀၀ နာရီ အချနိ်တွင် ရကာ်မရှင်ရုံး Conference 

Room ၌ ကျင်းြသည်။

 သင်တန်းဖွင့်ြွဲ၌ ရကာ်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမမင့်က 

အဖွင့်အမှာစကား ရမြာကကားရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ဌာနတွင်း 

လူ့အခွင့်အရရး အသိြညာ ရြး သင်တန်းအား (၂) ကကိမ် 

ဖွင့်လှစ်ရောင်ရွက်ခဲ့မြီးမဖစ်ရကကာင်း၊ သင်တန်းသားများ

အရနမဖင့် ယခုဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းကို မြျက်မကွက် 

တက် ရရာက်မြီး  လုံ့လ၊ ဝီရိယ၊ ဇွဲရှိရှိမဖင့် ကကိုးစားရလ့လာ 

ေည်းြူးကကရန် တိုက်တွန်းြါရကကာင်း စသည်ကို ရမြာ

ကကားခဲ့ြါသည်။ ထို့ရနာက် သင်တန်းတက် ရရာက်လာ

သည့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများက မိတ်ေက် 

စကားများ အသီးသီးရမြာကကားခဲ့မြီး သင်တန်းကို စတင်

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြါသည်။

 ဌာနတွင်း လူ့အခွင့်အရရး အသိြညာရြး

သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) အား ရကာ်မရှင်ရုံးခွဲ များမှ 

ဝန်ထမ်းများအြါအဝင် သင်တန်းသားဦးရရ (၂၁) ဦးမဖင့် 

စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်မဖစ်မြီး သင်တန်းကာလမှာ (၅) 

ရက်ကကာ ကကာမမင့်မည် မဖစ်ရကကာင်းနှင့် Online မှတစ်ေင့် 

Zoom Platform ကို အသုံးမြု ၍ လူ့အခွင့်အရရးေိုင်ရာ 

ဘာသာရြ် (၁၃) ခု မဖင့် သင်ကကားသွားမည် မဖစ်ရကကာင်း၊ 

အလားတူ ဌာနတွင်း လူ့အခွင့်အရရး အသိြညာရြး

သင်တန်း ဒုတိယအသုတ်ကို ဧမြီလအတွင်း ထြ်မံဖွင့်

လှစ်ရြးသွားမည် မဖစ်ရကကာင်း သိရသည်။

ေဲအောေှိအေေ်သင်ရေျာင်းေွင်	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော	သင်ခန်းစာြျား	သွားရောေ်ပို့ချ

မတ်လ ၁၅ ရက်

 မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် 

ရုံး၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ် သည် မမန်မာနိုင်ငံ

ရဲတြ်ဖွဲ့၊ ရဲအရာရှိအတတ်သင်ရကျာင်း (မန္တရလး) 

တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရသာ အမှုစစ် (အရာရှိ) သင်တန်း၊ 

အမှတ်စဉ် (၇၃/၂၀၂၂) ၌ ၁၅-၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့ ၁၂:၃၀ 

နာရီမှ ၁၄:၀၀နာရီ အချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးေိုင်ရာ 

သင်ခန်းစာများ သွားရရာက်ြို့ချသည််။

 အေိုြါသင်တန်းတွင် မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် ဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် လုြ်ငန်း

ရော င် ရွ က် ချ က် များ ၊ လူ့ အ ခွ င့် အ ရရး မမှ င့် တ င်
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ရရးနှင့် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရး အရကကာင်း 

သိရကာင်းစရာစသည့် သင်ခန်းစာ ဘာသာရြ်များ 

ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် စုစုရြါင်းသင်တန်းသား

ဦးရရ (၁၄၀) ဦး တက်ရရာက်ခဲ့ကကမြီး တက် ရရာက်လာ

ရသာ သင်တန်းသားများမှ သိရှိလိုသည့် ရမးခွန်းများကို 

ရမးမမန်းကကရာ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်က 

မြန်လည်ရမဖကကားခဲ့ြါသည်။

အသေ်အေွယ်ကေီးေင့်သူြျား၏	အခွင့်အရေးြျား	ေှင်းလင်းေင်မပ

မတ်လ ၂၂ ရက်

  မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရှင်တွင် အသက်အရွယ် ကကီးရင့်သူများ၏ 

အခွင့်အရရးများ ရှင်းလင်းတင်မြမခင်း အစီအစဉ်ကို ၂၂-

၃-၂၀၂၂ (အဂဂါရန့) ၁၁:၀၀ နာရီအချနိ် မှ ၁၂:၀၀ နာရီ

အချနိ် အထိ Online System အသုံးမြု၍ ကျင်းြမြုလုြ်ခဲ့

ြါသည်။

 အေိုြါ အစီအစဉ်တွင် သက်ကကီးရွယ်အို အသက်

သတ်မှတ်ချက်၊ အသက်အရွယ် ကကီးရင့်သူများအား

ခွဲမခားေက်ေံမခင်း၊ အကကမ်းဖက်မခင်း၊ ရင်ေိုင်ကကုံရတွ့

ရသည့် စိန်ရခါ်မှုများ၊ UN Principles for Older Per-

son ြါ အခွင့်အရရးများ၊ မမန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်မြန်ထား

သည့် သက်ကကီးရွယ်အိုဥြရဒနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်မှ သက်ကကီးရွယ်အို အခွင့် 

အရရးများနှင့် ြတ်သက်သည့် ရောင်ရွက်ချက်များကို 

မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်ရုံး၊ လူ့

အခွင့်အရရး မမှင့်တင်ရရးနှင့် ြညာရြးရရးဌာန မှ ဒုတိယ

ညွှန်ကကားရရးမှူး ရဒါ်မိမိခိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်မြရာ တက်

ရရာက်လာကကသည့် ရကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက အသက်အရွယ်ကကီးရင့်သူများ၏ 

အခွင့်အရရးများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ေက်လက်ရောင်ရွက်

ရန် အချက်များအား လမ်းညွှန်မှုမြုခဲ့ြါသည်။

မတ်လ ၁၀ ရက်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ  ၁၀  ရက် နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် 

အမတှ ်(၂၇)၊ မြညလ်မ်း၊ လှိုငမ်မို့နယရ်ှ၊ိ မမနမ်ာနိငုင် ံအမျ ိုးသား 

လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်ရုံး Conference Room၌ ကျင်းြ

မြုလုြ်ရသာe-Governmentလုြ်ငန်းရကာ်မတီအစည်းအ

ရဝးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) အစည်းအရဝးသို့ e-Government 

လုြ်ငန်းရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာသန်းမမင့်၊ ဒုတိယ

ဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာတင်ရမာင်ရမာင်သန်း၊ လုြ်ငန်းရကာ်မတီ

အဖွဲ့ဝင်များမဖစ်ရသာ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် ဦးဘုန်းကကယ်၊  

ညွှန်ကကားရရးမှူးများမဖစ်ကကရသာ ဦးသူရရကျာ် ဦးသူရ

ရကျာ်၊ ဦးရဇာ်လွင်ထူး၊ ဦးရဇယျာလင်း၊ ရဒါ်မဖိုးသီရိဝင်း၊  

ဦးရစာလွင်နှင့်လုြ်ငန်းရကာ်မတီအတွင်းရရးမှူး ဦးအာကာဟိန်းစုိး တို့ တက်ရရာက်ကကမြီး e-Government ဌာန၏ 

ရရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များစြ်လျဉ်း၍ ဝိုင်းဝန်းအကကံမြုရေွးရနွးကကမြီး အစည်းအ ရဝးကို ရန့လည် ၁၂:၀၀ နာရီအချနိ်တွင် 

ရုြ်သိမ်းခဲ့ကကြါသည်။

e-Government	လုပ်ငန်းရော်ြေီအစည်းအရေးေျင်းပမခင်း
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	ေဲအောေှိ	အေေ်သင်ရေျာင်း	(ြန္တရလး)	၌	ဖွင့်

လှစ်လျေ်ေှိရသာ	သင်ေန်းေွင်	သင်ခန်းစာ

သွားရောေ်ပို့ချ

မတ်လ ၂၄ ရက်

မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင်

မှ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး ရဒါ်မိမိခိုင်သည်  

ရဲအရာရှိ အတတ်သင်ရကျာင်း (မန္တရလး) တွင် ၂၄-

၃-၂၀၂၂ ရက်ရန့ နံနက် ၀၇:၃၀ နာရီမှ ၀၉:၀၀ နာရီ 

အချနိ်အထိ လူ့အခွင့်အရရးေိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ 

ြို့ချသည်။

 သင်တန်းတွင် ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး  

ရဒါ်မိမိခိုင်က လူ့အခွင့်အရရး အရမခခံအယူအေများ၊ 

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရရး ရကကညာစာတမ်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ 

အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး ရကာ်မရှင် ဖွဲ့စည်း

မခင်းနှင့် လုြ်ငန်းရောင်ရွက်ချက်များအရကကာင်း  

စသည့် သင်ခန်းစာများ ြို့ချခဲ့ြါသည်။ သင်တန်းတွင် 

စုစုရြါင်း သင်တန်းသားဦးရရ (၅၀) ဦး တက်ရရာက်

ခဲ့ကကမြီး သင်တန်းသားများမှ သိရှိလိုသည့် ရမးခွန်း

များကို ရမးမမန်းကကရာ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး  

ရဒါ်မိမိခိုင်က မြန်လည်ရမဖကကားခဲ့ြါသည်။

ငါေဲ့အရမဖ

 ငါကလည်းငါ ၊    သူကလည်းငါ

 ငါနဲ့ငါချင်း ၊   ငါစစ်ကိုခင်း

 ငါသည်အထွတ် ၊   ငါသည်အမမတ်

 ငါလုြ်သမျှ ၊   အရကာင်းသာထင်

 သူလုြ်သမျှ ၊   အေိုးသာမမင်

 သူကလည်းငါ ၊   ငါကလည်းငါ

 ငါနဲ့ငါချင်း ၊   ငါစစ်ကိုခင်း

 သူသည်အထွတ် ၊   သူသည်အမမတ်

 သူလုြ်သမျှ ၊   အရကာင်းသာထင်

 ငါလုြ်သမျှ ၊   အေိုးသာမမင်

 ငါနှစ်ငါက ၊   အတ္တမြိုင်လျက်

 ငါ့အခွင့်အရရး ၊   သူချ ိုးရဖာက်လာ

 သူ့အခွင့်အရရး ၊   ငါချ ိုးရဖာက်ကာ

 ေင်မခင်သုံးသြ် ၊   သွင်းမှတ်နှလုံး

 ငါရလးစားမှာ ၊   သူ့အခွင့်ရရး

 သူရလးစားမှာ ၊   ငါ့အခွင့်ရရး

        

     ကိုရစာ (စာ/သု)

သင်ေန်းေေ်ရောေ်မခင်း

 မမန်မာနိုင်ငံ အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အရရး 

ရကာ်မရှင်မှ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် ရဒါက်တာ  

ခိုင်ခိုင်ဝင်းသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်

မမန်မာမြည်) မှ ဖွင့်လှစ်ရသာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း 

ဒုတိယအကကီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းသို့ ၂၄-၁-

၂၀၂၂ ရက်မှ၁၈-၃-၂၀၂၂ ရက်အထိ တက်ရရာက်ခဲ့

ြါသည်။
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ENGLISH	SECT ION 
MNHRC	attends	1st	Technical	Working	Group	(TWG)	Meeting	of	the	SEANF	

and	the	Side-Event
March 23-24

The First Technical Working Group (TWG) 
Meeting of the South East Asia National Hu-
man Rights Institutions Forum (SEANF), in 

which Myanmar National Human Rights Commis-
sion (MNHRC) is already a full-fledged member, was 
hosted by the Commission on Human Rights of the 
Philippines (CHRP), Current Chair of the SEANF, on 
23 - 24 March 2022 by using Virtual Online Platform.
The TWG meeting was attended by a total of 47 rep-
resentatives including Chairpersons, Commissioners 
and staff of the National Human Rights Commission 
of Indonesia (Komnas HAM), Human Rights Com-
mission of Malaysia (SUHAKAM), Commission on 
Human Rights of the Philippines (CHRP), National 
Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) 
and Provedor for Human Rights and Justice of 
Timor-Leste (PDHJ). The Chairperson, the Vice 
Chairperson, Commissioners and senior staff of the 
MNHRC also attended that meeting.
The meeting discussed among others, the matters 
relating to the Sharing of Major Developments and 
Activities since the 18th SEANF Annual Conference, 
Sharing on Activities from the Memorandum of Un-
derstanding (MoU) on Statelessness Issues in Sabah 
between SUHAKAM, Komnas HAM, and CHRP, 
Discussion on the Implementation of the 2022-2026 
SEANF Strategic Plan and the 2022 Annual Plan, 
Sharing of Activities related to the Global Campaign 
for Older Persons, Human Rights amid the COVID-19 
Pandemic: Misinformation and Disinformation, Up-
dates on the Establishment of the Permanent Secre-
tariat, Updates on the engagement between SEANF 
and the ASEANF Inter-governmental Commission on 

Human Rights (AICHR), and Preparations towards 
the 2nd TWG and 19th SEANF Annual Conference.
At the meeting, U Paw Lwin Sein, Commissioner of 
the MNHRC, presented the major developments and 
activities of the promotion and protection of human 
rights of the MNHRC since the 18th SEANF Annual 
Conference and Dr. Tin Mg Mg Than, Commissioner 
of the MNHRC, presented the issues regarding mis-
information and disinformation amid the COVID-19 
pandemic. U Hla Myint, Chairman of the MNHRC 
also discussed on the implementation of the 2022-
2026 SEANF Strategic Plan and other human rights 
thematic issues. 
In the afternoon of 23rd March 2022, the event on 
“SEANF Leadership in Mitigating Disinformation 
to Promote Human Rights: Online Discussion Series 
on Influence Operations” was held by using virtual 
online platform as a side-event of the SEANF. From 
the MNHRC side, U Hla Myint, Chairperson of the 
MNHRC, Commissioners U Paw Lwin Sein and Dr. 
Tin Mg Mg Than, Deputy Director General and Se-
nior Staff Officers of the MNHRC participated in the 
event. The side event was co-hosted by the Philip-
pines Commission on Human Rights and the Centre 
for Humanitarian Dialogue (HD). The event was at-
tended by a total of 88 people including the repre-
sentatives of the SEANF member NHRIs and Civil 
Society Organizations (CSOs).
At the side-event, matters relating to human rights is-
sues such as influence operation and their impact on 
human rights, and the impact of disinformation on 
women and vulnerable groups were discussed. Fol-
lowing that, the representatives of SEANF member 
NHRIs also shared their experiences on Influence Op-
erations.
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Vice-Chair	of	Myanmar	National	Human	Rights	Commission	attends	National		Commit-Vice-Chair	of	Myanmar	National	Human	Rights	Commission	attends	National		Commit-
tee	on	the	Rights	of	PwDs	via	Video	Conferencingtee	on	the	Rights	of	PwDs	via	Video	Conferencing

March 23

The National Committee on the Rights of Per-

sons with Diabilities (PwDs) held the meet-

ing (1/2022) at 2 p.m. on 23 March 2022 at 

the Hall of the Ministry of Social Welfare, Relief and 

Resettlement in Nay Pyi Taw.

 The meeting was opened by the Vice-Chair-

man of the State Administrative Council and the 

Chairman of the National Committee on the Rights 

of Persons with Disabilities Vice-Senior General Soe 

Win. The Chairman of the National Committee also 

delivered an opening speech at the meeting. Then the 

Union Minister for Social Welfare, Relief and Reset-

tlement, Vice-Chairperson of the National Committee 

(1) made a remark and after that, Deputy Minister and 

the Secretary of the Committee reported the decisions 

made by the previous meeting.

 Dr. Nanda Hmun, Vice-Chair of the Myanmar 

National Human Rights Commission also took part 

in the meeting through video conferencing and ex-

plained the activities of the commission with regard 

to the rights of PwDs. Next, the representatives of the 

Union Ministries and Regional Government Offices, 

members of the National-Level committee discussed 

the work process respectively. The meeting came to 

an end at 5:20 p.m. following the closing remarks 

made by the Chairman of the National committee on 

the Rights of PwDs.   
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ရနမပည်ရော်	(ရုံးခွဲ)

သဇင်လမ်းနှင့် ရဇာ်ဂျလီမ်းရထာင့်၊ ရရှေကကာ

ြင်ရြ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမမို့နယ်။

ဖုန်း - ၀၆၇၃၄၃၂၅၉၅

ြန္တရလး	(ရုံးခွဲ)

ဦးြိုင်အမှတ် ၃၅ (က၊ဃ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ၃၄ 

လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကကား၊ ရဒးဝန်းအရနာက်

ရြ်ကွက်၊ချမ်းရအးသာဇံမမို့နယ်၊မန္တရလးမမို့။

ဖုန်း - ၀၉၅၃၄၃၆၅၀

ေခိုင်မပည်နယ်	(ရုံးခွဲ)

ရခိုင်မြည်နယ် အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရရးဦးစီး 

ဌာန၊ မြည်နယ်ရုံး၊ စစ်ရတွမမို့။

ဖုန်း -၀၉၄၂၅၈၆၀၀၀၈

ဆေ်သွယ်ေန်	လိပ်စာြျား

အမှတ် (၂၇)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ မြည်လမ်း၊ လှိုင်မမို့နယ်။

ဖုန်း- ၀၁၆၅၄၆၇၀

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

မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရရးရကာ်မရှင်ရုံး 

e-Government ဌာနမှ တာဝန်ယူ ထုတ်ရဝြါသည်။

e-government@mnhrc.org.mm 


